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 حقيقيا حتد� واألمن وأصبحت االستقرار دهتد ظاهرة إىل عادية طبيعية ظاهرة من ّحتول املفهوم هذا أن غرياهلجرة ظاهرة طبيعية 

 سكان من مليون 192 إىل أن أشار العاملية، اهلجرة ملنظمة تقرير ففي عنها. النامجة للمخاطر نظرا الدولية أمام اجملموعة مطروحا

 مليون  28و 19 مابني أنه ذكر ،2006 سنة والتنمية الدولية اهلجرات عن العام األمني وتقرير ؛�مخارج أوطا يعيشون العامل

 املذكور آنفا. العدد من سري مهاجر

ففي هذا السياق، يعد التطور يف اجملاالت الصناعية والثقافية واالتصاالت واملواصالت عامل ُمشجع إىل حد كبري عن التحركات 

السكانية منذ بداية الربع األخري من القرن العشرين، فقد ساعدت وسائل املواصالت يف ز�دة حركة املهاجرين حنو مناطق اجلذب 

اليت حظيت بنصيب كبري من مشاريع التنمية املستدامة بشقيها االقتصادي واالجتماعي، وفيما يعترب البعض أن اهلجرة أصبحت 

العاملي من الرأس املال البشري وذات عائدات اقتصادية، يرى البعض أن اهلجرة تفرز مشكالت  عنصرا حيو� يف تطوير املخزون

عديدة منها األمنية، السياسية، االجتماعية على أساس أن اهلجرة حركة يف اجتاه واحد من اجلنوب الذي يعاين عدة مشاكل على 

  الشمال الذي يتميز ابلتقدم والتطور على مجيع األصعدة.خمتلف املستو�ت (اجتماعية ، ثقافية ، سياسية واقتصادية) إىل

إال أنه وبسبب القيود اليت تفرضها الدول عادة يف وجه اهلجرة ظهرت لدينا ظاهرة جديدة وهي اهلجرة غري الشرعية اليت أصبحت 

يف تزايد مستمر، وتكرار من الظواهر اليت شغلت ابل الباحثني وتفكريهم خاصة يف السنوات األخرية ، حيث أصبحت أرقامها 

مل ُتستثين اجلزائر من هذا اخلطر  -الظاهرة يوميا يعترب من املواضيع احلساسة يف البلدان املغاربية واألوروبية عامة واجلزائر خاصة

، كما سلطت وسائل اإلعالم واالتصال الكثري من أضوائها يف -الزاحف فهي تشهد تصاعد اهلجرة غري الشرعية بوترية خطرية

تعترب اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عاملية، فهي تصنف يف املرتبة الثالثة تبعا خلطورهتا عرض مستجدات الظاهرة وتفاصيلها.حيث 

 اإلجرامية بعد املتاجرة ابملخدرات و ابألسلحة. 

رة واليت غالبا ما مسيت وكما هو معلوم فقد انتشرت يف اآلونة األخرية ابجملتمع اجلزائري كباقي جمتمعات دول العامل هذه الظاه

بـظاهرة احلرقة،هذه الظاهرة اليت استطاعت إشعار كل مؤسسات الدول، و أصبحت مشكلة حية وحساسة.وذلك نظرا لألحداث 

املأساوية اليت تتواىل من شأ�ا ولكو�ا متس كل شرائح اجملتمع حبيث أصبحت الظاهرة ال متس فئة الشباب فقط بل تعدت إىل 

 وحىت املعاقني والشيوخ. والنساء مع أطفاهلن ل القصراإل�ث واألطفا
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وجتدر اإلشارة إىل أن دول املغرب العريب أصبحت منطقة عبور املهاجرين غري الشرعيني واألفارقة واليت مسيت هبجرة العبور، ويقصد 

هاجرين سنو� من منها تلك احلركة اليت يقوم هبا األجانب بغرض الذهاب إىل بلد ما كآخر وجهة، ويرتاوح عدد امل

مهاجر من دول  800.000مهاجر للبلد الواحد وهذا على املستوى الدويل ومن بينهم  300.000مهاجر إىل 100.000

مهاجر يفلحون يف االلتحاق  16.000إىل  10.000جنوب الصحراء الذين يتوجهون إىل بلدان املغرب العريب هناك فقط 

فقط من احملاوالت إىل % 20مكنون من الدخول إىل اسبانيا وايطاليا مبا فيهم اجلزائريني أبوراب، ومن بينهم العدد القليل ممن يت

أي مبعدل حماولة كل يوم، وتعترب مناطق العبور ابلنسبة اليطاليا سواحل عنابة. وأما ابلنسبة السبانيا سواحل وهران وعني 80%

 يورو لكل مهاجر. 3000يورو إىل 1500لسفر ما بني متوشنت، وهناك عصاابت خمتلفة تنشط وراء هذه العملية وُيكلف ا
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اهلجرة غري الشرعية هي قيام شخص ال حيمل جنسية الدولة أو من غري املرخص له ابإلقامة فيها ابلتسلل إىل هذه الدولة عرب 

منافذها الشرعية بواثئق أو أتشريات مزورة، وغالبا ما تكون حدودها الربية أو البحرية أو اجلوية، أو الدخول إىل الدولة عرب أحد 

  1اهلجرة غري الشرعية مجاعية و�درا ما تكون فردية.

فمن الواضح أن اهلجرة غري الشرعية (أو اهلجرة السرية) هي خرق للحدود والتسلل إىل دول أخرى وذلك أبن يقوم املهاجر غري 

والتشريعات املعمول هبا.لذلك، يطلق عليها تسمية اهلجرة االضطرارية أو القهرية أو الشرعي بضرب عرض احلائط لكل القوانني 

القسرية، واليت يضطر فيها األفراد أو اجلماعات إىل النزوح من مناطقهم األصلية إىل مناطق أخرى وذلك حبكم العديد من 

 املتغريات.

 قابل غري موقف اخذ مبعىن"  اهلدة و"والتخفي  اهلروب مبعىن "  اهلربة كما ارتبط مصطلح "احلرقة" مبصطلحات مشاهبة مثل "

اليت تعترب من بني املصطلحات أكثر استعماال  هوية بدون السري املهاجر يصبح حيث الواثئق كل للرتاجع ،حيث تعين إحراق

لدى الشباب اجلزائري؛ بل أنه من "اجتهاداهتم" اليت أبدعوا فيها، وهم يقصدون من وراء هذه التسميات اهلروب واملرور أبي وسيلة 

 الضفاف األخرى. إىلغري شرعية من اجلزائر 

رقة على أ�ا مصطلح حديث مت ضمه يف اللغة اليومية للشباب )، أنه قد مت وصف احل2008ويضيف عثمان نور وعوض املبارك (

 .وهذا لتحديد فئة املرشحني للهجرة السرية و متييزهم عن غريهم

 يف الشباب بعض يتسّلل كان املاضي، حيث القرن من التسعينيات وبداية الثمانيات �اية إىل فيعود احلّراڤة تسمية سبب أّما

 حتملها اليت السيارات أو الشاحنات أو احلاو�ت إحدى يف ليًال واالختباء العاصمة ميناء يف الراسية السلع بواخر إىل العاصمة

 ( دفع أموالٍّ  مقابل الباخرة يف العاملني أو ابمليناء احلراسة عمال أحد من تواطؤ أو إبعانة يكون ذلك وقد ،...البواخر تلك

 رجال يتمّكن ال حّىت  األوروبية الدول إىل إحدى الوصول مبجّرد اهلوية وبطاقة السفر جواز خاّصة الرمسية الواثئق حرق مثّ  ،)رشوة

 .الوطن إىل وإرجاعهم هويتهم وجنسيتهم كشف من إليها املهاجر ابلدول األمن

و ) هو شخص قرر االنتقال إىل دولة أخرى مبحض إرادته وبطريقة غري قانونية، فه2010فـاحلراق كما جاء عن الدهيمي عمر(

 ختطي على حّراڤة اسم أيًضا يدلّ  إذنالشخص املغامر ذكرا كان أو أنثى الذي يقطع عرب البحر ابجتاه أورواب بطريقة غري قانونية.

1 Consulter :Immigration Irrégulière en France, Microsoft études ® Encarta 2008.       
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 صلة له ما كلّ  وحرق األوروبية، الدول إحدى أراضي إىل مشروعة غري للدول بطريقة واإلقليمية الدولية البحرية احلدودق) حر (

  .العائلة واآلابء وأفراد األّمهات قلوب من الكثري حرق وراءهم خمّلفني اجلزائر، يف للشباب االجتماعية مباضي احلياة

 حيرتمون ال أّ�م غري قانونية وبتأشريات بطرق شرعية والغربية األوروبية الدول إحدى إىل اجلزائري الشباب سفر على أيًضا يدلّ  كما

َهاَجرِّ  البلدان يف شرعية غري بطريقة مقيمني أي ،حّراڤة فيصبحون قصدٍّ  عن حيث يتجاوزو�ا التأشريات، لتلك القانونية املّدة
ُ
امل

 .أيًضا جّدا كبريٌ  هؤالء وعدد إليها،

ومما الشك فيه أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية تعد ظاهرة معقدة وصعبة التناول، ومن الصعب اإلملام بكل جوانبها ومسبباهتا خاصة 

الدراسات السابقة هذا من جهة، واستفحاهلا السريع وصعوبة حتديد حجمها من جهة أخرى،سنحاول فيما يلي يف ظل ندرة 

 التطرق لبعض العوامل املتضافرة اليت تساهم يف هذه الظاهرة يف اجملتمع اجلزائري.
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املؤدية إليها، تتعدد األسباب وتتداخل وال ميكن سردها كلها إال أنه لفهم ظاهرة اهلجرة غري الشرعية البد من تقصي األسباب 

 ميكن اإلشارة إىل أمهها واليت يراها الباحثون ضمن األسباب الرئيسية يف تفاقم اهلجرة غري الشرعية.

 األسباب السياسية •

و جلوء نفس الفئة (الشباب) فشلت األحزاب السياسية واحلركات اجلمعوية يف استقطاب الشباب من جهة، ومن جهة أخرى ه

إىل االنطواء حتت التنظيمات اإلرهابية معتقدة أن استعمال السالح والعنف له جدوى يف إحداث التغيري. ومن هنا جلأت ذات 

ب ، وهي أن إمكانيات التغيري موصدة يف اجلزائر، وجيريالفئة إىل احللول الفردية، كو�ا توقفت عند خالصة اثبتة وغري قابلة للتغي

 البحث عنها بعيدا عن حدود الوطن أو حدود نفوذ هذه السياسة.

أستاذ يف جامعة أيكس أوبروفونس الفرنسية وابحث يف املركز الوطين للبحث العلمي  -) 2009ويرى موساوي عبد الرمحن(

أ�ا شكل جديد للتمرد على أبن السلطة يف اجلزائر استصغرت موضوع اهلجرة غري الّشرعية ومل تنتبه  -الفرنسي (سي.أن.أر.أس) 

الواقع الصعب الذي يعيشه اجلزائريون، خاصة الشباب منهم، أل�ا ما زالت تفكر مبنطق أحد الوزراء عندما وصف ثورة الشباب يف 

 "بضجيج الصبيان". ويعتقد نفس الباحث أن السلطة مل جتتهد لإلصغاء النشغاالت املواطنني. 1988أكتوبر 

 األسباب االقتصادية •

 1990ن رفع الدولة للدعم عن املنتوجات والسلع واسعة االستهالك وتدهور العملة الوطنية واخنفاض قيمة الدينار (سنة  إ

دج)، والتضخم نتج عنه ارتفاع األسعار 118دوالر= 1  2018 دج،سنة 82دوالر= 1 2000دج، سنة 35دوالر= 1

 عن مستقبل أفضل.واخنفاض املستوى املعيشي وتذمر السكان و ابلتايل البحث 

ابإلضافة إىل حترير التجارة اخلارجية وعدم محاية املنتوج الوطين واالنتشار الواسع للرشوة أدى إىل إفالس العديد من املؤسسات 

جوان  09وكان رئيس اللجنة االستشارية حلماية وترقية حقوق اإلنسان " فاروق قسنطيين" قد أعلن يف تصريح للخرب ( االقتصادية.

أبن ظاهرة احلراقة ال ميكن التصدي هلا من دون توفري مناصب شغل للشباب، ألن األسباب احلقيقية اليت تقف وراء  )2008

تفاقم الظاهرة يف أوساط الشباب تعود إىل غياب مناصب شغل دائمة  تدفع ابلشباب ملواجهة املوت من أجل البحث عن حياة 

 ليست هي األفضل كما يتوقعون.
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 اعيةاألسباب االجتم •

هذه الوضعية املزرية اليت عاشتها اجلزائر يف العشرية السوداء جراء اإلرهاب خلقت ظروف اجتماعية صعبة حيث اندثرت الطبقة 

املتوسطة وبرزت فئتني يف اجملتمع: طبقة بورجوازية (أثر�ء جدد)، وطبقة فقرية، كما ظهرت يف اجملتمع آفات اجتماعية كثرية  

الذي يتعرض له الشاب اجلزائري من طرف العائلة واحمليط ، والظروف القاهرة واحلياة القاسية بسبب  كالعنف املعنوي واملادي

البطالة اخلانقة، ز�دة على ذلك سوء االتصال داخل األسرة وضيق السكن، جنوح األحداث، اإلدمان وتعاطي املخدرات، تفشي 

لذي يواجه الشباب وخاصة الطلبة اجلامعيون منهم اخلاص أبداء اخلدمة ظاهرة اإلجرام والسلوك العدواين إضافة إىل ذلك املشكل ا

 الوطنية، كذلك عدم احلصول على جواز السفر بسبب متابعات قضائية أو إدارية.

  األسباب الثقافية •

العمل و خاصة هناك إغراء من خالل ما تقدمه وسائل اإلعالم للشباب مبا حتمله من رفاهية اجملتمع األورويب و سهولة العيش و 

انفتاح اجملتمع و الثقافة األوروبية على العامل و اندماجها مع ابقي الثقافات مما جيعل الشباب يعتقدون أ�م سيجدون الراحة  و 

 الطمأنينة يف هذه البلدان  و سيتأقلمون بسهولة يف هذا اجملتمع.

،أدى هبم على التعرف و  (Face book)الجتماعي فالتطور التكنولوجي و استخدام الشباب لالنرتنت و شبكات التواصل ا

، جعلهم يتخيلو�ا بلدان مثالية  -خصوصا اإلشهار الغريب الذي يربز كل ما هو إجيايب غالبا -االنفتاح على هذه الدول الغربية ،

متاهات يؤدي  ،هذا ما يشكل  عقدا نفسية لدى الشباب ويرتب أحالمهم وجيعلهم يعيشون يف كل أشكال الصراعاتخالية من  

 هبم إىل التفكري يف كيفيات وسبل اليت حتقق األحالم اليت تراودهم.

 األسباب النفسية •

 الرابط وهشاشة والالأمن االجتماعي،العنف من كثريا عاىن شباب وهم مشرق، مستقبل يف لألمل الفاقد الشباب من  فئةهناك 

 روح فيهم يقتل الذي ابإلقصاء يشعرهم مما واالجتماعي األسري التفكك بسبب عامة بصفة واجملتمع األسرة مع جيمعه الذي

 أدى ما وهو ومثن وسيلة أبي اهلجرة مشروع يتولد ابلتايل الذات، وحتقيق للعمل أخر جمال يف يفكر جيعله مما واإلبداع العمل

 ).86ص ، 2019(شاشوة حكيمة ، ،الشرعية غري اهلجرة لظهور

 حالة هلم يسبب قد مما منه يعانون الذي والفراغ البطالة وليدة نفسية دوافع هلا املشروعة غري الشباب هجرة أن القول ميكنومنه 

 الظاهرة وهذه ، املتوسط للبحر الشمالية الضفة يف أفضل حياة عن حبثا اهلجرة إىل هبم يدفع الذي النفسي واالكتئاب الضيق من
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 اإلزاحة احليل هذه ومن ما، مشكلة من للهروب الفرد يستخدمها اليت الدفاعية كاحليل النفسية مليكانيزمات جتليات إال هي ما

 .السيئ النموذج دفع وهى

 ومن السلوكية، واالحنرافات االضطراابت مغبة يف يوقعه قد الذي ابلعجز السلبية الصورة صاحب الشخص يشعر أخرى جهة ومن

 أو التهلكة إىل بنفسه ويلقى للحرقة يسعى عندما الشاب أن أي التربير، على يعتمد آخر مكانيزم إىل يلجئ تصرفاته تربير أجل

 إىل ماسة حاجة يف أنه الشكل التربير هبذا فيكون املشكلة من هرواب متعددة مربرات يستعمل ,القانون يف احملظور دائرة يف يقع

 احليل هذه و واالجتماعي، املادي املستوى يف زمالئه مثل يكون أن يريد وأنه طموح لديه وأنه الرزق عن حبثا سافر وأنه املال

(زرارقة  .يعيشه الذي اإلحباط دائرة من واخلروج النفسي الصراع على التغلب أجل من النفسية الناحية من تستخدم الدفاعية

 )141-140، ص2015فريوز،

 هي :  واجتماعي سياسي هو ما جتاه مسلوكا هت بقوة حتدد اجلزائري الشباب نفسية يف مكو�ت ثالث طغيان على أتكيد فاحلرقة

 الوطن تراب ديدان أتكلهم وال البحر أمساك أتكلهم ألن استعدادهم يف تظهر :الالمباالة 

 أحسن بغد املتكررة ووعوده الشعبوي السياسي اخلطاب جتاه :الريبة  

 األخرى تلوى مرة احلرقة حماولة تكرار على بعزمهم اجملتمع والدولة حتدي :والتحدي 

 ). 133ص ، 2010 وآخرون، زرارقة (فريوز

بني أهم العوامل اليت تشجع على اهلجرة غري الشرعية هو ذلك الصراع الداخلي الذي يعيشه الشاب اجلزائري خاصة  ومنه من 

التناقض بني طموحاته و إشباع حاجاته من جهة والظروف البيئية وما تقتضيه من جهة أخرى جتعله يبحث عن بعدما يالحظ 

 فرنسا اجتاه اجلزائريني هجرة حول أطروحتها يف تشري حيث، Titus Marieلدى  جنده جمتمعات أخرى. وهو ماذاته يف 

و طموحاهتم يف كيفية بناء  رغباهتم بني "التضاد" هو للهجرة اجلزائري الشباب يدفع ما أن، 2004-1998 بني ما خاصة

مستقبلهم و العراقيل اليت تواجههم يف الواقع و حتول دون إمكانية حتقيق أي من أهدافهم مما يدفعهم للبحث عن جمتمع آخر 

حيويهم بكل ماهلم من أفكار و طموحات فتكون الرغبة يف اهلجرة أبي وسيلة و مثن.لكن هذا ال يعين أن كل من يشعر ابالغرتاب 

 ).77، 2019االنتماء للمجتمع مرشح للهجرة حيث جند  من حياول التأقلم و التكيف.(شاشوة حكيمة ، و عدم

تشري بعض الدراسات أن ضمن مشكالت الشباب صراع األجيال و اختالف الظروف و املفاهيم بني جيل و ز�دة على ذلك  

السبعينات ،كما أن القيم اليت يعيشها الشباب يف  جيل ،حيث يعيش الشباب اآلن ظروف معيشية مل يعشها شباب الستينات و
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الذي   ألقيميصراعات ما بني القيم اجلديدة و القدمية اليت أحدثتها الثورة التكنولوجية، ابإلضافة إىل الصراع    اجملتمع خلقت

 وروثة و العصرية.ينشا بني املاضي و احلاضر و اليت فرضت على الشباب حالة من االزدواجية يف القيم االجتماعية امل

 )   2015،316(بن صغري فارس،  

 Société Algérienne de recherche en psychologie) مجعية هبا قامت اليت األحباث إىل وابلرجوع

- SARP -) من وذلك تقريبا ابلذكور خماطرة خاصة كسلوك الظاهرة هذه تبقى ،)النفس علم يف اجلزائرية للبحث اجلمعية 

الضيقة  الرقابة حتت دائما تبقى اليت الفتاة عكس على اجلزائرية، العائلة يف به الذكر يتمتع الذي والواضح الكبري التساهل خالل

 بني ختتلف املخاطرة سلوكات إن " Le Berton لوبرتون" فحسب إليها تنتمي اليت االجتماعية الفئة كانت مهما لألسرة

 املغامرة يف عامل الذكور يرمتي حني يف ملعا�هتن، جمال أجسادهن من وتتخذن أبنفسهن ختاطر اإل�ث حيث واإل�ث الذكور

 عن املخاطرة أو اجملازفة سلوكات تُعرب حيث )القوانني املعلمني،الشرطة، الوالدين، ( السلطة أشكال كل معارضا والتحدي واإلاثرة

 اخلطرية النشاطات عن ويكون البحث استقالليته عن والتعبري هويته استكشاف املراهق خالله من حياول استكشايف ذايت سلوك

حواجز  رمز� حيطم فانه اخلطر، مواجهة أثناء شجاعته املراهق وخيترب فعندما ميتحن مراهق، لكل خاصة ذاتية ببصمة مطبوعة

 إىل االنتقال طقوس يف واملتمثلة اإلنسانية أقدم التقاليد إبحدى مربوطة فاجملازفة أقرانه مجاعة من يتجزأ ال جزء ويصبح الطفولة ،

 )98 ، 95ص ،2013الدين، نور الرشد .(خالد سن

 من هذا اجملتمع ، أحيا� مستمّدة وحضارية ثقافية مقّومات هلم اجلزائري اجملتمع من يتجزّأ ال جزءً  ابعتبارهم و منه فإن فئة الشباب

 أي هبم، خاّصة داخلية بعوامل أتثّر الذي الشبايب اخلاص عاملهم يف اكتسبوها وأخرى االجتماعية، تنشئتهم إطار يف عليها نشئوا

 غدٍّ  إىل التطّلع نوعها، كان مهما سلطة كلّ  على كالتمرّد وممّيزات هلم خصوصيات شباابً  ابعتبارهم الذاتية بشخصيتهم تتعّلق

 ابملسؤولية، املتوارثة،اإلحساس القيم وعلى القدمي على التمّرد روتيين، هو ما كل نبذ التغيري، يف واجلاحمة الرغبة األكيدة أفضل،

 هلم شّكل ما وهذا والزعامة، املغامرة وحب اجلديدة على األفكار اإلقبال املستقبل، على القلق اجلرأة، الّنفس على االعتماد حب

 اليت املختلفة غراءاتاإل أنتجتها أخرى )، وعوامل. 85 - 83 ص ، 1981 ديور، البيئة،....(مرشد مع التوافق عدم من حالة

الغريب  العامل يف جيري مبا كبريًا أتثّرا فتأثّروا االجتماعي، التواصل ووسائل املختلفة وسائل اإلعالم طريق عن الغريب العامل من أتتيهم

 مهومهم عن هبا يُعّربون هبم، ولغة خاصًّا عاملا ألنفسهم فخلقوا وطنهم، يف اغرتاب حالة يعيشون أصبحوا حّىت  حوهلم، من

 عن التبليغ على وقدرة ُجرأة أكثر ألفاظًا اللغة هذه من السائدة، واختاروا لألوضاع ونقدهم املستقبل إىل وتطّلعاهتم ومشكالهتم
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 علماء االجتماع اجتمع ولو جمتمعة، املتخّصصة اللغوية اجملامع اجتهدت لو اليت احلَرَّاَڤة لفظة من بينها أفضل، حالٍّ  إىل تطّلعاهتم

 مهوم عن يـَُعربِّ  مرادفًا هلا جيدوا أن ملا استطاعوا مدلوهلا لتحاكي مثلها أكادميية لفظة صياغة أجل من اللسان وعلماء الّنفس وعلماء

 ابلشباب، متعّلقة وروحانية عاطفية معاين من احلَرَّاَڤة لفظة به أوحت ما مبثل من اإلحياء اللفظة هذه متّكنت وملا الشباب، هؤالء

 القيود كلّ  حّطمت احلَرَّاَڤةللفظة  الرمزية فالداللة ابمتياز شبابية خصوصية ذات واجتماعية سياسية وإشارات رمزيةوحتمل 

 ومعضلة عام قضية رأي وخلقت شبابُنا ، يعيشها وخطرية أوضاعٍّ مزرية عن احلجاب وكشفت والسياسية االجتماعية والضوابط

  ). 11،ص2018دغبار ، (رضا .ودولًيا وطنًيا حقيقية سياسية

 القوية األحاسيس يف متمثلة املراهقني عند اخلطر متيز سلوكات اليت احملاوالت إحدى الشرعية غري اهلجرة أو احلرقة تكون وعليه

 وهي ، املغامرة هذه من خالل وهوية ذاتية بناء وحماولة الرفاق جلماعة االنتماء وكذلك السلطة، أنواع ورفض كل القانون وجتاوز

 فحسب .رجال يعد ال الشباب ملفهوم تبعا احلرقة على يقدم ال من لكون أن الرشد سن إىل املرور طقوس إحدى متثل كذلك

 أن النتائج بينت الشرعية غري جتربة اهلجرة خوض هلم سبق املراهقني من جمموعة على La SARP مجعية هبا قامت الدراسة اليت

كان  مبا كاملة دراية على كانت األغلبية أن حني يف املغامرة، مبخاطر دراية على تكن مل فقط احلاالت من % 97 حوايل

 أن أضافوا منهم % 2.2 و دراية ابألخطار، على كانوا أب�م صرحوا احلاالت من % 20 يقارب ما أن حني يف يهددهم،

 أعادت املغامرة احلاالت أغلبية فان الدراسة هذه وحسب ، الشرعية غري اهلجرة عن مشروع يردعهم الذي ابلشيء تكن مل املخاطر

 املراهقني من للعديد ابلنسبة جاذبة قوة ميثل أن اخلطر على يؤكد ما هذا . أبعجوبة الغرق من اإلفالت بعد حىت مرة من أكثر

 قوي ومرغوب.  ومعاش استثارة مصدر هلم ابلنسبة اخلطر ميثل الذين االنفعاالت القصوى،واملراهقني هلواة ابلنسبة خاصة

  ).97 ص ،2013الدين، نور (خالد 
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عديدة ، لنجد أن احلكومة يف احلقيقة إن ظاهرة احلرقة ظاهرة معقدة،ختص أكثر فئة الشباب ،ذات عوامل 

ن هذه الظاهرة قد إاجلزائرية اكتفت ابملعاجلة األمنية  للظاهرة، و أمهلت القيام مبعاجلتها من جذورها و ابلتايل ف

تفشت يف جمتمعنا و أصبحت ُمهددة له و ذات خطورة، لذلك جيب أن تتضافر جمهودات كل اجلهات خصوصا 

لذلك  معظم الوزارات ابختاذ اإلجراءات  املناسبة ملنع استفحال هذه الظاهرة و احلد منها و استبداهلا مبا هو أجنع.

طرف   ات بل تعديه ابقرتاح حلولمن الضروري عدم الوقوف على وصف الواقع امللموس إبعطاء إحصائي

ال بد من خلق سياسة ثقة بني السلطة و ف .على املدى القريب و أخرى على املدى البعيد هاتطبيقو األخصائيين

ستعجل يف بناء مصانع و سكنات كاملواطن ،
ُ
منطقة  من خالل استغاللتوفري الشغل للشباب ابالستثمار امل

، التوعية و التحسيس،التكفل مبطالب الشباب ....من أجل التغلب على هذه الظاهرة اجلنوب و اهلضاب العليا 

 الفتاكة ابألرواح خصوصا من خالل قوارب املوت جيب إعطاء حلول بديلة ذات جناعة.
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 شهادة لنيل مقّدمة رسالة الدكتورالية، املدرسة الرتبية، الّنفس وعلوم علم قسم االجتماعية، العلوم كلية والتصّورات، املعاش :احلراقة حفصاوي، إمساعيل-
 . 2012 - 2011 اجلزائر ،-السانية– وهران جامعة واملؤسسات، اجلماعات النفس علم:ختّصص الّنفس، علم يف املاجستري

 جمللدلعلم االجتماع اجملة آفاق "واقع اهلجرة غري الشرعية يف اجلزائر :األسباب و تدابري التصدي"، بن صغري فارس و آخرون -
 . 332  -311،ص2،2015،العدد5

 :حول الوطين امللتقى أعمال حول كتاب يف ،مداخلة منشورةالذات لتحقيق وحيد كحل ابحلياة املغامرة: حراقة مراهقون :الدين نور خالد-
 اجلزائر. بوزريعة، ،جامعة2013ماي، 6 و 5 يومي اجلزائري، اجملتمع يف الشباب على النفسية وانعكاساهتا االجتماعية ، التحوالت

فيفري، جبامعة �يف العربية يف مكافحة اهلجرة غري  8حبث مقدم يوم دراسة حول اهلجرة السرية يف اجلزائر،):2010الدهيمي األخضر عمر (-

 املشروعة، اململكة العربية السعودية.
 .2018 مارس ، 13 العدد ، 6 واللغوية، اجمللد األدبية للدراسات احلكمة "، جملةاجتماعية لسانية دراسة اجلزائر يف احلراڤةدغبار " رضا-

 ،7 " جملو أفكار و آفاق،اجمللدفرنسا إىل اجلزائري الشباب هجرة حديث لتفسري نظري اجتاه حنو :واهلجرة االجتماعي االغرتاب شاشوة حكيمة "-
 . 96-75،ص1،2019العدد 

 اإلسكندرية، دار املعرف اجلديدة. السكان،علم اجتماع ):2006عبد املعطي السيد(-

 .2010 القاهرة، احلديث، اجلامعي املكتب "اجلزائرية األزمة دفرت من سوسيولوجية أوراق " وآخرون زرارقة فريوز-

 للدراسات الساورةجملة اجلزائر" يف الشرعية غري اهلجرة لظاهرة سوسيولوجية -سيكو شباب؟ قراءة عنف أم جمتمع عنف " احلرقةفريوز زرارقة-

 .151-129،ص2015ديسمرب :األول العدد 129 واالجتماعية اإلنسانية
 .2011 ، ابجلزائر اإلنسان حقوق ،  حالة 2010، السنوي التقرير ومحايتها، اإلنسان حقوق لرتقية االستشارية الوطنية اللجنة- 
 .  1981 نوفمرب ، 49 العدد والثقافة والعلوم، للرتبية القطرية الوطنية اللجنة عن جملة تصدر الرتبية، املراهقة، مشكالت ديور، مرشد-
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 مقارنة دراسة الكراهية وثقافة سالمإل ا                                              املؤم�ي أحمدد. أ.

  

 



ظهر مما سبق أن نشر ثقافة الكراهية لالخر عمل مضر ومدمر، يؤدي اىل االضطراب وابلتايل اىل االقتتال. وقد تنبه االسالم اىل هذا 
النظر عن دينه ولونه وجنسه وغناه أو فقره، فكل من يعيش على االمر فحدد ما لالنسان من حقوق وما عليه من واجبات، بغض 

ارض الدولة االسالمية جيب ان يتمتع حبقوقه املدنية كاملة، وكذلك االمر ابلنسبة اىل غرياملسلمني ، ومع كونه على غري االسالم فال 
، فعندها  يكره العمل الذي خيالف الشرع الذي جيوز اجباره للدخول يف االسالم ،وال جيوز انقاصه حقه، اال اذا تعدى على املسلمني

 به مضرة للناس، وال يكره الشخص تفسه، وذلك الن ابب التوبة مفتوح يف عقيدة االسالم. وهو ما بيناه مع االدلة يف هذا البحث.
عبادة  واملعامالت ويف قانون ان اتباع الضوابط والتعاليم االسالمية حيقق للناس قاطبة التمتع ابحلقوق االنسانية، حىت يف احكام ال

 العقوابت االسالمي،كما بني البحث ال ينقص احد من حقه شيء.
لكن ابتليت االمم اليوم بعدم التفهم ملنهاج االسالم. لكثرة املشوهني لصورة االسالم املشرقة، ولكون بعض اجملموعات اليت تعلن 

وابط للحب خرين للمسلمني، ولكن ابتباع الضردة فعل نتيجة كراهية اال اسالمها جتهل الكثري من مساحة االسالم، فتبدوا تصرفاهتا
 حياة أمنه وهللا اعلم. والكره ممكن للبشرية اليوم ان تعيش
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Abstract 

Appeared from the above that spreading the culture of hatred of another harmful and destructive 

work, lead to turbulence and thus to the fighting. 

Islam has been alerted to this matter select what to human rights and the duties, regardless of 

religion, color, sex, riches or a paragraph, all who live on the land of the Islamic state should 

enjoy civil rights a whole, as well as it is in relation to the non-Muslims, and with being on a non- 

Islam is not permissible to force him to enter Islam, and may not be irreducible right, unless 

encroach on the Muslims, then hates the work that violates Shara that it harmful to people, not 

the person hates Tvsh, because the door of repentance is open in the doctrine of Islam.as I said 

with the evidence in this search. 

The controls follow Islamic teachings and bring people to the enjoyment of rights entire 

humanity, even in the provisions of worship and transactions in the Islamic Penal Code, as 

between research no one has the right to detract anything. 

But the UN has been plagued today not understanding of the Platform for Islam. The large 

number of mutilated the image of Islam bright, and the fact that some of the groups that declare 

Islam does not know a lot of tolerance of Islam, Vtbdoa actions reaction as a result of other 

Muslims hate, but by following the rules of love and hatred possible for mankind today can live 

lives of security and God knows best. 
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احلمد هلل الذي خلق كل شيء بقدر،وجعل لكل شيء قانون حيكمه ليسعد يف الدارين بتطبيقه، فجعل احلق والباطل والذكر واالنثى 
اخلري والسالب واملوجب،ومن كل زوجني اثنني، وكل شيء مبقدار حلكمة ارادها هللا سبحانه. واصلى على سيد� دمحم معلم البشرية 

وعلى أله وصحبه وسلم، وملا كانت مسة الفوارق بني املخلوقات من نواميس الكون  ،وان هذه االختالفات نشأة بسبب بعد االنسان 
عن منهج اخلالق سبحانه، ومع ما يؤدي اليهاالختالف من نزاع وخراب، اال أنه من رمحة هللا خبلقه أن أعطى االنسان القدرة على 

 لصواب ان اتبع صراط هللا ومنهاجه.التغيري والعودة ل
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: وملا ساءت أحوال الناس يف القرنني األخريين حبث ظهر التفلت من منهاج هللا وسادت الفعال الشريرة والسلوكيات أمهية البحث

شاع التذرع اخلاطئة،وانتشر التسويق ملصطلح ثقافة الكراهية، واليت ادت اىل قتل الناس بعضهم بعضا، بسبب أو بال سبب ظاهر، و 
أبسباب التفسيق والتكفري والتجهيل وادعاء العنصرية والتعصب االعمى، وظهرت هذه الفكرة، ثقافة الكراهية واصبح العديد من 
االجتاهات الغربية ومن رجاالت معروفة سياسيا وفكر� وحزبيا ينادون هبا ،ويطلقون الشعارات اليت تدعوا لنبذ األخر وكراهيته بل اىل 

يف أوائل كانون –دو�لد ترامت –من مكان اقامته ،ومن ذلك ما ينادي به مرشح اكرب دولة يف هذا القرن لرائستها املليونري اخراجه 
م فيما اطلق من تصرحيات لتهجري املسلمني من امريكا ونبذهم خارجها، وكذلك تبىن هذا الفكر االقصائي الكثري من 2015أاثين 

دول غري اسالمية واصبحوا يدعون لثقافة الكراهية من املسلمني بغري سبب عقلي أو نقلي ومن هؤالء  الرجاالت يف اورواب وامريكا من
زعيم اليمني املتطرف الفرنسي لو ابن وابنته، وكذلك اتباع احزاب الصليب املعكوف من االملان، والعنصريني املتزمتني من الصهاينة 

 بد أن نبني أن هذا ال يشمل كل من هو غري مسلم فقد ظهر من تصرحيات البعض احملتلني، اىل غري ذلك من أمثال هؤالء. وهنا ال
=جاستني -م ، وكذلك ترحيب الرئيس الكندي2015روالند بعد تفجريات ابريس يف ايلول -االعتدال ومنهم الرئيس الفرتسي

هضة جمموعات معتربة من االمريكان ملن ينشر انتم قوة لنا،. وكذلك منا –ترودورا= ابملهجرين السوريني يف كندا واستقباهلم بشعار 
 وغريهم. -ثقافة الكراهية منهم املليونري رئيس شركة فيسبوك=مارك زوكربرغ

كل هذا دفعين لبيان اسباب هذه الكراهية للمسلمني بدحض ادعاءات اصحاهبا وبني عدالة االسالم يف نظرته لغري املسلمني من 
ت املعامالت واالحوال الشخصية واحكام االسرة واالمور السياسية، وكذلك العالج الشايف مبا خالل بيان االحكام الشرعية يف جماال

 يراه الباحث، وهو ما أحاول توضيحه يف هذا البحث بعون هللا تعاىل.

لد هذه : اسلك يف هذا البحث املنهج الوصفي التارخيي لبيان اسباب نشوء هذا الفكر الذي يقصي األخر ،واسباب تو مهجية البحث

 الثقافة لدى بعض العرب وحتليل اسباهبا و،اجلأ اىل املنهج املقارن عند احلاجة اليه. وسيكون البحث بعدة مباحث: 
 املبحث االول: نظرة املسلميت لغريهم من خالل االحكام الشرعية. 

التجهيل  -الدعوة للعنصرية -�ب اخلريات -ةالعومل -التغريب -االستعمار-واملبحث الثاين: أهم االسباب املؤدية لكراهية غري املسلمني
 -لالخرين. النظرة العلوية لغري املستعمر

 العالج. واملبحث الثالث: اهم طرق
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 وهنا ال بد من بيان احكام الفقهي االسالمي  يف معامالت غري املسلمني فيما يلي:

 املطلب األول:  حكام غري املسلمني يف املعامالت املالية
ى أوال : جيوز التعامل مع غري املسلمني ابلبيع والشراء واإلجيار وسائر العقود املالية ، وجيري عليهم من األحكام والضوابط ما جيري عل

 التعامل مع املسلمني
عقد شركة ، شريطة أن يثق املسلم أن التعامل جيري يف الشركة على وفق  اثنيا : جيوز للمسلم أن يعقد من الذمي واملعاهد واملستأمن

قواعد الشريعة اإلسالمية وضوابطها فيما حيل وحيرم من املعامالت ، وأال ميكن شريكه غري املسلم من التصرف أبموال الشركة تصرفا 
  غري املشروع.مطلقا ، دون إجراء رقابة عليه لضمان حصول التصرف املشروع ، وجتنب التصرف 

ة واخلنزير ، اثلثا : ال جيوز التعامل مع غري املسلمني ابملعامالت احملرمة كالراب والقمار ، وال ابملواد احملرمة كاملخدرات واخلمور وحلوم امليت
ة ، ويف املواد احملرمة من نشر سواء أكانوا من الذميني أو املعاهدين أو املستأمنني ، أم كانوا من احلربيني ؛ ألن التعامل ابملعامالت احملرم

  الفساد يف األرض ، وهللا ال حيب الفساد.
رابعا : اختلف أهل العلم يف حكم بيع املسلم على بيع غري املسلم ، وشرائه على شرائه ، وسومه على سومه ( أي أن يبيع الرجل على 

آخر فعرض على املشرتي مثل السلعة بسعر أقل ، أو يشرتي سلعة الرجل سلعة فإذا مت البيع وأراد تسليم السلعة وقبض الثمن جاء ابئع 
فإذا مت الشراء وأرادا التقايض جاء مشرت آخر فعرض على البائع الشراء بسعر أكثر مما اشرتاه األول ، أو يسوم شخص سلعة فريغب 

والراجح جوازه سواء أكان غري املسلم البائع بيعها على صاحب السوم ويعزم على ذلك فيأيت آخر فيسوم أبكثر من سوم األول ) ، 
ذميا أم غري ذمي ، ألن األصل احلل ، والنهي ورد عن بيع األخ على أخيه ، أو شرائه على شرائه أو سومه على سومه ، والكافر مهما  

 . كانت صفته ليس أبخ للمسلم ؛ إذا املقصود ابألخوة هنا األخوة الدينية
قرتاض منهم ،فقد ثبت أن املسلمني على عهد النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كانوا يقرتضون من اليهود يف املدينة ، خامسا : جيوز إقراض غري املسلم واال

 : ويقرهم النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ على ذلك ، لكن يشرتط لذلك الشرط اآلتية
  أن يكون قرضا حسنا ال راب فيه -1
 أال يرتتب على إقراضهم ضرر ابملسلمني ، كإقراض احملاربني  -2
  أن يغلب على ظن املسلمني رجوع أمواهلم إليهم إذا كانوا هم املقرضني -3

  سادسا : جيوز أن يوكل املسلم غري املسلم بدال عنه يف القيام أبموره ، ويتوكل عنه ، لكن ابلشروط اآلتية: 
سلم والية له على مسلم ، كأن يوكله يف تطليق امرأته املسلمة ، أو يف رعاية أوالده القصر ، أو يف أال يرتتب على توكيل غري امل -1

 لِْلَكاِفرِيَن نظارة وقف ، أو يف تنفيذ وصية ، أو يف قسم مرياثه بني ورثته ، أو يوكله قاضيا للمسلمني ؛ لقوله ـ جل وعال ـ( َوَلْن َجيَْعَل اهللَُّ 
 ]141[  َسِبيًال ) النساءَعَلى اْلُمْؤِمِننيَ 
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أال يوكله يف القيام ابلعبادات اليت جيوز فيها توكيل املسلم ، كأن يوكله أن يذبح أضحيته ، أو يؤذن عنه أو يؤم أو خيطب ، أل�ا ال  -2

ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ   ]54 أَنـَُّهْم َكَفُروا اِبهللَِّ َوِبَرُسولِِه) التوبة [تصح من غري املسلم ح لقوله ـ جل وعال ـ ( َوَما َمنَـَعُهْم أَْن تـُْقَبَل ِمنـْ
أال يتوكل املسلم على غري املسلم يف القيام مبا ال جيوز شرعا للمسلم القيام به ، وال يقر غري املسلم على القيام به ، كأن يعقد له  -3

را ، أو كان مما جيوز للمسلم فعله دون غريه ، كأن يتوكل عنه عقد راب ، أو كان مما حيرم على املسلم ويقر غريه عليه ، كأن يشرتي له مخ
  يف تزوجيه ابمرأة مسلمة ، أو شراء رقيق مسلم.

سابعا : جيوز للمسلم االستعارة من غري املسلم ما حيتاجه من األدوات والكتب وغريها ، وكذلك إعارته إذا كان غري حمارب ، أل�ا من 
كن يشرتط كون العارية مما جيوز لغري املسلم االنتفاع هبا، كسيارة ، أو جهاز كمبيوتر ، وإال مل جتز اإلحسان ، وهو جائز منا هلم ، ل

  إعارهتا له ، كمصحف ، أو رقيق مسلم.
 اثمنا : جيوز للمسلم قبول ودائع غري املسلمني ، وإيداعهم ، لكن يف حال اإليداع يشرتط ـ مع كو�م غري حماربني ـ كو�م أمناء ، حبيث

  يغلب على ظنه عدم خيانتهم ، جبحد العارية ، أو املماطلة يف ردها
مارية  اتسعا : جيوز للمسلم قبول هدية غري املسلم وإهدائه ، كما قبل النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هدية املقوقس ملك مصر ، وكانت من ضمنها

  حرير كان النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أعطاها عمر. القبطية ، وكما أهدى عمر ـ � ـ أخا له مشركا حلة من
وز عاشرا : أموال غري املسلمني من غري احملاربني اليت أقرهم اإلسالم على االنتفاع هبا حمرتمة ، ال جيوز إتالفها ، ولو كانت مما ال جي

نت املصلحة يف ذلك ، كما أقر هللا نبيه ومن معه من للمسلم حيازهتا ، كاخلمر ، فإما أموال احملاربني فيجوز للمسلمني إتالفها إذا كا
َمًة َعَلى ُأُصوِهلَا األصحاب على قطع خنل يهود بين النضري يف غزوة خيرب ، بقوله ـ جل وعال ـ :( َما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَنٍة أَْو تـَرَْكُتُموَها قَائِ 

  لينة : النخلة.] وال5فَِبِإْذِن اهللَِّ َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقَني) احلشر [
حادي عشر : اللقيط غري املسلم ( وهو الطفل املنبوذ أو التائه الذي ال يعرف والداه ووجد يف بلد أكثر أهله غري مسلمني ) له حق 

رمة على املسلمني الذين عثروا عليه أن يتولوا حضانته ، واإلنفاق عليه ، والقيام مبصاحله ، كما يفعل ابللقيط املسلم ، ألن نفسه مك
  ]70حمرتمة ، وقد قال ـ جل وعال ـ ( َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم) اإلسراء [

  ملطلب الثاين: أحكام غري املسلمني يف الفرائضا
أوال : الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس للمسلم أن يرث غري املسلم بنسب أو مصاهرة أو والء ، وال أن يرثه غري املسلم ؛ لقوله ـ 

 .1) ـ يف احلديث الذي رواه البخاري : ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلمملسو هيلع هللا ىلص
  اثنيا : إذا حتاكم إلينا غري املسلمني يف قسم مواريثهم قسمناها على وفق شرعنا ، وحينئذ فللمتحاكمني إلينا منهم حالتان:

  يكو� نصارى فريثه ، ويقسم اإلرث كما يقسم بني املسلمني.األوىل : أن يكون املورث والوارث على دين واحد ، كأن 

  .6383حديث اسامة بن زيد،كتاب الفرائض رقم،م2006،دار الر�نامحد بن حجر العسقالين،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري -1
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أهل الثانية : أن خيتلف الدين ، فيكون امليت الذي يراد قسم مرياثه نصرانيا ـ مثال ـ ويكون قريبه الذي يراد توريثه يهود� ، فقد اختلف 

  العلم يف توريثه من امليت على ثالثة أقوال.
 .ء دينهم خمتلف ؛ لقول النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : ال يتوارث أهل ملتني شىت رواه أمحد وأبو داود والنسائياألول : ال إرث بني كفار أقراب

الثاين : يتوارثون فيما بينهم مهما اختلفت أصنافهم ، شرط أن يكونوا من دار واحدة (أي من بالد ليس بينها حرب) ؛ ألن الكفر ملة 
 ]73( َوالَِّذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض ) األنفال [ واحدة ، وقد قال ـ جال وعال ـ

؛ ل كتاب ، ويتوارث غريهم من بعضهمالثالث : يتوارث أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من بعضهم ؛ لوجود جامع بينهم وهو أ�م أه
  الكتاب وغريهم ، لعدم وجود اجلامعلوجود جامع بينهم وهو أ�م ليسوا أهل كتاب ، لكن ال توارث بني أهل 

  واملسألة ال حتتمل األخذ أبحد هذا األقوال ؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح يرجح أحدها

  أحكام غري املسلمني يف فقه األسرة :أملطلب الثالث
ـ جل وعال ـ (ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أوال : ال جيوز للمسلم النظر إىل املرأة غري املسلمة ، إذا كانت من غري حمارمه ؛ لعموم قول هللا 

] ، وال جيوز له مسهن ، وال مصافحتهن ؛ لعموم قول النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألن يطعن يف رأس رجل مبخيط من حديد 30أَْبَصارِِهْم) النور [
لنظر للمخطوبة ، أو نظر القاضي أو الشاهد ، أو خري له من أن ميس امرأة ال حتل له ، ويستثىن من ذلك ما إذا دعت احلاجة ، كا

وأما املرأة املسلمة فيجوز هلا النظر إىل غري املسلمة ، والعكس لكن يرى بعض أهل العلم عدم  نظر الطبيب ومسه هلا ، كاملرأة املسلمة ،
 . مبالغة املسلمة يف إظهار الزينة عند غري املسلمة

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال) اثنيا : ال والية لغري املسلم على  قريبته املسلمة يف عقد نكاحها ؛ لقول هللا ـ جل وعال ـ (َوَلْن َجيَْعَل اهللَّ
] ويكون وليها قريبها املسلم ، فإن مل يوجد فاحلاكم املسلم ، أو من ميثله كالقاضي ، أو مسؤول اجلالية املسلمة ، فإن مل 141النساء [
  توكل بعقد نكاحها من جتده من صاحل املسلمني.يوجد ف

نَّ اثلثا : ال جيوز لغري املسلم نكاح املسلمة ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غريهم ؛ لعموم قوله ـ جل وعال ـ (فَِإْن َعِلْمُتُموهُ 
] ، وقوله ( َوَال تـُْنِكُحوا اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا) 10ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ) املمتحنة [ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال 

  ]221البقرة [
ا ] ، وأم221لبقرة [رابعا : ال جيوز للمسلم نكاح الكافرة غري الكتابية ، لقول هللا ـ جل وعال ـ (َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ) ا

ُأِحلَّ الكتابية فاألوىل ابملسلم نكاحها لوجود خماطر على دينه ودين أوالده ، فإن رغب يف نكاحها جاز ؛ لقول هللا ـ جل وعال ـ ( اْليَـْوَم 
اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب  َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمنَ 

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن) املائدة أية  ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ   5ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتـَيـْ
  لكن يشرتط للجواز مخسة شروط:

  كو�ا حمصنة أي : عفيفة غري زانية-1
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  كون عقد النكاح جيري وفق أحكام الشريعة اإلسالمية -2
أال خيشى األب املسلم أن يرتتب على هذا العقد لوازم خمالفة للشريعة ، مثل أن يكون قانون بالد الكفر يعد األوالد تبعا لألم يف  -3

ة لدينها لتعلمه أوالدها ، أو تذهب هبم إىل  الدين ، وهي األحق من األب املسلم حبضانتهم عند حصول الفرقة ، أو تكون األم متعصب
  كنائس النصارى ، أو معابد اليهود ؛ ألن يف هذا إحلاق أعظم الضرر أبوالده الذين من صلبه،حيث يرضون ابلكفر بعد إسالمهم.

الثاين : ويل ، صداقة األول : الرضا من الزوجني ابلنكاح ومن الزمه معرفة الكتابية أن هذا نكاح وليس شروط عقد النكاح ، وهي -4
اخلامس : اإلجياب من ويل الزوجة أبن يقول : زوجتك مولييت فالنة . والقبول من الزواج ، الرابع : الشاهدان ، الثالث : املهر، الزوجة

  أبن يقول : قبلت الزواج هبا
املسلم إن كانت الكتابية ثيبا التأكد من أ�ا عدم جود مانع من موانع النكاح ، ككو�ا يف عدة طالق أو وفاة ، ولذا فعلى الزوج  -5

اعتدت العدة الشرعية بعد فراقها لزوجها األول ، سواء أكانت فرقة بسبب طالق زوجها هلا ، وهي وضع احلمل إن كانت حامال ، أو 
 . أن حتيض ثالث حيض إن مل تكن حامال ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أ�م منذ وفاته

سلم معاشرة زوجته الكتابية ابحلسىن والعدل يف النفقة والقسم كما يعاشر زوجته املسلمة ، وله أن حيبها حب خامسا : جيب على امل
الزوج زوجته ، وليس حمبة دين ورضا مبا هي عليه ، وجيب عليه دعوهتا إىل دين اإلسالم ؛ ألنه من األمر ابملعروف ، وهو واجب على  

ف من الشعر غري املرغوب فيه ، وأن �مرها ابلغسل بعد احليض واجلنابة ؛ ألن ذلك من كمال كل مسلم حبسبه ، وله أن يلزمها ابلتنظ
  استمتاعه هبا ، وهو حق له عليها ، فيلزمها طاعته فيه.

د سادسا : إذا طلق املسلم زوجته الكتابية فعليها أن تعتد ثالث حيض ، أو تضع محلها إن كانت حامال قبل أن تتزوج بغريه ، كما تعت
املسلمة ، وعليه اإلحداد بعد وفاته إن توىف وهي يف ذمته ، يف مدة عدهتا ، وهي مدة محلها حىت تضع إن كانت حامال منه ، أو 

  متضي على وفاته أربعة أشهر وعشر ؛ ألن العدة واإلحداد حق للزوج.
؛ أل�م مسلمون تبعا ألبيهم ، وقد قال هللا ـ جل سابعا : حضانة أوالد املسلم من زوجته الكتابية إذا حصلت الفرقة بينهما للمسلم 

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال) النساء [   ]141وعال ـ (َوَلْن َجيَْعَل اهللَّ
 ـ حيث أقر أنكحة اثمنا : يقر اإلسالم غري املسلمني على أنكحتهم ، وال يطلب منهم جتديد عقودها إذا أسلموا ؛ كما فعل النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص

 من أسلم منهم ، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غريهم يف مكة واملدينة ، ومل يبطلها.
فإن أسلما مجيعا فنكاحهما صحيحا ، ويستمران عليه ، وإن أسلم الرجل دون املرأة فإن كانت من أهل الكتاب فكذلك نكاحهما 

الكتاب فإن مل يكن دخل هبا انفسخ نكاحهما يف احلال دون حاجة إىل أن يطلقها صحيح ويبقيان عليه ، وإن كانت من غري أهل 
وإن كان بعد الدخول وقف األمر على انقضاء عدة طالق بوضع محل أو انتهاء ثالث حيض ، فإن أسلمت أثناء العدة فهي زوجته 

ة وحيسب االنفساخ من حني أسلم الزوج ، لقول دون حاجة إىل جتديد العقد ، وإن انقضت العدة وهي مل تسلم انفسخ عقدمها مباشر 
] ، 221] وقوله ـ جل وعال ـ (َوَال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ) البقرة [10هللا ـ جل وعال ـ ( َوَال ُمتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفِر) املمتحنة [
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 فهي يف احلكم نفس حكم الزوج إذا أسلم وكانت زوجته غري كتابية ، وإن أسلمت املرأة دون زوجها ، سواء أكان كتابيا أم غري كتايب

 ]10) املمتحنة [وبنفس التفصيل ، لقوله ـ جل وعال ـ ( َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ 

 املطلب الرابع:  أحكام غري املسلمني يف القصاص واحلدود والتعزيرات 
أوال : إذا ارتكب غري املسلم ـ ممن له عهد وذمة ـ يف بالد املسلمني جناية ميكن القصاص منه هبا خري صاحب احلق بني إقامة القصاص 

ضو  عليه ، أو دفع الدية ، أو العفو ، فإن كانت جناية على النفس كقتله معصوم الدم ، خري أولياء املقتول ، وإن كانت جناية على ع
كقطع رجل أو فقء عني خري اجملين عليه ، وإن كانت اجلناية ال ميكن القصاص منه هبا خري اجملين عليه بني الدية أو العفو ، فهو يف 

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس َواْلَعْنيَ اِبْلَعْنيِ َواْألَنْ  نِّ َف ابِ هذا كاملسلم ؛ لقوله ـ جل وعال ـ ( وََكتَـبـْ نَّ اِبلسِّ ْألَْنِف َواْألُُذَن اِبْألُُذِن َوالسِّ
َلى) 45َواْجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق بِِه فـَُهَو َكفَّاَرٌة َلُه) املائدة [ ] ، وقوله ـ جل وعال ـ (َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتـْ

 ]178ُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع اِبْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه إبِِْحَساٍن) البقرة [إىل قوله (َفَمْن ُعِفَي لَ 
 من قتل اثنيا : إذا اعتدى املسلم على غري مسلم من ذمي أو مستأمن فقتله أو جرحه فقد ارتكب إمثا عظيما ، قال فيه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رائحة اجلنة رواه البخاري . وهو مستحق للعقوبة ، كما عليه دفع ديته ، لكن ال يقتص منه به بقتل وال جرح ، ذميا أو معاهدا مل يرح 
قصاص ، وال لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي رواه البخاري ال يقتل مسلم بكافر ، كما أن الذمي لو قتل حربيا فإنه ال يقام عليه ال

 . ية ، وال كفارة ؛ ألنه قتل غري معصوم الدميعاقب ، وليس عليه د
اثلثا : الراجح من أقوال أهل العلم أن دية الكتايب إذا كان معصوم الدم يف جناية القتل أو اجلراح إذا كان خطئا نصف دية املسلم ، 

و بن شعيب عن أبيه عن جده فإن كان ذكرا فديته نصف دية املسلم الذكر ، وإن كان أنثى فنصف دية األنثى املسلمة ، حلديث عمر 
لما ، فقد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قضى أن عقل الكتايب نصف عقل املسلم . رواه أمحد ، والعقل هو الدية ، وإن كانت اجلناية عمدا واالين مس

ن رأي مجهور أهل ذهب اإلمام أمحد إىل تضعيف الدية على املسلم فتصبح مثل دية املسلم ، وروى ذلك عن عثمان بن عفان ، لك
 . العلم على عدم تضعيفها

رابعا : إذا ارتكب غري مسلم من الذميني واملعاهدين يف بالد اإلسالم معصية توجب احلد يف شرعنا على املسلم لو ارتكبها نظر� فإن  
جاهر بشرهبا جاز تعزيره  كانت املعصية مما أقره اإلسالم على فعلها خفية كشرب اخلمر فال يقام عليه احلد الواجب فيه ، لكن لو

جم بعقوبة مناسبة تردعه عن تكرار اجملاهرة ، وإن كانت املعصية مما مل يقره اإلسالم على فعلها كالز� وجب إقامة حد الز� عليه وهو الر 
ليه ابعرتافه أو شهادة إن كان حمصنا ( وهو املتزوج حىت لو طلق مث ز� ) أو اجللد مائة جلدة إن كان غري حمصن ، وهذا إذا ثبت الز� ع

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة ) أربعة شهود عدول ، كما يفعل ابملسلم إذا ز� ، لعموم قوله ـ جل وعال ـ ( الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنْـ 
 ]2[النور

20



 مقارنة دراسة الكراهية وثقافة سالمإل ا                                              املؤم�ي أحمدد. أ.

