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 تعليمات النشـــر

  )إرسال نسخة إلكترونية على الباحث )الباحثين (Word)/المخطوط إلى البريد اإللكتروني الخاص بمجلة  من البحث
 جامعة الزيتونة للدراسات اإلنسانّية واالجتماعّية . 

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضّمن طلبًا لنشر البحث في المجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج المعتمد لهذا
 الغرض على موقع المجلة وفق معايير متطلبات البحث العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة الزيتونة األردنية. 

 أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم العلمية،  /بحث واسم الباحثلعنوان: عنوان اليجب أن تضمَّ صفحة ا
الباحثين، والبريد اإللكتروني الخاص به/بهم، واسم الدولة، باإلضافة  كما تضم اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث/

 إلى ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد. 
 الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلنجليزية أو الفرنسية لألبحاث المكتوبة  على الباحث(

كلمة. وتتضّمن الملخصات عنوان الدراسة أوال ثم الملخص، الذي  022بالفرنسية، على أال يتجاوز عدد كلماته عن 
 للبحث.  الدالةملخص الكلمات يجب أن يتضّمن األهداف والمنهجية وأهم نتائج الدراسة. ويلي ال

 ( كلمة، شاملة الملخصين، والمصادر والمراجع، والمالحق 0222ينبغي أاّل تتجاوز عدد كلمات البحث عن )-  إن
 . -وجدت 

  .عدم كتابة اسم الباحث أو اإلشارة إليه في متن البحث؛ حفاظًا على سرية التحكيم وموضوعّيته 
  .على الباحث مراعاة األصول العلمّية لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة عالمات الترقيم

ومن حيث هيكلّية البحث العلمي القائم على االلتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تعليمات التنسيق والتقسيم والتوثيق 
 مجلة. وكيفية كتابة المصادر والمراجع( الخاّصة بال

  ،على الباحث )الباحثين( تسليم المجلة إقراًرا خطًيا ينّص على عدم إرسال البحث إلى مجلة أخرى تابعة لمؤسسة علمّية
 أو عدم نشر البحث في كتاب، وأن البحث أصيل غير مستل من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه الخاصتين بالباحث. 

 رساله إلى عمادة البحث العلمي في  يتعّين على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال حقوق الملكية وا 
 جامعة الزيتونة األردنية.

  على الباحث دفع النفقات المالية المترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكمال متابعة
 إجراءات التحكيم.

 موقع المجلة.لكترونّية لبحثه من يمكن للباحث الحصول على نسخ إ 
  يبقى الموقع الخاص بها متاحًا ألي باحث، إذ يستطيع من خالله  –ألي سبب كان  –في حال توقفت المجلة عن النشر

 الدخول إلى أرشيف المجلة.
 .أصول البحوث التي تصل إلى المجلة ال ترّد؛ سواء نشرت أم لم تنشر 
  ليال المخطوط إذا وجدت فيه د واالجتماعية إلى سحب البحث/قد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات اإلنسانية

قاطعًا على االنتحال أو السرقة، أو ثبت فيه وجود معلومات ُمضلِّلة غير موثوق بها بهدف اإلساءة أو ما شابه، أو 
اكتشاف الحق ألي سلوك غير أخالقي في البحث، أو نشر بحث هو في األصل منشور، ويتكّلف الباحث أجور 

 مه، وال يسمح له بالتقّدم للنشر في المجلة ثانيًة. تحكي
  ال يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية إال

 بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير. 
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 الملّخص

 الشقّ  شّقين: نم وهو العربّية، اللغة في المهّمة والداللّية التركيبّية الموضوعات من موضوعا الدراسة هذه في تناولت 
 الثاني ّقهاشِّ  أّما المعجمّية، دام( )ما الفعل دالالت عن األّول شقَّها في وتحّدثت ،تركيبيّ  الثاني والشقّ  ،دالليّ  األّول

 كفعل لهعم حيث من آخر وجدل  النحاة، بين كبير جدل دام( )ما الفعل حول دار حيث ؛التركيبيّ  الجانب عن فتحّدثت
 آخر خالف هناكو  الكوفّية، المدرسة أتباع وخالفهم ، رأياً  ةالبصريّ  المدرسة أتباع فتبنَّى وأخواتها؛ كان عائلة من ناقص
ط جواز حول ثالث وخالف والجمود، التصّرف حيث من دام( )ما الفعل به اختص  اسمها، ىعل وتقّدمه دام( )ما خبر توسُّ

 التحليلي، الوصفي لمنهجا معتمداً  والتحليل، بالبحث والتركيبّية الداللّية المسائل هذه جميع فتناولت عليها. خبرها تقّدم أو
 دراستي. في النحوّية والشواهد النصوص واستقراء

 
 .التحليليّ  ، المنهج الوصفيّ الخالف النحويّ ، الداللةالفعل )ما دام(،  الكلمات الدالة:

 

 

Abstract 

 

In this study, I dealt with one of the important grammatical and semantic issues in the Arabic 

language, and it is of two parts: the first part is semantic and the second part is grammatical. In 

its first part, I drew on the lexicographic aspects of the verb (Ma Dama), while I reflected on the 

grammatical ones in the second part  where a long argument and a great controversy among 

grammarians took place around it in terms of its work as an incomplete verb by the Kan family 

and its sisters; The followers of the Basriah school adopted an opinion, and the followers of the 

Kufic school disagreed with them, and there is another disagreement in which the act (Ma Dama) 

in terms of  behavior and inertia, and a third disagreement about the possibility for the predicate 

of (Ma Dama) to assume a medial position or an initial one preceding its subject.                                
 

I looked into all these semantic and grammatical issues in an analytical fashion, adopting the 

descriptive and analytical approach, and extrapolating the texts and grammatical evidence in my 

study. 

 
 

Keywords: The Verb (Ma Dama), Semantics, Syntactic Discord, the Descriptive Analytical 

Approach 
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 :المقّدمة
 

 أثار الخالف في دالالته بين معشر اللغويين والنحويين قديما الذيم(، ما دا) فعله الدراسة في التبحث هذ 
عمل )ما دام( كفعل ناقص من أخوات كان، وما يتعلق  فيومن ثم الخالف  النحوية. وحديثا على اختالف مذاهبهم

 بها من حيث التصّرف من عدمه، ومن حيث التقديم والتأخير.
ّن كان وأخواتها قد حضيت بالكثير من الدرس والتحليل، وهناك دراسات حملت اسم "كان إالقول ب جديرو  

صة، األفعال الناق ن دراستها للنواسخ، أوتها ضموأخواتها" بشكل مباشر، وهناك دراسات عامة؛ درست كان وأخوا
وجميع هذه الدراسات رّكزت على الجانب الوظيفي في دراسة كان وأخواتها من حيث عملها، وأنواع خبرها، والتقديم 

درية أو ما المص ءوالتأخير لخبرها على اسمها، أو تقّدم خبرها على ما يجب أن يسبقها من نفي أو نهي أو دعا
 )ما دام(. الظرفية كما في

، وللنحاة آراء مختلفة أحيانا، ومتفقة أحيانا أخرى، وبشكل )ما دام( ف ثالث من حيث تصّرفوهناك خال 
هذه  ومحور النقاش في ،)ما دام( ألّنه مدار البحث رّكز على الفعلأفي هذه الدراسة س ني)ما دام(، ولكنّ  في خاص

ا بأحكام خاصة؛ من حيث العمل والتصّرف والتقديم والتأخير بين الدراسة. كما أّن )ما دام( تفّردت عن باقي أخواته
 .احث الوقوف عليه في بحثهاسمها وخبرها، وهذا ما أراد الب

 
 مشكلة الدراسة:

المناهج  ير منفي كثلتحليل، و من الدراسات التي تناولت األفعال الناقصة بالبحث والدراسة وا هناك الكثير 
لناقصة مرحلة الدراسات العليا تناولت  األفعال ا بما فيهاساسية والجامعية تعليمية األالمراحل ال مختلفالدراسية في 

لألسف الشديد ما زال هناك ضعف في التعاطي معها، وفي تدريسها في المدارس والمعاهد ها. ولكن تهتّم بتزال  الو 
خالف تجديد النحو أو تيسير النحو ونبذ الوالجامعات وبشكل خاص للمتخصصين من أبناء اللغة متأثرين بدعوات 

دم العملية ّن الخالف ال يخا  النحو الوظيفي و هتمام باللتدعو  ألّن متطلبات الحداثة برأي الكثيرين ؛في آراء النحاة
 قبال الكبير على تعّلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها.ي هذا الزمن، وخصوصا ونحن نرى اإلالتعليمية ف
وا ال يعرفون شيئا عن الخالف في حدوده الدنيا؛ بل ويجيبون بأّنهم لم يدرس لعنا بعض المختّصينيطا فبتنا 

 .هموا به من قبل، وهذا برأي الباحث ال يليق بهذا، ولم يسمع
 

 أهداف الدراسة:
 .أرادت الدراسة التعريف بدالالت الفعل )دام( المعجمية 
 .شروط عمل )ما دام( كفعل ناقص 
  الخالف بين النحاة  في اإلجابة عن الفعل )ما دام( هل هو متصّرف أم جامد.الوقوف على 
 الخالف فيما يتعلق بتقّدم خبر )ما دام( على اسمها، أو تقّدم خبرها عليها. هتمام باال 
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 أهمية الدراسة:
ّية مستقلة، و دراسة داللية ونحم( ما دا) فعله الدراسة تنبع من كونها تناولت الأّن أهمية هذ يعتبر الباحث

الوقوف  دّ ا ويعوكيف تمّيزت )ما دام( واختلفت عن كان وأخواتها بشكل خاص من ناحية تصريفية، ونحوية، كم
 .هذه الدراسة اهتّمت بها م( المعجمية ممّ دا) فعلعلى دالالت ال

 
 منهج الدراسة:

 للجذر )دوم(  وتتبع دالالته في المعاجم العربية، هلمنهج الوصفي التحليلي في دراستا اعتمد الباحث
، مشتقاتهذه الن فل بالكثير مالذي حه المختلفة والمتعّددة، وصوال إلى الشعر العربي ومعاني هاشتقاقاتوالوقوف على 

 لوقوف على مواطن االختالف واالتفاق فيها. وام( )ما دا الجانب النحوي للفعلومن ثم استقراء ونقاش 
 

 ات السابقة:الدراس
تعدّدت الدراسات السابقة التي تحّدثت عن كان وأخواتها بشكل عام نذكر منها على سبيل المثال ال 

تركيبي محمد حسين النقيب، النواسخ وأثرها ال -ة بين القدماء والمحدثيندراسة نحوّية دالليّ  -الحصر: الفعل الناقص
والنواسخ  خليل عطيه الطالق، ىيحيفي ضوء المنهج التحويلي، ل والداللي دراسة في كتاب إمالء ما َمنَّ به الرحمن

في سورة الكهف، دراسة نحوية داللية، لبوخروبة رشيدة وبراهيمي عزيزة ونوى لبنده، ورسالة في كان الناقصة 
قص )ما اتحقيق ونشر: إبراهيم السامرائي، وغيرها الكثير، ولكن تناول الفعل الن ،وأخواتها، ألحمد بن محمد القّطان

 دام( بشكل خاص؛ هو ما انفردت به هذه الدراسة.
 
 م( المعجمّية: ا)د  فعلدالالت ال

 
 :2الشاعر بقول واستشهد : دام الشيُء يدوُم وُيداُم؛1ابن منظور قال 

 
، إن الُحبَّ لن يا َمّي ال َغْرَو وال َمالَما  َيداَما في الُحبِّ

                                                           
 (، )دوم(.012-010ابن منظور، جمال الدين محّمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجّلد الثاني عشر، )ص  (1)
بن جّني، الخصائص، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار صادر/ بيروت، البيت بال نسبة في الخصائص البن جّني، )ابن جّني، أبو الفتح عثمان (0)
 (. والبيت أيضا في لسان العرب )دوم( بال نسبة، وفي تاج العروس )دوم( بال نسبة.673، )ص 1ج
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َل  داَم َيدومُ : 4الشيُء َسَكن. قال كِّراع َدْومًا وَدَوامًا وديموَمًة ودامَيدوم وُيدام الشيء  دام: 3قال الرازي  َفعِّ
: صّرح ابن عطّية وابن غلبون، 5، بالضم، وليس بَقويٍّّ ، وقال محمد مرتضىَتُدومُ  ، بالكسر،ِدْمت َيْفُعُل، وقال أيضا:

 .61َحيًَّا( مريم  ِدْمتَ وغير واحد بأّنه قرئ بها شاذًا )ما 
َل إلى أّنها نادرة كمِّتَّ تموُت، وَفضِّ  ِدْمَت َتُدومُ : في هذه الكلمة نظر، ذهب أهل اللغة في قولهم 6و الحسنقال أب 

َر َيْحُضُر.  َيْفُضُل، وَحضِّ
ْفَت َتخاُف، ثمَّ ترّكبْت  وِدْمَت َتدامُ كُقلَت َتقوُل،  ُدْمَت َتدومُ : 7وذهب أبو بكر إلى أّنها مترّكبة فقال   كخِّ

يثارًا له.ُدْمتَ على  َتدامُ ، وِدْمتَ  على َتدومُ قوم أن  اللغتان فظنّ   ، ذهابًا إلى الشذوذ وا 
 ، وهللا أعلم.ُدْمتَ على  تدومُ ، وِدْمتَ على  َتدامُ والوجه ما تقّدم من أن  
 
، دَواَمهُ لب ط : تأّنى فيه، وقيل: وأداَمُه واْسَتداَمُه وَداَوَمهُ نادرًة،  َتُدومُ بالكسرِّ  ِدْمتَ  8وأضاف الفيروزآبادي 

 األمر إذا تَأّنيت فيه. واْسَتَدْمتُ كذلك.  وأْدوَمهُ 
 :9وأنشد الجوهري للمجنون قيُس بن ُمعاذ  

نَّني ، وا  ّني على ليلى َلزارٍّ  ُمْسَتِديُمهاعلى ذاَك فيما بيننا،  وا 
  

، قال ا()مستديُمهمكان  )أستديُمها(أي: منتظر أن ُتْعتَِّبني بخير؛ وفي تاج العروس ذكر البيت وقال: 
ر، قول جرير ُمْسَتديمابن بري: وأنشد ابن خالويه في   :10بمعنى: ُمْنَتظِّ

 
عراَء من َصعِّقٍّ ُمصابٍّ   ُمْسَتِديــمِ بَصْكتِّه،  وآخر   َتَرى الشُّ

 
 
 

                                                           
م، )ص 0220ألولى، الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر عبدالقادر عبدالمحسن، مختار الصحاح، مكتبة اإليمان/ المنصورة، مصر، الطبعة ا(6)

 ( )باب الدال(.103
م، 1224المرتضى الزبيدي، محب الدين أبي فيض السيد محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت،  (4)

 .050ش( )دوم(، ص  -المجلد السادس عشر )باب الميم()أ
 .050تاج العروس، )دوم(، ص  (5)
 ، )دوم(.050، ص 3،)دوم(. وتاج العروس، م016،  ص 10العرب، مأنظر لسان  (3)
 ، )دوم(.050، ص 3،)دوم(. وتاج العروس، م016،  ص 10أنظر لسان العرب، م (7)
 (.115الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط ، دار الجيل، بيروت، الجزء الرابع، فصل الدال، باب الجيم )دام(، )ص  (0)
 ينسبه ابن منظور في لسان العرب )دوم( للمجنون قيس بن معاذ، وكذلك فعل المرتضي الزبيدي في تاج العروس )دوم(، ولكّنني لم أجد البيت ف (2)

ة/ بيروت، يديوانه، )الوالبي، أبو بكر الوالبي، ديوان قيس بن الملّوح )مجنون ليلى(، تحقيق: يسري عبد الغني، محمد علي بيضون/ دار الكتب العلم
 (.1م، ط1222

 :قال ابن منظور في لسان العرب )دوم(، والزبيدي في تاج العروس )دوم( أنشد ابن خالويه ولم ينسباه، والبيت للشاعر العباسي جرير، )انظر (12)
 (.622م، )ص 1203الخطفي، جرير بن عطية، ديوان العرب، ديوان جرير، دار بيروت/ بيروت، 
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 والبيت لجرير: 11وأنشد أيضاً 

 
قًة َعَلْيهِّمْ  ُق  إذا أوَقْعُت صاعِّ  فاْسَتداُموارأْوا ُأْخرى ُتَحرَّ

 
 :12األمرِّ األناُة؛ وأنشد قول َقْيسِّ بن ُزَهيرٍّ  اْسِتداَمةُ 

 
 َكُمْسَتَديمِ فما َصلَّى َعصاَك  اسَتِدْمهُ فال تعَجْل بأمرَِّك و

 
 ي.: الّتأّني فيها، أي ما أْحَكَم أْمَرها كالّتأنّ واستدامتهاوَتْصلِّيُة العصا: إدارتها على النار لتستقيم، 

 ُمبالُِّغ في األمر.ال المْسَتِديمُ وقال بعضهم: 
 ما عند فالن أي انتظره واْرُقْبُه؛ قال: ومعنى البيت ما قام بحاجتك مثُل من ُيْعنى بها، ويحب قضاءها. واْسَتِدمْ 

، دامبمعنى  استدام: 13على األمر: المواظبة عليه واالستمرار في فعله. وفي تاج العروس الُمداوَمةُ غيره، و أدامهو
 .دائمأي: مستديٌم يقال: عزٌّ 
وحديثا نقول: التنمية المستدامة، أي: التنمية المستمرة والدائمة. ونستديم األمر، أي نطلب دوامة، ونقول  

 لبعضنا البعض من باب الدعاء والمجاملة: هللا يديمك؛ أي يحفظك ويديم حياتك.
 

يُّومُ  يمةُ منه كما قالوا َقيُّوم.  الداِئمُ : والدَّ سكون، وقيل: يكون خمسة أيَّامٍّ أو ستة، : مطر يكون مع 14والدَّ
 وقيل: يومًا وليلة أو أكثر.

واِموقال ابن جني: هو من الواو الجتماع العرب ُطّراً على   ج من كذا، وقال أيضًا: من التدري أْدَومُ ، وهو الدَّ
شاع إلى أن قالوا ذلك لما كثر و ، واستمرار القلب في العين إلى الكسرة قبلها، ثّم تجاوزوا ِديمٌة وِدَيمٌ في اللغة قولهم 

َمتِ  َمْت ، فأّما َديََّمْت السماُء و َدوَّ  :15أنشد أبو زيد ؛ِديَمٍة وِدَيمٍ فالستمرار القلب في  َديََّمْت فعلى القياس، وأّما  َدوَّ
ْن جادوا َوَبلْ  َديَُّمواإْن  هو الجواُد ابُن الجوادِّ ابنِّ َسَبلْ   جاَد، وا 

 

                                                           
 (.417العرب )دوم(، وفي تاج العروس )دوم( بال نسبه، وهو للشاعر العباسي جرير، ديوان جرير، المصدر السابق، )ص لبيت في لسان  (11)
 (، وقال البيت في رثاء مقتوله حفر الهباءة.662البياتي، عادل جاسم، شعر قيس بن زهير، مطبعة األدب/ النجف/ العراق، )ص (10)
 (.705، )دوم(، )ص 13تاج العروس، م (11)
 (.056(. وتاج العروس، )دوم(، )ص 115(. وانظر القاموس المحيط ، )دوم( )ص 016لسان العرب، )دوم(، )ص  (11)
 رذكر ابن منظور هذا البيت بنفس الباب ونسبه لجهم بن سبل يمدح فيه رجاًل بالسخاء، وقال في مطلعه )أنا الجواد( وليس )هو الجواد(، انظ (11)

(، قال الزبيدي: هذا في مدح فرس كما في كتاب النبات للدينوري، وكتاب 056(. وفي تاج العروس، )دوم( )ص 012ص لسان العرب، )دوم(، )
 الخيل البن الكلبي، وقد جعله الجوهري في مدح رجل يصفه بالسخاء، والصواب برأيه ، ما ذكر، بأّن البيت لجهم بن سبل.
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مواويروى:  : يقال: 16؛ األخيرُة نقلها الزمخشري ِديَمةً السماء أي: أمطرت  داَمتِ أ. وكذلك َدوَّ ؛ ِديمٌة وِدْيمٌ ، وعن َشمِّرٍّ
ٌر لألغلبُ   : 17وأنشد َشمِّ
 ال تتأّنى َحَذَر الُكُلـومِّ  كالّديمِ فوارٌِّس وَحْرَشٌف 

 
 :18، وأصلها الواو؛ قال ابن مقبلالّدَيمُ : أصابتها َمِديَمٌة وُمَدّيَمةٌ وأرض 

  
 الُمدّيَماَرخاَخ الثََّرى، واألقُحواَن  عقيَلُة َرْملٍّ دافَعْت في ُحقوفهِّ 

 
 :19؛ وأنشدَدوامٍ ، يعني أنها تمأُل األرض مع ِدَيماً وروي عن حذيفة أنه ذكر الفتن فقال: إنها آلتِّيُتُكم 

 
 طّبَق األرَض، َتحـّرى وَتــــُدرّ  َهطــالٌء فيها َوطٌف  ِديَمةٌ 

 
، َغيِّّرت الواو في الجمع لتغيُّرها في الواحد. ِدَيمٌ ؛ جمع ِديَمةٌ   ، كقربةٍّ وقَِّربٍّ

في  متهاإلداُشربُه إال هي، وقيل:  إداَمةُ ألنه ليس شٌي ُتستطاُع  ُمداَمةً : الخمر، سّميت 20والُمداُم والُمداَمةُ 
َيْت  ، وقيل: اَمٌة وُمدامٌ ُمدزُِّف من كثرتها، فهي إذا كانت ال َتنْ  ُمداَمةً  الّدنِّ زمانًا حتى سكنت بعدما فاَرت، وقيل: ُسمِّّ

تقها.  ُمداَمةُ سميت   لعِّ
ه . ونهى النبي، صلى هللا عليدائمٌ ؛ ومنه قيل للماء الذي يسكن فال يجري: داموكلُّ شيءٍّ سكن فقد 

 دامإذا طال زمانه. و دام يدومثم يتوضأ منه، وهو الماء الراكد الساكن، من  الدائم: أن يبال في الماء 21وسلم
 ، وصفوهما بالمصدر. دائم: دومٌ وماٌء  دومٌ . وظٌل أدمتهُ الشيُء : سكن وكلَّ شيء سّكنتُه فقد 

أماء  : 22: سكَن؛ قال أبو ذؤيبيدومُ البحُر  داممائهِّ، و دوام: البحر لـوالدَّ

                                                           
 (.056تاج العروس، )دوم(، )ص  (11)
ذا كان المقصود باألغلب بأّنه أبو النجم العجلي 057(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 014عرب، )دوم(، )ص لسان ال (71) (، ونسباه لألغلب. وا 

باألغلب فالبيت ليس في ديوانه، )انظر: ابن قدامة، الفضل، ديوان أبي النجم العجلي، تحقيق: محمد أديب عبدالواحد حمدان، مجمع اللغة  والمشهور
 م(.0223مشق، العربية/ د

. )دوم(، )ص (81) . )دوم(، )ص 014في لسان العرب قال: عقيلُة رملٍّ (، ونسباه البن مقبل، والبيت في 056(، وفي تاج العروس قال: ربيبُة رملٍّ
.)انظر: حسن، عزَّة، ديوان ابن مقبل، دار الشرق العربي/ بيروت وحلب،   (.025ص م، )1225ديوانه، وقال: ربيبة حرٍّ وليس عقيلة رملٍّ

( ولم ينسباه ألحد، ولكّني وجدت البيت في ديوان امرئ القيس، 056(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 014البيت في لسان العرب، )دوم(، )ص  (91)
 (.07، )ص 4م، ط1204)انظر: أبو الفضل، محمد إبراهيم، ديوان امرئ القيس، دار المعارف، 

 (.056(. وتاج العروس، )دوم(، )ص 115المحيط ،)دوم(،)ص  (. القاموس014لسان العرب، )دوم(، )ص  (20)
(، ضبط 32، كتاب الوضوء/ باب )6، ج 05-1انظر: العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري  (10)

 (.042وتصحيح: عبدهللا محمد عمر، دار الكتب العلمية/ بيروت، )ص 
أي ابن شار إلى ر أها ويموج( ونسبه إلى الهذليين، و (، وفي تاج العروس ذكره المحقق برواية )يدوم الفرات فوق054لسان العرب، )دوم(، )ص (00)

(. والبيت في ديوانه )تدوم البحار فوقها وتموج(، )انظر: المصري، 054منظور بأن هذه الرواية غلط.)انظر: تاج العروس، )دوم(، )هامش ص 
 (.50، )ص 1م، ط1220، ديوان أبي ذؤيب الهذلي، المكتب اإلسالمي/ بيروت / دمشق/ عّمان, سوهام



  0202(،1(، العدد)1، المجلد)اعيّةـــانيّة واالجتمــات اإلنســـة جامعة الزيتونة االردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (1), Issue (1), 0202  

 

 
  9               0202جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©
 

 
 البحار فوقها وتموجُ  تدوم فجاَء بها ما شئت من لطمّيةٍّ 

 
ْيموُم والدَّ  : الفالُة َيدوُم السير فيها لبعدها؛ قال ابن سيده: وقد ذكرت قول أبي علّي أّنها من 23ْيموَمةُ والدَّ

واِم  الذي هو السّخ. الدَّ
ْيمومةُ  ن كانت ُمْكلَِّئًة، وهنَّ والدَّ ياِميمُ ا: األرض المستوية التي ال أعالم بها وال طريق وال ماء وال أنيس وا  . لدَّ

، وعلونا أرضاً  َدْيمومةً ويقال: علونا  ياِميمُ ُمنَكرًة. وقال أبو عمرو:  َدْيمومةبعيدة الَغْورِّ حاري  الدَّ الُمْلُس المتباعدة  الصَّ
.  األطرافِّ

َمتِ  َمةِّ  وَدوَّ  :24الكالُب: أمعنت في السير؛ قال ذو الرُّ
 

َمْت حتى إذا  ى نفَسه الَهَربُ  في األرض راَجَعهُ  َدوَّ  كِّْبٌر، ولو شاء َنجَّ
  

َمْت ، والمعنيان متقاربان؛ وقال األخفش وابن األعرابي: أداَمْتهُ أي: أمعنت فيه؛ وقال ابن األعرابي:  أبعدت،  َدوَّ
مَ ، والضمير في داَم َيُدومُ وأصله من  كون إال في ال ي التَّْدويمُ يعود على الكالب؛ وقال عليٌّ بن حمزة: لو كان  َدوَّ

الَجْنَدلِّ وهي مجتمعة مستديرة. وفي حديث  ُدوَمةُ ما يقال به دواٌر، وما قالوا ك ُدوامٌ السماء لم يجز أن يقال: به 
مَ الجارية المفقودة: فَحَملني على خافيةٍّ ثّم  . وفي حديث ُقسٍّ والجاُرود: ق َدوَّ كاك أي: أدارني في الجوِّ د بي في السُّ

موا َمةِّ: حتى إذا العمائم أي: أداروها حول رؤوسهم. وفي التهذيب في بيت ذي ال َدوَّ َمْت رُّ ورا وحشّيًا ، قال يصف ثَدوَّ
ْت  َمْت ويريد به الشمس، قال: وكان ينبغي له أن يقول َدوَّ ن استكراه منه. وقال أبو الهيثم: ذكر األصمعي أ فَدوَّ

َمةِّ موضعه؛ وقد قال رؤبة التَّْدويمَ   :25ال يكون إال من الطائر في السماء، وعاب على ذي الرُّ
 

ماينجو بها من  َتْيماء ال  إذا َعالها ذو انقباضٍّ َأْجَذما َدوَّ
 

َمْت أي: أسرع. و أنها تدور،  ك َتْدويمٌ الشمس في كبِّد السماء. أي: دارت في السماء. وفي التهذيب: والشمس لها  َدوَّ
َمةِّ يصف ُجْنَدباً   :26قال ذو الرُّ

 
 َتْدِويمُ والشمُس َحْيرى لها في الَجوِّ  ُمْعَرْورِّيًا َرَمَض الرَّْضراض َيْرُكُضهُ 

 
                                                           

 (.054(، تاج العروس، )دوم(، )ص 014لسان العرب، )دوم(،)ص ( 10)
، دار الكتب العلمية/ بيروت،  (10)  (.10، )ص 1م، ط1225بسج، أحمد حسن، ديوان ذي الرُّمَّةِّ
(. والبيت في ملحق ديوانه ، )انظر: البرونسي، وليم بن الورد، مجموع  054(. وتاج العروس، )دوم(، )ص 015لسان العرب، )دوم(، )ص  (50)

(، ولكن البيت 104م، )ص 0220أشعار العرب )وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج ، وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه(، دار قتيبة/ الكويت، 
 (.1م، ط0220ود في شرح ديوانه، )انظر: محروس، عبد الصمد، شرح ديوان رؤبة بن العجاج، مجمع اللغة العربية/ القاهرة، غير موج

 (.050(. والبيت في ديوانه )انظر: ديوان ذي الرُّمَّة، مصدر سابق، )ص 055(، )دوم(،  )ص 015المصدران السابقان،)دوم(، )ص  (30)
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قال أبو الهيثم: معنى قوله والشمس حيرى تقف الشمس بالهاجرة على المسير مقدار ستين فرسخًا تدور  
ْومُ الدوران، قال أبو بكر: والظل  التَّْدويمُ على مكانها. قال:  وم ؛ وأنشد ابن بري لَلقيطِّ بن زرارَة في يالدائم: الدَّ

 :27َجَبلة
 

ناُق والنَّْومُ  لُّ  شتَّاَن هذا والعِّ ْوموالمشرُب البارُِّد والظِّّ  الدَّ
 

مَ  مَ الطائر إذا تحرك في طيرانه، وقيل:  وَدوَّ َدإ والرََّخم. و َدوَّ مَ دالطائر إذا سكن جناحيه كطيران الحِّ الطائر  وَّ
مَ : حلََّق في السماء، وقيل: هو أن استدامَ و مَ ك جناحيه، وقيل: أن في السماء فال يحرّ  ُيَدوَّ م، قال َجوَّاٌس، ويحو  ُيَدوَّ

 :28وقيل لعمرو بن مِّْخالةِّ الحمارِّ 
 

 وواقع ُمْسَتديمعوافي طيورٍّ  بيوم ترى الرايات فيه، كأّنها
 

 الطائر تحليقُه في طيرانِّهِّ ليرتفع في السماء.تدويُم قال الجوهري: 
وَّاَمةُ : منه اشتقت 29قال األصمعي ُم ، بالضم والتشديد، وهي َفْلَكٌة يرميها الصبي بخيط الدُّ لى األرض أي: عفُتَدوَّ

 تدور.
وهي لعبة مستديرة يُلُفها الصبّي بخيطٍّ ثّم يرميها على األرض فتدور والجمع: ُدوَّام، وحديثا نقول: فالن  

ر بشّدة لبحر: دوران الماء في البحيعيش في دوَّامة، أي: تنتابه مشكالت تسبِّّب له قلقًا واضطرابًا، ومنه دّوامة ا
 وعنف بشكل دائري، ويكون أعلى الدائرة متسع وأسفلها ضيِّّق.

واَمةَ وقيل أيضًا: إّنما سمِّّيت    ْمتُ من قولهم  الدُّ ْنَت غليانها بالماء ألنها من سرعة دورانه َدوَّ ا القِّْدَر إذا سكَّ
 قد سكنت وهَدَأْت.
 :30أنشد األحمر في نعت الخيل؛ و التَّْدويمِ مثل  والتَّْدواُم:

 
 َفُهـنَّ    يعلكـَن    حدائداتِّها
 ُجنَح النَّواصي نحو ألوياتها

 متداوماتهاكالطيـر  تبقي   

                                                           
(. والبيت في ديوانه )انظر: الهاللي، أحمد عيسى، ديوان لقيط بن زرارة وابنته، 056(، )دوم(، )ص 015)دوم(،  )ص المصدران السابقان،  (70)

 (.167كتاب المجلة العربية، )ص 
ل في شواهد اللغة ال055(، تاج العروس، )دوم(، )ص 015لسان العرب ، )دوم(، )ص   (00) عربية، (. وانظر: يعقوب، أميل بديع، المعجم المفصَّ

 (.602، )ص 4دار الكتب العلمية/ بيروت، ج
 (.113(. والقاموس المحيط ، المصدر السابق، )ص 055(، )ص 015المصدرا ن السابقان، )ص  (20)
(. وانظر: ابن األحمر، عمر 057(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 115(، والقاموس المحيط ، )دوم(، )ص 013لسان العرب، )دوم(،  )ص  (26)

 مر الباهلي، ديوان عمرو بن أحمر الباهلي، دراسة حياته وشعره، تحقيق: محمد محيي الدين مينو، دار قنديل/ دبي/ اإلمارات، سلسلة لغتنابن أح
 . 0، م1م، ط0217الخالدة، 
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ماتأي:  متداِوماتوقوله  َرب، الكلب إمعانُه في الهَ تدويُم دائرات عائفات على شيء. وقال بعضهم:  ُمَدوَّ

 وقد تقّدم. 
َب.  دامالشيُء إذا دار، و دامَ قال ابن األعرابي:  َمْت إذا وَقف، ودام إذا تعِّ عيُنه: دارت حدقتها كأّنها  وَدوَّ
 في َفْلكةٍّ، وأنشد بيت رؤبة:

َماتيماء ال ينجو بها من   َدوَّ
 

وامُ  وارِّ في الرأس، وقد 31والدُّ ي رأسه ف ُدوامٌ إذا أخذه ُدواٌر. وقال األصمعي: أخذه  ُأِديمَ به وديَم : شبه الدُّ
، وهو ُدواُر الرأس.  وارِّ متِ مثل الدُّ : أنها كانت تصف من 32الخمر شاربها إذا سكر فداَر. وفي حديث عائشة وَدوَّ

واِم وامُ سبع تمرات من عجوةٍّ في سبع غدواتٍّ على الريق؛  الدُّ واُر الذي يعرُض في االدُّ لرأس. ، بالضم والتخفيف: الدُّ
مَ و مة نادر، ألن حق الواو في هذا أن تقلب همزة.المَرقَة إذا أكثر فيه َدوَّ  ا اإلهالة حتى تدور فوقها، ومرقة داوِّ

واُم هو وقت العمل ومّدته المحّدد من قِّبل الجهات المعنية، أو الوقت المعتمد في دولة ما  وحديثًا نقول: الدَّ
وام هلل؛ عبارة تقال عند الموت من ب وفى. اب المواساة والتخفيف عن أهل المتحسب قوانين العمل والعمال. وقالوا: الدَّ

ل.  ونقول أيضا: دوام الحال من المحال؛ أي: ال شيء يبقى على حاله، فسّنة الحياة التغيُّر والتبدُّ
مَ و   :33الشيء: بلَُّه، قال ابن أحمر َدوَّ

َبهُ  ْر أن ُأصاحِّ ُم وقد  هذا الثناء، وأْجدِّ  ريَق الطامِّعِّ األَملُ ُيَدوَّ
 

ال ابن بري: يقول هذا ثنائي على النُّعمان ابن بشير، وأجدر أن أصاحبه وال أفارقه، وُأملي له أي: يبلُّه؛ ق
مُ ُيبقي ثنائي عليه و  ييبس ريقه؛ قال ذو أن يلوَك لسانه لئال التَّدويمُ ريقي في فمي بالثناء عليه. قال الفراء: و ُيَدوَّ

قتِّه ْقشِّ ُر في شِّ مَّةِّ يصف بعيرًا يهدِّ  :34الرُّ
 شامٍّ تضرُِّب الُمَقلَّدا في ذات

 رقشاَء  تنتاُخ اللُّغاَم  الُمْزبِّدا
مَ  زُّه  وأرعــدا  َدوَّ  فيهـــا  رِّ

 
مَ  دارته في َدوفِّه؛ وأنشد تدويمُ الزعفران: داَفُه؛ قال الليث:  وَدوَّ  :35الزعفران َدْوُفه وا 

َماوُهنَّ يُدْفَن الزَّعفران   الُمَدوَّ
 

                                                           
 (.113(، القاموس المحيط، )ص 013لسان العرب، )ص  (16)
د الجزري، النهاية في غريب الحديث واألثر، تحقيق: أبو عبدالرحمن صالح بن محمد ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محم (06)

 (.160حرف الشين(، )ص  -)حرف الحاء0بن عويضة، ج
 (.054(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 013لسان العرب، )دوم( )ص  (66)
 (.31(.وديوان ذي الرُّمَّة، مصدر سابق، )ص 017لسان العرب،)دوم(، )ص  (46)
 (.055(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 017لسان العرب، )دوم(، )ص   (56)
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َمهاالقِّدر و وأدامَ  َنُه؛ قال َدوَّ  :36إذا غلت فنضحها بالماء البارد ليسكن غليانها؛ وقيل: َكَسَر غليانها بشيء وسكَّ
 وَنْفَثُؤها عنَّا إذا َحْميها غلى فُنديُمهاتفور علينا قِّدُرُهْم 

 
 :37: ُنسكِّنها، ونفَثُؤها: نكسرها بالماء؛ وقال جريرُنـديُمهاقوله 

َتْينِّ  َسَعْرُت عليَك الحرَب تغلي ُقدوُرها  ُتديُمَهافهالَّ غداَة الّصمَّ
 

ن غليانها بأّن ال يوقد تحتها وال ُينزلها، وكذلك  أداميقال:  مهاالقِّدر إذا سكَّ ن به القدر: . ويقال للذي تسدوَّ كَّ
: عود الِمْدوامُ و  والِمْدَومُ أن تترك القدر على األثافي بعد الفراغ، ال ينزلها وال يوقدها.  اإلدامة. وقال اللحياني: ِمْدوامٌ 

ُن به غليانها.  أو غيره ُيَسكَّ
ّنما قضينا بأّنه مقلوب ألنّ  اسَتْدماهُ الرجل غريمه: رَفق به، وواستداَم  ا كذلك مقلوب منه؛ قال ابن سيده: وا 

ن لم يقولوا فيه  استدمىلم نجد له مصدرُا؛ و ته: ترقبها من ذلك، وا   :38؛ قال ُكَثيِّّرٌ استداممودَّ
 

، حتى َضرَّ نفسي ضميرها ، وما طرَّ شاربياستدمىوما زِّلُت   وِّصاَلكِّ
 

ْومُ  ، واحدته  39والدَّ ْومُ ، وقيل: دومةٌ : شجر الُمْقلِّ : رأيت 40شجر معروف ثمره الُمْقُل. وفي الحديث الدَّ
وِم؛ قال ابن األثير:هي واحدة دومةالنبي، صلى هللا عليه وسّلم، وهو في ظلِّّ  : شجر لوهو ضخام الشجر، وقي الدَّ

. قال أبو حنيفة:  َتْعُبُل وتسمو ولها خوص كخوص النخل وُتخرُِّج أقناَء كأقناء النخلة. قال: وذكر أبو  الّدومةُ الُمْقلِّ
ومزياد األعرابي أّن من العرب من يسّمي الّنبق دوما. قال: وقال األعرابي:  ضخام الشجر ما كان؛ وقال  الدَّ

 :41الشاعر
 ونقبن العــوارض بالعيــون  مٍ َدوْ زجرَن الهرَّ تحت ظالل 

 :42وقال طفيل
 بأكمامها َحْمُل؟ َدْومٌ بدت لك، أم  أُظْعٌن بصحراء الَغبيَطينِّ أم نخلُ 

 
                                                           

مد، واضح، ديوان 055(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 017لسان العرب، )دوم(، )ص  (36) (. ولم ينسباه ألحد، والبيت للنابغة الجعدي، )انظر: الصَّ
 ((.162، )ص 1م، ط1220النابغة الجعدي، دار صادر/ بيروت، 

(. ونسباه لجرير، والبيت في ديوانه، وقال: َسَعْرنا  )انظر: ديوان جرير، 055(، وتاج العروس، )دوم(، )ص 017رب، )دوم(،  )ص لسان الع (76)
 (.452مصدر سابق، )ص 

ر ديوان ُكَثيِّّ حسان، إ والبيت في ديوانه، )انظر: عباس، (، ونسباه لُكَثيِّّر.055(، تاج العروس، )دوم(،  )ص 017لسان العرب، )دوم(، )ص  (86)
 ((.615م، )ص 1271َعــزَّة، دار الثقافة/ بيروت، 

 (.055(، تاج العروس، )دوم(، )ص 113(، القاموس المحيط ، )دوم(،  )ص 103(، مختار الصحاح، )ص 010لسان العرب، )دوم(، )ص  (96)
 (.141، )ص 0النهاية في غريب الحديث، مصدر سابق، ج (24)
 ( بال نسبه.055(، وتاج العروس، )دوم(، قال: زجرنا )ص 010)ص  لسان العرب، )دوم(، (14)
( ونسبه للطفيل، والمقصود هنا الطفيل الغنوي، )انظر: األصمعي، ديوان الطفيل بن عوف الغنوي، تحقيق: 010لسان العرب، )دوم(،  )ص  (04)

 ((.160، )ص 1م، ط1227حّسان فالح أوغلي، دار صادر/ بيروت، 
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ومُ قال أبو منصور: و شجر يشبه النخل إال أّنه يثمر الُمْقَل، وله ليف وخوص مثل ليف النخل. وفي  الدَّ
وم 43الصحاح ومُ شجر المقل، وفي القاموس المحيط  الدَّ . الدَّ  شجر المقل والنبق وضخام الشجرِّ

رة، المليئة باألشواك، وثمارها بنيَّة اللون يغلفها  ويكثر شجر الدوم في األردن، ويعتبر من األشجار المعمِّّ
 قشور تشبه الفللين، طيبة الطعم، وتعتبر ثمار الدوم غذاء ودواء في الكثير من المجتمعات.

 .دوماء الجندلِ ، بالفتح، وهو خطأ، وكذلك 45َدْوَمة: موضع، ويسميه أهل الحديث 44ودومُة الجندلِ 
الجندل؛ ألّن حصنها مبني  دومةالجندل، واسم حصنها مارد، وسميت  َدوَمةُ قال أبو سعيد الضرير:  

ضع؛ دالها وُتفتح، وهي مو  بضم الدال، قال ابن األثير: وقد وردت في الحديث، وُتضمُّ  ُدومةبالجندل، قيل: هو 
 :46وقول لبيد يصف بنات الدهر

 
وِميَّ وأعصفَن   وأنزلَن باألسباب ربَّ الُمَشقَّرِّ  من رأس حصنه بالدُّ

 
ر    ومةد، أي:  صاحب -وهو قائد القبائل العربية المتنّصرة في الحرب ضد المسلمين  –يعني: أَكْيدِّ
 الجندلِّ 

الجندل كالهما بالضم. ويرى البعض أّنه موضع فاصل  ُدوماءُ ، ويقال الجندلُدومُة : 47وقال الفيروزآبادي 
 بين الشام والعراق على سبع مراحل من دمشق، وقيل: فاصل بين الشام والمدينة قرب تبوك.

بقاء القدر على األُثفيَّةِّ بعد الفراغ ال ينزلها وال يوقدها، وأنشد أ48واإلدامة  و ب: تنقير السهم على اإلبهام، وا 
 :49الهيثم للكميت

 ، حتى يرنو الطَّربُ اإلدامةعند  فاستلَّ أهزع حنانًا يعلِّـُلهُ 
؛ قال الّراعيويدومُ   :50: جبل أو وادٍّ

                                                           
 (.113(. القاموس المحيط ، )دوم(، )ص 103الصحاح، )مختار  (64)
 (.053(. وفي تاج العروس قال: وأعوصن، وأعوصن أي: انقلبن، )دوم( )ص 010لسان العرب، )دوم(، )ص  (44)
الوليد، والقبائل  لد بنبين المسلمين بقيادة خا -عهد الخليفة الراشدي أبي بكر الصّديق  -ودومة الجندل اسم لمكان وقعت فيه معركة كبيرة في (54)

 العربية المتنصرة والموالية لألمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت ، )انظر: قصة اإلسالم ، لراغب السرجاني في الرابط التالي(.
-https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87
-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84

D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87 
(.ونسبه للبيد، والبيت في ديوانه، )انظر: العامري، لبيد بن ربيعة، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر/ 010لسان العرب، )دوم(،)ص  (14)

 (.71بيروت، )ص 
 (.113القاموس المحيط، )دوم(، )ص  (74)
 (.057(، تاج العروس، )دوم(، )ص 113(، القاموس المحيط ، )دوم(، )ص 010لسان العرب، )دوم(، )ص  (84)
(. ونسباه للكميت، والبيت في ديوانه، )انظر: طريفي، محمد نبيل، ديوان 057(، تاج العروس، )دوم(،  )ص 010لسان العرب، )دوم(، )ص  (94)

 ،  ((.62، )ص 1م، ط0222دار صادر/ بيروت، الكميت بن زيد األسديِّّ
(. ونسبه للراعي 053(، تاج العروس، )دوم( )ص 113سبه للراعي، القاموس المحيط ، )دوم(، )ص (، ون010لسان العرب، )دوم(،  )ص (25)

مد، واضح، ديوان الراعي النميري  / بيروت، ، دار الجيل -عبيد بن حصين الشاعر الجاهلي  –أيضا، والبيت من البسيط في ديوانه، )انظر: الصَّ
 ((.170، )ص 1م، ط1225

https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
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ْت مناكُبهُ يدومَ وفي  روة الكور عن مرواَن معتزل ، إذا اغبرَّ  وذِّ
ال من أعمال مخالف سنجان، ق: نهر من بالد مزينة يدفع بالعقيق؛ وفي تاج العروس قال: أّنه باليمن وذو يدومَ 
 :51كثيِّّر عزَّة

 يدومِ إلى أليٍّ فمدفعِّ ذي  عرفت الدار قد أقوْت بِّرِّْئمِّ 
 :52: موضع؛ قال أبو الُمَثلَّمِّ وأدام

 أداماوساقته المنيَّة من  لقد أجرى لمصرعه تليدٌ 
 

 .الّدومِ : الخصبُة، على التشبيه بثمر 53والّدومة
َومانُ   الطائر حول الماء، وهو مجاز. : بالتحريك؛ حومان54والدَّ

وال يستعمل إال ظرفا كما تستعمل المصادر  بدامألّن ما اسٌم موصول الّدوام ( معناه  ما دام: )55وقولهم
 قيامك كما تقول: وردُت مقَدَم الحاْج. دوامقائما أي:  ُدمتَ ظروفا تقول: ال أجلس ما 

ة، ونقول: األسنان الدائمة، والدائم: من أسماء هللا واسم الفاعل من دام )دائم( فنقول: أشجار دائمة الخضر 
 الحسنى؛ ومعناه: األزلي، ونقول: دائمًا أي: أبداً 

ة  واستخدم الفعل الناقص )ما دام( خمس مّرات في القرآن الكريم كفعل ناقص، ويحمل نفس المعنى؛ أال وهو: المدَّ
 الزمنية للقيام بفعل ما، وكانت كاآلتي:

                                                                                                                                                                                        
ِلَك َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤِدِِّه ِإلَ " ْيَك َوِمْنُهْم َمْن ِإْن تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر ََل يَُؤِدِِّه ِإلَْيَك إَِلا َما دُْمَت َعلَْيِه قَائًِما ۗ ذََٰ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم يَْعلَُمونَ  ِيِّيَن َسبِيٌل َويَقُولُوَن َعلَى اَّللا  .75آل عمران: " بِأَناُهْم قَالُوا َلْيَس َعَلْينَا فِي اْْلُِمِّ
 
 56: فعل ماض ناقص، والتاء: اسمها، وعليه: جا ومجرور متعلقان بـ "قائما"، وقائما: خبرهاما
 
ا دَاُموا فِيَها ۖ فَاْذَهْب أَنَت َوَربَُّك فَقَاتََِل إِنَّا َهاُهنَ "  04المائدة: "ا قَاِعدُوَن قَالُوا يَا ُموَسٰى إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أََبدًا مَّ

 ما داموا فيها.
 مصدرية ظرفية، داموا: دام فعل ماض ناقص، والواو: اسمها، وفيها: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها.ما: 

                                                           
وهو في مدح يزيد بن عبدالملك،  (. ونسباه لكثّير عزَّة، والبيت في ديوانه053(، وتاج العروس، )دوم(،  )ص010( )ص لسان العرب، )دوم (15)
 ((.644ظر: ديوان كثيِّّر عزَّة، مصدر سابق، )ص ن)ا
يين، و اسمه صخر الغي بن (، ونسباه ألبي المثلَّم؛ وهو من الشعراء الهذل053(، تاج العروس، )دوم(، )ص 010لسان العرب،)دوم(، )ص (05)

ر: وليس أداما كما ذكر ابن منظور، )انظ عبدهللا، وقال هذا البيت  في رثاء ابنه تليد، وفي الديوان قال: أذاما بفتح الهمزة؛ وهو وادي في مّكة،
 (.30، )ص 0م، ج1235، محمود أبو الوفا، دار الكتب المصرّية/ القاهرة –الهذليين، الشعراء، ديوان الهذليين، تحقيق: أحمد زين 

 (.057(، )ص 113المصدران السابقان، )ص  (15)
 (.057(، )113لمصدران السابقان، ) ص  (15)
 (.103مختار الصحاح، )ص (15)
الدرويش، محيي الدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار اليمامة/ دمشق وبيروت، دار ابن كثير/ دمشق وبيروت، دار اإلرشاد/ حمص  (15)

 .119، ص 1990(، 1)ج 1سوريا، م 
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َم َعلَْيُكْم َصْيدُ اْلبَِرِّ َما دُْمتُمْ أ " َ ِحلَّ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسَّيَّاَرةِ ۖ َوُحِرِّ لَْيِه الَِّذي إِ  ُحُرًما   َواتَّقُوا اَلَّ

 . 23المائدة:  "تُْحَشُرونَ 
 ما دمتم حُرما.

ما: مصدرية ظرفية، دمتم: فعل ماض ناقص، و"ما" وما بعدها في محل نصب على الظرفية، والظرف متعلق 
 ، والتاء: اسم ما دام.57بحرم
َكا " ََلةِ َوالزَّ  .١٣مريم:  "ةِ َما دُْمُت َحيًّا َوَجعَلَنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ

 ما ُدمت حّيا.
 ما: مصدرية ظرفية، دمت: فعل ماض ناقص، والتاء: اسمها، وحّيا: خبرها.

 
 واشتق من )دام( اسم للفاعل في قوله تعالى: )دائم(، و)دائمون(، وكان هذا االستعمال كاآلتي: 
ثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن ۖ  " ُعْقبَى اْلَكافِرِ مَّ َن يتَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر ۖ أُُكلَُها دَاِئٌم َوِظلَُّها ۚ ِتْلَك ُعْقبَى الَِّذيَن اتَّقَوا ۖ وَّ

 .65الرعد: "النَّارُ 
 أكلها دائٌم.

 أكل: مبتدأ مرفوع وأكل مضاف والهاء مضاف إليه، دائٌم: خبر مرفوع.
 
 .06المعارج: " َصََلتِِهْم دَائُِمونَ الَِّذيَن ُهْم َعلَٰى  "

 
 واستعمل فعال تاّما في موضعين في القرآن الكريم:

 
ا الاِذيَن ُسـِعدُوا فَِفي  (701) َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت الساَماَواُت َواْْلَْرُض إَِل َما َشاَء َربَُّك إِنا َرباَك فَعااٌل ِلَما يُِريدُ  " َوأَما

ةِ   .120-127هود:  " َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت الساَماَواُت َواْْلَْرُض إَِل َما َشاَء َربَُّك َعَطاًء َغْيـَر َمْجـذُوذٍ  اْلَجنـا
  

 ما دامتِّ السماوات واألرض.
 ما: مصدرية زمنية، دامت: فعل ماض تام بمعنى بقيت، السماوات: فاعل دامت، واألرض: عطف.

 
وظيفيا بأنها: فعل ماضٍّ ناقص من أخوات كان، وهو فعل جامد يلزم صورة الماضي، تدل  ما داموحديثا ُعرِّفت 

 .58على بيان المّدةِّ، وتفيد استمرار مضمون ما يسبقها من كالم مّدة ثبوت خبرها السمها
 
 
 

                                                           
 .01، ص 1،ج1إعراب القرآن الكريم، م (75)

م، إربد/ األردن، )ص 1226الَحَمْد، علي توفيق، والزعبي، يوسف جميل، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار األمل، الطبعة األولى،  (05)
150.) 
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 :تركيبّيةالدالالت الصرفّية وال
 

 أّواًل: عمل ما دام:
باب الفعل يتعّدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول، واسم :" هذا 59ذكر سيبويه كان وأخواتها تحت عنوان 

:) وما 60واحد...، ولم يذكر منها إال )كان يكون، وصار ودام وليس(، ثم تابع فقال يءلش الفاعل واسم المفعول فيه
 ةكان نحوهّن من الفعل مّما ال يستغني عن الخبر، تقول:) كان عبُدهللاِّ أخاك(، فإّنما أردت أن تخبر عن األخوّ 

 وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى(.
 :" إّن سيبويه يقصد باسم الفاعل واسم المفعول، االسم والخبر لـ )كان وأخواتها(".61قال السيوطي

ذهب البصريون إلى أّنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها باعتباره فاعاًل مجازيًا، وذهب الكوفيون إلى أّنها لم 
 .62رفعه باالبتداء، واتفق الفريقان على نصب الخبرتعمل به شيئًا، وأّنه باق على 

: نصبه على الحال 63ّنهم اختلفوا في نصبه. فقال الكوفيون أجميع على إّنها نصبت الخبر، إال ومع اتفاق ال
 : نصبه على أّنه مشّبه بالحال.64تشبيهًا بالفعل الالزم. وقال الفّراء

في تسمية المنصوب بعد هذه األفعال حااًل ال  الكوفيين 66شوقي ضيفو  65وحديثا أّيد مهدي المخزومي
 خبر.

: إنا رأينا هذا الخبر يجيء ضميرًا، ويجيء معرفة ويجيء جامدا، ورأينا 67ورّد البصريون عليهم بأن قالوا
ال يستغنى عنه، فال يمكن أن يعدَّ حاال، وال مشبها بالمفعول ألّن األصل في الحال أال يكون نكرة، وأن يكون 

 ه. واحتجوا بقولهم:مستغنى عن
 

ذا لم نكنهم فمن ذا يُكوُنُهمْ   كّناهم، وا 
 

                                                           
 (.43 -45، )ص 1، ج1م، ط1221الكتاب، تحقيق: عبدالسالم هارون، دار الجيل/ بيروت/لبنان، سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر،  (25)
 .43-1/45المصدر السابق،  (23)
السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الخضري، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث  (13)

 (.13م، الجزء األّول، )ص 1275العلمية/ الكويت، 
 .1/656السيوطي، همع الهوامع،  (03)
 ،ابن األنباري، كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين، والكوفيين (13)

 (.001م،الجزء الثاني، )ص 1200 الدين عبدالحميد،ي ومعه كتاب اإلنتصاف، من اإلنصاف، تأليف محمد محي
 .0/001المصدر السابق، ج (13)
 (.100، 173م الطبعة الثانية، )ص 1203المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد/ بيروت/ لبنان،  (13)
 (.14، 11ضيف، شوقي، تجديد النحو، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، )ص  (13)
 .0/006صدر السابق، جالم (73)
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: أّن حّجتهم أقرب للصواب ألّن الحال كما نعرفه فضله ويمكن االستغناء 68وّأّيد ابن هشام البصريين وقال
 عنها، فإذا استغنينا عن خبر )دام( أصبحت الجملة ناقصة وال تحسن السكوت عليها.

 
: إّن كان وأخواتها وفقا لرأي البصريين فيه خلل كبير ألّن الفعل فيها 69ولهورّد عليهم شوقي ضيف بق

وحدها فعل ناقص ال فاعل له. ويرى أّن الخروج من هذا الخلل هو اعتماد رأي مدرسة الكوفة، ويرى أن يحذف هذا 
 الباب من دراسة النحو على هذا األمر.

 
عمل كان الناقصة ولكنه تمّيز عن كان وباقي أخواتها بأّنه ومن هنا وبناء على ما تقّدم يعمل الفعل )دام(   

 كان مصدرا للخالف بين النحاة ووضعوا له شروطا يختص بها ، وهذه الشروط هي:
 َما ُكْنُت َوَجعََلنِي ُمبَاَرًكا أَْينَ  "يعمل الفعل )دام( بشرط تقّدم )ما( المصدرّية الظرفّية عليها، نحو قوله تعالى:  -1

َكاةِ َما دُْمُت َحيًّا َوأَْوَصا ََلةِ َوالزَّ  .١٣مريم:  "نِي بِالصَّ
؛ أي: مّدة دوامي حّيا، وسميت )ما( هذه مصدرّية ألّنها تقّدر بالمصدر، وهو )الدوام(، وسميت ظرفّية لنيابتها عن 

 .70الظرف، وهو )المّدة(
ذا سبقت دام     أّما  )ما( فإذا كانت ظرفّية فهي مصدرّية، فكل ظرفّية مصدرية والعكس غير صحيح، وا 

ذا كانت العكس؛ أي: )ما( التي سبقت دام ظرفّية مصدرّية فال  )ما( المصدرّية الظرفّية فهي تعمل عمل )كان(، وا 
 :71بقي( أو )استمر( نحوتعمل هنا عمل )كان( الناقصة وتكون دام هنا فعاًل تامًا بمعنى: )

 يعجبني ما دام المطرُ 
 أي: يعجبني دوام المطر، فاإلعجاب واقع على دوام المطر وليس على مّدة دوامه، فـ )ما ( هنا مصدرّية فقط.

 ويكون  الفعل )دام( تامًا أيضا إذا سبقته )ما( النافية، أو لم يسبقه أيٌّ من أدوات النفي، نحو: 
 ما دام الفرح

 حدام الفر 
 أن يستعمل الفعل بلفظ الماضي فقط. -0

:" وتقول: كّناهم كما تقول: 72أشار سيبويه إلى أّن تصّرف كان وأخواتها كتصّرف األفعال الحقيقية، بقوله 
 ضربناهم. وتقول: إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم، كما تقول: إذا لم نضربهم فمن ذا يضربهم".

                                                           
ابن هشام، عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين عبد  (83)

 (.136)ص  1م، ج1203 -هـ1423الحميد، دار احياء التراث العربي، بيروت/ لبنان، الجزء األّول، الطبعة الثامنة، 
 (.14شوقي ضيف، المصدر السابق، )ص  (23)
 (.137-133/ )ص 1ابن هشام، أوضح المسالك، ج (27)
 (.152الحمد، علي توفيق، المصدر السابق، )ص  (17)
 .1/43سيبويه، الكتاب،  (07)
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قّسم كان وأخواتها من حيث التصرف إلى ثالثة أقسام، وما يعنينا كان أكثر تفصيال و  73إال أّن ابن هشام 
هنا )دام( فذكرها ابن هشام مع )زال وأخواتها( وقال بأنها تتصّرف تصّرفا ناقصا فال يستعمل منها أمر وال مصدر، 

 ثم أضاف بأن )دام( عند األقدمين فإّنهم أثبتوا لها مضارعًا.
، ورّجح الصّباندام عند الفراء وكثير من المتأخري  أّن )دام( الناقصة لها مصدر،  74ن ال تتصّرف بحالٍّ

 ودليله على ذلك شيئان:
 األّول: أّنها تستعمل البّتة صلة لـ )ما( المصدرية الظرفية.

ََل  " أّن العلماء جروا على تقدير )ما دام( في نحو قوله تعالى:الثاني:  ةِ َوَجعََلنِي ُمبَاَرًكا أَْيَن َما ُكْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ

َكاةِ َما دُْمُت َحيًّا   ١٣مريم:  "َوالزَّ
 بقولهم: مّدة دوامي حّيا

:" ولو أّننا التزمنا أّن هذا مصدر لـ )دام( التاّمة، أو 75ويرد محقق كتاب أوضح المسالك على هذا بقوله  
ذا التقدير مصدرًا لم يرد عن العرب. لكننا بذلك جائرين، مسيئين الّظنِّ بمن قام على أّن العلماء اخترعوا في ه

 العربيةِّ وحفظها كّل اإلساءة، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.
ية ر أال يكون خبرها إنشائيًا، ألن دام ال تتصرف مطلقا، وال تعمل عملها إال إذا كانت مسبوقة بما المصد -6

الظرفية، وهي بذلك تتنافى مع مظهر اإلنشاء؛ إذ الظرف والمصدر غير النائب عن األمر ال يوصفان باإلنشاء. 
وأسلوب اإلنشاء هو ما يستدعي استخدام أساليب: األمر، النهي، االستفهام، النداء والتمنى؛ وهو ما يعرف باإلنشاء 

 الطلبي.
يحصل التناقض بين خبرها الذي أفاد االنقطاع وبينها، وهي تفيد االستمرار أال يكون خبرها فعاًل ماضيًا لئال  -4

، وأن يسبقهما معا كالم 76إلى زمن التكّلم؛ أي: تفيد استمرار مضمون ما يسبقها من كالم مّدة ثبوت خبرها السمها
ذي قبلها مّدة ر المعنى اليتصل بهما اتصااًل معنوّيا، بشرط أن يكون جملة فعلية، ألن دام تفيد مع معموليها استمرا

َم َعَلْيُكْم أ " ثبوت معنى خبرها السمها،  نحو قوله تعالى: يَّاَرةِ ۖ َوُحِرِّ ِحلَّ لَُكْم َصْيدُ اْلبَْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَُكْم َوِللسَّ

َ الَِّذي إَِلْيِه تُْحَشُرونَ   ٦٩المائدة: . "َصْيدُ اْلبَِرِّ َما دُْمتُْم ُحُرًما   َواتَّقُوا اَلَّ
 فحرمة الصيد تدوم مّدة ثبوت اإلحرام للمحرمين من الحجاج. 

 توّسط أخبارهن جائز؛ أي: جاز أن يتقّدم الخبر على االسم، وال يجوز أن يتقّدم الخبر على الفعل الناقص. -5
 

فيما يتعلق بتقّدم الخبر على األفعال الناقصة  77وهنا خالف كبير وآراء كثيرة بين النحاة األوائل والمتأخرين  
وهي األربعة التي في أوائلها حرف نفي هي: ما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح. وهذه ال يجوز  المسبوقة بـ )ما(

                                                           
 .130-1/137ابن هشام، أوضح المسالك،  (17)
 ةالصبان، محمد بن علي الشافعي، حاشية الصّبان على شرح االشموني، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت/ لبنان، الطبع (47)

 (.062، )ص 1األولى، ج
 (.173، هامش )ص 1ابن هشام، المصدر السابق، ج (17)
 (.150الحمد، المعجم الوافي، )ص  (17)
، )ص 1م، ط0213أنظر: بني عطا، سيف الدين أحمد صالح، ابن معطي وآراؤه النحوّية، دراسة نحوّية تحليلية، دار الجنان، عمان/ األردن، (77)

102- 104.) 
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إلى  80ابن كيسان وبعض الكوفيين، وأضاف األنباري  79، وأجازه78تقديم أخبارها عليها عند جمهور البصريين
 ا زكريا يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين .المانعين أب
 

هـ( في حديثه عن هذه المسألة قائاًل: ذهب الكوفيون إلى أّنه يجوز تقديم خبر 577) 81وفّصل األنباري 
ليه ذهب أبو الحسن بن كيسان، وذهب البصريون إلى أنه ال  "ما زال" عليها، وما كان في معناها من أخواتها، وا 

ليه ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ّنه ال يجوز تقديم خبر )ما من الكوفيين، وأجمعوا على أ 82يجوز ذلك، وا 
فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها ألن "ما" فيها مصدرية ال نافية، وذلك المصدر بمعنى  83دام( عليها". وأما "ما دام"

نه أظرف الزمان، أال ترى أنك إذا قلت:"ال أْفَعُل َهذا َما َداَم َزْيٌد قائمًا" كان التقدير فيه: َزَمن دوام زيدٍّ َقائِّمًا، إال 
 حذف المضاف الذي هو الزمن، وأقيم المصدر الذي هو المضاف إليه مقامه.

أّن تقديم أخبارها على أسمائها جائز بغير خالف، وأما تقديُمُه عليها، كقولك: )قائِّمًا َما  84ويرى ابن إياز
 .المعنى، وأجاز ذلك الكوفيون وابن كيسان نظرًا إلى 85َزاَل َزْيٌد( فال يجوز عند أهل البصرة

منع ابن معطي تقدم خبر أخوات كان المقترنة بـ )ما( عليها، وانفرد وحيدًا وخالف كّل النحاةِّ السابقين و 
 :86سواء أكانوا بصريين أم كوفيين ومنع توّسط خبر دام، فقال  في ألفيته

 
ْم  َخـَبـَر   الُمـْقـَتـرَِّنه  هْ ْمــٌس   َبيِّّنَ بَِّمــا َعَلْيَها   َوْهــَي   خَ  َوال  تُـَقـــدِّ

َم الَخـَبــر  َعَلى  اْسمِّ  َما َداَم َوَجاَز فِّي اأُلَخْر  َوال َيُجـــوُز أْن تُـَقـــدِّ
    

التي في أولها ما النافية يجوز تقديم  88:"األربعة87وعاد وأّكد رأيه الذي ساقه في ألفيته وكّرره في فصوله حيث قال
م خبرها عليها، وال على اسمها، وال  ُمه عليها، .... وأّما )ما دام( فال يجوز تقدُّ خبرها على اسمها، وال يجوز تقدُّ

 تنفصل عنها "ما" بخالف أخواتها".
 

                                                           
 . 0/032ابن القّواس / شرح األلفية /  (87)
 . 7/116/ ابن يعيش / شرح المفصل/1/155انظر : األنباري / اإلنصاف/  (27)
 .1/155/  ري / اإلنصافاألنبا (20)
 . 1/155األنباري / اإلنصاف /  (10)
ن وغيره، آالفراء: يحيى بن زياد الديلمي، أبو زكريا الفراء، إمام العربية، ولد بالكوفة، تلمذ على يد الكسائي ويونس بن حبيب، وله: معاني القر  (00)

 (.0/666هـ( بطريق مكة ) انظر: السيوطي/ بغية الوعاة/027مات سنة )
 . 1/132األنباري / اإلنصاف/  (60)
 .1/425/ ابن إياز / المحصول  (40)
ليه ذهب الفراء من الكوفيين/ )انظر : ابن يعيش/ شرح المفّصل/  (50)  (.7/116قال ابن يعيش: إن هذا مذهب سيبويه والبصريين، وا 
 (. 527 – 520)انظر: األبيات:  45ابن معطي / الّدّرة األلفية /  (30)
 .101ابن معطي/الفصول/ (70)
 (.526)البيت :45ي/الّدّرة األلفية/، )انظر : ابن معط، هي: ما َزاَل، وما اْنَفّك، وما َفتِّىَء، وما َبرِّحَ األربعة التي في أولها ما النافية (00)
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ن على نص يمنع م :"ما وقفت في تصانيف أهل العربية، متقدميهم، ومتأخريهم89ورّد عليه ابن إياز فقال
 : ويبطل ما ذهب إليه أمران: 90ذلك، وكذلك فعل ابن الخباز فقال

 :91: نقلي وهو قول الشاعر أحدهما
 

ٌر  ْيتِّ َعاصِّ ُرَها َما َداَم لِّلزَّ لُ      َوأْعصِّ  َوَما َطاَف َفْوَق األْرضِّ َحافٍّ َوَناعِّ
 

( خبرها، وقد تقدم على االس ْيتِّ ُر( اسمها، )ولِّلزَّ  م. فـ )َعاصِّ
: قياسٌي، وهو أن )َما َداَم ( أقوى من )َلْيَس(، بدليل أّن عدم تقدم خبر )َما َداَم ( إّنما كان عند اقترانهما  والثاني

ذا كانت )َلْيَس( مع عدم تصرفها لم تمنع  ب)ما(، فإذا فصلتها منها عادت متصرفة، و)َلْيَس( ال تتصرف بوجه، وا 
 ما دام" أولى بذلك.من  تقديم خبرها على اسمها، كانت "

 :"ولقائل أن يقول: ال داللة في البيت ؛ لوجهين:92ويعلق ابن إياز على هذا البيت بقوله
َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض إَِّلَّ َما َشاَء َربَُّك ۚ إِنَّ َربََّك فَعَّاٌل ) :: أن )ما دام( تاّمٌة، كقوله تعالىاألول 

 .127سورة هود  (يُِريدُ لَِِّما 
 : أن يكون خبرها محذوفا ، أي : ما دام للزيت عاصر موجودًا. والثاني
:" وقد اعتذر له بأّنها لما لزمت طريقة واحدة، وهي 93وحاول ابن القّواس أن يلتمس العذر البن معطي، فقال      

ة، وهي وما حيزها صلتها، وكأنه يرى الماضي جرت مجرى األفعال، واألفعال ال تتغير، وألن "ما" معها مصدري
الترتيب في آخر الصلة، وألنها لما لم تكن مصدرًا صريحًا، كانت فرعًا عليه، فلم يتصرف فيها بالتقديم كما تصرف 

 في المصدر. 
نظر، إذ يجوز أن تكون "ما دام" هنا  95إذ قال وعندي في االستشهاد بهذا البيت 94وكذلك فعل ابن الوردي 

رّده هذا بعد ان نقل رّد ابن مالك على ابن معطي في منع توسيط خبر )دام( في شرح عمدة الحافظ،  تامة. وكان

                                                           
 . 1/420ابن إياز / المحصول /  (89)
 . 1/422ابن إياز / المحصول /  (90)
 البيت للُمَزرِّد بن ضرار ، وتوثيق البيت وتخريجه والشاهد فيه في الصفحة السابقة. (91)
 . 1/412ابن إياز / المحصول /  (92)
 0/036ابن  القّواس / شرح األلفية /  (93) 
 .173- 175م/ 1202ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر الوردي/ شرح التحفة الوردية/ )تحقيق: عبد هللا على الشاّلل (/  (42)
ٌر ( للمفضل أبي العباس ابن محمد بن يعلي بن عامر الضّبي، وهو (52) ُبَها َما َداَم لِّلَزْيتِّ َعاصِّ وفي المولد ك نسب ابن الوردي هذا البيت: ) َوأْحسِّ

 + هامش الصفحة(. 173هـ( )انظر: شرح التحفة الوردية / 172والمذهب، توفي )
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:"وقد ضمَّن ابن معطٍّ ألفيته منع توسيط خبر "دام"، وال حجة له وال متبوع من المتقدمين والمتأخرين، 96حيث قال
 . 98هـ(732توسط أخبارهن، خالفًا البن معطي في "دام". ومثله قال ابن عقيل ) 97هـ (731وأجاز ابن هشام )

هذه المسألة وُرّد بأنها مخالفة للقياس كسائر أخواتها، ولإلجماع. وذكر أبو حيان  99وذكر السيوطي
:" 101تشاف:"خالف ابن معطي الناس قاطبة، وقال في االر 100هـ( هذه المسألة وقال في التذكرة قائالً 745األندلسي )

 ...، ووهم ابن معط في توسيط  خبر ما دام".
أما معاصرو ابن معطي، وبعض ممن جاء بعده؛ فاختلفت ردودهم عليه في هذه المسألة، فمنهم من رماه 

 بالوهم، أو بضعف الحجة، أو الخروج على القياس، ومنهم من حاول تأويل كالمه عله يجد له عذرًا أو مخرجًا.
ح عندي هو خطُأ ما ذهب إليه ابن معطي؛ لضعف دليله ومخالفته جمهور النحاة من وصفوة القول والراج

 المتقدمين والمتأخرين.
 

