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 قراءة في تطور رؤية املنفى في شعر محمود درويش: تأويل املنفى
The Hermeneutics of Exile: A Perusal of the Vision Exile in 

Mahmoud Darwish's Verse 
  

  * بسام قطوس

  

  28/7/2019 تاريخ القبول   14/4/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

وطئه علـى الـنفس الحساسـة، متـدرجًا فـي ثقافـة        ما فتئ محمود درويش يهجس بالمنفى وقسوته وثقل
 "جــغرافية عاطفية" وإذا كان المنفى الخارجي يشكل انقطاعًا عن. األلم، وهو يعاين المنفى داخليّا وخارجيّا

أو شرخًا حادًا في السيرة، فإن المنفى الداخلي الكـامن فـي الـذات الشـاعرة الحساسـة يفـوق أو يتفـوق علـى         
ألنـه ال حـدود مكانيـة لـه حـين يجـثم علـى صـدر إنسـان مختلـف فـي نظرتـه للحيـاة والعـالم                رجي؛المنفى الخـا 

إذ ذاك، فــإن تلــك اللحظــات تأخــذ صــاحبها إلــى أحضــان الفلســفة والتأمــل فــي الوجــود اإلنســاني     . والوجــود
كيـف  ! الجنـة  باعتباره شكًال من أشكال المنفى بدأ مع أبينـا آدم عليـه السـالم منـذ لحظـة إخراجـه وحـواء مـن        

 /تأمل محمود درويش المنفـى؟ ثـم كيـف تأولـه بعـد رحلـة الصـراع مـع المنفـى؟ وكيـف تصـاعد الـنفس الفنـي             
الجمالي مع تصاعد النفس التأملي في قصـائد المنفـى؟ ولمـاذا توطـدت إقامـة درويـش فـي القصـيدة بعـد أن          

وتشير إلى أهدافه التـي يتغيـا اإلجابـة    طال منفاه؟ هذه األسئلة وسواها هي التي تحدد إشكالية هذا البحث، 
  !عليها من خالل جس نبض نصوص المنفى في شعر شاعر إشكالي مثل درويش

  .المنفى، رؤية المنفى، تأويل، التأويل االمضاعف: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Mahmoud Darwish has constantly occupied himself with exile and its severity and 

weightiness on the sensitive psyche by progressively delving into the culture of pain 
while closely observing internal as well as external exile. Despite the fact that external 
exile constitutes a complete break-up with the geography of affect and a serious fracture 
in the autobiography, internal exile, which resides in the poetic, sensitive self, surpasses 
external exile because it has no spatial boundaries when it crouches upon a person's 
chest, a person who has a different vision of life, the world, and existence. How did 
Darwish meditate exile? How did he interpret it after his journey with exile? How did 
the artistic and aesthetic momentum co-escalated with the meditative momentum in exile 
poems? And why did Darwish's residence in his poems strengthen after his prolonged 
exile? These questions, among others, are the focus of this study; the objective is to 
critically respond to them by probing exile texts in the verse of a controversial poet like 
Darwish. 
Keywords: Exile, Vision, Interpretation, Over Interpretation. 

  

  المقدمة

وفي عنونته الفرعية أو  ،"تأويل المنفى"في عنونته الرئيسة بـ يقع هذا البحث الموسوم

، فيما يمكن أن يطلق "قراءة في تطور رؤية المنفى في شعر محمود درويش" المساندة بـ
ه درويش في آية ذلك أن التأويل هو ما قام ب ؛1"التأويل المضاعف"أو " تأويل التأويل"عليه 

تأويل المنفى وفق رؤيته الخاصة،أما تأويل التأويل أو التأويل المضاعف فهو هذه المحاولة 
المتواضعة في تأويل ما تأوله محمود درويش من رؤية خاصة للمنفى من خالل لغة مخاتلة بقدر 

وارات في أسئلة المصير والهوية،والموت والحياة، وتكشف عن ح: ما هي شفيفة تفتق أسئلة، مثل
 !استيعاب المنفى من كونه واقعًا معيشًا إلى كونه تجربة إشكالية

ال شك أن تحديد طبيعة المنفى ومفهومه أو مْفهمته من الصعوبة بمكان؛ آية ذلك أن المنفى 
إنه مفروض ومرغوب، فهو مرفوض على الجماعات الثقافية والعرقية، وعلى :ذو طبيعة معقدة

ًا، كما في حاالت الحروب والتهجير القسري، ولكنه مرغوب يجري المقتلعين من أرضهم قسر
السعي إليه وتفضل اإلقامة فيه لدى فئة أخرى، وإن كان بعضهم يسمي هذا األخير نوعًا من 

فقد يصبح هذا المفروض مرغوبًا بعد رحلة  2.االغتراب، وثمة مساحات رمادية بين المفهومين
لمغَترب على المغَترب،أويصبح المرغوب مرفوضًا، وذلك كله التدجين أو الترويض التي يمارسها ا

وإذا كانت الحالة الفلسطينية المعروفة قد أنتجت أدبًا . رهن بالظروف المحيطة بهذا االغتراب
فلسطينيًا تطور داخل فضاء المنفى، حتى ليمكن قراءة بعضه على أنه أدب منفى واغتراب في 

سياقات  مهددة، فإن تجربة المنفى في شعر محمود درويش لهامحاولته المحافظة على الهوية ال
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عديدة، وأسئلة تخلق إشكاالت يصعب حصرها في بحث علمي محدود الحجم؛ آية ذلك أن مفهوم 
أحدهما خارجي، يسهل التعامل معه، وآخر داخلي، وهو : المنفى في شعر درويش مفهوم مرّكب

منفى الجغرافيا، أو المكان الذي طرد منه وانفصل  أما المنفى الخارجي فهو. األصعب في التناول
وما يولد ذلك من  ،عنه بقوة غاشمة، مما يعني انفصاله عن فضائه المرجعي وجغرافيته الحقيقية

أما المنفى الداخلي فهو أصعب بكثير ألنه يعني .شعور بالقهر وكسر اإلرادة، واإلحساس بالظلم
ختالف رؤيته للعالم ولمعنى الوجود المقيم في الذاكرة، غربة اإلنسان عن مجتمعه وثقافته بسبب ا

وقد يحدث ذلك حتى للمقيم في وطنه، أو العائد إليه ممن ال يتواءم فكريا ونفسيًا وحتى سياسيًا 
أو ظروف تكسر إرادتهم، وتشل ،واجتماعيًا مع ما يحدث في مجتمعه من ظروف غير ديمقراطية

ي جغرافيًا وذاكرًة أو عاطفة، منفيًا مركَّبًا ال يدري أهو ابن وهنا يصير المنف. حريتهم في التفكير
يقول درويش معبرًا عن ! عن كونه ضحية لهذه الهوية وهل يدافع عن هويته،أم! التاريخ أم ضحيته

" هنا"كم أن .. ففي المنفى الخارجي أدركت كم أنا قريب من البعيد:" تلك الحالة المركبة من النفي
ولم . ، لم يعد أي شيء عامًا من فرط ما يمس الشخصي"هنا"هي " هناك"أن  ، وكم"هناك"هي 

  ". 3نحن أم الوطن؟:أعرف أينا المهاجر

فمن جهة عبر شعره عن : من هنا تبدو تلك العالقة الملتبسة بين المنفيين في بعض شعره
ولكنها في  تلك الحالة من النفي الخارجي في قصائد مختلفة المستويات، ومختلفة التصورات،

مجملها حارقة، وفي الحالة الثانية شعر بالصدمة فعاد ليجعل من قصيدته األولى وطنًا يستعيض 
   .به عن الوطن الحقيقي المفقود

بأُخرٍة من أيام حياته، في القصيدة يعني أن اللغة أصبحت  ،إن إصرار درويش على اإلقامة
على تشكيل عالمه بال منفى، أو بمنفى جمالي وطنه المجازي؛ألنها هي وحدها التي تمنحه القدرة 

وهذا يؤكد . إن شئت يتخفف من ثقل المنفى القبيح، وكأنها محاولة يائسة لترويض المنفى األول
. على صعوبة المنفى الداخلي، وأنه عابر للجغرافيا،ألنه يشكل جزءًا من غربة اإلنسان الوجودية

وسع في تعبيره عن المنفى بقوله في إحدى هكذا نفهم إشارات درويش السيميائية حين يت
االحتالل منفى، والحدود منفى، والجدار منفى، والسجن منفى، وغياب :"المقابالت التي أجريت معه

فليس المنفى دائمًا طريقًا أو سفرًا، إنه انسداد األفق ....الحرية منفى، وتوقيع أوسلو منفى

نفسي  أحررفي المنفى الداخلي حاولت أن :"يقول درويش معبرًا عن منفييه. بالضباب الكثيف
  4".عودتي بالكلمات أحققبالكلمات، وفي المنفى الخارجي حاولت أن 

 أحققللمنفى الداخلي، واستخدامه كلمة  أحررولعل الفرق واضح بين استخدامه كلمة 
 . "للمنفى الخارجي مجسدًا صعوبة التحرير قياسًا إلى سهولة التحقيق
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ونظرًا للتطور  ،قة بين المنفيين الخارجي والداخلي في شعر درويشوبسبب جدلية العال
الفكري والرؤيوي في نظرة درويش للمنفى التي تطورت تطورًا هائًال قربها من الرؤية الفلسفية 
التأملية، فقد رأى الباحث أن الوقوف على محطات في رحلة المنفى، أو مراحل، في رحلة البحث 

نات مبدئية تتطلبها الدراسة التصنيفية التحليلية، قد تسعف في تحقيق عن الوطن، من خالل عنوا
ولكن قبل الذهاب إلى تلك المراحل تحسن اإلشارة إلى قضيتين مهمتين . المطلوب من هذا البحث

   :بين يدي دراستنا لمحمود درويش

أن درويشًا صاحب مشروع شعري وجمالي اندمج بأسئلته الشعرية والفكرية : األولى
مشرعة على الوجود بقوة، والسؤال عن زمن الوالدة والموت وأسئلة الخطيئة؛ فليس من المنطق ال

أن نحشره في الزاوية السياسية أو الخطاب الثوري دون االلتفات إلى ما أحدثه على مشروعه 
الشعري من تطور فكري وفلسفي عبر الجمالي، الذي كان للتأمل الفلسفي فيه دور كبير ألحقه 

الفلسفة هنا بمعنى التأمل في كل شئ حتى المآالت والنهايات والمحو  ؛اء الفالسفةبالشعر
حتى فلسفة الوجود والعدم ربطها درويش بوجوده وفنائه وبوطنه وفْقده، فكأنه ولد . والتشيؤ

والشك واليقين، والحلم والواقع، واألنا  ،مثل الموت والحياة محاصرًا أو مسكونًا بثنائيات من
  . والغياب والحضور، واألعداء واألصدقاء واآلخر،

أنه ال يوجد نص مقدس في الدراسة النقدية، ألن ذلك يناقض طبيعة اإلبداع، : والثانية
ويصادر حركية المعنى، وال يحتفظ بوظيفة النص اإلبداعي ودوره في إثارة األسئلة، ودور القارىء 

إثارة األسئلة، وتفتيق الحوارات، وليس  في اكتشاف المعنى؛ فجوهر التجربة اإلبداعية يكمن في
   .الوصول إلى إجابة نهائية

وستقف الورقة عند مراحل أو محطات متخيرة وممثلة وداّلة، كان لها دور في في بناء 
منظوره للمنافي، دون تتبع تاريخي دقيق لكل ما قاله درويش في المنفى، مع اإلشارة الضرورية ألن 

وإنجاز هويتها الشعرية واإلبداعية، ،ومتداخلة في تطور خطابه الشعريهذه المراحل مّتصلة، بل 
   .وقد جاء التقسيم ألغراض الدراسة

 :مرحلة صدمة المنفى: المرحلة األولى

حيث لم يكن يملك التجربة ؛ويمثلها ما قاله محمود درويش عن المنفى في بداياته الشعرية
نفى، وفهم تعقيداته وإشكاالته الكبرى فكريًا وفلسفيًا الفنية المتمكنة التي تؤهله إلدراك أعماق الم

ووجوديًا، فتراه يعبر تعبيرًا أقرب إلى الرومانسية منه إلى الواقعية التي تجذرت في فكر درويش 
  .الحقًا، بعد تجربة مريرة مع اللغة والواقع والقراءات المتعمقة
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لثورة، أو كانت وسيلة لرثاء فقد بدا سؤال المنفى على شكل أسئلة مشحونة باالنفعال وا
، مخاطبًا "أوراق الزيتون"الذات، واستثارة األحزان شكًال ومضمونًا، كما في قوله في مجموعة 

 :أمه
   قبلًةو ...تحيًة"

و ليس عندي ما أقول بعد  

  ؟أين أنتهيو ..؟من أين أبتدي
  و دورة الزمان دون حد

  و كل ما في غربتي
  ووجد ،يابسفيها رغيف  زوادةٌ ،

  ودفتر يحمل عني بعض ما حملت

بصْقُت في صفحاته ما ضاق بي من حقد 
  5".من أين أبتدي؟

بسبب  ،فدرويش يجسد ألم الذات ووحدتها من خالل دوامة أسئلته التي ال ينتظر لها جوابًا
مجسدًا  ،6"ًبوشاح أعمق مختزلة الوطن أحياناتتقنع "فقدان الوطن فيرسل رسالة إلى أمه التي 

حزنه ومعاناته، وما يجده من نار المنفى، فتغلب على قصيدته مشاعر البوح، ولمسة الصدق، 
لواعج عشقه وحنينه للوطن برومانسية حميمة تبرز األلم، والشوق والحنين، فضًال عن  فيبثها

ته التي تغلق الشاعر على ذا" أناه"عمق الجرح، وما آل إليه المنفي من نتيجة التمركز حول 
 :العاشقة، ويكّثفها قوله شاكيًا حاله

 جاور العشرين وصرت شابًا

  صرت في العشرين… تصوريني 

  وصرت كالشباب يا أماه

  أواجه الحياه

  وأحمل العبء كما الرجال يحملون

  أغسل الصحونو …في مطعم  وأشتغل

  أصنع القهوة للزبونو

  ألصق البسمات فوق وجهي الحزينو

   7.ليفرح الزبون
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وفقدان األمل التي تجسدها أسئلة رومانسية لما تدرك ألم الواقع  التشاؤميةصبغة تتضح ال
  :بعد

  ؟ماذا جنينا نحن يا أماه

  حتى نموت مرتين

  فمرة نموت في الحياة

  !مرة نموت عند الموتو

  ؟هل تعلمين ما الذي يمألني بكاء

  !وهد جسمي الداء … هبي مرضتُ ليلة 

  هل يذكر المساء

  ؟لم يعد إلى الوطنو …هنامهاجرًا أتى 

  هل يذكر المساء

   8مهاجراً مات بال كفن؟

وهي وإن تكن أسئلة مشروعة ومشرعة على عالم يفتقد النباهة اإلنسانية، إال أن أسئلته تفتح 
  :كأسئلة فلسفية بعد تتجّذرمساحة للبوح، ولما 

  ما قيمة اإلنسان

  بال وطن

  بال علم

  ودونما عنوان

   9ما قيمة اإلنسان؟

خسارة وطنه وعنوانه وعَلمه، وذلك كّله  ،ساؤالٌت تدل على إحساس جارف بالفقد والخسارةت
الوالدة على "مقاالته المختارة عندما تحدث عن بداياته الشعرية بعنوان إحدىعبر عنه درويش في 

ند حين بدأت الكتابة، كنت مسكونًا بهاجس التعبير عن خسارتي، عن حواسي، ع:ّ"، قائًال"دفعات
حدود وجودي المحدد، وعن ذاتي في محيطها وجغرافيتها المحددين، دون أن أنتبه إلى تقاطع 

 10".هذه الذات مع ذات جماعية
عاشـــق "ويخطو درويش خطوة أخرى نحو وعي الذات، ووعي المنفى في مجموعته الالحقة 

فلسطين بعد حيث ؛ فيكتب درويش، بوعي بدايات المنفى، وهو لما يخرج من "من فلسطيــــــن
ثم انتقل للعمل في  ،)الجديدة(هجر من قريته البروة إلى قرية ثانية على أرض فلسطين تدعى 
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ولكنه ال يأتي على مفردات خاصة للمنفى، وإنما . 1971حيفا قبل أن يخرج من فلسطين عام 
فزة شعرية يحن حنينا جارفًا للمكان، ويحس بطعم األرض التي طرد منها، دون أن يشكل شعره ق

وهذا من  ،بالضرورة فالشاعر ال يولد شاعرًا مكتمًال ؛خارج المفاهيم السائدة، وتلك مسألة طبيعية
مصداقًا لقوله (شعراء يموتون مبكرًا، وإنما الوالدة الطبيعية  يولدونحظ الشعر؛ألن الذين 

. والمران لثقافةتبدأ بسيطة ثم تتجّذر مع رحلة التجربة والصقل وا )ولدت على دفعات :السابق
  :يقول درويش

 ولكّني أنا المنفي خلف السور والباِب
  خذيني تحت عينيِك

  خذيني، أينما كنت

  ي، كيفما كنِتخذين

الوجِه والبدن لون إلي رد  

وضوَء القلب والعين  

الخبز واللحن وملح  

والوطن األرض 11!وطعم  

 تحمل فائض معنى، ولكنها في الوقت فهي قصائد تشكل بداية الوعي على مأساة المنفى، ال
للواقع، والحس المقاوم، واستثارة النخوة، مثلما ال ينقصها  االنتماءنفسه ال تفتقد حرارة 

  12.بوصفه قيمة جمالية تنضاف إلى القيمة اآليديولوجية ،التحريض

عن  ويتساءل درويش بمرارة، سؤاًال تكرر في أدبيات األدب الفلسطيني بصور مختلفة، معبرًا
بصدمة المنفى، ذاكرًا الميناء ورامزًا إليه بمحطة يبدأ منها المنفى، وبأنه  والشعورحاالت التشرد 

وسيلة استقدام المحتلين الذين يؤتى بهم عبر الميناء من شّتى أقطار الدنيا؛فكأنه محطة تهجير له 
  :ولشعبه، مثلما هو محطة استقبال لسارقي أرضه، وتلك مفارقة محزنة، يقول

  رأيتِك أمس في الميناْء

  بال زاِد،.. مسافرًة بال أهل

  ..ركضُت إليك كاأليتام

  :أسأل حكمة األجداد

  لماذا ُتسحب البيارة الخضراْء

  إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناء

  وتبقى، رغم رحلتها
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  ورغم روائح األمالح واألشواق،

 تبقى دائمًا خضراء؟
  :وأكتب في مذّكرتي

  13.ه الميناءأحب البرتقال وأكر

اإلشارة إلى المنفى، بوصفه قيدًا وعائقًا ونفيًا للهوية، توسع صورة المنفى من إذا كانت ف
المتكّلم في القصيدة أنا جمعية، تشير إلى شعور كل الالجئين بافتقاد  خالل حكاية حب، فإن أنا

لتعبير عنها بصورة واضحة البيت والوطن، واإلحساس بآالم النفي، والهوية المهددة، وكلها يجري ا
 .ومباشرة

لكن رؤية درويش للمنفى سرعان ما نضجت وتأصلت وتحولت إلى رؤية تقرأ المنفى قراءة  
بل غدت رؤيته . إبداعية ال ينقصها التأمل الفلسفي، والعمق الفكري، في رؤيتها للذات واآلخر

، "أوراق الزيتون"رة؛ فبين للمنفى كأنها تجربة وجودية بفعل تجربة النضال الطويلة والمري
ومجموعاته األخرى، التي شهدت  ،، اللتين ضمتا قصائد مرحلة الصدمة"عاشق من فلسطين"و

حصار لمدائح :" مثل ،تطورًا مذهًال على مستوى الرؤية، والبنية اإليقاعية، والتشكيل الجمالي
تعتذر عما  ال"و1992"(أحد عشر كوكبا على آخر المشهد األندلسي"، و)1984"(البحر
مسافة شاسعة ومليئة بالتفاصيل، والنكبات، والنكسات، وما خلفته من _ وسواها ،)2004"(فعلت

. رحالت وهجرات، وفقد األحبة واألصدقاء، ثم معاهدة أوسلو مع مغتصب المكان وصانع المنفى
عبر عن أزمته من هنا كان ال بد لشاعر مثل درويش أن يطور رؤاه في تأمل المنفى وقراءته قراءة ت

  .الوجودية بطرائق فنية وجمالية مختلفة

. 1982ويتوجها إخراج الثورة الفلسطينية من بيروت  ،يقين المنفى :المرحلة الثانية
، فقد هزت تجربة الرحيل )1984"(حصار لمدائح البحر"وتمثلها مجموعته الشعرية الموسومة بــ

وني للبنان وحصار بيروت، فاستحضرت في عن بيروت يقين محمود درويش بعد االجتياح الصهي
وعيه والوعيه رحالت التيه الفلسطيني، وكل الخروجات الفلسطينية بدءًا من حيفا ويافا والبروة 

، بل 1967مسقط رأسه، ومرورًا بالخروج الثاني، بعد احتالل النصف الثاني من فلسطين عام 
، حيث بدا ذلك "كريت"من جزيرة ذّكره ذلك بأقدم الرحالت والخروجات بدءًا من الخروج 

. مع لقاء البحار اليوم) كريت(لدرويش وكأنه حتمية تاريخية تحقق لقاء البحار قبل آالف السنين 
رأيت السفينة ذاتها التي حملت أوليس أحد أحفاده :" يقول درويش معبرًا عن األسى الذي ألم به

توسط إلى أصلها في كريت، هزتني الجدد في القرن العشرين، وعادت من الشاطىء الشرقي للم
الرحلة مليئة ... الداللة الجارحة لهذا التيه،الذي لم يجد له شاطئًا عربيًا، فعاد إلى المرفأ األول

بالجراح والشعر أيضًا، وال أعرف متى يرسو هذا التائه الفلسطيني؟ وال أعرف إن كان جرحه 
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أن هذه الرحلة هي من أعظم رحالت البحث أخرى، أو قدسًا أخرى، ولكني أعرف " بيروتًا"سيلد 
   14".البشري عن مصير حر، وعن مصير آخر

لقد شكل إخراج الفلسطينيين من بيروت عالمة فارقة هزت ضمائر الفلسطينيين الذين 
لم يبق فلسطيني إال وتساءل في :"، يقول المفّكر إدوارد سعيد1948اقتلعوا من أرضهم عام 

دفع إسرائيل التي سبق لها أن اقتلعت الفلسطينيين في عام  أي دافع خفي: 1982صيف عام 
وكأن التجربة الجمعية اليهودية  ،ألن تواصل طردهم من بيوت ومخيمات اللجوء في لبنان 1948

التي أعيد بناؤها على النحو الذي تمثله إسرائيل والصهيونية الحديثة ال تطيق أن تتواجد بجانبها 
 15".ب والضياعقصة أخرى من قصص االستال

إلى تونس عبر مطار أثينا يعلن درويش عن رحيله وتيه الرحلة، بسبب الخذالن  فمن بيروت
العربي والمحاباة العالمية للمحتل والغازي الصهيوني، مع مالحظة استبدال الشاعر األنا 

  16".النحن"بــ

  للنيل عادات "

  وإني راحل 

  أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط

  راياكم ألج الم

  كم أكسرها

  فتكسرني 

  أرى فيما أرى دوًال توزع كالهدايا

  17".وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا

هكذا بدأ يؤسس لرحلة المنفى،أو رحلة التيه إن شئت، في إحساسه بالخذالن من أمته العربية 
  :التي لم تمتحن نفسها في تجربة حب واحدة تخفف من شعوره بالنفي، يقول

  الحب ناداني ال"

  وال الصفصاف أغراني بهذا النيل كي أغفو

  وال جسد من األبنوس مزقني شظايا

.........  

  ال مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها

  فأرى الفراغ، وكلما صافحتها
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  شقَّت يدينا بابل

  في مصر كافور وفي زالزُل

  "للنيل عادات وإني راحل

  :الرفاق في حلب وكيف تركوه محاصرًاوال ينسى درويش هنا أن يعرج على 

  ولكن الرفاق هناك في حلٍب. والقرمطي أنا"

  أضاعوني وضاعوا

والروم حول الضاد ينتشرون  

والفقراء تحت الضاد ينتحبون  

واألضداد يجمعهم شراع واحد  

  أنا القالع. وأنا الحصار. وأنا المسافر بينهم

  أنا ما أريد وال أريد 

   18".ضياعأنا الهداية وال

الحالة المريرة في يقينه بالمنفى الخارجي بسبب حالة النكران لنصرة "ويعبر درويش عن تلك 
  :الخارجين أو المْخرجين من بيروت، قائًال

  أنا_ كلُّ من يدخل في الليل إلى الليل

  :كلُّ ناي قسم الحقل إلى اثنين

  أنا_ مناٍد ومنادى ال يناديه

  هنا كل ما يعجبني يحتله الظل

  كلُّ من تطلب مني قبلًة عابرًة

  وخطاي.. تسرق روحي

  كل طير عابر يأكل خبزي من جروحي

ويغني لسواي  

....................  

  كل أرض أتمناها سريرًا

  19!تتدّلى مشنقة
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من هنا برز النفس الفجائعي لإلحساس بالمنفى في مرحلة الحصار، وبدأ درويش واضحًا في 
عب من المنافي، ولكنه ال يفتقر للعمق الذي وجدناه في المحطة األولى، بل التأسيس لمرحلة الت

هو يؤصل لهذا اإلحساس المبني على تجربة واقعية ومعيشة عاينها شخصيًا مع ثورته الفلسطينية 
) من الفرجة(في الخروج من بيروت بعد حصار استمر ثمانية وثمانين يومًا، والعالم بأسره يتفرج، 

ولعل فجائعية ما شاهده من تغول العدو الصهيوني، . نة بكاملها هي مدينة بيروتعلى قتل مدي
   :وصمت األخوة وأبناء العمومة على ما يجرى هو الذي دفعه في محطة الحصار إلى هذا التمني

ليت الفتى حجر  

يا ليتني حجر  

.........  

  :ثم يتساءل درويش بحرقة وألم

  أكلما ذبلت خبيزٌة وبكى

  فنن،أصابني مرض طير على

  20!أو صحت يا وطني

  :ويعرج درويش على صبرا مذّكرا بمحنتها، وما آلت إليه من مذبحة معروفة فيقول
  :صبرا تغني نصفها المفقود بين البحر والحرب األخيرة

  لم ترحلون

  وتعّلقون مساءكم

  فوق المخيم والنشيد؟

  :ثم يتساءل بحرقة

"كم مرة ستسافرون  

  ونوالى متى ستسافر

  وألي حلم؟

وإذا رجعتم ذات يوم  

  فألي منفى ترجعون

  ألي منفى ترجعون؟

.................. 
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  رحلوا وما قالوا

  شيئًا عن العودة

  ال، ليس لي منفى

  لي وطن: ألقول

  ..!الله، يا زمن

  ).157- 153:نفسه، صص(21".وخنجر الفاشي يصحو. تنام –صبرا 

بعد مضي سنوات على الخروج من بيروت،  ،منفىوقد الزمت درويشًا مشاعر اإلحساس بال

، ليتساءل على لسان "ورد أقل" لتظهر بين فترة وأخرى في بعض مجموعاته الشعرية، كما في 
  :رجال الجمارك

  مطار أثينا يوزعنا للمطارات" 

  قال رجال الجمارك من أين جئتم؟... 

  من البحر: أجبنا

  إلى أين تمضون؟: قالوا

  إلى البحر: قلنا

  وأين عناوينكم؟: قالوا

  22".بْقجتي قريتي: قالت امرأة من جماعتنا

، وهو "بفقدان المكان في هذا الزمان العربي"يتضاعف إحساس درويش بالمنفى أو حين و
يرى رفاق النضال يعدون لمراسم التوقيع على أوسلو مع مغتصب المكان، فإنه يعبر عنه بطريقة 

بدءًا يحمل تضمينًا  فالعنوان. "وكبًا على آخر المشهد األندلسيأحد عشر ك" شفيفة في ديوانه 
خديعة : قرآنيًا أو يحدث تناصًا مع اآلية المعروفة في سورة يوسف ليرمز بها إلى رمز الخديعة

ويوسف هنا بما هو رمز، هو ذلك العزيز . المتربص به) ؟( يوسف بخدعة أخوته وتسليمه للذئب
، وهو يحاسب ألنه رأى حلمًا )امرأة العزيز في مصر( حل وجد ذئباالذليل، عاش مشردًا فحيثما 

فيوحي باستمرار تكرار " على آخر المشهد األندلسي"أما بقية العنوان ! جميًال فحرم عليه الحلم
، وفي كل البلدان العربية )مع أوسلو( الخديعة ليس في األندلس وحسب، وإنما في فلسطين

القصائد إحدى عشرة قصيدة لتتساوى مع العنوان الرئيس وقد جعل درويش . واإلسالمية
شكًال ومضمونًا، أغنية النفس الحزينة التي  ،ولتشكل تلك العنوانات ،للمجموعة أحد عشر كوكبًا

تعزف سمفونية المنفى، وتنهي المعزوفة بالقصيدة الحادية عشرة التي عنونها، عن ذكاء ومهارة، 
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د عشر عنوانًا كلها تصب في دالالتها على اإلحساس الجارف فضًال عن أن األح". الكمنجات"بــ
بفقدان المكان، وفقدان الطمأنينة في المكان المفقود بتوقيعنا، واالستعداد الدائم للرحيل 

وعد الضلوع التي تحمل في المنفى، استعدادًا  ،المفاجىء، وقطع الصلة بالجذور، بل وقطع األيام
   23.لرحلة التيه

بين دفتيه ست عشرة قصيدة،إحدى عشرة أعطيت كل قصيدة منها رقما  وقد ضم الديوان
أحد عشر (وعنوانًا فرعيًا، وكان لهذه اإلحدى عشرة قصيدة عنوان رئيسي في صفحة مستقلة هو 

(، وقد رقمها باألرقام الرومانية بدءا من رقم)كوكبا على آخر المشهد األندلسي (I  وانتهى بالرقم
)XI .(عض عنواناتها يغني في داللته على معناها، في تأكيد يقين المنفىولعل استعراض ب.  

فالعنوان األول وهو عتبة . وسوف نتتبع بعض هذه العنوانات الدالة بعد ربطها مع القصيدة
وإذا . دالة على النص، يشير أو يوحي بأن المتحدث لم يبق له على هذه األرض غير مساء أخير

لنجس نبض بعض مضامين عنواناته، فإننا واجدون مصداق العنوان ما ذهبنا بعد العنوان مباشرة 
كما  ،مكتفين بتحليل بعضها مما يمثل عليها ،ماثًال في مضامينه المؤشرة على الضياع في المنافي

  :في قوله

I : في المساء األخير على هذه األرض 

  في المساء األخير على هذه األرض نقطع أيامنا"

  وع التي سوف نحملها معناعن شجيراتنا، ونعد الضل

  في المساء األخير... والضلوع التي سوف نتركها

  24".ال نودع شيئا، وال نجد الوقت كي ننتهي

وبإزاء هذا التيه الذي يعيشه الشاعر وأهله يدعى الفاتحون إلى منزلنا ليشربوا الشاي ساخنًا، 
  :ويأكلوا خيراتنا طازجة، ويناموا على أسرتنا

  ساخن فاشربوهشاينا أخضر "

  واألسرة خضراء من خشب األرز، فاستسلموا للنعاس

  25".بعد هذا الحصار الطويل، وناموا على ريش أحالمنا

II :كيف أكتب فوق السحاب؟  

في هذا العنوان يتعمق إحساس المنفي باستحالة العودة، ومن ثم فهو منطقيًا سيكتب وصية 
  :ن أهله يخونون أهله في حروب الدفاع عن الملحألهله، ولكنه يدرك عمق المأساة حين يكتشف أ

  كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي؟ وأهلي"
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  يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي

  كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها

  أهلي يخونون أهلي. خيمة للحنين إلى أول النخل

  26".هبلكن غرناطة من ذ. في حروب الدفاع عن الملح

قبل أن " من أهله"ولعل تكرار أهلي خمس مرات يشي بمدى إحساس الشاعر بالنفي حتى 
يكون من الغريب، وبخاصة حين تصير غرناطة، وهي رمز األرض العربية المسلوبة، من ذهب ومن 
حرير الكالم المطرز باللوز، ومن فضة الدمع في وتر العود، وحين تصير مبعثًا للحنين فقط، وليس 

  .الستعادةل

VIII :أيها الماء  كن لجيتارتي وترًا  

المنفي هنا يطلب المستحيل أو الالمعقول في زمن اندحرت فيه سبعمائة عام من االنتصارات 
؛ إنه الزمن الذي يذهب فيه مغول "كولمبس"ليطل عهد الهزائم، وتاريخ المنافي تحت رايات 

أكثر استحالة من أن يصير الماء وترًا  وأي شيء. ويأتي مغول آخرون يهلكون الزرع والضرع
حضور الجيتارة بما هي مصدر للعزف على أوجاع الغريب تفصح عن تلك الحالة ! لجيتارة الغريب؟

  :الجوانية وما يعتريها من قلق وتهدم حتى ليفصح عن عجزه عن إنقاذ ماضيه المجيد

  من أنا بعد هذا الرحيل الجماعي؟ "

  لي صخرة

  تطل على ما مضى  تحمل اسمي فوق هضاب

  سبعمائة عام تشيعني خلف سور المدينة.. وانقضى

  عبثًا يستدير الزمان ألنقذ ماضي من برهة

  27".تلد اآلن تاريخ منفاي في وفي اآلخرين

IX : أحبك أكثر  في الرحيل الكبير  

أن ، وك"في الرحيل الكبير أحبك أكثر:" ما يزال المنفي يعزف أغنية المنفى بقوله لمحبوبته
وإذا كان هذا الرحيل قد .الحب يتناسب طرديًا مع الرحيل؛فكلما كان الرحيل كبيراً كان الحب أكبر

فرض على درويش وأبناء جلدته نصف قرن ونيف، حتى أصبح ميسمًا له ولهم، وحتى غدا ترك 
 المكان والخروج من الزمان سيمياء الفلسطيني، فإن الغناء والغناء وحده هو ما يخفف من ثقل

  :القلب

  خفت الكلمات.خّفت األرض إذ ودعت أرضها"
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  والحكايات خفت على درج الليل، لكن قلبي ثقيل

  فاتركيه هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمان الجميل

  28".ليس لي وطن غيره، في الرحيل أحبك أكثر

X : غير البداية  ال أريد من الحب  

أول الحب وقطفته األولى ألنها األبقى؛ في القصيدة العاشرة وقبل األخيرة يصبو الغريب إلى 
وكأنه يرنو لغرناطته الضائعة، أو لحيفائه وكرمله، ويبدو عاشقًا عذريًا يريد االحتفاظ بذلك العشق 
الفطري لكل أرض عربية، فكأنه يأخذ من اللحظة األولى صدقها، وشجاعتها وفعاليتها وسموها 

  29.ونقاءها

XI :الكمنجات  

ليشي باكتمال " لكمنجاتا"وسمها بــ  حات اإلحدى عشرة بقصيدةويتوج درويش هذه اللو
واختيار الكمنجات له ما يبرره على مستوى الوعي والعقل الباطن؛ فقد عرفت  .فجيعة المنفى

وهي  ،الكمنجة بأنها من أهم آالت العزف الوترية ذات القوس،التي انتقلت مع العرب إلى األندلس
لواحد التي أوجدها العرب في القرون األولى بعد الميالد، وقد مطورة عن الربابة ذات الوتر ا

ومن أهم . أخذوا في تحسينها حتى أصبحت ذات أربعة أوتار، وعمت أوروبا في القرن الرابع عشر
مميزاتها أنها آلة لها أمزجة البشر، تتكلم بشعور العازف بها، وتكشف أسرار عواطفه، وتنقل عنه 

فعاالت،ألنه يضعها أثناء عزفه على صدره فتحمل على أوتارها ضربات أقل التأثيرات وأضعف االن
وهذا يدل على دقة اختيار الكمنجات لتعزف آخر لحن جنائزي في القصيدة األخيرة حيث 30.قلبه
  :يقول

  الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى األندلس"

  الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من األندلس

  ى زمن ضائع ال يعودالكمنجات تبكي عل

   31".الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود

إلى رام الله ما هي إال خدعة سياسية، وحين سئل  هنا أيقنت الذات الشاعرة أن العودة
هل تشعر بأنك فعًال في وطنك فلسطين أم أن وطنك استحال بقعة  عندما تكون في رام الله:درويش

نذ طفولتي عشُت تجربة المنفى في الوطن، وعشت تجربة م: ما في ذاتك وشعرك وذاكرتك؟ أجاب
. السجن أيضا منفى. وعشت تجربة السجن. وصرت الجئًا في بالدي وخارجها. المنفى الخارجي

وفي المنفى الخارجي حاولُت أن أحّقق . في المنفى الداخلي حاولُت أن أحرر نفسي بالكلمات
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وحين عدُت، مجازًا، كان . ، وربما مكان إقامةصارت الكلمات طريقًا وجسرًا. عودتي بالكلمات
المنفى الخارجي يختلط مع المنفى الداخلي؛ ألنه صار جزءًا من تكويني الشعري، بل ألنه كان 

   32.كذلك واقعيًا

وهي المرحلة التي بدأ فيها درويش يفْلِسف المنفى أو  ،َفـــْلســَفةُ المنفى :المرحلة الثالثة
ستناد إلى إدراك الذات، محّلقًا في األفق اإلنساني الرحب، وهو يجدل شعره بحكاية يمْفهمه باال

من غير أن ينسى دور الشعر في بلورة هوية ثقافية لشعبه الذي يرزح تحت االحتالل  ،شعبه
  :ومفتاح هذه الرؤية تساؤل فلسفي موجع. ويحارب في هويته

  !"من أنا دون منفى؟"

 ،منفي الذي أدرك بعد رحلة نضالية طويلة، تخللتها مصائر محزنةسؤال جدلي يكّثف رؤية ال
ضآلة ما تحصل عليه المنفي، فعاد يقارب  ،وتيه دهاليز معتمة في الطريق إلى الوطن المفترض

وضع المنفى وما تحصل عليه المنفي من لذائذ، إذا جاز أن نتحدث عن لذائذ للمنفى، : الوضعين
للمنفي، وتحفيز لقدراته وملكاته في الغربة؛ فقد وعى ثقافتين على  وأهمها ما شّكله من وعي

  33.األقل، بل أكثر

وهو تساؤل يشير إلى أن ثمة عالقة جدلية بين المنفي وغربته، ووعي الذات؛حيث التعددية 
على " سرير الغريبة"ففي . وقد برزت بشكل يصعب تبين طرفيها في تجربة درويش. في الرؤية
ال ال الحصر تركز قصائد الحب على فكرة الغريب الذي يبحث عن غريبة تشفيه من سبيل المث

فثمة غربة وشعور . ومن شعوره بالوحشة في ديار اآلخرين ولكن دون جدوى ،جراح غربته ومنفاه
وتعريف للذات باالستناد إلى المنفى دون  ،وإدمان على المنفى ،بعدم ثبات األرض تحت القدمين

  34.وجودغيره من صيغ ال

لذا جاءت  ؛لكأنه الغريب األبدي الذي أدمن العيش وهو مصاب بجرح نازف في الهوية
  :،هكذا"أسلوب النفي المتكرر بال النافية للجنس"تساؤالته يتبعها 

  " من أنا دون منفى؟"

  . يربطني باسمك الماء... غريب على ضفة النهر، كالنهر

  .لسالم وال الحربال ا: ال شيَء يرجعني من بعيدي إلى نخلتي

  ... ال شيء. ال شيَء يدخلني في كتاب األناجيل

  .ال شيَء يومض من ساحل الجزر والمد ما بين دجلة والنيل

  .ال شيَء ينزلني من مراكب فرعون
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  ماذا سأفعل؟ . ال الحنين وال الوعد: ال شيَء يحملني أو يحملني فكرة

   35."ماء؟ماذا سأفعل من دون منفى، وليل طويل يحدق في ال

ويقين المنفي بأن رحلة الغريب وتيهه قد  ،تكثف المقاطع السابقة جوهر اإلحساس بالمنفى
وتجربة الوجود بالنسبة له قد  ،إن هويته هي المنفى: طبعت حياته من خالل تكرار صيغة النفي

واإلقامة على هامش مجتمع ليس مجتمعه،  ،تشكلت حول تلك البؤرة المؤلمة من الرحيل والهجرة
العام الكوني  ،وفي هذا السياق من الرؤية يلتفت إدوارد سعيد إلى معنى المنفى الفردي والجماعي

فهو يحدد السياق . غريب في بالد اآلخرين ،والشخصي الخاص به كفلسطيني مهجر من وطنه
هجرة مستمرة ال  ،اد واإلقامة في الهامشاألنطولوجي للمنفى بوصفه حالة دائمة من الغربة واالبتع

بالنسبة لي فإن صورة المنفى شديدة األهمية ألنك تدرك في لحظة من اللحظات " ،يمكن عكسها
إذا فكرت به بهذه الطريقة فإنه يصبح صورة شديدة القوة في . أنه ال يمكن أن تعكس مسار المنفى

. فهذا ما ال أقصده في هذا السياق ،ويجد بيتًا ،لكن إذا فكرت بأن المنفي يمكن أن يعود: الحقيقة
. فإن األمر سيبدو واعدًا رغم صعوبته ،بالمعنيين الحرفي والثقافي ،إذا فكرت بالمنفى كحالة دائمة

والحنين الدائم  ،متواصًال باالنشقاق عن السياق وهو من ثم صيغة من صيغ الوجود تولد شعورًا
إن المنفى . وجودة في المنفى وثقافته وحالته الوجوديةإلى ماض وأرض وثقافة لم تعد كلها م

بين الذات  ،ذلك الصدع الذي يصعب شفاؤه ويفصل بصورة قسرية بين المرء ومسقط رأسه"هو
  36.إن الحزن الجوهري الذي يولده ال يمكن التغلب عليه: وبيتها الحقيقي

ثرًا لتجربة عميقة من وأ ،رغم كونه نتاج شرط تاريخي محدد ،بالمعنى السابق فإن المنفى
إلى تعبير عن السقوط المستمر في بئر  ،يتحول إلى مجاز للفقد والخسارة ،الفقد وصدع الهوية

 .ما يذكرنا بشعريات المنفى التي نرتطم بها بصورة متواصلة في تجربة محمود درويش ،الالعودة
ن خالل رؤية أنفسهم لذلك يشعر المنفيون بالحاجة الملحة ليعيدوا تشكيل حياتهم المدمرة م

   37".كجزء من أيديولوجيا ظافرة أو أمة حية

من أكثر المصائر إثارة "المنفى بأنه " تمثيالت المثقف"ويصف إدوارد سعيد في كتابه 
قائًال إن النفي  ،مقارنًا بين المنفى في األزمنة ما قبل الحديثة والمنفى في الزمان الحديث ،"للحزن

كان عقابًا مروعًا للشخص المنفي ألنه كان يعني سنوات من التشرد  والطرد في التاريخ القديم
   38.الذي ال هدف له بعيدًا عن العائلة واألمكنة التي ألفها المرء

َفْلسَفِتِه المنفى مجموعة من قصائده التي أكثر فيها من األسئلة باعتبار  ومن األمثلة على
حلة تؤكد على َفلسفته المنفى، أكثر من أي وكأنه يؤسس لمر ،السؤال هو أساس الشعر والفلسفة

الزمن يعّلمني الحكمة، والتاريخ يعّلمني : "وقت مضى، وهو يفرق بين الزمن والتاريخ، فيقول
   39!".السخرية
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لعل طول الرحلة، رحلة المنفى المرموز لها في شعر درويش بطول الطريق وامتدادها، وّلد و
ثنائية "التي فْلسَفْت المنفى في مجموعة من الثنائيات كــلديه اختالل الرضى، وهو أساس رؤيته 

معرفة الذات : ؛ فقد صير درويش المنفى طريقًا من طرق المعرفة"الوصول/السفر البيت،/الطريق
وِاآلخر، في غير ما قصيدة له، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر مطولته الشعرية الموسومة 

 ، وإشارة سيميائية)البريد(هد، بوصفه رمزًا لوظيفة إيصال الرسائل ففي رحلة الهد". الهدد"بــ
  :يقول ،)التحليق(للطيران 

"من أرض نجمتنا البعيدة بعد بتأخذنا القصيدة. لم َنْقَتر  

  من ُخرم إبرتنا لنْغزَل للفضاء عباَءَة األفق الجديدة،

  أسرى، ولو َقَفزت سنابُلنا على األسوار وانبثق السنونو

  ...ن قيدنا المكسور، أسرى ما نحب وما نريد وما نكونم

لي على زيتونة المنفى بريدهمدًا يهدفينا ه لكن.  

  :الروح الجمعية وبخصوص سيمياء التحليق في المطلق،يسأل درويش الهدهدعلى لسان

  40".غايتنا المدى:وإلى متى ستطير؟ قال الهدهد السكران"

لسفية من طول الطريق إلى البيت عبر أسئلة حارقة ال ينتظر ويستمر في حالة الشكوى الف
  :لها جوابًا

 ..."هنا وهناك خٌط واضح  

  كم سنًة سنرفع للغموض العذب موتانا مرايا؟. للتيه

  كم مرة سنحمل الجرحى جبال الملح كي نجد الوصايا؟

.................................................  

  كم لوحًا سننسى؟

  كم نبييًا سوف نقتل في ظهيرتنا؟

  _وكم شعبًا سنشبه كي نكون

  41".قبيلًة؟

وهو يرمز بالطريق إلى حالة صوفية يبتغيها السالك للوصول إلى (ثم يشكو من طول الطريق 
  :، ويستعجل الوصول إلى الله فيقول)الله جل جالله/ الحق

  لكن الذين يسافرون. والله أجمل من طريق الله"
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  ويعرفون. ن من الضياع لكي يضيعوا في الضياعال يرجعو

  أن الطريق هو الوصول إلى بدايات الطريق المستحيْل

................................................  

  - ال تنتهي طرقي إلى أبوابها، ال تنتهي طرق الشعوب

  ..........................إلى الينابيع القديمة ذاتها

  42!نعمر فوقها منفى لخيمتنا الصغيرْةلم تبق أرض لم 

  :ثم يعمم إحساسه الجارف بالمنفى على كل شيء

  ومنفى. ونبيذنا منفى. منفى حبنا. منفى هي األشواق"

  كم . تحجري لننام :كم قلنا لرائحة المكان. تاريخ هذا القلب

دي من زينة الغزوات كي نجد المكانقلنا ألشجار المكان تجر  

  ...ن هو المكان وقد نأى في الروح عن تاريخهوالالمكا

  43".منفى هي الروح التي تنأى بنا عن أرضنا نحو الحبيب

 :وعلى الرغم من هذه الشكوى المريرة من المنفى وتعميمه على كل شيء حتى المحسوس
 ، والشكوى األمر)الروح، والشعر، واألشواق، وسواها( :، والمجرد)واألرض، والمكان األشجار،(

رام "من طول الطريق والحزن على فقدان المكان، إال أن درويشًا يفاجؤنا حين يصل المكان 
فيصير سؤال المنفى فلسفيًا تأمليًا أكثر من أي وقت مضى، فها هو يعود إلى رام الله، دون  ،"الله

عاد ولم  أن يعود إلى بيته في البروة، ولم يجد ما كان يأمل فيه؛هنا شعر لوهلة أنه عوليس الذي
يجد بينيلوب؛ فأصبحت الطريق التي كان يشكو من طولها، أجمل وأبهى ألنها تبقي على حلم 
الوصول،أو األمل بالوصول إلى البيت؛ آية ذلك أن الحلم بالوصول أفضل من الوصول الناقص، 

ة من هنا تعمقت لدى درويش ثنائي. فضًال عن أن الطريق يثري حالة التأمل ويكسبها غنى وثراء
الطريق والبيت في المنفى، بوصف الطريق وسيلة للوصول، وبوصف البيت وطنًا صغيرًا يرمز إلى 

وهذا . الوطن الكبير المفقود، هكذا كانت حالة االلتباس بين البيت والمنفى أو بين الوطن والمنفى
لقصيدة، إنه بيت الشعر أو ا ،يفسر لجوء درويش لبيت آخر يحمي ذاكرته، ويزيد من حالة التأمل

ويمثل هذه الثنائية  ،).كلما طال منفى الشاعر توطدت إقامته في القصيدة( :الذي أشار إليه بقوله
  :قوله

  لو كنُت غيري النتميت إلى الطريق،"

  أيقظي الجيتار. فلن أعود ولن تعودي

  كي نتحسس المجهول والجهة التي تغوي
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  ما أنا إال. المسافر باختبار الجاذبية

  .صلتي وهاويتي معًاخطاي، وأنت بو

  لو كنت غيري في الطريق، لكنُت

  أخفيت العواطف في الحقيبِة، كي

  تكون قصيدتي مائيًة، شفافًة، بيضاء،

  أقوى من الذكرى،...تجريديًة، وخفيفًة

  :وأضعف من حبيبات الندى، ولقلُت

  إن هويتي هذا المدى

  لو كنت غيري في الطريق، لقلُت 

   !ضافيدربني على وتر إ: للجيتار

  - فإن البيَت أبعد، والطريق إليه أجمُل 

  كلما -هكذا ستقول أغنيتي الجديدُة

  طال الطريق تجدد المعنى،

  44!".وغيري...أنا: وصرت اثنين

إلى أن يستعيد الشيء / وسوف أحمله على كتفي/ وأنا سيحملني الطريق"ولعّل في قوله 
ُ غيري"ى محتوى قصيدة ما ينفتح عل../" .واسمه األصلي/ كما هي/صورته في " لو كنت

الشاعر برمزية الطريق،  إذ فيها ما يشي بانشغال ،)ال تعتذر عما فعلت(المجموعة نفسها 
 :وإرجاء الغد ليمتد ذلك الطريق، هكذا ،وبالغناء إلى البيت األبعِد، وبإطالة الطريق ،وبالتمني

  لو كنُت غيري في الطريق، لما التفتُّ"

  ما قال المسافر إلى الوراء، لقلت

  يا غريبة أيقظي:للمسافرة الغريبة

  أرجئي غدنا ليمتد الطريق! الجيتار أكثر

  بنا ويتسع الفضاء لنا، فننجو من

  وكم أنا.. كم أنِت أنِت: حكايتنا معًا

  45!".غيري أمامك ها هنا
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/ وهو الذي كان دائمًا يشكو من طول الطريق  ،عجيب إصرار درويش على إطالة الطريق
ولعل العجب يزول إذا تذّكرنا أن درويشًا لم يعد إلى بيته ! الرحلة، على الرغم من كونه فيه وتيه

التي أصبحت جزءًا من دولة إسرائيل، وإنما عاد لرام الله فقط تحت ) البروة(الحقيقي في قريته 
سقف أوسلو، الذي مّكن للعدو الصهيوني من قضم كل فلسطين، وزرع جدار يأكل ما تبقى من 

فرمزية الطريق هنا تتمثل ! رض، ويفصل بين الناس وقراهم ومساكنهم ومدارسهم فصًال عنصريًاأ
إذا عرفنا أن للطريق بعدًا  ،في ذلك البعد الصوفي لما تمثله الطريق في الفكر الصوفي من إشارة

، وهو في الصوفية مقام الرسوخ التمكينينطلق من مفهوم  ،صوفيًا في فلسفة المتصوفة
ستقرار على االستقامة، وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين، فإذا وصل واتصل فقد واال

أدركنا أن درويشًا يكّني عن عدم الوصول إلى الوطن بعدم  -حصل التمكين، يعني استقر وسكن 
الذي يسكت جوع المنفى، وفهمنا مغزى القول بأن الرحلة أجمل من الوصول ليس ألنها ) التمكين(

الحلم وحسب، وليس ألنها تجدد المعنى وحسب؛ بل ألنها تجترح الحياة من األلم، والخلود تمثل 
  ! من العدم، حيث طرح األسئلة في الطريق مشرع على الوجود، وغني بحوار الروح مع الذات

التمكين هو حال أهل الوصول، فأهل المقام من المبتدئين، وأهل التمكين " :قال ابن عربي
وال ... ال تمكين مع التلوين، أي المتمكن ال يكون مترددًا، وال يتحول:" وقيل ".من المنتهين

  46".يطرأ عليه التغيير

ولما وجد درويش نفسه غير متمكن من الوطن المكان الذي عاد إليه، ورأى أن الطريق 
طريق، ثناية البيت وال ؛الدائري ال يوصل إلى نهاية حقيقية حلم بها، عاد للتفكير بتلك الثنائية

، قد عاد )البيت والوطن/ األمام(الذي عمق مفهوم) المنفى/الوراء(ليؤكد هذه المرة على أن مفهوم 
  ":ال ينظرون وراءهم"، كما في قصيدته)الوراء/مفهوم المنفى(ليمارس تعميق 

  ال ينظرون وراءهم ليودعوا منفى،"

  فإن أمامهم منفى، لقد ألفوا الطريق

  ال وراء، والالدائري، فال أمام و

  من" يهاجرون."شمال وال جنوب

  يتركون وصيًة. السياج إلى الحديقة

  :في كل ِمْتر من ِفناء البيت

  47".ال تتذّكروا من بعدنا إال الحياة"
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  :المنفى رؤية كونية :المرحلة الرابعة

وهي مرحلة بلغها بعد طول تأمل، وحكمة في الحياة، وتجربة في اإلبداع والقراءة جعلته 
يطمح إلى كتابة شعر إنساني ينطلق من حكاية شعبه بدءًا، ليمتد في حواره مع الشعر العالمي بلغة 

الحكمة من "وإيحاًء؛ لغة تجدل التاريخ بالزمن، بعد أن تعّلم  ،أكثر تكثيفّا، وصفاًء، وتقشفًا

 حمود درويشتقول الباحثة أريكا مينا عن البعد الكوني لتجربة م ."الزمن، والسخرية من التاريخ
تجربة درويش للمنفى والتشرد ال تمثل تجربة الفلسطينيين المخيفة وحسب، ولكنها تمثل كل "

  48".األشخاص المزاحين

وهذه إشارة مهمة إلى أن درويشًا حاول تخّطي الهوية الذاتية في طرحه الشعري، والهوية 
الموجودة في الكون، بمعنى أن االجتماعية إلى الهوية الكونية التي تستوعب الثقافات اإلنسانية 

وهذا الفكر . يكون ابنًا للكون بالمعنى األخالقي والثقافي، من غير تحيزات خاصة تفصله عن اآلخر
الكوني هو الذي يفتح األفق على قراءة الواقع السياسي واإلنساني في مرآة اآلخر، حتى وإن كان 

قة بين المنفى كحالة فلسطينية وسياقات وتظهر هذه المرحلة جدل العال .عدوًا، وكان هو الضحية
وسنقف عند ما  معنى إنساني يركن إليه، التحول في وعي درويش ورؤيته في رحلة البحث عن

 :يجسد هذه الرؤية التي أشرنا إليها في

  ":طباق"قصيدة  .1

المفكر الفلسطيني  إلى إدوارد سعيد" طباق"وتعبيرًا عن حالة النفي يهدي درويش قصيدته 
، حيث صدر كتاب "مفارقة الهوية"الذي عاين المنفى من زاوية أخرى، معبرًا عن إشكالية  األصل،

ويشير العنوان إلى تلك الحالة  ،"إدوارد سعيد سيرة فكرية"عن إدوارد سعيد حمل العنوان نفسه 
لمفّكر وإنسان مثل سعيد، ذي األصل الفلسطيني، والجنسية " االنشطار بين مكانين"من 

مفارقة ( وما قد يرتبه من هويتين مختلفتي الوعي، بل متضادتين إلى درجة العداء األمريكية،
 ).الهوية

درويش حوارًا افتراضيًا، فيقول على لسان إدوارد سعيد مستعيدًا لقاءه به قبل ثالثين  يجري
الذي ذاع ،عامًا، ومتسائًال ضمنيًاعن هويته، وهو المفكر الفلسطيني األصل األمريكي الجنسية

  : يجيب درويش على لسان سعيد ،يته، وانتشرت تنظيراته لمرحلة ما بعد الكولونياليةص

  أنا من هناك  -

  أنا من هنا 

  . ولسُت هناك ولست هنا
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  لي اسمان يلتقيان ويفترقان 

  ولي لغتان نسيُت بأيهما كنُت أحلم 

تستلزم ) وهنا هناك( :إن وعي سعيد كمثقف وناقد بانشطار أناه مكانيًا" :يقول حاتم الصكر
) اسمين لـه(ويتبعها وجود ) لست هناك ولست هنا(في قراءة درويش نفي وجوده في المكانين معًا 

.. لغة وطنه ولغة منفاه.. يختلطان في حلمه) لغتين لـه(في حالة لقاء وفراق، ويستكملها وجود 
كاليته الفكرية، هذا الترميز الفائق إلشكالية سعيد بسبب شعرية القصيدة، نجح في تلخيص إش

  .الحياتي معًا ووعيه بالضرورة ووجوده

وواقعه  ،لعل هذا االنشطار في الهوية الذي يعيشه سعيد بين جذوره العربية الفلسطينية
 ،هو ما عبر عنه كالهما سعيد ودرويش.. .بوصفه أمريكيًا يكتب ويؤلف من قلب الثقافة الغربية،

أو قوله، وهو يستعيد ". ا االنكسار ال رجعة فيهإن الحزن الجوهري لهذ:" حيث يقول سعيد
لقد تبخر من حياتي وحياة الفلسطينيين جميعًا :" وضعيته كمنفي بالمعنيين السياسي والثقافي،

إن هويتنا تقيد وتحبس وتحاصر في جزر صغيرة خائفة ضمن ....ثبات الجغرافيا وامتداد األرض
  49".إلخ...محيط غير مضياف

مستوحى من مقطع شعري لدرويش " ما بعد السماء األخيرة"اب سعيد يذكر أن عنوان كت
، إذ يشكو فيها أحزان المنافي "ورد أقل"من ديوانه " تضيق بنا األرض"في قصيدته الموسومة بــ

  :وآالمها، متسائًال
  إلى أين نذهب بعد الحدود األخيرة؟ "

  أين تطير العصافير بعد

   50".السماء األخيرة؟

ش من واقع مفّكر به أومقول، إلى واقعة شعرية وإبداعية هي القصيدة المهداة وقد نقله دروي
  ". طباق"إلدوارد سعيد بعنوان 

  :في القصيدة في قوله" االثنينية "وقد برزت هذه 

وهذا  -" داخلي وخارجي :لي اسمان، ولي لغتان، وفي داخلي خارجي، ولي منفيان"
يقول درويش  -بوجود منفيين له بعد توقيع أوسلوبالمناسبة ما آل إليه إحساس درويش نفسه 

مجسدًا ذلك االحتفاء بالتعدد، وذلك االحتفال بالحوار، وهو يلتقي مع رؤية سعيد في الهوية 
  :المتعددة غير المنغلقة، رغم كونه ينتمي لسؤال الضحية
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  أنا المتعدد"

  في داخلي خارجي المتجدد

  لكنني أنتمي لسؤال الضحية 

  العالم الخارجي منفى هو  -

  ومنفىً  هو العالم الداخلي 

   ؟فمن أنت بينهما

   :ويجيب درويش على لسان سعيد

  أنا ما أنا 

  أنا آثنان في واحٍد .. 

  :ثم يتابع درويش السؤال عن هوية سعيد، فيقول

  قْلُت  ؟والهوية -

  دفاع عن الذات  :قال

  إن الهوية بنت الوالدة 

  ا لكنها في النهاية إبداع صاحبه

51."ال وراثة ماض   

فهو يراوح بين االعتراف بما للوالدة من أحقية في تحديد الهوية، ولكنها؛أي الهوية في 
" اآلخر"قولها ولـ" األنا"النهاية من صنع صاحبها وإبداعه، فهو هنا يدافع عن التعدد؛ حيث لـ

  52.قوله، بعيدًا عن التعصب األعمى واحتكار الحقيقة

وتتخذ من هذه الثنائية في صعوبة التحقق الفعلي لهوية واحدة بسة، وملتوهي إجابة حذرة 
كيف ال وهو الذي يجابه في أطرواحاته ! في المنفى، حتى وإن أثبتت نفسها فكريًا وثقافيًا ومعرفيًا

وهكذا تظل اإلجابات معلقة، واألسئلة . بعدوانية وتعسف من بعض القوى الضاغطة في المغَترب
الذي يعيشه سعيد بين التعبير عن كينونته المنبتة عن جذرها هناك، ) ر الهويةانشطا(مشرعة على

  53.والنابتة في المنفى كحالة قائمة ومنجزة

  أنا ما أقول وما سأكون "

  سأصنع نفسي بنفسي 

   ."وأختار منفاي موسوعة لفضاء الهوية
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قصيدته  ولكن يبقى السؤال ملحاحًا عن سر هذا االلتباس في سؤال الهوية سواء في
، أم في بعض شعره األخير الذي قرأنا نماذج منه، وهو سؤال إشكالي، علمًا بأن سؤال "طباق"

الهوية والماضي بالنسبة لدرويش وشريحته التي يمثلها سؤال واضح، وغير ملتبس؛ألنه ببساطة 
   54!وأشياعه ) بفتح الميم(ومسَتعمر) بكسر الميم(سؤال صراع بين مستعمر

  .في أسئلته الحائرة والمتشككة بين المنفى الداخلي والخارجيوهذا ما جسده 

    :ثنائية األنا واآلخر :المنفى .2

بدا ملتبسًا، عند درويش على لسان إدوارد سعيد، " طباق"إذا كان سؤال الهوية في قصيدة 
ًا ولكن درويش! فما كان له أن يلتبس عند درويش؛ألنه سؤال صراع من أجل الوجود كما ُذكر آنفًا

يصر على تشكيل الوعي بالذات من خالل إدراك متميز لألنا عبر اآلخر، ومن خالل هذا اإلدراك 
داخل وخارج لتصير أناه  :لآلخر يظهر درويش فكرة األنا المنقسمة على ذاتها، فثمة متصارعان

ولة وكأنها محا. حالة متأرجحة من التأكيد للذات ونفيها، حالة إيجابية وسلبية في الوقت نفسه
  ". األنا"والتحرر من هيمنة  ،أو النجاة منها إن شئت بذريعة الموضوعية" أناه"للخروج من 

عبر درويش عن حالة التأرجح تلك وعن شعوره في تلك الزيارة التي عاد فيها إلى رام  وقد

شعوري خجول جدًا، ": الله بتصريح زيارة محدد لتشييع الكاتب الفلسطيني الراحل إميل حبيبي
أشعر بأنني في سجن كبير مقام على أرض الوطن . الوطن ال أشعر كثيرًا بأنني في. غتي خجولةول

. كان يحمل الوطن في المنفى ما زال يحمل المنفى في الوطن فمن. وكأنني لم أتحرر من منفاي
الحرية شرسة جدًا وجميلة جدًا ويجب أن . مفهومي الوطن والمنفى والحدود ملتبسة جدًا، بين

المجازات كثيرة هناك . هذا األسر، أسر الحرية نستطيع أن نتحرر وفي. أسرى لها نبقى
ال تعرف أحيانًا حدود المعنى، وأحيانًا تبحث . واالستعارات كثيرة والحدود بين االشياء مختلطة

 تعرضنا كثيرًا. ولكن أهم أمر هو أال نسقط الوطن من يدنا وال من مخيلتنا. وال تجده عن المعنى

وبينهم فحسب  فاإلسرائيليون يقيمون الجدران ليس بيننا. ولة الوقيعة بيننا وبين هذه البالدلمحا
أسوار أخرى بين التاريخ  ولكن بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين ذواتنا، وهم محتاجون الى إقامة

ة متمترسون وراء أسطورة مسلح إنهم. والخرافة، بين األسطورة والواقع، وهذا ما ال يفعلونه
  55".السالح الفتاك لم نسمع في التاريخ عن أساطير تتسّلح بهذا. برؤوس نووية

  :وهذا يعيدنا إلى قصته مع المرآة، وكيف خذلته

ثم تبحث عن / أين تركت وجهي؟ :أنت ولست أنت، تقول/ فالمرآة قد خذلتك / أما أنت «
: قل لنفسك/ آلن نفسك؟هل وجدت ا.../ شعورك، خارج األشياء، بين سعادة تبكي وإحباط يقهقه

  56.»!لكن الديار هي الديار/ عدُت وحدي ناقصًا قمرين
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عاد محمود درويش في زيارة لوطنه محددة بثالثة أيام للمشاركة  ،على المستوى السطحي
ثم عرج على  -في تشييع إميل حبيبي المبدع الفلسطيني الذي عاش المنفى وهو على أرض وطنه 

لم يعد فقد عاد » الفتى«أو » الطفل«ولكن  ،يت األول بيت قريته البروةبيت أمه، ولكنه ليس الب
وفي المرآة صورته تختلف عن صورته المعّلقة  وحقائب تشي بالحكمة والفلسفة، ،شيخًا ذا نظارات

مع  هنا يتناص في المعنى! على الجدار، فهو في المرآة شيخ، ولكنه في بيت أمه طفل بريء جميل 
  قديم، ابن زهر اإلشبيلي في أبياته التي تصور حالة مواجهة الذات في المرآة،الشاعر العربي ال

  فــــــــــــأنـــــــــكرت مقلتاي كل ما رأتا     إني نظرت الى المرآة إذ جِليْت

  وكنت أعهده من قبل ذاك فتـــــى     رأيت فيها شويخًا لست أعرفــــــه

  حل عن هذا المكان متى؟متى تر     فقلت أين الذي باألمس كان هنا

   57أتــــــــــى الذي أنكرته مقلتاك أتـــــــــــى     فاستضحكت ثم قالت وهي معجبٌة

الشكلي، إلى ما هو أعمق وأشد كثافة » أو التطابق«ولكن درويشًا يخرق هذا التناص  
ي، ومن هذا الضوء الفيزيائ» انكسارات«وقلقًا وحيرة، ومن انعكاسات الضوء على المرآة، أو 

انعكاسات الزمن وانكساراته على الجسد الفيزيائي كله في المشهد العادي فهو حين يخاطب 
، ال ينفصل عن نفسه، بقدر ما يفاجئها بالمعرفة »اآلخر الذي هو نفسه في آن«في نفسه » اآلخر«

  . المذهلة، أي أنه ال ينفصل عن هذا اآلخر إال ليزيد التحامًا به

  :فسكإن عدت وحدك، قل لن"

  غير المنفى مالمحه

  ألم يْفجع أبو تمام قبلك

  :حين قابل نفسه

  ال أنِت أنِت"

   58".وال الديار هي الديار

حيث الذات في مواجهة اآلخر  ؛حضر سؤال االغتراب والمنفى في جل شعر درويش وهكذا
القراءة، تحضر بشكل تأملي فلسفي عميق في أخريات أيام درويش، بعد تجربة مريرة مع اللغة و

وهي  ،ولكنه في الحالتين كان حضورًا مبدعًا، ومحافظًا على وظيفة الشعر السامية ،وطول التجربة
  .اإلخالص لجمالياته ولشعريته الفّذة
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  وبـعــد؛

فقد حمل درويش وطنه في منفاه، وبعد عودته  ،فإذا كان المنفى جزءًا من هوية الفلسطيني
! ة أيام فقط لم يجد الوطن، فأحس بأنه يحمل المنفى في الوطنبتصريح زيارة إلى رام الله لثالث

) هنا(بين  :تمزقاته الوجودية والفكريةشيئًا عكسيًا فيفتحه على  هنا يعمل الوطن في درويش
  .، ولست هناك ولست هنا)هنا(أنا من ) هناك(أنا من ): هناك(و

مما  ،خراج من الوطن عنوةوإذا كان المنفى فيما مضى مقترنًا بالعقوبة والحرمان، وباإل
فهو ! يشكل كسرًا إلرادة من وقع عليه النفي، وقطعًا للحبل السري الذي يصله باألم، واألم وطن

اآلن منفي بإرادة رفقاء النضال وبتوقيعهم على الخروج من المكان والزمان؛أي من التاريخ 
متناصًا مع شاعرين  والجغرافيا، مما يولد حالة من الحزن األبدي،أو كما يقول درويش

األكثر تأثيرًا في اإلسباني والعالمي لوركا القديم الحديث أبي تمام، والشاعر  الشاعر العربي:كبيرين
  :في نصين موازيين ،درويش نفسه

  ال أنِت أنِت"

  ]أبو تمام["وال الديار ديار

 واآلن، ال أنا أنا"

  ]لوركا["وال البيت بيتي

يش بعد رحالت المنافي، دون أن يتخّلى عن إنسانيته وهي خالصة مؤلمة وصل إليها درو
انتزاع اإلنسان من درويش المقيم إنسانيًا ومنفيا الكامنة في رؤيته ومنجزه الشعري؛ حيث ال يمكن 

  !قصيدته/في لغته
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  ملخص

ن النصوص األدبية ويظهر طرائق تشكيلها من يركز المنهج البنيوي التكويني على دراسة آليات تكوي
خالل بيان العالقات الداخلية والخارجية، وقد جاء هذا المنهج لتجنب اإلشكاليات التي تعرضت لها البنيوية 
الشكالنية وال سيما مسألة إغالق النص األدبي، فقد أظهر هذا المنهج أهمية اإلفادة من المرجعيات 

المضامين الفكرية التي يكونها النص األدبي،ويعتمد المنهج البنيوي التكويني  االجتماعية والتاريخية لوعي
البنية الدالة، والفهم والتفسير، الكلية واإلنسجام، :(على أربعة عناصر في دراسة النصوص األدبية وهي

خاتمة وجاءت معاينة هذا البحث للبنيوية التكوينية ضمن مقدمة و). تحديد رؤية العالم من خالل النصوص
  : وثالثة فصول على النحو اآلتي

  . )مفاهيمالوالتأسيس (البنيوية التكوينية : أوًال

 ).األدوات واإلشكاليات(البنيوية التكوينية : ثانيًا

  ).القديمة/ األولى /الشكالنية (والبنيوية ). االجتماعية/ التوليدية /التكوينية (العالقة بين البنيوية :ثالثًا
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Abstract 
The Formative Structuralist Approach is premised on the idea of studying the 

mechanisms of constructing literary texts. In analyzing literary texts, formative 
structuralism is fundamentally characterized by integrating the internal and external 
systems of analysis. This approach came in response to criticisms levelled at Formal 
Structuralism especially in regards to the issue of overemphasis on the linguistic part of 
analysis. By contrast, The Formative Structuralist Approach benefits from the socio-
historical aspects as a way to understand the ideological content embedded within 
literary texts. This approach employs four elements of analysis, which are: semantic 
segmentation, comprehension and interpretation, comprehensiveness and harmony, as 
well as defining world views through texts.This paper consists of an introduction, three 
major sections and a conclusion. The three main sections addressed: 
Section 1: Formative Structuralism (Foundations, Terminology and Concepts). 
Section 2:Formative Structuralism (Tools and Issues). 
Section 3: The Relationship between Structuralism (Formative / Generative / Social) and 

Structuralism (Formal / First / Old). 
  

  المقدمة

 ولعلَّالنقاد،  ج النقدية بطريقة دينامية تلفت أنظاراهإن الناقد المنهجي يدرك تحول المن
لها من آراء نقدية متخصصة في  ار ِلميًال نقديًا عربيًا وغربيًا منقطع النظالبنيوية قد أثارت جد

خصوصية  يإلى والدة فكر نقدي ذ توهذه المقوالت النقدية أد، العالقات والنظام والنص
  .النصوص األدبية بطريقة علميةومنهجية تقارب 

أن على الرغم من ، النقديلفكر تمتلك تراثًا طويًال في تاريخ ا:المتتبع للبنيوية يالحظ أنَّهاو
) 111،ص1971ه، يبياج( "نسبيًا بالنسبة إلى تاريخ الربط بين االستنتاج واالختيار تكوينها حديٌث

كان نجاح البنيوية في اللسانيات حافزًا للعلوم اإلنسانية :"حيث البنيوية منجزات حققتولقد 
 "العقلي فيها للوصول إلى جذورها الفلسفيةفادة من التجربة اللسانية ثم التأمل األخرى على اإل

  .)221ص ،1997كامل، (

وحاولت تفنيد زعم المناهج ، وقدمت البنيوية حلوًال مبتكرة لعدد من القضايا النقدية
حيث أشارت إلى أن المناهج مثل النفسية واالجتماعية والتاريخية تعاين  )الخارجية / السياقية(

وتكون هذه .معاينة النص من داخله اعتمادًا على لغتهنتقال إلى النص من خارجه وال بد من اال
وهذا بحد ذاته  النظام النصي، التي يحتكم إليهامن خالل إدراك شبكة العالقات النصية  المعاينة

ن النظر من داخل النص ال ويالحظ أ ،نقاد النص األدبيلنصوص األدبية جذب قراءة اتطور في 
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التي تعتمد عليها المناهج الخارجية أو  جوانب الخارجية للنص األدبييقلل مطلقًا من أهمية ال
   .السياقية

 استراتيجياتألن للنظام مطلب تطبيق المنهج البنيوي التكويني فهو جدير باالهتمام؛ وأما 
ربطه بمرحلة زمنية معرفة رؤية المنهج النقدي وعدم  وال بد لناقد منتؤدي إلى االقتناع به، 

على النص والمؤلف  حضورهاالتي تفرض  الطرقفلكل منهج مجموعة من  بزوالها، محددة يزول
   .والمتلقي

وهي البنيوية التي تعنى بدراسة النص بطريقة : العالقة بين البنيوية الشكالنية بيانالبد من و
والتطور الذي حصل على داخلية وتغلق النص على نفسه، وتبحث في بنية العالقات الداخلية فقط، 

البنيوية الشكالنية ولكنها تضيف الجوانب  تصدر عنهو البنيوية التكوينية التي لبنيوية وا
  .وتخرج النص عن كونه بنية مغلقة وفق البنيوية الشكالنيةاالجتماعية 

ويبدو أن البنيوية حققت لذاتها مكانا ظاهرًا في مختلف العلوم ويرجع ذلك إلى الطرق 
بين الجزئيات والكليات وفق منهج شمولي يتجاوز ذرات البنية نحو العلمية في التناول إذ تربط 

تكاملها الكلي، وتتصف هذه البنيوية بتكوين مراكز بنائية داخل النصوص األدبية تحقيقًا للوحدة 
  .الداللية الكبرى

  )مفاهيمالوالتأسيس (البنيوية التكوينية  :أوًال

أن  أو االجتماعية أو بنيوية غولدمن، والمالحظتسمى البنيوية التكوينية بالبنيوية التوليدية 
لوسيان غولدمن ":البداية في تشكيل صورة للبنيوية التكوينية هو البحث عن مؤسسها وهو

الذي أرسى دعائم المنهج البنيوي التكويني، حين اعتمد بعض مقوالت أستاذه  )1970 - 1913(
 ،عزام("والن بارت في النقد العالميجورج لوكاش وطورها، فشغل النقد األوروبي،كما فعل ر

حاطة مفهومها من البنية التي ال بد لمن يدرس هذا المنهج اإل تقشوالبنيوية َت. )43، ص1996
القانون الذي يفسر تكوين :" بكونهاويمكن أن نعرفها ، فالبنية هي مركز البحث البنيوي، بمفهومها

البحث عن البنى التي  أن يبدأالناقد البنيوي وعلى  .)259ص ،1976 ،إبراهيم("الشيء ومعقوليته
   .تحكم الظواهر داخل النصوص األدبية

إلى تأسيس منهجية خاصة تعتمد على قراءة النص األدبي من خالل ) غولدمن(تطلع "وقد
، 1999 دراج،" (عالقاته الداخلية، وتدرج بالبنية الداللية في بنية اجتماعية أكثر شموًال واتساعًا

هو األدق، ) لوسيان غولدمن(ربما كان هذا الوصف لمنهج البنيوية التكوينية عند و). 37ص
وهناك من يصفها بأنَّها تستمد مرجعياتها من الماركسية كما يتضح في دليل الناقد 

البنيوية التكوينية، أو التوليدية، فرع من فروع البنيوية نشأ استجابة لسعي بعض المفكرين :"األدبي
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كسيين للتوفيق بين طروحات البنيوية، في صيغتها الشكالنية وأسس الفكر الماركسي والنقاد المار
 ،2002الرويلي، "(أو الجدلي، وفي تركيزه على التفسير المادي الواقعي للفكر والثقافة عمومًا

   ).76ص

أكثر منكونها استجابة ) لوسيان غولدمن(وتظهر البنيوية التكوينية منهجية اجتماعية عند 
وهو ) للوسيان غولدمن(كسية، فالماركسية جرء من المكون الثقافي لمبدع البنيوية التكوينية للمار

تأثر بالفكر الماركسي، ولكن البنيوية التكوينية ال تنسب إلى الفكر الماركسي بل إلى الفلسفة 
ا على البنيوية التي تستثمر علم االجتماع وتعتمد العلمية في الطرح المنهجي أكثر من اعتماده

  .للماركسية

لدى ماركس اإللماعات المنهجية الضرورية " :وهنا نشير إلى دور ماركس إْذ يالحظ أن
وال سيما مشكلة عالقة ] الشكالنية[للتصدي لحل المشكالت التي تخفق في حلها البنيوية المجردة 

نى، وبرؤيتنا فيها وعلى هذا النحو فقط، وبإفالتنا من الصنمية واستالب الب... البنية بالتاريخ
" تنظيما للظاهرات ال كشفًا للماهيات، نستطيع أن نزاوج بين التحليل التكويني والتحليل البنياني

، ولو كانت هذه اإللماعات وحدها لما شكلت المنهج البنيوي )115 - 113ص ،1981 غارودي،(
  .كويني خاصألن المشكل لهذه اإللماعات هو لوسيان غولدمن ووفق منهج ت التكويني؛

 سبق :من خالل الجوانب األدبية قائًال) غولدمن( ويؤكد الدكتور صالح فصل أهمية دور
أهم محاولة  وتعد... غيره من االشتراكيين في الدعوة إلى النظرية البنائية التوليدية )غولدمن(

فضل، ( "متماسكة تقف في وجه االتجاه اللغوي المحض السائد في الدراسات البنائية حتى اآلن
   ).341ص ،1987

ال يقتصر على األدب بل يتجاوزه إلى سبق الماركسيين ) غولدمن(وهذا السبق عند 
تبدو البنيوية التكوينية بنظريتهم المادية ويتجاوز ذلك إلى البنيوية فهو معدٌل لنموذجها المغلق، و

فعلى سبيل المثال كانت ، ةاللعب بالعالقات التي كانت مجمدة في البنيوية الشكالني أشكالمن  شكًال
هذه العالقة، وكذلك في  ووظفتفجاءت البنيوية التكوينية ، لقةغالعالقة بين األدب وعلم االجتماع م

بشكل والمؤثرات األيديولوجية  كانت طبيعة العالقة بين البنيوية الشكالنية األيدلوجيةالمؤثرات 
   .لنص األدبياوصوًال لفهم مكونات  اتالعالق فاستثمرت البنيوية هذهأما التكوينية ، تام

النقد وعملت على إخراجه  اعتدال مسارها وتوازنه فيسعت البنيوية التكوينية إلى إظهار "و
وحققت البنيوية ... البنيوية الشكلية التزمت بهمامن حدود البنية الداخلية والنظام الشكلي اللذين 
ت النص األدبي من مرجعياته وبالغت في مراعاة التكوينية توازنًا بين المناهج الشكلية التي جرد

ومن المحقق أن ما حققته البنيوية التكوينية  .)136 -133ص، 2011 ،الجابري"(النظام الشكلي
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من صهر للمنهجين الداخلي والخارجي يعد حاجة ملحة لإلفادة من علم االجتماع في تحليل 
  .األدب

مركزية التي تتضمنها النصوص األدبية بالبيان عن وهكذا تضئ البنيوية االجتماعية القضايا ال
صلة البنية بالتحوالت االجتماعية التي تهيمن على أنظمة النص األدبي وتجعله بتشكل على نحو 

  .دون آخر

أما طرح البنيوية التكوينية فيتعارض كليًا مع البنيوية الشكالنية حيث يمكن إيجاد مفهوم و
كان  الذي البحث عن المقابل التاريخي الذي يعنيمفهوم التكوين : "البنيوية التكوينية من خالل

ولكن هل يمكننا النظر إلى النصوص  .)62ص ،2009صدار، ( "البنية مرجعًا وسببًا في تكوين
ننظر فيها في استقاللها كبنية، هي ومن حيث " :بوصفها بنى؟ إن النصوص األدبية التي يمكننا أن

ي بنية هذا المجتمع، وإذا كان المنهج البنيوي ال يمكنه أن ينظر وجودها في المجتمع عنصر ف
وفي الوقت نفسه  كونه بنية، أي إلى –بحكم عامل العزل إلى هذه الصفة المزدوجة لموضوعه 

عنصرًا في بنية فإن المنهج البنيوي يتحدد على أنَّه منهج يقتصر على دراسة العنصر بطريقة غير 
ين الداخل والخارج أو بتعبير جدلي على رؤية الخارج في هذا الداخل، قادرة على إقامة الجدل ب

وإن إقامة مثل هذه العالقة أو النظر بمثل هذا الرؤية وهو نظر الفكر الماركسي كفكر جدلي 
   ".تاريخي

هكذا يتبين أن الجانب الخارجي أو السياقي هو المستوى األساسي الذي تعتمد عليه البنائية 
إذ يالحظ أن للتحليل الداخلي أهميته وقيمته ونتائجه التي تكشف أبعاد النص األدبي، التكوينية 

وللتحليل االجتماعي أساليبه للتي تتصدى لإلبانة عن دور البنى االجماعية في تشكيل النصوص، 
واألهم من ذلك ما جاء به المنهج التكويني وهو التحليل الداخلي الخارجي المقارب للنصوص 

  . ة بطريقة اجتماعيةاألدبي

ويتضمن هذا النص عبارة جديرة باالهتمام تؤسس على الفكرة وتقضيها أو ما يعرف عند 
داخل كل بذرة ناقضة لها بذرة تؤشر على ما : "البنائيين بالثنائيات الضدية وهذه العبارة هي

التكويني وهذا يدل على جدل صريح دائر في النصوص األدبية وأن عليها وفق المنهج " ستكون
  . بيان هذه التئانيات الضدية لمعرفة الجدلية التي تبنى عليها

منهج يعتمد على رصد المؤثرات االجتماعية التي تهتم في :"وها يظهر أن البنيوية التكوينية
تكوين النص األدبي وتتجاوز مسألة النظر للنص على أنه بينة مغلقة انطالقًا من بيان المستويات 

تي تشكل قضايا مركزية يتشكل النص األدبي من خاللها لتكوين موقف وموقع االجتماعية ال
فضل، " (فهي تصور تجريدي يعتمد على الرموز وعمليات التوصيل التي تتعلق بالواقع.ورؤية

   ).274، ص1987
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أما عن طبيعة العالقة بين النص األدبي والمجتمع فال بد من اإلشارة إلى أن علم االجتماع 
وليس على مستوى  -أي الشكل  –يقيم عالقة بين العمل والمجتمع على مستوى البنى " :البنيوي

نحو وحدة العمل، ويبدو أكثر فعالية بقدر ما تكون هذه الوحدة  - أساسًا -  المضمون، ويتوجه
شحيد، " (أكثر تماسكًا وتجاوبًا مع توجهات المجموعة االجتماعية ومع رؤية العالم التي يشكلها

وهذا يكشف أن األدب يشكل القضايا االجتماعية من خالل صياغة الواقع ). 137ص، 1982
بطريقة تعتمد على زاوية رؤية المبدع له، وأن المنهج التكويني يظهر أبعاد العالقة بين الواقع 

  .وطرق اإلبداع

يني؟ وأي دراسة منهجية ينبغي أن يكون لها أهداف، فما هو الهدف من المنهج البنائي التكو
تسعى إلى إعادة االعتبار للعمل األدبي والفكري في خصوصيته : "إن هدف البنيوية التكوينية أنها

دون أن تفصله عن عالئقه بالمجتمع والتاريخ، وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة 
وال يمنع عن  لحساب األيديولوجي،) الفني(وتجددها ومع المنهج البنيوي التكويني، وال يلغى 

و يبدو أن الهدف الجوهري للبنيوية التكوينية ).7ص ،1984 لوسيان،" (التحليل بسببب فرادته
يكمن في الحفاظ على فرادة العمل األدبي واإلفادة من وعي البينات الداخلية وما تشير إليه من 

ه االجتماعية وهذا يدل على إدراك األدب على أنه تكوين بنائي له أبعاد. مرجعيات خارجية
وهذا الهدف يؤكد أهمية أن ينظر لجدلية العالقة اإلبداعية بين . واأليدلوجية التي تتجاوز الشكلية

  .البنية الداخلية والتجليات االجتماعية

مصطلح يستخدمه الناقد لإلشارة إلى البحث في تأويل " :والمالحظ أن النقد التكويني هو
ل أسرار صناعته البيانية، وفهم خصوصيته الجمالية على الرموز، وإعادة تشكيل النص من خال

التي أدت إلى داللته وإلى تحوله مع ثقافته المرجعية، وفهم آلية إنتاجه وتوضيح  ضوء السيرورة
 ،2004حجازي، ( "مسار كاتبه والعمليات التي تحكمت في ظهور النصوالكشف عن بعده التاريخي

على النقد التكويني من حيث كشف العناصر البنائية وهذا بيان للتقدم الذي حصل ). 143ص
  .وعالقتها بمرجعيات النص الثقافية والتاريخية

  )األدوات واإلشكاليات( البنيوية التكوينية :ثانيًا

ما األدوات التي يمكننا استخدامها في :إن السؤال المركزي الذي يطرحه الناقد األدبي
   البنيوية التكوينية؟

ولدمن يهتم بدراسة بنية العمل األدبي دراسة تكشف الدرجة التي يجسدها لوسيان غ" إن
 الكبيسي،" (هذا العمل بنية فكرية عند طبقة أو مجموعة اجتماعية ينتمي إليها مبدع العمل

وهذه الخطوة األساسية عند مؤسس البنيوية التكوينية التي تتمثل في البحث ). 63، ص 2009
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هل يعبر النص األدبي عن البنية الفكرية لمجتمع معين؟ : لتي تظهر هناعن النص األدبي واألسئلة ا
أو هل يمثل العمل األدبي األوضاع الثقافية واالجتماعية السائدة في طبقة من طبقات المجتمع أم 

  . وما المقصود بالبنية أتكون نصية أم اجتماعية أم سلوكية؟ ؟أنه حالة فردية

ترتبط باألعمال والتصرفات اإلنسانية، إْذ يكون فهمها ) ولدمنغ(إن البنية التي يأخذ بها "و
محاولة إلعطاء جواب بليغ على وضع إنساني معين؛ ألنَّها تقيم توازنًا بين الفاعل وفعله أو بين 

فصفة التكوينية أو التوليدية هنا تعني الداللية دون الرجوع إلى النشأة  األشخاص واألشياء،
وقد يعني ذلك تداخل البنية السلوكية مع االجتماعية،  ).208، ص1991المسدي، ( "بالضرورة

ولكن يمكنا أن  ألن المقصود بالبنى التي تدرس التصرفات هي البنى السلوكية وليست االجتماعية،
" البنيوية منهج أم محتوى:"نقطع بنوع البنية التي تحكم النص األدبي من خالل قراءة بحث عنوانه

البنية االجتماعية ليست هي العالقات " :إْذ يبين أن. ابًا قاطعًا شافيًا طال انتظارهألننا نجد فيه جو
 الزواوي،( "االجتماعية في المنظور البنيوي، إنَّما تتألف البنية االجتماعية من العالقات االجتماعية

ألدبي، وذلك إذن يتبين أن البنى المقصودة هي البنى االجتماعية المكونة للنص ا). 49ص ،2002
يعني انكشاف البنى المراد البحث عنها وتفحصها،والخطوة الثانية في التحليل البنائي التكويني هي 

  ): الرؤيا للعالم(و) الكلية واالنسجام(و) الفهم والتفسير(و) البنية الدالة( البحث عن

ت األساسية نرى من الضروري اإللمام بالمقوال) غولدمن(لإلحاطة بالمعالم الكبرى لمنهج "و
   :ويمكن حصرها فيما يلي التي شكلت جوهر البنيوية التكوينية،

إن وحدة العمل األدبي وتماسكه يظهران في بنية دالة تؤدي إلى فهم النسق العام :البنية الدالة -1
  .الذي يحكم العملية اإلبداعية

األولى تتمثل في : ن هامتينإن كل قراءة بنيوية تكوينية تتأسس على مرحلتي: الفهم والتفسير -2
أما الثانية فهي التفسير حيث يتم الربط بين  الفهم أي تناول البنية الداخلية للعمل األدبي،

  .البنية الدالة للنص مع إحدى البنيات الفكرية في الواقع الثقافي

فال يمكن التماسك واالنسجام أهم معيارين لجمالية النص، ) غولدمن(عد : الكلية واالنسجام -3
  .تحديد داللة النص إال بوضعه في إطار كل منسجم

ال يبحث عن ) غولدمن(الرؤيا للعالم بالطبقة االجتماعية و) غولدمن(يقرن  :الرؤيا للعالم -4
أيديولوجيا المبدع الكامنة في النص، إنَّما يحاول الكشف عن الرؤيا للعالم بوصفها وسيطًا 

  ). 65-59، ص 2008 عالن،ش... "(بين العمل األدبي والواقع

وهذا يظهر أن العمل األدبي يحتكم إلى نسق عام يؤسس على بنية داللية كبرى ترجع إلى 
واقع ثقافي اجتماعي، وأن التماسك هو المعيار الذي يعتمد عليه للحكم على جمالية العمل األدبي 
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األدبية ترجع إلى طرائق تفكير من خالل انتظامه في سياق نظم كلي، وأن رؤية العالم في األعمال 
  .الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها هذه األعمال

البنيوي  فهو أن يجد المحلل أو الناقد" وأما المقصود برؤية العالم في العمل األدبي؟
التكويني رؤية العالم هذه ال بوصفها من إبداع الكاتب، وإنَّما بوصفها تكوينًا معرفيًا متجاوزًا لذلك 

إذن رؤية العالم داخلية نصية تنبع من النص األدبي، ألنه مرآة  ).15، ص2002 كاصد،( "إلبداعا
لعالم معرفي يتشكل من أبعاد تاريخية واجتماعية تتجاوز الواقع نحو تشكيل خاص يكسر عالقات 

  .الواقع ويقيم عالمًا فنيًا مختلفًا

مقاربة بنيوية (وع والسرد وهنا يبدرنا رأي الدكتور سلمان كاصد صاحب كتاب الموض
فكان منهج البنيوية التكوينية " :حيث قدم مقاربة للبنيوية التكوينية) تكوينية في األدب القصصي

رؤية العالم ودروسه (ضمن طروحاته في ) لوسيان غولدمن(الذي جاء به الناقد الفرنسي 
  ). 24ص ،2001 حجازي،( "التي عمقها فيما بعد تالمذته) السوسيولوجية لألدب

هو رؤية العالم من خالل الطبقة االجتماعية ) لوسيان غولدمن(ويبدو أن من أهم ما قدمه 
فصوًال في شرح هذه  -غولدمن –واالعتماد على قراءة البعد السوسيولوجي في األدب، ولقد كتب 

ت على األدوات النقدية وتقديمها، وقد أسهب فيها بمجال ال يترك حيزًا للشك بقدرة هذه األدوا
فالبنيوية قد أضافت أدوات يستفاد منها في قراءة األعمال  تمحيصها،و الغوص في النصوص

  .األدبية

فاألثر وفق هذا  هذه الدراسات تهتم بصفة أساسية باألثر وعالقته برؤية معينة للعالم،"و
وهذا يعني أن  ،المفهوم يبدو نمًطا بنائيا يعبر عن موقف معين لجماعة معينة إزاء حركة التاريخ

) 129، ص1982 شحيد،( "بناء األثر يتضمن عناصر دينامية ترتبط بهذه الجماعة وفكرها
   .ويقصد باألثر هنا العمل األدبي الذي يكون له عالقات مع التاريخ والمجتمع والجماعة

ما المستويات التي تركز عليها البنيوية التكوينية وطرق تكوين هذه : والسؤال الجوهري
 –المستوى االجتماعي " :مستويات؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد من اإلشارة إلى أنال

التاريخي الذي يتضمن اإلبداع األدبي، يتجاوز االكتشافات األساسية للبنيوية التكوينية الفاعل 
وتعالج الطابع المنظم لكل تصرف فكري أو عاطفي أو عملي يقوم به ) يالحظ أنَّها جماعية(كفرد 

أو ربما (الفرد الذي تجاوز فرديته، ومن هنا تؤكد البنيوية التكوينية أن كل تصرف إنساني 
له طابع داللي، أي يمكن ترجمته إلى لغة معنوية كمحاولة لحل مشكلة عملية، ونستعمل ) حيواني
يطارد إن تصرف القط الذي (لتأكيد أن المعنى ليس مرتبطًا بوعي الفاعل ) يمكن ترجمته(عبارة 

). 65- 59، ص 2008 شعالن،)" (الفأر لذو داللة بالرغم من أن القط ال يعي ذلك على األرجح
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إذن يكون التركيز في البنيوية التكوينية على المستوى العميق من الدراسة والبد من الوصول إلى 
   .جوانب الداللة التي تشكل النصوص األدبية

ربط األثر األدبي بالجماعة بدًال من ربطه " :مة علىمحاولته الدائمة القائ) غولدمن(ويؤكد 
ويحاول بيان أن األثر األدبي ال . بالفرد المبدع وحده، كما كانت تفعل الدراسات النفسية التقليدية

يعكس البناء االجتماعي، أو يعبر عن شخصية الكاتب فحسب، إنَّما هو يبدو واقعة لها داللتها 
وهكذا يربط . د وحدة بين الفرد والمجتمع تتم بطريقة جدليةالموضوعية المتمثلة في وجو

غولدمن الوعي الفردي بالوعي الجماعي في وحدة كاملة، ويرى أنَّه ال يوجد سوى وعي كلي 
لجماعة معينة من األفراد، وأنَّه ال يمكن فهم الوعي الفردي إال بوساطة فهم الوعي الكّلي للجماعة 

   ).47، ص1996عزام، " (التي ينتمي إليها

  :في البنيوية التكوينية من خالل النقاط التالية) غولدمن(ويمكننا إيجاز منهج 

من السياق ) الجزئية(وذلك عن طريق عزل بعض العناصر  دراسة ما هو جوهري في النص، -1
   .وجعلها كليات مستقلة

كلية ال تكون هي  ، علمًا بأننا ال نستطيع الوصول إلى)الكل(الجزئية في ) العناصر(إدخال  -2
ومتداخلة بحيث تظهر صعوبة  فجزئيات العالم مرتبطة ببعضها بعضًا، نفسها عنصرًا أو جزءًا،

  . أو دون معرفة الكل معرفة واحدة منها دون معرفة األخرى،

  ). الحياة الشخصية لمبدعه(دمج العمل األدبي في  -3

عند ) العالم(وذلك من خالل دراسة مفهوم  االجتماعية،) مرجعيات النص(إلقاء األضواء على  -4
والتساؤل عن األسباب االجتماعية والفردية التي أدت إلى  الجماعة التي ينتمي إليها الكاتب،

هذه الرؤية على أّنها ظاهرة فكرية عبر عنها العمل األدبي في زمان ومكان محددين، وهذه 
 "ذروة وضوحه في إنتاج المبدع الرؤية هي ظاهرة من ظواهر الوعي الجمالي الذي يبلغ

  ).14ص ،1985حميد، (

ويمكن التنبه إلى أن قراءة العمل األدبي من خالل الحياة الشخصية يؤسس إلى رؤية تستثمر 
وهنا يتضح أن المنهج البنيوي التكويني يدعو .المرجعيات االجتماعية لوعي مفاهيم التعالق النصي

المنهج البنيوي التكويني يعَتبر الوصول "فـ : اعية واإلبداعيةإلى البحث عن األيديولوجية االجتم
إلى المضمون األيدلوجي لألعمال اإلبداعية ال يتحقق إال من خالل تحليل البناء الشكلي في 

ومع ذلك فإنه ال يقف عند هذا الحد مثلما تفعل المناهج البنيوية الحديثة إنَّما  ،اإلنتاج اإلبداعي
فهذه  )48،ص1984لوسيان، وآخرون، ( "لفهم األيديولوجي واالجتماعيينتقل إلى مستوى ا

  .جملة من األدوات المتضافرة التي يستخدمها المنهج البنيوي التكويني في قراءة العمل األدبي
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وصية ال بد من االلتزام بها لمن أرد تطبيق المنهج ) لوسيان غولدمن(وفي الختام قدم 
بتبني منظور واسع، ال يغفل التحليل الداخلي  لنقد األدبي،ا) غولدمان(يوصي :"البنيوي حيث

ويدرجها ضمن البنيات التاريخية واالجتماعية وال يغفل كذلك دراسة السيرة  للنصوص األدبية،
وفي المحل األخير يدعو إلى إدخال اإلنتاج في عالقة مع .كأدوات مساعدة ،الذاتية ونفسية الفنان

  ). 32، ص2001حجازي، " (اريخي واالجتماعيالبنيات األساسية للواقع الت

وربما يكون السبب األساسي لهذه الوصية هو تقديمه رؤية للعالم تتسم بسعة األفق الفلسفي 
ويبدو أن سيرة  وتجسد ذلك بتفاعل األبعاد الداخلية والخارجية في العمل األدبي، والنقدي،

أدت إلى تكوينه وتسهم في توسيع رؤية الناقد األديب وتظهر المؤثرات االجتماعية والثقافية التي 
   .لمكونات لحياة األديبة لألديب

  : إشكاليات البنيوية التكوينية

إن إشكالية إغفال الجانب التجريبي من أهم اإلشكاليات التي تنادي البنيوية التكوينية 
منهج  في توجيهأن تحديد األسس والفروض النظرية أمر ال شك يسهم " :بمراعاتها إْذ يالحظ

الباحث أو الناقد، ولكن إغفال الجانب التجريبي واالندفاع وراء االجتهاد النظري يمكن أن يعيق 
   ).236ص ،1993 غولدمن،( "تطور هذا الميدان

ويتضح أن الناقد األدبي يواجه في البنيوية التكوينية تعدد أسمائها فتسمى البنيوية التوليدية 
و البنيوية االجتماعية،وجدير باالهتمام أن الدعوة إلى المنهج البنائي أ) بنيوية غولدمن( أو

التكويني دعوة تستحق التطبيق على األعمال األدبية، إذ يالحظ أن تعدد األعمال األدبية وتنوعها 
يفرض اعتماد منهج يتصف بالمرونة والدينامية حتى يستوعب قراءة هذه األعمال على اختالف 

مثًال يرى بأن ) فغولدمن: "(اء في كتاب النقد العربي وأوهام رواد الحداثةوج. طرق تشكيلها
المنهج الذي يمكننا بفضله أن نتوصل إلى تطبيق مبادئ العلوم اإلنسانية الوضعية يتمثل في إتباع 

   ).78ص ،2002 الرويلي، البازعي،( "المنهج البنائي الدينامي

ث سوسيولوجي من النمط البنيوي أهم مشكلة في كل بح" :ويمكن القول بأن
فحين نكون إزاء سوسيولوجيا الحياة االقتصادية أو االجتماعية . مشكلة تقطيع الموضوع:التكويني

أو السياسية تغدو هذه المشكلة صعبة بوجه خاص وأولوية بصورة مطلقة؛ إْذ ال يمكننا في 
مجموع المعطيات التطبيقية، وال الحقيقة أن ندرس البنى إال إذا حددنا بطريقة دقيقة تقريبًا 

 "يتحقق ذلك إّال بمقدار ما نملك فرضية عنها تم إعدادها تقريبًا حول البنية التي تصنع وحدتها
هذا يعني مالحظة أثر المكونات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في ). 3ص ،2002 ليتش،(
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يها هذه المكونات وهي الوحدة البنائية تشكيل قضايا النص األدبي وبيان البنية الكلية التي تصب ف
  . الكبرى المهيمنة على النص األدبي

فإن بعض نقاده يرون بأن في المنهج صعوبات إجرائية كثيرة  على الرغم من أهمية دراسته،"و
تجعل من الصعب التثبت من صحة القراءة في السياق التاريخي الذي تستعاد من خالله ظروف 

ن أجراء تحليل بنيوي تكويني ألعمال قليلة، أو مفردة هي كل ما تبقى من عصر فكيف يمك. الكتابة
أو من عصور نجهل الكثير عنها؟ هل تتماثل رؤية العالم في قصيدة واحدة أو قصة  سابق،

   ).325، ص2007سعد الله، ( "واحدة؟

من خالل ويمكن تقديم صورة كلية تظهر تجليات العالم المحيطة بالعمل األدبي، ويتم ذلك 
يبدو أن المتخصص باألدب يحمل في و ،)لوسيان غولدمن(بحث سيرة المؤلف التي أوصى بها 
إذا ذكر العصر العباسي فإننا نستحضر صورة عصر عربي : تحليله رؤية عامة للعصور ومثال ذلك

دبية فإننا نعلم مكانته األ -على سبيل المثال –فعندما نتحدث عن قصائد المتنبي  مزدهر أدبيًا،
وهكذا يتم مقاربة شعر المتنبي من خالل استحضار الصورة النمطية  بحكم معرفتنا باألدب والنقد،

فليس  -االجتماعيو التاريخي –التي يتمتع بها، أما األدباء الذين لم يجدوا نوعًا من االهتمام 
 .سهًال أن نستحضر صورة عن مقاربتهم للعالم

اقد البنيوي هو تعدد أنواع البنيوية، البنيوية بنيويات ومن اإلشكاليات التي تصادف الن
تتنوع البنيوية بحسب مفهوم المحلل لها، فإذا اعتبرها :"ويمكن ذكر أهم أنواع البنيويات حيث

فإن تحديد أنواعها يكون بحسب مجاالتها، كاالنتروبولوجيا االجتماعية  منهجًا لمقاربة الظواهر،

 ،1996 ستروك،( )الكان(وعلم النفس التحليلي  )5ص ،2002زوران، ( )ليفي ستروس(
وإذا اعتبرها نظريًة في .. .)3، ص1992تودوروف، ) (فوكو(، تاريخ العلوم وفلسفتها )111ص

األدب أو منهجًا لتحليل النصوص، فإن تحديد أنواعها يكون بحسب مستوياتها، كالبنيوية 
 ،2007 مهبيل،) (بارت(يوية التزامنية والبن) 24،ص 2007 زيتوني،( )غولدمان(التوليدية 

  ).160، ص1987عزيز، " (تودوروف ،)34ص

ويالحظ أن هنالك الكثير من اإليجابيات للبنيوية التكوينية منها تجاوز اإلشكاليات التي تواجه 
 اإلنسانية، للمعرفةبإنكار الفاعلية  -البنيوية الشكالنية  - بسبب اتهامها:"للبنيوية الشكالنية

لتقليل من القيمة الميتافيزيقية للزمن، وبإنكار التطور التاريخي والتقدم ونفي الذات بوصفها وبا
موضوعًا أصيًال للمعرفة، فالتاريخ بمنظور البنيوية ال يمنح المعنى الحقيقي للظواهر وال يوجه 

ن ذلك فهم بنيوي وينتج ع توجيًا دالليًا، وإنَّما التفاعل الواعي في صيغتها والتأثير فيها، األحداث
معاكس لمفهوم التقدم، إْذ ليس هناك تقدم عمودي بل تنوع أفقي فقط، تقدم نوعي وليس تقدمًا 

ويحسب للمنهج البنيوي التكويني يتم تجاوز إشكالية البنية في المنهج البنيوي الشكلي . في الدرجة
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دودين لمعاني أخرى متنوعة وضع بنية تضم في داخل هويتها تاريخًا ومستقبًال غير مح" :عندما
مختلفًا عن  وإذا أصر المرء على تحويل المعنى إلى نمط تكويني واحد والبد أن يكون النمط

فقد جعل البنية تتجاوز حد اإلغالق إلى االنفتاح على العوالم االجتماعية والسياسية ". الذات
لبنيوي التكويني أهمية وقيمة واالقتصادية، وتجاوز هذه اإلشكاليات وتداركها يعطي للمنهج ا

 المنهج البنيوي" :أن) الدكتور جمال شحيد(منهجية، وقد التفت بعض النقاد إلى ذلك حيث يرى 
  ".يخولنا الوصول إلى فهم جديد لهذا التراث) تكوينيًا كان أم شكليًا(

العديد من  فالمنهج البنيوي التكويني كغيره من مناهج النقد األدبي يعاني من إشكاليات وله
اإليجابيات التي يمكن أن يركز عليها من أجل تطويره وهكذا ينضج أن إشكاليات البنيوية التكوينية 
ال تقلل من قيمتها مما يشكل منعطفًا في النقد البنائي مفاده االنتقال من رؤية تعتمد على 

  .الشكالئية إلى رؤية اجتماعية

األولى /الشكالنية (والبنيوية ) االجتماعية/ التوليدية/نية التكوي(العالقة بين البنيوية  :ثالثًا

  )القديمة/ 

التكوينية فقد أسهمت البنيوية  إن وصف العالقة بين البنيوية الشكالنية هو المدخل لفهم
بتشكيل البنيوية التكوينية، ولكن علينا أن تبين حدود المعرفة وطرق تطورها  )األولى/ الشكالنية (

التصور الكالسيكي للمعرفة يتحدد بثالثة مبادئ : "أنواع الفكر البشري،إْذ يالحظ أنوهي نوع من 
  : أساسية

بل العلم العام للقياس  الرياضيات بالمعنى الواسع، أي ليس قياس الواقع رياضيًا فحسب،: أوًال
  . والجدولة

ب نسقي وأحادي أي إمكان تصنيف التمثالت، وكل الكون المنظور، في ترتي: التصنيف: ثانيًا
  . المعنى

 أي إمكان إعادة تكوين المظاهر األكثر تعقيدًا بدءا من عناصر بسيطة،: التحليل التكويني: ثالثًا
 غارودي،" (عن طريق التركيب وفق النموذج النظري الذي تقدم أواليته المثال األكثر نمطية

  ).37ص ،1981

يئة االجتماعية التي يتكون منها النص كشفا فالبنيوية التكوينية هي بيان التراكيب من حيث الب
: عن النظام والنسق والعالمات والبعد التاريخي واأليديولوجي، وهذا يعني تركيب بعدين أولهما

البنيوي وثانيهما التكويني، وهذا النموذج يحقق مطالب النقد بمراعاة الجوانب الداخلية 
  .والخارجية للنص
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 والتكوينية تظهر التطور الذي أحدثته البنيوية التكوينية إضافةوالعالقة بين البنيوية الشكلية 

البنيوية التكوينية تهدف مبدئيًا : "االنفتاح على جوانب تتعلق بالمؤلف، وهكذا فإنو إلى المرونة
إلى الغوص أقصى ما يمكن في المعنى التاريخي والفردي معتبرة أن ذلك هو جوهر المنهج 

تكوينية تسعى إلى تحقيق وحدة بين الشكل والمضمون وبين حكم القيمة اإليجابي، والبنيوية ال
   ).46ص ،1984وآخرون،  لوسيان،" (وحكم الواقع، وبين التفسير والفهم، وبين الغائبة والحتمية

ومن الواضح أن التطور الذي حصل للبينوية التكوينية هو االنتقال من المناهج الداخلية إلى 
بانة عن المراجع االجتماعية، وهكذا تتصدى لبيان اآلفاق المختلفة التي المناهج الخارجية لإل

  :يحتويها النص األدبي، ونرتب التيارات التي شكلت المنهج البنائي التكويني على النحو اآلتي

  .النقد الماركسي: أوًال

  . البنيوية الشكالنية: ثانيًا

تيارات نقدية رأت في  لها األساسي عن صهرويدرك الناقد أن البنيوية التكوينية تعبر في تشكي
يالحظ ويمكن أن نقدم الفرق بين التفكير البنيوي الشكالني والتكويني حيث . النقد المنهجي هدفها

يحمل فلسفة تمثل، في طبيعتها، نقطة الوصول لفلسفة موت اإلنسان،... مفهوم البنية:"أن 

األساسية من المنظور البنيوي ليست هي مقولة  للفلسفة التي بال ذات، وبالفعل، إن المقولة
فالعنصر ال معنى له وال قوام . الكينونة، بل مقولة العالقة على الكينونة، وأولوية الكل على األجزاء

 "إال بعقدة العالقات المكونة له، وال سبيل إلى تعريف الوحدات إال بعالقاتها، فهي أشكال ال جوهر
   ).13، ص1981غارودي، (

العام على  محاولة لتطبيق منهج علم اللغة" :ن أن نقدم تعريفًا مقنعًا للبنيوية الشكالنيةويمك
 ).7، ص2009أريفيه، ( )فرديناند دي سوسير(األدب، وبالتحديد المنهج الذي طبقه اللغوي 

) تودوروف(و) بارت(في دراسته للغة، فاكتشاف مفهوم البنية في علم اللغة دفع ) 1913 - 1857(
  ].البنية الخفية التحتية[يرهما إلى الكشف عن عناصر النظام في األدب وغ

ضمن االستعمال يفرق بين اللغة واألقوال أو بين اللغة كنظام واللغة  )دي سوسير( وإذا كان
، فإن البنيويين يفرقون بين األدب واألعمال األدبية، فاألدب نظام رمزي تحته الكالمي أو الكتابي

هي نصوص متحققة يمكن أن وواألعمال األدبية ) األنواع األدبية(مكن أن تسمى فرعية ي انظمة
يدرس األدب وال  – )تودوروف( كما يرى - وعلم األدب  تمثل النظام بكيفية ما أو بدرجة ما،

يشغل نفسه باألدب الواقع بل األدب الممكن، أي بتلك الصفة المجردة التي تخص الظاهرة األدبية 
فالعمل األدبي ... في كل األزمان وكل العصور ةثابتو دب، فاألدب له بنية عامةوهي أدبية األ

مقاالت في ( مقاييس األدب) 2011، شكري الماضي،)" (ثابتة ومغلقة(ينطوي على بنية ال زمنية 
   ).171ص ،اإلمارات العربية المتحدة :، دار العالم العربي للنشر والتوزيع)النقد الحديث والمعاصر
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وصيف يركز على أدبية األدب، وهي السمة التي تعني بها البنيوية الشكلية إذ تقتضي وهذا ت
تجعل من األدب أدبًا، وهي تمثل الوجه الثابت في األدب بصرف النظر عن  مجموعة المالمح التي
  .المراحل الزمنية لألدب

  الخاتمة

للماركسية، فهو منهج خاص  ويظهر في الختام أن البنيوية التكوينية منهج مستقل عن انتسابه
بطريقة تركيبية داخلية  )1970 -1913( لوسيان جولدمن: صممه عالم االجتماع اللغوي

وخارجية، وكان ظهور هذا المنهج تلبية لمتطلبات عانت منها الساحة النقدية منذ زمن طويل 
تركيزها على  عندما أقدمت البنيوية الشكالنية على إغالق النص على الجانب الداخلي من خالل

النظام والنسق والبنية والعالقات، ووضح البحث طرق تأسيس البنيوية التكوينية وبين أهم 
مصطلحاتها النقدية والبحث في أهم القضايا التي تتعلق بالمفهوم وهكذا فإنَّالمناهج النقديةتحتاج 

  .إلى مراجعة شاملة من أجل تطويرها لمواكبة دينامية األعمال األدبية

ن الجدير بالذكر أن البنيوية التكوينية قد تجاوزت عددًا كبيرًا من اإلشكاليات التي تعرضت وم
لمؤلف النص المراد تحليله  لها البنيوية الشكالنية ومنها إغفال المؤثرات االجتماعية والتاريخية

ب االجتماعية وللبنيوية التكوينية سبق الكشف عن الجوان. وإغالق النص والعناية بالجانب الداخلي
التركيبية وأن البنيوية الشكالنية أغلقت األعمال األدبية وركزت على أبعادها الداخلية واقتصرت 

   .على ذلك

  :ملحق ترجمة أهم الشخصيات التي ورد ذكرها في البحث

وإعادة  محلل نفسي فرنسي، أكتسب شهرة واسعة بعد تحليله نصوص فرويد،:جاك الكان"
وبين أن دور اللغة  ،)1966 ،ما وراء اللغة النفسية(من كتبه  لمنهج البنيوي،قراءتها عن طريق ا

األسس الفلسفية لنقد ما بعد ) 2007(محمد  سالم، سعد الله،( "هو كونها مرآة عاكسة للوعي
  .)سورية :دار الحوار للنشر والتوزيع ،)دراسة فلسفية(البنيوية 

علم اإلنسان حيث هو كائن [يا االجتماعية أستاذ األنثروبولوج :كلود ليفي، شتراوس"
إدموند  ليتش،(]" تعد من أفضل كليات التدريس في فرنسا[في الكوليج دي فرانس ] فيزيقي

 :ثائر ديب، منشورات وزارة الثقافة: ترجمة) دراسة فكرية(كلود ليفي، شتراوس ) 2002(
   .)سورية

نال شهادة في الدراسات  وباريس،ونشأ في بايون  ،1915ولد سنة "هو روالن بارت  :بارت
م وبعد الحرب العالمية مباشرة درس في جامعتي  1939الكالسيكية من جامعة السوربون سنة 

. م في الكلية العلمية للدراسات العليا في باريس 1960ودرس منذ عام  بوخارست واإلسكندرية،
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األدبية في كوليج دي ] اتعلم العالم[م أصبح أستاذًا في علم السيميولوجيا 1876وفي سنة 
: ترجمة) من ليفي شتراوس إلى دريدا(البنيوية وما بعدها ) 1996(جون  ستروك،"(فرانس

  .الكويت: سلسلة عالم المعرفة محمد عصفور،.د

وهو باحث في  1963وأقام في فرنسا منذ  ،1939ولد في بلغاريا عام : تزفيتان تودوروف
ومؤلف للعديد من األعمال في مجاالت النظرية األدبية  المركز الوطني للبحث العالمي بباريس

 )1(نقد النقد ؟ ونظرية األدب وكتاب ما هي البنيوية: أعماله وتاريخ الفكر وتحليل الثقافة ومن
 بشير السباعي، :، ترجمة)1(فتح أمريكا مسألة اآلخر، ط) 1992(تزفيتان  تودوروف،(

  .سينا للنشر :نشر فريال جبوري غزول،:تقديم

 هو بالتأكيد أكثر اللغويين شهرة في العالم كله" ):1913-1857(فردينان دوسوسير 
لقد أسهم إسهامًا حاسمًا في تطور اللسانيات وعدٍد آخر من العلوم :والسبب في ذلك بسيط

، ترجمة وتقديم )1(ط البحث عن فردينان دو سوسير، )2009(أريفيه، ميشال ( "اإلنسانية
دار الكتاب الجديدة المتحدة،  نادر سراج، .د :مراجعة ير محمود البقاعي،د محمد خ.أ: وتعليق

  . )لبنان

في دراسة  -تقريبًا –حصر اهتماماته ) 1984 -1826(مفكر فرنسي " :ميشيل فوكو

 فوكو،... أقدم لك) 2002(زوران  ،وجفتيك ،كريس هوروكس،( ):1( )"الجنون(و )الجنس(
  .)مصر :المجلس األعلى للثقافة :مشروع القومي للترجمةإمام عبد الفتاح إمام، ال: ترجمة

  

  المراجع 

  .مصر: ، مكتبة مصرمشكلة البنية أو أضواء على البنيوية .)1976( .إبراهيم، زكريا

د .أ: ، ترجمة وتقديم وتعليق)1(ط ،البحث عن فردينان دو سوسير. )2009( .أريفيه، ميشال
  . دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان ادر سراج،ن .د :مراجعة محمد خير محمود البقاعي،

عارف منيمنه، وبشير أوبري، منشورات : ترجمة، )1(، طالبنيوية .)1971( .جان ه،يبياج
  .لبنان: عويدات

 :تقديم بشير السباعي، :، ترجمة)1(، طفتح أمريكا مسألة اآلخر .)1992( .تزفيتان تودوروف،
 .سينا للنشر :نشر فريال جبوري غزول،
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، دار الصفاء للنشر التحليل البنيوي للرواية العربية .)2011( .فوزية الجابري، لعيوس
  .األردن :والتوزيع

، )النظرية والتطبيق(نظريات معاصرة في تفسير األدب  .)2001( .سمير سعد حجازي،
  .مصر: دار اآلفاق العربية ،)1(ط

ويليه قاموس للمصطلحات (دبي مدخل إلى مناهج النقد األ .)2004(. حجازي، سعيد سمير

  .سورية: دار التوفيق ،)1(، ط)النقدية

دراسة بنيوية (الرواية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي . )1985( .حميد، لحمداني

  .المغرب: دار الثقافة ،)1(، ط)تكوينية

: ي، المركز الثقافي العرب)1(ط ،نظرية الرواية والرواية العربية .)1999( .دراج، فيصل
  .المغرب

إضاءة ألكثر من سبعين تيارًا (دليل الناقد األدبي  .)2002( .والبازعي، سعد ميجان الرويلي،

 .المغرب: ، المركز الثقافي العربي)2(، ط)ومصطلحًا نقديًا معاصرًا

: أبريل 30: العدد الرابع ،مجلة عالم الفكرالبنيوية منهج أم محتوى،  .)2002( .الزواوي، بغورة
  .الكويت

بنيوية واحدة (آفاق النظرية األدبية المعاصرة بنيوية أم بنيويات؟ . )2007( .لطيف زيتوني،

: المؤسسة العربية للدراسات والنشر فخري صالح،: ، تحرير وتقديم)1(ط ،)بكيفيات كثيرة
  .بيروت

: ترجمة ،)من ليفي شتراوس إلى دريدا(البنيوية وما بعدها  .)1996( .جون ستروك،
 .الكويت: سلسلة عالم المعرفة صفور،محمد ع.د

 ،)دراسة فلسفية(األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية  .)2007( .محمد سالم، سعد الله،
  .سورية :دار الحوار للنشر والتوزيع

 ،)1(ط  ،)دراسة في منهج لوسيان غولدمان(في البنيوية التركيبية  .)1982( .جمال شحيد،
  .دمشق:شردار ابن رشد للطباعة والن
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المنهج االجتماعي وتحوالته من سلطة االيديولوجيا إلى  .)2008( .عبد الوهاب شعالن،

  . األردن :، عالم الكتاب الحديث)1(، طفضاء النص

مدخل إلى البنيوية التكوينية في القراءات النقدية العربية المعاصرة،  .)2009( .صدار، نور الدين

  .عدد سبتنمبر :الثالثيينالمجلد الثامن و ،مجلة عالم الفكر

 ،)مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان(فضاء النص الروائي  .)1996( .عزام، محمد
  .سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع، )1(ط

دار  ،)1(ط ،المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية. )1987( .يوئيل يوسف عزيز،
 .العراق :للترجمة والنشر المأمون

 جورج طرابيشي،: ترجمة ،)2(، ط البنيوية فلسفة موت اإلنسان .)1981( .روجيه غارودي،

  .لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر

دار  ، ترجمة بدر الدين عروكي،مقدمات في سوسيولوجية الرواية .)1993( .غولدمن، لوسيان
  .سوريا: الحوار للنشر والتوزيع

  .مصر: ، دار الشؤون الثقافية العامةنائية في النقد األدبيالنظرية الب .)1987( .فضل، صالح

 ،مقاربة بنيوية تكوينية في األدب القصصي ):1(ط ،الموضوع والسرد .)2002( .كاصد، سلمان
  .األردن :دار الكندي

: العدد الثاني الكويت، ،مجلة عالم الفكرالبنيوية في اللسانيات،  .)1997( .وفاء كامل، محمد
  .أكتوبر

 :، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعمدخل في النقد األدبي .)2009( .بيسي، طرادالك
 .األردن

، مؤسسة )1(، طالبنيوية التكوينية والنقد األدبي. )1984( .لوسيان، غولدمان وآخرون
 .لبنان: األبحاث العربية

منشورات  ،ديبثائر  :ترجمة ،)دراسة فكرية(كلود ليفي، شتراوس  .)2002( .إدموند ليتش،
   .سورية :وزارة الثقافة
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، دار العالم )مقاالت في النقد الحديث والمعاصر( مقاييس األدب .)2011(. شكري الماضي،
   .اإلمارات العربية المتحدة :العربي للنشر والتوزيع

 ،)1(ط ،وزارة الثقافة ،)دراسة ونماذج(قضية البنيوية  .)1991( .عبد السالم المسدي،
  .208ص

  .الجزائر: منشورات االختالف، )1(ط ،من النسق إلى الذات .)2007( .ل، عمرمهبي

إمام عبد الفتاح إمام، : ترجمة ،فوكو... أقدم لك .)2002( .زوران ،وجفتيك كريس هوروكس،
  .مصر :المجلس األعلى للثقافة :المشروع القومي للترجمة
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علم اللغة النفسي 
Psycholinguistics 

  
  ***وعبدالله محمود إبراهيم **، حسين عدوان*إبراهيم حسن الربابعة

  

  1/7/2019 تاريخ القبول   20/2/2019 ستالمتاريخ اال

  ملخص

 تناوَل هذا البحُث موضوع"المفاهيم والقضايا المّتعلقِة" علم اللغِة الّنفسي على مجموعٍة من بالّتعريج 
 المفهوم من كل رتمظه دَل أن يرصحاو ِرِه واستخداماِته، ثموتطو ابتداًء على المصطلح ه؛ فوقفب
والمصطلح في الّتراِث العربي ومدى حضوِرِه في الدراساِت الّنقدية القديمة، قبَل أن يرصد مراحَل تطور 

على وصِفِه في المراحل الّتاريخيِة المختلفِة حّتى منتصِف القرن علم اللغة الّنفسي ومجاالت تطبيِقِه اعتمادا 
وباالعتماِد على المنهج الوصفي الّتحليلي، عرج البحُث على مناقشِة المجاالِت اّلتي يضّطلع علم  .العشرين

هم القضايا اّلتي تشَغُل اللغِة الّنفسي بدراسِتها والبحِث فيها، ثم انتقَل بعد ذلك إلى مناقشِة قضيتين من أ
المهتمين بهذا الفرع من المعرفِة اللغوية؛ وهما قضيُة األساس البيولوجي للغِة عند اإلنسان، وقضيُة 

وقد َخُلص البحُث إلى مجموعٍة من الّنتائج؛ ففي ما يتعّلق بالمصَطَلح وتطوِرِه، . اكتساِب اللغِة عند الّطفل
اللغِة من جهٍة ُأأوصى بضرورِة الّتفر من جهٍة وعلم نفس ا على َقِة بين علم اللغِة الّنفسيخرى؛ اعتماد

ُلص وَلدى دراسِة تمظهر مفهوم علم اللغة الّنفسي في الّتراث، َخ. المرجعية التخصصية لكل من المصطلحين
غم من نقص أدواِتهم المنهجية اّلتي تجعُله ًلا كبيرا على الرل النّقاد العرب لهذا المفهوم تمثُّالبحُث إلى تمثُّ

. ل أكثر ما بدا لدى الجاحِظ وابن خلدونمخصصا بالدراسِة وليس مجرد شذرات، وقد بدا هذا التمثُّ
ُلص البحث إلى وجود أربع مراحَل مر بها هذا الفرع وفيما يّتصُل بتطور علم اللغة الّنفسي حديًثا، َخ

داعتم اللغويبذاِتِه مع ة إلى أن استقّل الفرعنعوم  ت كلُّها على البنيوي األمريكي ظهور كتابات اللغوي
قضايا علم اللغِة الّنفسي، فقد اعتمد البحُث على تقرير نتائج المتعّلقةبنتائج الأما  .تشومسكي بالخصوص

أما قضية اكتساِب اللغِة عند و. اإلنسان مة النفسية كورتس في قضية األساس البيولوجي للغة عندالعاِل
، ليقرر في نهايِة خاصًةفقد ناقش البحُث آراء سكنر والمدرسة السلوكية، وكذلك آراء تشومسكي  ،الّطفل

 ِمن غيرإنسانية تحصُل له  المطاف آراء تشومسكي اّلذي وجد أن عملية اكتساب اللغة لدى الّطفل عمليٌة
أي ذَكر بذلمجهوٍد ي.  