  

 
يا يف املدينة حني رفع اليهود أمرمها إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص . متفق عليه . ومثله وحلديث ابن عمر أن النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أقام حد الرجم على يهوديني زن

وجيدر التنبيه هنا أن بعض أهل العلم ال يوجب إقامة احلدود عليهم إال إذا ترافعوا إىل حماكم املسلمني ، أو كان . السرقة والقذف
 . فيه طرف مسلم ومل يرتافعوا إلينا مل يلزم احلكم بينهم ، وال إقامة احلدود عليهم املعتدي عليه مسلما ، فإن كان األمر فيما بينهم وليس

خامسا : إذا اعتدى املسلم على غري املسلم من الذميني واملعاهدين مبا يوجب حدا كما لو زىن ابمرأة من نسائهم ، أو عمل عمل قوم 
 كل معصية منها كما يقام عليه لو فعل ذلك مبسلم ، فإن كان االعتداء لوط مع أحدهم أو سرق ماله احملرتم أقيم عليه احلد الواجب يف

 . قذفا له ابلز� أو اللواط مل جتب إقامة احلد على املسلم ، ولكن جيب أتديبه ، ردعا له عن الكالم يف أعراضهم ، وكفا له عن أذاهم
الية املسلمة يف الدول غري املسلمة ، سواء أكانت معادية سادسا : ال يقام القصاص وال احلدود على من ارتكب موجبها من أفراد اجل

لدول املسلمني ، أو غري معادية بل بينها وبني املسلمني صلح وعهد ، ولكن ال يسقطان عمن ارتكب موجبهما ، بل تؤخر إقامتهما 
وانتفت املوانع ، وهذا على الراجح  حىت يسافر إىل بلد مسلم فيقام عليه يف ذلك البلد القصاص أو احلد ، إذا كملت شروط إقامتهما

 من أقوال أهل العلم ، والدليل على ذلك ـ إن حصل يف الدولة احملاربة للمسلمني ـ ما روى بشر بن أيب أرطاة أنه أتى برجل يف الغزاة قد
، أخرجه أبو داود وغريه . وروى سعيد بن  سرق فقال : لوال أين مسعت رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يقول : ال تقطع األيدي يف الغزاة لقطعتك

منصور عن األحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر ( كتب إىل الناس أال جيلدن أمري جيش وال سرية رجال من املسلمني حدا وهو غار ، 
، فإذا كان هذا يف حىت يقطع الدرب قافال ، لئال تلحقه محية الشيطان فيلحق ابلكفار ) ، وعن أيب الدرداء وحذيفة بن اليمان حنوه 

الغزاة املسلمني وهم حتت حكم املسلمني فمن األوىل إجراء هذا احلكم على أفراد اجلالية املسلمة وهم حتت حكم دولة كافرة حماربة 
 . للمسلمني

كم مبا أنزل هللا ، والدليل على ذلك ـ إن حصل يف دولة مهادنة للمسلمني ـ أن احلكم فيها لغري املسلمني ، وليس مثة للمسلمني والية حت
وتقيم القصاص واحلدود ، وقد تعد تلك الدولة إقامة احلدود فيها والقصاص خارج حماكمها ودوائرها األمنية افتياات عليها وانتهاكا 

 . لسيادهتا على أراضيها ، وتعدها جرمية يعاقب عليها ، فال يلزم املسلمني فعل ما يعاقبون عليه يف غري أراضيهم
ذا يكون واجب القصاص وإقامة احلدود مما يرتك يف غري بالد املسلمني عجزا عن إقامته أو رعاية للمصلحة اليت اعتربها وبناء على ه

 . الشرع ، ودرءا للمفسدة
] فأما دليل إقامة القصاص أو احلد إذا دخل املرتكب ما يوجبهما بالد املسلمني فلعموم النصوص اآلمرة بذلك ، وإمنا 21-ص[

  .كما تؤخر بعض الواجبات ملرض أو شغل  أخرت لعارض

  ملطلب اخلامس:أحكام ذابئح غري املسلمني وأطعمتهما
أوال : مأكوالت غري املسلمني من غري اللحم الواجب ذحبه ابلطريقة اإلسالمية حالل ، كالسمك واخلضروات والفواكه وما صنع منها ، 

كو�ا حالال ، مباحة ، غري جنسة وال متنجسة ، لعدم الدليل احملرم هلا فبقيت ويشرتط يف ذلك ما يشرتط يف مأكوالت املسلمني من  
يًعا) البقرة [  ]29على األصل وهو احلل ، الذي دل عليه قول هللا جل وعال : ( ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
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َوَال أَتُْكُلوا ِممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اهللَِّ َعَلْيِه َوإِنَُّه َلِفْسٌق  121رة األنعام اآلية اثنيا : ال جيوز أكل ذابئح غري املسلمني ؛ لقوله ـ جل وعال ـ سو 

] ، ويستثىن من ذلك ذابئح اليهود والنصارى فقط ، فيجوز أكلها شريطة أن يذحبوها ابلطريقة الشرعية للذبح اليت جيب 121األنعام [
بح كالشياه ، أبن يقطعوا ابلسكني وحنوها رقبتها من جهة البلعوم فيقطعوه ويفروا الودجني ومها على املسلم الذبح هبا إن كانت مما يذ

؛ الوريدان اللذان على جانيب الرقبة ، أو ينحروها إن كانت مما ينحر كاإلبل ، أبن يضربوا حنرها ابحلربة وحنوها حىت خيرج الدم كالنهر 
] فإن ماتت بغري هذه الطريقة فهي 5ُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم ) املائدة [لقول ـ جل وعال ـ ( اْليَـْوَم أُِحلَّ َلكُ 

 .ميتة حرام كميتة املسلم ، بل وحترميها أوىل ؛ أل�ا ميتة كافر
 : واملسلم من حيث علمه بطريقة موت ذابئح أهل الكتاب ال خيلو من إحدى ثالث حاالت

 . ىل : أن يتيقن أ�ا ماتت بغري الطريقة اإلسالمية ، أو يغلب ذلك على ظنه فال جيوز له أكلهااألو 
 . الثانية : أن يتيقن أ�ا ذحبت على الطريقة اإلسالمية أو يغلب ذلك على ظنه فهي حالل

  الرتك.الثالثة : أن يشك ، وال يغلب على ظنه شيء من ذلك فله األكل منها ؛ ألنه األصل ، والورع و 

  ملطلب السادس: أحكام غري املسلمني يف القضاء والبيناتا
رة أوال : ال جيوز تولية غري املسلم الوال�ت الكربى يف الدولة اإلسالمية ، كرائسة الدولة والوزارة والقضاء ، وكذلك الصغرى كمدير إدا

وعال ـ ( َوَلْن َجيَْعَل اهللَُّ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال ) أو رئيس رائسة ، سواء أكانت وظيفة مدنية أم عسكرية ؛ لقول هللا ـ جل 
] وأل�ا وظائف يشرتط يف من يتوالها القوة واألمانة وغري املسلم ليس أمينا على مصاحل املسلمني ، وهذا أمر اتفق عليه 141النساء [

حقق مصلحة للمسلمني أو دفع مفسدة عنهم ، سواء يف ما ال والية فيه  أهل العلم ، أما الوظائف األخرى فيجوز توظيفهم فيها إذا
] كطبيب أو فين أو مهندس أو عامل وحنوها ، أو ما كان فيها شيء من والية كوظائف تدريب املدنيني 22-من الوظائف [ص

 . والعسكريني على األمور الفنية والطبية واهلندسية والقتالية وغريها
كافر دعوى على مثله أو على مسلم قبلت ، ووجب على القاضي إن حكم بينهم أن حيكم ابلعدل ، كما حيكم بني اثنيا : إذا ادعى ال

نَـُهْم اِبْلِقْسِط) املائدة [  ]42املسلمني ؛ لقول هللا ـ جل وعال ـ (َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ
ألن شرط قبوهلا العدالة وغري املسلم ليس بعدل ، وأما شهادهتم على اثلثا : ال تقبل شهادة غري املسلم على املسلم يف جملس القضاء ؛ 

بعضهم ففيها خالف بني أهل العلم ، واألقرب قبوهلا ، سواء أكان املشهود عليه من نفس ملة الشاهد أم ال ؛ ألنه قد يتعذر عليهم أن 
ادهتم على بعضهم أدى إىل ضياع حقوقهم ، خبالف جيدوا مسلما يشهد هلم حبقوقهم ؛ لقلة خمالطتهم للمسلمني ، فإذا مل تقبل شه

  املسلم يوجد من يشهد له أو عليه من املسلمني.
ن قيس أنه رابعا : تقبل ميني الكافر يف اخلصومات ؛ لعموم قوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ اليمني على املدعى عليه متفق عليه . ويف حديث األشعث ب

رض فرفعه إىل النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فقال لألشعث : هل لك بينة ، قال : ال . قال لليهودي : احلف وقعت بينه وبني يهودي خصومة على أ
 رواه البخاري.
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هللا الذي لكن ال حيلف إال ابهلل ؛ لقوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من كان حالفا فليحلف ابهلل أو ليصمت متفق عليه . وذلك أبن يقول اليهودي : و

وراة على موسى . ويقول النصراين : وهللا الذي أنزل اإلجنيل على عيسى  وللقاضي أن يغلظ اليمني على غري املسلم فيجعله أنزل الت
 .1حيلف يف الزمان واملكان الذين يعظمهما

  
 

 

 

  

   : http://www.assakina.com/politics/6568.html#ixzz3u5a6PqHK املاجد دمحم د.خالد املوضوع، رابط -1
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االختالف بسبب انتشار املذاهب الفكرية يف العامل اإلسالمي إذا كان للغرب من وجهة نظرهم ما يربر قيامهم ابلثورات  املطلب األول: 
وهلم ما يربر قيامهم ابلثورات على رجال ذلك الدين وهلم   –واملقصود به الدين النصراين الوثين اخلرايف بطبيعة احلال  –على الدين 

ملذاهب الفكرية بينهم إذا كان ألولئك مربرات يف كل ذلك سواء أكانت مربرات مقبولة أو غري مقبولة من كذلك ما يربر نشوء خمتلف ا
ب تصادم تعاليم الكنيسة واالابطرة مع العلم والتعلم وتقدمه وانتشار اخلرافات اىل غري ذلك،، فما هو املربر لقيام تلك األفكار واملذاه

أعزهم به يف الدنيا واآلخرة وشهد له إعالم الغرب من املوافقني ومن احلاقدين أبنه خري دين ينظم يف بلدان من أغناهم هللا ابإلسالم و 
 احلياة كلها وأن تعاليمه ونظمه فيها السعادة وحل كل املشكالت بطرق لن يهتدي إىل مثل عدالتها أحد من البشر؟!!

 نيهة ليبحث فيها عن النجاة والسعادة يف الوقت الذي يرى أبم عيإنه ألمر غريب أن يتطفل أحد من املسلمني على موائد الغرب اآلسن
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ِهللا ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن .ما يعانيه الغرب من الشقاء واحلرمان واحلياة اليائسة قال تعاىل: أََفُحكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ

 ]50[املائدةأية
تَـُغوَن ِعنَدُهُم اْلِعزََّة فَإِ  يًعا) [النساءأية وقال تعاىل: (الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِيآَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَيـَبـْ  .139نَّ الِعزََّة هلِلِّ مجَِ

قافة اقصاء الغري ولو بنسب غري واضحة املعامل نعم إنه ال مربر لقيام تلك املذاهب يف د�ر املسلمني واليت تعترب بواكري اخلالف ونشؤ ث
يف بداية نشوء املذاهب الفكرية يف االسالم، ولكن قد حصل ذلك شئنا أم أبينا فما هي أسباب ذلك؟ إن أعظم أسباب أتثر بعض 

 ـ:املسلمني مبا عند أعداء اإلسالم إمنا يعود إىل
مفاخر وما حيويه من مشولية كاملة حيث شهد هللا تعاىل له هبذا يف كتابه بدينهم وما حيويه من  -املقلدين للغري -جهل هؤالء -1

، فمن رد هذه الشهادة فال 3ائدة أية الكرمي بقوله:( اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا)امل
ربقة اإلسالم ومجاعة املسلمني وأنت تعلم أن هذا اجلهل من هؤالء يعود إىل أسباب كثرية إما شك يف جهله وكفره وخروجه عن 

 .لتفريطهم وإمهاهلم وإما لرتبيتهم وإما الختالطهم وإما لغري ذلك من األسباب الكثرية
ن معرفة حلقيقتها املخزية وما حتمله من بؤس وشقاء، وأ�م أتثروا هبا دو  -املستوردة-جهلهم حبقيقة ما حتمله تلك املذاهب املادية -2

من دمار أخالقي واقتصادي واجتماعي وديين وكل شيء ميت إىل الطريق احلق والصراط املستقيم، فأصبح حاهلم تنطبق عليه هذه املقالة 
 ."حبك الشيء يعمي ويصم" وال مينع أن هؤالء عمالء مأجورين أيضا ما أكثر أولئك الذين ابعوا دينهم وضمائرهم

من األسباب أيضا رغبة هؤالء يف االنفالت والتحلل من كل القيم واألخالق والعادات احلسنة والفضائل، ورغبتهم يف العيش على  -3
 الطريقة الغربية، يعيشون كما تعيش البهائم، و�كلون كما أتكل األنعام دون أن يقف يف طريقهم أي مانع شرعي أو عريف.

 زمهم على إفساد عقائد املسلمني وإخراجهم من دينهم أبنواع الدعا�ت واملغر�ت.نشاط أعداء اإلسالم وقوة ع -4
بذل املساعدات املالية وحتبيب احلياة الغربية إىل قلوب املسلمني وتنفريهم من حياهتم اإلسالمية وبث الدعا�ت ضد اإلسالم  -5

و الواقف حجر عثرة يف طريق تقدم املسلمني و�وضهم ووصوهلم وحكام املسلمني وعلماء اإلسالم قاطبة فقد صوروا هلم اإلسالم أنه ه
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إىل صنع الطائرات والصواريخ و ... إخل وصوروا هلم علماء اإلسالم أ�م متخلفون وجامدون إىل غري ذلك من أنواع الدعا�ت اخلبيثة 

 .اليت سرت يف عروق كثري من جهال املسلمني
لتعليمية حيث أقصيت كل الدراسات  إال القليل  اليت تبصر املسلم مبا يبيته له الغرب أتخر بعض بلدان املسلمني يف مناهجهم ا -6

 .1على أيدي عمالئه من املنصرين واملستشرقني ومن وافقهم ممن يدعي العروبة أو اإلسالم
لب وحماكاته جلرب ما حيس به الضعف النفسي الذي أصاب املسلمني وانبهارهم بربيق احلضارة الغربية ورغبة املغلوب يف تقليد الغا  -7

 من ضعف الشخصية أمامه.
الضغوط الشديدة اليت يتعرض هلا ضعفة املسلمني ابستمرار يف أكثر من بلد إسالمي وإمالء الكفار ألفكارهم على تلك الشعوب  -8

عنيفا. ولكننا على يقني أن احلق لتقبلها راغبة أو راهبة وغري ذلك من األسباب الكثرية اليت تضافرت لتهز من كان يف قلبه مرض هزا 
يف ايدي  سيبقى وأتباعه سيبقون إىل �اية هذا الكون إبخبار الصادق املصدوق ملسو هيلع هللا ىلص بذلك. وهلذا تشتت املسلمون اليوم واصبحو اداة

 ..معتمدين الصواب واالخالص.اعدائهميقتل بعضهم بعضا وال جناح اال ابلعودة اىل منهجهم الصحيح الذي فيه سعادة البشرية كاملة 
نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن على أ�ا هي نفس الدميقراطية الغربية -2  يستدلون آبية الشورى َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
ًئا َوال َيْسرِْقَن َ� أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِ  : (يستدلون بقول هللا تعاىل يف سورة املمتحنة -3 ْعَنَك َعَلى أَن ال يُْشرِْكَن اِبهللَِّ َشيـْ

َ  يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ َوال يـَْزِنَني َوال يـَْقتُـْلَن أَْوالَدُهنَّ َوال َ�ِْتَني بِبُـْهَتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوال اهللََّ ِإنَّ اهللَّ
 .لآلية إذ اآلية واردة يف بيعة الطاعة هلل ولرسوله يف الدين وليس يف حق االنتخاب للمرأة فهم غري دقيق . وهو)َغُفور رَِّحيم

 املطلب الثاين: احلضارة الغربية وأفكارها؟
أو غري صاحل دون متييز جاءت وهي حتمل مزجيا  لقد جاءت احلضارة الغربية كالسيل املزبد تريد أن جتتث كل شيء يف طريقها صاحلا

هائال من العقائد والطبيعة والعمران واالجتماع والتجارب املختلفة يف شىت االجتاهات والفنون، إ�ا خليط حيري العقل حيث يقف 
ا بكل ما فيها من خري أو أمامها متسائال، هل أرفض تلك احلضارة برمتها أم آخذ منها وأترك هلا؟ ذلك أن أخذها يعين االستسالم هل

شر، وأن مصري األمة اإلسالمية سيكون هو نفسه مصري الغرب يف تعامله ويف جاهليته وأن يتحمل تلك األخطار اليت هتدد اجملتمعات 
لذي ينبغي الغربية يف أخالقها ويف كل سلوكها كما أن تركها يعين تفويت منافع ومصاحل حنن يف أمس احلاجة إليها، إذاً فما هو احلل ا

أن يسلكه الشخص الذي يريد احلفاظ على دينه وقيمه اإلسالمية واالستفادة كذلك من احلضارة الغربية؟!! واجلواب فيما يلي 
 .2ابإلجياز
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 خيار األول: أي رفض احلضارة الغربية برمتها

المي وانطوائه وبعده عن األسباب اليت تقويه اقتصاد� هذا املوقف غري سليم وال يؤيده العقل وال الواقع ألنه يؤدي إىل انعزال العامل اإلس
عامل وحربيا أيضا وذلك ملا أودعه هللا يف العامل الغريب من أسباب القوة املادية املشاهدة اليت ال جيهلها أحد يف الوقت الذي أتخر فيه ال

قوله تعاىل: َوأَِعدُّوْا َهلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن ّراَِبِط  اإلسالمي ومل حيققوا ما أراده هللا منهم من التقدم املادي وأسباب القوة كما يف
ُكْم َوأَنُتْم الَ تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِيف َسِبيِل ِهللا يـَُوفَّ إِلَيْ اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ ِهللا َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوِ�ِْم َال تـَْعَلُمونـَُهُم ُهللا يـَْعَلُمُهْم َوَما 

] بعد أن دعاهم إىل استعمال عقوهلم وشحذ أفكارهم لالستفادة من كل شيء ال يصطدم مع دينهم الذي 60ُتْظَلُموَن [األنفال:
ارتضاه هلم وأخربهم يف أكثر من آية أنه سخر هلم كل ما يف هذا الكون وجعله هبة هلم كما أرشدهم إىل بعض أدوات القوة كرابط اخليل 

لذي يساوي اآلن الطائرات والسفن احلربية وإىل احلديد الذي هو قوام الصناعات احلربية وغريها قدميا وحديثا وغري ذلك من أنواع ا
نفع هلم وقوة  أي خربة فيهاالقوة املادية كما أن لنا يف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه � أسوة حسنة، فقد كانوا يبادرون إىل االستفادة من 

 على بعض األسرى أن لإلسالم كحفرهم اخلندق مبشورة سلمان الفارسي وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أليبِّ أن يتعلم لغة اليهود واشرتاطه ملسو هيلع هللا ىلص
ار منطو� على نفسه غري مستفيد من يعلم أوالد املسلمني الكتابة وغري ذلك مما فيه نفع املسلمني وز�دة قوهتم ولن جتد قطرا من األقط

خربات اآلخرين يف شىت اجملاالت اليت ال تتعارض مع دينه إال وجدت ذلك القطر متخلفا يف كل شؤونه االقتصادية واالجتماعية 
داء والثقافية ووجدت اجلهل واخلرافات قد طغت على أهله كما تطغى الفيضا�ت على ما حوهلا بل ووجدت ذلك القطر يتنفس الصع

بني فرتة وأخرى يف شكل عصيان مدين ومترد عسكري وشغب بصور خمتلفة ملا حيسه أهله من الغنب يف عيشتهم املتخلفة والقلق الذي 
يساورهم على مستقبلهم ومستقبل أوالدهم من بعدهم إال أن هذا ال يعين أن يفتح العامل اإلسالمي ذراعيه للحضارة الغربية بكل ما فيها 

تقرها الشريعة اإلسالمية كما فعل الكثري من املسلمني سواء أكان ذلك يف شكل أفراد أو مجاعات أو دول فلقد هلثوا  من سلبيات ال
للحاق بركب احلضارة كما يسمونه دون تروٍّ وأتنٍّ فكانت العاقبة ما يراه كل مسلم من تفشي األوضاع الفاسدة وانتشار الرذائل الغربية 

ر اإلسالمية إال من رحم هللا تعاىل وهم قليل ابلنسبة لغريهم فأقصي احلجاب للمرأة وخرجت سافرة بل وال بشكل واضح يف أكثر األقطا
يسرتها إال القليل من الثياب اليت جتعلهن كاسيات عار�ت وأحيا� شبه عار�ت ومل يعد لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف كثري من 

ما يسمونه ابحلرية الشخصية له وانتشار اجلرمية بشكل رهيب وقس على ذلك شؤون احلياة د�ر املسلمني أي مكان فيهم البتالع 
املختلفة اليت يسبح فيها العامل املادي ومن أتثر به على طريقة عيشة البهائم. وال أظن القارئ يف حاجة إىل ذكر أمساء تلك البلدان 

ر وسخافة وجمون حتت أمساء براقة خادعة كالتطور واإلنسان العصري والتقدمي اإلسالمية اليت غمرهتا احلياة الغربية بكل ما فيها من عه
وما إىل ذلك. فكانت النتيجة أن أدخلوا رؤوسهم يف احلياة الغربية على رجل واحدة ألن اهلدم أسهل من البناء فهدموا دون بناء فقد 

ق املتمثل يف تلك النهضة اجلبارة يف ميدان الصناعة اليت تزخر حققوا سيئات الغرب ورذائله ومل يتمكنوا من حتقيق اجلانب اآلخر املشر 
 .هبا بال د الغرب
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يعبُّها كلهفة الظامئ املتلهف إىل املاء العذب دون التفكري  :اخليار الثاين: وهو أخذ احلضارة الغربية على عالهتا ما طاب منها وما خبث

 السياسة والتفكري والنظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسائر السلوك  يف الفوارق الطبيعية بني تلك احلضارة وحضارة اإلسالم يف
كما حصل يف تركيا بعد أن أتخر خلفاؤها يف القوة املادية والقوة الدينية ومتاأل عليها األعداء من كل جانب حيث سقطت فريسة 

لقد واجهت تركيا الضعيفة طوفان  .واإلحلاد الذي ال حد جلماحهاحلضارة الغربية على يد زعماء افتتنوا مبا عند الغرب من التقدم املادي 
احلضارة الغربية القوية دون تبصر ووعي وبعقلية غري متفهمة لألوضاع اجلديدة بل تواقة إىل العلمانية امللحدة خصوصا وقد برز شباب  

يف سبيل رقيهم وتقدمهم وأن على احلضارة الغربية أن كانت ثقافتهم غربية متاما ينظرون إىل اإلسالم وإىل تعاليمه على أنه عقبة كأداء 
ذلك تقوم على أنقاضه راضية مطمئنة كما شاء هلا أولئك الثائرون أمثال" أاتتورك" وأتباعه الذين �دوا إبحلاق تركيا ابحلضارة الغربية يف 

بصلة وخصوصا احلضارة اإلسالمية وأاتتورك هو ما وسعهم من الدعاية هلذا االجتاه وقلبوا ظهر اجملن لكل حضارة ميت إليها األتراك 
الشخصية اهلامة اليت كان عليها وزر حتويل تركيا إىل ركاب احلضارة الغربية وهو أعدى أعداء اإلسالم يف وقته عاقبه هللا مبا يستحق. 

أمحد خان" اهلندي و" ووجد كذلك مفكرون متحمسون للحضارة الغربية ونشرها بكل ما فيها من إجيابيات وسلبيات مثل " سيد 
قاسم أمني" املصري صاحب كتاب (حترير املرأة) وكتاب (املرأة اجلديدة) و" طه حسني" الذي كان من كبار املتعصبني للحضارة الغربية 

رة ومن كبار املفاخرين هبا وكان يود لو أن العامل اإلسالمي كله وخصوصا مصر تنسلخ من كل ماضيها وتتقدم ابحرتام لتتقمص احلضا
وعلى مستوى أويل األمر من الرؤساء مثل " احلبيب بورقيبة" الذي ظهر إحلاده وعداؤه للدين اإلسالمي ولنبيه ) 1الغربية بكل ما فيها (

 وأنه العظيم يف تصرحياته اليت كان يلقيها يف املناسبات مثل هتجمه على القرآن الكرمي ووصفه له ابلتناقض وهتجمه على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
أن  –رمحه هللا  –بدويُّ جيوب الصحراء ويؤمن ابخلرافات وغري ذلك من كفر�ته وقد طلب إليه كثري من العلماء منهم الشيخ ابن ابز 

واحلاصل أن هذا املسلك مرفوض وال ينبغي للمسلمني أن يقعوا فيه فإن طريق احلضارة الغربية مملوء ابملخاطر  .يتوب ويرجع إىل اإلسالم
 .القية والدينية والعاقل من اتعظ بغريه وقد أسفر الصبح لذي عيننياألخ

فال ينظر إليها على أ�ا هي املثل األعلى للحياة أو املورد العذب  :اخليار الثالث: وهو األخذ من تلك احلضارة حبذر وترو دون اندفاع
 .فهي عرض زائل مهما بدت يف املظهر األنيق والصور اخلداعة الرباقة وإمنا ينظر إليها على أ�ا متاع احلياة الدنيا وأنه سيفارقها أو تفارقه

ن فيعتقد املؤمن اعتقادا جازما أن احلياة السعيدة إمنا هي احلياة اآلخرة اليت جعلها هللا ثوااب ألوليائه وأن ما وجد على ظهر األرض م
نـَْيا [القصص:أنواع املتع املباحة فإمنا هي عون له من هللا على االستعداد لتلك احل ] 77ياة يتمثل قول هللا تعاىل َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

فيجمع بني الدنيا واآلخرة أو جيعل الدنيا يف يده ال يف قلبه فال يفتنت هبا افتتان من يسمون أنفسهم أصحاب التجديد الذين ال هم هلم 
بكل تقديس واحرتام إىل احلضارة الغربية على أ�ا هي كل شيء يف هذا إال احلياة املادية وزخرفها أو مجاعة التغريب الذين ينظرون 

 .1الوجود
 

 35الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية)) (ص  - 1
                                                           

27



 مقارنة دراسة الكراهية وثقافة سالمإل ا                                              املؤم�ي أحمدد. أ.

  

 
ال حرج على املسلم أن يستفيد من أي أمر ال يتعارض مع دينه، ال حرج عليه من أن يستفيد من مصانع الغرب وآالته املختلفة ما دام 

فرق فيه بني املفاهيم الغربية واملفاهيم اإلسالمية كما هو حال  ذلك مل يصل إىل أن يكون على حساب دينه وقيمه أو تقليدا أعمى ال ي
كثري من األقطار اإلسالمية مع األسف ولذلك ال حيتاج الشخص إىل تفكري عميق أو دقة مالحظة كي تتبني له تلك األوضاع اليت 

أستاذه ينظرون إىل الغرب بكل  تردت فيها تلك األقطار عن وعي أو عن غري وعي حيث كانوا كحاطب ليل أو كتلميذ صغري أمام
وانب انبهار ونسوا أ�م ميلكون ما ال ميلكه الغرب من القيم واملبادئ اإلهلية اليت ال يوجد هلا مثيل يف تنظيم احلياة البشرية من مجيع اجل

ظاهر من احلياة الدنيا وأن  ونسوا كذلك أنه جيب أن يكونوا هم القدوة للغرب املتحري يف سلوكه املتخبط يف جهله وأن تقدمهم إمنا هو
 السعادة كلها يف أيدي املسلمني لو أرادوا حتقيقها حينما يعتزون بدينهم ويوصلوه إىل تلك القلوب اخلاوية واألفكار البالية يف العامل

 .1شرق دائمااجلاهلي فريتوون من معينه الفياض وخيرجون من حياة الفسق والفجور والظلم والطغيان إىل عدل اإلسالم ونوره امل
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ذه ان اهم املراحل العالجية هلذا الداء الذي ااب االمم يف اواخر القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين امليالدية حىت ادى اىل ه
 يلي:الفوضى اليت نشهدها من االقتتال ،ميكن تلخيصها وحسب االمهية فيما 

إن أكرب رزية حلت ببعض اجملتمعات اإلسالمية وبغريها هو إقصاء الشريعة اإلسالمية، أو التهاون يف تطبيقها، أو االحتيال لتمييع  -1 
إن العامل اإلسالمي يعاين يف هذا الزمن من ظاهرة  .أحكامها عمدا أو حتت مربرات شخصية كثرية، سواء أكانت صادقة أم كاذبة

عند أعداء اإلسالم، ويعاين من ظاهرة التخلف املفروض عليهم ألن أراضي املسلمني مشهورة خبصوبتها حىت قيل إن االنبهار مبا 
السودان سلة العامل، يعين لو استغل استغالال حقيقيا سليما، كما يعاين من تكالب أعداء اإلسالم عليه كما يعاين من جهل أبنائه وكيد 

ات على أيدي اليهود والنصارى واجملوس واملالحدة، تداعت عليه األمم كما تداعى األكلة على أعدائه وحلول الكوارث واال�زام
، حني صاروا يتكففون 1القصعة، كما أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، وصارت كثرة املسلمني ال تفرح كثريا بعد أن أصبحوا غثاءا كغثاء السيل

تهم ويطبقون أفكارهم الضالة وحيكمون دساتريهم الوضعية فصار حاهلم كحال العيس اليت الشرق والغرب يستمدون منهم قوانني معيش
أو كالغراب الذي أراد أن يقلد مشية احلمامة  كالعيس يف البيداء يقتلها الظما ... واملاء فوق ظهورها حممول أخرب عنها الشاعر بقوله:

ن املسلمني ال هم بقوا على دينهم يعتزون به ويفتخرون ابالنتماء إليه، وال هم فكثري م فلم يفلح يف تقليدها وال يف البقاء على مشيته.
وصلوا إىل ما وصل إليه أعداؤهم من التقدم املادي، فكانت النتيجة أ�م خسروا دينهم ودنياهم فعادوا ابلالئمة على الشريعة اإلسالمية 

م وهم ال حيكمونه، ويتهجمون عليه وهم ال يعرفونه ومل جيربوه يف ومن العجيب أ�م حيكمون على اإلسال وهي حجة الكاذب املنقطع.
حياهتم اليومية، إ�م متحريون ضاقت صدورهم به من جراء الضغوط املختلفة عليهم خارجيا وداخليا، املسلمون احلقيقيون يطالبو�م 

ختلفة حمله، هذا يف الوقت الذي اضمحلت فيه بتطبيق الشريعة اإلسالمية، وأعداء اإلسالم يطالبو�م إبقصائه وإحالل مذاهبهم امل
لقد توالت صيحات أعداء اإلسالم يصدق بعضهم  شخصياهتم اليت كادت أن تنصهر يف بوتقة احلضارات اجلاهلية الشرقية والغربية.

ون هذا اهلراء، فإذا هبم بعضا أن تطبيق الشريعة اإلسالمية هو التأخر والرجعية واجلمود، وأن يف نبذها التقدم والتطور، وصدق املغفل
يصيحون إىل جانب سفاكي دمائهم مبثل صيحاهتم يتبعو�م كما تتبع الشاة الذئب من الرعب، ومل يبخل عليهم أعداء اإلسالم إبطالق 

استدراج الفيل األلقاب الفخمة والعبارات الر�نة ليتموا استبعادهم هلم من �حية وليستجلبوا هبم غريهم ممن مل يقع حتت أتثري شبهاهتم ك
املدرب العميل لبقية الفيلة ليدخلوا احلظرية كما أوصى بذلك " زومير ". جيب أن يعرف كل من ال يطبق اإلسالم أن الشريعة اإلسالمية  

َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت  كاملة ال ينقصها شيء، وقد شهد رب الكون وخالقه أب�ا كاملة، قال تعاىل: اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمتُ 
 .(.2]، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ((لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك))3َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا [املائدة:

ومن املالحظ أن وسائل أعداء اإلسالم اإلعالمية املقروءة  أكمل هللا ابإلسالم الدين وأمت به النعمة ورضيه لعباده، فماذا بعد هذا كله؟

 ) كلهم بلفظ ((تركتكم)) بدل جئتكم، وصححه األلباين15352) والطرباين (331) واحلاكم (17182) (126/ 4) وأمحد (43رواه ابن ماجه ( - 1
 29/ 4، 8/ 1). وانظر ((أحاديث يف ذم الكالم وأهله)) (74، 22/ 1انظر ((اعتقاد أهل السنة)) ( - 2

                                                           

29



 مقارنة دراسة الكراهية وثقافة سالمإل ا                                              املؤم�ي أحمدد. أ.

  

 
ملواجهة أي حركة إسالمية أو أي نشاط للدعوة إىل  –رغم ما بينهم من اخلالفات  –واملسموعة واملشاهدة كلها تتكتل يف صف واحد 

ونه اإلرهاب على مدينيت نيويورك اإلسالم، وترمي القائمني بذلك عن سهم واحد، وواقعنا املعاصر أقوى شاهد، خصوصا بعد ما يسم
وواشنطن، واستغالهلم هلذا احلادث استغالال فاحشا، وأقصيت الشريعة اإلسالمية وتطبيقها يف معظم د�ر املسلمني، وحرم على اخلطباء 

لية للشرق أو الغرب، أو والوعاظ ورجال الفكر طرق اجلوانب اليت متس معاجلة اإلسالم للقوانني املدنية واليت استوردهتا احلكومات املوا
تبني خطورة املذاهب الفكرية الضالة، وحددت فيها العقوابت الصارمة حبجة أن طرقها يفضي إىل التدخل يف السياسة العامة للدولة، 

ل أو هو خروج عليها، ومن خرج على الدولة فقد أخل ابألمن و�صب الشعب العداء فتصدر القرارات العاجلة ابسم الشعب مبعاقبة ك
من جيرؤ على خمالفة النظام العام للدولة. فأين حرية الكلمة اليت يتشدقون أب�ا مضمونة لكل فرد، بل هي حيل وتضليل، والشعب 
بريء من تلك احليل اإلجرامية لعمالء أعداء اإلسالم من العلمانيني وغريهم، بل إن كالمهم ابسم الشعوب يشبه كالم اجلين من داخل 

رعه، وال أعتقد أن شخصا يشك يف أن العامل اليوم يعيش يف فراغ حقيقي، فالنصرانية أفلست فهي تقدم دينا غري اإلنسان بعد أن يص
معقول وخرافات سخيفة، واليهودية دينهم املادة والعنصرية، والشيوعية ماتت يف عقر دارها، واملذاهب الفكرية تتطاحن فيما بينها 

سليم وحيد للبشرية غري اإلسالم الذي ارتضاه هللا تعاىل وتكفل حبفظه ورد كيد أعدائه إىل لالستعالء يف األرض، ومل يبق من منقذ 
حنورهم على مر الزمن، وصلح به أمر البشر قدميا، وسيصلحهم حديثا حينما جيربون تطبيقه ويوفقون لاللتزام به، والناس عظة واضحة 

 .1عة الغراءيف احلياة السعيدة اليت تنعم به الدولة اليت تطبق الشري
 فساد االخالق والقيم -2
يف غاية احلفاظ على التمسك ابألخالق واحلشمة واحلياء بل منذ أن طفق آدم وحواء  -فيما عرف من اترخيهم  -لقد كانت البشرية  

اجتالت عليهما السالم خيصفان عليهما من ورق اجلنة والتمسك ابألخالق احلسنة والبعد عن سيئها فطرة يف النفوس حىت إذا 
الشياطني من اجتالته من حثالة البشر، فإذا ابألمر ينعكس متاما بعد أن انتكست أخالقهم وفسدت فطرهم وتردوا يف مهاوي الضالل 

ى وتنكروا للفضيلة، بل رأوها عارا وختلفا ورأوا الثياب اليت هي زينة لإلنسان كالريش للطائر، رأوها أتخرا، فنبذوها يف جمامع عامة تسم
األعراف العراة حيث وصلوا فيها إىل ما ال تصل إليه احليوا�ت، وصدق قول هللا تعاىل عليهم:( أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم بَْل ُهْم َأَضلُّ) [ نوادي

ثر لقد متاأل الشرق والغرب كلهم بقيادة اليهودية العاملية على إفساد أخالق املسلمني ونشر الرذائل بينهم بكل وسيلة، وما أك 179أية 
امتألت هبا البيوت واألسواق والواجهات، فال ترى أمامك وال عن ميينك وال  –إال من رحم هللا  –تلك الوسائل اليت دخلت كل بيت 

عن يسارك إال دعوة فاجرة وصورة ماجنة وفحشا ورذائل، يف ختطيط دقيق ودعا�ت براقة وزخرف من القول، ولك أن تعجب حينما 
أن اإلنسان كان يف بداية حياته عار� ال يعرف اللباس وال سرت العورة، مث ترقى قليال قليال إىل أن عرف  تقرأ يف أساطري املالحدة

عادوا و�دوا أبن ترك املرأة لباس احلشمة وخروجها شبه عارية أو عارية هو التقدم بعينه  –وحلاجة يف نفس يعقوب  –اللباس، وبعد فرتة 
أي تعليل هلذه النقلة الغربية، وأصبحت املرأة سلعة رخيصة للرجل يقضي منها حاجته مىت أراد، والرقي احلضاري، هكذا ودون إبداء 
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والرجل  –اللهم ما تسرت به السبيلني  –وأصبحت هي عارية والرجل يلبس الثياب الفضفاضة وهي تعاين احلر والربد يف سائر جسمها 

وما دامت اخلمر  –مور اليت تزكم األنوف حتت محاية القوانني الوضعية وانتشرت حمالت اخل .يلبس لكل حالة لبوسها يف دعة وسكون
أم اخلبائث فماذا تتوقع من وجود اخلبائث اليت شب عليها الصغري وشاب عليها الكبري، ولك أن تسأل عن عدد اجملرمني وعدد اجملانني 

 .واألسى على مستقبل هذه البشريةواملعتوهني، وكم عددهم يف املستشفيات ويف السجون، إ�ا أعداد تبعث الرعب 
وانتشر الز� بصورة تتنزه عنها احليوا�ت، وظهر عامل من األوالد غري الشرعيني، وبنيت بيوت الدعارة علنا وحتت محاية القانون، بل 

أليتام من  ومطعمة ا :وصارت بعض احلكومات السافلة تطلب من الزانيات زكاة مال فروجهن من البغاء، ومل يسمعوا قول الشاعر
ووجدت يف بعض مطارات الدول اإلسالمية العربية بطاقات لدعوة السياح إىل كيفية  كسب فرجها لك الويل ال تزين وال تتصدقي

معاشرة الزانيات، ووجوب التأكد من صالحية بطاقاهتن الشخصية خوفا من مرض اإليدز؟!!، وقد جاء يف احلديث الشريف ما معناه 
 قوم إال سلط هللا عليهم عقااب مل يكن يف أسالفهم، وقد عرفنا هذا العقاب يف زماننا إنه مرض نقص املناعة " أنه ما انتشر الز� يف

اإليدز" الذي جعلهم جيرون جثث مواتهم إىل املقابر كل يوم دون أن جيدوا له الدواء املضاد، ولن جيدوا إن شاء هللا إىل أن تتطهر 
وصلوا يف القوة إىل حد أ�م خيلقون اخللق عن طريق التناسخ وإىل حد أ�م يستطيعون إجبار األرض من رجسهم رغم تبجحهم أب�م 

السحاب على إنزال ما به من املطر يف املكان الذي يريدون .. إىل آخر غرورهم. وانتشر الراب وعاد الناس إىل تطبيق العقيدة اجلاهلية 
، فقامت البنوك الربوية الشاهقة البناء ونشطت الشركات يف ابتالع أموال الناس حتت األوىل فيه حيث كانوا يقولون إمنا البيع مثل الراب

مسميات خمتلفة خادعة ودعا�ت براقة وصار من بقي فيه عرق ينبض ببقية خافتة من اخلوف أو احلياء يسميه فائدة ليتحاشى تسميته 
ا مبكرا حيث ذكر أنه سيأيت أقوام يستحلون اخلمر واحلرير واملعازف ويسمو�ا بغري راب، مع أن هذه احليلة قد أخرب� الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنه

، وهذا هو احلاصل يف زماننا، دخل إابحة الز� حتت تسمية " احلرية الشخصية "، ودخل إابحة الراب حتت تسمية " الفائدة"، 1امسها 
، ودخل رفض الدين وتركه حتت تسمية " حرية األد�ن " أو "حرية ودخل قتل كبار السن ومن ال يريدونه حتت تسمية " املوت الرحيم"

التدين"، ودخلت قلة احلياء ونبذ احلشمة حتت تسمية " التقدم" وترك املاضي، ودخلت أشياء وأشياء كثرية ال حتصى حتت تسميات  
اجات اليت أثقلت ظهور كثري من الرجال وانتشرت ظاهرة املساحيق واملاكي .كاذبة وعناوين خادعة، و� ويل البشرية من شر أشرارهم

والنساء لتذهب فائدة قيمتها إىل بنوك اليهود، وغريوا خلق هللا وغرروا ودلسوا واختفت حقائق كثرية وظهرت أمور غريبة تنذر بشر 
 .مستطري ومصري مظلم ال يدري عاقبته إال هللا تعاىل

أويف طريقها  –ب وجشع ال حد له واستغالل القوي للضعيف، وماتت كما انتشرت ظواهر سيئة يف مجيع نواحي احلياة من غش وكذ
أخالق وفضائل كانت عند الناس يف قمة أولو�هتم، كفضيلة الكرم، واإليثار، والتواضع، والشهامة ... وأخالق كثرية مل يعد هلا وجود  –

وعلمانية وغريها من املذاهب املادية اليت جنت على  يف أذهان كثري ممن مسخت فطرهم املذاهب الفكرية الضالة من اشرتاكية ورأمسالية
القائمني هبا قبل غريهم حينما جعلتهم يعيشون يف فوضى وقلق واضطراب يصل إىل حد اجلنون، ال حيسون هبدوء وال راحة نفسية وال 

 /2) و ((اخلصائص الكربى)) (162/ 3) وانظر ((أحاديث يف ذم الكالم وأهله)) (404/ 7انظر ((اإلصابة)) ( - 1
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ة تلك املكانة اليت تبوأهتا قبل وجوههم مقطبة، وأفكارهم شاردة، ومل يعد للرمح –غري اجملامالت العابرة  –عاطفة حب حنو اآلخرين 

وذهب حىت ذكر  –إال القليل  –ظهور قرن الشيطان فوق املذاهب الفكرية، ومل يعد للعدل واإلنصاف أي مكان حيط رحاله فيه 
ه إال وجاء اجليل الذي ال �كل الوالد يف مطعم ولده أو الولد يف مطعم أبي –أولئك الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

بدفع القيمة نتيجة حتمية إلعراضهم عن هدي هللا عز وجل واتباعهم ألهواء الضالني وقراصنة املال الذين ال يتكلمون إال يف املال، وال 
يضحكون إال للمال وال يعملون إال للمال، وال يعطون شيئا إال ليأخذوا ما هو أمثن منه، وحق للضعفاء والفقراء أن ينشدوا مع الشاعر 

 :لهقو 
إن من . وبقيت يف خلف كان حديثهم ... ولغ الكالب هتارشت يف املنزل ذهب الذين إذا رأوين مقبال ... هشوا إّيل ورحبوا ابملقبل

املؤسف والداعي للراثء حال الذين يتهجمون على النظام اإلسالمي يف األخالق والسلوك العام واخلاص، إننا نرثي حلال أولئك الذين 
ونكون أشد حز� حلال من يدعي اإلسالم وهو  إلسالم شيئا وهم يناصبونه العداء، نرثي جلهلهم ونرحم حاهلم وشقاءهم.ال يعرفون عن ا

حياربه ويتهجم على نظامه االجتماعي عن جهل أو عن معرفة، فحينما نسمع من يدعي اإلسالم مث يقول عن قتل القاتل إنه وحشية، 
عقوبة الز� بقسميها أنه تدخل يف احلرية الشخصية، وعن احلجاب أنه ظلم للمرأة وطمس هلا، وعن قطع يد السارق إنه مهجية، وعن 

وعن احلشمة والعفة والوقار أنه من خملفات املاضي البغيض املتخلف، وعن أشياء أخرى كثرية حث اإلسالم على التمسك هبا أو 
 .انت لقوم مضوا وانتهوا وانتهت معهم تلك املفاهيماالنتهاء عنها يقول عنها أ�ا غري صاحلة يف زماننا، أو أ�ا ك

إن حال هذا املتحذلق يدعو للراثء وال حزن عليه، ألنه يعيش يف دوامة مطبقة من اجلهل، إنه حبق كما يقول املناطقة " حيوان �طق " 
رى نفسه أنه متحضر ومتطور، وأنه بلغ إنه يقلد ما يقوله أعداء اإلسالم حرفيا كما تقلد الببغاء األصوات اليت تسمعها، وفوق ذلك ي

مثل املعجب يف إعجابه ... مثل الواقف يف رأس  :السماء طوال واجلبال ارتفاعا، وال يدري أنه قزم حقري ضئيل على حد قول الشاعر
سفيهات ليتباكوا وحينما ينربي بعض الكتاب السفهاء أو بعض الكاتبات ال ينظر الناس صغارا وهويف ... أعينهم صغريا مل يزل اجلبل

على النظام األخالقي الذي أرشد إليه اإلسالم أبنه غري حضاري، إمنا هم أدوات يف أيدي أعدائهم وأعداء دينهم، ابعوا ضمائرهم بل 
فة والذين جيتهدون يف نشر اخلالعة واجملون يف وسائط اإلعالم املختل من خالق –إن مل يتوبوا  –ودينهم بثمن خبس وليس هلم عند هللا 

إمنا هم عبيد لليهود وخدم هلم من حيث يشعرون أو ال يشعرون، وحينما يدعون إىل أتخر الزواج بني الشباب والشاابت إىل ما بعد 
فتور فوران الشهوة فيهم، وابلتايل يقدمون هلم كل وسائل اإلغراء القتحام الشهوات اجلنسية، إمنا هم يطبقون جزءا من املخطط املرسوم 

وإشاعة الفواحش، ألن املنافقني واملنافقات بعضهم من بعض �مرون ابملنكر وينهون عن املعروف، ألن فطرهم انعكست  حملو الفضائل
وصار العايل سافال والسافل عاليا يف نظرهم. والذين يدعون إىل حتديد النسل لئال حيصل االنفجار السكاين بزعمهم، وابلتايل فال 

 احلد من اإلجناب حمافظة على رشاقة املرأة وأتلقها إمنا هم خمادعون كاذبون ينفذون جزءا من ، أو يدعون إىل1جيدون لقمة العيش 
املخطط اليهودي، إذ أن اليهود والنصارى يشجعون تكاثر النسل بينهم، وقد مسعت من إذاعة إسرائيل أ�م احتفوا واحتفلوا ابمرأة 
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هم دعاة منع احلمل بدون ضرورة أو اإلجهاض بال سبب أو الدعوة إىل خروج ومثل أجنبت مثانية أوالد وكرموها وأعطوها عدة جوائز.

املرأة للعمل سافرة متربجة مبدية زينتها لكل من هب ودب وتضحك مع هذا ومتيل إىل هذا، وهذا ميدحها وهذا يضرب على كتفيها 
 ة أو شبه عارية.استحسا� هلا أو لعملها وهي متشي العنجهية مشية العسكري يف طابور التدريب عاري

وكذلك احتقار احلياة األسرية والعيش مع األوالد وهتوين اخليا�ت الزوجية، وما إىل ذلك من الرزا� اليت وصل إليها دعاة األفكار 
املنحطة اليت غزت كل بيت يف د�ر املسلمني إن أخطأته واحدة أصابته األخرى والبد. ومن الظلم الصارخ والغش املبني تشويههم 

ورة اإلسالم الناصعة، فقد ربطوا كل صورة من صور التأخر والتخلف احلضاري واملدين ابلتمسك ابإلسالم أو ترك مذاهبهم اليت هي لص
حبل النجاة بزعمهم، فربطوا كل صورة من صور التقدم والنهوض والعيش الرغيد ابلتمسك مبذاهبهم وأفكارهم، وقد رأيت يف بعض 

خلرافية أ�م �تون بكالم عن احلضارة الغربية وتفوقها، ومث أتيت طائرات هتز األرض مث خيلفها رجل عريب االحتفاالت ببعض الذكر�ت ا
يركب محارا، وأحيا� يركب مجال وعليه أغراضه، مث تتكرر مناظر كثرية كأ�ا تقول انظروا إىل ما عند� أيها املسلمون وانظروا إىل ما 

] وقال الرسول صلى هللا عليه 60م مل يقرأوا قوله تعاىل: َوأَِعدُّوْا َهلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُوٍَّة [األنفال:عندكم، وإذا جاز لنا أن نعذرهم أل�
)، وغري ذلك من النصوص اليت جيهلو�ا، إذا جاز لنا أن نعذرهم، 1وسلم: ((املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف)) (

اإلسالم ويقرأ تلك النصوص مث يرجع ابلالئمة على اإلسالم وتعاليمه وكأنه يقول مل مينعنا من صناعة هذه فبأي وجه نعذر من يدعي 
أي نتخلى عن ديننا  –كما يسميها الغرب   –الطائرات إال أن نتخلى عن ديننا لنصبح أمة صناعية؟!!، أو نتخلى عن عاداتنا الشرقية 

إ�ا أماين بال برهان، وحجة العاجز الذليل، فهل اإلسالم منعهم وأقام السدود واحلواجز ونظامه يف السلوك لنصبح يف قمة التطور .. 
بينهم وبني أي مصدر فيه قوة املسلم أ� كان، أليس اإلسالم قد دعا إىل القوة واعتزاز املسلم بدينه ويعمل يده واستغنائه عن غريه من 

عداء اإلسالم، أعداء األخالق الفاضلة والسلوك احلسن على نشر فساد لقد انصب اهتمام أ املسلمني فضال عن أعداء اإلسالم؟
 األخالق وضياع القيم.

فقد توالت على املسلمني حروب وفنت كثرية ومؤامرات شرسة منذ بزوغ فجر اإلسالم إىل  ا�اء احلروب اليت ادت اىل ثقافة الكره:  -3
 حي، ومتثلت يف مواجهات عسكرية بني املسلمني وأعدائهم من قريش ومن بدأت تلك احلروب واملؤامرات والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يومنا احلاضر.

واحلقيقة أن تلك املواجهات مل تكن سببا يف فرقة املسلمني، بل كانت  سائر العرب عباد األصنام، نصر هللا فيها نبيه وأتباعه نصرا مؤزر.
لواحد، مل يستطع أحد من أعدائهم أن يقف يف طريق مدهم الذي كان ينساب سببا قو� يف تالمحهم وتعاضدهم، حيث كانوا كاجلسد ا

ومل ميت النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت أقر هللا عينه بدخول الناس يف دين هللا أفواجا، مث خلفه خرية أتباعه فتوىل  .انسياب النور يف الظالم إبذن رهبم
 مجيعا، فكان اإلسالم فيها يف أوج قوته وإشراقه رغم ما كانت تظهر هنا وهناك من أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، �

منغصات ال متثل أي هتديد حقيقي للمسلمني، اللهم إال ما حصل يف عهد علي � حيث انفتحت أبواب الفنت، وبدأ التفرق وظهور 
 .اهلوجاء اليت قام هبا اخلوارج يف وجه اخلليفة الراشد علي �املرتبصون ابإلسالم، وكانت أقوى الفنت تلك الثورة العارمة 

صر مث جاءت الدولة األموية، فإذا ابملسلمني يستعيدون قوهتم امليمونة، وإذا هبم تعلو كلمتهم ويتابعون نشر نور اإلسالم يف معارك مت الن
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ة األموية أصاب املسلمني الوهن، فإذا ابلفنت تثور كالليل املظلم يف أكثر فيها للمسلمني تباعا شرقا وغراب ومشاال وجنواب، ويف آخر الدول

فتسلمت الراية الدولة العباسية، وكان خلفاؤها األوائل أصحاب نفوذ وكلمة وقوة إىل أن دخلها الضعف  .من مكان من بلدان املسلمني
 .املؤامرات املختلفة على اإلسالم واملسلمنيفهان املسلمون وتفرقت كلمتهم وهووا من سيء إىل أسوأ، وتوالت 

 :وكان أخطر احلروب اليت مرت ابملسلمني تتمثل فيما يلي
 .احلروب الصليبية
 .احلرب مع التتار
 .مؤامرات اليهود

ها فقد بدأت منذ فجر اإلسالم بني النصارى على خمتلف طوائفهم وبني املسلمني، واستمرت احلرب على أشد :أما احلروب الصليبية
 .بني مد وجزر إىل أن جاءت احلروب الصليبية اليت استفحل أمرها وطمت العامل اإلسالمي إال من شاء هللا أن يسلم منهم

إال أ�ا وبعد أن عرف األعداء كيف  –وال زالت  –ولقد كانت هذه احلروب هي املعول اهلدام حلضارة املسلمني، واشتغاهلم هبا 
كرة حتولت هذه احلروب من املواجهات املسلحة واجليوش النظامية إىل حرب ال تقل شراسة عن يدخلون على املسلمني بطريقة ما 

املعارك النظامية، إال أ�ا ال تثري ضجيجا وال تكلف أمواال وال هتدر سالحا، بل تسري يف النفوس سر�ن النوم، فكم هلا من ضحا� 
ا هذه املعارك؟ إ�ا معارك فكرية وغزوا فكر� أجادوا التخطيط له، وعرفوا أنه رزءهتم يف دينهم وحولتهم عنه، بل وأصبحوا أعداء له، فم

أشد أتثريا من املواجهة احلربية الفعلية، فاكتفوا به، فإذا بكثري من شباب املسلمني وكبارهم بل وصغارهم ينضمون إىل صفوفهم بكل 
سائل اإلعالم اليت أجادوا االستفادة منها يف التلفزيون ويف اإلذاعة سهولة عن طريق أتثرهم ابلدعا�ت ونشر األفكار املضللة عن طريق و 

ويف الر�ضة ويف السياحة ويف كل مرفق من مرافق احلياة، فأغرقوا  –كما يسمونه   –ويف اجمللة ويف الكتاب ويف املعامالت ويف الفن 
من املسلمني هبم وحبضارهتم وبكل ما عندهم من زخرف أذهان املسلمني يف خضم تيارات جارفة ال عهد ألسالفهم هبا، فافتنت الكثري 

وال أعتقد أن القارئ خيفى عليه مدى  احلياة الدنيا وزينتها، وابتلي العامل اإلسالمي كله رمبا ابتالء قد ال يقل عن ابتالئهم ابلدجال.
ن التنصري وخطره ووسائله وانتشاره يف د�ر تغلغل األفكار العدائية حىت يف وسط األطفال، وقد ال خيفى عليك الكثري من املعلومات ع

  .املسلمني
األمة  لن تعود للمسلمني عزهتم ومنعتهم إال إذا عادوا إىل دينهم ومتسكوا بكتاب رهبم وسنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه لن يصلح آخر هذه -4

وراء العامل الغريب املتدهور وترك االعتزاز ابلقوميات والوطنيات بعيدا اعتزاز املسلمني بدينهم وترك السري يف املؤخرة  إال مبا صلح به أوهلا
  عن الدين احلنيف.

أن يتم حتاكمهم إىل اإلسالم يف مجيع شؤو�م، وأن يرفضوا  أن يكونوا قدوة العامل يف مجيع املعامالت والسلوك وسائر األخالق احلميدة
االهتمام التام برتبية النشء على األسس اإلسالمية الصحيحة وعلى  .ساتري اجلاهليةالتحاكم إىل غريه من األنظمة أو اجلمعيات أو الد

أيدي مدربني ومدرسني أكفاء على العقيدة ليصبح هذا النشء هم رجال الغد يف حركة مستقلة يف التعليم عن التعليم الغريب يف مجيع 
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اهليات عن طريق تعميق العقيدة وليس عن طريق قرارات أو عقوابت، بل  اجلد يف القضاء على كل أنواع اجل مرافق التعليم دينيا ودنيو�.

رفع راية اجلهاد بكل أنواعه يف الوقت الذي يسمح بذلك من نصرة املسلمني اجملاهدين  .كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته إىل اإلسالم
 .أعز هللا هبا املسلمني يف عصورهم األوىل حني تدع الضرورة لذلكودعمهم ابلسالح والرجال وترك اخلوف من إطالق كلمة اجلهاد اليت 

جار بذل االجتهاد يف نشر التوعية اإلسالمية العامة من قبل كافة املسلمني ملا فيه رفعة اإلسالم وعزة املسلمني، العلماء يف جماهلم، والت
واليوم جند أكثر الشعب  –لعقيدة الصحيحة يف كل بلد أن يسند حكم املسلمني إىل رجال أكفاء هلم معرفة اب .يف جماهلم .. اخل

البد أن يستقل العامل اإلسالمي يف كل شؤونه عن العامل الغريب يف  .مسلمني واحلاكم نصراين أو شيوعي أو بعثي أو اشرتاكي .. اخل
خيلص نيته مث يبدأ العمل ويستعني  وما على الشخص منهم إال أن .الصناعة، ويف التجارة، ويف وسائل التعليم كلها، ويف كل اجلوانب

ابهلل تعاىل ويستشعر عظمته وقدرته، وهللا تعاىل ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ما دام ذلك العمل يقصد به وجه هللا ومصلحة 
 املسلمني عامة، وما دام على وفق ما شرعه هللا تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

نظام حياة للناس كافة،وأن النيب دمحم رسوال للناس عامة،يبشر املؤمنني برسالة التوحيد وابلنجاح ملن  ال شك ان الدين االسالمي  -5
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة : (سار على �ج النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وينذر الذين اعرضوا عن منهاج هللا سبحانة ابلعقاب على ما اكتسبو قال تعاىل

 28اِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن .) سبأ" آية لِّلنَّ 
وقد ورد عن ابن عباسرضي هللا عنهما ما ثبت يف الصحيحني ورفعه جابر قال:اعطيت مخسا مل يعطهن أحد من االنبياء قبلي: نصرت  

لغنائم ومل حتل لنيب قبلي،واعطيت الشفاعة،وكان النيب يبعث ابلرعب مسرية شهر،وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا.، واحلت يل ا
لقومه خاصة وبعثت اىل الناس عامة) . وملا كانت رسالته عامة فكات متالئمة مع مروراالزمان فكانت صاحلة لالجيال مهما تعاقبت 

ا سامية من عدل وانصاف وحرية ومنضبطة اىل قيام الساعة، واقتضىذلك أن ميةن فيها ما يصلح الناس اىل يوم القيامة، فكانت مبادؤه
 ابحلدود اليت حتافظ على دميومتها وصالحيتها.واليت أمهها:

 من قوله تعاىل:  
 ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ :(تعاىل قال:مصانة وواجباته حمفوظة املدنية فحقوقه أدم نسل من لكونه االنسان كرم االسالم ان-1

 .17 اية االسراء) تـَْفِضيًال  َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثريٍ  َعَلىٰ  َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقْـَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ 
 .املستو�ت مجيع على واالحرتام واحلرية والتملك كاحلياة انسانية حقوقا له وجنسه ولونه دينه عن النظر بغض واالنسان 
 معاملة احسان أوىل ابب فمن والكفار املشركني مع حىت الطيبة وابلكلمة وليونة حكمة بكل غريهم خياطبوا أن املسلمني على ان -2

 للشعور جارح غري واالعداء املشركني مع حواره يكون ان نبيهمحمد تعاىل هللا �مر اذ والتوفيق الفالح هللا كالم اتباع يف ولنا. املسلم
 املخاطبني مع والتأدب النفس وهضم التواضع يف غاية. 25 اية سبأ)تـَْعَمُلونَ  َعمَّا ُنْسَألُ  َوَال  َأْجَرْمَنا َعمَّا ُتْسأَُلونَ  الَّ  ُقل:  ( يقول عندما

 كثري ابن يقول ابالجرام، املستكربين أولئك نظر يف احلق اهل اعمال ويصف ابلعمل، واقواهلم تصرفاهتم فيصف الكاملة، املقاضلة مع
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 فأنتم أجبتم ابلعبودية،فان توحيده،وافراده واىل هللا اىل ندعوكم بل منكم، حنن وال منا لستم اي منهم التربيء: ( العظيم القرآن تفسري يف
 ),منا بريؤن وأنتم منكم برءاء فنحن كذبتم وان منكم، وحنن منا
 الطريق، جادة عن وحاد اهلوى اتبعاالنسان اذا لالنسان،لكم االساسية احلقوق هضم حساب على يكون ال الناس بني التفضيل ان -3

 وما ميالدية، والعشرين احلادي القرن وقتنا يف احلال هو كما أخيهاالنسان، على تعديه يف كالعجماوات فيصبح انسانيته ونسي
 .أحد على خيفى ما واالقتتال الفنت من االسالمية حلباالمة

 متس وال يسبة، وال شيء على يكره ال ، كافرا أو مشركا كان ولو تراب من وأدم أدم من فالكل االنسانية يف يتساون البشر ان  -4
 :منها كثرية النيب وافعال واقوال هللا كتاب من والشواهد كافرا كان ولو شخصه ال فعله ويكره يبغض امنا كرامته،

َ  َقدْ  الدِّينِ  ِيف  ِإْكرَاهَ  َال : (  تعاىل قال سبحانه هللا دين يف للدخول احدا يكره ال االسالم ان -ا  َيْكُفرْ  َفَمنْ  الَغيِّ  ِمنْ  الرُّْشدُ  تـَبَـنيَّ
 .البقرة). 256(َعِليمٌ  مسَِيعٌ  َواهللَُّ  َهلَا انِفَصامَ  َال  اْلُوثـَْقى اِبْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدْ  اِبهللَِّ  َويـُْؤِمنْ  اِبلطَّاُغوتِ 

 امسه رجال أن عباس ابن ،روى املسلمني عن فضال املسلمني غري معاملة احسان على ابلشواهد مملؤة دمحم النيب وسرية احاديث -ب 
 فيكره: وسلم عليه هللا صلى النيب من الرجلقريبا فيجلس وسلم عليه هللا صلى للنيب به ويؤتى اخلمر يتناول كان الصحابة من هللا عبد

 عن والدفاع احلوار مستو�ت أعلى ومبينا لنا معلما وسلم عليه هللا صلى النيب فقال به، يؤتى ما أكثر كا: أحدهم فقال ذلك الصحابة
 وامنا بعينه للشخص احلب يكون فال االسالم، يف والكره احلب قواعد هي وهذه االسالم، عظمة هي هذه, ورسوله هللا حيب انه: احلق

 .للمعصية املقرتف الشخص والتكره االسالم لتعاليم املخالف الفعل وتكره حسنة، اعمال من به يقوم ملا
 اقتضت الناس كل ابلناس هللا رمحة ان طاملا ربه، عبادة وحيسن رشده اىل يؤب أنه يدريك وما املخالفة اعماله نكره الذي هذا ان -5
 : ( تعاىل قوله نزل عندما القدسي فياحلديث جاء فقد الغرغرة حىت مفتوحا التوبة ابب يبقى أن

 ُهوَ  ِممَّنْ  اِبْآلِخرَةِ  يـُْؤِمنُ  َمن لِنَـْعَلمَ  ِإالَّ  ُسْلطَانٍ  مِّن َعَلْيِهم َلهُ  َكانَ  َوَما) 20( اْلُمْؤِمِننيَ  مِّنَ  َفرِيًقا ِإالَّ  فَاتـَّبَـُعوهُ  ظَنَّهُ  إِبِْليسُ  َعَلْيِهمْ  َصدَّقَ  َوَلَقدْ 
َها  21-20 اية سبأ) َحِفيظٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  َورَبُّكَ ۗ◌  َشكٍّ  ِيف  ِمنـْ

 مل ما التوبة عنه أحجب ال وجاليل وعزيت:تعاىل فقال وأخدعه، وأمنيه اعده الروح فيه دام ما أدم ابن أفارق ال: ابليس ذلك عند وقال 
 .حامت ايب ابن رواه) له غفرت اال يستغفرين وال أعطيته اال يسألين وال أجبته، اال يدعوين وال يغرغر
 احوالنا لتتحول الشرعية، الضوابط ابتباع االخرين وبني بيننا وكذلك بيننا فيما الكراهية ثقافة نعاجل ان ميكن كيف يظهر هنا فمن

 حال الحسن
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 مقارنة دراسة الكراهية وثقافة سالمإل ا                                              املؤم�ي أحمدد. أ.

