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الملخص:
يتميز الخط العربي بتشكالت فنية متعددة تتطلب ثقافية نقدية وتذوقيه للوصول إلى جمالياته التعبيرية ،وما يتضمنه من قيم
فنية ومضامين فكرية وثقافية ،وعلى وجه الخصوص اإلبداع التشكيلي للحركة الحروفية في الفن السعودي المعاصر .حيث
لم يتمكن عدد كبير من متلقين هذا الفن من الوصول لمضامين هذا الفن ،لما يتطلب ذلك من تحليل نقدي منظم .وعليه هدفت
الدراسة الحالية إلى ابراز القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصر ،وتحديد أسس التحليل
النقدي لقراءة الناقد فرانك سيبلي؛ لتحليل القيم الجمالية والتشكيلية للخط العربي .حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي؛ لدراسة جماليات الخط العربي وما يحمله من قيم فنية وجمالية وتشكيلية ،والكشف عن دور الفنان السعودي
المعاصر في إبراز جمالية الخط العربي من خالل تطبيق قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية.
واستخدمت الدراسة عينة قصدية لمختاره من أعمال الفنانين التشكيلين المعاصرين في المملكة لدراسة القيم الجمالية
والتشكيلية للحرف العربي في أعمالهم .وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها ،ساهم الفنان السعودي المعاصر في إبراز
القيم الجمالية للخط العربي وعالقاته التشكيلية والجمالية ،وتعدد األساليب الحروفية وتنوعها لدى الفنانين السعوديين ما بين
األسلوب الكتابي الخالص وبين المدمج باألشكال واأللوان مع التقارب الكبير في األساليب التقنية ،إمكانية االستفادة من
قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة.
الكلمات المفتاحية :تربية فنية ،فن تشكيلي ،نقد وتذوق فني ،الحروفية ،فن معاصر.
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The aesthetic values of Arabic calligraphy in the works of contemporary Saudi artists
according to the reading of Frank Sibley

Abstract:
Arabic calligraphy is characterized by multiple artistic formations that require cultural criticism
and taste to reach its expressive aesthetics, and what it contains of artistic values, and in particular
creativity of the calligraphy movement in contemporary Saudi art. A large number of recipients of
this art have not been able to access the contents of this art. Accordingly, the current study aimed
to highlight the aesthetic values of Arabic calligraphy as a formative element in contemporary
Saudi art, and to identify the foundations of critical analysis for reading critic Frank Sibley to
analyze the aesthetic values of Arabic calligraphy. The study followed the descriptive analytical
approach. To study the aesthetics of Arabic calligraphy and its artistic, and the aesthetics of Arabic
calligraphy through the application of the reading of the philosopher Sibley. The study used an
intentional sample of artist's work in the Kingdom to study the aesthetic values of the calligraphy.
The study reached a number of results, including, the contemporary Saudi artist contributed to
aesthetic values of Arabic calligraphy and aesthetic relations, and the multiplicity and diversity of
letteristic styles and among between the pure written style combined with shapes and colors with
great convergence in technical methods.

Keywords: Art education, Fine art, Criticism and artistic appreciation, Literalism, Contemporary
art.

: المقدمة.1
 ومن خالله يتولد الشعور بالمتعة، فهو عنصر فعال يؤثر في نفس الفرد،يُعد الجمال صفة أساسية في مختلف مجاالت الحياة
 ويتشكل الجمال في الفنون من خالل العناصر التشكيلة المكونة لها ومن هذه العناصر الحرف العربي؛ الذي يستمد قيمة.والسعادة
 وصافيات الحكم فاكتسب الخط ما يمكن أن نسميه، ومأثور القول،وكيانه الجمالي من تلك القدسية التي أحاطت بآيات الذكر الحكيم
 فشكلت حروفه وما تحمله من المعاني تجليات جمالية اثرت النص المكتوب بالمنطق الجمالي (عبد،جالل المعنى وجمال المبنى
 النطوائها على عبقرية فذة ال حدود، فالحروف العربية غنية بجماليات ومعطيات الفنية تلهم الفنانين في إبداعاتهم.)1026 ،هللا
. حيث استخدمت الحروف في العديد من االعمال الفنية عبر التاريخ وصولنا لوقتنا الحاضر. والشكل،لها من حيث المضمون
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ومع التحول الفكري والفني المعاصر وصوالا إلى ما بعد األلفية يشهد مجال الفن السعودي المعاصر تغيراا واضحا ا السيما
بظهور العديد من المفاهيم الغير تقليدية في الموضوع واألسلوب واألدوات .ومع تزايد الحراك الفني في المملكة العربية السعودية
في األلفية الجديدة ،واالندماج الحضاري بين شعوب وثقافات العالم .تألق عدد من الفنانين السعوديين بأعمال ذات تمثل مفهوم
المعاصرة ،مبدعين أعمال فنية تعتمد وظف بها الحرف العرب والتصوير الضوئي والتجهيز في الفراغ ،موظفين ثقافتهم الفنية
المتأصلة في عقيدتهم ولغتهم في نماذج فنية مثلت مفاهيم الفكر الجمالي في الحضارة اإلسالمية (السنان.)1022،
ومن الجدير بالذكر أن لهذا النوع من االبداع التشكيلي يتطلب ثقافية نقدية وتذوقيه للوصول إلى جمالياته التعبيرية وما تتضمنه
من مضامين فكرية وثقافية وهذا ما أكده الثقفي ( )1006في قوله إن األعمال التشكيلية المعاصرة تحتاج الى فهم للرموز
والمضامين المتصفة بها ،بغية الوصول إلى معرفة اسرارها ،ومن ثم تذوقها وتقديرها .وهذا يؤكد دور التحليل النقدي وما له من
دور فعال في إيصال مضامين االعمال الفنية للمتلقين على اختالف مستوياتهم الفنية ،ولذلك فإن الدراسات التحليلية والنقدية تساهم
في إثراء الثقافة الفنية وتطور الذائقة الفنية للمجتمع.
ومن خالل البحث واالطالع على العديد من األبحاث العربية في مجال التحليل النقدي ،الحظت الباحثتين وجود نقص في
االستناد الى القراءات النقدية المعاصرة في تحليل األعمال الفنية ومعرفة األسس العلمية لتطبيقها باإلضافة لعدم وجود استراتيجية
معينه تناسب تحليل مختلف األعمال التصويرية .لذلك تهتم هذه الدراسة في االستفادة من القراءات النقدية للفالسفة المعاصرين
بطريقة جديدة وتطبيقها من قبل المتخصص في مجال النقد والتذوق الفني على مختلف األعمال الفنية وذلك باالستناد الى قراءة
الفيلسوف فرانك نويل سيبلي .كما سعت الدراسة إلى الوصول للمقومات الجمالية والتشكيلية للحرف العربي كعنصر في الفن
التشكيلي السعودي المعاصر.
وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
 ما القيم الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وفق قراءة فرانك سيبلي؟ويتفرع من السؤال الرئيسي عدد من األسئلة الفرعية:
 -2ما القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي لدى الفنان السعودي المعاصر؟
 -1ما أسس التحليل النقدي قراءة الناقد فرانك سيبلي؟
 -3ما إمكانية تطبيق قراءة فرانك سيبلي على أعمال الفنان السعودي المعاصر إلبراز القيم الجمالية

والتشكيلية؟

 .1.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -2دراسة القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصر.
 - 1تحديد أسس التحليل النقدي قراءة الناقد فرانك سيبلي.
-3ابراز القيم الجمالية والتشكيلية للخط العربي باالستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية.
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 .2.1أهمية الدراسة:
اوالً :األهمية النظرية:
تكمن أهمية الدراسة في التعرف على القيم الجمالية للخط العربي بكونها مصدر من مصادر الرؤية الفنية ،وايضاح العالقات
التشكيلية التي يضيفها الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن السعودي المعاصر .وكذلك التعرف على فلسفة الناقد فرانك
سبيلي ومفهومه للتحليل النقدي الذي تبناه.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
تكمن األهمية التطبيقية لدراسة في تحليلية القيم الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وفق قراءة
الفيلسوف فرنك نويل سيبلي.

 .3.1حدود الدراسة:
 -1الحدود الموضوعية :القيم الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين.
 -2الحدود المكانية :االعمال الفينه للفن السعودي المعاصر المعروضة في معارض المملكة العربية السعودية.
 -3الحدود الزمنية :االعمال الفني ذات التشكيالت الخطة من عام  1021الى عام .1010

 .4.1منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .من خالل دراسة جماليات الخط العربي وما يحمله من قيم فنية وجمالية وتشكيلية الكشف
عن دور الفنان السعودي المعاصر في إبراز جمالية الخط العربي .واالستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل
األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة .وتحليل نماذج من االعمال الفنية التشكيلية السعودية في االتجاه الحروفي وفق قراءة
نقدية للفيلسوف فرانك نويل سيبلي.

 .5.1مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في األعمال الفنية للفنانين التشكيلين المعاصرين في المملكة العربية السعودية.

 .6.1عينة الدراسة:
استخدمت الدراسة عينة قصدية لمختاره من أعمال الفنانين التشكيلين المعاصرين في المملكة العربية السعودية لدراسة
القيم الجمالية والتشكيلية للحروفية العربية.
أسباب اختيار العينة:
 وجود تشكيالت فنية تبرز القيم الجمالية في االعمال الفنية.
 سهولة الوصول على عينة الدراسة وتوفرها في الشبكة العنكبوتية وإتاحة استخدامها وفق شروط الحقوق الملكية
الفكرية.
 وضوح العناصر التشكيلة وتنوع موضوعاتها التعبيرية لتحقيق هدف الدراسة.
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 .7.1مصطلحات الدراسة:
 القيم ((Value التعريف اإلجرائي :هي المعيار الذي يقيس به اإلنسان ما يصادفه من أشياء ،ويزن به حقيقته ومشاعرة ورغباته واهتماماتهوحاجاته وافعاله ،ولها دورها في التعبير عن تقديره للحقيقة في ضوء هذه األشياء ذاتها (عامر وآخرون)1010،6،
 الجمالية(Aesthetic) : التعريف اإلجرائي :القيم الجمالية هي خبرة الفنان وتجاربه وأبحاثه ونظرياته في الكشف بين العالقات الجمالية بين العناصرالفنية من خط وشكل ومساحة وملمس واللون والكتلة والفراغ وتوظيفها بشكل فني.
 الخط العربي )(Calligraphy التعريف االجرائي :هو فن تشكيلي له عناصره ومقوماته الخاصة به ،حيث يمكن أن تتم به اللوحة كتابة وتكوينا ا (شكال ومضموناا) ،كما يمكن أن تكون الكتابة جزءاا من اللوحة  ،التشكيلية  ،أو أن تكون الحروف في لوحة ما عناصر ال تتعلق بالمضمون ،أي أن
الحروف قد تكون أشكاالا وهياكل متممة للوحة فقط  ،وفي هذا المجال كما تعددت األساليب التي تناولت الخط العربي في الفن
التشكيلي ،وقديما ا كان الفن العربي مقتصراا على تنويعات الخط والزخرفة ،ثم بدأت تدخل الرسوم المنمنمة التي تحتوي على
مخلوقات حية وبشرية في الكتب المختلفة ،على سبيل الشرح والتوضيح ،أو لوحات مرافقة للقصص والمقامات ،وقد خلفت لنا
العصور القديمة آالفا ا من اللوحات الفنية ،القائمة كليا ا على الكتابة والزخرفة العربية.
 الفن التشكيلي المعاصر )(Saudi Contemporary Artالتعريف االجرائي :الفن المعاصر هو شكل من أشكال التجديد والتحديث الشامل للمفاهيم الفنية وطرق التعبير عنها ،ابتداء من
نظرة الفنان للمجتمع والفن ،ونظرة المجتمع للفن أيضاا ،كردة فعل نتجت عن التطور الذي أنشأته الثورة الصناعية ،فكان ال بد
للفن من نقلة نوعية ،فالفن المعاصر هو ما يمكن تسميته بفن اليوم ،أي أنه آخر ما توصلت له المدارس الفنية من نظم وأنماط.

 .2الدراسات السابقة:
 دراسة بعنوان " الحروفية ما بين الخط العربي والتشكيل" (سليماني وآخرون)2012،حيث تناول الباحث في هذه الدراسة دراسة الحرف العربي أحد العناصر الغنية باإلمكانيات التشكيلية التي يمكن توظيفها من خالل
المدرسة الحروفية وذلك بهدف ابتكار أعمال فنية معاصرة معتمدة على العالقات بين الحروف العربية حيث تناول الباحث في
هذه الدراسة وضع خطة ابتكاري ة علمية تساعد على إخراج نماذج تصميمية تشكيلية جديدة من الحرف العربي في مجال إعداد
برامج الكمبيوتر الفنية التي تخدم تخصصات عديدة فنية تصميمية للوصول ألشكال مبتكرة من الخط العربي من خالل الكتابة أو
التشكيل الفني الحر للخط .
 دراسة بعنوان " استخدام التقنية في تدريس مهارات الخط العربي " (العويضي )2020،تناولت الدراسة شرح النظرية الجمالية للخط العربي في الفن اإلسالمي ،وذلك من خالل اكتشاف اآلراء الجمالية للخط العربي
في الفكر اإلسالمي والتعرف على العالقات الجمالية لتشكيالت الخط العربي وماهي األراء الجمالية في الخط العربي؟
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وماهي اشكال الخط العربي؟ كيف يعد الهط العربي جزاء من الثقافة اإلسالمية؟ كما تناولت أنواع الخط العربي وكيف يختلف
الخط العربي من دوله لدوله .وكيف تؤثر ثقافات الشعوب على الخط من حيث أن لكل بلد خصائصه المميزة.
 دراسة بعنوان " استلهام تصميمات طباعة رقمية من القيم الجمالية للفن التشكيلي السعودي وتوظيفها في تصميم األزياءعلى نموذج القياس (الغامدي )2019،
تناولت الدراسة دراسة ألهم المؤثرات والمنطلقات اإلبداعية التي أستلهم منها الفنان التشكيلي السعودي القيم الجمالية والفنية في
أعماله التشكي لية مع إمكانية دمج التكنلوجيا الحديثة واالستفادة منها كوسيط تقني في استلهام تصميمات طباعية حديثة تتسم بالجمال
وتحقق األصالة .باإلضافة الى تحليل لنماذج من أعمال الفنانين السعوديين والتي تتناسب مع مجال الطباعة الرقمية على األزياء
والعمل على إيجاد مداخل فنية حديثة لعمل تصميمات مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي.
دراسة بعنوان "استحداث استراتيجية جديدة للقراءة البصرية لألعمال التصويرية"(عفيف)2020،
يتناول الباحث في هذه استحداث استراتيجية جديدة لقراءة األعمال التصويرية ،وكيفية تطبيقها من قبل المتخصص في مجال
الفنون في مختلف األعمال التصويرية ويهدف البحث الى التأكيد على أهمية القراءة البصرية وتفعيل دورها في التذوق والنقد
الفني لدى المتخصصين وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي لمجموعة من االعمال التصويرية تثري مجال الفن بصفه
عامه والتصوير خاصة لمجموعه من االعمال الثابتة والمتحركة واجراء استبيان مفتوح قبلي وبعدي لقياس مدى فعالية
االستراتيجية في قراءاه األعمال التصويرية.
 التعقيب على الدراسات السابقة:اتفقت الدراسات السابقة مع موضوع الدراسة الحالي ،في توضيح مكانة الخط العربي بين الفنون المختلفة .والدور الفني والجمالي
للخط العربي في التنوع والثراء في المتغيرات الشكلية .ودراسة اهمية الكشف عن القيم الجمالية للخط العربي والتي تميزه عن
كل خطوط العالم ،والعودة اليها من خالل الطرق التقليدية ،كمنطلق ابداعي .والتعرف على تصنيفات الكتابات النقدية في الصحف
السعودية .والتعرف على اهم نظريات النقد الفني وانواعه وخطواته ومفاهيمه المعاصرة وبالتالي وضع معيار لتحليل عينه من
مقاالت النقد الفني للتعرف على التوجهات النقدية الحديثة والطرق المعاصرة في النقد الفني التي يتبعها الناقد في الفنون التشكيلية.
وتفيد الدراسة الحاليه في االستفادة من آليات قراءة الصورة في الفنون التشكيلية وفوائدها ومستوياتها.

 .3اإلطار النظري:
المحور األول :مميزات الخط العربي كعنصر جمالي
يعتبر الخط العربي فنا ا تاريخي ومعاصر ،التصاله باللغة والتواصل حيث تواكب ظهوره تطورا مستمراا وتنوعا ا تشكيالا مما
خلق له جانبا جماليا مهماا ،وبالرغم من كونه سبب ظهوره وظيفيا في بادئ االمر إال أن هذا لم يؤثر على الخصوصية الجمالية
التي يتميز بها والتي جعلته يحمل قيما تعبيرية وجمالية مكثفة ،مما سمح ألن يتخذ له منهجا ا جماليا ا متنوعا ا أتصل بعدد كبير من
الفنون األخرى منها العمارة وفن الكتاب والزخارف،
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فنجد اليوم الكثير من الخطاطين يكتبون لوحات خطية لذاتها محتكمين إلى قواعد صارمة وتقنيات مدروسة في إخراج أعمالهم
مع وجود تجديد مستمر لدى الخطاطين على مستوى العالم مما خلق مساحات ابداعية مهمة جعلت الكثير يحاول الدخول بالخط
العربي مجال التشكيل ،وإظهار فن الخط كأفق جمالي يمكن العمل عليه في منظومة الفكر المعاصر اليوم .ومن هذا المنطلق نجد
أن الفنان السعودي أبدع في االتجاه الحروفي الذي يمثل التشكيل التعبيري للخط العربي الذي القى انتشاراا كبيراا في العالم بشكل
عام والعالم العربي بشكل خاص (سليماني .)1022،
ويؤكد على ذلك عفيف البهنسي ( )2121في كتابه (جمالية الفن العربي) بقوله إن الخط الجميل يوازي أهميت التجويد في
القرآن الكريم ،وأخذ مكانه كفن رفيع مرتبط مباشرة بالثقافة العربية ،وبالعقيدة اإلسالمية ،على أن الحرف العربي مرتبط بالكلمة
العربية ذات الصفة العضوية ،كما أكد على وجود صفات جمالية تميز الحرف العربي من أهمها:
 .2الحروف العربية عن الحروف األجنبية جميعا ا بأنها تقبل أن تتشكل بأي شكل هندسي ،وتتمشى على أي صورة كتابية ،وال
يطرأ على جوهرها تغير ،ومن هنا يأتي الحسن والجمال للحروف العربية ،بعكس اللغات األخرى فإنها جامدة لها شكل واحد.
 .1اإليجاز الشديد في التشكيل وذلك لقابليته لالتصال بعضه ببعض سواء أكان مكتوبا أو مطبوعا حيث أن الحرف العربي بطبيعته
اختزالي.
 .3قابليـة الحـرف لالمتداد واالستطالة وتمتـاز الـحـروف العربية بالطواعية والمرونة الدائمة باإلضافة إلى ما فيها من اختالف
الوصل والفصل.
 .4تنوع األشكال للحرف الواحد واستقامة ترتيبها وتوازيها وحسن انتظامها.
 .5يتميز بجمال ورشاقة حروف الهجاء العربي وتباين أشكاله وتعددها مما يساعد الفنان الخطاط على اختيار شكل الحرف الذي
يناسبه عند الكتابة حسب المقام التعبيري المرد منه (بهنسي .)2121،
ف الجمال الفني في الخط العربي يكمن في درجة اإلتقان واإلجادة ،التي تمثل درجة الكمال ،وتكمن في التناغم الموسيقى
الخفي ،الذي ينبعث من إيقاع الحروف في تكرارها ،واتصالها وتطابقها وتشابهها وحركاتها واتجاهاتها ،كما يكمن في رقة أشكال
الحروف لتناسب أجزائها .وللبحث في جمالية الحرف العربي ،البد من التميز بين النص الخطي اإلبداعي ،كنز من كنوز الجمال،
ولفت به له أنظار ،لما يتمتع به من أسرار وجاذبية ،والقدرة العالية على التعبير الروحي ألصيل ،فاحتل مكانة المرموق بوصفه
عنصر تزيين زخرفي في العمارة ،وصناعة النسيج ،والمنمنمات ،وليس الخط بالنسبة للعرب مجرد فن شريف فحسب ،بل انه
كذلك رديف الفنون التشكيلية األخرى ،وجزء متماسك معها في كثير من الرهافة والذوق الفني العالي (حمودة .)1000،
 مميزات الخط العربي كعنصر (تشكيلي)تعددت األبحـاث الـتي تناولت المقومات التشكيلية للخط العربي فخلصوا الـي مجموعة من المقومات التشكيلية والتي يمكن
االستعانة بها في مجال الفنون التشكيلية منها:
 -المد :وهـي قابلية االمتداد الـي اعلي ويتميز بهـا حـرف (أ  -ل  -م) فتعطينا اإلحساس بالعظمة والشموخ.
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 البسط :وهو بسط اجزاء الحروف افقيا مثل الياء والسين والصاد. التدوير :وهو جعل الحروف على هيئة نصف دائرة وهـي مـن أهـم خصائص الخط اللين وشدة االستدارة تسمي ترطيب. المطاطية أو االستطالة :وهـي قابليـة الحـروف لالزدياد في حجمها وطولها وتأخذ شكل االستدارة والتقوس واالنحناء كبيرةجسم الحرف اي فرد الحرف او جزء منه ،كما في نموذج الخط الديواني الجلي السابق مثال حرف السين.
 الضغط :وهـي قابلية االنكماش في الحجم او جمع األجـزاء بعضها لبعض. التزويـة :وهـي قابليـة الحـروف ان تكتـب في هيئـة أشـكال هندسية كـالمر والمستطيل يظهر في امثلة الخط الكوفي (شحات.)1024،
المحور الثاني :الفن التشكيلي السعودي المعاصر:
يتميز الفن التشكيلي السعودي بأنه المساحة األكثر نموا ،واتساعا ضمن مساحات الفنون التعبيرية والبصرية ،وهو المجال
األكثر التصاقا بالحداثة  .حيث بدأ الفن التشكيلي فيما ذكرة الرصيص بشكل ملحوظ في نهاية خمسينات وبداية ستينات القرن
الماضي في المملكة العربية السعودية بعد أن أدرج الفن ضمن المناهج الدراسية وافتتح معهد التربية الفنية وتم استقطاب عدد من
الفنانين العرب إلى المملكة كما بدأ االبتعاث الخارجي للفنانين السعوديين آن ذاك ،كالفنان التشكيلي الراحل عبدالحليم رضوي،
والفنان التشكيلي محمد الصقعبي ،والفنان التشكيلي الراحل محمد السليم ،والفنان التشكيلي ضياء عزيز ،والفنان التشكيلي علي
الرزيزا وغيرهم من رواد الحركة التشكيلية في المملكة ،والذين كانوا أساس بداية الفن التشكيلي والمعارض التشكيلية في المملكة
وخارجها بدعم ملحوظ من الحكومة .كما أصبحوا أساتذة للفن في معهد التربية الفنية والمدارس وغيرها ،وبدأت المعارض تتنقل
بين مدن المملكة وأسست جمعيات وجماعات وصاالت للفنون لتكون محطات دعم وجذب للفنانين التشكيليين) .)1001
إن األعمال التي تميز فيها الفنانين السعوديين بعيدا عن النسخ والمحاكاة من المدارس الغربية كانت في مجال الخط العربي،
حيث أن عدد من الفنانين المعاصرين جمعوا بين الحداثة والخط العربي بشكل يتماشى مع فكر المدارس األجنبية الحديثة (السنان،
.)1012
لقد شهدت الكتابة العربية على مر عصورها أنواعا ا مختلفة من األنماط ،وذهـبـت بهـا سـهولتها في التشكيل إلى أن تصبح
من العناصر األساسية في اللوحة التشكيلية الحداثية ،إضافة إلى كونها أحد أنماط الزخرفة العربية والتي ازدانت بها صفحات
المصاحف والمخطوطات وجدران المساجد والقصور وأسطح المشغوالت ،وغيرها من الروائع التي تشهد لها المتاحف العالمية
بالجمال والذوق الرفيع (فتيني.)1002 ،
 مفهوم الحروفيات:تعرف المدرسة الحروفية بأنها اتجاه من اتجاهات الفن الحديث ،و يعد هربرت ريد من أوائل الذين أطلقوا مسمى الحروفية
على أنه االتجاه الفني لكثير من الفنانين الذين جعلوا الحرف منبعا ا أللهماهم وموضوعا ا شكليا ا للوحاتهم الفنية (عبدهللا وآخرون،
 ،)1021والحروفية هي الظاهرة اإلبداعية التي يستخدم فيها بعض الفنانين الحرف العربي كمفردة تشكيلية للحصول على
تكويناتهم الفنية ،وهي حركة قديمة وحديثة في نفس الوقـــــت؛ قديمــة من حيث بدايات استخدام الحرف العربي كمفردة تشكيلية،
11

