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امللخص

هــدف هــذا البحــث إىل بيــان للتجربتــن الســعودية
واملرصيــة فيــا يتعلــق بمعاجلتهــا جلرائــم اإلفــاس مــن
خــال ماصــدر مــن ترشيعــات حديثــة يف هــذا اخلصــوص.
وبيــان مــدى اســتجابة كل مــن النظــام املرصي والســعودي
لالجتاهــات العامليــة احلديثــة يف جمــال معاجلــة مســائل تعثــر
املرشوعــات التجاريــة بــدون اللجــوء لإلفــاس.
وقــد اتبــع الباحــث املنهــج الوصفــي االســتقرائي
التحليــي ،حيــث تــم اســتقراء وحتليــل نصــوص قانــوين
اإلفــاس يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــر .كــا اتبــع
املنهــج املقــارن ،حيــث عــرض الباحــث ملوقــف العديــد
مــن األنظمــة األخــرى.
وتــم تقســيم البحــث إىل مبحثــن رئيســيني حيويــان عــدد ًا
مــن املطالــب كــا يــي:
املبحــث األول :االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف
مرص .
املبحــث الثــاين :االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف
السعودية.
وتم التوصل لعدد من النتائج أمهها:
املــرع املــري موفقــ ًا يف إصــداره للقانــون
 -1مل يكــن
ّ
اجلديــد لإلفــاس ،فهــو مل يغــر نظرتــه عــن اإلفــاس
وإنــا نقــل حرفي ـ ًا عــن القانــون القديــم ،ومــازال القانــون
خاصــ ًا بالتجــار فقــط.
 -2أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد يعــد طفــرة
حقيقيــة يف هــذا املجــال ،وهــي طفــرة اســتجابت ملبــادئ
الرشيعــة االســامية الغــراء ،وكذلــك لالجتاهــات العامليــة
احلديثــة ،فقــد مــد النظــام الســعودي نطــاق تطبيقــه
لألشــخاص التجاريــة واملدنيــة عــى حــد ســواء.
 -5أن املنظــم الســعودي وضــع تنظيــا تفصيليــ ًا جلرائــم
اإلفــاس أحــاط بكافــة األفعــال التــي قــد متــس بحقــوق
األطــراف أو الدائنــن ،والتــي تعتــر ماســة يف املقــام األخري
باالقتصــاد الوطنــي.

الكلامت املفتاحية:

(اإلفالس – املفلس – جريمة اإلفالس)

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

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيد
املرســلني ،النبــي األمــي األمــن ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
وبعــد
يعتــر اإلفــاس وســيلة للتنفيــذ عــى املديــن التاجــر الــذي
يتوقــف عــن دفــع ديونــه التجاريــة؛ فتص ّفــى أموالــه تصفيــة
مجاعيــة ،ويــوزع الثمــن الناتــج منهــا عــى الدائنــن كل بنســبة
دينــه.
واإلفالس هبذا املعنى ،ويف النظرية التقليــــدية ،هــــو نظـــــام
قانــونـي خاص بالتجـار(،)1
وهــو ينطبــق عــى املرشوعــات التجاريــة الفرديــة ،كــا
ينطبــق أيض ـ ًا عــى املرشوعــات اجلامعيــة ،أي عــى الــركات
التجاريــة.
وإذا كان تطبيــق اإلفــاس عــى األفــراد لــه آثــار قاســية
ووخيمــة؛ ألهنــا متــس هــذا الفــرد يف شــخصه ومالــه ،فــإن
تطبيــق آثــار اإلفــاس عــى الــركات أكثــر خطــورة ،ألن
دور الــركات التجاريــة يفــوق دور التجــار األفــراد يف
احليــاة التجاريــة ،وذلــك باعتبارهــا جتميعــ ًا جلهــد األفــراد
ومدخراهتــم ،ومــن ثــم فهــي تضطلــع باملرشوعــات
االقتصاديــة الكــرى ،التــي يعجــز املــرء بمفــرده عــن حتقيقهــا
مهــا بلغــت قدراتــه وإمكاناتــه؛ ممــا جعلهــا األداة املثــى
للنهــوض االقتصــادي ،بــل ولقــد تعاظمــت هــذه األمهيــة
لدرجــة أصبحــت معهــا هــذه الــركات ،وبصفــة خاصــة
الــركات املســامهة الكــرى ،تتمتــع يف كل كثــر مــن بــاد
العــامل بســلطان ال حيكمــه إال ســلطان الدولــة ،وتشــكل قــوة
اجتامعيــة واقتصاديــة تراعــي الدولــة نفوذهــا وتاثرياهتــا،
وتــرى مــن واجبهــا أن حتــرص عــى رقابتهــا حتــى ال تنحــرف
عــن الطريــق الســوي؛ وتصبــح أداة لإلســتغالل االجتامعــي أو
للســيطرة السياســية(. )2
(  ) 1واملفلــس هــو :املديــن الــذي اســتغرقت ديونــه مجيــع أصولــه .انظــر:
املــادة ( )1مــن نظــام اإلفــاس الســعودي .وقــد نــادى البعــض بوجــوب
صــدور قانــون لإلفــاس املــدين .انظــر :د .نبيــل إبراهيــم ســعد ،نحــو قانــون
لإلفالســاملدنى ،دار اجلامعــة اجلديــدة ،ص  ،2004ص  5ومــا بعدهــا وىف
تفاصيــل هــذه املســألة راجــع األســتاذ الدكتــور حمســن شــفيق ،القانــون التجاري
املــري ،جـــ 2اإلفــاس ،دار نــر الثقافــة ،1951 ،ص  39ومــا بعدهــا.
( )2األســتاذ الدكتــور حمســن شــفيق ،الوســيط يف القانــون التجــاري ،اجلــزء
األول ،الطبعــة الثالثــة ،1957 ،ص  ،329األســتاذ الدكتــور أكثــم اخلــويل،
قانــون التجــارة اللبنــاين املقــارن ،ج  ،2الــركات التجاريــة ،1968 ،ص ،2
بنــد  ،1األســتاذ الدكتــور حممــد فريــد العرينــي ،الــركات التجاريــة ،املــروع
التجــاري اجلامعــي بــن وحــدة اإلطــار القانــوين وتعــدد األشــكال ،دار اجلامعــة
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واإلفــاس إمــا أن يكــون بســيط ًا أو مقرتنـ ًا بجريمــة ،فيكــون
اإلفــاس بســيط ًا إذا كان توقــف املديــن عــن الدفــع يرجــع
إىل عوامــل خارجــة عــن إرادتــه ،وعــى العكــس قــد يكــون
ســبب التوقــف عــن الدفــع هــو إرساف املديــن يف مصاريفــه
الشــخصية أو اندفاعــه يف بعــض املعامــات كاملضاربــات
ونحوهــا ،و ُيســمى اإلفــاس يف هــذه احلالــة( :اإلفــاس
بالتقصــر).
أمــا إذا تعمــد التاجــر اإلرضار بدائنيــه كــا لــو أخفــى أموالــه
أو هرهبــا أو أعــدم دفاتــره التجاريــة فــإن اإلفــاس يف هــذه
احلالــة ُيطلــق عليــه( :اإلفــاس بالتدليــس).
وإذا كانــت حالــة اإلفــاس ختلــق بعــض اجلرائــم التــي
ســلف ذكرهــا ،وهــي التــي تســمى جرائــم املفلــس ،فــإن
هنــاك جرائــم أخــرى ترتكــب بمناســبة اإلفــاس ،قــد تقــع
مــن الدائنــن ،أو مــن بعــض العاملــن عــى التفليســة ،أو مــن
الغــر ،بــل قــد ترتكــب بعــض اجلرائــم بمناســبة الصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس.

مشكلة البحث:

ّ
إن احلديــث عــن جرائــم اإلفــاس هــو مــن املوضوعــات
العامــة املتشــعبة التــي تصلــح جمــاالً خصبـ ًا للبحث والدراســة
مــن زوايــا متعــددة؛ نظــر ًا لتشــعب موضوعاهتــا ،ورضورة
تتبــع فروعهــا تأصي ـ ً
ا وحتلي ـاً.
ومــا نــود تناولــه يف هــذا البحــث املوجز هــو البحث يف مشــكلة
حمــددة ،وهــي بيــان اجلرائــم التــي ترتكــب بمناســبة التفليســة،
أو بمناســبة املعاملــة القانونيــة للمرشوعــات املتعثــرة ،وذلــك
مــن زاويــة حمــددة هــي بيــان االجتاهــات احلديثــة يف هــذه
اجلرائــم ،مــن خــال جتربتــن حمددتــن ،مهــا :التجربــة
املرصيــة ،املتمثلــة يف صــدور قانــون تنظيــم إعــادة اهليكلــة
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس رقــم  11لســنة
 ،2018والتجربــة األخــرى هــي التجربــة الســعودية املتمثلــة
يف صــدور نظــام اإلفــاس اجلديــد والــذي تــم إقــراره بقــرار
جملــس الــوزراء رقــم  264بتاريــخ 1439/5/27هـــ.

أهداف البحث:

هيدف هذا البحث اىل ماييل:
/1بيــان اخلطــوط العريضــة للتجربتــن الســعودية واملرصيــة
فيــا يتعلــق بمعاجلتهــا جلرائــم اإلفــاس مــن خــال مــا
صــدر مــن ترشيعــات حديثــة يف هــذا اخلصــوص.
/2بيــان مــدى اســتجابة كل مــن النظــام املــري والســعودي
لالجتاهــات العامليــة احلديثــة يف جمــال معاجلــة مســائل تعثــر
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املرشوعــات التجاريــة بــدون اللجــوء لالفــاس.

أمهية البحث:

الواقــع أن تتبــع التطــور الترشيعــي ملعاملــة املــروع التجــاري
املتعثــر يكشــف عــن اختــاف يف املعاملــة القانونيــة ،ففــي
البدايــة كان اهلــدف الرئيــي مــن خــال قواعــد اإلفــاس
تصفيــة املرشوعــات املتعثــرة وتوزيــع حصيلــة بيعهــا عــى
الدائنــن ،كــا يكشــف عــن القســوة يف معاملــة املديــن
التاجــر ،ولكــن مــع التطــور بــدأت الترشيعــات تنحــو منحــى
آخــر ،حيــث بــدأ االهتــام بإقالــة املرشوعــات املتعثــرة مــن
عثرهتــا ،وبــدالً مــن تصفيــة املــروع املتعثــر مــن خــال
قواعــد اإلفــاس ،وجــدت قواعــد أخــرى لتقويــم املــروع
املتعثــر وحماولــة إعادتــه إىل الســوق ،ويف ذلــك حتقيــق ملصلحــة
املديــن ،ومصلحــة العــال يف املــروع التجــاري ،بــل ويف
مصلحــة الدائنــن يف أغلــب األحــوال.
ففــي ضــوء ذلــك تبــدو أمهيــة تقييــم التجربتــن املذكورتــن،
ال ســيام أهنــا جتربتــان حديثتــان ،ومــن واجــب الفقــه القانــوين
أن يتناوهلــا بالدراســة ،ونأمــل أن تســهم هــذه الدراســة يف
إيضــاح بعــض اجلوانــب املتعلقــة بذلــك ،وأن تكــون منطلق ـ ًا
لدراســات أخــرى تتنــاول كافــة جوانــب هــذا املوضــوع اهلــام
والثــري.

الدراسات السابقة:

ال شــك أن هنــاك دراســات ســابقة متعــددة تناولــت مســألة
جرائــم اإلفــاس يف مــر ،منهــا رســالة الدكتــور فريــد
مرشقــي بجامعــة القاهــرة عــام  ،1947بعنــوان ،جرائــم
اإلفــاس ،وبحــث الدكتــور غنــام حممــد غنــام بعنــوان «
اإلفــاس بالتدليــس» ،واملنشــور بمجلــة البحــوث القانونيــة
واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة ،عــدد  ،22أكتوبــر .1997
وكذلــك بحثــه بعنــوان « اإلفــاس بالتقصــر» واملنشــور
بــذات املجلــة ،عــدد  ،22أبريــل  ،1992والواقــع أن كل
هــذه الدراســات قــد صــدرت يف ظــل قانــون التجــارة القديــم
الصــادر عــام 1883م ،ورغــم صــدور قانــون جديــد للتجــارة
يف مــر عــام 1999م ،ثــم صــدور قانــون إعــادة اهليكلــة
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس عــام 2018م،
فــإن احلاجــة تبــدو ملحــة إلعــادة النظــر يف هــذه اجلرائــم يف
ضــوء االجتاهــات احلديثــة ،وهــو مادعــا لكتابــة هــذا البحــث.
ويف املقابــل -ويف اململكــة العربيــة الســعودية -نجــد أن مــن
الدراســات الســابقة حــول املوضــوع رســالة ماجســتري بعنــوان
« جتريــم اإلفــاس االحتيــايل يف النظــام الســعودي» أعدهــا
بنــدر بــن ســعد بــن زيــد التميمــي ،بجامعــة نايــف العربيــة

للعلــوم األمنيــة ،هــام 2011م.
والواقــع أنــه بصــدور نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد
والــذي غــر متامــ ًا مــن نظــام التجريــم التقليــدي يف جمــال
املرشوعــات املتعثــرة فــإن احلاجــة تبــدو ملحــة لبيــان موقــف
النظــام الســعودي اجلديــد ،وهــو مادعانــا أيضـ ًا إىل كتابــة هــذا
البحــث.

منهج البحث:

ســيتبع الباحــث يف هــذا البحــث املنهــج الوصفــي االســتقرائي
التحليــي ،حيــث ســيقوم باســتقراء وحتليــل نصــوص قانــوين
اإلفــاس يف اململكــة العربيــة الســعودية ومــر .كــا ســيتبع
الباحــث املنهــج املقــارن ،حيــث ســيعرض باإلضافــة ملوقــف
النظــام الســعودي ملوقــف العديــد مــن األنظمــة األخــرى.

تقسيم البحث:

تــم تقســيم هــذا البحــث إىل مبحثــن رئيســيني حيويــان عــدد ًا
مــن املطالــب عــى النحــو التــايل:
املبحــث األول :االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف
مــر.
املطلب األول :األركان املفرتضة جلرائم اإلفالس.
املطلب الثاين :جرائم املفلس.
املطلب الثالث :جرائم غري املفلس.
املطلب الرابع :جرائم الصلح الواقي من اإلفالس.
املبحــث الثــاين :االجتاهــات احلديثــة يف جرائــم اإلفــاس يف
الســعودية.
املطلب األول :متيز نظام اإلفالس السعودي اجلديد.
املطلــب الثــاين :تنظيــم جرائــم اإلفــاس يف النظام الســعودي
اجلديد.
وســوف نضــع يف اخلامتــة أهــم النتائــج والتوصيــات التــي
توصلنــا إليهــا.

املبحث األول
االجتاهات احلديثة يف جرائم اإلفالس يف مرص
متهيد وتقسيم:

مــر جتريــم املســائل املتعلقــة باإلفــاس يف القانــون املــري
بعــدة مراحــل:
ففــي املرحلــة األوىل :وعنــد صــدور قانــون التجــارة القديــم
عــام 1883م الــذي نظــم اإلفــاس تنظي ـ ًا تفصيلي ـ ًا ،إال أنــه
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مل ينظــم جرائــم اإلفــاس ،بــل تكلــم عنهــا تقنــن العقوبــات
الصــادر عــام 1937م يف البــاب التاســع مــن الكتــاب الثالــث
(املــواد مــن  328إىل .)335

ويف املرحلة الثانية:

عندمــا ُألغــي قانــون التجــارة القديــم ،وحــل حملــه قانــون
التجــارة احلــايل رقــم  17لســنة 1999م ،ورغــم أنــه ن ّظــم
اإلفــاس يف البــاب اخلامــس منــه ،لكنــه مل ينظــم جرائــم
اإلفــاس ،واكتفــى بالنــص يف املــادة  768منــه عــى أن
«تــري يف شــأن جرائــم التفالــس األحــكام املنصــوص عليهــا
يف قانــون العقوبــات».

ويف املرحلــة الثالثــة واألخــرة – والتــي نحــن بصددها:

أصــدر املــرع القانــون رقــم  11لســنة  2018بشــأن إعــادة
اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس( ،)3وقــد
نــص القانــون رصاحــة عــى إلغــاء البــاب اخلامــس مــن قانون
التجــارة  ،وعــى إلغــاء كل حكــم خيالــف أحكامــه ( م  4مــن
قانــون اإلصــدار) .وقــد ألغــى هــذا القانــون قواعــد جرائــم
التفالــس الــواردة يف قانــون العقوبــات وضمهــا ألول مــرة يف
صلــب قانــون إعــادة اهليكلــة والصــح الواقــي مــن اإلفــاس
واإلفــاس ،ويــكاد يكــون املــرع املــري يف القانــون اجلديد
قــد نقــل النصــوص الــواردة يف قانــون العقوبــات حرفيـ ًا ،مــع
بعــض التعديــات التــي تغــرت فيهــا فلســفة املــرع ،حيــث
شــدد العقــاب عــى جرائــم اإلفــاس بالتدليــس ،يف حــن
اعتــر اإلفــاس بالتقصريخمالفــة بعــد أن كانــت جنحــة قبــل
صــدوره( ، )4وهــذه االختالفــات ســوف ندرســها يف حينهــا.
وقــد خصــص القانــون الفصــل الثــاين مــن البــاب الرابــع
للتعــرض جلرائــم اإلفــاس والصلــح الواقــي منــه يف املــواد
 252إىل  .262وقــد تكلمــت هــذه النصــوص عــن جريمتــي
اإلفــاس بالتدليــس ،واإلفــاس بالتقصــر ،ومهــا اجلريمتــان
اللتــان يرتكبهــا املفلــس .كــا عرضــت للجرائــم التــي
يرتكبهــا غــر املفلــس ،وهــم مديــرو الــركات وأعضــاء
جملــس إدارهتــا والدائنــون وأمــن التفليســة وغريهــم ،كــا
عرضــت جلرائــم الصلــح الواقــي مــن اإلفــاس.
(  ) 3نُرش باجلريدة الرسمية يف  19فرباير .2018
(  ) 4الدكتــور حممــود ســمري الرشقــاوي ،الوســيط يف القانــون التجــاري
املــري ،اجلــزء الثــاين ،تنقيــح وائــل أنــور بنــدق ،مكتبــة الوفــاء القانونيــة،
 ،2018ص .732
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ويالحــظ أن كل جرائــم اإلفــاس الســالفة هلــا أركان
مفرتضــة ،جيــب أن نعــرض هلــا قبــل التعــرض لــكل جريمــة،

لذلك سنقسم هذا املبحث إىل أربعة مطالب:
املطلب األول :األركان املفرتضة جلرائم اإلفالس.
املطلب الثاين :جرائم املفلس.
املطلب الثالث :جرائم غري املفلس.
املطلب الرابع :جرائم الصلح الواقي من اإلفالس.

املطلب األول
األركان املفرتضة جلرائم اإلفالس
ّ
إن أي حديــث عــن جرائــم اإلفــاس يســتلزم يف البدايــة القول
بوجــود حالــة إفــاس مــن األســاس ،هــذه احلالــة هــي التــي
ترتكــب بمناســبتها جرائــم اإلفــاس ،فهــذه احلالــة إذن متثــل
الركــن املفــرض يف كل جرائــم اإلفــاس ،وحالــة اإلفــاس
تفــرض رشوط ـ ًا ثالثــة ،هــي :وجــود تاجــر ،وأن يكــون يف
حالــة وقــوف (توقــف) عــن الدفــع ،وأن يصــدر حكــم بشــهر
(إشــهار) اإلفــاس.
وقــد عــرت املــادة ( )75مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس الصــادر عــام  ،2018عــن
هــذه الــروط بقوهلــا أنــه «يعــد يف حالــة اإلفــاس كل تاجــر
ملــزم بموجــب أحــكام قانــون التجــارة الصــادر بالقانــون
رقــم  17لســنة  1999بإمســاك دفاتــر جتاريــة إذا توقــف عــن
دفــع ديونــه التجاريــة إثــر اضطــراب أعاملــه املاليــة وال يرتتــب
عــى التوقــف عــن الدفــع إثــر قبــل صــدور حكــم شــهر
اإلفــاس مــا مل ينــص القانــون عــى غــر ذلــك».
فهــل كل هــذه الــروط الثالثــة مطلوبــة بشــأن جرائــم
اإلفــاس؟ هــذا ماســيتم بيانــه يف هــذا املطلــب عــى النحــو
التــايل.

أوال :صفة التاجر

يتبــن مــن النــص الســالف أن اإلفــاس يف القانــون املــري
نظــام قانــوين خــاص بالتجــار ،وقــد أحــال النــص الســالف
إىل قانــون التجــارة رقــم  17لســنة  ،1999يف حتديــد معنــى
التاجــر .والتاجــر -وفقـ ًا لنــص املــادة  10مــن هــذا القانــون-
هــو :كل مــن يــزاول عــى وجــه االحــراف باســمه وحلســابه
عم ـ ً
ا جتاري ـ ًا ،وكل رشكــة تتخــذ أحــد األشــكال املنصــوص
عليهــا يف القوانــن املتعلقــة بالــركات أيــا كان الغــرض الــذي
أنشــئت الرشكــة مــن أجلــه.
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ومــن ثــم ينطبــق نظــام اإلفــاس عــى التجــار األفــراد مــن
جهــة وعــى الــركات التجاريــة مــن جهــة أخــرى.

ويالحــظ أن أربــاب احلــرف الصغــرة -وهــم الذيــن
يبــارشون األعــال التجاريــة بنفقــات زهيــدة لتأمــن معاشــهم
اليومــي -ال يكتســبون صفــة التاجــر؛ ومــن ثــم ال جيــوز شــهر
إفالســهم (م  16مــن قانــون التجــارة لســنة  ،)1999كذلــك
فــإن الدولــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة ال تكتســب
صفــة التاجــر (م  20مــن قانــون التجــارة لســنة )1999؛
ومــن ثــم ال جيــوز شــهر إفالســها.
وإذا ثــار النــزاع حــول ثبــوت صفــة التاجــر ،فعــى مــن يدّ عــي
هــذه الصفــة أن يثبتهــا ،ولــه أن يســلك يف ذلــك مجيــع طــرق
اإلثبــات ،ولكــن املــرع وضــع قرائــن عــى اكتســاب تلــك
الصفــة ،ولكنهــا قرائــن بســيطة تقبــل اإلثبــات العكــي،
منهــا القيــد يف الســجل التجــاري ،ومنهــا افــراض صفــة
التاجــر فيمــن ينتحلهــا باإلعــان عنهــا يف الصحــف أو يف
منشــورات أو يف اإلذاعــة أو التلفزيــون أو بأيــة وســيلة أخــرى
(م 19مــن قانــون التجــارة لســنة .)1999

ويتعــن لشــهر إفــاس الشــخص الطبيعــي الــذي حيــرف
األعــال التجاريــة ،أن تتوافــر لديــه األهليــة التجاريــة ،فــا
جيــوز شــهر إفــاس القــارص أو املحجــور عليــه ،إال إذا كان
القــارص الــذي بلــغ الثامنــة عــر مــن عمــره أو املحجــور
عليــه قــد أذنــت لــه املحكمــة يف االجتــار ،إذ أنــه يعتــر كامــل
األهليــة فيــا أذن لــه فيــه ويكتســب صفــة للتاجــر متــى
احــرف القيــام باألعــال التجاريــة .ومــن ثــم جيــوز شــهر
إفالســه.

(ب /الرشكات التجارية

أ /التجار األفراد

عرفــت املــادة العــارشة مــن قانــون التجــارة رقــم  17لســنة
 1999التاجــر بأنــه كل مــن يــزاول األعــال التجاريــة عــى
وجــه االحــراف باســمه وحلســابه ،وعــى ذلــك يكتســب
الشــخص الطبيعــي صفــة التاجــر باحرتافــه األعــال التجارية.
وملــا كان القيــد يف الســجل التجــاري ال يعــد وفقــ ًا للقانــون
املــري رشط ـ ًا الكتســاب صفــة التاجــر بــل أثــرا مــن آثــار
اكتســاب هــذه الصفــة ،فقــد اعتــره قانــون التجــارة قرينــة
عــى اكتســاب صفــة التاجــر ،ولكنهــا قرينــة بســيطة تقبــل
اإلثبــات العكــي ،فإنــه جيــوز شــهر إفــاس التاجــر ،ولــو
كان غــر مقيــد يف الســجل التجــاري ،متــى ثبــت احــراف
الشــخص لألعــال التجاريــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه جيــوز شــهر إفــاس األشــخاص
املمنوعــن مــن مزاولــة التجــارة بمقتــى قوانــن أو لوائــح
خاصــة كاملوظفــن واملحامــن متــى ثبــت خمالفتهــم للحظــر
ومارســوا التجــارة عــى وجــه االحــراف (م  17مــن قانــون
()5
التجــارة لســنة .)1999
وإذا مــارس شــخص التجــارة مســترت ًا وراء شــخص آخــر
فإنــه جيــوز شــهر إفــاس التاجــر احلقيقــي وكذلــك التاجــر
الظاهــر محايــة لألوضــاع الظاهــرة (م  18مــن قانــون التجــارة
()6
لســنة .)1999
 )5قضــت حمكمــة النقــض املرصيــة يف  18أبريــل ســنة  1962بأنــه جيــوز شــهر
إفــاس األشــخاص املحظــور عليهــم االجتــار بمقتــى القوانــن واللوائــح.
جمموعــة أحــكام النقــض الســنة  13س .528
( )6مصطفــى طــه ووائــل أنــور بنــدق ،أصــول اإلفــاس ،دار الفكــر اجلامعــي،
ص .32

يف ظــل التقنــن امللغــى كانــت الرشكــة تعــد جتاريــة متــى كان
غرضهــا القيــام بأعــال جتاريــة ،فقــد كان غــرض الرشكــة هــو
املعيــار الــذي يميــز الرشكــة املدنيــة عــن الرشكــة التجاريــة
وهــو مــا ســلم بــه الفقــه والقضــاء( ،)7وهــذا هــو املعيــار
املوضوعــي ،أمــا قانــون التجــارة اجلديــد فقــد أخــذ باملعيــار
الشــكيل يف التمييــز يف الرشكــة املدنيــة والرشكــة التجاريــة،
حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة العــارشة عــى أنــه
تعــد جتاريــة « كل رشكــة تتخــذ أحــد األشــكال املنصــوص
عليهــا يف القوانــن املتعلقــة بالــركات أيـ ًا كان الغــرض الــذي
أنشــئت الرشكــة مــن أجلــه (.)8
( )7الدكتــور حمســن شــفيق القانــون التجــاري املــري ،مرجــع ســابق،
ص  ،157عــى الزينــي ،أصــول القانــون التجــاري ،جـــ ،1النظريــة العامــة
والــركات ،مكتبــة النهضــة املرصيــة ،1945 ،ص ،205حممــد صالــح ،رشح
القانــون التجــاري ىف القانــون املــري والرشيعــة اإلســامية والقانــون املقــارن
ومــروع قانــون الــركات القاهــرة ،1949 ،ص  .274مصطفــى كــال طــه
ووائــل أنــور بنــدق ،أصــول القانــون التجــاري ،دار الفكــر اجلامعــي،5005 ،
ص  ،250أبــو زيــد رضــوان ،الــركات التجاريــة ىف القانــون املــري واملقارن،
دار الفكــر العــريب،
ص ،32ثــروت عبــد الرحيــم ،رشح القانــون التجــاري املــري اجلديــد ،جـــ،1
دار النهضــة العربيــة  ،2008ص ،285حممــود ســمري الرشقــاوي ،املوجــز ىف
القانــون التجــاري ،جـــ ،1دار النهضــة العربيــة ،1986 ،ص.178
( )8الدكتــورة ســميحة القليــويب ،الــركات التجاريــة ،دار النهضــة العربيــة،
 ،2007ص  .11وللمزيــد انظــر :الدكتــور عاشــور عبــد اجلــواد عبــد احلميــد،
العالقــة بــن شــكل الرشكــة وموضــوع نشــاطها ،دار النهضــة العربيــة.2000 ،
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
واألشــكال املنصــوص عليهــا يف قوانــن الــركات ،والتــي
جيــوز شــهر إفالســها ،هــي رشكات التضامــن والتوصيــة
البســيطة واملســامهة والتوصيــة باألســهم والرشكــة ذات
املســئولية املحــدودة ،ويالحــظ أن رشكــة املحاصــة ليــس هلــا
شــكل قانــوين ألنــه معدومــة الشــخصية املعنويــة.
وختضــع الــركات التجاريــة لشــهر اإلفــاس متــى توقفــت
عــن ديوهنــا التجاريــة ،وبغــض النظــر عــا إذا كانــت تبــارش
نشــاط ًا مدنيـ ًا أم جتاريـ ًا ،ويرتتــب عــى احلكــم بشــهر إفــاس
رشكــة التضامــن ورشكــة التوصيــة بنوعيهــا (البســيطة أو
باألســهم)
شــهر إفــاس الرشيــك املتضامــن دون حاجــة إيل النــص عــى
ذلــك رصاحــة يف حكــم شــهر إفــاس الرشكــة ،إذ يكتســب
الرشيــك املتضامــن صفــة التاجــر ،ويســأل بصفــة شــخصية
وتضامنيــة عــن ديــون الرشكــة ،فيعتــر توقــف الرشكــة عــن
دفــع ديوهنــا التجاريــة توقفــ ًا مــن الرشيــك املتضامــن عــن
دفــع ديونــه أيض ـ ًا(.)9
وجيــوز شــهر إفــاس رشكــة املســامهة والــركات ذات
املســؤولية املحــدودة ولكــن يقتــر اإلفــاس عــى املــروع
اجلامعــي ذاتــه أي عــى الشــخص املعنــوي ،دون أن يشــمل
الــركاء ألهنــم ال يلتزمــون بديــون الرشكــة يف أمواهلــم
اخلاصــة.
أمــا رشكــة املحاصــة فــا جيــوز شــهر إفالســها؛ ألهنــا ال
تتمتــع بالشــخصية املعنويــة ،وإنــا جيــوز شــهر إفــاس
الرشيــك املحــاص الــذي يــزاول التجــارة باســمه اخلــاص
دون الرشيــك الــذي ال يتعاقــد مــع الغــر(.)10
ومــن املقــرر أنــه جيــوز شــهر إفــاس الرشكــة الفعليــة ،ألهنــا
حتتفــظ بالشــخصية املعنويــة وتعتــر حقوقهــا والتزاماهتــا قائمة
وصحيحــة يف الفــرة مــا بــن تكوينهــا واحلكــم ببطالهنــا.
كذلــك جيــوز شــهر إفــاس الرشكــة بعــد حلهــا ويف فــرة
تصفيتهــا متــى توقفــت عــن دفــع ديوهنــا يف هــذه الفــرة ألن
الرشكــة حتتفــظ بالشــخصية املعنويــة خــال مرحلــة التصفيــة.
( )9وتطبيقــ ًا لذلــك قضــت حمكمــة النقــض املرصيــة بتاريــخ  26ديســمرب
ســنة  1963أن احلكــم بإشــهار إفــاس الرشكــة يســتتبع حتـ ًا إفــاس الرشيــك
املتضامــن ،وال يرتتــب عــى إغفــال احلكــم الصــادر بإفــاس الرشكــة النــص
عــى شــهر إفــاس الــركاء املتضامنــن فيهــا أو عــى إغفالــه بيــان أســائهم أن
يظلــوا بمنــأى عــن اإلفــاس إذ يقــع إفالســهم كنتيجــة حتميــة والزمــة إلفــاس
الرشكــة .جمموعــة أحــكام النقــض الســنة  14ص  .1202ويف ذات املعنــى نقــض
يف  28مــارس  1974املجموعــة الســنة  25ص .606
( )10الدكتورة سميحة القليويب ،اإلفالس ،دار النهضة
العربية ،2009 ،ص .38
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ثانيا :الوقوف عن الدفع

كان القضــاء يكتفــى بمجــرد عــدم قيــام املديــن بدفــع ديونــه
التجاريــة يف مواعيدهــا ليعتــره يف حالــة وقــوف عــن الدفــع؛
فيحكــم بشــهر إفالســه ،عــى أســاس أن املعامــات التجاريــة
تقــوم وتعتمــد عــى االئتــان ويرتتــب عــى عــدم وفــاء املديــن
بديونــه يف مواعيــد اســتحقاقها ،ارتبــاك يف ائتــان التاجــر
الدائــن الــذي عليــه أن يواجــه هــو اآلخــر التزاماتــه بســداد
ديونــه يف مواعيدهــا وقــد يــؤدي عــدم حصولــه عــى حقــه من
مدينــه يف امليعــاد أن يعجــز عــن مواجهــة التزاماتــه ممــا يعرضــه
بــدوره لشــهر اإلفــاس .عــى أن القضــاء حتــول عــن هــذا
املوقــف ،ومل يعتــر جمــرد ختلــف املديــن عــن الوفــاء بديونــه
يف مواعيدهــا مــن قبيــل الوقــوف عــن الدفــع ممــا يــرر شــهر
إفالســه ،بــل تطلــب توافــر جمموعــة عنــارص أخــرى تــؤدي
إىل اقتنــاع املحكمــة بــرورة
شــهر اإلفــاس كاضطــراب املركــز التجــاري للمديــن وســوء
حالــة ائتامنــه ،األمــر الــذي أدى إىل اقــراب حالــة اإلفــاس
مــن حالــة اإلعســار املــدين.
ولذلــك فعــى املحكمــة عنــد تقديــر حالــة الوقــوف عــن
الدفــع التحقــق مــن أن التاجــر عاجــز عــن الوفــاء بديونــه
عجــز ًا حقيقيــ ًا.
ويف ذلــك تقــول حمكمــة النقــض املرصيــة “التوقــف عــن
الدفــع هــو الــذي ينبــئ عــن مركــز مــايل مضطــرب وضائقــة
مســتحكمة يتزعــزع معهــا ائتــان التاجــر وتتعــرض هبــا
حقــوق دائنيــه إىل خطــر حمقــق أو كبــر االحتــال .فليــس
كل امتنــاع عــن الدفــع يعتــر توقفــ ًا ،إذ قــد يكــون مرجــع
هــذا االمتنــاع عــذر ًا طــرأ عــى املديــن مــع اقتــداره ،وقــد
يكــون ملنازعتــه يف الديــن مــن ناحيــة صحتــه أو مقــداره أو
حلــول أجــل اســتحقاقه أو انقضائــه بســبب مــن أســباب
االنقضــاء»(.)11
وهــذا هــو املعنــى الــذي أخــذ بــه قانــون إعــادة اهليكلــة
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس عــام  ،2018يف
الفقــرة األوىل مــن املــادة  75والتــي قــررت أن الوقــوف عــن
الدفــع الــذي يشــهر إفــاس التاجــر هــو الــذي ينشــأ «إثــر
اضطــراب أعاملــه املاليــة».
( )11انظــر أيضـ ًا الدكتــور مصطفــى طــه ووائــل أنــور بنــدق ،أصــول اإلفالس،
دار الفكــر اجلامعــي ،ص  ،34وقــد تواتــرت حممكــة النقــض عــى ذات املعنــى
بعبــارات تــكاد تكــون متطابقــة.
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ثالث ًا :هل يشرتط صدور حكم باإلفالس؟

مــن املقــرر أن حالــة اإلفــاس يف القانــون املــري هــي
حالــة قانونيــة البــد فيهــا مــن صــدور حكــم باإلفــاس حتــى
ترتتــب آثــاره ،وعــى ذلــك فــإذا مل يصــدر حكــم فــا ترتتــب
آثــار اإلفــاس حتــى لــو كان التاجــر متوقــف عــن دفــع
ديونــه فعليــ ًا.
ويالحــظ أن الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  75مــن قانــون إعــادة
اهليكلــة واالفــاس قــد قــررت أنــه «ال يرتتــب عــى التوقــف
عــن الدفــع أثــر قبــل صــدور حكــم شــهر اإلفــاس ،مــا مل
ينــص القانــون عــى غــر ذلــك» .ومــن األحــوال التــي يعتــد
فيهــا بحالــة اإلفــاس الفعليــة أحــوال جرائــم اإلفــاس،
ومــن ثــم ال يلــزم صــدور حكــم قضائــي.

املطلب الثاين
جرائم املفلس
يالحــظ بــادئ ذي بــدء أنــه يشــرط العتبــار الشــخص مفلسـ ًا
بالتقصــر أو بالتدليــس أن يكــون يف حالــة إفــاس أي أن
يكــون تاجــر ًا متوقفـ ًا عــن دفــع ديونــه .كــا ينبغــي أال يغيــب
عــن الذهــن أن احلكــم عــى الشــخص بالعقوبــات املقــررة
لإلفــاس بالتقصــر أو بالتدليــس ال يتوقــف عــى ســبق
احلكــم بشــهر إفالســه ،بــل إن للمحكمــة اجلنائيــة أن تنظــر
يف حالــة اإلفــاس بطريــق فرعــي تطبيقــا لنظريــة اإلفــاس
الفعــي التــي أخــذ هبــا املــرع املــري يف املــواد اجلنائيــة
فقــط.

أوالً :اإلفالس بالتدليس
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وفقــ ًا للــادة  252مــن قانــون إعــادة اهليكلــة لعــام 2018
فإنــه يعــد متفالســ ًا بالتدليــس كل تاجــر توقــف عــن دفــع
ديونــه يف األحــوال اآلتيــة:
 -1إذا أخفــى دفاتــره أو أعدمهــا أو غريهــا .ويقصــد بالدفاتــر
يف هــذا الصــدد كل مــا يمســكه التاجــر مــن الدفاتــر إلثبــات
أعاملــه التجاريــة ســواء أكانــت إلزاميــة أم اختياريــة.
 -2إذا اختلــس أو خ ّبــأ جــزء ًا مــن مالــه إرضار ًا بدائنيــه ،كأن
يبيــع بعــض أموالــه بيع ـ ًا صوري ـ ًا.
(  )12يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام ،اإلفــاس بالتدليــس ،جملــة
البحــوث القانونيــة واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة ،عــدد  ،22أكتوبــر ،1997
ص  124ومابعدهــا.

 -3إذا اعــرف أو جعــل نفســه مدينـ ًا بطريــق التدليــس بمبالغ
ليســت يف ذمتــه حقيقــة ســواء كان ذلــك ناشــئ ًا عــن مكتوباتــه
أو ميزانيتــه أو غريهــا مــن األوراق أو عــن إقــراره الشــفاهي أو
عــن امتناعــه مــن تقديــم أوراق أو إيضاحــات مــع علمــه بــا
يرتتــب عــى ذلــك االمتنــاع.
واإلفــاس بالتدليــس جريمــة عمديــة تتطلــب لقيامهــا
قصدهــا جنائيــ ًا خاصــ ًا هــو اجتــاه نيــة املفلــس إىل اإلرضار
بالدائنــن ســواء بإنقــاص أصولــه بغــر حــق (البنــد  2مــن
املــادة  252مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس) أو بزيــادة
خصومــه (البنــد  3مــن املــادة  252مــن قانــون إعــادة اهليكلــة
واإلفــاس) أو بإخفــاء أو إعــدام أو تغيــر الدفاتــر التــي
يســتدل هبــا عــي حقيقــة مركــزه ومقــدار أصولــه وخصومــه
(البنــد  1مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس)(.)13
والقصــد اجلنائــى باملعنــى الســالف هــو الركــن املعنــوى
للجريمــة ،وتوافــر القصــد اجلنائــى رشط لقيــام اجلريمــة،
فــإذا انتفــى فــا عقــاب ،ويتوافــر هــذا القصــد بمجــرد علــم
التاجــر بالــرر الــذي يرتتــب أو الــذى حيتمــل أن يرتتــب
عــى فعلــه ،أمــا الباعــث عــى ارتــكاب الفعــل فــا أثــر لــه ىف
كيــان اجلريمــة ،فقــد خيتلــس التاجــر جــزء ًا مــن مالــه ملعاونــة
حمتــاج أو جللــب نفــع لصديــق أو قريــب فــا تنجيــه طهــارة
هــذا الباعــث مــن العقوبــة ،مــادام أنــه يعلــم وقــت ارتــكاب
الفعــل بــا ينجــم عنــه مــن رضر الدائنــن(.)14
واإلفــاس بالتدليــس جنايــة يعاقــب عليهــا املفلــس ومــن
شــاركه يف ذلــك بالســجن مــن ثــاث ســنوات إىل مخــس،
وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف جنيــه وال جتــاوز مخــس
مئــة ألــف جنيــه (املــادة  253مــن قانــون إعــادة اهليكلــة
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس).
ويالحــظ أن املــادة امللغــاة مــن قانــون العقوبــات (م )329
كانــت جتعــل عقوبــة اإلفــاس بالتقصــر هــي الســجن فقــط،
أمــا قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس
واإلفــاس فقــد أضــاف إليهــا عقوبــة الغرامــة ،ومتــت
اإلضافــة عــى ســبيل اجلمــع بــن العقوبتــن ال عــى ســبيل
التخيــر بينهــا.

( ) 13الدكتــور حمســن شــفيق ،اإلفــاس ،املرجــع الســابق ،ص  ،723الدكتــور
عــي مجــال الديــن عــوض ،اإلفــاس ،املرجــع الســابق ،ص .428
(  )14الدكتور حمسن شفيق ،اإلفالس ،املرجع السابق ،ص .727
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ثاني ًا :اإلفالس بالتقصري

ختتلــف فلســفة قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن
اإلفــاس واإلفــاس الصــادر عــام  ،2018عــن قانــون
العقوبــات يف شــأن جريمــة اإلفــاس بالتقصــر ،فبينــا
فـ ّـرق قانــون العقوبــات بــن نوعــن مــن حــاالت اإلفــاس
بالتقصــر :حــاالت جيــب فيهــا عــى املحكمــة أن حتكــم
بالعقوبــة املقــررة ،وهــذه هــي حــاالت اإلفــاس بالتقصــر
الوجــويب (م  330عقوبــات) .وحــاالت جيــوز فيهــا للمحكمة
أن حتكــم أو ال حتكــم بالعقوبــة كــا يــراءى هلــا ،وهــذه هــي
حــاالت اإلفــاس بالتقصــر اجلــوازي (م  331عقوبــات).
نجــد أن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفالس
واإلفــاس الصــادر عــام  ،2018قــد مجــع كل احلــاالت
الــواردة يف املادتــن الســابقتني وأوردهــا يف مــادة واحــدة هــي
املــادة  ،254ومــن ثــم فاإلفــاس بالتقصــر يف قانــون إعــادة
اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس هــو نــوع
واحــد ،هــو اإلفــاس بالتقصــر الوجــويب(.)15
وتنــص املــادة ( 254مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس)
عــى أنــه «يعــد متفالســا بالتقصري عــى وجــه العمــوم كل تاجر
أدى خلســارة دائنيــه بســبب عــدم حزمــه أو تقصــره اجلســيم»
ثــم رضبــت املــادة بعــد ذلــك أمثلــة لألفعــال التــي تتحقــق
هبــا جريمــة اإلفــاس بالتقصــر ،وهــذه األفعــال هــي:
 -1إذا ُر ِئــي أن مصاريــف املفلــس الشــخصية أو مصاريــف
منزلــه باهظــة.
 -2إذا اســتهلك مبالــغ جســيمة يف القــار أو أعــال النصيــب
املحــض أو يف أعــال البورصــة الومهيــة أو يف أعــال ومهيــة
عــى بضائــع.
 -3إذا اشــري بضائــع ليبيعهــا بأقــل مــن أســعارها حتــى
يؤخــر شــهر إفالســه أو افــرض مبالــغ أو أصــدر أوراقــ ًا
ماليــة (املقصــود أوراقــ ًا جتاريــة) أو اســتعمل طرقــا
أخــرى ممــا يوجــب اخلســائر الشــديدة حلصولــه عــى النقــود
حتــى يؤخــر شــهر إفالســه.
 -4إذا حصــل عــى الصلــح بطريــق التدليــس .ويتحقــق
التدليــس يف هــذا الصــدد إذا صــدر مــن املفلــس فعــل يصــدق
عليــه هــذا الوصــف بــرط أال يقــع حتــت طائلــة نــص املــادة
 252إعــادة هيكلــة التــي تتكلــم عــن اإلفــاس بالتدليــس،
ومثالــه أن يوهــم املفلــس دائنيــه بأمهيــة أصولــه أو قلــة
خصومــه.
( )15يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام ،اإلفــاس بالتقصــر ،جملــة
البحــوث القانونيــة واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة ،عــدد  ،22أبريــل ،1992
ص  3ومابعدهــا.
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 -5عــدم حتريــره الدفاتــر امللــزم قانونــ ًا بإمســاكها أو عــدم
إجرائــه اجلــرد املنصــوص عليــه ىف القانــون أو إذا كانــت
دفاتــره غــر كاملــة أو غــر منتظمــة بحيــث ال ُيعــرف منهــا
مركــزه املــايل.
 -6عــدم إعالنــه التوقــف عــن الدفــع ىف امليعــاد أو عــدم
تقديمــه امليزانيــة أو ثبــوت عــدم صحــة البيانــات الواجــب
تقديمهــا بمقتــى هــذا القانــون.
 -7عــدم توجهــه بشــخصه إىل قــايض التفليســة عنــد عــدم
وجــود األعــذار الرشعيــة أو عــدم تقديمــه البيانــات التــى
يطلبهــا القــاىض املذكــور أو ظهــور عــدم صحــة تلــك
البيانــات.
 -8تأديتــه عمــد ًا بعــد توقفــه عــن الدفــع مديونيــة أحــد
دائنيــه أو متييــزه إرضار ًا بباقــى الدائنــن أو إذا ســمح لــه بمزيــة
خصوصيــة بقصــد احلصــول عــى قبولــه الصلــح.
 -9إذا ُحكــم بإفالســه قبــل أن يقــوم بالتعهــدات املرتتبــة عــى
صلــح ســابق.
وغنــي عــن البيــان أن هــذه احلــاالت مل تــرد عــى ســبيل
احلــر بــل عــى ســبيل التمثيــل والبيــان ،وأنــه جيــوز اعتبــار
التاجــر متفالس ـ ًا بالتقصــر يف غــر هــذه احلــاالت إذا تبــن أن
مــا ارتكبــه ينطــوي عــى خطــأ جســيم ويرتتــب عليــه رضر
بالدائنــن.
أمــا عــن الركــن املعنــوي يف جريمــة اإلفــاس بالتقصــر فهــو
ال يشــرط لتوافــره القصــد اجلنائــى لــدى املتهــم ،وانــا يقــوم
الركــن املعنــوي مــن اجلريمــة عــى فكــرة
اخلطــأ .وخيتلــف جوهــر هــذا اخلطــأ مــن حالــة إىل أخــرى،
فقــد يتمثــل يف عــدم احلــزم مــن جانــب التاجــر ووقــوع تقصري
فاحــش منــه ال يصــدر عــادة عــن التاجــر املتــزن احلريــص.
وقــد يتمثــل يف اإلخــال باألحــكام التــى وضعهــا املــرع
لضــان حســن ســر التفليســة وتصفيــة األمــوال عــى صــورة
حتقــق املســاواة بــن الدائنــن(.)16
ويالحــظ أن فلســفة قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي
مــن اإلفــاس واإلفــاس ختتلــف عــن فلســفة قانــون
العقوبــات أيضــ ًا يف شــأن العقوبــة عــى جريمــة اإلفــاس
بالتقصــر ،فبينــا كان قانــون العقوبــات يعتربهــا جنحــة
يعاقــب عليهــا باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ســنتني (م344
عقوبــات).

( )16انظــر نقــض جنائــي  4ينايــر  1966مــج س  17ص  37يف أن افعــال
التفالــس بالتقصــر اجلــوازي تعتــر مــن اجلرائــم غــر العمديــة التــي ال يشــرط
فيهــا توافــر القصــد اجلنائــي لــدى املتهــم.
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نجــد أن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفالس
واإلفــاس قــد اعتربهــا خمالفــة ويعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن
مخســن ألــف جنيــه وال جتــاوز مئتــي ألــف جنيــه(.)17

 -2إذا فعلــوا مــا يرتتــب عليــه إفــاس الرشكــة بطريــق الغــش
أو التدليــس ،وعــى اخلصــوص إذا ســاعدوا عــى توقــف
الرشكــة عــن الدفــع ســواء بإعالهنــم مــا خيالــف احلقيقــة
عــن رأس املــال املكتتــب فيــه أو املدفــوع أو بتوزيعهــم أرباحـ ًا
ومهيــة أو بأخذهــم ألنفســهم بطريــق الغــش مــا يزيــد عــن
املرخــص هلــم بــه يف عقــد الرشكــة.
وتقــي املــادة ( 256مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) باحلكــم يف حالــة إفــاس
رشكــة املســامهة عــى أعضــاء جملــس اإلدارة واملديريــن
بالعقوبــات املقــررة للتفالــس بالتقصــر يف األحــوال اآلتيــة:

أوالً :جرائم مديري الرشكات

(أوالً) إذا ثبــت عليهــم أهنــم ارتكبــوا أمــر ًا مــن األمــور
املنصــوص عليهــا يف البنــود مــن الثالــث إىل التاســع مــن املــادة
( 254مــن قانــون إعــادة اهليكلــة واإلفــاس) وقــد ســبق
بياهنــا.
(ثانيــ ًا) إذا أمهلــوا بطريــق الغــش يف نــر عقــد الرشكــة
بالكيفيــة التــي نــص عليهــا القانــون.
(ثالثــ ًا) إذا اشــركوا يف أعــال مغايــرة ملــا يف قانــون نظــام
الرشكــة وصادقــوا عليهــا.

املطلب الثالث
جرائم غري املفلس

مل يقتــر مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن
اإلفــاس واإلفــاس عــى النــص عــى جرائــم املفلــس
وحســب ،بــل عــرض للجرائــم التــي يرتكبهــا غــر املفلــس
مــن مديــري الــركات وأعضــاء جمالــس ادارهتــا والدائنــن
وأمــن التفليســة وغريهــم ،ويمكــن بيــان ذلــك وفــق مايــي:

إذا أفلســت الرشكــة فــا يتصــور توقيــع العقــاب البــدين
عليهــا بســبب طبيعتهــا وشــخصيتها املعنويــة .ولذلــك نــص
املــرع املــري عــي عقــاب األشــخاص املســئولني عــن
إدارة الرشكــة بالعقوبــات املقــررة للتفالــس بالتدليــس أو
بالتقصــر حســب األحــوال متــى ارتكبــوا أفعــاالً معينــة
وذلــك بمقتــي املادتــن ( 255و 256مــن قانــون إعــادة
اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس).
ويالحــظ أن القانــون مل يعــرض يف هاتــن املادتــن إال
لــركات املســامهة وحدهــا دون غريهــا مــن الــركات ،ومل
يــر داعيــ ًا للنــص عــى رشكــة التضامــن ورشكــة التوصيــة
البســيطة أو باألســهم ،ألن الــركاء املتضامنــن فيهــا يعتــرون
جتــار ًا ويــؤدي إفــاس الرشكــة إىل إفالســهم أيضـ ًا ،ومــن ثــم
يمكــن عقاهبــم بمقتــى األحــكام التــي ســبق بياهنــا يف جرائم
املفلــس .هــذا ويؤخــذ مــن نــص املــادة ( 255مــن قانــون
إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس)
أنــه إذا أفلســت رشكــة مســامهة فيحكــم عــى أعضــاء جملــس
إدارهتــا ومديرهيــا بالعقوبــات املقــررة للتفالــس بالتدليــس يف
األحــوال اآلتيــة(:)18
 -1إذا ثبــت عليهــم أهنــم ارتكبــوا أمــر ًا من األمــور املنصوص
عليهــا يف املــادة  252مــن قانــون إعــادة اهليكلــة :أي أخفــوا
دفاتــر الرشكــة أو أعدموهــا أو غريوهــا ،أو اختلســوا أو
أخفــوا جــزء ًا مــن ماهلــا إرضار ًا بدائنيهــا ،أو اعرتفــوا بطريــق
التدليــس شــفاهة أو كتابــة عــى الرشكــة بديــون ليســت يف
ذمتهــا حقيقــة.
( )17الدكتــور حممــود ســمري الرشقــاوي ،ووائــل أنــور بنــدق ،الوســيط يف
القانــون التجــاري ،املرجــع الســابق ،ص .768
(  )18يف التفاصيــل انظــر الدكتــور غنــام حممــد غنــام ،مســئولية مديــرو
الــركات عــن جرائــم اإلفــاس ،جملــس النــر العلمــي ،جامعــة الكويــت ،ص
 7ومــا بعدهــا.

ثاني ًا :جرائم الدائنني

تقــي املــادة ( 258مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) يف فقرهتــا الثالثــة بعقــاب
الدائنــن باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف جنيــه
وال جتــاوز مخــس مئــة ألــف جنيــه( ،)19أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن يف حــاالت ثــاث:
 إذا زادوا قيمة ديوهنم بطريق الغش. إذا اشــرطوا ألنفســهم مــع املفلــس أو غــره مزايــاخصوصيــة يف نظــر إعطــاء صوهتــم يف مــداوالت الصلــح أو
التفليســة أو الوعــد بإعطائــه.
 إذا عقــدوا مشــارطة خصوصيــة لنفعهــم وإرضارا بباقــيالغرمــاء.

ثالثا :جرائم أمني التفليسة

تقــي املــادة ( 258مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) يف فقرهتــا الرابعــة بعقــاب
أمــن التفليســة باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف
جنيــه وال جتــاوز مخــس مئــة ألــف جنيــه ،أو بإحــدى هاتــن
( )19كانت قيمة الغرامة يف قانون العقوبات مخس مئة جنيه.
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العقوبتني إذا اختلس شيئ ًا أثناء تأدية وظيفته ،ويقصد
باالختــاس يف هــذا النــص كل فعــل يرتتــب عليــه ضيــاع
أمــوال التفليســة كعــدم إيــداع خزانــة املحكمــة املبالــغ
املحصلــة مــن التفليســة ،ومــن ثــم فجريمــة االختــاس
املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة أوســع نطاقــ ًا مــن جريمــة
خيانــة األمانــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  341عقوبــات.
وحيكــم عــى أمــن التفليســة ،فضــا عــن العقوبــة ،بــأن
يــرد للتفليســة كل مــا اختلســه وبالتعويــض (املــادة 258
مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس
واإلفــاس).

رابع ًا :جرائم األشخاص اخلارجني عن التفليسة

ال جــدال يف أن مــن يشــرك مــع املفلــس يف جريمــة اإلفــاس
بالتدليــس توقــع عليــه عقوبتهــا ألن نــص املــادة (253
مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس
واإلفــاس) اخلــاص هبــذه اجلريمــة قــى رصاحــة بــأن
«يعاقــب املتفالــس بالتدليــــس ومــــن شــاركه يف ذلــك
بالســجن  .».....وتطبيقــا لذلــك يعتــر
رشيــك ًا للمفلــس بالتدليــس وتوقــع عليــه عقوبتهــا الشــخص
الــذي يقيــد يف دفاتــره التجاريــة اخلاصــة ديونــ ًا صوريــة
ملصلحتــه ويقــرر أمــام أمــن التفليســة أنــه دائــن للمفلــس
بقصــد اإلرضار بالدائنــن.
أمــا فيــا يتعلــق باإلفــاس بالتقصــر فقــد نصــت املــادة
( 257مــن قانــون إعــادة اهليكلــة ووالصلــح الواقــي مــن
اإلفــاس اإلفــاس) بعقــاب املفلــس بالتقصــر وأغفلــت
النــص عــى الرشيــك عــى عكــس (املــادة  252مــن قانــون
إعــادة اهليكلــة والصــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس)
التــي نصــت رصاحــة عــى عقــاب رشيــك املفلــس بالتدليــس.
وهــذا الفــارق بــن صياغــة املادتــن قاطــع يف الداللــة عــى
أن االشــراك يف اإلفــاس بالتقصــر ،خالفــ ًا لالشــراك يف
اإلفــاس بالتدليــس ،ال عقــاب عليــه .هــذا فضــ ً
ا عــن أن
األفعــال املكونــة جلريمــة اإلفــاس بالتقصــر ال يمكــن أن
تقــع إال مــن املفلــس.
وقــد رأى املــرع املــري إيل جانــب تقريــر عقــاب مــن
يشــرك مــع املفلــس بالتدليــس ،أن يعاقــب كل مــن يــأيت فعـ ً
ا
ضــار ًا مــن األفعــال ولــو مل تكــن لــه صلــة بالتفليســة ولــو مل
يكــن ثمــة تدليــس أو تقصــر مــن املفلــس.
فتنــص املــادة ( 258مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) يف فقرهتــا األوىل عــى
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أن يعاقــب باحلبــس وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف
جنيــه وال جتــاوز مخــس مئــة ألــف جنيــه ،أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن ،كل شــخص رسق أو أخفــى أو خبــأ كل أو بعــض
أمــوال املفلــس مــن املنقــوالت أو العقــارات ولــو كان ذلــك
الشــخص زوج املفلــس أو مــن فروعــه أو مــن أصولــه أو
أنســبائه الذيــن يف درجــة الفــروع واألصــول.
ويشــرط لتوافــر اجلريمــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األوىل
مــن املــادة ( 258مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي
مــن اإلفــاس واإلفــاس) أن يعــرف املتهــم بارتــكاب
الفعــل ،وهــو عــامل بــأن املــال الــذي يرسقــه أو خيفيــه أو خيبئــه
مــن األمــوال التــي يتعلــق هبــا حــق الدائنــن أي أنــه مــن
أمــوال التفليســة.
وتنــص املــادة ( 258مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) يف فقرهتــا الثانيــة عــى
أن يعاقــب بنفــس العقوبــة مــن ال يكونــون مــن الدائنــن
ويشــركون يف مــداوالت الصلــح بطريــق الغــش أو يقدمــون
ويثبتــون بطريــق الغــش يف التفليســة ســندات ديــون صوريــة
باســمهم أو باســم غريهــم.
وحيكــم عــى املتهــم فضــ ً
ا عــن العقوبــات بــرد كل مــا
اختلســه إىل التفليســة وبالتعويــض ( املــادة  258مــن قانــون
إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس).

املطلب الرابع
جرائم الصلح الواقي من اإلفالس
فــرض القانــون املــري عقوبــة عــي املديــن والدائــن وأمــن
الصلــح إذا ارتكبــوا عمــ ً
ا مــن األعــال املنافيــة للصــدق
واألمانــة والــواردة يف املــادة ( 259مــن قانــون إعــادة اهليكلــة
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس)( ،)20وذلــك كــا
يــي:

أوال :جرائم املدين

تقــي املــادة ( 1/ 259مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) بعقــاب املديــن باحلبــس
مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر ،وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن
ألــــف وال تزيــد عـىل مخـــس مـئــة ألـــف ،أو بإحدى هاتني
( )20ملزيــد مــن التفصيــل يف ذلــك انظــر :أســيل حامــد الفضالــة ،الصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس ،دار النهضــة العربيــة ،ص  7ومابعدهــا.

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

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
العقوبتني ،إذا ارتكب أحد األفعال اآلتية:
أ -أخفــى بســوء نيــة كل أموالــه أو بعضهــا أو غــاىل يف تقديرها
بقصــد احلصــول عــي الصلــح الواقي.
ب -تــرك بســوء نيــة دائن ـ ًا بديــن ومهــي أو ممنوع ـ ًا أو مغــاىل
يف دينــه يشــرك يف مــداوالت الصلــح والتصويــت عليهــا أو
مكنــه مــن ذلــك.
ج -أغفل بسوء نية ذكر دائن يف قائمة الدائنني.
ويالحــظ أن هــذه األفعــال تشــبه مــا نصت عليــه املــادة (252
مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس
واإلفــاس) اخلاصــة بجريمــة اإلفــاس بالتدليــس.

ثانيا :جرائم الدائنني

تقــي املــادة ( 2/259مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) بــأن يعاقــب باحلبــس
مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن
ألــف وال تزيــد عــى مخــس مئــة ألــف ،أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن ،الدائــن إذا اشــرك بســوء نيــة يف مــداوالت
الصلــح والتصويــت عليــه وهــو ممنــوع مــن هــذا االشــراك،
أو كان دينــه مغــاىل فيــه ،أو قــرر لــه املديــن أو أي شــخص
آخــر مزايــا خاصــة مقابــل تصويتــه عــي الصلــح.

ثالثا :جرائم أمني الصلح

تنــص املــادة ( 3/259مــن قانــون إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس) بــأن يعاقــب باحلبــس مــدة
ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســن ألــف
وال تزيــد عــى مخــس مئــة ألــف ،أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن
أمــن الصلــح الــذي قــدم أو أقــر بســوء نيــة بيانــات غــر
صحيحــة عــن حالــة املديــن.

للعقوبــات ،كذلــك كان يتــم الرجــوع يف بعــض مســائل
اإلفــاس إىل النظــام اخلــاص باحلجــز االحتياطــي عــى أمــوال
املديــن ومنعــه مــن الســفر ،وألحــكام نظــام التســوية الواقيــة
مــن اإلفــاس الصــادر عــام  1416هـ والئحتــه التنفيذيــة(.)21
املرحلــة الثانيــة :وهــي مرحلــة صــدور نظــام اإلفــاس
اجلديــد والــذي تــم إقــراره بقــرار جملــس الــوزراء رقــم 264
بتاريــخ 1439/5/27هـــ .ويعتــر هــذا النظــام نقلــة يف جمــال
األنظمــة الســعودية ،بــل طفــرة يف جمــال التنظيــم القانــوين
لإلفــاس يف البلــدان العربيــة كلهــا كــا ســنرى يف املطلــب
األول ،وقــد وردت جرائــم اإلفــاس فيــه يف الفصــل الثالــث
عــر حتــت عنــوان العقوبــات والتعامــات القابلــة لإللغــاء
وذلــك يف املــواد مــن  200إىل .209
ويمكن بيان ذلك من خالل املطالب التالية:

املطلب األول :متيز نظام اإلفالس السعودي اجلديد.

املطلب الثاين :تنظيم جرائم اإلفالس يف النظام اجلديد.