 :الخاتمة
حيث ناقش  ،يع اشتقاقاته في أبرز المعاجم العربية(، ووقف على جممادما ) فعلالبالباحث في هذه الدراسة  اهتمّ    
وربما يرجع  ،والخالف الذي وقع في بعضها بين اللغويين والنحويين م(،ا)د فعللل ةمختلفال ينامعالو  اتشتقاقاال هذه

 هذا الخالف إلى اختالف اللهجات بينهم، وطبيعة االستخدام اللغوي لهذه الدالالت.
 

وقف الباحث على االستخدام النحوي للفعل الناقص )ما دام( وناقش ما وافق به كان  تركيبيوفي الجانب ال 
 ة.يّ تركيبل )ما دام( من ناحية وأخواتها، وما تفّرد به عن كان وأخواتها، ووقف على الخالف النحوي في عم

 ناقصًا وأين م فعالً بالوقوف على دالالت هذا الفعل في القرآن الكريم وا عرابه، وأين استخدكما وقام الباحث  
 .استخدم تاما

 

 

 

 

                                                           
/ مطبعة العاني / بغداد/ 025ة الحافظ وعدة الالفظ/ )تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري(/ /ابن مالك ، جمال الدين محمد بن مالك/ شرح عمد (32)

 م.1277الكتاب العشرون /
 . 1/172ابن هشام / أوضح المسالك /  (72)
م/ 1202/ القاهرة دار التراث /على ألفية أبي عبدهللا محمد جمال الدين بن مالك / شرح ابن عقيل ، بهاء الدين عبدهللا بن عقيل العقيليابن عقيل (02)
 . 1/074 / ج02ط

 .0/07السيوطي/همع الهوامع/ (22)
 .  310أبو حيان األندلسي / تذكرة النحاة /  (221)
 0/03أبو حيان األندلسي / ارتشاف الضرب /  (211)
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 الجملة التفسيرّية وأثرها في الترابط النّصيّ 
 نماذج من القرآن الكريمفي 

Explanatory Sentence and its Impact on Textual Correlation 

Case Study: Verses of the Holy Quran  

 *بكر موسى السواعدةد. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0/10/0101  قبوله وتاريخ  11/11/0101 البحث استالم تاريخ .مادبا في  األميركية الجامعة *

 

 الملّخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الجملة التفسيرّية في التماسك النّصّي، من خالل رصد عناصر االّتساق 
 الجملة التفسيرّية،بالمتعّلقة  الماّدةالوصفّي في استقراء  لجمل، وتعتمد المنهجواالنسجام النّصيَّين في هذا النوع من ا

 .ثّم عرضها على عناصر االنسجام واالّتساق؛ بغية بيان الدور الذي يمكن أْن تؤّديه هذه الجمل في الترابط النّصيّ 

التفسيرّية دوًرا في الترابط النّصّي من خالل محوَريه الرئيسين: االّتساق وقد خلصت الدراسة إلى أّن للجملة 
 )الملفوظ(، واالنسجام )الملحوظ(، إاّل أّن ارتباطها بالجانب الملحوظ يبدو أكبر؛ وذلك العتبارات المعنى فيها.

 فّي.الجملة التفسيرّية، التماسك النّصّي، نماذج من القرآن، المنهج الوص :الكلمات الدالة

 

Abstract 

 
 

This research aims to demonstrate the effect of explanatory sentence on textual coherence by 

studying the elements of textual consistency and harmony within this type of sentences.  For that 

matter, it follows the descriptive approach and analytical method. As for the descriptive method, 

it is used in extrapolating the rule related to the elements of textual correlation and the 

explanatory sentences, while the analytical method is employed to demonstrate the impact of 

explanatory sentences on textual correlation. 
 

The research results concluded that explanatory sentences play a vital role in textual correlation 

through its two main axes, consistency (articulated aspect) and harmony (noticed aspect). 

However, explanatory sentences connection to the noticed aspect, i.e. harmony appears to be 

greater due to the considerations of their meaning. 

 

Keywords: Explanatory Sentence, Textual Coherence, Case Study: Verses of the Holy Quran, 

Descriptive Approach 
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 المقّدمة:

تتبع نحَو الجملة؛ ولذا فإّن ربط هذا النوع من الجمل بالدراسات النصّية  من المعلوم أّن الجملة التفسيرّية
يتطّلب ربطها بأبعاد تتجاوز الجملة بمفهومها النحوّي إلى النّص، من خالل مستويات ثالثة: المستوى النحوّي، 

 يفضي ال جملة وحدهحو الوالمستوى الداللّي، والمستوى التداولّي؛ ذلك أّن النظر إلى هذا النوع من الجمل وفًقا لن
 إلى جوهر وظيفتها المتمّثلة في ربط أجزاء الكالم بعضها ببعض.

وألّن نحو النّص يرتكز في األساس على النّص فقد كان من المفترض أْن ُتطبََّق هذه الدراسة على نّص 
قناًعا، لكّن  مّثلة في خصوصّية هذا الموضوع المتمحّدد؛ ليتمّكن الباحث من التوّصل إلى نتائج علمّية أكثر دّقًة وا 

عدم وجود نّص واحد يمكن أْن يحوي االستعماالت المختلفة للجملة التفسيرّية أجبرت الباحث على دراسة نماذج من 
 القرآن الكريم، وبيان دور تلك الجمل في ربط أجزاء تلك اآليات القرآنّية.

شكاًل جديًدا من أشكال الدراسة النصّية التي تعتمد على وتنبع أهّمّية هذه الدراسة من أّنها يمكن أْن ُتعّد 
رصد العناصر المكّونة لنحو النّص في سياقات مختلفة، بعيًدا عن محّددات النّص الواحد الذي تعكف عليه الدراسات 

 النّصّية.

 

 الترابط النّصّي:

رابطة، وصفة بنية كّلّية متنحو النّص على دراسة النّص المنجز فعاًل، وذلك من خالل النظر إليه بيقوم 
؛ فهو يقوم على 1موضوعة في مقام ما أو سياق ما ويكون ذلك برصد العناصر المكّونة للنّص بعيًدا عن المضمون 

  2تحليل العناصر أو الخواّص التي تؤّدي إلى تماسك النّص وترابطه؛ ولذلك فإّن الروابط هي أهّم مالمح نحو النّص.

 قسمين، هما:وتنقسم هذه الروابط إلى 

 3يعني االّتساق تحقيق الترابط الكامل بين بداية النّص وآخره دون الفصل بين المستويات اللغوّية" " االّتساق: -1
 .4أي أّنه يهتّم بالوسائل اللغوّية )الشكلّية( التي تصل بين العناصر المكّونة لجزء من خطاب، أو خطاب برّمته

 :5ومن وسائل االّتساق النّصيّ 

 الربط. -الحذف. ز -االستبدال. و -اإلحالة. ه -التعريف.  د -التضاّم. ج -إعادة اللفظ )التكرار(. ب -أ

                                                           
 131، ص1227، الطبعة األولى لونجمان –انظر: بحيري، سعيد، علم لغة النّص، مكتبة لبنان والشركة المصرّية العالمّية  (1) 
 25، ص0221انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ( 2)
 23المصدر السابق، ص  ( 3 )
 5، ص1221انظر: خطابي، محمد، لسانيات النّص، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة األولى   (4)
 102 - 120انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، ص  (5)
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 وستأتي الدراسة على بعض هذه الوسائل بشيء من التفصيل في الجزء التطبيقّي منها.

حليل الخطاب من في تويقصد به الوسائل الملحوظة )غير الملفوظة( للترابط النّصّي، وتنبع أهّمّيته  االنسجام: -0
أّن المتلّقي )القارئ أو السامع( قد يجد نفسه أمام نّص ال يوّظف تلك الوسائل الشكلّية في الربط، وعليه هنا أن 
يلتفت إلى الجانب الملحوظ الذي ُيفهم من خالل المقام، أو من خالل ربط تسلسالت الخطاب بعضها ببعض عن 

 6السياقّي أو التداولّي. طريق المعنى الكّلّي أو اإلجمالّي أو

ويترّتب على هذا أّن االنسجام أعّم من االّتساق، كما أّنه أعمق منه؛ ألّنه يتطّلب من المتلّقي صرف االنتباه 
 7إلى العالئق الخفّية التي يتضّمنها النّص، والتي تؤّدي في النهاية إلى ترابط أجزائه.

حصرها؛ الرتباطها أحياًنا بخصوصّية الموقف أو السياق، أو ووسائل االنسجام النّصّي كثيرة وال يمكن 
العتباراتها المقامّية المتشّعبة، أو الرتباطها بطبيعة التواصل بين منتج النّص ومتلّقيه، وقد تتعّدى ذلك إلى الزاوية 

 التي ينظر منها محّلل النّص أو الخطاب، ومن هذه الوسائل:

 8عالقة التضّمن )الجزء بالكّل(. -1

 9تعالق المحموالت. -0

 10الترابط السببّي. -6

 

  الجملة التفسيرّية:

 المعنى اللغوّي للتفسير:

جاء في معجم مقاييس اللغة البن فارس، تحت ماّدة )َفَسَر(: "الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدّل على 
يضاحه"  11بيان شيء وا 

ره بالكسر وتفُسره بالضّم فسًرا، وفسّ وقال ابن منظور: ")فسر( الَفْسر: البيان، فسر الشيء  ره أبانه... يفسِّ
 12الَفْسُر كشف المغّطى والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل"

 
                                                           

 5: خطابي، محمد، لسانيات النص، صانظر( 3)
 3انظر: خطابي، محمد، لسانيات النص ، ص (7)
 11، صانظر: خطابي، محمد، لسانيات النص ( 8)
 11انظر: المصدر السابق، ص (9)
 81انظر: المصدر السابق، ص (12)
  120، ص1م، ج1979تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ابن فارس، مقاييس اللغة،  (11)
 10812، ص11بيروت، ج -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر (10)
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 المعنى االصطالحّي للجملة التفسيرّية:

 13ذكر ابن مالك أّن الجملة التفسيرّية هي "الكاشفة لحقيقة ما تليه، فيما يفتقر إلى ذلك"

  14األنصارّي لما ذكره ابن مالك أّنها فضلة، فقال:" هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه"وأضاف ابن هشام 
 .15أي أّنها تفّسر ما تليه وتكشف عن حقيقته

 وهذا يظهر أّن للجملة التفسيرّية شرطين:

 أّولهما: أن تكون فضلة ال عمدة.

 16ثانيهما: أن تكون كاشفة لحقيقة ما قبلها.

بانة مقاصد المتكّلم  إذن فالوظيفة اللغوّية للجملة التفسيرّية تكمن في كشف حقيقة الكالم الذي يسبقها وا 
فائدًة أخرى تكمن في "التشويق بعد أن يرد المعنى مبهًما، كما أّنها تنّبه إلى أهمّية األمر  وقد ذكر كمال البدري فيه، 

ر لألخذ به، وال شّك أّن في ذلك تقريًرا له"   .17المفسَّ

لة نابع من الغموض الذي يكتنف الجم -كما يذكر  –لكّن ما ذهب إليه البدري ليس دقيًقا؛ ألّن التشويق 
رت ذهب التشويق، وهذا يعني أّن وظيفة الجملة التفسيرّية تكمن في إزالة التشويق ال  رة قبل تفسيرها، فإذا ُفسِّّ المفسَّ

 التشويق نفسه. 

 :18وتأتي على ثالثة أنواع

 19﴾وأسّروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إاّل بشر مثلكم﴿من حروف التفسير، كقوله تعالى: مجّردة  -1

 مقرونة بـ أْي، نحو: أشرت إليه: أي اذهب. -0

 مقرونة بـ أْن، كتبت إليه: أْن وافنا. -6

ثل: )قال موقد اشُترط في الجملة التفسيرّية بعد )أْي( أو )أْن( أن تكون مسبوقة بقول أو بما هو في معناه، 
 20أو حكى أو أخبر أو أوحى...(.

                                                           
  111م، ص1918ليبيا،  -ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر( 11)
 119، ص 1991األنصارّي، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرّية، بيروت  (11)
 117، ص1998انظر: دعكور، نديم حسن، القواعد التطبيقّية في اللغة العربّية، مؤسسة بحسون للنشر، بيروت، الطبعة الثانية  (11)
  12م، ص1981 1سلطنة عمان، ط -انظر: اليوسفي، أبو يوسف حمدان، خالصة العمل في شرح بلوغ األمل، وزارة التراث القومي والثقافة (11)
  117هـ، ص1121 1البدري، كمال إبراهيم، الزمن في النحو العربّي، الرياض، ط( 17) 
، الطبعة الثامنة بيروت –ّقحه الدكتور عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرّية، صيدا انظر: الغالييني، مصطفى، جامع الدروس العربّية، راجعه ون (81)

 089 - 088، ص 1، ج1991والعشرون 
 1آية  \سورة األنبياء  (91)
 189، ص0، ج1998انظر: السيوطي، همع الهوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمّية، بيروت، الطبعة األولى  (20)
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 الجملة التفسيرّية ودورها في الترابط النّصّي:

إّن ربط الجملة التفسيرّية بنحو النّص يقتضي تتّبع ما توّفره للنّص من وسائَل تسهم في ترابطه اّتساًقا 
ي ضّمنة هذا النوع من الجمل فباستقراء بعض الشواهد المت فإّن الباحث سيقوموانسجاًما، ومن أجل هذه الغاية 

 عنالحديث  ىعل صرتقائل تفضي إلى ذلك الترابط، لكّن الدراسة ستمحاولة للكشف عّما تحويه من عناصر أو وس
 تلك الوسائل المتحّققة فعاًل، ومن تلك الوسائل:

أّن اإلحالة من وسائل االّتساق النّصّي، وهي تتضّمن عنصرين، هما:  في هذه الدراسة سابًقا اإلحالة: ُذكر -1
 المحيل، والمحال إليه، وتأتي على نوعين: 

اإلحالة النصّية: وهي التي تكون داخل النّص، وتأتي على  نوعين: إحالة قبلّية، إذا كان المحال إليه سابًقا على  -أ
حالة بعدّية، إذا كان المحيل سابقً  وأمثلة اإلحالة النّصّية كثيرة في الجملة التفسيرّية؛  21ا على المحال إليه،المحيل، وا 

نجد أّن الضمير المّتصل )الكاف( يشّكل  22﴾وأسّروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إاّل بشر مثلكم﴿ففي قوله تعالى: 
همت في آلية أّن تلك اإلحالة أسإحالة قبلّية؛ كونه عائًدا على )الذين ظلموا( ، وليس خافًيا على المتدّبر في هذه ا

رة )وأسّروا النجوى الذين ظلموا( من خالل عنصر  ربط الجملة التفسيرّية )هل هذا إاّل بشر مثلكم( بالجملة المَفسَّ
 اإلحالة وهو الَعود الضميرّي.

يكون الضمير المستتر )أنت( وهو فاعل الفعل  23﴾فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ﴿وفي قوله تعالى:  
 –ليه السالم ع –اصنع( إحالة قبلّية على الضمير )الهاء( في قوله )إليه( والذي يعود بدوره على نبّي هللا نوح )

رة  وهذه اإلحالة المتمّثلة في الَعود الضميرّي كذلك شّكلت رابًطا ربط الجملة التفسيرّية )اصنع الفلك( بالجملة المفسَّ
 )وأوحينا إليه(.

إّن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من ﴿أيًضا في قوله تعالى:  موجود التومثل هذا النوع من اإلحا
فالضمير المّتصل )الهاء( في )خلقه( عائد على )عيسى( وهو بهذا إحالة قبلّية  24﴾تراب ثّم قال له كن فيكون 

رة )إّن مثل عيس  د هللا كمثل آدم(.ى عنأسهمت كذلك في ربط هذه الجملة  التفسيرّية )خلقه من تراب( بالجملة المفسَّ

في الجملة التفسيرّية إحاالتٍّ  يعثر الباحثولم  25اإلحالة المقامّية: ويقصد بها تلك التي تكون خارج النّص، -ب
 من هذا النوع.

الربط الرصفّي: ويقصد به ذلك الربط الذي يتّم باستخدام وسائل متنّوعة تسمح باإلشارة إلى مجموعة المتواليات  -0
وسنقتصر هنا على تلك الوسائل التي يمكن أن تكون متحّققة فعاًل في الجملة التفسيرّية، ومن هذه السطحّية، 

                                                           
 113ر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، صانظ  (01)
 6آية  \سورة األنبياء  (00)
 07آية  \سورة المؤمنون  (06)
 52آية  \سورة آل عمران  (04)
 117انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، ص (05)
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الوسائل ما يسّمى التفريع، الذي يشير إلى العالقة بين صورتين بينهما حالة تدريج؛ أي أّن تحّقق واحدة منهما 
 26 يتوّقف على حدوث األخرى.

ر يمكن أن نة تندرج ضمن هذا التفريع، وذلك إذا كانت الجملة التفسيرّية مقتر  ولعّل عالقة التفسير بالمفسَّ
بحرف التفسير )أْي(؛ ذلك أّن عالقة التفسير ال تختلف عن عالقة السبب بالمسّبب التي هي وسيلة من وسائل 

 التفريع، ومن أمثلة هذا النوع من الربط قول الشاعر:

 27كّن إّياك ال أقليوترمينني بالطرف أي أنت مذنب        وتقلينني ل

رة )وترمينني بالطرف(.  فحرف التفسير )أْي( يشّكل رابًطا يربط الجملة التفسيرّية )أنت مذنب( بالجملة المفسَّ

 االستبدال: ويقصد به تعويض عنصر في النّص بعنصر آخر، ويأتي على ثالثة أنواع: -6

 استبدال اسمّي: اسم باسم. -

 استبدال فعلّي: فعل بفعل. -

 28ستبدال قولّي: جملة بجملة.ا -

 ولكن، هل يمكن إدراج الجملة التفسيرّية ضمن أّي نوع من أنواع االستبدال؟

رة، كقولنا: "أحسن إلى  لعّل هذه الجملة التفسيرّية تصلح أن تكون استبدااًل قوليًّا إذا صّح إحاللها محّل الجملة المفسَّ
و اإلحسان المقصود، وعلى هذا فإّن جملة )أعطِّ زيًدا مااًل( صالحة ؛ ذلك أّن إعطاء المال لزيد ه29زيد أعطه مااًل"

 ألْن تكون استبدااًل قوليًّا من جملة )أحسن إلى زيد(.

حقيقة مؤّداها أّن للجملة التفسيرّية دوًرا في الربط االّتساقّي، لكّن ذلك ال يكفي  استنتاجمّما سبق يمكن 
ال يسلك دائًما ذلك المسلك الذي يكون  –كما يذكر محمد خّطابي  – إلدراجها ضمن نحو النّص؛ فاإلنجاز اللغويّ 

فيه تماسك النّص قائًما على تلك العناصر الشكلّية، ومن هنا فإّن االهتمام ال بّد أْن ينصّب على عناصر االنسجام 
ة ّمد خّطابي عالقولعّل من أهّم وسائل االنسجام النّصّي عالقة الجزء بالكّل، والتي أطلق عليها مح 30النّصّي،

، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن أْن نتمّثل مثل هذا النوع من الروابط في الجملة 31التضّمن والعضوّية
 التفسيرّية؟

                                                           
 102، 100عفيفي، أحمد، نحو النّص ، ص: انظر (03)
ن ترّدد في كتب النحو كثيًرا. \ 402انظر: السيوطي، همع الهوامع، ص (07)  ويذكر السيوطي أّن هذا البيت مجهول النسب وا 
 101انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، ص (08)
 117دعكور، نديم حسين، القواعد التطبيقّية في اللغة العربّية، ص   (90)
(12)

 1انظر: خطابي، محمد، لسانيات النّص، ص  
 11انظر: المصدر السابق، ص (11)
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يمكن اإلجابة على هذا التساؤل من خالل تقسيم )جون لوينز( الجملة إلى نوعين: جملة نّصّية، وهي التي 
،  ورّبما 32ملة غير نّصّية: وهي الجملة التي ال يكتمل معناها إاّل بغيرها من الجملتستقّل بداللتها داخل النّص. وج
 ال يكتمل معنى غيرها إاّل بها.

رة ليست جملة  إّن الجملة التفسيرّية بهذا المصطلح ال يمكن أن تكون جملة نصّية، كما أّن الجملة المَفسَّ
إّن ﴿ة نّصّية مكتملة الداللة، ولنأخذ مثااًل على ذلك قوله تعالى: نّصّية كذلك، لكّن اندماج الجملتين مًعا يكّون جمل

تتضّمن  –سابًقا  وردكما  –فهذه اآلية  33﴾مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثّم قال له كن فيكون 
رة، وهي قوله تعالى: )إّن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم( وجملة تفسيرّية، وهي قوله تعالى:  جملتين: جملة مَفسَّ

؟ وهنا  -عليهما السالم  –)خلقه من تراب( إّن الجملة األولى تحمل داللة مبهمة؛ فما وجه الشبه بين آدم وعيسى 
حة، ذا اإلبهام، فكأّن هاتين الجملتين تكّونان مًعا جملة نّصّية ذات داللة واضتأتي الجملة الثانية )التفسيرّية( لتزيل ه

وهذا ما أثبته المفّسرون؛ فقد ذكر األبياري أّن " الجملة التفسيرّية ال يحسن الوقف على ما قبلها دونها ألّن تفسير 
ومونكم يس﴿تفسيره لقوله تعالى:  وقد ذكر األبياري ذلك في 34الشيء الحق به ومتّمم له وجارٍّ مجرى بعض أجزائه"

 .36. ولعّل هذا ما قصده تّمام حّسان بقوله: " القرآن يفّسر بعضه بعًضا"35﴾سوء العذاب، يذّبحون أبناءكم

ر يمكن أْن ُتَعّد من باب التناّص المتعّلق بنحو النّص،  ويشير أحمد عفيفي إلى أّن عالقة التفسير بالمفسَّ
هو من المعايير  –كما ذكر تّمام حّسان  –وف في بحوث النقد واألسلوبّية. وهذا التناّص تمييًزا له عن التناّص المعر 

التي يختّص بها نحو النّص، وال تعني نحو الجملة في شيء، وهذه المعايير هي: المقامّية، والقصد، واإلعالمّية، 
نحو النّص تتطّلب تجاوز إطار الجملة ومن هنا فإّن دراسة الجملة التفسيرّية ضمن  37 والقبول، إضافة إلى التناص.

إلى النّص، من خالل البحث في العالقات التي تربط هذه الجمل بما تفّسره، وهي هنا يمكن أْن تحّقق تلك المعايير 
 الخمسة التي ذكرها تّمام حّسان.

ا تقوم به الجملة ، وهذا م38وقد ذكر تّمام حّسان كذلك أّن فائدة التناّص تكمن في أّنه يقّلل من االحتمالّية
 التفسيرّية بالضبط؛ إذ إّنها ومن خالل تفسير ما قبلها توّضح المعنى وتغلق باب االحتماالت. 

ولعّل هذه الفائدة تبدو أكثر وضوًحا حين تكون الجملة التفسيرّية إجابة على سؤال تتضّمنه الجملة السابقة 
رة( ومن ذلك قوله تعالى:  فاآلية  39﴾ تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون باهلل ورسوله...هل أدّلكم على ﴿)الُمَفسَّ

                                                           
(10)

 02 - 19انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، ص  
 19آية  \آل عمران  (11)
 82، ص1هـ، ج1121األبياري، إبراهيم بن إسماعيل، الموسوعة القرآنّية، مؤّسسة سجل العرب،  (11)
 19آية  \البقرة  (11)
 1جراند، النّص والخطاب واإلجراء، ترجمة الدكتور تمام حسان، عالم الكتب، الطبعة الثانية، مقّدمة المترجم، صدي بو ( 11)
 77انظر: عفيفي، أحمد، نحو النّص، ص (17)
(18)

 81انظر: المصدر السابق، ص 
 12،11آية  \سورة الصف  (19)
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الثانية )تؤمنون باهلل...( إجابة على سؤال تتضّمنه اآلية األولى )هل أدّلكم على تجارة...( وعلى هذا فإّن الجملة 
 التفسيرّية جعلت الجملة السابقة لها واضحة من خالل تلك اإلجابة.

؛ 40الجملتين نوًعا من )الترابط السببّي( الذي ُيَعدُّ وسيلة من وسائل االنسجام النّصيّ وقد تكون العالقة بين 
رة.  ذلك أّن اإليمان باهلل ورسوله سبب للنجاة من العذاب األليم الذي تضّمنته الجملة المَفسَّ

رة  نسابًقا فيمكن تمّثله في الجمل التفسيرّية حين تتضمّ  ورد ذكرهأّما تعالق المحموالت الذي  الجملة المفسَّ
نا إليه أن وأوحي﴿عنصًرا مبهًما أو شبه مبهم، كما في: ) قلت له، أو أوحيت إليه(، وهذا واضح في قوله تعالى: 

؛ فالفعل )أوحى( محمول في فهمه على الجملة التفسيرّية )اصنع الفلك(، وفي هذا نوع من العالئق 41﴾اصنع الفلك
ما محمواًل على عنصر آخر، وهذا يحّقق عنصرين من عناصر نحو النّص،  المعنوّية التي يكون فيها فهم عنصر

هما المقبولّية، والقصدّية، أّما المقبولّية فتتمّثل بكون النّص مقبواًل لوضوحه، أّما القصدّية فتتعالق مع كّل ما يتعّلق 
 تلك القصدّية. ياب التفسير يلغيبالجملة التفسيرّية؛ فالتفسير يمّثل القصد الذي أنشئ النّص من أجله، كما أّن غ

مّما سبق أّن للجملة التفسيرّية دوًرا في االّتساق واالنسجام النّصيَّين، وأّن هذا الربط يسير بصورة  يظهر
ْن كان ارتباطها باالنسجام أكثر وضوًحا؛ العتبارات المعنى فيها، أْي أّن متوازية بحيث يكّمل أحدهما اآلخر،  وا 

لملحوظ المرتبط بالمعنى أوضح من ارتباطها بتلك الجوانب الشكلّية المتمّثلة في الجانب الملفوظ، ارتباطها بالجانب ا
ر هي باألساس عالقة معنوّية محضة ال تحتاج بالضرورة إلى روابط شكلّية. ر بالُمَفسَّ  وال سّيما أّن عالقة المفسِّّ

ن كانت من الجمل التي ال محلّ   42ون كما يذكر النحويّ  -لها من اإلعراب  وعليه فإّن الجملة التفسيرّية وا 
إاّل أّن وظيفتها في نحو النّص تتجاوز ذلك إلى بناء جسر عالئقّي يربط الكالم بعضه ببعض، من خالل ما  -

تمّثله من تفسير يفضي إلى وضوح المعنى، وهذا يمّثل جوهر ما يقوم عليه نحو النّص من خالل المستويات الثالثة 
 43ّي والتداولّي"."النحوّي والدالل

  

                                                           
 81انظر: خطابي، محمد، لسانيات النّص، ص (12)
 07آية  \المؤمنون سورة  (11)
 119انظر: ابن هشام، مغني اللبيب، ص (10)
(11)

 بحيري، سعيد، علم لغة النّص، المقّدمة 
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 :الخالصة

فوظ والملحوظ؛ ى المستوّيين: الملأّن للجملة التفسيرّية دوًرا بارًزا في الربط النّصّي، عل أظهرت هذه الدراسة
إلى  ةوهذا يسهم في إخراج هذه الجملة من الحدود الضّيقة لنحو الجملأي االّتساق بعناصره، واالنسجام بعناصره، 

 النّص.الفضاء األوسع لنحو 

فقد تبّين للباحث أّن للجملة التفسيرّية دوًرا في ربط عناصر الكالم في النماذج القرآنّية التي وردت فيها؛ 
ا، إلى غير ذلك من عناصر االّتساق النّصّي، إاّل أّن عالقتها باالنسجام  فهي تتضّمن إحاالت وتكراًرا وتضامًّا وتناصًّ

ها، بدو أكبر؛ وذلك العتبارات المعنى المتمّثلة في وظيفة التفسير المنوطة بالمرتبط بتلك العناصر غير الملحوظة ي
رة، لتكّونا مًعا جملة نّصّية  رة غير مكتملة الداللة إاّل بوجود الجملة المفسِّّ تلك الوظيفة التي تجعل من الجملة المفسَّ

 صالحًة ألْن ُتدَرج في نحو النّص. 

كون صوص التي ترد فيها فإّنها تشّكل عنصًرا ال يمكن االستغناء عنه ليأّما عن عالقة الجمل التفسيرّية بالن
 النّص كالًّ مكتماًل من الناحية التركيبّية والداللّية، على الرغم من أّنها من الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب. 

ول وجملة وهذا يستدعي إعادة دراسة بعض الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب، كجملة صلة الموص
 جواب الشرط غير الجازم؛ لبيان أثر تلك الجمل في الربط النّصّي بعيًدا عن مواقعها اإلعرابّية.
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  النهايات السردية: الرواية الفلسطينية نموذًجا
Narrative Endings: The Palestinian Novel as a Model 
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 11/11/0101  قبوله وتاريخ  10/11/0101 البحث استالم تاريخ القرى. أم جامعة أكاديمية/ باحثة *

 

 الملخص

تبحث هذه الورقة المعنونة ب "النهايات السردية: الرواية الفلسطينية نموذًجا" في أهمية النهاية الروائية، وتجاوزها 
عتبة للخروج من العمل الروائي. كما كشفت عن حاالت التأثرِّ بالواقعِّ الُمركبِّ من أزمنةٍّ عنيفة،  لدورها التقليدي

 إيديولوجيا استثنائية، تّم تكثيفها في النهاية الروائية.  وتداخلها، وخلقها

 وذلك للكشف عن ُمسببات التشّكل اإليديولوجي ؛وحاول البحث الوقوف على معاني النهاية السردية الفلسفية   
لية دالخاص، وتحرره من طابع الخنوع واالستسالم، والصراخ والبكائية إلى اجتراح طرق تفكير تبدو أكثر منطقية وج

تطلبها مرحلة فكرية نضالية جديدة. وقد أسهم المنهج االجتماعي في كشف طرق تشكل هذه اإليديولوجيا وتمثيلها 
 في النهاية الروائية من خالل الرموز الُمحيلة على الواقع والُمستشرفة للمستقبل.  

 .، المنهج اإلجتماعيّ الرواية، النهاية، اإليديولوجيا :الدالةالكلمات 

 
 

Abstract 

 

This work entitled "Narrative Endings: The Palestinian Novel as a Model" examines the 

importance of the narrative ending and its transgression of its traditional role as a threshold for 

leaving the work of fiction. It also revealed cases of being affected by the complex reality of 

violent times, its overlapping, and the creation of a unique ideology, which was condensed in 

the narrative end. 
 

The research attempted to identify the meanings of the philosophical Narrative End in order to 

reveal the causes of the special ideological formation. It's liberated from the aspect of 

submissiveness and surrender to offer more logical and argumentative ways of thinking required 

by a new intellectual stage of struggle. This social approach has contributed to uncovering the 

ways in which this ideology is formed and represented in the narrative end through symbols that 

refer to reality and look to the future. 

 
 

Keywords: Novel, the End, Ideology, the Social Approach 
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 :الُمقدمة

ينبني العالم السردي في الرواية وفق عناصر فنية تتضافر جهودها إلبراز األفكار اإليديولوجية الخاصة          
وما أن نصل إلى نهاية العمل، حتى بثيمات العمل الرئيسة، تسير وفق خطة ُمحكمة من أول العمل حتى آخره. 

نبدأ في مراجعة العالمات والطرق التي أوصلتنا إلى هذه النهاية المكثفة لغوًيا، وَحَدثيًّا، ورمزيًّا، فأعادتنا عكسيًّا إلى 
 فوأدخلتنا في سياقاتها الثقافية االجتماعية السياسية الُمحيطة بها، بصورة تكش ،من زوايا مختلفة تشعبات الحكايا

 عن نقاط القلق المركزية في العمل وارتباكاتها. 

 -وجوديةفي الروايات ال -وللنهاية الروائية دور في عرض التصادم الفكري اإليديولوجي، وتأزمه الكوني         
عادي، وهو َتصادم فكري بين األنا وذاتها، وبينها وبين اآلخر المُ  ،بين ُركام الحرب وَمَنافي الَقهرالباحثة عن اإلنسان 

ينتج عنه سلسلة من عمليات اإللغاء والتثبيت لعناصر فكرية جديدة ُتسهم في خلق إيديولوجيا استثنائية، لها تعاطٍّ 
 خاص مع حالة الحرب والتهديد. 

 :   ُمشكلة الدراسة

اك حرجة لُتكون نقطة اشتب؛ -عتبة للخروج من العمل-كيف ُيمكن للنهاية الروائية أن تتجاوز دورها الفني       
مع إيديولوجيا العالم الخارجي ووقائعه ومشكالته، فال تكتفي بإعادة خلق إيديولوجيا ُمجردة تتفق مع األزمات 

ن نقائض الشخصيات فحسب، بل تطرح وعًيا إيديولوجيًّا ُمرّكًبا مالسياسية، الثقافية، االجتماعية المتتالية الُمحيطة ب
ومفارقات خلقتها حالة الحرب واللجوء الُمزلزلة لكل الثوابت واألعراف، لتنبئ عن تعاطٍّ خاص مع األحداث من 

 الموقع المكاني الفكري الجديد.

 :  أهمية الدراسة

طاب مركزي مفتوح، ُتبين الدراسة أهمية النهاية السردية في إع         ادة صياغة إيديولوجيا المقاومة، وتشكيلها لخِّ
 يتخطى التقليدية الُمتشائمة، ويتخذ منها نقطة انطالقة، لها طابع ثوري يحمل تصوًرا ُمغايًرا.

 أهداف الدراسة:

لوجي، وانطالق و بيان قدرة النهاية الروائية بحكم طبيعتها، وبقائها في ذهن الُمتلقي على تكثيف التحّول اإليدي .1
 الوعي الثوري الُمعاصر للحالة السياسية الراهنة.

طابي في النهاية الروائية، وذلك بعد عرض العمل لمختلف اإليديولوجيات، وكشف َعوارها،  .0 دراسة أثر التغير الخِّ
 وخُطورتها في آن واحد.
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 :االسئلة

طابات بصرية، طبكيف ُيمكن للنهاية السردية أن تختزل إيديولوجيا شديدة  .1 يعية الُعمق والتعقيد، وتربطها بخِّ
 متنوعة، لتبرهن على قوة منطقها ونجاعته؟

طابات ويؤثر في تكوينها؟  .0  كيف ُيمكن للقلق الوجودي أن يتداخل مع الخِّ

 كيف أّثر الموضوع/القضية الفلسطينية، في التشّكل اإليديولوجي الجديد للنهاية الروائية؟ .6

 خر في تشكيل إيديولوجيا األنا؟ما دور اآل .4

. هل ُيمكن اعتبار إيديولوجيا األنا الفلسطينية الناتجة عن انتهاكات اآلخر اإلنسانية والمكانية، انفعالية تأثرية 5
ُمرتبطة برّد الفعل فقط، أم أنها َتدخل في التكوين الجديد لألنا َفُتعيد تركيب عالقتها بنفسها وذاتها وقضيتها بصورة 

 يرة؟ُمغا

 

 :   الفرضيات

 .النهاية الروائية لها أهميتها في إعادة هيكلة المفاهيم والرؤى الثورية.1

 . تكمن قوة النهاية الروائية في اللغة المتضمنة لثنائيات ضدية متشعبة ُتحدد المعنى وُتركز الفكرة.0

 .للنهاية الروائية القدرة على إعادة بناء المفاهيم عند الشخوص بصورة الفتة. 6

.النهاية الروائية ليست عتبة تقليدية تنبئ بنهاية العمل، بل ُيمكن أن تكون امتداًدا مفتوًحا لتراكمات فكرية تواكب 4
 التحوالت االجتماعية السياسية الثقافية. 

 ا األنا، وتحّول قناعاتها، وتفّكك ُمسلماتها. .لآلخر دور في تشكيل إيديولوجي5

والختبار ماهية النهاية الروائية، ودراسة تحوالتها اإليديولوجية، وانفتاحها على الواقع، اخترت روايتين        
ة دعن النهاية التقليدية ذات التصور المتكامل لألحداث الممت اً ؛ اشتركت في طريقة إغالقها السردي بعيد1فلسطينيتين

من بداية يعقبها وسط، ثم نهاية واضحة. وما يجعل تلك النهايات ذات طابع درامي مفتوح ُمتداخل مع الواقع 
وقدرة  ،انسجامها مع تعدد مسارات الحبكة فيها، وارتباطها بقوة مع موضوعها المركزي/القضية الفلسطينية وتعقيداته

، يخرجها من نمط القول التاريخي إلى نمط القول الفني، بما مبدعيها على تحويل المادة التاريخية تحوياًل فنيًّا
يغال في حكي ما يعتمل بداخلها من مشاعر وأفكار لك التركيز ويدفعنا ذ ،يستلزمه من تخييل، وبناء للشخوص، وا 

                                                           
، دار 1يخلف، يحيى، ماء السماء، طو  م.0224، دار اآلداب، عّمان، 1خليفة، سحر، ربيع حار، ط . الروايات الُمختارة في هذه الورقة هي:1

 م.0220الشروق، األردن، 
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عن  هالموضوعي في الروايات الُمختارة إلى البحث بصورة أكثر تحديًدا عن سبب اختيار الُمبدع لهذه النهاية وتوقف
 فهل كان هذا التوقف مقصوًدا لذاته؟ أم هو جزء من المعاني الكلية الظاهرة والمضمرة؟       .السرد

 الدراسات السابقة:

هناك الكثير من الدراسات التي درست اإليديولوجيا وفصّلت في معانيها وأطوار تشكلها مثل كتاب، "مفهوم  
لسفية قّيم في محتواه كونه يؤرخ لتطور اإليديولوجيا وعالقتها بالمناهج الفاإليديولوجيا لعبد هللا العروي". وهو كتاب 

 الُمختلفة، إال أنه ال يعالج قضية التحول اإليديولوجي المرتبط بالقضية اإلسالمية األولى "قضية فلسطين".

نفاني ألحمد غسان ك وهناك أيًضا دراسات تناولت موضوع النهاية الروائية مثل كتاب "النهايات السردية في روايات
فصول و تتبع النهايات السردية وربطها ببقية عناصر الرواية، وربطها بالبداية والعنوان  ةالباحث تالعدواني"، وقد حاول

ولوجيا وهو بذلك يدرس النهاية السردية واإليدي ،ين النهايات في رواياته المختلفةإضافة إلى عقد مقارنة ب ،الرواية
هذا البحث الذي يتحدث عن تحول فكري ثقافي ال يرتبط بكاتب ُمحدد، وقد اتخذت الدراسة  من زاوية ُمختلفة عن
 وذلك الستحالة دراسة النتاج الروائي الفلسطيني كله في بحث صغير كهذا. ؛نموذجين فقط للتطبيق

 النهاية السردية: تقديم نظري:       

، وذلك ة، بمثابة حّدين نصيين يقومان بتحديد الَنّص من الالَنّص َيعتبِّر لوري لوتمان البداية النصية، والنهاي        
. وينبغي أال ُتفهم النهاية على 2أثناء لحظة دخول القارئ في عالم النص/البداية، كما في حالة خروجه منه/النهاية

يها ُمعظم أو فأنها ذروة أو حتى لحظة تنوير فحسب، بل إنها باإلضافة إلى هذا وذاك محور أو بؤرة تتجمع حولها 
. والنهاية السردية هي تلك التي تحدث بشكل طبيعي، سواء كان ذلك 3عناصر العمل األقصوصي أو الروائي

". وللحدث السردي ارتباط بطبيعة 4بصورة ضرورية واضحة، أو بعد أحداث سابقة، ولكن ال يلزم أن يتبعها شيء
ية قد تحددت بصورة قطعية للقصة، في حين أن الحدث الخاتمة، فالحدث حينما يكتمل نموه الفني نجد أن النها

حينما يكون في نصف نموه الفني وقد استوجب إسدال الستار الفني على التجربة َيتُرك الكاتب هنا نهاية القصة 
 .        5للقارئ، ولمدى وعيه الفني في إكمال نمو الحدث

                                                           
، 1عربية، طلونهاية الرواية أهم من نهاية الفصل التي هي بدورها أهم من نهاية الفقرة. ُينظر: اشهبون، عبد الملك، البداية والنهاية في الرواية ا (0)

  067م، ص0216رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
توفر  غة الوضعية االبتدائية مقابل الوضعية النهائية، حيث*يجب علينا التخلي عن الحسم الدقيق في تحديد البداية والنهاية واستبدال ذلك بصي

 تمكنه من الوصول إلى لذة النص على حدّ  من ثمّ و  ،الوضعية االبتدائية للقارئ كل العناصر التي هو في حاجة إليها من أجل فهم مالئم للحدث
د، وهذه والت التي عرفتها مساراتهم الحياتية كما يعرضها السر تعبير روالن بارت. أّما الوضعية النهائية، فتعرض حالة تلك الشخصيات بعد التح

ث...ُينظر: االتحوالت ُتفضي عادة إلى حّل للحبكة الروائية التي تعقدت وتأزمت أثناء وسط الرواية وآن لها أن تنحل وفق نهاية تغلق مسار تلك األحد
 010المرجع السابق، ص

  010م، ص1220، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، 1ط بحراوي، سيد، دراسات في القصة العربية، (6)
More on Narrative Closure, Journal of Literary Semantics, April 2016, p1 (4) 

  73م، ص0213، دار غيداء، عّمان، 1ُينظر: السامرائي، سهام، العتبات النصية في رواية األجيال العربية، ط (5)
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، أو قد 8، أو نهاية ساخرة7، أو نهاية خاطئة6متعددة على نهاياتوُيمكن أن يشتمل النص الروائي الواحد         
. إن 10، أو قد تعود بنا النهاية إلى بداية العمل في شكل دائري ممتع9ال يكون للقطعة الخيالية نهاية على اإلطالق

اعتباره  بالتنوع طرق النهايات السردية وتعدد المصطلحات الُمشيرة إليها، ُيحتم علينا التعامل مع خطاب "النهاية" 
بنية نصية مكتملة الحدود والتخوم، بل مفهوًما إجرائيًّا بوساطته يمكن تعيين بعض مستويات اشتغال مؤشرات 

. وما 11وعالمات النهاية، سواء على المستوى المادي الملموس أو على المستوى التأويلي الحدسي غير الُمباشر
وسؤالنا بعد كل حدث مفصلي "ماذا حدث بعد ذلك"، بحسب َيزيد من أهمية النهايات السردية، وتشوقنا لبلوغها، 

، هو توقعنا لعدد من السيناريوهات المختلفة حتى وصولنا إلى الصيغة األخيرة أو النهائية E.M. Forsterتعبير 
 ".  12للعمل، "فالرواية تملك الشكل والمعاني، لكن الخاتمة حاسمة في تحققهما

باع الذي تتركه في نفس من حيث االنط endingsوالنهاية  closureاإلغالق  وقد مّيز النقاد هنا بين         
     كما ُتوضح Closure إلى الصفحات األخيرة من النص، فإن اإلغالق  endingففي حين ُتشير النهاية  الُمتلقي.

Barbara اإلحساس باالستقرار الثابت أو النهائي. وُيشير مفهوم اإلغالق  ينقلClosure يل كارول إلى عند نو
اإلحساس النهائي الذي َنختم به قطعة من الموسيقى، أو قصة، أو قصيدة. إنه االنطباع بأن النقطة التي ينتهي 

، Closureال اإلغالق  Ending. وتنتمي النهايات السردية المدروسة إلى النهاية 13بها العمل هي النقطة الصحيحة
ألنها ال ُتعطينا االنطباع باالستقرار والثبات واالطمئنان بانتهاء الحدث؛ وذلك الرتباط األحداث بشخصيات انتقلت 
من نقاط مكانية آمنة/الوطن، إلى الال مكان/الملجأ، تحمل إيديولوجيا َمفتوحة تعمل على محورين: المحور األول: 

لها بإيديولوجيا تتمّسك بكل ما هو ثابت ُمشكل لذات يديولوجيا تتماهى مع الواقع، وُتعدل من تشكُّ حسب ها وُهويتها، وا 
 تطور األحداث وتغير األوضاع.     

 

 

                                                           
 أي تحمل نهاية الحدث أكثر من وجه في التحقق.   (3)
 النهاية الخاطئة هي التي ال تتفق مع مجريات األحداث األولى، فتكون بمثابة صدمة للمتلقي، لتصوره نهاية أخرى أكثر مالئمة.  (7)
 ثقافية، خارجية أكثر إيالًما.   النهاية الساخرة تحمل في طياتها نقًدا مبطًنا عميًقا، ُيحيل إلى وقائع اجتماعية، سياسية، (0)
ويتم فيها  ،وُيمكن التمييز بين نوعين رئيسيين للنهايات في الرواية: النوع األول: النهايات الُمغلقة، وفيها تكتمل األحداث، ويتضح مآل الشخصيات (2)

 التي تبقى ُمشرعة على احتماالت عدة ويقوى فيها دوراإلجابة عن جميع األسئلة، وهذه أقرب إلى رضا القارئ. النوع الثاني: النهايات المفتوحة 
، مكتبة لبنان، بيروت، 1القارئ كونه ُمشارًكا في تصور النهاية وتحديد احتماالتها. ُينظر: زيتوني، لطيف، معجم مصطلحات في نقد الرواية، ط 

  0ص ، م0220

(21) n, Journal of Language Teaching and Study of the open structure in oracle night as a metafictio

Research,2012,p 31 Hui Ni, 
  063اشهبون، عبد الملك، البداية والنهاية في الرواية العربية، ص  (11)
(01)Closure in the Novel, Princeton University Press, 2017, p4 Torgovnick, Marianna, 

(16) Victorian Fiction, Armelle parey journals, 2019, p23-t’s NeoRevolutionary Closure in A. S. Byat 
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 اإليديولوجيا والنهاية السردية:

في الروايات الُمختارة بصور استثنائية تعكس طابع الشك في  14تتفاعل النهايات السردية مع اإليديولوجيا        
رة عامة، ومساءلتها، ومواجهتها، والدخول في مكوناتها، ومن ثم خلخلة ثبوتيتها؛ وذلك لطبيعة القيم اإلنسانية بصو 

موضوعها الوجودي الخاص باإلنسان، وحقه في الحياة بصورة طبيعية بعيدة عن الحروب وويالتها. فهل ُيمكن أن 
ديولوجيات يرصد بها الُمبدع وصول اإليُتعطينا النهاية هنا التكثيف الكاشف للواقع بصورة ُمجردة؟ أم أنها وسيلة 

المختلفة للحظات تأزم حاسمة وفارقه؟ وهل اإليديولوجيا هي من مكونات العمل الروائي مثل الشخصيات والزمان 
 والمكان واللغة، أم أن هناك روايات ال تحمل أي إيديولوجيا خاصة؟ 

ي، نظًرا التساع فضائه النص؛ عن اإليديولوجيا إن الخطاب الروائي مهما كان مضمونه ال يمكنه أن يبتعد      
وقربه من الحياة االجتماعية. فاإليديولوجيا هي نمط عالقات الشخصيات، وهي عاداتهم، وأفكارهم، وأخالقهم، 

عنصًرا -نفي نهايات الروايتين الُمختارتي-وُيمكن اعتبار اإليديولوجيا ،في العملومواقفهم تجاه القضايا المطروحة 
 . 15خفًيا، لكنه فاعل ومؤثر في طريقة ظهور عناصر العمل األخرى 

وقد تراوحت نهاية الروايتين المدروستين بين المباشرة وغير الُمباشرة في طرح أفكارها، لتعكس طبيعة التفاعل        
اية، واإليديولوجيا، على الرغم من اختالف طبيعة كلٍّّ منهما؛ ففي حين ُيعنى الفن/الرواية بكل الخاّلق بين الفن/الرو 

ما هو جمالي خاص بتمثيل تصورات العوالم من حولنا وَفتح ُحدوده خياليًّا، فإن اإليديولوجيا في الغالب تتوقف عن 
تلخيص  اتها تسعى إلثبات موقف خاص، وُيمكنمجاراة العالم وتسعى للتمسك بأفكار وتوجهات ثابتة متقوقعة على ذ

 صور التفاعل الفني اإليديولوجي فيما يأتي:

 .مساءلة النهاية الروائية لإليديولوجيا الُمعادية، وتعقيداتها، وكشف طبيعتها الُمهيمنة بصور ساخرة.1

 علي المؤلم. ، تتجاوز الواقع الفالنهاية لحدود اإليديولوجيا الضيقة، ومحاولة فتح آفاق جديدة للنظر والفهمز .تجاو 0

                                                           
ال يوجد تعريف دقيق ُمختصر ُمتفق عليه لمعنى كلمة أيديولوجيا، لعد اقتصارها على علم سياسي أو اجتماعي أو ثقافي... وهي  (41)

 ar.wikipedia.org وتعني علم. وقد استخدمت لتعني علم األفكار. ُينظر: Logosوتعني فكرة و idea كلمة ُمركبة من كلمة
*ُقدم ُمصطلح اإليديولوجيا في بدايته على أنه علم األفكار، وُيعتبر الفيلسوف الفرنسي أنطوان دستوا دي تراسي أول من أرسى مصطلح 

إليديولوجيا. ُينظر: العروي، عبد هللا، مفهوم اإليديولوجيا، وذلك في كتابه الشهير عناصر ا Ideologieاإليديولوجيا بصيغته المعروفة 
 17م، ص 1991، المركز الثقافي العربي، 1ط
يديولوجيا حسب رأي لينين أفسحت المجال لدخول علوم جديدة تفسر معناها مثل الفلسفة والعلوم الطبيعية ألنها "أشكال المعرفة واإل

ى نشوء خالفات لللتعبير عن مصالحها. وترتبط بمفاهيم الوعي الحقيقي، والوعي الزائف، وأدى هذا إوالنظريات التي تنتجها طبقة معينة 
ديولوجيا يار، علي، إشكالية العالقة بين اإليديولوجيا، ومكوناتها، ودورها، وتاريخها، وعالقتها بالعلم. ُينظر: مختكثيرة حول معنى اإل

 111م، ص1981، دار التنوير للطباعة والنشر، 1ط آخرون،والعلوم االجتماعية، تحرير: أحمد خليفة و 

يديولوجيا المتلقي، بحيث تضعه في مأزق أخالقي، ُيجبره على الدخول في عوالم جيا الروايتين، محل الدراسة، مع إيديولو تتحاور إ (51)
  الشخوص، وعيش معاناتها، وتجّسد آالمها الُمرهقة إلنسانيتها في أبسط تجلياتها.  
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يات جديدة ُيعيد تشكيل إيديولوج ،.كسر إيديولوجيا االستسالم واالنهزام في النهايات هدفه الدعوة إلى فن ثوري 6
 ُيكتب لها الخلود والثبات.  

يديولوجيا االنعتاق:        النهاية وا 

ج من البالد، والتوجه للشتات. بداية مؤلمة، شدت رصدت رواية "ماء السماء" ليحيى يخلف، تفاصيل الخرو         
، يومكّل  ومصارعة الموت التي َعّذبتها حياة اللجوء والتمزق في المخيمات، الشخصياتالمتلقي لمتابعة ما عانته 

كبيرًا  ؤالً اومحاولة التغلب على قسوة الغربة، التي قلبت موازين الحياة، وجعلت أعزة أهلها أذلة. لكن النهاية َحَملت تف
فعلى الرغم من مسحة الحزن واأللم الذي تلونت به أجزاء الرواية، وموت العديد من  ،على عكس ما بدأت به

 لقادمةاأبناء النكبة، وقادة الثورة  ا منالشخصيات التي طالما حنت للرجوع، يتجدد األمل؛ فماء السماء وماهر هم
  .   16التي ستنطلق من المخيمات لترد الوطن المسلوب

ُاختتمت الرواية بمشهد غيث ينهمر من السماء، بعد حديث طويل بين الشخصيات عن َحالِّهم في أرض         
الشتات واللجوء، "قال أبو حامد بصوت ال يخلو من شجن: هذا الذي ينزل علينا ليس مطر الغيوم، إنه الغيث، إنه 

ها تحمل معنى العذاب واألذى، والضيق )َوَأْمَطْرَنا ". وعند تقصي معاني المطر في القرآن الكريم نرا 17ماء السماء
الذي يتغير به وجه  للناس. أّما ماء السماء، فهو الماء الطاهر المرسل رحمًة 18َعَلْيهِّم مََّطًرا َفَساء َمَطُر اْلُمنَذرِّيَن(

َماء َماء َفَأْحَيا بِّهِّ اأَلْرَض َبْعَد  َن اْلسَّ  .19وَن(َمْوتَِّها إِّنَّ فِّي َذلَِّك آلَيًة لَِّقْومٍّ َيْسَمعُ األرض، )َوّللّاُ َأنَزَل مِّ

تظهر هنا اإليديولوجيا المتجاهلة لمسببات األلم، ونكبات الدهر في صوت أبو حامد الحزين لترسم لوحة           
هميش تَ ُتبرز ثنائية اسمية طرفاها: االستسالم الُمنكسر/صوت أبو حامد، والتحدي الواثق/ماء السماء، هدفها 

دخال مكونات ُتعيد بناء إيديولوجيا ،إيديولوجيا الوجع الظاهر اع. ُتحافظ على الذات من الخضوع الُمفضي للضي ؛وا 
إن هذا التوظيف اللغوي لمفردة ماء السماء، بداًل من المطر، له ارتباط بإيديولوجيا جديدة تحاول الرواية َطرحها 

القوى  ن التكافؤ. إن مقابلة القوى اإلنسانية الطبيعية/الفلسطينية، في وجهوتفعيل دورها في الصراع الحربي البعيد ع
اة، وسّر تفّرد ألنها هي أصل الحي ؛نية الطبيعية/الفكراآللية/اإلسرائيلية، جاءت لُترسخ فكرة انتصار القوى اإلنسا

صر روحي خاص الفتقادها ألهم عن ؛اندحار قوى الشر اآلليةاإلنسان على باقي المخلوقات، وُتبشر ب
باإلنسان/اإليمان. إيديولوجيا االنعتاق هي جزء من التكوين الُهوياتي الجديد للفلسطيني، في هذه اللحظة الزمنية 

                                                           
 تناولت في دراستي المعنونة ب )القضية الفلسطينية بين الروايتين العربية واإلنجليزية، دراسة مقارنة(.    (31)

اعتبارها أحد عناصر العمل الفني، وقارنتها بأربع روايات إنجليزية اتخذت من موضوع القضية على  النهاية السردية لهذه الروايتين الفلسطينيتين
الجديد مع  املعديولوجيا، ونتائج ذلك على الت. وقد توسعت في هذه الورقة في دراسة النهاية السردية منفردة، وعالقتها باإليالفلسطينية مرتكًزا لها

 قضايا اإلنسان الوجودية في الحرب.   
 005يخلف، يحيى، ماء السماء، ص  (71)
 176سورة الشعراء، آية رقم  (01)
 35سورة النحل، آية رقم  (21)
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غطي يُ  ليقوم بدور الُمقاومة بشكلها الواعي. فصوت ماء السماء بما َيحمله من تباشير وَفرح، ؛ن اللجوءالخاصة/زم
 . 20على التفاعل الكوني مع القوة اإليديولوجية الراسخة وتحويل معانيهاحامد الحزين في داللة  يعلى صوت أب

 النهاية واإليديولوجيا الُمعادية:

َتغّيرت البداية الهادئة كليًا في رواية "ربيع حار لسحر خليفة" بعد انهيار اتفاقية أوسلو، وزيادة التهديدات         
تها كست دموية األحداث وقسوتها على الشخصيات، فغيرتها، وأكسبانع ،ح اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينيةباالجتيا

ميواًل واتجاهات مخالفة لطبيعتها، واتجاهاتها، وتفكيرها. فأحمد الذي يصفه والده في بداية الرواية بأنه "ولد رقيق، 
 ومهمًا، بل " لم يكن له أي دور يذكر في البداية، أصبح يلعب دورًا أساسياً 21ولد حساس، ولد ناعم مثل البنات

وعلى التغير الذي أصابه، والدور الجديد الذي يلعبه، خرج عن -في جزء الرواية الثاني-تركزت كل األحداث عليه 
 طبيعته وتحول لرجل في بضعة أيام، تائه الخطى يبحث عن دليل.  

نقل ف المصابين ويعند موت أحمد في سيارة اإلسعاف التي عرفه الناس بها، يسع جاءت النهاية مأساوية       
زل والده، حملها لتمنع هدم من؛ التي دهستها الجرافة اإلسرائيلية عندما وقفت أمامها األمريكية ةتى. أراد إنقاذ الفتاالمو 

را ارجع فقط." صاحت مي يمشي، ة يقترب وال يبدي فهمًا أو عطفاً في سيارة اإلسعاف، فرأى السائق في الجراف
". رجع للخلف فرأى الجنود في مواجهته، رأوه يقترب من الحاجز، قاموا بتصويب رشاشاتهم عليه، فانكسر  22ارجع

الزجاج وتطاير." صَور األحداث مثل السينما شاشة سريعة، فيلم معطوب، هو يصور من غير صور داخل عقله، 
بني لروح تطير كّطيارة فصاح الوالد: ااندفع بكامل سرعته نحو العسكر، لم يعد يميز. اختل العقل، ثم تأرجح، ا

 .23"استشهد! في اليوم التالي سمعنا الخبر قالوا إرهاب ...

 نالحظ َتَسارع وتيرة األحداث، وتوتر اللغة، وبراعة وصف الجو الذي لفه إعصار القلق والخوف والصراع،       
الذي  قارئ الادت الكاتبة ترسيخها في ذهن فكان االنفالت من قبضة المنطق سمة أساسية، أر  ،مع الذات ومع اآلخر

ُيعيد بدوره ربط األحداث ببعضها، فيرى أن كل ما حدث كان سببه انتهاك المحتل لحقوق اإلنسان الفلسطيني، 
وتماديه في ذلك حتى أخرجه عن طبيعته، ثم وصفه "باإلرهابي"، وهي الكلمة الرنانة التي يستخدمها المحتل دائمًا 

 مام العالم.لتغطية جرائمه أ

إن الرواية الجيدة البد أن تحمل عنصر المفاجأة للقارئ، بحيث تصدمه بالنهاية التي آلت إليها الشخصيات،        
ياقها وذلك لمناسبتها لس ؛لم تكن ُمفاجئة من حيث دمويتها والنهاية في ربيع حارّ  ،24فتحقق لديه بذلك اللذة العقلية

                                                           
دل اسم الشخصية أبو حامد على معاني القبول واَّلمتنان، لكن الوضع الُمصور في العمل يستدعي الرفض والغضب، وهو ما وي (02)

 ما تعمل إيديولوجيا اَّلنعتاق على تفعيله.

 9خليفة، سحر، ربيع حار، ص  (10)
 171ذاتها، ص  ةالرواي (00)
 171الرواية ذاتها، ص  (60)

 )04(Thomas H. Uzzell, The Technique of the Novel - A Handbook on the Craft of the Long Narrative, 

Velikovsky Press ,2013,p23  
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يها هو االختزال اإليديولوجي للنهاية في مشهد دموي ُمتصاعد دراميًّا صورته السياسي الُمتأزم، ولكن الالفت ف
الشخصيات بما ُتحيل عليه من رموز لها ُبعد إيديولوجي خاص. أحمد/فلسطين، ُتنضجه األحداث المتالحقة سريًعا، 

ي وجه التغطرس اول الوقوف فيتجاوب معها دون أن يتعّمق كثيًرا في َفهم المتغيرات العنيفة من حوله. ميرا/أمريكا تح
اإلسرائيلي لكنها تفشل في ذلك، فكانت صنيعتها/إسرائيل، هي أداة قتلها. ال ينتهي العمل بموت من في سيارة 
اإلسعاف برصاص الجنود، فقد عّجت القوى اإلعالمية الُمتحّيزة بنقل الخبر وعزله عن سياقه اإلنساني والحضاري 

ته، وحمايته من الَهدم، فاخُتصر السبب في كلمة تستدعي عواطف الغربي وتوجهه والفطري لدفاع رجل/أحمد عن بي
 إيديولوجًيا/إرهاب تصّدت له القوة اإلسرائيلية وردعته!        

ياة، من حرب الُهويات، ومصارعة الح الدراسة في التمهيد لدورة جديدة اشتركت النهاية في الروايتين محلّ          
وسط مفارقات ال يسيجها منطق غير منطق الغرابة، وذلك في تجسيدها النهائي لصورة َمشهدية حّية مشحونة بشبكة 

هي صورة ترتكز و  ،السياسية الحرجة موقًعا ُمتميًزاتواصلية ُمعّقدة تحتل داخلها الُمعطيات االجتماعية، والنفسية، و 
د من الثنائيات المتناقضة: فهي في ماء السماء ُمصممة لتعكس حالة الصراع الوجودي، وقدرته على على تمثيل عد

إعادة التوازن الطبيعي لإلنسان، ومكانه الخاص. صورة ماء السماء الُمنهمر ُتقدم لنا مجموعة ثنائيات، يتفرع كل 
ارة/الدنس، الطبيعي/الزائف، طرف منها إلى ثنائيات جديدة في تطّور لفظي معنوي غير منقطع: الطه

الحق/الباطل... ويتداخل هذا الصراع الوجودي مع اإليديولوجيا فُيعيد تثبيت مواقع الطهارة، والطبيعي، والحق في 
 الخطاب الجديد الذي َسُيزهر وتعلو قامته مع ماء السماء الُمبشر.

تعددة كانت النهاية تجسيًدا لصورة ربيعية مُ وتعددت الثنائيات الضّدية في ربيع حار عند سحر خليفة، ف         
األلوان، واألفكار، والتوجهات الُملتهبة بحرارة الموقف واللحظة الفارقة. شكلتها الثنائيات اآلتية: الموت/الحياة، 
الحق/الباطل، الشجاعة/الُجبن...، لتطرح إيديولوجيا ذات فاعلية في الصراع الفلسطيني ضد القوة اإلسرائيلية 

طاباتها، ووجاهة اعتداءاتها. فالقوة اإليديولوجية المُ  عتمدة على التدليس الُمصطلحي، والقوة اإلعالمية في شرعنة خِّ
المعّول عليها فلسطينيًّا ليست إقداًما أعزل، نهايته موت ُمحقق ألمة كاملة/أحمد، ولكن استيعاًبا لقوى اآلخر 

طابيًّا.اإليديولوجية، وسالمة مواجهتها حربيًّا، وا عالميًّ   ا، وخِّ

وقد أسهم اآلخر/اإلسرائيلي، كما هو واضح في التكوين الداخلي لألنا/الفلسطينية، وانتقل بها من صراع          
مكاني ظاهر جلّي بالعتاد والنار، إلى صراع داخلي خفي لألفكار والرؤى. وقد أّكدت النهاية الروائية على أن تفاعل 

 ،لحظة خروجها، وانتهاك حيزها المكاني الخاص، يتطلب االنتقال بها إلى مرحلة أخرى  األنا الفلسطينية الُممتد ُمنذ
وسيلة لتفعيل َعناصر أكثر قوة في ُهويتها الوطنية، تتخذ من الذاكرة، الفضاء، المكان،  هذا اآلخر/العدويكون فيها 

جّذًرا كلما ازداد انتهاك اآلخر لحيزها الزمان، األشكال، األلوان، الخطوط، مكونات َمركزية ملموسة تزيد الُهوية تَ 
 الخاص.
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 :الخاتمة

 خلص البحث إلى النتائج اآلتية:

. للنهاية الروائية القدرة على تقديم إيديولوجيا ُمختزلة بصور رمزية تزيد من تكثيف المعاني وُتعّمقها، فال يجب 1
 التعامل معها بتقليدية ُمنقطعة عن سياقاتها الُمتصارعة إيديولوجيًّا، وثقافيًّا، وسياسيًّا، واجتماعيًّا.           

 قليدي وأضحت عتبة دخول لعالم إيديولوجي واسع تشتبك فيه األفكار الُمتحررةتخطت النهاية الروائية دورها الت.  0
 من مخاوف الماضي وضغوطه.

.قوة اإليديولوجيا في النهاية السردية جاءت بسبب طبيعة الموضوعات اإلنسانية المطروحة، والقضايا الوجودية، 6
 تماعية، والفكرية. الُمتعلقة بضحايا الحرب الُمعذبين، وتحوالتهم النفسية، واالج

جاء تحدي اإليديولوجيا الُمنهزمة بمثابة دعوة لتوظيف أدوات فكرية جديدة تتعامل مع متغيرات الواقع بفهم  .4 
 سياقاته، والتنبؤ بمساراته.

كل شانفتاح النهاية في الروايتين محّل الدراسة هي دعوة للمتلقي للتجاوب مع إيديولوجيا مفتوحة قابلة للتبلور والت .5
 والتكيف الوجودي مع المكان واألشياء والذكريات واللغة.

ذره، لها ارتباط باإليديولوجيا الُمصورة اللتحام الفلسطيني بأرضه وتج في نهاية الروايتين. دخول عناصر بيئية 3
ن، وعناصر اتدعونا إلى إجراء مزيد من الدراسات النقدية البيئية في الروايات الفلسطينية، تكشف عن تفاعالت المك

 البيئة، ضمن منظور نقدي إيكولوجي.   
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ا شعر حبيب الزيودي نموذجً  األردني،حضور عرار في الشعر   
The Presence of Arar in the Jordanian Contemporary Poetry,  

Habib Al-Zuyudy as a Case Study 

 *الديكي محمد رمضان محمودأ.د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 17/11/0101  قبوله وتاريخ  15/10/0101 البحث استالم تاريخ البيت. آل جامعة*
 

 الملخص

تتناول هذه الدراسة حضور شاعر األردن األول، مصطفى وهبي التل، الملقب بـ )عرار( في الشعر األردني  
ستقرئ هذا الحضور في نماذج شعرية لعدد من الشعراء، وتتخذ من شعر تحليليا، فالمعاصر، وتنحو منحى وصفيا 

في شعره، على مستوى الشخصية العرارية، والرموز الشعرية،  نموذجا، حيث كان لعرار حضور الفتحبيب الزيودي 
 واللغة الشعرية واإليقاع. 

( في أشعارهم، كما أن ذلك الحضور تجاوز اوقد خلصت الدراسة إلى أن مجمل الشعراء في األردن قد وظفوا )عرار 
 .هم بعرار أكثرلكة األردنية كان احتفاؤ األردن إلى شعراء عرب، غير أن شعراء شمال المم

، المنهج الوصفّي ، الشعر األردني المعاصرحبيب الزيودي الشعر األردني المعاصر، عرار، الكلمات الدالة:
 .التحليليّ 

 

Abstract 

 

This study explores the presence of the most famous poet in Jordan, Mustafa Wahby Attal 

(known as Arar) in the Jordanian contemporary poetry. It follows a descriptive analytical 

pathway via selected works of a number of poets: Habib Al-zuyudy as a model, where Arar 

occupied a significant presence in his poetry, on the level of Arar's personality, poetic symbols, 

poetic language as well as rhythm. 

The study concluded that the poets in Jordan have by and large employed (Arar) in their poetic 

works, and that Arar's presence exceeded Jordan to Arab poets, but his presence at the northern 

Jordan poets was more prevalent. 

 

Keywords: Arar, Contemporary Jordanian Poetry, Habib Alzuyudy, Jordanian, Descriptive 

Analytical Approach 
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 :مقدمةال
 

التل )عرار( روحا ثائرة على كثير من القيم االجتماعّية واألوضاع السياسّية يمثل مصطفى وهبي 
والثقافية التي كانت سائدة، فجاءت قصائده معبرة عن تلك الروح الرافضة لواقعه، الوثابة لما هو سام ومشرق في 

 ملثم عن هذا:يقول البدوي ال مجتمعه، وقد كان يمتح من معين ال ينضب من القراءات التي شكلت شخصيته.

، ، "كان عرار دودَة كتبٍّ يفضي به إلى معرفة حقائق  كما يقول األوروبيون، وكان تّواقًا لمعرفة كلِّّ جديدٍّ
الكون، وفك طالسم العالم الثاني، ولقد أتاح له طموحه أن يقرأ شتى المؤّلفات، ويقف على آراء طائفة من فالسفة 

فة اإلغريقية، وقد عّب من أدب الفرس، وأقبل على الكتب الّصفراء، العرب واإلسالم الذين نهلوا من معين الفلس
 1وعلى فلسفة )المعري( و)ابن رشد( و)الغزالي(، ونظرّيات وآراء صديقه الفيلسوف التركي الدكتور رضا توفيق" 

، وال يتوادع مع الحياة من حوله، فكان عنيفًا في رفضه. فلسف  ولهذا "امتألت نفسه بقلق ال يّستقرُّ
، والحرّية، واللذة، وجعلها جميعها تعبيرًا عن إحساس وجودي، صميم بالحياة ، وكرهًا أصياًل لمنّغصاتها  الحبَّ

 2النابعة من مظالم المجتمع الّطبقي من حوله، وتعّسف الّسلطة الحاكمة في البالد "

جاه من أبرز ممثلي ات وقد كان وعي عرار جزءًا جوهرّيًا من الوعي الشعري العربي الحديث، وكان واحداً 
 3المتحررين من الّشعراء العرب، كما يقول علي الشرع 

: "بعد زوال الحكم التركي عن البالد العربية وانسالخ األردن عن سوريا األم لم يكن  يقول العودا
 ألوضاع،ا لألردنيين عهد بالشغب ونقد المسؤولين، إذ كانوا مسالمين على الفطرة. ولكن عرارا أطال لسانه في نقد

وتجريح ذوي الشأن، فتارة يصارحهم شعرا بما يعتلج في صدره وأخرى يكشف لهم عن سريرة نفسه بمقاالت عنيفة 
نشرها على صفحات الكرمل فيقوم لها المسؤولون ويقعدون ، وبهذا كان شاعرنا صاحب أول مدرسة شغب على 

 4”الحكام وأول من اكتوى من أفعالهم

                                                           
حول حياة عرار وشعره ينظر: عبد هللا رضوان، عرار شاعر األردن .  1242أيار    04، توفي في 1022أيار  05عرار شاعر أردني ولد في  ( 1)

العودات ، يعقوب ) و ، مقدمة الديوان . 1254، 1. والمطلق، محمود، عشّيات وادي اليابس ، ط12 -7ص 1222عمان ،وعاشقه، منشورات أمانة 
ومقدّمة ديوان عشّيات وادي اليابس، تحقيق: زياد الّزعبي ،  77-72، ص 1277أبو مطر، أحمد، عرار الّشاعر الالمنتمي، و البدوي الملّثم (،. 