  .، المصطلح، المفهوم، الدراساُت الّنقدية القديمة، البنيويةاللغِة الّنفسي علم :الكلمات الداّلة

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .أستاذ اللغة العربية للناطقين بغيرها المشارك، مركز الّلغات، الجامعة األردنية، عمان، األردن   *  
  .اضر غير متفرغ في مركز اللغات، الجامعة األردنية، عمان، األردنباحث متخصص في اللغة العربية وآدابها، ومح   ** 
  .قسم اللغة العربية، الجامعة األردنية، عمان، األردن   ***



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الربابعة وآخرون

  424

Abstract 
This study deals with the subject of "psycholinguistics"; it discusses a variety of 

concepts and issues related to it. It begins with defining this termand identifying its 
development and uses, and then it tries to trace back the innovation of this concept and 
term in the Arab heritage, and it also explores the extent of its presence in ancient 
critique studies, before tackling the development stages of psycholinguistics and its 
application fields. This processdepends on the description of its different historical 
stages starting from its early stage until reaching the middle of the twentieth century. 
Based on the analytical descriptive approach, the research has explored the areas that 
psycholinguistics studies and researches, and then it has moved on to the discussion of 
two of the most important issues of interest to this branch of linguistic knowledge: they 
are the issue of the biological nature of human language and the issue of language 
acquisition by the child. The research has eventually concluded a set of results; regarding 
the term and its development, it has recommended that there should be a distinction 
between psycholinguistics on the one hand and language psychology on the other, 
depending on the specialized reference and meaning for both terms. In studying the 
concept of psycholinguistics in the heritage, the research concluded that Arab critics 
have used, described and discussed this concept and gave examples of it very much, 
despite the lack of using methodological research tools that would have made it more 
scientific and organizedstudy and not just scattered pieces of language works. 
Thedescription of this concept appeared clearly in Al-Jahiz and IbnKhaldun studies. 
With regard to the development of the modern psycholinguistics, the research concluded 
that there are four stages through which this language section has passed; all of them 
were based on structuralism until this branch of knowledge has gotten itsindependence 
with the emergence of the writings of the American language scholar Noam Chomsky, in 
particular. As for the results related to psycholinguistics issues, the research relied on the 
results of the psychologist Curtis studieson the biological nature of human language. 
Regarding the issue of language acquisition in the childhood, the research discussed the 
views of Skinner and the behaviorismtheory and school, as well as Chomsky's own 
views, who argues that the acquisition of language by the child is a human, innate , 
instinctive and naturalprocess of development,and the child acquires it without exerting 
much effort. 
Keywords: psycholinguistics, term, concept, structuralism, ancient and critical studies. 

  

  المقدمة

إن وجود اإلنسان في العالم، منُذ أزِلِه، كان متضمًنا بسلسلٍة من األسرار التي يكتنُفها 
غموض خفي؛ إذ كلُّ ما حوَله يحتاج إلى أن ينبني على نحو منطقي وصحيح كي يفهم ويَفسر، 

ظاهر خارجية، وانتهاًء بظواهر ي تترامى في العيان؛ وهي متبدايًة من ظواهر هذا الكون الفسيح ال
ات الجسد والرإلى مجموعٍة من ثنائي ةالذاِت اّلتي تنقسمداخلي ولعّل إحدى أكثر . وح، وهي مظاهر

 اإلنسان ة التي تأتي من اإلنسان وإلى اإلنسان، كانت ظاهرة اللغة، اّلتي لم يحَتجالمظاهر الداخلي
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ينتجها ويستعمَلها، لكّنه احتاج إلى ذلك حين طمحت نفسه إلى ُكُتب وال دراساٍت كي يفهمها وإلى 
  .التفسير والسبر، ومعرفة الكيفية التي تكون ِعبرها اللغة

لما مستقلا متكامًلا في أوائل لقد مر البحُث اللغوي بمراحَل تاريخيٍة طويلٍة حّتى استوى ِع
تالقحت مجموعة من األفكار والفلسفات والمبادئ على القرن العشرين، وكان نتاج تلك المراحل أن 

أن تنتهج مناهج واضحًة ومستقّلًة في هذا الشأن،  غير نمتفسير مجموعة من الظواهر اللغوية 
ذرات ومنهجتها واإلضافة عليها استطاع لملمة أوراق هذه الش لم اللغة الحديث أنوكان من نتاج ِع

ما استطاع، وكان من نتاجه أيضا أن مع التضاُفر ة األخرى  استطاعمجموعٍة من المعارف اإلنساني
في سبيل تدعيم النَظرات اللغوية وسبر الظواهر، ولعّل إحدى أهم تلك المعارف التي استثمرها 

؛ وهو علم "علم النفس" علم اللغة من أجل توسيع مدارِكِه، هي المعرفُة اّلتي اصُطِلح عليها بـِ
مناهج البحث فيه، وكان من آثار هذا  لى علم اللغة من حيُث استواُء نظرياته واّتضاحسابق ع

لمين أن نتج لدينا فرع مهم وحديٌث من فروع علم اللغة الحديث، وهو الفرع التالقي بين الِع
المى بعلم اللغة النفسيسم.  

ع الحديُث من فروع المعرفة اللغوية، جاَء بحُثنا هذا للتعريج على أهم ما اضّطلع به هذا الفر
تحديداٍت مهمًة لعلم اللغة العام بغيَة استيضاح مناهج هذا هاأولوقد قسمناه في ثالثِة أبواٍب؛ تناوَل

في  واالختالف ه أوًالاللغة النفسي من حيُث مفهوم الباب الثاني علم تناولفيما  ،العلم وتطوره
حديٌث عن َت االصطالح عليه، تبع ذلكْظمة هة في الدراسات التراثيهذا الفرع من المعرفة اللغوي ر

ا والمراحل التي مر بها ما بين علم النفس وعلم اللغة، ثم ره الحًقتطو عم تتبن َثالعربية، وِم
الثالُث  أما الباب. عن أهم المجاالت التي يعنى فيها هذا العلم والبحوث التي يضطلع بها الحديُث

تعريجا سريعا على قضيتين مهمتين من قضايا علم اللغة النفسي، تبعته إشارٌة سريعٌة  تضمنفقد 
بها علم اللغة النفسي إلى مجموعٍة أخرى من القضايا التي اضطلع.  

  علم اللغة العام؛ تحديدات: الباب األول

مسار واحدًة من المعضالِت الرئيسِة اّلتي تعترض المعرفِة  إن بحٍث من البحوِث في فروع أي
اإلنسانيِة عامًة، وفي فروع اللغِة خاصة، هي تلك المعضلُة اّلتي تتمّثُل في صعوبِة رصِد 

مع ِة وتحديِدها بما يتناسبفي  المصَطلحاِت العلمي طبيعِة المفاهيم اّلتي ُتمّثُلها؛ ذلك ألّننا ننشد
 ِه غير منظومة "المصطلح أن يكونمتكاملة تبدأ بالوعي والرؤيا المشكَِّلين لروح المنهج وُكنه

بحَثنا في مداِر )1("المرئي إلى ضرورِة الوقوِف على هذا المصطلح " علم اللغة النفسي"، وإن ينزع
من  وقوًفا جادا يؤسس لَفهم أعمق لمداِر البحِث اّلذي نحن في صدِده، ويضعنا على ثوابَت راسخٍة

  .طبيعة البحث ومجاالِتِه ومراكز اهتماِمه



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الربابعة وآخرون

  426

غير أن النزوع إلى تعريف علم اللغة النفسي يسبُقه نزوع آخر إلى ضرورِة الوقوف على مفهوم 
المصطلحات اللغوية  غير مصطلح من ،الذي يندرج تحَته"علم اللغة العام"أو " علم اللغة"

نا به في الفقرة السابقة من وجود أزمٍة ما في تحديد المصطلحات وإذا تذّكرنا ما قدم. المعاصرة
في الدراسة اللغوي شائعين مصطلحين هناك مان ورصدها، فال غرابَة إذا ما ُقلنا إنستخدة، ي

وقد نتج خلٌط غير قليل في ". فقه اللغة"و" علم اللغة"للداللة على مفهوم واحٍد، هما مصطلح 
الذي شاعPhilology "،  فقه اللغة"طلحين في البيئتين العربية والغربية؛ فمصطلح استخدام المص

ة إلى مجموعٍة منفي الثقافة الغربي شيرة القديمة، يفي الدراسات العربي هالمفاهيم؛ منها  استخدام
تلفة ة للنصوص في المخطوطات المخالدراسة الشكلي"، و"معرفُة األدب الجميل ودراسة نصوصه"

، وهذا المفهوم األخير هو "دراسة لغة معينة بالتحليل النقدي لنصوصها"، و"التي انتهت إلينا
كان " Linguisticsعلم اللغة"لكن مصطلح . الذي كان مسيطرا على المصطلح العربي القديم

في دراساتنا اللغوي هالذي نقصد ا إلى المفهوموضوح أكثر على نحو شيرالعلم الحديث "و ة، وهي
  .)2("صال باللغة نفسهاها من أصواٍت وصرٍف ونحو وغير ذلك مما له اّتالذي موضوعه اللغة ذاُت

 ـبور شاهين، يــحـتاج إلى قليل منالصإن التعريف السابق الذي استقـيناه من الدكـتور عبِد
بدراسِة  في هذا السياق؛ فماذا نقصد غائمًة" دراســة اللغة ذاتها"االســتيضــاح؛ حيــُث تبدو عبارة 

  إن أبسَط توضيح لهذه العبارة اللغِة ذاتها؟

من تذكُّرنا بداية علم اللغة الحديث مع دستمفردينانددي سوسيري،  على أن يكون الذي رّكز
ة؛ ومن الوصف هو العمَل األبرز للغوي، بعيدا عن المقاربات التاريخية الدائرة في مدارات اللغ

عدي سوسير ي الجدير بالذكر أنة في  دنقطًة فاصلًة بين مرحلتين من مراحل الدراسة اللغوي
القرن  القرن التاسع عشر التي اّتسمت بالدراسات التاريخية، ومرحلِة العصر الحديث؛ مرحلِة

ة، وهذه المرحلة بدأت معت بالدراسات الوصفيآراًء  دي سوسير العشرين اّلتي اّتسم مالذي قد
نها تستحق الدراسة لذاتها ال من أجل التاريخ أو إوجيهًة في سبيل استعادة قيمة اللغة من حيث 

ا في عام  أيكتاب تالميُذه رمحاضرات في علم اللغة العام"بعنوان  1916شيء آخر؛ وقد َنش"، 
تمييزه بين بعدين ضروريين للغة،  لّخصوا فيِه معظم آرائه في اللغة، وكان على رأس تلك اآلراء

أو الوصفي عد التزامنيما البه عنى بمعالجة اللغات بالذي يدة في ذاتها في عتام ها أنظمَة اتصال
أو التاريخي الذي يعنى بمعالجة اللغات بالنظر إلى عوامل التغيير اّلتي  البعد التعاقبيوأي زمن، 

نبنى على تفريق دي سوسير هذا أن موضوعات محاضراته كانت تنصب خضعت لها عبر الزمن، وا
الحقٍة من القرن  ازدهار هذه الدراسات في مراحَلإلى على الدراسة الوصفية، وهو ما أدى 

  .)3(العشرين
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دي سوسير األكبر جهد ة  من الجدير بالذكر أنة الوصفيفي مجال ازدهار الدراسات اللغوي
رين كان يتمّثُل في تفريقه الشهير بين مصطلحي اللغةوالكالم؛ حيث ميز بين قدرة في القرن العش

تلك الخصائص ِمن ة اّلتي تتفاوُت بين شخص وآخر، وهو ما اصطلح عليه بالكالم، م اللغويلمتكّلا
والنحوية القواعد الصوتية والصرفية  الجماعة، التي ُتخَتزن فيها مجموعة من الكبرى التي ُتميز لغَة

ا، لكّنهم يتفاوتون في التعبير عنها، وهوالدة، وهذه الخصائص مغروسة في األفراد أساسياللي 
جعلها موضوعا لعلم اللغِة العام، أو علم اللغة ،والخصائص هي اّلتي اصطلح عليها بـاللغة

4(الوصفي(.  

االت التي يتناولها علم بناًء على ما قدمناه من حديٍث عن جهد دي سوسير في إرساء المج
بور شاهين، لكّنه أكثر الصاللغة العام تعريًفا شبيها بما قدمه عبد رف علمعاللغة، فإّننا نقترح أن ُن

اللةد . اللغة العام علم ة يقوم بوصِف هيكل اللغة بما فيه من "إنمن فروع المعرفة اإلنساني فرع
ص أي جانٍب من هذا التعريف ألّنه لم يْق ناوقد اقترح. )5("اتصرف ونحو ونظام صوٍت ومفرد

ة، ابتداًء بالصإلى الوصِف في اللغة اإلنساني الجوانب اّلتي تحتاجحو، وانتهاًء رف، فالنَّوِت، فالص
جانب بالمعاني يمثُِّل جانبا مهما من الدراسة الوصفية للغة؛ وهو ما يسمى ب واالهتمام. بالمعاني

اللةالد .ًة في مجال إعداد المعاجم، وفي ويأخذ جانب الدة ثرته كون مجاالته التطبيقياللة أهمي
جانب الد األبرز في مجال تعليم اللغات لغير الناطقين بها، وإذا أضفنا إلى ذلك أن اللة هو الجانب

ي انفتاح اللغة على صنوف المعرفة الدراساِت غير اللغوية، فسنقف على مدى أهمية هذا الجانب ف
ة؛ ال سي6(ما في مجاالت الفلسفة وعلم االجتماع واألنثروبولجيا وعلم النفساإلنساني( .  

إن اهتمام غير اللغويين باللغِة من جهٍة، وبعلم اللغة من جهٍة أخرى، هو اهتمام له ما يفسره؛ 
موضوعاته،  نسانية يبحُث في الفروع األخرى اّلتي تتماس معفرع من فروع المعرفة اإل حيُث إن كلَّ

ولذلك كان من الطبيعي أن يبحَث علماُء االجتماع في اللغة عما يفسر لهم ظواهر من مثل مدى 
ة في داخل المجتمع، وكذلك الحال معة أو اللهجيأثر االختالفات اللغوي  الذين علماء النفس

ر في اللغة، أو ألمراض الكالم بغيَة وصولهم إلى تفسيراٍت لعملياِت التذّك يبحثون في اللغة
والهلوسات اّلتي تصدر عن المرضى؛ ولذلك فإن علم اللغِة الوصفي كان مصدرا جيدا لغير علم من 

 .العلوم فيما يُخص التفسير والوصوَل إلى الحقائق اّلتي تشرِئب لها علومهم

ال بمع رإلى أن نقر ة وعلم اللغة العامبين العلوم اإلنساني جأن يدفعنا هذا التواش الدكتور  د
علم اللغة : هما ،العزيز العصيلي أن علم اللغِة في الوقِت الراهن ينشعب في مجالين كبيرينعبِد

وعلم اللغة التطبيقي ،فهو ذلك الذ. النظري ا علم اللغة النظريباللغة نفســِهامن حـيُثأم ي يهتم 
حو رف والنَّالمختـصة بظـواهـرها كاألصـواتوالص ها أو الـعـلـومها أو جـغـرافيُتتاريُخـها أو فـقهـُ

ه والدنتائج فهو ذلك الذيتظهر ا علم اللغة التطبيقياللة، وأم على نحوتطبيقي  
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و الترجمة، أو تحليل الخطاب، أو السياسة وفي مجاالٍت متعددة؛ كمجال تعليم اللغات، أ
7(ة، أو علم االجتماع، أو علم النفس، وغيرهااللغوي( .  

الجدير بالذكر، في معرض حديثنا عن علم اللغِة التطبيقي، أن هذا العلم ال يكاد ينفصُل 
ن الميادين التي بشكل من األشكال عن علم اللغِة النظري، كما أّنه علم ال يكاد ينفصُل حّتى ع

على علم االجتماع، ال يمكن تصور االنفصال بين  ق عليها؛ ففي المجال التطبيقيبيشغُلها ويَط
علم من العلوم  علم النفس أو أي ومعطيات علم اللغة، وكذلك الحال مع معطيات علم االجتماع

  .التي َتستثمر اللغَة في بحوِثها وتطبيقاتها

فها في الفوارق بين ال ينبغي أن يا وانعداما تامانسجام هناك من عدم االنفصال هنا أن م
العلوم؛ فعلم اللغة غير علم االجتماع وعلم النفس قطعا، غير أن ذلك ال يعمي عن حقيقة ذلك 

ى في األسس التضافر الذي ُتقيمه اللسانياُت التطبيقيُة بين العلوم، على نحو يشكُِّل توافًقا حّت
صفها ظاهرًة اجتماعيًة والنظرية؛ إذ ال نستغرب أن مناهج كاملًة في اللغِة قامت على تعريف اللغة ب

أو نفسية، ما يعني أن اآلراَء التي كانت تجعُل اللغة قبل دي سوسير جزًءا من التاريخ، عادت 
ونحن ال نوافق على هذا التماهي  !بشكل أو بآخر لتجعَلها جزًءا من علم االجتماع أو علم النفس

 من ذلك أن اللغَة لذاتها ال لشيء آخر، لكّننا نقصد سيدر علم اللغة العام من أن بالطبع لما أقررناه
 وفي ذلك يقول شارل بوتون إن ،دمن أن ُتح أكثر اللغِة التطبيقي َثها علمنقاَط التالقي التي أحد

  .)8("نقطة التقاء جميع علوم اإلنسان"ك العلم الذي يعد اللسانياِت أصبحت ذل

هكذا، نكون ألقينا نظرًة جيدًة على علم اللغِة بمفهومه العام، معرجين على أهم المجاالِت اّلتي 
يتصدى لبحِثها، ونستطيع أن نخُلص إلى أن مدار بحِثنا عن علم اللغة النفسي يدور في الفرع 

النظرية مع التطبيق في هذا  قي، ال النظري، لعلم اللغة العام؛ إّلا أن هذا ال ينفي تواشجالتطبي
   .الشأن، كما سيأتي

  علم اللغة النفسي؛ المفهوم والمجاالت: الباب الثاني

  المصطلح -

زينواعتبار انقساِمِه إلى حي ،مضى الحديُث في الباب الماضي عن تعريف علم اللغة العام  غير
منفصلين هما حيز النظرية وحيز التطبيق، وسنحاوُل في هذا الباب أن نبحَث في فرع من الفروع 

من حيُث المفهوم الذي سنتناوُله ،ة لهذا العلم، وهو علم اللغة النفسيوالنشأُةالتطبيقي ،وأهم ، 
  .المجاالِت التي يضطلع بالبحث فيها

كلِّ شيٍء، إلى أن إرهاصات ما نصطلح عليه بعلم اللغِة النفسي لم  ال بد من اإلشارِة، قبَل
ين صخصتتأِت من اللغِة وال من علمائها، بقدر إتيانها من علم النفس وعلمائه؛ ونعني بهذا أن الم
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التفاًتا إلى العالقات التي تربُط اللغَة بعلم النفس كانوا أسبق علم النفس في مجال .ا سببهذا  أم
السبق فإّنه عائد إلى أن حاجَة المتخصص في علم النفس إلى اللغة كانت تفوق حاجَة المتخصص 

علم اللغة الحديث بدَأ مع ثنا أنأن تحد دي سوسير  في علم اللغة إلى علم النفس؛ وقد سبق
ِت الخارجية، غير أن علم النفس أن يحفَل كثيرا بالمؤثرا ِمن غيروصفيا ينطلق من اللغة إلى اللغة، 

بدأ تجريبيا معنيا بدراسِة غير قضيٍة تتصُل باللغِة على نحو وثيق، وتحتاج إلى التجريِب على 
اللغة؛ من مثل قضية خواص التذّكر، أو قضيِة اضطرابات الكالم، وهما قضيتان راسختان في 

 ة، وال تحتاجا همايلإالدراساِت النفسيُة كثيرالدراساُت اللغوي . تلك الدراسات التي اضطلع إّلا أن
بها علماُء النفس كانت تدور في مدار علم النفس ذاِته، وال تطمح إلى أن تؤسس نظرياٍت لغويًة 

 ة باستخدام التجريب على اللغة، وبهذا فإنات النفسيالدراسات "بقدر طموحها لتقعيد النظري
داخل علم النفس لخدمة علم النفس ذاته، وليس لخدمة أهداف ة النفسي القديمة للغة كانت تتم

9("علم نفس اللغة"د لها هو اللغة، وكان اإلطار المحد(.  

إن هذا السبق التاريخي إلى االهتمام باللغة عند علماء النفس أنشَأ لدينا أزمًة جديدًة في 
للغة إبان َظهر منَفِصًلا عن سواه؛ فكثيرا ما يتردد مصطلحان في المصطلح كتلك اّلتي أنشأها علم ا

 واحد؛ فتارًة نقرُأ مصطلح ِة على أّنهما مصطلحوتارًة نقرُأ " علم اللغة النفسي"الدراسات البحثي
؛ لذلك فإن من الجيد أن ُنسرح البصرفي كال المصطلحين، لنقف "علم النفس اللغوي"مصطلح 

  . على جادٍة من أمرهما

علم اللغة "يرى توماس سكوفل أن المصطلحين مترادفان؛ فعلى الرغم من عنوَنِتِه لكتابه بـِ
، غير أّنه يصرح في المقدمة بترادِف المصطلحين، بل ويقرر أن دراسَته أقرب إلى علم "النفسي

من اهتمامه بدراسة اللغة من خالل  من خالل اللغة أكثرالنفس من اللغة؛ فهو يهتم بدراسة العقل 
سكوفل، هو ذلك الذي يهتم بالعمليات العقلية ال ى لإفإن علم اللغة النفسي، بالنسبِة  العقل، وبذلك
التام، ويقرر أن علم اللغة بمعناه  ه في هذه اإلشارة يسترد لعلم اللغة ذلك االستقالَلاللغوية، ولعّل

ومهما يكن من أمر، . المجرد ال يعدو عن كونه علما غارًقا في الذاتية اّلتي أرادها له دي سوسير
فإن سكوفل يرى أن هذا الفرع من المعرفة خليق بإمدادنا بمعلوماٍت ثريٍة جدا عن عقل اإلنسان 

للبحث والدراسة الموضوعي ى على أن ينصاعفي اللغة وغيرها في  ة، وتأتي هذه البحوثالذي يتأب
ويحدد سكوفل أربعَة أسئلٍة َتنطرح في علم اللغة . سبيل تطويع العقل للدراسة والبحث واإلجراء

أو علم النفس اللغوي وهذه األسئلة على التواليالنفسي ،:  

1- ب2  اللغة؟ كيف ُتكَتس- ُتنَتج اللغة؟ كيف  

3- مُتفه 4  اللغة؟  كيف- ُتفَقد 10(اللغة؟ كيف(   
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ِة علم اللغة النفسيمن نظرِتِه إلى غائي أسئلة سكوفل السابقة تنطلق إن،  فهو ال يرى له كبير
جدوى في العلوم اللغوية بقدر جدواه في العلوم النفسية؛ إذ إن أسئلة الكيفية أعاله هي أسئلٌة 

َة تعاطيه معكيفي العقَل وتشرح رة اللغة  ُتفسال يرى قضي ا؛ لذلك فإّنها وفقدا وفهما وإنتاجاكتساب
فرًقا كبيرا في استخدام أي من المصطلحين، شريطَة أن يدور المدار على تفسير العقل من خالل 

أساسي اللغة بشكل.  

أما الدكتور عبد ورأى أّنها فروق ،العزيز العصيلي، فقد بحَث في الفروق بين المصطلحين
قدظهر " علم النفس اللغوي"أما الناحيُة التاريخيُة فإن و.تنبع من ناحيتين؛ تاريخيٍة ووظيفيةدقيقٌة 

علم "على أيدي علماء النفس في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فـيـمـا ظهر 
ا الناحيُة  .على أيدي علماء اللغة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين" اللغة النفسيوأم

 اآلخر فروع علم النفس، بينما يندرج ضمن ة فتتمثُل في كون المصطلح األول يندرجالوظيفي
ة المختلفة؛ فعلم النفس اللغويمن الفرعين اهتماماُته ومجاالُته الوظيفي فروع اللغة، ولكل ضمن 

نات النفسيًنا من المكوة، وظاهرة منيدرس اللغة بوصفها مكو ة، ويتناولها ظواهر النفس البشري
م، ة؛ كالذكاء، والذاكرة، واالنتباه، والخوف، وعيوب النطق والتعّلأداًة لشرح المفاهيم النفسي

ة ذات و. ذلك وتحديد وظائفها في السلوك، وغيرات العقليبالعملي ا علم اللغة النفسي فإّنه يهتمأم
ة التي تحول دون فهم اللغة واستعمالها ها، والقيود النفسيالعالقة بفهم اللغة واستعمالها واكتساب

  .)11(خاصًة فيما يتعّلق بالذاكرة ،واكتسابها

من هذا الجدل حول المصطلحين، نستطيع أن نخُلص إلى أن التفريق بيَنهما تفريق ذو 
س وعلم اللغة سيكشف لنا وجاهٍة في البحث العلمي؛ ذلك أن التتبع التاريخي للعالقة بين علم النف

أن هناك تالُقحا وتكامًلا بيَنهما، وأن هذا التكامل هو ما حذا بغير باحٍث إلى أّلا يجد فرًقا في 
المصطلحين، إّلا أن هذا التكامل نفسه يجعُلنا نقرر أن أي بحٍث نفسي يستعين باللغة من أجل علم 

مع النفس، فعليِه أن يجري  مصطلح"يستعين "علم النفس اللغوي بحٍث لغوي أي وكذلك فإن ،
مع مصطلح  بعلم النفس من أجل اللغة، فعليِه أن يجري"بحَثنا هذا بحٌث "علم اللغة النفسي ؛ وألن

  ".علم اللغة النفسي"لغوي في المحلِّ األول، فإنَّنا ُنؤثر استخدام مصطلح 

بموضوع العالقة بين علم اللغة وعلم النفس، غير تعريٍف لعلم اللغة في الُكتِب المعنيِة 
فرع من فروع علم اللغة، "النفسي؛ إذ يعرُفه ديفيد كريستال في معجمه اللغوي النظري بأّنه 

يدرس العالقة بين السلوك اللغوي ر هذا السلوكوالعمليات النفسيعَتَقد أّنها تفسفيما ". ة التي ي
فه يعرجاك ريتشاردز وجون بالت وهيدي بالت في معجمهم اللغوي العلم الذي "بأّنه  التطبيقي

ة التي تتـمـات العـقـليبـدراسـة العملي يهـتـم  ا، كما يهتما وإنتاجفـي أثـنـاء استعماالإلنسان للغة فهم
بأّنـه  ،ة بويتيرز الكنديةأستاذة علم النفس في جامع ؛وعرَفْته جين كيرون". باكتساب اللغة نفسها
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"ات النفسية للعملية التجريبيالدراسة العلميالتي بها يكتسب ةالتي تحدث في داخل العقل البشري ،
  .)12("اإلنسان اللغة ويستعمُلها

ها، ويرى أّنها تتفق في جوهرها على أعاله وغير الثالثَة يناقش الدكتور العصيلي التعريفاِت
ة التي تحدث في ة المعرفيَة العقليلإلنسان، والعملياِت النفسي لوك اللغوييدرس الس لمأن هذا الِع

 مته كيرون ينطلقاألخير الذي قد تعريف الفرق بينهما في أن أن أثناء فهم اللغة واستعمالها، غير
  .)13(من وجهة نظر نفسيٍة ال لغوية

، نجده قد وضع تعريًفا أقرب "علم اللغة النفسي"ه هاب إلى جالل شمس الدين، في كتاببالذَّ
روح المنهج العلمي من التعريفات التي قدمها العصيلي في كتابه، فهو يرى أن علم اللغة إلى 

ها وطرق اكتسابها وإنتاجها من الناحية اللغة ونظرياِت ظواهر العلم الذي يدرس"النفسي هو 
ا أحد منالنفسي14(اهج علم النفسة، مستخدم( . من أن ينطلق نرى وجاهَة هذا التعريف ألّنه ونحن

علم اللغة الفسي غايُته لغويٌة لكن وسيلَته المنهجية نفسية، فضًلا عن أّنه يشير إلى االختصاصات 
أ على التي تومئ إلى التطور الذي طر" النظريات"التي يضطلع بها علم اللغة، مرّكزا على فكرة 

ي من أتهذا العلم منذ نشأته في منتصف القرن الرائح، ولعّلنا ُنلقي نظرًة على هذا التطور فيما ي
  .سطور

علم اللغة النفسي في التراث العربي 

علم اللغة النفسي ات  يرى جالل شمس الدين أنحديٌث لم يتبلور إال في أوائل الستيني علم
يحدُثنا طويًلا عن اإلرهاصات التي سبقت تبلور هذا العلم  من القرن العشرين، غير أّنه ال

أبي علي شذراٍت، أو بتعبير بعد أن كان جممنه واستحالِتِه إلى علم انتقاله إلى زبيٍب بعد : الفارسي
وكذلك يوافق العصيلي على أن هذا العلم كان ثمرًة حقيقيًة لظهور االتجاه . أن كان ِحصرما

  .الفطري الذي كان نتيجًة حتميًة لاللتقاء بين علم النفس وعلم اللغة فيالمعر

وعلى الرنا لمراحل تطورصد ا في اإلطار غم من أنر هذا العلم ينبغــي أن يكـــون مؤّطر
الحديث، الذي يتناسب مع في مطلع القرن المنصرم،  الزمني مستقل نشأة علم اللغة بشكل منهجي

 .ال نجد بأسا من التعريج سريعا على مظاهر هذا العلم في التراِث العربي اللغويفإّننا 

العربيَة القديمة في مجال علم اللغة النفسي كانت عارضًة  إن علينا أن ُنقرر أن الدراساِت
المعالم في هذا الشأن، بل ُكلُّ ما ذكر واضح عابرًة، ولم تُكن ُتعنى بتأسيس منهجهو شذراٌت  ْته

. أمالها التأمُل تارًة، والرغبُة في تفسير بعض الظواهر ثانيا، لكن لم ُتمِلها نزعٌة حقيقيٌة إلى البحث
وعلى الر ها الدكتور جاسم علي جاسم في بحِثِه المنشوِر ضمنغم من الجهود المباركة التي قدم

المنورة عن جهود اللغويين القدامى في هذا ة بالمدينة ة اإللكترونية للجامعة اإلسالميالمجّل
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الصته التي توصَل فيها إلى أن علماء الغرب قد أخذوا الكثير الكثير إّننا ال نوافقه في ُخفالمجال، 
الفضل عن علماء الغرب  من الجهود العربيِة في هذا المجال، بل وصل به األمر إلى أن خلع كلَّ

هود العربية، والحق أّنه ال يمِكُننا إثباُت أي سطو قام بها الغربيون بصفِتهم ساطين على هذه الج
في هذا المجال؛ ذلك ألّننا عدنا إلى تراِثنا نبحُث عن هذه الظواهر بعد أن منهجها الغربيون في 

ا تكّلف كتبهم ودراساتهم، ولو لم يلتِفِت الغربيون إلى ضرورة تقعيد هذا الفرع من فروع اللغة، َلم
  .امرؤ مّنا أن يدرس تلك الظواهر في التراث

لفتاٌت  في قراءتنا لبحث الدكتور جاسم علي جاسم، نجد ن كانت لهم أشهر الجاحظ أحد أن
عنى به علم اللغة النفسيبٌة في اللغة؛ ففي مجال اكتساب اللغة الذي يٌة طينفسي  معنايًة بالغة، يقد

طيفًة ذات وجاهٍة في الدرس اللغوي الحديث؛ يقوُل في معرض حديثه عن الجاحُظ إشاراٍت ل
  :اكتساب الطفل للغة

ماما، وبابا؛ ألّنهما خارجان من عمل : الميم والباء أوُل ما يتهيُأ في أفواِه األطفال، كقولهم"
  .)15("اللسان، وإّنما يظهران من التقاء الشفتين

في أول الحروف التي تنطق بها أفواه األطفال، ويقدم  فنحن نرى كيف يتأمُل الجاحُظ
جهد إلى ٌة عن عدم استخدام اللسان اّلذي يحتاج ملناتفسيره التأملي لهذه الظاهرة بأّنها ناج

وِمما يقدمه الجاحُظ أيضا في مجال . هذا الجهدى لإتين ال تحتاجان عضليأكبر من الشفتين الّل
  :اللغة حديُثه عن اكتساب اللغة الثانية في مرحلٍة متأّخرٍة من العمر، يقول اكتساب

"فأمحكم الكالم، فإن ها، إذا تمكَّنت في األلسنةا حروف، هذا الحكم، أال ترى أن خالف 
السندي يجعل الجيم زايا، ولو أقام في ع ا، فإّنه ال يستطيع إال أنكبير ِلبإذا جفلى ليا تميم وس

قيس وبين عجز هوازن خمسين عامالمغالق الذي نشأ في بالد  ا، وكذلك النبطي خالف الُقح
النبطي النبط؛ ألن يجعل الز ويجعل "سورق"، قال "زورق"ا؛ فإذا أراد أن يقول اي سيًنالُقح ،

ارية، إذا الج لسان ، والنّخاس يمتحن"مشمئل"قال " مشمعل"العين همزة؛ فإذا أراد أن يقول 
ناعمة"دة، بأن تقول أنها رومية وأهلها يزعمون أنها موّل ظن "ات وتقول شمس ثالث مر

  . )16("متواليات

الس نلحُظ من خالل النصالجاحُظ ظاهرًة ذاَت حضوٍر م حلم ـَابق كيف اللغوي في الـدرس دو
الحديث، هي ظاهرُة الص البالغالنفسي ن تجاوزوا مراحل الطفولة في أن عوبِة اّلتي تواجهِمم ين

ما في الجانب النطقيا لطيًفا يكتسبوا اللغة الثانية، ال سيالجاحظ لهذه الظاهرة تفسير موقد قد ،
هات الحديثة في هذا السبعض التوج وافقمن جهازي اللغة األم مخارج تمكُّن إلنسان ياياق؛ حيُث إن

السمعي ها يحوُلوالنطقياكتساِب اللغِة الثانية والقدرة على المجيِء بمخارج وبين بيَنه.  
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وابن في هذا الس ُتذَكر ن كانت لهم جهودًة خلدون كذلك ِممدتفسيراٍت جي مياق، حيُث قد
الحديث، يقوُل في مقد عنى به علم اللغة النفسيعالقِة اللغِة بالفكر، وهو مجاٌل ي متهفي مجال:  

عن سائر الحيوانات بالفكر الذي جعله مبدأ كماله  ميز البشر -سبحانه وتعالى-علم أن الله ا"
ا هو خارج عن ونهاية فضلة على الكائنات وشرفه؛ ذلك أن اإلدراك وهو شعور المدرك في ذاته مم

و خارج تشعر بما ه بالحيوان فقط من بين سائر الكائنات والموجودات، فالحيواناُت ذاته هو خاص
مس، ويزيد والذوق والّل مع والبصر والشمالس: الظاهرة ب الله فيها من الحواسعن ذاتها، بما رّك

الفكر الذي وراء حسه، وذلك بقوى جعلت له في  اإلنسان من بينها أنه يــدرك الخـــارج عنذاته
د منها بطون دماغه، ينتزع منها صور المحسوسات ويجول بذهنه فيها، فيجروالفكر . ا أخرىصور

هو التصرف في تلك الصو ،ور وراء الحسجو17("الذهن فيها باالنتزاع والتركيب الن(.  

ابن ركَّز ِة الفكر اّلتي  نلحُظ كيفعلى قضي والحيوان قارن بين اإلنسانخلدون في حديثه الم
ايَته لتأمل الوظيفة التي يضطلع ، ونرى كيف وجه عن"ماغبطون الد"يجعُل مدارها في العقل أو 

بها العقل، وهي تجريد صور جديدة بعد اكتساب الصمن خالل تقنياٍت ور التي يقع عليها الحس ،
  .عدٍة كاالنتزاع والتركيب، وغير ذلك

وكي ال يطوَل بنا البحُث في هذا المضمار، نكتفي بالجاحظ وابن خلدون دليلين على تفطُّن 
اللغوي، وُنشير سريعا إلى أسماٍء المعٍة في  قدامى إلى هذا المجال من البحث النفسيالمفكِّرين ال

  .هذا الشأن، كالزمخشري، والجرجاني، وابن فارس، وغيرهم

  النشأة والتطور -

علم اللغة النفسي أن أشرنا إلى أن ا في العصر الحديث، فقد سبقكان ثمرًة من ثمار  أم
في  الفطري جاه المعرفياللغة وعلم النفس، وكان من أسباب تموضِعِه ظهور االّتالتزاوج بين علم 

اللغة، وقد مر هذا التزواج بخمس مراحَل مختلفٍة حّتى استوى علما مستقلا، يقدمها لنا الدكتور 
ها والتوسع مناقشِت ، ونحاوُل هنا أن نلخِّصها سريعا مع"علم اللغة النفسي"العصيلي في كتابه 

  .)18(حولها

1- ةمرحلة ما قبل البنيوي  

لقد ظهرت الدراساُت النفسيُة المعنيُة باللغِة في مراحل متقدمٍة جدا على مراحل الدراسة 
أن يصـدر  اللغويـة الحديثة بالمعنى العام؛ حيُث كانت تصدر بحوٌث نفسيٌة في هذا المجال حتى قبَل

ة قد ظهرت على يـد وليام فند ، وهذه المرحـلـة النـفسيفي علم اللغة العامه دي سوسير محاضراِت
أول من ُتعزى له اإلشارات اللغوية في علم النـفـس، الذيقال إن دراسة اللغة ال ) 1920- 1832(

 وإبان عصر وليام فند، قام علم اللغـة الحــديث على يد. يمكن أن تتم بمعزل عن األسس النفسية
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ُة معبدء علم اللغة الحديث، بل وعلى  دي سوسير كما هو مــعـروف، وقــد بــدأت اإلشاراُتالنفسي
 ، وكلُّ"ةنظام من اإلشارات والعالمات اللغوي"ه، اّلذي عرف اللغة بأنها لسان دي سوســير نفِس

هو المدلول،  تصور ذهني صل بمشير صوتي هو الداّل، يتحد معإشارة من هذه اإلشارات تّت
ة اعتباطياإلنسان يكتسب اللغة من والعالقة بين الداّل والمدلول عالقة رمزي يرّكز على أن ة، ثم

خالل التمييز بين اإلشارات أو العالمات اللغوية المختلفة والتفريق بينها، كذلك فإن دي سوسير 
اة أشار إلى مركز اللغة في داخل الدالتي تقع في "بروكا"بمنطقة ماغ، وهي المنطقة المسم ،

الجزء األمامي اضطرابات اللغة تحدُث نتيجَة اختالل هذه من الجانب األيسر من الد ا أنماغ، مؤكِّد
  .المنطقة

وبتحليلنا لمبادئ دي سوسير هذه، نجد كيف أّنه ربَط بشكل أساسي في تعريفه للغة بين 
ًة ومدلوالٍت ذهنيا الكتساب اإلنسان للغة، وكّل هذه ة، كونها دالالٍت صوتيرفسوبين كون ذلك م

بل إن ،األشياء تدخل في نطاق علم اللغة النفسي دي سوسير نفس ُكّل ما في " ه قال بوضوح إن
ة الربط بين المجالين منذ مراحَل"اللغة، في جوهره نفسيألهمي ههمبّكرٍة من الدرس  ، ما يعني تنب

  .اللغوي الحديث

وجدير بالذكر أن دي سوسير في هذه المرحلة قد اهتم اهتماما جيدا بما اقترح أن يسمى 
؛ الذي يدرس العالمات االصطالحية ووظيفتها في "علم العالمات"أو " السيمولوجيا"بعلم 

ات المجتمعات؛ وقد تنبأ دي سوسير أن مكان هذا الفرع من المعرفة اللغوية سيكون ضمن الدراس
النفسية؛ وِمة االجتماعيما يكون مكانه علمفرب ن َثم ؛ كذلك قال دي سوسير إنتحديد  النفس العام

إلى ما  النفس يرِشدا عالم اللغة فإّنه أم. الوضع الحق للسيمولوجيا يقع على عاتق عالم النفس
يجعل من اللغة نظاما خاص19(ةا في مجموعة الظواهر السيمولوجي( .  

ت في هذه المرحلة من الدرس وعلى الرغم من هذه اإلشارات الدقيقة والواعية التي تم
ق لتؤسس استقالًلا في هذا الفرع من فروع المعرفة اللغوية؛ ولعّل أهم راللغوي الحديث، فإّنها لم َت

للغويين بوضع قواعد  غاُلااألسباب التي ُتفسر عدم قيام علم اللغة النفسـي في تـلـك المــرحـلة انشــ
ة اّلتي ُتهمُل الجوانبة الشكلية مرّكزة على اللغة من داخلها، باإلضافة إلى  الدراسات الوصفيالنفسي

اعتقاٍد ساد بين اللغويين يقوم على عدم الثقة بإمكانية دراسة اللغة دراسًة علمية دقيقة من منظوٍر 
نفسي .  

  كيةالمرحلة البنيوية السلو -2

لقد كان مصير الدراسات النفسية اللغوية المتناثرة في كتب علم النفس ودراساته، وكذلك 
مصير اإلشارات اللغوية العابرة في كتب اللغة وعلى ألسنة علمائها، أن تتحد جميعا وتلتقي في 
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من أعالم الر كبيرين ينفس السلوكي بروس بع الثاني من القرن العشرين؛ األول عالم النجهوِد علم
؛ حيُث رأى )1949-1887(، والثاني عالم اللغة البنيوي ليونارد بلومفيلد )1990-1904(سكنر 

سكنر أن اللغة ال تعدو كونها سلوًكا آليا عند اإلنسان كالجري ولعب الكرة والسباحة وقيادة 
السيارة والضمع هات البنيو رب على آلة الكتابة، وهذا ما اّتفقيين وبلومفيلد التي ترى اللغة توج

سطحي بمنظار شكلي .  

فاد بلومفيلد من آراء السلوكيين في علم النفس، فأسس مدرسًة لغويًة ُتسمى بالبنيوية أ
التي كانت ترى اللغة مظهرا من مظاهر السلوك اإلنساني اآللي الخاضع لقانون المثير ،السلوكية

ا من فق ذلك ال تعدو عن كونها نوعتفكير العقلي؛ فاللغة وارتباط بال ِمن غيرواالستجابة 
ة لحدث معياالستجابات الصوتيْثن يُتب ا في حالة الصا إيجابيا أو تعزيزحة، منها ما يلقى حافز

  .أي ينسى وال يكتسب ؛أي يكَتسب، وينطفئ منها ما لم يكن كذلك ؛فيصبح سلوًكا أو عادًة

نظري ة بلإنومفيلد تقوم على ضرورة البدء من الصة ال من معاني هذه الصور؛ ور اللغوي
أي فالسلوكيون يكادون ينكرون وجود عملية ذهنيين ة تنتج هذه الصمهتم ور، أو فلنقل إّنهم غير

ا وعلى ذلك فقد كون بلومفيلد على أساس مقاييس صورية خالصة نظام. بوجود هذه العملية
كامًلا لغويا يتكون من الوحدات اللغويفات هذه  غرى التي هي الفونيمات،ة الصمن تصر ثم

الفونيمات، ومن الصة بينها وبين الصة وأنواع الجملالت العام20(ور النحوي(.  

بناًء عـلـيه، فقد انـتـهـج البنيـويون نهـجا سلوكيا خالصا في تفسير اللغة واكتسـابـها 
لوكي للغة كان خارجيا بحًتا كما هو الوصــف البنيوي؛ أن الوصف الس نبغي اإلشارُة إلىوفقدها؛وت
ة التي يمكن اللغة على أساس من المثير واالستجابة والتعزيز وغيرها من المظاهر الشكلي إذ ُفسرِت

أن يتم البحُث في النواحي العقلية المعرفية التي تتحّكم في هذا  ِمن غيروصُفها وتحديدها، 
السلوك الشكلي.  

في هذا الس رة اّلتي تبّناها سكنر وبلوفميلد في علم يجدياق، وعند الحديث عن السلوكي
اّلذي ظهر فيه هذا المذهب في تفسير النفس اللغة وعلم النفس، أن نتذّكر الس ياق التاريخي

لغة، وهو سياق ينظر إلى المادية العلمية نظرَة احتفاء وإقبال؛ حيث إن المادية العلمية ترى أنه وال
من الممكن أن نفسرها في نهاية األمر من  عقليًةظواهر هدعال يوجد شيء سوى المادة، وأن ما َن

 فقد حصر السلوكيون النفسوتبعا لهذه المادية، . خالل الخصائص الفيزيائية لألجسام المادية
َفواللغة في إطار السلوك الذي يسر على أساس العمليات الفسيولوجية، وليس ة والكيميائي

ا من أشهر السلوكيين، وهو واسطون، يرى )21(ةالعمليات العقلي؛ وهذا األمر هو الذي جعل واحد
كيا حسيا؛ ودليُله على ذلك أن سلوك التفكير أن التفكير وبقية الوظائف النفسية ليس إّلا سلوًكا حر
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متضمن على نحو ظاهر في حركات الكالم؛ أي إن من الممكن حصر التفكير في شكل الحركات 
  .)22(العضلية التي يقوم بها الشخص في أثناء الكالم

   مرحلة التكوين -3

ا للمرحلة السا طبيعيهذه المرحلُة امتداد دٍة  ابقة؛وُتععاٍت ضروريعلى مراج إذ إّنها تقوم
المرحلِة الس رواد همإلى صعوبة تفسير على ما قد ابقِة، حيُث بدَأ علماُء هذه المرحلة يفطنون

السلوك اللغوي  ا أّنها قوانينلدى اإلنسان على أّنه خليٌط من قوانين المثير واالستجابة، فرَأو
ة غير المالحظة التي تحدث بين المثير ة الباطنين في العوامل النفسيشكليٌة خالصٌة، وبدؤوا يفّكرو

 ذفاواالستجابة؛ فكانت هذه المرحلة بمثابة قفزٍة حقيقيٍة من الشكالنية والسطحية إلى محاولة الّن
لتفسير الس إلى عمق التحليل النفسيلوك اللغوي.  

لوكـي للـغـة، فنـشـأت التفسـيـر الس هكذا، ظهرت لدينا مرحلٌة جديدٌة تدور في مدار
م تشارلز أوسكودمدرسٌةجديدة هي السوعلى رأِسه ،نفسي لغوي ها غيرة الجديدة التي تزعملوكي، 

فادت من علم ثالٍث كان ألوكية الجديدة وجدير بالذكر أن المدرسة الس. وإدوارد تولمان، ومورر
ِمن حيُث، "لوماتعلم المع"عود، هو آِخًذا في الص الكثير من المصطلحات في إنتاج الكالم  تحديد

ة وفهمها بجميع مراحلها وفهمه؛ إذ ساعد هذا العلم في تحديد مصطلح إرسال الرسالة اللغوي
واستقباله وتفسيره، وبذلك فقد  هُفرع، ثم َتوت وإرساله عبر وسيط فيزيائيلة في إصدار الصالمتمّث

لمرحلة ثالثة علوم في سبيل فهم العمليات العقلية للغة، هي علم اللغة، وعلم تالقح في هذه ا
  .النفس، وعلم المعلومات

 مرحلة االستقالل -4

؛ ألّنها ُتمثُِّل غلبًة فعليًة للقضايا اللغوية "ةالمرحلة اللغوي"هذه المرحلة أحياًنا ىويطَلق عل
ة، وهي المرحلة الحقيقيعلى القضايا النفسية لظهور علم اللغة النفسي وقد بدأها اللغوي ،
ات من القرن العشرين؛ حيُث أصدر كتابه المشهور ياألمريكي نعوم تشومسكي في أواخر الخمسين

، الذي ضمنه هجوما حادا على البنيوية والبنيويين بسبب نظرتهم 1957عام " ةيوحاألبنية النَّ"بـِ
ية والسلوكيين، خاصة سكنر، بسبب تفسيرهم الكتساب اللغة اكتسابا السطحية للغة، وعلى السلوك

ا مآليالمصطلحات العلمي ا؛ وقد رأى تشومسكي أنون حضة الفخمة التي يكسو بها السلوكي
هم عن تفسير الحقيقة البسيطة من ألوان الخداع والتمويه يخفون به عجز هم ما هي إال لوندراساِت

التي تقول إن ا يرتبُط بالسفأر ليس اإلنسان لوك والمثير اللغة ليست نمًطا من العادات، وإن
واالستجابة، بل تختلف اللغة عنده اختالًفا جوهريا يربُأ بها وبالعقل الذي أنتجها عن طرق 

أن ِه من المخلوقاِت ليس  االتصال لدى الحيوان؛ والحقاإلنسان عن غير زفي تشومسكي يرى تمي
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اللغة حسز في مجاالت العلم والحكم والسياسة؛ ومن با بضرورة حضور هذا التمينادي دائمبل ي ،
  . )23(والسياسية هنا فإن فكرة التميز هذه ُتعد جامعًة لفلسفة تشومسكي اللغويِة

بتقديمه  إن هجوم تشومسكي على البنيوية والسلوكية لم يكن هداما فقط، بل كان مشفوعا
عليها بالنظري صطَلحته الجديدة في اللغة، اّلتي ية النَّلنظريحوية ة التولـيدية، وكــانـتأوسع نظري

طبيعة اللغة ومنهج دراستها وأساليب اكتسابها، وفي هذه النظرية إلى شرح فيها تشومسكي نظرته 
ة والبنية ق بين البنية السطحيخالف تشومسكي البنيويين والسلوكيين؛ إذ رأى ضرورة التفري

العميقة في التحليل اللغوية واألداء في اكتساب ، كما رأى ضرورة التفريق بين الكفاية اللغوي
اللغة، إضافًة إلى تأكيده الجانب من ذلك كّله أّنه رأى  اإلبداعي في اكتساب اللغة واستعمالها، وأهم

ة العضرورة االعتماد على المبادئ اللغوية التي تمّثامها لت في القواعد الكليرهة التي قرنفس هو ،
  .وغير ذلك

اللغة نظام فطري كامن في عقل اإلنسان منذ الوالدة، يتحّك رأى تشومسكي أنم فيه جهاز 
؛ وهو الجهاز الذي يستطيع اإلنسان بواسطته، ومن خالل "اكتساب اللغة"وهمي أطلق عليه جهاز 

محدود من الجمل التي لم  ا غيرالجمل التي سمعها بلغته، أن ينتج عددالعدد المحدود من 
على تحويل . حة والخطأ على ما يسمعه منهايسمعها من قبل، وأن يحكم بالص وهذا اإلنسان قادر

هذا المعنى العميق في ذهنه إلى أشكال سطحيٍة ة مفهومة من خالل قواعدة، وهي  تحويليتوليدي
  .ةة التحويليته التوليديتشومسكي وذكر شروطها وأنواعها في نظري قواعد فصَلها

قناعات تشومسكي تتمّثُل في اعتقاده ضرورة التركيز في وصف اللغة على الجانب العقلي إن 
؛المعرفي جمًلا غير م في محدودة، والعوامل التي تتحّك أي وصف القواعد المحدودة، التي ُتتنج

للغة؛ فالكفاءة اللغوية أولى بالدراسة والتحليل  ر على وصف البناء السطحيذلك، وعدم االقتصا
  .داء اللغويمن األ

لم يقتصر تشومسكي على آرائه في النظرية التوليدية التحويلية، بل طورها في نظرية أخرى 
ة من النظريجوانب "ـى بسمالمعيارية، وهي مشروحٌة بكتابه الم َة، أسماها النظري1965عام 

إلى أن يشير  هاة على التراكيب اللغوية، وقصد منوقد رّكز تشومسكي في هذه النظري ؛"حويةالنَّ
د معاني هناك ة التي هي إلى أنًة ُتمثُِّل األبنية العميقة لدى اإلنسان، في مقابل األبنية السطحياللي

ة المقصودتشومسكي في هذه النظري ة  التراكيب، وشرحة التي تعني المعرفة الضمنيبالكفاية اللغوي
بقواعد اللغة، وفرق بينها وبين األداء اللغوي الذي يعني االستخدام الفعلي للغة، وفي هذه النظرية 

  .كشف تشومسكي عن آراٍء كثيرٍة فيما يُخص اكتساب اللغة ومراحل النمو اللغوي لدى اإلنسان

ه المرحلة بمرحلة االستقالل؛ والحق أن هذه تسميٌة ُتناسب الطبيعة لقد أسمى العصيلي هذو
التاريخية لتطو؛ حيث يرى جون ليونز في كتابه عن نظرية تشومسكي في اللغة، ر علم اللغة النفسي
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فاد علماُء أيدين بوجوِده التاريخي إلى نظرياِت تشومسكي؛ حيُث " علم اللغة النفسي"أن مصطلح 
فادًة إة وعلماُء النفس على حد سواء من نظرياته هذه في مجال االكتساِب اللغوي والتعلم اللغ

الفطرية للغة عند األطفال بمثابِة هدم لكثير من  َةَكَلمعظيمة؛ فكانت نظرية تشومسكي عن اْل
ات القديمة التي كانت تقوم على فكرة الس24(ب اللغةلوك والتلقين والتقليد في اكتساالنظري( .  

5- ة المعرفيةالمرحلة العلمي   

ات تشومسكي السـدور نظريات َقبوًلا بعد صبهذِه النظري اللغوي العاَلم الفة الذكر، ضج
ورفضا ومناقشة، وأخَذت مرحلٌة جديدٌة من مراحل علم اللغة النفسي بالبروز، وقد رّكزت هذه 

زت على الناحية لم الحديث في الدراسة النفسية للغة، فرّكالمرحلة على أّنها أخذت بمعطيات الِع
ة، النفسيالقدرة اللغوي يعكس أّنه ضفترالذي ي ة من خالل دراسة استراتيجيات األداء اللغوي

وبذلك فإن هذه المرحلة تحّللت من دراسة الكفاية اللغوية دراسًة وصفيًة عقالنيًة محضًة، وجَنحت 
اللغوي الذي يتوّفر على إمكانية الوصف الدقيق لمفهوم القدرة اللغوية، الذي هو مفهوم إلى األداء 

ةالكفاية اللغوي.  

 لم تجعلها تلتزم إإن فادة هذه المرحلة من منجزات تشومسكي في مجال علم اللغة النفسي
طويًلا بنظريته التوليدية، بل رفضت ة والتحويلية الفطرية واحدة ة وال بالنظرياالقتصار على نظري

للباحث أن يختار من آراء اللغويين في تفسير الس ا إذ راوا أنين حقوكانوا معرفي ،لوك اللغوي
يدان، ويفسالم واالجتماعيين والنفسيين والفالسفة ما يخدما مقبوًلا رتفسير اللغوي السلوك.  

 فادًة جمًة من العلوم الحديثة، ال سيما علمإفادت ألقد تميزت هذه المرحلُة كذلك بأّنها 
من بنية العقل البشري على أساس ِنيووظائفه؛ فزاد التفاعُل بين علم اللغة  الحاسوب اّلذي ب

النفسي بزيادةوعلم النفس المعرفي ة التي تحدث في أثناء فهم االهتمام بدراسة العمليات العقلي
ذلك في تفسير اكتساب اللغة وتعّلمها، وهذا الذي فتح آفاًقا جديدة الكالم وإنتاجه، وظهرت أهميُة 

ماغ وتقسيماته ووظائفه، والبحث عن مراكز اللغة فيهفي البحث عن أجزاء الد.  

ِمما تميزت به المرحلُة العلميُة المعرفيُة كذلك، أّنها وسعت مداخَل دراسَة اللغِة على نحو غير 
ات عند تشومسكي، يحو والتراكيب الذي كان سائدا في السيتينركيز على الّنمسبوق؛ فبدًلا من الت

الد ة إيصال ) المعنى(اللة بدأ االهتمام بفرعون بدراسة كيفيويّتضح؛ فبدأ العلماء يهتم يزداد
الرسالة من المتكّلم إلى السة ترجمة السة امع، وكيفيثون عن أهميامع لها، وكذلك بدؤوا يتحد
  .امعياق وأحوال كل من المتحدث والسلمعاني الرمزية التداولية، وعالقة اللغة بالسا

ولعلَّ جزًءا من التطورات الكبيرة التي أثبتت نجاعة علم اللغة النفسي في هذه المرحلة، هو 
راءة دور قم نفس الأّنه بدَأ يستفيد في مجاالته التطبيقية المتعّلقة بتعلُّم اللغة واكتسابها؛ فكان لعل
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في الكشف عن العمليات النفسي كبيرُث لدى القارئ ة العقلية القراءة، في ة التي تحدأثناء عملي
وكانت نتائج هذه البحوث ميداًنا خصبا ورافدا مهما للبحث في اكتساب اللغة وتعّلمها وتعليمها، 

  .بغض النظر عن كونها لغًة ُأما أو لغًة ثانية

أخيرر معا، علينا أن ُنقر وبالر ،اللغة النفسي علم غم من حداثِة سنِّه، جالل شمس الدين أن
خاص ،بهرًة في المجال التطبيقينجاحاٍت م تعّلم اللغة واكتسابها وصعوبات حقَّق ًة فيما يخص

علم النفس اللغوي،  وذلك ألسباٍب كثيرٍة على رأِسها أن هذا العلم بدَأ من حيُث انتهى ؛التعلُّم
نين أمامه لدراستها، بر السوكذلك لتوفُّر الكثير من النظرياِت والظواهر اللغوية المتراكمة ِع

باإلضافِة إلى تواُفر أعداٍد كبيرٍة من الباحثين اّلذين اضطلعوا بهذا العلم ونهضوا به، ال سيما في 
  .الواليات المتحدة األمريكية

  لغة النفسيمجاالت علم ال -

لعّل فيما قدمناه من تتبع ومناقشٍة لنشأة علم اللغة النفسي وتطوره حتى استواِئِه علما 
 دمن المجاالِت اّلتي ُتع ا بكثيرمن العلماء، قد أحطنا علم هن َتَلوا على يد تشومسكي وممستقل

ر أّننا نازعون، بحكم ما يقتضيه المنهج ميداًنا خصبا لهذا الفرع من فروع المعرفة اللغوية، غي
 الولوج في سبيل ًلا، وذلكفصحديًثا م إلى ضرورِة الحديِث عن مجاالت علم اللغة النفسي ،العلمي

  .إلى مناقشة أهم القضايا المطروحة في هذا العلم

النفسي، وهي  قد وضع أسئلًة أربعًة تتعّلق بأهداف علم اللغة )25(وقد مر بنا أن سكوفل
ا عن سؤال عن سؤال اكتساب اللغِة، ثم عن سؤال إنتاجها، ثم عن سؤال فهمها، وأخير اإلجابة

خرى كثيرة، حول الوقوف على أفقِدها، غير أّننا نستطيع التفرع من هذه األسئلة إلى أسئلٍة 
ت التي تؤثر في اكتساب اللغة القواعد العقلية الكامنة وراء العمليات التواصلية، وحول المشكال

ونستطيع هنا أن ننطلق من هذه األسئلة التي طرحها سكوفل، . وفهمها واستعمالها، وغير ذلك
عنى بها علم اللغة النفسيمجموعًة من المجاالت التي ي ددها الدكتور العصيلي فيما يلُنحدي أت، حد

   :من نقاط

ة للعمليات العصبية في هذا المجال على الدراسة التفصيلي نفسيفهم اللغة؛ ويركِّز علم اللغة ال
مة في فهم اللغة؛ كاستقبال الرستخدة الموالعقلية، وتعرها، وتحديد معنى كلماتهافسالة اللغوي ،

وفهم جملها بعد تحليلها تحليًلا نحويا وصرفيا، وغير ذلك من العمليات التي ُتفضي إلى فهم الِفعل 
  .للغوي واستيعابه استيعابا ممِكًناا

 استعمال اللغة؛ ويركِّز علم اللغة النفسي في هذا المجال على إنتاج الكالم بدًءا بالعملياِت
ا، وكذلك يَتناوُل في هذا التي ُتنتج الكالم فسيولوجي النفسية التي تسبق الكالم، ثم العملياِت
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امع، إضافًة إلى ما يحدث من ُل للكالم حتى وصوله إلى أذن السالمجال الوسُط الفيزيائي الناق
 .سالةأثناء انتقال الرفي مشكالت 

اكتساب اللغة؛ ويركِّز علم اللغة النفسي في هذا المجال على اكتساب اللغة بغض النظر عن 
آخر ًة ثانية، ويتصُل بهذا الموضوع موضوعكونها لغًة أولى أو أجنبي ة أو هو الثنائية اللغوي

، والحق مهنا على اكتساِب األطفال للغاِتهم اُأل وغالبا ما يركِّز علم اللغة النفسي. التعددية اللغوية
؛ لمدى أهميته في ياتأن هذا المجاَل يسيطر على الدراسات اللغوية النفسية منذ أواخر العشرين

م في اكتساب اللغةة على األطفال وصعوباالمجاالت التطبيقيهت التعلُّم التي تواجه. 

 نا يجري التركيز على ما ترتبُط به هذه العملياُت من نواحة؛ وهات التواصليالعملي
ة وفيزيائيفيسيولوجية وعصبيعن كوِنها عوامَل ة وسمعي النظر ة، والعوامل المؤثرة في ذلك، بغض

 .داخليًة أو خارجية

بات اللغوية؛ وهذا يّتصُل بما ُقلناه عن إنتاج اللغة واستعمالها أعاله، المشكالت واالضطرا
عن اختالل وظيفة من وظائف  موهنا يتم التركيز على عيوب النطق الَخلقية، أو العيوب التي تنج

 .ماغطق لدى اإلنسان، أو اختالل األعصاب واألجهزة في مراكز اللغة في الدجهاز الّن

ات النفسيعليه بعلم نفس القراءة، وهو ما يتصُل في ة العملي أثناء القراءة؛ وهو ما ُأطِلق
 .نوعا ما بقضية فهم اللغة المشاِر إليها أعاله

 في وال شكمع لكّنها تتماس ،عنى بها علم اللغة النفسيمجاالٍت أخرى ي هناك أخرى  أن فروع
طق ون بقضايا من مثل الذكاء والذاكرة واضطرابات الّنمن فروع المعرفة اإلنسانية؛ فالنفسيون يعَن

بالذكاء الص وغيرها، باإلضافة إلى اهتمام آخرينكذلك الحال مع ،لغة اإلشارة التي يستعمُلها  ناعي
ق بذلك من قضايا ومشكالت لغوية والتقعيد، وما يتعّل واالكتساب االستعماُل الصم من حيُث

  .ونفسية واجتماعية

إن  هذا العلم فرع من أن مناهط بما قدربيبنغي أن ي الحديث عن مجاالت علم اللغة النفسي
النظرية، ومن هذه  ِهتفوق مجاالِت التطبيقيَة ِهمن فروع علم اللغة التطبيقي، ولذلك فإن مجاالِت

ات المختلفة التي تبدأ الكومبيوتر إلجراء العملي كان تصميم برامج التخاطب مع التطبيقيِة األهداِف
برأي جالل شمس الدين من حجز تذاكر الطائرات إلى سائر األهداف األخرى التي تنبأ أّنها 

ستصُل إلى مدمم ياٍت أبعدتطو ًة؛ حيث إنه البشر، وقد رأينا نتائج ذلك جلير علم ا يتصور
قبٍة قبٍة جديدٍة مختلفٍة عن كّل ِحِحم في عصرنا إلى الحاسوب ولغات البرمجة أدى إلى انتقال العاَل

م قريًة التي انفجرت فيها المعلومات وظهر فيها اإلنترنت الذي جعل العاَل قبُةسابقة؛ وهي الِح
  .صغيرة
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ه أخيرا، نستطيع أن نخُلص مما قدمناه إلى أن علم اللغة النفسي علم حديٌث كانت إرهاصاُت
ر ع منذ القرن التاسع عشر معأخذ هذا تطو لم النفس وظهور مدارسه وقيامه على التجريب، ثم

ر والنهوض حتى استقّل معبالتطو ٍة ساعدت على فهم طبيعة  العلمنظري غير متشومسكي الذي قد
 ات التي تساعد في فهمها واكتسابها وإنتاجها، وصار لهذا العلمة والعملية والنفسياللغة العقلي

عنى بهامجاالٌت كثيرٌة وثرها  الحقةوسنجوُل في صفحات . ٌة يالتي أثار في قضايا علم اللغة النفسي
  .اهتمامه بالمجاالت التي أسلفنا الحديث عنها أعاله

  من قضايا علم اللغة النفسي نماذج: الباب الثالث

للغة النفسي، وال بد سبق أن تناوَلنا في نهاية الباِب الفائِت أهم المجاالِت اّلتي يعنى بها علم ا
أن هذه المجاالِت قد تمّخضت عنها مجموعٌة من القضايا التي ناقشها علماُء اللغة النفسيون، 
وعلى رأِسهم تشومسكي الذي كان واحدا ِممن استقّلوا بهذا الفرع من فروع المعرفة اللغوية كما 

تين من القضايا اّلتي يعنى بها تعرض قضيأسلفنا، وسنحاوُل في هذا الباب، ولضيق المقام، أن نس
  .في نهاية الباب إشارًة سريعًة إلى القضايا األخرى ا، مشيرينمعلم اللغة النفسي مع مناقشته

  األساس البيولوجي للغة: القضية األولى

ي واحد من األسئلة اّلتي ألحت على علماء اللغة النفسيين، هو السؤاُل عن التفسير العضو
أللغة داخل دماغ اإلنسان، وقد  البيولوجيفي هذا  فاد علم اللغة النفسي من علم اللغة العصبي

المختلفة مقابل وظائفها اللغوية،  ّخلم منصبا على بيان أبنية المالمجال؛ حيُث كان اهتمام هذا الِع
ة ة والمورفولجيلخطط النظمي، والكشف عن اهوقد اضطلع ببيان المناطق التي ُتنتج الكالم داخَل

ماغللكالم، باإلضافة إلى اهتمامه باألماكن التي يحدث فيها الفهم ومعالجة الجمل داخل الد.  

هم علماُء اللغة النفسيون، هو لقد كان المصدر الرئيس لمالحظة علماء األعصاب ومن بعِد
؛ وبين حدوث الخلل اللغوي خَّلمدمات التي ُتصيب اا بين الحوادث والصمالحظة أن هناك ارتباًط

وبذلك فقد توصإلى أيمن دماغ اإلنسان ينقسم ال  وأيسر، وفي الجانب األيسر قدراٌت لوا إلى أن
ا ة، فيما يكون الجزء األيمن مسؤوًلة التحليليغويتوجد في األيمن؛ فهو الذي توجد به القدرات الّل

عّقدةعن الموسيقى والنماذج المرئية المل كذلك علماُء األعصاب إلى وجود أبنية مة ، وتوصخي
والبلعوم  ة للسان والفكا عن الحركة اإلردايمسؤوًل دعغة؛ كاللحاء الذي يمسؤولة عن مراكز الّل

الموجودة في " بروكا"التي هي مراكز مهمة في إنتاج اللغة عضليا، وفي هذا اللحاء توجد منطقة 
اختالٌل في اللغة يتمّثُل في عدم القدرة على النظم  عن إصابتها منجالنصف األيسر، التي ي

التي إن اختّلت فال ينج" فيرنكي"ها والتركيب، ومقابل منطقة بروكا توجد منطقة اسمعن ذلك  م
ث بكالم مفيد ذي ظم، إّنما ينشأ الخلل في القدرة على التحدخلٌل في التركيب اللغوي وال في النَّ



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الربابعة وآخرون

  442

مناسبة  ى أو غيرمعًن ذاِت ماغ يصدرون جمًلا غيرلك فإن المصابين بهذا الجزء من الدى؛ لذمعًن
ياق الذي هم فيهللس.  

إن الحديث عن هذه القضية يطوُل، وفيه خالفاٌت طويلٌة تتصُل في مدى إمكانية الحكم على 
صابين في عقولهم، لكن حدثها األصحاء من خالل مقارنتها بلغة ألشخاص مرضى ومتاللغة التي ي

للغة،  متوسطة في مجال األساس البيولوجي ة كورتس تصُل إلى نتائجة اللغويمة النفسيالعاِل
  :يأتتتلّخص فيما ي

  .وجود أساس عصبي خاص للمقدرة اللغوية عند اإلنسان -

 .هناك درجة من اإلمكانية الفطرية في اللغة -

- ر اللغة بجدول زمنيرتبط تطوللنضج تتطلبه الممارسة الطبيعي 26(ة للغةي(.  

 عند الطفل االكتساب اللغوي: القضية الثانية -2

إن الدراسة المعروفة بدراسة االكتساب اللغوي في مجال علم اللغة النفسي، هي تلك التي 
القائمة بين  ِةنفسيال ُتعنى بمعالجة المسائل النفسية التي يتضمنها استعمال اللغة، وتتناول العالقاِت

حاجات التعبير والتواصل عند األفراد، وبين الوسائل اللغوية التي توّفرها اللغة إلشباع هذه 
الحاجات، ونستطيع أن نقوَل باختصاٍر إن هذه القضية في مجال علم اللغة النفسي تبحث في 

نا القائم ضمن اكتساب اللغة واستعماِل المسار العقلية اكتساب الطفل ه، ونحن هسنرّكز على قضي
  .م، وليس على قضية اكتساب اللغة الثانيةللغته اُأل

في إطار النظريات  االكتساب اللغوي َةيتزعمها سكنر، نظريالتي أدرجت المدرسة السلوكيُة، 
ة في علم النفس؛ فمن وجهة نظرهم، يكتسب الطفل معاني الكلمات والسلوكيفق مسار تشريطي ،

در ما يكتشف األشياء التي تشير إليها الكلمات عبر اقترانها بالكلمة التي يَتلفَُّظ بها؛ فالكلمة بق
ن، ويثير الشيُء ُتلَفظ بشكلعام في حضور شيٍء معي نة تؤسس عالقًةاستجابة معي ة بين ارتباطي

وكة الرّنانة في تجارب لششبيهة بالعالقة التي تربط بين الطعام ورنين ا الكلمة والشيء، وهي عالقٌة
قبإثارة االستجابات كما تفعل بالذات ي وظيفتها الدالليـة فيـمـا يتــعـّلفالكلمات تؤد. "بافلوف"

الطفل الترتيب الصحيح للكلمات في  مبــديال عنها، وحين يتعّل الكـلــماُت ُلكِّالتي ُتـش األشياُء
  .الجمل، يكون قد اكتسب القواعد التركيبية

اللغة كناية عن مهارة تنمو لدى الفرد عن طريق  يعدجدر اإلشارة هنا، إلى أن سكنرت
متدعيمها عن طريق المكافأة، وتنطفئ إذا لم ُتقد وبإمكان النتائج . المكافأة المحاولة والخطأ، ويتم

إلى نقصانها؛ أي ا ها، وإما إلى زيادة االستجابة؛ أي تعزيزي إمية من المثيرات أن تؤدالمتأّت
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ة، في حين زات اإليجابيي إلى زيادة االستجابة يطلق عليها اسم المعزالتي تؤد ها؛ فالمثيراُتمعاقبِت
أّنه يطلق على المثيرات التي تمنعها االستجابات أو تلغيها اسم المعزةزات السلبي.  

المعرفيين يرتبط بالتطور  بذهابنا إلى المدرسة المعرفية، فإّننا نجد االهتمام األساسي لدى
؛ فعالم النفس السويسريحين يبحث في اللغة، إّن" جان بياجيه" المعرفيا يكشف ما يبحث فيها عم

من  فإن الطفل ينمو معرفيا، وينتقل في هذا النمو ِمن َثممات التفكير في مراحله المتعاقبة؛ عن ِس
المعرفة الصة،وريبأربع مراحَل ة إلى المعرفة اإلجرائي الطفل يمر خالل نموه  ويالحظ بياجيه أن

حتى السنة الثانية من العمر، ويدرك فيها األطفال المعرفي ة التي تمتدة الحركي؛ المرحلة الحسي
ظر ضاعة والّنم الفيزيائي المحسوس من خالل المسك والراستمرارية األشياء وانتظامها في العاَل

ابعة، وفيها يبدأ نة السة التي تمتد حتى السوالمرحلة ما قبل اإلجرائي ا،بعيدألشياء ورميها إلى ا
ة ويصير بإمكانهم أن يعوا أكثرأف األطفال بإدراك األشياء من خالل صورها الرمزيتلك األشياء  كثر

ب كأن يفسروا كيفية عمل األلعاب، وفي هذه المرحلة يكتس ،التي عرفوها في المرحلة السابقة
األطفال قدرًة أكبر على التعبير بوساطة الرة واألصوات اللغوية والكلمات، مز واإليحاءات الجسدي

ة المحسوسة، التي تمتدحتى ِس والمرحلة اإلجرائير الطفل قدرته على  الثانيَة نعشرة، وفيها يطو
ة الشكليا هناك المرحلة اإلجرائيوأخير ،تبدأ في ِسة التي التفكير االستدالليعشرة، وفيها  الثالثَة ن

  .يكون بمقدار األطفال أن يقوموا باالستدالالت من خالل االستدالالت األخرى

ا أن اللغة ال توّلد بحدين قد رَأوالمعرفي ذاتها العمليات  من المراحل السابقة الذكر، نجد أن
 ن العملياُتالكامل ما لم تتكو ستعماَلها االال يمكن استعماُل هالفكرية، بل على العكس من ذلك، فإّن

ة؛ وذلك ألنالعملياِت الفكري هي التي تسمح باستغالل اللغة بكّل َةالفكري وحتى . ةقدراتها التمييزي
في المراحل النهائيالكتمال هذه المراحل، إّلا أّنها غير ة للتطو اللغة شرط ضروري فإن ر المعرفي

  .خاضعة للجانب المعرفي كافية، وهكذا فإن اللغة

باالنتقال من المدرسة المعرفية إلى البيولوجيين اللغويين، وعلى رأسهم لينبرغ، صاحب و
ِمن م للغة، تعليم منّظ ، فإّنه يرى أّنه ال توجد أدّلة على حصول أي"األسس البيولوجية للغة"كتاب 

َثم الطفل يكون م فإنا ألن يكتسب الهًأ بيولوجييوهنا يؤّكد حقيقة لغة خالل مراحل نمو ،ه الطبيعي
يًأ الكتساب اللغة هماغ البشري يكون مم فإن الدن َثلَّم، وِمطبيعي وال ُتَتع على نحوأن اللغة ُتكتسب 

د لينبرغ أن الظاهرة اللغوية هي شكل وكذلك يؤّك. ما بين السنتين الثانية والعاشرة من عمر الطفل
رتبط بالتطورات الفكرية والذهنية المتعّلقة باإلنسان وحده، ولذلك فإن الهدف األول عضوي م

ة عند اإلنسان  واألخير للبحث البيولوجيهو دراسة العالقات القائمة بين الوظيفة اللغوي اللغوي
 شابكة معماغ متداخلة ومتماغ، وهذا ما يؤّكد أن قواعد اللغة في الدالوظائف األخرى في الدو

27(ة أخرىفعاليات بيولوجي(.   
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الم ا في البحث اللسانيمن الخير أن نذكر ما اأم نحض، فإنس تهى إليه تشومسكي، مؤس
النظرية التوليدية التحويلية، الذي انطلق في تحليله لالكتساب اللغوي عند الطفل من المالحظات 

  :اآلتية

في مجهود يذكر، ومن خالل تعرض شفاف للغة  يام بأييكتسب كّل طفل سوي اللغة دون الق -
 ذاتي صة؛ فعمُل الطفل في االكتساب اللغويج عبر تمارين مخصمحيطه، ودون أن يتدر

 .خّلاق تنبغي دراسته من حيث هو خاصية إنسانية مميزة
فهو يحتوي، . ةل من جمل أصولية كاملإن كالم المحيط الذي يسمعه الطفل من حوله ال يتشّك -

في الحقيقة، على نسبة كبيرة من الجمل الناقصة التي تنحرف عن األصول اللغوية، كما أّنه 
" كفاية"مل على عدٍد متناٍه من الجمل، في حين أن الطفل حين يكتسب لغتهفإّنه يكتسب تيش

دة جمل المتجد، التي تتيح إنتاج عدد غير متناٍه من الهاأي معرفة ضمنية بقواعد ؛لغوية فيها
مهابشكل دائم، والحكم على أصوليتها بعد تفه. 

إن الطفل الذي اكتسب اللغة يكون قد نمى في ذاته تصور داخلي لتنظيم قواعد بالغة التعقيد،  -
يحدد كيفية تركيب الجمل واستعمالها وتفهة فقط، بل مها، وال يكتسب الطفل الكفاية اللغوي

 .ة التواصليِنَقمحتوى الكالم كحقيقة بحد ذاتها، ويمتلك َت يكتسب في حقيقة األمر
- ينبغي أال تتعدر عليه ا تعّذة على استيعابها وإّلى خصائص اللغة المكتسبة قدرات الطفل الذهني

اللغة المكتسبة تنظيم لغوي غني ومعّقد، وال يمكن تحديده عبر  العلم أن هذا مع. اكتسابها
 .المجزأةالظواهر اللغوية 

في  هإذ تجعل من ؛ط هذه المالحظات أضواء جديدة على عملية اكتساب اللغة عند الطفلتسّل
فالطفل كائن إنساني، يتوصل خالل مدة زمنية  ؛الواقع الموضوع األساسي لدراسة االكتساب

له لتكّلم لغته، ممبالغ التعقيد يؤه قواعدي ا إلى اكتساب تنظيمقصيرة نسبيا يعطي االنطباع بأن 
وهذا االنطباع، يختلف بطبيعة الحال، عن . إلتمام عملية التكّلم بشكل من األشكال أٌيهم هذهن

التفسير الذي يعطيه سكنر في إطار مذهبه السلوكي، ولذلك فإن تشومسكي يرّكز على القدرة 
   .)28(شيٍء آخر عن أن يكون شبيها بأي الفطرية لدى الطفل، التي تجعله إنساًنا متفردا بإنسانيته

أعاله، ليستا سوى اثنتين من في هما نا، تجدر اإلشارة إلى أن القضيتين اّللتين تناولانتهاًء
مجموعة ضخمة من القضايا التي شّكلت جدًلا طويًلا دائرا في إطار علم اللغة النفسي، ومن 

قضية معالجة الكالم وإدراكه وفهمه، وقضية : مالقضايا المهمة األخرى التي يدرسها هذا العل
غة، وقضية إنشاء المفاهيم داخل اللغة، وقضية ارتباط اللغة بالفكر، وقضية لر والنسيان في الالتذّك

القدرات اللغوية الخاصة، والقدرات اللغوية المختلفة بين اإلنسان وبعض الحيوانات كالشامبنزي، 
  .همية بالخصوصوغيرها من القضايا ذات األ
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  خاتمة

 هومناهج من حيُث نشأُته هذا البحُث في علم اللغة النفسي اههذا الّتطواِف اّلذي أد بعد
 نستطيع ،ةأوقضاياهذاِت األهمي إلى مجموعٍة من النتائج هين نخُلص ،:  

مهمة والفارقة، ومما لقد مر علم اللغة العام، منُذ دي سوسير وقبَله، بمجموعٍة من المراحل ال -
مجموعٍة من العلوم المتالقحة مع توليد استطاع أنه علوم المعرفة  انتهى إليه هذا العلم

الذي كان من نتاج تالقي علم اللغة مع ة األخرى، ومن ضمنها علم اللغة النفسيعلم  اإلنساني
 .النفس في خنادق معرفيٍة واحدة

- علم علم اللغة النفسي في أوائل السّتين إن رحديٌث تبلوات من القرن العشرين بعد مروره ي
بمجموعة من المراحل والمخاضات العسيرة، وهكذا فقد كان هذا الفرع من فروع اللغة 

ة ال النظرية التطبيقيا ضمن فروع المعرفِة اللغوية مندرجوذلك لكثرة  على نحو ،أساسي
 .عن علم النفس ومنصهر وإياه منبثق إلى أّنها نظر ؛استعماالته اإلمبريقية

لقد تمظهر علم اللغة الفسي في غير دراسٍة من الدراسات العربية القديمة، وممن كانت لهم  -
 .الجاحظ، وابن خلدون، والزمخشري، وابن فارس، وغيرهم: لفتاٌت لغوية نفسية قيمة

- جائيًة على يد العاِل لقد كانت مرحلة استقالل علم اللغة النفسي أساسي بشكل األمريكي م اللغوي
بظهوره والتعريجات عليه إلى جهود " علم اللغة النفسي"نعوم تشومسكي، ويدين مصطلح 

هذا العاِلم، وبعد تشومسكي بدأت تترى الدراسات اللغوية النفسية التي ُتشّكُل مرحلَة 
 .استقالله واستوائه

فهو يبحث في  ،نفسي لنفسه مكاًنا في غير مجال من المجاالت اللغوية المهمةيحتفر علم اللغة ال -
فهم اللغة، واستعمالها، وإنتاجها، واكتسابها، والعمليات التواصلية، والمشكالت اللغوية 

 .واالضطرابات التي تحول دون استخدام اللغة، وغير ذلك
ة أّنه صب جهده على مجموعٍة من القضايا؛ كأساس ينبثق عن مجاالت علم اللغة النفسي المتعدد -

  .اللغة البيولوجي، وكيفية استخدام الطفل لها، ومعالجة الكالم والقدرات اللغوية، وغيرها
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 الداللة نقطة ضعف البحث اللساني الحديث
Significance is the Weakness Point of Modern Linguistic Research 

  
  *مليـكة بلقاسمي

  

  29/5/2019 تاريخ القبول   10/2/2019 ستالمتاريخ اال

  ملخص

ستوى الداللي النظريات الداللية المتداولة غير كافية رغم تعدد المحاوالت لتقديم نظرية تستوعب الم
وصوال عند تالمذة تشومسكي ليكوف  ابتداء من محاولة بلومفيلد، أوجدن ورتشاردز مرورا بيلمسالف

فمفاهيمها اإلجرائية وأدواتها التحليلية لم تستوف هذا المستوى ولم تحتويه، فال يخفى على  وكاولي،
اه؛ فاللسانيات لم تعر الداللة االهتمام المنشغلين بقضايا الداللة قلة اهتمام الدارسين بهذا العلم وبقضاي

الذي يجب، وأسقطت هذا الوليد الشرعي من حقل اهتمامها وكأنه االبن غير المرغوب فيه حسب تعبير 
هذه النظريات اللسانية بانها في نهاية األمر لم تصل إلى بناء مذهب للدالالت يعني بوصفها  .قريماس

وهذا ما يجعلنا في حالة مفارقة؛ إذ العديد من أمهات . لة تماماوتحليلها، إنما قامت بالتحرر من الدال
ال تعير  -والتي هي بمثابة المؤلفات األكثر تأثيرا-الكتب في اللسانيات التي ظهرت في الثالثين سنة األخيرة 

ل اللغة علم الداللة اهتماما كاللسانيات األمريكية مثال التي تتبنت وألمد بعيد المبدأ القائل بضرورة تحلي
 .دون االعتداد بالداللة
علـم الداللـة المنطقـي،    التأويلي، العناصر ما فوق المقطعيـة، النبـر،   الداللة، علم الداللة : الكلمات المفتاحية

  .دور التأويل، االستعمالالسياق، نظرية االستعمال، علم الداللة السلوكي، 

Abstract 
The semantic theory in circulation is not sufficient despite the numerous attempts to 

present a theory that accommodates the semantic level, as its procedural concepts and 
analytical tools did not meet this level and did not contain it, as many of the mothers of 
books in linguistics that have appeared in the last thirty years - which are the most 
influential literature - semantics do not pay attention to interest such as American 
linguistics, for example, which have been adopted for a long time A far cry from the 
principle that language should be analyzed without meaningful consideration. 
Keywords Contextual Theory, Interpretation Rule, Contextual Theory, Semantics 

Interpretative, Context, Logical Semantics, Intonation, Use, Supra Segmental 
Elements, Behaviouriste Theory. 
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  المقدمة

لكن . تاريخ طويل يتقاسمه البحث اللغوي ومجاالت العلم والفلسفةللتفكير في المعنى "
التفكير في المعنى وإنتاج أفكار بصدد طبيعته وعالقة عناصره ببعضها أو بالعالم شيء، وتقييد 

لذالك فتاريخ الداللة على . هذا التفكير بضوابط البناءات واألنساق الصورية الحديثة شيء آخر
وهذا التاريخ القصير هو تاريخ ربط معالجة المعنى اللغوي بخصائص . طوله وغناه، تاريخ قصير

وإذا كان العلم تراكما معرفيا وسلسلة من األخذ  1."الوصف الصوري في اللسانيات الحديثة
النظريات والعطاء، ومحصلة لما توصلت إليه جهود الباحثين في مجال البحث اللساني، فهل 

مفاهيمها اإلجرائية وأدواتها لوصف المعطى الداللي للغة؟ وهل  الداللية المتداولة حاليا كافية
التحليلية استطاعت أن تستوفي هذا المستوى الداللي وتحتويه؟ وما هي حقيقة التحديات التي 

 واجهت المنشغلين في هذا الحقل الداللي؟ 

جليزي يسجل منظر اللسانيات الحديثة وصاحب عديد المؤلفات في علم الداللة اللغوي اإلن
أن النظريات  )Linguistic Semantics. An Introduction(في مؤلفه  )Lyons John(جون الينز 

الداللية المتداولة حاليا غير كافية، فرغم تعدد المحاوالت لتقديم نظرية تستوعب المستوى 
ال وصو Hylmslev.L(2(الداللي ابتداء من محاولة بلومفيلد، أوجدن ورتشاردز مرورا بيلمسالف 

، إال أن هذه النظريات تظل Mc.Cawley(3(وكاولي ) Lakoff.G(عند تالمذة تشومسكي ليكوف 
غير وافية، فمفاهيمها اإلجرائية وأدواتها التحليلية لم تستطع أن تستوفي هذا المستوى الداللي 

لة فال يخفى على المنشغلين بقضايا الدال وتحتويه، وعجزت عن استكناه عمقه واإللمام بجوانبه،
لقد ظهرت العديد من المدارس اللغوية البنوية : "قلة اهتمام الدارسين بهذا العلم وبقضاياه

فاللسانيات لم تعر . 4"يقل االهتمام بعلم الداللة للوجود، ومع ذلك ما يزال، بعضها لحد اآلن،
أنه من حقل اهتمامها وك 5الداللة االهتمام الذي يجب، وأسقطت هذا الوليد الشرعي المسكين

عن حال الدراسات الداللية المعاصرة ) Ino. A(تقول الباحثة آن إينو . االبن غير المرغوب فيه
" وعن الوضعية الحرجة التي وجد كل من علم الداللة واللسانيات نفسيهما فيها على حد سواء 

 تعني بالنسبة للدراسة الحديثة الدالالت فإن دراسة المعاني ال تعني بناء مذهب للدالالت، وال
إن العديد  6" ..وهذا ما يجعلنا في حالة مفارقة. االهتمام بالدالالت وإنما تعني التحرر من الداللة

والتي هي بمثابة المؤلفات - من أمهات الكتب في اللسانيات التي ظهرت في الثالثين سنة األخيرة 
ط متواضع، كاللسانيات ال تعير علم الداللة اهتماما، وإن فعلت فهو اهتمام بسي -األكثر تأثيرا

كانت تتبنى وألمد بعيد المبدأ القائل بضرورة تحليل اللغة دون االعتداد "... األمريكية مثال التي 
ويرجع ذلك في نظر الينز إلى طبيعة الموضوع الذي يعالجه علم الداللة؛ فإذا كان  7."بالداللة

هى كل العلوم والمعارف؛ فالداللة موضوعها الداللة أوالمعنى، فإن هذا المعطى الجوهري هو منت
هي موضوع تشترك فيه الفلسفة واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس، واألدب والشعر 
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بل ويتعدى العلوم اإلنسانية إلى العلوم التجريبية والدقيقة كالمنطق والطب . والرقص والتمثيل
، مترامي األطراف، يتجاذبه عدد الخ، وهذا ما يجعل الموضوع متشعب العناصر... والرياضيات

  . هائل من التخصصات

تدور الفكرة : "يقول تودوروف في أحد مقاالته مستعرضا مشكلة البحوث الداللية ما يلي
األساسية في علم اللغة بكامله على الداللة وبسبب هذه األهمية ذاتها كان تعريفها من أصعب 

ظريات الداللية المعاصرة، لكوننا نحاول أن ننظر في التعريفات، وتزداد هذه الصعوبة تعقيدا في الن
المعنى هو " أما أولمان فيقر بأن 8."الكيانات اللسانية وحدها، بل أيضا في الدالالت غير اللفظية

هذا من جهة، ومن جهة ثانية  9."واحد من أكثر المصطلحات الغامضة والمتناقضة في نظرية اللغة
ى تخوف اللغويين من عدم امتثال علم الداللة لمبادئ التحليل فإهمال التحليل الداللي مرده إل

العلمي والمتمثلة في الموضوعية والصرامة العلمية التي خضعت لها بقية فروع علم اللسان، وهي 
   10.الصوتيات وعلم المفردات، وعلم التراكيب، وحققت نجاحا

  :االتجاهات الكبرى للبحث الداللي .1

معالجات المعنى اللغوي الحديثة تشترك في سمة جوهرية تقوم أغلب "يمكن القول بداية إن 
عليها أصالة الداللة الحديثة، بالمقارنة بتاريخ البحث الداللي الطويل، هي السعي إلى الربط الواضح 
بين متطلبات الوصف الصوري وخصائص اللغات الطبيعية، فإن هذه المعالجات تختلف فيما بينها 

فها في تحديد ماهية المعنى باعتباره موضوع النظرية الداللية، وفي تحديد اختالفا بينا تبعا الختال
هذه 11."مجال البحث فيه، وفيما ينتج عن ذلك من طرق تخصيص ظواهره في التعابير اللغوية

التصورات واالتجاهات المنشغلة بالبحث الداللي في إطار ما يسميه غاليم محمد بعلم الداللة 
ا إجماال في ثالثة اتجاهات جوهرية تميز الوجهة التي اتخذتها النظريات الحديثة يمكن أن نحصره

الداللية، وكل تصور منها يشتمل على نظريات ونماذج قد تتعدد وتختلف اختالفا بينا أحيانا، إال 
وبعد اطالعنا على الطروحات التي تتبناها النظريات  12.أن منطلقاتها األساسية تظل واحدة

واألدوات التيي تعتمدها لمقاربة البنية الداللية نصنفها بالنظر إلى االتجاهات الداللية المختلفة 
  : الثالثة كما يلي

 ويضم علم الداللة السلوكي ونظرية أوجدن وريتشاردز االتجاه النفسي .  

 ويضم علم الداللة المنطقي والنظرية القلوسوماتية ليالمسالف االتجاه الصوري.  