املطلب األول
متيز نظام اإلفالس السعودي اجلديد
ســبق اإلشــارة إىل أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد
يعتــر طفــرة ترشيعيــة يف األنظمــة الســعودية والعربيــة بوجــه
عــام ،ويؤكــد هــذه املقولــة أن هــذا النظــام قــد اســتجاب إىل
النظريــة اإلســامية يف تنظيــم اإلفــاس ،كــا أنــه اســتجاب
لالجتاهــات العامليــة احلديثــة ،وأخــر ًا فإنــه يتميــز عــن نظــره
املــري الــذي صــدر يف نفــس العــام ،وهــو حمــل املقارنــة يف
هــذا البحــث ،وســيتم تفصيــل ذلــك كــا يــي:

املبحث الثاين
االجتاهات احلديثة يف جرائم اإلفالس يف السعودية

أوالً :اســتجابة نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد للنظريــة

متهيد وتقسيم:
مــر تنظيــم جرائــم اإلفــاس يف النظــام الســعودي بمرحلتــن
جوهريتــن:
املرحلــة األوىل :كان تنظيــم اإلفــاس وارد ًا ضمــن الفصــل
العــارش مــن نظــام املحكمــة التجاريــة الســعودي ،والصــادر
عــام  1350هـــ ،وذلــك يف املــواد مــن  103إىل  ،135أمــا
جرائــم اإلفــاس فــوردت يف املادتــن  136و  ،137وذلــك
يف البــاب احلــادي عــر مــن هــذا النظــام ،واملخصــص

( )21يف التفاصيــل انظــر :الدكتــور خالــد بــن عبــد العزيــز الرويــس ،مفهــوم
اإلفــاس ورشوط احلكــم بــه يف النظــام التجــاري الســعودي ،جملــة البحــوث
القانونيــة واالقتصاديــة ،كليــة احلقــوق جامعــة املنصــورة ،أبريــل  ،2012عــدد
 ،51ص .219

اإلســامية
يقــوم نظــام اإلفــاس اجلديــد عــى مرتكــزات هامــة ،فهــو ال
يســعى إىل التصفيــة القضائيــة ألمــوال املديــن مبــارشة ،وإنــا
يســعى يف املقـــام األول إىل حمــــاولة إقالـــة املديــن مــن عثرته،
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وإعــادة هيكلــة مرشوعــه التجــاري مــن خــال التســويات
الوديــة أو خطــط اإلصــاح املــايل.
وقــد عــرت املــادة اخلامســة مــن النظــام الســعودي لإلفــاس
عــن ذلــك بقوهلــا:
«هتدف إجراءات اإلفالس إىل اآليت:
أ  -متكــن املديــن املفلــس أو املتعثــر أو الــذي يتوقــع أن يعــاين
مــن اضطــراب أوضاعــه املاليــة مــن االســتفادة مــن إجــراءات
اإلفــاس ،لتنظيــم أوضاعــه املاليــة وملعــاودة نشــاطه
واإلســهام يف دعــم االقتصــاد وتنميتــه.
ب  -مراعــاة حقــوق الدائنــن عــى نحــو عــادل وضــان
املعاملــة العادلــة هلــم».
والواقــع أن املوازنــة بــن مصالــح الدائنــن واملديــن هــو
مــن األســس العامــة التــي تقــوم عليهــا املعامــات يف الفقــه
اإلســامي.
فقــد حثــت الرشيعــة اإلســامية املديــن عــى وجــوب
الوفــاء بالديــن ،فقــد قــال اهلل تعــالَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــوا
َأو ُفــوا بِا ْلع ُقـ ِ
ـود} ( ،)22وقــال{ :و َأو ُفــوا بِا ْلعهـ ِ
ـد إِ َّن ا ْل َع ْهــدَ ك َ
َان
ُ
ْ
َْ
َ ْ
ً ()23
ــؤوال} .
َم ْس ُ
وقــال الرســول صــى اهلل عليــه وســلم « مــن أخــذ أمــوال
النــاس يريــد أداءهــا أدى اهلل عنــه ومــن أخــذ يريــد إتالفهــا
أتلفــه اهلل»( .)24وعــن ســلمة بــن األكــوع ريض اهلل عنــه «أن
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم أيت بجنــازة ليصــي عليهــا فقــال:
هــل عليــه مــن ديــن؟ قالــوا :ال .فصــى عليــه ،ثــم أيت بجنــازة
أخــرى ،فقــال :هــل عليــه مــن ديــن؟ قالــوا :نعــم .قــال:
ـي دينــه يــا رســول
صلــوا عــى صاحبكــم .قــال أبــو قتــادة :عـ ّ
()25
ّ
فصــى عليــه».
اهلل.
فالرشيعــة اإلســامية حينــا حتـ ّ
ـث املديــن عــى الوفــاء بدينــه
فـ ّ
ـإن يف ذلــك ضامنـ ًا حلقــوق الدائنــن ،ولكــن الرشيعــة تأخــذ
بيــد املديــن حســن النيــة ،عاثــر احلــظ ،وتــرب بيــد مــن
حديــد عــى يــد املديــن املامطــل الواجــد.
( )22اآلية األوىل من سورة املائدة.
( )23اآلية  34من سورة اإلرساء.
( )24أخرجــه البخــاري يف صحيحــه( ،ج /2ص )841برقــم ( )2257كتــاب
االســتقراض وأداء الديــون واحلجــر والتفليــس ،بــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس
يريــد أداءهــا أو إتالفهــا ،النــارش :دار ابــن كثــر ،الياممــة – بــروت ،الطبعــة
الثالثــة ،1987 – 1407 ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب البغــا.
( )25أخرجــه البخــاري يف صحيحــه( ،ج /2ص ،)803برقــم ( ،)2173كتــاب
الكفالــة ،بــاب مــن تكفــل عــن ميــت دينــا فليــس لــه أن يرجــع ،النــارش :دار
ابــن كثــر ،الياممــة – بــروت ،الطبعــة الثالثــة  ،1987 – 1407 ،حتقيــق  :د.
مصطفــى ديــب البغــا.
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{وإِ ْن ك َ
َان
ومــن دالئــل مراعــاة املديــن املعــر قــول اهلل تعــاىلَ :
ُذو ُعــر ٍة َفنَظِــر ٌة إِ َل ميـ ٍ
ـم
ـم إِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـر َل ُكـ ْ
َ
ـرة َو َأ ْن ت ََصدَّ ُقــوا َخـ ْ ٌ
َْ َ َ
َْ
َ ()26
َت ْع َل ُمون } .
وعــن عبــداهلل بــن أيب قتــادة :أن أبــا قتــادة طلــب غريــا
لــه؛ فتــوارى عنــه ،ثــم وجــده فقــال :إين معــر ،فقــال آهلل
؟ قــال أهلل قــال فــإين ســمعت رســول اهلل صــى اهلل عليــه و
رسه أن ينجيــه اهلل مــن كــرب يــوم القيامــة
ســلم يقــول« :مــن ّ
فلينفــس عــن معــر أو يضــع
عنــه»( ،)27كــا أن قواعــد الرشيعــة اإلســامية جعلــت عنــد
تعاملهــا مــع حــاالت التعثــر املــايل واإلعســار مرصفــ ًا مــن
مصــارف الــزكاة يكــون للغارمــن( ،)28كــا أنــه ال جيــوز بيــع
آلــة املفلــس التــي يقتــات منهــا(.)29
والواقــع أن كل ذلــك يــري عــى املديــن حســن النيــة عاثــر
احلــظ ،أمــا املديــن املامطــل فلــه معاملــة خمتلفــة يف الرشيعــة
اإلســامية ،فعــن مهــام بــن منبــه أخــي وهــب بــن منبــه أنــه
ســمع أبــا هريــرة ريض اهلل عنــه يقــول :قــال رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم« :مطــل الغنــي ظلــم»( ،)30وعــن عمــرو بــن
الرشيــد عــن أبيــه عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال

( )26اآلية  280من سورة البقرة.
( )27أخرجــه مســلم يف صحيحــه( ،ج/3ص  ،)1196برقــم ( ،)1563كتــاب
املســاقاة ،بــاب فضــل إنظــار املعــر ،النــارش :دار إحيــاء الــراث العــريب –
بــروت ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي.
( )28الدكتــور خالــد بــن عبــد العزيــز الرويــس ،مفهــوم اإلفــاس ورشوط
احلكــم بــه يف النظــام التجــاري الســعودي ،املرجــع الســابق ،ص .216
( )29يف التفاصيــل :الشــيخ حممــد بــن مســفر بــن حممــد النفــر ،قضيــة حــول
بيــع آلــة حرفــة املفلــس التــي يقتــات منهــا ،جملــة العــدل ،شــوال  1425هـــ،
املجلــد الســادس ،عــدد  ،24ص  199ومابعدهــا.
( )30أخرجــه البخــاري يف صحيحــه( ،ج /2ص ،)845برقــم ( ،)2270كتــاب
االســتقراض وأداء الديــون واحلجــر والتفليــس ،بــاب مطــل الغنــي ظلــم،
النــارش :دار ابــن كثــر ،الياممــة – بــروت ،الطبعــة الثالثــة،1987 – 1407 ،
حتقيــق :د .مصطفــى ديــب البغــا .وأخرجــه مســلم يف صحيحــه( ،ج/3ص
 ،)1196برقــم ( ،)1564كتــاب املســاقاة ،بــاب حتريــم مطــل الغنــي وصحــة
احلوالــة واســتحباب قبوهلــا إذا أحيــل عــى مــي ،النــارش :دار إحيــاء الــراث
العــريب – بــروت ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي.

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

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
«يل الواجد حيل عرضه وعقوبته».
ّ
إن هــذه املوازنــة الدقيقــة التــي اعتمدهتــا الرشيعــة اإلســامية
بــن حقــوق الدائنــن وحقــوق املديــن ،هــي عــن مــا أخــذ
بــه النظــام الســعودي اجلديــد لإلفــاس إذ أعطــى املديــن
الفرصــة للخــروج مــن الضائقــة املاليــة عــن طريــق تســويات
وديــة أو خطــط لإلصــاح املــايل ،وعنــد التعــذر أو املامطلــة
أو ســوء النيــة تتــم إجــراءات التصفيــة القضائيــة ألموالــه
وتوزيعهــا عــى الدائنــن.
()31

والواقــع أن النظريــة اإلســامية يف معاملــة املرشوعــات
املتعثــرة قــد ســبقت القوانــن الوضعيــة مــن ناحيتــن:
األوىل :النظريــة اإلســامية ال متيــز يف املعاملــة بــن التجــار
وغــر التجــار ،وهــو مانحــت إليــه الترشيعــات احلديثــة فيــا
بعــد ذلــك عــى ماســيأيت تفصيلــه فيــا بعــد.
الثانيــة :أن النظريــة اإلســامية تــويل يف االعتبــار حماولــة إقالــة
املديــن مــن عثرتــه املاليــة ،قبــل أن يتــم بيــع أموالــه جــر ًا
عنــه ،وهــو أيضـ ًا مانحــت إليــه الترشيعــات احلديثــة فيــا بعــد
ذلــك.
ثانيــ ًا :اســتجابة نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد
لالجتاهــات العامليــة احلديثــة.
يمكــن القــول إن النظــام الســعودي اجلديــد يتامشــى مــع
االجتاهــات الترشيعيــة العامليــة احلديثــة ،وذلــك مــن زاويتــن:
الزاويــة األوىل :يالحــظ أن قواعــد اإلفــاس التــي كانــت
واردة يف نظــام املحكمــة التجاريــة كانــت مقصــورة عــى
التجــار فقــط دون األشــخاص املدنيــة ،يف حــن نجــد أن نظــام
اإلفــاس اجلديــد يف مادتــه الرابعــة يقــرر أنــه ينطبــق عــى
األشــخاص الطبيعيــة التــي متــارس أعــاالً جتاريــة أو أعــاالً
مهنيــة أو أي أعــال هتــدف إىل الربــح ،وكذلــك األمــر أيضـ ًا يف
الــركات ،وهــو مايعنــي االنفصــال عــن النظريــة التقليديــة
التـــــي كـــانــت تقـصــر اإلفـــــاس عىل التجــار فقــط،

( )31أخرجــه أبــو داود يف ســننه( ،ج/2ص  ،)337برقــم ( ،)3628كتــاب
األقضيــة ،بــاب يف احلبــس يف الديــن وغــره ،النــارش :دار الفكــر ،حتقيــق :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميــد ،واألحاديــث مذيلــة بأحــكام األلبــاين عليهــا.
قال الشيخ األلباين :حسن.

والنظــام اجلديــد أصبــح ينطبــق عــى التجــار وعــى املدنيــن.
وال يفلــت مــن اخلضــوع لنظــام اإلفــاس ســوى األشــخاص
الذيــن يقومــون بأعــال ال هتــدف إىل الربــح كعمــل اجلمعيات
واخلرييــة والتربعــات وخالفــه ،فلــو ترتــب عــى أعامهلــم
ديــون يف ذمتهــم فإهنــم خيضعــون لنظــام التنفيــذ ولوائحــه
التنفيذيــة.
وهو مايتوافق مع الفقه اإلسالمي والقوانني احلديثة.
فالفقــه اإلســامى بــل والقوانــن احلديثــة ال تفــرق بــن
التاجــر وغــر التاجــر ىف جمــال تصفيــة أموالــه ،ال ســيام أن
العديــد مــن املرشوعــات والــركات غــر التجاريــة قــد
تدخــل ىف مضاربــات ال تقــل خطــورة عــن نشــاط الــركات
التجاريــة خاصــة وأن الدعــوى البوليصيــة (دعــوى عــدم نفــاذ
الترصفــات) ال توفــر محايــة فعالــة للدائنــن(.)32
وباســتعراض موجــز للقوانــن احلديثــة نجــد أهنــا تؤكــد
هــذه املســألة؛ فالقانــون الفرنــي يمــد نظــام تصفيــة األمــوال
واإلصــاح القضائــى ونظــام الوقايــة لــكل أشــخاص القانون
اخلــاص دون تفرقــة بــن النشــاط املدنــى والنشــاط التجــارى
منــذ تعديــل  1967والقوانــن الصــادرة عــام  1984م و
 1985م وأخــرا قانــون  26يوليــو  2005م بشــأن وقايــة
املرشوعــات(.)33
وذات األمــر يقــال بالنســبة للقوانــن األنجلوسكســونية،
فالقانــون األمريكــي( )34ال يقيــم أي تفرقــة بــن التاجــر
وغــر التاجــر ،فــأي شــخص أو رشكــة أو مؤسســة يمكنــه
التقــدم بطلــب إفــاس نفســه إذا وقــف عــن أداء ديونــه
يف آجــال اســتحقاقها باســتثناء مخســة أنــواع هــي :رشكات
الســكك احلديديــة ،والبنــوك ،التأمــن ،البلديــات ،رشكات
اإلســكان والتمويــل .بيــد أن هــذه األنــواع املســتثناة متــى
دخلــت يف نفــق اإلعســار يمكنهــا التقــدم ملحكمــة اإلفــاس
بطلــب إلعــادة اهليكلــة تعتمــده مــن جلنــة التجــارة الداخليــة
.Interstate Commerce Commission
( )32األســتاذ الدكتــور حممــد صالــح ،اإلفــاس والصلــح الواقــي ،مكتبــة
النهضــة املرصيــة ،1948 ،ص ،15ويف ذات االجتــاه الدكتــور حممــود خمتــار
بريــري ،قانــون املعامــات التجاريــة .جـــ ،2اإلفــاس واألوراق التجاريــة ،دار
النهضــة العربيــة ،2005 ،ص.30
وانظــر عكــس ذلــك :الدكتــور رشيــف مكــرم ،التوقــف عــن الدفــع وأثــره عــى
حقــوق دائنــي املفلــس ،دار النهضــة العربيــة ،2005 ،ص .76
( )33بــل إن هــذا األمــر قــد امتــد إىل النشــاط الزراعــي  ،وهــو يف طابعــه األصيل
نشــاط مــدين بحــت ،بــل هــو املثــال النموذجــي لألعــال املدنيــة ،انظــر يف ذلك:
Barbien – activite agricole et procedures collectives – J.C.P.Z1987ed N.d1.139.1

( )34انظر يف القانون األمريكي:

Charles. G. Howard, Principe of business law P.L182.1
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
كذلــك فــإن القانــون اإلنجليــزى ال يفــرق بــن التاجــر
وغــر التاجــر بشــأن اإلفــاس ،فقــد كان قانــون اإلعســار
 Insolvency Actالصــادر ســنة  1985هــو املنظــم
ألحــكام اإلفــاس لألشــخاص الطبيعيــن واملرشوعــات دون
تفرقــة بــن التجــار وغــر التجــار ىف هــذا الشــأن .وقــد أثــر
ذلــك القانــون تأثــر ًا ملموسـ ًا عــى أحــكام قانــون الــركات
اإلنجليــزى  Companies Actالصــادر ســنة 1985م
حيــث عــدل فيــه أحــكام كثــرة وألغــى عــدة فصــول كاملــة
حتــى تــم دمــج األجــزاء  21 ،20 ،19مــن قانــون الــركات
وقانــون اإلعســار ىف قانــون واحــد ،هــو قانون اإلعســار لســنة
 1986م الــذى يســتهدف تقديــم بدائــل حقيقيــة للعــاج
القاســى املتمثــل ىف تصفيــة أى مــروع متعثــر ال يســتحيل
اإلبقــاء عليــه واســتمراره(.)35
الزاويــة الثانيــة :يالحــظ أن نظــام اإلفــاس اجلديــد قــد
ختلــص متامـ ًا مــن املــوروث القديــم املتعلــق باإلفــاس والذي
كان يســعى يف املقــام األول إىل تصفيــة أمــوال املديــن املفلــس،
واجتــه النظــام اجلديــد إىل فكــرة الوقايــة مــن اإلفــاس أو
تقويــم املرشوعــات املتعثــرة مــن خــال طــرق التســوية
الوقائيــة وخطــط اإلصــاح املــايل ،وهــو يف ذلــك يســاير أهــم
التجــارب العامليــة احلديثــة وأعمقهــا أثــر ًا التجربــة الفرنســية.
فقــد دعــم املــرع الفرنــي التطــور نحــو تقويــم املرشوعــات
املتعثــرة ،فقــد صــدر القانــون رقــم  845لســنة  2005م يف
 2005/ 7/26م ،والــذي بــدأ تنفيــذه
اعتبــار ًا مــن 2006/1/1م معــدالً بعــض مــواد قانــون
التجــارة رقــم  916لســنة  2000م يف شــأن املرشوعــات
املتعثــرة.
وتتلخــص أحــكام هــذا التعديــل يف أنــه قســم طــرق املعاجلــة
للمرشوعــات املتعثــرة إىل طــرق وديــة وطــرق قضائيــة.
فبالنســبة للطــرق الدويــة فتتــم بإجراءيــن منفصلــن :األول
عــن طريــق توجيــه إنــذار مــن قبــل الــركاء واملســامهني،
وكذلــك ملراقــب احلســابات ،عــى عــدة مراحــل ،وكذلــك
يمكــن توجيــه اإلنــذار مــن قبــل جلنــة املــروع ومــن قبــل
( )35انظر يف القانون اإلنجليزي:
I.F. Fletcher, law of Baneruptcy, P.28.
Roy Goode, Commercial law. P.145.
FRICMAN (GH) – Hicks & Johnson Fridman
– – Bankruptcy – - Law and practice London
Butterworth - 1970.
وانظر دكتور حسني فتحي ،اإلفالس والصلح الواقي منه ،2010 ،ص.19

رئيــس املحكمــة التجاريــة ،أمــا اإلجــراء الثــاين فهــو مــا
يعــرف بالتوفيــق ،وهــو مــا حــل حمــل التســوية الوديــة التــي
كان يؤخــذ هبــا مــن قبــل ،ومــن أهــم رشوط تطبيــق هــذا
التوفيــق أن يثبــت أن املديــن إنــا يواجــه صعوبــة أو تعــذر ًا
قانونيـ ًا أو اقتصاديـ ًا أو ماليـ ًا مؤكــد ًا أو متوقــع احلــدوث .ويف
هــذه احلالــة يتــم تعيــن موفــق يقــوم بتوفيــق أوضــاع املديــن
مــع دائنيــه والــذي يتلخــص مضمونــه ،إمــا يف مــد أجــل
الديــون التــي اقرتبــت مواعيــد اســتحقاقها أو التنــازل عــن
بعــض الديــون مــن قبــل الدائنــن.
أمــا الطــرق القضائيــة فتتلخــص إمــا يف اإلنقــاذ وإمــا يف
التقويــم القضائــي ،وهــو ماســبق ذكــره يف قانــون .1985
وبالنســبة ملفهــوم اإلنقــاذ فيعنــي األخــذ بيــد املــروع املتعثــر
إلنقــاذه ممــا أمل بــه مــن عثــرات .ومتــر هــذه الطــرق بعــدة
مراحــل بدايــة مــن فــرة املالحظــة أو املراقبــة ملــدة ســتة أشــهر
أو عــام كامــل بحيــث يتــم حــر الديــون وإعــداد طريقــة
ســدادها ،كــا يصحبهــا وقــف املتابعــات الفرديــة مــن قبــل
الدائنــن ،ووقــف رسيــان الفوائــد مــع بقــاء األجــل ،ومنــع
تســجيل أيــة قيــود أو رهــون .وعنــد نجــاح فــرة املالحظــة
ٍ
قــاض يســمى القــايض املنتــدب يف اإلجــراءات.
يتــم تعــن
وإذا مل يتــم هــذا اإلنقــاذ يتــم فســخ اخلطــة وتعــود اإلجــراءات
إىل نظــام التصفيــة القضائيــة ســالف الذكــر(.)36
ثالث ًا :متيز نظام اإلفالس السعودي عن نظريه املرصي
رغــم أن القانونــن صــدرا يف ذات التوقيــت وكان أمــام كل
منهــا التجــارب احلديثــة يف اإلفــاس إال أننــا نالحــظ أن
النظــام الســعودي كان أكثــر اســتجابة هلــذه التجــارب مــن
نظــره املــري.
فرغــم أن القانــون املــري قــد نظــم طــرق الوقايــة مــن
اإلفــاس مــن خــال قواعــد إعــادة هيكلــة املرشعــات
والصلــح الواقــي مــن اإلفــاس ،إال أن نظــرة املــرع املــري
إىل قواعــد اإلفــاس مازالــت مل تتغــر ،بــل إن القانــون
اجلديــد مل يفعــل شــيئ ًا ســوى النقــل احلــريف للمــواد الــواردة
يف تقنــن التجــارة ،مــع إضافــة بعــض األحــكام املستحـــدثة،
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( )36الدكتــورة ســميحة القليــويب ،اإلفــاس ،املرجــع الســابق ،ص  .7وانظــر يف
التفاصيــل :الدكتــور خليــل فيكتــور تــادرس ،الطــرق الوديــة والقضائيــة لتقديــم
املرشوعــات املتعثــرة ،دار النهضــة العربيــة.

وتعديل طفيف يف بعض املسائل .
()37
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كذلــك فــازال نظــام اإلفــاس يف القانــون املــري منطبق ـ ًا
فقــط عــى التجــار ،يف حــن أننــا وجدنــا أن النظــام الســعودي
قــد جتــاوز أيضــا هــذه املســألة ومــد نطــاق تطبيــق القانــون
لألشــخاص املدنيــة.

املطلب الثاين
تنظيم جرائم اإلفالس يف النظام السعودي اجلديد
ســبق أن بينّــا مــا متيــز بــه النظــام الســعودي لإلفــاس،
وكذلــك مامتيــز بــه مقارنــة بالترشيعــات املقانــة ،وسنســعى
مــن خــال هــذا املطلــب إىل بيــان أهــم ماتضمنــه هــذا النظــام
فيــا يتصــل بجرائــم اإلفــاس ،وذلــك وفــق مايــي:

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

كان املن ّظــم الســعودي حيــر جرائــم اإلفــاس يف نظــام
املحكمــة التجاريــة يف جريمتــن فقــط :اإلفــاس االحتيــايل
واإلفــاس التقصــري.
واملفلــس االحتيــايل ال يعــر عنــه بمفلــس إال لتوزيــع
موجوداتــه عــى غرمائــه بــل هــو حمتــال واملحتــال مــن
اســتعمل رضوب احليــل والدســائس يف رأس مالــه أو قيــد
بدفاتــره ديونـ ًا عليــه بإســم أحــد آخــر بصــورة كاذبــة أو حــرر
هبــا ســندات أو فــراغ أموالــه وعقــاره إىل غــره بطريقــة نقــل
امللــك أو أخفــى شــيئ ًا مــن أموالــه واشــتغل يف التجــارة بطريق
التمويــه واإلحتيــال أو تغفيــل التجــار عــى أي صــورة كانــت
وســوا ًء كان مبــذر ًا أو مل يكــن مبــذر ًا أو مل توجــد لــه دفاتــر أو
وجــدت وكانــت غــر منظمــة وأضــاع حقــوق العبــاد بتلــك
الصــورة؛ فيكــون حمتــاالً(.)38
ويعاقــب املفلــس احتيــاالً ومــن يثبــت أنــه رشيــك يف إخفــاء
أموالــه وترتيــب حيلــة يعاقــب باحلبــس مــن ثــاث ســنوات
إىل مخــس ســنوات(.)39

( )37الدكتــور حممــود ســمري الرشقــاوي ووائــل أنــور بنــدق ،الوســيط يف رشح
القانــون التجــاري ،املرجــع الســابق ،ص .732
(  )38املادة  107من نظام املحكمة النجارية.
(  )39املادة  136من نظام املحكمة التجارية.

أمــا امللفــس املقــر فهــو التاجــر الــذي يكــون مبــذر ًا يف
مصاريفــه ومل يبــن عجــزه يف وقتــه بــل كتمــه عــى غرمائــه
واســتمر يشــتغل يف التجــارة حتى نفــذ رأس مالــه وإن وجدت
لــه دفاتــر منظمــة(.)40
ويعاقــب املفلــس تقصــر ًا باحلبــس مــن ثالثــة أشــهر إىل
ســنتني وكــذا املفلــس احلقيقــي إذا امتنــع عــن تقديــم مــا ألــزم
بــه بموجــب املــادة ( ،)41()109والتــي تقــي بأنــه « :عــى
املفلــس أن يقــدم دفاتــره مــع ســندات الديــون املطلوبــة لــه إىل
املجلــس مشــفوعة بجــدول حيتــوي أصــل رأس مالــه اعتبــار ًا
مــن تاريــخ اشــتغاله بالتجــارة إىل يــوم إفالســه ومــا وقــع
عليــه مــن اخلســارة ومصاريفــه ومجيــع مــا لــه ومــا عليــه ،ويف
احلــال جيــب عــى املجلــس أن يوفقــه أو يضعــه حتــت مراقبــة
الرشطــة».
وعنــد صــدور نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد أفــرد
الفصــل الثالــث عــر منــه للعقوبــات والتعامــات القابلــة
لإللغــاء ،فنظــم العقوبــات وأحكامهــا يف املــواد مــن ()200
إىل (.)209
ويمكــن أن نقســم جرائــم اإلفــاس يف نظــام اإلفــاس
الســعودي اجلديــد إىل أنــواع ثالثــة:
النــوع األول :اجلرائــم الواقعــة مــن املديــن ،وهــي
ـر املنظــم
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة ( ،)200التــي عـ ّ
عنهــا بقولــه « ....يعــد خمالفـ ًا ألحــكام النظــام كل مديــن ذي
صفــة طبيعيــة أو مديــر لــدى مديــن أو عضــو يف جملــس إدارتــه
أو جملــس مديريــه أو أي مــن مســؤوليه أو أي شــخص آخــر
شــارك يف تأسيســه أو إدارتــه أو مــن يف حكمهــم.« .....
النــوع الثــاين :اجلرائــم الواقعــة مــن الغــر ،وهــي
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة ( ،)201التــي عــر عنهــا
املنظــم بقولــه «  ...يعــد خمالفــ ًا ألحــكام النظــام كل مــن
ارتكــب قبــل افتتــاح أي مــن إجــراءات اإلفــاس واحــد ًا أو
أكثــر مــن األفعــال اآلتيــة.»...
النــوع الثالــث :اجلرائــم الواقعــة مــن الدائنــن ،وهــي
اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة ( ،)202التــي عــر املنظــم
عنهــا بقولــه «  ...يعــد خمالفـ ًا ألحــكام
النظــام كل دائــن أو مــن يدعــي هــذه الصفــة ارتكــب قبــل
افتتــاح أي مــن إجــراءات اإلفــاس واحــد ًا أو أكثــر مــن
األفعــال اآلتيــة.»..
(  )40املادة  106من نظام املحكمة التجارية.
( )41املادة ( )201من من نظام اإلفالس السعودي.
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ويالحــظ أن املنظــم قــد اشــرط يف كل جرائــم اإلفــاس
الســابقة توافــر ركــن الــرر بحقــوق أي مــن األطــراف بمــن
فيهــم الدائنــن.
ـوى يف العقوبــة بــن
كــا يالحــظ أن املنظــم الســعودي قــد سـ ّ
كل تلــك األفعــال املكونــة جلرائــم اإلفــاس ســواء وقعــت
مــن املديــن أو مــن الدائنــن أو مــن الغــر.
ويالحــظ أخــر ًا أن املنظــم الســعودي حــرص عــى بيــان
قــرر يف (املــادة 208
بعــض املســائل اإلجرائيــة ،حيــث ّ
مــن نظــام اإلفــاس) اختصــاص النيابــة العامــة بالتحقيــق
واالدعــاء يف األفعــال املجرمــة بموجــب النظــام ،وتتــوىل
املحكمــة إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا فيــه.
كام قرر يف املادة ( 204من نظام اإلفالس) أنّه:
« -1تبلــغ املحكمــة جلنــة اإلفــاس باألحــكام الصــادرة
بموجــب هــذا الفصــل فــور صدورهــا.
 -2تنشــئ جلنــة اإلفــاس ســج ً
ال حلفــظ مــا يصــدر مــن
أحــكام بمقتــى الفقــرة ( )2مــن املــادة (الثالثــة بعــد املئتــن)
مــن النظــام ويكــون منطــوق احلكــم متاحـ ًا الطــاع العمــوم،
وفق ـ ًا ملــا حتــدده الالئحــة».

ثاني ًا :جرائم اإلفالس الواقعة من املدين

ينبغــي قبــل أن نعــرض لألفعــال املكونــة جلرائــم اإلفــاس يف
هــذه احلالــة ،أن نبـ ّـن مــن هــو املديــن املقصــود يف (املــادة 200
مــن نظــام اإلفــاس الســعودي) ،إذ هــو خيتلــف بحســب
مــاإذا كان املديــن شــخص ًا طبيعي ـ ًا أم شــخص ًا اعتباري ـ ًا.
ففــي حالــة األشــخاص الطبيعيــة تكــون العقوبــة عــى املديــن
نفســه ،الــذي يبــارش أعــاالً جتاريــة أو أعــاالً مدنيــة ،أو أعامالً
هتــدف إىل حتقيــق الربــح.

أمــا إذا كان األمــر متعلقــ ًا بالــركات ،واملقصــود هبــا هنــا
الــركات التجاريــة واملهنيــة والكيانــات املنظمــة( )42وأي
كيانــات أخــرى هتــدف إىل حتقيــق الربــح ،وهنــا تثــور
إشــكالية أن كل تلــك الكيانــات هــي أشــخاص معنويــة أو
اعتباريــة ،لذلــك حــددت (املــادة  200مــن نظــام اإلفــاس
الســعودي) األشــخاص الذيــن يقــع منهــم الفعــل املوجــب
للعقــاب بشــكل موســع ليمتــد إىل كل شــخص يعــد مســؤوالً
عــن تلــك الكيانــات  ،وذلــك بقوهلــا «يعـــد خمالفـ ًا ألحــكام
النظــام كل  ...مديــر لــدى مديــن أو عضــو يف جملــس إدارتــه
أو جملــس مديريــه أو أي مــن مســؤوليه أو أي شــخص آخــر
شــارك يف تأسيســه أو إدارتــه أو مــن يف حكمهــم.».....
أمــا عــن األفعــال املكونــة للركــن املــادي للجرائــم الواقعــة
مــن املديــن فهــي بحســب (املــادة  200مــن نظــام اإلفــاس
الســعودي):

أ -إســاءة التــرف يف أصــول املديــن أو أصــول
التفليســة أو احتجازهــا أو إســاءة اســتعامل صالحياته،

واملقصــود باألصــول بوجــه عــام هنــا األمــوال املنقولــة
وغــر املنقولــة ،وحقــوق امللكيــة الفكريــة ،واحلقــوق املاليــة
املســتحقة عــى الغــر ســواء أكانــت حالــة أم آجلــة ،واحلقــوق
التــي تــرد عــى أي منهــا ،وغــر ذلــك ممــا قــد كــون لــه
قيمــة ماليــة حاليــة أو مســتقبلية ،أمــا أصــول التفليســة فهــي
أصــول املديــن يف تاريــخ افتتــاح أي مــن إجــراءات اإلفــاس
املنصــوص عليهــا يف النظــام أو خــال رسيــان أي منهــا.
يوتقــوم اجلريمــة هنــا بفعــل مــن أفعــال ثالثــة هــي :إســاءة
التــرف يف األصــول كــا لــو تــم بيعهــا بأقــل مــن ســعرها،

( )42يقصــد بالكيــان املنظــم :شــخص مرخــص لــه بمامرســة نشــاط مــايل أو
يديــر مرفق ـ ًا عام ـ ًا ،ويعــد مــا يــأيت كيان ـ ًا منظ ـ ًا يف تطبيــق أحــكام النظــام:
أ -الرشكات املرصفية ورشكات التمويل ورشكات التأمني ورشكات الصريفة.
ب -األشخاص املرخص هلم بمامرسة أعامل األوراق املالية.
ج -السوق املالية ،ورشكات التسوية واملقاصة واحلفظ املالية.
د -رشكات التصنيف االئتامين.
هـ -رشكات املعلومات والسجالت االئتامنية.
و -رشكات االتصاالت واملياه والكهرباء والغاز.
ز -رشكات التنقيب عن مصادر الطاقة واملعادن.
ح -الــركات املشــغلة لألنشــطة الرئيســة يف املطــارات والقطــارات واملوانــىء
ومــا يف حكمهــا ،وفق ـ ًا ملــا حتــدده الالئحــة.
ط -املنشآت ذات األغراض اخلاصة.
ي -أي شــخص آخــر تنــص عليــه الالئحــة .انظــر :املادتــن ( )1و( )3مــن مــن
نظــام اإلفــاس الســعودي.
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أو تــم التــرع هبــا ،أو احتجازهــا وهــو مايفيــد ختبئتهــا حتــى
ال تصــل إليهــا الســلطات ،أو اســاءة اســتعامل الصالحيــات
بشــأهنا وهــو مايبــدو بالنســبة ملمثــي الشــخص املعنــوي عــن
ترصفهــم يف هــذه األصــول.

ب -ممارســة نشــاط املديــن بقصــد االحتيــال عــى
دائنيــه ،ويمكــن الرجــوع يف معنــى االحتيــال هنــا إىل مــاكان

ينــص عليــه نظــام املحكمــة التجاريــة مــن تعريفــه للمحتــال
بأنــه مــن اســتعمل رضوب احليــل والدســائس يف رأس ماله أو
قيــد بدفاتــره ديون ـ ًا عليــه باســم أحــد آخــر بصــورة كاذبــة أو
حــرر هبــا ســندات أو فــراغ أموالــه وعقــاره إىل غــره بطريقــة
نقــل امللــك أو أخفــى شــيئ ًا مــن أموالــه واشــتغل يف التجــارة
بطريــق التمويــه واإلحتيــال أو تغفيــل التجــار عــى أي صــورة
كانــت وســوا ًء كان مبــذر ًا أو مل يكــن مبــذر ًا أو مل توجــد لــه
دفاتــر أو وجــدت وكانــت غــر منظمــة وأضــاع حقــوق العباد
بتلــك الصــورة (املــادة  107مــن نظــام املحكمــة التجاريــة).

ج -االســتمرار يف ممارســة نشــاط املديــن بقصــد
االحتيــال عــى دائنيــه ،والواقــع أن هــذا الفعــل خيــل

بحســن النيــة لــدى املديــن ،إذ لــو علــم املديــن أن التصفيــة
آتيــة ال حمالــة فعليــه أن يرضــخ هلــا ويتبــع إجراءاهتــا ،فــإذا
خالــف ذلــك فهــو يعلــم أن يف ذلــك إرضار ًا بدائنيــه؛ فلزمــه
العقــاب.

د -اســتخدام أســاليب تنطــوي عــى اســتهتار لتفــادي
أو تأخــر افتتــاح إجــراء التصفيــة ،يرتتــب عليهــا إرضار
بحقــوق الدائنــن ،بــا يف ذلــك بيــع الســلع بأقــل مــن ســعر
الســوق للحصــول عــى ســيولة نقديــة.

هـــ -إبــرام صفقــات دون مقابــل أو بمقابــل غــر
عــادل ،وهــي صــورة منطقيــة تســتوجب العقــاب فعليــة ،إذ
أن املديــن عليــه أن يبــادر إىل ســداد ديونــه ،فــإذا قــام بعقــد
صفقــات عــى ســبيل التــرع ،أو رصــد هلــا مقابــ ً
ا غــر
حقيقــي ،رغــم أنــه مديــن فإنــه بذلــك يــر بدائنيــه.

و -ســداد ديــون أي مــن الدائنــن بــا يــؤدي إىل
اإلرضار بدائنــن آخريــن ،وذلــك ألن املبــدأ األســايس
الــذي حيكــم اإلفــاس والتصفيــة هــو مبــدأ املســاواة بــن
الدائنــن أو الغرمــاء ،فــإذا عمــد املديــن إىل متييــز أحــد الدائنني
أو بعضهــم بســداد ديوهنــم فإنــه يعــد مرتكبــ ًا للجريمــة.

ز -إســاءة اســتغالل أي مــن إجــراءات اإلفــاس،

وهــذا تطبيــق مــن تطبيقــات جتريــم التعســف يف اســتعامل
احلــق ،وينطبــق ذلــك عــى إســاءة اســتغالل كافــة اإلجــراءات
ســواء متثلــت يف إجــراء التســوية الوقائيــة أو إجــراء إعــادة
التنظيــم املــايل ،أو إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة
اإلداريــة.

ثالث ًا :جرائم اإلفالس الواقعة من الغري
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ويقصــد بالغــر يف هــذا الصــدد كل مــن هــو غــر املديــن وغري
الدائنــن ،مثــل العــال أو املوظفــن أو اخلــراء أو غريهــم مــن
املذكوريــن يف النظــام ،وهلــم عالقــة بأصــول التفليســة.

أ -اختــاس أو إخفــاء أي مــن أصــول املديــن أو أصــول
التفليســة.
ب -إخفــاء ،أو إتــاف ،أو إحــداث تغيــر يف دفاتــر املديــن ،أو
التفريــط يف حفظهــا ،أو حفــظ دفاتــر للمديــن تكــون بياناهتــا
ناقصــة أو غــر منتظمــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار املعايــر
املعتمــدة يف إدارة وحفــظ احلســابات.
ج -االحتفــاظ بحســابات ومهيــة ،أو عــدم االحتفــاظ
باحلســابات طبقــ ًا للمعايــر املعتمــدة ،أو إزالــة مســتنداهتا.

د -التــرف االحتيــايل بغــرض زيــادة التزامــات املديــن أو
خفــض قيمــة أصولــه.

هـــ -تقديــم معلومــات مضللــة أو غــر صحيحــة بــأي شــكل
إىل أمــن اإلفــاس أو املحكمــة أو جلنــة اإلفــاس ،أو االمتناع
عــن تقديــم معلومــات مؤثــرة للمحكمــة أو أمــن اإلفــاس
أو جلنــة اإلفــاس فــور طلبهــا.
و -رهــن أي أصــل للمديــن أو التــرف فيــه أو ســداد
الديــون كلهــا أو بعضهــا باملخالفــة للنظــام أو حلكــم قضائــي.

ز -تســوية حقــوق أي دائــن أو التــرف يف أصــول املديــن أو
التفليســة باملخالفــة ألحــكام اخلطــة ،وال يشــمل ذلــك إبــراء
الدائــن للمديــن جزئي ـ ًا أو كلي ـ ًا.

ح -اســتغالل الصالحيــات ألغــراض خاصــة أو احلصــول
مــن الغــر عــى منفعــة غــر مرشوعــة ،بطريقــة مبــارشة أو
غــر مبــارشة.

( )43املادة ( )201من من نظام اإلفالس السعودي.
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رابع ًا :جرائم اإلفالس الواقعة من الدائنني:

ال يلــزم هنــا أن يكــون الدائــن دائنـ ًا حقيقيـ ًا ،بــل ينطبــق أيضـ ًا
النــص عــى الدائــن املزعــوم ،وهــو مــن يزعــم أنــه لــه ديــن
عــى املديــن.
واجلرائم التي ترتكب من الدائنني هي:
أ -تقديــم مطالبــة ضــد املديــن بقصــد االحتيــال ،بــا يف ذلــك
املبالغــة يف قيمتهــا.
ب -االتفــاق مــع املديــن عــى ترتيبــات يعلــم أهنــا تــر
بمصالــح الدائنــن اآلخريــن أو تفضلــه عليهــم.
(.)44
ج -إساءة استغالل أي من إجراءات اإلفالس

خامس ًا :الركن املعنوى للجرائم السابقة.

يالحــظ أن كافــة اجلرائــم الســابقة هــي جرائــم عمديــة
تتطلــب لقيامهــا قصدهــا جنائيـ ًا خاصـ ًا هــو اجتــاه نيــة املفلــس
إىل اإلرضار بالدائنــن ،وقــد اشــرط املنظــم
الســعودي لكــي تقــوم هــذه اجلرائــم أن يقــع رضر بحقــوق أي
مــن األطــراف بمــن فيهــم الدائنون.
والــرر املــروط ىف هــذا الصــدد هــو الــرر املــادي ،وجيب
أن يكــون قــد وقــع بالفعــل ال أن يكــون حمتمــل الوقــوع ،فــإذا
متكــن املديــن مــن إصــاح الــرر املرتتــب عليــه قبــل وقــوع
اجلريمــة كاملــة ،فــا عقوبــة ،أمــا إذا وقــع الفعــل بعــد قيــام
هــذه احلالــة أو قبــل قيامهــا واســتمر حتــى قامــت وحتقــق
معــه الــرر فــا يفلــت املديــن مــن العقوبــة ،إن أصلــح هــذا
الــرر فيــا بعــد؛ ألن اجلريمــة اكتملــت عنارصهــا ،وثبــت
وجودهــا ،فــا ســبيل إىل اجتنــاب آثارهــا.

سادس ًا :العقوبات عىل اجلرائم السابقة

ســوى املنظــم الســعودي يف العقــاب بــن كل اجلرائم الســابقة،
فــا فــرق بــن اجلريمــة التــي تقــع مــن املديــن ،أو مــن
الدائــن أو مــن الغــر ،والعقوبــة هــي الســجن مــدة ال تزيــد
عــى مخــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــى (مخســة) ماليــن
ريــال أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن (املــادة  203مــن نظــام
اإلفــاس الســعودي) ،وتضاعــف يف حــال العــود العقوبــات
املقــررة بموجــب النظــام ،ويعــد عائــد ًا كل مــن ارتكــب
فعـ ً
ا جمرمـ ًا أو خمالفــة ســبق احلكــم عليــه فيهــا بحكــم هنائــي
خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اكتــال تنفيــذ العقوبــة
(املــادة  209مــن نظــام اإلفــاس الســعودي).

وللمحكمــة  -إضافــة للعقوبــات اجلزائيــة الســابقة -أن حتكــم
عــى املخالــف ملــدة ال تزيــد عــى (مخــس) ســنوات بواحــدة أو
أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة (املــادة  203مــن نظــام اإلفــاس
السعودي):
أ ـ حظــر إدارة أي منشــأة ربحيــة أو تســيري أعامهلــا بشــكل
مبــارش أو غــر مبــارش بصفتــه مديــر ًا أو عضــو ًا يف جملــس
اإلدارة ،وحظــر مشــاركته يف أي منشــأة ربحيــة تســتتبع ملكيته
فيهــا إدارتــه هلــا فع ـ ً
ا أو حك ـ ًا.
ب ـ حظــر تصويتــه عــى القــرارات املتعلقــة بالرتشــيح أو
الرتشــح أو اختيــار مرشــح يف أي منشــأة ربحيــة.
ج ـ حظــر متلــك احلصــص أو األســهم يف أي منشــأة ربحيــة إذا
كان يرتتــب عــى التملــك قيامــه بأعــال اإلدارة فيهــا بشــكل
مبــارش أو غــر مبــارش.
غــر أنــه جيــوز ملــن يعاقــب هبــذه التدابــر أن يطلــب موافقــة
املحكمــة عــى ممارســة أي مــن األعــال املحظــورة عليــه.
كــا جيــوز للمحكمــة بنــاء عــى املــادة ( 205مــن نظــام
اإلفــاس الســعودي) أن تقــي – بنــاء عــى طلــب ذي
مصلحــة – بواحــد أو أكثــر ممــا يــأيت:
أ ـ بطــان التــرف أو األثــر املرتتــب عــى ارتــكاب أي مــن
األفعــال املنصــوص عليهــا يف املــواد( :املائتــن) و(األوىل بعــد
املائتــن) و(الثانيــة بعــد املائتــن) مــن النظــام.
ب ـ اسرتداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة هبا.
ج ـ التعويض بناء عىل طلب من ذي مصلحة.
ولقــد حتســب املنظــم لوجــود أي إخــال بنظــام اإلفــاس ال
ينــدرج ضمــن بنــود التجريــم التــي تــم رشحهــا؛ فقـ ّـرر أنــه
يعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام النظــام والالئحــة بغرامــة ال
تزيــد عــى مخــس مئــة ألــف ريــال وفــق مانصــت عليــه املــادة
( )207مــن نظــام اإلفــاس الســعودي.

( )44املادة ( )202من نظام اإلفالس السعودي.
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خامتة البحث
كان اهلــدف مــن هــذا البحــث هــو عــرض االجتاهــات احلديثــة
يف اإلفــاس بوجــه عــام والتــي انعكســت عــى معاجلــة
جرائــم اإلفــاس ،وكانــت دراســتنا تطبيقيــة عــى جتربتــن،
مهــا التجربــة املرصيــة والتجربــة الســعودية.
ويمكــن إجيــاز مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج وتوصيات
كام ييل :

أوالً :نتائج البحث:

املــرع املــري موفقــ ًا يف إصــداره للقانــون
 -1مل يكــن
ّ
اجلديــد لالفــاس (قانــون تنظيــم إعــادة اهليكلــة والصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس واإلفــاس)؛ فهــو مل يغــر نظرتــه عــن
اإلفــاس ،وإنــا نقــل حرفي ـ ًا عــن القانــون القديــم ،ومــازال
القانــون خاصــ ًا بالتجــار فقــط.
 -2تغــرت فلســفة املــرع املــري يف التجريــم وفــق القانون
اجلديــد لإلفــاس فشــدد العقــاب عــى جرائــم اإلفــاس
بالتدليــس ،يف حــن اعتــر اإلفــاس بالتقصــر خمالفــة بعــد
أن كانــت جنحــة قبــل صــدوره ،ومل يميــز بــن اإلفــاس
بالتقصــر الوجــويب أو اجلــوازي.
 -3أن نظــام اإلفــاس الســعودي اجلديــد يعــد طفــرة حقيقيــة
يف هــذا املجــال ،وهــي طفــرة اســتجابت ملبــادئ الرشيعــة
االســامية الغــراء مــن جانــب ،ولالجتاهــات العامليــة احلديثــة
مــن جانــب آخــر ،فقــد مــد النظــام الســعودي نطــاق تطبيقــه
لألشــخاص التجاريــة واملدنيــة عــى حــد ســواء.
 -4اهتــم املنظــم الســعودي بتقويــم املرشوعــات املتعثــرة
عــر خطــط ووســائل حمــددة منهــا التســوية الوقائيــة وخطــط
إعــادة التنظيــم املــايل.
 -5أن املنظــم الســعودي وضــع تنظيــا تفصيليــ ًا جلرائــم
اإلفــاس أحــاط بكافــة األفعــال التــي قــد متــس بحقــوق
األطــراف أو الدائنــن ،والتــي تعتــر ماســة يف املقــام األخــر
باالقتصــاد الوطنــي.

ثاني ًا :التوصيات:

إن كان ثمــة مــن توصيــات تســتحق النــص عليهــا فــا
أحــق مــن أن نــويص باســتحقاق النظــام الســعودي اجلديــد
لإلفــاس للدراســة املتعمقــة والواعيــة واملقارنــة مــن الباحثني
ال ســيام أنــه نقلــة جديــدة يف هــذا املجــال.

واهلل املوفق.
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قائمة املراجع
أوالً :املراجع الرشعية:

 القرآن الكريم صحيــح البخــاري ،دار ابــن كثــر ،الياممة – بــروت ،الطبعةالثالثــة ،1987 – 1407 ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب البغا.
 صحيــح مســلم ،دار إحيــاء الــراث العــريب – بــروت،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي.
 ســنن أيب داود ،دار الفكــر ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــداحلميــد ،واألحاديــث مذيلــة بأحــكام األلبــاين عليهــا.

ثاني ًا :املراجع القانونية باللغة العربية:

 أبــو زيــد رضــوان ،الــركات التجاريــة ىف القانــون املــرىواملقــارن ،دار الفكــر العربــى.
 أســيل حامــد الفضالــة ،الصلــح الواقــي مــن اإلفــاس ،دارالنهضــة العربيــة.
 أكثــم اخلــويل ،قانــون التجــارة اللبنــاين املقــارن ،ج ،2الــركات التجاريــة.1968 ،
 أبــو زيــد رضــوان ،الــركات التجاريــة ىف القانــون املــرىواملقــارن ،دار الفكــر العربــى.
 ثــروت عبــد الرحيــم ،رشح القانــون التجــارى املــرىاجلديــد ،جـــ ،1دار النهضــة العربيــة .2008
 حســن فتحــى ،اإلفــاس والصلــح الواقــى منــه ،دوننــارش.2010 ،
 خالــد بــن عبــد العزيــز الرويس ،مفهــوم اإلفــاس ورشوطاحلكــم بــه يف النظــام التجــاري الســعودي ،جملــة البحــوث
القانونيــة واالقتصاديــة ،كليــة احلقــوق جامعــة املنصــورة،
أبريــل  ،2012عــدد .51
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 غنــام حممــد غنــام ،اإلفــاس بالتدليــس ،جملــة البحــوثالقانونيــة واالقتصاديــة جامعــة املنصــورة ،عــدد  ،22أكتوبــر
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بناء الشخصية في رواية «سجين المرايا»
لـسعود السنعوسي

1

د .عبد الرمحن بن أمحد السبت

األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بالزلفي
جامعة املجمعة

امللخص

Abstract

تســعى هــذه الدراســة إىل احلديــث عــن عنــر مهــم مــن
عنــارص الــرد الروائــي ،وهــو :عنــر الشــخصية مــن
خــال روايــة «ســجني املرايــا» ،لكاتبهــا الروائــي الكويتــي
ســعود الســنعويس ،وإيضــاح متــازج هــذه العنــارص
وتكاملهــا فيــا بينهــا لتشــكل عمــا فنيــا حمكــا.
وقــد حتدثــت يف هــذا البحــث عــن مفهــوم البنــاء،
ومفهــوم الشــخصية ،والفــرق بينهــا وبــن مفهــوم
الشــخص ،وركــزت عــى احلديــث عــن الشــخصية
الروائيــة ،وب ّينــت مفهــوم الروايــة ،وهــي أحــد الفنــون
الرسديــة التــي القــت عنايــة خاصــة يف العــر احلديــث
ســواء أكان مــن قبــل املؤلفــن ،أم النقــاد والدارســن،
ثــم أوضحــت دور الشــخصية يف الروايــة ووظيفتهــا ،ثــم
جــاء احلديــث عــن أبعــاد الشــخصية األربعــة التــي متتــزج
بعضهــا مــع بعــض يف إطــار الشــخصية الروائيــة ،وهــي:
اجلســمية ،والنفســية ،واالجتامعيــة ،والفكريــة ،ثــم حتدثت
عــن أنــواع الشــخصية ،ومهــا نوعــان كبــران :الرئيســة،
والثانويــة ،وفــق دورمهــا يف أحــداث الروايــة ،وأوضحــت
التفريعــات اخلاصــة بــكل نــوع منهــا مــن خــال تطبيــق
ذلــك عــى شــخصيات روايــة «ســجني املرايــا» ،مــع
إيضــاح أبعــاد كل شــخصية مــن هــذه الشــخصيات،
وألمهيــة الشــخصية وعالقتهــا باملكونــات الرسديــة
األخــرى فقــد كان لــكل عنــر منهــا حديــث مســتقل،
فأوضحــت ذلــك مــن خــال عالقــة الشــخصية باحلــدث،
ثــم الزمــن ،ثــم املــكان ،ثــم جــاءت خامتــة البحــث التــي
ذكــرت فيهــا مجلــة مــن النتائــج ،والتوصيــات.

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

الكلامت املفتاحية:
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تعــدُّ الروايــة مــن األجنــاس األدبيــة التــي نالــت اهتــام
القــراء والباحثــن يف النقــد الــردي احلديــث ،إ ْذ َّ
إن هــذه
ّ
خصهــا بعــض الدارســن بالنقــد
األجنــاس حتــوي مكونــات ّ
والتحليــل ،إلظهــار مكامــن اجلــال فيهــا ،وطــرق اإلبــداع
التــي ســلكها الروائيــون يف الوطــن العــريب بوجـ ٍ
ـه عــام ،ويف
دولــة الكويــت بوجـ ٍ
ـه خــاص ،وعــى رأســهم الروائــي ســعود
الســنعويس الــذي اخــرت روايتــه« :ســجني املرايــا» ،لتكــون
جمــاال للــدرس خــال الصفحــات القادمــة إليضــاح آليــة
بنــاء الشــخصية فيهــا ،وذلــك باعتبــار َّ
أن الشــخصية أحــد
األركان الرئيســة يف الــرد الروائــي ،معتمــدا املنهــج التحليــي
الوصفــي يف دراســتي ،إ ْذ ســأعمد إىل حتليــل شــخصيات
الروايــة ،ووصــف أبعادهــا الداخليــة واخلارجيــة ،واحلديــث
عــن أهــم ســاهتا وخصائصهــا ،لتنكشــف لنــا مجاليــات
الروايــة مــن خــال هــذا النمــوذج املعتمــد يف الدراســة.
ويتضمــن البحــث مقدمــة ،ثــم التعريــف بالروائــي ،ثــم
مفهــوم البنــاء ،والشــخصية ،ثــم دور الشــخصية يف الروايــة
ووظيفتهــا ،ثــم أبعــاد الشــخصية اجلســمية والنفســية
واالجتامعيــة والفكريــة ،ثــم أنــواع الشــخصية :الرئيســة،
والثانويــة ،وتفريعــات كل نــوع منهــا ،وأبعــاد كل شــخصية
مــن هــذه الشــخصيات ،ثــم أمهيــة الشــخصية وعالقتهــا
باملكونــات الرسديــة األخــرى :احلــدث ،والزمــن ،واملــكان،
ثــم خامتــة البحــث.

الروائي يف سطور:

ولــد ســعود الســنعويس عــام 1981م ،وهــو كاتــب
وروائــي كويتــي ،وعضــو رابطــة األدبــاء يف الكويــت ،ومجعيــة
الصحفيــن الكويتيــن ،وفــاز باملركز األول يف مســابقة «قصص
عــى اهلــواء» التــي تنظمهــا جملــة «العــريب» بالتعــاون مــع
إذاعــة «يب يب يس» العربيــة ،عــن قصــة «البونســاي والرجــل
العجــوز» ،يف يوليــو 2011م ،كــا فــاز عــام 2013م باجلائــرة
العامليــة للروايــة العربيــة (البوكــر) يف دورهتــا السادســة عــن
روايتــه «ســاق البامبــو» ،التــي حصــدت جائــزة الدولــة
التشــجيعية يف دولــة الكويــت عــام 2012م ،وهــي روايــة
تتنــاول موضــوع العاملــة األجنبيــة يف دول اخلليــج العــريب،
كــا فــاز بجائــزة ليــى العثــان إلبــداع الشــباب يف القصــة
والروايــة يف دورهتــا الرابعــة عــن روايتــه «ســجني املرايــا»
عــام 2010م ،وهــي موضــوع الدراســة يف هــذا البحــث.
كــا صــدر لــه باإلضافــة إىل الروايتــن الســابقتني عــن الــدار
العربيــة للعلــوم :روايــة «فئــران أمــي حصــة» عــام 2015م،

وحصلــت عــى جائــزة الشــيخ زايــد 2017م ،وروايــة :محــام
الــدار :أحجيــة ابــن أزرق ،الصــادرة عــام 2017م ،وقــد حــاز
الســنعويس عــى لقــب شــخصية العــام الثقافيــة (جائــزة حممــد
البنكــي) يف مملكــة البحريــن عــام 2016م(.)1

مفهوم البناء:

ٍ
معــان عــدَّ ة ،ومدلــوالت كثــرة ،ويــدل
لكلمــة البنــاء
املفهــوم اللغــوي عــى َّ
ـي :نقيــض اهلــدمَ ،بنــى ال َبنَّــا ُء
أن «ال َبنْـ َ
ـى ...والبِنْيــة وال ُبنْيــة :مــا َبني َتــه ،واملــراد
البِنــا َء َبنْ ًيــا وبِنــا ًء وبِنـ ً
ِ
ـي عليهــا»(.)2
بــه :اهليئــة التــي ُبنـ َ
والبنــاء يف االصطــاح« :ترمجــة ملجموعــة مــن العالقــات
بــن عنــارص خمتلفــة أو عمليــات أوليــة ،عــى رشط أن يصــل
الباحــث إىل حتديــد خصائــص املجموعــة والعالقــات القائمــة
فيــا بينهــا مــن وجهــة نظــر معينــة ...فهــي تتميــز بالعالقــات
والتنظيــم بالتواصــل بــن عنــارصه املختلفــة»(.)3
والبنــاء الروائــي هــو :تكامــل عنــارص الروايــة بعضهــا مــع
بعــض؛ إلخــراج النــص بصــورة فنيــة مرتابطــة يف اللغــة،
والشــخصيات ،والزمــان ،واملــكان ،واحلــدث نحــو حتقيــق
عمــل فنــي متكامــل.

مفهوم الشخصية:

تــدور «الشــخصية» يف املعاجــم اللغويــة حــول مــادة (ش
خ ص) ،والشــخص« :مجاعــة اإلنســان وغــره ،واجلمــع:
وشــخوص ِ
أشــخاص ُ
ــخاص ...والشــخص :ســواد
وش
ٌ
ٌ
()4
اإلنســان وغــره»  ،كــا َّ
أن لفظــة «الشــخصية» تــدل عــى
الصفــات التــي متيــز الشــخص عــن اآلخريــن ،ويف الثنــاء عــى
الرجــل يقــال إنــه :ذو شــخصية قويــة ،بمعنــى أنــه :ذو صفات
متميــزة ،وإرادة قويــة ،وكيــان مســتقل( ،)5وتشــر املعاجــم

( )1انظر الرابط الشبكي:

=http://archive.aawsat.com/details.asp?section=54&article
726020&issueno=12567#.WhHh38tDvmI

وصفحة سعود السنعويس عىل موقع  goodreadsعىل الرابط الشبكي:

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

.

( )2ابــن منظــور ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت ،لبنــان ،الطبعــة الثالثــة،
1414هـــ 1994،م ،مــادة (بنــي).94 -93/14 ،
( )3د .صــاح فضــل ،نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب ،دار الــروق ،القاهــرة،
الطبعــة األوىل1419 ،هـــ 1998 ،م ،ص.122
( )4ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( ش خ ص ).45 /7 ،
( )5انظــر :إبراهيــم أنيــس وآخــرون ،املعجــم الوســيط ،دار الفكــر ،الطبعــة
الثانيــة ،د .ت.475/1 ،
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
احلديثــة إىل َّ
أن الشــخصية الروائيــة ســواء أكانــت رئيســة
أم ثانويــة ،إجيابيــة أم ســلبية ،واقعيــة أم خياليــة فهــي التــي
()6
تقــوم بتحريــك األحــداث وتطويرهــا يف العمــل الروائــي
ويف االصطــاح فـ َّ
ـإن هنــاك تفري ًقــا بــن لفظتــي :الشــخص،
والشــخصية ،فالشــخص :هــو اجلنــس البــري الــذي ننتمــي
إليــه .أمــا الشــخصية فهــي الكائنــات الورقيــة العجيبــة
التــي يقــوم الروائــي بتطويعهــا ،ويسـ ّ
ـخرها إلنجــاز احلــدث
الــذي ُيــوكل إليهــا إنجــازه ،وهــي ختضــع يف ذلــك ملتابعتــه
وتصوراتــه ،وحتقيــق أهدافــه التــي يريدهــا مــن خــال عملــه
الروائــي( ،)7ولذلــك تبــدو أمهيــة وجــود الشــخصيات يف
الروايــة ،لتصويــر واقــع احليــاة بلغــة حمكمــة جتــذب املتلقــي
.إىل قــراءة الروايــة دون خلــل يف حبــك أحداثهــا وترابطهــا
وتعــدُّ الشــخصية أحــد العنــارص الرئيســة يف العمــل
الروائــي ،وهــي الركيــزة األساســية يف حتريــك األحــداث،
وتفاعالهتــا يف املتــن الروائــي ،وبــدون الشــخصية فإنــه ال
وجــود للروايــة ،فقــد أشــار بعــض النقــاد إىل أن الروايــة
تكمــن يف الشــخصية( ،)8فهــي املقيــاس الــذي تقــاس عــن
طريقــه قــدرة الروائــي عــى إجيــاد شــخصية َّ
فــذة لتكويــن
عمــل فنــي مميــز ينــال إعجــاب املتلقــي مــن خــال مــا تقــوم
بــه مــن عمليــة ربــط بــن أركان البنيــة الرسديــة املتمثلــة يف
الزمــان واملــكان واألحــداث بلغــة فنيــة تالمــس الشــعور،
وتصــف مــا تشــاهد(.)9
واملقصــود يف بنــاء الشــخصية :اهليئــة التــي ُت ْبنــى هبــا
الشــخصية الروائيــة مــن خــال أبعادهــا األربعــة :اجلســمية،
والنفســية ،واالجتامعيــة ،والفكريــة ،ومــن خــال قــوة
عالقتهــا مــع جممــوع العنــارص املكونــة للروايــة.

واقعــه ،وحميطــه الــذي يعيــش فيــه ،والقيــام بــا يريــد إيصالــه
إىل املتلقــن مــن أفــكار ورؤى ســواء أكانــت اجتامعيــة أم
ثقافيــة أم سياســية وغريهــا.
ـرا مؤثـ ًـرا يف تســيري أحــداث العمــل
وتعــدُّ الشــخصية عنـ ً
الروائــي ،كــا أهنــا تضفــي مســحة مجاليــة تشــدُّ املتلقــي ،وتثــر
اهتاممــه ،وجتعلــه ُي ْقبــل عــى الروايــة ،ويتســابق إىل معرفــة مــا
ختفيــه الشــخصيات مــن أحــداث ،وهــي حتمــل رســالة توعيــة
للمتلقــي ،ومعرفــة ر َّدة فعلــه جتــاه بعــض األحــداث ،وتصوير
أعــاق الشــخصية الفكريــة والنفســية واالجتامعيــة(.)10
وقــد لعبــت الشــخصيات دورا مهــا يف حتريــك أحــداث
روايــة «ســجني املرايــا» ،وخاصــة شــخصية عبدالعزيــز؛
لكوهنــا الشــخصية املحوريــة ،واملحركــة لألحــداث ،ومــن
ـور مــا حصــل للكويــت أثنــاء
خالهلــا أراد الســنعويس أن يصـ ِّ
الغــزو العراقــي هلــا ،ووحشــية اجلنــود العراقيــن ،وقتلهــم
األبريــاء املســاملني ،وكثــرة اليتامــى واألرامــل نتيجــة ذلــك،
وكذلــك تبنــي شــخصية عبدالعزيــز قضيــة اجتامعيــة تعيشــها
الكويــت وغريهــا مــن أبنــاء الــدول األخــرى ،وهــي الغربــة
مــن أجــل اكتســاب اللغــة اإلنجليزيــة مــن موطنهــا األصــي،
فقــد جعــل الســنعويس بطلــه واســطة بينــه وبــن املتلقــي،
لتصويــر غربــة املبتعثــن الدارســن ،ونقــل صــورة حيــة عــن
الواقــع االجتامعــي والثقــايف يف تلــك البــاد ،كــا قامــت تلــك
الشــخصية بتصويــر بعــض القضايــا االجتامعيــة ،ومنهــا:
خطــورة األخطــاء الطبيــة التــي تنتــج عــن إمهــال األطبــاء
أثنــاء تشــخيص احلالــة املرضيــة للمراجعــن ،والتســاهل
يف إعطائهــم وصفــات طبيــة ال تناســبهم ،نتيجــة العجلــة يف
أداء مهمتهــم ،وعــدم أداء الواجــب امللقــى عــى عاتقهــم عــى
أكمــل وجــه كــا حصــل لوالــدة عبدالعزيــز ،باإلضافــة إىل
زرع روح املواطنــة الصادقــة يف قلــوب املوطنــن ،بعيــدً ا عــن
ْ
التقصــر يف أداء احلقــوق الوطنيــة ،ومــا جيــب عــى املواطــن
جتــاه وطنــه الــذي ينتمــي إليــه.