-١٦٩٣وما بعدها . و محمود عبيدات ، سيرة الشاعر المناضل مصطفى وهبي التل )عرار(،  11م، ص 0227ردنّية، منشورات وزارة الّثقافة األ
 .1996، وزارة الثقافة، ٦٩٦٣

 . 66، د.ت،  ص1242 -1022فحماوي، كمال، مصطفى وهبي الّتل ،  (0)
 135وهبي الّتل ) عرار ( ، ص علي الّشرع، عرار واألطروحات الشعرّية الحديثة، مقالة ضمن كتاب مصطفى( 3)
 025البدوي الملثم، عرار شاعر األردن، ص ( 4)
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وجرأته السياسية، اللتان تمنحان لغته حرّية وانطالقًا في قول ما يبدو له سليمًا كان له روحه العابثة، 
 5على المستوى الذاتي، في عالقاته الخاّصة، وصحيحًا على المستوى الموضوعي، في عالقاته العاّمة" 

 الشعراء بوصفهم رموزا شعرية

يس لذاته نتباه لذاته بصفته شيًئا معروًضا لالرمز موضوع يشير إلى موضوع آخر وفيه ما يؤهله ألن يتطلب اال  
، لفتت ظاهرة استدعاء الشخصيات التراثية، بشكل عام وشخصيات الشعراء بشكل خاص في 6بل لما يرمز له

الشعر المعاصر؛ أنظار غير واحد من الباحثين، ويتضح من النظر السريع أن شخصية المتنبي كان لها الحظ 
شخصيته رمزا شعريا عند مجمل الشعراء المعاصرين، من مثل محمود درويش األوفر من الحضور، فقد أضحت 

"المتنبي يفرُز نفَسُه ويعرُِّضها عالمًا فسيحًا من اليقين  يقول عنه أدونيس والبياتي وأمل دنقل والبردوني وغيرهم،
بادة. وضّدهم، وهو في ثنايا شعره كّله يحتضُن ذاَتُه ويناجيها ويحاورها بنبرةٍّ من الع-والثقة والتعالي في وجه اآلخرين

ال يعرُف غايًة  الطموُح الذي إن شعَرُه كتاٌب في عظمةِّ الشخص اإلنسانّية؛ يسّيُرُه الجدُل بين الاّلنهايةِّ والمحدودّية:
، كما وظفت شخصيات شعرية تراثية أخرى تلك التي أصبحت رموزا شعرية، فكان امرؤ القيس رمزا 7ينتهي عندها" 

لمن فقد ملكه، والمهلهل رمزا للثأر، والنابغة لالعتذار، وقيس بن الملوح للحب الضائع، وديك الجن الحمصي للندم 
. أما الشعراء المعاصرين فال نعثر على أي منهم بوصفه رمزا شعريا باستثناء  8الشعراء  الت حين مندم، وغيرهم من

مصطفى وهبي التل، ذلك أنه شكل شخصية شعرية مميزة، على مستوى التجربة الشعرية وعلى مستوى الحالة 
ياة " ولكن شعب يوما أراد الحاإلنسانية السلوكية، فيما أطلق عليه " الحالة العرارية " لقد حضر بيت الشابي " إذا ال

الشابي لم يحضر بوصفه رمزا شعريا، كما لم يحضر غيره من الشعراء الذين صاروا أعمدة الشعر العربي المعاصر 
 من أمثال السياب ونزار قباني والجواهري وشوقي وغيرهم . 

  9حضور عرار عند الشعراء غير األردنيين

من و يا أردنيا ليصبح رمزا عروبيا كما أراد هو لشعره وشخصيته أن تكون، لقد تجاوز عرار حدود أن يكون رمزا شعر 
، من ذلك قصيدته "في صحبة 10الشعراء الذين تمثلوا شخصيته في حياتهم وشعرهم الشاعر البحريني علي الشرقاوي 

                                                           
 .044الرباعي، عبد القادر، عرار الرؤيا والفن، ص (5)
 017، ص هـ 1110عادل سالمة الناشر: دار المريخ, الرياض الطبعة:  ترجمة ،نظرية األدب ،أوستن وارينو رينيه ويلك  (1)

 (.53-55، ص )1271، 1العربي، بيروت، دار العودة، طأدونيس، مقّدمة للشعر  (7)
حسان . 42-2، ص  1224، جامعة البعث، حمص: والمعنوية الفنية رههعز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياُه  وظوا ينظر:( 8) وا 

 . 176 -167ص . 1270عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت، 
شــــاعرا، منهم شــــعراء عرب كان لهم حضــــورهم  12قرابة  1919حضــــر تأبين المرحوم مصــــطفى وهبي التل الذي أقيم في ســــينما زهران في إربد  (9)

،  11و10ع ،  المجلة الثقافية، 1912 – 1919تراثنا المحلي ، في رثاء عرار مواد من صـــــــــــحافة على الســـــــــــاحة العربية ، ينظر : ناهض حتر ، 
 ية . الجامعة األردن

، له العديد من الدواوين الشــــعرية  الفصــــيحة والعامية منها : الرعد في مواســــم  1240علي أحمد جاســــم الشــــرقاوي شــــاعر من البحرين ولد ســــنة ( 12)
 المزمور -1206هي الهجس واالحتمال  -1206رؤيا الفتوح  -1200تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة  -1201تحلة القلب  -1275القحط 
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ية ارب الشعر ، وقد قّدم بين يدي القصيدة بقوله: إن عرارا من أهم التج0214عرار" التي ألقاها في مهرجان جرش 
 التي يلتقي معها في تجربته الشعرية، ومن القصيدة:

 "من صبح المنامة يا خليل الُحّب جئت إليك يا عرار

 جئت إليك محمواًل على شغفٍّ كأّن الصبح يفتح بابه الخلفيّ 

 جئُت إليك أركض فوق ساق الريح 

 مشتعاًل بما عشناه في أيامنا األحلى

 بيصاحبنا النسيم األردنّي العذ

 في تجوالنا الليلي بين خيال من سكنوا

 11كعطر هللا يسكن في دم األزهار..."

، وقف على قبر عرار، وأنشد 13فعرار بالنسبة له  "مشروع شعري متكامل " 12الشاعر السوري ياسر األطرش أما 
 قصيدته '' عرار في سورة مريم:

 فقومي روح إربد من سباتٍّ ''

 وصّلي ركعتين 

 خير البنينوقولي حّيا على 

  ''14عرار ابني الذي ما كان جبارًا عصّيا 

يحضر في ديوان ياسر األطرش )عرار( بصورة الفتة ، حيث خصص له في القسم الثاني من ديوانه )أنا إنسان( 
 15مجموعة قصائد تحت عنوان )عراريات(.

                                                           
. وله مســــرحية شــــعرية 1221واعرباه  -1200ذاكرة المواقد  -1207مشــــاغل النورس الصــــغير  -1203للعناصــــر شــــهادتها أيضــــا  - 0612 (11)

األصـــــابع  -1202قصـــــائد الربيع  -1206شــــجرة األطفال  -1206, ومجموعات من شـــــعر األطفال : أغاني العصـــــافير 1221بعنوان : الســــموأل 
 .1206آفا يا فالن , وديوان من الشعر العامي: 1221

 http://www.alrai.com/article/655669.html ، 0214-3-03صحيفة الرأي األردنية 
 ، له مجموعة من الدواوين . 1276السورية،  إدلبفي محافظة  سراقبياسر األطرش ، شاعر من سوريا ، ولد في مدينة  (10)
(11 )post_5444.html-http://ahmedtoson.blogspot.com/2010/11/blog 
 يدعي الشاعر  أن  السيدة همسة  يونس سطت على قصيدته " ) عرار في سورة مريم ( كاملة دون حذف  أو تغيير ، حتى العنوان واإلهداء  (11)

 0212) إلى شاعر األردن اإلشكالي (  ، وهي فلسطينية األصل ، تقيم في اإلمارات العربية ، والقصيدة منشورة في ديوانها الذي صدر سنة 
http://ahmedtoson.blogspot.com/2010/11/blog-post_5444.html 

 .. 0216post_5444.html-http://ahmedtoson.blogspot.com/2010/11/blogياسر األطرش )أنا إنسان(  دار اليمان ، حلب :  (11)

http://www.alrai.com/article/655669.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8


  0202(،1(، العدد)1، المجلد)اعيّةـــانيّة واالجتمــات اإلنســـة جامعة الزيتونة االردنية للدراســـلمج
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (1), Issue (1), 0202  

 

 
 52     0202البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية جميع الحقوق محفوظة،عمادة ©
  

 

ة بلدية قاها الشاعر في ساحعلى مستوى الشعر الشعبي حققت قصيدة عمر الفرا  )عرار( حضورا الفتا منذ أن ألو 
 ومنها :  0220\2\13إربد في 

 اعتبرني ضيف واقبلني على جهلي بمضافاتك 

 اعتبرني جاي اتسلم رسالة وأحيي راياتك  

 يا عرار احنا غير اللي كنا تخبرهم امبارح 

 نسينا نبرة األحرار ـ نسينا كل بداوتنا  

 نسينا كل أصالتنا ـ نسينا كل عروبتنا

 قوم عرار عسكرنا على الجبهات 

 عرار العرب محتاجين سيف يجابه الردة 

 محتاجين للنخوة وصوت يسافر بمده"

 

 حضور عرار عند الشعراء األردنيين 

يمثل عرار لكثير من الشعراء األردنيين الشيء الكثير، فهو شاعر الوطن والحرية والجمال، وهو مرآة 
 يرى كثيرون فيها أنفسهم.

يمكن الحديث عن حضور عرار في شعر الشعراء األردنيين ابتداء من مهرجان عرار األول الذي عقدته 
، وشارك فيه الشعراء: حيدر محمود وعبد الرحيم عمر وحبيب الزيودي وخالد 1202نيسان  4-0جامعة اليرموك 

 محادين ومحمود فضيل التل وآخرون. 

ه الشهيرة " نشيد الصعاليك " كانت هذه القصيدة  من قصيدت 16في هذه المناسبة ألقى حيدر محمود
 :17الممنوعات، والقى الشاعر جراءها التضييق من السلطة السياسية، جاء فيها

 "عفا الصفا وانتفى يا مصطفى وعلت     ظهور خير المطايا شر فرسان 

                                                           
اوين والمســـرحيات من أعماله : مَر هذا له عدد  من الدو  أنهى دراســـته في عمان، ،م1240في فلســـطين عام حيدر محمود هو شـــاعر أردني ولد  (11)

م، من أقوال الشــــــــــاهد األخير 1205الئيات الحطب  ،م1201شــــــــــجر الدفلى على النهر يغني  ،م1272اعتذار عن خلل فني طارئ  ،1232الليل 
 م0220عباءات الفرح األخضر  ،م0227في البدء كان النهر  ،م1222مالجبل ، 1222النار التي ال تشبه النار  ،م1203

 .116، ص1222: األعمال الكاملة، عمان، مكتبة عمان ،حيدر محمود (17)
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 فال تلم شعبك المقهور إن وقعت          عيناك فيه على مليون سكران 

 فيه أفاقين ما وقفوا                يوما بإربد أو طافوا بشيحان قد حكموا 

 يا شاعر الشعب صار الشعب مزرعة       لحفنة من عكاريت وزعران 

 ال يخجلون وقد باعوا شواربنا         من أن يبيعوا اللحى في أي دكان "

 وهي القصيدة التي يعارض فيها قصيدة عرار الشهيرة  التي مطلعها :

 وأوشك الشك أن يودي بإيماني الصفا وانتفى من كوخ ندماني  عفا

 بخمرتي وسقاني الصاب ندماني شربت كأسًا ولوال أنهم سكروا    

فقد كان لقصيدته )على قبر عرار( حضور بين مختلف فئات المجتمع األردني، ففي الوقت  18أما خالد محادين
آلن كانت القصيدة تصور وتوزع سرا، يتناقلها المحتجون في الذي لم تكن وسائل التواصل متاحة كما هي الحال ا

 19جاء في القصيدة : 1202أثناء أحداث معان في ما دعي بهبة نيسان 

 شوق إليه وهذا الساح ينتـعل  "مذ غاب وجه "أبو وصفي" وغيبنا      

 حتى الخرابيش قد أودت بها الفلل ارقد أبا الكأس ال كأسا تهش لهـا   

 والكل يعرض أعراضا وال خجل الكل يعرض أوطانا وال شغــب      

 ونحمل الخزي يا أبناءنا "اصطفلوا" وندمن الخزي كي نجني مكاسبهم    

 تقاسم الخير في أرجائه "السفل" فليس نجرؤ أن نبكي على وطن       

 ماذا بشيحان لو ناديت ما وصلوا   ماذا بعمان لو ناديت ما سمعوا

 تعانق الغيم تزييفا وتنتحل     ووادي عبدون لو تدري منارتنا

                                                           
قصــــــــص( بيروت: منشــــــــورات عويدات،  6: نســــــــي إنها عذراء )من أعماله ،، شــــــــاعر وقاص1241هللا المحادين في الكرك عام ولد خالد عطا  (18)

الحب عبر  1200، عمان: وزارة الثقافة والتراث القومي، 0. ط1232، عمان: المطبعة الهاشـــــــــمية، 1ط (،شـــــــــعر) عللفجر الطال. صـــــــــلوات 1232
 ص(،. بطاقات ال يحملها البريد )نصو 1270مسافرة في الجراح )شعر( بيروت: )د.ن(   .1273المنشـورات السـرية )شعر( طرابلس الغرب: )د.ن( 

. رســـــائل إلى المدينة لم تطهرها النار 1200فة والشـــــباب، وزارة الثقا  :. حصـــــاد الرحلة الحزينة )شـــــعر( عمان1202عمان: وزارة الثقافة والشـــــباب، 
أوراق جديدة من دفتر قديم )شـــــــــعر( عمان:  .1985 (، عمان(. آخر الملكات )شـــــــــعر1204واآلثار، عمان: وزارة الثقافة والشـــــــــباب (، )نصـــــــــوص

جموعة قصـــصـــية( عمان: )م. الطرنيب 1222ديوان الحجر )شـــعر( عمان: المؤســـســـة الصـــحفية األردنية، .  1987المؤســـســـة الصـــحفية األردنية، 
. من دفاتر امرأة متعبة )شــعر( 1222. األعمال الشــعرية الكاملة، عمان: مطابع المؤســســة الصــحفية األردنية، 1207المؤســســة الصــحفية األردنية، 

 1226عمان: دار آرام، 
 1222لكاملة، عمان: مطابع المؤسسة الصحفية األردنية، األعمال الشعرية ا (19)
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 شوق إليه وهذا الساح ينتـعل "مذ غاب وجه "أبو وصفي" وغيبنا       

تمثل هاتان القصيدتان خروجا عن المألوف من الشعر الذي أنتجه الشعراء األردنيون في تلك الفترة من 
الباحث ال يعدهما ممثلتين لحضور عرار في الشعر األردني ذلك أنهما حيث جرأتهما في الطرح، ومع هذا فإن 

 تمثالن شعر مناسبة آنية، إذ ال نجد لعرار أثرا عند هذين الشاعرين في ما كتباه من شعر قبل المناسبة وبعدها،
 .20ومن شعراء جنوب األردن ثمة حضور لعرار عند  باسل رفايعة، وعاطف الفراية، ومحمد البدور

عراء إربد فال يجهد المرء نفسه كثيرا وهو يبحث عن حضور عرار في شعرهم، على رأسهم محمود أما ش
 فضيل التل، ومحمود الشلبي، وأحمد الخطيب وعبد الرحيم الجداية وآخرون.

 22، من قصيدة: َخفَّ القطـــين 21من شعر محمود الشلبي

 الدنيا وتنبثقتخضرُّ في َكْرمة       "وتلك روح عرارٍّ في معارجها      

ْبع يا شاعري شالت َنَعامتهم  والصحب في دمع شوقٍّ يا أخي غرقوا          فالرَّ

, بل هي الـَمَلق"   والناس كالكاس ما عادت مودتهم  على الوفيِّّ بنفعٍّ

 إلى أن يقول : 

ْرُبُهْم َغرِّدًا  َفافِّ الغيم قد َبَرقوا " في تلِّّ )إربَد( يأتي سِّ  كأنَُّهْم في حِّ

ه القصيدة يحضر عرار بشخصيته المتمردة، وبرموزه الشعرية، ومعجمه الذي يالمس المتداول من األلفاظ في هذ
 المغرقة بالمحلية .

                                                           
 .11ـ  11م. ، ص ص 0220، منشورات وزارة الثقافة، مقاالت ونصوص ثقافية ينظر : زياد الزعبي ، (02)

ابع التعاونية، ، من دواوينه : عســــقالن في الذاكرة، جمعية عمال المط1246محمود محمد مصــــطفى الشــــلبي في دنَّا/ بيســــان ســــنة  الشــــاعرولد  (01)
 .1205. أشــــــجار لكل الفصــــــول، دار الكرمل للنشــــــر والتوزيع، عمان، 1200ويبقى الدم ســــــاخنًا، رابطة الكتاب األردنيين، عمان،  .1273عمان، 

ب األردنيين، .أحالم نافرة، رابطة الكتا1223. أجيئك محترســــــــــــــًا من نبضــــــــــــــي، وزارة الثقافة، عمان، 1221منازل لقمر اآلس، وزارة الثقافة، عمان، 
ســماء أخرى، دار اليازوري  .0220.ســاللم الدهشــة، وزارة الثقافة، عمان، 1227عّمان، بالتعاون مع المؤســســة العربية للدراســات والنشــر في بيروت، 

 .0227العلمية للنشر والتوزيع بدعم من أمانة عمان الكبرى، 
ون من ، والقطين )القاطنون ( أي المقيمفيها عبد الملك بن مروان" التي  يمدح  " خف القطينالشـــلبي في هذه القصـــيدة يعارض قصـــيدة األخطل (00)

 أهل الدار .
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فبينه وبين عرار مسافة في اللغة واألسلوب، ومع هذا لم يغب عرار عن شعره،  23أما محمود فضيل التل
وهي القصيدة التي ألقاها في مهرجان عرار األول في ، 24فكتب أربع قصائد يذكر فيها عرارا منها: عرار واألردن

 ومنها :، 1202جامعة اليرموك 

 يا شعر إن أنت لم تحفظ عرارا لذا      ال كنت شعرا وال للشعر نحتكم 

 في تل إربد باق أنت ذروته            في كل ما قد نظمت اليوم نعتصم 

 هذا عرار على نجواه قد كرمت         نفس إلى وطن كالنار تضطرم 

 25ومن قصيدة )بين العشيات، مرثية لكل حين(

 "أراحل أنت من يأتي لينقذني؟    ومن سواك إذا ما غبت يأتيني؟

 أذاكر أنت؟ هل للموت ذاكرة؟     ما زلت تحيا بها شوقا وتؤويني

 األوان وبالنيران يرميني"ما كنت أحسب أن الموت يفجعنا     قبل 

 :26في مهرجان عرار الشعري الذي أقيم في بيت عرار وقف الشاعر "على ضريح عرار " وأنشد 1223وفي عام 

 "ناشدتك هللا إما مت ال تدعي      دمعا علي من العينين ينسكب 

 إلى أن يقول :

 عرار عندي سؤال كيف أسأله؟     وأنت تحت الثرى تنأى وتحتجب

 اك إذا ما عدت تنبئنا؟        ما قلت صدقا وفي أقوالهم كذبوا  فما تر  

 فرهط شيلوخ صالوا في مرابعنا       وقد نسينا الذي منهم وما سلبوا"

 1220:27ومن قصيدة "يا بنت وادي الشتا " التي ألقاها في مهرجان عرار الشعري 

 ين لم يحن "يا بنت وادي الشتا ال توقظي شجني      فالوقت يا حلوة العين

 يا أردنيات سفح التل مرقده               فإن نسجتنها فانسجن لي كفني "

                                                           
شــراع الليل  - 1205نداء للغد اآلتي  - 1200في إربد ،من دواوينه الشــعرية: أغنيات الصــمت واالغتراب  1242، ولد عام محمود فضــيل التل (01)

 . وغيرها . 1225هامش الطريق  - 1226جدار االنتظار  - 1200وجدتكِّ عالمًا آخر  - 1207والطوفان 
 162محمود فضيل التل ، مختارات شعرية ، ص (01)
 020نفسه ،ص  (01)
 525نفسه ، ص (01)
 405نفسه ، ص (07)
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 في القصيدة تناص واضح مع قصيدة عرار الشهيرة التي يقول فيها:

 "يا أردنيات إن أوديت مغتربا              فانسجنها بأبي أنتن أكفاني 

 ح شيحاني"وقلن للصحب واروا بعض أعظمه    في تل إربد أو في سف

 29حيث يقول:،  عرارا ورموزه الشعرية في قصيدة " تلة الشعر" 28يستحضر الشاعر أحمد الخطيب

 "جئنا لنفتح باب القصيدة

 تجري الربابة في المحو

 نسأل عن آخر الشعراء القدامى... 

 جئنا لنفتح باب القصيدة  

 من تّل إربد حتى عشيات وادي النشامى 

 حولنفتح باب القصيدة في الص

 نمسك أغصانها

 حين تبدو المرايا ندامى 

 قديمًا تعللت بالماء 

 حين وجدت يدي بالنسيب لها حكمة

 وانفردت على باب أمي؛ لكي أعلم األمر 

 يا أمر هل جاءني بالمفردات األيامى؟ 

 قديمًا رأيت الذي قد رآني هنا  

 ومن نيزك األرض كان أبي بالنسيب 

                                                           
، عن دار  نشــر ثالثة عشــر ديوانا منها في األعمال الشــعريةأعاد  من دواوين الشــعر،صــدر له العديد  ،1959 عام إربدأحمد  الخطيب ولد في  (08)

ديوان شعر( اتحاد الكتاب ، )وما زلُت أمشي)_ 16 0225( أمانة عمان الكبرى رثم نشـر بعدها: أحوال الكتابة ) ديوان شع 0225الجنان، عمان : 
_ حّمى في جســد البحر )ديوان شــعر( أمانة عمان الكبرى 15 0227وزارة الثقافة األردنية  (،_ باتجاه قصــيدة أخرى ) ديوان شــعر14 0225العرب 
، و كأني 0212وحارس المعنى )ديوان شــعر( دار الجنان  0222، وال تقل للموت خذ ما شــئت من وقت إضــافي ) ديوان شــعر(دار الجنان  0222

 . 0210شعر( دار الجنان عمان وكما أنت اآلن كنت أنا ) ديوان ،  0211دار ليجوند الجزائر ، لست من حرسي )ديوان شعر(
 121أحمد الخطيب، األعمال الشعرية، ص (  09)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
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 يمد جناحين حتى أرى ما أرى من خزامى 

 إلَي به يا أبي يا جليس الندى 

 ويا خرمًا قد دنا من حصاني 

 إلي به يا أبي، يا طريد المدينة عامًا فعامًا".

يردد الشاعر في هذه القصيدة نداءه لعرار)يا أبي( أبوة الشعر والحالة )العرارية( المتمردة، وتحضر رموزه 
 يث تل إربد والغجر والهبر والعشيات.الشعرية المكانية ح

، فللشاعر تجربة حياتية 30من أكثر الشعراء األردنيين تكريرا لعرار ورموزه الشعرية الشاعر نايف أبو عبيد
 :31مع عرار، فقد عايشه وشاركه هموم أمته، من شعره في ذلك 

 "واعتلى السرج يا عرار صغار         هم وهللا داؤنا والبلية

 نا رافض يتحدى            في محياه للدماء بقيةلم يعد هاه

 ."لم يعد يا عرار صوت نقي            بعدما غابت النفوس األبية 

في هذا المقطع يتناص مع قصيدة حيدر محمود ذائعة الصيت، سابقة الذكر. وكذا يستحضر الشاعر محمد 
 شخصية عرار في غير واحدة من قصائده، يقول : 32مقدادي

 مصطفى، ليس ما يصطفى"إيه يا 

 ليس ما يخرج القلب عن نبضه لو صفا

 وطن قاحل والربيع انطفى

 وموت على كل باب انطفى"

لقد كان إلنشاء بيت عرار، وما يقام فيه من مهرجانات شعرية؛ دور بارز في استلهام شخصية عرار، عند 
مجمل من كتب الشعر في محافظة إربد منذ تسعينات القرن الماضي ومطلع األلفية الثالثة، ويندر أن تجد شاعرا 

                                                           
، 1232لألرض عام  ، وهي أغنياتمجموعاته الشـــــعرية باللغة الفصـــــيحة، وأصـــــدر أولى 1265و عبيد، ولد في الحصـــــن عام الشـــــاعر نايف أب (26)

   "ليل أول مجموعة باللهجة المحكية حملت عنوان "هرجة وحكاية 1273وفي العام 
 0210من قصيدة ألقاها الشاعر في بيت عرار ، مهرجان عرار الشعري ،  (16)
ـــــــــــــــــــ أحالم القنديل  1204محافظة إربد. صــــــدر له عدد من الدواوين منها : في منتجع الهم  في بيت إيدس 1250قدادي ولد عام محمد علي م( 60)

, ومسرحية شعرية بعنوان : االنفجار 1202ـــ اإلبحار في الزمن الصعب  1200ـــ حاالت خاصة من دفتر العشق  1204األزرق )نصوص شعرية( 
1205. 
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ما الكريم أبو الشيح وعبد الرحيم مراشدة. أفي إربد لم يشر لعرار في شعره ، أذكر منهم عبدالرحيم جداية، وعبد 
 حبيب الزيودي فيشكل حالة استثنائية في الشعر في األردن .

 حضور عرار في شعر حبيب الزيودي

إن أجلى توسمات عرار وأوضحها كان لدى الشاعر حبيب الزيودي. ولعّل المرء حين يروم التحدث عن  
أثر عرار في شعر حبيب، ولست بقائل إن  شعر حبيب يختزل أثر عرار في الشعر األردني فإنه يتحدث عن 

ن كان له  نما هي اإلشارة إلى أن عرارا، وا  المشهد الشعري في األردن، أو أنني أختزل الشعر األردني بحبيب، وا 
حضور عند غير واحدٍّ من الشعراء في األردن إال أنه تجّلى على خير ما يكون التجلي في تجربة حبيب الشعرية، 

لقارئ ال يحتاج إلى فطنة وحصافة ليجد عرارا جليًا أو خفيًا عند حبيب، إْن على مستوى اللغة أو الصور أو وا
 اإليقاعات أو المضامين.

وقد اتخذ هذا الحضور شكلين؛ حضورا مباشرا على نطاق ضيق في قصائد معدودة كّرسها الشاعر 
 .للحديث عن عرار، وحضورا غير مباشر في مختلف المستويات

  :33يتضح الحضور المباشر لعرار في قصيدة حبيب في مئوية عرار

 أبعد ظاللك عن كالمي .. إني عبدتك ألف عام

 ما مسَّ برقك حين فجفج في السماء سوى عظامي

 أبعد غمامك عن حقولي فهي تستسقي غمامي

 اليوم لي لغتي وترعى في مفاليها رئامي

يقاعي يفيض على   كالميواليوم لي باعي وا 
 

 إلى أن يقول في البيت األخير : 

 وخلطت في سكري وعربدتي الحالل مع الحرام.

يصرح حبيب في مطلع القصيدة مخاطبًا عرارا برغبته في التحرر من ظالله، ولكن كيف يكون له ذلك وقد "عبدتك 
 ألف عام"؟ إلى أن يقول معابتًا عرارا:

 "خلفتني وحدي"

                                                           
 .601م، ص0220ناي الراعي، حبيب الزيودي، منشورات أمانة عمان الكبرى،  (66)
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 تمثل حبيب لشخصّية صاحبه في قوله :ويتضح الحضور األبرز في 

 "وخلطت في سكري وعربدتي الحالل مع الحرام".

 : 34وكأنك وأنت تقرأ هذا المقطع لحبيب تقرأ معه قول صاحبه

 "ماذا على الناس منِّ سكري وعربدتي

يمانــي".      ماذا على الناس من كفري وا 

ن  وهو أقصى ما تتمثل به شخصية عرار من عدم إقامة للمعايير األخالقية المجتمعية السائدة، وهي وا 
كانت مقبولة من الشاعر وصاحبه بوصفهما شاعرين غير مقبولةٍّ من سواهما. والمرُء ال يملك حق محاكمة النص 

 من الوجهة األخالقية، فهو نص فني له معاييره الفنية حسب.

 وحين تقرأ لحبيب:

 تلملمني يا أردنياتيا أردنيات أشالئي مبعثرة                فمن 

 تتفيأ معه ظل عرار في قصيدته المشهورة التي يقول من ضمنها:

 يا أردنيات إن أوديت مغتربا     فانسجنها بأبي أنتن أكفاني

 أما الحضور غير المباشر لعرار في شعر حبيب فيمكن رصده وفق المحاور اآلتية:

 أواًل: الشخصية العرارّية:

المتمردة على كثير من الترسيمات المجتمعية والمعايير التي تحدّدها السلطة يمثل عرار الشخصية 
حاكمية أو دينية أو مجتمعية أو أبوية. كان ثائرًا زاهدًا فوضويًا حّد العبث أحيانًا، وطنيًا  ؛بمختلف أنواعها وأشكالها

 :35أردنيًا حّد قوله

 أبوابها حارس يدعوه رضوانا "يقول عبود جنات النعيم على

 ربع بجلعاد أو حي بشيحانا  من ماء راحوب لم يشرب وليس له

 وال حدا بهضاب السلط قطعانا" وال تفيأ في عجلون وارفة

                                                           
الق، عبد الخ م.حول هذه القصــيدة ينظر : غســان1200عشــيات وادي اليابس، جمع وتحقيق: زياد الزعبي، المؤســســة الصــحفية األردنية، الرأي،  (46)

، قراءة ومحمد حور، عرار 012-026،ص0220شـــومان ، مؤســـســـة عبد الحميد  قراءة جديدة ، زياد الزعبي وآخرون، ،"كيف أزاح االبن أباه" عرار
 21-02جديدة ، ص

 .العشيات ، القصيدة النونية (56)
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 إلى أن يقول:

 أبعد بها إنها ليست بمرمان "إن كان يا شيخ هذا شأن جنتكم

 ال كنت يا جنة الفردوس مأوانا" وقل معي بلسان غير ذي عوج

 

عند حبيب سواٌء على مستوى الحياةِّ الشخصية أو الفنّية. وال يصح القول بأن حبيبا هذا الحضور َجليُّ 
تأثر بعرار على مستوى التجربة الشخصّية إنما هي الظروف وتشاكلها واألحداث أوجدت ما يمكن تسميته بالشخصية 

صيدة حبيب نشيد ، ولربما كانت عند حبيب أجلى وأوضح، وهي على أوضح ما تكون في ق36العرارية األردنية
 : 37الشنفري 

 تمردَّ كي تمد له األغاني

 أقاصيها فروعًا أو عروقاً 

 هم الشعراء أصفاهم غناءً 

  

 على األيام أوعرهم طريقا                   

 وهم كالنخل أعالمهم غصوناً 

   من األوجاع أحالهم عذوق 

 ترى لو عاد ثانيًة... أيلقى

 إذا ما عاد في الدنيا فروقا

 قبائل ما تزال على عماها

 وما زال الرقيق بها الرقيقا

 وظل يصيح بالدنيا أفيقي

 وظل يهزها حتى تفيقا

                                                           
 10-11م، ص1203لمطر، منشورات أمانة عمان، ينظر: مقدمة د. خالد الكركي لديوان حبيب الزيودي األول، الشيخ يحلم با (36)
 .002م، ص0220ناي الراعي، منشورات أمانة عمان،  (76)
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 تبسم وهو يذوي مطمئناً 

 وأشعل في ضمائرنا الحريقا

 :38وقصيدته التي يجّلي فيها موقفه من المدنية بشكل عام وعمان، بشكل خاص، من بواكير شعره

  يداً يا ليت عمان قد مدت الي 

   بعد الفراق فإني قد بسطت يدي 

  أو ليت عمان بعد الصّد تسمعني

 فقد وهى بالهوى من بعدها جلدي 

    هللا يعلم أنى ما نكثت لها

 عهدًا وال فارقت روحي وال خلدي" 

 ثانيًا: ظهور المكان األردني بتفاصيله:

ربد وعمان وحسبان وراحوب وغيرها ألق خاص في شعر عرار، وهي ذاتها وغيرها الكثير في  لحوران وا 
ه وما كتبه شعرا عاميا، وال شك في أن األديب حين ينطلق من التفاصيل المحلّية الصغيرة  ؛شعر حبيب فصيحِّ

للمكان يقدم خصوصيته التي َتسم تجربته وتعلقه بأشيائه، خصوصية ال تتعارض أبدًا مع التجربة اإلنسانية األوسع، 
لقرية الوادعة بين أشجار البلوط ال رمزًا للوطن حسب بل تجربة مكانية في عالقتها بالشاعر، حين تغدو )العالوك( ا

 تتخطى حدود الجغرافيا، كذا كانت إربد وتلِّها، وحوران وسهولها عند عرار:

 بحوران اجعلوا فبرى لعلِّي

 أشم أريجها بعد الغداءِّ    

يته ه السينية عن العالوك مشاكسًا عرارا في سّينولعّل حبيبا كان واعيًا لما يقوم به حين نسج قصيدت
 .39المشهورة

 قطرتها في كتابي خمرة مزجت 

 بريشتي،       

                                                           
 .02ناعي الراعي، مرجع سابق، ص (06)
، وقد أشار إلى المسألة عمر القيام في كتابه، ناي الراعي، 002. وعشيان وادي اليابس، ص642ينظر: قصيدة العالوك، ناي الراعي، ص (26)

 .02-77م، ص0227عمان، دار البشير، 
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 وتعاويذي،          

 وأنفاسي،            

 ما ذقتها، فأنا الساقي أطوف بها 

 في حانة العشق      

 نشوانا على الناس     

 جرارها الراعيات السمر فالية 

 على الروابي

 بقطعان      

 وأجراس             

 جرارها 

 كل رمح شق خاصرتي  

 مهفهف       

 من رماح البدو مياس"

 إلى أن يقول: 

 "غدا تجف دواليها ويضجرها

 أن الندامى إذا جفت ستهجرها 

 لذا تركت لهم خمرا بقرطاسي" 

ن تم تشطيرها على نسق الشعر الحر   والقصيدة كما هو واضح عمودية وزنا وقافية وا 
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 ثالثًا: على مستوى اللغة:

الذي جمعه عمر القيام بعد وفاته  يشـــــــف عن  40إن شـــــــعر حبيب الذي حوى جله ديوان راهب العالوك
لغـةٍّ رقيقـة تشـــــــــــــتم منهـا رائحـة الخزامى والنـد والهيل والبن، وهي لغة تترفع عن اليومي والعادي إال أنها تتقاطع مع 
لغة عرِّار، ســــوى ما يلتقطه القارئ من نزق عرار الذي ُيلجئه إلى مفردات موغلةٍّ في المحلية األردنية اإلربدّية غير 

ن حاول كتمانها وكبح نزقها-حبيبا أن  أزعم أن المرء واجدها في أوراقه.-وا 

 

 رابعًا: على مستوى الرموز الشعرية:

إّن كثيرًا من الرموز الشــعرية الوطنية منها خاصــة التي احتفى بها حبيب واردة عند صــاحبه. ولعّل من 
ية التي ال يفتأ حبيب يتغّنى بها تلك الشـــــخصـــــ،  41عيون شـــــعر حبيب قصـــــيدته للشـــــهيد المرحوم صـــــايل الشـــــهوان

 بوصفها ممثلة إلنسان هذه األرض ببدويته وأردنيته وعروبته، شجاعة ونباًل وفروسية. يقول حبيب:

 جـــــــادت بـــــــه شــــــــــــــــهــــقـــــــات الــــغــــيــــم فـــــــانســــــــــــــــكــــبـــــــا
 

 

 
  

 عــــــــلــــــــى الــــــــفــــــــيــــــــافــــــــي رهــــــــامــــــــًا، راهشـــــــــــــــــــــًا، عــــــــذبــــــــا
   

ـــــــبـــــــنـــــــات إذا ـــــــه ســــــــــــــــــــمـــــــرٌة تـــــــغـــــــوي ال ـــــــتـــــــًى ب  ف
  

 
   

 
  

 أو ركـــــــبـــــــامـــــــا ســــــــــــــــــــّرح الـــــــمـــــــهـــــــرة الشــــــــــــــــــــهـــــــبـــــــاء 
   

ــــــــــــحــــــــــــوايــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــــٌة ورأى  وظــــــــــــّن أن ال
  

 
   

 
  

 حصــــــــــــــى الــنــيـــــــابــيــع فــي شــــــــــــــمــس الضــــــــــــــحــى ذهــبـــــــا
   

 فــــي فــــتــــيـــــــةٍّ خــــيــــطــــوا الصـــــــــــــــــحــــراء مــــن دمــــهــــم
  

 
   

 
  

مـــــــــوا أهـــــــــلـــــــــهـــــــــا الـــــــــتـــــــــحـــــــــنـــــــــان والـــــــــطـــــــــربـــــــــا  وعـــــــــلـــــــــّ
   

                                                           
 م.0215، 1طالل، عمان طيام، مطبعة األققدم لها الدكتور عمر الجمعها و األعمال الشعرية الكاملة، ، الزيودي، حبيب، راهب العالوك  (24)
 م.3/2/1266شيخ عشيرة العجارمة، استشهد في أثناء ما دعي بثورة العدوان، يوم  (14)
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 نـــــــادتـــــــهـــــــم األرض فـــــــامـــــــتـــــــدوا بـــــــهـــــــا شـــــــــــــــــــجـــــــرا
  

 
   

 
  

 وأوجــــــــــــبــــــــــــوا لــــــــــــنــــــــــــداء األرض مــــــــــــا وجــــــــــــبـــــــــــــا
   

 أولــــــــئــــــــك الصـــــــــــــــــــــيــــــــد آبــــــــاتــــــــي ومــــــــا عــــــــرفــــــــت
  

 
   

 
  

 قصــــــــــــــــــــــائـــــــــدي بـــــــــعـــــــــدهـــــــــم أهـــــــــال وال نســــــــــــــــــــــبـــــــــا
   

ـــــــه ـــــــنـــــــا نـــــــعـــــــابـــــــت  ســــــــــــــــــــبـــــــعـــــــون عـــــــامـــــــًا ومـــــــا زل
  

 
   

 
  

ــــــبـــــــا ــــــنـــــــا عــــــت ــــــم يســـــــــــــــــــمــــــع ل ــــــل ــــــون، ف ــــــجــــــن ــــــى ال  عــــــل
   

 :42غير أن الشهيد صايل الشهوان كان حضوره عابرًا في شعر عرار وذلك في قصيدته المشهورة

 الزكي ومصرع النفس األبيةقسما بماحص والفحيص والطفيلة والثنيــة      ودم ابن شهوان 

 رابعا: على مستوى الشكل الشعري واإليقاع:

مع أن المقارنة ال شك ظالمة، من حيث إّن عرارا يمثل ريادة شعرية على مستوى الوطن العربي، حيث 
المغامرات الشعرية كانت في تلك الفترة الزمنية في حدود التجريب لما تبرحه حين شكلت مدرسة أبولو ومدرسة 
الديوان نسقين شعريين لم يحاول عرار االنسالك في أحدهما، متخذًا لنفسه خطًا ثالثًا خاصًا به، مازجًا مختلف 
تشكالت الصورة الشعرية في حينه، أقول على الرغم من افتراق المقاربة فإن حبيبا قد جاوز منازل صاحبه على 

ة جدًا" التي يمزج فيها بين القصيدة العمودية وقصيدة ، خاصة في قصيدته "إّن الحياة جميل43مستوى اإليقاع الشعري 
التفعيلة وقصيدة النثر وهو يصرح في مقابلة معه أنه يروم قصيدة ينتقل فيها بين أضرب الشعر؛ فصيحه وعامِّيته 
 دون أن يشعر القارئ بنفور اإليقاع أو اللغة. على هذا المستوى يمكن القول إن الريادة التي بررت لعرار أشكاالً 
 متباينة من التجريب تبّرر لصاحبه تمثل طريقه في ريادة فضاءات شعرية رحبةٍّ تسجل له مكانة تذكر بعد حين.

 
 

                                                           
 465-466العشيات، ص( 40)
 
 .147-145ينظر: مالمح من البنية اإليقاعية في شعر عرار، سامح الرواشدة، ضمن كتاب عرار قراءة جديدة، ص (64)
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 خالصة ال
 خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 أوال: شّكل عرار حالة إنسانية وجدانية في التراث الشعري األردني.

ال المملكة شخصية عرار في أشعارهم، غير أن الحضور ثانيا: وظف مجمل الشعراء في األردن، خاصة شعراء شم
يقاعا، وقد كان للتشابه بين شخصية عرار  الالفت لالنتباه كان في شعر حبيب الزيودي، لغة ورموزا شعرية وا 

 وشخصية حبيب دور كبير في ذلك .

 ثالثا: تجاوزت شخصية عرار بوصفه شاعرا ثائرا المكان األردني إلى محيطه العربي.

الدور األبرز في لفت انتباه الشعراء  1202ا: كان للمهرجانات الشعرية التي أطلقتها جامعة اليرموك سنة رابع
 لشخصية عرار.

خامسا: مّثل حضور عرار في الشعر العربي المعاصر حالة فريدة، إذ قلما يوظف الشعراء شخصيات معاصرة في 
 أشعارهم.
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 مظاهر التخفيف في بنية الكلمة العربّية
 " دراسة في مسالك التعليل في ضوء علم اللغة الحديث " 

Features of Alleviation in the Arabic Word Structure: Analytical Study in the 

Light of Modern Linguistics 

 *حسين عّباس محمود الرفايعةأ.د. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/12/0101  قبوله وتاريخ  10/0101/ 29البحث استالم تاريخ .اآلداب كلية /طالل بن الحسين جامعة *

 

 الملّخص
 

تة للنظر في المدّونة التصريفّية، إذ ال يخلو باب يهدف هذا البحث إلى إماطة الّلثام عن عّلة التخفيف الالف    
، مما يشي باهتمام اللسان العربّي بمسألة الخّفة في األداء النطقّي؛ ألّنها مسألة صرفّية من حضورهاصرفّي، وال 

تتجلى في المدار الصوتّي الذي يخضع لسلطان التغييرات دون َأْن َيمّس الحقل الداللّي، وَأّن توالي األمثال في بنية 
إذ أخذت هذه العّلة طرائق قددا، ومظاهر شّتى في كيفيـة  ،كان مدعاة للتخفيف -غالب على وجه - الكلمة العربّية 
تّية، : الفصل بالزيادة، والحذف، والمماثلة، والمخالفة، والتبدالت الصو ل التثقيل إلى حقل التخفيف، نحواالنتقال من حق

 والقلب المكانّي .

 ، مظاهر التخفيف، الّتصريف، األنظار.العّلة:  الكلمات الدالة  
 

Abstract  

 

The purpose of this study is to uncover the remarkable feature of clipping in inflection, for it 

exists in every morphological concept. The feature of clipping has attracted great attention in the 

field of Arabic language pronunciation because it clearly lies in the field of phonetics which 

experiences change without affecting the semantic field. It is more likely that the repetition of 

some word forms required clipping which appeared in different forms. Some appear through 

interchange between clipping and reduplication, as in separation, omission, assimilation, 

dissimilation, vocalic alternation and metathesis.   

 

Keywords: Clipping, Features of Alleviation, Morphology, Pronunciation  
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  :مقدمةال
ّفة ( أو ) الَخّفة ( وما ُأدير عليها من المشتقات، والمصادر، واألفعال تدور  ذهبت المعجمات الّلغوية إلى َأّن ) الخِّ
في فلك ما يجري ضّد الثقل، وَأّنها تنهض بأصل واحدٍّ على حّد ما ذهب إليه ابن فارس، إذ قال: " الخاء والفاء 

، وهذا األصل (1)" خّف الشيء يخّف خّفة، وهو خفيف وُخفافقال: أصل واحد، وهو شيء يخالف الثقل والرزانة، ي
وهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من  :قد يكون في األجسام؛ ألّن أصل الثقل فيها، جاء في لغة التنزيل

 . (3)انفروا خفافًا وثقاالً  ، وقال تعالى:  (2)تخّفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكمجلود األنعام بيوتًا تس
، وقد تبنى (4)" المعاني المجازّية على نحو قولهم: " أخّف فالن إذا خّفت حاله، أي: َرّقتوقد تكون الخّفة في     

أي  (5): " فالن فيه خّفة وطيش" في قولهم، وذلك بّين لمعنى المجازي من المدح إلى الذمالخّفة على الّتحول في ا
ال والثقيل مدحًا كمن فيه طيش يقال: خفيف، ومن فيه وقار يق ،الخفيف ذّماً : " وقد يكون عقله، قال الكفويّ  إذا رقّ 

 .  (7)فاستخّف قومه فأطاعوه إّنهم كانوا قومًا فاسقين وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: ،(6)" فيه: ثقيل
فَّة( وقد ذكر ولم يهمل المعجم اللغوي مصادر هذه المادة، ف     ّف( بطرح التاء، و)الخِّ ُخُفوف( ) الو )الَخّفة(،)الخِّ
، أّما التخفيف، ( 8)" " خّف القوم عن منزلهم ُخُفوفًا، إذا ارتحلوا مسرعين :ُخّص بسرعة السير على حّد قولهم الذي

فـي القياس ، ومثل ذلك (9)ذلك تخفيف من ّربكم ورحمة  فهو مصدر قياسّي للفعل ) َخفََّف (، قال تعالى: 
: إّن الخفة، وما حمل عليها تقابل الثقل أيًا كان وروده تخّف(، وجملة األمر يمكن أن يقالاالستخفاف مصدر ) اس

في الجسم، أو العقل، أو العمل، وَأّن مناط االصطالح لها يمكن َأْن يحّد بجريانها " في تيسير األداء النطقي ألبنية 
 .ان التحّول والتغيير في الصيغة "اللّي مهما كالكالم دون َأْن يمّس الجانب الد

 
 أنظار القدامى والمحدثين

تطالعنا المدّونة الصـرفّية بأنظار القدامى والمحدثين، إذ ال يخلو مصـّنف، وال مسألة من المسائل الصرفّية  إاّل     
ناء البســـــط ثية، أو في أولعلة التخفيف حضـــــورها، فهي تطّل برأســـــها من خالل األبواب المعقودة للمســـــائل الصـــــرف

، فسيبويه يطالعنا بأبواب قد أديرت على عّلة التخفيف، نحو قوله : " هذا بــــــــــــاب ما كان شاّذًا والبيان لتلك المسائل

                                                           
  اللغة، تح : عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، مادة : ) خفف ( .، مقاييس ابن فارس، أحمد (1)
 ( .82النحل : ) (0)

 ( .11التوبة : ) (1)

. 1/111الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تح : د. مهـدي المخزومي، ود. إبراهيــم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، مادة ) خفف (  (1)
، 1وانظر : الزمخشري، جار هللا محمود بن عمر، أساس البالغة ، تح : محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان ، ط

1998 ،1/019 . 

 . 1/019الزمخشري، أساس البالغة،   (1)

 101، 1998، 0الكفوّي، أبو البقاء، أيوب بن موسى ، الكّليات، تح : د. عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (1)
. 

 ( . 11الزخرف : ) (7)

 هـ، مادة : ) خفف ( .1111، 1ان، طابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبن (8)

 ( . 178البقرة : ) (9)
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ــــو في األصل (10)مّما خّففـــــوا على ألسنتهم وليس بمّطرد" ، وقال في موطن آخر: "وهذا باب ما يسكـــــن استخفافًا وهـ
ان ، وأّن اجتالب هذه العّلة كل الصـــــرفّية، فهو أكثر من أن يحاطالعّلة في أثناء المســـــائ ، أّما ذكر هذه(11)متحرك"

لمطلب تيســـــير النطق في المواقع الثقيلة في بنية الكلمة دون أْن يتأثر المعنى؛ لذا شـــــغلهم هاجس الثقل في الكلمة 
هم، وَأّن التضــعيف يثقل على ألســنتاعلم َأّن  المضــاعفة في لســان العرب، جاء في كالم ســيبويه على التضــعيف: "

، وقد ربط ســــيبويه شــــرط الخّفة بأمن اللبس، فإن (12)اختالف الحروف أخّف عليهم من أن يكون من موضــــع واحد"
ّفة، قال: "فاختاروا الخّفة، إْذ لم يكن لبس"  .(13)وقع اللبس فال خِّ

ّية، جاء في قَِّدْت له أبواب في المدّونة التصــريفوقد اســتأثر تخفيف الهمزة جّل اهتمام التصــريفيين القدامى، إذ عُ     
، وعلى هذا جاء كالمهم على حذف همزة الوصـــــــــل في كلمة (14)التكملة ألبي علّي الفارســـــــــي "باب تخفيف الهمز"

، وقال في موطن آخر (15)، فالقياس َمَرة "، فإذا خففوا الهمزةامرأة، يقول أبو علي الفارســــــــــــّي: "وعلى هذا قالوا: َمْرأة
أثنـاء كالمـه على جمع التكســـــــــــــير في الكلمـة المضـــــــــــــاعفـة، إذ لزمـت باب القّلة دون الكثرة  خوفًا من اجتماع في 

المثلين اللذين ال يدغمان "والمضــــــاعف ال يجاوز به أدنى العـــــــــــــــــــدد كراهة التضــــــعيف في ) ُفُعل (، وذلك، عنان: 
 ؛ لذا لم يقولوا: )ُعُنن( ، و)ُكُنن( .(16)وأعّنة، وكنان وأكّنة "

وال نعـدم أن نجـد نظرًا البن المؤّدب يدور في فلك التعليل الختيار همزة الوصـــــــــــــل في بداية الكلمة دون غيرها     
ت هي بالزيادة من بين سائر الحروف  ّنما ُخصـّ من حروف الزيادة؛ إذ يرجع ذلك إلى كونها أخّف حروف الزيادة "وا 

ة ... ألّنها أخّف الزيادات ..." ى َأنَّ حذف همزة القطع على غير قياس مع همزة الوصـــــــــــــل في ، وارتأ(17)المعجميـّ
أمر األفعال ) أكَل، وأخذ، وأمر( يعود إلى مرجع الخّفة، قال: "إال في األمر من األكل، واألخذ، واألمر خاصـــــــة ، 

 .(18)فإّن العرب اجتمعت على حذف الهمزتين معًا من أوامرها طلبًا للخّفة"
ــــ )باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب أّما ابن جّني، فقد عقد ب      ابًا لمسألة التخفيف وسمه بـ

، وأّكد أن ما أهمل من األبنية في االســــتعمال اللغوّي ال يعدو كونه فاقدًا لعنصــــر الخّفة، فبات (19)من االســــتخفاف"
ة، أو راكيب في بعض األصــول المتصــّور ثقياًل على األلســنة َفُأســقط، قال: "أّما إهمال ما أهمل مّما تحتمله قســمة الت

                                                           
  . 1981،1/181، 1، الكتاب، تح: عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان  (21)

 .  1/111سيبويه، الكتاب،  (11)

 . 1/117سيبويه، الكتاب،  (01)

 . 1/111سيبويه، الكتاب،  (11)

 .008، 1999أبو علي الفارسّي، الحسن بن أحمد، كتاب التكملة، تح : د.كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، لبنان،  (11)

 . 111أبو علي الفارسّي، كتاب التكملة،  (11)

 . 111أبو علي الفارسّي، كتاب التكملة،  (11)

أحمد ناجي القيسي، و د. حاتم صالح الضامن، و د. حسين  تورال،  مد بن سعيد، دقائق التصريف، تح :.د.مح القاسم بنأبو ابن المؤّدب،  (71)
 . 99، 1987مطبعة المجمع العلمي العراقي، 

 . 121ابن المؤّدب، دقائق التصريف،  (81)

 . 02/1، 1999، 1ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب، ط (91)
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، (20) س...": سص، وطلتقارب حروفه، نحو المسـتعملة، فأكثره متروك لالسـتثقال ... فمن ذلك ما رفض اسـتعماله
 (4 )سل بني إسرائيلويعّقب على حذف همزتي الوصـل والقطع من الفعل )سأل( في حال األمر في قوله تعالى: 

بَأّن عامل الخّفة كان مدعاة لذلك الحذف، قال: "وأصــــله: اســــأل، فلّما خففت الهمزة  (21)ســــلهم َأّيهم بذلك زعيمو 
 .(22)فحذفت وألقيت فتحتها على السين قبلها، اعتّد بها، فحذفت همزة الوصل مثلها لتحّرك الحرف بعدها"

ه قلــب على غي     ة التخفيف "وهــذا ُكلــّ ّنمــا هو ر قيــاس، وا  وحمــل الثمــانيني بــاب القلــب على غير قيــاس على علــّ
ذا كان الماضــي (23)طلٌب للتخفيف" ، وأّما اختيار الفتحة لمضــارع الفعل الثالثي، فلخفته على ألســنة العرب قال: "وا 

رب، َوَيْعلم؛ ألّن الثالثّي خّف على ألســنتهم، وكثر اســتعمالهم ثة أحرف فتحوا حرف المضــارعة، نحوعلى ثال : َيضــْ
 .(24)ا أخّف الحركات، وأكثرها في االستعمال"له، فاختاروا له الفتحة؛ ألّنه

وتخضــــــع مســــــألة تقديم صــــــيغة الثالثي المجّرد على غير الثالثي في التقســــــيم إلى عّلة التخفيف في نظر عبد     
ل القول فيها، إذ يقول: "ولّما كان المجّرد ينقســــم إلى ثالثّي،  القاهر الجرجاني، ولم يكتفِّ باإلشــــارة، بل ذهب يفصــــّ

ّدة التي تقتضـــــــــيهورباعّي، وخماســـــــــّي بدأ بالثالثّي؛ ألّنه األخّف واألك ا  ثر اســـــــــتعمااًل، َأّما َأّنه أخّف  فألّنه على العِّ
حكمة الوضــع، أال ترى أّن الحرف األول لالبتداء، وال يكون إال متحركًا، واألخير للوقف، ويســكن فيه، ويتحرك في 

االبتداء والوقف حد، و الوصــل، والحرف الثاني للفصــل بينهما لئاّل يلي االبتداء الوقف؛ ألّن المتجاورين كالشــيء الوا
متضــــــــــــادان، ففصـــــــــــــل بينهما، ولهذا لم ُيجزِّ البصـــــــــــــرّيون َترخيمه مطلقًا، وأجاز الكوفّيون ترخيمه إذا كان متحّرك 

 :حذف الهاء في نحو: "بٍّ من التخفيف، قال، ورأى َأّن ما أصـــاب األســـماء الثنائّية من حذف كان بســـب(25)الوســـط"
 .(26)شوهة"َفهة، وَسَنهة، و شفة، وسنة، وشاة تخفيفًا، أصلها: شَ 

ْربًا من      وعّد ابن يعيش الحذف القياســـــــــــي للواو في الفعل المثال إذا حّول من الماضـــــــــــي إلى المضـــــــــــارع ضـــــــــــَ
التخفيف، ويســـــتوى في ذلك الفعل الالزم والمتعدي، قال: "فما كان على ) َفَعل( فإّن مضـــــارعه في المتعدي، وغير 

ل( بالكســـــــر وت حذف منه الواو، نحو: َوَجَب َيجِّب، َوَوزَن َيزِّن، الالزم في ذلك والمتعدي ســــــــواء المتعدي على ) َيْفعِّ
يت (27)وذلـك ليجري البـاب على منهـاج واحـد في التخفيف بحـذف الواو" ، وجـاء تعليلـه الختيـار حروف الزيـادة ) َهوِّ

ّنما كانت هذه الحرو   ف هي المزيدة دون غيرها منالســــــــــــمان ( دون غيرها بّينًا، إذ أدار ذلك على عّلة التخفيف "وا 
 .(28)الحروف لخفتها، وقّلة الكلفة عند النطق بها"

                                                           
 . 1/11ابن جني، الخصائص،   (20)

 ( .12القلم : )  (10)
 . 0/181، 1991، 0ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب ، تح : حسن هنداوي ، دار القلم، دمشق، ط (00)
 .019، 1999، 1الرياض، طتصريف، تح : د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الثمانيني، عمر بن ثابت، شرح ال (10)

 .911الثمانيني، عمر بن ثابت، شرح التصريف،  (10)

 . 22، 9191، 9الجرجاني، عبد القاهر، المفتاح في الصرف، تح : د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (52)

 . 902الجرجاني ، المفتاح في الصرف ،  (62)

 . 29ابن يعيش ، موفق الدين، شرح الملوكي في التصريف، تح : د. فخر الّدين قباوة، المكتبة العربية بحلب،   (12)

 . 9/909ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،   (92)
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ف، يأّما ابن عصـفور فقد أدار مسـألة اإلبدال الصـوتّي على سهولة النطق، وتيسيره مّما يجري في مدار عّلة التخف 

وا ليســـــــــهل باء وبين الصــــــــاد والطاء، فقرّ : "والعّلة في اإلبدال كالعّلة في ) افتعل( من التباين الذي ذكرنا بين التقال
 :الّنطق، ومن ذلك قوله

لِّّ حـــــيٍّّ قـــــــد خـــــبـــــّط بـــــنـــــعـــــمـــــــة  وفـــــي كـــــــُ
 

 ( 29)َفُحّق لشــــــــــــــــــــأس من نـــــــداك َذنوب" 
   

 
وتوارت عّلة التخفيف في مصــــّنفه في غير موضــــع، مع تصــــريحه بعّلة التخفيف، قال في أثناء كالمه على وضــــع 

"فــأبــدلــت من الواو في قولهم: ) فم ( واألصــــــــــــــل ) فوه ( فحــذفــت الهــاء الميم في موضـــــــــــــع الواو في كلمــة ) فم ( 
 .(30)تخفيفًا"
ا ترك اإلعالل مع وجود موجـب اإلعالل، فـإّنه في نظر ابن مالك يعود إلى عّلة التخفيف مع َأنَّ األصـــــــــــــل      أمـّ

ــــــــــــ ) فصل في ترك اإل ستحّقه طلبًا عالل فيما يفي اإلعالل يخضع لهذه العّلة، فقد عقد فصاًل لهذه الغاية، وسمه بـ
ل ، وكان الثقل الحاصـــــــــــل بترك هذا اإلعالإعالل ما أُعّل طلب التخفيفللتخفيف( قال فيه: "لّما كان الباعث على 

، كما أّن توالي األمثال في اللســـان العربّي يشـــكل ثقاًل ؛ لذا تخففوا (31)أهون من غيره لســـكون ما قبل العّلة ترك..."
 .(32): تظنيت؛ ألَنه من الظّن"اء، نحوال، قال: "وقد خّففـوا هذا النوع بإبدال أحـد األمثال يمن هذه المسألة باإلبد

ر في ضــــــــــوء ع      ، وأجمل ذلك في قوله: " الغرض به ّلة التخفيفوذهب ابن إياز إلى أّن حدوث اإلدغام يفســــــــــّ
في  –عّلة التخفيـــــــــــــف، ولكّن هذه العّلة  ، والقول نفسه عند العينّي، إذ ارتأى أّن اإلدغام يدور في فلك(33)التخفيف"
ـــــــــره  ـــــــــح  –نظـ ـــــــــاب اإلعاللأوضـ : " لكّن المراد من اإلدغام الخّفة، والخّفة في اإلعالل أكثر من ، قال، وأكثرفي بـ

 .(34)الخّفة في اإلدغام"
ة، ومســــائل صــــرفيّ على أّن ما ذكر ســــالفًا نزر يســــير مّما تفيض به المدّونة الصــــرفّية عند القدامى، وأّن أبوابًا     

أخرى دقيقة في الفعل واالســـــم أجروها في ركاب عّلة التخفيف؛ إذ لحظوا كثرة دورانها فيما جاء في اللســـــان العربّي 
. 

                                                           
 . 1/111ابن عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في الّتصريف، تح : د. فخر الّدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  (90)

 . 1/191ابن عصفور، الممتع في الّتصريف،  (12)

 ابن مالك، محمد بن عبد هللا، إيجاز التعريف في علم التصـــــريف، تح : محمد المهدي عبد الحي ، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلســـــالمّية، (11)
 . 192، 0220، 1المدينة المنورة، ط

 . 88ابن مالك، إيجاز التعريف في علم التصريف،  (01)

، 0220، 1ابن إياز، الحســـــــين بن بدر، شـــــــرح التعريف بضـــــــرورّي التصـــــــريف، تح : د. هادي نهر، و د. هالل ناجي، دار الفكر، األردن، ط (11)
011 . 

 .17، 0227، 1تار، القاهرة، مصر، ط، تح : د. عبد الستار جواد، مؤسسة المخر الدين، شرح المراح في التصريفالعيني، بد (11)
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أّما التصــــــــــــريفيون المحدثون، فلم يخالفوا القدامى فيما ذهبوا إليه من أنظار تجاه هذه العّلة، بل ســــــــــــاروا على      
ع في بيان مظاهر هذه العّلة بمصطلحات لم سـمتهم، يرّددون ما جاء في الم دّونة التصـريفّية عند القدامى مع التوسـّ

يتوّفر عليهــا نظر القــدامى نظرًا إلفــادتهم من معطيــات الــّدرس الصـــــــــــــوتّي الحــديــث، وبيــان ذلــك مــا نطــالعــه في 
 المصّنفات التصريفّية الصوتّية عندهم.