 ويضم علم الداللة اللغوي لجون الينز والنظرية السياقية لفيرث  االتجاه السياقي التداولي
أما علم الداللة التوليدي والتأويلي فيقع بين اتجاهين . ونظرية استعمال الدالالت لفتغنشتين

  .اثنين النفسي والصوري
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د وإذا كنا نقدم قراءة الينز النقدية ألبرز نظريات علم الداللة فهذا ال يغمطها حقها البتة، فق
كانت بمثابة األرضية التي انطلق منها جون الينز إلرساء مفاهيمه، واألسس التي بنى عليها نظريته 

–في علم الداللة، وهذا ما يقر به الينز فهو يذهب على أن كل نظرية من تلك النظريات الداللية 
فية في علم ال تصلح بمفردها ألن تكون منطلقا كافيا لتقديم نظرية مقنعة ووا -سنذكرها الحقا

الداللة، تكون معللة نظريا وتجريبيا؛ لكن كل واحدة منها ساهمت بطريقة أو بأخرى في تكوين 
وكانت بمثابة الخلفية التي انطلق منها اللغويون في وصفهم للبنية  13منطلق النظريات الداللية،

ج بديل لدراسة كما كانت اللبنة التي انطلق منها في التأسيس لمنه. الداللية للغات الطبيعية
 . المعطى المعنوي

  )Behaviourist Semantics(لبلومفيلد  علم الداللة السلوكي .2

اتجاه "السلوكية من حيث هي : المدرسة السلوكية البد من تناولها من زاويتين مختلفتين
. ذاعت شهرته في مجال علم النفس، وعرف تأثيرا جليا في كثير من العلوم اإلنسانية" عام

تعنى بوصف البنية المعنوية ف) Behaviourist Semantics"(نظرية داللية"من حيث هي  والسلوكية
 . للغة

) Weiss(ووايس ) Watson(أجرى الينز تقييما لمختلف النظريات الداللية لكل من واطسن 
هذه النظريات المتناولة ال ، وذهب إلى أن )Bloomfield( منتهيا عند بلومفيلد) Skinner( وسكينر

االهتمام الالزم بالملفوظات اليومية المتداولة على ألسنة المجموعات اللغوية أثناء تواصلهم  تهتم
  : فالملفوظات التي يعرضها أصحاب النظريات الداللية ويحتجون بها من مثل قولهم. اليومي العادي

  أنا جائع -

  ناولني الملح -

  من فضلك -

محدود من الملفوظات الواردة على أفواه ال تغطي بحال من األحوال الكم الهائل وغير ال
فهي أوال منتقاة، وال تغطي الوضعيات المختلفة للخطاب، ومن ثمة ال يمكن تعميمها، . المتكلمين

فقد يتلفظ (قد يتلفظ بها المتكلم في وضعيات خطابية متنوعة ) من فضلك(فالعبارة األخيرة مثال 
النفس، متوترا، وقد يقولها مدعيا الهدوء بها وهو منشرح الصدر، مرحا، أوقد يكون منقبض 

واالنبساط واالنشراح هو في داخله يلتهب غيظا، يود لو يقول عكس ما تفوه به، أو غيرها من 
ثانيا هي . المعاني المستترة التي تختلج في صدر المتكلم ويصعب أن تلتقطها أعين المخاطب

ني مضمرة، وال تحمل دالالت مجازية ملفوظات بسيطة من حيث محتواها الداللي، فال تحوي معا
من كناية واستعارة مما يحتويه الكالم اليومي المسترسل، فالملفوظ األول مثال يمكن التعبير عنه 
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بأسلوب غير صريح، بحيث نوحي أننا جائعون دون أن نعلن ذلك، ألن اإلضمار أواإلظهار متوقف 
 14.والمخاطب) الجائع(لرابطة بين المتكلم على األحوال المحيطة بالخطاب، وخاصة درجة العالقة ا

فصنف الملفوظات الذي يعتد به السلوكيون يرتبط بالمعاني الحقيقية، ولم يوسعوا أمثلتهم 
أضف إلى ذلك النظرية السلوكية قاصرة عن . لتشمل الملفوظات المتداولة في االستعمال اللغوي

دم إطارا عمليا لشرح معنى الملفوظات وال تق 15."بالسلوك اللغوي في جميع تعقيداته"اإلحاطة 
ثم يتساءل هل يمكننا بالفعل البحث في معاني . اللغوية، والكلمات التي تشكل بنية لهذه الملفوظات

، وهو 16الكلمات والملفوظات مكتفين في ذلك بالمالحظة التي تقف عند حدود المظهر الخارجي؟
شد حدة فتشومسكي ينعت تصورهم هذا يتفق في هذا مع وجهة نظر تشومسكي الذي جاء نقده أ

نهاية ميتة يريدون أن يقيدوا أنفسهم تماما "... بالعجيب واالنتحاري؛ إنه تصور يقود إلى 
تفترض مسبقا فهما لطبيعة النظام "في حين أن هذه الدراسة  17"بدراسة األداء والسلوك اللغوي

فهم النظري لنظام معرفي ما يمكننا المعرفي الموضوع لالستخدام، فبإعطائنا مستوى معينا من ال
دراسة وبطريقة مثمرة كيف يمكن للنظام المعرفي أن يستخدم، وكيف يتداخل مع أنظمة معرفية 

 .18"أخرى

لكي يتسنى لنا إعطاء تحديد دقيق لكل : "من جهة أخرى إلى القولكما يذهب بلومفيلد 
عالم المتكلم، بيد أن سعة المعرفة صيغة لغوية، يجب أن نمتلك معرفة علمية دقيقة بكل ما يشكل 

تحديد؛ أسماء النباتات والحيوانات "، فإذا كان باإلمكان 19"البشرية هي اآلن جد محدودة
بواسطة التحديدات التقنية ألهم النباتات والحيوانات، فإننا نعدم الوسيلة الدقيقة التي تمكننا من 

وهذا النوع من . ال لم تصنف بدقةالتي تختص بأحو" الكره"أو " الحب"تحديد كلمات أخرى 
  :يصل بلومفيلد إلى النتيجة التاليةو ؟20."الكلمات هو الغالب

   21"الداللة هي نقطة ضعف الدراسة اللغوية"

اقتنعوا بضرورة استبعاد الدراسة  -من أقطاب المدرسة التوزيعية-إن تالمذته فيما بعد ثم 
عديم األهمية أو قليل الشأن، بل إليمانهم بأن الوصفية للمعنى استبعادا كليا، ليس ألن المعنى 

المعنى ال يمكن إخضاعه لهذا النمط من الدراسة التي ال ترضى عن الوصف العلمي الدقيق بديال، 
ومالوا إلى ضبط السياقات المختلفة التي يظهر فيها العنصر اللغوي، أي تسجيل توزيعه في 

ائلة بضعف الدرس الداللي ترتبت عنها تبعات وجهة نظر بلومفيلد هذه الق. السلسلة الكالمية
خطيرة أثرت سلبا على علم الداللة تحديدا واللسانيات عامة، علما أن اللسانيات قطعت أشواطا 
معتبرة في دراسة اللسان البشري حتى ارتقت إلى مصاف العلوم النموذجية القائدة، فالينز يرى أن 

الدرس الداللي نقطة ضعف الدراسة اللغوية؛ نظرة  نظرة بلومفيلد هذه إلى الداللة والتي تجعل
  .بكثير من التشاؤم -حسب العبارة التي أطلقها الينز-تتسم 
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مرد تشاؤمه هذا اقتناعه بأن تقديم تعريف دقيق لمعنى الكلمات يفترض " ويمكن تفسير
مثل تصنيف  22"وجود وصف علمي للموضوعات، للوضعيات، وللمسارات التي تحيل عليها

، )الخ...برية أم بحرية، أليفة أم مفترسة، من الثديات أم بيوضة أم ولودة،: انات إلى حيواناتالحيو
، أيضا تصنيف النباتات بحسب )هي آكالت اللحوم أم األعشاب(أما من حيث النظام الغذائي 

إلخ فإذا كانت أسماء النباتات وأسماء ...نباتات برية أم بحرية أم منزلية،(وسطها الطبيعي 
حيوانات هذه تخضع للوصف التقني الدقيق من خالل العودة إلى البيولوجيا؛ فإنه بالنسبة للغالبية ال

العظمى من الكلمات الموجودة في اللغة المتداولة ليس األمر كذلك، ويضرب بلومفيلد أمثلة عن 
  . والكره كلمات مرتبطة المشاعر اإلنسانية كالحب

ما كان له أن يضعف من عزيمة علماء "الداللة  ومهما يكن فإن موقف بلومفيلد من علم
وال أحد من تابعيه  ال هو"والدليل في نظر الينز أن  ! 23"اللسان في دراستهم للغة، غير أنه فعل

فبعد أكثر من ثالثين سنة من  24."قدم إسهاما إيجابيا لنظرية الداللة وال حتى للتحليل الداللي
صوره لعلم الداللة، ووقف عند األسباب التي دفعت به الذي عرض فيه ت) Language(صدور كتابه 

دراسة الداللة أهملت من قبل، المدرسة البلومفيلدية، وكانت " إلى اتخاذ ذلك الموقف السلبي فإن
، وبما أن الدرس الداللي 25"كثيرا ما تحددها على أنها خارجة عن اللسانيات بمعناها الحقيقي

مذته أسقطوا التحليل الداللي وأقصوه من مجال اهتمام يشكل موضع قصور اللسانيات، فإن تال
قد ذهبوا بعيدا في تأويل كالم أستاذهم، فهذا ال يعني  ة بلومفيلدإذا كان تالمذ. اللسانيات ككل

بلومفيلد ذاته لم "أبدا حسب الينز دائما أن بلومفيلد قد ألغى الدراسة الداللية جملة وتفصيال 
االهتمامات ... بنية لغة ما بإهمال كلي لمعنى الكلمات والجمل يشر قط إلى أنه باإلمكان وصف

الداللية كانت مرتبطة بمهمة تحديد وحدات الفونولوجيا والتركيب، ولم تكن متعلقة بتاتا 
وهذا الجزء من النحو كان دراسة . بخصائص القواعد أو المبادئ المتحكمة في تآلفها الجائز

  26."شكلية محضة، بعيدا عن علم الداللة

صياغة مبادئ التحليل الفونولوجي "واصل تالمذة بلومفيلد في االتجاه ذاته فسعوا إلى 
وفي االتجاه ذاته سار هاريس فيما بعد في كتابه  27."والتركيبي دون العودة إلى علم الداللة

، وبما أن 1951عام ) Methods Of Structural Linguictics" (مناهج اللسانيات البنوية"
فقد جاء في كتابه ) أحد معاونيه وزمالئه و فيما بعد(كان من بين تالمذة هاريس تشومسكي 

تصور مشابه لما ذهب إليه  1957الذي نشره عام ) Syntactic Structure" (البنية التركيبية"
ما يزال متمسكا بأن فونولوجيا وتركيب لغة ما كانت "...هاريس وبلومفيلد من قبل، فبلومفيلد 

   28."أن تظل كنظام شكلي بحت دون العودة إلى االعتبارات الدالليةتوصف وال بد 
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التأويلي وعلم الداللة ) Semantics) Generative لتشومسكي علم الداللة التوليدي .3

 ): Semantics) Interpretativeلليكوف 

دعوة إلى أن ترصد مجموع يذهب أصحاب االتجاه التوليدي إلى إن النظرية اللغوية م
ولهذا فهي تفترض أن المتكلم، حين ينتج . التي تتحكم في الربط بين األصوات والمعانيالقواعد 

  : متواليات لغته ينطلق من تمثيلين أولهما تمثيل صوتي وثانيهما داللي

 يعكس الكيفية التي تؤدى بها الجملة صوتيا: التمثيل الصوتي  

 يعكس المعني الذي يمكن أن تفيده الجملة : التمثيل الداللي  

من هذا المنطلق تجتهد النظرية اللغوية للكشف عن اآلليات التي يتم من خاللها إسقاط 
بعبارة استعارية، فإن على النظرية أن ترصد كيفية "المعاني فيما يقابلها من صورة صوتية، و

البحث في الجانب الداللي في مدرسة النحو التوليدي يقوده  29..."األصوات بالدالالت" امتالء"
ن لغويان عرفا بمقاربتهما لمشكلة الداللة مع اختالفهما في درجة هذه المقاربة، هما علم تيارا

). Generative Semantics(وعلم الداللة التوليدي  )Interpretative Semantics(الداللة التأويليذ 
؛ لم يكن للداللة حضور، 1957في النموذج األول للنحو التوليدي لتشومسكي الذي قدمه عام 

" المكون الداللي"هذا الغياب للمعطى الداللي نتجت عنه موجة من االنتقادات التي اقترحت إدماج 
ومحاولة كاتز ) Katz & Fodor( 1963في بنية النحو بالنسبة لمحاولة كاتز وفودور عام 

، وحين ظهر النموذج الثاني في النحو التوليدي 1964عام ) Katz &Postal(وبوسطال 
، المكون الداللي اعتلى موقعا داخل بنية النحو، غير أن هذا المكون جاء 1965لتشومسكي سنة 

استلهاما من كل هذا، نظرية داللية سميت  1972وصاغ كاتز عام . دوره محصورا في التأويل
علم الداللة التأويلي، وبعده قدم تشومسكي وجاكندوف نموذجا يختلف قليال عما قدمه كاتز، 

وقد عنيت كل هذه األعمال بربط المكون الداللي بالمكون التركيبي، . بدورهوهذا النموذج تأويلي 
يقف الينز مطوال عند الدور الذي و 30".توليديا"، فيما اعتبرت الثاني "تأويليا"واعتبرت األول 

تمنحه اللسانيات التوليدية التحويلية لعلم الداللة، فدوره في نظرية تشومسكي محدود جدا؛ فإذا 
، فإنه من الصعوبة )Interpretation Rule(داللة في نظر تشومسكي يتمتع بدور التأويل كان علم ال

بمكان رسم قواعد عامة وموحدة لتأويل أي جملة من الجمل اللغوية، ففي قول أحدنا لصديق قد 
  :أخلف وعده

  لم تأت البارحة -

  لم تأت البارحة -

  لم تأت البارحة -
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غير أن ، موحدة، وستكون الجمل الثالث تحمل المعنى ذاته فإن الوظيفة التأويلية هنا ستكون
أحدنا قد يتلفظ باألولى مستفسرا مستفهما، وبالثانية مؤكد مقررا، أما الثالثة فقد يتلفظ بها 

وهذه الوظائف التأويلية جميعها لن تبوح بها هذه األبنية اللغوية، وإنما نبرة . متعجبا مندهشا
كات اليد ومختلف اإليماءات وحركة بقية الجسم هي األقدر على الصوت ومالمح الوجه وكذا حر

  . الكشف عن داللة هذه الجمل الثالث

  ،)Interpretative Function(المكون الداللي ووظيفة التأويل : 3-1

يعتبر المكون التركيبي في علم الداللة التأويلي المكون المركزي في النحو، وتكمن وظيفته 
، أما المكون الداللي، والمكون الصوتي فيضطلعان على غرار )Function Generative(في التوليد 

وتشومسكي حينما وصف البنى Interpretative Function(،1(المكون التركيبي بوظيفة التأويل 
  :المثال التاليالتركيبية للنحو التفريعي، ضرب 

1( The Man Hit The Ball )قذف الرجل الكرة(.  

النحو التفريعي الذي يقوم على استرجاع مفهوم توليد الجملة المبنية وبين من خالله مفهوم 
باإلمكان أيضا توليد جمل أخرى بالنظر إلى القواعد علما أنه (للمعلوم والجملة المبنية للمجهول 

  : على التوالي) التي تتحكم في بناء الجمل في اللغة اإلنجليزية

2( The Man Hit The Ball )قذف الرجل الكرة(.  

3( The Ball Was Hit By The Man )الكرة قذفت من قبل الرجل(.  

هاتان الجملتان بالنسبة لتشومسكي متساويتان من حيث المعنى بالنسبة للناطقين باللغة 
كل قواعد بنية الجملة كانت خالية من السياق، "اإلنجليزية، أو متقاربتان دالليا، ويالحظ الينز أن 

  :تاليبمعنى أن جميعها اتخذت الشكل ال

  ع  ←س 

س عنصر أحادي وع عنصر أو سلسلة من العناصر، ال توجد إحالة على السياق  بحيث إن
ومن ثمة يقترح الينز تمثيل العناصر السياقية الغائبة  31."الذي أعيدت فيه الكتابة س على شكل ع

  : في نظرية تشومسكي وتالميذه في القاعدة التي يصوغها كما يلي

  ي -ق/ ع ←س 

ي إلى و على أساس أن س تعاد كتابتها على شكل ع في السياق ق إلى اليسار، و تقرأ"(
هي تمثيل من خالل قاعدة سياقية ). هناك إمكانيات كثيرة لتمثيل المحددات السياقية –اليمين 

وهذا القالب أو النموذج الصوري الذي يقترحه الينز واحد من  32."دقيقة، قالب من هذا الشكل
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فمن وجهة النظر الشكلية هذه ، عادة صياغة العناصر السياقية صياغة علميةالنماذج الممكنة إل
نوعا  - على حد تعبير الينز-) Context Free Grammar(يمكن اعتبار النحو الخارج عن السياق 

 : لنحوية الدقيقة يمكن صياغته كما يلياخاصا من السياقات 

  ي - ق/ ع←س

كلية حسبه، وباإلمكان إضافتها مع أي جنس من بحيث إن المتغيرات السياقية ق وي أهملت 
فالنظرية الداللية التأويلية بنت منهجها على فرضية مؤداها أن المتكلم المستمع المثالي  33.الجمل

للغة أثناء أدائه الفعلي للكالم أو تلقيه له، يفسر الجمل على نحو تركيبي، أي أنه يقوم بعملية 
معاني الوحدات المعجمية والمكونات . األركان التركيبيةإسقاط معاني المداخل المعجمية على 

 Semantic( "السمات الداللية"يمكن أن تحلل إلى مفاهيم أبسط تمثلها " مفاهيم"الكبرى تعد 

Markers( لمميزاتاو )Distinguishers( فالسمات الداللية، والمميزات هي األبجدية الداللية التي ،
حيث تمثل المميزات ما هو خاص في معنى وحدة معجمية، وتمثل تؤلف منها القراءات المميزة، ب

. السمة الداللية ما هو نسقي أو عالئقي في المعنى، أي ما يربط بين المفردة والمفردات لألخرى
، تحصر )Standard Theory(لتشومسكي " النظرية الموحدة"هذه األطروحة، إلى جانب 

جرائي للبنية العميقة دون سواها، ولذلك فإن كل التفسيرات الداللية للتركيب في المجال اإل
ية التي يقدمها المكون الداللي تتوفر في مستوى البنية العميقة، أما التحويالت المعلومات الدالل

ومن ثمة . التي يحتمل إجراؤها على هذه البنية، فلن تغير شيئا من المحتوى الداللي للتركيب
ة فالبنية الداللية هي في عالقة أحادية مع المعاني، أي التمثيالت الداللية المشتقة من البنية التركيبي

  .بوساطة قواعد اإلسقاط، فالمعنى هو إذن رهين البنية اللغوية ورهين نظامها الداخلي أيضا

فتدمج التحليل التركيبي في التحليل الداللي، ) 1963(أما النظرية التأليفية لكاتز وفودور 
والمزاوجة بين جملة ما ومعنى ما ليست مباشرة، إنما تمر عبر البنية التركيبية والمضمون 

معجمي للجملة، فلتحديد البنية الداللية يجب أوال تخصيص معاني الوحدات المعجمية، ال
وتخصيص القواعد التي تعمل على البنى التركيبية لبناء معاني المركبات والجمل انطالقا من معاني 

م الوحدات المعجمية ثانيا، أما المزاوجات بين الوحدات المعجمية وتمثيالتها الداللية فتكون معج
والقراءة تمثل معنى من معاني الوحدة المعجمية،  .اللغة، وكل مدخل يحتوي على قراءة أو أكثر

قواعد "والقواعد التي تبين القراءات لعبارات أوسع باالعتماد على قراءة المكونات تسمى 
التي تسقط قراءة الصرفيات على قراءات المركبات أو الجمل ) Projection Rules" (اإلسقاط

محدود الة بذلك قدرة المتكلم على إسقاط معاني الجمل والمفردات التي تعلمها على العدد المفسر
  34."من جمل اللغة

  :التحويليين على الفصل بين التركيب والداللة اعتراضات بعض: 3-2
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 The Role Of Semantics In(في كتابه ) Mac Kawley(التحويليين من بينهم كاولي  بعض

A Grammar (زوهارم )Harms ( في كتابه)Universal Linguistics Theory(  شككوا مؤخرا في
صحة هذا الفصل، واعتبروا التركيب والداللة مترابطين ومتداخلين، ثم إن النظرية الداللية لكاتزو 

فالنظرية قد اكتشفت من جديد علم الداللة األرسطي الذي . فودور أثارت عددا من االعتراضات
واختالفها النوعي، فالنموذج الذي  كلمة ما هي محددة من خالل جنسها القريب، انطالقا منه، فإن

فهما  35.السمات والمحددات: يقترحانه ال يستطيع االشتمال إال على هاتين األداتين الدالليتين
يقصيان المقام ألنه استناد إلى معرفة غير لغوية للعالم، لكن السمات التي يعتمدون عليها؛ تصنف 

المقام المطرود من باب الجملة، "اللغوية التي تكتسبها من المرجع وبالتالي فإن  غير المعرفة
  36."يدخل من نافدة الوحدات المعجمية

علم الداللة التوليدي يرفض عالنية إدراج سياق الحال وكل العناصر غير اللغوية المساهمة 
ة جادة، وال نملك معطيات ال نملك معرف"في إنتاج الخطاب ضمن التحليل اللغوي؛ ويرى أننا 

لمقام الخطاب، غير أن  37"مسبقة أيضا كافية وأكيدة تكون بمثابة المنطلق نحو تأسيس نظرية
ل الداللية ئأعاد النظر في بعض المسا) LAKOFF G( علم الداللة التأويلي فيما بعد مع ليكوف

ي أدخلها ليكوف وزمالؤه في التي أهملتها النماذج التوليدية السابقة، وتتلخص هذه التصويبات الت
  38 :أربع نقاط أساسية من أهمها

 االهتمام بالمرجع  

 االهتمام بالنبر والتنغيم والتفخيم  

  أو التضمن(االهتمام باالقتضاء(  

 دراسة حروف الكم وأدوات النفي .  

  ): Logical Semantics(علم الداللة المنطقي  .4

، أوما )Formal Semantics(لة الصوري علم الداللة المنطقي أو كما يسمى أيضا علم الدال
دراسة المعنى "...، يعرفه الينز بقوله إنه)Pure Semantics(يصطلح عليه علم الداللة الخالص 

أن المناطقة ينزعون نحو التضييق من معنى هذا المصطلح  غير ،39"باالستناد إلى المنطق الرياضي
طلقونه على دراسة المعنى، أو على ترجمة فعلم الداللة المنطقي ي. مقارنة مع جمهور اللغويين

، أما كارناب فيميل إلى تسميتها "لغات"التعابير اللغوية في أنظمة منطقية مصطنعة يطلقون عليها 
   .)Modern Logic(بعلم الداللة الخالص وهو أحد تخصصات المنطق الحديث 

 :الداللية للغات الطبيعية للظواهر الصياغة الرياضية المنطقية: 4-1
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الداللية  لبعض الظواهر )Formalization(جهود حثيثة تبذل لبلوغ صياغة رياضية منطقية 
ولئن كان علم الداللة يتموضع في اللسانيات . للغات الطبيعية ضمن ما يعرف باللسانيات الرياضية

 علم الداللة يشكل إنف"الرياضية بعد النحو بحيث يعتبر النحو المستوى األول في وصف اللغة؛ 
الجزء األهم في نظرية اللسانيات العامة، غير أن علم الداللة أخذ يتراجع إلى الدرجة الثانية بعد 

يبدو اآلن أنها بحاجة "بيد أن اللسانيات الرياضية غيرت نظرتها تجاه علم الداللة إذ  40".النحو
ية لعلم الصياغة الرياض"ومن ثمة فإن  41."إلى أن تكمل بمستوى ثان أعلى، هو علم الداللة

الداللة للغات االصطناعية كانت منذ أمد بعيد مستحسنة، وإجراء متداوال في المنطق؛ بينما األمر 
حديث العهد في اللسانيات بحيث أول محاولة حققت كانت بغرض إيجاد معالجة تكون بمثابة 

فصال بعينه  صياغة منطقية التي أفرد لها الينز صياغة معنى الجملة 42."قطيعة مع المنهج التقليدي
، ظهرت بفعل التأثير )Formalization Of Sentense Meaning(" صياغة داللة الجمل"أسماه 

، وكانت حينها تسعى إلى صياغة البنية 1960الشديد لنظريات معنى الجملة ابتداء من سنة 
ولى األالداللية للغات ضمن التيار التوليدي التحويلي التشومسكي وغير التشومسكي، المحاولة 

كانت مع نظرية المعنى لكل من كاتز وفودور التي تولدت عن النموذج الكالسيكي لنظرية النحو 
 .التوليدي التحويلي لتشومسكي

على يد ريشار  1960أما النظرية الثانية، فهي محاولة نشأت هي األخرى في أواخر سنة 
تعد هذه المحاولة من  واليوم،. ، وتطورت على يد التابعين له)Richard Montague(مونتاج 

المقاربات الواعدة؛ التي تعمل جاهدة من أجل دراسة مضمون قضايا الجمل، مستخدمة في ذلك 
يقول الينز واصفا هذه األدوات الرياضية التي تهدف إلى صياغة . أدوات رياضية دقيقة ومحددة

الصوري الحديث هو يجب التركيز، في الوقت نفسه، عل أن علم الداللة " :المعنى اللغوي للجمل
موضوع تقني، بحيث يعسر استيعابه دون استيعاب المفاهيم الرياضية وكذا الرموز التي تعد جزء 

كما يوضح أنه على الرغم من أن علم الداللة الصوري قد يستعمل بمعناه الواسع لإلحالة  43."منه
في استخدامه في أيامنا  على مجموع المناهج التجريدية التي تعنى بدراسة المعنى، إال أنه يشترك

 Truth-Conditional(هذه مع شيء من اإلحالة على التصور الخاص بعلم داللة شروط الصدق 

Semantics(،44  والذي يهدف إلى بناء لغات صورية)FORMAL LANGUAGES" ( من قبل
يتناول  علم الداللة الصوري، بهذا المعنى،... المناطقة، والتي طبقت مؤخرا على اللغات الطبيعية

  45."على أنه مكمل للتداولية التي كثيرا ما ُتعرف على أنها دراسة الملفوظات الفعلية

  

  

  ):Models Theory And Truth Conditions(نظرية النماذج وشروط الصحة : 4-2
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من بين هذه الجهود الرامية إلى صياغة معنى الجمل ما تقوم به نظرية النماذج وشروط 
فهي ال تندرج ضمن علم الداللة اللغوي، ). Models Theory And Truth Conditions(الصحة 

بمعنى أنها خارجة عن مجال اللسانيات، وإنما تمت بصلة إلى علم الداللة المنطقي، بمعنى أنها، 
 "...تدخل في مجال المنطق مثلها مثل باقي النظريات التي سنأتي على ذكرها، إنها ومثيالتها 

ت التي تهدف إلى دراسة الداللة دراسة صورية أي شكلية باالعتماد على تدخل في إطار المحاوال
والمنطق يعالج مسألة الداللة، غير أنه  46."األدوات والعمليات الحسابية التي تعود إلى المنطق

دون الملفوظات، فهو يرتبط إذن بداللة القضايا داخل النظام " الجمل"يركز على وصف 
 Verificationalist Theory Of) (أو إثبات صحة المعنى(ة التحقق نظري تنضاف إليها 47.اللغوي

Meaning(، نظرية شروط صدق المعنى و)Theory Of truth-Conditional Meaning .( بالنسبة
مفهوم فلسفي كثير ) Verifiability(، نشير بداية إلى أن مفهوم إثبات الصحة نظرية إثبات الصحةل

فة التحليلية الحديثة، وأداة يعول عليها الدارسون في علم الداللة التداول في المنطق وفي الفلس
، بمعنى هل هذه الجملة اللغوية أو تلك صادقة من حيث )Truth(الصوري، وتعالج مسألة الصدق 

المعنى أم ال؟ وهي محاولة ارتبطت في بدايتها بالحركة الفلسفية التي عرفت باسم الفلسفة 
  ).ها أعضاء حلقة فيينا وتلت مباشرة الحرب العالمية الثانيةالتي قاد(الوضعية المنطقية 

 Modern(لقد كان لها أثر بالغ وجلي في تطوير علم الداللة الفلسفي الحديث 

Philosophical Semantics( ولقد كان كثير من مناصريها، خاصة منهم كارناب وهانس رايشنبخ ،
تمخضت عنها مناهج علم الداللة الصوري  نشطين في بناء أنظمة لتحليل اللغة، هذه األنظمة

الحديث هذا من جهة، وكثرة العيوب والمآخذ التي سجلت على الوضعية المنطقية هي التي دفعت 
 )Investigation(هذا األخير الذي احتوى كتابه (بمناصري هذا المذهب، مثل رايل وفتغنشتين 

إلى ) Ordinary Language Philosophers( أعماله المتأخرة والمعروفة باسم لغة الفالسفة العادية
يقول رايل عن نزعة إثبات الصحة، . االستعانة بالمعنى في توضيح بعض فرضياتهم من جهة أخرى

ساعدت على إبراز أهمية الحدث المتمثل في أن جميعنا يقول صوابا وبطرق " إنها فعال 
ة الوضعية المنطقية، وهو أير اعتد الينز بالصيغة الشهيرة ألحد أبرز أقطاب الفلسف 48."شتى

)Ayer(جملة ما هي دالة فعليا لشخص ما، فقط "هذه الصيغة مؤداها أن . ، لشرح هذا المعيار
غير أن هذه الصياغة التي  49."إذا، كان يعرف كيف يتحقق من صحة الفرضية التي جاء معبرا عنها

هو  50نى الجمل أو القضايايضعها أير بين أيدي الدارسين البد أال تصرف أذهاننا إلى أن مع
الطريقة التي يتحقق من خاللها من صحة محتواها، وإنما تزودنا هذه الصياغة بصنف خاص من 

يستعين بمفهوم إثبات صحة  -خالص وهو لغوي- الينز  .المعنى، وهو الداللة الواقعية أو الفعلية
الختبار صحة داللة الجمل  المعنى، ويدرجه في نظريته المسماة علم الداللة اللغوي كمعيار مكمل

  .اللغوية من عدمها
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  ): Use Theory( نظرية االستعمال لفتغنشتين. 5

فإن الينز يبدي في أكثر من موضع إعجابه بأفكار صاحبها الذي  51أما عن نظرية فتغنشتين
يكية هذه النظرية التي يحبذ الباحثة اللغوية األمرأثر في اللسانيات اإلنجليزية ككل أكثر من غيره، 

في ) Words Game Theory" (نظرية لعبة الكلمات"أن تطلق عليها اسم ) Hintikka.J(هاينتيكا 
 Semantics Of(بـ  محاولة حديثة لها تسعى من خاللها إلى استثمار نظرية فتغنشتين عنونتها

Words Game Theory.(52  أما بريكل)Brekle.H ( نظرية استعمال الدالالت"فيسميها "
)Theorie De L’utilisation Des Significations( وإن كنا في واقع األمر ال نستعمل الدالالت ،

وإنما نستعمل الكلمات والمفردات التي تكون محملة بالدالالت، فتتغير هذه الدالالت بتغير 
  .استعماالتنا للغة في سياقات مختلفة

ال تسل عن ": لشهيرة التاليةنظرية االستعمال يصوغها فتغنشتين مختصرا إياها في العبارة ا
، هي دعوة )Don’t Ask For The Meaning; Ask For The Use" (المعنى؛ سل عن االستعمال

صريحة إلى عدم االهتمام بمعنى الوحدات اللغوية، ألن معنى الكلمة بالنسبة له ولكل الوضعيين 
يدات والتعريفات المسبقة استعماالتها، ومن ثم فإن البحث عن المعنى من خالل التحد؛ الجدد هو

والماهيات دون االستناد إلى الواقع االستعمالي؛ سيدخلنا في بوتقة الميتافيزيقا، وفي تحديدات 
جديدة أكثر دقة تذهب إلى حد صيغة ين يقدم اغير أن فتغنشت. عقيمة على حد تعبير كارناب

معنى لها إال في ضوء  الكلمة ال." ليست للكلمة داللة وإنما لها استعماالت فحسب: "القول
هذا السؤال طرحه صاحب  53.تأدياتها، من ذا الذي يمنح الحياة لإلشارة؟ إنها تحيا في االستعمال

النظرية مردفا إياه بجوابه، فالحديث عن مدلوالت الكلمة أو الجملة بعيدا عن توظيفها المتعدد 
ي نظر فتغنشتين؛ خطأ تعدد معطيات عالم الخطاب، والمتجدد تجدد مالبسات الواقع يعد ف

   54.منهجيا أوال، وخطأ في طريقة الطرح ثانيا

هذا التصور كثيرا ما أطراه الينز ودعمه، ففهم كل واحد منا مفردات وتعابير معينة، يختلف 
ة التواصل اللغوي، ضيقليال أو كثيرا عن فهم اآلخر للمفردات أو التعابير نفسها، وهكذا فإن فر

فرضية يتضح من "ت اللغوية تستوعب معاني اللغة بالطريقة نفسها التي تفترض أن المجموعا
هاجس معرفة هل أذهاننا تتقاسم المفاهيم والتحديدات من ثمة فو 55."لحظة إلى أخرى أنها خاطئة

ثم  56.نفسها لألشياء؟ هاجس سيظل قائما ال نستطيع اإلجابة عنه إال إذا وظفنا مفهوم االستعمال
بعدما اختبر النظرية في أطروحة -رية االستعمال كما يسجل ذلك بريكل إن الشيء اإليجابي في نظ

قدرتها على أن تضع لكلمة أو لدليل لغوي ما، استعمل  - له وتأكد أنها حققت بعض النتائج الهامة
الشروط التي يمكن له أن يستعمل فيها بطريقة سليمة، "بأسلوب ما أو حتى بالنسبة لكل تأدياته 

   57."المعايير الداللية المحددة من السياق االجتماعيبمعنى بالنظر إلى 
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الحديث عن المعنى في تصور هذه النظرية مرهون بالحديث عن االستعمال ال محالة، والمعنى 
هو االستعمال؛ فهما مترادفان، هذه الفكرة ال ينفيها الينز لكنه من جهة أخرى ال ينفي المعنى 

لمات قبل أن تدخل في االستعمال ويحتويها سياق المعجمي أو الذاتي الذي تحيل عليه الك
 البحتة أوال علم الداللة بالنسبة لالينز البد أن يعتد بالدالالت اللغوية أو المعجمية. المقام

)Meaning Dennotative( ثم يتعداها إلى الدالالت السياقية ،)Contextual Meaning ( أو
لك أن الدراسات اللسانية اليوم ال تبحث في الملكة ، ذ)Connotative/Lexical Meaning(اإليحائية 

إذا كانت "  اللغوية فحسب وإنما تجتهد في وصف الملكة التبليغية التي هي عمود فعل التواصل
التحليالت اللغوية قد مالت منذ فترة طويلة إلى وصف أداء لغوي واحد، فاالهتمام أصبح يولى 

 58."لفة الممكنة لهذا األداء شيئا مفروضا ومستلزماشيئا فشيئا لالستعماالت التبليغية المخت
فصال  -الذي ضمنه تصوره لهذا العلم-والدليل على ذلك أنه أفرد في كتابه في علم الداللة اللغوي 

ال تسل عن : المقولة الشهيرةأن منفردا لكل من المعنيين، ويذهب رايل في أحد مقاالته إلى 
، وأتمنى أن تكون كذلك، نصيحة للفالسفة وليس ربما تكون"المعنى؛ سل عن االستعمال 

إذن ليس للكلمة معنى إال من خالل وجود قواعد تشكل استعمالها،  59"للمعجميين أو المترجمين
فقواعد االستعمال هي ما إذا كانت الكلمة مستعملة بطريقة سليمة أم ال وفقا للشروط االجتماعية 

   .والثقافية

 :خاتمــــة

غير وافية، فمفاهيمها اإلجرائية لم توفق في استيفاء المستوى الداللي تلك النظريات تظل 
مما يجليه قلة اهتمام الباحثين بقضايا الداللة تحليال  واحتواءه، وعجزت عن استكناه عمقه،

وتنظيرا، كما تجليه قلة المصنفات في البحث الداللي مما يفسر قلة اهتمام الدارسين بهذا العلم 
نيات لم تعر الداللة االهتمام الذي يجب، وأسقطت هذا الوليد الشرعي من حقل وبقضاياه، فاللسا

، واضحى حال الدراسات الداللية المعاصرة ال يرمي إلى .اهتمامها وكأنه االبن غير المرغوب فيه
بناء مذهب للدالالت، وال يهتم بتقديم وصف علمي للدالالت الغوية وإنما ما حصل فعال انها 

وهذا ما يجعلنا في حالة مفارقة، العديد من . ة الداللة، وتناءت عن وصف بنيتهاتحررت من دراس
أمهات الكتب في اللسانيات التي ظهرت في الثالثين سنة األخيرة ال تعير علم الداللة اهتماما، وإن 
فعلت فهو اهتمام بسيط متواضع، كاللسانيات األمريكية مثال التي تبنت وألمد بعيد المبدأ القائل 

  .بضرورة تحليل اللغة دون االعتداد بالداللة

ومرد ذلك طبيعة الموضوع الذي يعالجه علم الداللة؛ فإذا كان موضوعها الداللة أو المعنى، 
فإن هذا المعطى الجوهري هو منتهى كل العلوم والمعارف؛ فالداللة هي موضوع تشترك فيه 

فهو . واألدب والشعر والرقص والتمثيلالفلسفة واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس، 
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الخ، وهذا ... يتعدى العلوم اإلنسانية إلى العلوم التجريبية والدقيقة كالمنطق والطب والرياضيات
أضف . ما يجعل الموضوع متشعب العناصر، مترامي األطراف، يتجاذبه عدد كبير من التخصصات

رة األساسية في اللسانيات تتمحور في الداللة إلى ذلك أنه من بين مشكالت البحوث الداللية أن الفك
وبسبب هذه األهمية ذاتها كان تعريفها من أصعب التعريفات، كما أن إهمال التحليل الداللي مرده 
إلى تخوف اللغويين من عدم امتثال علم الداللة لمبادئ التحليل العلمي والمتمثلة في الموضوعية 

المستويات اللغوية الحتوائها على عناصر فوق مقطعية  والصرامة العلمية التي خضعت لها بقية
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 تحقيق ودراسة فنية :حياته وشعره ،علي بن الخليل
Ali Bin Al-Khalil, His Life and Poetry: A Technical Study and 

scrutiny 
  

  *أحمد عبد الكريم الملقي

  

  25/6/2019 تاريخ القبول   13/1/2019 ستالمتاريخ اال

  ملخص

محور حِثهذا الب علي الَخ بنليلوهو ، شاعر له في  كان كبير ْأنالَقشالّث رناني الهير ِت، وقد اْخجري
دون ما قيَل ه لكثرِةغير عن هندقِتز .احُثوالب هنا يديواِن سعى إلى جمعه الشعري الضائع مع من ِم ا ضاع

جمع إلى  عى الباحُثس حقيق ذلكولَت. ، ودراسِة بعض ما جاَء فيِه لدحض ذاك القول أو إثباِتهنا العربيراِثُت
 تناثرفي ُأِشعره المِبُتالُك هاِتمأبياٍتستة و إلى مائٍة َل، فتوص سيرّتبها حسب منهج ُنينايا هذا ه في َثبي

حِثالب .َلوتوص حث إلى خاتمٍةهذا الب اها أنمؤد علي بن الخليل ا عاَقماجًن رًاشاِع كانالَخ رمر في شه باب
  .نابعة من خوِفِه من الِعقاب إذ إنَّه عاد بعدها إلى ما كان عليه من الَلهو والمجون ًةتوب علنَأوقد 

  .علي بن الخليل، كتاب األغاني، األدب العباسي: الكلماُت المفتاحيُة

Abstract 
This research focuses on pursuing Ali Bin Al-Khalil, a poet who had a great impact 

in the second century AH. He was extremely selected due to what was said about his 
heresy. The researcher here endeavors to collect his lost poetry library in addition to 
what has been lost of our Arab heritage, and study some of what came to refute that 
statement or prove it. For this purpose, the researcher seeks to archive his poetry 
scattered in the mothers of books, selecting one hundred and six verses that will be 
chronologised according to the methodology shown in the folds of this research. The 
research concludes that Ali Ibn Al-Khalil was a profligate poet who was addicted to 
Alcoholic in his youth. He has declared repentance stemming from his fear of 
punishment afterwards. However, he then returned to his buffoonery and dissolution. 
Keywords: Ali Ibn Al-Khalil, The Book of Songs, Abbasid Literature. 
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  تـــــــــوطئـــــــــــــة

ا كانلم الشعر سيد الَق فنونِل ول كاناألدِب ا زام دراسُةعلى الباحثين في ميدان نتاج 
الشك اّلة أولِئعراء وخاصِن ذين ضاعتاجهم مع ما ضاع راِثُت منوقد انَت. نا العربيهى بي المطاف 

 كره الذي َذديواَن أجد أن دون قاويلمن اَأل ه الكثيرحوَل ُأثيرْت عباسي األغاني إلى شاعر في كتاِب
أّن هرسْتالِف صاحبورقٍة ِةه في مائفقد ضاع ، الدن ِنِم يوان مع ما ضاعرِبتاج الع ن ِمو. عريالش

قمُت إذ ،البحُث نا بدَأه وأبياِت أخبارِه بجمعه الشْثعرية المفي ُأ تِةبإلى  وقد توصلُت. تِبلُكهات ام
على دراسِة شعر علي بن الخليل دراسًة فنيًة  هاحقيِقها وَتعرِض من خالل سأعمُل أبياٍت ستِةو مائٍة

تكِشف الستار إلى حد ما عن شخصيِة هذا الشاعر ومالمح شعره، وربما السبب الذي أدى إلى 
. ا وتهميِشها في تاريخ األدِب العباسي خاصًة والعربي عامًةاختفاِء الكثير من أشعاِره، أو طمِسه

 :اآلتية طواِتفق الُخِو الخليل بن علي رأيت ترتيب شعروقد 
  .تم ترتيب األشعاِر ِوفق الروي الذي اعتمدُت فيه التَّرتيب الهجائي للحروِف العربية. 1

  .مت عليهالذي ُنِظ الشعري بعده البحر ، وذكرُترقمًا أو قصيدة أعطيُت كلَّ مقطوعٍة. 2

 .هامضبوَطَة الشكل، مع ترقيماألبياَت أْثبتُّ . 3

التخريج، بادئًا بالمصادر التي اشتملت على القصيدة ُكلِّها أو معظمها، ثم ذكرُت  مظان ُتبّتر. 4
  .المصادر التي اشتملت على أبياٍت معدودٍة منها

  .فةختِلالم صادِرها في الموروِد ترتيِب حسب األبياَت خريجالتَّفي  أوردُت. 5

  :أشرُت إلى ن رقم كلِّ بيٍتمأرقامًا، وِضأو المقطوعِة  القصيدِة داخَل أعطيُت األبياَت. 6

  .صادِرالم بين واياِتفي الر االختالِف -أ

  .ريبِةاأللفاظ اللَُّغوية الَغ شرح -ب

 علي بن الخليل

 ترجمُته  

 زيد، مولى ي)2"(أحد شعراء الكوفة وظرفائهم"، )1(سنى أبا الحكّنة يوَفهو رجل من أهل الُك
بن مزيد الش3(يباني( ،"عاِشكان ير صالح عبِد بن القدوس ال يكاد ه، فاتُّفارُقيهم َذِخندقة، وُأبالز 

الح ثم ُأمع صطلق لما انكشف 4."(هأمر( ،" وهوومطيع إياس بن)5 (ويطبقٌة زياٍد حيى بن 
يتصاحبون على المالعِةوالَخ جون 6."(راِبوالش(  

 فْته، إذ اكَته أو وفاِتوالدِت إلى تاريخ الخليل بن علي ألخباِر ضْتالتي تعر تبر الُكِشولم ُت
رن الَق في بدايِة اعر ولدالش لك أنت الل األخباِرن ِخيرى ِم والباحُث. هأشعاِر ه وبعضأخباِر بإيراِد
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 عفرج ولِد بعض صحبي الخليل بن علي كان باهي ِصه، فِف193 ه قبَلوفاُت ، وكانْتجرياني الهالّث
7(المنصوِر بن(ِك، وُذْتر أخبار له مع المهدي)8(وأخبار ،شيد ُته مع الرد أنَّكِّؤه كان كبير السن فقد 
وهو متوكِّ" عليِه َلخدئ 9"(اعلى عص(وفي قوِله لل ،هذا شيٌء قلُته في شبابي: "مهدي" )10( 

  .دليٌل آخر على أّنه كان شيخًا كبرًا في السن في عهده

وافْت وقد المنية الر11(ه193 سنَة شيد(َت ، ولمذكر فاِتالمؤلَّ جميع أي خبر للشاعر بعد 
شيِدالر، ّكا يؤممه قبَلوفاَت د ذلك العام. 

 صاحب ، ويقوُل)12(اهم سنه أكبرر أنَّعراء يذَكمن الش جموعٍةواس ومي ُنمع أب له بروفي َخ
واس أبو ُن يوّفوقد ُت، )13(عرواس في الشي ُنأب من شيوخ كان الخليل بن علي إن يزانالم سانِل

  )14(ه195 سنَة

 ه للَخمرمجونه وشرب  

تحكي الكتب التي تناولْت أشعار علي بن الخليل قصصه وحكاياه مع الخمر وإدماِنها، وكثرِة 
  :معاقرِته لها مع أبي نواس ومع صالح بن عبد القدوس وغيرهما، فهو في ذاك يعترف قائال

  )15(ما ترى عن ذاك إقصارا   ُأوِلعت نفسي بلذَِّتها  

للمجهول تبرأًة لنفِسه من أن يكون قد أوِلع بها عن سبق ) ُأوِلعْت( فنراه في البيِت يبني الفعَل
ولسُت أدري على وجِه اليقين من هو . إصراٍر وعمٍد منه، وإّنما هو قد ُأجبر على الولوع بها قسرًا

 أن حرجعلى سيرِته ي المطِلع أن بها، غير بن الخليل على أن يوَلع علي مَته الذي قد أجبرمالز
إلى حد _لصالح بن عبِد القدوس هي التي دفعته إلى ذاك الوَلع بالخمر ومعاقرِتها وهذا ما يتَِّضح 

  :ما في قوِله

  ر لكم ودمتم في السرور   يا إخوتي دام السرو    

  )16(ا بالقيان وبالخمور     ال تكمُل الّلذاُت إّلـــ    

َته ُتبدي للقارِئ مدى عمق الصلِة التي تربُطه هذه التي بدأ فيها علي أبيا" يا إخوتي"
وهذا خروج عن أسلوِب النداء المعهود للندماِء في القصائد . بندمائِه في شرِب الخمر ومجاِلِسه

 نادى فيها بقولِة واإلسالمية التي اعتادْت أن يالجاهلي"هنا "صاحبي"أو " خليلي ولعّل الشاعر ،
صحب يقوَل إن أو ما شابههاأراد أن من صحبِة الترحال رىع العرى . َة النُّدماِء أوثق فاألخوُة أوثق

  .اإلنسانية
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 عالقته بأبي نواس 

تّتضح للناظر في حياة علي بن الخليل عالقُته الوطيدة بأبي ُنواس من خالل التشابه الكبير 
 الميزان عن أن في لسان أشعاِرهما كما أورد العسقالني بين كان الخليل بن عليمن شيوخ ي أب

، ومن هذا التشابِه قوُل علي بن الخليل في أبياٍت يحثُّ فيها أصحابه على )17(عرواس في الشُن
  :شرِب الخمر والسهر مع القيان

    راجع غفوِر       واعلم بأنَّك 18(حقًا إلى رب(  

  :ى ارتكاِب الخطايا وشرِب الخمر فقالوهو ما أخذه أبو ُنواس حاّثًا أصحابه أيضًا عل

  )19(فإّنك بالٌغ ربًا غفورا   طاياتكثَّر ما استطعَت من الَخ    

إذن فهما بناًء على ما سبق وعلى ما سيرد من مناسباٍت معّلم وتلميُذه بينهما عالقة وطيدٌة 
وتتقارب ألفاُظهما في األشعاِر ومودٌة كبيرٌة، ال ريب فيها، فال عجب أن تتمازج أساليبهما التعبيريِة 

  .إلى حد كبير

 صدق توبِته 

 م عليها في أواِخرُة التي أقدالتوبُة المتأّخر الخليل، تلك بن في أبياِت علي َتظهر للمتمعن
فهو يعترف في حضرِة المهدي أّنه قد تاب عما كان عليه من معاقرة الخمر وصحبِة القيان . حياِته

  :السوء إذ يقولورفقاِء 

    المالس على اللَّذاِت والراح     الذِّمام وانقطع ى العهدَتَقض  

    ُت ِمنها وَخرجبالص هدى عمض   سامالح 20(َكما ِمن ِغمِدِه َخرج(  

في حضرِة المهدي قاَل هذه األبيات وهو الخليل بن علي أن فهل كانْت هذه . الالفُت للنََّظر
وبُة من علي توبًة حّقًة أم أّنها مجرد تخليص للنَّفس من بطش المهدي به؟ والقارئ يالحُظ في الت

هذه األبياِت وفيما تالها إصرارًا عجيبًا من علي على أن تلك األيام مضْت وأّنه قد قطع عالقَته 
تي سيأتي ذكرها في الديوان بالخمر والقيان والغانيات، فهو في كّل بيٍت من أبياِته الخمسة ال

تقضى، وقرُت، مضى، (يستخِدم صيغًا عديدًة ألفعال ماضيٍة دالٍة تؤّكد انفصاَله عن ماضيه، مثل، 
بمعادلة زمنية بسيطة يرى الناظر إلى تسلسل أحداِث حياِته مجموعة من األمور ولكن ). وّلى

  :ألخصها في اآلتي

1.  ذكركما جاء في األغاني_ي _ٍة  أنوبحسبِة تاريخي ،في عهد المهدي قد تاب بن الخليل علي
وقد استلم _ بسيطة يرى الناظر أن عليًا كان في عمر المهدي، أي في ريعان شبابه 
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وقرُت على "أو " مضى عهد الصبا"فكيف له أن يقوَل _ المهدي الخالفة في عمر الثالثين
 )21(.اَخ بعد؟وهو لم يكن قد ش" المشيِب

2.  لشرِب الخمر أنَّه قد عاد التي وردْت في كتاب أخباِر أبي ُنواس، تؤكِّد ه مع أبي ُنواسأخبار
كان أكبر ) علي بن الخليل(فالمهزمي يذُكر أن . واللَّهو مع القيان والغانياِت في سن متقدمٍة

وهذا دليُل عودِته  )22("وكان أسنَّهم: "الحاضرين سنًا في إحدى جلساِت أبي ُنواس فيقول
 .لشرِب الخمر بعد التوبِة التي أعلَنها أمام المهدي في شبابه

إذا كان علي بن الخليل قد تاب أيام المهدي، فلم يعود الرشيد ويأخُذه بتهمِة الزندقِة مع  .3
عاد إلى ما كان عليِه من شرِب  صالح بن عبد القدوس في مشيخهما، إال إذا كان حّقًا قد

 .الخمر والمجون

لهذه األسباِب يرى الباحُث أن توبَة علي بن الخليل لم تكن توبًة نصوحًا خالصًة، بل لعلَّها 
  .كانْت درءًا للعقاِب الذي كان سيقع عليِه من المهدي بسبِب مجوِنه

ضر ه بسبب أفعاِله؟ ويبقى السؤال معّلقًا، هل هذه توبٌة أم دفعقد يمس  

 هشعر مصادر 

تفرقت أشعار علي بن الخليل في العديِد من كتِب التراِث األدبي العربي المختصة بالشعر أو 
األدِب أو الشواهد اللغوية أو المعاجم والتراجم، لكن ُندرًة من تلك الكُتِب اهتمْت بإيراِد ترجمٍة 

  :ليل، وهنا سأقف على أهم تلك الكتبمقتضبٍة جدا عن علي بن الخ

يعد كتاب األغاني من أكثر كتِب التراِث اهتمامًا بأشعاِر علي بن الخليل وإيراِد أخباِره، : األغاني .1
 فيه من قول األصفهاني اإلسناد في كتابه هذا، لذا فإن االعتماد على ما يرد أبو فرج ويعتمد

واإلسناد أمر يوّفر على الباحِث الكثير من عناِء الخوض . هأوثق من االعتماد على ما في سوا
مما يجعُل الباحَث مطمئنًا . في عشراِت الكتِب التي ال تعتمد إال ذكر الخبر دون توثيق راويه

 .لصحِة ِنسبِة األبيات إلى قائِلها

رِف العين، إال أن شاعرًا رغم أن هذا الكتاب قد وصَل إلينا ناقصًا مبدوءًا بح: معجم الشعراء .2
مغمورًا كعلي بن الخليل لم يسقط منه، وهذا في حد ذاِته عمٌل ينبئ عن أن عليًا كان ذا 

عرفي الش كبير شأن. 

كلِّ من له "على ) ابن خلِّكان(والوفياُت كتاب ضخم يحوي كما قاَل كاتبه : وفياُت األعيان .3
وبناًء على قول )23("عنه وَأتيُت من أحواِله بما وقفُت عليه ، ويقع السؤالشهرٌة بين الّناس ،

ابن خلكان هذا، فإن علي بن الخليل كان من أصحاِب الصيِت الذائع بين أهل عصره، لذا 
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وجد مكانًا له في كتاٍب كبير من كتب التراث العربي كوفيات األعيان، حّتى وإن كان ذكرًا 
 .عاِرضًا

معاني، ونهاية األرب في فنون األدب، وطبقاُت الشعراء المحدثين، وتاريخ وهناك ديوان ال
وغيرها الكثير الكثير من كتب التراِث التي تم ...دمشق، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص،

الرجوع إليها في جمع أشعاِر علي بن الخليل وستظهر كلُّها تباعًا في توثيق البحث وقائمة 
  .مصادِره

 هبواعُث شعر 

مما هو معروف في عالم األدِب أن األدب عامًة والشعر خاصًة هو ترجمان البواعِث الشعوريِة 
 عرالش اعر، كما أنالبحِث_ لدى األديب أو الش ه لكوِنه محورللقارِئ مدى _ وأخص مرآٌة تعكس

الذي و ها، والمجتمعبالحياِة التي يعيش هذا ارتباط الشاعر ِة أظافره، ومدى تأثيرفيه منذ نعوم جد
  .المجتمع على سلوكياِته وطباِعه

وبما أن علي بن الخليل شاعر عباسي ولد في بداياِت والدِة الدولِة العباسية منذ منتصِف 
بكلِّ طباِعها واليِة أبي جعفر المنصوِر وحّتى هارون الرشيد، فإنَّه بال ريب قد تشرب تلك البيئَة 

فأنَت تجده شاعرًا ماجنًا معاقرًا للخموِر رفيقًا للقيان والغانيات  .ومالمِحها التي كانْت عليها آنذاك
في بيئٍة كانت متخمًة جدًا بهذه األمور وهذا ما يظهر للجميع جليًا في شعرِه، ناهيك عن صحبِته 

وهم جميعًا يشتركون . ُنواس من بعِدهم لصالح بن عبد القدوس، ووالبِة بن الحباِب، وأبي
  .بالصفاِت ذاتها من المجون وشرِب الخمر بل وإدماِنه أيضًا

  :فهو في أشعاِره يصف الخمرَة ومجالسها وُندماَءه فيها وصفًا دقيقًا، ومن ذاك قوُله

    في ُقرطق يسعى بها أزهر     مقلَِّد الجيِد بأوضاح  

  )24(أو شعلٌة في ضوِء مصباح     كفِِّه كأنَّها الزهرُة في    

وهنا يظهر تشابه كبير بين بيِته الثاني وبيِت عنترة الذي يصف فيه مشهدًا للكأس وإبريقها 
  :الفضي قائال

  )25(ُقرنْت بأزهر في الشمال مفدم     بزجاجٍة صفراَء ذاِت أسرٍة    

والمدنية، إّلا أّنه  من كلِّ الرفاِه الذي يعيشه والحضارِةإّنه الشاعر العباسي الذي على الرغم 
عاد شاعرًا جاهليًا لما أراد وصف معَلم من معاِلم الحياة المشتركِة بين البيَئتين، فيقتبس ألفاَظ 

  .عنترَة وصورَته على أفضل ما يتيح له االقتباس واالختالف الحضاري بيَنهما
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لتي كانْت تستحثُّ القريحَة الشعريَة لعلي بن الخليل أيضًا، صلُته الوثيقُة ومن تلك البواعِث ا
كما تروي األخبار بالمهدي والرشيِد، والمنصوِر من قبِلهما، فأشعاره ال تخلو من مديح الُخلفاِء 

أهدى يزيد بن ، كما )26(فله قصيدٌة من ثالثٍة وعشرين بيتًا في مدح هارون الرشيد. واُألمراء
وهو يرَفع فيها من شأن نسبه  )27(قصيدَة فخر يهنِّئه فيها بمولوِده_ وقد كان علي مواله_ مزيد 

  .العائد إلى قبيلة وائل التي هي من أشرِف القبائل العربية

ل ومن تلك البواعِث لشعر علي بن الخليل باعُث الشعوِر اإلنساني الذي ظهر جِليا من خال
فهجاه بقصيدٍة طويلٍة بعض . من الصديق الذي تنكَّر له بعد أن أصاب غنى فاحشًا_ مثال_موقِفه 

   .الشيِء تذّكر ذاك الصديق بأصِله وماضيه

من خالل هذا كّله يظهر أثر البيئِة العباسية على توجيِه بوصلِة شعره نحو ما يتالَءم مع 
  .كان يعيش في ظلِّها المجتمع والجغرافيا التي

 هموضوعاُت شعر 

تنوعْت األشعار التي قاَلها علي بن الخليل في موضوعاِتها تنوعًا منسجمًا إلى حٍد كبير مع 
يجد  تنوع بيئِته وعصره، رغم تفوق الخمريات وأخذها نصيب األسِد من أشعاِره، إّلا أن القارئ

  . نية، ثم الهجاَء، والِعتاب والغزَل، والتوبة، تباعًاأيضًا المدح في المرتبِة الثا

 عرفي مذهٍب واحٍد من مذاهِب الش هنفس رال يحص عمتنو على ذلك شاعر بن الخليل فعلي
وهو يحِسن القوَل فيها جميعًا بذاِت القدِر والرشاقِة اللغويِة التي . وموضوعاِته المتعددة

ألشعاِره ال ريب سيالحُظها القارئ.  

 هماُت الفّنية في شعرالس 

المتمعن في شعر علي بن الخليل، يرى مدى حرِصِه على وصِف تجاربه الشخصيِة . الواقعية .1
في الموضوع الذي يكُتب فيِه، فهو ينُقُل للقارئ صورًة واضحًة ألسلوِب حياِته وواِقِعه الذي 

ناِت الخمر ومجاِلِسه وُندمائه، فال يلجأ لمداراِة ذلك وستره كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحا
 :بأشعار مناقضٍة له فهو مثًال يعترف قائًال

  )28(لـا بالقيان وبالخمور   //     ال تكمُل الّلذاُت إّلــ    

  :ويقول في موضع آخر

  )29(ما ترى عن ذاك إقصارا     ُأوِلعْت نفسي بَلذَِّتها    
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أبي (الشعراِء العباسيين الذين عاقروا الخمر، كتلميِذ علي بن الخليل  وهذا هو دأب كّل
  .، وصالح بن عبد القدوس، ووالبة بن الحباب وغيرهم الكثير من شعراء الخمريات)نواس

شعر علي بن الخليل الذي عِثر عليِه في كتِب التُّراِث األدبي العربي كان في معظمه . اإليجاز .2
ريًة، منها البيُت والبيتان والثالثة، والسمُة الغالبُة على تلك األبياِت أّنها كانْت مقّطعاٍت شع

مرتجَلًة، ثم إّنها تامُة الفكرِة لم ُتجتزأ، أي أن كّل ما قاَله في هذه المناسبِة أو تلك كان فقط 
علي بن الخليل، وعلى أن وهذا يدلُِّل على قصر النَّفس الشعري لدى  .هذا البيَت أو البيتين

 ضها على اإلطالِة في القصيدة إال في موضعين كانَة لديه لم تكن لتجد ما يحرعريالدفقَة الش
 ِة التي كانهذا في الحد متنكِّر لعشرِته، ويّتِضح ما هجاُءه لصديقفيهما، أوله النَّفس مستثار

 :يتحدُث بها مع صديقِه ذاك، فيقوُل له

  )30(م جلفًا جافيًا جِشبا  //      صار تشبهًا بالقوف    

بل إن توتُّره وضيق نفِسه الذي استدعى إطاَلَة الهجاِء يظهر جليًا في جزالة الكلماِت التي 
  )جلفًا، جافيًا، جشبًا(استخدمها في وصِفه 

على يِد هارون  والموضع اآلخر الذي استدعى اإلطالة كان مديحًا لحماية نفِسه من الموِت
فهو متوّتر قلق يحاول استالَل نفِسِه من تحِت سيِف الخليفِة، وهذا القلق واضح في . الرشيد

  :قوِلِه

  )31(قد كان شردني ومن لبس     إّني إليك لجأُت من هرٍب    

  :حتى قوِلِه في القصيدِة ذاِتها

    عزج ني من هاجسإن هاج     هالتوكُُّل عند ُترسي كان  

. فالقارئ يجد أن القصيدَة األولى بلغْت ثمانيَة عشر بيتًا، والثانية بلغْت ثالثًة وعشرين بيتًا
وما إطالُة َنَفِسه الشعري هنا إال ألن ما استدعى القصيدَة أمر جَلٌل استفز قريحَته الشعرية 

والحجة في ما قد قيَل . نتشَل نفسه من مأِزِقهفاستدعْت كّل ما يملُكه من َنَفس وحالٍة شعوريٍة لي
عن دوِر الحالِة الشعوريِة للشاعر في إطالِة القصيدِة وقصرها كان نابعًا من أّنه قد كتب الهجاَء 
 هَنْفس لم تتجاوز الثمانية أبياٍت ألن أخرى، ولكنَّها كانت مقطَّعاٍت أو قصائد في مواقف والمديح

ويؤكِّد ابن . ستقرًة وهو يقوُلها فلم يكن هناك من سبٍب يستفز الحالَة الشعرية لديهكانْت آمنًة م
وللشعر دواع تحثُّ البطيَء، وتبعُث المتكلِّف، منها : "قتيبَة هذا األمر بقوِله في الشعر والشعراء

  )32( ..."الشراب ومنها الطرب ومنها الطَّمع ومنها الغضب، ومنها الشوق
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وعدا هاتين القصيدتين يجد المتأمل لشعر علي بن الخليل أن نفسه الشعري كان قصيرًا 
  .جدًا لم يتجاوز نظم الثمانيِة أبياٍت في أعظم دفقاِته الشعرية أيًا كان موضوع القصيدة

من الشعراِء إلى اإلغراق في ال يلجأ علي بن الخليل كما فعل غيره . عدم اإلغراق في المعاني. 3
معاني أشعاِره، فبقدرِة أي قارٍئ وإن لم يكن خبيرًا في الشعر أن يقرَأ أبياَته فيعرف مدلوالِتها 

يمدح مدحًا مباشرًا وكذاك يهجو ويتغزُل ويصف ويعاِتب . دون بذل أدى جهٍد أو مشّقة
ًة. وينصحخفي في أبياِته معان أو األمويين أو  إذ ال يوجد كالتي تتجّلى في أشعاِر الجاهليين

هؤالء كلُّهم وغيرهم الكثير انتهجوا سبيَل اإلغراق في المعاني . العباسيين المتأّخرين
أما علي، فعلى خالِف كّل . والدالالت الباطنة التي ال يبُلُغ عمَقها إال خبير في الشعر ونقِده

ولعّل الداعي لعدم اإلغراق هذا هو ما . ِه وال يلجُأ إلى تعميِقها أبداذلك تراه يسطِّح معاني
ومثاُل ذلك . تحدَث عنه البحُث من واقعيِة أشعاِره ووصفها الصريح ألسلوِب حياِته ومجتمِعه

في المدح قوُله:  
  )33(!ِد الله هل لك باقية   //   قل للوزير أبي عبيــ    

4. الجاهلي عرعمود الش بحلَِّته  .قلب الجاهلي عراألمثلِة التي يتجلى فيها للقارِئ الش حلعلَّ أوض
الجديدة التي ألبساه إياها علي بن الخليل يكمن في قصيدِة المدح التي نظمها استعطافَا 

 إلى األذهان ما_لهارون الرشيد، خوفًا من أن يأخذه بتهمة الزندقة، والتي تعيد إلى حد_ 
  . اعتذاريات النابغة مع اختالِف العصر وسبِب النَّظمصورَة 

فمن المعروف لدى الجميع أن القصيدَة الجاهلية تقوم في أغلبها على أعمدٍة أربع، هي 
وحول هذه األعمدِة األربعة أقام علي بن الخليل . الطلُل، والرحلُة، والنسيب، وموضوع القصيدة

الر من هارون األعمدة، وإسقاط اعتذاريَته وفريٍد من نوِعه بترتيِب تلك ٍب ذكيمع تالع شيد، ولكن
اسيالعب م كالعصرمن هذه االعتذارية الفريدة من نوِعها في عصر متقد عموِد الطلل.  

فعلي بن الخليل يبدأ قصيدَته من حيث انتهى الشاعر الجاهلي، بالمدح وذكر صفاِت 
  :القصدَة بقوِله الممدوح، فيستهلُّ

  )34(نجب تخب بمهمٍه جْلس     يا خير من وخدْت بأرحِلِه    

ثم يغرق في مدح نسِب ممدوِحه ووصِفه بأرفع الصفاِت وأحسِنها فيما يعاِدُل أكثر من نصِف 
بين يدي  أبياِت القصيدِة، ثم ينتقُل بعدها مباشرًة إلى وصف الرحلِة التي قطعها في سبيل الوقوِف

  :ممدوِحه قائًال

    لهفي م ا استخرُت اللهلم     ْنسِرحلَة الع ك35(يممُت نحو(  

  ليًال بهيم اللَّون كالنِّقس     كم قد قطعُت إليك مدِرعًا    
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ن ثم يخترع علي بن الخليل للنسيِب أسلوبًا آخر فريدًا فيجعُل ذكر النساِء والتغزَل بهن بابًا م
 يفعُل من معاشرِة النِّساِء وشرِب الخمر قِدم على ما كانأبواِب االعتذاِر للممدوح، فيقوُل إّنه لم ي

  :إال لفتنتهن إياه، فيجعُل االعتذار شماعًة للتغزل بهن فيقول

  )36(أصبو إلى بقر من اإلنس   ما ذاك إال أّنني رجٌل    

  العيون نواعم ُلعسُنجُل    بقر أوانس ال قرون لها    

  يقبلن بالترحيِب والخلس    درع العبير على تراِئبها    

وعلى ذاِت نغمِة االعتذار تلك يوِرد ذكر ما هو موَلع به ولم يستطع نسياَنه حّتى وهو في 
س الخمر، مجِلس الخليفِة الذي يتوعده بالقتل بسببه، فيتخُذ أيضًا من االعتذار ذريعًة لذكر مجاِل

  :فيقوُل. وإن كان قد التف إلى ذكرها من باِب كوِنها ذريعًة لالعتذار من الخليفِة على أفعاِله

    مبيَنه الفتيان وأشاِهد   كالورس المزج 37(صفراُء عند(  

    بللماِء في حافاِتها حب   صحائِف الفرس كرقم ُنظم  

، يعيد إلى الذاكرِة معلَّقة عمرو بن كلثوم وهو وهذا الوصف للخمر، وصف جاهلي صرف
  :يصف الخمر بعد قتِلِه عمرو بن هند، إذ يقول

  )38(إذا ما الماُء خالَطها سخينا   مشعشعًة كأن الحص فيها    

بهذه الطريقِة العشوائية الطريفِة التي رّتب فيها علي بن الخليل قصيدَته العباسية الجاهلية 
الِحُظ القارئ مدى تعلُِّقِه بإرِثه العربي القديم، على خالِف تلميِذه أبي نواس الذي سخر تلك، ي

  . مرارَا في قصائِدِه من عمود الشعر العربي وحثِّ النّقاد للشعراء العباسيين على االلتزام به

 .الخصائص العروضية .5

بن الخليل، يجد  دبي العربي لعليمن خالل دراسة القصائد التي أوردْتها كتب التراث األ
الناظر أّنها قد توزعت على عدد محصوِر من بحوِر الشعر العربي، وأن عليًا كان يميُل كثيرًا 
لمجزوء البحوِر أكثر من تامها، وقد قسمت البحور التي نظم عليها علي قصائده على النحو 

  :اآلتي

  .قصائد 5: البحر السريع

  .قصائد 4: ومجزوؤه البحر الوافر

  .قصائد 4: البحر الكامل ومجزوؤه

  .بيٌت واحد: مجزوء بحر الرجز
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  .قصيدتان: البحر الطويل

  .بيٌت واحد: البحر المديد

  .نتفٌة واحدة: البحر البسيط

  .مقطعة واحدة: بحر الهزج

وؤه، ثم وعليِه تكون الغلبُة في قصائد علي بن الخليل للبحر السريع يتلوه الوافر ومجز
  الخ... .الكامل ومجزوؤه،

وقد تنوعت لديه مواضيع قصائِد البحر السريع بين المدح، والهجاء، والوصِف، كما اتصفت 
القصائد كلُّها بالقصر فمنها البيت والنتفُة والمقطعة، ولم تصل إلى القصيدِة إال واحدٌة فقط في 

صِف وتصوير االنفعاالِت اإلنسانية كما يظهر في والبحر السريع معروف بجودِته في الو. الهجاء
  :قول علي مثال

  )39(جادْت وإن ضنَّْت فليلي طويْل   ليلي كما شاَءْت قصير إذا    

 .الخصائص اللغوية .6

إن أوُل ما يلِفُت المتمعن في شعر علي بن الخليل هو أّنه شاعر عباسي يلجُأ كثيرًا إلى 
يٍة جاهليٍة قديمة، وهو ال يقِدم على هذا األمر عبثًا أو بال سبٍب عقلي أو استخدام ألفاظ عرب

  .نفسي يستدعي هذا االستخدام المتَقن لتلك األلفاظ

  :فهو يلجُأ إليها غالبًا في الهجاِء، والمدح، وبعض تواصيِف الخمر، فيقوُل في الهجاِء

  )40(افيًا جِشبام جلفًا ج   //     فصار تشبهًا بالقو    

والجِشب كلمٌة مستهجنٌة من شاعر عباسي رفيق للخلفاِء واألمراِء يعيش حياَة الرفاِه 
والقصوِر، غير أن االنفعاَل النفسي الذي كان يعتمُل في صدر الشاعر وقَت نظم القصيدِة هو ما 

  .ستنكاِره على شاعر عباسيألجأه الستعمال هذا اللفظ الثقيل على السمع إلى حد ا

فيسمي  )41(ثم يعود الستخدام هذه األلفاِظ الغريبِة مرًة أخرى في مدح الخليفِة الرشيد،
الُقطن برسًا، والقبر رمسًا، والناقَة عنسًا، ويصف الليَل بالنَّقس، وسواد شفِة المرأة البيضاِء 

الغرابِة حين تصدر من شاعر متقدم باتْت اللغُة في عصره  وهذه كلُّها كلماٌت تحمُل بعض. باللُّعس
  .ألين وأقرب لألفهام خاصًة مع اختالط األعراب باألعاجم اختالطًا عظيمًا في تلك الحقبة الزمنية

واألمر الثاني الالفُت في شعره، ثروُته اللغوية الكبيرة التي تدفعه إلى استعمال مفرداٍت قديمة 
كما أّنه يبرع في استعمال . ِت الرشاقِة اللغوية التي يستعمُل فيها المفرداِت المعاصرِةبذا
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المحسناِت البديعيِة حّتى وهو يأتي بألفاَظ غليظة، فيعطي اللفظ وضده في ِطباقاٍت تضفي على 
  :القصيدِة نغمًة موسيقيًة حسنًة كقوِله

  )42(السفاهِة والخنا ُخرس وعن     ُنطق إذا احُتِضرْت مجاِلسهم    

كما يستخِدم بذات الرشاقِة الطباق المعنوي، إذ يأتي بالمعنى وضده دون أدنى تكلٍُّف أو 
  :جهٍد في النَّظم والتنسيق فيقول

  )43(ولدى الهياج مصاعٍب شمس     متهلِّلين على أسرِتهم    

،عربالش فقط إّنه عالم ال يقوُل لك مثًال  وعلي لك باللغِة ومدارِسها، فيضرب بل أيضًا عالم
  :غير العاملِة في أحد أبياِته قائًال) ما التميمية(على ذلك باستخداِمه 

  )44(بر السريرِة طاهر النَّفس     لله ما هارون من ملِك    

موِضع أيضًا ال على لغة تميم، فلو أعمَلها لغدا المدح ذمًا، وهو في هذا ال) ما(فأبطَل عمَل 
  .يثبُت علمه باللغة فقط، بل ويختبر علم الخليفِة بها أيضًا

 بفيطر ،ًا أيضًا في كلِّ ذلكلغوي فقط، بل يتفنَّن ُل أو يصفأو يهجو أو يتغز ال يمدح فعلي
  .أذن السامع بتناسق وزخرفٍة لغويٍة ال تكلُّف فيها وال تعسف

يِة العاجلة يستطيع الباحث القوَل إن علي بن الخليل كان شاعرًا صاحب بهذه الدراسة الفن
 ه في جميعونظم عرالش تِقنًا لفنجيدًا بل مشاعرًا م ٍة عاليٍة، كما كانٍة ومجتمعيثقافِة لغوي

  .موضوعاِته ومداِرِسه الجاهلية، واإلسالمية، والعباسيِة المعاصرِة له

ــُــــوانــــــــدي   هـ

نَّال يذكر ابنديم أن ديوان علي الَخ بنولم يستِط)45(ورقٍة في مائِة ليل كان ،الباحُث ع العثور 
على هذا الديوان فقام ِش بجمععره من بتِبالُك طون، سيعمُلأبياٍتستِة و إلى مائٍة َلوقد توص ، 

  . بينه في التوطئةوفق المنهج الذي  حقيقها في هذا البحثعلى َت

  شعر علي بن الخليل

  )من مجزوء الوافر( )46( )1(القصيدة  -

    .جاء في األغاني لألصفهاني

كان لعلي بن الخليل الكوفي صديق من الدهاقين، : حدثنا علي بن سليمان األخفش قال"
 وِرفعة، وقويت حاُله، يعاشره ويبره، فغاب عنه غيبًة طويلة، وعاد إلى الكوفة وقد أصاب ماًال
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فادعى أّنه من بني تميم، فجاَءه علي بن الخليل، فلم يأذن له، ولقيه فلم يسلِّم عليه، فقال 
47( :"يهجوه(  

1. ب روحِنيسلى ِةبوالم     ويصبح دباير48(عي الع( 

 باإذا َطَل هْكِرك يد   //       فال هذا وال هذا .2

 )49(حدبا ِهرهرى في َظَت     وٍطـــــــشبب ناهيَتَأ. 3

 )50(اّلسَغبا بِهعام يْذَط     نِم كِلْخبَأما ِل قاَلَف. 4

 )51(باِعاللَّ ِكرًا واْتضبو     بوعًاير خيكَأِل دِصَف .5

6 .َفرُت َلشه َقريح المِك   س بواّلِنسوالَغر 52(ارين(  

  )53(بايًا هرلِّوم قامو     هاْنع َفهْنسك َأَأمَف .7

8. يشصو موالَقي َك   //   اّلِشيح مي يَتسوالَنج ب54(باس( 

9. ساقينا قام إليِهو     َتْنْأَكب سِظم باالح55(ب( 

10. َقتَّمعٍة مرُت     ٍةَقولِّسمي ه نبا مرش  

  )56(باِطها َقما شمَلَف     ِهِتراحها بَكمسَأَف .11

  )57(نا حَلبابب َلاص قاَلو     هاُلآلى ال يسْلِسَف .12

13. َقوَأ دبصرُته دَط     رًاهويًال يهي اَألَتش58(باد(  

 )59(فًا جاِفيًا جِشباجْل م   //    والَقهًا ببشَت صارَف .14

15. ب يرركىإذا ُذِكر الب   َأوبدى الشوالطَّو ق60(بار( 

16. َلويس ضهفي الَق ميروالِعا التِّإّل ِ  م و 61(باَنين(  

17 .جحَت َأدِن باكسبَته   َأون ُتجو َأر62(باَأ فيد(  

  )63(رغبا مهِلْثِم نما عو   رىسِك نع َتبِغر راكَأ .18
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  )مجزوء الوافرمن ( )64( )2(القصيدة  -

    يجاء في األغاني لألصفهان

كان علي بن : حدثنا عيسى بن اسماعيل ِتينة قال: أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي، قال"
الخليل يصحب بعض ولد جعفر بن المنصور، فكتب إليه والبُة بن الحباب يدعوه، ويسأله أّلا 

له وغالمًا دعاه، فكتبمجِلِسه وغناًء حص عنه، ويصف له طيب ه ذلكيوم إليه  يشتِغل بالهاشمي
  )65(:"علي بن الخليل

 )66(المهج َةحشاش ُتذيب     يٍةجاِر حاُظَلما وَأ. 1

2 .ِسوحر نيفوِنجضها الم   ك بين الَفْقر والدج67(ع( 

3 .ملُِّة ُكليح شال ِمَخ     ما ٍءيُخْلِق نها السج68(م( 

4 .ومرنِّحِة دك المزوب     والص لْنباُء ِمه69(َتجي ه( 

 )70(ودج نِم ُتصب حين س     ْأها في الَكجيَئم نَأَك. 5

 س بهجِلجم ِةشاشب     إلى ناماَأل جرانع وَل. 6

7 .َتْنُكو ٍبجاِنب ٍبجَل     دإَل كانيْن كمر71(جيع(  

  )الوافرمن ( )72( )3(القصيدة  -

على لسان محمد المهدي في سؤاِلِه لعلي بن _ األغاني  كما يحدُث صاحب_ُذكر هذا البيت 
الخمر ربمواصلَته ش أنكر ؟: "الخليل حيُث قاَل له بعد أنوأين قوُلك":  

  )73(والَلواِحي لواِذَل العوَق عدو   ًاِسرَت شاِربها َفْنإذا ما ُك. 1

  ) 74(.."هذا شيٌء قلُته في شبابي: قال"

  )سريعلمن ا( )75( )4(القصيدة  -

  .جاء في األغاني لألصفهاني

حدثني محمد بن الحسن بن الحرون، عن علي بن : جاء علي بن سليمان األخفش، قال"
عبيدة الشيباني، دخل علي بن الخليل ذات يوم إلى معن بن زائدة، فحادثه وناشده، ثم قال له 

هل لك في الشراب؟ : ا بالطعام، فأكال، ثم قالإذا نِشَط األمير، فُأتي: هل لك في الطعام؟ قال: معن
قد : إن سقيَتني ما أريد شربُت، وإن سقيَتني من شرابك فال حاجة لي فيه، فضحك ثم قال: قال
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عرفُت الذي تريد، وأنا أساقيك منه ثم أمر فُأِتي بشراب عتيق، فلما شرب منه وطابت نفسه أنشأ 
  )76( :"يقوُل

 )77(احوالر سالْلالس ِدباِرب     باِحيصَت إمعْنَأ ديا صاح َق. 1

 )78(واحرَأدان وبياِة َأح     رْقراَقٍةس بْأالَك ِتدار دَق. 2

 )79(الق جحجاحْخاَأل ِبذَّهم     قَند ذي رويْغري على َأجَت. 3

 احَفضب احوال على الر     بعلى صاِح اشحَفب سيَل .4

 وُتّفاح رجُأْت ريحب     ْتَلبْقس إذا َأْأالَك هرسَت. 5

6 .سيها َأعى بزَطقفي ُقر ره     َقميد بَأولَّد الج80(ضاح(  

 باحصِم ضوِء نِم ٌةَلو شعَأ     ِهفِّفي َك رُةهها الزنََّأَك. 7

  )رجزمجزوء ال( )81( )5(القصيدة  -

خبر عن ابن راهويه، أن هذا البيت قد قيَل في مجلس  ورد هذا البيُت عند ابن عساكر في
ضم أبا ُنواس، ووالبة بن الحباب، وعلي بن الخليل، وقد هجا كلٌّ من الثالثِة يحيى بن المعلى 

  )82( :لَلحِنه في سورِة اإلخالص في الصالة، فّلما كان دور علي بن الخليل قال

1. يزحفي ِم رحِهراب     زحير حلى ِلب83(دَللو(  

  )مجزوء الكامل( )84( )6(القصيدة  -

 روِرفي الس مُتمدو مُكَل ر   روالس تي داموْخإيا . 1

  وِرـــــــــــــمالُخوب انــــــــــــــيالِقب     اإّل اُتّذالَل ُلمْكال َت. 2

  هوِرِب الديعلى ر ربواص   وىك في الهذارِع َلعفاْخ .3

4 .ودالع واِذعُفَل ال يالصدوِر   ق ن عليك من دق 

5 .َلواعم نََّأبك راجع     ــــــًا إلـــّقحَغى ر وِرـــــــفب  

  )السريعمن ( )85( )7(القصيدة  -

    :قال علي بن الخليل
 1 .ني َلَكلَّمن ُكحع اُظكَأ   لِّ مضمَقر ِمْله كبَغ نِرد  
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  )لطويالمن ( )86( )8( القصيدة -

1 .يالَل طاَل قولونوالَل ُليُلي لُطلم ي   لِكون من يوى ِمهن الهم يسهر 

  رصَتْقَف لصوالقيها برى يْخُأو     ُكمرجهب يَلع ْتٍة طاَلَليَل مَكَف. 2

  )المديدمن ( )87( )9(القصيدة  -

على لسان _ كما يحدُث صاحب األغاني _كر هذا البيت ُذ". ورد في األغاني لألصفهاني
الخمر ربمواصلَته ش أنكر بن الخليل إذ قال له بعد أن وأين : "هارون الرشيد في محاكمِته لعلي

  )88(:"قوُلك؟

1 .ْفْت َنُأوِلعما َت     هاِتذََّلسي برى عن ذاك 89(صاراْقإ(  

  )الكاملمن ( )90( )10(القصيدة  -

  .في األغاني لألصفهاني ورد

كان الرشيد قد : حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: أخبرني علي بن سليمان األخفش، قال"
أخذ صالح بن عبد القدوس وعلي بن الخليل في الزندقة،و كان علي بن الخليل ُأستاذ أبي نواس 

  .في الشعر

  ) 91( :"فأنشده علي بن الخليل

 )92(ٍه جْلسمهمب ُخبب َتجُن     ِهِلحرَأب ْتدَخو نم رييا َخ. 1

 )93(م البرسماِئع جاِرالّت َطي     هاِتمِزباِسب في َأوي السْطَت. 2

 )94(سمُة الشعْلَط كهجوْت بَفسَك     ْتعَلَط ْذإ سمالش كْتَأا رمَل. 3

 )95(سمالغادي وفي َأ كِموي يف     هملُِّك َتْنَأ ِةيرالب ريَخ. 4

5 .َكوَل ذاكَفْنَت نَخ كيمهر     ُتمسي وُتصبَف حوق 96(سيما ُتم( 

  سْفالنَّ طاِهر ِةيررالس بر     ٍكِلم نما هرون ِم ِهّلِل. 6

7 .ِلمك َلعِل ِهيرِهب مَت       ِنعزداد دُتها على اللُّجب97(س( 

 )98(سالعر َةبيحص روِرَأَنق الس     هاِتجهبب هُتالَفكي ِخحَت. 8

  )99(سهى الُقدَتْنمو فاِفل العهَأ     ُتهمرومَأ ْتٍة طابرْتِع نِم. 9
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10 .إ ُنُطقُتِضرْتذا اح جاِلمهسم   وعن السوالَخ ِةفاهنا ُخر100(س(  

 )101(منابُت الَغرس ضيضالح عمو     مهِتبعروع َنُف ماِءالس عمَف. 11

12 .َتملِّهعلى َأ لينِتِسرهم     َلوياجصاِع دى الهمسم102(ٍب ش(  

 )103(سَلب نِمني ودرش كان دَق     ٍبره نُت ِمْأجَل كيي إَلإّن. 13

 )104(ي َثرى رمسيد فسى ُأوحّت     زهجاِوال ُأ كمْكُت حرَتواْخ. 14

   )105(سَة العْنَلحِر وكحُت َنميم     في مهل الله ُترَخَتا اسمَل. 15

  )106(سْقن كالنِّوًال بهيم اللَّيَل     ِرعًادم كيَلإ ُتعَطَق دَق مَك. 16

17 .إن ني ِمهاجهِا نج جسزع     التَّ كانْنِع ُلكُّوده 107(سيُتر( 

18 .نَّا َأإّل ما ذاكني رَأ     ٌلجصبو إَقرِم لى بن ْناإل108(س( 

19 .َأَقب َلواِنر ال ُقرون هاس     الع لُنجواِعَن يونسُلع 109(م(  

20 .بيرالع عدراِئعلى َت رْق     هابيبْلن التَّبحيِب والَخر110(ْلس( 

21 .ُأشاِهوْتالِف ديان بَنيهم     ْنراُء ِعْفصد جزالم سر111(كالو(  

 )112(الُفرس ِفحاِئص رْقمَك ُنُظم     ها حببفي حافاِت لماِءِل. 22

23 .والله يَلعم ِقفي بِهِتي     ما إَأ نضُت إعقامس113(َة الَخم(  

  )البسيطمن ( )114( )11(القصيدة  -

 )115(لسْلالس حيقا في الرإّل شيما الع     لذَّالع قالم نع كبوحص هزَن. 1

  )116(ليَخَتالم خالباِذ بْلَق ُتلينو     ًاليَخَت لينَتسالم ِبْلَقدي بهُت. 2

  )مجزوء الكاملمن ( )117( )12(القصيدة  -

    ورد في األغاني لألصفهاني

كان : حاق، عن أبيه قالحدثنا حماد بن إس: أخبرني جحظة ومحمد بن مزيد جميعًا، قاال"
 ،تبَة موالة المهديبن الخليل جالسًا مع بعض ولد المنصور، وكان الفتى يهوى جاريًة لع علي
 ه، فلم يوفِّها حقها والجاريُة معها، فوقفت عليه وسّلمت، وسألت عن خبرت بع عتبُة بموكبفمر

ا انصرفْت أقبل عليه عليبن الخليل، الجواب؛ لشغل قلبه بالجارية، فلم  
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  )118( :"فقال له

1 .راِقب ِفبَطرك نخاَت م   //   َظإذا َن فإلى الَخ َترليل 

 ميلالج رَظالنَّب كيَلعَف       مَت ِلحاَظهِمْنإذا َأَف. 2

3 .إن العلُّ يونَتد َظَن   //     ــالْنبر المِلح خيلعلى الد 

4. إما على حب ْغٍد َأ   //     ــديشَأصيلو على ب ض  

  )الطويلمن ( )119( )13(القصيدة  -

مِنورد عند اليي:  

  ) 120(:"الخليل بن علي العقل العديم مَثل في وقاًل"

 ُلهْقمد عيح سيَل يًايريمًا عَك   دًايس َتيآَخل وْقذا ع َتْنإذا ُك. 1

 ُلهو جد ِفعَأ ه ما قاَلُنُتزي   التيب ضفاوالتَّ دْنتى ِعالَف داِرَف. 2

3 .َنْنِم ْلَنو ْفهَن عًا حين ليكوْفيعه   وب ْطهَتحسديٍد إذا عج نهُله 

4 .وِك اللَّخا النََّأ جاِنبوفاِرقًا ئيمصافيِه ّلُكَف   مِم يالّن نِمْث اس121(ُله(  

  )السريعمن ( )122( )14(القصيدة  -

  .د في األغاني لألصفهانيور

حدثني : حدثنا ابن مهرويه قال: أخبرني الحسن بن علي، وعمي الحسن بن محمد، قاال"
وِلد ليزيد بن مزيد ابن، فأتاه علي بن الخليل : محمد بن عمران الضبي عن علي بن يزيد قال

  ) 123( :"هاِت، فأنشده: وقالاسمع أيها األمير تهنئًة بالفارس الواِرد، فتبسم : فقال

1 .يزيد يا بن الصِم ِديواِئ نَأ     لهل ياساِتالر وَأهالم 124(عاْلل( 

 )125(زاْلالنِّ ُثيس َلالفاِر ِنكِليه     دواِل بهجْنَأ نم رييا َخ. 2

 )126(ْلالاله لوعدو في ُطبي دعوالس     ٌةموَنياُء مرَغ ِهب ْتجاَء. 3

4 .َلعِم ِهين معو ِمنن ِسيما َت     وائلو باشير127(الْلسيما ج(  

5 .بَل قيِهوالله ينا سدًاي     مّنداِفعًا عاللَّا ص 128(ياْلروف( 

6. ى َنّتحَق راهد ال ِمْنعرًاب     وفاض ِهؤاِلفي س واْلالنَّب 
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7 .ودَكَثْغرًا َف سفى شره     قَاواَألر عطاَل َتبواْل َتحالع  

  ثالِم نع مهعاَلْفذي َأَتحيَف       هآباؤ فانا ذاكما َكَك. 8

  )السريعمن ( )129( )15(القصيدة  -

وتشبيه بن الخليل في وصف اللَّيل هقال علي:   

  )130(عوْلْت َتسيل َليجوم اللَّن ُنَأ     دعيال َأيَل وم اللَِّلْظال َأ. 1

  )131(ويللي َطيَلَف ْتنَّض نْت وإجاد     ذاصير إما شاَءْت َقلي َكيَل. 2

  )الوافرمن ( )132( )16(القصيدة  -

. في حادثة محاكمة المهدي لعلي بن الخليل_ كما يحدُث صاحب األغاني _ُذكر هذا البيت 
الخمر ربمواصلَته ش أنكر بعد أن له ؟وأنا ال: "إذ قال عليذلك 133(:"قائُل بعد( 

 )134(مامالذَّ عَطَقد واْنهضى العَقَت     الماح السوالر اِتعلى اللّذ. 1

2. مضى عهد الصَخبا ورْنِم ُتجَك   هما ِمن َخ ِهِدِغمرج الحسام 

3 .وُقرشيِب َفُت عَللى الميياِتصاُل الغاِنِو   يّنِم س ودام135(ال الم(  

4 .لَّوى اللَّوهناُت عوالَقي مَك     يّنوّلا وى عن الصبالظَّ ح136(الم( 

5 .َلحُت الدبهَأش رهِل     ديْنِعَف ُطررِفص الدهم رحو مود137(ذام(  

  )السريعمن ( )138( )17(القصيدة  -

في األغاني لألصفهاني ورد.  

ين يزيد وأحمد بن يحيى جميعًا لعّل بن الخليل في  وأنشدني محمد: قال علي بن سليمان"
  ) 139( :هذا الّذكر، وَذكر ثعلب أن اسحاق بن إبراهيم أنشد هذه األبياَت لعلي، فقال

 )140(جينهع َتِضوَت في مْنما ُك     ِهِلصَأ نع باِغها الرييا َأ. 1

2 .تى َتمعربَتْنُكَت و ِم     ًأامرن الي صاِلوالمالد حين 

 )141(كينمَتب موالَق نَت ِمزُف     وٍةَت إلى ِدعرَت إذ ِصْنُك وَل. 3

 ونوالنُّ بالض نيب َأراك     نينَِّكَلدي وجو نلَكف ِم. 4

  )142(رينِنسو ِخيري ريح نِم       َفهْنفًا َأصاِر راهَت وَلَف. 5
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  )143(يح بيبرينن إلى الشح     مني داِرب نف ِمَت جْلْلُقَل. 6

7 .ر موصعدمل لَّ عزن ْخصٍةر     يعاف َأرالب واح144(ساتين(  

  )145(ينوالَخز والسنجاِب واللِّ     طاُفهعَأ مالفاِق نبو عْنَت. 8

  )الهزجمن ( )146( )18(القصيدة  -

حدثُت أن َأبا نواس وعلي بن الخليل مولى يزيِد " :ورد في أخبار أبي نواس للمهزمي قوُله
بن مزيد الشيباِني وإسماعيَل الَقراطيسي ورزين الكاتب، اجتمعوا في سوق الَكرخ، فتذاكروا 

أين نحن اليوم؟ : األدب، وتفنَّنوا في أنواع الِعلم ووجوِهه، فلما اشتد الحر ومسهم الجوع، قالوا
ليِصف كلُّ رجل ما عنده، فأينا نزعْت : _وكان ألسَنهم_عندي، فقاَل علي بن الَخليل : قاَل فكلٌّ

  )147( :، فقاَل أبو نواس أبياَته، ثم قاَل علي بن الخليل"األنفس إلى ما عنده صرنا إليِه،

 )148(كينمَتب ٍفصإلى َق     ايّلِخال قوموا َأَأ. 1

2 .إلى صباَءه كالورس     َأوِم كاٍربن 149(العين( 

3 .ْلَأوحان ديعاٍتب     بّذحاق الحوي150(سين(  

  )مجزوء الكاملمن ( )151( )19(القصيدة  -

  .ورد في األغاني لألصفهاني

كان عافيُة بن : حدثني أحمد بن زهير بن حرٍب، قال: أخبرني محمد بن خلف وكيع، قال"
ثة، فأدخله على المهدي، فاستقضاه معه بعسَكر المهدي، وكانْت قصة يعقوب يزيد يصحب ابن عال

  )152( :مع أبي عبيد الله كذلك، أدخله إلى المهدي ليعرض عليِه فغلب عليِه، فقاَل الَخليُل في ذلك

1 .عَتبًا ِلجِر   //   مواُأل ريِفص مسرراِهَكًة وهي 

2 .والدهر ْليعب َل   //   جابالر له جاِرواِئد ريه 

3 .ْت ِلثَّريعبن وٍد ِح   //     دا قوبعاِوباُل مه153(ي(  

4. وعْتد الثة ال على ابنـع   //   قاضي بعاِفوائ هقي  

 )154( !هيباِق كَل ْله: اللِه ِد   //     ــيبي عبَأ زيرلوِل ْلُق. 5

  )155(يهاِصم الّنؤش ذاكَك ك   //     ــيَلال عَفع َتهْلَخدَأ. 6

7 .ْذَخَأوجاِهَفْتَت ح دًاك     بميِنيك راِخَتالمــي156(ه( 

8 .يعقوب ُظْنيِر     موفي اُأل ر ناِحُظْنَت َتْنَأو ره157(ي(  
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  ةــمــــــــــاتــــــــــــــــالخ

ل، وضياع ديوانه مع ما ضاع من تراثنا العربي دفع إن اهِتمام المؤرخين بشعر علي بن الخلي
. ه التي اتُّهم بهاة ُتؤكد أو ُتفّند زندقَتدراسة تحليليتحقيِقه ودراسة نتاجِه و ِهشعر جمعالباحث إلى 

ه مر وإقباُلالَخ لشرِب الشديد هعة وحبالجون والَخه للمميُل بن الخليل عر عليفي ِش ظهروقد 
 وأقصد - ه هم في زماِننادقة بل وأشهرالز ه ببعضعالقَت ، ولعلَّذلك ؤكِّديبما  ٌلِفاحِشعره وعليها، 

هنا صالح عبِد بن إلى هذا الطريق هفي دفِع ساهمْت -وسالقد.  

 ستهانشاعرًا ي لم يكن بن الخليل علي من خالل الدراسة الفّنية ألشعاِره أن نكما تبي
الغِته وإلماِمه بعلوم اللُّغة ومدارِسها، بل إنَّه أيضًا خاض تجربَة التجديِد في أساليب بفصاحِته وب

 اسيون لكبحالعب النّقاد هالذي وضع عربناِء القصيدِة العربية، والتالعِب ببراعٍة مطلقٍة في عموِد الش
 .جماح الشعراء عن الخروج على بنية القصيدة العربية

كر هنا بالّذ والجدير هو أناعتراف علي زعومة ه وتوبُت ،هبخطِئ بن الخليلعن شرِبالم الخمر 
هفي أبياِت كما ظهر باعتذارياِت ، مع المهدي ما تكون ٍة أشبهشيِد باعتذاريمن الر ه للعفوثم طلب

م بِه من زندقٍة، فهو لم يذكر في الّنابغة الذبياني من النُّعمان، دليٌل دامٌغ وتأكيد منه على ما اتُّه
قصيدِته تلك ما قد يدحض هذه التهمَة عنه ما خال بيتًا جاء على هامش قوِله يؤّكد فيه أّنه ما 

  .زال يقيم فروضه

  .والله الموّفق أوال وأخيرًا

  :الهوامـــش
 

إحسان عباس، إبراهيم : تحقيقاألغاني، ، "م976ه 356: ت"األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين  1-
  .112ص ،14السعافين، بكر عباس، دار صادر، بيروت، م

: ، معجم الشعراء، تعليق)ه 384: ت(المرزباني، اإلمام أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى  -2
  .183، ص1م، ج2010، 1ط لبنان، -عباس هاني الجراخ، دار الكتب العلمية، بيروت 

وينفرد صاحب كتاب األغاني دون غيره من المؤلفات بالقول  .183، ص1ج ،معجم الشعراءالمرزباني،  -3
ويزيد بن مزيد ابن . 112، ص14ماألغاني، األصفهاني، ، "موًلى لمعن بن زائدة الشيباني"إنه كان 

انظر الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي خي معن بن زائدة، أ
، 1طبيروت،  -بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي  :تحقيق، تاريخ بغداد، )هـ463: ت(

والباحث يرجح يزيد لورود أبيات يهنئ فيها علي بن الخليل . 490، ص16م، ج2002 -هـ 1422
شيخو، رزق الله و .116-115، ص14األصفهاني، األغاني، مانظر د لما رزق بمولود، يزيد بن مزي
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، مجاني األدب في حدائق العرب، مطبعة اآلباء )ه1346: ت(بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب 

  .175، ص4ج ،م 1913اليسوعيين، بيروت، 

  .112، ص14األصفهاني، األغاني، م 4-

في جميع الفنون، وهو أحد الخلعاء المجان، وكان صاحب نوادر، توفي سنة المطيع بن إياس شعر كثير  -5
طبقات الشعراء،  ،)هـ296: ت(انظر ابن المعتز، عبد الله بن محمد العباسي  .تسع وتسعين ومائة

  .95، ص1، ج3أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، ط عبد الستار: تحقيق

  .183ص ،1معجم الشعراء، جالمرزباني،  -6

  .119، ص14جاألصفهاني، األغاني،  -7

 .116، صالمصدر نفسه -8

  112، صالمصدر نفسه -9

  116، صالمصدر نفسه -10

حمدي : تحقيق(، تاريخ الخلفاء، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين  11-
  .210م، ص2004-هـ1425، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط)الدمرداش

عبد الستار : ، أخبار أبي نواس، تحقيق)ه257: ت(هفان، عبد الله بن أحمد بن حرب  مي، أبوزالمه -12
  .86ص م،1953أحمد فراج، دار مصر للطباعة، 

، لسان الميزان، )ه852: ت(ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  -13
مان عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر سل: عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه وطباعته: اعتنى به

  .228،ص4ج، م2002ه 1423 1اإلسالمية للنشر وتوزيع، بيروت، ط

  .295-293ص ،طبقات الشعراءابن المعتز،  -14

القصائد محققة ومثبتة في نهاية هذا البحِث وفق منهج بينه الباحث في . 9انظر القصيدة رقم  .-15
  .التوطئة

  .6انظر القصيدة رقم  .-16
  .228صلسان الميزان،  ابن حجر العسقالني، -17

  .6انظر القصيدة رقم -18

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفياُت األعيان وأنباُء أبناِء الزمان، -19
  .98،ص2،ج1، ط1978إحسان عباس، دار صادر بيروت : تحقيق

  .16انظر القصيدة رقم  20-

  .16قم انظر القصيدة ر 21-

  .86صالمهزمي، أخبار أبي نواس، 22-
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  .20،ص1ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباُء أبناِء الزمان، ج 23-

  .4انظر القصيدة رقم  24-

  206، د ط، ص 1970محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي : ديوان عنترة تحقيق ودراسة، تحقيق 25-

  .10انظر القصيدة رقم 26-

  .14انظر القصيدة رقم 27-

  .6نظر القصيدة رقما28-

  .9انظر القصيدة رقم29-

  .1انظر القصيدة رقم30-

  .10انظر القصيدة رقم31-

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، تحقيق مصطفى أفندي السقا، المكتبة 32-
  .17، ص2، ط1932التجارية الكبرى، مصر

  .19انظر القصيدة رقم33-

  .10انظر القصيدة رقم 34-

  .القصيدة نفسها35-

  .القصيدة نفسها36-

  .القصيدة نفسها37-

، 1، ط1991إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت: ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق وشرح 38-
  .64ص

  .15انظر القصيدة رقم 39-

  .1انظر القصيدة رقم40-

  .10انظر القصيدة رقم 41-

  .القصيدة نفسها42-

  .10انظر القصيدة رقم 43-

  .القصيدة نفسها44-

، )ه438: ت(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي  -45
، 1ج م، 1997 -ه  1417 2لبنان، ط - إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت : الفهرست، تحقيق

  .197ص
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وردت و .)118-14/117( :نياألغااألصفهاني،  :في )12(وردت األبيات جميعها ما عدا البيت  46-

 :أخبار القضاةوكيع، في ) 3،4،5،9،10،11،12،7،8،13،14،15،16،1،2،18،17( األبيات
 يويشير الباحث هنا إلى أن صاحب أخبار القضاة ذكر أنها في هجاء القاضي أب. )3/262-263(

ذه األبيات في يوسف، ولم يجد الباحث شيئا يدعو علي بن الخليل إلى هجائه لذلك رجح أن تكون ه
  .هجاء صديق له كما ذكر صاحب األغاني

  .118-117،ص14األصفهاني، األغاني، ج 47-

  .وشيخ َتدعي العربا: أخبار القضاةوكيع، ورد عجز البيت في  -48

ابن  ،انظر .الممس ضرب ِمن السمِك دِقيق الذََّنِب عريض اْلوسِط صِغير الرْأس َلين: الشبوُط والشبوط -49
، )هـ711: ت(منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي 

  .شبط: مادة .هـ 1414، 3بيروت، ط –، دار صادر لسان العرب

: لسان، مادةانظر ال .الجوع: السْغبة .)كِلْخبِل(بدال من  )لجارك(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 50-
  .سغب

  .)دِصَف(بدال من ) أِصب(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 51-

-52 الَقريح: قرح: انظر اللسان، مادة .اْلَخاِلص .بالَغر :رجالش ِمن برغرب: انظر اللسان، مادة .ض.  

  .)سكَأمَف(بدال من ) سكَأمو(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 53-

  :أخبار القضاةوكيع، ورد البيت في  54-

    الش صويريدوالَقي يح   كي ي مَتسوجالس بباب.  

يحالش :رم مَطعٌة وبٌة َطياِئحر رار، َلهاَألم ِمن وهو ،كاِنسِضِه المعب تََّخُذ ِمني ِليهاٌت سانظر اللسان،  .َنب
  .شيح: مادة

ما جرى عَلى اَألسنان ِمن الماِء، : الِحبب .)ِظمَتْن(بدال من ) ينِظم(كلمة أخبار القضاة ع، وكيفي  تورد 55-
ببوالح ،رالَخم ِمن وه َكَذِلكالَقواِرير، و ره: كِقَطعَتَكس وهاِء، واْلم ببحبب: انظر اللسان، مادة .ح.  

-56 ْقِطبي َقَطب :نيا بى موِه زرَغيراٍب وش س، وَكَلح ِمنبِه، وعَنييقطب: انظر اللسان، مادة .ع.  

اْلماُء : السْلسُل والسْلسال والسالِسُل. وآلى ال ُتسْلسلها: أخبار القضاةوكيع، ورد صدر البيت في  57-
سهُل الدُخول ِفي : وماٌء سْلسٌل وسْلساٌل. هو اْلباِرد َأيضًا: العْذب السِلس السهل ِفي الحْلق، وِقيَل

اسِتخراج : الحَلب. سلسل: َليَنة، انظر اللسان، مادة: اْلحْلق لعذوبته وصَفاِئِه، وَخمر سْلسٌل وسْلسال
َلبَقر، والحل والببِفي الشاِء واإل يكون ،ناللب ِمن عرا ِفي الضم :ُلوبحاللَّبن اْلم انظر اللسان،  .ِمن

  .حلب :مادة

  يحب الظُّرف واألدبا   وقد أبصرُته زمنًا :أخبار القضاةوكيع، ورد البيت في  58-
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الجْلف اْلجاِفي ِفي َخْلِقه وُخُلِقه، شبه ). جشبا(بدال من ) َخشبا(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 59-

وج ْلِف الشاِة َأي َأنجفابَذا جإ لجَقاُل ِللريْقَل ِفيه، وواء َلا عجاٍف: َفه ه ْلفج انظر اللسان،  .ُفَلان
  .جشب: انظر اللسان، مادة .اْلَغِليُظ :الجِشب. جلف: مادة

: وِقيَل َثمر اَألراك عامًة،: البريرو .)البرير(دال من ب )ريدالثَّ(كلمة : أخبار القضاةوكيع، في  تورد 60-
  .برر: انظر اللسان، مادة .البرير َأول ما يْظهر ِمن َثمر اَألراك وهو حْلو

  ).القوم(بدال من ) القلب(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  61-

  .)جورَأو(بدال من ) وترجو(كلمة أخبار القضاة وكيع، في  تورد 62-

  .أيرَغب عن بني كسرى: ةأخبار القضاوكيع، ورد صدر البيت في  63-

  .119،ص14األصفهاني، األغاني، ج 64-

  .المصدر نفسه والصفحة 65

انظر  .دم اْلَقْلِب: المهجُة. حشش: انظر اللسان، مادة .روح اْلَقْلِب ورمق حياِة النْفس: الحشاشة .-66
  .مهج: اللسان، مادة

الدعج شدة سواِد سواِد اْلعين، وِشدُة بياض : وِقيَل. َل شدة السواِدالسواد؛ وِقي: الدعج والدعجُة .-67
  .دعج: انظر اللسان، مادة .ِشدُة سواِدها مع ِسعِتها: بياِضها؛ وِقيَل

68-. مالضالشيُء، ب جمس :حسمج: انظر اللسان، مادة .َقب.  

: الصهباُء. بزل: انظر اللسان، مادة .شقَّه: بزل الشيَء. دنك: ر اللسان، مادةانظ .اسم موضع: دنك .-69
َتُكون ِمْنه وِمن  ِهي الَِّتي،: ِهي الَِّتي عِصرت ِمن ِعَنٍب َأبيض؛ وِقيَل: ِقيَل. الَخمر؛ سميْت بَذِلك ِلَلوِنها

لى البْت إبرذا ضإ َذِلكِه، ورصهب: انظر اللسان، مادة .ياضَغي.  

70 جدنق: الوِفي الع قودج: انظر اللسان، مادة .ِعر.  

انظر، األصفهاني، . يذكر صاحب األغاني بعد إيراِد هذِه األبيات أن عليًا صار إليِه في إْثر الرقعة .-71
  .119،ص14األغاني، ج

  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج72-

: اللِّحاء. عذل: انظر اللسان، مادة .جمع العاِذلة ويجوز العاِذالت: م، والعواِذل ِمن النِّساِءاللَّو: العْذُل 73-
ناء. اللَّعْذل: واللِّحاِحي. العواِذل: واللَّوويذكر في تفسير الكلمة في . لحا: انظر اللسان، مادة .الع

  .116،ص14نظر، األصفهاني، األغاني، جا. جمع الحية وهي الالئمة: اللواحي :كتاب األغاني

  .116،ص14انظر، األصفهاني، األغاني، ج74

  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج -75

  .المصدر نفسه والصفحة 76

77 احالر :روح: انظر اللسان، مادة .الخمر.  
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  .رقق: انظر اللسان، مادة .ُكلُّ شيٍء َله بصيص وتْألُلؤ: الرقراق 78

79 دغيد: انظر اللسان، مادة .عومُةالنُّ: الَغي .جَاححالج :يماْلَكر ديجحجح: انظر اللسان، مادة .الس.  

80 رهٌل َأزجِه: رجاْلو قرشانظر  .لباس يشبه القباء: القرطق. زهر: انظر اللسان، مادة .َأي َأبيض م
حْلي ِمن ِفضٍة، واْلجمع : الوضح. جيد :انظر اللسان، مادة .اْلعُنق: الجيد. قرطق: اللسان، مادة

  .وضح: انظر اللسان، مادة .َأوضاح، سميْت بَذِلك ِلبياِضها

: ت(ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي : البيت فيورد هذا  81-
د عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر محب الدين أبي سعي: ، تاريخ دمشق، دراسة وتحقيق)ه571

: ت(ابن عساكر، محمد بن مكرم وفي . 74- 14/73 .م 1995 -ه  1415للطباعة والنشر والتوزيع، 
رياض عبد : أحمد راتب حموش، محمد ناجي العمر، مراجعة: ، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق)ه711

في النهرواني، أبو الفرج المعافى بن و .7/103. الحميد مراد، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر
: ، الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي، تحقيق)ه390: ت(زكريا بن يحيى الجريري 

السيوطي،  وفي .103، ص7، جه1403م، 1983، 1محمد مرسي الخولي، عالم الكتب، بيروت، ط
محاورات، دار الغرب اإلسالمي، ، المحاضرات وال)ه911: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، 

  . 310، ص1، جه1424، 1بيروت، ط

  .74-14/73، ابن عساكر، تاريخ دمشقانظر،  82

إخراج الصوِت َأو النََّفس بَأِنين ِعْند عمل َأو شدٍة، ويَقاُل للمرَأة إذا وَلدْت : الزِحير والزحار والزحارُة 83
  .زحر: انظر اللسان، مادة. ِه وَتزحرْت عْنهزحرْت ب: وَلدا

القيرواني، أبو اسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق، قطب السرور في أوصاف األنبذة والخمور، تحقيق  -84
  .1031، ص1، ج1، ط2010سارة البربوشي بن يحيى، منشورات الجمل، بغداد،بيروت 

محمد أبو الفضل : بين المتنبي وخصومه، تحقيق انظر، الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة85-
وانظر، أبو . 298، ص 3، ط1951إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية،القاهرة، 

الفتح العباسي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، 
  .129،ص 1، ط1،ج1947تب، بيروت،محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الك: تحقيق

  .174المرزباني، معجم الشعراء، ص86-

  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 87-

  .المصدر نفسه، والصفحة 88-

انظر اللسان،  .اْلَكف عن الشيِء: واإلْقصار. َأْقصر ُفَلان عن الشيِء يْقِصر إقصارًا إذا كف عْنه واْنَتهى 89-
  .قصر: مادة

معجم المرزباني، : في 17-13: وورد البيتان .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج: وردت القصيدة في 90-
القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم : في. 20- 11- 10-8: ووردت األبيات ما عدا. 183الشعراء، 
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 ل، بيروت، زهر اآلداب وثمار األلباب، دار الجي)ه453: ت(األنصاري، أبو إسحاق الحصري 

-7-6- 5- 4: ووردت األبيات .وقد تقدم البيت الخامس عشر على البيت الرابع عشر. 4/909-911
  .5/155 في حدائق العرب، مجاني األدبشيخو، : في. 16-17- 15- 14- 8-9-10-13

  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 91-

ضرب ِمن : الوْخد. ركاب بمهمٍه جْلسال تجب :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ورد عجز البيت في  92-
يشُة الَخْطو ِفي اْلمعس وهبل، واإل ريوخد: انظر اللسان، مادة .س .كلِّ حيوان الفاضُل ِمن النَّجيب. 

اَء بها المهمه الَفالُة بعيِنها َلا م .خبب: انظر اللسان، مادة .الَخبب السرعة. نجب: انظر اللسان، مادة
َلا َأنيسمهه: انظر اللسان، مادة .و. ْلسالج :َذِلكْت بيمس دَنج ْلساَألرض، والج انظر  .اْلَغِليُظ ِمن

  .جلس :اللسان، مادة

-93. بسبوالس باِسبالس :بسبوالس ،السهام تََّخُذ ِمْنهي فازة: شجروالم انظر اللسان، مادة .الَقْفر: 
ما زم بِه، واْلجمع َأِزمٌة، الزم َفعٌل ِمن التََّقدم، وَقد : والزمام. شده: زم الشيَء يزمه زمًا فاْنزم. سبسب

انظر  .الُقْطن: رسالبرس والب. زمم: انظر اللسان، مادة .إذا َتَقدم ِفي السير: زم يزم إذا َتَقدم، وِقيَل
  .برس: اللسان، مادة

 :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ورد البيت في  .94-
  سجدْت لوجهك طلعُة الشمس   عةِللما رأتك الشمس طا    

  .)َأمس(بدال من ) األمس(كلمة وثمار األلباب  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 95-

  .)بر(بدال من ) عف(كلمة ثمار األلباب و زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 96-

) عم(كلمة  توردو .)ملك(بدال من ) تمت(كلمة وثمار األلباب  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 97-
   .)على(بدال من 

     دالج :دوالج ،قزالرظُّ وُة: اْلحَظمجدد: انظر اللسان، مادة .الع.  

-98 ا: اَألَنقب جابعِءاإليأنق :انظر اللسان، مادة .لش.  