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

حديثة إذا رصدنا ذلك التيار الذي بدأ فـــــي الستينيات من هذا القرن على يد رواد الحروفية المعاصرة(محمد .)1022،كما عرفت
الحروفيات في مطلع الخمسينات من خالل التجارب الفردية لمجموعة من الفنانين العرب من خالل معارضهم الفردية أو الجماعية.
بعد ذلك انتقل إلى عدد من العواصم العربية.
أن التيار الحركة الحروفية لم يتضح اال مع صدور كتاب "البعد الواحد" او الفن يستلهم الحرف بمناسبة إقامة معرض البعد
الواحد في بغداد عام  2122وقد تضمن الكتاب أ هداف الحركة وابعادها لكل من الفنان شاكر آل سعيد وجميل الحمودي وضياء
العزاوي وغيرهم (آمهز .)2116 ،وقد ظهر في الستينيات من القرن العشرين الميالدي في العالم اإلسالمي ،حيث عمل الفنّانون
المسلمون على تطوير لغة بصرية خاصّة بالثقافات اإلسالمية المحلّية .يقول صالح شيرزاد (1001م) المدرسة الحروفية تختلف
عن مدرسة الخطّ العربي التقليدي في ّ
أن األولى ال تبني العمل الفنّي على النصّ الكامل دائما ،وال تعنيها القواعد الموزونة
للحروف ،وإنّما تستعمل مختلف الصِّ ْنعات (التقنيات) التي هي تشكيلية بحتة ،فالحروف عند الحروفيين لها قيمة تشكيلية بح ّد ذاتها
دون أن تحمل بالضرورة معان لغويةّ .
إن هذا االختالف في الرؤية والمفهوم عند الخطّاطين التقليديين والحروفيين لهو اختالف
جوهري في التعامل مع الحروف ،وهو سبب كاف إلضفاء صبغة المدرسية على االتجاه الحروفي.
األساليب الفنية واتجاهات الحروفيات:
تعددت اتجاهات اإلبداع التشكيلي ونالت الحروف والكتابات العربيـة أهمية بالغة ،فعبرت عن مختلف الحاالت واالنفعاالت
أصدق تعبير .ولقد اتخذت حروف والكتابات العربية محورين مهمين في الفن التشكيلي.
المحور األول :قائم على التشكيل بهيئة الحـرف أو الكلمـة بغض النظـر عـن المضمون اللفظي لهما. المحور الثاني :قائم على الربط بين الكلمة أو الجملة ومضمونها اللفظي.ونذكر مثال على ذلك أعمال الفنان السعودي سالم باجنيد حيث وظف اآليات القرآنية تشكيالا ،بحيث ربط بين الى كل الجمالي
والمضمون اللفظي لآليات القرآنية .ولقد عنى (باجنيد) بجمالية التشكيل والتداخل والتراكب والمبالغات في شكل وهيئة الحرف
أو الكلمة المستخدمة (فتيني.)1002 ،
وتشير هبة هللا ( )1002أنه تم استخدام الحروف والكتابات في فنوننا التشكيلية تُعد من الموضوعات المهمة لما تحمله من
أساليب تشكيلية وتعبيرية مختلفة ،والتي كثيراا مـا كتبـت فيهـا أقـالم النقـاد والمحللين والباحثين ،بعد أن أصبحت ظاهرة او دعوة
التفت حولها مجموعات كثيرة من الفنانين على مستوى الوطن العربي ،فصنف البعض األساليب الفنية للحروفين الى أربعة أنواع:
 .2أعمال فنية تستخدم فيها الحروف والكلمات والعبارات العربية الكالسيكية التقليدية المقروءة.
 .1أعمال فنية تستخدم فيها الحروف والكلمات والعبارات العربية الكالسيكية التقليدية غير المقروءة.
 .3أعمـال فنيـة تستخدم فيهـا الحـروف والكلمات والعبارات العربيـة الحـرة المقروءة
 .4أعمال فنية لها دالالت لمقاطع الكلمات ولكنها غير مقروءة.
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تنوعت األساليب الفنيـة للحرفيين واعتبر الخط العربـي فـنـا ا تشكيليا ا وذلك الرتباط الخط العربي بالقرآن الكريم كالم هللا عز
وجل ويرجع واهتمام الفنان الخطاط المسلم بالتجويد في أنواع الخطوط المختلفة وفي أشكال حروفها النتشار اإلسالم في األقطار
الغير عربية ومع الحاجة إلى كتابة القـران بصورة سليمة لحفظه ،فبدأ في تطوير شكل كل حرف ليميزه عن بقية الحروف مـن
خـالل بعض المقومات التشكيلية في الحروف مثـل المـد والبسط والتدوير والتناسب إلى غير ذلك من المقومات والخصائص
التشكيلية .كان الخط العربي في جميع مراحله التطورية يسعى لتشكيل الجمال حتى انتهى إلى لفنانين المعاصرين فأكسبوه
صورا جديدة لم تكن من قبل ونقلوه من صور جمالية خطيه إلى صور جمالية تشكيلية جعلوا منه في ذاته لوحة فنية او وعاء
منحوتا او أداة مشكلة تشكيالا فنيا ا جماليا ا  ،حيث أصبحت ظاهرة فنية تشكيلية جديدة  ،تعتمد عليه اعتماداا مطلق كأداة او كمفرده
تشكيلية بدال من العناصر و المفردات التقليدية  ،علما ا ان استخدام الحرف العربي في المجاالت اإلبداعية التشكيلية في المجتمع
السعودي و العالم العربي واإلسالمي لم يأخذ يوما صفه هامشية  ،حيث تشرف الحرف العربي بتكوينه آليات هللا و باالحاديث
الشريفة  ،كما كان الضمير لالمه اإلسالمية ووجها الحضاري والتطوري (عبدهللا.)1006 ،
االتجاه الحروفي وعالقته بالمضمون الكتابي في اعمال الفنان التشكيلي:
االتجاه الحروفي يقوم على توظيف الحرف العربي كمفردة تشكيلية لتحقيق منجز بصري ويرتبط بالمضمون الكتابي ،ضمن
تعاليم ّ
الفن الحديث من خالل الجمع بين األصالة والحداثة .يعتبر الحرف العربي أحد أهم المظاهر البارزة والرئيسية للحضارة
اإلسالمية منذ سيرتها األولى وحتى يومنا هذا وتطور الحرف العربي مع تطورها وكان أهم دوافعها والوسيلة األساسية لنشرها
وتعميقها وفي نفس الوقت عومل الحرف العربي باعتباره عمل فني قائم بذاته ،له خصائصه ومزاياه التشكيلية والتعبيرية ،وأقترن
الحرف العربي بخلفية دينية مقدسة ،حيث شرف العرب بنزول كتاب هللا تعالى على رسوله صلى هللا عليه وسلم بلغة عربية مما
جعل الحرف العربي يرتقي لمنزلة مقدسة كبرى أال وهي تدو ينه لكالم هللا عز وجل .الحضارة االسالمية كانت وما زالت منبع
خصب الستلهام الفنان في كل عصر وفي كل مكان ويالحظ ان الفنان الغربي اهتم بدراسة الزخارف اإلسالمية واستلهم من
الحروف العربية تصاميم فريدة ،وقد اقترب من روح الفن االسالمي ومفهومه وفلسفته تشكيال ،والخط كعنصر اساسي في
التصميم ،والتسطيح ذي البعدين ،وجمالية اللون ،كاشفا عن جوهر االشياء وصوال الى الحقيقة المطلقة ،وهذا نفس هدف الفنان
المسلم وغايته (يونس.)1022،
إن هذه التجارب تؤكد قدرة الحرف العربي وجعلت منه مفردة وعنصراا تشكيليا ا اساسيا ا على التطور والتجديد والتحرر من
الجمود ومستفيدين من طواعيته وليونته ،وما وصلنا إليه من التطور في كثير من المدارس الفنية ،ومن ضمن هذه التجارب تجربة
الحر وفية العربية حيث تأثر كثير من الفنانين التشكيليين والخطاطين بهذه التجارب وأن هذا التأثر ال يقلل من شأن الفنان بل العكس
يزداد خبرة ،فالفنان يؤثر ويتأثر (شاهين  ،)1021،كما اختلفت المناهج واألساليب وتنوع التعامل مع الحرف وتباين مفاهيم
التعامل مع الحرف بتنوع ا لفنانين وثقافاتهم حيث يعتبر من الصعب تصنيف الفنانين الممثلين للتيار الحروفي اال ان االنطالق من
الحرف او من الكلمة والتأكيد على ما فيها من قيم شكلية ودالالت رمزية (أمهز.)2116 ،
يوجد محاوالت لتصنيف الحروفين تبعا ا ألساليبهم حيث ان فئة تناولت مفهوم الخط العربي التقليدي وحافظت على أطره
العامة أمثال محمد الصكار وعبد الغني العاني ،والفئة األخرى اهتمت في القيمة التشكيلية للحرف وأثره في عين المشاهد وهؤالء
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الحروفين يسعون الى ادخال الحرف في السياق العام للوحة ليصبح جزا من العمل الفني وتظهر بأرز في اعمال الفنان شاكر ال
سعيد ومنى السعودي .وقد يبقى النص مقروء ويحتفظ بدالالته اللغوية وهنا يختار الفنان نصوصا ا أدبية وينقلها الى اللوحة كما في
اعمال الفنان ايتيل التي تحمل قيما ا بصرية داخل الفضاء التصويري فالشكل والمعنى يتالزمان ويتساويان في األداء .والبعض
االخر من الفنانين لم يهتم اال باألثر البصري للكتابة غير مبال بداللتها اللغوية أي ان يكون ثمة نص موجود باللوحة ولكن غير "
مقروء" فالكتابة تتحول الى نسيج خطي يمال اللوحة كما هي في اعمال الفنانين نجا المهداوي ويوسف احمد (أمهز.)2116 ،
أن هناك تزايد في االهتمام بالخط العربي بشكل عام وإبراز الحرف العربي في التصوير التشكيلي بشكل جمالي على
اختالف اشكاله وأنواعه ،حيث تكون لهذا النوع من الفنون رعاية واهتمام ،والتي تمثلت ما بين معارض تقام لالحتفاء بهذا الفن،
ومهرجانات تهتم بإبراز الخط العربي االصيل والمعاصر بهدف نشر الثقافة العربية المتأصلة بالتشكيل الخطي لحروف اللغة
العربية ،والمحافظة على االرث االسالمي .على سبيل المثال مركز االمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة،
حيث يمثل المركز منصة لدعم الخطاطين واالهتمام بهم ،إلى جانب االهتمام بالتراث الحضاري والتاريخ .كذلك ،يسهم في تعزيز
مكانة الخط العربي ويقدمه للعالم .تجاوب الفنانون المعاصرون في اعمالهم الفنية مع الفنون اإلسالمية واستخدام اللغة في الفنون
البصرية بشكل كبير.
ونستخلص من ذلك أن الحروف العربية هوية ثقافية ودينية وتحمل جماليات تعبيرية ورمزية ذات دالالت ضمنية في الفن
التشكيلي السعودي المعاصر .كما تم توظيف الخط العربي كعنصر تشكيلي ذو مفهوم فكري وفني وجمالي من حيث التناغم اللوني
والحرفي فأصبح هذا الخط مركز الحركة والحياة في العمل الفني عند كثير من الفنانين التشكيلين السعوديين المعاصرين ففرض
نفسه وأصبح تيارا فنيا في مسار تطور الفن التشكيلي المعاصر.
المبحث الثالث :القراءة النقدية للفيلسوف فرانك سيلي:
فرانك نويل سيبلي  Frank Noel Sibleyولد في لندن في مدينة بريطانيا في  12فبراير  2113وتوفي في  22فبراير
 .2116هو فيلسوفاا بريطانياا عمل بشكل رئيسي في مجال الجماليات في الفنون شغل منصب رئيس الفلسفة األول في جامعة
النكستر أشتهر سيبلي ببحثه عام  2121بعنوان "المفاهيم الجمالية مراجعة فلسفية " ،وكذلك بحثه بعنوان "البحث والتدقيق
والرؤى في عام 2124م وكلتا الورقتين تعتبر من المفاهيم الجمالية التي تبنها في مفهومه التحليلي ،كما يعتبر سيبلي مساهما ا هاما ا
في علم الجمال في النقد التحليلي .وقد تم نشر أوراقه التي تم جمعها بعد وفاته ،من قبل مطبعة جامعة أكسفورد في عام
 1002كمنهج إلى مقررات الجماليات باإلضافة لعدد من المقاالت النقدية والتقييميه ). (Grayling and others,2010
وتذكر الريضي ( )2212أن الفيلسوف سيبلي تناول في كتابة "المفاهيم الجمالية" ثالثة من أكثر القضايا أهمية وصعوبة في
التخصص :الذوق ،والنقد ،والتمييز بين الجمالي وغير الجمالي .حيث اهتم بالمجال الحساسية المرتبطة بالجماليات وغير
الجماليات ،من خالل التمييز بين أنواع األشياء التي يقولها المرء عن األعمال الفنية مثل "أن الرواية بها عدد كبير من الشخصيات
ويتعامل مع الحياة في مدينة صناعية "أو" أن اللوحة تستخدم ألواناا باهتة ،يغلب عليها اللون األزرق واألخضر " ،وهذه
المالحظات ،على النقيض من ذلك ،مثل" أن القصيدة متماسكة بإحكام "أو" تفتقر الصورة إلى التوازن أو بعض الهدوء والسكينة
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" .حول هذه األنواع المختلفة من المالحظات ،سيبلي" ،سيكون من الطبيعي أن نقول إن إصدار أحكام مثل هذه يتطلب ممارسة
الذوق أو اإلدراك أو الحساسية للتمييز الجمالي أو التقدير.
 المفهوم النقدي لفرانك نويل سبيلي:يذكر قزاز ( ) 1001أن المفهوم النقدي عند سيبلي يتمثل في قدرة الناقد المتعلقة بالمالحظة والرؤية ،والحكم على األعمال
والقيم الفنية التي تحتويها ،وقيمة الكتابة النقدية واتجاهات النقاد في كتاباتهم في الصحافة الفنية .حيث أن األعمال الفنية المعاصرة
ليست مفهومـة من قبل كثير من الناس ،ألن مواضيعها ليست بسيطة وتتطلب إدراكا حسياا ،وهو يعتمد على هذا الزعم ليميز بين
القيم الجمالية والقيم اإلدراكية ،وبذلك يقدم دعما ا ألحكام النقاد المبنية على مفاهيم جمالية .كما يفـرق سيبلي بين نوعين من
مالحظات النقاد في حديثهم عن األعمال الفنية:
األولى تستعمل للتميز بين الصفات غير الجمالية والصفات الجمالية ،حث يمكن رؤية وتحديد الصفات غير الجمالية دون أي
ممارسة للذوق والحساسية الجمالية ،إذ توجـد كلمات مثل أحمر ،ومنحني تميز هذه الصفات .أما الصفات الجمالية تتضـمن الذوق
واإلدراك الحسي الجمالي مثل( :متزن ،هادئ ،حيوي ،متوهج ،نشيط ،مأساوي).
الثاني تعليق في اصدار الناقد الحكم على العمل الفني من خالل إطالق عبارات مجازية (حزن ،مبهج ،مثير) .
ويـرى سيبلي إن مهمة الناقد مساعدة المتلقي على رؤية القيم الجمالية التي توصل اليها ،باستخدام طريقة علمية منهجية في
التحليل الفني والتي تتبع:
 .2ذكـر الصـفات الجمالية ،بلفت انتباه المشاهد لرؤية القيم الجمالية (متزن ،نشيط)
 .1اإلشارة إلى القيم الجمالية ،باستعمال المصطلحات الجمالية (حيوي).
 .3وصلف الصفات غير الجمالية بالجمالية( ،األلوان الالمعة تعكس الحيوية) .استعمال التشبيهات والمجاز كالقول (لوحته
تتوهج كالنار).
 .4استعمال المقارنة والتضاد مثل (هذه المساحة اللونية أكبر من تلك).
 .2تكرار واستخدام الكلمات بشكل متناسب.
 .6التكلم بنبرة مشددة ،وتعبيرات وإيماءات بالرأس وبالجسد في حالة النقد للعمل الفني للمتلقي بشكل مباشر.
ومما سبق يتضح أن االهتمام الرئيس للبروفيسور سبلي يتمثل في القدرة على المالحظة ،أو الرؤية ،ووصف االعمال
الفنية بما تمتلك من قيمة معينة ،فهو يناقش صفات محددة للعمل الفني مراعيا أثر ذلك على سياق الحديث عن العمل ،فبالنسبة اليه
ان الصفات التي تجعلنا نقول مثال ،إن "العمل رقيق" قد جمعت بطريقة فريدة من قبل الفنان ،وأن القيمة الجمالية التي تنسبها إلى
هذه الصفات تعتمد على هذا التجميع ،حيث يعتمد مفهومه النقدي على التمييز بين القيم الجمالية والقيم االدراكية الغير جمالية.
فهذا التمييز يقدم دعما لألحكام المبنية من قبل الناقد الفني على العمل الفني وما يحمله من مفاهيم جمالية (ماكجريجور.)٠٧٩١،
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وعليه فأن أهم أسس التحليل النقدي في قراءة سيبلي تعتمد على ثالثة أسس نقدية ،هي :المالحظة ،والرؤية ،والحكم على القيم
المعينة في األعمال الفنية .وتشتمل المالحظة عند سبيلي على نوعين مهمين ،هما :المالحظة األولى :تحوي نوعين رئيسين في
التمييز بين الصفات الجمالية وغير الجمالية .والمالحظة الثانية :تتضمن التعليق على العمل بإصدار حكم ،مثل :سعيد جداا .ويعتقد
سيبلي أن الناقد يستطيع مساعدة المشاهد على رؤية القيم الجمالية التي رآها الناقد نفسه.
ومما سبق يتضح اعتماد مفهوم التحليل النقدي عن سبلي على إيضاح وتميز الصفات الجمالية والغير جمالية للعمل الفني
للوصول الى الحكم الفني وعليه عملت الباحثتين على بناء بنود التحليل الفني وفق القراءة وتحكيمها من قبل عشرة مختصين في
مجال التربية الفنية والفنون والتحقق من صدقها وثابتها والتي شملت على أربع محاور رئيسية للتحليل النقدي ويتضمن كال منها
بنود تم العمل عليها لتحقيق رؤية سبلي في التحليل النقدي وهي:
أوالا :الوصف (المالحظة األولى) ويشمل على ذكر عناصر العمل الفني بصيغ غير جمالية (الخطوط ،االشكال ،اللون ،الظل
والنور)
ثانياا :التحليل (المالحظة الثانية) ويشمل ربط الصفات الغير جمالية بالصفات الجمالية المرتبطة بالقيم الجمالية في العمل الفني
(التكرار ،االتزان ،الوحدة ،الترابط ،االنسجام ،التنوع ،التباين).
ثاالا :التفسير(الرؤية) ويشمل إيضاح العالقة بين الصفات الغير جمالية والصفات الجمالية ويكون بالتمييز بين القيم الجمالية والقيم
الغير جمالية(االدراكيه) ويكون (التناغم ،قيمة اللون ،كنهت اللون ،ابراز المؤثرات الحسية البصري ،التوافق بين الخامة
والموضوع الفني ،مناسبة النسب واالحجام داخل العمل الفني).
رابعاا :الحكم ويشمل الحكم الجمالية بقيمة العمل الفني وإطالق صفة تعبر عن مضمون لعمل الفني ويكون ذلك بـ (ذكر الجوانب
اإليجابية والسلبية ،االصالة في اختيار الموضوع برؤية جديدة).
تحليل األعمال الفنية على طريقة الفيلسوف "فرانك نويل سبيلي"
-1

تحليل اللوحة األولى:

أوالً :معلومات اللوحة:
اسم الفنان :يوسف إبراهيم
اسم المعرض :جاليري الجسر الثقافي
المكان :مكة
السنة1021 :م
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المالحظة األولى(الوصف):
ُرضت لوحة الفنان "يوسف إبراهيم "عام 1021م في معرض الجسر الثقافي في مدينة مكة المكرمة ،وهي لوحة مستطيلة
ع ِ
الشكل  .ويبدو للناظر أول وهلة تركيز الفنان على وسط اللوحة ،ثم التفرع إلى باقي أجزاء اللوحة .باإلضافة إلى استخدم الفنان
مجموعة من الخطوط الطولية والعرضية ،ولكنه أكثر من الخطوط المنحنية ،والمنحنيات التي تظهر اللوحة واضحة وكبيرة
للرائي .كما اتخذ الفنان عدداا من الخطوط المنحنية والمتداخلة على شكل حلزوني .وكذلك استعمل الفنان زخارف إسالمية هندسية
ا
ستعماال
متكررة على هيئة أشرطة متتابعة في أعلى اللوحة في الجزء األيسر ،فقد استعمل الفنان تداخلها وتراكبهـا وانتشارها ا
يوحي لعين المشاهد أنها عبارات أو كلمـات أو حـروف ،وهـو بـذلك يوظـف الـحرف ويجسد اإليقاع الحركي الـذي يُعـلـي مـن
يكتف
قيمة حُسن الحرف الجمالية ورونق كتابته الشكلية .فعليه الحركة واإليقاع من أكثر العناصر التي توافرت في هذه اللوحة .لم
ِ
ا
تحويال معاص ارا .استخدم الفنان
الفنان بتوظيف الحروف في اللوحة وحسب ،بل حولها الفنان إلى لغة التشكيل والتكوين والتصوير
أيضاا أنواع الحروف برؤية تشكيلية متكررة تخدم التعبير الفني في بعض المساحات الصغيرة ،وجمع بين التشكيل الجمـالـي
واختالفات بـسمك الحرف ،مما يجعله يظهر ظهو ارا رفيـعاا تارة ،وظهو ارا ناع اما وانسيابياا في تارة أخرى ،فـبـدا هذ الشكل الناعم
هادئا ا متم اما للوحـة والعمل بالرغم من مبالغة الفنان في إخفاءه باللون الفاتح القريب من أرضية الشكل حتى يكتشفه المشاهد ،ويظل
مدة أمام العمل؛ ليستطيع قراءته ،أو أن يكتشف كل مرة جانباا من هذه الخطوط .وقد حول الفنان في هذا العمل الكتابة والحرف
العربي مـن شكل أساسي إلى قيمة جمالية إذ نجده اسـتفاد من األلوان الباردة الشديدة المتضمنة في هذه اللوحة اللون البنفسجي
واألحمـر القـرمـزي .وبدت هذه األلوان متدرجة ومتداخلة مع بعضها .باإلضافة إلى وضع الفنان كلمة أكبر بشكل زخرفي بازر
مـن الـنـور بـداخل اللون الذهبي؛ ليزيـد مـن إشـعاعه بما أن وضـع التشكيل الـذي أخـذه مـن الكتابـة مفصولة بـاأللوان والبنفسجي
المحمـر فأوجد العالقة العضوية بين أرضية الشكل ومادة الشكل ،ثم استعماله النقط في أكثر من موضع؛ ليمثل نقط ارتكاز للعين
ومحطات يعاد النظر إليها مرة ثانية بعد هذه الوقفات .وأثرى إحكام إغالق اللـون مـن اليسار باأللوان الساخنة الفاتحة العمل حيث
تداخل مع األلوان الفاتحة والحروف والتشكيالت التي زاد من ذوبانها بذكاء في الشكل .باإلضافة إلى خلفية العمل التي ظهرت
باللون األبيض مما أعطى هدو اء واستقرا ارا للتفاصيل الموجودة بالعمل.
المالحظة الثانية (التحليل) :كان الحرف العربي في هذا العمل مركز االهتمام باللوحة .ومهما كان المحيط بالعمل الفني من ألوان
وعناصر وفراغات إال أن الخط العربي هو أكثر ما يلفت انتباهنا عند النظر للوهلة ألول مرة .كما جـاءت عناصـر اللوحـة فـي
تنـاغم وائتالف وتآلف جميـل ومتناسـق؛ ليبـرز لنـا داللـة رمزية واضحة في األشكال المكونة لها .إضافة إلى النسب الفنية
الظاهرة في اللوحة التي تعطيها قيمة بنائية عاليـة فــي التجســيد واللــون والحركــة والتالؤم فــي ألوانهــا مؤدية إلى تحقيق القــيم
الجماليــة التــي يحتاجها العمل الفني .كذلك يظهر االنسجام في هذه اللوحة ببساطة خطوطها وزخارفها ،واستخدام الفنان مجموعة
من األلوان الحيوية والمعبّرة عن مضمونها ،باإلضافة إلى الظالل فيها الذي يستدعي االهتمام والتأمل .وزعت األلوان والعناصر
توزيعاا متوازن؛ ليعطي كل جزء أهميته في اللوحة .كما وظف الفنان في هذه اللوحة األلوان الفاتحة في الخلفيات توظيفاا واضحاا
خاصة في الجزء األيسر السفلي حيث استعمل درجات البنفسجي واألحمر القرمزي ،واتخذ اللون البني واللون األسود في الكتابة
على األرضية وأجزاء من الخلفية في يمين اللوحة وفي وسطها وفي يسارها على هيئة شرائط متتابعة ومتكررة.
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يرتكز التصميم في منتصف اللوحة ،ويتفرع منها على شكل شريطين إلى الجهة اليمنى .إلى جانب ذلك استخدم الفنان
أسلوب التكرار للعناصر الهندسية معيداا نفس األسلوب إلى الجهة اليسرى .يعد تكرار الفنان للعناصر الهندسية والحروف المتداخلة
إضافة إيقاع لوني وشكلي للوحة ،وتؤدي هذه اإلعادة إلى إثارة حركة العين واإلحساس بالنشاط والحركة لنظر المشاهد .عالوة
على ذلك وزع الفنان العناصر توزيعاا متزناا ،وأرى وجوداا للمالمس عند النظر للصورة إذ تقع عيني مباشرة على الكتابة الممتدة
أعلى اللوحة باللون األسود؛ ليركز على حرفية عالية باستخدام الخط استخدا اما جمالياا وجذاباا .هناك توازن بالصورة من حيث
تنوع المالمس والخطوط واألحجام باستخدام الفنان للمعالجات اللونية المختلفة المؤدية إلى تنوع العناصر داخل اللوحة الفنية
وتوزيعها استخدام الفنان للتكرار في توزيع بعض العناصر ،كما يظهر ذلك بار ازا في استخدام الفنان ألسلوب الطباعة المعتمد
على تكرار الزخارف الهندسية ،واستعماالت الحروف وتكرارها .ويظهر في الصورة عمق من خالل التأكيد وجذب االنتباه
لبعض العناصر التي رسمها الفنان حيث إنه رسمها من األمام ،لكنها تبدو واضحة للقريب والبعيد .أيضاا تتنوع التقنيات في هذه
اللوحة الناتجة عن العالقة المتضادة بين الشكل واألرضية من خطوط ودوائر وعدد من العناصر الحاصلة من الزخارف المتنوعة
من مثلثات ودوائر وخطوط منكسرة .كما أظهر الفنان التباين في اللوحة عن طريق توظيف الظالل القاتمة في الخلفية واأللوان
الفاتحة.
الرؤية (التفسير) :عند النظر إلى اللوحة يشد انتباهي تكرار الحرف العربي المشعرة بقوة الحرف ورصانته وانسيابية وتداخالته،
ويوفر تألف باقي العناصر سواء أكانت لوناا أم كتلة أم فرا اغا .يؤكد ذلك للمشاهدين جماليات الحرف العربي ورنقه وإمكانياته في
الفن التشكيلي السعودي ،واستخداماته للحروفيات داخل إطار على شكل شرائط تحتوي على عدد من الزخارف والخطوط .كذلك
استخدم الفنان الخلفية البيضاء التي أعطت إنارة وهدوء للعناصر .إضافة إلى استعمال األلوان القوية ،مثل :اللون األحمر واللون
الذهبي ،وهما من األلوان المضيئة التي يرمز بهما إلى الطاقة والحيوية واللون البني واللون البرتقالي .ومن المرجح أن الفنان
أراد إبراز المؤثرات الحسية عن طريق إيصال فكرة مهمة أن الحرف العربي إرث ما زال حياا .وقد حقق الفنان التناغم واالنسجام
في االستعانة بوضع خلفيات مزخرفة مزينة ،ودرجات متالئمة ،وألوان مختلفة تميل لأللوان الصارخة المضيئة في منتصف
اللوحة .وتتميز هذه اللوحة بالجودة واإلتقان في توزيع العناصر توزيعاا مندم اجا داخل عالقة من األلوان واألشكال والخطوط
والمالمس؛ لتنسجم مجموعة من العناصر الفنية من خطوط وزخارف بسيطة ومثيرة للدهشة موزعة توزيعاا يتالءم مع طبيعة
الموضوع الذي ركز عليه الفنان وحرص على إبرازه داخل اللوحة الفنية.
الحكم :أبدع الفنان في محاولته للفت االنتباه لفن راق له مكانته الدينية والفنية في المجتمع العربي اإلسالمي .ويعد هذا الفن دائم
ُرف أسراره وجمالياته وإمكاناته .تشعر هذه اللوحة المشاهد عند النظر إلى تفاصيلها العميقة وألوانها المبهجة بقطعة
التطور إذا ع ِ
موسيقية بديعة .جمال هذا العمل الفني يتجسد في أسر الفنان لمشاعر المشاهدين الفنية حول هذه الحالة من البهجة والسرور التي
يحس بها الرائي بعد مشاهد هذه اللوحة .لذلك أبدع الفنان يوسف إبراهيم في تصوير هذه الثقافة الفنية وتوثيقها في حلة جديدة
وفكرة مبتكرة وصورة بديعة غير معتادة بكسر القوانين الجمالية والقواعد الفنية برؤية فنية جديدة فريدة؛ للتعرف عليها ،وإيصالها
للمشاهد عبر اختالف الثقافات الفنية الخليجية والعربية واإلسالمية واألجنبية .يذكرنا هذا العمل بأعمال الفنان السعودي علي بكر
شيخون ،وهو أحد الفنانين السعوديين الحروفيين الذين أبدعوا في التعبير عن الواقع الذي يعيشونه بأسلوب فني جميل ،عن طريق
توظيف الحرف العربي ،واالستعانة بالزخرفة اإلسالمية في التعبير عن أفكاره ،وعرضها عرضاا مبيناا بأسلوب معبر.
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أبدع الفنان يوسف إبراهيم مستخد اما تجسيد الصور واأللوان والكلمات والتصميم الفني استخدا اما بطريقة إبداعية؛ ليخرج لنا بعمل
إبداعي تصميمي يلمس الواقع ،ويتفاعل مع المشاهد ،ويؤكد على جماليات الحرف العربي وإمكاناته الفنية المتعددة.
 -2تحليل اللوحة الثانية:
أوالً :معلومات اللوحة:
اسم الفنان :أحمد منسي
اسم اللوحة :هللا أكبر
السنة1024 :م

المالحظة األولى (الوصف) :أُن ِتجت لوحة "هللا أكبر" للفنان "أحمد منسي" عام 1024م ،وهي لوحة مستطيلة الشكل .ويتضح
للرائي عند النظر إلى هذه اللوحة اإلحساس برفعة تصميم هذه اللوحة وسموها وعلوها في شكلها الطولي .إذ إن الفنان قسم
المساحات إلى ثالثة عناصر رئيسة حيث أخذ شكل المربـع صدارة البناء ،واستقر تحتـه مـستطيل ،وإلى جـواره مستطيل آخر
بعالقات هندسية ومساحات لونية مختلفة ومتنوعة عن األخرى .وهدف الفنان في إلظهار التنـوع في توزيع المساحات .كان
للمربع األبيض المائل للون األزرق الذي يمثل الشكل الرئيس في اللوحة أثر مهم ومميز يتمثل في اللون الفاتح الذي حـاول الفنان
أن يضع فيها (هللا أكبر) ،ذلك النداء للصالة الذي يتكرر خمس مرات في اليوم والليلـة ،وهـو من العالمات البارزة عند كل مسلم.
كذلك استخدم الفنان مربعاا باللون األبيض السائد المحفوف بزخارف هندسية متصلة في الجزء السفلي وبالجانب األيسر ،ومتكررة
على خلفية اللوحة .وتتداخل هذه الزخارف الهندسية من أعلى اللوحة في هيئة خطوط منحنية مائلة للحمرة الخفيفة في أطراف
اللوحة بتداخل اللون البنفسجي الغامق .كان الجزء الثاني باللون الرمادي الفاتح من الجهة اليمنى ،والمائل للون القاتم بالجانب
األيسر من اللوحة .أما الجزء الثالث من خلفية اللوحة فكان محدداا باللون األسود ،ويسود فيه اللون األزرق المموج ،ويوجد به
زخارف على شكل مربعات متداخلة .تنوعت عناصر العمل الفني في هذه اللوحة حيث مزج الفنان الخطوط الرأسية واألفقية في
رسم أجزاء الحرف والخطوط المنحنية .إضافة إلى استعمال الفنان األلوان الساطعة ،كاللون األصفر المضيء ،واللون األحمر.
إلى جانب توظيف الفنان لتكرار الزخارف في أسفل اللوحة في الجهتين اليمنى واليسرى من اللوحة .كما يتضح استخدام الظل
والنور في المربع الذي يمثل أغلب أجزاء اللوحة .إذ إن الفنان وظف الظل واللون القاتم في أطراف اللوحة ،واستخدم النور في
منتصف اللوحة .كذلك استعمل الفنان الظل في الجزء العلوي من الزخارف للوحة .ظهر التنوع في الشكل ما بين الجهتين اليمنى
واليسرى ،وكان ذلك واضحاا عند النظر للوحة.
المالحة الثانية (التحليل) :تظهر بهذه اللوحة عبارة (هللا أكبر) بالخط الممتد من بداية اللوحة إلى نهايتها بشكل رأسي بتباين مـع
األشكال الهندسية تبايناا انسيابياا.
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في هذا العمل محاولة جادة للمزج بين الحرف العربي والفن التشكيلي تمثل ذلك في وضـع الفـنـان تـاجاا فوق لـفـظ الجاللة "هللا.
أضاف شكل التاج للعمل اإلحساس باالرتقاء واألهمية إضافة تتوافـق مـع مضمون (هللا أكبر)؛ لـذلك كان اتجاه التصميم في هذه
المساحة المربعة يجعل الناظر يشاهد أن الحروف متجهة في اتجاهين مختلفين مع بعضهما البعض من بداية اللوحة إلى نهايتها.
إضافة إلى استخدم الفنـان أللوان أساسيـة ثـالث هـي :األصـفـر ،واألحمر ،واألزرق ،وكانت كلها متوافقة .ويعد اختيار الفنان
للمجموعات اللونية المناسبة والمعالجات الشكلية من اختيار المالمس المتنوعة في خلفية اللوحة وفي تلوين الحروف اختياراا
عا ا
مال جيداا في تجانس األلوان ،ثم انتقاء اللون األسود ،وهـو قوي ،لكنه يـزيـد مـن التباين في العمـل الفـنـي .عالوة على ذلك
أضاف الفنـان رؤية فنية خاصة وقيمة جمالية رائعة في انتقاء نجوم هندسية إسالمية مصفوفة فراغات للوحة أيضاا استعمل الفنان
التباين في استخدام التنوع بالخطوط المنحنية والزخارف المتكررة .كما وظف الفنان اللون األصفر الموحي بالبهجة وإعطاء طاقة
إيجابية وحيوية كبيرة للعمل الفني ،وجذب االنتباه والتركيز ،والتعبير عن انتماء الفنان وتوجهاته الفنية في تجسيد موضوع العمل
الفني ،والتأكيد على حُسن الحرف العربي من الناحية الجمالية والوظيفية.
الرؤية (التفسير) :تبــرز هــذه اللوحــة إنجــا ازا إبــداعياا رمــزياا يحمــل قــي اما جمالية وشكلية مــن خــالل موضـوع اللوحة
وإجادة الفنان توظيف الحرف العربي في تصميم فريد ومعبر ،فـالخطوط واأللـوان والمسـاحات المتباينـة فـي تناغم وانسجام تام
تؤكد على القوة التعبيرية للرمزية في الموضوع ،حيث يلحظ المشاهد أن الفنان أبرز الخطوط والمساحات اللونية في أشكال
متنوعـة ودرجـات مختلفـة ،وذلك يسـاهم فـي عملية التباين والتناغم بين عناصرها كافة مما أدى إلى زيادة في تأكيد رمزية
الموضوع .إلى جانب اختيار الفنان لمفردات بسيطة من الخطوط المستخدمة للعمل الفني ،إذ أظهر الفنان التنوع في استخدام
الخطوط الراسية واألفقية .كما وظف الفنان األلوان الصارخة ،مثل :األصفر واألحمر التي عملت على إبراز المؤثرات الحسية
والبصرية؛ ليقف الناظر عند كل مفردة منها متأم اال األشياء التي تعكس واقع المجتمع الذي يعيش فيه الفنان عبر توظيفه للعناصر
الفنية المستخدمة بأسلوب فني يظهر للمشاهدين عم اال إبداعياا فريداا متوازناا مع تبسيطه للخطوط لتلك األشكال ومناسبة األحجام
والنسب والتناغم داخل العمل الفني عن طريق اختيار األلوان المناسبة محققة بذلك إثراء فنياا بأسلوب بسيط ،بدون أي تفاصيل.
يتميز العمل الفني في اإلتقان الواضح في تنفيه ،كما يتميز في االبتكار واإلبداع في تجسيد فكرة العمل المراد إيصالها في قالب
فني مبتكر.
الحكم :نجح الفنان في خلق حوار ديني يمثل عدداا من المفردات البسيطة ،وأظهر فيها تفاصيل مختلفة من استخدام متنوع لأللوان
الصارخة كاللون األحمر ،واللون البرتقالي ،واللون األزرق بدرجات لونية تجعل المشاهد يريد الوقوف عند كل مفردة منها؛
للتأمل في المدلوالت الفنية .فأعمال الفنان تعرض بأسلوب يالمس فهم الجميع ،وذات مدلوالت فنية بسيطة .تذكرنا هذه اللوحة من
خالل طريقة الرسم في أعمال الفنانة فاطمة الرويشد التي استلهمت جمالية الخط العربي استلها اما معاص ارا وحديثاا .كما عملت
على تطوير اللغة البصرية ،وتشعر أعمالها المشاهدين باالنتماء للوطن وإبراز الهوية اإلسالمية .فكرة عمل لوحة الفنان أحمد
منسي أصيلة وغير متكررة ،ويمكن أن أعلل توظيفه للحرف العربي؛ إليصال المشاعر المعبرة عن رغبات الفنان واعتزازه
بدينه وبلغته العربية وإرثه الثقافي.
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اللوحة الثالثة:
أوالا :معلومات اللوحة:
اسم الفنان :ناصر الموسى
اسم اللوحة :الرحمن
المكان :الرياض -مسك للفنون
السنة1021 :م