ل مظهرًا من مظاهر التيســـــير في  النطق، إذ تحّقق االقتصـــــاد فالمخالفة الصـــــوتّية في نظر إبراهيم أنيس تشـــــكّ     
ر في هذا َأّن  في الجهد األدنى، فالصـــــوتان المتماثالن يجنح أحدهما إلى القلب لتســـــهيل عملّية النطق، قال: "والســـــّ
 الصــــــوتين المتماثلين يحتاجان إلى مجهود عضــــــلّي للنطق بهما في كلمة واحدة، ولتيســــــير هذا المجهود العضــــــليّ 

، أّما المظهر (35)يقلب أحد الصــوتين إلى تلك األصــوات التي ال تســتلزم مجهودًا عضــليًا كأصــوات اللين وأشــباهها"
اآلخر لعملّية التخفيف في نظره فيتمّثل فيما تحققه المماثلة الصــــوتّية من تيســــير وتســــهيل مّما يخّف على اللســــان، 

، صــــوتانّظلم( وهكذا تماثل الالمتجاوران تمام االّتحاد، وأصــــبح الفعل ) اقال: "ثم زاد التيســـير حين اّتحد الصــــوتان 
 .( 36)وهو أقصى ما يصل إليه التيسير في عملّية المماثلة"

والقول نفســــه عند عبد الصــــبور شــــاهين الذي ارتأى أّن قانون التيســــر والســــهولة له فاعلية في إحداث التخفيف     
لكثير من المســـائل الصـــرفّية، ومن ذلك أّنه يرى َأّن توالي ثالث ياءات عند المطلوب في النطق، وطّبق ذلك على ا

الّنســب يحدث ثقاًل في النطق؛ لذا فإّن مطلب الخّفة يرمي إلى قلب الياء األصــلية واوًا لتحقيق االقتصــاد في الجهد 
د هذه حال، فإذا كان وجو  األقل "والشـــرط الثاني َأّن الّنســـب ال يســـتســـاغ معه اجتماع ثالث ياءات متواليات في أيّ 

الياءات الثالثة الزمًا وجب قلب أوالها وهي الياء األصـــــلّية واوًا على ســـــبيل المغايرة، ولتوفير نوع من التيســـــير في 
 .(37)نطق المنسوب"

، إذ يرى أّن قـانون الجهد األقل له فاعليته في حذف الهمزة من لطيـب البّكوشويجري في الفلـك نفســـــــــــــه نظر ا    
إِّْن جرى ذلك في مـــــــدار القياس، أو جـــــــاء علـــــــى غير قياس، يقـــــــول: " ومن ناحية أخرى فإّن األفعال التي  الكلمة

تســــقط همزتها محدودة العدد كثيرة االســــتعمال، مثل: ُمْر، ُكْل، ُخْذ، وما كُثر اســــتعماله ينزع إلى الخّفة بحكم الميل 
ي األفعال المضـــــارعة للفعل المثالّي ُيَعّد ضـــــربًا من التخفيف ، كما أّن ســـــقوط الواو والياء ف(38)إلى المجهود األدن"

نطق إلى سـبب رئيسي، هو ثقل ال –كما يظهر من الجدول  –"حاالت سـقوط الواو والياء في األفعال العربّية ترجع 
ة بعد الواو ر بالواو والياء إذا ُأتبعا بحركة من جنســـهما ) ضـــّمة بعد الواو أو كســـرة بعد الياء ( أو بعيدة عنهما ) كســـ

 .(39)أو ضّمة بعد الياء...("

                                                           
 . 011، 1979، 1أنيس، إبراهيم، األصوات اللغوّية، مكتبة األنجلو المصرّية،ط (11)

 . 011أنيس، األصوات اللغوّية،  (11)

 . 112، 1982شاهين، عبد الصبور، المنهج الصوتّي للبنية العربّية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  (71)

 . 111، 1990، 1لطيب، التصريف العربّي من خالل علم األصوات الحديث، طالبكوش، ا (81)

 . 69البكوش، التصريف العربي،  (91)
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أّما أحمد مختار، فقد وقف على تحرير القوانين الصـــوتّية وتطبيقاتها في اللســـان العربّي، يقول في أثناء بســـطه     
للمماثلة الكاملة: " تميل اللغة العربّية إلى اإلدغام حين يتوالى صــــوتان متماثالن ســــواء في كلمة واحدة أو كلمتين، 

ــــــــــــــــــد عن طريق تجنب إذ ا كان الصـــــوت األّول مشـــــكال بالســـــكون والثاني محركًا، وذلك لتحقيق حدٍّ أدنى من الجهـ
 .(40)الحركات النطقّية التي يمكن االستغناء عنها"

         وقال في مســـــــألة القلب المكانّي: "وقد يقع القلب بغية التيســـــــير وتحقيق نوع من االنســـــــجام الصـــــــوتّي، كما في     
 .(41)التي قلبت إلى )طسم( حّتى ال يفصل بين الطاء والسين ) وهما متقاربا المخرج ( بالميم" )طمس(

ويجري على هذا الســـمت رمضـــان عبد التواب في معظم مصـــّنفاته، جاء في أثناء بســـطه للقوانين الصـــوتّية أّن     
ور اللغوي تعّرض ، ففي كتابه التطلةلســان الناطق دون العبث بالدال مســألة التخفيف ترتبط بالتيســير والســهولة على

لمســــألة الخّفة من خالل بســــطه لمظاهر التطور اللغوّي وعلله وقوانينه، ففي نطاق قانون الســــهولة والتيســــير يقول: 
"تميل العربّية في تطورها نحو الســـــهولة والتيســـــير، فتحاول التخّلص من األصـــــوات العســـــيرة وتســـــتبدل بها أصـــــواتًا 

دًا عضـــــــــــــليــًا كبيرًا، كمــا أّنهــا تحــاول أن تتفــادى تلــك التفريعــات المعقــدة واألنظمــة المختلفــة أخرى ال تتطلــب مجهو 
ة ال تعتمـد طريقـًا واحـدًا في التخّلص من توالي األمثـال بل ثّمة مظاهر أخرى (42)للظـاهرة الواحـدة" ، ويرى َأّن العربيـّ

ة إلى التخّلص من توالي   األمثـال في أبنيتهـا عن طريق آخر إلى جـانب طريقكـالحـذف مثاًل، يقول: "وتميـل العربيـّ
المخالفة الصـوتّية، ووضـع العازل بين األصوات، وذلك هو طريق الحذف، ومن أمثلة ذلك فيها: صيغ ) تفّعل ( و 

 .(43)) تفاعل ( و ) تفعلل ( مـع تاء المضارعة مثل تتقدم وتتقاتل وتتبختر فالكثير في العربّية االكتفاء بتاء واحدة"
وقد بدا األمر واضــــــحًا في نظر الشــــــايب من َأّن عمل القوانين الصــــــوتّية تهدف إلى تحقيق عنصــــــر التيســــــير     

والســهولة، قال: "كما أّن التخّلص من أحد المثلين المتتابعين أو الفصــل بينهما، أو إبدال أحدهما، كّل ذلك الغرض 
، وال خالف إذًا في َأّن الغاية من عمــــــــــــــــل القوانين منه لتحقيق أقصـــى درجة ممكنة من الخّفة والســـهولة في النطق

 .(44)الصوتيـة هي تيسير النطق وتسهيله"
وبّين أحمد حســـن كحيل َأّن دوران االســـم الثالثي في لســـان العرب جاء أكثر من غير الثالثي، وذلك راجع إلى     

ب حجز حشوه لخفته بقّلة حروفه والعتداله بسبخّفة الثالثي "ولهذا كان الثالثّي أكثر اسـتعمااًل ودورانًا على األلسـنة 
 .(45)بين فائه والمه، ويليه الّرباعي في الخّفة واالستعمال"

ومّمن مّس مظاهر التخفيف في المسـتوى الصـوتّي مّسًا خفيفًا النشرتّي، إْذ وقف على التخفيف بمسلك التسكين     
 .(46)لتخفيف في بناء الجملة، والتخفيف في األسلوبوالحذف لغير إعالل، والقلب المكاني ثم انتقل إلى بيان ا

                                                           
 . 791، 9119عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوّي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  (02)

 . 719عمر، دراسة الصوت اللغوّي،  (92)

 . 21، 9197، 9) مظاهره وعلله وقوانينه ( ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط عبد التواب، رمضان، التطور اللغويّ  (22)

 . 11عبد التواب، التطور اللغوّي ) مظاهره وعلله وقوانينه (،  (11)

 . 11، 0221الشايب، فوزي حسن، أثر القوانين الصوتّية في بناء الكلمة العربّية ، عالم الكتب الحديث ، إربد، األردن،  (11)

 . 18، 1980، 7ل، أحمد حسن، التبيان في تصريف األسماء، دار  البيان العربي ، طكحي (11)

 . 1، د. ط ، 1981النشرتّي، حمزة عبد هللا، من مظاهر التخفيف في اللسان العربّي،  (11)
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ة اإلدغــام ، قــال: " إّن تحقيق ظــاهرة اإلدغــام في      ويعّبر عبــد القــادر عبــد الجليــل بلفظ التخفيف في بيــان علــّ
، ويرى أمين الســـيد (47)المســتوى الصـــوتّي ذو غرض قصــدّي مســـاره التخفيف، والتيســير في عملية اإلجراء النطقي"

جري من حذف قياســــي للهمزة للفعل المثال عند نقله إلى المضــــارع هو ضــــرب من التخفيف "ثم حذفوا هذه أّن ما ي
 .(48)الهمزة من حروف المضارعة األخرى طلبًا للتخفيف"

أّما عفيفي في رسـالته العلمّية الموسوسة بــــــــــــــ ) ظاهرة التخفيف في الّنحو العربّي( فقد عقد فصاًل للتخفيف في     
ّصرفي، ذهب فيه إلى أّن التخفيف ظاهرة لغوّية عاّمة، تأتي على المستويات اللغوّية جميعًا، فقد عرض المسـتوى ال

ل بمناقشــة  غِّ للتخفيف وأصــل القاعدة، والتخفيف وأصــل الوضــع، والتخفيف واإلبدال، والتخفيف والحذف إاّل َأّنه قد شــُ
رفي والصــوتّي، وو  ســيرات قف عليها طوياًل، مفّندًا ما ذهب إليه من تفآراء عبد الصــبور شــاهين في المســتويين الصــّ

 .(49)مقطعّية ُتَصاب بها بنية الكلمة
ــــــــــــل الخّفة "فكثيرًا ما يكون      وذهب الحلواني إلى َأّن التبدالت الصوتية الجاريـــــــــــــة في بنية الكلمة تأتي طلبًا لعامـ

في المخرج  يفه باســـــــتبدال أحدهما حرفًا مخالفاً الثقل في الكلمة ناجمًا عن تماثل حرفين متجاورين وحينئذٍّ يكون تخف
ـــــذ، وُمْر " ولكّنهم حذفــــــوا لحذف الهمزة من األفعال األمرّية، وقال في مدار تفسيره (50)والطبيعة الصوتّية" : ُكْل، وُخـ

 .(51)الهمزة الساكنـة التي هي فاء الفعل تخفيفًا"
ـــــ) ظاهرة وبدا التخفيف مسّوغًا من مسّوغات ظاهرة الّشذوذ في      لشذوذ في اَنَظر الرفايعة في رسالته الموسومة بـ

رف العربيّ  ( إذ أخضــــــع بعض المســــــائل الصــــــرفية إلى عّلة التخفيف، قال: "لم يتناَس اللغوّيون من 1225، الصــــــّ
نحوّيين وتصـــــــــــريفّيين ظاهرة التخفيف في تفســـــــــــير بعض المســـــــــــائل اللغوّية التي خرجت على مقتضــــــــــــى الظاهر 

لفظ الثقيل تمّجه األســـــــماع ، وتنفر منه، وأّما الخّفة فتطمئن إلهيا وتســـــــتأثرها .... وللتخفيف أثٌر بّين اللغوّي.... فال
 .(52)في كثير من المسائل الشاّذة"

، عّمن ســبقه تّية ( فلم تختلف، دراســة صــرفّية صــو العربّية أّما دراســة عبد هللا محّمد ) ظاهرة التخفيف في اللغة    
لى والحذف القياســـّي وغير القياســـي ع –على حّد تســـميته له  –إذ أدار مســـألة التقاء الســـاكنين، واإلبدال اإلعاللي 

 .(53)عّلة التخفيف
إذ عّد التخفيف مســّوغًا  (54)وسـار في ركاب َمْن ســبقه الشـهرّي في بحثه الموســوم بــــــــــــــ ) األصـول المرفوضــة (    

تي  ئل الصــــــوتّية والصــــــرفّية، ويطالعنا ربيح عّمار بَنَظر عاّم لعلة التخفيف الصــــــرفّيًا مقبواًل؛ لتفســــــير بعض المســــــا
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تســـــتدعيها أّية لغة في العالم، وأّن العربّية تجنح كغيرها من اللغات إلى االقتصـــــاد في األداء النطقي؛ لذا فإّن كثيرًا 
خيص ما لى التخفيف والتيســــير والتلمن المســــائل الصــــوتّية تحمل على عّلة التخفيف "إّن منهج كّل لغة هو الميل إ

أمكن من األصــــوات المتنافرة، ولذلك كانت بنية الكلمة في العربّية تقوم على أســــاس وهو الخّفة في النطق والجمال 
 .(55)في السمع"

ة التخفيف، وفيهــا برز المعيــار الفيزيـائّي القــائم      وال نعــدم َأْن نجــد دراســـــــــــــة تنهض بــالتطبيق العلمّي والعملّي لعلـّ
على تحديد زمن الترّدد، والترديد، والطاقة والضــــــــغط؛ لبيان مدى االنســــــــجام بين الوصــــــــف والتحليل، ومســــــــتخلص 

ُبل  التخفيف في اللغة، فالتعبير الذي يطرأ الدراســـــة "تبين من مفهوم اإلعالل في الماضـــــي والحاضـــــر،  َأّنه من ســـــُ
ُعب، وما اســـتخّف لفظه بما  على أصـــوات العّلة في مفردات العربّية وجه من وجوه اســـتبدال ما ســـهل نطقه بما صـــَ

 .(56)ثقل " 
 :وبعد
ة الحديثة عن صـــــرفيّ فهذا قبس يســـــير من أنظار القدامى والمحدثين تجاه عّلة التخفيف، إذ لم تختلف المدّونة ال    

المدّونة الصــــرفّية القديمة، فذهب المحدثون يبنون على النظر الصــــرفّي الذي ســــبقهم؛ أَلّن مناط التخفيف يقود إلى 
التيســــــير في المجال النطقّي، وتســــــهيله دون أن تتأثر داللة الكلمة بمجريات التغييرات الصــــــوتّية الحادثة على بنية 

عوا نطاق الشــرح والتفصــيل لعّلة التخفيف بما أدرجوه من قوانين صــوتّية تمّثلوها في الكلمة، إاّل َأّن المحدثين ق د وســّ
حال التطبيق على المســـــــــــــائل الصـــــــــــــرفّية، ولهم أنظارهم في بعض المســـــــــــــائل الصـــــــــــــوتّية التي خالفوا فيها أنظار 

 التصريفيين القدامى على نحو ما يطالعنا في بسط مظاهر عّلة التخفيف .
 وكثرة االستعمالعّلة التخفيف 

ومّما يلفت النظر أّن ثّمة عالقة طردّية بين عّلة التخفيف وكثرة االستعمال، على نحو ما نطالعه في المدّونة     
الصرفّية، قديمها وحديثها، إذ إّن بين عّلة التخفيف وكثرة استعمال الكلمة ارتباطا وثيقًا، إذ تتعرض بنية الكلمة إلى 

 ، وعلى وجه الخصوص إْن كان التغيير يلحقرى استعمالها في اللسانج كثير من التغييرات الحادثة عليها إذا
ثناء ، فعّلة التخفيف تسير حيث سارت كثرة الكالم، يقول سيبويه في أدون َأْن يغّير في مسار داللتها أصوات الكلمة

ْدس(، و  نما أصلها ) سِّ ّت ( وا  ّنما دعاهم إكالمه على التغييرات الجارية على كلمة ) سّت (: " فمن ذلك ) سِّ لى ا 
، وقال في موطن (57)ذلك حيث كانت مما كثر استعماله في كالمهم، وأّن السين مضاعفة، وليس بينهما حاجز قوّي"

 .(58)آخر: " والم المعرفة تدغم في ثالثة عشر حرفًا ال يجوز فيها معهّن إاّل اإلدغام لكثرة الم المعرفة في الكالم"
ثر ، أو حذِّف في كلمات كة وما اعتراها من قلب، فالهمز يكون عرضة للتغييراله في الكالم فما كثر استعم    

 ، فالفعل ) رأى ( عند التحويل إلىسّية الحذف أو عدمهاستعمالها آذن بسيرورة التخفيف بقطع النظر عن قيا
رك همزه من المضارع أو األمر يختزل منه الهمز، ومثله في األمر ) أخذ، وأكل، وأمر( ، قال ابن المؤدب: " فت

                                                           
 . 0227ة والقوانين الصوتّية، مجلة العلوم اإلنسانّية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي عّمار، ربيح ، بنية الكلمة العربيّ  (11)

  1، 0212الّسعد، عبد المهدي كايد ، التخفيف في  العربّية الفصيحة بين الوصف النطقي والتحليل الفيزيائّي، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك،  (11)

 . 1/181سيبويه، الكتاب،  (71)

 . 1/117يه، الكتاب، سيبو  (81)
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، ومثل ذلك قول ابن مالك: "ومن الحذف الالزم غير (59)غابره طلبًا للخفة واستئناسًا به لكثرة مجراه في الكالم"
، وهذه المسألة أكبر (60)المقّيس عليه حذف فاءات )خذ ( و ) ُكل ( و ) ُمْر (... ولكّنها خففت لكثرة االستعمال"

 القديمة.من أن يحاط بها في المدّونة الصرفّية 
أّما المدّونة الصرفّية الحديثة، فقد توّسعت في بسط العالقة بين عّلة التخفيف وكثرة االستعمال، إذ أداروا ذلك     

على نظرية وسموها بنظرية الشيوع، "وتقّرر هذه النظّرية أّن األصوات التي يشيع تداولها في االستعمال تكون أكثر 
ل البكوش: " كثرة التغّير مرتبطة بكثرة االستعمال؛ لذلك نجد تغيرات غير مطردة ، وقا(61)تعرضًا للتطور من غيرها"

، وأّكد هذا النظر من أّن كثرة االستعمال تستوجب (62)بصفة قياسّية مثل حذف الهمزة في ُخْذ، ُكل، ُمر، يرى، َيسل"
ْل، ثيرة االستعمال مثل: ُمْر، كُ عّلة التخفيف" ومن ناحية أخرى، فإّن األفعال التي تسقط همزتها محدودة العدد ك

 .(63)ُخْذ، وما كثر استعماله ينزع إلى الخّفة بحكم الميل إلى المجهود األدنى"
ومّما دار في هذا الفلك ما ذهب إليه أحمد مختار من َأّن الكلمات التي يكثر استعمالها ويتردد تخضع أصواتها     

وم تتعرض : "والكلمات الكثيرة التردد في كّل يالتردد النسبّي قوله قانون لسلطان التغيير، جاء في أثناء كالمه على 
 .(64)لتأثيرات صوتّية أكثر من كلمة نادرة أو كلمة أدبّية، أو كلمة خاصة"

 
 مظاهر عّلة الخّفة

  الفصل بالزيادة -1

، فأخذوا دثينومحبال التصريفيين من قدامى إّن مسألة الثقل بتتابع المقاطع المتماثلة في بنية الكلمة شغل     
يتتبعون الطرائق المختلفة التي لجأ إليها اللسان العربّي للتخفيف من حّدة الثقل؛ ألّن األصوات المتقاربة في بنية 
الكلمة تحدث ثقاًل، وَأّن المباعدة بين األصوات تستأثر بمدرج الخّفة " فبناء الكلمة من أصوات متقاربة في مخارجها 

؛ لذا فإّن أصحاب النظر البالغي وسموا (65)جوجة تكرهها النفس، وال تكاد تستسيغها ..."يجعلها كّزة ثقيلة، ومم
، فإذا توالت األمثال مال اللسان العربّي إلى إحداث (66)الكلمة المتقاربة أصواتها من مخرج واحد بعدم الفصاحة

لقدامى قد ، على أّن ااطع المتماثلةّد بالفصل بين المقالتخفيف بالزيادة بأحد حروف الزيادة، وال سّيما حروف الم
ّنما كانت هذه الحروف  نّبهوا على سبب حصر حروف الزيادة في عبارة )هويت السمان( لخفتها، قال ابن يعيش: "وا 

ّد واللين زيادة حروف الم، وقّلة الكلفة عند النطق بها... وأصل حروف اليدة دون غيرها من الحروف لخّفتهاهي المز 
 .(67)والياء، واأللف، وذلك ألَّنها أخّف الحروف إذ كانت أوسعها مخرجًا" : الواو،التي هي

                                                           
 . 101ابن المؤدب، دقائق التصريف،  (91)

 . 191ابن مالك، إيجاز التعريف في علم التصريف،  (21)
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ق : "وليست المخالفة هي الطريتخفيف، قال رمضان عبد التوابلذا كان الفصل بالزيادة مظهرًا من مظاهر ال    
غة فاصاًل بين شئ اللالوحيد في اللغات للفرار من ثقل اجتماع األصوات المتماثلة أو المتقاربة في الكلمة. فقد ُتن

، ومّما يطالعنا في هذا المدار َأّن اللسان العربّي أدرج ) ألف( الفصل بين (68)الصوتين يخّفف من ثقل اجتماعهما"
دخل األلف أنون الّنسوة، ونون التوكيد الثقيلة في توكيد الفعل المضارع المسند إلى نون الّنسوة، قال العيني: "

يد، فإّنهما ، ونونا التأكالمؤّنث ) ليضربنانِّ ( ليفصل بين النونات، وهي نون جماعة : أدخل األلف فيالفاصلة أي
: "كما هو الحال في وهذا ما أكّده رمضان في قوله، (69)نونان، ساكنة ومتحركة وذلك فرارًا من اجتماع النونات"

، وهذه األلف كيدن الّنسوة، ونون التو ين نو توكيد الفعل المسند إلى نون الّنسوة، إذ تزيد اللغة العربّية فيه ألف مّد، ب
 .(70)يسميها الصرفّيون األلف الفارقة"

ض العرب : "عند بعبعض العرب، قال العينيومثل ذلك الفصل باأللف بين الهمزتين، وهـذا بّين في ألسنة     
 ألٌف ليكون فاصاًل بينهما نحو قول الشاعر: –أي يدخل بين الهمزتين  –تقحم بينهما 
 ظبيَة الَوعساءِّ بين جالجل فيا
 

 (71)وبين النَّقا آأنت أم أّم سالم" 
 

ومثل هذا ما جاء من اإلبقاء على الياء في صيغة ) فعيلة ( عند الّنسب إذا كانت معتّلة  العين أو مضاعفة، إذ 
 بين لتكون فاصالً مقتضى القياس أن تحذف الياء من هذه الصيغة، إاّل أّن توالي األمثال آذن باإلبقاء عليها 

المتماثلين الثقيلين؛ لذا آثر اللسان العربّي الفصل بالياء بين المضاعفين لتحقيق االقتصاد في المجهود النطقّي، 
وبذا دفعت عّلة التخفيف  القياس لعدم تأثر الجانب الداللّي باإلبقاء أو الحذف للياء، جاء في كتاب التكملة في 

فعيلة " فإن كانت العين معتّلة، أو مضاعفة لم يحذفوا هذه الياء، قالوا: في بني حويزة  أثناء الكالم على الّنسب إلى
 . (72): حويزّي، وفي شديدة: شديدّي كراهة اجتماع المثلين لو ُحذفت الياء"

 
 الحذف  -2
ُيعّد هذا المظهر فاشيًا في اللسان العربّي، وقد استأثر بحظ وافرٍّ من دائرة عّلة التخفيف، إذ لم يقتصر على     

حذف وحدة صوتّية واحدة بل يتجاوز ذلك، ورّبما أبقى على وحدة صوتّية واحدة دون ضياع الداللة، فليس مقتصرًا 
ة الكلمة  دون أن يكون متسّلطًا على موقع صوتّي محّدد في ، فهو آخذ ببنيى فاء الكلمة دون العين أو الالمعل

جذر الكلمة، ولكّن هذا لم يمنع من أن يكون له وجه قياسّي في كثير من المسائل، وال غرو َأْن يخالف هذه القياسّية 
سائل حذف مفي بعض المسائل التصريفّية لتحقيق االقتصاد في المجهود النطقّي أكثر فأكثر، وهذا ما سيطالعنا في 

الهمزة، وأصوات المّد، واألصوات المتماثلة، وقد يستغني عن أبنية ثقيلة دون التعويض عنها، وقد يستغني ويعّوض 

                                                           
 . 966،  من مظاهر التخفيف في اللسان العربي،  22عبد التواب، التطور اللغوّي،  (96)
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ببنية أخرى أيسر، وقد تختزل وحدة صوتّية من غير حروف المّد على نحو ما يطالعنا في تصغير األسماء الخماسّية 
 والسداسّية .

ل( ولعل أّول صورة من صور      لفظة ُدئل  إاّل في –الحذف تطالعنا في االستغناء عن الصيغتين ) فُِّعل( و ) ُفعِّ
في باب االسم الثالثي المجّرد؛ ألّن صعوبة االنتقال من كسر إلى ضم، ومن ضم إلى كسر قادت اللسان العربي  –

ل( غير موجودين"لما فيها من الثقلإلى استبعادها  : " وليس في بن يعيش،  قال ا(73)، فالبناءان " )فُِّعل( و)ُفعِّ
ل ( إاّل )ُدئل( اسم قبيلة أبي األسود، والمعارف غير معّول عليها في األبنية؛ ألّنه يجوز أن يسّمى  األسماء ) ُفعِّ

: "وليس في الكالم )فُِّعل( كأّنهم كرهوا الخروج من الكسر وقال في موطن آخر ،(74)الرجل باالسم والفعل والحرف"
 .  (75)الضم الذي هو أثقل منه" الذي هو ثقيل إلى

ولعّل في عّلة التخفيف ما يفّسر لنا دوران ستة أبنية في فلك االسم الخماسّي، واالستغناء عن بقية األبنية     
ا أقل األبنية في ، إاّل أّنهاألبنية أن تزيد على خمسين ومائة: " كان ينبغي لهذه ذف نظرًا لثقلها، يقول الحلوانيّ بالح

إيثار العرب الخّفة في النطق، والنفور من ثقيل الكلمات، وعلى هذا لم  –كما قدمنا  –العربّية، وعّلة هذا األسماء 
 . (76)يبق منها إاّل أربعة أبنية اّتفق عليها اللغوّيون، وزاد بعضهم بناَءين آخرين " 

، ورّبما حذفوا (77)لثقله أصلّيًا" ومثل هذا استغناؤهم عن الفعل الخماسّي دون تعويض " إذ ال خماسّي في الفعل    
الفعل المطاوع لثقله، واستبدلوا به فعاًل آخر يؤّدي معناه، وحّق الفعلين في باب المطاوعة أن يكونا من جنس واحد 

: أن يدّل أحد الفعلين على تأثير، ويدّل والمطاوعة هي" ما ذهب إليه الحلوانّي بالقول:في جذرهما، ويعّزز ذلك 
اآلخر على قبول فاعله لذلك التأثير... ويبدو لك من هذه األمثلة َأّن الفعلين في المطاوعة متالقيان في األصول، 

طردته فذهب،  :العرب يقولون إاّل أّننا في بعض األحيان نجد اللغة تستغني عن أحد الفعلين بما يرادفه من ذلك أّن 
ته فأخذ، فالفعل ذهب حّل محّل الفعل المطاوع : انطرد أو اّطرد، والفعل )أخذ( أيضًا حّل محّل الفعل وأعطي

)انعطى( أو )عطا(، وليس لهذه الظاهرة غير إيثار الخّفة، فإّن العرب وجدوا )ذهب( و )أخذ( أيسر عليهم من 
 . (78)الفعلين القياسّيين، ويؤّديان المعنى نفسه، فاستغنوا بهما عنهما"

ومن صور الحذف بقصد التخفيف والسهولة ما وقع للهمزة من حذف أو إبدال، وقد استأثرت هذه الصورة     
هم ارتأوا أّن صوت ؛ ألنّ ط والتفصيل في المدّونة الصرفّيةبأنظار التصريفيين القدامى والمحدثين، إذ ُخّصت بالبس

 ـربّية، وال سّيما الحجـازّية، قد مالت إلى تسهيل الهمـزةالهمزة صوت عسير في النطق؛ لذا فإّن بعض القبائل الع
بالحذف أو االستبدال، قال أبو علي الفارسّي: "الهمزة حرف يخرج من أقصى الحلق، وهي أدخل الحروف في 
الحلق، فلّما كانت كذلك استثقل أهل التخفيف إخراجها من حيث كانت  كالتهّوع ، فخّففوها، وتخفيفها ال يخلو من 

 .(79)يجعل بين بين، أو بأن تقلب، أو بأن تحذف" أن
                                                           

 . 12الجرجاني، المفتاح في الصرف،  (17)
 . 01ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،  (17)

 . 01ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،  (17)

 . 81الحلواني، المغني الجديد في علم الصرف،  (17)

 . 07الجرجاني، المفتاح في الصرف،  (77)

 . 171الحلواني، المغني الجديد في علم الصرف،  (87)

 . 008أبو علّي الفارسي، التكملة،  (97)
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وقد وقف عليها الدرس الصوتّي الحديث طوياًل، وأدرج لها تفصياًل في قانون التيسير والسهولة، وأّن اختزالها     
ز( في : ظاهرة ) الهم" ومّما ينطبق عليه هذا القانون  :التخفيف، يقول رمضان عبد التواب ُيَعّد صورة من صور

م ، وعلى األخّص قبائل الحجاز، كما تخّلصت منها معظعض القبائل القديمة التخّلص منهاة العربّية، ومحاولة باللغ
ثم  ؛ ألّنه يتّم بانحباس الهواء خلف األوتار الصوتّية،ديثة، وصوت الهمز صوت عسير النطقاللهجات العربّية الح

 . (80)عضلّي كبير"انفراج هذه األوتار فجأة، وهذه عملّية تحتاج إلى جهد 
والحذف الذي ذكرته المدّونة التصريفّية قديمها وحديثها يجري في مدار تتابع همزتين مّما يستدعي ثقاًل فـي     

النطق، ومثاله البّين الذي وقفـت عليه المدّونة الصرفّية هـو إسناد صيغة )َأْفَعَل( فـي الماضي إلى ضمير المتكّلم 
ـل، فالفعل ) َأْحسـَن ( و ) أكرم ( عند التحويل إلى المضارع، واإلسناد إلى ضمير المتكلم فـي المضارع فيتوّلد الثق

تصبح صورتهما المفترضة ) ُأ أكرم ( و)ُأ أحسن ( لذا عمدت العربّية إلى حذف أحد المقطعين لتحقيق االقتصاد 
ة استثقااًل له )ُأأكرم( فحذفوا الهمزة الثاني: ُأكرم، وأص: " كما أّنهم قالوافي الجهد النطقي وتيسيره، قال ابن عصفور

 : " األصل فيه ) ُأأكرم( فتوالى فيه مقطعان متماثالن وقد عرفنا من قبل أنّ قال عبد التواب ،(81)الجتماع همزتين"
ثقل ؛ لذا فإّن ال(82)، فتحذف أحد المقطعين المتماثلين، وبذلك يصبح الفعل )ُأكرم( " العربّية تفّر من توالي األمثال

( في ْفعل( عند التحويل إلى )ُيْفعلوحده مسؤول عن التخّلص من أحد المقطعين المتتابعين، أّما حذف الهمزة من )أَ 
، إذ لم يختلف نظر المحدثين عن نظر القدامى في هذه ن باب طرد الباب على وتيرة واحدةالمضارع، فهو م

 : يؤكرم مثل يدحرج، فحذفت الهمزة الجتماع الهمزتين، إذا قال المتكّلم ة، جاء في كتاب التكملة " واألصلالمسأل
، وعّززت المدّونة الصرفّية الحديثة ما ذهب إليه التصريفّيون (83))أنا أفعل(، وأتبع سائر حروف المضارعة الهمزة "

اب على وتيرة ة طردًا للبالقدامى في هذا النظر، يقول عبد التواب: "ُثّم تقاس باقي صيغ المضارعة على هذه الصيغ
، وقال الشايب: "أّما نكرم ويكرم، وهنا توقف قانون االقتصاد في الجهد، فجاء دور القياس الذي عّمم هذا (84)واحدة"

الحذف على جميع الصيغ طردًا للباب على وتيرة واحدة وذلك في نكرم... فالقانون الصوتّي أثر في بعض األمثلـة 
 .(85)قياس"اللغوّية، ثم جاء دور ال

ُكْل،  :فقالوا ويطالعنا الحذف غير القياسّي للهمزة في األفعال األمرية لِّ ) أكَل، وأخذ، وأمر، ورأى، وسأل (    
قل، جاء في جهد األ( و )َيسل( بقصد التخفيف والميل إلى االقتصاد في ال( وفي المضارع )يرى وُخْذ، َوَره، وَسلْ 
، وذاك مرئّي، شّذ " وحرف منه نادر وهو ر دقائق التصريف أى يرى رؤية العين، ورؤيا المنام، َوَرْأيًا بالقلب فهو راءٍّ

، وقال ابن مالك : " ومن الحذف (86)عن أصحابه فترك همزه من غابره طلبًا للخّفة واستئناسًا لكثرة مجراه في الكالم"

                                                           
 . 17عبد التواب، التطور اللغوّي ،  (28)

 . 19، والسيد، في علم الصرف، 191ابن مالك، إيجاز التعريف،  . وانظر: 0/101ابن عصفور، الممتع في التصريف، (18)

 . 122. وانظر : الشايب، أثر القوانين الصوتّية في بنية الكلمة العربّية،  72عبد التواب ، التطور اللغوّي،  (08)

 . 122، المفتاح في الصرف، ، والجرجاني181. وانظر : الثمانيني، شرح التصريف،  101أبو علّي الفارسّي، كتاب التكملة،  (18)

 . 72عبد التواب، التطور اللغوّي،  (18)

 . 122الشايب، أثر القوانين الصوتّية ،  (18)

 . 0/102، وانظر : ابن عصفور ، الممتع في التصريف، 101ابن المؤدب، دقائق التصريف،  (18)
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وأؤكل، واألمر ولكنها خففت لكثرة الالزم غير المقيس عليه حذف فاءات )ُخذ( و )ُكْل( و )ُمْر(، واألصل: أؤخذ، 
 . (87)االستعمال"

ولم تختلف أنظار المحدثين عن القدامى في هذه المسألة، إذ ذهبوا إلى أّن الحذف في هذه األفعال وّلد التخفيف      
، ةفي نطقها، قال البكـوش: " لكن األفعـال التي يكثر استعمالها مثل )سأل( تخّف على األلسن فتسقط منها الهمز 

لذلك نجد إلى جانب الصيغ القياسّية صيغًا خالية من الهمزة ) َيَسْل، لم َيَسْل ( في األمر: ) َسْل ( لكن هذا ال 
 .(88)يحدث إاّل في األفعال الكثيرة االستعمال مثل سأل و رأى"

لقاء حركتها على الفاء وذلك في األفعا     لت،  ل )أَحْسُت،ومّما يلحـق بمسألة توالي األمثال حذفهم للعين وا  وظِّ
ذا كان في موضع يحتملون فيه التضعيف لكراهية التحويل، حذفوا؛ ألّنه، قال سيبويهومْست(  يلتقي ساكنان ال : " وا 

ْسُت حذفوا وأومثل ذلك قولهم ْلت، َومِّ ْفُت وليس هذا النحو إاّل شاذًا"لقوا الحركة على الفاء كما قالوا: ظِّ ،  (89): خِّ
" وقد شّذ العرب في شيء من ذلك فحذفوا المثلين تخفيفًا لّما تعّذر التخفيف باإلدغام تصريفوجاء في الممتع في ال

والذي يحفظ من ذلك: َأحسُت، وظلت، ومسُت وسبب ذلك أّنه لّما ُكره اجتماع المثلين فيها حـذف األّول منهـا تشبيهًا 
التواب: " ومن الحذف لكراهة توالي األمثال قولهم : ، والقـول نفسه فـي أنظار المحـدثين، قال عبد (90)بالمعتل العين

 .( 91)ظنت وظلت في لغة بني سليم"
    ومن مواقع توالي األمثال التي تخّلصت منها العربّية بطريق الحذف التقاء ) تاء ( ) تفّعل( و)تفاعل ( و     

ربية إلى ال عبد التواب: "وتميل الع: تتلّظى، فبالتخفيف تحّول إلى ) تلّظى ( ق) تفعلل( مع تاء المضارعة، نحو
لى جانب طريق المخالفة الصوتّية، ووضع العازل بين  التخّلص من توالي األمثال في أبنيتها عن طريق آخر وا 

 ة: صيغ )تفّعل( و )تفاعل( و )تفعلل( مع تاء المضارعـفيهااألصوات وذلك هو طريق الحذف، ومن أمثلة ذلك 
 . (92)فالكثير في العربّية االكتفاء بتاء واحدة"تتقاتل وتتبختر مثل تتقّدم و 

ومثل هذا إلحاق ) ا ت ( في باب جمع المؤّنث السالم، إذ تحذف التاء من المفردات المنتهية بالتاء عند إلصاق     
ت العربّية ؛ لذا لجأالكلمة ) ا ت ( لتوالي األمثال وبينهما حاجز غير حصين مّما يترتب عليه حدوث ثقل في نطق

 لى الحذف بقصد التخفيف .إ
ومّما يجـري في هـذا المدار حذف التاء مـن المفردة عند الّنسب؛ ألّنهـا تتسّبب فـي تشكيـل ثقل عند التقائهـا باليـاء     

 .(93)المشّددة " ومثل ذلك طريـق النسبة إلى ما فيه تاء التأنيث ) دولة( ) َدْولّي("
أّما حذف األصوات الصائتة الطويلة بقصد التخفيف، فيكاد يشّكل ظاهرة بّينة في الّدرس الصرفّي، فقد حذف     

؛ لذا ُعّد مقطعًا مكروهًا في اللسان الدالة على المصدرّية(  من صيغة ) فِّْعَلة (  wiالمزدوج الصوتّي الصاعد ) 
دة، وكرهوا َوْطدًا، َوَوْتدًا لما فيهم يقولون نّ ، فإوأّما المصدر: "عربّي فاختزلته، قال سيبويهال ه من : التِّّدة، والطِّّ

                                                           
 . 111اني، المفتاح في الصرف، . وانظر : الجرج 191ابن مالك ، إيجاز التعريف في علم التصريف،  (78)

  11، والنشرتي، من مظاهر التخفيف في اللسان العربي، 111، وانظر: الحلواني، المغني الجديد في الصرف، 110البكوش، التصريف العربي،  (88)

 . 10ّي، ص، الرفايعة، ظاهرة الشذوذ في الصرف العرب111، الشهرّي، األصول المرفوضة،  1/100سيبويه، الكتاب،   (98)

 . 0/111ابن عصفور ، الممتع في التصريف،  (29)

 . 11عبد التواب، التطور اللغوّي،  (19)
 . 11عبد التواب، التطور اللغوّي،  (09)
 . 117الحلواني، المغني الجديد في علم التصريف،  (19)
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ْطدة( أّما )الَوْطد، والوْتد( فأسقطوا أيضًا المزدوج الصاعد ) (94)االستثقال..." ْتدة( و  وِّ ( لثقله،  wa، فاألصل )وِّ
ن دة َوتِّدة، وكرهوا َوْطدًا، َوَوْتدًا؛ ألّنه إن بّين َثُقل، وا   جاء في التكملة "وقالوا في مصدر ) َوَطد ( و ) َوَتد ( َيتُِّد: طِّ

َدة، َوزِّنة، أصلها: هِّ حذفت الواو في، وقال الجرجاني: "(95)ُأدغم التبس" : الوِّْهبة، والوِّْعدة، والوِّزنة في بة، وعِّ
، وزاد ابن (96)قلت الكسرة إلى ما بعدها الستثقالها عليها فحذفت تخفيفًا إاّل الوْجهة لئال  تلتبس بالجهة "المصادر، ن

عل هذا ؛ ألّنها قد حذفت من فا في الفعل، وحذفت الواو تخفيفاً يعيش َأّن حذفها في المصادر جاء تبعًا لحذفه
د، وأزن"  . (97)المصدر أيضًا أعني : أَعِّ

صيغة في المصادر على صيغة أخرى في اللسان العربّي؛ ألّنها أقّل كلفة في النطق على حّد قول  وقد ُتَقّدم    
           الميداني : ومصدر َتَفعَّل يجيء على ) َتَفعُّل(، نحو : تقّبل تقبُّاًل، وعلـى )تِّفّعال( نحو: تمّلق ) تماّلقًا( و

 قال الشاعر : ) تمّلقًا ( وهذا هو األصل لوجود ألف المصدر فيه 
 ثالثة أحباب فحبٌّ عالقة

 
 وحّب تماّلق وحّب هو القتلُ  

 
 . (98)ولكّنهم أثروا ) التفعُّل ( لخفته " 

وحذفت الواو تخفيفًا في باب صياغة اسم المفعول من الفعل األجوف في غير لغة بني تميم، وقد تعّذر مجيء 
 األمثال بين الصوائت الطويلة والقصيرة فيه مّما يؤذن بالثقلالواو في األجوف مّما صيغ من ذوات الواو الجتماع 

ّنما أتموا في الياء؛ فيستوجب الحذف" وقال البصرّيون  : ال يجوز اإلتمام في ذوات الواو البتة إاّل في نادر الحال، وا 
ولون في الهمزة، فيقإلى ألّن الياء وفيها الفتحة أخّف من الواو المضمومة، أال ترى أّن الواو إذا انضمت فـّروا منها 

 . (99): )أدؤر ( فهذا يدّلك على أّن الياء أخف من الواو"جمـع ) دار(
: أب، أخ ...   فقد لحقت كاّل اء الثنائية، نحوومن الحذف االعتباطي لتسهيل النطق حذف الواو من األسم    

الالمات محذوفة من هذه الكلمات حذفًا  منها واو أو ياء وقعت موقع الم الكلمة، من أجل ذلك ذهب القدماء إلى أنّ 
 اعتباطّيًا لتخفيف نطقها .

ه ل المثال عند تحويل( المكروه في العربّية ما وقع للفع awومّما بدا فيه واضحًا حذف المقطع المزدوج الهابط )     
ي إسقاطها هي العّلة ف، وهي مسألة قياسّية في نظر القدامى والمحدثين، وقد ُفسرت بعّلة التخفيف " و إلى المضارع

وقوعها بين الياء والكسرة يدّلك على ذلك أّنها إذا زالت الكسرة بعدها صّحت، ولم تسقط ، نحو قولهم : َوَجل: 
، وقال البكوش: "وال شّك أّن كسرة عين المضارع سبب من األسباب في إسقاط الواو باّطراد، فللواو (100)َيْوَجل..."

 .(101)ما يجعلها منافرة للكسرة ، لذلك تسقط الواو فتخّف الصيغة"خصائص الضّمة الحلقّية، وهو 

                                                           
 . 1/171سيبويه،الكتاب،  (19)

 .102أبو علّي الفارسّي ، كتاب التكملة،  (91)

 . 121الجرجاني، المفتاح في الصرف،    (19)
 . 111ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،  (79)

 . 111، د. ت، 1الميداني، أحمد بن محمد، نزهة الطرف في علم الصرف، تح : د. يسرّية محمد إبراهيم، ط (89)

 . 010. وانظر : الحلواني، المغني الجديد في علم الصرف،  071ابن المؤّدب، دقائق التصريف،  (99)

 . 0/101، وابن عصفور، الممتع في التصريف، 18، وانظر : ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف، 171الثمانيني، شرح التصريف،  (221)

 . 108البّكوش، التصريف العربي،  (211)
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وللتخفيف حضور بّين في االسم المقصور والمنقوص عند جمعهما جمع مذكر سالمًا إذا تجاوزا الثالثّي، أو     
ثّنى، منسب إليهما أو وقعا في باب التصغير، كّل ذلك ألجل الخّفة" فإذا جمعت ما آخره ألف هذا الجمع، قلت في 

ومعّلى، ومصطفى، واألعلى: هؤالء مثّنون، ومصطفون، ومعّلون، واألعلون، فحذفت األلف التي قبل الواو وبقي 
، وقال في التصغير: " فإن كانت خامسة فصاعدًا حذفت فلم تثبت، تقول (102)ما قبلها على ما كان عليه من الفتح"

فيف ما ذكرته المدّونة الصرفّية في باب تصغير الترخيم، ، ومن مظاهر الحذف بالتخ(103)في قرقرى : ُقَرْيقر..."
وفيه تحـذف الزوائد، ُثّم يصغـر االسـم، إذ يكـون يسيرًا في النطق " وأساس طريقته حذف الزوائد من الكلمة حيث 

 . (104)يكون الزائد صالحًا للبقاء مع إحدى صيغ التصغير " 
 

 المماثلة الصوتّية  -3

، وتوّجهوا به إلى " تحّول الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة إّما على ألسنة المحدثينلة مصطلح جرى المماث    
، فإن كانت المماثلة تاّمة فيعني ذلك اإلدغام، وبقطع النظر عن نوعي المماثلة فإّن مآلها (105)تماثاًل جزّئيًا أو ُكّليًا "

، وهذا بّين في المماثلة (106)والياء أخف من الواو"إلى التخفيف، قال ابن عصفور: " ألّن القصد باإلدغام التخفيف، 
الكاملة؛ ألّن اللسان يرتفع بالصوتين المتماثلين مّرة واحدة، ثم يسّفل بهما مّرة واحدة، وهذا اقتصاد في المجهود 

التام  مالنطقي؛ ألّن النطق بالصوت الواحد مّرتين، ويتبعه مماثلة بالنطق مّرتين يتسبب بالثقل، وما تعريفهم لإلدغا
إاّل ضرب من تأكيد قانون التيسير والسهولة " اإلدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إّياه بهمـا 

، وليست المدّونة الصرفّية عن هذا ببعيد، إذ " ينظر (107)موضعًا واحـدًا وهـو ال يكون إاّل في المثلين أو المتقاربين"
تيسير جانب اللفظ عن طريق تيسير النطق... وذلك لتحقيق حّد أدنى من الجهد إلى المماثلة على أّنها تهدف إلى 

، ونّص عبد القادر عبد الجليل على أّن ظاهرة (108)عن طريق تجّنب الحركات النطقية التي يمكن االستغناء عنها" 
: " إّن تحقق لّداللة، قالاإلدغام برّمتها ال تتجاوز عّلة التخفيف لجريانها في األصوات دون أْن تحدث تغييرًا في ا

 .(109)ظاهرة اإلدغام في المستوى الصوتّي ذو غرض قصدّي، مساره التخفيف، والتيسير في عملية اإلجراء النطقّي"
 : رؤية جديدة "على َأّن المماثلة تمّكن في أحدربّيةوقد نّص المصاروة في بحثه الموسوم بـ " المماثلة في الع    

عّلة التخفيف الذي يرمي إلى التيسر والسهولة في عملية األداء النطقي، قال: "والمماثلة  وجهيها من السير في مسلك
الصوتّية تحّقق هدفين، أو كليهما البن اللغة، األّول االقتصاد في الجهد العضلّي المبذول عند التكّلم عن طريق 

                                                           
 . 120، 197ّي الفارسّي، كتاب التكملة ، أبو عل (201)

 . 111. وانظر : عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي، 120أبو علّي الفارسّي، كتاب التكملة ،  (211)

 . 118شاهين، المنهج الصوتي،  (121)
 . 178عمر، دراسة الصوت اللغوي،  (211)

 . 0/189ابن عصفور، الممتع في التصريف،  (211)

 . 0/111عصفور ، الممتع في التصريف، ابن  (271)
 . 187، 181عمر ، دراسة الصوت اللغوّي ، ( 128)

 . 11عبد الجليل، علم الصرف الصوتي،  (291)
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ود الذي ُماًل، والّثاني تحقيق الجمال المنشالتخّلص من التنافرات في التجّمعات الصوتّية المختلفة، إن كلماتٍّ أو جُ 
 . (110)يتغّياها المتكّلم عن طريق االنسجام اللفظّي بين المتجاورات"

 
 لمخالفة الصوتّية ا -4

هي الوجه العكسّي للمماثلة، إذ تنزع إلى المباعدة بين الصوتين المتماثلين لتيسير النطق بهما، وقد خّصتها     
والصوتّية بالوقوف عليها والبيان، وذهبت إلى َأّن لها قصدًا تسعى إليه "والّسر في هذا أّن الصوتين المدّونة الصرفّية 

المتماثلين يحتاجان إلى مجهود عضلّي للنطق بهما في كلمة واحدة، ولتيسير هذا المجهود يقلب أحد الصوتين إلى 
، وعلى هذا فإّن المخالفة متوّلدة عن (111)باهها"تلك األصوات التي ال تستلزم مجهودًا عضلّيًا كأصوات اللين وأش

قانون التيسير والسهولة "فالمخالفة بوصفها أثرًا لقانون االقتصاد في الجهد ظاهرة صوتّية تشيع في معظم اللغات 
 .(112)قيراط" دينار و قّراط  ومن هذا القبيل اختزال المشّدد والتعويض عنه بمّد حركة السابق نحو: دّنار 

م يفت التصريفيين القدامى َأْن ينّبهوا على مسألة المخالفة، فقد ذكروها في أثناء بسطهم ألمثلتها في باب ول    
؛ لثقل التضعيف، قالوا: ديباج وهو فارسّي معّرب، وأصله : ن مضاعفاً اإلبدال " وأكثر ما جاء من ذلك فيما كا

، وقال (113)صولها"صغير والتكسير مّما ترّد األشياء إلى أ: دبيبيج، والتهم في تكسيره دبابيج، وفي تصغيرهدّباج لقول
 . (114): تظنيت ألّنه من الظّن"اء، نحوابن مالك : " وقد خّففوا هذا النوع بإبدال أحد األمثال ي

ولّما ُعّدت المخالفة الصوتّية مظهرًا من مظاهر التخفيف، فقد ُخّصت بالبحث والّدرس على نحو ما يطالعنا     
َبْحرة في بحثه الموسوم بـ " قانون المخالفة الصوتّية، وأثره في نمّو الثروة اللفظية للعربّية الفصحى"، إذ ذهب إلى 

 رة المخالفة أسبابًا يرجع بعضها إلى ميل المتكّلم نحو تيسير الجهدالقول: " وقد ذكر اللغوّيون في تعليلهم لظاه
العضلّي العصبّي المطلوب بذله من أعضاء النطق عند إنتاج األصوات، إْذ إّن إنتاج صوتين متماثلين متجاورين 

لمتكّلم بطريقة غير ا يتطلب تركيزًا عصبّيًا ومجهودًا عضلّيًا أكبر مّما يلزم في إنتاج الصوتين متخالفين، ولذلك يلجأ
واعية في معظم األحيان إلى تجّنب الصعوبة بأن يستبدل بأحد المتماثلين صوتًا آخر يغلب َأْن يكون من تلك 

 . (115)األصوات التي ال يستلزم إنتاجها مجهودًا عضلّيًا كبيرًا"
ردة اللغوّية التي لي األمثال في بنية المفأّما الّرفايعة، فقد أفرد دراسة تطبيقّية لقانون المخالفة الصوتّية على توا    

حفظتها المدّونة اللغوّية، إذ ذهب إلى أّن الخّفة في األداء النطقّي كانت مدعاة إلى التحّول الداخلي في بنية المفردة، 
لّمس توَأّن ذلك المظهر لم يكن غائبًا عن أنظار التصريفّيين من قدامى ومحدثين، "ولم يتواَن الّنظر الّصرفّي في 

                                                           
، 0217(، 1، العدد )11المصاروة، جزاء محّمد، المماثلة في العربّية : رؤية جديدة، مجلة دراسات العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، المجّلد  (112)

 .189ص

 . 011أنيس، األصوات اللغوّية،  (111)

، والحلواني، 11وعبد التواب، التطور اللغوّي،  ،70. وانظر : البكوش، التصريف العربي،  111، 098الشايب، أثر القوانين الصوتّية،  (101)
 . 121المغني الجديد في الصرف، 

 . 011ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،  (111)

 . 91، وانظر : الجرجاني، المفتاح في الصرف، 88ابن مالك، إيجاز التعريف في علم التصريف،  (111)

وتّية وأثره في نمّو الثروة اللفظّية للعربّية الفصحى، مجّلة جامعة تشرين للبحوث العلمّية، سلسلة اآلداب َبْحرة، سامر زهير، قانون المخالفة الّص ( 111)
 . 12، 0212(،  1( العدد )10والعلوم اإلنسانّية، المجلد )



 حسين عبّاس محمود الرفايعة                                                    ...           مظاهر التخفيف في بنية الكلمة العربيّة
 

 
 80     0202البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية جميع الحقوق محفوظة،عمادة ©
  

 

عّلة هذا الّتحّول حيث َعنَّ لهم مثاُله، فذهب جماعة إلى إدارة هذا الّتحّول على عّلة التخفيف؛ أَلنَّ التضعيف يثقل 
ْشدان الخّفة"  . (116)على بعض األلسنة، فكان الخالص من هذا الّثقل بالفرار إلى هذا الّضرب من الّتحولِّ لنِّ

ن رشك الذي ارتأى َأّن ثّمة أسبابًا كثيرة يمكن َأْن يفّسر بها القلب وليس من هذا ببعيد ما ذهب إليه قحطا    
المكانّي، ويبرز من بين هذه األسباب طلب التخفيف ظاهرة القلب المكانّي ال تخضع لسبب واحد بل ألسباب كثيرة 

 .(117)منها: التيسير في األداء النطقي، فقد يقع بغية التيسير والسهولة"
 التبدالت الصوتّية  -5

يقصد بها تلك التحّوالت الجارية بطريق اإلبدال، أو اإلعالل بالقلب دون َأْن يتأثر ترتيب األصوات في بنية     
الكلمة، فهو تغيير موضعّي بقصد التخفيف، ومسائل هذا الباب ثّرة إلى حّد بعيد، وقد وقفت عليها المدّونة الصرفّية 

" ومن التخفيف في فلك جملة ما ذهبوا إليه أّن تلك المسائل تدورقديمها وحديثها بالبحث واالستقصاء والتحليل، و 
، وفي قلب الواو والياء ألفًا إذا تحّركتا وانفتح ما (118): َيا َجل..."هذه الواو طلبًا للتخفيف، فيقول الَعَرب من يقلب

، ولتكون العين حرفًا ألفًا لخفة األلف) َبَيع( قام وباع، فقلبوا الواو والياء ( وقبلها ما يشي بالتخفيف " فقالوا في )َقَوم
 .(119)من جنس حركة الفاء"

ن يحّول أويرى الحلواني أّن ذلك يشّكل ظاهرة فاشية في لسان العربي إليثار الخفة "وقد اعتاد العربّي القديم     
ْوزان، وأصل الثانية : ميزان، وقيمة، إذ أّن األصلالواو ياًء في مثل خف ذلك أّنه لم يست : قِّْومة، وسبباألّول: مِّ

، ومثل هذا ما (120)نطق الواو الساكنة بعد كسرة ؛ لتنافرها الصوتّي، فقلبت الواو حرفًا يجانس الكسرة وهو الياء"
ّنما هو للتوسّ موسى في مسألتي اإلبدال واإلدغامنّصت عليه سميرة بنت  ع، " وأّما اإلبدال اللغوّي فليس ضروريًا، وا 
ة .... فاإلدغام إذن هدفه اختصار الجهد العضلّي الذي يبذله المتكّلم عند النطف بحرف أو ميل إلى اليسر والسهول

واحد مرتين دون إدغام، وهذا فيه ثقل على اللسان لذلك لجأ المتكّلم العربّي إلى اإلدغام طلبًا للتخفيف والسهولة في 
 . (121)النطق " 

 

 القلب المكانّي  -6
األصوات لمواقعها في داخل بنية الكلمة ، وهو أمر ال خالف عليه في المدّونة ينهض القلب المكاني بتبادل     

: " وقد يحدث في بعض األحيان أن تتبادل األصوات المتجاورة أماكنها قديمها وحديثها، قال أحمد مختار الصرفّية

                                                           
(، السنة الخامسة 82ألردّنّي ، العدد ) الرفايعة، حسين، الّتحول الّصوتّي في بنية الكلمة المضاعفة المسموعة، مجّلة مجمع اللغة العربّية ا( 111)

 . 120، 0211والثالثون، كانون الثاني، حزيران، 
رشك، قحطان ، ظاهرة القلب المكانّي بين الّدرسين الصوتّي والصرفّي / دراسة تطبيقية في معجم الطراز األول البن معصوم المدنّي : )  (171)

 . 118، 0211لتربية، العدد السادس، هـ ( الجامعة المستنصرّية، مجّلة كلّية ا1102

 . 001ابن يعيش، شرح الملوكي في التصريف،  (181)

 . 118ابن عصفور ، الممتع في التصريف،  (191)

 . 189. وانظر : عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربّية،  121الحلواني، المغني الجديد،  (021)

 . 0210، جامعة قاصدي مرباح، 101، 101موسى، سميرة بنت، مالمح الصوتّيات التركيبّية عند ابن جّني ، رسالة ماجستير، الجزائر،  (011)
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هما ه عملّية تبادل صوتين لمواقع: "يعّرف القلب المكانّي بأنّ . وقال الشايب(122)في السلسلة الكالمّية، ويسمى هذا قلبًا"
 . (123)ضمن كلمة واحدة"

مكانّي اللغوّي ال والقلبوعّدت هـذه الظاهرة في العربّية ثمرة من ثمـار االقتصاد في المجهود النطقّي ليس غير "    
نّي على عّلة ، وأجمل ذلك الشايب في إدارة القلب المكا(124)هو ظاهرة يمكن تعليلها بنظرية السهولة والتيسير كذلك"

التخفيف "والقلب المكانّي في مجمله ثمرة من ثمار قانون االقتصاد في الجهد، فقد أّكد بروكلمان أّن تقديم بعض 
 . (125)أصوات الكلمة على بعض ينشأ بسبب صعوبة تتابعها األصلّي على الذوق اللغوّي"

، إْذ بين أصوات المفردة الواحدة بدراسات ثّرةوقد حظيت مسألة القلب المكانّي الناهض بتبادل ترتيب المواقع     
أدارها أصحابها في الغالب على مظهر التيسير والسهولة الذي يساعد في األداء النطقّي، وتطالعنا في  هذا المسلك 

يها ف دراسة الحموز الموسومة بـ " ظاهرة القلب المكانّي فـي العربّية )عللها، وأّدلتها، وتفسيراتها، وأنواعها("، وخلص
إلى القول: "وانتهيت في ذلك كّله إلى َأّن فيضًا غزيرًا مّما ُعّد مقلوبًا في لغتنا يمكن إخضاعه لنظرية التيسير 

كره مثل ثلة؛ ألّن العربّية توالسهولة على الّذوق العربّي للتخّلص عن تجاور بعض األصوات الثقيلة، أو المتما
 .(126)رّدد إّن ظاهرة القلب المكانّي تعود إلى نظرية التيسر والسهولة".... ولذلك نستطيع َأْن نقول من غير تذلك
ومثل هذا ما ذهب إليه محّمد يحيى في بحثه )القلب المكانّي في صوامت صيغ العربّية، إْذ أدار ظاهرة القلب     

لصوتّية من الظواهر ا المكانّي على مظهر التخفيف الذي ُيَعدُّ مظهرًا فاشيًا في اللغة السامّية " القلب المكانيّ 
التعاملّية في أكثر لغات العالم القديمة والحديثة، وال سّيما السامّية منها التي تهدف إلى تحقيق الجهد األقل في 

 . (127)النطق كغيرها من ظواهر تقريب الصوت من الصوت..."
لمدّونة النطق، فقد أطالت ا ومّما ترتب على القلب المكاني المنع من الصرف لتحقيق التيسير والسهولة في    

أقرب ، أي في سبب منعها من الصرف، و ( واختلفت كلمة التصريفيين فيها الصرفّية الوقوف على كلمة ) أشياء
هذه التفسيرات ما دار حول استثقال الهمزتين في نهاية الكلمة مع وجود حاجز غير حصين ) شيئاء ( ثم قّدمت 

ت )أشياء( مّما آذن بوقوع التخفيـف " فأّما قولهم أشياء فـي جمـع شيء، فكان الم الكلمة على الفاء والعين فأصبح
القياس فيه ) شيئاء ( ليكون كالطرفاء، فاستثقل تقارب الهمزتين، فأّخرت األولى التي هي الالم إلى أّول الحرف 

 . (128)فصارت أشياء كطرفاء ووزنها من الفعل لفعاء" 
سبب المنع عائد إلى نظام مقطعّي ثقيل قاد إلى مسألة القلب المكاني لتيسير وارتأى رمضان عبد التواب أن     

: " أشياء " من الصرف، وقوعها في القرآن الكريم في سياق تتوالى عن منع الكلمةالنطق بالكلمة " ولعّل المسؤول 
                                                           

 . 192عمر، دراسة الصوت اللغوّي،  (001)
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 . 110أبو علّي الفارسّي ، كتاب التكملة،  (081)
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( إذ لو صرفت 121) المائدة : ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم : األمثال، لو صرفت في قوله تعالى فيه
. ولست على يقين مّما ذهب إليه؛ ألّن (129):  إْن " وال يخفى ما فيه من تكرار المقطعلقيل : " عن أشياءٍّ إن " 

وقلنا ما نّزل هللا من شيءٍّ إِّْن أنتم إاّل في : لتنزيل في  آيات أخرى، قال تعالىهذه المقطعّية قد وردت في لغة ا
مكن ي مسائل القلب المكانّي، االعتباطّية والقياسّية ثّرة، عالجتها المدّونة اللغوّية بتفصيل ال، و (130)ضالل كبير

 ؛ ألّن مقتضى اإلشارة إلى مسلك الخّفة كان متطلبًا ومدعاة، وكفى .إدراجه في أثناء هذا البحث
   

 ومّما يخلص إليه هذا البحث أّن :
ة أمر جارٍّ في بنية الكلمة كما هو الحال في ســــــــائر األشــــــــياء الماديّ الجدلّية الثنائّية بين التثقيل والتخفيف  -1

 والمعنوّية ، وأّن اللسان العربّي يجنح إلى الخّفة كلما استشعر وطأة الثقل في األداء النطقي .

ســـــــيرورة عّلة التخفيف في المســـــــائل الصـــــــرفّية بّينة وبارزة لتعّلقها بالمدار الصـــــــوتي دون َأْن يتأثر الحقل  -2
 لّي .الدال

ة مظهر دون آخر نظرًا العتبــارات القيــاس دون  -3 ة التخفيف، فقــد تظهر فــاعليــّ التفــاوت بّيٌن بين مظــاهر علــّ
 االعتباط .

توالي األمثال شـــــــّكل عبئًا كبيرًا على بنية الكلمة العربّية؛ الحتياجه إلى مجهود نطقي كبير في األداء مّما  -4
 طرائق قددا . استدعى فرار اللسان العربّي منه، إذ ذهب فيه
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قويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائفت  

من وجهة نظر الخريجين   
Evaluating the Arabic Language-teaching Program for Non-Arabic Speakers in 

the Faculty of Arts at Taif University from the Point of View of Graduates 

 0 إيـاد حـســيـن أبـو رحمـــةد.  ،1صالح بن جمعان الزهرانيد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3/10/0101  وتاريخ قبوله  26/11/2121البحث  استالم تاريخ .الطائفجامعة  ( كلية اآلداب،2) ؛الطائفجامعة  األجنبية،قسم اللغات ( 1)
 

 الملخص

هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف من وجهة نظر 
( خريجا، جميعهم 53)ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تألفت عينة الدراسة من الخريجين، 

م، وتمثلت 0202-مـ 0212في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  تخرجهم المتوقعمن خريجي البرنامج، والطالب 
( عبارة موزعة على ستة مجاالت، استخرج لها دالالت صدق وثبات مقبولة، 37من )أداة الدراسة في استبانة مكّونة 

دريس وأنشطة توأظهرت النتائج أن مستوى تقويم الخريجين لفاعلية البرنامج في مجاالت: الخطة الدراسية، وأساليب ال
التعلم، والهيئة التدريسية والكادر المساند، والتسهيالت ومصادر التعلم، ومخرجات التعلم، والتقويم والتغذية الراجعة، 
والبرنامج بشكل عام، كان بدرجة عالية، وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في تقدير الخريجين 

ج تعزى لمتغيري المستوى، والمعدل التراكمي، لصالح الطالب المتوقع تخرجهم، لمستوى فاعلية مجاالت البرنام
وأصحاب المعدالت التراكمية العالية. كما أظهرت الدراسة جودة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إكساب 

يات من وقد أوصت الدراسة بعّدة توصالطالب المهارات اللغوية الالزمة له، والمهارات التفاعلية والتواصلية وغيرها. 
أبرزها: توفير التسهيالت ومصادر التعلم كمختبرات الحاسب واإلنترنت كافية الحتياجات الطالب، واعتماد أداة تقويم 

 .البرنامج الواردة في الدراسة الحالية في تقويم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
 

  .الخريجون، المنهج الوصفّي التحليليّ م اللغة العربية للناطقين بغيرها، تقويم، تعلي :دالةالكلمات ال
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Abstract 

 

The study aimed to evaluate the Arabic language-teaching program for non-Arabic 

speakers in the Faculty of Arts at Taif University from the point of view of graduates. To 

achieve this goal, the study followed the analytical descriptive approach. The sample of 

the study consisted of (56) graduates, all of whom are graduates of the program, and 

students expected to graduate in the academic year 2019/2020. The researcher has 

developed a questionnaire that consisted of (67) words distributed over six dimensions, 

which were extracted with indications of acceptable validity and reliability, and obtain 

qualitative results. The results showed that the level of graduates' evaluation of the 

program's effectiveness in the dimensions of: study plan, teaching methods and learning 

activities, the teaching staff and supporting staff, facilities and learning resources, 

learning outcomes, evaluation and feedback, and the program in general, was high. The 

results indicated that there are statistically significant differences in the graduates' 

assessment of the level of effectiveness of some dimensions of the program due to the 

variables of the level and the cumulative average, in favor of students expected to 

graduate, and those with high cumulative rates. The results also showed the quality of 

the Arabic language-teaching program for non-Arabic speakers in providing the student 

with the necessary language skills, interactive and communication skills, and other skills. 

The study offered several recommendations foremost of which are: providing the 

facilities and learning resources necessary for students' learning like computer and 

internet labs, together with the adoption of the Program evaluation tool in the current 

study in evaluating Arabic language teaching programs in Arabic language teaching 

centers for non-native speakers and their institutes from the graduates’ point of view. 

 

Keywords: Evaluation, Teaching Arabic for Non-native Speakers, Graduates, 

Descriptive Analytical Analysis 
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 مقدمةال
 بالتعليم الجامعي، وتجّسد هذا االهتمام بقفزات نوعية وكمية بالتعليم الجامعي العربية السعوديةاهتمت المملكة         

فقد تضاعف عدد الجامعات الحكومية السعودية أكثر من  استرعت انتباه المهتمين خالل مراحل تطوره األخيرة،
تسع وعشرين جامعة، وهو ما يعّد عددها من ثماني جامعات إلى  ثالثة أضعاف خالل العقد الماضي، حيث قفز

 إنجاز حضارًيا متميًزا بالنسبة لوقت إنشائها القياسي.
وتظهر عناية المملكة بالتعليم الجامعي من خالل االعتمادات المالية الكبيرة للقطاع التعليمي الجامعي،        

يل التخصصات بسوق العمل، وتأهوربط  والتوسع في التعليم الجامعي الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب،
(، وتوجت مراحل التعليم 0217عضو هيئة التدريس، وتطوير مهاراته، وزيادة مخصصات البحث العلمي )الداود، 

الجامعي في المملكة بإصدار نظام الجامعات الجديد الذي أعدت مسودته وازرة التعليم، والمتوقع تطبيقه في المستقبل 
 (. 0219ستقاللية )موقع وزارة التعليم، القريب ليمنح الجامعات اال

وثيقة  غطت ومقتضياته، فقد واتجاهاته العصر ملبية لحاجات بالمملكة العالي التعليم أهداف جاءت كما       
 الثقافي التراث على الحفاظ تغطية شاملة في العالي بالتعليم المنوطة األهداف ( ه1111وزارة التربية والتعليم )

 وتشجيعه، العلمي البحث ورعاية والتكنولوجيا، المعارف والعلوم بنقل والتقدم التطور ركب ومسايرة لألمة، األصيل
 الموهوبين، ورعاية والمعارف، العلوم وترجمة التنمية، عملية التي تتطلبها المتخصصة البشرية الكفايات وا عداد
 .اإلنسانية واألخالقيات والقيمي الروحي الجانب على ركيزالت مع التنمية، أعباء على حمل القادرين المواطنين وا عداد
 تأسيسها يعود تاريخ أن من الرغم وجامعة الطائف من الجامعات الكبرى العريقة على مستوى المملكة، فعلى       

عريقا،  أكاديميا مركزا أصبحت واليوم لألجود، طلًبا وسعيها التقدم، مواكبة عن انفكت ما أنها إال ،ه1122 عام إلى
ونتيجة للرغبة المتزايدة في تعلم اللغة العربية من قبل الناطقين بغيرها؛ لالطالع على الثقافة العربية وفكرها وتراثها 

؛ من أجل وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، 0212المتنوع والمتعدد، وتحقيقا ألهداف الرؤية الوطنية 
ني ورها الثقافي والمجتمعي بوصفها رافًدا من روافد التعليم والثقافة في تبأخذت جامعة الطائف على عاتقها تفعيل د

اتجاه جديد يستهدف تعزيز الهوية والثقافة العربية، من خالل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من الطالب 
قرار من مجلس الجامعة، هـ ب 1112الدوليين؛ فقامت باستحداث وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عام 

كلية ) وتم تشكيل لجنة لإلشراف عليها برئاسة عميد كلية اآلداب، وتضم الوحدة اآلن طالًبا من جنسيات مختلفة.
 (.  0219جامعة الطائف،  /اآلداب

وتعددت األسباب الداعية إلى تأسيس برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الطائف منها:         
تأهيل الطالب الناطقين بغير اللغة العربية للدراسة الجامعية بالعربية، واإلقبال المتزايد على تعلم اللغة العربية من 

، والحاجة الماسة في الوقت الحاضر إلى التواصل الثقافي والحضاري قبل الناطقين بغيرها من منطلقات تعليمية
بين أبناء العربية، وأبناء الثقافات العالمية األخرى، في سياق تبادل المعرفة والمفيد من الثقافات، وتقريب وجهات 

مح )وثيقة برنامج عتدل السالنظر على سائر المستويات، وا عادة إنتاج ثقافتنا العربية واإلسالمية إلى اآلخر بثوبها الم
 (. 0219العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف،  اللغة تعليم

ويؤهل برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الطائف الطالب فيه للدراسة الجامعية باللغة         
يهم خبرة تواصل مع الثقافة العربية، ويعطالعربية بما فيها دراسة العربية دراسة جامعية تخصصية، ويتيح لهم ال
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تمكنهم من تعليم اللغة العربية في الدورات غير الجامعية للناطقين بغيرها، وُبني البرنامج على معايير عالمية في 
، وبين اإلطار األمريكي لمستويات (CEFR)تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تجمع بين اإلطار األوربي المشترك للغات 

، ويتكون من ثالثين مقرًرا دراسيًّا نظريًّا تمثل ستين وحدة معتمدة، تدرس خالل أربعة  (ACTFL)فاءة للغاتالك
فصول دراسية، ويخصص الفصل األول للطالب الذي ليست له دراية سابقة بالعربية. ويجوز للطالب أن يلتحق 

 تحانات مقررات الفصل السابق. ويمنح البرنامجمباشرة بالفصل الثالث؛ إذا اجتاز بنجاح االمتحانات المعادلة الم
الطالب درجة الدبلوم المتوسط في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد اجتياز الطالب فصلين دراسيين، ودرجة 

 ةاللغ الدبلوم في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد اجتياز الطالب أربعة فصول دراسية )وثيقة برنامج تعليم
 (.0219العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف، 

العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف برسالة واضحة تنص على إعداد  اللغة وقد أنشئ برنامج تعليم       
طالب على مستوى عالٍّ من الكفاية في اللغة العربية، باستخدام برنامج مميز معرفيًا وتقنيًا لتعلم اللغة العربية 

ة تعليمية محفزة وجاذبة، ، ويوفر بيئ0212وتعليمها للناطقين بغيرها يتواءم مع المعايير العالمية، والرؤية الوطنية 
ويعكس الثقافة السعودية واإلسالمية والقيم اإلنسانية، وتأصيال لرسالته التي يسعى لتحقيقها من خالل إكساب 
الطالب مهارات اللغة العربية الفصيحة وعناصرها؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا بدقة وطالقة، في ضوء األساليب 

ب على عليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والتقنيات الحديثة لتعليم اللغات، وتدريب الطالاللغوية والتربوية الخاصة بت
استخدام المهارات اللغوية في المواقف اللغوية المختلفة، وضمن سياقها المعياري الفصيح المعاصر، وفي بعدها 

اندماج من ثقافة المجتمعات العربية و  الحيوي الوظيفي، وتعريف الطالب بالثقافة العربية والقيم اإلسالمية، وفهم
لُّ بقيمها وسلوكياتها، وتأهيل الطالب تأهيال أكاديميا بالمستوى الذي يمكنهم  تتوفر له فرصة العيش فيها بما ال ُيخِّ

 ميمن االلتحاق بالدراسة الجامعية، واإلسهام في نشر اللغة العربية، وتعزيز الهوية والثقافة العربية )وثيقة برنامج تعل
  (.0218العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف،  اللغة

العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف إتقان الطالب  اللغة وتتضمن المخرجات المستهدفة لبرنامج تعليم       
المختلفة  يةعددا من المهارات، مثل: استخدام المهارات اللغوية من قراءة وكتابة ومحادثة واستماع في المواقف اللغو 

بدقة وطالقة، واستخدم المعاجم العربية والربط بين المفاهيم والمصطلحات، وتحليل النصوص العربية وتفسيرها 
وتذوقها والتمييز بينها وفق أسس علمية، واستنباط المعاني المباشرة والمضمنة في الكتب والبحوث والمراجع 

لقواعد األساسية للغة العربية. كما تضمن البرنامج عددا من والمصادر في سياقات متنوعة، وتطبيق التراكيب وا
المخرجات المستهدفة المرتبطة بالمعارف من مثل: استعراض المفردات والقواعد الضرورية والتراكيب الالزمة لتنمية 

تابية والشفهية، كمهاراته اللغوية األربعة )القراءة، والكتابة، واالستماع، والمحادثة(، وتعرف خصائص اللغة العربية ال
وتعّرف القواعد اللغوية والصرفية والنحوية واإلمالئية، والقدرة على وصف جوانب مختلفة من الثقافة العربية 

 اإلسالمية.
أّما المخرجات المستهدفة المرتبطة بالكفاءات، فقد تضمن البرنامج عددا منها، مثل: قدرة الطالب على أن        

يات رائه شفهيا أو كتابيا بمستوى متقدم في اللغة العربية وبمعايير سليمة، ويستخدم التقنيعبر عن نفسه ومواقفه وآ
الحاسوبية الحديثة والمناسبة في تعلمه وتطوره اللغوي واألكاديمي، والبحث واالتصال، ويشارك لغويا واجتماعيا في 

ربية في المجتمع، ويتمكن من اللغة الع العمل الجماعي والطوعي وحلقات التواصل المختلفة، والمناسبات المختلفة
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استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة بالمستوى الذي يؤهله للدراسة الجامعية، ويلتزم باألخالقيات الحميدة واألدوار القيادية، 
 وتحمل المسؤولية وحسن التعامل مع اآلخرين، والعمل ضمن مجموعات بفاعلية.

ن توظيف خصائص اللغة العربية الكتابية والشفهية في جميع المهام أّما خصائص خريجي البرنامج فتضم       
اللغوية التي يؤديها الطالب بمستوى يتفق وأهداف البرنامج، وممارسة مهارات اللغة العربية بمستوى أداء متفق 

داف البرنامج، هوأهداف البرنامج، والتواصل لغويا واجتماعيا في البيئة العربية في عدة مواقف حياتية بما يتناسب وأ 
وتفسيرها لغويا وفق أسس علمية بما يتفق وأهداف البرنامج، ومعرفة أبعاد الثقافة العربية  تحليل النصوص العربية

اإلسالمية بما يتناسب وأهداف البرنامج، وتوظيف معرفة الطالب للمفاهيم اإلسالمية في مهام التواصل اللغوي 
ومية، والثقة بالنفس بالقدر الذي يجعله يتحمل المسئولية، ويتعامل مع واالجتماعي في مختلف أنشطة الحياة الي

مواقف الحياة بما يتناسب مع قدراته الشخصية والمعرفية، وااللتزام باألخالق الحميدة وحسن التعامل مع اآلخرين، 
ما موعات وفرق العمل بوالمشاركة في العمل الجماعي والطوعي والمبادرة، وامتالك المهارات القيادية في إدارة المج

يتناسب ومهاراته الشخصية، والقدرة على ممارسة التفكير الناقد واإلبداعي بما يتناسب ومهاراته ومعارفه المكتسبة، 
 والتعامل مع التقنيات المختلفة بإيجابية بما يتناسب ومهاراته المكتسبة وقدرته على التعلم الذاتي.