كلمة في حدائق العرب  مجاني األدبشيخو، وثمار األلباب، وفي  زهر اآلدابالقيرواني، في  تورد 99-
   .)أرومتهم(بدال من ) أرومُتها(

    لجِقيَل: ِعْترُة الرولٍد وغيرِه، و باؤه ِمنِقيَل: َأْقرِدْنيًا، و هقوم مُط: ههر مه نَنون ماَألد ُتهِشيرعو ه
  .أرم: انظر اللسان، مادة .اَألصل: اَألرومُة. عتر: انظر اللسان، مادة .مضى ِمْنهم ومن َغبر

ُل وهو اْلجه: َنِقيض الِحْلم، وَأصله اْلِخفَُّة واْلحرَكُة، وِقيَل: ِخفَُّة الِحْلم، وِقيَل: السَفه والسفاه والسفاهة 100-
ضعب ِمن هضعب يبه، انظر اللسان. سفه: انظر اللسان، مادة .َقرشَأْفح اْلَكَلام خنا: مادة .الَخَنا ِمن  

، َذِلكالنبع والشوحُط والشريان شجرٌة واِحدٌة وَلِكنَّها َتْخَتِلف َأسماؤها ِلاْخِتَلاِف منابتها وُتْكرم عَلى  101-
هو َفما َكان ِمْنها ِفي ُقّلِة الجبل َفهو النبع، وما َكان ِفي سْفحه َفهو الشريان، وما َكان ِفي الحِضيض َف

رى َنارا إذا وِصف َلو اْقَتدح ُفَلان بالنبع َألو: الشوحُط، والنَّبع َلا َنار ِفيِه وِلَذِلك يضرب بِه اْلمَثُل َفيَقاُل
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َقرار اَألرض ِعْند سْفح الجبل، : الحِضيض. نبع: انظر اللسان، مادة .بجودِة الرْأي والِحْذق باُألمور

 .هو ِفي َأسفله، والسْفح ِمن وراِء الحِضيض، فالحِضيض ِمما يِلي السْفح والسْفح دون َذِلك: وِقيَل
: انظر اللسان، مادة .الشجر الَِّذي يْغرس، واْلجمع َأْغراس: الَغرس. حضض: ان، مادةانظر اللس

  .غرس

: انظر اللسان، مادة .اْلحرب، باْلمد واْلَقصر، َألنها موِطن َغضٍب: الهيج والهياج والهيجا والهيجاُء 102-
الَِّذي َلم يمسسه حبٌل، وَلم : والمصعب. دع ِمن الرُكوِب واْلعمل للِفحلةالمصعب اْلَفحُل الَِّذي يو. هيج

شمس جمع شموس، وهو النَُّفور ِمن الدواب الَِّذي َلا يسَتِقر . صعب: انظر اللسان، مادة .يركب
  .شمس: نظر اللسان، مادةا .لشَغبه وِحدِته، وَقد ُتوصف بِه النَّاَقة

زهر القيرواني، وورد في ، ي رحْلُت إليك من فزعإّن :معجم الشعراءالمرزباني، ورد صدر البيت في  103-
  .لبس: انظر اللسان، مادة .الخْلط: اللَّبس .ي لجْأُت إليك من فزعإّن: وثمار األلباب اآلداب

في حدائق العرب كلمة  مجاني األدبخيرو، في وثمار األلباب، و زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  104-
بدال من ) بُأغي: (كلمة وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني، ووردت في ) حكمك(بدال من ) حلمك(
)ُأوسرمس :انظر اللسان، مادة .القبر: الرمس ).د  

العْنس الباِزل  ).هلفي م(بدال من ) مجتهدا(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  105-
  .عنس :انظر اللسان، مادة .الصلبة ِمن النُّوق َلا يَقاُل ِلَغيرها

  :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني،  ورد البيت في 106-

    ليًال يموج كحالك الّن     ِرعًاكم قد سريت إليك مدقس  

واالْنِدراع . ي، واَألصُل ِفيِه َتدرع كَأنه َلبس ُظْلمَة اللَّيل َفاسَتَتر بِهدرع ُفَلان الليَل إذا دَخَل ِفي ُظْلمته يسرا
راعواالد :ريم ِفي السدرع :انظر اللسان، مادة .التقد .داد، : النِّْقسالم ِه، والنِّْقسب ْكَتبالَِّذي ي

  .قسن: انظر اللسان، مادة .والنَّْقس والوْقس الجرب

زهر القيرواني،  وورد في. إن رابني من حادٍث فزع :معجم الشعراءالمرزباني، ورد صدر البيت في  107-
: انظر اللسان، مادة .ما وَقع ِفي َخَلِدك: الهجس .إن راعني من هاجس فزع: وثمار األلباب اآلداب
  .جزع :انظر اللسان، مادة .الجزع َنِقيض الصبر. هجس

جهَلة الُفُتوِة : الصبوة ).بَقر(بدال من ) نفر(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، ردت في و 108-
  .صبو: انظر اللسان، مادة .واللَّهو ِمن الَغزل

  :وثمار األلباب زهر اآلداب ورد البيت في 109-

  يقُتْلن بالتطويل والحبس     بيض أوانس ال ُقرون لها    

اللَّعس واللُّعسة سواد . نجل: انظر اللسان، مادة .ِسعُة شق اْلعين مع حسن، واْلجمع ُنجل وِنجال: نَّجلال
  .لعس :انظر اللسان، مادة .هو سواد ِفي حمرة: يعُلو شَفة المرَأة اْلبيضاِء؛ وِقيَل
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-110 عدو: الر ،انَفرعالزاللْطخ بعدالر : قاِديمها ومردع الجاِريُة صا َتردَكم انَفرعِطيب َأو زا ببع َثودَأن َتر

انظر  .التَّرائب موِضع الِقالدِة ِمن الصدِر. ردع: انظر اللسان، مادة .جيبها بالزعَفران ِمْلَء كفِّها ُتَلمعه
  .خلس: انظر اللسان، مادة .خذ ِفي ُنهزٍة ومخاتلةاَأل: الَخْلس .ترب: اللسان، مادة

  :وثمار األلباب زهر اآلدابالقيرواني،  ورد البيت في 111-

    وُأجاذب الفتيان بينهم     سرصفراُء مثل مجاجة الو  

-112 بالِحب :الَخم ِمن وه َكَذِلكالَقواِرير، و الماِء، كِقَطع ِمن نانَلى اَألسى عرا جمببوالح ،اِء، : راْلم ببح
  .حبب: انظر اللسان، مادة .وهو َتَكسره

  ).تهبقي(بدال من ) تهبني(وثمار األلباب كلمة  زهر اآلدابالقيرواني، وردت في  113-

  .بقي: انظر اللسان، مادة .َطاعُة اللَِّه وانتظار َثوابِه: بِقيُة اللَِّه

ابن حجر وورد البيت األول في . 184- 1/183معجم الشعراء، اني، المرزبورد البيتان في  114-
  .4/229لسان الميزان، العسقالني، 

-115 ِحيقِقيَل: الرلها، وَتِقها وَأفضَأع ِمن وهو ،رَأسماء اْلَخم ِمن :رُفوة اْلَخمص ِحيقانظر اللسان،  .الر
  .سلسل: انظر اللسان، مادة .َنةَلي: َخمر سْلسٌل وسْلسال. رحق: مادة

  .بذخ: انظر اللسان، مادة .َتَطاول الرجل بَكَلاِمِه واْفِتَخاِرِه: والبَذخ. اْلِكبر: البَذخ116-

  .119 -118،ص14األصفهاني، األغاني، ج 117-

  .المصدر نفسه، والصفحة 118-

يلة ودمنة بما أشبهها من أشعار اليمني،أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر، مضاهاة أمثال كل 119-
  .127، د،ط، ص1961محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، : العرب، تحقيق

  .المصدر نفسه، والصفحة 120-

-121ق: الّنوكمنوك: انظر اللسان، مادة .الح.  

وشيخو، مجاني األدب في حدائق العرب،  .116 -115،ص14انظر، األصفهاني، األغاني، ج 122-
    .175ص

  .116 -115،ص14صفهاني، األغاني، جاأل 123-

في خيرو، مجاني األدب في ) الرئاسات(في األصفهاني، األغاني، بينما وردت ) الرياسات(وردت كلمة  124-
َأصيد َألنه َلا : الصيد مصدر اَألصيد، وهو الَِّذي يرَفع رْأسه ِكبرًا؛ وِمْنه ِقيَل للمِلك. حدائق العرب

  .صيد: انظر اللسان، مادة .ُت يميًنا وَلا ِشماًلا، وَكَذِلك الَِّذي َلا يسَتِطيع اِلاْلِتَفاَت ِمن داٍءيْلَتِف

  .هنأ :انظر اللسان، مادة .العِطيُة: الهنُء 125-
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-126  َلمَتع َتُكن َلمب اُألمور والتي لم تجر نِديَثُة السُة اْلحاِرية اْلجالِغر ِهيو ،بالح اُء ِمنالنِّس َلمعا يم

: السعد .يمن: انظر اللسان، مادة .البركُة: اليمن. غرر :انظر اللسان، مادة .َأيضًا ِغر، بَغير هاٍء
  سعد: انظر اللسان، مادة .اليمن، وهو َنِقيض النَّحس

كان جوادًا  ن مطر بن شريك بن عمرو الشيباني،معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة ب هو: معن 127-
تَّشاعرًا وكان يهانظر المرزباني، . في دينه، وهو من قواد بني أمية، صحب المنصور وواله اليمن م

  .15/316والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، . 1/400معجم الشعراء، 

في خيرو، مجاني األدب في ) لّلياليا(في األصفهاني، األغاني، بينما وردت ) اللياْل(وردت كلمة  128-
  .صرف: انظر اللسان، مادة .رد الشيِء عن وجهِه: الصرف. حدائق العرب

أبو هالل العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران : رد البيتان فيو -129
زهر اآلداب القيرواني،  :وفي .348، ص1، جبيروت –، ديوان المعاني، دار الجيل )ه395نحو : ت(

الذخيرة ) ه542: ت(ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني : وفي .3/804وثمار األلباب، 
، م1978، 1تونس، ط - إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا : في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق

، سرور النفس بمدارك )ه651 :ت(التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف : وفي .773، ص2ج
إحسان : ، تحقيق)ه711: ت) (ابن منظور(محمد بن جالل الدين المكرم : الحواس الخمس، هذبه

ابن منظور، : وفي .31، ص1، جم1980، 1عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
زهار في الليل والنهار، ، نثار األ)ه711: ت(جمال الدين محمد بن جالل الدين الخزرجي اإلفريقي

القرشي، شهاب الدين أحمد بن عبد : وفي .23، ص1، جه1298، 1مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط
مفيد قميحة، منشورات محمد : ، نهاية األرب في فنون األدب، تحقيق)ه733: ت(الوهاب النويري 

  .126، ص1م، ج2004، 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

الذخيرة في و زهر اآلداب وثمار األلباب،القيرواني، : ، في)ولعت(بدال من ) ولزت(كلمة وردت  130-
نثار ابن منظور، : فيو سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، التيفاشي،و محاسن أهل الجزيرة،

  .عول: انظر اللسان، مادة .الميل ِفي الحْكم إلى الجور: العول .األزهار في الليل والنهار

 سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، التيفاشي،: في) تضنَّ(بدال من ) تصد(وردت كلمة  131-
  .نهاية األرب في فنون األدبالقرشي، : وفي، نثار األزهار في الليل والنهارابن منظور،  :فيو

  .116،ص14األصفهاني، األغاني، ج 132-

  .المصدر نفسه، والصفحة 133-

-134 الذَّم :داْلم َنِقيضذمم: انظر اللسان، مادة .ح.  

اَنْت الَغواِني الشواب اللَّواتي يعجبن الرجاَل ويعجبهن الشبان، والَغاِنية الجاريُة الحسناُء، ذاَت زوج َك 135-
: المدامُة. غنا: ةانظر اللسان، ماد .َأو غير ذاِت زوج، سميْت غاِنية َألنها َغِنيْت بحسِنها عن الزيَنة

ردوم: انظر اللسان، مادة .اْلَخم.  
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  .قين: انظر اللسان، مادة .الَقينة اَألمة، مَغّنية َكاَنْت َأو َغير مَغنِّيٍة 136-

العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن أبو هالل انظر، " حلب الدهر أشطره: "المثل 137-
الهاشمي،  انظر،و. 1/346. بيروت –، دار الفكر جمهرة األمثال، )هـ395نحو : ت(يحيى بن مهران 

، دار سعد الدين، األمثال، )هـ400بعد : ت(زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير 
، الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم وانظر. 118ص.هـ 1423، 1دمشق، ط

 –، دار المعرفة )محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق(، مجمع األمثال، )هـ518: ت(النيسابوري 
: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله  انظر،و. 1/195. بيروت، لبنان

أي . 65-2/64م، 1987، 2بيروت، ط -، دار الكتب العلمية المستقصى في أمثال العرب، )هـ538
  . اختبر من الدهر خيره وشره

  .ذام: حقَّره وَذمه وعابه، انظر اللسان، مادة: َلَذَأم الرج

  .118،ص14األصفهاني، األغاني، ج 138-

  .المصدر نفسه، والصفحة 139-

  .هجن: انظر اللسان، مادة .تقبيحه: َتهجين اَألمر140-

  .دعا: انظر اللسان، مادة .يَقاُل ِلي ِفيهم ِدعوة َأي َقرابة وإخاٌء 141-

-142 ا: الِخيارَنبيبرعب سَلياْلِقثَّاُء، و وِقيَل هالِقثَّاَء، و هبشر. ٌت يْنبوِب : وِخيار شالَخر ِمن برض
خالَخو رجاِر شٌة ِمْثُل ِكبرجى. خير: انظر اللسان، مادة .شالُخزام : ُتهاِحدو ،يحالر بٌت َطيَنب
ٌة َطوبشِر ُخزاماة، والُخزامى عكَنو را َنوَله ،يحُة الربِة َطيرهاُء الزرمح قرُة اْلوِغيرص انيَلُة اْلِعيد

  .خزم: انظر اللسان، مادة .هو ِخيري البر: البَنْفسج، وِريح الُخزامى

-143 ا، انظر اللس: داِرمُفهرشا وُتهيب مِفيه يمِني َتمب ِمن درم: ان، مادةحي .ينربَقاُل : يي ِضعوم ماس
ينربُل يمر يبر: انظر اللسان، مادة .َله.  

-144 موصعِقيَل: الداِء، وَتْنَقع اْلمسِفي م ٌة َتُكونِغيرة صبيود : عماْلجاِء، وة تُغوص ِفي اْلمبيود ِهي
عاِمصوالد عاِميصفانًا. دعمص: اللسان، مادةانظر . الديفًا وِعيافًة وِعيافًا وعيافه ععالشيَء ي افع :

  .عيف: انظر اللسان، مادة. َكرهه

ُفَقيم ِفي بِني داِرم النَّسب إَليِه . نبا: َنبا الشيُء عنِّي يْنبو َأي َتجاَفى وَتباعد، انظر اللسان، مادة 145-
. اآلباُط: والعُطوف. منِكب الرجل ِعْطُفه، وإبُطه ِعْطُفه. فقم: انظر اللسان، مادة. ياسُفَقيمي عَلى اْلِق

جاِنباه عن يمين وِشمال وِشقَّاه ِمن َلدن رْأسه إَلى وِركه، واْلجمع َأعَطاف : وِعْطَفا الرجل والدابِة
معروف ِمن الثِّياِب مشَتق ِمْنه، عربي صِحيح، : والَخز. عطف: ادةانظر اللسان، م. وِعطاف وعُطوف

: اللَّيان، باْلَفْتح .فرو السنجاب: السنجاب. خزز: انظر اللسان، مادة. وهو ِمن اْلجواِهر اْلموصوِف بها
شياْلع ِمن ِفي َليان وهاللِّين، و ِمن ردصَنُة اْلمواللَّي ،وخْفض َنِعيمخاء وا: َأي رهب دسَتورِة يوسكالم .

  .لين: انظر اللسان، مادة
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  .86صالمهزمي، أخبار أبي نواس، _146

  .المصدر نفسه، والصفحة 147-

هو، وَقصف عَليَنا بالطَّعام الجَلبة واإلعالن باللَّ: والَقصف. إنَّها مولَّدة: اللَّهو واللَِّعب، ويَقاُل: الَقصف -148
  .قصف: والُقصوف اإلقامة ِفي اَألكل والشرِب، انظر اللسان، مادة. تابع: يْقِصف َقصفًا

َتُكون ِهي الَِّتي،، : ِهي الَِّتي عِصرت ِمن ِعَنٍب َأبيض؛ وِقيَل: ِقيَل. الَخمر؛ سميْت بَذِلك ِلَلوِنها: الصهباُء -149
شيٌء َأصفر ِمْثُل : الورس. صهب: انظر اللسان، مادة .ِمْنه وِمن َغيرِه، وَذِلك إذا ضربْت إلى البياض

ر اللَّْطخ يْخرج عَلى الرمِث بين آِخر الصيِف وَأول الشَتاِء إذا َأصاب الثوب َلوَنه، والورس َنبٌت َأصف
ُكونِه يجرة ِلْلوالُغم ُتتََّخُذ ِمْنه نماْليورس: انظر اللسان، مادة .ب.  

اْلَخْلُط، وِمْنه سمي : الحيس. حذق: المهارة ِفي ُكلِّ عمل، انظر اللسان، مادة: الِحْذق والحذاقُة -150
سيالح .يسوالح :حوالم ،نمالسو رالتَّمْخَلُط بٍه، اَألِقُط يجُكلِّ و ماء ِمنِه اإلالَِّذي َأحدقت ب وسي

  .حيس: انظر اللسان، مادة .يشبه بالحيس وهو يْخَلُط َخْلطًا شِديدا

ووردت األبيات  .14/114األغاني، األصفهاني، : وردت األبيات ما عدا البيتين الثاني والخامس في 151-
ووردت ما عدا البيت  .252-3/251أخبار القضاة، وكيع، : في كذلك ما عدا البيتين الثاني والخامس

، تاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك، )ه310: ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير : السابع في
وقد تقدم البيت الثامن على . 120-8/119 .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت: تحقيق

  .3/424وفيات األعيان، ابن خلكان، : في. 5،8،6،7: األبياتوردت و .السادس

  .14/114األغاني، األصفهاني،  152-

انظر  .ُقوة الرجل عَلى الرجل: واإلْقران ).رّث(بدال من ) قرن(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  -153
: انظر اللسان، مادة .ي ِمن ُكلِّ شيٍءالَخَلق الَخسيس اْلباِل: الرثُّ والرثَُّة والرثيُث .قرن: اللسان، مادة

يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان، استوزره المهدي، وَقرب من قلبه وغلب عَلى أمره، ُثم نكبه  .رثث
يعقوب  إن: ويقال. هوأودعه السجن، فلم يزل ِفيِه محبوسا إلى أن ولي هارون الرشيد الخالفة فأطلَق

ابن انظر، . ه182وافته المنية عام وقد ، كثير البر والصدقة واصطناع المعروف، َكان سمحا جوادا
والذهبي، . 383، ص16جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، و. 26-7/19وفيات األعيان، خّلكان، 

، سير أعالم النبالء، )هـ748: ت(شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز 
هـ  1405، 3، مؤسسة الرسالة، ط)وعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطمجم: تحقيق(

) هـ764: ت(والصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله . 349-346ص 8 ، جم 1985/ 
 -هـ1420بيروت،  –، دار إحياء التراث )أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى: تحقيق(، الوافي بالوفيات

نكث الهميان في ، )هـ764: ت(والصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك . 77-71، ص28، جم2000
 –، دار الكتب العلمية، بيروت )مصطفى عبد القادر عطا: علق عليه ووضع حواشيه(، نكت العميان

خير الدين بن محمود بن محمد بن الزركلي، و. 298-296ص ،م 2007 -هـ  1428، 1لبنان، ط
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، 8، جم 2002، 15ط ،دار العلم للماليين،،األعالم، )هـ1396: ت(علي بن فارس، الدمشقي 

  .198-197ص

من  )م 786 -  718= هـ  170 - 100(معاوية بن عبيد الله بن يسار، األشعري بالوالء، أبو عبيد الله، 
. واتصل بالمهدي العباسي قبل خالفته، فكان كاتبه ووزيره. كبار الوزراء، اشتغل بالحديث واألدب

فوض إليه ) المهدي(ولما آلت الخالفة إلى . دي يعظمه وال يخالفه في شيء يشير به عليهوكان المه
، استمر إلى )الخراج(وصنف كتابا في . تدبير المملكة والدواوين، فنهض باألعباء وجعل للوزارة شأنا

تهمة أن تولى الربيع بن يونس حجابة المهدي، فأفسد ثقة المهدي به، فعزله بعد أن قتل ابنا له ب
-7/261األعالم، الزركلي، و. 7/26وفيات األعيان، ابن خلكان، انظر، ." الزندقة، ومات معزوال

262.  

َكان النَّاس يعجبون من كبر "وقد  ).لك(بدال من ) من(وفيات األعيان كلمة ابن خلكان، في  تورد 154-
  .24/76الوافي بالوفيات، ، الصفدي، انظر". أبي عبيد الله وعبوسه

  ).شؤم(بدال من ) سوم(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  155-

، بدال من )بتمسك(، ووردت كذلك كلمة )حتفك(بدال من ) حقك(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  156-
  ).بيمينك(

) يلعب(ووردت في وفيات األعيان كلمة ). تنظر(بدال من ) تبعد(أخبار القضاة كلمة وكيع، وردت في  157-
  ).نظري(بدال من 

  

  قائمة المصادر والمراجع

إحسان عباس، : ، تحقيقاألغاني، )م976ه 356: ت(األصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين 
  .إبراهيم السعافين، بكر عباس، دار صادر، بيروت

، محاسن أهل الجزيرة الذخيرة في) ه542: ت(ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني 
  .م1978، 1تونس، ط -لدار العربية للكتاب، ليبيا إحسان عباس، ا: تحقيق

، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس، )ه651: ت(التيفاشي، أبو العباس أحمد بن يوسف 
إحسان عباس، : ، تحقيق)ه711: ت) (ابن منظور(محمد بن جالل الدين المكرم : هذبه

  .م1980، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

، لسان الميزان، )ه852: ت(العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ابن حجر
سلمان عبد الفتاح أبو غدة، دار : عبد الفتاح أبو غدة، اعتنى بإخراجه وطباعته: اعتنى به

  .م2002ه 1423 1البشائر اإلسالمية للنشر وتوزيع، بيروت، ط
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تاريخ ، )هـ463: ت(ت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثاب

 -هـ 1422، 1بيروت، ط -بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي : ، تحقيقبغداد
  .م2002

وفيات ، )ه681: ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خانكان 

لي، اعتنى بها مكتب محمد عبد الرحمن المرعش: ، تقديماألعيان وأنباء أبناء الزمان
 1رياض عبد الله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: التحقيق، أعد فهارسها

  .م1997

سير ، )هـ748: ت(الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز 

، مؤسسة )ؤوطمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرنا: تحقيق(، أعالم النبالء
  .م 1985/ هـ  1405، 3الرسالة، ط

قطب السرور في أوصاف ، )ه425نحو : ت(الرقيق القيرواني، أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم 

  .سارة البربوشي بن يحيى، منشورات الجمل: ، تحقيقاألنبذة والخمور

، )هـ1396: ت(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي 

  .م 2002، 15ط ،دار العلم للماليين،،األعالم

المستقصى في أمثال ، )هـ538: ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله 

  .م1987، 2بيروت، ط - ، دار الكتب العلمية العرب

، دار المحاضرات والمحاورات، )ه911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين، 
  ه 1424، 1رب اإلسالمي، بيروت، طالغ

حمدي : تحقيق(، تاريخ الخلفاء، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين 
  .م2004- هـ1425، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط)الدمرداش

مجاني األدب في حدائق ، )ه1346: ت(شيخو، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب 

  .م 1913ة اآلباء اليسوعيين، بيروت، ، مطبعالعرب

: تحقيق(، الوافي بالوفيات) هـ764: ت(الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
  .م2000 -هـ1420بيروت،  –، دار إحياء التراث )أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى
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علق عليه ( ،نكث الهميان في نكت العميان، )هـ764: ت(الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك 
 1428، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت )مصطفى عبد القادر عطا: ووضع حواشيه

  .م 2007 -هـ 

: ، تحقيقتاريخ الطبري تاريخ األمم والملوك، )ه310: ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير
  .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت

تاريخ ، )ه571: ت(الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي  ابن عساكر، أبو القاسم علي بن

محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة : ، دراسة وتحقيقدمشق
  .م 1995 - ه  1415والنشر والتوزيع، 

أحمد راتب حموش، : ، تحقيقمختصر تاريخ دمشق، )ه711: ت( ابن عساكر، محمد بن مكرم
  .رياض عبد الحميد مراد، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر: لعمر، مراجعةمحمد ناجي ا

، د 1970محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي : ، تحقيقتحقيق ودراسةديوان عنترة عنترة، 
  206ص  ،ط

إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، : ، تحقيق وشرحديوان عمرو بن كلثومعمرو بن كلثوم، 
  .1ط ،1991بيروت

معاهد التنصيص على ، )ه963: ت(أبو الفتح العباسي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 

  .بيروت –محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب : ، تحقيقشواهد التلخيص

الوساطة بين المتنبي ، )ه392: ت(القاضي الجرجاني، أبو الحسن علي بن عبد العزيز 

أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب  محمد: ، تحقيق وشرحوخصومه
  .م1951، 3العربية مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط

، تحقيق مصطفى أفندي السقا، المكتبة الشعر والشعراءأبو محمد عبد الله بن مسلم،  ابن قتيبة،
  .2، ط1932التجارية الكبرى، مصر

، نهاية األرب في فنون األدب، )ه733: ت(أحمد بن عبد الوهاب النويري القرشي، شهاب الدين 
، 1مفيد قميحة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
  1م، ج2004
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زهر اآلداب ، )ه453: ت(القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم األنصاري، أبو إسحاق الحصري 

  .، بيروت، دار الجيلوثمار األلباب

: ، تعليقمعجم الشعراء، )ه 384: ت(المرزباني، اإلمام أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 
  .م2005، 1لبنان، ط _، بيروت صادر، دار فاروق سليم

عبد الستار : ، تحقيقطبقات الشعراء، )هـ296: ت(ابن المعتز، عبد الله بن محمد العباسي 
  .3ة، طأحمد فراج، دار المعارف، القاهر

نثار األزهار في ، )ه711: ت(ابن منظور، جمال الدين محمد بن جالل الدين الخزرجي اإلفريقي

  .ه 1298، 1، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، طالليل والنهار

: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي 

  .هـ 1414، 3بيروت، ط –ر ، دار صادلسان العرب، )هـ711

عبد : ، تحقيقأخبار أبي نواس، )ه257: ت(مي، أبو هفان، عبد الله بن أحمد بن حرب زالمه
  .م1953الستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة، 

، مجمع األمثال، )هـ518: ت(الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
  .بيروت، لبنان –، دار المعرفة )الحميدمحمد محيى الدين عبد : تحقيق(

: ت(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 

 - ه  1417 2لبنان، ط -إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت : ، تحقيقالفهرست، )ه438
  .م 1997

الجليس الصالح الكافي ، )ه390: ت(النهرواني، أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريري 

، 1محمد مرسي الخولي، عالم الكتب، بيروت، ط: ، تحقيقواألنيس الناصح الشافي
  .ه1403م، 1983

، دار سعد األمثال، )هـ400بعد : ت(الهاشمي، زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة، أبو الخير 
  .هـ 1423، 1الدين، دمشق، ط

، )ه395نحو : ت(عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  أبو هالل العسكري، الحسن بن

  .بيروت –، دار الجيل ديوان المعاني
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نحو : ت(العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هالل 

  .بيروت –، دار الفكر جمهرة األمثال، )هـ395

ان بن صدقة الضوكيع، أبو بكر محمد بن خلف بن حي البغدادي يأخبار القضاة، )ه306: ت(ب ،
  .م1947ه، 1366 ،1عالم الكتب، بيروت، ط

مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما ، )ه400: ت(اليمني، أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر 

  .محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت: ، تحقيقأشبهها من أشعار العرب
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 تحليل ونقد: )رحمه اهللا( للشيخ العك) أصول التفسري وقواعده(
The Rules of Tafseer (Gathering and Study) for Phd Khaled Alok: 

Analysis and Criticism 
  

  **جهاد محمد النصيراتو *روان فوزان الحديد

  

  23/8/2019 تاريخ القبول   10/4/2019 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

، وهو أحد رحمه الله للشيخ خالد العك) أصول التفسير وقواعده(لدراسة كتاب تتناول هذه ا
المنهج وذلك عن طريق بالتحليل والنقد؛  -المصنفات المهمة التي ألفت في علم أصول التفسير وقواعده

الستنباط منهج العك في ، ومن ثم سلوك المنهج التحليلي؛ االستقرائي في جمع مفردات المادة من مظانها
براز النواحي اإليجابية والسلبية فيه، سعيًا نحو بيان القيمة العلمية التي يتمتع بها هذا إلمحاولًة ؛ في مؤلَّفه

  . المصنف في ميدان علم أصول التفسير؛ الذي يحيى اآلن مرحلة التنظير

  .القواعد، التفسير، خالد العك، والتحليلي :الكلمات الداّلة

 
Abstract 

This study handles analytically and critically with the book (Assets and rules of 
Interpretation (Tafseer) for PhD Khaled Alok, one of the most important categories 
written deeply in the heart of Tafseer science or rules. All aims at spotting light on the 
positive as well as negative points of view included in the target of showing the 
scientific value, this book holds in the field of Osool Altafseer. Notify that this field is in 
the process of investigation. 
Keywards: The rules, Tafseer , Kaled Alok. 
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  المقدمة

  ، وبعد؛- صلى الله عليه وسلم- الحمد لله والصالة والسالم على سيد الخلق؛ نبينا محمد 

لقد بدأت العناية بعلم أصول التفسير وقواعده منذ القرن السابع الهجري، وأخذت باالزدياد 
مع مرور الزمن؛ حتى عصرنا الحاضر؛ حيث اشتد التنافس بين الباحثين على التأليف في هذا 

علم؛ في محاولة إلرساء كيانه النظري، وبناء حدوده التي تمنحه االستقاللية التي تليق به، وكانت ال
  .)أصول التفسير وقواعده: (رحمه الله في طليعة هذه الجهود كتاب الشيخ العك

  :أهمية البحث

  :تنبع أهمية هذا البحث مما ياتي

وحاجة طلبة العلم إلى تقديم وصف علمي  ،من أهمية علم أصول التفسير والعناية بما ألف فيه -
  .لنتاج العلماء في ميدان علم أصول التفسير

  .المنهج الذي سار عليه العك في مؤلفهمن أهمية الكشف عن  -

  .إبراز اإليجابيات وتقويم السلبيات في مؤلفهوأهمية  -

  .فه العلمية في مكتبة علم أصول التفسيرقيمة مؤلَّوحاجتنا لمعرفة  -

  :البحثأهداف 

  :إلى تحقيق أهداف منهاهذا البحث  هدف

 .بيان المنهج الذي سار عليه العك في مؤلفه  -1

 .إبراز اإليجابيات وتقويم السلبيات في مؤلفه  -2

  .تقديم وصف لقيمة مؤلفه العلمية في مكتبة علم أصول التفسير  -3

  :سعيًا لإلجابة عن األسئلة اآلتية

 ؟)أصول التفسير وقواعده(في تأليفه لـ الله رحمه ما المنهج الذي اتبعه الشيخ العك -

 ما اإليجابيات والسلبيات لهذا المصّنف؟ -

 ما حصيلة تقييمه من الناحية المنهجية واألسلوبية والمادة العلمية؟ -
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  :الدراسات السابقة

وأما الدراسات السابقة لهذا الموضوع، فال يعلم الباحثان دراسًة علميًة مؤصلًة عرضت لهذا 
بهذه األهداف؛ خال بعض اإلشارات هنا أو هناك، لكن هناك الكثير من الدراسات التي  الموضوع

  :)1(أفاد منها الباحثان والتي تتعلق بعلم أصول التفسير وقواعده، ومنها على سبيل الذكر

 .للدكتور مساعد الطيار) فصول في أصول التفسير( .1

 .ادللدكتور عمر حم) علم أصول التفسير محاولة في البناء( .2

 .للدكتور علي سليمان العبيد) تفسير القرآن أصوله وضوابطه( .3

  :منهجية البحث

  :اعتمد هذا البحث منهجين علميين؛ هما

  .في جمع مفردات المادة من مظانها؛ وذلك المنهج االستقرائي -

  .واستجالء قيمته العلمية الستنباط منهج العك في مؤلَّفه؛ ؛التحليليالمنهج و -

  :خطة البحث

  :ءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة على النحو اآلتيجا

  .وتبرز أهمية هذه الدراسة وأهدافها، وأسئلتها، وأهم الدراسات السابقة التي تخدمها: المقدمة

  وفيه نبذة عن المؤلف وكتابه :التمهيد

  تحليل الكتاب ونقده: المبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب ،بهمنهج العك في كتا: المبحث الثاني

  .منهجه في العرض :المطلب األول

  .منهجه في النقد والمناقشة :المطلب الثاني

  .منهجه في التوثيق :المطلب الثالث

  :القيمة العلمية لكتاب العك؛ وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثالث

  قيمته من الناحية المنهجية: المطلب األول

  ة األسلوبيةقيمته من الناحي: المطلب الثاني

  قيمته من حيث المادة العلمية: المطلب الثالث

  .وفيها يعرض الباحثان أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: الخاتمة
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وال ندعي الكمال والعصمة من الزلل، ولكننا نرغب في تسليط الضوء على المصنفات في هذا 
  .ل ومن بعدالعلم الغض، المتعطش للبحث والدراسة، والحمد لله من قب

  نبذة عن المؤلف وكتابه :التمهيد

، تعالى رحمه الله لمؤلفه الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك) أصول التفسير وقواعده(كتاب 
وهو من أهل العلم والفضل، باحث ومحقق، ومعلم ومرٍب قدير، كان لين العريكة، سليم الصدر 

بو اليسر عابدين، شغل مناصب في محمد أ: م، من شيوخه1943متواضعًا، ولد في دمشق سنة 
وزارة األوقاف، وتولى اإلمامة والخطابة في جوامع دمشق، تنوعت تآليفه في الفقه والحديث 

، أصيب بمرض دماغي أفقده القدرة ...عقيدة المسلم، الفرقان والقرآن: والعقيدة وغيرها؛ ومنها
خالد بن : الشيخ المصنف" ).م2008. (ذو الغنى، أيمن(م 19/3/1999على الكالم، توفي في 

  .)مhttp://www.alukah.net/culture/0/4436/ 19/10/2018 "عبد الرحمن العك

أصول : (م، بعنوان1968: في عدة طبعات؛ فكانت األولى سنة رحمه الله جاء كتاب العك
ئس صدرت عن مكتبة الفارابي، وأما الثانية؛ فقد صدرت عن دار النفا) التفسير لكتاب الله المنير

  .وتبعها عدة طبعات) أصول التفسير وقواعده: (م، بعنوان1985: في سنة

  تحليل الكتاب ونقده: المبحث األول

  :وفيما يأتي بيان كل طبعة من طبعات هذا الكتاب، ويليه عقد مقارنة بينهما

  )م1968الطبعة األولى سنة (

عابدين، ومن ثم مقدمة لقد افتتحت الطبعة األولى بإهداء وكلمة موجزة للشيخ أبي اليسر 
الكتاب، وتبعها عشرات العناوين ذات التعلق بالتفسير وأصوله وعلوم القرآن، حتى ختم الكتاب 
بخاتمة يسيرة، ثم صفحة استدراكات وتصويبات، وجريدة المصادر والمراجع، وأخيرًا فهرس 

  .صفحة) 246(الموضوعات، واستغرق ذلك 

، ثم عرف -صلى الله عليه وسلم–الله وعلى النبي  احتوت مقدمته على الحمد والثناء على
علم أصول التفسير بتعريفين عامين، وبين وظيفة هذا العلم، وعّلة تدوينه، وتحدث عن موضوعه 

وشرع بعدها في سرد عناوين كتابه؛ التي تميزت غالبًا بالعموم، فتارة ، )م1968العك، ( وغايته
عنه موغلة في علوم القرآن، ويمكن لمتدبر تيك العناوين  تالمس علم أصول التفسير، وتارة تنأى

  :)م1968العك، (بعد طول تأمل أن يقسمها كاآلتي

 .ما له تعلق بالمفسر -2    .ما له تعلق بعلم التفسير عامة -1

 .ما له تعلق بالقرآن وعلومه -3
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ومصطلحاته؛  ولقد تحدث فيما له تعلق بعلم التفسير؛ عن تعريفه، ونشأته، وغايته، وفائدته،
  .التفسير النقلي والعقلي: كالتفسير والتأويل، واستمداده والعناية به، وأهم ألوانه؛ وهما

شروطه، وأحسن طرق التفسير التي يتبعها، وأسباب : وفيما يتعلق بالمفسر؛ تحدث عن
على  االختالف في التفسير عند السلف والخلف، واألمور التي تعين المعنى عند اإلشكال، وما يجب

  .المفسر تجنبه في التفسير

-ثم تحدث عما يتعلق بالقرآن؛ عن أحكامه، وارتباطه بالسنة، والتفسير العلمي، واإلشاري 
، وتحدث أيضًا عن ألفاظ القرآن ومعانيه وإعجازه وقراءاته، ثم شرع يعرض -الصوفي: عنى به هنا

ت، والقصص، وعرج على ذكر المحكم والمتشابه، وعلم المبهما: مباحث علوم القرآن؛ فتناول
  .طبقات المفسرين؛ موردًا تعريفًا موجزًا عن تسعة عشر تفسيرًا من تفاسير القرآن الكريم

ثم ختم كتابه بالحمد والدعاء، ويليه صفحة االستدراكات في بيان األحاديث الضعيفة؛ التي 
ولقد ضمت ، كلمات فات الشيخ التنبيه عليها خالل تأليفه، وتبعها جدول بتصويب كتابة سبع

جريدة المصادر والمراجع خمسة وخمسين مرجعًا في التفسير واللغة والفقه وغيرها؛ ورتبها ترتيبًا 
  .عشوائيًا؛ وال يسعنا إال أن نصّنف هذا الكتاب في طبعته األولى ضمن مقدمات في علم التفسير

  )م2006الطبعة الثانية سنة (

انية؛ فهو أكثر تنظيمًا وتنسيقًا؛ من الناحية المنهجية؛ وأما ما احتواه كتاب العك بطبعته الث
فقد رتبه ترتيبًا علميًا؛ وقسمه إلى أقسام وفصول وبحوث؛ فاستفتحه بإهداء، تاله تقديم الشيخ 
عابدين، ثم مقدمة الكتاب وتبعها ستة أقسام، وُختم بقائمة المصادر والمراجع، وفهرس 

  .ي ضعف ما كان عليه الكتاب في الطبعة األولىصفحة؛ أ) 496(للموضوعات، وكل ذلك في 

صلى الله –افتتح مقدمة طبعته الثانية بالحمد والثناء على الله تعالى والصالة على رسوله 
 ، ثم بين الفئة المستهدفة بتأليف هذا الكتاب؛ وهم الباحثون والدارسون بشكل عام-عليه وسلم

ة ألقسام الكتاب وفصوله، وإضافة بحوث كثيرة تقدر ، وبين أن عمله فيها كان إعاد)م2007العك، (
لعلم أصول التفسير، مظهرًا تميز كتابه في  -في معظمها–بضعف الطبعة األولى؛ ذات أهمية لغوية 

  .)م2007العك، ( المكتبة اإلسالمية

وعرض بعد ذلك خطة كتابه؛ مبينًا أقسامه، وبحوثه؛ ولكن الخطة التي عرضها لم تنبئ عن 
لكتاب بشكل دقيق؛ فمثًال؛ تجده قد بين فيها أن الفصل الثاني من القسم الثاني سيأتي محتوى ا

  .في ستة بحوث؛ ولكن في واقع األمر قد عرضه في خمسة بحوث ال ستة كما قال في خطة كتابه

جعله  )م2007العك، ( )المدخل لدراسة أصول التفسير وقواعده: (جاء القسم األول بعنوان
ثًا؛ مضمونها قريب من روح علم أصول التفسير؛ فقد تحدث عن مكانة علم في ستة عشر بح



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الحديد والنصيرات

  510

التفسير والعناية به، وتعريف أصول التفسير، ونشأته، وعن القرآن وعلومه، وعلم التفسير وأنواعه 
علم العربية واآلثار، وأصول الفقه، وعلم العقيدة : واستمداده؛ وتناول خالله الحديث عن

  .اءاتوالتوحيد، وعلم القر

الشيخ العك لم يتعامل مع القراءات القرآنية  القارئ قد يفهم أن وتجدر اإلشارة هنا إلى أن
وأما القراءات فال يحتاج إليها : "قولحيث يجعلها من قبيل الحجج اللغوية،  وأنهعلى أنها قرآن؛ 

حد المعاني إال في حين االستدالل بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح أل
القائمة في اآلية، أو الستظهار على المعنى، فذكر القراءة كذكر الشاهد من كالم العرب؛ ألنها إن 

وبذلك يظهر أن القراءة ال تعد تفسيرًا من حيث ... كانت مشهورة فال جرم أنها تكون حجة لغوية
العك، ("علم اللغة هي طريق في أداء ألفاظ القرآن؛ بل من حيث إنها شاهد لغوي، فرجعت إلى

 :محاذير كثيرة؛ لعل من أهمها هذا الفهميترتب على  وقد؛ )45-44م، ص2007
التشكيك بمصدرية القراءات القرآنية المتواترة ونزع القدسية عنها، وسلبها صفة القرآنية،  .1

والتفريق بينها وبين القرآن الموحى به، وجعلها مجرد شواهد ال يتعبد المسلم بها؛ وهذا 
على  - عليه السالم–ال صحة فيه البتة؛ فالقراءات المتواترة وحي رباني نزل به جبريل  مما

؛ يقول -صلى الله عليه وسلم–؛ وتعلمها المسلمون منه -صلى الله عليه وسلم–قلب النبي 

؛ فالقرآن ]4-3: النجم[ }إن هو إلَّا وحي يوحى) 3(وما يْنِطق عن اْلهوى {: سبحانه
شكري، وآخرون، ( والقراءات المتواترة حقيقة واحدة؛ باعتبار كونهما وحيًا من الله تعالى

 .)م2001
2. ل مهمة القراءات المتواترة منحصرة في االستدالل على المعاني القائمة في اآليات القرآنية، جع

قراءات ؛ إذ ال يجوز أن نجعل الفيه نظرفعملها يتمثل في كونها شاهدًا نحويًا؛ وهذا مما 
في منزلة الشعر العربي، وما تناقله العرب من أمثال؛ فهي  -خاصة المتواترة منها –القرآنية 

، )م2010عباس، ( قرآن موحى به، وكل قراءة متواترة هي بمنزلة اآلية المستقلة بذاتها
  .واالستدالل بها بمنزلة استدالل بالقرآن على القرآن ال باللغة على القرآن

راءات المتواترة مجرد شواهد لغوية سيؤثر على العلوم المتصلة بعلم القراءات؛ إن اعتبار الق .3
كعلم أصول الفقه واستنباط األحكام الشرعية؛ حيث قام االحتجاج بالقراءات على األحكام 

بناء على كونها قرآنًا موحى به، ثابتًا من  )م1996م؛ بازمول، 1982القسطالني، ( الشرعية
يمكن بناء منظومة األحكام الشرعية على الظنيات غير المنضبطة  عند الله تعالى، وال

 .والمتغيرة
تعدد القراءات؛ ينزل منزلة تعدد : (إن هذا سيِخلُّ بالقاعدة التي اتفق عليها العلماء؛ وهي .4

 .؛ فكل قراءة قرآنية متواترة هي بمنزلة اآلية القرآنية)م2006ابن الجزري، ( )اآليات
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حديثه عن استمداد علم التفسير بالحديث عن التأويل والفرق  -الله رحمه–الشيخ أتبع ثم 
بينه وبين التفسير، ثم استطرد بالحديث عن التأويل عند األصوليين والمتكلمين؛ استطرادًا كان 

ثم تحدث عن  ،الكتاب بغنى عنه، ولكن لعل الزمن الذي عاش فيه الشيخ قد ألزمه ذلك التشعب
ومعرفة القصص القرآني والفائدة منه؛ ولم ينِف العك هنا وجود التكرار غرض المفسر من التفسير 

، ونقل بيان )م2007العك، ( في القرآن الكريم؛ مستشهدًا بالقصص القرآني الذي ورد أكثر من مرة
؛ حيث أورد شبهات )م1997ابن عاشور، ( ذلك عن اإلمام ابن عاشور من مقدمة تفسيره السابعة

فوائد : "... ما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة؟ فأجاب: فيتساءلونقد تنشأ عند البعض؛ 
القصص تجتلبها المناسبات؛ فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه، فال يعد ذكرها 

ويحصل من هذا مقاصد ... مع غرضها تكرارًا لها؛ ألن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى
ظهور البالغة؛ فإن تكرار الكالم في الغرض : ي األذهان بتكريرها، الثانيرسوخها ف: أحدها: أخرى

م، 1997ابن عاشور، (..."الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ، وهذا وجه من وجوه اإلعجاز
فالعالمة ابن عاشور هنا نفى تكرار القصة مع غرضها في القرآن، وإن أجاز تكرار  ؛)68، ص1ج

في أكثر من سورة قرآنية ال نجدها وردت على ذات الطريقة؛ بل إن كًال المعاني؛ فأي قصة ذكرت 
األلفاظ والتراكيب المستخدمة : منها جاءت على هيئة تتناسب والسياق الذي وردت فيه؛ من حيث

الشخوص التي َتمُثل أمام المتلقي، وكذلك ، والمشاهد التي ُتعرض من القصة، وفي عرض القصة
فكأن المتلقي يّطلع على أحداث القصة الواحدة من عدة عدسات أو ؛ زعنصر الزمن الذي يبر

  .شرفات كٌل منها متناغم مع سياقه، ووحدة السورة التي ورد فيها؛ محققًا غرضًا معينًا

–ومما يرد على دعوى وجود التكرار في القرآن بدليل القصص القرآني؛ قول سيد قطب
ًا في القصص القرآني؛ ألن القصة الواحدة قد يتكرر ويحسب أناس أن هناك تكرار" :-رحمه الله

عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أن ما من قصة، أو حلقة في قصة قد تكررت 
في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة األداء في السياق، وأنه حيثما تكررت 

؛ لقد أدرك )55، ص1م، ج2004قطب، ( "رحلقة كان هنالك جديد تؤديه؛ ينفي حقيقة التكرا
سحر بيان "في تعدد ورود بعض القصص أكثر من مرة المحققون المتأملون لكتاب الله تعالى أن 

وتثبيت بنيان؛ فعدوه بالغة وإعجازًا، ووجدوا فيه منهجًا قويمًا وهدفًا عظيمًا من مناهج التربية 
إعادة اللفظ نفسه في سياق : "لتكرار هو؛ فالتعريف الدقيق ل)2م، ص1987عباس،("وأهدافها

   .وهذا مما ال وجود له في كتاب الله تعالى )6م، ص1987عباس،("واحد

وأما القسم الثاني من الكتاب؛ فقد جعله في تمهيد وفصلين؛ فكان التمهيد في األمور 
يخ من مقدمة ش -فيما يظهر–المنهجية العامة ذات االلتصاق بعلم أصول التفسير؛ مستوحاة 

اإلسالم ابن تيمية؛ إذ أشار إلى أحسن طرق التفسير، والمنهج الواجب على المفسر اتباعه، 
اختالف القراءات ووجوه اإلعراب من  -رحمه الله–وأسباب االختالف في التفسير؛ وجعل العك 
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ومن أسباب اختالف المفسرين اختالف القراءات : "أسباب الخالف الواقع بين المفسرين؛ حيث قال
مما تجدر اإلشارة إليه هنا أن هذه األسباب و، )86م، ص2007العك، ( "اختالف وجوه اإلعرابو

ولكنه أوردها دونما إشارة إلى  - رحمه الله–)م1995( التي أوردها هي من إنشاء ابن جزيء
 .مصدرها الرئيس

حول ما ارتضاه العك ليكون من أسباب اختالف ملحوظة مهمة وال بد هنا من تسجيل 

َفَتَلقَّى { :اختالف وجوه اإلعراب وإن اتفقت القراءات؛ وذلك كقوله تعالى: "سرين؛ حيث قالالمف

ِحيمالر ابالتَّو وه نَّهِه إَليع اٍت َفَتابِه َكِلمبر ِمن مكلمات(ونصب ) آدم(برفع ] 37: البقرة[ }آد (
ول، والثاني على معنى أنها استقبلته واتصلت وبالعكس؛ فاألول على معنى أنه استقبلها باألخذ والقب

 :، ويمكن أن ُتسجل على هذا جملة من الملحوظات؛ منها)87م، ص2007العك، ( "به

ال يمكن أن يعد االختالف في وجوه إعراب كلمة قرآنية ما من أسباب اختالف المفسرين؛ ألن  -1
فالمعنى المراد من اآلية اإلعراب في حد ذاته فرع عن المعنى، وليس المعنى فرع عنه؛ 

فالمعنى هو "القرآنية هو الذي يحدد كيفية إعرابها، وهذا من المسلمات عند العلماء 
األساس واألصل، والحركات اإلعرابية دوال على المعاني، فهي تعبر عن المعنى المقبول في 

اإلعراب،  إن االختالف في التفسير ناشئ عن االختالف في: اآلية، ولكن ال يجوز أن نقول
ال  )269-268ص م،2005عباس، ("فالصحيح أن اختالف المعنى نشأ عنه اختالف اإلعراب

العكس؛ وعليه فإن األولى أن يجعل االختالف في المعنى سببًا من أسباب االختالف بين 
 .المفسرين

إن المثال الذي ضربه الشيخ غير متناسب مع الفكرة التي طرحها؛ فالمثال يتحدث عن وجود  -2
راءتين متواترتين بمعنيين مختلفين في كلمتين قرآنيتين، ونشأ عن ذلك المعنى المختلف ق

إعراب مختلف؛ فهذا المثال يعد دليًال على أن اختالف وجوه اإلعراب ليس بسبب من أسباب 
 . اختالف المفسرين، بل إنه ناشئ عن االختالف في المعنى القرآني المراد

وجود الزيادة في القرآن الكريم من ضمن هذه األسباب، وقال وفي هذا السياق جعل العك 

وتأدبًا مع كتاب الله تعالى " :]1: القيامة[ }َلا ُأْقِسم بيوم اْلِقيامِة {: في قوله تعالى) ال(عن حرف 
فدعوى الزيادة مما يجل عنه ؛ وهذا مما فيه نظر؛ )88م، ص2007العك، ("وصلية ال زائدة: يقال

موضعه، ؛ فكل لفظ فيه وضع -حاشا لله–وهو منزه عن أن يضم زوائد األلفاظ أو فضالتها القرآن، 
وال شك أنه يحمل دالالت تناسب سياقه الذي جاء فيه، فلو أمعنا النظر في اآلية الكريمة التي 

 النافية،) ال(استشهد بها، فإننا ندرك أنه من المحال أن تستوفي اآلية معناها لو أسقطنا منها 
زائدة لمجرد ) ال(إن : فقيل: "ومما يؤكد لنا ذلك الدالالت التي عرضها العك في اآلية؛ إذ قال

وقيل إنها أصلية نافية، ومنفيها ما حكي عنهم كثيرًا من إنكار البعث، أو ... التوكيد وتقوية الكالم
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دخلت عليه يجوز أن يكون المنفي هو فعل القسم الذي : أنه ساحر أو كاهن أو غير ذلك، وقيل
لست أقسم بيوم القيامة على حصول البعث؛ فإنه أوضح من أن أقسم عليه، ويجوز : ، والمعنى)ال(

ألن يوم القيامة عظيم في نفسه ال يحتاج إلى التنويه على عظمته ... أن يكون المعنى على النفي
في ) ال(ود ؛ فهذه المعاني كلها ال يستغني أحدها عن وج)89-88م، ص2007العك، ("بالقسم به

إن زيادتها يقصد بها عدم إعمالها؛ ال عدم وجود : اآلية، إذ ال يتم معنى اآلية بدونها، وقد يقال
إن تركيز المفسر الرئيس على معاني األلفاظ القرآنية؛ فطالما فهم المعنى سهل : فيقال ؛معنى لها

المعاني القرآنية؛ بغض  ؛ وعليه فإن القاعدة التفسيرية ستنظر إلى...اإلعراب والتصريف وغيره
، وأضف إلى ذلك أن الزيادة حشو، ويجب إجالل )ال زائد في القرآن: (النظر عن اإلعراب؛ فيقال

  .القرآن عن ذلك كله

ثم انتقل الشيخ للحديث عن األمور التي يجب مراعاتها عند نقل أقوال المفسرين؛ ومما ال 
ذات تعلق عقلي أفادها من العالمة الزركشي؛  بد من لفت النظر إليه خالل حديثه؛ قاعدة تفسيرية

إذا لم يمكن الجمع بين قولين تفسيريين؛ فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد : "إذ قال
؛ 160، ص2م، ج1972الزركشي، ( "مقدم عنه إذا استويا في الصحة؛ وإال فالصحيح المقدم

الجمع بين قولين تفسيريين لمفسر إذا تعذر : (؛ ويمكن إعادة صياغتها؛ فيقال)م2007العك، 
واحد؛ فالمتأخر من القولين هو المقدم إذا استويا في الصحة، وإال فيقدم الصحيح على ما 

؛ يفهم من هذه القاعدة الترجيحية أن على المفسر أن يسعى قدر اإلمكان للتوفيق بين )سواه
اختالف تنوع ال تضاد؛ إذ ال  األقوال التفسيرية والجمع بينها؛ ألن غالب اختالف المفسرين هو
؛ فإذا تعّذر )م1972الزركشي، ( يجب أن يفهم دائمًا اختالف عبارات المفسرين؛ اختالف مراداتهم

الجمع بين األقوال التي وردتنا عن مفسر واحد؛ فإن المنهجية المثلى في التعامل مع هذه الحالة 
والن في الصحة، وقامت األدلة على هي تقديم القول المتأخر على المتقدم؛ إذا استوى الق

صالحهما لتفسير مراد كالم الله تعالى، وإن تفاوتا في الصحة؛ فإن المنطق يقتضي تقديم األصح 
إن تقديم المتأخر من القولين؛ إنما يكون الحتمال بدو دليل ، وعلى ما سواه؛ فالحق أحق أن يّتبع

 .للمفسر أو مرجح لم يكن ظاهرًا له من قبل

تى العك على بيان العلوم الواجب التبحر فيها لمفسر كتاب الله، وما يعين على حل ثم أ
 مقدماتوهذا في عمومه من أهم ... اإلشكاالت التفسيرية؛ كداللة السياق ومعرفة أسباب النزول

  .أصول التفسير

ثم انتقل لتفصيل الحديث في معرفة أسباب النزول ومكانته في التفسير؛ وفي سياق حديثه 
: عن أقسام أسباب النزول التي صحت أسانيدها؛ أورد القاعدة المشهورة ذات التعلق اللغوي

؛ ووصفها بأنها قاعدة )101م، ص2007العك، ( "العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"
أصولية؛ األمر الذي يكشف مدى اعتماد العك على علم أصول الفقه في صياغة كتابه، وإن كان 
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درس القواعد التفسيرية، ويورد عليها النماذج التطبيقية؛ عمًال بمقتضى عنوان األجدر به أن ي
الحاج، (؛ لبناء منظومة علم أصول التفسير-على حد وصفه–كتابه؛ ال أن يوظف القواعد األصولية 

ذو الغنى، ( ، ولعل الذي حمله على ذلك تخصصه في علم الفقه، وعنايته بأبوابه وأصوله)م2004
 "خالد بن عبد الرحمن العك: الشيخ المصنف). "م2008. (أيمن

http://www.alukah.net/culture/0/4436/ 19/10/2018ثم انتقل لعرض فصلي القسم ؛ )م
  :الثاني من كتابه، ولم يعنون أولهما، وهو في ثالثة بحوث

تحدث فيه عن تعريف  )122-109صم، 2007العك، ( "في المنهج النقلي": األول؛ بعنوان -
تفسير النقلي ومصادره وتاريخه، ومما تجدر اإلشارة إليه هنا؛ أنه جعل السنة والقراءات ال

  .المتواترة، واللغة العربية من أهم مصادر التفسير بالمأثور؛ العتمادها على الرواية والنقل

تناول  )133- 123صم، 2007العك، "(منهج السنة النبوية": وأما البحث الثاني؛ فكان بعنوان -
منهج السنة في التفسير، وعالقته بالقرآن، ثم شرع في بيان شروط التفسير النقلي  فيه

  .وضوابطه

؛ )162- 135صم، 2007العك، "(في المنهج اللغوي للتفسير": وأما البحث الثالث بعنوان -
تحدث فيه عن قيمة اللغة في التفسير، ومنهج الصحابة في التفسير من طريق اللغة والشعر، 

الحديث عن الشعر وروايته في الجاهلية واإلسالم، ثم تحدث عن ضوابط  واستطرد في
ال يجوز قصر : "؛ وأورد فيها قاعدة تفسيرية مهمة فقال)م2007العك، (التفسير اللغوي

التفسير على معاني اللغة العربية فحسب، بل يجب اعتبار ما سيق له الكالم، ومالحظة المراد 

وإَذا َأردَنا َأن { :ومّثل لفكرة هذه القاعدة بقوله تعالى؛ )149صم، 2007العك، "(من النص

 ]16: اإلسراء[ }ُنهِلك َقريًة َأمرَنا مْترِفيها َفَفسُقوا ِفيها َفحق عَليها اْلَقوُل َفدمرَناها َتدِميرا
ما التفات للسياق فإذا حمل المفسر معاني ألفاظ هذه اآلية على المعاني اللغوية فقط؛ دون

القرآني، ومقاصد اآليات؛ فإنه سينسب لله تعالى ما ال يليق بذاته سبحانه؛ كصفة األمر 
بالفساد، ولكنه مع تأمل الجو السياقي لآلية؛ فإنه سيثبت لله تعالى ما يليق به؛ من كونه ال 

بإهالك قوم إال  الله ال تتعلق إرادته"إن : يأمر بالفحشاء والمنكر؛ يقول اإلمام ابن عاشور
بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه، ال العكس، وليس من شأن الله أن يريد إهالكهم قبل 
أن يأتوا بما يسببه، وال من الحكمة أن يسوقهم إلى ما ال يفضي إلى مؤاخذتهم؛ ليحقق سببًا 

 فالسياق )54، ص6جم، 1997ابن عاشور،( ..."إلهالكهم، وقرينة السياق واضحة في هذا
 .إذن يكشف عّلة إهالك هؤالء، وأن الله قد أخذهم بذنوبهم وكفرهم

وال ننسى أن السياق القرآني من أهم دعائم التفسير؛ فهو يساعد على سلوك السبيل القويم 
في التفسير، وهو حجة قوية في الرد على الفرق الضالة التي تفسر اآليات تفسيرات منحرفة 
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هبية التي اتخذوها ألنفسهم، وبهذا نتخلص من أهم أسباب التشرذم عقائديًا؛ تأثرًا بركائزهم المذ
  .)م1989الحارثي، ( والنزاع المذهبي

يجب اعتبار : (وعليه؛ فإنه باإلمكان إعادة صياغة هذه الفكرة على هيئة قواعدية؛ فيقال
اعتبار  ؛ وبهذا سنجمع ضرورة)المعنى السياقي لآلية إلى جانب اعتبار المعاني اللغوية أللفاظها

  .المعنى السياقي إلى جانب اعتبار المعنى اللغوي لأللفاظ المراد تفسيرها

ثم تابع الشيخ حديثه حول المنهج اللغوي في التفسير؛ فتحدث عن غرائب ألفاظ القرآن، 
  .ومنهج إعراب القرآن وقيمته في التفسير

 )263-163صم، 2007العك، "(المنهج العقلي واالجتهادي": وأما الفصل الثاني؛ وعنوانه
  فقد كان الحديث فيه أوًال عن المنهج العقلي؛ في خمسة بحوث؛ 

في المنهج العقلي، وتعريف التفسير العقلي، وحقيقته والخالف فيه، والبحث الثاني في : األول
المنهج االجتهادي؛ مداه في التفسير، ومجاله وعالقته بالتفسير، وأما البحث الثالث؛ فعن شروط 

آدابه وضوابط التفسير العقلي، وكان األحرى به أن يجعله ضمن حديثه عن التفسير المفسر و
جعل للمنهج االجتهادي مبحثًا خاصًا به مشعرًا القارئ  فقد العقلي في البحث األول من الفصل؛

  .بأن المنهج العقلي يختلف عنه

 العقلي والنقلي في سياق حديثه عن وجه التعارض بين التفسير -رحمه الله–ولقد أورد هنا 
قاعدة مهمة ذات تعلق باألصل العقلي؛ ال غنى للمفسر عنها خالل خوضه غمار العملية التفسيرية؛ 
إذ أشار إلى أن التفسير القطعي مقدم على الظني إذا تعّذر الجمع، ولم يمكن التوفيق أخذًا 

لجمع والتوفيق بين إذا لم يتمكن المفسر من ا: ؛ أي)م2007العك، ( باألرجح وعمًال باألقوى
التفسيرين، كأن يدّل أحدهما على إثبات أمر، ويدل اآلخر على نفيه، فإن على المفسر أن يقدم 
التفسير القطعي الثابت الذي يسنده دليل ال يتطرق إليه الظن؛ على التفسير الظني، فإن هذا ما 

م ما يعضده الدليل األقوى يقتضيه العقل؛ أن يؤخذ باألرجح من التفسيرين؛ وهو القطعي، وأن يقد
إذا تعارض تفسيران أحدهما : (وبعبارة أخرى؛ يمكن صياغة هذه القاعدة؛ فيقال، على ما سواه

: ومما يتفرع عن هذه القاعدة، )قطعي واآلخر ظني؛ يقدم القطعي؛ أخذًا باألرجح وعمًال باألقوى
إن ثبت من طريق  -عليه وسلمصلى الله –إذا تعارض تفسيران ظنيان قدم المنقول عن النبي (

؛ وذلك ألن النفس إلى قبول ذلك أميل؛ ألنه من المحتمل )صحيح، وكذا يقدم ما يصح عن الصحابة
، ولما تميز به الصحابة من رجاحة -صلى الله عليه وسلم–أن الصحابي قد سمع ذلك من النبي 

 .)م2007العك، (عقل، وسالمة فهم، وسيرة طيبة
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وجوه تعارض اآليات؛ ففي سياق حديثه عن مرجحات التعارض ذكر قاعدة  وانتقل العك لبيان
تقديم المكي على المدني، وإن كان : "ذات طابع أصولي؛ أفادها من كالم الشيخ الزركشي؛ إذ قال

بعد عودته إلى مكة، والمدنية قبلها؛ فيقدم  -صلى الله عليه وسلم–يجوز أن يكون نزلت عليه 
على المكية في التخصيص والتقديم، إذ كان غالب اآليات المكية نزولها قبل  الحكم باآلية المدنية

إذا تعارضت آيتان في الحكم الشرعي، وكانت إحداهما : ؛ أي)48م، ص1972الزركشي، ("الهجرة
مكية؛ نزلت قبل الهجرة النبوية، واألخرى مدنية؛ نزلت بعد الهجرة؛ فإن على الفقيه اعتماد الحكم 

حمله اآلية المدنية؛ فعليه تقديم المدنية على المكية في االعتبار، وكذلك في الشرعي الذي ت
ويمكن صياغة هذه القاعدة في قالب ، التخصيص؛ إن جاءت منطوية على تخصيص حكم عام

تفسيري تفيد المفسر في التعامل مع األقوال التفسيرية المتعددة؛ وتنظم الترجيح بينها؛ وهي كما 
إذا (، و)آيتان بالحكم أحدهما مكية، واألخرى مدنية؛ قدم الحكم باآلية المدنيةإذا تعارضت : (يأتي

تعارضت آيتان بالحكم أحدهما على غالب أحوال أهل مكة، واألخرى على غالب أحوال أهل 
؛ إن هاتين القاعدتين وغيرهما؛ مما يتصل باستنباط األحكام )المدينة؛ قدم الحكم باألخيرة

الفقيه، ويكثر استخدامه لهما أكثر من المفسر؛ ألن عمل الفقيه منصب على  الشرعية مما ينتفع به
  .آيات األحكام؛ بينما عمل المفسر يشمل آيات القرآن كلها

وجاء البحث الرابع فكان في التفسير اإلشاري؛ تعريفه وأنواعه وشرعيته، وشروطه، والتفسير 
ء فيه؛ وهنا فرق بين كل من التفسير اإلشاري، الصوفي اإلشاري، واإلشاري العلمي، وأقوال العلما

والتفسير الصوفي؛ على عكس موقفه في الطبعة األولى من الكتاب؛ فهنا قد جعل التفسير اإلشاري 
لونًا من ألوان التفسير العقلي المحمود؛ وهي إشارات خفية أو جلية يدركها أهل التقوى والعلم 

في حين أن  ،شرعية عن طريق هذا النوع من التفسيروفق شروط معينة؛ وال تؤخذ األحكام ال
؛ التي أفرد البحث )م2007العك، ( التفسير الفلسفي الصوفي قد عده من التفاسير المنحرفة

، وكشف عن االتجاهات المنحرفة في )محاذير التفسير العقلي(الخامس للحديث عنها؛ وعنونه بـ
  .رفةالتفسير، وعرض نماذج من تلكم التفسيرات المنح

م، 2007العك، "(قواعد التفسير في بيان دالالت النظم القرآني": وجاء القسم الثالث بعنوان
؛ ويضم ثالثة فصول؛ تناول في األول منها الحديث عن األلفاظ؛ كالغريب؛ وخلص )320-265ص

 ال غرابة في ألفاظ القرآن العزيز: "الشيخ العك فيه إلى قاعدة تفسيرية ذات تعلق لغوي؛ فقال
لقد خلص العك إلى هذه القاعدة خالل حديثه عن غريب القرآن،  )269صم، 2007العك، ( "أصًال

العك، ("إن معرفة غريب القرآن ضروري للمفسر: "حديثًا موهما، إذ استفتح موضوعه بقوله
ثم نقل عن الزركشي قوله حول ما يحتاج إليه في معرفة الغريب؛ وهو معرفة  )269صم، 2007

المراد بالغريب هنا الذي ال : "، ثم أتبعه ببيان المراد بالغريب؛ فقال)م1972الزركشي، ( علم اللغة
ثم نفى  )269صم، 2007العك، ("مدخل فيه للرأي، بل مرجع معرفة معناه إلى النقل عن العرب
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والتحقيق أن ال غرابة في ألفاظ القرآن العزيز : "وجود الغريب عن القرآن بإثبات قاعدته؛ فقال
؛ فالعك لم يبين للقارئ أن الغريب واقع في ذهن المستغرب ال )269صم، 2007العك، ( "أصًال

 .في القرآن ذاته

ما تعارف عليه علماء البالغة، وهو ما كان غامض المعنى : فإن للغريب معنيين؛ أحدهما
رحمه –وغير مأنوس االستعمال، وَثُقل في السمع، ومجه الطبع، وهو ما قصده اإلمام الخطابي 

إنما يكثر وحشي الغريب في كالم األوحاش من الناس، واألجالف من جفاة العرب : "بقوله - الله
ت، . الخطابي، د("، البالغة ال تعبأ بالغرابة وال تعمل بها شيئًا...الذين يذهبون مذاهب العنجهية

 "فصاحةالغرابة المخلة بال: "بقوله - رحمه الله–، وهو أيضًا ما وصفه البيومي )34-33ص
  .)125م، ص1971البيومي، (

وأما المعنى الثاني فهو الغريب بمعناه اللغوي، الذي إذا ما سمعه السامع؛ تحّفز وتشوف إلى 
معرفة معناه، وهذا ما تفاوت في معرفته الناس، فما يسهل على بعضهم قد يصعب على آخرين، 

ريب الموجود في القرآن؛ إنما هو وعليه فإن الغ )م2010عباس، ( ذوق السامع ومعرفته: ومعيارها
إذ ال يعرف القرآن كلمة غريبة تمّت إلى المعنى البالغي المعيب بسبب، "الغريب بمعناه اللغوي؛ 

  ).128-127م، ص1971البيومي، ( "وكيف؟ وكل ألفاظه معجز خالب

 ثم انتقل للحديث عن المعرب والمترادف؛ حيث نفى العك خالله وجود الترادف في القرآن
وإن مما ال شك فيه أنه ليس في القرآن الكريم من األلفاظ المترادفة أو : "إذ قال )م2007العك، (

العك، ("المتواردة إال وفي كل معنى مقصود، يدركه من كان ضليعًا في فقه اللغة وأسرار العربية
ربه من يميزه عما يقا ادقيق ىفهو بهذا التصريح يثبت أن لكل لفظ قرآني معن )271صم، 2007

األلفاظ، فبعض األلفاظ وإن تالقت في بعض الدالالت التي تكمن فيها؛ فإنها ال تتطابق في كل 
الفصل والوصل، واإليجاز واإلطناب، : وفي البحث الثاني تحدث عن، الدالالت التي تحملها البتة

ما، وبين واالستعارة والتشبيه، والعالقة بينهما، ثم تحدث عن الحقيقة والمجاز والفرق بينه
  .الصريح والكناية والتعريض

وفي الفصل الثاني؛ تحدث عن المحكم والمتشابه من القرآن، وعلم النسخ؛ تعريفه وأهميته 
، وفي الفصل الثالث؛ تحدث عن اإلعجاز القرآني، ووجوه مخاطبات ...وحكمته، وشروطه وأنواعه

البارزة في هذا القسم هي السمة  وال يخفى أن السمة، القرآن، وأنواع السؤاالت والجوابات فيه
البيانية؛ فقد تناول فيه الحديث عن ألفاظ اللغة وأساليبها ودالالتها؛ إلى جانب الحديث عن علوم 

  .القرآن

قواعد التفسير في حاالت وضوح األلفاظ القرآنية، ": ثم كان القسم الرابع؛ وهو بعنوان
؛ وفيه ثالثة فصول؛ عنون األول )374-321صم، 2007العك، ( وإبهامها ودالالتها على األحكام



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الحديد والنصيرات

  518

وتناوله في تمهيد وأربعة بحوث وخاتمة،  )339-323صم، 2007العك، " (في واضح الداللة"بـ
عرض في التمهيد تقسيم األصوليين أللفاظ القرآن؛ وهذا مما يعكس تأثر العك بعلماء األصول؛ 

الداللة والنص والمفسر والمحكم؛ ثم تحدث عن ظاهر ، واقتفاءه أثرهم في التصنيف والتبويب
رحمه –بتعريف كل منها لغة واصطالحًا؛ محاوًال ربط كل مصطلح بجذور مادته اللغوية، ثم عرض 

نماذج عليها وبين أحكام كل قسم منها، وخصص خاتمة الفصل لعرض نماذج من تقديم  - الله
  .ي على ما بينهاألقوى من تلك األلفاظ في واضح الداللة عند التعارض؛ كتطبيق عمل

جعله في  )356- 343صم، 2007العك، ( "في مبهم الداللة": ثم انتقل للفصل الثاني؛ وهو
 ،تمهيد وأربعة بحوث؛ عرف في التمهيد مبهم الداللة تعريفًا أصوليًا كما جاء عند علماء األصول

ثم بين تقسيم األصوليين له ومراتبه، وهذا أيضًا يدّل على مدى تأثر العك بعلم أصول الفقه 
، ومصطلحاته؛ في أثناء عزمه على تأصيل علم أصول التفسير وبناء قواعده في هذا المصّنف

وتحدث في البحوث األربعة التالية للتمهيد عن خفي الداللة والمشكل والمجمل والمتشابه؛ بمثل 
تعريف كل داللة، والتمثيل عليها وبيان : لمنهجية التي سلكها في عرض الفصل السابق؛ من حيثا

  .حكمها

 )374-357صم، 2007العك، ( "داللة األلفاظ على األحكام": والفصل الثالث؛ جاء بعنوان
وكان بصبغة أصولية؛ وهذا يظهر جليًا من خالل العنوان الذي اختاره العك، تناوله في تمهيد 
وأربعة فصول؛ وهي داللة العبارة، وداللة اإلشارة، وداللة النص واالقتضاء؛ عرضها بالمنهجية 

  .نفسها التي عرض بها سابقتها

، )قواعد التفسير في حاالت شمول األلفاظ القرآنية: (وفي القسم الخامس الذي جاء بعنوان
يد بين فيه أهمية معرفة العام افتتحه بتمه) العام: (تناوله في فصول ثالثة، جاء األول بعنوان

وفي الفصل الثاني ، وعناية األصوليين به، ثم تحدث عن صيغ العموم وتخصيص العام وأقسامه
بين في التمهيد أهميته، ثم عرض ألسباب وجوده ودالالته؛ وكيفية التعامل مع ) المشترك(وهو 

المفسر على تنظيم عمله  حاالت اللفظ المشترك؛ فأورد قاعدة تفسيرية ذات تعلق لغوي؛ تعين
يعتبر المعنى الشرعي الذي : "التفسيري، وتؤمن له سبيل ذلك بعيدًا عن االنحراف؛ حيث قال

وضعه الشارع للفظ، إال إذا توفرت القرينة بإرادة المعنى اللغوي؛ وذلك ألن األصل في الوضع 
ي؛ فال يصرف المعنى االصطالحي الشرعي إنما جاء للداللة على معنى مقصود له معناه الشرع

إذا : أي )396صم، 2007العك، ( "الشرعي إلى المعنى اللغوي؛ إال إذا قام الدليل على صرفه له
اكتسب لفظ قرآني ما معنى شرعيًا، حدده الشارع الحكيم؛ فإنه ال يجوز للمفسر تجاهل هذا 

اللغوي للفظ؛ الذي  المعنى في أثناء العملية التفسيرية، واإلعراض عنه والمصير إلى المعنى
اصطلحه العرب وتعارفوا عليه، بل عليه أن يفسر اآلية بالمعنى الشرعي؛ إال إذا قام الدليل على 
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إرادة المعنى اللغوي للفظ ال المعنى الشرعي؛ فالقرينة هي التي تحدد المعنى الذي يجب المصير 
ويمكن صياغة ، ب عليه اعتبارهاإليه؛ فهي تعمل عمل البوصلة التي توجه المفسر للداللة التي يج

إذا تنازع اللفظ معنيان؛ أحدهما شرعي، واآلخر لغوي؛ قدمنا المعنى : (هذه القاعدة بقولنا
  ).الشرعي باالعتبار؛ ما لم ترد قرينة توجب إرادة المعنى اللغوي

كان  بأنه إذا: ومن القواعد المتعلقة باللفظ المشترك ما ذكره العك في الحالة الثانية؛ فقال
اللفظ المشترك الوارد في النص القرآني مشتركًا بين معنيين أو عدة معان، وليس للشارع عرف "

فإنه قد وجب ... خاص يعين واحدًا من المعنيين أو المعاني التي وضع لها اللفظ المشترك
مة االجتهاد لتعيين المعنى المراد، حيث يستعين المجتهد أو المفسر بالقرائن واألمارات، وحك

استفاد العك منهجية  )396صم، 2007العك، ("التشريع ومقاصد الشريعة على هذا التعيين
اختالف الفقهاء : التعامل مع اللفظ المشترك في هذه الحالة من كتب أصول الفقه، وضرب لهذا مثًال

 }لَِّه عَليِه وإنَّه َلِفسقوَلا َتْأُكُلوا ِمما َلم يْذَكر اسم ال { :في قوله تعالى) الواو(في تعيين معنى 
لالستئناف وبنوا على ذلك ) وإنه لفسق(فرجح فريق من الفقهاء أن الواو في  ]121: األنعام[

، فكل )2(حكمًا، ورجح الفريق اآلخر أن الواو تفيد الحال؛ وبنوا على ذلك حكمًا شرعيًا مختلفًا
المقاصد الشرعية، وغيرها في تحديد المعنى منهما اجتهد واستند للقرائن والدالئل؛ كالسياق، و

إذا تنازع اللفظ : (وعليه فإنه من الممكن أن نصوغ القاعدة التفسيرية اآلتية؛ من اللفظ المشترك
  ).المشترك عدة معان؛ فإن على المفسر البحث في القرائن؛ لتحديد المعنى التفسيري المراد

: نفسه؛ فبين داللة الخاص، وأنواعه؛ وهي سار على المنهج) الخاص(وفي الفصل الثالث وهو 
المطلق والمقيد واألمر والنهي، وأورد في حديثه عن داللة المطلق وحكمه قاعدة ذات تعلق 

من المعلوم أن اللفظ إذا ورد في نص من نصوص القرآن الكريم مطلقًا؛ فاألصل : "لغوي؛ فقال
، وبعبارة أخرى )411صم، 2007العك، ("فيه أن يعمل به على إطالقه، إال إذا وجد دليل يقيده

إن هذه ؛ )15، ص2جم، 1972الزركشي، ("المطلق على إطالقه حتى يرد ما يقيده"يحمل : نقول
من القواعد التفسيرية الترجيحية؛ التي تعين المفسر أو الفقيه على  - كما ال يخفى–القاعدة 

اإلمام الزركشي واألصوليين، وأبرز  الترجيح بين األقوال التفسيرية، اقتفى العك في عرضها منهج
  .أثرها من خالل استنباط األحكام من آياتها

إن كل نهي : "وفي سياق حديثه عن داللة النهي وحكمه أورد قاعدة ذات صبغة فقهية؛ إذ قال
يدل على تحريم المنهي عنه على وجه الحقيقة، وال يدل على  -وهو المجرد عن القرائن–مطلق 

 )414صم، 2007العك، ( "بقرينة تدل على صرفه عن وجه التحريم إلى الكراهة غير التحريم؛ إال

وَلا َتْقُتُلوا َأوَلادُكم َخشيَة { :وعليه؛ فإن القرائن هي التي تحدد المراد، فمثًال في قوله تعالى

َلاقملتي تصرف فإن داللة النهي المطلق على التحريم ثابتة؛ النعدام القرائن ا ]31: اإلسراء[ }إ
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ال تصرف داللة النهي عن : (، ويمكن صياغة قاعدة لذلك؛ كأن يقالالنهي عن التحريم إلى الكراهة
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن العك قد دبج القسمين ؛ )التحريم إال بقرينة تدل على إرادة الكراهة

  .الرابع والخامس بَنَفس الفقيه األصولي

قواعد التفسير في ضوابط األلفاظ القرآنية من ": نوانوأخيرًا في القسم السادس؛ وهو بع
تحدث في  )481- 417صم، 2007العك، ( "حيث الرواية والقراءة والكتابة والتدوين والترجمة

اللهجات التي نزل بها القرآن، واألحرف السبعة، : ثالثة فصول عن اللهجات والقراءات؛ من حيث
دوينها، وفي الفصل الثاني تحدث عن الرسم العثماني وعالقاتها بالقراءات، وأنواع القراءات وت

وفي الفصل الثالث من القسم السادس تحدث عن نقل معاني ، وتنقيطه وشكله، ولزوم التقيد به
القرآن وترجمتها في تمهيد وأربعة بحوث وخاتمة؛ ففي التمهيد بين معنى الترجمة لغة واصطالحًا، 

قرآن وأسبابها، ثم تناول الحديث عن إمكانية الترجمة وفي البحث األول بين دواعي ترجمة ال
وال ، الحرفية للقرآن مؤكدًا على استحالتها، وبين جواز ترجمة معاني القرآن وفق ضوابط معينة
  .يخفى بعد مضمون القسم السادس عن صلب أصول التفسير، ودخوله في ِحمى علوم القرآن

لقرآن إلى اللغات األجنبية، وخطورتها، وتاله ثم ختم كتابه بحديث عن أهمية ترجمة معاني ا
كتابًا في شتى العلوم، ) 133(ثبت بأسماء المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في كتابه؛ وهي 

  .ضعف ما كانت عليه في الطبعة األولى: أي

  :يلحظ من مقارنة عمل المصنف في طبعتي كتابه أمور؛ من أهمها

ا أكثر تنظيمًا وترتيبًا مما كان عليه في الطبعة األولى؛ حيث أن الكتاب في طبعته الثانية غد .1
كان مجرد عناوين عشوائية الترتيب يصعب أحيانًا الربط بين مضامينها؛ فصارت بعد التقسيم 

 .أكثر تنظيمًا
 .أضاف بعض الدراسات والبحوث .2

التي فاته أن  عني في طبعته الثانية ببيان أرقام اآليات، وتخريج األحاديث، وتوثيق الهوامش .3
 .يوثقها في الطبعة األولى

خواص القرآن، وظاهر القرآن وباطنه، : حذف بعض البحوث في طبعة كتابه الثانية؛ مثل .4
  .وطبقات المفسرين، والتفاسير الفقهية

 .والعقلي التفسيرين النقليعن توسع الشيخ في الطبعة الثانية في بعض المواضيع؛ كحديثه  .5

؛ ليلحقها بغيرها من )م1968العك، ( كانت مستقلة في الطبعة األولىنقل بعض العناوين التي  .6
 ).م2007العك، ( البحوث في الطبعة الثانية
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إن أصول التفسير ظهرت عبر الطبعتين؛ مع مالحظة أن المؤلف قد توسع في الطبعة الثانية  .7
ه حولها؛ مع الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، ونّظم حديث: باألصل اللغوي؛ في األقسام

: محاولة جمع البحوث ذات التعلق بالموضوع الواحد في المكان الواحد، ولكنه سماها
 ).مناهج(

إن حديث العك في طبعتي كتابه قد اصطبغ بصبغة علوم القرآن والفقه؛ حتى إن المواضيع  .8
أو ذات الصلة المباشرة بعلم أصول التفسير قد كانت تظهر على استحياء؛ فحديثه عن اللغة 

المأثور أو العقل لم يكن يقصد من خالله بيان ما يقوم عليه علم التفسير من أصول؛ وإنما 
هو حديث عام أقرب ما يكون إلى بيان علوم القرآن منه إلى بيان علم أصول التفسير 

 .وقواعده

  منهج العك في كتابه: المبحث الثاني

  .منهجه في العرض :المطلب األول

  :أنه - رحمه الله تعالى–لشيخ يلحظ من طالع كتاب ا

ذو أسلوب سهل قريب، يتميز بسالمة اللغة، وال يتطلب من القارئ كد الذهن في فهمه، وال  .1
 .العناء في التنقيب عن مكنونات داللته

منظم ومقسم بحسب الموضوعات؛ مما يسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة دون عناء،  .2
هجه الباحثون في إعداد بحوثهم العلمية؛ وذلك بعرض مادته واّتبع التقسيم العلمي الذي ينت

 . االعلمية من خالل أقسام، انطوت تحتها فصول، وتحت كل فصل مباحث؛ سماها بحوث
قسم كتابه إلى أقسام؛ لكل منها عنوان، وتحت كل عنوان بحوث متعلقة المضمون بعنوان  .3

 .القسم الذي اندرجت تحته
وع على اإلتيان بالمعنى اللغوي واالصطالحي للمعنى الرئيس حرص غالبًا في مطلع كل موض .4

 .ثم يشرع ببيان ما يتعلق بذلك الموضوع ،المتحدث عنه
  .حرص في ثنايا كتابه على بيان ما غمض من األلفاظ، وتبيين الفروق بين بعضها .5

 .عني ببيان أفكار الفرق المختلفة؛ كالصوفية، والمعتزلة، وأهل الكالم .6

م، 2007العك، ( "فائدة: "يورد الفوائد في ثنايا بحوثه، مصدرًا إياها بقوله كان أحيانًا .7
 .، وهذا من األساليب التي تلفت انتباه القارئ، وتستدعي تركيزه؛ لحذق تلك الفائدة)47ص
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   منهجه في النقد والمناقشة: المطلب الثاني

ارها على صفحات كتابه، ظهرت الشخصية العلمية للشيخ العك من خالل المناقشات التي أث
  :ويمكن إجمال معالم منهجه في ذلك بما يأتي

تحّلى الشيخ باألدب الرفيع في حديثه عن العلماء؛ بل إنه قد سن قلمه في الدفاع عن  .1
كان يقيم األدلة والبراهين على إثبات ما أورده في كتابه، مقويًا حجته باالستشهاد  .أعراضهم

معاجم اللغة العربية؛ وذلك و ،ث النبوية؛ متوخيًا بيان الحكم عليهااألحاديو ،بـاآليات القرآنية
أقوال العلماء من مصادرها؛ من ، والشعر العربي، ولبيان معاني المصطلحات والفروق بينه

 .وغيرها التفاسير وكتب علوم القرآن، وكتب األحاديث

ها؛ معتمدًا على عني بعرض تفاسير الفرق، وتنبيه القارئ عليها، وحرص على الرد علي .2
  .المنقول، والمعقول

  منهجه في التوثيق  :المطلب الثالث

  :في التوثيق؛ إذ يلحظ أنه كان - رحمه الله–لم يطرد منهج الشيخ 

تارة يوثق توثيقًا علميًا في هامش الصفحة؛ بذكر اسم المؤلف والكتاب والطبعة، ودار النشر  .1
 .ف ورقم الصفحةوعام النشر، أو يكتفي بذكر اسم المؤلف والمؤلَّ

 .وتارة أخرى يوثق في متن الكتاب؛ فيبين اسم المؤلف وكتابه .2

  .وأحيانًا يوثق من خالل واسطة؛ مع توفر الكتاب المقتبس منه .3

 .وأحيانًا أخرى يترك التوثيق؛ فيقتبس دون ذكر معلومات المصدر .4

 كان يحيل في الهامش؛  .5

 .، وليتوسع في الموضوع المتحدث عنهعلى مصادر أخرى؛ ليرجع إليها القارئ؛ ألهميتها -

 .على كتابه نفسه؛ ليستذكر القارئ ما تم عرضه سابقًا -

ويلحظ أنه وّظف هوامش كتابه ألمور أخرى غير توثيق المقتبسات واألفكار؛ خدمة لمتن 
  :الكتاب، وخوفًا من اإلسهاب الممل؛ ويمكن إجمال تلكم األمور باآلتي

الفرق، وبيان معاني بعض األلفاظ الواردة في األحاديث أو التعريف بالعلوم أو بعض : أوال
النصوص المقتبسة، أو بيان للمعنى اللغوي أللفاظ ليست ذات اتصال مباشر بالموضوع 

 .المطروق
 .إيراد التعليقات اإلضافية على هوامش الموضوع المتناول: ثانيا
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 .خريجهابيان درجة األحاديث الواردة في متن الكتاب؛ بْله ت: ثالثا

وال شك أن هذه األمور لو اتبعت متن الكتاب؛ لكان ذلكم تشعبًا ممًال، والبُتِلي الكتاب بأورام 
  .استطرادية، خارجة عن نطاق القضايا المبحوثة فيه

  ؛القيمة العلمية لكتاب العك: المبحث الثالث

  قيمته من الناحية المنهجية: المطلب األول

محطَّ نظر الباحثين واهتمامهم؛ إذ اجتذب عنواُنه ) وقواعدهأصول التفسير (لقد كان كتاب 
متخصصي علم التفسير عامة، والمهتمين بعلم أصول التفسير بشكل خاص؛ فأقبلوا على قراءته، 
وسجلوا في مصنفاتهم ما جادت به قرائحهم من نقد، وملحوظات عليه؛ وأبرز تلك الملحوظات 

 واعد أصول الفقه؛ ليؤسس بها علم أصول التفسير وقواعدهالتي سجلت؛ أن العك قد استعار ق
 .)م2011 م؛ الطيار،2011م؛ السبت، 2010؛ حماد، م2004الحاج، (

والستجالء اإليجابيات والسلبيات على منهجية هذا الكتاب؛ التي أثرت على قيمته في المكتبة 
  :اإلسالمية؛ فال بد من استعراض ما يأتي

جوانبه على خلل منهجي ال يمكن تجاهله؛ وهو أن المضمون  انطوى هذا الكتاب في بعض .1
؛ )م2012 م؛ الحسين،2010حماد، ( أحيانًا لم يِف بالمأمول من عناوين األقسام والفصول

 "قواعد التفسير في بيان دالالت النظم القرآني": فقد جعل عنوان القسم الثالث كاآلتي
ديث عن قضايا اللغة؛ كالترادف ؛ وجاء تحت هذا العنوان ح)265م، ص2007 العك،(

، ثم تناول بعض قضايا علوم القرآن؛ ...والمجاز وأساليب البالغة؛ من تشبيه واستعارة
كالمحكم والمتشابه والنسخ واإلعجاز؛ في حين أن من طالع عنوان هذا القسم؛ يفترض أن 

قرآني؛ ولكن يلمس فيه عناية المؤلف في صياغة قواعد تفسيرية تؤثر في دالالت السياق ال
 .العك لم يفعل ذلك

إن منهجيته في عنونة أقسام كتابه وفصوله كانت مضطربة؛ فقد عنون الشيخ أقسام كتابه  .2
جميعها؛ عدا القسم الثاني؛ وكذلك ترك عنونة الفصل األول من القسم الثاني؛ ومما ال يخفى 

ية تضمن الترابط على دارس أهمية تقسيم الكتاب، وتسمية أقسامه وفصوله ومباحثه؛ تسم
 ).م1987 أبو سليمان،( الداخلي للكتاب بين أجزائه؛ بعناوين تعكس مضمون كل جزء

كان أحيانًا يورد فصًال بتمهيد ويليه بحوث ثم خاتمة؛ فلم يطرد منهجه في تقسيم كتابه؛  .3
؛ فقد جعله في تمهيد وأربعة )واضح الداللة( في كما فعل في الفصل األول من القسم الرابع

مما يوحي للقارئ بأن هذا الكتاب إنما جاء حصيلة عدة بحوث كتبها الشيخ،  حوث وخاتمة،ب
 .وضم بعضها إلى بعض
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يتوخى غالبًا بيان الرابط بين المصطلحات وجذورها اللغوية؛ وهذا من أهم األمور الواجب  .4
يقها؛ مراعاتها في دراسة العلوم؛ لنتبين منشأ تلكم المصطلحات، ونعمل على ضبطها وتدق

 .لغة واصطالحًا) النص(في أثناء بيانه معنى  ومثاله ما ورد في القسم الرابع

 :امتاز هذا المصّنف بعناية مؤلفه بتوثيق المعلومات الواردة فيه؛ ولكن يلحظ ما يأتي .5

في أثناء  - رحمه الله–اتسامه بالفوضى اإلحالية في معظم صفحاته؛ إذ لم يلتزم العك  - أ
حددة في التوثيق؛ فكان يوثق في المتن تارة وفي الهامش تارة؛ كتابته بصيغة علمية م

 وعليه فإن مؤّلفه قد افتقر إلى ضابط من أهم ضوابط اإلحالة؛ أال وهو ضابط االنسجام
؛ وهو الثبات على منهج واحد في اإلحالة من أول الكتاب حتى )م2010األنصاري، (

 .نهايته

ثيرة؛ مكتفيًا بذكر اسم المؤلف وكتابه؛ دون أنه كان يترك توثيق نقوالته في مواطن ك - ب
وهذا مما يصعب على القارئ مهمة الرجوع إلى  ؛ذكر معلومات الكتاب أو الصفحة

المقتبسات وتدقيق نصوصها؛ فبعض هذه الكتب جاءت في عدة مجلدات؛ كما في 
 .-مثًال–المزهر في علوم اللغة للسيوطي 

اقتبسه من أفكار؛ وهذا مما يخالف  وأحيانًا كان يغض الطرف عن ذكر مصدر ما - ت
ما نقله عن اإلمام ابن جزيء حول : المنهجية العلمية السليمة في البحث العلمي؛ ومثاله

 .)م1995م؛ الغرناطي، 2007العك، (أسباب االختالف في التفسير
وأحيانًا كان ينقل كالمًا ألحد العلماء، ويوثقه من مصدر وسيط، غير المصدر الرئيس؛  - ث

ألولى به توثيق الفوائد من مصادرها مباشرة؛ خاصة وإنها متوفرة بين يديه، وكان ا
 .واستعان بها مرارًا في كتابه

يورد أحيانًا نقوالت طويلة عن علماء مشهورين من كتبهم دون توثيق؛ على الرغم من  -  ج
  .)ه1426(توفر كتبهم بين يديه؛ كاقتباسه من إتقان السيوطي

ات كتابه من نقل إلى نقل آخر؛ دونما تعليق أو نقد، وال وكان أحيانًا ينتقل على صفح - ح
سبٍك لخالصة ما َنَقَله؛ وليس من عيٍب في االستشهاد بأقوال العلماء والباحثين؛ ولكن 
من المستحسن أال يكثر المصنف من ذلك، وال ينقل نقًال حرفيًا دونما إضافة علمية، أو 

خصية العلمية للمؤلف خلف تلك النقوالت؛ نقٍد بّناء؛ فهذا يشعر القارئ بغياب الش
 .)م1992شلبي، (وهذا يعد من أهم أدبيات البحث العلمي
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  قيمته من الناحية األسلوبية: المطلب الثاني

  :من خالل كتابه بأمور؛ منها )م2007( يمكن تجلية مميزات أسلوب الشيخ

ال يجد و ى فيها االختصار،توخ سالمة اللغة، وقوة العبارة وقربها، فقد كانت لغته بسيطة )1
 .القارئ من صعوبة في استيعابها، أو فهم مكنوناتها

لم يكن ذا أسلوب بالغي، ولم يعن بإيراد الصور الفنية خالل مؤلفه؛ وإنما كان حضوره  )2
 .األكبر باألسلوب الفقهي األصولي

الذي  لم يأخذ على عاتقه صياغة قواعد أصول التفسير بأسلوبه؛ عمًال بمقتضى العنوان )3
قواعد : (؛ حتى في أقسام كتابه التي عنونت بـ)أصول التفسير وقواعده(اختاره لكتابه

 . وإنما استعار ما أورده من القواعد من بطون كتب أصول الفقه ؛)التفسير
 .اعتمد في عدة مواطن على النقل واالقتباس؛ دون صياغة المعلومات بأسلوبه الخاص )4

ار في بعض المواطن؛ فيجده المدقق يكرر بعض االقتباسات لقد وقع المؤلف في شرك التكر )5
من تفسيره؛ حيث أورد فقرة  )ت. د( تكراره لكالم الشيخ ابن القيمكما في وشرح األفكار؛ 

ثم عاد ليستشهد بها ضمن ضوابط  ؛من حديثه في أثناء كالمه عن ضوابط التفسير النقلي
 .ن إعادة االقتباسالتفسير اللغوي، وليته اكتفى بإيراد الفكرة دو

لقد تشعب بالشيخ قلمه أحيانًا؛ فاستطرد في حديثه عما يتعلق باألصوليين، والمتكلمين؛  )6
في حديثه عن محاذير التفسير العقلي؛ أطال الحديث عن نشأة الفلسفة الكالمية، ومنشأ كما 

 .االنحراف في منهجها
) الفصل والوصل(قد شرح  - مثًال–تجده افتقر أحيانًا إلى التوازن في طرح المادة العلمية؛ ف )7

في أربع صفحات، وكان ) اإليجاز واإلطناب(بفقرة يسيرة، ولكنه ينتقل بعدها لتناول شرح 
 .األحرى به أن يعرض المادة العلمية بشكل متناسق متكامل، دون إطناب ممل أو إيجاز مخّل

  العلمية الناحيةقيمته من : المطلب الثالث

يمة العلمية للمادة المطروحة في هذا المصّنف من خالل تسليط الضوء على يتبين القارئ الق
  :ما يأتي

  اإليجابيات: أوًال

مصّنفه بأمات كتب العلوم المختلفة، التي تعكس مدى عنايته بانتقاء  -رحمه الله–رفد العك  )1
 .مصادره؛ فقد تنوعت ما بين تليد وجديد
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: رئيسة دار الحديث حولها في كتابه؛ وهي أن العك قد جعل ألصول التفسير ثالثة محاور )2
النقل واللغة والعقل، وذلك ظاهر من تقسيم كتابه وتبويبه؛ فإن الحديث عن النقل ومنهجية 
التعامل معه؛ كانت أولى المواضيع التي تحدث عنها الشيخ بعد المدخل والتمهيد، وتاله 

نتقل إلى المنهج العقلي؛ وهو القائم الحديث عن اللغة العربية وكيفية تعامل المفسر معها، ثم ا
رحمه –على السياق القرآني واالجتهاد الذاتي للمفسر في تعامله مع القرآن الكريم، ثم عاد 

بعد ذلك للحديث عن الدالالت اللغوية لأللفاظ القرآنية وأساليبها، مسلطًا الضوء على  - الله
طوط العريضة للكتاب كانت متمثلة سبل استنباط األحكام الشرعية بواسطتها؛ وعليه فإن الخ

 .بتلكم المحاور الرئيسة

 السلبيات: ثانيا

أصول التفسير : (إن المادة العلمية المطروحة في كتاب العك لم تستوف المأمول من عنوانه )1
في عرض أصول التفسير، ومعناها؛ لغًة : ؛ فلوال أنه جعل كتابه في محورين؛ األول)وقواعده

، ثم جعل المحور الثاني للحديث عن قواعد تلكم ...ومضمونهاواصطالحًا، وأهميتها، 
لو أنه : األصول، وأورد ما يكاد يتفق عليه العلماء منها، مع تطبيقات تفسيرية عليها؛ أقول

 .فعل ذلك؛ لكان مضمون مصنفه أكثر إيفاًء لدالالت العنوان
في مقدمة طبعته ظهر نوع من فوضى المصطلحات في مقدمة هذا الكتاب؛ فقد عرف العك  )2

األولى علم أصول التفسير بتعريفين عامين غير متناغمين، وال يعبران عن ُكْنه علم أصول 
العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها وسار عليها المفسرون : "التفسير؛ فعرفه بكونه

التي  األوائل في استنباط األسرار القرآنية، وتعرف األحكام الشرعية من النصوص القرآنية
؛ ويلحُظ من )7م، ص1968العك، ( "ُتبنى عليها، وتظهر المصالح التي قصد إليها القرآن

هذا التعريف أنه قد جعل علم أصول التفسير علمًا متخصصًا ببيان مناهج المفسرين في 
؛ إذ إن - رحمه الله–استنباط الهدايات القرآنية واألحكام الشرعية؛ وهذا مما ال يسّلم له 

لم أصول التفسير ترتقي إلى فهم كالم الله تعالى، وتمييز الغث من السمين من أقوال وظيفة ع
 .المفسرين

مجموعة من القواعد واألصول التي تبين للمفسر طرق : "ثم عرف علم أصول التفسير بأنه
استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم؛ بحسب الطاقة البشرية، وتظهر مواطن العبرة من أنبائه، 

إذ  ؛ وهذا مما فيه نظر؛)7م، ص1968العك، ("ف مراتب الحجج واألدلة من آياته الكريمةوتكش
، بْله أنه لم يفرق في تعريفه، وال في ...أصول: عرف الشيء بنفسه؛ فعرف علم أصول التفسير بأنه

  .بين القواعد واألصول -صفحات كتابه
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التفسير؛ وهي فهم كالم الله  كما أن هذا التعريف لم يذكر إال وظيفة واحدة لعلم أصول
تعالى، في حين أنه لم يأِت على ذكر الوظيفة التي عدها لعلم أصول التفسير في تعريفه األول؛ أال 
وهي بيان مناهج المفسرين، واستنباط األحكام الشرعية؛ وهذا يعد خلًال منهجيًا؛ إذ من المفترض 

  .نعًا؛ يعكس نظرة المؤلف لهذا العلم وكنههأن يعرف علم أصول التفسير تعريفًا جامعًا ما

ومن الجدير بالذكر أن العك قد جعل في مقدمة كتابه في الطبعة الثانية التعريف الثاني تعريفًا 
كما كان الحال في الطبعة األولى؛ وهذا ) أصول التفسير(، ال لعلم )م2007العك، ( )التفسير(لعلم 

لف، وضبابية نظرته إلى علم التفسير وعلم أصول ما يشير إلى عدم وضوح الرؤية لدى المؤ
التفسير، والقواعد التفسيرية، ويدلل على عدم عنايته بضبط المصطلحات وتدقيقها، أو ربما كان 
مقصوده مجرد التعريف؛ ال التفريق؛ فلو تكرم العك بتحرير كل مصطلح من تلكم المصطلحات؛ 

أت بثالث لهما؛ حتى ِضمن حديثه في بحثه المعنون فذانك تعريفان لم ي، لكان خيرًا وأحسن بيانًا
حيث عرف بطرفي المصطلح دونما صياغة تعريف  ؛)م2007العك، ( )تعريف أصول التفسير(بـ

  .مباشر يعبر عن حقيقة علم أصول التفسير

العك، ( وقع الشيخ في التناقض خالل طرحه للمادة العلمية؛ كما في سياق حديثه عن الغريب )3
  .ا يعكس اضطراب موقفه منه؛ ما بين القول بوجوده في قرآن ونفيهمم )م2007

تذبذبت مادة الكتاب في كثير من األحيان بين علوم القرآن والفقه؛ مبتعدًة عن صلب علم  )4
 .وقواعده أصول التفسير

في كثير من المواطن بالصبغة الفقهية؛ فقد حاول أن يقعد لعلم  )م2007( اصطبغ كتاب العك )5
الحاج، ) (أصول التفسير(فسير بناًء على أصول الفقه، ومزج بينهما تحت مسمى أصول الت

، وهذا مما يؤخذ عليه؛ فلعلم أصول التفسير كيانه الخاص؛ الذي )م2011؛ الطيار،م2004
ال بد أن ينال به حظه من الدراسة مستقًال عن علم أصول الفقه؛ وبالتالي فإن القواعد 

لفقهية؛ لكونها تتناول القرآن كله، وال تنحصر في دائرة األحكام التفسيرية أعم من القواعد ا
؛ وإنما جاء هذا الخلط من الشيخ لعدم وضوح )م2012الحسين،( وأفعال المكلفين وحسب

 .نظرته نحو كيان علم أصول التفسير
ولقد أشار مرارًا إلى ما عند األصوليين من تعريفات، ومناهج الستنباط األحكام الشرعية؛  )6

ا مما ال يسّلم له؛ إذ إن لعلم أصول الفقه ميدانه ومواطن بسطه، وهذا الكتاب عنون وهذ
؛ فال بد أن يتخصص بهذا العلم وما يتعلق به، وكان األولى )أصول التفسير وقواعده(بـ

بالشيخ أن يضع حدودًا لكل من هذين العْلمين؛ ال أن يبقى مقيدًا بما أورده علماء األصول 
، وبحوث؛ متتبعًا ما أتوا على ذكره، مقتفيًا أثرهم في ذلكم، وال أن يبني صرح من تقسيمات

 .أصول التفسير فوق أصول الفقه
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إن القارئ المنقِّب عن القواعد التفسيرية في ثنايا كتاب العك؛ سيلحظ قّلة عنايته بصياغة  )7
في استنباط قواعد القواعد، وإن وردت في كتابه؛ فإنها ترد بطابع فقهي، وإن جاهد القارئ 

 .تفسيرية تخدم علم أصول التفسير؛ فإنه سيجدها ضمن نقوالت العك عن غيره من العلماء
لم يكن هذا الكتاب مقتصرًا على علم أصول التفسير، بل إنه اختلط بعلوم القرآن، وأصول  )8

فكل علم منها له ما يميزه عن غيره؛ وال غنى لعلم أصول التفسير عنهما؛ حيث الفقه، 
ستعين المفسر بحصيلة علوم القرآن وما حذقه من أصول الفقه ليفهم كالم الله تبارك ي

 .وتعالى

م علم أصول التفسير على هيئة علم مستقل محدد لم يقد-رحمه الله–ويلحظ أن الشيخ العك 
 :المعالم، ظاهر األركان؛ ويمكن أن نثبت ذلك بإحصائية بسيطة؛ فإن للمتدبر أن يلحظ ما يأتي

بحثًا  أحد عشربأصول التفسير، و يتعلقانبحثًا؛ اثنان منها  ستة عشراألول؛ احتوى  القسم -
بعلوم القرآن، والثالثة الباقية ذات تعلق بأصول الفقه؛ فبلغت نسبة البحوث في مدخل الكتاب 

 .، وهي نسبة ضئيلة)11:3:2: (ذات التعلق بأصول التفسير

ل التفسير، وتبعه فصالن؛ األول بثالثة بحوث؛ القسم الثاني؛ اشتمل على تمهيد كان في أصو -
تعلق اثنان منها باألصل المنقول، والثالث تعلق باللغة، أما الفصل الثاني؛ فكان في خمسة 
بحوث؛ تعلق أربعة منها باألصل المعقول، والباقي كان في علوم القرآن، وعليه فإن هذا 

ر، وإن لم تكن معالم تلكم األصول القسم أقرب ما يكون الحديث فيه إلى علم أصول التفسي
 .بارزة محددة

وفي القسم الثالث وردت ثالثة فصول تعلق واحد منها باللغة، والباقية كانت في موضوعات  -
 .علوم القرآن، وعليه؛ فإن هذا الفصل كان من حظ علوم القرآن

وبالغتها؛  والقسمان الرابع والخامس كانا في الحديث عن اللغة العربية، ودالالت ألفاظها -
مقدمًة بصبغة فقهية أصولية، ويلحظ أن المؤّلف قد ابتعد فيهما عن ِحمى علم أصول 

 .التفسير إلى أصول الفقه

والقسم السادس كان فيه ثالثة فصول؛ تحدث في األول عن القراءات وما يتعلق بها؛  -
سير، وفي بأسلوب أقرب إلى شرح علم من علوم القرآن منه إلى بيان أصل من أصول التف

 .الفصول الباقية تحدث عن الرسم والترجمة؛ وهما مندرجان تحت علوم القرآن الكريم
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  :الخاتمة

  :خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج منها

في قواعد التفسير، وأسهم في ارتقاء علم  من طليعة ما ألف رحمه الله العك الشيخن كتاب إ -
 .طالب هذا العلم إغناًء تامًا أصول التفسير وقواعده؛ وإن لم يغن

  .أسهم في استنهاض الهمم نحو البحث في حقيقة أصول التفسير، وبناء منظومة تعبر عن ماهيته -

صياغة قواعد تفسيرية تنظم عملية فهم كتاب الله تعالى، والحكم على األقوال ب ساعد هذا الكتاب-
 . التفسيرية له

أصول التفسير (؛ وإن أطلق على كتابه اسم وقواعده يرعلم أصول التفسبتأصيل لم يعن العك  -
 ).وقواعده

يعذر العك في نظرته إلى علم أصول التفسير وقواعده؛ حيث كان هذا العلم في زمانه خديجًا؛  -
  .ويفتقر إلى جهود العلماء لتأصيله، وإبراز معالمه، والكشف عن كنهه

علوم القرآن وأصول الفقه على خمسة أقسام  ن هذا الكتاب بأقسامه الستة؛ قد استولت قضاياإ -
كان تمهيده في أصول التفسير، وباقي مضمونه في  - وهو القسم الثاني- منه، والقسم الباقي 

  .عموميات علم التفسير وأنواعه؛ اللغوي والنقلي والعقلي

عن  االستطرادات التي تخرج بعضفي كتابه  رحمه الله المتابعة الدقيقة لمنهجية العك سجلت -
  .نطاق علم أصول التفسير وقواعده

  

  :الهوامـــش
 
  .وفي قائمة المصادر والمراجع بسط المعلومات حولها )1(

وعليه فإنهم رأو ) واو الحال(وقوم من الشافعية ورواية عن اإلمام أحمد أن الواو هي ذهب المالكية  )2(
أن التسمية على الذبائح سنة وإن تركها عامدا أو ناسيا؛ حّلت، وذهب الجمهور إلى أن الواو هنا واو 

ها العطف أو االستئناف؛ وقالوا إن التسمية شرط في اإلباحة؛ فإن تركها سهوا لم تضر، وإن ترك
" أثر واو العطف في االستنباطات الفقهية"محمد، حمدي بخيت، : ينظر.(عمدًا لم تحل

  http://www.alukah.net/sharia/0/2293/#ixzz5UMuBtN3A.م،19/10/2018

  

  

  



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الحديد والنصيرات

  530

 
  قائمة المصادر والمراجع
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  .فاس ،البحوث والدراسات العلمية مؤسسة ،القاهرة

، بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن .)هـ388( .الخطابي، حمد بن محمد
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رجة تطبيق الجامعات األردنية ملفهوم الجامعة الريادية بناًء على اُملمكنات السبعة د
للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات 

 األكاديمية
Degree of Implementing Jordanian Universities to the Concept of 

Entrepreneurial University According to the Seven Solidifications by 
(EC- OECD) European Commission- Organaization for Economic 

Co-operation and Development 
  
  **غدير إبراهيم اللهاليو *إخليف يوسف الطراونة

  

  17/3/2019 تاريخ القبول   19/1/2019 ستالمتاريخ اال

  ملخص

بناًء على الممّكنات درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية هدفت الدراسة إلى معرفة 
من وجهة نظر القيادات األكاديمية، السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

في وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي
قائدًا أكاديميًا تم ) 312(قائدًا أكاديميًا، وبلغت عينة الدراسة ) 1323( الجامعات األردنية والبالغ عددهم

اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، ولجمع بيانات الدراسة تم تطوير استبانة موجهة ألفراد العينة، تكونت 
إلى أن درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة أشارت نتائج الدراسة . فقرة) 28(مجاالت و) 7(من 

على  بناًء على الممّكنات السبعة لمقياس المفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنميةالريادية 
المجاالت ككل جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ُتعزى لمتغير اإلقليم في المجاالت جميعها باستثناء مجال مسارات رواد ) α≤0.05(مستوى الداللة 
وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . األعمال، وجاءت لصالح إقليم الوسط

)α≤0.05 (ة ُتعزى لمتغير نوع الجامعة في المجاالت جميعها باستثناء مجال العالقات الخارجية للجامع
لتبادل المعرفة، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة، وأوصى الباحثان بضرورة تحويل الجامعات 

  .األردنية إلى جامعات ريادية

ــة  ــال،     :الكلمــات المفتاحي ــادة األعم ــة، ري ــة الريادي ــة، الجامع ــات الســبعة للمفوضــية    الجامعــات األردني الممكن
  .مية، القيادات األكاديميةاألوروبية، منظمة التعاون االقتصادي والتن

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .أستاذ، قسم اإلدارة التربوية واألصول، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، األردن   *
  .ألردنطالبة دكتوراه، قسم اإلدارة التربوية واألصول، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمان، ا   **



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطراونة والهاللي

  534

Abstract 
The study aimed at identifying the degree of Implementing Jordanian Universities 

to the Concept of Entrepreneurial University According to the Seven Solidifications by 
(EC- OECD).The study used the descriptive survey approach. The study population 
consisted of all Academic Leaderships at Jordanian Universities (1323). The sample was 
a stratified random sample that consisted of (312) academic leadership. A 28-item with 3 
dimensions questionnaire was developed to collect data for this study. The findings of 
the study revealed that the degree of implementing Jordanian Universities to the Concept 
of Entrepreneurial University according to the seven solidifications by (EC- OECD) was 
moderate. The results of the study also showed no significant differences due to the 
region variable in all dimensions except in the dimension of University external 
relationships for knowledge exchange in favor of the middle region. on the other hand , 
the results showed no significant differences due to the type of university variable in all 
dimensions except in the pathways for entrepreneurs dimension in favor of private 
universities, In light of the findings, the researchers recommended to transform 
Jordanian universities to entrepreneurial universities. 
Keywords: Jordanian Universities, Entrepreneurial University, Entrepreneurship, Seven 

Solidifications, European Commission- Organaization for Economic Co-operation 
and Development, Academic Leaderships. 