المالحظة األولى (الوصف) :لوحة "الرحمن" (1021م) للفنان ناصر الموسى مستطيلة الشكل .أكثر ما يلفت االنتباه أثناء النظر
إلى هذه اللوحة الدائرة في المنتصف ،كأنها شمس تحيط الدائرة إحاطة دائرية كلمة (الرحمن) تظهر ظهو ارا متكر ارا تشع منها
ثالثة في الجزء السفلي من اللوحة في ثالثة أسطر متكررة يوجد بكل صف من هذه الصفوف كلمة الرحمن مكتوبة كتابة أفقية مع
االختالف بالدرجات اللونية .إذ إن الفنان وظف عدداا األلوان ،منها :اللون األحمر ،واللون األصفر ،واللون األسود ،واللون البني
توظيفاا متتابعاا في إيقاع لوني متدرج .كانت خلفيـة اللوحـة باللون البني مع اللون البيج الفاتح مما يعطي نو ارا داخل اللوحة .كما
انتشرت الحروف والكلمات في المعالجـة التـشكيلية الحروفية؛ إلحداث تردد لوني ،ومساحي ،وخطي؛ لتؤكـد علـى قداسة الكلمـة
ومـا تحملـه مـن قـوة في جـالل المعنى .إضافة إلى تنوع عناصر العمل الفني في هذه اللوحة التي استخدمها الفنان منحنية بخطوط
مستقيمة حيث برع الفنان في استخدام الخطوط المحنية .إلى جانب استعمال الفنان الظل والنور إذ استخدم الظل من خالل توظيفه
للون البني في نهاية اللوحة ،ويخف اللون إلى أن يصل إلى الدائرة؛ فيمثل أشعة الشمس ،وذلك بهدف إظهار العمق والبعد الثالث
والتجسيم .أيضاا وزع الفنان المساحات اللونية بدقة وإحكام اللون البرتقالي حيث وزعه على أغلب جوانب اللوحة؛ لتوضيح أهمية
كل جزء من أجزاء اللوحة .عالوة على ذلك وظف الفنان اللون البني الفاتح في نهاية اللوحة ،وذلك بهدف إظهار العمق والبعد
الثالث والتجسيم .ولقد وزع الفنان المساحات اللونية واألضواء في المنتصف؛ لجذب االنتباه .ويغلب على اللوحة اللون البني
بدرجاته ،واللون واألصفر ،وأكثر الفنان من استخدام اللون البرتقالي خاصة في نهايات كلمة الرحمن .كما تنوعت األشكال
والعناصر التي جسدها الفنان داخل اللوحة.
المالحظة الثانية (التحليل) :يحتوي هذا العمل على عدد من القيم الفنية والجمالية التي تتآلف تآلفاا فنياا ،وتحقق االنسجام .أيضاا
يظهر االتزان من خالل توزيع العناصر كافة وكلمة (الرحمن) حول الدائرة في المنتصف ،وتوزيع الدرجات اللونية الساخنة من
األصفر ،والبرتقالي ،والبني مع األبيض واألسود .إلى جانب التأكيد أيضاا على االتزان في استخدام كلمة (الرحمن) وبناء عناصر
التشكيل عليها حيث كان للون األبيض أثر مهم في اإليهام وإعطاء اإلحساس بالعمق خاصة خلفية التشكيل الدائري العلوي.
واإلضاءة في العمـل الـفـنـي منبعثـة مـن أعلـى اللـوحـة إلى أسفلها ،كأنهـا نـور مضيء في أرجاء اللوحة .كما أعطى الفنان معنى
الشفافية من خالل توظيفه للون األحمر واألصفر واألبيض بين طبقات األلوان المختلفة ،كما أوحى الفنان ببعد لوني؛ ليجذب عين
المشاهد إلى داخل العمل الفني ،إذ تؤكد بدورها األلوان على التناغم داخل هذا العمل.
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وعلـى الـرغـم مـن صـدارة عنصر الدائرة إال أن الفنان جعـل مركزها مركز االهتمام والنور في اللوحة ،ويحيطها كلمات متتابعة
(الرحمن) .كذلك كرر الفنان كلمـة (الـرحمن) باللون البني المحمـر ،ثـم أحاطهـا مـرة أخــرى بتكــرارات مـن الـلـون األصفر،
لتتضح الحروف والكلمات ،وليكون لهـا وقـع مميز في عين المشاهد في الجزء العلوي من اللوحة .وقد حشد الفنان كمية كبيرة
من تكرار كلمة (الرحمن) في الجـزء الـسـفـلـي مـن اللـوحـة؛ لـيكـون بـذلك إيقاع حسي ولوني مؤدياا إلى حيوية في التشكيل،
وحركة دائمة زاد منها تشابك الكلمات مع بعضها .واستفاد الفنان بذلك ليعطي إيقاعا ا حركياا للكلمات .إذ أول ما يثير االنتباه في
لوحة الفنان الموسى هو اإليقاع الحركـي .كما يظهر التباين بين عناصر العمل الفني من خالل التنوع في المعالجات اللونية
والتكرار لكلمة (الرحمن) حيث تشكل أهم جزء في اللوحة .وأكد الفنان على استخدامه للون األحمر ،واألصفر ،والبني ،وذلك
ليحقق جالل هللا وعظمته -سبحانه -بتكرار كلمة (الرحمن) في أغلب أجزاء اللوحة.
الرؤية(التفسير) :يلحظ لمن يتأمل في اللوحة أن الفنان أعطى في هذا العمل أهمية كبيرة لمنتصف اللوحة ،وكذلك في الجزء
السفلي من اللوحة .وقد أكد الفنان على اإليقاع الحركي الذي يظهر في تكرار كلمـة (الرحمن) وتكرار اإليقاعات البيضاء ،واللون
البرتقالي ،واللون األصفر المضيء ،مثل :اإلشعاع ،فالفنان هنا يؤكد على المحتوى التعبيري للكلمة المنعكس على استمرارية
الحركة والتوازن .في اللوحـة قـدر مـن الحـريـة ،والبعـد عـن الصنعة ،وعدم التكلف في التعبير الفوري المباشر مع االستعانة
بوضع المالمس الخاصـة التي تحقق التوافق بين الخامة .إضافة إلى توظيف الفنان للمؤثرات البصرية عند النظر لوسط اللوحة
حيث يشعر الناظر أن الدائرة كأنها شمس تحيط كلمة (الرحمن) إحاطة دائرية ،بدرجات لونية تخدم الموضوع خاصة في المنتصف
والموضوع الفني من خالل طريقة التلوين واستخدام األلوان القوية من األصفر المشع ،والبرتقالي المضيء ،وهذه مـن المالمح
البارزة في أسلوب الفنان .وأول ما يلفت االنتبا ه في لوحة الفنان الموسى اإليقاع الحركي والتناغم واالنسجام بين أجزاء العمل
الفني .كما يتميز العمل بالجودة واإلتقان الناتج عن التكرار واالنتشار لكلمة (الرحمن) بخط بسيط ال يوجد فيه غموض أو تعقيد
العمل .أيضاا يظهر في أسفل اللوحة التساوي في توزيع العناصر .وباختصار ففكرة العمل مبتكرة ،كما تتآلف األلوان والخطوط
واألحجام داخل العمل الفني تآلفاا متزناا وحيوياا.
الحكم :أجاد الفنان توظيف الخط العربي من خالل استخدامه لكلمة (الرحمن) ،وجعلها عنص ارا مه اما ،وتكرارها بطريقة فريدة،
واستخدامها لصياغات شكلية وجمالية مبتكرة وغير معتادة ،إضافة لتضمنها لمعاني يريد الفنان إيصالها والتأكيد عليها .يتميز
العمل الفني في إبراز مشاعر الفنان الفنية والدينية في تجسيده السم من أسماء هللا الحسنى (الرحمن) -سبحانه -بطريقة فنية .كما
أبدع الفنان في تصوير الخط العربي وتوثيقه بحلة جديدة وفكرة مبتكرة غير معتادة بكسر القوانين الجمالية والقواعد الفنية بالفنون
الكالسيكية القديمة ،واالعتماد على إيصال الفكرة برؤية فنية حديثة بديعة عن طريق توظيفه للخط العربي توظيفاا يجسد هويته
الدينية والثقافية والفنية وإيصالها للمشاهد عبر اختالف الثقافات الفنية الخليجية والعربية واإلسالمية واألجنبية .كما يثبت الفنان
أن الخط العربي فن يتميز في ووضوحه بالتعبير وامتالؤه باأللوان والجماليات الشكلية والوظيفية ،فهو يعتمد على الخيال والواقع
في الوقت نفسه ،ويعكس اليومية وما يحدث بها ،ويترجمها بصبغة فنية متفردة يؤكد هذا العمل على االهتمام الخاص من الفنانين
السعوديين المعاصرين بالخط العربي في أعمالهم الفنية مما شكل رؤية واتجاهاا واضحاا وظاهرة تستحق البحث والدراسة خاصة
أن هذا االتجاه ليس اتجاهاا تمثيلياا واقعياا؛ ألن طبيعـة الحـرف الـعـربـي هـي حـروف مـجـردة بعيـدة عـن التشخيص ،مما شجع
كثي ارا من الفنانين السعوديين لإلبداع في هذا المجال في التخصصات الفنية كافة .ذلك جعل رصيداا ليس قلي اال في أعمالهم أمثال:
ناصر الموسى ،ويوسف إبراهيم مما يشكل أصالة في موضوعاتهم الفنية.
22

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

إن ظاهرة الحروفية العربية التي تمثل اتجاهاا حاول مبدعوه أن يوجدوا مدرسة عربية صرفه؛ لصلتها الوثيقة باللغة العربية،
باستلهام الحرف العربي وتوظيفه في التعبير لظاهرة جديرة بالدراسة والبحث واالهتمام.
اللوحة الرابعة:
أوالً :معلومات اللوحة:
اسم اللوحة :ما شاء هللا
اسم الفنان :أبراهيم العرافي
المكان :موقع شخصي بعنوان (حروفيات)
السنة1010 :
المالحظة األولى (الوصف) :لوحة "مشاء هللا " (1010م) للفنان أبراهيم العرافي مربعة الشكل .تتجلى مالمح األسلوب التجريدي
في توزيع العناصر واستغالل الفراغ وأكثر ما يلفت االنتباه أثناء المشاهدة ألول مره لهذا العمل الفني المربع الذي اخذ الصدارة
في اللوحة في المنتصف وتظهر كتابة خطية لفظ الجاللة (هللا) بشكل متداخل االحرف يظهر أسفل لفظ الجاللة من جهة اليمين
عبارة (مشاء هللا تبارك) بشكل مائل وبأحرف متداخله يساعد في تعزيز القيم اإلسالمية .إن الفنان وظف عدداا من األلوان ،منها:
اللون البني ،واللون البيج ،واللون األزرق ،واستخدم تدرج باللون الكحلي الغامق واللون األخضر بدرجاته المختلفة .إضافة إلى
تنوع عناصر العمل الفني في هذه اللوحة التي استخدمها الفنان من الخطوط المستقيمة بلفظ الجاللة هللا وبرع في استخدام الخطوط
المنحنية في عبارة مشاء هللا تبارك هللا .إلى جانب استعمال الفنان الظل والنور إذ استخدم الظل من خالل توظيفه للون البني
فالجزء العلوي من اللوحة من اللون البني الفاتح ويتدرج الى البني الغامق ويخف اللون إلى أن يصل إلى كلمة ما شاء في نهاية
الجزء األول من اللوحة؛ وزع الفنان المساحات اللونية بدقة وإحكام اللون البني الفاتح حيث وزعه على أغلب جوانب اللوحة
وباألخص في الجزء العلوي؛ لتوضيح أهمية كل جزء من أجزاء اللوحة .عالوة على ذلك وظف الفنان اللون البني الفاتح في نهاية
اللوحة ،وذلك بهدف إظهار العمق والبعد الثالث والتجسيم .ولقد وزع الفنان المساحات اللونية واألضواء في المنتصف؛ لجذب
االنتباه .وكما تنوعت األشكال والعناصر التي جسدها الفنان داخل اللوحة .جاءا ليؤكد على جمال الصورة الشكلية وتحقيق النواحي
الوظيفية للحرف العربي فنرى رؤية مختلفة للموضوعات من الخطوط واأللوان ومشاهد تحمل قوه تعبيرية وفلسفية عميقة التأثر،
فقد نجح الفنان في دمج الخط واللون داخل المضمون العام للشكل الفني في العمل الفني ،ويمكن ان نبرر ذلك إلعطاء المشاهد
قوه في التعبير الصادق ،وذلك من خالل البناء لعناصر العمل الفني.
المالحظة الثانية (التحليل) :نرى في هذا العمل دمج بعض العناصر إلبراز التجسيم والبعد الثالث في اللوحة مثالا إضافة المربع
في منتصف اللوحة ساعد في ابراز التجسيم والعمق .والدمج بين الزخارف اإلسالمية التي تظهر في الجزء العلوي من اللوحة
في جهة اليمين .إلعطاء المشاهد إحساسا ا بقوة البناء ومناسبته الزخرفة المستخدمة مع العبارات اإلسالمية التي تخدم المعنى
وتضيف اليه طابعا ا تجريديا ا واسالميا ا خاص .يحتوي هذا العمل على عدد من القيم الفنية والجمالية التي تتآلف تآلفاا فنياا ،وتحقق
االنسجام .أيضاا يظهر االتزان من خالل توزيع العناصر كافة وكلمة (هللا) في منتصف اللوحة.
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واإلضاءة في العمـل الـفـنـي منبعثـة مـن أعلـى اللـوحـة إلى أسفلها .كما أوحى الفنان ببعد لوني؛ ليجذب عين المشاهد إلى داخل
العمل الفني ،إذ تؤكد بدورها األلوان على التناغم داخل هذا العمل .أتت األلوان الداكنة مشبعة في النصف األسفل من العمل الفني
لتحقق بذلك االتزان واالستقرار والثبات والترابط بين االشكال .تنويع استخدام الفنان للخطوط ما بين افقي وراسي ومنحني اعطر
حيوية وحركة للعناصر كما يتميز توزيع العناصر داخل العمل الفني في الحركة والديناميكية في العمل .ويظهر في هذا العمل
الفني تمسك الفنان وحرصه الدائم على أهمية الموضوع العربي والذي تم رسمه على هيئة حروف وجمل عربية ونابع من مخزون
الفنان الداخلي وانتمائه ،کما لعبت الحروف الرئيسية في ديناميكية العمل الفني إذا أن الفکر والحاسمة المطلقة في الفن الحديث
جعال من أسلوب الفنان الحروفي مزيجا قد جمع بين الحرف العربي والعناصر الفنية األخرى مشاهدة اشتمل عليها العمل الفني.
الرؤية (التفسير) :يعبر هذا العمل الفني عن الفكر العميق والحرية المطلقة في الفن السعودي المعاصر حيث يظهر في هذا العمل
الفني قدراا من الحرية والبعد عن الصنعة والتكلف في التعبير المباشر مع سطح اللوحة مستفيدا من المالمس الخاصة لألسلوب
التجريدي المستخدم وهي من المالمح الخاصة بتوجهات الفنان الفنية التي جعلت من أسلوب الفنان الحروفي مزيجا ا قد جمع بين
الحرف العربي والزخرفة اإلسالمية والتي اشتمل عليها العمل الفني .لمن يتأمل في اللوحة أن الفنان أعطى في هذا العمل أهمية
كبيرة لمنتصف اللوحة ،وكذلك في الجزء السفلي من اللوحة .إضافة إلى توظيف الفنان للمؤثرات البصرية عند النظر لوسط
اللوحة بدرجات لونية تخدم الموضوع خاصة في المنتصف والموضوع الفني من خالل طريقة التلوين واستخدام األلوان القوية
من البني بدرجاته المتفاوتة ،والبرتقالي المضيء واالخضر الحيوي ،وهذه مـن المالمح البارزة في أسلوب الفنان نظراا لما يمثله
الخط العربي من أهمية ثقافية تؤثر على رؤية الفنان الفنية واتصال وثيق باللغة العربية ،وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في
هندسته وتفاصيله وأشكاله .وقد تمكن الفنان من تحقيق التوازن الكبير في توزيع األلوان داخل العمل الفني على الرغم من تعددها
وعبر عن الحركة وال حيوية في طرية كتابة مشاء هللا في استخدامه اللون البرتقالي ومصادر الضوء في هذا العمل متنوعة مره
تظهر من األعلى ومره أخرى تظهر من المنتصف لفظ الجاللة (هللا) باللون األخضر بدرجاته ليعبر الفنان عن قداسيه لفظ الجاللة
وليعطي بعداا دراميا ا للعمل الفني .واستخدم الفنان تباينا ا لونيا ا كتباين األزرق الغامق مع األخضر.
الحكم :لقد انجز الفنان هذا العمل الفني بأسلوب حروفي مقروء ليثبت بذلك على مدى قابلية الحرف العربي وإمكانية استخدامه
بصورة جديده ومبتكرة .كما يظهر في هذا العمل الفني اعتزاز الفنان بالهوية اإلسالمية واهمية تجسيد الحرف العربي على هيئة
كلمات وجمل والنابع من المخزون الفني واالرث اإلسالمي عند الفنان الداخلي وانتمائه لهويته العربية وثقافته الفنية .كما ان ّ
الفن
المتجدد ،واإلرث الحضاري .يروي قصة ثقافتنا مع الخط العربي التي تتجاوز كل الحدود التقليدية؛ هي قصة حضارة وإرث
وثقافة وحياة .واعتبر الخط العربي مصدر ألهم العديد من الفنانين والمعماريين محليا ا وعالمياا لفتح آفاقا ا جديدة في التعامل مع
الخط العربي؛ وذلك عبر نقله من مصدر معرفي إلى أيقونة تمثل الهوية السعودية المعاصرة.

 .4مناقشة نتائج الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى إ براز القيم الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وفق قراءة فرانك سيبلي
والكشف عن دور الفنان التشكيلي السعودي المعاصر في إبراز القيم الجمالية للخط العربي .ومما سبق يتضح سعي الدراسة
لإلجابة على مشكلتها الرئيسية المتمثلة بالسؤال :ما القي م الجمالية للخط العربي في أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وفق
قراءة فرانك سيبلي؟ ولإلجابة على مشكلة الدراسة الرئيسية سيتم مناقشة أسئلة الدراسة الفرعية كتالي:
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 -2ما القيم الجمالية للخط العربي كعنصر تشكيلي لدى الفنان السعودي المعاصر؟
لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثتين باالطالع على مجموعة من المراجع العربية ،واألجنبية التي تشمل عدة دراسات وكتب؛
وعليه توصلت الدارسة إلى أن للخط العربي قيم تشكيلية تساهم باالرتقاء في الحرف العربي ،حيث يحمل الكثير من القيم الفنية
والتشكيلة والعديد من المميزات الفنية وما يتم تع به من مرونة وطواعية وقابلية للمد والرجع واالستدارة والتزوية والتشابك
والتداخل والتركيب ،وكذلك قدرته على مسايرة التطورات والخامات .هناك تزايد في االهتمام بالخط العربي بشكل عام وإبراز
الحرف العربي في التصوير التشكيلي على اختالف اشكاله وأنواعه وأصبح هناك نوع من الرعاية لهذا الفن وتاريخه العريق ،ما
بين معارض تقام لالحتفاء بهذا الفن ،ومهرجانات تهتم بإبراز الفن االسالمي االصيل والمعاصر بهدف نشر الثقافة االسالمية
والمحافظة على االرث االسالمي .على سبيل المثال مركز االمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي بالمدينة المنورة بحيث
يمثل المركز منصة لدعم الخطاطين واالهتمام بهم ،إلى جانب االهتمام بالتراث الحضاري والتاريخ .كذلك ،يسهم في تعزيز مكانة
الخط العربي ويقدمه للعالم .تجاوب الفنانون المعاصرون في اعمالهم الفنية مع الفنون اإلسالمية واستخدام اللغة في الفنون البصرية
بشكل كبير .كما ركزت الدراسة على ضرورة االهتمام بالقراءات النقدية لألعمال الفنية في العملية التعليمية وتفعيل دورها في
مجال الفنون .وتدريب الدارسات بكليات الفنون على كيفية القراءة النقدية على أساس علمي مدروس لتحقيق االستفادة القصوى
أثناء تحليل األعمال الفنية بطريقه صحيحة.
 -2ما أسس التحليل النقدي قراءة الناقد فرانك سيبلي؟
اطلعت الباحثتان على مجموعة من المراجع العربية واألجنبية المتنوعة بين بحوث وكتب لإلجابة عن هذا التساؤل.
ونتيجة لذلك توصلت الدارسة إلى أن أحد أهم أسس التحليل النقدي في قراءة سيبلي يعتمد مفهومه اعتماداا رئيساا على ثالثة أسس
نقدية ،هي :المالحظة ،والرؤية ،والحكم على القيم المعينة في األعمال الفنية .فيؤثر هذا األساس على الحديث عن العمل الفني،
وقيمة الكتابة النقدية ،واتجاهات النقاد في تدويناتهم في الصحافة الفنية .وتشتمل المالحظة عند سبيلي على نوعين مهمين ،هما:
المالحظة األولى :تحوي نوعين رئيسين في التمييز بين الصفات الجمالية وغير الجمالية .والمالحظة الثانية :تتضمن التعليق على
العمل بإصدار حكم ،مثل :سعيد جداا .ويعتقد سيبلي أن الناقد يستطيع مساعدة المشاهد على رؤية القيم الجمالية التي رآها الناقد
نفسه ،وذلك باالعتماد على طرق عملية هي :ذكر الصفات غير الجمالية كدائرة صفراء بهدف تهيئة المشاهد وإعداده؛ لرؤية القيم
الجمالية ،مثل :مضيء ،نتزن ،نشيط .كما يشير سبيلي إلى القيم الجمالية باستخدام مصطلحات جمالية كمبهج ،وحيوي ،ومثير.
باإلضافة إلى تركيز سيبلي على توظيف الصور البيانية المتضمنة للتشبيهات والمجاز ،مثل :لوحة دافئة كالشمس .كذلك يستعمل
ا
استعماال متناسباا ،ويوظف التحدث بنبرة صوتية مع اإلشارة إلى مالمح الوجه ،واإلشارة
سيبلي المقارنة والتضاد وتكرار الكلمات
لليد ،والجسم في حالة وجود وسط من الجمهور .ليس هذا فقط بل تناول سبيلي المفاهيم الجمالية ،وركز على أهم ثالث قضايا
تخصصية وأصعبها ،هي :الذوق ،والنقد ،والتمييز بين الجمالي وغير الجمالي .أيضاا بدأ سبيلي بدراسة األذن الحساسة لـ "اللغة
العادية" التي كانت تميز إلى نهاية كل أعماله في علم الجمال ،من خالل التمييز بين أنواع األشياء التي يقولها المرء عن األعمال
الفنية ،مثل :أن الرواية بها عدد كبير من الشخصيات ،ويتعامل مع الحياة في مدينة صناعية ،أو أن اللوحة توظف ألواناا باهتة،
يغلب عليها اللونين :األزرق ،واألخضر .ويظهر سبيلي النقيض من هذه المالحظات ،مثل :أن القصيدة متماسكة بإحكام ،أو تفتقر
الصورة إلى التوازن أو بعض الهدوء والطمأنينة.
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حول هذه األنواع المختلفة من المالحظات" ،سيكون من الطبيعي" كما ذكر سبيلي "أن نقول إن إصدار أحكام مثل هذه [األخيرة]
يتطلب ممارسة الذوق أو اإلدراك أو الحساسية للتمييز الجمالي أو التقدير ،يسمي سيبلي المصطلحات التي يعتقد أنها تتطلب إدرا اكا
أو حساسية أو ذوقاا يتجاوز مفهوم "العيون الطبيعية واألذنين والذكاء" أو المفاهيم الجمالية أو المصطلحات الفنية .ومن األمور
المركزية المثيرة للجدل في ادعاءات سبيلي أن المفاهيم أو المصطلحات الجمالية -على حد تعبيره -ليست خاضعة للشرط ،أي:
ال توجد شروط كافية ،وال توجد سمات غير جمالية ،مثل :وجود بعض من المجموعة أو عدد منهم سوف يبرر منطقياا أو يضمن
تطبيق مصطلح جمالي.
 -3ما إمكانية تطبيق قراءة الناقد فرانك سيبلي إلبراز القيم الجمالية والتشكيلية في أعمال الفنان السعودي المعاصر؟
اختارت الباحثتان عدداا من لوحات الفنانين السعوديين المعاصرين التي تظهر القيم الجمالية والتشكيلية للحرف العربي
لإلجابة عن هذا التساؤل .ويتضح من تطبيق الباحثتين ألسس التحليل النقدي في قراءة الناقد فرانك سيبلي إمكانية االستفادة من
قراءة سيبلي في تحليل األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة قراءة تساهم في مواكبة األحداث ،وقراءتها ،وتحليلها،
وتقديمها للمتلقي ،والفنان على حد سواء؛ لتطوير ذاته وأعماله .كما تساعد قراءة سبيلي على وضوح الفكر والرؤية الخاصة
المطلوبة في األعمال الفنية التي تحمل الهوية السعودية ،وتميزها عن غيرها من فنون العالم .حيث ركزت فلسفة ما بعد الحداثة
( )Postmodernismعلى تحليل الثقافة والمجتمع من خالل االهتمام بنظريات النقد الفني الذي تؤثر تأثي ارا مه اما في تحديد قيمة
العمل الفني من خالل توافر القيم الفنية والشكلية .وقد أبدع الفنانون السعوديون في السنوات العشر األخيرة في تقديم أعمال اتسمت
بالجرأة في الطرح تزامناا مع تغير واقع الفعل الفني وأهدافه؛ ليصبح دور الفن األساسي هو :التعبير عن أبرز قضايا المجتمع
السعودي السياسية واالقتصادية واالجتماعية .إن الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية انتقل نقلة نوعية وجريئة في سياق
الثقافة والمجتمع المحلي ،ووصلت بعض األعمال الفنية السعودية للعالمية .كما بيعت بعض األعمال الفنية السعودية بمبالغ عالية
على المستوى اإلقليمي .كذلك اقتنت بعض المتاحف العالمية المعاصرة عدداا من األعمال الفنية السعودية .وهذه القيمة ليست قيمة
مادية فحسب بل أيضاا قيم فكرية وثقافية .إضافة إلى إظهار مدى ما توصل إليه الفنان السعودي المعاصر من نضج فكري وفني
وإبداعي .إذ يعتمد نقد الفنون اعتماداا كبي ارا على االستناد على تحليل األعمال الفنية وفق القراءات النقدية المعاصرة اعتماداا يدعم
المجال الفني ،ويساهم في إثراء الثقافة البصرية ،والخبرة الفنية والرؤية الجمالية لدى المختصين في مجال الفنون .حيث تعد قراءة
العمل الفني أحد أهم أركان الفن التشكيلي المعاصر التي من خاللها تكتمل التجربة الفنية للفنان ،ويتخذ العمل الفني حيزه .من هنا
تبرز ضرورة اهتمام الفنانين بدراسة القراءات النقدية ،وتطبيقها في قراءة األعمال الفنية ،وتحليلها على اعتبارها من التوجهات
الحديثة في مجال الفنون التشكيلية تزامناا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تجارب فنية معاصرة ومتميزة ومتسارعة في
الظهور والتطور .إن االهتمام بتطبيق القراءة النقدية بصورة عام وقراءة األعمال الفنية وتحليلها للناقد فرانك سيبلي بصورة
خاصة يمكن أن تساعد النقاد في تحليل الفن التشكيلي ،وتساهم هذه القراءة مساهمة كبيرة في معالجة نواحي القصور في كتاباتهم
النقدية؛ لالرتقاء بمستوى النقد الفني في المملكة العربية السعودية .كما يمكن تطبيق قراءة سيبلي في األعمال الفنية المعاصرة في
مراحل التعليم المختلفة ،والتركيز على تنمية قدرات المالحظة والفهم والرؤية الفنية التي تساعد على تنمية قدرات الكتابة والنقد
الفني لألعمال الفنية المعاصرة للطالب والطالبات.
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 .5ملخص نتائج الدراسة:
 .1ساهم الفنان السعودي المعاصر في إبراز القيم الجمالية للخط العربي وعالقاته التشكيلية والجمالية.
 .1استفاد الفنـان مـن تنـوع الخطوط وتعدد أشكال الحرف الواحد في الصياغة الحروفـيـة األمر الذي أعطى الفنان الحرية
في صياغات متنوعة لها طابع التجديد والمعاصرة.
 .3تعدد األساليب الحروفية وتنوعها لدى الفنانين السعوديين ما بين األسلوب الكتابي الخالص وبين المدمج باألشكال
واأللوان مع التقارب الكبير في األساليب التقنية.
 .4إمكانية االستفادة من قراءة الفيلسوف فرانك نويل سيبلي في تحليل األعمال الفنية التشكيلية السعودية المعاصرة.
 .2أن االستناد على تحليل االعمال الفنية وفق القراءات النقدية يدعم المجال الفني ويساهم في إثراء الثقافة البصرية والخبرة
الفنية لدى المتخصص في مجال الفنون.