والعمليات  Inputsمستويات هي: المدخالت  من ثالثة ج الجامعيةومن جانب آخر، تتكون البرام        
Operations  والمخرجاتOutputsوتضمن المدخالت ،Inputs  ومحتوى  أهداف من للبرنامج يهيئ ما جميع 
المادية  والمواد للبرنامج، واإلدارية األكاديمية الكوادر على البشرية القوى  وتشمل وبشرية، مادية ومستلزمات
 فتتضمن  Operationsالبرنامج، وأهم تلك المدخالت الطالب، أما العمليات في للتعلم الالزمة والمختبرات كالقاعات
 فتعمل المرجوة، لألهداف للوصول المدخالت بتشغيل الكفيلة العملية والممارسات واألساليب اإلجراءات مجموعة
 لألهداف والوصول البرنامج، لتنفيذ الجامعي البرنامج وقوانين خطة عمل معّدة مسبقا، ضمن البشرية الكوادر
بخبرة  المرور بعد عليها الحصول يتم التي النتاجات  Outputsبالمخرجاتويقصد  المحدد، في الوقت لها المخطط
 المرجوة، األهداف المدخالت لتحقيق بين تمت التي والتفاعالت أجريت، التي للعمليات نتيجة وتكون  مسبقا، محددة
 ,Shbly ).   البرنامج، وهم الطالب وقد حققوا األهداف المنشودة ) انتهاء بعد تشكلت التي البشرية العوامل وتمثل
2000  
ويعّد الخريجون من أهم المخرجات التي تسعى المؤسسات التعليمية إلى االرتقاء بجودتها، ويركز هذا النوع         

لومات التي تشكل البنية التحتية لجودة الخريجين، وتستند هذه المعرفة من المخرجات على المعرفة األساسية والمع
والمعلومات على بعدين هما التمكين واالستيعاب لحقائق عمل البرامج الجامعية، والمعرفة المهنية ذات العالقة 

ئ المهنية دبعمليات تلك البرامج، فالمستوى النوعي للخريجين يرتبط بقدرات الطالب على معرفة األسس والمبا
وفهمها ومتابعتها، وكذلك معرفة وسائل تطبيقها، ويتزامن ذلك مع توسع المنظور الشامل للخريج، وتنوع أدواره، 

) الطائي  وكذلك توسع فكره ليصبح قائدا ذا منظور استراتيجي واهتمام شمولي بالعمليات والممارسات التطبيقية
 .(0221والعبادي، 

والواقع إن الوصول بأداء التعليم الجامعي إلى مستوى تحقيق األهداف المنشودة والجودة في البرامج يلزمه        
االهتمام بعناصر العملية التعليمية جميعها، حيث أن الجودة في التعليم هي مجموعة المعايير والخصائص التي 

رجات ان منها ما يتعلق بالمدخالت أم العمليات أم المخينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية التعليمية، سواء أك
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التي تلبي احتياجات الطالب ومتطلباتهم ورغباتهم، وتحقيق تلك المعايير يكون من خالل االستخدام الفّعال للعناصر 
  ).0222 عشيبة،) المادية والبشرية جميعها

 له، وتنفيذه، التخطيط بمجرد المطلوبة أهدافه تحقيق في النجاح له يكتب برنامج جامعي أن ألي يمكن وال      
 التي والخارجية، الداخلية بيئته ضوء في الموضوعة له الخطة تتضمنها التي بالمعايير إجراءات تنفيذه تقارن  ما لم
جراءات للخطة النظر إعادة يتطلب التنفيذ؛ مّما خالل االستقرار وعدم المستمر، بالتغير تتسم  للوقوف تنفيذها وا 
رجاع الالزمة، التدابير التخاذ البرنامج؛ على والمستقبلية آثارها الحالية التغيير، ومعرفة أسباب على  اإلجراءات وا 

 يستدعي ؛ مّما (Jawad, A, H. & Abd, 2016) لزم األمر إن الخطة تعديل أو الصحيح، مسارها إلى التنفيذية
 المرحلة الجامعية في للطالب المقدمة الجامعية للبرامج والمخرجاتوالعمليات  المدخالت بتقويم القيام إلى الحاجة
 & Sabaa, Ghalebالمستمر ) وتحسنها تطورها، التعليم فيها، وضمان ونوعية جودة من التحقق أجل من األولى؛

Abdo., 2010بشكل مراجعتها خالل من برامجها على تطوير المؤسسات تقويم البرامج مساعدة من (، فالغرض 
وجودته،  األداء، هذا وكيفية بأداء البرنامج، تتعلق تساؤالت عن لتطويرها، واإلجابة تقويمها نتائج واستخدام مستمر،
 (. (Kawan, 2011وفاعليته
 في والضعف القوة على جوانب والتعرف الفاعلة والصحيحة، القرارات إصدار في يساعد الجيد والتقويم      

 (، فتقويمMnsy, 2003) البرنامج في المعتمدة المقررات في الطالب لدى علمالت صعوبات البرنامج وتشخيص
حققها  التي واألهداف تنفيذه وآلية ومحتواه تصميمة يكمن في طريقة وجدارته نجاحه ومدى تعليمي برنامج فاعلية

(Darussalam, 2010) . 
 خريجين إعداد في البرنامج نجاح إلى Kawan (2011) عملية تقويم البرامج كما أوضحت كيوان وتهدف       

 تلبيتها حيث من وتوازنها وتكاملها، مقررات، من البرنامج في يقدم ما يمتلكون كفاءة ومعرفة متخصصة، وحداثة
  والمهنية. األكاديمية، وتطوراته للتخصص، األساسية والمتطلبات والكليات المختلفة، لمتطلبات الجامعة

ومن هنا تبرز أهمية االهتمام بالتقويم كعملية تسهم في االرتقاء بمخرجات النظام التعليمي؛ مّما يؤكد أهمية        
التقويم ودوره التربوي على وجه الخصوص في منظومة التعليم الجامعي من خالل وجود مؤشرات ومعايير محددة 

ويم، خاصة في مجال تقويم برامج التعليم الجامعي الذي بات لقياس األداء، تمثل إطاًرا مرجعيا لعناصر عملية التق
 (.0212ضرورة بالغة األهمية في تطوير التعليم الجامعي )دعمس، 

وتتنوع أساليب تقويم برامج التعليم الجامعي، إذ يتّم التقويم بواسطة أعضاء هيئة تدريس البرنامج أو الطالب       
من أهم األساليب التقويمية؛ كونهم يعّدون المحور الرئيس  يم الطالب والخريجون أو الخريجين من البرنامج، ويعّد تقو 

 تدريسه وطرائق من خالل مقرراته، خبروه تربوي، بما برنامج أي ومخرجات مدخالت للعملية التعليمية، وأهم
ستئناس البرامج؛ واالالمتنوعة، وما نهلوه من مصادر تعلم متنوعة، لذا تبرز أهمية وجهة نظرهم في تقويم  وتقويمه

(، عند تقويم أي برنامج، فال بّد أن تؤخذ وجهات 0222)Larsonالبرامج. وهو ما يؤكده الرسون  هذه بآرائهم لتقويم
نظر الطالب والخريجين، كونها تتمتع بدرجة كافية من المصداقية والقبول، كما أن توّفر قدرا كبيرا، ومدى واسعا 

 ات لصانعي القرار لجدوى البرنامج، واتخاذ القرارات الصحيحة بخصوصه.  وعميقا من البيانات والمعلوم
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 وأسئلتها الدراسة مشكلة
 

التقويم عملية شاملة ديناميكية ومستمرة، تتضمن إصدار أحكام معينة يتم في ضوئها تطوير العملية التعليمّية        
وتحسينها؛ ولتحقيق ذلك فال بّد من جمع بيانات ومعلومات عّما يراد تقويمه، وفق معايير محددة مسبقًا، حيث 

لقرب أو البعد عن تحقيقها وتحديد أوجه القوة والضعف تتضمن هذه العملية قياس مدى تحقيق األهداف، ومدى ا
 (.0227)العزواي، 

ويعّد التقويم التربوي من أهم مكونات أّي نظام تربوي وتعليمي، فهو يشكل أرضيته الصلبة التي تحدد الواقع        
من كل  ما يشتمل عليهالموجود فعال مقارنة بما هو مأمول ومستهدف؛ األمر الذي يدفع به نحو التطور المستمر، ب

عناصر العملّية التربوّية التي تتضمن البرامج والمقررات التربوية، وفقًا لمعايير ومؤشرات محددة لوضع رؤى جديدة 
متكاملة وشاملة للتقويم ُنركز على الجوانب اإليجابية والمتميزة وجوانب الضعف والقصور، وذلك حتى تحقق هذه 

ألهداف المرجوة والمنشودة منها بما يتالءم مع الواقع ومع معايير الجودة، خاصة في البرامج والمقررات التربوية ا
ظل عصر المعلومات والمعرفة والتطورات والمستجدات في كافة مناحي الحياة التي تطغى على الحياة اإلنسانية 

(House, 2003 .) 
ية، وتتجلى حّديا ليس باليسير بوصفها لغة ثانومن جانب آخر يحتل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ت        

( في البنى التحتية للمؤسسات األكاديمية المعنية بتعليم اللغة العربية، 0220هذه التحّديات كما ذكر ذلك عبد هللا )
م اوبإعداد المعلمين، والمواد الدراسية وبتوظيف التقنيات التربوية، وبأساليب القياس والتقويم الحديثة، وباالهتم

بمتعلمي اللغة العربية، أّما التحدي األكبر فيكمن في خصائص اللغة العربية؛ مّما يحتم علينا إجراء دراسة تقويمية 
 لبرامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية؛ لتعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف فيه.

قين وأهمية تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطوقد استشعر الباحثان من خالل الدراسات السابقة ضرورة        
 ، ودراسة(2014)والعساف  (، ودراسة وزان0220بغيرها؛ من خالل العديد من الدراسات كدراسة صرايرة والعساف )

( وغيرها من الدراسات، التي 0213(، ودراسة الفوزان )0215(، ودراسة مسعود وعبد الجليل )0215) الشيخ علي
الرتقاء ل دعت إلى ضرورة إجراء تقويم لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وهذا ما أكدته الخطط المدروسة

( بين المركز الوطني للتقويم 0216بمستوى الكليات والبرامج الجامعية السعودية، حيث تّم توقيع مذكرة تفاهم عام )
 National Assessment and) (NCAAA) واالعتماد األكاديمي في المملكة العربية السعودية

Accreditation for Commission) تربوية في الواليات المتحدة االمريكية ، وبين مجلس اعتماد البرامج ال
Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) (Almatrafi, 2015; Jung, 

Horta, and Yonezawa, 2018)  .للقيام بتقويم جميع الكليات والبرامج مستقبال 
 برنامج تعليم طرح منذ أنه-الباحثين علم وفي حدود – الصلة ذات األدبيات مراجعة خالل من تبين ولقد       
 التقويم أن له، وبما تقويمية دراسة أّية إجراء يتمّ  ، لم0210العربية للناطقين بغيرها بجامعة الطائف عام  اللغة
 الفئات المستفيدة تتناول وجهات نظر ميدانية دراسة إلى يستند بّد وأن ال فإنه والتطوير، التحسين األساس هدفه
 مضي بعد البرنامج لهذا تقويمية دراسة بّد من ال فإنه البرنامج، وأهميته، لحداثة ونظرا سبق، ما على وتأسيًسا منه،
 مواطن الضعف. وتصحيح فيه، القوة مكامن لتعزيز طرحه؛ على سنتين يقارب ما
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توّلدت لدى  برامجها، مخرجات نوعية تحسين الطائف نحو جامعة من فلسفة وانطالقا تقدم، ما ضوء في       
في تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين  الباحثين الدافعية والقناعة بضرورة القيام بدراسة تقويمية بحثية تتمثل
 للخريجين على التقويمية الدرجات عن والكشف بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين،

 اإلجابة األسئلة اآلتية: خالل من ذلك ويكون  مخرجاته، عيةنو  أجل تحسين من البرنامج
لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف  التقويمية التقديرات األول: ما

 من وجهة نظر الخريجين؟ 
 مجاالت من مجال كل فاعلية لمستوى  الخريجين تقدير في إحصائية داللة ذات فروق  توجد الثاني: هل

 البرنامج ولمستوى فاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف،
 خريجين(؟ الطالب )متوقع تخرجهم، لمتغير مستوى  تعزى  ككل

 مجاالت من مجال كل فاعلية لمستوى  الخريجين تقدير في إحصائية داللة ذات فروق  توجد الثالث: هل
 البرنامج ولمستوى فاعلية نامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف،بر 

 التراكمي؟ المعدل لمتغير مستوى  تعزى  ككل
 

 الدراسة: أهداف
 هدفت الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف اآلتية:

اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية برنامج تعليم  فاعلية التقويمية لمستوى  التقديرات الكشف عن .1
 التدريس وطرائق الدراسية، خطته :حيث من اآلداب بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين

 التعلم ومصادر والكوادر المساندة، التدريسية والهيئة الراجعة، والتغذية التقويم فيه، وأساليب المتبعة
 البرنامج. ومخرجات فيه، المتوافرة والتسهيالت

 لمستوى  تقييمهم في والخريجين المتوقع تخرجهم الطالب نظر وجهتي الكشف عن درجة اختالف  .0
 المختلفة لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف، المجاالت
 ككل. وللبرنامج

لناطقين نامج تعليم اللغة العربية للمستوى فاعلية بر  الكشف عن درجة اختالف التقديرات التقويمية .6
 .بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف تعزى إلى متغير المعدل التراكمي

 
 الدراسة: أهمية

 أهمية من تكمن أهمية هذه الدراسة زاوية نظرية: فمن في ثالث زوايا الدراسة تتمثل أوجه االستفادة من
 وتطوير لتحسين األهمية الموضوعات بالغة من يعدّ  التعليمية البرامج تقويم فموضوع الذي تتناوله؛ الموضوع
 برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف تكمن تقويم مبررات فإن لذا البرامج؛

 إلى إضافة ،التدريسية وتطوير الممارسات والتعلم، التعليم عمليتي وتحسين لتطوير بحّد ذاته أداة التقويم أن في
 برنامج على تحسين ينعكس قد مّما ذاتيًا؛ برامجها  تقييم الطائف في جامعة مع توجهات الدراسة الحالية انسجام
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 العالي التعليم مؤسسات واالعتماد المعتمدة في الجودة لمعايير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتحقيقه
بية للناطقين تقويم برنامج تعليم اللغة العر عّد الدراسة الحالية إضافة لألدبيات التربوية في مجال السعودية. وبذلك ت

 إطارا قدمكونها ت؛ األمر الذي يجعل نتائجها في غاية األهمية، وتتسم بالواقعية والموضوعية، فضال عن بغيرها
 اآلداب بجامعة الطائف. توضيحيا لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية 

في كون نتائجه تعود بالفائدة على المعنيين بتطوير  الدراسة ، تتمثل أوجه االستفادة منزاوية تطبيقيةومن 
مه من نتائج من خالل االسهام بما سيقد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائفبرنامج 

كما يأمل الباحثان أن تفيد نتائج هذه الدراسة القيادات الجامعية في . مخرجاته لتحسين مقترحات وتوفير وتوصيات،
 إعطاء مؤشرات حول أداء هذه البرنامج، وتوفر لهم الرؤية الالزمة حول جدواه.

 ،مشابهةإلى المزيد من الدراسات ال فيأمل الباحثان من هذه الدراسة لفت أنظار الباحثين، الزاوية البحثيةأّما 
لتقويم  السعودية والعربية الجامعات للناطقين بغيرها في العربية اللغة تعليم برامج تتناول أخرى  لدراسات المجال وفتح

العربية من  اللغة تعليم تقويم برامج استبانة وهي جديدة، بحثية بأداة العربية المكتبة الدراسة تزود، كما برامج تعليمها
  وجهة نظر الخريجين.

 
 ومحدداتها: الدراسة حدود
على طالب برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في  اقتصرت إذ بعينتها؛ الدراسة هذه : تتحددالدراسة حدود

م، إلى العام  0210/0212تخرجهم، والطالب الخريجين من العام الجامعي  المتوقع كلية اآلداب بجامعة الطائف
 من الفصل الدراسي الثاني في فيها أجريت التي بالفترة زمنياً  نتائج الدراسةم، كما تتحدد  0212/0202الجامعي 

 م0202م/0212 الجامعي العام
م استبانة تقويم برنامج تعلي، وتمثلت في لجمع البيانات المستخدمة محددات الدراسة باألداة : وتتمثلالدراسة محددات

 دالالت من لها توافر وما بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين،اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب 
في  طالبا (62المكونة من) الدراسة، عينة أفراد موضوعية ومدى بيانات الدراسة، دقة جمع وفي وثبات، صدق

 .لمجاالتها تقديراتهم
 

 الدراسة: مصطلحات
 اآلتية: المصطلحات لغايات هذه الدراسة تّم تحديد        
، فتدل على "التقييم" لغًة: بيان قيمة الشيء، تعديل أو تصحيح ما اْعوجَّ منه. أّما كلمة   Evaluation :التقويم

إعطاء قيمة للشيء فقط، وجدير بالذكر أن هنالك عدًدا من المختصين بالبحث التربوي يميزون بين مصطلحي 
ويعني التقدير أو إعطاء الشيء قيمة، وأما  (Assessment) التقييم والتقويم، إذ يرون أن التقييم ترجمة لمصطلح

أي إصدار حكم، ونتيجة لهذا االختالف في وجهات النظر في مضمون  (Evaluation)التقويم فترجمة للمصطلح 
المصطلحين يتم التعاطي معهما في البحث التربوي للتعبير عن مفهوم واحد هو التقويم، علًما بأن لكل منهما تعريفا 

 لبيان القيمة، وأورده في المعجم الوسيط "التقييم" (. وقد أجاز مجمع اللغة العربية(Oliva P.F., 1997 خاصا به
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ر قيمَته، وعليه يكون الفرق بين الكلمتين هو  2011 ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة) (، وفيه: َقيََّم الشيَء تقييًما: قدَّ
 .لبيان القيمة، ف"التقييم" لتعديل الشيء، أّما "التقويم" أنّ 

 المؤسسة في األفراد أداء لتقويم محترفون  به نشاط يقوم بأنه ( التقويم0222) Topping توبنج ويعرف        
ويعرف  .التقويم معايير وكذلك تقويمه، سيتم ما عل االتفاق وجودته، ويتم األداء وقيمته مستوى  حيث من التعليمية
( التقويم بأنه عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو الموضوعات أو األشخاص أو المواد اعتمادا 0211دياب )

وهو بذلك عملية تشخيصية وقائية عالجية تهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف،  على معايير أو محكات معينة.
للتقويم  ( أن7، 0212البرنامج التربوي. بينما يرى جابر ) والوقوف على مدى تحقق األهداف التربوية، ومدى فعالية

 كما القرار، لمتخذي توفير معلومات عملية يرونه وآخرون  والنوعية، الجودة على معاني مختلفة فبعضهم يراه حكم
 وكمية وصفية أحكام الجواد التقويم بأنه إصدار وعبد ويعرف مطر .للمساءلة للتحسين، وأحياناً  أحيانا يستخدم أنه

 أهداف من عليه يشتمل وبما أجله، من وضع ما تحقيق البرنامج على قدرة بشأن علمية، أسس على ا استنادً 
جراءات ومحتوى    وتجويده. تطويره بهدف والضعف القوة جوانب وتقييم لتشخيص وا 
( بأنه "عملية 64، ص0222ومن أبرز مجاالت التقويم التربوي تقويم البرامج األكاديمية، ويعرفه الهاللي )        

يتم من خاللها الحصول على آراء المستفيدين من البرنامج بهدف تحسينه وتطويره". ويقصد بالتقويم ألغراض هذه 
 البرنامج، والبرنامج مجاالت فاعلية لمستوى  لناطقين بغيرهابرنامج تعليم اللغة العربية ل خريجي الدراسة تقديرات

 .ككل
 العمليات أو األنشطة من مجموعة ( البرنامج بأنه:0212عّرف عالم ) برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

 التابعة التعليمية المؤسسة من تأثيرها ويمتد األفراد، من مجموعة في وتؤثر تحديدها وتكرارها يمكن التي المقصودة
 جامعة في أكاديمي له. ويقصد ببرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألغراض هذه الدراسة بأنه برنامج

 المعّدة التقويم وأساليب التعلم والتعليم ونشاطات التعليمية المقررات يتكون من مجموعة اآلداب، لكلية يتبع الطائف
 لغير العربية اللغة ومخصصة لتعليم محددة خطة وفق والمنظمة مسبقا حددةالم األهداف من لمجموعة طبقا

 الناطقين.
بمنطقة  الطائفشمال تقع  سعوديةالتابعة لجامعة الطائف، وهي حكومية  الجامعية الكليات إحدى هي كلية اآلداب:

خمسة أقسام هي: قسم اللغة العربية، وقسم اللغات األجنبية، وقسم التاريخ، وقسم اإلعالم  الحوية، وتضم كلية اآلداب
هـ  1442وعلوم االتصال وقسم علم النفس. وقد تم استحداث وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في عام 

ن لية اآلداب. وتضم الوحدة اآلبقرار من مجلس الجامعة، وتم تشكيل لجنة لإلشراف عليها برئاسة سعادة عميد ك
 طالبا من جنسيات مختلفة.

 
 
 

 السابقة الدراسات
 التي تناولت الدراسات في ندرة وجود السابقة للموضوع، فقد تبين النظري والدراسات األدب استقراء بعد

 التي السابقة، الدراسات بعض الباحثان استعراض حاول فقد لذا برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تقويم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
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مجاال من  عناصرها، أو تناولت عنصرا من التي تلك أو برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تقويم تناولت
 :ومنها الحالية، على الدراسة إسقاط نتائجها ومحاولة مجاالتها،

 العربية للناطقين بغيرها بأكاديميةعرض تجربة مركز تعليم اللغة  التي هدفت إلى (0112الّرهاوي )دراسة 
صدار السالسل التعليمية، ورصد  "باشاك شهير" للعلوم العربية واإلسالمية، وأبرز نشاطاته في إقامة الدورات وا 
الباحث في الدراسة التحديات النفسية أو اللغوية، التي تواجه تعليم العربية للناطقين بغيرها في المركز، والتحديات 

بالمناهج والسالسل التعليمية والمعلم والبيئة التعليمية، وأوصى الباحث بإنشاء القرى العربية ألغراض التي تتعلق 
تعليمية في إسطنبول وغريها؛ بهدف تحقيق االنغماس اللغوي، وفسح المجال أمام طلبة العربية من الناطقين بغيرها 

 في القاعات الدراسية، والعمل على معالجة التحدياتلممارسة اللغة في مختلف نواحي الحياة، بدل من حجر تعليمها 
النفسية المتعلقة بالمعلمين والطلبة، واالستعانة بأخصائيين نفسيين لمساعدة المعلمين في التعامل مع التحديات 
النفسية المختلفة، وزيادة المحفزات والمشجعات على تعلم اللغة العربية لتقوية الدافعية لدى الطلبة، وربط فرص 

تقانها  .العمل في كليات اإللهيات والشؤون الدينية بتعلم اللغة العربية وا 
 العربية اللغة متعلمي تمكن المطلوب الكفايات معرفة إلى التي هدفت (0111السلمي )وجاءت دراسة 
لى للناطقين بغيرها منها،  الدراسة للناطقين بغيرها في ضوئها، واستخدمت العربية اللغة متعلمي تقويم طرائق وا 

 من المتعلمين تمكين للناطقين بغيرها هو اللغة العربية تعليم هدف أن إلى الدراسة وتوصلت الوصفي، المنهج
 الثالث، الكفايات وفق للناطقين بغيرها يكون  العربية اللغة متعلمي تقويم والثقافية، وأن واالتصالية اللغوية الكفايات

 من تعّد جزًءا بأنواعها اللغوية االختبارات وأن الكفايات، وتطوير تنمية وفي التقويم، في دوًرا لألنشطة اللغوية وأن
 .الوحيدة التقويم طريقة هي وليست بغيرها، للناطقين العربية اللغة متعلمي تقويم

بدراسة هدفت تقويم كتب اللغة العربية للناطقين بغيرها من وجهة  MA ZHI E (0112)ما زي وقامت 
( مدرسا ومدرسة من جامعة آل 17نظر المدرسيين والمدرسات في الجامعات األردنية. وتكونت عينة الدراسة من )

كونت من تالبيت والجامعة األردنية، ممن يدرسون الطلبة اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأعدت الباحثة استبانة 
( فقرة، موزعة على خمسة مجاالت، وهي: مجال األهداف، ومجال المحتوى، ومجال األنشطة التعليمية، 43)

ومجال الشكل واللغة، ومجال التقويم. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج، كان من أهمها: أن مجال األهداف 
ى بة األخيرة، وبّينت النتائج أيًضا عدم وجود فروق تعز جاء في المرتبة األولى، بينما جاء مجال التقويم في المرت

 للنوع االجتماعي في جميع المجاالت باستثناء مجال األهداف، والتي جاء لصالح الذكور.
التحقق من توافر معايير الجودة الشاملة في  هدفت دراسة Alowaydhi (0112)العويضي وأجرت 

 ا في الجامعات السعودية من وجهة نظر الرؤساء وأعضاء هيئة التدريسبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيره
( مقّيما، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، حيث 11والفنيين بالجامعة االلكترونية، والبالغ عددهم )

لقياس نفسها دام أداة اأعدت الباحثة أداة لتقييم برامج التعلم اإللكتروني في ضوء معايير الجودة الشاملة، وتم استخ
للتحقيق من توافر معايير الجودة الشاملة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأظهرت نتائج الدراسة 

، ووجود أنواع مختلفة من %122توافر معايير الجودة الشاملة في جميع مجاالت البرنامج التعليمي بنسبة وصلت 
عوبة كبيرة للطلبة، وأشارت النتائج أيضا إلى أن المواد المستخدمة في أنشطة التدريس مهارات اللغة العربية تشكل ص

 والفصول الدراسية، لم تكن مفيدة للطالب في تطوير الكفاءة التواصلية لديه في تعليم اللغة العربية.
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 والمعايير واألطر وأهدافه، " المعياري  العربية باختبار " التعريف إلى فهدفت (0112الشمراني ) أّما دراسة
 حيث المعياري من العربية اختبار إلى والتعرف انعقاده، ومراكز منه، تستفيد التي والجهات عليه، واألفراد ُبني التي

جراءات اإلنترنت، العربية على اختبار موقع مكونات وتوضيح ، وتطويره بنائه، ومراحل ومحتواه، مكوناته،  أخذ وا 
 عّدة عالمية وتجارب أطر على اطلع قد في الجامعة االختبارات مركز أن الدراسة جنتائ أوضحت وقد االختبارات،

 مواءمته ، بعد CEFR)للغات) المشترك المرجعي األوروبي اإلطار أنه تبنى إال كثيرة، اختبارية بتجارب واستأنس ،
المعياري،  العربية اختبار أن إلى الدراسة خلصت وقد وعناصرها، العربية اللغة قياس مهارات مقتضيات يلبي بما

المناسبة، إلى  اتخاذ القرارات في وذلك العالقة؛ ذات العمل وجهات العالي، التعليم مؤسسات مساعدة إلى يهدف
 . بالعربية الناطقين غير لدى اللغوية القدرة وقياس ونشرها، العربية اللغة خدمة جانب

 عن الكشف إلى هدفت دراسة( (Al-Dajani & Abu Hijazi, 2016حجازي  الدجاني وأبووأجرت 
 في الجامعة األردنية منهاج لديهم، ودور الوظيفي التعبير أهمية في بغيرها من الناطقين العربية اللغة متعلمي رأي

 كتابيا الوظيفي التعبير على قدرتهم من تزيد تدريبات على احتوائه مدى إلى الوظيفي، والتعرف التعبير تعليمهم
 العملية، وتكونت حياتهم في التعبير دروس في موضوعات من يتعلمونه لما توظيفهم إمكانية إلى وشفويا، والتعرف

 استبانة الباحثة وأعدت.للناطقين بغيرها  العربية اللغة لتعليم األردنية الجامعة لمنهاج كتب ستة من الدراسة عينة
 للكتاب الوظيفي التعبير أن الدراسة وأظهرت نتائجالوظيفي،  التعبير لمحتوى  تحليل الطلبة، وأداة أراء الستطالع
 الطلبة من تمكين على ركزت المختلفة المستويات كتب الجمالية، وأن من أكثر الوظيفية الناحية على ركز السادس
 متعددة، موضوعات من التعبير موضوع اختيار من تمكنهم ال الكتب جميع التعبير، وأن موضوع من وظيفيا اإلفادة
 الكتابية التعبيرية أعمالهم في بغيرها الناطقين من العربية اللغة متعلمو فيها يقع التي إهمال األخطاء التعبيرية وأن

 .الصرفية هي األخطاء
إلـى بنـاء قائمـة الكفايـات التعليميـة الالزمـة  التي هدفت (0112الربابعة ) األخرى دراسة الدراسات ومن 

( معلًما ومعلمة، 04لمعلمـي اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا، وبيـان مـدى ممارسـتهم لهـا، وتكّون مجتمع الدراسة من )
ت قائمـة الكفايـات نيدّرسون في شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها فـي مركـز اللغـات فـي الجامعـة األردنية، وتضـمّ 

( كفايـة فرعيـة، تـّم التحقـق مـن صـدقها وثباتهـا. وقد أجرى الباحث 23( مجـاالت رئيسـة، و)0التعليميـة الالزمـة )
المعالجة اإلحصائية لألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتوصلت الدراسة إلى بناء قائمة بالكفايات التعليمية 

للغة العربية للناطقين بغيرها، وبّينت الدراسة أن ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها الالزمة لمعلمي ا
ومعلماتها ثالثة مجاالت من مجاالت الكفايات التعليمية جاءت بدرجة كبيرة جدا، وثالثة مجاالت بدرجة كبيرة، 

النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق في درجة  ومجااًل واحًدا بدرجة متوسطة، ومجااًل واحًدا بدرجة قليلة.  وأشارت
ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها للكفايات التعليمية الالزمة تعزى لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(، ووجود 
د و فـروق فـي درجـة ممارسـة معلمـي اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا للكفايـات التعليميـة تعزى للمؤهل العلمي، ووج

فـروق فـي درجـة ممارسـة معلمـي اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا للكفايـات التعليميـة تعزى للخبرة. وأوصت الدراسة 
باعتماد قائمة كفاياتها التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومراكزها ومعاهدها، وتوجيه أنظار 

 طقين بغيرها إلى أهمّية الكفايات التعليمية. واضعي مناهج اللغة العربية للنا
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بدراسة هدفت إلى تقويم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمعهد اللغويات  (0112الفوزان )وقام 
العربية في جامعة الملك سعود في ضوء متطلبات معايير االعتماد األكاديمي، ووفقًا لطبيعة البحث الحالي وأهدافه 

الباحث المنهج الوصفي، وأعد الباحث استبانة تكونت من ثالثة محاور أداة لبحثه، وقد تّم التأكد من صدق استخدام 
( عضو هيئة تدريس بمعهد اللغويات العربية 62وثبات هذه األداة بالطرائق المناسبة، وقد تكونت عينة البحث من )
ربية ير االعتماد األكاديمي في برامج تعليم اللغة العفي جامعة الملك سعود، وقد كشفت النتائج عن درجة توافر معاي

للناطقين بغيرها، تراوحت ما بين كبيرة جدًا، وكبيرة في محاور البحث الثالثة على النحو اآلتي: اإلطار المفاهيم 
دارة برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمتوسط حسابي قدره )6.50بمتوسط حسابي قدره ) ، (4.11(، وا 

 (.4.63وعمليات التعليم والتعلم بمتوسط حسابي قدره )
فهدفت دراسته إلى معرفة معايير اختيار التراكيب النحوية في كتب تعليم اللغة العربية  (0112الماحي )أّما 

( من سلسلة العربية بين يديك في السودان، وتوصلت 1للناطقين بغيرها. وتكونت عينة الدراسة من كتاب الطالب )
راسة إلى أن إعداد التراكيب النحوية موزعه بنسب متقاربة في وحدات الكتاب، مع عدم االلتزام في تدرجها، وأن الد

 ثالث من وردت للتراكيب نسبة أكبر كانت كلمات، إذ خمس إلى كلمتين بنية التراكيب النحوية جاءت مشكلة من
 منهج واعتمد اإلنشائية، الجملة على الخبرية الجملة ورود وغلبة كلمات، خمس من للتراكيب المكونة وأقلها كلمات،

النحوية  وتقديم التراكيب التوضيحية، والرسومات والخرائط الصور واستخدم الحواري، المشكل النحوية تقديم التراكيب
 في الشفوي  السمعي المدخل وتبني الكتاب باإلعراب، إشغاله وعدم العربية، للجملة الرئيسة األنماط على بالتعرف
 اللغوية األنماط وحفظ الشفوية، والتدريبات النحوية المصطنعة، الحوارات على والتدرب النحوية، للتراكيب تقديمه

 .الكتاب للتراكيب في تدريس طريقة وجود وعدم ومحاكاتها،
 الصعوبات إلى التعرف على Dweik & Al-Shallakh (2015) والشالخ دويك في حين هدفت دراسة  

يجاد األردنية، في الجامعات العربية اللغة تعلم في العربية باللغة الناطقين غير الطلبة يواجهها التي  لهذه حلول وا 
 باللغة الناطقين من غير طالبا (56) على وزعت استبانة استخدم الباحثان الدراسة أهداف الصعوبات، ولتحقيق

 تكونت حيث ،)البيت آل وجامعة األردنية، الجامعة( أردنيتين جامعتين في كلغة ثانية العربية اللغة تعلموا العربية
واألنشطة  التدريس في المستخدمة والمواد والصعوبات، اللغوية بالمشكالت تتعلق ثالثة مجاالت االستبانة من

لى كبيرة، صعوبة تشكل العربية اللغة من مختلفة أنواع وجود الدراسة نتائج الصفية، وكشفت  المستخدمة المواد أن وا 
 اللغة تعليم في لديه التواصلية الكفاءة تطوير للطالب في مفيدة تكن لم الدراسية، والفصول التدريس أنشطة في

 .العربية
بدراسة هدفت لتحديد المعايير الالزم توافرها في برامج تعليم ( 0112) الشيخ عليومن ناحية أخرى قام   

اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومعرفة مدى توافر هذه المعايير في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 
ت، ووضع تصور مقترح لبرنامج تعليمي للغة العربية في هذه المراكز. وقد اتبع الباحثان المنهج مراكز توعية الجاليا

الوصفي، استخدما أداتين، هما: استبانة المعايير الالزم توافرها في برامج تعليم اللغة العربية في مراكز توعية 
مج موضوع الدراسة، وكشفت الدراسة عن أن لقياس مدى توافر هذه المعايير في البرا الجاليات، ومقياسا متدرًجا

درجة تحقق المعايير الالزمة لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مراكز توعية الجاليات في المجاالت 
ككل: )األهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، والوسائل، األنشطة، وأساليب التقويم( كانت متوسطة، وبينت الدراسة 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22الشيخ%20علي،%20هداية%20هداية%20إبراهيم%22%7C%7Csl~~rl','');
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 حمةاياد حسين أبو رو  صالح بن جمعان الزهراني                                                      ...تقويم تعليم برنامج اللغة العربية

 

 
 122     0202البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية جميع الحقوق محفوظة،عمادة ©
  

 

مام األبرز في هذه المكاتب ينصب على جانبي الدعوة اإلسالمية، وتعليم العلوم الشرعية، أّما برامج تعليم أن االهت
العربية فينظر إليها على أنها برامج مساندة، وكشفت الدراسة أيضا عن عدم التزام هذه المكاتب بمقّرر واحد، فكل 

ج معلمين الذين يعلمون اللغة العربية في هذه البراممكتب يجتهد في اختيار المنهج الذي يرتضيه، وأن معظم ال
 ليسوا متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأنهم بحاجة إلى التدريب. 

 بغير الناطقين للكبار العربية اللغة تعليم برنامج تقويم إلى 2014)الجليل ) وعبد مسعود وهدفت دراسة 
الوصفي، وأعّد الباحثان  المنهج الدراسة بماليزيا، واستخدمت العالمية اإلسالمية الجامعةفي  نظرهم وجهة من العربية

 اللغة فعالية برنامج تعليم إلى الدراسة وتوصلت ،( دارسا04استبانة طبقت على عينة البحث، التي تكونت من )
 الفصول في المتعلمين وعدد التدريس، وهيئة العربية، وأن زمن التدريس بالبرنامج، بغير الناطقين للكبار العربية

 .وميولهم الطلبة حاجات التعليم، تشبع ورسوم ووسائله، التعليم وطرائق والمواد التعليمية، الدراسية،
 للناطقين العربية اللغة اختبارات تصميم أسس معرفة إلى دراسة هدفت(2014) والعساف  وزانكما أجرت 

 ذا يجعله االختبار تصميم في وأسس نظام اتباع أن إلى وتوصلت الوصفي، الدراسة المنهج واستخدمت بغيرها،
لى المحتوى، حيث من عالية مصداقية  األسئلة نوعية وتحديد المادة، التمسك بأهداف يستدعي االختبار إعداد أن وا 

 صفات جميع وتوافر الصعب، إلى السهل من األسئلة االختبار، وترتيب مّدة مراعاة مع المادة، تناسب التي
لى وموضوعية، صدق وثبات من الجيد االختبار  وأوصت بعقد ، إعداده مراحل أهم من يعدّ  االختبار تصميم أن وا 
 السابقة وخبراتهم الطلبة ومراعاة مستويات للطالب، السليمة االختبارات إعداد كيفية حول للمعلمين تدريبية دورات
جراء اإلعداد عند  . الطلبة قدرات تقويم ل طرائقتشم دراسات لالختبارات، وا 

دراسة برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من حيث منهجها التأليفي ومحتواها  (0111محمد )وتناول 
التعليمي، حيث يقارن بين سلسلتين من أهم سالسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما يشير إلى التحديات 

ل في الختام إلى وصفي التحليلي، وتوّص التي تواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد نهج البحث المنهج ال
نتائج أهمها: تتشابه برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أهدافها، كما تتشابه في موجهاتها ومنطلقاتها 
الفلسفية، التي بنيت على ضوئها، كما يوجد قصور في مجاالت تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وموضوعات، 

ك تحديات كبيرة تواجه برامج تعليم اللغة العربية تتعلق بمكوناتها األساسية؛ المتمثلة في المقررات كما أّن هنا
 .الدراسية، والمعلم والمتعّلم

إلى استقصاء مدى تطبيق أسس اختيار المحتوى اللغوي لبرنامج تعليم اللغة  (0111محمد )وهدفت دراسة 
فريقيا العالمية، وأشارت الدراسة أن المقصود بالمحتوى اللغوي هو العربية للناطقين بغيرها على سلسلة جامعة إ

تحليل المحتوى اللغوي في السلسلة، وأوضحت الدراسة األمور العامة ذات العالقة بالمحتوى اللغوي، من معالجة 
ا، وشمولها، هاألصوات، وكيفية اختيار المفردات في الموضوع الواحد بناء على الشيوع، وانتقاء المفردات حسب فائدت

لى أي مدى تلبي المفردات الجديدة حاجات المتعلم. وتناولت الدراسة التراكيب والقواعد، وقدرتها  وقربها للطلبة، وا 
في تكوين السلوك اللغوي السليم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن السلسلة تحمل معظم مواصفات الكتاب الجيد في 

غيرها بصفة عامة، وأن مؤلفيها التزموا باألسس التي أوصى بها خبراء مجال مجال تعليم اللغة العربية للناطقين ب
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما أن السلسلة تركز عموما على تعليم اللغة بدال من تحليل اللغة ووصفها، 

 وأن السلسلة تخلو من األخطاء اللغوية، رغم عدم خلوها من األخطاء الطباعية.
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التي ( (2013 شلبي اسات التي اهتمت بتقويم برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، دراسةومن الدر 
اهتمت بتحديد متطلبات إعداد برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد عرض الباحث متطلبات برامج تعليم 

ة وأسبابه، ه البرنامج، وتحديد دوافع تعليم العربياللغة العربية للناطقين بغيرها، بداية من االتجاه الذي يستند إلي
وتحديد أهداف البرنامج، وبناء المصفوفة اللغوية المستهدف إكسابها في صورة مجاالت ترجمت لمعايير، ومؤشرات 
 مسلوكية، وشملت المجاالت: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والتراكيب النحوي، واألساليب البالغية، كما قا

الباحث بتحديد المحتوى الثقافي المراد تقديمه، والتركيز على مالمح الثقافة التي تميز أهل اللغة العربية التي تحترم 
 عقلية الطالب غير العربي.

 يواجهها الطالب التي الصعوبات على التعرف إلى هدفت دراسةAlsrhid (0113 )الشرهد  وأجرى 
 من بمجموعة االجتماعية والنفسية، التعلم صعوبات وتحديد للناطقين بغيرها، العربية اللغة تعلم برامج في األجانب
الوصفي،  المنهج الباحث بغيرها، واستخدم للناطقين العربية اللغة تدريس برامج حول أجريت والدراسات التي البحوث
 للناطقين العربية اللغة تعليم برامج حول أجريت التي والدراسات من البحوث مجموعة من الدراسة عينة وتكونت
 النسخ طرائق على والتعرف بالكتابة، المتعلقة الصعوبات أن الدراسة نتائج ( دراسة، وبينت62) وبلغت بغيرها،
؛ كونه  العربية اللغة في الكتابة األصوات، ونظام بعض تعلم وصعوبة الحروف، بكتابة ،تمثلت أغلبها المختلفة

 والتشابه الحروف أشكال بين التقارب وأن أخرى، اللغات في ليس مألوفا النظام وهذا اليسار، إلى اليمين من يبدأ
الجملة  وأن بنية الترقيم، في معظم الطلبة بين فروقات وجود ولوحظ األجانب، الطلبة صعوبة لدى تشكل بينها كانت
 التحدث مهارتي وا همالوالكتابة،  القراءة على التركيز كما لوحظ العالم، لغات من العديد عن يختلف وهيكلها

 مع التعامل ومشكلة لعرض المعلومات وتوفيرها، التقليدية األساليب تتبع فإنها بالمناهج يتعلق فيما أما واالستماع،
 وحضارة وتقاليد عادات مع التعامل في صعوبة واجهوا فغالبية الطلبة والتقاليد، العادات حيث من العربي المجتمع
 جديدة لثقافة المتعلم لها يتعرض التي المشاكل أكثر من المشكلة وهذه الصراع الثقافي، ومشكلة العربي، المجتمع
 .جديدة الثقافة لغة هذه وتحمل

فهدفت التعرف على تجربة معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود في  (0113) الشمرانيأما دراسة 
الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي، حيث حصل على االعتماد الدولي من وكالة التقويم للبحث والتعليم 

لثالثة برامج   Evaluation Agency for research and Higher (AERES) Education العالي الفرنسية
يمية، هي: برنامج اللغة المكثف، وبرنامج الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبرنامج أكاد

الدبلوم العالي لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، وقد اعتمد البحث على أدوات عّدة تضمنت: 
االعتماد األكاديمي بالمعهد، واالطالع على االستبيانات المقابالت، ومراجعة جميع الوثائق ذات الصلة بالجودة و 

التي استهدفت المعنيين من داخل المعهد وخارجه، وقيم مؤشرات األداء الرئيسة، والمقارنات المرجعية الخاصة 
امج ر بالمعهد، وتوثيق زيارة المراجعة والخارجية لالعتماد األكاديمي الدولي، ومراجعة تقارير الهيئة الفرنسية عن ب

المعهد، والتقويم النهائي، وتوثق هذه الدراسة تجربة المعهد في اعتماد برامجه األكاديمية من حيث المراحل، 
والخطوات، واألنشطة، واإلجراءات التي اتخذها؛ للوصول إلى االعتماد األكاديمي الدولي، كما تقدم الدراسة إطارا 

راسات الخاصة بتقويم برامج اللغة، كما تلقى الضوء على نتائج نظريا لالعتماد األكاديمي، وتستعرض عددا من الد
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، وتقدم التوصيات والدروس المستفادة، باإلضافة إلى مجاالت التصحيح والتطوير AERES تقارير هيئة االعتماد
 .والتحسين التي ينبغي على المعهد االهتمام بها

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  بهدف التعرف على بناء منهاج (0110الكاتبي ) وجاءت دراسة 
 جرى  ضوء ذلك وفي العربية، دراسة من وأهدافهم الطلبة طبيعة ومعرفة طلبتها األجانب، تواجه التي والتحديات

 في التقنيات دور الدراسة كذلك وتناولت ووظيفي، لغوي  محورين على المناهج وُبنيت بهم، الخاص المنهاج بناء
 واالستيعاب، والتراكيب النحوية، والقراءة واالستماع، والكتابة، واألصوات، الحروف، نطق تعلم عملية تسهيل
 .ثانية كلغة العربية اللغة تعليم تواجه التي التحديات الدراسة وتناولت
 اللغة لتعليم للمناهج الدراسية العملي الواقع معرفة إلى (0111الدين ) وناصر سليمان وهدفت دراسة 
 المسحي، الوصفي المنهج الشاملة، واتبعت الدراسة الجودة معايير ضوء في للناطقين بغيرها وتطويرها العربية

للبنين،  ثانوية مدرسة في العربية للغة معلمين من ثالثة الدراسة عينة المحتوى، وتكونت تحليل منهج إلى باإلضافة
 العربية لتعليم اللغة الدراسية للمناهج العملي الواقع أن النتائج المدرسة، وبينت في الدراسية المناهج إلى باإلضافة

 في وخاصة العربية، اللغة المناسبة لتعلم اللغوية البيئة وجود منها: عدم المشكالت بعض للناطقين بغيرها يعترضه
 التعبير بمهارة االهتمام التدريس، وتدني وضعف طرائق الطلبة، مستوى  وضعف الوظيفي، التعبير مهارات مجال
 .والكتابي الشفوي 

على إصالح أساليب تقويم اللغة، حيث  ,Andrade & Green) 0212كما ركزت دراسة غرين واندريد )
تناولت العوامل واألسباب المؤثرة، والمتعددة األوجه، والتي هدفها إصالح اختبارات اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

ESL م اإلصالح في المقام األول التعاون بين المعلمين في تطوير التقوي، على مستوى التعليم العالي، ويتناول هذا
واختبارات الفصل الدراسي؛ للوقوف على مستوى الطلبة الحقيقي، وقد قدمت نتائج الدراسة عموما مبادئ توجيهية، 

 إلصالح االختبارات والتقويم في برامج اللغة كلغة ثانية.
، يتضح أن هنالك دراسات استهدفت تقويم في ضوء معايير وفي ضوء ما تم استعراضه من دراسات سابقة

 0214) (، ودراسة مسعود وعبد الجليل0216الجودة الشاملة، ومعايير االعتماد األكاديمي مثل: دراسة الشمراني )
، غير أن أّياً من تلك الدراسات لم يستهدف (Alowaydhi, 2016) (، ودراسة العويضي 0213(، ودراسة الفوزان )

(، هدفت 0216) امج تعليم اللغة العربية للناطقين بغير العربية من وجهة نظر الخريجين، فدراسة الشمرانيبرن
التعرف على تجربة معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود في الحصول على االعتماد األكاديمي الدولي، ودراسة 

ة لعربية للكبار الناطقين بغير العربية في الجامع(، هدفت تقويم برنامج تعليم اللغة ا0214مسعود وعبد الجليل )
(، هدفت إلى تقويم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقتين بها 0213اإلسالمية العالمية بماليزيا، ودراسة الفوزان )

بمعهد اللغويات العربية في جامعة الملك سعود في ضوء متطلبات معايير االعتماد األكاديمي من وجهة نظر 
، فهدفت التحقق من توافر معايير الجودة  (Alowaydhi, 2016) عضاء هيئة التدريس، أّما دراسة العويضيأ 

الشاملة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات السعودية من وجهة نظر الرؤساء وأعضاء 
ل: ات فانحسرت بدراسة مجال محدد من البرنامج مثهيئة التدريس والفنيين بالجامعة االلكترونية، أّما باقي الدراس

(، (Al-Dajani & Abu Hijazi, 2016الدجاني أبو حجازي  (، ودراسة0211دراسة سليمان وناصر الدين )
(، 0214(، ودراسة محمد )2013، ودراسة شلبي )Alsrhid ((2013 (، ودراسة الشرهد 0210ودراسة الكاتبي )
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(، ودراسة الماحي 0215(، ودراسة دويك والشالخ )0215ودراسة الشيخ علي )  (،0214ودراسة وزان والعساف )
(، ودراسة 0210(، ودراسة السلمي )(MA ZHIE,2017(، ودراسة ما زي 0213(، ودراسة الربابعة )0215)

 (.0212الّرهاوي )
مجاالتها،  ها، وتحديدوقد استفاد الباحثان من هذه الدراسات في تحديد مشكلة الدراسة، وأهميته، وبناء أدات 

وا عداد اإلطار النظري للدراسة الحالية، وتفسير نتائج الدراسة، اعتمادا على ما توصلت إليه الدراسات السابقة، ومن 
ي كلية اآلداب ف هنا نلمس أصالة الدراسة الحالية في تفردها بتناول تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

وبتركيزها على معظم عناصره، من خالل استطالع آراء الطالب الخريجين منه، مّما يدعم أهمية بجامعة الطائف، 
 إجرائها.

 
جراءاتها الدراسة منهجية  وا 

 
  منهجية الدراسة:

 خريجي آراء استقصاء جرى  حيث التحليلي؛ المنهج الوصفي اتباع وأهدافها الدراسة الحالية طبيعة اقتضت        
 والخروج إلى تفسيرها، وصوال اآلراء هذه تحليل جرى  ثم الدراسة، أداة التي تضمنتها المجاالت برنامج حول
 منها. باستنتاجات

 وعينتها: الدراسة مجتمع
خريجي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب  مجتمع الدراسة الحالية من جميع تكّون 

دفعات  جميع خريجا، هم) 00 (و تخرجهم، متوقع ( 64 ) ( خريجا، منهم 53 ) عددهم بجامعة الطائف والبالغ
الدراسة بعد  مجتمع أفراد جميع م. وتكونت عينة الدراسة من 0212/0202العام الجامعي  في البرنامج خريجي

 ( من13طالبا، ) (30) من مكونة العينة النهائية أصبحت بحيث استطالعية، كعينة ( طالبا03استثني) أن
 .( خريًجا. والجدول التالي يصف عينة الدراسة وفقا لمتغيري الدراسة14و ) المتوقع تخرجهم، الطالب

 

(: عينة الدراسة من خريجي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب 1جدول رقم )
 بجامعة الطائف وفقا لمتغيري الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
  أداة الدراسة: 

 المئويةالنسبة  درجة التكرار المتغيرات

 المستوى 
 %56 13 تخرجه متوقع
 %47 14 خريج

 المعدل التراكمي
 %72 01 وما فوق  73

 %62 2 75أقل من 
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تمثلت أداة الدراسة في استبانة لتقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة          
 الخريجين، وقد مّر إعداد االستبانة بالخطوات اآلتية:الطائف من وجهة نظر 

 تحديد الهدف من االستبانة: -
هدفت األداة إلى استقصاء تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف من 

 .وجهة نظر الخريجين
 مراجعة األدبيات السابقة: -
قام الباحثان بتصميم االستبانة استنادا لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة العربية         

 خالل ومن البريطانية، الجودة وكالة قبل الصادرة من والوثائق جامعة الطائف، في الذاتي التقييم السعودية، ومعايير
الدراسات السابقة التي تناولت تقويم البرامج المختلفة بشكل عامة، وتقويم  المتيسرة، واالطالع على بعض المصادر

 برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكل خاص؛ لالستفادة منها في بناء األداة.
 تحديد محاور االستبانة: -
في ضوء ما تّم االطالع عليه من أدبيات، فقد تّم تحديد ستة مجاالت لالستبانة هي: الخطة الدراسية، وأساليب      

التدريس وأنشطة التعلم، والهيئة التدريسية والكادر المساند، والتسهيالت ومصادر التعلم، والتقويم والتغذية الراجعة، 
 ومخرجات التعلم

 
 االستبانة: صياغة عبارات كل محور في -

( عبارة موزعة على المحاور الستة 76تّم وضع مجموعة من العبارات لكل محور، وقد بلغت في الصورة األولية ) 
 السابقة.
 صياغة تعليمات االستبانة: -

بعد صياغة فقرات االستبانة قام الباحثان بوضع التعليمات، التي تهدف إلى شرح فكرة اإلجابة عن االستبانة، وقد 
الدقة والموضوعية في اإلجابة، ومراعاة وجود ستة محاور لالستبانة، وقراءة كل فقرة من  تعليماتها في وجوب:تمثلت 

( أمام الخانة التي تتوافق مع رأي عينة الدراسة، واالستبانة غير محددة بزمن، وال تستخدم الفقرات، ووضع عالمة )
 إال لغرض البحث العلمي.

 وضع مفتاح تصحيح االستبانة -
 –تم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي لإلجابة عن االستبانة بحيث يكون أمام كل عبارة تدريج خماسي من )عالية جدا 

 (.1-5منخفضة جدا(، ويرصد لها عند التصحيح الدرجات من )
 استخدم الباحثان طريقتين للتحقق من صدق األداة، وكانت كاآلتي:التحقق من صدق االستبانة:  -
 ( محكما؛ ألخذ آراءهم في مدى وضوح 14تم عرض األداة في صورتها األولية على ): صدق المحكمين

عبارات االستبانة، ومدى انتماء كل عبارة للبعد الذي أدرجت فيه، ومدى أهمية العبارات للمحور الذي 
الت، يتنتمي له، وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسًبا. وقد تفضل المحكمون بتقديم العديد من التعد

تمثلت في حذف وتعديل صياغة بعض العبارات، وفي ضوء آراء المحكمين، تم تعديل االستبانة لتصبح 
 ( يبين االستبانة في صورتها النهائية. 1( عبارة، والمحلق رقم )37مكونة من ) في صورتها النهائية
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  :ل حساب معامل ارتباطتم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالصدق االتساق الداخلي 
 إلى (0.52) بين قيمها وتراوحت بيرسون بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه؛

؛ مّما يدل على أن العبارات تقيس ما يقيسه 2.21إحصائية عند مستوى  ذات داللة وجميعها ،(0.75)
 .البعد، أي يوجد اتساق داخلي، وهو مؤشر على الصدق

تم التحقق من ثبات االستبانة لألبعاد باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وا عادة التطبيق، وتراوحت بين الثبات:  -
بطريقة إعادة التطبيق، وهي قيم  2.22-2.72للمحاور جميعها بطريقة ألفا كرونباخ وبين  2.77-2.02

 (. 633، 0220ثبات مقبولة إحصائيا وفقا لما ذكره )عودة، 
نظرا ألن االستبانة اعتمدت على مقياس ليكرت الخماسي، االستبانة وتقدير الدرجات:  طريقة تصحيح -

(، فقد تّم تحديد فئات االستجابة وفقا للخطوات اآلتية: أوال: حساب 1-5حيث رصدت لها الدرجات من )
، تم قسمة المدى على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول 4=  1-5مدى الدرجات، وهو يساوي 

؛ وذلك للحكم على تقويم برنامج تعليم 1-5. وأخيرا رتبت الفئات تنازليًا من 2.02=5÷4الخلية كالتالي: 
اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين وفقا للجدول 

 .سي( يبين الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الخما0اآلتي، والجدول رقم )

 ( الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الخماسي0جدول رقم )
طول الخلية )المتوسط 

 درجة التقييم الحسابي(
 إلى من
 عالية جدا 1.01 2

 عالية 3.11 1.01أقل من 
 متوسطة 0.21 3.11أقل من 
 صغيرة 1.11 0.21أقل من 
 منخفضة جدا 1 1.11أقل من 

 
 إجراءات الدراسة الميدانية:

بعد وضع أداة الدراسة في صورتها النهائية، والتأكد من صدقها وثباتها، وقام الباحثان باستكمال اإلجراءات 
 المتبعة نظاميًا لتطبيقها وذلك وفق الخطوات اآلتية:

مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت تقويم البرامج المختلفة بشكل عام، وتقويم برامج  -
 غة العربية للناطقين بغيرها بشكل خاص؛ لالستفادة منها في بناء أداة. تعليم الل

 بناء أداة الدراسة واعتمادها في صورتها النهائية.  -
 الحصول على الموافقات الرسمية لتطبيق أداة الدراسة. -
 المتوقعو توزيع االستبانة على عينة الدراسة من خريجي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،  -
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 م.0202-م 0212في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  تخرجهم
 مراجعة وتنظيم االستبانات تمهيدا إلدخالها على الحاسب اآللي إلعدادها للتحليل اإلحصائي. -
 إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات.  -
 تحليل وتفسير النتائج. -
 دراسة.كتابة التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج ال -

 
 متغيرات الدراسة:

 
وما  73: المستوى )متوقع تخرجهم، خريجين(، والمعدل التراكمي، وله مستويان: )المتغيرات المستقلة -

 (.75فوق(، )أقل من 
درجة تقدير الطالب لمستوى فاعلية مجاالت برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  المتغير التابع: -

 الطائف.في كلية اآلداب بجامعة 
-  

في إجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات؛  (SPSS)تّم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية  المعالجة اإلحصائية:
 معامالت بغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية اآلتية: مصفوفة

الدراسة، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ألداةالصدق الداخلي  من للتحقق (Pearson)االرتباط 
مستوى  في الفرق  لقياس (t-test) اإلحصائي  "ت"البرنامج، واختبار  لمجاالت الخريجين مستوى تقويم لقياس
 التراكمي. والمعدل لمتغيري المستوى  تبعا الدراسة عينة أفراد بين البرنامج مجاالت تقويم

 
 ومناقشتها: نتائج الدراسة

لبرنامج تعليم اللغة العربية  التقويمية التقديرات لإلجابة عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة وهو: ما          
للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين؟ فقد تّم حساب قيم المتوسطات 

 وفقا لدرجة تقويمها، كما تّم كذلك تنازلياً  رتبت ثم كلية للمجال، كدرجةالخريجين  واالنحرافات المعيارية الستجابات
البرنامج المختلفة، وفيما يأتي  مجاالت من مجال لفقرات كل المعيارية الحسابية، واالنحرافات المتوسطات استخراج

 عرض لنتائج هذا السؤال.  
 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب  نامجبر  التقويمية لمجاالت بالتقديرات المتعلقة أواًل: النتائج 

 :ككل بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين
 
 

لمجاالت برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية  ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية3جدول )
 .الخريجين وفقا لتقديرات اآلداب بجامعة الطائف ككل
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 الترتيب درجة التقييم االنحراف المعياري  المتوسط المجال م
 5 عالية 1.11 3.83 الدراسية الخطة 1

0 
 وأنشطة التدريس أساليب
 التعلم

 عالية 0.85 4.05
1 

3 
 والكادر التدريسية الهيئة

 المساند
 6 عالية 0.95 3.79

 4 عالية 0.92 3.87 التعلم ومصادر التسهيالت 1
 3 عالية 0.89 3.96 الراجعة. والتغذية التقويم 2
 0 عالية 0.86 3.98 التعلم مخرجات 2

 عالية 1.01 3.91 المحور كامال
 

 الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تقدير مستوى  أن (6) الجدول نتائج من يتضح       
 أساليب جاء وقد ،(3.91) البرنامج كافة  لمجاالت لتقديراتهم الكلي الحسابي المتوسط بلغ بدرجة عالية، إذ جاء

 مخرجات يليه مجال عالية، تقدير وبدرجة ،( 4.05) حسابي بمتوسط المرتبة األولى في التعلم وأنشطة التدريس
الراجعة  والتغذية مجال التقويم يليه التقدير، من عالية وبدرجة (،3.98) حسابي بمتوسط الثانية، المرتبة في التعلم
التعلم، ومجال  ومصادر مجاال التسهيالت يليه أيضًا، عالٍّ  (، وبتقدير3.96) حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة في

 واألخيرة السادسة المرتبة المساند في والكادر التدريسية الهيئة مجال جاء حين في عالية، الدراسية وبدرجة الخطة
  عالية. تقدير ( وبدرجة3.79) حسابي بمتوسط
 من عالية بدرجة يحظى برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أن إلى تشير النتيجة هذه مجمل إن       

 درجة من وهو ما يدل على ارتقاء البرنامج ووصوله إلى كل المجاالت، في احتياجاتهم ويلبي رضا الخريجين،
مجال  مجيء يفسر أن ويمكن الدراسة، اعتمدته الذي للمعيار مجاالته، وفقا جميع في الطموح ومستوى  التميز،
األولى نظًرا لما يتمتع به أعضاء هيئة تدريس الوحدة من كفايات تعليمية  التعلم بالمرتبة وأنشطة التدريس أساليب

عالية، وتميزهم بالموضوعية، وتمّكنهم من مهارات اللغة العربية وعناصرها؛ مّما جعل اهتمامهم ينصب على ممارسة 
اية اللغوية، وأيضا تميزهم بالحيوية وروح الفكاهة والعالقات الطيبة وااليجابية مع طالبهم، وحسن تصرفهم الكف

لمواجهة المشكالت في المواقف الصفية، وتمتعهم بالثقافة الواسعة، واالعتناء بمظهرهم وهيبتهم، فضال عن معرفة 
ب الذين يدرسون اللغة العربية للناطقين بغيرها أعضاء هيئة تدريس الوحدة بالمادة التعليمية، وطبيعة الطال

واحتياجاتهم ودوافعهم، وكيفية التعامل معهم، خاصة أنهم من جنسيات متعددة، ومن مستويات وطبقات متنوعة، 
ومّما ساعد أعضاء هيئة تدريس الوحدة على تميزهم، وممارستهم البيداغوجية المتميزة واتقانها، تقديم دورات وورش 

هيئة تدريس الوحدة حول تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرها، ومهارات اإلدارة الصفية الفاعلة، والتقويم ألعضاء 
اللغوي، ناهيك عن اهتمام إدارة الوحدة في الكلية باختيار أعضاء هيئة تدريس يتميزون بالقدرات األكاديمية العالية 

العويضي  ، ودراسة2014)) الجليل وعبد تائج دراسة مسعودوالكفايات المتميزة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ن
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Alowaydhi, 2016)( ودراسة الفوزان ،)التي بينت تحقق المعايير الالزمة لبرامج تعليم اللغة العربية 0213 )
( التي توصلت إلى أن تحقق المعايير الالزمة 0215) وتختلف عن دراسة الشيخ عليللناطقين بغيرها بدرجة كبيرة، 

 .طةسلبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مراكز توعية الجاليات في المجاالت ككل كانت متو 
 

 :تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الستة برنامج مجاالت من مجال بكل المتعلقة ثانًيا: النتائج
 الدراسية الخطة مجال -أ

 الدراسية  الخطة لمجال ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية1جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 

 التقييم  
 الترتيب

الطالب للدراسة الجامعية باللغة  إلعداد مالئمة الخطة 1
 .العربية

 1 عالية 0.86679 4.1875

0 
 واألهداف الدراسية )التوصيف( الخطة على أطلعتُ 

 بالدراسة. البدء قبل المتوقع تحقيقها
 عالية 1.09074 4.0417

0 

6 
 وصفا تتضمن )توصيف( تفصيلية مقرر خطة لكل

 وأساليب ومحتوياته التفصيلية بأهدافه وقائمة عاما،
 .والمراجع التقويم

 عالية 0.87418 4.0417
6 

4 
 من عددا الدراسية )توصيف البرنامج( الخطة تتضمن

لتأهيلي تأهيال أكاديميا يمكنني من  المقررات، كافية
 االلتحاق بالدراسة الجامعية

 عالية 1.09074 3.9583
4 

 5 عالية 1.04 6.00 .بالبرنامج للتوعية واضحة للبرنامج خطة توجد 5

3 
الكتساب  مالئمة )توصيف البرنامج( الخطة الدراسية

مهارات اللغة العربية الفصيحة؛ قراءة وكتابة وتحدثا 
 .واستماعا

 3 عالية 1.06 6.70

7 
 مقرراته تبين تفصيلية خطة )توصيف( للبرنامج
 ساعاتها وفق مستويات، وتوضح وتصنفها الدراسية،
 .المعتمدة

 7 عالية 1.01 6.55

0 
اللغوي  المحتوى  شمولية بين أعتقد أن هناك توازًنا

 وعمقها. الدراسية للمقررات والعلمي
 0 متوسطة 1.02 6.63

 عالية 1.11 3.83 المحور كامال
ي فأن درجة تقدير الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها )  4يتضح من نتائج الجدول ) 

 ،1.11) ( بانحراف معياري )6.0مجال الخطة الدراسية كانت عالية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )
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واحتل مجال الخطة الدراسية المرتبة الخامسة بين مجاالت البرنامج الستة؛ مّما يعكس رضا الخريجين عن منهاج 
ة مفصلة للبرنامج، ولمقرراته الدراسية، إضافالبرنامج وخطته، وهو ما يعكس أيضا حرص الوحدة على وضع خطة 

إلى تقارب وجهات نظر الخريجين حول ما تضمنته الخطة الدراسية من مقررات يرتبط محتواها باحتياجاتهم اللغوية، 
كما أن هذه الخطة توازن بين شمولية المحتوى وعمقه، وتتواءم مع أهداف البرنامج ومخرجاته، ويعزى ذلك أيضا 

قليميا وعالميا، كما كان الحرص على إلى أن خطة  البرنامج تتماشى إلى حّد كبير مع البرامج الشبيهة محليا وا 
توفير الخطة التفصيلية للبرنامج بين أيدي الطالب بمختلف الوسائل المتاحة اليدوية وااللكترونية؛ أن جعلها مألوفة 

ثلة بعميدها بمتابعة الخطة، وتطويرها بناء على وواضحة المعالم لديهم، ناهيك عن اهتمام عمادة كلية اآلداب مم
التغذية الراجعة من الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، وال أدّل على ذلك من تعديل خطط بعض المقررات، واضافة 

 أخرى جديدة تلبي احتياجاتهم، أو إلغاء بعضها تواكب التطور في هذا المجال. 
 التعلم وأنشطة التدريس أساليب مجال -ب

 التعلم وأنشطة التدريس أساليب ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال2جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 

 التقييم  
 الترتيب

1 
تتضمن عملية التعلم والتعليم اللغوي بالوحدة تأكيًدا 
للقيم واالتجاهات والعادات التي تتفق والحضارة 

 اإلسالمية.

عالية  1.02 4.60
 1 جًدا

0 
تقدم المواد الدراسية والمقررات واألنشطة المختلفة 
ارتباطا وثيقا بين الدراسة النظرية والممارسة الفعلية 

 لمهارات اللغة.

عالية  0.61 4.56
 0 جًدا

جو التعليم بالوحدة آمن ومنفتح ويتيح لي فرص التعبير  6
 عن آرائي وتبادل الخبرات والمعارف

عالية  0.68 4.52
 جًدا

6 

4 
بيئة الوحدة بيئة مشجعة على حضور المحاضرات، 
وممارسة األنشطة المنهاجية والالمنهجية واالستخدام 

 الوظيفي للغة بإتقان.

عالية  0.58 4.47
 4 جًدا

4 
تقوم هيئة التدريس بالربًط الواضًح بين موضوعات 
المقررات اللغوية، والواقع بمختلف أنشطة الحياة 

 اليومية. 

عالية  0.76 4.43
 4 جًدا

5 
يستثير أداء هيئة التدريس دافعية الطالب نحو تعلم 

 اللغة.
عالية  0.86 4.37

 جًدا
5 

3 
ساعدت األشياء التي طلبت مني في المقررات الذي 
تدرسها هيئة التدريس )األنشطة الصفية، المعامل 

عالية  0.86 4.35
 3 جًدا
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اللغوية، وهكذا( في تطوير معرفتي ومهاراتي اللغوية 
 المقررات لتعليمها. التي تهدف

7 

مجاالت التعلم في الوحدة تقوم على االستعمال اللغوي 
في مختلف الموضوعات الثقافية والدينية واالجتماعية 
واألدبية والتاريخية بالشكل الذي ساعدني على إتقان 

 اللغة العربية.

 عالية 0.86 4.18

7 

عالج والمهمات البيتية وت األعمالهيئة التدريس تتابع  0
 ثغراتها.

 0 عالية 0.92 4.14

2 
تحرص هيئة التدريس على سالمة اللغة العربية في 

 تفاعلها مع الطالب
 عالية 0.87 4.041

2 

دارتها بشكل  12 تستطيع هيئة التدريس ضبط المحاضرة وا 
 فعال.

 12 عالية 1.09 3.95

11 
رة المحاضُتحسن هيئة التدريس االستفادة من وقت 

 بالتدريس الفعلي.
 11 عالية 2.02 6.37

 منظمة بطريقة العلمية المادة تعرض هيئة التدريس 10
 .ومتسلسلة

 10 عالية 2.73 6.34

16 
األساليب اللغوية والتربوية  تستخدم هيئة التدريس

 الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والتقنيات
 اللغة. لتعلم الحديثة المالئمة

 16 عالية 2.20 6.31

14 
 ذات خارجية بقراءات الطالب هيئة التدريس تكلف
 الدراسية. بالمادة صلة

 14 عالية 2.73 6.52

هيئة  تتبعها التي األساليب اللغوية والتربوية تتنوع 15
 التدريس.

 15 عالية 2.00 6.40

13 
ذاتي الفرص المناسبة للتعلم الهيئة التدريس لي هيء ت

 .ويعززونهوالتعلم التعاوني، 
 13 متوسطة 1.25 6.67

 عالية 0.85 4.05 المحور كامال
          

( أن درجة تقدير الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 5يتضح من نتائج الجدول ) 
( بانحراف معياري 4.25مجال أساليب التدريس وأنشطة التعلم كانت عالية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )

رتبة األولى بين مجاالت البرنامج السبعة، وهي مرتبة واحتل مجال أساليب التدريس وأنشطة التعلم الم (،2.05)
متقدمة، ويلحظ أن جميع فقرات المجال نالت درجة تقدير عالية عدا فقرة واحدة؛ مّما يشير إلى أن الخريجين راضون 
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عن أساليب التدريس وأنشطة التعلم في البرنامج بدرجة عالية؛ حيث يعكس ذلك خصائص أساليب التدريس وأنشطة 
علم المتميزة المتبعة في البرنامج، والمتمركزة حول الطالب التي تلبي حاجات الطالب التعليمية. وقد جاءت أفضل الت

التقديرات ضمن هذا المجال في فقرة: )تتضمن عملية التعلم والتعليم اللغوي بالوحدة تأكيًدا للقيم واالتجاهات والعادات 
قدم المواد الدراسية والمقررات واألنشطة المختلفة ارتباطا وثيقا بين التي تتفق والحضارة اإلسالمية(، وكذلك: )ت

الدراسة النظرية والممارسة الفعلية لمهارات اللغة(، وكذلك فقرة: )جو التعليم بالوحدة آمن ومنفتح ويتيح لي فرص 
وي الخبرة ريس من ذالتعبير عن آرائي وتبادل الخبرات والمعارف؛ ويعزى ذلك إلى وجود نخبة من أعضاء هيئة التد

والكفاءة في اللغويات التطبيقية وأساليب تدريس اللغة العربية وعلم اللغة، وأن أعضاء هيئة التدريس مدربون؛ مّما 
انعكس على ممارساتهم الفعلية والعملية. في حين جاءت أقل التقديرات ضمن هذا المجال في فقرة:)تهيئ هيئة 

يجين؛ ويمكن وقد نالت تقديرا متوسطا من الخر  اتي والتعلم التعاوني، ويعززونه(،التدريس الفرص المناسبة للتعلم الذ
أن تفسر هذه النتيجة نظرا لكثافة المقرر الدراسي المعتمد، وقلة الوقت المتاح لتعليمه؛ مّما جعل بعض أعضاء 

مكن قوله من ضرة؛ إضافة لما يهيئة التدريس يقللون من اتباع التعلم الذاتي والتعلم التعاوني، واتباع أسلوب المحا
كون المقررات المعتمدة أعّدت وفقا لطرائق تدريس معتادة بعيدا عن التعلم الذاتي والتعلم التعاوني، وينسجم ذلك مع 

 الدراسية والفصول التدريس أنشطة في المستخدمة المواد من أن(2015) والشالخ ما توصلت اليه نتائج دراسة دويك
(، التي بينت 0214ودراسة محمد ) .العربية اللغة تعليم في لديه التواصلية الكفاءة تطوير للطالب في مفيدة تكن لم

 أنه يوجد قصور في الكتب المقررة للطالب في مجاالت وموضوعات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 
 المساند والكادر التدريسية مجال الهيئة -ج

 المساند والكادر التدريسية افات المعيارية لمجال الهيئة( قيم المتوسطات واالنحر 2جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 

 التقييم  
 الترتيب

1 
 الالزمة الخدمة يوفر مؤهل مساند إداري  كادر يتوفر

 .التدريس هيئة وأعضاء للطالب
 عالية جدا 2.70 4.41

1 

0 
متاحة لإلرشاد  المساند اإلداري  كانت هيئة التدريس والكادر

 والمشورة عندما كنت أحتاج للتحدث إليهم.
 عالية جدا 2.02 4.06

0 

والكفاءة  الخبرة من قدر على متفرغ تدريسي كادر يتوفر 6
 بمحتوى المقررات التي يدرسونها.