( )6انظــر :جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس ،معجــم املصطلحــات العربيــة
يف اللغــة واألدب ،مكتبــة لبنــان ،بــروت ،لبنــان ،الطبعــة الثانيــة1984 ،م،
ص .208
( )7انظــر :د .عبدامللــك مرتــاض ،يف نظريــة الروايــة «بحــث يف تقنيــات الــرد»،
عــامل املعرفــة ،املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،الكويــت ،شــعبان،
1998م ،ص  ،76 -75وكذلــك ص.91
( )8انظــر :أ.د .شــكري عزيــز املــايض ،فنــون النثــر العــريب احلديــث  ،2الرشكــة
العربيــة املتحــدة للتســويق والتوريــدات ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة2012 ،م،
ص.31
( )9انظــر :ســعد عبدالعزيــز ،الزمــن الرتاجيــدي يف الروايــة املعــارصة ،املطبعــة
الفنيــة احلديثــة ،القاهــرة ،أكتوبــر1970م ،ص.2

أبعاد الشخصية:

دور الشخصية يف الرواية ووظيفتها:

تــؤ ِّدي الشــخصية عــدَّ ة وظائــف يف الــرد الروائــي ،فهــي
رئيســا يف جتســيد فكــرة الروائــي ممــا يلتقطــه مــن
دورا ً
تلعــب ً
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يبنــي الروائــي شــخصياته وفــق أربعــة أبعــاد ،تتعلــق باملظهــر
اخلارجــي اجلســمي ،والداخــي النفــي ،واملحيــط االجتامعي،
والشـأن الثقـايف الفـكري للشخــصية ،وفقــا لــآليت:

( )10انظــر :د .حممــد عــي ســامة ،الشــخصية الثانويــة ودورهــا يف املعــار
الروائــي عنــد نجيــب حمفــوظ ،دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنــر ،اإلســكندرية،
الطبعــة األوىل2007 ،م ،ص.13
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
أ -البعــد اجلســمي :أو اخلارجــي ،أو الفيزيولوجــي،
وهــو :البعــد اجلســدي ،ومجيــع مــا يتع َّلــق باملالمــح اخلارجيــة
والقســات واملظهــر العــام ،والســلوك الظاهــري للشــخصية،
ولــه أمهيتــه مــن خــال تقريــب مالمــح الشــخصية يف ذهــن
املتلقــي كالطــول والقــر ،والبدانــة والنحافــة ،واجلــال
والقبــح ،ومالمــح الوجــه ،ولــون البــرة والعينــن َّ
والشــعر،
وغريهــا مــن الســات املتعلقــة باملظهــر اخلارجــي(.)11
ب  -البعــد النفــي (الســيكولوجي) :ويقصــد بــه:
ـب
تصويــر عواطــف الشــخصية ومشــاعرها وطباعهــا مــن حـ ٍّ
أو كــره ،وطريقــة تفكريهــا ،وترصفاهتــا ،وردود فعلهــا جتــاه
املواقــف املختلفــة ،وهــل هــي شــخصية انطوائيــة أو اجتامعية؟
مع َّقــدة أو واضحــة؟ قلقــة متوتــرة أو مســتقرة مطمئنــة؟ هــل
هــي متفائلــة أم متشــائمة؟ متناقضــة أم تعيــش يف ســام مــع
صاحبهــا؟ َّ
ألن كل هــذه األشــياء تعكــس – بصــورة أو بأخرى
يتضمــن البعــد
– مــا حتملــه الشــخصية مــن الداخــل( ،)12كــا
َّ
النفــي احلــوار الداخــي (املونولــوج) ،وتصويــر احلديــث
الــذي يــدور بــن الشــخصية وذاهتــا ،ويعطــي الســارد
الشــخصية جمــاال للتعبــر عــن أفكارهــا ،وعواطفهــا ،وميوهلا،
واســتخراج مكنوناهتــا النفســية واالنفعاليــة(.)13
ج  -البعــد االجتامعــي (السوســيولوجي) :ويتمثــل يف
عمــل الشــخصية ،ووظيفتهــا ،وبيئتهــا االجتامعيــة ،وعائلتهــا،
ومســتواها املــادي ،ومنزلتهــا يف املجتمــع( ،)14وهنــاك أمهيــة
ـارا مناسـ ًبا وكذلــك
كــرى الختيــار أســاء الشــخصيات اختيـ ً
الكنــى واأللقــاب ،وهــي تضيــف دفئــا وأصالــة للعمــل
الروائــي( ،)15كــا يربز البعــــد االجــتامعــــي للشخصــــيات
( )11انظــر :د .عزيــزة مريــدن ،القصــة والروايــة ،دار الفكــر ،دمشــق ،طبعــة
1400هـــ 1980 ،م ،ص ،29ود .عبدالقــادر أبــو رشيفــة وحســن اليف قــزق،
عــان ،األردن ،الطبعــة
مدخــل إىل حتليــل النــص األديب ،دار الفكــر العــريبّ ،
الرابعــة1428 ،هـــ 2008 ،م ،ص.133
( )12انظــر :حســن القبــاين ،فــن كتابــة القصــة ،دار اجليــل ،بــروت ،لبنــان،
الطبعــة الثالثــة1979 ،م ،ص ،75ود .عزيــزة مريــدن ،القصــة والروايــة ،ص.29
( )13انظــر :د .صبحيــة عــودة زعــرب ،غســان كنفــاين :مجاليــات الــرد يف
اخلطــاب الروائــي ،دار جمــدالوي للنــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل ،عــان،
األردن1426 ،هـــ 2006 ،م ،ص.119
( )14انظــر :حســن حجــاب احلازمــي ،البطــل يف الروايــة الســعودية «دراســة
نقديــة» ،نــادي جــازان األديب ،الطبعــة األوىل1421 ،هـــ 2000 ،م ،ص.490
( )15انظــر :ديــان دوات فايــر ،فــن كتابــة الروايــة ،ترمجــة أ .عبدالســتار جــواد،
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد ،الطبعــة األوىل1988 ،م ،ص.27

ِّ
فلــكل
أيضــا مــن خــال ترصفاهتــا وتربيــر ســلوكها،
ً
جمتمــع مشــكالته االجتامعيــة اخلاصــة التــي حيــرص األدبــاء
واملثقفــون عــى تســخري نتاجهــم يف حتليــل األوضــاع
االجتامعيــة واملشــكالت اإلنســانية وعالجهــا( ،)16باإلضافــة
إىل العالقــة بــن الشــخصيات ،ومــا يــدور بينهــا مــن رصاع
داخــل املتــن الروائــي(.)17
د -البعــد الفكــري :ويقصــد بذلــك التكويــن الثقــايف
للشــخصية ،ومــا يف ذلــك مــن تأثــر يف ســلوكها ورؤيتهــا،
وكذلــك مــدى مكانــة الشــخصية يف الروايــة بــأن تكــون
متعلمــة ،م ّطلعــة عــى قــراءات واســعة ومتنوعــة يف شــتى
العلــوم واملعــارف ،ومــدى اســتعداد الشــخصية لتثقيــف
نفســها(.)18
وهــذه األبعــاد متداخلــة فيــا بينهــا ،ويؤثــر كل واحــد
منهــا عــى اآلخــر ،وال يمكــن ألي شــخصية أن تكــون
منعدمــة منهــا ،فالبعــد اجلســمي يؤثــر عــى البعــد النفــي،
فالشــخصية املريضــة ختتلــف نفســيتها عــن الشــخصية
الصحيحــة وهلــا ترصفاهتــا اخلاصــة هبــا ،وللمهنــة االجتامعيــة
أثــر كبــر يف الســلوك البــري ،وهكــذا متتــزج األبعــاد يف
الشــخصية الواحــدة( ،)19فالشــخصية جمموعــة مــن الصفــات
اجلســدية ،والنفســية ،والفكريــة ،واالجتامعيــة التــي تندمــج
يف جمــرى األحــداث عــن طريــق اإلحيــاء دون التعبــر املبــارش
مــن قبــل الســارد ،وتبلــغ ذروهتــا الفنيــة عندمــا ال تعــي
الشــخصيات ذلــك ،وإنــا يظهــر أثــر هــذه األبعــاد داخــل
العمــل الــردي(.)20

( )16انظــر :د .عــي عبدالرمحــن فتــاح ،تقنيــات بنــاء الشــخصية يف روايــة (ثرثــرة
فــوق النيــل) ،جملــة كليــة اآلداب ،قســم اللغــة العربيــة ،جامعــة صــاح الديــن،
العــدد  ،102ص.51
( )17انظــر :أحــام منــارصة ،بنيــة اخلطــاب الــردي يف روايــة «الســمك ال
يبــايل» ،مذكــرة معــدة اســتكامال لنيــل متطلبــات درجــة املاجســتري ،قســم اللغــة
العربيــة وآداهبــا ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة منتــوري قســنطينة ،وزارة
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،اجلمهوريــة اجلزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،
مايــو 2011م ،ص.54
( )18انظر :حسن حجاب احلازمي ،البطل يف الرواية السعودية ،ص.514
( )19انظــر :د .حممــد منــدور ،األدب وفنونــه ،معهــد الدراســات العربيــة
العاليــة ،جامعــة الــدول العربيــة( ،حمــارضات ألقاهــا املؤلــف عــى طلبــة
الدراســات األدبيــة واللغويــة لعامــي 1962 -1961م1963 -1962 ،م)،
ص .104
( )20انظــر :د.حممــد غنيمــي هــال ،النقــد األديب احلديــث ،دار هنضــة مــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،إبريــل1996م ،ص.575
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
أنواع الشخصيات:

ينطلــق الروائــي يف بنــاء شــخصياته مــن واقعــه ،ومــن
حياتــه اخلاصــة ،وأبطالــه عبــارة عــن أقنعــة يــروي مــن
ورائهــا قصتــه ،وحيلــم مــن خالهلــا بنفســه ،فتكــون الشــخصية
ـرة عــن أزمــة كاتبهــا ،مــن خــال إخفــاء االســم يف ســياقه
معـ ِّ
()21
الــري  ،وتعالــج الشــخصيات القضايــا االجتامعيــة ،فهــي
حتمــل أفــكار املجتمــع ،ولذلــك يظهــر األثــر االجتامعــي عــى
الفكــرة التــي يتبناهــا الكاتــب يف عملــه الروائــي.
وتعــدُّ الرواي ـ ُة ف ـ َّن الشــخصية ،وعــى قــدر براعــة الكاتــب
يف إجيــاد الشــخصيات املناســبة ،وتوظيفهــا يف عملــه الــردي
أساســا لنجــاح العمــل وجودتــه(.)22
يكــون ً
وتتنــوع الشــخصيات يف الروايــة وفــق رؤى متعــددة ،فهنــاك
تقســيم حــول أمهيــة األثــر الــذي تقــوم بــه الشــخصية ،ومدى
ارتباطهــا بأحــداث الروايــة ،ويتم َّثــل يف الشــخصية الرئيســة،
والشــخصية الثانويــة.
وهنــاك تقســيم آخــر حســب طبيعــة الشــخصية وتطورهــا،
ويتم َّثــل هــذا التقســيم يف :الشــخصية الناميــة ،وتســمى:
املســتديرة أو املتطــورة أو املتحركــة :وهــي الشــخصية
احليويــة القــادرة عــى تطويــر نفســها ،وإثــارة مشــاعر القــارئ
ودهشــته ،وهــي تنمــو بنمــو أحــداث الروايــة ،ويبــث
الكاتــب مــن خالهلــا بعــض األفــكار التــي يريدهــا ،وغال ًبــا
مــا تكــون الشــخصيات الرئيســة يف الروايــة شــخصيات
ناميــة ،والشــخصية األخــرى ،وهــي :الشــخصية املســطحة،
وتســمى :اجلاهــزة أو النمطيــة أو البســيطة أو اجلامــدة أو
الثابتــة ،وهــي ثابتــة املالمــح واجلوهــر ،وال تــكاد تتغــر
يف عواطفهــا ومواقفهــا جتــاه األحــداث ،وهــي ال تدهــش
القــارئ بــا تفعلــه ،وغال ًبــا مــا تكــون الشــخصيات الثانويــة
اعتمــدت يف
يف الروايــة شــخصيات مســطحة( ،)23وقــد
ُ
دراســتي التقســيم األول ،وف ًقــا ألمهيــة األثــر الــذي تقــوم بــه
الشــخصية ،ومــدى ارتباطهــا بأحــداث الروايــة.
( )21انظــر :أ.د حممــد صابــر عبيــد ،ود.سوســن البيــايت ،البنيــة الروائيــة يف
نصــوص إليــاس فركــوح :تعــدد الــدالالت وتكامــل البنيــات ،دار وائــل للنــر
والتوزيــع ،عــان ،األردن ،الطبعــة األوىل2011 ،م ،ص.111 :
( )22انظــر :د .طــه وادي ،بدايــة وهنايــة  ..املضمــون والشــخصية ،مقــال يف
كتــاب :حــركات التجديــد يف األدب العــريب ،دار الثقافــة للطباعــة والنــر،
القاهــرة1979 ،م ،ص.225
( )23انظــر :د .حممــد صالــح الشــنطي ،الروايــة العربيــة يف مرحلــة النهــوض
والتشــكّل «دراســة نقديــة» ،دار األندلــس للنــر والتوزيــع ،حائــل ،اململكــة
العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1425 ،هـــ 2004 ،م ،ص ،160 -159وأ.د.
حلمــي حممــد القاعــود ،تطــور النثــر العــريب يف العــر احلديــث ،دار النــر
الــدويل ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1429 ،هـــ -
2008م ،ص.315
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أوال :الشخصيات الرئيسة:

الشــخصية الرئيســة أو املحوريــة :هــي «التــي تقــوم بــدور
أســايس وبــارز يف الــرد ،وســر األحــداث ،ودفعهــا إىل
أدوارا حيويــة يف الرواية،
األمــام»( ،)24وتســتلم هذه الشــخصية
ً
وتكــون هلــا عنايــة خاصــة عنــد الســارد ،ويقــوم بتمييزهــا عن
غريهــا مــن الشــخصيات األخــرى ،كــا َّ
أن هــذا االهتــام
ال يقتــر عــى الســارد وحســب؛ بــل تكــون جمــال اهتــام
الشــخصيات األخــرى ،ملــا هلــا مــن أثــر يف العمــل الروائــي،
ومــا يســند هلــا مــن وظائــف ومهــام ال تســند إىل شــخصيات
أخــرى ،وغالــب ذلــك يــدور يف حميــط الثقافــة واملجتمــع(.)25
ويقــوم املؤلــف يف العمــل الروائــي باختيــار شــخصية تلفــت
نظــره وتســتدعي انتباهــه ،ويعتنــي هبــا عنايــة خاصــة ،وتكــون
هلــا األولويــة بوصــف الشــخصية الرئيســة لتكــون مرتكــزا
الســتقطاب عــدد مــن الشــخصيات ،كــا يعتنــي بتكويــن
أبعادهــا اجلســدية ،واالجتامعيــة ،والثقافيــة ،والنفســية،
ويكــون هلــا أثــر يف تغــر األحــداث واشــتعاهلا ،وذلــك
عــن طريــق حــدوث تطــورات جديــدة مســتندة إىل قراراهتــا
الصارمــة املعــرة عــن إرادة عاليــة ،وهبــذا تكــون الشــخصية
قــادرة عــى جتــدّ د األحــداث وتطورهــا(.)26
وحتمــل الشــخصية الرئيســة فكــرة الكاتــب ،وتبنــي إيصــال
مضموهنــا إىل القــارئ ،فهــو يمنحهــا حريــة واســعة يف احلركــة
الروائيــة ،وحتريــك أحداثهــا ،وحوهلــا شــخصيات أخــرى
ثانويــة تســاعدها عــى إمتــام البنــاء الروائــي( ،) 27وهــذا مــا
نجــده متمثــا يف شــخصية عبدالعزيــز داود يف روايــة :ســجني
ـورا تنطلــق منهــا األحــداث،
املرايــا ،فقــد جعلهــا الســارد حمـ ً
وتــدور حوهلــا الشــخصيات األخــرى لتحكــم العمــل الفنــي.
وتعــد الشــخصية الرئيســة مرتكــز الروايــة ،واملحــور
األســاس الــذي يقــوم عليــه العمــل الــردي ،كــا أهنــا تصنــع
األحــداث وتقودهــا إىل األمــام ،وتســاعد عــى احلركــة داخــل
املتــن الروائــيَّ ،
ألن بــؤرة األحــداث تقــع حوهلــا ،وقــد تتعــدَّ د
( )24د .عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري ،بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك «دراســة
دالليــة» ،املكتــب اجلامعــي احلديــث2012 ،م ،ص.91
( )25انظــر :حممــد بــو عــزة ،حتليــل النــص الــردي «تقنيــات ومفاهيــم»،
منشــورات االختــاف ،اجلزائــر ،الطبعــة األوىل1431 ،هـــ 2010 ،م ،ص-53
.56
( )26انظــر :د .منصــور نعــان ،فــن كتابــة الدرامــا للمــرح واإلذاعــة
والتلفزيــون ،دار الكنــدي للنــر والتوزيــع ،إربــد ،األردن ،الطبعــة األوىل،
1999م ،ص.99
( )27انظــر :د .حممــد عــي ســامة ،الشــخصية الثانويــة ودورهــا يف املعــار
الروائــي عنــد نجيــب حمفــوظ ،ص.27
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الشــخصية الرئيســة يف الــرد الواحــد( ،)28وتتمثــل
الشــخصيات الرئيســة يف روايــة «ســجني املرايــا» يف اآليت:

 -عبدالعزيز:

تعتــر شــخصية عبدالعزيــز داود هــي الشــخصية الرئيســة التي
ســيطرت عــى اهتــام املؤلــف ،فهــي أكثــر الشــخصيات عناية،
وهــي الشــخصية املركزيــة ،واملحــور الــذي تــدور حولــه
أحــداث الروايــة ،فقــد ابتــدأ الســنعويس هبــا روايتــه ،وانتهــى
إليهــا ،وقــد ســامهت هــذه الشــخصية بتحريــك األحــداث،
وجتدّ دهــا ،وتــدور يف فلكهــا بقيــة الشــخصيات ،وقــد نــال
ُب ْعدَ هــا النفــي عنايــة خاصــة يف إظهــار مالحمهــا الداخليــة،
وتقديمهــا للقــارئ ،فهــي شــخصية حمبــة عاشــقة ،أفنــت
بحــب فتــاة تدعــى «ريــم» قادتــه الصدفــة إليهــا ،إ ْذ
شــباهبا
ِّ
فيلــا ســينامئيا فــكان آخــر اخلــروج مــن
حــر عبدالعزيــز
ً
الصالــة ،وعندمــا أراد املغــادرة شــاهد هات ًفــا متنقـ ً
ـا عــى أحد
كــرايس احلضــور قــد نســيه صاحبــه ،فأخــذه ليســلمه لــه،
فــكان العشــق بانتظــاره ،فهــو هاتــف ن ّقــال إلحــدى الفتيــات،
ـم اإلعجــاب املتبــادل
وكان ذلــك ســب ًبا لتعرفــه عليهــا ،ومــن ثـ ّ
ويصــور مقــدار حبــه هلــا بقولــه« :أحبــك بكلمــة
بينهــا،
ِّ
ّ
يتفــوه هبــا عاشــق
والكــذاب ،كلمــة مل
مل ينطــق هبــا املنافــق
َّ
مــن قبــل ،أحبــك بكلمــة أكــر مــن جنــون قيــسّ ،
وأرق مــن
عواطــف روميــو ،وأقــوى مــن عشــق عنــرة ،أحبــك بكلمــة
مل ختلــق بعــد ،أحبــك بأحــرف ال
تنطقهــا األلســن ،بأحــرف ســقطت مــن ِّ
كل اللغــات ،أحبــك
بأحــرف ال تكتــب وال تقــرأ وال تنطــق ،أحبــك بكلمــة رسيــة
ّ
ويفــك رموزهــا ،أحبــك بأحــرف
يف انتظــار َمــ ْن يكتشــفها
تنتقــل عــر األنفــاس وأطــراف األصابــع ،أحبــك بكلــات
نطقتهــا رعشــايت يف لقائنــا األول ،أمل يقــرأ قلبــك الكلــات
التــي تســ َّللت مــن قلبــي إىل قلبــك عــر أيدينــا يف ذلــك
اللقــاء؟»(.)29

( )28انظــر :حيــاة فــرادي ،الشــخصية يف روايــة «ميمونــة» ملحمــد بابــا عمــي،
مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري يف اآلداب واللغــة العربيــة ،ختصــص:
أدب حديــث ومعــارص ،إرشاف الدكتــورة :فاطمــة الزهــراء بايزيــد ،قســم
اآلداب واللغــة العربيــة ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة حممــد خيــر بســكرة،
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،اجلمهوريــة اجلزائريــة الديمقراطيــة
الشــعبية ،الســنة اجلامعيــة1436 :هـــ1437 /هـــ2015 ،م2016/م ،ص.32
( )29ســعود الســنعويس ،ســجني املرايــا ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون،
بــروت ،لبنــان ،الطبعــة الثانيــة عــرة1437 ،هـــ 2016 ،م ،ص.71

كــا َّ
بــارا هبــا،
أن عبدالعزيــز اتصــف
ِّ
بحــب والدتــه ،وكان ّ
وحيــب أن ُيدْ خــل الــرور عليهــا ،و ُي ْبعــد اهلمــوم واألحــزان
عنهــا ،وال ُي ْبــدي هلــا مــا حيزهنــا ،ويضيــق صدرهــا« ،والــديت
التــي مل أصــف هلــا يو ًمــا مــدى ح ِّبــي وتع ُّلقــي الشــديد هبــا،
ٍ
عينــي
مــرض أو تعــب ،فقــد كانــت تقــرأ
مل َأ ْشــك هلــا مــن
َّ
وترتجــم تــر ّددات صــويت ،فحــن ُأ ْلقــي الســام كانــت
تُســارع بتحليــل نــرة صــويت وتر ّدداتــه لتطابقهــا مــع صــويت
االعتيــادي يف ذاكرهتــا ،حــن ُأ َق ِّبــل جبينهــا كانــت تعــرف
ـم ُأعــاين مــن رعشــة شــفتي وبرودهتــا ...إهنــا كانــت أ َّم ـ ًا
مـ َّ
حقيقيــة يف زمـ ٍ
ـن يكــون فيــه للمــرء أكثــر مــن أم ..أم تلــد ،وأم
ترضــع ،وأم تــريب»( ،)30هــذه هــي األم نبــع احلنــان ،واملــاذ
الدافــئ الــذي يلجــأ إليــه األوالد ألخــذ قســط مــن الطمأنينــة
واألمــان ،وهــذا نــوع مــن أنــواع الــر هبــا بــأن ال تقــوم
بإشــعارها هبمومــك وتعبــك وآالمــك؛ بــل أدخــل البهجــة
ـارة واملفرحــة هلــا ،بعيــدً ا
والــرور عليهــا بنقــل األخبــار السـ َّ
عــن نقــل األوجــاع واهلمــوم ،وإثقــال كاهلهــا بذلــك.
ومل ينــس عبدالعزيــز والدتــه بعــد مماهتــا ،بــل اســتمر هــذا
دائــا ،ويــزور قربهــا،
احلــب الفطــري ،فــكان يتذكرهــا
ً
ويســكب دموعــه عليــه ،مشــتا ًقا لرؤيتهــاّ ،
«أتــه نحــو قــر
ـتقت إليــك.
والــديت ألب ِّلــل قربهــا بدموعــي :أمــي ،لقــد اشـ ُ
هــل مــن مــكان يف األســفل؟ أعــرف َّ
أن املــكان ضيــق يف
الداخــل .ولكــن قلبــك الفســيح ســيحتمل وجــودي حتـ ًـا.
أمــاه ،زورينــي بأحالمــي ،فاألحــام كل مــا تبقــى لــدي»(.)31
وشــخصية عبدالعزيــز شــخصية واثقــة بنفســها ،وتــأيت
الشــهادة عــى لســان حمبوبتــه ريــم« :شــدّ تك الثقــة التــي كنــت
أمتتــع هبــا وأنــا أتبــادل احلديــث مــع والــدك»(.)40
ويكســو احليــاء هــذه الشــخصية ،فتمــوت الكلــات داخــل
صــدره دون ْ
أن جتــد طري ًقــا للخــروج ،حيــاء وخجــا« :رست
ـاقي،
ـرورا بسـ ّ
ـي ،مـ ً
الرعشــة بجســدي ،بــد ًءا مــن أصابــع قدمـ ّ
ثــم صــدري وصــوال إىل عنقــي ،حتــى كــدت أغــرق وســط
ـط ثائــر مــن الرعشــة واالرتبــاك ،يف حــن كنـ ِ
حميـ ٍ
ـت يف انتظــار
تلــك الكلمــة الســاكنة يف صــدري ،تلــك الكلمــة التــي
عجــزت نبضــات قلبــي عــن دفعهــا للخــارج»(.)41

( )30السابق ،ص.33
( )31السابق ،ص.75
( )40السابق ،ص.39
( )41السابق ،ص.71 -70
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ويتصــف عبدالعزيــز باخللــق والرجولــة ،والعفــة ،فليــس ذئبــا
ـم بنفســه وينســى اآلخريــن؛ بــل متلكــه اإلنســانية
برشيــا هيتـ ّ
ويعــرف واجباتــه ،ومــا جيــب اجتنابــه ،والبعــد عنــه« ،مل أكـ ْن
رجـ ً
كنت يف
ـا يف حيــايت بالقــدر الــذي كنت فيــه ذلــك اليــومُ ،
حـ ٍ
ـت أمحــل
ـلم حلصــار أوامــره ،كنـ ُ
ـرب مــع جســدي ،مل أستسـ ْ
ســاحي وحيــدً ا يف حــن كانــت شــياطني األرض تتحالــف
مــع جســدي ،ومتــدّ ه بالشــهوات لتقــي عليـ ِ
ـك وعــى عقــي،
كانــت حر ًبــا غــر متكافئــة عــى اإلطــاقُ ،أ ِصيــب فيهــا عقيل
بجــروح بالغــة ،ضعــف ..قــاوم ..ســقط ..انتفــض واســتفاق
حتــى انتــر يف النهايــة عــى جيــوش شــهواته ،كنــت ســعيدً ا
بتلــك النتيجــة ،حيــث كنـ ِ
ـت الضحيــة إذا مــا خــرت ،أنــا،
نجحــت يف احلفــاظ عليــك ،صنتــك مــن
تلــك املعركــة،
ُ
شــياطني األرض ومنــي .أليــس يف األمــر رجولــة؟»( ،)42فهــذا
العفــاف وصــون األعــراض ،وعــدم انتهاكهــا رغم الشــهوات
واملغريــات هلــو قمــة الرجولــة ،واألخــاق اإلنســانية النبيلــة.
وتتســم هــذه الشــخصية بشــدة «الغــرة» ،فهــي تنهــش مــن
وتؤرقــه كثــرا ،فــا يــكاد يرتــاح بســببها« ،الغــرة!
جســدهّ ،
مــا أقســاها ومــا أصعبهــا! مــاذا عســاي أن أقــول فيهــا؟ تلــك
ألغــت مفــردة
التــي كانــت تنهــش أوصــايل ،تلــك التــي
ْ
النــوم مــن معجــم أيامــي ،تلــك التــي اســتبدّ ت يب ومت ّلكتنــي
وســيطرت عــى عقــي وعواطفــي»( ،)43وهــذه الغــرة ليســت
غــرة حمــارم ،ولكنهــا غــرة العاشــق املتيــم ،الــذي يغــار عــى
َمـ ْن عشــقه عندمــا ّ
تكشــفت لــه احلقيقــة ،وعــرف ســرة ريــم
ـب قديــم قبــل أن تعــرف عبدالعزيــز،
الســابقة ،وعالقتهــا بحـ ٍّ
ممــا جعلــه يصــاب باإلحبــاط ،نتيجــة حــب مل يفهــم كنهــه مــن
الطــرف اآلخر.
وهــذه الشــخصية صادقــة ،وقــد شــهد هلــا بذلــك الرجــل
العجــوز صاحــب احلديقــة عندمــا قــال لكاثريــن عــن
ـم يف هــذا الفتــى ،وهــي الصــدق»(،)44
عبدالعزيــز« :ميــزة أهـ ُّ
وهــي مــن أهــم الصفــات التــي جيــب أن يتحــى هبــا اإلنســان،
ففيهــا ســامة املــرء ،وارتيــاح اآلخريــن لــه ،وجتنــي حســن
التعامــل معهــم ،ويف الصــدق راحــة للضمــر ،ويظهــر الوجــه
ٍ
ســتار خيتفــي خلفــه وجــه آخــر
احلقيقــي للشــخصية دون
شــعاره الكــذب والتدليــس.

وكان التشــاؤم خصلــة ال تفــارق شــخصية عبدالعزيــز،
وخاصــة بعــد فقــده والديــه« ،كانــت نظــريت الســلبية هــي
ـدت والــدي ووالــديت،
األقــرب ،ظـ َّـل التشــاؤم لصي ًقــا يب ،فقـ ُ
ـدت أمجــل أيامــي وأمــي
ـدت طفولتــي وثقتــي بنفــي ،فقـ ُ
فقـ ُ
ســبب لثقــة
بيــو ٍم ســعيد»( ،)45ووجــود الوالديــن يف الدنيــا
ٌ
االبــن ،وعضــدٌ يتكــئ عليــه عنــد الشــدائد ،وملجــأ بعــد اهلل
يف ِّ
محــل عــى األبنــاء،
حــل مشــكالت احليــاة ،ويف ف ْقدمهــا ْ
وزيــادة يف األعبــاء ،وضغــوط نفســية عليهــم يف مســرهتم
اخلاصــة.
ومــن الناحيــة الفكريــة فـ َّ
ـإن عبدالعزيــز ذو شــخصية مث َّقفــة،
حتــب القــراءة واالطــاع عــى الكتــب ،فهــي غــذاء العقــل،
وســبب رئيــس التســاع املــدارك باالطــاع عــى مجلــة مــن
العلــوم واملعــارف ،ومزاولــة حرفــة الكتابــة واإلبــداع فيهــا،
حيكــي عبدالعزيــز عــن نفســه قائــا« :فأنــا أتن َّفــس احلــروف،
أستنشــقها مــن الكتــب بن َف ٍ
ــس عميــق أمــأ بــه رئتــي،
زفــرا بواســطة قلمــي عــى األوراق ،كانــت
ثــم ُأخرجهــا
ً
احلــروف هــي كل يشء بالنســبة يل ،ال أبتعــد عــن القــراءة إال
ـي
للكتابــة ،وال ُأريــح أصابعــي مــن الكتابــة إال ألرهــق عينـ ّ
بالقراءة»(،)46وهــو قــارئ َنــم يعشــق القــراءة يف أماكــن
متفرقــة ،وأزمنــة خمتلفــة ،يف املقهــى ،وقبــل النــوم ،ويف حديقــة
الرجــل العجــوز التــي أطلــق عليهــا اســم «بيــت الزنبــق»(،)47
ولــه عشــق خــاص يف قــراءة الدواويــن الشــعرية ،والروايــات،
كــا أخــر بذلــك عــن نفســه( ،)48والشــعر هــو ديــوان
كبــرا،
العــرب ،وامل ّطلــع عليــه يضفــي عــى ثقافتــه ُب ْعــدً ا
ً
ورؤيــة ثقافيــة عاليــة ،يســتطيع ْ
أن يو ّظفهــا يف جمــاالت ثقافيــة
شــتى ،ســواء أكان عــى مســتوى الكتابــة ،أم يف أثنــاء احلديــث
ِ
مــع اآلخريــن ،كــا َّ
تكتــف باللغــة
أن هــذه الشــخصية مل
العربيــة وحســب؛ بــل كانــت طموحــة إىل إتقــان لغــة أخــرى،
فســافرت إىل بريطانيــا لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة ،عــن طريــق
الســكن مــع عائلة هنــاك ،والدراســة يف إحــدى الكليــات ،بعد
التنســيق والرتتيــب مــع املعهــد الربيطــاين يف الكويــت ،حتــى
حت َّقــق اهلــدف ،وحصــل هلــذه الشــخصية مــا تريــد حتقيقــه مــن
كســب لغــة أخــرى وإتقاهنــا ،لتكــون رصيــدً ا ثقاف ًيــا يضــاف
إىل مــا لدهيــا مــن علــوم ومعــارف ســابقة.

( )42سجني املرايا ،ص.83
( )43السابق ،ص.204
( )44السابق ،ص.162

( )45سجني املرايا ،ص.47
( )46السابق ،ص.37
( )47انظر :السابق ،ص.180 -172 -163
( )48انظر :السابق ،ص.49
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وتتمظهــر ســات البعــد االجتامعــي لشــخصية عبدالعزيــز يف
ال ُي ْتــم ،وقــد أ ّثــر يف حيــاة عبدالعزيــز ،فأصبــح غري ًبــا فيهــا،
فقــد است ُْشــهد والــده وهــو صغــر ،ثــم افتقــد والدتــه،
فتضاعفــت أحزانــه ،وأصابــه اخلــوف ،لفقــده املــاذ اآلمــن،
واحلضــن الدافــئ الــذي يلجــأ إليــه عنــد الشــدائد واألحــزان،
«واخلــوف هــو الشــعور الــذي مل أكــن أعرفــه قــط بعــد رحيــل
والــديت .بعــد أن انتزعتهــا أظافــر األيــام بــا رمحــة مــن بســتان
احليــاة ،بعــد ْ
ـت ال ُي ْتــم الــذي أنجــب يل ابنتــي الكربى
أن تزوجـ ُ
وحــدة ،وابنــي الصغــر حــزن ،مهــا ُّ
كل مــا تبقــى يل يف هــذه
احليــاة»( ،)48فهــي شــخصية حزينــة ،تعيــش وحيــدة ،نتيجــة
الظــروف التــي مــرت هبــا ،وأمههــا اليتــم ،وخاصــة عندمــا
تأثــرا شــديدً ا،
فقــد والدتــه التــي أثــرت يف حياتــه اخلاصــة
ً
فأصبــح أســر اهلمــوم والذكريــات« ،نجحــت يف إقنــاع نفــي
َّ
بــأن مــا أعيشــه ليــس إال بســبب حالــة الوحــدة واحلــزن
اللــذان أنجبهــا يل ال ُيتــم بعــد رحيــل والــديت»( ،)49وقــد
كان هلــذا البعــد االجتامعــي أثــر نفــي كبــر يف شــخصية
عبدالعزيــز فرســم عليهــا مالمــح احلــزن والقلــق واهلمــوم.
ومــن ســات البعــد االجتامعــي لشــخصية عبدالعزيــز أنــه
شــاب يبلــغ مــن العمــر إحــدى وعرشيــن عا ًمــا أثنــاء تعرفــه
أســرا
غــرت جمــرى حياتــه ،فأصبــح
عــى «ريــم» التــي ّ
ً
هلــذا احلــب ،كــا أنــه يعمــل موظ ًفــا يف إحــدى القطاعــات
احلكوميــة يف بلــده.
وتتســم هــذه الشــخصية يف ُبعدهــا االجتامعــي باملحافظــة
عــى الصــاة ،فهــي عمــود الديــن ،وال إســام مــن غــر هــذه
الشــعرية ،وكان يــدرك ذلــك عبدالعزيــز جيــدا ،وحيــرص عــى
أداء هــذه الفريضــة يف وقتهــا ،كــا أنــه يذهــب إىل املســجد
وتقربــا إىل اخلالــق املعبــود« ،قبــل
مبكــرا؛ طمعــا يف األجــرُّ ،
أن ُينَــا َدى للصــاة كنــت قــد وصلــت .فــوق ســطح احلــرم،
هنــاك كنــت واق ًفــا ،مقابــل الكعبــة متا ًمــا»( ،)50وتتمتــع هــذه
كثــرا ،فهــي تلجــأ إليــه يف دعائهــا
الشــخصية بالثقــة بــاهلل
ً
وصالهتــا ،وتتحـ ّـن أوقــات اإلجابــة« ،تذ ّكــرت أنــه يف أثنــاء
الســجود يكــون املــرء قــد أدرك أقــرب نقطــة إىل اهلل عــز
وجــل»(.)51

حريصــا عــى أداء شــعائر الدِّ يــن ،ومــن ذلــك زيــارة
كــا كان
ً
ويصــور مــن
مكــة املكرمــةَ ،ق ْصــد أداء مناســك العمــرة،
ّ
ـاس أبيـ ٍ
خالهلــا عظمــة الديــن عندمــا يتســاوى النــاس بلبـ ٍ
ـض
ـد عــى أحـ ٍ
ـد ال فــرق بينهــم ،وال فضــل ألحـ ٍ
موحـ ٍ
ـد ،اجتمعــوا
ـكان واحـ ٍ
يف مـ ٍ
ـد دون أن يتعارفــوا إال عــن طريــق الدِّ يــن الــذي
مجعهــم ،وأ ّلــف بــن قلوهبــم« ،وجدتنــي بــن جمموعـ ٍ
ـة مــن
النــاس ،ال أعــرف أحــدً ا منهــم رغــم شــعوري بعكــس ذلــك،
هنــاك يف الطريــق املــؤ ِّدي إليهــا بــن اجلبــال العظيمــة التــي
اللهــم لبيــك ،لبيــك ال رشيــك لــك
أحاطــت بنــا ...لبيــك
ْ
َّ
()52
لبيــكَّ ،
إن احلمــد والنعمــة لــك وامللــك ،ال رشيــك لــك» .
كــا َّ
أن هــذه الشــخصية حتافــظ عــى اســتخارة رهبــا يف
ِ
األمــور التــي تريــد أن ُت ْقــدم عليهــا ،ولــن خييــب مــن اســتخار
ربــه ودعــاه ،فعندمــا أراد الــزواج مــن مريــم  -التي اســتعارت
ـس
اســم ريــم بدايــة تعرفهــا عليــه  -مل ينــس االســتخارة« :مل أنـ َ
أبــدً ا َّ
أن يل ر َّبــا أستخريه...فرشــت ســجاديت ،وصليــت ركعتني
()53
أهنيتهــا بالدعــاء :اللهــم إين أســتخريك بعلمــك. »...
أيضــا
وتتصــف هــذه الشــخصية يف ُب ْعدهــا االجتامعــي ً -
ـب الوطــن ،فهــي غيــورة عــى وطنهــا الكويــت ،ويــأيت
 بحـ ِّ«خــرت
هــذا احلــب الوطنــي عــى لســان الســارد بقولــه:
ُ
حــب الكويــت
والــدي مــن أجــل الكويــت ،وكســبت
َّ
الــذي ع َّلمنــي إيــاه استشــهاد والــدي ،ثــم أصبــح قلبــي
ـرت والــديت وبقيــت الكويــت
ُم ْلـكًا للكويــت ووالــديت .خـ ُ
وحيــدة يف قلبــي»( ،)54وال ينســى وطنــه مــن دعواتــه ،ويتحـ ّـن
«دعــوت
يف ذلــك أوقــات اإلجابــة يف أثنــاء دعائــه ربــه،
ُ
ـرا حتــى حــان وقــت الصــاة»(،)55
لبــادي ،دعـ ُ
ـوت هلــا كثـ ً
وهــذه هــي املواطنــة الصادقــة مــن املواطــن الصالــح الــذي
ينــس وطنــه مــن دعــوة صادقــة ،وخاصــة يف أوقــات
مل
َ
الصلــوات ،وغريهــا مــن األزمنــة الفاضلــة.

( )48سجني املرايا ،ص.26
( )49السابق ،ص.33
( )50السابق ،ص.211
( )51السابق ،ص.211

( )52السابق ،ص.208
( )53السابق ،ص.212
( )54السابق ،ص.47
( )55السابق ،ص.211
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
أمــا البعــد اخلارجــي فلــم تــرد صفــات كثــرة لشــخصية
عبدالعزيــز اجلســدية ،إال أنــه شــخص قصــر القامــة ،فهــو
يصــف نفســه بنفســه عــن طريــق حـ ٍ
ـوار داخــي« :كــم كانــت
تزعجنــي تلــك املســافة التــي تذكِّــرين بقــر قامتــي»(،)56
«يشــر النــاس إىل ٍ
ٍ
بعيــد ال أشــاهده ،ربــا لقصــــر
يشء
قامتــي»( ،)57وقــد كان أقرانــه داخــل الفصــل يناكفونــه،
ويتهامســون ضحــكًا عــى قــر قامتــه؛ ومل يتوقــف األمــر
عــى الطلبــة؛ بــل شــاركهم املدرســون بالســخرية ،وكانــوا
يطلقــون عليــه لقــب« :عبدالعزيــز البحــري»؛ بمعنــى:
الرجــل قصــر القامــة ،وهــذا مــا كان يتصــف بــه الشــاعر
العبــايس :البحــري.
ـرا يف
 ريــم ســلطان :أخــذت شــخصية «ريــم» حيـ ًـزا كبـ ًالروايــة ،فقــد مــأت حيــاة البطــل عبدالعزيــز بجملــة مــن
احلــب والســعادة تــارة ،وآهــات وأحــزان تــارات أخــرى،
ســواء أكان ذلــك يف بلــده الكويــت ،أم يف غربتــه يف بريطانيــا،
وكان الختيــار هــذا االســم نصيــب مــن معنــاه ،فقــد تغنــى
كثــرا ،وهنــاك شــبه بــن
الشــعراء هبــذا االســم األنثــوي
ً
ريــم الفتــاة وريــم الغــزال ،فاجلــال صفــة مشــركة بينهــا،
ناهيــك عــن خفــة االســم عــى اللســان ،وحالوتــه وعذوبتــه،
فهــي مــن ناحيــة البعــد اجلســدي امــرأة ذات مجــال ،فيصفهــا
ـت عينــاي
ـت مــن الســيارة
وترجلـ ْ
«ترجلـ ُ
َّ
عبدالعزيــز قائــاَّ :
ِ
مــن حمجرهيــا تتبعانــك .عرفتــك مجيلــة»( ،)58كــا أهنــا
متلــك صوتًــا ربيع ًيــا عذ ًبــا ،أصــاب عبدالعزيــز بالذهــول
ِ
ِ
إليــك مــن
لصوتــك تأثــر يشــدُّ ين
واإلعجــاب« ،لقــد كان
ِ
قلــت لــك ذات يــوم يف مكاملــة
دون وعــي منــي أو إدراك...
ُ
هاتفيــة :صوتــك ربيعــي»(.)59
أمــا البعــد النفــي هلــذه الشــخصية :فهــي شــخصية
أي أمــر يتعلــق هبــا« ،عبدالعزيز!
خجولــة ،تشــعر باحليــاء مــن ِّ
مــا بالـ َ
ـك حتــدِّ ق يب هكــذا؟ مــاذا دهــاك؟ أل ـ ْن تتحــدَّ ث؟ لــو
ِ
ـت يف خجــل،
حتدثـ ُ
ـت اآلن ســيقاطعني نــور وجهــك ..ضحكـ ْ
ـت زنبقتــان محــراوان عــى وجنتيــك ...عبدالعزيــز
ثــم تفتحـ ْ
..كــف عــن هــذا أرجــوك ..إنــك تشــعرين باخلجــل»(،)60
ّ
وهــذا خجــل فطــري جتــده املــرأة داخــل كياهنــا جتــاه الرجــل،
ويســيطر عــى شــعورها أثنــاء اإلعجــاب هبــا ،فهــي إحــدى
( )56سجني املرايا ،ص.125
( )57السابق ،ص.209
( )58السابق ،ص.195
( )59السابق ،ص.43 -42
( )60السابق ،ص.195
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عالمــات األنوثــة املميــزة ،ومــن صفــات النســاء احلســنة التــي
تغنّــى العــريب هبــا ،ونالــت ح ّظهــا يف األدب العــريب مــن ثنــاء
املبدعــن ،ســواء أكان يف الشــعر أم النثــر.
ومــع هــذا اخلجــل فإهنــا امــرأة حتــب العزلــة ،بســبب
انــراف األهــل عنهــا ،عــى الرغــم مــن أهنــا االبنــة الصغــرة
هلــم ،ففــي إحــدى مكاملاهتــا اهلاتفيــة مــع عبدالعزيــز تــي
لــه هبــذه األرسار العائليــة« :فتحـ ِ
ـت يف تلــك املكاملــة أبــواب
ِ
جــراء
قلبــك عــى مصاريعهــا لتتحدثــي عــن معاناتــك
ّ
ِ
عنــك كونــك أصغــر أفــراد
انــراف والديــك وإخوتــك
ـدت يف أكثــر مــن مــرة بأنــك ال حتلمــن بــيءٍ
أرستــك ،وأكـ ِ
ســوى ْ
يلتفــت أفــراد أرستــك إىل وجــودك بينهــم ،وأن
أن
َ
ِ
()61
يظهــروا لــك حمبتهــم واهتاممهــم»  ،ونــدرك يف هــذه اإليامءة
الرسيعــة إىل خطــورة تــرك الفتيــات دون قــرب الوالديــن
واألخــوة منهــن ،فهـ َّن أحــوج إىل العطــف ،والقــرب إليهــن،
وتلبيــة احتياجاهتــن ،وهــ َّن حيتجــن املســاعدة واإلحســاس
باألنــس العائــي ،والشــعور الباعــث للراحــة والطمأنينــة يف
احليــاة.
كــا أهنــا شــخصية حتــب األزهــار ،وهــي يف ذلــك تتوافــق
مــع شــخصية عبدالعزيــز يف هــذا العشــق ،بــل يتفقــان يف
عشــق زهــر الزنبــق« ،عرفــت بأنــك تعشــقني األزهــار،
وخصوصــا الزنبــق»( ،)62وهــذا مــا جعــل األحــداث تســتمر
ً
حتــى يف أثنــاء غربــة عبدالعزيــز عندمــا وجــد حديقــة إحــدى
املنــازل مليئــة باألزهــار وخاصــة الزنبــق ،ممــا جعــل اجلــراح
تتجــدد ،والذكريــات تعــود ،وقــد قــال أبــو متــام:

ن ّقل فؤادك حيث شئت من اهلوى

احلب إال للحبيب األول
ما ُّ

فمهــا تعــدد املحبــوب فـ َّ
ـإن عبدالعزيــز تذ ّكــر حمبوبتــه األوىل
يف غربتــه عندمــا وجــد هــذا الزهــر أمامــه.
وهــذه الشــخصية حتــب االســتطالع واكتشــاف األخبــار« ،لقد
ِ
قلــت يل ذات يــوم إنــك كنــت تراقبيننــي مــن خــال نافــذة
غرفتك عندما كنــــت أسلــِّــم والــ ِ
ـدك هاتفــــك الن َّقال»(،)63
ولكــن هــذا الفضــول ليــس مــن بــاب تتبــع األخبــار ،ومعرفــة
اجلديــد ،ولكنهــا نظــرة املصادفــة التــي كانــت نقطــة انطالقــة
حكايــة ْ
عشــق متبــادل بــن عبدالعزيــز وريــم.
( )61السابق ،ص.49
( )62السابق ،الصفحة نفسها.
( )63السابق ،ص.39
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ويف ُب ْعدهــا الفكــري ،فإهنــا شــخصية مثقفــة ،وفتــاة تعشــق
القــراءة ،وخاصــة القصــص القديمــة ،واألســاطري منهــا،
«عرفــت يومهــا أنــك طالبــة جامعيــة ،تعشــقني قــراءة
القصــص القديمــة ،امليثولوجيــا حتديــدا ،أســاطري اهلنــد..
بــاد الرافديــن ..مــر ..وأســاطري اليونــان التــي عشــقتها
الح ًقــا بســببك»(.)64
أمــا البعــد االجتامعــي :فهــي طالبــة جامعيــة ،تبلــغ مــن
العمــر ثامنيــة عــر عا ًمــا أثنــاء تعرفهــا عــى عبدالعزيــز،
وهــي ذات جتربــة ســابقة يف التعــرف عــى شــاب آخــر ،فقــد
صارحــت عبدالعزيــز أهنــا كانــت عــى عالقــة بشــاب قبــل أن
را صاع ًقــا عــى قلبــه ،وكيــف هلــا
تتعــرف عليــه ،ممــا كان خ ـ ً
أن تتــرف بكثــر ممــا ذكرتــه لــه مــن أمــور جريئــة ال تبــوح
هبــا أي فتــاة إىل اآلخريــن(.)65
ويف ختــام الروايــة يتقشــع لنــا الوجــه اآلخــر هلذه الشــخصية
فهــي إنســانة رشيــرة ،كاذبــة ،فقــد كانــت تتجمــل وتنمــق
شــخصيتها إغــرا ًء ملــن أخلــص يف حبهــا« ،أنــا ..أنــا إنســانة
رشيــرة ..كذبــت عليــك ..يف حــن كنــت تفعــل املســتحيل
ـتحق منــك َّ
كل هــذا احلــب»( ،)66بل
مــن أجــي أنــا ..أنــا ال أسـ ُّ
واألدهــى مــن ذلــك أهنــا مل تفصــح عــن اســمها لعبدالعزيز إال
عندمــا تكشــف كنههــا ،وظهــر خداعهــا وزيفهــا ،فهــي مثــل
الفتيــات اللــوايت يتخــذن اســا مســتعارا أثنــاء تعرفهــن عــى
الشــباب ،وال يفصحــن عــن االســم يف بدايــة األمــر حتــى
«حيــق لــك ْ
أن
تكــون هنــاك ثقــة متبادلــة بــن الطرفــن،
ُّ
حيــق لــك ْ
أن تكرهنــي ولكــ ْن دعنــي أرشح
تغضــب ..بــل ُّ
لــك األســباب أرجــوك ..أســباب مــاذا؟ تلــك األســباب
التــي مــن أجلهــا مل أصارحــك باســمي ..ال هيمنــي االســم يــا
ريــم ..أعنــي  ..يــا مريــم ...أقســم لــك بــأين مل أخـ ِ
ـف شــيئا
عــى اإلطــاق ،أخفيــت اســمي يف البدايــة كــا تفعــل أي فتــاة
ال تــرح باســمها قبــل ْ
أن تثــق»( ،)67ويف ذلــك تــأيت نتيجــة
هــذا احلــب الفاشــل عندمــا اصطــدم العاشــق بالســرة الذاتيــة
ملحبوبتــه ،وبــن الفينــة واألخــرى يتبــدّ ى لــه مــن الســوء ما قد
خفــي عنــه يف بدايــة األمــر ،ســواء أكان عــى مســتوى االســم
احلقيقــي هلــا ،أم عــى مســتوى األخــاق ،فكانــت نتيجــة ذلك
البعــد والفــراق ،واحلــرة عــى األيــام التــي قضاهــا خملصــا يف
متغربا من أجلها.
حبهاِّ ،
( )64سجني املرايا ،ص.49
( )65انظر :السابق ،ص.203
( )66السابق ،ص.200
( )67السابق ،ص.201 -200

وهنــاك شــخصيات رئيســة كان هلــا تأثــر كبــر يف أحــداث
الروايــة ،ولكنهــا أقــل أمهيــة مــن الشــخصيتني الســابقتني،
ونســتطيع أن نســميها :الشــخصيات الرئيســة املســاعدة ،وهــي
الشــخصيات التاليــة:
ـور الســارد اجلنــود العراقيــن يف
 اجلنــود العراقيــون :صـ ّأثنــاء الغــزو الغاشــم للكويــت ،وقيامهــم بالقتــل والتخريــب
والترشيــد ،وتتســم هــذه الشــخصيات يف ُب ْعدهــا النفــي
بالكــره والقســوة ،وعــدم الرمحــة ،ومــن الفئــة املفســدة يف
األرض بســبب ترصفاهتــم اهلوجــاء ،فقــد هنبــوا خــرات
الكويــت ،وأفســدوا ممتلكاهتــا ،واغتصبــوا نســاءها ،وقتلــوا
شــباهبا ورجاهلــا ،ويتّمــوا أطفاهلــا ،ومل يرقبــوا يف ذلــك إلَّ
َ
وران
وال ذمــة ،فانعدمــت اإلنســانية ،وح َّلــت الوحشــية،
صنيعهــم عــى قلوهبــم ،فظهــر مجيــع ذلــك يف أفعاهلــم
ـت احلكايــة بمقتلــه عنــد احلــدود بــن الكويــت
اهلوجــاء« ،أهنيـ ُ
ِ
واململكــة العربيــة الســعودية بعــد أن عثــرت الضبــاع القــذرة
عــى اســمه ضمــن كشــوف املطلوبــن هنــاك ،بعــد مشــاجرة
بــن األســد والعــرات مــن الضبــاع اجلائعــة التــي ب َّللــت
وأفســدت ُط ْهــر األرض بلعاهبــا النجــس .ومــا مل تعرفيــه بـ َّ
ـأن
أحــد تلــك الضبــاع قــام بتوجيــه ســاحه نحــو رأس الشــبل
الصغــر ،أمــام والــده املق َّيــد بالسالســل»( ،)68وهــذه احلامقــة
صــدرت مــن جنــود بلــد شــقيق جمــاور ،جتمــع بــن البلديــن
أخــوة العروبــة والديــن« :كيــف جلارنــا العــريب املســلم ْ
أن
يعتــدي عــى جــاره ،ويمحــو وجــوده مــن عــى اخلريطــة؟
ـروع النــاس اآلمنــن ،ويقتــل ويغصــب ،ويــرق وحيــرق،
يـ ِّ
بينــا يتفــرج البعــض ..يص ِّفــق ..يقهقــه ..ينتظــر حصتــه
بفــارغ الصــر»(.)69
وإن كان ورود هــذه الشــخصيات قليــا يف الروايــةّ ،إل
أهنــا تركــت أثــرا كبــرا يف أحداثهــا ،فقــد حصــل لعبدالعزيــز
ـم ،ثــم الغربــة ،كــا أهنــا أخفــت شــخصيات منــذ بدايــة
ال ُي ْتـ ُ
الروايــة نتيجــة القتــل ،ومنهــا شــخصية داوود العبدالعزيــز،
ويوســف ،وغريمهــا.

 -داوود العبدالعزيز (والد عبدالعزيز):

تعــدُّ هــذه الشــخصية مــن الشــخصيات الوطنيــة التــي
دافعــت عــن تــراب الكويــت يف أثنــاء الغــزو العراقــي هلــا ،ومل
تـ ُ
ـأل جهــدا يف ذلــك؛ بــل اســتمرت حتــى ُقتلــت يف ســبيل
( )68السابق ،ص.36 -35
( )69السابق ،ص.108

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

31

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
الدفــاع عــن أرضهــا ووطنهــا ،وقــد عدّ هــا الســارد من شــهداء
الكويــت يف تلــك الفــرة ،وكُتــب عنــد قــره« :وال حتســب َّن
الذيــن قتلــوا يف ســبيل اهلل أمواتــا بــل أحيــا ٌء عنــد رهبــم
يرزقــون» وكُتــب أســفل اآليــة :الشــهيد بــإذن اهلل تعــاىل:
داوود عبدالعزيــز العبدالعزيــز .)70(»1990 -1958
وتتســم هــذه الشــخصية يف ُب ْعدهــا النفــي بالشــجاعة
واجلــرأة وعــدم اخلــوف ،فقــد «كان ً
كارسا يف وجــه
وحشــا ً
الضبــاع اجلائعــة»( ،)71ويشــهد عــى شــجاعة داوود َم ْن شــاهد
بســالته أثنــاء الغــزو ،فيقــول الســارد« :حــي اهلل ولــد البطــل.
صحيــح الدنيــا صغــرة ..لقــد دافــع والــدك عــن الكويــت
عظيــا
ببســالة ودفــع حياتــه ثمنًــا هلــذه األرض ،وكان دوره
ً
فــرة االحتــال»( ،)72وتصــل شــجاعته إىل وصــف الــراوي له
بقولــه« :مل أتقبــل مــوت أسـ ٍ
ـد شــجا ٍع عــى يــد ضب ـ ٍع جبـ ٍ
ـان
يتَّخــذ قوتــه مــن اهلجــات اجلامعيــة ،فلــو كان ذلــك الضبــع
ـرح بسـ ٍ
بمفــرده ملــا اســتطاع يو ًمــا ْ
أن يتســبب حتــى يف جـ ٍ
ـيط
()73
عــى جســد الليــث الثائــر»  .كــا تتســم يف ُب ْعدهــا النفــي
بالغــرة عــى حمارمهــا ،والدفــاع عــن رشفهــا ،والــذود عنهــا
بــكل شــجاعة وبســالة ،ولذلــك «مل يتخيــل األســد فكــرة
ـس
االغتصــاب تلــك ،كـرَّ عــن أنيابــه وأبــرز خمالبــه :لــن متـ َّ
الضبــاع زوجــي»(.)74
محــل وديــع
ـص البعــد االجتامعــي لــداوود فإنــه ْ
وفيــا خيـ ُّ
مــع زوجــه ،رحيــم بالنســاء واألطفــال« :كان محــا ودي ًعــا
مــع زوجــه ،وشــبله الصغــر»( ،)75ومــا أعظــم هــذا القلــب
الــذي مجــع بــن الرمحــة ألهلــه وأوالده ،والقــوة عــى الظلمــة
والطغــاة .أمــا البعــد الفكــري لشــخصية داوود فلديــه إيـ ٌ
ـان
عظيــم بــاهلل ســبحانه ،وتـ ٌ
ـوكل عليــه دون ســواه ،فهــو يــويص
ابنــه عبدالعزيــز عندمــا قــام الغــزاة بالتحقيــق معــه قائــا:
ـف بغــر اهلل ،وال
ـي فنحــن عبيــده ،وال حتلـ ْ
«احلـ ْ
ـف بــاهلل يــا بنـ َّ
تـ ْ
ـرك مــع اهلل أحــدا»(.)76

( )70سجني املرايا ،ص 3, 0واآلية يف سورة آل عمران.169 ،
( )71السابق ،ص.34
( )72السابق ،ص.40
( )73السابق ،ص.55
( )74السابق ،ص.35
( )75السابق ،ص.34
( )76السابق ،ص.37
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 كاثريــن :أكملــت كاثريــن ع ْقــد الشــخصيات الرئيســة يفالروايــة ،فقــد نافســت «ريــم»؛ حمب ـ ًة ومكان ـ ًة يف قلــب البطــل
عبدالعزيــز ،وأضفــت عــى الروايــة صفــة الواقعيــة والتــازج،
لتكتمــل أســس البنــاء الروائــي مــن خــال متــازج األحــداث
والزمــان واملــكان ،فهــي تســكن يف منــزل الســيدة جاكلــن
يف الغرفــة املقابلــة لغرفــة عبدالعزيــز يف الــدور العلــوي مــن
املنــزل.
وتتســم هــذه الشــخصية مــن الناحيــة اجلســدية باجلــال،
فقــد وصفهــا الســيد العجــوز صاحــب بيــت الزنبــق عندمــا
رآهــا مــع عبدالعزيــز بقولــه« :مجيــل ْ
أن أراك جمــدَّ دا ســيد
ـت نحــو كاثريــن وأكمــل حديثــه« :وبصحبــة
عزيــز ،ثــم التفـ َ
صديقتــك ..إهنــا كاثريــن ..أممـــ  ..فتــاة مجيلــة!» (.)77
أ َّمــا يف ُب ْعدهــا االجتامعــي فهــي تعمــل يف أحــد املقاهــي،
ويقــع مكانــه بــن ســكنها وبــن الكليــة التــي يــدرس فيهــا
عبدالعزيــز ،ممــا جعلهــا تطلــب منــه ْ
أن يذهبــا عــى قدميهام كل
صبــاح ســويا ْ
إن مل يكــن لديــه أي مانــع يف ذلــك ،وقــد رحــب
عبدالعزيــز بالفكــرة ،وأصبــح مشوارمهــــا يوميــــا م ًعــا(.)78
وتتصــف كاثريــن بالصــدق واإلخــاص ،وكان ذلــك ســب ًبا
حــب جديــد عاشــه يف
الرتيــاح عبدالعزيــز هلــا ،وبدايــة
ٍّ
الغربــة ،يشــاطر احلــب اآلخــر يف بلــده الكويــت ويضاهيــه،
أملــس ميــل
«بــدأت
وكانــت كاثريــن متيــل إىل عبدالعزيــز،
ُ
ُ
ـت عــدم ميــي
كاثريــن إ ّيل ،وســوف أجانــب احلقيقــة لــو ا َّدعيـ ُ
إليهــا ،ولكــن كان ميــي ال يتعــدَّ ى حــدود الصداقــة يف أقــى
ـدت فيهــا الصــدق واإلخــاص ،والكثــر
حاالتــه ،فقــد وجـ ُ
()79
مــن املعــــاين اجلميــــلة»  ،وقــد اســتمرت هــذه الصداقــة
حتــى حــان وقــت الــوداع ،والعــودة إىل أرض الوطــن بعــد
االنتهــاء مــن الدراســة التــي تغـ ّـرب مــن أجلهــا ،وكان الــوداع
حيمــل بعــدا حزينًــا عــى قلــب كاثريــنِ ،
إذ اغرورقــت عيناهــا
ُْ
ـم باملغــادرة عــن طريــق
بالدمــوع أثنــاء وداعهــا لــه وهــو هيـ ّ
القطــار(.)80

( )77السابق ،ص.160
( )78انظر :السابق ،ص.128 -127
( )79السابق ،ص.159
( )80انظر :السابق ،ص.191

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

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ويف بعدهــا النفــي فإهنــا حتمــل ابتســامة ال تفارقهــا ،وكانــت
عالمــة بــارزة يف حياهتــا ،خياطبهــا عبدالعزيــز أثنــاء وداعهــا
َ
تكــون آخــر صــورة
لــه يف حمطــة القطــار قائــا« :ال أو ُّد أن
لـ ِ
()81
ـت» ،
ـك يف خميلتــي خاليــة مــــن ابتســــامتك التــي أحببـ ُ
ولعــل يف طبيعــة عملهــا يف املقهــى أدى إىل أن تكــون ذات
طابــع اجتامعــي ،نتيجــة كثــرة مــا يرتــاد املقهــى ممــا يلــزم هــذه
االبتســامة ،وتقديــم اخلدمــات بجــودة تشــعرهم باالرتيــاح
هلــذا املــكان.
ومل يذكــر الســارد أي ُب ْعــد ثقــايف هلــذه الشــخصية ،كــا أنــه
ال يشــرط أن تــأيت مجيــع األبعــاد األربعــة لــكل شــخصية مــن
شــخصيات الروايــة ،ولكنــه يذكــر األبعــاد التــي تكــون بــارزة
يف كل شــخصية ،لتتمظهــر الشــخصيات الروائيــة ومتثــل مــع
بقيــة العنــارص عمــا فنيــا متكامــا.