 .6توصيات الدراسة:
 .2العمل على دعم الجماليات التشكيلية للفنون المعاصرة م خالل التحليل النقدي لدعم الرؤية الجمالية للمتلقين.
 .1عمل المزيد من األبحاث في مجال القراءات النقدية المعاصرة ورصد الجديد في التطورات الفنية واألساليب للوقوف
على آخر مستجدات هذا االتجاه.
 .3العمل على ابراز القيم الجمالية للحرف العربي والحركة الحروفية في االعمال الفنية المعاصرة من خالل المحاضرات
والندوات والمعارض الفنية والقاءات الفنية مع المتخصصين في المجال النقدي للفنون.

 .7المراجع:
عبد هللا ،اياد حسن .)1006( .استخدامات الخط العربي في الفنون البصرية والتشكيلية ،ديوان العرب  12ابريل بغداد .تم
االسترجاع بتاريخ 1011 /2/21م. https://www.diwanalarab.com.
سانتانينا ،جورج .)1001( .اإلحساس بالجمال ،ترجمة فواد زكريا ،القاهرة :مطبعية عين شمس.
محسن ،عطية )1000( .القيم الجمالية في الفنون التشكيلية ،دار الفكر العربي للنشر.
عبد المقصود ،باسم كمال البكري .)1022( .جماليات الجمع بين الخط العربي والرسم واإلفادة منها في تأهيل الشباب الخرجين
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الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية
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ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الموضوعية ومحدداتها في الكتابة في العلوم الشرعية المقارنة كالفقه وأصوله والتفسير
وشروح الحديث ،وقد حاولت الدراسة معالجة مشكلة عدم وجود معايير تحدد قيم الموضوعية في الكتابات الشرعية من خالل
استخالص قيم مح ّكمة للموضوعية في الكتابات الشرعية يمكن أن يحتكم إليها وينفتح بها باب للباحثين بإذن هللا تعالى لتكون قابلة
للترقية بمزيد من الجهد إلى أن تكون مقياسا معتمدا ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج
االستنباطي والمنهج النقدي.
جاءت الدراسة في أربعة فصول ،كان األول منها فصال تمهيديا ثم أُتبع بفصل يعرّف بمفردات عنوان الدراسة ،وفي الثالث دراسة
تطور مصطلح الموضوعية وصلته بالبحث العلمي في الغرب وعند المسلمين ،وفي الرابع استنباط قيم الموضوعية في الكتابة
في العلوم الشرعية ،ومن أهم نتائج الدراسة استخالص قائمة مح ّكمة تضمنت أربعة عشر معيارا للموضوعية في الكتابة في
العلوم الشرعية ،تندرج تحت خمس قيم كلّية للموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية (اتباع الدليل ،وإدراك واقعية االختالف
وضرورته في مسائل الرأي ،وإنصاف المخالف ،والتصور الصحيح للمسألة قبل الحكم ،والتوثيق) وقد أوصت الدراسة في الختام
بترقية وتعميم قائمة قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية لتكون معايير يُحتكم إليها أو مقياسا لقياس تحقق الموضوعية
في الكتابة في العلوم الشرعية الشرعي والحكم على ما هو موضوعي.
الكلمات المفتاحية :الموضوعية ،الذاتية ،القيم ،التحيز ،الكتابات الشرعية.
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Objectivity in Writing in the Islamic Sciences

Abstract:
This study aims to demonstrate the objectivity concept and its benchmarks in Islamic writings to
reveal the concept continued realisation. In order to address the lack of definitive benchmarks to
determine the objectivity principle in Islamic writing, this study adopts a theoretical approache
that is purely meant to come up with a governing term of reference for the objectivity in writing.
This study uses inductive, historical, deductive and critical methods. It includes four chapters,
chapter one-an introduction, chapter two - definition of the keywords; chapter three- the evolution
of the objectivity concept and its connection with academic research; chapter four-objectivity
benchmarks in writing. The most important conclusion is the identification of fourteen benchmarks
for objectivity in writing. All are summed up in five generic benchmarks, including adherence to
evidence, appreciation of difference and divergence in opinion, being fair enough to the different
opinions, thorough understanding before making any hasty judgment and documentation. The
study recommended that objectivity benchmarks be improved and circulated to serve as a reference
for the objectivity appraisal in Islamic writing, and documentation for precise and meticulous
identification of the concept.

Keywords: Objectivity, subjectivity, values, bias, Islamic writings.

: المقدمة.1
.الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 واالختالف بين، فإن التراث المدون الذي تزخر به أمة اإلسالم في علومها الشرعية هو ثراء ومصدر إلهام للعلماء،أما بعد
العلماء نفسه يحمل مفهوما إيجابيا يعكس المساحة الواسعة التي تتاح للمؤهلين بأن يستنتجوا ويستنبطوا من األدلة الشرعية ما
 فلوال هذه السعة لما ُوجدت مدارس اإلسالم، بفهم عميق يستصحب مقاصد الشريعة فيما يعود لألمة بالخير،تقتضيه من أحكام
. ولم تهنأ األمة بهذا التراث العظيم المدوّن،الفكرية
 يأتي مطلب تحقيق الموضوعية وثيق الصلة،وفي ظل تطور علوم المناهج البحثية واعتناء أهل كل فن بما يخدمون به تخصصهم
بالكتابة في سائر العلوم السيما إن تضمن نقال عن المخالف أو مناقشة آلرائه خصوصا ً في المجال الشرعي المقارن؛
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ذلك ألن الكتابة في العلوم الشرعية المقارنة إما أن تؤلّف وتقرّ ب بين المختلفين بما يتحلى به الكاتب من حُسن عرض وأدب نقا ٍ
ت في نسبة الفكرة والقول إلى صاحبه ،وباالحتكام إلى الدليل بعيدا عن التعصب ،أو أن يوغر
بالبعد عن الفحش في القول ،وبالتَثَبُّ ِ
الصدور ويوسع الفجوة باستبعاد ذكر المخالف وبالتنابز باأللقاب.
ومع وجود أمثلة تعكس الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية في مدارس اإلسالم في وقت مبكر من التاريخ وحتى يومنا
هذا ال تزال هناك حاجة لدراسة الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية تستخرج قِيَ َمه من الثراء الذي تركه العلماء بين أيدينا،
وذلك ألن كتابات معاصرة ربما تسيء من حيث إنها تريد أن تحسن ألنها جانبت بعض قيم الموضوعية خاصة عند تعاملها مع
المخالف.
ومن هنا تأتي أهمية توجيه العناية إلى الموضوعية في الكتابة الشرعية ،فإن صاحب القلم يفنى ويبقى كتابه ،ولئن مرّت بعض
كتابات األمة فيما مضى بحقبة زمنية أوشكت أن تختفي الموضوعية فيها ،وعلت الذاتية ممثلة في التعصب المقيت حتى سُلّت
السيوف ألجل الخالف في مسائل فرعية كالجهر بالبسملة (عالل )0229 ،فإن ذلك أمر قد انقضى ولنا فيه معتبرّ ،
لكن ظهور
كتابات بعيدة عن الموضوعية في هذا الزمن يستدعي أن تجد معالجة بااللتفات إليها؛ فلم يعد من األعذار لهذا العصر ما كان لمن
قبله بعد أن تيسر تحصيل العلوم وتعددت وسائله.
ستعتمد الدراسة في معالجتها لموضوع البحث على المنهج االستقرائي بتتبع النصوص والدراسات ذات الصلة بالموضوع
الستخراج قيم الموضوعية ،وعلى المنهج التاريخي في فهم اآلراء بربطها بسياقها التاريخي ،وفي دراسة تطور مصطلح
الموضوعية ،كما اعتمدت على المنهج االستنباطي الستخالص قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية من نصوص
الشريعة أو كتابات علماء الشريعة المترجمة لروح تلك النصوص ،واعتمدت على المنهج النقدي في الحكم على النصوص من
خالل تصنيفها وتوجيهها وتفسيرها وفق سياقها في النص وفي الظروف المحيطة بها.
وسيعالج البحث المشكلة في أربعة فصول :فصل تمهيدي يعرّ ف بالبحث ومنهجيته ،ويليه فصل تعريفي يوضح فيه البحث معنى
المفردات الواردة في العنوان ،ثم في الفصل الثالث يستعرض نشأة الموضوعية وصلتها بالبحث العلمي لدى المسلمين وعند
الغرب ،ثم فصل يناقش مفهوم الموضوعية.

 .1.1مشكلة البحث:
مع العناية التي أولتها كتب البحث العلمي بالموضوعية من حيث العموم ،وجدت كتابات خاصة تعنى بالموضوعية في عدد من
العلوم اإلنسانية؛ لئال تحيد الكتابة إلى الذاتية التي تؤثر أحكامها على نتائج البحث ،ومع حساسية العلوم الشرعية الرتباطها بكل
ما يمس اإلنسان في حياته وعلى مستواه الفردي أو على مستوى المجتمع وألثرها على العاطفة لم تجد الموضوعية في كتابة
العلوم الشرعية القدر من العناية غير ما يجده طالب العلم منثورا في بطون كتب متفرقة ،أو في عموم ما كتب في منهج البحث
العلمي عن الموضوعية ،أو ما كتب في مجال نقد التفكير الموضوعي لدى مفكري اإلسالم ،مع أن الموضوعية بما تقتضيه من
التزام الحق في التعامل مع المخالف بإنصافه ،وفي التعامل مع الموافق بعدم االنحياز إليه على حساب الحق مطلب شرعي تتحقق
به العدالة.
وألجل ما تقدم من مشكلة عدم وجود معايير للموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية فإن هذه الدراسة ستحاول استنباط ما يكن
أن يعتبر معايير للموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية انطالقا من كتاب هللا سبحانه وتعالى ،وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم،
ثم من خالل ممارسات العلماء المسلمين وتطبيقهم لتلك القيم في مدوناتهم الشرعية.
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 .2.1أسئلة البحث:
وبناء على ما تقدم فإن مشكلة البحث يمكن أن تطرح في األسئلة التالية:
ما هو مفهوم القيم؟ وما الموضوعية؟
متى ظهرت الموضوعية متصلة بالبحث العلمي في الغرب وعند المسلين؟
ما هي قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية؟

 .3.1أهداف البحث:
التعريف بمفردات العنوان :القيم ،والموضوعية.
دراسة نشأة الموضوعية وصلتها بالبحث العلمي.
استخالص القيم التي تُ َش ِّكل الموضوعية في الكتابة

 .4.1أهمية البحث:
 .1اإلسهام بكتابة علمية حديثة في موضوع لم تسبق دراسته وهو الموضوعية في الكتابات الشرعية على وجه الخصوص.
 .0سيقدم البحث مجموعة من قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية مستخلصة من كتاب هللا تعالى وسنة نبيه
المصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،ثم مما هو منثور في كتب التراث والفكر اإلسالمي ومناهج البحث
ليستصحبها الكتّاب عند الكتابة في العلوم الشرعية ،ولتكون قابلة للترقية بحيث يمكن تهيئتها لتصبح مقياسا للموضوعية
في الكتابة في العلوم الشرعية.
 .3سيسهم مثل هذا البحث في التقريب بين مدارس اإلسالم من خالل قيم الموضوعية التي يستخلصها الباحث ويعرضها
على المح ّكمين.
 .4التأكيد على ضرورة تحلّي المسلمين بالموضوعية عند الكتابة في العلوم الشرعية ،والتخلص من سائر القيود التي من
شأنها إضعاف الموضوعية وتغليب االنتماءات الشخصية أو الذاتية ،وهو ما يحاول المفكرون المسلمون التنبيه عليه في
موضع إعادة صياغة العقل المسلم ونبذ التقليد والتقديس لألفراد.

 .2أهم الدراسات في الموضوعية في مناهج البحث وقيمها
" إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد" (المسيري ، )1991 ،1991 ،يشكل هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموعة
من المقاالت قام بتحريرها الدكتور عبد الوهاب المسيري في مجلدين تيارا بارزا في نقد الموضوعية المعاصرة التي هي غربية
المنشأ ومدى مصداقيتها ،فالمواقف والمقاالت التي تضمنها الكتاب تؤكد أنه ال موضوعية حقيقية يعنى بها التجرد عن الذات
ويمكن االعتماد عليها في العلوم ،وإنما هي صناعة أراد بها الغرب تمرير فكره وتغلبه الحضاري على الغير ،فالموضوعية
المعاصرة م حملة بفكر الثقافة الغربية المادية التي ال تؤمن بالغيب ،وال تعول عليه في المنهجية العلمية في العلوم اإلنسانية ،كما
أنها تعالج من خالل مدارسها المختلفة قضايا وإشكاالت غربية ال تنسجم وال تتفق مع مجتمعات المسلمين ،بل تحمل في طياتها
فكرة التغلب العالمي االستعما ري التي ال ترى القياد والسيطرة إال لها ،وما الموضوعية أو العلمية إال كلمات تضليلية أثبتت
الدراسات والواقع خطأها عند االختبار ،ومن هنا تضمن الكتاب ضرورة مراجعة هذه المصطلحات وإعادة صياغة معارفنا
بتنقيتها من الشوائب الغربية واالعتماد على تراثنا األصيل وارتباطنا بوحينا،
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فالموضوعية هي في الحقيقة رؤية الغربي التي يراد لها أن تسود وتقوم بنزع المكونات األساسية للهوية وتهيئة المجتمعات لالنقياد
لرؤيته ،وتضمنت بعض المقاالت أن موضوعيتنا التي ال يمكن أن نعتمد على غيرها هي الموضوعية التي ننحاز فيها لمكونات
هويتنا ،ومن هنا يتأكد أن ال موضوعية حقيقية ،وأن التحيز واقع ال محالة ،وأننا بحاجة لتحيز مدروس و ُمنَظَّر يقودنا لالنتفاع بما
لدى اآلخر مع الحفاظ على مكوناتنا ،وأن أبرز التحيزات المعاصرة وأكثرها إشكاال هو التحيز للنموذج الحضاري الغربي.
"الموضوعية في العلوم اإلنسانية"(قنصوة ، ) 0221 ،وهو من الكتب التي استفاد منها الباحث في تبلور مفهوم الموضوعية،
ومناقشة إمكانية حصولها في العلوم التطبيقية أو اإلنسانية ،ومفاهيم المدارس المختلفة لمعنى الموضوعية ،حيث تحدث الكتاب
عن الموضوعية ومدى إمكانية الوصول إليها ،مظهرا ميال إلى أن الوصول إلى الحياد أمر مستحيل في العلوم اإلنسانية ،وقد ذكر
بعضا من المؤثرات على الموضوعية والتي تشكل صعوبات تحول دون التجرد ،ومع أن الكتاب لم يتناول بصفة مباشرة
الموضوعية في الكتابة الشريعية لكنه تعرض للموضوعية من الناحية الفلسفية تعرضا يتيح للباحث الربط بين اإلطار العام
للموضوعية وتحققها وتصور التطور الفلسفي لمفهوم الموضوعية في المدارس الفلسفية.
"منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب"(الوافي ، )0222 ،تحدث الكتاب عن المنهج التاريخي في التدوين عند
العرب،وقد تضمن عددا من قيم الموضوعية عند حديثه عن شروط دراسة التاريخ ،وتأكيده على أهمية تنقية التاريخ من التعصب
واألغراض الشخصية ،وضرورة تحقيق األمانة عند االقتباس ،وقد تضمن بعض االقتباسات من كتب التراث اإلسالمي في استلهام
بعض قيم الموضوعية التي هي محل عناية الباحث.
"التفكير الموضوعي في اإلسالم" (البنا ،)0212 ،تحدث الكاتب عن أسباب غياب النقد والتفكير الموضوعي ،وجعل االستبداد
بكل أنواعه هو المسؤول األول عن هذه المشكلة سواء كان حزبيا أو أسريا أو طائفيا أو عرقيا أو عنصريا ،ثم جعل التقديس سببا
رئيسا بجانب االستبداد ،ثم استطرد في ذكر األسباب مؤكدا أن المخرج من هذه األزمة هو التدين الحقيقي الذي يكسب شجاعة
النقد باألخذ والرد واإلنكار ،وتجعل هذه الدراسة من التمسك بالدين سببا لتحقق الموضوعية وضعفها يعكس ضعفا في التدين.
"الموضوعية في دراسة األديان" (الحافي ،)0212 ،استعرض المقال مفهوم الموضوعية وإمكانية الوصول إليها في دراسة
األديان خصوصا وفي العلوم االجتماعية واإلنسانية عموما ،كما بيّن األسس الموضوعية في القرآن الكريم عقيدة وفكرا ،وقد
تعرض في هذا السياق لبعض قيم الموضوعية كطبيعة االختالف بين البشر ،واالجتهاد في طلب الحق والبعد عن التقليد ،وذكر
بعض المؤثرات على الموضوعية التي تمنع من مراجعة الذات كالتكبر المعمي عن الحق ،وقد استعرض المقال بعض الكتب في
دراسة األديان وأبدى رأيه فيها ليصل إلى أهم سمات الموضوعية في دراسة األديان ،ومن بينها النقد والمراجعة وتجاوز اختالف
المصطلحات ،وذكر أيضا األسباب التي تحول دون الموضوعية ،وأهم ما ذكر من أسباب هو اعتقاد اإلنسان أنه يملك الحقيقة
وأنه هو األنموذج األكمل ،وعدم االعتراف بمشروعية االختالف ،بجانب عوامل نفسية كعدم القدرة على التجرد ،والتعصب
للتصورات الخاصة ،واتباع الهوى ،والخوف من االنفتاح على اآلخر خشية التأثر ،واعتبار الذات هي مرجعية الصواب ،أما
األسباب الفكرية فتتمثل في التقليد والتعصب الديني.
"فصول في التفكير الموضوعي منطلقات ومواقف" (بكار )0222 ،تضمن الكتاب في بدايته أهمية التفكير ومكانته ودوره في
تنمية حياة اإلنسان إذا ما اتسم بالموضوعية التي هي أهم صفات التفكير العلمي ،كما تعرض لمكاسب التفكير الموضوعي على
األمة المسلمة ومظاهره ،وبين أن أهم ما يمكن أن يؤدي إلى الموضوعية هو التجرد من الهوى ،واستقاء المعلومة من مصدرها،
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وقد ذكر جانبا من التفوق الحضاري لدى المسلمين في الموضوعية وخاصة في صناعة علم الحديث ،وبين بعض ما ينافي
الموضوعية كالتعصب ،وتقديس األفراد ،وانعدام الحوار ،واالنغالق على النفس ،والتفسير التآمري للتاريخ.
"الذاتية والموضوعية في مناهج البحث في العلوم االجتماعية" (العرابي ،)1994 ،ناقش الكتاب الضمانات أو اإلجراءات التي
يمكن تطبيقها لوقاية نتائج البحث من التأثر بقيم الباحث واتجاهاته ،وأظهر تبنيه الستحالة الوصول إلى حالة التجرد الكامل ،غير
أن نسبة الموضوعية تزداد كلما تنبه الباحث لمشكلة غياب الموضوعية ،مقترحا أن يعلن الباحث عن قيمه واتجاهاته من البداية،
ومن خالل ما أورد الكتاب من تجاذب بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي يمكن أن تستخلص بعض قيم الموضوعية في الكتابة.
)" THE IRREDUCIBLE COMPLEXITY OF OBJECTIVITY" (Douglas, 2004
تعتبر هذه المقالة من أهم ما كتب عن موضوع الموضوعية ويعتمد عليها من أراد الكتابة عن الموضوعية ،حيث ّحلل فيها الكاتب
المعاني ذات الصلة بالموضوعية وأوصلها إلى ثمانية معان ،وقد خرج برأي يخالف عددا من الكتابات التي ترى أن الباحث ال بد
أن يتخلى عن قيمه ليحقق الموضوعية ،ويرى الكاتب أن للقيم دورا في التعليل وال يلزم أن تعاكس الموضوعية ،وقد أفادت هذه
الدراسة في معرفة أبعاد مصطلح الموضوعية وتصور الجدل القائم في إمكانية تحقيق التجرد التام أو ال
“OBJECTIVITY: A VERY SHORT INTRODUCTION” (Gaukroge, 2013).
تناول الكتاب أنواع الموضوعية ،ومدى كونها معيارا صادقا بالنسبة لرؤية الباحث إلى ما حوله بحكم خلفيته ،ومدى تحقق
الموضوعية في بعض الدراسات المتعلقة بالسلوك اإلنساني ،ثم تناول بالحديث إمكانية تحقيق الموضوعية في االختبار أو األخالق،
ومما خلص إليه في ثنايا دراسته أن الموضوعية هي أهم ما يميز اإلنسان مقارنة بالحيوان ،غير أنها في تطور استخداماتها بلغت
مستوى صارت تطلب فيه لذاتها بغض النظر عن معارضتها للمعتقدات الدينية ،وناقش التعريفات المتعددة لمعنى الموضوعية
بناء على المفاهيم المختلفة ،وكيف أن هذه التعاريف نفسها لم تعط معنى دقيقا لربطها معنى الموضوعية بمعايير أخرى هي نفسها
تحتاج إلى ضبط كتعبير االنفتاح الذي عبر عنه ب " ،"free-mindedوأظهر ميال إلى عزل القيم عن العلم عند مناقشة مفهوم
الموضوعية ،ومثل هذه الدراسة تسهم في إعطاء تصور يساعد على ضبط مفهوم الموضوعية خصوصا وفق رؤية المسلمين.
)"THE WORLD'S RELIGIONS AFTER SEPTEMBER" (Sharma, 2008
تعرض الكتاب لمناقشة مدى موضوعية المسلمين عند دراستهم لغير دين اإلسالم ،في ظل ما يطرح من عدم إمكانية التجرد
الكامل ليس في دراسة المسلمين لدين غيرهم بل حتى في دراسة غير المسلمين لغير دينهم ،وقد بيّن من خالل نموذج إسماعيل
الفاروقي أن منهجه تضمن قواعد لمن أراد أن يدرس دينا آخر هي كفيلة بحفظ الموضوعية عند الباحث ،كما أوضح بعض ما
تعيبه الكتابات الغربية على الباحثين المسلمين ،ومثل هذا الطرح يفيد الدراسة في مدى تباين مفهوم الموضوعية من جهة كما يبين
بعض القيم الموضوعية عند كتابة المسلمين عن غير دين اإلسالم.
)"OBJECTIVITY AND THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION" (Thoha, 2009
تعرض الكاتب لمناقشة نظرة الكتابات الغربية للموضوعية ،وهي ما تصل في مجملها إلى ضبط مفهوم الموضوعية بالتجرد التام
من القيم خاصة في الكتابات الدينية ،ويخالف الكاتب هذا الطرح من حيث المبدأ اإلسالمي ،ويتفق مع طرح الفاروقي الذي يرى
أن األمر بالنسبة للمسلم الذي يطالبه القرآن أن يمتثل العدل في كل شيء هو المنفذ لتحقيق الموضوعية ،فالموضوعية مرتبطة
بالعدل ارتباطا كليا ،ومثل هذه الكتابة أفادت الدراسة في جانب ضبط مفهوم الموضوعية وأهمية قيمة العدل في تحقيق الموضوعية.
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 .1.2نظرة عامة على الدراسات السابقة:
تشترك الدراسات في كون موضوعها يدور حول تحديد أبعاد مصطلح الموضوعية ،وصعوبة الوصول إلى مفهوم مشترك عند
الكتاب؛ نظرا لتفاوت المنطلقات الثقافية لكل كاتب ،ومع تضمن تلك الكتابات بعض القيم التي يمكن أن تكون قيما موصلة إلى
الموضوعية في الكتابة غير أنها خلت من إيجاد قائمة محددة تعتبر قيما جزئية تندرج تحت القيمة الكلية التي هي الموضوعية في
الكتابة في العلوم الشرعية  ،وهو ما ستعنى به هذه الدراسة ويعتبر خطوة أولى تجاه ضبط الموضوعية في الكتابة خاصة في
العلوم الشرعية.

 .3التعريف بمفردات :القيم ،الموضوعية
سيتعرض هذا الفصل للتعريف بأهم المفردات التي وردت في عنوان البحث وهي الموضوعية ،وألن الموضوعية هي قيمة
أخالقية كلية فإن البحث سيضيف مفردة القيم للتعريف بها في هذا الفصل قبل تعريف الموضوعية.

 .1.3مفهوم القيم
المفهوم اللغوي
واح َدةُ القِيَ ِمَ ،وهُ َو ثَ َمنُ ال َّش ْي ِء بالتَّ ْق ِو ِيم ،وأَصلُه ال َوا ُو؛ ألَنَّه يَقُو ُم َمقَا َم ال َّشيء( ،الكجراتي )1911 ،والقِيَ ُمَ :مصْ َد ٌر
ْر ِ
القِي َمةُ ،بال َكس ِ
صا َر قَا َم فَا ْعتَ َّل ِقيَم ،و ِقيَ ُم َك ِعنَب :اال ْس ِتقَا َمةُ ،قَا َل َكعْبٌ :
كالصِّ غَر وال ِكبَر ،وقَا َم َكانَ ِفي األَصل قَ َو َم أَو قَ ُو َم ،فَ َ
ص َرفُو ُك ْم ِحينَ جُرْ تُ ْم عَن الهُ َدى بِا َ ْسيَافِ ِهم َحتَّى ا ْستَقَ ْت ْمتُ ْم على القِيَ ْم (ابن منظور)0229 ،
فَهُ ْم َ
وقَ َّو َم َدرْ أَه :أَزال ِع َو َجه (ابن منظور ،)0229 ،وهُ َو قِيم أَ ْه ِل بَ ْيتِهَ ،ك ِعنَب ِب َم ْعنَى قِيَا ُم ،و ِب ِه قُ ِرى َء قَوْ لُه تَعالَىَ ( :ج َع َل هللا لَ ُك ْم قِي ًما)
(النساء ،)5 :أَي :بهَا تَقُو ُم أُ ُمو ُر ُكمَ ،و ِهي قِ َرا َءةُ نافِع (الزبيدي ،)0211 ،وقيا ًما للناس أي قوا ًما يقوّم أمر دينهم ودنياهم ،أو سبب
َيءَ ،ولم يَ ْثب ْ
ُتَ ،وه َُو َم َجاز ،والقامة
انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم ( ،الكجراتي )1911 ،ويُقالَُ :مالَهُ قِي َمةٌ إ َذا لَ ْم يَ ُد ْم َعلَى ش ْ
مقدار قيام الرجل وهي أقصر من الباع بشبر ،وثالث ِقيَم وقامات (القالي )1915 ،وقَيِّم أي ُم ْستَ ِقي ٌم َح َس ٌن ،والقوام ِمن عَيش أي
َما يقيم به َخلَّتَه ،وهو نحو ال ِع َماد الذي يَقو ُم به الشيء (األصبهاني )1922 ،وقوّم الشيء َسعَّره ،وهُ َو ِم ْن قِي َم ِة ال َّشي ِء أَيَ :ح َّد َد
قِي َمتَه (الزبيدي ،)0211 ،والقَ َوا ُمَ ،ك َس َحاب :ال َع ْدلَُ ،و ِم ْنه قَولُه تَعالَىَ ( :و َكانَ بَين َذلِك قواما) (الفرقان ، )11 :ويطلق على السيد
سائس األمر قَيِّم ،والمرأة قَيِّمة.
ق َو َم) في المعاجم العربية القديمة تدور حول االستقامة والحسن
وعلى ما تقدم فإن معاني قيمة أو قيم التي هي من أصل مادة ( َ
والعدل واالعتدال والثبات وقدر الشيء أو الثمن والعماد الذي يقوم عليه الشيء ،بينما ربطت المعاجم الحديثة بين اللفظ وتوظيفه
المعاصر ربطا مباشرا وعرّفت القِيَم بأنها :الفضائل الدِّينيّة وال ُخلقيّة واالجتماعيّة التي تقوم عليها حياة المجتمع اإلنسان ّي (عمر،
ُ
فعلمت قِيمتك ،فوجدتك قد ناهزت
 ،)0222وأجاز مجمع اللغة المصري هذا االستعمال مستندا على قول الجاحظ« :وق َّو ْمتُك
الكمال" (عمر )0222 ،ولعله يمكن االستئناس بما أثر عن اإلمام علي كرم هللا وجهه في هذا المقام في قوله" :قيمة كل امرئ ما
يحسنه" (أبو طالب)0212 ،
المفهوم االصطالحي
يرتبط التوظيف االصطالحي لمفردة القيمة والقيم بالمعاني اللغوية ،فالقيمة بمعنى الثمن تحمل معنى المكانة المعنوية للقيم فهي
ذات قدر أو محل تقدير ،أما معاني االعتدال واالستقامة فهي تحمل معنى عدم الزيغ عن الدين ،فالدين جملة من القيم وهي جوهره
(اليماني وآخرون ،)0211 ،ومعنى الحسن يظهر في استحسان القيم الرتباطها بالفضيلة،
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أما كونها عماد الشيء وقوامه فألن اإلنسان إنسان بسجاياه وحسن طباعه ،فقوامه قِيَ ُمه التي يتبناها ،بها يعلو وبها ينخفض؛ وألجل
هذا وصف هللا من جانب الحق ولم تقده حواسه إليه بأنه كاألنعام بل أضل ،مع أن له من الجوارح ما لغيره )ولقد ذرأنا لجهنم
كثيرا من الجن واإلنس لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال يبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل
أولئك هم الغافلون) (األعراف.)119 :
ومع أن دراسة القيم تقع ضمن البحوث الفلسفية بالدرجة األولى غير أنها غدت مطلبا للمفكرين (العوا ،)1921 ،وهذا ما يعكس
اختالف الكتابات كثيرا في ضبط مفهوم القيم اصطالحا نظرا الختالف االعتبارات والمنطلقات والتخصصات لدى كل فريق من
وجهُهُم في تحديد المفهوم مدارسُهم
الكتاب ،فعلماء النفس يعرّفون القيم تعريفا يختلف عن تعريف علماء االجتماع ،وعلماء التربية تُ ِ
المختلفة (عباس ،0212 ،اليماني وآخرون )0211 ،ومع هذا يمكن مالحظة أن المفاهيم مع اختالف منطلقاتها تدور حول كون
القيم معايير للحكم على السلوك وموجهة له ،ولها مصدرها الذي تنبثق منه ،وهي مرتبطة بالفضيلة ،وهذا ال يبرئ الكتابات من
تداخل المفاهيم فيما بينها بحسب منطلقاتها المختلفة ،وألجل هذا فإن هذه الدراسة تتبنى اعتبار القيم معايير ضمنية تظهر في
السلوك ،أي أن السلوك مؤشر على القيم (صديق ،)1991 ،فهي مظاهر أو عناصر يمكن اتخاذ الحكم على أساسها (كومار،
 )0211ونظرا لتداخل القيم مع بعضها فإنه ال يمكن دراسة قيمة بمعزل عن غيرها من القيم ،وهو ما يعرف بنسق القيم ،أي
"البناء أو التنظيم الشامل لقيم الفرد ،وتمثل كل قيمة في هذا النسق عنصرا من عناصره ،وتتفاعل هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة
معينة بالنسبة للفرد" (خليفة ،)0210 ،وفي دراسة الع ّوا ( ) 1921لرؤية اإلمام الغزالي عن القيم أو الفضائل ما أسماه "الالئحة
الكاملة بالقيم اإلسالمية الفلسفية الغزالية" ،وفيها ينسب إلى اإلمام الغزالي ذكر الفضيلة أو القيمة الكلية وما يندرج تحتها من القيم،
كالحكمة وتندرج تحتها قيم عدة كحسن التدبير وسداد الرأي ،وفضيلة الشجاعة وتندرج تحتها فضيلة الكرم والنجدة والحلم ،وعلى
هذا فإن الموضوعية قيمة كلية تتداخل مع غيرها من القيم كالصدق والعدل واألمانة والتثبت وغيرها ،ولضبط ما له صلة بهذه
الدراسة من القيم دون غيره البد من تحديد قيم هي بمثابة مؤشرات على تحقق قيمة الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية
باعتبارها قيمة كلية تندرج تحتها القيم التي ستحددها هذه الدراسة.
إن اعتبار القيم معايير أو مظاهر يتفق مع الفكرة العامة التي عرفت بها القيم اإلسالمية عندما اعتبرت القيم محددا للسلوك ومعيارا
له مبعثه األحكام الشرعية ،ويكون مفهوم الفالح في الدنيا واآلخرة محسوبا بمدى االمتثال لهذه القيم اإلسالمية (اليماني وآخرون،
 )0211وعرفت أيضا بأنها "مجموعة المعايير والمبادئ الموجهة لسلوك الفرد المسلم الظاهر والباطن لتحقيق غايات خيرة
مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" (عباس ،)0212 ،أو "صفات إنسانية إيجابية راقية مضبوطة بالشريعة
اإلسالمية ،تؤدي بالمسلم الذي يتعلمها إلى السلوكيات اإليجابية في المواقف المختلفة التي يتفاعل فيها مع دينه ومجتمعه وأسرته
ومحيطه المحلي واإلقليمي والعالمي" (أحمد والشدي ،)0210 ،أوهي" :مبادئ تحث على الفضيلة ،وموجهات للسلوك اإلنساني
لصالحه ولصالح مجتمعه ،وتستمد أصولها باألمر والنهي من القرآن الكريم وسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم" (الصاوي،
 )1929ولذلك أثبت العلماء أنه ال يمكن أن "تجد في التشريع اإلسالمي السياسي واالجتماعي واالقتصادي قاعدة عامة أو حكما
عمليا تفصيليا إال وتكمن وراءه "قيمة موض وعية" تؤصل منطقيته وتوجب على الضمير االلتزام به . ..فاجتمعت . ..للقيمة
الموضوعية . ..عوامل ثالثة " (الدريني ،)0213 ،وهي المنطق العقلي الذي يفرض نفسه على العقل ،والقيمة الخلقية التي توجبه
على الضمير ،والعقيدة التي تحفز لالمتثال.