  

 



 هجر�. 1402البهويت منصور،كشف القناع، دار الفكر بريوت  -
 ،بريوت دار االفاق.997ابن حزم علي،احمللى، املسألة   -
 م.1987النبوية،بريوت ابن هشام، السرية  -
 .  2هجر� ،ط1386ابن عابدين دمحم أمني، احلاشية، دار الفكر بريوت -
 .54ابو زهرة دمحم،الزواج يف االسالم،ص -
 .1652،رقم 206،ص2م،ج3،1987صحيح البخاري، ابب اخلطبة يف ا�م مىن،بريوت دار ابن كثري ط -
 .1997. واجملموع للنووي،دار الفكر بريوت 262،ص1بريوت،جالشريازي ابراهيم ابن علي، املهذب، دار الفكر  -
 القرطيب ابن رشد،بداية اجملتهد و�اية املقتصد،بريوت دار الفكر. -
 م.2003العوجى غالب،املذاهب الفكرية املعاصرة، القاهرة  -

 م.2002عمارة دمحم، الصراع بني الفكرة االسالمية والفكرة الغربية، القاهرة،
  http://www.assakina.com/politics/6568.html#ixzz3u5a6PqHK:املاجد دمحم د.خالد ع،- 
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 للمعرفة النقدية النظر�ة: فرانكفورت مدرسة  عبلة معانديد. 

 
 

 

الذي   عامل املشروع النقدييف املنجز النقدي ملدرسة فرانكفورت قصد الكشف عن م بستيمياإلالبحثية احلفر تتغيا هذه الدراسة  

ملدرسة  يف سبيل صياغة أمنوذج معريف بديل عن النموذج العقالين يف صورته األداتية النفعية اليت أدت إىل مسخ هذه ا ابشره رواد

 .التشيؤ و التبعية واالستالب إلنتاجأداة  العقل التنويري وحتويله إىل جمرد

اإلنتاج الفكري ابجتاه التسليم  األثر الذي تركته هذه املدرسة يف إعادة توجيه مسار بيان  وضمن إطار هذا املسعى ، سنعمل على

 االجتماعية. ابملشروطية االجتماعية والتارخيية للسؤال املعريف الذي ال يستطيع أن حييد عن التطور التارخيي للصراعات والتناقضات
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إعادة احلديث جمددا عن مدرسة فرانكفورت بعد مضي ما يربو عن التسعني عاما من اتريخ نشأهتا ؟ وما الداعي إىل ما الدافع إىل 

 مبحداثهتا وحتد�هتا املستجدة؟   على وقع العوملة يف األلفية الثالثة عريف (املتقادم) وحنن نعيشاخلوض يف تفاصيل أرشيفها امل

لنظرية النقدية حنو قراءة جديدة فعا إىل استحضار املدونة  اخلاصة ابدفعنا د،  تمعرفية عديدةومسوغات  اعتبارات الواقع أن مثة 

 االسم الذي اختاره بعض من مؤسسينقدية هو  إىل أن النظرية الوهنا نشري -تفصح عن مكامن التميز والقوة يف خطاهبا املعريف

 الطابع  ، يقع يف مقدمة هذه املسوغات والبواعث: -دلل على طبيعة منجزها املعريف وخصوصيتهو ي قرتن هبافرانكفورت ليمدرسة 

مازال  الذي، مثلما يكشف عنه منجزها النقدي  على ختطي املعىن وجتاوزه ابستمرار قدرهتا و للنظرية النقدية الثوري التجديدي 

رسة مولوجية املتواصلة اليت تتسم هبا نصوص املنتسبني إىل هذه املدتمؤكدا على األمهية االبس ، وفاعليته حيتفظ بقيمته وراهنيته

بوصفه منهجا أو مسلكا   ، أولئك الذين اجتهدوا  كل من موقعه يف  تعميق وجتذير  ثقافة جديدة  قوامها النقد أبجياهلا املختلفة

هاهنا يتحول النقد إىل  بتعقيداته وتناقضاته و صراعاته ، بقيمه ومؤسساته ونظمه املعرفية،  ، 1إنسانيا  يتخذ اجملتمع موضوعا له 

و ا معناه أننا إزاء نقد ملتزم اترخييا وهذ  ، التارخيية إنتاجهسريوة د�لكتيكية  تتيح إمكانية عقلنة الواقع دون التنصل من شروط 

اليت ارأتت  ،مر الذي يكشف عن البعد االيتيقي الكامن يف املضمون املعريف للمدرسة، األ اإلنساينمرتبط ارتباطا صميميا ابلشرط 

نقدا ومكافحة  و قائم بله يرتبط ابلوقائع واملسارات االجتماعية الفعلية ال تربيرا لسلطة وهيمنة ما إنسانياأن تنتهج �جا فكر� 

البد للبشرية يف أثناء املرور من «:يقول ماكس هوركهامير  ، هايادها وعدم حاحنياز بدعوى األمر الذي سبب عداء للنظرية له، 

إذا  و حىت  ، أن تقوم بوصفها ذاات واعية وتعني أبفعاهلا شكل حياهتا .الشكل اجملتمعي الراهن إىل الشكل املقبل وقبل كل شيء

الثقافة املقبلة ماثلة من اآلن، فإن األمر يقتضي أتسيسا جديدا واعيا للعالقات االقتصادية. وهلذا فاملعاداة غري  كانت عناصر

املبالية للنظرية تدل اليوم على عائق بعينه. ذلك أنه إذا مل يواصل اجملهود النظري الذي يعمل طبقا ملصلحة جمتمع مقبل ينظم 

ع الراهن وإيضاح مبناه ابالستناد إىل النظر�ت التقليدية اليت طورت يف شىت االختصاصات العلمية، فإن عقليا، على نقد اجملتم

  2»حتسينا جذر�، يفقد األساس واألرضية اللذين يقوم عليهما. األمل يف حتسني الوجود اإلنساين 

 9، ص 2015،  1بريوت، ط -ينظر : ماكس هوركهامير، النظرية التقليدية والنظرية النقدية، تر: �جي العونلي، منشورات اجلمل ، بغداد - 1
 358و 357ماكس هوركهامير، النظرية التقليدية والنظرية النقدية، ص - 2
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هرة اترخيية ، وارتباطها الواعي ابملسارات على نقطة هامة مؤداها أن املعرفة ظاوكما هو جلي ، فإن هوركهامير يضع يده 

رفة ال تكتفي ابلوقوف عند الوقائع وعرضها وإمنا تسعى سعيا جادا إىل تغيريها ، وهو األمر اجيعل الذات الع االجتماعية الفعلية

 .يف واقعها الفعلي و سائدالذي يؤكد مرة أخرى أن الوظيفة االجتماعية احلقيقية للمعرفة أىن كان شكلها إمنا تكمن يف نقدها ملا ه

كما تردد يف كتاب" آالن   لنقد احملايثاب توصيفه أو  ،   1 كما ذهب إليه "كريغ كاهلون"   اترخييا  ملتأصللنقد اباب هاء  مت ومسوسو 

مع رواد النظرية النقدية  حتوال الفتا يف مسار التطور  نشهدفإننا  ، أو غريها من التوصيفات االمسية  2هو" مقوالت النقد الثقايف 

بدأت  «صاغه أصحاب هذه النظرية ، حيث  ميكن احلديث عن برادغم جديد للتفكري النقديالداليل ملفهوم النقد، حىت أنه 

فة عصر األنوار، خطوط ممارسة اخلطوط اجلديدة الجتاهاته النقدية اليت أتخذ عناصرها الرئيسية من الفلسفة املاركسية ومن فلس

وحركية اجملتمع والسياسة ، ومن أهم النتائج البينة هلذا التوجه النقدي اجلديد هو أن هوركهامير  ى النقد التحليلي للواقعتتوخ جديدة

رفة يف أظهر بدقة واضحة االنقسامات الفلسفية التقليدية وسعى إىل حماورهتا واستبداهلا أبمنوذج منهجي جديد ال ينظر إىل املع

تقنيتها اجلامدة ، املنسجمة مع ذاهتا وتصوراهتا األولية، ولكن ينظر إليها يف إطارها التارخيي وداخل نسيج العالقات 

   3.»االجتماعية

منذ البدء وضع أصحاب مدرسة فرانكفورت تصورا جديدا للنظرية بوصفها بديال نقد� للنماذج الفلسفية السائدة، لذلك مل يرتدد 

انتقاداهتم احلادة لالجتاهات الفلسفية األخرى خاصة  خاصة الوضعية ، الرباغماتية ، وهم يعربون من «فالسفة املدرسة يف توجيه 

االجتماعية و السياسية  ر� يتجاوز تنظيماته االقتصادية، هم بتغيري هذا اجملتمع من أساسه تغيريا جذخالل هذا النقد عن مطالب

 4.»لينفذ إىل بنية تفكريه العميق و إىل طرق استدالله

ت اخنراطها  يف التطور التارخيي للتناقضات والصراعا-بال مواربة -أعلنت  اجلذري بنهجها اجلديل" النقدية اجلديدة "هذه 

اخنراطا ما ينفك يرغم التفكري على التدقيق والتمحيص ويبدل ابلنسبة للنظرية واملمارسة النقديتني داللة املعارف اليت «االجتماعية 

 5.»تنتجها العلوم املتخصصة، ومن مث يرغم النظرية النقدية نفسها على مراجعة مقوالهتا ومفهوماهتا

 .75، ص 2013،  1ينظر: كريغ كاهلون، النظرية االجتماعية النقدية، تر: دمحم سعد الدين ، املنظمة العربية للرتمجة ، لبنان ، ط - 1
 .22، ص2010ينظر: آلن هاو، النظرية النقدية، تر:اثئر ديب، دار العني للنشر، مصر، د ط،  - 2
 303، ص 2005،  1ية املعاصرة، منشورات االختالف ، اجلزائر ، طعمر مهيبل ، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغرب - 3
 .306عمر مهيبل ، املرجع نفسه، ص - 4
  17ماكس هوركهامير، املصدر نفسه ، ص  - 5

                                                           

40



 للمعرفة النقدية النظر�ة: فرانكفورت مدرسة  عبلة معانديد. 

 
 
وا انتقدف ، ذه النظرية اليت تبىن أعضاؤها إسرتاتيجية النقد و النقد الذايت هل التارخييوهذا ما نلحظه ، عندما نتفحص التطور  

واعتنقوا شىت التصورات املعرفية املتنافسة  مارسوا االختالفلقد ،  ضا بعضهم بع االيدولوجيا و القيم  والنظم واملؤسسات، وانتقدوا

يذهب إىل  بعض الباحثني يف الذي حناه منظروها، هو ما جعلدي/ االختالولعل هذا املنحى االنتقا  ،  فتنوعت آراؤهم وتضاربت

يشري إىل  -وهو أحد أعضاء املدرسة– هابرماس، وجعل بعضهم اآلخر على غرار  1التشكيك يف وجود نظرية نقدية موحدة حد 

، األمر الذي يعين وجود ترهل يف بنائها النظري  ، وضمن هذا اإلطار يذهب الباحث  2افتقار النظرية إىل األسس املعيارية للنقد

حافظ على حيوية النظرية وفجر طاقة اإلبداع لديها ، فإنه ابملقابل جعلها فلسفة حرة «ولئن  عمر مهيبل إىل أن اهلاجس النقدي 

 .3»... مفتوحة بعيدة عن أي بناء منهجي متماسك 

ث عن فلسفة حرة مفتوحة يعين فيما يعنيه إحماء احلدود املعرفية الصارمة اليت رسختها االبستمولوجيا التقليدية والواقع أن احلدي

النظرية  مبقوالهتا عن التناسق والوحدة والنظام إىل صيغة جديدة من الوعي الضدي دشنتها النظرية النقدية و اليت مبقتضاها حتررت 

متيزت النظرية النقدية جبعل «من قيدها املفهومي متحدية أي حماولة لصهرها  يف قالب موحد ، يقول الباحث دمحم نور الدين أفاية: 

 كل نزعة نسقية تستهدف الدمج واالحتواء اثنيا، شياء واألفكار واألحداث، أوال، وابلتربم منألالنقد أسلواب رئيسيا يف النظر إىل ا

وقد مجع فالسفتها  يف إنتاجاهتم بني املمارسة . كل استقطاب مؤسسي سواء من طرف الدولة أو احلزب اثلثاوابالبتعاد عن  

  4»الفلسفية وبني خمتلف العلوم االجتماعية بوصفها علوما نقدية ال هتادن الواقع أو تصاحله، كما تريده النزعة الوضعية

نقدية مقاومة سلطة التقاليد الفكرية الغربية الراسخة ورفضوا االستكانة إىل فكرة هكذا قرر املنتسبون فعليا أو فكر� إىل النظرية ال

 دى حت، لقد كيا� معرفيا مغلقا اثبتا منفصال عن تعقيدات الواقع احلي وتناقضاته النظرية تصبح   االنغالق النسقي الذي مبقتضاه

اليت تقوم على مقوالت االستقرار والوضوح  بنزعتها التخصصية هيمنة منظومة التبسيط-من خالل كتاابهتم على اختالفها -هؤالء 

لتبسيط مولوجيا اإبست واخلروج النهائي من قبضة انطولوجيا والتقليدي وكان رها�م قلب أسس التفكري  والتمييز والدقة يف املعرفة، 

وهو شكل جديد  ،5يه إدغار موران، هو فضاء الفكر املركب كما يسمومنهجي وأخالقي آخرابستمولوجي   حنو فضاء فلسفي و

 76، ص 2016، 1ريتشارد وورين ، مقوالت النقد الثقايف، تر: دمحم عناين، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، ط- 1
 43، ص 2012ينظر: أبو النور محدي  أبو النور حسن ، يوجني هابرماس األخالق والتواصل ، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ، دط ،   - 2
 307عمر مهيبل ، املرجع نفسه، ص - 3
 .71، ص1،2014دراسات لوحدة العربية، لبنان، طدمحم نور الدين أفاية ، يف النقد الفلسفي املعاصر: مصادره الغربية وجتلياته العربية، مركز - 4
 .6ص ،2004إدغار موران، الفكر واملستقبل مدخل إىل الفكر املركب ، تر:أمحد القصوار ومنري احلجوجي، دار توبقال للنشر ، املغرب، "،  ينظر - 5
 .6ص
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. ويف هذا املساق مببد احلوارية بني خمتلف احلقول املعرفية يؤمن  ،عابر للحدود  التخصصية  ، متعدد األبعاد  جديد من التفكري

تدمج اجتهادات تداخل االختصاصات شرط ضروري يف النظر الفلسفي، وأن على الفلسفة أن «اعترب مفكرو النظرية النقدية أن 

االقتصاديني واملؤرخني وعلماء النفس وغريهم يف صوغ أسئلتها .هذا ما أدى هبم إىل تنويع اهتماماهتم ، ومقاربة موضوعات متنوعة 

تفرتض اختصاصات متعددة. فنقد السلطة والعائلة، ونقد مفهوم التحرر الربجوازي، ونقد الفاشية ، والكشف عن آليات السيطرة 

الفلسفي ، وال  احلديثة و مؤسسات السياسة التواتليتارية...إخل ،إضافة إىل القراءة النقدية لتاريخ املنت يف الثقافة ، ونقد الدولة

سيما األملاين ، وحتليل مكو�ت احلساسية اجلمالية ، جعلت هذه االهتمامات كلها فالسفة النظرية النقدية يسرتشدون بنتائج أكثر 

فك العزلة عن خمتلف احلقول البحثية و حتريرها من أسر  –بذلك –حماولني 1.»متنوعةمن حقل معريف ويستلهمون أمناطا أتملية 

 .التصنيفات والسياجات اليت رسختها املركزية التخصصية 

واحلديث عن املركزية التخصصية يقود� إىل احلديث عن الطبيعة االختزالية اليت جتلت من خالهلا العقالنية احلديثة املرتبطة ابلعلم 

  .2 نية ، هذه الطبيعة اليت حددهتا املمارسة العقلية على أ�ا مجلة إجراءات يقوم هبا العقل بوصفه أداة ال غريوالتق

هكذا تفصح ظاهرة التمركز العقالين يف عالقتها ابجملال العلمي يف األزمنة احلديثة ،عن أحد أهم املفاهيم اليت استشكلها  

 مفهوم العقل األدايت/ النفعي. فما املقصود به � ترى؟واستقصاها رواد النظرية النقدية وهو 

  

 .64دمحم نور الدين أفاية ، املرجع نفسه ، ص  - 1
 670،  ص2004، 1املطابقة واالختالف(حبث يف نقد املركز�ت الثقافية)، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، طينظر: عبد هللا ابراهيم ،  - 2
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العقل هو الذي مكن البشر من أن تكون «يكتسي مفهوم العقل يف املشروع النقدي التحرري ملدرسة فرانكفورت دورا ابرزا ف

قد ارتبط ذلك االرتباط الوثيق مع ذلك املفهوم األساسي اآلخر من  لديهم إمكانية تقرير املصري. وليس مدهشا ، إذا ،أن العقل

مفاهيم النظرية النقدية، أال وهو احلرية أو االنعتاق . فلقد نظر يف احلقيقة إىل احلرية والعقل على أ�ما متعالقان على حنو 

تقرير حياهتا اخلاصة. واحلرية من جهة أخرى، د�ليكتيكي. فالعقل يفرتض احلرية ألن العقل يعين القدرة على التوجه ابلذات حنو 

كثر انعتاقا إال من خالل إعمال تفرتض العقل ، ألننا ال نستطيع أن نقرر ما الذي ميكن أن تكون عليه احلياة األفضل واأل

،هي املهمة  املتمركز حول ذاته  و مقاومة طغيانه الذي طال كل شيء إعمال العقل يف الكشف عن  تناقضات العقل و1.»العقل

التماهي بني العقل والنزعة التكنيكية والتسلط  «حماولة فضح وتعرية ضطلع هبا أعضاء املدرسة النقدية ، بل  ميكن القول إن اليت ا

املطلق هو املبدأ األساسي يف فكر هوركهامير والذي يكمن وراء فكر كل أعضاء مدرسة فرانكفورت مهما كانت االختالفات 

 2.»بينهم

عامل العقل احلديث الذي أصبح  لأو لنق ل أن هذا التماهي جيد أكثر جتلياته وضوحا يف ما ابت يعرف ابألزمنة احلديثةواحلاص

وهذه هي مفارقة العقالنية احلديثة. يستهدف العقل األنواري إخراج « هذا العقل ذاته اتبعا أكثر فأكثر للنظم الشمولية اليت أنتجها

فرضه على نفسه" كما يقول كانط، أي حتريره من األساطري و املسبقات الغيبية واخلرافية ، وإدخاله إىل اإلنسان " من احلجر الذي 

جمال املبادرة والفعل احلر إلسعاده، وخلق ما ميكن من الشروط اليت تساعده على تفجري طاقاته وحتقيق رغباته. يتحول العقل ، يف  

وضبط حتركه و التحكم يف جسده سياسيا  واجتماعيا. وتتحول عقالنية العقل إىل " هذه الصريورة ، إىل أداة الستعباد اإلنسان 

سلوكه و بربرية جديدة أساسها املعرفة التقنية اليت تصري" عقالنية سياسية" حتّد من فردانية الفرد وتضبط   العقالنيته" حيث يفرز

 .3»رغباته

حمدودة  رجات السلبية للعقالنية التكنولوجية اليت غدت عقالنية سياسيةالنظرية النقدية مبهمة الكشف عن املخ هكذا اضطلع رواد

إيتيقا التحرر،  هاهنا تظهر السلطة كائنا ما كانت أشكاهلا فوق كل شيء، أل�ا توجه كل شيء الوجهة اليت  األفق  تفتقر إىل 

 .24آالن هو ، النظرية النقدية ، ص - 1
 .210، ص1997آالن تورين، نقد احلداثة، تر: أنور مغيث، اجمللس األعلى للثقافة، مصر ، د ط ،  - 2
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، هذا األخري لة أصبحت أكثر أمهية من الفردتريد ، وملا كانت وسيلتها اآللة ، فقد أصبحت اآللة أجنع أداة سياسية ، ألن اآل

 ضمن بنية حمكومة بقوانني وعالقات صارمة يصعب فكها خارج منطقها. الذي حتول يف ظل اجملتمع املعاصر إىل جمرد عنصر 

املدرسة،  ذروة االغرتاب والتشاؤم يف نظر فالسفة«تكنولوجي املعاصر ال –هلذا ليس مستغراب أن جيسد إنسان اجملتمع الصناعي  

فقد حتول إىل جمرد عنصر صغري يف جهاز إنتاجي ضخم، إىل جمرد سلعة يف سوق تعج ابلسلع واملنتجات العادية منها والغربية ، 

ومن أهم األسباب اليت أوصلت اإلنسان املعاصر إىل هذا املستوى هو تنامي ما يسمى ابلعقل األدايت أي ذلك النوع من التفكري 

  .1»الصناعي املتقدم، والذي يسمية ماركيوز" التفكري ذو البعد الواحد" السائد يف اجملتمع

على تعثرها التارخيي الذي  داال ازمة اإلنسانية األوربية وارتباكها ، ومؤشر األدايت أحد أهم أوجه ألا–كان هذا العقل التقين   لقد

ميارسها حبق الطبيعة واإلنسان، فهو ينظر إىل أن اليت  االختزال إسرتاتيجية يعسر رصده يف هذا املقام، لكن ميكن تلمسه من خالل

يفتت الواقع من منظور التماثل ، وال يهتم ابخلصوصية ، وقدرته على اإلدراك تقوده إىل أن يفتت الواقع إىل أجزاء غري مرتابطة، 

 يفككه دون أن يستطيع إعادة تركيبه إال من خالل مناذج اختزالية بسيطة.

، وتشهد  الوقائع يف ويف املعاين اليت يضفيها على العامل اإلنسانعة االختزالية ، أدت إىل وقوع تغيريات عميقة يف حياة هذه النز  

خضم التطورات العلمية التقنية املتسارعة أن هناك قوة تتحكم يف إرادة اإلنسان وحتدد عالقته مع ما يوجد وترسم له مسبقا كيفية 

أن كان اإلنسان يتمىن أن جتعل منه التقنية سيدا على نفسه وعلى الوجود ، أصبح عبدا لألدوات اليت  انوجاده يف الوجود ، وبعد

حتدد اإلطار الذي يتم من خالله توظيف «، معمقا استالبه اهلو�يت . لقد آل األمر إىل أن اإلرادة التقنية هي اليت ابتت  توسل هبا

فيزيقي للتقنية يفسره شعور البشر أبن إرادهتم تتجاوزها أشياء من صنع أيديهم ، حيث اإلرادة اإلنسانية، مبعىن أن اجلوهر امليتا

عامل األدوات واملنافع خلف وبذلك أصبح فاقدا إلنسانيته اليت توارت  2.»أصبح اإلنسان مكبال يف كل مكان بقيود التقنية

 واملصاحل.

يف الكشف عن الطابع الالإنساين للتقنية ، هذه األخرية اليت  سبق الفضلومن املمكن القول إن أصحاب النظرية النقدية هلم  

إذا كانت امليتافيزيقا دشنت مشروع فهم أصل العامل «و حتولت إىل نوع من   احلتمية امليتافيزيقية  املسلطة على األفراد واجلماعات 

امل املعاصر، تقارب حلم الفلسفة األول يف فهم و اجملردات ، فلقد انطلقت التقنية شيئا فشيئا، لتصبح ميتافيزيقا مكتملة يف الع

 .305عمر مهيبل ، إشكالية التواصل يف الفلسفة الغربية املعاصرة ، ص  - 1
 .138، ص 2010، 1الباحثني، التواصل نظر�ت وتطبيقات، الشبكة العربية لألحباث والنشر، لبنان ، ط مج من-2
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ت اهليمنة التقنية العلموية إىل رؤية ميتافيزيقية أحكمت اخلناق على الوجود اإلنساين ، وأسفرت عن انسداد لهكذا حتو  1.»العامل 

هلذا كانت مهمة ع والتنميط...والقم، وغياب أي أفق حلل أزمة األزمنة احلديثة بتجلياهتا القلق ، التشيؤ ، االستالب  أفق املعىن

وهي  ميتافيزيقا التقنية والتحرر من هيمنة خطاهبا.املتأخرين ، التصدي لل املهام ابلنسبة إىل أصحاب النظرية النقدية من املتقدمني و

العلمي يف  املؤسسات والعمليات  –ه طور ضراب من النقد املباشر لتجليات  العقل التقين قع، وكل من مو املهمة اليت ابشرها هؤالء

، وأصبح مشروع النظرية  االجتماعية و أنظمة احلياة احلديثة كالعمل ، و اإلعالم و اإلنتاج ، والرأي العام ، والعنف ،و الثقافة

 2وحىت زمالئه، استعادة البشر لقدراهتم اإلنسانية الكاملة. هوركهاميرلالنقدية، من مث، ميثل ابلنسبة 

حماولة  الرفع من مستوى احتماالت التحول االجتماعي يف إحياء عالقات إنسانية مكان عالقات غري إنسانية يكون  وابلتايل 

 .3فيها الناس جمرد وسطاء بني أشياء وسلع

املعاصرين  النظرية أعالم وهو أحد أبرز،  يورغن هابرماسل ج  املساهامات النقدية وضمن هذا املسعى النقدي التحرري ، تندر 

وقد  وجتاوز منطقه السلطوي الدوغمائي الذي حتكم يف مؤسسات اجملتمع برمتها العلموي-تفكيك النسق التقين الذين عملوا على

الذي عرفه الفكر الغريب احلديث. فأفاد من كانت وماركس ، وقام بعملية تنظيم   استحضر هابرماز أمامه مجلة النشاط النقدي«

ألنه كان يفكر كوز ، وأدرج نقده يف سياق تلك النظرية ر عنها عند هوركهامير، و أدرنو، وما ة النقدية كما عربّ نقدية واسعة للنظري

 .4»وينقد من داخل رؤيتها ، مستعينا ابملفاهيم اليت استقامت وسط الشبكة النقدية اليت نسجتها طوال أكثر  من نصف قرن

أن يعيد بناء النظرية  النقدية بشكل جيعلها تستجيب أكثر ملستجدات عصر الرأمسالية املتقدمة  هابرماسيف الواقع ، لقد حاول  

وقد اعتمد مشروعه  القائمة على التقنية ، وقد وضع على عاتقه مهمة كشف الغطاء عن التناقضات اليت تكمن وراء احلداثة ، 

ره بني احلداثة والتواصل. ويبدو إنتاجه وكأنه نظرية بشكل أساسي على أتمالت تتكثف يف التمفصل الذي تصو  «الفلسفي

للنظر�ت ، بسبب مالمسته ألكثر من نسق فلسفي وعلمي، ومناقشته ونقده جلل االجتهادات النظرية اليت جعلت من ظواهر 

ن عوة إىل اخلروج عمل يكن يتضمن الد ، التقين –وجتدر اإلشارة إىل أن نقده للحداثة جبنوحها العلموي  5.»احلداثة موضوعا هلا

ألن مسعاه املركزي يتمثل «وضوابطها كما هو الشأن ابلنسبة لفالسفة االختالف كجاك دريدا وميشال فوكو وغريمها ،  أطرها 

 .141م ن، ص -  1
 70االجتماعية النقدية، صكريغ كاهلون، النظرية   - 2
   م ن ، ص ن - 3
 .666، املطابقة واالختالف، ص  إبراهيمعبد هللا  - 4
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ابلوصول ابلعقل الغريب احلديث إىل حيث يتصاحل مع ذاته، والوصول ابحلداثة إىل حيث تعقلن حداثتها إببدال املعايري األخالقية ، 

 1.»ومراعاة اعتبارات التواصل

هكذا يستثمر اخلطاب اهلابرماسي يف فكرة التواصل جاعال منها مرتكزا أساسيا يف مطلبه النقدي التحريري الذي يراهن على 

ي لتجاوز أفخاخ العقل األدايت  ، ذلك أن النشاط التواصلي _حسب النظرية اهلابرماسية كفيلة إبعادة بعث فاعلية العقل التواصل

اليت متكن   ، هذه املعايريالتأسيس ملعايري األخالق التفاعلية داخل اجملال العمومي احلديث -وابلتايل–الطاقة النقدية للعقل األنواري 

 2كل مشارك يف التواصل أن يتواجه مع اآلخر لقياس إمكا�ت ادعاءات صالحياته ، وقدرته على صوغ خطاب برهاين إقناعي .

حتوال ابستملوجيا حامسا يف مسار تطور النظرية النقدية اليت أخذت  هابرماسرية الفعل التواصلي اليت طورها هبذا املعىن ، تشكل نظ

على عاتقها مهمة إعادة طرح إشكالية العقلنة يف بعدها األدايت الذي طورته احلداثة الغربية املتمركزة حول ذاهتا، وينبين براديغم 

قدي إىل مفهوم آخر أكثر كفاءة  وقوة وحداثة وهو على فكرة تطوير العقل الن التواصل بوصفه البديل املعريف الذي صاغه هابرماس

يقوم على تنشيط التواصل وقيمه اإلنسانية يف اجملتمع . ويرفض اختزال الظواهر وتسطيحها، ويطرح على «العقل التواصلي الذي 

 .3»الضد من ذلك نفسه بوصفه  إمكانيات قائمة ومشروعة ضمن مسار الفكر البشري

ألمنوذج  اجلديد للتواصل الذي يطرحه املشروع النقدي هلابرماس يكتسب أمهيته القصوى ضمن مرياث واحلاصل مما سبق أن هذا ا

وجتديد صلته هبا مبا   ،بتغلغله الشامل واجلذري يف مجيع مناحي احلياة املعاصرة -كما أشر� أعاله–املدرسة  املعريف الذي يتميز 

  يوافق مستجدات اللحظة الراهنة . 

 

 . 28م ن ، ص  - 1
 .88ينظر:  م ن ، ص - 2
 .675عبد هللا ابراهيم ،  املطابقة واالختالف ، ص  - 3
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 نظر�ة دراسة: �ختالفات ومتاهة املعلوما�ي الو��  رقية بحو��يد. 

 
 



و  قبل، لكـن ضـخامة حجـم املعلومـات املتداولـة و تنوعهـاتمسـلل أتشـرية حقيقـة يف املعلومةالتحكم  من ملعلوماتجعل جمتمع القد 

ممــا اســتوجب تطــوير قــدرات األفــراد و صــقل مهــاراهتم  منهــا،التســاؤل عــن مــدى مصــداقيتها و صــحتها صــعب مــن عمليــة اإلفــادة 

و هـذا مـا أدى إىل ظهـور مفهـوم جديـد  لتحديد حاجياهتم من املعلومات و مكان تواجدها و كذا تقييمها و استخدامها بكفاءة.

حقيقـة يصـعب الـتحكم يف عـل الباحـث أمـام متاهـة ومساءلته جيأن االقرتاب من هذا املفهوم  ، إال" املعلومايتالوعي نسبيا هو  "  

و تســـليط الضـــوء علـــى  املفهـــوم،يـــة هـــذا ماه هتـــدف هـــذه الورقـــة إىل توضـــيحروج منهـــا، ملـــا يشـــوبه مـــن اختالفـــات. دروهبـــا و اخلـــ

 كذا ميادين استعماله.و االختالالت اخلاصة به يف اللغتني العربية و الفرنسية، و   االختالفات
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لمــا شــكل اكتســاب املعلومــة و اســتثمارها بكفــاءة عــامال أساســيا لكــل جنــاح و  فارقــا جــوهر� بــني  األفــراد  و اجملتمعــات وحــىت لط

املعلومات جعل   نولوجياتاهلائل ملصادر هذه األخرية  و تنوعها بفضل التطور  املتسارع لتكتطور ال  املؤسسات  و الدول، لكن 

مـــن  احلصـــول علـــى املعلومـــة احملينـــة، و املوثوقـــة مـــن خـــالل حتديـــد احلاجـــة احلقيقـــة إليهـــا، و اجيادهـــا، مث تقييمهـــا، و تنظيمهـــا ، مث 

 استخدامها بفعالية مهارات رئيسية البد للفرد من اكتساهبا ، أل�ا ستؤهله ليكون واعي معلوماتيا. 

ا حـديثا ، إال أن تناولـه ابلدراسـة سـواء عنـد البـاحثني العـرب ابللغـة العربيـة أو البـاحثني األجانـب يف يعترب الـوعي املعلومـايت مفهومـ 

أحباثهم مـن خـالل الرتمجـة ، يعتـرب متاهـة  إلجنازاإلنتاج الفكري ابللغة الفرنسية الرتباط الباحثني يف بلدان املغرب العريب هبذه اللغة 

ومــا هــي االختالفــات الــيت تشــوب  يف اللغتــني العربيــة و الفرنســية؟ اســية يف هــذه املتاهــة حقيقــة ، فمــاهي الــدروب األس يــةمفاهيم

 مكو�ت املفهوم يف اللغة الواحدة؟
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ركوسـكي و بـول ز يف تقريـر ل 1974سـنة األمريكيةيف الـوال�ت املتحـدة ألول مـرة Information literacy"فهومم استخدم 

Paul Zurkowski لرتقيــة  1يف إطــار إعــادة النظــر يف توجهــات السياســة األمريكيــة و ذلــك ، صــناعة املعلومــاترئــيس مجعيــة

يف التواز�ت بـني التـدخل العمـومي و املبـادرات اخلاصـة يف هـذا اجملـال، ومـن بـني  كذا املصاحل املتخصصة يف التزويد ابملعلومات،  و 

أن  عتــرب، و امعلوماتيــا  املثقفــونالشــعب  ،إشــارته إىل النســبة املنخفضــة مــن2يف هــذا التقريــر ركوســكيو ز أهــم النقــاط الــيت جــاء هبــا  

لـــيس لـــديهم قيـــاس  لقيمـــة  لكـــن، و القـــراءة والكتابـــةون فـــكـــانوا متعلمـــني مبعـــىن أ�ـــم يعر   إذااألفــراد (ماعـــدا بعـــض احملرتفـــني)  ، حـــىت 

نظـــر الأميـــون  مـــن وجهـــة  حســـبا�مفإنـــه جيـــب املعلومـــة حســـب احتياجـــاهتم ،بطريقـــة واقعيـــة  تكييـــفو لـــيس إبمكـــا�م  ،املعلومـــة

ما نعرفه أو ما  قادرين على إجيادأن نكون  متعلمني معلوماتيا يعينأن نكون أبنه يف عصر فيض املعلومات، أوضح كما   املعلوماتية.

 ركوسكيو ز كما أ�ى  .تشكل اإلطار املؤسسايت به متونواملنظمات اليت  موضوع. واألدوات التقنياتميكننا معرفته فيما يتعلق أبي 

 3 للتكوين.أجل وضع بر�مج طموح  مبرافعة منتقريره 

 بعـــد اجملهـــودات املبذولـــة مـــن طـــرفخاصـــة 4"جناحـــا  دوليـــا متزايـــدا علـــى املســـتوى الـــدويل بعـــد هـــذا التقريـــر  " عـــرف هـــذا املفهـــوم 

 l'ALA (American Libraryمجعيــة املكتبــات األمريكيــةها  والتوثيــق وعلــى رأســريكيــة للمكنــات اجلمعيــات األم

Association) , حيث عرفت 1989سنةInformation literacy و لقدرة على معرفة وقت احلاجـة إىل املعلومـة "اب

1 - Simonnot Brigitte, « Culture informationnelle, culture numérique : au-delà de 
l'utilitaire. », Les Cahiers du numérique 3/2009 (Vol. 5) , p. 25-37 -URL 
: www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-3-page-25.htm 

 ميكن االطالع على هذا التقرير على املوقع التايل: -2
Zurkowski,Paul G.”The Information Service Environment :Relationships  and 
Priorities . Related Paper No. 5.National Commission on Libraries and Information 
Science, Washington, D.C. National Program for Library and Information Services. 
REPORT NONCLIS-NPLIS-5 PUB DATE Nov 74 NOT?30p.URL: 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100391.pdf 
3Simonnot Brigitte, op.cit. p. 25-37  
4Groupe de Recherche surla Culture et la Didactique de l’Information.Culture 
informationnelle etdidactique de l’information:Synthèse des travaux du groupe de 
recherche2007-2010.Coordonnée par Alexandre Serres.sic_00520098, version 1 - 22 Sep 
2010,P.9 
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قــدمت هــذه كمــا ،1طــروح  "حلــل املســألة أو املشــكل امل ها  بفعاليــةواســتخدام اوحتديــد مكا�ــ التحقــق مــن املعلومــة القــدرة علــى 

 معلوماتًيا بـأ�م :  ثقفون امل اجلمعية وصفا لألشخاص 

راجــع أل�ــم عرفــوا كيفيــة تنظــيم املعرفــة، و كيفيــة  األشـخاص الواعــون معلوماتيتــا هــم أولئــك الــذين تعلمــوا كيــف يتعلمــون، و ذلــك" 

العثور على املعلومات، و كيفية استخدامها بطريقة متكن االخرين التعلم منهم، هـم أشـخاص مسـتعدون للـتعلم مـدى احليـاة، أل�ـم 

 .2"أيديهم.قادرون على احلصول على ملعلومات االزمة أو مهمة او قرار بني 

مة هـذا املفهـوم منهـا املـؤمتر الـدويل يف بـراغ عاصـكما عقدت بعض املؤمترات والندوات على املستوى الدويل ملناقشة ومعاجلة قضـا� 

األمريكية بتموين ودعم من اليونسكو واللجنة القومية 3ت شعار " حنو جمتمع متعلم معلوماتيا "حت 2003مجهورية التشيك سبتمرب 

 :" Information literacyملفهوم "  وجاء ابلتعريف التايل غبرا  إبعالن عرف ور مابصد توج مات واملعلو  اتبلعلم املكت

وتقييمها وتنظيمها وحفظها بكفـاءة و اسـتخدامها واالتصـال  حتديد مكا�احتديد احلاجات واالهتمامات املعلوماتية والقدرة على "

للتعلم مدى  اإلنسانللمشاركة  يف جمتمع املعلومات و جزئ  أساسي من حقوق   شرط  واملشاكل فهوابملعلومات ملعاجلة القضا� 

 ذلك األحباث اليت تتناول هذا املفهوم يف ظل العديد من االختالفات أبرزها:توالت بعد احلياة" 

  

1 Juanals, Brigitte.. La culture de l'information : du livre au numérique. Paris : Lavoisier, 
2003.P.18 
2-American Library Association . ALA Presidential Committee on Information Literacy: Final 
Report, released January 10, 1989.in Washington ,D.C.URL  
http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential 

 38, ص 2007عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع، د�ب، مفتاح دمحم,قضا�   معلوماتية :اجتاهات حديثة يف دراسة املعلومات . -3
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3Information literacy

يف اللغتــني الفرنســية و العربيــة أمــام معضــلة كبــرية    " Information literacy" عــن حتديــد مفهــوم نفســه، جيــد الباحــث 

 نشرحها فيما يلي:

"سواء إىل اللغة الفرنسية أو العربية ،  literacy Information" يعد البحث عن ترمجة للمفهوم : خمتلفة رمجاتت  -3-1

 أول دروب املتاهة.

 الفرنسيةاللغة  – 3-1-1

  اليت يقرون هبا لكثري من الصعوابتا وواجهتم، اجلديد للمفهوممل يتفق الفرنسيون على ترمجة واضحة وصرحية 

فهنـاك عبـارات عديـدة تسـتعمل غالبـا بـدون  جيدا، إىل الفرنسية معروفة  information literacyصعوابت ترمجة عبارة ف" 

 متييز وهي :

maîtrise de l'information, culture de l'information, culture informationnelle, 

intelligence informationnelle1  

 وهي موضحة يف اجلدول التايل:information literacy على األقل لرتمجة 2عشر عبارات رصد ابحثون فرنسيون كما 

Alphabétisme informationnel 1 

Appropriation de l'information 2 

Compétence informationnelle 3 

Culture de l'information 4 

Culture informationnelle 5 

Intelligence informationnelle 6 

Maîtrise de l'information 7 

Méthodologie documentaire 8 

Méthodologie de l'information 9 

Usage de l'information 10 

1- Alexandre Serres. Questions autour de la culture informationnelle. The Canadian Journalof 
Information and Library Science, La Revue canadienne des sciences de l'information et de 
bibliothéconomie, 2007, vol. 31 (n1), p 2, <sic 0363239>p.2 
2- Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information.Op.cit.. P.46 
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 رتمجـة الاللجنة الفرنسية  يف اليونسـكو  فضلت ستحالة أجياد ترمجة مالئمة.اب Anne Lehmans أقرت الباحثة الفرنسية وبينما 

maîtrise de l’information  مـنكـل الـيت جيـدها  نفسـها و هـي الرتمجـة Olivier LeDeuff Alexandre Serres خطـأ  

 ثقافات وهي :ميز بني مخس ف Claude Baltz ، أما كبريا 

culture de l’information au sens de l’ADBS, 
culture de l’info-business,  
culture des médias,  
culture « info-com »,  
culture informatique,  

 Juanals لكـــن  ، خـــرىاخلمســـة األ 1عـــنتقـــدم ت  culture de l’informationو دافـــع عـــن فكـــرة مفادهـــا أن

Brigitteبصفة تدرجية  ثالث مستو�تى إلى ،تعلى حسب الكفاءا 2الستعمال هذه املفاهيم وقسمتها  حال مناسبا  وجدت

 :األول القاعدة اليت توصل إىل الثاين، و يوصل كالمها للمستوى الثالث كما يلي املفهوم ، حبث يشكل 

1-la maîtrise de l’accès à l’information،  يتضـمن هـذا املسـتوى التكـوين يف املعلومـة الواثئقيـة الرقميـة علـى

 (…)املستويني التقين واملنهجي 

2- « la culture de l’accès de l’informationالـذهاب إىل و قـدي اخلـالق للمعلومـة السـتعمال  املسـتقل النا 

 علمالانتاج 

3- «La culture de l’information ( ou culture informationnelle) 

، و هـو االجتمـاعيو االندماج  قيات،األخالمع مراعاة  اإلعالم،وسائل  يشمل معرفةللعلم و املعرفة،  الثقافة العامةمستوى و هو 

 .اآليل عالماالمهارات و  الواثئقية ةءلكفاا بكثري فوقي

 

 

 

 

 

 Juanals Brigittمستو�ت   املفاهيم  حسب 

  

1Groupe de Recherche surla Culture et la Didactique de l’Information.Op.cit.. p.47 
2Juanals, Brigitte,0p.Cit.. p.24 

1- La maîtrise de l’accès à l’information 

2- La « culture de l’accès de l’information 

3- La « culture de l’information ( ou culture informationnelle) 
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 العربيةاللغة - 3-1-2

حبيـث إال أ�ـم اختلفـوا يف ترمجتـه إىل اللغـة العربيـة وكتبـوا حولـه  )information literacyع   (وضـو البـاحثون العـرب مبإهـتم 

 نذكر أمهها فيما يلي:يف مؤلفاهتم  ترجم مبفردات عديدة 

 2و وهدى دمحم العمودي1العمران بن إبراهيممحد مثل  الوعي املعلومايت-

 4حشمت وقاسم  3كل من مفتاح دمحم د�ب  املعلوماتية مثلحمو األمية -

 6�سر عبد املعطيتريسا لشر و 5زكي احملاسين  أمساءالعقال و  سليمان بن صاحل مثل ثقافة املعلومات-

وضــوع الــوعي املعلومــايت وكــل مــا يتعلــق بــه مــن مبحتليليــة لإلنتــاج الفكــري  7ال فقــد رصــدت دراســةعــن الرتمجــة األكثــر اســتعماأمــا 

أوعيـــة املعلومـــات هبـــا مـــا بـــني (مقـــاالت ، وتنوعـــت 2014حـــىت عـــام  1993موضـــوعات فرعيـــة، غطـــت الفـــرتة الزمنيـــة مـــن عـــام 

 دراسـة توزعـت  28الدور�ت، أعمال املؤمترات، الرسائل اجلامعية، ...) ومت استعراض اإلنتاج الفكري حسب السـمات الكميـة لـه.

 كالتايل:بعد أن مت تصنيفها حسب العناوين  

 الدراسات ابلعنوان عدد عنوان الدراسة
 09 الوعي املعلومايت

 06 املعلوماتية أو حمو األمية املعلوماتيةاألمية 
 13 املهارات املعلوماتية وسلوك البحث واستخدام االنرتنت و  مصادر املعلومات االلكرتونية

 28 اجملموع 
 الغياب التام  لثقافة املعلومات من جهة واستعمال الوعي املعلومايت بكثرة من جهة أخرى. سبق  و يالحظ مما

 2008ترمجة محد بن ابراهيم العمران. الر�ض: مكتبة امللك فهد، املعلومايت ومراكز مصادر التعلم.لوعي اتيلور، جوي. ا -1
ة امللك العمودي، هدى دمحم، السلمي، فوزية فيصل." الوعي املعلومايت يف اجملتمع األكادميي: دراسة تطبيقية على طالبات الدراسات العليا جبامع -2

 .2008، سبتمرب 3فهد". دراسات املعلومات. العدد
 2007دار صفاء للنشر والتوزيع،  :املعلومات. عمانحديثة يف دراسة  قضا� معلوماتية: اجتاهات. د�ب، مفتاح دمحم  -3
 1990.القاهرة: دار غريب،2.طدراسات يف علم املعلوماتقاسم، حشمت.  -4
لر�ض: سليمان بن صاحل العقال و أمساء زكي احملاسين..ابرويف، بيرت. املكتبة يف القرن احلادي والعشرين: خدمات جديدة يف عصر املعلومات. ترمجة  -5

 . 2005جامعةامللكسعود،
دار  القاهرة: متهيد �سر عبد املعطي. .مقدمة يف علوم املكتبات واملعلومات ابللغة االجنليزية للقارئ العريب مع مسرد للمصطلحاتلشر، تريسا. 6

 2008الكتاب احلديث، 
بكليات الفنون. رسالة دكتوراه.  دراسة ميدانية  حلوان:لوعي املعلومايت لدى طالب الدراسات العليا يف جامعة عماشة مروة السيد سعيد حسن. ا -7

 كلية األدب. جامعة حلوان
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 :و اشكاالته  مفاهيم خمتلفةاجلمع بني  -3-2

 شكل اجلمع بني مفاهيم خمتلفة حىت يف اللغة الواحدة دراب آخر من دروب متاهة املفهوم حمل الدراسة :

  اللغة الفرنسية اجلمع بني املفاهيم يف -3-2-1

 information "فهـومة ملكرتمجـ "culture de l’information مفهـوم " اختيـارأن مت االتفـاق ولـو جزئيـا علـى  عدب

literacy  ،بدأ النقاش وابلتايل البحث يدور حول هذا املفهوم من جهة و حول مركباته من جهة أخرى ؟ 

 يلي: فطرحت العديد من التساؤالت أبرزها ما

 ؟culture informationnelle /-culture de l’information  ما هو الفرق  بني -أ

 أنھم�اعل�ى ال�بعض  ق�دمھما، فستعملھما البعض اس�تعماال تبادلی�ا، والمفھومینفي استعمال ھاذین  الفرنسیون اختلف الباحثون

" م��ن مفھ��وم  "أعم��ق بكثی��ر culture informationnelle م "اعتب��ر أن مفھ��و اآلخ��رال��بعض ، لك��ن الع��ادة ف��ي ملینامتك��

culture de l’information 1 

ابألخـذ بعـني االعتبـار االختالفـات يف السـياق بـني التقنيـات الواثئقيـة مـن ن إلى التمییز بین المفھ�ومین بینما ذھب باحثون آخرو

علــى أ�ــا  " culture de l’information "يــث يؤكــدون أنــه   "ميكــن تعريــفحوعلــم املعلومــات مــن جهــة أخــرى ،   جهــة و 

 culture إجيـاد [...] ، وتنظـيم [...] ، والتواصـل. ، بينمـا تعـرف  "معرفة الفرد ملصـاحله و الحتياجاتـه  اخلاصـة، وقدرتـه ،علـى 

informationnelle   ، 2أين، تتم اإلشارة إىل النظر�ت املدرجة  يف ختصص علمي" على مستوى آخر
 

  

1 Yolande Maury. Définition(s) de la culture informationnelle. [Rapport de recherche] Lille 3. 
2010. <hal-01009392>p ;5 
2 Alain Chante.La culture de l’information, un domaine de débats Conceptuels. GRESEC | 
«Les Enjeux de l'information et de la communication » 2010/1 Volume 2010 | pages 33 à 44 
URL :https://www.cairn.inforevue-les-enjeux-de-l-information-et-de-lacommunication-
2010-1-page-33.htm 
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   ؟ملفرداب أم ابجلمع هي هل الثقافة–ب 

أم  1 حــول الثقافــة كمركــب أساســي لــه ، هــل تكتــب ابجلمــع دار النقــاش يف اإلنتــاج الفكــري الفرنســي الــذي تنــاول هــذا املفهــوم ،

ومعقــدة 2كثقافــة متعــددة  فيــه الثقافــة،  تظهــر حبيــث للمفهــوم حمــل الدراســة ، االجتــاه حنــو تعريــف   تؤكــد املقرتحــاتو  .ابملفــرد

و مع  و الـيت تسـمح بتحديـد و معرفـة جمموعة معينة من اجملت ارف و املهارات املشرتكة بنيجملموعة من املع ، بشكل عام  متجهة و 

لــى و يؤكـد الــبعض تعـدد هـذه الثقافــة مـربرا ذلـك بوجـود عــدة ثقافـات و هـي ع .أتهيـل و معاجلـة  و نقـل املعلومــات بطريقـة فعالـة 

 3 التوايل على سبيل املثال 

Culture de l’information au sens de l’ADBS, 

---culture de l’info-business,  

Culture des médias,  

Culture « info-com »,  

Culture informatique,  

 :على سبيل املثال  من بينها من املعلومات،خمتلفة يتعلق األمر مبا أن هناك  أنواع  أبي نوع من أنواع املعلومات  -ج

"Information documentaire"4 

, "Information médiatique", 

 "Information numérique", 

‘l’info-data de l’informatique » F

5 

« L’info-news du journalisme, » 

« L’info-knowledge de la documentation, 

 والعمـل اخلاصـةكمجموعـة مـن طـرق الشـعور والتفكـري ( 6ياألنثروبولـوجفهـل يتعلـق األمـر ابملعـىن  أبي ثقافـة   يتعلـق األمـر ؟  -د

 ؟واجتماعيا اعلميالفين املشروع و  واإلنتاج الفكري،جمموع العلوم  أم مبعىنللكلمة  )اجملتمعمبجموعة من األفراد يف 

1 Dino Herde ,Justine Margherin. De la culture de l’information aux cultures de l’information . 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2012/131_CDI_
Lecture.aspx 

9/12/2017  
2 Yolande Maury.Op.Cit.P.4 
3Alexandre Serres.Op.Cit.p7 
4 Alain Chante.Op.Cit.p4 
5 Alexandre Serres.Op.Cit.p7 
6 -Ibid.P.8 
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 ي، وهـوالثقافـة السـيرب�نيةالرقميـة  املصـطلحات الثالثـة التاليـة: الثقافـة اإللكرتونيـة والثقافـة إىل أحـد هذا الصدد كما يشار غالبا يف

 .1فة احلاسوبمتاما عن ثقا ةمتميز 

culture  / informما هي عالقة الثقافة ابملعلومة ؟-ه ation؟ 

 ، بل  مضادة  ؟2متناقضة إىل حد ماهل الثقافة واملعلومة مفهومان  متوافقان ومتكمالن ؟ أليست  عالقتهما 

 :لعربيةااللغة اجلمع بني املفاهيم يف  -3-2-2

ولكن هناك بعض احملاوالت،  ابستعمال هذه املصطلحات واملفاهيم يف اللغة العربية،ال توجد أحباث ابملعىن احلقيقي للكلمة خاصة 

 وهي  تطرح بعض التساؤالت منها:

هناك من يتخوف من عزوف بعض املتعلمني عن اإلقبال على بـرامج  نتشري الدراسة إىل أ :علوماتية و امل األمية  اجلمع بني  - أ

و 3يــوحي أبميــة متلقــي هــذه الــربامج  قــد فبــني حمــو األميــة و املعلوماتيــة  الــذي جبمــع ، هــذا املصــطلح بســبب الــوعي املعلومــايت

 .ماتأو ثقافة املعلو  حاجتهم حملو أميتهم ، و لعل ذلك ما دعا إىل إجياد مصطلحات أخرى كالوعي املعلومايت

والـوعي مفهومـان مرتبطـان بتطـور اإلنسـان وبطبيعتـه  الثقافـة:اإلجابة التاليةوقد ذكر أحد الباحثني   هل هو وعي أم  ثقافة؟ - ب

فـإذا ذكـر الـوعي 5متداخالن مصطلحان   الثقافة و الوعيو ذكر آخر أن 4االجتماعية ونشاطه العلمي واإلبداعي منذ الِقَدمْ 

أعمق من الثقافة أو إن الوعي  شيءالوعي هو  ، لكنالوعي او إذا ذكر� الثقافة نذكر معه ،الوعي نذكر الثقافة و لو ضمنيا

مصـطلح الــوعي أضـف إىل ذلــك أن  هـو فلسـفه الثقافــة أو إن الثقافـة هــي التعلـيم النظــري و الـوعي هـو التطبيــق العملـي هلــا .

اليوم كمظلة تغطي مفاهيم ومصطلحات عديدة كاملهارات املكتبية و الرتبيـة املكتبيـة وتـدريب املسـتفيدين  يستخدماملعلومايت 

1 BRUNO DEVAUCHELLE, HERVÉ PLATTEAUX, JEAN-FRANÇOIS CERISIER. 
CULTURE INFORMATIONNELLE, CULTURE NUMÉRIQUE, TENSIONS ET 
RELATIONS§:Le cas des référentiels C2i niveau 2.Cahiers du Numerique,2009,3)vol ,5 ( P , 
55. https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-3-page-51.h 
2Alexandre Serres.Op.Cit.p.9  

. بدمشق. جملة جامعة لوعي املعلومايت لدى طلبة كلية االعالممفلح فاتن سعيد . خدمات يف ظل البيئة اإللكرتونية .نقال عن عيسى العسافني. ا    3-
 252. ص 2018، سنة 34،م1دمشق.ع

 التايل:على املوقع  25/05/2003،يتاريخ498.عاحلوار املتمدنمصطفى دمحم غريب. الثقافة والوعي عند االنسان.  4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7632  12الساعة 12/12/2017يوم 

-http://hydar375.blogspot.com/2012/09/blog على العنوان التايل: . مدونة الكرتونية.بني الثقافة والوعيعلي حيدر.  - 5
post.html 
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ليم البيبليوجرايف واستخدام احلاسبات و الثقافـة العلميـة العامـة و التفكريالنقـدي واالبـداعي داخـل إطـارخطوات البحـث و التع

 1العلمي املنهجي 

 ثقافـة-وثقافات أخرى مثـل  2الثقافة الرقمية، ثقافة الوسائط املتعددةألن هناك من يقسمها إىل:   ثقافات؟هل هي ثقافة أم –ج 

   ثقافة كمية وحسابية- واثئقية ثقافة- نثرية

 إىل:ألن هناك من قسمه  جمموعة؟هل هو وعي واحد أم -د 

 البحثي  3الوعي  ، الرقميالبصري، الوعي اإلعالمي،  الوعي  الوعي (احلاسبات) ،لوعي التقين ا املكتيب،الوعي 

 االنتماء إىل عوامل خمتلفة؟ -3-3

 منهم  حيفز فاعلني خمتلفني متاما، خمتلفة وهوالذي مت اختياره فإنه ينتمي إىل عوامل أ� كان املفهوم 

 عامل املكتبات--3-3-1

لقــد بينــت الدراســات يف جمــال املكتبــات واملعلومــات أن موضــوع الــوعي املعلومــات هــو يف احلقيقــة عبــارة عــن تطــور حــديث ملفــاهيم 

وتعليم املستفيدين والتدريب على مهارات  البيبليوغرايف،، والتعليم والتوجيه املكتيبمعروفة ومألوفة منذ القدم عند املكتبيني كاإلرشاد 

 يعها ملدلول واحد.املعلومات وهي مج

 العوامل األخرى  -3-3-2

و فاعلني ، ضها البعضالوعي املعلومايت يف عوامل خمتلفة، مبعىن ميادين و جماالت ختصص خمتلفة متاما عن بع الباحثون موضوعدرس 

و لكـل وجهـة نظـر خمتلفـة، و زاويـة  (األرشيفي، رجل االقتصاد، اإلعالمـي، خمـتص الرتبيـة، خمـتص علـم الـنفس)متاما مثل  متباينني 

االقتصـاد،  إىل ابإلضـافة، هـذا 4علـم الـنفس  – الرتبيـة اإلعالم واالتصال، االقتصاد :هي  هذه اجملاالتو خاصة،  لرؤية املوضوع 

 . 5االعالم، عالم اآليلاال

. ورقة عمل بندوة التعليم الدمج واسرتاتيجية اإلضافة اسرتاتيجية بني اجلامعي التعليم يف علومايتامل الوعي تطبيقاتعمر.   دمحم ،خدجية بنتحاجي1
على العنوان  .6ص ، 2011جامعة طيبة " اجلامعي يف عصر املعلوماتية "التحد�ت والتطلعات

  15/12/2017يوم http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4909التايل:
 31/32.ص.2008امللك فهد، مكتبة الر�ض: ترمجة محد بن ابراهيم العمران. .الوعي املعلومايت ومراكز مصادر التعلمجوي.  اتيلور، - 2
مايت ضرورة ملحة يف القرن احلادي و العشرين: دراسة نظرية و اطاللة على اإلنتاج الفكري العريب و األجنيب, حبوث أمحد إبراهيم دمحم مها. الوعي املعلو 3

 على العنوان التايل:2010، مارس، 4يف علم املكتبات و املعلومات: دورية حمكمة نصف سنوية. ع
4b.pdf-c00d-https://portal.arid.my/Publications/bdd4f4b2 23/09/2019( يوم( 

4 Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information.Ibid. p20 
5ADBS. Journée d’étude du 18 novembre 1997 : « Culture informationnelle : définition, effets, 
enjeux, appropriation ». www.ADBS.fr/culture-informationnelle-definition-effets-enjeux-
appropriation-11343.htm?RH=AGENDA_JETUDE-  
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4

قادرة على استيعاب بعض املفاهيم اجلديدة ، و ذلك أنه أصبح من الواضح ان اللغة الفرنسية مل تعد  -: أوالكخالصة   يكن القول

يظهر من خـال تذبـذب  ترمجـة  املفهـوم الواحـد و اختالفهـا  و كـذا مـن خـالل اجلـدال و النقـاش  اللـذين تثريمهـا هـذه الرتمجـة علـى 

للغـة العربيـة ، خاصـة يف صفحات الدور�ت  الفرنسية األكادميية املتخصصة  و غريها، ممـا جيعـل البـاحثون العـرب الـذين يكتبـون اب

املغرب العريب، أمام حتمية االجتاه حنو اللغات األخرى خاصة اإلجنليزية، هذا ابإلضافة إىل ضرورة خلق فضاءات للنقاش  و ضبط 

 جل حتقيق ذلك.من أ و توحيد املفاهيم ابللغة العربية  و ميكن استغالل اجلمعيات املهنية العربية

 األخرى وعالقته ابملفاهيموحدوده م بضبط املفهو  ةالهتمام ليس كدراسة نظرية متعلقابعلومايت" جدير أن موضوع" الوعي املاثنيا: 

إىل أبعــد مــن ذلــك مــن خــالل الســعي إىل جعــل الــوعي املعلومــايت أحــد املقــررات الدراســية يف بــه ، بــل جيــب الــذهاب فقــطاجملــاورة 

 واألكثــر مــنمــن احلصـول علــى املعلومــة الدقيقـة، الصــحية،  وطن العــريب،شـبابنا يف الــ يــتمكن مبكـر، حــىتدارس الشــبانية يف ســن املـ

 واطن العادي يف العامل العريب، حتويل الوعي املعلومايت إىل ممارسة يومية لدى امل وبذلك ميكن .وتقييمهاذلك نقدها 

  

Le06-09-2019 
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, الوعي املعلومايت ضرورة ملحة يف القرن احلادي و العشرين: دراسـة نظريـة و اطاللـة علـى اإلنتـاج الفكـري العـريب و األجنـيبأمحد إبراهيم دمحم، مها.  •
 علــــــــــــى العنــــــــــــوان التــــــــــــايل:2010، مــــــــــــارس، 4حبــــــــــــوث يف علــــــــــــم املكتبــــــــــــات و املعلومــــــــــــات: دوريــــــــــــة حمكمــــــــــــة نصــــــــــــف ســــــــــــنوية. ع

4b.pdf-c00d-https://portal.arid.my/Publications/bdd4f4b2 23/09/2019( يوم( 

ســـــليمان بـــــن صـــــاحل العقـــــال و أمســـــاء زكـــــي ترمجـــــة  املكتبـــــة يف القـــــرن احلـــــادي والعشـــــرين: خـــــدمات جديـــــدة يف عصـــــر املعلومـــــات.بـــــرويف،  بيـــــرت.  •
 ص379. 2005جامعةامللكسعود،احملاسين..الر�ض: 

 ص255. 2008ترمجة محد بن إبراهيم العمران. الر�ض: مكتبة امللك فهد، لوعي املعلومايت ومراكز مصادر التعلم.اتيلور، جوي. ا •
ورقـة عمـل بنـدوة التعلـيم الـدمج.  واسـرتاتيجية اإلضـافة اسـرتاتيجية بـني اجلـامعي التعليم يف املعلومايت الوعي تطبيقاتحاجي،خدجية بنت دمحمعمر.   •

 على العنوان التايل: 2011امعة طيبة .اجلامعي يف عصر املعلوماتية "التحد�ت والتطلعات"
http://repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4909  15/12/2017يوم 

 ص2007.352ر صفاء للنشر والتوزيع، قضا� معلوماتية: اجتاهات حديثة يف دراسة املعلومات. عمان: دا. د�ب، مفتاح دمحم  •
عماشــة، مـــروة الســـيد ســـعيد حســـن. الـــوعي املعلومــايت لـــدى طـــالب الدراســـات العليـــا يف جامعـــة حلــوان : دراســـة ميدانيـــة بكليـــات الفنـــون. رســـالة  •
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ك علومـايت يف اجملتمـع  األكـادميي: دراسـة تطبيقيـة علـى طالبـات الدراسـات العليـا جبامعـة امللـالـوعي امل ، هدى دمحم، السلمي، فوزيـة فيصـل.العمودي •
  .2008،سبتمرب 3.العدد دراسات املعلومات .فهد

 -2018، سنة 34،م1. بدمشق. جملة جامعة دمشق.علوعي املعلومايت لدى طلبة كلية االعالمعيسى العسافني. ا •
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رة: دار لشر، تريسا. مقدمة يف علوم املكتبات واملعلومات ابللغـة االجنليزيـة للقـارئ العـريب مـع مسـرد للمصـطلحات .متهيـد �سـر عبـد املعطـي. القـاه •

 2008الكتاب احلديث، 

 علـــــــــى املوقـــــــــع التــــــــايل: 25/05/2003،يتــــــــاريخ498.عاملتمـــــــــدناحلـــــــــوار دمحم غريـــــــــب. الثقافــــــــة والـــــــــوعي عنـــــــــد االنســــــــان.  مصــــــــطفى •
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7632  12الساعة 12/09/9201يوم  
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 واملعيقات ا�جودة ب�ن التعليمية العملية �� البيداغو�� التواصل    اليم�ن فالتھد.  –ب دبا زهيةد.   - برويس وردةد. 