 6 عالية 2.01 4.12

4 
اإلداري بالوحدة على أن  والكادر شجعتني هيئة التدريس

 عندي.أقدم أفضل ما 
 عالية 2.20 6.03

4 

 5 عالية 1.01 6.52 اإلداري بالوحدة متحمسة للعمل. هيئة التدريس والكادر 5
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3 
اإلداري بمدى تمكني من  اهتمت هيئة تدريس والكادر

لمامي بتراث اللغة العربية  المهارات اللغوية األربعة، وا 
 األدبي وعلومها.

 3 عالية 2.20 6.53

7 
اإلداري الطالب بود واحترام،  والكادريعامل هيئة التدريس 

 ويقدمون المساعدة عند الحاجة.
 7 عالية 1.21 6.55

0 
يلتزم هيئة التدريس بمواعيد بدء وانتهاء المحاضرة والساعات 

 المكتبية.
 0 عالية 1.20 6.56

2 
اإلداري اقتراحات الطالب  تتقبل هيئة التدريس والكادر

 بصدر رحب.
 2 عالية 1.21 6.51

12 
اإلداري الوسائل الحديثة في  تستخدم هيئة التدريس والكادر

-البريد االلكتروني  –التواصل )المواقع اإللكترونية 
 الواتساب.... الخ

 12 عالية 1.24 6.51

 عالية 0.95 3.79 المحور كامال
        

( أن درجة تقدير الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مجال 3يتضح من نتائج الجدول )
( بانحراف معياري 6.72الهيئة التدريسية والكادر المساند كانت عالية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )

البرنامج الستة، وهي مرتبة متأخرة نسبيا بين المجاالت، إاّل  واحتل المرتبة السادسة واألخيرة بين مجاالت (2.25)
دارته  أن جميع فقرات المجال جاءت عالية؛ مّما يعكس التقدير العالي من جانب الخريجين لكفاءة الكادر التدريسي وا 

دريس(، لتالذي عكسته الفقرتان: )يتوافر كادر إداري مساند مؤهل يوفر الخدمة الالزمة للطالب وأعضاء هيئة ا
و)كانت هيئة التدريس والكادر اإلداري المساند متاحة لإلرشاد والمشورة عندما كنت أحتاج للتحدث إليهم(؛ ويعزى 
ذلك لما تتمتع به الهيئة التدريسية والكادر المساند من دراية وكفاية تخصصية بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

خبراتهم، بحيث غطت جميع المجاالت المعرفية في البرنامج، فإلى جانب وتمّيز خبراتهم، وتنوع تخصصاتهم و 
أعضاء هيئة التدريس السعوديين توجد مجموعة من األساتذة من األردن ومصر؛ مّما أعطى البرنامج قوة وتنّوع 

( من أن 0213للخلفيات الشخصية والعلمية والثقافية. وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الربابعة )
ممارسة معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ومعلماتها في ثالثة مجاالت من مجاالت الكفايات التعليمية جاءت 

 .بدرجة كبيرة جدا، وثالثة مجاالت بدرجة كبيرة
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 التعلم ومصادر التسهيالت مجال -د
 التعلم ومصادر التسهيالت لمجال المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات2جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 
 التقييم

 الترتيب

1 
اتسمت تجهيزات القاعات )للمحاضرات، والمعامل، 
والدروس( من حيث االتساع واإلضاءة والتهوية 

 وسهولة الحركة والتكييف بالجودة.

 1 عالية جًدا 0.83793 4.25

0 
المساعدة بالمقررات حديثة كانت المواد الدراسية 

ومفيدة إلتقاني اللغة العربية استماعا وتحدثا وقراءة 
 وكتابة.

 0 عالية جًدا 0.95069 4.2292

6 
متكاملة لممارسة األنشطة  مرافق تتوافر بالوحدة

 الالمنهجية )التجهيزات الخاصة بالرياضة والترفيه(.
 6 عالية جًدا 0.90482 4.2292

 4 عالية جًدا 0.7707 4.2083 مناسبة ألداء الشعائر الدينية.هناك مرافق  4

5 
كانت مصادر المكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت 

 أحتاج لها.
 5 عالية جًدا 0.79783 4.2083

3 
 التدريسية القاعات في تكنولوجية تجهيزات تتوافر

 .تتناسب وتعليم اللغة العربية
 3 عالية 0.998 4.06

7 
 لك المعلومات يوفر للوحدة إلكتروني موقع يوجد

 وأعضاء للطالب التعليمية الخدمات بكافة المتعلقة
 .التدريس هيئة

 7 عالية 0.87418 4.04

0 
تتمتع المرافق الصحية بالوحدة ببيئة مادية مناسبة 

 0 عالية 2.05 6.75 وخدمات عالية الجودة.

 2 عالية 1.20 6.43 أشعر بالرضا عن نوعية الطعام المقدمة وخدمته. 2
 12 متوسطة 2.04 6.67 كانت مختبرات الحاسب واإلنترنت كافية الحتياجاتي. 12

11 
بأسعار  التعليمية الكتب لبيع مراكز الوحدة تقدم

 مدعومة.
 11 متوسطة 1.25 6.67

والعلمية  الترفيهية للرحالت فرصة الوحدة تتيح 10
 .منخفضة بأسعار للطالب

 10 متوسطة 1.17 6.60

 عالية 0.92 3.87 المحور كامال
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( أن درجة تقدير الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في مجال 7يتضح من نتائج الجدول )
(، 2.27( بانحراف معياري )6.70التسهيالت ومصادر التعلم كانت عالية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )

أما أبرز جوانب القوة في هذا المجال فتمثلت في اتصاف تجهيزات  المرتبة الرابعة بين مجاالت البرنامج،واحتل 
القاعات باالتساع واإلضاءة والتهوية وسهولة الحركة والتكييف، وكون المواد الدراسية المساعدة بالمقررات حديثة 

ة وكتابة، وتوافر مرافق متكاملة لممارسة األنشطة ومفيدة إلتقان الطالب اللغة العربية استماعا وتحدثا وقراء
الالمنهجية، ومرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية، وقد نالت تقديرا عالًيا من الخريجين، وال غرابة في ذلك، فقد 

في حين جاءت أقل التقديرات ضمن هذا المجال، قلة  .تأسست الوحدة حديثا بمختلف المرافق الخدمية المساندة
رات الحاسب واإلنترنت الكافية الحتياجات الطالب، وضعف تقديم مراكز بيع الكتب التعليمية الكتب بأسعار مختب

قديرا متوسطا وقد نالت ت مدعومة، وقلة إتاحة الفرص للطالب للرحالت الترفيهية والعلمية للطالب بأسعار منخفضة،
يد من العناية واالهتمام بمجال التسهيالت ومصادر مما يعني أن البرنامج ما زال بحاجة إلى المز من الخريجين؛ 

التعلم التي تتمثل في تجهيز المختبرات، والمختبرات اللغوية بمختلف التجهيزات والمستلزمات ذات الجودة العالية، 
وتصميم موقع الكتروني للوحدة يوفر المعلومات والخدمات الالزمة للطالب، وتوفير مختبرات حاسوب وانترنت تفي 

اجات الطالب، وتوفير مشغل للوسائل التعليمية تتوافر فيه األدوات والمواد المناسبة، إضافة إلى توفير مراجع بح
حديثة ودوريات تغطي جوانب تعليم اللغة، وربما تعزى هذه النتيجة إلى حداثة تأسيس البرنامج، وعدم كفاية 

 المخصصات المالية المخصصة للوحدة من الجامعة.
 التعلممجال مخرجات  -ه

 مخرجات التعلم ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمجال1جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 

 التقييم  
 الترتيب

1 
زّودني تعلمي بالوحدة بالقدرة على استخدام المهارات اللغوية 
من قراءة وكتابة ومحادثة واستماع في المواقف اللغوية 

 بدقة وطالقة.المختلفة 

4.47 2.75 
 1 عالية جدا

طّور تعلمي بالوحدة قدرتي على العمل بفاعلية مع  0
 وفرق العمل بما يتناسب ومهاراتي الشخصية.، المجموعات

 عالية جدا 2.37 4.44
0 

طّور تعلمي بالوحدة قدرتي على استقصاء المشكالت  6
 الجديدة وحلها. 

 عالية جدا 2.70 4.41
6 

4 
بالرضا عن مستوى جودة خبرتي التعليمية في وحدة أشعر 

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
 عالية جدا 2.02 4.06

4 

3 
ما تعلمته في الوحدة مّكنني من إتقان مهارات اللغة العربية 
الفصيحة وعناصرها؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا 

 بالمستوى الذي أهَّلني للدراسة الجامعية.

 عالية 2.23 4.21
3 
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7 
زودني تعلمي بالوحدة بالقدرة على تحليل النصوص العربية 

 وتفسيرها وفق أسس علمية.
 عالية 2.20 6.03

7 

أكسبني تعلمي بالوحدة تحسًنا في مهاراتي في االتصال  0
 والتواصل.

 0 عالية 2.00 6.02

أكسبني تعلمي بالوحدة القدرة على ممارسة مهارات التفكير  2
 واإلبداعي.الناقد 

 2 عالية 2.07 6.70

12 

ساعدني تعلمي بالوحدة في تطوير مهاراتي األساسية في 
استخدام التقنيات المختلفة بإيجابية في دراسة القضايا 
اللغوية بما يتناسب ومهاراتي المكتسبة، وقدرتي على التعلم 

 الذاتي.

 12 عالية 2.20 6.77

زودني تعلمي بالوحدة بخلفية معرفية عن الثقافة العربية  11
 والقيم اإلسالمية. 

 11 عالية 2.04 6.74

10 
ساعدني تعلمي بالوحدة في تطوير االهتمام الكافي لدّي 
للسعي في االستمرار في تحديث معلوماتي حسبما يستجد 

 في مجال دراستي اللغوية.
 10 متوسطة 1.27 6.60

 عالية 0.86 3.98 المحور كامال
         
( أن درجة تقدير الخريجين لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في 0يتضح من نتائج الجدول  )         

 كلية اآلداب بجامعة الطائف في مجال مخرجات التعلم كانت عالية؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل 
واحتل المرتبة الثانية بين مجاالت البرنامج الستة، وهي مرتبة متقدمة بين (، 2.03( بانحراف معياري )(3.98

المجاالت، ويلحظ أن جميع فقرات المجال نالت درجة تقدير عالية عدا فقرة واحدة؛ مّما يشير إلى أن الخريجين 
ة الفصيحراضون عن مخرجات البرنامج بدرجة عالية؛ حيث ٌيكسب البرنامج الطالب مهارات اللغة العربية 

وعناصرها؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا بدقة وطالقة، وتدريبهم على استخدام المهارات اللغوية في المواقف اللغوية 
المختلفة، وضمن سياقها المعياري الفصيح المعاصر، وتعريف الطالب بالثقافة العربية والقيم اإلسالمية، وفهم ثقافة 

 أكاديميا بالمستوى الذي يمكنهم من االلتحاق بالدراسة الجامعية؛ مما يدلل على المجتمعات العربية، ويؤهلهم تأهيال
أن برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف نجح في تحقيق أهدافه في مجال 

في  نب القوة في هذا المجالمخرجات التعلم بدرجة كبيرة، وفقا للمعيار المعتمد في الدراسة. وقد جاءت أبرز جوا
قدرة البرنامج على إكساب الطالب القدرة على استخدام المهارات اللغوية من قراءة وكتابة ومحادثة واستماع في 
المواقف اللغوية المختلفة بدقة وطالقة، وتطوير قدرة على العمل بفاعلية مع المجموعات، وفرق العمل بما يتناسب 

صاء المشكالت الجديدة وحلها. في حين تمثلت أقل التقديرات في هذا المجال: ساعدني ومهاراتهم الشخصية، واستق
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تعلمي بالوحدة في تطوير االهتمام الكافي لدّي للسعي في االستمرار في تحديث معلوماتي حسبما يستجد في مجال 
معية في دراسة الجادراستي اللغوية. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء التحاق جميع الطالب الخريجين بال

 تخصصات غير لغوية، عدا طالبا واحدا التحق بتخصص اللغة العربية. 
 الراجعة. والتغذية مجال التقويم -و

 الراجعة. والتغذية التقويملمجال  ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية2جدول )

 العبارات م
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
درجة 

 التقييم  
 الترتيب

1 
 ومؤشرات واضحة معايير التدريس هيئة أعضاء يستخدم
 للتقويم ومعلنة

عالية  0.86269 4.35
 1 جدا

0 
 تعزيز في الوحدة على المستخدمة التقويم أساليب تعمل
 .الطالب تعلم

عالية  0.92157 4.20
 جدا

0 

6 
 الفردية في الوحدة الفروق  المتبعة التقويم أساليب ُتظهر
 .الطالب بين

4.06 0.998 
 6 عالية

4 
 المستخدمة في المقررات قدرات التقويم أدوات تقيس

الطالب في مهارات اللغة العربية؛ قراءة وكتابة وتحدثا 
 .واستماعا

4.06 0.93185 
 4 عالية

5 
جاءت االختبارات متوافقة مع مستويات الطالب 

 المختلفة.
 5 عالية 2.05 6.24

3 

تقويم  استراتيجيات وأساليبالتدريس  هيئة أعضاء يستخدم
الطالب لمهارات اللغة العربية  تعلم في قياس متنوعة

)مثل: اختبارات قصيرة، نصفية ونهائية، أنشطة، تقارير، 
 واجبات(.

 3 عالية 2.00 6.02

7 
 مع االختبارات نتائج بمناقشة التدريس هيئة يقوم أعضاء
تقويم،  عملية كل بعد راجعة بتغذية ويزودونهم الطالب،

 .تساعدهم في اكتشاف نقاط قوتهم، وضعفهم
 7 عالية 2.01 6.70

 0 عالية 2.07 6.75 .نتائج تقويمهم مراجعة إمكانية للطالب تتاح 0

أشعر بعدالة الدرجة التي حصلت عليها في االختبارات  2
 المختلفة.

 2 عالية 2.02 6.37

 عالية 0.89 3.96 المحور كامال
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( أن درجة تقدير الخريجين لفاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 2يتضح من نتائج الجدول )         
الراجعة كانت عالية، وحازت جميع الفقرات على درجة تقدير عالية؛ إذ بلغ المتوسط  والتغذية في مجال التقويم

(، واحتل هذا المجال المرتبة الثالثة بين مجاالت البرنامج 2.02(، وبانحراف معياري )6.23الحسابي للمجال ككل )
الستة، وهي مرتبة تعكس أساليب التقويم المتبعة، ومواءمتها لنتاجات التعلم، وهذه إشارة إلى اتباع أساليب تقويم 

ءة الذي يعكس إتقان الطالب للمهارات اللغوية من قرا Authentic Assessment) حديثة كالتقويم الواقعي )
وكتابة ومحادثة واستماع في المواقف اللغوية المختلفة بدقة، ويقيسها في مواقف حقيقية، ويهتم بجوهر عملية التعلم 
والتعليم، ويظهر الفروق الفردية بين الطالب، ويعزز من تعلمهم ذاتيا، ومما يدعم هذا الرأي مستوى التقدير العالي 

جوانب القوة في هذا المجال، فتمثلت في استخدام أعضاء هيئة التدريس أما أبرز  الذي نالته جميع فقرات المجال.
والفروق الفردية بين الطالب،  أساليب تقويم تعزز تعلم الطالب، معايير واضحة للعالمات والتقادير، وفي اتباع

في ضوء  ذلكوتقيس قدرات الطالب في مهارات اللغة العربية؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا، ويمكن أن يفسر 
امتالك بعض أعضاء هيئة التدريس لمؤهالت تربوية بحكم طبيعة تخصصاتهم في تدريس اللغة العربية؛ مّما انعكس 
على أدائهم في هذا المجال، والمتأمل لمجمل مستويات تقدير الطالب لفقرات هذه المجال يلحظ تقارب في وجهات 

اجعة المتبعة في البرنامج، مما يعني تنوع أساليب التقويم، بما نظر الخريجين حول إجراءات التقويم والتغذية الر 
يتناسب مع النتاجات اللغوية المراد تحقيقها لدى طالبهم، حيث اعتمد أسلوب البرنامج في تقويم الطالب على 

تي يقدمها لطريقتين للتقويم هما: التقويم المستمر؛ يعتمد على الواجبات المنزلية اليومية واالسبوعية، والتقارير ا
الطالب، وملفات األعمال، والعروض الشفهية، وبعض االختبارات القصيرة التي تجرى كل أسيوعين. واالمتحان 
النهائي: يحتوي على جانب تحريري، وآخر شفوي حسب المقرر الدراسي، وذلك في نهاية الفصل، وتصمم االختبارات 

التحدث، والقراءة، والكتابة، إضافة إلى عنصر اللغة،  بطريقة تساعد على قياس المهارات األربع: االستماع،
األصوات، المفردات، التراكيب. مما يدل على إيالء إدارة الوحدة وأعضاء هيئة التدريس هذه العملية اهتماما أكبر 

وية غمن حيث مناقشتهم لنتائج االختبار مع طالبهم، وتنويع أساليب التقويم بشكل يعكس إتقان الطالب المهارات الل
 من قراءة وكتابة ومحادثة واستماع.

 
 ومناقشتها الثاني السؤال نتائج عرض :ثانيا
 
 كل فاعلية لمستوى  الخريجين تقدير في إحصائية داللة ذات فروق  توجد السؤال الثاني: هل عن لإلجابة       

 ولمستوى فاعلية بجامعة الطائف،برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب  مجاالت من مجال
الحسابية  المتوسطات استخراج تمّ  خريجين(؟ فقد الطالب )متوقع تخرجهم، لمتغير مستوى  تعزى  ككل البرنامج

 التحليل: هذا نتائج ( يبين12والجدول ) (t-test)، التائي واالختبار المعيارية واالنحرافات
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 البرنامج مجاالت فاعلية لمستوى  للخريجين التقويمية التقديرات بين للفروق  اختبار)ت( ( نتائج11جدول )
 خريجين( تخرجهم، )متوقع للمستوى  وفقا للمجاالت وللمجموع الكلي

 الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط  العدد المستوى  البعد
 الدراسية الخطة

 
 0.98 3.84 14 خريج

1.05 2.01 
 1.23 3.76 13 متوقع تخرجهم

 المساند والكادر التدريسية الهيئة
 

 0.85 3.77 14 خريج
1.13 2.05 

 0.96 3.69 13 متوقع تخرجهم

 التعلم ومصادر التسهيالت
 1.03 3.82 14 خريج

2.21 2.22 
 0.95 3.76 13 متوقع تخرجهم

 الراجعة. والتغذية التقويم
 

 0.95 3.98 14 خريج
2.25 2.64 

 0.99 3.88 13 متوقع تخرجهم

 التعلم مخرجات
 0.88 3.97 14 خريج

1.26 2.25 
 1.06 3.94 13 متوقع تخرجهم

 التعلم وأنشطة التدريس أساليب
 1.13 4.07 14 خريج

2.72 2.40 
 0.89 4.01 13 متوقع تخرجهم

 الدرجة الكلية
 1.03 3.94 13 خريج

2.20 2.66 
 0.86 3.92 14 متوقع تخرجهم

 
( وجود فروق دالة إحصائيا في تقدير الخريجين لمستوى فاعلية المجاالت 12يتبين من نتائج الجدول )       

المختلفة لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف، تعزى لمتغير المستوى )متوقع 
(، وهي دالة عند 2.20أن قيمة "ت" تساوي ) تخرجهم، خريجين( لصالح الخريجين في جميع المجاالت، حيث

، ويمكن أن تفسر هذه النتيجة في ضوء نضج خبرات الخريجين المعرفية، وامتالكهم لخبرات α≥05.0) مستوى )
عملية مكنتهم من تقييم درجة المواءمة بين محتوى منهاج البرنامج وخطته الدراسة، ومخرجات التعلم في البرنامج 

ارات والمعارف التي يحتاجونها عند ممارستهم المهنة، في حين يفتقر الطالب المتوقع تخرجهم، من جهة، وبين المه
 .والذين ما زالوا على مقاعد الدراسة إلى هذه الخبرات

 
 ومناقشتها الثالث السؤال نتائج عرض :ثالثا
 كل فاعلية لمستوى  الخريجين تقدير في إحصائية داللة ذات فروق  توجد السؤال الثالث: هل عن لإلجابة        

 ولمستوى فاعلية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف، مجاالت من مجال
 المعيارية الحسابية واالنحرافات المتوسطات استخراج تمّ  التراكمي؟ فقد المعدل لمتغير مستوى  تعزى  ككل البرنامج
 :التحليل هذا نتائج ( يبين11، والجدول ) (t-test) التائي واالختبار
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 مجاالت فاعلية لمستوى  للخريجين التقويمية التقديرات بين للفروق  (t-test) اختبار)ت( ( نتائج11جدول )
 للمعدل التراكمي وفقا للمجاالت وللمجموع الكلي البرنامج

المعدل  البعد
 التراكمي

االنحراف  المتوسط  العدد
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

 الداللة

 الدراسية الخطة
 

وما  73
 فوق 

01 
3.81 0.99 

1.05 2.01 
أقل من 

75 
2 

3.80 1.00 

 المساند والكادر التدريسية الهيئة

وما  73
 فوق 

01 
3.80 0.85 

1.13 2.05 
أقل من 

75 
2 

3.77 1.09 

 التعلم ومصادر التسهيالت

وما  73
 فوق 

01 
3.86 1.14 

2.21 2.22 
أقل من 

75 
2 

3.84 0.79 

 الراجعة. والتغذية التقويم
 

وما  73
 فوق 

01 
3.94 0.79 

2.25 2.64 
أقل من 

75 
2 

3.92 .99 

 التعلم مخرجات

وما  73
 فوق 

01 
4.00 1.13 

1.26 2.25 
أقل من 
75 2 

3.97 1.12 

 التعلم وأنشطة التدريس أساليب

وما  73
 01 فوق 

4.12 0.77 

2.72 2.40 
أقل من 
75 2 

4.09 0.92 

 الدرجة الكلية

وما  73
 فوق 

01 3.93 1.24 

2.20 2.66 
أقل من 
75 

2 3.89 0.85 
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في تقدير  α≥05.0) ) ( أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 11يتبين من نتائج الجدول )    
الخريجين لمستوى المجاالت المختلفة لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف 
تعزى إلى متغير المعدل التراكمي في بعض مجاالت البرنامج، ومتوسط المجموع الكلي للمجاالت، لصالح ذوي 

( لمجال  1.13لمجال الخطة الدراسة، و) )1.05(" تساوي ت"وما فوق حيث أن قيمة  73المعدالت التراكمية 
 والتغذية ( لمجال التقويم2.25التعلم ، و) ومصادر ( لمجال التسهيالت2.21المساند، و) والكادر التدريسية الهيئة

( لمتوسط 1.20التعلم، و) وأنشطة التدريس ( لمجال أساليب2.72التعلم و) ( لمجال مخرجات1.26الراجعة، و)
(؛ مّما يعني أن ذوي المعدالت  α≥05.0)  موع الكلي للمجاالت، وهي قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المج

التراكمية العالية يحملون اتجاهات ايجابية نحو البرنامج أكثر من أقرانهم ذوي المعدالت التراكمية المتدنية، ويمكن 
ا أشار تقويم الطالب للبرامج، وتحصيلهم األكاديمي كمأن تفسر هذه النتيجة في ضوء طبيعة العالقة الطردية بين 

( ؛ إذ أنه كلما زادت قدرات الطالب 0216) إليها األدب التربوي والدراسات كدراسة المال واألنصاري وشبر وسيار
بية االلغوية، وتعمقت خبراتهم الدراسية، وارتفعت معدالتهم التراكمية اسهم ذلك بالضرورة في تعميق اتجاهاتهم اإليج

 نحو برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب بجامعة الطائف، وزاد رضاهم العام عنه.
 

 التوصيات:
برنامج تعليم اللغة العربية  تقديم في باالستمرار الباحثان يوصي إليها، التوصل تم التي النتائج ضوء في         

 .بجامعة الطائفللناطقين بغيرها في كلية اآلداب 
 التحسين  ضرورة تقويم البرنامج بشكل دوري مع التأكيد على إشراك الطالب في عملية التقويم؛ بهدف

 .عالية بكفاءة العربية اللغة تعلم على الطالب للبرنامج وتطويره، وتحفيز المستمر
  ة الحتياجات تكون كافيزيادة االهتمام بالتسهيالت ومصادر التعلم، كمختبرات الحاسب واإلنترنت ، بحيث

تاحة فرص للرحالت الترفيهية والعلمية  الطالب، وتقديم مراكز لبيع الكتب التعليمية بأسعار مدعومة، وا 
 للطالب بأسعار منخفضة.

  الواردة في الدراسة الحالية في تقويم برامج تعليم اللغة العربية في مراكز تعليمتقويم البرنامج اعتماد قائمة 
  .من وجهة نظر الخريجين للناطقين بغيرها ومعاهدها اللغة العربية

  تعميم هذه النتائج على القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج، وكافة اإلداريين في
 البرنامج.

 المقترحات
 دريس هيئة الت أعضاء نظر وجهة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من على تقويمية دراسات إجراء

 والطالب.
 برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير االعتماد األكاديمي. على تقويمية دراسات إجراء 
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 المصادر والمراجع: 

 النهضة دار .الموهبة الكلية لتنمية وتقييم للتحسين المدرسة تقويم(. 0212جابر ) الحميد عبد جابر، -
 .القاهرة العربية،

 الجامعات دور مؤتمر. 2030المملكة  رؤية تحقيق في الجامعات مسؤولية (.0217المحسن ) عبد الداود، -
 356 القصيم، بجامعة 2017 يناير 11-12- بين الفترة في .0262المملكة  رؤية تفعيل السعودية في

-376  
 غيداء، عمان، األردن.. دار استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته(. 0212دعمس، مصطفى ) -
 األساسي في السابع طلبة تحصيل على متنوعة تقويم أدوات استخدام أثر (2011) .رزق  سهل دياب، -

  (6العدد ) لألبحاث، النجاح جامعة مجلة نحوها، واتجاهاتهم العلوم مادة
(. الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ومدى 0213حسن ) إبراهيمالربابعة،  -

 (4)46 دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،ممارستهم لها. 
السلمي، فواز بن صالح بن جبارة. "مدخل تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة في الجامعات السعودية:  -

(: 0210) 0، ع64مج التربية كلية- أسيوط جامعة التربية: كلية مجلة". رمالمح الواقع وآفاق التطوي
 http://search.mandumah.com/Record/882413مسترجع من. 500- 530

(. واقع المناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية لغير 0211سليمان، مان وت وناصر الدين، عبد الواسع ) -
 ،دراسة مقدمة في المؤتمر الدولي الثاني للغاتالجودة الشاملة.  الناطقين بها وتطويرها في ضوء معايير

 العالمية الماليزية، كوااللمبور. اإلسالميةالجامعة 
 ،(. متطلبات إعداد برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها رؤى وتجارب0216شلبي، مصطفى رسالن ) -

، الشريف بغيرها، "تجارب ورؤى مستقبلية" جامعة األزهر الملتقى العلمي  األول لتعليم اللغة العربية للناطقين
 الرابطة العالمية لخريجي األزهر، مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

(. اختبار العربية المعياري: تجربة الجامعة السعودية اإللكترونية 0213الشمراني، حسن محمد آل مساعد ) -
وم اإلنسانية، مجلة جامعة الملك خالد للعلوية لمتعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. في قياس الكفاية اللغ

05(1 )622-602. 
(. االعتماد األكاديمي لبرامج اللغة العربية لغير الناطقين بها: 0211الشمراني، حسن محمد آل مساعد ) -

مجلة  تماد األكاديمي الدولي أنموذًجا.بجامعة الملك سعود في الحصول على االع تجربة معهد اللغة العربية
 .071-000: (1) 112القراءة والمعرفة، العدد 

 للناطقين العربية اللغة تعليم برامج (. تقويم0211بابكر ) محمد أحمد إبراهيم؛ النور، هداية علي، الشيخ -
- 321(، 1)17اللغوية،  الدراسات مجلة . السعودية العربية بالمملكة الجاليات مراكز توعية في بغيرها
219 

(. إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بين النظرية والتطبيق. 0228والعساف ) أحمدصرايرة، خالد  -
 .11-1جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، ص  1، العدد المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
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الجامعي )دراسة  التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية (.0221يوسف؛ والعبادي، هاشم ) الطائي، -
 . 2العدد األول، المجلد الكوفة، واالقتصاد، جامعة اإلدارة مجلة تطبيقية(.

(. تعليم اللغة للناطقين بغيرها: الطرق واألساليب والوسائل، الدار العلمية 0228عبد هللا، عمر الصديق ) -
 الخرطوم. .للنشر والتوزيع

دار دجلة،  ،المنهل في العلوم التربوية: القياس والتقويم في العملية التدريسية (.0227رحيم يونس )العزاوي،  -
 عمان، األردن.

(. أسس تصميم اختبارات اللغة العربية للناطقين 0211العساف، نادية مصطفى؛ الوزان، ختام محمد ) -
 األردنية، األردن. (، الجامعة1)11دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، بغيرها. 

مكانيات الشاملة الجودة (2000).درويش عشيبة، فتحي -  المصري )دراسة  الجامعي التعليم في تطبيقها وا 
 لكلية السنوي  _المؤتمر  الثالثة، األلفية مطلع مع وتدريبه العربي المعلم إعداد نظم تطوير :في تحليلية(
 حلوان جامعة التربية،

 الثالثة ، الطبعة التدريسية، العملية في التربوي  والتقويم (. القياس0212)  محمود الدين عالم، صالح -
 .عمان :األردن والنشر، للطباعة الميسر دار

 عمان: دار األمل للنشر والتوزيع. القياس والتقويم في العملية التدريسية.(. م0220عودة، أحمد سليمان ) -
(. تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فى 0211العويضي، وفاء بنت حافظ بن عشيش ) -

 معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية ومركز الملكالجامعة السعودية اإللكترونية وفق معايير الجودة الشاملة. 
 6عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 

 متطلبات ضوء فى بها الناطقين لغير العربية اللغة متعلي برامج (. تقويم0211) إبراهيمالفوزان، محمد بن  -
 23 – 72(، 121)11والتنمية،  الثقافة مجلة االعتماد األكاديمي. معايير

جلة م(. اللغة العربية كلغة ثانية والتحديات التي تواجه دارسيها األجانب. 0210كاتبي، هاديا خزنة. ) -
  111-101. 0210، 0، ع. 08 جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية. مج.

 (. من الرابط 0219جامعة الطائف )-كلية اآلداب  -
- https://www.tu.edu.sa/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7

%D8%AA/93/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8 

 .1/11/0219 تم استرجاعه في -
(. معايير اختيار التراكيب النحوية في كتب تعليم اللغة العربية للناطقين 0211الماحي، عبد النور محمد. ) -

. مجلة العلوم اإلنسانية. مج .من سلسلة العربية ببن يديك (1)الب بغيرها: دراسة تطبيقية على كتاب الط

 010-011صص.  .0211، 1، ع. 11

 بين مقارنة دراسة :بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم . برامج(0211)الماحي  محمد عبد النور محمد، -
 .422 – 456، 7والترجمة،  اللغات كلية مجلةوالمكونات والتحديات.  الموجهات

https://www.tu.edu.sa/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/93/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://www.tu.edu.sa/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/93/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://www.tu.edu.sa/Ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/93/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
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 العربية اللغة تعليم لبرنامج اللغوي  المحتوى  اختيار أسس تطبيق (. مدى0211فير ) عرفان محمد محمد، -
العربية للناطقين بغيرها.  مجلة تحليلية. دراسة : العالمية إفريقيا جامعة سلسلة على :للناطقين بغيرها

10،(665-357.) 
(. تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للكبار الناطقين 0214ابن مسعود، مهدي؛ عبد الجليل، مرصوفة ) -

 بغير العربية 
 (1)5مجلة الدراسات اللغوية واألدبية،  .من وجهة نظرهم: الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا نموذجاً  -

- https://doi.org/10.31436/jlls.v5i1.47. 
مجمع المعجم الوسيط )(. 0211مصطفى، إبراهيم؛ الزيات، أحمد؛ عبد القادر، حامد؛ النجار، محمد ) -

 5ط ،اللغة العربية بالقاهرة(
 حمدأ؛ سيار، عبد الرحمن إبراهيم، منى صالح؛ شبر، محمود األنصاري المال عبد هللا، فيصل حميد؛  -

جلة العلوم م. تقويم برامج ماجستير التربية الرياضية بجامعة البحرين من وجهة نظر الخريجين. (0211)
 71-11(، 0)11التربوية والنفسية، 

 (10/11/0219)استرجاعه في  تمhttps://bit.ly/2OjNv0n التعليم: من الرابط  وزارة موقع -
مجلة بحوث (. دليل المصطلحات المستخدمة في الجودة واالعتماد األكاديمي. 0229الهاللي، الشربيني ) -

    118-112(.16التربية النوعية. جامعة المنصورة )
(. وثيقة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها جامعة 0219وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها ) -

 الطائف، كلية اآلداب، جامعة الطائف.
(. وثيقة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها جامعة 0218وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها ) -

 الطائف، كلية اآلداب، جامعة الطائف.
 التعليم، لسياسة العليا اللجنة :الرياض .بالمملكة التعليم سياسة وثيقة .(1111والتعليم. ) التربية وزارة -

 .العامة األمانة
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 (1ملحق رقم )
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عزيزي الطالب:
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحثان بإجراء دراسة تهدف إلى تقويم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية اآلداب       
 بجامعة الطائف من وجهة نظر الخريجين، وتستخدم هذه االستبانة لجمع المعلومات ألغراض البحث العلمي فقط.

تعليم  ناطقين بغيرها الذي خبرته خالل فترة دراستك في وحدةولمعرفة رأيك حول برنامج تعليم اللغة العربية لل      
( فقرة، يقع أمام كل واحدة منها خمسة 17اللغة العربية للناطقين بغيرها، فقد صمم الباحثان مقياًسا مكوًنا من )
عتقد بأنها ( في البديل الذي يمثل رأيك، وتXبدائل. والمطلوب منك قراءة هذه الفقرات قراءة متأنية، ووضع إشارة )

 صحيحة. علًما بأنه ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة. 
ليك عزيزي الطالب المثال اآلتي:  وا 

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 ال أوافق محايد أوافق
ال أوافق 
 بشدة

    X  .ُيعّد تعلم اللغة العربية هدفا رئيسا بالنسبة لي  .1
 

 المعلومات الشخصية:
 المستوى الدراسي: خريج                    متوقع تخرجه   

 22وما فوق               أقل من  22المعدل التراكمي: 

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

 الدراسية الخطة أوال: مجال
      بالبرنامج.  للتوعية واضحة للبرنامج خطة توجد  .1
 المتوقع تحقيقها واألهداف الدراسية )التوصيف(، الخطة على أطلعتُ   .0

 بالدراسة.  البدء قبل
     

 وقائمة عاما، وصفا تتضمن )توصيف( تفصيلية مقرر خطة لكلّ   .6
 .والمراجع التقويم وأساليب التفصيلية، ومحتوياته بأهدافه

     

 وتصنفها الدراسية، مقرراته تبين تفصيلية خطة )توصيف( للبرنامج  .4
 المعتمدة. ساعاتها وفق مستويات، وتوضح

     

 المقررات، كافية من عددا الدراسية )توصيف البرنامج( الخطة تتضمنُ   .5
 لتأهيلي تأهيال أكاديميا يمكنني من االلتحاق بالدراسة الجامعية. 
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 للمقررات اللغوي والعلمي المحتوى  شمولية بين أعتقُد أن هناك توازًنا  .3
 وعمقها. الدراسية

     

الكتسابي مهارات اللغة  مالئمة )توصيف البرنامج( الخطُة الدراسية  .7
 .العربية الفصيحة؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا

     

      .الطالب للدراسة الجامعية باللغة العربية إلعداد مالئمة الخطةُ   .0
 التعلم وأنشطة التدريس أساليب ثانيا: مجال

الوحدة بيئٌة مشجعٌة على حضور المحاضرات، وممارسة األنشطة بيئُة   .2
 المنهاجية والالمنهجية، واالستخدام الوظيفي للغة بإتقان.

     

جو التعليم بالوحدة آمن ومنفتح ويتيح لي فرص التعبير عن آرائي   .12
 وتبادل الخبرات والمعارف

     

 المختلفة ارتباطا وثيقا بينتقّدم المواد الدراسية والمقررات واألنشطة   .11
 الدراسة النظرّية، والممارسة الفعلّية لمهارات اّللغة.

     

تتضمن عملية التعلم والتعليم اللغوي بالوحدة تأكيًدا للقيم واالتجاهات   .10
 والعادات التي تتفق والحضارة اإلسالمية.

     

للغوية، ا تقوُم هيئة التدريس بالربًط الواضًح بين موضوعات المقررات  .16
 والواقع بمختلف أنشطة الحياة اليومية.

     

      األعمال والمهمات البيتية، وتعالج ثغراتها.هيئة التدريس تتابع   .14
ساعدْت األشياء التي طلبت مني في المقررات الذي تدرسها هيئة   .15

التدريس )األنشطة الصفية، المعامل اللغوية، وهكذا( في تطوير معرفتي 
 اللغوية التي تهدف المقررات لتعليمها.ومهاراتي 

     

مجاالُت التعلم في الوحدة تقوم على االستعمال اللغوي في مختلف   .13
الموضوعات الثقافية والدينية واالجتماعية واألدبية والتاريخية بالشكل 

 الذي ساعدني على إتقان اللغة العربية.

     

      نحو تعلم اللغة.يستثيُر أداء هيئة التدريس دافعية الطالب   .17
، الفرص المناسبة للتعلم الذاتي والتعلم التعاونيهيئة التدريس لي هيء ت  .10

 .ويعززونه
     

دارتها بشكل فعال.  .12       تستطيع هيئة التدريس ضبط المحاضرة وا 
 بالمادة صلة ذات خارجية بقراءات الطالب هيئة التدريس تكلف  .02

 الدراسية.
     

      .ومتسلسلة منظمة بطريقة العلمية المادة التدريستعرض هيئة   .01
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األساليب اللغوية والتربوية الخاصة بتعليم اللغة  تستخدم هيئة التدريس  .00
 اللغة. لتعلم العربية للناطقين بغيرها، والتقنيات الحديثة المالئمة

     

      ُتحسن هيئة التدريس االستفادة من وقت المحاضرة بالتدريس الفعلي.  .06
      هيئة التدريس. تتبعها التي األساليب اللغوية والتربوية تتنوع  .04
      تحرص هيئة التدريس على سالمة اللغة العربية في تفاعلها مع الطالب.  .05

 المساند والكادر التدريسية ثالثا: مجال الهيئة
والكفاءة بمحتوى  الخبرة من قدر على متفرغ تدريسي كادر يتوافر  .03

 التي يدرسونها.المقررات 
     

 وأعضاء للطالب الالزمة الخدمة يوفر مؤهل مساند إداري  كادر يتوافر  .07
  .التدريس هيئة

     

متاحة لإلرشاد والمشورة،  المساند اإلداري  كانت هيئة التدريس والكادر  .00
 عندما كنت أحتاج للتحدث إليهم.

     

من المهارات اللغوية اإلداري بمدى تمكني  اهتمْت هيئة تدريس والكادر  .02
لمامي بتراث اللغة العربية األدبي وعلومها.  األربعة، وا 

     

      اإلداري بالوحدة متحمسة للعمل. هيئة التدريس والكادر  .62
اإلداري بالوحدة على أن أقدم أفضل ما  والكادر شجعتني هيئة التدريس  .61

 عندي.
     

بود واحترام، ويقدمون  اإلداري الطالب يعامل هيئة التدريس والكادر  .60
 المساعدة عند الحاجة.

     

اإلداري الوسائل الحديثة في التواصل  تستخدُم هيئة التدريس والكادر  .66
 الواتساب.... الخ-البريد االلكتروني  –)المواقع اإللكترونية 

     

      اإلداري اقتراحات الطالب بصدر رحب. تتقبُل هيئة التدريس والكادر  .64
      هيئة التدريس بمواعيد بدء وانتهاء المحاضرة والساعات المكتبية.يلتزُم   .65

 التعلم ومصادر التسهيالت رابعا: مجال
      كانت مصادر المكتبة مناسبة ومتاحة كلما كنت أحتاج لها.  .63
كانت المواد الدراسية المساعدة بالمقررات حديثة ومفيدة إلتقاني اللغة   .67

 وقراءة وكتابة.العربية استماعا وتحدثا 
     

متكاملة لممارسة األنشطة الالمنهجية )التجهيزات  مرافق تتوافُر بالوحدة  .60
 الخاصة بالرياضة والترفيه(.

     

اتسمْت تجهيزات القاعات )المحاضرات، والمعامل، والدروس( من حيث:   .62
 االتساع واإلضاءة والتهوية وسهولة الحركة والتكييف بالجودة.
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المرافق الصحية بالوحدة ببيئة مادية مناسبة، وخدمات عالية  تتمتع  .42
 الجودة.

     

تتناسب وتعليم اللغة  التدريسية القاعات في تكنولوجية تجهيزات تتوافرُ   .41
 .العربية

     

 بكافة المتعلقة لك المعلومات يوفر للوحدة إلكتروني موقع يوجد  .40
 .التدريس هيئة وأعضاء للطالب التعليمية الخدمات

     

      هناك مرافق مناسبة ألداء الشعائر الدينية.  .46
 بأسعار والعلمية للطالب الترفيهية للرحالت فرصة الوحدة تتيحُ   .44

 .منخفضة
     

      كانْت مختبرات الحاسب واإلنترنت كافية الحتياجاتي.  .45
      بأسعار مدعومة. التعليمية الكتب لبيع مراكز الوحدة تقدم  .43
      أشعُر بالرضا عن نوعية وخدمة الطعام المقدمة.  .47

 خامسا: مجال مخرجات التعلم
ما تعّلمته في الوحدة مّكنني من إتقان مهارات اللغة العربية الفصيحة   .40

وعناصرها؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا بالمستوى الذي أهَّلني للدراسة 
 الجامعية.

     

رق وف، على العمل بفاعلية مع المجموعاتطّور تعلمي بالوحدة قدرتي   .42
 العمل بما يتناسب ومهاراتي الشخصية.

     

      أكسبني تعلمي بالوحدة تحسًنا في مهاراتي في االتصال والتواصل.  .52

أشعُر بالرضا عن مستوى جودة خبرتي التعليمية في وحدة تعليم اللغة   .51
 العربية للناطقين بغيرها.

     

بالوحدة بالقدرة على استخدام المهارات اللغوية من قراءة زّودني تعلمي   .50
 وكتابة ومحادثة واستماع في المواقف اللغوية المختلفة بدقة وطالقة.

     

زّودني تعلمي بالوحدة بالقدرة على تحليل النصوص العربية وتفسيرها   .56
 وفق أسس علمية.

     

      .الجديدة وحلهاطّور تعلمي بالوحدة قدرتي على استقصاء المشكالت   .54

أكسبني تعلمي بالوحدة القدرة على ممارسة مهارات التفكير الناقد   .55
 واإلبداعي.
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ساعدني تعلمي بالوحدة في تطوير االهتمام الكافي لدّي للسعي في   .53
االستمرار في تحديث معلوماتي حسبما يستجد في مجال دراستي 

 اللغوية.

     

بخلفية معرفية عن الثقافة العربية والقيم زودني تعلمي بالوحدة   .57
 اإلسالمية.

     

ساعدني تعلمي بالوحدة في تطوير مهاراتي األساسية في استخدام   .50
التقنيات المختلفة بإيجابية في دراسة القضايا اللغوية بما يتناسب 

 ومهاراتي المكتسبة، وقدرتي على التعلم الذاتي.

     

 الراجعة. والتغذية سادسا: مجال التقويم
 

في  تقويم متنوعة التدريس استراتيجيات وأساليب هيئة أعضاء يستخدم  .52
الطالب لمهارات اللغة العربية )مثل: اختبارات قصيرة، نصفية  تعلم قياس

 ونهائية، أنشطة، تقارير، واجبات(.

     

      .الطالب تعلم تعزيز في الوحدة على المستخدمة التقويم أساليب تعمل  .32
الطالب في مهارات  المستخدمة في المقررات قدرات التقويم أدوات تقيس  .31

 .اللغة العربية؛ قراءة وكتابة وتحدثا واستماعا
     

      .الطالب بين الفردية في الوحدة الفروق  المتبعة التقويم أساليب ُتظهر  .30
      جاءْت االختبارات متوافقة مع مستويات الطالب المختلفة.  .36
 ومعلنة ومؤشرات واضحة معايير التدريس هيئة أعضاء يستخدم  .34

 للتقويم.
     

 الطالب، مع االختبارات نتائج بمناقشة التدريس هيئة يقوُم أعضاء  .35
تقويم، تساعدهم في اكتشاف  عملية كل بعد راجعة بتغذية ويزودونهم

 .نقاط قوتهم، وضعفهم

     

      في االختبارات المختلفة.أشعُر بعدالة الدرجة التي حصلت عليها   .33
      .نتائج تقويمهم مراجعة إمكانية للطالب تتاح  .37

 ماذا تقترح لتحسين البرنامج؟ 
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دور االمتيازات التجارية التي منحها السلطان سليمان القانوني 
الدولة في خدمة مصالح  لجمهورية البندقية والمملكة الفرنسية

م(1222-1201العثمانية )  
The Role of Trade Concessions Granted by Sultan Suleiman the Magnificent for 

the Republic of Venice and the Kingdom of France in the Service of the Interests 

of the Ottoman Empire during the Period (1520-1566) 

 *كايد كريم حمد الركيباتد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27/11/0101  قبوله وتاريخ  10/0101/ 27البحث استالم تاريخ .أكاديمي باحث * 

 

 الملّخص
ية خالل مدة الدولة العثمان التي منحتها االمتيازات التجارية توضيح الدور الذي أسهمت بهتناولت هذه الدراسة 

 في خدمة مصالح لكل من جمهورية البندقية، والمملكة الفرنسية، م(،1533 -1502حكم السلطان سليمان القانوني )
المتمثلة بتوفير السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين في أسواق الدولة، والحفاظ على طرق التجارة  الدولة العثمانية

لتي كانت تخضع لسيادتها، في مواجهة االكتشافات الجغرافية األوروبية، التي هددت المصالح البرية، والبحرية، ا
التجارية للدولة العثمانية، وما كان لهذه االمتيازات التجارية من دور مهم في تحقق التطلعات التوسعية للدولة 

 .العثمانية، والمحافظة على أمنها الخارجي

 لتجارية، المصالح العثمانية، سليمان القانوني.االمتيازات ا الكلمات الدالة:
 

Abstract 

 
 

This study tackles the role played by the trade concessions granted by the Ottoman Empire 

during the reign of Sultan Sulaiman the Magnificent (1520- 1566) for the Republic of Venice 

and the Kingdom of France in the service of the interests of the Ottoman Empire, which are 

represented by the provision of various goods and products to citizens in the state’s markets, and 

the preservation of the land and sea trade routes under their sovereignty in the face of European 

geographical discoveries that threatened the commercial interests of the Ottoman Empire, 

together with the important role  these trade concessions played in realizing the expansionist 

ambitions of the Ottoman Empire, and maintaining its external security. 
 

Keywords: Trade Concessions, Ottoman Interests, Suleiman the Magnificent 
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 مقدمةال

شكلت االمتيازات التجارية التي منحتها الدولة العثمانية عبر تاريخها، محورًا مهمًا للدراسات التي طرحت بهذا 
ليمان التي منحها السلطان العثماني س الجانب اإليجابي لالمتيازات التجاريةالخصوص، وتحاول هذه الدراسة بيان 

رية البندقية، والمملكة الفرنسية، ودور هذه االمتيازات لكل من جمهو  م(،1533 -1502)القانوني خالل مدة حكمه 
 .في خدمة مصالح الدولة العثمانية التجارية

وتهدف الدراسة إلى إعادة قراءة مبررات وأسباب منح الدولة العثمانية لالمتيازات التجارية في ضوء األهداف 
ازات الدولة العثمانية من وراء منحها االمتيالتي تمكنت من تحقيقها نتيجة لذلك، ولتجلية األهداف التي حققتها 

التجارية كان البد من اإلسهاب في السرد التاريخي لمجريات األحداث لبيان أثر الظروف السياسية واالقتصادية 
والتي شكلت المحور األساسي التخاذ القرارات الضرورية المتعلقة والعسكرية التي سادت إبان تلك المرحلة الزمنية 

 .لدولة العثمانيةبإدارة ا

واعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع العربية والمترجمة التي تناولت البحث في هذا الموضوع 
إضافة إلى العديد من الدراسات الحديثة التي حاولت تفسير أسباب منح االمتيازات التجارية والبحث في نتائجها 

 وانعكاسها على الدولة العثمانية.

 المتيازات التجاريةمفهوم ا

جاحها، ن التي يمكن أن تضمنمن المقومات األساسية  اً فر عدداتو بين الدول تتطلب عملية تنشيط التجارة 
صلوا ية في مختلف المناطق التي يمكن أن يالتجار بأعمالهم  القياميشجع التجار على  اً دافعهذه المقومات ولتكن 
ود عليها وعلى تعتجارية مع الدول األخرى، ن كل دولة تحرص على أن ترتبط بعالقات إف ، لذالتنمية ثرواتهم ؛إليها

 .أفرادها بالنفع العام

من خدمة  هتحققلما يمكن أن  ،من الشروط المهمة لتبادل التجارة الدوليةتعتبر االمتيازات التجارية لذا فإن 
 .(1)ن في هذه النشاطات االقتصاديةة وأمن العامليية والزراعيمجاالت الصناعالفي  ةمصالح الدولل

 :المتفرع من سياسات التعاون الدولي، وعالقات الصداقة بين الدول، يقصد بهاالمتيازات التجارية  ومصطلح
ي للدول األجنبية ورعاياها على أراضي الدولة العثمانية ف ةانيالعثم الدولة سالطينالحقوق واالمتيازات التي منحها "

ية في لضغوطهم السياسية واالقتصادية على الدولة العثمان فترات مختلفة، أو تلك التي حصل عليها األجانب نتيجةً 
: أن هذا المصطلح يدل علىاالمتيازات التجارية  لموضوع من خالل دراسته (العريضواستنتج ). (2)"عهود ضعفها

                                                           
، الجامعة 04مجلد (، 1عدد )، ، مجلـة دراســــــــــــــات العلوم اإلنســــــــــــــانية واالجتماعيةتـاريخ االمتيـازات في الـدولة العثمانية وآثارهاالعريض، وليـد،  (1)

 .145، ص 1227، عمان، األردنية
 .63، ص 0222فهد الوطنية، الرياض، ، مكتبة الملك المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصابان، سهيل،  (2)
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في  .(3)"بناًء على اتفاق أو معاهدة مبرمة بينهما ،منح للدول األجنبية من قبل دولة أخرى مجموعة الحقوق التي تُ "
حين ينقل )رائيسي( تعريفًا لمصطلح االمتيازات التجارية من وجهة نظر قانونية تدل على أنها: "مجموعة من البنود 

لدولة العثمانية، وتوضح التسهيالت الممنوحة لتجارهم، ودور القانونية ُتنشئ قواعد تحدد وضع األجانب في ا
المشرفين عليهم من مواطنيهم، كالسفراء والقناصل دون أن يكون في أي واحد من تلك البنود إشارة إلى أمور 

اهدة ع، ونحو هذا المفهوم كانت دراسة )الثقفي( أيضًا إذ يعرف االمتيازات التجارية بأنها: "اتفاق أو م(4) سياسية"
تمنح الدولة العثمانية بمقتضاها امتيازات أو حقوق خارجة عن نطاق القوانين المحلية وذلك لخدمة مصالح الرعايا 

 .(5)الفرنسيين في داخل حدود الدولة العثمانية"

 

 ويرى الباحث أن تعريف مصطلح االمتيازات التجارية جاء متأثرًا بالنتائج المتأخرة التي نجمت عن اإلفراط في
منح االمتيازات التجارية، ونتيجةً لما أصاب الدولة العثمانية من ضعف في آخر عهدها، ولم يعكس معنى االمتيازات 

بد ال التجارية الحقيقي، وال استطاع أن يبين الغاية التي منحت من أجلها هذه االمتيازات، وللوصول إلى هذا المعنى
نظر الدولة العثمانية المانحة لهذه االمتيازات، وأخذ ذلك بعين  من اإلشارة إلى أهمية منح االمتيازات من وجهة

االعتبار، ومن ذلك يمكن تعريف االمتيازات التجارية بأنها: تسهيالت عامة في المجال االقتصادي بمختلف 
ر والرعايا اقطاعاته، التجارية، والزراعية، والصناعية، وفي المجال االجتماعي، والمجال القانوني، تمنحها الدولة للتج

األجانب، على أراضيها، ومناطق سلطتها البحرية، تحقق لهم الثقة بالدولة من جهة، وتضمن لهم األمن الشخصي 
ألنفسهم، واألمن على ممتلكاتهم، أثناء إقامتهم أو خالل تحركاتهم في أقاليم الدولة المختلفة، وتحقق من جهة أخرى 

 .إلى تحقيقها تطلعالتي ت لعسكريةمصالح الدولة السياسية، واالقتصادية، وا

 

ومن المتوقع أن تكون نظرة كل طرف من األطراف المتعاقدة سواء كانت الدولة العثمانية أو المملكة الفرنسية 
أو البنادقة لالمتيازات واالتفاقيات التجارية من باب مصالحها المتحققة منها، أما قضية الحكم المبكر على هذه 

انت ترجح كفة طرف على حساب الطرف اآلخر فهذه قضية مستبعدة، لكنها ارتبطت بدراسات االتفاقيات، وأنها ك
 .(6)وأبحاث الحقة لم تتبناها أي جهة من الجهات في تلك الحقبة الزمنية

 

                                                           
 .145، ص تاريخ االمتيازاتالعريض،  (3)
. نقاًل عن 000ص ، 0227، دار الهادي، بيروت، األوروبية في القرن الســـــــــادس عشـــــــــرالعالقات العثمانية رائيســـــــــــــي، إدريس الناصـــــــــــــر،  (4)

Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 
        ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مجلة م 1232هـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  211معاهدة االمتيازات العثمانية الفرنسية لعام ، يوسف علي رابع، الثقفي (5)

 .140، 147، ص 1200، جامعة أم القرى ، 3مجلد (، 3عدد )
هـ  210شـــواهد على المكانة العلية للدولة العثمانية وســـالطينها العظام من خالل اتفاقيتا االمتيازات العثمانية الفرنســـية )عام ، إبراهيم، ربابعة (3)

 .23، ص  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2، م(1223هـ  1111م/ وعام 1232
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 م1201االمتيازات التجارية في الدولة العثمانية قبل العام 

ي تميزت بنشـــــاطها الت المعاصـــــرة لها بين الدولبينها و متطلبات تســـــهيل التجارة  معنية بتلبيةالدولة العثمانية  كانت
 ،مهممن موقع جغرافي الــدولــة العثمــانيــة مــا كــانــت تتمتع بــه لِّ  ، ومملكــة فرنســــــــــــــا،(8)، والبنــدقيــة(7)كجنوه ،التجــاري 

خالل منحها لهم أن تكون صــــــاحبة الســــــلطة في منح االمتيازات التجارية، التي كانت تأمل من ســــــاعدها على أن 
 واالقتصادية. ،والعسكرية ،السياسية تخدم مصالحها

لتجارية في ااالمتيازات  منح إن، بل في التاريخ االمتيازات التجاريةأول دولة تمنح ولم تكن الدولة العثمانية 
الدولة العثمانية  منحتهاي المبكرة الت متيازاتومن اال ،(9)تاريخهالتقاليد المعاهدات السائدة في  كان امتداداً عهدها، 

المنافسة التجارية القوية لجنوه،  كما حصلت البندقية. (10)م1650سنة  جنوهل للتجار األوروبيين، االمتيازات التجارية
 تضمنت وجود ممثل بندقي في بالط السلطان مراد األول، م1630سنة  على امتيازات تجارية من الدولة العثمانية

 واليونانيون إلى الحصول على ،كان يتطلع األرمن ،البنادقةالجنويين، و لى جانب اهتمام ا  و . (11)م(1652-1602)
ارة المتمثل بممارستهم دور الوسيط والوكيل في تج ،للدور الذي كانوا يقومون به ؛من الدولة العثمانيةمعاملة مماثلة 

 .(12)مع التجار العرب الترانزيت

المرحلة  تلك في إلى االمتيازات التجارية من الدولة العثمانية والبندقي ،األسطول التجاري الجنوي  وكانت حاجة
 Geliboluغاليبولو وسيطرتها على شبه جزيرة  ،(13)مضيق الدردنيل على ة الدولة العثمانيةسيطر ل التاريخية، نتيجةً 

حيث تمكنوا من السيطرة على حركة المالحة البحرية بين بحر  الجانب األوروبي من مضيق الدردنيل، علىالواقعة 

                                                           
 جنوه: مدينة تقع في الشـــــمال الغربي من إيطاليا، على ســـــاحل البحر األبيض المتوســـــط اشـــــتهر أهلها بالزراعة، والتجارة، وامتلكت أســـــطول بحري ( 7)

لمنعم ا انظر: الحميري، محمد بن عبدكبير، ســـــاعدها على ان تكون ذات مركز تجاري مهم، يربط أوروبا بشـــــرق وشـــــمال البحر األبيض المتوســـــط، 
 .176، ص 1204مكتبة لبنان، بيروت، (، تحقيق إحسان عباس، 0، ط)الروض المعطار في خبر األقطارم(، 1424هـ/ 222)ت
البندقية: "مدينة تقع شمال شرق ايطاليا، على ساحل البحر األدرياتيكي، تتكون من عدد كبير من الجزر، ترتبط مع بعضها بالجسور  (0)

انظر:  ،والقناطر، يتم التنقل فيها بواسطة القوارب، وكانت تتمتع بحكم ذاتي، وتسمى جمهورية البندقية، وتعتبر من أهم مرافئ أوروبا التجارية"
 .056، ص 0214مام الذهبي، الكويت، ، مكتبة اإلأطلس تاريخ الدولة العثمانيةوث، سامي عبدهللا، المغل

 .014، ص 0215(، دار البشير، مصر، 1، ج)العالقات الدولية في التاريخ اإلسالمي: منظور حضاري مقارن مصطفى، نادية محمد،  (2)
 .012، ص 0214ار اإلسالمي، بيروت، (، دار المد0، ط)النشوء إلى االنحدارتاريخ الدولة العثمانية من إينالجك، خليل،  ( 21)
 .516، 164ص ، 1247كندر، دار المعارف، مصر، ، ترجمة أحمد عزت وتوفيق اسرستقراطيةأالبندقية جمهورية دل، شارل،   (11)
 .04 ، ص7022(، دار الفارابي، بيروت، 2، ط)تاريخ األقطار العربية الحديثلوتسكي،  (10)
كم، ويفصل بين شاطئ آسيا الصغرى )الجزء األسيوي من  31مضيق الدردنيل: "مضيق مائي دولي يربط بحر إيجة ببحر مرمرة، طوله  (61)

 .122، ص أطلس الدولة العثمانيةكم"، المغلوث،  31تركيا( وشبه جزيرة غاليبولي في الجانب األوروبي، ويبلغ طوله 
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في  م(1632 -1603)أورخان غازي  العثماني السلطان أرسلها ثر الحملة العسكرية التيإعلى مرمرة، وبحر إيجة 
 .(15) م(1650: )ت سليمان باشا ، بقيادة ابنه(14)م1650عام 

فرض م، و 1456عام  (17)فتح القسطنطينيةفي  (16)م(1401-1451) محمد الثانينجاح السلطان  وبعد
لمواد تعتبر ن هذه األ ؛يطالياإوالزيت إلى  ،والسمك ،، منع تصدير القمحالبسفورالسيطرة العثمانية على مضيق 

مما  ،ض للتفتيشتتعر التي تحتكر نقل هذه المواد ستانبول، وأصبحت سفن البنادقة إ في تموين من المواد األساسية
. األمر الذي يمكن من خالله إدراك حقيقة أن السلطان (18)لعداء بين التجار البنادقة والعثمانيينولد حالة من ا

العثماني يولي مصلحة الدولة العثمانية األهمية واألولوية على أي اتفاقيات، أو عالقات، أو امتيازات تجارية، كانت 
واجدين في مختلف أقاليم الدولة عندما تتعارض هذه الدولة قد منحتها للدول األجنبية، أو رعاياها من التجار المت

 االتفاقيات، أو العالقات، أو االمتيازات مع مصالح الدولة العثمانية.

دورًا مهما في تأثيرهم على حكومتهم لتوجه  (19)وكان لطبيعة النشاطات التجارية التي يمارسها التجار البنادقة
جهودها إلعادة العالقات مع الدولة العثمانية ـــ التي قطعت بعد فتح العثمانيون للقسطنطينية ـــــ ليتمكنوا من الحصول 

م 1454على امتيازات تجارية، تمنحهم الحق في ممارسة األنشطة التجارية في الموانئ العثمانية. وخالل العام 
                                                           

الصراع على العرش داخل اإلمبراطورية البيزنطية، بعد موت اإلمبراطور البيزنطي أندرونيكوس باليولغوس الثالث  كانت هذه الحادثة نتيجة (14)
(Andronikos III Palaiologos (1328-1341 ،ابنه يوحنا الخامس ) الذي مات ولم يكنJohn V Palaiologos (1341-1376  المرشح

الذي بدأ  (John VI Kantakouzenosذا كانت الوصاية على العرش ليوحنا السادس كانتاكوزينوس )لوراثة العرش قد تجاوز التاسعة من عمره، ل
قصاء يوحنا الخامس، مما ولد نزاع بين مؤيديه وبين من يقف إلى جانب الوريث الشرعي يوحنا الخا س ميطمح باالستيالء على العرش البيزنطي وا 

والبلغارية، فطلب يوحنا السادس كانتاكوزينوس من السلطان أورخان غازي المساعدة لتحقيق هذه الغاية، وصد الذي استعان أعوانه بالقوات الصربية 
م، على رأس جيش إلى أدرنة لتخفيف ضغط الجيش 1650ابنه سليمان باشا في العام  القوات الصربية والبلغارية، فأرسل السلطان أورخان غازي 

لخامس، وحقق العثمانيون من هذا التدخل مصلحة كبيرة تمثلت بوجودهم العسكري على األراضي األوروبية. الصربي والبلغاري المناصر ليوحنا ا
 .10، ص 0214دار النيل، القاهرة،  ، ترجمة منى جمال الدين،سالطين الدولة العثمانيةانظر: كولن، صالح، 

 .10المرجع نفسه، ص  (15)

م، بعد أن قرر والده الســـــلطان مراد الثاني االعتزال، لكنه أعاد 1444ة العثمانية في المرة األولى عام الســـــلطان محمد الثاني: اعتلى عرش الدول (13) 
يين، بلوالده العرش بعد خروجه بقيادة الجيش العثماني الذي توجه لمنطقة )لفارنا( على الســـاحل الغربي للبحر األســـود في حملة عســـكرية ضـــد الصـــلي

 التي تمثلت بالصــــراعات القوية بين الباشــــوات في الدولة، وتمردالثاني أيضــــًا عند اســــتالمه الحكم الســــلطان محمد كما كان للصــــعوبات التي واجهها 
وســــع في أ قوات االنكشــــارية، دور مهم في إعادة العرش لوالده، وكان لفترة عودة والده إلى الحكم أهمية كبيرة في إكســــاب الســــلطان محمد الثاني خبرة

ولة، واســــتطاع أن يقيم عالقات صــــداقة وتعاون مع ســــالطين المماليك على من تســــلم الحكم وقيادة الد 1445الحكم، حيث تمكن بعد وفاة والده عام 
الطين ســـ حدود دولته، وتمكن من خالل منحه امتيازات تجارية للبنادقة والجنويين إشـــعال الصـــراعات بينهم وبين النابوليين والصـــقليين، انظر: كولن،

 .30، ص الدولة العثمانية
، وتعد من أكبر المدن التركية، تقع على مضيق البسفور في الجزء األوروبي، كانت عاصمة اإلمبراطورية القسطنطينية: هي مدينة استانبول (17)

قيادة السلطان بالرومانية الشرقية )اإلمبراطورية البيزنطية( وكانت تعرف باسم بيزنطة، وكانت مقرًا للكنيسة األرثوذكسية )الشرقية(، فتحها المسلمون 
 .104، ص أطلس الدولة العثمانيةم، انظر: المغلوث، 02/5/1456ي العثماني محمد الثاني ف

 .026، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك،  (01)
"أنشـــــأت البندقية ســـــتة أســـــاطيل بحرية من طراز واحد كانت تتواجد في البحر األبيض المتوســـــط، نهاية القرن الخامس عشـــــر، وعينت لكل منها  (21)

ن م الموانئ التي يتردد عليها، وكان هدفها من توحيد طراز ســــــفنها تســــــهيل مهمة قناصــــــلها ووكالئها في موانئ البحر األبيض المتوســــــط بما تحتاجه
أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصــــــــالح على مصــــــــر وعالم البحر انظر: أباظة، فاروق عثمان، لغيار التي يمكن أن تحتاجها"، قطع ا

 .07، ص (، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(0، ط)المتوسط أثناء القرن السادس عشر
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كنت حكومة البندقية من إعادة عالقاتها مع الدولة العثمانية، بعد أن قدمت اعتذارًا عن مشاركة مواطنيها في تم
مقاومة العثمانيين أثناء حصارهم للقسطنطينية، ودفعوا للدولة العثمانية تعويضًا تراوح بين ثالثة آالف إلى خمسة 

على ما يرد ألسواق الدولة العثمانية من تجارتهم، واعترفوا  (،%0وقبلوا بأن يؤدوا رسمًا مقداره ) (20)آالف بندقي
 .(21)باختصاص المحاكم الشرعية العثمانية في الحكم بالخصومات التي يمكن أن تقع بين الرعايا العثمانيين والبنادقة

م، طلب من تجار 1517م( على بالد الشام ومصر عام 1502 -1515وبعد سيطرة السلطان سليم األول )
قية إقرار االمتيازات التجارية التي كانوا يتمتعون بها في عهد المماليك، ووافق لهم على ذلك في البند
 :(23)، ومن أبرز ما تضمنته هذه االمتيازات ما يلي(22)م14/0/1517

إن رعايا جمهورية البندقية يعاملون بعدالة واحترام، وال يجوز ألحد أن يوجه إليهم إهانة، ولهم الحق في  -
 الشراء.البيع و 

منع التعدي على ممتلكاتهم. ولهم الحق بممارسة كافة العمليات التجارية مع جميع الذين يتفقون معهم، أو  -
 يتعاملون معهم بدون قيود.

للقنصل أن يمارس مهنة التجارة، وهو معفي من دفع الضرائب، وله الحق في أن ينظر في القضايا التي  -
 تخص مواطنيه.

دم رضت للبيع في الموانئ المصرية، فيمنع التقسفن البندقية للقرصنة، وعُ إذا تعرضت أي سفينة من  -
 لشرائها، والواجب إطالق سراح السفينة وتحرير طاقمها.

واستمرار منح السلطان سليم األول االمتيازات للتجار البنادقة وفقًا لالتفاقية التي أقرهم عليها أدى إلى تحقيق 
العثمانية: فأول هذه الوظائف كان تعزيز الثقة بالقوة الجديدة التي أصبحت تسيطر وظائف مهمة لسياسة الدولة 

على شرق البحر األبيض المتوسط، والموانئ المصرية الواقعة في جنوبه. وثاني هذه الوظائف الحفاظ على ديمومة 
للدولة نتيجة  تي كانت تتحققالنقل التجاري التي كانت تمر عبر األراضي المصرية للحفاظ على اإليرادات المالية ال

لذلك النشاط االقتصادي. وثالث هذه الوظائف كان الحفاظ على مصدر العيش األساسي للقبائل المستفيدة من 
مدادها بالجمال والدواب الالزمة لنقل البضائع من خليج السويس )القلزم( إلى شاطئ البحر  تأمين حركة القوافل وا 

عد في استقرار األمن وعدم انزعاج األهلين من الحكم الجديد للمنطقة والمتمثل األبيض المتوسط، األمر الذي سا
 بالدولة العثمانية.

 

                                                           
 6.4222زن ، تية في جمهورية البندقية، وهي مســــــــــــكوكة من نســــــــــــبة مقدرة من الذهبالبندقي: هي العملة التي يتم تداولها في المبادالت التجار ( 20)

 .62، ص أثر تحول التجارة، انظر: أباظة، Dogeنسبة إلى دوك  Ducatغرام، وتعرف باسم دوكات 
 .167 ،163ص ، البندقيةدل،  (10)
 .001،002ص  ،العالقات العثمانيةرائيسي، ( 00)
 .025، 022ص ، العالقات العثمانيةحول نص معاهدة االمتيازات التجارية بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية، انظر: رائيسي،  (06)
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 (م1222 -1201االمتيازات التجارية في عهد سليمان القانوني )

المتيازات ا قضية منحهفي  (24)أثرت الطموحات العسكرية التي كان يتطلع إليها السلطان سليمان القانوني
ات أول تعامل للسلطان سليمان القانوني مع االمتياز لكل من جمهورية البندقية، والمملكة الفرنسية، فكان التجارية 
التي  ،بندقيةللتجار ورعايا جمهورية االممنوحة  ،تجديد معاهدة االمتيازات التجاريةموافقته على من خالل ، التجارية

، (25)م11/10/1501وكان تجديد هذه المعاهدة في  م،14/0/1517سبق أن أقرها لهم السلطان سليم األول في 
 .مع إدخال بعض التعديالت على بنودها

 :(26)تضمنت المعاهدة مايليإذ  

 حرية التجارة للتجار البنادقة في أنحاء الدولة العثمانية. -

 ضمان أمن التجار وسالمتهم. -

 سنوات.تحديد مدة إقامة القنصل في إستانبول، ووجوب تبديله مرة كل ثالث  -

 عدم جواز سجن السفير البندقي إذا ترتب عليه ديون تجارية. -

 عدم جواز تنقل التجار البنادقة في أنحاء اإلمبراطورية العثمانية دون إذن مسبق من السفير البندقي. -

 إعفاء التجار البنادقة من ضريبة الجزية. -

 عدم وضع عوائق أمام تجارة البنادقة مع دول شمال أفريقيا. -

 األسرى من البنادقة.تحرير  -

 يا التي تقام ضد رعايا البندقية.وجوب مثول المترجمين أمام المحاكم لحضور المرافعات في القضا -

 .سطنبولا عدم تفتيش مراكب البندقية المتجهة إلى القسطنطينية والخارجة منها إال في الدردنيل وفي العاصمة -

 تبادل تسليم القتلة والمجرمين بين الدولتين. -

                                                           
عامًا،  03م، وكان عمره 1502م( هو ابن السلطان سليم األول، ورث العرش العثماني في العام 1533-1502السلطان سليمان القانوني ) (04)

م، ولقب بالغازي ألنه اشترك في ثالث عشرة حملة عسكرية كبيرة، ولقب بالقانوني، ألنه أمر 1533عاماً، وكانت وفاته في  43واستمر حكمه 
م(، والسلطان سليم 1510-1401نين التي وضعت في عهده وعهد السالطين الذين سبقوه مثل السلطان محمد الفاتح، وبايزيد الثاني )بتدوين القوا

مانية الدولة العثاألول، وحررت هذه القوانين في ثالث مجلدات وأمر بتطبيقها على الجميع بعدالة، انظر: كوندرز، أحمد آق، وأوزترك، سعيد، 
 .040، 063ص ، 0220ستانبول، إ قف البحوث العثمانية،، و المجهولة

، 44، ص 0215حمد كمال، دار النيل، )د.م(، أ(، ترجمة جمال فاروق، و 0، ط)ســـــليمان القانوني ســـــلطان البرين والبحرينأمجان، فريدون،  (50)
45. 