36

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

والخالصة بناء على ما سبق من بيان لداللة القيم في لغة العرب في المعاجم الحديثة ومعاجم التراث ،وللمفهوم االصطالحي الذي
عرفت به القيم خاصة عند ربطها باإلسالم ،وبالنظر إلى تعريف هذه الدراسة للموضوعية السابق الذكر فإن الموضوعية في
الكتابة في العلوم الشرعية هي قيمة كلية تندرج تحتها مجموعة من القيم ،التي هي معايير ومقاييس بين الناس يتفقون عليها
ويتخذون منها موازين يزنون بها أعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم (الصادق ،0229 ،شهاب )0211 ،من شأنها حمل النفس
على إدراك الحقيقة تبعا للدليل -وهي ما تشير إليه المفاهيم السابقة بأنه إدراك لغاية خيّرة -مع رعاية حسن التعامل مع المخالف،
وهو ما يشار إليه بعدم اإلساءة إلى العالقات اإلنسانية وسوف يكون الفصل الرابع بإذن هللا تعالى موضع جمع تلك القيم التي تشكل
بمجموعها القيمة الكلية للموضوعية في كتابة العلوم الشرعية.

 .2.3مفهوم الموضوعية
تتداخل التعريفات والمفاهيم التي يسلكها الباحثون والكتّاب في توضيحهم لمفهوم أو معنى الموضوعية تبعا لالعتبارات التي
ينطلقون منها ،ومع ذلك فإن العنصر األساس الذي يكاد أن تتفق عليه كل التعريفات أو المفاهيم التي تتناول الموضوعية هو البعد
عن الذاتية أو التحيزات أو نحوها من األلفاظ كاالتصاف بالحياد أو النزاهة أو عدم التعصب ،وقد وصل إلى هذه النتيجة قنصوة
( ) 0221في كتابه "الموضوعية في العلوم اإلنسانية" ،وفي السطور التالية بيان بأهم ما تضمنه مفهوم الموضوعية من عناصر
ذكرها الباحثون ثم مناقشتها وتحليلها:
البعد عن الذاتية واألهواء الشخصية :ويدخل تحت هذا العنصر غياب عوامل التحيز وكف تأثيرها ،وهذا أشهر ما تنص عليه
الكتابات عن الموضوعية فقد ذكره الطويل ( )1952والشنيطي ( )1911والعيسويان ( )1991-1991و قاسم ( )1999وزكريا
( )0224ومدحت وأبو النصر( )0224والعبد ( )0221والمؤمن ( )0222وطاهر ( )0222و صغير( )0222والسماك ()0211
والحريري ( )0210وقنديلجي ( )0210ومنصور ( )0213و حالوي ( )0211وفي المراجع اإلنجليزية جرين )1912( Green
وشارما  )1991( Sharmaوريزون  )1998( Resonوجيبسو .)0213( Gibso
 .1التزام الحقائق الواقعية (أو اعتبار الحقيقة الواقعية أنها وجود خارجي مستقل) وقد ذكره عبد المؤمن ( )0222والطويل
( )1952والعيسويان ( )1991-1991وأبرا ٍ (د.ت) وقاسم ( )1999وكار ).Carr (1948
 .0االلتزام بالمنهج العلمي وقد نص عليه كل من الشنيطي ( )1199وصغير ( )0222والسماك (.)0211
 .3ترك الجماليات األدبية أو التحسينات اللغوية واالقتصار على إظهار المعلومة فقط (طاهر.)0222 ،
 .4استبعاد االعتبارات الغيبية أو العقائد). (Sharma, 1997, Green 1960, Carr. 1948
 .5استبعاد االعتبارات األخالقية وقد ذكرها كل من جيسبون  )0213( Gibsonومنصور ( )0213وطاهر (.)0215
 .1استبعاد العادات والتقاليد وقد ذكر هذا الوصف للموضوعية طاهر ( )0215و جيسبون .)0213( Gibson
 .1النظر وإبداء الرأي أو الحكم النزيه وقد ذكره عبد المؤمن ( ،)0222وقنصوة ()0221؛ والسماك ( ،)0211أومجانبة األحكام
المسبقة (طاهر.)0215 ،
 .2التحلي بروح النقد ،بما في ذلك نقد الذات وتقبل نقد اآلخرين وعدم التأثر بالمسلّمات وقد ذكر هذا الوصف زكريا (.)0224
 .9االستعداد لتبني الرأي المخالف إذا اتضح أن الحق معه (اتباع أو اعتماد الدليل) وقد ذكر هذا الوصف كل من حدبا ()0211
وخضر( ،)1990وصغير(.)0222
 .12االنفتاح على اآلخر والقراءة والتقصي ،وذكر هذ الوصف مدحت (.)1991
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 .11الدقة ،ويدخل في هذا التثبت عند النسبة أو النقل (األمانة العلمية) ذكره العبد (.)0221
 .10أن تتساوى عالقته باألفراد أو المشاهدين وإن اختلفت زوايا النظر إليه ،ذكر هذا القيد الطويل ( )1952وأبرا ٍ (د.ت)
المناقشة والتحليل:
يعكس العنصر األول والثاني من العناصر السابقة خالفا فلسفيا بين مدرسة الموضوعيين في مقابل مدرسة الذاتيين في نظرية
المعرفة ،التي هي بحسب الكردي (" )1990دراسة منظمة أو بحث في المعرفة من حيث أصلها وما هيتها وإمكانها وطرق
الوصول إليها وطبيعتها وحدودها وقيمتها ،أي بحث في المشكالت الناشئة عن العالقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف
والبحث عن درجة التشابه بين التصور الذهني والواقع الخارجي" ،ويعتبر العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي هو أول
استخدام لمصطلح الذاتية في مقابل الموضوعية ،وقد استخدمه كانت  ،Kantوأطلق على الموضوعية اسم الطبيعة ()nature
وعلى الذاتية أو الفردية اسم النفس أو اإلبداع ( ، )self/intelligenceوفي الوقت الذي ترى فيه المدرسة الموضوعية أن
الموضوعات المعرفية المدركة أو ما يعبر عنه بالواقع الحقيقي الخارجي -وليس الذات اإلنسانية -يمكن أن يدركه العقل البشري
إدراكا كامال على ما هو عليه دون التأثر باألهواء أو المصالح التي تدعو إلى االنحياز ،وترى المدرسة الذاتية أن الحقيقة الواقعة
والوهم أمران اعتباريان مصدرهما الذات ،والوجود لحقيقة مستقلة خارجية أو مطلقة (حسيبة .)0210 ،
وتكمن المشكلة في هذا المقام في تحديد معنى الواقعة ،وفي إمكانية الممايزة بين ما هو واقع وبين ما هو وعي عن الواقع كما نبه
على هذا قنصوة ( ،)0221وقد أسهم قنصوة بتحديده معنى الواقعة بطريقة حاول فيها أن يجمع بين المدرستين ،وعرفها بأنها" :
هي المفردة األساسية التي تحدثنا بها الطبيعة عن نفسها في كل جوانبها المادية واإلنسانية .وهي ما تتبدى لنا كشيء خارجي
مستقل عن إدراكنا ،أو هي ما تقع عليه حواسنا .ولها من الوجود أو العالمات ما يمكن االتفاق على إثباته باألساليب المنهجية التي
تكفل تحقيق الموضوعية العلمية" وقد استعرض قنصوة مشكلة العموم في مفهوم الواقعة ،وعدم ثباتها ،فقد اليُعتبر أمر ما في
بدايته واقعيا أو حقيقيا لكن العلم والتجربة تصدقانه فيسلم به أنه واقع حقيقي ،كمثل الجدل الذي وقع في دوران األرض حول
الشمس ،وكذلك بالنسبة لبعض األفراد يكو ن األمر بالنسبة إليهم حقيقة واقعة في حين لم يجاوز لدى اآلخر أنه فرضية ،وربما
فرضية مرفوضة كما هو الحال في بعض الحقائق العلمية التي نادى بها العلماء وكانت في أعينهم حقيقة واقعة وقوبلت بالرفض،
كجاليليو 1133م الذي أدين باالبتداع بسبب حديثه عن كواكب المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس ،ولم تعترف الكنيسة
بخطأ ما قامت به حتى أواخر القرن العشرين فقط ،ومن هنا كان تأكيد قنصوة بأن الحكم على شيء بأنه واقعي يعتمد على أمرين
أحدهما المنهجية العلمية للبحث ،والثاني هو المستوى الذي بلغه التطور العلمي.
ومالحظٌ أن ما تقدم في بيان الواقعة إنما يعكس محاولة لقنصوة للتقريب بين العلوم المادية (الطبيعية) والعلوم اإلنسانية في منهجية
دراستهما ،نظرا للجدل القائم في منهجية البحث المتبناة في كال ال ِعلمين ومستوى دقة نتائجها ،ففي العلوم الطبيعية أو المادية بلغت
المنهجية حدا مرتفعا للوصول إلى النتائج الدقيقة بحيث يمكن أن يصل إلى نفس النتيجة كل من تتبع المنهجية نفسها ،وهذا هو
شأن المعرفة التجريبية نظرا لكونها غير خاضعة لخلفية الباحث الفكرية وال تحيزاته الشخصية ،بخالف المعرفة في العلوم
اإلنسانية فهي معرفة غير خاضعة للتجربة ،وهي لم تزل محل جدل في مستوى دقة نتائجها مع ما بذله المختصون في العلوم
اإلنسانية للوصول إلى منهجية بحث دقيقة كمنهجية المسح الكمي أو النوعي (ناصر.)0211 ،
ويرى بعض المفكرين اإلسالميين أمثال المسيري والعلواني أن الموضوعية التي يُنادى بها والقائمة على أساس استبعاد الذاتية
أو الخلفية باعتبارها تحيزا سلبيا مطلقا هو تقويم غير دقيق،
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بل هو ظلم للكيان اإلنساني ذي العقل المبدع والمعقد الذي يجعل لإلنسان خصوصيته التي تشكل رؤيته وتصدر أحكامه على ما
حوله وتصنع هويته (المسيري )1991 :وبهذا يرفض المسيري والعلواني تبسيط دور العقل البشري في سعة مداركه واعتباره
مجرد مرآة تعكس ما يقع على سطحها فحسب ،ويعتبران التحيز أمرا حتميا ال يمكن للبشر تجنبه ،و ويزيدان بأن إشاعة مفاهيم
كالعلمية و الموضوعية هو من غلبة ثقافة الغرب التي أمسكت بزمام العلوم وفرضت هيمنتها تحت مثل هذه الشعارات على بقية
الشعوب المنهزمة  ،مطالبة أن يتجرد الباحث من كل خلفيته دينا وقيما ،وأنه ما أريد بشعارات كالعلمية والموضوعية إال تمرير
التغلب الحضاري في الميدان العلمي ،بحيث يملك الغرب الحكم على ما يريدونه بأنه موضوعي وعلى ما يرفضونه باالحتجاج
بأنه غير موضوعي ،وقد استعرض المسيري بعض النماذج لعدم مصداقية الغرب في التعامل مع مفهوم الموضوعية ،وليس
العلواني والمسيري وحدهما من رأى عدم إمكانية الوصول إلى الموضوعية بمفهوم التجرد المطلق ،بل مجموعة من الكتابات أو
الكتاب ذكروا ذلك أمثال أبرا ٍ (د.ت) والمسيري )1991:ووصفته بعض الكتابات بأنه ضرب من المثالية (المسيري)1991 ،
ومع اتفاق الباحث إجماال مع الطرح الذي قدمه كل من المسيري والعلواني في عدم إمكان التجرد المطلق أو الموضوعية التي
تنعدم فيها الذات تماما لكنه يعتبر أن الحكم على الموضوعية أو العلمية بأنهما شعارات أريد بهما التغلب الحضاري فيه قدر من
التعمي م ،ولربما من الدقة أن يقال بأن هناك من المغرضين من استطاع توظيف مثل هذه الشعارات لتمرير فكرة التغلب الحضاري
لكن ذلك ال يعني أن الموضوعية أو العلمية لم توجدا أصال إال ألجل هذا الغرض ،وفي المقابل فإن المسيري والعلواني أحسنا في
طرح رؤية جديدة تؤمن بالتحيز الذي هو واقع ال محالة ،وبادرا بباكورة جهد يطالب بدراسة التحيز وضوابطه وفقهه؛ ليكون
منهجا بواسطته تتحقق أعلى درجات تقليل التحيز واالقتراب من الحقيقة.
تعت ِبر بعض الكتابات العنصر الثالث الذي هو التزام المنهج العلمي مفهوما مرادفا لمفهوم الموضوعية ،وهي بهذا االعتبار الطريق
المؤدي إلى الحقيقة من خالل مجموعة من القواعد العامة التي يجب االلتزام بها في دراسة أي موضوع ،متسمة بالثبات وإن
تنوعت الموضوعات المراد دراستها أو أهداف الباحثين (مدحت ،)0224 ،بينما تعتبر بعض الكتابات مفهوم الموضوعية مفهوما
مرادفا لألمانة العلمية ،ففي كتاب "منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب" جعل الموضوعية واألمانة العلمية
شرطا واحدا من شروط الكتابة في التاريخ (الوافي )0222 ،وهذا المعنى يتناسب مع العنصر الحادي عشر وهو الدقة والتثبت.
أما بالنسبة للعنصر الرابع الذي هو ترك المحسنات اللغوية أو اإلغراق في االهتمامات األدبية ،فوجه ذلك أن هذه المحسنات
تعكس عاطفة الكاتب؛ ألنها أثر من آثار الذاتية أو مظهر من مظاهر المبالغة المؤثرة على حقيقة المعلومة ،وإذا بلغت هذا
المستوى من التأثير على الحقيقة فيمكن أن تعتبر بأنها منافية للموضوعية وإال فال ،والمطالع لبعض الكتابات غير العربية يجد أن
هذا العنصر ال يلزم منه عدم موضوعية الكاتب ،أو على األقل هو محل جدل ،فعلى سبيل المثال لم تتفق األقالم في حكمها على
شاعر اإلليادة اليوناني هوميروس  Homerosما إذا كان موضوعيا أو ال باعتبار الصياغة الخيالية أو التشبيهات األدبية التي
استخدمها في قصائده ،مع أنه التزم الوقائع التاريخية والمواقع الجغرافية كما هي ،كما أن فرانسيس بيكون Francis Bacon
الذي هو من أبرز من أسهم في تطوير مناهج البحث وبعدها عن المؤثرات الذاتية لم تخل كتاباته من التشبيهات المجازية ،بل إنه
اعتمد على ال مجاز بصورة كبيرة لتوضيح الموضوعية العلمية التي دعا إليها كما نص على هذا آدام ويستر Westar Adam
(.)0221
أما العنصر الخامس فيعكس التطور الفكري والعلمي الذي مرت به الحضارة الغربية وهي تَ ْب ِني نهضتها العلمية بعيدا عن تأثير
الدين الذي وقف في وجه نهضتها،
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و واج ه العلماء واتهمهم بالزندقة كما أشار الباحث إلى هذا في مبحث نشأة الموضوعية في الغرب ،وهذا يعكس تطور مفهوم
القيم الذي بدأ المجتمع الغربي فيه بمزاحمة الكنيسة باعتبارها مصدرا للقيم بعد الصدام الذي وقع بين المجتمع والكنيسة؛ لينتزع
المجتمع أحقية اعتبار ما هو من القيم وما هو ليس كذلك ،ثم مرحلة الفردية التي أوجد الفرد فيها لنفسه مكانا في إصدار الحكم
على ما هو قيمة وما هو ليس كذلك ،أما بالنسبة لديننا اإلسالمي الذي جاء حاثّا ً على العلم وأوّل ما نزل منه هو قوله تعالى:
(اقرأ) (العلق )1 :فإن األمر يختلف إذ رفع هللا شأن العلم والعلماء ،والمعارف والعلوم التي قامت عليها حضارة المسلمين كان
مبعثها دينهم ،وللقيم واألخالق في اإلسالم بعد ديني يربطها بالثواب والعقاب األخروي ،وقد أعلى اإلسالم مكانتها ،حتى قال النبي
صلى هللا عليه وسلم" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" (البيهقي ،)0223 ،ومن المعلوم في الدين أن األخالق ثابتة ال تتغير مع
مرور الزمن أو تغير المجتمعات بل هي مما نص عليه علماء الشريعة أن األخالق ال يمكن أن تنسخ (السالمي)0222 ،
وألجل الجذر التاريخي في الصدام بين العلم والكنيسة توقعت الكتابات وخصوصا الغربية أن يكون للدين أثر على الحقيقة ،وجعلت
التجرد منه عامال مهما للوصول إلى الموضوعية ،ألن الكاتب بتأثره بالدين سيصادم األدلة ،وسيفرض رأيه الذي يمليه عليه دينه،
وهو أثر من آثار الذاتية المزدراة ( ،Douglas )0224ونفس المحذور ينسحب على القيم ،حتى اعتبر دوجالس  Douglasأن
أقل درجات الحس الموضوعي هو منع استخدام القيم في موضع الدليل ،وفي كال الحالين هناك إمكانية وقوع صدام بين الدين أو
القيم من ناحية ،وبين الواقع أو الدليل من ناحية أخرى ،وهذا ما ليس في دين اإلسالم الذي ال يناقض العلم وال يصادم الواقع فيما
يخبر عنه ،وهو مصدر القيم ،غي ر أن بعض الكتابات اإلسالمية لم تخل من تسرب مثل هذه الفكرة إليها فنصت كتاباتهم على أن
تحقيق الموضوعية يقتضي التجرد من القيم والدين ،وهي من آثار التقليد الذي تأثرت به هذه الكتابات بالثقافة الغربية ،وقد أشار
إلى هذه المشكلة وخطورتها كتاب "قضايا المنهجية في العلوم اإلسالمية و االجتماعية" (أمزيان.)1991 ،
أما العنصر السادس الذي هو عدم التأثر بالعادات والتقاليد فهو ما عبر عنها بيكون  Baconفي باكورة تبلور مفهوم الموضوعية
بوهم أو وثن الكهف ويقصد به الخلفية التي كوّنت الشخص ،والتربية التي نشأ عليها ،ومزاجه الذي يشكل رؤيته لما حوله
(سكيربك وغليجي  )0210،وقد نبه من المسلمين على استبعاد العادة قبل بيكون ( Baconالبيروني  )1951 ،ووصفها بأنها
تعمي صاحبها عن الحق.
أما العنصر السابع الذي هو إعمال النظر وإبداء الحكم النزيه فهو مما يمكن أن تختلف حوله اآلراء إن كان عنصرا من عناصر
الموضوعية أو ال؛ وسبب إمكانية اختالف اآلراء هو اختالف المجاالت المعرفية كالعلوم الطبيعية أو التجريبية التي غالبا ال حظ
فيها للرأي ،وتكون النتيجة واحدة لدى الباحثين فيها طالما اتبعوا المنهجية العلمية نفسها في نفس الظروف ،ألن النتيجة هي حكاية
لواقع ،أما حقول المعرفة اإلنسانية فإن النتائج فيها تعتمد على التحليل ،وإبداء الرأي فيها يعتمد على خلفية الباحث( ،أبرا ٍ ،د.ت)
وهذا معنى ما تنص عليه بعض الكتابات في تعريفها للموضوعية بأن ال يكون فيها محل للرأي أو الحكم وإنما هي إخبار عن
الواقع (منصور ،)0213 ،بينما تدرج بعض الكتابات قيد إبداء الرأي أو الحكم مشروطا بالنزاهة ،وقد يُعبر عن إبداء الحكم
بعبارات أخرى كنحو االتصاف بالنقد ،أو مجانبة األحكام المسبقة ،أو االستعداد لتبني الرأي المخالف تبعا للدليل وهما العنصران
الثامن والتاسع؛ وألن الحكم على شيء ينبني على صحة تصوره كان من أهم أسباب الموضوعية الفهم الصحيح لموضوع البحث
قبل إصدار الحكم ،ولذلك قيل بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
أما وجه العنصر العاشر وهو القراءة والتقصي واالنفتاح على اآلخر ،فهو لمجانبة أن يستبعد الباحث بعض اآلراء أو يهمل تتبعها
من مصادرها تحت تأثير أي دافع من دوافع التعصب أو التقاعس،
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وقد نبه على التقصي المتقدمون من العلماء المسلمين أمثال البيروني عندما وصف منهجه بأنه قائم على التتبع والتقصي في قوله:
"وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من يهتدي لها من المكامن" (البيروني ،)1951 ،وكذا
نص ابن الهيثم (د.ت) على االستقراء الذي هو صنو التتبع بقوله" :ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال
العدل"  ،وإلى عموم هذا المعنى أشار أبو حيان عندما ذكر صفات العالم المنصف" :فإنه ليس يترك في األقسام شيئا إال ذكره،
واحتج له وعليه" (مراد.)1922 ،
أما العنصر الحادي عشر وهو الدقة فإنه يتناول أكثر من جانب في الموضوعية في الكتابة؛ ألنها قيمة تصاحب الباحث
في تعامله مع موضوع البحث في مراحله المختلفة ،ابتداء من دقة فهمه لموضوع البحث وعدم الخلط بينه وبين غيره من المواضيع
المشابهة؛ ألنه يترتب على استيعاب الموضوع صحة نسبة اآلراء والمواقف ألصحابها ومجانبة الخلط بين المصطلحات ،ومما
ذكر ابن تيمية في هذا السياق قوله" :فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت األهواء
والعصبيات وعرفوا موارد النزاع" (ابن تيمية)0222 ،
أما العنصر الثاني عشر وهو أن تتساوى عالقة الموضوع باألفراد أو المشاهدين وإن اختلفت زوايا النظر إليه فلعله يتأتى في
العلوم التجريبية التي ال تتفاوت نتائجها في نظر المشاهدين ،لكنه ال يتأتى في مجال العلوم اإلنسانية التي ال يمكن أن تتساوى
تجاهها األنظار تبعا الختالف الخلفيات الثقافية بما تتضمنه من دين وقيم وعادات.
وحتى يمكن الوصول إلى فهم الموضوعية فإنه من األهمية أن يؤخذ في االعتبار أن نشأة المصطلح ذي العناصر السابقة هي نشأة
غربية برزت في مجال الفلسفة ،ثم تناقلته الكتابات العربية مترجما إلى اللغة العربية ،وشاع في أوساط كتب مناهج البحث،
وتجاذبته مجاالت العلوم الطبيعية التجريبية والعلوم األدبية اإلنسانية ،وهذا يفسر وجود عناصر غير متفق عليها في مفهوم
الموضوعية ،بينما نجد أن الكتابات العربية التي تتحدث عن منهجية البحث قبل تبلور مصطلح الموضوعية تتضمن طرحا أكثر
بساطة في صياغة كيفية الوصول إلى الحقيقة ،فالحسن بن الهيثم (د.ت) الذي عا ٍ بين القرنين التاسع والعاشر كتب في المناظر:
"ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل ال اتباع الهوى ،ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق
ال الميل مع اآلراء ،فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق ،الذي به يثلج الصدر ،ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي عندها
يقع اليقين ،ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخالف ،وتنحسم بها مواد الشبهات . ..ومن هللا نستمد المعونة في
جميع األمور" ،ومن أقواله أيضا" :إن حسن الظن بالعلماء السابقين كثيرا ما يقود الباحث إلى الضالل ،ويعوق قدرته على كشف
مغالطتهم ،وانطالقه إلى معرفة الجديد من الحقائق" ،ومن أقواله أيضا" :الحق مطلوب لذاته ،وكل مطلوب لذاته فليس يعني
طالبه غير وجوده" ،وكتب البيروني(البيروني ب ،د.ت) عن منهجيته بنفس الصبغة فقال " :وبذلي الممكن غير شحيح عليه في
جمع كتبهم من المظان واستحضار من يهتدي لها من المكامن" ،وقال أيضا" :يجب تنزيه النفس عن العوارض المردئة ألكثر
الخلق واألسباب المعمية لصاحبها عن الحق وهي كالعادة المألوفة والتعصب والتظافر واتباع الهوى والتغالب بالرئاسة وأشبه
ذلك" ،أما أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ( ) 1912فمن أقواله" :ومن أوجب الحق أن ال تذم من كان أحد أسباب منافعنا
الصغار الهزلية ،فكيف بالذين هم أكبر أسباب منافعنا العظام الحقيقية الجدية ،فإنهم وإن قصروا عن بعض الحق ،فقد كانوا لنا
أنسابا وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبالً وآآلت مؤدية إلى علم كثير مما قصروا عن نيل حقيقته" ،وقوله
أيضا" :وينبغي أن ال نستحيي من استحسان الحق ،واقتناء الحق من أين أتى . ..فإنه ال شيء أولى بطالب الحق من الحق" ،وقوله:
"إن أعلى الصناعات اإلنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة ،التي ح ّدها علم األشياء بحقائقها بقدر طاقة اإلنسان،
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ألن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق" ،أما أبو حيان جابر ابن حيان فمن أقواله في كتابه الخواص
الكبير (" :)1951ويجب أن نعلم أننا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأينا فقط ،دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه ،بعد أن امتحناه
وجربناه ،فما صح أوردناه ،وما بطل رفضناه" ،ويؤثر عنه أيضا" :إن العالم إذا كان منصفا فإنه ليس يترك في األقسام شيئا إال
ذكره ،واحتج عليه وله ،وأخذ حقه من خصومه ،و وفاهم حقوقهم ،وإال فقد وقع العناد حماقة وجهال" (مراد.)1922 ،
والخالصة مما تقدم أن الناظر إلى النصوص العربية السابقة -على سبيل التمثيل -وهي تتعرض لما يمكن أن نصفه في الوقت
المعاصر بأنه قواعد لمناهج البحث قبل أن يشيع المصطلح المعاصر وهو الموضوعية يجد أن البعد الديني وال ُخلُقي ظاهر فيها،
كالنية التي هي أساس العمل في اإلسالم مصداقا لحديث النبي صلى هللا عليه وسلم (األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)
(الفراهيدي ،0211 ،البخاري ،)0211 ،فالباحث إنما يطلب الحق ،ليتعلمه وليعمل به ،ويستعمل العدل ،فال يظلم خصومه ،ويتتبع
المصادر ويحلل اآلراء حتى ما يخالفه منها مبديا قوة الرأي وضعفه بالدليل ،متحليا بالتثبت أو األمانة العلمية ،والدقة في تدوينه
للمعرفة فال يكتب إال ما توصل إلى صدقه ،باذال جهده بقدر طاقته ،معترفا بالفضل ألهل العلم فيما استفاد منهم ولو كان شيئا
يسيرا غير منتقص لهم بالذم.
ومن التعريفات المعاصرة التي ُعرّفت بها الموضوعية من قبل علماء كتبوا في مجال العلوم اإلسالمية وهي تدور حول المعاني
آنفة الذكر ،تعريف الدسوقي ( ) 1922الموضوعية بأنها" :التجرد من األهواء ،واالنتصار للرأي لذاته دون النظر إلى قائله"،
وتعريف المسيري ( )1991للعلم الموضوعي بأنه" :قدرة الباحث على المالحظة المستقلة عن التأثيرات الذاتية أو الخارجية"،
وتعريف عبد الكريم بكار ( )1992للفكر الموضوعي بأنه" :مجموعة األساليب والخطوات واألدوات التي تمكننا من الوقوف
على الحقيقة والتعامل معها على ما هي عليه بعيدا عن الذاتية والمؤثرات الخارجية" ،ويفهم من سياق هذه التعريفات أنها تنحى
إلى القول بإمكانية التجرد التام عن الذات إال ما عرف عن المسيري أنه ال يرى إمكانية التجرد ،وموضوع إمكان التجرد من
عدمه هو محل جدل تميل نفس الباحث إلى رأي من ال يرى إمكانية التجرد المطلق ،ويمكن لهذه الدراسة استنباط مفهوم
الموضوعية وتبسيطه استئناسا بما تقدم من عناصر وتعريفات بأنه:
التزام الحق في إدراكه وتبليغه ،وفق منهجية علمية
التزام :ويشمل مجانبة ما يحيد بالنفس من نحو العوارض الموصوفة بالذاتية ،والعادات والتقاليد ،كما يشمل حمل النفس على عدم
التقصير بدافع ضعف الهمة في طلب المعرفة ،وحملها على التقصي والتتبع لمصادر المعرفة ،ويدخل في هذا القيد مجانبة كل ما
يمكن أن يكون مؤثرا على النفس ويؤدي بها إلى الحيد عن الحق دون تحديد.
الحق :ويقصد به الحق فيما ال تتعدد فيه اآلراء ،أو كان مما يقبل تعدد اآلراء لكنه هو ما توصل إليه الباحث.
في إدراكه وتبليغه :حتى يشمل المفهوم شقي عملية المعرفة وهي االكتساب والتعليم ،أو ما يعرف بالتحمل واألداء.
منهجية علمية :والمراد التقيد بالقواعد العامة في مناهج البحث ،أي سير البحث وفق نسق منتظم متبعا أسلوبا مرتضى عند الباحثين
في العرض والتدرج للوصول إلى النتائج.