ثانيا :الشخصيات الثانوية:

خيتلــف ظهــور الشــخصيات يف الــرد الروائــي ،ويف مدى
حتريكهــا ملجريــات األحــداث ،فهنــاك الشــخصيات الثانويــة،
وهــي الشــخصيات التــي يقــل ظهورهــا يف املتــن الروائــي،
وتكــون ذات أدوار أقــل أمهيــة وكثافــة مــن الشــخصيات
الرئيســة( ،)82وقــد حيــدث التغيــر يف عالقاهتا مع الشــخصيات
األخــرى ،أمــا ترصفاهتــا فهــي ثابتــة ذات طابــع مســتقر ،فهــي
ال تفاجــئ القــارئ ،وال تدهشــه؛ َّ
ألن أفعاهلــا متوقعــة ،ولذلك
يطلــق عليهــا الشــخصية املســطحة أو اجلاهــزة( ،)83وتــأيت مــن
أجــل تســليط الضــوء عــى اجلوانــب اخلفيــة للشــخصية
املركزيــة الرئيســة ،فتكشــف عنهــا ،وتعــدل مــن ســلوكها أو
تكــون تابعــة هلــا ،تــدور يف حميطهــا أو تنطــق باســمها فــوق
أهنــا تلقــي الضــوء عليهــا وتكشــف عــن أبعادهــا ،فتعــن
القــارئ عــى ِّ
فــك رموزهــا ،وفهمهــا مــن خــال التفاعــل
معهــا واالحتــكاك هبــا( ،)84وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أثر
كبــر هلــا يف الروايــة إال أهنــا تبقــى عنــرا مهــا ومكمــا يف
الروايــة ،فقــد تكــون شــخصية م َّقربــة ،وصديقــة للشــخصية
الرئيســة ،وقــد يكــون ظهورهــا متقطعــا يف املشــهد بــن الفينــة
واألخــرى حســب حاجــة األحــداث هلــا ،وقــد يكــون دورهــا
يف مساعــــدة البطــــل أو عرقلتــه ،وغال ًبــا ظهورها يف سيــــاق
( )81سجني املرايا ،ص.191
( )82انظــر :د .عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري ،بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك
«دراســة دالليــة» ،ص.108
( )83انظــر :إبراهيــم فتحــي ،معجــم املصطلحــات األدبيــة ،املؤسســة العربيــة
للنارشيــن املتحديــن ،اجلمهوريــة التونســية ،عــدد1986 ،1م ص.212
( )84انظــر :صبحيــة عــودة زعــرب ،غســان كنفــاين :مجاليــات الــرد يف
اخلطــاب الروائــي ،ص132

أحــداث ال أمهيــة هلــا ،ولكنهــا تكــون مكملــة للــرد
الروائــي( ،)85وقــد حتمــل الشــخصيات ذات األدوار الثانويــة
آراء املؤلــف( ،)86وتكــون متناثــرة يف الروايــة وتســاعد
الشــخصية الرئيســة يف أداء مهمتهــا ،وإبــراز احلــدث ،وقــد
تكــون شــخصية إجيابيــة تصنــع األحــداث ،وتنتهــز الفــرص،
أو شــخصية ســلبية فتكــون جامــدة تتلقــى األحــداث دون
تأثــر فيهــا(.)87
وتتمثــل الشــخصيات الثانويــة يف روايــة «ســجني املرايــا» فيــا
يــي:
 اخلــال عــادل :خــال عبدالعزيــز ،وتتصــف هــذه الشــخصيةيف ُب ْعدهــا اخلارجــي بالصــوت الغليــظ« ،هنــاك بــن مجــوع
املعزيــن ،جــاءين مــن األعــى صــوت غليــظ أم ّيــزه ،خيــرق
ِّ
زغاريــد األحــزان وشــهقايت املتكــررة ،وذ ْكــر اهلل الــذي يــر ّدده
املعـ ّـزون ،ســمعت وشوشــته ،كان خــايل عــادل هيمــس خلــايل
نــارص.)88( »...
أمــا البعــد النفــي فإهنــا شــخصية تائهــة ،وقــد اتســمت
بالســوء والضيــاع ،فهــي شــخصية ّ
مخــارة ،يقــول
مدخنــةّ ،
ـت أبكــي
عبدالعزيــز مصــورا حالــه أثنــاء دفــن والدتــه« :كنـ ُ
عــى صــدر بابــا إبراهيــم ،حــن اخرتقنــي صــوت خــايل
هامســا خلــايل نــارص« :وبعديــن! مــا راح نخ ّلــص مــن
عــادل
ً
ـت إليــه .عينــاه محــراوان ،بلمعتهــا
حــركات الدلــع؟!» التفـ ُ
التــي أم ّيــز ،ورائحــة حلــوى النعنــاع تفــوح مــن فمــه .إذن
هــو كعادتــه معــذور ..ألنــه  ..خممــور!؟»(.)89
كــا َّ
أن هــذه الشــخصية قــد خلــت مــن الصفــات اإلنســانية،
فهــي غليظــة القلــب ،ليــس يف قلبهــا رمحــة أو رأفــة حتــى
باألطفــال والنســاء ،يقــول الســارد عــى لســان عبدالعزيــز:
«بصــق خــايل عــادل يف وجهــي ،وكانــت أول مــرة أم ّيــز
ـرت والــديت بعــد ْ
أن أخربهتــا اخلادمــة بــا
رائحــة اخلمــر ،حـ
ْ
حصــل ..عــادل! أنــت جنّيــت؟
رصخــت والــديت:
الولــد يتعقــد! هــو مع َّقــد وخالــص!
ْ
ٍ
دوى صوهتــا يف
احلقيقــة إنــك مــا تســتحي! عاجلهــا بصفعــة ّ
ـأي غلظــة وجفــاء بعــد هــذا التــرف األرعــن،
أذين»( ،)90فـ ّ
( )85انظر :حممد بو عزة ،حتليل النص الرسدي ،ص.57
( )86انظر :حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،ص.533
( )87انظــر :صبحيــة عــودة زعــرب ،غســان كنفــاين :مجاليــات الــرد يف
اخلطــاب الروائــي ،ص.134 -133
( )88سجني املرايا ،ص.27
( )89السابق ،ص.30
( )90السابق ،ص.66
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ولكنــه اخلمــر الــذي يذهــب العقــل ،ويغ ّيــب الشــعور ،ومل
حيرمــه اإلســام عبثــا ،وبذلــك تتضــح ســات هذه الشــخصية
الســيئة يف مجيــع أبعادهــا ،فهــي شــخصية رشيــرة ،وتبقــى عالة
عــى األرسة واملجتمــع.
 والــدة عبدالعزيــز (نــورة) :وهــي شــخصية مؤثــرة،وهلــا دور إجيــايب مــع والــد عبدالعزيــز ،فقــد وقفــت معــه،
وســاعدته ،وشــجعته عــى مقاومــة الغــزاة ،والدفــاع عــن
أرض الكويــت ،وتتســم هــذه الشــخصية يف ُب ْعدهــا النفــي
بالشــجاعة والقــوة ،وحــب زوجهــا ،والوطنيــة التــي جعلــت
منهــا طبيبــة تعالــج زوجهــا عندمــا أصيــب برصاصــة
العــدو ،يصــور شــجاعتها ابنهــا عبدالعزيــز يف قولــه« :دخــل
ـت والــديت بعالجــه كطبيبـ ٍ
ـة حمرتفــة،
والــدي إىل غرفتــه ،وقامـ ْ
اســتخرجت الرصاصــة – التــي ال أزال أحتفــظ هبــا حتــى
اآلن – مــن ذراع والــدي ،قامــت بتنظيــف اجلــرح وك ّيــه ،كــم
كانــت قويــة ،مل يمنعهــا حبهــا لزوجهــا مــن القيــام بواجبهــا
نحــو وطنهــا ،كانــت حتـ ُّ
ـث والــدي عــى االســتمرار بالدفــاع
عــن الكويــت»(.)91
أيضــا – بالعطــف واحلنــان عــى ابنهــا الصغــر،
كــا تتســم – ً
وال عجــب يف ذلــك فهــذا قلــب األم الــرؤوم« ،كان تركيــزي
منص ًّبــا عــى رأيس حيــث أصابــع والــديت تغــوص يف شــعري
الكثيــف ،تضغــط عــى فــروة رأيس بأطــراف أصابعهــا.
طــرق النــوم أبــواب عينــي .ثقــل جفنــاي وارختــت شــفتي
الســـفىل»( ،)92وهــذه إحــدى وســائل األمهــات يف عطفهــن
عــى أبنائهــن الصغــار قبــل النــوم ،حنــان ورأفــة ،ورمحــة
وشــفقة ،تســلية عاطفيــة للوصــول الرسيــع إىل عــامل النــوم
أي معانــاة.
والســعادة عنــد األطفــال دون ِّ
كــا أهنــا أم تعطــف عــى ابنهــا عبدالعزيــز ،وتعــرف
مشــاعره وأحاسيســه ،وحتــاول أن تســعده ،وختفــف مــا حييــط
بــه مــن آالم الدنيــا بحناهنــا وعطفهــا« ،فقــد كانــت تقــرأ
ـي وترتجــم تــرددات صــويت ،فحــن ألقــي الســام كانــت
عينـ َّ
تســارع بتحليــل نــرة صــويت وتردداتــه لتطابقهــا مــع صــويت
االعتيــادي يف ذاكرهتــا ،حــن ُأق ِّبــل جبينهــا كانــت تعــرف
مــم أعــاين مــن رعشــة شــفتي وبرودهتــا ...إهنــا كانــت ُأ َّمــا
حقيقيــة يف زمــن يكــون فيــه للمــرء أكثــر مــن أم ..أم تلــد ،وأم
ترضــع ،وأم تــريب»( ،)93فهــذه هــي األم التــي تعبــت وال زالت
( )91سجني املرايا ،ص.57
( )92السابق ،ص.46 -45
( )93السابق ،ص.33
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تتعــب؛ حبــا يف ابنهــا ،ورأفــة بــه ،فــا أعظمــه مــن شــعور!
وقــد اتصفــت هــذه الشــخصية يف بعدهــا الفكــري بالثقــة
بــاهلل  -ســبحانه  ،-والنظــر إىل عواقــب األمــور بعــن املؤمنــة
آن ْ
املرتقبــة لفجــر َ
أن يســطع نــوره ،فقــد كانــت واثقــة مــن
عــودة الكويــت ألهلهــا ،ففــي حوارهــا مــع ابنهــا عبدالعزيــز
حــول الوطــن األم  -الكويــت  -يقــول الســارد عــى
لســانيهام« :يمــه! هــل ســتعود الكويــت للكويتيــن؟ بــإذن
بنــي ســوف تعــود ،وســوف ينقشــع الظــام
اهلل تعــاىل يــا َّ
وســرمي الشــمس أشــعتها الدافئــة عــى البيــوت والشــوارع
لســت أدري
كــا يف الســابق .متــى؟ متــى ســيكون ذلــك؟
ُ
يــا عبدالعزيــز ،ولكــ َّن األمــل بــاهلل كبــر .كيــف؟ أشــارت
نحــو النافــذة ،وقالــت :هــل تــرى هــذا الظــام؟ نعــم .مــاذا
يــأيت بعــده؟ هنــار! إذن ..مهــا غابــت الشــمس ال بــد هلــا أن
تــرق»(.)94
 الســيدة جاكلــن :وهــي الســيدة التــي ســكن عندهــاعبدالعزيــز أثنــاء دراســة اللغــة اإلنجليزيــة يف بريطانيــا،
وتتســم بالبعــد اخلارجــي بأهنــا شــخصية نــادرة ،وذات شــكل
مميــز عــى الرغــم مــن بلوغهــا الســتني مــن عمرهــا ،بيضــاء
اللــون ،يعلــو رأســها الشــيب ،ذات أنــف صغري« ،كان للســيدة
جاكلــن شــكل مميــز وشــخصية ق ّلــا رأيــت مثلهــا .كانــت يف
منتصــف الســتينات كــا كان باديــا عليهــا ،أو أكــر مــن ذلــك
بقليــل .بيضــاء بلــون األمــوات ،تــدور فــوق رأســها رحــى
حــرب ،حيــارص الشــيب مــا تب ّقــى مــن شــعرات ســود...
مــا يضاعــف مــن عــدد اخلطــوط عــى وجنتيهــا وجبهتهــا
وأطــراف عينيهــا ،تســند عــى أنفهــا الصغــر نظــارة ذات
إطــار بنــي»(.)95
أمــا يف ُب ْعدهــا النفــي فهــي امــرأة «مبتســــمة عــــى
الــــدوام»( ،)96وهــي كثــرة الــكالم ،تســأل كثــرا ،وحتــب
النقــاش مــع اآلخريــن ،يصفهــا عبدالعزيــز يف لقائــه األول
معهــا بقولــه« :كانــت الســيدة جاكلــن كثــرة الــكالم ...
وكانــت تســألني بعــض األســئلة عــن بــادي وعــن اإلســام
ـتطع ْ
أن أجيــب عــن
ـت ،وشـ ُ
كــا فهمـ ُ
ـعرت باملــرارة ألين مل أسـ ْ
أســئلتها كــا ينبغــي رغــم حمــاواليت»( ،)97كــا أهنــا شــخصية
طيبــة كــا أخــر بذلــك عبدالعزيــز أثنــاء ســؤال كاثريــن عنهــا
فقــال :إهنــا «إنســان ٌة طيبــة»(.)98
( )94السابق ،ص.46
( )95السابق ،ص.109
( )96السابق ،الصفحة نفسها.
( )97السابق ،ص.110 -109
( )98السابق ،ص.128
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 -صديق مريم:

وهــو الصديــق األول هلــا قبــل أن تتعــرف عــى عبدالعزيــز ،إال
َّ
أن غيابــه الطويــل بســبب ارتباطــه بالســلك العســكري أ ّدى إىل
تعرفهــا عــى عبدالعزيــز بعــد أن وجــد هاتفهــا املتنقــل منســيا
يف الســينام ،ممــا أوجــد فصــا جديــدا مــن فصــول احلــب عنــد
مريــم  -التــي اســتعارت اســم ريــم خــال تعرفهــا عــى
عبدالعزيــز ،-ومل يذكــر الســارد اســم هــذه الشــخصية ،ولكنــه
ذكــر ُب ْعــدا جســميا هلــا ،فهــذا الصديــق يتســم بأنــه وســيم،
ـق مــن نفســه ..جــريء»( ،)99أمــا
ويف بعــده النفــي فهــو «واثـ ٌ
يف ُب ْعــده االجتامعــي فهــو ملتحــق بالســلك العســكري ،فهــي
تعتــذر لعبدالعزيــز عندمــا عــرف حبهــا األول لــه قائلــة عــى
لســان الســارد« :عبدالعزيــز! كنــت أعرفــه منــذ زمــن .منــذ
كنــت يف املرحلــة الثانويــة ،كان أول مــن دخــل حيــايت ،وكنــت
بحاجــة ملــن يســمعني ويبــدي اهتاممــه يب ،بعــد أن أهنــى
دراســته الثانويــة التحــق بالســلك العســكري ،ثــم أصبحــت
لقاءاتنــا مســتحيلة ،حيــث كان ينبغــي أن يقــي أيام األســبوع
داخــل أســوار الكليــة ،حتــى املكاملــات اهلاتفيــة كانــت
مســتحيلة»( ،)100إال أنــه بعــد خترجــه مــن العســكرية صارحهــا
برغبتــه يف الــزواج منهــا ،ممــا جعلهــا تشــعر بالنــدم عــى ِّ
كل
عمــل قامــت بــه جتــاه عبدالعزيــز ،وتعــود إىل حبيبهــا األول
راغبــة الــزواج منــه ،حمدثــة بذلــك أملــا نفســيا لعبدالعزيــز
جعلتــه يلجــأ إىل عيــادة نفســية لعــرض حالتــه عليهــا(.)101

 -الدكتور غازي:

وتتمظهــر هــذه الشــخصية يف بعدهــا االجتامعــي بأهنــا
حتمــل رتبــة استشــاري أمــراض نفســية ،وللدكتــور غــازي
عيــادة يلجــأ إليهــا املــرىض النفســانيون ،وقــد عــرض عليــه
عبدالعزيــز حالتــه ،ولكنــه أنكــر عليــه ذلــك ،وأخــره أنــه
ـأي أمــراض تســتحق مراجعــة العيــادة ،وإنــا
ليــس ً
مريضــا بـ ِّ
عليــه أن ينســى ذكرياتــه الســلبية ،وحييــي الذكريــات اجلميلــة،
فقــد وهــب اهلل اإلنســان نعمــة النســيان ،وهــي ميــزة ال بــدَّ
مــن اســتغالهلا لنســيان اهلمــوم
واآلالم ،وبدايــة حيــاة جديــدة بعيــدة عــن املنغصــات
واملكــدرات.

( )99سجني املرايا ،ص.220
( )100السابق ،ص.222
( )101انظر :السابق ،ص.223

وهــذه الشــخصية مــن ناحيــة ُب ْعدهــا النفــي حمبــة لآلخريــن،
وتتمنــى هلــم اخلــر والعافيــة دون جشــع يف طلــب مــال،
أو مســاومة مريــض وامتصــاص مــا يف جيبــه ،فقــد أخــر
عبدالعزيــز بأنــه ال حيتــاج إىل عيــادة ،فهــو يقــول خماط ًبــا إيــاه:
«ال عــاج لــدي لغــر املــرىض ...انظــر يــا عبدالعزيــز لــو َّ
أن
احلالــة التــي تعــاين منهــا تُصنَّــف ضمــن األمــراض ألصبــح
كل ســكان األرض مــرىض»( ،)102وتــزداد إنســانية هــذه
الشــخصية ،و ُب ْعدهــا األخالقــي بـ َّ
ـأن الدكتــور بحــث عــن رقم
هاتــف عبدالعزيــز فعثــر عليــه مــن خــال ملفــه يف العيــادة،
فهاتفــه بعــد ثالثــة أيــام مــن زيارتــه األوىل ،ليطمئــن عــى
حالــه ،وتــزداد العالقــة بينهــا ْ
أن أصبحــا صديقــن يتقابــان
يف مــكان خــارج العيــادة ،ويطلــب مــن عبدالعزيــز ْ
أن يناديــه
بــأيب فيصــل دون لقــب «الدكتــور»؛ َّ
ألن ذلــك يف العيــادة
وليــس يف غريهــا ،وهــذا جانــب آخــر يتضــح يف شــخصيته
مــن خــال تأثــر البعــد االجتامعــي يف تفضيلــه ملناداتــه بكنيتــه
وامتزاجــه بالبعــد النفــي ،إ ْذ تتجــى فيهــا صفــة التواضــع،
وهكــذا اســتطاعت هــذه الشــخصية أن تتل ّقــف عبدالعزيــز،
وخترجــه مــن دائــرة أوهامــه النفســية إىل بـ ِّـر األمــان.
كــا َّ
أن هــذه الشــخصية متلــك حبــا كبــرا للوطــن ،وتغــار
عليــه ،فهــي حتــاول أن ترفــع درجــة الوطنيــة عنــد عبدالعزيــز،
حبيســا للعزلــة،
وأن يكــون فاعــا يف جمتمعــه ،وأال يظــل
ً
واألمــراض النفســية ،وتذكــره بوالــده قائلــة لــه« :تع َّلــم مــن
والــدك كيــف حتــب هــذا الوطــن مــن خــال التفكُّــر يف
إجيابياتــه بــدال مــن االلتفــات لـ ِّ
ـكل مــا هــو ســلبي ،فلــو كان
وطنــك بتلــك الســلبية التــي تراهــا ملــا أرخــص والــدك حياتــه
مــن أجلــه ...أمل تفهــم َّ
أن:

احلب يف األرض بعض من تصورنا

لو مل نجده عليها الخرتعناه

()103

وبذلــك تظهــر إجيابيــة هــذه الشــخصية ،وقدرهتــا عــى التأثــر
اإلجيــايب يف اآلخريــن.
وباإلضافــة إىل الشــخصيات الثانويــة الســابقة فــإن هنــاك
شــخصيات أقــل منهــا يف احلضــور ،وتكــون ذات أدوار صغرية
اقتضتهــا طبيعــة تطــور األحــداث ،ومهمتهــا يف الروايــة
ملء الفراغـــات ،والتوصـــيل الفنـــي بيـــن عنـــارص الرواية،
( )102السابق ،ص.229
( )103السابق ،ص ،239والبيت للشاعر نزار قباين.
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ويســميها بعضهــم بـ«الشــخصيات الثانويــة املســاعدة»(،)104
وليــس هلــذه الشــخصيات أمهيــة كــرى تذكــر يف أحــداث
الروايــة ،وإنــا تــرد مــن خــال عالقاهتــا بالشــخصيات
األخــرى ،فهــي تضفــي مجــاال عــى الروايــة بصفــة عامــة،
وتتمثــل يف الشــخصيات التاليــة:
 اخلــال نــارص :وهــو خــال عبدالعزيــز ،ظهــر عنــد دفــنبــرص الكــرات الطينيــة يف
والــدة عبدالعزيــز ،وكان يقــوم
ّ
القــر ،يقــول عبدالعزيــز« :كنــت أصنــع الكــرات الطينيــة
يرصهــا حــول
منــاوال إياهــا خــايل نــارص يف األســفل ،كــي ّ
اجلســد الــذي منــه خرجــت»( ،)105ومل يكــن لــه أثــر بــارز يف
أحــداث الروايــة ،ومل يذكــر الســارد أ ّيــا مــن أبعــاده وســاته
التــي يتصــف هبــا.
 ســلطان ســيف :والــد الفتــاة ريــم ،ويتســم يف بعــدهاجلســدي بالشــجاعة ،فهــو أحــد أبطــال املقاومــة الكويتيــة
أيــام الغــزو العراقــي ،وهــو الــذي ســارع يف نجــدة والــد
عبدالعزيــز حلظــة إنقــاذ الفتــاة أحــام مــن براثــن الغــزاة،
حيــث أتــم عمليتــه ثــم هــرب خــارج املنــزل إال أنــه مل يســلم
مــن طلقــات اجلنــود املنتــرة ،ولكــن نجــدة ســلطان لــه،
وإنقــاذه عــن طريــق ســيارته والفــرار مــن املوقــع كان ســب ًبا
يف نجاتــه( .)106كــا ورد ذكــر هــذه الشــخصية يف أثنــاء تســليم
عبدالعزيــز اهلاتــف املفقــود الــذي وجــده يف املــرح ،حيــث
قــدّ م لــه الشــكر عــى تســليم جــوال ابنتــه الضائــع:
«شــكرين والــدك عنــد بــاب منزلكــم يف ذلــك اليــوم»(،)107
حــب اآلخريــن ،وتقديــم
فهــو يف بعــده النفــي يميــل إىل
ِّ
الشــكر عــى صنيعهــم اجلميــل.

( )104انظــر :لينــدة بــن عبــاس ،بنيــة الشــخصية يف روايــة «التــر» إلبراهيــم
الكــويف ،مذكــرة مكملــة لنيــل شــهادة املاجســتري ،إرشاف :د .عبداملالــك ضيــف،
قســم اللغــة واألدب العــريب ،كليــة اآلداب واللغــات ،جامعــة حممــد بــو ضيــاف،
وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،الســنة اجلامعيــة 2015/2014م،
ص.53
( )105سجني املرايا ،ص.27
( )106انظر :السابق ،ص.56
( )107السابق ،ص.32
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 آدم  ،وهــو ابــن الســيدة جاكلــن ،ومل يذكــر الســارد شــيئاعــن مالمــح هــذه الشــخصية إال أنــه يف بعــده اجلســدي حيمــل
فتــوة الشــباب ،فهــو يف الثالثــن مــن عمــره ،ويف بعــده النفيس
فإنــه يبطــن حقــدا عــى اإلســام« ،يف غرفــة الطعــام كان هناك
شــاب يف منتصــف الثالثينــات مــن عمــره جيلــس إىل جانــب
الســيدة جاكلــن :عزيــز ..هــذا ابنــي آدم الــذي حدَّ ثتــك
عنــه مــن قبــل ،نعــم ســعدت بمعرفتــك .ســألني الشــاب:
مســلم؟ نعــم ..قلتهــا بارتبــاك مذنــب .أشــاح بوجهــه نحــو
والدتــه بنظــرة اشــمئزاز :كــم أنــت متهــورة»( ،)108وقــد سـ ّبب
تــر مــن عبدالعزيــز إال
هــذا املوقــف ً
حرجــا لوالدتــه ،فلــم َ
كل خــر ،وقــد أخطــأ بحقــه هــذا الشــاب العــاق ،الــذي ال
تعــرف عنــه والدتــه شــيئا يف اآلونــة األخــرة ؟ أمــا عبدالعزيــز
فلــم يشــاهده طيلــة ثالثــة أشــهر ،وهــي الفــرة التــي أقامهــا
ِ
يلتــق بــه إال هــذه املــرة عــى ســفرة
مــع األرسة( ،)109ومل
الطعــام ،وكان لقــاء ســلبيا ،مل يكــن مــن خاللــه هــذا الشــاب
لب ًقــا يف ترصفــه ،وال حمرت ًمــا لغــره يف كالمــه ،ممــا أجــر
والدتــه عــى االعتــذار مــن عبدالعزيــز بســبب هــذا املوقــف
ـذر عـاَّ بــدر مــن آدم ،لقــد كان ف ّظــا يف
األرعــن «جئـ ُ
ـت ألعتـ َ
تعاملــه معــك»( ،)110ممــا يــدل عــى َّ
أن هــذا الشــاب يعيــش
ُبعــدا اجتامعيــا يســوده اهلجــر والقطيعــة ألقــرب النــاس إليــه،
وهــي والدتــه ،حيــث إنــه يعمــل يف لنــدن ،وال يزورهــا إال كل
ثالثــة أشــهر.
 ســيد جــورج :ويتمثــل البعــد االجتامعــي هلذه الشــخصيةيف كوهنــا صاحبــة حديقــة منزليــة تقــي أغلــب وقتهــا فيهــا،
فاحلديقــة مت ِّثــل عملــه اليومــي ،وشــغله الشــاغل ،وهــذه
احلديقــة مليئــة باألزهــار وخاصــة أزهــار الزنبــق التي يعشــقها
عبدالعزيــز ،وقــد شــاهد هذه األزهــار ذات مرة وهــو يف طريقه
إىل الكليــة ،فأعجــب هبــذه املناظــر ،وأصبحــت احلديقــة مكانا
يســريح فيــه كل يــوم يف أثنــاء عودتــه مــن الدراســة ،وتتســم
شــخصية ســيد جــورج يف ُب ْعدهـــــا النفـــــي باملــــــرح،
وحــب اآلخريــن ،فهــو يتجــه إىل عبدالعزيــز ذات مـــــرة
ِّ
وهــو داخــل حديقتــه الصغــرة بخطــوات مرسعـــــة
قائــا لــه« :مرح ًبــــا سيـــد عزيـــز ..مل أرك هـنـــا
منــــذ مــــــا يــقــــارب األســــــبوع!» ( ،)111فـهـــو
لطيــف يف تعاملــه ،حســن يف أســلوبه ،يســأل عــن
( )108سجني املرايا ،ص.182 -181
( )109انظر :السابق ،ص.163
( )110السابق ،ص.183
( )111السابق ،ص.188
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كثــرا بــأن يــراه
عبدالعزيــز ،ويطمئــن عــى حالــه ،ويســعد
ً
مســتمت ًعا باجللــوس يف حديقتــه أمــام أزهــار الزنبــق التــي
يعشــقها ،ومل يذكــر الســارد شــيئا عــن األبعــاد األخــرى هلــذه
الشــخصية.
كــا َّ
أن هنــاك شــخصيات ثانويــة ،ولكنهــا ال تــرد إال
عرضــا ،وربــا ملــرة واحــدة يف الروايــة ،ويســميها بعضهــم
بـ»الشــخصيات الثانويــة العرضيــة»( ،)112وليــس هلــا أثــر يف
العمــل الروائــي ،ولكــن الروايــة ال ختلــو مــن وجودهــا،
وتتمثــل هــذه الشــخصيات يف روايــة «ســجني املرايــا» يف
الشــخصيات التاليــة:
 الطفلــة :وهــي طفلــة مســكينة ظهــرت يف لقطــة ســينامئيةبفســتاهنا األبيــض مــرة واحــدة ،دون أن يكــون هلــا أثــر يف
األحــداث ،ومل يذكــر الســارد أي صفــة هلــا غــر بعدهــا
النفــي مــن خــال ســعادهتا هبــذا الفســتان(.)113
 اجلــد إبراهيــم :شــخصية عرضيــة مل يــرد ذكرهــا يفالروايــة إال مرتــن أثنــاء دفــن والــدة عبدالعزيــز ،وتتســم هــذه
الشــخصية يف ُب ْعدهــا النفــي باهلــدوء ،والعطــف ،وحكمــة
ـدت أوقفهــم لــوال تلقفنــي جــدِّ ي بابــا إبراهيــم،
الكبــار« ،كـ ُ
الــذي كان واق ًفــا أمامــي خائــر القــوى»( ،)114ومل تــرد أيــا مــن
اخلصائــص األخــرى هلــذه الشــخصية.
 أحــام :فتــاة كويتيــة ،ورد ذكرهــا أثنــاء تعذيــب اجلنــودالعراقيــن ألخيهــا يوســف ،حيــث ألقــوا هبــا أمامــه ،وأمــام
والدهــا العجــوز؛ وســيلة تعذيــب نفــي ،فإمــا االعــراف،
وإمــا هتــك العــرض أمامهــا!
عرضــا أثنــاء إنقــاذ والــد
 والــد أحــام :ورد ذكــره ًعبدالعزيــز ألحــام مــن الغــزاة.
 يوســف :شــقيق أحــام ،وهــو أحــد أفــراد املقاومــة وقــدـورا ،وهــو مك َّبــل بالقيــود أثنــاء هتديــد الغــزاة لــه
مــات مقهـ ً
باالعــراف ،أو هتــك عــرض شــقيقته أمامــه ،فــا كان منــه إال
ـرا ،ويــرخ رصخــة أخــرة مو ِّدعــا هبــا احليــاة
أن يعــرف قـ ً
()115
الدنيــا!
 جــد عبدالعزيــز (إبراهيــم) ،وجدتــه (منــرة) :ليــسهلاتــن الشــخصيتني أي أثــر يف أحــداث الروايــة ،ومل تــرد أيــة
صفة هلام ،وجاء ذكرمهـــــا يف أثنــــاء حديــــث عبــدالعزيــــز
( )112انظــر :د .عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري ،بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك
«دراســة دالليــة» ،ص113
( )113انظر :سجني املرايا ،ص.20
( )114السابق ،ص.29
( )115انظر :السابق ،ص.56

التقيــت أحــدً ا مــن
عــن أهــل والدتــه« :ال أتذكَّــر أننــي
ُ
أهــل والــديت بعــد وفاهتــا ســوى مرتــن ،أوالمهــا عندمــا
تــويف جــدي إبراهيــم ،واألخــرى عندمــا توفيــت جــديت
منــرة»( ،)116ويف موضــع آخــر عندمــا ذكــر َّ
أن «مامــا منــرة
جــدَّ يت التــي حاولــت مــرارا أن تــزورين ،إال َّ
أن مرضهــا حــال
دون ذلــك»(.)117
 اخلادمــة :ترســلها جــدة عبدالعزيــز ملنزلــه كل يــوم مجعــة،لتقــوم بتنظيــف املنــزل ،وذلــك بعــد أن أصبــح يتيـ ًـا وحيــدً ا يف
املنــزل بعــد أن فقــد والديــه(.)118
 د .العجــري :وهــو الدكتــور صالــح بــن حممــد العجريي،اخلبــر الفلكــي الكويتــي ،صاحــب التقويــم املعتمــد يف دولــة
الكويــت ،وقــد أشــار إليــه عبدالعزيــز إشــارة عابــرة يف أثنــاء
ترقبــه التصــال ريــم« :أنتقــل بناظــري حلكمــة د .العجــري
تــرع يف الفــرج بــا
اليوميــة يف التقويــم :كــ ْن متأنيــا ،فــا
ْ
يأتيــك مــن أنبــاء طيبــة»( ،)119ويف ذلــك إشــارة إىل البعــد
الفكــري الــذي تتمتــع بــه شــخصية الدكتــور العجــري مــن
خــرة فلكيــة ،مــع مــا يضعــه مــن حكــم وفوائــد يف تقويمــه
الســنوي.
 أبــو مشــعل :يعمــل ســكرتريا يف مقــر عمــل عبدالعزيــز،ومل يــرد ذكــره يف الروايــة إال مــرة واحــدة أثنــاء اتصالــه عــى
عبدالعزيــز يف بريطانيــا عندمــا كان يــدرس اللغــة ،يقــول
الســارد عــى لســان عبدالعزيــز« :حيــث أبلغنــي أبــو مشــعل
فــت
الســكرتري بــأين عــى وشــك أن أخــر وظيفتــي إذا خت َّل ُ
عــن العــودة خــال ثالثــة أيــام»( ،)120وقــد انتهــى دور هــذه
الشــخصية عنــد هــذه املكاملــة القصــرة ،وإبــاغ عبدالعزيــز
بمضمــون رســالة عملــه لــه.
 وزيــر الداخليــة :أشــار الســارد إىل البعــد االجتامعــي هلذهالشــخصية ،فذكــر منصبهــا ،ورتبتهــا العســكرية ،واســمها،
عرضــا يف قــول الســارد« :يف
وقــد وردت هــذه الشــخصية ً
يســمى بوزيــر الداخليــة
الوقــت الــذي أصــدر فيــه مــا
َّ
بالوكالــة العقيــد عــي حســن عــي أوامــره بحظــر التجــول
( )116السابق ،ص.64
( )117السابق ،ص.65
( )118انظر :السابق ،الصفحة نفسها.
( )119السابق ،ص.86
( )120السابق ،ص.151
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صباحــا
مــن الســاعة الســابعة مســاء وحتــى الســاعة السادســة
ً
ـارا مــن الســادس مــن أغســطس»( ،)121ويشــر بذلــك إىل
اعتبـ ً
الغــزو العراقــي للكويــت ،حيــث كان ذلــك يف الثــاين مــن
شــهر أغســطس عــام 1990م.
 أمحــد :شــخصية وردت عرضــا يف خميلــة عبدالعزيــز بـ َّـأن
ريــم حتبــه ،وتفضلــه عليــه(.)122
 فــارس :أخــو ريــم ،وقــد ورد ذكره مرتــن يف الروايــة(،)123وليــس لــه أي تأثــر يف جمريــات األحــداث ،ومل يذكــر الســارد
أيــا مــن ســاته وخصائصــه.
وينــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن الشــخصيات :الشــخصيات
األســطورية (اخلياليــة) التــي جــاء هبــا الســارد يف روايتــه،
وهــي شــخصيات عرضيــة ال أثــر هلــا يف أحــداث الروايــة،
وهــي حتكــي «قصــة خرافيــة أو تراثيــة ،وعــادة مــا تــدور
حول كائن خارق القــــدرات ،وأحـــداث ليـــس هلـــا تفســـر
طبـيـــعي( ،»)124وتتمثــل هــذه الشــخصيات يف اآليت:
ـب واجلــال يف األســطورة اإلغريقية،
 أفرودايتــي :إهلــة احلـ ِّعرضــا ملــرة واحــدة يف قــول
وقــد وردت هــذه الشــخصية ً
ـب
الســارد« :ويف تلــك األثنــاء متتمـ ْ
ـت أفرودايتــي ،إهلــة احلـ ِّ
واجلــال يف األســاطري اإلغريقيــة ،هبمســات غــر مفهومــة يف
أذين»( ،)125دون أن يذكــر أي تفصيــل عــن هــذه الشــخصية
األســطورية.
أيضــا  -مــرة
 زيــوس :وقــد ورد ذكــر هــذه الشــخصية ً -واحــدة يف الروايــة؛ للداللــة عــى كــر ســنه ،واشــتعال اللحيــة
شــي ًبا يف قــول الســارد« :تكلــم كبريهــم زيــوس ذو اللحيــة
البيضــاء»(.)126
 ايــروس :وقــد ذكــر أن هــذه الشــخصية تعــد االبــنالصغــر ألفرودايتــي ،وذكرهــا الســارد يف قولــه« :وكان ابنهــا
الصغــر ايــروس حيــاول أن يصــوب ســهمه نحــو قلبــي»(.)127
 أورفيــوس :وقــد أشــار الســارد إىل البعــد النفــي هلــذهالشــخصية ،فهــي شــخصية عاشــقة ،وقــد أحبــت فتــاة تدعــى
«يوريــدس» ،ولكنهــا مل تعــش طويــا ،فقــد لدغتهــا أفعــى
أثنــاء جتوهلــا يف األدغــال ،إ ْذ مل متكــث طويــا بعــد ذلــك حتــى
ماتــت ،وكان ألورفيــوس قيثــــارة يعزف بواسطــــتها أحلانًـــا
( )121سجني املرايا ،ص.45
( )122انظر :السابق ،ص.90 -89
( )123انظر :السابق ،ص.216 -92
( )124إبراهيم فتحي  ،معجم املصطلحات األدبية ،ص.27
( )125سجني املرايا ،ص.44
( )126السابق ،الصفحة نفسها.
( )127السابق ،ص.44
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حزينــة تذيــب الصخــر مــن شــدّ ة عذوبتهــا ،وقــد أصابــه
احلــزن الشــديد بعــد فقــدان حمبوبتــه ،فــكان يتيــه يف الغابــة،
ويعــزف أحلانــه الباكيــة( ،)128وقــد و َّظــف الســارد هاتــن
الشــخصيتني العاشــقتني ليــي بعالقــة عبدالعزيــز مــع حمبوبته
ريــم ،وكيــف أ ّدى ذلــك إىل العديــد مــن املصاعــب واآلالم.
 هاديــس :إلــه العــامل الســفيل يف األســطورة ،وقــد رفــضأن يعيــد يوريــدس إىل أورفيــوس بعــد انتقاهلــا إىل العــامل
الســفيل ،ولكنــه عندمــا ســمع عزفــه احلزيــن عــى القيثــارة
ّ
رق قلبــه ،وأذعــن لطلبــه بــروط ،وهــي أن يمــي إىل األمــام
دون أن يلتفــت إىل اخللــف ،ففعــل ذلــك حتــى وصــل إىل عــامل
األحيــاء ،وعندمــا التفــت نحوهــا وجدهــا مل تتجــاوز البوابــة
بعــد ،فمــدَّ يــده هلــا ،ولكنهــا اختفــت إىل غــر رجعــة(.)129
 هيلــن وزوجهــا مينــاالوس :أورد الســارد هاتــنعرضــا يف أثنــاء حديثــه عــن غــرام عبدالعزيــز
الشــخصيتني ً
بريــم ،فهــذه هيلــن عشــقت األمــر الطــروادي باريــس،
وهربــت معــه تاركــة زوجهــا مينــاالوس ،وذلــك مــن أجــل
أن حياكــي تلــك الواقعــة ،ليقــوم باســتعادة ريــم قبــل أن تسـ ِّلم
نفســها لغــر عبدالعزيــز(.)130
واهلــدف مــن إيــراد هــذه الشــخصيات األســطورية يف روايــة
«ســجني املرايــا» هــو التوظيــف األســطوري مــن خــال
اســتدعاء تلــك الشــخصيات التــي حتاكــي احلــب والغــرام
الــذي وقــع بــن عبدالعزيــز وريــم.
وخالصــة الشــخصيات يف روايــة «ســجني املرايــا» أهنــا
مســتمدة مــن الواقــع ،فقــد أخذهــا الســارد مــن جمتمعــه
الــذي يعيــش فيــه ،واألحــداث التــي مــرت عــى بــاده يف
أثنــاء حــرب اخلليــج ،لذلــك جــاءت شــديدة التأثــر بالواقــع
واألحــداث التــي مــرت هبــذه الشــخصيات.
أمــا مــا يتعلــق بداللــة االســم وعالقتــه بالشــخصيات،
َّ
فــإن الســارد اســتقى شــخصياته مــن واقعــه ،فبعضهــا مــن
املجتمــع الكويتــي ،وهــي أســاء دارجــة ومشــهورة ،والبعــض
اآلخــر مــن املجتمــع الربيطــاين الــذي ســافر إليــه عبدالعزيــز
للدراســة ،كــا أن اجلــزء األخــر مــن األســاء اســتقاها مــن
عــامل األســاطري ،ليضفــي عليهــا جــزءا مــن عــامل اخليــال،
ويمزجــه بالواقــع ،ليتشــكَّل العمــل الفنــي يف منظومــة
واحــدة ،حتــت مظلــة «ســجني املرايــا».
( )128انظر :السابق ،ص.41
( )129انظر :السابق ،ص.42
( )130انظر :السابق ،ص.100
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
عالقة الشخصية باملكونات الرسدية األخرى:

تعــدُّ الشــخصية يف الروايــة املرتكــز األول ،وبؤرهتــا التــي
تتعالــق هبــا كافــة مكونــات الــرد الروائــي ،وبدوهنــا يقــرب
العمــل إىل املقــال ،ويصبــح الــرد أجــوف بعيــدً ا عــن اإلبداع
الروائــي( ،)131فهــي ذات صلــة بجميــع عنــارص الــرد مــن
ُّ
نظــرا
أي منهــا؛
حــدث وزمــن ومــكان ،وال
تنفــك عــن ٍّ
ً
ـا فن ًيــا متكامـ ً
لتامزجهــا مــع بعــض ،مكونــة بذلــك عمـ ً
ـا ،ال
ينفصــل أي عنــر مــن عنــارصه عــن اآلخــر.

 -عالقة الشخصيات باحلدث:

احلــدث هــو «فعــل تقــوم بــه الشــخصيات داخــل
الروايــة فتعطــي اخلصوصيــة لذلــك احلــدث»( ،)132وترتبــط
بــه الشــخصية ارتبا ًطــا وثي ًقــا ،فــا يوجــد شــخصية بعيــدة
عــن احلــدث ،كــا أنــه ال يوجــد حـــدث بمنــــأى عــن
الشخــــصية( ،)133فهــي حتـ ِّـرك األحــداث داخــل الروايــة ،كــا
َّ
أن األحــداث تظهــر أبعــاد الشــخصية ،وتقدمهــا أمــام املتلقــي
ليفهــم دورهــا يف الروايــة ،وبذلــك يظهــر األثــر الــذي يقــوم
بــه احلــدث يف حتديــد الفعاليــة الرسديــة للشــخصية فهــا
عنــران متالزمــان يف النصــوص الرسديــة( ،)134ويف روايــة:
«ســجني املرايــا» يتضــح تأثــر األحــداث يف البعــد النفــي
لشــخصية عبدالعزيــز ،فالغــزو العراقــي ارتبطــت أحداثــه
بشــخصيات اجلنــود العراقيــن ووحشــيتهم ،وأصبحــت
ـبحا يطــارد خميلــة عبدالعزيــز الشــبل الصغــر ،فقــد وجهــوا
شـ ً
الســاح صــوب رأســه؛ هتديــدً ا لوالــده املقيــد بالسالســل،
وهــو جـ ٍ
ـاث عــى ركبتيــه دون أيــة رأفــة أو رمحــة يف قلوهبــم،
وقــد قــام هــؤالء اجلنــود الغــزاة بالتحقيــق مــع الطفــل الصغري
ملعرفــة رجــال املقاومــة مــع والــده ،ولكنــه أنكــر معرفــة أي
ٍ
أحــد منهــم ،فطلبــوا منــه أن ُي ْق ِســم بــرأس والــده ،فأمــره
والــده األســر ألَّ حيلــف بــاهلل زورا ،وعليــه أن حيلــف بــرأس
والــده كــا طلــب اجلنــود ،وملــا فعــل ذلــك فــإذا برصاصــة
( )131انظــر :أ .نبيــل محــدي الشــاهد ،بنيــة الــرد يف القصــة القصــرة «ســليامن
فيــاض نموذجــا» ،مؤسســة الــوراق ،عــان ،األردن ،الطبعــة األوىل2013 ،م،
ص.17
( )132فهــد حســن ،املــكان يف الروايــة البحرينيــة ،فراديــس للنــر والتوزيــع،
مملكــة البحريــن ،الطبعــة األوىل2003 ،م ،ص.41
( )133انظــر :حســن بحــراوي ،بنيــة الشــكل الروائــي (الفضــاء -الزمــن-
الشــخصية) ،املركــز الثقــايف العــريب ،بــروت ،الــدار البيضــاء ،الطبعــة األوىل،
1990م ،ص.218
( )134انظــر :حممــد صابــر عبيــد ود .سوســن البيــايت ،مجاليــات التشــكيل
الروائــي :دراســة يف امللحمــة الروائيــة «مــدارات الــرق» لنبيــل ســليامن ،عــامل
الكتــب احلديــث ،إربــد ،األردن ،الطبعــة األوىل2012 ،م ،ص.154

ختــرق رأس والــده ،ممــا جعــل هــذا احلــدث هيــز ُّكيــان
وحيمــل نفســه قتــل والــده ،ألنــه
عبدالعزيــز مــدة طويلــةّ ،
أقســم برأســه زورا !(.)135
كــا َّ
أن حــدث ال ُيتْــم الــذي أعقــب مقتــل والــده عــى
يــد الغــزاة ،واحلالــة الســيئة التــي عاشــها عبدالعزيــز بعــد
ذلــك مــن ِقبــل بعــض الشــخصيات ،وخاصــة خالــه عــادل
ـخصا يقبــع داخــل غرفتــه
صاحــب القلــب الغليــظ جعلتــه شـ ً
حتــى حلظــة ســفره لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة ،وعندمــا تعـ َّـرف
عــى كاثريــن بــدأت نفســيته بالتغــر إىل األحســن ،وظهــرت
عالقــة جديــدة وحــب آخــر عاشــه يف غربتــه.
ويــأيت حــدث تعـ ُّـرف عبدالعزيــز عــى الفتــاة ريــم ،عندمــا
قادتــه الصدفــة إىل العثــور عــى هاتفهــا الضائــع يف إحــدى
الــدور الســينامئية ،ومــا جــرى بينهــا مــن مكاملــات لتكشــف
عــن شــخصية عاشــقة ،ونفســية حيدوهــا البــؤس واحلرمــان
كلــا وجــد صــدودا وإعراضــا منهــا حلظــة عــدم الــرد عــى
مكاملاتــه اهلاتفيــة.
ُ
أحــداث الغربــة شــخصية عبدالعزيــز الثقافيــة،
وتــرز
فقــد ســافر وحيــدً ا ،وهــو يف مقتبــل العمــر ،وتك ّبــد عنــاء
الغربــة مــن أجــل تع ُّلــم لغــة أخــرى تزيــد يف رصيــده الثقــايف
واملعــريف ،وقــد أجــاد يف هــذا اجلانــب ،وح ّقــق اهلــدف الــذي
مــن أجلــه تــرك بــاده الكويــت وســافر مغرت ًبــا ،حييــط بــه
ـم بالفعــل يف
طمــوح يريــد أن حيققــه ويصــل إليــه ،وهــذا مــا تـ ّ
وقـ ٍ
ـت وجيــز ،ويف الوقــت نفســه فـ َّ
ـإن حــدث الغربــة وســكنه
ٍ
تعــرف
عنــد جاكلــن كان منعطــف
طريــق يف حياتــه حيــث َّ
عــى كاثريــن التــي كانــت تســكن عنــد جاكلــن يف املنــزل
نفســه وأمــام غرفــة عبدالعزيــز ،حيــث كانــت تعمــل يف أحــد
ً
فصــا جديــدً ا مــن فصــول العشــق
املقاهــي ،فا ًحتــا بذلــك
اخلارجــي ،بعــد أن ذاق مرارتــه يف عشــقه الداخــي مــع ريــم،
وأحــى هذيــن العشــقني كان مــرا وعلقــا يف مســرة حياتــه
الشــخصية اخلاصــة.

 -عالقة الشخصيات بالزمن:

مهــا يف التقنيــات الرسديــة
عنــرا
يعــدُّ الزمــن
ّ
ً
وخاصــة الروايــة ،وترتبــط بــه الشــخصية ارتبا ًطــا وثي ًقــا،
فهــو عامــل رئيــس يف تكويــن الشــخصية الروائيــة مــن
الناحيــة النفســية واجلســدية والفكريــة ،ومــا يتضمــن مــن
إحيــاءات ودالالت( ،)136فــكل إنســان حيمــل داخلــه أعــاق
( )135انظر :سجني املرايا ،ص.37 -35
( )136انظــر :د .مهــا حســن القــراوي ،الزمــن يف الروايــة العربيــة ،املؤسســة
العربية للدراســات والنــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل2004 ،م ،ص.150 -149
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
حــارضا ،ولــه قوتــه
زمنــه اخلــاص ،ســواء أكان ماض ًيــا أم
ً
التأثرييــة عــى شــخصيته ،وتتنــوع األزمنــة يف الروايــة ،وأمههــا
الزمــن النفــي ،والوصفــي.
()137
َّ
إن الزمــن النفــي ُيعنــى بعــامل الشــخصية الداخــي ،
فالبعــد النفــي للزمــن مرتبــط بالشــخصية ،حيــث َّ
إن الــذات
أخــذت حمــل الصــدارة ،وحـ َّـل الزمــن النفــي حمــل الزمــن
الواقعــي وأصبــح
منســوجا يف خيــوط احليــاة النفســية(،)138
ً
فهــو زمــن يعــود إىل نظــرة الشــخصية إليــه ،فقــد يكــون زمنًــا
ســعيدً ا بمنظــوره اخلــاص ،وقــد يكــون حزينًــا يتمنــى رسعــة
زوالــه وانقضائــه.
فمثــال الزمــن الســعيد أو اإلجيــايب عنــد الشــخصية:
تلــك األجــواء الروحانيــة التــي وجدهــا عبدالعزيــز أثنــاء
أداء العمــرة ،ووقوفــه بــن يــدي اهلل ســبحانه أمــام الكعبــة
املرشفــة ،طال ًبــا مرضاتــه ،داعيــا إيــاه أن حي ِّقــق أمنياتــه.
ويتضــح الزمــن احلزيــن أو الســلبي مــن خــال الوحشــية
التــي اتصــف هبــا اجلنــود العراقيــون أثنــاء غزوهــم للكويــت،
وحركــة هــذا الزمــن هــي حركــة الشــخصيات فيــه،
والترصفــات التــي قامــوا هبــا مــن قتــل ،وهنــب ،وهــدم،
وختريــب ،وترويــع اآلمنــن ،ومل حيرتمــوا حــق اجلــوار ،ومل
يرأفــوا بصغــر أو كبــر أو امــرأة.
وقــد جيتمعــان م ًعــا ،ونمــوذج ذلــك :األيــام التــي عاشــها
عبدالعزيــز أثنــاء دراســته يف بريطانيــا ،فهــي مزيــج بــن حــزن
الغربــة ،وســعادة حتقيــق اهلــدف الــذي ســافر مــن أجلــه،
ويتضــح مــن ذلــك أنــه زمــن شــعوري حتكــم عليه الشــخصية
مــن خــال مــا يمــر هبــا مــن أحــداث ،فقــد يكــون زمنًــا
ً
مجيــا عندمــا تكــون األحــداث التــي متــر عــى الشــخصية
رائعــة ،وقــد يكــون زمنًــا ســي ًئا عندمــا تكــون أحــداث هــذه
الشــخصية والظــروف التــي تلــم هبــا مؤملــة حزينــة ،وهــذا
دليــل عــى ترابــط عنــارص الروايــة ،وتكاملهــا فيــا بينهــا.
أمــا الزمــان الوصفــي ،فهــو إنشــاء يــراد بــه إعطــاء صــورة
ذهنيــة للمتلقــي عــن زمــن احلالــة الوصفيــة للشــخصية ،ومــا
قطعتــه مــن زمــن ألداء األفعــال املنوطــة هبــا مــن خــال
العمــل األديب ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث( ،)139فصاحــب
احلديقــة يصفــه الســارد بأنــه «عجــوز» ،ليــي بمــدى الزمــان
( )137انظر :فهد حسني ،املكان يف الرواية البحرينية ،ص.48
( )138انظــر :ســيزا قاســم ،بنــاء الروايــة «دراســة مقارنــة يف ثالثيــة نجيــب
حمفــوظ» ،مهرجــان القــراءة للجميــع 2004م ،مكتبــة األرسة( ،سلســلة إبــداع
املــرأة) ،ص.77
( )139انظــر :جمــدي وهبــة وكامــل املهنــدس ،معجــم املصطلحــات العربيــة يف
اللغــة واآلداب ،ص.433
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الوصفــي هلــذه الشــخصية ومــا قطعتــه يف حياهتــا ،فجعلتــه
إنســانًا لطي ًفــا مــع اآلخريــن ،فهــي شــخصية تتعامــل مــع
َم ـ ْن يــأيت إىل ْ
أخــذ قســط مــن الراحــة أمــام أزهــار احلديقــة
اخلاصــة بــكل ترحيــب ورسور ،بــل وضــع صاحــب احلديقــة
كرســيني للجلــوس عليهــا ،واالســتمتاع باملناظــر الفاتنــة مــن
أزهــار متنوعــة.
وقــد وصــف الســارد شــخصية الطفلــة ،وأبــان عــن ســات
األطفــال بقولــه« :أمــا الســعادة فهــي الطفلــة املســكينة التــي
ظهــرت بفســتاهنا األبيــض لدقائــق معــدودة»( ،)140فهــي طفلة
مســكينة ولكنهــا ســعيدة بــراءة الطفولــة ،ومكمــن ســعادهتا
فســتاهنا األبيــض الــذي تزهــى بــه.
«شــاب
ويصــف الســار ُد آد َم ابــن الســيدة جاكلــن بأنــه
ٌّ
يف منتصــف الثالثينــات مــن عمــره»( ،)141فهــو حيمــل الفتــوة
عــى كتفيــه ،فــا عجــب يف ســوء تعاملــه بنظرتــه االشــمئزازية
لعبدالعزيــز عندمــا عــرف أنــه مســلم.
وكذلــك اجلــد إبراهيــم الــذي أبــان املؤلــف عــن طبائــع
كبــار الســن ،ورأفتهــم بالصغــار ،يقــول أثنــاء دفــن والــدة
«كــدت أوقفهــم لــوال تل َّقفنــي جــدي ،بابــا
عبدالعزيــز:
ُ
ضمنــي
إبراهيــم ،الــذي كان واق ًفــا أمامــي خائــر القــوىَّ ،
وأغمضــت
لصقــت وجهــي بــن رقبتــه وكتفــه
إىل صــدره،
ُ
ُ
()142
عينــي»  ،فوصــف شــخصية اجلــد بأنــه خائــر القــوى
َّ
للداللــة عــى التقــدم بالعمــر ،وهــذا مصــر كل إنســان ،ولكن
مــع ذلــك فقــد امتلكــت هــذه الشــخصية اخلــرة يف احليــاة،
فقــد تلقفــت هــذا الصغــر ،وضمتــه إىل صدرهــا ،وأســندته
ـس باألمــان
عــى كتفهــا ،حتــى هــدأ مــن وحشــته بعــد أن أحـ َّ
واالطمئنــان ،وهنــا تظهــر الرمحــة والشــفقة والعطــف ،وهــذا
ديــدن الكبــار مــع صغارهــم حتــى يف األزمــات والشــدائد.
كــا وصــف الســارد شــخصية الســيدة جاكلــن عــى لســان
عبدالعزيــز ،بأهنــا تعيــش يف الســتني مــن عمرهــا وقــد تزيــد
يــر مثلهــا،
عــى ذلــك ،إال أهنــا تتمتــع بشــخصية جذابــة مل َ
فهــي شــخصية جربــت الزمــن وتقلباتــه ،فعالهــا الشــيب،
ولكنهــا تغلبــت عــى كل ذلــك بروحهــا املرحــة ،وابتســامتها
ولطفهــا مــع اآلخريــن.

( )140سجني املرايا ،ص.20
( )141السابق ،ص.181
( )142السابق ،ص.29

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

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

للمــكان أمهيــة كــرى يف العمــل الــردي ،وخاصــة يف
متازجــه مــع الشــخصية وعالقتــه هبــا مــن حيــث جريــان
األحــداث الواقعــة للشــخصية فيــه ،كــا َّ
أن للمــكان تأثــرا
مبــارشا يف الشــخصية وطباعهــا وانتامئهــا وثقافتهــا« ،فتحديــد
ٍ
منظــور
يتــم إال مــن
العالقــة بــن املــكان والشــخصية ال ُّ
الــردي بمنطــق
رسدي حيتِّــم اشــتغال آليــات الفعــل
ِّ
ٍّ
قــري يربــط أحدمهــا باآلخــر ،فالشــخصيات ال تتحــرك
وال تتواجــد إال ضمــن حيــز جغــرايف حمــدَّ د حيــي حتركاتــه،
ـي تقــوم بــه
وال أمهيــة للمــكان مــا مل يكــن هنــاك فعـ ٌـل حركـ ٌّ
الشــخصيات»( ،)143وعالقــة املــكان مــع الشــخصية يســاعد
عــى فهــم النــص الــردي ،وحيــدِّ د أبعــاد الفضــاء الروائــي
()144
نقســم
مــن منظــور الشــخصية الروائيــة  ،ويمكــن أن ِّ
األمكنــة حســب عالقتهــا بالشــخصيات الروائيــة إىل قســمني:
األمكنــة اإلجيابيــة :وهــي التــي حيبهــا اإلنســان ،ويألفهــا،
ويأنــس هبــا ،ويشــعر باالرتيــاح يف اإلقامــة فيهــا ،ومــن ذلــك
اململكــة العربيــة الســعودية ،فهــي بلــد األمــن واألمــان،
وخاصــة أثنــاء الغــزو العراقــي للكويــت« ،احزمــي األمتعــة
يــا أم عبدالعزيــز ،إىل أيــن؟ اململكــة العربيــة الســعودية»(،)145
وهــو املــكان الــذي فتــح مرصاعيــه ألبنــاء الكويــت أثنــاء
األزمــة اخلليجيــة ،مســجال بذلــك أروع فصــول املحبــة بــن
ً
جاعــا املصــر مشــركا بــن الدولتــن.
األشــقاء،

ومــن األمكنــة اإلجيابيــة« :منــزل الســيدة جاكلــن» الــذي
أقــام بــه عبدالعزيــز أثنــاء دراســته اللغــة اإلنجليزيــة ،فقــد
الســيدة
ســألته كاثريــن« :هــل تعجبــك اإلقامــة يف منــزل َّ
جاكلــن؟  -نعــم ،فاملــكان مجيــل»( .)146وهــذه الراحة النفســية
لشــخصية عبدالعزيــز يف هــذا املــكان اإلجيــايب شـكَّلت عامـ ً
ـا
رئيســا يف حتقيــق اهلــدف الــذي ســافر مــن أجله،
مهـ ًـا ،وســب ًبا ً
ممــا ســاعده عــى التغلــب عــى غربتــه يف راحتــه النفســية التــي
وجدهــا يف هــذا املــكان اإلجيــايب اجلميــل.
ومــن األمكنــة اإلجيابيــة« :حديقــة الزنبــق» التــي جذبــت
أنظــار عبدالعزيــز منــذ الوهلــة األوىل وهــو يف طريقــه إىل
مقــر دراســة اللغــة اإلنجليزيــة ،ففيهــا األزهــار املحببــة إىل
( )143أ.د .حممــد صابــر عبيــد ،د .سوســن البيــايت ،البنيــة الروائيــة يف نصــوص
إليــاس فركــوح -تعــدد الــدالالت وتكامــل البنيــات ،ص.118
( )144انظــر :حســن بحــراوي ،بنيــة الشــكل الروائــي (الفضــاء -الزمــن-
الشــخصية) ،ص.32
( )145سجني املرايا ،ص.35
( )146السابق ،ص.128

عبدالعزيــز ،وكان يعمــل فيهــا صاحــب املنــزل يوميــا ،وهو ذو
شــخصية مرحــة ،وقــد وضــع كرســيني ملــن أراد أن يســريح
يف حديقــة منزلــه ،ويســتمتع هبــذه األزهــار الفاتنــة ،فــكان
برناجمــا يوميــا لعبدالعزيــز عندمــا يعــود مــن الدراســة ألخــذ
قســط مــن الراحــة أمــام أزهــاره املفضلــة ،وهــي أزهــار الزنبق
باختــاف أنواعهــا وألواهنــا الكثــرة ،بــل انتهــى األمــر إىل أن
ـميت احلديقــة باســم :بيــت الزنبــق ،وكان عبدالعزيــز هــو
ُسـ ِّ
َمـ ْن أطلــق االســم عليهــا ،والقــت استحســان صاحبهــا ،كــا
نــال املــكان إعجــاب كاثريــن التــي أصبحــت تــردد إليــه مــع
ـرا»(.)147
عبدالعزيــز ،إ ْذ قالــت لــه« :إهنــا أحبــت املــكان كثـ ً
أمــا األمكنــة الســلبية ،فهــي تلــك األمكنــة الســيئة التــي
تكرههــا الشــخصية ،وتنفــر منهــا ،وتشــعر بالوحشــة إزاءهــا،
وعــدم األنــس هبــا ،ومثــال ذلــك :منــزل بابــا إبراهيــم ،حيــث
إنــه حيمــل صــورة نفســية للمــكان الــيء عنــد عبدالعزيــز،
فقــد كرهــه بســبب مــا حصــل لوالدتــه مــن أذى عــى يــد خاله
املخمــور عــادل ،ويصــف الســارد الواقعــة عــى لســان االبــن
دوى صوهتــا يف أذين ،كــرت
عبدالعزيــز« :عاجلهــا بصفعــة ّ
()148
وكــر كرهــي ملنــزل بابــا إبراهيــم وكل مــا يتع َّلــق بــه» ،
فهــذا املــكان الــيء ارتبــط يف ذهــن االبــن ،وأصبــح مكروهــا
ٍ
تــرف
لــه؛ ألنــه حيمــل ذكــرى أليمــة عــى قلبــه ،بســبب
أرعــن مــن إحــدى الشــخصيات.
كــا َّ
أن عبدالعزيــز كــره مــكان عملــه ،ووصفــه بالبائــس
بســبب الطبــاع الســيئة التــي حتـ ّ
ـى هبــا املوظفــون ،فهــو حيــاور
تــم هتديــده بالفصــل ْ
إن مل يعــد رسي ًعــا إىل
نفســه عندمــا َّ
ـرت يف تلــك اخلســارة العظيمــة التــي
ـت ،وف َّكـ ُ
عملــه« :ضحكـ ُ
ســأتكبدها جـ َّـراء فقــداين لوظيفتــي التعيســة ،يف ذلــك املــكان
البائــس ،حيــث النفــاق والفــوىض والتفرقــة»( ،)149فارتبــاط
الشــخصية باملــكان وثيــق جــدّ ا ،فهــي جتعــل املــكان ســيئا وإن
كان مجيــا يف شــكله اخلارجــي ،كــا جتعلــه مجيــا بمــن فيــه
وإن مل يصــل إىل درجــات اجلــال شــكال.

وقفات حول شخصيات «سجني املرايا»:

 حتكــي روايــة «ســجني املرايــا» قصــة شــخصية يتّمهــا الغــزوالعراقــي للكويــت ،وأصبحــت غريبــة يف وطنهــا وجمتمعهــا،
( )147الســابق ،ص ،160ولالســتزادة مــن أمثلــة األمكنــة اإلجيابيــة املرتبطــة
بالشــخصيات انظــر :ص.160 ،133 ،129
( )148سجني املرايا ،ص.66
( )149الســابق ،ص ،151ولالســتزادة مــن أمثلــة األمكنــة الســيئة املرتبطــة
بالشــخصيات انظــر :ص.111 ،95
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مل يــراع اليتــم حتــى بعــض أقربائهــا املقربــن ،فعاشــت قصــة
حــب عفيــف ،أ ّدى إىل تغرهبــا إىل بريطانيــا لدراســة اللغــة
حتــى تكــون متكافئــة مــع الشــخصية املحبوبــة التــي تتقــن
اللغــة ،ممــا أ َّدى إىل وقــوع حــب آخــر يف الغربــة حياكــي احلــب
الوطنــي ،وبعــد ذلــك رجعــت تلــك الشــخصية إىل موطنهــا
لتكــون النهايــة مفاجئــة هلــا دون أن يتحقــق مــا كانــت ختطــط
فضلــت الشــخصية املحبوبــة شــخصا
لــه ،وتصبــو إليــه ،فقــد ّ
آخــر غــر عبدالعزيــز الــذي أخلــص هلــا ،مدعيــة أهنــا قــد
تعرفــت عليــه مــن قبــل ،وقــد تقــدم خلطبتهــا.
 كــا هتــدف الروايــة إىل أمهية احلفــاظ عىل كيان الشــخصيات،فلهــا أمهيتهــا يف احليــاة ،ووجــوب املحافظــة عليهــا ،وخاصــة
عنــد األطبــاء الذيــن يلجــأ إليهــم النــاس هبــدف العــاج،
وقــد كان للتشــخيص اخلاطــئ مــن قبــل أحــد األطبــاء لوالــدة
عبدالعزيــز أثــر يف وفاهتــا.
 وردت بعــض اللهجــات املحليــة لبعــض الــدول العربيــة يفالروايــة عــى لســان بعــض الشــخصيات ،فاللهجــة الكويتيــة
حــارضة يف قــول الســارد عــى لســان مامــا منــرة  -جــدة
عبدالعزيــز« :-نــورة! الولــد مــو ياهــل اهلل هيديــك ..خليــه
يمــي عــى ريولــه»( ،)150كــا جــاءت اللهجــة العراقيــة يف
قــول الســارد عــى لســان مامــا منــرة – أيضــا« :-خــدِّ ري
الشــاي خدِّ ريــه ..عيــوين ملــن أخــدره( ،»)151ويف ورود هاتــن
اللهجتــن  -عــى لســان شــخصية واحــدة يف الروايــة  -ملحــة
عابــرة ،وإشــارة رسيعــة تــي بالعالقــة القويــة التــي تربــط
الشــقيقتني :الكويــت والعــراق ،واســتخدام بعضهــم هلجــة
اآلخــر حبــا وإعجابــا ،ومــا حــدث ســابقا ْ
إن هــو إال ســحابة
صيــف تقشــعت ،وســتعود العالقــة أقــوى بــن البلديــن،
وتبقــى األخــوة بــن الشــعوب العربيــة مــا بقيــت هــذه اللغــة
خالــدة عــى مـ ِّـر العصــور.

خامتة البحث

هدفــت الدِّ راســة إىل الكشــف عــن الشــخصيات يف
روايــة «ســجني املرايــا» لكاتبهــا الروائــي الكويتــي ســعود
لــت إىل النتائــج التاليــة:
توص ُ
الســنعويس ،وقــد َّ
 يعــدُّ الكاتــب الكويتــي ســعود الســنعويس مــن الروائيــنالشــباب الذيــن شــقوا طريقهــم إىل عــامل الــرد بنتاجــه املميــز
ملجموعــة مــن الروايــات ،وهــو يســتمدُّ شــخصياته مــن
واقعــه االجتامعــي املحيــط بــه.
 عنايــة الســارد يف روايــة «ســجني املرايــا» بشــخصياته،( )150سجني املرايا ،ص.176
( )151السابق ،ص.155
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ـت مــع
فكانــت عنــرا مهــا يف حتريــك األحــداث ،وقــد أ َّلفـ ْ
العنــارص األخــرى عمــا فنيــا متكامــا.
 تتجــى يف شــخصيات الســنعويس أربعــة أبعــاد :جســمية،ونفســية ،واجتامعيــة ،وفكريــة ،ويتفــاوت وضوحهــا يف
الشــخصية الواحــدة حســب تصويــره هلــا ،وقــد تكاملــت
هــذه األبعــاد فيــا بينهــا مؤ ِّلفــة بذلــك شــخصية متكاملــة.
تــم تقســيم الشــخصيات يف روايــة «ســجني املرايــا» إىل
 ّقســمني كبرييــن :رئيســة ،وثانويــة ،وبعــض هذه الشــخصيات
مســاعدة للشــخصية املحوريــة الرئيســة ،وبعضهــا اآلخــر -
وهــو النــادر -معارضــة هلــا.
 تظهــر شــخصية «عبدالعزيــز» شــخصية حموريــة تــدورحوهلــا أحــداث الروايــة ،وال أبالــغ القــول إذا قلت َّ
إن الســارد
تبنــى هــذه الشــخصية للتعبــر هبــا عــا يــدور يف نفســه ،أو أهنــا
شــخصية قريبــة منــه.
 هنــاك شــخصيتان رئيســتان مســاعدتان اختذمهــا الســاردلالتــكاء عــى إحــكام العمــل الفنــي :إحدامهــا شــخصية
ريــم ،واألخــرى كاثريــن مــن أجــل االرتبــاط العاطفــي
ـفرا ،يف أثنــاء إقامتــه
ـرا وسـ ً
النفــي للبطــل يف الروايــة ،حـ ً
بالكويــت ،واألخــرى يف دراســته يف بريطانيــا.
 مجيــع الشــخصيات ســواء أكانــت الرئيســة املســاعدة،أو الثانويــة بجميــع تقســيامهتا ظلــت مرتبطــة بالشــخصية
املحوريــة ،لتحريــك األحــداث الروائيــة مــن حوهلــا.
 للشــخصية ارتبــاط كبــر بمكونــات الــرد األخــرى،فعالقتهــا باحلــدث واملــكان والزمــن عالقــة تكامليــة ،وقــد
ظهــرت جليــا يف «ســجني املرايــا» ،وشــكّلت بذلــك عمــا
فنيــا متكامــا.
 لتقديــم الشــخصية طريقتــان ،إمــا أن يتيــح الســاردللشــخصية أن تقــدم نفســها ،أو بطريقــة غــر مبــارشة ،إذ
تقــدم الشــخصية عــى لســان الســارد ،والســنعويس يف روايتــه
«ســجني املرايــا» اعتمــد الطريقــة الثانيــة يف تقديــم شــخصياته،
فــوردت عــى لســان الســارد.
 اســتطاع الكاتــب الســنعويس أن يرصــد جانبــا مهــا يفاملجتمــع اخلليجــي مــن خــال مناقشــة بعــض الظواهــر ،ومن
ذلــك :ظاهــرة اليتــم ،وتفــكك األرس ،وهجــر األقــارب،
والتحذيــر مــن رشب اخلمــر ،والتدخــن ،وخطــورة األخطــاء
الطبيــة ،وغريهــا.
 تنتقــد الروايــة اخلطــأ الــذي ارتكبــه النظــام العراقــي -آنــذاك  -يف غــزوه الكويــت ،متناســيا بذلــك حرمــة اجلــوار،
ووحــدة الديــن والعروبــة.
 -حتــث الراويــة عــى املعرفــة والثقافــة ،وخاصــة تع ّلــم اللغــة
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اإلنجليزيــة ،والبحــث عنهــا يف موطنهــا األصــي ،بحثــا عــن
تطويــر الــذات ،وخدمــة الوطــن وتقدمــه الثقــايف.