 

 



دف هذا املقال إلـــى تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب العملية الرتبوية ،يتعلق ابلعالقات التواصليـــة يف اجملتمع هت

 ـة أو السياق الذياملدرس يف اختيار اسرتاتيجيـــة املعاجلة األنسب للوضعيــ املدرسي،الن التواصـــل يعترب مبثابة البوصلة اليت ستقود

وال تقتصر اسرتاتيجية املعاجلة  .توجيهــــا لفك اللبس الذي يصاحب املتعلم يف سريورة تعلمه و مينعه من التقدميتطلب تدخال و 

س الطريقة اليت كانت سببا يف عدم فهم التلميذ؛ إمنا على تقدمي وضعية تعليمية أقل صعوبة من سابقتها، أو إعادة الشرح بنف

 .تتطلب أيضا توظيفا ملصطلحات جديدة تكون أكثر داللة ابلنسبة للتلميذ قريبة من متثالته و منسجمة مع معجمه اللغوي
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 واملعيقات ا�جودة ب�ن التعليمية العملية �� البيداغو�� التواصل    اليم�ن فالتھد.  –ب دبا زهيةد.   - برويس وردةد. 

 

 



تساعدهم على التكيف والتفاعل داخل يعد التواصل من العمليات األساسية يف حياة األفراد واليت الميكنهم اإلستغناء عنها،أل�ا 

البيداغوجي واحدا من أهم أنواع التواصل النه يتعلق ابلعملية التعليمية  اليت ترتكز  تصالويعد اإل مجاعاهتم املصغرة واجملتمع ككل.

ل مهارات على اثلوث يتكون من مدرس ،متعلم ومادة معرفية، يسعى من خالهلا املدرس إكساب املتعلمني املعارف وكل أشكا

 التفكري . لذلك يتطلب منه التمكن من أساسيات ،سبل وأساليب ومعيقات التواصل البيداغوجي اجليد .

 املعيقات. -اجلودة  -العملية التعليمية  -ل البيداغوجي اصتاإلالكلمات املفتاحية: 
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واليت تعين  COMMUNIS تشري األدبيات النظرية على أن مفهوم اإلتصال مأخوذ من اللغة الالتيننية مفهوم اإلتصال :  .1

.(أمرية علي  عام أو مشرتك ،وعليه اإلتصال عملية تتضمن املشاركة والتفاهم حول شيءأو فكرة أو إجتاه أو سلوك

  )21،ص2006دمحم،

 الثالثي وصل فيقال وصل الشيء أي بلغه أو إنتهى إليهأما يف اللغة العربية فكلمة إتصال مشتقة من الفعل 

أما إصطالحا فقدمت له عدة تعريفات من بينها :تعريف حسن شحاته أبنه عبارة عن "عملية تفاعل مشرتكة بني طرفني أو أكثر 

 )18،ص2003بتبادل فكرة أو خربة عن طريق وسيلة ". (حسن شحاتة،زينب النجار،

  مفهوم اجلودة: .2

: هي بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعّية اجليدة والقيمة اجليدة، وتُعترب اجلودة معيارًا موثوقًا به، ليتمّيز إجناز ما عن اجلودة لغةً 

 غريه من اإلجنازات املوجودة يف البيئة نفسها ويف اجملال نفسه، ويكمن امتيازه أبن يكون خالياً متاماً من أّي عيب .

وتشري اجلودة يف اجملال الرتبوي إىل جمموعة من املعايري و اإلجراءات يهدف تنفيذها إىل التحسني املستمر يف املنتوج التعليمي، 

وتشري كذلك إىل املواصفات و اخلصائص املتوقعة يف هذا املنتوج و يف العمليات و األنشطة اليت تتحقق من خالهلا تلك 

 2018اجلودة يف التعليم ، ( . وات و أساليب متكاملة تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج مرضيةاملواصفات مع توفر أد

https://www.new-educ.com,  ( 

 : قدمت عدة تعاريف للتواصل البيداغوجي منها: البيداغوجي لاصتاإلمفهوم  .3

هو انتقال أو تبادل اخلربة واإلخبار واملعلومات واألفكار والبيا�ت والدوافع واحلقائق واآلراء واملفاهيم واالجتاهات بني اثنني أو  -

 ،دص  ).                     2010أكثر، كاالتصال بني املعلم والتلميذ أو العكس داخل املدرسة يف إطار العملية الرتبوية.(غنام غنام، 

بني بنية العالقات االجتماعية لالتصال  ،عالقة د�ليكتيكية،ما يعرفه بيار بورديو على  انه حمصلة تفاعل أو ابألحرىك-

البيداغوجي أي العالقة البنيوية بني رأس املال الثقايف املراد نقله وبنية عالقة القوى أو الفرص النسبية للطبقة االجتماعية داخل 

الطبقية جملموعة معينة من الطالب(كما تبدي يف رأس املال الثقايف وبنية اخلصائص النوعية هلؤالء  الفصل من جهة وبني األصول

 ).122,ص 2003 ،حسن البيالوي،الطالب) من جهة أخرى.    (شبل بدران
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مجيع الفاعلني وعليه ميكن تعريف  االتصال البيداغوجي ابحلوار االجيايب الذي يتضمن نقل املشاعر واألفكار واملعلومات بني  

 الرتبويني يف املدرسة خاصة بني األستاذ/املعلم واملتعلمني من أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية..

وحييل التواصل كما أكد على ذلك " هابرماس" على رهان إنساين عميق، يتمثل يف تشييد جمتمع ينبين على قبول اآلخر ، أما 

املصطفى احلسناوي، (  لتفاعل و احلوار و توتر العالقات داخل الوسط الرتبوي.عدم التواصل فيؤدي إىل ضعف ا

https://www.maghress.com/alittihad/193662,le04.04.2018 a 21h45(  

طريق إمداده مبعلومات حول كل من سلوكه التدريسي داخل الفصل ،  يساعد املعلم على تطوير طريقته يف التدريس ، عن -1

 ومعايري السلوك املرغوب فيه .

يزيد من حيوية التالميذ يف املوقف التعليمي ، إذ يعمل على حتريرهم من حالة الصمت والسلبية واإلنسحابية إىل حالة املناقشة  -2

 وتبادل وجهة النظر حول أي موضوع أو قضية .

عد على اكتساب التالميذ اجتاهات إجيابية حنو املعلم وحنو املادة الدراسية ، بل وحنو زمالئهم ، حيث ينمي لديهم يسا -3

 مهارات االستماع والتعبري واملناقشة ، وذلك مبا يوفره املعلم لتالميذه من أمن وعدالة دميقراطية . 

 امهم بشرح بعض النقاط للتالميذ األقل قدرة منهم .يرفع من مستوى حتصيل التالميذ ويقوي تعلمهم من خالل قي -4

 تغيري دور املعلم من ملقن والطالب متلق و مستجيب ال حول له وال قوة ، إىل كو�ما قطيب العملية التعليمية .  -5

تربية الطلبة على كيفية التخاطب واحلديث واإلصغاء واإلقناع وعدم املقاطعة ، وتقدير مواقف اآلخرين وخرباهتم ومشاعرهم  -6

 )40،ص  2002املختلفة يف وجهات النظر .(ابراهيم ،حسب هللا،
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 مهما تنوعت عمليات التواصل املختلفة فلن تتم إال إذا توافرت هلا مجيع العناصر األساسية :  

وهو مصدر الرسالة أو النقطة اليت تبدأ عندها عملية االتصال عادة ، وقد يكون هذا املصدر هو اإلنسان أو اآللة أو املرسل:-أ

 )  30، ص 2000املطبوعات أو غري ذلك. (ماجدة السيد عبيد ، 

لصوت ، واملالحظ أننا ويعين حتويل الفكرة إىل شكل ميكن فهمه بواسطة املستقبل وذلك كتابة الفكرة أو تسجيلها ابالرتميز:-ب

نقوم بعملية ترميز الرسالة عندما خنتار الكلمات اليت سنستخدمها يف كتابة اخلطاابت أو يف أحاديثنا الشخصية مع اآلخرين ، وهو 

 )347، ص: 2004رو�رت براون ،  -جیرالد جر�نبرج(   .عملية ضرورية ومهمة جدا لتوصيل أفكار� بوضوح إىل اآلخرين

وهي جمموعة من األفكار واملفاهيم واملهارات أو املبادئ أو القيم واالجتاهات اليت يرغب املرسل يف توجهها ملن هم يف الرسالة: -ج

 )15، ص: 2006   دمحم أبو شنب ،(حاجة إليها ، من األفراد أو اجلماعات الشرتاكاهتم فيها.

 ،مي العبد هللا ( يتيح لإلنسان التواصل مع اآلخرين :إن وسيلة االتصال حسب التعريف اللغوي وسيطحتديد وسيلة االتصال-د

 )37، ص: 2006

وان طبيعة الفكرة أو املوضوع املراد إقناع أو إيصاله للمتلقي يعد أحد حمددات اختيار الوسيلة ، وينبغي قبل ذلك حتديد اجلمهور 

علي بن برغوث  (.ضوء تلك اخلصائص املستهدف بدقة ، إضافة إىل حتديد خصائصه ومن مث يتم اختيار الوسيلة األنسب يف

 ).119،ص:2007،

: قد يكون فردا أو مجاعة أو أي مركز آخر لالستالم ، وتوجد عوامل تؤثر على فهم الرسالة من قبل املستلم ، مستلم الرسالة-ه

حيث جيب أن يكون هذا األخري على درجة من الثقافة والتعليم فيما خيتص مع نوع الوسيلة االتصالية لكي يكون قادرا على 

 .التعامل مع املعلومات املنقولة بكفاءة 

: عندما تصل الرسالة إىل املستقبل فإنه يبدأ بفك رموزها مبعىن إعادهتا إىل شكلها ل الرموز وفهمها (فك رموز الرسالة)حتلي -و

، روءة ، وشرح تعبريات الوجه...اخلاألساسي ، ويشتمل ذلك على العديد من العمليات الفرعية مثل: فهم األلفاظ املسموعة أو املق

وز الرسالة بدقة كلما زاد فهمه للرسالة ابلطريقة اليت أرادها املرسل ، وابلطبع فإن قدرتنا على فهم وكلما استطاع املستقبل فك رم

وشرح املعلومات اليت وصلتنا من اآلخرين قد ال تكون كاملة فقد تتأثر بعدم وضوح الرسالة أو مبهارتنا اللغوية ، ولذلك فكما هو 
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موز املعلومات املرسلة إلينا يعترب ضعفا جوهر� يف إجراءات االتصال ابلرغم من أنه احلال عند الرتميز فإن قصور قدرتنا على فك ر 

 ) .348مرجع سابق ، ص ،جريالد جرينربج ، روبريت براون . ( من املمكن تنمية هذه املهارة أيضا

ابالتصال منط استجابة املتلقي وتعرف أيضا برجع الصدى ، وهي العملية اليت من خالهلا يدرك القائم التغذية العكسية:   -ي

) ، وهناك نوعان من 18، ص 2005 ،لرسالته ، وتعترب الوسيلة هي العنصر احلاسم يف تدفق رجع الصدى .(ثروت مكي

االستجابة أو رد الفعل للرسالة مها: االستجابة العلنية وهي اليت ميكن مالحظتها واكتشافها وهي استجابة عامة ، واالستجابة 

و اخلفية وهي اليت ال ميكن مالحظتها بسهولة ويصعب اكتشافها وهي استجابة خاصة. (حممود حسن إمساعيل ، املسترتة أ

 )133، ص :  2003

تؤثر على عملية االتصال يف املؤسسة عوامل متعددة تؤدي إىل صعوبة وعدم وضوح يف عملية االتصال ، وهذه الضوضاء: 

ل عملية اإلرسال أو عند استالم الرسالة ، فالضوضاء إذن هي كل ما يعيق عملية املؤثرات قد حتدث إما من املرسل أو من خال

 )  241، ص2007الطاهر لبيب ، اليأس بيضون ، (. االتصال من عوامل خارجية كاألصوات املتداخلة
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أشخاص تتفاعل فيما بينها حبيث يكون نشاطها مجاعيا حيده مكان إن ما مييز التواصل البيداغوجي هو كونه يتم بني جمموعة من 

 .حمدد هو الفصل أو القاعة الدراسية وزمان حمدد هو زمن احلصة الدراسية

ويف حماولة لتوظيف التعريف اإلجرائي للتواصل البيداغوجي السالف الذكر ميكن أن نركز االهتمام ابألساس على العالقة بني 

 لي وهي املدرس والتلميذ وذلك يف حماولة إليصال الرسالة وهي املعرفة املدرسية .عناصر الفعل التواص

 :هذه العالقة التواصلية / التفاعلية اليت ميكن مقاربتها انطالقا من منوذجني بيداغوجيني خمتلفني

 :النموذج األول: املتمركز حول األستاذ

األستاذ الذي يعترب احملرك األساسي يف العملية التعليمية التعلمية حيث يعترب يف هذا النموذج، يكون الفعل التواصلي متمركزا لدى 

الكائن الوحيد الذي ميتلك املعرفة والذي ميكن له توزيعها على اآلخرين. وهكذا يعترب املتحكم والقائد لفعل التعلم مما جيعل 

كرس هذا التمركز هو متوضع األستاذ، يف هذه الوضعية، تلميذ. مما ي -التواصل منحصرا يف الغالب يف اجتاه واحد عمودي أستاذ 

ابلنسبة للتالميذ، متوضعا جيعل منه قائدا يقف أمام اجلميع يف مكان يطل منه على التالميذ. وهكذا فهذا التموضع يتيح له التبليغ 

 .وللتالميذ اإلنصات حيث أن ردود الفعل تكون جد ضئيلة

 :يذالنموذج الثاين: املتمركز حول التلم

فدرجة التفاعل ترتفع، فيمكن أن تكون  .على عكس النموذج األول فهذا النموذج يعطي أمهية كربى للمتعلم يف عملية التواصل

 .املبادرة للتلميذ أيضا الذي ميكن أن يكون مستقبال ومرسال كذلك

ث التالميذ وجها لوجه مع بعضهم ويف هذا النموذج يسمح بتموضع سواء للتالميذ أو لألستاذ يتيح للجميع تبادل الرأي حي

 ة.واألستاذ بينهم وليس أمامهم. وهكذا فالعالقة التواصلية هنا عالقة الند للند وعالقة الشريك والكل يؤثر ويتأثر ابلعملية التواصلي

 التواصل والتواصل البيداغوجي :(

https://www.mo7itona.com/2016/03/blog-post_10.html,le02.04.2018 a 8h14( 

  

 
67

https://www.mo7itona.com/2016/03/blog-post_10.html,le02.04.2018
https://www.mo7itona.com/2016/03/blog-post_10.html,le02.04.2018


 واملعيقات ا�جودة ب�ن التعليمية العملية �� البيداغو�� التواصل    اليم�ن فالتھد.  –ب دبا زهيةد.   - برويس وردةد. 

 

 



منوذجا لسريورة التواصل حتتوي على   (Lasswell)الزويللكي تنجح هذه العملية، ال بد أن تتوفر عدة عناصر؛ و قد قدم لنا 

كيف؟ ( حتقق  -3 ماذا؟ (موضوع الرسالة) الرسالة (النص)؛ -2      املرسل؛–من؟ (يرسل الرسالة) -1"    :مخسة عناصر هي

م، يف بعض األحيان، أننا نتواصل مع نتوه أبي أتثري؟ الفعالية. "  -5 حنو من؟ (توجه الرسالة) املستمعون؛ -4  اإلرسال) القناة؛

فهو يتحدث  )اآلخرين، خاصة يف املؤسسات التعليمية، و داخل الفصل الدراسي حتديدا، حيث نالحظ احتكار املدرس للكلمة

لهم من بداية احلصة إىل آخرها)؛ ففي هذه احلالة يسود إيصال املعلومات و األجوبة اجلاهزة دون أسئلة من طرف التالميذ أو تفاع

تعتمد، عملية التواصل، على االتصال ابلطرف  .يف هذه احلالة فإن االتصال من أجل التبليغ هو السائد . مع موضوع التعلم

اآلخر، و أن تكون هناك عالقة مباشرة بني شخصني أو أكثر لتبادل املعلومات و فك رموز الرسالة و إعادة بنائها و مناقشتها. 

(الفصل الدراسي) مع  اعالت بني ـ شخصية تبقى رهينة حبضور هؤالء األشخاص يف نفس الزمكانتتطلب عملية التواصل خلق تف

 إمكانية اختالف األمكنة .

تعلِّم) بكيفية جيِّدة، يَنبغي عليه أن َميتلك أربع مهارات أساسية هي 
ُ
علِّم) مع املستقِبل (امل

ُ
رِسل (امل

ُ
  :لكي يتواَصل امل

 .كيفية بناء اخلطاب التواصلي ▲ .التواُصليِّ كيفية انتقاء اِخلطاب ▲  

 .كيفية تقومي أثر اخلطاب التواُصلي يف سلوك املستقِبلني ▲  .كيفيَّة تبليغ اِخلطاب التواُصلي ▲

 :يتمُّ انِتقاء َمضامني اِخلطاب التواُصلي يف ضوء األسئلة التالية  :كيفية انتقاء حمتوى اخلطاب التواصلي

خاطَبون (املستقِبلون)؟ وما هي مواصفاهتم  ▲   املستقبلني وأمناط سلوكهم يف املوضوع؟ ما هي معارف ومواقف ▲
ُ
َمن هم امل

 ما هي العناصر اليت تشكِّل األولوية عندهم؟ ▲  ما هي خرباهتم السابِقة؟ ▲ وخصوصياهتم؟

احلمولة السوسيوثقافية اليت ينبغي اعتبارها ما هي  ▲   ما هو مستوى التجاُنس العقلي والفكري واالجتماعي والثقايف بينهم؟ ▲

حتو�ت التواصليَّة؟
ُ
عيش؟ ▲   داخل فضاء امل

َ
ستقِبلني وُتواِفق متثالمهللواقع امل

ُ
 ما هي املفردات والصَيغ واألفكار اليت تالئم امل
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 احلواجز التواصلية: -رابعا 

 التواصل وكذلك موضوع التواصل.وتتمثل ابألساس يف: مكان التواصل، التوقيت الذي يتم فيه 

 فكيف تؤثر هذه احلواجز الذاتية واملوضوعية يف عملية التواصل؟

 املنطوقة واألصوات غري اللغوية وتشمل هذه القناة اللغة  :السمعية –القناة الصوتية  -أ  :احلواجز الذاتية املرتبطة ابألستاذ

 عالمات كالقلق والغضب.إصدار بعض األصوات كالضحك والصراخ، وإظهار بعض ال،ك

:   ونقصد هبا احلركات ومتوضعات اجلسم وتعابري الوجه. ويف هذا اإلطار يقول فرويد "من له عينان القناة املرئية البصرية -ب

 يرى هبما يعلم أن البشر ال ميكن أن خيفوا أي سر. فالذي تصمت شفتاه يتكلم أبطراف أصابعه إن كل هذه السموم تفضحه". 

 فالتواصل املرئي يشكل حلقة أساس يف تكامل العملية التواصلية وذلك من خالل: وابلتايل

 أي كيفية استعمال اإلنسان للمجال ويتعلق األمر هنا ابملسافة بني املتواصلني، ومتوضعهم يف اجملال. التموضعية: -

ري وقواعد حمددة. ففي جمال التدريس، ينظم املسافة بني املتواصلني ليست اعتباطية بل غالبة ما تكون خاضعة ملعاي املسافة: -

األستاذ املسافة بينه وبني التالميذ، فاملدرس داخل القسم ميتلك جماال يتحرك فيه، بينما التالميذ يتموقعون يف جمال اثبت (مقعد) 

د مسافة معينة بني وغالبا ما يتموضع املدرس يف مواجهة التالميذ أو متجوال بني الصوف أو ماكثا وراءهم... وكل موقع حيد

 املدرس والتالميذ، اليت من خالهلا تتم عملية التواصل.

التموقع يف اجملال (القسم) حيمل دالالت ومؤشرات عن العالقة بني املتواصلني، فاختيار تلميذ ملوقع ما داخل القسم  التموقع: -

 غبة يف الظهور أو االختفاء أو املنافسة...).: (كاإلحساس ابلتهميش، الر جانب نفسي*     ر على اجلوانب التالية:ثقد يؤ 

 .: (يتعلق بعالقة التلميذ مع ابقي التالميذ أو مع املدرس*جانب وجداين

ونقصد هنا حركات اجلسم واألعضاء اليت هلا دور فعال يف عملية التواصل البيداغوجي، فاحلركات نظام من التواصل قد  احلركية:

 يكون مستقال عن اللغة أو معززا هلا.

زة يف وتعين كل ما يتعلق بتعابري الوجه والنظر واليت ترتجم انفعاالت مثل اخلوف واحلزن. فكل إنسان حيمل مسات ممي امليميمة: - 

وجهه، لذا فإن وجه املدرس يثري انتباه التلميذ، فالكيفية اليت ينظر هبا املدرس إىل التالميذ يؤشر على أمر أو حتفيز أو ترهيب، فمن 

 خالل النظر جيعل املدرس تلميذه إما مسامها ومبادرا يف الدرس، أو منكمشا ومنغلقا على ذاته.  

 .   *اجلماعة اليت ينتمي إليها املدرس اهلندام) وتؤشر على:وتشري إىل كيفية اللباس، ( املوضة:  -

 .           *الوضع االجتماعي للمدرس                             *النمط الثقايف للمدرس (عصري، تقليدي).  
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: هذه العادة السيئة غالبا ما تؤدي إىل اختالل التوازن، وفقدان احلوار والتفاعل بني أطراف صعوابت التمركز على الذات –ج 

 العملية التواصلية. 

 كأن يعترب األستاذ تالمذته أشياء أو موضوعات دون األخذ بعني االعتبار مشاعرهم وإحساساهتم وميوالهتم.   التوجه املادي: -د

ذ الذي ال ينطلق من متثالت تالميذه غالبا ما ال يوفق يف حتقيق التواصل الرتبوي معهم. : األستاإغفال متثالت التالميذ -هـ

فعملية االكتساب تتم من خالل إدخال التلميذ إىل املعرفة اجلديدة ليصل إىل االستيعاب أي تالؤم وتكيف املعرفة اجلديدة مع 

 جعل األلفاظ تكتسي معىن وداللة.   التمثالت الذهبية القبلية. وهكذا تلعب التمثالت دورا مهما يف 

: أي استغالل القصور املعريف لدى التالميذ وتقدمي معطيات خاطئة على أ�ا صحيحة. وعدم االستغالل واملوثوقية -و  

 االعرتاف بكونه معرضا للخطإ كسائر األفراد.

ستاذ الذي مينح التلميذ فرصة التعبري تتولد الثقة عن االحتكاك والتفاعل السوسيومعريف. فاأل ضعف الثقة يف النفس: -ر

 واالختالف يعطي للتلميذ ثقة يف النفس أكثر من األستاذ الذي ال يقبل األفكار اخلاطئة وينهج األسلوب السلطوي.  

 احلواجز املوضوعية املرتبطة مبجال وموضوع التواصل: -2

ه عملية التواصل بني املدرس والتالميذ هو القسم الذي إن املكان املعتاد واملعروف الذي تتم فيمكان التواصل:    - 2-1 

يشكل وحده جزئية داخل املؤسسة الرتبوية (املدرسة). اليت تقنن العملية الرتبوية والتعليمية.و لذلك تبقى هلذا املكان أمهية خاصة 

ية التواصل فعالة وحتقق مبتغاها، ودور فعال يف عملية التواصل، إذ من الالزم أن تتوفر فيه جمموعة من الشروط حىت تكون عمل

أن يكون القسم فضاء متسعا، نظيفا، ومنظما، وهذا املعيار جيب أن ينطبق على مكو�ته الداخلية  ومن هذه الشروط:

(الطاوالت، السبورة، وغريها) وحتقق هذه الشروط تبقى من مسؤولية املؤسسات املسؤولة على امليدان، كما أن لألستاذ والتالميذ 

 ا يف ترتيب القسم وما يتضمنه من متحف، مكتبة صغرية، صور جدارية، خرائط، وكذا النظافة واحلفاظ على املعدات.دور 

كما جيب أن يكون مضيئا، حيث تكون هذه األخرية مالئمة وكافية ومناسبة، فاإلضاءة القليلة متنع الرؤية وحتجبها، واإلضاءة   -

 ن اجلو، وهتيج األعصاب.  الشديدة تضر ابألعني وتؤمل البصر، وتسخ

ويقصد به الوقت املخصص التواصل أي وقت احلصة الدراسية، إذ ختتلف درجة االنتباه، والتحصيل،  التوقيت: -2-2 

 واحليوية، حسب موقع املادة املدرسة داخل التوزيع الزمين اليومي.

كما أن للموضوع وأمهيته وطريقة تقدميه دورا أساسا يف إجناز عملية التواصل: موضوع معاصر    .املوضوع وطريقة تقدميه:2-3 

 هذا ابإلضافة إىل  أو قدمي؛ أمهيته يف احلياة العملية للتالميذ (نقل الكفاية =: وطريقه تقدميه (الطريقة احلوارية، أو اإللقائية).

   .الضجيج
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إدخال عنصري التسلية، واملتعة إىل العملية التعليمية، وإبعاد اجلمود، والراتبة، وامللل عنها، فهذه األمور وختاما نؤكد على ضرورة  

تنمية قدراهتم، وحواّسهم املختلفة كون هذه الوسائل تتستغّل كافة  قد يكون هلا أثٌر عكسيٌّ غري حممود على املتعلمني أنفسهم يف

   .حواّسهم بشكٍل فّعال وكبري

تأتى ذلك إال من خالل  امتالك املعلم للكفا�ت التواصلية ، وقدرته على توظيف اللغة أبشكاهلا املختلفة اللفظية وغري وال ي

اللفظية يف غرفة الصف يف استثارة دافعية الطالب للتعلم ، وز�دة اشرتاكهم يف النشاطات التعليمية ، وتعزيز تعلمهم ومساعدهتم 

 وظيفه .على االحتفاظ به ، ونقله وت
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ان اإلخفاقــــــــات املعرفيــــــــة حتــــــــدث نتيجــــــــة لضــــــــعف قــــــــدرة الفــــــــرد يف الســــــــيطرة والــــــــتحكم ابلعمليــــــــات املعرفيــــــــة وصــــــــعوبة االنتبــــــــاه 

التعامـــــــل مـــــــع املعلومـــــــة وتـــــــذكر اخلـــــــربات والرتكيـــــــز وكـــــــذلك ضـــــــعف القـــــــدرة علـــــــى إدراك املثـــــــريات وتفســـــــريها، وعـــــــدم القـــــــدرة يف 

 املرتبطة هبا او توظيفها إلداء مهمة ما، ابلتايل يؤدي اىل فشل التعلم أبنواعه.

وكــــــذلك التعــــــرف علــــــى  عداديــــــةعرفيــــــة لــــــدى طلبــــــة املرحلــــــة االويهــــــدف البحــــــث احلــــــايل التعــــــرف علــــــى مســــــتوى اإلخفاقــــــات امل

ـــــوع (ذكـــــ ـــــة الفـــــروق اإلحصـــــائية تبعـــــاً ملتغـــــريات الن ـــــائج البحـــــث ان  –ا�ث)، والقطـــــاع (العـــــام  –ور دالل اخلـــــاص)، وتوصـــــلت نت

لـــــديهم مســـــتوى عـــــاٍل مـــــن اإلخفاقـــــات املعرفيـــــة يف القطـــــاع العـــــام عنـــــه يف القطـــــاع اخلـــــاص، وال توجـــــد  عداديـــــةاالطلبـــــة املرحلـــــة 

 ا�ث). –فروق ذات داللة إحصائية يف متغري النوع (ذكور 
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 مشكلة البحث:

ان اإلخفاقــــات املعرفيــــة جتعــــل الطلبــــة غــــري قــــادرين علــــى التواصــــل والتفاعــــل مــــع مدرســــيهم عنــــدما يكــــون غــــري قــــادر علــــى فهــــم 

ـــــؤدي اىل اخنفـــــاض مســـــتوى التحصـــــيل للطلبـــــة، ومبـــــا ان التحصـــــيل  ـــــذكر املـــــادة وابلتـــــايل ي املـــــادة التعليميـــــة وعـــــدم القـــــدرة علـــــى ت

م هــــو املؤشــــر لكفــــاءة النظــــام التعليمــــي لــــذا فقــــد اصــــبح التحصــــيل الدراســــي الدراســــي الــــذي حيققــــه الطلبــــة خــــالل عمليــــة التعلــــي

مركــــز اهتمــــام كـــــل مــــن االســـــرة واملدرســــة والدولــــة، وان اخنفـــــاض مســــتو�ت التحصـــــيل االكــــادميي مــــن املشـــــكالت الرئيســــية الـــــيت 

 ).2006:2(عبد احلسني، هادي،تواجه الدولة واجملتمع 

القـــــدرة علـــــى التحصـــــيل الدراســـــي لـــــدى كثـــــري مـــــن الطلبـــــة ال يعـــــود اىل  ) ان ضـــــعفWilson,1988وقـــــد أشـــــارت دراســـــة (

أخنفـــــاض درجــــــة الـــــذكاء أو الــــــنقص يف اجلهـــــد املبــــــذول أو عـــــدم امليــــــل للدراســـــة، وإمنــــــا ســـــبب ذلــــــك يكـــــون ابخنفــــــاض مســــــتوى 

 ).1991:22مهاراهتم يف تنظيم املعلومات ومعاجلتها (محادي،

ســـــــــتيعاهبا ومســـــــــتوى أداءه يف االمتحـــــــــا�ت يـــــــــؤدي إىل شـــــــــعوره ابلتعـــــــــب وإن فشـــــــــل الطالـــــــــب يف تـــــــــذكره للمـــــــــادة الدراســـــــــية وا

والضــــــعف، وفقــــــدان القــــــدرة علــــــى التــــــذكر واالســــــرتجاع والتفكــــــري الواضــــــح، ممــــــا يــــــؤدي إىل شــــــك املــــــتعلم يف قدرتــــــه علــــــى األداء 

 ). 2004:2اجليد وإىل الشعور ابلقلق واخلوف من تكرار الفشل (الرفوع، 

فقــــد توصـــــلت  عداديــــةاملدرســــني وطلبــــة املرحلــــة اال اىل جمموعـــــة مــــن تــــانالــــذي قدمتــــه الباحثال االســــتطالعي ومــــن خــــالل الســــؤ 

الواحـــــــدة  اىل جمموعـــــــة مـــــــن األســـــــباب املؤديـــــــة اىل اإلخفاقـــــــات املعرفيـــــــة للطلبـــــــة ومنهـــــــا تزايـــــــد اعـــــــداد الطلبـــــــة يف غرفـــــــة الصـــــــف

ــــــىن ــــــة ا وكــــــذلك ســــــوء الب ــــــة الظــــــروف املناســــــبة للدراســــــة وعــــــدم مواكب ــــــو للمــــــدارس وعــــــدم هتيئ فري الوســــــائل لتطــــــورات احلاصــــــلة بت

ى الطلبـــــة، وكـــــذلك جنـــــد ان أســـــاليب التـــــدريس املتبعـــــة ليســـــت ابالســـــاليب الـــــيت تنمـــــي االبـــــداع والتفكـــــري لـــــد التعليميـــــة احلديثـــــة،

 ). 9: 2007التدريس ( خطاب،  تقليدية يفامنا أساليب 

مـــــا مســـــتوى اإلخفاقـــــات املعرفيـــــة لـــــدى الل اإلجابـــــة علـــــى التســـــاؤل االيت: ومـــــن هنـــــا جـــــاءت مشـــــكلة البحـــــث احلـــــايل مـــــن خـــــ

 يف القطاع العام والقطاع اخلاص. طلبة املرحلة اإلعدادية
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ان متغـــــري االخفاقـــــات املعرفيـــــة يتســـــبب بكثــــري مـــــن حـــــاالت ســـــوء التوافـــــق يف كثـــــري مـــــن جمـــــاالت احليـــــاة املهنيـــــة  أمهيـــــة البحـــــث:

ـــــة واألكادمييـــــة لـــــذلك �ل )، وكـــــذلك يـــــربط البـــــاحثني 2017:7اهتمامـــــاً كبـــــرياً مـــــن اهتمامـــــات البـــــاحثني (عبـــــاس،  واالجتماعي

ـــــى حتصـــــيلهم االكـــــادميي الـــــذي يشـــــكل حمـــــور  بـــــني مفهـــــوم اإلخفاقـــــات املعرفيـــــة يف هـــــذه املرحلـــــة العمريـــــة (املراهقـــــة) وأتثريهـــــا عل

 االهتمام يف بناء مستقبلهم.

الــــــيت تتبلــــــور فيهــــــا االجتاهــــــات العقليــــــة واخللقيــــــة واالجتماعيــــــة واالنفعاليــــــة إذ جنــــــد ان هــــــذه املرحلــــــة العمريــــــة مــــــن اكثــــــر املراحــــــل 

ــــة ملــــا حيــــدث فيهــــا مــــن التنــــوع يف القــــدرات العقليــــة وكــــذلك الفــــروق بــــني املــــراهقني  ــــرياً مــــن األمهي لالفــــراد، لــــذا تســــرتعي قــــدراً كب

 مــــــــدى وضــــــــوح اخلــــــــربات، ويف وتتضــــــــح طبيعــــــــة الفــــــــروق الفرديــــــــة يف     ).4: 2007يف أســــــــاليب أدائهــــــــم العقلــــــــي (الكعــــــــيب،

ســـــــــعة وشـــــــــدة انتبـــــــــاه االفـــــــــراد وادراكهـــــــــم عنـــــــــدما يكـــــــــون الفـــــــــرد بصـــــــــدد تعاملـــــــــه مـــــــــع مشـــــــــكالت ومواقـــــــــف احليـــــــــاة املختلفـــــــــة 

 ).1982:117(شريف،

ــــــــت ( ــــــــد Broadbent,1982إذ أشــــــــار برودبن ــــــــى قــــــــدرة الفــــــــرد عن ــــــــة تعمــــــــل كمــــــــؤثر ســــــــليب عل ) اىل ان اإلخفاقــــــــات املعرفي

كمــــــــــا ،) Broadbent,at,al,1982:1-16ؤثر بــــــــــدوره علــــــــــى أداء الفــــــــــرد للمهمــــــــــة (معاجلــــــــــة املعلومــــــــــات وان هــــــــــذا يــــــــــ

ــــــــــب يف االمتحــــــــــان Mathews,at,al,1988اشــــــــــارت دراســــــــــة ( ــــــــــاك عالقــــــــــة بــــــــــني اإلخفــــــــــاق املعــــــــــريف وأداء الطال ) ان هن

ـــــه كلمـــــا زادت درجـــــات اإلخفـــــاق املعـــــريف اخنفـــــض مســـــتوى األداء يف اال ـــــة، إذ ان ـــــى املســـــتوى الدراســـــي للطلب ـــــريه عل متحـــــان وأتث

)Mathews,at,al,1988:123 وبـــــــــــذلك ميكـــــــــــن القـــــــــــول ان اإلخفاقـــــــــــات املعرفيـــــــــــة حتـــــــــــدث لـــــــــــدى االفـــــــــــراد نتيجـــــــــــة ،(

لقصــــــور يف أداء القــــــدرات العقليــــــة املتمثلــــــة ابالنتبــــــاه واالدراك والتــــــذكر وغريهــــــا مــــــن العمليــــــات املعرفيــــــة وابلتــــــايل ضــــــعف القــــــدرة 

 ).Davidoph,1976:125على التعلم (

 يهدف البحث احلايل التعرف اىل: اهداف البحث:

 مستوى اإلخفاقات املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية يف القطاع العام. .1

 مستوى اإلخفاقات املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية يف القطاع اخلاص. .2

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف اإلخفاقات املعرفية تبعاً ملتغري اجلنس والقطاع. .3
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يتحــــــدد البحــــــث احلــــــايل بطلبــــــة املرحلــــــة اإلعداديــــــة يف القطــــــاع العــــــام والقطــــــاع اخلــــــاص ومــــــن كــــــال اجلنســــــني  ث: حــــــدود البحــــــ

 ).2019 -2018(ذكور، ا�ث) للدراسة الصباحية التابعة ملديرية تربية ذي قار للعام الدرسي (

 االخفاقات املعرفية: عرفها  حتديد املصطلحات:

" فشــــــل الفــــــرد يف التعامــــــل مــــــع املعلومــــــة الــــــيت تواجهــــــه ســــــواء كــــــان ذلــــــك يف  :Broadbent,at,al,1982. بــــــرود بنــــــت 1

 عمليــــــــــة االنتبــــــــــاه هلــــــــــا وادراكهــــــــــا، او يف تــــــــــذكر اخلــــــــــربة املرتبطــــــــــة هبــــــــــا، او يف عمليــــــــــة توظيفهــــــــــا الداء مهمــــــــــة مــــــــــا"

Broadbent,at,al,1982: 114).( 

2 .Wallace & Vodanovich, 2003عـــادة مـــا يكـــون موفقـــاً يف : " فشـــل الفـــرد يف اجنـــاز مهمـــة معينـــة والـــيت 

 ).(Wallace & Vodanovich, 2003:22إجنازها" 

 التعريف النظري لالخفاقات املعرفية :

ـــــــــه Broadbent,1982لقـــــــــد تبنـــــــــت الباحثتـــــــــان تعريـــــــــف برودبنـــــــــت ( ) لالخفاقـــــــــات املعرفيـــــــــة تعريفـــــــــاً نظـــــــــر�ً وتبنتـــــــــا نظريت
 املعتمدة يف اإلخفاقات املعرفية.

 الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على مقياس اإلخفاقات املعرفية.التعريف االجرائي: 
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 اإلخفاقات املعرفية:

تزايــــد االهتمــــام ابلعمليــــات العقليــــة والبــــىن املعرفيــــة لــــدى الفــــرد عنــــد اســــتقباله للمعلومــــات وكيفيــــة معاجلتهــــا وحتويلهــــا اىل معرفـــــة 

) واوضـــــــــح بوتــــــــــت 2006:50وكيفيـــــــــة ختزيهـــــــــا وتوظيفهــــــــــا الداء مهمـــــــــة مــــــــــا يف مواقـــــــــف احليـــــــــاة املختلفــــــــــة (عبـــــــــد احلســــــــــن، 

Butte,1983 ــــــاه واالدراك ان عمليــــــة معاجلــــــة املعلومــــــات تــــــتم مــــــن خــــــ ــــــات املعرفيــــــة املتضــــــمنة لالنتب الل سلســــــلة مــــــن العملي

ــــــؤدي اىل اإلخفــــــاق  ــــــة ي ــــــات العقلي ــــــات هــــــذه العملي ــــــل او تشــــــوش يف الي ــــــة األخــــــرى وان أي خل ــــــة العقلي والتــــــذكر وســــــائر العملي

 )1982:19املعريف للفرد اثناء معاجلته للمعلومات (صاحل، 

 النظرية املفسرة لالخفاٍق املعريف 

 (Broadbent, 1958 )Filter Theory :نظرية املصفاة. 

ان هذه النظرية تعتمد على مسلمة أساسـية هـي انتبـاه اإلفـراد للمثـريات واملعلومـات عـرب القنـوات احلسـية حمـدد  وانتقـائي وان هنـاك 

 , Margaret) ا او غري املهمةينتبه هل و املثريات أو املعلومات اليت ملداخل اإلنسان تبعد أو حتذف املنبهات أ Filterمصفاة 

1994 , 48). 

وهــذا االنتقــال يــتم مــن خــالل القنــوات احلســية الــيت تكــون قنــاة منفصــلة لنقــل املعلومــات اىل املصــفاة واذا حــدث إن اســتقبل الفــرد 

الفيز�ئيـة هلـذا املثـري  اىل اخلصـائصفصلتني واحدة لكل مثـري اسـتناداً مثريين مسعيني خمتلفني يف آن واحد فان األذان تكون قناتني من

 ). Baron , 1980 , 270(  أو ذاك

) إذ Y() نظريتـه مـن خـالل األمنـوذج امليكـانيكي املكـون مـن أنبـوب يشـبه احلـرف Broadbent , 1957ويصـف برودبنـت (

مـن املثـريات فقـط هـو الـذي ميـر عـرب األنبـوب يف حلظـة واحـدة وان دخـول مثـريين يف اللحظـة نفسـها يعـين إن يشري إىل منطـاً واحـداً 

).  والشكل يوضح أمنوذج املصفاة األنتقائية لـ (Broadbent , 1957, 205سوف مير ينتبه له واألخر سوف يهمل  أحدمها

  برودبينت.
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 أمنوذج املصفاة األنتقائية )1الشكل (

 الدراسات السابقة:

 املعريف لدى طلبة املرحلة اإلعدادية ابإلخفاقوعالقته  األكادميي: التسويف 2017. دراسة عباس، 1

ــــة علــــى عينــــة    ــــة املرحلــــة اإلعدادي ــــدى طلب أجريــــت الدراســــة يف العــــراق وهــــدفت اىل التعــــرف علــــى مســــتوى اإلخفــــاق املعــــريف ل

 اىل ان افراد العينة لديهم مستوى منخفض من اإلخفاق املعريف. ) طالبا وطالبة وتوصلت الدراسة700مكونة من (

مل جتــــــد الباحثتـــــــان ســـــــوى هـــــــذه الدراســـــــة تناولـــــــت اإلخفـــــــاق املعــــــريف لـــــــدى طلبـــــــة املرحلـــــــة اإلعداديـــــــة كدراســـــــة مطابقـــــــة لعينـــــــة 

 توافرة مل تتناول هذه العينة.البحث احلايل وان مجيع الدراسات امل
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ومبــــــا ان اهلــــــدف مــــــن  لتحقيقهــــــا،يتحــــــدد مــــــنهج البحــــــث علــــــى وفــــــق مشــــــكلته وأهدافــــــه الــــــيت يســــــعى   اوًال: مــــــنهج البحــــــث:
فــــــان املــــــنهج املالئــــــم هــــــو املــــــنهج البحــــــث احلــــــايل التعــــــرف علــــــى مســــــتوى اإلخفاقــــــات املعرفيــــــة لــــــدى طلبــــــة املرحلــــــة االعداديــــــة، 

 .الوصفي

 البحث :اثنياً : اجراءات 

يف مركـــــــز حمافظـــــــة ذي قـــــــار  العـــــــام)يتحـــــــدد جمتمـــــــع البحـــــــث احلـــــــايل بطلبـــــــة املرحلـــــــة اإلعداديـــــــة (القطـــــــاع : * جمتمـــــــع البحـــــــث 
ــــــــــالغ عــــــــــددهم  ــــــــــاً وطالبــــــــــة املوجــــــــــودين يف (12931(والب %) و 51) طالبــــــــــاً وبنســــــــــبة (6601) مدرســــــــــة مــــــــــنهم (25) طالب

) طالبــــــــــاً وبنســــــــــبة 1363القطــــــــــاع اخلــــــــــاص مــــــــــنهم ( ) طالبــــــــــاً وطالبــــــــــة مــــــــــن2489(%)، و 49) طالبــــــــــة وبنســــــــــبة (6330(
   توضح ذلك. %) واجلداول45) طالبة وبنسبة (1126%) و (55(

 )1اجلدول (
 ا�ث) يف مدارس القطاع العام –جمتمع البحث موزعني حسب املدرسة واجلنس (ذكور 

 اجملموع اال�ث الذكور اسم املدرسة ت

 346 - 346 ايب تراب للبنني  .1

 708 708 - للبناتالنور   .2

 706 - 706 دمحم ابقر الصدر للبنني  .3

 264 264 - الشيماء للبنات  .4

 620 620 - سكينة للبنات  .5

 450 - 450 املختار للبنني  .6

 515 - 515 الكندي للبنني  .7

 302 - 302 مهد االنباء للبنني  .8

 472 472 - عشتار للبنات  .9

 605 605 - الوركاء للبنات  .10

 399 - 399 للبننياخلوارزمي   .11

 534 - 534 الشرقية للبنني  .12

 561 561 - ام املؤمنني للبنات  .13

 639 639 - الكرامة للبنات  .14

 708 - 708 اجلمهورية للبنني  .15

 759 759 - بدر الكربى للبنات  .16

 347 347 - الناصرية للبنات  .17
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 449 - 449 الريموك للبنني  .18

 314 - 314 الناصرية للبنني  .19

 365 365 - للبناتالوحدة   .20

 838 - 838 املركزية للبنني  .21

 310 - 310 عمار بن �سر للبنني  .22

 400 400 - اور للبنات  .23

 590 590 - الشموخ للبنات  .24

 730 - 730 السالم للبنني  .25

 12931 6330 6601 اجملموع 

 )2اجلدول (
 القطاع اخلاصا�ث) يف مدارس  –جمتمع البحث موزعني حسب املدرسة واجلنس (ذكور 

 اجملموع ا�ث ذكور اسم املدرسة ت

 209 102 107 اجلواهري االهلية 1

 110 45 65 الشيباين االهلية 2

 41 - 41 اليامسني االهلية 3

 105 - 105 املبدعون ااالهلية 4

 46 46 - صدى النجاح 5

 118 50 68 بالد الرافدين االهلية 6

 34 11 23 بالدي االهلية 7

 275 - 275 الصفا االهليةدر  8

 82 - 82 األصيل االهلية 9

 602 332 270 الرازي االهلية 10

 23 23 - احلبويب االهلية 11

 235 142 93 احلريري االهلية 12

 40 40 - النجاح االهلية 13

 42 42 - احلوراء االهلية 14

 120 49 71 الغد االهلية 15

 68 68 - دار السالم االهلية 16

 103 27 76 الكوثر االهلية 17

 48 30 18 االبداع االهلية 18

 32 32 - املستنصرية االهلية 19

 156 87 69 االدريسي االهلية 20

 2489 1126 1363 اجملموع 21
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) مدرســــــة مــــــن مــــــدارس القطــــــاع العــــــام وابلطريقــــــة 12لتحقيــــــق أهــــــداف البحــــــث فقــــــد اختــــــارت الباحثتــــــان (  : عينــــــة البحــــــث

) طالبـــــــــا وطالبـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــف اخلـــــــــامس االعـــــــــدادي، بطريقـــــــــة عشـــــــــوائية طبقيـــــــــة ذات توزيـــــــــع 400ومت اختيـــــــــار ( العشـــــــــوائية،

) مدرســـــــــة مـــــــــن مـــــــــدارس القطـــــــــاع اخلـــــــــاص وابلطريقـــــــــة 10) طالبـــــــــاً، ومت اختيـــــــــار (202) طالبـــــــــة و(198متناســـــــــب، بواقـــــــــع (

ـــــــــار ( ـــــــــة مـــــــــن الصـــــــــف اخلـــــــــامس االعـــــــــدادي بطريقـــــــــة عشـــــــــ400العشـــــــــوائية، ومت اختي ـــــــــع ) طالبـــــــــا وطالب وائية طبقيـــــــــة ذات توزي

 ) طالبة.175) طالبا و (225متناسب، بواقع (

بعـــــد اطـــــالع الباحثتـــــان علـــــى كثـــــري مـــــن االدبيـــــات والدراســـــات الســـــابقة وجـــــدات ان مقيـــــاس اإلخفاقـــــات املعرفيـــــة أداة البحـــــث: 

م هـــــذا )  هـــــو افضــــل مقيــــاس تنـــــاول متغــــري اإلخفاقــــات املعرفيـــــة، وقــــد تــــرج(Broad bent, 1982للعــــامل برودبنــــت 

ـــــى 2008املقيـــــاس اىل اللغـــــة العربيـــــة مـــــن قبـــــل (اخلـــــيالين،  ـــــة يف ترمجتـــــه مـــــن خـــــالل عرضـــــه عل ـــــع اإلجـــــراءات العلمي ) حيـــــث اتب

 خمتصني ابللغة اإلنكليزية والعربية، لذا ارأتت الباحثتان االعتماد على اخليالين يف مقياس برودبنت.

قــــــات املعرفيــــــة مــــــن دون حتديـــــــد جمــــــاالت للمقيــــــاس، امـــــــا ) فقــــــرة تقـــــــيس اإلخفا25يتـــــــألف املقيــــــاس مــــــن ( وصــــــف املقيــــــاس:

, 2, 1) بـــــدائل لكـــــل فقـــــرة واعطـــــي لكـــــل بـــــديل درجـــــة حمـــــددة بتسلســـــل (5طريقـــــة التصـــــحيح فقـــــد اعتمـــــد برودبنـــــت علـــــى (

3 ,4 ,5.( 

) فقـــــــد عرضــــــــت الباحثتــــــــان 2008مــــــــن اجـــــــل االعتمــــــــاد علـــــــى مقيــــــــاس برودبنــــــــت وترمجـــــــة (اخلــــــــيالين، صـــــــالحية املقيــــــــاس: 

ـــــــى  ـــــــاس عل ـــــــوم الرتبويـــــــة والنفســـــــية وحصـــــــلت نســـــــبة اتفـــــــاق (املقي %) علـــــــى  100جمموعـــــــة مـــــــن احملكمـــــــني يف اختصـــــــاص العل

 صالحية مقياس برودبنت بعد ترمجته لقياس اإلخفاقات املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية.

ى القــــوة التمييزيـــــة ) ابإلجــــراءات العلميـــــة ملعرفــــة صــــدق الفقــــرات واعتمـــــاده علــــ2008بعـــــد قيــــام (اخلــــيالين،  صــــدق الفقــــرات:

ــــــان انــــــه ال حاجــــــة لتكــــــرار اســــــتخراج القــــــوة  بطريقــــــة اجملمــــــوعتني املتطــــــرفتني وعالقــــــة الفقــــــرة ابلدرجــــــة الكليــــــة، لــــــذا تــــــرى الباحثت

ــــــاس برودبنــــــت مقيــــــاس عــــــاملي ال حيتــــــاج اىل قــــــوة  التمييزيــــــة الســــــيما مل تســــــقط أي فقــــــرة مــــــن فقــــــرات املقيــــــاس، وكــــــذلك ان مقي

 متييزية.

ــــــاس: ــــــات املقي ــــــداخلي ابســــــتعمال  ثب ــــــان طريقــــــة االتســــــاق ال ــــــاس البحــــــث احلــــــايل، اعتمــــــدت الباحثت ــــــات يف مقي وحلســــــاب الثب

 معادلة ألفا كرو نباخ واخلارجي ابستعمال االختبار واعادة االختبار. 
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ـــــاخ)  -1 ـــــة (ألفـــــا كـــــرو نب ـــــداخلي ابســـــتعمال معادل ـــــان االتســـــاق ال : حلســـــاب الثبـــــات هبـــــذه الطريقـــــة فقـــــد اعتمـــــدت الباحثت

ــــــى  ــــــات البالغــــــة (عل ــــــة الثب ــــــة بواقــــــع (100عين ــــــاً وطالب ــــــا مــــــن مــــــدارس القطــــــاع العــــــام و(75) طالب ــــــا مــــــن 25) طالب ) طالب

 )، وبذلك يعد مؤشراً جيد لثبات املقياس.0.82مدارس القطاع اخلاص وبلغ معامل الثبات (

ـــــار): -2 ـــــا االتســـــاق اخلـــــارجي (إعـــــادة االختب ـــــات هبـــــذه الطريقـــــة طبقـــــت الباحثتـــــان املقي ـــــة الثبـــــات حلســـــاب الثب ـــــى عين س عل

) طالبــــــا وطالبــــــة، وذلــــــك بعــــــد مــــــرور أســــــبوعني مــــــن التطبيــــــق األول طبــــــق االختبــــــار علــــــى نفــــــس العينــــــة ومت 100البالغــــــة (

 ).0.88استخراج معامل ارتباط بريسون بني درجات التطبيق األول والثاين وبلغ معامل الثبات (

  الوسائل اإلحصائية:  

 نسبة اتفاق الستخراج الصدق الظاهري*                       معامل ارتباط بريسون •

 حتليل التباين الثنائي*                   االختبار التائي لعينة واحدة •
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 .اهلدف األول : التعرف على مستوى اإلخفاقات املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية يف القطاع العام 

                                                         كما موضحة يف اجلدول لتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثتان أبستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وظهرت النتائج  

 )3جدول (
 نتائج االختبار التائي لدرجات األفراد على مقياس اإلخفاقات املعرفية (القطاع العام)

 املتوسط احلسايب العينة
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 النظري

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
التائية 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 دالة 0,05 1,96 71.231 75 6.933 84.755 400

ــــــاً ذا داللــــــة إحصــــــائية بــــــني املتوســــــط احلســــــايب واملتوســــــط النظــــــري إذ كانــــــت القيمــــــة 3يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول (  ) أن هنالــــــك فرق

) وعنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة 399) بدرجــــــــة حريــــــــة (1,96) اكــــــــرب مــــــــن القيمــــــــة التائيــــــــة اجلدوليــــــــة (71.231التائيــــــــة احملســــــــوبة (

مـــــن املتوســـــط النظـــــري، وهـــــذا يـــــدل علـــــى ان طلبـــــة الصـــــف  ) وأن هـــــذا الفـــــرق لصـــــاحل املتوســـــط احلســـــايب إذ كـــــان اكـــــرب0,05(

اخلـــــــامس االعـــــــدادي يف مـــــــدارس القطـــــــاع العـــــــام لـــــــديهم اخفـــــــاق معـــــــريف عـــــــال ، ويعـــــــزى الســـــــبب اىل الوضـــــــع املـــــــرتدي ابلنســـــــبة 

ملـــــدارس القطـــــاع العـــــام إذ جـــــد اغلبهـــــا غـــــري قائمـــــة علـــــى نظـــــام الصـــــف النمـــــوذجي إذ يوجـــــد يف الصـــــف الواحـــــد مـــــا يزيـــــد عـــــن 

مبــــــا حيــــــول دو وصــــــول املعلومــــــة بصــــــورة صــــــحيحة للطالــــــب، وكــــــذلك عــــــدم تــــــوفر الوســــــائل التعليميــــــة احلديثــــــة يف ) طالــــــب 50(

التـــــدريس، وعـــــدم كفايـــــة الوقـــــت للـــــدرس إذ نالحـــــظ ان اغلـــــب املـــــدارس تكـــــون بنظـــــام ثالثـــــي يف الـــــدوام وكـــــذلك عـــــدم اهتمـــــام 

 التدريسي بتنمية القدرات العقلية للطالب.

 مستوى اإلخفاقات املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية يف القطاع اخلاص.اهلدف الثاين: التعرف على 

                                                  كما موضحة يف اجلدول لتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثتان أبستخدام االختبار التائي لعينة واحدة وظهرت النتائج  

 )4جدول (
 لدرجات األفراد على مقياس اإلخفاقات املعرفية (القطاع اخلاص)نتائج االختبار التائي 

 املتوسط احلسايب العينة
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 النظري

القيمة التائية 
 احملسوبة

القيمة 
التائية 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 غري دالة 0,05 1,96 0.831 75 5.523 72.435 400
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ــــــت 4يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول (  ــــــني املتوســــــط احلســــــايب واملتوســــــط النظــــــري إذ كان ــــــة إحصــــــائية ب ــــــك فرقــــــاً ذا دالل ــــــه لــــــيس هنال ) أن

) وعنــــــــد مســــــــتوى 399) بدرجــــــــة حريـــــــة (1,96) اصـــــــغر مــــــــن القيمــــــــة التائيـــــــة اجلدوليــــــــة (0.831القيمـــــــة التائيــــــــة احملســــــــوبة (

ـــــة يف الق وهـــــذا يـــــدل ان  ) 0,05داللـــــة ( ـــــة املرحلـــــة اإلعدادي ـــــة طلب طـــــاع اخلـــــاص لـــــديهم اخفـــــاق معـــــريف مـــــنخفض مقارنـــــة بطلب

القطـــــاع العـــــام وهـــــذا يرجـــــع اىل مـــــدارس القطـــــاع اخلـــــاص تـــــوفر صـــــفوف منوذجيـــــة وســـــاعات دوام أطـــــول ممـــــا يعطـــــي للتدريســـــي  

 كفايته يف شرح املادة وايصال املعلومة بسالسة للطالب.