 .4نشأة مصطلح الموضوعية وصلته بالبحث العلمي
في هذا الفصل ستحاول الدراسة اكتشاف النشأة التاريخية لمفهوم الموضوعية عند الغرب ،وعند المسلمين من خالل دراسة
وتحليل التواريخ التي نسبت إليها الموضوعية ،أو الشخصيات التي ارتبطت بها نشأة الموضوعية ،فمن الكتابات ما يحدد تاريخا
بعينه ينسب إليه ميالد الموضوعية ،أو شخصية بعينها تعتبرها المخترع األول للموضوعية،
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ثم بالبحث يتبين أن تلكم التواريخ أو الشخصيات قد ال تكون تعرضت لمصطلح الموضوعية لفظا وإنما جسدت في ممارساتها
الكتابية أو الكالمية ما يمكن أن يعتبر موضوعيا ولو بصورة جزئية ،وهذا ما أخذته الدراسة باالعتبار في هذا المبحث عند تحليل
ونقد تلك التواريخ أو الشخصيات التي ارتبطت بظهور الموضوعية في الغرب.
 .1.4نشأة مصطلح الموضوعية في الكتابات الغربية
مع أن المهد األول الذي نشأت فيه الموضوعية في الغرب -مصطلحا علميا -متصلة بالعلوم وبالبحث العلمي كان عند الفالسفة،
لكن ليس هناك اتفاق في الكتابات الغربية على تاريخ محدد للموضوعية ،ففي الوقت الذي يرى فيه البعض منهم أن مفهوم
الموضوعية ال تاريخ له كمثل داستون  ،)1990( Dastonرأى آخرون أن الموضوعية لها تاريخ يبدأ من القرن السابع عشر
الميالدي الذي يُصنّف بأنه عصر الفسلفة الحديث ،فقد توسع نطاق الفلسفة بعد القرنين الخامس عشر والسادس عشر حتى دخلت
الفلسفة بدءاً بالقرن السابع عشر في مجاالت متعددة ،عبّر عنها حلمي في مقدمته لكتاب ديكارت " )1986( Descartesمقال
عن المنهج" المترجم إلى اللغة العربية بأن الفسلفة في هذا العصر الذهبي:
اندست في كل شيء ،وسيطرت على كل شيء ،وتقدمت لحل المعضالت في كل فرع من فروع المعرفة اإلنسانية :فهي توجه
العلم ،وتمده بالمنهج القديم الذي يعينه على كشف الحقيقة ،وهي التي توجه السياسة وتمدها بقواعد الحكم وأصوله ،وبأنواع الدولة،
وبأي ه ذه األنواع يجب أن تحكم الحكومات ،وهي التي تفسر الحياة األخالقية واالجتماعية والسياسية تفسيرا يكشف عن حقيقة
النفس اإلنسانية وطبيعة الملكات النفسية على أنحاء مختلفة من البحث ،ومناهج متفاوتة في طرق الدرس والتحليل والتعليل. ..،
ومعنى هذا كله أن العصر الحديث في كل مجاالته ومقوماته ونزعاته عصر الفلسفة حقا.
تحقق للفلسفة كل هذا بعد مرورها بمخاض البحث عن المنهجية التي يجب أن تسلكها للوصول إلى المعرفة وإلدراك الحقيقة،
وتعتبر الفترة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر فترة تشو ٍ فكري وصفت بأنها فترة "الجدل حول المنهج" (سكيربك
وغيلجي ،)0210( ،والتي يمكن اعتبارها فترة المخاض لميالد المصلح اللفظي للموضوعية ،وقد وجدت كتابات عديدة من بينها
كتاب الزقزوق ( )1992تثبت تأثر ديكارت بما كتب في كتابه المنهج باإلمام الغزالي من خالل كتابه "المنقذ من الضالل"(زقزوق،
.)1992
وقد حددت بعض الكتابات تاريخ )Lederman, 2014( 1131توقيتا لنشأة الموضوعية ،ونظرا الرتباط العلوم والنهضة العلمية
ومجاالت متعددة في الحياة بالعلوم الفلسفية كما تقدم فإن الموضوعية وجدت مهدها األول عند الفالسفة ،ولعل أبرز الفالسفة أو
من يعرف بأبي الفلسفة الحديثة ديكارت رينيه  )1152-1599( Descartesهو أول من تعرض بالذكر للموضوعية لفظا،
والتاريخ  1131المشار إليه بأنه توقيت لنشأة الموضوعية هو العام الذي نشر فيه ديكارت كتابه المعنون في النسخة اإلنجليزية
ب " "Discourse on Methodوبالعربية "مقال عن المنهج" ،وهو بداية فكرة الموضوعية األقرب إلى الطرح المعاصر
واستخدامها ،وكانت فكرة تأليف الكتاب هي بيان القواعد التي توصل إلى الحقيقة من غير تأثير األحاسيس على الحقيقة ذاتها؛
ألن طريقة إدراك العقل للعالم الخارجي من خالل الحواس ليست موثوقة ،وهو من بين األعمال التي اشتغل بها ديكارت في وقت
مبكر بين العام 1109و 1133ثم أمسك عن طباعته في عام  1133ثم أ ِمل أن ينشره في عام  1135ولكنه لم ينشره إال في عام
.)Descartes, 2007( 1131
ومن خالل ما تقدم يمكن أن يقال بأن الموضوعية من حيث فكرتها قد سبقت عام  1131نظرا البتداء ديكارت الكتابة في القواعد
المنهجية في  1109وهي الفترة األولى التي اشتغل فيها ديكارت بكتابه "مقال عن المنهج".
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أما من حدد نشأة الموضوعية بتاريخ  )Daston, 1992( 1144فال يستبعد فيه أنه أيضا اعتمد على أعمال ديكارت ،ومع أن
كتابه باللغة اإلنجليزية ” “The Principles of Philosophyوفي النسخة المترجمة إلى العربية "مبادئ الفلسفة" ألّفه في هذا
العام غير أن كلتا النسختين اإلنجليزية والعربية لم تتضمنا مصطلح الموضوعية ( ،)objectivityوإنما وردت في كتابه
" "Meditation on First Philosophyالذي ترجم إلى العربية بعنوان "تأمالت ميتافيزيقية في الفلسفة األولى" ،ولذلك ربما
من األولى بالنسبة لهؤالء أن يعزى تاريخ استخدام لفظ الموضوعية إلى تاريخ نشر هذا الكتاب وهو عام  ،1141فقد أورد ديكارت
لفظ الموضوعية في النسخة العربية عندما كان يجيب على اعتراض وُجِّ ه إليه بعد تأليفه كتاب "القول عن المنهج":
االعتراض الثاني ،أن أحمل فكرة عن شيء أكمل مني ال يستلزم أن تكون هذه الفكرة أكمل مني ،وخصوصا أن تكون ما يمثله
موجودا .أجيب أن كلمة "فكرة" المستعملة هنا ذات التباس :إما أن تؤخذ على الوجه المادي ،فتعني عملية من عمليات إدراكي،
وبذلك ال نستطيع القول أنها أكمل مني .وإما أن تؤخذ على الوجه الموضوعي ،فتعني الشيء الذي تمثله هذه العملية (ديكارت،
 ،) 1922ومن توظيف ديكارت لمفهوم الموضوعية ولو جزئيا حديثه عن كتابه "تأمالت ميتافيزيقية في الفلسفة األولى" وأنه ال
يأمل أن يقرأه الكثير بل بالعكس قال" :أنا ال أنصح بقراءته إال الذين يريدون أن يتأملوا معي تأمال جديا ،وهم قادرون على أن
يحرروا ذهنهم من مخالطة الحواس ،وأن يجردوه تجريدا خالصا من كل األحكام السابقة" ،وفي موضع آخر قال" :التأمل األول،
في األشياء التي يمكن أن يوضع موضع الشك -1 ،ينبغي لنا كي نقيم العلوم على قواعد ثابتة أن نرفض كل آرائنا القديمة . ..لهذا
قررت أن أحرر نفسي جديا مرة في حياتي من جميع اآلراء التي آمنت بها قبال ،وأن أبتدئ األشياء من أسس جديدة إذا كنت أريد
أن أقيم في العلوم قواعد وطيدة ثابتة مستقرة".
وفي النسخة اإلنجليزية ورد لفظ  objectivelyمشتقا من كلمة  objectivityفي أربعة مواضع منها الموضع المقابل للنص
العربي:
For "idea" can be taken either materially, for an operation of the intellect (in which case it cannot
be said to be more perfect than me), or objectively, for the thing represented by means of that
) Descartes,1993(...operation
ومما تقدم يظهر أن األليق بأن يقال بأن تاريخ  1141هو تاريخ نشأة المصطلح مقارنة بمن اعتبر أن النشأة كانت في 1144؛ ألن
 1141هو تاريخ اإلصدار األول لكتاب التأمالت لديكارت ،أو ربما يمكن اعتبار  1142هو تاريخ النشأة ألنه العام الذي انتهى
فيه من تأليف الكتاب وإن لم ينشره إال في عام .1141
وجد ديكارت أن البراهين الرياضية هي األكثر تأكيدا ويقينا ،فعمل على صياغة منهج يمكن أن يستخدم في سائر العلوم يماثل
منهجية االس تدالل والبرهنة الرياضية تدريجيا مبتدئا بالبديهيات أو المسلمات العقلية ،وهي تختلف عن إدراك الحواس المتغيرة
أو الخيال الخادع ،ومن البديهيات التي مثل بها ديكارت اإليمان بوجود اإلنسان ألنه يفكر وأن المثلث له ثالثة أضالع،
ومن هذه المسلمات البسيطة وأمثالها يبدأ تدرجه المنهجي في البرهنة (طاهر )0222 ،متبعا األسلوب الرياضي الذي هو أقرب
إلى الموضوعية العتماده على العقل وحده.
ويأتي قبل الفيلسوف ديكارت الفيلسوف فرانس بيكون  (1561-1626) Francis Baconالذي تحدث عن العوامل التي يمكن
أن تؤثر على األفكار أو ما يمكن أن يعبر عنه بالمؤثرات الذاتية التي تقابل الموضوعية ،وقد جعلها في أربعة مؤثرات أطلق عليها
اسم الوثن ( )Idolوهي وثن القبيلة ،أو ما يعبر عنه أحيانا بأوهام الجنس البشري،
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وهو ما يصدر عن الطبيعة البشرية ومدى تأثرها برغباتها و بما مرت به من تجارب ،والمؤثر الثاني هو وثن الكهف ويقصد به
الخلفية التي كوّنت الشخص ،والتربية التي نشأ عليها ،ومزاجه الذي يشكل رؤيته لما حوله ،والمؤثر الثالث وثن السوق ،ويقصد
به القاموس اللفظي والمصطلحات ودالالتها ،أو ما ينتج من أخطاء بسبب عجز اللغة عن التعبير عن األفكار واألحاسيس ،ثم وثن
المسرح ،ويعني به المفاهيم الخاطئة التي تصدر بتبني فلسفة ما ،أو ما يعبر عنه بتأثير التعليم الفلسفي ،أو االحترام الذي يقود إلى
التسليم لما يقال دون تفكير (سيربك وغيلجي.)0210 ،
ومما ميّز بيكون  Baconأنه وضع منهجا علميا يقوم على أساس التجربة والمالحظة ،ثم ترتيب وتبويب ما حصل عليه من
نتائج ،ثم االستقراء بالنظر المقارن في نتائج التجربة.
وفي منهجه دعا إلى التثبت وعدم التسرع بالتعميمات في استنباط القواعد والقوانين ،وبهذه المنهجية أسهم  Baconفي استبعاد
األوثان أو األوهام التي تؤثر على الموضوعية (طاهر.)0222 ،
ومن حيث العموم يم كن أن يقال بأن تبلور مصطلح الموضوعية هو وليد الثورة العلمية في القرن السابع عشر الميالدي والتي
كانت بداياتها في العلوم الفيزيائية وهذا ما يفهم من بعض الكتابات ( ،)Shulman,2005ونظرا لما اتسم به القرن السابع عشر
من اكتمال جمع وتحليل وشرح ونشر ودراسة التراث اليوناني والروماني ،وانقسام الناس إلى مؤيد ومعارض لهذه الفلسفات
(حلمي )1921 ،فقد يعزى نشوء فكرة الموضوعية إليه ،ثم تطور مفهوم أو مصطلح الموضوعية في الغرب مصاحبا للنمو العلمي
الذي شهدته العلوم تدريجيا بدءاً من تحرير العلم من الكنيسة ،فبعد أن كان مصدر المعرفة هو الكنيسة خاصة في تفسير ما يحدث
في العالم من ظواهر بدأت العلوم تصدر معارف نشأت من النقا ٍ والمنطق واالختبار ،وقد شكلت هذه الحركة تهديدا أضعف من
سلطة الكنيسة وسيطرتها ،ومن أبرز ما قامت به الكنيسة ردة فعل على هذا التهديد الذي أخذ يتزايد هو موقفها من جاليليو 1133م
الذي أدين باالبتداع بسبب حديثه عن كواكب المجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس ،ولم تعترف الكنيسة بخطأ ما قامت به
حتى أواخر القرن العشرين فقط ،وهو الوقت الذي أبدت فيه الكنيسة هدنة أو مصالحة صعبة مع العلم ،وبسبب نفوذ سلطة الكنيسة
وقوة تأثيرها فإن الصدام مع العلم توسع ليشمل مؤسسات أكاديمية تنتسب إلى الكنيسة كالجامعة الكاثوليكية في إيرلندا التي رفضت
تدريس علوم الفيزياء كليا في عام 1214م كما ذكر ذلك .)0223( Hunt
عا ٍ العلم والعلماء فترة عصيبة في الصراع مع الكنيسة ،وكان من بين الفالسفة الذين شهدوا هذا الصراع جاليليو جاليلي
( ) 1140-1514الذي نسبت إليه بعض الكتابات أنه هو المخترع للموضوعية ،وذلك من خالل اختراعه طريقة النظر إلى العالم
وكأن الناظر غير موجود في هذا العالم ،و وصفت هذه الطريقة بأنها أفضل طريقة لفهم العالم من حولنا (،)Appleyard, 2004
لكن بالنظر إلى المنهج الجدلي الذي اختاره جاليليو لنفسه فإن القارئ قد يرتاب من نسبة الموضوعية إلى جاليليو ،وذلك أن جاليليو
عرف بسخريته الشديدة من مخالفيه (جاليليو ) 0212 ،وهجومه الجارح ،كما أنه بقي فترة من الزمن أسير القيود التقليدية إبان
وجوده في بيزا وفي بادوا ولم يظهر مساندته لكوبرنيكوس القائل بأن مركز المجموعة الشمسية هي الشمس مع إدراكه لهذه
الحقيقة خشية العواقب ،وقد يمكن التوفيق بين هذا التعارض لدى جاليليو من خالل القول بأن الشخص قد يكون موضوعيا في
جانب لكنه ليس كذلك في جانب آخر ،فمنهجية الكتابة الساخرة والهجومية أو كتمان موقف علمي خشية العواقب ليس من
الموضوعية لكن هذا ال يعني لزوما أن المنهج العلمي الذي اتبعه جاليليو في دراساته إلثبات الحقائق لم يكن موضوعيا ،فقد اعتمد
على المالحظة والحسابات التي هي مظنة الموضوعية،
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ُرف جاليليو بمنهج المشاهدة مع عدم االقتصار عليها ب ل فهم ما الحظه والقدرة على تفسيره ،كما رأى أن الطبيعة ال يمكن
وع ِ
إدراكها إال بفهم لغتها وهي اللغة الرياضية ،وأن فهم هذه اللغة يوصل إلى إدراك الحقيقة كما هي وبمستوى المعرفة اإللهية في
اليقين (ستيربك وغيلجي.)0210 ،
ومن أبرز من تعرض للموضوعية وجمع بين القيادة الدينية والريادة الفلسفية الفيلسوف واألسقف جورج بيكيلي Berkeley
( ،)1153-1125وقد استخدم بيركلي  )1202( Berkeleyلفظ الموضوعية باعتباره ذا داللة اصطالحية فلسفية استخداما مبكرا
أيضا في الكتابات الغربيةَ ،سجّل استخدامه لهذا المصطلح في عام 1144م ) (Daston, 1992في قولهNatural " :
phenomena are only natural appearances. They are therefore, the same; here, ‘objective’ means
’."what is perceived, and is in principle distinguishable from the ‘real
صف بيركلي  Berkeleyبأنه وظّف علم الفلسفة لديه لألهداف الدينية وللتبرير أو االعتذار الديني) (Bradatan, 2006ولذلك
ُو ِ
صوّب موقف الكنيسة في تجريم كل من جاليليو ونيوتن من غير أن يبدي مصادمة للعلم ،وإنما انطلق مما وصل إليه في فلسفته
التي ال تعتبر للحقائق وجودا حسيا في الواقع وإنما هي أفكار في العقل البشري أو العقل اإللهي ،فهو يرى أن سبب استحقاق كل
من جاليليو ونيوتن موقف الكنيسة المعارض هو أنهما تجاوزا القول بأن القوانين التي أتيا بها هي معادالت أو حسابات محلها
العقل حيث اعتبرا أنها قوانين واقعية تتحدث عن المادة الملموسة ( )Hunt, 2006التي ال يؤمن بها بيركلي.
ويرى بيركلي  Berkeleyأن الموضوعية -بحسب نظريته  (Hunt, 2006, Niiniluoto, 1965, Harry, 2004 ),هي
إدراك الحقيقة ،ولم يفرق بين الحقيقة في حقيقة نفسها وبين ما يدركه العقل اإلنساني لها حينما ينقلها إليه ،ألن بيركلي ال يرى
للعالم المادي أي وجود وأن ما يشعر به المرء من خالل حواسه هو ما انطبع في عقله فحسب ،ومع أن التوظيف المصطلحي
لبيركلي  Berkeleyال يبدو فيه اقتراب من المعنى العام المعاصر للموضوعية بل العكس ،فهو لم يعتبر المكونات الفردية
والخلفيات الثقافية مؤثرا على فهم الحقيقة أو إدراكها غير أنه من الخطوات األولى التي دعت الباحثين للسير باتجاه تحديد أبعاد
المصطلح ليقترب من المفهوم المعاصر ،فبعد بيركلي  Berkeleyجاء كرسياس  C.A Crusiusواتجه اتجاها معاكسا تماما
التجاه بيركلي  ،Berkeleyفقد رأى كرسياس  Crusiusأن الموضوعية ال محل لها في العقل البشري؛ فكل ما ينتقل إلى فهم
اإلنسان وإدراكه يخ رج من طور الموضوعية إلى الفردية ،وهو يرى أن حقيقة الشيء في الواقع تختلف عما يدركه العقل ،ألن
العقل خاضع للفهم الفردي الذي يختلف فيه الناس بحسب مكوناتهم ،وقد كان هذا االستخدام في عام 1141م (.)Daston, 1992
وفي أواخر العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي ْبل َو َر كانت  )1224-1104( Kantفكرة الموضوعية بمقابلتها بالفردية،
وجعلهما مصطلحين متقابلين ،وأطلق على الموضوعية اسم الطبيعة ( )natureوعلى الذاتية أو الفردية اسم النفس أو اإلبداع
( ،)self/intelligenceوجوهر اختالف الموضوعية عن الذاتية أو الفردية هو في التمثيل ،فالموضوعية تمثل الحقيقة الفعلية
والنموذج الحقيقي بينما تؤثر الذاتية على الحقيقة باستبعادها من حقيقة تمثيلها للشيء إلى مستوى إدراك العقل البشري لها
) ،(Daston, 1992وقد أقر كانت  Kantأن من أيقظ انتباهه إلى فهم إدراك العقل البشري هو دافيد هيوم David Hume
( ،)Garber, 2008 )1111-1111الذي خالف نظرة بيركلي Berkeleyفي نفي العالم المادي ) ،(John, 1983وعلى الرغم
من أن هيوم  Humeلم يتعرض للموضوعية مصطلحا -بحسب تتبع الباحث لكتبه المتاحة رقميا -غير أن بعض المعاني الجزئية
للموضوعية كعدم االنحياز كان لها دور بارز في أعماله خاصة في موضوع األخالق ( ،)Anita, 2014وقد بيّن كانت Kant
في مقدمة كتابه "نقد العقل المحض" منهجه الموسوم بالموضوعي مخاطبا القارئ..." :وأن يكون على ثقة من أننا نضع أسسا،
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ال لملة من الملل أو هوى من األهواء بل لفائدة البشرية وعظمتها" كنط ( د.ت) وقال أيضا..." :إن التخلي عن كل تلك الدعاوى
ال يتطلب سوى قليل من إنكار الذات ،ألن تناقضات العقل مع نفسه التي ال مجال إلنكارها والتي ال مفر منها ،"...وقال" :
"ويجب أن تكون المعرفة القبلية محضة تماما .ومن ثم ،فإن المبادئ العليا واألفاهيم األساسية لألخالق ،على الرغم من كونها
معارف قبلية ال تنتمي إلى الفلسفة الترسندالية ألن أفاهيم اللذة واأللم والرغبات والميول . ..إلخ وهي جميعا من أصل أمبيري
يجب أن تدخل مع ذلك بالضرورة في بناء سستام األخالق المحضة".
وخالصة ما يمكن أن يفهم من الموضوعية في فلسفة كانت  Kantأنها وليدة عملية ذاتية ((1995،Adorno؛ كون كل ما في
العالم الخارجي إنما يستوعب من خالل الذات ،وتبدأ المعرفة لدينا من التجربة؛ ألنها هي التي توقظ الفهم ليبدأ بإنشاء التصور
والربط والمقارنة ،وعلى هذا فال يمكن أن تتقدم المعرفة على التجربة ،ومناقشة كانت  kantللموضوعية إنما هي من منطلق
فلسفي يعني إدراك الحقيقة كما هي ،وليس استخدامه للفظ الموضوعية مرادا به المفهوم المعاصر ،مع التأكيد على أنه اعتنى
بتوظيف مفهوم الموضوعية ولو بشكل جزئي في طرحه من خالل النصوص الني نقلت عنه آنفاً.
ورأى آخرون من أمثال  )1990( Dastonأن الموضوعية لها تاريخ ال يمكن ضبطه بفترة زمنية ولكنه تطوَّر تدريجيا من خالل
الممارسات العلمية ،وهذا أقرب إلى الواقعية في نشأة العلوم والمصطلحات ،فالموضوعية بما تحمله هذه المفردة من معان تك ِّون
مفهو َمه االصطالحي المعاصر مجتمعةً لم تكن موجودة في الغرب دفعة واحدة ،لكن مفردات العدالة والتجرد ومنع المؤثرات
الشخصية من التأثير على إدارك الحقيقة أو التعبير عنها لم تكن غائبة ،وهذا ما تؤكده بعض الكتابات التي درست مفردة
الموضوعية وبحثت في تاريخ نشأتها ( )Daston 1992, Zagorin, 2001وهذا ما يعكس أيضا عدم اتفاق الكتابات على تاريخ
بعينه يمكن أن يعزى إليه ميالد مصطلح الموضوعية.
ُو ِجدت كتابات ترجع بالموضوعية إلى فترة الفالسفة اليونان قبل الميالد مقرونا باختراع اليونان للتحقيق العقالني ،إلى عهد
الفيلسوف اليوناني فيثاغورس  495 -512( Pythagorasقبل الميالد) ككتابة وارد  ،)2015( Wardويصنف فيثاغورس بأنه
أول فيلسوف يوناني يتعرض للموضوعية من خالل الرياضيات ) )Steiner,1998 , Verburg, 1998وتتلخص الموضوعية
التي وصف بها فييثاغورس في اعتباره الرياضيات نوعا من التجرد العقلي في فهم العالقة بين األشياء المحسوسة؛ فاألعداد هي
المبادئ واألصول لطبائع األشياء ،وقد كانت دراسة الموسيقى هي مصدر هذا اإللهام؛ فاالختالف في األلحان الموسيقية وتنوعها
إنما يعتمد على طول األوتار في اآلالت الموسيقية وعليه فإن التوافق واالنسجام الموسيقي منبن على نسب رياضية مضبوطة،
فلئن كان سائغا أن يفسر الصوت وهو شيء محسوس بالعدد فليس صعبا أن تجد الرياضيات تفسيرا للموجودات الخارجية التي
يقابلها اإلنسان ،وما على اإلنسان إال اكتشافها كما هو الحال في األلحان الموسيقية (أبوريان .)0221،
تب أو أُثِ َر عن فيثاغورس فإنه يمكن أن يالحظ أنه تناول شيئا من معاني الموضوعية عندما طالب من يريد أن
وبالنظر فيما ُك َ
يدرس الفلسفة بأن يفصل نفسه عن كل محسوس أو ملموس ليدرك الحقيقة كما هي بعقل خالص ويعتاد على ذلك:
When you study philosophy separate thyself from all corporeal and sensible things.. . But we must
so study philosophy as to make use of the pure mind sincerely without the acts of corporeal sense
to the comprehension of the truth which is in things that are which is acknowledge to be wisdom.
)(Stanley, 2010
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ومن خالل ما تقدم عن فيثاغورس أو المدرسة الفيثاغورسية قد يقال بأن ما نسب إليهم من تاريخ نشأة الموضوعية يمكن حصره
في المبدأ الرياضي الذي يرونه مفسرا لسائر المحسوسات ،باعتبار أن المادة الرياضية ال دخل للعواطف أو المشاعر فيها ،زيادة
على ما أثر عن فيثاغورس في النص السابق من عنايته عند تحصيل المعرفة بالتجرد من المشاعر واستقبالها والحكم عليها بالعقل
ا لخالص .وبالنظر إلى المجال المعرفي الذي وضفت فيه الموضوعية لدى الفيثاغورسيين فهو منهجية إدراك الحقيقة أو تفسير
المحسوسات أو الظواهر ،وهو المجال الذي سارت عليه الفلسفة اليونانية فيما يبدو عند تعرضها لما يمكن أن يفهم منه الموضوعية
ولو في بعض صورها الجزئية ،وقد أشار إلى هذه المالحظة زيجورين :)0221( Zagorin
In Greek philosophy, an awareness of what might be called ontological objectivity as the
determination of the way things really are was implicit in the speculations and enquiries of some
…of the pre-socratic thinkers, Plato and Aristotle .
ومن الكتابات ما يرجع بتاريخ نشأة الموضوعية إلى ما قبل فيثاغورس ،إلى العهد اليوناني القديم ،بنسبة نشأتها إلى اإلليادة1
المنظومة الشعرية المنسوبة إلى الشاعر هوميروس  )Bassett, 2003( Hmoerالذي ولد تقريبا في  252قبل الميالد
) ،(Μυρσιάδης. , 2010وقيل بل ولد في  922قبل الميالد ،وهناك أقوال أخرى في والدته تتراوح بين القرن الثاني عشر
يس ُمه بها في صدق حكايته للواقع التاريخي دون
والقرن الثامن قبل الميالد (هوميروس ،)0211 ،وتظهر موضوعيته عند من ِ
بيان الحكم فيه أو التدخل فيه والوصف الجغرافي الصحيح كما ذكر ذلك ديلمان (.)0213
ومع ما ُذ ِكر عن هوميروس من موضوعية اقـتـنع بها بعض الكتاب إال أنه ال يمكن إغفال كتابات أخرى نفت عن هوميروس
الموضوعية ،بل تصفه بأنه لم يكن موضوعيا ،فما ذكر بأن هوميروس التزم الحقيقة عند حديثة عن األشخاص أو األشياء أو
األحداث دون التدخل هو صحيح أي أنه التزم ذكر الحقائق ،لكنه في المقابل عند سرده للحقيقة قد يُغَلّب مرجعية المزاج أو الذوق
( ، )Loubser, 2007وهذ hيمكن مالحظته فيما تضمنه شعره من األوصاف الخيالية التي ال تمت إلى واقع الحقيقة بصلة مع
أنه سيق مساق الحقيقة كالحوار الذي دار بين آخيل وإلهة الحكمة أثينا.
أما الموضوعية عند سقراط  399-419( Socratesقبل الميالد) عند من يرى أنه من الفالسفة الذين وظّفوا مفهوم الموضوعية
في وقت مبكر من خالل سمة الحيادية التي أبداها في محاورته لمن كان يحاكمه ،فيمكن أن يلحظ بداية في اعتبار سقراط أن
الخطابة تتنافى مع الحيادية؛ ألنها ذات قدرة على التأثير على حيادية الجماهير في الحكم على الشيء ( ، )London, 2011ولذلك
استخدم سقراط الكالم الذي أَلِف الناس االستماع إليه في السوق ،وقال للجمهور بأنه لن يستخدم األسلوب الخطابي" :فإنكم لن
تستمعوا إلى خطبة منمقة على شاكلة خطبهم وال مزينة بالعبارات واأللفاظ بل إلى أقوال عادية مؤلفة من األلفاظ التي تأتي على
الخاطر" (أفالطون ،)0211 ،ومما قال في محاكمته في النسخة العربية المترجمة مباشرة من اليونانية " :وربما قال لي البعض:
"أال تخجل يا سقراط من انشغالك بهذا النوع من الحياة الذي بسببه يمكن اليوم أن تموت؟" على هذا سأرد بكلمة الحق التالية:
"أنت لم تصب أيها الصاحب إن كنت تعتقد أنه واجب على رجل ذي قيمة مهما ضؤلت  2أن يحسب حساب إمكان أن يحيى أو