كام تويص الدراسة بام ييل:

 دراســة العنــارص الفنيــة األخــرى لروايــة« :ســجني املرايــا»،فهنــاك :اللغــة ،واألحــداث ،واملــكان ،والزمــن.
 دراســة الروايــات األخــرى للروائــي ســعود الســنعويسمــن أي زاويــة فنيــة يراهــا الباحــث ،حيــث اتســمت رواياتــه
بالســبك الفنــي املحكــم.
وهكــذا ،فقــد اتضــح مــن خــال مــا تقــدم َّ
أن الدراســة
قــد حاولــت تســليط الضــوء عــى بنــاء الشــخصية يف
روايــة «ســجني املرايــا» ،ملؤلفهــا الروائــي الكويتــي ســعود
الســنعويس ،وإبــراز أهــم مــا تضمنتــه مــن تقنيــات فنيــة تتعلق
يف موضــوع الشــخصية ،ســائال اهلل التوفيــق والعــون ،وصــى
اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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ثبت مصادر البحث ومراجعه
الكتب املطبوعة:

 .1األدب وفنونــه ،د .حممــد منــدور ،معهــد الدراســات
العربيــة العاليــة ،جامعــة الــدول العربيــة( ،حمــارضات ألقاهــا
املؤلــف عــى طلبــة الدراســات األدبيــة واللغويــة لعامــي
1962 -1961م1963 -1962 ،م).
 .2البطــل يف الروايــة الســعودية «دراســة نقديــة» ،حســن
حجــاب احلازمــي ،نــادي جــازان األديب ،الطبعــة األوىل،
1421هـــ 2000 ،م.
 .3بنــاء الروايــة «دراســة مقارنــة يف ثالثيــة نجيــب حمفــوظ»،
ســيزا قاســم ،مهرجــان القــراءة للجميــع ،مكتبــة األرسة،
(سلســلة إبــداع املــرأة)2004 ،م.
 .4بنــاء الروايــة عنــد حســن مطلــك «دراســة دالليــة» ،د.
عبدالرمحــن حممــد اجلبــوري ،املكتــب اجلامعــي احلديــث،
2012م.
 .5البنيــة الروائيــة يف نصــوص إليــاس فركــوح -تعــدد
الــدالالت وتكامــل البنيــات ،أ.د .حممــد صابــر عبيــد ،د.
سوســن البيــايت ،دار وائــل للنــر والتوزيــع ،عــان ،األردن،
الطبعــة األوىل2011 ،م.
 .6بنيــة الــرد يف القصــة القصــرة «ســليامن فيــاض نموذجا»،
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زيادات رواية أبي الحسن ابن العبد على رواية اللؤلؤي
جمعا ودراسة
في سنن أبي داود:
ً
إعداد د .فهد بن عبدالرمحن احلمودي
أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها
كلية أصول الدين بالرياض
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

امللخص

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي
بعــده ،وبعــد:

اعتنــى هــذا البحــث بروايــة أيب احلســن ابــن العبــد لســنن
أيب داود ،وهــذه الروايــة عدهــا علــاء احلديــث مــن أهــم

روايــات الســنن ،واعتنــى هبــا املــزي يف حتفــة األرشاف
فــأورد زياداهتــا عــى نســخة اللؤلــؤي املعتمــدة يف املــرق.
وقــد انفــرد ابــن العبــد بثامنيــة زوائــد وهــي الزوائــد الثامنية
األوىل التــي وردت يف هــذا البحــث ،وهنالــك بعــض

األحاديــث التــي ظنهــا بعــض املتأخريــن مــن الزوائــد بينــا

هــي مشــركة مــع رواة آخريــن مــن رواة الســنن ،وأمثلتهــا

هــي الزوائــد الثــاث األخــرة.

وألمهيــة نســخة ابــن العبــد بــدأ البحــث برتمجــة لــه ،وبعــد

ذلــك تــم رسد أســاء أحــد عــر راويـ ًا هــم رواة ســنن أيب
داود ،وترامجهــم وأقــوال العلــاء يف أمهيــة بعــض النســخ

وأمههــا نســخة اللؤلــؤي املشــهورة يف املــرق واهلنــد،

ونســخة ابــن داســة املشــهورة يف املغــرب وهــو آخــر مــن
حــدث عــن أيب داود ،ونســخة ابــن العبــد وفيهــا زوائــد

مل تــرد عنــد غــره ،وبقيــة النســخ مــع أمهيتهــا إال أهنــا مل

تشــتهر وفيهــا فــوت.

وهــذا البحــث يبــن دقــة علــاء احلديــث وعنايتهــم

باختــاف النســخ ،ومــا ذلــك إال ملكانــة الســنة النبويــة يف
قلوهبــم واســتمرار العنايــة بالســنة إىل يومنــا هــذا .وصــى

اهلل عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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Abstract
This paper focuses on the narrative of Abi
Alhasan Ibn Alabd of Sunan Abi Daowd,
this Narrative is one of the most important
versions of the Sunan. Among those who
mention this version Almizzi, where he
cites its addition to Al’lului whose version
is the most famous in the east. Ibn Alabd
had eight additions that are not to be found
in any other version, this paper shed a light
on those additions. There are other addition
in Ibn Alabd version that could be found in
other versions but not in Al’lului version,
this paper list three examples of them.
This paper begins with a biography of Ibn
Alabd, then a short biography of the other
eleven narrators of Sunan Abi Daowd,
then an elaboration of the important of
each version. The researcher explained
why Al’lului version is the most important
one in the Middle East and India while Ibn
Dasah is the most important one in North
Africa, yet Ibn Alabd version has additions
that are not to be found in either versions of
Al’Lului and Ibn Dasah.s
The conclusion of this paper shows how
thorough the scholars of Hadith are, how
carful the deal with the minute differences
between narratives, this shows the
importance of Sunnah and the continuous
care of its research.s

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة
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املقدمة

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ
بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل
فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال
إلــه إال اهلل وأشــهد أن حممــد ًا عبــده ورســوله ،صــى اهلل عليــه
وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلي ًام كثــر ًا إىل يــوم الديــن ،أمــا
بعد:
فــإن االشــتغال باحلديــث ومجــع طرقــه ومروياتــه وكالم
األئمــة فيــه مــن أجــل العلــوم .وملنزلــة ســنن أيب داود بــن
كتــب احلديــث ،كانــت العنايــة بروايــات الســنن والزيــادات
الــواردة فيهــا ذات أمهيــة ،خاصــة وأنــه قــد ورد يف كالم
األئمــة عــن روايــات ســنن أيب داود مــا يــدل عــى اختــاف
بــن تلــك الروايــات.
املــراد بالزيــادات يف روايــة ابــن العبــد عــى روايــة اللؤلــؤي
املــراد بالزيــادات مــا اســتقل بــه ابــن العبــد عــن بقيــة رواة
ســنن أيب داود مــن أحاديــث أو كالم عــن الــرواة .قــال
احلافــظ ابــن كثــر يف خمتــر علــوم احلديــث :الروايــات عنــد
أيب داود بكتابــه الســنن كثــرة جــدً ا ،ويوجــد يف بعضهــا مــن
الــكالم بــل واألحاديــث مــا ليــس يف األخــرى( .)1وقــد جــاء
يف آخــر خمطوطــة الرســالة التــي يف وصــف الســنن نــص ينقــل
عــن عــي بــن احلســن بــن العبــد ،وهــو قولــه :ســمعت كتــاب
الســنن مــن أيب داود ســت مــرار بقيــت مــن املــرة السادســة
بقيــة( .)2وممــا يؤكــد أمهيــة روايــة أيب احلســن ابــن العبــد قــول
الســبكي :وهــذه الروايــة فيهــا مــن الــكالم عــى مجاعــة مــن
الــرواة واألســانيد مــا ليــس يف روايــة اللؤلــؤي(.)3

خطة البحث (تقسيم مباحثه وفصوله)

بــدأ هــذا البحــث برتمجــة أيب احلســن ابــن العبــد ،ثــم
وأوردهتــا مرتبــة حســب ورودهــا يف كتــب الســنن ،وأحلقتهــا
بثــاث زيــادات أوردهــا املــزي يف التحفــة ،ومل تــرد يف الســنن،
فذكرهتــا حســب ورودهــا يف التحفــة.
اإلشــارة لروايــات ســنن أيب داود التســع .وبعــد ذلــك عــرض
للزيــادات الــواردة يف روايــة أيب احلســن ابــن العبــد عــى بقيــة
الروايــات وعددهــا إحــدى عــرة زيــادة .مــع العلــم أن
هــذه الزيــادات قــد تفــرد هبــا ابــن العبــد ،وهنالــك عــدد مــن
الزيــادات مل تــورد يف هــذا البحــث الشــراك ابــن العبــد مــع
اللؤلــوي فيهــا .والزيــادات الثــان األوىل ذكــرت يف الســنن،
( )1خمترص علوم احلديث ،البن كثري.41 ،
( )2رسالة أيب داود إىل أهل مكة ،أليب داود.13 ،
( )3املنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود ،للسبكي (.)19 /1

منهج البحث:

اعتمــد البحــث املنهــج االســتقرائي لكتــاب حتفــة األرشاف
أوالً ،ثــم عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود ،لشــمس احلــق
العظيــم آبــادي رمحــه اهلل ملعرفــة زيــادات ابــن العبــد عــى
نســخة اللؤلــؤي .وبعــد ذلــك متــت دراســة تلــك الزيــادات
مــن ناحيــة اإلســناد واملتــن ،وذلــك بذكــر مــا ذكــره بعــض
رشاح الســنن إليضــاح بعــض املعــاين.

سبب اختيار رواية اللؤلؤي أص ً
ال يقاس عليه:

اختــذ العلــاء روايــة اللؤلــؤي أصـ ً
ا يقارنــون بــه بقية النســخ،
ألن روايتــه مــن أصــح الروايــات ،ألهنــا آخــر مــا أمــى أبــو
داود ،وعليهــا مــات .ومــن املفيــد مــا ذكــره املباركفــوري
أن ابــن عســاكر (ت )571 :قــد ألــف كتابــه اإلرشاف عــى
معرفــة األطــراف ،الــذي مجــع فيــه أطــراف ســنن أيب داود
معتمــدً ا عــى روايــة اللؤلــؤي.

ســبب اختيــار املــزي ليكــون املرجــع يف اختــاف
النســخ:

أمــا املــزي (ت )742 :فقــد مجــع يف كتابــه حتفــة األرشاف
بمعرفــة األطــراف ،وأطــراف أحاديــث ســنن أيب داود مجعهــا
مــن الروايــات األربــع وهــي روايــات :اللؤلــؤي ،وابــن
داســة ،وابــن العبــد ،وابــن األعــرايب ،بحيــث يــورد حديــث
الســنن ثــم يقــول :أخرجــه أبــو داود يف بــاب كــذا ،فــإن كان
ذلــك احلديــث موجــو ًدا يف روايــة اللؤلــؤي يســكت عنــه وال
يقــول :إن هــذا احلديــث مــن روايــة اللؤلــؤي ســواء كان
ذلــك احلديــث يف باقــي الروايــات الثــاث موجــود ًا أم ال.
وإن مل يكــن احلديــث مــن روايــة اللؤلــؤي ،بــل مــن روايــة
الثالثــة اآلخريــن أو مــن روايــة واحــد منهــم فيقــول بعــد
إخراجــه :حديــث أيب داود يف روايــة ابــن داســة مثــاً ،أو
روايــة ابــن العبــد مث ـاً ،أو يف روايــة ابــن األعــرايب مث ـاً ،أو
يف روايــة هــؤالء الثالثــة أو اثنــن منهــم( .)4وفيــا يــي ذكــر
لتلــك الزيــادات.

الدراسات السابقة:

رشوط األئمــة اخلمســة ملحمــد بــن موســى احلازمــي مكتبــة
القــديس.
رشوط األئمة الستة ملحمد بن طاهر املقديس.
أبو داود  -حياته وسننه ،ملحمد بن لطفي الصباغ.
( )4عــون املعبــود ،للعظيــم آبــادي ()548/4؛ وانظــر أبــو داود حياتــه وســننه،
ملحمــد الصبــاغ .جملــة البحــوث اإلســامية ،العــدد األول.291 ،

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة

47

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
هــذا وبــاهلل التوفيــق وعليــه التــكالن ،وصــى اهلل وســلم
وبــارك عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
ترمجة أيب احلسن ابن العبد

اسمه:

عيل بن احلسن بن العبد ،أبو احلسن الوراق(.)5
وأخطــأ يف اســمه عــزت عبيــد الدعــاس يف تعليقــه عــى ســنن
أيب داود ،وحممــد إســحاق حممــد .حيــث ذكــر الدعــاس يف
مقدمــة كتــاب الســنن أليب داود تالمذتــه ،وعــدَّ منهــم :عــي
بــن احلســن بــن العبــد ،والصــواب عــي بــن احلســن بــن
العبــد( .)6كــا وهــم يف اســمه حممــد إســحاق حــن ترجــم
لــه ،فقــال :عــي بــن حممــد بــن العبــد الــوراق املعــروف بابــن
العبــد أبــو احلســن .والصحيــح أنــه عــي بــن احلســن ابــن
العبــد(.)7

شيوخه وتالميذه:

ســمع أبــا داود السجســتاين ،وعثــان بــن خــرزاذ األنطاكــي.
روى عنــه الدارقطنــي ،واحلســن بــن حممــد بــن ســليامن
الكاتــب ،وابــن الثــاج(.)8

روايته لسنن أيب داود:

ذكــره الذهبــي (ت )748 :يف ســر أعــام النبــاء يف مــن روى
عــن أيب داود فقــال :وعــي بــن احلســن بــن العبــد األنصــاري،
أحــد رواة الســنن(.)9
وأشــار احلافــظ املــزي إىل أنــه أحــد رواة الســنن ،حيــث ذكــر
يف مــن روى عــن أيب داود :وأبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن
العبــد األنصــاري أحــد رواة الســنن(.)10
كــا ذكــره ابــن حجــر (ت )852 :يف الــرواة عــن أيب
داود ،فقــال :وأبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن العبــد
األنصــاري ( . )11
( )5تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( 382 /11الرتمجة رقم .)6251
( )6سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)9 /1
( )7األصول الستة :رواياهتا ونسخها ،ملحمد إسحاق.333 ،
( )8تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( 382 /11الرتمجة رقم .)6251
( )9ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ( .)206 /13قــال حمقــق هــذا اجلــزء
مــن الســر عــي أبــو زيــد :ويف روايتــه مــن الــكالم عــى مجاعــة مــن الــرواة
واألســانيد مــا ليــس يف روايــة اللؤلــؤي .ثــم قــال املحقــق عــي أبــو زيــد عــن
روايــة اللؤلــؤي :وهــو أبــو عــي حممــد بــن أمحــد ،راوي الســنن عــن أيب داود،
رواهــا عنــه يف ســنة مخــس وســبعني ومائتــن ،وتعــد روايتــه مــن أجــود الروايات
وأكملهــا ألهنــا مــن آخــر مــا أمــى أبــو داود ،وهــي املتداولــة يف املــرق واهلنــد
( )10هتذيب الكامل ،للمزي (.)360 /11
( )11هتذيب التهذيب ،البن حجر (.)170 /4
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وفاته:

ترجــم لــه اخلطيــب البغــدادي (ت )463 :فقــال :أخربنــا
عبيــداهلل بــن عمــر الواعــظ عــن أبيــه ،قــال :ويف هــذه الســنة
 يعنــي ســنة ثــان وعرشيــن وثالثامئــة -مــات عــي بــن العبــدتــويف يــوم عرفــة ،التاســع مــن ذي احلجــة ،)328( ،وذكــر
ابــن الثــاج  -فيــا قــرأت بخطــه  -أنــه مــات يف ذي احلجــة
منهــا ،وقــال غــره تــويف يــوم عرفــة(.)12

التعريف بروايات سنن أيب داود
الرواية األوىل:

روايــة أيب الطيــب أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبدالرمحــن ابــن
األشــناين البغــدادي نزيــل الرحبــة.
قــال املــزي (ت :)654 :أحــد مــن روى عنــه كتــاب
الســنن( .)13وقــال الذهبــي (ت :)748 :راوي الســنن(.)14
وأشــار حمقــق كتــاب ســر أعــام النبــاء إىل ترمجتــه يف تاريــخ
بغــداد ،وخطــأه حممــد إســحاق وعلــل ذلــك بــأن اخلطيــب مل
يــرح بســاعه مــن أيب داود( ،)15والــذي يظهــر واهلل أعلــم أن
لــه ترمجــة يف تاريــخ بغــداد مل يــر فيهــا إىل أنــه روى الســنن،
وإنــا قــال :أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبدالرمحــن ،أبــو الطيــب.
نــزل الرحبــة وحــدث هبــا .كــا ذكــر اخلطيــب البغــدادي
حديثــا يرويــه أبــو بكــر حممــد بــن عبــداهلل بــن أبــان اهليتــي –
إمــاء يف املحــرم ســنة أربــع وأربعامئــة -حدثنــا أبــو الطيــب
أمحــد بــن إبراهيــم بــن عبدالرمحــن ،فالــذي يظهــر مــن خــال
هــذا التاريــخ توافــق زمــن الــراوي هنــا يف تاريــخ بغــداد مــع
الــراوي عــن أيب داود ،فوفــاة أيب داود كانــت ســنة  ،275وأيب
بكــر اهليتــي كان مولــده يف يــوم اخلميــس لثــان خلــون مــن
مجــادى اآلخــرة  ،321وتــويف يــوم عيــد الفطــر ســنة عــر
وأربعامئــة كــا ذكــر ذلــك اخلطيــب البغــدادي يف ترمجتــه(.)16
وعليــه فيكــون احتــال ســاع شــيخه أبــو الطيــب مــن أيب
داود احتــال كبــر .حــدّ ث بالرحبــة عــن الفضــل بــن ســهل
األعــرج وعــي بــن حــرب وغريهــم(.)17

( )12تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( 382 /11الرتمجة رقم .)6251
( )13هتذيب الكامل ،للمزي (.)360 /11
( )14سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)205 /13
( )15األصول الستة :رواياهتا ونسخها ،ملحمد إسحاق.336 ،
( )16تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( 475 /5الرتمجة رقم .)3027
( )17تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)16 /4
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الرواية الثانية:

رواية أيب عمرو أمحد بن عيل بن احلسن البرصي.
قــال عنــه املــزي :أحــد مــن روى عــن الســنن  .وقــال
الذهبــي :راوي الســنن عنــه(.)19
()18

الرواية الثالثة:

روايــة أيب ســعيد أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــر املعــروف
بابــن األعــرايب.
روى عنــه أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن حممــد بــن غالب
التــار ،وأبــو عمــر أمحــد بــن يعيــد بــن حــزم ،وأبــو حفــص
عمــر بــن عبدامللــك اخلــوالين .وليــس يف روايــة ابــن األعــرايب
مــن روايتــه عــن أيب داود كتــاب الفتــن واملالحــم ،واحلــروب،
واخلاتــم ،وســقط عنــه مــن كتــاب اللبــاس نحــو نصفــه ،وفاته
مــن كتــاب الوضــوء والصــاة أوراق كثــرة .قــال الشــيخ
العالمــة أبــو الضيــاء عبدالرمحــن بــن عــي بــن عمــر الديبــع
الشــيباين تلميــذ الســخاوي يف ثبتــه :وزاد بعضهــم :وفاتــه
أيضــا مــن كتــاب النــكاح( .)20قــال العظيــم آبــادي:
ففــي هــذه النســخة أيضــ ًا بعــض األحاديــث التــي ليســت
يف روايــة اللؤلــؤي( ،)21ويذكــر احلافــظ املــزي روايتــه
يف األطــراف .قــال عنــه املــزي :أحــد مــن روى كتــاب
الســنن( .)22وقــال الذهبــي :راوي الســنن بفــوت لــه(.)23
تــويف يف ذي القعــدة ،ســنة  340للهجــرة(.)24

الرواية الرابعة:

روايــة أيب عيســى إســحاق بــن موســى بــن ســعيد الرمــي.
والرمــي بفتــح الــراء وســكون امليــم وكــر الــام منســوب إىل
الرملــة مدينــة بفلســطني .ونســخته تقــارب نســخة ابن داســة.
روى عنــه احلافــظ أبــو عمــر أمحــد بــن دحيــم بــن خليــل(.)25
قــال اخلطيــب :أبــو عيســى الرمــي ،ســكن بغــداد
وحــدث هبــا عــن حممــد بــن عــوف احلمــي وأيب داود
السجســتاين وغريمهــا وكان عنــده عــن أيب داود كتــاب
( )18هتذيب الكامل ،للمزي (.)360 /11
( )19سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)205 /13
( )20غاية املقصود ،للعظيم آبادي.)40 /1( .
( )21غايــة املقصــود يف رشح ســنن أيب داود ،أليب الطيــب حممــد شــمس احلــق
العظيــم آبــادي.)40 /1( .
( )22هتذيب الكامل ،للمزي (.)360 /11
( )23سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)205 /13
( )24تذكرة احلفاظ ،للذهبي (.)852 /3
( )25غاية املقصود ،للعظيم آبادي.)40 /1( .

الســنن وروى عنــه أبــو العبــاس عبــداهلل بن موســى اهلاشــمي
وغــره ،وقــال الدارقطنــي ثقــة( .)26قــال عنــه املــزي :وراق أيب
داود( .)27ووصفــه الذهبــي بالــوراق( ،)28أي وراق أيب داود.
قــال اخلطيــب البغــدادي (ت :)463 :كان عنــده عــن أيب داود
كتــاب الســنن( .)29ومل يذكــر هــذه الروايــة الذهبــي يف تذكــرة
احلفــاظ وال احلافــظ املــزي يف األطــراف .تــويف يف مجــادى
األوىل 320 ،للهجــرة(.)30

الرواية اخلامسة:

روايــة أيب عــي حممــد بــن أمحــد بــن عمــرو اللؤلــؤي
البــري ( . )31

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

حــدث عــن أيب داود وغــره ،وعنــه احلســن بــن عــي بــن
جــع وآخــرون .وقــال الذهبــي يف
بــري وحممــد بــن أمحــد بــن ُ َ
موضــع آخــر يف ترمجــة اللؤلــؤي :قــال أبــو عمــر اهلاشــمي:
كان أبــو عــي اللؤلــؤي قــد قــرأ كتــاب الســنن عــى أيب داود
عرشيــن ســنة ،وكان يدعــى وراق أيب داود ،والــوراق يف لغــة
أهــل البــرة القــارئ للنــاس( .)34قــال أبــو الطيــب العظيــم
آبــادي :النســخة األوىل املروجــة يف ديارنــا اهلنديــة وبــاد
الــرق ،املفهومــة مــن الســنن أليب داود عنــد اإلطــاق نســخة
اللؤلــؤي .روى عــن أيب داود هــذه الســنن يف املحــرم ســنة
مخــس وســبعني ومائتــن ،وروايتــه مــن أصــح الروايــات،
ألهنــا آخــر مــا أمــى أبــو داود ،وعليهــا مــات.

( )26تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)365 /6
( )27هتذيب الكامل ،للمزي (.)360 /11
( )28سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)205 /13
( )29تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي ( 395 /6الرتمجة رقم .)3441
( )30عون املعبود ،للعظيم آبادي (.)136 /14
( )31تذكرة احلفاظ ،للذهبي (.)845 /3
( )32هتذيــب الكــال ،للمــزي ( .)361 /11قــال حمقــق الكتــاب بشــار عــواد
معــروف :ولعلهــا أجــود الروايــات.
( )33ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ( .)206 /13وقــال األرنــاؤوط يف حاشــية
التحقيــق معلقـ ًا عــى كالم الذهبــي :رواهــا عنــه يف ســنة مخــس وســبعني ومائتني،
وتعــد روايتــه مــن أجــود الروايــات وأكملهــا ألهنــا مــن آخــر مــا أمــى أبــو داود،
وهــي املتداولــة يف املــرق واهلنــد.
( )34سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)307 /15
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وأخــذ عــن اللؤلــؤي :اإلمــام أبــو عمــر القاســم ابــن جعفــر
بــن عبدالواحــد اهلاشــمي ،واحلافــظ أبــو عبــداهلل احلســن بــن
بكــر بــن حممــد الــوراق يعــرف باهلــراس .واللؤلــؤي منســوب
إىل بيــع اللؤلــؤ(.)35
وهــذه النســخة هــي التــي اعتمدهــا العلــاء الذيــن ألفــوا يف
األحــكام أو األطــراف كابــن عســاكر يف أطرافــه وابــن األثــر
يف جامــع األصــول ،فهــي التــي خلصهــا املنــذري وخــرج
أحاديثهــا وعليهــا رشح احلافــظ ابــن رســان( .ت،)844 :
واحلافــظ أبــو زرعــة العراقــي وحاشــية ابــن القيــم والســيوطي
والســندي وغريهــم وهــي املــراد عنــد اإلطــاق أخرجــه أبــو
داود( .)36تــويف ســنة  333للهجــرة(.)37

الرواية السادسة:

روايــة أيب بكــر حممــد بــن بكــر بــن عبدالــرزاق بــن داســة
التــار البــري(.)38
قــال عنــه املــزي كــا يف املطبــوع :أمحــد رواة الســنن( .)39وهــذا
خطــأ مــن حمقــق الكتــاب ،والصــواب كــا جــاء يف املخطــوط:
أبــو بكــر حممــد بــن بكــر بــن عبدالــرزاق ابــن داســة التــار
أحــد رواة الســنن( .)40قــال الذهبــي :مــن رواة الســنن(.)41
وقــال الذهبــي يف موضــع آخــر يف ترمجــة ابن داســة :وهــو آخر
مــن حــدث بالســنن كام ـ ً
ا عــن أيب داود ،وقــد عــاش بعــده
أبــو بكــر بــن النجــاد عامــن وعنــده عــن أيب داود أحاديــث
مــن الســنن( .)42وقــال أيضـ ًا :والزيــادات التــي يف روايــة ابــن
داســة حذفهــا أبــو داود آخــر ًا ألمــر رابــه يف اإلســناد( .)43قــال
أبــو الطيــب العظيــم آبــادي :وهــي مشــهورة يف بــاد املغــرب،
وتقــارب نســخته نســخة اللؤلــؤي ،وإنــا االختــاف بينهــا
بالتقديــم والتأخــر دون الزيــادة والنقصــان.
( )35غاية املقصود ،للعظيم آبادي.)40 /1( .
( )36عــون املعبــود ()135 /14؛ وغايــة املقصــود ( )39 /1كالمهــا للعظيــم
آبــادي؛ وخمتــر الســنن للمنــذري (.)10 /1
( )37تذكرة احلفاظ ،للذهبي (.)845 /3
( )38النجــوم الزاهــرة ()318 /3؛ شــذرات الذهــب ،البــن العــاد احلنبــي
(.)371 /2
( )39هتذيــب الكــال ،للمــزي ( .)361 /11قــال بشــار عــواد حمقــق الكتــاب:
هــي املتداولــة يف بــاد املغــرب.
( )40هتذيب الكامل ،للمزي (.)531 /1
( )41ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي ( .)206 /13وقــال األرنــاؤوط يف احلاشــية
معلقــ ًا عــى كالم الذهبــي :وروايتــه تقــارب روايــة اللؤلــؤي إال أهنــا ختتلــف
عنهــا يف التقديــم والتأخــر ،وهــي املتداولــة يف املغــرب ،وعليهــا اعتمــد اخلطــايب
يف رشحــه معــامل الســنن.
( )42سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)539-538 /15
( )43سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)307 /15
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قــال أبــو عمــر القاســم بــن جعفــر بــن عبدالواحــد اهلاشــمي
–الــراوي عــن اللؤلــؤي : -إن الزيــادات التــي يف ابــن داســة
حذفهــا أبــو داود آخــر ًا لــيء كان يريبــه يف إســناده فلذلــك
تفاوتــا .وعــى روايــة ابــن داســة رشح اخلطــايب ،ألنــه تلميــذ
ابــن داســة وعــن طريقــه روى الســنن(.)44
أخــذ عنــه اإلمــام أبــو ســليامن اخلطــايب كــا ســبق ،وأبــو
حممــد عبــداهلل بــن عبداملؤمــن القرطبــي مــن قدمــاء شــيوخ
ابــن عبدالــر .وقــال قرأتــه بالبــرة عــى أيب بكــر بــن داســة
ســنة مخــس وأربعــن وثالثامئــة .وأبــو عــي احلســن بــن حممــد
الروذبــاري ،وأبــو عمــر أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم ،وأبــو
حفــص عمــر بــن عبدامللــك اخلــوالين ،واإلمــام أبــو عــي
احلســن بــن داود الســمرقندي .وروى عنــه باإلجــازة أبــو
نعيــم األصبهــاين .قــال عــي القــاري يف رشح شــفاء القــايض
عيــاض :داســة بمهملتــن وختفيــف الثانيــة عنــد اجلمهــور
بــري ،وهــو أحــد رواة ســنن أيب داود(.)45

الرواية السابعة:

أبو سامل حممد بن سعيد بن محاد بن ماهان اجللودي.
قــال ابــن خــر اإلشــبييل :إهنــا أكمــل الروايــات( ،)46وبنحــوه
قــال الســيوطي( )47وصاحــب عــون املعبــود(.)48
تويف سنة  346للهجرة(.)49
قــال الســمعاين :اجللــودي بضــم اجليــم والــام ويف آخرهــا
الــدال املهملــة ،هــذه النســبة إىل اجللــود ،وهــي مجــع جلــد،
وهــو يبيعهــا أو يعملهــا .وأبــو ســامل اجللــودي روى عــن أيب
داود ســليامن بــن األشــعث كتــاب الســنن ،روى عنــه أبــو
القاســم بــن النحــاس املقــرئ وأبــو احلســن الدارقطنــي.
وذكــره ابــن شــاهني يف مجلــة الشــيوخ الثقــات ،كــا ذكــره
الذهبــي ضمــن تالمــذة أيب داود(.)50

( )44التقييد ،البن نقطة (.)33 /1
( )45غاية املقصود ،للعظيم آبادي.)40 /1( .
( )46فهرست ما رواه عن شيوخه (.)106
( )47تدريب الراوي ،للسيوطي (.)170 /1
( )48عون املعبود ،للعظيم آبادي (.)135 /14
( )49شذرات الذهب ،البن العامد احلنبيل (.)371 /2
( )50سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)206 /13

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة
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قــال الذهبــي يف ترمجــة أيب داود :حــدث عنــه الرتمــذي،
والنســائي ،وابنــه أبــو بكــر بــن أيب داود ،وأبــو عوانــة ،وأبــو
بــر الــدواليب ،وعــي بــن احلســن بــن العبــد ،وأبــو أســامة
حممــد بــن عبدامللــك ،وأبــو ســعيد ابــن األعــرايب ،وأبــو عــي
اللؤلــؤي ،وأبــو بكــر بــن داســة ،وأبــو ســامل حممــد بــن ســعيد
اجللــودي ،وأبــو عمــرو أمحــد بــن عــي ،فهــؤالء الســبعة رووا
عنــه ســننه( .)51وقــال اخلطيب يف ترمجتــه :وروى عــن أيب داود
السجســتاين كتــاب الســنن( .)52تــويف ســنة  329للهجــرة.

الرواية الثامنة:

رواية أيب أسامة حممد بن عبدامللك بن يزيد الرواس.
قــال املــزي :روى عنــه الســنن وفاتــه منــه مواضــع  .قــال
الذهبــي :راوي الســنن بفواتــات(.)54
()53

الرواية التاسعة:

روايــة أيب احلســن ابــن العبــد ،تقدمــت ترمجتــه .وأشــار
لروايــة ابــن العبــد العظيــم آبــادي ،فقــال :والروايــة الرابعــة
روايــة ابــن العبــد وهــي موجــودة يف أطــراف املــزي ،ويذكــر
روايتــه أيضــا احلافــظ ابــن حجــر يف فتــح البــاري ،ومل يذكــر
هــذه الروايــة النــووي يف هتذيــب األســاء(.)55
وهذه الرواية هي حمل الدراسة.
الزيــادات التــي انفــردت هبــا روايــة أيب احلســن ابــن العبــد
يف ســنن أيب داود عــى روايــة اللؤلــؤي بعــد مقارنــة روايــات
الســنن ،يف حتفــة األرشاف تبــن أن هنالــك ثــان زيــادات
انفــردت هبــا روايــة أيب احلســن ابــن العبــد ،تــم مجعهــا
ودراســتها يف هــذا البحــث .كــا متــت اإلشــارة لبعــض مــا قــد
ُيتوهــم أنــه زيــادة .قــال ابــن كثــر :الروايــات عنــد أيب داود
بكتابــه الســنن كثــرة جــد ًا ،ويوجــد يف بعضهــا مــن الــكالم
بل واألحاديث ما ليس يف األخرى(.)56

( )51طبقات احلفاظ ،للذهبي (.)591
( )52تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (.)891
( )53هتذيب الكامل ،للمزي (.)361 /11
( )54سري أعالم النبالء ،للذهبي (.)206 /13
( )55عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (.)203 /14
( )56خمترص علوم احلديث ،البن كثري .41

الزيادة األوىل :حديث الفضل بن يعقوب.

حدثنــا ابــن الــرح والفضــل بــن يعقــوب ،وهــذا لفظــه،
قــاال حدثنــا ســفيان عــن أيب الزبــر عــن عبــداهلل بــن بابــاه
عــن جبــر بــن مطعــم يبلــغ بــه النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
قــال« :ال متنعــوا أحــد ًا يطــوف هبــذا البيــت ويصــي أي ســاعة
شــاء مــن ليــل أو هنــار »،قــال الفضــل إن رســول اهلل صــى اهلل
ً ()57
عليــه وســلم قــال« :يــا بنــي عبــد منــاف ال متنعــوا أحــدا».
الــرح « :ال متنعــوا أحــد ًا» :حديــث ابــن الــرح ثابــت يف
روايــة اللؤلــؤي وحديــث الفضــل بــن يعقــوب يف روايــة ابــن
العبــد ،ومل يذكــره أبــو القاســم ،قالــه املــزي يف األطــراف.
ولــذا أكثــر النســخ خـ ٍ
ـال عــن حديــث الفضــل(.)58
قــال اخلطــايب :واســتدل بــه الشــافعي عــى أن الصــاة
جائــزة بمكــة يف األوقــات املنهــي فيهــا عــن الصــاة يف ســائر
البلــدان ،واحتــج لــه أيضــا بحديــث أيب ذر .وقولــه :إال بمكــة
فاســتثناه مــن بــن البقــاع .وذهــب بعضهــم إىل ختصيــص
ركعتــي الطــواف بفعلهــا يف أوقــات النهــي مــن بــن الصــاة،
وقالــوا إذا كان الطــواف بالبيــت غــر حمظــور يف يشء مــن
األوقــات وكان مــن ســنة الطــواف أن يصــي الركعتــن بعــده،
فقــد عقــل أن هــذا النــوع مــن الصــاة غــر منهــي عنــه.

( )57سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)1894
ختريــج احلديــث :رواه أمحــد يف مســنده قــال حدثنــا ســفيان بــه بلفــظ الفضــل
َــن ا ْب ِ
ــال َحدَّ َثنَــا َأ ِب ع ِ
اق َق َ
ــوب َق َ
ــح َ
ــال
ــن إِ ْس َ
( ،)16294وقــال َحدَّ َثنَــا َي ْع ُق ُ
ِ
َحدَّ َثنِــي َع ْبــدُ اللَِّ ْبــ ُن َأ ِب ن ِ
يــح عَــ ْن َع ْبــداللَِّ ْب ِ
َج ٍ
ــن َبا َبــا ُه بــه بلفــظ الفضــل
( ،)16311وقــال حدَّ َثنَــا ُم َمــدُ بــن ُعبي ٍ
ــد َق َ
ــال َحدَّ َثنَــا ُم ََّمــدٌ َي ْعنِــي ا ْبــ َن
َّ ْ ُ َ ْ
َ
الــرزَّ ِاق َوا ْبــ ُن َبكْــرٍ
اق بــه بلفــظ الفضــل ( ،)16328و َق َ
ــح َ
إِ ْس َ
ــال َحدَّ َثنَــا َع ْبدُ َّ
ـر ِن َأ ُبــو الزُّ َبـ ْ ِ
َقـ َ
ـج َقـ َ
ـال َحدَّ َثنَــا ا ْبـ ُن ُج َر ْيـ ٍ
ـر بــه بلفــظ الفضــل ()16333؛
ـال َأ ْخـ َ َ
ِ
ٍ
ـر ٍم َقـ َ
ـال َحدَّ َثنَــا ُسـ ْف َي ُ
ان
ـي ْبـ ُن َخـ ْ َ
والرتمــذي يف ســننه قــال َحدَّ َثنَــا َأ ُبــو َعـاَّ ر َو َعـ ُّ
ِ
بــه بلفــظ الفضــل ( )868قــال أبــو عيســىَ :وف ا ْل َبــاب َع ـ ْن ا ْبـ ِ
ـن َع َّبـ ٍ
ـاس َو َأ ِب
ِ
ِ
يــث ُج َب ْ ٍ
َذ ٍّر ريض اهلل عنهــمَ ،ق َ
ــر َح ِد ٌ
يســىَ :ح ِد ُ
يــح
يــث َح َســ ٌن َصح ٌ
ــال َأ ُبــو ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َو َقــدْ َر َوا ُه َع ْبــدُ اللَِّ ْب ـ ُن َأب نَجيـ ٍ
ـح َع ـ ْن َع ْبــداللَِّ ْبــن َبا َبــا َه أ ْي ًضــا؛ وابــن ماجــه يف
ِ
ان ْب ـ ُن ُع َي ْينَ ـ َة َع ـ ْن َأ ِب الزُّ َبـ ْ ِ
ي َيــى ْب ـ ُن َحكي ـ ٍم َحدَّ َثنَــا ُس ـ ْف َي ُ
ـر
ســننه قــال َحدَّ َثنَــا َ ْ
ب َنــا ُم ََّمــدُ ْبـ ُن َمن ُْصــورٍ
بــه بلفــظ الفضــل ()1254؛ والنســائي يف ســننه قــال َأ ْخ َ َ
ان بــه بلفــظ الفضــل ()585؛ وقــال َأ ْخب َنــا َعبــدُ اللَِّ بـن ُم َمــدِ
َقـ َ
ـال َحدَّ َثنَــا ُسـ ْف َي ُ
ْ
ْ ُ َّ
ََ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْبــن َع ْبدالر َّْحَــن قــال َحدَّ ثنَــا ُســف َيان بــه بلفــظ الفضــل (.)2924

احلكم عىل احلديث :قال الرتمذي حسن صحيح (.)868
( )58عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود ،للعظيــم آبــادي ( .)1894قــال
املنــذري :وأخرجــه الرتمــذي والنســائي وابــن ماجــه .وقــال الرتمــذي :حديــث
جبــر بــن مطعــم حديــث حســن صحيــح.

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة
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وقــال املباركفــوري :الظاهــر أن صــاة الطــواف مســتثناة
مــن األوقــات املنهيــة قــال املظهــر :فيــه دليــل عــى أن صــاة
التطــوع يف أوقــات الكراهــة غــر مكروهــة بمكــة لرشفهــا
لينــال النــاس مــن فضلهــا يف مجيــع األوقــات ،وبــه قــال
الشــافعي ،وعنــد أيب حنيفــة حكمهــا حكــم ســائر البــاد يف
الكراهــة لعمــوم العلــة وشــموهلا .قــال ابــن امللــك :والظاهــر
أن املــراد بقولــه وصــى أيــة ســاعة شــاء يف األوقــات الغــر
املكروهــة توفيقــا بــن النصــوص(.)59

الزيادة الثانية :حديث أمحد بن عبدة.

حدثنــا أمحــد بــن عبــدة الضبــي حدثنــا املغــرة بــن
عبدالرمحــن حدثنــي أبــو عبدالرمحــن عــن عمــرو بــن شــعيب

( )59حتفة األحوذي ،للمباركفوري (.)868
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عــن أبيــه عــن جــده أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
قــال« :ال نــذر إال فيــا يبتغــى بــه وجــه اهلل ،وال يمــن يف
()60
قطيعــة رحــم».
قــال املــزي :حديــث «ال طــاق فيــا ال يملــك احلديــث»
بطولــه وفيــه النــذر واليمــن يف قطيعــة الرحــم أخرجــه
أبــو داود يف الطــاق وابــن ماجــه فيــه ،وأخرجــه أبــو داود
يف النــذور عــن أمحــد بــن عبــدة الضبــي عــن املغــرة بــن
عبدالرمحــن عــن أبيــه

( )60سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)3273
ِ
ِ
ِ
ـم َحدَّ َثنَــا
ختريــج احلديــث :رواه أبــو داود يف ســننه قــال َحدَّ َثنَــا ُم ْســل ُم ْبـ ُن إ ْب َراهيـ َ
ـز بـن َعب ِدالصمـ ِ
ِ
ـد َقـ َ
الص َّبـ ِ
ـال َحدَّ َثنَــا
وحدَّ َثنَــا ا ْبـ ُن َّ
ه َشــا ٌم ح َ
ـاح َحدَّ َثنَــا َع ْبدُ ا ْل َع ِزيـ ِ ْ ُ ْ َّ َ
ــو َّر ُاق عَــ ْن ع َْم ِ
ــرو ْب ِ
ــن ُشــ َع ْي ٍ
ب بــه ()2190؛ ورواه أمحــد يف مســنده
ــر ا ْل َ
َم َط ٌ
ِ
ِ
ِ
َّحـ ِ
َّحـ ِ
ـح ُ
ـن
ـن ْب ـ ُن َأ ِب الزِّ َنــاد َع ـ ْن َع ْبدالر ْ َ
يســى َحدَّ َثنَــا َع ْبدُ الر ْ َ
َحدَّ َثنَــا إِ ْسـ َ
اق ْب ـ ُن ع َ
ـار ِ
الـ ِ
ث َعـ ْن ع َْمـ ِ
ـرو ْبـ ِ
ْبـ ِ
ـن ُشـ َع ْي ٍ
ب َنــا
ب بــه ()6732؛ وقــال َحدَّ َثنَــا ُه َشـ ْي ٌم َأ ْخ َ َ
ـن ْ َ
ِ
ِ
َ
ِ
ٍ
ـو ُل َعـ ْن ع َْمــرو ْبــن ُشـ َع ْيب بــه وفيــه زيــادة ()6780؛ وقــال َحدَّ َثنَــا
عَامـ ٌـر ْال ْحـ َ
ِ
ِ
ِ
َع ْبدُ ا ْل َع ِزيـ ِ
ِ
ٍ
ْ
ُ
َ
َ
ـو َّراق َع ـ ْن ع َْمــرو ْبــن ُش ـ َع ْيب بــه
الص َمــد َحدَّ ثنَــا َمطـ ٌـر الـ َ
ـز ْب ـ ُن َع ْبد َّ
ــح َ
اق عَــ ْن
بنَــا ُم ََّمــدُ ْبــ ُن إِ ْس َ
وفيــه زيــادة ()6781؛ وقــال َحدَّ َثنَــا َي ِزيــدُ َأ ْخ َ َ
ب بــه وفيــه زيــادة ()6932؛ وقــال َحدَّ َثنَــا َع ْبــدُ اللَِّ ْب ـ ُن َب ْكـ ٍ
ع َْمـ ِ
ـرو ْبـ ِ
ـن ُش ـ َع ْي ٍ
ـر
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ٍ
َ
ِ
َحدَّ َثنَــا عبيــداللَِّ ْب ـ ُن ْال ْخنَــس أ ُبــو َمالــك ْالزْ د ُّي َع ـ ْن ع َْمــرو ْبــن ُش ـ َع ْيب بــه
وفيــه زيــادة ( )6990قــال شــعيب األرنــؤوط :إســناده حســن؛ ورواه الرتمــذي
ِ
ِ
ـو ُل َعـ ْن
يف ســننه قــال َحدَّ َثنَــا َأ ْ َ
حــدُ ْبـ ُن َمنيـ ٍع َحدَّ َثنَــا ُه َشـ ْي ٌم َحدَّ َثنَــا عَامـ ٌـر ْالَ ْحـ َ
ـال و ِف ا ْلبــاب َع ـن َعـ ِـي ومعــاذِ
ع َْمـ ِ
ـرو ْبـ ِ
ـن ُش ـ َع ْي ٍ
ٍّ َ ُ َ
ْ
َ
ب بــه وفيــه زيــادة (َ )1181قـ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ْب ِ
َ
ٍ
ــن َج َب ٍ
ــل َو َجابــر َوا ْبــن َع َّبــاس َوعَائ َشــ َة ريض اهلل عنهــم َق َ
يســى:
ــال أ ُبــو ع َ
ٍ
ِ
ـث َعبـ ِ
ِ
ـن ع َْمـ ٍ
ـداللَِّ ْبـ ِ
ـرو َح ِديـ ٌ
شء ُر ِو َي ِف
ـح َو ُهـ َ
ـث َح َس ـ ٌن َصحيـ ٌ
َحديـ ُ ْ
ـو َأ ْح َسـ ُن َ ْ
ـى اللَُّ َع َليــهِ
ِ
ِ
ـو ُل َأ ْك َثـ ِ
ـل ا ْلع ْل ـ ِم م ـ ْن َأ ْص َحـ ِ
ـذا ا ْل َبـ ِ
ـر َأ ْهـ ِ
َهـ َ
ـي َصـ َّ
ْ
ـو َقـ ْ
ـاب َو ُهـ َ
ـاب النَّبِـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس َو َجابِـ ِ
ـر ْبـ ِ
ـب َوا ْبـ ِ
ـي ْبـ ِ
ـن َأ ِب َطالـ ٍ
ـن َع َّبـ ٍ
ـم ُرو َي َذلـ َ
ـن
َو َسـ َّل َم َوغ َْيهـ ْ
ـك َعـ ْن َعـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعبـ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـداللَِّ ريض اهلل عنهــم َو َســعيد ْبــن ا ُْل َسـ َّيب َو ْ
ـي
ْ
الَ َســن َو َســعيد ْبــن ُج َبـ ْ
ـر َو َعـ ِّ
ِ
ـد ِم ـن ُف َقهــاء التَّابِ ِعــنَ وبِــهِ
احـ ٍ
ـر و ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ش ْيـ ٍ
َ
ْ َ
ـح َو َجابــر ْبــن زَ ْيــد َوغـ ْ َ
ْبــن الُ َسـ ْـن َو ُ َ
ــال ِف ا َْلنْصوب ِ
ــن مســع ٍ
ــول َّ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َي ُق ُ
َ
ــة
ق
ه
َّــ
ن
أ
عنــه
اهلل
ريض
ود
ب
ا
ن
َــ
ع
ي
و
ر
و
ُ َ
ُ
ْ ْ َ ْ ُ
الشــافع ُّي َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هــا مــ ْن َأ ْه ِ
ــي َو َّ
ــل
إِنَّ َــا َت ْط ُل ُ
الشــ ْعبِ ِّي َوغ َْي َ
يــم الن ََّخع ِّ
ــق َو َقــدْ ُرو َي عَــ ْن إ ْب َراه َ
ان ال َّثــو ِري ومالِـ ِ
ِ
ـك ْبـ ِ
ـن َأ َنـ ٍ
ـس
ـم َقا ُلــوا إِ َذا َو َّقـ َ
ـو َقـ ْ
ـت ُنــزِّ َل َو ُهـ َ
ـو ُل ُسـ ْف َي َ ْ ِّ َ َ
ا ْلع ْلـ ِم َأنَّ ُـ ْ
ـال إِ ْن تَزَ وجـ ُ ِ
ـت َو ْق ًتــا َأ ْو َقـ َ
ـور ِة َكـ َ
ـذا
ـمى ا ْمـ َـر َأ ًة بِ َع ْينِ َهــا َأ ْو َو َّقـ َ
َّ ْ
ـت م ـ ْن ُكـ َ
َأ َّن ـ ُه إِ َذا َسـ َّ
ِ
ـذا ا ْل َبـ ِ
ـاب َو َقـ َ
ـارك َف َشــدَّ َد ِف َهـ َ
ـال إِ ْن
َفإِ َّن ـ ُه إِ ْن َتــزَ َّو َج َفإِنَّ َــا َت ْط ُلـ ُ
ـق َو َأ َّمــا ا ْب ـ ُن ا ُْل َبـ َ
َفعـ َـل َل َأ ُقـ ُ ِ
ِ
ِ
حــدُ إ ْن َتــزَ َّو َج َل آ ُمـ ُـر ُه َأ ْن ُي َفــار َق ا ْم َر َأ َتـ ُه و َقـ َ
ـي َحـ َـرا ٌم و َقـ َ
ـال
ـال َأ ْ َ
َ
ـول هـ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
لديــث ا ْبــن َم ْسـ ُعود َوإ ْن تَزَ َّو َج َهــا َل أ ُقـ ُ
ـول َ ْتـ ُـر ُم
إِ ْسـ َ
ـح ُق أ َنــا أجيــزُ ف ا َْلن ُْصو َبــة َ
ـة و ُذ ِكــر َع ـن َعبـ ِ
ِ
ِ
ـح ُق ِف َغـ ْ ِ
ـداللَِّ ْبـ ِ
ـار ِك
ْ ْ
ـع إِ ْسـ َ
َع َل ْيــه ا ْم َر َأ ُت ـ ُه َو َو َّسـ َ
ـن ا ُْل َبـ َ
ـر ا َْلن ُْصو َبـ َ َ
ِ
ِ
َأ َّنـ ُه ُســئ َل َعـ ْن َر ُجـ ٍ
ـف بِال َّطـ َ
ـم َبــدَ ا َلـ ُه َأ ْن َي َتــزَ َّو َج َهـ ْـل
ـل َح َلـ َ
ـاق َأ َّنـ ُه َل َي َتــزَ َّو ُج ُثـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـذا َف َقـ َ
ـول ا ْل ُف َق َهــاء ا َّلذيـ َن َر َّخ ُصــوا ف َهـ َ
َلـ ُه ُر ْخ َصـ ٌة بِـ َـأ ْن َي ْأ ُخـ َ
ـال َع ْبــدُ اللَِّ ْبـ ُن
ـذ بِ َقـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـو َل َح َّقــا م ـ ْن َق ْبـ ِ
َان َيـ َـرى َهـ َ
ـار ِك إِ ْن ك َ
ـل أ ْن ُي ْب َتـ َ
ـى َبــذه ا َْل ْســأ َلة َف َل ـ ُه أ ْن
ـذا ا ْل َقـ ْ
ا ُْل َبـ َ
ـذ بِ َقولـِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ـم َفــاَ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـي أ َحـ َّ
ـب أن َيأخـ ْ ْ
َي ْأ ُخــذ بق ْولـ ْ
ـم فأ َّمــا َم ـ ْن ل ْ َيـ ْـر َض َبــذا فل ـاَّ ا ْب ُتـ َ
ٍ
ِ
يــم ْبــ ُن ُم ََّمــد َق َ
َأ َرى َلــ ُه َذلِ َ
ــال
بنَــا إِ ْب َراه ُ
ــك؛ ورواه النســائي يف ســننه قــال َأ ْخ َ َ
ي َيــى َعـ ْن عبيــداللَِّ ْبـ ِ
ـر ِن ع َْمـ ُـرو ْبـ ُن ُشـ َع ْي ٍ
ـن ْالَ ْخنَـ ِ
ـس َقـ َ
ب بنحــوه
َحدَّ َثنَــا َ ْ
ـال َأ ْخـ َ َ
(.)3792

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
عبدالرمحــن بــن احلــارث بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن شــعيب
عــن أبيــه عــن جــده عبــداهلل بــن عمــرو .وحديــث أمحــد بــن
عبــدة يف روايــة ابــن العبــد ومل يذكــره أبــو القاســم(.)61
الــرح« :ال نــذر إال فيــا يبتغــي بــه وجــه اهلل» :احلديــث
ليــس مــن روايــة اللؤلــؤي ،ولــذا مل يذكــره املنــذري وإنــا
وجــد يف بعــض النســخ الصحيحــة.
ِ
النَّـ ْ
ـب؛ وهــو مــا َينْــذ ُره
ـذ ُر كــا جــاء يف لســان العــرب الن َّْحـ ُ
ِ
اإلنســان فيجعلــه عــى نفســه ن َْحبــ ًا واجبــ ًا ومجعــه ن ُ
ُــذور
ــمى يف كتــاب ِج ِ
ــراح ال َع ْمــد مــا جيــب يف
والشــافعي َس َّ
ِ
اجلراحــات مــن الدِّ يــات ن ْ
َــذر ًا قــال ولغــة َأهــل احلجــاز
كذلــك و َأهــل العــراق يســمونه األَ ْرش( .)62قــال يف املنتقــى:

وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي صــى
اهلل عليــه وســلم قــال« :ال نــذر إال فيــا ابتغــي بــه وجــه اهلل
تعــاىل» رواه أمحــد وأبــو داود .ويف روايــة أن رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم نظــر إىل أعــرايب قائــا يف الشــمس وهــو خيطب
فقــال« :مــا شــأنك؟» قــال نــذرت يــا رســول اهلل أن ال أزال
يف الشــمس حتــى تفــرغ ،فقــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه
وســلم« :ليــس هــذا نــذر ًا ،إنــا النــذر مــا ابتغــي بــه وجــه اهلل»
رواه أمحد(.)63

ويف النيــل :حديــث عمــرو بــن شــعيب أخرجــه أيضــا
البيهقــي ،وأورده احلافــظ يف التلخيــص وســكت عنــه .وقــد
أخرجــه بلفــظ أمحــد الطــراين ،قــال يف جممــع الزوائــد :فيــه
عبــداهلل بــن نافــع املــدين وهــو ضعيــف ،ومل يكــن يف إســناد أيب
داود ألنــه أخرجــه عــن أمحــد بــن عبــدة الضبــي عــن املغــرة
بــن عبدالرمحــن عــن أبيــه عبدالرمحــن عــن عمــرو بــن شــعيب
عــن أبيــه عــن جــده(.)64

الزيادة الثالثة :حديث احلارث بن مسكني.

حدثنــا أبــو داود قــال قــرئ عــى احلــارث بــن مســكني وأنــا
شــاهد أخربكــم ابــن وهــب قــال أخــرين مالــك عــن أيب
الزنــاد عــن عبدالرمحــن بــن هرمــز عــن أيب هريــرة أن رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :ال يــأيت ابــن آدم النــذر القــدر
بــيء مل أكــن قدرتــه لــه ،ولكــن يلقيــه النــذر القــدر قدرتــه،
( )61حتفة األرشاف ،للمزي (.)322 /6
( )62لسان العرب ،البن منظور (.)200 /5
( )63عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (.)3273
( )64نيل األوطار ،للشوكاين (.)279 /8

يســتخرج مــن البخيــل يــؤيت عليــه مــا مل يكــن يــؤيت مــن
()65
قبــل».
الــرح« :ال يــأيت ابــن آدم» منصــوب ألنــه مفعــول «النــذر»
بالرفــع فاعــل ال يــأيت «القــدر» مفعــول ثــان «بــيء مل أكــن
قدرتــه» أي الــيء ،واجلملــة صفــة لقولــه :بــيء ،وهــو مــن
األحاديــث القدســية ولكنــه مــا رصح برفعــه إىل اهلل تعــاىل.
«لــه» أي البــن آدم« ،ولكــن يلقيــه» بضــم اليــاء مــن اإللقــاء
أي ابــن آدم« ،النــذر» فاعلــه« ،القــدر» أي إىل القــدر« ،قدرتــه»
واجلملــة صفــة لقولــه :القــدر «يــؤيت» أي يعطــى البخيــل
«عليــه» أي عــى ذلــك األمــر الــذي بســببه نــذر ،كالشــفاء «مــا
مل يكــن يــؤيت» أي يعطــي البخيــل «عليــه» أي مــن قبــل النــذر.
ويف روايــة ملســلم «فيخــرج بذلــك مــن البخيــل مــا مل يكــن
البخيــل يريــد أن خيرجــه »،واحلديــث وجــد يف بعــض النســخ
الصحيحــة .وليــس مــن روايــة اللؤلــؤي :العبــد عــن أيب
داود .والعجــب مــن احلافــظ املــزي فإنــه مل يذكــره أصــا يف
األطــراف فإنــا راجعنــا نســختني مــن األطــراف فلــم نجــد
فيهــا هــذا احلديــث يف ترمجــة مالــك بــن أنــس عــن أيب الزنــاد
عــن األعــرج عــن أيب هريــرة.
وقــال احلافــظ يف الفتــح يف بــاب الوفــاء بالنــذر حتــت قوله :يف
روايــة شــعيب عــن أيب الزنــاد عــن األعــرج عــن أيب هريــرة:
«مل أكــن قدرتــه »،هــذا مــن األحاديــث القدســية لكــن ســقط
منــه الترصيــح بنســبته إىل اهلل عــز وجــل ،وقــد أخرجــه أبــو
داود يف روايــة ابــن العبــد عنــه مــن روايــة مالــك ،والنســائي
وابــن ماجــه مــن روايــة ســفيان الثــوري كالمهــا عــن أيب
الزنــاد .وأخرجــه مســلم مــن روايــة عمــرو بــن أيب عمــرو عن
األعــرج .وعنــد البخــاري يف أواخــر كتــاب القــدر مــن طريــق
مهــام عــن أيب هريــرة ولفظــه «مل يكــن قدرتــه ».ويف روايــة
للنســائي «مل أقــدره عليــه ».ويف روايــة ابــن ماجــه إال مــا قــدر
لــه ولكــن يغلبــه النــذر فأقــدر لــه .ويف روايــة مالــك «بــيء
مل يكــن قــدر لــه ولكــن يلقيــه النــذر إىل القــدر قدرتــه »،ويف
روايــة مســلم «مل يكــن اهلل قــدره لــه» وكــذا وقــع االختــاف

( )65سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)3288
ختريــج احلديــث :رواه أمحــد يف مســنده بنحــوه يف عــدة مواضــع (،)7207
()9964( ،)9329( ،)8847( ،)8137( ،)7985( ،)7295؛ والبخــاري
يف صحيحــه ()6316( ،)6235؛ ومســلم يف صحيحــه ()4332( ،)4331؛
والرتمــذي يف ســننه ()1538؛ وابــن ماجــه يف ســننه بنحــوه ()2123؛ والنســائي
يف ســننه بنحــوه (.)3805( ،)3804
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يف قولــه :فيســتخرج اهلل بــه مــن البخيــل ،ففــي روايــة مالــك
«ف ُيســتخرج بــه» عــى البنــاء ملــا مل يســم فاعلــه ،وكــذا يف روايــة
ابــن ماجــه والنســائي وعبــدة «ولكنــه يشء يســتخرج بــه مــن
البخيــل »،ويف روايــة مهــام «ولكــن يلقيــه النــذر وقــد قدرتــه
لــه أســتخرج بــه مــن البخيــل ».ويف روايــة مســلم «ولكــن
النــذر يوافــق القــدر فيخــرج بذلــك مــن البخيــل مــا مل يكــن
()66
البخيــل يريــد أن خيــرج».
الزيــادة الرابعــة :إيــراد حديــث أمحــد بــن صالــح يف بــاب
األيــان والنــذور.
حدثنــا أمحــد بــن صالــح حدثنــا ابــن وهــب أخــرين عمــرو
بــن احلــارث عــن عبيــداهلل بــن أيب جعفــر عــن حممــد بــن
جعفــر بــن الزبــر عــن عــروة عــن عائشــة ريض اهلل عنهــا أن
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :مــن مــات وعليــه صيــام
()67
صــام عنــه وليــه».
الــرح« :عــن عــروة عــن عائشــة» وأخرجــه البخــاري
ومســلم والنســائي.
قــال اخلطــايب :هــذا فيمــن لزمــه فــرض الصــوم ،إمــا نــذرا
وإمــا قضــاء عــن فائــت مثــل أن يكــون مســافرا ويقــدم
وأمكنــه القضــاء ففــرط فيــه حتــى مــات ،أو يكــون مريض ـ ًا
فيــرأ وال يقــي .وإىل ظاهــر هــذا احلديــث ذهــب أمحــد
وإســحاق وقــاال :يصــوم عنــه وليــه ،وهــو قــول أهــل الظاهر،
وتأولــه بعــض أهــل العلــم معنــاه أن يطعــم عنــه وليــه ،فــإذا
فعــل عنــه فقــد صــام عنــه ،وســمي اإلطعــام صيامــ ًا عــى
ســبيل املجــاز واالتســاع إذا كان الطعــام قــد ينــوب عنــه ومنــه
قــول اهلل ســبحانه أو عــدل ذلــك صيامــا فــدل عــى أهنــا
يتناوبــان يف احلكــم.
وذهــب مالــك والشــافعي إىل أنــه ال جيــوز صيــام أحــد عــن
أحــد وهــو قــول أيب حنيفــة وأصحابــه ،وقاســوه عــى الصــاة
ونظائرهــا مــن أعــال البــدن التــي ال مدخــل للــال فيهــا.
( )66عــون املعبــود رشح ســنن أيب داود ،للعظيــم آبــادي ()3288؛ وانظــر :فتــح
البــاري رشح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر العســقالين (.)9962
( )67سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)3311
ختريــج احلديــث :رواه أبــو داود يف ســننه ( )2400قــال أبــو داود :هــذا يف النــذر،
وهــو قــول أمحــد بــن حنبــل؛ ورواه أمحــد يف مســنده ()24446؛ والبخــاري يف
صحيحــه ()1952( ،)1851؛ ومســلم يف صحيحــه ()1147؛ والنســائي يف
ســننه (.)2919
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واتفــق أهــل العلــم عــى أنــه إذا أفطــر يف املــرض والســفر ثــم
مل يفــرط يف القضــاء حتــى مــات فإنــه ال يشء عليــه وال جيــب
اإلطعــام عنــه ،غــر قتــادة فإنــه قــال يطعــم عنــه ،وحكــي
ذلــك أيضــا عــن طــاووس(.)68
وهــذا احلديــث يف األيــان والنــذور يف روايــة ابــن العبــد كــا
يف بعــض نســخ األطــراف للمــزي ،واهلل أعلــم(.)69
الزيــادة اخلامســة :أثــر عــن ســعيد بــن جبــر ،مــن حديــث
حممــد بــن جعفــر.
حدثنــا حممــد بــن جعفــر بــن زيــاد قــال حدثنــا رشيــك عــن
ســامل عــن ســعيد بــن جبــر قــال :ال بــأس بالقرامــل .قــال أبــو
داود :كأنــه يذهــب إىل أن املنهــي عنــه شــعور النســاء .قــال
أبــو داود :كان أمحــد يقــول القرامــل ليــس بــه بــأس(.)70
الــرح« :ال بــأس بالقرامــل» مجــع قرمــل بفتــح القــاف
وســكون الــراء نبــات طويــل الفــروع لــن ،واملــراد بــه هنــا
خيــوط مــن حريــر أو صــوف يعمــل ضفائــر تصــل بــه املــرأة
شــعرها «كأنــه يذهــب» أي ســعيد بــن جبــر «أن املنهــي عنــه
شــعور النســاء» أي أن املمنــوع هــو أن تصــل املــرأة شــعرها
بشــعور النســاء وأمــا إذا وصلــت بغريهــا مــن اخلرقــة وخيــوط
احلريــر وغريمهــا فليــس بممنــوع.

()68عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي.)2400( ،
( )69عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي.)3311( ،
( )70سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين.)4171( ،
احلكم عىل احلديث:
هذا حديث موقوف عىل سعيد بن جبري من قوله.
قــال األلبــاين :وهــذا األثــر مــع ضعــف ســنده خيالــف حديــث معاويــة املتقــدم
رقــم ( )100فــإن يف بعــض الروايــات الصحيحــة عنــه أن رجــا جــاء بعصــا
عــى رأســها خرقــة ،فقــال معاويــة :أال وهــذا الــزور .قــال قتــادة :يعنــي مــا
يكثــر بــه النســاء أشــعارهن مــن اخلــرق ،أخرجــه مســلم وأمحــد .انتهــى .ويشــر
حلديــث ( )100ونصــه :وعــن ســعيد بــن املســيب قــال :قــدم معاويــة املدينــة
آخــر قدمــة قدمهــا فخطبنــا فأخــرج كبــة مــن شــعر قــال :مــا كنــت أرى أحــدا
يفعــل هــذا غــر اليهــود .إن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ســاه الــزور ،يعنــي
الواصلــة يف الشــعر .ويف روايــة أنــه قــال ألهــل املدينــة أيــن علامؤكــم؟ ســمعت
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ينهــى عــن مثــل هــذه ويقــول :إنــا هلكــت
بنــو إرسائيــل حــن اختــذ هــذه نســاؤهم ،أخرجــه البخــاري ومســلم والنســائي
وأمحــد .انظــر الــرح وفيــه أن وصــل الشــعر بغــر الشــعر مــن خرقــة ونحوهــا
داخــل يف النهــي .انظــر :األلبــاين ،غايــة املــرام يف ختريــج أحاديــث احلــال
واحلــرام (.)79/1
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قــال اخلطــايب :رخــص أهــل العلــم يف القرامــل ،ألن الغــرور
ال يقــع هبــا ألن مــن نظــر إليهــا مل يشــك يف أن ذلــك مســتعار.
وأثــر ســعيد بــن جبــر هــذا ليــس يف روايــة اللؤلــؤي ،وأورده
املــزي يف األطــراف يف املراســيل ،ثــم قــال :يف روايــة ابــن
العبــد وغــره(.)71

الزيادة السادسة :احلكم عىل إسناد حديث.