  

  المقدمة

لمتسارعين نتيجة للتحديات التي فرضتها ثورة المعلومات، يمتاز عالم اليوم بالتطور والتغَّير ا
والتطورات المتالحقة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والنظم المرافقة لها واستثمارها في 

وتواجه منظمات . المنظمات الحديثة بهدف االرتقاء بكفاءة أعمالها وجودة منتجاتها وخدماتها
متغيرة أصبح الثابت فيها هو عدم الثبات، وأصبح نجاحها  القرن الحادي والعشرين، بيئة

واستمراريتها وبقائها في بيئة تنافسية سريعة التغير والتقلب يتطلب اإلبداع المستدام، والتغيير 
الفعال، والتطور الشامل، حتى تتمكن هذه المنظمات من اكتساب القيمة المضافة، والميزة 

  .م الوصول إلى التميز والريادةالتنافسية اإلستراتيجية، ومن ث

تعد الريادة مفهوما أساسيًا في ثقافة األعمال في المنظمات الحديثة، وشرطًا مهمًا من 
شروط نجاحها واستمراريتها وتنافسيتها وقدرتها على االحتفاظ بمكانة متميزة بين المنظمات 

، والجامعات كحاضنة )2014واز، الف(األخرى، ومحرًكا ودافعا رئيسيا إليجاد فرص عمل جديدة 
للريادة تأتي في مقدمة المنظمات التربوية التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية واستكشاف 
القدرات المهنية وتوجيهها الوجهة التعليمية الصحيحة، وتلبية حاجات مجتمعاتها من الطاقات 

يدية مستهلكة للمعرفة إلى مجتمعات البشرية المؤهلة مهنيا وبالتالي اإلنتقال من مجتمعات تقل
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وأن الجامعات ال ). 2014 برهومه،(حضارية منتجة للمعرفة، ورفد سوق العمل بالعمالة الماهرة 
بد أن تعيد النظر في تحويل دورها من التركيز على التوظيف كجامعات تقليدية إلى التركيز على 

  .مبدأ إيجاد فرص العمل، أي التحول إلى جامعات ريادية

لقد بدأ مفهوم بناء الجامعة الريادية يتشكل علميًا في بداية األلفية الجديدة وانتشر في 
أوروبا وآسيا بعد أن انطلق من أمريكا قبل ذلك بعقد من الزمن، ويدعو هذا المفهوم إلى أن أحد 

ريع أهم األدوار الرئيسة للجامعة هو المساهمة في التنمية اإلقتصادية من خالل إطالق المشا
، وتسعى الجامعة الريادية إلى تعليم ريادي وتوجيه األفراد )2016الزعبي، (اإلبتكارية المنتجة 

وتحويل أفكارهم اإلبداعية إلى مشاريع واقعية ُتسهم في بناء المجتمع المعرفي واالستثمار به، 
تلك األفكار فاألفكار الريادية التي يحملها األفراد تنصهر في بوتقة الجامعة خاصة إذا وجدت 

فالجامعات الريادية تعمل على أن يحمل خريجيها  ،المناخ الريادي الذي يشجع ويتبنى تلك األفكار
مشروع من ورق وليس شهادة من ورق؛ فتبني وتصمم مناهجها وتخصصاتها لتخريج طالب 

إذ تطمح أن يكون خريجيها عبارة عن مشاريع  ،قادرين على خلق فرص العمل في السوق
وهو ). 2014الشميمري والمبيرك، (ية ناجحة ومنتجة تدعم االقتصاد والتنمية المستدامة اقتصاد

التوجه الذي أدركته أوروبا حين اعتبرت عقدي السبعينيات والثمانينيات عقدي التوظيف في حين 
أن التسعينيات وما تالها من سنين هي حقبة تغير سياسة التعليم العالي لتركز على مبادئ إيجاد 

  .)2017توفيق، (ص العمل وثقافة العمل الحر في بناء األجيال القادمة فر

إن القيادات األكاديمية التي تعمل في الجامعات الريادية تتمتع في العادة بخصائص 
ومواصفات تختلف عن نظرائهم في الجامعات التقليدية وذلك من أجل القدرة على القيام بتحقيق 

أن القيادة األكاديمية ) 2014( والمبيريك الريادية، ويرى الشميمريالنجاحات المطلوبة للجامعات 
هي القادرة على توفير اإلمكانات المادية والمعنوية، فوجود القيادة األكاديمية الواعية بأهمية 
التوجه نحو الريادة والمقتنعة بآليات بناء جيل المعرفة والتحول نحو االقتصاد المعرفي هو أحد 

فنشر ثقافة الريادة يتطلب وقتًا طويًال وبرامج متنوعة وتعهدًا . الجامعة الريادية أهم عناصر بناء
مستمرًا، هذه القيادة يجب أن تتميز باإليمان العميق بالفكرة، والتبني الجاد لمفهوم الجامعة 

   .الريادية، ووضع الخطط االستراتيجية لها، والبرامج التنفيذية لمراحلها

التغير، أصبح التحول إلى الجامعة الريادية هو التوجه للجامعات  وفي ظل البيئة سريعة
العالمية من أجل استمراريتها وبقائها ونموها واكسابها ميزة تنافسية، وبات مصطلح الجامعة 

ولتحقيق ذلك ). Jameson & O'Donnell, 2015(الريادية هو عنصر تميز للمنظمات التربوية 
 تناولت تحديد مفهوم وخصائص الجامعة الرياديةوأدلة إرشادية برزت عدة نماذج وأطر نظرية 

الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة  :ومنها وكذلك متطلبات التحول إلى جامعات ريادية،
م خالل أعمال المنتدى 2011عام  وتمت مناقشتها كفكرة ألول مرة في ،التعاون االقتصادي والتنمية
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الذي عِقد في جامعة التفيا " University Business Forum" ال الجامعيمنتدى األعم"األوروبي 
حيث يقوم هذا المنتدى بعقد لقاءات بين  3/2011/ 28- 26في اوروبا الشمالية في الفترة الواقعة 

الجامعات ورواد األعمال وأصحاب األعمال في المجتمع لبحث آليات التعاون بين الجامعات واألعمال، 
ل ومشاركة المعرفة، وخالل المنتدى قام مجموعة من المشاركين الخبراء بوضع توصيات وتشجيع تباد

تقتضي إلقاء نظرة عن كثب لمفهوم وخصائص وسلوكيات الجامعة الريادية، وضرورة وضع أداة بمثابة 
تعاونت كل من  2012وفي عام . إطار توجيهي يكون متاحًا للجامعات للتحول إلى جامعات ريادية

في وضع الممكنات السبعة  )OECD(ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) EC(ية األوروبية المفوض
للتحول إلى جامعات ريادية وتتصف هذه الممكنات السبعة بالشمولية بحيث تتضمن كافة الجوانب 

للتحول للجامعات الريادية التي تضمنتها األطر النظرية السابقة وتوفر خارطة طريق للجامعات التقليدية 
إلى جامعات ريادية من خالل الدليل اإلرشادي الذي هو بمثابة أداة تقييم لممارسات الجامعات الريادية 

، )األفراد والحوافز(القيادة والحوكمة، والمقدرات التنظيمية : وهي ،من حيث اإلشارة إلى ممِكنات سبعة
ألعمال، والعالقات الخارجية للجامعة لتبادل وريادة األعمال في عمليتي التعليم والتعلم، ومسارات رواد ا

 ,EC/OECD(المعرفة، والجامعة الريادية كمؤسسة دولية، وتقويم الممارسات الريادية للجامعة
مما يتطلب إعادة هيكلة أدوار الجامعات التقليدية للتحول إلى جامعات ريادية قادرة على ،،)2012

  .د أعمالإكساب طلبتها المهارات الالزمة ليصبحوا روا

يؤدي قطاع التعليم العالي في األردن دورًا كبيرا ومميزًا في إحداث التنمية الشاملة على 
) حفظه الله(مختلف الصعد والمجاالت، فقد أولى جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 

م العالي اهتمامًا خاصًا بالتعليم العالي، ووجه حكوماته المتعاقبة بضرورة االهتمام بالتعلي
وشهد قطاع التعليم العالي في األردن خالل العقدين السابقين تطورًا ونموًا ملحوظين . وتطويره،

تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي وإعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس 
 ،ع التعليمي الهاموأعضاء الهيئة اإلدارية والزيادة في حجم اإلنفاق والدعم الحكومي لهذا القطا

هذا التطور في أعداد الجامعات صاحبه زيادة في إعداد الطلبة الدراسيين فيها حيث تقدر أعداد 
الطلبة الملتحقين في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي 

   ).2017وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،(ألف طالب وطالبة ) 276(

من تحقيق التعليم العالي في األردن إنجازاٍت ملموسٍة من النواحي الكمية والكيفية،  الرغم وعلى
مديونية : إال أنه ما زال يواجه العديد من المشكالت التي َتحد من هذه اإلنجازات ونوعيتها، وأهمها

داء المؤسسي لها، الجامعات الرسمية التي تؤدي إلى عدم استقالل الجامعات وتطوير الحاكمية واأل
وكثرة الخريجين من البرامج والتخصصات االنسانية على حساب البرامج التقنية، وزيادة في نسب 
البطالة بين الخريجين، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، ووجود مؤسسات 

لجامعات والمؤسسات البحثية تعليمية منافسة على الصعيدين االقليمي والعالمي، وضعف العالقة بين ا
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كما أن  ).2016 الغزاوي،(من جهة والقطاعات االنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى 
السياسات الجامعية ما زالت تركز على تخريج شباب باحثين عن العمل، وليس منشئين له، وأن 

وهذا من شأنه أن يفقد  الشباب األردني غير قادر على التفاعل مع السوق ومتطلباته ومستجداته،
الطالب المهارات والقدرات الالزمة في الريادة واتخاذ القرارت المناسبة في حياتهم، وبالتالي 
إضعاف الفرص المهنية أمامهم، فالتحول إلى جامعة ريادة األعمال من الطروحات المهمة التي تقلل 

  .من البطالة وتجعل الخريجين مؤهلين لسوق العمل

نحو مفهوم الجامعة الريادية ما زال في بدايته في الجامعات األردنية في ظل عدم  وإن التوجه
وجود األدلة والسياسات والخطط والبرامج اإلدارية التربوية المنظمة والمشجعة لذلك، باإلضافة إلى 
عدم وجود تخصص علمي دقيق في الريادة على ِغرار ما هو معمول به في الدول الغربية 

حيث اكتفت بعض الجامعات ببعض المقررات الدراسية أو بعض المراكز والمعاهد وذلك ما  والمتقدمة،
، وإن تعزيز مفهوم الجامعة الريادية في زال مقتصرًا على تخصصات العلوم اإلدارية والعلوم االقتصادية

المستدامة،  الجامعات األردنية له نتائجه ومكتسباته المستقبلية وآثاره القوية على التنمية النوعية
ألنه يخلق قاعدة من الرياديين في جميع المجاالت، وإعداد هذا الجيل لثقافة ريادية قوامها 
اإلبداع واالبتكار واإلنجاز، فهي تساعد الجامعات األردنية على توليد مصادر جديدة للمزايا 

البطالة بين التنافسية المستدامة، وإعادة تجديد أدوارها إضافة إلى مساهمتها في الحد من 
، ومن هنا فإن التحدي الذي يجب مواجهته اليوم في الجامعات األردنية هو كيفية الخريجين

تحويلها إلى جامعات ريادية من أجل القدرة على البقاء واالستمرار ضمن مجموعة التنافس 
ردنية العالمي، وما تقدم سوغ للباحثان إجراء هذه الدراسة لمعرفة درجة تطبيق الجامعات األ

لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون 
 .اإلقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات األكاديمية

  :مشكلة الدراسة

ن التطور العلمي عبر العقود الماضية والتغيرات الجذرية في الجامعات العالمية ساهمت إ
مفهوم الجامعة الريادية، وهذا المفهوم الجديد للجامعة أفرز أدوارًا جديدة بشكل كبير في بروز 

ولتحقيق ذلك برزت عدة نماذج وأطر نظرية وأدلة  .اجتماعية واقتصادية وبيئية للجامعات الريادية
إرشادية تناولت تحديد مفهوم وخصائص الجامعة الريادية وكذلك متطلبات التحول إلى جامعات 

 ;(Etzkowitz, 2004) ;(Clark, 2004) ;(Sporn, 2001) ;(Clark, 1999): ريادية، ومنها
(Kirby,2005); (Hannon, 2008); (Robertson, 2008); (O’Shea, Chugh and Allen, 
2008); (Gibb, Haskins and Robertson, 2009); (Thorp and Goldstein, 2010); 
(EC/OECD, 2012); (Guerrero et al., 2015); (Bikse, Lusena, Rivza and Volkova, 

2016); (Dharmajiva, 2017).  ز للمنظماتوبات مصطلح الجامعة الريادية هو عنصر تمي
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مما يتطلب إعادة هيكلة أدوار الجامعات التقليدية للتحول إلى جامعات ريادية قادرة على  التربوية،
  .إكساب طلبتها المهارات الالزمة ليصبحوا رواد أعمال

وما تقدم سوغ للباحثان إجراء هذه الدراسة؛ بغية معرفة درجة تطبيق الجامعات األردنية 
لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون 

وفي هذا اإلطار تتمثل مشكلة الدراسة في . اإلقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات األكاديمية

ما درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية  :اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية من 

  وجهة نظر القيادات األكاديمية فيها؟

  :هدف الدراسة وأسئلتها

درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية  الهدف من هذه الدراسة هو معرفة
بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي من وجهة نظر 

  :القيادات األكاديمية من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ادية بناًء على الممكنات ما درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الري :السؤال األول
السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات 

  األكاديمية فيها؟ 

في ) α≥0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني
الريادية بناًء  لمفهوم الجامعة استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق الجامعات األردنية

على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ُتعزى 
 ؟ )اإلقليم، نوع الجامعة(لمتغيري 

  :أهمية الدراسة

  :يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة على النحو اآلتي

  :األهمية النظرية

اسة أن تكون إضافة مثرية لألدب النظري والدراسات والبحوث يؤمل أن تكون نتائج الدر
  .وأن يضيف الجديد إلى المعرفة وللمكتبة األردنية والعربية. المتعلقة بموضوع الدراسة

  :األهمية التطبيقية

  :يؤمل أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اّالتية
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لقرار في مختلف مؤسسات التعليم العالي من القيادة الجامعية والقيادات األكاديمية وصناع ا -
خالل تعرف أهمية تطبيق مفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة لمقياس 
المفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لتحقيق الميزة التنافسية والتطوير 

  .المستمر

ري للدراسة وما ستتوصل إليه من نتائج وتوصيات البحاّثة من خالل اإلطالع على األدب النظ -
  وكذك.وإمكانية تطبيق دراسات مشابهة على عينات ومجتمعات أخرى

  :مصطلحات الدراسة

  :تشتمل الدراسة على التعريفات المفاهيمية واإلجرائية اّالتية

يتم  يةبأنها عملية ديناميك) 2016(يعرُفها الزعبي ): Entrepreneurship(ريادة األعمال  -
من خاللها تحويل المعرفة إلى منتجات، وذات رؤية تقوم على التغيير والتطوير اإليجابي، مما 

 .يتطلب استخدام الطاقات الفكرية لتطوير وتطبيق األفكار الجديدة والحلول الخالّقة

الجامعة : ُتعرف إجرائيًا بأّنها: The Entrepreneurial University)(الجامعة الريادية  -
ي ُتجسد مفهوم الريادة في مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، وتحتضن الرواد الذين لديهم الت

وتحويل اإلبتكارات واألفكار  ،المقدرة على المبادرة، ويملكون الجرأة الكافية للمخاطرة
وإنتاج  ،الجديدة الى أعمال ناجحة مربحة اقتصاديًا وبالتالي توفيرمصادر ذاتية للتمويل

واستيعاب مخرجاتها من قبل مؤسسات المجتمع بإسلوب مبدع  ،بدًال من استهالكها المعرفة
من خالل تخريج طلبة رياديين وبالتالي إيجاد فرص العمل، أو الحد من البطالة وذلك ضمن 
نطاق محلي أو دولي مما يجعلها تساهم بقوة في التنمية االقتصادية المستدامة وزيادة 

 .الدخل القومي

 the Seven السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية الممكنات -
Solidifications by (EC- OECD): ف إجرائيًابأنها مجموعة الجوانب التي ُتمكن : ُتعر

الجامعات األردنية من التحول إلى جامعات ريادية والتي أشارت إليها المفوضية األوروبية 
 - القيادة والحوكمة، والمقدرات التنظيمية  :ادي والتنمية، وهيومنظمة التعاون االقتص

األفراد والحوافز، وريادة األعمال في التعليم والتعلم، ومسارات رواد األعمال، والعالقات 
الخارجية للجامعة لتبادل المعرفة، والجامعة الريادية كمؤسسة دولية، وتقويم الممارسات 

 .الريادية للجامعة

العميد ونوابه : ُتعرف إجرائيا بأنَّها: (Academic Leaderships)كاديمية القيادات األ -
  .ومساعديه ورؤساء األقسام في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
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  :حدود الدراسة

العميد، ونائب : الدراسة على القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية والمتمثلة بــ تقتصر
في العام الدراسي قياديًا أكاديميا، ) 1323(ورئيس القسم، والبالغ عددهم  العميد، ومساعد العميد،

 . 2019- 2018الجامعي 

 :ذات الصلة السابقةالدراسات 

يعرض الباحثان في هذا الجزء أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بالجامعة الريادية، العربية 
  . م إلى األحدثمنها واألجنبية، مرتبة حسب تسلسلها التاريخي من األقد

دراسة هدفت إلى تحويل  (Sperrer, Müller and Soos, 2016)أجرى سبيرير ومولر وسوس 
الجامعات التكنولوجية في النمسا إلى جامعات ريادية من خالل التعرف على واقع تطبيق مفهوم الجامعة 

جامعة جراتس  :جامعات وتكونت عينة الدراسة من ثالث. الريادية في الجامعات التكنولوجية في النمسا
 TU(، وجامعة ليوبين للتكنولوجيا )TU Vienna(، وجامعة فيينا التكنولوجية TU Graz)(التكنولوجية 

Leoben( تطوير استبانة بناًء على اإلطار اإلرشادي للجامعات الريادية للمفوضيةاألوروبية ومنظمة وتم ،
ة إلى أن درجة تطبيق مفهوم الجامعة الريادية جاءت وأظهرت نتائج الدراس. التعاون اإلقتصادي والتنمية

وإن ُأنموذج الجامعة الريادية يمثل خطوة . في الجامعات الثالث وفي المجاالت السبعة بدرجة متوسطة
جيدة جيدة في تطوير التعليم العالي في الجامعات التكنولوجية، وكذلك بّث روح المبادرة والتوجه الريادي 

  .لدى طلبتها

إجراء دراسة صدق عن درجة وجود  (Dharmajiva, 2017)دراسة ديرماجيفا وهدفت 
الجامعة الريادية في تايلند، وكذلك دراسة دينامكيات مسار التحول إلى الجامعة الريادية لجامعة 

 King Mongkut's University of Technologyالملك مونغكوت ثونبوري التكنولوجيا 
Thonburi  الخمسة للجامعة الريادية لبورتون كالرك، والتعرف إلى أهمية بناًء على الممكنات

وقد استخدمت الدراسة المنهج النوعي من خالل المقابالت المنظمة مع القادة . الجامعة الريادية
وتوصلت نتائج . األكاديميين في جامعة الكوموت، وتم استخدام تحليل الوثائق كمصدر ثانوي

سات التعليم العالي التايلندي لمفهوم الجامعة الريادية جاء ن درجة تطبيق مؤسأالدراسة إلى 
وقد أشارت الدراسة إلى أن مفهوم الجامعة الريادية ما زال جديدا في التعليم  .بدرجة متوسطة

العالي في تايلند، كما أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الجامعة في التحول إلى جامعة ريادية 
ية غير الفعالة، والتشريعات الحكومية، والعقلية البيروقراطية القائمة بين تتعلق باالتصاالت الداخل

الوحدات االدارية واألكاديمية في الجامعة، وأن الجامعة الريادية لها أهمية في توفير مصدر 
  . للتمويل الجامعي وبالتالي تصبح أكثر اعتمادًا على الذات
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دراسة هدفت إلى تحديد أبعاد  (Natalia Budyldina, 2018)وأجرت ناتاليا بوديلدينا 
واستخدمت  .الجامعة الريادية ومعرفة درجة تطبيق مفهوم الجامعة الريادية في الجامعات في روسيا

الدراسة المنهج النوعي حيث تم تحليل مقاييس االنتاجية والبحث العلمي والبنية التمويلية 
ن وزراة التعليم والعلوم في االتحاد للجامعات من خالل المعلومات التي تم الحصول عليها م

وأشارت .وتكونت عينة الدراسة من عشرين جامعة في منطقة سانت بطرسبرغ في روسيا. الروسي
أن التأثير اإلقليمي للجامعات يمتد إلى ما هو أبعد من نقل التكنولوجيا والمخرجات  النتائج

 ،كوين رأس مال ريادة األعمالمن حيث جذب رأس المال البشري واالحتفاظ به، وت(الملموسة 
رؤى مفيدة للسياسات  وتوصلت الدراسة إلى صياغة. )واألفكار الجديدة ،والشبكات غير الرسمية

والممارسات اإلدارية للتحول إلى جامعات ريادية، وأهم متطلبات التحول إلى جامعات ريادية من 
لتعزيز  يق اجراءات وسياساتتمويل حكومي كبير خالل المراحل األولى وتنس حيث الحاجة إلى

الريادية للجامعة للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية دون التأثير على وظائفها  األنشطة
  .التقليدية في التدريس والبحث وخدمة المجتمع

 ,Ramirez, Amezaga)وأجرى كل من راميريث وأميثاجا وتورريس ولوجو وريفيرو
Torres, Lugo and Rivero, 2018)  دراسة هدفت إلى تحديد متطلبات تحويل جامعة خاليسكو

Jalisco  المستقبلي ه الريادية، وكذلك تعرف دور الجامعة في التوجفي المكسيك إلى جامعة ريادي
في العلوم  طالبًا وطالبة) 153(وتكونت عينة الدراسة من  .لدى الطلبة وتنمية المهارات الريادية

وأشارت نتائج الدراسة أن االستراتيجيات . ة من جامعة خاليسكو في المكسيكاالقتصادية واإلداري
التي تنفذها جامعة خاليسكو لتشجيع ريادة األعمال فيها كان لها أثر ايجابي في النية الريادية لدى 
الطلبة وكذلك تحقيق التنمية اإلقتصادية، وكذلك أشارت نتائج الدراسة عدم قيام الجامعة بدورها 

مية المهارات والسلوكيات والعقلية الريادية لدى طلبتها، والتحديات التي تواجه الجامعات في في تن
  .طريقها للتحول إلى جامعات ريادية

وبعد استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية، يتبين أنه لم يتم العثور على أي 
راسات األجنبية فقد تناولت الريادية في أما الد ،دراسة عربية تناولت مفهوم الجامعة الريادية

جامعات تقنية أو تكنولوجية واقتصرت على كلية الهندسة أو كلية األعمال والعلوم اإلقتصادية 
وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو التعرف على درجة تطبيق  ،واإلدارية

ى الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء عل
  .التعاون اإلقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات األكاديمية فيها

  :منهج الدراسة

  .اتبع الباحثان المنهج الوصفي المسحي لكونه األكثر مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  الطراونة والهاللي

  542

  : مجتمع الدراسة وعينتها

القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية والبالغ عددهم  تكون مجتمع الدراسة من جميع
% 23.5قائدًا اكاديميًا جيث شكلت ما نسبته ) 312(وتكونت عينة الدراسة من . قائدًا) 1328(

من مجتمع الدراسة، وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية حيث تم تقسيم المملكة إلى ثالثة 
ومن ثم االختيار العشوائي لجامعة خاصة وجامعة حكومية من . لجنوبالشمال، والوسط، وا: أقاليم

كل إقليم، حيث وقع اإلختيار على جامعة اليرموك وجامعة إربد من الشمال، والجامعة األردنية 
  .وجامعة مؤتة وجامعة العقبة للتكنولوجيا من الجنوب. وجامعة الزرقاء الخاصة من الوسط

  دراسة وفًقا لمتغيرات الدراسةتوزع أفراد عينة ال :)1(جدول 

  المجموع  النسبة المئوية  التكرار  فئات المتغير  المتغير

  االقليم
  312 %29.8  93  الشمال
  %100 %48.4  151  الوسط
 %21.8  68  الجنوب

  نوع الجامعة
  312 %51.3  197  حكومية
  %100 %48.7  115  خاص

  .)2019وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، : المصدر    

  :أداة الدراسة

قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة 
 Natalia)ودراسة ناتاليا بوديلدينا  ،(Sperrer et al., 2016)سبيرير وّاخرون كدراسة 

Budyldina, 2018) مكنات  فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وهي) 28(، وتكونت االستبانة منالم
القيادة والحاكمية، : للجامعة الريادية السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

، وريادة األعمال في التعليم والتعلم، والعالقات الخارجية )األفراد والحوافز(والمقدرات التنظيمية 
كمؤسسة دولية، وتقويم الممارسات  والجامعة ،للجامعة لتبادل المعرفة، ومسارات رواد األعمال

 .الريادية للجامعة

الخماسي على النحو ) Likert(ولإلجابة عن فقرات االستبانة تم االعتماد على مقياس ليكرت 
بدرجة (، )درجات 4وتعادل  بدرجة مرتفعة(، )درجات 5بدرجة مرتفعة جدا وتعادل : (اآلتي

بدرجة منخفضة جدا وتعادل (، )درجة 2دل بدرجة منخفضة وتعا(، )درجات 3متوسطة وتعادل 
  ).درجة واحدة
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، إذ تمContent Validity( (للتحقق من صدق األداة تم استخدام صدق المحتوى: صدق األداة
عرض األداة بصورتها األولية على عشرة محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في اإلدارة 

، وفي ضوء مقترحاتهم تم تعديل بعض الفقرات التربوية وإدارة األعمال في الجامعة األردنية
من لجنة المحكمين ليصار إلى التعديل % 80وحذف بعضها بحيث تم اعتماد معيار اتفاق

  .والحذف

 Cronbach(تم حساب الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  :ثبات األداة
Alpha ( لمجاالت أداة الدراسة، والجدول)قيم معامالت الثبات كاآلتييبين ) 2:  

قيم معامالت الثبات للمجاالت الرئيسة باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ  :)2(الجدول 
  ألفا

  رقم المجال  المجال  )ألفا(معامل الثبات 

 1  القيادة والحوكمة 0.90
 2  )الحوافزو األفراد(المقدرات التنظيمية  0.86
 3  ي التعلم والتعليمريادة األعمال في عمليت 0.94
 4  مسارات رواد األعمال 0,89
 5  العالقات الخارجية للجامعة لتبادل المعرفة 0.88
 6  الجامعة الريادية كمؤسسة دولية 0.92
 7  قياس ّاثر الجامعة الريادية 0.90

أن قيم معامالت الثبات باستخدام كرونباخ ألفا لألبعاد الرئيسية ) 2(يتضح من الجدول 
ولغايات الحكم على المتوسطات الحسابية قامت الباحثة . ة ومناسبة ألغراض الدراسةمقبول

 3.68 ،درجة متوسطة 3.67-2.34فأقل درجة منخفضة،  2.33: باالعتمادعلى التدريج التالي
  .فأكثر درجة مرتفعة

  : متغيرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

طبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناء على درجة ت :المتغيرات المستقلة .1
  .الممكنات السبعة للمفوضية األروروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات الوسيطة اآلتية: المتغيرات الوسيطة .2
 .)الشمال، الوسط، الجنوب( :اإلقليم، وله ثالث فئات -
 )حكومية، خاصة: (فئتان نوع الجامعة، وله -
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تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم  :المتغيرات التابعة .3
الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي 

 .والتنمية

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 :مناقشتها وفًقا لتسلسل أسئلتهافيما يلي عرض لنتائج الدراسة و

ما درجة تطبيق الجامعات األردنية : "والذي ينص علىنتائج السؤال األول ومناقشتها، 
لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون 

  ؟اإلقتصادي والتنمية من وجهة نظر القيادات األكاديمية

واالنحرافات المعيارية والرتب  تم حساب المتوسطات الحسابية هذا السؤال،لإلجابة عن 
  ):3(الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة، كما يوضح جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  :)3(جدول 
  مرتبة تنازليا مجاالت الدراسة

  المجال  مالرق
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق
  متوسطة 1 0.76 3.31  ريادة األعمال في عمليتي التعلم والتعليم 3
  متوسطة 2 0.84 3.16 العالقات الخارجية للجامعة لتبادل المعرفة 5
  متوسطة 3 0.80 3.15  كمؤسسة دولية الجامعة 6
  متوسطة 4 0.87 3.14  القيادة والحاكمية 1
  متوسطة 5 0.94 3.11  تقويم الممارسات الريادية للجامعة 7
  متوسطة 6 0.87 2.88  مسارات رواد األعمال 4
  متوسطة 7 0.62 2.79  )الحوافزو األفراد(المقدرات التنظيمية  2

  متوسطة  0.32  3.08  الكلي

لمفهوم الجامعة الريادية بناًء أن درجة تطبيق الجامعات األردنية ) 3(يتبين من نتائج الجدول 
على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية على المجاالت ككل 

، وأن المتوسطات )0.32( وانحراف معياري) 3.08(جاءت بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ 
اء في المرتبة األولى المجال ، فقد ج)2.79-3.31(الحسابية للمجاالت تراوحت قيمها ما بين 

وانحراف معياري ) 3.31(بمتوسط حسابي ) ريادة األعمال في عمليتي التعلم والتعليم(الثالث 
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ويقابل درجة متوسطة، ويعزى ذلك إلى وجود بعض المقررات الدراسية والدورات ) 0.76(
ولكنها تقتصر على  والمحاضرات والمعارض في مجال ريادة األعمال في بعض الجامعات األردنية

وعدم منح الدرجات العلمية المختلفة في ريادة األعمال، وجاء  ،العلوم اإلدارية واالقتصادية فقط
بمتوسط حسابي ) األفراد والحوافز(المقدرات التنظيمية (في المرتبة األخيرة المجال الثاني 

الحوافز المادية  ويقابل درجة متوسطة، ويعزى ذلك قلة) 0.62(وانحراف معياري ) 2.79(
وتأتي هذه  .وضعف عمليات اإلرشاد والتوجيه للرياديين ،وقلة الدعم اإلداري والفني ،والمعنوية

النتيجة لتبين أن درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات 
ن المستوى المطلوب، وكما السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية دو

ترّكز على تخريج شباب باحثين عن عمل وليس  أن السياسات في الجامعات األردنية ما زالت
ئين له، ومن هنا ال بدللجامعات األردنية أن تعيد النظر في تحويل دورها من التركيز على  مُنش

واالهتمام بمواردها البشرية  التوظيف كجامعات تقليدية إلى التركيز على مبدأ إيجاد فرص العمل،
باعتبارها ثروة حقيقية، وهي أفضل موجودات الجامعات حتى تصبح جامعة ريادية قادرة على دعم 

، (Sperrer et al., 2016)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  .وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة
  .)Ramirez et al., 2018(، ودراسة (Dharmajiva, 2017)ودراسة 

وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
  :فقرات كلّ  مجال على حدة، وذلك على النحو اآلتي

  مجال القيادة والحاكمية .1

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرُتب الستجابة أفراد عينة الدراسة 
  :يوضح هذه النتائج) 4(ال القيادة والحاكمية، والجدولعلى فقرات مج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات  :)4(جدول 
مجال القيادة والحاكمية نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء 

  بية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية مرتبة تنازلياعلى الممكنات السبعة للمفوضية األورو

  الفقرة الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

2 
يضم الهيكل التنظيمي للجامعة وحدة خاصة 

  متوسطة  1 1.85 3.22 .لريادة األعمال

1  
بوضع معايير الختيار القيادات تقوم الجامعة 

  .الجامعية ممن يمتلكون خصائص ريادية
  متوسطة 2  1.66  3.19
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  الفقرة الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

4 
رؤية (ن ُتعد ريادة األعمال جزءًا أساسيًا م

  متوسطة  3 1.51 3.11 .)الجامعة ورسالتها وأهدافها

3 
َتمنح قيادة الجامعة االستقاللية لكافة وحداتها 

  متوسطة 4 1.42  3.05 .لتنمية ريادة األعمال

  متوسطة  0.87 3.14  الكلي

أن درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء ) 4(يتبين من نتائج الجدول 
القيادة  على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية لمجال

 وربما يعزى) 0.87( وبانحراف معياري) 3.14( والحاكمية ككل جاءت متوسطة، بمتوسط حسابي

ذلك إلى عدم وجود رؤية ورسالة وأهداف تعكس تنمية ريادة األعمال لدى المدخالت البشرية 
وأن فقرات مجال القيادة  .للجامعات األردنية، وافتقارها للوائح المنظمة للمشاريع الريادية

وهي قيم ذات درجة متوسطة ). 3.05 - 3.22(والحاكمية قد تراوحت متوسطاتها الحسابية مابين 
يضم الهيكل التنظيمي :" التي تنص على)2(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة . للفقرات جميعها

 ،)1.85( وبانحراف معياري) 3.22( بمتوسط حسابي ،"للجامعة وحدة خاصة لريادة األعمال
ي بعض الجامعات األردنية لكن دون ويعزى ذلك إلى وجود بعض المعاهد ومراكز ريادة األعمال ف

المستوى المطلوب بحيث تفتقر هذه المراكز والمعاهد إلى توفير مناخ تنظيمي مناسب للقيام 
كما  ،وال يوجد هياكل تنظيمية متخصصة لريادة األعمال فيها ،.باألنشطة المتعلقة بريادة األعمال

منح قيادة الجامعة االستقاللية لكافة َت" :التي تنص على) 3(جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة 
، وقد يعزى )1.42(وبانحراف معياري ) 3.05(بمتوسط حسابي  ،"وحداتها لتنمية ريادة األعمال

ذلك إلى أن حاكمية التعليم العالي في األردن مركزية إلى حد كبير من حيث التخطيط والبرامج 
التصرف لتنمية ريادة األعمال وبالتالي عدم وعدم منحها االستقاللية وحرية  ،والمناهج واإلدارة

قدرة الكليات والوحدات على حرية التصرف لتنمية ريادة األعمال فيها، وتتفق هذه النتيجة مع 
  ).Ramirez et al., 2018(، ودراسة (Dharmajiva, 2017) نتائج دراسة

  )الحوافزو األفراد(المقدرات التنظيمية  مجال .2

ابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة أفراد عينة الدراسة تم حساب المتوسطات الحس
 :يوضح هذه النتائج) 5( ، والجدول)الحوافزو األفراد(على فقرات مجال المقدرات التنظيمية 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  :)5(جدول 
نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية ) الحوافزو األفراد(يمية فقرات مجال المقدرات التنظ

لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون 
  اإلقتصادي والتنمية مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

6 
للطلبة  )الفني واإلداري(عة الدعم توفر الجام 

  متوسطة  1  0.79 3.00 .لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة

8 
ُتخصص الجامعة موازنة مستقلة لدعم  

  .الريادية األنشطة
  متوسطة  2  1.65  2.88

5 
أساتذتها (َتحرص الجامعة على استقطاب 

 ذوي المهارات الريادية ممن لهم خبرة )والطلبة

 .دة األعمالفي ريا
  متوسطة  3 1.05 2.65

7 
تقوم الجامعة بتطبيق مفهوم الجامعة الريادية 

  متوسطة  4 1.43  2.62 .المنتجة للحصول على مصادر تمويل إضافية

  متوسطة 0.62  2.79 الكلي

 األفراد(أن المتوسط الحسابي لمجال المقدرات التنظيمية ) 5( يتبين من نتائج الجدول

وأن فقرات مجال . ، وبدرجة متوسطة)0.62( ،وبانحراف معياري)2.79(غ ككل بل) الحوافزو
وهي ). 2.62-3.00(تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) األفراد والحوافز(المقدرات التنظيمية 

: التي تنص على) 6(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة .قيم ذات درجة متوسطة للفقرات جميعها
، "للطلبة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية ناجحة )فني واإلداريال(توفر الجامعة الدعم "

، ويعزى ذلك إلى تأسيس حاضنات األعمال )0.79( وبانحراف معياري) 3.00( بمتوسط حسابي
ومراكز ريادة األعمال في العديد من الجامعات األردنية ولكنها تفتقر إلى الخطط والسياسات 

التي ) 7(كما جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة  .لمشجعة لريادة األعمالواللوائح التنظيمية والبرامج ا
تقوم الجامعة بتطبيق مفهوم الجامعة الريادية المنتجة للحصول على مصادر تمويل " :تنص

وُتعزى هذه النتيجة إلى الميزانية  )1.43(، وبانحراف معياري )2.62( ، بمتوسط حسابي"إضافية
األعمال، واالعتماد على مصادر وموارد تقليدية للتمويل تعتمد على المنخفضة المخصصة لريادة 

وعدم تطبيق مفهوم الجامعة الريادية المنتجة، وعدم وجود استراتيجية واضحة  ،موازنة الدولة
 ,Dharmajiva)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . تنظم الشراكة مع قطاعي الصناعة واألعمال

  ).Ramirez et al., 2018(، ودراسة (Natalia Budyldina, 2018)، ودراسة (2017
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  مجال ريادة األعمال في عمليتي التعليم والتعلم .3

قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرُتب الستجابة أفراد 
يوضح ) 6(عينة الدراسة على فقرات مجال ريادة العأمال في عمليتي التعليم والتعلم، والجدول

  :هذه النتائج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات  :)6(جدول 
مجال ريادة األعمال في عمليتي التعليم والتعلم نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم 

ظمة التعاون اإلقتصادي الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومن
 والتنمية مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

11 
ُتوجد الجامعة مقررات دراسية في ريادة 

  متوسطة 1  1.05 3.41 .األعمال ضمن برامج كليات الجامعة

  متوسطة 2  0.84 3.33 .َتطرح الجامعة درجات علمية في ريادة األعمال  12

9  
االتجاه نحو األبحاث العلمية في  ُتشجع الجامعة

  .مجاالت ريادة األعمال
  متوسطة 3  1.34 3.14

10 
تعمل الجامعة على تصميم مناهجها لتخريج 
طلبة قادرين على خلق فرص العمل في 

  .السوق
  متوسطة 4  1.59 2.70

  متوسطة  0.76 3.31  الكلي

أن المتوسط الحسابي لمجال ريادة األعمال في عمليتي التعليم ) 6(يتضح من نتائج الجدول 
، وبدرجة متوسطة، وهذا يشير إلى أن )0.76( وبانحراف معياري ،)3.31(والتعلم ككل بلغ 

وأن فقرات مجال . البرامج الحالية في الجامعات األردنية ال تدعم ريادة األعمال لدى طلبتها
، وهي قيم ذات درجة )2.70-3.41(تها الحسابية ما بين البرامج والتعليم تراوحت متوسطا

تعمل الجامعة على تصميم ): "11(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة . متوسطة للفقرات جميعها
) 3.41(، بمتوسط حسابي "مناهجها لتخريج طلبة قادرين على خلق فرص العمل في السوق

د من المقررات الدراسية والندوات وورش ، ويعزى ذلك إلى وجود عد)1.05( وبانحراف معياري
ُتقدم الفرص التعليمية  العمل والمحاضرات المتعلقة بريادة األعمال في الجامعات األردنية ولكنهاال

الريادية لدى أساتذتها وطلبتها ) العقلية والمهارات والفكر والسلوكيات(المتنوعة لتطوير 
تعمل الجامعة على تصميم مناهجها ): "10(رة الفقرة كما جاءت في المرتبة األخي ..والعاملين فيها
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وبانحراف ) 2.70(، بمتوسط حسابي ."لتخريج طلبة قادرين على إيجاد فرص العمل في السوق
، ويعزى ذلك أن الجامعات األردنية ما زالت تصمم مناهجها لتخريج شباب باحثين )1.59(معياري 

تعمل على أن يحمل خريجيها شهادة من ورق  فالجامعات األردنيةعن عمل وليس منشئين له، 
، ودراسة (Sperrer et al., 2016)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  .وليس مشروع من ورق
(Dharmajiva, 2017) ودراسة ،)Ramirez et al., 2018.(  

  مجال مسارات رواد األعمال .4
ارية والرُتب الستجابة أفراد قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

  :يوضح هذه النتائج) 7(عينة الدراسة على فقرات مجال مسارات رواد األعمال، والجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات  :)7(جدول 
لجامعة الريادية مجال مسارات رواد األعمال نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم ا

بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية مرتبة 
 تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

14 
توفر الجامعة حاضنة أعمال تتبنى المشاريع 

  طةمتوس  1  1.37 3.13 .الريادية الناجحة

16 
تحرص الجامعة على حماية حقوق الملكية 

  متوسطة  2  1.18  3.09 . الفكرية

13 
يتم تقديم التوجيه واالرشاد للرياديين من قبل 
الخبراء األكاديميين ورواد األعمال في المجتمع 

  .المحلي
  متوسطة  3  0.91  2.66

15 
ُتسهل الجامعة وصول مصادر التمويل 

  متوسطة 4 1.40  2.62 .ريادية فيهاالخارجية ألصحاب المشاريع ال

  متوسطة  0.87 2.88  الكلي

ككل بلغ  أن المتوسط الحسابي لمجال مسارات رواد األعمال) 7(يتضح من نتائج الجدول 
وأن فقرات مجال البرامج والتعليم تراوحت .، وبدرجة متوسطة،)0.87( وبانحراف معياري ،)2.88(

. ، وهي قيم ذات درجة متوسطة للفقرات جميعها)2.62-3.13(متوسطاتها الحسابية ما بين 
توفر الجامعة حاضنة أعمال تتبنى المشاريع الريادية ): "14(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة 

، ويعزى ذلك إلى قيام العديد من )1.37( وبانحراف معياري) 3.13(، بمتوسط حسابي "الناجحة
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لريادة األعمال وحاضنات األعمال، ولكنها تفتقر إلى الجامعات األردنية باستحداث مراكز ومعاهد 
المؤتمرات وورش العمل والمعارض والمسابقات والمبادارت التي تجعل ريادة األعمال  تنظيم

ُتسهل الجامعة وصول مصادر ): "15(كما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة . محورًا رئيسًا لها
وبانحراف معياري ) 2.62(، بمتوسط حسابي "ية فيهاالتمويل الخارجية ألصحاب المشاريع الرياد

، ويعزى ذلك إلى عدم قيام الجامعات بدور الوسيط بين أساتذتها وطلبتها ورواد األعمال )1.40(
وتسويقها وتشبيكها مع مممولين ذوي اختصاص من خالل مكاتب نقل . لطرح أفكارهم الريادية

تاجية والخدمية والصناعية، وتتفق هذه النتيجة مع وضعف التعاون مع القطاعات اإلن،التكنولوجبا
 Ramirez et(، ودراسة (Dharmajiva, 2017)، ودراسة (Sperrer et al., 2016)نتائج دراسة 

al., 2018.(  

 مجال العالقات الخارجية للجامعة لتبادل المعرفة .5

ب الستجابة أفراد قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت
يوضح هذه ) 8(عينة الدراسة على فقرات مجال العالقات الخارجية لتبادل المعرفة، والجدول

  :النتائج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات  :)8(جدول 
ردنية لمفهوم الجامعة مجال العالقات الخارجية لتبادل المعرفة نحو درجة تطبيق الجامعات األ

الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 
  مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

18 
ِتقوم الجامعة بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات 

  متوسطة 1  1.24 3.27 .مال على مستوى المملكةالداعمة لرواد األع

20 
تستخدم الجامعة التقنيات الحديثة لتسهيل 
تبادل المعرفة المتعلقة بريادة األعمال مع 

 .الجهات الخارجية
  متوسطة 2  1.01  3.20

17 
ُتِكون الجامعة عالقات وطيدة مع حاضنات 

  .األعمال في البيئة الخارجية
  متوسطة 3  1.15  3.12

19 
قوم الجامعة باستضافة الشخصيات الريادية ت

  متوسطة 4 0.71  2.96 .ضمن لقاءات حوارية مع الطلبة

  متوسطة  0.84 3.16  الكلي
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أن المتوسط الحسابي لمجال العالقات الخارجية لتبادل ) 8(يتضح من نتائج الجدول 
رات مجال وأن فق. ، وبدرجة متوسطة)0.84( ،وبانحراف معياري)3.16(المعرفة، ككل بلغ 

، وهي قيم )2.96-3.27(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين  العالقات الخارجية لتبادل المعرفة
ِتقوم الجامعة ): "18(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة . ذات درجة متوسطة للفقرات جميعها

حسابي  ، بمتوسط"بإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الداعمة لرواد األعمال على مستوى المملكة
، ويعزى ذلك إلى ضعف عالقات التعاون مع بين الجامعات )1.24( وبانحراف معياري) 3.27(

): 19(كما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة  .والمؤسسات الداعمة لريادة األعمال في المملكة
ي ، بمتوسط حساب"تقوم الجامعة باستضافة الشخصيات الريادية ضمن لقاءات حوارية مع الطلبة"
، ويعزى ذلك إلى التكاليف المادية الستضافة الرياديين )0.71(وبانحراف معياري ) 2.96(

، ودراسة )Sperrer et al., 2016( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة. لالستفادة من خبراتهم
)Dharmajiva, 2017( ودراسة ،)Ramirez et al., 2018.(  

  مجال الجامعة كمؤسسة دولية .6
ثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة أفراد قام الباح

  :يوضح هذه النتائج) 9( عينة الدراسة على فقرات مجال الجامعة كمؤسسة دولية، والجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات  :)9(جدول 
ؤسسة دولية نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية مجال الجامعة كم

بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية مرتبة 
 تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

22 
رؤية الجامعة (سًا من يعد التدويل جزءًا رئي

  متوسطة 1  1.20 3.47 ).ورسالتها وأهدافها

  متوسطة 2  1.27  3.14 ).لطلبتها وأساتذتها(ِتدعم الجامعة الحراك الدولي  24

21 
مع الجامعات  شراكات استراتيجية ببناء تقوم الجامعة

  .العالمية الريادية لدعم ريادة األعمال فيها
  متوسطة 3  1.70  3.00

23 
لألساتذة والطلبة(الجامعة بيئة جاّذبة  ُتعد (

  متوسطة 4 1.33  2.81 .العالمي الرياديين على المستوى

  متوسطة  0.80  3.15  الكلي
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أن المتوسط الحسابي لمجال الجامعة كمؤسسة دولية ككل بلغ ) 9(يتضح من نتائج الجدول 
الجامعة كمؤسسة دولية وأن فقرات مجال . ، وبدرجة متوسطة)0.80( وبانحراف معياري ،)3.15(

، وهي قيم ذات درجة متوسطة للفقرات )2.81-3.47(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين 
رؤية الجامعة (يعد التدويل جزءًا رئيسًا من ): "22(وجاءت في المرتبة األولى الفقرة . جميعها

زى ذلك إلى ، ويع)1.20(وبانحراف معياري) 3.47(، بمتوسط حسابي )"ورسالتها وأهدافها
في رسالتها ورؤيتها " العالمية"و" التدويل"تضمين العديد من الجامعات األردنية لعبارات 

ُتعد الجامعة بيئة جاّذبة ): "23(كما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة . واهدافها وخططها
اف معياري وبانحر) 2.81(، بمتوسط حسابي "العالمي الرياديين على المستوى) لألساتذة والطلبة(
، ويعزى ذلك ضعف الدعم المادي والمعنوي والحوافز المقدمة الستقطاب الطلبة )1.33(

وتتفق . واألساتذة األجانب وكذلك ضعف في تسويق البرامج والجامعات على المستوى الدولي
، ودراسة (Dharmajiva, 2017)، ودراسة (Sperrer et al., 2016)هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

)Ramirez et al., 2018.(  

  مجال تقويم الممارسات الريادية للجامعة .7

قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابة أفراد 
يوضح هذه ) 10(عينة الدراسة على فقرات مجال تقويم الممارسات الريادية للجامعة، والجدول

  :النتائج

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على فقرات المتوسط :)10(جدول 
مجال تقويم الممارسات الريادية للجامعة نحو درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم 
الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون اإلقتصادي 

 والتنمية مرتبة تنازليا

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

27 
في مجال ريادة  ُتقوم الجامعة بشكل دوري شراكاتها

  متوسطة 1  1.60 3.45 األعمال مع األطراف الخارجية

25 
ُتقوم الجامعة مستوى المشاركة في أنشطة التعليم 

  متوسطة 2  1.14  3.12 .الريادي

28 
جامعة دورها في تطوير ريادة األعمال لدى تقوم ال

  متوسطة 3  1.67  3.04 .طلبتها في ضوء معايير محددة
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  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري
  الرتبة

درجة 

  التطبيق

26 
البشرية (ُتقوم الجامعة درجة مساهمة مواردها 

  متوسطة 4 1.49  2.84 في دعم أجندتها الريادية) والمادية

  متوسطة 0.94 3.11  الكلي

لمجال تقويم الممارسات الريادية  أن المتوسط الحسابي) 10(يتضح من نتائج الجدول 
وأن فقرات مجال تقويم . ، وبدرجة متوسطة)0.94( ،وبانحراف معياري)3.11(للجامعة ككل بلغ 

، وهي قيم ذات )2.84-3.45(الممارسات الريادية للجامعة تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين 
ُتقوم الجامعة بشكل ): "27(رة وجاءت في المرتبة األولى الفق. درجة متوسطة للفقرات جميعها

وبانحراف ) 3.45(، بمتوسط حسابي "في مجال ريادة األعمال مع األطراف الخارجية دوري شراكاتها
، ويعزى ذلك إلى قيام بعض الجامعات بتقويم شراكاتها مع األطراف الخارجية في )1.60( معياري

كما جاءت في المرتبة . ير والتحسينمجال ريادة األعمال ولكن ألغراض شكلية وليس بهدف التطو
في دعم أجندتها ) البشرية والمادية(ُتقوم الجامعة درجة مساهمة مواردها ): "26(األخيرة الفقرة 

، ويعزى ذلك إغفال الجامعات )1.49(وبانحراف معياري ) 2.84(، بمتوسط حسابي "الريادية
ل فيها، وعدم وجود خطط ومعايير واضحة األردنية لدورها في التقييم فيما يتعلق بريادة األعما

ومحددة ليتم في ضوئها التقييم، واإلستفادة من نتائج التقويم التخاذ االجراءات الكفيلة بتطوير 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة . دور الجامعة في تنمية ريادة األعمال لدى أساتذتها وطالبها

(Sperrer et al., 2016) ودراسة ،(Dharmajiva, 2017) ودراسة ،)Ramirez et al., 2018.(  

هل هناك فروق ذات داللة :" والذي ينص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته، 
في استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق ) α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
مكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة الريادية بناًء على الم الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة

  ؟)"اإلقليم، ونوع الجامعة(التعاون اإلقتصادي والتنمية ُتعزى لمتغيرات 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة أثر 
عينة الدراسة لدرجة تطبيق في استجابات أفراد ) اإلقليم، ونوع الجامعة(كل متغير من المتغيرات 

الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة 
  .التعاون االقتصادي والتنمية
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقًا لمتغيرات الدراسة :)11(جدول 

  كرارالت  فئات المتغير  المتغير  المجال
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

  القيادة والحاكمية
  

  اإلقليم

 0.93  2.91  93  الشمال
  0.80 3.02  151  الوسط
 0.67  3.74 68  الجنوب
 0.87 3.14 312  الكلي

  نوع الجامعة
 0.89  3.04  160  حكومية
  0.84 3.26 152  خاصة
 0.87  3.14 312  الكلي

المقدرات 
األفراد (التنظيمية 

  )والحوافز
  

  اإلقليم

 0.62  2.45  93  الشمال
  0.60 3.50  151  الوسط
 0.59  2.07  68  الجنوب
  0.87  2.88  312  الكلي

  نوع الجامعة
  0.69  2.55 160  حكومية
 0.90  3.22 152  خاصة
  0.87  2.88  312  الكلي

ريادة األعمال في 
  التعليم والتعلم

  

  اإلقليم

  0.26  2.73 93  الشمال
  0.30  3.41  151  الوسط
  0.44  3.18  68  الجنوب
 0.44  3.16  312  الكلي

  نوع الجامعة
 0.45 2.95 160  حكومية
  0.30  3.73 152  خاصة
 0.44 3.15  312  الكلي

مسارات رواد 
  األعمال
  

  اإلقليم

  0.29 2.74 93  الشمال
  0.74  3.12  152  الوسط
 0.58  2.67  68  الجنوب

 0.62 2.79 312  يالكل

  نوع الجامعة

 0.46 2.76  160  حكومية
  0.76  2.82  152  خاصة
  الكلي
  

312  
  

2.79  
  

0.62  
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  كرارالت  فئات المتغير  المتغير  المجال
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

العالقات الخارجية 
للجامعة لتبادل 

  المعرفة
  

  اإلقليم

  0.72  3.79  93  الشمال
  0.73  3.15  151  الوسط
 0.51  3.00  68  الجنوب
  0.76  3.31  312  الكلي

  نوع الجامعة
  0.78  3.40 160  وميةحك

  0.72  3.21 152  خاصة
 0.76  3.31 312  الكلي

الجامعة كمؤسسة 
  دولية

  اإلقليم

  0.84  3.54 93  الشمال
  0.79  3.12  151  الوسط
 0.39  2.67 68  الجنوب
  0.80 3.15 312  الكلي

  نوع الجامعة
  0.79 3.19 160  حكومية
  0.81  3.10 152  خاصة
  0.80  3.15 312  الكلي

تقويم الممارسات 
  الريادية للجامعة

  

  اإلقليم

  0.87  3.10 93  الشمال
  1.11  3.27 151  الوسط
  0.39 2.77 68  الجنوب
  0.94  3.11  312  الكلي

  نوع الجامعة
  0.82  3.18  160  حكومية
  1.05  3.04  152  خاصة
  0.94 3.11 312  الكلي

ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلستجابات  وجود فروق) 11(يالحظ من نتائج الجدول 
وفًقا لمتغيرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية 

وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية بين المتوسطات الحسابية، اسُتخِدم تحليل . الدراسة
  :اّالتيالتباين الثنائي المتعدد، وذلك على النحو 
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تحليل التباين الثنائي المتعدد لمعرفة داللة الفروق في درجة تطبيق الجامعات  :)12( جدول
األردنية لمفهوم الجامعة الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة 

  )ونوع الجامعة ،اإلقليم(التعاون اإلقتصادي والتنمية تبعًا لمتغيرات 

مصدر 

  التباين
  المجال

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  "ف"قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  االقليم

  0.102  22.670  15.031 2 30.061  القيادة والحاكمية

 المقدرات التنظيمية
  )األفراد والحوافز(

88.392  2  44.196  123.794  0.099  

ريادة األعمال في التعليم 
  والتعلم

13.162  2  6.581  60.997  0.950  

 0.000  13.659  4.922  2  9.843  مسارات رواد األعمال
العالقات الخارجية 

  للجامعة لتبادل المعرفة
34.526  2  17.263 37.829  0.080 

  0.093  31.442  16.785  2  33.596  الجامعة كمؤسسة دولية
تقويم الممارسات 
  الريادية للجامعة

16.975  2  8.488  10.215  0.096 

 0.055  10.170  0.964  2  1.929  ت ككلالمجاال

نوع 
  الجامعة

 0.083  3.027  2.007 1  2.007  القيادة والحاكمية
 المقدرات التنظيمية

  )األفراد والحوافز(
2.222  1  2.222  6.225  0.093  

ريادة األعمال في التعليم 
  والتعلم

0.147 1  0.147  1.362  0.244  

  0.479  11.475  5.237 1  5.237  مسارات رواد األعمال
العالقات الخارجية 

  للجامعة لتبادل المعرفة
0.167 1 0.167  0.463 0.001 

  0.096  7.612  4.064 1  4.064  الجامعة كمؤسسة دولية
تقويم الممارسات 
  الريادية للجامعة

6.659  1  6.659  8.014  0.065  

  المجاالت ككل
  

0.433  
  

1  
 

0.433  
  

4.565  
  

0.093  
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مصدر 

  التباين
  المجال

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  "ف"قيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  الخطأ

  0.633  308  204.207  كميةالقيادة والحا

  

المقدرات 
األفراد (التنظيمية

  )والحوافز
109.959  308  0.357  

ريادة األعمال في التعليم 
  والتعلم

33.230 308  0.108 

 0.360  309  110.982  مسارات رواد األعمال
العالقات الخارجية 

  للجامعة لتبادل المعرفة
140.550  308 0.456  

  0.534  308  164.416  وليةالجامعة كمؤسسة د
تقويم الممارسات 
  الريادية للجامعة

255.907  308  0.831  

  0.095  308  29.211  المجاالت ككل

  الكلي

 311 3322.500  القيادة والحاكمية

  

المقدرات 
األفراد (التنظيمية

  )والحوافز
2812.250  311 

ريادة األعمال في التعليم 
  والتعلم

3166.375  311  

  311  2548.438  ارات رواد األعمالمس
العالقات الخارجية 

  للجامعة لتبادل المعرفة
3594.625  311  

  311  3286.375  الجامعة كمؤسسة دولية
تقويم الممارسات 
  الريادية للجامعة

3296.375  311  

  311  2984.080  المجاالت ككل

إحصائية عند مستوى الداللة  عدم وجود فروق ذات داللة) 12(ويالحظ من نتائج الجدول 
)α≤0.05 ( في درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية تعزى لإلقليم باستثناء
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، (Natalia Budyldina,2018)مجال مسارات رواد األعمال وتتفق هذه النتيحة مع نتائج دراسة 
في درجة تطبيق ) α≤0.05(وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة الريادية تعزى لنوع الجامعة باستثناء مجال العالقات الخارجية 
للجامعة لتبادل المعرفة ومن خالل المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق جاءت لصالح 

مع رواد األعمال محليًا  الجامعات الخاصة ويعزى ذلك قيام الجامعات الخاصة بتوطيد العالقات
 شراكات استراتيجية ببناءوإقليمًا وعالميًا، وكذلك قيام العديد من الجامعات األردنية الخاصة 

، ومن جهة أخرى فأن اغلبية .مع الجامعات العالمية الريادية لدعم ريادة األعمال فيها وتوقيع اتفاقيات
ولمعرفة لصالح أي  .ألعمال في المجتمعكالك والمساهمين في الجامعات الخاصة هم من رواد ا

، )LSD(األقاليم جاءت الفروق في مجال مسارات رواد األعمال تم إجراء اختبار أقل فرق دال 
  :يوضح ذلك) 13( والجدول

للمقارنات البعدية لدرجة تطبيق الجامعات األردنية  LSD)(نتائج اختبار أقل فرق دال  :)13(جدول 
ة بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون لمفهوم الجامعة الريادي

  االقتصادي والتنمية تبعّا لمتغير االقليم في مجال مسارات رواد األعمال

  مستوى الداللة  متوسط اإلختالف  )ب( اإلقليم  )أ( اإلقليم

  الشمال
 0.318 0.109  الوسط

 0.398 0.101-  الجنوب

  الوسط
 0.020 *0.372  الشمال
 0.033 *0.451  الجنوب

  الجنوب
 0.082 0.351  الشمال
 0.727 0.079  الوسط

وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر ) 11(يّتضح من خالل نتائج الجدول  
القيادات األكاديمية حسب اإلقليم وذلك بين الوسط والشمال، والوسط والجنوب حيث جاءت 

و الباحثان ذلك إلى تواجد غالبية البرامج والمبادرات والمشاريع الفروق لصالح إقليم الوسط، ويعز
الداعمة لريادة األعمال في إقليم الوسط، ومن هنا ال بد من إيجاد هذه البرامج والمؤسسات 
والمشاريع في جميع أقاليم الممملكة، األمر الذي يترجم توجيهات جاللة قائد الوطن الملك 

أن ال يكون الشباب محصوراألفق اإلقتصادي وأن ال يكون متمنعًا عن عبدالله الثاني ابن الحسين ب
  .البذل والعطاء بل تحفيزه وتفعيل دوره كخطوة أولى على طريق التغييروالتحديث في الوطن
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  : الّتوصيـــــات
  : في ضوء الّنتائج التي أظهرتها الدراسة، يوصي الباحثان بما يأتي

السؤال األول إلى أن درجة تطبيق الجامعات األردنية لمفهوم الجامعة  أشارت نتائج الدراسة في :أوًلا
الريادية بناًء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية كان 

  :وعليه يوصي الباحثان بما يأتي ،متوسًطا في المجاالت جميعها
1 - ة نشر ثقافة ريادة األعمال تطبيق مفهوم الجامعة تبصير القيادات األكاديمية العليا بأهمي

الريادية بناء على الممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون االقتصادي 
 .والتنمية

إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول موضوع الجامعات الريادية، وضرورة تحويل الجامعات  - 2
لممكنات السبعة للمفوضية األوروبية ومنظمة التعاون األردنية إلى جامعات ريادية بناًء على ا

 . واّلتي من شأنها أن تصل بالجامعات األردنية نحو التميز والتنافسية.اإلفتصادي والتنمية
  .أن تضع الجامعات األردنية خططًا استراتيجية لتطوير األنشطة الريادية - 3
مستقًلا فاعًلا، وال يظل متغيرا تابعا أن يكون التعليم الريادي في الجامعات األردنية متغيرا  - 4

  .جامدا
وأن تعمل .تطبيق مفهوم الجامعة الريادية المنتجة للحصول على مصادر تمويل إضافية - 5

لتشبيكها مع ) وبراءات االختراع ،األفكار البحثية، والمشاريع الريادية(الجامعات على تسويق 
  .مممولين ذوي اختصاص

ضمن لقاءات ) المحلية والعربية والعالمية(الشخصيات الريادية أن تقوم الجامعات باستضافة  - 6
  .حوارية مع الطلبة لالستفادة من خبراتهم في مضمار ريادة األعمال

مع الجامعات العالمية الريادية لدعم ريادة  شراكات استراتيجية ببناء أن تقوم الجامعات - 7
  .األعمال فيها

 م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةأشارت نتائج السؤال الثاني إلى عد :ثانيًا

)α≤0.05 (ُتعزى لمتغير اإلقليم في المجاالت جميعها باستثناء مجال مسارات رواد األعمال، 
وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .وجاءت الفروق لصالح إقليم الوسط

المجاالت جميعها باستثناء مجال العالقات  ُتعزى لمتغير نوع الجامعة في) α≤0.05( الداللة
وبناًء على هذه .،الخارجية للجامعة لتبادل المعرفة،، وجاءت الفروق لصالح الجامعات الخاصة

بضرورة توزيع البرامج والمشاريع والمبادرات ومراكز ريادة األعمال في  النتيجة، توصي الباحثة
وكما توصي الباحثة بإجراء دراسات  لوسط،جميع انحاء المملكة وان ال تقتصر على إقليم ا
نوع الكلية، والمسمى الوظيفي، والجنس، (مماثلة لهذه الدراسة تشمل متغيرات أخرى 

 ).وسنوات الخبرة
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اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم الرتبوي ودوره في تنمية السلوك 
 األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض املتغريات بدولة الكويت

Attitudes of Principals and Teachers of Preschool Towards of 
Educational Media and it’s the Role in Developing Moral Behavior 

among Children by Some Variables in the State of Kuwait 
  

  **أفراح صالح الشمريو *عيسى محمد البلهان

  27/1/2019 تاريخ القبول   16/9/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي 

وتكونت العينة لوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت، ودوره في تنمية الس
مديرة رياض األطفال، ) 29(من مديرات ومعلمات رياض األطفال منهم ) 122(األساسية للدراسة من 

 ،عامًا) 43-35(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)3.6(بانحراف معياري قدره ) 39.9(ومتوسط أعمارهن 
- 22(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)2.8(بانحراف معياري قدره ) 42.8(لمة متوسط أعمارهن مع) 93(و

عامًا وتتراوح ) 4.8(عامًا بانحراف معياري قدره ) 36.7(ويبلغ متوسط أعمار العينة الكلية  ،عامًا) 43
معلمات وقد اشتملت أدوات الدراسة على مقياس اتجاهات مديرات و عامًا،) 43-22(أعمارهن ما بين 

رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، وقائمة 
وبينت نتائج . ، وتم التأكد من الخصائص السيكومترية لهذا المقياس)من إعداد الباحث(البيانات األولية 

التربوي في تنمية السلوك األخالقي  أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالمالدراسة 
لدى األطفال بمجاالته المختلفة جاءت بدرجة متوسطة، والمجال الديني جاء بالمرتبة األولى، بينما جاء 
المجال التربوي في المرتبة الثانية، وجاء المجال االجتماعي في المرتبة قبل األخيرة، وجاء المجال الوطني 

لنتائج أيضًا أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم في المرتبة األخيرة، وبينت ا
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال جاءت بدرجة مرتفعة، وتعني هذه النتيجة وجود اتجاهات 

ت سلبية نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، مما يعني وجود معوقا
متعددة تحد من تفعيل دور اإلعالم التربوي بالشكل المناسب، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة 

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم في ) 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة 
وسنوات الخبرة تعزى ألثر المؤهل العلمي  التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

 .والمركز الوظيفي في جميع مجاالت أداة الدراسة

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .، الكويتجامعة الكويت ،كلية التربية ،قسم علم النفس التربوي   *
  .، الكويتوزارة التربية والتعليم ،اختصاصي تربوي أول ،استشارية نفسية تربوية   *
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Abstract 
The main aim of present study explores attitudes of principals and teachers of 

Preschool towards the role of educational media and its obstacles in developing moral 
behavior among children and its relation to some variables in the State of Kuwait. The 
final sample is formed of (122) principals and teachers of Preschool from Kuwait, their 
ages between (22 - 43yrs) with (M = 36.7yrs, SD = 4.8 yrs). This study includes the 
following tool: scale of Attitudes of principals and teachers of Preschool towards the role 
of educational media and its obstacles in developing moral behavior among children. 
The consistency and reliability of this scale have been previously measured. The results 
of the study showed that ; the attitudes of principals and teachers of Preschool towards 
the role of educational media in developing moral behavior among children in various 
fields came to a medium degree. The religious field came first, while the educational 
field came in second place, The social field ranked in the penultimate position, the 
national field ranked last. The results also show that: attitudes of principals and teachers 
of Preschool towards the educational media and its obstacles in developing moral 
behavior among children have reached a high level. This result means that there are 
negative attitudes towards the obstacles of educational media in the development of And 
your moral children, which means there are multiple obstacles limiting the activation of 
the role of educational media, as appropriate, and the results showed There are 
significant differences in attitudes of principals and teachers of Preschool towards the 
role of educational media and its obstacles in developing moral behavior among children 
at the level of significance (0.05) due to the impact of scientific qualification and years 
of experience and career center in all scale areas. 
Keywords: Attitudes; educational media; moral behavior; Preschool. 

  المقدمة

ـيط بـالفرد مـن أشـخاص وطبقـات اجتماعيـة أو عقائـد تتخـذ االتجاهـات موضـوعاتها ممـا يح
دينيـة أو نظـم سياسـية واقتصـادية، وقـد يشـير االتجـاه إلـي ميـل مؤيـد أو منـاهض أو محايـد 
لموضـوع، علـى بعـد متصـل متعـدد الـدرجات، وقـد تضـيق اتجاهـات الفـرد وتتمركـز فقـط حـول 

سـرته ومشـاكل أســرته والتوحــد مــع اتجاهاتهــا والــدفاع عــن هــذه عالمـه الضـيق جـدًا حيـث أ
االتجاهــات بعنــف وغضــب وعــدوان، وقــد تنســحب هــذه االتجاهات على مدرسته أو الحي الذي 

وترجع أهمية االتجاهات النفسـية ). 2000عيد، ( يقطنه أو حتى مجتمعه الذي يعيش فيه
نها من أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية، وألن االتجاهات تعتبـر محـددات واالجتماعيـة إلي أ

  ). 2004زهران، ( موجهـه ضـابطة منظمـة للسـلوك االجتماعي

ونتناول في هذه الدراسة اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي 
عد تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال من ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، إذ ي

الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام المنظرين في مجال علم النفس التربوي؛ بسبب تزايد 
المشكالت السلوكية لدى األطفال، وظهور العنف، وانخفاض التحصيل؛ وللحد من هذه السلوكيات 
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ية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة السلبية، تحول تركيز علماء النفس والتربويون نحو تنم
األخالقية، مستفيدين من التطور الهائل في تكنولوجيا اإلعالم، السيما أن اإلعالم التربوي يعد أهم 

وتؤدي التنشئة األخالقية دورًا بارزًا في حياة األطفال، فهي أحد . أدوات التربية في تحقيق أهدافها
، وتشكل العصب الرئيسي للسلوك )2005األشول، ( أهم المؤثرات في نمو شخصية الطفل

فالتنشئة األخالقية تعمل ). Taylor, 2015(االجتماعي، والديني، والوطني، والمعرفي عند الطفل 
على بناء الطفل نفسيًا وخلقيًا، وبالتالي سلوكيًا، بضبط دوافعه وشهواته وتوجيهه نحو الخير 

، وتعمل التنشئة )Gunnestad, Morreaunet & Onyango, 2015(واإلحسان وأداء الواجب 
األخالقية على حفظ نشاطات األطفال وبقائها متسقة، ضمن السياق االجتماعي، والقيم السلوكية 

 ,Malakar & Saikia(المرغوبة، وتشكل دافعًا أساسيًا لدى الطفل للعمل وتوجيه طاقاته 
ة األخالقية لألطفال، خاصًة في مقتبل وعندما تنجح المؤسسة التربوية في عملية التنشئ). 2017

، فالتربية التي تتضمن التنشئة األخالقية متطلب "التربية والتعليم"العمر، تكون حققت القاعدة 
، بمعنى أنه يجب تنمية السلوك اإليجابي في الجانب التربوي )2010أحمد، (سابق للتعليم 

اهات إيجابية نحو المعرفة والتعلم والمعرفي لدى األطفال، من خالل مساعدهم على بناء اتج
  ). Njoku, 2016(والمدرسة والمعلم، قبل التخطيط إلكسابهم المعارف والعلوم 

وفي ضوء انتشار العولمة أصبح التنشئة األخالقية من أهم أدوار المؤسسة التربوية لوقاية 
كيات اإليجابية في ؛ ذلك من خالل تعزيز السلو)Halea, 2012(األطفال من االنحرافات السلوكية 

الجانب التربوي والديني واالجتماعي والوطني، بحيث يتمكنوا من التعامل مع التغير السريع، 
وامتالك منظومة أخالقية توجه السلوك، فال يسلمون باألفكار والمعتقدات، إال بعد فحصها 

القي هو محور ، فالسلوك األخ)2010أحمد، (وتحليلها بطريقة سلمية وفق منظومتهم األخالقية 
، فكلما أدت مؤسسات التنشئة االجتماعية )2011زاهر، (مؤسسات التنشئة االجتماعية المختلفة 

 ,Saide(دورها في التربية األخالقية كلما تعدلت سلوكيات األطفال وأصبحت أكثر إيجابية 
إيجابي ، فالسلوك االخالقي مهمًا وضروريًا لالندماج االجتماعي، ويوصف السلوك أنه )2014

 ,Toshimoto& Katsumi(عندما يكون متسقًا، ومتوافقًا مع ما يؤمن به المجتمع من قيم 
2014.(  

وُتعد السلوكيات األخالقية من أهم مقومات الحياة النفسية السليمة لألطفال، فهي الدافع 
إلى  ، وبالنظر إلى طبيعة الطفل وميله)2009الشهري، (والمحرك للتطور، والتفاعل االجتماعي 

الحياة في جماعة الرفاق واألسرة؛ فإنه يحتاج في بناء عالقته بهذه الجماعة إلى ما ينظم حركته 
اليومية وتفاعله معها؛ وهنا يأتي دور المؤسسة التربوية لالضطالع بهذه المهمة، فالغاية التي 

ية تؤثر في يسعى المجتمع إلى تحقيقها في هذا االتجاه، هي تكوين أنساق قيمية سلوكية أخالق
فالسلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية ). 2005مراد، (سلوك األطفال تأثيرًا مباشرًا 
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هي صفات وتوجهات وأفعال مرغوبة يقرها المجتمع، مما يجعلها ذات أهمية بالنسبة إلى الفرد 
مع، ومشتقة منها، ، وتنسجم مع المعايير والمبادئ التي يقرها المجت)2010الشهري، ( والمجتمع

القائمي، ( بل هي خالصة ما يسعى المجتمع إلى تحقيقه من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية
وتسعي هذه الدراسة إلي معرفة اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم  ).2016

، دولة الكويتالتربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات ب
وتأتى أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوعات التي تتناولها، حيث أن موضوع هذه الدراسة من 
الموضوعات الهامة في مجال التعلم وعلم النفس التربوي، واإلعالم التربوي، وتعتبر الدراسات 

الحاجة إلى مثل  النفسية التي تناولت موضوعات هذه الدراسة مجتمعة قليلة للغاية ومن ثم كانت
  .هذه الدراسة التي تبرز أهميتها من خالل ما أفرزته من نتائج وما انبثق عنها من توصيات

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم 
بعض المتغيرات بدولة التربوي ودوره ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء 

الكويت، ومن خالل هذا الهدف العام فإننا نسعى إلى تحقيق عدة أهداف فرعية أخرى تتمثل فيما 
  :يلي

تحديد اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية  .1
واالجتماعي،  الديني، والتربوي،( السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

 ).والوطني
التعرف علي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلعالم  .2

  .التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

معرفة هل هناك فروق في اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم  .3
المركز : القي لدى األطفال تعزى للمتغيرات التاليةالتربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخ

 .الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة
التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى  .4

 .األطفال في دولة الكويت من وجهة مديرات ومعلمات رياض األطفال
يل دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة التعرف إلى معوقات تفع .5

 .األخالقية لدى األطفال في دولة الكويت من وجهة مديرات ومعلمات رياض األطفال
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  :أهمية الدراسة ومبرراتها

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية نتائجها، ومدى تأثير هذه النتائج في القائمين على 
ؤسسات التربوية واإلعالمية في دولة الكويت، وتأتي أهمية الدراسة الحالية من جملة اعتبارات الم

  :نظرية وتطبيقية كاآلتي

  : األهمية النظرية للدراسة

تتضمن أهمية الدراسة النظرية في عدم وجود دراسات هدفت التعرف علي اتجاهات مديرات 
دوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي و

ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت، وإثراء الجانب النظري المتعلق بهذا الموضوع، وتسهم نتائج 
هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بالدراسات المتعلقة بهذا المجال، والتعرف إلى دور اإلعالم 

قي لدى األطفال من خالل اتجاهات مديرات ومعلمات رياض التربوي في تنمية السلوك األخال
األطفال نحو ذلك، كما يتوقع أن تفتح هذه الدراسة أبوابًا جديدة أمام الباحثين، بقصد إجراء 

 .تعزز أو تنفي ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج, بحوث ودراسات جديدة

  : األهمية التطبيقية للدراسة

سة التطبيقية أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها الباحثون تتضمن أهمية الدرا
والمهتمون بتعديل السلوك، والتنشئة األخالقية، واإلعالم التربوي، ويؤمل أن تسهم هذه الدراسة 
في تقديم العون لصناع القرار التربوي في دولة الكويت في التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في 

اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال ومعوقات تفعيل دوره التخاذ  تنمية السلوك
التدابير الالزمة لعالجها، ووضع خطط فعالة لتفعيل دور اإلعالم التربوي وتدريب المتخصصين فيه 

  .وتفعيل دورهم في المدارس

  :مشكلة الدراسة

ي يناط بها بناء منظومة القيم األخالقية، يعد اإلعالم التربوي من أدوات التنشئة األخالقية، الت
وتعديل االتجاهات السلبية، وتنمية السلوكيات اإليجابية لدى األطفال، وبخاصة تلك التي تنافي 
القيم المجتمعية السائدة، وتزايد المشكالت األخالقية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وظهور 

جرائم اإللكترونية، والتي جاءت نتيجة لضعف تنمية السلوك جرائم جديدة في األلفية الثالثة مثل ال
اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية، وتراجع التمسك بالدين، والتراث الثقافي العربي واإلسالمي، 

وفي ضوء . وازدياد ظهور األزمات األخالقية، التي ُتعد سببًا مباشرًا لظهور السلوكيات السلبية
في الخليج العربي بعامة، وفي دولة الكويت بشكل خاص، واالهتمام البالغ نمو القطاع التعليمي 

باإلعالم التربوي على كافة المستويات المؤسسية والمحلية والعالمية، والتأكيد على دوره في 
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تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية، ومن خالل نتائج العديد من الدراسات التي 
في تمثل اإلعالم التربوي ألدواره في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة  أكدت وجود قصور

، وفي ضوء مالحظة )Stefanov, 2015(، وستيفانوف )2011(األخالقية مثل دراسة عيسى 
الباحث كمتخصص في علم النفس والتعليم، ومعالجة المشكالت النفسية لدى الطلبة، وتعديل 

تصار لمهمات اإلعالم التربوي على التغطية اإلعالمية لبعض الفعاليات السلوك، وجد أن هناك اق
التربوية، وضعف َتمُثل أدواره في بناء منظومة القيم األخالقية في المجتمع الكويتي، وقد شكلت 
هذه األسباب بمجملها دافعًا قويًا لدى الباحث لعمل هذه الدراسة، وعليه فقد تبلورت مشكلة 

ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال : بة عن السؤال الرئيسي اآلتيالدراسة في اإلجا
نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات 

  :بدولة الكويت؟، والذي تفرع عنه األسئلة اآلتية

م التربوي في تنمية السلوك ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعال .1
  ؟)الديني، والتربوي، واالجتماعي، والوطني(األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

ما هي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلعالم التربوي  .2
  في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال؟

في اتجاهات مديرات ) ≥ 0.05α(ية عند مستوى الداللة هل هناك فروق ذات داللة إحصائ .3
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى 

: تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي(األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
 الخبرة؟ المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات

  :اإلطار النظري للدراسة

االتجاهات، واإلعالم التربوي، : تعتمد هذه الدراسة على بعض المفاهيم والمصطلحات وهى
  :والسلوك األخالقي، ويتم استعراض هذه المفاهيم بالدراسة على النحو اآلتي

  :االتجاهات: أوًال

تهيــؤ عقلــي عصــبي مــتعلم اســتعداد نفســي أو " :االتجاه بأنــه) 2004(يعرف زهــران
، وهو تكـوين فـرضي أو متغيـر كـامن أو )القبول أو الرفض(لالســتجابة الموجبة أو السالبة 

الموجبة أو السالبة نحو أشـخاص أو األشياء أو ) يقـع فيمـا بـين المثير واالستجابة(متوسـط 
إلي ) 2000( ويشير عيـد". الستجابةالموضوعات أو المواقف الجدليـة فـي البيئة التي تستثير ا

أن االتجـاه كبقيـة مفـاهيم علـم الـنفس مفهـوم متعـدد المعـاني، مختلـف من حيث زاوية الرؤية إليه، 
معرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وهذا االختالف مردودة إلى اخـتالف األطـر المرجعيـة والنظريات 
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: ويتكون االتجاه من ثالث مكونات رئيسية هي. نفسهمالنفسية واالجتماعية للعلماء والباحثين أ
المكون المعرفي ويشير إلي االتجـاه إلـى االعتقـادات واإلدراك والمعلومـات التـي لـدى الفـرد عـن 
موضـوع االتجاه حيث أن االعتقاد في حياتنا اليومية ال يعتمد على الحقائق أو المالحظات 

ون الوجداني وهو يشير إلى مدى قوة االنفعـاالت التـي والمك). 1990 الطواب،( الموضوعية
تـرتبط بوجـدان اإلنسـان حـول موضـوع االتجـاه، وكـل مـا يتضــمنه وجــدان اإلنســان مــن مشــاعر 
وأحاســيس ســواء كانــت ايجابيــة مثــل االحتــرام أو التقبــل أو التعـاطف، أو سـلبيه مثـل الحقـد 

بـذ واالحتقار، وهـذا يحـدد الشـحنة االنفعاليـة التـي تصـاحب تفكير الفرد حول والخـوف والن
والمكون السلوكي وهو يتخذ شكل الخطة لسلوك الفرد نحو موضوع االتجاه في . موضوع االتجاه

موقف اجتمـاعي معـين، وإما أن يسـلك الفرد سـلوكًا ايجابيـاً، أو يسـلك سـلوكًا سـلبيًا، ويؤكـد 
السيد وآخرون، ( ـون السـلوكي أو اإلرادي علـى كيفيـه اسـتجابة الفرد لموضوع االتجاهالمك

أن االتجاهـات تنبـع مـن واقـع الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية ) 2004( ويـرى زهران). 1998
وُتعرف اتجاهات مديرات . والسياسية وااليدولوجيه، ومن خالل عمليه التفاعل االجتماعي

ت رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال ومعلما
إجرائيًا بأنه مدى قبول أو رفض مديرات ومعلمات رياض األطفال لإلعالم التربوي ودوره في تنمية 
السلوك األخالقي لدى األطفال من خالل تجاربهم وخبراتهم مع األطفال، ويظهر ذلك من خالل 

وسلوكهن وانفعاالتهن تجاه ذلك الموضوع، ويقاس ذلك من خالل المقياس المستخدم في رأيهن 
  . هذه الدراسة

  : اإلعالم التربوي:ثانيًا

ازدادت توجهات المربين لالستفادة من تقنيات اإلعالم ووسائله في التربية والتعليم، فازداد 
نائها في ضوء التطور التقني الهائل، االهتمام باستثمار اإلعالم التربوي في صقل شخصية الطفل وب

، )2011عبد الفتاح، ( والتوجه العالمي نحو االستفادة من التكنولوجيا في التربية والتعليم
، وأصبح )Estudios, 2017(فاإلعالم والتعليم يتفقان في أن كال منهما يهدف إلى تغيير السلوك 

ية،وهو ما أصبح يعرف باإلعالم التربوي؛ الذي االهتمام باإلعالم أمرًا حتميا ضمن المؤسسة التربو
إذ يسهم اإلعالم التربوي  ،)2011قوي، (له دورا كبيرا في تشكيل القيم السلوكية لدى األطفال 

: وبث وإشاعة القيم التربوية داخل خاليا المجتمع, بوسائله المتطورة بتكوين االتجاهات اإليجابية
التوعية بالسلوكيات اإليجابية وكيفية تحقيقها لدى األطفال من أجل , والشارع, والبيت, المدرسة

)Kazak, Karpenko, Irina, Polonskiy, Tiazhlov & Ushakova, 2017( وللتأثير المباشر ،
, القحطاني(في شخصية الطفل، وتعديل سلوكه، باالعتماد على وسائل االتصال والتقنية الحديثة 

2009.(  
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الصحافة المدرسية، والمعارض، والمطويات، (التربوي  وتتعدد أدوار وسائل اإلعالم
) والكتيبات، واإلعالنات، والرسومات، ولوحة اإلعالنات، والتلفاز التعليمي، والدروس وغيرها

وقد ). Vartanova and Lukina, 2017( المؤثرة في التربية األخالقية لتعديل سلوك الطفل
وار اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي أن أهم أد) 2012(أوضح الشديفات والخصاونة 

المرتبط بالتنشئة األخالقية هو تحفيز الطفل على كف بعض الدوافع غير المرغوبة أو الحد منها، 
إلى جانب إسهام اإلعالم . مثل الدوافع العدوانية، وهذا يوجه تفكير الطفل نحو السلوك اإليجابي

على بناء سلوكه األخالقي، وحث الطفل على االلتزام  التربوي في توفير نماذج تساعد الطفل
 بالعادات وطرق التصرف المالئمة لآلداب االجتماعية، وتكوين روح الخير والمبادرة لعمل الخير

)Choi et al., 2017( وتكوين الوعي بوحدة الحياة االجتماعية حيث أن الحياة تتطور بسلوك ،
نظام األخالقي حتى يصبح سلوًكا، وغرس االتجاهات الفرد اإليجابي، وتكوين روح الخضوع لل

القائمة على حب الخير، وكره الشر واالبتعاد عنه في القول والعمل، وترجمة التعاليم السماوية 
السامية إلى سلوك عملي ليتخذ التفكير المنحى السليم، وإكساب الطفل اتجاهات وسلوكيات 

ومن أهم أدوار اإلعالم ). 2011زاق والساموك، عبد الر(ديمقراطية اجتماعية تعاونية سليمة 
التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية هو توعية الطلبة بالسلوكيات 
اإليجابية التي يقرها المجتمع، وتوعية المربين بخصائص التفكير للطفل واستثمارها في تعديل 

ل اآلخرين، وتوضيح أن السلوك اإليجابي هو ما السلوك وتوجيهه، وتوعية الطلبة بأهمية تقب
يتسق مع الهوية الوطنية، وتنوير الطفل معرفيًا لينأى بسلوكه عن ما تقره األوهام والخرافات 

)Marek and Skrabut, 2017 .( إضافة إلى تقديم نماذج على الحرية والمساواة، وتنمية
التهم وجذب انتباههم لموضوعات وسلوكيات الضمير عند األطفال لتعزيز السلوك اإليجابي، واستم

مرغوب فيها، والحث على العمل واإلنجاز لتعديل السلوك أالتكالي، وتقديم نماذج على احترام 
ويتضلع اإلعالم بأدوار مهمة في إبراز المشكالت ). 2014كنعان، (اإلنسانية لغرسها كسلوك 

م نماذج هادفة تجعل الطفل متمسكا بثقافة والتوعية بضرورة تجنبها، وتقدي) األخالقية(السلوكية 
مجتمعه والسلوكيات التي يرضاها، وتقدم هذه النماذج من خالل مواقف تربوية يستفيد منها الفرد 

 Carrier and(في تنمية حسه األخالقي، الذي يؤدي بالضرورة إلى تعديل السلوك وتوجيهه 
Frankfurt, 2013(بوي استخدام الصحافة المدرسية بأشكالها ، إذ أن من أهم أدوات اإلعالم التر

المتنوعة لعرض النماذج والمواقف السلوكية في سير العظماء في التاريخ والتراث، لالقتداء بها 
فاإلعالم التربوي دورا مهما في التنشئة األخالقية والتي تعد أساسًا لتكوين ). 2002المنقري، (

الحساسية والنقد نحو السلوكيات السلبية، وهذا  المعايير االجتماعية في نفس الطفل وتنمية
يسهم في تنمية السلوك اإليجابي، وملء الثغرات التي تتركها المدرسة واألسرة في حياة الطفل، 

الشديفات والخصاونة، (وبالتالي تنمية الحساسية نحو القيم، وتكوين السلوكيات اإليجابية 
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لوكيات السليمة، ونبذ الهدامة منها، وخاصة فيما ويهتم بإرشاد الطفل نحو التمسك بالس). 2012
يتعلق بالقيم األخالقية والدينية للمجتمع، لتحقيق الضبط االجتماعي وتنمية الجانب المعرفي لدى 

, 2006, أبو فودة(الطفل لينعكس كسلوك إيجابي في القدرة على مواكبةمسيرة الحضارة العالمية
وإتقان العمل، والتمسك بالقيم الخلقية , داء الواجبإلى جانب حث األطفال على حسن أ). 48ص

، والتأكيد على احترام العمل اليدوي، وتوعيهم )2007عبد الحميد، (واإلنسانية للمجتمع، 
بواجبهم المستقبلي تجاه الوطن واألمة، وحقوقهم وواجباتهم، وتوجيه الوالدين ألفضل أساليب 

ا أن من أهم أدوار اإلعالم التربوي في تنمية السلوك ، كم)28 ،القحطاني(التربية وتعديل السلوك 
اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية هو تعزيز الفهم الصحيح لدى الطلبة لمفاهيم العدالة 
االجتماعية والتكافل االجتماعي، وتعويد الطلبة على تحمل المسؤولية، وترسيخ جذور التعاون، 

حيث كونها مؤسسة إلكساب الطلبة السلوك اإليجابي، وتعزيز مكانة المدرسة االعتبارية من 
ومساعدة الطلبة في مدارسهم على إعادة تشكيل السلوكيات السالبة لتكون إيجابية بعد اتضاح 
اللبس وزوال الغموض، وإعادة تعديل السلوك في مضمون جديد مناسب لظروف والمتطلبات 

  ).2012الشديفات والخصاونة، (المعاصرة 

األدوار المتعددة لإلعالم التربوي، ووعي المجتمع الكويتي بأهمية تنمية  وفي ضوء هذه
السلوك اإليجابي لدى األطفال شباب المستقبل، وأهمية التنشئة األخالقية في هذا الجانب، جاءت 
الدراسة الحالية للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة 

هو استثمار وسائل اإلعالم وتقنياته لخدمة . لدى األطفال في دولة الكويت ومعوقاتهاألخالقية 
أما إجرائيا فيعرف بتفعيل استخدام وسائل اإلعالم  ).7:، ص2002المنقري، (األداء التربوي 

مواقع التواصل االجتماعي، وشبكات التواصل االجتماعي، واإلنترنت، والندوات، والورش، ( وأدواته
نشورات، والصحافة المدرسية، وحلقات النقاش، والمحاضرات، والكتب الرسمية، ويوم النشاط والم

، في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية المرتبطة بالقيم األخالقية ...)المدرسي،
  .لدى طلبة المدارس

  :السلوك األخالقي: ثالثًا

: السلوك األخالقي بأنه) Ogulmus and Vuran, 2016(عرف أوجولموس وفوران 
التصرفات واألعمال واالتجاهات والمواقف الحسنة المرغوب فيها وفق قيم المجتمع الدينية "

وُتعرف التنشئة األخالقية بأنها ". والتربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، والجمالية
القتصادية التي من شأنها تحويل ترسيخ النظم الثقافية والتربوية واالجتماعية والسياسية وا"

رشوان، ( "اإلنسان إلى فرد اجتماعي قادر على التفاعل واالندماج بيسر مع أفراد المجتمع
وُتعرف تنمية السلوك األخالقي بأنها تنمية االّتجاهات والمعتقدات والقناعات ). 156، ص2017
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ربوية واالجتماعية والوطنية التي اإليجابية لدى األطفال لتحقيق الغايات والمقاصد الدينية والت
  .يسعى المجتمع الكويتي إلى تحقيقها لالرتقاء بالمجتمع عاجًلا أم آجًلا

السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية إلى ) Leila, 2016(ولقد قسم لييال 
لمعرفي، التربوي وا( مقاصد وغايات يسعى المجتمع إلى تحقيقها المرتبطة بالجوانب التالية

  :، ووفق هذا التقسيم تم تناولها كالتالي)واإلنساني، واالجتماعي، والوطني، والديني

وهو غاية ما يسعى المجتمع إلى تحقيقه في هذا الجانب من : الجانب التربوي والمعرفي .1
خالل تعزيز اهتمام الطفل بالتعلم، والتعليم، وتقدير العلم والعلماء، والميل نحو اإلنجاز، 

  ).Cen and Aytac, 2017(دم، واكتساب المعرفة والتق

وهو تنمية السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالجانب اإلنساني لدى األطفال، : الجانب اإلنساني .2
وُتعد من أهم جوانب التنشئة األخالقية، وتتمثل بترسيخ وتجسيد القيم الثقافية واالجتماعية 

 ,Leila(لتعامل بصدق وأمانه ونزاهة وتسامح المستمدة من المورث الثقافي للمجتمع، مثل ا
2016.(  

يسعى التربويون والمنظرون بشكل مستمر إلى تعديل سلوك األطفال  ,: الجانب االجتماعي .3
ويمكن الحكم ). 2004زهران، (وبخاصة فيما يتعلق بعملية االندماج والتفاعل االجتماعي 

جامها مع القيم االجتماعية السائدة، على السلوكيات االجتماعية على أنها أخالقية وفق انس
مما يجعل تنمية القيم االجتماعية األخالقية في نفس الطفل موجها أساسيا لسلوكيه 

وبهذا فإن السلوك االجتماعي ) Adams, Monahan and Wills, 2015(االجتماعي 
في نفس اإليجابي يمكن أن ينمو لدى الطفل بتعزيز منظومة القيم االجتماعية األخالقية 

  .الطفل وتطويرها

وتتمثل السلوكيات اإليجابية المرتبطة بالتنشئة األخالقية في هذا الجانب،  :الجانب الوطني .4
بترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة، والتسامح، واحترام القانون، واالنتماء للدين والوطن، 

  ).2012أميري، (وانعكاسها كمظاهر مالحظة في حياة األطفال اليومية 

وهو الوعي بالقيم الدينية وتطبيقها بشكل سليم في الحياة اليومية، يشكل : جانب الدينيال .5
موجها حقيقيا للسلوك، وتعد منظومة القيم السلوكية المرتبطة بالتنشئة األخالقية مستمدة 
من القيم الدينية باألساس، وكما أن القيم الدينية توجه السلوك، فإن تنمية السلوكيات 

القائمي، (المرتبطة بالتنشئة األخالقية تعزز القيم الدينية في نفوس الطالب  اإليجابية
2016.(  
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ويعرف السلوك األخالقي إجرائيًا في هذا البحث بأنه السلوك االيجابي الناتج عن التفاعل 
ي اإليجابي لألطفال مع األشياء والمواقف والعادات والتقاليد والقانون واألنظمة واللوائح السائدة ف

  .المجتمع الكويتي وفقًا للقيم الخلقية والشريعة اإلسالمية

  :دراسات وبحوث سابقة

يتضمن هذا الجزء من الدراسة عددًا من الدراسات والبحوث السابقة التي تتصل بموضوع 
الدراسة الحالية، وقد رتبت في هذه الدراسة وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، ويلي 

والبحوث المتاحة تعقيب يوضح االستفادة منها في الدراسة الحالية، وما تضيفه عرض الدراسات 
الدراسة الحالية، وبعد مسح العديد من قواعد البيانات ومحركات البحث العلمي من قبل معد هذه 
الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من الدراسات السابقة والبحوث العربية منها واألجنبية التي 

  :اإلعالم التربوي في التربية األخالقية وتنمية السلوك اإليجابيتناولت دور 

بدراسة سعت للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في تنمية القيم ) 2006(قام اللحياني 
األخالقية التربوية وتعديل سلوك طالب المرحلة االبتدائية بالقدس، ولتحقيق هدف الدراسة، قام 

المسحي، ولجمع البيانات عن أفراد عينة الدراسة تم استخدام الباحث باستخدام المنهج الوصفي 
معلمًا ومديرًا ومشرفًا تربويًا، ) 957(االستبانة، وتم اختيار عينة بالطريقة العشوائية بلغت 

وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم القيم األخالقية الدينية هي االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة 
جتماعية هي التعاون، وتنمية مشاعر االنتماء لدى الطالب، وأظهرت النتائج للحياة، وأهم القيم اال

أن التنشئة األخالقية هي متغير وسيط بين تمثل اإلعالم التربوي ألدواره وتنمية السلوك اإليجابي 
لدى الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة، أو 

  ).المركز الوظيفي(أو  للمؤهل العلمي،

تم التعرف إلى دور اإلعالم التربوي المرئي في سوريا في غرس ) 2011(وفي دراسة عيسى 
القيم األخالقية التربوية، وتنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، ولتحقيق هدف الدراسة قام 

ي التلفزيون الباحث باستخدام منهج تحليل المضمون، إذ تم تحليل مضمون برامج األطفال ف
وأظهرت . 30/6/2010 -1/1/2010خالل الفترة من ) القناة الفضائية السورية(العربي السوري 

نتائج الدراسة أن البرامج أهملت تنمية السلوك اإليجابي التربوي والسلوك األخالقي، ولم يتم 
م، والمساواة، اإليثار، والكرم، وترشيد االستهالك، والسال(تضمين القيم العربية األصيلة مثل 

  ).ومحاربة الظلم، ومساعدة الضعفاء، واحترام األديان

تم التعرف إلى فاعلية برامج اإلعالم التربوي وبيان عالقتها ) 2011(وفي دراسة جريسات 
باالنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باستخدام 

البيانات عن أفراد عينة الدراسة باستخدام استبانة تم توزيعها  المنهج الوصفي المسحي، وتم جمع
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معلمًا ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة دور برامج اإلعالم التربوي في ) 775(بشكل عشوائي على 
تنمية االنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة 

  . الح اإلناثإحصائية تعزى إلى الجنس، لص

للتعرف إلى دور اإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية ) 2012(وسعت دراسة السناني 
وتنمية السلوكيات األخالقية لدى الطلبة من خالل اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية في المدينة 

جمع  المنورة، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي المسحي، وتم
معلمًا ) 585(البيانات عن أفراد عينة الدراسة باستخدام استبانة تم توزيعها بشكل عشوائي على 

  .وأظهرت نتائج الدراسة أن غرس القيم األخالقية جاء بدرجة متوسطة. ومعلمة

التعرف إلى واقع اإلعالم التربوي ودوره في تنمية ) Gawdy, 2014(وهدفت دراسة قاودي 
ي المرتبط بالجانب التعليمي والتثقيفي، من خالل اتجاهات المعلمين ما قبل الخدمة السلوك اإليجاب

في تكساس من الذين التحقوا ببرنامج للتعليم عبر استخدام وسائل اإلعالم، وتم استخدام المنهج 
فردًا تم توزيع االستبانة عليهم، وأظهرت ) 23(المسحي، واالستبانة كأداة للدراسة، وتم اختيار 

ائج الدراسة تأكيد المعلمين على الدور الكبير لإلعالم التربوي في تعزيز القيم السلوكية نت
  . األخالقية المرتبطة بالجانب التعليمي والتثقيفي، ودوره في تعزيز الهوية االجتماعية والثقافية

للتحقق من دور االعالم التربوي في ) Piotrowski, 2015(وسعت دراسة بيوتروفسكي 
القيم السلوكية االيجابية في هولندا، وتم جميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث، تعزيز 

بتحليل بيانات الدراسات السابقة التي استهدفت التعرف إلى أثر اإلعالم التربوي في تنمية القيم 
دور  دراسة في هذا المجال، وأظهرت النتائج وجود) 29(األخالقية التربوية، وقد تم تحليل نتائج 

كبير لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية االخالقية في الجانب السياسي واالجتماعي، 
  .واالقتصادي

للتحقق من دور االعالم التربوي في تعزيز ) Stefanov, 2015(وهدفت دراسة ستيفانوف 
وتم السلوك االيجابي لدى األطفال في رومانيا، واستخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون، 

جميع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث من خالل تحليل بعض أعمال الصحافة المدرسية، 
وبعض اإلذاعات التثقيفية، وبعض البرامج التلفزيونية المخصصىة لتعليم األطفال، وأظهرت النتائج 

جتماعي، وجود دور متوسط لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال في الجانب اال
  .والتربوي، ودور ضعيف في القيم السياسية
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  :التعقيب على الدراسات والبحوث السابقة

يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية تشابه هدف الدراسة 
 الحالية الرئيسي مع هدف كل منها؛ السيما أنها استهدفت بشكل أو بآخر التعرف إلى دور اإلعالم

التربوي في تنمية السلوك األخالقي وااليجابي، بينما انفردت الدراسة الحالية باستهدافها التعرف 
أيضًا إلى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك 

، كما )لوطنيالديني، والتربوي، واالجتماعي، وا( األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
تنفرد الدراسة الحالية من حيث مجتمعها عن بقية الدراسات السابقة إذ استهدفت المجتمع 
الكويتي، وتختلف من حيث نوع العينة عن جميع الدراسات السابقة، إذ تم اختيار عينة من مديرات 

ى مراجعها، وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في االطالع عل. رياض األطفال ومعلماتها
  .وفي تطوير أداة الدراسة الحالية، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

 :فروض الدراسة

بعد استعراض اإلطار النظري للدراسة الحالية مع اإلشارة إلى أهداف الدراسة ومشكلتها 
  :ليونتائج الدراسات والبحوث السابقة، فقد تم صياغة فروض الدراسة الحالية على النحو التا

ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في  .1
الديني، والتربوي، واالجتماعي، (تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

  ).والوطني

الم ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات تفعيل دور اإلع .2
الديني، والتربوي، (التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

  ).واالجتماعي، والوطني

في اتجاهات مديرات ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
األخالقي لدى  ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك

: تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي(األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
  .المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  :الدراسة إجراءات

تتضمن إجراءات الدراسة تحديد المنهج المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، وإعداد 
راسة والتأكد من خصائصها السيكومترية، باإلضافة إلى محددات الدراسة وتقنين مقاييس الد

واألساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات الستخالص النتائج، وفيما يلي شرح وتوضيح 
  .لهذه اإلجراءات
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  : منهج الدراسة: أوًال

 كما ,الظاهرة  أو الواقع دراسة على الوصفي، ويعتمد المنهج الوصفي استخدم الباحث المنهج
أو كميا، فهو ذلك المنهج الذي  تعبيرًا كيفيًا عنها ويعبر ،وصفًا دقيقًا الواقع ويهتم بوصفها في توجد

محاولة تفسير هذه الحقائق  يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع
الحقائق، بل ينبغي أن تتجه إلى  مجرد جمع كافيًا، والبحوث الوصفية ال تنحصر أهدافها في تفسيرًا

تحليًال دقيقًا كافيًا، ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الموقف أو  تصنيف البيانات والوقائع وتحليلها
وتعتبر طبيعة البحوث الوصفية أسهل من حيث فهمها واستيعابها إذا . الدراسة الظاهرة موضوع

ختلفة المتضمنة في بحث من البحوث إلى حصل الفرد أوًال على بعض المعلومات عن الخطوات الم
جانب مختلف الوسائل المستخدمة في جمع البيانات والتعبير عنها والفئات العامة التي قد تصنف 

  ).1999دويدار، (تحتها الدراسات 

  :مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيًا

ومعلمات من مديرات ) 80(تم تطبيق الدراسة كخطوة أولى على عينة استطالعية مكونة من 
عامًا، وتراوحت ) 5.2(عامًا بانحراف معياري قدره ) 28.3(رياض األطفال متوسط أعمارهم 

عامًا، وكان الهدف من استخدام العينة االستطالعية هي إعداد مقاييس  )50-24(أعمارهم بين 
الدراسة من حيث خصائصها السيكومترية للتحقق من مدي مناسبتها من حيث الصدق والثبات 

من ) 122(الخ، وتكونت العينة االساسية للدراسة من ... دة الزمنية وسالمة المفرداتوالم
) 39.9(مديرة رياض االطفال، ومتوسط أعمارهن ) 29(مديرات ومعلمات رياض األطفال منهم 

معلمة متوسط ) 93(و ،عامًا) 43- 35(وتتراوح أعمارهم ما بين  ،)3.6(بانحراف معياري قدره 
ويبلغ , عامًا) 43-22(وتتراوح أعمارهن ما بين  ،)2.8(بانحراف معياري قدره ) 42.8(أعمارهن 

عامًا وتتراوح أعمارهن ما ) 4.8(عامًا بانحراف معياري قدره ) 36.7(متوسط أعمار العينة الكلية 
عامًا، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات ومعلمات رياض األطفال في دولة ) 43-22(بين 

والجدول . اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من العاصمة التعليمية الكويتالكويت، وتم 
  .يبين ذلك) 1(

توزع أفراد عينة الدراسة بحسب المركز الوظيفي والمؤهل والخبرة، ) 1( يبين الجدول
ويالحظ من الجدول أن عدد الحاصالت على أعلى من المؤهل الجامعى كبير مما يدل على مدى 

  . كبير) 10-5(افة افراد عينة الدراسة، كما أن عدد الالتى خبرتهن من وعى وثق
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  .يوضح توزع أفراد عينة الدراسة بحسب المركز الوظيفي والمؤهل والخبرة): 1(جدول 

  العدد  مستويات المتغير  المتغير

  المركز الوظيفي
  29  مديرة رياض أطفال
  93  معلمة رياض أطفال

  المؤهل العلمي
  31  دبلوم/ بكالوريوس

  91  دراسات عليا

  سنوات الخبرة
  18  سنوات 5اقل من 

  59  سنوات 10 - 5من 
  45  سنوات 10أكثر من 

  ) 122= ن(                   

  :أداة الدراسة: ثالثًا

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ومعوقات  قام الباحث بإعداد مقياس
الديني، (لسلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفةاإلعالم التربوي في تنمية ا

، وذلك من خالل مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
 ,Piotrowski(، وبيوتروفسكي )2006(، واللحياني )2011(الصلة مثل دراسة جريسات 

موزعة على  مفردة) 42( األداة بصورتها األولية من، وتكونت )Gawdy, 2014(، وقاودي )2015
فقرة تقيس اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو ) 30(يتكون القسم األول من : قسمين

الديني، : (دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال، موزعة إلى أربعة مجاالت
فقرة تقيس اتجاهات مديرات ) 12(كون القسم الثاني من ، ويت)والتربوي، واالجتماعي، والوطني

، ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال
وتضمنت كل فقرة اختيار درجة تقدير، وفق سلم ليكرت أمام كل مفردة خمسة اختيارات، 

)Likert (فقد أعطيت خمس درجات لإلجابة عن البديل  الخماسي، بإعطاء وزن متدرج للبدائل؛
، وثالث درجات )أوافق بدرجة كبيرة(، وأربع درجات لإلجابة عن البديل )أوافق بدرجة كبيرة جدا(

، ودرجة )ال أوافق(، ودرجتان لإلجابة عن البديل )أوافق بدرجة متوسطة(لإلجابة عن البديل 
) ١، ٢، ٣، 4، 5(وتصحح وفق التدرج  ،)ةال أوافق بدرجة كبير(واحدة لإلجابة عن البديل 

للمفردات اإليجابية والعكـس للمفردات السلبية، والدرجة المرتفعة للمقياس تنم عن االتجاهات 
االيجابية نحو موضوع المقياس، والدرجة المنخفضة للمقياس تنم عن االتجاهات السلبية نحو 

  .موضوع المقياس
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من مديرات ومعلمات رياض  )80( طالعية البالغ عددهاوتم تطبيق المقياس على العينة االست
للتأكد من صدق أداة الدراسة، تم بهدف تقنينه، وقد تم حساب صـدق وثبـات المقياس، و األطفال

من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ) 18(استخدام صدق المحتوى بعرضها على 
عالم، وذلك ألخذ آرائهم حول المتخصصين في علم النفس التربوي، ومن المتخصصين في اإل

محتوى األداة، ومدى استيفائها لعناصر موضوع الدراسة، ومدى كفاية الفقرات، وحاجتها للتعديل 
أو الحذف، باإلضافة إلى وضوح صياغة الفقرات، وكذلك مدى قدرة محاور المقياس على معالجة 

، وفي ضوء مالحظات مشكلة الدراسة بشكل يحقق أهدافها، وأية مالحظات يرونها ضرورية
المحكمين تبين أن الفقرات كان ارتباطها بمجاالتها عالية، إذ بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين 

، وُتعد هذه النسبة مناسبة ألغراض هذه الدراسة، وبالتالي لم يتم حذف أي فقرة، بل تم %)96(
فقرة، ) 42(نهائية إعادة صياغة بعض الفقرات، وبهذا بقي عدد فقرات المقياس بصورتها ال

واعتمد الباحث في تحديد مستوى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ومعوقات 
اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال في دولة الكويت، بتقسيم درجات التقدير 

المعادلة التالية وهي معيار باالعتماد على ) مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(إلى ثالثة مستويات 
، وقد 1.33= 4/3= 3)/1-5= (عدد المستويات / القيمة الدنيا - القيمة العليا: التصحيح

) = 1.33+ 1(المستوى المنخفض أقل من : استخدم المعيار اآلتي لغرض تفسير النتائج وهو
+ 2.34( –) 2.34(ويعنى اتجاه سلبي نحو موضوع الدراسة، والمستوى المتوسط من  2.33
، ويعنى اتجاه متوسط نحو موضوع الدراسة، والمستوى المرتفع 3.67 -2.34)= 1.33

  .فأكثر، ويعني اتجاه ايجابي نحو موضوع الدراسة) 3.68(

، )Test- retest(وتم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار 
ة من مديرات ومعلمات رياض األطفال، بفارق وذلك بتطبيقها مرتين على العينة االستطالعي

، )0.92(أسبوعين، وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون والذي بلغ 
  .يوضح ذلك) 2(كما تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا، للتحقق من التجانس الداخلي، والجدول 

بين التطبيقين لمجاالت القسم األول أن قيم معامالت االرتباط ) 2(ويتضح من جدول رقم 
، )0.01(وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، )0.94 -. 0.86(تراوحت بين  من المقياس

 باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لمجاالت القسم األول من المقياسوتراوحت قيم معامالت الثبات 
ن المقياس تتمتع بدرجة عالية من ممجاالت القسم األول ، ويعني ذلك أن )0.90 -٠،86(بين 

وهي ، )0.94(بين التطبيقين للقسم الثاني من المقياس بلغت الثبات، كما أن قيمة معامل االرتباط 
باستخدام معادلة ، وبلغت قيمة معامل الثبات )0.01(قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

من المقياس القسم الثاني ني ذلك أن ، ويع)٠،87( كرونباخ ألفا للقسم الثاني من المقياس بلغت
  .يتمتع بدرجة عالية من الثبات
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الثبات للمقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة قيم معامالت يوضح ): 2(جدول 
  كرونباخ ألفا

  كرونباخ ألفا  معامل ارتباط بيرسون المجال  المقياس

  
 القسم األول

  

 0.87  0.89 الديني
  0.86  0.90 التربوي

  0.87  0.86 االجتماعي
 0.90  0.94 الوطني
 0.92  0.92  الكلي

 0.87  0.94    القسم الثاني

  : محددات الدراسة: رابعًا

واقتصر البحث على التعرف إلى  تحددت محددات الدراسة بالمصطلحات المستخدمة فيها،
السلوك األخالقي اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو اإلعالم التربوي ودوره في تنمية 

، كما تحددت الدراسة بالفئة العمرية التي تم لدى األطفال في ضوء بعض المتغيرات بدولة الكويت
وذلك في الفصل الدراسي , مديرات ومعلمات رياض األطفال في العاصمة الكويتاالستعانة بها من 