لجاليات اللمزيد عن بنود االمتيازات التجارية التي وافق على تجديدها الســــــلطان ســــــليمان القانوني لتجار ورعايا البندقية، انظر: الصــــــباغ، ليلى،  (30)
 .25 ،24ص ، 1202، مؤسسة الرسالة، بيروت، (1، )جاألوروبية في بالد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر
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ام البندقية دفع جزية سنوية مقدارها عشرة آالف بندقي لقاء احتاللها جزيرة قبرص، ومبلغ خمسمائة بندقي التز  -
 .(27)لقاء احتالل جزيرة زانطة

وكانت المملكة الفرنسية هي الجهة الثانية التي منحها السلطان سليمان القانوني امتيازات تجارية في 
توقيعه على االمتيازات  إلى جانب Jean de la Forestدي الفروه م، وتمكن السفير الفرنسي جان 10/0/1563

، وتضمنت االمتيازات التجارية التي منحتها (28)التجارية، الحصول على معونة عسكرية، ومالية من الدولة العثمانية
 :(29)الدولة العثمانية للمملكة الفرنسية المميزات التالية

 أو غير المسلحة لرعايا الدولتين، في موانئ البلدين. حرية التنقل والمالحة في السفن المسلحة -

 حق التجارة والمتاجرة لرعايا الدولتين في أراضي كل منهما. -

 حق التمثيل القنصلي. -

 حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجزائية التي يكون أطرافها من رعايا الملك الفرنسي. -

بمجرد التوقيع على هذه االمتيازات يتم إخراج الرعايا من كال الدولتين أو التابعين لها من حالة االسترقاق إلى  -
 استخدام أسراء الحرب بصفة أرقاء.الحرية، وال يجوز 

في حالة رغبتهم، شريطة أن  (31)وملك إيقوسيا الحق في االشتراك بمنافع هذه المعاهدة (30)للبابا وملك انجلترا -
 .في ظرف ثمانية أشهربلغوا تصديقهم عليها إلى جاللة السلطان، ويطلب منه اعتماد ذلك ي

 حق الراية، والذي يمكن من خالله السماح للتجار األوروبيين المتاجرة في الدولة العثمانية تحت العلم الفرنسي. -

 

                                                           
اريخ تانظر: المحامي، محمد فريد بك، زانطة: "جزيرة صـــــغيرة تقع إلى الغرب من الجزء الســـــفلي من اليونان بالقرب من مدخل خليج كورنتوس"  (70)

 .026، 020، ص 1201حقي، دار النفائس، بيروت، ، تحقيق إحسان الدولة العلية العثمانية
 .120ر والتوزيع، )د.م(، )د.ت(، ص ، ترجمة شكري محمود، شركة النبراس للنشالعظيمسليمان القانوني سلطان الشرق المب، هارولد،  (00)
 La؛ 002، 004ص ، تاريخ الدولة العليةحول نص معـاهـدة االمتيازات التجارية بين الدولة العثمانية والمملكة الفرنســــــــــــــية، انظر: المحامي،  (20)

Jonquière, A, Vicomte de, Histoire de l'Empire Ottoman, depuis les origines jusqu'à nos jours, Hachette, Paris, 

1914, p 172, 174. 
ســـبانيا، إســيما وأنهم على عالقات عداء مع  كانت رغبة الســلطان ســليمان القانوني من شــمول انجلترا بهذه االمتيازات إيجاد حلفاء له في أوروبا، (26)

كانت مشـــاريع انجلترا تهدف إلى إيجاد طريق تجاري خارج ســـيطرة الدولة العثمانية، وكان هذا الطريق يبتدئ التي تعتبر عدوًا مشـــتركًا لهما، في حين 
 ةمن مضـيق هرمز إلى إيران، ويعبر عبر أراضـي أذربيجان، وصواًل إلى موسكو، ودخول أوروبا من الشرق، وفي مواجهة هذه المسعى، أرسلت الدول

جليز نهائيًا بعد إخضــــــــــــــاع نالتفكير بهذا الخيار بالنســــــــــــــبة لإل ، يطلـب منـه عرقلـة هذه الخطة، وانتهىم1530عـام العثمـانيـة وفـدًا لشــــــــــــــاه إيران في ال
نجليز من الحصــــول على امتيازات من الدولة العثمانية عام ، وأخيرًا تمكن اإلم1570ن ألراضــــي كل من أذربيجان وشــــيروان لســــلطتهم ســــنة يالعثماني
 .013، ص العثمانية تاريخ الدولةم، إينالجك، 1502

ود يكانت ســـياســـة الســـلطان ســـليمان القانوني تقوم على منح االمتيازات وعقد الهدن، واالبتعاد عن عقد المعاهدات، وذلك ليكون متحررًا من أي ق (16)
 .020، ص 1205، دار صادر، بيروت، فلسفة التاريخ العثمانيتلزمه الوفاء ببنودها، انظر: بيهم، محمد جميل، 
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 انية من منح االمتيازات التجاريةالمصالح العثم

والعسكرية للدولة العثمانية التي تطلبت منها الدخول في عالقات دبلوماسية، تعددت المصالح االقتصادية 
أسلوب  استخدمتلذا  وتجارية مع جمهورية البندقية، والمملكة الفرنسية، يمكن أن تسهم في خدمة هذه المصالح،

 والمتمثلة في اآلتي:المهمة،  مصالحها لتحقيق ؛منح االمتيازات التجارية

 الدولة العثمانية قاليمخطوط التجارة عبر أ أواًل: الحفاظ على

م(، واتساع 1533 – 1502أدى االتساع الجغرافي للدولة العثمانية، خالل حكم السلطان سليمان القانوني )
حدود الدولة الجغرافية، وسيطرتها على المالحة في البحر األحمر، وعلى الطرق البرية المؤدية إلى البحر األبيض 

مضيق الدردنيل، ومضيق البسفور، وتحكمها في حركة المالحة في البحر األسود، وبحر مرمرة،  المتوسط، وكل من
وبحر إيجة إلى اهتمام الدول األوروبية، التي كانت تتطلع للحصول على امتيازات تجارية لتنشيط حركتها التجارية، 

سبب بر المحيط األطلسي والهندي بمثل جنوه، والبندقية، وفرنسا، لعدم قدرتها على تسيير أسطولها البحري ع
، ومما حفز هذه الدول على (32)سباني، واألسطول البحري البرتغاليالقوية من قبل األسطول البحري اإلمنافستها 

طلب االمتيازات التجارية ما كانت تتمتع به أقاليم الدولة العثمانية من تطور في الحركة االقتصادية، وما تنعم به 
المجتمع من األمن والتسامح والتعددية الدينية والثقافية، فالدولة العثمانية كانت تتكون من: الترك، مختلف فئات 

يها حياة مستقرة يعيشون ف ،واألرثوذكس، والكاثوليك ،األرمنو شيعة، سنة و  الفرس، واألوروبيين، والمسلمينوالعرب، و 
(33). 

انية، كانت الحركة التجارية تقوم على تبادل منتجات وعلى صعيد التبادل التجاري الداخلي في الدولة العثم
األقاليم الشمالية، من خشب البناء، والحديد، واألدوات الحديدية، والحرير، والبسط، والسجاد، واألفيون، والفواكه 

، لالمجففة، والجلود، والشمع، والقطران، مع كل من سوريا ومصر، وكانت مصر وسوريا تبادلها منتجاتها من التواب
 .(34)والنيلة، والكتان، واألرز، والسكر، والصابون السوري 

وعلى صعيد التبادل التجاري الخارجي فقد كانت منطقة البحر األبيض المتوسط ميدانًا للتنافس بين التجار 
التجار في  ، أما أهم المواد التي كان يتعامل معها(35)نجليزا بعد الفرنسيين والهولنديين واإلالجنويين والبنادقة، وفيم

الدولة العثمانية خالل عملية التبادل التجاري مع التجار األوروبيين: فهي الصوف، والقطن، والخيوط، واألقمشة 
. وكان (37)، والتوابل، والحرير، وخالصة العطور، واألدوية، من حلب والشام(36)القطنية، والبسط من األناضول

                                                           
 .053، ص العالقات العثمانيةرائيسي،  (06)
 . 613، ص اإلمبراطورية في عظمتهامانتران، ( 66)

)11( Quataert, Donald, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge UP, 2000, p 5, 6. 
، ترجمة صالح سعداوي، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةأوغلي، أكمل الدين إحسان،  (65)
 .307، ص 1222ستانبول، إ
 األناضــول: تشــكل جغرافيا شــبه الجزيرة المســتطيلة على امتداد الغرب من قارة آســيا، وهي في الوقت الحاضــر القســم اآلســيوي من تركيا، وكانت (36)

 .62، ص المعجم الموسوعيانظر: صابان، سابقًا تطلق على األراضي المجاورة لبحر إيجة، 
 .015، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك،  (76)
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، واألجواخ، وحرير البندقية، والساتان، والورق، واألواني (38)ج الكتاناألوروبيين يصدرون إلى الدولة العثمانية: نسي
. وكانت عملية التبادل التجاري تتم بشكل واسع في أسواق: حلب، والقاهرة، واستانبول، (39)الزجاجية، والمرايا

نشطت الحركة التجارية في البحر األحمر، فكانت تصل إلى ميناء جدة الواقع على  هذاتالوقت ، وفي (40)وبورصة
ض ُتنقل إلى سواحل البحر األبي ،الجهة الشرقية من البحر األحمر في كل سنة عشرون سفينة محملة بالتوابل

الهند وجنوب  قادمة منالمتوسط، التي كانت هدفًا للتجار البنادقة، والجنويين في مبادالتهم التجارية، للبضائع ال
 .(41)شرق آسيا، والمتجهة إلى موانئ جنوه، والبندقية في أوروبا، أو المتجهة من أوروبا إلى تلك المناطق

ومن أبرز الموانئ البحرية التي تخدم عملية التبادل التجاري والواقعة على سواحل البحر األبيض المتوسط: 
، إضافة إلى (42)ة، وطرابلس، وبيروت، وصيدا، وصور، وحيفا، ويافااإلسكندرونة، وطرسوس، والسويدية، والالذقي

الموانئ المصرية في اإلسكندرية والسويس، واالستفادة من حركة النقل البحري عبر نهر النيل، إلى جانب ما حققته 
د من حالدولة العثمانية من مكاسب كبيرة نتيجة سيطرتها على طرفي سواحل البحر األحمر بعد فتح اليمن، وال

 – 1554ن )بي األعوامالخطر البرتغالي في هذه المنطقة، واستطاعت استعادة طريق التوابل القديم، فكانت خالل 
، وميناء جدة (43)م(، تشحن كميات كبيرة من التوابل تتراوح بين ألفين إلى أربعة آالف طن من ميناء سواكن1534

 تنقل برًا إلى موانئ البحر األبيض المتوسط، ومن ثم تحملعلى البحر األحمر، وتوصيلها إلى ميناء السويس، ثم 
 .(44)على السفن وتنقل إلى الموانئ األوروبية

وط السيطرة على خط ومن جانب آخر تمكنت من ،العثمانية من السيطرة على الموانئ البحريةتمكنت الدولة 
 التجارة البرية المؤدية إلى هذه الموانئ وهي:

وهو الطريق البري الذي يصل مراكز التجمع على السواحل الشامية، إلى سواحل طريق الهالل الخصيب:  -1
لتي ا الخليج العربي، عبر بالد الشام والعراق، ويتم نقل البضائع من السواحل الشامية إلى جنوه، والبندقية
يق إلى ر تقوم بدورها بتوزيعها على باقي أنحاء أوروبا، أما البضائع األوروبية التي تصل عبر هذا الط

 سواحل الخليج العربي، فيتم نقلها عبر الخليج العربي، بواسطة السفن إلى الهند، وجنوب شرق آسيا.

                                                           
 .037، ص 1221التركي للنشر، تونس، ، ترجمة محمد الرزقي، دار غازي الغزاة سليمان القانونيكلو، آندريه،  (06)
 .014، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك، ( 26)
تاريخ أوزتونا، م(، انظر: 1420 -1603بورصــــــة: مدينة تركية تقع في غرب شــــــمال البالد، وكانت العاصــــــمة للدولة العثمانية خالل األعوام ) (24)

 .342، ص الدولة العثمانية
 .122، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك، ( 14)
 .401، 477ص ، 1024، )د.ن(، بوالق، حقائق األخبار عن دول البحارسرهنك، إسماعيل،  (40)
والعاج  تشـــتهر بالتجارة، وكانت أهم ميناء لنقل العبيد -تقع في الســـودان  –ســـواكن: مدينة فيها ميناء بحري على الســـاحل الغربي للبحر األحمر  (64)

 .660، ص الروض المعطارمن أفريقيا، انظر: الحميري، 
 .174 ،176، ص 1200عطاهلل، دار الفارابي، بيروت، ، ترجمة يوسف 1221 -1212الفتح العثماني لألقطار العربية نيقوالي، إيفانوف،  (44)
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الموانئ  إلى اء السويس على ساحل البحر األحمرطريق السويس: وهو الطريق البري الذي يصل بين مين -0
داد يمتد على طول امت المصرية على ساحل البحر األبيض المتوسط، إضافة إلى الطريق الفرعي الذي

 نهر النيل.

طريق الحرير: يبدأ هذا الطريق من جهة الغرب بسواحل البحر األبيض المتوسط، ويتجه شرقًا مرورًا  -6
ببغداد، ثم نيسابور، ومرو، وبخارى، وصواًل إلى سمرقند، حيث يتفرع إلى طريقين: أحدهما يستمر متجهًا 

 .(45)اًل، وصواًل إلى خوارزمإلى الشرق قاصدًا الصين، ويتجه اآلخر شما

د بتحويل خط الذي هدّ  (46)تأثر الدولة العثمانية من اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالحونتيجة 
عالقات  إلى إقامةالدولة العثمانية والهندي، سعت  ،إلى المحيطين األطلسي ،المتوسطاألبيض التجارة من البحر 

ن مع الهولنديين والفرنسييأقامت مثل هذه العالقات التجارية البنادقة، وفيما بعد و الجنويين، مع  (47)تجارية
 عبر البحر األبيض تنشيط حركة التجارة من خالل منحهم امتيازات تجارية يمكن أن تسهم في (48)واالنجليز
جارية الواقعة ع المراكز التالدولة، إضافة إلى تعزيز عالقاتها التجارية م لخدمة الحركة التجارية في أقاليم المتوسط؛

جارية ، حيث أتاحت هذه العالقات التشرق أفريقيافي آسيا، و  في جنوب شرق على المحيط الهندي، وتلك الواقعة 
 .(49)الفرصة لبعض الجاليات األوروبية االستقرار داخل واليات الدولة العثمانية

 منخفضة بأسعار مواطني الدولةل ثانيًا: توفير السلع والمواد األساسية

نافسة في العثمانية مالحرفية اليدوية اعتمد االقتصاد العثماني بشكل كبير على الزراعة، والقت الصناعات 
ومن ثم في أوروبا، ومع ذلك استطاع االقتصاد العثماني تحقيق نتائج ايجابية أسهمت في رفع مستوى معيشة  ،آسيا

المزروعة في عهد السلطان سليمان القانوني، من خالل استصالح ، وقد زادت األراضي (50)في الدولة المواطنين
غير المزروعة والتي كانت متروكة، واقتصرت االستفادة منها على استخدامها مساحات جديدة من األراضي 

 زادك بذل، و وقتذلك الاإلصالح الزراعي في ، حتى وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تسمح به إمكانيات كمراعي
. كما أسهم تطبيق نظام اإلقطاع الحربي الذي اتبعته الدولة العثمانية، (51)نتيجة هذا التطور تهاوارتفعت قيم، ريعها

                                                           
 .60، 61ص ، 0222، ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةجغرافية العالم اإلسالميالزوكة، محمد خميس،  (54)
م(، بعد 1425 -1401الثاني )رأس الرجاء الصــــالح: منطقة على الســــاحل الجنوبي الغربي ألفريقيا، أطلق عليه هذا االســــم ملك البرتغال يوحنا  (34)

م، وأدت هذه الخطوة إلى تحقيق نجاح فاســــــــــــــكو دا جاما 1407في ســــــــــــــنة  Bartholomew Diazدياز و أن وصــــــــــــــل لـه البحار البرتغالي بارتلمي
Vasco da Game  لتي ا من الوصــــول إلى الســــاحل الشــــرقي ألفريقيا ووصــــوله إلى موزمبيق، ومواصــــلة رحلته إلى الهند، 1427حين تمكن ســــنة

 .40 ،62ص ، أثر تحول التجارةم، انظر: أباظة، 1422م وعادت إلى لشبونة عام 1427انطلقت عام 
 .015، ص العالقات الدوليةمصطفى،   (74)
 .  303، ص أوغلي، الدولة العثمانية (04)
 -203وثائقية من ســـجالت المحكمة الشـــرعية الجاليات األوروبية في اإلســـكندرية في العصـــر العثماني دراســـة علي، صـــالح احمد هريدي،  (24)

 .04، ص 1202، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، م1221 -1212هـ/ 1013
 .020 ،027، ص 0224مكتبة العبيكان، الرياض، ، ترجمة أيمن األرمنازي، 1200 -1211الدولة العثمانية كواترت، دونالد،  (25)
 .173، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك،   (15)
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في توسيع رقعة األراضي الزراعية، ووفر للدولة أعدادًا كبيرة من الفرسان، دون أن تتحمل الدولة أي نفقات مالية 
 .(52)في تجهيزهم عند الحاجة إليهم في المعارك الحربية

، وقصب ءمثل األرز، والزيتون، والسمسم، والكمثري، والزبيب، والتفاح، والكستناوكانت المنتجات الزراعية 
في الدولة  قطاع الزراعينتجها اليالتي ، (53)السكر، والقطن، والتوت، وصناعة منتجات األلبان، كالجبن، والزبدة

تموينية ألنها تعتبر من المواد ال الموسمية، لثمار، وكان من الصعب تصدير الفائض من الحبوب واستهلك محلياً ي
في  ،من المناطق الزراعية في األرياف البعيدة عن الموانئ وطرق التجارة البرية الرتفاع كلفة نقلهااإلستراتيجية، و 

 .(54)والمنسوجات، والتوابل ،والسلع الخفيفة ،يتجه للتجارة باألقمشة بشكل عام كان النشاط التجاري حين 

لتي أسهمت ا تنشيط حركة التبادل التجاري سعت الدولة العثمانية من خالل منحها االمتيازات التجارية إلى  لذا
، وكان الرأي السياسي في الدولة (55)، الضرورية والكماليةتوفير حاجات سكان الدولة من المواد االستهالكيةفي 

اردات خزينة وزيادة و  ،لبية احتياجات السوق المحليلت ،تشجيع عملية استيراد السلع الجاهزة إلىالعثمانية يميل 
 ة األوروبيةأمام التجار  اً مفتوح الدولة من الرسوم والضرائب الناتجة عن هذا النشاط التجاري، فأصبحت الدولة سوقاً 

فراد الدولة أل ، ومع ذلك لم يتأثر اإلنتاج الحرفي بشكل كبيرالتي كان أبرز الفاعلين فيها التجار البنادقة، والفرنسيين
 .(56)العثمانية

لمعادن قادرة على استخراج اكبيرة، تكون أقاليم الدولة العثمانية إلى وجود استثمارات صناعية نظرًا لحاجة و 
كالرصاص، والحديد، والفضة التي يمكن استخراجها بكميات كبيرة  ،(57)المتوفرة في مختلف أقاليم الدولة الطبيعية

لجأت  ،(58)بوسنة، وصربيا، وبلغاريا، واستخراج النحاس، والشبة من مناجم األناضولمن المناجم الموجودة في ال
احتكار ق ح البندقيةمع االمتيازات التجارية  الدولة العثمانية لمنح االمتيازات التجارية، ومثااًل على ذلك تضمنت

 اعة الورق والقطنية، وتدخل في صن التي تستخدم لتثبيت األلوان على المنسوجات الصوفيةبة ـــــ الشمادة استخراج 
 .(59)تدفعها للدولة العثمانية بندقيألف  05مقابل دفع ـــــ 

ومن المصالح التي حققتها الدولة العثمانية من خالل منحها االمتيازات التجارية، توفير السلع في األسواق 
أسواق  جار األجانب لقاء ما ُيدخلونه إلىوتنشيط الحركة االقتصادية، إلى جانب استيفاء الدولة رسوم جمركية من الت

الدولة من بضائع، أسهم في رفد خزينة الدولة بإيرادات مالية، وهذا في حد ذاته هدف اقتصادي مهم ومشروع 

                                                           
 .112، ص 1203دار الشروق، بيروت،  (،0، ط)في أصول التاريخ العثمانيالرحيم،  حمد عبدأمصطفى،  (05)
(، ترجمة بشـــير 1، )جتاريخ الدولة العثمانيةفينشـــتاين، جيل، اإلمبراطورية في عظمتها )القرن الســـادس عشـــر(، عند: مانتران، روبير )محرر(،  (65)

 .604، 600، ص 1226ع، القاهرة، راسات والنشر والتوزيالسباعي، دار الفكر للد
 .003، ص الدولة العثمانيةكواترت،  (45)
 .037، صغازي الغزاة؛ كلو، 666، ص العالقات العثمانيةرائيسي،  (55)
 .017، ص تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك،  (35)
 .01، ص تاريخ األقطار العربيةلوتسكي،  (75)
 .603، ص اإلمبراطورية في عظمتهامانتران،  (05)
 .014 ،012ص  ،تاريخ الدولة العثمانيةإينالجك،  (25)
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من هذا النشاط التجاري  1556، فعلى سبيل المثال بلغت موجودات خزينة الدولة العثمانية في عام (60)للدولة
دوقية ذهبية من  022,222دوقية ذهبية من الجزية، ومنها  1,222,222، منها دوقية ذهبية 10,022,222

 .(61)دوقية ذهبية من التجارة والعوائد األخرى  1,022,222ضريبة األراضي، 

ومن هنا يتبين لنا أن السياسات االقتصادية العثمانية قائمة على فتح موانئها، وخطوط تجارة الترانزيت عبر 
وريد مختلف المنتجات، والسلع الزراعية، والصناعية، مقابل استيفاء الضرائب ورسوم االستيراد أراضيها، والسماح بت

عليها لصالح مالية الدولة، وفي الوقت ذاته كانت تفرض رسوم مالية على الصادرات، لمنع تسريب المنتجات 
ختلف يرة لألسواق الداخلية في ماألساسية من األسواق، وخصوصًا المواد الغذائية، وهذه السياسات شكلت حماية كب

أقاليم الدولة، ومنعت ظهور االحتكارات، وكانت نتائجها االقتصادية المتمثلة في توفير السلع والمنتجات للمواطنين 
 .(62)بشكل دائم ايجابية خالل ذلك الوقت

 الدولة حروبثالثًا: ضمان حياد الدول األجنبية خالل 

خطر القرصنة البحرية على سفنها في البحر األبيض المتوسط، التي كان يمارسها  واجهت الدولة العثمانية
مصدر تهديد يشكل في تلك الجزيرة ، حيث كان تواجدهم (64)في جزيرة رودس ضدها (63)فرسان القديس يوحنا

ستانبولوخطر على النشاط التجاري البحري بين مصر والشام  سلمين معلى حركة نقل الحجاج ال ، ويؤثر أيضاً وا 
كان وجوده فيها يشكل تهديدًا  في الجزيرة إذ (65)مراد ابن األمير جماألمير إضافة إلى تواجد  .في الدولة العثمانية

                                                           
 .037 ص ،غازي الغزاةكلو،  (23)
 .120، ص 1220، القاهرة، الثقافة الجديدةدار ترجمة: عاصم الدسوقي،  ،1111 -1321أوروبا العثمانية ، بيتر، شوجر (13)

 )30(Issawi Charles, An Economic History of the Middle East and North Africa, Columbia University Press, 
New York, 1982, p 17. 

منظمة خيرية، تســـــــــتقر في مدينة القدس قبل بدء الحروب الصـــــــــليبية، وكانت مهمتها مســـــــــاعدة القديس يوحنا: بدأت هذه المؤســـــــــســـــــــة فرســـــــــان  (63)
يزورون فلســــــــطين، وعندما بدأت الحروب الصــــــــليبية تحولت هذه المنظمة الخيرية إلى منظمة  المحتاجين، وخصــــــــوصــــــــًا الحجاج المســــــــيحيين الذين

عســـكرية، تعنى بالجرحى في المعارك الحربية، وبعد انتصـــار صـــالح الدين على الصـــليبيين في معركة حطين، طرد فرســـان القديس يوحنا إلى عكا، 
قلوا مركزهم إلى جزيرة رودس، وأســــــســــــوا فيها مملكة مســــــيحية تحت رعاية البابا، وحماية م، حيث طردوا من عكا أيضــــــًا ون1021وبقوا فيها إلى عام 

األســــبان وفرســــان القديس م، انظر: الباروني، عمر محمد، 1500الملوك المســـــيحيين، وبقوا إلى أن طردهم الســـــلطان ســـــليمان القانوني منها ســـــنة 
 .77، 75ص ، 1250، مطبعة ماجي، طرابلس، يوحنا في طرابلس

كم، انظر:  10جزيرة يونانية تقع في البحر األبيض المتوســـــــــــــط، بالقرب من الســــــــــــــاحل الجنوبي لتركيا وتبعد عنه حوالي : (Rhodes)دس رو  (43)
 .035، ص أطلس الدولة العثمانيةالمغلوث، 

العرش، وقد دخل جم إلى مدينة بورصــــة م(: هو األخ األصــــغر للســــلطان العثماني بايزيد الثاني، وكان ينافســــه على 1425-1452األمير جم ) (53)
(، واســـــــــــــتولى على المناطق المجاورة لها وعين الوزراء 1420 -1603التي كانت عاصـــــــــــــمة الدولة العثمانية ) ي تعتبر من أكبر المدن التركيةوالت

الثاني الواليات  ا العثمانية، ويحكم بايزيدوالقادة، وضـــرب النقود باســـمه، وأرســـل إلى أخيه بايزيد الثاني يعرض عليه الصـــلح بأن يحكم هو واليات آســـي
شـــــهر( ياألوروبية، ورفض بايزيد الثاني هذا العرض، وأرســـــل له جيشـــــًا لمالقاته، واســـــتطاع هذا الجيش أن يلحق الهزيمة باألمير جم، في معركة )أيك

م مرة أخرى وهرب إلى جزيرة رودس، وغدا أداة م، ولجأ األمير جم إلى ســـــــلطان المماليك في مصـــــــر، ثم عاد إلى ليحارب أخاه لكنه هز 1401ســـــــنة 
 .077، ص أطلس الدولة العثمانيةانظر: المغلوث، م، 1425هــ/  222تهديد بيد فرسان القديس يوحنا على الدولة العثمانية، إلى أن توفي سنة 
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لعرش  اً وريث األمير مراد ابن األمير جم القديس يوحنا أنإعالن فرسان أمنيًا للسلطان العثماني، وخصوصًا بعد 
 .(66)داخلمن الالعثمانية بغرض زيادة الفتنة الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الدولة الدولة العثمانية، 

خضاعها لسلطته،جزيرة رودس السيطرة علىالسلطان سليمان القانوني فعزم  ة من خالل قيامة بحمل ، وا 
البحري  األسطول، وكان يتطلب نجاح حملته هذه ضمان حياد القديس يوحنا عسكرية يستأصل بها خطر فرسان

 تجديدل استطاع أن يحقق ذلك من خالو  وسكان الجزيرة، القديس يوحناوعدم تدخلها العسكري لدعم فرسان  ،لبندقيةل
 بعد حصار الجزيرة من قبل القوات العثمانية استسلمإذ أنه ، (67)م11/10/1501 في االمتيازات التجارية معها

طالق سراح جزيرة م، ونتج عن هذه الحملة السيطرة الكاملة على 02/1/1500في  فرسان القديس يوحنا رودس، وا 
نة التي خالل عمليات القرص تم اعتقالهم وسبيهم كان قد رودس،جزيرة في محتجزين ستة آالف أسير مسلم كانوا 

 (68)ي فرماننصدر السلطان سليمان القانو أ، و في وقت سابق على السفن العثمانية القديس يوحناقام بها فرسان 
رودس من دفع الضرائب لمدة ثالث سنوات، وتم توطين الجزيرة بعدد من األتراك جزيرة يقضي بإعفاء السكان في 

 .(69)موا من األناضولالذين قدِّ 

كان لمنح االمتيازات التجارية لتجار البندقية، أهمية في تحقيق نتائج عسكرية إستراتيجية جعلت ميزان القوة ف
. وعلى الرغم من ذلك لم تمنع االمتيازات التجارية التي (70)لعثمانية في السيطرة على جزيرة رودسلصالح الدولة ا

م، بعد هجومه 1567يزا( سنة فقية من مواجهتها في معركة )بريمنحها السلطان سليمان القانوني لجمهورية البند
، والملك Pope Paul III 1534)-(1549على الجزر التابعة للبندقية، واستغاثة البنادقة بالبابا بولس الثالث 

، وأسفرت هزيمة البنادقة أمام العثمانيين عن تخليهم عن معظم V Charles (1520-1558شارل الخامس )
ألف  622ممتلكاتهم من الجزر البحرية، ولم يبقى لهم إال جزر تينوس وميكونو وقبرص وكريت وفرض عليهم دفع 

 .(71)بندقي
 
 الخامس شارلالحد من نفوذ الملك  رابعًا:

م( كان يتطلع للتوسع في أوروبا. وهذا الهدف 1502عند وصول السلطان سليمان القانوني للحكم في العام )
سبانيا، واألراضي المنخفضة  كان يتعارض مع طموحات الملك شارل الخامس، الذي كان ملكًا على النمسا، وا 

                                                           
 .42، ص سليمان القانونيأمجان،  (33)
 .52 ،45، ص سليمان القانونيأمجان،  (73)
ص  ،المعجم الموســـوعيانظر: صـــــابان، "الفرمان: هو األمر الســــلطاني الرســـــمي المكتوب الصــــادر في قضـــــية من القضــــايا المتعلقة بالدولة"، ( 03)

134. 
 .034 ،036، ص 1222فيصل للتمويل، استانبول،  (، ترجمة عدنان سلمان، منشورات مؤسسة1، ج)تاريخ الدولة العثمانيةاوزتان، يلماز،  (23)
 .013، ص العالقات الدوليةمصطفى،  (27)
 .166، ص العالقات العثمانيةرائيسي،  (17)
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مبراطورًا على ألمانيا،  تابعتين له،  (72)وحاكمًا لجزء كبير من إيطاليا، وكانت جمهوريتا جنوه وفلورنسا)هولندا(، وا 
 .(73)وتخضع لسيادته جمهورية البندقية، وتتبع له مدينة وهران في الجزائر، وتتبع له جزيرة صقلية

يجاد حليف للدولة العثمانية في أوروبا استجاب السلطان سليمان القانوني  وللحد من نفوذ الملك شارل الخامس وا 
 erI François(74)( 1515-1547والدة ملك فرنسا فرانسوا األول ) Louise de Savoieلطلب لويس من سافوا 

ا الملك فرانسوا تخليص ابنه -لملك فرنسوا األول والتي كانت نائبة الملك على عرش فرنسا خالل فترة أسر ابنها ا -
يطاليا، في إالتي دارت بينهم في  Paviaاألول من أسره عند الملك شارل الخامس، نتيجة هزيمته في معركة بافيا 

م، وكان طلب والدة ملك فرنسا تخليص ولدها الملك فرنسوا األول من األسر، حجة قوية 1505شهر شباط/ فبراير 
 .(75)ليمان القانوني للتحرك في أوروبا باسم ملك فرنسا بصورة شرعيةللسلطان س

، (77)م14/1/1503في  (76)توقيعه على معاهدة مدريدلوبعد تخلص الملك فرنسوا األول من األسر نتيجة 
استمرت العالقات الفرنسية العثمانية، لمواجهة الملك شارل الخامس الذي بدأت تربطه عالقات سياسية مع شاه 

، وكان هذا التعاون بين الملك شارل الخامس وشاه إيران، يشكل مصدرًا (م1573 -1504)إيران طهماسب األول 
من الدولة العثمانية التحرك في اتجاه فرض  ، مما تطلب(78)من مصادر التهديد ألمن وسالمة الدولة العثمانية

ن مسيطرتها العسكرية في أوروبا، من خالل قيامها بحملة عسكرية على المجر، حيث انطلقت الحملة العسكرية 
جنوب  ،كم (172)( التي تقع على بعد Mohácsi، ووصلت إلى صحراء موهاكس )م06/4/1503ستانبول في إ

م، وتواجهت مع الجيش المجري في معركة استمرت ساعة ونصف 1503طس بودابست، في أواخر شهر آب/ أغس

                                                           
يطالية تقع شـــــــمال غرب البالد، كانت تشـــــــكل قوة بحرية كبيرة في القرن الحادي عشـــــــر، ومع ظهور قوة جمهورية جنوه بدأت إفلورنســـــــا: "مدينة  (07)

 .140، ص العالقات العثمانيةتتراجع قوتها، ومن أشهر اآلثار الموجودة فيها البرج المائل"، انظر: رائيسي، 
ــــــــــــــــ/ 010يطاليا فتحها المســـلمون ســـنة إلمتوســـط تقابل زيرة في البحر األبيض ا؛ صـــقلية: ج020، ص تاريخ الدولة العليةالمحامي،  (67) م، 007هـ

م، حين اســتولى عليها المســيحيون، وصــقلية اســم مدينة من مدن الجزيرة ولكنه أصــبح يطلق على 1231هـــــــــــــــ/  456واســتمر حكمهم لها حتى ســنة 
 .637، 633ص  ،الروض المعطارالجزيرة عموما وعرفت الجزيرة به، انظر: الحميري، 

قرب عصــــــبته من أ(، ألنه 1430- 1515) XII Louisالملك فرنســــــوا األول وصــــــل إلى الحكم في فرنســــــا بعد وفاة الملك لويس الثاني عشــــــر  (74)
ملك لويز التاريخ ملوك فرنســــــا من مبدأهم إلى الرجال، لعدم وجود أبناء ذكور له، للمزيد عن الملك فرنســــــــوا األول انظر: الفرنســـــــــاوي، مونيقورس، 

 .144، 167ص ، مدرسة األلسن، )د.م(، )د.ت(، ، ترجمة أفندي قاسم خوجةفيليب
 .030 ،037ص ، تاريخ الدولة العثمانيةاوزتان،  (57)
ضــي اتضــمنت معاهدة مدريد التي وقعها كل من الملك شــارل الخامس والملك فرنســوا األول التزام الملك فرنســوا األول بالتخلي عن المطالبة باألر  (73)

راجهما خإالتي يســـيطر عليها الملك شـــارل الخامس مثل مملكة نابلي ووالية ميالن، والتزامه بجعل ابنيه رهينة عند الملك شـــارل الخامس وتعهده بعدم 
ورس قمن األســـــــــــــر وأن يفتديهما فيما بعد بمليوني قطعة ذهبية، والتزامه أن يعيد إلى رئيس الجيوش الفرنســـــــــــــية دي بربون جميع أمالكه، ويذكر موني

 .140، ص تاريخ ملوك فرنسام، للمزيد انظر: الفرنساوي، 01/3/1503الفرنساوي أن المعاهدة عقدت في 
؛ تضـــمنت معاهدة مدريد التي وقعها كل من الملك شـــارل 030، ص تاريخ الدولة العثمانيةاوزتان، ؛ 073، ص ثمانيفلســفة التاريخ العبيهم،  (77)

نابلي  ةالخامس والملك فرنســــوا األول التزام الملك فرنســــوا األول بالتخلي عن المطالبة باألراضــــي التي يســــيطر عليها الملك شــــارل الخامس مثل مملك
بجعل ابنيه رهينة عند الملك شـــــــــــارل الخامس وتعهده بعدم إخراجهما من األســـــــــــر وأن يفتديهما فيما بعد بمليوني قطعة ذهبية، ووالية ميالن، والتزامه 

م، للمزيد 01/3/1503والتزامه أن يعيد إلى رئيس الجيوش الفرنســـــــية دي بربون جميع أمالكه، ويذكر مونيقورس الفرنســـــــاوي أن المعاهدة عقدت في 
 .140، ص تاريخ ملوك فرنساانظر: الفرنساوي، 

)70( Creasy, Edward Shepherd, History of the Ottoman Turks; from the beginning of their Empire to the 
present time. Henry Holt and company, New York, 1878, p165. 
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، وهزم فيها الجيش المجري، وفي الثالث من Louis II( (1526-1506قتل خاللها ملك المجر لويس الثاني 
م، 11/2/1503أيلول/ سبتمبر تحرك الجيش العثماني باتجاه بودابست عاصمة المجر وتمكنوا من دخولها في 

 .(79)طان سليمان القانوني بعد تحقيق هذا االنتصار إلى استانبولوعاد السل

 Ferdinand 1564-1525)ونتيجًة لتزايد مطامع الملك شارل الخامس وتهديد عاهل النمسا فيردناند األول )
I م، وانتهت هذه الحملة بتوقيع1560، لألراضي المجرية، عاد السلطان سليمان القانوني بحملة عسكرية في العام 

، والتي تضمنت (80)م1560األلمان على معاهدة صلح مع السلطان سليمان القانوني في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ألف ذهبية  62، والتزام فيردناند األول بدفع Szapolyai(81) عدم تعدي فيردناند األول على أراضي الملك زابوليا 

لمجرية في حوزته، واشترطت المعاهدة إرسال الملك لخزينة الدولة العثمانية سنويًا، مقابل ترك بعض األراضي ا
شارل الخامس سفيرًا من طرفه لعقد الصلح مع العثمانيين، بعد االتفاق مع فيردناند األول، وللعثمانيين الحق في 

. ألن كل التحركات العسكرية التي كان يقوم (82)نقض المعاهدة إذا لم يقم الملك شارل الخامس بعقد الصلح معهم
يردناند األول تتم بموافقة الملك شارل الخامس، الذي سلم فيردناند األول اإلدارة والسيادة األميرية على أراضي بها ف

النمسا، حيث اعتبر الملك شارل الخامس أن هذه األراضي حق موروث له، بعد موت ملك المجر لويس الثاني في 
نوني تستهدف ابقاء المجر بعيدة عن حكم الملك ، في حين كانت سياسة السلطان سليمان القا(83)معركة موهاكس

شارل الخامس وشقيقه فيردناند األول، وتحويلها إلى والية حدودية تابعة للدولة العثمانية، األمر الذي يسهم في 
 .(84)تحقيق األمن للدولة العثمانية من خالل عزل أوروبا عن الدولة العثمانية بواسطة هذه الوالية

يمان القانوني من تنفيذ سياسته الرامية إلى الحد من قوة وتمدد الملك شارل الخامس في وليتمكن السلطان سل
أوروبا، ومحاوالت فيردناند األول المتكررة للسيطرة على مدينة بودين، وبودابست، واحتالل المجر، تطلع السلطان 

خالل عقد معاهدة االمتيازات  سليمان القانوني إلى التعاون مع ملك فرنسا فرنسوا األول من جديد، وتمكن من
م، وبهذا التحالف أبعد فرنسا عن المعسكر األوروبي، لصالح الدولة 10/0/1563التجارية التي وقعها الطرفان في 

بقاء أوروبا مقسمة، وصرف أنظارها عن تشكيل (85)العثمانية ، وتحققت له فرصة إضعاف الملك شارل الخامس، وا 
 .(86)نها في مواجهة الدولة العثمانيةأحالف عسكرية يمكن االستفادة م

                                                           
 .071 ،032 ، صتاريخ الدولة العثمانيةاوزتان،  (27)
 .060، 067ص ، الدولة العثمانية المجهولةكوندروز وأوزترك،  (20)
ملكًا على المجر، وأميرًا  Szapolyai ، نصــــب أمير ترانســــلفانيا زابوليا11/9/1101بعد دخول الســــلطان ســــليمان القانوني لمدينة بودابســــت في  (10)

فأة له على عدم دخوله في الحرب ضــــد الســــلطان ســــليمان القانوني في مكاعلى أن يكون تابعًا للدولة العثمانية، على أردل، ومنحه عرش بودابســــت، 
 .071وزتان، تاريخ الدولة العثمانية، ص أ، للمزيد انظر: ، والسيطرة على المجرسكمعركة موها

 .036، ص 0227، القاهرة، اآلداب، مكتبة تاريخ الدولة العثمانيةللمزيد حول بنود المعاهدة انظر: محمود، سيد محمد السيد،  (00)
 .44، ص 0227(، ترجمة مالك البديري، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، 6، ط)نشوء وسقوط القوى العظمىكيندي، بول،  ( 60)
 .02ص ، أوروبا العثمانية، شوجر (40)
 .37، ص 1224ركي، القاهرة، ، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التالعثمانيون في التاريخ والحضارةحرب، محمد،  (50)
 .010، ص العالقات الدوليةمصطفى،  (30)
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وكان هذا التحالف مفيدًا لفرنسا أيضًا في مواجهة الملك شارل الخامس، ألن مهاجمة الدولة العثمانية للمجر 
والنمسا من خالل شن حمالت عسكرية برية، سيشغل الملك شارل الخامس عن التصدي للهجوم الفرنسي على 

حالف للسفن التجارية الفرنسية المالحة في البحر األبيض، وخصوصًا بعد تعرضها . ويتيح هذا الت(87)شمال إيطاليا
أمرًا للسفن البرتغالية  John III (1557-1521) لخطر التدمير واإلغراق بعد إصدار ملك البرتغال جون الثالث

م، عندما أصدر 1560بإغراق أي سفينة فرنسية تالقيها، وبقيت العالقة متوترة بين فرنسا والبرتغال حتى العام 
الملك فرنسوا األول قرارًا يمنع رعاياه من المالحة في أي منطقة تدعي البرتغال حق اكتشافها، وذلك كتعهد منه 

 .(88)ارة عبر البحار، لقاء عدم مطالبتها بديونها على فرنسابعدم منافسة البرتغال في التج

ومن جانب آخر كان تطلع سليمان القانوني إلى أن يسهم التحالف مع فرنسا في الحد من خطر التعاون بين 
الذي قام ببناء أسطول بحري شكل خطرًا  Andrea Doriaندريه دوريا ألخامس والقبطان الجنوي الملك شارل ا
لمالحة البحرية العثمانية في البحر األبيض المتوسط، وهدد مناطق سيطرتها في شمال أفريقيا، وأصبح على حرية ا

الملك شارل الخامس يستخدم هذا األسطول في مهاجمة السواحل البحرية العثمانية، وقام بتوطين فرسان القديس 
ه يهدف من ذلك إيجاد قواعد عسكرية يمكنيوحنا في جزيرة مالطة ومدينة طرابلس الغرب، ووفر لهم الحماية، وكان 

 .(89)االنطالق منها، عند مواجهة األسطول البحري العثماني في البحر األبيض المتوسط

وحتى يتمكن السلطان سليمان القانوني من تنفيذ سياسته التوسعية في البحر األبيض المتوسط، والحد من 
ألسطول ا يه دوريا أمر ببناء أسطول بحري قادر على مواجهةخطر التعاون بين الملك شارل الخامس والقبطان اندر 

م، القيام بهذه المهمة وعينه قائداً عاماً للبحرية 1566في العام  (90)ندريه دوريا، وكلف خير الدين بربروساأالذي بناه 
ى جنوب حرية عل. وبعد أن تم بناء األسطول البحري العثماني، وجهت الدولة العثمانية حملة عسكرية ب(91)العثمانية

م، بقيادة خير الدين بربروسا، وبعد االنتصارات التي حققتها البحرية العثمانية توجه 00/5/1546وغرب إيطاليا في 
 .(92)الفرنسي، لقضاء الشتاء Toulonإلى ميناء مدينة طولون العثماني البحري  سطولاأل

ونتيجًة لتوجيه هذه الحملة البحرية العثمانية على جنوب إيطاليا، واستهدافها لسواحل إسبانيا بقذائف المدفعية، 
في إطار التعاون العسكري بين الدولة العثمانية والمملكة الفرنسية، ضد الملك شارل الخامس، تدخل البابا بولس 

ملك شارل الخامس، والملك فرنسوا األول، وبذلك لعقد صلح بين ال Pope Paul III (1549-1534)الثالث 
ة يطالية بالتزامن مع توجيه الحملالتي هاجمت األراضي اإلسحب الملك فرنسوا األول جيوشه من شمال إيطاليا، 

، يطالية، وتنصل الملك فرنسوا األول، من عهوده مع السلطان سليمان القانونيية البحرية العثمانية للسواحل اإلالعسكر 
                                                           

 .022، ص تاريخ الدولة العليةالمحامي،  (70)
 .072، 050، ص 1257، ترجمة محمد رفعت، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، في طلب التوابلهاو، سونيا، ( 00)
 .26، ص في أصول التاريخمصطفى،  (20)
 Barba Rossa(، اســمه الحقيقي خضــر بن يعقوب ولقبه خير الدين باشــا، وعرفه األوروبيين ببربروســا م1543 -1472)خير الدين بربروســا  (22)

، وتوفي في (، كـان قـائـدًا لألســــــــــــــاطيـل البحريـة العثمـانيـة ومجـاهـدًا بحريـًا ولد في جزيرة لســــــــــــــبوس )تقع في اليونان حالياً اللحيـة الحمراء االتي تعني ذ
 .660، ص أطلس الدولة العثمانيةاألستانة، المغلوث، 

 .26، ص في أصول التاريخمصطفى، ( 12)
 .620 ،622ص  ،تاريخ الدولة العثمانيةاوزتان،  (90)
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م، على أساس 1546ها توجه السلطان سليمان القانوني إلى عقد هدنة مع الملك شارل الخامس في سنة عند
اعتراف الملك شارل الخامس بالفتوح العثمانية، وتعهده بدفع الجزية للدولة العثمانية عن مناطق شمال غربي المجر 

م، بعد وفاة 1547تحولت إلى صلح دائم سنة التي كانت ال تزال في يد الملك شارل الخامس، ولم تلبث الهدنة أن 
 Transylvaniaنقض فيردناند األول الصلح بمهاجمته إمارة ترانسلفانيا  م،1533. وفي العام (93)الملك فرنسوا األول

في المجر، وخالل هذه الحملة توفي  Zigetvarفتوجه السلطان سليمان القانوني بحملة عسكرية على مدينة زكتوار 
 .(94)م7/2/1533السلطان سليمان القانوني في 

ومن خالل هذا االستطراد التاريخي للتحرك العسكري العثماني في أوروبا والبحر األبيض المتوسط نجد أن 
ون والصداقة مع م، بناء عالقات التعا1563الدولة العثمانية تمكنت من خالل اتفاقية االمتيازات التجارية عام 

فرنسا األمر الذي ساهم في الحد من طموحات الملك شارل الخامس وعرقلة أي خطط يمكن من خاللها حشد قوى 
أوروبا العسكرية وتهديد أمن الدولة العثمانية، ومن خالل هذه االتفاقية تمكنت من التدخل في شؤون أوروبا، وكانت 

رنسا المشاركة في خطة الملك شارل الخامس القاضية بتوجيه حملة هذه االتفاقية أيضًا سببًا مهمًا في رفض ف
 .(95)عسكرية بحرية، بمشاركة األسطول البحري البرتغالي لضرب السفن العثمانية في شرق البحر األبيض المتوسط

 

 الخاتمة

ترة حكم خالل فمثلت التجارة على الدوام أهم مواضيع العالقات الدولية بين الدول، ولم تكن الدولة العثمانية 
 ( خارجة عن هذه التقاليد.م1533-1502السلطان سليمان القانوني )

فكان أول تعامل للسلطان سلمان القانوني مع قضية منح االمتيازات التجارية للدول األجنبية، من خالل موافقته 
يهدف من ورائها ضمان التي كان م 11/10/1501على تجديد معاهدة االمتيازات التجارية لجمهورية البندقية في 

تمكن فعاًل من  التيجزيرة رودس حياد القوة البحرية لجمهورية البندقية خالل الحملة العسكرية التي أراد أن يوجهها ل
 .م02/10/1500السيطرة عليها بتاريخ 

 ةولما كانت أهداف السلطان سليمان القانوني أهداف عسكرية توسعية، فإنه حاول الدخول في عالقات سياسي
مع ملك فرنسا فرنسوا األول، تخدم مصالحه في الحد من نفوذ الملك شارل الخامس، الذي كان يعد منافسه القوي 

، وقدم له معونة عسكرية ساعدته م10/0/1563في أوروبا، لذا عقد معاهدة امتيازات تجارية مع ملك فرنسا في 
 في توجيه الضغط العسكري على الملك شارل الخامس.

االمتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لكل من جمهورية البندقية والمملكة الفرنسية، ساعدت ويالحظ أن 
 السلطان سليمان القانوني في مشروعه التوسعي، فتمكن من التعمق في أوروبا حتى وصل إلى مشارف مدينة فينا.

                                                           
 .27، ص في أصول التاريخمصطفى،  (91)
 .110، 11ص ، كولن، سالطين الدولة العثمانية (91)
 .نقاًل عن: محمد عبد المنعم، الغزو العثماني لمصر، 150ص  ،معاهدة االمتيازات العثمانية الفرنسية، الثقفي (52)
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وفير السلع المتمثل في ت تصاد الدولة،في خدمة اق االمتيازات التجارية كما استفادت الدولة العثمانية من منحها
والمنتجات المختلفة التي تتطلبها أسواق الدولة في مختلف األقاليم، وتمكنت في نفس الوقت من تسويق وتصدير 
الفائض عن حاجتها من المنتجات الزراعية، والمصنوعات الحرفية التي ينتجها السوق العثماني، وتنشيط حركة 

 ة عبر أقاليم الدولة.التجارة البرية والبحري

ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة أن االمتيازات التجارية ساهمت في خدمة مصالح الدولة العثمانية 
(، وأن تلك الفترة كانت تشكل فترة قوة عسكرية للدولة العثمانية، وكانت خالل م1533-1502خالل فترة الدراسة )

 لمحاصيل واإلنتاج الزراعي، وتنامي الصناعات الحرفية المختلفة.تلك الفترة أيضًا تتمتع بوفرة في ا

وكان قرار منح االمتيازات التجارية في الدولة العثمانية يستهدف دواًل يمكن أن تؤدي العالقات السياسية 
وتها ق والعسكرية والتجارية معها في خدمة مصالح الدولة العثمانية، لذا كان تحديد العالقة مع البندقية ناتج عن

البحرية الموجودة في البحر األبيض المتوسط، إضافة إلى نشاطها التجاري الكبير، أما العالقات مع فرنسا؛ فلرغبة 
السلطان العثماني سليمان القانوني الضغط على الملك شارل الخامس في جنوب غرب القارة األوروبية، من خالل 

بشخص الملك الفرنسي فرنسوا األول، ولضمان عدم اتحاد أوروبا حليف يمكن االعتماد عليه وقت الحاجة، والمتمثل 
 ضد الدولة العثمانية، من خالل موقع فرنسا الجغرافي الذي يفصل شبه الجزيرة األيبيرية عن باقي دول أوروبا.
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 :المصادر والمراجع 

  :العربية والمراجع المصادر :أوالً 

العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثر تحول التجارة أباظة، فاروق عثمان،  -
 (، دار المعارف، القاهرة، )د.ت(.0، ط)أثناء القرن السادس عشر

 .1250، مطبعة ماجي، طرابلس، األسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلسالباروني، عمر محمد،  -

 .1205روت، ، دار صادر، بيفلسفة التاريخ العثمانيبيهم، محمد جميل،  -

، المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، العثمانيون في التاريخ والحضارةحرب، محمد،  -
 .1224القاهرة، 

(، تحقيق 0، ط)الروض المعطار في خبر األقطارم(، 1424هـ/ 222الحميري، محمد بن عبدالمنعم )ت -
 .1204إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 

، دار الهادي، بيروت، العالقات العثمانية األوروبية في القرن السادس عشررائيسي، إدريس الناصر،  -
0227. 

 .0222، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، جغرافية العالم اإلسالميالزوكة، محمد خميس،  -

 .1024، )د.ن(، بوالق، حقائق األخبار عن دول البحارسرهنك، إسماعيل،  -

 ،، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياضالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةل، صابان، سهي -
0222. 

الجاليات األوروبية في بالد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع الصباغ، ليلى،  -
 .1202(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، )جعشر
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 البطالة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليادور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة 

The Role of Yarmouk University in Reducing the Phenomenon of Unemployment 

from the Perspective of Graduate Students 
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 02/11/0101  قبوله وتاريخ  02/10/0101 البحث استالم تاريخ اليرموك. جامعة أكاديمية/ باحثة *

 

 الملّخص
دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظر طلبة الدراسات  لىلتعرف علتهدف هذه الدراسة 

ي داة المقابلة التأالعليا، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج النوعي )دراسة حالة( من خالل إعداد 
امعات التعاون بين الج همأسئلة رئيسة هي: مادور جامعة اليرموك في الحد من البطالة؟ كيف يس ةتكونت من ثالث
  ما أهم المقترحات والحلول الناجعة للحد من البطالة؟ جتمع المحلي في الحد من البطالة؟ومؤسسات الم

، وقد أظهرت نتائج من طلبة الدراسات العليا وطالبة في جامعة اليرموك طالباً (28) من  الدراسة تكونت عينة
منهجية إلسترايجيات التدريسية المختلفة وربط النظرية بالتطبيق واألنشطة الإن للسياسات التعليمية وا المقابالت مايلي:
والتخلص من  يةعالبطالة، كما أن سبل التعاون المختلفة والشراكة المجتم ظاهرة في الحد من اً كبير  راً والالمنهجية دو 
 العمل على إنشاء مشروعات :قتراحاتأهم اال ومنحد كبير في الحد من ظاهرة البطالة، إلى  تسهمثقافة العيب، 

 .ومخرجاته وتوجيه طاقاتهم واستثمارها، وتحسين جودة التعليم ،لتشغيل الطلبة الخريجين ؛مختلفة

  : جامعة اليرموك، البطالة، طلبة الدراسات العليا.دالةالكلمات ال
Abstract 

 

This study aims to identify the role of Yarmouk University in reducing the phenomenon of 

unemployment from the point of view of graduate students. To achieve the goal of the study, the 

researcher used the qualitative method (case study) by preparing the corresponding tool, which 

consisted of three main questions: What is the role of Yarmouk University in reducing 

unemployment? How can cooperation between the universities and community institutions 

contribute to reduce unemployment? What are the most effective suggestions and solutions to 

do so?  
 

The sample of the study consists of (28) male and female graduate students at Yarmouk 

University. The results of the interviews showed that: Educational policies and various teaching 

strategies, linking theory to application alongside with curricular and extra-curricular activities 

have a significant role in reducing unemployment, and the various means of cooperation, 

community partnership and combating the culture of shame contribute significantly to reducing 

the phenomenon of unemployment. The Study offers a number of suggestions, foremost of 

which are establishing various projects to employ graduate students, directing and investing their 

abilities besides improving the quality and outcomes of education. 
 

Keywords: Yarmouk University, Unemployment, Graduate Student 
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 :المقدمة

العمل لكل إنسان وحرية اختياره.... ( على)حق (1( فقرة(23اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في البند  نصَّ 
 (.(Pollis&Schwab,1979,154وحق الحماية من التعطل(.

لى جوانب عوذلك لنتائجها وانعكاساتها  ؛البطالة من أخطر المشكالت التي تواجه دول العالم الناميةتعد  
نسانية، فهي ألفراد والجماعات اإلوما تتركه من آثار سلبية في حياة ا ،والسياسية، واالجتماعية، الحياة االقتصادية

 وانتشار العنف والجريمة، وخفض مستويات ،والنفسية العديد من األمراض االجتماعية تشكل بيئة خصبة لنمو
 (.0223المعيشة، وزيادة من يقعون تحت خط الفقر، وما يرافق ذلك من ظروف صعبة وقاسية )فرح والموماني، 

هر اإلجتماعية المعتلة التي تؤثرفي مستوى توازن المجتمع األردني واستقراره، وتعد ظاهرة البطالة من إحدى الظوا 
 )الرطروط، .معالجتهاوتعقد أسبابها، وفشل مشروع  وذلك بسبب تزايد معدالتها، وتنوع آثارها، وكثرة ضحاياها،

 (.2004 الحديد، هالالت،

 بوضوح عن عجز في البنى التحتية، وعنوهي تعبر ، واجتماعية أبعاد اقتصادية تالبطالة مشكلة ذاإن  
ي وهدر لجزء من من ذو ، الستخدام الفعال للموارد البشريةا ادمن أهم عد دّ عَ خلل فى عمل االقتصاد الوطني، وتُ 

 عنفسه نالنشاط االقتصادي القادرين على العمل، والراغبين فيه والباحثين عنه دون جدوى، وهي تعبر في الوقت 
. (0224 ،ر)البك مسؤولية االجتماعيةيضعف مبادئ التضامن الوطني وال، لصعيد الوطنيخلل  اجتماعي على ا

اد القومي، قتصحالة اختالل التوازن العام في االكما تعد البطالة أحد المؤشرات االقتصادية الرئيسة التي تعكس 
ة معقدة ومتعددة المعنى تعد مشكلوتمتد تأثيراتها السلبية لتشمل التوازن االجتماعي والسياسي للمجتمع، وهي بهذا 

 .2014) )األسطل، الجوانب

 

 أهمية الدراسة

يؤرق الحكومات والشعوب على حد سواء، وهي ، وطني اسة من أن مشكلة البطالة همّ تنطلق أهمية الدر 
التعليم ات ن مؤسسإ ة ، والسياسية ، والصحية واألمنية.قتصاديواالة، جتماعياال جميع األصعدة: مشكلة خطيرة على

العالي تقع عليها مسؤولية كبيرة في العمل على رفع كفاءة الخريج وتسليحه بأدوات العلم والمعرفة والمهارة والخبرة. 
إلدارية كوادرها ا ودور ،في الحد من البطالة والمؤسسات التربوية والتعليمية ال بد من معرفة دور الجامعات لذلك

 ،لعملتخصصات المرغوبة في سوق االالمجتمعية في محاوالت توعية الطلبة بالشراكة  والتعليمية ومناهجها، ودور
قتراحات والوصول إلى جملة من اال في رفع كفاءة الخريجين، المهارات المختلفةو  ،التدريبيةوالورش  الدورات أهميةو 

 .والمدني ومؤسسات المجتمع المحلي، والمؤسسات التعليمية، والجامعات، على مستوى الدولة
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 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف ، وهي على النحو اآلتي :

 بيان دور الجامعات األردنية بشكل عام وجامعة اليرموك بشكل خاص في الحد من ظاهرة البطالة. -
لخريجين اهيل الطلبة لتأ ؛األردنية ومؤسسات المجتمع المحليالتعرف على أهمية التعاون بين الجامعات  -

 نخراط في سوق العمل. وا عدادهم لال
 ومؤسسات المجتمع المحلي، اجعة على مستوى الدولة والجامعاتقتراحات والحلول النالوصول إلى أهم اال -

 واألفراد في الحد من البطالة.والمدني، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تأثيرها و  ، وأمنيا،وصحيا، وسياسيا، واجتماعيا ،تنبع مشكلة الدراسة من خطر ظاهرة البطالة اقتصاديا
لقادرين على ا فئة الشباب من حملة الشهادات الجامعيةالمختلفة، وعلى وجه الخصوص  السلبي على فئات المجتمع

داراتها وسياساتها و بما فيها جامعوالمؤسسات التعليمية ن الجامعات األردنية إ العمل. ها ومناهجها كوادر ة اليرموك وا 
نحراف وز وااليجين تحت تأثير الفقر والعوالحيلولة دون وقوع الخر  ،من خطر هذه المشكلة قليلفي الت هماً م تلعب دوراً 

 واألمراض النفسية والجرائم. 

ة ن نسبإ :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية حول معدل البطالة مجموعة من النتائج أهمها أظهر تقرير 
  (% (33,9لمقاب (13,4%)( حيث بلغ المعدل للذكور %(18 بلغت 2017في الربع الثاني من عام  البطالة
ن ممن األفراد المتعطلو ت الجامعية )بين حملة الشهادا ، وأن معدل البطالة كان مرتفعاً هانفس في الفترةلإلناث 

حصاءات بالمستويات التعليمية )دائرة اإل مقارنة (%24,6) غت النسبةيحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى، حيث بل
 من اإلجابة عن األسئلة األتية: بدّ  (. ومن هنا كان ال2017العامة، 

 دور جامعة اليرموك في الحد من البطالة؟ السؤال األول: ما

 السؤال الثاني : كيف يسهم التعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي في الحد من البطالة؟

 لناجعة للحد من ظاهرة البطالة؟السؤال الثالث: ما أهم المقترحات والحلول ا

 التعريفات اإلجرائية

ند مستوى األجر ويقبله ع فيه، ويبحث عنه، على العمل وراغباً  البطالة: "الحالة التي يكون فيها الفرد قادراً  -
 .السائد ولكن دون جدوى"

جامعة اليرموك ي كلية التربية ف ) الماجستير والدكتوراه( في الملتحقون ببرنامج طلبةال :طلبة الدراسات العليا -
 .2018/2017لعام 
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 محددات الدراسة

 2018/2017 طلبة الدراسات العليا -
 .جامعة اليرموك -

 األدب النظري 

وجود أشخاص في مجتمع معين قادرين على العمل، ومؤهلين له بالنوع والمستوى " :على أنها تعرف البطالة
المطلوبين وراغبين فيه وباحثين عنه،  وموافقين الولوج فيه في ظل األجور السائدة، وال يجدونه خالل فترة زمنية  

 .4)، ص 2005معينة" )نجا، 

روض وحجم العمل المستخدم عند مستويات مقدار الفرق بين حجم العمل المعوتعرف البطالة على أنها:  
وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة  م(.1221األجور السائدة في سوق العمل خالل فترة زمنية معينة )الجالودي، 

جدونه والقادرين عليه والراغبين فيه والباحثين عنه وال ي ،بأنها الحالة التي تشمل األشخاص الذين هم في سن العمل
 (.م1997)زكي،

، فيه على العمل وراغباً  بأنها "الحالة التي يكون فيها الفرد قادراً  ةوتعرف منظمة العمل الدولية البطال 
البطالة  تشير(، و 293، ص 2009عبد الجواد، )ويقبله عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى"  ،ويبحث عنه

 (.2006ويبحثون عنه )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،إلى أفراد قوة العمل الذين هم بال عمل لكنهم جاهزون له 

لجزء من القوة العاملة في مجتمع ما، على  -ختياري في بعض األحيانأو اال -ري التعطل ) التوقف( الجب
 (.162، ص2006)الوزني والرفاعي، ورغبتها في العمل واإلنتاج الرغم من قدرة القوة العاملة،

بعة أسابيع، ، يقوم به لمدة أر طل بأنه الشخص الذي ليس لديه عملريكية العاتصنف الحكومة الفيدرالية األم
 (.(Probst.2005,29 على أدائه حال توفره وفي الوقت نفسه ُيعّد نشطا في البحث عن عمل وقادراً 

 أنواع البطالة

 للبطالة أنواع عديدة منها:

 حتكاكيةالبطالة اال -1
نتيجة الوقت الذي ينقضي عليهم، وهم في حالة بحث عن ويقصد بها وجود أفراد في حالة بطالة 

ب نتقالية أيضا، ألنها تحدث بسبا عمل دون أن يجدوا العمل المناسب لهم، ويطلق عليها البطالة الال
التنقالت المستمرة للعاملين بين المناطق، والمهن الناتجة عن تغيرات في االقتصاد القومي، وهي عادة 

 (.25،ص1998)زكي، ات لدى الباحثين عن عمل وأصحاب العملتحدث بسبب نقص المعلوم
لعمل اوتعرف على أنها ذلك النوع من البطالة الذي يشير إلى التعطل الذي يصيب جانبا من قوى 

مل م التوافق بين فرص العقتصاد القومي، وتؤدي إلى حالة من عدبسبب تغييرات هيكلية في اال
غيرات قد تكون بسبب دخول نظم حديثة، أو إنتاج سلع جديدة، والباحثين عن عمل، وتلك الت المتاحة
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، 1998زكي،) ستهالكية.جة للتغيير الدائم في العادات االنتي؛ أو تغير في هيكل الطلب على المنتجات
 (.27ص

 البطالة الدورية -0
واالركود،  نكماشتصاد من حالة االنتعاش إلى حالة االوهي التذبذب في الدورات االقتصادية وانتقال االق

 ،2014))األسطل، قتصاد عن توفير العمل لكل يبحث عنه ذلك المقصدود بالبطالة الدوريةجز االوع
ة السياسات توسع وللقضاء على هذا النوع من البطالة يتطلب ذلك اتباع سياسات اقتصادية مختلفة مثل:

لحكومي، ستهالك واإلنفاق ازيادة االالمالية والنقدية الهادفة لزيادة الطلب، وتشجيع االسثمار والصادرات، و 
 (.2010وخفض الورادات والضرائب)عقون،

 البطالة الموسمية -3
لب قتصادية التي يزداد فيها الطوسمية بعض النشاطات والقطاعات االوهي التي تحدث بسبب م

 على األيدي العاملة في موسمها، ويقل في مواسم أخرى، مثل القطاع الزراعي، والقطاع السياحي
ذب كال منهما ينشأ بسبب تذب. وتشترك البطالة الموسمية مع البطالة الدورية في أن 2014)ألسطل،)ا

، غير أن التقلبات الموسمية أكثر انتظاما، وإلغراء العمال في الصناعات الموسمية تدفع الطلب
 (.2007)القريشي، ؛ لتعويض العمال عن التوقف عن العملعالية نسبياً  المنشأت أجوراً 

 طالة السافرةالب -1
"حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة، أي وجود عدد من  يقصد بها:

لة تعطل ادون جدوى. وهم في ح وى األجر السائداألفراد القادرين على العمل والراغبين فيه عند مست
ويمكن أن تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية أوهيكلية" )زكي،  كامل ال يمارسون أي عمل،

 29).ص1998
 البطالة المقنعة -2
"الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة  المقصود بالبطالة المقنعة هي:  

ذا ما، و تقريباً  الفعلية للعمل، مما يعني عمالة زائدة أو فائضة التنتج شيئاً  ها فإن سحبت من أماكن عمل ا 
 )زكي، وهذا ما نشهده في قطاع الخدمات الحكومية في كثير من البالد" ،حجم اإلنتاج لن ينخفض

 29).ص1998
 
 البطالة السلوكية -2

ي ن المشاركة ف"الناجمة عن إحجام ورفض القوة العاملة ع هي البطالة: المقصود بالبطالة السلوكية
لي، د.ت، )الحيا ط في وظائف معينة بسبب النظرة االجتماعية لهذه الوظائف"نخراواال، العملية اإلنتاجية

 (.13ص
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 البطالة االختيارية -2
تعني وجود عدد من األفراد لديهم القدرة على العمل، ولكن ليس لديهم الرغبة فيه وذلك عند مستوى 
األجر السائد. وقد يرجع السبب إلى وجود نقابات عمالية قوية تعمل على تحديد أجر العامل الحقيقي عند 

 (.2007مستوى أعلى من األجر التوازني )القريشي، 
 البطالة اإلجبارية -1

ليها بالبطالة اإلضطرارية، وهي تنشأ عندما يضطر العامل على ترك عمله لسبب أو آلخر، ويطلق ع
كأن يعلن مشروع عن إفالسه أو يغلق أحد المصانع أبوابه ويستغني عن العاملين فيه، أو بعضهم بغير 

 (.1998وقادر عليه، وقابل لمستوى األجر) زكي،  هم، رغم أن العامل راغب في العمل،إرادت
 البطالة المستوردة-12

وهي البطالة التي تتوجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحالل العمالة 
في هذا القطاع. وقد يواجه االقتصاد هذا النوع من البطالة في حالة انخفاض الطلب على  غير المحلية

 (.1999، سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة )موسى
 

وترى الباحثة أن جميع أنواع البطالة موجودة في الدولة األردنية على وجه العموم، والبطالة السافرة 
 والمقنعة على وجه الخصوص.

 
 نظريات البطالة

 
 ومنها:  ،قتصادياال تعددت النظريات المفسرة لظاهرة البطالة في الفكر

 البطالة في الفكر الكالسيكي .1

فكرة وجود البطالة اإلجبارية في االقتصاد، ألنهم يفترضون سيادة حالة يرفض الكالسيكيون 
لة مرار حالضمان است ؛واألجور التي تتحرك لألعلى ولألسفل المنافسة الكاملة، ومرونة األسعار

 قتصاد الكالسيكيس)ساي نسبة إلى االعلى قانون  (. وتأسيساً 2007القريشي،التوازن في سوق العمل )
وازن التوظيف ، هو تيينفإن التوازن االقتصادي العام لدى االقتصاديين الكالسيك ،ساي()جون باتيست 

الكامل، وأي توازن دونه هو توازن غير كامل، أي أنهم افترضوا استحالة حدوث بطالة على نطاق 
واسع، فلو حدثت بطالة فإن عالجها سيكون سهال من خالل تخفيض األجور، وعدم تدخل الدولة في 

 (.1998األسعار واألجور) زكي،  تحديد

بطالة ال فتراض الكالسيكي حول مرونة األسعار واألجور وما يترتب عليه من جعل مشكلةإن اال
ما نجد في حالة المنافسة الكاملة غير موجودة، وكذلك نجد  غير واقعي، إذ غالباً  مشكلة اختيارية أمر

 2007) .في األسعار واألجور) القريشي، جموداً 
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 بطالة في الفكر الكينزي ال. 0

الذي كان أول من تطرق إلى مشكلة البطالة اإلجبارية في حالة  )كينز( نسبة إلى البريطاني
الركود االقتصادي، حيث الحظ أن معدالت األجور ال تتكيف بالسرعة والكم الالزمين إلعادة التوازن 

ؤ ام في بعض األسواق، وبالتباطفي سوق العمل، وأن ميل األجور نحو االنخفاض يتميز بالجمود الت
ي، ) القريش في أسواق أخرى، األمر الذي يؤدي إلى ظهور بطالة دورية إجبارية  في االقتصاد ككل

2007.) 