حدثنــا حممــد بــن العــاء أن زيــد بــن حبــاب أخربهــم عــن أيب
هــال عــن قتــادة أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم «كان
إذا رأى اهلــال رصف وجهــه عنــه ».قــال أبــو داود :ليــس
عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف هــذا البــاب حديــث
مســند صحيــح(.)72
الــرح« :عــن أيب هــال» هــو حممــد بــن ســليم املعــروف
بالــرايس «عــن قتــادة» هــو ابــن دعامــة تابعــي جليــل «كان
إذا رأى اهلــال رصف وجهــه عنــه ».قــال املنــاوي :حــذرا
مــن رشه لقولــه لعائشــة ريض اهلل عنهــا يف حديــث الرتمــذي:
«اســتعيذي بــاهلل مــن رشه فإنــه الغاســق إذا وقــب».
قــال البيضــاوي :ومــن رش غاســق :ليــل عظيــم ظالمــه ،إذا
وقــب :دخــل ظالمــه يف كل يشء ،وقيــل املــراد بــه القمــر
فإنــه يكســف فيغســق ،ووقوبــه دخولــه يف الكســوف ،كــذا
يف الــراج املنــر« .قــال أبــو داود :ليــس عــن النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم يف هــذا البــاب حديــث مســند صحيــح» هــذه
العبــارة مل توجــد يف بعــض النســخ واحلديــث املســند هــو مــا
اتصــل ســنده مرفوع ـ ًا إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم.
قــال املنــذري :هــذا احلديــث مرســل ،والــذي قبلــه أيضــا
مرســل ،وأبــو هــال هــذا ال حيتــج بــه .وقــال أبــو داود يف
روايــة ابــن العبــد «ليــس يف هــذا البــاب عــن النبــي صــى اهلل
()73
عليــه وســلم حديــث مســند صحيــح».
الزيادة السابعة :تضعيف أيب داود أليوب بن سويد.
حدثنــا أمحــد بــن عمــرو بــن الــرح حدثنــا أيــوب بــن ســويد
عــن أســامة بــن زيــد أنــه ســمع ســعيد بــن املســيب حيــدث
عــن رساقــة بــن مالــك بــن جعشــم املدجلــي قــال خطبنــا
( )71عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (.)4171
( )72ســنن أيب داود ،أليب داود السجســتاين ( .)5093قــال األلبــاين يف ضعيــف
ســنن أيب داود :ضعيــف اإلســناد (.)5093
( )73عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (.)5093

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــال« :خريكــم املدافــع
عــن عشــرته مــا مل يأثــم ».قــال أبــو داود :أيــوب بــن ســويد
()74
ضعيــف.
الــرح« :عــن ُساقــة» بضــم أولــه «بــن مالــك بــن ُجعشــم»
بضــم اجليــم والشــن املعجمــة بينهــا عــن مهملــة «خريكــم
املدافــع» أي الــذي يدفــع الظلــم عــن عشــرته أي :أقاربــه
املعــارش معهــم« .مــا مل يأثــم »،أي مــا مل يظلــم ويقــع باملدافعــة
يف اإلثــم والظلــم عــى املدفــوع.
«قــال أبــو داود :أيــوب بــن ســويد ضعيــف »،هــذه العبــارة
إنــا وجــدت يف بعــض النســخ.
قــال املنــذري :يف إســناده أيــوب بــن ســويد أبــو مســعود
احلمــري الســيباين قــدم مــر وحــدث هبــا .قــال أبــو داود
يف روايــة ابــن العبــد :أيــوب بــن ســويد الســيباين بفتــح الســن
املهملــة وســكون اليــاء آخــر احلــروف وبعدهــا بــاء بواحــدة
مفتوحــة وبعــد األلــف نــون منســوب إىل ســيبان بطــن مــن
محــر وهــو ضعيــف.
قــال حييــى بــن معــن :ليــس بــيء كان يــرق األحاديــث
وقــال عبــداهلل بــن املبــارك :ارم بــه ،وتكلــم فيــه غــر واحــد،
ويف ســاع ســعيد بــن املســيب مــن رساقــة املدجلــي نظــر ،فــإن
وفــاة رساقــة كانــت ســنة أربــع وعرشيــن عــى املشــهور ،وقــد
ولــد ســعيد بــن املســيب لثــاث ســنني بقيــت مــن خالفــة
عمــر ريض اهلل عنــه ،و ُقتــل عثــان ريض اهلل عنــه وهــو ابــن
مخــس عــرة ســنة فيكــون مولــده عــى هــذا ســنة عرشيــن أو
()75
إحــدى وعرشيــن فــا يصــح ســاعه منــه واهلل أعلــم.

ترمجة أيوب بن سويد:

أيــوب بــن ســويد الرمــي ،أبــو مســعود احلمــري الســيباين
بمهملــة مفتوحــة ثــم حتتانيــة ســاكنة ثــم موحــدة ،بالفتــح
والكــر .صــدوق خيطــئ ،مــن التاســعة ،روى لــه أبــو
داود والرتمــذي وابــن ماجــه .وقــال ابــن حبــان :يــروى
عــن حييــى بــن أبــى عمــرو الســيباين ويونــس بــن يزيــد
األيــي ،روى عنــه بــن أبــى الــرى وأهــل بلــده .وكان
رديء احلفــظ يتقــى حديثــه مــن روايــة ابنــه حممــد بــن
أيــوب عنــه ألن أخبــاره إذا ســرت مــن غــر روايــة ابنــه
( )74سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين (.)5120
( )75عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (.)5120

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
عنــه وجــد أكثرهــا مســتقيمة .حــج ثــم رجــع وركــب البحــر
فلــا أرشف عــى الرملــة غــرق وذلــك يف ســنة ثــاث وتســعني
ومائــة ،وقيــل ســنة اثنتــن ومائتــن(.)76
الزيادة الثامنة :احلكم عىل احلديث بأنه مرسل.
حدثنــا ابــن الــرح حدثنــا ابــن وهــب عــن ســعيد بــن
أيب أيــوب عــن حممــد بــن عبدالرمحــن املكــي يعنــي ابــن أيب
لبيبــة عــن عبــداهلل بــن أيب ســليامن عــن جبــر بــن مطعــم أن
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال« :ليــس منــا مــن دعــا
إىل عصبيــة ،وليــس منــا مــن قاتــل عــى عصبيــة ،وليــس منــا
()77
مــن مــات عــى عصبيــة».
الــرح :قــال املنــذري :قــال أبــو داود يف روايــة ابــن العبــد
هــذا مرســل ،عبــداهلل بــن أيب ســليامن مل يســمع مــن جبــر ،هذا
آخــر كالمــه .ويف إســناده حممــد بــن عبدالرمحــن املكــي وقيــل
فيــه العكــي ،قــال أبــو حاتــم الــرازي :هــو جمهــول وقــد أخرج
مســلم يف صحيحــه والنســائي يف ســننه مــن حديــث أيب هريــرة
بمعنــاه أتــم منــه ،ومــن حديــث جنــدب بــن عبــداهلل البجــي
خمتــرا(.)78
ترمجة عبداهلل بن أيب سليامن:
عبــداهلل بــن أيب ســليامن القــريش ،أبــو أيــوب األمــوي مــوىل
عثــان بــن عفــان ،ويقــال اســمه ســليامن .روى عــن جبــر
بــن مطعــم يف ســنن أيب داود حديــث «ليــس منــا مــن دعــا
إىل عصبيــة» وعــن أيب هريــرة يف األدب املفــرد ،للبخــاري يف
تعظيــم القطيعــة.
روى عنــه أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم الثقفــي
وإســحاق بــن عثــان الــكاليب ومحــاد بــن ســلمة وخــزرج بــن
عثــان الســعدي يف األدب املفــرد ،للبخــاري وخلــف بــن
إســاعيل اخلزاعــي وحممــد بــن عبدالرمحــن املكــي يف ســنن
أيب داود وأبــو املقــدام هشــام بــن زيــاد وقــال موســى بــن
إســاعيل عــن خــزرج بــن عثــان عــن أيب أيــوب ســليامن
( )76انظــر يف ترمجتــه :تاريــخ ابــن معــن ،البــن معــن ()49؛ التاريــخ الكبــر،
للبخــاري ()417 /1؛ اجلــرح والتعديــل ،البــن أيب حاتــم ()249 /2؛ ميــزان
االعتــدال ،للذهبــي ()287 /1؛ الكاشــف ()146 /1؛ هتذيــب التهذيــب،
البــن حجــر ()405 /1؛ الثقــات ،البــن حبــان ()125 /8؛ تقريــب التهذيــب،
البــن حجــر (.)616
( )77ســنن أيب داود ،أليب داود السجســتاين)5121( ،؛ حتفــة األرشاف ،للمــزي
()3188
( )78عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي.)5121( ،
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مــوىل عثــان عــن أيب هريــرة والصحيــح عبــداهلل بــن أيب
ســليامن .قــال عبدالرمحــن بــن أيب حاتــم :ســألت أيب عنــه
فقــال :كان مــن أكابــر أصحــاب محــاد بــن ســلمة يعنــي مــن
أكابــر مشــاخيه ،قلــت مــا حالــه؟ قــال :شــيخ .وذكــره ابــن
حبــان يف كتــاب الثقــات .روى لــه البخــاري يف األدب حديثــا
وأبــو داود آخــر ،وقــال أبــو داود فيــا روى عنــه أبــو احلســن
بــن العبــد :هــذا مرســل عبــداهلل بــن أيب ســليامن مل يســمع مــن
جبــر بــن مطعــم(.)79
يف هــذه الزيــادة أطلــق أبــو داود املرســل عــى مــا ســقط منــه
التابعــي فهــو واملنقطــع ســواء وهــذا رأي مجهــور الفقهــاء
واألصوليــن ،ومجاعــة مــن املحدثــن ،ولكــن رأي أكثــر
املحدثــن عــى خــاف ذلــك ،وفيــا يــي نســوق األقــوال
الــواردة يف تعريــف املرســل:
عــرف الســخاوي املرســل اصطالحــا فقــال :وأمــا يف
ّ
االصطــاح فـــمرفوع تابــع مــن التابعــن إىل النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم بالترصيــح أو الكنايــة عــى املشــهور عنــد أئمــة
املحدثــن مرســل ،كــا نقلــه احلاكــم وابــن عبدالــر عنهــم،
واختــاره احلاكــم وغــره ،ووافقهــم مجاعــة مــن الفقهــاء
واألصوليــن .وعــر عنــه بعضهــم كالقــرايف يف التنقيــح
بإســقاط الصحــايب مــن الســند ،وليــس بمتعــن فيــه ،ونقــل
احلاكــم تقييدهــم لــه باتصــال ســنده إىل التابعــي ،وقيــده يف
املدخــل بــا مل يــأت اتصالــه مــن وجــه آخــر.
والــرأي اآلخــر يف تعريــف املرســل هــو مــا نقــل عــن ابــن
عبدالــر يف مقدمــة التمهيــد ،قــال :املرســل أوقعــوه بإمجــاع
عــى حديــث التابعــي الكبــر عــن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم ،ومثــل بجامعــة منهــم قــال :وكذلــك مــن دوهنــم
ويســمى مجاعــة .وكذلــك يســمى مــن دوهنــم أيضــا ممــن
صــح لــه لقــاء مجاعــة مــن الصحابــة وجمالســتهم .ومثلــه
أيضــا مرســل مــن دوهنــم ،فأشــار هبــذا األخــر إىل مراســيل
صغــار التابعــن .وقــال آخــرون :ال يعنــي ال يكــون حديــث
صغــار التابعــن مرس ـاً ،بــل يســمى منقط ًعــا ألهنــم مل يلقــوا
مــن الصحابــة إال الواحــد أو االثنــن ،فأكثــر روايتهــم عــن
التابعــن.

( )79هتذيب الكامل ،للمزي ()3321؛ هتذيب التهذيب ،البن حجر
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و ُعـ ّـرف املرســل تعريف ـ ًا ثالث ـ ًا بأنــه مــا ســقط ٍ
راو مــن ســنده
ســواء كان يف أولــه أو آخــره ،أو بينهــا واحــد أو أكثــر ،كــا
يومــئ إليــه تنكــر ٍ
«راو »،وجعلــه اســم جنس ليشــمل ســقوط
ٍ
راو فأكثــر بحيــث يدخــل فيــه املنقطــع واملعضــل واملعلــق،
وهــو ظاهــر عبــارة اخلطيــب حيــث أطلــق االنقطــاع ،فإنــه
قــال يف كفايتــه :املرســل هــو مــا انقطــع إســناده بــأن يكــون
يف روايــة مــن مل يســمعه ممــن فوقــه .وقــال :ال خــاف بــن
أهــل العلــم أن إرســال احلديــث الــذي ليــس بمدلــس هــو
روايــة الــراوي عمــن مل يعــارصه كالتابعــن عــن النبــي صــى
اهلل عليــه وســلم ،وابــن جريــج عــن عبيــداهلل بــن عبــداهلل بــن
عتبــة ،ومالــك عــن القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر الصديــق،
أو عمــن عــارصه ومل يلقــه كالثــوري ،وشــعبة عــن الزهــري.
قــال :ومــا كان نحــو ذلــك ،فاحلكــم فيــه وكــذا فيمــن لقــي
مــن أضــاف إليــه ،وســمع منــه ،إال أنــه مل يســمع منــه ذلــك
احلديــث واحــد.
وحاصلــه التســوية بــن اإلرســال الظاهــر واخلفــي،
والتدليــس يف احلكــم ،ونحــوه قــول أيب احلســن بــن القطــان
يف بيــان الوهــم واإلهيــام :اإلرســال :روايــة الــراوي عمــن مل
يســمع منــه .وهــو الــذي حــكاه ابــن الصــاح عــن الفقهــاء
واألصوليــن ،بــل وعــن اخلطيــب ،فإنــه قــال :واملعــروف يف
الفقــه وأصولــه أن ذلــك كلــه أي املنقطــع واملعضــل يســمى
مرســاً .قــال :وإليــه ذهــب مــن أهــل احلديــث اخلطيــب،
وقطــع بــه ،ونحــوه قــول النــووي يف رشح مســلم :املرســل
عنــد الفقهــاء واألصوليــن واخلطيــب ومجاعــة مــن املحدثــن:
مــا انقطــع إســناده عــى أي وجــه كان ،فهــو عندهــم بمعنــى
املنقطــع فــإن قولــه :عــى أي وجــه كان ،يشــمل االبتــداء
واالنتهــاء ،ومــا بينهــا الواحــد فأكثــر .وممــن رصح بنحــوه
مــن املحدثــن احلاكــم فإنــه قــال يف املدخــل وتبعــه البغــوي
يف رشح الســنة :وهــو قــول التابعــي أو تابــع التابعــي :قــال
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وبينــه وبــن الرســول قــرن
أو قرنــان ،وال يذكــر ســاعه مــن الــذي ســمعه ،يعنــي يف رواية
أخــرى .ولكــن الــذي مشــى عليــه يف علومــه خــاف ذلــك.
وكــذا أطلــق أبــو نعيــم يف مســتخرجه عــى التعليــق مرس ـاً.
وممــن أطلــق املرســل عــى املنقطــع أبــو زرعــة ،وأبــو حاتــم،
ثــم الدارقطنــي ،ثــم البيهقــي ،بــل رصح البخــاري يف حديــث
إلبراهيــم بــن يزيــد النخعــي ،عــن أيب ســعيد اخلــدري بأنــه
مرســل لكــون إبراهيــم مل يســمع مــن أيب ســعيد .وكــذا رصح
هــو وأبــو داود يف حديــث لعــون بــن عبــداهلل بــن عتبــة بــن
مســعود عــن ابــن مســعود بأنــه مرســل لكونــه مل يــدرك ابــن
مســعود ،والرتمــذي يف حديــث البــن ســرين عــن حكيــم بــن

حــزام بأنــه مرســل وإنــا رواه ابــن ســرين عــن يوســف بــن
ماهــك عــن حكيــم ،وهــو الــذي مشــى عليــه أبــو داود يف
مراســيله يف آخريــن( .)80وهــذه الزيــادة عنــد ابــن العبــد تبــن
عملي ـ ًا تعريــف أيب داود للمرســل بأنــه أي انقطــاع يف الســند.
الزيادة التاسعة :حديث مسدد.
وممــا ليــس يف املطبــوع مــن ســنن أيب داود مــا ذكــره املــزي يف
حديــث «مــن قــال يف القــرآن مــن غــر علــم فليتبــوأ مقعــده
مــن النــار »،رواه أبــو داود يف العلــم عــن مســدد ،عــن أيب
عوانــة ،عــن عبداألعــى عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن
عبــاس ريض اهلل عنهــا مرفوع ـ ًا( .)81ثــم قــال يف االســتدراك
عــى ابــن عســاكر حديــث أيب داود يف روايــة أيب احلســن ابــن
العبــد ومل يذكــره أبــو القاســم.

()3803؛ الثقات ،البن حبان ( /5الرتمجة .)3708
( )80فتح املغيث ،للسخاوي (.)173-170
( )81حتفة األرشاف ،للمزي (.)423 /4
ختريــج احلديــث :رواه أمحــد يف مســنده قــال حدثنــا وكيــع حدثنــا ســفيان حدثنــا
عبداألعــى بــه ( ،)2069وقــال حدثنــا مؤمــل حدثنــا ســفيان بــه (.)2429
احلكــم عــى احلديــث :احلديــث ضعيــف؛ مــداره عــى عبداألعــى ،وهــو
ضعيــف.
عــن حييــى بــن ســعيد  :ســألت ســفيان الثــوري عــن أحاديــث عبداألعــى عــن
ابــن احلنفيــة فضعفهــا .وقــال أمحــد بــن حنبــل عــن عبدالرمحــن بــن مهــدي :كل
يشء روى عبداألعــى عــن حممــد بــن احلنفيــة إنــا هــو كتــاب أخــذه مل يســمعه.
وقــال غــره عــن ابــن مهــدي :ســألت ســفيان عــن حديــث عبداألعــى فقــال:
نــرى أنــه كتــاب ابــن احلنفيــة ومل يســمع منــه شــيئا .وقــال عمــرو بــن عــي :كان
عبدالرمحــن بــن مهــدي ال حيــدث عنــه ،ســمعته يقــول :مــا أدري كيــف أحــدث
عــن عبداألعــى ،واحــد يقــول :عــن ابــن احلنفيــة ،وآخــر يقــول :عــن أيب
عبدالرمحــن ،وآخــر يقــول عــن ســعيد بــن جبــر ،قــال :وكان حييــى بــن ســعيد
حيدثنــا
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وقــد نســبه أليب داود ابــن كثــر يف التفســر ،فقــال :ورواه
أبــو داود عــن مســدد ،عــن أيب عوانــة ،عــن عبداألعــى بــه،
مرفوعــا( .)82واحلديــث ورد يف إحيــاء علــوم الديــن بلفــظ:
ـوأ مقعــده مــن النــار )83(».قــال
مــن فــر القــرآن برأيــه فليتبـ ّ
العراقــي :أخرجــه الرتمــذي مــن حديــث ابــن عبــاس ريض
اهلل عنهــا وحســنه وهــو عنــد أيب داود يف روايــة ابــن العبــد
وعنــد النســائي يف الكبــر.
احلديــث أخرجــه الرتمــذي وصححــه وابــن األنبــاري يف
املصاحــف والطــراين يف الكبــر والبيهقــي يف الشــعب كلهــم
مــن روايــة عبداألعــى عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس
ريض اهلل عنهــا بلفــظ« :مــن قــال يف القــرآن بغــر علــم بــدل
قولــه برأيــه ».وأخرجــه أبــو داود والرتمــذي وقــال غريــب
والنســائي يف الكبــر وابــن جريــر والبغــوي وابــن األنبــاري
وابــن عــدي والطــراين والبيهقــي ،كلهــم مــن روايــة ســهيل
بــن أيب حــزم القطفــي عــن ابــن عمــران اجلــوين عــن جنــدب
بــن عبــداهلل ريض اهلل عنــه «مــن قــال يف القــرآن برأيــه فأصــاب
فقــد أخطــأ »،ويف روايــة للرتمــذي وغــره «مــن قــال يف كتــاب
اهلل» ويف روايــة «مــن تكلــم يف القــرآن »،ويف البــاب عــن ابــن
عمــر وجابــر وأيب هريــرة ريض اهلل عنهــم فحديــث ابــن عمــر
ريض اهلل عنهــا لفظــه «مــن فــر القــرآن برأيــه فأصــاب
كتبــت عليــه خطيئــة لــو قســمت بــن العبــاد لوســعتهم»،
ولفــظ حديــث جابــر ريض اهلل عنــه «مــن قــال يف القــرآن برأيــه
فقــد اهتمنــي »،ولفــظ حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه «مــن
فــر القــرآن برأيــه وهــو عــى وضــوء فليعــد وضــوءه »،أخرج
هــؤالء الثالثــة أبــو منصــور الديلمــي يف مســند الفــردوس
وطرقهــن ضعــاف بــل األخــر منكــر جــد ًا.
عــن عبداألعــى .وقــال عبــداهلل بــن أمحــد بــن حنبــل عــن أبيــه :ضعيــف
احلديــث .وقــال أبــو زرعــة :ضعيــف احلديــث ربــا رفــع احلديــث وربــا وقفــه.
وقــال عبدالرمحــن بــن أيب حاتــم :ســألت أيب عنــه فقــال :ليــس بقــوي .وقــال أبــو
أمحــد بــن عــدي :قــد حــدث عنــه الثقــات وحيــدث عــن ســعيد بــن جبــر وابــن
احلنفيــة وأيب عبدالرمحــن الســلمي وغريهــم بأشــياء ال يتابــع عليهــا .روى لــه
األربعــة( .هتذيــب الكــال ،للمــزي)4482 ،
( )82تفســر القــرآن العظيــم البــن كثــر ،بتحقيــق احلوينــي ( .)123 /1قــال
احلوينــي يف احلاشــية :كــا يف أطــراف املــزي ( ،)423 /4وهــذا احلديــث ال
يوجــد يف نســخ الســنن التــي بأيدينــا ألهنــا مــن روايــة اللؤلــؤي ،وقــد وقــع يف
روايــة ابــن العبــد كــا قــال العراقــي يف ختريــج اإلحيــاء ()37 /1؛ والزبيــدي يف
اإلحتــاف ( .)526 /4وابــن العبــد هــو عــي بــن احلســن بــن العبــد األنصــاري،
أحــد رواة ســنن أيب داود.
( )83ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ،للعراقي ( 37 /1برقم .)113
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الزيــادة العــارشة :احتــال خمالفــة ابــن العبــد لبقيــة الــرواة
يف روايــة أيب اخلصيــب.
قــال املــزي :ويف األوهــام (رزيــن بــن عبدالرمحــن) .وقــع
يف «روايــة ابــن العبــد عــن أيب داود»  -يف روايــة عقيــل بــن
طلحــة عــن أيب اخلصيــب  -قــال أبــو داود :رزيــن بــن
عبدالرمحــن عــن ابــن عمــر ،يف «قيــام الليــل »،هكــذا عنــده،
وســائر الــرواة عــن أيب داود يف هــذا احلديــث قالــوا :قــال
أبــو داود :أبــو اخلصيــب زيــاد بــن عبدالرمحــن ،وهــذا هــو
الصحيــح ،انتهــى.
قــال مغلطــاي :وفيــه نظــر ،مــن حيــث إن روايــة ابــن العبــد
ليســت خمالفــة لروايــة غــره ،بــل هــي هــي ،كــذا ألفيتــه يف
نســختني صحيحتــن مــن روايــة أيب احلســن ابــن العبــد،
إحدامهــا بخــط أيب منصــور عــي بــن أيب عــي بــن حممــد بــن
احلســن احلــراين ،كتبهــا ورواهــا عــن القــايض أيب حممــد
عبــداهلل بــن حممــد بــن عبــداهلل بــن األكفــاين عــن ابــن العبــد،
وعليهــا ســاعات قديمــة وحديثــة ،ونــص مــا
فيهــا :ثنــا عثــان بــن أيب شــيبة أن حممــد بــن جعفــر حدثهــم
عــن شــعبة عــن عقيــل بــن طلحــة قــال ســمعت أبــا اخلطيــب.
قــال أبــو داود :زيــاد بــن عبدالرمحــن عــن ابــن عمــر ،احلديث.
فينظــر ،واهلل تعــاىل أعلــم(.)84
الزيــادة احلاديــة عــرة :احتــال تفــرد روايــة ابــن العبــد
بذكــره حســن بــن الســائب.
أورد مغلطــاي يف ترمجــة احلســن بــن الســائب بــن أيب لبابــة
األنصــاري املــدين ،أخــو حجــاج ،مــا يــي:
وقــول املــزي :قــال البخــاري يف التاريــخ :قــال حممــد أخربنــا
عبــداهلل أخربنــا حممــد بــن أيب حفصــة عــن الزهــري عــن
الســائب بــن أيب لبابــة عــن أبيــه ،فيــه نظــر؛ لســقوط احلســن
بــن الزهــري والســائب ،كــذا هــو يف غــر مــا نســخة مــن
التاريــخ :أخربنــا حممــد بــن أيب حفصــة عــن الزهــري عــن
حســن بــن الســائب بــن أيب لبابــة عــن أبيــه فذكــره .وزعــم
املــزي يف زوائــد األطــراف أن يف روايــة ابــن العبــد عــن أيب
داود :رواه يونــس عــن ابــن شــهاب عــن بعــض بني الســائب،
ورواه الزبيــدي عــن ابــن شــهاب فقــال :عــن حســن(.)85

( )84إكامل هتذيب الكامل ،ملغلطاي ( 382 /4رقم .)1595
( )85املزي ،حتفة األرشاف (.)315 /8
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وهــو يفهــم منــه أن غــر ابــن العبــد مل يذكــر هــذا ،وليــس
بــيء ،فإنــه ثبــت أيضــ ًا يف روايــة ابــن داســة والرمــي.
قلــت :فهــذه الزيــادة عنــد ابــن العبــد عــى روايــة اللؤلــؤي
ثابتــة ،لكنــه مل يتفــرد هبــا حيــث ثبتــت يف روايــة ابــن داســة
والرمــي(.)86

اخلامتة

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي بعــده،
وبعــد:
اعتنــى هــذا البحــث بروايــة ابــن العبــد لســنن أيب داود ،وهــذه
الروايــة عدهــا علــاء احلديــث مــن أهــم روايــات الســنن،
واعتنــى هبــا املــزي يف حتفــة األرشاف فــأورد زياداهتــا عــى
نســخة اللؤلــؤي املعتمــدة يف املــرق .وقــد انفــرد ابــن العبــد
بثــان زوائــد وهــي الزوائــد الثــان األوىل التــي أوردهتــا،
وهنالــك بعــض األحاديــث التــي ظنهــا بعــض املتأخريــن مــن
الزوائــد بينــا هــي مشــركة مــع رواة آخريــن مــن رواة الســنن،
وقــد أوردت أمثلتهــا يف آخــر البحــث وهــي الزوائــد الثــاث
األخــرة.
وألمهيــة نســخة ابــن العبــد بــدأ البحــث برتمجــة لــه ،وبعــد
ذلــك تــم رسد أســاء أحــد عــر راويــ ًا هــم رواة ســنن أيب
داود ،وترامجهــم وأقــوال العلــاء يف أمهيــة بعــض النســخ
وأمههــا نســخة اللؤلــؤي املشــهورة يف املــرق واهلند ،ونســخة
ابــن داســة املشــهورة يف املغــرب وهــو آخــر مــن حــدث عــن
أيب داود ،ونســخة ابــن العبــد وفيهــا زوائــد مل تــرد عنــد غــره،
وبقيــة النســخ مــع أمهيتهــا إال أهنــا مل تشــتهر وفيهــا فــوت.
وهــذا البحــث يبــن دقــة علــاء احلديــث وعنايتهــم باختــاف
النســخ ،ومــا ذلــك إال ملكانــة الســنة النبويــة يف قلوهبــم
واســتمرار العنايــة بالســنة إىل يومنــا هــذا .وال تــزال الســنة
تنتقــل مــن خلــف إىل خلــف ،نســأل اهلل تعــاىل أن يرزقنــا
العنايــة بالســنة النبويــة .ونســأل اهلل أن يرزقنــا الفهــم بالديــن،
واتبــاع هــدي خاتــم األنبيــاء واملرســلني نبينــا حممــد عليــه
أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.

( )86الرتاجــم الســاقطة مــن كتــاب إكــال هتذيــب الكــال ملغلطــاي ،إرشاف
عــي الصيــاح.177-176 .

فهد بن عبدالرمحن احلمودي :زيادات رواية أيب احلسن ابن العبد عىل رواية اللؤلؤي يف سنن أيب داود :مج ًعا ودراسة

59

جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
املراجع
ابــن أيب حاتــم ،أبــو حممــد عبدالرمحــن التميمــي الــرازي
(ت .)327:اجلــرح والتعديــل .حيــدر آبــاد الدكــن :مطبعــة
جملــس دائــرة املعــارف اإلســامية1372 ،هـــ ،الطبعــة األوىل،
تســعة أجــزاء.
ابــن حبــان ،حممــد بــن حبــان التميمــي البســتي (ت.)354:
الثقــات .حتــت مراقبــة خــان ،حممــد عبداملعيــد .حيدرآبــاد
الدكــن :مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة،1973 ،
الطبعــة األوىل ،عــرة أجــزاء.
ابــن حبــان .الصحيــح .حتقيــق األرنــاؤوط ،شــعيب .بــروت:
مؤسســة الرســالة ،1993 ،الطبعــة الثانيــة ،ثامنيــة عــر جزء ًا.

اإلســامي ،1405 ،الطبعــة الثالثــة.
البخــاري ،أبــو عبــداهلل إســاعيل بــن إبراهيــم اجلعفــي (ت:
 .)256التاريــخ الكبــر .بــروت :مؤسســة الكتــب الثقافيــة،
 ،1986الطبعــة األوىل ،ثامنيــة أجــزاء.
البخــاري .اجلامــع الصحيــح وهــو صحيــح البخــاري .انظــر
فتــح البــاري ،البــن حجــر.
البغــدادي ،أمحــد بــن عــي بــن اخلطيــب (ت .)392 :تاريــخ
بغــداد .بــروت :دار الكتــب العلميــة ،د .ت ،.د .ط.
البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي (ت.)458 :
الســنن الكــرى ويف ذيلــه :اجلوهــر النقــي ،البــن الرتكــاين.
بــروت :دار املعرفــة.1992 ،

ابــن حنبــل ،أبــو عبــداهلل أمحد بــن حممــد الشــيباين (ت.)241:
املســند .بــروت :مؤسســة الرســالة .املــرف العــام عبــداهلل
الرتكي .مخســون جــزء ًا ،الطبعــة األوىل1413 ،هـــ 1993 -م.

الرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى (ت .)297 :ســنن
الرتمــذي ،وهــو اجلامــع الصحيــح .حتقيــق أمحــد شــاكر،
أمحــد .بــروت :دار الكتــب العلميــة ،1987 ،الطبعــة األوىل.

ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر القــريش البــري
الدمشــقي (ت .)774 :الباعــث احلثيــث رشح اختصــار علــوم
احلديــث .حتقيــق شــاكر ،أمحــد حممــد .بــروت :دار الكتــب
العلميــة ،2010 ،الطبعــة الثانيــة.

احلنفــي ،أبــو عبــداهلل ،عــاء الديــن مغلطــاي بــن قليــج
بــن عبــداهلل (ت .)762 :إكــال هتذيــب الكــال يف أســاء
الرجــال .حتقيــق حممــد ،أبــو عبدالرمحــن عــادل وأبــو حممــد
أســامة بــن إبراهيــم .القاهــرة :الفــاروق احلديثــة للطباعــة
والنــر ،2001 ،الطبعــة األوىل.

ابــن معــن ،أبــو زكريــا حييــى (ت .)233 :تاريــخ  -روايــة
الــدوري .حتقيــق نــور ســيف ،أمحــد حممــد .مكــة املكرمــة:
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث اإلســامي،1979 ،
الطبعــة األوىل ،أربعــة أجــزاء.
ابــن نــارص الديــن ،شــمس الديــن حممــد بــن عبــداهلل القيــي
الدمشــقي (ت .)842 :توضيــح املشــتبه يف ضبــط أســاء
الــرواة وأنســاهبم وألقاهبــم وكناهــم .حتقيــق العرقســويس،
حممــد نعيــم .بــروت :مؤسســة الرســالة1993 ،م ،الطبعــة
األوىل ،عــدد األجــزاء .9
آل إبراهيــم ،حممــد إســحاق حممــد .األصــول الســتة :رواياهتــا
ونســخها .الريــاض :د .ن.2009 ،.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن (ت .)1420 :غايــة املــرام
يف ختريــج أحاديــث احلــال واحلــرام .بــروت :املكتــب
60

اخلطــايب ،أبــو ســليامن محــد بــن حممــد (ت .)388 :معــامل
الســنن ،مــع حاشــية الســنن .حتقيــق الدعــاس ،عــزت عبيــد.
القاهــرة :دار احلديــث ،1970 ،الطبعــة األوىل.
اخلطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي (ت.)463 :
تاريــخ بغــداد .بــروت :دار الكتــب العلميــة ،د .ت ،.د .ط.
اثنــان وعــرون جــزء ًا.
الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عثــان (ت:
 .)748تذكــرة احلفــاظ .حيــدر آبــاد الدكــن :مطبعــة دائــرة
املعــارف العثامنيــة ،1956 ،الطبعــة الثالثــة.
الذهبــي .ســر أعــام النبــاء .أرشف عــى حتقيــق الكتــاب
وخــرج أحاديثــه األرنــاؤوط ،شــعيب .بــروت :مؤسســة
الرســالة ،1989 ،الطبعــة السادســة ،مخســة وعــرون جــزء ًا.
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الذهبــي .الكاشــف .حتقيــق وتعليــق عطيــة ،عــزت عــي
وموســى حممــد املوشــى .القاهــرة :دار النــر،1972 ،
الطبعــة األوىل ،ثالثــة أجــزاء.
الذهبــي .ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال .حتقيــق البجــاوي،
عــي .بــروت :دار املعرفــة ،1963 ،أربعــة أجــزاء.
الســبكي ،حممــود خطــاب (ت .)1352 :املنهــل العــذب
املــورود رشح ســنن أيب داود .القاهــرة :مطبعــة االســتقامة،
 ،1361الطبعــة األوىل ،عــرة جملــدات.
السجســتاين ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث (ت.)275 :
ســنن أيب داود .إعــداد الدعــاس ،عــزت عبيــد وعــادل الســيد.
بــروت :دار احلديــث للطباعــة والنــر والتوزيــع،1969 ،
الطبعــة األوىل ،مخســة أجــزاء.
السجســتاين .ســنن أيب داود .حتقيــق حممــد ،عــادل وعــاد
عبــاس .القاهــرة :مركــز البحــوث بــدار التأصيــل ،الطبعــة
األوىل2015 ،م.
السجســتاين .رســالة أيب داود إىل أهــل مكــة .بــروت :دار
العربيــة.2010 ،
السجســتاين .املراســيل .حتقيــق األرنــؤوط ،شــعيب .بــروت:
مؤسســة الرســالة ،1998 ،الطبعــة الثانيــة.
الســخاوي ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن عبدالرمحــن .فتــح املغيــث
بــرح الفيــة احلديــث للعراقــي .القاهــرة :مكنبــة الســنة،
.2003
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي .نيــل األوطــار .القاهــرة :دار
احلديــث ،1993 ،الطبعــة األوىل ،ثامنيــة أجــزاء.
الصبــاغ ،حممــد .أبــو داود حياتــه وســننه .الريــاض :جملــة
البحــوث اإلســامية ،إصــدار وزارة الشــؤون اإلســامية
باململكــة العربيــة الســعودية ،العــدد األول ،اإلصــدار :مــن
رجــب إىل رمضــان لســنة 1395هـــ ،كتــاب العــدد.
الصيــاح ،عــي .الرتاجــم الســاقطة مــن كتــاب إكــال هتذيــب
الكــال ملغلطــاي :مــن ترمجــة احلســن البــري إىل ترمجــة
احلكــم بــن ســنان .حتقيــق طــاب وطالبــات شــعبة التفســر

واحلديــث يقســم الثقافــة اإلســامية بجامعــة امللــك ســعود.
الريــاض :دار املحــدث 1425 ،ه ،الطبعــة األوىل.
العســقالين ،أمحــد بــن عــي ابــن حجــر (ت .)852 :إحتــاف
املهــرة .حتقيــق مركــز خدمــة الســنة والســرة .املدينــة املنــورة:
جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف ومركــز خدمــة
الســنة والســرة النبويــة باملدينــة ،1994 ،الطبعــة األوىل19 ،
جــزء ًا.

العســقالين .اإلصابــة يف متييــز الصحابــة .بــروت :دار إحيــاء
الــراث العــريب .أربعــة أجــزاء ،الطبعــة األوىل1328 ،هـــ.

العســقالين .تقريــب التهذيــب .حلــب :دار الرشــيد .حتقيــق
عوامــة ،حممــد .الطبعــة الثالثــة1411 ،هـــ.
العســقالين ،أمحــد بــن عــي بــن حجــر .هتذيــب التهذيــب.
القاهــرة :دار الكتــاب اإلســامي ،د .ت ،.د .ط .إثنــا عــر
جــزء ًا.

العســقالين .فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري .القاهــرة:
دار الريــان للــراث .رقمــه عبدالباقــي ،حممــد فــؤاد ،وقــام
بإخراجــه وراجــع جتاربــه حمــب الديــن اخلطيــب .ثالثــة عــر
جــزء ًا ،الطبعــة األوىل1407 ،هـــ 1986 -م.
5القزوينــي ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه (ت:
 .)275الســنن .حتقيــق عبدالباقــي ،حممــد فــؤاد .القاهــرة:
مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،د .ط ،د .ت.
العظيــم آبــادي ،حممــد شــمس احلــق (ت .)1329 :عــون
املعبــود رشح ســنن أيب داود .بــروت :دار الفكــر،1995 ،
أربعــة عــر جــزءا.
املــزي ،مجــال الديــن أبــو احلجــاج يوســف (ت.)742 :
حتفــة األرشاف .حتقيــق رشف الديــن ،عبدالصمــد .بــروت:
املكتــب اإلســامي ،1983 ،الطبعــة الثانيــة.
املــزي .هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال .حققــه وضبــط
نصــه وعلــق عليــه معــروف ،بشــار عــواد .بــروت :مؤسســة
الرســالة ،1992 ،الطبعــة الثانيــة ،مخســة وثالثــون جــزء ًا.
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم (ت:
 .)630لســان العــرب .بــروت :دار صــادر ،د .ت ،.الطبعــة
األوىل15 ،جــزءا.
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االحتياجات التدريبية لمعلمي ومعلمات الرياضيات
المطور
بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في ضوء متطلبات منهج الرياضيات
ّ
د .خالد بن حممد اخلز ّيم

األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس – كلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

امللخص

هدفــت الدراســة إىل حتديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
ومعلــات الرياضيــات باملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف ضــوء
متطلبــات املنهــج املطــور مــن خــال التعــرف عــى وجهــة نظــر
املعلمــن واملعلــات يف تلــك املرحلتــن.
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )26معلــ ًا و ( )40معلمــة
بمجمــوع ( )66معلـ ًا ومعلمــة بنســبة ( )%80.49مــن جمتمــع
الدراســة .واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ،وكانــت
االســتبانة هــي أداة مجــع البيانــات.
ومن أبرز النتائج التي توصلت هلا الدراسة ما ييل:
1 .1حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال إعــداد وختطيــط
الــدروس عــى متوســط حســايب( )4.22وهــو يقــع يف
املســتوى (عاليــة جــد ًا).
2 .2حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال إســراتيجيات
وطرائــق التدريــس عــى متوســط حســايب( )4.20وهــو
يقــع يف املســتوى (عاليــة).
3 .3حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال تنفيــذ التدريــس
عــى متوســط حســايب( )4.36وهــو يقــع يف املســتوى
(عاليــة جــد ًا).
4 .4حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم عــى متوســط حســايب( )3.62وهــو
يقــع يف املســتوى (عاليــة).
5 .5حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال التقويــم عــى
متوســطحســايب()3.99وهــويقــعيفاملســتوى(عاليــة).
6 .6ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر اجلنــس (معلــم
– معلمــة) يف مجيــع املجــاالت مــا عــدا جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم ،وجمــال التقويــم حيــث وجــدت فــروق
ذات داللــة إحصائيــة لصالــح املعلمــن.
7 .7ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر املرحلــة (متوســط
– ثانــوي) يف مجيــع املجــاالت مــا عــدا جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة
إحصائيــةلصالــح معلمــي ومعلــات املرحلــةالثانويــة.
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Abstract

This study aimed at identifying the training needs of math’s
teachers of intermediate and secondary grades from the
teachers’ perspective with respect to the requirements of
the developed curriculum.
The study sample consisted of (66) teachers representing
)(80.49%) of study population. It was divided into (26
male and (40) female. In this study, the descriptive
method was applied, and the questionnaire was used to be
as the study tool of gathering data.
The most important findings in this study were:
1- The mean score on the training needs questionnaire
in the field of Designing and Planning the Lessons
was (4.22) which is considered very high.
2- The mean score on the training needs questionnaire
in the field of Teaching Strategies and Methods was
(4.20) which is considered high.
3- The mean score on the training needs questionnaire
)in the field of Teaching Implementing was (4.36
which is considered very high.
4- The mean score on the training needs questionnaire
in the field of Learning Materials and Technologies
was (4.62) which is considered high.
5- The mean score on the training needs questionnaire
in the field of Assessment was (3.99) which is
considered high.
6- There are no statistically significant differences
that can be attributed to variable of gender (male
– female) in all fields, but, Learning Materials and
Technologies and Assessment were the only fields
where statistically significant differences could be
found in favor of male teachers.
7- There are no statistically significant differences on
)the variable of grade (intermediate - secondary
in all fields. However, Learning Materials and
Technologies was the only field where statistically
significant differences could be found in favor of
secondary teachers; both male and female.

املطور
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مقدمة الدراسة

تعــد عمليــة التدريــب أثنــاء اخلدمــة أحــد العمليــات املهمــة
الســتمرار تطويــر أداء العاملــن ،وتــزداد أمهيــة التدريــب يف
امليــدان الرتبــوي ألنــه جمــال إنســاين متطــور باســتمرار.
ويذكــر ( )2003,Colmanأن غالبيــة دول العــامل هتتــم
بالتدريــب لرفــع وزيــادة الكفــاءة البرشيــة ،وإن اختلفــت
درجــات هــذا االهتــام بــن العــامل املتقــدم ،والعــامل الــذي
يقــف عــى أبــواب التقــدم ،والعــامل النامــي ،فمعظــم الــدول
تعــي أمهيــة التدريــب.
وتــويل سياســة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية
التدريــب الرتبــوي أمهيــة بالغــة ،واعتربتــه عمليــة مســتمرة.
(احلقيــل.)1424 ،
إن عمليــة إعــداد املعلــم قبــل اخلدمــة مهــا بــذل فيهــا مــن
جهــد ليســت كافيــة لكــي يواصــل املعلــم حتقيــق مهامــه
بدرجــة كافيــة مــن النجــاح ،فالتعليــم شــأنه شــأن أي نشــاط
إنســاين آخــر يتطــور يف اهلــدف واملضمــون واألســلوب متأثــر ًا
يف هــذا بالتطــورات االجتامعيــة واالقتصاديــة والعلميــة
والثقافيــة ،وتطــور مفاهيمنــا وأســاليبنا الرتبويــة والنفســية
نتيجــة البحــث العلمــي املســتمر يف هــذا املجــال( .متــويل،
.)391 :2004
وتظهــر احلاجــة مســتمرة للعاملــن يف امليــدان الرتبــوي إىل
تطويــر كفاياهتــم الرتبويــة ملواجهــة التحديــات ومواكبــة
األنــاط املتجــددة مــن التطــور.
وأوصــت العديــد مــن الدراســات بأمهيــة التدريــب املســتمر
للمعلــم ،كــا يف دراســة حســن( )2011التــي أكــدت
عــى رضورة عقــد وزارة التعليــم برامــج تدريبيــة مســتمرة
للمعلمــن وفــق معايــر حمــددة.
وأكــد نيكلوس وجاكســون ()2010,Nichols & Jachson
عــى رضورة تدريــب معلمــي الرياضيــات وفقــ ًا للمرحلــة
والصفــوف الدراســية التــي يعمــل فيهــا ،ويتطلــب ذلــك
تدريــب املعلمــن عــى ممارســة مهنــة التدريــس وكيفيــة
التعامــل مــع املناهــج املطــورة.
وقــد أوىص املؤمتــر العلمــي احلــادي عــر جلمعيــة تربويــات
الرياضيــات :واقــع تعليــم وتعلــم الرياضيــات عــام 2011
باالهتــام بتدريــب معلمــي الرياضيــات والعمــل عــى رفــع
مســتواهم املهنــي.
ويشــر بيودويــن ( )2003,Beaudoinإىل أن حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة هــو املدخــل العلمــي حلــل الكثــر
مــن مشــكالت تدريــب املعلمــن ،وجعــل التدريــب ذا فائــدة
حقيقيــة يف تكويــن املعلــم.

ويذكــر ســليامن( )1997أن عمليــة حتديــد االحتياجــات
التدريبيــة متثــل املرحلــة األوىل مــن مراحــل عمليــات
التدريــب ،كــا تعــد مــن أهــم اخلطــوات الرئيســة عنــد
التخطيــط للتدريــب.
بينــا يشــر رشيــف وســلطان( )1983أن الربنامــج التدريبــي
النابــع مــن احتياجــات حمــددة وذاتيــة تعــد مــن أنجــح
الربامــج مــن حيــث حتقيــق اهلــدف وإقبــال املعلمــن عليهــا.
وأوصــت دراســة العمــري( )2010بــرورة حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات ،بينــا
أكــدت العديــد مــن الدراســات ومنهــا العليــان(،)1431
والزكــري( ،)1432واحلــريب( )1432عــى رضورة حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات
باملراحــل املختلفــة يف مقــررات منهــج الرياضيــات املطــور.
ولقــد بنيــت مناهــج الرياضيــات املطــورة وفقــ ًا لبعــض
االجتاهــات الرتبويــة احلديثــة ،وبعــض اإلجــراءات اجلديــدة
ممــا يتطلــب وجــود مهــارات تدريســية خاصة هبــذه السلســلة،
فقــد اعتمــدت عــى مدخــل املعايــر املعتمــد عــى النظريــة
البنائيــة ،واســتخدم جمموعــة مــن طرائــق التدريــس احلديثــة.
ويذكــر الشــايع وعبداحلميــد( )2011أن مــن أبــرز التحديات
التــي تواجــه املناهــج املطــورة والتــي تعيــق تطبيقهــا ،وحتقيــق
األهــداف املنشــودة ,هــو عــدم كفايــة التدريــب املتعلــق
بمعلمــي ومعلــات الرياضيــات لتدريــس املناهــج املطــورة.
وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل وجــود قصــور
يف مســتوى أداء معلمــي ومعلــات الرياضيــات يف تدريــس
املناهــج املطــورة والتــي طبقــت بصــورة جتريبيــة عــام
1430ه عــى جمموعــة حمــددة مــن املــدارس ،ثــم عممــت
عــى مجيــع مــدارس اململكــة العربيــة الســعودية منــذ عــام
1432/1431هـــ مثــل دراســة كل مــن :املطــردي(،)1431
والقحطــاين( ،)2010واملغــرة( ،)1432والبلــوي
وغالــب( ،)2012واخلطيــب( ،)2012ممــا جيعــل الدراســة
احلاليــة تســعى إىل حتديــد االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــن
واملعلــات ومــن ثــم العمــل عــى بنــاء برامــج تدريبيــة تســهم
يف رفــع مســتواهم.

مشكلة الدراسة:

نظــر ًا ملــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســات املطــردي(،)1431
والقحطــاين( ،)2010واملغــرة( ،)1432والبلــوي
وغالــب( ،)2012واخلطيــب( )2012مــن وجــود قصــور
يف أداء معلمــي ومعلــات الرياضيــات يف اململكــة العربيــة
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الســعودية.
وحيــث قامــت اململكــة العربيــة الســعودية بعمليــة تطويــر
شــامل عــى مناهــج الرياضيــات والعلــوم يســتند إىل معايــر
عامليــة ،ويرتكــز عــى آخــر مــا توصلــت إليــه األبحــاث يف
هــذا املجــال ،فقــد أنتجــت هــذه املناهــج املطــورة احتياجــات
تدريبيــة جديــدة.
ومــن هنــا نشــأت فكــرة الدراســة ،وظهــرت احلاجــة إىل
حتديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات
باملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف ضــوء متطلبــات منهــج
الرياضيــات املطــور.
وملواجهــة مشــكلة الدراســة أمكــن صياغــة الســؤال
الرئيــس التــايل« :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلامت
الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف ضــوء متطلبــات
منهــج الرياضيــات املطــور؟»

أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:
1مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيات
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال إعــداد وختطيــط
الــدروس؟
2مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيات
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال إســراتيجيات
وطرائــق التدريــس؟
3مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيات
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال تنفيــذ التدريس؟
4مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيات
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال وســائل وتقنيــات
التعليــم؟
5مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيات
باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال التقويم؟
6هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة يف حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــر (اجلنــس -
املرحلــة)؟

أهداف الدراسة:

هدفــت هــذه الدراســة بشــكل رئيــس إىل حتديــد االحتياجــات
التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات باملرحلتــن املتوســطة
والثانويــة يف ضــوء متطلبــات املنهــج املطــور مــن خــال
التعــرف عــى وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات هباتــن
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املرحلتــن.

أمهية الدراسة:

1 .1قــد تســهم هــذه الدراســة يف ســد الفجــوة بــن الواقــع
واملأمــول يف أداء معلمــي ومعلــات الرياضيــات وفــق
متطلبــات املنهــج املطــور.
2 .2قــد تســتفيد إدارة التدريــب بــوزارة التعليــم مــن نتائــج
هــذه الدراســة يف تقديــم برامــج تدريبيــة يف ضــوء
االحتياجــاتالتدريبيــةملعلمــيومعلــاتالرياضيــات.
3 .3قد تفتح هذه الدراسة آفاق ًا لدراسات علمية أخرى.

حدود الدراسة :تقترص هذه الدراسة عىل احلدود التالية:
احلــدود املوضوعيــة :االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
ومعلــات الرياضيــات باملرحلتــن املتوســطة والثانويــة
يف ضــوء متطلبــات املنهــج املطــور يف املحــاور( :إعــداد
وختطيــط الــدروس ،إســراتيجيات وطرائــق التدريــس ،تنفيــذ
التدريــس ،وســائل وتقنيــات التعليــم ،التقويــم).
احلــدود البرشيــة :معلمــي ومعلــات الرياضيــات يف املرحلتــن
املتوســطة والثانويــة التابعــن إلدارة الرتبيــة والتعليــم بمحافظة
البكريية.
احلــدود املكانيــة :إدارة الرتبيــة والتعليــم بمحافظــة البكرييــة يف
منطقــة القصيــم باململكــة العربية الســعودية.
احلــدود الزمانيــة :الفصــل الــدرايس األول للعــام الــدرايس
1436/1435هـ.
مصطلحات الدراسة:
االحتياجــات التدريبيــة :يقصــد هبــا يف هــذه الدراســة تصــور
معلمــي ومعلــات الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة
لدرجــة التغــر املطلــوب إحداثهــا لدهيــم لتضييــق الفجــوة
بــن قدراهتــم احلاليــة والقــدرات التــي جيــب أن توجــد لدهيــم
يف ضــوء متطلبــات املناهــج املطــورة.
املطــور :يقصــد هبــا يف هــذه الدراســة
منهــج الرياضيــات
ّ
كتــب الرياضيــات اجلديــدة للمرحلتــن املتوســطة والثانويــة
التــي تــم تطويرهــا يف ضــوء سلســلة ماجروهيــل التعليميــة.
اإلطار النظري:
يعــد حتديــد االحتياجــات التدريبيــة جــزء مــن
إســراتيجيات التخطيــط ،ونقطــة البــدء يف ختطيــط الربامــج
التدريبيــة.
مفهــوم االحتياجــات التدريبيــة :تنــاول الباحثــون تعريــف
هــذا املفهــوم مــن جوانــب عــدة ومــن ذلــك:
عرفهــا الطراونــة والطعــاين بأهنــا معلومــات ومهــارات
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واجتاهــات وقــدرات فنيــة وســلوكية يــراد إحداثهــا وتنميتهــا
لــدى املتــدرب ،إمــا بســبب فرضيــات أو جتديــدات أو ملقابلــة
نواحــي تطويــر أو تغــرات مطلوبــة( .املالكــي.)12 :2012 ،
وعرفهــا  Hitenأهنــا الفــرق بــن األداء املتوقــع والواقــع
الفعــي)38 :2003 ,Hiten( .
وعرفهــا حجــازي بأهنــا الفجــوة بــن املواصفــات املعياريــة
والفعليــة( .حجــازي.)55 :2010 ،
أمهية حتديد االحتياجات التدريبية:
تنــاول كل مــن :عــي( )2004ومحــادة( )2004واملوســى
واحلــريب( )2008واملالكــي( )2012والبحــران()2013
والثقفــي( )2013وعبــوي( )2015جوانــب أمهيــة حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة ويمكــن تلخيــص ذلــك بــا يــي:
 -1تعــد مرحلــة حتديــد االحتياجــات التدريبيــة األســاس
األول لبنــاء أي برنامــج تدريبــي.
 -2تساعد عىل حتديد أوجه النقص املطلوب تعويضه.
 -3يســاعد يف حتســن األداء وهــو اهلــدف األســايس مــن
التدريــب.
 -4يوجه عمليات التدريب نحو اهلدف الصحيح.
 -5تعني يف الكشف عن املشكالت ومعوقات العمل.
 -6تســهم يف توفــر اجلهــد والوقــت والتكاليــف عنــد تنفيــذ
الربامــج التدريبيــة.

مراحل حتديد احلاجات التدريبية:

حــدد توفيــق( )2006أربعــة مداخــل أو أســاليب أساســية
لتحديــد احلاجــات التدريبيــة وهــي:
حتليــل األداء :ويعنــي حتديــد املخرجــات املرغوبــة مــن العمــل
أو الوظيفــة ،ومــن ثــم حتديــد املهــام املطلوبــة لتحقيــق كل مــن
هــذه املخرجات.
حتليــل املهمــة :ويركــز هــذا املدخــل يف حتليــل احلاجــات
التدريبيــة عــى املخرجــات ،وال هيتــم مبــارشة بــأداء العمــل أو
الوظيفــة ،أو االهتــام بعوامــل األداء األخــرى.
دراســة الكفــاءة :حتديــد مــا يــراه اخلــراء بخصــوص القدرات
واإلمكانــات التــي يتميــز هبــا الفــرد ،ثــم الرتكيــز عــى املعرفــة
واملهــارة التــي كانــت مطلوبــة لتوفــر هــذه القــدرات أو
اإلمكانــات.
مســح احلاجــات التدريبيــة :وهــذا املدخــل يعــد مــن قبيــل
اســتطالعات الــرأي للتعــرف عــى نــوع التدريــب الــذي
يعتقــد العاملــون بأهنــم يف حاجــة إليــه ،أو يــرون أنــه يعــد ذا
فائــدة هلــم.
وتعتمــد هــذه الدراســة عــى مدخــل مســح احلاجــات

التدريبيــة للمعلمــن وهــو مــا يتناســب مــع أهــداف الدراســة.
أساليب مجع البيانات لتحديد احلاجات التدريبية:
تعــددت األســاليب والطــرق التــي يمكــن اســتخدامها
لتحديــد احلاجــات التدريبيــة ،فقــد أشــارت دراســة
املالكــي( )2012إىل أهــم هــذه األســاليب وهــي:
االســتبانة :وهــي عبــارة عــن اســتامرة تتضمــن جمموعــة مــن
األســئلة التــي تتطلــب اإلجابــة عنهــا هبــدف التعــرف عــى
االحتياجــات التدريبيــة.
املقابلــة :وهــي مواجهــة شــخصية بــن املتــدرب واملســؤول
يســتنتج منهــا مســؤول التدريــب أهــم االحتياجــات التدريبيــة
للمتــدرب.
االختبــارات :وتســتخدم يف جمــال التدريــب كوســيلة لتحديــد
االحتياجــات التدريبيــة للمتدربــن.
املالحظــة :يقــوم مســؤول التدريــب بمالحظــة ســلوك
املوظــف وتســجيل خمتلــف املواقــف والعالقــات التــي
تصاحــب الســلوك.
قوائــم حتديــد االحتياجــات التدريبيــة :عبــارة عــن قوائــم
أو جــداول تفصيليــة باملهــام الوظيفيــة واألعبــاء التــي يقــوم
هبــا املوظــف ويطلــب منــه أن يضــع إشــارة أمــام البنــود التــي
يــرى أنــه يف حاجــة لتنميتهــا.
وأضــاف الثقفــي( )2013أســاليب أخــرى هــي :تقاريــر
الكفايــة وحتليــل املهــام واللجــان االستشــارية وتقويــم األداء
ومقرتحــات وتوصيــات املديريــن.

الدراسات السابقة:

قــام العديــد مــن الباحثــن بعمليــات حتديــد لالحتياجــات
التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف جوانــب تدريســية وأدائيــة
متنوعــة ومــن تلــك الدراســات مــا يــي:
هدفــت دراســة الــدورسي( )1426إىل التعــرف عــى
احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة الثانويــة
يف جمــال اســتخدام احلاســب اآليل يف التدريــس ،وتوصلــت
الدراســة إىل وجــود حاجــات تدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات
باملرحلــة الثانويــة يف جمــال اســتخدام احلاســب اآليل يف
التدريــس ،ومل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــة
احلاجــة التدريبيــة تبعــ ًا ملتغــر اخلــرة يف التدريــس ومتغــر
املؤهــل العلمــي.
وهدفــت دراســة املوســى واحلــريب( )2008إىل التعــرف عــى
احلاجــات التدريبيــة الالزمــة ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة
الثانويــة الســتخدام التعليــم االلكــروين يف التدريــس,
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وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود حاجــات تدريبيــة
الســتخدام التعليــم االلكــروين يف التدريــس يف املجــاالت
األتيــة( :املجــال املعريف_جمــال احلاســب اآليل_جمــال
توظيــف برامــج احلاســب اآليل يف تدريــس الرياضيات_جمــال
األنرتنت_جمــال الربجميــات التعليميــة).
وهدفــت دراســة املطــري( )2009إىل التعــرف عــى احلاجات
التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف توظيف
الوســائط املتعــددة يف التدريــس الصفــي يف دولــة الكويــت،
وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف حتديــد احلاجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس
واملســتوى التعليمي،واخلــرة يف احلاجــات التدريبيــة لــدى
معلمــي الرياضيــات.
بينــا هدفــت دراســة جــاد اهلل( )2011إىل حتديــد االحتياجات
التدريبيــة لــدى معلمــي املرحلــة األساســية بمحافظــات غــزة،
وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد احلاجــات التدريبيــة ،وإىل
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــرات
الدراســة (اجلنــس ،اخلــرة ،املؤهــل ،الصــف).
وهدفــت دراســة الزكــري( )2011إىل تقــي االحتياجــات
التدريبيــة التــي حيتاجهــا معلمــو الرياضيــات باملرحلــة
االبتدائيــة للتعامــل بشــكل صحيــح مــع كتــب الرياضيــات
اجلديــدة مــن وجهــة نظــر املختصــن واملرشفــن الرتبويــن
بمنطقــة الريــاض ،وتوصلت الدراســة إىل حتديــد االحتياجات
التدريبيــة يف جمــاالت (التخطيــط للتعليــم ،وإدارة الصــف،
وإســراتيجيات وأســاليب التعليــم والتعلــم ،واجلانــب
املعــريف ،والوســائل التعليميــة ،والتقويــم يف الرياضيــات).
وهدفــت دراســة البلــوي والراجــح( )2012إىل حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة للتطــور املهنــي ملعلمــي ومعلــات
الرياضيــات يف التعليــم العــام باململكــة العربيــة الســعودية،
وتوصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة تعــزى ملتغــرات (طبيعــة الوظيفــة ،املرحلــة
الدراســية ،اجلنــس ،املؤهــل).
وهدفــت دراســة املجاهــد( )2012إىل حتديــد االحتياجــات
التدريبيــة املعرفيــة ملعلــات الرياضيــات للصــف األول
والثــاين متوســط يف ضــوء مصفوفــة املــدى والتتابــع ملنهــج
الرياضيــات املطــور ،وتوصلــت الدراســة إىل وجــود حاجــات
معرفيــة يف جمــال املســألة الرياضيــة ،ثــم جمــال األعــداد
والعمليــات عليهــا ،ثــم جمــال حتليــل البيانــات واالحتــاالت،
ثــم جمــال القيــاس ،ثــم جمــال اجلــر ،وأخــر ًا جمــال اهلندســة،
كذلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف احلاجــات
التدريبيــة تعــزى ملتغــر طبيعــة العمــل ،وعــدم وجــود فــروق
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ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــرات املؤهــل واخلــرة يف
احلاجــات املعرفيــة.
وهدفــت دراســة البحــران( )2013إىل حتديــد أبــرز
االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة التــي حتتاجهــا معلــات
الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة لتدريــس املناهــج املطــورة
بمنطقــة اجلــوف ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد االحتياجــات
التدريبيــة ملعلــات الرياضيــات بمنطقــة اجلــوف ،كــا توصلت
إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف حتديــد
االحتياجــات التدريبيــة تعــزى إىل املؤهــل العلمــي.
وهدفــت دراســة الثقفــي( )2013إىل التعــرف عــى
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة
املتوســطة لتنفيــذ املقــررات املطــورة مــن وجهــة نظــر معلمــي
ومــريف املــادة بمدينــة مكــة املكرمــة ،وقــد توصلت الدراســة
إىل حتديــد احلاجــات التدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف املجــال
التخصــص واملجــال الرتبــوي ،وإىل عــدم وجــود فــروق يف
حتديــد احلاجــات التدريبيــة بــن املرشفــن واملعلمــن.

أوجــه االتفــاق واالختــاف بــن الدراســة احلاليــة
والدراســات الســابقة:

اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف أهنــا
تبحــث يف حتديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات
الرياضيــات ،ويف اســتخدام االســتبانة أداة للدراســة.
واختلفــت يف اســتهدافها الحتياجــات تدريبيــة يف جوانــب
خمتلفــة عــن الدراســات الســابقة ،واختلفــت يف جمتمــع
الدراســة ،فقــد تناولــت الدراســة احلاليــة املحــاور التاليــة:
(إعــداد وختطيــط الــدروس ،إســراتيجيات وطرائــق
التدريــس ،تنفيــذ التدريــس ،وســائل وتقنيــات التعليــم،
التقويــم) وهــو مــا خيتلــف عــن دراســة املجاهــد()2012
التــي تناولــت احلاجــات التدريبيــة املعرفيــة.
واختلفــت الدراســة احلاليــة عــن دراســة الزكــري()2011
يف أن الدراســة احلاليــة اســتهدفت املعلمــن واملعلــات،
بينــا دراســة الزكــري اســتهدفت املتخصصــن واملرشفــن
الرتبويــن.
واســتهدفت الدراســة احلاليــة معلمــي ومعلــات املرحلتــن
املتوســطة والثانويــة وهــو مــا خيتلــف عــن دراســة
البحــران( )2012التــي اســتهدفت معلــات املرحلــة
االبتدائيــة.
واســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة يف
حتديــد مشــكلة الدراســة ،وبنــاء األدوات ،ويف تفســر النتائج.
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منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث يف الدراســة احلاليــة املنهــج الوصفــي الذي
عرفــه عبيــدات وآخــرون(1992م) بأنــه ال يقتــر عــى
وصــف الظاهــرة ومجــع البيانــات عنهــا فقــط ،بــل يتعــداه إىل
تصنيــف املعلومــات وتنظيمهــا والتعبــر عنهــا كمي ـ ًا وكيفي ـ ًا،
بحيــث يــؤدي ذلــك إىل الوصــول إىل فهــم لعالقــات هــذه
الظاهــرة مــع غريهــا مــن الظواهــر.
ويــرى الباحــث أن املنهــج الوصفــي هــو األكثــر
مناســبة ألهــداف الدراســة وذلــك حلاجــة الدراســة
الســتجواب كل أفــراد جمتمــع الدراســة.

جمتمع الدراسة:

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــي ومعلــات
الرياضيــات يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة التابعــن إلدارة
الرتبيــة والتعليــم بمحافظــة البكرييــة بمنطقــة القصيــم وبلــغ
عددهــم ( )39معلــ ًا و( )43معلمــة بمجمــوع ( )82معلــ ًا
ومعلمــة.

عينة الدراسة:

تــم توزيــع أداة الدراســة عــى مجيــع أفــراد جمتمــع الدراســة
وقــد عــاد للباحــث ( )66اســتبانة بنســبة ( )%80.49مــن
العــدد الــكيل ملجتمــع الدراســة.
وتوضح اجلداول اآلتية أهم خصائص عينة الدراسة:

		

أداة الدراسة:

تــم تصميــم اســتبانة هلــذه الدراســة موجهــة إىل معلمــي
ومعلــات الرياضيــات يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة
لغــرض حتديــد احتياجاهتــم التدريبيــة.
وقــد أفــاد الباحــث عنــد إعــداد هــذه االســتبانة مــن بعــض
الدراســات الســابقة ومــن اإلطــار النظــري للدراســة ،ومــن

الرجــوع إىل كتــب املعلــم ملقــررات الرياضيــات يف املرحلــة
املتوســطة والثانويــة.
وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت ( )Likertاخلــايس
لإلجابــة عــن فقــرات االســتبانة.