ومعلمات رياض  مديراتمن ) 122(، وتضمنت عينة الدراسة 2017/2018األول للعام الدراسي 
 ، وتحددت الدراسة بعدد أفراد مجتمع الدراسة الذين سحب منهم العينة وهو جميعاألطفال

بالعاصمة الكويت، باإلضافة إلى المقاييس الحالية واألساليب  مديرات ومعلمات رياض األطفال
  .اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :دام األساليب اإلحصائية التاليةتم استخ :األساليب اإلحصائية المستخدمة :خامسًا

  .Descriptive Statisticاإلحصاء الوصفي  .1

  Three way anovaتحليل التباين الثالثي  .2

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :نتائج الفرض األول: أوًال

ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو نص الفرض األول على أنه 
الديني، ( ي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفةدور اإلعالم التربو

وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات والرتب . )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي  التجاهات



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البلهان والشمري

  580

توضح ما تم التوصل إليه من ) 7(، )6(، و)5(، و)4(، و)3( والجداول أرقام. لدى األطفال
  . النتائج

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات والرتب على مقياس اتجاهات مديرات  :)3( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

 ومجاالته المختلفة
  درجة االتجاه  الرتبة  ع  م  المجال  رقم المجال

 متوسطة  1 0.25 3.20 المجال الديني 3
 متوسطة  2 0.24 2.89 المجال التربوي 1
 متوسطة  3 0.23 2.68 المجال االجتماعي 2
 منخفضة  4 0.24 2.32 المجال الوطني 4

  متوسطة 0.19 2.82  الكلي
  ) 122= ن( 

مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم  أن اتجاهات) 3(يتبين من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال بمجاالته المختلفة جاءت بدرجة متوسطة، 

، ويالحظ أن المجال الديني جاء بالمرتبة )0.19(وانحراف معياري ) 2.82(بمتوسط حسابي 
، بينما جاء المجال التربوي في )0.25(وانحراف معياري ) 3.20(األولى، بمتوسط حسابي 

، وجاء المجال االجتماعي في )0.24(وانحراف معياري ) 2.89(المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي 
، وجاء المجال الوطني )0.23(وانحراف معياري ) 2.68(المرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي 
، وتعني هذه النتيجة )0.24(وانحراف معياري ) 2.32(في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي 

وجود بعض جوانب القصور في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال 
في دولة الكويت؛ وربما تعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود خطة إعالمية تربوية شاملة، على 

شئة األخالقية لدى األطفال مستوى وزارة التربية، تهدف إلى تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتن
في دولة الكويت، بل ينحصر جلَّ اهتمام مسؤولي اإلعالم التربوي في التبليغ للخطابات الرسمية، 
األمر الذي يجعل دور اإلعالم التربوي أقرب إلى الناحية اإلدارية، أكثر من التوعوية؛ وإدراك أفراد 

  . باتهمعينة الدراسة لهذا الواقع انعكس على مستوى استجا

والتي أظهرت نتائجها الدور ) 2012(وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة السناني 
المتوسط لإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية وتنمية السلوكيات اإليجابية لدى الطلبة، كما 

تربوي والتي أظهرت نتائجها أن فاعلية برامج اإلعالم ال) 2011(تتفق مع نتائج دراسة جريسات 
وقد تم حساب . وبيان عالقتها باالنضباط السلوكي لدى الطلبة في األردن جاء بدرجة متوسطة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال 
الديني، (لفةنحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المخت

، ومن خالل فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة، فجاءت )والتربوي، واالجتماعي، والوطني
  :مرتبة بحسب متوسطها الحسابي على النحو اآلتي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : بالنسبة للمجال الديني
ل نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفا

  .يوضح ذلك) 4(لدى األطفال وفقًا للمجال الديني، والجدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)4( جدول
لدى األطفال ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي 

  وفقًا للمجال الديني

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.64 4.01 .تنمية الخضوع لله والخشوع له سلوًكا 22
 مرتفعة  2 0.57 3.91 .بناء القناعة بضرورة اتقاء الله في العمل 23
 ةمرتفع  3 0.54 3.79 .االعتزاز بتراث األمة اإلسالمية وحضارتها  31
 مرتفعة  4 0.69 3.69 .ترسيخ االقتداء بسلوك السلف الصالح 21
 متوسطة  5 0.42  3.25 .غرس االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي 26
 متوسطة  6 0.52  3.11 .نبذ السلوكيات المرتبطة بالتيارات الفكرية الضالة 30
 متوسطة  7 0.57 2.96 .احترام صحابة رسول لله واالقتداء بسلوكهم 29

25 
الصدق، األمانة، (تأصيل القيم اإلسالمية مثل 

 متوسطة  8 0.48 2.94 ....التسامح، بر الوالدين،

 متوسطة  9 0.58 2.85 .ربط السلوك بالعقيدة 27
 متوسطة  10 0.61 2.46 .نبذ السلوكيات المرتبطة بالبدع والخرافات 28

24 
الحكم على المستجدات الحديثة وما ارتبط بها من 

 منخفضة  11 0.49  2.42 .ت وفق الشرع اإلسالميسلوكيا

  متوسطة 0.25 3.20  الكلي
  ) 122= ن( 

أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم ) 4(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال الديني جاءت بدرجة متوسطة، إذ 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  البلهان والشمري

  582

، وتراوحت المتوسطات الحسابية )0.25(وانحراف معياري ) 3.20(ابي بلغ المتوسط الحس
، وتعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في َتمُثل )4.01- 2.32(لفقرات المجال الديني بين 

اإلعالم التربوي ألدواره في تنمية السلوكيات الدينية، وربما تعزى هذه النتيجة إلى وجود عشوائية 
اسبة لتنمية القيم والسلوكيات الدينية لدى األطفال، ووجود قصور في في اختيار المادة المن

تحديد أهداف ومهام واضحة لإلعالم التربوي في هذا الجانب، وجود قصور في انتهاج خطة 
تنمية الخضوع لله "التي تنص على ) 22(ويالحظ أن الفقرة . شاملة لكافة معطيات الحياة الدينية

وانحراف معياري ) 4.01(في الرتبة األولى بمتوسط حسابي ، جاءت "والخشوع له سلوكًا
وبدرجة مرتفعة، وربما تعود هذه النتيجة إلى أن التوجهات التربوية تسعى لتنمية ) 0.64(

الخضوع لله والخشوع له سلوكيًا، بحكم طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ، األمر الذي جعل 
عكس ذلك على الفعاليات اإلعالمية التربوية، وجاءت في مسؤولي اإلعالم يتأثرون بهذه الجزئية وان

الحكم على المستجدات الحديثة وما ارتبط بها من "التي تنص على ) 24(الرتبة األخيرة الفقرة 
وبدرجة ) 0.49(وانحراف معياري ) 2.32(بمتوسط حسابي  "سلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية

مدى شمولية برامج اإلعالم التربوي؛ إذ يركز على  منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور في
إظهار بعض القضايا، وغرس بعض القيم، دون السعي لبناء ثقافة سياسية عصرية، تؤدي 
بالضرورة لتنمية شخصية الطالب وفق المعطيات الحديثة، كتعريف الطلبة بحقوقهم اإلنسانية، 

والتي أظهرت ) 2006(ائج دراسة اللحياني والواجبات المترتبة عليهم، وتتفق هذه النتائج مع نت
  .نتائجها أن أهم القيم األخالقية الدينية هي االلتزام باإلسالم وتصوراته الكاملة للحياة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال التربوي
م التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعال

  .يوضح ذلك) 5(لدى األطفال وفقًا للمجال التربوي، والجدول 

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)5( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

  ًا للمجال التربويوفق

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.62 3.79 .بناء االلتزام بالنظام المدرسي 5

 متوسطة  2 0.51 3.41 .بناء اتجاهات إيجابية نحو احترام وتقدير المعلم 1
 متوسطة  3 0.47 3.15  .غرس قيمة االستثمار اإليجابي للوقت في التعلم 6
 متوسطة  4 0.38 2.61 .ل العلم والعلماء في نفوس الطلبةغرس إجال 2
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رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

3 
بناء سلوكيات إيجابية نحو االستخدام األخالقي 

 منخفضة  5 0.41 2.21 .للتقنيات الحديثة

 منخفضة  6 0.58 2.18 .ترسيخ احترام العمل اليدوي وتقديره 4
  متوسطة 0.24 2.89  الكلي

  ) 122= ن( 

جاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم أن ات) 5(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال التربوي، جاءت بدرجة متوسطة، 

، تراوحت المتوسطات الحسابية )0.24(وانحراف معياري ) 2.89(إذ بلغ المتوسط الحسابي 
تعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في تنمية ، و)3.79 - 2.18(لفقرات المجال التربوي بين 

السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال للمجال التربوي، وربما تعزى هذه 
النتيجة إلى تركيز جهود اإلعالم التربوي نحو إبراز بعض القضايا التربوية المتعلقة بالتحصيل، 

إلى القضايا التربوية المعاصرة وخاصة في يتعلق  وضرورة االلتزام بالتعليمات، دون االلتفات
بالتنوير التكنولوجي، والتوعية باالستخدام اآلمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويالحظ أن الفقرة 

، جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي "بناء االلتزام بالنظام المدرسي"التي تنص على ) 5(
رجة مرتفعة، وربما تعود هذه النتيجة إلى الروتين اإلداري وبد) 0.62(وانحراف معياري ) 3.79(

السائد في دولة الكويت والذي يؤكد بشكل كبير على مركزية اإلدارة وضرورة تعميم التعليمات 
وجاءت في الرتبة . والتقيد بها األمر الذي انعكس على كافة الفعاليات التربوية بما فيها اإلعالمية

بمتوسط حسابي " ترسيخ احترام العمل اليدوي وتقديره"ي تنص على الت) 4(األخيرة الفقرة 
وبدرجة منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور واضح في ) 0.58(وانحراف معياري ) 2.18(

دور اإلعالم التربوي في ترسيخ احترام العمل اليدوي، وربما تعزى هذه النتيجة إلى تأثر برامج 
تمعية السائدة والتي ال تميل نحو العمل اليدوي، وال تشجعه، وتتفق اإلعالم التربوي بالثقافة المج

والتي اظهرت نتائجها وجود دور ) Stefanov, 2015(هذه النتائج مع نتائج دراسة ستيفانوف 
متوسط لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال في الجانب التربوي، بينما تختلف 

والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في ) Gawdy, 2014(مع نتائج دراسة قاودي 
  تعزيز القيم السلوكية األخالقية المرتبطة بالجانب التعليمي والتثقيفي،

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال االجتماعي
إلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور ا

  .يوضح ذلك) 6(لدى األطفال وفقًا للمجال االجتماعي، والجدول 
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)6( جدول
فال ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األط

  وفقًا للمجال االجتماعي

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  مرتفعة 1 0.38 3.74 .قبول اآلخر بناء سلوكيات إيجابية نحو 11
 متوسطة  2 0.39 3.21 .التكافل بناء سلوكيات إيجابية نحو 7

8 
إبراز أهمية العمل التعاوني ومساعدة اآلخرين 

 متوسطة  3 0.42 2.61 .كقيمة

 متوسطة  4 0.52 2.55 .بناء سلوكيات إيجابية نحو آداب الحديث 9
 منخفضة  5 0.41 2.32 .بناء اتجاهات إيجابية نحو االنفتاح 12
 منخفضة  6 0.35 2.31 .بناء اتجاهات إيجابية نحو أهمية العمل التطوعي 13
 منخفضة  7 0.41 2.01 .ترسيخ االندماج االجتماعي 10

  ةمتوسط 0.23 2.68  الكلي
  ) 122= ن( 

اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ) 6(يالحظ من الجدول 
في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال االجتماعي، جاءت بدرجة متوسطة، إذ بلغ 

فقرات ، وتراوحت المتوسطات الحسابية ل)0.23(وانحراف معياري ) 2.68(المتوسط الحسابي 
، وتعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في تمثَّل اإلعالم التربوي )3.74-2.01(هذا المجال بين

ألدواره في تنمية السلوك اإليجابي المرتبط بالتنشئة األخالقية لدى األطفال للمجال االجتماعي، 
ا االجتماعية وربما تعزى هذه النتيجة إلى تركيز جهود اإلعالم التربوي نحو إبراز بعض القضاي

مثل مشكلة البطالة، وخطر التدخين، دون االلتفات بالشكل المناسب إلى القضايا االجتماعية 
المعاصرة مثل مخاطر شبكات التواصل االجتماعي، ومحاربة الفكر الخرافي، واإلشاعات التي 

نفتاح، تتفشى في المجتمع، إلى جانب عدم استهداف بناء شخصية اجتماعية تتسم بالعالمية واال
ربما وعي أفراد عينة الدراسة بهذا الواقع انعكس على مستوى استجاباتهم، فجاءت دون المستوى 

 ،"بناء سلوكيات إيجابية نحو قبول اآلخر"التي تنص على ) 11(المأمول، ويالحظ أن الفقرة 
 وبدرجة مرتفعة،) 0.38(وانحراف معياري ) 3.74(جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

وربما تعود هذه النتيجة إلى طبيعة المجتمع الكويتي الذي يعلي كل ما هو أصيل، األمر الذي يعد 
 .مسلما به لدى جميع القائمين على اإلعالم التربوي، بضرورة التحاور وقبول الفكر والرأي اآلخر

بمتوسط " يترسيخ االندماج االجتماع"التي تنص على ) 10(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 
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وبدرجة منخفضة، وتعني هذه النتيجة وجود قصور ) 0.41(وانحراف معياري ) 2.01(حسابي 
واضح في دور اإلعالم التربوي في ترسيخ االندماج االجتماعي، تعود إلى عدم االهتمام بتفعيل 

مشاركة التواصل االجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع أولياء أمور األطفال، وحثهم على ال
االجتماعية واالندماج في البيئة المدرسية، وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة بيوتروفسكي 

)Piotrowski, 2015 ( والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية
لتي وا) Gawdy, 2014(األخالقية في الجانب االجتماعي، كما تختلف مع نتائج دراسة قاودي 

  . أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تعزيز الهوية االجتماعية

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : وبالنسبة للمجال الوطني
التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي 

  .يوضح ذلك) 7(مجال الوطني، والجدول لدى األطفال وفقًا لل

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب التجاهات مديرات  :)7( جدول
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال 

  وفقًا للمجال الوطني

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  نص الفقرة

  متوسطة 1 0.43 2.51 .تعزيز قيمة االنتماء للوطن 20
 متوسطة  2 0.46 2.44  .تعزيز قيمة االنتماء لألمة العربية اإلسالمية 19

14 
تنمية اتجاهات إيجابية نحو المناسبات الوطنية 

 متوسطة  3 0.52 2.41 .وأهميتها

 متوسطة  4 0.52 2.39 .ترسيخ قيم حقوق اإلنسان 18
 متوسطة  5 0.39 2.37 .مقراطية كقيمة أخالقيةترسيخ الدي 17
 منخفضة  6 0.32 2.11 .ترسيخ المواطنة كقيمة أخالقية 16

15 
بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على 

 منخفضة  7 0.41 2.01 .الممتلكات العامة

  منخفضة 0.24 2.32  الكلي
  ) 122= ن( 

رياض األطفال نحو دور اإلعالم  أن اتجاهات مديرات ومعلمات) 7(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا للمجال الوطني، جاءت بدرجة ضعيفة، إذ 

، وتراوحت المتوسطات الحسابية )0.24(وانحراف معياري ) 2.32(بلغ المتوسط الحسابي 
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واضح في تمثَّل اإلعالم  ، وتعني هذه النتيجة وجود قصور)2.51-2.01( لفقرات هذا المجال بين
التربوي ألدواره في تنمية القيم الوطنية لدى األطفال، وربما تعزى هذه النتيجة إلى القصور في 
فهم مفهوم اإلعالم التربوي من قبل كثير من منسوبي اإلدارات التعليمية على اختالف مراكزهم 

يتم النظر إلى أن التنمية الوطنية هي اإلدارية، والقصور في إدراك الغاية من اإلعالم التربوي، إذ 
مسؤولية ال تقع على عاتق اإلعالم التربوي، مما يجعل البرامج اإلعالمية التربوية الموجهة في هذا 

، جاءت في "تعزيز قيمة االنتماء للوطن"التي تنص على ) 20(المجال ضعيفة، ويالحظ أن الفقرة 
وبدرجة متوسطة، وبرغم أن ) 0.43(معياري  وانحراف) 2.51(الرتبة األولى بمتوسط حسابي 

هذه الفقرة جاءت بالمرتبة األولى إال أنها جاءت بدرجة متوسطة مؤكدة على وجود ضعف في دور 
اإلعالم التربوي في جانب تعزيز قيم االنتماء في مرحلة رياض األطفال يعود إلى ضعف البرامج 

ية شاملة محددة األهداف بداية كل عام دراسي والخطط اإلعالمية التربوية، وعدم تبني خطة إعالم
التي تنص ) 15(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة . تعالج المشكالت والقضايا االجتماعية والوطنية

) 2.01(بمتوسط حسابي " بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على الممتلكات العامة"على 
هذه النتيجة وجود قصور واضح في دور  وبدرجة منخفضة، وتعني) 0.41(وانحراف معياري 

اإلعالم التربوي في بناء سلوكيات إيجابية نحو المحافظة على الممتلكات العامة، يعود إلى 
العشوائية في اختيار المادة اإلعالمية وتنفيذها، وعدم مواكبة خطط اإلعالم التربوي للحاجات 

 ,Stefanov(ع نتيجة دراسة ستيفانوف وتتفق نتيجة الدراسة الحالية م. االجتماعية والوطنية
والتي أظهرت وجود دور ضعيف لإلعالم التربوي في تنمية القيم السلوكية لدى األطفال ) 2015

) Piotrowski, 2015(في الجانب السياسي، وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة بيوتروفسكي 
م السلوكية األخالقية في الجانب والتي أظهرت وجود دور كبير لإلعالم التربوي في تنمية القي

  .السياسي

   نتائج الفرض الثاني: ثانيًا

نص الفرض الثاني على أنه ال توجد اتجاهات سلبية لمديرات ومعلمات رياض األطفال نحو 
وقد تم استخدام . معوقات تفعيل دور اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

نحرافات والرتب التجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو المتوسطات الحسابية واال
يوضح ما ) 8( والجدول رقم. معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال

  . تم التوصل إليه من النتائج
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التجاهات مديرات ومعلمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  :)8( جدول
  اض األطفال نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفالري

رقم 

  الفقرة
  الدرجة  الرتبة  ع  م  الفقرة

43 
عدم وجود خطة إعالمية شاملة تتميز باالنسجام 

  مرتفعة 1 0.61 4.38 .واالتساق

 مرتفعة  2 0.84 4.17 .محدودية الصالحيات الممنوحة للمدارس 34

33 
فير عاملين متخصصين في اإلعالم عدم تو
 مرتفعة  3 0.64 4.11 .التربوي

35 
القصور في تحديد أهداف ومهام واضحة اإلعالم 

 مرتفعة  4 00.51 4.01 .التربوي

 مرتفعة  5 0.63 3.97 .العشوائية في اختيار المادة اإلعالمية وتنفيذها 41

42 
وجود قصور في تبني القادة التربويين تفعيل دور 

 .الم التربوياإلع
 مرتفعة 6 0.48 3.87

 متوسطة  7 0.38  3.67 .قلة عدد العاملين في اإلعالم التربوي 32

39  
قلة األدوات والتقنيات االتصالية المناسبة لتفعيل 

 .دور اإلعالم التربوي
 متوسطة  8 0.57 3.54

 متوسطة  9 0.49 3.51 .ضعف الدعم المادي لتفعيل دور اإلعالم التربوي 36

40 
التركيز على اإلذاعة المدرسية دون أدوات اإلعالم 

 .األخرى
 متوسطة  10 0.34 3.21

37  
القصور في فهم مفهوم اإلعالم التربوي من قبل 

كثير من منسوبي اإلدارات التعليمية على اختالف 
 .مراكزهم اإلدارية

 متوسطة  11 0.87 3.19

38 
وجود قصور في التنمية المهنية للعاملين في 

 .إلعالم التربويوحدة ا
 متوسطة  12 0.29 3.15

  مرتفعة 0.22 3.73  الكلي
    ) 122= ن( 

أن اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو معوقات اإلعالم ) 8(يالحظ من الجدول 
التربوي في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال جاءت بدرجة مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

- 3.15( ، وتراوحت المتوسطات الحسابية لهذه الفقرات بين)0.22(ياري وانحراف مع) 3.47(
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، وتعني هذه النتيجة وجود اتجاهات سلبية نحو معوقات اإلعالم التربوي في تنمية السلوك )4.38
األخالقي لدى األطفال، مما يعني وجود معوقات متعددة تحد من تفعيل دور اإلعالم التربوي 

زى هذه النتيجة إلى عدم وضوح اإلعالم التربوي مفهومًا ومضمونًا بالشكل المناسب، ربما تع
للكثير من مسؤولي التربية واإلعالم، الذي يعد األساس لبقية التحديات التي حدت من الدور 

عدم وجود خطة إعالمية "التي تنص على ) 43(ويالحظ أن الفقرة . المتوقع لإلعالم التربوي
وانحراف ) 4.38(، جاءت في الرتبة األولى بمتوسط حسابي "تساقشاملة تتميز باالنسجام واال

وبدرجة مرتفعة، وربما تعزى هذه النتيجة إلى عدم وعي مسؤولي اإلعالم التربوي ) 0.61(معياري 
باألدوار التي يجب أن يؤديها اإلعالم التربوي، وبالتالي عدم بناء خطط إعالمية تربوية تتوافق 

. ت تنمية السلوك اإليجابي لدى األطفال وفق مقتضيات العصر ومتغيراتهوالبيئة الكويتية لغايا
وجود قصور في التنمية المهنية للعاملين "التي تنص على ) 38(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

وبدرجة ) 0.29(وانحراف معياري ) 3.15(بمتوسط حسابي " في وحدة اإلعالم التربوي
جة إلى وجود تنمية مهنية إعالمية لمسؤولي اإلعالم التربوي، بل متوسطة، وربما تعزى هذه النتي

  .تنحصر برامج التنمية المهنية في تنمية الجانب األكاديمي

   :نتائج الفرض الثالث: ثالثًا

) 0.05(نص الفرض الثالث على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ألطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية في اتجاهات مديرات ومعلمات رياض ا

تعزى ) الديني، والتربوي، واالجتماعي( السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة
وقد تم استخدام تحليل . المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة: للمتغيرات التالية

يفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة على اتجاهات مديرات التباين الثالثي ألثر المركز الوظ
ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى 

  . يوضحان ما تم التوصل إليه من النتائج) 10( ، والجدول رقم)9( والجدول رقم. األطفال
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واالنحرافات اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال  يوضح المتوسطات الحسابية :)9(جدول 
نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته 

المركز الوظيفي، : تعزى للمتغيرات التالية) الديني، والتربوي، واالجتماعي( المختلفة
  .والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

 االجتماعي  التربوي  الديني اإلحصاء ئاتالف المتغير

المركز 
 الوظيفي

 مديرة
 2.86 2.85 2.87  م
 0.25 0.30  0.28 ع

 معلمة
 2.87 2.84 2.90  م
 0.27 0.30 0.31 ع

سنوات 
 الخبرة

 5أقل من 
 2.83 2.82 2.89  م
 0.25 0.24 0.31 ع

 10- 5من 
 2.90 2.83  2.91  م
 0.33 0.37 0.28 ع

 10ن أكثر م
 2.86 2.85 2.88  م
  0.26 0.30 0.32 ع

المؤهل 
 العلمي

/ بكالوريوس
  دبلوم

 2.86 2.85 2.87  م
 0.25 0.30  0.28 ع

  دراسات عليا
 2.87 2.86 2.88  م
 0.27 0.30 0.31 ع

والمؤهل العلمي، والمركز , يوضح تحليل التباين الثالثي ألثر سنوات الخبرة :)10(الجدول 
ى اتجاهات مديرات ومعلمات رياض األطفال نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته الوظيفي عل

  في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال وفقًا لمجاالته المختلفة

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

  ف

الداللة 

  اإلحصائية

  المؤهل العلمي
 0.982= هوتلنج
  0.057=ح

  0.73 1.073 0.251 1 0.251 المجال التربوي
  0.094 1.350 0.328  1 0.328 المجال االجتماعي
 0.352 2.470 0.541  1 0.541 المجال الديني
  0.091 1.398 0.362 1 0.362 المجال الوطني
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 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
قيمة 

  ف

الداللة 

  اإلحصائية

 المركز الوظيفي
 0.456=ويلكس

  0.871=ح

 0.145 1.329 0.311 1 0.311 المجال التربوي
 0.161 1.329 0.332 1 0.332 ل االجتماعيالمجا

 0.112 2.580 1.879 1 1.879 المجال الديني
 0.705 2.74 1.832 1 1.832 المجال الوطني

  سنوات الخبرة
  0.810=هوتلنج

 0.498=ح

 0.074 1.312 0.307 2  0.614 المجال التربوي
 0.063 0.356 0.0865 2 0.173 المجال االجتماعي

 0.361 2.208 0.4895 2 0.967 نيالمجال الدي
 0.081 1.842 0.477  2 0.954 المجال الوطني

 الخطأ

 0.234 107 25.067 المجال التربوي

 
  0.243 107 25.954 المجال االجتماعي
 0.291 107 23.348 المجال الديني
 0.259 107 27.748 المجال الوطني

  ).α 0.05(دالة عند درجة الداللة * ، )122= ن( 

  :ما يلي) 10(، والجدول )9(يوضح الجدول 

تعزى ألثر المؤهل العلمي ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
في جميع مجاالت أداة الدراسة، وتعني هذه النتيجة أن أفراد عينة الدراسة على اختالف 

و دور اإلعالم التربوي ومعوقاته مؤهالتهم العلمية يتشابهون بشكل كبير في اتجاهاتهن نح
في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفال لدرجة أنه لم تظهر فروق دالة إحصائيًا بين 
استجاباتهم، وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة على اختالف مؤهالتهم 

لتربوي ذاتها، ويتفاعلون مع خطط وبرامج اإلعالم ا" مسؤولي اإلعالم"يتعاملون مع نفس 
ويخضعون لنفس التعليمات، واألنظمة، وبالتالي تمارس نفس النشاطات التربوية اإلعالمية، 
ربما هذا قلص الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة على اختالف مؤهالتهم العلمية 

لية وتتفق نتيجة الدراسة الحا. فجاءت متشابهة إلى الحد الذي لم يظهر فروق دالة إحصائيًا
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) 2008(مع نتيجة دراسة اللحياني 

  .للمؤهل العلمي

تعزى لمتغير المركز ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
الوظيفي في جميع مجاالت أداة الدارسة، وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن مديرات رياض 
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ال، ومعلمات رياض األطفال في تفاعل مباشر مع البرامج اإلعالمية، وهن الفئة التي األطف
تتبنى النشاطات التوعوية، وتنفذ خطط وأنشطة اإلعالم التربوي، داخل رياض األطفال، ربما 
هذا التشابه في تنفيذ المهمات اإلعالمية داخل المدرسة، قلص الفروق في اتجاهاتهن نحو 

وتتفق نتيجة . ربوي ومعوقاته في تنمية السلوك األخالقي لدى األطفالدور اإلعالم الت
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 2008(الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة اللحياني 

  .إحصائية تعزى لمتغير المركز الوظيفي

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع مجاالت أداة .3
الدراسة، وتعني هذه النتيجة تشابه اتجاهاتهن نحو دور اإلعالم التربوي ومعوقاته في تنمية 
السلوك األخالقي لدى األطفال بغض النظر عن طول مدة الخبرة، وربما تعزى هذه النتيجة 
إلى أن جميع مديرات رياض األطفال ومعلماتها حاصالت على الدرجة الجامعية األولى على 

ى تماس مباشر مع األطفال وما يخضعون له من برامج وأنشطة إعالمية، األمر األقل، وعل
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع . الذي قلص الفروق في اتجاهاتهن مهما اختلفت الخبرة

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ) 2008(نتيجة دراسة اللحياني 
  .الخبرة

  : حةالتوصيات والبحوث المقتر

  :في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يلي

تبني وزارة التربية والتعليم لخطط تربوية إعالمية هادفة إلى تنمية السلوك األخالقي  .1
  .والسلوكيات اإليجابية للطالب والطالبات في جميع المراحل الدراسية

حو االنفتاح، وبناء اتجاهات إيجابية نحو تفعيل اإلذاعة المدرسية لبناء اتجاهات إيجابية ن .2
أهمية العمل التطوعي، وترسيخ االندماج االجتماعي، واالنتماء للوطن، وتعزيز القيم 

  .األخالقية لدى الطالب والطالبات

عقد ورش عمل لمسؤولي اإلعالم التربوي بهدف التوعية بمعوقات اإلعالم التربوي وتفعيل  .3
  .دوره وأهدافه

سام اإلعالم التربوية واالتصال المجتمعي بالتعاون مع وزارة التربية وضع تبني رؤساء أق .4
  .إستراتيجية لتفعيل دور اإلعالم التربوي

تبني وزارة التربية والتعليم وضع خطة إعالمية شاملة تتميز باالنسجام واالتساق، وتوفير  .5
من السلوكيات عاملين متخصصين في اإلعالم التربوي لمساعدة الطالب والطالبات والحد 

  .غير األخالقية والمضادة للمجتمع
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تحديد أهداف ومهام واضحة لإلعالم التربوي، وتحديد المادة اإلعالمية وتنفيذها وفق خطة  .6
  .مدروسة

إجراء دراسات مماثلة على واقع اإلعالم التربوي وبناء إستراتيجية لتفعيل دوره في بناء  .7
  .الوعي الشامل والمتوازن للطلبة

 .يد من الدراسات حول اإلعالم التربوي على مجتمعات وعينات دراسية أخرىإجراء مز .8

  

  :المراجع

  المراجع العربية

دور اإلعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى الطلبة ). 2006( .محمد ،أبو فودة

  .جامعة األزهر بغزة ،، كلية التربية)غير منشورة(رسالة ماجستير  .الجامعة في محافظة غزة

مجلة قانون التربية . دور األمن الفكري في تحقيق السلم االجتماعي). 2010( .أحمد، صابر

  . 550- 494، )2(6، كركوك، والسياسة

  .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. علم النفس االجتماعي). 2005( .األشول، عادل

مجلة أكاديمية . القيةدور التشويق والتنبيه والعقاب في التربية األخ). 2012( .أميري، محسن

  .66-43، )1(2، العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية

. فاعلية برامج اإلعالم التربوي وبيان عالقتها باالنضباط السلوكي). 2011( .جريسات، آمال
  .، الجامعة األردنية، عمان)غير منشورة(رسالة دكتوراه 

دار : اإلسكندرية). 2ط. (م النفسمناهج البحث في عل ).1999( .دويدار، عبدالفتاح محمد
  .المعرفة الجامعية

، 3ط. التغير االجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية). 2017( .رشوان، حسين
  .المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية

  .مؤسسة الخليج العربي: ، القاهرة3ط. القيم في العملية التربوية). 2011( .زاهر، ضياء

 .عالم الكتب: القاهرة. 5ط. علم النفس االجتماعي). 2004( .مدزهران، حا
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دور اإلعالم التربوي في غرس القيم األخالقية من جهة نظر ). 2012( .السناني، عبد المجيد

، الجامعة )غير منشورة(رسالة ماجستير . )دراسة ميدانية(معلمي المرحلة الثانوية 
  .ربية السعوديةالمملكة الع, اإلسالمية، المدينة المنورة

  .مطبعة الموسكي: القاهرة. سيكولوجية اإلبداع). 1998( .السيد، سناء محمد وآخرون

واقع التربية اإلعالمية والعوامل المؤثرة بها في ). 2012( .خلود ،أشجان والخصاونة ،الشديفات

ة المجلة الدولي. المدارس الخاصة في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر طالبها

  ).415 -389، )1(6، التربوية المتخصصة

التربية الوجدانية للطفل وتطبيقاتها التربوية في المرحلة ). 2009( .الشهري، محمد

، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية )غير منشورة(رسالة ماجستير . االبتدائية
  .السعودية

، الهيئة مجلة علم النفس. يفية تغييرهااالتجاهات النفسية وك). 1990( .الطواب، سيد محمد
  .19-6، )4(15المصرية العامة للكتاب، 

  .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان. الصحافة المدرسية). 2007( .عبد الحميد، آالء

 ،والوسيلة ،تطور األداء: اإلعالم الجديد). 2011( .صفد ،انتصار والساموك ،عبد الرازق

  .منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: دبغدا. والوظيفة

دار العربي للنشر : القاهرة. تحديات اإلعالم التربوي العربي). 2011( .عبد الفتاح، إسماعيل
  .والتوزيع

  .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. علم النفس االجتماعي). 2000. (عيد، محمد إبراهيم

بوي المرئي في سورية في غرس القيم التربوية دور اإلعالم التر). 2011( .عيسى، نيفين

  .، جامعة دمشق، دمشق)غير منشورة( رسالة ماجستير. لدى األطفال

  .مكتبة فخراوي: البحرين. تربية الطفل دينيًا وأخالقيًا). 2016( .القائمي، محمد

اإلعالم التربوي ودوره في تفعيل مجاالت العمل المدرسي في ). 2009( .نوف ،القحطاني

سعود، المملكة ، جامعة الملك )غير منشورة( رسالة ماجستير. لمملكة العربية السعوديةا
  .العربية السعودية
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دار الراية للنشر : عمان. اإلعالم والتعليم في ظل ثورة اإلنترنت). 2011( .قوي، بوحنية
  .والتوزيع

  .والتوزيع دار امجد للنشر: عمان. اإلعالم التربوي المعاصر). 2014( .كنعان، علي

دور اإلعالم التربوي في تربية طالب المرحلة االبتدائية بتعليم ). 2006( .اللحياني، خضر

، جامعة كولومبوس، الواليات المتحدة )غير منشورة( رسالة ماجستير. العاصمة المقدسة
  .األمريكية

    .دار الفجر للتراث: ، القاهرة1ط. خلق المؤمن). 2005( .مراد، مصطفى

دائر اإلعالم : جدة. اإلعالم التربوي آفاق رحبة وعالم مثير). 2002( .محمد المنقري،
  .التربوي
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 منظور إداري وقانوني: اإلداري القانونو علم اإلدارة العامة في االختصاص تفويض
Delegation of Competence in Light of the Principles of Public 

Administration and Administrative Law: An Administrative and 
Legal Perspective 

  
  *ةمساعد المهدي عبد

  

  13/1/2019 تاريخ القبول   30/7/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص

 خاصة إن اختصاصات الجهاز اإلداري للدولة المخولة له بمقتضى التشريعات النافذة ال تعد امتيازات
لشاغلي الوظائف العامة، بل أنها صالحيات محددة لتمكنهم من القيام بأعمالهم في حدود القانون وتقويض 

عن صاحب االختصاص األصلي والذي يعهد بموجبه ببعض االختصاص الذي يتم بموجب قرار صادر 
أن  لمفوضل لذا فإنه ال يجوز. اختصاصاته إلى موظف أو جهة إدارية تابعة له يجب أن يتم بشكل مشروع

غيره بكل  كما أنه ال يجوز لألصيل أن يقوض. غيره للقيام ببعض أعماله إال إذا أجاز القانون ذلك يفوض
 يبقىفالمفوض . او عن مسؤوليته ألن ذلك يتنافى مع مقاصد التشريع اعنهاختصاصه وال أن يتنازل 

 مسؤوال عن أعمال المفوض إليه، وهذا األخير يصبح بدوره مسؤوال أمام المفوض عن نتائج أعماله؛ كما
  .غيره للقيام باألعمال المفوضة إليه أنه ال يجوز للمفوض إليه أن يفوض

 وهو. إليه والمفوض ى إعادة توزيع األعمال اإلدارية بين المفوضإن من مزايا التفويض أنه يؤدي إل
 تطبيق لمبدأ تقسيم العمل الذي يؤدي إلى تخفيف األعباء عن كاهل األصيل من جهة ومن جهة أخرى فإنه

يؤدي إلى عدم تركيز السلطة بيد العاملين في  والتفويض. إليه من القيام بأعماله بكفاءة يمكن المفوض
أنه يفسح المجال أمام المفوض إليهم داخل . رة، وبالتالي يخفف من غلو المركزية وعيوبهاالوزا مركز

إن . ز الوزارة باتخاذ قرارات رشيدة ضمن كافة مناطق الدولة المختلفة وعلى أرض الواقعکوخارج مر
فيما يتعلق  التفويض، وبمختلف أنواعه، يعد خطوة هامة نحو األخذ بأسلوب الالمركزية اإلدارية، ال سيما

اتهم أبناء المناطق خارج العاصمة وكذلك بعض األعمال التي تحتاج إلى كفاءات فنية  ببعض األعمال التي
  . متخصصة

إن هذه المزايا المأمولة من التفويض ال تتحقق إال إذا توافرت القناعة لدى الرؤساء االداريين بأهمية 
ح عملية التفويض تستوجب سن تشريع موحد وفوق ذلك فإن إنجا. التفويض وتوسعوا في تطبيقه

مل قواعده كافة األجهزة اإلدارية في الدولة، بحيث تضمن قواعده شروط التفويض والمبادئ تش للتفويض

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .كلية القانون، جامعة اليرموك، إربد، األردن   *
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التي تحكمه واالثار المترتبة عليه مع تحديد الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل من المفوض 
ة واضحة تشجع على التفويض وتوسع من نطاقه دون أي والمفوض إليه وذلك ضمن سياسة تشريعي

من حق األصيل باإلشراف على المفوض إليه ومتابعة أعماله أو االنتقاص من واجبه في تحمل  االنتقاص
  .المسؤولية وعدم التنازل عنها

Abstract 
Duties and responsibilities assigned to the public administrative authorities are not 

privileges granted to those who occupy public offices. On the contrary, these duties are 
entrusted to officers with legal powers to carry out their duties to maintain the public 
interest. Delegation of competence is carried out by formal decisions issued the 
delegator to allow his delegates to discharge certain duties of according to the 
delegation. The delegator can only delegate if he is permitted by the legislator. He 
remains responsible for the delegates acts. The latter becomes, also, responsible before 
the delegator for his wrongful acts and he cannot delegate his delegated authority. 

Delegation of authority leads to redistribution of duties between the head and his 
delegate since it is based on the distribution of duties principle. It reduces the burden of 
work laid upon the head and it, also allows the delegate to discharge his assigned duties 
effectively and without delay. Delegation may, as well, improve the machinery of the 
government and leads to administrative reform. It reduces the defects arising from 
extreme centralization and may allow a good machinery of administration. 

Delegation, however, becomes successful if the ministries' heads are convinced and 
willing to allow delegation at a large scale. It is suggested, also, that an Act of delegation 
of competence should be enacted. This Act should embody rules that govern the process 
of delegation including its legal and administrative aspects. The named Act should be 
applicable to all public authorities in light of a general public policy that promotes 
delegation within various branches of public administration. 

  

  :تمهيد

 ليتصرفوا لهم ممنوحة ازاتيامت ليست الدولة بموظفي المناطة والصالحيات االختصاصات إن
 الصالح تحقيق يكفل بما وظائفهم بواجبات للقيام تؤهلهم قانونية مكنات ولكنها يشاؤون؛ كما بموجبها

 بأعمالهم قيامهم كيفية تبين والتي ألعمالهم الناظمة التشريعات صلب في المحددة والغايات العام
 التشريع من أما اختصاصاتهم الدولة ويستمد موظفو .القانون يحددها التي بالوسائل وإدارتها
 اللخ من مباشرة غير بطريقة أو مثال المستقلة واألنظمة والقانون الدستور خالل من :مباشرة

 .المثال سبيل على للقانون العامة المبادئ أو الوكالة أو التفويض
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 ويتعين مباشرة المشرع من له ممنوحة أصيلة اختصاصات يملك الموظفين من األول فالصنف
 يتبعون موظفين خالل من أو ذلك على صراحة التشريع نص إذا بنفسه أما بها القيام عليه

 هذه عليه اسبغ الذي التشريع نصوص مراعاة عليه يتعين يالذ األصيل االختصاص صاحب للرئيس
 .القانون وحدود المشروعية نطاق ضمن وأعماله قراراته تبقى حتى االختصاصات

 ولكنه التشريع من مباشرة يستمدها أصيلة اختصاصات يملك ال فإنه الثاني الصنف أما
 بموجب وذلك – هذه دراستنا موضوع - التفويض طريق عن األصيل من اختصاصاته يستمد

 .ومسؤوليته واشرافه الرئيس رقابة تحت محددة بأعمال القيام يخول المفوض إليه عنه صادر قرار
 عن يصدر الذي التفويض قرار من مستمدة ألنها أصيلة ليست صالحيات هي االختصاصات وهذه

  .بالتفويضاآلذن  التشريعي النص حدود األصلي وضمن االختصاص صاحب المفوض

 للدولة، اإلداري الجهاز ضمن اإلدارية األعمال توزيع إعادة إلى التفويض يؤدي قرار فإن هنا نوم
 األصيل االختصاص صاحب بين ما يتم األعمال هذه وتوزيع .فقط التفويض قيام خالل مؤقت وبشكل

 يلاألص يبقى األحوال كل وفي .العام الصالح ومتطلبات العمل مقتضيات وفق وذلك إليه والمفوض
 الذي اإلداري رئيسه أمام اعماله عن كذلك مسؤوال األخير ويصبح إليه المفوض أعمال عن مسؤوال

 .وإشرافه رقابته وتحت التفويض قرار في يحددها التي أعماله من ببعض القيام خوله

 اإلدارية األعمال لتقسيم نتيجة جديدة قانونية مراكز خلق إلى يؤدي إذن، اإلداري، التفويض إن
 التنظيم ضمن تندرج وظائف لشاغلي األعمال هذه من قسم اسناد طريق عن قانونا بها مسموحال

 الرئيس قمته على يتربع الذي اإلداري السلم في المتصاعدة المراتب ذات اإلدارية للجهة اإلداري
 رئيسيةال األعمال تلك أو تفويضها يجوز ال التي الهامة باألعمال لنفسه يحتفظ الذي األعلى اإلداري

 مصلحة أن اإلداري الرئيس يرى والتي .)1(وغيرها والتنسيق والرقابة والتنظيم بالتخطيط تتعلق التي
 اإلداري التقويض موضوع فإن وبالبداهة .شخصيا بنفسه بها والقيام تفويضها عدم تستدعي العمل

 ومن عليها، ضواءاأل تسليطو المختلفة جوانبها لتوضيح الدراسة تستدعي هامة مسائل على يشتمل
 مباشر بشكل ترتبط هامة وعملية نظرية مسائل من يثيره لما البحث هذا موضوع اختيار جاء هنا

 اإلدارية الدولة مرافق سير عن المسؤول اإلداري الدولة لجهاز والتنظيمية القانونية بالجوانب
 :اآلتية الخطة وفق مبحثين في ستكون هذه ودراستنا .وانتظامها

  .ومزاياه وأهميته ماهيته: التفويض ولاأل المبحث

 التفويض ماهية: األول المطلب

  التفويض عأنوا :الثاني المطلب

  .ومزاياه التفويض أهمية :الثالث المطلب
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  ويضفللت القانوني النظام: الثاني المبحث

  .والتنظيمية القانونية التفويض ومبادئ مرتكزات :األول المطلب

  .التفويض احنج شروط :الثاني المطلب

  نطاقه على المؤثرة والعوامل اإلداري التنظيم بمبادئ التفويض صلة :الثالث المطلب

 . الخاتمة

 .ومزاياه وأهميته ماهيته :التفويض: األول المبحث

  :هي مطالب ثالثة على البحث هذا يشتمل

 . التفويض ماهية :األول المطلب

  .التفويض أنواع :الثاني المطلب

  .ومزاياه التفويض أهمية :لثالثا المطلب

 : التفويض ماهية :األول المطلب

 من غيره وبين بينه ما التمييز وثانيهما التفويض ماهية أولهما فرعين إلى المطلب هذا ينقسم
  .المشابهة المفاهيم

 :التفويض تعريف :األول الفرع

 غيره إلى إليه لمسندةا الصالحيات بعض الرئيس تخويل بأنه التفويض .)2(الفقهاء أحد عرف لقد
 نتائجها عن ومحاسبتهم لمساعدتهم الكفيلة التدابير والوسائل يتخذ أن على مرؤوسيه، بينهم ومن

 ."عنها األول المسؤول بصفته له يتراءى الذي الوجه على االختصاصات لتلك ممارستهم يضمن بحيث
 نطاق عن تخرج أمور ذكر على اشتمل أنه حيث واسعا فضفاًظا جاء بأنه التعريف هذا على ويالحظ
 في قصر ما إذا إليه المفوض مساءلة تكفل التي والوسائل التدابير اتخاذ ضرورة إلى أشار حين التعريف

 المسؤول بصفته" عبارة من بالبداهة مفهوم ألنه التعريف في تزيد وهذا .إليه المفوضة باألعمال القيام
 إلى حاجة ودون النظام تلقائيًا وبحكم تتم المساءلة أن اكم .التعريف نهاية في الواردة "عنها األول
 إداري قرار خالل من يتم والذي التفويض أداة إلى يشر لم ألنه قاصرا جاء قد كذلك، والتعريف، .نص

 التعريف بداية في الواردة تخويل وكلمة غيره تفويض يملك الذي األصيل عن صادر مكتوب ومحدد
 في شارتهإ الفقيه لهذا يحمد أنه إال كتابة أو شفاهة إليه المفوض لموظفا تعني تخويل فهي عامة كلمة

 غير موظًفا يكون أن يمكن أنه إذ مباشرة تبعية للرئيس تابعا يكون ال قد إليه المفوض أن إلى التعريف
  .مرؤوسيه غير ومن للرئيس تابع
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 من بجزء أخرىلسلطة  سلطة بمقتضاه تعهد إجراء هو التفويض أن .)3(خرآ فقيه ويرى
 التعريف هذا في وبالتمعن .مسؤولياتها في تفويض ودون بذلك يأذن قانوني نص على بناء اختصاصها

 وارد احتمال وهذا أخرى، إدارية جهة إلى ادارية جهة من التفويض يكون أن مكانيةإ برزأ نهأنجد 
 التعريف بداية في أوردها التي "جراءإ" كلمة استبدل الفقيه هذا أن لو حبذا وبالمقابل، الحال بطبيعة
 مكتوب قرار بموجب يتم أن يجب - عامة وكقاعدة - التفويض ألن لاللتباس منعا "مكتوب قرار" بعبارة
 عملية عن تنجم والتي ضياعها وعدم الحقوق وثبات المسؤولية تحديد لضمان القانونية األصول ووفق

 اختصاصاته بعض بممارسة اإلداري الرئيس عهدي حيث يتم التفويض أن )4(ثالث فقيه یريو .التفويض
 قد التعريف هذا بان نرى فإننا جانبنا ومن "ذلك له يجيز قانوني نص على بناء المباشرين همعاوني إلى

 إلى اإلداري الرئيس قبل من التفويض على اقتصر ألنه التفويض أنواع من محدد نوع على اقتصر
 قد التعريف هذا أن كما الحقا، سنرى كما متعددة أنواعللتفويض  أن حين في المباشرين همعاوني
 .السابقة التعريفات عليها اشتملت التي الهنات بعض شابته

 إلى كتابة بموجبه األصيل )5(االختصاص صاحب يعهد قرار" هو ،أرى وكما اإلداري، التفويض إن
 السلطة إليه فوضالم تخويل مع اختصاصاته من ببعض اإلدارية الجهات أحدى أو مرؤوسيه أحد

  ".مسؤوليته عن األصيل يتخلى أن دون المفوضة األعمال لممارسة الالزمة

 مكتوب قرار بموجب األصيل من اختصاصاته يستمد إليه المفوض فإن التعريف هذا على وبناء
 المفوض اكان وسواء بالتفويضاآلذن  التشريعي النص أحكام إلى استنادا القانونية األصول وحسب

 الغالب، التفويض هو وهذا الرئيس إلى مباشرة غير بطريقة أو مباشرة له التابعين المرؤوسين أحد إليه
 ما له، تابعة غير أخرى إدارية جهةل استثناء أو لألصيل التابع اإلداري الجهاز من أخرى إدارية لجهة أو
 اإلداري القانون قهاءف ويحبذ .النص هذا حدود وضمن بهاآلذن  للنص استنادا تم قد التفويض أن دام

 القليلة والمسائل الدارجة اليومية األعمال على التفويض قصر سواء حد على )6( العامة اإلدارة وعلماء
 - أعمالها عن األول والمسؤول لمؤسسته األعلى الرئيس كونه - لنفسه األصيل يحتفظ وأن األهمية
 فيها بما يرأسها التي للجهة العليا ساتبالسيا تتصل والتي الكبرى األهمية ذات القرارات باتخاذ
  .والتمويل والتوظيف والتنظيم التخطيط عمليات

 االختصاصات تفويض وأن جزئيا إال يكون ال االختصاص في التفويض فإن هذا، على وبناء
التفويض  جازأ الذي المشرع مقاصد مع ويتنافى العام النظام على خروج ألنه باطال يعتبر بكاملها
 قادر هو التي األعمال ممارسة من إليه المفوض ولتمكين جهة من األصيل كاهل عن األعباء لتخفيف
 كونه على عالوة اختصاصاته، كافة تفويض لألصيل السماح أن. أخرى جهة من وفاعلية بكفاءة عليها
 القيام ىعل له قدرة ال ضخمة وظيفية بأعباء إليه المفوض كاهل اثقال إلى سيؤدي العام، للنظام مخالًفا

 وفوق هذا .التفويض من المحمودة النتائج اإلطالق على يحقق وال األصلية وظيفته اعباء بجانب بها
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 اإلداري العمل سير حسن على بالًغا تأثيرا بالتالي، ويؤثر ومسؤولياته سلطاته من الرئيس يحلل فإنه
 العامة المرافق سير حسن على القوامة العامة اإلدارة أجهزة ضمن الوظيفية األعباء توزيع وعلى

 بل ومسؤولياته وسلطاته عن اختصاصاته الرئيس تخلي اإلطالق على يعني ال فالتفويض .وانتظامها
 .واحتياجاته العمل مقتضيات ضوء في إليهم والمفوض األصالء بين العمل لتوزيع طريقة مجرد إنه

 باألعمال وقيامه اصاتهالختص ممارسته عند إليه المفوض بان البال عن يغيب ال أن ويجب
  حيث المشروعة غير أعماله عن أضرار من يترتب عما مسؤوال يصبح إليه المفوضة

 األولى، بالدرجة إدارية، مسؤولية هي المسؤولية وهذه التفويض، قيام عند المسؤولية هذه تنشأ
 فيها بما املةك الرئيس مسؤولية بقاء مع األحيان بعض في قضائية مسؤولية تكون وقد األصيل أمام

 بصاحب لحقت التي األضرار عن القضاء أمام ومسؤوليته تعلوه التي الجهة أمام اإلدارية مسؤوليته
  .البرلمان أمام السياسية مسؤوليته على عالوة الخاطئة إليه المفوض أعمال عن والناجمة المصلحة

 محققا األصيل يراه ما قوف أيضا نطاقه من وللتعديل لإللغاء قابل التفويض أن به المسلم ومن
 محددة اتببواج القيام على يقتصر أن يجب التفويض عليها، استثناء ال عامة، وكقاعدة العام، للصالح

 يكون قد والتفويض .معين قرار اتخاذ تسبق التي التمهيدية باإلجراءات القيام على يقتصر وقد
 وهو مشروط غير يكون قد أنه كما .لاألصي من تصديق إلى إليه المفوض عمل احتاج ما إذا ًامشروط
 اتخاذ صالحية يملك إليه ضالمفو ألن فيه البت وسرعة العمل سير حسن مع يتفق الذي األسلوب

 .استشارته أو األصيل إلى الرجوع إلى حاجة ودون إليه المفوضة االختصاصات على بناء القرار

 خاللها من يستطيع اعماله وعلى المفوض على منقوصة غير واشرافية )7(رقابية سلطات يملك فاألصيل
 وبالتالي، ويقوم، ذلك عكس أو مرض نحو على بها يقوم معينة باختصاصات إليه عهد من أن من التأكد

 .العام والصالح العمل ومصلحة تتفق اجراءات من يلزم بما

 وهو ةمحدد لمدة محددة بأعمال إليه المفوض بتخويل يقوم التفويض بان فإننا نرى هنا ومن
 وقت كل في يملك األصيل أن بل إليه؛ للمفوض دائم بشكل السلطة نقل بتاًتا يعني وال بالتأقيت يتسم
 اشخاص تغيير أو اتساعا أو ضيقا نطاقه تحديد يملك أنه كما مدته، انتهاء قبل التفويض الغاء

 .العمل صالح مع متفًقا يراه حسبما إليهم المفوض

  :المشابهة المفاهيم من غيره وبين التفويض بين التمييز :الفرع الثاني

  .التقويض مفهوم عن لتمييزهما السلطة ومفهوم نقل الحلول مفهوم إلى الفرع هذا في سنتطرق

  :لوالحلو التفويض: أوًال
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 القيام صالحية إليه المفوض بموجبهأن التفويض ال يتم إال بصدور قرار من األصيل يخول 
 تخفيف التفويض من والهدف .موجود غير أم عمله رأس على موجودا صيلاأل أكان سواء معينة بأعمال
 أثرها ينعكس التي العامة السياسات ورسم الكبرى اإلدارة وظائف لممارسة ليتفرغ األصيل عن األعباء

 بمقتضاه يتم التفويض فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا .ككل المؤسسة أو الوزارة على اإليجابي
 القيام صالحية بالمحافظات الوزارة فروع في خارجها أو الوزارة داخل مختصين ينموظف تخويل
 طالبيها مع المباشر واتصالهم الخدمة تقديم مكان من قربهم بحكم بها دراية على هم محددة بأعمال
 يقوم ضوالمفو .تأخير أو إبطاء ودون وفاعلية بكفاءة طلباتهم في البت من يمكنهم الذي األمر
 ويتخذ .واشرافه األصيل رقابة وتحت التفويض قرار في المحددة الشروط وفق إليه المفوضة عمالباأل

  .ولحسابه األصيل باسم قراراته المفوض

 إلى حاجة ودون بذلك يقضي نص وجود عند القانون حكمب يتم فإنه بالحلول يتعلق فيما أما
 يمنع طارئ أمر حدوث عند أو الضرورة حاالت في األصيل غياب في يتم والحلول. بذلك قرار صدور
 يحل حيث المثال سبيل على البلد خارج الغياب أو المرض حالة في كما أعماله ممارسة من األصيل
 حتى االختصاصات كافة ويتولى األصيل محل ،وتلقائيا القانون وبحكم التشريع، يحدده الذي الموظف

 ال بحيث بات وبشكل باسمه تصدر فإنها الحال اتقرار أما. )8(الضرورة حالة وانتهاء األخير عودة
 .ذلك يبرر مشروع لسبب إال سحبها أو عليها التعقيب حق عودته عند األصيل يملك

 األصيل محل يحل أن يخوله الذي القانون أحكام بمقتضى عمله يمارس الحال فإن أخرى وبعبارة
 والحالة .القانون یبمقتض به يقوم أن ليهع يتوجب بعمل القيام عن امتناعه حالة في أو غيابه حالة في

 يحتم بأعمال القيام عن أخرى مستقلة جهة لوصاية تخضع مستقلة جهة تمتنع حين عادة تحدث األخيرة
 تخضع التي السلطة محل الحلول حق الوصاية سلطة يعطي الذي القانون بموجب بها القيام عليها

 سلطة ولكنها رئاسية سلطة ليست الوصاية وسلطة. به مالقيا عن امتنعت الذي بالعمل للقيام لوصايتها
 عليه هو كما المركزي العامة اإلدارة جهاز ضمن لها التابعة السلطة من أعلى مرتبة في تقع مستقلة
 التي البلديات وزارة لرقابة قراراتها بعض تخضع التي البلديات بوزارة البلديات لعالقة بالنسبة الحال
 التي الشروط توفر بمجرد وتلقائيا القانون حكمب تمت إذن فالحلول .)9(يهاعل الوصاية سلطة تملك

 بالنسبة الحال عليه ما خالف وذلك جهة أية من قرار أي التخاذ حاجة أية دون القانون حددها
 بعض الموظفين من يفوضه لمن بموجبه يمنح من األصيل قرار صدور يستلزم الذي )10(للتفويض

   .األصيل مسؤولية تحت بها ليقوم االختصاصات

  

 : السلطة ونقل التفويض :ثانيا
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 توزيع تتضمن السلطة نقل عملية فإن التفويض عملية في الحال عليه ما خالف على
 جزءا أخرى إلى جهة من المحولة االختصاصات وتصبح وبات نهائي بشكل والمسؤوليات االختصاصات

 ال بحيث كاملة مسؤولية عنها مسؤولة حبتصو )11(اليها السلطة نقل تم التي الجهة اختصاصات من
 .نطاقها تعديل أو سحبها أو االختصاصات هذه ممارسة منها االختصاصات نقلت التي الجهة تستطيع

 ما وغالبا .السلطة اليها نقلت التي الجهة بها تقوم التي األعمال نتائج عن مسؤولة غير تصبح أنها كما
 .والثبات العمومية بصفة تتمتع وانظمة قوانين بموجب الصورة هذه على االختصاصات توزيع إعادة يتم

 جذرية تعديالت تستدعي سياسية أو إدارية أو عملية لظروف استجابة عادة تتم السلطة نقل وعملية
 قد التي العامة والمصلحة العمل لمتطلبات تلبية مختلفة إدارية جهات بين االختصاصات توزيع في

 الحالة هذه وفي .وأخرى فترة بين المختلفة اإلدارية السلطات بين تصاصاتاالخ توزيع إعادة تستوجب
 ال بحيث إليها االختصاص نقل التي للجهة حقا أخرى إلى إدارية جهة من المنقول االختصاص يصبح

 كان إذا التفويض طريق عن إال االختصاص هذا ممارسة منها االختصاص نقل التي الجهة تستطيع
 بممارسة الجهة تلك بتفويض االختصاص إليها نقل التي الجهة وقامت يزهيج قانوني نص هناك

  .ذلك يخولها مكتوب قرار بموجب معين اختصاص

 الغاء يملك الذي األصيل اختصاصات بعض بممارسةالمفوض  تخويل فهو يعني التفويض أما
  .بنفسه االختصاص وممارسة التفويض

  : اإلداري التفويض أنواع :الثاني المطلب

 مهيدت

 والتفويض )12(التشريعي التفويض بين كبيرا فارقا هنالك بان التنويه يقتضي بدء ذي بادئ
 التشريعية السلطة عن صادر قانون بمقتضى التنفيذية السلطة تخويل هو األول فالتفويض .اإلداري
 دةم خالل التفويض قانون صلب في تحديده يتم موضوع في تشريعية صبغة ذات عامة قواعد بإصدار
 يسمح دستوري نص إلى يستند أن يجب والتفويض التشريعي. التفويض قانون يبينها محدودة
 بالذات محدد موضوع في التشريع حق قانون بموجب التنفيذية السلطة بتفويض التشريعية للسلطة
 إصدار صالحية التنفيذية السلطة تخويل تمتلك ال التشريعية السلطة فإن عليه وبناء .محددة ولمدة
 أما .اللبس يقبل ال نحو وعلى صراحة ذلك الدستور أجاز إذا إال محددة مواضيع في تشريعية قواعد
 يجيز صريحا نصا يتضمن لم المفعول النافذ الدستور فإن الهاشمية األردنية بالمملكة يتعلق فيما

 قوة لها لةمستق انظمة سن صالحية التنفيذية السلطة أعطى قد الدستور أن إال .التفويض للمشرع
 اإلطالق على يعني ال هذا أن إال .)13(المحددة األمور ببعض يتعلق وفيما حاالت خاصة في القانون
 على بناء اضافية تشريعية سلطات التنفيذية السلطة واعطاء واسعا تفسيرا الدستور نصوص تفسير
 وال وصريح عقاط بشكل التنفيذية السلطة اختصاص حدد قد فالدستور. الدستورية النصوص هذه
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 السلطة التشريعية، السلطة صالحيات بتقييد األمر تعلق إذا سيما النص مورد في لالجتهاد مجال
 الفقه عليه استقر وبما القانون في العامة بالمبادئ وعمال .)14("التشريع في األصيل االختصاص صاحبة

 الصريحة، الدستور بنصوص تزاماوال هي، التي االستثنائية الحاالت على القياس مجال ال فإنه والقضاء
 هذا في العامة الوالية صاحبة التشريع باعتبارها في التشريعية السلطة حق وهو األصل على خروج

 بان تقضي التي للقاعدة وتطبيقا المستقرة بقواعد التفسير وعمًال فإنه، سبق ما على وبناء .الموضوع
 التي النظر من الوجهة إلى حازم بشكل ننحاز فإننا يهعل القياس يجوز ال ةياألصل القواعد من االستثناء

 وبناء .اإلطالق على .)15(التشريعي التفويض مبدأ يقر لم وروحه بنصوصه األردني الدستور بان ترى
 اختصاصها من جزء تفويض تملك ال الدستور بأحكام وعمال األردنية، التشريعية السلطة فإن عليه

 ما على وبالتأكيد .السلطات بين الفصل بقاعدة عمال التنفيذية طةلسلل األشكال من شكل بأي األصيل
 تفويض التشريعية للسلطة صراحة يجيز نص من خال قد األردني الدستور بأن هنا اضيف فإنني سبق
 لم أنه كما التشريعي التفويض يجز لم انه إذ الصمت والتزم التنفيذية للسلطة اختصاصاتها بعض

 يتعين هذه، والحالة فإنه، جامدة نصوص شك، بال هي، األردني دستورال نصوص أن وحيث يحرمه،
 اختصاص على االعتداء عدم يتعين فإنه وبالتالي ًاحرفي تطبيقا نص،ب إال تفويض ال قاعدة، تطبيق
 دستوري نص وجود عدم حالة في التفويض جواز بحجة .)16(بالتشريع المختصة األصلية السلطة
 هذا مثل تبنى أن .نصوصه بصريح الدستور قررها التي التشريعية ءاتاالستثنا على قياسا يحظره
 تشريعي تفويض ال" قاعدة على كذلك واعتداء السلطات بين الفصل مبدأ على صريح اعتداء فيه الرأي

 المشرع من مفوضة صالحياتها التشريعية فالسلطة "يفوض ال المفوض" قاعدة على المبنية "بنص إال
 يجوز ال جامدة قاعدة هي التي يفوض ال المفوض :قاعدة عليها ينطبق فإنه ليهع وبناء الدستوري،

 قرار بموجب التخويل ذلك فهو اإلداري بالتفويض يتعلق فيما أما التشريع مجال في عليها الخروج
 التبعية برابطة بها مرتبطة غير أو لها تابعة اخرى داريةإ جهة إلى معينة ادارية جهة من صادر مكتوب

 بفاعلية بأعمالها القيام من محددة باختصاصات تفويضها تم التي اإلدارية لتمكين الجهة خضوعوال
 برسم تتعلق التي .)17(الكبرى الرئيسية لمسائلل التفرغ من األصلية الجهة مع تمكين ابطاء ودون

 فواإلشرا والرقابة والتوظيف والتمويل والتنظيم التخطيط عمليات خالل من العامة السياسات
 الصالح وعلى ذاتها المؤسسة على إيجابيا آثارها تنعكس التي األعمال من وغيرها والمتابعة والتنسيق

 .بالتالي العام

 مطبقة هي التي اإلداري التفويض من الهامة األنواع بدراسة سنقوم فإننا سبق ما على وترتيبًا
 األخذ على والتركيز التفويض من أكثر أو واحد بنوع األخذ بأن االعتبار بعين آخذين الواقع أرض على
 أساليب واختالف األعمال طبيعة اختالف إلى سببه يعود انما غيرها من أكثر إدارية دائرة في به

 األنواع بينها من نقتطف .)18(عديدة انواعه والتفويض أخرى إدارية جهة إلى إدارية جهة من ممارستها
   :اآلتية الهامة
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  .التوقيع ضوتفوي السلطة تفويض :أوًال

  .المباشر غير والتفويض المباشر التفويض :ثانيا

  .اإللزامي والتفويض االختياري التفويض :ثالثا

  .بصفته شخص إلى والتفويض باسمه شخص إلى التفويض :رابعا

  .البسيط والتفويض المركب التفويض :خامسا

  :تفويض االختصاص وتفويض التوقيع: أوًال

 يمنح الذي فاألصيل .به ويمسح يقره نص إلى نوعه كان مهما التفويض يستند أن يجب
 نص وجد إذا إال بممارستها لغيره يأذن أن له يجوز وال بشخصه يمارسها أن معينة يجب اختصاصات

 األشخاص أحد أو مرؤوسيه أحد إلى له المقررة اختصاصاته بعض األصيل فوض فإذا بذلك يسمح
 يأخذ التفويض من النوع هذا ومثل .اختصاص ضيتفو أو سلطة تفويض فهو النص عينهم الذين
 المفوض إلى األصيل من معينة الختصاصات منح فهو عنه، صادر كأنه ويعتبر إليه المفوض عمل مرتبة
 ال الوكيل قرارات تكون ليهإ المفوض قرارات فان للوكيل اختصاصاته من بعضا فوض إذا فالوزير إليه

 كليهما أو إليه المفوض أو األصيل بتغير ينتهي ال بأنه التفويض من نوعال هذا ويمتاز .وزارية قرارات
 بعض فرض ريوز :ذلك مثال .)19(االثنين شمل لو حتى الحاصل التغيير رغم ًاقائم التفويض يبقى بل

 يقوم أن إلى قائمة يبقى التفويض نإف ديجد ريوز وكيل تعيين فرغم ثناناال تغير ثم لوكيله اختصاصاته
 األصيل ىيعط أن يجب بأنه أرى فإنني التفويض من النوع وفي هذا .تعديله أو بإلغائه الجديد الوزير

 قام قد اليه المفوض يكون ال أن شريطة التفويض قيام أثناء المفوضة االختصاصات ممارسة حق
 يعمل أن يملك من قاعدة إلى استنادا وذلك المفوض؛ االختصاص بممارسة األصيل قيام قبل بالعمل
 ذلك على عالوة .يتبع األصل الفرع بأن القائلة األصولية القاعدة مع وتمشيا األقل يعمل أن يملك األكثر

 مبادئ فأن وعليه .مسؤوليته تفويض يملك وال ليهإ المفوض أعمال عن مسؤوال يبقى األصيل فان
 مارس قد اليه المفوض يكن لم إذا وذلك المفوضة األعمال بممارسة الحق بإعطائه تقضي العدالة
 أن دوما نتذكر أن ويجب .العمل بممارسة األصيل يقوم أن قبل اليه المفوض العمل

 وهو واالنظمة القوانين نصوص بمقتضى ليهإ مخولة اختصاصات هي لألصيل الممنوحة االختصاصات
 باب من بقاعدة وعمال .بالزيادة او بالتضييق ذلك سواء أكان تعديله أو التفويض صالحية الغاء يملك

 إلى حاجة ودون التفويض قيام اثناء األعمال المفوضة بممارسة الحق يعطي أن يجب األصيل نإف ولىأ
 في لممارستها لألصالء االختصاصات عطىأ قد المشرع نأب الذهن عن يغيب ال أن ويجب. )20(الغائه
 المصلحة مقتضيات تقدير على قدرة أكثر يكون القيادي موقعه بحكم واألصيل العامة المصلحة سبيل
 األضرار إلى يؤدي بنفسه المفوضة األعمال مباشرة من ومنعه يده شل وأن ومتطلباتها العامة
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 محكمة قضاء نإف الطالع حسن ومن .هدافهأو التشريع لغايات صريحة مخالفة وفيه العامة بالمصلحة
 لألصيل حق بأن قررت المذكورة المحكمة أن حيث االتجاه هذا بنفس يسير العدل العليا األردنية

 االجتهاد، وهذا .)21(اختصاصاته يمارس لم اليه المفوض كان إذا التفويض قيام اثناء مباشرة األعمال
 على فيقوم التوقيع تفويض أما .وغاياته التشريع مقاصد مع ويتمشى سليم اجتهاد هو ،أرى وكما

 الصادر العمل وهذا .ذلك يخوله صن على وبناء عنه التوقيع سلطةيعتبر  اليه للمفوض األصيل ويلخت
 العمل مرتبة ذات ويأخذ القانوني واثره قوته نفس وله نفسه األصيل عن صادر كأنه اليه المفوض عن

 المفوض األصيل أو تغير إذا الحالة هذه وفي .القرار ذات وقع قد األصيل وكأنما األصيل عن الصادر
إليه فإن التفويض ينتهي ألنه بني  بالمفوض شخصيةال الثقة على بني ألنه ينتهي التفويض فإن إليه

   .على الثقة الشخصية بالمفوض إليه، كما أنه يتميز بأن له طابعًا ماديًا وشخصيًا في الوقت ذاته

  :المباشر غير والتفويض المباشر التفويض :ثانيا

 الشخص إلى ولكن المباشر المرؤوس إلى ال عليا سلطة صاحب قبل من المباشر التفويض يتم
 إلى الوزارة وكيل أو الداخلية لوزير المخولة الصالحيات بعض الوزراء رئيس يفوض نأك منه، األقل
 حسب القضاء مديرف .)22(الوكيل أو الوزير من مستقل إداري عمل أي مباشرة دون القضاء مدير

 تدخل من أي دون يمارسها الصالحياتوهذه  الداخلية وزير من مرتبة اقل اإلداري التسلسل قواعد
 نص معدل هو المباشر التفويض نأ )جيز( الرأي في منه ويقترب )دوجي( یريو .الوزير جانب

  .غيره إلى منها جزء ممارسة بنقل لألصيل المقررة لالختصاصات

 من التفويض قرار صدور هو األول :عملين من لتحقيقه بد فال المباشر، غير التفويض أما
 حاالت وفي المباشر غير التفويض أن نرى ونحن .)23(بالتفويض يسمح نص وجود هو والثاني األصيل،

 لحرية تقييد فيه المباشر التفويض أن عن فضال ،ذكرتها التي لألسباب نظرا فائدة أكثر هو كثيرة
 التفويض يجوز ال بحيث اليهم، المفوض يحصر انه كما بالتفويض يسمح نص من له بد ال الذي األصيل
 في واسعة حرية لألصيل يترك ال ألنه العامة المصلحة مع العملية الناحية من يتنافى الذي األمر لغيرهم
 .التقدير

 قانون من (3) المادة عليه نصت ما أيضا المباشر غير والتفويض المباشر التفويض أمثلة ومن
 من وزير أي يفوض أن الوزراء لرئيس  :تقول حيث (6) لسنة 1 رقم 66 لسنة 10 رقم العامة اإلدارة
 أو قانون أي في عليها المنصوص صالحياته من صالحية أية ممارسة الرئاسة لشؤون الدولة وزراء
 نصت ما المباشر التفويض مثلةأ ومن .الدستور أحكام بمقتضى الممنوحة الصالحيات باستثناء نظام
 :بقولها المذكورة العامة اإلدارة قانون من 4 المادة عليه

 الرسمية الجريدة في ينشر خطي قرارب الوزراء لمجلس يحق آخر ريعتش أي في ورد مما بالرغم
 إذا نظام أو قانون أي أحكام بموجب بالوزير المنوطة الصالحيات بعض بممارسة محافظ أي يفوض أن
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 حسب التفويض هذا بإلغاء وقت أي في الحق له يكون أن على ذلك تتطلب العامة المصلحة كانت
 وكيل من تنسيب وجود سبق على معلقا لصالحيته الوزير استعمال كان وإذا المصلحة مقتضيات

 أو ذلك على الحصول من المحافظ يعفي أن فللمجلس أخرى جهة أية أو الدائرة مدير أو الوزارة
  .أخرى بجهة التنسيب حق لها التي الجهة عن يستعيض

  :اإللزامي والتفويض االختياري لتفويضا: ثالثا

 حالة في ولكن التفويض أجازت التي هي فالنصوص .مفصل شرح إلى جانيحتا ال النوعان وهذان
  .)24(عليه الزام فال واال فوض شاء إن لألصيل التقدير حرية النصوص هذه تترك االختياري التفويض

 أن اعتقادنا وفي.معينة حاالت في التفويض على مجبر فاألصيل .)25(اإللزامي التفويض في أما
 االستئثار إلى بطبعه ميًال يكون قد ربما األصيل ألن ذلك األحيان بعض في يبرره ما االلزامي للتفويض

 بعين خذناأ وإذا .المواطنين بمصالح ويضر العمل سير يعيق الذي األمر وتكديسها السلطة في
 أي في ليهإ المفوض للشخص امالئم يجده لم إذا التفويض عن يرجع أن يستطيع األصيل بأن االعتبار

 المفوض شخص تغيير أو التفويض الغاء يملك األصيل فان المنح على يقوم قلنا كما التفويض نأل وقت
مخالًفا  يبدو قد اإللزامي التفويض أن ورغم .العامة المصلحة يحقق االلغاء أن ذلك وجد إذا اليه

 نزعات من للحد وذلك األحيان بعض في به األخذ ضرورة نرى أننا إال اإلدارة علم في التفويض لمبادئ
 واقع ومسايرة الجمود على وللقضاء تفويضها في الرغبة وعدم بالسلطة االستئثار إلى اإلداري الرئيس
 اختيار من لتمكينها اإلدارية السلطات تصرف تحت متعددة بدائل وجود يقتضي المتغير الذي الحياة

  .الواقع ومتطلبات العمل ظروف لمواجهة األفضل

  :بصفته شخص إلى والتفويض باسمه صشخ إلى التفويض: رابعا

 دون صراحة التفويض بقرار إليه المفوض اسم يذكر باسمه شخص إلى بالتفويض يتعلق فيما
 حالة في أما؛ طرفيه احد بتغيير وينتهي الثقة على يقوم التفويض من النوع وهذا وظيفته إلى اشارة

 ليه،إ المفوض يشغلها التي الوظيفة التفويض قرار صيغة في فيذكر .)26(بصفته شخص إلى التفويض
 المفوضة الصالحيات الوظيفة شاغل يمارس الحالة هذه وفي الوزارة وكيل الترخيص، مدير :يقال نأك

 االختصاص تفويض النتائج مع حيث من يتفقان التفويض من النوعان وهذان .وظيفته أو منصبه إلى
   .التوقيع وتفويض

  

  :البسيط والتفويض المركب التفويض :خامسا
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 بصورة إداري عمل بممارسة لجنة أو شخص من أكثر تخويل التفويض من األول بالنوع ويقصد
 في مؤثرا كان إذا أو قضائية شبه أو قضائية طبيعة ذا المفوض اإلداري العمل كان فإذا .)27(مجتمعة
 يجوز وال تمعةمج بصورة العمل ممارسة المفوضة الهيئة على يتوجب فعندها وحرياتهم األفراد حقوق
 الصادر العمل فإن ذلك حدوث حالة وفي بكاملها، الهيئة من بدال بالعمل يقوم أن عضائهاأ من ألحد
أما في حالة التفويض . قانوني أثر أي عليه يترتب وال مختصة غير جهة عن لصدوره باطال يعتبر

مل المفوض بنفسه ما لم فإن المفوض إليه يكون فردا واحدا ويتوجب عليه مباشرة الع )28(البسيط
  .يكن مفوضًا بتفويض جزء من أعماله إلى الغير

: وجدير بالذكر بأن هناك أنواع أخرى من التفويض ال داعي إلى الدخول في شرحها مثل
التفويض الرسمي والتفويض الشخصي غير الرسمي والتفويض المكتوب والتفويض الشفوي 

صية والتفويض ضمن المؤسسة الواحدة والتفويض والتفويض باتخاذ قرار والتفويض باتخاذ تو
وال بد من التنويه هنا إلى أن هذه . إلى جهة إدارية أخرى غير مرتبطة بالمؤسسة ارتباطًا مباشرًا

األنواع من التفويض ال تنطبق عليها، وكقاعدة عامة أحكام التفويض المجمع عليها من قبل فقهاء 
رغم مخالفتها الحكام  )29(نًا تطبيقًا لها في علم اإلدارة العامةالقانون اإلداري ولكنها قد تجد، أحيا

فالتفويض الشخصي والتفويض غير الرسمي . التفويض المستمدة من قواعد القانون اإلداري
والتفويض باتخاذ توصيات كذلك ال ينطبق عليها وصف التفويض قانونًا أن المفوض إليه إلى 

باتخاذ قرارات نافذة يترتب عليها آثار قانونية ال مجرد  النصوص اآلذنة بالتفويض يصبح مختصا
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن . توصيات غير ملزمة وال يترتب عليها أية آثار قانونية

التفويض غير الرسمي والتفويض الشخصي والتفويض الشفوي كذلك فإنه ال يوجد ألي منها سند 
في سير العمل اإلداري بسبب عدم وضوح االختصاص قانوني، كما أنها قد تؤدي إلى اضطراب 

وعدم تحديدها األمر الذي يؤدي إلى تيه المسؤولية وضياعها واألضرار بحقوق المواطنين ذوي 
  .العالقة عالوة على األضرار بالصالح العام

  :أهمية التفويض ومزاياه: المطلب الثالث

  :ينقسم هذا المطلب إلى فرعين هما

  .ة التفويضأهمي: الفرع األول

  .مزايا التفويض :الفرع الثاني

  

  :أهمية التفويض: الفرع األول
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للقضاء على . )30(إن للتفويض أهمية بالغة يظهر أثرها جليًا واضحًا باعتباره عالجًا فعاًال
عيب التركيز اإلداري وعامًال هامًا من عوامل تنظيم القوة البشرية في الجهاز اإلداري وإعدادها 

ت اإلدارية لديها لتقوم بواجبها خير قيام والتفويض يقضي على األضرار البالغة وخلق الكفاءا
الناتجة عن اإلفراط في تركيز السلطة في يد أفراد قالئل، فيقضي على البطء في االنجاز عن طريق 

 المرؤوسينوالتفويض يشجع . التخفيف عن كاهل القيادات لكي تتفرغ لممارسة مسؤولياتها الكبرى
 على يقضي تنظيميا ضابًطا ذاته الوقت في ويعتبر ،بأنفسهم الثقة ويغرس المسؤوليات لتحم على

 اتخاذ عملية في على البطء يقضي وهو المشروعة غير مجاالتها في بالسلطة اإلدارية القيادات انحراف
 مستوى من كثرأ علىالدراسة والتحليل  خالل من تتبلور ألنها فيها الثقة دعم إلى ادعى أنه بل القرار،
 اإلدارة في الديمقراطية الممارسة عليها ترتكز التي الدعامات أحد يعتبر التفويض أن كما. تنظيمي
 عن وذلك بينهم الديمقراطية الروح وتسود والمرؤوسين الرؤساء بين الثقة في تبادل اتباعه عن وينتج
 الرؤساء كان حيث بقاسا المتبعة األساليب بخالف للمشاكل الحلول يجادإ في المشاركة طريق

 أثره ينعكس مما العمل في اخالصهم ويقل الحقد لديهم فيتولد المرؤوسين وبين بينهم حاجزا يصنعون
 التامة القناعة المرؤوسين لدى يولد الذي التفويض عن ينتج ما خالف وذلك ذاتها المنظمة على سلبا

 شركاء بانهم الثقة عامل بسبب يتولد الم نتيجة العمل في نفسهمأ يجهدون فتراهم واقعهم عن والرضا
 اإلنسانية العالقات وتوافر الثقة عامل سيبب رؤساؤهم يطلبه ما وايمان رضا عن يتحملون العمل في

 اتباع إلى الرؤساء دعوة إلى اإلدارة علماء دعت التي هي غيرها وكثير الفوائد هذه .بهم تربطهم التي
 أو فوض( المشهور بمثلهم وذلك فاشال رئيسا اتباعه نع يحجم منأن  واعتبروا التفويض اسلوب
 التوسع إلى يدعون اإلدارة علماء من الغالبة والكثرة ).للمسؤولية الرغبة شجع( ايضا وكذلك )اعتزل

 اإلصالح تحقيق إلى يؤدي )31(فالتفويض .اإلدارية تنظيماتنا لعيوب ناجع كعالج التفويض عملية في
. )32( ضخمة عاتقه على الملقاة الوظائف اصبحت الذي اإلداري لجهازا تنظيم على ويساعد اإلداري

 على العمل تنظيم إلى يؤدي أنه اذ حتمية ضرورة الحاضر وقتنا في أصبح قد التفويض أن كما
 والتفويض التطوير عملية في الموظفين طاقات من حد أقصى إلى لالستفادة حديثة عملية أسس

 على الرئيس قدرة يتجاوز أصبح التمكن نطاق اتساع ألن وذلك الهدف هذا لتحقيق مثلى وسيلة هو
 .اليهم صالحياته من جانبا الرئيس تفويض حتمية إلى يؤدي الذي األمر مرؤوسيه على الفعال اإلشراف
 واألنشطة المهام ببعض لالضطالع التخصص لذوي الفرصة اتاحة إلى تؤدي التفويض فعملية

 .)33(المختلفة المناطق في محلية وحدات بإنشاء الخدمات في توسعال إلى تؤدي أنها كما المختارة،

  

  

  .)34(التفويض مزايا :الثاني الفرع
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 لتولي وتأهيلهم الموظفين وتنمية اإلداري اإلصالح أدوات من أداة هو اإلداري التفويض إن
 العامة الخدمات بتقديم خالله من الدولة موظفو يسهم فعالة أداة يعد والتفويض .قيادية مناصب

 الروتين بتجنب القرارات اتخاذ في البطء على ويقضي ابطاء ودون ويسر بسهولة للمواطنين
 سرعة في يسهم الذي األمر اإلدارية اإلجراءات تبسيط خالل من اإلداري العمل في والبيروقراطية

 في تسهم رجوةالم النتائج وهذه .األساسية ومتطلباتهم بحاجات المواطنين تتصل التي القرارات اتخاذ
 الخدمة مواقع في مباشرة خدماتهم على يحصلون الذين المواطنين نظر في اإلدارة صورة تحسين
 المركز بيد االختصاصات بقيت لو الوضع عليه ما خالف يتحملونها زائدة نفقات أو يذكر عناء ودونما

 .العاصمة في

 العديد تأكيد بكل يحقق كمه،تح سليمة تنظيمية مبادئ وفق استعماله حسنأ ما إذا فالتفويض
 خيرا ذلك وينعكس عادلة بطريقة لخدماتها وتقديمها العامة المرافق تطوير في تسهم التي المزايا من

 :يأتي ما اإلداري التفويض مزايا ومن .سواء حد على العامة الخدمات متلقي وصالح العام الصالح على
 الرؤساء عن األعباء يؤدي إلى تخفيفمبدأ تقسيم العمل  على مبنيًا باعتباره التفويض .1

 فانهم لذلك ونتيجة .يفوضون بعضًا من أعمالهم لتابعيهم أو آلخرين غيرهم الذين اإلداريين
 أعمال متابعة الوقت بنفس ويستطيعون الكبرى في دوائرهم المسائل لمعالجة التفرع يستطيعون
 لضمان اجراءات من يلزم ما ذواتخا المفوضة ألعمالهم تصريفهم حسن من والتأكد المفوضين
 حد على العامة المرافق سير وحسن الدائرة مصلحة يخدم بما المفوضة الختصاصاتهم مباشرتهم

 .سواء

 إلى استعمالهإذا ما أحسن  يؤدي األعمال تقسيم لمبدأ تطبيق هو الذي اإلداري التفويض أن .2
 يقوم أن بالتالي مكن للمفوضفاعليته، وي وزيادة العمل تقانإ إلى بدوره يؤدي الذي التخصص

 العمل بمقتضيات معرفة واألكثر الخدمة موقع إلى األقرب باعتباره وفاعلية بكفاءة بأعماله
 اتخاذ في البطء إلى تؤدي التي الروتينية التعقيدات عن بعيدا قراراته بسرعة ويصدر ومتطلباته
 الخدمات وتقديم ة المواطنينمعانا تخفيف إلى بالتالي تؤدي وغيرها األمور وهذه .القرارات

 الخدمات اقتضاء في ومعاناة ومشقة اضافية نفقات تحمل المواطنين بسرعة ويسر تجنيب العامة
  .العاصمة في المركزية السلطة من

 من ويزيد والمبادأة االبتكار على الموظفين قدرات وينمي المعنوية الروح يرفع التفويض أن .3
 القياديين من جديدة فئة خلق إلى يؤدي مما اإلداري الجهاز ضمن القرار صنع مستويات
 .بكامله الوطن مستوى على عليا ادارية وظائف يلتول المؤهلين

 مهتما اإلداري الرئيس كان إذا العمل ثناءأ اإلداري التدريب وسائل من جيدة وسيلة التفويض .4
 التي الوزارة نطاق في العمل سير تحكم التي العامة بالسياسة معارفهم وزيادة معاونيه بتدريب
 .رئاستها يتولى
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صنع القرارات ويقضي على  عملية في الجماعي العمل روح تعزيز في يسهم اإلداري التفويض .5
 اضرار عليها يترتب التي األعمال عن المسؤول هو من ويوضح المسؤولية االزدواجية وتية

  .مستقبًال حدوثها تالفي على العمل مع التعويض تستوجب
الذين هم على  تابعيه إلى الرئيس قبل من محددة عمالأ إسناد إلى يؤدي الذي اإلداري التفويض .6

 على بناء قراراتهم يتخذون والذين باحتياجاته ودراية معرفة وأكثر بالمواطن مباشر مساس
 خطوة يعد أنه بل اإلدارة في الديمقراطية روح إلى أقرب هو ومقتضياته العمل بمتطلبات معرفتهم

 اإلدارة لموظفي اصيلة صالحيات اعطاء بمقتضاها يتم التي اإلدارية الالمركزية ونح هامة
 الالمركزية العامة المرافق تسيير ويتولون اإلقليمية اإلدارية الدوائر في يعملون الذين الالمركزية

  .العاصمة في الالمركزي اإلداري الجهاز نطاق ضمن أيضا وداخلها، العاصمة خارج
 القرارات من اإلداري التظلم مراجع توسيع إلى يؤدي تطبيقه، أحسن ما إذا ري،اإلدا التفويض .7

 مصدر إلى والئيا التظلم في المصلحة أصحاب حق على فعالوة  .ليهمإ المفوض عن الصادرة
 إلى رئاسيا يتظلموا أن القرار مصدر لدى قبوال تظلمهم يلق لم وإذا أيضا، يمكنهم فإنه القرار

 القضاء إلى الرجوع في حقهم يفقدوا أن ودون انصافهم طالبين األصيل االختصاص صاحب
 بها تخرج قد التي اإلدارية قراراتها جراء اإلدارة عسف من العامة الحريات حامي باعتباره اإلداري

  .والصواب الحق وجادة المشروعية مبدأ نطاق عن

 :للتفويض القانوني النظام: الثاني المبحث

  :وهي مطالب ثالثة على المبحث هذا يشتمل

  .والتنظيمية القانونية التفويض ئومباد مرتكزات :األول المطلب

  .التفويض نجاح عوامل: الثاني المطلب

  .نطاقه على المؤثرة والعوامل اإلداري التنظيم بمبادئ التفويض صلة :الثالث المطلب

 :والتنظيمية القانونية التفويض ومبادئ مرتكزات :األول المطلب

أولهما التفويض ومرتكزاته القانونية والتنظيمية وثانيهما : ينقسم هذا المطلب إلى فرعين
  .شروط صحة التفويض

  

  :مرتكزات ومبادئ التفويض القانونية والتنظيمية: الفرع األول

  :وسيتم بحثها تحت ثالثة بنود وهي
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  .التفويض ومبدأ تقسيم العمل :أوًال

  .اإلداريةالتفويض ومبدأ التبعية : ثانيًا

  .التفويض ومبدأ حسن سير المرافق العامة وانتظامها: ثالثًا

  :العمل تقسيم ومبدأ التفويض :أوال

 والتفويض. للدولة اإلداري الجهاز داخل العمل تقسيم مبدأ على يقوم ،بيانه تم وكما التفويض،
 سكانها عدد وزيادة لدولةا اقليم اتساع نتيجة بواجباته اإلداري الجهاز قيام لحسن الزمة ضرورة يعد
 أخرى ناحية من واالقتصادية واالجتماعية السياسية المجاالت في دورها واتساع واختالف ناحية من

 - أعمال في تتدخل أصبحت ألنها ازدادت قد العامة اإلدارة كاهل على الملقاة الواجبات فإن عليه، وبناء
 التدخلي الدولة دور من ضاعف ولقد .سابقا ماتهااهتما ضمن تدخل ال كانت والرفاهية التنمية لتحقيق

من  أصبح ومعقدة ضخمة واجبات خلق إلى أدت التي والتكنولوجية المعرفية والثورة العلمية التطورات
 مباشرة قبلهم من وتصريفها العاصمة في اإلداريين الرؤساء بيد اإلدارة وظائف تركيز معها المستحيل

 بمكان االستحالة من أصبح بأنه القول، بالمستغرب ليس فإنه عليه، وبناء .الدولة اقليم أرجاء كافة في
 بكفاءة تنفيذها ومتابعة اإلدارية الدولة وظائف تصريف العاصمة في ومساعدوهم الوزراء يتولى أن

 المفوضة باألعمال ويقومون المختلفة الدولة مناطق في يتواجدون موظفين مساعدة دون وعدالة
 إدارية وجهات المركز بين اإلدارية الدولة وظيفة تقسيم أن .شرافهإو رقابته وتحت المركز من اليهم

 اإلداري الجهاز تمكين إلى يهدف والمرافق االقليمية الجهات لهذه التابعين وموظفين ومرفقية اقليمية
 معرفةوال بالخبرة مزودين الدولة أرجاء جميع في منبثين موظفين خالل من بأعماله بكفاءة القيام من

 .واحتياجاته العمل بمتطلبات الكافية الدراية ولديهم والتخصصية الفنية

 اإلدارية األعمال تقسيم مبدأ على مبنيا كونه التفويض بأن تردد، ودون القول، يمكن فإنه لذا
 التشريعية :الدولة سلطات بين الفصل لمبدأ امتدادا طبيعيا يعد للدولة، اإلداري الجهاز ضمن
 التي الدولة سلطات بين الفصل بمبدأ األخذ إلى أدت التي المبررات اختالف رغم والقضائية ذيةوالتنفي

 ومنع االستبداد منع إلى يهدف الذي الرشيد السياسي بالحكم تتصل سياسية مبررات غلبهاأ في هي
 ارياإلد الجهاز داخل اإلداري العمل تقسيم أن حين في األساسية، المواطنين حقوق على التعدي
 مسحة اضفاء مع ابطاء ودون بكفاءة للمواطنين اإلدارية الخدمات تقديم إلى أساسي، ويشكل يهدف،

 داخل اإلدارية الدوائر فروع في العاملين اشراك طريق عن اإلداري العمل على الديمقراطية من
إليهم  ضةالمفو االختصاصات على بناء المواطنين احتياجات حول قرارات باتخاذ وخارجها العاصمة

 التنظيم قواعد وفق تطبيقه تم ما إذا اإلداري، التفويض أسلوب أعني األسلوب، وهذا .المركز من
 الهدف منه كان نإو اإلدارة في الديمقراطية اتمبس يتسم هجن الواقع في هو العلمية، اإلداري

 بناء والتفويض .فاءةبك للمواطنين العامة الخدمات تقديم من بالدولة اإلداري الجهاز تمكين باألساس
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 عن بموجبه يتخلون ال اإلدارية الوحدات رؤساء ألن وترابطه العامة جهاز اإلدارة وحدة يكفل هذا على
 والتأكد وأعمالهم المفوضين رقابة يضمن لهم وبما والقيادة األمرسلطة  بأيديهم وتبقى مسؤولياتهم

  .األعمال لهذه تصريفهم حسن من

 : اإلدارية تبعيةال ومبدأ التفويض :ثانيا

 من جهاز كل ضمن ارتباًطا تدرجيا تسلسليا ببعضها ترتبط اإلدارية الدولة أجهزة وظائف إن
 الذي اإلداري الهرم قمة حتى صعودا ابعض بعضها يعلو المتصاعدة المراتب وهذه .العامة اإلدارة أجهزة
 وعن يرأسها الوحدة التي الأعم كافة عن مسؤوال يكون والذي المؤسسة رئيس أو الوزير يرأسه
 منه األعلى الوظيفة شاغل يتبع المرؤوس فإن اإلداري التسلسل بمبدأ وعمًال .فيها الوظائف شاغلي
  .النظام حكمبو نص إلى حاجة دون وذلك المشروعة وتعليماته بأوامره ويلتزم

 طائلة تحت رئيسه ألوامر بموجبها يخضع المرؤوس التي التبعية بمبدأ وعمال عليه، وبناء
 قيام رئاسية، سلطات من لديه بما ويكفل اليه، للمفوض مهام بإسناد يقوم األصيل فإن المسؤولية،

 حاجة ودون حقه، ومن المفوض أعمال عن مسؤوًال مركزه بحكم األصيل بقاء مع بواجباته اليه المفوض
 عن خرج أو بواجباته خلأ ما إذا المفوض بحق التأديبية اإلجراءات واتخاذ التفويض الغاء نص، إلى

 القانون إلى فاستنادا. لالختصاص مباشر غير مصدر هو التفويض أن بذلك، عنيأو .اختصاصه حدود
إليه ببعض اختصاصاته دون  المفوض إلى يعهد أن بالتفويضاآلذن  النص على وبناء األصيل يستطيع

إن مبدأ التبعية . أيضا أن يتخلى عنها بشكل نهائي ويبقى مسؤوًال عن المفوض وعن أعماله
اإلدارية يرتبط بالنظام العام وهو مستمد من طبيعة العالقة التي تربط المرؤوس بالرئيس الذي 
يعطي المفوض جزًءا من اختصاصاته بموجب قرار صادر منه يحدد فيه حدود وصالحيات 

 وقواعداألصيل ولحسابه وفًقا لقرار التفويض  باسم بعمله يقوم - وكقاعدة عامة -المفوض إليه
 لمدة ومؤقت مرن تقسيم هو التفويض قراربموجب  األعمال وتقسيم .العامة ومبادئه اإلداري القانون
 الغاءه يملك أنه كما تضييقه، أو التفويض نطاق توسيع في الحق لألصيل فإن ذلك على وبناء محددة

  .بنفسه االختصاصات وممارسة

 : وانتظامها العامة المرافق سير حسن ومبدأ التفويض :اثالًث

 عامةمبادئ  على تقوم العامة والمرافق العامة المرافق قانون صو إحدى في اإلداري القانون يعد
 والتعديل للتغيير قابليتها ومبدأ واضطراد، بانتظام العامة المرافق سير مبدأ :وهي توافرها من البد

 على يترتب الذي التفويض اإلداري بمفهوم الصلة وثيق لها مجتمعة بادئالم وهذه. المساواة ومبدأ
 :اإلداري اإلصالح تحقيق إلى يؤدي اإلداري التفويض أن وفاعليته اإلداري العمل سير حسن تطبيقه

 إلى كذلك يؤدي وهو .فعال بشكل بأعمالهم القيام من وتمكينهم الموظفين لتأهيل نافعة وسيلة فهو
 .المفوضة اختصاصاتهم مجال في ونهائية باتة قرارات اتخاذ على قادرة لقياديينا طبقة من خلق
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 في المساهمة من المختلفة اإلدارة مستويات في موظفينال ويمكن التخصص إلى يؤدي كذلك، التفويض
 وبعبارة  .فيها يعمل التي اإلدارية الجهة تقدمها التي بالخدمات مباشرا اتصاال تتصل قرارات اتخاذ

 فإنه للمواطنين األساسية الخدمات بتقديم سهامهإو بأعماله قيامه اثناء المفوض الموظف فإن خرىأ
 تحت بالطبع، ذلك، ويكون .انقطاع دون واستمرار بانتظام المرفق خدمات تقديم في وبفاعلية يسهم

 صاتاختصا ولكنها له أصيال حقا ستيل باختصاصات القيام من المفوض مكن الذي األصيل شرافإ
وبعبارة أخرى فإن التفويض . المفوض باسم األصيل وتحت مسؤوليته بها يقوم التي نفسه األصيل

يسهم في تعزيز وزيادة فاعلية حسن سير المرافق اإلدارية وتقديم خدماتها لمستحقيها بانتظام 
  .واضطراد

  :شروط صحة قرار التفويض: الثاني الفرع

ومن . يشترط أخذها بعين االعتبار عند إعمال التفويضهناك عديد من القواعد الملزمة التي 
  :الشروط ما يأتي

ال تفويض إال بناًء على نص يسمح بالتفويض؛ كما أن قرار التفويض يجب أن يستند إلى  .1
 .نص من مرتبة النص اآلذن بالتفويض وفي حدود االختصاصات التي يجوز تفويضها

فاالختصاصات الممنوحة للوزير أو  قصر الحق في التفويض على صاحب االختصاص ذاته .2
مدير الدائرة على سبيل المثال هي اختصاصات ممنوحة للمصلحة العامة ويقصد ضمان سير 

فإذا ما اباح القانون أو النظام للرئيس اإلداري تفويض . المرافق العامة بانتظام واستمرار
يًذا لنص القانون بعض من اختصاصاته فيجب على األصيل أن يمارس هذا الحق بنفسه تنف

ومقاصد المشرع الذي أعطى الصالحيات لألصيل لتمارس من قبله أو تحت اشرافه 
 .)35(ورقابته

أن تفويض االختصاص يلقي على عاتق المفوض : التالزم بين السلطة وتفويض االختصاص .3
وبناء عليه فإنه يتعين منح المفوض إليه . إليه مسؤولية سيتحمل نتائجها أمام األصيل

لطة التي تتناسب مع االختصاصات المفوضة إليه حتى يستطيع أن ينهض باألعمال الس
كما أن قواعد العدل واإلنصاف تأبى تحميل المفوض إليه المسؤولية . المفوضة إليه بفاعلية

 أخرى وبعبارة .األعمال هذهبعن أعمال لم تعط له الصالحيات الكافية التي تمكنه من القيام 
 االختصاصات ممارسة يتم بان تقضي والقضاء الفقه عليها يجمع والتي قرةالمست المبادئ فإن

 وعدم االختصاصات حيث من سواء التفويض بقرار المرسومة التفويض حدود ضمن المفوضة
 فإن أخرى ناحية ومن ناحية من هذا اليهم التفويض يجوز ينذال األشخاص حيث من أو تجاوزها
 اليه المفوض االختصاص لممارسة األصيل وضعها التي دبالحدو يتقيدأن  باليه يج المفوض

 تحت وضعت التي اإلمكانيات ورغم أنه، أو المرسومة الحدود عن األخير خروجن له تبي ما واذا
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 كذلك يملك انه كما التفويض قرار يملك الغاء فإنه بكفاءة إليه الموكولة المهام ينجز لم تصرفه،
 .)36(حقهب تأديبية اجراءات واتخاذ محاسبته

 ال فالمفوض. باسمه شخص إلى حالة التفويض في المفوضةاالختصاصات  ضيتفو جواز عدم .4
 قبل من المفوضة االختصاصات تفويض ألن ليهإ المفوضة االختصاصات يفوض أن له يجوز

 هذه من أي تفويض له يجوز ال ولذلك .اليه بالمفوض الثقة عامل أساس على مبني األصيل
 خالف على وذلك الصدد بهذا اقرار بنفسه ليتخذ األصيل إلى الرجوع من دالب بل االختصاصات

 من بعضا يفوض أن اليه للمفوض يجوز حيث بصفته شخص إلى االختصاصات تفويض
 أن األصيل عليه يشترط لم وإذا بذلك، يسمح نص هنالك كان إذا غيره إلى المفوضة اختصاصاته

 .يهإل المفوض االختصاص المفوض بنفسه يباشر
 أن له يحق ال لمرؤوسيه اختصاصاته بعض يمنح الذي األصيل :المسؤولية تفويض جواز عدم .5

 أعماله مسؤولية يتحمل أن وعليه اختاره الذي فهو إليه المفوض اعمال مسؤولية من يتنصل
 من اليه المفوض اعفاء الق،اإلط على يعني ال ذلك أن على منها السياسية المسؤولية وباألخص
وعليه ال يجوز لألصيل . عن أعماله أيضا التي قد تكون قضائية وإدارية معا يةلالمسؤو

 .تفويض مسؤوليته باعتباره يبقى مسؤوًال عن نتائج األعمال المفوضة بجانب المفوض إليه
 يجوز ال األمور بعض أن على اإلدارة علماء يجمع :االختصاصات جميع تفويض جواز عدم .6

 باتخاذ تتعلق التي األموربأن  القول ويمكن .المنظمة كيان على تاثيرهاول ألهميتها نظرا تفويضها
 فيما األمور هذه حصر )37(الفقهاء حاول أحد وقد فيها، التفويض يجوز ال العامة السياسات

 القانونية باألوضاع المتعلقة الكبرى القرارات "يةالميزان في والتصرف المالية المسائل: "يأتي
 هذا ..."اإلدارة تسير عليها التي العامة السياسة في التغيير اقتراح ها،وخارج اإلدارة داخل
 عن تنازال يعني ذلك ألن باطل االختصاصات كافة تفويضبأن  الذهن عن يغيب ال أن ويجب

 وإنما فيه التصرف له يحق للموظف اشخصي احًق ستيل معلوم هو كما والسلطة .بكاملها السلطة
 من نفسه يخلي ال أن األصيل على يجب وعموما .مواطنينال لصالح مقرر عام حق هي

 يتم أن أوجب الذي المشرع لمقاصد مخالفة يشكل التنازل ذلك ألن والمسؤولية السلطة
 يعني االختصاصات كافة تفويض فإن ذلك على عالوة .ومسؤوليته األصيل اشراف تحت العمل
 الوقت بذات تعني كما بكفاءة بها القيام يستطيع ال وقد كاهله تثقل بأعباء اليه المفوض تحميل
 مستساغ غير أمر وهو منصبه عن االستغناء وامكانية اختصاصاته كافة من األصيل تجريد
  .والعقل المنطق مع ويتنافى

 والذي قانونا المعين االختصاص صاحب هو األصيل :ذاتها التفويض سلطة تفويض جواز عدم .7
 ألنه للغير هذا حقهعن  يتخلى أن له يجوز وال غيرهل االختصاصات بعض تفويض بواسطته يتم
 من أنه إذ االختصاصات الذي منحه القانون خالف قد يكون عن سلطته في التفويض ليهخبت
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جميع  بسحب التفويض سلطةإليه الذي منح  المفوض يقوم أن الحالة هذه مثل الجائز في
  .الرشيدة مبادئه ومع التفويض من همالحك مع يتنافى أمر وهذا األصيل اختصاصات

 جبالتي ي سيةاألسا المبادئ من المبدأ هذا ويعد :التفويض مكتوبًا ومحددا يكون ان يجب .8
 موضوع يكونمكتوب ويجب أن بقرار  يتم أن يجب فالتفويض التفويض، اجراء عند مراعاتها
 ال وحتى ةناحي من ليهإ المفوض عمالإ على تترتب التي الحقوق على احفاًظ امحدد التفويض
 خارجة مشروعة غير عمالهأ بذلك بحوتص اليه المفوضة الموضوعات حدود اليه المفوض يتجاوز

 غير عمله عن تنجم قد التي األضرار عن مساءلته بالتالي ويمكن اختصاصه حدود عن
  .)38(المشروع

 :)39(التفويض نجاح عوامل :الثاني المطلب

ح التفويض ترجع في اساسها إلى مفاهيم ونظريات ال بد من التنوية أوًال إلى أن عوامل نجا
فيها الرؤساء  وهي تعتمد أساسا على البيئة اإلدارية التي يعمل. في علم اإلدارة العامة

ولذا فإن نجاح . والمرؤوسين كما أنها ترجع إلى مدى الشروط المتعلقة باألصالء والمفوض إليهم
وفي ضوء ما سبق فإننا . ة إلى بيئة إدارية أخرىعملية التفويض أو فشلها يختلف من بيئة إداري

 :سنتناول دراسة هذا المطلب في فرعين وعلى النحو اآلتي

   .باألصالء المتعلقة الشروط :األول الفرع

   .ماليه بالمفوض المتعلقة الشروط :الثاني الفرع

  :باألصالء المتعلقة الشروط :األول الفرع

  :آلتيةا الشروط توافر من خالل هذا ويتبين
 األخذ عن احجم ما إذا األصيل االختصاص فصاحب :التفويض بأهمية اإلدارية الرئاسات قناعإ . أ

 وهو)40(اختياريا كان ما إذا التفويض على جبارهإ على قادرة سلطة هنالك فليس التفويض بأسلوب
 وعدم االنجاز في ءالبط فيالفشل عادة  هذا ويتمثل عمله إدارة في فشله ثبت إذا إال الغالب
 الحالة هذه وفي الناجحين الرؤساءغيره من بأداء اداؤه قورن إذا ما تكاليفه، وكثرة العمل إتقان
كأن  :األخطاء تصحيح بواسطتها يمكن التي المناسبة إلى اللجوء العليا الرئاسية للسلطة يمكن
 سلوكهم على وتؤثر التفويض بفائدة الرؤساء هؤالءاقناع  إلى تهدف التي الندوات اسلوبتتبع 

عملهم بسبب تقصيرهم  طبيعة تغيير او المكاني كالنقل عقابيةأساليب  إلى أتلج ان او السلبي
قابال  ويكون المنح على يقوم سابقا، ذكرنا كماوالتفويض . في العمل ال بسبب االمتناع عنه

فإنه  التفويض بأهمية اإلداري الرئيس اقتنعإذا  أما .ذلك العامة المصلحة اقتضتإذا ما  لإللغاء
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 في نجاح من اليه يصبو ما يتحقق وقد الحدود أوسع إلى صالحياته بعض تخويل في سيتوسع
  .بفاعلية باألعمال والقيام العمل

 عمل نتائج تحمل من األصيل يعفي ال التفويض أن :واالتصال والمتابعة الرقابة وسائل توافر . ب
 .األصيل عائق على تقع الكبرى المسؤولية أن بل .المسؤولية في مشتركان فهما اليه، المفوض
 قيام مدى من للتأكد اإلمكانيات لديه تتوافر لم إذا تقل بالتفويض األصيل رغبة أن نجد ولذلك

 توافرت ما إذا التفويض على يقبل األصيل أن نجد وبالعكس مرض؛ نحو على بعمله اليه المفوض
 الرقابية سلطاته خالل من العمل رسي حسن على االطمئنان من تمكنه التي الوسائل لديه

 ونظام .فعال بشكل االتصال عملية بإتمام يسمح سليم اداري تنظيم ووجود والمتابعة واإلشرافية
اإلدارة وأن يكون مرًنا قليل  واحتياجات العمل مناسبا لطبيعة يكون ان يجب الجيد الرقابة

  .)41(اسبالتكاليف ومفهوما ويمكن من اصالح الخطأ في الوقت المن

أكد من حسن قيام التيستطيع األصيل عن طريقها  )42(مختلفة وسائل اإلدارية وللرقابة
في تقديم التقارير اإلدارية التي يمكن أن تكشف  حقهو االشراف في حقه :ومنهاالمفوض إليه بالعمل 

ومستمرة  ئمةقا عمليات باعتبارها المتابعه في وحقه ،اتقانها یومد لألصيل نتائج األعمال المفوضة
 والتعليمات والمعلومات البيانات توصيل بمقتضاه يتم نظام وجود يعني بدوره واالتصال ،دواما

 االتصاالت :الوسائل هذه بين ومن )43(وكافية متعددة بوسائل اليه المفوض إلى األصيل من الواردة
 المشار الوسائل هذه تكون الدورية، ويجب أن والتقارير والنشرات والزيارات، واالجتماعات الهاتفية

  .بينهما الثقة روح وينمي العالقات يوطد الذيإليه األمر  والمفوض المفوض من كل لدى متوفرة اليها

 بعملية القيام عند اإلنسانية العالقات اسلوب اتباع هام، واجب وهو األصيل، واجب من إن
 واضحة بطريقة اليه المفوض ذهن في يغرس أن األصيل وعلى األخرى، الرقابة وسائل وكافة المتابعة
 السبل حسنبأ ينجزها أن عليه يجب ولذلك المجهر تحت موضوعة أن أعماله :أولهما :أمرين
 عكس ثبت إذا إال واتهام شك محل ال وعناية ثقة محل بانه يشعره أن :وثانيهما المسؤولية طائلة وتحت

  .ذلك

  

  

  :بالمفوض إليهم المتعلقة الشروط :الثاني الفرع

  :المفوضة اتصاالختصا تناسب سلطات اليه المفوض منح - أ
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 يجب السلطة وأن ،سلطة بدون مسؤولية ال أنه: في علم التنظيم بها المسلم المبادئ بين من إن
 يكون معينة اختصاصات اليه المفوض منح من لفائدةامعها وإال ما  وتتعادل المسؤولية مع تتناسب أن

إليه  المفوض منحإن . بتنفيذها الكفيلة الوسائل لديه تكن لم إذاا حسن تنفيذها إذ عن مسؤوال
وبدون ذلك . ملزم بتنفيذ أعماله وانه مراقب بانه أسرته تحت يعمل الذيالسلطة يشعر الموظف 

 سلطة بدون التفويض منحويصبح  تضيعفإن الحكمة من التفويض والفوائد التي يظهر أثرها جليا 
  .ونهوض تطوير املع ال وتعويق تأخير عامل

  :ليهمإ المفوض كفاءة - ب

 فكفاءة .للعمل االستعداد ولديها كفاءة ذات عناصر اختيار التفويض عملية لنجاح يشترط
 األعمال نتائج عن األول المسؤول وهو ألنه االختصاصات بعض تفويضه على رئيسه تشجع المرؤوس
 توافر من بد ال بل تكفي ال وحدها الكفاءة أن على محلها في ثقته وضع ألنه باطمئنان يشعر المفوضة

 حسب وذلك الكفاءة من أدنى حد اشتراط من بد ال أنه إال .ايضا العمل في والرغبة االخالص عنصر
  .اإلداري التنظيم علم مبادئ هتقر وهو أمر ذاته، الشخص إلى المسند العمل طبيعة