 القطاع): –عرفية تبعاً ملتغريات (اجلنس اهلدف الثالث: الفروق ذات الداللة االحصائية يف اإلخفاقات امل

ـــائّي مـــع التفاعـــل تـــانللتحقـــق مـــن هـــذا اهلـــدف اســـتعملت الباحث ، )TWO WAY ANOVA( حتليـــل التبـــاين الثن

 اآليت:لتعرف داللة الفرق اإلحصائّي، وكانت النتائج على النحو 

 )5اجلدول (

 ملتغريي اجلنس والقطاعنتائج حتليل التباين الثنائي لإلخفاق املعريف تبعاً 

درجــــــــــــــــــــــــــــــة  جمموع املربعات مصدر التباين

 احلرية

متوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

 املربعات

الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  القيمة الفائية

 اجلدولية احملسوبة اإلحصائية

 غري دالة 3.93 3.74 46.733 1 46.733 اجلنس

 دالة    3.93 4.40 54.967 1 54.967 القطاع

 غري دالة 3.93 3.24 40.483 1 40.483 س*القطاعناجل

    12.489 396 4945.881 اخلطأ

      5088.064 الكلي

متغـــــري اإلخفـــــاق يف ا�ث)  -) انـــــه لـــــيس هنـــــاك فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية يف متغـــــري اجلـــــنس (ذكـــــور5يتضـــــح مـــــن اجلـــــدول (

ـــــــة (0.05عنـــــــد مستـــــــوى داللــــــة (املعــــــريف  )، وهــــــي 3.74 احملسوبـــــــة ()، إذ بلغـــــــت النســــــبة الفائيــــــة 1396,)، وبدرجتـــــــي حري

تعــــــزي الباحثتــــــان عــــــدم الفـــــرق بــــــني الــــــذكور واال�ث اىل تلقــــــيهم نفــــــس  ) 3.93اصـــــغر مــــــن النســــــبة الفائيــــــة اجلدوليـــــة البالغــــــة (

، وانـــــه توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة  املعاملـــــة والنظـــــام املدرســـــي املتـــــوافر ســـــواء كـــــان ذلـــــك علـــــى مســـــتوى القطـــــاع العـــــام او اخلـــــاص

طـــــاع ولصـــــاحل القطـــــاع اخلـــــاص وهـــــذا مـــــا نالحظـــــه يف نتـــــائج اهلـــــدف األول والثـــــاين، وانـــــه ال توجـــــد فـــــروق إحصـــــائية يف متغـــــري الق

 ذات داللة إحصائية يف التفاعل بني اجلنس والقطاع.

84



 ا�خاص والقطاع العام القطاع مدارس ب�ن مقارنة دراسة �عدادية املرحلة طلبة لدى املعرفية �خفاقات               يو�س عباس د. اسمهان –الر�ي��  ز�د عبد عامر د. زهراء

 
 



ـــــــة ابل1 ـــــــة التعليمي ـــــــة وســـــــوء ن. الرتهـــــــل يف العملي ـــــــة املقدمـــــــة للطلب ســـــــبة للقطـــــــاع العـــــــام جـــــــاءت نتيجـــــــة لســـــــوء اخلـــــــدمات الرتبوي
 األنظمة املدرسية.

 . الطالب العراقي طالب مبدع وخالق فيما اذا توفرت له الظروف املدرسية املناسبة.2

 التوصيات:

. إقامـــــة دورات تدريبيـــــة للكــــــادر التدريســـــي بصــــــورة مســـــتمرة م شــــــأ�ا ان ترفـــــع مــــــن كفـــــاءة املــــــدرس ممـــــا يــــــنعكس اجيـــــاابً ولــــــو 1
 بنسبة على املستوى التحصيلي للطلبة.

 وسائل عليمية مواكبة للتطور احلاصل من شأ�ا ان تزيد من مستوى القدرات العقلية للطلبة.. توفري 2

 املقرتحات:

 . اجراء حبوث ارتباطية بني اإلخفاق املعريف ومتغريات أخرى كأساليب التعلم وأساليب التفكري.1

واجلـــــــامعي ملعرفـــــــة أي املراحـــــــل الدراســـــــية . اجـــــــراء دراســـــــة مستعرضـــــــة لالخفـــــــاق املعـــــــريف علـــــــى املســـــــتوى االبتـــــــدائي والثـــــــانوي 2
 يزداد فيها اخفاق الطلبة .
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ـــــع ( • ـــــى وفـــــق االســـــلوب املعـــــريف (االســـــتقالل 1991محـــــادي، حســـــني ربي ـــــة يف اســـــاليب معاجلـــــة املعلومـــــات عل ): دراســـــة مقارن
 االعتماد على اجملال ) لدى طلبة املرحلة االعدادية، اطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد / تربية ابن رشد. –
 علـى الر�ضــيات تـدريس يف املعرفـة ءرا و مـا تيجيةاسـرتا اسـتخدام أثـر (2007)  :ابـراهيم علـي أمحـد خطـاب، •

 الرتبيـة، كليـة ماجسـتري، رسـالة األساسـي، التعلـيم مـن الثانيـة احللقـة تالميـذ لـدى التفكرياإلبـداعي وتنميـة التحصـيل
  www.gulfkids.com  الفيوم، جامعة

 أطروحــــــــة املعرفيــــــــة، واالخفاقــــــــات الصـــــــدمية ابلــــــــذاكرة وعالقتــــــــه االجتمـــــــاعي االمل: )2008( ســــــــرحان دمحم كمــــــــال اخلـــــــيالين، •
 غري منشورة، جامعة بغداد. دكتوراه

اســــــــاليب معاجلــــــــة املعلومــــــــات لــــــــدى طلبــــــــة املرحلــــــــة الثانويــــــــة االكادمييــــــــة يف االردن وعالقتهــــــــا ): 2004الرفــــــــوع، دمحم امحــــــــد ( •
 .2008، 2، العدد 24ابجلنس والتخصص، جامعة الطفيلة التقنية، جملة جامعة دمشق، اجمللد

 اجمللـــــــد الفكـــــــر، عـــــــامل جملـــــــة النفســـــــي، التمـــــــايز مبفهـــــــوم وعالقتهـــــــا االدراكيـــــــة املعرفيـــــــة االســـــــاليب: ) 1982شـــــــريف، �ديـــــــة ( •
 العدد الثاين. عشر، الثالث

 .بغداد للنشر، الرشيد دار واللون، الشكل ادراك سيكولوجية: ) 1982 ( حسني قاسم صاحل، •
،  املعــــــــريف لــــــــدى طلبــــــــة املرحلــــــــة اإلعداديــــــــة ابإلخفــــــــاقوعالقتــــــــه  األكــــــــادميي: التســــــــويف )2017 حســــــــام محيــــــــد ( عبــــــــاس، •

 رسالة ماجستري، جامعة القادسية.
): اســــــاليب معاجلــــــة املعلومــــــات وعالقتهــــــا ابلــــــذكاء لــــــدى 2006احلســــــني، نغــــــم عبــــــد الرضــــــا، هــــــادي، نــــــورس شــــــاكر (عبــــــد  •

 طلبة اخلامس االعدادي، جامعة اببل.
ـــــــة 2007الكعـــــــيب، كـــــــاظم حمســـــــن ( • ـــــــة الرتبي ـــــــة اإلعداديـــــــة، رســـــــالة ماجســـــــتري، كلي ـــــــة املرحل ـــــــدى طلب ): التفضـــــــيالت البيئيـــــــة ل

 اجلامعة املستنصرية.
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 )1امللحق (

 أمساء السادة احملكمني اللذين استعانتا هبم الباحثتان

 االختصاص املرتبة العلمية واالسم ت

 علم النفس الرتبوي أ.د مسرية عبد احلسني  1

 علم النفس الرتبوي أ.د رجاء �سني 2

 علم النفس الرتبوي أ.م.د فاطمة ذ�ب مالود 3

 علم النفس الرتبوي م.د حوراء سلمان 4

 علم النفس الرتبوي م.د اية فاخر �ئب 5

 علم النفس الرتبوي م.د سارة عبد الزهرة عبيد 6
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 )2ملحق (
 مقياس اإلخفاق املعريف بصيغته النهائية

 

 ت   الفقرات  البدائل    
ال 

تطبق 
 علي
 ابداً 

ال 
تنطبق 
 علي

تنطبق 
  يعل
 ا� ياح

تنطبق 
 متام يعلً 

 

تنطبق 
  يعل

  

 1 ة واإلعال�ت على الطٌرقيمالحظة االشارات املرورٌ  أخفق يف        

 2 ء اخرين عندما أكون منهمكا بعمل شً يث مع االخرٌ ياحلدٌ  أخفق يف        
 3 الساعة ًف الوقت نفسهنما أنظر اىل يإدراك الوقت بٌ  أخفق يف        

 4 من الشرود الذهنً  أعاين        

 5 اثناء الدرس يتشتت انتباهً ي        
 6 اءيل االشٌ يأفشل ًف الرتٌكز على تفاصٌ         

 7  خمصصة هلارياألماكن غٌ  اء يفً يأضع االشٌ         

 8 اداء الواجبات املطلوبة مًين  أجد صعوبة يفً         
 9  متجانسة سهوريأرتدي مالبس غٌ         

 10 هية ماكنت احبث عنه وحىت وأن كنت أنظر الٌ يرؤٌ  أخفق يف        

 11 س ذو معىنيئا وادرك انه لٌ يأقول شٌ         
 12 حيقمت ابستخدام كلمة ما بشكل صحٌ  ااتسأل ما اذ يأجد نفسً         

 13 جانب كنت أنوي مناقشته مل أذكر ينً نأدرك بعد انتهاء احملاضرة ا        

 14 اء من حوًيل يإعطاء معىن وداللة لألشٌ  ي صعب علي        
 15 هميأعجز عن األصغاء اىل أمساء الناس عندما التقٌ         

 16 ني عن أفكاري أمام االخرٌ ريأجد صعوبة ًف التعبٌ         

 17 نيمع األخرٌ  افكاري اخلاصة عند جلوس أستغرق يفً         
 18 حدثوًن عن مشكالهتميتٌ ن عندما ياالهتمام ابألخرٌ  أفشل يفً      
 19 نةيمواقف معٌ  ن يفً ياإلجابة على استفسارات االخرٌ  أجد صعوبة يفً      
 20 حتٌدد مصدر األصوات من حولً  أخفق يف     
 21 مررت هبا بصعوبة أتذكر األحداث الًيت      
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 22 موقف ما لقوله يف ءيتذكر شً  أجد صعوبة يف     
 23 مكان ما وأنسى تذكر مكا�ا اء يفيأضع األشٌ      
 24 نيعندما أقدمهم اىل األخرٌ  يأنسى أمساء أصدقائ     
 25 ئا  مايت شينسٌ  ت ألينيأعود اىل البٌ      
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 واقع استخدام معل�ي الدراسات �جتماعية بمرحلة التعليم �سا��ي �� سلطنة عمان لشب�ات التواصل �جتما�� �� عملية التدريس           سعود بن سليمان الن��ا�يد. 

 

 



واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل استهدف البحث معرفة 
ستخدام واقع ا، ومن أجل حتقيق أهداف البحث قام الباحث ببناء استبانة تستهدف الوقوف على االجتماعي يف عملية التدرريس 

وبعد التحقق من ) عبارة تقريرية، موزعة على أربعة جماالت، 24شبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس، مكونة من (
 وكشفت نتائج البحث عن ما يلي: ) معلما ومعلمة، 120ا على عينة عشوائية بلغ حجمها (خصائصها السيكومرتية مت تطبيقه

 االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي كان يف جممله متوسطا. أن واقع استخدام معلمي الدراسات -

وجود فروق دالة احصائيا حول واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي تعزى ملتغري النوع ولصاحل  -
 الذكور.

ات التواصل االجتماعي تعزى ملتغري عدم وجود فروق دالة احصائيا حول واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لشبك -
 التخصص.

وجود فروق دالة احصائيا حول واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي تعزى ملتغري سنوات  -
 ) سنوات.10اخلربة ولصاحل فئة اخلربة األكثر من (

 .الجتماعي يف التدريسالتواصل اشبكات  استخدام -شبكات التواصل االجتماعي  الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 

The research aims to know The social studies teachers reality using social networks on teaching 
process at basic education stage in Sultanate of Oman. 

In order to achieve the research objectives, the researcher established a questionnaire which  was 
designed to identify the social studies teachers reality using social networks on teaching process ,that  
consists of 24 sentence or phrase report - distributed into four areas. The second tool is a measure 
aimed to know the teachers attitudes towards using social networks in teaching process, a measure 
of 24 phrases or sentences. After checking its psychometric properties - it was applied on random 
samples of  (males and females) teachers. Search results revealed the following: 

• The total use of social networks in the teaching process upon social studies teachers reality was 
an average total. 

• There are statistical significant differences about social studies teachers reality using  social 
networks due to gender variable and was  towards  males favor. 

• The absence of statistical significant differences about social studies teachers reality using  social 
networks attributed to specialization variable. 

• The existence of statistical significant differences about social studies teachers reality using  social 
networks attribute to variable years of experience and in favor of teachers category with more 
than 10 years experience. 

• The social studies teachers tendency to use social networks in teaching process was moderate. 

      Keys words: Social Network, Teaching Using Social network 
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أصبحت الثورة التقنية واملعلوماتية مسة مميزة من مسات القرن احلادي والعشرين، حيث المست معطياهتا خمتلف أبعاد املنظومة احلياتية 

لالنسان، فقد أسهمت وبكفاءة يف إحداث حالة من التقارب والتواصل وإزالة الفواصل والفروقات الطبقية والعرقية واحلدود السياسية، 

 ). 198: 2017امتزاج حضاري بني الكثري من األمم والشعوب (حنتوش، بل أدت إىل 

: 2017ني (كوكش، ملستخدماأن الثورة التقنية اليت يشهدها العصر احلديث تتصفت بسهولة التعامل مع منتجاهتا املختلفة من قبل 

صر يف جمال االتصال تؤثر اجيااب على البناء ) أن التحوالت تقنية اليت يشهدها عاملنا املعا66: 213الدبيسي والطاهات (). ويرى 1

 العقلي وأمناط التفكري عند االنسان من خالل جمموعة من املنصات التقنية  عرفت بشبكات التواصل االجتماعي. 

اعية، لقد أنتجت ثورة التقنية احلديثة منصات اجتماعية خمتلفة، أسهمت يف صناعة منظومة تواصلية مشلت مجيع جوانب احلياة االجتم

مما جعلها أكثر تقاراب وتفاعال على املستوى االنساين، وهذا ما حتم على االنسان ضرورة التعاطي معها يف جوانبها االجيابية، فظهرت 

جمموعة متكاملة من شبكات التواصل االجتماعي، يف مقدمتها: توتري، والواتسأب، واالمييل، واالنستجرام، والفيسبوك وغريها من 

 التطبيقات. 

) أن شبكات التواصل االجتماعي قد أحدثت نقلة نوعية يف العالقات والتفاعالت االجتماعية، 379: 2011ويؤكد أبو اهلدى ( 

من خالل مواقعها االفرتاضية، وأدواهتا وخدماهتا اجلماعية، أو من خالل ما يُنشأ عليها يوميا من جمموعات تواصلية، أو من خالل ما 

 ساعد يف تلبية احتياجات األفراد املختلفة.  ينشر فيها من معلومات ت

) أن حاجة االنسان يف التواصل وبناء العالقات االجتماعية، واحلاجة إىل التعبري عن اآلراء حبرية جتاه خمتلف 38: 2013ويرى فراونة (

اعي يف نطاقها الواسع، وتطورها القضا�، إضافة إىل تبادل اخلربات مع اآلخررين كانت عامال مهما يف ظهور شبكات التواصل االجتم

) أن شبكات التواصل االجتماعي مكنت املستخدمني من إنشاء ملفاهتم الشخصية، 138، 2010وتوظيفها عمليا. ويؤكد إطميز (

وتطويرها، كما ساعدت يف عملية البحث العلمي والنشر، واالستقصاء املعريف، وأسهمت وظيفيا يف تكوين جمتمعات ذات اهتمامات 

 كة على املستوى العاملي، موفرة بذلك الكثري من األدوات واخلدمات واإلمكانيات املادية.  مشرت 
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وينظر الباحثون إىل شبكات التواصل االجتماعي أب�ا: مساحات افرتاضية يف شبكة االنرتنيت، يستطيع بواسطتها املستخدمون إنشاء 

اصل مع اآلخرين من ذوي اإلهتمامات املشرتكة، وطرح املوضوعات صفحات شخصية، واستخدام األدوات املتنوعة للتفاعل والتو 

) إىل شبكات التواصل االجتماعي على 36: 2009). وينظر العمران (Lenhart & Madden, 2007واألفكار ومناقشتها (

، تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع Web 0.2أ�ا جمموعة من املواقع على شبكة االنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين من الويب 

 افرتاضي جيمعهم، حسب جمموعات اهتمام أو انتماء. 

) أن شبكات التواصل االجتماعي هي جمموعة من املواقع على شبكة Danah & Nicole, 2012ويرى كل من دا� ونيكول (

ي، جيمعهم االهتمام أو االنتماء لبلد أو مدرسة أو فئة معينة، يف نظام االنرتنيت العاملية، تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاض

 عاملي لنقل املعلومات. 

) أب�ا إحدى وسائل االتصال اجلديدة من خالل شبكات االنرتنت، اليت تتيح للمشرتك أو املستخدم 14: 2012وعرفها العالونة (

) أب�ا مواقع تتشكل من خالل 10: 1435وعرفها احلمد (  اجملاالت.التواصل مع االخرين، وتقدم خدمات متنوعة يف العديد من 

 االنرتنت تسمح لالفراد ابلتواصل فيما بينهم وطرح األفكار واملناقشات واالستفسارات. 

لت يف ونتيجة ألمهية شبكات التواصل اإلجتماعي يف احلياة اإلجتماعية يف جمملها؛ مت توظيفها عمليا يف امليدان الرتبوي، حيث أدخ

) على أمهية توظيف شبكات التواصل 32: 2010عملية التدريس، وبناء الربامج التدريبية والتعليمية وتطويرها، وقد أكد احلريب (

االجتماعي يف العمل الرتبوي، مؤكدا أن اجملتمع احلديث يتطلب توظيف معطيات التقنية احلديثة وتفعيلها يف عملية التعليم والتعلم، 

دور ال) عن 1435دراسة احلمد ( كما كشفت نتائجالتواصل االجتماعي لسهولة تطبيقها ويسر التعامل معها.  وخاصة شبكات 

 ,Aliceواضح لشبكات التواصل االجتماعي يف دعم املنظومة التعليمية لدى الطالب يف اجملتمع السعودي. أما دراسة أليس (ال

اقع التواصل االجتماعي، واليت كان يف مقدمتها احلفاظ على العالقات ) فقد بينت دوافع الشباب اجلامعي يف استخدام مو 2009

) أن Kuppuswmy & Narayan, 2010القائمة تاله دافع احلصول على املعلومات. وبينت دراسة كوبسوامي و�ر�ن (

، غري أنه ميكن تفادي هذه شبكات التواصل االجتماعي هلا أتثري اجيايب على الشباب، لكنها قد تؤدي إىل عدم اهتمامهم بدراستهم

 املشكلة إذا وظفت يف عملية التعليم.
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) عن وجود أتثري سليب لشبكات التواصل االجتماعي على Arenkarbnsky, 2010وكشفت نتائج دراسة أرينكاربنسكي (

هم الدراسي أقل، كما  تماعي يكون حتصيلعملية التعلم، وأن املتعلمني الذين يقضون ساعات طوال يف استخدام شبكات التواصل االج

عن عدم وجود عالقة بني استخدام شبكات التواصل االجتماعي ودرجة التوافق النفسي لدى املتعلمني. وكشفت النتائج كشفت 

) أن شبكات التواصل االجتماعي فاعلة يف تعزيز الصداقات والعالقات االجتماعية من خالل Young, 2011نتائج دراسة يونج (

 ,Kalpidouوبينت نتائج دراسة كالبيدو وكستني وموريس (عرب اهلاتف أو االتصال املباشر. ال التقليدي استكماهلا ابالتص

Costin & Morris, 2011 وجود عالقة سلبية بني االصدقاء على شبكات التواصل االجتماعي والتوافق االجتماعي (

) 2012عي يقرتن بتدين تقدير الذات لديهم. أما دراسة وايف (واألكادميي بينهم، وأن اإلفراط يف استخدام شبكات التواصل االجتما

فقد أوضحت قدرة شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز صورة اجلامعات داخل اجملتمع الفلسطيين. وبينت نتائج دراسة الزهراين 

العملية التعليمية يف اجملتمع  ) أن شبكات التواصل االجتماعي أسهمت وبدرجة كبرية يف حل املشكالت الرتبوية اليت واجهت2013(

) عن فعالية توظيف شبكات التواصل االجتماعية يف اكتساب الطلبة الفلسطينيني 2013السعودي. وكشفت نتائج دراسة فراونة (

م ) فقد استقصت واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعلي2014أما دراسة الدريويش (ملهارات إنتاج الوسائط املتعددة. 

لدى طالب كلية املعلمني جبامعة امللك سعود، وقد كشفت النتائج عن مستوى مرتفع من االستخدام. يف حني أكدت دراسة إبراهيم 

)على أمهية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية ابجلامعات املصرية، حيث أوضحت أن اكثر تطبيقات 2014(

) فقد أوضحت نتائجها اآلاثر السلبية ملواقع 2014تخداما هي الفيسبوك. أما دراسة عوض (شبكات التواصل االجتماعي اس

 التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي. 

) على وجود جمموعة من اآلاثر السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، �يت يف 2014كما أكدت نتائج دراسة الطيار (

الئقة دينيا وتربو�، ومع هذا بينت النتائج مجلة من اآلاثر االجيابية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي مقدمتها السلوكيات غري ال

) عند عدم وجود أثر اجيايب لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي يف 2015منها حرية التعبري والتعلم. وكشفت نتائج دراسة الصوايف (

) بينت النتائج أن األشخاص ذوي اإلعاقة استفادوا من مواقع التواصل االجتماعي 2015عملية التدريس. ويف دراسة أبو الرب (

دراسة حول واقع  )2016وأعد عسريي ( بشكل عام يف اجلوانب االجتماعية واملعرفية والنفسية، لكنها مل تليب احتياجاهتم املهنية.
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يز قيم الطالب يف املرحلة الثانوية، واليت كانت متوسطة بشكل توظيف معلمي الدراسات االجتماعية ملواقع التواصل االجتماعي يف تعز 

) أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف تعزيز القيم والسلوكيات االجيابية، من خالل حمتو�هتا 2016عام. وبينت نتائج دراسة احلالق (

واصل االجتماعي يف تنمية التحصيل الدراسي ) عن فاعلية استخدام وسائل الت2016املعرفية اهلادفة. وأوضحت نتائج دراسة أمحد (

) الدور الفاعل لشبكات التواصل االجتماعي يف 2017والتفكري االبداعي يف مادة التاريخ. كما أوضحت نتائج دراسة حنتوش (

ل االجتماعي ) الدور الكبري لشبكات التواص2017ميدان التعليم، وقدرهتا على حتسني واقع التعليم اجلامعي. وبينت دراسة كوكش (

) عن دور كبري 2018يف نشر ثقافة التسامح بني الطلبة يف اجلامعات األردنية. كما أوضحت نتائج الدراسة اليت قام هبا النويهي (

 لشبكات التواصل االجتماعي عرب تطبيق الواتس أب يف دعم العملية التعليمية. 
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مواكبة استخدامها وتوظيفها يف مجيع  بصورة تستدعيطفرة نوعية يف جمال تقنية املعلومات، متثل شبكات التواصل االجتماعي كانت ملا  

والنهوض مبهاراته، وملا   ،وتطوير قدراته ،يف بناء االنساناملعتمد عليها اجملاالت، وحيث أن جمال التعليم واحدا من اجملاالت االسرتاتيجية 

هم جوانبها مهيأة الستخدامها وتوظيفها مهنيا يف قطاع التعليم، وحيث أن املعلم هو كانت شبكات التواصل االجتماعي يف أحد أ

على  يقفجاء هذا البحث لعليه؛  ؛ونفسيا ،ومعرفيا ،املنظم للعمل التعليمي يف امليدان الرتبوي، وهو أدة التطوير وصناعة املتعلم فكر�

م األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية مبرحلة التعلي

 :عن األسئلة االتية التدريس. ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة البحث يف حماولة االجابة

ما واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية  .1

 التدرريس ؟ 

هل خيتلف واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف  .2

 ؟ سنوات اخلربةو االختصاص العلمي، و االجتماعي، النوع  متغريات فعملية التدرريس ابختال

 أهداف البحث

لشبكات التواصل االجتماعي مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان معرفة واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية  سعى حنو

 . وسنوات اخلربة العملية يف ذلك، وأثر متغريات النوع االجتماعي واالختصاص العلمي عملية التدريسيف 

 أمهية البحث

 مما يلي: البحث أمهية  نبعت

 . استخدامها عمليااسهامه يف تعزيز توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف تدريس الدراسات االجتماعية وتنمية االجتاهات حنو  -

التواصل االجتماعي مبا يضمن حتقيق أهداف  اسهامه يف توجيه صناع القرار الرتبوي ابملنظومة املدرسية حنو استخدام شبكات -

 العملية التعليمية واالرتقاء هبا.
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 حدود البحث

 ريس.التواصل االجتماعي يف عملية التداقتصر البحث على دراسة واقع استخدام شبكات  -

 من معلمي الدراسات االجتماعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان.  طبق البحث على عينة عشوائية -

منصات أهم ابستخدام تطبيق الواتس أب ابعتباره أحد ) 2018/2019يف الفصل الثاين من العام الدراسي (ق البحث عمليا طب -

 .  يف اجملتمع العماين التواصل االجتماعي الفاعلة

 مصطلحات البحث

 لغاية هذا البحث مت تعريف املصطلحات اآلتية:  

هي تطبيقات تقنية مستندة إىل الويب، تتيح فرص التفاعل بني املستخدمني، وتسمح هلم بنقل  شبكات التواصل االجتماعي: -

البيا�ت االلكرتونية وتبادهلا بسهولة، كما متكنهم من العثور على مستخدمني آخرين يشرتكون يف نفس املصاحل، يف عامل يعرف تقنيا 

لتجمع يف كيا�ت اجتماعية تشبه الكيا�ت الواقعية، وتعد أدوات مهمة للتغيري ابجملتمعات االفرتاضية، واليت ُمتَّكن املستخدمني من ا

 والتطوير والتنمية املهنية املستدامة إذا ُأحِسَن توظيفها.   

التوظيف العلمي لشبكات التواصل االجتماعي يف تدريس الدراسات االجتماعية  استخدام شبكات التواصل االجتماعي: -

عملية التعليم، أو توظيفها يف وى العلمي للمنهاج الدراسي، أو كطريقة للتدريس، أو كوسيلة تعليمية معينة يف ابعتبارها معززة للمحت

 لية تقومي نواتج التعلم. عم

 منهجية البحث

االمجاعية واقع استخدام معلمي الدراسات اتبع الباحث املنهج الوصفي يف صورته املسحية، من خالل بناء استبانة خاصة ابلتعرف إىل 

ابعتبار أن هذا املنهج هو أفضل  مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس،

 .وأدقها النتائج العلمية اليت ميكن توظيفها للحصول على أصح املنهجيات
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) 58) معلما و(62منهم () من حجم اجملتمع األصلي، % 33.2نسبته (مكونة ما ) معلما ومعلمة، 120تكونت عينة البحث من (

معلمة، مت اختيارهم عشوائيا من خالل توزيع االستبانه عرب تطبيق الواتس أب، حيث استهدافت عملية التوزيع جمموعات معلمي 

حيث مت  اخلاصة ابملعلمني، )الواتس أب(من خالل استقصاء جمموعات ومت ذلك  ،الذكور واال�ث :بنوعيها الدراسات االجتماعية

بعد عملية  ةاملسرتجعجمموع االستبا�ت يف جمملها البحث عينة  قد شّكلت، و اجملموعاتتلك من  ى أكرب عدد ممكنالتوزيع عل

  .) معلما ومعلمة120، والبالغ عددها (التطبيق

 (االستبانة) :البحث أداة

الوقوف على واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية مبرحلة التعليم األساسي يف قام الباحث ببناء استبانة خاصة، استهدفت 

عبارة تقريرية، وفق التدرج  )24سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدريس، حيث تكونت االستبانة من (

). حيث وزعت عبارات املقياس على 1بشدة ()، غري موافق 2)، غري موافق (3)، حمايد (4)، موافق (5اخلماسي: موافق بشده (

. وبعد ظهور االستبانة يف صورهتا األولية قام الباحث ابلتحقق من صدقها من منها ) عبارات يف كل جمال6أربعة جماالت، بواقع (

أهداف البحث ) حمكمني خمتصني، والذين اتفقوا على جوهتا وقدرهتا على حتقيق 6خالل صدق احملكمني، وذلك بعد عرضها على (

) معلما ومعلمة، مت 30وغا�ته الرتبوية، كما حتقق الباحث من صدق االستبانة من خالل تطبيقه على عينة استطالعية بلغ حجمها (

معامالت قيم أن بعد ذلك واالستبانة ككل، لتوضح النتائج  استخراج معامل االرتباط بريسون للمجاالت األربعة لالستبانةبعدها 

 ) تبني ذلك: 1نتائج اجلدول رقم (أن األداة صادقة، و و  الثبات جيدة

 )1جدول رقم (
 قيم معامل ارتباط بريسون للمجاالت األربعة لالستبانة واالستبانة ككل

 االستبانة ككل  وسئلة تقومي تعليمية وسيلة تدريس ةطريق تعزيز احملتوى اجملاالت
 0.74 0.71 0.78 0.72 -- تعزيز احملتوى

 0.70 0.68 0.75 -- -- تدريسطريقة 
 0.69 0.69 -- -- -- وسيلة تعليمة
 0.64 -- -- -- -- وسيلة تقومي

 )α ≥ 0.005) دالة احصائيا عند مستوى (1مجيع قيم معامالت ارتباط بريسون يف اجلدول رقم (
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للمجاالت األربعة  معادلة كرونباخ ألفاد الباحث من ثبات االستبانة من خالل حساب معامل االتساق الداخلي ابستخدام أتككما  

) أن قيم الثبات وفق معامل كرونباخ ألفا للمجاالت األربعة لالستبانة 2، حيث كشفت نتائج اجلدول رقم (ككل  لالستبانة واالستبانة

 واالستبانة ككل كان مقبوال عمليا لغرض البحث العلمي.

 )2جدول رقم (
 معادلة كرونباخ ألفا للمجالت اخلمسة لالستبانة واالستبانة ككلقيم معامل االتساق الداخلي وفق 

 قيمة معامل كرونباخ ألفا جماالت املقياس
 0.79 تعزيز احملتوى 
 0.75 طريقة التدريس
 0.76 وسئلة تعليمية
 0.81 وسيلة تقومي

 0.78 االستبانة ككل
  تمد يف تفسري املتوسطات احلسابيةاملعيار االجصائي املع

 لتفسري املتوسطات احلسابية استخدم الباحث املعيار االحصائي اآليت:
 )3جدول رقم (

 املعيار االحصائي املعتمد يف تفسري املتوسطات احلسابية 
 

 
 تفسريها) –مناقشتها  –نتائج البحث: (عرضها 

ما واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابالجابة عن السؤال األول والذي نص على: " 
 مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس ؟ ". 

معلمي لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات التقدير لواقع استخدام 
ونتائج اجلدول رقم  االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس،الدراسات 

 ) تبني ذلك. 4(
  

 درجة التقدير املؤشر االحصائي
 كبرية جـــــــدا 5.00 – 4.21
 كــــــــــــــبرية 4.20 – 3.41
 متوسطة 3.40 – 2.61
 قليلــــــــــــــــة 2.60 – 1.81
 قليلة جدا 1.80 – 1.00
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 )4جدول رقم (

يف سلطنة عمان مبرحلة التعليم األساسي االمجاعية  معلمي الدراساتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجات التقدير لواقع استخدام  
 يف كل جمال واجملاالت جمتمعة عملية التدرريس لشبكات التواصل االجتماعي يف

 درجة التقدير  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الرتبة جماالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي  م
 متوسطة 0.749 2.84 2 تعزيز احملتوى العلمي 1
 متوسطة 0.167 3.18 1 كطريقة تدريس 2
 متوسطة 0.749 2.67 3 كوسائل تعليمية  3
 قليلة 0.083 2.07 4 تقومي نواتج التعلم   4

 متوسطة 0.354 2.69 اجملاالت األربعة جمتمعـــــــة
) أن املتوسطات احلسابية جملاالت استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي يف 4يتبني من اجلدول رقم (

) ودرجات تقدير كانت 0.083 – 0.167) ابحنرافات معيارية تراوحت بني (2.07 – 3.18عملية التدريس قد تراوحت بني (

حيث جاء اجملال الثاين " استخدام شبكات التواصل االجتماعي كوسائل تعليمية يف تدريس الدراسات  ).القليلة واملتوسطةبني (

أما اجملال األول  ).متوسطة) ودرجة تقدير (0.167) واحنراف معياري بلغ (3.183االجتماعية يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ (

فقد جاء يف الرتبة الثانية  مبتوسط حسايب بلغ  ملادة الدراسات االجتماعية "" استخدام شبكات التواصل االجتماعي كطريقة تدريس 

) ودرجة تقدير (متوسطة). وجاء اجملال الثالث " استخدام شبكات التواصل االجتماعي  0.749) واحنراف معياري بلغ (2.84(

) 0.749) واحنراف معياري بلغ (2.67ايب بلغ (كوسائل تعليمية يف تدريس مادة الدراسات االجتماعية " الرتبة الثالثة مبتوسط حس

ودرجة تقدير (متوسطة). وجاء اجملال الرابع" استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تقومي نواتج تعلم مادة الدراسات االجتماعية " 

سايب احلتوسط احلسايب ما املأ ة).قليل) ودرجة تقدير (0.083) واحنراف معياري بلغ (2.07الرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ (

 (متوسطة). كانت  ) ودرجة تقدير0.354حنراف معياري بلغ () اب2.69بلغ (للمجاالت األربعة جمتمعة فقد 

وهذا يكشف أن واقع استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدريس كان يف جممله 

معلمي الدراسات االجتماعية على توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التدريس، بسبب  إىل عدم قدرةمتوسطا، ولعل هذا عائد 

عدم خربهتم، أو لقلة إملامهم ابلكيفية املناسبة تربو� لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التدريس، وقد يكون بسبب عدم تناسب 

بكات التواصل االجتماعية، وهذا ما أكدته نتائج دراسة كل من: طبيعة احملتوى العلمي ملبحث الدراسات االجتماعية مع خصوصية ش
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  ).   2016أمحد، 

هل خيتلف واقع استخدام معلمي الدراسات والذي نص على: "  ملتعلقة ابالجابة عن السؤال الثاينعرض ومناقشة النتائج ا

االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس ابختالف متغريات النوع 

 " االجتماعي، واالختصاص العلمي، وسنوات اخلربة ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) وحتليل التباين األحادي ملعرفة 

واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات حول  داللة الفروق بني املتوسطات

). وبيان ذلك وفقا وسنوات اخلربةوفقا ملتغريات: (النوع االجتماعي، والتخصص العلمي، عملية التدرريس التواصل االجتماعي يف 

 لآليت: 

واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة معرفة داللة الفروق بني املتوسطات حول  أوال:

 ملتغري النوع االجتماعي. وفقالتدرريس عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية ا

لإلجابة عن هذه اجلزئية من السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) ونتائج اجلدول رقم 

 ) تبني ذلك:  5(
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 )5جدول رقم (

 واقع استخدام شبكات التواصل حول نتائج اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات 
 جمتمعة وفقا ملتغري النوع  لكل جمال واجملاالتاالجتماعي يف عملية التدرريس 

جماالت استخدام شبكات التواصل 
 االجتماعي 

النوع 
 االجتماعي

املتوسط  العدد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 االحصائية

 العلميتعزيز احملتوى 
 

 0.003 118 2.983 0.745 3.046 58 ذكور
    0.707 2.650 62 ا�ث

 0.003 118 2.983- 0.157 3.226 58 ذكور كطريقة تدريس
 0.165 3.137 62 ا�ث

 0.003 118 2.983 0.745 2.879 58 ذكور كوسائل تعليمية

 0.706 2.483 62 ا�ث
 0.003 118 2.983 0.082 2.097 58 ذكور تقومي نواتج التعلم

 0.078 2.053 62 ا�ث
 0.003 118 2.983 0.351 2.790 58 ذكور اجملاالت األربعة جمتمعة

 0.334 2.603 62 ا�ث
واقع استخدام ) حول α ≥ 0.005(وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى  )5نتائج املوضحة يف اجلدول رقم (ال يتبني من

جمال استخدام "  اجملال األول:معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف 

جمال استخدام شبكات التواصل : " اجملال الثاين، و " تعزيز احملتوى العلمي ملادة الدراسات االجتماعيةشبكات التواصل االجتماعي يف 

اجملال الثالث: " جمال استخدام شبكات التواصل االجتماعي كوسائل ملادة الدراسات االجتماعية "، و  جتماعي كطريقة تدريساال

اجملال الرابع: " جمال استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تقومي نواتج تعلم مادة ملادة الدراسات االجتماعية "، و تعليمية 

وجود فروق ذات داللة ماعي، وكانت الفروق لصاحل الذكور. كما بينت النتائج أيضا ملتغري النوع االجتالدراسات االجتماعية " وفقا 

واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان ) حول α ≥ 0.005(إحصائيا عند مستوى 

 .ا ملتغري النوع االجتماعي، وكانت الفروق لصاحل الذكورلشبكات التواصل االجتماعي يف اجملاالت الربعة جمتمعة وفق

يكشف عن تفوق املعلمني الذكور عن املعلمات اإل�ث يف استخدام شبكات التواصل  )5إن العرض السابق لنتائج اجلدول رقم (

االجتماعي، واليت تكون يف االجتماعي يف عملية التدريس، ولعل هذا يرجع المكانيات الذكور يف استخدام وتوظيف شبكات التواصل 
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؛ فراونة، 2012؛  وايف Young, 2011الغالب أفضل من اال�ث، ويؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من: (

 ). واليت بينت امتالك الذكور ملهارات توظيف واستخدام شبكات التواصل االجتماعي بشكل يفوق اال�ث.؛2013

؛ 2014؛ إبراهيم، Alice, 2009اجلزئية من النتائج مع ما توصلت إىل نتائج دراسة كل من: (ويتفق هذا البحث يف هذه 

)، يف حني اختلفت النتائج مع نتائج دراسة كل من: 2018؛ النويهي، 2016؛ أمحد، 2016؛ احلالق، 2015الصوايف، 

)Kalpidou, Costin & Morris, 2011 ،2016؛ الدريويش؛ أمحد، 2013؛ الزهراين.(     

واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة ا: معرفة داللة الفروق بني املتوسطات حول اثني

 .االختصاص العلميوفقا ملتغري عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس 

احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) ونتائج اجلدول رقم لإلجابة عن هذه اجلزئية من السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات 

 ) تبني ذلك:  6(

  )6جدول رقم (
 واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي نتائج اختبار (ت) ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات حول 

 لكل جمال واجملاالت جمتمعة  التخصص العلميوفقا ملتغري يف عملية التدرريس 
جماالت استخدام شبكات التواصل 

 االجتماعي 
االختصاص 

 العلمي
املتوسط  العدد

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 قيمة 
 (ت)

درجات 
 احلرية

الداللة 
 االحصائية

 تعزيز احملتوى العلمي
 

 0.716 118 0.364- 0.749 2.816 60 جغرافية 
 0.754 2.866 60 اتريخ

 0.716 118 0.364 0.166 3.188 60 جغرافية  كطريقة تدريس
 0.167 3.177 60 اتريخ

 0.716 118 0.364- 0.749 2.650 60 جغرافية  كوسائل تعليمية

 0.754 2.700 60 اتريخ
 0.716 118 0.364- 0.083 2.072 60 جغرافية  تقومي نواتج التعلم

 0.083 2.077 60 اتريخ
 0.716 118 0.364- 0.353 2.681 60 جغرافية  اجملاالت األربعة جمتمعة

 0.356 2.705 60 اتريخ
واقع ) حول α ≥ 0.005(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى ) 6يتبني من النتائج املوضحة يف اجلدول رقم (

التواصل االجتماعي يف التدريس يف كل جمال استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات 
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ولعل هذا عائد إىل تقارب املعلمني يف إمكانياهتم ومهاراهتم الرتبوية فيما يتعلق  واجملاالت جمتمعة وفقا ملتغري االختصاص العلمي.

 نتائج دراسة كل من: بتوظيف التقنية احلديثة يف عمللية التدريس، وقد اتفقت نتائج هذه اجلزئية من البحث مع ما توصلت إىل

)Alice, 2009 ،يف حني اختلفت النتائج مع نتائج دراسة كل من: (الدريويش؛ أمحد، 2018؛ النويهي، 2016؛ أمحد ،(

2016    .( 

واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة اثلثا: معرفة داللة الفروق بني املتوسطات حول 

 وفقا ملتغري سنوات اخلربة.عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدرريس 

األحادي،  لإلجابة عن هذه اجلزئية من السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار حتليل التباين

   ) تبني ذلك:7ونتائج اجلدول رقم (

 )7جدول رقم (
 واقع استخدام شبكات نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات حول 

 وفقا ملتغري سنوات اخلربة لكل جمال واجملاالت جمتمعةالتواصل االجتماعي يف عملية التدرريس 
جماالت استخدام شبكات 

 التواصل االجتماعي 
 مصـــــــــــــدر 

 التبـــاين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  قيمة (ف)
 الداللة

 
 تعزيز احملتوى العلمي

 

 0.000 14.048 6.470 2 12.940 بني اجملموعات
 0.461 117 53.885 داخل اجملموعات

  119 66.825 اجملموع
 

 كطريقة تدريس
 0.000 14.048 0.319 2 0.639 بني اجملموعات

 0.23 117 2.661 داخل اجملموعات
  119 3.300 اجملموع

 
 كوسائل تعليمية

 0.000 14.048 6.470 2 12.940 بني اجملموعات

 0.461 117 53.885 داخل اجملموعات
  119 66.825 اجملموع

 
 التعلمتقومي نواتج 

 

 0.000 14.048 0.080 2 0.160 بني اجملموعات

 0.006 117 0.665 داخل اجملموعات
  119 0.825 اجملموع

 
 اجملاالت األربعة جمتمعة

 0.000 14.048 1.443 2 2.885 بني اجملموعات

 0.103 117 12.016 داخل اجملموعات
  119 14.902 اجملموع
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واقع استخدام معلمي الدراسات االمجاعية ) حول α ≥ 0.005(مستوى ) وجود فروق دالة إحصائيا عند 7يتبني من اجلدول رقم (

مبرحلة التعليم األساسي يف سلطنة عمان لشبكات التواصل االجتماعي يف مجيع اجملاالت كل حدة، ويف اجملاالت جمتمعة، وفقا ملتغري 
 سنوات اخلربة. 

) توضح 8املتوسطات احلسابية، قام الباحث ابستخدام اختبار شيفيه للمقار�ت البعدية، ونتائج اجلدول (وملعرفة داللة الفروق بني 
 ذلك. 

  )8جدول رقم (
 واقع استخدام شبكات حول نتائج اختبار شيفيه ملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية 

 جمتمعة وفقا ملتغري سنوات اخلربةالتواصل االجتماعي يف التدريس يف كل جمال واجملاالت 
املتوسط  االت اجمل

 احلسايب
 وات ــــــــــــــــــــسن

 ربةــــــــاخل
) 5أقل من (
 سنوات

أقل من  –) 5(
)10( 

 ) 10أكثر من (

 
 األول

 *0.762- 0.227- -- ) سنوات5أقل من ( 2.54
 *0.535- -- -- )10أقل من ( –) 5من ( 2.83
 -- -- -- )10أكثر من ( 3.32

 
 الثاين

 *0.169 0.504 -- ) سنوات5أقل من ( 2.96
 *0.118 -- -- )10أقل من ( –) 5من ( 3.18
 -- -- -- )10أكثر من ( 3.25

 
 الثالث

 *0.762- 0.227- -- ) سنوات5أقل من ( 3.07
 *0.535- -- -- )10أقل من ( –) 5من ( 2.37
 -- -- -- )10أكثر من ( 3.15

 
 الرابع

 *0.084- 0.025- -- ) سنوات5أقل من ( 2.66
 *0.059- -- -- )10أقل من ( –) 5من ( 2.80
 -- -- -- )10أكثر من ( 3.15

اجملاالت 
 جمتمعة

 *0.360- 0.107- -- ) سنوات5أقل من ( 2.54
 *0.252- -- -- )10أقل من ( –) 5من ( 2.57
 -- -- -- )10أكثر من ( 2.62

 )α ≥ 0.005عند املستوى ((*) دالة 
اخلربة: (من  بني مستوييكانت يف مجيع اجملاالت منفردة أو جمتمعة  ) أن داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية 8يتنب من اجلدول رقم (

  سنوات). 10(أكثر من  مستوى اخلربة  لصاحلوكانت الفروق  سنوات) 10سنوات) و (أكثر من  10أقل من  – 5
 10أكثر من يتأكد تفوق املعلمني ممن هم يف مستوى اخلربة (يف جمملها، ) 8) و(7يف اجلدولني رقم ( للنتائج الواردةوابستقراء 

حيث أن ، وهذه النتيجة تتناسب منطقيا مع منهجية أتثري اخلربة وتراكماهتا يف توظيف التقنية واستخدامها يف امليدان الرتبوي، )سنوات
املعلم األكثر خربة يف العمل التدريسي هو املعلم األكثر استخداما لشبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدريس. وتنسجم هذه 

)، وختتلف مع نتائج دراسة كل من: (الزهراين، 2018؛ النويهي، 2016النتيجة مع ما توصلت إىل نتائج دراسة كل من: (أمحد، 
 ).    2016، ؛ الدريويش؛ أمحد2013
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 يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث مبا يلي: 

 بتفعيل استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف عملية التدريس.  ضرورة االهتمام -

وتوظيف شبكات التواصل  يف استخداماحلديثة عقد دورات تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية للتعريف ابألساليب الرتبوية  -

  االجتماعي يف عملية التدريس.
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)، 3، العدد (جملة العلوم الرتبوية). واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية جبامعات صعيد مصر، 2014ابراهيم، خدجية. ( .1
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املفهوم السائد للمسؤولية االجتماعية للشركة االقتصادية ابعتبارها العامل  �دف من خالل هذه الورقة البحثية إىل التعرف على

، ملا يكتسيه هذه الشركات يف حتسني أداءهذا املفهوم مدى مسامهة  األساسي املؤثر يف البيئة واجملتمع الذي تنشط فيه، ومعرفة

وجناحها يعتمد أساسا على التزامها بعدة معايري أمهها  من أمهية يف ظل التغريات والتطورات احلاصلة ذه األخريةهل الدور االجتماعي

ة االحرتام واملسؤولية جتاه العاملني، دعم اجملتمع ومساندته، محاية البيئة وحتسني الظروف البيئية يف اجملتمع ومعاجلة املشاكل البيئي

 املختلفة.  

 .منوذج التقارير الثالثية، األداء االقتصادي، األداء االجتماعي ،األداء البيئي ،جتماعيةاملسؤولية االالكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Through this paper, we aim to identify the prevailing concept of social responsibility of the 

economic company as the main factor influencing the environment and the society in which it 

is active, and to know the extent to which this concept contributes to improving the 

performance of these companies, because of the social role of the latter. The importance in 

light of the changes and developments and their success depends mainly on their commitment 

to several criteria, the most important of which is respect and responsibility towards workers, 

supporting the community, protecting the environment, improving environmental conditions 

in society and addressing various environmental problems . 

Keywords: Social Responsibility, Economic Performance, Social Performance, 
Environmental Performance, Triple Bottom Line Reporting.  
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تعمل على حتقيق األرابح فقط بل امتدت يف بيئة األعمال مل تعد املؤسسات يف ظل التنافس الشديد والتغريات املتسارعة واملعقدة 

موجهة إبطار أخالقي حيد مدى احلاجة إىل أن تكون قراراهتا  يربرما  ،مسؤوليتها جتاه موظفيها وجمتمعاهتا وبيئتها اليت تعمل فيها

 .من اآلاثر السلبية اليت تؤثر يف حميطها الذي تعمل فيه وتتحمل مسؤوليتها جتاهه وهذا ما يعرف ابملسؤولية االجتماعية

 وعلى ضوء ذلك تبلورت إشكالية هذه الورقة البحثية يف:

 أداء يف حتسني  ما مدى مسامهة املسؤولية االجتماعية

 كالية جمموعة من األسئلة الفرعية:ويندرج حتت هذه اإلش

 ما املقصود ابملسؤولية االجتماعية وما أمهية التوجه حنوها للشركات؟ -

 ما املقصود أبداء الشركات وما أساليب قياسه؟ -

 ما دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني أداء الشركات االقتصادية؟ -

 هذه الورقة البحثية ومعاجلة اإلشكالية املطروحة، ُقسم البحث إىل ثالثة عناصر: وحماولة لإلملام حبيثيات 

 أوال: مدخل للمسؤولية االجتماعية؛

 اثنيا: ماهية األداء؛

  اثلثا: دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي للشركات االقتصادية 

هتدف الدراسة إىل إبراز مدى تطبيق املسؤولية االجتماعية ، وحتديد مدى مسامهة املسؤولية االجتماعية يف أهداف الدراسة: 

 .ألداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي للمؤسسات االقتصاديةحتسني ا

التعرف على موضوع املسؤولية االجتماعية الذي أعيد الرتكيز عليه بقوة يف عامل مؤسسات تكمن أمهية الدراسة يف أمهية الدراسة: 

األعمال على اختالف أنوعها وأحجامها، حبيث يدعم هذا املوضوع التوجه املستقبلي للمؤسسات يف بذل املزيد إزاء مسؤولياهتا 

رية وخاصة العاملة يف قطاع اإلمسنت يف الثقافات والفلسفات توضيح أمهية اندماج املؤسسات اجلزائكو�ا تساهم يف االجتماعية،  

كو�ا تؤسس نظر� وتطبيقيا الربط املنطقي ملسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتسني اإلدارية اجلديدة، مثل املسؤولية االجتماعية،  

 .ي ككلاألداء املؤسس
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أل�ا  االجتماعية من املواضيع املهمة اليت أاثرت وال تزال تثري جدال كبريا يف األوساط العلمية واألكادمييةأصبح موضوع املسؤولية 

 املستدامة. التنمية حتقيق يف تساهم خالهلا من اليت اآللية

I.  :تعريف املسؤولية االجتماعية 

املسؤولية االجتماعية أب�ا "الفلسفة اليت تدمج فيها املؤسسة االهتمامات االجتماعية والبيئية   David Growtherعرف

واالقتصادية يف قيمها وثقافتها واسرتاتيجيتها وعملياهتا التجارية ويف تفاعلها مع أصحاب املصلحة على أساس طوعي وذلك 

يف حني ، )Growther David,2008,p11(داخلها" بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من أجل إنشاء ممارسات أفضل

على أ�ا "ال تعين فقط الوفاء الكامل اباللتزامات القانونية املعمول هبا بل تتجاوز أيضا إىل   2001عرفتها املفوضية األوروبية 

 ,Claire Dupont and All,2013(  االستثمار يف رأس املال البشري، البيئة والعالقات مع أصحاب املصلحة"

p145 حسب املنظمة الدولية للمعايري)، أماISO2012 املسؤولية االجتماعية هي "مسؤولية املؤسسة عن آاثر قراراهتا ف

وأنشطتها على اجملتمع والبيئة، من خالل التزامها ابلشفافية والسلوك األخالقي الذي يتسق مع التنمية املستدامة ورفاهية اجملتمع مع 

مدحت دمحم أبو ( توقعات أصحاب املصلحة، القانون املعمول به ومبا يتماشى مع قواعد السلوك العاملية"األخذ بعني االعتبار 

 ). 34-33ص ص  2015النصر،

يسهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية العمل،  داخليانطالقا من التعاريف السابقة فاملسؤولية االجتماعية متتد إىل اجتاهني أحدمها 

يعمل على معاجلة املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع، املسامهة يف خلق قيم وأمناط اجتماعية اجيابية يف اجملتمع من جهة  خارجيواآلخر 

 ويف حتقيق التنمية املستدامة من جهة أخرى.

II.  أمهية التوجه حنو املسؤولية االجتماعية للمؤسسات 

الفوائد اليت تعود هبا على األطراف ذات املصلحة معها وتشري  تظهر أمهية فلسفة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل

 )82ص ،2004 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،( :التجارب الدولية إىل أن أمهية تبين هذه الفلسفة تتمثل يف

 حتسني األداء املايل للمؤسسة؛ •

 تعزيز الصورة والعالمة التجارية؛ •

 ز�دة اإلنتاجية واجلودة. •

 )53-52ص ص ، 2001(اثمر �سر البكري، : ويضيف
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القوانني والتشريعات ال ميكنها استيعاب كل التفاصيل املرتبطة ابجملتمع، إال أنه بوجود املسؤولية االجتماعية يف األعمال ستمثل  •

 قانو� اجتماعيا؛

معاجلة وحل املشكالت اليت يعاين  عدم قيام مؤسسات األعمال مبهامها يف حتقيق املسؤولية االجتماعية ومساعدة اجملتمع يف •

 منها فإ�ا ستفقد الكثري من قوهتا التأثريية عليه؛

III. بعاد املسؤولية االجتماعية: أ 

يف  االجتماعية حيدد ضمن حبوثه الرائدة أربع أبعاد للمسؤولية Carroll إن مشولية حمتوى املسؤولية االجتماعية جعلت الباحث

هي حاصل جمموع األبعاد  همسؤوليات املؤسسة جتاه اجملتمع الذي هي جزء منه، فاملسؤولية عندشكل هرمي متسلسل يبني طبيعة 

 )Archie. B. Carroll, 2016, PP 499-500( األربعة، وتتمثل هذه األبعاد يف:

ابلعمل بكفاءة تتحمل املؤسسة مسؤولية اقتصادية جتاه اجملتمع الذي يسمح بتواجدها واستدامتها أي تقوم البعد االقتصادي:  .1

وذلك  وفعالية لتحقيق األرابح من خالل تقدمي سلع وخدمات تليب احتياجات الزابئن مع األخذ يف االعتبار مصاحل األطراف األخرى

 ؛ ابالستناد ملبادئ املنافسة العادلة واالستفادة من التطور التكنولوجي ومبا ال يلحق الضرر ابلبيئة واجملتمع

يف التزام املؤسسات ابلقوانني واللوائح اليت تنظم جوانب عملياهتا وتعكس وجهة نظر اجملتمع كقوانني محاية  وميثل: البعد القانوين .2

ومن بني التوقعات اهلامة لألعمال التجارية: األداء بطريقة تتفق مع توقعات احلكومة والقانون، الوفاء ...،  ،املستهلك، محاية البيئة

القاعدة األساسية لربوز الدور االجتماعي األكرب يف  هذين البعدينويعترب الباحثون كال من ، ...إخل، ات القانونيةجبميع االلتزام

 ؛املستويني اآلخرين

التوقع اجملتمعي إبدارة شؤو�ا بطريقة عادلة ومنصفة أي التوقع أبكثر من جمرد االمتثال هذا البعد يف وتتمثل : البعد األخالقي .3

 .O( ؛قية الستباق معايري اجملتمع وتلبيتها حىت وإن مل تكن هذه املعايري قد سنت من طرف القانونللقانون وبذل جهود استبا

YU.Kuyanova,2012, p178( 

: وتتمثل يف مسامهة املؤسسة يف الدعم اخلريي للربامج اليت تعود ابلفائدة على اجملتمع احمللي أو الدولة  البعد اخلريي أو الطوعي .4

 ,YU.Kuyanova( والوقت ملعاجلة قضا� جديرة ابالهتمام كطريقة عملية لإلثبات مواطنتها الصاحلة.ككل، التربع ابخلربة 

2012, p178( 

 

  

114



 �قتصادية الشر�ات أداء تحس�ن �� �جتماعية املسؤولية مساهمة                                   بنشوري �سيبةأ.   - فهيمة بورو�ةأ.  – مليكة عال��د. 

 

 

 

إن التغري املستمر يف بيئة األعمال نتيجة املنافسة وسيادة تكنولوجيا املعلومات واالتصال فرض على مؤسسات األعمال على 

 بقائها وحفاظها على االستمرارية،لكونه األداة الرئيسة ل تركز على امتالك مقومات التميز يف األداء،اختالف أشكاهلا أن 

 :داءتعريف األ .1

 (ابراهيم اخللوق امللكاوي،" حمصلة قدرة املؤسسة على استغالل مواردها كافة و توجيهها حنو حتقيق األهدافأبنه " يعرف األداء 

 ؛)30ص ،2009

(فالح  مفهوما شامال لألداء من منظور اسرتاتيجي على أنه: "قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها طويلة األجل"وهناك من قدم 

 )؛231ص ،2000 احلسيين،

 (وائل دمحم صبحي إدريس، فريى أن األداء هو "نتائج األنشطة اليت يتوقع أن تقابل األهداف املوضوعية"  DAVIDأما

 )39ص ،2009

 أنواع األداء .2

االختالف يف اجتاهات الباحثني يف حتديد صيغة مضبوطة الشكل لتعريف األداء قد طرح العديد من التصنيفات لألداء بناءا إن 

 يري أمهها:على عدة  معا

 :معيار املصدر )Bernard Martory, 1999, p239( 

 هو نتيجة التنسيق املتكامل بني األداء (البشري، التقين و املايل): األداء الداخلي -

 هو األداء الناتج عن مجيع التغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة. :األداء اخلارجي -

 :89ص ،2001 عبد املليك مزهودة،( معيار الشمولية( 

 عن مدى وكيفية بلوغ املؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمرارية، الشمولية، األرابح، النمو، التوازن.....األداء الكلي:  -

 وينظر إليه أيضا من منظور بطاقة االداء املتوازن. ابعتماد التصنيف الوظيفي يف تقييم وظائف املؤسسة: اجلزئياألداء  -
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 معيار طبيعة األداء:  

األداء املادي امللموس الذي تقدمه املؤسسة للمجتمع وأصحاب املصلحة، وهناك عدة مؤشرات لقياسه مثل : داء االقتصادياأل -

 )29ص ، 2009 (عبد الرضا �صر حمسن املالك،. وز�دة املبيعاتحتسني اإلنتاجية 

ترمجة ملا تقدمه املؤسسة للمجتمع الذي تنشط فيه، لرتسيخ قيم اجتماعية تتعلق ب: حتسني حياة الفقراء : األداء االجتماعي -

(السلسلة للمجتمع.  تقدمها  املؤسسةوالزابئن وعائالهتم، توفري الفرص ملختلف شرائح اجملتمع، وحتسني جودة  املنتجات اليت 

 )1ص، 2006التوجيهية لألداء االجتماعي، 

"مدى كفاءة النشاطات والعمليات اليت تقوم هبا املؤسسات سواء بشكل إجباري أو اختياري من شأ�ا منع األضرار  :داء البيئياأل -

، 2010(عبد الرزاق قاسم شحادة، . اخلدمية أو التخفيف منها"البيئية أو االجتماعية الناجتة عن نشاطات املؤسسة اإلنتاجية أو 

 )283ص

 :45ص ،2011جنوى عبد الصمد ،  حيياوي إهلام،( املعيار الوظيفي(  

األداء املايل يعترب ميدان أساسي يستخدم يف عملية التحليل الداخلي للمنظمة، فهو يعترب مؤشرا مهما يف حتديد داء املايل: األ -

 ؛ الكلي للمنظمةمستوى األداء 

يعرف على أنه مدى كفاءة و فعالية وظيفة اإلنتاج أي مدى بلوغها ألهدافها (ز�دة اإلنتاج كمية وجودة،  األداء اإلنتاجي: -

 تخدام األمثل للموارد اإلنتاجية.ختفيض مدة و تكاليف اإلنتاج) من خالل االس

التسويق، أي مدى بلوغها ألهدافها (رقم األعمال، احلصة السوقية، عرف على انه مدى كفاءة و فعالية وظيفة  داء التسويقي:األ -

 ). حتقيق رغبات الزابئن و إرضائهم، ختفيض تكاليف التسويق......، من خالل االستخدام األمثل ملواردها البشرية، املالية، املادية

املستوى الذي حيققه الفرد العامل عند قيامه بعمله من حيث كمية وجودة العمل املقدم من طرفه، فهو اجملهود  األداء البشري: -

 الذي يبذله كل من يعمل ابملؤسسة من منظمني، مديرين ومهندسني. 

ملوردين، احلصول على املواد يتمثل هذا األداء يف قدرة وظيفة التموين على حتقيق درجة عالية من االستقاللية عن ا األداء التمويين: -

جبودة عالية و يف اآلجال احملددة و بشروط مرضية، احلصول على آجال تسديد املوردين تفوق اآلجال املمنوحة للزابئن و حتقيق 

 استغالل جيد ألماكن التخزين. 

 

116



 �قتصادية الشر�ات أداء تحس�ن �� �جتماعية املسؤولية مساهمة                                   بنشوري �سيبةأ.   - فهيمة بورو�ةأ.  – مليكة عال��د. 