صدق األداة:

للتأكــد مــن صــدق األداة تــم عرضهــا يف صورهتــا األوليــة
عــى جمموعــة مــن املحكمــن املتخصصــن يف املناهــج وطــرق
التدريــس وعددهــم ( )20حمكــ ًا لتحكيمهــا والتأكــد مــن
مناســبة الفقــرات للغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه ومــدى
مناســبتها للمحــور.
وبنــا ًء عــى ملحوظــات املحكمــن تــم حــذف بعــض الفقرات
وتعديــل صياغــة بعضهــا وإضافــة فقــرات جديــدة ،ثــم قــام
الباحــث بصياغــة االســتبانة بشــكلها النهائــي وقــد تكونــت
ممــا يــي:
1 .1بيانات عامة.
2 .2املحــور األول :إعــداد وختطيــط الــدروس ويتكــون مــن
( )10فقــرات.
3 .3املحــور الثــاين :إســراتيجيات وطرائــق التدريــس
ويتكــون مــن ( )8فقــرات.
4 .4املحــور الثالــث :تنفيــذ التدريــس ويتكــون مــن ()9
فقــرات.
5 .5املحــور الرابــع :وســائل وتقنيــات التعليــم ويتكــون مــن
( )9فقــرات.
6 .6املحور اخلامس :التقويم ويتكون من ( )6فقرات.
ولتســهيل توزيــع إجابــات أفــراد عينــة الدراســة وفــق
املتوســط احلســايب ملقيــاس ليكــرت ( )Likertقــام الباحــث
بحســاب املــدى ( ،)4=1-5ولتحديــد طــول الفئــة تــم قســمة
املــدى عــى عــدد الفئــات ( )0.80 = 5/4وتــم اعتــاد
التوزيــع اآليت:

جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املرحلة
المرحلة
املتوسط
الثانوي
اجملموع

التكرار
42
24
66

النسبة ()%
63.6
36.4
100

يتضح من اجلدول( )1أن  %63.6من افراد العينة من املرحلة املتوسطة ،وأن  %36.4منهم من املرحلة الثانوية.

املطور
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جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس
الجنس
معلم
معلمة
اجملموع

النسبة ()%
39.4
60.6
100

التكرار
26
40
66

يتضح من اجلدول ( )2أن  %60.6من أفراد العينة من املعلامت ،وأن  %39.4منهم من املعلمني.
جدول( :)3توزيع إجابات عينة الدراسة وفق املتوسط احلسايب
ملقياس ليكرت ()Likert

أوالً :إعداد وختطيط الدروس

جدول ( )4معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

الخيار

المدى

م

الفقرة

معامل االرتباط

موافق بدرجة ضعيفة
جداً
موافق بدرجة ضعيفة

1.80 – 1

1

التخطيط الجيد للدرس.

**0.753

أكرب من 2.60 – 1.8

2

وضع خطة (يومية – فصلية
– سنوية) للتدريس.

**0.506

موافق بدرجة متوسطة

أكرب من 3.40– 2.60

3

تحديد نواتج التعلم المتوقعة.

**0.485

4

تحليل محتوى المادة التعليمية.

**0.662

موافق بدرجة عالية

أكرب من 4.20-3.40

5

تحديد التعلم القبلي الالزم
للدرس.

**0.721

موافق بدرجة عالية
جدا

أكرب من 5 -4.20

6

تحديد األنشطة التعليمية.

**0.447

7

تحديد مصادر التعلم الالزمة.

**0.623

8

تحديد أساليب التقويم.

**0.688

9

التوظيف الفعال لكتاب
الرياضيات ودليل المعلم
وكتاب التمارين.

**0.506

10

تصميم خطط عالجية
وإثرائية.

**0.477

صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة:

للتأكــد مــن االتســاق بــن عبــارات االســتبانة والدرجــة
الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه تــم قيــاس صــدق
االتســاق الداخــي لــأداة مــن خــال بيانــات اســتجابات
أفــراد الدراســة بحســاب معامــات االرتبــاط بــن كل عبــارة
مــن عبــارات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمي
إليــه.
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(**) دالة عند 0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم( )4أن مجيــع معامــات االرتبــاط
دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا يشــر إىل االتســاق
الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.
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ثاني ًا :إسرتاتيجيات وطرائق التدريس

جدول ( )5معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

الفقرة

معامل االرتباط

1

التعرف على طرائق التدريس
الحديثة.

**0.462

2

اختيار طرائق التدريس الحديثة.

**0.502

3

تنظيم البيئة المناسبة لتنفيذ طرائق
التدريس المختلفة.

**0.392

4

إدارة المناقشات بين الطالب.

**0.478

5

استخدام إستراتيجيات التعلم النشط.

**0.747

6

استخدام إستراتيجيات التعلم
المتمايز.

**0.745

7

استخدام إستراتيجيات التعلم الذاتي.

**0.707

8

استخدام إستراتيجيات حل المسألة.

**0.564

(**) دالة عند 0.01
يتضــح مــن اجلــدول رقــم( )5أن مجيــع معامــات االرتبــاط
دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا يشــر إىل االتســاق
الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

ثالث ًا :تنفيذ التدريس

جدول ( )6معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

الفقرة

معامل االرتباط

1

أساليب التمهيد للدرس.

**0.661

2

إدارة الوقت.

**0.696

3

طرق إثارة دافعية الطالب.

*0.268

4

مراعاة الفروق الفردية.

**0.737

5

أساليب تشجيع الطالب.

**0.793

6

تقبل آراء الطالب.

**0.767

7

التعامل مع أنماط الطالب المختلفة.

**0.825

8

التعامل مع المشكالت الصفية.

**0.697

9

مهارات االتصال والتواصل.

**0.807

(**) دالة عند 0.01
(*) دالة عند 0.05

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )6أن مجيــع معامــات االرتبــاط
دالــة إحصائيــ ًا عنــد مســتوى ( 0.01و  ،)0.05ممــا يشــر
إىل االتســاق الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة
للمحــور.

رابع ًا :وسائل وتقنيات التعليم

جدول ( )7معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

الفقرة

معامل االرتباط

1

التعرف على تقنيات التعليم احلديثة.

**0.717

2

اختيار تقنيات التعليم املناسبة للدرس.

**0.573

3
5

استخدام التقنيات احلديثة.
تنظيم بيئة الصف مبا يناسب التقنيات
املستخدمة.
توظيف احلاسب واإلنرتنت يف التعليم.

**0.598
**0.757

6

توظيف األجهزة املتنقلة يف التعليم.

**0.838

7

توظيف استخدام املطويات وتفعيلها.

**0.623

8

استخدام اليدويات.

**0.784

9

استغالل إمكانات البيئة احمللية يف إنتاج
وسائل تعليمية.

**0.738

4

**0.598

(**) دالة عند 0.01
يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )7أن مجيــع معامــات االرتبــاط
دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا يشــر إىل االتســاق
الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

خامس ًا :التقويم

جدول ( )8معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات املحور
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

الفقرة

معامل االرتباط

1

تفعيل أساليب التقويم المختلفة.

**0.727

2

أساليب التغذية الراجعة.

**0.819

3

بناء أدوات التقويم على أسس
علمية.

**0.778

4

أساليب طرح األسئلة الصفية.

**0.742

5

تفعيل ملف إنجاز الطالب.

**0.746

6

االستفادة من نتائج التقويم في
تطوير التدريس.

**0.781

(**) دالة عند 0.01

املطور
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يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8أن مجيــع معامــات االرتبــاط
دالــة إحصائيـ ًا عنــد مســتوى ( ،)0.01ممــا يشــر إىل االتســاق
الداخــي بــن فقــرات املحــور والدرجــة الكليــة للمحــور.

اجلــدول اآليت:
مــن اجلــدول الســابق يتضــح أن عبــارات إعــداد وختطيــط
الــدروس لــدى أفــراد العينــة ترتتــب وفــق الرتتيــب التــايل:

تــم حســاب ثبــات األداة باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ
ويوضــح اجلــدول رقــم( )9قيمــة معامــل الثبــات لــكل جــزء
مــن أجــزاء االســتبانة.

1 .1التخطيــط اجليــد للــدرس حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.52ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
2 .2وضــع خطــة (يوميــة – فصليــة – ســنوية) للتدريــس
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ( )4.38ممــا يــدل عــى أن
درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
3 .3حتديــد أســاليب التقويــم حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.36ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
4 .4تصميــم خطــط عالجيــة وإثرائيــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.30ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
5 .5حتديــد األنشــطة التعليميــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.27ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
6 .6حتديــد التعلــم القبــي الــازم للــدرس حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.24ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة جــد ًا.
7 .7التوظيــف الفعــال لكتــاب الرياضيــات ودليــل املعلــم
وكتــاب التامريــن حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ()4.18
ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة.
8 .8حتليــل حمتــوى املــادة التعليميــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.08ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة
عاليــة.
9 .9حتديــد مصــادر التعلــم الالزمــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.02ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة
عاليــة.
1010حتديــد نواتــج التعلــم املتوقعــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )3.92ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة
عاليــة.
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )4.22أن
أفــراد العينــة يــرون أن درجــة املوافقــة عــى عبــارات هــذا
املحــور عاليــة جــد ًا.
وقــد يعــزى ذلــك إىل أن مناهــج الرياضيــات املطــورة حتتــاج
إىل أســاليب جديــدة يف التخطيــط ووضــع خطــة التدريــس،
واختيــار أســاليب التقويــم التــي تتناســب مــع النظريــة
البنائيــة التــي تتبناهــا املناهــج ،وهــو مــا قــد يفتقــده املعلمــون
واملعلــات بســبب ضعــف مســتوى اإلعــداد والــذي قــد ال
يتناســب مــع املناهــج املطــورة.

ثبات أداة الدراسة:

جدول ( )9قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة
المحور

معامل الثبات

إعداد وتخطيط الدروس

0.784

إستراتيجيات وطرائق التدريس

0.713

تنفيذ التدريس

0.875

وسائل وتقنيات التعليم

0.865

التقويم

0.856

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )9قيــم معامــل الثبات لالســتبانة،
وهــي قيــم مرتفعــة ممــا يــدل عــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة
عاليــة مــن الثبات.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

قــام الباحــث برتميــز البيانــات وحتليلهــا باســتخدام الربنامــج
اإلحصائــي  SPSSوقــد اســتخدم األســاليب اإلحصائيــة
اآلتيــة:
1 .1معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة.
2 .2معامــل ارتبــاط بريســون لتحديــد مــدى االتســاق
الداخــي ألداة الدراســة.
3 .3التكرارات والنسبة املئوية الستجابات أفراد الدراسة.
4 .4املتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري ملعرفــة
اســتجابات أفــراد العينــة.
5 .5اختبــار ت ( )Tملعرفــة الفــروق التــي تعــزو ملتغــرات
اجلنــس واملرحلــة.

حليل النتائج ومناقشتها:

الســؤال األول :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات
الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال إعــداد
وختطيــط الــدروس؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة
مــن فقــرات املحــور األول لالســتبانة ،وتتضــح النتائــج يف
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جدول( )10يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال إعداد وختطيط الدروس

م

درجة الموافقة

العبارة

1

التخطيط اجليد للدرس.

2

وضع خطة (يومية – فصلية – ســنوية)
للتدريس.

3

حتديد نواتج التعلم املتوقعة.

4

حتليل حمتوى املادة التعليمية.

5

حتديد التعلم القبلي الالزم للدرس.

6

حتديد األنشطة التعليمية.

7

حتديد مصادر التعلم الالزمة.

8

حتديد أساليب التقومي.

9

التوظيف الفعال لكتاب الرياضيات ودليل
املعلم وكتاب التمارين.

10

تصميم خطط عالجية وإثرائية.

عالية
جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

ك

45

12

7

2

0

%

68.2

18.2

10.6

3

0

ك

36

19

11

0

0

%

54.5

28.8

16.7

0

0

ك

16

34

12

3

1

%

24.2

51.5

18.2

4.5

1.5

ك

34

15

9

4

4

%

51.5

22.7

13.6

6.1

6.1

ك

38

14

8

4

2

%

57.6

21.2

12.1

6.1

3

ك

37

14

13

0

2

%

56.1

21.2

19.7

0

3

ك

32

14

13

3

4

%

48.5

21.2

19.7

4.5

6.1

ك

36

21

7

1

1

%

54.5

31.8

10.6

1.5

1.5

ك

29

27

6

1

3

%

43.9

40.9

9.1

1.5

4.5

ك

38

15

9

3

1

%

57.6

22.7

13.6

4.5

1.5

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

4.52

0.808

1

4.38

0.760

2

3.92

0.865

10

4.08

1.20

8

4.24

1.08

6

4.27

0.985

5

4.02

1.19

9

4.36

0.853

3

4.18

0.991

7

4.30

0.976

4

المتوسط الحسابي العام =  ، 4.22االنحراف المعياري العام = 0.573
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
الســؤال الثــاين :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
ومعلــات الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال
إســراتيجيات وطرائــق التدريــس؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة
مــن فقــرات املحــور الثــاين لالســتبانة ،وتتضــح النتائــج يف
اجلــدول اآليت:

جدول ( )11يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال إسرتاتيجيات وطرائق التدريس
درجة الموافقة

م

عالية جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جداً

ك

31

25

9

1

0

%
ك
%

47

37.9

13.6

1.5

0

24

31

10

1

0

36.4

47

15.2

1.5

0

ك

24

24

3

2

3

%
ك
%
ك
%

36.4

36.4

19.7

3

4.5

34

27

4

0

1

51.5

40.9

6.1

0

1.5

36

14

9

5

2

54.5

21.2

13.6

7.6

3

ك

34

16

13

2

1

%

51.5

24.2

19.7

3

1.5

ك

38

12

9

6

1

%
ك
%

57.6

18.2

13.6

9.1

1.5

36

16

5

6

3

54.5

24.2

7.6

9.1

4.5

العبارة

1

التعرف على طرائق التدريس احلديثة.

2

اختيار طرائق التدريس احلديثة.

3

تنظيــم البيئــة املناســبة لتنفيــذ طرائــق التدريــس
املختلفــة.

4

إدارة املناقشات بني الطالب.

5

استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط.

6

استخدام إسرتاتيجيات التعلم املتمايز.

7

استخدام إسرتاتيجيات التعلم الذايت.

8

استخدام إسرتاتيجيات حل املسألة.

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

4.30

0.764

2

4.18

0.742

5

3.97

1.05

8

4.41

0.744

1

4.17

1.11

6

4.21

0.969

3

4.21

1.08

4

4.15

1.18

7

المتوسط الحسابي العام =  ، 4.20االنحراف المعياري العام = 0.560

مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات
إســراتيجيات وطرائــق التدريــس لــدى أفــراد العينــة
ترتتــب وفــق الرتتيــب التــايل:
.1
.2
.3
.4

1ادارة املناقشــات بــن الطــاب حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.41ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
2التعــرف عــى طرائــق التدريــس احلديثــة حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.30ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة جــد ًا.
3اســتخدام إســراتيجيات التعلــم املتاميــز حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.21ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة جــد ًا.
4اســتخدام إســراتيجيات التعلــم الــذايت حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.21ممــا يــدل عــى أن درجــة
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.5
.6
.7
.8

املوافقــة عاليــة جــد ًا.
5اختيــار طرائــق التدريــس احلديثــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.18ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة
عاليــة.
6اســتخدام إســراتيجيات التعلــم النشــط حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.17ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
7اســتخدام إســراتيجيات حــل املســألة حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.15ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
8تنظيــم البيئــة املناســبة لتنفيــذ طرائــق التدريــس املختلفــة
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ( )3.97ممــا يــدل عــى أن
درجــة املوافقــة عاليــة.
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جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية  ،العدد ( )15اجلزء األول  ،ربيع األول 1440هـ  -ديسمرب 2018م
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )4.20أن
أفــراد العينــة يــرون أن درجــة املوافقــة عــى عبــارات هــذا
املحــور عاليــة.
ويمكــن أن يعــزى ذلــك بســبب أن املناهــج املطــورة
حتتــاج لطرائــق تدريــس حديثــة تعتمــد وبشــكل كبــر
عــى إســراتيجيات التعلــم النشــط وخاصــة طريقــة حــل
املشــكالت ،وهــو مــا مل يألفــه املعلمــون واملعلــات ،ومل
حيصلــوا عــى التدريــب الــكايف عليــه.

الســؤال الثالــث :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
ومعلــات الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال
تنفيــذ التدريــس؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة
مــن فقــرات املحــور الثالــث لالســتبانة ،وتتضــح النتائــج يف
اجلــدول اآليت:

جدول ( )12يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال تنفيذ التدريس
درجة الموافقة

م

العبارة

1

أساليب التمهيد للدرس.

2

إدارة الوقت.

3

طرق إثارة دافعية الطالب.

4

مراعاة الفروق الفردية.

5

أساليب تشجيع الطالب.

6

تقبل آراء الطالب.

7

التعامل مع أمناط الطالب املختلفة.

8

التعامل مع املشكالت الصفية.

9

مهارات االتصال والتواصل.

عالية
جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

17

3

1

ضعيفة
جداً
1

4.5

1.5

1.5

0

2
3

ك

44

%
ك
%

66.7

25.8

42

14

8

63.6

21.2

12.1

0

ك

27

34

5

0

0

%
ك
%
ك
%

40.9

51.5

7.6

0

0

43

13

7

2

1

65.2

19.7

10.6

3

1.5

40

15

8

3

0

60.6

22.7

12.1

4.5

0

ك

46

11

6

2

1

%

69.7

16.7

9.1

3

1.5

ك

36

16

11

2

1

%
ك
%
ك
%

54.5

24.2

16.7

3

1.5

23

34

6

2

1

34.8

51.5

9.1

3

1.5

37

12

11

4

2

56.1

18.2

16.7

6.1

3

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

4.55

0.788

1

4.42

0.929

4

4.33

0.616

6

4.44

0.914

3

4.39

0.875

5

4.50

0.899

2

4.27

0.953

7

4.15

0.827

9

4.18

1.10

8

المتوسط الحسابي العام =  ، 4.36االنحراف المعياري العام = 0.627

مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات تنفيــذ
التدريــس لــدى أفــراد العينــة ترتتــب وفــق الرتتيــب
التــايل:
1 .1أســاليب التمهيــد للــدرس حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.55ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
2 .2تقبــل آراء الطــاب حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
()4.50ممــايــدلعــىأندرجــةاملوافقــةعاليــةجــد ًا.

.3
.4
.5
.6

3مراعــاة الفــروق الفرديــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.44ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
4إدارة الوقــت حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ( )4.42ممــا
يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
5أســاليب تشــجيع الطــاب حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )4.39ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة جــد ًا.
6طــرق إثــارة دافعيــة الطــاب حيــث بلــغ املتوســط
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احلســايب ( )4.33ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
7 .7التعامــل مــع أنــاط الطــاب املختلفــة حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.27ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة جــد ًا.
8 .8مهــارات االتصــال والتواصــل حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.18ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
9 .9التعامــل مــع املشــكالت الصفيــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.15ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )4.36أن
أفــراد العينــة يــرون أن درجــة املوافقــة عــى عبــارات هــذا
املحــور عاليــة جــد ًا.

ويمكــن تفســر ذلــك بــأن اعتــاد املناهــج املطــورة عــى
النظريــة البنائيــة جيعــل للمعلــم وللمعلمــة أدوار ًا جديــدة يف
تنفيــذ الــدروس وذلــك بطــرح النقــاش وتقبــل آراء الطــاب،
وتنميــة مهــارات التواصــل الريــايض ،ممــا جيعــل املعلــم
واملعلمــة يف ضغــط يف التعامــل مــع الوقــت لعــدم اعتيادهــم
عــى هــذه األســاليب ،وضعــف قدرهتــم عــى إنجازهــا
بشــكل جيــد.
الســؤال الرابــع :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات
الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل فقــرة
مــن فقــرات املحــور الرابــع لالســتبانة ،وتتضــح النتائــج يف
اجلــدول اآليت:

جدول ( )13يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال وسائل وتقنيات التعليم
درجة الموافقة

م

العبارة

1

التعرف على تقنيات التعليم احلديثة.

2

اختيار تقنيات التعليم املناسبة للدرس.

3

استخدام التقنيات احلديثة.

4

تنظيــم بيئــة الصــف مبــا يناســب التقنيــات
ا ملســتخد مة .

5

توظيف احلاسب واالنرتنت يف التعليم.

6

توظيف األجهزة املتنقلة يف التعليم.

7

توظيف استخدام املطويات وتفعيلها.

8

استخدام اليدويات.

9

اســتغالل إمكانــات البيئــة احملليــة يف إنتــاج وســائل
تعليميــة.

عالية
جداً

عالية

متوسطة

ضعيفة

15

19

4

ضعيفة
جداً
1
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6.1
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0
0

ك
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%
ك
%

40.9
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45.5
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ك
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4

0

%
ك
%
ك
%

34.8

45.5

13.6

6.1

0

24

29

8

5

0

36.4

43.9

12.1

7.6

0

16

18

22

7

3

24.2

27.3

33.3

10.6

4.5

ك

13

16

17

17

3

%

19.7

24.2

25.8

25.8

4.5

ك

9

11

14

24

8

%
ك
%
ك
%

13.6

16.7

21.2

36.4

12.1

15

13

14

22

2

22.7

19.7

21.2

33.3

3

18

15

14

17

2

27.3

22.7

21.2

25.8

3

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

3.95

1.04

4

4.08

0.771

3

4.09

0.854

1

4.09

0.890

2

3.56

1.11

5

3.29

1.18

7

2.83

1.24

9

3.26

1.23

8

3.45

1.23

6
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات وســائل
وتقنيــات التعليــم لــدى أفــراد العينــة ترتتــب وفــق
الرتتيــب التــايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

8 .8اســتخدام اليدويــات حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )3.26ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة متوســطة.
9 .9توظيــف اســتخدام املطويــات وتفعيلهــا حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )2.83ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة متوســطة.
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )3.62أن
أفــراد العينــة يــرون أن درجــة املوافقــة عــى عبــارات هــذا
املحــور عاليــة.
ويمكــن تفســر ذلــك حلاجــة املقــررات املطــورة الســتخدام
جمموعــة مــن التقنيــات احلديثــة ،ونظــر ًا لتنــوع وجتــدد
التقنيــات التعليميــة يكــون املعلــم واملعلمــة يف حاجــة مســتمرة
للتدريــب عــى مســتجداهتا وكيفيــة توظيفهــا يف تعليــم
الرياضيــات.

1اســتخدام التقنيــات احلديثــة حيــث بلغ املتوســط احلســايب
( )4.09ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عالية.
2تنظيــم بيئــة الصــف بــا يناســب التقنيــات املســتخدمة
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ( )4.09ممــا يــدل عــى أن
درجــة املوافقــة عاليــة.
3اختيــار تقنيــات التعليــم املناســبة للــدرس حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )4.08ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
4التعــرف عــى تقنيــات التعليــم احلديثــة حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )3.95ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
5توظيــف احلاســب واإلنرتنــت يف التعليــم حيــث بلــغ
الســؤال اخلامــس :مــا االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
املتوســط احلســايب ( )3.56ممــا يــدل عــى أن درجــة
ومعلــات الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف جمــال
املوافقــة عاليــة.
التقويــم؟
6اســتغالل إمكانــات البيئــة املحليــة يف إنتــاج وســائل
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحث بحســاب التكــرارات
تعليميــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب ( )3.45ممــا يــدل
واملتوســط احلســايب واالنحــراف املعيــاري والرتبــة لــكل حمــور
عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة.
مــن حمــاور األداة ولــأداة ككل ،وتتضــح النتائــج يف اجلــدول
7توظيــف األجهــزة املتنقلــة يف التعليــم حيــث بلــغ
اآليت:
املتوســط احلســايب ( )3.29ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة متوســطة.
جدول ( )14يبني رأي أفراد العينة لالحتياجات التدريبية يف جمال التقويم

م

درجة الموافقة

العبارة

1

تفعيل أساليب التقويم المختلفة.

2

أساليب التغذية الراجعة.

3

بناء أدوات التقويم على أسس علمية.

4

أساليب طرح األسئلة الصفية.

5

تفعيل ملف إنجاز الطالب.

6

االستفادة من نتائج التقويم في تطوير
التدريس.

عالية
جدا ً

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدا ً

ك
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%
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4.5

0
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1.5

ك
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7

5

1
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10.6

7.6

1.5
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15

5

3

1
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7.6
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13

9

30

8

6

19.7

13.6
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12.1

9.1

ك
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29

9

4

2

%

33.3

43.9

13.6

6.1

3

المتوسط

االنحراف
المعياري

الترتيب

4.42

0.878

1

3.91

0.940

5

3.95

0.902

4

4.42

0.929

2

3.23

1.17

6

3.98

1

3
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مــن اجلــدول الســابق يتضــح لنــا أن عبــارات التقويــم
لــدى أفــراد العينــة ترتتــب وفــق الرتتيــب التــايل:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

1تفعيــل أســاليب التقويــم املختلفــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.42ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
2أســاليب طــرح األســئلة الصفيــة حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )4.42ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة
جــد ًا.
3االســتفادة مــن نتائــج التقويــم يف تطويــر التدريــس حيــث
بلــغ املتوســط احلســايب ( )3.98ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
4بنــاء أدوات التقويــم عــى أســس علميــة حيــث بلــغ
املتوســط احلســايب ( )3.95ممــا يــدل عــى أن درجــة
املوافقــة عاليــة.
5أســاليب التغذيــة الراجعــة حيــث بلــغ املتوســط احلســايب
( )3.91ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة عاليــة.
6تفعيــل ملــف إنجــاز الطالــب حيــث بلــغ املتوســط
احلســايب ( )3.23ممــا يــدل عــى أن درجــة املوافقــة
متوســطة.

ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )3.99أن
أفــراد العينــة يــرون أن درجــة املوافقــة عــى عبــارات هــذا
املحــور عاليــة.
وقــد يعــزى ذلــك العتــاد املناهــج املطــورة
ملجموعــة مــن أســاليب التقويــم احلديثــة وفــق النظريــة
البنائيــة مثــل ملفــات االنجــاز وتقويــم األقــران واســتخدام
املالحظــة وغريهــا ،والتــي تعــد غــر مألوفــة لبعــض املعلمــن
واملعلــات ،ممــا يشــعرهم بحاجتهــم للتدريــب عليهــا لتطبيقها
بالشــكل املناســب.
الســؤال الســادس :هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة
يف حتديــد االحتياجــات التدريبيــة تعــزى ملتغــر (اجلنــس -
املرحلــة)؟

أوالً :وفق ًا ملتغري اجلنس:

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب
قيمــة (ت) ومســتوى الداللــة وفق ـ ًا ملتغــر اجلنــس وتتضــح
النتائــج يف اجلــدول اآليت:

جدول ( )15يوضح نتائج اختبار ( )Tلبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغري اجلنس

المحاور
إعداد وتخطيط الدروس
إستراتيجيات وطرائق
التدريس
تنفيذ التدريس
وسائل وتقنيات التعليم
التقويم

الجنس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة
معلم
معلمة

4.08
4.31
4.20
4.19
4.37
4.35
3.99
3.38
4.25
3.82

0.522
0.592
0.609
0.534
0.447
0.726
0.739
0.652
0.693
0.749

(*) دالة عند 0.05

يتبني من اجلدول السابق ما ييل:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول إعــداد وختطيــط الــدروس ،حيــث بلــغ قيمــة
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درجة
الحرية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

64

1.605-

0.113

64

0.069

0.945

64

0.180

0.857

64

3.550

*0.001

64

2.318

*0.024

 )1.605 -( Tعنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.113وهــو أكــر مــن (.)0.05
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول إســراتيجيات وطرائــق التدريــس ،حيــث بلــغ
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قيمــة  )0.069( Tعنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.945وهــو أكــر مــن (.)0.05
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول تنفيــذ التدريــس ،حيث بلــغ قيمــة )0.180( T
عنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة ( )0.857وهــو
أكــر مــن (.)0.05
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول وســائل وتقنيــات التعليــم لصالــح املعلمــن،
حيــث بلــغ قيمــة  )3.550( Tعنــد درجــة حريــة ()64
ومســتوى داللــة ( )0.001وهــو أصغــر مــن (.)0.05
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول التقويــم لصالــح املعلمــن ،حيــث بلــغ قيمــة
 )2.318( Tعنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.024وهــو أصغــر مــن (.)0.05
وبشــكل عــام تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة

حجــازي( )2002ودراســة املطــري( )2009ودراســة جــاد
اهلل( )2011يف عــدم وجــود فــروق يف االحتياجــات التدريبيــة
ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات تعــزى ملتغــر اجلنــس.
وقــد يعــود ذلــك إىل تشــابه برامــج اإلعــداد للمعلمــن
واملعلــات يف اجلامعــات الســعودية ،وإىل تشــابه حمتــوى
الــدورات التدريبيــة.
وقــد يعــزى وجــود فــروق يف حمــور وســائل
وتقنيــات التعليــم وحمــور التقويــم لصالــح املعلمــن أن
املعلمــن قــد تتــاح هلــن فرصــة الدخــول للربامــج التدريبيــة
أكثــر مــن املعلمــن.

ثاني ًا :وفق ًا ملتغري املرحلة:

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب
قيمــة (ت) ومســتوى الداللــة وفقــ ًا ملتغــر نــوع الدراســة
وتتضــح النتائــج يف اجلــدول اآليت:

جدول ( )16يوضح نتائج اختبار ( )Tلبيان الفروق بني إجابات أفراد العينة بحسب متغري املرحلة

المحاور

المرحلة

إعداد وتخطيط
الدروس

المتوسط
الثانوي
المتوسط
الثانوي
المتوسط
الثانوي
المتوسط
الثانوي

المتوسط
الحسابي
4.30
4.08
4.20
4.19
4.32
4.42
3.47
3.87

االنحراف
المعياري
0.589
0.523
0.528
0.625
0.691
0.503
0.665
0.825

المتوسط
الثانوي

3.98
4

0.761
0.751

إستراتيجيات
وطرائق التدريس
تنفيذ التدريس
وسائل وتقنيات
التعليم
التقويم

(*) دالة عند 0.05
يتبني من اجلدول السابق ما ييل:
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول إعــداد وختطيــط الــدروس ،حيــث بلــغ قيمــة
 )1.559( Tعنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.124وهــو أكــر مــن (.)0.05
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد

درجة
الحرية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

64

1.559

0.124

64

0.031

0.975

64

0.594-

0.554

64

2.129-

*0.037

64

0.061-

0.951

العينــة حــول إســراتيجيات وطرائــق التدريــس ،حيــث بلــغ
قيمــة  )0.031( Tعنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.975وهــو أكــر مــن (.)0.05
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات
أفــراد العينــة حــول تنفيــذ التدريــس ،حيــث بلــغ قيمــة T
( )0.594 -عنــد درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة
( )0.554وهــو أكــر مــن (.)0.05
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول وســائل وتقنيــات التعليــم لصالــح املرحلــة
الثانويــة ،حيــث بلــغ قيمــة  )2.129 -( Tعنــد درجــة حريــة
( )64ومســتوى داللــة ( )0.037وهــو أصغر مــن (.)0.05
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات أفــراد
العينــة حــول التقويــم ،حيــث بلــغ قيمــة  )0.061 -( Tعنــد
درجــة حريــة ( )64ومســتوى داللــة ( )0.951وهــو أكــر
مــن (.)0.05
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة يف عــدم وجــود فــروق يف
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات تعــزى
ملتغــر املرحلــة الدراســية مــع نتائــج دراســة جــاد اهلل(.)2011
ويمكــن تفســر ذلــك ألن معلمــي املرحلتــن املتوســطة
والثانويــة يمــرون بنفــس برامــج اإلعــداد يف اجلامعــات وهــو
الــذي خيتلــف عــن إعــداد معلمــي املرحلــة االبتدائيــة ،كــا أن
الربامــج التدريبيــة التــي تقــدم هلــم واحــدة.
ويمكــن أن يعــزى وجــود فــرق دال إحصائيــ ًا يف حمــور
وســائل وتقنيــات التعليــم لصالــح معلمــي ومعلــات
املرحلــة الثانويــة إىل حاجــة طــاب املرحلــة الثانويــة إىل مزيــد
مــن االســتخدامات للتقنيــة املســاعدة يف فهــم واســتيعاب
موضوعــات الرياضيــات ،ممــا يزيــد مــن حاجــة معلمــي
ومعلــات املرحلــة الثانويــة للتدريــب يف هــذا اجلانــب.

ملخص النتائج
حصلت االحتياجات التدريبية يف جمال إعداد وختطيط الدروس
عىل متوسط حسايب( )4.22وهو يقع يف املستوى (عالية
جد ًا).
7 .7حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال إســراتيجيات
وطرائــق التدريــس عــى متوســط حســايب( )4.20وهــو
يقــع يف املســتوى (عاليــة).
8 .8حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال تنفيــذ
التدريــس عــى متوســط حســايب( )4.36وهــو يقــع يف
املســتوى (عاليــة جــد ًا).
9 .9حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم عــى متوســط حســايب( )3.62وهــو
يقــع يف املســتوى (عاليــة).
1010حصلــت االحتياجــات التدريبيــة يف جمــال التقويــم
عــى متوســط حســايب( )3.99وهــو يقــع يف املســتوى
(عاليــة).
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1111ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر اجلنــس (معلــم –
معلمــة) يف مجيــع املجــاالت ماعدا جمــال وســائل وتقنيات
التعليــم ،وجمــال التقويــم حيــث وجــدت فــروق ذات
داللــة إحصائيــة لصالــح املعلمــن.
1212ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجابات
أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر املرحلــة (متوســط
– ثانــوي) يف مجيــع املجــاالت ماعــدا جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة
إحصائيــةلصالــحمعلمــيومعلــاتاملرحلــةالثانويــة.
التوصيات واملقرتحات:
1 .1بنــاء برامــج تدريبيــة جديــدة يف حمــاور الدراســة ملعلمــي
ومعلــات الرياضيــات وفقــ ًا الحتياجاهتــم التدريبيــة
التــي حددهتــا نتائــج الدراســة.
2 .2إتاحــة الفرصــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات بالتدريب
املســتمر عــى متطلبــات املناهــج املطــورة.
3 .3تقديــم برامــج تدريبيــة متطــورة يف جمــال وســائل
وتقنيــات التعليــم خاصــة ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات
باملرحلــة الثانويــة.
4 .4تطويــر برامــج إعــداد معلمــي ومعلــات الرياضيــات
باجلامعــات الســعودية يف ضــوء متطلبــات املناهــج
املطــورة.
5 .5إجــراء دراســة تقويميــة للربامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا
وزارة التعليــم ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات.
6 .6إجــراء دراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمي
ومعلــات الرياضيــات يف جوانــب أخــرى مل تتناوهلــا هــذه
الدراسة.
7 .7إجــراء دراســات لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة ملعلمي
ومعلــات الرياضيــات باملرحلــة االبتدائية.
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املراجع
املراجع العربية:

 أبــو النــر ،مدحــت حممــد .)2009(.مراحــل العمليــةالتدريبيــة :ختطيــط وتنفيــذ وتقويــم الربامــج التدريبيــة،
املجموعــة العربيــة للتدريــب والنــر ،مــر ،ط.1
 البحــران ،منــال ســعدون .)2013(.االحتياجــات التدريبيةملعلــات الرياضيــات يف املرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر
املعلــات واملرشفــات الرتبويــات بمنطقــة اجلــوف ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة
العلــوم االجتامعيــة ،الريــاض.
 البلــوي ،عبــداهلل ســليامن ،والراجــح ،نوال حممــد.)2012(.واقــع التطويــر املهنــي ملعلمــي ومعلــات الرياضيــات يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة الرتبيــة وعلــم النفــس،
ع ،38ص ص.78-43
 البلــوي ،عبــداهلل ســليامن ،وغالــب ،ردمــان حممــد.( .)2012احتياجــات التطويــر املهنــي ملعلمــي رياضيــات
التعليــم العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية ،جملــة الدراســات
الرتبويــة والنفســية ،جامعــة الســلطان قابــوس ،مــج ،6ع،1
ص ص.132-114
 بــن جحــان ،عبــداهلل .)2009(.فاعليــة برنامــج تدريبــيملعلمــي الرياضيــات مســتند إىل معيــار االتصــال الريــايض
يف التحصيــل وتنميــة مهــارات التواصــل اللفظــي والكتــايب
لــدى طــاب املرحلــة املتوســطة بالســعودية ،رســالة دكتــوراه،
جامعــة عــان العربيــة للدراســات العليــا ،عــان.
 توفيــق ،عبدالرمحــن .)2006(.حتديــد احلاجــات التدريبيــةبــن اهلــدر واالســتثامر .مركــز اخلــرات املهنيــة لــإدارة،
القاهــرة.
 الثقفــي ،حامــد أمحــد .)2013(.حتديــد االحتياجــاتالتدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة.
 جــاد اهلل ،فــوزي ســلامن .)2011(.االحتياجــات التدريبيــةلــدى معلمــي املرحلــة األساســية يف املــدارس احلكوميــة
بمحافظــة غــزة ،رســالة ماجســتري ،جامعــة األزهــر ،كليــة
الرتبيــة ،غــزة.
 حجــازي ،وجــدي حامــد .)2010(.التدريــب يف القــرناحلــادي والعرشيــن ،دار التعليــم اجلامعــي ،اإلســكندرية.
 حجــازي ،وجيــه يوســف .)2002(.االحتياجــات التدريبيةملعلمــي الرياضيــات يف املــدارس احلكوميــة يف حمافظــات شــال
فلســطني ،رســالة ماجســتري ،جامعــة النجــاح الوطنيــة،

فلســطني.
 احلــريب ،عيســى نــارص .)1432(.املامرســات التقويميــةملعلمــي الرياضيــات يف ضــوء مناهــج (سلســلة ماجروهيــل
النســخة العربيــة) ،رســالة ماجســتري ،جامعــة امللــك ســعود،
كليــة الرتبيــة ،الريــاض.
 حســن ،أســامة ماهــر .)2011(.فعاليــة برنامــج تدريبــيمقــرح لتنميــة الكفــاءة املهنيــة لــدى معلمــي التعليــم
األســايس يف جمــال القيــاس والتقويــم الرتبــوي يف ضــوء نتائــج
اختبــارات الرتاخيــص ملزاولــة مهنــة التعليــم واملعايــر القوميــة
جلــودة املعلــم يف مــر ،مســتقبل الرتبيــة العربيــة ،مــج،18
ع ،68ص ص.334-239
 احلقيــل ،ســليامن عبدالرمحن1424(.هـــ) .نظــام وسياســةالتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مكتبــة امللــك فهــد
الوطنيــة ،الريــاض.
 محــادة ،فايــزة أمحــد .)2004(.االحتياجــات التدريبيــةملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة بأســيوط مــن وجهــة
نظــر املعلمــن واملوجهــن ،جملة كليــة الرتبيــة بجامعة أســيوط،
مــج ،20ع ،2ج ،1ص ص.327-293
 اخلطيــب ،حممــد .)2012(.تصــور مقــرح للمعايــر املهنيــةاملعــارصة ملعلمــي الرياضيــات ومــدى توافرهــا لــدى جمموعــة
مــن معلمــي الرياضيــات يف الســعودية ،جملــة النجــاح ،مج،26
ع ،2ص ص.297-258
 اخلليفــات ،عصــام عطــا اهلل .)2010(.حتديــد االحتياجــاتالتدريبيــة لضــان فاعليــة الربامــج التدريبيــة ،دار صفــا للنــر
والتوزيــع ،عــان.
 الــدرع ،أمحــد .)2008(.فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــمعــى اســتخدام تقنيــات التعليــم احلديثــة يف تنميــة املهــارات
التدريســية ملعلمــي الرياضيــات يف حمافظــة دومــة اجلنــدل
باململكــة العربيــة الســعودية ،رســالة ماجســتري ،اجلامعــة
األردنيــة ،عــان.
 الــدورسي ،عبــداهلل نارص1426(.هـــ) .احلاجــات التدريبيةملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة يف جمــال اســتخدام
احلاســب اآليل يف التدريــس ،رســالة ماجســتري ،جامعــة امللــك
ســعود ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض.
 الزكــري ،عبداللطيــف أمحــد .)2011(.االحتياجــاتالتدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات يف ضــوء مناهــج سلســلة
ماجروهيــل مــن وجهــة نظــر املختصــن واملرشفــن الرتبويــن
باســتخدام أســلوب دلفــاي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة امللــك
ســعود ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض.
 -ســليامن ،ماجــدة حبــي .)1997(.فعاليــة برنامــج تدريبــي
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مقــرح ملعلمــي العلــوم يف ضــوء حاجاهتــم التدريبيــة ،جملــة
كليــة الرتبيــة ،ع ،21ج.3
 الشــايع ،فهــد ،وعبداحلميــد ،نــارص .)2011(.مــروعالرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
آمــال وحتديــات ،املؤمتــر العلمــي اخلامــس عــر ،اجلمعيــة
املرصيــة للرتبيــة العلميــة ،القاهــرة.
 الــراري ،أمحــد عايــد .)2002(.االحتياجــات التدريبيــةملعلمــي الرياضيــات بمنطقــة اجلــوف يف اململكــة العربيــة
الســعودية آمــال وحتديــات ،املؤمتــر العلمــي اخلامــس عــر،
اجلمعيــة املرصيــة للرتبيــة العلميــة ،القاهــرة.
 رشيــف ،غانــم ســعيد ،وســلطان ،حنــان عيســى.)1983(.االجتاهــات املعــارصة يف التدريــب أثنــاء اخلدمــة التعليميــة ،دار
العلــوم ،الريــاض ،ط.1
 عبــوي ،زيــد منــر .)2015(.االجتاهــات احلديثــة يف ادارةالتدريــب والتطويــر والتعلــم ،دار املعتــز ،عــان ،ط.1
 عبيــدات ،ذوقــان وآخــرون .)1992(.البحــث العلمــيمفهومــه أســاليبه أدواتــه ،دار الفكــر ،عــان ،ط.4
 عــي ،أرشف راشــد .)2004(.تصــور مقــرح لربنامــجتدريبــي قائــم عــى تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي
الرياضيــات باملرحلــة اإلعداديــة يف ضــوء املعايــر القوميــة
للتعليــم يف مــر (معايــر املعلــم) ،جملــة كليــة الرتبيــة بالفيوم،
مــج ،2ع ،10ص ص.124-69
 العليــان ،فهــد عبدالرمحــن .)1431(.تصــور مقــرحللتطويــر املهنــي الــذايت ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة
املتوســطة مــن وجهــة نظــر املختصــن واملامرســن ،رســالة
دكتــوراه ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الرتبيــة ،مكــة املكرمــة.
 العمــري ،حممــد بلقاســم .)2010(.الكفايــات الالزمــةلتدريــس مقــرر الرياضيــات املطــور ودرجــة توافرهــا لــدى
املعلمــن ،رســالة ماجســتري ،جامعــة أم القــرى ،كليــة الرتبيــة،
مكــة املكرمــة.
 القحطــاين ،عثــان عــي .)2010(.مــدى ممارســة التدريــسالفعــال يف ضــوء معايــر املجلــس القومــي ملعلمــي الرياضيات
 NCTMومتطلبــات املناهــج املطــورة مــن وجهــة نظــر
املعلمــن واملرشفــن الرتبويــن باملرحلــة االبتدائيــة بمنطقــة
تبــوك ،جملة كليــة الرتبيــة بالفيــوم ،ع ،10ص ص.301-246
 املالكــي ،رشوق عــي( .)2012احلاجــات التدريبيــة ملعلامتاحلاســب اآليل يف املرحلــة املتوســطة بمدينــة الريــاض ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة
العلــوم االجتامعيــة ،الريــاض.
 املجاهــد ،إيــان عبداملحســن .)2012(.احلاجــات التدريبيــة80

املعرفيــة ملعلــات الرياضيــات باملرحلــة املتوســطة يف ضــوء
مصفوفــة املــدى والتتابــع ملناهــج الرياضيــات املطــورة ،رســالة
ماجســتري ،جامعــة امللــك ســعود ،كليــة الرتبيــة ،الريــاض.
 املطــردي ،نســيبة عبــداهلل .)1432(.تقويــم أداء معلــاتالرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف ضــوء املهارات التدريســية
الالزمــة يف منطقــة اخلــرج التعليميــة ،رســالة ماجســتري،
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة العلــوم
االجتامعيــة ،الريــاض.
 املطــري ،ناجــي عبــداهلل .)2009(.احلاجــات التدريبيــةملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة يف توظيف الوســائط
التعليميــة املتعــددة يف التدريــس الصفــي يف دولــة الكويــت،
رســالة ماجســتري ،جامعــة عــان العربيــة ،األردن.
 املغــرة ،ســلطان مبارك1432(.هـــ) .تقويــم األداءالتدريــي ملعلمــي الرياضيــات يف املرحلــة املتوســطة بمحافظــة
األحســاء يف ضــوء معايــر اجلــودة الشــاملة ،رســالة ماجســتري،
جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،كليــة العلــوم
االجتامعيــة ،الريــاض.
 املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة .)2006(.األســاليباحلديثــة يف حتديــد احلاجــات التدريبيــة ،القاهــرة.
 املوســى ،عبــداهلل ،واحلــريب ،حممــد .)2008(.احلاجــاتالتدريبيــة ملعلمــي الرياضيــات باملرحلــة الثانويــة الســتخدام
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أثر إستراتيجية الويب كويست ( )Web Questفي تنمية مهارات التفكير الناقد
لدى طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود
د .راشد العبد الكريم
أستاذ مشارك بكلية الرتبية
جامعة امللك سعود

امللخص

راسـ ُ
ـة إىل معرفــة َأ َثــر التَّدْ ريــس باســتخدام
هدَ َفــت الدِّ َ
إســراتيجية (الويــب كويســت) ( )WebQuestيف
تنميــة مهــارات ال َّت ْفكــر ِ
الناقــد َلــدَ ى طالبــات كل َّيــة
التَّ ْ بِيــة يف جامعــة امللــك ســعود.
الويــب كويســت إســراتيج َّية تَدْ ِريــس قائمــة عــى
تفعيــل التعليــم مــن خــال توفــر بيئـ ً
ـة حمفــزة وغنيــة
ِ
املتنوعــة ،تُســهم يف مســاعدة امل َت َع ِّلمــن
باملصــادر ِّ
ِ
ِ
ــن خــال مواقــع
يف َع َم ِل َّيــات ال َب ْحــث
املوجــه م ْ
َّ
ـاوز اســرجاع
(اإلنرتنــت)؛ لتنفيــذ مهــام أصيلــة تتجـ َ
وتق ِ
املعلومــة إىل فهمهــا ،وتطبيقهــاْ ،
ويمهــا.
ِ
راســة تــم تصميــم (الويــب
ولتحقيــق أهــداف الدِّ َ
كويســت) ،لتدريــس وحــدة يف مقــرر املناهــج
ِ
راســة
وطــرق التدريــس العامــه ،وتكونــت أداة الدِّ َ
مــن مقيــاس كاليفورنيــا ملهــارات التفكــر الناقــد،
ِ
ِ ِ
ِ
َــو َن
وقــام الباحثــان باختبــار صدْ قــه وثباتــه ،و َتك َّ
راســة ِمــن مجيــع طالبــات ُك ِّل َّيــة التَّ ْ بِيــة
جمت ََم ُ
ــع الدِّ َ
ِ
يف جامعــة امللــك ُســعود يف الفصــل الــدرايس
الثــاين للعــام الــدرايس 1432/1431هـــ يف مدينــة
ـت ع ِّينَـ ُ
راســة مــن ( )52طالبــة،
الريــاض ،و َتك ََّو َنـ ْ
ـة الدِّ َ
قســمت إىل جمموعتــن :ضابطــة ،و َتك ََّو َنــت مــن ()25
طالبــة ،واخــرى جتريب َّيــة َتك ََّو َنــت مــن ( )27طالبــة،
واســت ْ
املنهــج شــبه التجريبــي.
َخدَ َم الباحثــان
َ
أ ْ
راســة ُو ُجــود أثــر للتدريــس
ــر ْ
ت نتائــج الدِّ َ
ظ َه َ
باســتخدام إســراتيجية (الويــب كويســت) يف تنميــة
مهــارات ال َّت ْفكــر ِ
الناقــد َلــدَ ى طالبــات كل َّيــة التَّ ْ بِيــة
يف جامعــة امللــك ســعود ،ويف ضــوء النتائــج قــدَّ َم
الباحثــان جمموعـ ً
ـة مــن التوصيــات ،كان مــن أبرزهــا
اســتخدام (الويــب كويســت) كإســراتيج َّية تدريــس
حديثـ ٍ
ـة آمنـ ً
ـة ،تو ِّفــر بيئـ ً
ـة الســتخدامات اإلنرتنــت يف
ال َع َمل َّيــة التعليم َّيــة ،وتُســاعد يف تنميــة التفكــر الناقــد
لــدى املتع ِّلمــن.

الكلامت املفتاحية:

التفكــر الناقــد ،مهــارات التفكــر الناقد ،إســراتيجية
الويــب كويســت ،الرحــات املعرفية.
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أ .آمنه بنت عبداهلل بن حممد حجر

حمارض يف جامعة امللك سعود
كلية الرتبية /قسم املناهج وطرق التدريس

Abstract
The purpose of this study was to explore
the effect of teaching with Web Quest on the
university students’ critical thinking at King
Saud University.
To achieve study’s objectives, the
researcher has designed the Web Quest,
which discussed four topics: (old teaching
methods, modern, educational activities and
instructional materials) Quasi-experimental
method was used. “California for critical
thinking skills”, Test was used to assess the
students critical thinking.
Two groups of female students at King
Saud University in the second semester of
the academic year 1431/1432 AH in Riyadh
city. were chosen for the experiment. These
two sections were randomly selected; one of
)them was as a control group contained (25
students, the other was as an experimental
consisted of (27) students.
Study results showed statistical
significant differences among students of
experimental group’s averages (taught by
using Web Quest), and among students of
control group (taught by traditional method),
in the test of California critical thinking skills
in favor of experimental group. In light of
precedent results, researcher has brought out
some recommendations such as:
Using Web Quest as a modern teaching
strategy providing secure setting for the use
of internet in educational process, and help in
the development of learners’ critical thinking.

Key words:
Web Quest, critical thinking, critical thinking
skills.
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المقدمة
يعتــر التعليـ ِ
أجـ ِ
ـل تنميــة مهــارات ال َّت ْف ِكــر العليــا هد ًفــا
ـم مـ ْن ْ
ُ
إســراتيج ًّيا للتعليــم يف الــدول امل َت َقدِّ مــة؛ إذ ُي َمكِّــن ذلــك
ٍ
بكفــاءة وفاعليــة مــع الثــورة املعرفيــة
امل َت َع ِّلــم ِمــ َن التعا ُمــل
ـال املعـ ِ
و ُمتغـ ِّـرات العـ َ
ـاص (بخيــت ،)2009 ،ويعــد االهتــام
هبــا رش ًطــا أساســ ًيا للمنافســة يف عــر االقتصــاد املعــريف.

وقــد بــدأ االهتــا ُم العاملــي َيتَزايــدُ بالتفكــر الناقــد بشــكل
منظــم منــذ منتصــف القــرن املــايض؛ ف َظ َهــرت الدعــوات
للرتبيــة ِ
الناقــدة ،والتعليــم الناقــد ،والــذي ُي ِ
ســهم يف َج ْعــل

وفهــا يف كا َّفــة جمــاالت احليــاة ،وأكثــر
أكثــر د َّقــ ًة
الطالــب
ً
َ
ُقــدر ًة عــى الدِّ فــاع عــن وجهــة نظــره (البكــر ،)2007 ،كــا

ــجع روح التســاؤل والبحــث واالســتفهام ،وعــدم
أنــه ُي َش ِّ

ــؤ ِّدي إىل توســيع
التســليم باحلقائــق دون
التحــري؛ ممــا ُي َ
ِّ

آفــاق الطــاب املعرفيــة (مرعــي ونوفــل ،)2007 ،وقــد
انعكــس ذلــك االهتــام بمهــارات ال َّت ْف ِكــر ِ
الناقــد عــى ُطـ ُـرق
ُ
وأســاليب تن ِْم َيتِــه ،والعنايــة باإلســراتيجيات التدريســية التــي
تســهم بفاعليــة يف إثارتــه لــدى املتعلمــن وتقودهــم نحــو
ممارســة أعــى مســتوياته (البكــر.)2007 ،
ويشــهد العــامل اليــو َم تقدُّ ًمــا ِعلم ًّيــا وتقن ًّيــا يف مجيــع جمــاالت
ســات
واملؤس
خاصــ ًة يف جمــال تقنيــة املعلومــات،
ُ
احليــاةَّ ،
َّ
ـت بمعـ ٍ
ـزل عــن هــذا التقــدُّ م ،ممــا يوجــب عليها
التعليميــة ليسـ ْ
ُ
العمل َّيــة التعليميــة،
األخــذ بالتقنيــات احلديثــة ،و َد ْمُهــا يف َ
وهــذا مــا أكــدت عــى رضورتــه النــدوة األوىل يف تطبيقــات

تقنيــة املعلومــات واالتصــال يف التعليــم والتدريــب التــي
ن َّظ َمتْهــا جامعــ ُة امللــك ســعود (جامعــة امللــك ســعود،

ـت عليــه خطــة التنميــة التاســعة يف اململكــة
نصـ ْ
 ،)2010ومــا َّ

فهــذه البيئــ ُة املليئــة باملصــادر ُت َقــدِّ م ُف َر ًصــا أكــر للتفكــر،
و َت َت َع َّهــد عمليـ َة ال َّت ْف ِكــر وتدعمهــا (دويــدي2004 ،؛ احليلــة،

 ،)2002كــا َّ
تواصــل الطالــب عــر (اإلنرتنــت) َو ُو ُصو َلــه
أن ُ
ِ
العوامــل املح ِّفــزة عــى التع ُّلــم
للمعلومــة ذات ًّيــا ِمــن أهــم
(محــدي.)2004 ،
ِ
ومــن أهــم اخلدمــات التــي ُت َقدِّ مهــا شــبكة (اإلنرتنــت)

خدمــة البحــث عــن املعلومــاتِ ،مــن خــال حمــركات بحـ ٍ
ـث
ِّ
عمالقــة حتــوي كـ ًّـا هائـ ً
ـا مــن املعلومــات يف شــتى جمــاالت
احليــاة (أســعد وطيبــي ،)2004 ،و ُأ َ
ول األنشــطة التــي يقــوم

هبــا امل َت َع ِّلمــون عــى شــبكة (اإلنرتنــت) :اســتخدام تلــك

املحــركات مثــل)Google ,Yahoo( :؛ للبحــث عــن
ِّ
ِ
املعلومــات ،إالَّ أن هــذا النشــاط ي ْفتَقــد يف أغلــب األحيــان
ً
اســتعامل غــر عقــاين
تربــوي ُمــدَّ ٍد ،ممــا يعنــي
إىل هــدف
ٍّ
للحاســب اآليل (هيشــور وكــوب ،)2001 ،كــا َّ
أن عمل َّيــة
البحــث َتت ََشـعب إىل مواضيــع بعيـ ٍ
ـدة عـ ْن حمــور البحــث؛ ممــا
َ
َّ
يــؤدي إىل تشــتيت ذهــن الباحــث وهــدر وقتــه وجهــده عــن

اســتخدامه شــبكة اإلنرتنــت (أســعد وطيبــي.)2004 ،
وقــد ظهــرت ُم َّ
ؤخـ ًـرا العديدُ مــن الطـ ُـرق والنامذج الســتخدام

العمل َّيــة
(اإلنرتنــت) ،بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف َ
الطــرق
التعليميــة ،و ُي َم ِّثــل (الويــب كويســت) أحــد تلــك
ُ

جتمــع بــن
(بيتــس)2006 ،؛ فهــو مــن أهــم النــاذج التــي َ
التخطيــط الرتبــوي املحكَــم ،واالســتعامل احلكيــم لشــبكة

(اإلنرتنــت) (احليلــة ونوفــل ،)2008 ،بحيــث ييــر للطالــب
الوصــول للمعلومــة بشــكل منظــم ويســاعده عــى تفــادي
التشــتت أثنــاء البحــث.

ويعــود (الويــب كويســت) لِـ(بــرين دودج) ،األســتاذ بجامعــة

(ســان دييغــو) بواليــة (كاليفورنيــا) ،الــذي ُي َعـ ِّـرف (الويــب

العربيــة الســعودية (وزارة االقتصــاد والتخطيــط،)2010 ،
خرجــت بــه توصيــات املؤمتــر الــدويل الثــاين للتع ُّلــم
ومــا
ْ
اإللكــروين والتعليــم عــن ُبعــد ،الــذي ُع ِقــد يف مدينــة
الريــاض ،يف فربايــر ( 2011املؤمتــر الــدويل الثــاين للتع ُّلــم
ِّ

املدمَــة
ـادر أخــرى؛ كال ُك ُتــب ،واملجــات ،واألقــراص َ
بمصـ َ

التعليــم شــبكة (اإلنرتنــت) ،حيــث يقــدم (اإلنرتنــت)
وســائط وخدمــات م َت َعــدِّ دة تُثــري البيئ ـ َة التعليميــة  ،وتُســهم
يف حتفيــز وتدعيــم مســتويات ال َّت ْف ِكــر العليــا لــدى الطــاب،

وتقــوم إســراتيج َّية (الويــب كويســت) يف األســاس عــى
النظريــة البنائيــة للتع ُّلــم ( ،)b ,2008 ,Halatالتــي تعتمــد
عــى التعليــم املت ََم ْر ِكــز حــول الطالــب إىل حــد كبــر؛ حيــث
ٍ
ٍ
ـهل
ـون (الويــب كويســت) من مهــات وأنشــطة خمتلفة ت َُسـ ِّ
َي َت َكـ َّ

اإللكــروين والتعليــم عــن بعــد.)2011 ،
انتشــارا يف تقنيــات
ــم األدوات فاعل َّيــ ًة ،وأرسعهــا
ومــن َ
ً
أه َّ

كويســت) بأنــه :أنشــطة تربويــة ترتكــز عــى البحــث
ـي ،وتعتمــد جزئ ًّيــا أو كل ًّيــا عــى املصــادر اإللكرتونيــة
والتقـ ِّ
تطعيمها
املتوافِــرة عــى الويــب واملنتقــاة ُمســب ًقا ،والتــي يمكــن
ُ
Margaret, Maureen & Alan, (2009).
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استكشــاف املعلومــات بنفســه (عبداحلميــد،
عــى الطالــب
َ
ِ
اهتاممــه
 ،)2009كــا تعمــل هــذه األنشــطة عــى اســتثارة

ُبأ ْســ ُل ٍ
وج َّ
ــذاب ،وتنشــيط دافعيتــه ورغبتــه يف
ــو ٍق َ
وب ُم َش ِّ
االســتزادة مــن املعرفــة ،كذلــك يو ِّفــر (الويــب كويســت)
ـاب ِمــن خالهلــا يف جمموعــات
بيئـ ًة تعليميـ ًة ثر َّيــة يعمــل الطـ ُ
َع َم ٍ
تعاونيــة (جــودة ،)2009 ،باإلضافــة ُلِســامهتها يف
ــل ُ
تنميــة املهــارات التقنيــة لدهيــم (طيبــي.)2004 ،
ــرف (جاكولــن) (الويــب كويســت) بأنَّــه :أنشــط ٌة
و ُي َع ِّ
تعليميــة تعت َِمــد يف املقــام األول عــى َع َم ِل َّيــات ال َب ْحــث يف
الو ُصــول الصحيــح واملبــارش للمعلومــة
(اإلنرتنــت)؛ هبــدَ ف ُ
حمــل البحــث بأقـ ِّـل جهـ ٍ
ـد ممكــن ،وهتــدف إىل تنميــة القــدرات
َ ْ
ِّ
الذهنيــة املختلفــة لــدى امل َت َع ِّلمــن (,2007 ,Jacqueline
.)p43

ويمكــن تعريفــه بأنــه «أنشــطة تربويــ ٌة هادفــ ٌة ،وموجهــة
اســتقصائ ًّيا ،تســتند إىل َع َم ِل َّيــات ال َب ْحــث يف املواقــع املختلفــة
ذات العالقــة املبــارشة باملهــات املوكلــة إىل امل َت َع ِّل ِمــن
واملتوافِــرة عــى شــبكة (اإلنرتنــت) ،واملحــددة ِمــن ِق َبــل
الو ُصــول الصحيــح إىل امل ْع ُلومــات املطلوبــة
املع ِّلــم؛ هبــدف ُ

َــن» (احليلــة ،2009 ،ص.)95
بأقــل وقــت وجهــد ممكن ْ

ُ
ويــرى (هالــت) َّ
مدخــل تَدْ ِريــس
أن (الويــب كويســت)
ج ِّيــد ُمت ََم ْركــز حــول امل َت َع ِّلــم ،وقائــم عــى النَّ َظر َّيــة البنائ َّيــة

والتفكــر اإلبداعــي والتفكــر الناقــد ،باإلضافــة إىل بيئــات
التع ُّلــم التعــاوين (.)a ,2008 ,Halat

أمــا (مارتــش) فــرى َّ
أن (الويــب كويســت) عبــارة عــن:
ِ
العمــل عــى
إســراتيج َّية جديــدة وحديثــة ،مــن شــأهنا َ
املشـ ِ
دمــج عـ ٍ
ـدد ِمــن اإلســراتيج َّيات( :حــل ْ
ـكالت ،التع ُّلــم
التعــاوين) ،والن َظ ِر َّيــات( :النَّ َظ ِر َّيــة البنائيــة ،نظريــة احلافــز،
ُ

املتنوعــة يف
نظريــة التع ُّلــم املتاميــز) ،مــع (الويــب) ومصــادره ِّ
َع َم ِل َّيــة ال َّت َع ُّلــم ،كــا يــرى بأهنــا سـت َُمكِّن الرتبويــن مــن وضــع

األفــكار التــي لطاملــا  -وعــى مــدى الكثــر مــن العقــود -
النظريــات ال َّتع ِ
ليم َّيــة ،موضــع التنفيــذ يف وقتنــا
نــادت هبــا
ْ
ُ ْ
احلــايل (.)2006 ,March
فالويــب كويســت إســراتيج َّية تَدْ ِريــس حديثــة ،تقــوم
ٍ
جمموعــة مــن اإلســراتيج َّيات؛
يف األســاس عــى دمــج
املش ِ
ِّ
ــكالت ،وال َع ْصــف ِّ
كحــل ْ
الذ ْهنِــي ،والتعلــم التعــاوين،
84

ـع هــذه اإلســراتيج َّية
واالكتشــاف ،واالســتنتاج ،حيــث َ
تضـ ُ
ٍ
مشــكلة واقعيــة (حقيقيــة) ،يشــ ُعر هبــا امل َت َع ِّلــم،
امل َت َع ِّلــم يف

بالطــرق العلم َّيــةُ ،مســتخد ًما بذلــك
ويعمــل عــى ح ِّلهــا
ُ
ــم اكتشــاف
إبحــاره عــر املصــادر اإللكرتونيــة ،ومــن َث َّ
َ

وتقــي امل ْع ُلومــات املتع ِّلقــة باملشــكلة،
أســباب املشــكلة،
ِّ
ٍ
وبعــد تو ُّفــر املع ُلومــات الكافيــة ِ
جلســات
يعقــد امل َت َع ِّلمــون
ْ
تعاوني ـ ًة مــن العصــف ِّ ِ
حل ُلــول،
َ ْ
ُ َّ
الذ ْهنــي؛ الســتنتاج أفضــل ا ُ
أو ابتــكار ٍّ
حــل جديــد للمشــكلة ،معتمديــن يف ذلــك عــى

خرباهتــم الســابقة وامل ْع ُلومــات املتو ِّفــرة يف املصــادر.
ومــن مزايــا (الويــب كويســت) أنــه ُي َقــدِّ م أســئل ًة مفتوحــة
ٍ
بشــكل مبــارش  -يف تنميــة
النهايــة ،لــذا فهــو ُيســاعد -
مهــارات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا لــدى امل َت َع ِّلمــن ،حيــث يضعهــم
أمــام حتــدٍّ كبــر حلـ ِّـل تلــك األســئلة بطـ ُـرق ُمبتكــرة ،وغــر
تقليديــة ،كــا أنــه ال يقتــر عــى تنميــة اجلوانــب امل ْع ِرف َّيــة

فقــط ،بــل ي َت َعــدَّ ى ذلــك إىل اجلوانــب الوجدانيــة والنفــس

حركيــة (املهاريــة).