  :بها ماعل ليهإ المفوض حاطةإو المفوضة االختصاصات توضيح -ج

 هذه ممارسة من إليه المفوض يتمكن حتى واضحة المفوضة االختصاصات تكون أن يشترط
 أن يجب اليه فالمفوض .األخرى والفينة الفينة بين األصيل إلى الرجوع إلى حاجة دون االختصاصات

يحيطه علما به  أن األصيل على ويجب محدد، بشكل اختصاصه التفويض طريق قرار عن يعرف
 للمفوضيتم تبليغه بشكل أصولي  والذي المكتوب التفويض نإف لذلكو .ل واضح ال لبس فيهوبشك
 علما بأن التفويض الشفوي وعن طريق المسؤوليات وتحديداالختصاصات  وضوح إلى يؤدي اليه

 أنه على اليه والمفوضالثقة بين األصيل  توافر وعند الضرورة، عند احيانا جائز والبرقيات الهاتف
 فإذا اتباعها القانون أوجب التينتذكر بأنه يتوجب على األصيل أن يتقيد بالشروط الشكلية  ان يجب

اشترط القانون أن يكون التفويض مكتوبا وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية على سبيل المثال  ما
مال المبنية عاأل كافة فان واالفإنه في مثل هذه الحالة يتوجب على األصيل أن يلتزم بحرفية النص 

ال يجوز التوسع  فاالستثناء قانوني أثر أي عليها يترتب وال باطلة تكونعلى هذا التفويض الباطل 
 .فيه أو القياس عليه ألنه خروج عن القاعدة العامة الواجب اتباعها

  :نطاقه على المؤثرة والعوامل اإلداري التنظيم بمبادئ التفويض صلة :الثالث المطلب

  :اآلتيين الفرعين في تباعا بحثهما سيتم مسألتان المطلب اهذ تحت يندرج
  .اإلداري الجهاز في ريةالبش والقوة التنظيمية بالمبادئ التفويض صلة :األول الفرع

  .التفويض نطاق على المؤثرة العوامل :الثاني الفرع
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 :)44(دارياإل الجهاز في ريةالبش والقوة التنظيمية بالمبادئ التفويض صلة: الفرع األول

  :التمكن ونطاق التفويض :أوًال

 زاد فان .محدودة األشراف على المثلى االداري الرئيس طاقة أن هو التمكن بنطاق المقصود
 يختلف التمكن نطاق أن إال .فيه والبطء العمل جودة في تناقص إلى ذلك ادى الالزم الحد عن العدد

  .عليها االشراف يمارس التي مالاألع التنوع في ومدى وشخصياتهم الرؤساء باختالف

 اإلشراف ممارسة اإلداري للرئيس يمكن الذي المثالي دالعد حول اإلدارة علماء اختالف ورغم
 ظهرت ولقد .التنظيمية المبادئ أهم من يعتبر أنه بل حوله خالف ال المبدأ هذا فان عليه، الفعال

   :وهما شرافاإل على ديرم كل نطاق في الذي يدخل المناسب العدد لتحديد مدرستان

 :)45(الكالسيكية المدرسة . أ

 في أشخاص 6و 4 بين أنه يقول فبعضهم التابعين من معين عدد تحديد على تقوم وهي
 ذلك من أكثر إلى عددهم يصل قد یوحت الدنيا المستويات في أشخاص 8و 5 وبين العليا المستويات

 في 12و 8 وبين العليا المستويات في 4ب العدد ايرويك الفقيه وحدده .األخيرة المستويات في
 يتبعه المؤسسة مدير بان لإلدارة األمريكية الجمعية بها قامت دراسة أفادت ولقد .الدنيا المستويات

 المستويات في العدد أن نيومان الفقيه ويرى. اقل أو موظفين (6) عددهم يتراوح موظفين مباشرة
  .اموظًف )40(إلى  يرتفع قد الدنيا

  االدارية العملية مدرسة . ب

 العمل بطبيعة يتصل ولهاأ كثيرة اعتبارات على يتوقف التمكن نطاق بان المدرسة هذه ترى
 اوروتيني ثابًتا العمل كان ما فإذا وتنظيمية فنية باعتبارات يتعلق وثالثها باألشخاص يتعلق وثانيها

ا العمل كان ذاإ ماأ االدارة، نطاق اتسع اومتجانسا متغيرفيما أما  .يضيق التمكن نطاق فإن ذهني 
 باالعتبارات يتعلق وفيما  .التابعين مهارة وعلى المدير شخصية على يعتمد فإنه باألشخاص يتعلق
 عن الكشف في الموضوعية المقاييس استخدام على األولى بالدرجة يعتمد فإنه التنظيمية الفنية

 ناحية من الرئيس لدى االتصال أساليب توافر علىو ناحية، من الخطط تنفيذ في واالنحرافات اإلنجازات
  .)46(أخرى

  :والتخصص التفويض :ثانيا

 بدورهم لهم يكون قد الذين اختصاصاته لمرؤوسيه بعض بتفويض األعلى الرئيس يقوم عندما
 يساعد العمل هذا مثل فان االداري السلم في درجة دونهم هم من الى االختصاصات هذه تفويض

على ظروفهم  هعوأطال الناس من قربه وبسبب له امتفرًغ أصبح بصفته عمله تقانإ على المرؤوس
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 المشاكل وحل العمل تقانإ لىإ تؤدي التي السليمة القرارات اتخاذ فيستطيع تواجههم التي والمشاكل
 تكرار أن .بهًا مسلم ًامرأ بفائدته يماناإل أصبح الذي التخصص مبدأ عين هو وهذا .الممارسة بحكم
 الكفاءات ذوي األشخاص بين من واختياره حلها على والتدرب ألعمال متشابهة ليهإ فوضالم

 على يقوم فالتخصص .صعوبات من يعترضه ما حل على اقادر يجعله المجال هذا في المتخصصة
 عليه قدرأ ألنه يتقنه الذي العمل مباشرة من منهم كل تمكين بقصد العاملين بين وتقسيمه العمل تجزئة

 األعمال بعض منح على يقوم الذي التفويض ليهاإ يؤدي التي النتائج عين هي وهذه. غيره به من برخأو
  .فيها تخصصهم نتيجة اتقانها يستطيعون ليهمإ للمفوض

 : االدارية والقيادات التفويض :ثالثا

النفس ب الثقة اليهم المفوض يعطي االداري السلم درجات أدنى إلى ودفعه التفويض في التوسع نإ
 شرافاإل طريق عن لألصيل يمكن كما أكبر، مهام تولي على قادرة قيادية طبقة بالتدريج منهم ويخلق

 في نحن األمر وهذا اإليجابي للعمل ويدفعهم ليهمإ المفوض على يؤثر أن والتوجيه والرقابة والمتابعة
 مع يمكن لممارستها ينةمع اختصاصات ومنحها الكفؤة الصالحة العناصر فاختيار .ليهإ الحاجة أمس
 وانجاز األعمال التطوير عملية في الفاعلة المساهمة على قادرة قيادية عناصر يجادإ من الزمن
  .بنجاح

   :والتدريب التفويض :رابعا

إليه االختصاص  لمفوضا الشخص أن ذلك عملية تدريبية ذاتها حد في التفويض عملية أن
 ويتدرب الكافية يكتسب الخبرة وتوجيهه األصيل ؤوليةمس تحت المفوضة الصالحيات يمارس والذي
 اتخاذ على ذاته الوقت يشجعه في الذي األمر إليه المفوضة الرئاسية األعمال على عملية بطريقة

 الوجهة توجيههم مع ومراقبتهم اليهم بالمفوض االتصال طريقة عن األصيل أن .بجرأة القرارات
 .المرؤوسين تدريب واجباتهاالرشيدة من  فالقيادة لهم التدريب عمليةب ذاته الوقت في يقوم الصحيحة

وتوجيه العناية الكافية  التفويض في التوسع وان متالزمان، أمرانيب والتدر التفويض أن نجد هنا ومن
 االنتاجية الكفاية رفع إلى يؤدي ألنه انكارها يمكن ال للمفوض إليهم يؤدي إلى نتائج خدمات جيدة

   .النفقات وبأقل للعاملين

 

  :القرارات وصنع التفويض :خامسا

 المفوض اشراك في يسهم اإلداري السلم درجات أدنى إلى به والدفع التفويض منح في التوسع نإ
 نظرا سليمة قرارات - متوقع هو كما - القرارات هذه وتكون .القرارات اتخاذ عملية في كثر وهم اليهم
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 على الحصول على قدرتهمو وجودهم في موقع العمل بحكم ماليه المفوض لدى المتوفرة لإلمكانيات
  .ممكن وقت أسرع في المناسب القرار التخاذ الالزمة المعلومات

  .أخرى ناحية من رشيدة تكون أن فيها ويفترض ناحية من اإلدارية القرارات تتعدد وعليه

  :اإلنسانية والعالقات التفويض :سادسا

 بحث إلى يحتاج فيه، التوسع ألن انظر مفصل بشكل اإلنسانية اتالعالق عن للحديث هناال مجال 
 بأنواعه الناجح التفويض أن .الموضوع بهذا التفويض عالقة هو هنا يهمنا الذي ولكن .)47(مستقل

 يجعل الذي األمر مرؤوسيهب الرئيس جانب من التامة والثقة القناعات على مبنيا يكون المختلفة
 بكفاءة بأحسن طريقة المفوضة إليه األعمال انجاز إلى اجاهد ويسعى ئيسهبر اتعلًق أكثر المرؤوس

 واألسلوب ما بين المفوض والمفوض إليه تقوم التي االتصاالت نفإ أخرى ناحية ومن .تكلفة وبأقل
 على والتي تقوم االحترام والثقة ينعكس أثرها ليهإ المفوض األصيل به يعامل الذي الطيب اإلنساني

  .التفويض يولده األثر وهذا ألعمالا نتائج

 المسؤولين نظارأ لتوجه دارياإل النفس علم في والمؤلفات الكتب مؤخرا ظهرت األسباب لهذهو
لتحفيز الموظفين على القيام بأعمالهم بكفاءة داخل بيئة عمل  االنسانية الناحية هذه مراعاة لىإ

  .مريحة

  التفويض على نطاق المؤثرة العوامل :الثاني الفرع

 األصيل يتخذ وعندما .اواتساع اضيًق التفويض نطاق على تؤثر قد عوامل كلهنا
 أولهما اعتبارين الى العوامل هذه رد ويمكن .بحسبانه العوامل هذه يضع قد فإنه بالتفويض قراره
   :والمرؤوسين الرئيس بشخص يرتبط شخصي وثانيهما ومقتضياته ذاته العمل باعتبارات يتعلق عملي

  :العملية االعتبارات :والأ

  :السرعة عامل - أ 

 التفويض منح في يتوسع قد نهإف ممكن وقت بأسرع العمل إلتمام جادة الرئيس رغبة كانت كلما
 التفويض منح في التوسع ماأ .االنجاز ودقة العمل في البطء الى يؤدي وتركيزها السلطة تكديس ألن
 الرئيس لتابعي المجال فساحإ مع الهامة لألمور تتفرغ هاويجعل داريةاإل القيادات أعباء من يخفف فانه

 نإف وترٍو أناة لىإ بحاجة العمل كان وكلما ذلك وبعكس .التفويض طريق عن محددة بأعمال للقيام
  .األصيل على اتأثير أقل يصبح التفويض في للتوسع المبرر

  :المكان عامل - ب 
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 ألن التفويض في التوسع األمر استدعى كلما الفرع عن األصيل فيه يقيم الذي المكان بعد كلما
 مصلحة على ويؤثر القرارات اتخاذ في البطء لىإ يؤدي وكبيره صغيرة كل في المركز لىإ الرجوع
 له التفويض حنم في التوسع مع المركز عن البعد أن الإ .بسواء سواء العامة والمصلحة المواطن
 مراقبه طريق عن المحذور هذا تالفي ويمكن .هسلطات استعمال ليهإ المفوض أساء ما إذا محذور

 في للتوسع الحاجة فإن المركز من اقريب كان اذا أما .األهمية قليلة باألمور بتفويضه واالكتفاء المرؤوس
  .امحبب التفويض ويكون تزداد التفويض

 : الوظيفية األعباء عامل -ج 

 اعالج التفويض من يتخذ أن منه تستدعي االداري الرئيس عاتق على الملقاة األعمال كثرة أن
الخدمة مستوى تحسين وفي المنظمة أهداف تنمية في أهميتها لها قيادية لعمليات يتفرغ بحيث اناجع 
  .لمرؤوسيه اختصاصاته من بعضا تقويض طريق عن وذلك بها تقوم التي العامة

 بالعمليات القيام عن تعيقه وال بالكثيرة ليست عاتقه على الملقاة الوظيفية األعباء كانت ذاإ ماأ
  .بعيد مدى لىإ التفويض في يتوسع ال قد فإنه المنظمة داخل الرئيسية

  :العمل أهميةعامل  -د 

 استدعى كلما لها، مصيرية قرارات اتخاذ ويتطلب المنظمة مصير في مؤثرا مهما العمل كان كلما
 في التوسع فإن األهمية وقليل روتيني عبطا ذا العمل كان ذاإ ماأ .التفويض نطاق تضييق األمر

   .اوارد يكون التفويض

  الوحدة حجم -ه 

 باألعباء القيام عن الرؤساء يعيق وال بسهولة عليه شرافاإل يمكن صغيرا الوحدة حجم كان ذاإ
 وجهازها كبيرا الوحدة حجم كان اذا أما .تقل التفويض الى الحاجة فإن عاتقهم على الملقاة الضخمة

أفر ويشمل اواسعالتنظيم مبادئ تقتضيه امر الحالة هذه في التفويض في التوسع فإن كثيرين ااد 
 أن للرئيس يمكن وحتى سليم بشكل القرارات تصدر حتى الحدود أبعد لىإ فيه التوسع ويجب السليم
   .أهمية األكثر لألمور يتفرغ

 

   :االتصال وسائل توفر -و 

 الرئيس يستطيع اذ تقل قد التفويض إلى ةالحاج فإن كاف بشكل االتصال وسائل توافرت ما إذا
 منح فإن ولذلك .ةالهام األمور في والمشورة الرأي خذأ لديه المتوفرة االتصال وسائل طريق عن

 التفويض يحققها التي الجمة الفوائد تحقيق وبقصد الحاجة قدر على يكون الحالة هذه في التفويض
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 حدود عن خروجهم من خشية دون تابعيه للتأهي التفويض منح في أيضا يتشجع قد .فاألصيل
 عائد وذلك نسبي تأثير هو التفويض نطاق على العامل هذا تأثير فأن أخرى، وبعبارة .المشروعية

 هذه وتوفر .االتصال عوائق من كثيرا ذللت التي التكنولوجية والثورة الحديثة االتصال وسائل لتوفر
 دولة من تختلف منها االستفادة على القدرة أن كما رى،أخ إلى دولة من الحال بطبيعة يختلف الوسائل

  .أيضا أخرى إلى

  :أمرين تحت وتندرج باألشخاص تتعلق التي االعتبارات: ثانيا

  :المرؤوسين كفاءة -أ

 لدى تتوفر وكلما بها، المنوطة باألعمال القيام على القادرة المخلصة الكفاءات وفرتت عندما
 لم اذا أما فيه، امرغوب أمرا التفويض في التوسع كان كلما والعملية والعلمية الفنية االمكانيات هؤالء
 أمر التفويضمن نطاق  التضييق فإن العمل في اخالصهم إذا ما قل أو المرؤوسين لدى الكفاءة تتوفر

  .العام والصالح المؤسسة مصلحة تقتضيه

  :بالمرؤوسين االدارية الرئاسات لدى الثقة عامل -ب

 يتمنى ما عكس على أحيانا تجري قد األمور أن إال .العمل نجاح عوامل أهم من هو العامل ذاه إن
 متعددة ألسباب مرؤوسيهم من خوفا السلطة تركيز إلى بطبعهم يميلون الرؤساء من بعضا أن إذ المرء
 منافسة من والخوف الظهور حب على عالوة استعمالها وإساءة بالسلطة لالستئثار حبهم منها

 وحدهم بأنهم العتقادهم وغرورهم لديهم الموجود النقص لسد التسلط في ورغبتهم لهم مرؤوسيهم
  .متقن ويحقق األهداف المتوخاة منه بشكل بالعمل القيام على القادرون هم

  الخاتمة

تناول هذا البحث، بالدراسة والتحليل، موضوعًا هامًا من موضوعات اإلدارة العامة والقانون 
فالتفويض اإلداري يقوم على أساس توزيع األعمال اإلدارية . هو التفويض اإلدارياإلداري و

ولذا فإن له صلة مباشرة بالتنظيم اإلداري لجهاز الدولة . وتقسيمها داخل أجهزة اإلدارة المختلفة
اإلداري ألنه يؤدي إلى إعادة توزيع االختصاصات اإلدارية ويخلق طبقة جديدة من اإلداريين 

  .عملية صنع القرارات النهائية بناءًا على االختصاصات المفوضة إليهميتولون 

إن التفويض بشتى أنواعه يؤدي إلى حسن سير العمل اإلداري ألنه يقلل من أعباء الرؤساء 
ليتفرغوا األعمال التخطيط والتنظيم والقيادة واتخاذ القرارات الهامة ذات األثر الفعال على سياسة 

وبالمقابل، وكما هو . تسهم في تحقيق أهدافها في ضوء السياسات المرسومةالمؤسسة ككل التي 
مفترض، فإن التفويض يخول ذوي االختصاص في الجهاز اإلداري، وكل في مجال عمله، القيام 
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والتفويض يخفف أيضًا من معاناة المواطنين . بالواجبات الملقاة على عاتقهم بفاعلية واقتدار
ت العامة دون عناء ويوفر عليهم تكبد نفقات مالية باهظة ومعاناة ويمكنهم من تلقي الخدما

وبعبارة أخرى، فإن التفويض يخفف كثيرا من عيوب التركيز اإلداري ومساوية . االنتظار الطويل
أنه يفتح المجال للمزيد من المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات ويفتح المجال كذلك، لألخذ 

دارية جنبا إلى جنب أسلوب المركزية اإلدارية المعتدلة التي تعتمد أسلوب بأسلوب الالمركزية اإل
التفويض اإلداري بدًال من أسلوب المركزية المتطرفة التي ال تتفق مع مبادئ الديمقراطية في 
اإلدارة وال مع النهج اإلداري السليم وبعبارة أخرى، فإن تعظيم دور التفويض اإلداري وتحقيق 

ة يجب أن يبنى على مرتكزات مستمدة من مبادئ التنظيم العلمي، كما أنه يتطلب من مزاياه العديد
القادة اإلداريين توفير البيئة اإلدارية الالزمة إلنجاز األعمال بكفاءة أن حفز المفوض إليه التخاذ 

ن قرارات نهائية على وجه االستقالل، وكما أرى، يسهم كثيرًا في خلق فئة مؤهلة من اإلداريين م
المستوى الثاني قادرين على شغل وظائف اإلدارة الوسطى بنجاح، وقادرين كذلك، تنم تنم وظائف 
اإلدارة العليا ومن ناحية أخرى فإن من واجب القائد اإلداري أن ال يركز االختصاص بيده وأن 
 يدفع بالتفويض إلى مستويات اإلدارة المختلفة سواء أكان ذلك داخل مركز الوزارة أو داخل

  .فروعها خارج المركز

ن التفويض اإلداري، إذا ما أحسن تطبيقه، يؤدي بال شك، إلى تحسين سوية العمل اإلداري إ
كمًا ونوعا فالتفويض، ونتيجة لتقسيم العمل بين األصيل وتابعيه، يؤدي إلى التخصص الذي 

فالتفويض يخفف  .يؤدي إلى اتقان األعمال التي يقوم بها األصالء والمفوض إليهم سواء بسواء
من أعباء الرؤساء حيث يتفرغون للنهوض بالمسائل الهامة التي تهم المؤسسة بأكملها كأعمال 
التخطيط والرقابة والتنسيق والتوجيه التي تسهم في تحقيق أهداف المؤسسة التي يرأسها 

  .والتفويض كذلك، يمكن المفوض إليهم من القيام بأعمالهم باتقان

بق، ونظرا ألهميته التفويض ودوره الواضح في تحسين سير العمل وترتيبًا على ما س
اإلداري وتطويره فإن هذا يستدعي، وكما أعتقد، أن تتولى الجهات المختصة في بلدنا العزيز 
إصدار قانون خاص بالتفويض وفق منظور شامل ومتكامل بحيث تشمل أحكامه كافة أجهزة الدولة 

، وسواء أكان العاملون فيها يخضعون ألحكام نظام الخدمة المدنية اإلدارية، المركزية والالمركزية
أو ألحكام قوانين أو أنظمة خاصة بهيئات ال مركزية مستقلة أو هيئات ال مركزية مرفقية أو أقليمية 
أن االخذ بهذه التوصية وإصدار قانون خاص بالتفويض سيؤدي إلى توحيد القواعد التي تحكم 

ي، حصول تضارب بين القواعد المتناثرة في صلب قوانين وأنظمة متعددة التفويض وتمنع، بالتال
  .تتناول موضوع التفويض بشكل قاصر وغير مترابط
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  :الهوامـــش
 

 أصول شيحا، العزيز عبد إبراهيم .د :إلى الرجوع ارجو يسيةالرئ العامة اإلدارة عمليات عن المزيد لمعرفة) (1
  .بعدها وما 155 ص ،2001 ،اإلسكندرية العزم للطباعة أبو العامة، اإلدارة

 والجمهورية العراقية بالجمهورية اإلداري النظام في االختصاصات في التفويض أحمد، سعيد محمد. د) (2
  .1 ص ،1972 /11 /27 الكويت في للتخطيط ليمياإلق المعهد مخططات المتحدة، من العربية

 األولى، الطبعة القاهرة، العربي، الفكر دار مقارنة، دراسة اإلداري، التفويض نظرية الوالي، إبراهيم محمود) (3
عبدالفتاح حسن، التفويض في القانون اإلداري وعلم اإلدارة العامة، دار . د: ، أنظر أيضًا277 ص

وما بعدها حيث يرى بأن التفويض يتم بقرار صادر عن األصيل بناء  34، ص1971النهضة العربية، 
على النص القانوني اآلذن بالتفويض يعهد بمقتضاه إلى موظف عام تابع له بالقيام ببعض أعماله 
ويصبح المفوض إليه ملزمًا بالقيام باألعمال المفوضة إليه تحت إشراف المفوض وسلطته الرئاسية 

  .والتأديبية

 القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة اإلداري، اإلصالح في التفويض اثر زيد، أبو الحميد عبدمحمد  )(4
  .44ص ،1977

يوجد خالف بين الفقه حول المصطلح الواجب األخذ به عند التفويض وهو هل أن التفويض يكون ) (5
صطلحين وسيتم استعمالهما وبدوري فإنني ال أرى فارقًا بين الم" للسلطة"أم " لالختصاص"

كمترادفين ألن تفويض االختصاص ال بد أن يالزمه تفويض القدر الالزم من السلطة حتى يتمكن 
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أرجو . المفوض إليه من ممارسة اختصاصه بشكل فعال

دراسة : الكويتيخليفة ثامر الحميده، تفويض االختصاص اإلداري والتشريعي . د: الرجوع إلى
كلية الحقوق، جامعة البحرين،  –تحليلية مقارنة للتفويض في ضوء الفقه والقضاء، مجلة الحقوق 

أنور أحمد السماعنة، عيب عدم . وما بعدها، د 337، ص2005المجلد الثاني، العدد األول، يناير 
، 2015، 2، العدد42جلد االختصاص وأثره في القرار اإلداري، دراسات علوم الشريعة والقانون، الم

  .، وما بعدها278محمود إبراهيم عبدالوالي، المرجع السابق، ص. وما بعدها، د 779ص

إبراهيم عبدالعزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، المرجع . حول هذا الموضوع أرجو الرجوع إلى د) (6
  .، وما بعدها262السابق، ص

 المرجع ،شيحا العزيز عبد إبراهيم .د مؤلف إلى الرجوع أرجو واساليبها، اإلدارية الرقابة موضوع حول) (7
  .بعدها وما 415 ص السابق،

 لسنة 39 رقم موقت قانون العامة، اإلدارة لقانون المعدل القانون من الخامسة المادة من )ب( الفقرة تنص) (8
  : يأتي ما على 1989

في  بها المعمول واالنظمة القوانين في عليها المنصوص الوزراء رئيس صالحية الوزراء رئيس نائب يمارس -ب
 يسميه الذي نائبه تلك صالحياته نائب فيمارس من أكثر الوزراء لرئيس كان وإذا المملكة عن حالة غيابه

  .الغاية لهذه
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  .ج فقرة 10 المادة ،1983 لسنة (17) رقم نظام المشتركة، الخدمات مجلس) (9

 والوكالة األصيل، من مكتوبقرار  صدور إلى بحاجة كليهما أن في يابيةالن أو الوكالة مع التفويض يتشابه) (10
 بعمله القيام من تمنعه طارئة ظروف يسبب األصيل غياب حالة في أنها تتم في الحلول مع تتشابه بالمقابل

 بعضها عن وتختلف مستقلة اهيمفم هي والوكالة السلطة ونقل والحلول التفويض مفهوم فإن عليه وبناء
 1954 لسنة (5) رقم الدفاع نظام من (1) المادة نص انظر .منها كل على المترتبة النتائج يثح من

   .1954 بتاريخ الصادر 608 ص ،1191 الرسمية الجريدة عدد المنشور في

 رقم الرسمية الجريدة عدد المنشور في 1965 لسنة 10 رقم العامة اإلدارة قانون من الثالثة المادة تنص) (11
 بوزارة وربطت الوزارات بإحدى دائرة أية ارتباط فك إذا" تيأي ما على 565 ص ،1965 ةلسن 1840
 أو الوزارة وكيل أو بالوزير المنوطة الصالحيات كافة فان الدستور من 120 المادة أحكام وفق اخرى
 كل المدير أو الوزارة وكيل او الجديد الوزير إلى تنقل بالدائرة عالقة له نظام أو قانون أي بموجب المدير
   ".يخصه ما حسب

فالتفويض التشريعي يتم . يتميز التفويض التشريعي عن التفويض اإلداري وال يختلط به على اإلطالق) (12
بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية بناء على نص في الدستور يسمح لها بالتفويض في 

شريعية، وتستطيع السلطة التنفيذية موضوع أو موضوعات محددة هي أصًال من اختصاص السلطة الت
تفويض في الموضوع المحدد بقانون التفويض وخالل ) أنظمة(بموجب قانون التفويض إصدار لوائح 

. فترة محددة ال يجوز تجاوزها وذلك تحت إشراف ورقابة السلطة التشريعية المختصة أصًال بالتشريع
ء على نص في القانون يسمح للرئيس اإلداري أما التفويض اإلداري فيتم داخل الجهاز اإلداري بنا

بتفويض جزء من اختصاصه إلى أحد مرؤوسيه تسهيًال لحسن سير العمل اإلداري وزيادة فاعليته 
يشار . حول هذا الموضوع أرجو الرجوع إلى د. وتقديم الخدمات لمستحقيها بيسر ودون إبطاء

شريعية في جمهورية مصر العربية والمملكة عبدالهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض االختصاصات الت
  .، وما بعدها44، ص1982األردنية الهاشمية، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة 

التقسيمات اإلدارية في المملكة : "على ما يأتي 1952ممن الدستور األردني ) 120(تنص المادة ) (13
إدارتها وكيفية تعيين الموظفين األردنية وتشكيالت دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومناهج 

وعزلهم واإلشراف عليهم وحدود صالحياتهم واختصاصاتهم تعيين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء 
  ". بموجبه الملك

، مادة 124، مادة 120، مادة 114 مادة وهي المفعول النافذ األردني الدستور حول نصوص راجع) (14
 التوسع يجوز ال بانه بالمقابل تعني وهي التنفيذية، سلطةلل محددة تشريعية صالحيات أعطت التي ،125

  .التنفيذية للسلطة غيرها اخرى استثنائية تشريعية سلطات ومنح تفسيرها في

مروان  .دو المشهداني محمد. د إلى الرجوع ارجو عام بشكل التشريعي التفويض موضوع حول) (15
  .بعدها وما ،117 ص ،2009 البحرين، معةجا الحقوق كلية البحريني، الدستوري القانون المدرس،
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التشريعية  االختصاصات لتفويض التطبيقية الجوانب الهادي، عبد بشار .د :إلى ارجع الموضوع هذا حول) (16

 ،1982 مقارنة، تحليلية تأصيلية دراسة الهاشمية األردنية والمملكة العربية مصر جمهورية في واإلدارية
  44.ص

 القيادات ودور اإلداري التطوير فلسفة الطيب، ابشر حسن .د :انظر عام كلبش الموضوع هذا حول) (17
 الثاني المجلد عمان، اإلدارية، للعلوم العربية المنظمة ،لإلدارة العربية المجلة فعاليته، تحقيق في اإلدارية
  .5 ص ،1988 الثاني، العدد عشر،

 القانون في التفويض حسن، الفتاح عبد .د إلى الرجوع ارجو الموضوع هذا حول التفاصيل من لمزيد) (18
 إبراهيم محمود .د بعدها، وما 68 ص ،1971 القاهرة العربية، النهضة دار العامة، اإلدارة وعلم اإلداري
  .بعدها وما 352 ص ،1979 القاهرة، العربي، الفكر دار ،مقارنة دراسة اإلداري التفويض نظرية الوالي،

 64 / 4955 رقم قضية ايضا وكذلك (1098) ص 22 لسنة (10) عدد قابةالن مجلة ،74 84 رقم قضية) (19
  504.ص 4 السنة (10) عدد النقابة مجلة

 ال التفويض قيام واثناء األصيل بان ترى أنها إذ أعاله المبين الرأي عكس ترى أخرى نظر وجهة هناك) (20
 المفوضة باعمال القيام أراد ما ذاإ عليهو اقائم التفويض ما دام المفوضة االختصاصات ممارسة حق يملك

 وأنا .رجعي باثر ال للمستقبل نافذة قرارات بموجب األعمال هذه بممارسة يقوم ثم اوال التفويض يلغي أن
 الوالي، إبراهيم محمود .د راجع الموضوع هذا حول ،أعاله المبينة لألسباب األولى النظر وجهة مع بدوري
  بعدها وما 410 ص السابق، المرجع

  .379 ص ،15 السنة ،4 عدد المحامين نقابة مجلة ،66 /125 رقم قضية) (21

لسنة  26بموجب القانون رقم  1965لسنة  10تمت إضافة هذه المادة إلى قانون اإلدارة العامة رقم ) (22
 1003، ص3/5/1965الصادر بتاريخ  1856المنشور في عدد من الجريدة الرسمية رقم  1965

مما ورد في أي تشريع آخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في بالرغم : "وهذا نصها
الجريدة الرسمية أن يفوض أي محافظ ببعض الصالحيات المنوطة بالوزير بموجب أحكام أي قانون 

  ...".أو نظام إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك

 أن الوزراء الرئيس - أ :يأتي ام على 2013 لسنة 82 رقم المدنية الخدمة نظام من 181 المادة تنص) (23
 أن لوزيرل -ب عالقة ذي وزير أي إلى النظام هذا أحكام بمقتضى اليه المخولة الصالحيات من أيًا يفوض
 كبار من أي إلى أو العام األمين إلى النظام هذا أحكام یبمقتض اليه المخولة الصالحيات من أيًا يفوض
   "األلوية او المحافظات او المراكز في الدائرة موظفي

 من أو الصحة لوزير يجوز :يأتي ما على 1953 لسنة 16 رقم والصناعات الحرف قانون من 6 المادة تنص )(24
 يرفض أن خطيا عنه ينيب من او العام األمن ولمدير الختصاصه منطقة ضمن البلدية طبيب او خطيا ينيبه

 بأية يلحق أن أو مصنفة هفحر اية رخصة لتعاطي أية على الموافقة القانون هذا الرابعة من المادة بمقتضى
   .الطمأنينة العامة أو العامة الصحة على محافظة خاصة ًاشروط مصنفة حرفة
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 سنة كل لجانا المتصرف يعين :يلي ما على تنص 1955 لسنة 4 رقم للبلديات المالي النظام من 169 م) (25

 هذه تقارير وترسل البلديات مجالس رؤساء حيازة في هي التي البنك أرصدة ومراجعة النقود لتعداد
  .التعداد حين البنك رصيد عن البنك مدير من مصدقة بشهادة المتصرف إلى اللجان

 :يلي ما على العامة اإلدارة لقانون معدل قانون 1989 لسنة 39 رقم المؤقت القانون من 5 المادة نصت) (26
 أي ممارسة الوزراء رئاسة لشؤون وزراء الدولة من وزير أي أو نوابه من لرئيس الوزراء يفوض أيا

 بمقتضى له الصالحيات الممنوحة باستثناء نظام أو قانون اي في عليها المنصوص هصالحيات من صالحية
  .الدستور أحكام

 أكثر أو لجنة يؤلف أن العام للمدير يجوز :تنص 1964 لسنة 25 رقم الحل ضريبة قانون من (2) المادة) (27
 رأى إذا التقدير مراحل من مرحلة أية في فيها والفصل قضايا المكلفين في للنظر التقدير والحموري من
 مأمور عن صادرا قرارا الحالة هذه في اللجنة تصدره الذي القرار ويعتبر تقتضي ذلك العمل مصلحة أن

  .القانون هذا الحكام بمقتضى التقدير

 وكيل تنسيب على بناء للوزير يجوز": تنص 1966 لسنة 23 رقم المدنية الخدمة نظام من (75) المادة) (28
 الدائرة ضمن وظيفة أو مهمة أية بأعباء للقيام األول فنالص موظفي من موظف أي ينتدب ان الوزارة

 مهمة اية بإعباء القيام الثاني فنالص موظفي من موظف يأ ينتدب أن الوزارة لوكيل يجوز كما المختصة،
 المحافظات في الدوائر رؤساء إلى الصالحية هذه يفوض أن اممنه وألي ختصة،الم الدائرة ضمن وظيفة أو

  ".الواحد اللواء أو المحافظة ضمن الندب قرارات واأللوية التخاذ

عبد . وما بعدها، د 266إبراهيم عبدالعزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، مرجع سابق، ص. د) (29
اإلداري، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، المهدي مساعدة، جوانب قانونية في التفويض 

  .32، ص1989، 44الرياض، العدد، 

 اإلدارية اإلصالح في التفويض أثر زيد، ابو الحميد عبد محمد .د :راجع منه والحكمة التفويض مزايا حول) (30
 احكام الظاهر، ليلخ خالد .د :أيضا راجع ،55 -49 ص سابق، مرجع العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة

  .5بحث غير منشور، ص اإلداري، التفويض وشروط
 العربية، لنهضة دارا مقارنة، دراسة اإلداري، اإلصالح في التفويض أثر زيد، أبو الحميد عبد محمد) (31

  1977.ةالقاهر

 ،عامةاإلدارة ال مجلة ،العراقي والمصري اإلداري النظام في االختصاص تقويض احمد، سعيد محمد .د) (32
  .بعدها وما ،1ص ،1968 لعام الرابع العدد

  .2محمد سعيد أحمد، نفس المرجع، ص. د) (33

محمود إبراهيم الوالي، نظرية . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أرجو الرجوع إلى د) (34
محمد عبدالحميد أبو زيد، . وما بعدها، د 444التفويض اإلداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص

  .وما بعدها 49ر التفويض في اإلصالح اإلداري، مرجع سابق، ص أث
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، قانون معدل لقانون اإلدارة 1989لسنة  39أ من القانون المؤقت رقم / 5ارجع إلى نص المادة  (35)

  .العامة، المشار إليها سابًقا

النامية،  الدول في يكون ان يجب لما جديدة ممارسات نحو التفويض السلمان، مسجا فوزي .د راجع(36)
 من بعدها وما 4ص إلى ارجع. 7 -6 ص ،1983 الرابع، العددالسابع،  المجلد لإلدارة، العربية المجلة

  .البحث هذا

  .86توفيق رمزي، مذكرات في علم اإلدارة العامة، ص. د (37)

تكون جميع : "والتي تقضي بما يلي 2013من نظام خدمة المدينة لسنة  181انظر نص المادة  (38)
، الجريدة الرسمية 2013لسنة  82، نظام الخدمة المدنية رقم "حيات المفوضة محددة وخطيةالصال
  .5630، ص29/12/2013، تاريخ 5262رقم 

إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، مرجع . حول هذا الموضوع أرجو الرجوع إلى د (39)
  .273ص - 254سابق، ص

 التي الوسائل لقتيخ أن األصيل بإمكان أن إذ المرجوة النتائج أحيانا حققي ال قد اإلجباري التفويض أن (40)
 بعض اقتناع بعدم القول فان ذلك ومع .أعماله على المرؤوس وافشاله أو عرقلة التضييق خاللها من يمكن
 سلوكهم وتغيير القادةعن طريق تحفيز هؤالء  معالجته يمكن قد التفويض بضرورة اإلداريين القادة
 لم وإذا الخارجية الداخلية والمؤتمرات التدريبية الدورات منها متعددة بأساليب التفويض تجاه بيالسل
 حسب أو فعال اثر ذات عالجية القرارات واتخاذ العام الصالح تغليب من بد فال الوسائل نفعا هذه تجد

  .العمل مقتضيات

  .وما بعدها 154، ص1977حسن أحمد توفيق، اإلدارة العامة، القاهرة، . د (41)

، دار النهضة 2بكر القباني، اإلدارة العامة جزء . لمزيد من المعلومات حول وسائل الرقابة انظر د (42)
؛ أحمد رشيد، نظرية اإلدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 170، ص1970العربية، القاهرة، 

  .وما بعدها 91، ص1968

  .444، ص1967ة، دار المعارف بمصر، اسماعيل مقلد، اإلدارة العام. د (43)

 القانون في التفويض ،حسن الفتاح عبد .د :إلى ارجو الرجوع التفاصيل من ولمزيد الموضوع حول هذا(44)
   .بعدها وما 222 ص سابق، مرجع العامة، اإلدارة وعلم اإلداري

  .نفس المرجع، ونفس الصفحات (45)

إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، . جوع إلى دلمزيد من التفاصيل حول الموضوع أرجو الر (46)
  .261ص -242ص

. وما بعدها؛ د 355ابراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص. حول هذا الموضوع انظر د (47)
  .وما بعدها 444محمود إبراهيم الوالي، مرجع سابق، ص
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 بحقوقه اإلنسان دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد في ظل حتمية تمتع
 "دراسة تأصيلية تطبيقية من منظور أكاديمي حقوقي": األساسية

The Role of Legal Education in Anti-Corruption in the Light of the 
Inevitability of Basic Human Rights: "An Empirical, Applied Study 

from an Academic Legal Perspective" 
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  ملخص

تأصيلية، تسعى لتبيان دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد ضمن  يقدم البحث دراسًة أكاديمية
خاصة المقررات المتخصصة بشأن موضوعات النزاهة  إطار المناهج التدريسية المقررة في كليات الحقوق

والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمعوقات التي تواجه تدريسها في البلدان العربية المحسوبة 
بطبيعة الحال على الدول اآلخذة بالنمو ضمن أنماط ومستويات متدنية؛ ال زالت تجعل المواطن العربي 

  . ص في مركز المتأثر وليس غالبًا عنصرًا مؤثرًا في منظومة مكافحة الفسادعمومًا وطالب المعرفة باألخ

ولعل أكثر اإلشكاالت التي تواجه األستاذ الجامعي في هذا اإلطار تندرج حول كيفية بلورة أسس 
محددة المعالم لتحقيق التوازن الدقيق بين مكافحة الفساد وتمتع اإلنسان بحقوقه األساسية على اعتبار أن 

بكونها داًء خطيرًا ينهش النسيج االجتماعي من جوانبه الثقافية واالقتصادية لحاجة لمكافحة ظاهرة الفساد ا
والسياسية؛ ال يمكن أن تنتج آثارها القانونية الفعالة دون مراجعة العالقة بين مكافحة الفساد وحقوق 

اتخاذ تدابير غير مدروسة النتائج  اإلنسان، سواء لناحية تحسين مستوى الحق المقدم لإلنسان أو لتجنب
تؤدي إلى تجاوز أجهزة الدولة لحقوق اإلنسان خاصة األساسية منها، وهي حقوق حتمية بطبيعة الحال 

  .وجدت مع وجود اإلنسان وتمتعه بالكرامة اإلنسانية

وضمن األفكار المتقدمة؛ سنبين كيف يمكن أن تساهم أساليب التدريس المتطورة للمقررات 
صصة بمكافحة الفساد في معالجة الكثير من النقاط التي كانت تعتري وسائل مكافحة الفساد والتي المتخ

غالبًا ما كانت موضع انتقاد من النواحي القانونية؛ لكونها لم ُتغلف ضمن اإلجراءات المتفقة مع مقتضيات 
شكلية تفتقد إلى حقوق اإلنسان، بحيث أضحت غاية مكافحة الفساد في بعض المواقف؛ مجرد هياكل 

  .اآلليات الفعالة واإلجراءات اآلمنة

  .التعليم القانوني، مكافحة الفساد، حقوق اإلنسان، كليات الحقوق: الكلمات المفتاحية

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .فلسطين األهلية، بيت لحم، فلسطينأستاذ القانون العام المساعد، جامعة    *
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Abstract 
This research presents an empirical, academic study to illustrate the role of legal 

education in anti-corruption within the framework of the educational curricula that are 
applied at the faculties of law, particularly the courses specialized in the integrity, 
transparency, accountability and anti-corruption issues; and the obstacles that face their 
teaching in Arab countries that are considered naturally as developing countries within 
low patterns and levels; that still make the Arab citizen in general and the knowledge 
seeker in particular in the position of the influenced rather than an influential element in 
the anti-corruption system. 

Perhaps the most serious problems faced by the university professor in this 
framework are how to crystallize the foundations of specific parameters to achieve a 
delicate balance between anti-corruption and the enjoying basic human rights, taking in 
consideration that the need to fight the corruption phenomenon as a serious ailment that 
tears the cultural, economical, and political aspects of the social fabric. Their effective 
legal consequences cannot be achieved without reviewing the relationship between anti-
corruption and human rights, whether towards improving the right which is presented to 
human beings or to avoid taking measures without studying their consequences that lead 
to surpassing the human rights state institutions in particular the basic rights, which are 
naturally inevitable found with the existence of human beings and their enjoyment of 
human indignity,  

In the presented ideas, we shall display how the developed teaching methodology of 
the courses specialized in anti-corruption may approach a lot of issues that used to inflict 
the anti-corruption methods that were under criticism from legal perspectives since they 
were not enveloped within the procedures that were compatible to the human rights 
issues, so that they became the objective of anti-corruption in some positions, as merely 
formative patterns that lack effective mechanisms and safe procedures. 
Keywords: Legal Education, Anti-Corruption, Human Rights, Faculties of Law. 

  

  المقدمة

الفساد المصدر الرئيس إلخفاق مسيرة الحفاظ على حقوق األفراد وحرياتهم في أي  يعد
مجتمع من المجتمعات، ففي ظله تتضاءل قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة 

األعظم من الموارد  السواد برفاهية المواطن وتأمين المساواة وتحقيق العدالة، فيلتهم الفساد
المخصصة لتمويل برنامج التنمية وخططها، بما يؤدي إليه ذلك من إفراغ كل مخططات اإلصالح 

  .)1(من محتواها، نتيجة تراجع سيادة القانون

لذلك فإن محاربة هذه الظاهرة واجتثاثها يتطلب إعادة بناء وهيكلية جديدة على مختلف 
لعام والثقافة السائدة ووسائل اإلعالم، المستويات، بدءًا من التربية والتعليم والفهم الشعبي ا
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وانتهاء بالقوانين وتغييرها وفرض المساواة بقوة القانون وإلغاء االمتيازات وضمان استقالل 
  .)2(القضاء وإطالق يده في تحقيق العدالة وتوسيع مداها

ي واقع حقوق اإلنسان في بلداننا العربية يواجه تحديات كبيرة ال سيما ف ومن المعروف أن
إطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويعزى ذلك في الحقيقة بسبب تفشي الفساد 

فالدولة بعد أن أهملت أو قللت من أهمية ضمن هياكل القطاعيين العام والخاص على حد سواء، 
تكز الشفافية والمساءلة التي تعتبر من المبادئ الرئيسة لنهج التنمية الذي يرمتطلبات النزاهة و

وجدت نفسها في حالة من الفساد واإلفساد وهدر لألموال العامة،  بدوره على حقوق اإلنسان؛
باإلضافة إلى عجز وتضخم في الموازنة العامة، والغرق في الدين العام، حتى بات القطاع العام 
 عاجزًا عن المضي قدمًا في تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمواطنين، وهو ما انعكس
تأثيره على مكونات المجتمع كافة ال سيما القطاع الخاص، مما جعل مصطلح الفساد يجسد كأكبر 
معوق لالنتفاع بحقوق اإلنسان، ومهدد حقيقي للتوزيع العادل للفرص والثروة في الدول النامية 

  . )3(وحتى في الدول المتقدمة

العديد من الدراسات إلى أن وفي إطار دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد أشارت 
مكافحة الفساد من قبل المؤسسة التعليمية هو أحد محددات جودة التعليم ونوعيته، وتزايد 
االهتمام البحثي إلثبات أن ارتفاع مستوى الفساد في مجتمع ما يؤثر سلبًا في معدالت االستثمار 

التعليم بالفساد من زاوية  والنمو االقتصادي؛ األمر الذي اقتضى تعرض بعض الدراسات لعالقة
  . دور التعليم في تحديد مستوى الفساد في المجتمع

وضمن ما تردد في اآلونة األخيرة من أن محاربة الفساد يمكن أن تتم بأسلوب غير مباشر 
أي تتبع مواطن (من خالل تغيير هيكلي في المجتمع نفسه، وال تقتصر فقط على الشكل المباشر 

؛ برز دور التعليم القانوني وما يتضمنه من برامج متخصصة تهدف إلى )داريةالفساد في السلطة اإل
، وبينت إحدى الدراسات أن االستثمار في التعليم ينخفض بشكل جوهري عندما )4(محاربة الفساد

، وأوضحت دراسات مماثلة أهمية التركيز على )الفساد المدرك(يكون الفساد في المستويات العليا 
وانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيزها؛ ألن ذلك يؤدي إلى تحول نظام التعليم االلتزام بالق

  .)5(العالي نحو التوازن الحركي بين الجودة العالية للتعليم والكلفة المخفضة للفساد

والحقيقة أن المعيقات التي تفرزها ظاهرة الفساد، ُتلقي بظاللها على الحرية ذاتها وإشكاالتها 
أول خرق لألمر اإللهي، وبدأت رحلة الحياة على األرض ليتحمل فيها اإلنسان منذ أن كان 

مسؤولية اختياره لحريته، بحيث أصبح من الصعب الحديث عن حرية حقيقية، وصار الكالم عن 
  ).6(الحقوق في نظر الكثيرين نوعًا من الطوباوية أو السفسطة القانونية الالمجدية
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لعالقة بين مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان من المسائل لذلك ال زال البحث عن حقيقة ا
جانب دون الجوانب األخرى، وحقوق اإلنسان في  الشائكة، فليس سهًال تناول موضوع الحرية من

شكل دون األشكال المختلفة، وال بد أيضًا الربط في هذا اإلطار بين الحرية والحق؛ ألن كل 
  . ق هو هدر لحريةانتقاص للحرية هو انتقاص لحق وكل هدر لح

وهكذا فإن موضوع الدراسة يطرح إشكاالت متفرعة، وهو مليء بمظاهر الغموض وليس من 
السهل أن نقرر من أين نبدأ وكيف نقسم محاور البحث؛ ألنها تتداخل فيما بينها تداخًال ال يجعل 

شأن طبيعة الفصل بينها إال فصًال منقوصًا، وأصعب من ذلك أن نحدد مواقف نهائية حاسمة في 
الحرية وعالقاتها الجدلية بالفساد دون التطرق لواقع التعليم القانوني ودوره الوقائي في خلق جيل 

  .مناهض لظاهرة الفساد

وعلى غرار موضوعات مكافحة الفساد، فإن الحق والحرية يرتبطان بالضرورة مع دائرة 
والحقيقي للحرية إنما هو الثقافة األوضاع التاريخية والسياسية واالجتماعية، فاإلطار الطبيعي 

، كما أن كفالة وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحرياته تعتبر من مكونات جوهر القانون؛ )7(بأكملها
   .)8(الذي هو بحد ذاته تنظيم عادل للمجتمع يكفل حريات األفراد ويحقق الخير العام للجميع

ت حقوق اإلنسان وتطبيقها هو المركز ن الكفاح من أجل تثبيإوليس من قبيل المبالغة القول 
في جميع األوطان الذي دارت حوله كافة محاور حركات التحرر في تاريخ المجتمعات البشرية، ف

وعلى امتداد المراحل التاريخية المختلفة؛ كان وما زال سعي اإلنسان إلى إقرار حقه في الوجود، 
، وهو ما توج )9(مركزًا للنضال البشري وما ترتب على هذا الحق األصلي من حقوق فرعية، يمثل

نها بإصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أقرته على طريق تقنين حقوق اإلنسان وتدو
وهي خطوة جاءت تعبيرًا عن م، 1948الجمعية العامة لألمم المتحدة، في العاشر من ديسمبر 

الحياة الدولية، بات يلعبه التنظيم  ، وما يعنيه ذلك من دور جديد في"عصر التنظيم الدولي"
  .)10(الدولي، ممثًال في األمم المتحدة، ووكاالتها المتخصصة، والمنظمات الدولية اإلقليمية

أهمية وإذا انتقلنا من التعميم إلى التخصيص، وفي عبارة أخرى إذا تناولنا بوجه خاص 
الدارسات والتقارير المعنية  دراسة العالقة بين مكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان؛ سنجد

   :)11(أظهرت جوانب هذه العالقة من ناحيتين أساسيتين

انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن فعل الفساد، سواء كان يشكل هذا الفعل : الناحية األول
جرمًا معاقب عليه جنائيًا أم فعًال يندرج ضمن المفهوم الشمولي لظاهرة الفساد بشتى أنواعها 

  .لمختلفةوصورها ا
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انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن التدابير واإلجراءات المتخذة لمكافحة : الناحية الثانية
وصوًال إلى بنية قانونية مكتملة الفساد، فهنا تأت الحاجة إلى خلق توازن دقيق في هذه المجاالت؛ 

لعملية المفضية لمحاربة األركان، معترفًة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، باعتبارها من مكونات ا
ال سيما أن من شأن مكافحة الفساد أن تؤدي بالنتيجة إلى تحسين مستوى الحق المقدم الفساد، 

اإلنسان المختلفة بأعلى مستوى دون تجاوز أو تسويف لإلنسان وتمكين الدولة من إعمال حقوق 
  .أو مماطلة

  :مشكلة الدراسة

يتم البحث في عالقة تتسم بالتوافق  أنلفساد في مجال مكافحة ا دائمًا المعهود من ليس
تحليل الجوانب المرتبطة بالفساد في ظل  تفرض لكن مقتضيات التطور ،والتناقض في آن واحد

واستشراف آفاق هذه العالقة وتطورها في العصر المتغير  األساسية بحقوقه اإلنسان تمتعحتمية 
العام بترسيخ مفاهيم العدالة  الصالح نحو تنصب أن -حتمًا المفترض من - الذي نعيشه، لغايات

 دون الطريق من البحث هذا ولوج يتم أن المشكلة لكن ،)وغيرها(والمساواة والنزاهة والشفافية 
اللذين أصبحا من الموضوعات  المجالين خصوصية كال لناحية متأنية ودراسة مسبق تخطيط

البشرية  البيئة عن الناتجة لمشكالتا المحورية ذات االهتمام الدولي، ال سيما نتيجة طبيعة
  .، واختالفها بحسب ظروف الزمان والمكانالمستهدفة

بمحاولة تحديد طبيعة العالقة بين مكافحة الرئيسة  الدراسة مشكلة تجسيد يمكن وهنا
الفساد وحقوق اإلنسان في إطار دور التعليم القانوني بمد جسور الترابط، وإحداث حالة من 

المقبول في ذهن طالب المعرفة حول استخدام األساليب القانونية المتطورة للحد التوافق العلمي 
من ظاهرة الفساد، وهذا الطرح يستلزم البحث عن أنسب األساليب التدريسية المالئمة والتي قد 
تنفرد بخصوصية تجعلها تختلف في التطبيق عن باقي تخصصات العلوم اإلنسانية بما في ذلك 

  . ا في المقررات التقليدية لبرنامج الدرجات الجامعية في تخصص القانونالطرق المعمول به

  :أهداف الدراسة

ال يرمي إلى جرد كل التخصصات القانونية المرتبطة  الدراسةإن الهدف األساس لهذه 
بتدريس مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، أو استعرض لمفردات حقوق اإلنسان وحرياته 

ل تسعى إلى تحليل بعض الجوانب القانونية المتصلة بتشخيص الوضع الراهن المتعددة، ب

س مكافحة الفساد في الجامعات العربية، وخصوصًا لدى كليات الحقوق، في ظل أهمية لتدر
تحديد العالقة بين التعليم وظاهرة الفساد واستيعابها بما قد يساعد صانعي القرار ومن يمارسون 

خدام أساليب تدريسية فعالة، تأتي كأدوات وقائية للسيطرة على ظاهرة مهنة التدريس على است
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المجتمع، مع إبراز بعض نواقص هذا التدريس ومحاولة وضع تصور ما؛ لما ينبغي أن  الفساد في
 .يكون عليه الدور المنوط بالتعليم القانوني في محاربة الفساد

  :منهج الدراسة وتقسيماتها

المثارة بين  لمفردات العالقة العلمية القانونيةر القانوني الناظم اإلطاانطالقًا من توضيح 
واآلثار المتبادلة بينهما؛ سيتم إتباع المنهج التحليلي التأصيلي وحقوق اإلنسان  ظاهرة الفساد

النظرية للتعليم القانوني ودوره المنشود في مكافحة  التطبيقي عبر التحليل القانوني للجوانب
، كل ذلك في إطار األساليب المالئمة لتدريس مقرر مكافحة الفسادعن أفضل  ضمن البحثالفساد 

تأتي كمحاولة لتقييم األساليب واألدوات العلمية  ،حقوقيقراءة علمية نابعة من منظور أكاديمي 
  . المستخدمة في تدريس مقرر مكافحة الفساد

   :وبناًء على ذلك؛ سيتم تقسيم موضوعات الدراسة على النحو اآلتي

  .الجوانب النظرية للتعليم القانوني ودوره المنشود في مكافحة الفساد: األولالمبحث 

  .أساليب تدريس مقرر مكافحة الفسادخصوصية : الثاني المبحث

  .اإلطار القانوني للتأثيرات المتبادلة بين حقوق اإلنسان وظاهرة الفساد: الثالث المبحث

  القانوني ودوره المنشود في مكافحة الفساد الجوانب النظرية للتعليم: األول المبحث

متفق عليه بين الباحثين، حيث يرجع ذلك إلى الطبيعة المعقدة  ليس للفساد تعريف واحد
لظاهرة الفساد وارتباطها بعوامل متعددة، اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، وهو ما يعكس صعوبة 

ذلك هنالك بعض التعريفات التي حازت  ، وعلى الرغم من)12(مكافحة الفساد على كافة األصعدة
والتي بمعزل عن الخوض في مجال سردها أو ، )13(قبوًال كبيرًا وأصبحت تستخدم على نطاق واسع

إبراز االنتقادات الموجهة إليها؛ فإنه يمكن وصف الفساد بأنه انحراف في االلتزام بالقواعد 
على القانون وعلى القضاء؛ بكونه ظاهرة  القانونية، مما جعل اإلجماع منعقد على أن آثاره مدمرة

يمكن أن يظهر بحاالت مختلفة وصور متعددة،  )14(فردية واجتماعية واقتصادية وقانونية وأخالقية
مع األخذ بعين ، )15( منها المنظورة بنتائجها المباشرة، ومنها غير منظورة بنتائجها غير المباشرة

اط مباشر بين فعل الفساد وما يترتب عليه من منفعة، االعتبار أنه قد يصعب التأكد من وجود ارتب
ال سيما في الحاالت التي يتأخر فيها دفع مقابل الفساد بعض الوقت أو في الحاالت التي يكون 

سوق "فيها فعل الفساد من قبيل تكوين رأس المال االجتماعي، فتنشأ في بعض األحيان ما يسمى 
من الصعوبة التعرف على الفساد ومعاقبة أطرافه؛ ألنه للخدمات المتبادلة، وهنا يكون " الظل

سيكون من الصعب التمييز بين الخدمات المشروعة وتلك التي تتم مقابل خدمات أخرى تدخل في 
  .)16(نطاق دائرة الفساد
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وفي ظل االختالف المتقدم حول التعرف على الفساد بمعناه الواسع العريض، فإنه ال يختلف 
ال مجال لم والتعليم في المجتمع، وما لرسالة التعليم من أهداف نبيلة وسامية اثنان على أهمية الع

في مجاالت مكافحة  لكن هذه األهمية تلعب دورًا دقيقًا ومحوريًا لحصرها وتعدادها بأسطر قليلة،
الفساد؛ فالتربية تخلق التنشئة الصحيحة بما يسمح ببناء الشخصية المتوازنة لتصبح عنصرًا فاعًال 

المجتمع من حيث خصائصها وعبر التهيئة لمستوى علمي خالق ومبدع، ويتحقق ذلك من في 

ال األمرين لإلنسان کخالل عالقتها بالممارسة الديمقراطية لدور الفرد عند الرشد، بحيث يسمح 
الواعي بأن يساهم في حماية بلده من الفساد؛ فيتحول دوره إلى عنصر إيجابي في خلق بيئة 

ة والقانون؛ بما يؤدي إلى إيجاد مجتمع ناهض يغير واقعه والواقع اإلنساني المحيط محصنه بالعدال
  .به لما هو أفضل

وإذا كان األمر على هذا النحو من األهمية، فإن األهمية تبدو أكثر إلحاحًا في مجال التعليم 
ء الدولة القانوني؛ وذلك بحسبان أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة، وأن وفا

بتوفير العدالة لكل مواطن ليس أصعب التزاماتها فحسب؛ بل هو أقدس تلك االلتزامات، حيث بقدر 
وفائها به بقدر ما يكون والء المواطن لوطنه، وكلما أحسنت أداءها؛ كلما اشتد اإلحساس 

الوقت  في -باالنتماء والوفاء والتفاني في سبيل الوطن، فضًال عن أن قوة الدول أصبحت تقاس 
بمدى توفير الحرية والعدالة لمواطنيها، وهو ما يرتبط دومًا بمستوى المحافظة على  - المعاصر 

حقوق األفراد وحرياتهم من ناحية والتمسك بالعلم والمعرفة والقيم والتقاليد العريقة والراسخة من 
  . )17(ناحية أخرى

قانوني ضمن ما ندركه من أفكار وفي هذا المجال سنحاول تناول الجوانب النظرية للتعليم ال
وضمانات استقالليته بما يمكنه من ممارسة التعليم القانوني مفردات  علمية قد تساعد في التعرف
التأثيرات المتباينة  نتائجها العملية في تحديدوهي معطيات ستساهم  دور فعال في مكافحة الفساد،

  .بين التعليم والفساد واآلثار الناتجة عن ذلك

  :وضمانات استقالليتهالتعليم القانوني مفردات : لب األولالمط

الثقافة القانونية أمرًا جوهريًا ومطلبًا حيويًا في حياة كل أمة، وبغيرها لن تستقر  تعد
وال نعني بالثقافة القانونية في هذا المجال لونًا خاصًا من أنواع المعرفة، وإنما . ألفرادها حياة

عالقات الناس المختلفة وترسخ في نفوسهم وتنطبع في وجدانهم،  نقصد بهذا قواعد عامة تحكم
ويشعرون بأن الخروج عليها يهددهم في أمنهم واستقرارهم، وهذه الثقافة القانونية هي التي 

  . )18(يصيغها المشرع في أحكام على صورة مواد مبسطة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة
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الرئيسة التي يمكن أن تصوغ الوعي االجتماعي  والنظام التعليمي باعتباره أحد القنوات
يفرز موقعًا متميزًا للتعليم القانوني ليمارس ، وتدربه على حماية مرتكزات الحياة اإلنسانية الحقيقية

غير تقليدي في التنوير لحقوق اإلنسان والتثبيت لها ضمن آفاق الفكر ومكنون السلوك  ًادور
ليم القانوني يرتبط بفهم اجتماعي متكامل، وبالذات بمفاهيم االجتماعي، فالتعليم وتحديدًا التع

الخصوصية والهوية والمواطنة والوطنية، وغيرها ممن يمكن استحضاره في هذا المقام، مما 
  .)19(يعطيه مكانة محورية في الخطاب التربوي المعاصر والدولة الوطنية الحديثة

رئيس للتنمية البشرية؛ فإن تطوير قطاع وفي ذات السياق، ومن منطق كون التعليم المنفذ ال
التعليم القانوني في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية وما يترتب عليها من نتائج؛ أصبح يدور 
حول إكساب طالب المعرفة القدرة على اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا 

رة قادرة مكافحة الفساد، وهو األمر الذي يستوجب وتنمية المهارات، بحيث نكون أمام شريحة مؤث
  .)20(ضرورة إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية والمقررات الدراسية في هذا القطاع

لذا برز في اآلونة األخيرة مفهوم نقدي للتعليم يتجاوز الرؤية االختزالية التي تقوم على 
يدية؛ ليدخل التعليم بثوبه الجديد ضمن خيوط المنظور االقتصادي، يستهدف تجاوز الرؤية التقل

شبكة معقدة ومؤثرة من العوائق التي تتناقض مع قيم المواطنة ومبادئ الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان وحرياته وكل مقومات مجتمع سيادة القانون، كالرشوة والمحسوبية واألنانية واالنعزالية 

لعقبة الكبرى في مسار التحول الحداثي في وتقديس المصلحة الخاصة، والتي ال تزال تشكل ا
مجتمعاتنا العربية، فيأتي العمل األكاديمي ليساهم في توفير مناخ التبلور ضمن ثقافة علمية 

، ليصبح طالب المعرفة منخرطًا في اهتمامات مجتمعه "مواطنة عضوية صالحة"جديدة تشكل 
  .)21(السياسية واالجتماعية والحضارية

من المفترض أن تكون رسالة التعليم نقية خالية من أية شوائب،  األفكار؛وضمن هذه اآلراء و
تحاكي الواقع كما هو كائن دون تهميش أو تهويل، ال سيما أن العمل األكاديمي هو عمل نبيل 
وسامي، واألستاذ األكاديمي يعد، بدون أدنى شك، منبع الفكر والقيم، وصاحب رسالة عظيمة، 

ألعراف واألصول كافة، أسمى معاني التقديس واالحترام، وليس أدل على أفردت لها التشريعات وا
ذلك تنبه القضاء اإلداري في معظم الدول لحساسية هذه المسألة عند نظر المنازعات المطروحة 
عليه، من ذلك نستشهد بحكم للمحكمة اإلدارية العليا المصرية التي وصفت أهمية مرفق التربية 

رجال التعليم وهم الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق إن :" والتعليم بالقول
مستوى الشبهات والريب، ويجب عليهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل وأسماها، وأن يبتعدوا عن كل 

السلوك القويم، حتى يكونوا موضع ثقة طالبهم وذويهم، ومن ثم تدق موازين الحساب ما يحرج 
   .)22("بالنسبة لهم
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 ،)23(الدور الفكري والعلمي لألستاذ الجامعي في مكافحة الفساد النظر حول أهمية وبتدقيق
يالحظ أن هنالك عقبات تقف حائًال أمام ممارسة هذا الدور بالشكل المطلوب، لعل أهمها يرتبط 
بمستوى األداء األكاديمي الذي يدور وجودًا وعدمًا مع كفالة حرية الرأي والتعبير كمقدمة حتمية 

  ". الحرية تخلق اإلبداع"ز واإلبداع في أداء العمل، إعماًال لحكمة المبدأ األصولي للتمي

 )24(فمن المسلم به أن حرية الفكر تعد أهم ضمانات التعليم الموضوعي، المحايد والنزيه
وهو ما يجعل النظرة لدور السلطة العامة في تنظيم ممارسة الحرية، على أنها ليست سوى وسيلة 

، )25(نهائي يتمثل في وجود الحرية وضمان ممارستها وفق أحكام الدستور والقوانينلتحقيق هدف 
لذلك نشاهد األستاذ الجامعي يفلت من الخضوع لواجب الطاعة في إطار عملة المعقد 

بصرف النظر عن مسماه الوظيفي ودرجته العلمية (، بحيث ال يجوز للرئيس اإلداري )26(والحساس
جب الطاعة الرئاسية فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية، خصوصًا فيما التذرع بوا) أو اإلدارية

  . يتعلق بتحديد مضمون اللقاءات العلمية

 تدور بعينها؛ محددة مجاالت في تشريعيًا رسمت قد العالي التعليم وإذا كانت أهداف قطاع
 هذا خارج لقانونيا التعليم فإن المحلي، المجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم حول إجماًال
 دورًا ويلعب المجتمع، في والسياسية واالجتماعية االقتصادية لإلبعاد انعكاسًا يعد التقليدي اإلطار

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال . )27(الفساد ومحاربة االجتماعي الحراك عملية في الحيوية بالغ
ة محاولة لمقاومة الفساد، ويتعين المجتمع المدني عمومًا الذي يعد دوره عنصرًا أساسيًا في أي

عليه أن يتعاون في ذلك مع كل من الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أنه يستطيع أن يقوم بأدوار 
معينة بصورة أكثر فعالية، مثل المراقبة واالنتقاد واإلبالغ عن ممارسات الفساد، وكذلك إعالن 

  . )28(المعلومات ونشرها

المعقدة الواقعة على مؤسسات التعليم العالي بتحقيق أهداف  وإنطالقًا من طبيعية المسؤولية
التعليم العالي ومخرجاته، فإنه ينبغي على نفس النسق أن تولي هذه المؤسسات اهتمامًا جادًا 
بمكافحة الفساد، سواء من خالل المنظور التوعوي بتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه االهتمام 

فساد، أو من خالل تركيز االهتمام بالمنظور اإلنتاجي لقدرات بخلق جيل واعي قادر على مكافحة ال
الموظفين وتنميتها، وكذلك من حيث المنظور أالبتكاري واإلبداعي وترسيخ مفهوم القدرة على 
تحمل المسؤولية، وما يرتبط بكل ذلك من تحقيق مفاهيم المساءلة والشفافية والنزاهة، كمصلحة 

   .على تحقيق المناظير السابقة كافةنهائية مشروعة مرتبطة ومترتبة 

وغني عن البيان أن مؤسسات التعليم العالي، يفترض أن تدار جلها على أساس حكم القانون، 
ال سيما أنها تتميز بتكوين النخب التي تحتل مواقع قيادية في المجتمع والدولة، وتساهم في 

 السياسات رسم لها تأثير دقيق فيو، )29(تطوير المعرفة القانونية عبر طرائق متعددة ومتنوعة
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للدولة، فما يصيب مؤسسات التعليم العالي من تدهور قيمي وعلمي  الشمولية واإلستراتيجيات
وبحثي هو نتاج طبيعي لما يفرزه المجتمع من سلبيات في مواجهة العديد من القضايا المجتمعية، 

، وهو ما يفسر )30(ة في أساسهالذلك قيل أن العالقة بين الجامعات والمجتمع هي عالقة جدلي
على مرفق التعليم ذاته، بأجزائه ومكوناته الكلية، انعكاس آثار نشاط أي مؤسسة تعليمية 

  . الموضوعية منها والشكلية

من هنا تأتي أهمية التفكير المعمق حول التأثيرات المتباينة بين التعليم والفساد واآلثار 
أشارت العديد من البحوث العلمية لعالقة التعليم والفساد  الناتجة عن ذلك إيجابًا وسلبًا، فلقد

ضمن رؤى متباينة غير متماثلة، وامتدت جوانب النقاش فيها بشرح طبيعة ونوع ومستوى التعليم 
  . الالزم في مواجهة الفساد، وهذا ما سنتناوله اآلن في المطلب اآلتي

  :سادالتأثيرات المتباينة بين التعليم والف: المطلب الثاني

إن تحليل العالقة الدقيقة بين التعليم والفساد تقتضي التطرق إلى ما قام به برنامج األمم 
، باعتباره إحدى المنظمات الدولية الرائدة في مكافحة الفساد، الذي )UNPP(المتحدة للتنمية 

عند مكافحة الفساد ال يمكن أن يظل المواطنون مجرد طرف سلبي : "تتلخص رؤيته في اآلتي
فهذه الرؤية تقوم األسلوب الجديد . )31("متلق، فهم فاعلون أساسيون ومشاركون إستراتيجيون
وحاصل على based Approach - (Civic(في مكافحة الفساد، وهو أسلوب مبني على المواطنة 

  .دعم متزايد من جانب المبادرات الدولية لمكافحة الفساد

ية لمكافحة الفساد لم تحقق سوى نجاحات بسيطة أن البرامج التقليد )32(لذلك يرى البعض
في التطبيقات العملية، بينما التوجه نحو المواطنة، يعزز دور المجتمع في المراقبة، ويقترح البعض 

أن برنامج التعليم ال بد أن تشتمل على تعليم نوعي ومخصص في مجال مكافحة الفساد ) 33(اآلخر
المجتمع، كما ينبغي أن تغطي برامج التعليم سلسلة من  كهدف أول، للحد من احتماالت الفساد في

  . األنشطة التي تشجع مبدأ انتشار المعلومات وتزيد االنتباه اتجاه الوعي حيال الفساد

وهنا يجد بعض المراقبين تباينًا في تصور الباحثين لعالقة الفساد مع التعليم، وإن كان لهذا 
، ففي دراسة ُأجريت عن األسباب المختلفة للفساد )34(ملياالختالف ما يدعمه على صعيد الواقع الع

، تبين أن المجتمع المدني معبرًا عنه برأس المال البشري 1990- 1989في الفترة القصيرة 
، وأظهرت دراسة )35(ومستوى دخل الفرد ومؤشر الحقوق السياسية هو القادر على ضبط الفساد

راسة، ازدادت نسبة السكان الحاصلين على التعليم إلى أنه كلما ارتفع متوسط أعوام الد )36(أخرى
الثانوي والجامعي، وبالتالي ينخفض مستوى الفساد في المجتمع؛ ألن األفراد المتعلمين يمكنهم 
إدراك مفهوم الفساد في المجتمع والتأثير فيه كبحًا وتحجيمًا على مدار حياتهم، كما أشارت ذات 
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مواجهة الفساد من خالل الكشف عن مواطن الفساد وفضح الدراسة إلى تأثير حرية الصحافة في 
  . )37(المتعاملين به، وهي حرية ترتبط بشكل وثيق بأداء التعليم لدوره بحرية وإبداع

لكن وبالرغم مما سبق، فإن ما يثير المخاوف أن يتم استخدام المعرفة العلمية في ابتداع 
رت إلى األثر السلبي للتعليم على أساليب ملتوية لسلوك طريق الفساد، فهناك بحوث أشا

ُأستنتج منها أن زيادة التعليم ال تعني بالضرورة تراجع الفساد؛ على اعتبار أن زيادة  ،)38(الفساد
رأس المال البشري، وإن كانت تؤدي إلى زيادة كفاءة آليات الرقابة، والصحافة أو وجود نظام 

والمعرفة على ابتداع أساليب  الدراية حبقضائي مستقل؛ لكنها في نفس الوقت تزيد من قدرة صا
وهذا التخوف والذي يبدو  أكثر دهاًء للحصول على مقابل فعل الفساد، فتمر أفعاله دون عقاب،

أنه مبالغ فيه؛ ليس افتراضًا نظريًا، بل هو حقيقة موجودة ال ينكرها أحد، وتستخدم عدة أدوات 
  . )39(تعكس وترسم هذه الحقيقة المؤلمة

األمر، فإن االستنتاج المهم هنا؛ هو أن ما يحدثه التعليم من تغيرات في الفساد أيًا كان 
يعتمد على كفاءة المجتمع في مراقبة الموظف العام أو باألحرى كل من يمارس مهام السلطة، مما 
حدا بالبعض للتعليق بالقول أن العالقة بين التعليم بالفساد تحتاج إلى المزيد من الدراسة كونها 

  . )Non- monotonic()40(ل تأثيرات متباينة تحم

وال ريب أن المجتمعات الواعية تمتاز على طول التاريخ بسمة التعدد والتنوع في العنصر 
واالنتماء الفكري التي يجب الحفاظ عليها بدًال من أن تكون مسوغًا للبعض التخاذ الفساد وسيلة 

قافية وفكرية واحدة أن يكون موفقًا في له للصعود؛ فال يمكن تصور مجتمع وهو يحمل صيغة ث
مسيرة التقدم والعطاء، فالتنوع واالختالف أمر ينسجم مع طبيعة تكوين المجتمع القادر على 

 .)41(محاربة الفساد

وما نقول به بشأن محاربة الفساد يتقاطع مع كيفية الحفاظ على حقوق اإلنسان وحرياته؛ ألن 
على الممارسة الديمقراطية أو االقتراب من المثال الديمقراطي؛ أزمة الحرية تنبع بداية من القدرة 

فالوعي وحده ال يكفي؛ لكونه لم يتبلور بعد في مجتمعاتنا العربية بالمستوى المأمول؛ بل إن 
رسائل القمع تطورت، لدرجة أن الوعي الجماهيري أصبح موجودًا بالقوة وليس موجودًا بالفعل، 

ت االجتماعي، بالكبت السياسي، ولكن وسائل الهيمنة األيديولوجية، أي والجماهير باتت واعية بالكب
رسائل القمع المعنوي والفكري تطورت بشكل أن الجماهير ليس باستطاعتها أن تعبر عن إرادتها 
بحرية حقيقية رغم تغني األنظمة الحاكمة بقيم الديمقراطية ومبادئها على صعيد الفرد وعلى 

مفهوم الحرية فارغًا من المعنى، وهذا في الواقع حال محاربة الفساد  صعيد المجتمع، حتى أصبح
عندما تتوقف أساليب مكافحته على توفير التمكين االقتصادي للمواطنين دون توفير الضمانات 
الجوهرية الالزمة لممارسة الحقوق والحريات األساسية، مع أن المسألة تتجاوز ذلك إلى التمكين 
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الهوية "، وما يلوث "استعدادات السلوك غير الرشيد"حرير العقول من من السلطة ذاتها، وت
  . )42("المشتركة

ولكي ال يكون لكالمنا السابق صيغة الترف الفكري عديم األثر، فإنه ال مفر في المبحث القادم 
مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في الجامعات العربية، أساليب تدريس من تناول 

ل الماثلة أمام هذه الخطوة، فقد ظهرت بعض المساعي الحميدة لدى بعض الجامعات والعراقي
مكافحة "بالتعاون مع المؤسسات الرسمية واألهلية من أجل اعتماد مساقات أكاديمية حول 

في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما جرى بالفعل في دولة فلسطين من خالل إبرام " الفساد
ين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات التعليم العالي تضمنت بشكل أساس اتفاقيات تعاون مشترك ب

االتفاق على طرح مساق تدريسي يستهدف كافة طلبة البرامج العلمية، ومساق آخر مخصص 
  . )43(لطلبة كليات الحقوق

  أساليب تدريس مقرر مكافحة الفسادخصوصية : الثاني المبحث

طة بمكافحة الفساد، إال أنه تم تغييبها لفترة على الرغم من أهمية تدريس المفاهيم المرتب
طويلة في المقررات القانونية كتخصص قائم بذاته، وإن كانت ُتدرس في بعض الحاالت بشكل 
متشعب ضمن مقررات برنامج القانون، وذلك بحسب اهتمام األستاذ المكلف بالمادة ووعيه بأهمية 

ذلك ظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان يجب أن ل. نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد
ُتدرس موضوعات مكافحة الفساد ضمن مقرر مستقل، أم أن تدريسها من خالل فروع القانون كاف 
للنهوض بها؟ مع األخذ بعين االعتبار أن مساندة الشق األول من هذا السؤال وتدعيمه معناه 

على المستوى الدولي، وإن كانت تبدو خطوة  مسايرة األصوات الداعمة لمكافحة الفساد ال سيما
  ! غير كافية لوحدها

وفي واقع األمر، فإن التعليم القانوني في البلدان العربية بحاجة إلى مجموعة من التغيرات 
الجذرية، والسبب في ذلك أنه يوجد ثبات معلوماتي ومهاري، بالنسبة لخريجي كليات الحقوق، 

لحاالت على مواجهة متغيرات الساحة العالمية والمنافسة في وهذا الثبات غير قادر في بعض ا
، كما أن الدراسات القانونية في العديد من جامعاتنا العربية ما زالت تعاني )44(سوق العمل القانوني

الكثير من العيوب والمساوئ التي أدت وال تزال إلى تخريج اآلالف من دارسي القانون الذين نالوا 
التكنيك القانوني، وليس لديهم إال قدر ضئيل إن لم يكن معدومًا في معظم حظًا قل أو كثر من 

  .األحوال من الفكر القانوني

ويبدو أن هذا الواقع يعكس الحاجة الماسة بضرورة إصالح نظام التعليم القانوني العربي، 

ت مقررا بإدخال تغييرات أساسية لبرامج الدراسات القانونية على نحو يجعل الطالب يتلق
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أكاديمية أساسية لتكوينه العلمي القانوني، مع التركيز على تلقي تدريبات عملية في المقررات 
النظرية القانونية خاصة تلك التي تعكس الواقع االجتماعي بما فيه من مؤثرات سياسية واقتصادية 

التي من  حال موضوعات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد -برأينا-واجتماعية، وهذا
  .المفترض أن ُتدرس ضمن أساليب ذات طبيعة متميزة تجمع بين الجانبين النظري والعملي

ومن المفيد كذلك قبل التفكير بجدوى تدريس مكافحة الفساد أكاديميًا؛ أن يتم مناقشة إعادة 
في شكل  النظر في المناهج التي انتقلت إلينا من دخول األنظمة القانونية والقضائية الغربية سواء

أفكار ومناهج ونظريات المدرسة الالتينية األوربية في إطار النظرية العامة للقانون والفلسفة 
باتجاهاته ونظرياته في الفقه  Common Lawالوضعية أو في إطار الفكر األنجلوسكسوني 

  . التحليلي

ناهج ضرورة إضافة م) على األقل(وفي هذا الخصوص يعتقد بعض الفقه أن األمر يقتضي 
تتعلق بدراسة فلسفة القانون وتاريخ فلسفة القانون وعلم االجتماع القانوني وغير ذلك من فروع 
المعرفة القانونية التي تحقق التطور المطلوب في اتجاه إعداد رجال القانون الذين يجمعون بين 

، وذلك ألن الكثير ملكة السيطرة على الصفة القانونية وامتالك ناصية الفكر والوعي القانوني الخالق
على تقاليد ومناهج بدائية من حيث طرح العديد من  من الدراسات القانونية ما زالت ترتكز

القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، مع أن التطورات الجارية ولدت أفكارًا وأحرزت 
في فروع المعرفة  عالقات محلية ودولية معقدة استوجبت العديد من االجتهادات النظرية والعملية

المختلفة، ومع ذلك فإن اإلسهام القانوني في مواكبة ذلك كله ما زال قاصرًا بل يكاد يكون 
  .)45(معدومًا

وفي خضم ما يثار من قلق مبرر تجاه عملية التدريس األكاديمي القانوني، فإن األهمية 
نسانية بوجه خاص وعلوم تستوجب نقل المفارقة الهامة التي يرددها الفقه في مجال العلوم اإل

يدور نشاطه ) الطبيعية(، المتمثلة في أن الباحث في العلوم األساسية )46(القانون بدرجة أخص
حول نقاط معينة توصله أو ال توصله إلى نتائج محدده، ألنها في الغالب أمور محسوسة وملموسة، 

ر يقتضي الغوص في أعماق أما في مجال العلوم اإلنسانية فاألمر أشد وأعمق بكثير؛ ألن األم
تؤثر فيه أو تتأثر به، وهو أمر شاق وطريقه وعره  النفس البشرية؛ ليكشف عما بداخلها وما قد

ه متعددة، ولهذا فإن العلوم اإلنسانية في عصرنا الراهن وبوضعها الحديث ليست موغلة کومسال
رى الفارق المذهل بين في القدم شأن غيرها من العلوم األساسية، وليس بغريب بعد هذا أن ن

  . التقدم العلمي والتكنولوجي إذا ما قورن بما تسير فيه العلوم اإلنسانية

وبالرغم من المفارقة المتقدمة، فقد ظلت بعض الجامعات تغترف من منهل التراث الوضعي 
للتمسك بتصورات قانونية وأدوات عمل قانوني ولدت في ظروف تاريخية واجتماعية مغايرة دون 
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عما إذا كانت  تحاول التوقف ولو لحظة واحدة لتطرح بعض التساؤالت المشروعة والمنطقيةأن 
  . تسير في الطريق الصحيح

والحقيقة أن تدريس مقررات مكافحة الفساد يواجه عدة حقائق واقعية في الجامعات العربية، 
بعض  )47(لتطبيقيوفي هذا الشأن يقدم أحد الباحثين المتخصصين في مجال التعليم القانوني ا

المعالم األساسية للبرامج والمقررات القانونية في الجامعات العربية من خالل قراءته المقارنة 
للمقررات القانونية التي ُتدرس في كليات الحقوق، نورد جانبًا منها ألهميتها في تجسيد واقع 

  :التعليم القانوني ودوره في مكافحة الفساد

ات الحقوق بالجامعات العربية بدرجة كبيرة، تصل أحيانا للتقارب، تتقارب برامج ومقررات كلي -1
 . وهي تأخذ من النظام التعليمي القانوني المصري أساسا لها

علم اللغة القانونية، : يوجد ندرة أو انعدام في االهتمام بالعلوم القانونية المساعدة مثل -2
لصياغة القانونية، علم النفس المنهج القانوني ومناهج البحث، علم االجتماع القانوني، ا

 .القانوني وفروعه، وغيرها من دراسات القوانين المتنوعة
ُتركز برامج كليات الحقوق بالجامعات العربية على الدراسات القانونية األساسية التي تقوم  -3

على تلقين الطالب أكبر قدر من المعلومات القانونية في فترة زمنية قصيرة، قد تكون على 
عام الدراسي أو على مدار فصلين دراسيين منفصلين، بما يجعل طرق تقويم مستوى ال

الطلبة يعتمد على قياس مستوى الحفظ والقدرة على استرجاع المعلومات وليس على أساس 
 .القدرة في الفهم وحل المشكالت

تركيز مجمل الدراسات القانونية على التكوين المعرفي للطالب وتجاهل التكوين المهاري  -4
طالب، بحيث ال يتم االهتمام بكيفية تطبيق المطالب للمعلومات القانونية التي يقوم لل

بدراساتها على القضايا الواقعية إال في حاالت نادرة وفي جزئيات قليلة من المقررات 
 .الدراسية

هنالك قلة في الدراسات القانونية المقارنة ضمن المقررات الدراسية في كليات الحقوق، مع  -5
إنه من المفترض زيادة جرعة هذه الدراسات في ظل التطورات القانونية والسياسية  مالحظة

  .المعاصر واالجتماعية وتأثيرات حركة العولمة في الوقت

وعود على بدء بشأن عملية تدريس مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، فقد يكون 
فحة الفساد إلى جانب التشديد والتركيز من األفضل الجمع بين إفراد مقرر أو مقررات خاصة بمكا

لتناول آثار الفساد على عليها داخل فروع القانون األخرى، مع تخصيص مساحة علمية واسعة 
ومن ثم فالمزاوجة بينهما تبدو أكثر ايجابية؛ ألنه من جهة سيبقى . حقوق اإلنسان وحرياته

حة الفساد، ومن جهة ثانية، تدريسها ضمن مختلف التخصصات المتشعبة التي لها صلة بمكاف
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. سيتم إفراد مقررات مستقلة مخصصة لمكافحة الفساد وتحديدًا ضمن برامج كليات الحقوق
فالتدريس العرضي لمكافحة الفساد في مختلف التخصصات القانونية غير كاف، على الرغم من 

ونية، لذلك ال بد ضرورة التمسك به؛ لكون مفاهيم النزاهة والشفافية تخترق جل التخصصات القان
وتبرز أهمية هذا االقتراح وإلحاحيته في وقت لوحظ فيه تزايد . من تدريسها كتخصص قائم بذاته

  . مستوى الفساد بشكل ال نظير له في دول العالم الثالث، ومنها الدول العربية بطبيعة الحال

دية؛ لتبيان كيفية لكن يبقى المسار الذي ينبغي التعويل عليه متجهًا نحو ابتداع أفكار ريا
تدريس هذا المقرر في الجامعات العربية، وكيف يجب أن يدرس كتخصص قائم بذاته، وهو ما 
يرتبط بتطبيق أساليب متطورة في التدريس الجامعي التي ينبغي أن تنسجم مع خصوصية التعليم 

ي عرفته حقوق القانوني ودوره الوقائي في مكافحة الفساد أكاديميًا، مع ربط ذلك بالتطور الذ
  .اإلنسان ابتداء من الجيل األول، فالجيل الثاني حتى الجيل الثالث

من أجل توفير البيئة األكاديمية المناسبة لتطبيق أساليب متطورة لتدريس مقرر مكافحة 
  :الحرص على تطبيق اإلجراءات اآلتية -)48(كما يبدي البعض -الفساد في الجامعات العربية، ينبغي 

ر الضوابط واإلجراءات التي تمنع من دخول القيم والممارسات االجتماعية الفاسدة إلى تطوي: أوًال
العملية التدريسية من خالل وضع تعليمات وضوابط عقابية صارمة لكل من يتبنى فكريًا هذه 

، )49()وغيرها(المجتمع األكاديمي، خاصة االعتبارات العشائرية والقبلية  الممارسات داخل
ظم أو دساتير أخالقية تضبط وتنظم السلوك األخالقي الجامعي، على أن يتم وكذلك تطوير ن

مساندتها باألدوات القانونية الالزمة للتنفيذ المباشر والجبري للقرارات المتخذة في هذا 
 .المجال

توفير األسس والتوجهات التي تضمن بناء الطالب علميًا وأخالقيًا وذلك من خالل وضع : ثانيًا
تي تمنع من التوجه نحو النجاح بأي ثمن أكثر من االهتمام بالجانب العلمي الضوابط ال

والمعرفي المتحصل من العملية التعليمية، وكذلك المواجهة الجدية لجميع الممارسات التي 
تؤدي إلى خفض المستويان العلمي واألخالقي، مثل الغش أو المحاباة أو التساهل أو 

 . الطالب التالعب والتحايل من أجل إنجاح

إعطاء الطالب مساحة واسعة من الحرية في التعبير عن رأيه أو المشاركة فيما يتعلق : ثالثًا
بمتطلبات دراسته األكاديمية، من أجل تعويده على ممارسته السلوكيات األخالقية 
واالجتماعية البناءة، وضرورة اطالع الطلبة على المعلومات المتعلقة بالفساد، ال سيما 

 . ته وأسبابه في بلدانهم والبلدان األخرىمستويا

إدخال برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى مكافحة الفساد ضمن المناهج التعليمية، بحيث : رابعًا
البرامج تعريف الطلبة بمفهوم الفساد وأشكاله المختلفة، وأين وكيف يمكن أن  تتضمن هذه
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إلى أي مكان أخر في مجتمعاتهم، هذا من مدارسهم أو جامعاتهم  ًءتتم ممارسات الفساد بد
مع ضرورة حصول المدرسين أنفسهم على برامج تدريبية متخصصة؛ تمكنهم من شرح هذه 
الموضوعات للطلبة بكفاءة واقتدار، واعتبار القيم والممارسات األخالقية الجامعية جزءًا من 

  . تقييم الموظف الجامعي

ات للتعرف على مدى إدراك أفراد المجتمع لممارسات قيام الطلبة أنفسهم بعمل استبيان: خامسًا

انتشارها، بحيث يستطيعون من خالل الخبرات الشخصية ألفراد المجتمع؛  الفساد ومد
التعرف على كيفية وقوع هؤالء األفراد في بيئة الفساد ومؤثراته، وهو ما يولد الشعور لديهم 

مة التورط في أية شبهة من شبهات بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وهو ما يشجعهم على مقاو
  .الفساد

من خالل ) Learning By doingالتعلم عن طريق العمل (تفعيل نظام تعليمي عملي : سادسًا
والمهارات القانونية العملية  Lawyering skillsتدريب الطالب على مهارات مهنة المحاماة 

النقدي للنصوص القانونية ال  وكذلك تحفيز الطلبة على إتباع منهجيات التفكيربوجه عام، 
من خالل تهيئة سيما في مجال التشريعات المعززة لنظم المساءلة ومبادئ الشفافية، و

  .الظروف المالئمة والمشجعة على اإلبداع والتفكير العلمي الخّالق

 من وعلمية، ثقافية جمعيات إنشاء على الجامعات وأخيرًا قد يكون من المناسب تشجيع: سابعًا
 اإلنسان، وحقوق الفساد مكافحة لموضوعات تكرس النظرية، أو العملية سواء الكليات طالب

القانون وكذلك خبراء دوليين  أساتذة بعضها في الشرح يتولى وندوات لمحاضرات وتدعو
  .وعمًال علمًا الموضوعات هذه ومحليين متخصصين بقضايا

، )50(لمعتمدة في التعليم الجامعيوبناًء على ما تقدم، وضمن أساليب التدريس المتعددة وا
ودون التطرق لطرائق التدريس والوسائل العلمية التقليدية المعروفة في األوساط األكاديمية؛ 
سنحاول انتقاء بعض أساليب التدريس التي قد تتالءم مع طبيعة التدريس القانوني لمقرر حقوقي 

  :نود اآلتيةنورد هذه األساليب في البمتخصص في مجال مكافحة الفساد، 

  : )51(تحفيز التفكير اإلبداعي وتنميته :البند األول

تشير أدبيات التربية إلى وجود عدة أساليب لتحفيز التفكير اإلبداعي وتنميته لدى الطالب، 
وهناك العديد من التصنيفات لهذه األساليب، لعل أقدمها وأسهلها وأنسبها لمكافحة الفساد؛ 

 . حفيز اإلبداع الفردية من ناحية والجماعية من ناحية أخرىأساليب ت ف القائم علىالتصن

تلك األساليب المصممة أساسًا لتقديمها من أجل  ،ويقصد بأساليب تحفيز اإلبداع الفردية
تحفيز اإلبداع لدى الفرد إما عن طريق التعلم الذاتي أو بمساعدة مدرب أو مرشد أو معلم، 
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والمعرفية للفرد أو على الخبرات المرافقة للمراحل  وتركز على التعامل مع الخصائص الشخصية
العملية اإلبداعية من تحفيز وصياغة للفرضيات واختبارها ومن تم التوصل لنتائج وتسويقها 

  .للجماهير

 أو أعمالها تتأثر التي العلوم مجاالت في فتستخدم: الجماعية اإلبداع تحفيز أساليبأما 
 األفراد أو فالجماعات بالعمل، المكلف الفريق أو المجموعة أفراد بين والتكامل باالنسجام منتجاتها
 أن يمكن كما إبداعية، إنتاجات إلى يتوصلوا أن يمكن مجموعة؛ أو واحد فريق ضمن العاملين

 أو الصعوبات تلك إلزالة محاولة وفي .إبداعاتهم من تحد قد وصعوبات مشكالت لديهم يكون
 وإذا والجماعات، األفراد لدى اإلبداعي التفكير تحفيز ليبألسا الملحة الحاجة برزت تحديدها

 غير أو متجانسة جماعات ومع كثيرة ميادين في لالستخدام صالحة الجماعية األساليب كانت
 ألن النظريين؛ والعلماء واألدباء الفنانين مع األحوال من حال بأي صالحة غير فإنها متجانسة،

 .أساسية بصورة الفردية تهم هودًامج نتاج هي اإلبداعية هؤالء أعمال

ومن أشهر أساليب تحفيز وتنمية التفكير اإلبداعي الجماعية المستخدمة في المؤسسات 
 :األكاديمية والتربوية وأكثرها شيوعًا في الوقت الحاضر

وهي عملية تفكير تتطلب من طالب المعرفة إعادة تنظيم المعلومات : التعلم باالكتشاف -1
كييفها بشكل يمكنه من رؤية عالقات جديدة لم تكن معروفة لديه قبل المخزونة لديه وت

الموقف االكتشافي، وهذا ما قد ينطبق على مؤشرات الفساد وحجمه سواء في السلطة 
 .اإلدارية العامة الوطنية أو في المجتمع المحلي ككل

 -جهة نظرناو- وهو نوع من التفكير المركب الذي يتالءم من : التعلم بأسلوب حل المشكالت -2
مع خطوات مكافحة الفساد بالنظر للفساد كمشكلة محورية ينبغي إيجاد حل لمواجهتها، فهو 

: أسلوب يحتوي على سلسلة من الخطوات المنظمة التي يسير عليها الفرد بغية التوصل إلى
تحديد المشكلة، جمع البيانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة، اقتراح الحلول المؤقتة 

، المفاضلة بين الحلول المؤقتة للمشكلة واختيار الحلول المناسبة، )بدائل الحل(لة للمشك
 .التخطيط لتنفيذ الحل وتجريبه، وأخيرًا تقييم الحل

تعد طريقة العصف الذهني في التدريس من الطرق الحديثة التي تشجع : العصف الذهني -3
لطلبة في جو من الحرية واألمان التفكير اإلبداعي وتعمل على إطالق الطاقات الكامنة عند ا

يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار، فيكون األستاذ الجامعي عندئذ في قمة التفاعل مع 
الموقف، مع العلم أن هذه الطريقة تصلح في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لها 

بعة قضايا ، مما يجعلها متناسبة مع اختالف وجهات النظر بشأن متاإجابة واحدة صحيحة
الفساد ومستوى الفساد في المجتمع في ظل بروز انطباعات متباينة حول هذه المسألة، 
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وكذلك فتح أبواب التفكير الجاد إزاء إجراءات مكافحة الفساد واآلثار الناتجة عن ذلك خاصة 
بالنسبة لحقوق األفراد وحرياتهم وغيرها من الموضوعات المرتبطة بظاهرة الفساد القابلة 

  . نقاش الفكري المفتوحلل

؛ وهي طريقة تثير الدافعية طريقة استثمار األحداث الجارية وبؤر االهتمام: البند الثاني
لدى الطلبة بجعل ما يتعلمونه ذو معنى لحياتهم الشخصية واالجتماعية، مع األخذ بعين االعتبار 

أن تتكيف مع التكوين أن مضمون مناهج الدراسة في كليات الحقوق وأساليب التدريس بها يجب 
الطالبي في كل وسط اجتماعي وثقافي ومراعاة الظروف العامة؛ حتى يأت المنهج متصًال بالقضايا 
النظرية وغير منفصل عن واقع الحياة اليومية التي يعيشها متلقي المعرفة، بل يجب أن يرتبط 

والتطوير الالزمتين  المنهج بالقضايا األساسية التي تشكل حجر الزاوية في عمليتي اإلصالح
 . )52(لمكافحة الفساد

 على تقوم طريقة وهي: الفصل داخل المنتدى أو المنظمة الندوة طريقة: البند الثالث
 المعرفة لتمثيل المدرس، إشراف تحت وإدارتها المتعلمين، أدوار وتنظيم الذاتي، التعلم مبادئ

   .الدارسين لدى اإلدراكية البنية إلى وإدخالها

 يتعامل بأن وذلك عملي، بأسلوب األدوار تمثيل فكرة بتطبيق الطريقة هذه ثراءإ ويمكن
 مقررات ومسابقات المحاكم تساهم وهنا قد األدوار، ولعب التمثيل طريق عن المشكلة مع الطالب

 عن للدفاع الطالب لدى الشخصية القدرات تطوير عن طريق هذا األسلوب نجاح في الصورية
 التطبيق محاكاة على لديهم القدرة خلق خالل من المعنية والمؤسسات رالجمهو أمام أفكارهم
 في معها التعامل وحسن المعلومة ترسيخ على يساعد بما ؛نظرية مقررات من يتلقونه لما العملي
وهذا ما يتوافق مع متطلبات النظام المتميز للتعليم القانوني الذي يركز على  .المهنية الحياة

 legalبجانب المعلومات القانونية  Legal Skillsلطالب المهارات القانونية االهتمام باكتساب ا
Knowledge حيث االهتمام بالربط بين الدراسة النظرية للقانون ،Theoretical study of law 

  .)practical study of law )53وبين الدراسة التطبيقية له 

على ما يصدر من تصريحات لفظية  وهي عملية قائمة: طريقة توضيح القيم: البند الرابع
من الطالب يمكن استخدامها كأساس الستنتاج مستوى االستيعاب والقدرة على وصف المفاهيم 
بدقة، وإضافة سمة شخصية إلى المعارف عن اإلنسانية والمجتمع والمعتقدات والثقافة، وهذه 

اعية في المقام األول، المعارف قد ترتبط بشكل أو بآخر بظاهرة الفساد؛ بكونها ظاهرة اجتم
) أي أسباب الفساد(تتطلب مكافحتها استيعاب مفهومها وربط ذلك مع األسباب الناتجة عنها 

والدخول في مرحلتي التقويم وإمعان النظر، وهي ذات المراحل الالزمة لتطبيق طريقة توضيح 
 .االستيعاب، الربط، التقويم، وإمعان النظر: القيم
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  المتبادلة بين حقوق اإلنسان وظاهرة الفساد القانوني للتأثيرات اإلطار: المبحث الثالث

لم يكن معهودة في ثقافة وعمل المؤسسات الدولية والوطنية الربط بين انتهاكات حقوق 
كلمة الفساد لم تكاد تسمع في أروقة األمم المتحدة في نهايات حتى أن اإلنسان والفساد، 

ر من الناس كانوا يعتقدون أن قليًال من الرشوة ينشط تسعينيات القرن العشرين، بل إن الكثي
األعمال والمشاريع الكبرى، لذلك لم يربط البنك الدولي بين الحوكمة الرشيدة والفساد إال في 
بدايات القرن الواحد والعشرين، بعد أن وصل الفساد مستويات غير مسبوقة، واتضحت العالقة 

  . قيق أهدافهابينه وبين نجاعة مشاريع التنمية في تح

وهكذا فإنه لم ترد أية إشارة إلى مفهوم الفساد في أي من االتفاقيات والصكوك المتعلقة 
بحقوق اإلنسان الرئيسة، وبالمقابل فإنه ليس هناك أي ذكر لحقوق اإلنسان في أي من المواثيق 

سبل مكافحته، واالتفاقيات اإلقليمية أو الدولية أو حتى ضمن القرارات الصادرة بشأن الفساد و
م، ووضع العهدان الدوليان للحقوق 1948فرغم أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وضع في العام 

م، إال أن بداية 1966المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العام 
اية القرن الواحد التفكير الجدي في هذه العالقة لم تظهر إال مع نهاية القرن العشرين، وبد

والعشرين، عندما أصبح هناك اهتمام بقضايا اإلرهاب، فأخذت النزعة العالمية توجهًا نحو وضع 
األدوات لمكافحة اإلرهاب، تحت تسمية مكافحة فساد، ومكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب، 

لمواثيق الدولية حتى وإن أدى ذلك انتهاك لحقوق اإلنسان وتجاوز للضمانات التي جاءت بها ا
م، 2003أما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرت في ديسمبر لعام . لحقوق اإلنسان

رغم عدم تطرقها المباشرة إلى حقوق اإلنسان، إال إنها تتضمن عدة تلميحات لسيادة القانون، 
حقوق اإلنسان وحرياته؛ لكون  ومن المعروف أنه ال يمكن تفعيل مبدأ سيادة القانون دون حماية

يعد من أهم الضمانات القانونية الرئيسة لحماية حقوق  -كما سيتبين الحقًا- هذا المبدأ 
  .)54(اإلنسان

وبناًء على ما سبق، فإن الجو الذي كان سائدًا في األروقة الدولية يَفسر بشكل جزئي عدم 
ت الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛ بشكل مباشر في المواثيق واإلعالنا" الفساد"ظهور مصطلح 

لغاية أن برزت هذه المقاربة لدى المجتمع الدولي بشكل واضح في المؤتمر الدولي الحاشد 
لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، الذي عقد في شهر تشرين األول من 

حة الفساد وحقوق اإلنسان، ، حيث تم تخصيص جلسة كاملة، عن العالقة بين مكاف2008العام 
وبدأت عملية المقاربة بين حقوق اإلنسان والفساد، بعد استشراء الفساد في مختلف أركان 
الدولة، وتأثيره على الواجبات المنوطة بالدول في إعمال حقوق اإلنسان المختلفة مع بدايات القرن 

 .الواحد والعشرين
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رت في مجال الربط بين حقوق اإلنسان ومن الجدير بالمعرفة أن هنالك خطوات هامة قر
مؤتمر األمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة الفساد والحكم : والفساد على المستوى الدولي، منها

، وعقد في 2005/68: الرشيد وحقوق اإلنسان، الذي نظم عمًال بقرار لجنة حقوق اإلنسان رقم
، وقد ركزت إحدى جلسات هذا م2006تشرين الثاني  9و 8العاصمة البولندية وارسو يومي 

المؤتمر على آثار الفساد السلبية على حقوق اإلنسان، وسعت إلى تحديد تدابير مكافحة الفساد 
في حماية حقوق اإلنسان، وتهيئة بيئة مساعدة على تعزيز تلك الحقوق، ونتيجة الجهود الدولية 

حقوق اإلنسان والذي  ر النهائي عن مجلسصدر التقر 2007و 2006المبذولة في العامين 
تعلق بموضوع اآلثار السلبية للفساد على التمتع بحقوق اإلنسان المقدم للمجلس في العام 

  .)55(م2015

المتبادلة بين حقوق اإلنسان وظاهرة  وقبل الدخول في تحليل جوانب التأثيرات القانونية
فحة الفساد، ال بد من ، وهو موضوع ينعكس على دور التعليم القانوني المتخصص في مكاالفساد

التوضيح بأن مفهوم حقوق اإلنسان يقع خارج أطر القانون الوضعي وفوقها؛ لكونه يجسد مجموعة 
الحقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة، وإن لم يتم 

ت التي اعترف بها االعتراف بها، بعكس مفهوم الحريات العامة الذي يتضمن مجموعة من الحريا
أما مفهوم حقوق اإلنسان فإنه يتعدى أثره هذا اإلطار . القانون ونظمها في قواعد قانونية محددة

الضيق؛ فيالمس كل ما تحتاجه الطبيعة اإلنسانية، فهو مفهوم قابل للتوسع بمقدار تطور الجنس 
قوق طبيعية وأخرى البشري وازدياد احتياجاته، وهذا يعني أن حقوق اإلنسان هي مزيج من ح

اكتسبت مع تطور المفاهيم اإلنسانية والحضارة على مر التاريخ، فاتصل ما هو فطري وما هو 
مدني بما هو ذاتي وما هو موضوعي، وهذا يعني أن تلك الحقوق تتصل بما تتطلبه البيئة 

ليس سوى ما أما الواقعي ف. من جهة، وبما توصيه األخالق من جهة ثانية. القانونية واالجتماعية

  .ن وضعيةتستلزمه الوقائع االجتماعية وما تفرضه من قوان

وبالرجوع إلى موضوعنا األساس في هذا المبحث، وكما ذكرنا في مقدمة الدراسة بشأن 
 كما أشار تقرير_بين مكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان؛ وأنها تظهرجوانب التأثير المتبادل 
من ناحيتين أساسيتين، الناحية األول المتمثلة بانتهاكات حقوق  - المذكور مجلس حقوق اإلنسان

اإلنسان الناجمة عن فعل الفساد، والناحية الثانية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن 
؛ فإنه على هذا األساس سيتم تقسيم موضوع التدابير واإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد

  .ن إنطالقًا من الناحيتين المذكورتينالدراسة في هذا المبحث لمطلبي

 :انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن فعل من أفعال الفساد: المطلب األول



 ...دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 653

ينعكس أثر الفساد بشكل عام على حقوق اإلنسان كافة، المدنية والسياسية وكذلك 
عزى ذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لكن أثره يظهر بشكل واضح في الحقوق األخيرة، وي

لعدة أسباب، من أهمها ما نص عليه العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من 
أنه يقع على الدولة االلتزام باتخاذ الخطوات الالزمة وفق ما تسمح به مواردها المتاحة، ألجل 

ل تشخيص ، فالفساد يديم التمييز والال مساواة من خال)56(تنفيذ هذه الحقوق بشكل تدريجي
مؤسسات الدولة، وتآكل ثقة الناس في الحكومة، وأيضًا من خالل إضعاف قدرة الحكومات على 
الوفاء بضمانات حقوق اإلنسان، وينال من قدرة الدولة على تقديم مجموعة من الخدمات، مثل 

وق الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية االجتماعية، التي تعتبر أساسية إلعمال الحق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهذا كله دفع الحديث إلى ربط وجود الفساد بالتنمية التي 
حدثت في البلدان العربية، وأن أشكال الفساد وصلت إلى درجة مخيفة فيها، بل مرعبة خاصة في 

، مع أن ظل غياب الديمقراطية، والتطاول على الحقوق العامة، وفقدان الثقة بين الشعب والحكومة
معظم الدول العربية أعلنت رغبتها بتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، سواء من خالل 
إصدار القوانين الوقائية التي تردع الفاسدين والمفسدين، أو عقد المؤتمرات المخصصة لهذا 

لتطبيق  2008الغرض، كما حصل في المؤتمر اإلقليمي الذي عقد في األردن بتاريخ كانون الثاني 
  .)57(االتفاقية المذكورة في الدول العربية

من جانب آخر، قد يشكل الفساد تهديدًا للحق في الحياة، عندما يتم التالعب في مواصفات 
السلع والخدمات وجودتها، وعندما يتم تسويق سلع ضارة بصحة اإلنسان، أو عندما ال تتم 

بة على خدمة الكهرباء، أو ال تتم مساءلة من يوقع الرقابة على مواصفات البناء، أو ال تتم الرقا
أخطاء طبية بحق إنسان ألسباب غير عادلة وغيرها من الحاالت التي تنتهك أبجديات حق اإلنسان 

  .)58(في الحياة

ويؤثر الفساد على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، بما يؤدي إلى فشل المؤسسات 
خدم حقوق اإلنسان، ويضعف المؤسسات الديمقراطية سواء الرسمية في اتخاذ القرارات التي ت

تلك الديمقراطيات الراسخة أو الجديدة، كما أن الفساد يطال مجاالت سيادة القانون، والقضاء، 
والنيابة العامة، وضباط الشرطة، ويؤدي إلى انتهاك الحق في المساواة أمام القانون والقضاء، 

لة، ويقوض إمكانية وصول الفئات المحرومة من العدالة، وانتهاك حق اإلنسان في محاكمة عاد
ويسهم في خلق ثقافة اإلفالت من العقاب؛ فيضعف بشكل كبير نظام هياكل المساءلة المسئولة عن 

  .حماية حقوق اإلنسان

وكمحصلة لما سبق، فإن انتهاك الفساد لمبدأ المساواة وعدم التمييز؛ من شأنه أن ينتهك 
ن الحق الذي يطوله هذا التمييز، كالحقوق االقتصادية أو االجتماعية أو حق اإلنسان أيما كا

المدنية أو السياسية، كما أنه يكاد من المستحيل تحديد جميع حقوق إلنسان التي يمكن أن 
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تنتهك بسبب الفساد، فإذا كان الفساد موجودة في قطاع التعليم، فإن الحق في التعليم يمكن أن 
اد موجودة في القضاء، فإن الحق في محاكمة عادلة، يمكن أن ينتهك، وإذا ينتهك، وإذا كان الفس

كان الفساد موجودة في قطاع الصحة أو في قطاع الرفاه االجتماعي، فإن الحق في الحصول على 
لذلك فهناك توافق في اآلراء على ). وهكذا(الخدمات الطبية، أو الحق في الغذاء، يمكن أن ينتهك 

  .)59(ه يشكل قضية محورية من قضايا حقوق اإلنسانأن الفساد وتفاقم

ومن أجل تبيان الحقائق بشكل دقيق حول التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق 
م، أنه 2015اإلنسان، أشار تقرير اللجنة االستشارية التابعة لمجلس حقوق اإلنسان الصادر عام 

فعال الفساد يؤدي إلى انتهاك حقوق ليس من المهم معرفة ما إذا كان فعل واحد بعينه من أ
اإلنسان بالمعنى القضائي الحصري، فاآلثار السلبية على حقوق اإلنسان تتضمن مفهومًا أوسع من 

والسبب في ذلك أنه إذا كان على المحكمة التي تبحث في ". حقوق اإلنسان انتهاك"معنى عبارة 
ا تعرض حق معين من حقوق اإلنسان إمكانية وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان أن تنظر فيما إذ

لالنتهاك؛ فإن تدابير مكافحة الفساد يمكن أن تأخذ بعين االعتبار مختلف اآلثار السلبية الناجمة 
  .عن الفساد

ونظرًا الختالف التزامات الدول المتمخضة على تعهداتها في مجال حقوق اإلنسان، فإنه 
  :)60(من جراء الفساد على النحو اآلتي يمكن تصنيف االنتهاكات الممكنة الحقوق اإلنسان

، وكثيرًا ما تتعرض حقوق الفرد المتأثر )األثر الفردي(يمكن أن يؤثر الفساد في األفراد  -1
 . المباشر بالفساد لالنتهاك

األثر السلبي (قد يؤثر الفساد في مجموعات معينة من األفراد الذين يمكن تحديدهم  -2
ال الحصول على الخدمات العامة، وخدمات ، ويصدق ذلك بشكل خاص في مج)الجماعي

الرعاية االجتماعية، التي تكتسي عادة أهمية كبيرة بالنسبة لألشخاص المنتمين إلى هذه 
 .المجموعات

، فباإلضافة إلى أثر )األثر السلبي العام(يمكن أن يؤثر الفساد على المجتمع بشكل عام  -3
أيضًا على المجتمع بشكل عام، سواء كان الفساد على األفراد أو المجموعات، ثمة أثر سلبي 