 1هناك من الباحثين من يرى أن اإلليادة ليست منظومة شعرية لهوميروس وإنما كتبها مجموعة من الشعراء في أوقات متباعدة ،ينظر :أسد رستم،
مصطلح التاريخ( ،بيروت :المكتبة العصرية0220 ،م) ص .2
 2في األصل ضئلت.
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أن يموت إنما عليه أن يعتبر شيئا واحدا في سلوكه وهو إن كان يسلك سلوكا عادال أم ظالما وإن عمله عمل رجل فاضل أم
شرير" ،وقوله" :كما قلت لكم بخصوص هذا أنيتونس أو ال تتبعوه برؤوني أو ال تبرؤوني ولكن لن أفعل على اليقين شيئا آخر
غير هذا حتى ولو وجب علي أن أموت مرات عديدة" ،وعند دراسة الفيلسوف أفالطون  341-401( Platoقبل الميالد) وصلته
بالموضوعية فإن من الكتاب من يُلِز أفالطون بالفيلسوف فيثاغورس ويرجع تاريخ الموضوعية إليهما ،وهي تقوم على أساس أنه
ال يمكننا إدراك الحقيقة من خالل الحواس وإنما من خالل األسباب الخالصة ) ،, (Corredoira, 2013وهذا المفهوم العام يعتبر
خطوة تجاه الموضوعية في إدراك الحقيقة ومقابلتها بالفردية ،ومن الكتّاب من يُتبع أفالطون بسقراط ،ألن سقراط الذي وصلتنا
آثاره إنما عرف من خالل ما كتبه عنه تلميذه أفالطون ،وبمعنى آخر فإن سقراط الذي نعرفه هو سقراط أفالطون ،ولذلك ال يمكن
التمييز بين فلسفة سقراط بعيدا عن أفالطون كما ذكر ذلك بعض الكتّاب (.)Wallgren, 2006
وأما من يصف أرسطو طاليس  300-324( Aristotleقبل الميالد) بالموضوعية أو تعرض لدراسة موضوعية أرسطو ،فإن
ذلك ال يعني أن أرسطو استعمل لفظ الموضوعية أو لفظا مرادفا يساويه في المعنى ،لكن قد يفهم من بعض مفرداته أوفي بعض
ٌ
توظيف للموضوعية ولو بصورة جزئية قوله:
المجاالت أنه تحلى –ولو جزئيا -بالموضوعية ،ومن النصوص التي قد يُفهم منها
"وليس يمكن أن يقضى على الحق بالكثرة وال بالقلة فإن الشيء الواحد قد يحسه بعض الناس بالذوق حلوا ويحسه بعضهم مرا
ويظن أنه كذلك ،فلو كان جميع الناس مرضى أو كانوا تغيرت عقولهم وكان األصحاء منهم االثنين أو الثالثة أو الذي لهم عقول
اثنان أو ثالثة لظن بهؤالء أنهم مرضى وأنهم تغيرت عقولهم وإن الباقين ليسوا كذلك" (أرسطوطاليس ، )0222 ،وكذلك يُنسب
إلى أرسطو أنه يرفض في الخطابة تضليل القاضي بدفعه إلى الغضب والبغض ،أو بالميل به إلى الرأفة والرحمة (الكيالني،
 ،)0229وهذا يقترب من مبدأ سقراط الذي سبق ذكره من أن الخطابة تتنافى مع الحيادية.
والخالصة مما تقدم أن هذا المبحث يجيب عن سؤال نشأة مفهوم ومصطلح الموضوعية في الغرب وصلته بالبحث العلمي أن
االستخدام الجزئي لبعض معاني الموضوعية لدى الحضارة اليونانية كان حاضرا لدى فالسفتها ،وأن من أقدم من وّظفها هو
الفيلسوف هوميروس الذي عا ٍ في القرن التاسع أو العاشر قبل الميالد ،ويتمثل توظيفه للموضوعية في التزامه ذكر الحقائق
التاريخية والمواقع الجغرافية دون بيان رأيه مع تحرره من قيود تلك الفترة الزمنية في نظرتها الدونية للمرأة وإن لم يستخدم
الموضوعية لفظا أو مصطلحا ،ثم فيثاغورس الذي عا ٍ بين سنة  512و  495قبل الميالد ،وتتمثل موضوعيته في اعتماده منهجا
رياضيا في تفسير الظواهر ،وهو منهج عقلي يقوم على الحساب ،وهذا التحديد الزمني باعتبار ما وصل إلينا عن الحضارة
اليونانية من تدوين وإال فإن التاريخ األوروبي شهد حروبا وعداوات كان من ضحيتها تدمير المدارس وإتالف الكتب خاصة ما
أصاب روما وإمبراطوريتها من غزوات البربر ،غير أن االستخدام المشار إليه لمفهوم الموضوعية لم يأخذ البعد االصطالحي
المعاصر ،ولذلك كان القيد بأنه توظيف جزئي ،واستخدام مفهوم الموضوعية في الفترة التي سبقت ديكارت الذي عا ٍ بين عامي
 1599و  1152كان استخداما فلسفيا في العموم يراد به إدراك الحقائق أو تفسير الظواهر الخارجية بعيدا عن تأثّر الحقيقة في
ذاتها بما توحيه الحواس إلى العقل ،ومن أقرب التجسيدات لمفهوم الموضوعية -والتي مهدت لفترة ديكارت التي فيها تبلور
المصطلح -تجسيد الفيلسوف فرانسيس بيكون الذي عا ٍ بين  1511و  1101بتعرضه للعوامل الذاتية المؤثرة على إدراك الحقيقة
والتي تعزى إلى تأثير البيئة والخلفية الثقافية واللغة والمصطلحات المستخدمة ،أما ورود لفظ الموضوعية فإنه يمكن أن يعزى
للفترة التي ظهر فيها كتاب ديكارت "تأمالت ميتافيزيقية في الفلسفة األول" ،وقد اشتغل ديكارت بكتابته وفرغ منه  1142غير
أنه لم ينشره إال في عام .1141
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 .2.4نشأة مصطلح الموضوعية عند المسلمين
تمر الحضارات اإلنسانية بمراحل قوة وضعف بحسب ما يتيسر لها من عوامل التقدم التي تحدد موقعها من التأثير العالمي ،ومن
أبرز المجاالت التي يقاس بها التقدم والتأثير مجال العلم والمعرفة ،فبقدر ما يجد العلم من عناية ورعاية تتقدم الحضارات ،ولقد
حظيت الحضارة اإلسالمية في مطلعها بالعناية بالعلم والبحث العلمي ونقل المعارف والعلوم من خالل ما أولته الحكومات وأهل
الثراء من اهتمام بالعلم ،وأول ما ينسب من نقل العلوم في اإلسالم كان في عهد خالد بن يزيد بن معاوية عندما أمر بنقل العلوم
من اللسان اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي (ابن النديم.)1991 ،
لقد شهدت النهضة العلمية في اإلسالم في عهودها األولى تنافسا في مجال العلم ،واعتنت بإنشاء المكتبات العامة ونقل العلم إلى
اللسان العربي حتى وسم العلم العربي بأنه يوناني ثم ما لبث أن صار عربيا في أقل من قرن (محمد عبده.)0220 ،
إن مثل هذا التط ور الذي شهدته الحضارة اإلسالمية أسهم في إنعا ٍ حركة البحث العلمي التي أدت إلى تطويره والتجديد فيه،
ولذلك وصف منهج البحث العلمي عند العرب بأنه اعتمد على التجربة والرصد ،بخالف المنهجية التي سارت عليها الحضارة
األوروبية في القرون الوسطى باالقتصار على تكرار رأي المعلم (لوبون ،)0213 ،ولعل السبب في ذلك ما ساد من اعتبار أن
العلم بلغ ذروته عند أرسطو ،وأن كلمته هي الكلمة األخيرة في ميادين العلم خصوصا عند حدوث التوافق بين المعتقدات الكنسية
وتعاليم أرسطو الفلسفية حتى اكتسبت آراء أرسطو القداسة من هذا التوافق ،فصار االعتراض ضالال ،والعلم ترديدا لما سبق ،أما
النقد فكان عرضة لمواجهة أشد األخطار(زكريا ،)1912 ،في الوقت الذي اتسمت فيه المنهجية العلمية في بيئات المسلمين
بالموضوعية وعدم تقديس األوائل فحظيت النتائج بالدقة.
إن البحث عن روح الموضوعية فيما كتبته أقالم فالسفة العلماء المسلمين في العلوم التجريبية وفي منهج البحث العلمي قد يعود
إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (125هـ221،م050-هـ215 ،م) عند مطالعة رسائله المطبوعة بعنوان "رسائل الكندي
الفلسفية" ،فمن أقواله فيها" :ومن أوجب الحق أن ال تذم من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزلية ،فكيف بالذين هم أكبر أسباب
منافعنا العظام الحقيقية الجدية ،فإنهم وإن قصروا عن بعض الحق ،فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء فيما أفادونا من ثمار فكرهم التي
صارت لنا سبالً وآآلت مؤدية إلى علم كثير مما قصروا عن نيل حقيقـته" (الكندي ،)1912 ،وهو بهذا يقرر نسبة الفضل ألهله
وعدم انتحاله أو إغفال فضل المعارف والمحاوالت العلمية للمتقدمين ،وعدم ذمهم إذ الفضل لهم في فتح اآلفاق لمن بعدهم في
تطوير المعرفة والعلم ،وقال أيضا" :وينبغي أن ال نستحيي من استحسان الحق ،واقتناء الحق من أين أتى ...فإنه ال شيء أولى
بطالب الحق من ال حق" ،وهو بهذا يقرر أن الحق مطلوب لذاته ومقبول ممن جاء به ولو كان بغيضا أو عدوا ،وهذه هي الفلسفة
عند الكندي ،وهذا شأن الفيلسوف في نظره عندما قال ..." :ألن غرض الفيلسوف في علمه إصابة الحق وفي عمله العمل بالحق"،
وفي قوله بقدر طاقة اإلنسان إشارة إلى أن إدراك الحقيقة قد يشوبه ما يؤثر عليه ،وهو احتراز حسن ربما يتفق مع رؤية من يقول
بأن الموضوعية الكاملة التي هي بمعنى التجرد التام غير ممكنة ،ولعل االستخدام المبكر لمصطلح الفلسفة إنما يراد به العلم
(حلمي ،)0225 ،فطالب العلم والعالم إنما مرادهما الوصول إلى الحق والعمل به ،ثم إنه يقرر أيضا أن لكل منهج أسلوبا خاصا
في االستدالل له ،و َذ َك َر الكندي نماذج من االستدالالت كاالستدالل باإلقناع ،وطلب األمثال ،وشهادة الشهود ،وعادة الحس
والبرهان ،وقال" :وكذلك ينبغي أن ال تطلب اإلقناعات في العلوم الرياضية ،بل البرهان ،فإنا إن استعملنا اإلقناع في العلم
الرياضي كانت إحاطتنا به ظنية ال علمية".
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عرف الكندي بأنه فيلسوف العرب وفيلسوف المسلمين بسبب سبقه في الخوض في مجال الفلسفة والمنطق والرياضيات والعلوم
الطبيعية والطب والفلك واألدب العربي (فؤاد ،)0221 ،وقد أسهم الكندي في عمل الترجمة ،وعمل على العناية بالمصطلحات
وحدودها ،ويعد ما كتبه "في حدود األشياء ورسومها" أول قاموس فلسفي في العالم اإلسالمي ،وتميز بأن ما يضعه من نظريات
كانت تعتمد على منهجية التجربة واالختبار (أبا زيد ،)0221 ،التي هي من أبرز سمات موضوعية النتائج.
ومن الشخصيات التي برعت في العلوم التجريبية وتطوير منهج البحث العلمي أبو حيان جابر ابن حيان (103هـ124 -هـ 215م)،
ومن أقواله التي يفهم منها روح الموضوعية ما ورد في كتابه "الخواص الكبير"" :ويجب أن نعلم أننا نذكر في هذه الكتب خواص
ما رأينا فقط ،دون ما سمعناه أو قيل لنا أو قرأناه ،بعد أن امتحناه وجربناه ،فما صح أوردناه ،وما بطل رفضناه" (ابن حيان،
 ، )1951وبإضافة الجانب التجريبي في العلوم ،وفي منهجية إثبات المعرفة أو اكتشافها مع رصد نتائجها دون التعويل على ما
قيل إشارةٌ واضحة إلى الموضوعية.
إن من أبرز النتائج الموضوعية لجابر بن حيان في مجال البحث العلمي التجريبي هو تنبهه إلى خاصية المقادير والكميات ،أو ما
أطلق عليه علم الميزان ،وهو يقوم على أساس أن المادة يمكن أن تتغير بتغير النسب فيها بالزيادة أو النقصان ،ثم عنايته بضبط
المصطلحات لئال تتداخل المفاهيم ،بجانب ما تحلى به من اإلنصاف للخصوم بإيراد كافة حججهم ،ويؤثر عنه في هذا المقام قوله:
"إن العالم إذا كان منصفا فإنه ليس يترك في األقسام شيئا إال ذكره ،واحتج عليه وله ،وأخذ حقه من خصومه ،و وفاهم حقوقهم،
وإال فقد وقع العناد حماقة وجهال" (مراد )1922 ،وهذا كالم تتضح فيه سمات الموضوعية في التعامل مع الخصوم بإنصاف
وتجرد.
اعتمد أبو حيان جابر بن حيان على منهجية االستقراء ،وهي عنده ذات وجهين :أولهما المجانسة ،وهو الحكم على الشيء بالنظر
إلى النموذج الذي يمثله ،كالحكم على كمية من القمح برؤية عينة منه ،ورأيه في هذا الوجه أنه ال يدل بذاته على وجود الكل وأنه
م ظنة الخطأ ،ثم االستدالل بما جرت عليه العادة ،وهو التعميم من خالل رؤية أمثلة متعددة متشابهة بإعطائها حكما واحدا ،كأن
يشاهد أن ظهور أمر ما مرتبط بحدث معين ،وقد جرت العادة بذلك فيطلق حكما أن ظهور الحدث مرتبط بذلك السبب ،وهذا النوع
من االستقراء يعتبر احتماليا ،ال تحتمه الضرورة مع جعله في منزلة األجدر واألولى ،وهو بهذا يرى أن االستقراء ال يمكن أن
يكون برهانا ألنه ليس يقينيا (محمود.)0221 ،
ويمكن إجمال منهجية جابر بن حيان في التجربة بأن يكون لصاحب التجربة هدف واضح ،وأن يفهم اإلرشادات التي تنجم عن
التجربة ،وأن يجتنب ما هو مستحيل من التجارب أو ال طائل منه ،مشيرا إلى أهمية انتقاء المكان المالئم للمعمل وأن يكون الباحث
صبورا غير منخدع بالظواهر فيسارع إلى التعجل بالحكم أو التعميم.
ولعل أول نص لعالم مسلم تضمن مصطلح الموضوعية كان في نص إنجليزي مترجم وردت فيه كلمة  objectivityوهو
منسوب إلى الحسن بن الهيثم (1242/3/1-915/1/1م) ،أورده ياسين  )0220( Yāsīnفي كتابه The Muslim Mind on
Trial: Divine Revelation Versus Secular Rationalism:
We make our investigation and scrutiny abide by the principles of ..." : Secular Rationalism
objectivity, not biased judgment, and by the search for the truth, not blind imitation of opinions
وبهذا يمكن أن يقال بأن نشأة مصطلح الموضوعية باألبعاد المعاصرة إلى ح ٍّد ما قد يعود لفترة العالم الكيميائي المسلم الحسن ابن
الهيثم (915/1/1م1242/3/1-م)،
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وقد تناولت الدراسات إسهاماته في مجال البحث العلمي ومنهجه الموضوعي الذي يمكن أن يُلخص في تميّز ابن الهيثم في منهجية
البحث بالتعويل على التجربة ،وتدوين المالحظات ،مطالبا العلماء بأن ال يقودهم تقديرهم واحترامهم لغيرهم من العلماء إلى إغفال
نقد نتائج غيرهم وتقبلها من غير تمحيص ،كما اعتمد في منهجيته على االستقراء واالستنباط ،ملزما نفسه باستصحاب العدل
(الموضوعية) في مراحل بحثه (قاسم )1999 ،كما تقدم في النص اإلنجليزي.
ومع التسليم لما كتب عن ابن الهيثم وموضوعيته ودوره في منهج البحث العلمي الذي يضمن الحيادية والعدل ،لكن ال يمكن أن
يسلّم بأنه هو أول من وظف مصطلح الموضوعية في كتاباته أو ممارساته المخبرية؛ وذلك ألن النص اإلنجليزي الذي سبقت
اإلشارة إليه والذي وردت فيه كلمة  objectivityبمعنى الموضوعية يعاني فيما يبدو من افتقاره إلى الدقّة في الترجمة؛ ألن
الكلمة العربية في النص العربي الذي ترجمه الكاتب إلى كلمة  objectivityكانت كلمة "العدل" وليست الموضوعية ،وهذا يعني
أن المترجم اعتمد روح المعنى وداللته المعاصرة ،وليس اللفظ الدقيق الذي استخدمه ابن الهيثم (د.ت) في كتابه "المناظر" في
قوله:
"ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتصفحه استعمال العدل ال اتباع الهوى"
وعدم العثور على لفظ الموضوعية مع ما نسب إلى ابن الهيثم من التأثير على الفيلسوف بيكون  Baconالذي سبق ديكارت في
بيان المؤثرات الذاتية على الموضوعية (سيد )0229 ،قد يعود ألصل اللغة الذي اشتقت منها كلمة الموضوعية  objectivityفي
اللغة اإلنجليزية  objectوهي كلمة ذات معان متعددة من بينها الشيء المحسوس (المرشد ،)0213 ،وقد ارتبط هذا المصطلح
بالفلسفة في موضوع إدراك الحقيقة الخارجية لألشياء من حولنا ،ولذلك فإنه من الممكن أن يقال بأن هذا اللفظ لم يكن في الفترة
المبكرة لدى العلماء المسلمين ،بل أخذ وقتا إلى حين انتقال العلوم -التي كان للمسلمين فضل في نشأتها أو تطويرها وتهذيبها -إلى
أوروبا ،ثم بعد أن استفادت النهضة العلمية في أوروبا وطورت مناهج البحث أدخلت كلمة الموضوعية ،ومن ترجم الكلمات
العربية في مناهج البحث ككلمة العدل إلى اللغة اإلنجليزية إنما نقلها بالمفهوم المعاصر اإلنجليزي  ،objectivityبل يفهم من
كتابة أبي زيد ( )0221عن مآثر العلماء العرب والمسلمين في تاريخ العلوم والمناهج أن أصل منهج البحث العلمي المعاصر
يعود لصناعة العلماء المسلمين ،ثم بعد قيام النهضة العلمية في أوروبا طورته ثم رجع إلينا ،وقد عبر عنه بقوله" :بضاعتنا ردت
إلينا".
ولئن كان ابن الهيثم يمثل أبرز من يمكن أن يوصف بالموضوعية في مجال العلوم التجريبية ،فإن أبا الريحان البيروني (310هــ
الموافق له 913م 442-هـ الموافق له  )1242من أبرز من يمثل الموضوعية في الكتابة في العلوم اإلنسانية خصوصا في كتابه
" تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" وكتابه "اآلثار الباقية" ،ولقد تظافرت األقالم الشرقية والغربية في وصف
البيروني بالموضوعية (زايد ،1911 ،التميمي ،0214،القرطبي ،)0210 ،ومما ذكره البيروني في كتابه عن الهند وتفهم منه
موضوعيته ما كتبه عن فضل الكتابة وشرفها وأن فضل الخبر يفوق على العيان لوال ما يلحق الخبر من الكذب بسبب الشهوة
ب المقاالت
والغضب ،أو الجهل بسبب التقليد لآلخرين في النقل منهم ،أو التنقيص من شأن المخالف ،ثم إنه يصف ما ُكتِ َ
ب في ُكتُ ِ
بأنه يشتمل على مثل هذه العيوب " :هذه طريقة قل ما يخلو منها من يقصد الحكاية عن المخالفين والخصوم ،ثم إنها أظهر فيما
كان عن المذاهب التي يجمعها دين واحد ونحلة القترابها واختالطها . ..والموجود عندنا من كتب المقاالت وما عمل في اآلراء
والديانات ال يشتمل إال على مثله"(البيروني  ،)1951 ،وافتقار الموضوعية لدى كتاب المقاالت هو ما دفع البيروني لتأليف كتابه
"تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" ،وقد وصف البيروني منهجه في تحري وتتبع المصدر الصحيح بقوله:
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"وبذلي الممكن غير شحيح عليه في جمع كتبهم من المظان واستحضار من يهتدي لها من المكامن" ،وقد أجمل الباحث التميمي
( )0214أهم ما ميز الباروني في كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة "عند تعامله مع المخالف في أمرين:
أولهما معرفة ما عند المخالف ،وذلك من خالل التثبت من األخبار الخاصة بالمخالف ،ومعرفة فكر المخالف ومواقفه عن قرب،
م ع عدم الجزم بالمعرفة المحتملة غير اليقينية ،وثانيهما االتسام بالعدل عند التعامل مع المخالف ،وذلك من خالل عدم التسرع في
إصدار الحكم قبل التأكد من فهم مراد المخالف ،والتخلق بآداب الحوار ،والحرص على االنتفاع بما عند المخالف ،مع التحلي
بالدقة عند الحديث عن المخالف.
وفي العلوم الشرعية اعتنى أهل صناعة الحديث في منهجية التدوين بالتثبت في النقل وهو جانب من جوانب الموضوعية ،ومن
أبرز من نصّ أصحابُها على تحري الدقّة في نقل الحديث والتثبت منه ما روي عن اإلمام البخاري ( 194هـ الموافق له -212
 051هـ الموافق له  ) 212أنه قال" :لم تكن كتابتي الحديث كما كتب هؤالء ،كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته
ونسبه وعلة الحديث إن كان الرجل فهما فإن لم يكن سألته أن يخرج لي أصله ونسخته وأما اآلخرون فال يبالون ما يكتبون وال
كيف يكتبون" (الذهبي ،)1993 ،وقد صاحب نشأة علم الحديث ومصطلحه علم الجرح والتعديل وألفت فيه الكتب ونال حظا وافرا
من عناية المسلمين.
ومع ما ذكر عن البيروني من اتصاف بالموضوعية وتجسيد لمضامينها غير أن توظيف مصطلح أو لفظ الموضوعية في كتبه
غير حاضر فيما يبدو ،مع أن هناك من ينسب إلى البيروني السبق في بيان األوهام الذاتية التي تؤثر على الموضوعية في قوله:
"يجب تنزيه النفس عن العوارض المردئة ألكثر الخلق ،"... ،وقد اشتهر بيكون  Baconبذكر هذه األوهام أو األصنام التي
اعتبرها البعض أثرا من تأثير ابن الهيثم على بيكون –كما تقدم ،-ولعل هذا يؤيد دور المنشأ اللغوي الغربي في استحداث كلمة
الموضوعية ليراد به المصطلح المعاصر في حين كانت الكلمة األقرب في االستخدام في الحضارة اإلسالمية لنفس الغرض هي
"العدل أو اإلنصاف أو الحياد أو النزاهة أو التجرد عن الهوى" (الحافي )0212 ،وليست الموضوعية؛ وألجل هذا فإن ورود أو
نشأة مصطلح الموضوعية عند المسلمين سيضطر ألن يمر بمراحل زمنية تبدأ من انتقال الريادة العلمية إلى الغرب ،ثم تطور
العلوم فيها ،ثم مرحلة استفادة المسلمين من نتائج حركة البحث العلمي في الغرب لينتقل بعد ذلك مصطلح الموضوعية وقد
احتضنته الحركة العلمية في الغرب وأسكنته في المفردة اللغوية التي تعكس معناه وهي  objectivityالتي يقابلها لفظ
( subjectivityالذاتية) ،ثم تنقلها الترجمة العربية إلى كلمة الموضوعية وتقابلها الذاتية ،وبناء على هذ يمكن القول بأنه من غير
المتوقع أن تكون الكتابات عند المسلمين تضمنت لفظ الموضوعية قبل القرن السابع عشر الميالدي الذي هو فيما يبدو بداية
استخدام مصطلح الموضوعية لدى الغرب.
أما نشأة روح الموضوعية في اإلسالم فباعتبارها ُخلُقَا ً يجمع بين العدل وإنصاف اآلخر والصدق فإن منشأها يتزامن مع اإلسالم
ويصطبغ بأخالقه ،وبيان ذلك أن فلسفة األخالق في اإلسالم ترتبط بالدين ويترتب عليها الثواب والعقاب في الدار اآلخرة ،وهذا
ما يؤكده الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصالة والسالم في قوله" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" (البيهقي ،)0223 ،وقوله
صلى هللا عليه وسلم" :أقربكم إل ّي أحاسنكم أخالقا" (الطيالسي ،)1999 ،وغيرها مما أثر في سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ما
يجعل من الخلق الفاضل سلوكا دينيا ،ويترتب عليه الجزاء في الدار اآلخرة ،بل إن الشريعة راعت في أحكامها الموضوعية
(العدل/القسط) كما هو واضح في قول هللا عز وجل( :يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم
على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا هللا إن هللا خبير بما تعملون) (المائدة،)2 :
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وقوله تعالى( :يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين أو األقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاهلل
أولى بهما فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان بما تعملون خبيرا) (النساء.)135 :
وقد فرع الفقهاء على هذه األصول الشرعية أحكاما شرعية تضمن الموضوعية كمنع شهادة القريب لقريبه ،أو الوكيل فيما يجر
به نفعا له ،أو شهادة العدو على عدوه باعتباره خصما له ،وله ذا فإن روح الموضوعية التي هي أقرب إلى خلق العدل أو القسط
أو اإلنصاف في اإلسالم نشأت مع الدين ألنها مطلب من مطالبه.
ومع صعوبة تحديد أول ظهور لمصطلح الموضوعية في كتابات المسلمين نظرا لما يتطلبه من تقص وتتبع هو من العسر بمكان،
لكن قد يقال بأن ظهور مصطلح الموض وعية عند المسلمين في مطلع القرن العشرين كان ظهورا موافقا لالستخدام المعاصر
للمفهوم ،ومن النصوص التي تضمنت لفظ الموضوعية ويظهر فيها التوظيف المعاصر ما ورد في كتاب "األنشطة المصرفية
وأحكامها في السنة النبوية" "ونخلص من ذلك أن الحقائق الموضوعية التي وصل إليها غير المسلمين من واجب المسلمين أن
يأخذوا بها ،حتى ولو كان هنا تبعية أو تقليد؛ ألن الحكمة ضالة المؤمن يطلبها أنى وجدها ،مادام فيها مصلحة للمجتمع وتقضي
للناس بالخير والنفع" ،ونص آخر " ...أن منهاج االقتصاد اإلسالمي وحدة عضوية متكاملة وهو في نفس الوقت جزء ال يتجزأ
من اإلسالم كله ،ولإلسالم موازينه ومقاييسه الموضوعية" ،ونص آخر "والتميز واالستقالل بين نظام المصارف اإلسالمية
وغيرها تميز موضوعي ،وليس تميز من المسلم واستقالل شخصيته أن يتصف بالمخالفة لمجرد المخالفة فهذا من مركب النقص
الذي ينأى اإلسالم بأبنائه عنه ،فالمسلم كما يتميز عن غيره موضوعيا بإسالمه ويتعارض مع غيره موضوعيا بإسالمه".
ومثل هذا التقسيم –الذاتي والموضوعي -يصنف بأنه تقسيم معاصر بحسب ما ذكر صاحب كتاب "المدخل في فن التحرير
الصحفي" (عدناني ،)1922 ،ولعل ظهور هذا المصطلح عند المسلمين في هذا التوقيت أو تبلوره ليوافق المعنى المعاصر يمكن
تبريره باالعتماد على رأي  )1990( Dastonأن الموضوعية العلمية أو الموضوعية في العلوم إنما ظهرت في العقود الوسطى
من القرن التاسع عشر نتيجة االعتراف بالحياة العلمية التي ضاعفت مجاالت االحتراف في كل المستويات ،بعد أن كان ظهورها
في منتصف القرن الثامن عشر في مجال فلسفة األخالق والجماليات ،ثم فقط في القرن العشرين وقع الجدل في أوساط العلوم
حول الموضوعية باعتبارها مطلبا ً مرغوبا فيه فهي صفة مميزة لألخالقيات.
ويعتبر طه جابر العلواني ( )1991ذيوع فكرة "العلمية" وفكرة "الموضوعية" في عالم العلم والمعرفة مما اتصف به العلم الغربي
المعاصر ،وهذا يبرر تأخر استخدام هذا المصطلح لدى المسلمين.
والخالصة مما تقدم بأن الموضوعية باعتبارها خلقا من أخالقيات البحث العلمي ظهرت -في العلوم التجريبية لدى المسلمين في
وقت مبكر ،وكذا في العلوم اإلنسانية -في القرن التاسع الميالدي ،فترة أبي يعقوب الكندي وأبي حيان جابر ابن حيان ،أما ما نسب
إلى الحسن بن الهيثم من علماء القرن العاشر الميالدي من نصوص مترجمة عن اللغة العربية تضمنت استخدام مصطلح
الموضوعية فال يمكن التعويل عليه؛ وذلك ألن النص اإلنجليزي المترجم الذي فيه لفظ  objectivityال يطابق اللفظ العربي،
فالنص العربي أورد لفظ العدل وليس الموضوعية ،ولعل المترجم اعتمد روح المعنى ولم يلتزم مطابقة اللفظ ،ومع صعوبة تحديد
توقيت استخدام لفظ الموضوعية عند المسلمين يمكن أن يقال بأن المنتصف األول من القرن العشرين شهد استخداما للفظ
الموضوعية يتطابق والطرح المعاصر.
ولعل مما يجدر أخذه في االعتبار في موضوع نشأة لفظ الموضوعية عند المسلمين أو ميالد هذا اللفظ في كتاباتهم هو اعتبار
الجانب اللغوي ،فاللفظ األقرب إلى المعنى العربي للموضوعية هو العدل أو القسط أو ما يقابله من عدم اتباع الهوى،
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والعدل ُخلُق مرتبط بدين المسلمين ونصوصه الشرعية ،أما لفظ الموضوعية الذي هو ترجمة لكلمة  objectivityوتقابله الذاتية
 subjectivityفهو مما أتى مترجما إلى القاموس العربي ،فعندما أخذت الحضارة الغربية بما تركته لها الحضارات السابقة ومن
بينها الحضارة اإلسالمية نقل ت المعارف وترجمتها إلى لغاتها ،وألن مناهج البحث وأخالقياته وتطوره مما كان محل عناية
الحضارة اإلسالمية وهي تأخذ العلوم عن غيرها وتحرر مالحظاتها التجريبية في المنهج العلمي فقد انتقل إلى الحضارة الغربية
وأخذت به وتأثر علماؤها به فيما ينسب من تأثير البيروني وابن الهيثم على بيكون  Baconفي موضوع ذكر المؤثرات الذاتية
المؤثرة على الموضوعية.
ولعل ظهور مصطلح الموضوعية عند المسلمين وهو يحمل المعنى المعاصر في القرن العشرين الميالدي يتماشى مع الحركة
العلمية الغربية وتطور مناهج البحث العلمي فيها ،حيث أصبحت الموضوعية مطلبا خلقيا مميزا للباحث العلمي في القرن العشرين
بغض النظر عن الجدل الواقع في إمكانية تحققه.