وتتكــون إســراتيجية الويــب كويســت مــن مخســة
عنــارص أساســية ،هــي:

املقدِّ مــة :وهــي التمهيــد للموضــوع حمــل البحــث؛ هبــدف
إثــارة دافع َّيــة امل َت َع ِّلــم؛ حيــث يتــم توضيــح موضــوع ال َب ْحــث

وعنــارصه ،والرتكيــز عــى أهدافــه ،ووضــع امل َت َع ِّلــم يف تصــور
ـع جمموعـ ًة مــن
للم َع ِّلــم أن يضـ َ
ُمســبق ملــا ســيتعلمه ،و ُيمكــن ُ

األســئلة حــول أفــكار املوضــوع الرئيســة ،ويف هــذه املرحلــة
يــزود امل َتع ِّلــم باإلطــار األَس ِ
ــاس للمــروع قيــد البحــث،
َ
ُ
َ

وتربــط معرفتــه الســابقة بـ(الويــب كويســت) احلــايل ،حتــى
تصبــح املقدمــة خــرة تع ُّلــم ممتعــة وناجحــة إلنجــاز العمــل.
املهــام :وهــي اجلــز ُء األهــم والرئيــس مــن (الويب كويســت)،
وتشــمل املهــام األَ ِ
ساس ـ َّية والفرعيــة املنظمــة وامل َعــدَّ ة إعــدا ًدا

جيــدً ا ،وهــذه املهــام جيــب أن تكـ َ
ـون ُمثــر ًة لالهتــام ،و ُمرتبطة
بمواقــف احليــاة الواقعيــة ،وفيهــا يكتشــف امل َت َع ِّلــم املوضــوع

املحــدد ،ودوره يف النشــاط ،وتشــمل أنشــطة مفتوحــة النهايــة،
َ
يكــون
وت َُركِّــز عــى مهــارات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا ،وينبغــي أن
وصــف ِ
وخمتــرا ،و ُت َعــدُّ املعرفــة الســابقة
قصــرا
امله َّمــة
ُ
ً
ً
للمتعلــم َض ِ
ور َّيــة إلكــال ِ
امله َّمــة العلميــة.
ُ
يــدِّ د اخلطــوات التــي يقــوم
اإلجــراءات :وهــذا
القســم ُ َ
ُ
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امل َت َع ِّلمــون هبــا؛ إلجــراء النشــاط وإنجــازه ،باإلضافــة إىل
كيفيــة توزيعهــم إىل جمموعــاتِ ،
ِّ
لــكل
وامله َّمــة املوكلــة
ٍ
ــزأ ِ
امله َّمــة إىل خطــوات
فــرد يف املجموعــة ،وجيــب أن ُ َت َّ
حمــددة وواضحــة ،ويف هــذه املرحلــة جيــب التأ ُّكــد ِمــن َف ْهــم
امل َت َع ِّل ِمــن للمهمــة ،وتوفــر املــواد الالزمــة للعمــل ،وجيــب أن
للم َت َع ِّل ِمــن وســائل خمتلفــة لعــرض نتائجهــم؛
يوفــر املع ِّلــم ُ

مثــل( :أوراق عمــل ،أدوات بحــث ،صفحــة الويــب ،جــداول
التلخيــص ،خرائــط املفاهيــم)ُّ ،
كل ذلــك مــن أجــل اعتــاد
امل َت َع ِّل ِمني عىل تفكريهم ،وتوظيف إبداعاهتم.
ِ
ـر يــأيت بعــد عنــر املهــام مــن حيـ ُ
ـث
املصــادر :هــذا العنـ ُ

األمهيــة ،ففكــر ُة (الويــب كويســت) يف األســاس تتبلــور
حــول ال َب ْحــث عــن امل ْع ُلومــات ِمــ ْن ِخــال (اإلنرتنــت)،

ويف هــذه املرحلــة يقــوم املع ِّلــم بانتقــاء مواقــع عــى الشــبكة
املحو ِريــة املطلــوب مــن
ذات عالقــة وثيقــة باملهــام واألســئلة
َ
امل َت َع ِّل ِمــن إجيــاد حلـ ٍ
ـول هلــا أو ال َب ْحــث فيهــا ،وألن (الويــب

كويســت) يعتمــد ُجزئ ًّيــا أو كل ًّيــا عــى املصــادر اإللكرتونيــة
املنتقــاة ُمســب ًقا ،فــإن عــى مصمــم (الويــب كويســت) حتـ ِّـري

الدِّ َّقــة والبقــاء عــى كثــر مــن احلــذر يف هــذه اخلطــوة.

التقويــم هــو املرحلــة األخــرة الفعليــة
التقويــمُ :يعتــر
ُ
ِ
مــن (الويــب كويســت) ،إذ بواســطته يتــم توضيــح توزيــع

الدرجــات عــى ال َب ْحــث أو الفكــرة وعــى املراحــل الســابقة،
طــر ٍق جديــدة تت َعــدَّ د بتعــدُّ د
ويتطلــب
التقويــم هنــا ابتــكار ُ
ُ
املهــارات التــي حيتوهيــا (الويــب كويســت) ،فإمتــام املهــام
َ
ـارات؛
املرتبطــة بـ(الويــب كويســت) َت َت َط َّلــب جمموعـ ًة من املهـ َ
منهــا :املعرفيــة ،واالجتِ ِ
ونظــرا
امع َّيــة ،والذهنيــة ،والتقنيــة؛
ْ
ً
ألن (الويــب كويســت) ُي َشــكِّل مشــاريع مصغــرة بالنســبة
ـرا هلــم ،وهلــذا يصبــح مــن
للمتعلمــن ،فقــد ُي َشـكِّل حتد ًيــا كبـ ً
الواجــب عــى مصمــم (الويــب كويســت) ،أن حيــدِّ َد بشــكل
املعايــر التــي ســيتم اســتخدامها للتقويــم.
واضــح
َ

العنــر األخــر يف تصميــم (الويــب كويســت)
اخلامتــة:
ُ
هــو اخلامتــة ،وهــي عبــار ٌة عــنُ :م َل َّخــص لفكــرة (الويــب

كويســت) ،أو الفكــرة املحوريــة لـ(الويــب كويســت) والتــي

تــم ال َب ْحــث حوهلــا ،ويف هــذا اجلــزء كذلــك يتــم تذكــر
باملهــارات التــي سيكتســ ُبها عنــد هنايــة الرحلــة،
امل َت َع ِّلــم
َ

وكــذا تشــجيعهم عــى إمتــام ِّ
كل مراحلهــا ،وحتفيزهــم عــى
ِ
التو ُّصــل إليهــا ،باإلضافــة
ـم َ
االســتفادة مــن النَّتائــج التــي َتـ َّ

ٍ
مزيــد مــن املصــادر للرجــوع هلــا وقــت احلاجــة.
لتوفــر

(Strickland, 2005; Abu-Elwan, 2007; Dodge,
)1997
و ُيعتــر (الويــب كويســت) ن ََم ًطــا تربو ًّيــا بنائ ًّيــا بامتيــاز؛ حيــث
الر َّحــال واملستكشــف الــذي
يتمحــور حــول نمــوذج امل َت َع ِّلــم َّ
ِ
يبنــي معرفتــه ِمــ ْن ِخــال األنشــطة ال َّت ْعليم َّيــة ،والبحــث
عــن امل ْع ُلومــات يف مصــادر إلكرتون َّيــة آمنــةُ ،ت َعـ ِّـزز مهــارات

ــودة عاليــة (جــودة .)2009 ،ويســمح
وج ْ
ال َب ْحــث بكفــاءة َ
ٍ
ِ
ِ
للم َت َع ِّلمــن بالقيــام بــدور نشــط ،وينمــي
(الويــب كويســت) ُ
مهــارات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا لدهيــم (.)2008 ,Siko
ِ
املواقــف احلياتيــة
كــا أنــه جيعــل امل َت َع ِّل ِمــن ين َغ ِمســون يف
اليوم َّيــة التــي قــد جتــري معهــم بش ـك ٍ
ـي واعتيــادي،
ْل طبيعـ ٍّ

الص ِّف َّية
ـادرا مــا حتــدُ ث معهــم ضمــن ال ُغرفــة َّ
والتــي باملقابــل نـ ً
ومــع زمالئهــم مــن امل َت َع ِّلمــن ،كــا يعمــل عــى دعــم التع ُّلــم

املســتند عــى املرشوعــات  ،ممــا ُيســاعد عــى تنميــة مهــارات
امل َت َع ِّل ِمــن يف التخطيــط ،والتنظيــم )2009 ,Laborda(.

وتو ِّفــر إســراتيج َّية (الويــب كويســت) خــرات و ُف َر ًصــا
َ
يوســع مــدارك
تعليميــة غن َّيــة بامل ْع ُلومــات واخلــرات؛ ممــا ِّ
ِ
امل َت َع ِّلمــن ،و ُين َِّمــي مــن إســراتيج َّيات ت ْفكريهــم؛ ممــا
ُيســاعدهم عــى امتــاك مهــارات تفكــر راقيــة ِمــن م ْثــل
مهــارات التحليــل واالســتِقراء ،واالســتنتاج واالســتدالل،
والتفكــر الن ِ
َّاقــد واإلبداعــي (احليلــة.)2009 ،
و(الويــب كويســت) ِمــن اإلســراتيج َّيات التــي تُواكــب
الن َظريــات احلديثــة للتع ُّلــم كالنَّ َظ ِر َّيــة البنائ َّيــة؛ حيــث ُي َم ِّكــن
(الويــب كويســت) امل َت َع ِّل ِمــن مــن بنــاء معرفتهــم ذات ًّيــاِ ،م ـ ْن
املش ِ
ِخــال اســتثارة حواســهم املختلفــةُ ،لِواجهــة ْ
ــكالت

الواقعيــة التــي ت ِ
ُواجههــم ،وبذلــك يقومــون بربــط خرباهتــم
الســابقة بــا ت َُو ِّفــر لدهيــم مــن خــرة ،ممــا ُيســاعدهم يف إعــادة
تنظيــم معرفتهــم الســابقة ،وبنــاء َم ْع ِرفــة جديــدة.
ويركــز (الويــب كويســت) عــى الــدور الن َِّشــط للمتعلــم؛ إذ

ـور الرئيــس يف
يشــكل امل َت َع ِّلــم وفــق هــذه اإلســراتيج َّية املحـ َ
العمليــة ال َّتع ِ
ليم َّيــة ،حيــث يقــوم فيهــا بمجموعــة مــن األدوار
ْ
َّ
ِ
النشــطة؛ كالبحــث ،واالستكْشــاف ،والتحليــل ،والنقــاش،

وطــرح وجهــات النظــر ،وغريهــا مــن األدوار ،باإلضافــة
ْ
ـو التحــدِّ ي واملنافســة التــي ت َُو ِّلــده هــذه اإلســراتيج َّية
إىل جـ ِّ
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التعاونيــة ،التــي يســودها
بــن املجموعــات ،وبيئــة العمــل
ُ

األلفــة واالحــرام ،وتق ُّبــل وجهــات النظــر ،كــا تُراعــي
تلــك اإلســراتيج َّية ال ُفـ ُـر َ
وق ال َف ْر ِد َّيــة بــن امل َت َع ِّلمــن ،وتراعــي
ذكاءاهتــم املختلفــة ،بحيــث يبحــث ُّ
كل متعلــم عــن الــدور

الــذي يتميــز فيــه ،ل ُيظهـ َـر أفضــل االمكانــات أمــام زمالئــه.

وبالرغــم مــن أن إســراتيج َّية (الويــب كويســت) مــن
اإلســراتيج َّيات احلديثــة نســب ًّيا ،إال أن هنــاك جمموعــ ًة
طبقــت لِك َْشــف العالقــة بــن هــذه
مــن الدراســات التــي
ْ

اإلســراتيج َّية وبــن أنــاط ال َّت ْف ِكــر املختلفــة عامــة ،والتفكــر

الناقــد خاصــة.

هدفــت إىل
وقــد قــام (تشــن) ( )Chen, 2009بدراســة
ْ

اســتقصاء أثــر إســراتيج َّية (الويــب كويســت) عــى تنميــة
مهــارات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا (الناقــد واإلبداعــي) ،وطبقــت
الدِّ راســة عــى الصــف اخلامــس يف املرحلــة اال ْبتِدائيــة،
ــروق ذات داللــة
وقــد
ْ
أظهــرت نتائــج الدِّ راســة وجــود ُف ُ
إِ ْحصائ َّيــة لصالــح طلبــة املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة التــي تعلمــت
بإســراتيج َّية (الويــب كويســت) يف تنميــة مهــارات ال َّت ْف ِكــر
اإلبداعــي (األصالــة ،واملرونــة ،والطالقــة) ،وعــدم وجــود
ــروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة بــن املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة
ُف ُ
ِ
ِ
والضابطــة يف ْ
اختبــار مهــارات ال َّت ْفكــر الناقــد.

ويف دراســة قــام هبــا (يل ويانــج) ()2007 ,Yang & Li
اســتِ ْخدَ ام (الويب كويســت) يف
هدفـ ْ
ـت للتعـ ُّـرف عــى فاعليــة ْ
ِ
تنميــة مهــارات ال َّت ْفكــر العلمــي ،وزيــادة الدافعيــة للتعلــم،

الضابطــة ،كــا أن اســتبيان الدافعيــة ك ََشــف عــن ُفـ ُـروق ذات
داللــة إِ ْحصائ َّيــة لصالــح املجموعتــن التجريبيتــن مقارنــة

باملجموعــة الضابطــة.
ٍ
ـت
وقــام أبــو علــوان ( )Abu-elwan, 2007بدراســة هدفـ ْ
إىل َم ْع ِرفــة أثــر (الويــب كويســت) عــى تنميــة مهــارة ِّ
حــل
املش ِ
ْ
ــكالت ُلِ َع ِّلمــي الرياضيــات قبــل اخلدمــة ،ومعتقداهتــم
ِ
جتــاه أنشــطة حــل ْ
املشــكالت ،وقــد طبقــت الدِّ راســة عــى

معلــا،
جمموعتــن؛ إحداهــا :جتريبيــة ،وعد ُدهــا ()20
ً
معلــا ،و ُط ِّبــق عــى
واألخــرى :ضابطــة ،وعددهــا ()30
ً
ِ
املجموعتــن ْ
اختِبــار َق ْبــي لقيــاس مهــارات حــل ْ
املشــكالت،
ِ
كــا طبــق مقيــاس االجتــاه ملهــارة حــل ْ
املشــكالت عــى
وتو َّص َلــت
املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة فقــط ،قبل ًّيــا وبعد ًّيــاَ ،
ــروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة يف مقيــاس
الدِّ راســة لوجــود ُف ُ
املشـ ِ
مهــارة حــل ْ
ـكالت؛ لصالــح املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة التــي
اسـت ْ
َخدَ َمت (الويــب كويســت) ،كــا أظهــرت نتائــج الدِّ راســة
ْ
فرو ًقــا ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة يف مقيــاس االجتــاه ملهــارة حــل
املش ِ
ُّ
ْ
يــدل عــى أن
ــكالت ولصالــح التطبيــق البعــدي؛ ممــا

املشـ ِ
(الويــب كويســت) ســاعد يف تنميــة مهــارة حــل ْ
ـكالت،
واالجتــاه نحــو تطبيقهــا.

التعــرف عــى مــدى
وهدفــت دراســة (الفــار )2011 ،إىل
ُّ
اســتِ ْخدَ ام الرحــات امل ْع ِرف َّيــة عــر (الويــب) [الويــب
فاعل َّيــة ْ
ِ
كويســت] يف تَدْ ِريــس اجلغرافيــا عــى ُمســتوى ال َّت ْفكــر التأمُّيل،
والتحصيــل لــدى تالميــذ الصــف الثامــن األَس ِ
ــاس يف
َ
ِ
ـرت ع ِّينَــة الدِّ راســة قصد ًّيــا
حمافظــة شــال قطــاع غــزة ،واختـ َ
وتكونــت أدوات الدِّ راســة مــن ْ
اختِبــار التحصيــل املعــريف

وزيــادة التحصيــل يف مــادة اللغــة اإلنجليزيــة ملتعلمــي
املرحلــة اال ْبتِدائيــة ،وقــد اســتخدم املن َْهــج شــبه التجريبــي،
تكونــت أدوات الدِّ راســة مــن ْ
اختِبــار ملهــارات ال َّت ْف ِكــر
حيــث َّ
العلمــي ،واختبــار حتصيــي ،ومقيــاس للدافعيــة للتع ُّلــم،
وتكونــت ع ِّينَــة الدِّ راســة مــن (ُ )108م َت َع ِّل ِمــن مــن الصــف
موزعــن عــى ثالثــة فصــول ،أحــد الفصــول
الســادسَّ ،

للمفاهيــم العلم َّيــة يف اجلغرافيــا (مــن إعــداد الباحــث)،
ومقيــاس ملهــارات ال َّت ْف ِكــر التأ ُّمــي يف اجلغرافيــا (مــن إعــداد
الباحــث) ،وتوصلــت الدِّ راســة إىل جمموعـ ٍ
ـة مــن النتائــج؛ مــن
َّ
ــروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة بــن َد َرجــات
أمههــا :وجــود ُف ُ
درســت بالرحــات امل ْع ِرف َّيــة
املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة التــي
ْ

توصلــت الدِّ راســة إىل أن (الويــب كويســت)
العلمــي ،وقــد َّ
ِ
ســاعد يف زيــادة التحصيــل ،وتنميــة مهــارات ال َّت ْفكــر

رتحــة وعــى
والوصــول إىل اســتنتاجات ،ووضــع ُح ُلــول ُمق َ
الدرجــة الكليــة للتفكــر التأمــي ،وكانــت ال ُفـ ُـروق لصالــح
املجموعــة التجريبيــة ،ووجــود ُفــروق ذات داللـ ٍ
ـة إِ ْحصائ َّيــة
ُ

مثــل املجموعــة الضابطــة ،والفصــان اآلخــران املجموعــة
التجريبيــة ،حيــث طبــق عــى أحــد الفصلــن ْ
االختِبــار
ِ
التحصيــي ،وعــى الفصــل اآلخــر ْ
اختِبــار ملهــارات ال َّت ْفكــر

العلمــي لــدى املجموعتــن التجريبيتــن مقارنــة باملجموعــة
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عــر (الويــب) واملجموعــة الضابطــة التــي درســت بالطريقــة
ِ ِ
البص َّيــة
الرؤيــة َ
ال َّت ْقليد َّيــة يف التطبيــق ال َب ْعــدي عــى أبعــاد ُّ

بــن َد َرجــات املجموعــة التجريبييــة واملجموعــة الضابطــة يف
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التطبيــق ال َب ْعــدي عــى أبعــاد ْ
اختِبــار التحصيــل املعــريف يف
اجلغرافيــا بأبعــاده ودرجتــه الكليــة ،وكانــت ال ُفـ ُـر ُ
وق لصالــح

ثان ًيــا ،ووجــود ُفـ ُـروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة لصالــح املجموعة
الت َّْج ِريب َّيــة األوىل )طويــل املــدى) يف تنميــة التحصيــل الدرايس

كــا ســعى عبــد احلميــد (عبداحلميــد )2009 ،إىل َم ْع ِرفــة
ِ
ــي (الويــب) يف تنميــة
اســت ْخدَ ام إســراتيج َّية ت َق ِّ
فاعليــة ْ
بعــض ُم ْس ـت ََويات التفكــر ،والقــدرة عــى ِّاتــاذ القــرار نحــو

ُمشكلة الدِّ راسة:

املجموعــة التجريب َّيــة.

واجهــة حتدِّ يــات التحديــث التعليمــي التكنولوجــي ،وقــد
ُم َ
طبقــت الدِّ راســة عــى ( )50متعل ـ ًا يف الدبلــوم املهنــي بكليــة

الرتبيــة يف جامعــة املنصــورة ،وقســمت العينــة إىل جمموعتــن،
إحداهــا جتريبيــة عددهــا ( )25متعلــ ًا ،واألخــرى ضابطــة
عددهــا ( )25متعلــ ًا ،وطبــق عــى املجموعتــن ْ
اختِبــار

لقيــاس ُم ْســت ََويات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا؛ (التحليــل ،الرتكيــب،
واختبــار لقيــاس القــدرة عــى ِّاتــاذ القــرار،
التقويــم)،
ٌ
ــروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة
وتوصلــت الدِّ راســة لوجــود ُف ُ
يف مقيــاس ُم ْســت ََويات ال َّت ْف ِكــر ال ُع ْل َيــا (التحليــل ،الرتكيــب،
التقويــم)؛ لصالــح املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة يف مجيــع املســتويات،
كــا أظهــرت نتائــج الدِّ راســة فرو ًقــا ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة
يف مقيــاس القــدرة عــى ِّاتــاذ القــرار؛ لصالــح املجموعــة
الت َّْج ِريب َّيــة.
وهدفــت دراســة احليلــة ونوفــل (احليلــة ونوفــل )2008 ،إىل

اســتقصاء أثــر إســراتيج َّية (الويــب كويســت) طويــل املــدى،
وقصــر املــدى يف ال َّت ْف ِكــر الن ِ
َّاقــد والتحصيــل الــدرايس يف
مســاق تعليــم ال َّت ْف ِكــر لــدى ع ِّينَــة مــن طلبــة كليــة العلــوم
التَّ ْ َبو َّيــة اجلامعيــة (األونــروا) يف فلســطني ،وتأ َّلفــت ع ِّينَــة
موزعــن عــى ثــاث جمموعــات؛
الدِّ راســة مــن ) )90متعلـ ًاَّ ،
املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة األوىل :تعرضــت إىل إســراتيج َّية (الويب

كويســت) طويــل املــدى ،واملجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة الثانيــة:
ـت إىل إســراتيج َّية (الويــب كويســت) قصــر املــدى،
تعر َضـ ْ
َّ

واملجموعــة الثالثــة :ضابطــة تعلمــت بالطريقــة التقليديــة،
واســتخدمت الدراســة ْ
اختِبــار كاليفورنيــا ملهــارات ال َّت ْف ِكــر
ِ
الناقــد ،واختبــار حتصيــي يف مســاق تعليــم ال َّت ْفكــر كمقيــاس

بعــدي ،واســتخدم حتليــل التبايــن املصاحــب الختبــار
فرضيتــي الدِّ راســة ،وأظهــرت نتائــج الدِّ راســة وجــود ُفـ ُـروق
ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة لصالــح ط َلبــة املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة

ـت بإســراتيج َّية (الويــب كويســت) طويــل املــدى
التــي تع َّلمـ ْ
ِ
ِ
يف تنميــة ال َّت ْفكــر النَّاقــد ً
أول ،ثــم لصالــح طلبــة قصــر املــدى

ً
أول ثــم لصالــح طلبــة املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة الثانيــة )قصــر
املــدى)ُ ،مقارنــة بــأداء ط َلبــة املجموعــة التقليديــة.

ت َُش ـكِّل مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد ُبعــدً ا مهـ ًّـا يف حيــاة الطلبــة
عامــة ،والطلبــة يف املســتوى اجلامعــي خاصــة؛ ملــا ُت َ ِّثلــه مــن
ٍ
ِ
املتســارعة التــي
التغــرات
بالغــة يف ْحت ِصينِهــم ضــد
أمهيــة
ُّ
تشــهدها األلفيــ ُة الثالثــة (مرعــي ونوفــل  .)2007ولكــن
تُشــر جمموعــ ٌة مــن الدِّ راســات إىل َّ
أن مســتوى ال َّت ْف ِكــر

الناقــد لــدى طــاب وطالبــات بعــض اجلامعــات العربيــة -

ومنهــا :جامعــة امللــك ســعود  -هــو دون املســتوى املقبــول

تربو ًّيــا (عبــداهلل 2003؛ املطارنــة2003 ،؛ حســن 2004؛
أوصــت جمموعــ ٌة مــن الدِّ راســات إىل
النبهــاين  ،)2010كــا
ْ
ِ
رضورة إعــادة النظــر يف إســراتيج َّيات التدريــس املتبعــة يف
التعليــم العــايل ،والتــي تعتمــد غال ًبــا عــى تلقــن املعلومــات
ِ
ـول إىل إســراتيج َّيات تَدْ ِريــس ُتن َِّمــي
وح ْفظهــا ،ودعـ ْ
ـت للتحـ ُّ
ال َّت ْف ِكــر الناقــدَ لــدى املتعلمــن (حســن 2004؛ مرعــي

ونوفــل 2007؛ عســقول  ،)2009وقــد كشــفت الدِّ راســة
االســتطالع َّي ُة التــي قــام هبــا الباحثــان عــن تــدَ ِّن مســتوى
بلغــت نســبة امتــاك
مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد؛ حيــث
ْ

الطالبــات ملهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد ( ،)٪27بينــا أورد
(النبهــاينَّ )2010 ،
تــراوح بــن
أن النســبة املقبولــة تربو ًّيــا
َ

(.)٪70-60
وبــا َّ
أن (الويــب كويســت) مــن اإلســراتيج َّيات احلديثــة التي
الكثــر مــن الدِّ راســات فاعليتهــا يف حتســن البيئــة
أ َّكــدَ ت
ُ
التعليميــة ،فقــد د َعـ ِ
ـت احلاجــة ملعرفــة أ َثــر هــذه اإلســراتيج َّية
يف تنميــة مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد.

وتكمــن مشــكل ُة الدِّ راســة يف نــدرة الدِّ راســات وال ُب ُحــوث
ُ
التــي تغ ِّطــي هــذا اجلانــب ،ممــا يســتدعي ْ
الكشــف عــن هــذه

العالقــة ،وتتحــدَّ د ُمشــكلة الدِّ راســة يف الســؤال التــايل:

 مــا أثــر التدريــس باســتخدام إســراتيجية (الويب كويســت)( )Web Questيف تنميــة مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد لــدى
َطالِ َبــات كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود؟
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أمهية الدِّ راسة:

وتــرز أمهيــ ُة الدِّ راســة يف إمكان َّيــة إســهامها يف اجلوانــب
التَّاليــة:

ٍ
بمعلومــات
العمل َّيــة التعليميــة
 - 1إمــداد القائمــن عــى َ
جديــدة عــن (الويــب كويســت) ،وكيفيــة تو ْظيفــه يف عمل َّيــة
التدريــس؛ باعتبــاره إســراتيج َّية تَدْ ِريــس حديثــة نســب ًّيا.

العمل َّيــة التعليميــة ومســاعدهتم
ُ -2مســاعدة القائمــن عــى َ

يف إنشــاء مواقــع تفاعليــة لـ(الويــب كويســت) عــر شــبكة
(اإلنرتنــت)؛ ختــدم املع ِّلــم وامل َت َع ِّلــم.

هدف الدِّ راسة:

هدفــت الدِّ راســة إىل التعـ ُّـرف عــى أثــر ااســتخدام إســراتيجية

(الويــب كويســت) ( )Web Questيف تنميــة مهــارات
ال َّت ْف ِكــر الناقــد لــدى َطالِ َبــات كليــة الرتبيــة بجامعــة امللــك

ســعود.

َف ْرض الدِّ راسة:

توجــد
تســعى الدراســة للتحقــق مــن الفرضيــة التاليــة :ال َ
ُفـ ُـروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة عنــد مســتوى الداللــة≥ ()05,0
توســط َد َرجــات َطالِ َبــات املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة (التــي
بــن ُم ِّ
درســت باســتخدام (الويــب كويســت)) ،وبــن َطالِ َبــات
املجموعــة الضابطــة (التــي درســت بالطريقــة التقليديــة)
يف مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد؛ (التحليــل ،واالســتقراء،
واالســتنتاج ،واالســتدالل ،والتَّقييــم).

التعاريف اإلجرائية:

لغرض الدراسة تم حتديد التعاريف اإلجرائية التالية:
األثــرِ :م ْقــدار التغيــر الــذي ُتد ُثــه إســراتيج َّية (الويــب
كويســت) (املتغــر املســتقل) يف مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد
(املتغــر التابــع).

معهــا ،وتقويمهــا.
ِ
ال َّت ْفكِــر الناقــد :اســتخدام َطال َبــات كليــة الرتبيــة يف
جامعــة امللــك ســعود ملهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد؛ (التحليــل،

واالســتقراء ،واالســتنتاج ،واالســتدالل ،والتقييــم)،
ــرق التَّدْ ريــس العامــة
يف دراســتهن ملقــرر املناهــج و ُط ُ
ِ
(330هنــج) ،و ُيقــاس بدرجــة الطالبــة يف ْ
اختبــار كاليفورنيــا
ملهــارات التفكــر الناقــد.

منهج الدِّ راسة:
ُ

أجـ ِ
ـل ْ
اختِبــار ِص َّحــة َفـ ْـرض الدِّ راســة اســتخدم الباحثان
ومــن ْ
ِ
املن َْهــج شــبه التجريبــي ،وهــو املن َْهــج الــذي هيــدف إىل ْ
اختبــار

عالقــات العلــة واملعلــول ،حتــى يصــل إىل أســباب الظواهــر

(أبــو عــام.)2009 ،

اعت ََمــدَ ت الدِّ راســة عــى أحــد التصاميــم شــبه الت َّْج ِريب َّيــة

( ،)Designs Experimental Quasiوهــو التصميــم
ِ
املناســب يف حــال تعـ ُّ
واسـت ْ
َخدَ َم
ـذر التعيني العشــوائي للع ِّينــةْ ،
ِ
ـم الــذي ُيعـ َـرف بـــ( :تصميــم املجموعــات
الباح َثــان التصميـ َ
الضابطــة غــر املتكافئــة) (Control Equivalent Non
 ،)Design Groupsوهــو مــن أكثــر التصاميــم شــيو ًعا
بــن الباحثــن ،ويتضمــن جمموع ـ ًة جتريب َّي ـ ًة ،وأخــرى ضابطــة
يطبــق عــى كليهــا قيــاس َق ْبــي وقيــاس َب ْعــدي (أبــو عــام،
.)2009

جمتمع الدِّ راسة وعينتها:

وقــد تكــون جمتمــع الدِّ راســة مــن مجيــع َطالِ َبــات كليــة الرتبيــة
رس ـ َن مقــرر (330هنــج)
يف جامعــة امللــك ســعود الــايت َيدْ ْ

يف الفصــل الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس (1432/1431

هـــ) يف مدينــة الريــاض ،والبالــغ عددهــن ( )269طالبــة.
وتكونــت ع ِّينَــة الدِّ راســة مــن ( )52طالبــ ًة مــن َطالِ َبــات
َّ
يدرس ـ َن مقــرر ( 330هنــج) يف الفصــل
كليــة الرتبيــة ،الــايت
ْ

(الويــب كويســت) ( :)Quest Webإســراتيج َّية تدريــس
تقنيــةِ ،
ترتكــز عــى األنشــطة االســتقصائية التــي تعدهــا

هـــ)ُ ،يمثلــن تقري ًبــا ( )٪19مــن جمتمــع الدِّ راســة األصــي،

املو َّجــه
الرتبيــة بجامعــة امللــك ســعود يف عمليــات البحــث َ

للمتغــر املســتقل وعــدد طالباهتــا ( )25طالبــة ،واألخــرى
ِّ

الباحثــة؛ ملســاعدة َطالِ َبــات املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة يف كليــة

مــن خــال مواقــع (اإلنرتنــت) ،وتكــون هــذه األنشــطة
ٍ
عالقــة مبــارشة باملهــات املوكلــة للطالبــات،
واملواقــع ذات

هبــدف ُو ُصوهلــن للمعلومــات ذات ًّيــا ،وفهمهــا ،والتفا ُعــل
88

الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس (1432-1431

تتعــرض
َــن :إحداهــن ضابطــة ،ال
َّ
مقســات عــى جمموعت ْ

ـر املســتقل ملعرفــة أثــر املتغـ ِّـر
ـم تعريضهــا للمتغـ ِّ
جتريب َّيــة ،يتـ ُّ
التابــع عليهــا وعــدد طالباهتــا ( )27طالبــة.
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تكا ُفؤ املجموعات يف متغ َّيات الدراسة:

ـم التح ُّقــق مــن تكا ُفــؤ َد َرجــات املجموعتــن الضابطــة
وقــد َتـ َّ
متغــر الدِّ راســة (مهــارات ال َّت ْف ِكــر الناقــد)
والتجريبيــة يف
ِّ
اســتِ ْخدَ ام ْ
اختِبــار «ت» للعينــات
قبــل َبــدْ ء التجربــة ،وقــد تــم ْ
متوســط َد َرجات
املســتقلة؛ للتعـ ُّـرف عــى داللــة ال ُفـ ُـروق بــن ِّ
ويوضــح
َطالِ َبــات املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة،
ِّ
اجلــدول رقــم ( )1أنــه ال توجــد ُفـ ُـروق ذات داللــة إِ ْحصائ َّيــة
يف القيــاس ال َقبــي ملهــارات ال َّت ْف ِكــر الن ِ
َّاقــد بــن املجموعــة
ْ
ِ
ـت قيمــة ْ
اختبــار
الت َّْج ِريب َّيــة واملجموعــة الضابطــة ،حيــث بلغـ ْ
«ت» ( ،)0.581وهــي قيمــ ٌة غــر دالــة إحصائ ًّيــا ،حيــث
بلـ َ
ـغ ُمســتوى الداللــة ( ،)0.564وهــي أكــر ِمــن مســتوى
الداللــة املعتمــد للدراســة ،واملقــدر بِـــ ( ،)0.05ممــا َيــدُ ُّل
عــى َّ
أن ال ُفـ ُـروق بــن متوســط املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة والضابطة
ليســت ُف ُرو ًقــا َج ْو ِهر َّيــة.

اجلدول رقم ()1

اختبار «ت» ملجموعتي الدِّ راسة يف التطبيق ال َق ْبيل ملقياس
مهارات ال َّت ْف ِكري الن ِ
َّاقد ككُل
اجملموعة العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

اخلطأ
املعياري

التجريبية

27

11.740

3.480

0.301

الضابطة

25

11.533

3.174

0.295

قيمة
“ت”

0.581

مستوى الداللة
الداللة اإلحصائية

0.564

غري دالة
إحصائيًّا

أدوات الدراسة:

استخدم الباحثان ألغراض الدراسة األدوات التالية:

ِ
اختِبــار
 -1مقيــاس التـَّْفكيــر الناقــد :اســتخدم الباحثــان ْ
كاليفورنيــا للتفكــر النَّاقِــد منــوذج (California( )2000
 ،))2000( Test Skills Thinking Criticalوقــد
ِ
َتَّ بنــاء ِ
ـتنادا إىل التعريــف
ْ
اختبــار كاليفورنيــا للتفكــر النَّاقــد اسـ ً
صــل إليــه يف إمجــاع اخلُب ـَ َـراء يف مؤمتــر مجعيــة
التو ُّ
الــذي َتَّ َ
االختِبــار
علــم النفــس األمريكيــة ( ،)APAويشــتمل هــذا ْ
علــى قيــاس مخــس مهــارات للتفكــر الناقــد؛ هــي :مهــارات
التحليــل ،واالســتقراء ،واالســتدالل ،واالســتنتاج ،والتقييــم
(مرعــي ونوفــل.)2007 ،

( -2الويــب كويســت) :قــام الباحثــان ببنــاء (الويــب

كويســت) اخلــاص بمقــرر املناهــج وطــرق التدريــس
ملكونــات املن َْهــج التاليــةُ :طـ ُـرق التَّدْ ِريــس (التقليديــة
العامــهَّ ،
ليميــة ،األنشــطة ال َّتع ِ
ِ
ليم َّيــة.
ْ
واحلديثــة) ،الوســائل ال َّت ْع َّ

اخلصائص السيك ِ
ُوم ْ ِتية ألدوات الدراسة:
ّ ْ

 -1االتســاق الداخــي الختبــار ال َّت ْفكِــر الناقــد :تــم حســاب

معامــل ارتبــاط (بريســون) بــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات
ْ
االختِبــار بالدرجــة الكليــة لل ُبعــد (املهــارة) الــذي تنتمــي

إليهــا ،وكانــت مجيعهــا دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة

(أقــل مــن  0.01و أقــل مــن .)0.05
ِ
ِ
ـرض
ـم عـ ُ
 - 2الصــدق الظاهــري الختبــار ال َّت ْفكــر الناقــدَ :تـ َّ
املقيــاس (االختبــار) عــى جمموعــة مــن املحكِّمــن مــن أعضاء
ــرق التَّدْ ِريــس
هيئــة التَّدْ ِريــس
ِّ
واملختصــن يف املناهــج و ُط ُ

والقيــاس والتقويــم ،للتأكُّــد مــن صــدق املقــاس ،ودقــة
صياغتــه اللفظيــة و ُمال َءمتــه ملســتوى امل َت َع ِّل ِمــن يف اجلامعــة.

 - 3ثبــات اختبــار ال َّت ْفكِــر ِ
الناقــد :تــم حســاب معامــل
ثبــات أداة الدِّ راســة ،وحســاب معامــل ثبــات كل ُبعــد ِمــن
باســتِ ْخدَ ام معادلــة ألفــا كرونبــاخ (s›Cronbach
أبعادهــا ْ
 ،))α(Alphaوبلــغ معامــل الثبــات العــام تقري ًبــا (،)0.69
وهــذا يــدُ ُّل عــى أن ْ
االختِبــار َيت ََم َّتــع بدرجــة ثبــات مقبولــة.
إجراءات الدِّ راسة:
ُ

تــم
لتحقيــق أهــداف الدِّ راســة ،ولإلجابــة عــن أســئلتهاَّ ،
ِ
اتِّبــاع
اخلطــوات التَّاليــة:

ُ - 1مراجعــة الدراســات والبحــوث ذات العالقــة بـ(الويــب
كويســت) ،وأثــره يف ال َّت ْف ِكــر بشــكل عــام ،والتفكــر الناقــد
بشــكل خــاص ،باإلضافــة للبحــوث اخلاصــة بتنميــة ال َّت ْف ِكــر
الناقــد.

 - 2حتليــل موضــوع مكونــات املنهــج التاليــةُ :طـ ُـرق التَّدْ ريس

(التقليديــة واحلديثــة) ،واألنشــطة التعليم َّيــة ،والوســائل
التعليم َّيــة ،يف ُم َقـ َّـرر املناهــج و ُطـ ُـرق التَّدْ ريــس العامــة (330

هنــج).

 - 3إعــداد (الويــب كويســت) اخلــاص بموضــوع مكونــات
ــرق التَّدْ ريــس (التقليديــة واحلديثــة)،
املنهــج التاليــةُ :ط ُ
واألنشــطة التعليم َّيــة ،والوســائل التعليم َّيــة.

ٍ
جمموعــة ِمــ َن
 -4حتكيــم (الويــب كويســت) ب َع ْرضــه عــى

راشد العبد الكريم  /آمنه بنت عبداهلل بن حممد حجر  :أثر إسرتاتيجية الويب كويست ( )Web Questيف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود

89

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

ِ
ِ
ِ
ــرة.
املحكِّمــن مــن َذ ِوي االختصــاص واخل ْ
اختِبــار اخلصائــص الســيك ِ
ْ -5
ُوم ْ ِتية (الصــدق والثبــات)
َّ ْ
ِ
ملقيــاس ال َّت ْفكــر الناقــد عــى ع ِّينَــة عشــوائية مــن املجتمــع
غــر ع ِّينَــة الدِّ راســة.
 - 6اختيــار املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة واملجموعــة الضابطــة
عشــوائ ًّيا مــن َطالِ َبــات مقــرر ( 330هنــج).،
 - 7تطبيــق مقيــاس ال َّت ْف ِكــر الناقــد (قبــل بــدء التجربــة) عــى
أفــراد الع ِّينــة.

 - 8تدريــب املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة عــى اســتخدام (الويــب

كويســت) ،ورشح عنــارص (الويــب كويســت) ،والتأ ُّكــد مــن
فهــم تلــك العنــارص وأمهيتهــا بالنســبة هلــم.

 - 9تدريــس املجموعــة التجريبيــة باســتخدام (الويــب

كويســت) ،وتدريــس املجموعــة الضابطــة باســتخدام

(الطريقــة التقليديــة) ،ملــدة ( )5أســابيع ،بواقــع ســاعتني
ُأســبوع ًّيا.
 - 10تطبيــق مقيــاس ال َّت ْف ِكــر الناقــد (بعــد هنايــة التجربــة

مبــارشة) عــى أفــراد الع ِّينــة.

نتائج الدِّ راسة:

لتوضيــح داللــة ال ُفـ ُـروق بــن ُمتـََو ِّســطات َد َرجــات اجملموعتــن
(التجريبيــة ،والضابطــة) يف التطبيــق البـَْعــدي للمقيــاس ،مت
اختِبار «ت» للعينات املستقلة (Independent
استخدام ْ
)Test T Samples؛ وكانــت النَّتائـِـج كمــا يظهــر يف
اجلــدول رقــم (.)2
اجلدول رقم ()2

اختبار «ت» ملجموعتي الدِّ راسة يف التطبيق ال َب ْعدي ملقياس
مهارات ال َّت ْف ِكري الن ِ
َّاقد ككل
البعد(المهارة)

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

الخطأ
المعياري

التجريبية

27

13.001

3.199

0.616

الضابطة

25

11.623

2.990

0.598

المقياس ككل

درجة
الحرية

قيمة
“ت”

مستوى الداللة

50

2.045

()0.04

ــروق ذات داللــة
يتَّضــح مــن اجلــدول رقــم ( )2وجــود ُف ُ
إِ ْحصائ َّيــة عنــد مســتوى ( )0.05بــن ُمت ََو ِّســطات َد َرجــات
ِ
باســتِ ْخدَ ام
َطال َبــات املجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة (التــي درســت ْ
الويــب كويســت) واملجموعــة الضابطــة (التــي درســت
90

بالطريقــة التقليديــة) يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس مهــارات
ال َّت ْف ِكــر الن ِ
َّاقــد ككل ،حيــث بلــغ املت ََو ِّســط احلســايب
للمجموعــة الت َّْج ِريب َّيــة ( ،)13.001بيــا بلــغ املت ََو ِّســط
احلســايب للمجموعــة الضابطــة ( ،)11.623وبلغــت قيمــة
«ت» بالنســبة للمقيــاس ككل ( ،)2.045وهــي قيمــة دا َّلــة

املتوســطات
عنــد ُمســتوى ()0.05؛ لــذا يعتــر ال َفـ ْـرق بــن
ِّ
فر ًقــا جوهر ًّيــا وذا داللــة ،ولصالــح املجموعــة ذات املت ََو ِّســط
احلســايب األعــى ،وهــي املجموعــة التجريب َّيــة.

وهلــذا يمكننــا رفــض الفــرض الصفــري ،والــذي
ــروق ذات داللــة
ين ُّ
ُــص عــى أنــه( :ال توجــد ُف ُ
إِ ْحصائ َّيــة عنــد مســتوى الداللــة ≥ ()0.05
بــن ُمت ََو ِّســطات َد َرجــات َطالِ َبــات املجموعــة
باســتِ ْخدَ ام الويــب
الت َّْج ِريب َّيــة (التــي درســت ْ
كويســت) ،وطالبــات املجموعــة الضابطــة (التــي
درســت بالطريقــة التقليديــة) يف مقيــاس مهــارات
التـَّْف ِكــر الناقــد).
(توجــد
وتَّ قـَبُــول الفــرض البديــل ،والــذي ينُـ ُّ
َ
ـص علــى أنــهَ :
فـُُروق ذات داللة إِ ْحصائيَّة عند مستوى الداللة ≥ ()0.05
ِ
َّج ِريبيَّــة (الــي
بــن ُمتـََو ِّســطات َد َرجــات طَالبَــات اجملموعــة الت ْ
باســتِ ْخ َدام الويــب كويســت) ،وطالبــات اجملموعــة
درســت ْ
الضابطــة (الــي درســت بالطريقــة التقليديـَّـة) يف مقيــاس
مهــارات التـَّْف ِكــر الناقــد).
وبعــد ُّ
التأكــد ِمــن ُو ُجــود أثــر للمتغَـ ِّـر املســتقل (التدريــس
باســتِ ْخ َدام الويــب كويســت) علــى املتغـ ِّـر التابــع (مهــارات
ْ
ِ
التـَّْفكــر الناقــد)؛ مت حســاب حجــم األثــر للمتغــر املســتقل
علــى املتغــر التابــع ،باســتخام مؤشــر كوهــن (د) (Cohen’s
اختِبــار «ت» ودرجــة احلريــةِ ،مـ ْـن
 )d؛ وذلــك بداللــة ْ
ِخــال املعادلــة التاليــة:
(د) = ت (ن + 1ن ) 2
درجة احلرية (ن 1ن )2
حيث :ت= قيمة اختبار»ت».
ن =1عــدد أف ـراد اجملموعــة التجريبيَّــة.
ن =2عدد أفراد اجملموعة الضابطة.
درجــة احلريــة = ن+1ن2-2
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ويوضــح اجلــدول رقــم ( )3قيمــة مــؤرش (كوهــن) ملهــارات
ِّ
ِ
ِ
ِ
ال َّت ْفكــر النَّاقــد ككل ،ولــكل مهــارة عــى حــدَ ه.

اجلدول رقم ()3

قيمة مؤرش كوهني وحجم األثر عىل مهارات ال َّت ْف ِكري الناقد
البعد (المهارة)

درجة
الحرية

قيمة
“ت”

مؤشر
كوهين(د)

حجم
التأثير

التحليل

50

1.835

0.519

متوسط

االستقراء

50

1.326

0.375

صغير

االستنتاج

50

1.816

0.514

متوسط

االستدالل

50

0.282

0.0798

صغير
جدًّا

التقييم

50

1.526

0.432

أقرب
سط
للمتو ُ

مقياس مهارات الت َّ ْفكِير
النَّاقِد ككل

50

2.045

0.579

متوسط

وفيمــا يتعلَّــق باحلكــم علــى قيمــة حجــم األثــر املســتَ ْخَرجة
مؤشــر (كوهــن) (د) ،أشــار (كوهــن) (,Cohen
بواســطة ِّ
صغريا عند القيمة (،)0.2
 ،)1988إىل اعتبار هذا املقدار ً
ـرا
وإىل اعتبــاره ِّ
متوسـطًا عنــد القيمــة ( ،)0.5وإىل اعتبــاره كبـ ً
عنــد القيمــة (( )0.8نصــار.)2006 ،
ويتَّضــح مــن اجلــدول رقــم (َّ )3
أن تأثــر املتغـ ِّـر املســتَقل
متوســطاً علــى
باســتِ ْخ َدام الويــب كويســت) كان ِّ
(التدريــس ْ
املتغـ ِّـر التابــع (مهــارات التـَّْف ِكــر الناقــد) ،ويظهــر األثــر يف
مهــارات (التحليــل ،واالســتنتاج ،والتقييــم) ،أكثــر مــن مهــاريت
(االســتقراء ،واالســتدالل).
الدراســة مــع دراســة
ـت هلــا هــذه ِّ
وتتَّفــق النتيج ـةُ الــي َّ
توصلَـ ْ
ـت أثــر (الويــب
(احليلــة ونوفــل ،)2008 ،والــذي أثـْبَـ َ
كويســت) يف تنميــة مهــارات التـَّْف ِكــر النَّاقِــد ككل ،وبذلــك
تتَّفــق معــه يف مهــارات (التحليــل ،واالســتنتاج ،والتقييــم)،
وختتلــف معهــا يف مهــاريت (االســتدالل ،واالســتقراء).
وكمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (عبداحلميــد)2009 ،
والــي أثبتــت فاعليــة (الويــب كويســت) يف تنميــة مهــاريت
(التحليــل والتقــومي) ،واختلفــت مــع دراســة (تشــن) (Chen,
ـت عــدم وجــود أثــر إلسـراتيجيَّة (الويــب
 ،)2009والــي أثـْبَتَـ ْ
كويســت) يف تنميــة مهــارات التـَّْف ِكــر الناقــد.
الدراســات الــي أثبتــت أثــر
الدراســة مــع ِّ
كمــا تتَّفــق هــذه ِّ

(الويــب كويســت) يف تنميــة أمنــاط التفكــر؛ مثــل :دراســة
ـت أثـََرهــا يف
(يل ويانــج) ( )2007 ,Yang & Liالــي أثـْبَتَـ ْ
تنميــة مهــارات التـَّْف ِكــر العلمــي ،ودراســة (الفــار)2011 ،
التأملــي.
الــي أثبتــت فاعليتهــا يف تنميــة التـَّْف ِكــر ُّ
تفسير النتائج:

أسـ َف َر ْت نتائــج التحليــل عــن ُو ُجــود أ َثــر للتدريس باســتخدام
ْ
ِ
ِ
(الويــب كويســت) يف تنميــة مهــارات ال َّت ْفكــر النَّاقــد لصالــح
أفــراد املجموعــة التجريب َّيــة ،التــي تعلمــت ِمــ ْن ِخــال
إســراتيج َّية (الويــب كويســت)؛ و ُيمكــن َعـ ْـزو هــذه النتيجــة
إىل أن (الويــب كويســت) توفــر خــرات وفرصــا تعليميــة
واملهــارات ودافعــة للتفكــر؛ وتعتمــد
غن َّيــة بامل ْع ُلومــات
َ
ِ
بشــكل رئيــس عــى التعليــم املت ََم ْركــز حــول الطالــب ،حيــث
ٍ
جمموعــة مــن املهــام واألنشــطة التــي يقــوم
ترتكــز عــى
فيهــا املتعلمــون بــأدوار م َت َعــدِّ دة؛ كالبحــث ،واالستكشــاف،
ـاون ،والقيــادة ،والتــي َت َت َط َّلــب مــن امل َت َع ِّل ِمــن توظيــف
والتعـ ُ
قدراهتــم ِّ
للتو ُّصــل
الذهن َّيــة كالنقــد والتحليــل والتقويــم؛ َ

ور ْبطهــا
للم ْع ُلومــات واملعــارف اجلديــدة ،وتكويــن املفاهيــمَ ،
َ
املتو ِّفــرة لدهيــم ،ممــا ســاعَدَ هم عــى تنميــة
باخلــرة الســابقة َ

املهــارات ال ُع ْل َيــا للتفكــر ،وهــذا مــا أشــارت لــه دراســ ُة
َ
(عبداحلميــد ،)2009 ،ودراســة (الفــار.)2011 ،

كمــا ميكــن أن يعــزى ذلــك إىل إثــارة (الويــب كويســت)
للدافعيــة لــدى املتـََعلِّــمِ ،مـ ْـن ِخــال مــا يعــرض عليــه مــن مهــام
ترتبــط مبواقــف حقيقيــة ،قريبــة مــن واقعــه ،ممــا زاد إحساســه
ـكل شــفافية وموضوعيــة،
بأمهيــة املوضــوع ،وأمهيــة طـ ْـرح آرائــه بـ ِّ
بنــاء علــى خرباتــه الســابقة ،وزاد مــن دافعيَّتــه للتعلُّــم ،وهــذا مــا
دلــت عليــه دراس ـةُ (يل ويانــج) (.)Li & Yang, 2007
وقــد يكــون مــن أســباب ذلــك توفــر (الويــب كويســت)
التسـُّـرع
للممارســة احلقيقيــة ملعــى النقــد ،وفحــص األمــور قبــل َ
يف إصــدار حكــم عليهــا ،وذلــك عــن طريــق املهمــات الــي
املعلُومــات املتوفِّــرة ،واالســتدالل علــى
ركـ ْ
ـزت علــى حتليــل ْ
بعضهــا اآلخــر ،واســتناج حلــول وآراء جديــدة ومقرتحــة،
ومــن َثَّ تقييــم هــذه احلُلُــول أو اآلراء الختيــار األنســب ِمــن
ـور تُســاعد علــى تنميــة التـَّْف ِكــر النَّاقِــد لــدى
بينهــا ،وكلهــا أمـ ٌ
املتـََعلِّمــن ،وهــذا مــا أثبَتَْتــه دراســة (احليلــة ونوفــل.)2008 ،
وقــد يعــزى ذلــك لرتكيــز (الويــب كويســت) كإسـراتيجيَّة علــى
دمــج التقنيــة يف التعليــم ،ممــا أشــعر املتـََعلِّ ِمــن مبَُواكبتهــا للتطـ ُّـور
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يف جمــال التعليــم ،وتوفريهــا لبيئــة معلوماتيــة غنيَّــة باملعرفــة،
أسـ َـهم يف تنميــة تفكريهــم الناقــد.
مليئــة باملصــادر ،ممــا ْ
وقــد يكــون تفســر ذلــك أن (الويــب كويســت) توفــر فرصـاً
املعلُومــات الســابقة لــدى املتـََعلِّــم باخل ـرات اجلديــدة
لربــط ْ
الــي يطَّلــع عليهــا أثنــاء تصفحــه علــى الشــبكة ،فتَتَ َكـ َّـون
املعلُومــات وربــط بعضهــا ببعــض،
لديــة القــدرة علــى تكامــل ْ
وتكويــن العالقــات ،وتوضيــح األســباب ،فيتكــون لــدى
املتـََعلِّــم بنيــة معرفيــة جديــدة مرتكــزة علــى خرباتــه الســابقة،
تُســاعده يف إبــداء ال ـرأي ،و ِّاتــاذ الق ـرارات ،والبحــث عــن
ُحلُــول خمتلفــة ممــا يُســاعد يف تنميــة مهــارات التـَّْف ِكــر الناقــد؛
كالتحليــل ،واالســتدالل ،واالســتنتاج.
وقــد يكــون مــن بــن تلــك األســباب أن (الويــب كويســت) :
إن الويــب كويســت يضــع املتعلمــن أمــام مشــكلة منبثقــة مــن
واقعهم ،فيشعرون بأمهيتها وضرورة التوصل إىل فهم ماهيتها
.....ا يقــوم (الويــب كويســت) بتوفــر جمموعــة مــن املصــادر،
املعلُومــات عــن هــذه املشــكلة ،ماهيتهــا،
هبــا الكثــر مــن ْ
قتحــة هلــا ،وعلــى املتـََعلِّ ِمــن ُمعايَشــة هــذه
وأســباهبا ،وحلــول ُم َ
املشــكلة ،والشــعور هبــا ،والدافعيــة حللِّهــا ،باإلضافــة لتحديــد
أســباهبا ِ
بدقَّـ ٍـة وموضوعيــة ،والبحــث عــن أفضــل احلُلُــول،
وأقرهبــا للتطبيــق؛ ممــا يُســاعد علــى تنميــة مهــارات التـَّْف ِكــر
الناقــد؛ كاالســتقراء ،والتقييــم ،واالســتنتاج.
وقــد يعــزى ذلــك لرتكيــز (الويــب كويســت) علــى العمــل
ـادل
التعــاوين بــن املتـََعلِّمــن ،ذلــك العمــل الــذي يوفِّــر هلــم تبـ ُ
اآلراء واألفــكار بينهــم؛ ممــا حفَّزهــم علــى التعــاون الن ِ
َّشــط،
َ
ُ
والعمــل املشــرك ،وزاد مــن ثقتهــم بآرائهــم ،وحرصهــم علــى
الدقَّــة يف نقــل املعلومــات ،بعــد حتليلهــا وتقييمهــا،
التحـ ِّـري و ِّ
َ
ِ
ـاع َد ُهم يف تنميــة مهاراهتــم يف التـَّْفكــر الناقــد.
ممــا سـ َ
وقــد يعــود ذلــك للتنـ ُّـوع يف عــرض احملتــوى التعليمــي يف
(الويــب كويســت) عــن طريــق (الصــور ،ومقاطــع اليوتيــوب،
أسـ َـهم يف توضيــح املعرفــة
وعــروض الفــاش والبوربوينــت) ،ممــا ْ
لــدى املتـََعلِّمــن؛ ومــن مث تفاعلهــم معهــا ،واالســتفادة منهــا
يف املهــام املوَّكلــة هلــم ،كمــا أن التنـ ُّـوع يف تلــك املهمــات الــي
َّسـ َـق مــع أســاليب التعلُّــم املتمايــز
وفـََّرهــا (الويــب كويســت) ات َ
للمتـََعلِّمــن ،وراعــى فروقهــم الفرديــة.
ومــن املمكــن أن يرجــع ذلــك إىل أن إســراتيجية (الويــب
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كويســت) تقــدم نموذجـ ًا موجهـ ًا ومنضبطـ ًا لتصفــح الشــبكة
العنكبوتيــة ،هبــدف البحــث عــن املعلومــات ،وبذلــك خيتــر
ـرا مــن الوقــت واجلهد الــذي يبذ ُلونــه يف ال َب ْحث
املتعلمــون كثـ ً

العشــوائي عنهــا ،ممــا ُي َو ِّفــر مزيــدً ا مــن الوقــت للنِّقــاش والنقد
وإبــداء وجهــات الن َظــر ،كــا ســاعدت إســراتيجية (الويــب
ِ
حتمــل املســؤولية ،وبــذل اجلهــد
كويســت) ا ُمل َت َع ِّلمــن عــى ُّ
ِ ِ
ـي
للتع ُّلــم؛ مـ ْن خــال ال َب ْحــث يف املواقــع اإللكرتونيــة والت َقـ ِّ
وتوظيــف القــدرات ِّ
الذهن َّيــة ،والتأ ُّمــل والت َف ُّكــر يف املعرفــة،

جتــاوزه إىل َف ْهــ ٍم
وعــدم االكتفــاء بال َف ْهــم الســطحي ،بــل
ُ
أعمــق للمعرفــة وحتليلهــا ،و َف ْهــم أســباهبا ،ومتحيصهــا،
وإصــدار أحــكام عليهــا.

أثبتــت نتائــج الدِّ راســة َّ
أن التأثــر كان ذا أثــر واضــح
كــا
ْ
املهــارات التاليــة( :التحليــل ،واالســتنتاج ،والتقييــم)،
عــى
َ

أكثــر مــن مهــاريت( :االســتدالل ،واالســتقراء) ،وقــد يكــون
الســبب يف ذلــك َّ
ـارات البســيطة
أن مهــارة االســتدالل مــن املهـ َ
ِ
ِ
ــارس
نســب ًّيا مــن بــن مهــارات ال َّت ْفكــر الناقــد ،التــي ُت َ
ـي يف حياتنــا العامــة ،ففــي حياتنــا نحــاول دو ًمــا
بشــكل يومـ ٍّ
ِ
السـ َبب َّية ،والبحــث عن
االرتباطــات والعالقــات َّ
التعـ ُّـرف عــى ْ
األدلــة َّ
والشــواهد ،كــا أن مهــارة االســتقراء ت َُر ِّكــز عــى ربــط
الن ِ
َّتائــج ِ
بصــدْ ق امل َقدِّ مــات ،وغال ًبــا مــا تتَّضــح هــذه املهــارة يف
التجــارب العلم َّيــة ،وقــد ال تكــون واضحــ ًة بشــكل ُم ِ ٍ
بــاش

يف إســراتيج َّية (الويــب كويســت) ،حيــث ال ت َُركِّــز عــى
املقدمــات ،بــل عــى النتائــج.

بينــا ت َُر ِّكــز مهــارة التحليــل عــى حتليــل املعلومــات ،وفحــص
املهــارات الفرع َّيــة
اآلراء ،واكْتِشــاف احلجــج ،وكل هــذه
َ
للتحليــل يقــوم هبــا امل َت َع ِّلمــون يف إســراتيج َّية (الويــب
ي ِّللــون امل ْع ُلومــات املتو ِّفــرة لدهيــم
كويســت)؛ حيــث ُ َ
ــم يقومــون بفحــص هــذه
يف املصــادر املختلفــة ،ومــن َث َّ

املعلومــات ،وحتديــد درجــة اتفاقهــم واختالفهــم مــع هــذه

احلجــج التــي تقودهــم
املعلومــاتِّ ،
وياولــون اكتشــاف َ
للم ْع ُلومــات الصحيحــة واملتناســبة مــع ِ
امله َّمــة املوكَّلــة هلــم،
َ
ِ
باســت ْخدَ ام إســراتيج َّية (الويــب
لــذا تأ َّثـ ْ
ـرت مهــارة التحليــل ْ
كويســت) ،وهــذا مــا أثب َت ْتــه دراسـ ُة (احليلــة ونوفــل،)2008 ،
ودراســ ُة (عبداحلميــد.)2009 ،
كــا ت َُركِّــز مهــارة االســتنتاج عــى إجيــاد حــوار أو نقــاش
ِِ
ـي؛ هبــدف فحــص األدلــة ،وختمــن البدائــل ،وكل هــذه
منطقـ ٍّ
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ـارات الفرعيــة لالســتنتاج نجدهــا واضحـ ًة يف إســراتيج َّية
املهـ َ
ِ
(الويــب كويســت) حيــث يطلــب مــن امل َت َع ِّلمــن إدارة حــوار
املش ِ
ــكالت التــي ِ
تواج ُههــم يف أداء ِ
منطقــي حلــل ْ
امله َّمــة،
ٍّ
وذلــك لفحــص امل ْع ُلومــات التــي حصلــوا عليها ،واالســتفادة
منهــا يف اســتنتاج حـ ٍّـل مناســب للمشــكلة ،لــذا تأ َّثـ َـر ْت مهــارة
باســتِ ْخدَ ام إســراتيج َّية (الويــب كويســت) ،وهــذا
االســتنتاج ْ
مــا أثب َت ْتــه دراس ـ ُة (احليلــة ونوفــل.)2008 ،
املهــارات التــي تتَّضــح
أمــا مهــارة التقييــم فهــي مــن أهــم
َ
يف إســراتيج َّية (الويــب كويســت) ،حيــث ترتكــز عــى
ِ
للم ْع ُلومــات التــي
ــن مهــا :تقييــم امل َت َع ِّلمــن َ
هم ْ
جانبــن ُم َّ
ــم إصــدار احلكــم عــى أفضــل
حصلــوا عليهــا ،ومــن َث َّ
املوكَّلــة
تلــك امل ْع ُلومــات وأكثرهــا د َّقــة ،وأنســبها للمهمــة َ
ـود
هلــم ،باإلضافــة إىل أن إســراتيج َّية (الويــب كويســت) ُت َعـ ِّ
امل َت َع ِّل ِمــن عــى التقييــم الــذايت ،حيــث يطلــع امل َت َع ِّلمــون
عــى أهــم النقــاط التــي ســيقيمون مــن خالهلــا وحيرصــون
ـرت
عــى حتقيــق معايــر التقييــم عــى أكمــل وجــه ،لــذا تأثـ ْ
باســتِ ْخدَ ام إســراتيج َّية (الويــب كويســت)،
مهــارة التقييــم ْ
وهــذا يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة (احليلــة ونوفــل،
 ،)2008ودراســة (عبداحلميــد.)2009 ،

التوصيات:

يف ضــوء الن ِ
ـت إليهــا الدِّ راسـ ُة احلاليــة يقــدم
َّتائــج التــي َتو َّص َلـ ْ
الباحثــان التوصيــات التاليــة:
هتيئــة بيئــة مناســبة الســتخدام إســراتيجية (الويــب كويســت
) يف التعليــم اجلامعــي .
تنميــة وعــي أعضــاء هيئــة التدريــس بمهــارات التفكــر
الناقــد التــي يمكــن تنميتهــا باســتخدام إســراتيجية الويــب
كويســت.
اســتِ ْخدَ ام (الويــب كويســت) كإســراتيج َّية تَدْ ِريــس حديثــة،
ْ
العمل َّيــة
ت َُو ِّفــر بيئــ ًة آمنــة الســتخدامات (اإلنرتنــت) يف َ
ليميــة ،وتُســاعد يف تنميــة ال َّت ْف ِكــر الن ِ
ِ
َّاقــد لــدى امل َت َع ِّلمــن.
ال َّت ْع َّ
إعــداد حقائــب تعليم َّيــة ،وأدلــة للمع ِّلمــن وأعضــاء هيئــة
ِ
يحــا إلســراتيج َّية (الويب كويســت)،
التدريــس ،تشــمل ت َْوض ً
وأمهيتهــا ،ووضــع أمثلــة نموذج َّيــة ل َك ْي ِف َّيــة َت ْطبِيقهــا يف كا َّفــة
الت َ
َّخ ُّصصــات ،مــع رضورة نــر تلــك احلقائــب يف املواقــع
الرســم َّية للتدريــب التَّ ْ َبــوي عــى (اإلنرتنــت).
َّ
تصميــم مواقــع تعليم َّيــة عــى (اإلنرتنــت) باللغــة العربيــة
لالســتِ ْخدَ ام ِمـ ْن ِق َبــل امل َع ِّل ِمــن
تُعنَــى بتوفــر قوالــب جاهــزة ْ

وأعضــاء هيئــة التدريــس؛ ممــن ال جييــدون تصميــم صفحــات
(اإلنرتنــت) ،وإتاحــة ال ُفرصــة ملــن يمتلــك ِ
اخل ْبة يف املشــاركة
اخلاصــة هبــم.
ب َعـ ْـرض النــاذج
َّ
إجــراء املزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن أثــر هــذه
اإلســراتيجية عــى جوانــب تعلــم الطــاب األخــرى يف
التعليــم العــام.

الخاتمة

دلــت هــذه الدراســة التجريبيــة عــى وجــود أثــر للتدريــس

باســتخدام إســراتيجية (الويــب كويســت) يف تنميــة مهــارات
التفكــر الناقــد ،مــا يدعــو لالســتفادة مــن نتائــج هــذه
الدراســة ،ومثيالهتــا مــن الدراســات الســابقة ،التــي تدعــم

التوظيــف الواعــي لشــبكة االنرتنــت يف العمليــة التعليميــة،
وذلــك عــن طريــق اســتخدام إســراتيجيات التدريــس
احلديثــة التــي تقــوم عــى دمــج التقنيــة يف التعليــم ،ملواكبتهــا

للثــورة املعرفيــة ،وألثرهــا امللحــوظ يف تنميــة مهــارات
املتعلمــن وقدراهتــم.

وتــأيت إســراتيجية (الويــب كويســت) مــن بــن تلــك

اإلســراتيجيات التــي  -إىل جانــب دجمهــا للتقنيــة -ترتكــز

عــى نظريــات تعلــم حديثــة كالنظريــة (البنائيــة ،والتعلــم
التاميــز) ،وطــرق تدريــس متنوعــة كطريقــة (العصــف

الذهنــي ،وحــل املشــكالت ،والتعلــم التعــاوين).

ويدعــو الباحثــان إىل تفعيــل هــذه اإلســراتيجية يف التعليــم

بشــكل عــام ،واجلامعــي بشــكل خــاص ،وإىل إجــراء املزيــد

مــن الدراســات والبحــوث حــول هــذه اإلســراتيجية
احلديثــة.
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