 

 
 

 داءالنماذج احلديثة لقياس وتقييم األ .3

 مقاييس أ�ا إذ احلديثة، للمؤسسات احلقيقي األداء عن متكاملة صورة إعطاء على قادرة التقليدية األداء ومقاييس أدوات تعد مل

 على لزاما أصبحاألعمال  بيئة يف السريعة تطوراتلل نظراو  كايف، ليس وهو فقط، النشاط يف احملقق الربح على تركز حبتة مالية

 طاهر ، ومن أهم هذه النماذج:(أفضل قرارات اختاذ على قادرين ليكونوا مالية وغري حمدثة ومعلومات مقاييس إىلاللجوء  املسريين

 Claude Alazard and Sabine(و  )492، ص2009، إدريس صبحي دمحم وائل  الغاليب، منصور حمسن

Separi, 2010, p552( 

 ؛)يركز على األطراف الذين هلم أتثري على املؤسسة( منوذج أصحاب املصاحل 

 ؛)ومعلومات أساسية (خريطة من جداول أو رسومات بيانية خمتلفة ملؤشرات منوذج لوحة القيادة 

   منوذج ال يقتصر فقط على املؤشرات املالية بل �خذ يف احلسبان مؤشرات منوذج جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية )

 ؛أخرى ختص البيئة، املستهلك واملنافس، أداء العاملني،...إخل )

   سرتاتيجية من خالل أربعة منظورات املايل، الزبون، العمليات، النمو و عمل يصف االإطار ( األداء املتوازنمنوذج بطاقة

 ؛)التعلم

  مؤشرات أداء حديثا كنموذج يساعد املؤسسات على تقومي أدائها وفقا لثالثة أبعاد هامة  ظهر :منوذج التقارير الثالثية

وذلك من خالل  JOHN ELKINGTON من طرف الباحثمفهومه ور ، وقد طٌ بيئيو  اجتماعي، أداء اقتصادي

والذي من خالله أوضح أنه  ،" CANNIBALS WITH FORKS " لكتابه املعنون ب 1997إصداره سنة 

لكو�ا مل تعد ، ةقتصادينتائجها االبعلى املؤسسات أن أتخذ بعني االعتبار نتائجها البيئية و االجتماعية بنفس درجة اهتمامها 

إىل التفكري يف املشروع االقتصادي ليس فقط من املنظور التجاري  هتاهو األمر الذي دفع إدار و  يا�ت اقتصادية فقطكجمرد  

ولكن أيضا من املنظورين االجتماعي والبيئي، وعليه فإن الفكرة األساسية اليت تكمن وراء ظهور مفهوم التقارير الثالثية عن 

ات تتمثل يف أن األداء املايل مل يعد هو احملدد الوحيد لوضع املؤسسة يف السوق أو نتائج األعمال عند تقومي أداء املؤسس

ملستوى جناحها عموما، بل يتعني عليها االستجابة للمطالب اخلاصة بتوفري املزيد من املعلومات عن اآلاثر االجتماعية والبيئية 
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واخلارجية والكمية والنوعية والتقنية والبشرية ، ومات الداخليةألنشطته، حيث يتطلب تقييم األداء رؤية شاملة للرتابط بني املعل

 )11-10، ص ص مراد كواشي( .واملالية



تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية وتوضيح مردودها جتاه الدولة،  على الشركات وظروف املنافسة متطلبات النجاح  اتتغري فرضت 

 Tripleوالعمل وفق منوذج التقارير الثالثيةهذا املفهوم تبين اجملتمع والبيئة اليت تعمل هبا، وابت تقييم أداءها بناءا على 

Bottom Line وصوال لألداء الشامل.   يتعدى األداء االقتصادي واملايل 

 دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني األداء االقتصادي  -3-1

من خالل األرابح  عود ابلنفع على املؤسسة وحميطهااملسؤولية االجتماعية هي مبثابة استثمار طويل األمد يأن أثبتت الدراسات 

نع القرار وابلتايل ز�دة إنتاجيتهم اليت حتققها بسبب ز�دة والء عماهلا جتاهها بفضل حتسن ظروف العمل وز�دة مشاركتهم يف ص

وكذا حتسن مسعة املؤسسة لدى أصحاب املصلحة وابلتايل فرصة اكرب للحصول على رؤوس األموال وتسهيل تكاليف اإلقراض، 

املتحدة مؤمتر األمم (. وز�دة إنتاجيتها ومبيعاهتا وتوسع حصتها  وتنافسيتها السوقية مما ينعكس إجيااب على أدائها االقتصادي

 )82، ص2004، للتجارة والتنمية

 دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني األداء االجتماعي -3-2

يف اآلونة األخرية تزايد  رغبات اجملتمع، وقدللموازنة بني أهدافها وأهداف و  شركاتصبح األداء االجتماعي مهم أيضا سعيا من الأ 

 مسؤوليتها جتاه اجملتمع وأن يكون هلا دور أكرب من جمرد اإلنتاج وحتقيق األرابح، حيث تصاعدت أتثريات اجملتمع هااملطالبة بتحمل

فرغم أن هدفها األساسي اقتصادي، لكن ال مينع أن يؤخذ يف  مزيدا من األدوار االجتماعية، شركاتوضغوطاته ألن يكون هلذه ال

على مبضمونه الرحبي واجلانب االجتماعي مبضمونه األخالقي لتحقيق منو اقتصادي  االعتبار التوازن بني اجلانب االقتصادي

شركات يقلل من املخاطر املؤثرة على صحة وأمن ن للمسؤولية االجتماعية للفالتطبيق املتواز  املستوى االسرتاتيجي للمؤسسة،

حتسني أدائها اجملتمع، إىل متتني العالقة بينها وبني يؤدي  االعامة يف جمال محاية املستهلك، ...، مم االنسان واجملتمع، حتسني صورهتا

طاهر حمسن منصور الغاليب ( . خمتلف أصحاب املصاحل: عاملني، مسامهني، زابئن ومستهلكني، جمتمع، بيئة.... االجتماعي جتاه

 )101-99ص -، ص2008، صاحل مهدي حمسن العامري، 
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 األداء البيئي دور املسؤولية االجتماعية يف حتسني  -3-3

 دور أيضابل إن األداء البيئي له واالجتماعي فحسب  من خالل أدائها االقتصاديللمؤسسة أن حتسن صورهتا ومسعتها ال ميكن 

جل االلتزام ومن أ، فاالهتمامات البيئية وااليكولوجية تعترب من الركائز واملفاتيح األساسية للمسؤولية االجتماعية، يف حتسني ذلك

ملا ستحققه من منافع قل أتثري بيئي، لية التقليدية لتكون أكثر توجه وأسؤوليتها البيئية، جيب على املؤسسة تغيري طرقها العمأكثر مب

وقد وجدت بيئية جراء ذلك منها: محاية األنظمة البيئية الطبيعية، استخدام كفؤ للموارد الطبيعية، تقليل كمية النفا�ت، ...إخل، 

 وهو ماأن إنشاء نظام لإلدارة البيئية هو أفضل أساس ألداء بيئي جيد هلا،  املتبناة للمسؤولية االجتماعيةشركات العديد من ال

 )Mohammed Belal Uddin and All, 2008, p p 206-207( يساعد يف حتسني أدائها البيئي.
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االقتصادية  على اختالف أنواعها تواجه عدة شهد العامل خالل السنوات األخرية تغريات وتطورات عديدة جعلت املؤسسات 

، عاملية املنافسة وشدهتا، األزمات االقتصادية واملالية وغريها، مما أوجب عليها ضرورة التكيف والتأقلم ولوجيحتد�ت كالتطور التكن

كني، العاملني، شركاء عمقا مع املستهل حنو بناء عالقات اسرتاتيجية أكثر سعيهاجهودها و ، وذلك مبضاعفة مع هذه التغريات

حىت تتمكن من املنافسة والبقاء يف السوق، حيث أصبح تقييم أداء هذه واجملتمعات احمللية واملستثمرين دعاة محاية البيئة العمل، 

املؤسسات يتعدى األداء االقتصادي واملايل إىل بيان مقدار ما سامهت به تلك املؤسسات يف نطاق االهتمام ابلنشاط االجتماعي 

 فاملؤسسة الناجحة هي اليت تستطيع وضع إسرتاتيجية تراعي من خالهلا املصاحل االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع، والبيئي،

فهذا األخري هو البيئة اليت تنشط هبا املؤسسة وبقاؤها مرتبط ببقائه، واجلدير ابلذكر التداخل بني أنواع األداء الثالث فال ميكن 

ء مايل جيد إذا كانت املؤسسة ال تراعي احمليط االجتماعي والبيئة احمليطة هبا، كما أنه من غري املنطقي الرتكيز على احلديث عن أدا

ولقد  األداء االجتماعي وإمهال األداء املايل وحتقيق األرابح وابلتايل ينهار هيكلها املايل أمام منافسيها ولو على املدى الطويل،

وبيئتها على املدى  أهداف املسؤولية االجتماعية للشركات  سيكون هلا أتثري على استدامة الشركة أثبتت الدراسات أن حتقيق

 الطويل، وعلى حتسني أنواع األداء الثالث هلا االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أي على  أدائها الشامل ككل.
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تناول الباحث يف هذه الصحائف حرف عطف مث، ابتداء من تعريفه لغة واصطالحا، وعدد وروده يف القرآن الكرمي من خالل السور 

واآل�ت. ركز الباحث على داللة حرف مث وخصوصية القرآن الكرمي يف استعماله ويتمثل يف: عطف مرحلة أبخرى خمتلفة ومتغايرة عن 

 ة الزمنية. سابقتها بغض النظر عن الفرت 

 ومر آب�ت سورة النساء هبا حرف مث وفسرها تفسريا وفق ما ذهب إليه، وذكر بعده بعض أمثلة لتأكيد نظريته. 

جزئية معينة من القرآن الكرمي وتتمثل يف حرف مث وداللته وما حيمل من معان  حوليف إطار تفكري بناء  جاء  يعترب الباحث أن البحث

أتمل النظر يف اآل�ت اليت هبا حرف مث وكيف من جهة، ومن جهة أخرى يدعو إىل نقد بناء يف تفاسري القرآن الكرمي قدميا وحديثا و

رت،  مع دعوة مفتوحة للمهتمني من العلماء يف اجملاالت املختلفة العلمية والتأرخيية واالجتماعية... ليبحثوا يف آ�ت القرآن الكرمي  ُفسِّ

 وما ذكره من مراحل يف شىت جماالت. 
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منها  احلمد هلل الذي أكرمنا بنعمة اإلسالم  وأنزل علينا القرآن الكرمي وفيه آ�ت بينات ألوىل األلباب ليدبروها ويتفكروا فيها ويستنبطوا

لعظات والعرب والصالة والسالم على أشرف خلق هللا نبينا ورسولنا دمحم وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل األحكام واحلكم وا

 يوم الدين.

إن بالغة القرآن الكرمي وبيانه وفصاحته تفوق خيال بشر مقصرين وكلما تعلموا شيئا عن كتاب هللا يفتح هلم آفاق جديدة وميادين 

م ويف الوقت نفسه حيفزهم للبحث والتفكر واستخراج األحكام واحلكم من كنوز هذه املعجزة اخلالدة، ومن هذا واسعة ليدركوا حمدوديته

 أسأل هللا التوفيق والسداد وأعوذ به من الشيطان الرجيم . القبيل حبثي حول خصوصية القرآن الكرمي يف استعمال حرف مث.
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 سبب اختيار املوضوع

توا مبثل القرآن الكرمي فعجزوا، وحتداهم بعشر سور مثله فعجزوا، وحتداهم بسورة واحدة فلم �توا ولن �توا حتدى هللا اإلنس واجلن أن �

مبثل سورة واحدة من مثله.  �تواولو تعاونوا واستعانوا بكل تكنلوجيا احلديثة من حمركات البحث وما يشاؤون من احلواسيب لن 

يوم ويتثبت حقيقة نزول القرآن الكرمي من عند رب العاملني سبحانه وتعاىل. وقد أشكل  التحدي قائم وعجز الثقلني يزداد يوما بعد

علّي يف بداية حفظ القرآن الكرمي استعمال القرآن الكرمي للحروف عموما وحروف العطف خاصة، ومع مرور الزمن اتضحت هذه 

ِإْذ َمتِْشي ُأْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناَك ِإَىل  ﴿املسألة وزال معظم اللبس. وأاثر دهشيت قوله تعاىل من سورة طه 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتوً� فـََلِبْثتَ  نُـَها َوَال َحتَْزَن َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّيـْ َت َعَلى َقَدٍر َ�ُموَسى  ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْديََن ُمثَّ ِجئْ أُمَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْ

حيث بني سبحانه حياة موسى عليه السالم مفصلة وبشكل   -) وسوف أتطرق لتفسريها يف املبحث الثالث40(سورة طه:  ﴾ )40(

واضح يف آية واحدة ابستعمال حروف العطف، وختم حبرف مث. وراودين سؤال طويال: ملاذا مل يستعمل الواو أو الفاء هنا كما سبق يف 

 ية نفسها؟ وكانت هذه بداية البحث عن استمال القرآن الكرمي حلرف مث، حىت توصلت إىل نتيجة أوضحها يف هذه األوراق. اآل

 أمهية املوضوع 

إن أمهية املوضوع من أمهية ما يتعلق به وهو كتاب هللا تعاىل، ويكفيه أمهية، ونزيد أن حروف العطف يف العربية حمصورة وحمددة 

من العطف والرتتيب والرتاخي، إال أين اقتنعت بعد استقراء  -كما يقول املفسرون  -ها (مثّ) و�يت يف كتاب هللا يف ابهباالدالالت، ومن

يف كتب التفسري واللغة ومتابعتها يف آ�ت القرآن الكرمي أن هللا تعاىل خص هذا احلرف للعطف والرتتيب وعطف مرحلة مبرحلة متغايرة 

وهي آ�ت  -ة بينهما طالت أم قصرت. وهذا األمر يستدعي مراجعة تفسري اآل�ت اليت فيها حرف مثعنها بغض النظر عن الفرت 

 ومن  َمثّ تفسريها جمددا مع استنباط األحكام منها وفق هذه الداللة حلرف مث. -حمدودة

 أهداف البحث 

 اثبات خصوصية القرآن الكرمي يف استعمال حرف مث. -

 الكرمي. دراسة ورود حرف مث يف القرآن -

 متابعة حرف مث وداللته يف سورة النساء أمنوذجا. -

 ضرب األمثلة على دقة استعمال القرآن هلذا احلرف وأنه ال حيل حمله حرف آخر. -

استدعت طبيعة البحث املشارك يف هذا املؤمتر  أن ال يطول  وأن يكون حمدود الصحائف ولذا قسمته إىل املقدمة وثالثة مطالب 

 وخامتة. 
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 تعريف حرف مث 

ته تناول أصحاب املعاجم حرف مث يف اببه وأصله الثالثي (ث م م) وذكروا أن الفعل َمثَّ ومنه مثمُت الشيء أُمثُّه ابلضم َمثًّا إذا أصلح

أي قبضة من حشيش، أو أطراف شجر بورقة يغسل به  ورمته، ومنه الُثمام: نبت صغري له خوض أو شبيه ابخلوض. ويقال: الثُّمَّة

وتناولوا ُمثَّ املضمومة بلغات فيها ودالالهتا مستشهدين ببعض األبيات   1شيء... وذكروا َمثَّ املفتوحة ومعناه هناك، ظرف املكان.

 الشعرية وببعض اآل�ت القرآنية على ما ذهبوا إليه. وموجز كالمهم: 

  2تيب والرتاخي مبهلة.إنه حرف عطف يدل على الرت  -

  3وقال صاحب العني: "حرف من حروف النسق ال تشّرِك ما قبلها مبا بعدها، إال أ�ا تبني اآلخر من األول." -

وذكر املرادي يف مطلع كالمه عن حرف مث قوال خمالف خلليل حيث قال: "حرف عطف، يشرك يف احلكم، ويفيد الرتتيب مبهلة.  -

  4آذنت أبن الثاين بعد األول مبهلة." فإذا قلت: قام زيد مث عمرو،

وينقل عن الفراء أبن حرف مث  يقع  يف عطف املتقدم ابلزمان، اكتفاء برتتيب اللفظ. وعلى هذا استشهدوا مبثل قولك: بلغين ما  -

 صنعت اليوم، مث ما صنعت أمس أعجب. وأيضا  بقول الشاعر: 

 جدهمث قد ساد قبل ذلك إن من ساد مث ساد أبوه 

 5على أن املقصود بثم ترتيب األخبار، ال ترتيب الشيء يف نفسه، وهذا قول من رأى أنه يفيد ترتيب الذكر أو اإلخبار.

�قش املرادي مسألة كون حرف مث يف ابتداء، وأورد هذا القول ودليلهم، مث ختم النقاش بقوله:  "وال تصح كو�ا حرف ابتداء.  -

 6لى مجلة كما تعطف مفردا على مفرد."وإمنا هي حرف عطف، تعطف مجلة ع

هـ)، التحقيق: عبد احلميد اهلنداوي، دار الكتب  170ينظر: كتاب  العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري (ت:    1
املرتضى . وينظر: اتج العروس من جواهر القاموس ، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق 2/260م  (مادة ث م م )   2003 -هـ  1424،  1العلمية، ط

 .7639هـ)،  طبعة الكويت ، ص 1205الزبيدي(ت: 
هـ)، التحقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم 393ينظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفرايب (ت:   2

 . 7639ي ، ص . وينظر اتج العروس ، الزبيد1/74م،  مادة: (ث م م)    1990، 4للماليني،  ط
 7639. وينظر: اتج العروس، الزبيدي، ص2/260العني، اخلليل بن الفراهيدي     3
هـ)، التحقيق: د. فخر الدين قباوة وغريه، كار الكتب العلمية، 749اجلىن الداين يف حروف املعاين، بدر الدين حسن بن أم قاسم املرادي املصري (ت:   4

 .426، ص: م1992 -هـ1413، 1لبنان، ط -بريوت
 .427ينظر: اجلىن الداين، املرادي،  5
 .432اجلىن الداين، املرادي، ص:    6
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كة، ومن ذكر أصحاب املعاجم يف مث أربع لغات: ُمثَّ، وُفمَّ إببدال الثاء فاء، ُمثَّْت بتاء التأنيث الساكنة، وُمثََّت بتاء التأنيث املتحر  -

 ذلك قول الشاعر: 

  1"ُمثََّت جئُت حيًة أصّما      أرقَم َيسقي من يُعادي الُسّما"

 القول أبن ما سبق من آراء أ�ا  تعريفات مث اصطالحا.وميكننا 

والذي أميل إليه بعد استقراء يف كتب التفاسري وكتب اللغة يف تعريف حرف مث أن نقول: إن حرف  مث اسُتخدم يف القرآن الكرمي  

استخداما خاصا يف العطف حبيث يعطف مرحلة مبرحلة أخرى متباينة يف احلكم أو املضمون أو املكانة أو احلال أو الصفات... ولو 

 عدا تعلقها ابهلل سبحانه وتعاىل.  ما-من غري قصد مهلة زمنية

وهو قريب من قول خليل بن أمحد: "ال تشّرِك ما قبلها مبا بعدها". وقول أيب حيان األندلسي يف سياق تفسريه لقوله تعاىل: (مث جعل 

 2منها زوجها) "فعطفها بثم على اآلية األوىل للداللة على مباينتها، فضال ومزية."

 إحصائيات ورود حرف مث يف القرآن الكرمي 

 آية وتفصيل ذلك كما يلي:  294مرة يف  331سورة،  70ذكر حرف مث يف كتاب هللا تعاىل يف 

سورة : ص، الزخرف، األحقاف، الفتح، احلجرات، النجم، الواقعة، احلشر، املنافقون، التغابن، امللك، املعارج،  22وورد مرة واحدة يف 

 نبأ، النازعات، االنفطار، الربوج، األعلى، الغاشية، البلد، التني والتكاثر.املرسالت، ال

 سور: الرعد، القصص، لقمان، الدخان، دمحم، اجلمعة، املطففني والتكاثر. 8وورد مرتني يف 

 سور أيضا: األنفال، األحزاب، سبأ، فصلت، اجملادلة، احلاقة ونوح. 8وورد ثالث مرات يف 

مرات  يف سورتني مها:  5وورد   سور اتلية: مرمي، النور، الشعراء، العنكبوت، فاطر، الصافات، القيامة وعبس. 8وورد أربع مرات يف 

 8وورد  مرات يف سورتني مها: طه وغافر. 7وورد  سور: يوسف، اإلسراء، الكهف والسجدة. 4مرات يف  6وورد  اجلاثية واملدثر.

 12سور  3وورد يف  مرة يف سورتني مها: النساء والتوبة.11وورد  مرات. 9رة املؤمنون ورد ويف سو  مرات يف سورتني مها: املائدة وهود.

مرة. وورد يف سورة  22وورد يف األنعام  مرة.  17وورد يف سورة يونس  مرة. 13وورد يف النحل واحلج  مرة:  آل عمران، الروم والزمر.

 مرة. 25البقرة 

  

 . 7639، واتج العروس، الزبيدي، 432، واجلىن الداين، املرادي، ص: 1/74، وينظر: الصحاح، اجلوهري، 2/260العني، اخلليل الفراهيدي،    1
 –هـ)، صدقي دمحم مجيل، دار الفكر 745سف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (ت: البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان دمحم بن يو    2

 .9/185هـ  ،  1420بريوت، الطبعة: 

                                  

127



 خصوصية القرآن الكر�م ��  استعمال حرف ثّم                                 سلور اشر�تشد. 

 

 
 ة واحدة فجاء على النحو التايل: هذا من حيث ورودها، وأما تكراره يف آي

، سورة األعراف: 2، سورة األنعام: 93و 71، سورة املائدة: 260سورة وهي: سورة البقرة:  13آية من  18تكرر مرتني يف  -

، سورة 14، سورة املؤمنون: 37، سورة الكهف: 119، سورة النحل: 71و 70و 34، سورة يونس: 36، سورة األنفال: 11

 . 20وسورة احلديد:  26، سورة اجلاثية: 11، سورة فاطر: 54و 11الروم: 

 40، سورة الروم: 60، سورة األنعام: 137، سورة النساء: 28آ�ت من السور التالية: سورة البقرة:  5وتكرر ثالث مرات يف  -

 .21وسورة الزمر: 

 . 67و سورة غافر:  5وتكرر مخس مرات يف آيتني مها: سورة احلج:  -

 .16-13وتكرر يف مطلع مخس آ�ت من سورة املؤمنون:  -

 .23-20وتكرر يف مطلع أربع آ�ت متتالية من سورة املدثر:  -

 .22-20وتكرر يف ثالث آ�ت متتالية من سورة عبس:  -
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وسوف أتطرق يف هذا املطلب إىل حرف مث يف  آ�ت سورة النساء وأطرح وجهة نظري يف تفسريها وفق داللة حرف مث الذي اخرتته 

لنتفكر يف آ�ت هللا تعاىل من زاوية خمتلفة وبتفكري جديد، ولكن يف حدود ضوابط اللغة العربية ووفق العقيدة الصحيحة لعلنا نكشف 

سلوب القرآن الكرمي ودالالته املتعددة. وابخلط املتوازن نعيد القراءة املتأنية للتفاسري ابملأثور  وابلرأي   قدميها جانبا يسريا من جوانب أ

وحديثها قراءة نقدية بناءة وفق مفهوم داللة حرف مث، لعلها توصلنا إىل اكتشافات جديدة ملراحل خلق السماوات واألرض، وخلق 

 -به من طاعة ومعصية، ومراحل عودته إىل ربه بعد مماته يف الدنيا وحىت دخوله إما اجلنة وإما النار اإلنسان، ومراحل حياته وما مير

نسأل هللا السالمة.  ويف املطلب الثالث سأمر ببعض اآل�ت اليت يتضح فيها هذا املفهوم للتفكري يف اآل�ت القرآنية من جهة ومن 

 فسري حرف مث يف كتاب هللا تعاىل. جهة أخرى التعرض ابلنقد البناء ملا سبق من ت

 1اآل�ت اليت هبا حرف مث يف سورة النساء وتفسريهابعض  

 آ�ت وهي:  8موضعا يف 11وقد ذكر� أن حرف مث ورد يف سورة النساء يف 

َا التـَّْوبَُة َعَلى اهللَِّ لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن ﴿  ﴾ )17َقرِيٍب فَُأولَِئَك يـَُتوُب اهللَُّ َعَلْيِهْم وََكاَن اهللَُّ َعِليًما َحِكيًما (ِإمنَّ

َمْت أَْيِديِهْم ُمثَّ َجاُءوَك َحيِْلُفوَن اِبهللَِّ ِإْن أََرْدَ� ِإالَّ ﴿ ُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدَّ َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َفَال ﴿ ﴾)62ِإْحَساً� َوتـَْوِفيًقا ( َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

ُدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِ  نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ ْد ِيف ﴿ ﴾ )65يًما (َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف َسِبيِل اهللَِّ جيَِ

َكاَن اهللَُّ َغُفورًا َرِحيًما َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَىل اهللَِّ َوَرُسولِِه ُمثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اهللَِّ َو  اْألَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمنْ 

ِد اهللََّ ﴿ ﴾ )100( َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو ِإْمثًا ُمثَّ يـَْرِم بِِه ﴿ ﴾ )110َغُفورًا َرِحيًما ( َوَمْن يـَْعَمْل ُسوءًا أَْو َيْظِلْم نـَْفَسُه ُمثَّ َيْستَـْغِفِر اهللََّ جيَِ

هللَُّ لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا ملَْ َيُكِن ا﴿ ﴾ )112بَرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتاً� َوِإْمثًا ُمِبيًنا (

َ َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب أَْن تـُنَـّزَِل َعَلْيِهْم ِكَتااًب ِمَن السََّماِء فـََقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَـَر ِمْن َذِلَك فَـ ﴿  ﴾ )137لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيًال ( َقاُلوا أَرَِ� اهللَّ

َنا ُموَسى ُسْلطَ َجْهَرًة فََأَخَذتْـُهُم الصَّاِعَقُة ِبظُ   ﴾ )153اً� ُمِبيًنا (ْلِمِهْم ُمثَّ اختََُّذوا اْلِعْجَل ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم اْلبَـيَِّناُت فـََعَفْوَ� َعْن َذِلَك َوآتـَيـْ

ية ابعتباره حرف عند العودة إىل كتب التفسري ابملأثور منها وابلرأي ال جندهم يقفون عند هذا احلرف (مث) ومل يتطرقوا إىل تفسري اآل

عطف ال يشّرِك ما قبله، وما بعده خمتلف ومتباين عما قبله. وإن ذكر أحد شيئا من الرتاخي يف مث سرعان ما  ينتقل إىل تفسري الكلمة 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -عبد هللا بن عمرو، عن النيب بعده (مث يتوبون من قريب) ويشرح ابب التوبة مستدال حبديث  قال: "إن هللا عز  - َصلَّى اهللَّ

 إىل ما يقارب من عشر صحائف. سوف أتطرق إىل بعض آ�ت سورة النساء نظرا لتقييد صحائف البحوث  1
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ويكملون احلديث عن معاين كلمة (عن قريب) مثل البغوي حيث قال: {ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب}  1وجل ليقبل توبة العبد ما مل يُغرِغر".

: اْلَقرِيُب: أَْن يـَُتوَب ِيف ِصحَِّتِه قـَْبَل َمَرِض َمْوتِِه، َوقَاَل ِعْكرَِمُة: ِقيَل: َمْعَناُه قـَْبَل أَْن حيُِيَط السُّوُء ِحبََسَناتِِه فـَُيْحِبُطَها، َوقَاَل السُّدِّيُّ َواْلَكْلِيبُّ 

ووقفت يف تفسري حميي الدين درويش يذكر حرف مث قائال: "(ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن   2قـَْبَل اْلَمْوِت، َوقَاَل الضَّحَّاُك: قـَْبَل ُمَعايـََنِة َمَلِك اْلَمْوِت.

 3عطف لإلشعار أبن التوبة جاءت متأخرة ولكنها قبلت على كل حال قبل وقت االحتضار ومعاينة املوت،"َقرِيٍب) مث حرف 

مث: إن الذين يعملون السوء جبهالة منهم ال يعلمون عاقبَة السوء، أو ال يدركون َمن عصوه حينها، وال رف ومعىن اآلية وفق تعريفي حل

يتصورون ما فاهتم من خري بسببها، مث تغري حاهلم وأصبحوا واعني لذنبهم ومعصيتهم لرهبم وخوفهم من املوت على املعصية ورغبتهم يف 

ا عن سابقه وهم يف مرحلة خمتلفة متغايرة عن سابقتها فال جيمع بني املعصية والتوبة بل رمحة رهبم وجنته... وهذا احلال خمالف متام

يفصل بينهما وال يتأتى ذلك إال حبرف مث. وقوله (من قريب) يدل على أن التوبة مل تتأخر وهذا ظاهر اللفظ، ويشمل بقية حياة 

 اإلنسان قبل مماته، كما أشار املفسرون. 

َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا أَْو ﴿عطف بثم بني الذنب والتوبة أو االستغفار  كما ورد يف يف سورة النساء من قوله تعاىل: ويف هذا السياق من ال

ِد اهللََّ َغُفورًا َرِحيًما ( مث  فمرحلة املعصية ال جتتمع مع مرحلة التوبة، بل يفصل بينهما حبرف ﴾ )110َيْظِلْم نـَْفَسُه ُمثَّ َيْستَـْغِفِر اهللََّ جيَِ

تدل الذي يفيد ذلك املعىن من مغايرة احلال. إن اآل�ت الكرمية واألحاديث النبوية اليت تدعو إىل التوبة واالستغفار وحتبب العبد إليهما 

ىل يف داللة قاطعة أن الذنب ال يُغفر قبل التوبة واالستغفار ويبقى يف ميزان سيئاته يوم القيامة وقد جير اإلنسان إىل النار كما قال تعا

ِيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه سورة الفرقان: (خيلد فيه) ويف احلديث النبوي جند دليال قاطعا للفصل بني الذنب واإلميان فَعْن َأِيب ُهَريـْرََة قَاَل: قَاَل النَّ 

ُهَو ُمْؤِمٌن ، َوَال َيْشَرُب ِحَني َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالتـَّْوبَُة َمْعُروَضٌة ِحَني يـَْزِين َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوَال َيْسرُِق ِحَني َيْسرُِق وَ َال يـَْزِين الزَّاِين َوَسلََّم: 

بـَْعُد .
وقبل هذا احلديث نالحظ هذا املعىن يف قوله تعاىل: (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا)  مما يدل داللة واضحة أن  4

 خمتلفة متباينة. الذنب والفسق ال جيتمعان  مع التوبة، فحالتهما

والصحيح عن  5/322،   4253رقم احلديث:  م، 2009 -هـ1430، 1دار الرسالة العاملية، ط التوبة،ابب ذكر  -أبواب الزهد  -سنن ابن ماجه    1
هـ)، واجمللدات من الثاين عشر، إىل 385عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن عن أبيه عن مكحول.  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، الدارقطين (ت: 

  .(150 / 13) هـ: 1427، 1الدمام، ط –ن دمحم الدابسي، دار ابن اجلوزي اخلامس عشر، علق عليه: دمحم بن صاحل ب
هـ)، حققه وخرج أحاديثه دمحم عبد هللا النمر 510تفسري البغوي، حميي السنة، أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي (املتوىف:  -معامل التنزيل يف تفسري القرآن   2

 .2/184م،  1997 -هـ  1417، 4سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط -عة ضمريية عثمان مج -
 -سورية ، (دار اليمامة  -محص  -هـ)، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية 1403إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش (املتوىف :    3

   2/182هـ،  1415،  4بريوت) ط -شق دم -بريوت) ، ( دار ابن كثري  -دمشق 
  -. وصحيح مسلم 8/164  ،6810ابب إمث الز�ة، دار طوق النجاة ، رقم احلديث:  -كتاب احلدود وما حيذر من احلدود   -صحيح البخاري    4

 .1/54،   57ابب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون دار إحياء الرتاث العريب،  رقم احلديث  -كتاب اإلميان 
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فهنا حرف مث يفصل بني مرحلة  ﴾)112َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو ِإْمثًا ُمثَّ يـَْرِم بِِه بَرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتاً� َوِإْمثًا ُمِبيًنا (﴿وأما قوله تعاىل: 

سدها وهي رمي الربيء بذنب مل يقرتفه، ومنها ما اخلطيئة واإلمث وبني ما هو أعظم منه وليس من جنسه و مرتبته متقدمة لتفاوت مفا

ئ ورد فيه قصة البقرة املشهورة  يف سورة البقرة حيث أشار هللا تعاىل على عظم هتمة الربيء وأحىي القتول ليخرب من القاتل وابلتايل يرب 

 املظلوم. 

تهم أمام جمتمعه، وأشار النيب إىل خطورة هذا الذنب وأنه يف وإن هذه املعصية ال يغتفر مبجرد التوبة بني العبد وربه بل ال بد من تربئة امل

ْرُك اِبهلِل مرحلة جديدة متقدة يف الطغيان حيث قال يف احلديث عن أيب هريرة �:   َوقـَْتُل  -عز وجل  -"َمخٌْس لَْيَس َهلُنَّ َكفَّاَرٌة: الشِّ

رَاُر يـَْوَم الزَّْحِف، َوميٌَِني َصابِرٌَة يـَْقَتِطُع هِبَا  َماًال ِبَغْريِ َحقٍّ "َواْلفِ   َوبـَْهُت ُمْؤِمنٍ النـَّْفِس بَِغْريِ َحقٍّ 
1 

َمْت أَْيِديِهْم ُمثَّ َجاُءوَك َحيِْلُفوَن اِبهللَِّ ِإْن أََرْدَ� ِإالَّ ﴿ ُهْم ُمِصيَبٌة ِمبَا َقدَّ َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َفَال ﴿ ﴾) 62ِإْحَساً� َوتـَْوِفيًقا ( َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

ُدوا ِيف أَنـُْفِسهم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليمً  نَـُهْم ُمثَّ َال جيَِ جاءت هتان اآليتان الكرميتان يف  ﴾)65ا (َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

وقد  – ملسو هيلع هللا ىلص ومن قبله ومع ذلك يرغبون يف التحاكم إىل الطاغوت سياق احلديث عن  املنافقني الزاعمني اإلميان مبا أنزل على النيب دمحم

هت هلم أن يسلكوا ويتبعوا أمر هللا ورسوله، وينزل عليهم املصائب  -أمروا ابلكفر به وهم الذين يصدون عن النيب بعد الدعوة  ُوجِّ

يف اآلية األوىل صفة املنافقني يصفهم هبا رهبم الذي خلقهم  تجاءيلجؤوا إىل التوبة واالستغفار . و لكي بسبب عملهم، ومل ينتبهوا 

الذي ينزل عليه وحي  -ويعلم سرهم وعالنيتهم وهي أ�م يرتقون يف نفاقهم ومعصيتهم  إىل مرحلة جديدة وهي حلفهم ابهلل أمام رسوله

(إحسا� وتفيقا). وهذا املعىن  نبيال هم كانهدفأم صافية و كانت نية  بعلى أن أن يربروا تصرفاهتم وصدودهم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ...  -السماء

نلتمسه من حرف مث أي مرحلة جديدة متمثلة يف تربئة الكفر واإلعراض عن اإلسالم بكالم مجيل مضمونه نبيل وراق إال أنه ز�دة 

. ومما )10(سورة البقرة:  زادهم هللا مرضا)الكفر على كفرهم، وز�دة مرض على مرضهم كما جاء يف سورة البقرة (يف قلوهم مرض ف

يتضح أن املنافقني يتدرجون يف كفرهم عرب صفات متعددة جتر بعضها بعضا ويرتقون يف مراحلها حبيث يصلون يف �اية املطاف إىل 

سة والتوسع إال أننا هنا نكتفي الالعودة، فال سبيل هلم إىل التوبة. إن موضوع املنافقني وصفاهتم يف القرآن الكرمي ومراحلها جدير ابلدرا

 ابإلشارة.

دور احلكم وأما اآلية الثانية فجاءت موضحة مبدأ اإلميان الذي يتحقق من خالل التحاكم إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرا ، ويف املرحلة بعد ص

 ابطنا ال جيدون يف أنفسهم حرجا وال ضيقا من قضاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هلم.

ولكن تشرتط  -كسرا لرغبتهم إىل التحاكم إىل الطاغوت–ه اآلية تقدم للمنافقني شيئا من األمل من خالل التحاكم إىل النيب وهذ

والتسليم كليا  شرطني أساسيني لتحقيق اإلميان يف هذه اجلزيئة من حياة اإلنسان ومها: االنقياد ملا حكم به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرا وابطنا،

 ).3247، َصِحيح اْجلَاِمع: 2564(حسنه األلباين يف اإلرواء:  5/95اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، صهيب عبد اجلبار،     1
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غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة. وهذا اجلانب الباطين عطف على اجلانب الظاهري حبرف مث ليوضح ا�ما مرحلتان خمتلفتان من 

 1متباينتان متالزمتان يف حتقيق اإلميان.

ُ لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيًال (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا َملْ َيكُ ﴿  ﴾ )137ِن اهللَّ

قبل أكثر من أربعني عاما كلفين إمام املسجد حبفظ هذه اآلية ضمن فعاليات حفلة �اية العام الدراسي ابملسجد، وهذه اآلية هي اليت 

له أي حرف آخر وال جيد مهلة بني اإلميان والكفر شدتين أكثر إىل التفكري عن هذ البحث حيث تكرر حرف مث أربع مرات وحيل حم

والعكس أيضا إال حلظات نقط الشهادتني، ويف غري اآلية للعطف بني أمرين متالحقني يستعمل الفاء، وهنا ال يستقيم املعىن إطالقا. 

صارى الذين برسول مث كفروا ابلذي بعده تكلم املفسرون عن هذه اآلية  مطوال وكان ميلهم إىل أ�ا تتعلق ابألمم السابقة من اليهود والن

الذين كانوا  مث آمنوا أبحدهم بعد ذلك مث كفروا مبن بعده مث ازدادوا كفرا مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص. أرى ذلك بعيدا وغري منضبط ألننا نشهد إسالم

ومعىن اآلية وفق تعريف مث الذي اخرت�ه على النحو التايل: اآلية   ينتمون إىل اليهودية والنصرانية منذ بعثة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص وإىل يومنا هذا. 

أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل َوَمْن  َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبهللَِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي﴿هذه جاءت يف هذا السياق: 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ آَمُنوا ُمثَّ َكَفُروا ُمثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا َملْ  )136 َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا (َيْكُفْر اِبهللَِّ 

ِر اْلُمَناِفِقَني أِبَنَّ َهلُْم َعَذااًب أَلِيًما ( )137ِبيًال (َيُكِن اهللَُّ لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال لِيَـْهِديـَُهْم سَ  ) املؤمنني ابإلميان  136أتمر اآلية ( ﴾)138َبشِّ

) بينهما تتناول أحوال اإلميان والنفاق أو 137) صرحية بذكر املنافقني، فصارت اآلية (138وحتذرهم من الكفر أبركان اإلميان، واآلية (

حبرف مث الذي يفيد معىن عطف املرحلتني املختلفتني املتباينتني التني ال ميكن اإلشراك بينهما حبال من األحوال،  الكفر، وفصل بينهما

 فحالة اإلميان غري حالة الكفر وأحكامهما خمتلفة كليا، ومل يصح ذكرمها يف آية واحدة إال عطفا حبرف مث. ومن املالحظ يف اآلية األوىل

ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا) ويف هذه اآلية ذكر اإلميان مرتني، وذكر الكفر يف اآلية األوىل مرة (َوَمْن َيْكُفْر) وذكر يف هذه اآلية إميانني (َ�أَيـَُّها الَّ 

  2ثالث مرات، فكأنه مقابل لإلميانني وأتكيدا للكفر.

هـ) التحقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، 671مع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد القرطيب (ت: ينظر: اجلا1
وما بعدها،   وينظر: تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي(ت:  5/266م، 1964 -هـ 1384، 2ط

،  وينظر:  أضواء البيان يف إيضاح القرآن 2/347م، 1999 -هـ  1420، 2لتحقيق: سامي بن دمحم سالمة، دار الطيبة للنشر والتوزيع، طهـ)ا774
، 1/245م، 1995-هـ 1415لبنان،  –هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 1393ابلقرآن، دمحم األمني بن دمحم املختار الشنقيطي (ت: 

 ، 5/137هـ، 1418، 2دمشق، ط–ر: التفسري املنري، أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر املعاصر، السور� وينظ
فما بعدها، وينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حمي الدين أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي(ت:  2/434ينظر:  تفسري القرآن العظيم، البن كثري،   2

فما بعدها. وينظر  2/300م، 1997 -ه، 1417، 4يق: عثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، طهـ)، التحق510
 ، 5/317التفسري املنري، الزحيلي، 
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فريق بينهما، ولكن بقيت مسألة أخرى وهي: ميكننا القول أبن املسألة  يف الفرق بني اإلميان والكفر واضحة يف استعمال حرف مث للت

) ما وجه الفصل بني الكفر واالزد�د فيه حيث ُفصل بينهما )137ملَْ َيُكِن اهللَُّ لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال لِيَـْهِديـَُهْم َسِبيًال ( ُمثَّ اْزَداُدوا ُكْفرًاُمثَّ َكَفُروا (

 متباينتني فههنا يكون ابلداللة نفسها، وهي أن الكفر ال يكون اثبتا بل يتحول بثم؟ ما دام مث فيما سبق يدل على الفصل بني مرحلتني

إىل اإلميان اترة وقد يتكرر ألكثر من مرة، وقد يتحول إىل الكفر "املؤكد" الذي ال رجعة منه إىل اإلميان، وهذا الصنف من الناس ما 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال ﴿رة البقرة: يطلق عليهم "املبشرون ابلنار"، وجندهم أصنافا كما يف مطلع سو 

ِإنَّ ﴿وهنا، ويف اآلية من سورة النساء  ﴾)7) َخَتَم اهللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم (6يـُْؤِمُنوَن (

ُ لِيَـْغِفَر َهلُْم َوَال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل ﴿ وقوله تعاىل يف سورة دمحم: ﴾ )168الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكِن اهللَّ

وجندهم أفرادا كأيب هلب، والعاص بن وائل والوليد بن املغرية... وقبلهم فرعون...  ﴾ )34ٌر فـََلْن يـَْغِفَر اهللَُّ َهلُْم (اهللَِّ ُمثَّ َماُتوا َوُهْم ُكفَّا

 ويف مقدمتهم إبليس. فكلهم مبشرون ابلنار بال خالف.

 .وهذه املرحلة من الكفر خمتلفة حكما ومضمو� وحاال عن جمرد الكفر فال تصح العطف عليها إال بثم

وذكر أبو بكر اجلزائري يف هدا�ت اآل�ت تكرار الكفر ثالث مرات هنا " املرتد يستتاب ثالثة أ�م وإال قتل كفراً أخذاً من قوله : { 

 1مث آمنوا مث كفروا } ."

  

 .1/307أيسر التفاسري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري،     1
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نُـَها َوَال ﴿م يف سورة طه قصة سيد� موسى عليه السال  ِإْذ َمتِْشي أُْخُتَك فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه فـََرَجْعَناَك ِإَىل أُمَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْ

َناَك ِمَن اْلَغمِّ َوفـَتَـنَّاَك فـُُتوً� فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل   ﴾)40َمْدَيَن ُمثَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َ� ُموَسى (َحتَْزَن َوقـَتَـْلَت نـَْفًسا فـََنجَّيـْ

إن هذه اآلية تلخص حياة موسى عليه السالم من الوالدة إىل الرسالة وبدقة عالية ابستخدام حروف العطف، وإن كانت القصة معروفة 

 عند اجلميع فنقف عند حروف العطف فقط: 

) العطف ابلفاء ألن موسى مل يبت ليلة واحدة بدون أمه ومل يشرب غري حليبها فقول أخته كان فور فـَتَـُقوُل َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلهُ (

 وصوله إىل بيت فرعون.

نُـَها َوَال َحتَْزنَ ( هللا ) وعودته إىل أمه كانت عند الرضاعة، والواو يف اآلية للعطف ولـتأكيد هلا ابلوعد من فـََرَجْعَناَك ِإَىل أُمَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْ

َنا ِإَىل أُمِّ ُموَسى أَْن أَْرِضعِيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َوَال َختَاِيف َوَال َحتْزَ  ﴿تعاىل الذي ورد يف سورة القصص  ِين ِإ�َّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوأَْوَحيـْ

  .﴾) 7(َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلَني 

 عطف ابلواو تفيد عطف األحداث وال تفيد التعقيب وال سرعة. ) الَوقـَتَـْلَت نـَْفًسا( 

َناَك ِمَن اْلَغمِّ ( ) هنا العطف ابلفاء مباشرة بعد قتله رجال من بين إسرائيل عن غري قصد، فتاب واتب هللا عليه فنجاه فورا ومباشرة فـََنجَّيـْ

 أي أن خيرج من قومه.

 ترتيب وال تعقيب أي مر مبحن متعددة وخمتلفة يف طريقه إىل مدين.) العطف ابلواو بال َوفـَتَـنَّاَك فـُُتو�ً (

العطف ابلفاء للتعقيب  –) عند صربه على ابتالءات استحق اجلزاء فورا وهو أن يلبث يف أهل مدين فـََلِبْثَت ِسِنَني ِيف أَْهِل َمْديَنَ (

 والسرعة. 

تساءلت كثريا ملاذا؟ وملا تبنيت وجهة نظري أن حرف مث تفيد عطف مرحلة ) العطف هنا جاء بثم.  ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َ� ُموَسىمثَّ (

أبخرى متغايرة عن سابقتها حاولت فهم اآلية، ولعل املقصود ابستعمال حرف مث هنا دون  الواو أو  الفاء أن موسى خرج من قومه 

لفة متغايرة عن سابقتها حاال وحكما .... وهللا رجال واحدا منهم مث رجع من مدين رسوال إىل قومه. وهذه بال شك مرحلة جديدة خمت

  1أعلم.

  

، 3هـ)، دار الكتاب العريب، بريوت، ط538ينظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا (ت:   1
 .16/209، وينظر تفسري املنري، الزحيلي، 5/283،   و ينظر  تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،  3/64هـ، 1407
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 اآل�ت املتشاهباتمن 

َتِقُموَن ﴿ َها ِإ�َّ ِمَن اْلُمْجرِِمَني ُمنـْ  ﴾)22(َوَمْن أَْظَلُم ِممَّْن ذُكَِّر آِبَ�ِت رَبِِّه ُمثَّ أَْعَرَض َعنـْ

َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت يََداُه ِإ�َّ َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة أَْن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوقْـرًا وَ َوَمْن أَْظَلُم ِممَّْن ذُكَِّر آِبَ�ِت رَبِِّه فََأْعَرَض عَ ﴿ ِإْن َتْدُعُهْم نـْ

 ﴾)57(ِإَىل اْهلَُدى فـََلْن يـَْهَتُدوا ِإًذا أَبًَدا 

ن احلق مرة ابلفاء ومرة بثم، وداللتهما خمتلفة. وأمامنا تساؤل: تتكلم اآليتان عن حال �س ذكروا آب�ت هبم وُعطف على إعراضهم ع

هل مها قوم متشاهبون يف الصفات واحلال أم ليسوا كذلك؟ أم أننا أمام آيتني دالتني جبواز استبدال حرف العطف الفاء حبرف العطف 

 مث أو العكس؟

 متباينة هلا يف امتحان حقيقي لو مل أجد له خمرجا.يضع ظاهر اآليتني اختياري لتعريف مث وداللتها لعطف املرحلة أبخرى 

وقلت: ما دام حرف مث دلت يف اآل�ت الكثريات على عطف املرحلة أبخرى فال بد من إجياد وجهة نظر يف هذه اآلية أيضا. حرف 

منهم عطفوا ابلفاء وصنف الفاء يفيد التعقيب والرتتيب والسرعة، خبالف مث فما دام سياق اآلية يف العموم حيتمل أن يكون الصنف 

آخر عطفوا بثم لكو�م خمتلفني حاال وحكما. إن آية السجدة تصف املعرضني عن آ�ت هللا بعد تذكريهم هبا أ�م جمرمون ويعدهم 

 ابالنتقام، واآلية من سورة الكهف تصفهم بصفات أخرى وإن كان مصريهم متقاراب. 

–ا آب�ت رهبم وعرفوها وفهموها ورمبا آمنوا هبا مث أعرضوا عنها وارتدوا عن اإلسالم إذا مها صنفان خمتلفان، صنف سورة السجدة ذكرو 

 فإعراضهم عن قصد وفهم ولذلك استحقوا لقب اجملرمني. -إن كانوا قد آمنوا

إىل  وأما صنف سورة الكهف فهؤالء أعرضوا عن آ�ت رهبم فور مساعهم هلا بدون أن يكلفوا أنفسهم فهمها ودراستها بل ابدروا

اإلعراض عنها والكفر هبا، أي مل يستخدموا حواسهم اليت رزقهم هللا إ�ها من مسع وقلب، فاستحقوا أن يوضع عليها أكنة ووقر وأن ال 

 يهتدوا إىل احلق أبدا. وعلى هذا التوجيه يبقى الفاء على اببه ويبقى مث وفق تعريفنا له. وهللا أعلم.
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 لقد توصلت يف هذا البحث إىل نتائج متعددة من أمهها: 

 حرف مث  عند أهل اللغة حرف عطف وترتيب يعطف املفرد على املفرد واجلملة على اجلملة مع الرتاخي. -

 آية،  294مرة يف  331سورة،  70وردت يف القرآن الكرمي  يف  -

استعماال خاصا حبيث يعطف مرحلة مبرحلة أخرى متباينة يف احلكم بعد البحث ومقارنة واالستقراء أجد القرآن الكرمي قد استعمله  -

 ما عدا تعلقها ابهلل سبحانه وتعاىل. -أو املضمون أو املكانة أو احلال أو الصفات... ولو من غري قصد مهلة زمنية

تفسريها وفق هذا التعريف إىل إعادة قراءة كتب التفسري والتدقيق يف تفسريهم اآل�ت هبا حرف مث مع النقد البناء، مث  حاجة -

 املعروض يف هذا البحث من ابب اإلثراء الفكري املعريف. 

استوى) غالبا، (ورد حرف مث يف الغالب للعطف بني مراحل خلق اإلنسان، وخلق السماوات واألرض، وجاء مصاحبا لكلمة   -

راحل اإلميان، ومراحل الكفر، غريها مما جتري عليه وللعطف بني حاالت اإلنسان املتباينة كالكفر واإلميان ، واملعصية والتوبة، وم

 املراحل.

 تكملة اآلية توضح أن الكالم عن األصناف املختلفة املتباينة من الناس. فإنظاهر النص،  يفوإن وقع حرف آخر مكان حرف مث  -
 توصيات البحث: 

أوصي زمالئي الباحثني يف العلوم الشرعية للتوسع يف هذا الطرح ودراسة كل اآل�ت هبا حرف مث، وإثبات ما توصلت إليه يف حبثي  -

 أو نفيه. 

 البحث يف اجلزئيات اللغوية يف القرآن الكرمي ببحوث علمية متعمقة، ومقارنة نتائجها مبا ذهب إليه املفسرون قدميا وحديثا. -

وأوصي املهتمني ابلدراسات التأرخيية واالجتماعية والعلمية ليعيدوا النظر يف اآل�ت اليت هبا حرف مث لعلهم جيدون فيها ما يشبع  -

شغفهم العلمية وما كانوا يبحثون عنه من املراحل يف تطور خلق السماوات واألرض، وخلق اإلنسان وحياته وحاالته بني اإلميان 

 ... ، ومراحل النفاق  ملعصيةوالكفر، والطاعة وا
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 القرآن الكرمي

هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1393ت: (أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، دمحم األمني بن دمحم املختار الشنقيطي  -

 م.1995-هـ 1415لبنان،  –بريوت 

سورية ،  -محص  -هـ)، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية 1403املتوىف : (إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش  -

 هـ.   1415،  4بريوت) ط -دمشق  -دار ابن كثري  (بريوت) ،  -دمشق  -دار اليمامة (

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري،، جابر بن موسى بن عبد لكالم العلي الكبري أيسر التفاسري      -

   م.1990-هـ 1310، 3املنورة، ط

هـ)، صدقي دمحم 745ت: (البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي  -

 هـ  . 1420بريوت، الطبعة:  –مجيل، دار الفكر 

 هـ)،  طبعة الكويت . 1205ت: (روس من جواهر القاموس ، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدياتج الع  -

  .هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع745ت: (تفسري البحر احمليط، ابن حيان ت -

هـ)التحقيق: سامي بن دمحم سالمة، دار 774ت: (تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي -

 م.1999 -هـ  1420، 2الطيبة للنشر والتوزيع، ط

 هـ.1418، 2دمشق، ط–التفسري املنري، أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر املعاصر، السور�   -

تحقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، هـ)، ال1376ت: (تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن �صر السعدي -

 م.2000 -هـ  1420، 1مؤسسة الرسالة، ط

  .اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، صهيب عبد اجلبار -

هـ) التحقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 671ت: (اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد القرطيب  -

 م.1964 -هـ 1384، 2املصرية، القاهرة، ط

هـ)، التحقيق: د. فخر الدين قباوة وغريه،  749ت: (اجلىن الداين يف حروف املعاين، بدر الدين حسن بن أم قاسم املرادي املصري   -

 م.1992 -هـ1413، 1لبنان، ط -كار الكتب العلمية، بريوت

 م.2009 -هـ1430، 1دار الرسالة العاملية، ط هـ)، 273ت: (، ابن ماجه أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين سنن ابن ماجه -
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هـ)، التحقيق: أمحد عبد الغفور عطار، 393ت: (الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفرايب  -

 م.1990، 4دار العلم للماليني،  ط

 .هـ.1422، 1بريوت، ط –جاة دار طوق الن ، دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري،صحيح البخاري -

 .بريوت–اجليل دار  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،  صحيح مسلم ، -

هـ)، التحقيق: عبد احلميد  170ت: (كتاب  العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري  -

 م .2003 -هـ  1424،  1اهلنداوي، دار الكتب العلمية، ط

هـ)، دار الكتاب العريب، 538ت: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا  -

 هـ.  1407، 3بريوت، ط

وخرج هـ)، حققه 510املتوىف: (تفسري البغوي، حميي السنة، أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي  -معامل التنزيل يف تفسري القرآن  -

 -هـ  1417، 4شر والتوزيع، طسليمان مسلم احلرش، دار طيبة للن -عثمان مجعة ضمريية  -أحاديثه دمحم عبد هللا النمر 

 م.1997

هـ)، التحقيق: عثمان مجعة ضمريية وسليمان 510ت: (معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حمي الدين أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي -

 م.1997 -ه، 1417، 4طيبة للنشر والتوزيع، طمسلم احلرش، دار 
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 حجاجية ا�خطاب �شهاري                           سامية بوعاصم أ.

 

 



يف إنشائه اخلطاب اإلشهار جنس خطايب له خصوصياته متيزه عن غريه من اخلطاابت، فهو خطاب يكتنفه الغموض، قد سامهت 

عناصر لغوية لسانية هي النص اخلطايب اللغوي وعناصر غري لغوية كالصورة والصوت، ومن مميزاته أن العناصر اللغوية هي اليت تزيد 

 من غموضه يف حني أنه من املفروض تفك ذلك الغموض.

يت نعتقد أ�ا أكثر الوظائف اليت يؤديها من وعليه، حناول يف هذه الورقة البحثية ابراز اجلوانب احلجاجية يف اخلطاب اإلشهاري وال

خالل عناصر لغوية وغري لغوية (نص لساين، صورة، متكلم، خماَطب، خطاب) . فجاء عنوان البحث شامال لكل هذه العناصر 

 املكونة له، و موسوم ب" "حجاجية اخلطاب اإلشهاري".

 

 " اإلعالم فن و لغة و تقنية علمية و ألوان و حركة

 عبري يرتبط بعادات الناس و مفاهيمهمو أسلوب ت

 ."1االقتصادية و االجتماعية و تقاليدهم.

 

  

 بعنوان "حنو نظام جديد لألعالم و االتصال". 1995مشروع التقرير النهائي الذي أعده األلسكو لسنة   1
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حىت  ،هذه وقد ساهم اإلعالم يف رفع سرعة عجلة السري عيش يف عصر السرعةي اإلنسانجعل إن تطور املستمر واملتسارع للعلوم 

لإلنسان ، فاحلاجة إىل اإلعالم أو اإلشهار أصبح من ضرور�ت احلياة، ال ميكن اإلعالمنعيش يف عصر  أمكن القول أننا أصبحنا

و يعود إليه الفضل يف ،أعظم ظاهرة شهدهتا حياة اإلنسان املعاصرة  هوو فقد اجتاح مجيع مناحي احلياة، ، أن يعيش بعيدا عنها

  (.Jean Claude Maquet,1969,63)تغيري العامل على كافة املستو�ت"

الدراسة،  اليت ترمي إليها عياهتا والغايةحسب منطلقاهتا ومرج تختلف، اوانبخمتلف اجلخصته ابلدراسة من املقارابت اليت  فتعددت

أو  DESIEGNم االقتصاد ومنها مقارابت أخرى ما يتصل بعلم التصميم علعلم االجتماع وعلم النفس و ومن ذلك مقاربة 

 هذه الورقة البحثية االشتغال عليها. حتاول اليت .communicationابلفن، إضافة إىل املقارابت اليت هتتم بعملية التواصل 

اإلشهار حيث يعرف  تعددت التعاريف بتعدد هذه الدراسات:ف تعريف شامل واثبت للخطاب االشهاري، وعليه، يعصب حتديد

إعالم اجلمهور وإقناعه بشراء منتوج ما وهو كذلك مجلة من الوسائل التقنية والتجارية والفنية اليت توفر للمنتج أحسن على أنه: "

) اإلشهار بكونه Oxenfeldويعرف أوكسنفلد ( .)5، 1988الظروف حىت يشرتيه أكرب عدد ممكن من الناس"(ليديك روابر، 

من ابئع إىل مشرت على أساس غري شخصي حيثه على اإلقبال على املعروض واالنتفاع عملية اتصال إقناعي هتدف إىل نقل  التأثري 

 1خبدماته ، مع إرشاده إىل مكان البضاعة ونوعها وطرق استعماهلا

هو عملية عقلية استداللية هدفها استمالة اآلخر  وإقناعه إلحداث أتثري داخلي أو خارجي، أي هو بناء متسق قائم على جمموعة 

احلجج اليت تتدرج فيما بينها يف شكل منظومة داللية مشحونة أبفكار و حجج تسريها دوافع مادية واقتصادية يف اغلب من 

األحيان. وعملية تدرج احلجج هي اليت يطلق عليها يف اصطالح ديكرو ابلسلم احلجاجي و ختضع هذه النظرية إيل قانوين النفي و 

و  وج املعلن عنه و تضخيمها إىل درجة الكمال و ينكر ذلك عن املنتوجات األخرى املنافسةالقلب فاملشهر يقوم بذكر مزا� املنت

 .اخلطاب االشهاري مرتبط مباشرة  ابستخدام اإلعالم

 ،2014، 10بلقاسم دفة: اسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي، دراسة تداولية يف الرسالية العربية، جملة املخرب جامعة بسكرة، ع   1
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وهو استعمال لكلمات منطوقة و مكتوبة و صور تعبريية من اجل التواصل مع اجلمهور وتعريفه مبنتج أو فكرة معني ويتكون من 

ثالثة عناصر أساسية و ضرورية لنجاح هذه العملية التواصلية و اليت تتمثل يف املخاطب (املتكلم)  واملخاطب (املتلقي) واخلطاب 

 ملية االشهارية.االشهاري الذي ميثل صلب الع

العملية االشهارية يف حد ذاهتا ترويج للبضائع و السلع عرب وساطة إعالمية شفوية أو مكتوبة مرئية اثبتة أو متحركة أبسلوب 

هو عملية االتصال غري الشخصي من خالل  االشهار«مباشر إلعالن الزبون الذي ميثل املستهلك ويقول دمحم جودت �صر 

وسائل االتصال العامة، بواسطة معلنني يدفعون مثنا معينا إليصال معلومات معينة إىل فئات معينة من املستهلكني حبيث يفصح 

 أي هنا العملية االشهارية هي عملية بيع و شراء.» عن شخصيته 

أي؛  ،،  فهو بذلك يستهدف املتلقيإقناعهاآلخر والتأثري فيه هبدف جذب  إىلأنشأ يف األصل يبدو أن اخلطاب اإلشهاري  

" يرتكز على األبعاد العلمية السليمة وعلم النفس ودراسة ميول املشرتي وكل ما حييط به من عوامل تدفعه القتناء املنتوج، حيث 

ن أكأداة من أدوات التعليم اليت ال ميكن املستهلك وقدراته الشرائية وهو يشرح فوائد السلعة ابألسلوب الذي يفهمه املشرتي  

 فن تسويق السلع. إذا: يمكن أن نسميهف 1يستغين عنها املنتج"

"تعال واشرتي  :لكنها مبنية على معان ضمنية متجهة إىل حمور واحدعملية قد تبدو لطيفة طريفة يف مظهرها فاإلشهار إذا، 

 بضاعتنا" أو "استهلك هذه البضاعة" 

واملتلقي  وعليه، يسهل حتديد العناصر املستهدفة للدراسة واملكونة للخطاب االشهاري واليت ال يقوم إال هبا، وهي: الباث

 كل واحد منها.  واخلطاب، وحتديد خصائص

 

 

 

  

 17، ص1997رمله، الطفل واإلشهار، رسالة األستاذية، مرقون، معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس،  بوقديده  1
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 إنشائهسامهت يف قد موض، خطاب يكتنفه الغ متيزه عن غريه من اخلطاابت، فهو اخلطاب اإلشهار جنس خطايب له خصوصياته

، ومن مميزاته أن العناصر اللغوية هي اليت والصوت وعناصر غري لغوية كالصورة مثال اللغوي هي النص اخلطايب عناصر لغوية لسانية

 .لغموضتزيد من غموضه يف حني أنه من املفروض تفك ذلك ا

كما قلنا و  .املتمعن يف دراسته يكتشف اجلانب الضمين املتحكم يف بنيته اخلطابيةشوفا صرحيا، لكن مك كما يبدو لنا أنه خطااب

آنفا أنه عملية قد تبدو لطيفة طريفة يف مظهرها لكنها مبنية على معان ضمنية متجهة إىل حمور واحد : "تعال واشرتي بضاعتنا" 

هذه الغاية غاية عامة يف كل اخلطاابت اإلشهارية ما مل ، قد تكون أو "استهلك هذه البضاعة"، فتتضح غاية اإلشهار وهي اإلقناع

والنص  تكلل بنتيجة وهي حتقيق الفائدة، وال تتحقق الفائدة إن مل حيقق الباث (املتكلم) الصدق ابإلقناع أي بصدق احملتوى

ل املخاطب (املستهلك) اإلشهاري من بني أكثر النصوص حرصا على ترسيخ هذا املبدأ ألن حتققه يضمن النتيجة األهم وهي إقبا

الدفع اىل تغيري املوقف وامنا يكون أبثر يظهر يف تصرفات املتلقي  و على املنتج (الرسالة). ألن االقناع ال يكون اقناعا ابلفكرة فقط

 ، أي إقتناء املنتوج.وهو حتقيق نتيجة

بعض الصفات جتعله متقبال لدى املتلقي وحىت حيقق اخلطاب االشهاري هذه الغاية والنتيجة البد أن يكون مدروسا، فيتصف ب

 (املستهلك)، منها:

(ونقصد مبستقطب أن تكون بنيته اللغوية قائمة على ما يسميه األسلوبيون بـ" االنز�ح "  يشد انتباه املتلقي مستقطبا:/ 1

l’écart  أي أن تكون هذه البنية ليست من املألوف والعادي من اللغة بل قد خترق قانون اللغة ليتم استقطاب الباث الغفل

 خاصة. الذي ال يدرك الوظيفة التداولية هلذا االخرتاق القائم على االنز�ح).