"الحالة التي يكون فيها عدد الراغبين في العمل في  جبارية على أنها:( البطالة اإلكينز)ف عرّ 
ف أيضا حالة التشغيل العمال المطلوبين للعمل"، وعرّ ظل مستويات األجور واألسعار أكبر من عدد 

ن كان ليس من الضروري أن تختفي  الكامل على أنها: "الحالة التي تختفي فيها البطالة اإلجبارية وا 
 (.95،ص2008البطالة االحتكاكية، واالختيارية والموسمية")فرج، 

 نظرية البحث عن العمل

لماضي، وترجع صياغتها إلى االقتصاديين ظهرت هذه النظرية في سبعينيات القرن ا
Pevry,Hall,Gordon,Phelps ،صعوبة توفر المعلومات  ىعل (، وترتكز هذه النظرية2010)عقون

 (:2010عن سوق العمل، وتعتمد على مجموع من الفرضيات التالية) سمية،

 بق.ى األجر المطصعوبة تحليل المعلومة عن سوق العمل، سواء حول توفر مناصب للعمل، أو حول مستو  -
 لألفراد لجمع المعلومات الالزمة عن العمل. التفرغ الكامل -
األوفر حظا في الحصول على المعلومات من خالل حركتهم المستمرة  هم األفراد العاطلون عن العمل -

 واتصاالتهم الدائمة .
 لن يقبل الباحث عن العمل الحصول على أدنى منه.ف ،وجود حد أدنى من األجور -

والبطالة في هذه الحالة سلوك اختياري وضروري من أجل الوصول إلى التوزيع األمثل لقوة العمل بين 
لذي يتوقع ا على معدل األجرول فترة هذه البطالة االحتكاكية األنشطة واالستخدامات المختلفة، ويتوقف ط

عام في المجتمع وعلى المناخ االقتصادي ال تيجة تحسن درجة معلوماته بالسوق،الحصول عليه ن
 .2014))األسطل،

 
 نظرية تجزئة سوق العمل

من خالل أعمالهما  (Pior( ،)Doeringer)أول من تناول فكرة ازداواجية سوق العمل هما االقتصاديان
( المرتبطة بأسواق العمل العالمية، وتحليل القوى العاملة، حيث أوضحت دراستهما الميدانية (1971الصادرة عام 
 (.2010ل تتعرض لنوع من التجزئة على أساس العرق، والنوع، السن، والمستوى التعليمي)عقون،أن قوة العم
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  نظرية األجور الكفؤة
يكون في تناسق مع أهداف تعظيم المردود ألصحاب العمل،  ية فإن سلوك أرباب العمل والعمالهذه النظر  وفق

افع األجور ، ويمكن حصر دوظهرت البطالة األجور مرتفعةللعمال حتى لو كانت وتعظيم المنفعة واإلشباع بالنسبة 
 :Gregory,2006))من أرباب العمل إلى مجموعة من األمور

 .ألنها األكثر إنتاجية لة ذات المهارة والكفاءة العالية؛الرغبة في اجتذاب اليد العام -
 التمسك بعمله.تحفيز العمال على التمسك بمناصب عملهم، كلما زاد األجر تشجع العامل على  -
زيادة إنتاجية عنصر العمل، إذ يعتقد أصحاب العمل أن العمال سيبذلون جهودا كبيرة في حال حصولهم  -

 على أجر أعلى.
 

 نظرية رأس المال البشري 
على أساس الفوائد التي يجنيها العامل من ورائها،  1964 ( من مؤسسي هذه النظرية عام(Beckerيعتبر 

إلستفادة من أكبر دخل ممكن وبالتالي سيضحي األفراد بالوقت الضروري بهدف قصد تحسين إنتاجيته وا
بالتالي لمؤهلة المؤهلة، و عتبار أن سوق العمل يبحث عن اليد اقدراتهم ومؤهالتهم با التكوين من أجل رفع
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إنتاجية العمال  تحدة اإلنمائي رأس المال البشري بأنه: كل مايزيد منيعرف برنامج األمم الم
والموظفين من خالل المهارات المعرفية والنقدية التي يكتسبونها من خالل العلم والخبرة. ورأس المال 

ي بطبيعته، أي ليس له مثل البشري يختلف عن رأس المال المادي من ناحية أساسية هي أنه غير ماد
ير اسه ماديا مثلها، على الرغم من الدور الكبوالمعدات واألبية عالضا وارتفاعا وكثافة، فال يمكن قي اآلالت

)برنامج األمم المتحدة  لرأس المال البشري في زيادة اإلنتاج اإلقتصادي من سلع وخدمات.
 (.2003اإلنمائي،

مجموعة المهارات الشخصية والقدرات والخبرات والمعرفة التي يمتلكها :"ويعرف أيضا على أنه
لى رأس المال البشري من خالل مجموعة من الوسائل التعليمية، الفرد خالل الوقت، ويتم الحصول ع

 (Peters,2008,p3)."التجارب الحياتية، التدريب
 

 مكونات رأس المال البشري 
 :2015))شبير، منيتكون رأس المال البشري 

 .معرفة العاملين: وتتضمن المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية -
 .خبرة العاملين -
 .مهارة العاملين -
 .معنويات العاملين -
 تكار اإلداري.بتكار السلعة، ابتكار العملية، االبتكار الفني، اب، ويصنف إلى: االبتكار والتجديد للعامليناال -
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 ملخص نظرية رأس المال البشري 
ولتز( ستثمار بعمليتي التعليم والتدريب, حيث ركز)شم نظرية رأس المال البشري على االهتمام واالتقو 

التعليم باعتبارها انتشار الزم لتنمية الموارد البشرية، ويعد شكال من أشكال رأس المال لطالما على عملية 
يم من تعل هستثمار البشري وأشكالاالعلى عوامل  (بيكر)ز (. وركّ 2015)شبير،  أنه يحقق قيمة اقتصادية
القتصادي يل الجانب امع التركيز أكثر على عنصر التدريب في محاولته لتحل ،الهجرة والرعاية الصحية

هما: تدريب عام وتدريب متخصص، فاألول يفيد المنظمة المدربة كما يفيد باقي  ،مه إلى نوعينالذي قسّ 
 (.2004)حسن،  المنظمات، أما الثاني فيفيد المنظمة المدربة أكثر مما قد يفيد منظمات أخرى 

 

 اآلثار السلبية لظاهرة البطالة

قيمه  في رالذي قد يؤدي إلى تغيّ  سلبية مختلفة في شخصية العاطل، األمر اً ثار آللبطالة إن        
، وفي صحته ماعيّ واالجت ف النفسيّ في قدرته على التكيّ  ؤثر سلباً يواتجاهاته ونظرته لذاته ولآلخرين، و 

البطالة العديد من الدراسات بأن . وكشفت (2008خرين) أحمد،عن نفسه وعن اآل ة، وشعوره بالرضاالنفسيّ 
الشعور (، باإلضافة إلى Feather&Barber, 1983)كتئاب اإلصابة باالفاع نسبة تتؤدي إلى ار 

 .(Goldsmith&Veum,1997)كما أشارت دراسة  ،بانخفاض تقدير الذات

 منها: ،للبطالة آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمعات والشعوب واألفراد

 ة.هدار الموارد البشريإ  -1
 .2001)الناتج المحلي اإلجمالي )صوفان،التأثير على  -0
 (.1998نقص الدخل وضعف القوة الشرائية )حويتي وآخرون، -6
 (2004اإلنفاق على التعليم دون االستفادة من مخرجاته البشرية )رطروط وهالالت، -4
 .زيادة وجود العمالة الوافدة مما يسبب استنزافا ألرصدة العمالت الصعبة  -5
 المتعطلين.زيادة تكلفة إعالة  -3
 .(2001)صوفان لمعيشة.ي مستوى اتدنّ  -7
ار في بعض نتحاالالمعاناة النفسية، حيث يشعر المتعطل باإلحباط وعدم الثقة بالنفس و الرغبة في  -0

 1992)األحيان )عميرة،
 (.1998غتراب والعزلة )حويتي وآخرون،النتماء االجتماعي وقلة الوالء والشعور باضعف اال -2

 لعدم قدرة الفرد على توفير المواد الغذائية والتعرض لألمراض المختلفة تدهور الوضع الصحي، -12
 (.2004)رطروط وهالالت،

 الهجرة وما ينتج عنها من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية. -11
 حيث ينتج عن البطالة أعمال الشغب والسرقة والقتل. نحراف والجريمة،اال -10
 .التفكك األسريّ  -16
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تسارع ظاهرة العولمة التي ستترك أثارا وانعكاسات كارثية على وضع العمل  هو ما يزيد األمر خطورةإن 
والعمال في الدول النامية والعربية منها بشكل خاص، كما سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات والطاقات العربية 

فقد تُ  األنه ؛هامعدالت وخفضيجب محاربتها ، وطني البطالة همّ  إنّ  ستقرار.عن فرص أفضل للعمل واال المميزة بحثاً 
دريجي قترح أن يتم العمل على اإلحالل التأو . قتصاد الوطني قوة شرائية للمنتجات الصناعية في السوق المحليةاال

ئل اإلعالم خصوصا وسامن تضافر الجهود  بدّ  م، وأنه الكواالهتمام بالنوع وليس بال ،للعمالة المحلية محل الوافدة
هتمام االن م البدّ و  ،باع آلية إحالل واضحة تعتمد مبدأ العرض والطلب على العمالةواتّ  ،عليمووزارة التربية والت

 .(2008قطاعات االقتصادية. )أحمد،اللتلبي الحاجات الفعلية لجميع  ؛بمخرجات التدريب المهني وتطويرها

 علم النفس ن عن العمل في مجالاك اهتمام واضح للتصدي لمشكلة البطالة وفهم سلوك العاطلينه
زيادة الوعي بما لديهم من إمكانات وقدرات للبحث عن المهن والبدائل  :ن طريقوذلك ع ،رشاد المهنيرشادي واإلاإل

دة أو االستشارة علتقديم المسا ؛عن طريق الكشف عن حاجتهم ومشكالتهم التكيفية الناتجة عن البطالة المناسبة، أو
 (.(Young,1986  المناسبة

 سهامواإل ،يجفي إعداد الخرّ  ومأموالً  أوحيوي اً أساسي اً دور في مواجهة مشكلة البطالة فإن للجامعة  إلسهامل
وفيما يلي  ،في تأهيله بالصورة التي يجب أن يكون عليها، مما يرقى به مستواه العلمي والشخصي إلى درجة عالية

 :(2008حله الدراسية المختلفة)أحمد،أن تتسم بها تجاه إعداد الخريج خالل مرا ةعلى الجامع مهمةنقاط 

 .وجود رؤية منهجية تعليمية وتطبيقية .1
 .أن تكون مركزا لمناصرة وترقية قيم إدارية ألعمال صغيرة .0
 ؛صغيرةاألعمال الترقى  بلتطوير المفهوم الشبكي ل ؛خلق شبكة بحثية مع الجامعات األخرى  .6

 .وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية
 .ونشر الثقافة المجتمعية بةالطلرفع الوعي بين  .4
 بة.بناء القدرات الذاتية للطل .5
 .المشاركة في برامج محاربة البطالة وتخفيف درجات الفقر .3

 البطالة في األردن

القصير  ينيلها تداعيات سلبية عديدة على المد ،هم المشاكل التي تواجه االقتصاد األردنيأ من  ّد البطالةعتُ 
النسبة  هوهذ (،%(18.2ظهرت أن نسبة البطالة في األردن تبلغ أخر االحصاءات الحكومية آوالطويل، ال سيما أن 

حيث ،  2014مقارنة مع ما كانت عليه في عام  ،النصف خر ثالث سنوات بمقدارآطرد خالل ضارتفعت بشكل م
الواليات و ، (%(4.6 على سبيل المثال تبلغ نسبة البطالة في الدول المتقدمة مثل بريطانياو . (%(12بلغت أنذاك 

، (%(5.6، بينما تبلغ هذة النسبة في بعض الدول العربية مثل السعودية (%(2.8اليابان و ، (%(4.3المتحدة 
وتمر بنفس الظروف ، لالقتصاد األردني ةمشابه رغم أّن اقتصاديات الدول (.%(12مصر و  ،(%(10.5الجزائر و 

(، %(11.7وفي تركيا  (%(6.8تبلغ نسبة البطالة في لبنان ف .السوريينالالجئين  عداد كبيرة منأ من حيث استضافة 
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اتيجية وطنية تحتاج إلى استر لذا  ،وفقًا لكل المعايير العالمية، دنى شك نسبة البطالة في األردن مرتفعة جداً أبدون و 
 (.2017القريب )حدب،  لخفضها في المستقبل ؛واضحة

 الدراسات السابقة

خريجي جامعة قائمة: أسبابها وآثارها  البطالة عندى لتعرف إلدراسة ميدانية هدفت ل (2018)أجرى نجاح 
هما:  ناالجتماعية واالقتصادية في الجزائر. وتم استخدام المنهج المختلط) الكمي والنوعي( من  خالل إعداد أداتي

( خريج عاطل عن العمل، (65انة على( سؤال، وتم توزيع االستب(37تكونت أسئلة االستبانة من . ستبانةالمقابلة واال
ات فيما يخص التخصصعتبار احتياجات سوق العمل ا يأتي: الجامعة ال تأخذ بعين االوأظهرت نتائج الدراسة م

دم االلتزام أن ع كتفاء بتخريج عدد هائل مع الطلبة ال تتناسب وسوق العمل المحلي، وأظهرت أيضاالمطلوبة، واال
تفاقم ظاهرة بطالة خريجي الجامعة، إضافة إلى أن الخريج الجامعي العاطل عن العمل  بمعايير التوظيف يؤدي إلى

ال يستطيع تلبية احتياجاته، مما يؤدي به إلى ممارسة أعمال ال تتناسب ومستواه ، فصعباً  اقتصادياً  يعيش وضعاً 
 التعليمي.

بها، سلة الخريجين في جامعة ( دراسة هدفت للتعرف على العوامل المؤثرة على بطا2017أجرت العريبي )
أداة رئيسة في جمع البيانات والمعلومات، حيث تم تصميم استبانة خاص للحصول وتم االعتماد على االستبانة 

للعام  على عينة من الخريجين ، وتم توزيع استبانة(مقياس ليكرت الخماسي)على المعلومات المطلوبة باستخدام 
( وحدة. وبينت الدراسة أن ارتفاع نسبة البطالة  بين ( 260مقدارها ،اب، العلوم()الزراعة، اآلد الدراسي من كليات

، منها ما يتعلق بعدم التناسب بين قوة العمل المتاحة في المجتمع وبين فرص لعواملالخريجين يعود إلى العديد من ا
وى الدولة، معلوماتية على مست فتقار إلى قاعدةاالالعمل المتوافرة، وضعف التدريب والتأهيل التقني للخريجين، و 

 والعادات والتقاليد والنظرة المتدنية لبعض المهن.

لتعرف على تأثير هاجس البطالة على طموحات الشباب الجامعي ل سة هدفتابدر  (2016) بوعموشهقام و 
( (70هم ددعلجمع البيانات من المبحوثين و في جامعة جيجل، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وأداة االستمارة 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد الصديق بن يحي_ جيجل، وقد توصلت في ين يشباب الجامعالمن 
 هأفاقعلى تطلعات الطالب الجامعي و  سلبياً  الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هاجس البطالة يؤثر تأثيراً 

، لبطالةا ن بمشكلةيويرجع ذلك لوعي الطلبة الجامعي ،أمام رغبته في مواصلة الدراسة إذ تقف عائقاً ، هورغبات
 فيما يخص التوظيف. عهم على اإلجراءات الحكوميةطالاو  الطلبة الخريجين العاطلين عن العمل واحتكاك

يجي ظاهرة البطالة بين خر  للتعرف على هدفتدراسة  2010)أجرى البريفكاني ورشيد واالرتوشي )كما 
 دعداإ حيث تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق  ،األسباب والمعالجات() كليات جامعة دهوك

( خريج من كليات جامعة دهوك، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 300يعها على )ز وتو  ةاستمارة استبان
( يرجعون عدم حصولهم على فرصة عمل %77االستنتاجات: إن النسبة األكبر من العاطلين عن العمل البالغة )

ن وجود فرصة عمل ال يعني بالضرورة حصول العاطل علىو إلى تخلف القطاعات االقتصادية،  ن ال ولك، عمل ا 
والثانية من الناحية االجتماعية، فقد ، األولى من حيث األجر :ون هذه الفرصة مناسبة من ناحيتينبد من أن تك



 سامرة أحمد مصطفى المومني...                                                             دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة

 
  163               0202جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية ©
 

لعاطلين في أفراد العينة لهذا السبب، وأظهرت النتائج أيضا إقبال المتزوجين نسبة بين ا( %13,5أظهرت نحو)
إلناث بلغت نسبة العاطلين وأظهرت الدراسة أن الجندر)الجنس( من ا على العمل حتى وان كان غير مناسب له،

 عدد من االقتراحات. وضع (. وعلى ضوئها تم%53نحو ) نبينه

األثار االقتصادية واالجتماعية للبطالة في األراضي  لتعرف علىدفت ل( دراسة ه(2014 أجرى الرضيعو 
الفلسطينية والتجارب العالمية الناجعة في مكافحة البطالة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والقياسي 

صلة أقتصاد الفلسطيني يعاني من مشكلة متأن اال :معتمدا على مصادر البيانات الرسمية، وتوصلت الدراسة إلى
وأن السلطة الفلسطينية ما زالت تعتمد على المساعدات الخارجية وعلى الضرائب وخصوصا  ،في بنيتة وهي البطالة

 .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات .الضريبة المضافة
-2013))لتعرف على مشكلة البطالة في فلسطين في الفترة ل بدراسة هدفتفقد قام  (2013) أما درويش

عالجها، ولتحقيق أهداف الدرلسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على  وطرق  1994
وصف خصائص هذه الظاهرة وأنواعها، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن السبب الرئيس لتفشي 

ن البطالة مازالت يالبطالة في األراضي الفلسطينية  دا بالنسبة تسجل مستويات عالية جعود إلى سياسية الحصار، وا 
ن أوساط يسهم في انخفاض مستوى المعيشة وتفاقم الفقر بألمفهوم البطالة عربيا ودوليا، وأن تزايد معدالت البطالة 

الطبقة العاملة بشكل خاص، وأن معظم خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية يضع هدف الحصول على وظيفة 
 سهمت في زيادة البطالة.أمستقبله، وهذه ثقافة خاطئة بعد تخرجه الخيار الوحيد ل

 اهمؤسسات التعليم العالي وأسباب بطالة خّريجي لتعرف إلى واقعل ( دراسة هدفت(2000أجرى النويصرو 
أفراد مجتمع الدراسة من حيث العدد والتخصص والتوزيع الجغرافي، وتوصلت  رمن وجهة نظ هاحلول المناسبة لالو 

أبرز األسباب المؤدي لمشكلة بطالة خريجي التعليم العالي إحجام القطاع الخاص عن  : إنإلى أهم النتائج األتية 
إحجام بعض  ضاف إلىباإل رتفاع تكلفتهم االقتصادية مقارنة بالعمالة الوافدة،ابسبب  ؛تشغيل العمالة السعودية

الخريجين عن العمل في القطاع الخاص بسبب غياب الشعور باألمن الوظيفي فيه مقارنة بالقطاع العام، إضافة 
ونقص في الخبرات الوظيفية عند معظم الباحثين عن  ،إلى استمرار التوسع في التخصصات الدراسية النظرية

 العمل.

( دراسة في مجال البطالة بين الخريجين ومدى المالءمة Ekuri, et al 2013وأجرى )اكوري( وآخرون )
االقتصادية لمناهج التعليم في نيجيريا، اعتمادا على الدراسات التجريبية، هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال 

كل ذي شاآلتي: هل تعتمد تصورات الخريجين العاطلين عن أهمية التعليم الريادي التطبيقي في المناطق الفقيرة ب
داللة إحصائية على فترة عدم العمل أو البطالة ومجال تخصصهم وطموحهم الوظيفي؟ اعتمدت الدراسة على 

( خريج لم يحصلوا على (960المنهج الوصفي، حيث تم استخدام أداة االستبانة، واشتملت عينة الدراسة على
ة، وأشارت أهم النتائج إلى وجود من اإلناث من تخصصات مختلف480) ( من الذكور، و)(480وظائف، منهم 

تأثير ذي داللة إحصائية لمتغيرات التخصص ومجال الطموح الوظيفي وفترة البطالة على إدراك وتصور أهمية 
 التعليم التطبيقي الريادي القائم على المشروعات.
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التخرج ( دراسة هدفت إلى استكشاف نمط الطالب حديثي (Stone& etal,2012وأجرى )ستون( وآخرون 

في سوق العمل وآلية تحديد أجورهم ورواتبهم، خاصة في ظل األزمة أو الركود االقتصادي لسوق العمل، وارتكزت 
( من الطالب حديثي التخرج ما بين عامي (444الدراسة على نتائج تقرير وطني لعينة اشتملت على

ثي التخرج في سوق العمل أهمها: . تناولت الدراسة عددا من المحاور المرتبطة بخبرات حدي2011)،2006)
الخبرات الحالية والسابقة للخريجين في سوق العمل، مدى الرضا والمزايا الوظيفية. وأشارت أهم النتائج إلى أن ثالثة 

( (4دوالر، كما أن كل 28000)أرباع العينة من الخريجين قد حصلوا على وظيفة بدوام كامل منذ التخرج وبراتب )
( أشاروا إلى أن (10( من (2عينة أشاروا إلى أن الوظيفة تحتاج إلى مؤهل عال ألربع سنوات، و( أفراد ال10من )

 أشاروا إلى عدم رضاهم عن سوق العمل. (10)من  (9)الوظيفة األولى تمثل لهم المسار المهني المرغوب، و
 

 أوجه تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:

والدراسة الحالية تناولت موضوع البطالة بشكل عام، والبطالة لدى خريجي الجامعات جميع الدراسات السابقة  -
، 2016)) ، وبوعموشه2017)(، والعريبي )2018والمعاهد والكليات بشكل خاص مثل: نجاح )

 (.Ekuri, et al 2013(، واكوري وآخرون )2010(، والنويصر)2010والبريفكاني ورشيد واألرتوشي )
الدراسات السابقة المنهج الوصفي في جمع البيانات من خالل استخدام أداة االستبانة مثل: استخدمت  -

( والبريفكاني ورشيد 2014، والرضيع)2016)(، بوعموشه )(2017(، والعريبي 2018نجاح)
 (.(Stone& etal,2012(، وستون وآخرون Ekuri, et al 2013(، واكوري وآخرون )2010واألرتوشي)

الدراسات السابقة، فمثاًل من أسباب البطالة: إن التخصصات الجامعية ال تلبي احتياجات تنوعت نتائج  -
ودراسة نويصر2018سوق العمل كمافي دراسة نجاح ) (، وهذا يتشابه مع بعض نتائج الدراسة (2000( ِّ

اسة ر الحالية، ضعف التدريب والتأهيل للطلبة الخريجين، والنظرة المتدنية لبعض التخصصات، كما في د
(، ودراسة ستون (2010( والبريفكاني ورشيد واألـرتوشي (2013( ودرويش (2017العريبي 
 وتتشابه هذه النتائج مع نتائج الدراسة الحالية أيضا. (Stone& etal,2012)وآخرين

 أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
 طلبة الدراسات العليا، وليس عند الطلبة الخريجين.الدراسة الحالية بحثت موضوع البطالة من وجهة نظر  -
 استخدمت الباحثة المنهج النوعي)دراسة الحالة( من خالل استخدام أداة )المقابلة( وليس أداة االستبانة. -
من أهم نتائج الدراسة الحالية التي لم ترد في الدراسات السابقة: تشجيع البحث العلمي للوقوف على   -

يج اد الحلول المناسبة، إعداد هيئة التدريس إداريا وأكاديميا وفنيا، الحد من العمالة الوافدة أسباب البطالة وا 
 وتحديد الحد األدنى لألجور، واستغالل األراضي الزراعية ودعم الصناعات المحلية.
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 منهج الدراسة
سات ع طلبة الدراالنوعي ) دراسة حالة(، عن طريق إجراء مقابالت معمقة مقامت الباحثة باستخدام المنهج 
 .2018/2017العليا في جامعة اليرموك للعام الدراسي 

 مجتمع الدراسة

ي دكتوراه( من طلبة جامعة اليرموك للعام الدراسو تكون مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا) ماجستير، 
2018/2017. 

 عينة الدراسة

الدراسات العليا في كلية التربية، وتم اختيارهم قصديا ( طالبا وطالبة من طلبة 28تكونت عينة الدراسة من )
 لتحقيق أهداف الدراسة.

 أداة الدراسة ) المقابلة(

وحرصت أن تكون األسئلة متكاملة وشاملة لموضوع الدراسة، وبلغ  ،قامت الباحثة بإعداد أسئلة المقابلة
 رئيسة. أسئلة عددها ثالثة

 صدق األداة وموضوعيتها

 اة المقابلة تم عرضها على مجموعة من المختصيين في  عدد من الجامعات األردنية؛للتأكد من صدق آد
 واتفق المحكمون على مناسبة األسئلة لموضوع الدراسة.

 ثبات األداة:

 للتأكد من ثبات األداة استخدمت الباحثة استراتيجيتين من استراتيجيات ثبات منهج البحث النوعي:

واستخراج أهم األفكار الواردة فيها، وتم عقد ، محايدة قامت بتحليل المقابالتثة مستخلص المعلومات: وهو باح
 .%85ة اإلتفاقللثبات بلغت نسب (هولستي)مقارنة بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل استخدام معادلة 

اسات بة الدر السجل الميداني: وهو سجل زمني يوضح تاريخ المقابالت مع المشاركين في الدراسة) طل 
 العليا(. والملحق )أ( يوضح تاريخ عقد المقابالت.

 النتائج

 السؤال األول: ما دور جامعة اليرموك في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظرك؟

للسياسات التعليمية واالسترايجيات التدريسية المختلفة، وربط النظرية بالتطبيق واألنشطة المنهجية  -
 في الحد من البطالة، وذلك من خالل:والالمنهجية دور كبير 
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(" ال بد من توعية 1توعية الطلبة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل حيث جاء عند المقابل ) .1
( " التوعية بالتخصصات 2الطلبة واألفراد بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وجاء عند المقابل )

ل المجاالت التي يمكن أن يدرسوها وما يمكن ("  توعية الشباب حو 6من أجل العمل" وأكد المقابل)
(" توجيه الطلبة وتشجيعهم 9أن يستفيدوا منها بعد تخرجهم بما يوافق سوق العمل"، وجاء عند المقابل )

(" يتمثل دور جامعة اليرموك  (13على دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل"، وأكد المقابل 
( أن للجامعة اليرموك 16ثم تدعيم سوق العمل"، وبّين المقابل ) في إعداد أفراد يتميزون بالتخصصية،

حاطته حول التخصص" وأكد المقابل  والجامعات األردنية األخرى دورا أساسيا في توعية الطالب وا 
(" لجامعة اليرموك دورًا مهمًا في الحد من البطالة من خالل وضع تخصصات يحتاجها السوق (22

 (" أن تقوم الجامعة بالتركيز على التخصصات التي يتطلبها سوق العمل". (24المحلي"، وقال المقابل 
 

إيجاد تخصصات جديدة تتناسب وحاجة السوق والعمل على إغالق التخصصات المشبعة. جاء عند  .0
إيقاف التخصصات لمدة معينة من الزمن حتى يتم توظيف الذين تخرجوا من  (9) "المقابل 

("  فتح فروع تخصصات دقيقة والبعد عن التخصصات العامة ما (14التخصص"، وقال المقابل 
("  تقل البطالة عندما تغلق الجامعة بعض التخصصات المشبعة"، (18أمكن"، وجاء عند المقابل 

(" تخصصات مطلوبة وحديثة ومتوائمة مع ما يحتاجه المجتمع"، وأشار المقابل (19ووضع المقابل 
شبع منها السوق المحلي، والعمل على  إدراج تخصصات جديدة "  إلى وقف التخصصات التي أ(27)

 (" إدراج تخصصات بما يتناسب وسوق العمل".(28تثري السوق المحلي"، وجاء عند المقابل 
 

(" يجب على الجامعة 1عقد الدورات التدريبية إلعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل. حيث قال المقابل ) .6
(" يتم ذلك من خالل الدورات التوعوية (8د الخريجين"، وعند المقابل عقد المزيد من الدورات إلعدا

("  إعداد دورات تدريبية (20وفتح دبلوم سنة أو سنتين في بعض التخصصات"، وجاء عند المقابل 
(" (28" عمل دورات تدريبية للطلبة"، والمقابل (27)من سوق العمل ليستفيد الخريج"، وبّين المقابل 

 ا عدادهم لسوق العمل".تأهيل الطلبة و 
 

التوجه نحو التعليم المهني إلى جانب التعليم األكاديمي والتخلص من ثقافة العيب يسهم بشكل كبير في  -
(" التوعية من أجل العمل في مجاالت مختلفة والتخلص من ثقافة (2الحد من البطالة. ووضح المقابل 

(" توجيه الشباب بضرورة العمل في أي مجال وعدم االلتفات لثقافة العيب"، 4العيب"، وجاء عند المقابل )
(" توعية الشباب للعمل في قطاعات الدولة دون حرج مهما كان العمل والتخلص من ثقافة (5والمقابل 

" يجب (14)(" أن نوع العمل ال ينقص من قيمة الفرد في المجتمع". قال المقابل (6العيب". وبّين المقابل 
(" يجب إلغاء ثقافة العيب والعمل في أي مجال". وشّجع (24التركيز على الجانب المهني"، وأكد المقابل 

(" الطلبة على القبول بالعمل في أي مجال يعرض عليه  بعد تخرجه أو حتى أثناء مسيرته (26المقابل 
ن كان ال يتناسب مع تخصص أو أحالمه أو طموحاته".  التعليمية، وا 
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أنه "يجب على الجامعة أن تدرس العلوم التطبيقية والبعد عن  (14)ة بالتطبيق: بّين المقابل ربط النظري -
(" يلعب التطبيق العملي دورا أكثر أهمية من الجانب النظري في (16األسلوب النظري التلقيني"، والمقابل 

د من ربط النظرية (" ال ب(17مجال التحضير النفسي والعملي للطلبة في سوق العمل"، وأكد المقابل 
 بالطبيق في الجامعات أثناء التدريس".

 
دارايا وفنيا كما جاء عند المقابل: -  (.17، )(14)إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 

 
السؤال الثاني: كيف يسهم التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحد من البطالة 

 من وجهة نظرك؟
 

ختلفة والشراكة المجتمعية تسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة والتخلص من إن سبل التعاون الم -
 ثقافة العيب وذلك من خالل:

تدريب الطلبة في ميادين العمل المختلفة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الستثمار مواهبهم  -1
تاحة الفرصة لهم  ( "بتدريب الطلبة في ميادين9وتنميتها. حيث أكد على ذلك المقابل ) المجتمع المحلي وا 

(" تدريب الطلبة وتوظيف أوائل (11في تطوير أنفسهم وأن يصبحوا أكفاء في مجاالتهم"، وقال المقابل 
(" تدريب الطلبة وترشيح من أهم أهل للثقة من قبل الجامعات للعمل (14الخريجين"، وجاء عند المقابل 

اءة؛ لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب"، وجاء عند في سوق العمل واختيار ذوي الخبرة والكف
(" تدريب عدد كبير من الطلبة من خالل مؤسسات التدريب المهني وتخريج من هم قادرون 20المقابل )

(" إلى العمل على زيادة ساعات تدريب (21على العمل في المجتمع وتلبية احتياجاته"، وأشار المقابل 
(" تدريب المتقدمين وتأهيلهم للعمل ومساعدتهم في الحصول (23اء عند المقابل الطلبة في الميدان"، وج

 على الوظائف التي تتناسب مع كفاياتهم ومؤهالتهم"
 

يجاد الحلول المناسبة للحد منها، جاء عند المقابل  -0 تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب البطالة وا 
( "ال بد من إعطاء البحث العلمي دوره للقيام بإعداد الدراسات واألبحاث العلمية المتخصصة التي (14

تقوم بتحليل واقع التعليم العالي وسوق العمل حتى يتم المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل" وأشار 
ة مختلفة لدراسة البطال( إلى " وضع خطة يتم من خاللها التنسيق بين مؤسسات المجتمع ال(1المقابل 

(" ال بد من معالجة المشكالت بتحديد مسبباتها مبدئيا ، والوقوف (7والوقوف على أسبابها" وقال المقابل 
 على أسبابها ثم تقديم االقتراحات والتوقعات وتبادل الخبرات وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي".

 
( (7فرص عمل للطلبة الخريجين. قال المقابل  تمويل المشاريع المختلفة التي تسهم في إيجاد -6

أنه" يجب تمويل المشاريع المساهمة في إحداث وتوفير فرص عمل للطلبة الخريجين"، وجاء عند المقابل 
 (" العمل على مشاريع وتشغيل قدر كبير من الخريجين أو من هم على مقاعد الدراسة"(20
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" توعية الناس (17)( و(1حيث جاء عند المقابل  توعية الطلبة بقيمة العمل المهني والحرفي. -4
 بقيمة العمل المهني إن وجدت رغبة في ذلك"

 
 السؤال الثالث: ما أهم االقتراحات والحلول الناجعة للحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظرك؟

 
(" تقديم (15إقامة ورشات تدريبية لتدريب الطلبة وتوجيه طاقاتهم وتنمية مواهبهم. حيث اقترح المقابل  -

دارة الوقت وغيرها من الدورات"، واقترح المقابل  (" إقامة دورات تدريبية (16دورات للطلبة بتطوير الذات وا 
(" عقد دورات تدريبية الستثمار مواهب الشباب" واقترح المقابل (17مؤهلة لسوق العمل"، واقترح المقابل 

ريب المهني وتخريج عدد كبير قادرين على (" تدريب عدد كبير من الطلبة من خالل مؤسسات التد(20
(" تدريب وتأهيل المتقدمين للعمل ومساعدتهم في (22العمل في سوق العمل وتلبية احتياجاته"، والمقابل 

 الحصول على الوظائف التي تتناسب كفاياتهم ومؤهالتهم".
(" إنشاء (4قابل ث اقترح المإنشاء مشاريع مختلفة لتشغيل الطلبة الخريجين وتوجيه طاقاتهم واستثمارها.حي -

(" إيجاد المشاريع الصغيرة 6مشروعات جديدة  لتشغيل عدد كبير من أفراد المجتمع"، واقترح المقابل )
(" االستفادة من مواهب الشباب في إقامة مشاريع (7والمتوسطة التي تخلق فرص عمل" واقترح المقابل
(" إقامة مشاريع متوسطة وكبرى تهدف إلى تشغيل (16ترفيهية، واستثمارية، وسياحية"، واقترح المقابل 

(" بناء مصانع (20األيدي العاملة والخريجين الحديثين، وتسهم في دعم االقتصاد المحلي"، واقترح المقابل 
(" العمل على استثمار المشاريع داخل (27و إنشاء مشاريع لتشغيل عدد كبير من العمالة"، واقترح المقابل 

(" تعزيز المشاريع (28تشجيع أصحاب رؤوس األموال األردنيين"، واقترح المقابل  األردن من خالل
 االستثمارية من قبل الحكومة وتخفيض الضرائب حتى يتم بناء مشاريع مختلفة وبالتالي إيجاد فرص عمل".

سين (" تحسين مخرجات التعليم من خالل تح8تحسين جودة التعليم ومخرجاته، وهذا ما اقترحه المقابل ) -
لغاء المحسوبية والواسطة"، 9جودة التعليم في الجامعة" والمقابل ) (" تطوير وتحسين التعليم في الجامعات وا 

(" من المهم جدا النظر إلى طريقة التدريس فال تكون عن طريق الحفظ والتلقين والحشو، (15والمقابل 
نما استخدام األساليب الحديثة لتظل المعلومات راسخة في عقل الطالب؛ ليتمكن من توظيفها في العمل"،  وا 

 ه".بتخصص" االهتمام بتحسين مخرجات التعليم حتى يتم تنشئة جيل واع ومبدع (17)واقترح المقابل 
(" ربط الجانب (17ربط النظرية بالتطبيق الميداني في مجاالت العمل المختلفة، وهذا ما اقترحه المقابل  -

(" ربط المساقات بسوق العمل بشكل مباشر وال يكون التعليم مقتصرا (15النظري بالتطبيق"، واقترح المقابل 
 على الكتب"

(" قبول الطلبة بأعداد (15وهذا ما اقترحه المقابل  قبول عدد معين من الطلبة في كل تخصص كل عام، -
(" تحديدعدد معين من الطلبة في كل تخصص بما يتناسب وحاجة السوق"، (17محددة كل عام"، والمقابل 

 (" ربط المساقات النظرية بالتطبيق الميداني في مجاالت العمل المختلفة"(17واقترح المقابل 
الدراسات العليا المشبعة الراكدة في سوق العمل. فقد اقترح المقابل  إيقاف التخصصات الجامعية وبرامج  -

 (" إيقاف برامج الدراسات العليا الراكدة".(17
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(" دراسة حاجة السوق والمؤسسات وانتقاء (5فتح المجال أمام البحث العلمي، حيث اقترح المقابل  -
سوق من التخصصات"، واقترح (" دراسة حاجة ال(16تخصصات تغطي حاجة السوق"، واقترح المقابل 

(" دراسة جدوى بعض (25(" فتح المجال أمام البحث العلمي ومواكبة التطور"، والمقابل (21المقابل 
(" إدراج تخصصات جديدة بعد البحث العلمي لحاجة السوق (28التخصصات الجامعية"، واقترح المقابل 

 المحلي".
  التوجه إلى العمل 1)ثقافة العيب، حيث اقترح المقابل )التوجه نحو العمل المهني والحرفي والتخلص من "

" العمل بعيدا عن الشهادة والمؤهل الجامعي"، كما جاء (2)المهني لتأمين مصدر دخل"، واقترح المقابل 
تاحة الفرصة لخريجي الجامعة نفسها للتعيين بعدم (8عند المقابل  ("  التشجيع على التعلم المهني وا 

(" دعم األردنيين وتوجيههم نحو األعمال المهنية"، (28من الخارج". واقترح المقابل استقطاب الخريجين 
(" التشجيع (16" اإلهتمام بالجانب المهني في المدارس والجامعات"، واقترح المقابل  (20)واقترح المقابل 

ة األعمال اليدوية"، (" تنمية الوعي ألفراد المجتمع بأهمي(23على المهن الحرة والحرفية"، واقترح المقابل 
(" (27(" إلغاء ثقافة العيب وتشجيع الشباب على العمل في أي مجال"، واقترح المقابل(24واقترح المقابل 

لغاء ثقافة العيب"  العمل على تشجيع الشباب على العمل في أي مجال وا 
 

  دراسة التخصصات  ("(1توجيه الطالب لدراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. حيث اقترح المقابل
 المطلوبة وتوعية الناس به".

 
 ( دعم الصناعات الوطنية 1استغالل األراضي الزراعية ودعم الصناعات المحلية. حيث اقترح المقابل ")

" استغالل األراضي الزراعية وتشغيل الطلبة (7)والعمل على توفير فرص عمل من خاللها"، واقترح المقابل 
 .االقتصاد الوطني لخلق فرص عمل" (" دعم(25ابل الخريجين" فقد اقترح المق

 
  التقليل من استقبال العمالة (18)الحد من العمالة الوافدة وتحديد الحد األدنى لألجور. اقترح المقابل "

 الوافدة:
 

  معالجة التحديات (28معالجة التحديات التي تقف أمام المرأة دخول سوق العمل. فقد اقترح المقابل ")
 التي تقف أمام دخول المرأة سوق العمل. والصعوبات

 مناقشة نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقة

  للسياسات التعليمية واالسترايجيات التدريسية المختلفة، وربط النظرية بالتطبيق، واألنشطة المنهجية
 والالمنهجية دور كبير في الحد من البطالة.

 ب وحاجة السوق، والعمل على إغالق التخصصات المشبعة.إيجاد تخصصات جديدة تتناس 
 .عقد الدورات والورش التدريبية إلعداد الطلبة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل 
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 .التوجه نحو التعليم المهني إلى جانب التعليم األكاديمي والتخلص من ثقافة العيب 
 .دارايا وفنيا  إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 
 التعاون المختلفة والشراكة المجتمعية تسهم بحد كبير في الحد من ظاهرة البطالة والتخلص  إن سبل

 من ثقافة العيب.
 .يجاد الحلول المناسبة للحد منها  تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب البطالة، وا 
 .تمويل المشاريع المختلفة التي تسهم في إيجاد فرص عمل للطلبة الخريجين 
 لبة بقيمة العمل المهني والحرفي.توعية الط 
 .استغالل األراضي الزراعية ودعم الصناعات المحلية 
 .الحد من العمالة الوافدة وتحديد الحد األدنى لألجور 
 .معالجة التحديات التي تقف أمام المرأة دخول سوق العمل 
 

(:إن 2018نجاح) إن نتائج هذه الدراسة تتقارب مع  نتائج الدراسات السابقة، فمن نتائج دراسة
الجامعة ال تأخذ بعين اإلعتبار احتياجات سوق العمل فيما يخص التخصصات المطلوبة، واإلكتفاء بتخريج 

(: إن ارتفاع نسبة (2017عدد هائل من الطلبة ال تتناسب وسوق العمل المحلي. و نتائج دراسة العريبي 
ي ا يتعلق بعدم التناسب بين قوة العمل المتاحة فالبطالة بين الخريجين يعود إلى العديد من العوامل منها م

المجتمع وبين فرص العمل المتوافرة، ضعف التدريب والتأهيل التقني للخريجين، والعادات والتقاليد والنظرة 
: إن أبرز األسباب المؤدي لمشكلة بطالة خريجي التعليم 2000)المتدنية لبعض المهن. ونتائج النويصر)

ع الخاص عن تشغيل العمالة السعودية؛ بسبب ارتفاع تكلفتهم االقتصادية مقارنة العالي إحجام القطا
بالعمالة الوافدة، باإلضاف إلى إحجام بعض الخريجين عن العمل في القطاع الخاص؛ بسبب غياب 
الشعور باألمن الوظيفي فيه مقارنة بالقطاع العام، إضافة إلى استمرار التوسع في التخصصات الدراسية 

 ,Ekuriرية، ونقص في الخبرات الوظيفية عند معظم الباحثين عن العمل. ونتائج دراسة اكوري وآخرين)النظ
et al 2013 وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمتغيرات التخصص ومجال الطموح الوظيفي وفترة البطالة :)

 على إدراك وتصور أهمية التعليم التطبيقي الريادي القائم على المشروعات.
 
يعود السبب في تقارب النتائج إلى إن الدول التي تم إجراء هذه الدراسات فيها هي دول ترتفع  وقد

فيها نسبة البطالة على وجه العموم، وبين الخريجين على وجه الخصوص، إضافة إلى أنها دول قد تشهد 
دة، والتركيز لعمالة الوافارتفاع في عدد السكان وشح الموارد الطبيعية، وتدني الدخل واألجور، وارتفاع نسبة ا

على المادة النظرية في المؤسسات التعليمية والجامعات أكثر من التطبيق الميداني، وقد يعود أيضا إلى 
غياب الشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني، وقد يعود أيضا إلى قلة 

كسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق االمشاريع اإلسثمارية التي تساهم في تشغيل الخريج  لعمل.ين، وا 

 نتائج الدراسة الحالية و نظرية رأس المال البشري 
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خرجاته، مهتمام على عملية التعليم وجودة ة من ضرورة  تركيز االفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالي
اقهم بصقل مهارات الطلبة، وتدريبهم من خالل إلح هتماممام بالطلبة الخريجين، وضرورة االهتوا عداد األكاديميين واال

بالدورات والورش التدريبية المختلفة، وضرورة عملهم في مشاريع اسثمارية صغيرة ومتوسطة بهدف إعدادهم وتأهيلهم 
ظرية رأس ن للحد من ظاهرة البطالة فإن تلك النتائج تتوافق مع المبادئ األساسية التي تقوم عليها ؛لسوق العمل

ة في وأهميتهما خاصة في الدول التي تشهد زيادة كبير  ،سثمار في عمليتي التعليم والتدريبال البشري وهما االالم
لى أن إالسكان الذين هم رأس المال البشري، وربما يعود السبب في ذلك من وجهة نظر المشاركين في الدراسة: 

ن االستثمار األمثل هو استثمارالتي تمتاز بارتفاع عدد السكان، و األردن من الدول النامية   قلة الموارد الطبيعية، وا 
رق وذلك من خالل التركيز على عملية التعلم والتعليم، والبحث في ط ،الموارد البشرية ورفع كفاءتها وصقل خبراتها

عرفي. وقد مواستراتيجيات التدريس بحيث تواكب التطور والتقدم التقني والتكنولوجي، واالستفادة أكثر من االقتصاد ال
هوا الذين أنهوا المرحلة الجامعية األولى وتوجسة هم من طلبة الدراسات العليا يعود أيضا إلى أن المشاركين في الدرا

ديهم. القوط والضعف لإلى سوق العمل، وظهرت إليهم حاجة سوق العمل من القوى العاملة المدربة، وتكشفت نقاط 
 ك.راؤهم واقتراحاتهم بناء على ذلفجاءت آ

وتقترح الباحثة إجراء العديد من الدراسات حول نظرية رأس المال البشري وكيفية االستفادة منها أكثر في 
 الحد من ظاهرة البطالة في األردن.

 التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة التي أسفرت عنها المقابالت فإنها توصي بما يلي:

 
  رات إلكسابهم المهارات والخب ؛طلبة الجامعات باألنشطة المنهجية والالمنهجيةالعمل على إشراك جميع

 التي تساعدهم على صقل شخصيتهم وتنمية مواهبهم.
 ستمرار لتأهيلهم لسق العمل.اعقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعات ب 
 .دارايا  ضرورة إعداد أعضاء هيئة التدريس أكاديميا وا 
  بالتطبيق الميداني والتقني وتحسين مخرجات التعليم.ربط المواد النظرية 
 .غلق التخصصات المشبعة في الجامعات األردنية والراكدة في سوق العمل 
 .تشجيع الشراكة المجتمعية مع الجامعات للحد من ظاهرة البطالة 
 لتشغيل الطلبة الخريجين والحد من ظاهرة البطالة وكبرى  متوسطة التشجيع على إنشاء مشاريع. 
 .التشجيع على استغالل األراضي الزراعية ودعم المنتجات المحلية 
 .تشجيع البحث العلمي للوقوف على أسباب مشكلة البطالة واقتراح الحلول المناسبة لها 
 وتحديد الحد األدنى لألجور لهم. العمل على الحد من األيدي العاملة الوافدة 

 المصادر والمراجع العربية:
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Abstract 
 

Vocabulary recognition is an essential part of foreign language proficiency; it is key to 

comprehension and expression. At the university level, vocabulary instruction is done either 

directly and explicitly in courses especially designed for vocabulary development, or indirectly 

and implicitly in courses designed for developing other language aspects. Reading-skills courses, 

where learning the new words encountered in the reading texts is an end-of-term objective, are 

an example. The researcher, an instructor of these courses, noticed that students save new words 

in their short-term memory (intending to pass their exams) but do not generally retain them in 

their long-term memory in spite of the various vocabulary exercises provided in their reading 

books. This study aimed to investigate the vocabulary teaching and learning strategies and to 

select those that may promote vocabulary retention in this educational context without disrupting 

the class time allocation. Drawing on research, the study lists 15 strategies, which all emphasize 

the importance of developing students’ interest and interaction in the process. The researcher 

highly recommends that reading instructors introduce students to a variety of vocabulary 

learning strategies. The researcher also recommends integrating technology into vocabulary 

instruction, i.e., allowing mobile phones in class in addition to making the most of the e-learning 

program, a systematic home online companion to every university course. 

 

Keywords: Vocabulary Repertoire, Teaching Strategies, Brain-based Strategies, ‘Evoc’ 

Strategies  

 صالملخّ 
تشكل حصيلة الطالب من المفردات جزءا أساسيا من إتقان اللغة األجنبية؛ فهي الطريق لفهم تلك اللغة والتعبير من خاللها.  وفي 
المرحلة الجامعية، تدرس المفردات إما بشكل مباشر في مقررات مصممة خصيصا لهذا الغرض، أو بشكل غير مباشر في مقررات 

للغوية األخرى. ومن األمثلة على ذلك مقررات مهارات القراءة والتي تهدف، إلى جانب تطوير مهارات أخرى تهدف لتطوير الجوانب ا
القراءة، إلى تعلم الطالب المفردات الجديدة التي تتضمنها النصوص. ولكن الملحوظ هو أن تلك المفردات يتم تعلمها وحفظها في 

وال يتم تخزينها في الذاكرة طويلة المدى بغرض استخدامها على المدى البعيد الذاكرة قصيرة المدى وبهدف اجتياز االختبارات فقط، 
لتدريس  البحث عن استراتيجياترغم توفر العديد من التمارين الهادفة إلى ذلك في كتب القراءة. لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى 

 السياق التعليمي دون أن يؤثر ذلك سلبا على الوقت المفردات من شأنها أن تعزز االحتفاظ بالمفردات على المدى البعيد في هذا
استراتيجية، تؤكد جميعها على أهمية تنمية اهتمام  15المخصص لتطوير مهارات القراءة. واستنادًا إلى البحوث، تدرج الدراسة 

يات تعلم المفردات ستراتيجالطالب وتفاعلهم في عملية تعلم المفردات. وتوصي الدراسة بضرورة تعريف الطلبة بمجموعة متنوعة من ا
إلى جانب دمج التكنولوجيا في عملية تعلمها وتعليمها، أي السماح باستخدام الهواتف المحمولة في غرفة الصف إضافة إلى مضاعفة 

 .االستفادة من برنامج التعلم اإللكتروني، وهو رفيق منزلي منهجي عبر اإلنترنت لكل مقرر من مقررات الجامعة
 

على  ات المبنية على التفكير، االستراتيجيات المبنيةيالتعليم، االستراتيج استراتيجياتمخزون المفردات، لة: الكلمات الدا
  .اإلنترنت
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Introduction 

 
 

Research has shown that vocabulary recognition is an essential part of foreign language 

proficiency. Apparently, Words are the very basic component of any foreign language skills of 

both comprehension and communication. Thus, recognition of vocabulary does not only 

enhance students’ listening and reading comprehension ability, but also facilitates their 

speaking and writing communication ability.  
 

Learning vocabulary goes beyond simply memorizing lists of words and their definitions or 

their native language equivalents. It involves a process that begins with encountering a word 

and ends when students can produce that word in speaking and in writing. Diamond and 

Gutlohn (2006) believe that “Rich and robust vocabulary instruction goes beyond definitional 

knowledge; it gets students actively engaged in using and thinking about word meanings and 

in creating relationships among words”. According to Oxford University Press, “Students need 

to be able to do so much more than reel off lists of vocabulary. They need to be able to 

manipulate the language so that it can support their communicative needs” (cited by My 

Dominican Login (https://www. dominicancaonline.com/classroom-management/5-tips-

improving-student-vocabulary).  This means that for a vocabulary item to sink in the students’ 

vocabulary repertoire, a combination of teaching learning techniques (i.e. reading the item in 

context, using the dictionary, memorizing,  using the word in context in addition to some online 

activities) must be followed.  
 

Reading is one of the most effective ways to learn vocabulary and “research indicates that 

students with well-developed vocabulary learn many more words indirectly through reading 

than from instruction” (Cunningham & Stanovich, 2001; Nagy & Herman, 1985 cited by 

Dalton & Grisham, 2011). Kamil and Hiebert (2005) believe that “vocabulary instruction 

should make sense in the context of the reading lesson” and that words that are related to the 

content or the theme of reading text “have instructional potential”. All university reading 

courses study plans highlight the importance of giving students the opportunity to understand 

and use the words they encounter in their reading texts in conjunction with practicing successful 

critical reading of those texts.. Strategies that may help to achieve that objective can “include 

actively searching for new words during reading and then reflecting on what was learned after 

reading” (https://www.dominicancaonline.com/classroom-management/5-tips-improving-

student-vocabulary) in the follow-up stage.  
 

Based on both general and personal observation in the field of university instruction, it can be  

concluded that technology has proved to be extremely beneficial in extending students’ 

learning opportunities beyond the classroom environment. The academic-related applications 

and programs, in addition to the web-based tools, can greatly enhance students’ learning both 

inside and outside the classroom. Thus, both teachers and students of foreign languages may 

greatly benefit from the use of these tools and devices in their teaching-learning activities. 

Vocabulary building is one area where digital tools and internet resources are readily available 

for the use of capturing students’ interest in vocabulary learning by providing them with 

contexts in which they can easily learn words and usefully manipulate them in fulfilling their 

communicative needs. Yafei & Osman (2016) say: “Mobile learning has been found to enhance 

the learning and retention of L2 vocabulary. This is due to the features of mobile devices that 

can allow learners to easily access learning materials at any time and place, overcoming many 

problems such as the limited language practice and the lack of language exposure.”  
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Statement of the Problem 
 

The researcher, a university English language instructor has noticed that students struggle to 

find the appropriate vocabulary items when trying to speak or write in English, which reflects 

an insufficient vocabulary repertoire. The researcher assumes that, in addition to the explicit 

vocabulary-instruction classes, reading teachers can make the most of their intensive reading 

classes to help students expand their vocabulary repertoire by making them actively interested 

in the words they encounter in their reading texts as a natural component of language learning.  

 
 

Research Objective 
 

This study intends to highlight some of the strategies that reading teachers can use to develop 

students' interest in words in an attempt to evoke the potential for vocabulary learning and 

retention when technology (e.g. mobile phones and E-learning) is part of the instruction mix. 

“Since students encounter so many unfamiliar words in their reading, any help provided by 

such strategies can be useful (Diamond and Gutlohn, 2006).  

 
 

Literature Review 
 

Cunningham & Stanovich (2001), as cited by Dalton & Grisham (2011), believe that “direct 

vocabulary instruction is essential, but research indicates that students with well-developed 

vocabulary learn many more words indirectly through reading than from instruction”. Research 

studies have also consistently proven the high correlation between vocabulary and reading 

comprehension (Pearson et al, 2007). These findings support the basic assumption of this study 

about the importance of vocabulary instruction in the reading class.  According to Dalton & 

Grisham (2011), although many books and articles about teaching vocabulary are available, 

research on vocabulary instruction is “enjoying renewed attention”.  
 

Research indicates that students will not need to use every word they learn; some words will 

just need to be recognized. Students’ mastery of vocabulary is usually assessed in terms of two 

levels of vocabulary knowledge: the receptive level and the productive level. Receptive 

knowledge refers to words that learners can recognize and understand and for which they can 

assign meanings when encountered in a text, while productive knowledge relates to words 

learners do not only understand, but also correctly pronounce and frequently use in speaking 

and writing (Asiyah, 2017) (Kamil and Hiebert, 2005). Thus, being aware of what students 

need to know about an item and, hence, “selecting what to teach, based on frequency and 

usefulness to the needs of your particular students” is very essential as it will definitely affect 

our ways of presenting that item (https://www.teachingenglish.org.uk/article/presenting-

vocabulary). 
 

The technological revolution is here, and today’s students are no longer the people who the 

paper-based dictionaries were designed for. In addition, more and more educational institutions 

are moving toward using electronic devices that offer portability and ease of use in the 

classroom such as netbooks, iPads, and cell phones. This is having a profound effect on the 

ways in which our students learn. Wylie (2012), a certified educator and author of The 

Education Technology Blog, believes that students “are more engaged in learning when using 

the latest technological gadgets, because it is what they are most used to interacting with. Our 

students do not just want mobile learning, they need it.” Qun Wu (2014) conducted a research 

to explore the effectiveness of using smartphones in learning English vocabulary. The research 

revealed that the students who were using smartphones in the experimental group outperformed 

http://www.teachingenglish.org.uk/article/presenting-vocabulary
http://www.teachingenglish.org.uk/article/presenting-vocabulary
http://www.educationtechnologyblog.com/
http://www.educationtechnologyblog.com/
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those in the control group significantly. According to Segaran et al (2013), the overall outcome 

of mobile-assisted language learning (MALL) is English Pronunciation and Vocabulary 

Enrichment for Non-native Speakers. 
 

Kruse (2017b), who believes that retention is “the ultimate goal of vocabulary instruction”, 

places a lot of emphasis on the teacher’s role in the process of learning and the retention of new 

vocabulary items. She suggests that teachers should vary their teaching activities and styles, 

“which includes adding variety through learning styles and critical thinking levels,” when 

addressing different types of learners, She explores some brain-based “creative avenues that 

teachers can incorporate into their curriculums.” These strategies are engaging; they help 

students to do the thinking and put them in charge of what they are doing. 
 

Sanusi (2009) citing (Nagy and Anderson, 1985) lists three views about the relationship 

between vocabulary instruction and reading comprehension: the first suggests that direct 

instruction is not fruitful in vocabulary development, whereas the second suggests that direct 

instruction in specific words is extremely beneficial. The third view states that vocabulary 

development can be enhanced if students learn to relate the new concepts to the concepts 

existing in their background knowledge.  
 

In short, vocabulary instruction in the reading class, directly or indirectly done, is essential 

since it does not only enhance comprehension of the reading text, but is also an integral part of 

the students’ overall language development, which aims to enable these students both to 

understand the meaning of words in context and to use words to communicate with others.  

 

Some Vocabulary Teaching Strategies for the Reading Classroom 
 

Frost (2019), in his article about presenting vocabulary, highlights what learners need to know 

about an item: meaning, form (part of speech: noun, verb, adjective, adverb), pronunciation, 

spelling, any unpredictable grammatical pattern (e.g. irregular, uncountable), connotations of 

meaning (positive or negative) , collocations, register (formal, informal, colloquial, written, 

etc.), synonyms & antonyms, and analysis of word parts (roots, prefixes & suffixes).  He also 

points out “which of these areas you choose to highlight will depend on the item you are 

teaching and the level of your students” (www.teachingenglish.org.uk/article/ presenting-

vocabulary). 
 

Looking up the dictionary definition or the translation equivalent of an unfamiliar word is a 

common practice among EFL learners. Diamond and Gutlohn (2006) state “Dictionary use 

teaches students about multiple word meanings, as well as the importance of choosing the 

appropriate definition to fit the particular context”. Furthermore, some reading books (e.g. 

Hartmann & Kirn, 2007) provide students with vocabulary exercises that require looking up 

the correct definition of the word from a dictionary entry in addition to the other parts of speech 

related to that word.  
 

Using the surrounding contextual clues (i.e. words, phrases, and definitions) to figure out the 

meaning of an unfamiliar word students come across in the reading text is another common 

practice usually emphasized in research (Diamond & Gutlohn, 2006) as well as in reading 

books (Hartmann & Kirn, 2007). Diamond & Gutlohn (2006), who define contextual analysis 

as “inferring the meaning of an unfamiliar word by scrutinizing the text surrounding it”, 

recommend teaching “five types of context clues: definition, synonym, antonym, example, and 

general to enhance contextual analysis instruction in any reading program”. 
 

However, adding other techniques can help keep the vocabulary learning process fresh and 

engaging.  The technique to be chosen depends on the item to be presented, and a combination 

https://www.readingandwritinghaven.com/author/mjkruse/
http://www.teachingenglish.org.uk/article/%20presenting-vocabulary
http://www.teachingenglish.org.uk/article/%20presenting-vocabulary
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of techniques can be both helpful and memorable. Following are some brain-based techniques 

to teach vocabulary that will probably increase students’ interest in the learning and the 

retention of the words they encounter in their reading texts:  
 

1. Have a Section of your Board for the items that come up while teaching reading. “Use 

different colours for the word / the phonemics / the prepositions/ the part of speech” 

(https://www.teachingenglish.org.uk/article/presenting-vocabulary) 
 

2. Put Students in Charge: students select a word from their list and then use that word 

in sentences taking into consideration the word’s part of speech, definitions, synonyms 

and antonyms, and its connotations if any (Kruse, 2017a).  
 

3. Take a systematic approach to vocabulary practice: for the words to sink into their 

long-term memory, students should be encouraged to learn new vocabulary on daily 

basis, but in short spurts, i.e.15 minutes of focused practice. “Hours a day – too much 

at one time — means most of it will be lost in the long term” (dominicancaonline.com/ 

classroom-management/5-tips-improving-student-vocabulary/).  
 

4. Word of the Day: Teachers who want to encourage students to use their new 

vocabulary can choose one word as the word of the day. Teachers can remind students 

of the word’s definition and let students use it (The Room 241 Team, 2013).  
 

5. Word Parts: Morphology (derivation & Compounding): students learn to derive 

other parts of speech of the word correctly through practice or by studying the rules of 

how to form nouns, adjectives, adverbs, using roots, prefixes and suffixes (Kustaryo, 

1988 cited in Sanusi, 2009). For example, the teacher asks students to form other 

derivatives of ‘migrate’ (migration, migrant, immigration, immigrant, migrating, 

and migratory). Another example is having students brainstorm all the words or phrases 

related to ‘play’ (player, playful, playpen, ballplayer, and playing field). Students then 

discuss the meaning of each word and its relation to the root 

(readingrockets.org/teaching/reading101-course/modules/vocabulary/vocabulary-

practice). 
 

6. Word Pairs: Give students words in pairs and have them think about how the words 

are related. They evaluate if the words are the same, opposite, go together, or are 

unrelated (ReadingWise team, 2017). Here is an example:  (students - learners: same), 

(humid - dry: opposite), (bread - cheese: go together), (casual - individual: unrelated).  
 

7. Bumper Words: When you put the words into groups (of 3 to 5 is best), all of the 

words should relate except for one. Students figure out which word is not related, and 

they bump it (cross it out or move it to the next word group in a chain effect) (Kruse, 

2017b). For example, the word undergraduates is the word to be crossed out in the 

following group: (teachers, instructors, undergraduates, professors). 
 

8. Eye Spy: this is a pre-reading activity in which students are asked to find unfamiliar 

words in the text, or they are given a list of words to search for in the text (Gemert, 

2017).  
 

9. Word Detective: Cox (2019) states that teachers who want to increase students’ 

vocabulary should encourage them to read because “wide reading is the main pathway 

for word acquisition”. This activity, she believes, enables students to see words in 

different contexts, and therefore, deepens their knowledge. It starts with the teacher 

giving students a list of keywords to look for in the reading text. Students write each 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/presenting-vocabulary
https://dominicancaonline.com/classroom-management/5-tips-improving-student-vocabulary/
https://dominicancaonline.com/classroom-management/5-tips-improving-student-vocabulary/
http://www.readingrockets.org/teaching/reading101-
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target word and its sentence on a notebook. At the end of each reading unit, the teacher 

discusses students’ notes with them (Cox, 2019).  
 

10. Semantic Mapping and Word Association: students associate the terms with the topic 

taught “making an arrangement of words into a graphic organizer which has a key 

concept at the centre or at the top, and related words and concepts linked with the key 

concept by means of lines of arrow” (Oxford, 1994 cited in Sanusi, 2009). Students 

circle any words on their vocabulary list, they choose one word they want to study more 

intentionally, and then think of words that come to mind when they see that word. A 

list is created of all of the words that come to mind, and then those words are categorized 

and the semantic map assignment introduced. Sematic mapping can be used as a pre-

reading activity to introduce key words, or as a post-reading activity to enhance 

understanding by adding new concepts to the map (Kruse, 2017b). For example, if the 

word ‘transportation’ is chosen, the following is a good semantic map:  

                             

 
 

https://www.bing.com/images/search?q=examples+semantic+map+of+transportation 
 

11. Brainstorming and Word Association: students associate new words with words they 

already know well. One method of associating vocabulary words with familiar words 

is to brainstorm with students. The teacher explains the new word and its definition, 

writes the word on the board and asks students to say words that go along with that 

word. For example, if the word is “mare,” students might say “horse,” “barn” and “hay”. 

By writing the words down together, the teacher creates a visual reference for students, 

which will help them with long-term retention (The Room 241 Team, 2013).  
 

12. Embedding Vocabulary in Writing: students incorporate all their vocabulary words 

correctly into a text (a summary or an answer to a critical question related to the topic 

of the reading passage), students get the opportunity to learn proper spelling and 

definitions, and how to use the words in context (The Room 241 Team, 2013).  
 

13. eVoc Strategy: using smart phones in the classroom is an “interactive type of 

technology-based learning in which learners are actively involved in interesting and 

useful learning activities by interacting and collaborating via a mobile device like a cell 

phone or a personal digital assistant” (Soleimania et al, 2014). Mobile phones, which 

are portable and immediate mini-computers and which are almost all the time switched 

on, are useful online word reference tools that allow students to learn anytime and 

anywhere they prefer.  Dalton &  Grisham (2011) define an eVoc strategy as “an 

electronic or technology-based strategy that teachers can use to develop students' 

vocabulary learning and interest in words”. One eVoc strategy, they suggest, is taking 

advantage of “online word reference tools” such as online dictionaries and thesauri, 

which are free mobile-phone applications, to improve reading comprehension. In 

https://www.teachhub.com/post-reading-teaching-strategies
https://www.bing.com/images/search?q=examples+semantic+map+of+transportation
https://www.readingrockets.org/articles/by-author/60327
https://www.readingrockets.org/articles/by-author/60586
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=I0MzWy/8&id=573CD5DF1BA361AE622BE3B35CFE042F7122BD06&thid=OIP.I0MzWy_8JRBDOFYGDs6oAAHaFj&mediaurl=http://mavoigt.weebly.com/uploads/3/7/0/0/37001781/252049374.gif&exph=300&expw=400&q=examples+semantic+map+of+transportation&simid=607992194854224428&ck=EB5AA069DFAA9B2E76600C8C5FD1A45A&selectedIndex=0&qpvt=examples+semantic+map+of+transportation&FORM=IRPRST
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addition, research has shown that these mobile applications are also helpful in 

improving the pronunciation skills of English among non-native speakers (Segaran et 

al, 2013). However, it is worth mentioning that although students, who are always on 

the move, should be allowed to use technology in the classroom, teachers need to 

sparingly allow it in their classes because technology can never replace a good 

competent teacher. In that direction, Lynch (2015) points out that “Competent, engaged 

teachers are more necessary than ever in the Information Age, and balancing mobile 

educational advantages with healthy teaching interaction is the key to maximizing the 

worth of both”. 
 

14. Providing choice assignments: According to Kruse (2017a) student-directed 

homework assignments increase chances of “investing students in the learning process 

as well as in the end-result”. She believes that students must be given the opportunity 

to select the words that “will work best for them”, the ones “they feel least familiar 

with”, or those” they feel they need to practice the most”. Students also choose how to 

review them; they might choose to use them in example sentences or in a writing 

assignment, or they might use a graphic organizer that prompts them to think about 

analogies, roots, and derivatives of the words. They might even choose to teach the 

words to their friends, parents or siblings.   
 

15. Making Assessments Meaningful: Kruse (2017a) states that vocabulary quizzes and 

tests should be “authentic to how we expect students to use the words in life, should 

reflect the way we teach vocabulary and practice the words in class, should not be easy 

to pass for students who have given little to no thought to the words.”   
 

 

 

Conclusions 
 

The above discussion indicates that the development of EFL students’ vocabulary is especially 

important in the reading class and that new words can be learnt indirectly and implicitly from 

reading texts as well as from direct and explicit instruction. Thus, students’ awareness of the 

different strategies they can employ in learning new encountered in reading texts is critical as 

it helps them to choose the strategies most appealing to them.  
 

As is evident in the discussion, adding variety through learning styles and thinking levels is 

likely critical in the educational settings. Thus, new practices and innovative instructional 

strategies need to be implemented “intentionally and strategically for groups of students who 

are consistently failing to attain the high literacy levels required for full participation in the 

digital age” (Kamil & Hiebert, 2005).  
 

Students’ active involvement in the learning process is also important. Students must be 

responsible not only for what they learn, but also for how they want to learn it. If students are 

engaged in the learning process, the chances for vocabulary retention are greater.  

 
Recommendations 
 

Based on the above discussion, the following recommendations are relevant:  

 Poor vocabulary is a serious problem in the reading classroom as it decreases chances 

of comprehending texts. Therefore, instruction in specific unfamiliar words is essential 

to enhance comprehension of texts containing those words. 
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 EFL teachers are advised to vary their vocabulary teaching strategies to keep students 

actively interested in expanding their vocabulary repertoire. 
 

 It is highly recommended that EFL students know what is expected of them in a 

vocabulary task to help them learn it rapidly. It is equally important that they become 

aware of the various strategies to learn vocabulary, so they can decide on the most 

appealing to them and on the most effective for their vocabulary growth.  
 

 Teachers generally agree that passive learning is not an effective strategy. Learning 

vocabulary entails active engagement in the learning tasks; students should be actively 

involved in the teaching learning process. 
 

 Students must be encouraged to take more responsibility for their own vocabulary 

learning and retention; they must be given the power to decide which words they need 

to practice the most and how to practice them. 
 

 Students must learn how to use dictionaries, glossaries, and thesauri (the paper-based 

and the online ones) to look up the meaning of a word. The most helpful dictionaries 

include example sentences of the word used in context. 
 

 For better vocabulary retention, EFL students should be encouraged to practice the 

vocabulary extensively in their daily communication in both written and spoken 

language.  
 

 Students need to learn new words in context by reading. The more texts they read, the 

more vocabulary items they will learn. Teachers should encourage students to read 

choosing what interests them. This increased exposure will help the vocabulary to sink 

into the students’ long-term memory. 
 

 Mobile and computer technology can be effective tools to use in vocabulary teaching 

and learning. Today’s students like to go digital; they love to interact with word 

meanings in digital contexts. Teachers are also highly recommended to go digital and 

integrate technology into vocabulary instruction and, hence, improve their students’ 

vocabulary and reading comprehension. 
 

 The E-learning program is a great transition from working in the classroom to working 

at home easily, as long as students have access to a phone or computer. This e-learning 

program allows teachers to send homework assignments or vocabulary and reading test 

questions to students, and then ask for responses. This saves class time and improves 

students’ personal and organizational skills. 
 

 Vocabulary quizzes and tests in general, and those that are part of the reading courses 

assessment in particular, must be challenging, authentic and varied. The questions must 

reflect real life contexts, and shouldn’t all be multiple choice, for example, with 

alternatives that are too easy to choose from.  
 

 It is highly recommended that students in the reading courses be given- as a homework 

assignment- one or two critical-thinking questions relating to the topic discussed in the 

reading passage. Each student prepares an answer giving his opinion or talking about 

his personal experience using some of the words learnt in the unit. Each student then 

presents his answer in class. Teachers can reward students by giving them bonus marks, 

which will maintain a high level of interest and interaction.  

 

https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/vocabulary
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