ذلك على المستوى الوطني أو الدولي، وثمة جانبين يترددان بكثرة في المناقشات التي 
األول يتعلق بالموارد المالية واالقتصادية . تتناول أثر الفساد السلبي على حقوق اإلنسان

اإلنسان بفعالية، وبالتالي التي تتأثر بالفساد بشكل يؤدي إلى إعاقة إنفاذ مفردات حقوق 
تقويض التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 .والثاني يرتبط بتحقيق الديمقراطية وااللتزام بسيادة القانون. والثقافية
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، يالحظ )61(وفي إطار دور األمم المتحدة في مراجعة العالقة بين الفساد وحقوق اإلنسان
يدًا مطردًا في آليات حقوق اإلنسان نحو التأثير السلبي للفساد على التمتع بحقوق اإلنسان، تزا

وبالتالي أهمية التدابير الفعالة لمكافحة الفساد؛ ففي مناسبات عديدة تم تناول قضايا الفساد 
وحقوق اإلنسان من قبل مجلس حقوق اإلنسان، ومقرروه الخاصون، وكذلك هيئات رصد معاهدات 

، )ال سيما لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل(حقوق اإلنسان 
كما واصل مجلس حقوق اإلنسان تعزيز العمل بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، ففي عام 

م، شدد المجلس على أنه ينبغي للدول أن تشجع البيئات الداعمة والمواتية، لمنع انتهاكات 2011
كما نظر المجلس في مسألة التأثير . وق اإلنسان، بوسائل متعددة من بينها محاربة الفسادحق

السلبي على التمتع بحقوق اإلنسان لعدم إعادة األموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها 
  .األصلية

ن في وأخيرًا في هذا الخصوص؛ فإنه ال يمكن تجاهل دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسا
تحقيق التوازن الالزم لحماية حقوق اإلنسان من اآلثار السلبية للفساد، وهي مؤسسات مستقلة 

-تراقب حقوق اإلنسان كافة، وحالتها واالنتهاكات التي قد تتعرض لها، وتختص هذه المؤسسات 
ق بتعزيز حقو - )62(المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 1993بحسب مبادئ باريس لعام 

اإلنسان وحمايتها، على أن تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها 
  .)63(التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية

  :انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تدابير مكافحة الفساد: المطلب الثاني

ألة غاية في األهمية من أجل إعمال حقوق اإلنسان بفاعلية، وتمكين إن مكافحة الفساد مس
الناس من الحصول على حقوقهم المختلفة، غير أن مسألة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة 
الفساد، كالمراقبة، والتنصت، وكشف السرية المصرفية، قد تثير إشكاالت مختلفة حول مدى 

  . نساناحترام هذه التدابير لحقوق اإل

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ) 17(وفي هذا الخصوص، نصت المادة 
ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في . 1: "على أنه 1966

خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية، تمس شرفه أو 
  ".من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. 2. سمعته

رغم وجود بعض النقاشات حول الفساد والتدابير المتخذة لمكافحته، والملفت للنظر أنه 
وعالقتها بحقوق اإلنسان، في الفترة التي كانت تعد فيها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

إال أن هذا األمر لم ينعكس بشكل صريح في مواد االتفاقية بصيغتها  م وما تالها،2000العام 
  . النهائية
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وفي المجمل، فإن الموازنة بين احترام وحماية حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، تخلق 
كيفية تحقيق التوازن المنشود بين أجندة الحكومة لحماية : )64(العديد من التحديات لعل من أهمها

ندتها لمكافحة الفساد، وسبل تحقيق التوازن بين التدابير التشريعية الوطنية حقوق اإلنسان وأج
لمكافحة الفساد، ومعايير وقيم حقوق اإلنسان الدولية، والخشية من احتمالية أن تضر معايير 

وكذلك مكافحة الفساد بالفئات المهمشة، وتمنعهم أو تعيق وصولهم إلى الخدمات الضرورية، 
المعايير الدولية لمكافحة الفساد إضعافًا معياريًا عندما يتعلق األمر باحترام  احتمالية أن تتضمن

  .حقوق اإلنسان

ومن أجل تحقيق صيغة التوازن المنشودة، كان ال بد من استباق هذه الخطوة بدراسة متأنية 
لوقائية استيفاء بعض اإلجراءات القانونية االقانونية والعملية المحتملة التطبيق كافة، و لإلبعاد

  . لتفادي مشقة المعالجة المتأخرة التي قد تنطوي على مخاطر ومحاذير كان باإلمكان تجنبها

اإلعداد الصالح ألعضاء الهيئات العلمية هو الضمان على  -في مجال دراستنا -ولعل التركيز 
افحة األول لكفالة تدعيم دور التعليم القانوني في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتوازي مع مك

الفساد، خاصة أن قدرة المؤسسة التعليمية على أداء رسالتها؛ مرتبطة بصالحية األستاذ الجامعي 
وبنفس الوقت توفير الحرية العلمية وضمان تحققها؛ لتجنب وتقديره لواجبه بكل صدق وأمانة، 

سياسية تأثير السلطة الحاكمة على التعليم العالي، واستبعاد ِعلم الدولة الموجه نحو أغراض 
  .)65(بحته

وعلى مستويات متماثلة؛ فإن عالقة طالب المعرفة بالمؤسسة التعليمية التي ال يمكن اختزالها 
، فهذا نهج مرفوض حينما يتصل األمر "طالب خدمة تعليمية ومقدمها بمقابل: "بالوصف الشائع

تصبح مرتكز تحقق بالتعليم، باعتباره الرافد األساس في بناء الشخصية الوطنية الواعية التي س
نهضة المجتمع وتقدمه، وهو ما يتفق مع ما تؤمن به أدبيات الدول ذات الدور الحضاري الفاعل 
من التأكيد على أن مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات إنتاجية فكرًا ومنهاجًا، وأن االهتمام 

، وهو )66(يمة االقتصادية لهباإلدارة االقتصادية للتعليم العالي ليس معناه فقط تركيز النظر على الق
ما يجعل التساؤل يظل قائمًا حول قدرة التعليم القانوني في صون حقوق اإلنسان من التدابير 

  ! الناجمة عن مكافحة الفساد؟

ضمن قطاع التدريس القانوني في الجامعات لذلك، ومن أجل تفعيل منظومة مكافحة الفساد 
ليمية من منطلق أقدس وأسمى ما يملكه اإلنسان، أال وهو العربية؛ ينبغي التعامل مع العملية التع

وهذا يستلزم اتخاذ خطوات ممنهجة حقوقه وحرياته التي كفلتها المبادئ اإلنسانية والدستورية، 
في كيفية اختيار المادة العلمية لمقرر مكافحة الفساد وكذلك التدقيق في مسألة اختيار األستاذ 

، خاصة من حيث تخصصه الدقيق الذي ينبغي من وجهة نظرنا أن الجامعي المكلف بتدريس المقرر
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يكون أستاذًا متمرسًا في القانون العام ال سيما في تخصص القانون اإلداري والدستوري، ويمتلك 
فلسفة ذلك التخصص، أي يمتلك القدرة على التفكير واإلبداع بمنهج ذلك التخصص، والقدرة على 

 . رية العلمية الخالصة والمجردةالتنظير له، والوصول إلى النظ

وبالبناء على ما تقدم، فإن تدريس مقرر مكافحة الفساد يعد مسؤولية دقيقة ومعقدة 
وحساسة، بحاجة إلى جهد أدبي وفكري مضني ال يستهان به، وال تقل أهميتها عن الدور المبذول 

نا في بداية األمر ونهايته من مؤسسات الدولة كافة في مالحقة ومعاقبة من يرتكب فعل الفساد، ألن
وهذه . نتكلم عن أساليب وقائية، والوقاية خير من العالج حتى في الشؤون القانونية الخالصة

األساليب ينبغي النظر إليها باهتمام حذر ال يؤثر أوًال على من لم يتورط في ارتكاب فعل الفساد أو 
ن مفهوم الشكليات واإلجراءات الجوهرية أجماًال على حقوق الغير حسني النية، وال يغير ثانيًا م

أن  -واألهم من وجهة نظرنا-المقررة لمكافحة الفساد والتي يترتب على مخالفتها البطالن، وثالثًا 
نظل ضمن دائرة التطبيق المحكم والفعلي للضمانات القانونية الالزمة للحفاظ على حقوق اإلنسان 

ي بناء مجتمع قانوني منظم، وفهمها واستيعاب وحرياته، وهي ضمانات تشكل العمود الفقري ف
أهميتها يؤديان إلى ترسيخ الوعي القانوني وتدعيمه في عقلية طالب المعرفة في التخصصات 

  .)67(العلمية كافة، وليس فقط في نطاق التعليم القانوني بمفهومه الدقيق المتخصص

فساد والتي يمكن أن تساهم ضمن األفكار المستحدثة في مجال مكافحة الوفي هذا السياق، و
؛ يرى البعض الناجمة عن مكافحة الفساد في حماية حقوق اإلنسان األساسية من التأثيرات السلبية

ضرورة أن تتضمن الدساتير النص على مبدأ مكافحة الفساد بوصف هذا المبدأ جزء ال يجزأ من 
يقية في وضع الدستور بنيان الدستور، وانعكاسًا إلرادة الشعب بوصفه صاحب السلطة الحق

وإقراره، فالنص على مبدأ مكافحة الفساد في حد ذاته يعبر عن مدى خطورة اآلثار السلبية التي 
يمكن أن تتأثر بها الدول من جراء الفساد بأشكاله المتعددة، مع مالحظة أن مجرد تدوين 

ري أن يتمسك بعدد من دستوريًا ال يعد كافيًا في مكافحة الفساد؛ إذ يتعين على المشرع الدستو
اآلليات العملية لضمان توفير الحماية الدستورية من خالل تبني حزمة من القواعد تشارك في 
مجملها في إنشاء آليات دستورية لمكافحة الفساد متمثلة في إنشاء إطار مؤسسي يتميز 

المؤسسي، كما يجب  باالستقاللية لمكافحة الفساد وتوفير الرقابة البرلمانية على أعمال ذلك اإلطار
على الدستور كفالة وفاء الدولة اللتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، ليس فقط بسن 
التشريعات العقابية؛ إنما بتبني آليات التعاون الدولي خاصة في المجالين القانوني والقضائي وصوًال 

  .)68(لتحقق المشاركة الدولية المتكاملة لمكافحة الفساد

ة المطاف؛ يبقى القول أن تحقيق حماية فعالة لحقوق اإلنسان يحتاج إلى العديد من في نهاي
اإلجراءات سواًء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، وهذا هو حال منظومة مكافحة 
الفساد أيضًا التي بحاجة إلى جهد فعال على المستويين المذكورين، ويبدو أن ربط هذين 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  خويرة

  658

ير إلى ضرورة توجيه مصالح الدول كافة نحو تلك الحماية وهذه المكافحة بالوسائل المجالين، يش
  . )69(الوقائية المشروعة وضمن اإلمكانات العلمية المتاحة

  :الخاتمة

بعد االنتهاء من مناقشة دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد من زوايا قانونية معينة كان 
قوقه وحرياته األساسية، الحظنا تشعب مجاالت الدراسة باكورتها ضرورة تمتع اإلنسان بح

وأهدافها، وتباين في الطروحات المفسرة ألثر التعليم على الفساد إيجابًا وسلبًا، ولعل ذلك مردة 
إلى أن القضاء على الفساد يتطلب العمل على عدة محاور دون إهمال أخواتها، وكأن األمر بحاجة 

الوعي بأخطاره  لفساد السياسية االقتصادية واالجتماعية، وتنشرإلى صحوة ثقافية تبين مخاطر ا
الدقيقة والمحدقة، كما محاربة الفساد يتطلب رأيًا عامًا نشط وواعي يتابع األحداث ويهتم 

  .بالكشف عن منابع الفساد ومواطنه

  : نتائج الدراسة: أوًال

تقبل التعليم القانوني في تبين من خالل دارستنا وجود مجموعة من التحديات التي تواجه مس
كليات الحقوق بالجامعات العربية، وهي تنبع إجماًال من التحديات المتعلقة بتوافق المقررات 
والبرامج القائمة حاليًا مع متطلبات التعليم القانوني ومخرجات العملية التعليمية طبقَا للمعايير 

الميًا، بمجموعة المقررات الدراسية العالمية، ومدى قدرة خريج كليات الحقوق على المنافسة ع
التي يدرسها في البرامج األكاديمية القانونية الحالية، وكل ذلك يرتبط معالجته حقيقة بفلسفة 
وآليات تطوير الدراسات القانونية ومقرراتها على النحو الذي يسمح باكتساب الخريج للمعلومات 

  .Legal skillsنية بجانب المهارات القانو Legal knowledgeالقانونية 

لذلك كان االهتمام منذ البداية منصبًا حول استنهاض الدور األصيل للتعليم القانوني في 
تطوير قدرات الطلبة وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة غير التقليدية من أجل مواجهة ظاهرة 

لقانوني الذي استثنائية تتمثل بالفساد بصرف النظر عن الصور التي يتشكل عليها أو النظام ا
يحكم التصرفات الناتجة عنه وينهي عن إتيانها، وإذا كان هنالك من ينازع في جدوى هذا الدور 
النظري أو األدبي؛ انطالقًا من أن الفساد السائد خاصة في الدول العربية بحاجة إلى إجراءات 

لنظرية والتطبيق في األمر المؤكد أن هناك عالقة وتأثير متبادل بين افإن مادية رادعة وصارمة؛ 
كل وقائع الحياة اليومية، وإذا كان التطبيق يمكن فهمه وتطويره بدون معرفة نظرية كافية؛ فإنه من 
المشكوك فيه تمامًا أن تكون للمعرفة النظرية المجردة أية قيمة إلزامية، وبالتالي أن تكون لها قيمة 

  .عملية
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سان من النواحي النظرية الفكرية والواقعية لذلك كان واضحًا الربط بين الفساد وحقوق اإلن
التطبيقية، وهو موضوع يرتبط بدور التعليم القانوني في مكافحة الفساد؛ ألن الحرية ذاتها مرتبطة 
بالتعليم، ورسالة التعليم ال يمكن تنبض بالحياة في ظل ممارسات فاسدة تجري في المجتمع 

ارتباطًا وثيقًا، ُتشكل جبهات دفاعية متينة في  األكاديمي؛ فهي حلقات مرتبطة مع بعضها البعض
  . وجه الفكر الفاسد قبل تحارب الشخص الفاسد

واقع التعليم القانوني بالجامعات العربية في كليات  وهذا ما دعانا إلى تركيز النظر على
ر الحقوق، مع الحرص على توفير البيئة األكاديمية المواتية لتطبيق أساليب متطورة لتدريس مقر

والعكس أزمة مكافحة الفساد تنبع من أزمة حقوق اإلنسان  مع قناعتنا الثابتة بأنمكافحة الفساد، 
  . صحيح

فما سبق تبيانه على امتداد محاور الدراسة، خاصة في مجال نشر الثقافة القانونية وترسيخ 
ر األماني ما مكامنها لدى طالب المعرفة من أجل مكافحة الفساد ستظل خطوة قاصرة تقبع في أدوا

دام اإلنسان يفتقر ألبسط مقومات الكرامة اإلنسانية، وهو ما يعزز طرحنا منذ البداية في ربط 
  .متناثرة ومبعثرة ال ترتبط برابط تستند إليهموضوعات قد تبدو للوهلة األولى بأنها 

  :توصيات الدراسة: ثانيًا

كبر إلبراز كل ما يتعلق بمكافحة مراجعة المناهج القانونية القائمة كافة، وإعطاء أهمية أ -1
الفساد مع ربط ذلك بترسيخ الوعي بحقوق اإلنسان، وأساليب الدفاع عنها من النواحي 
السياسية والقانونية والقضائية في فروع القانون المختلفة بالتوازي مع اعتماد مقررات 

لك ممكنًا، متخصصة في مجال مكافحة الفساد تتخذ طابع المقررات اإلجبارية كما كان ذ
خاصة بالنسبة لطلبة كليات الحقوق، على أن يتم تصميم خطط دراسية عصرية تتفق 

  .والتطورات الواقعية الحاصلة في قطاع التعليم القانوني
إعادة النظر فيما يتعلق بالمواصفات الواجب توفراها في خريج الحقوق، بحيث يكون قادرًا  -2

لية تندرج ضمن مفهوم العلوم القانونية المساعدة، بحد أدنى على ممارسة مهارات قانونية عم
كإجراء األبحاث وكتابة التقارير والمذكرات، وصياغة الوثائق والقوانين والقرارات، واستيعاب 
التطبيقات القضائية وفهمها، وكذلك المعرفة العملية بمناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة 

وضع برامج تدريبية متخصصة للطالب ال سيما في  القانونية، وهي كلها مهارات تحتاج إلى
مجال مقررات مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان التي تظهر أهميتها وفائدتها في الجمع بين 

  .الجانبين النظري والعملي
تركيز النظر حول ابتداع أساليب ريادية متطورة؛ لتبيان كيفية تدريس مقرر مكافحة الفساد  -3

ة لدى كليات الحقوق، وذلك ضمن األفكار التي أشرنا إليها سواء في الجامعات العربية خاص



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  خويرة

  660

هذا  لتدريس متطورة أساليب المناسبة والمالئمة لتطبيق األكاديمية البيئة توفير من ناحية
المقرر، وكذلك من حيث تفضيل اعتماد بعض أساليب التدريس المصبوغة بالمهارات العملية 

اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا والتي قد ُتكسب الطالب القدرة على 
وتنمية المهارات، بحيث يكون طالب المعرفة خريجًا مؤثرًا في عمليتي التغيير واإلصالح، 
وبالتالي مساهمًا أو باألحرى شريكًا في عملية مكافحة الفساد، خاصة عندما يرتبط األمر 

  .ي عرفته هذه الحقوق على المستوى الدوليبتحقيق الوعي بحقوق اإلنسان والتطور الذ

إنشاء مراكز متخصصة ُتعنى بتنمية قدرات أعضاء الهيئات العلمية وتطويرها في مجال  -4
تدريس مقرر مكافحة الفساد، وبعث التوعية بحقوق اإلنسان ضمن الجوانب المتصلة بعالقة 

ل تدريس هكذا الفساد بحقوق اإلنسان، ولعل تنظيم دورات مستمرة ومتخصصة في مجا
عبر استخدام التقنيات دة مقررات؛ سيساهم في تزويد األستاذ الجامعي بالمعارف المتجد

التعليمية الحديثة، خاصة في ظل العصر الذي نعيشه اآلن؛ المليء بالتحديات الصعبة 
والمتغيرة، وتحتاج عملية التعامل معها إلى خبرات متراكمة وفكر متجدد وأساليب ومهارات 

، وأستاذ مبدع ذو بصيرة قادر على تكييف البيئة المحيطة به وفق القيم واألخالق جديدة
 .واألهداف المرغوبة وليس مجرد التكيف معها

وأخيرًا، ومن أجل الحد من انتهاكات حقوق اإلنسان من جهة، وتدعيم ُأطر مكافحة الفساد  -5
ات العربية مع الهيئات من جهة أخرى؛ فإنه من الضروري أن تتعاون كليات الحقوق بالجامع

والمؤسسات الوطنية والدولية المختصة بحقوق اإلنسان وحرياته من أجل تعزيز الربط بين 
حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، والعمل على رفد أساليب التدريس بمهارات عملية تطبيقية 

حقوق  وذلك ضمن الجهود الميدانية التي تبذلها هذه المؤسسات في رصد وتوثيق انتهاكات
اإلنسان وتلقي الشكاوى ومتابعتها، وحرصها على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتوعية 

  . والتدريب ووضع البرامج الفاعلة في هذا المجال
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تعريف  ، وفي)338فاتح، جاري، ص: (انظر. إلى أفعال المشاركة والشروع باألفعال المشار إليها
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  ).43يحيى، عبد الرحمن، ص: (انظر. یهارون وموس

  ).93صعمارة، أميرة محمد، () 40(

  ).وما بعدها 81المراياتي، كامل جاسم، ص: (، وبنفس المعنى)79ص محمد، ساجد شرقي،( :انظر )41(

إن الثقافة المقاومة للفساد التي تتأسس على مواجهة صور العنف الموجه :"لذلك قيل في هذا المجال) 42(
عبد الله، محمود : (انظر". من الدولة للمواطن والعكس، هي جزء ال يتجزأ من السياسة التشاركية

  ).105أحمد، ص

  ).330، صدفع الله، حيدر أحمد(: انظر )43(

  ).1387محمد، فايز محمد حسين، ص: (انظر )44(

   http://www.pacc.pna.ps/ar/index.php?p=pacc23: انظر )45(

  ).156-155المرصفاوي، حسن صادق، ص: (انظر مثًال) 46(

  ).1062-1061، ص2014محمد حسين، محمد، فايز ( )47(

عمارة، أمير : (، وكذلك)119-118شبلي، مسلم عالوي، ومحسن، عبد الرضا ناصر، ص( :انظر )48(
مع األخذ بعين االعتبار أن إحداث نقلة نوعية في تدريس مقررات النزاهة  ).112محمد، ص

النتائج المأمولة من خالل والشفافية ومكافحة الفساد لتواكب متطلبات العصر؛ ال يمكن أن يحقق 
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التركيز على تطوير مؤشر واحد من مؤشرات العملية التعليمية كأساليب التدريس مدار النقاش في 
المتن؛ وإنما ينبغي أن يؤخذ في االعتبار كل العناصر والمؤشرات التي تشمل عليها العملية التعليمية 

. المناهج الدراسية -2. ه وتدريبه ورعايتهمن حيث إعداده وتطوير) هيئة التدريس(المعلم  - 1 :وهي
 -6. تحسين أساليب التقويم-5. تنمية األنشطة التعليمية - 4. إدخال وتطوير تكنولوجيا التعليم -3

ربط مؤسسات التعليم  -8. تفعيل البحث العلمي وآلياته -7. تنمية الموارد في المؤسسات األكاديمية
  .العالي بكافة مؤشرات خدمة المجتمع

 يشير أستاذ القانون اإلداري الدكتور علي الشطناوي بأن حاالت االنحراف في استعمال السلطة تكثر) 49(
في العديد من الدول النامية نتيجة الظواهر االجتماعية واإلدارية التي ال توجد في الدول المتقدمة، 

حياة اإلدارية، لهذا نشهد فقوة الروابط العشائرية والقبلية تترك دون شك آثارًا سلبية واضحة في ال
شيوع ظاهرة االنحراف في استخدام السلطة لتحقيق مصالح عشائرية أو قبلية أو جهوية على حساب 
المصلحة العامة التي أنيط بالموظف العام تحقيقها، فيتحقق هذا المظهر من مظاهر االنحراف حينما 

اد عشيرته أو قبيلته أو أبناء منطقته يستخدم الموظف العام صالحياته القانونية لتحقيق مصالح أفر
 .الجغرافية بدًال من المصلحة العامة التي يتوجب عليه تحقيقها أو السعي لتحقيقها على أقل تقدير

  ). 842وكذلك ص 823شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء اإلداري، ص: (انظر

على نتاج تعليمي أفضل  والتي وجدت من أجل تفعيل عملية التدريس وتسهيل التعلم للحصول )50(
: وإيجاد متعلم أقدر على فهم المعرفة وامتالك الحصيلة العلمية، انظر في هذه األساليب أو الطرائق

  ).134-132دغة، محمد، وكادي، الحاج، ص(

  .)وما بعدها 70الفاخري، سالم عبد الله سعيد، ص: (انظر) 51(

  .)330دفع الله، حيدر أحمد، ص) (52(

  ),Hatchard .(John,p.2:، وكذلك)1058، ص2014فايز محمد حسين،  محمد،(: انظر) 53(

  ).168صابن عثمان، فوزية، () 54(

إلى أنه يمكن إقامة الروابط بين حقوق اإلنسان والفساد،  - كما سيتبين-يشير التقرير المذكور )55(
انتهاك ) ب(انتهاك لحقوق اإلنسان يصيب فعل من أفعال الفساد، و) أ: (بطريقتين مختلفتين هما

حقوق اإلنسان بسبب تدابير مكافحة الفساد، وإن كان هذا التقرير يركز في بحثه على آثار الفساد 
المباشرة على حقوق اإلنسان، وبالطبع دون إهمال اآلثار المؤثرة على حقوق اإلنسان الناتجة عن 

التقرير منشورًا : انظر .التدابير المتخذة لمكافحة الفساد خاصة إذا طبقت إجراءات الدعوى الجنائية
  ): حقوق اإلنسان(الموقع االلكتروني لمنظمة األمم المتحدة بالكامل على 

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/AntiCorruption.a
spx 

  ).9صجمعة، حسين، : (انظر) 56(

  ).140الحويش، ياسر، ونوح، مهند، ص(: انظر) 57(
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  ).169صن عثمان، فوزية، اب() 58(

  .)168صابن عثمان، فوزية، : (انظر في ذلك) 59(

  ).14-12ص دعيس، معن شحدة،: (انظر) 60(

  ).16-15ص المرجع السابق،: (انظر) 61(

المعروفة باسم  1992المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لسنة : انظر) 62(
، 1992كانون األول  20لجمعية العامة األمم المتحدة في والتي اعتمدت من ا" مبادئ باريس"

: والمنشورة على الموقع االلكتروني للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx، دعيس، معن شحدة،: (والمشار إليها لدى 

  .)18- 16ص

مجاريًا لهذا النهج، ) البديل المؤقت للدستور الفلسطيني(جاء القانون األساسي الفلسطيني المعدل ) 63(
تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيلها : " بأنه) 31(فنص في المادة 

ريعي ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التش
  ". الفلسطيني

، منشورة على موقع 2008، "حقوق اإلنسان والفساد: "منظمة الشفافية الدولية، ورقة عمل بعنوان) 64(
   / https://www.transparency.org:منظمة الشفافية الدولية

 ).173صشطناوي، علي خطار، القانون اإلداري األردني، ) (65(

  ).226-224الحوت، محمد صبري، ص: (انظر في اإلدارة االقتصادية للتعليم) 66(

ويعني : مبدأ المشروعية: أوًال: ولألهمية العلمية نورد هذه الضمانات باختصار في النقاط اآلتية )67(
 أي عام،ال مدلوله في القانون هنا، خضوع السلطة العامة للقانون في أوسع معانيه والمقصود بالقانون

 أي شكلها، أو مصدرها كان أيًا للدولة، القانوني النظام تجسد التي الوضعية القانونية القواعد جميع
 هرم في مرتبتها مراعاة مع خارجية، أم داخلية أكانت وسواء مكتوبة، غير أو مكتوبة أكانت سواء
قواعد قانونية تعلوها رتبه، القانونية، األمر الذي يعني أن تخضع كل قاعدة قانونية ل القواعد تدرج

ويعتبر مبدأ المشروعية ضمانة . فإذا لم تتقيد السلطة العامة بها تكون أعمالها معيبة وعرضه للبطالن
بحيث يتم بموجب هذا المبدأ . حيوية لحماية الحريات؛ كون الحرية هي تحت رعاية سلطة القوانين

: ثانيًا. يد عليها إال بموجب نص قانونيوضع الحريات العامة في حمى القانون، وحظر وضع أي ق
وهو عنصر أساس من عناصر الديمقراطية، يقصد به عدم تجمع : مبدأ الفصل بين السلطات

السلطات األساسية في الدولة في سلطة واحدة، بحيث يتم تقسيم وظائف الدولة على ثالث سلطات، 
تبادلة، فتستطيع السلطة أن توقف السلطة تنفيذية، تشريعية، قضائية، مع تحقيق التعاون والرقابة الم

ويشكل هذا المبدأ ضمانه لصيانة الحرية، ويؤمن رقابة . األخرى إذا خرجت عن حدود اختصاصاتها

ترتبط المساواة بإنسانية اإلنسان : مبدأ المساواة: ثالثًا. فعالة تحد من إساءة استعمال السلطة
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لتي نصت عليها الدساتير، وتصدرت جميع إعالنات وكرامته، وهي من المبادئ العامة األساسية ا

مبدأ استقاللية : رابعًا. الحقوق العالمية والمواثيق الدولية، وتعد مرتكز لمختلف الحريات والحقوق
يعتبر استقالل القضاء من الضمانات القانونية األساسية والمهمة لحريات اإلنسان وحقوقه، : القضاء

حقاق الحق، وهو السلطة المؤهلة والمخولة بالفصل في النزعات بين فالقضاء ميزان العدل، وبيده إ
الناس، وبين الناس والدولة، وكذلك يتولى القضاء تفسير القانون وتطبيقه، ومن البديهي أن تكون 

الحماية من تجاوز : خامسًا. استقالليته ضمانه لتحقيق العدالة في المجتمع وإعطاء كل إنسان حقه
قد يحدث أن تخطئ السلطة التشريعية في أعمالها وتصدر قوانين مخالفة  :السلطة التشريعية

للدستور، وبالتالي قد تنتهك حريات األفراد بواسطة القانون، رغم أن القانون قرر وجوده في األساس 
لضمان الحرية، وهنا تظهر أهمية الرقابة على دستورية القوانين التي تعمل على إخضاع القانون 

سلطة التشريعية للرقابة من قبل محكمة أو هيئة مستقلة للتأكد من مدى مطابقته الصادر عن ال

الحماية من تجاوز السلطة : سادسًا). التشريع األسمى في النظام القانوني للدولة(وموافقته للدستور
يفرض مبدأ المشروعية على اإلدارة العامة الخضوع لمجموعة القواعد القانونية، وتطابق : اإلدارية

شاطاتها العامة مع القانون، األمر الذي يقتضي ممارسة رقابة على أعمال اإلدارة العامة بواسطة ن
وهذه هي رقابة القضاء اإلداري في . السلطة القضائية التي تعتبر الحامية الطبيعية للحقوق والحريات

اإلدارية المخالفة الدول التي تأخذ باالزدواج القضائي والذي يختص بصورة أساسية بإلغاء القرارات 
بيرم، : (انظر في ذلك بالتفصيل .للقانون، خاصة تلك القرارات التي تمس حقوق األفراد وحرياتهم

  ).وما بعدها 194عيسى، ص

  ). 39-38منصور، الصادق الصديق محمد، ص: (انظر )68(

امية مكافحة يمكن أن يتم ذلك من خالل ربط المصالح المادية للدول باحترام حقوق اإلنسان وإلز )69(
الفساد، وفق نظام قانوني وليس وفق نظام داخلي على أن يعمم هذا الطرح بشكل كامل بالنسبة 
للدول كلها، شريطة مراعاة تفاوت اإلمكانات االقتصادية بين الدول، وتقريب الفجوة بين البلدان 

ا هذا حيث أورد ،)185-184، صالحويش، ياسر، ونوح، مهند(: انظرالمتقدمة والبلدان النامية، 
االقتراح في إطار مناقشة وسائل عالج ضعف الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، مبينًا التطبيقات 

  .المستلهمة منه، والمخاطرة الناجمة عن تطبيقه

  

  

  :قائمة المراجع

  :الكتب والرسائل العلمية: أوًال
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. ، بدون طبعةقعالحريات العامة وحقوق اإلنسان بين النص والوا). ت.د. (بيرم، عيسى
 .دار المنهل اللبناني: بيروت

: سوريا .طبعة بدون .الحريات العامة وحقوق اإلنسان ).ت.د(. الحويش، ياسر، ونوح، مهند
 .الجامعة العربية االفتراضية، برنامج الحقوق

دار الثقافة للنشر : عمان. 3ط. 2ج. موسوعة القضاء اإلداري). 2011. (شطناوي، علي خطار
 .والتوزيع

دار وائل : عمان. 1ط. الكتاب الثاني. القانون اإلداري األردني). 2009. (شطناوي، علي خطار
 . للنشر

: عمان. ، بدون طبعةدراسات في الوظيفة العامة). 1999- 1998. (شطناوي، علي خطار
 .مطبعة الجامعة األردنية

. 1ط ،انون اإلداريدراسات وأبحاث في اإلدارة العامة والق). 1983. (عبد الهادي، بشار
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان

الفساد اإلداري كمعوق لعملية التنمية االجتماعية ). ت.د. (محمود، صالح الدين فهمي

  . المؤلف: بدون طبعة، بدون بلد نشر. واالقتصادية

  : األبحاث والمقاالت: ثانيًا

 المجلة الدولية للعلوم االجتماعية. الديمقراطية وتفشي الفساد). 1996(. أكرمان، سوزان روز

 .120- 95، ص149العدد ). محمد عبد الواحد :ترجمة(

المجلة العربية لعلم االجتماع . ثقافة القانون في الجامعات العربية). 2017(األمين، عدنان 

 . 99-72، ص37-36العددان . لبنان. )إضافات(

مجلة التربية . أم لالستقرار االجتماعي؟ الجامعات الخاصة دعم لالستثمار). 1997(بدران، شبل 

 .39-5، ص46العدد . مصر. المعاصرة

). اتحاد الكتاب العرب( مجلة الفكر السياسي. من الفساد إلى اإلصالح). 2011(. جمعة، حسين
 .14-7، ص40العدد 
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. مشروع قانون التعليم العالي الموحد بين القبول والرفض). 2007. (الحوت، محمد صبري

 .228-222، ص45عدد . 13مجلد . مصر. مستقبل التنمية العربيةمجلة 

طرائق التدريس المعاصرة في التعليم الجامعي وعالقتها ). 2011. (دغة، محمد، وكادي، الحاج

العدد ). ورقلة –جامعة قاصدي مرباح ( مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. بالحاسوب
 .137-130، ص6

 مجلة العدالة. مستقبل التعليم القانوني في السودان). 2016ريل أب. (دفع الله، حيدر أحمد
 .350- 328، ص46العدد . 18السنة ). المكتب الفني –وزارة العدل (

تقويم جودة مهارات التدريس الجامعي لدى أساتذة جامعة  ).2004. (السر، خالد خميس

  .)، غزة، فلسطينجامعة األقصى(، األقصى في غزة

https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/25.pdf 

الفساد غير المباشر في التعليم ). 2013(. شبلي، مسلم عالوي، ومحسن، عبد الرضا ناصر

مظاهر الفساد وانعكاساتها االقتصادية : وقائع المؤتمر العلمي السابع. )األسباب والنتائج(
-- 99، ص)كلية اإلدارة واالقتصاد - عة البصرةجام(واالجتماعية وسبل معالجتها في العرق 

120. 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان ودور الجامعات العربية في ). 1980. (شهاب، مفيد محمود

 .33-21، ص10العدد ). مصر( مجلة البحوث والدراسات العربية. التوعية به

. ة التمكين ورهان مكافحةحقوق اإلنسان في الجزائر بين إستراتيجي). 2015(. ابن عثمان، فوزية

 .181-164، ص24العدد ). جامعة زيان عاشور بالجفلة( مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية

المركز ( آفاق سياسية. عود على بدء: مواجهة الفساد). 2015. (عبد الله، محمود أحمد
  .106- 102، ص22العدد ). العربي للبحوث والدراسات

مجلة بحوث . التعليم في مكافحة الفساد في الدول النامية دور). 2012(. عمارة، أميرة محمد

، 58-57األعداد . 19المجلد ). الجمعية العربية للبحوث االقتصادية( اقتصادية عربية
 .118-85ص
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مجلد . مصر. مجلة مصر المعاصرة. إصالح الفساد أم فساد اإلصالح). 2008. (فاتح، جاري
  .390- 333، ص491عدد . 100

دور األستاذ الجامعي في تحفيز وتنمية التفكير ). 2009. (م عبد الله سعيدالفاخري، سال

رعاية الموهوبين : ، المؤتمر العلمي العربي السادس لرعاية الموهوبين والمتفوقيناإلبداعي
- 59عمان، ص-المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين. ضرورة حتمية لمستقبل عربي أفضل

76. 

مجلة المستنصرية . التربية والتعليم ودورها في مواجهة الفساد). 2016. (فاضل، رائد سلمان

 .412-376، ص55العدد ). الجامعة المستنصرية( للدراسات العربية والدولية

-429، ص6-5العدد ). مصر( التربية المعاصرة. مشكالت التعليم). 1987. (الفقي، إسماعيل
430. 

دراسة عن اإلدارة الجامعية "ات والقيادة الفعالة صنع السياس). 1981(فيكتور بالدرييدج وآخرون 

المجلة علوي، حسين، والنجار، محمد عدنان، : عرض وتحليل. في الواليات المتحدة

مجلة علمية ربع سنوية ُتعنى بشؤون التنمية اإلدارية واالقتصادية ( العربية لإلدارة
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Conclusion  

This study explores the impact of corporate governance on the financial 
performance of cement companies listed in Saudi stock market during the period 
of 2012-2016. Empirical studies indicate that managerial ownership has 
significant positive affect on the financial performance. Board independence is 
found to be not related to the financial performance among Saudi listed cement 
companies. However, the results contradict the agency theory argument that the 
presence of independent directors improves firm performance.  

Further, board size and board meetings appear to be insignificant 
association to the financial performance. Board meetings appear to be 
insignificant related to the financial performance. With respect to the control 
variables, the finding demonstrates that firm size has a significant positive 
impact on the financial performance. However, audit type has no impact on the 
financial performance. 

Limitations and Future Research  

Like all studies the present study has some limitations that need to be 
acknowledged and addressed when assessing the findings of the study. First, the 
data was collected through publicly available data sources such as annual reports 
and other databases. Other data could be helpful to gain more of an insight. 
Second, while the study focuses only on a limited number of corporate 
governance variables (four variables), this study opens avenues for future 
research by considering the impact of corporate governance using other 
variables such as competence of the directors, CEO tenure, and directors’ 
qualifications for several years. Moreover, there is a room for further research to 
compare the firm performance before and after the adoption of new governance 
code to see whether this adoption makes any change in Saudi firms’ 
performance.  

Third, the sample size is small. In fact, this study has only covered the 
period from 2012 to 2016, with a sample of 13 firms out of Saudi listed firms; 
hence, the validity of the findings interpreted in this study is limited to the scope 
of the data and the condition of economics for the period of the data. For future 
research, the sample size could be increased by including a longer period and 
different sectors or different countries such as members of the Gulf Cooperation 
Council (GCC).  



Corporate Governance and Financial Performance…   Jerash for Research and Studies 

 707

Habbash & Bajaher, (2015) and Cheng (2008) who reported only 17% and 28% 
respectively.  

AS shown in Table4, board independence is negatively, related to the 
financial performance, but the relationship is insignificant. This finding is 
opposite to H1, which predict a significant positive association between financial 
performance and board independence. However, the result is line with such prior 
studies performance (Habbash 2017; Sheikh et al., 2013; Haniffa & Hudaib, 
2006). However, the results contradict the agency theory argument that the 
presence of independent directors improves firm performance. Such a 
contradiction stems from the lack of business knowledge and the lack of true 
independence as large shareholders are the only ones responsible for appointing 
independent directors (Al-Saidi & Al-Shammari, 2013).  

In the board size, the finding reported insignificant positive association with 
firm performance. Hence, H2 cannot be accepted. In fact, the results indicate 
that larger boards are ineffective in enhancing financial performance. The lack 
of association between large boards and financial performance is similar to 
Habbash & Bajaher, (2015) and Nuryanah & Islam (2011). Another finding of 
the current study is a positive relationship between firm financial performance 
and board meetings, but not significance. Thereby, H3 is rejected. This finding is 
in line with Jackling & Johl (2009). However, this result is in contrast with result 
of studies done by Palaniappan, (2017) and García-Ramos & GarcíaOlalla, 
(2011).  

Regarding the fourth hypothesis which predicts significant positive 
association between the financial performance and managerial ownership. The 
finding reported a significant positive relationship between the financial 
performance and managerial ownership. Therefore, H4 is accepted. This result is 
in line with results of study conducted by Drakos & Bekiris (2010), they found 
that managerial ownership is related to financial performance. In contrast, 
Mousa (2010) found no statistically significant relation between managerial 
ownership and financial performance. 

For control variables, in terms of firm size, the result reported a significant 
positive relationship between the financial performance and firm size. The larger 
firms the more investment they have and leading to better performance. The 
results consistent with the findings of Ehikioya (2009) and Habbash & Bajaher 
(2015). On the other hand, the current study found a negative association 
between the financial performance and audit type but no significance. This 
result, however, is in contrast of findings of Habbash & Bajaher (2015).  
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Table4: Regression Results  

Model 
Unstandardized 

Coefficients Stand. Coef. T-value Sig. VIF 
B Std. Error Beta 

(Constant) .009 .143  0.061 0. 951 
 

BIND -.103- .104 -0.103- -0.996- 0.323 

1.210 
1.855 
1.968 
1.581 
1.489 

BSIZE .188 .128 0.188 1.465 0.148 1.082 

BMTG .049 .132 0.049 0.370 0.713 

1.210 
1.855 
1.968 
1.581 
1.489 

MOWN .488 .118 0.488 4.116 0.000 1.082 

FSIZE .286 .115 0.286 2.488 0.016 

1.210 
1.855 
1.968 
1.581 
1.489 

AUTY -.016- .196 -0.008- -0.081- 0.936 1.082 
       

Adj. R 
Square 0..432 

F-value: 
9.098 

 
Durbin-Watson: 1.807 sig F:0.00 

Regression Results  

The main objective of this paper is to examine the relationship between the 
internal corporate governance as independent variables and profitability as 
dependent variable. To achieve this objective, the multivariate analysis was run. 
In fact, Ordinary Lease Square analysis (OLS) is used to test the hypothesis. 
OLS regression is a powerful technique especially when the model contains 
continuous and dummy variables (Hutcheson & Sofroniou, 1999).  

The findings of regression analysis is shown in Table4. As indicated in 
Table4, the  

F-value of the model is highly significant at the 1 percent level and the 
adjusted R-squared is 43%. Thus, it can be concluded that the independent 
variables explain (47%) of the variability in financial performance of Saudi 
cement listed firms. This value is higher than adjusted R-squared obtained by 
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As indicated in Table3, the correlation among variables is between -0.27 
and 0.54. The higher level of correlation found is between managerial ownership 
and financial performance as dependent variable which is 0.54 which is found to 
be significant at 0.01 level. This indicates that managerial ownership and 
financial performance has a strong positive and significant association among 
cement firms in Saudi listed stock market. The findings are in line with Drakos 
& Bekiris (2010). However, Mousa (2010) reported no significant association 
between managerial ownership and financial performance. 

Table 3: Correlations Coefficients 
 FPER BIND BSIZE BMTG MOWN FSISE AUTY 

FPER 1       
BIND -.192- 1      
BSIZE .414** -.140- 1     
BMTG .276* -.270-* -.237- 1    
MOWN .546** .020 .255* .359** 1   
FSISE .378** -.212- .349* * .246* -.016- 1  
AUTY .102 -.170- .139 .151 .105 .028 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed).  

The multicollinearity problems are checked through correlation matrix. The 
higher level of correlation among independent variables is 0.35 between 
managerial ownership and board meetings. By comparing the findings in table3 
with level (0.70) of multicollinearity suggested by Lind et al., (2012), it can be 
concluded that the serious multicollinearity is not exist among independent 
variables.  

Furthermore, the existence of multicollinearity is tested by calculated the 
Variance Inflation Factor (VIF). According to Gujarati & Porter (2009), VIF 
value of less than 10 shows there is no multicollinearity problem. The VIF's for 
all individual variables were also very low supporting the previous conclusion 
that independent variables included in the model are not substantially correlated 
with each other. The results of the VIF and Tolerance test during multiple 
regression analysis are shown in Table 4.  
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Results  

Descriptive Statistics  
Descriptive statistics for all dichotomous and continuous variables are 

provided in Table2. Table2 shows that the highest performance of sampled 
companies is 0.33% and the minimum performance as measured by ROA is 
0.00% with a mean of 13.3%. Furthermore, the present study found that the 
cement firms listed in Saudi stock market comply with corporate governance 
requirements regarding the board independence. It found that 0.51% of such 
companies are independent directors. This is in line with the guidelines of Saudi 
Governance Code that proposed that the composition of the board must be not 
less than one-third of the members.  

Another interested finding of this paper is the board size has a mean of 8.7% 
and ranges from 6 to 11. This finding is in line of the Saudi corporate 
governance codes, which stated that the listed firms must have directors not less 
than 3 and not more than 11. The same table also shows that, on average, 
companies meets five times a year. Companies are also found to have 
managerial ownership on average about 19%. Descriptive statistics for other 
control variables (firm size and audit type) are also shown in Table2.  

Table 2: Descriptive Statistics  
 N MINIMAM MAXIMAM MEAN SD 

FPER 65 .00 .33 .1331 .08230 
BIND 65 .00 .86 .5106 .16172 
BSIZE 65 5.00 11.00 8.7846 1.74546 
BMTG 65 2.00 13.00 5.2462 2.09934 
MOWN 65 .00 .70 .1964 .17683 
FSIZE 65 9.05 9.67 9.4458 .16322 
AUTY 65 .00 1.00 .5538 .50096 

Bivariate Correlations  

Table 3 reports Pearson product-moment correlations among all variables. 
The purpose of this test to see whether there is multicollinearity between 
independent variables, which represents by high correlation between any two 
variables. According to Lind, Marchal, & Wathen (2012) highly correlated 
independent variables make it difficult to make inference about the individual 
regression coefficients and their individual effects on dependent variables. A 
critical value that represents the high correlation between two variables is 
between -0.70 and 0.70 if less, multicollinearity between variables does not exist 
(Lind et al., 2012).  
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 FSIZE represents natural logarithm of Total Asset 
 AUTY represents a dummy variable for Audit Type of the company, 1 if the 

firm audited by one of the big4, 0 otherwise  
 e represents error term. 

Measurement of Variables 

Dependent Variable  
The dependent variable of this study is the firm’s financial performance. To 

measure this variable, the study uses Return on Assets (ROA). According to 
Habbash & Bajaher (2015) ROA is one of the best performance measures used 
to address the relationship with corporate governance. Therefore, the study uses 
ROA to find out the relationship of this measure with independent variables. 
Likewise, Habbash & Bajaher (2015), the study measures ROA as a percentage 
of profit before interest and tax divided by total assets.  

Independent Variables  
Independent variables of this study are corporate governance variables, 

namely; board independence, board size, board meeting, and managerial 
ownership. The measure of these variables in this study is based on earlier 
corporate governance studies. Table1 shows the measurement of independent 
variables used in this study.  

Control Variables  
Beside the dependent and independent variables, some firm specific 

characteristics such as firm size) and audit size are used as control variables in 
this study (Table1 shows the definitions of these two variables). The using of 
these variables as control variables is due to their impact as firm specific 
characteristics on firms’ performance. 

Table 1: Measurement of Variables  
Variable  Measurement  
Financial performance(FPER)  
Board independence (BIND) 
Board size(BSIZE)  
Board meetings (BMTG) 
Managerial ownership(MOWN) 
Firm size (FSIZE) 
Audit type (AUTY) 

The percentage of profit before interest and tax 
divided by total assets  
The percentage of independent directors to total 
directors on the board  
Number of directors sitting on the board  
Number of meetings held by the board in the year  
The percentage of number of shares hold by directors 
and executive's managers to the total shares.  
Log of total assets  
1 if the firm audited by one of the big4, 0 otherwise  
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Methodology  

Research Design  
This study was relying on quantitative design. Statistical analysis, table or 

graph was typically applied in this study. The evaluation and assessment of the 
firm performance was according to the data gathered from the company’s’ 
annual report.  

Sample selection and Data Collection  
This research is limited to the listed cement firms in Saudi stock market, 

covering the period from 2012 to 2016. There were 14 cement firms listed in 
Saudi stock market. After excluding one firm that have incomplete data, the total 
sample of study becomes 13 cement firms with 65 observations. The purpose of 
this study is to examine the influence of internal corporate governance 
(independent variables) on financial performance (dependent variable) for listed 
cement firms in Saudi stock market. Secondary source is used to collect required 
data. In fact, all the data of dependent variable and independent variables are 
manually collected from the annual reports of the sampled firms for the period of 
study.  

Data Analysis  
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used to assess and 

analyze the collected data to examine the relationship between corporate 
governance variables and firm performance. There are two methods of analysis 
used in this study, which are descriptive and inferential Statistics analysis. These 
methods were used as the underlying statistical tests to describe the original 
characteristics of a data set and are the key to summarizing variables, examining 
the impact of independent variables on dependent variable. The following model 
will be used to test the study's hypotheses: 

FPERit = α0 + α1BINDit + α2BSIZEit + α3BMTGit + α4MOWNit + 
α5FSIZEit + α6AUTYit + e 

where, 
 FPER the company financial performance indicator which is represented by 

the Return On Assets as the main dependent variable of the study for firm 
(i) and period (t). 

 BIND represents Board Independence for firm (i) and period (t). 
 BSIZE represents Board Size of firm (i) and of period (t). 
 BMTG represents Board Meeting of firm (i) and for period (t). 
 MOWN represents Managerial Ownership of firm (i) and for period (t). 
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between board size and company performance. Therefore, the study examines 
this relationship based on the following hypothesis:  

H2: There is a significant positive association between board size and financial 
performance. 

Financial Performance and Board Meetings  

Board meetings is considered one of the important factors of corporate 
governance. Lipton & Lorsch (1992) assert that board members have insufficient 
time to achieve their duties and board meetings enhance the effectiveness of 
board. A higher frequency of board meeting could result to directors in carrying 
out their duties in line with shareholders' expectations and monitor management 
more efficiently (Lipton & Lorsch, 1992).  

Regarding empirical studies, there is a mixed result. Some studies found a 
positive and significant relationship between number of board meetings and 
firm’s financial performance (Palaniappan, 2017; García-Ramos & García-
Olalla, 2011). On the other hand, Rodriguez Fernandez et al. (2014) reported 
negative relationship between number of board meetings and firm’s financial 
performance. Jackling & Johl (2009) found no association between board 
meetings and firm’s financial performance. Based on these views, the current 
study hypothesized that:  

H3: There is a significant positive association between board meetings and 
financial performance.  

Financial Performance and Managerial Ownership  
According to Jensen & Meckling (1976), the greater the percentage of 

stocks owned by top managers, the more likely they will make decisions 
consistent with maximizing stockholders' wealth since that will maximize their 
own wealth. Therefore, managerial ownership serves as an important means of 
controlling agency problems.  

Researchers have studies the relationships between the managerial 
ownership and performance in different countries. Drakos & Bekiris (2010) 
provided evidence that managerial ownership has a positive impact on corporate 
performance. On the other hand, Ehikioya (2009) has shown that managerial 
ownership is negatively related to the return on assets. Further, Mousa (2010) 
found no statistically significant relation between managerial ownership and 
corporate performance. Hence, based on the above arguments, the present study 
hypothesized that:  

H4: There is a significant positive association between managerial ownership 
and financial performance.  
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companies including the cement companies that the composition of the board 
must include independent members’ not less one-third of the members.  

Empirical studies regarding the association between the board independence 
and financial performance found inconclusive results. Some studies found a 
positive and significant relationship between the board independence and 
financial performance (Palaniappan, 2017; Habbash & Bajaher, 2015; Vintila & 
Gherghina, 2012; Nuryanah & Islam, 2011). Others, however, found a negative 
relationship between outside directors and firm performance (E.g. Sheikh, 
Wang, & Khan, 2013; Shukeri, Shin & Shaari, 2012, Bhagat & Bolton, 2008; 
Abdullah, 2006; Klein, Shapiro & Young, 2005). Other researchers have shown 
no evidence of a significant relationship with performance (Habbash 2017; 
Sheikh et al., 2013; Haniffa & Hudaib, 2006; Kula, 2005). Owing to the mixed 
findings documented in previous researches, the hypotheses are stated below in 
the form of a positive relationship as the agency theory assumes the more mix 
between inside -and outside directors sitting in the bored; the more effectiveness 
of a board and better performance accordingly.  

H1: There is a significant positive association between the board independence 
and financial performance.  

Financial Performance and Board Size  
It is argued that the agency problems associated with larger boards is more 

higher compare to small boards ones (Habbash & Bajaher, 2015). In fact, the 
board of directors leads and controls a company and an effective board is 
fundamental to the success of a company. Lipton & Lorsch (1992) suggest that 
larger boards are less effective than smaller boards because some directors may 
free-ride on the efforts of others. Similarly, Jensen (1993) states that when 
boards get larger, they are less likely to function effectively.  

Alternatively, resource dependence theory suggests that larger boards with 
high levels of links to the external environment improve the company’s access to 
various resources and leads to better performance (Sheikh et al., 2013). Several 
studies have been done in this area. For example, Sheikh et al., (2013) and 
Jackling & Johl (2009) found a positive relationship between board size and 
financial performance, which is consistent with the predictions of the resource 
dependence theory.  

However, Shukeri, et al., (2012) found a negative association between 
company performance and board size. Finally, Nuryanah & Islam (2011) found 
no association between board size and performance proxies. From the above-
mentioned discussion, there is a mixed result with respect to the association 
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Literature Review and Hypothesis Development 

Corporate Governance  
The Cadbury Report (1992) defines corporate governance as the system by 

which companies are directed and controlled. This report claims that the duty for 
corporate governance lies with the board of directors whom appointed by 
shareholders to ensure that a proper governance structure is in place. The 
responsibilities of the board include setting the company’s strategic aims, 
providing the leadership to put them into effect, supervising the management of 
the business and reporting to shareholders on their stewardship. The board’s 
actions are subject to laws, regulations and the shareholders in general meeting. 

OECD (2004) suggests corporate governance engages a set of relationships 
between management, boards, shareholders and other stakeholders of the firm. 
Based on this definition, the corporate governance framework should ensure the 
strategic guidance of the company, the effective monitoring of management by 
the board, and the board’s accountability to the company and the shareholders. 
Moreover, the board is not only responsible to the company and its shareholders 
but also has a duty to act in their best interests and expected to take due regard 
of, and deal fairly with, other stakeholder interests such as employees, creditors, 
customers, suppliers and community. In order for boards to effectively fulfill 
their responsibilities, they must be able to exercise objective and independent 
judgment.  

Furthermore, Saudi Capital Market Authority (SCMA, 2017) defines the 
corporate governance as rules to lead and guide the Company that includes 
mechanisms to regulate the various relationships between the Board, Executive 
Directors, shareholders and Stakeholders, by establishing rules and procedures to 
facilitate the decision making process and add transparency and credibility to it 
with the objective of protecting the rights of shareholders and Stakeholders and 
achieving fairness, competitiveness and transparency on the Exchange and the 
business environment. The main objective of this study is to examine the impact 
of corporate governance on financial performance among Saudi cement 
companies. Board independence, board size, board meeting, and managerial 
ownership are utilized to measure corporate governance in the current study. 

Financial Performance and Board Independence 
According to (Habbash & Bajaher, 2015) agency theory assumes the more 

mix between inside and outside directors sitting in the bored; the more 
effectiveness of a board and better performance. The corporate governance 
codes issued by Saudi Capital Market Authority (2017) imposed on all listed 
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Introduction 

Nowadays, corporate governance has become a priority for the economic 
growth of any nation (Bansal & Sharma, 2016). It has become a concern in 
developing economies since the financial scandals in the past, which have 
resulted in demands for improved corporate governance practices (Baydoun et 
al., 2013). In fact, good corporate governance has become essential for 
improving firm performance, ensuring investor rights, enhancing the investment 
atmosphere and encouraging economic development (Braga-Alves & Shastri, 
2011; Price, Roman & Rountree, 2011).  

Good corporate governance also enables management to recognize 
corporate objectives, meet legal requirements, and protect shareholder rights. 
The impact of internal corporate governance on the performance of Saudi listed 
Cement firms is worthy of study for several reasons. Firstly, Saudi Stock 
Exchange is the 24th largest exchange out of the 76 stock exchanges worldwide, 
and the Saudi Stock Exchange's Market Capitalization is $442.46 Billion 
adjusted US Dollars as of March 2017; therefore, evaluating Saudi market 
performance and variables affecting this performance are important to investors.  

Secondly, since the launching of Saudi Corporate Governance Code in the 
late 2006, there has been no study investigated the relationship between firm 
performance and internal corporate governance of Saudi listed Cement firms. 
Thirdly, the results of this study about the impact of internal corporate 
governance on firm performance may help potential investors to grasp the 
importance of good corporate governance practices in protecting their interests. 
Finally, the study may add to the existing body of literature of corporate 
governance and contribute particularly to a better understanding of the potential 
components of internal corporate governance in the Saudi context.  

Accurately, the present paper studies the determinant of firm performance 
and provides additional evidence on the influence of internal corporate 
governance on firm performance in the Saudi context where corporate 
governance is still in the early stage. This paper found that managerial 
ownership has a significant positive impact on the financial performance among 
Saudi cement firms listed in stock market, other corporate governance factors 
such as board independence, board size, and board meeting are not related to the 
financial performance. The reminder of this present study proceeds as follows. 
The following section provides a detailed discussion concerning the literature 
review and hypotheses development. Following a discussion on the 
methodology, the results of the study are reported. The final section concludes 
the research.  
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Abstract 

This paper investigates the impact of corporate governance on financial 
performance by cement firms listed in Saudi stock market during the period of 2012-
2016. Many studies have examined the association between corporate governance 
mechanisms, ownership structure and firm performance, the most of them conducted in 
the developed countries, produced diverse findings, influenced by the nature of the 
dominant governance system for each country. Using the Least Ordinary Square (OLS), 
the results of the current study revealed that managerial ownership and firm size have a 
positive and significant impact on firm performance. However, board independence, 
board size, board meeting and audit type have no effect on the financial performance.  
Keywords: corporate governance, board structure, ownership structure, performance, 

Saudi Arabia. 

  ملخص

المدرجـة  على األداء المالي لشـركات االسـمنت السـعودية    تأثير حوكمة الشركات تبحث هذه الورقة في 
سات، معظمها من البلدان المتقدمـة، درسـت العالقـة بـين آليـات حوكمـة       راعدة د. 2016-2012خالل الفترة 

ــة وأداء الشــركة    ــل الملكي ــك الد. الشــركات وهيك ــة    راتل ــائج مختلف ــة نظــام    ســات اســفرت عــن نت ــأثرت بطبيع ت
سة الحالية أن الملكية اإلدارية رااالنحدار الخطي المتعدد، أظهرت نتائج الد باستخدام. بلدالحوكمة في كل 

. وحجم الشركة لهما تأثير ذو داللة إحصـائية علـى أداء شـركات االسـمنت المدرجـة بسـوق المـال السـعودية        
اسـتقالل مجلـس اإلدارة، حجـم    : وكًال مـن ألداء المالي سة الى عدم وجود عالقة بين ارافي حين توصلت الد

  .مكتب المراجعةمجلس اإلدارة، عدد اجتماعات مجلس اإلدارة، ونوع 
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there's knocking at the gate; come, come, come, come, give me your hand: 
what's done, cannot be undone. To bed, to bed, to bed." (Act5, scene1, p: 92). 
She repeats her words, and she imagines unreal events. Moreover, she seems to 
be afraid and doesn’t want to remember what she has done before. Macbeth 
knows that his wife is dead in act5, scene5. This is the last time Lady Macbeth's 
name is mentioned in the play.  

Conclusion 

In Shakespeare's Macbeth, the characters, especially Lady Macbeth, use 
each politeness strategy for a purpose. Each character has its own ambitions, 
dreams and plans. To achieve these goals, they have to speak and socialize with 
each other. The upper class characters need to speak and communicate with 
lower class characters and vise versa. The use of politeness strategies serves 
some characters to end up with their aims achieved. Since this play is a tragedy, 
the end will not be a happy one. The reader may feel sad for what happens to 
some characters. For Lady Macbeth, she follows a constant ideology from the 
very beginning of the play. She insists to use certain terms and expressions. She 
knows when to speak directly, and when to speak indirectly. She knows when to 
be formal, and when to be informal. Even though she doesn’t follow the 
common rules, she believes that her strategy will lead to success. Words are 
swords. Lady Macbeth applies her words to fit up with her ambitions. She uses 
all strategies in the right time and place. In other words, one's appropriate speech 
can be the best server in many situations  

The last quotation in this paper is the quotation which was chosen by Brown 
and Levinson (1987) to be the first three lines of the introduction of their famous 
book Politeness: Some Universals in Language Usage. "The human personality 
is a scared thing; one dare not violate it nor infringe its bounds, while at the 
same time the greatest good is in communication with others." Durkheim's 
previous words from the year 1915 reflect the situation nowadays also. Human 
personality, like a fingerprint, differs from one person to another, but there are 
some similarities shared by all humans. The need to communicate with others is 
a vital requirement, and humans can live without these activities: speak, 
communicate and socialize.  
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with Macbeth, the king, she says: "our great feast." (Act3, scene1, p:60). Again, 
Lady Macbeth wants to make these men feel as if they really belong to the same 
group. As a result, they will stay loyal for her and for the new king.  

After the first part of the witches' prophecy comes true and Macbeth 
becomes the king, Lady Macbeth starts thinking about the second part of the 
prophecy. The three witches tell Macbeth that he will become the king, and 
Banque's sons will become kings too. Lady Macbeth and her husband decide to 
kill Banque and his sons in order to guarantee the throne for a long time. It is 
clear that Lady Macbeth is a distinguished character on all levels, and she is an 
example of the unusual woman. Generally speaking, for most people, it is 
common to be more informal with your family members, and more formal with 
others. Lady Macbeth is totally the opposite. According to her policy, she 
appears to be more formal with her husband, but less formal with others (the 
officers, the servants and other gentlemen). Lady Macbeth knows what she 
wants. She calls Macbeth "My Lord and Gentle my Lord". (Act2, scene2. P:64-
65). She knows that such expressions can give her husband more power, and 
help her to convince him with her plan. After the first part of the prophecy 
comes true, Lady Macbeth follows the same technique in order to achieve the 
rest of her dreams. She knows that Macbeth is afraid, and he doesn’t want to kill 
Banque and his sons. She works on increasing the power of Macbeth. At the 
same time, she increases the distance between them, so that Macbeth can feel his 
power and superiority. 

Furthermore, Lady Macbeth tries to reduce the distance variable between 
her (as a queen), and the others, even the servants. From the very beginning, 
Lady Macbeth tells her husband that he must act very normally, and tries to be 
kind and friendly with everyone. Following Brown and Levinson(1987) 
politeness theory, Lady Macbeth is using more negative politeness strategies 
with Macbeth. On the other hand, she uses more positive politeness strategies 
with others. For example, in act 3, scene 3, Macbeth, Lady Macbeth and some 
lords are there in the castle. Lady Macbeth calls Macbeth while they are talking 
"thanks to your Majesty". (act 3, scene 3, p:67). Then, after few lines, she 
describes the lords as "all our friends". (Act3, scene3, p: 67). Using different 
terms of address helps Lady Macbeth in persuading the others that she is a good 
woman. She appears as if she loves her husband and respects him, but at the 
same time, she is kind with others, even if they come from lower classes (since 
she is the queen). Lady Macbeth appears for the last time in act5, scene1. She 
becomes ill and walks in her sleep. Also, she imagines that there is invisible 
blood wiping from her hands. Now, Lady Macbeth is confused. She speaks 
unconsciously, and she doesn’t follow any roles or strategies. Lady Macbeth 
answers the doctor when he asks what is going on with her: "To bed, to bed; 
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that Lady Macbeth has more power since she speaks as if she is certain about 
what will happen later on. Brown and Levinson choose "assert or presuppose 
speaker's knowledge of and concern for hearer's wants" to be the ninth positive 
politeness strategy. Lady Macbeth listens to her husband’s questions and affairs. 
She seems to be more constant than him. She gives answers, reasons, and 
explanations for her husband's questions. For example, when Macbeth tells her 
that he is afraid to think of what he has done, and he can't go back to the King's 
chamber to return the daggers, she replies: "give me the daggers, the speaking 
and the dead are but as pictures, 'tis the eye of childhood that fears a painted 
devil. If he do bleed, I'll gild the faces of the grooms withal, for it must seem 
their guilt" (act 2, scene 2, p: 52). 

Lady Macbeth tells her husband that sleep is the other image of death, and 
he must not be afraid of those sleepy guards, because both of them can not hurt 
him. Lady Macbeth is talking to Macbeth as if she is putting herself in his place. 
She informs her husband that it's very easy to go back and put the daggers there. 
She knows what he wants to hear, and speaks according to this point. 

When the men in the castle discover that their king is killed, Lady Macbeth 
and Macbeth come to the king's chamber, as if they are surprised and shocked. 
"Using solidarity in-group identity markers" is a very important strategy among 
Brown and Levinson's positive politeness strategies. It is used to show the 
speaker's sympathy with the hearer, and that he (the speaker) is sharing the 
hearer his feelings. Lady Macbeth uses this strategy when they tell her that the 
king is killed. She says: "our royal master's murthered! Woe, alas!". (act2, 
scene3, p: 55). Lady Macbeth acts as if she is very sad of hearing such news. She 
wants to be in the safe side, and not to let any one suspect that she may be the 
killer of the king (with her husband of course). On the contrary, Macduff (Thane 
of Fife), when hearing her words, he feels with her and immediately replies: "o, 
gentle lady". (act2, scene3, p: 55). This is exactly what she wants to hear. Now, 
Lady Macbeth is sure that no one will accuse Macbeth, or even think that he 
maybe the killer of the king.  

After the king is killed, lady Macbeth appears again in act 3, scene1 when 
Macbeth becomes the king, and she becomes the queen. With her new position, 
Lady Macbeth is ready to start acting in a different way. She tries to be part of 
the whole, and to give the others the feeling that is she is one of them. In fact, 
she wants to support the idea that they all belong to the same group. Brown and 
Levinson (1987) describe this in one of their positive politeness strategies. They 
talk about in-group identity markers as one distinguished feature of this strategy. 
Lady Macbeth uses the words “we” and “us" to refer to the people and to herself 
at the same time. For example, when she asks the officers to come in order to eat 
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close to Macbeth and his wife, as if they are members of the same group. 
Moreover, in the previous scene, Lady Macbeth tells Macbeth that they should 
appear in a peaceful mood because if they get troubled, they will arouse 
suspension. In accordance with this piece of advice, Lady Macbeth tries to show 
the King that they are his servants, and as a result there is a great gap between 
them (social distance).  

Moreover, Lady Macbeth tells the king that everything belongs to him, and 
they feel glad to give the King back anything he wants. For example, Lady 
Macbeth says to the king: "we are your servants ever" and "your majesty". She 
insists on keeping the distance and increasing the king's feeling of his power. 
According to Brown and Levinson, this negative politeness strategy creates 
"formality" between the speaker and the hearer, and this is what Lady Macbeth 
wants. She wants the King to feel that they all are his servants, and it is safe to 
spend the next night in their castle. Lady Macbeth wants the king to feel that 
with these honest people (Macbeth and his wife) since he will be protected 
against any external threaten.  

In act 1, scene 6, Lady Macbeth discusses her plan with Macbeth. She 
knows that her husband is hesitant, and he is not sure what he should do. "Avoid 
disagreement" is the sixth positive politeness strategy in Brown and Levinson's 
list. Also, "include both speaker and hearer in the same activity" is the twelfth 
strategy in the same list. Lady Macbeth follows these two strategies in order to 
convince her husband to do what she wants him to do. She agrees with him that 
this is a big adventure, and it is very hard to commit such a crime. At the same 
time, she tells Macbeth that she is standing with him, and she is ready to help 
him in every possible way.  

Using the above positive politeness strategies helps the hearer to feel that 
the speaker is very close to him, and he (the speaker) is ready to do anything to 
make the hearer feel satisfied. Then, in act 2, scene 2, Macbeth comes back to 
his chamber after he kills the king. Now, Lady Macbeth is more relaxed than 
before. At least, there is a part of her plan which comes true. Throughout her 
dialogue with Macbeth in this scene, Lady Macbeth does not use the "in-group 
identity markers" nor the "honorifics" markers. At the beginning of the play, she 
uses these markers a lot in order to attract Macbeth and to persuade him to 
follow her ideas.  

Lady Macbeth makes her husband feel that he is the next king, and he 
deserves to be so. But now, after she realizes that he is following her and he will 
execute the whole plan, she becomes more comfortable in her speech. The entire 
scene (the second scene in Act Two) is a long conversation between Lady 
Macbeth and her husband. Throughout the dialogue, the reader can easily feel 
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tries to welcome him in a special way. She says: "Great Glaims! Worthy 
Cawdor! Greater than both, by the all hail hereafter." (Act1, scene5, p:42). It is 
clear that Lady Macbeth is about to start her evil plan. When she describes her 
husband using such words, actually she uses one of Brown and Levinson's 
negative strategies, which is "give differences". Brown and Levinson state that 
this strategy occurs when "hearer is of a higher social status than speaker, and 
the speaker is certainly not in a position to coerce hearer's compliance in any 
way" (p:178). Lady Macbeth tries to raise the power of Macbeth. As a result, he 
can feel that he has the courage to do what she is asking him to do. Lady 
Macbeth, by using these terms, she already has made a distance between them. 
In fact, she knows that this distance does not exist, and that she can easily call 
him Macbeth, but in order to start her plan, she prefers to call him "Thane of 
Cawdor". Brown and Levinson use the word "honorifics" to describe the using 
of such kinds of term addresses. They write that "honorifics directly or indirectly 
convey a status differential between speaker and addressee or referent." (p:179).  

As a result, Macbeth replies: "my dearest love" (act1, scene5, p:42). 
Macbeth in this context is using "in- group identity markers" as Brown and 
Levinson call them. He uses such markers to refer to his wife. This is an 
example of positive politeness strategy. Macbeth, unlike his wife, tries to shorten 
the distance between them (actually this is the normal life between husbands). 
Until this moment, Macbeth doesn't know what is going on inside his wife's head 
during her speech of what they should do that night (when the king is their host). 

Lady Macbeth tries to encourage her husband in order to feel more powerful 
than what he really is. The subject they are talking about is a risk itself since 
killing the king cannot be discussed with anyone. The topic they are talking 
about is very sensitive. Despite this, Lady Macbeth shows an example of the use 
of these sociological variables (distance and risk in this example) in her speech. 

The above analysis is in line with Culpeper (1996: 364) who argues that 
“Macbeth and Lady Macbeth go out of their way to be polite to the assembled 
Lords and thus re-establish and maintain a situation of equilibrium which is 
violently threatened by the appearance of the ghost”. In this situation, Lady 
Macbeth uses impoliteness towards her husband to goad his manliness and push 
him into action. She asks him: “Are you a man?”  

Then in the next scene, the king and his men reach Macbeth's castle. 
Although King Duncan uses in-group markers when he is talking with Lady 
Macbeth, Lady Macbeth herself uses specific terms to show the distance 
between them. The King describes Lady Macbeth as "our honest hostess" (Act1, 
scene6, p:43). The King is very proud of Macbeth as a brave hero in his army. 
Therefore, the king uses this positive politeness strategy to show that he is very 
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dialogues throughout the play were the start point to begin the analysis of this 
research. The following are main characters in the play: 

Duncan: king of Scotland; Malcolm: Duncan's elder son; Macbeth: Thane of 
Glaims and later the King; Lady Macberth, then the Queen; Banque: A Scottish 
Thane; and Macduff: Thane of Fife. 

Purpose of the Study 
The current research explores the use of positive politeness strategies and 

negative politeness strategies in Shakespeare's Macbeth. More specifically, the 
study aims at exploring investigating which strategies are the most used by Lady 
Macbeth throughout the play. Moreover, the study attempts to find the impact of 
some factors, including power and distance on preferring one strategy over 
another. 

Research Questions 

The researchers raise two questions to be answered throughout this paper:  

Question one: What are the basic politeness strategies used in Lady Macbeth's 
speech in Shakespeare's Macbeth? 

Question two: What factors may affect the use of one politeness strategy over 
another in Lady Macbeth's speech in Shakespeare's Macbeth? 

Data Analysis 
According to Jucker (2016: 96), “Literary texts can be seen as 

communicative acts between real authors and real readers even if the text is read 
by readers who live centuries after the author” and even if the author could not 
possibly have had a clear image of his or her potential audience or even of the 
fact that his or her texts would still be read long after his or her death. 

According to Brown and Levinson(1978), the strategies of politeness 
involve three broad mechanisms: the speaker may convey that some wants, 
goals, desires, or objects of the hearer are admirable and interesting to him too. 
Also, the speaker may stress common membership in a group or category, and 
thus, emphasizing that both speaker and hearer belong to some set of persons 
who share some wants. The last mechanism is that the speaker can claim 
common perspectives with the hearer without necessarily referring to in group 
membership. 

Lady Macbeth appears for the first time in the play when a messenger 
comes and tells her that Duncan, the king, is going to visit them tonight in order 
to thank Macbeth for his courage in the last battle. Moreover, the king is going 
to name Macbeth as the Thane of Cawdor. Then, Macbeth comes. Lady Macbeth 
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their theory on Shakespeare's four tragedies: Hamlet, king Lear, Macbeth and 
Othello. They have concluded that in Shakespeare's tragedies, politeness 
increases because of the power of the hearer more than the power of the speaker.  

In his study, Bouchara (2009) has applied Brown and Gilman's method on 
Shakespeare's four comedies: Measure of Measure, Twelfth Night, Taming of the 
Shrew and Much Ado about Nothing. Bouchara has found minimal contrasts in 
power since it has the biggest effect on politeness in Shakespeare's comedies. 
Rossen-Knill (2011) has adopted Brown and Levinson’s (1987) theory to 
analyze Arthur and George. She has found that politeness strategies in the 
dialogue can easily introduce the reader with the different characters in this 
work. Chun and Yun (2010) have analyzed the apology strategy (negative 
politeness strategy) in the Chinese novel The Dream of the Red Chamber. They 
have explained the different variables which determine one's choice of apology. 
Depending on Brown and Levinson's politeness theory, Chikogu (2009) has 
analyzed the linguistic aspects of politeness in The Beautification of Area Boy. 
He has found that language is the most chosen way to struggle for power. In 
other words, one's can show his power throughout language.  

Fictional texts depict communicative interactions between fictional 
characters, and, in fact, it is this level of fictional interactions which has received 
most attention from politeness scholars. This is true not only for Brown and 
Gilman (1989)’s early application of Brown and Levinson’s (1987) conception 
of positive and negative politeness strategies. It is also true for subsequent 
scholars who extended the investigations to other theoretical politeness 
frameworks, to aspects of impoliteness and to other fictional genres, including 
even film (e.g., Jucker, 2016). 

Material and Methods 
This section aims to describe the research design. It gives more details about 

the study material, the participants, the purpose of the study and finally the 
research questions. 

Material  

Shakespeare's Macbeth is the basic material of this research. The researcher 
tries to analyze Lady Macbeth's speech in this Shakespearian tragedy. The 
selected quotations will be classified in accordance with Brown and Levinson’s 
(1987) theory of politeness. 

Participants 

The main characters in Shakespeare's Macbeth, who have their 
conversations with Lady Macbeth, are the participants. Lady Macbeth’s 
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Brown and Levinson's (1987) politeness theory can be applied on any 
spoken/written material. This paper is an attempt to apply the theory on Lady 
Macbeth’s speech in Shakespeare's Macbeth. Throughout this qualitative study, 
the researchers are going to explore some politeness strategies in the chosen 
parts of Macbeth by analyzing the quotations. 

Macbeth is one of the most famous tragedies in English literature. It’s the 
tragedy of power, murder, ambition and deceit. The three witches’ prophecy and 
Lady Macbeth's ambition lead Macbeth to murder king Duncan. Then, Macbeth 
sends other murderers in order to kill Banque and his sons. Later on in the play, 
Macbeth's attempts to defy the prophecy fail. Then he is killed by Macduff, and 
Duncan's son, Malcolm, becomes the king.  

Lady Macbeth is one of the most powerful female characters in English 
literature. She is the most frightening female character in Shakespeare's literary 
works. Lady Macbeth doesn’t appear in every scene, but she plays a primary role 
throughout this tragedy. In the following few pages, the researchers are going to 
apply Brown and Levinson's politeness theory on the speech of Lady Macbeth 
through the play to discover the strategies (positive and negative) she follows in 
order to achieve her goals.  

Theoretical Framework and Literature Review 

According to Jucker (2016), fictional texts constitute complex 
communicative acts between an author and an audience, and they regularly 
depict interactions between characters”. Both levels are susceptible to an 
analysis of politeness. Many scholars discuss the notion and the definition of 
"politeness". In their early studies, Brown and Levinson emphasize on the aspect 
of "face" more than other scholars. Leech (1983) deals with politeness in another 
way. He uses his "six maxims" to differentiate between the ways in which 
language is constrained by different social factors. Politeness according to leech 
is the polite social behavior within a certain culture. Gu (1990) explains the 
"conversational maxims approach". Gu's maxims are a worthy source for cross 
cultural studies. On the other hand, Fraster and Nolan (1981) consider the 
politeness as the fulfillment of rights and obligations.  

Watts(1989) talks about a "complementary" relationship between Brown 
and Levinson's face needs, Gu's six maxims and Fraster and Nolan's 
conversational rights and obligations. Culpeper (1998) states that there is no 
specific definition or meaning of politeness. He adds that politeness can be 
recognized by the linguistic strategies. After these different explanations for the 
notion of "politeness", different studies adopt these explanations in order to 
analyze some literary works. By using a modified version of Brown and 
Levinson's politeness theory (1978), Brown and Gilman (1987) have applied 
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Introduction 

People communicate since they are part of the society. They simply have to 
talk with each other. It’s a fundamental need, and a pleasure for humans to be 
part of relationships. It's speech which plays the main role in communication. 
The main function of spoken language is to "socialize individuals to integrate 
people in social nets by enabling them to communicate in a quick and direct way 
with immediate feedback from the addressee." (Dontcheva-Navratilovak, 
2005:66).  

Throughout speech one can simplify complicated ideas into a wide range of 
simple meanings. However, the function of speech is not only to convey 
information of certain meanings, but it is also connected to interaction between 
people. This interaction is supposed to be polite. As the majority, if not all, of 
cultures suggest to enable the participants of any conversation to feel 
comfortable, and to enjoy conversations and social interaction in general. 

Brown and Levinson's politeness theory was originally published in 1978 
and revised in 1987. It has given scholars an enormous amount of analysis 
methods. Without this theory, we would not be in a position to consider the 
phenomenon of politeness as a fundamental aspect of human socio- 
communicative interaction. It provides several presentations of insights into 
human behavior. Also, it has been saved as a touchstone for other researchers 
who felt the need to go beyond it. But it is clearly a class of its own in terms of 
its comprehensiveness, organization and level of argumentation. 

Brown and Levinson work consists of two parts: The first part is the 
fundamental theory about the nature of politeness and how it functions in 
interaction. The second part is a list of positive and negative politeness strategies 
from three languages: Tamil, Tzeltal and English. Brown and Levinson use the 
term "Face" which is derived from that of Goffman (1967), and from the English 
folk term, which ties face up with motions of being embarrassed, humiliated or 
losing face. Thus, face, the public self image consists of two related aspects: The 
first one is the "positive face" which is the positive aspect self image or 
personality (including the desire that this self –image be appreciated and 
approved of). The second aspect is the "negative face", the basic claim to 
territories, personal preserves, rights to non- distraction, the freedom of action 
and the freedom of imposition. Therefore, positive politeness is the reduction of 
a person's public self- image or personality. It also represents similarities among 
the speaker and the hearer. Then comes the negative politeness, which is the 
politeness of non- imposition or the "formal politeness". 
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Abstract 

This paper is an attempt to apply Brown and Levinson's (1987) politeness theory on 
Lady Macbeth's speech in Shakespeare's Macbeth. By analyzing her dialogues in the 
play, the researchers try to find the politeness strategies in these dialogues, and the 
reasons behind preferring the use one strategy over another. After classifying the 
analyzed selected parts of the play and arranging them according to Brown and 
Levinson’s (1987) politeness strategies, the researchers found that power, status and 
distance play the biggest role in preferring one strategy over the others. Moreover, the 
findings revealed that Lady Macbeth's ideology leads her to prefer one strategy over 
another in order to perform her plans successfully.  
Keywords: Politeness; Macbeth; Ideology; Power; Distance. 

  ملخص

للكياسة على خطابات السيدة  1987تهدف هذه الدراسة الى محاولة تطبيق نظرية براون ولفنسون 
ويحاول الباحثان من خالل تحليل حوارات السيدة ماكبث الى كشف . ماكبث في مسرحية ماكبث لشكسبير

وبعد تصنيف . رىاستراتيجيات التأدب والكياسة من أجل الوصول الى اسباب تفضيلها الستراتيجة على أخ
للكياسة والتأدب،  1987وتحليل اجزاء مختارة من المسرحية وترتيبها وفقا الستراتيجيات براون ولفنسون 

يتم وجد الباحثان بأن القوة والمنصب والبعد االجتماعي لها الدور االكبر في تحديد أي االستراتيجيات 
لى تفضيل إلوجية وفكر السيدة ماكبث تقودها ايديوظهرت نتائج الدراسة بأن باالضافة الى ذلك، أ. تفضيلها
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weather and the other extraordinary events. Thus, Macbeth does not bring any 
form of justice, but rather he depends on committing crimes, Duncan, Banquo 
and Macduff's family, and on spreading spies in the country. With regard to the 
virtues mentioned by Malcolm, it may be seen that Macbeth does not have any 
of them except for one, "courage". His fall at the end of the play is because he 
"is caught in the paradox that his success contains the seeds of his failure" 
(McLuskie, 2005, p. 394). Here, although Macbeth and his wife have the ability 
to usurp the kingship, they do not have the ability to manage that kingship 
because it is beyond their abilities. 

Conclusion: 

In conclusion, Duncan remains the ideal king who does his best for the 
common good of his subjects and kingdom while Macbeth turns a tyrant who 
exploits the power of monarchy for the good of himself. Macbeth, for instance, 
can be seen as a tragedy of ambition and regicide, and this is the hero’s 'tragic 
flaw' that brings about his downfall. He begins the play as a noble figure: he has 
fought magnificently for the king, the saintly Duncan, against rebels. But he 
soon departs from the noble, and become infected and debased by the evil of 
ambition which eventually reveals his essential weakness. The combination of 
three witches prophesying that he will be king, his wife prompting him to 
murder Duncan, and Dunca's decision to spend a night at Macbeth's castle at the 
very time when the pressure to murder Duncan is greatest proves too much for 
Macbeth. He kills Duncan, and then suffers agonies until he is finally killed by a 
nobleman whose family he massacred when he was king. As do the histories, 
Hamlet and King Lear, Macbeth confirms the Elizabethan outlook that 
usurpation is a major sin, punishable by turmoil for the country and death for the 
usurper. 
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a "Lord's anointed Temple" (2.3.68) and as "a most sainted King" (4.3.109). 
Even when Macbeth prepares to kill him, he describes Duncan as an ideal king 
who has the qualities of honorable kingship. Lady Macbeth also cannot kill him 
because she sees him as her father. Hence, "Duncan makes treason a challenge- 
he is a grateful leader and a father figure" (Lemon, 2008, p. 74). On the contrary, 
Macbeth's presentation as a king is more negative than Duncan's. He shifts from 
a brave army general to a tyrant. He is described as "an untitled tyrant bloody-
scepter'd" (4.3.104) and as "Devilish" (4.3.117).  

The difference between Macbeth and Duncan appears also through the 
conversation between Macduff and Malcolm in Act 4, scene 3. They compare 
tyranny to honorable kingship. In this regard, a political act can be seen 
apparently in which "so fascinated was James I in the notion of what makes a 
good king that he himself had written (in 1599) a handbook on good 
government, the Basilikon Doron. Some of these ideas of good kingship are 
listed by Malcolm" (Went 8). According to Malcolm, the ideal king, as Duncan, 
has to bring order and justice to the kingdom. We know that Duncan used to 
provide order and justice to Scotland. For example, Duncan, at the beginning of 
the play, performs those qualities by punishing evil, the treachery of the previous 
Cawdor, and rewarding good, the heroism of Macbeth and the generosity of his 
wife. Moreover, Malcolm gives a list of the kingly virtues that may be found in 
Duncan, not in Macbeth: 

The king-becoming graces, 
As justice, verity, temperance, stableness, 
Bounty, perseverance, mercy, lowliness, 
Devotion, patience, courage, fortitude, 
I have no relish of them, but abound  
In the division of each several crime, 

Acting it many ways. (4.3.91-97) 

The key question to be asked here is that whether those virtues are 
embodied in the character of Duncan or Macbeth. Malcolm does not refer to a 
specific king, but he states the general features that the ideal king should have. 
In the play, those virtues are found in the character of Duncan rather than 
Macbeth: "Macbeth lacks all these kingly virtues, but his greatest vice is his 
impulse to lie- even to his own conscience- in his pursuit of power" (Went 8). In 
the play, Duncan is known as the king, whereas Macbeth is referred to as the 
tyrant. Duncan rules Scotland with love for his country while Macbeth usurps 
the throne to achieve his political ambition and desires. Duncan brings order and 
justice to Scotland whereas Macbeth, on the contrary, brings chaos and disorder, 
through the unnatural things that happen after his regicide such as the awful 
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During his crime, the traces of God's punishment and damnation on 
Macbeth become apparent. Accordingly, his life becomes gloomy because he 
has killed God's select and because he has killed an asleep person: "Methought I 
heard a voice cry "Sleep no more! / Macbeth does murder sleep,"the innocent 
sleep" (2.2.32-33). Hence, the first expected punishment that Macbeth will suffer 
is his inability to repose. Other traces of God's anger are shown after the murder. 
The order of things is overturned because an unexpected person from a lower 
rank usurps the top of the hierarchy. After the regicide, strange and unbelievable 
actions occur that reflect God's damnation. One of those strange actions is the 
darkness that fills the noon: "dark night strangles the travelling lamp[the sun]: / 
Is't night's predominance, or the day's shame" (2.4.7-8). David Blythe states that 
this action is a symbol of the cosmic wrath caused by Macbeth’s murder. 
Another strange action is that an owl kills a falcon. Here, an act of how things 
are inverted is revealed. Owls are known to eat mice, but here they fly and eat 
falcons. In this process, the owl symbolizes Macbeth and the falcon symbolizes 
the king. Duncan's horses also begin eating each other. Besides, it is that 
Macbeth will be eaten from the inside. Thus, many extraordinary events reflect 
the unnatural horrendous crime committed by Macbeth. The play’s unusual 
happenings reflect the collapse of the divine natural order.  

After all, the differences between tyranny and honorable kingship becomes 
clear. Anyone who examines Macbeth may find that Macbeth's character is one 
of the most complex characters in Shakespeare's tragedies. Despite the murders 
he commits, Macbeth appears innocent. At the beginning of the play, he is afraid 
to kill the king because he knows that killing the king is a terrible action that 
deserves God's damnation and punishment, but his wife encourages him to do 
so. His ambition of kingship proves to be stronger than his conscience. 
Macbeth's tragic flaw is his ambition for kingship because monarchy is not 
bestowed upon him legitimately, that is, it is not original in him, and thus he 
cannot bear its responsibilities naturally. 

Reigning in Shakespeare is the destiny of those who have been born to 
pursue it. It is also the destiny of those who have been led to exercise it out of 
desperation, forced, like Richmond in Richard III, Edgar in Lear or Malcolm in 
Macbeth …. A relatively small number of other characters, generally born in the 
proximity of power but not its direct heirs [like Macbeth], actively seek to seize 
the reins of government, and a few of these are ruthless or lucky enough to be 
successful, but Shakespeare inevitably depicts them as eventually broken by the 
burden they have shouldered. (Greenblatt, 2009, p. 71) 

Duncan, on the other hand, is clearly represented as a charismatic king who 
has the qualities that reflect him as a perfect king. In the play, he is considered as 
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Shakespeare portrayed the deformity of regicide through the extraordinary 
things that happen unintentionally during of the crime. Macbeth reports that 
during his crime, one of the king's servants smiled, while he was sleeping, and 
the other cried "crime". After that, they woke up and began to pray and then they 
returned to sleep. Those strange actions reflect the amount of the desecration of 
regicide because a king was seen as the link between God and people. Killing 
the king, then, leads to break that link. Thus, Macbeth's crime appears as an act 
of profanation that causes chaos and darkness to the people and country. Such 
unusual events constitute an apparent evidence of Macbeth's profanation. 
Another act of God's curse on regicide appears through Macbeth's inability to 
say "Amen" in spite of his necessary need for it. 

During the acts of the crime, a sign of Duncan as an ideal king appears 
distinctly. Lady Macbeth is unable to kill him because of the innocence that she 
sees in him. Moreover, after killing the king, Macbeth's is overwhelmed by 
sorrow and regret. Macbeth realizes that he has killed an innocent and kind 
person. He wishes if he did not commit that crime because he thinks that the life 
with that person is better. Thus, the playwright portrays Duncan as an ideal king 
in many acts and as a good example for kings. On the other hand, Macbeth is 
portrayed as an example of the tyrant king. This occurs through Macbeth’s 
dependence on committing heinous crimes and using spies and assassins in order 
to protect his sovereignty. For example, Act 3, scene 6 describes Macbeth as a 
tyrant king who is very different from the ideal king, Duncan. There, Lenox 
reveals the bad nature of Macbeth: "The gracious Duncan / Was pitied of 
Macbeth; marry, he was dead" (3.6.3-4). 

In Elizabethan England, a sense of hierarchy permeated all societal levels. It 
was generally believed that every existing thing in the universe, whether animate 
or inanimate, has a specific location in a hierarchical order ordained by God. 
They believed that God was at the top of that hierarchy and the angels came after 
him. On earth, they thought that kings were at the top because they were 
considered as God's representatives whose duties were to spread God's message. 
It was also believed that there is "a relationship between order on earth, the so-
called microcosm, and order on the larger scale of the universe, or macrocosm" 
(Went, 2000, p. 91). Thus, God's choice on earth, the king, was the symbol of 
God's order on earth. Any attempt to violate that choice was seen as an attempt 
to destroy God's order on earth. Any attempt to hurt monarchies was also 
considered as a breakage of that order and as a rebellion against God. Thus, any 
attempt to violate that divine hierarchy would provoke God's damnation and 
punishment. In the play, when Macbeth kills Duncan, he transgresses against the 
will of God and Macbeth, accordingly, suffers God's punishment. 
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the political life, they could be politically dangerous on the stability of the 
country in which they tried "to achieve covertly what has been denied to them 
overtly" (Howell, 2008, p. 12). Shakespeare portrayed that issue through Lady 
Macbeth's advice to her husband to be like a flower that hides a dangerous snake 
under it: "look like the innocent flower, / But be the serpent under't" (1.5.65-66). 
Moreover, Lady Macbeth exceeds her persuasion to Macbeth by rhetoric into 
destroying his faith in himself: "When you durst do it, then you were a man; / 
And, to be more than what you were, you would / Be so much more the man" 
(1.7.49-51).  

Lady Macbeth, who knows her husband’s inherent kindness, proves another 
aspect of Macbeth’s innocence. When she receives the letter that tells her about 
the three Witches, she appears afraid that Macbeth's kindness may spoil that 
prophecy: "It is too full o' the milk of human kindness" (1.5.17). Evidence of 
Macbeth's innocence and kindness can be found at the beginning, but his wife's 
ambition to be the queen destroys everything that may prevent him from 
achieving that ambition. However, Macbeth is not completely innocent and Lady 
Macbeth is not completely guilty with regards to killing the king. The evidence 
is apparent in Act 1. There, "before her first appearance, Macbeth has already 
considered the crime as an actual possibility and he has been changed by the 
witches' prophecy more than his wife can be aware" (Mehl, 1999, p. 113). 
Hence, the seeds of evil are found in Macbeth before his wife's encouragement, 
but what she does is a refreshment for his thoughts. Another evidence appears 
when he commits several crimes in order to save his kingship. 

Macbeth's crime is the most wicked action that he commits in the play in 
order to achieve his ambition of kingship. Any crime should be damned, but his 
crime is the most damned because he kills the king, God's choice and 
representative on earth. Under the divine right tenet, killing the king was 
considered as the most damned crime. Here, Shakespeare used Macbeth's 
regicide as a symbol to the infamous Gunpowder Plot, an attempt to assassinate 
King James in 1605. Shakespeare wanted to reflect the amount of transgression 
against the king committed in that crime. In the play, some allusions to the 
Gunpowder Plot can be read. Porter's speech, in Act 2. scene 3, has allusions to 
the Gunpowder plotters. Among those plotters was "the Superior of the English 
Jesuits, Father Henry Garnet" (Braunmuller, 1997, p. 5). Garnet, who adopted 
the school of equivocation, is portrayed in Porter's speech: "here's an 
equivocator, that could / swear in both the scales against either scale…" (2.3.8-
9). Garnet also used the name "Farmer" that is also portrayed in his speech: 
"Here's a farmer, that hang'd / himself on th' expectation of plenty" (2.3.4-5). 
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James discussed the relation of the witches to Satan and that "the purpose of 
witches was to harm the king; thus, witchcraft was considered treason" (p. 22). 
In Macbeth, the playwright portrayed that idea through the role of the Witches in 
killing King Duncan and usurping his monarchy. James also claimed that the 
"witches were agents of the Devil who could bestow prophecies" (p. 22). Those 
prophecies are clearly portrayed in Macbeth. The First Witch calls him by his 
real name, Macbeth, and his official title, Thane of Glamis: "All hail Macbeth! 
Hail to thee. Thane of Glamis" (1.3.48). The Second Witch increases Macbeth's 
wonder when it calls him by the "Thane of Cawdor" because he does not have 
that title. The Third Witch calls him by the most wonderful title, the future king. 
Here, what the Third Witch says is unbelievable for Macbeth because he knows 
that he cannot be the king because the current king, Duncan, has two heirs to the 
throne, Malcolm and Donalbain. The Witches also tell Banquo another prophecy 
that later causes troubles for Macbeth, that his offspring will be kings of 
Scotland forever. On the other hand, Shakespeare's portrait of the witches may 
appear as a criticism of James because the English people, unlike the Scottish 
people under James' reign, at that time did not believe much in the existence of 
the witches. Thus, "the presence of a king who believed in witches caused a stir 
in England" (Lamb, p. 22). 

In Macbeth's castle, Duncan appears as an easy prey for Macbeth because 
Duncan thinks that he is in double trust, as a king and a guest. On the other hand, 
Macbeth may be seen as innocent. An act of his innocence appears in his 
hesitation to kill the king because he is fully conscious that killing the king is a 
brutal sin. In this regard, there are many reasons inside Macbeth's mind that 
prevent him from killing the king and that reflects his righteousness. Macbeth 
begins thinking that the king is his cousin who appreciates and loves him. The 
king is God's choice on earth so any one who hurts him will receive God's 
punishment and damnation. The king is also his guest so he must protect him not 
kill him. Macbeth says: 

He's here in double trust; 
First, as I am his kinsman and his subject, 

Strong both against the deed; then, as his host, 
Who should against his murderer shut the door, 

Not bear the knife myself. (1.7.12-16) 

Those thoughts make Macbeth hesitate in killing the king, but, at the same 
time, he cannot control his desire for kingship. Lady Macbeth also encourages 
him to kill the king, and she insists on him to seize the monarchy. Here, her 
words that persuade Macbeth to kill the king reflect a contradiction inherent in 
the patriarchal society at that time. Although women had commonly no role in 
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became the personal patron of Shakespeare's acting company, causing it to 
change names from the Lord Chamberlain's Men to the King's Men. (p. 20)  

Macbeth is mainly concerned with the issue of conflict for kingship. 
Shakespeare was so interested in that issue, as it also appears in Hamlet and 
King Lear. Main characters involved in that issue should be discussed, but two 
of them should be given a great emphasis, Macbeth himself and King Duncan. 
Both characters are considered as prominent examples to explore the large 
oppositeness among kings, the ideal king, Duncan, versus the corrupt king, 
Macbeth. The play is also concerned with the struggle for monarchy and the 
destructive results of the ambition of kingship. 

The illegal ambition to usurp the throne is the major source of the tragic 
events in the play, from the beginning until the end. The three weird Witches are 
the main motives that rouse that ambition inside Macbeth's mind to usurp the 
kingship. Lady Macbeth is another major source that makes Macbeth commit an 
ugly crime, regicide, in order to achieve his ambition. He is excitably ambitious 
and his illegal ambition gradually motivates and encourages him to commit a 
number of brutal actions. In this regard, his ambition to get kingship transfers 
him from a brave leader to a tyrant. Those factors are the major things that 
Shakespeare used in order to portray the brutal nature of kingship and the chaos 
and destruction that result from the struggle for monarchy. 

The events of the play occur during the reign of King Duncan, king of 
Scotland. During that time, Macbeth appears as one of the king's statesmen 
because he is a brave leader who achieves many victories for the king. Thus, 
Macbeth achieves high stature and place near the king, but his illegal ambition 
of kingship makes him blind and a usurper who assassinates the legitimate king 
in order to achieve his ambition. Here, ambition for Macbeth is "an obsession 
with what might be so intense that it makes what is almost unreal, and certainly 
worthless, by comparison" (McAlindon, 1996, p. 215). Hence, the best 
consideration for Macbeth is as a tragedy of illegal ambition: the desire for 
greatness. He blindly believes the witches' prophecies, so many ugly acts are 
committed as the results of those prophecies. They enkindle his ambition and 
generate the regicidal action. He becomes preoccupied with thinking in the 
witches' prophecy and that he will become the king of Scotland. In this respect, 
to seize the kingship, Macbeth has two choices: "he must decide between 
waiting patiently for the prophecy to come true or killing the current king, 
Duncan, and forcing it to come true" (Lamb, p. 18). Here, because of his 
"Vaulting ambition", he chooses the remorseless choice, his regicide of the king. 

Shakespeare used the Witches as an allusion to James' interest to invest in 
the equivocation and issues of the supernatural. In his work, Daemonologie, 
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fifteen years (1039-1054) wisely and peacefully, and he eventually was killed by 
Prince Malcolm's invasion of Scotland with the English armies. Shakespeare 
used those historical events to explore the themes of kingship, human nature and 
evil in his tragic play. Since as those acts were so violent and bloody, no wonder 
then that Shakespeare's Macbeth is to be found as a violent and bloody tragedy. 

Macbeth was written in 1606, after King James VI of Scotland assumed the 
throne of England. James' ascension to the English throne was the main event 
which affected Shakespeare at that time. After James inherited the throne, he 
became the patron of Shakespeare's writings. His patronage helped Shakespeare 
and gave him the "opportunities to perform at court and financial assistance 
when the theatres were closed because of plague" (Lamb, 2002, p. 20). It may be 
said, thus, that Macbeth came as praise for James for his patronage although 
some critics believe that it included a criticism for him. Hence, the play is full of 
allusions to James and the political events through that time. For example, it 
reflected certain issues that had a great importance for James such as 
"witchcraft, the question of equivocation in the swearing of oaths, the ability- or 
inability- of the monarch to cure the king's evil (scrofula), and his own regal 
ancestry through Banquo" (Hadfield, 2004, p. 82). 

Macbeth is set in a society headed by God's choice and representative on 
earth, the king. As James argued in his treatises, Basilikon Doron and The Trew 
Law of Free Monarchies, a king was considered as "God's Lieutenant in earth" 
(p. 82). He argued that because a king is divinely appointed, he should be 
unquestioned and that rebellion, even against tyrants, is forbidden. A king needs 
loyalty of people in order to spread God's message of goodness and awareness 
on earth. For James, kings must be obeyed by populace regardless of their 
actions. He also claimed that "a king could never be deposed by the people as all 
kings rule as part of God's divine plan" (p. 84). In Macbeth, the king is betrayed 
and killed. In this context, regicide and rebellion are against James' concepts that 
forbid treachery and insurgency against a king. The rules of hospitality are also 
broken and friendship loses its rules of loyalty. Marital life is exploited to make 
brutal plots of assassination. Thus, Macbeth's plot and setting are quite different 
from any other tragedy. It is the shortest tragedy of Shakespeare and is his most 
violent play. Besides, it represents one of the difficult challenges to Shakespeare 
because it was written under the reign and supervision of King James I of 
England as well as the political events that prevailed at that time. Lamb in his 
book, Shakespeare’s Macbeth explains: 

The event that had the biggest impact on the 1606 production of Macbeth- 
and which may have been responsible for Shakespeare writing this play- is the 
ascension of King James VI of Scotland to the English throne, thus becoming 
King James I of England. In May 1603, shortly after he became king, James 
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triumph of good over evil. Malcolm becomes the new king of Scotland and 
restores Duncan's lineage to the kingship. Hence, "Macduff's killing of Macbeth 
restores justice and installs hereditary kingship in Scotland" (Zimmermann 377). 
The final speech in the play, "My thanes and kinsmen, / Henceforth be earls" 
(5.8.63-64), symbolizes James' plans to unify England. Malcolm appears as an 
ideal king who also decides to recall everyone fled "the snares of watchful 
tyranny" (5.8.68). 

As for more extensive studies, Alexander Leggatt’s book, Shakespeare's 
Political Drama (1988), stressed the political interest and the idea of kingship in 
Macbeth. Richard Dutton and Jean E. Howard, A Companion to Shakespeare's 
Works: The Tragedies, volume 1(2003), examined the idea of kingship in 
Macbeth and how some characters fight fiercely to grab kingship. David 
Armitage, Conal Condren and Andrew Fitzmaurice, Shakespeare and Early 
Modern Political Thought (2009), focused on Shakespeare's thoughts as regards 
the idea of kingship. David Bevington, Shakespeare's ideas: More Things in 
Heaven and Earth (2008), focused on Shakespeare’s ideas on politics and 
political Theory. Leon Harold Craig, Of Philosophers and Kings: Political 
Philosophy in Shakespeare's Macbeth and King Lear (2001), discussed how 
someone some philosophies of kingship in Macbeth and King Lear. Sidney 
Lamb, Shakespeare’s Macbeth (2000), discussed the play’s penetrating 
exploration of human kingship and Shakespeare’s exploration of the themes of 
kingship. In this book, Lamb examined the idea that the king is God’s emissary 
on Earth and that kingship is passed patrilineally through the father. The views 
expressed in these works are so various, but the most pertinent among them will 
be consulted. The research will be carried out through a textual and analytical 
outlook, and the arguments and counter- arguments will be clearly presented.  

Discussion: 

To discuss the issue of kingship in Macbeth, it is important to throw an 
outlook on the historico-political background of the play. Shakespeare relied 
upon the historical events of monarchy of Scotland in the eleventh century in 
order to create the events of Macbeth. The historical Macbeth lived in the 
eleventh century during the years (1005-1057). He usurped the throne of 
Scotland from his cousin and king, Duncan, through civil war. Being, "a 
grandson of King Malcolm II, Macbeth did have a claim to the throne of 
Scotland" (Grosz and Wendler, 2006, p. vi). Certain differences can be found 
between the actual Macbeth and Shakespeare's Macbeth. The actual Macbeth 
achieved his ambition of kingship by a civil war, not by a regicide, and King 
Duncan died in a battle, not by a treachery. King Duncan's age was also similar 
to Macbeth's. Moreover, Macbeth reigned the throne of Scotland for about 
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neither exceptionally evil nor exceptionally good. This tragic hero starts the play 
as prosperous and happy, and is high-born, usually a king or an aristocrat; he is 
moved from happiness to misery and eventual death through some fault or 
weakness in his part, the so-called 'tragic flaw'. The effect of tragedy in 
Aristotle's view was to arouse the emotions of pity and fear, and then to purge 
them from the audience, and the play, by the action. Shakespeare's tragedies 
adhere to most of these principles – but certainly not all. Macbeth, for instance, 
can be seen as a tragedy of ambition, and ambition is obviously Macbeth's 'tragic 
flaw'. He begins the play as a noble figure: he has fought magnificently for the 
king, the saintly Duncan, against rebels. But he soon departs from the noble, the 
Aristotelian model, and become infected and debased by the evil of ambition 
which eventually reveals his essential weakness. The combination of three 
witches prophesying that he will be king, his wife prompting him to murder 
Duncan, and Duncan's decision to spend a night at Macbeth's castle at the very 
time when the pressure to murder Duncan is greatest proves too much for 
Macbeth. He kills Duncan, and then suffers agonies until he is finally killed by a 
nobleman whose family Macbeth massacred when he was king. As do the 
'history plays' and Hamlet and King Lear, Macbeth confirms that usurpation is a 
major sin, punishable by turmoil for the country and death for the usurper (p. 
43). 

This study offers a critical analysis of the issue of kingship in William 
Shakespeare's Macbeth. It presents several different points relevant to the issue 
of kingship such as: the king as God's choice and representative on earth, the 
difference between tyranny and honorable kingship, the brutal crime of regicide, 
the ambition to seize kingship, the acute struggle for monarchy, the chaos and 
destruction that result from the struggle over the throne and other relevant 
conflicts. A great deal of critical works have been produced on the issue of 
kingship, in Shakespeare's Macbeth, from different angles. This research tries to 
make use of the most relevant and recent of these critical works. These works 
are mainly in form of critical studies, that is, books, and research papers written 
on the different aspects of the issue of kingship. For example, Shweta Bali's 
essay, “Mechanics of Madness in Hamlet, Macbeth and King Lear” (2014), 
examined the effect of madness on the kingship in Macbeth. David Blythe, in his 
article, "Shakespeare's Macbeth" The Explicator 48.3(1990), states (179) that the 
regicide is a symbol of the cosmic wrath caused by Macbeth. While Russell 
Willers in his, "Models of Kingship: Shakespeare's Depictions of the 
Relationship between the Sovereign and the Realm in Henry V and Macbeth" 
Research Gate (2008, 2009), argues (303) that Macbeth is an unsuccessful and 
oppressive king because a king should work for the good of his country, not for 
the suffering of it. Moreover, in his study, Heiner Zimmermann, "Macbeth and 
Hercules" Renaissance Studies 20.3(2006), states that the play ends with the 
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 ونوقشت. المأساة الشكسبيرية هذه في صورت كما الملكية أجل من للصراع الوحشية الطبيعة تحليل على
 هذه التي كتبت حول الرئيسة النقدية اآلراء الحسبان في األخذ مع المختلفة، زواياها من مكبث قتل عملية

 على تعتمد وتحليلية بكونها نصية أساسي لبشك عبر العمل المستخدمة الطريقة وصف ويمكن. المسألة
 .المناقشة قيد الموضوع على إضافيا ضوًءا تلقي أخرى ثانوية ومصادر أولي كمصدر المسرحية نص

 .السياسية المخيلة ، ، المأساة في مكبث الملكية ، الطموح ، القتل ، شخصية مكبث: المفتاحية الكلمات

 

Theoretical Background to Shakespeare’s treatment of the issue of 
Kingship: 

The Elizabethan attitude to kingship and struggle for monarchy differed in 
several major respects from the modern attitude taken towards those who have 
responsibility for government. There was a religious element in this issue, as 
well as a political one, and the concept of the 'divine right of kings' needs to be 
understood before several of the comments and attitudes found in Shakespeare's 
plays, especially the chronicles and tragedies, can be understood. This concept 
stated that God was only responsible for the appointment of a person to 
kingship, operating as he did through the hereditary principle: the King held his 
office from God, and was not appointed by other humans. Therefore, an attempt 
to remove a King or to usurp his right was not merely a crime against human 
law, but a crime against God, and it means an attempt to decide something that 
only God could decide. Usurpation or the murder of a monarch is thus a huge sin 
and crime against Nature in Shakespeare. The idea that the King or Queen held 
his or her office from God was carefully fostered by monarchies through the 
ages, not least of all Elizabeth I, for the obvious reason that it was an added 
protection against rebellion and gave moral justification for their attempts to 
resist any attack on their throne. There was also a political element in the 
principle, in that once it was shown that a reigning monarch could be removed 
from the throne, a precedent would be created that could easily lead to chaos and 
civil war. Shakespeare's support for properly-constituted monarchs – even if 
they are weak at the job of government –indicates a support for stability as well 
as for kingship (Martin Stephen, Philip Franks, 1984, p. 32).  

Shakespeare's tragedies are considerably the best known of all his plays. 
Four in particular have become known throughout the world: Hamlet, King Lear, 
Othello, and Macbeth. Various attempts have been made to define tragedy, but 
there is no comprehensive effective definition. Aristotle attempted a definition of 
tragedy in his Poetics (330 BC), and this is often used as a base from which to 
define tragedy. Some of Aristotle's tents are still useful in helping us to come to 
a definition of Shakespearian tragedy, or perhaps more usefully a feeling for its 
essential elements. Aristotle stated that the tragic hero was someone who was 
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Abstract 

Ambition and regicide are two types of evil examined very closely in William 
Shakespeare's play Macbeth. Hence, ambition is seen in the play as a sin, an attempt to 
jump the natural order and make a new one, a desire so intense it can lead a person into 
the hands of evil. Regicide, according to medieval European conventions, is to kill God's 
anointed king, and so likewise to disrupt the natural and divine order. Macbeth's illegal 
and immoral kingship brings death, destruction, and suffering to Scotland, whilst the 
good kingship of Duncan and Malcolm brings victory and happiness; the contrast is 
deliberate. This study offers a critical analysis of the complicated issue of kingship in 
Shakespeare's Macbeth. It tries to analyze the brutal nature of the struggle for monarchy 
as portrayed in this tragedy. Macbeth's regicide is discussed from its different angles, 
taking into consideration the main critical views produced on this issue. The method 
used throughout the work can be described mainly as textual and analytical relying on 
the text of the play as a primary source and other secondary sources casting additional 
light on the topic under discussion. 
Keywords: Macbeth, Regicide, Ambition, Kingship, Tragedy, Political Imagination. 

  ملخص

وقد . مكبث شكسبير وليام مسرحية في قرب عن دراستهما تمت الشر من نوعان هما والقتل الطموح
 جديد، نظام وصنع الطبيعي فوق النظام للقفز ومحاولة بكونه خطيئة، الطموح في هذه المسرحية إلى ُنظر

وبالمثل  سمح به الله، ملك قتل هو القتل. أحضان الشر إلى الشخص تقود أن يمكن للغاية شديدة ورغبة
 والدمار الموت األخالقية وغير الشرعية غير مكبث ملكية تجلب إذ .واإللهي الطبيعي نظامال تعطيل هو

 والتباين هنا والسعادة؛ النصر ومالكولم لدانكان الجيدة الملكية تجلب بينما اسكتلندا، إلى والمعاناة
وتعمل . لشكسبير ثمكب في مسرحية الملكية معقدة هي لقضية نقديا تحليًلا الدراسة هذه تقدم. مقصود
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