از املتقبل اإلدراكي فتقلب عنده ( ونقصد مبقنع ما تشي به املفردة من طاقة اصطالحية قوامها اللعب على جه مقنعا:/ و2

 احلقائق املسلم هبا ليكون اخلطاب اإلشهاري هو املؤسس حلقائق جديدة...).

له نتائجه( ونقصد مبثمر ما ينجر عنه االستقطاب واإلقناع بل هو مثرة االستقطاب واإلقناع معا وقوامه استهالك  مثمرا:/ و3

 1البضاعة وشرائها واإلقبال عليها.

 56وداد الشريف، ضمنية الضمين ومستو�ته اللغوية من خالل النصوص االشهارية، حبث لنيل شهادة ماجستري، جامعة العلوم االنسانية تونس،ص  1
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 la langue guide vers)ح اشتغل عليه كثري من علماء اللسان وغريهم حيث تقود اللغة إىل الفعل مباشرة وهذا ملم 

l’action). 

وإن كان كالسيكيا قدميا فإنه ميتاز مبتانـة دقيقـة يف بنائـه وهو يقوم  AIDA* "1 وال يفوتنا أن نشري هنا إىل منوال " ايدا " " 

 :على أربع مراحل هي

 Attirer l'attention/ جلب االنتباه 1

  Susciter l’intérêt/ إاثرة االهتمام 2

  Provoquer le désir / حتريك الرغبة3

     Déclencher l’achat/ اإلقبال على الشراء 4

 مللفوظ اشهاري:حتليل منوذج 

 البس:املستهلك عندما يقرأ ويسمع العبارة الوارد يف اشهار حول منتوج مسحوق تنظيف امل

 أومو يوسخ حواجيو ويزيد يتعلم هو املفيد، 

جاءت هذه العبارة مقسمة إىل قسمني ففي املقطع احلجاجي األول مع أومو يوسخ حواجيو ويزيد، أما املقطع احلجاجي الثاين فهو 

 يتعلم هو املفيد.

 فاعتمادا على كفايته املوسوعية خاصة واللغوية (أ) + (ب) ومها من الضمين.

 "أومواملنتج" أ/ اسم

 املالبس تنظيفج يستعمل لب/ هو منت

 واختيار اسم املنتوج بدوره ينتج الضمنيات التالية اليت يلخصها الشكل التايل:

 أ/  هو ضد الوسخ     أومو

 ب/  يصري الوسخ نظيفا             

 ج/ �جع                 

 د/ يكسر عوائق التعلم        

 ' 2، استهلكه قإذن/ ه                

 .).David Victoroff 1978 ،56ملزيد التعمق انظر (   1
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 البقع الصعبة، فله قوة سحرية.أ/اطالقيته، قابلية أن يكون منظفا لكل       كل شيء نظيف    

 ب/   قوته ال تستثين شيئا ( مجعه بني املتناقضات)                                    

 "2استهلكه. ق إذند/                                         

 ".2'= ق2ق                                              

نفس القوة االقناعية  لمسعية بصرية حتم وعليه، يبقى االشهار مبين على النص اخلطايب املرافق له، ابلرغم من وجود عناصر أخرى

واملوسيقى اليت عادة ما تكون غريبة االيقاع، إىل جانب ال تقل أمهية يف بنائه كالصورة ف وتؤدي نفس الوظيفة التواصلية،

 الشخصيات واأللوان املبهرة.

كما تعد الصورة العنصر الذي ال ميكن االستغناء عنه يف اخلطاب االشهاري، فهي تلعب دورا هاما يف التأثري على املتلقي 

  .حد ذاته ، فهي تؤدي وظيفة ابالغية حجاجية أقوى من النص االشهاري يف(املستهلك)

من خالل ما  حتديدها على سبيل التمثيل ال احلصرالوظائف تسهم يف جناح اخلطاب االشهاري، ميكن  تؤدي الصورة جمموعة من

 : 1.)1987جاء يف مقال( دمحم خالف ،

الرامية إىل إاثرة الذوق و الدعوة إىل التأمل يف عناصرها الدقيقة وهو يرى  Fonction esthétiqueالوظيفة اجلمالية  -أ

 أن هذه العملية أساسية ابلنسبة إىل اإلشهاري ألنه جيلب هبا اهتمام املشاهد و حضوره ليتسىن له بعد ذلك اقرتاح بضاعته.

ويالت هلذا تكون مرفقة يف الصورة فضاء مفتوح على التأ Fonction d’orientation  الوظيفة التوجيهية -ب

أغلب األحيان بتعليق لغوي قد يطول أو يقصر. ويف هذا اإلطار حتيلنا الصورة على قراءة النص الذي يثبت فيه الداعي أفكاره 

 وحججه.

حيث ميكن هلا أن تقدم لنا األشياء واألشخاص يف  Fonction cnimatographiqueالوظيفة التمثيلية -ج

 ة اتمة.أبعادها وأشكاهلا بدق

،: اخلطاب االقناعي: اإلشهار منوذجا، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي دمحم بن عبدهللا، فاس، املغرب األقصى. دمحم خالف  1
1987 
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فالصورة تعبري يغازل الوجدان ويغذي األحالم، أل�ا عامل مفتوح Fonction d’insinuation الوظيفة اإلحيائية -د

على مصراعيه لكل التأويالت والتصورات فهي تقبل إسقاطات كل فرد وفقا لرغباته وحتاور الالوعي وتوحي مبشاعر ختتلف يف 

 طبيعتها من مشاهد إىل آخر.

إن الوظائف األربعة األوىل تتظافر كلها خللق عامل داليل معني، وهذه Fonction sémantique الوظيفة الداللية -هـ

الداللة أتيت نتيجة التفكري والتأمل الذي أسسته الصورة لدى املشاهد. واإلشهاري حاضر لتقنني التأويل وتصريف االهتمام إىل 

 نص.عامل داليل مضبوط عن طريق ما يؤكده يف ال

كما ميكن لنا أن نضيف الوظيفة احلجاجية اليت هبا حيقق اخلطاب االشهاري غايته ومقصديته، وجيعل املتلقي (املستهلك) يذعن 

 للخطاب ويدفعه القتناء املنتوج، فهي تقتصد اجلهد والوقت وحتقق املقصدية والفائدة من اخلطاب االشهاري عموما.

عه التجارية و االقتصادية و املعرفية املهمة ظهرت عدة أشكال ووسائل لتنفيذ غا�ته و نظرا لطبيعة اخلطاب االشهاري و دواف

 لتحصيل نتائج اجيابية يف هذا الصدد و هي كما يلي:

وذلك لإلعالن عن ظهور منتج معني …اإلعالنية: اليت متر بني فرتة زمنية وأخرى سواء يف التلفاز أو الراديو أو اهلاتف الفواصل–

 أو ختفيضات أو حىت تصحيح لبعض األخطاء اليت ترد عن منتج معني.

لعمومية و تتضمن كتاابت كبرية اللوحات اإلعالنية و هي عبارة عن شاشات أو األلواح كبرية توضع يف الطرقات و يف األماكن ا–

 و صور و ألوان ابرزة للفت االنتباه.

 امللصقات و هي عبارة عن أوراق كبرية تعلق على اجلدران وعلى اللوحات اإلعالنية كما حيدث يف االنتخاابت و غري ذلك.–

هي طريقة عصرية لإلعالن عن بعض  املواقع االلكرتونية اليت جندها يف االنرتنت و اليت ظهرت ملواكبة التطورات احلديثة و–

 اخلدمات و املنتجات للمقبلني على تصفح هذه املواقع .
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، بوصفه منتج اخلطاب وابعثه فهو الذي حيدد دالالت خاصة اخلطاب االشهاريللمتكلم دور ابرز يف العملية التخاطبية، ويف 

إن املعىن يف كثري من احلاالت مرتبط مبا ينويه ويقصده، فهو يشكل الركيزة األساسية للعملية التخاطبية، إذ قاصده، بل الكالم وم

"، وجند له تعريفا تداوليا يف تراثنا العريب مرتبطا ابجنازه للفعل الكالمي  Le locuteur-scripteurيسمى ب"صانع األقوال 

 1فاملتكلم "هو فاعل الكالم"

دور املتكـلم  ،فشل هذه العملية أوالشاري وهو مسئول عن جناح  أيهو املكلف إبيصال مضمون اخلطاب االشهاري إىل املتلقي 

دور حركي وليس دورا سكونيا. فهو دور يقوم على إقامة اخلطـط واختيار املناسب منها اعتمادا على ما يقوم به من حساابت وما 

وجب عليه أن يتسلح مبجموعة من األخالق و  و نظرا إىل دوره احلساس 2)2002،905يفرتضه من فرضيـات" (الشاوش،

 الصفات املادية و املعنوية اليت تؤهله ألداء وظيفته و اليت ميكن أن جنملها فيما يلي:

تقوم على أسس و مبادئ حجاجية تستهدف الزبون للقيام ابألمر املراد منه و املتمثل يف   انتهاج إسرتاتيجية تواصلية اقناعية–

عملية اتصال إقناعي هتدف إىل نقل التأثري من ابئع إىل مشرت على «اقتناء السلعة بوجود قناعة اتمة فاإلشهار ابلدرجة األوىل

ته،مع إرشاده إىل مكان البضاعة و نوعها و طرق استعماهلا أساس غري شخصي حيثه على اإلقبال على السلعة و االنتفاع خبدما

إسرتاتيجية ابالغية قائمة على «و تقوم على التفاعل بني ممثل املنتوج و شاريه عرب التواصل الذي يعترب .3»مقابل قيمة مالية

لى املتلقي و الدفع به إىل اقتناء اإلقناع، و تستعمل لذلك كل وساءل االتصال اإلنساين من كلمة و صورة و رمز يف أفق التأثري ع

 »منتوج ما

عن منتوج معني كما هو احلال يف  اإلعالنو  اإلعالمحددها الباحثون كما يلي تواصل تكون الغاية منه  أنواعو التواصل ثالثة 

بفكرة  اإلقناعوجهة نظر يف قضية معينة كما يوجد تواصل من اجل  أو رأيو هناك تواصل هلدف التعبري عن  اإلشهارياخلطاب 

 … منتج أوقضية  أو

منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان،  ،4حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة، طأبو اهلالل العسكري، الفروق يف اللغة،  1
  .27ص.1997

أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، أتسيس حنو نص، طبعة جامعة منوبة كلية اآلداب واملؤسسة العربية لالفادة اكثر ينظر: دمحم الشاوش،   2
 . 14للتوزيع بتونس ضمن سلسلة لسانيات اجمللد 

  .453، ص1964، مدخل اىل الصحافة، ترمجة: راجي صهيون، مؤسسة بدران، بريوت،فريز بوندم3
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 أنوظيفته البد  أداءفلكي ينجح يف ، و الذكاء يف اختيار األلفاظ و العبارات و كذلك يف انتقاء صور املنتوج  التمتع ابحلكمة–

 الذي يناسبه  ويناسب مداركه ـ ابألسلوبيقنعه  أنو توجيهات و حياول  أفكارما يلزمه من  إنسانيعطي كل 

 استعمال إسرتاتيجية اإلغراء واالستمالة وفرض السيطرة على املتلقي عن طريق التشويق  و التهويل و املبالغة يف قيمة املنتج ـ–

خلو الرسالة االشهارية من املغالطات  و بناء احلجج على منظومة لغوية حجاجية متدرجة يف إعطاء احلجج تراعي سياق –

 التخاطب

ثناء استعمال العبارات اللغوية كي ال ميل الزبون ، مطبقا بذلك قاعدة الكم اليت حتدث عنها بول غرايس اإلجياز واالختصار أ – 

 واليت اعتربها ضرورية الجناح العملية التخاطبية ابالضافة اىل ثالثة قواعد اخرى هي الوضوح و الكيف و املناسبة.

 ميكن تلخيص

 فاملتكلم يقتضي معرفة خماطبه مبنتجه           مخاطبتعويل املتكلم على الكفاية املوسوعية لل أ/

 ميكن أن يكون املخاطب ال يعرف املنتج...                                                             

 

 . فماذا يفعل املتكلم؟  l’interaction du locuteurردة فعل املتكلم أو لنقل مع "أوركيوين" تفاعل املتكلم  ب/

 أ/ عرب الكلمة  جلب انتباه املخاطب  -/1

 عرب آلية التكرار/ ب                                            

يقال لفائدته. وهذا ملخاطب من خالل إيهامه أبن كل ما ج/خلق مشاركة حوارية مع ا                                            
 من شأنه أن خيلق الثقة بينهما.

 1اجناز عملية التأثري يف جهاز املخاطب العرفاين. ج/

 وحيدد املبخوت يف مصنفه " إنشاء النفي" ثالث خصائص للمتكلم وذلك اعتمادا على قراءته لديكرو. هذه اخلصائص هي:

 هو املتكفل ابلنشاط النفسي العضوي الالزم إلنتاج القول. -أ 

 املتحققة يف األقوال. هو مصدر األعمال الالقولية -ب 

هو مفسر ضمري املتكلم يف القول وبه ترتبط املبهمات الدالة على الزمان (اآلن...)  أو املكان (هنا...). (املبخوت شكري،  -ج 
2006 ،47-75.(. 

 

 .55، 54ص  اللغوية،وداد الشريف، ضمنية الضمين ومستو�ته   1
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 مث حيدد يف نفس املصنف ثالثة أصناف للمتكلم هي:

 sujet parlant/ املتكلم 1

  locuteur / املتلفظ2

 l’énonciateur 1/ القائل3

من خالل االدوار اليت يقوم هبا املتكلم، يتبني لنا أنه يسعى اىل التأثري يف خماطبه ومحله على تغيري رأيه وموقفه ودفعه لفعل شيء 
  درست مسبقا، تتعلق موجوب معرفة نوع خماطبه وكل ما حييط به.معني كان يف غىن عنه.فيتبىن لذلك اسراتيجيات 

  

  .).76-75، 2006ملزيد النظر انظر (املبخوت،   1
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هو املقصود من السياسة اليت ينتهجها ممثل السلعة أي هو اهلدف من كل العملية االشهارية فوظيفته تبدأ حني تنتهي وظيفة 

بطة املشهر فتبقى قابليته للتأثري أو عدمها العامل احلاسم الذي يظهر لنا جناعة اسرتاتيجية املخاطب(املتكلم) و اقتناعاته مرت

خبلفياته ومدى امكانه التمييز بني ماهو موجود و ماهو غري موجود أي مدى تفريقه بني الصفات احلقيقية للمنتج  والصفات 

 املضخمة له، 

 وعليه، تتلخص وظيفته فيما يلي:

و أراء متخصصني و االستماع بتمعن إىل ما يقوله املتكلم أثناء حديثه عن املنتج و ربط ذلك الكالم مبا يعرضه عليه من صور –

 مستخدمني للمنتج.

حتليل املعطيات ابستدعاء جمموعة من اخلربات و املعارف من ختصصات خمتلفة قصد اكتشاف إسرتاتيجية املتكلم ملعرفة غري –

 املصرح به.

املعلومات اليت قام جبمعها مقارنة السعر املقرتح بقيمة املنتج احلقيقية اليت تظهر له بعد حتليل كل املعطيات املوجودة امامه و كذا –

 بفضل جمهوداته املختلفة.

 املباشرة يف الشراء عند حدوث االقتناع التام وتوفر الظروف املادية و املعنوية و كذا الرتاضي بني الطرفني.–

 ولقد رأينا أن نـدرج جدوال يعتين أبهم خصائص املخاطب حسـب رؤية أوركيوين له:

 الكفاية اللغوية

Compétence 
linguistique 

 الكفاية املوسوعية

Compétence 
encyclopédique 

 الكفاية املنطقية

Compétence 
logique 

 الكفاية البالغية التداولية

Compétence 
rethorico-  
pragmatique  

 تضم دوال نصية ومقالية -
وتنغيمية، وختتص بعدم 
جتانسها لتعدد اللهجات 
واللغات حىت داخل اجملموعة 

 اللغوية الواحدة.

هي وعاء شامل  -
للمعلومات اخلارجة عن 
النص، احملوملة على املقام 
بضم مجلة املعارف والعقائد 
وهي نظام متثيل للكون 

 املرجعي وأتويل وتقييم له.

تلعب دورا أساسيا يف  -
 وظائف اللغوية.حتديد ال

جمموع املعلومة اليت ميتلكها  -
التكلم حول املبادئ 
التخاطبية اليت جيب أن 
يالحظها كل من يشارك يف 

 التبادل اخلطايب.
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ترتكب من مكو�ت  -
معجمية وإعرابية وتنغيمية 

 وأسلوبية

 

توظف يف حتليل املعاين  -
الضمنية إضافة إىل املعاين 

 الظاهرة.

 

 بثالثة عناصر:حتدد  -

 براهني قياسية        

 قوانني منطقية              

 استدالالت  داللية         

Inférence 
parxalogique         

منها ما له خصائص لغوية   -
 كقانوين اإلخبار واالستقصاء

تقتضي معرفة مبختلف  -
مستو�ت اللغة وقوانني 

 اخلطاب

 

ترتبط بطريف عملية القول  -
 وابلعامل الذي يعربان عنه.

تساعد على إبراز املعاين  -
 الضمنية.   

 

ومنها ما له صلة ابلسلوك 
االجتماعي واألخالق 

 واجلمال

خمتلفة، لذلك عليه أن يقدم حتليال دقيقا  يظهر أن اخلطاب االشهاري أنشأ للتأثري يف املخاطب، فهو خياطب مجهورا حجاجيته

...، فيحّمل اخلطاب معان ضمنية نتوج وأنه صنع من أجله امل ذالنوعية خماطبه جتعله يعتقد حبسن نية املتكلم (املشهر)، كحاجته هل

 تزيد من تعقيده، وان بدى لنا أنه خطاب بسيط يف بنيته وداللته.

 1لية يف اخلطاب اإلشهاري يف اجلدول التايل:ويلخص جون "ميشال آدام" البنية التداو 

 اإلقبال على شراء املنتوج لديها قوة إقناعية إنتاج رسالة احلدث اللغوي

 

 األبعاد التداولية

 

 العمل قويل

 القوة

"إنشائية"  املقصودة ابلقول
 صرحية

 )ضمنية-"أمرية"(+ 

 النتيجة

 التأثري ابلقول

 أجعلك تعتقد   

 أجعلك تفعل   

 



 Jean-michel Adam, Marc Bonhomme, 1997 : l’argumentation -، لالفادة أكثر ينظر:  62املرجع السابق، ص  1
publicitaire, Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, édition Nathan. 
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العالقة اليت حتكم هذه  من خالل البحث يف بنية اخلطاب االشهاري، وخصوصية كل عنصر من العناصر املكونة له وطبيعة

من حيث أبنه يبدو نصا صرحيا مباشر ال غموض فيه، وما هو يف بّني لنا، أنه خيطاب ميتاز عن غريه من اخلطاابت العناصر ت

 .منظومة داللية مشحونة أبفكار و حجج تسريها دوافع مادية واقتصادية يف اغلب األحيان وأنه املعايناحلقيقة إال نص متعدد 

خطاب يكتنفه الغموض، قد سامهت يف إنشائه عناصر لغوية لسانية هي النص اخلطايب اللغوي وعناصر غري لغوية كالصورة  فهو

 مثال والصوت، ومن مميزاته أن العناصر اللغوية هي اليت تزيد من غموضه يف حني أنه من املفروض تفك ذلك الغموض.

 ر املناسب منها اعتمادا على ما يقوم به من حساابت وما يفرتضه من فرضيـاتللمتكلم دور حركي يقوم على إقامة اخلطـط واختيا

وعليه، بظهر لنا أن هو املقصود من السياسة اليت ينتهجها ممثل السلعة أي هو اهلدف من كل العملية االشهارية،  أما املخاطب

بينية اخلطاب اإلشهار بنية معقدة �جتة عن طبيعة العالقة اليت تربط بني العناصر املكونة له: الباث أو املتكلم واملخاطب / 

 املستهلك وامللفوظ اإلشهاري يف حد ذاته.
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، طبعة جامعة منوبة كلية اآلداب واملؤسسة نصأصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، أتسيس حنو الشاوش دمحم،:  -
 2001. 14العربية للتوزيع بتونس ضمن سلسلة لسانيات اجمللد 

، مركز النشر اجلامعي، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات جامعة إنشاء النفي وشروطه النحوية الدالليةمبخوت شكري،:  -
 2006منوبة، تونس. 

 ،2014، 10احلجاجي، دراسة تداولية يف الرسالية العربية، جملة املخرب جامعة بسكرة، ع  بلقاسم دفة: اسرتاتيجية اخلطاب-

 1997، رسالة األستاذية، مرقون، معهد الصحافة وعلوم األخبار. الطفل واإلشهاربوقديده رمله،: -

 1987، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،اخلطاب االقناعي: اإلشهار منوذجاخالف دمحم،: -

وداد الشريف، ضمنية الضمين ومستو�ته اللغوية من خالل نصوص إشهارية، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف اللغة واألدب -
 .2008-2007واحلضارة العربية، إشراف: خالد ميالد، جامعة تونس، 
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 القانون  و�لمة الفقھ آراء ب�ن العقدية املسؤولية �� الضمان                              الغشري  سليمان بن سعيد بن مازن  أ.

 

 



االلتزام يف الفقه القانوين، وللضمان أسباب ومصادر وإن كانت أسباب  -يف أحد معانيه  -إن الضمان يف الفقه اإلسالمي يقابل 

الوجـه الـذي نـراه ابلنسـبة ملصـادر االلتـزام يف الفقـه القـانوين، فـإن اإلمجـاع انعقـد يف الفقـه الضمان يف الفقه اإلسالمي مل حتصر على 

 اإلسالمي على ضمان العدوان وهو أحد أسباب الضمان بوجه عام.

ــ ى وكمــا هــو معــروف تنقســم املســؤولية املدنيــة إىل مســؤولية عقديــة ومســؤولية تقصــريية. وقــد يؤخــذ العــدوان مبعــىن ضــيق ويُقصــر عل

 حاالت وجوب التعويض عن األضرار الناشئة عن التعدي وخمالفة األحكام الشرعية العامة اليت حترم اإلضرار ابلغري يف بدنه وأمواله.

وعليه فبهذا املعىن فإن ضمان العدوان يقابله مـا يسـمى ابملسـؤولية التقصـريية يف الفكـر القـانوين، وضـمان العقـد يبقـى كـذلك قائمـا 

 يسمى ابملسؤولية العقدية.ويقابله ما 

ومن خالل هذه الورقة املتواضعة سوف نستطرد احلديث عن املسؤولية املدنية العقدية، إذ سوف نتحدث عن الضمان يف املسؤولية 

العقديــة ونبــني فيــه مفهــوم الضــمان يف املســؤولية العقديــة، ونــذكر أهــم حــاالت الضــمان يف املســؤولية العقديــة، ونوضــح مــدى جــواز 

 جلمع بينها وبني املسؤولية التقصريية، وأخرياً إضاءة خمتصرة حول اخلرية بني ضمان العقد والعدوان.ا

 

 

 

 

 

  

153



 القانون  و�لمة الفقھ آراء ب�ن العقدية املسؤولية �� الضمان                              الغشري  سليمان بن سعيد بن مازن  أ.

 

 



إن املســـؤولية مـــن أكثـــر موضـــوعات القـــانون اهتمامـــا ابلدراســـة والبحـــث، فـــإن البحـــث فيهـــا أيضـــا مـــن أكثـــر ميـــادين البحـــث دقـــة  

وصعوبة، وإن أساس املسؤولية يتوقف على فكرة املشروعية بذاهتا، فهو ليس يف الواقع ضـمان حقـوق املضـرور، وإمنـا هـي مشـروعية 

 راً إليها بشكل جمرد.أو عدم مشروعية الفعل منظو 

وفكــرة نظريــة الضــمان فكــرة قدميــة جــدا، ورد الــدليل عليهــا يف الكتــاب الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة وكانــت حمــل اهتمــام الفقهــاء 

الفقـه املسلمني يف خمتلف األمصار، ومن هذا املنطلق سنتحدث يف هذه الورقات عن الضمان يف املسؤولية العقدية مبينني فيه رأي 

 وكلمة القانون.
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 أوًال: تعريف العقد يف اللغة: 

وجـاء يف املصـباح  1مأخوذ من عقد يعقد عقداً وهو الربط، الشد، اإلحكام، التوثيـق ويـراد منـه اجلمـع بـني أطـراف الشـيء وربطهـا.

املنري: " عقدت احلبل عقداً، من ابب ضرب فالعقد، والعقـدة: مـا ميسـكه ويوثقـه ومنـه قيـل: عقـدت البيـع وحنـوه، وعقـدت اليمـني 

وعقدهتا ابلتشديد، توكيد، وعاقدته على كذا، وعقدته عليه مبعىن عاهدته ومعقد الشيء، وزان جملس موضع عقده، وعقدة النجاح 

 2وإبرامه". وغريه إحكامه

 للفقهاء اجتاهان يف بيان حقيقة العقد مها:اثنيًا: تعريف العقد يف االصطالح الفقهي: 

وهـو جلمهـور الفقهـاء مـن املتقـدمني واملتـأخرين، ويـرون أن العقـد يتنـاول (كـل تصـرف قـويل يتوقـف االلتـزام فيـه علـى االجتاه األول: 

طالق وعلى هذا االجتاه فالعقـد يعـين ( جممـوع إجيـاب أحـد الطـرفني مـع قبـول اآلخـر امجاع إرادتني، وهو املتبادر إىل الذهن عند اإل

ولكننا نالحظ هنا أن التعريف غري اتم ألن جمرد اإلجياب والقبول ال يسمى  3أو كالم الواحد القائم مقامهما، أي متويل الطرفني).

والقبول مرتبطني ارتباطاً حكمياً فحينئذ يوجب العقد وترتتب  عقداً يف الشرع حبيث ترتتب عليه آاثره، بل ال بد أن يكون اإلجياب

 عليه آاثره.

أن كل ما عزم املرء على فعله يسمى عقداً سواء كان هذا مما يكفي لدوره إرادة العام وحدها يف إنشائه أو كان ال بُد االجتاه الثاين: 

رء على فعل أمر يعترب عقداً فمن قام إىل الصالة فنوى وكرب فقد من إرادة طرف آخر تلتقي وتتوافق مع إرادته إنشائه، بل إن عزم امل

عقــدها لربــه. وبنــاًء علــى هــذا االجتــاه فــإن العقــد يعــين كــل تصــرف ينشــأ عنــه حكــم شــرعي ســواء أكــان صــادراً مــن طــرفني كــالبيع 

 4فقهاء املتقدمني واملتأخرين.واإلجازة أم كان صادراً من طرف واحد كالطالق أو النذر، وقد اختار هذا االجتاه طائفة من ال

 

 

م، 2015، االسكندرية، 1) د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، نظرية العقد الفاسد بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، مكتبة الوفاء القانونية، ط1
 .25ص

 مادة (عقد). 421ص 2، ج3لبنان، ط-بن مكرم بن علي أبو  الفضل ابن منظور األنصاري األفريقي، لسان العرب، دار صادر، بريوت) دمحم 2
 .83،ص4) الفريوز أابدي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، بصرية يف العقد، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، ج3
وما بعدها، املدخل  1، نظرية العقد، أ. د/ دمحم شوكت العدوي، ص294، ص2، أحكام القرآن للجصاص، ج100، ص3) شرح فتح القدير، ج4

 .131، فقرة 289م، ص2004، 1الفقهي العام أ. د/ مصطفى أمحد الزرقا، بدون دار نشر، ج

                                                           

155



 القانون  و�لمة الفقھ آراء ب�ن العقدية املسؤولية �� الضمان                              الغشري  سليمان بن سعيد بن مازن  أ.

 

 
 اثلثًا: تعريف العقد يف اإلصالح القانوين:

، وذلك كالبيع واإلجارة واهلبة، وحنوهـا فمـن 1هو اتفاق شخصني أو فأكثر على إنشاء حق أو على نقله أو تعديله أو على إ�ائه 

ولقـد عـرف املشـرع  2ملكية البيع إىل حـوزة املشـرتي.كفل فقد أنشأ على نفسه حقاً للدائن على املطالبة، ومن ابع شيئاً فقد نقل 

م ، بقولــه : 2013لســنة  29) مــن قــانون املعــامالت املدنيــة العمـاين الصــادر ابملرســوم الســلطاين رقــم 66العمـاين العقــد يف املــادة (

 3العقد هو ارتباط اإلجياب ابلقبول وتوافقهما على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه.

أن العقـد هـو: "توافـق إرادتـني علـى  4تقدم نرى أن تعريف العقـد هـو التعريـف الـذي ذهـب إليـه الـدكتور السـنهوريومن خالل ما  

 5إحداث أثر قانوين يصح إنفاذه قضاًء فإذا مل يكن املراد إحداث هذا األثر فليس هناك عقد ابملعىن القانوين من هذه الكلمة".

  

 .245، ص1) أ. د/ مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ج1
 .50ق، ص) د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع ساب2
 ).1012م ، اجلريدة الرمسية العدد (29/2013) من قانون املعامالت املدنية العماين الصادر ابملرسوم السلطاين رقم 66) املادة (3
س له م، حصل على الدكتوراة يف العلوم القانونية من ابري1917) السنهوري: هو األستاذ الدكتور/ عبدالرزاق أمحد السنهوري خترج من احلقوق عام 4

 م.1971مؤلفات طثرية يف القانون املدين منها: النظرية العامة لاللتزامات، توىف سنة 
، مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع 79، فقرة 81) د. السنهوري، نظرية العقد شرح القانون املدين(النظرية العامة لاللتزام) ص5

 .50سابق، ص
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 مفهوم الضمان يف املسؤولية العقدية:

يتحقق الضمان يف املسؤولية العقدية إذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه كااللتزام ابلتسليم، أو الضمان بسالمة الشيء املعقود عليه، 

صطالح القانونيني التزاماً سواء أكان عدم التنفيذ عن عمد أو إمهال، وهذا هو املراد ابخلطأ العقدي. وسواًء كان االلتزام يف ا

بتحقيق غاية كالنقل امللكية أو البضاعة إىل مكان ما أو تسليم شيء معني، أو التزامًا ببذل عناية كاحملافظة على الوديعة والعارية 

 1والعني املستأجرة.

فرضــه هللا علــى عبــاده، فــإن كــان يف املســؤولية عقــٌد بــني الطــرفني فــالزام الضــمان علــى املقصــر مــن ابب أوىل إذ الوفــاء ابلعقــود أمــر 

أو ، فلو أن إنسا�ً تعاقد مع آخر على احملافظـة علـى القاصـر فقصـر يف واجبـه فتلـف  2" َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا اِبْلُعُقودِ بقوله: " 

 3أصيب بضرر دون التلف فإنه مسؤول عن هذا التقصري على قدر ما أصاب القاصر من ضرر.

إىل أن املسؤولية العقدية يف القانون ال تعين ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي،  4ومع ذلك ذهب البعض ومنهم الشيخ علي اخلفيف

لناتج عن التـأخري يف تنفيـذ االلتـزام ألن وجـوب التضـمني ابملـال إمنـا وحجته يف ذلك أن املدين ال يلتزم بتعويض الدائن عن الضرر ا

يكون يف ضرر مايل أصاب املضرور بتلف يف بعض ماله أو نقد قيمته. وإن عدم تنفيذ االلتزام العقدي كلية فليس متصوراً حبسبان 

يعـين قيـام مـال بـدل مـا أتلـف، وأتخـري التنفيـذ أن القاضي ميكن أن جيـربه علـى ذلـك ابلطـرق املشـروعة، فـالتعويض املـايل شـرعاً إمنـا 

 5ضرب من أكل أموال الناس ابلباطل. -كما يرى جانب من الفقه  –ليس مبال فال تعويض فيه، بل هو 

 ، وما بعدها.149، ص6مصر، ط-نهوري، مصادر احلق يف الفقه، دار النهضة العربية) د. أمحد عبدالرزاق الس1
 ).1) سورة املائدة، اآلية (2
قل يف الد�ت واألروش والقتل، مطابع النهضة، ط3

ُ
م، 2014-ه1435، 3) فضيلة الشيخ القاضي زهران بن �صر بن سامل الرباشدي، ُجهد امل

 .287ص
 وما بعدها. 17ن يف الفقه اإلسالمي، ص) الشيخ علي اخلفيف، الضما4
اإلمارات العربية -) د. دمحم املرسي زهرة، املصادر غري اإلرادية لاللتزام يف القانون الُعماين الفعل الضار والفعل النافع، دار الكتاب اجلامعي، العني5

 .33م، ص2014-ه1435، 1املتحدة، ط
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وقــد عــّرب عــن هــذا الــرأي صــراحة املرحــوم الــدكتور عبــدالرزاق الســنهوري حيــث ذهــب إىل صــعوبة القــول ابن هنــاك نظريــة يف الفقــه 

سؤولية العقدية على النحو املعروف يف الفقه الغريب استناداً إىل أن مفهوم الضرر يف الفقه اإلسالمي ضيق وحمدود إذا اإلسالمي للم

 1ما قورن بنظريه الغريب.

ولكن هذا الرأي ال يالقـي قبـوًال مـن الـدكتور أمحـد سـراج الـذي يـرى أن الفقـه اإلسـالمي قـد عـرف ضـمان العقـد مبفهـوم يقـرتب أو 

قليًال عن مفهوم املسؤولية العقدية يف التفكري القـانوين، وهـو يرجـع سـبب االنكـار هلـذا التشـابه بـني املعنيـني الفقهـي والقـانوين يبتعد 

هــو الرغبــة يف افتعــال املخالفــة بــني الفقــه والقــانون. ومــع وجاهــة هــذا الــرأي إال أننــا نــرى أن الســبب لــيس افتعــال املخالفــة بــل غلبــة 

قعي على أحكـام الفقـه اإلسـالمي وعـزوف الفقهـاء األوائـل عـن صـياغة نظـر�ت عامـة مبنيـة علـى تفكـري منطقـي الطابع العملي الوا

 جمرد.

وترتيباً ملا سبق، وفق هذا االجتاه فاملسـؤولية العقديـة يف الضـمان، هـي جـزاء يفرضـه القـانون علـى شـخص مـا نتيجـة اخاللـه ابلتزامـه 

ملـدين بتنفيـذ التزامـه، كـااللتزام ابلتسـليم، أو بضـمان سـالمة الشـيء املعقـود عليـه، سـواء كـان العقدي، فيتحقق الضـمان إذا مل يقـم ا

 عدم التنفيذ راجعاً إىل عمد أم إمهال.

 

  

 .186مرجع سابق، ص) عبدالرزاق أمحد السنهوري، القانون املدين، 1
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 أهم حاالت الضمان يف املسؤولية العقدية:

املســؤولية، وذلــك يف عقــود البيــع واإلجيــار واإليــداع واإلعــارة والــرهن، وذلــك إبجيــاز  ســنبحث أهــم حــاالت الضــمان هلــذا النــوع مــن 

 كاآليت:

 / الضمان يف عقد البيع:1

مصدر ابع الشيء إذا أخرجه من ملكه أو أدخلـه فيـه فهـو مـن أمسـاء األضـداد، وجممـل القـول  أوًال : تعريف عقد البيع يف اللغة:

ى وجــه املعاوضــة ســواء كــان الشــيئان مــاًال مــن اجلــانبني مثــل اشــرتيت الكتــاب الفــالين بعشــرة أن البيــع هــو مقابلــة شــيء بشــيء علــ

  1". نَّ اهللََّ اْشتَـَرٰى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَهلُم أبَِنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ تعاىل: " ر�الت أو كان أحدمها ماًال واآلخر غري مال مثل قوله 

عـرف الفقهـاء عقـد البيـع بتعريفـات عـدة وهـي يف جمملهـا ال ختـرج عـن أن البيـع  عقد البيع يف االصطالح الفقهـي: اثنيًا : تعريف

مبادلة مال مبال متليك ومتلك فعقد البيع هو عقد معاوضة على غري منافع وال متعة ذو مكايسة أحـد عوضـيه غـري ذهـب وال فضـة 

 2معني غري العني.

) مـن قـانون املعـامالت املدنيـة 355لقـد عـرف املشـرع العمـاين عقـد البيـع يف املـادة ( القـانون املـدين: اثلثًا : تعريف عقد البيـع يف

م أبنه : " عقد متليك مال أو حق مايل مقابل مثن نقدي " , وعليه يتبـني لنـا أن عقـد 29/2013الصادر ابملرسوم السلطاين رقم 

 ن يتم هذا النقل مقابل مثن نقدي.البيع يتميز بصفتني أساسيتني مها : نقل امللكية، وأ

وخيتلف ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي عن مفهوم املسـؤولية العقديـة يف القـانون، فـاملراد ابألول : " ضـمان مـال اتلـف بنـاء علـى 

 3."التعاقديعقد اقتضى الضمان "، أما املسؤولية العقدية فهي عبارة عن " تعويض عن ضرر �شئ عن عدم تنفيذ املدين اللتزامه 

ويف هـذا املعـىن يقـول د.  1هذا ويرى قسم من الفقهاء أن جمرد االمتناع عن الوفاء اباللتـزام ال يوجـب الضـمان يف الفقـه اإلسـالمي.

م عمــًال كــاألجري املشــرتك أو اخلــاص أو تســلي فتحــي الــدريين : " أمــا أتخــري تنفيــذ االلتــزام فيمــا إذا كــان حمــل العقــد أو حمــل االلتــزام 

 ).111) سورة التوبة، اآلية (1
 ) هذا هو تعريف اإلمام ابن عرفه يف حدوده فهذا التعريف متيز عن بقية التعريفات ابلدقة والشمول ألفراد املعرف.22

 الشمايله، كسب ملكية املضمو�ت ، مشار إليه لدى: �صر مجيل دمحم743) د. عبداجمليد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص3
 .32م، ص1998األردن، -، اإلصدار األول، عّمان1ابلضمان (دراسة مقارنة) مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
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الوديع إىل املشرتي عنـد أدائـه الـثمن، فـال يقابـل هـذا التـأخري بتعـويض مـايل يف الفقـه اإلسـالمي، إذ التعـويض املـايل شـرعاً إمنـا يعـين 

قيــام مــال بــدل مــال أتلــف، وأتخــري التنفيــذ، لــيس مبــال فــال تعــويض فيــه ألنــه ضــرب مــن أكــل أمــوال النــاس ابلباطــل، وعلــى هــذا، 

 2القانون ال تعين ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي".فاملسؤولية العقدية يف 

وقد اتفق القانون والفقه اإلسـالمي علـى أن هـالك املبيـع قبـل التسـليم موجـب لفسـخ العقـد، والـنص القـانوين هـو: "إذا هلـك املبيـع 

بعـد إعـذار املشـرتي لتسـليم املبيـع". قبل التسليم لسبب ال يد للبائع فيه، انفسـخ البيـع، واسـرتد املشـرتي الـثمن، إال إذا كـان اهلـالك 

فسـخ ويقابل التزام البائع بتسليم املبيع التزام املشرتي بتسليم الثمن، فإذا هلك الثمن قبل القبض من البائع، وكان عينـاً مثليـاً ؛ ال ين

يس لـه مثـل احلـال يف األسـواق، البيع، ألنه ميكن تسليم مثله، خبالف املبيع ألن للمشرتي غرضاً معيناً فيه، وأما إذا هلـك الـثمن ولـ

  3قال يف ذلك أبو حنيفة: ينفسخ العقد.

علـى أنــه: " ملــن  نيــة ) مــن قـانون املعــامالت املد150نصــت املـادة (وجنـد يف ذلــك موافقـة مــن قبــل املشـرع العمــاين يف ذلـك حيــث 

ذا امتنـع الـرد أو هلـك املعقـود عليـه وفقـاً للمـادة يثبت له خيار العيب احلق يف فسخ العقد برد املعقـود عليـه واسـرتداد مـا دفـع، إال إ

وقد اتفق الفقه والقانون على ضرورة ضمان البائع عدم التعرض، وسالمة املبيع من كل عيب ينقص  4.من هذا القانون " )151(

 قيمته أو من نفعه حبسب الغاية املقصودة منه.

 / الضمان يف عقد االجيار:2

بكسر اهلمزة على املشهور مصدر من أجر إجارة ويقال أجر ابملدة إجيار ويستعمل املمدود أيضاً أوًال : تعريف اإلجارة يف اللغة: 

من ابب املفاعلة فيكون مصدره املؤاجرة فيقال: أجرته مـؤاجرة مثـل عاقدتـه معاقـدة وعاملتـه معاملـة وذكـر صـاحب القـاموس وأجـر 

جرة إجيـاراً ومـؤاجرًة، واإلجـارة الكـراء، واسـتأجرته وأجرتـه فـأجرين صـار أجـريي، فاإلجـارة واألجـر هـي اجلـزاء اململـوك أجـراً، أكـراُه كـأ

وعــوض املنــافع، وأمــا اإلجيــار أو املــؤاجرة فهمــا يعــربان عــن معــىن املفاعلــة مــن اجلــانبني فهــو يعــرب عــن حقيقــة عقــد  علــى األعمــال 

 5اإلجارة.

يف، ، مشار إليه لدى: األستاذ علي اخلف3، ص2، ج7491، 1) سيد عبد هللا علي حسني، املقار�ت التشريعية، دار إحياء الكتب العربية، ط1
 .81-71املرجع السابق، ص

 .32مشار إليه لدى: �صر مجيل دمحم الشمايله، مرجع سابق، ص، 622) الفقه اإلسالمي املقارن، جامعة دمشق، ص2
 .236م، ص1982-ه1402سور�، -) أ. د/ وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي، دمشق3
 ).1012م ، اجلريدة الرمسية العدد (29/2013) من قانون املعامالت املدنية العماين الصادر ابملرسوم السلطاين رقم 150املادة ( )4
 ، فصل اهلمزة ابب الراء.276ه ص1410، بدون دار نشر، 1) الفريوز آابدي ،القاموس احمليط، ج5
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لقد جاءت تعريفات الفقهاء لعقد اإلجارة متفقة يف األلفاظ ورمبا يف املعاين، فعرف احلنفية  الح:اثنياً : تعريف االجارة يف االصط

 1اإلجارة أب�ا : " عقد على املنفعة بعوض مال ".

وعرفهــا الشــافعية أب�ــا : " عقــد علــى منفعــة مقصــودة  2وعرفهــا املالكيــة أب�ــا : " متليــك منــافع شــيء مباحــة مــدة معلومــة بعــوض".

وعرفها احلنابلة أب�ا : " عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عني معينة  3معلومة قابلة للبذر واإلابحة بعوض معلوم ".

 .5بعناء " بينما عرفها اإلابضية أب�ا : " تبادل مال  4أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم ".

ــاً : تعريــف اإلجــارة يف القــانون املــدين: عقــد اإلجــارة هــو الوســيلة الرئيســية لتيســري حصــول شــخص علــى منفعــة مــال مملــوك  اثلث

لشــخص آخــر نظــري مقابــل دون حاجــة إىل أن يكســب ملكيــة هــذا املــال، ووفقــاً لــذلك فــإن املــؤجر يلتــزم أبن ميكــن املســتأجر مــن 

) أبنـه : " عقـد يلتـزم 516املـادة ( مبوجـب نـص يف قـانون املعـامالت املدنيـة واملشرع العماين عرف اإلجيار  6االنتفاع بشيء معني.

 7املؤجر مبقتضاه أن ميكن املستأجر من االنتفاع بشيء معني مدة معينة لقاء عوض معلوم ".

أو بعــد التســليم، ويلتــزم املســتأجر ابلقيــام بعمــل فــإذا كانــت اإلجــارة إجــارة أشــخاص، يلتــزم املــؤجر بــدفع األجــرة عنــد اجنــاز العمــل، 

، أما يف إجارة األشياء : يلتزم املـؤجر بتسـليم املـأجور إىل املسـتأجر، فـإذا مل يـتمكن املسـتأجر 8معني، فهو ملتزم بتحقيق غاية معينة

ؤجر قـد نفـذ التزامـه، وال يلتـزم املسـتأجر من استيفاء املنفعة من املأجور، وذلك ابلتسليم أي ابلتخلية بينه وبني املأجور، ال يعتـرب املـ

 ابلتايل ابألجرة.

 

 

 

 .514 حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص، مشار إليه لدى: د. دمحم74، ص15) املبسوط للسرخسي، ج1
 .515مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص، 1، ص4) حاشية الدسوقي، ج2
 .403، ص2) زكر� بن دمحم بن زكر� األنصاري، أسىن املطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، ج3
عثمان بن أمحد بن سعيد النجدي، منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح والز�دات،  -ابن النجار تقي الدين  دمحم بن أمحد الفتوحي احلنبلي) 4

 .339، ص1م، ج1999 –ه 1419مؤسسة الرسالة، األردن، 
 .515مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص، 510، ص3) اإليضاح للشماخي، ج5
 .516، مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص16 عقد االجيار، د. عصام أنور سليم، ص) الوجيز يف6
 ).1012م، اجلريدة الرمسية، العدد (29/2013) من قانون املعامالت املدنية العماين الصادر ابملرسوم السلطاين رقم 516) املادة (7
 .238ص) أ. د/ وهبة الزحيلي، مرجع سابق، 8
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 / الضمان يف عقد االيداع:3

مشــتقة مــن الــودع وهــو الــرتك فيقــال: دع هــذا أي اتركــه ومنــه الــوداع ألن كــل واحــد منهمــا يــرتك  أوًال : تعريــف الوديعــة يف اللغــة:

  1للحفظ، وهلذا ال يودع عادة إال عند من يعرف ابألمانة والد�نة.صاحبه ويفارقه أو هي احلفظ فكأن الوديعة ترتك عند املودع 

ــاً : تعريــف الوديعــة يف االصــطالح الفقهــي:  تطلــق الوديعــة علــى أحــد املعنيــني اآلتيــني: أمــا العــني املودعــة أو مبعــىن اإليــداع، اثني

 2دعة هي املال املودع عند األمني حلفظه ملالكه.فإطالقها على العني املودعة مشرتك بني اللغة والشرع فالوديعة مبعىن العني املو 

وإطالقها على اإليداع إطالق شـرعي فقـط، ولكـن بعـض الفقهـاء كاملالكيـة، والزيديـة خـص ابلوديعـة العـني املودعـة فـال تطلـق علـى 

ختلــف الفقهــاء حــول اإليــداع ال شــرعاً وال لغــًة، ومــنهم مــن خــص إطــالق الوديعــة يف الشــرع علــى اإليــداع كــبعض اإلماميــة. وقــد ا

تعريفهم للوديعة مبعىن اإليداع وذلك تبعاً الختالفهم يف بعض أحكامها فعرفها احلنفية على أنه: " تسليط شخص غريه على حفظ 

وعرفها املالكية أب�ـا : " عبـارة عـن نقـل جمـرد حفـظ ملـك ينتقـل " ، وعرفهـا الشـافعية أب�ـا : " توكيـل أو  3ماله صرحياً أو داللًة ".

وعرفها احلنابلة ببأ�ا : " اسم للمال أو املختص املدفوع إىل مـن حيفظـه بـال عـوض " ،  4�بة شخص حلفظ مال أو اختصاص ".إ

 5وعرفها اإلمامية أب�ا: " استنابة يف حفظ املال ".

ودع واملسـتودع والصـيغة والعـني ومما تقدم نرى أن التعريف الراجع هو تعريف الشافعية وذلك لوضوح أركان اإليداع األربعة، وهي املـ

 املودعة.

هي تسليم شخص منقوًال لشخص آخر ليحفظه عيناً كما حيفظ ملكه اخلاص ويرده مىت  اثلثًا: تعريف الوديعة يف القانون املدين:

مـال  ) مـن قـانون املعـامالت العمـاين أب�ـا : " عقـد يتـوىل شـخص مبقتضـاه حفـظ699وهذا ما نصـت عليـه املـادة (طلبه صاحبه، 

 لشخص آخر، والوديعة يف مال املودع عند أمني حلفظه" .

على الوديع حفظ الوديعة للمالك، ألن اإليداع من جانب املالك استحفاظ وائتمان، ومن جانب الوديع التزام ابحلفـظ، فيلزمـه    

ويشرتط شرعاً أن حيفظ الوديع الوديعة بنفس األمهيـة احلفظ حتال ترد الوديعة لصاحبها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : " املسلمون عند شروطهم "، 

 .254، مادة (ودع)، مرجع سابق، ص 15، مادة (ودع)، لسان العرب، ج653، ص2) املصباح املنري للفيومي، ج1
 .470) د. دمحم حمروس سعدوين، مرجع سابق، ص2
 ، مشار إليه76، ص5، تبيني احلقائق، ج108، ص11، املبسوط للسرخسي، ج375، ص3) انظر حاشية الطحطاوي على الدر املختار، ج3

 .470لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص
 .52، ص) زكر� األنصاري، مرجع سابق4
 .471، مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق ، ص14، ص6، مفتاح الكرامة، ج449، ص5) جواهر الكالم، ج5
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) مـن قـانون املعـامالت املدنيـة العمـاين الصـادر إذ نصـت علـى : " 704والكيفية اليت حيفظ هبا ماله، وهذا ما أشـارت إليـه املـادة (

 رز مثلها ".جيب على املودع لديه أن يعىن حبفظ الوديعة عناية الشخص العادي حبفظ ماله وعليه أن يضعها يف ح

 / الضمان يف عقد اإلعارة:4

 أوًال : تعريف العارية يف اللغة: العارية بتخفيف الياء وتشديدها والعرية واملعارة هو ما تداوله الناس بينهم واإلعـارة مصـدر مـن أعـار

ر املداولة والتداول يف الشيء يكون بـني فيقال: أعرته الشيء، أعري إعارة وقد أعاره الشيء وأعاد منه وأعاره إ�ه ، واملعاورة  والتعاو 

  1اثنني، واالستعارة طلب اإلعارة وتطلق على الفعل وعلى الشيء املعار.

لقــد اختلــف الفقهــاء يف تعــريفهم لعقــد العاريــة ويتضــح هــذا اخلــالف مــن خــالل تعريفــات  اثنيــاً : تعريــف العاريــة يف االصــطالح:

 : " متليك املنافع بغري عوض، فالعارية عقد عندهم. الفقهاء لعقد العارية، فعرفه احلنفية أبنه

 الثـاين:عرفوا عقد العارية ابعتباره امسا للمال املعار فهو مال ذو منفعة مؤقتـة ملكـت بغـري عـوض،  األول:وعرفه املالكية بتعريفني، 

أمـا الشـافعية: فعرفـوه ابعتبـار امسـاً  2بـال عـوض.عرفوا عقد العارية ابعتباره عقداً فهو متليك منفعة مؤقتة بزمن أو فعل نصاً أو عرفـاً 

أما احلنابلة فعرفوه ابنه : "  3للعقد فقالوا أبنه : " إابحة االنتفاع من أهل التربع مبا حيل االنتفاع به مع بقاء عينه لريده على التربع".

 4إابحة االنتفاع بعني من أعيان املال "، وعرفه اإلابضية على أنه : " متليك منفعة مؤقتة بغري عوض ".

هي عقد يلتزم به أحد املتعاقدين إعطاء شيء إىل آخر ليستعمله زمناً حمدوداً قـم يـرده أو  اثلثًا : تعريف العارية يف القانون املدين:

) مــن قــانون املعــامالت املدنيــة 607وقــد أوضــح املشــرع العمــاين مفهــوم اإلعــارة يف املــادة (إىل صــاحبه بــال مقابــل أو مبقابــل. مثلــه 

. فيتضح من ذلـك والتجارية واليت نصت على أن : " اإلعارة متليك الغري منفعة شيء بغري عوض ملدة معينة على أن يرده بعدها "

فاسـتغين فيـه عـن التسـليم ابعتبــاره ركنـاً ضـرور�ً النعقـاد العقـد وأصـبح العقـد ينشـئ التزامـاً ابلتســليم أن العاريـة عقـد رضـائي ال عيـين 

 والعارية ختول املستعري أن يستعمل الشيء ال أن يستغله، فيده عليه يد عارضة، والثمار واحليازة القانونية تكون للمعري.

 ، مادة عور كذلك.437، ص2، مادة (عور)، املصباح املنري، ج471، 9) لسان العرب، ج1
، مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، 120، ص6، شرح خمتصر خليل اخلرشي، ج273، ص2) حاشية العدوي ج2

 .423ص
 .423د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص) 3
 .242روس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، صمشار إليه لدى: د. دمحم حم، 424) دمحم أطفيش، شرح كتاب النيل، ص4
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) مـن قــانون املعـامالت املدنيــة 612وهــذا مـا نصــت عليـه املــادة (ان علــى ذلـك ، وعليـه جنــد الفقـه اإلســالمي والقـانون املــدين متفقـ

العمــاين بقوهلــا: " ال جيــوز للــويل أو الوصــي أو القــيم إعــارة �ل مــن هــو حتــت واليتــه فــإذا أعــاره أحــدهم لــزم املســتعري أجــر املثــل فــإذا 

 1هلكت العارية كان املعري ضامناً.

 / الضمان يف عقد الرهن:5

 2يراُد به العني املرهونة وهي ما وضع عند املرهتن مقابل ما أخذه الراهن منه.أوًال : تعريف عقد الرهن يف اللغة: 

اختلفــت تعريفـات الفقهـاء حــول بيـان املعـىن االصــطالحي للـرهن وذلـك تبعــاً  اثنيـاً : تعريـف عقــد الـرهن يف االصــطالح الفقهـي:

 هم، ويتضح ذلك من خالل هذا العرض املوجز لتعريفاهتم: الختالفهم حول األحكام املتعلقة به عند

. وعرفه املالكية أبنه: " بـذل مـن لـه 3عرفه احلنفية أبنه هو: " حبس شيء مايل حبق ميكن استيفاؤه منه كالدين حقيقة أو حكماً "

لوا أبنـه : " جعــل عـني مـال وثيقـة بــدين . وذهــب الشـافعية بتعـريفهم وقـا4البيـع مـا يبـاع، أو غـرراً ولــو اشـرتط يف العقـد وثيقـة حبـق "

، وعرفه احلنابلة أبنه : " جعل عني مالية وثيقة ابلدين يسـتوىف مـن مثنـه إن تعـذر اسـتيفاؤه ممـن هـو 5يستوىف منها عند تعذر وفائه "

املالكية ؛ أل�م قربوا   . وحنن نرى أن الرأي الراجح هو تعريف7، وعرفه اإلابضية أبنه : " بذل من له البيع حبق علق عليه "6عليه "

 قربوا كثرياً من الغاية املنشودة لعقد الرهن. 

الـرهن احليـازي الـذي نصـت إن ما يقابـل الـرهن يف الشـريعة اإلسـالمية عنـد القـانونيني هـو  اثلثًا : تعريف الرهن يف القانون املدين:

حليــازي هـو احتبــاس مــال منقـول يف يــد الــدائن أو يــد ) مــن قـانون املعــامالت املدنيــة الُعمـاين بقوهلــا : " الــرهن ا1057عليـه املــادة (

وابلنظــر هنــا إىل تعريــف املشــرع لعقــد الــرهن  8.عــدل ضــما�ً حلــق ميكــن اســتيفاؤه منــه كلــه أو بعضــه ابلتقــدم علــى ســائر الــدائنني "

 ).1012م، اجلريدة الرمسية العدد (29/2013) من قانون املعامالت املدنية العماين الصادر ابملرسوم السلطاين رقم 612) املادة (1
 ، مادة (رهن).348، ص5) لسان العرب، ج2
، مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، 62تبيني احلقائق، ص، 507، ص6، الدر املختار للحصكفي، ج584، ص2) جممع األ�ر، ج3

 .567مرجع سابق، ص
 .231) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ص4
 .567مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص، 466، ص1) للهيتمي، فتح اجلواد بشرح اإلرشاد، ج5
مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس ، 320، ص3، كشاف القناع، ج137، ص5، املرداوي، اإلنصاف، ج128، ص2) ابن قدامة، الكايف، ج6

 .567سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص
 .568مشار إليه لدى: د. دمحم حمروس سعدوين إبراهيم، مرجع سابق، ص، 7، ص11) شرح كتاب النيل، ج7
 ).1012م، اجلريدة الرمسية العدد (29/2013انون املعامالت املدنية العماين الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) من ق1057املادة () 8
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للحـق وإمـا علـى احلـق العيـين احليازي فقد عرفه ابعتباره مصدراً حبق الرهن وعبارة الـرهن احليـازي تطلـق علـى العقـد ابعتبـاره مصـدراً 

 ذاته الذي ينشؤه هذا العقد.

حيـُث ومما نالحظه أن القانون املدين الذي وضعه املشرع العماين قد اقرتب من مذهب احلنفية يف األصل العام ليـد الـدائن املـرهتن، 

أن حيفظ املال بنفسه أو أبمينه وأن يعىن به  ) من قانون املعامالت املدنية العماين أبنه : " على الدائن املرهتن1076نصت املادة (

 .عناية الرجل العادي وهو مسؤول عن هالكه أو تعيبه ما مل يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنيب ال يد له فيه "

والفقه اإلسالمي منع املرهتن من التصرف ابملرهون ال ببيع أو إجارة، وليس له أن ينتفع به ال ابالستخدام وال ابلسكىن وال ابللبس 

املشــرع إال أن �ذن لــه املالــك الــراهن، فــإن فعــل كــان متعــد�ً ضــامناً إذا هلــك املرهــون حينئــذ، وهــذا مــا صــادف اعتمــاداً مــن قبــل 

) من قانون املعامالت املدنية بقولـه : " يضـمن الـراهن سـالمة املـال املرهـون ولـيس 1072ى ذلك يف املادة (العماين الذي نص عل

له أن �يت بعمل ينقص من ضمانه أو حيول دون مباشرة الدائن املرهتن حلقوقه، والدائن املرهتن يف حالة االسـتعجال أن يتخـذ علـى 

 .على املال املرهون " نفقة الراهن كل الوسائل اليت تلزم للمحافظة
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تعترب مشكلة اجلمع أو اخلرية بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية من املشاكل اليت أسالت الكثري من حرب األقالم، وما زالت 

مـــن اإلهبــام والغمــوض. ومـــن البــديهي أن تكــون احـــدى املســؤوليتني مســتقلًة متـــام االســتقالل يف مواجهـــة إىل اآلن يكتنفهــا الكثــري 

األخرى، وذلك أبن يكون هلا أساس مستقل وأحكام خاصة هبا متيزها عن غريها من املسؤوليات، لذلك كان من الطبيعي أن تثور 

ولية التقصريية (ضمان العدوان) الختالف كـل منهمـا عـن اآلخـر يف نـواٍح مسألة اخلرية بني املسؤولية العقدية (ضمان العقد) واملسؤ 

 1عديدة، سواء من حيث السبب أو من حيث النتيجة.

جيب أال يصل إىل حد أن يكون لكل من املسؤوليتني نطاق  –يف األساس واألحكام  –ولكن ينبغي التنبيه إىل أن هذا االستقالل 

املسؤولية األخرى، فقد يشكل الفعل الواحد إخالًال ابلتزام عقـدي، وإخـالًال ابلتـزام تقصـريي يف خاص هبا مستقل متاماً عن نطاق 

نفس الوقت، مثال ذلك أن خيطئ الطبيب اخلاص يف عالج املريض، فيرتتب على إخالله هذا ضـرر ابملـريض، وابلتـايل فإنـه جيتمـع 

املريض، والثاين: تقصري�ً ؛ ملا سببه من ضرر للمريض خمالفاً الواجب يف خطأ الطبيب وصفني، األول: عقد�ً ؛ إذ أمهل يف معاجلة 

 2العام الذي يفرضه القانون على الكافة بعدم اإلضرار ابلغري.

إزاء ذلك يثور التساؤل هل جيوز للمريض أن يرجع على الطبيب بدعوى املسـؤولية العقديـة أو املسـؤولية التقصـريية معـاً، وهـل جيـوز 

 3 الدعويني ملا يراه حمققاً ملصلحته؟له أن خيتار بني

لقد جرت عادة الفقه على التعرض هلذه املسألة حتـت عنـوان " اجلمـع أو اخلـري " بـني املسـؤولية العقديـة واملسـؤولية التقصـريية، وهـي 

فاإلمجــاع  –يصــح وهــذا ال  –عــادة مضــللة ؛ إذ قــد يفهــم منهــا أن اجلمــع بــني نــوع املســؤولية جــائز علــى األقــل يف بعــض األحيــان 

منعقــد علــى ان املضــرور ال جيــوز لــه اجلمــع بــني املســؤولية التقصــريية واملســؤولية العقديــة ليحصــل علــى تعــويض الضــرر الــذي أصــابه 

؛ وذلك ألن القاعدة يف هذا الشأن أنه ال جيوز للدائن أن جيمـع بـني املسـؤوليتني 4مرتني، فالضرر ال جيوز تعويضه سوى مرة واحدة

 الصورة اليت يتحقق هبا ذلك. أ�ً كانت

 .40) د. دمحم املرسي زهرة، املرجع السابق، ص1
 .250م، ص2011-ه1432، 6األردن، ط-) د. أجمد دمحم منصور، النظرية العامة لاللتزامات مصار االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان2
 ، وما بعدها.468م، ص1978، جامعة القاهرة، 1) ملزيد من التفصيل أنظر: د. حممود مجال الدين زكي، مشكالت املسؤولية املدنية، ج3
 .41د. دمحم املرسي زهرة، املرجع السابق، ص )4

                                                           

166



 القانون  و�لمة الفقھ آراء ب�ن العقدية املسؤولية �� الضمان                              الغشري  سليمان بن سعيد بن مازن  أ.

 

 
كما ال جيوز للدائن أيضاً أن يرفع إحدى الدعويني، فإذا مل ينجح يف احلصول على تعويض من خالهلا جلأ إىل رفع دعوى املسؤولية 

 األخرى، إذ أن دعواه الثانية مردودة بسبق الفصل فيها، فسببها واحد وهو الفعل الضار.

دم جواز اجلمع بني املسؤوليتني العقديـة والتقصـريية أ�ً كـان سـبيل هـذا اجلمـع فيبقـى التسـاؤل قائمـاً عـن مـدى ومبا أننا انتهينا إىل ع

 جواز اخلرية بني هاتني املسؤوليتني؟

إىل جـواز اخلـرية بـني املسـؤوليتني طاملـا قـد حتققـت شـروطهما، فيسـتطيع الـدائن أن يرفـع أوهلما  هناك اجتاهان يف هذا الصدد، ذهب

أ�ً من الدعويني وفقاً ملا حيقق مصـلحته، وحجـتهم يف ذلـك أن قواعـد املسـؤولية التقصـريية موجـودة دائمـاً، إذ هـي مـن النظـام العـام 

ومــن مث ال جيــوز االتفــاق علــى اســتبعادها أو عــدم تطبيــق أحكامهــا جملــرد أنــه قــد ُوجــد عقــد بــني الطــرفني وبنــاًء علــى ذلــك يــرون أنــه 

 1يسلك طريق املسؤولية التقصريية إذا مل يستطع احلصول علي التعويض من خالل دعوى العقد.بوسع املتعاقد دائما 

والــذي عليــه غالبيــة الفقــه، فيــذهب إىل عــدم جــواز اجلمــع اخلــرية بــني املســؤوليتني، ذلــك أن العالقــة التعاقديــة هــي االجتــاه الثــاين أمــا 

املتعاقـدين قـد اتصـال ببعضـهما الـبعض عـن طريـق هـذا العقـد، وابلتـايل لـيس األقوى وهي اليت ينبغي أن تطبق أحكامها ابعتبـار أن 

أمـام الــدائن إال اللجــوء إىل دعـوى املســؤولية العقديــة، هلـذا فــإن الــدعوى الـيت خيلــط فيهــا بـني خصــائص كلتــا الـدعويني فهــي ليســت 

، 3ولذلك يفضل الفقه احلديث اصطالح اخلـرية ،2ابلدعوى العقدية وال ابلدعوى التقصريية، بل هي دعوى اثلثة ال يعرفها القانون

وهــو يعــين حبــث مــدى أحقيــة الــدائن (املضــرور) يف أن خيتــار بــني أن يســلك طريــق املســؤولية العقديــة كمــا رمســه القــانون، أو طريــق 

 املسؤولية التقصريية بفرض توافر الشروط القانونية لكل منهما.

األول وذلـك أنـه لـو اجتهـت اإلرادة املشـرتكة للمتعاقـدين إىل اتفـاق معـني، مث حـدث أن وحنن نرى أن هذا االجتاه أرجح من االجتاه 

أخل أحدمها أبحد التزاماته املنصوص عليها يف هذا العقد، فإن مسؤوليته العقدية تقوم ويكون السبيل الصحيح أمام املتعاقد اآلخر 

 هو رفع دعواه ابملسؤولية العقدية.

  

 .251) د. أجمد دمحم منصور، مرجع سابق، ص1
 .42سابق، ص) د. عبدالرزاق السنهوري، املرجع ال2
يشوبه عدم الدقة ألن اخلرية بني نوعي املسؤولية تفرتض مقدماً اجتماعهما معاً حىت يستطيع الدائن أن خيتار ) ويرى البعض أن اصطالح " اجلمع " ال 3

)، ونالحظ أن " 7هامش رقم ( ،468بينهما، فهو أي الدائن يف احلقيقة بينهما وإن كان ال جيوز أن يرفع إال إحدامها، مجال زكي، املرجع السابق، ص
 جواز اخلرية بينهما. اجتماع" املسؤوليتني معاً، أي توافر الشروط القانونية لكل منهما، ال يعين أن الدائن املضرور حيق له " اجلمع" بينهما وإمنا فقط مدى
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 عدوان  يف الفقه اإلسالمي:اخلرية بني ضمان العقد وال -

هو جواز اخلرية بني ضمان العقد وضمان العدوان. ويكون املضـرور ابخليـار عنـد مطالبتـه  –يف الفقه اإلسالمي  –يبدو أن األصل 

 ابلتعويض أن يسلك طريق ضمان العقد أو طريق ضمان العدوان.

ن مقيـد أبال يكـون املـدعي عليـه قـد خـالف أحكـام العقـد وشـروطه  أن مبـدأ اخلـرية بـني ضـمان العقـد وضـمان العـدوا 1ويرى الـبعض

 كاملة، حبسبان أن هذه املخالفة الكاملة تؤدي إىل انتهاء العقد، ومن مث ال يبقى سوى ضمان العدوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .47هرة، مرجع سابق، ص، وما بعدها، مشار إليه لدى: د. دمحم املرسي ز 97، ص94) دمحم سراج، املرجع السابق، رقم1
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الصاحلات، لقد جاء هذا البحث الذي محل احلمد هلل الذي هدا� وما كنا لنهتدي لوال أن هدا� هللا ، فاحلمد هلل الذي تتم بنعمته 

عنــوان: " الضــمان يف املســؤولية العقديــة بــني آراء الفقــه وكلمــة القــانون"، دالالت عميقــة ومفــاهيم رصــينة حــول فكــرة الضــمان ومــا 

 يتصل هبا من قريب وبعيد.

الفاعــل ومــا إذا كــان جيــب أن  وتــذهب نظريــة الضــمان يف مفهومهــا الــرئيس إىل وجــوب البحــث عــن أســاس املســؤولية ال يف جانــب

 يتحمل املسؤولية على اساس أ�ا تبعة نشاطه أو مقابل كسبه، وإمنا جيب البحث عن أساسها يف جانب املضرور.

ومــن خــالل هــذ البحــث املتواضــع الــذي كــان حيمــل أســئلة ســعى الكاتــب لإلجابــة عليهــا مــن خــالل مــا مت تناولــه يف املطالــب آنفــة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         عرض فكرة البحث وتطويعها لتخرج صافية جلية واضحة للقارئ الكرمي.                                                                 البيان، اليت مت فيهما

وإن هذا البحث كان نتاج مثرة قراءة متأنية يف الفقه اإلسـالمي الـذي عـاجل فكـرة الضـمان مـن خـالل القواعـد الفقهيـة الـيت خرجـت 

أحبار فقهاء املذاهب اإلسالمية، ومت مقارنتها ابلقوانني الوضعية، وقاس عليها الباحث ما ذهب إليه املشرع العماين يف هذا  من بني

 الشأن.

ويظهر جبالء أن الفقه اإلسالمي كان له عظيم األثر يف ترسيخ فكرة الضمان واملسؤولية بشكل عام وذلك ألن الدين معاملة، وألن 

رمحة وسالم وهنا، وأن هذا الدين من خري األد�ن لسماحة فكرة ولطافة مبادئه ومسو قيمـه الـيت ترقـى ابإلنسـان  الدين احلنيف دين

 املسلم، وُحيمد للُمشرع الُعماين موائمته ملقاصد الدين اإلسالمي عامة والفقه خاصة.

متمنيـاً أن أكـون قـد وفقـت يف إظهـاره ابلصـورة املشـرفة  هذا وإبجياز ما تناولته يف حبثي املتواضع راجياً مـن هللا القبـول والرضـوان،   

 املأمولة اليت يرجتيها القارئ الكرمي، آمًال أن يلقى استحسان كل من قرأه وأن ينفع هللا به كل من اقتناه.

 هذا وهللا من وراء القصد،،،
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 كتب اللغة بعد القرآن الكرمي:

 ه.1414، 3لبنان، ط-لسان العرب، دار صادر، بريوتابن منظور األنصاري األفريقي،  -

 م.1999، 3الفريوز آابدي، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، بدون دار نشر، ط -

 بدون سنة نشر. 2مي، جاألنصاري، زكر� بن دمحم بن زكر� األنصاري، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسال -

 املؤلفات العامة واخلاصة:

                م.                                                                                                                           1978مصر، -د. السنهوري، أمحد عبد الرزاق، القانون املدين، دار النهضة العربية، القاهرة -

اإلمارات العربية -د. زهرة، دمحم املرسي ، املصادر غري اإلرادية لاللتزام يف القانون العماين الفعل الضار والفعل النافع، دار الكتاب اجلامعي، العني -

 م.2014-ه1435، 1املتحدة،ط

 م.2000القاهرة، الشيخ، علي اخلفيف، الضمان يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب،  -

 م. 1982-ه402سور� ، ض-د. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي، دمشق -

 -ل، عّمـان ، اإلصدار األو 1د. الشمايله، �صر مجيل دمحم، كسب ملكية املضمو�ت ابلضمان (دراسة مقارنة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -

 م.   1998األردن،

 م.           2011-1432، 6األردن، ط -د. منصور، أجمد دمحم، النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان -

 م.2014-ه1435، 3الرباشدي، زهران بن �صر بن سامل، جهد املقل يف الد�ت واألروش والقتل، مطابع النهضة، ط -

 م.1999-خ1419، 1احلنبلي، دمحم بن أمحد، منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح والز�دت، مؤسسة الرسالة، ط -

 م.1978، 1د. زكي، حممود مجال الدين، مشكالت املسؤولية املدنية، جامعة القاهرة، ج -

مصـــر، -، االســكندرية1فقــه اإلســالمي والقـــانون املــدين)، مكتبــة الوفـــاء القانونيــة، طد. إبــراهيم، دمحم ســعدوين، نظريــة الضـــمان (العقــد الفاســد بـــني ال -

 م.2015

 القوانني:

 م.29/2013قانون املعامالت املدنية الُعماين الصادر ابملرسوم الُسلطاين رقم -
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 الاجتماعية تنمية تحقيق في الوقف دور                                                  حسن ختمأأ. 

 

 

 مقدمة:

 االقتصاد من أىم قضية يف حياة االنساف، فهو ليست قضية اثنوية يف اضتياة بل قضية األكلية كاألساسية 

أدكات مالية كثَتة، كديكن تقسيم ىذه األدكات اىل غتموعتُت رئيسيُت مها: األدكات اظتالية اإلجبارية يف النظاـ  اإلسالمي لالقتصاد

اظتايل اإلسالمي من اىم ىذه األدكات الزكاة كفريضة مالية. اما الثاين: األدكات اظتالية االختيارية يف النظاـ اظتايل اإلسالمي كىي 

اإلسالمي عتا صفة الثبات  االقتصادميعترب أىم صدقة مالية من أدكات النظاـ  الذممي تشمل الصدقة. الوقف اإلسال

، كتعمل على أتكيد اعتوية اإلسالمية كحتقيق اظتقاصد الشرعية كلو آاثر تنموية شاملة صتميع أفراد اجملتمع ملبيان حاجاتو كاالستمرار

 من. كسيحاكؿ الباحث ابراز دكر الوقف كأثرىا يف حتقيق تنمية االقتصادية.التعليمية كالصحية كالدينية مرسخان لقيم التكافل كالتضا

 تقسيم البحث اىل قسمُت اساسُت كما يلي:  

 القسم األكؿ: اساسيات حوؿ الوقف.

 القسم الثاين: دكر الوقف يف تنمية االقتصادية.
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 القسم األول: في اساسيات الوقف

 :الوقف يف الفقه اإلسالمي .1

 :مفهـو اللغوم . أ

. كجتمع على  الوقف لغة: اضتبس. قاؿ ابن منظور: الوقف بفتح الواك كسكوف القاؼ ، مصدر كقف الشيء كأكقفو مبعٌت حبسو كأحبسو

 .. كشتي كقفان ظتا فيو من حبس اظتاؿ على اصتهة اظتعينة 1أكقاؼ ككقوؼ

 :اظتفهـو االصطالحي . ب

قد أكرد الشيخ أبو زىرة رزتة اهللا تعريفا جامعا للوقف، ذكر الفقهاء تعريفات ؼتتلفة للوقف تبعان آلرائهم يف مسائلو اصتزئية 

يستخلص منو أف الوقف ىو حبس العُت، حبيث ال يتصرؼ فيها ابلبيع أك اعتبة أك التوريث، كصرؼ الثمرة إىل جهػة مػن جهات 

 2الرب كفق شرط الواقف

 :االقتصادم للوقف مفهـو . ج

عرؼ منذر قحف الوقف اقتصاداي أبنو:" حتويل لألمواؿ عن االستهالؾ كاستثمارىا يف أصوؿ رأشتالية إنتاجية تنتج اظتنافع 

كااليرادات اليت تستهلك يف اظتتقبل رتاعيا اك فرداي" فهو إذا عملية جتمع بُت االدخار كاالستثمار معا فهي تتألف من اقطاع 

ديكن للواقف اف يستهلكها اـ مباشرة اك بعد حتويلها اىل سلع استهالكية عن االستهالؾ االيت كابلوقت نفسو أمواؿ كاف 

 3حتويلها اىل استثمار يهدؼ اىل زايدة الثركة اإلنتاجية يف اجملتمع.

 كديكن أف يستنبط من ىذا التعريف ما أييت:

 ف اإلجيايب( أم اظتوجو ؿتو االستثمار مباشرة اقتطاع جزء من االستهالؾ، كحتويلو إىل االدخار اظتضمو   .1

دة اصتانب اطتدمي كاظتنفعي لفئات ػتددة من أفراد اجملتمع كابلتايل يكوف مردكدىا على اجملتمع تؤدم األكقاؼ إىل زاي  .2

 غَت مباشر.  لبشك

                                                      
 .  508كدمحم ركاس قلعجي : معجم لغة الفقهاء ص . 360-9/359. ابن منظور : لساف العرب 1
 . 44. أبو زىرة، دمحم: ػتاضرات يف الوقف، ص 2
 .26الوقف اإلسالمي. ص موذر قدف:  3
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مؤسسات إنتاجية ؼتتلفة  توفر األكقاؼ فرصا استثمارية لزايدة الثركة اإلنتاجية يف اجملتمع عن طريق ما تقـو بو من  .3

 اظتردكد كمتنوعة من حيث التخصص. 

إمكانية النهوض ابألكقاؼ فردية على مستول أفراد، أك من قبل اجملتمع بصفة كلية، حسب نوع كطبيعة اظتشركع الوقفي  .4

 مع ضماف حق كل جهة على حدة. 

 :نشأة فكر الوقف .2

اجتماعي بطبعو ػتب للتعاكف -اليت فطر الناس عليها، كما أنو ػ أعٍت اإلنسافأف اإلنساف دييل بفطرتو إىل عبادة ربو، فطرة هللا 

كاطتَت، كمن مث فقد كانت ىناؾ دكر للعبادة منذ القدـ، ككذلك ُكِجدت عيوف اظتاء كاآلابر كاألماكن العامة جملتمعات الناس، كلذا 

تباطها ابلنزكع االجتماعي كالتعبدم اإلنساين، ككانت ديكن القوؿ أبف الشعوب عرفت منذ القدـ بعض أنواع األكقاؼ، نظرا الر 

 ىناؾ أشكاؿ أكلية من الوقف، كأقدـ ىذه األكقاؼ دكر العبادات كأمكنتها.

كذلك  1يشَت "الشيخ عكرمة" إىل أف "مضموف الوقف موجود لدل األمم كالشعوب قدديا كحديثا  مع اختالؼ  يف اظتسميات؛

قائمة مع قدـ االنساف، ككاف يُرصد عتا أماكن كعقارات كاراض ينفق من غالهتا على احتياجات  ألف اظتعابد كأماكن العبادة كانت

 ، ىذه األماكن. كأنو كانت لسيدان  ابراىيم  اطتليل عليو السالـ أكقاؼ معركفة ابشتو، كال تزاؿ موجودة كمعركفة حىت ىذا اليـو

كأف اكؿ ما عرؼ لدل العرب من ذلك قبل اإلسالـ )الكعبة اظتشرفة(، كذلك يف مكة اظتكرمة  كيف مدينة خليل الرزتن بفلسطُت. 

اليت أصبحت مصلى عاما عتم على اختالؼ قبائلهم  حيجوف إليو كل عاـ, مث جعلوه مقرا ألصنامهم بعد أف اعتقد العرب أبف 

ىي ملك للجميع فال مناص اف نقرر ابف فال نتصور اف أماكن عبادة ؽتلوكة ألشخاص أبعياهنم امنا األصناـ تقرهبم اىل هللا  زلفى. 

 الوقف كاف موجودا يف معناه قيل اإلسالـ. 

قددية قدـ حياة اإلنساف الدينية كاالجتماعية كإف مل أتخذ مضموف اظتصطلح اظتتعارؼ عليو اليـو كمل ُتسمَّ  –إذف  –فكرة الوقف 

 ابشتو.

 

 
                                                      

 14ص 2011 – 1432عكرمة سعيد صربم  "الوقف اإلسالمي بُت النظرية كالتطبيق" سنة النشر:  1
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 التأصيل احلقيقي دلشروع الوقف يف اإلسالم: .3

قد نشأ الوقف اإلسالمي منذ صدر اإلسالـ على اظتستول النصي كالعملي، يستند يف مشركعيتو إىل قوؿ هللا تعاىل: ﴿ َلْن تَػَناُلوا 

ْنَساُف انْػَقَطَع َعنْ  1اْلربَّ َحىتَّ تُػْنِفُقوا ؽتَّا حتُِبُّوَف ﴾  ُو َعَمُلُو ِإالَّ ِمْن َثاَلثٍَة: ِإالَّ ِمْن كقوؿ الرسوؿ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َكَسلََّم: "ِإَذا َماَت اإْلِ

تَػَفُع بِِو، أَْك َكَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُو"  2َصَدَقٍة َجارِيٍَة، أَْك ِعْلٍم يُػنػْ

يرل كثَت من الباحثُت اف اكؿ كقف ديٍت يف اإلسالـ ىو مسجد القباء الذم اسسو النيب صلى كعلى اظتستول العملي التطبيقي: 

  .3لم حُت قدـ ايل اظتدينة اظتنورة مث اظتسجد النبوم الذم بناه ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة األكىل من اعتجرةهللا عليو كس

ُهْم  -ككذلك أكقف الصحابة منهم طلحة كعمر كعثماف  كغَتىم كثَت، كاستمر إنشاء الوقف على مدل التاريخ  -َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ

ال يقبل إال  -عز كجل  –كرجاء اظتثوبة منو سبحانو كهللا  -عز كجل  –و التقرب إىل هللا اإلسالمي. كالدافع األساسي للوقف ى

ما كاف خالصنا لوجهو كليس من أجل حتقيق نفع مادم مباشر أك طلَبا للسمعة اضتسنة أك اصتاه أك الذكر الطيب بُت الناس أك 

 تكثَت االتباع كاظتوالُت.

 أنواع الوقف: .4

 أنواع: الوقف الديٍت البحت، كالوقف اطتَتم، كالوقف اطتاص أك الذرم.ينقسم الوقف ايل ثالثة 

فالوقف الديٍت البحت ىو ختصيص األمواؿ ألىداؼ العبادة مبعناىا الضيق، ؿتو أماكن الصالة كاضتج كسائر أشكاؿ األكؿ: 

 ابد كمذابح.العبادة. كىذا النوع قد عرفتو رتيع الشعوب منذ فجر التاريخ، من مساجد كبيع ككنائس كمع

كالوقف اطتَتم ىو ما خيصص من عقارات كأمواؿ لوجوه الرب اظتتنوعة من رعاية صحية، كثقافية، كتعليمية، كاجتماعية الثاين: 

كأمنية كغَتىا. كىذا قد عرؼ بعضو قبل اإلسالـ، كما أشران إليو، كلكن اظتسلمُت ىم الذين توسعوا يف حجم كتنويع ىذا الوقف 

 رتيع ما عرفتو اضتضارات القددية، بل ككثَت ؽتا عرفتو األمم الغربية يف عصران اضتاضر.مبا يفوؽ بكثَت 

                                                      
 92آؿ عمراف:  1
 حديث-1631ابب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو  « كتاب الوصية« الكتب  صحيح مسلم 2
 ص  19الوقف اإلسالمي تطوره إدارتو تنميتو"  منذر قحف " 3
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الوقػف اطتاص أك الذرم، كيسمى أحياان ابألىلي، فهو ابتكار إسالمي ػتض، اخًتعو صحابة الرسوؿ بعد أف سجل  الثالث:

ضع أكقاؼ من أمالكهم كحوائطهم، ككتب بعضهم فيها اطتليفة الثاين عمر كقفو يف خيرب كأشهد عليو، فقاـ كثَت من الصحابة بو 

 أهنا لذرايهتم أكالن مث لوجوه اطتَت العامة من بعد ذلك. 

كإذا كاف أكؿ كقف يف اتريخ الدكلة اإلسالمية كقفان لالستعماؿ الديٍت، كىو مسجد الرسوؿ يف اظتدينة اظتنورة، فإف اثين كقف 

ركمة اليت أكقفها عثماف بتوجيو من النيب ليستقي منها اظتسلموف، ككانوا قػبل ذلك  بئر-معركؼ كاف ىو نفسو لالستعماؿ اطتَتم 

 يدفعػوف ذتن سقايتهم فأقبل عثماف ابن عفاف على شرائها كتسبيلها.

أما كقف عمر كىو الوقف الذم اشتهر بُت الناس كالفقهاء حىت اعتربكا النص الوارد بشأنو أساس مشركعية مبدأ الوقف يف 

 1، فكاف كقفان استثماراين خَتاين تنفق ذتراتو على كجوه الرب يف إطعاـ الفقراء كاظتساكُت كابن السبيل.اإلسالـ

 أمهية الوقف: .5

نشأ النظاـ الرأشتايل منذ كالدتو يف ؿتو القرف السادس عشر اظتيالدم على إطالؽ العناف للنشاطات الرحبية كمبادرات القطاع  

هيكل االقتصادم على حساب البدائل األخرل، بينما اجتهت االنظمة الشمولية )كاالشًتاكية اطتاص فجعلها العمود الفقرم لل

كالشيوعية( إىل امهاف اظتبادرات الفردية كإلغاء دكر الربح كحافز على العمل كاالنتاج كجعل اظتيمنة مطلقة للدكلة على مقدرات 

لربح فهو غَت موجود يف النظاـ االشًتاكي كمل يصبح لو أمهية يف االقتصاد الوطٍت. أما القطاع غَت اضتكومي الذم ال يستهدؼ ا

النظاـ الرأشتايل إال يف العقود األخَتة، كقد استوعب نظاـ االسالـ االقتصادم قطاعات االقتصاد الثالثة اطتاص كاضتكومي 

الستقرار االجتماعي. فقدـ للقطاع كالقطاع غَت اضتكومي الذم ال يستهدؼ الربح بطريقة متوازنة حتقق أكرب قدر من اظتصاحل كا

الربيعي اظتكوف من األفراد كاظتؤسسات اليت تسعى إىل حتقيق الربح من خالؿ انتاج السلع كاطتدمات اضتماية كنصب لعملها القواعد 

تعليمات اليت الن حتقق الكفاءة. كجعل للقطاع الثاين كىو اضتكومة دكرة اظتهم يف رعاية االقتصاد الوطٍت كاصدار التوجيهات كال

حتقق اظتقاصد الشرعية يف االقتصاد، دكف أف يطغى ىذا الدكر فيؤدم إىل التضييق على القطاع اطتاص. كلقد أقاـ النظاـ االسالمي 

بُت القطاعُت قطاعا اثلثا ىو الوقف فهو كسط: مؤسسة خاصة )غَت حكومية( يقدـ سلعا كخدمات انفعة حيتاج اليها الناس 

ك لغرض االسًتابح )كالقطاع اطتاص( فتنحرؼ عن اظتصلحة العامة إىل اطتاصة، كىو مع ترجيحو اظتصلحة كلكنها ال تفعل ذل

                                                      
  4الوقف يف اجملتمع اإلسالمي اظتعاصر" ص ف:د. منذر قح  1
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العامة ليس جزء من جهاز بَتكقراطي مًتىل كجهاز اضتكومة فيفشل يف الوصوؿ إىل أىدافو بكفاءة منافسة للقطاع اطتاص، كمل 

 عرفو اظتسلموف منذ عهد نبيهم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كىض بدكر ابلغ األمهية يف حضارهتم.يدرؾ الغربيوف أمهية الوقف إال قبل عقود قليلة، بينما 

كالتربعات اليت ترصد ألغراض دينية كاجتماعية -كمل جيعلو مقصورا على اظتعابد كاظتناسك بل كسعو ليشمل كثَتا من أنواع الصدقات 

لق بصيانتها ككظائفها، كعلى اظتدارس كدكر التعليم كاظتكتبات كالزكااي كعلمية كاقتصادية. فكانت األكقاؼ على اظتساجد كما يتع

كالعلماء كطالب العلم، كعلى الفقراء، اتاجُت كاتسعت أكثر فأكثر فشملت اظتستشفيات كالصيدليات، كدكر الرعاية االجتماعية 

األربطة كاضتصوف كإجياد السالح كالعتاد ضتماية دار كتزكيج اتاجُت من الفتياف كالفتيات، كإجراء األكار كحفر اآلابر، كإقامة 

اإلسالـ كالدفاع عن مواطنيها، كتقدمي اظتاؿ الفتداء األسرل كحترير العبيد. كىذا التوسع كاف للوقف فضل كبَت كأتثَت زتيد يف بناء 

ابألكقاؼ أدل إىل قياـ الوقف ناية اضتضارة اإلسالمية كإرساء أسسها على التكامل كالتضامن كالتعاكف كالتآخي. كالتوسع يف الع

، تستند مشركعية الوقف إىل الكتاب كالسنة كاعماؿ 1بدكر كبَت يف التنمية االجتماعية كاالقتصادية على مر التاريخ اإلسالمي

طيبات ما کسبتم الصحابة كاإلرتاع. أما الكتاب فيدؿ على مشركعيتو بعمـو قولو تعاىل: كقولو تعاىل )أييها الذين آمنوا أنفقوا من 

 3. فاآلية بعمومها تفيد الًتغيب ابالتفاؽ يف أكحو الرب كاطتَت، كالوقف إنفاؽ يف ىذه األبواب.2كما أخرجنا لكم من األرض(

  

                                                      
 أزتد أبوزيد، نظاـ الوقف اإلسالمي تطوير أساليب العمل كحتليل نتائج بعض الدراسات اضتديثة 1

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm:8 hes 
 267البقرة: 2
 ظتزيد من التفاصيل حوؿ اآلايت اليت تدؿ على مشركعية الوقف راجع دمحم بن أزتد الصاحل، الوقف اطتَتم كدتيزه عن الوقف األىلي، متاح يف 3

www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book 26.doc 
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 الثاني: دور الوقف في التنمية االقتصادية القسم

 :مفهـو التنمية االقتصادية .1

إف التنمية ظاىرة نشأت مع نشأة البشرية، إال أهنا مل أتخذ أمهية كبَتة من حيث البحث،ك مل يكن متداكالن بنفس الدَّاللة اضتَرفيَّة 

 فيما مضى، كمل َيِشع استخدامو بنفس األسلوبيَّة الراىنة يف 

مكاان مرموقا بُت الدراسات االقتصادية, ك استحوذ على احتل مفهـو التنمية االقتصادية  اال بعد اضترب العلمية الثانية االقتصاداي  

اىتماـ الكثَت من اظتفكرين االقتصاديُت، كمن ىنا أصبح موضوع التنمية من اظتواضيع اعتامة اليت لقيت اىتماما من الباحثُت يف 

ات العاظتية كعلى رأسها منضمة األمم ؼتتلف اظتيادين االقتصادية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالثقافية، كالبيئية، كاعتربتو اظتنضم

اظتتحدة للتنمية حقا مكرسا لكل الشعوب، خاصة الشعوب كالدكؿ النامية حىت تستطيع اللحاؽ ابلدكؿ اظتتقدمة. كظهرت العديد 

أمنا:" من الكتاابت كالتحليالت اليت اختصت بدراسة اكضاع التخلف االقتصادم كالتنموية من جوانبها اظتختلفة فيمكن تعريفها 

العملية اليت مبقتضاىا جيرم االنتقاؿ من حالة التخلف إىل التقدـ, يصاحب ذلك العديد من التغَتات اصتذرية ك اصتوىرية يف 

كما ديكن تعريفها على أمنا:" عمليات استخداـ اظتوارد االقتصادية متاحة للمجتمع يف حتقيق زايدات مسنة يف   1البنياف االقتصادم"

 2وؽ معدالت النمو السكاين، ؽتا يؤدم إىل زايدات حقيقية يف متوسط نصيب الفرد من الدخلالدخل القومي تف

فالتنمية ابظتفهـو الواسع ىي رفع مستداـ للمجتمع ككل، كللنظاـ االجتماعي ؿتو حياة إنسانية أفضل، كما عرفت أيضنا أبهنا: 

ت اإلنتاج من خالؿ إمناء اظتهارات كالطاقات البشرية، "تقدـ اجملتمع عن طريق استنباط أساليب جديدة أفضل، كرفع مستواي

كَخْلق تنظيمات أفضل. كيوضح مفهـو التنمية التغَتات اليت حتدث يف اجملتمع أببعاده االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الفكرية 

 3كالتنظيمية، من أجل توفَت اضتياة الكردية صتميع أفراد اجملتمع.

التعريف االقتصادم كالتنموم للوقف أبنو حتويل األمواؿ عن االستهالؾ كاستثمارىا يف أصوؿ مالية  كؽتا سبق ديكن استخالص

إنتاجية تنتج اظتنافع كاطتَتات كااليرادات اليت تستهلك يف اظتستقبل سواء كاف االستهالؾ بصورة رتاعية اك فردية كابلتايل فالوقف 

تألف من اقتطاع أمواؿ كاف ديكن للواقف اف يستهلكها اما مباشرة اك بعد حتويلها عملية جتمع بُت االدخار كاالستثمار معا فهي ت

اىل سلع استهالكية كيف نفس الوقت حتويلها اىل استثمار يهدؼ اىل زايدة الثركة اإلنتاجية يف اجملتمع كحيدث حركة اقتصادية 

  4إجيابية.

                                                      
 122نظرايت كسياسات كموضوعات" صمدحت القرشي" التنمية االقتصادية  1
, اظتوسسة الوقفية كالية معايرة يف حتقيق التنمية االقتصادية, اظتؤدتر العلمي الدكيل الثاين حوؿ دكر التمويل االسالمي غَت يفك عالشة خلو  زابدمأشتاء  2
 .8-7. الصفحة 2013مام  21-20ي )الزكاة ك الوقف يف حتقيق التنمية اظتستدامة، جامعة سعد دحلب ابلبليدة اصتزائر, حبر 
 114منظمات االعماؿ التنموية  ص دار اليازكرم : د.أماين جرار,3
 161موذر قدف "الوقف اإلسالمي )ثطورى ادارثي ثومٌجي( ص  4
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 :الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي دور .2

الناظر يف اتريخ الوقف منذ بداية نشأتو يف صدر اإلسالـ حىت اآلف جيد أف لو دركا فعاال كأثرة ملحوظة يف عملية التطور كالنمو  

االقتصادم يف ؼتتلف مناحي اضتياة؛ حيث مل يقتصر اظتسلموف على الوقف على اظتسجد فقط؛ فقد تنوعت أكقافهم فلم تًتؾ غتاال 

على تطوير  -على مر العصور -صادم إال كدخلت فيو، كالفضل يف ذلك يرجع إىل حرص الفقهاء من غتاالت النشاط االقت

كيعد الوقف موردا   اقتصاداي  مهما، قطاع الوقف؛ من أجل زتاية أموالو كاافظة عليو كحتسُت أدائو من خالؿ تعظيم ريعو. 

م للوقف ال يعٍت جتميد أرس اظتاؿ كالثركة الوطنية كحبسها يسهم يف إعادة ترتيب عالقات اجملتمع، حيث إف اظتضموف االقتصاد

عن االنتفاع االقتصادم، بل ىو مصدر اقتصادم يهدؼ إىل توليد دخل مستمر، يوفر حاجات اظتستهدفُت يف اضتاضر . كما أف 

ظتشاكل االقتصادية، كالتخفيف الوقف يعترب أحد األنشطة اعتامة يف تفعيل الدكرة كاظتستقبل االقتصادية، كحتقيق النمو، كمعاصتة ا

من العوائق كاالؿتارفات اليت تؤثر على االقتصاد، فالباحث اظتدقق يف اضتركة االقتصادية على مدار السنُت يؤكد دكر الوقف يف 

لتأكد بعد ا -كيف ىذا اإلطار ال يزاؿ اظتختصوف ابلوقف يسعوف إىل ربط الوقف بكل ما ىو جديد يف عامل االقتصاد تفعيل الدكرة 

من أجل االنفتاح على صيغ أكثر نفعا كأضمن استمرارية للصدقة  -من موافقتو لنصوص الشريعة كقواعدىا كعدـ ؼتالفتو عتا 

اصتارية من جهة أخرل؛ كمن مت زايدة أعداد الواقفُت. كال شك أف ىذا االنفتاح كاف لو أثر ابلغ يف تنمية االقتصاد اإلسالمي؛ 

ديثل عنصرا مها يف االقتصاد اإلسالمي، كأسلوب انجحا يف شىت غتاالت االستثمار، سواء  -اآلف  -حىت أصبح الوقف 

االستثمار الذايت جبميع صوره أك الشراكة االستشارية جبميع صورىا أيضا؛ فقد قاـ الوقف بتمويل كحدات العجز من أجل إقامة 

ألىم آاثر الوقف يف تنمية االقتصاد  -ف شاء هللا تعاىل إ -اظتشركعات االستشارية الكبَتة. كسوؼ نعرض يف الصفحات اآلتية 

 اإلسالمي من خالؿ ستسة امور: 

 : األول: دور الوقف يف الزايدة الثروة القومية وأثرها يف إعادة توزيع الثروة

ذات النفع العاـ ففي اصتانب االستهالكي يساىم الوقف يف حتوؿ جزء من الدخل من الفئات النادرة إىل الفئات اتاجة فاصتهة 

كاطتدمة كالنفع اجملاين الذم تقدمو معادؿ لقدر من النقود كأف اظتستفيد ابطتدمة سوؼ يدفعو عند طلبو إايىا من جهة أخرل غَت 

موقوؼ عليها، فكأمنا حصل على ىذا الثمن من ربع الوقف. فالوقف ديكن أف يكوف بديال عن الضرائب يف الدكؿ اظتتخلفة صربيا 

وزيع الدخل القومي، خاصة كأف الضريبة ينعدـ فيها الوازع الديٍت، كمنو ديكن للوقف أف يلعب دكرا فعاال يف التأثَت يف يف إعادة ت

حركة النشاط االقتصادم عرب التقليل من الًتكيز السليب الشركات، حيث حيقق الوقف عنصر التوازف من خالؿ التوزيع العادؿ 

رات حركة األمواؿ كالنقود يف أيدم الناس، كي ال تبقى فئة معينة دكف بقية أفراد اجملتمع كما للثركة من خالؿ العمل على إعادة دك 
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أف إنفاؽ األمواؿ الوقفية يف غتاالت ؼتتلفة حيمي االقتصاد من التعرض للكساد الناتج عن تركز الدخوؿ اظتتولدة يف الفتات ذات 

  كاألسػػاس الذم تنتهجو يف عملية توزيع الثركة ؾتد ما يلي:ابلنظر يف األنظمة االقتصادية اضتالية،  1االكتفاء.

أف األسػػاس يف التوزيع يف االقتصاد الرأشتايل ىو اظتلكية اطتاصة فقط، فلكل بقدر ما ديلك، كيًتتب على ذلك تفاكت  . أ

 شػػديد بُت النػػاس؛ فيبقي اظتالك مالكا كيزداد ثراؤه، كيبقى الفقَت فقَتا كتزداد حاجتو. 

األسػػاس يف التوزيع يف االقتصاد االشػػًتاكي ىو العمػػل فقط، كمن مثَّ يصبح التفاكت كبَتا جدا بسبب اختالؼ أف   . ب

 العمل، كاختالؼ اظتواىب.

أف األسػػاس يف التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي ىو اضتاجة أكال مبعٍت ضماف حد الكفاية لكل مواطن، مث العمل كاظتلكية   . ت

إلطار أييت الوقف ليحقق األسػػاس الذم يعتمػػد عليو توزيع الثركة يف االقتصاد اإلسػػالمي؛ فالوقف إذا كيف ىذا ا 2اثنيا.

كقع على ؿتو اتـ صحيح، فإنو يزيػػل ملكية الواقف عما كقفو، كأف ىػػذه اظتلكية تنتقل إىل ملك هللا تعاىل، كأف منفعة 

وف للوقف أثػػر جلي ككاضػػح يف إعادة توزيػػع الثركة اظتدخػػرة لدل الوقف دتلكها اصتهة اظتوقػػوؼ عليها؛ كمن مثَّ يك

 األغنيػػاء لصاحل ابقي 

 3فئات اجملتمع. 

 :الثاين: دور الوقف يف تشجيع احلركة التجارة 

ككاف بذلك  لقد كاف للوقف أثر ملموس يف ازدىار حركة التجارة بشقيها التجارة الداخلية كاطتارجية على امتداد العصور اإلسالمية

فتعترب التجارة الداخلية من اىم اجملالت اليت شارؾ  4يشكل دعامة سامهت يف تنمية الثركة االقتصادية للمجتمعات اإلسالمية.

 الوقف فيها

حيث تقطع أجزاء من أراضي الوقف الشق الطرقات بُت اظتدف اظتختلفة، كتزكيدىا مبا حتتاج من مرافق كخدمات إنسانية غتانية، 

توفَت مياه الشرب، كأغلب ىذه الطرؽ استخدمت ظتركر القوافل التجارية عليها، ؽتا كاف لو األثر الواضح يف ركاج النشاط  كخاصة

االقتصادم، ابإلضافة إىل ذلك فقد ساىم الوقف يف ركاج اضتركة التجارية الداخلية عن طريق االستثمار العقارم يف بناء األسواؽ 

التأجَت ظتن يرغب ليتم حتويلها إىل ػتالت جتارية لبيع ؼتتلف السلع، كال تكاد ختلو كزارة من كزارات  التجارية كأتجَتىا، حيث يتم

ه األكقاؼ يف العامل اإلسالمي من القياـ ابستثمار أغلب أمواعتا ببناء العديد من األسواؽ التجارية كاظتراكز السكنية ابإلضافة إىل دكر 

قف يف عملية التجارة اطتارجية عن طريق اإلقامة اظتسيل لشرب اظتياه، كحفر اآلابر، كذلك على يف التجارة الداخلية، فقد ساىم الو 
                                                      

سماء خدباوي" دور الوقف في ثدرًك عجلة الجوموًة" المؤثمر العلمي الدولي الثاهي خول دور الجموًن اإلسالمي غٌر الربدي  1
 
)الزماة والوقف( الصفدة ًاجرة غاهم وا

5. 
 26" ص اإلسالمياالقجصاد  فيالوجٌز  "دمحم شوقى الفوجرى   2
صٌال وثطبٌقا" ص   ". مدماد بن دمحم رفٌع 3

 
 525المقاصد الشرعٌة للوقف ثا

ًمٌة الوقف في الجومٌة االقجصادًة" ص  4
 
 61خوباد سابرًوة" ا
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الطرؽ العامة اليت تصل بُت بلداف العامل اإلسالمي، ابإلضافة إىل شق الطرؽ كرقن األراضي الواسعة طتدمة ىذه الطرؽ، كاقامة 

مال مهما من العوامل اليت تساعد على نشاط حركة التجارة بُت االسًتاحات على ؼتتلف الطرؽ، كإقامة اصتسور كىذه تعد عا

  1بلداف العامل اإلسالمي.

بدكرىا مهم يف االنفتاح على اجملتمع اطتارجي يف العامل اإلسالمي كغَته بتشجيع التجارة  مل يكتف الوقف ابلتجارة الداخلية فقد قاـ

اطتارجية. اىم العوامل اظتؤثرة يف حركة التجارة اطتارجية ىو التأثَت يف حركة التبادؿ التجارم الذم يعٍت تبادؿ السلع كاطتدمات اك 

امهها السفن التجارية ككذلك انشاء الوكاالت التجارية التتابع حركة الصادرات ما يعرؼ حبركة التبادؿ التجارم بتوفَت سبل النقل ك 

 2كالواردات كانتقاؿ السلع بُت األشخاص كالبلداف أيضا أثر الوقف يف ختفيض معدالت الضرائب اك الغائها يف بعض األكقات.

  :ختفيض مشكلة الفوارق بني الطبقات وعالج البطالة الثالث:

تمعات اظتسلمة يعتػرب كارثػة كربل؛ ألف اإلسالـ بتشريعاتو كأحكامو اظتالية اإللزامية، كالتطوعية ضمن للمسلمُت جمل اكانتشار الفقر يف

العيش الكرمي، كالقضاء على الفقر كاضتاجة، كلكن إذا ابتعد اظتسلموف عن تطبيق أحكاـ اهللا عػز كجل، كمنع األغنياء زكاة أمواعتم، 

إف القضاء على الفقر كالبطالة أك اضتد منهما ىو ىدؼ ػتورم لعملية التنمية يف اجملتمع الدكيل ، كاالكقاؼ  .البد كأف يكثر الفقراء

من أؾتع الوسائل للقضاء على الفقر كالبطالة ذالك خالؿ إسهاـ الوقف يف توزيع اظتوارد على طبقات اجتماعية معينة، تساعدىم 

، فالفقراء كاظتساكُت من خالؿ رعايتهم كأتمُت الكثَت من متطلباهتم من خط الوقف يف سد حاجاهتم كحتوعتم إىل طاقات إنتاجية

ترتفع مستوايت معيشتهم تدرجييا، كتتقارب الفجوة بُت الطرقات، كخاصة عندما يشبع الوقف حاجات العاجزين عن العمل، 

ة حتط من إنسانية اإلنساف كتفعو ؿتو اإلحباط كيوفر فرص عمل شريفو عتم، من اظتعلـو أف للفقر آاثرة اجتماعية كنفسية كسلوكي

كاليأس كالعصبية كاصتردية أحياان، حيث إننا ؾتد أف الفقر أدل إىل ظهور اؿترافات كبَتة على مستول سلوؾ األفراد كأخالقهم، كما 

األفراد. كلذلك ؾتد  أدل إىل تدىور الوضع الصحي كالتعليمي خاصة ابلنسبة لألطفاؿ، كظهور الفساد كانتشاره، كتدىور معيشة

أف الوقف شارؾ يف القضاء على ىذه الظاىرة من خالؿ توفَت اضتاجات األساسية للفقراء كاظتساكُت كاظتشردين عرب تقدمي الطيبات 

كرفع مستواىم الصحي كالتعليمي كاظتعرشي، كتوفَت بعض ما فقدكه أك مل ينالوه من ركاية، كمن ذلك على سبيل اظتثاؿ التخفرؼ من 

 ىرة التسوؿ كاالستجداء يف اجملتمع فاألراضي الزراعية اليت كانت توقف أك تؤجر أبجر يسَت.ظا

  

                                                      
 04ص  معجز دمحم مصبح " دور الوقف في الجومٌة االقجصادًة )دراسة ثطبٌقٌة لقطاع غزة( 1
 .95دمحم الفاثح مدمود المغربي " اقجصادًات الوقف" ص  2
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 :حتتمل جزء من االعباء ادلالية للدولة يفدور الوقف الرابع: 

قاصرا على  الناظر يف األعباء اظتالية للدكلة جيد اهنا يف تزايد مستمر حىت أصبح ىذا التزايد يشكل ظاىرة مالية مبا يعٍت انو ليس

إف األنشطة اليت تعاصتها الدكلة أصبحت متعددة حبيث ترىق كاىلها،  1سنة مالية دكف اخرل كامنا ىو يف تزايد من سنة مالية آلخر

كخاصة من الناحية االجتماعية. فالدكلة يف ىذا العصر أصبحت حتتاج إىل أمواؿ طائلة للرعاية االجتماعية، كابلتايل أصبح دخلها 

ذا الغرض. كيف اظتقابل أصبح من اظتتعذر فرض ضرائب جديدة ظتا عتا من أضرار، ككذلك تقّلص القركض  ألحياف ال يفييف أكثر ا

تمع، اجملسيادة الدكؿ. يف ظل ىذه الضغوط االقتصادية كاالجتماعية فال مناص من العودة إلى  كاظتعوانت اطتارجية اليت أصبحت

العطاءات التطوعية إف قياـ الوقف بتوفَت اظتوارد لتمويل خدمات الرعاية االجتماعية، يؤدم إىل كإىل القادرين فيو لتقدمي اظتزيد من 

التخفيف من عجز اظتيزانية العامة للحكومة، كابلتايل التخفيف من احتياجات اظتالية، كما يعود بو ذلك من توفَت إيرادات اضتكومة 

كال بد من التذكَت أف  .ى اظتواطن، من خالؿ ختفيض الضرائب كالرسـوألغراض أخرل كما يؤدم بو ذلك من ختفيض األعباء عل

اإلنفاؽ عن التعليم كالصحة كالشؤكف االجتماعية، يشكل نسبة كبَتة من اظتوازنة كىي آخذة يف الًتاجع يف العديد من الدكؿ، 

ع سد االحتياجات يف ىذه القطاعات كظهر من خالؿ إسهاـ الدكلة يف اطتدمات الصحية كاالجتماعية أف ىذه األخَتة ال تستطي

%من الكلفة ابلنسبة عتذه اطتدمات، كابلتايل  ٦٦على الوجو اظتطلوب، حيث تشَت األرقاـ أف ىذه التقديرات ال تشكل أكثر من 

دعو إىل إشراؾ بل إف التقارير اإلمنائية الدكلية، ت 2يقع على عاتق القطاع األىلي مسؤكلية كبَتة كضركرية لتلبية احتياجات اجملتمع 

اجملتمع يف تقدمي اطتدمات، حيث يكتسب االجتاه اظتتمثل يف إشراؾ اصتماعات الية بفاعلية يف رتيع جوانب الرعاية دعمان متزايدان 

ة، على الصعيد العاظتي، بدءان بتحديد االحتياجات كمركران بتحديد اظتوارد كالتخطيط الستخدامها كتوزيعها كمن مث التنفيذ كاظتتابع

 3كحيث أف اجملتمعات الية ىي األقدر على معرفة كحتديد احتياجات أفضل رقيب كمقيم للربامج اظتوجو طتدمتو

 :دور الوقف يف توفري جماالت العمل اخلامس:

حث اإلسالـ على العمل، بل جعلو كاجبان على كل قادر فال حيل ظتسلم أف يقعد عن العمل كالكسب ابسم التفرغ للعبادة، كىو ) 

العمل ( أساس الثركة كالغػٌت يف اإلسػالـ، كلقد سول اإلسالـ بُت اجملاىدين يف سبيل اهللا كبُت الساعُت يف سبيل الػرزؽ كالنشػاط 

 )دم تعاىل بقولو االقتصا

كلكن قد جيد اظتسلم نفسو بدكف عمل إما لتقصَت منو، كإما لظركؼ خارجة عػن يده، فقد أخذ ابألسباب، كأكمل دراستو، 

كتفوؽ فيها، كفرح بتفوقو، كظػن أف العمػل الذم كاف يريده سيحصل عليو، كلكنو فوجئ أبف تفوقو ليس لو أم ذترة، كيبحػث ىنػا 
                                                      

 35عطية عبد اضتليم صقر " اقتصادايت الوقف" ص 1
، ص انظر غتموعة مؤلفُت، اإلسهاـ االقتصادم كاالجتماعي للمنظمات األىلية يف الدكؿ العربية، الشبكة العربية للمنظمات األىلية، د.ط، د.ت 2

٤ٓ٢ 
 . ٢ٓ،برانمج األمم اظتتحدة اإلمنائي، الصندكؽ العريب لإلمناء االقتصادم كاالجتماعي، د.ط، د.ت، ص  ٤ٓٓ٤اإلنسانية العربية للعاـ ترير التنمية  3
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على عمل لكن يف منطقة انئية بعيدة عن سكنو كأىلو، فيصبح ؼتَتان بُت أمرين: إما البقاء دكف كىنا فال جيد عمالن، أك يعثر 

العمل، أك العمل يف تلك اظتنطقة النائية، كيف ذلك صػعوبة كمشقة، كىذا كاقع تعيشو بعض اظتعلمات، أك جيد عمالن لكن براتب 

و يعاين كقد يفكر يف ترؾ العمل، كيبحث مػن جديد عن عمل زىيد كبساعات عمل طويلة، فيعمل فيو، كلكن قلة الدخل جعلت

 .آخر

كسط ىذه اعتمـو الواقعية، كعدـ التفكَت يف إجياد حل انجح عتا، كمع مركر األيػاـ كالشهور كالسنوات يبدأ اطتط البياين لوضع 

 يف ذلك يعود إىلالفرد االقتصادم ابالؿتدار، كيصبح التفػاكت الطبقي اظتخل ظاىرا يف اجملتمع، كالسبب 

 صعوبة اضتصوؿ على العمل اظتناسب- 

 .الركاتب يف األعماؿ اظتطركحة، مع اشًتاط اطتربة ضعف -

  .االىتماـ ابظتشاريع الضخمة على حساب اظتشاريع الصغَتة، كالتضييق عليها فيصػبح الكثَت من القول البشرية معطلة -

نتداب، أك سد العجز ابلكادر اظتوجود عن طريق زايدة أعباء العمل عليو، أك اللجوء إىل سد العجز يف غتاالت العمل إىل اال -

تمعي، اجملكالوقف بصفتو صورة من صور التكافل   .ترؾ العجز قائمػان دكف أف يسػد بػالطريق الصحيح كىو فتح ابب التوظيف

إجياد غتاالت عمل مناسبة، كىذا يعد من أفضل كيسعى لتقػدمي النفػع العػاـ، كاظتسامهة يف تنمية اجملتمع، يستطيع أف يسهم يف 

كلكن كيف  .أبواب الصدقة اصتارية، حيث إف إجياد عمل ظتن مل جيد عمالن أعظم أجران من تقػدمي الصدقة، أك اظتساعدة اظتالية لو

الصحية، تسهم مؤسسات الوقف يف إجياد غتاالت عمل ؟ تستطيع ذلك من خالؿ اظتدارس الوقفية، كاظتكتبات، كاظتراكز 

كلكي تصل اظتؤسسات الوقفية إىل تنمية اجملتمع، كالسعي بو إىل النفع العاـ، البد أف تكوف سياسة األكقاؼ  .كاألراضػي الزراعية

 1.البحث عن األفضل، كليس االستفادة فقط من ريػع األكقػاؼ يف أعماؿ اطتَت

  

                                                      
وقاف بالممللة العربٌة السعود"الوقف والدد من الجفاوت الطبقي في المججمع" مرًم بوت راشد بن صالح الجمٌمي 1

 
ًة الوقف بدح مقدم إلى المؤثمر الثالح لال

 915ص . اإلسالمي "اقجصاد، وإدارة، وبواء خضارة
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 :البحث إىل العامل التاليةكصل الباحثُت يف مج 

 مفهوما فقهيا كاقتصاداي.للوقف  أف .1

 قاصد شرعية كاقتصادية.للوقف حكمة كم   .2

 االقتصادية يف اجملتمع.للوقف دكر متنوعة يف حتقيق التنمية     .3

  عليو كسلم. منذ زمن الرسوؿ صلي هللا قدديةالوقف مؤسسة إسالمية حضارية  .4

 كالقضاء على البطالة من خالؿ أتىيل القول العاملة. اف للوقف قد أثر يف غتاؿ التشغيل .5

 الثاين: التوصيات:

 توسيع دائرة صرؼ االمواؿ الوقف اىل جوانب اقتصادية كاجتماعية كانسانية ألهنا مهمة ال تقل امهية من اظتساجد.  .1

اىل اظتسامهة يف حل العديد من انشاء اظتؤسسات الوقفية تكوف مستقلة بذاهتا من شأنو زتاية األكقاؼ كتنميتها ابإلضافة  .2

 مشاكل االقتصادية.

 
 

  

183



 الاجتماعية تنمية تحقيق في الوقف دور                                                  حسن ختمأأ. 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

: دار صادر "لساف العرب"ىػ( 711ابن منظور دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، رتاؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى )اظتتوىف:  .1

 بَتكت الطبعة: الثالثة -

 ـ 1988 -ىػ  1408ر: دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع الطبعة: الثانية،  "معجم لغة الفقهاء"حامد صادؽ قنييب  -دمحم ركاس قلعجي  .2

 44صـ 2015دار الفكر العريب اتريخ النشر أبو زىرة، دمحم: ػتاضرات يف الوقف،  .3

 2000مشق. ط " دار الفكر دالوقف اإلسالمي تطوره إدارتو تنميتو"منذر قحف  .4

 14ص 2011 – 1432عكرمة سعيد صربم  "الوقف اإلسالمي بُت النظرية كالتطبيق" سنة النشر:  .5

اظتنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو  تاضتديثة. منشوراأزتد أبوزيد، نظاـ الوقف اإلسالمي تطوير أساليب العمل كحتليل نتائج بعض الدراسات  .6

 ـ2000ق 1421ايسيسكو  –كالثقافة 

 122ص .2007دار كائل.  نظرايت كسياسات كموضوعات"مدحت القرشي" التنمية االقتصادية  .7

, اظتوسسة الوقفية كالية معايرة يف حتقيق التنمية االقتصادية, اظتؤدتر العلمي الدكيل الثاين حوؿ دكر التمويل االسالمي يفك عالشة خلو  زابدمأشتاء  .8

 .8-7. الصفحة 2013مام  21-20ية اظتستدامة، جامعة سعد دحلب ابلبليدة اصتزائر, ي )الزكاة ك الوقف يف حتقيق التنمحبغَت ر 

 114ص   . 2018 دار اليازكرم منظمات االعماؿ التنمويةد.أماين جرار: .9

الرحبي )الزكاة  ىاجرة غاًل كأشتاء حدابكم" دكر الوقف يف حتريك عجلة التنموية" اظتؤدتر العلمي الدكيل الثاين حوؿ دكر التمويل اإلسالمي غَت .00

 .5كالوقف( الصفحة 

 63اإلسالمي" ص االقتصاد  يفالوجيز  "دمحم شوقى الفنجرل .11

 569اظتقاصد الشرعية للوقف أتصيال كتطبيقا" ص   "ػتماد بن دمحم رفيع  .12

 31حوابد سابرينة" أمهية الوقف يف التنمية االقتصادية" ص  .13

 40)دراسة تطبيقية لقطاع غزة( ص  معتز دمحم مصبح " دكر الوقف يف التنمية االقتصادية .14

 31حوابد سابرينة" أمهية الوقف يف التنمية االقتصادية" ص  891دمحم الفاتح ػتمود اظتغريب " اقتصادايت الوقف" ص   .15

 40معتز دمحم مصبح " دكر الوقف يف التنمية االقتصادية )دراسة تطبيقية لقطاع غزة( ص  .16

 89الوقف" ص  دمحم الفاتح ػتمود اظتغريب " اقتصادايت .17

حبث مقدـ إىل اظتؤدتر الثالث لألكقاؼ ابظتملكة العربية السعودية "الوقف كاضتد من التفاكت الطبقي يف اجملتمع" بن صاحل التميمي مرمي بنت راشد .18

 815ص . الوقف اإلسالمي "اقتصاد، كإدارة، كبناء حضارة

 

184


	2
	4
	6
	8
	 مصطفى محمد غريب. الثقافة والوعي عند الانسان. الحوار المتمدن.ع498،يتاريخ25/05/2003 على الموقع التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7632 يوم 12/09/2019الساعة 12

	10
	12
	1-  الاتساق الداخلي باستعمال معادلة (ألفا كرو نباخ): لحساب الثبات بهذه الطريقة فقد اعتمدت الباحثتان على عينة الثبات البالغة (100) طالباً وطالبة بواقع (75) طالبا من مدارس القطاع العام و(25) طالبا من مدارس القطاع الخاص وبلغ معامل الثبات (0.82)، وبذلك يعد مؤش	
	2- الاتساق الخارجي (إعادة الاختبار): لحساب الثبات بهذه الطريقة طبقت الباحثتان المقياس على عينة الثبات البالغة (100) طالبا وطالبة، وذلك بعد مرور أسبوعين من التطبيق الأول طبق الاختبار على نفس العينة وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق الأول وال	
	الوسائل الإحصائية:

	14
	16
	18
	تعريف حرف ثم
	إحصائيات ورود حرف ثم في القرآن الكريم
	بعض الآيات التي بها حرف ثم في سورة النساء وتفسيرها8F
	من الآيات المتشابهات

	توصيات البحث:

	20
	22
	24
	Untitled
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