 .5قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية
حاول البا حث في هذا الفصل استنباط القيم الكلية للموضوعية في التدوين الشرعي وما يندرج تحتها من قيم من الكتاب العزيز
والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والتسليم ،ثم بين معناها في فئات التحليل وصلتها بالموضوعية ،ومواضع تطبيقها في
التراث اإلسالمي ،وبعد استعراض آراء المح ّكمين في القيم المقترحة خلص إلى القيم الفعلية المعتمدة مع بيان صدقها وثباتها.

مبحث قيم الموضوعية في التدوين
بناء على ما تقدم من اعتبار القيم معايير للحكم على السلوك ،وبناء على ما يعرف باتساق القيم أو نسق القيم الذي يعنى ترابط القيم
مع بعضها لتشكل وحدة مترابطة لألخالق بصورة تتداخل فيها ،بحيث تصعب الممايزة بين مؤشرات كل قيمة عن األخرى ،أو
ما يعبر عنه بالقيمة الكلية التي تندرج تحتها أو تتضمن منظومتها عددا من القيم األخرى ،فإن قيمة الموضوعية في الكتابة على
ضوء هذه المقدمة يمكن اعتبارها قيمة كلية تندرج تحتها أو تتضمن خمس قيم وهي( :إدراك واقعية االختالف وضرورته في
مسائل الرأي ،واتباع الدليل ،وإنصاف المخالف ،والتصور الصحيح للمسألة قبل الحكم ،والتوثيق) وهذه القيم الخمس هي قيم كلية
تندرج تحتها مجموعة من القيم المشكلة للموضوعية في التدوين الشرعي.
المستند الشرعي للقيم الكلية للموضوعية في الكتابات الشرعية
 -1اتباع الدليل:
ألن عمدة الشريعة كتاب هللا وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم فقد نصت آيات القرآن الكريم على األمر بطاعة هللا ورسوله صلى
هللا عليه وسلم ،واالحتكام إليهما ،والتسليم لهما ،ومن ذلك قول المولى عز وجل( :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول) (التغابن،)10 :
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون
باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال) (النساء( ،)59 :وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى هللا) (الشورى.)12 :
وفي المقابل فإن القرآن الكريم استنكر على المشركين إعراضهم عن حكم هللا اتباعا آلبائهم في مواضع من القرآن الكريم ،كقول
الحق سبحانه وتعالى( :وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (لقمان ،)01 :وأنكر عليهم اتباع أهوائهم
(وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر) (القمر ،)3:وكذا بالنسبة للقرب أو المحبة ال يصح أن تكون سببا للمحاباة وظلم البعيد،
قال عز من قائل( :يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين و األقربين) (النساء)135 :
وختمت اآلية بالتحذير من اتباع الهوى (وال تتبعوا الهوى أن تعدلوا).
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 -0إدراك واقعية االختالف وضرورته في مسائل الرأي:
وج ود االختالف دليل على أنه واقع ال محالة ،ولو لم يكن ضروريا لجمدت الشريعة وعجزت عن مراعاة اختالف األحوال،
والصحابة على جاللة قدرهم اختلفوا في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وبعد موته ،فلم تكن حياته بين ظهرانيهم مانعا لالختالف
وال موته دافعا عنهم االختالف ،وقد ذكر ابن كثير فيما ذكر من روايات في تفسير قول هللا تعالى( :ما قطعتم من لينة أو تركتموها
قائمة على أصولها فبإذن هللا وليخزي الفاسقين) (الحشر )5 :أنها نزلت حين اختلف المسلمون في نخل بني النضير ،عندما نهى
بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وع ّدوها مغانم للمسلمين ،بينما قطعها فريق آخر خشية أن ال ينتصر المسلمون فيتقوى
بها اليهود ،ولما لم يبين النبي صلى هللا عليه وسلم شيئا تجاه صنيعهم وكان ال بد من البيان في وقت الحاجة نزلت اآلية فكان فيها
إقرار للطرفين(.أبو الفداء ،د.ت)
وعندما قال النبي صلى هللا عليه وسلم ":ال يصلي ن أحد العصر إال في بني قريضة" ،فهم عدد من الصحابة أن ال يصلوا إال في
بني قريضة ،وفهم اآلخرون منهم أن المراد ليس ذلك ،ولما بلغوا النبي صلى هللا عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم :فمن صلى في
بني قريضة أخذ بظاهر لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم ،ومن صالها حين أدركته في وقتها أخذ بما عهد من الصالة في وقتها،
فلو لم يكن لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم يتسع للمعنيين لما وقع الخالف بين الصحابة ،وألمكن أن يقال بأن أحد الفريقين عصى
النبي صلى هللا عليه وسلم؛ وألنكر النبي صلى هللا عليه وسلم على أحد الفريقين إذ لم يمتثل مراده ،ولما لم ينكر النبي صلى هللا
عليه وسلم االختالف بين صحابته في حضرته حين لم يعنف أحدا من الفريقين عُلم أن االختالف واقع؛ ولما كان االختالف أمرا
واقعا وهو ثمرة االجتهاد في النصوص الشرعية لتحقيق مقاصد الدين الحنيف من خالل أحكامه جاء الحث على االجتهاد ببيان
ثوابه وفضله "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران"(.مسلم ،د.ت)
وكما وقع االختالف بين الصحابة في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم كذلك وقع بعد مماته ،ولعل حادثة منع الزكاة وامتناع عمر
ق بَ ْينَ الصَّال ِة َوال َّزكا ِة ،فَإِ َّن ال َّزكاةَ
"وهللاِ ألُقاتِلَ َّن َم ْن فَ َّر َ
وفريق من الصحابة ابتداء عن القتال مقارنة بموقف أبي بكر الذي قالَ :
َح ُّ
ُول هللاِ صلى هللا عليه وسلم لَقات َْلتُهُ ْم عَلى َم ْن ِعها" (العيني ) )0212 ،مظهر
مالَ ،و ِ
هللا لَوْ َمنَعُوني عَناقًا َكانوا يُ َؤ ُّدونَها إِلى َرس ِ
ق ْال ِ
من مظاهر وقوع االختالف المحتوم بحكم اختالف أفهام الناس ومداركهم ،فما فهمه عمر أول األمر ليس كما فهمه أبو بكر.
كما أن حركة الحياة وما تستتبعه من متغيرات تطرأ على أحوال الناس ،وما يستجد في حياتهم ،يقتضي أن تكون روح الشريعة
ذا طابع مرن يصلح لكل زمان ومكان ليحقق لإلنسان المصلحة ،وهذا من شأنه أن يقود إلى تعدد اآلراء تبعا لألحوال واألزمنة
واألمكنة؛ فهو ضرورة ال بد منها.
 -3إنصاف المخالف:
جاء القرآن الكريم محذرا من أن يكون للشنئان أثر على األحكام ،فقال الحق سبحانه وتعالى( :وال يجرمنكم شنئان قوم على أن ال
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)(المائدة ،) 2:فال يصح أن يكون البغض سببا للظلم ،وقد خلد هللا قصة إنصاف يهودي من بني
أبيرق في سورة النساء عندما اتُّهم اليهودي كذبا بالسرقة ورمي الدرع في بيته ،وأنصف أهل الكتاب حين لم يجعلهم سواء (ليسوا
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات هللا آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ويأمرون بالمعروف والنهي عن
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) (آل عمران ،)114-113 :وقال عنهم (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما) (آل عمران.)11 :
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فمهما أدت المخالفة إلى بغض أو نفور غير أنها ال تسوغ الظلم ،بل العدل واجب ،وصاحب الحق ال يحول بغضه عن إيصال
الحق إليه.
 -4التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم:
لما كان الحكم فرعا عن التصور الصحيح لزم أن يكون التصور صحيحا ،وهذا يقتضي أن يستوعب الكاتب المسألة ،وأن يعلم
بالمصطلحات ودالالتها ،وإال وقف موقف ما ليس له به علم ،وهو ما نهى عنه القرآن الكريم في قوله تعالى( :وال تقف ما ليس
لك به علم) (اإلسراء ،) 31 :وال يعذر من وقف موقف من ليس له علم وإن وافق الحق ،ومن هنا ورد الوعيد فيمن أفتى مسألة أو
فسر رؤيا بغير علم ولو أنه أصاب الحق( .الفراهيدي)0211 ،
 -5التوثيق:
العلم شرف ورفعة فال يصح للمرء أن تكون نيته نسبة محمدة غيره إليه ،يقول المولى جل وعال( :ال تحسبن الذين يفرحون بما
أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) (آل عمران ،)112 :وكما أن التوثيق في
العقود فيه حفظ لحقوق العباد ونال من القرآن أطول آية وهي آية الدين فكذلك التوثيق العلمي فيه حفظ للحقوق المعرفية المعبر
عنها بالحقوق الفكرية ،وعدم التوثيق فيه انتحال للمعرفة.
قيم الموضوعية في الكتابات الشرعية :تفسيرها ،وصلتها بالموضوعية ،ومصادر اشتقاقها
قام الباحث باستخالص القيم التي يتوقع منها أنها تمثل الموضوعية في التدوين الشرعي ،مستمدا لها من ممارسات العلماء وأدبياتهم
في كتب التراث والفكر اإلسالمي ،وكتب مناهج البحث عموما ،ومناهج البحث في العلوم الشرعية خصوصا؛ لتكون هذه المعايير
دالة على تحقق قيم الموضوعية في التدوين الشرعي ،وقد عمل الباحث على انتقاء القيم الظاهرة التي يمكن أن تالحظ في النصوص
المكتوبة؛ ألنها ستشكل الحقا فئات التحليل التي سيبحث عنها في محتوى المادة المراد دراسة نصوصها ،وفي السطور التالية
أربعة عشر قيمة موصلة إلى الموضوعية في الكتابات الشرعية ،اقترحها الباحث وقام بعرضها في صورة استمارة على المح ّكمين
من أهل االختصاص.
صدق االستمارة قيم الموضوعية في الكتابات الشرعية
عرضت االستمارة على عدد من األساتذة المحكمين ممن يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية ،أو ممن يجمعون مع
التخصص في العلوم الشرعية تدريس مناهج البحث في العلوم الشرعية ،وكان عدد من تجاوب مع الباحث ووافق على التحكيم
ثالثة وعشرين ( )03مح ّكما ،وهم أكاديميون ينتسبون إلى هيئات تدريسية في مؤسسات أكاديمية مختلفة ،فمن سلطنة عمان ثمانية
عشر ( )12مح ّكما ،ومن جمهورية ماليزيا مح ّكم واحد ( ،)1ومن دولة قطر محكم واحد ( ،)1ومن جمهورية تركيا مح ّكم واحد
( ،)1ومن جمهورية فرنسا مح ّكم واحد ( ،)1ومن جمهورية الجزائر مح ّكم واحد (،)1
وقد أبدى كل منهم رأيه ومالحظاته على قائمة القيم من حيث كون كل قيمة في تلك القائمة هي قيمة من قيم الموضوعية بحسب
صياغتها أو تستدعي التعديل أو الحذف ،ومن حيث استيفاء القائمة لقيم الموضوعية أو حاجتها إلضافة قيم أخرى ،وقد تفضلوا
بإبداء آرائهم التي كان منها الموافقة على عدد من القيم والتعديل في صياغة بعض القيم وحذف بعضها وإضافة قيم لم تتضمنها
القائمة.
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ثبات االستمارة
للتأكد من ثبات تحليل المحتوى استعان الباحث بمحلل آخر أطلعه على طريقة ومنهجية التحليل ،وآلية استخراج القيم من كل وحدة
تحليل ،وقد كانت الخطوة األولى تحديد كتاب في العلوم الشرعية ثم العمل على استنباط القيم من وحدات التحليل.
قام الباحث بقياس معامل الثبات بين نتائجه ونتائج المح ّكم وفق معادلة كوهن كابا  ،Cohen's Kappaالتي وسمت بأنها األكثر
دقة (طعيمة )0224 ،لقياس معامل الثبات بين نتائج الباحث والمحكم أو المحلل الخارجي.
تأخذ في الحسبان هذه المعادلة نسبة االتفاق بين الباحث والمحكم ،ونسبة االتفاق المتوقع حصولها (معامل الصدفة) ،وبناء على
تطبيق هذا المعادلة فإن معامل الثبات يعتبر كبيرا لوصوله لدرجة  ،2.12وذلك أن الدرجة ما بين  22-11تصنف بأنها ذات
معامل ثبات كبير في سلم التقدير لمعادلة كوهن.
الصورة النهائية لقيم الموضوعية في التدوين وتفسيرها بعد التحكيم
جدول  :1القائمة النهائية لقيم الموضوعية بعد التعديل
القيمة المندرجة تحت القيم الكلية

القيمة الموضوعية الكلية

 -1الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على

 -1اتباع الدليل

الدليل
 -0استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي
عند غيره
 -3نقد آراء علماء مذهبه تبعا للدليل
 -4موافقة المخالف تبعا للدليل
 -5االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها (قبول
الحق ممن جاء به)
 -1إعالء مكانة االجتهاد
 -0إدراك

واقعية

االختالف  -1جعل الرأي عرضة للنقد

وضرورته في مسائل الرأي

 -2دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي ال ُمنَاقَش من خالل
االستدالل له ،أو الرد على االعتراضات التي يمكن
أن يعترض بها عليه ،أو االعتذار له بحسن توجيهه
 -9االعتراف بواقعية االختالف وضرورته

 -3إنصاف المخالف

 -12الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا
كانت جديرة في نظره
 -11حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في
المذهب
 -10رفض المثالب بين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى
الحقيقة
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 -4التصور الصحيح للمسألة قبل  -13التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم
الحكم
 -5التوثيق

 -14نسبة المواقف واألقوال ألصحابها

تفسير قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية بعد األخذ بمالحظات المح ّكمين ،وبيان صلتها بالموضوعية ،وتطبيقاتها في
الكتابات الشرعية جعل الرأي عرضة للنقد
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب على طلب التأمل أو النظر من القارئ في رأي رآه الكاتب أو
فيما يناقشه من آراء يستعرضها في ثنايا كتابته.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى اإليمان بتفاوت الناس في أفهامهم وأنظارهم ،ولزوم اتباع الدليل في وسط تعدد األفهام والمدارك
بين العلماء ،فهم ليسوا نسخة واحدة؛ إذ لكل فهمه واستنباطه الذي ال يمكن أن ينكر عليه ،وفي دعوة القارئ للتأمل أو النقد لما
يكتبه الكاتب حسن ظن من الكاتب في القارئ بأنه أهل للنقد ،وهو أيضا اتهام للنفس بأن ما وصل الكاتب إليه ليس نهائيا ال يمكن
خالفه أو مناقشته ،وبهذا يجعل الكاتب رأيه أو رؤيته في نفس الموضع الذي َج َعل فيه آراء اآلخرين من حيث خضوعها للمناقشة
واختبار قوتها وضعفها للحكم عليها تبعا لما يقتضيه الدليل.
تطبيقها  :مما درج عليه العلماء في مناهج تدوينهم في العلوم الشرعية أن يضعوا أقوالهم موضع النظر والتحقق والمناقشة من
القارئ أو السامع ،ويطالبوه بأن ال يأخذ إال بعدل الرأي وما وافق الحق منه وأن يتأمل حججهم ،وقد ُوجدت هذه القيمة في مواضع
متعددة (السعدي ،0215 ،الكندي ،0221 ،الكندي ،0211 ،الخليلي ،0211،الخليلي ،1921 ،البهلوي ،د .ت العسقالني،
1301هـ)  ،ومن أقوالهم" :وأنا أعزم على من وقف على قولي في هذا وغيره أن ال يأخذ به وال بشيء منه حتى يعرف عدله،
ويرى بالحق فضله؛ فإني ال أبريء نفسي من الخطأ والعمى( "...السعدي )0215 ،ونظرا لظهور أمثال هذه المقولة عند العلماء
في كتاباتهم أو فتاواهم فقد سُئلوا عن معناها إن كانت تعتبر حجرا على القارئ أو السامع من العالم يمنعه من األخذ بما أفتاه به أو
ال ،فكان الجواب بأنها ال تعني عدم إباحة األخذ بهذا القول الذي ذيله قائله بنحو هذه العبارات (الكندي ،0221 ،الخليلي،)1921 ،
ومن ذلك أيضا" :وأنا أدعو إلى هذه الموازين على أن تكون لي وعلي ،ومن حكم على غيره كما يحكم على نفسه فقد عدل ،ومن
أحب لغيره كما يحب لنفسه فقد أنصف( "...الوارجالني)1924 ،
التصور الصحيح للمسألة قبل الحكم
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه القيمة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب بنفسه على ما يفهم منه تصوره للمسألة ،كذكر سبب االختالف
فيها من نحو الخالف في ثبوت دليل أو وجه االستدالل ،أو بتحرير موضع النزاع فيها ،أو ببيان حقيقة الخالف إن كان من قبيل
الخالف اللفظي أو الحقيقي ،أو بذكر ثمرة الخالف ،أو قدرة الكاتب على تخريج آراء علماء أو مذهب بناء على قواعدهم فيما لم
يذكروا فيه آراءهم ،أو بتنبيه القارئ إلى التفطن ألمر ما وعدم الخلط بينه وبين أمر آخر،
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أو تأصيل المسألة بردها إلى األصل (القول) الذي بنيت عليه التفريعات وال تدخل التفريعات التي يصدر بها الكاتب في بداية
المسائل أو التنبيهات التي هي أشبه بتقسيمات الكاتب للمباحث داخل الكتاب.
صلة القيمة بالموضوعية:
ترتبط بالدقة ف ي فهم موضوع الدراسة قبل إبداء الحكم أو الرأي فيه؛ فال يمكن إبداء حكم من غير تصور المحكوم عليه ،وما
يستتبع االستيعاب صحة نسبة اآلراء ،وعدم الخلط بين المصطلحات أو المفاهيم ،والقدرة على تحرير موضع النزاع.
تطبيقها :أما مظاهر هذه القيمة فإنه مما اشتهر بين العلماء قولهم" :الحكم على الشيء فرع عن تصوره" (القرافي،0221 ،
السبكي )0213 ،وأن الحاكم ال يسعه أن يحكم قبل التصور "ينبغي للحاكم أال يحكم حتى يحيط علما بالحكم الشرعي الكلي،
وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها ،ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي" وأولى العلماء عناية بالوسائل الموصلة إلى دقة
الفهم واستيعاب موضوع الدراسة كضبط دالالت المصطلحات واأللفاظ؛ لئال يفسح لألهواء مجال في تفسير األلفاظ التي هي
أساس في تحرير موضع النزاع (حمد)0211 ،
إعالء مكانة االجتهاد على التقليد
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهد ف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي يقوم فيها الكاتب بانتقاد التقليد وإكبار االجتهاد ،أو ذم المقلدين والثناء على
المجتهدين ،أو إقرار ما يصدر عن المجتهدين وإن انفردوا باجتهادهم.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذه القيمة في المحتوى العناية بأرفع مستويات األهلية في التعامل مع الدليل ،وهي بلوغ مرتبة االجتهاد التي ال يسع فيها
العالم أن يتبع غيره ،وإنما عليه أن يستفرغ وسعه ليصل باتباع الدليل إلى رأيه دون اعتبار لموافقة من وافقه أو مخالفة من خالفه.
تطبيقها :نص العلماء على ذم التقليد ( العوتبي ،0215 ،الكندي ، 0211،الكندي ،0221 ،الوارجالني ،1924 ،الزركشي،0221 ،
الرازي ،)0212 ،وأنه اتباع من غير دليل وال برهان (السعدي ،)0215 ،كما أن من بلغ شرف مرتبة االجتهاد يتوجب عليه أن
ال يقلد غيره وأن يتجرد منقادا للدليل باالتباع (األرموي.)0221 ،
استقالل الكاتب بالرأي تبعا للدليل ولو لم يجد ذلك الرأي عند غيره
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة المواضع التي ينص فيها الكاتب أو يفهم من سياق كلماته أنه تبنى رأيا لم يجده لغيره أثناء تبنيه ذلك الرأي ولو
وجده بعد ذلك عند غيره.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذه القيمة تج رد الكاتب من التقيد بما وجده لدى غيره من آراء ،وتتيح له أن يخرج من هذه الدائرة إلى اتباع الدليل ولو
أوصله إلى االنفراد برأي لم يجده عند غيره.
تطبيقها :نص العلماء على وجوب اتباع الدليل أو األعدل ولو أفضى إلى انفراد العالم برأي لم يقله أحد قبله (الخليلي،.)1921 ،
على أن يبين للعلماء وجه ما ذهب إليه ليُذهب عنه الظنة في اتباع هوى نفسه (الرازي ،)0212 ،كما نصوا على أن من كان
مؤهال لالجتهاد عالما باألدلة فال ضمان عليه فيما قاله ولو خرج عن جميع أقوال أهل القبلة ،وإنما الضمان على غير المجتهد
(العوتبي ،)0215 ،ومثل هذا التناول يعكس تسويغ االنفراد بالرأي فيما ال نص فيه وال إجماع،
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فالدليل هو من يقود العالم ولو انفرد برأي لم يقله غيره ،بل هو مطالب ابتداء بأن يجتهد رأيه وال يسعه اتباع غيره ،ومثل هذه
القيمة واضحة في كتابات العلماء عندما لم يجدوا قوال لغيرهم فَيُعملون اجتهادهم (الخليلي.)1921 ،
الرجوع عن رأي سبق أن رآه أو التعديل فيه بناء على الدليل
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب على رجوعه عن رأي قد قال به قبال؛ ألنه رأى في القول الجديد
الذي أخذ به مسوغا ودليال يترجح به على القول الذي سبق أن قال به.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذه القيمة تجرد الكاتب للدليل ،وتحرره من قيود نفسه عن مراجعة النظر فيما قال تبعا للحجة والدليل.
تطبيقها :من أخالق العلماء والزم فقههم في التحري واألخذ باألعدل الرجوع عن قول رأوا فيه ضعفا ،أو تبين لهم في قول آخر
غيره قوة وحجة لم تكن في قولهم السابق ،وهو ما تعارف عليه األصوليون بتغير االجتهاد (الرهوني ،0220 ،البابرتي،0225 ،
األرموي ، )0225 ،وقد نص العلماء على أن العالم إذا لقي من هو أعلم منه وبين األعلم بيانا كان أقوى في الحجة والدليل وأعدل
فإن العالم األقل علما يرجع إلى رأي العالم األعلم (الشقصي ،)0221 ،ونصوا على أن من قام عليه دليل هو أرجح من الرأي
الذي رآه أو عمل به قبال بأن يرجع عن قوله األول إلى القول األرجح اتباعا للدليل (الخليلي) 1921 ،؛ ألن المعتبر في القول
برأي أو العدول عنه هو الدليل ،ومتى تبينت قوته على غيره أخذ به.
اإليمان بواقعية االختالف وضرورته
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي ينص فيها الكاتب على تسويغه االختالف ،أو ما يفهم منه هذا التسويغ نحو ذكر
أن االختالف في بعض المجاالت واقع المحالة ،أو حكمه على المسألة بأنها اجتهادية ،أو على الرأي بأنه قريب أو أنه غير خارج
عن الصواب ،أو أن التسويغ منبن على قوة شبهة الدليل،
وال تشمل هذه الفئة المواضع التي يستعرض فيها الكاتب خالف العلماء أو تعدد اآلراء إن كان هذا االستعراض خاليا من الكلمات
أو العبارات التي يفهم منها التسويغ ،أو كان التسويغ محكيا عن غيره.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى حتمية ال بد من اإليمان بها ،وهي االختالف الواقع بين العلماء على مستوى أصحاب المدرسة
الواحدة فضال عن االختالف بين المدارس المختلفة بل على مستوى العالم الواحد مع تغير ظروف الزمان أو المكان ،ومن ثمرات
اإليمان بواقعية االختالف اتساع مساحة اعتبار رأي اآلخر المختلف وتقديره ،وإضعاف التعصب الداعي إلى التحيز.
تطبيقها :درج العلماء على اعتبار أن الخالف سائغ فيما يقبل تعدد اآلراء مما لم يرد فيه قطع من الشارع ،وعذروا الرأي المخالف
واعتبروه واقعا تتسع له الشريعة الغراء (الشاطبي ،)1991 ،ونصوا على أنه وإن قيل بأن الحق واحد فال يضيق على الناس
خالفه (الكندي)0211 ،؛ ولم يجوزوا تخطئة المخالف (الرازي ،)0212 ،بل وصفوا من يخطئ العام َل بما وسع فيه الخالف
بالضالل (السعدي.)0215 ،
رفض المثالب بين الخصوم أو مناقشتها للوصول إلى الحقيقة
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تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في النص المواضع التي يورد فيها الكاتب انتقاصا قاله خصم في خصمه وأظهر الكاتب ما يفهم منه رفضه
لتلك المناقص التي قالها الخصم في خصمه ،أو أنه ناقشها ليتحقق منها ،ولم يسلم بها مكتفيا بما يدعيه الخصم على خصمه.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى عدل الكاتب ،فليس من العدل قبول انتقاص الخصم لخصمه إال بالبينة ،واألصل فيما يقوله الخصم
في خصمه أنه دعوى؛ الحتمال أن تدفع الخصومة بصاحبها إلى الكذب واالفتراء.
تطبيقها :يتناول العلماء هذه القيمة في معرض ذكر رد شهادة الخصم ،وعدم قبول الدعاوى في األحكام بين الخصوم إال بالبينة
(الثميني ،0222 ،األزكوي ،د.ت ،أبو زكريا  ،1924،إطفيش ،1993 ،البغوي ،)1991وفي معرض عدم األخذ بطعن العلماء
في بعضهم (األلوسي ،)1921 ،ويتأكد في الطرح المعاصر ضمن قواعد البحث التثبت من نسبة الرأي وعدم نقله من غير مصدره
للتحلي بأعلى درجات النزاهة (أبو سليمان.)1991 ،
دراسة ما يمكن أن يتقوى به الرأي ال ُمنَاقَش من خالل االستدالل له ،أو الرد على االعتراضات التي يمكن أن يعترض بها عليه،
أو االعتذار له بحسن توجيهه
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة المواضع التي يقوم فيها الكاتب بإضافة أدلة يمكن أن يتقوى بها الرأي الذي يناقشه ،أو أن يستخرج الكاتب من
ي بالبحث في األدلة التي يمكن
صفَ الرأ ُ
األدلة التي ساقها صاحب الرأي وجها من أوجه الداللة لم يورده صاحب الرأي؛ حتى يُ ْن َ
أن تُقَ ِّويَه ثم بعد ذلك يُورد الكاتبُ عليها اعتراضاته ويفندها ،أو أن يقوم ببيان وجاهة القول أو دواعي قول القائل به.
تطبيقها :مارس العلماء هذه القيمة في مناقشاتهم لألدلة وأوجه االستدالل بها بعبارات يلحظ فيها ذكرهم أدلة لم يوردها مخالفوهم
أو استنباطهم أوجه داللة من الدليل لم يُتعرض له (الزيلعي1313 ،هـ ،ابن نجيم ،د.ت) ،كما طلبوا من القراء بأن يحسنوا الظن
وأن يعتذروا للكاتب (الجيطالي ،)0215 ،وفي منهج البحث الشرعي المعاصر تأتي هذه القيمة ضمن أهم القواعد التي يتوجب
على الباحث التحلي بها (أبو سليمان.)1991 ،
نقد آراء علماء مذهبه تبعا للدليل
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة المواضع التي يُفهم منها مخالفة الكاتب لرأي سائد في مذهبه أو رأي عالم أو أكثر من علماء مذهبه تبعا للدليل،
وذلك بتضعيف الرأي أو استبعاده أو جعله من قبيل خالف األولى أو نقض استدالله ونحوها من مواضع االستدراك ،وال تشمل
هذه الفئة المخالفة التي لم تصحب بنقد.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى التجرد المطلق للدليل ،ونقد ما يراه الكاتب خطأ أو أن فيه ضعفا بغض النظر عمن جاء به ولو كان
قريبا أو موافقا في المذهب.
تطبيقها :مما دونه العلماء أن اتباع المصطفى المختار أولى من اتباع اآلثار ،فال عبرة برأي رآه الموافق إن كان الدليل ال يسعفه،
وقد درج العلماء على مناقضة أقوال لعلماء يوافقونهم في المذهب ألنهم خالفوا الدليل ،فكل مأخوذ من قوله ومردود والعبرة بالدليل
(العمري ،د.ت) ،وحذروا من انتصار األخالق لألسالف تبعا للهوى (الوارجالني.)1921 ،
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حسن األلقاب واألوصاف التي تطلق على المخالف في المذهب
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في المحتو ى المواضع التي يصف أو يلقب فيها الكاتب المخالفين له في المذهب باأللقاب أو األوصاف التي
يرضى بها المخالف وال يستنكرها نحو أهل القبلة أو أهل قبلتنا أو قومنا ،ويدخل تحت هذه الفئة األوصاف التي ترد في موضع
الثناء والتقدير سواء كانت لشخص المخالف أو لرأيه.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى حسن الظن بالمسلمين ،والمجادلة بالحسنى ،وسعة الصدر باإليمان بحتمية االختالف وتعدد اآلراء،
وتعكس كذلك تقدير الكاتب لرأي المخالف ،فكل له اجتهاده أصاب أو أخطأ.
تطبيقها :نبذ العلماء حتى في معرض الردود واالعتراضات التي يبدونها فيما بينهم أن تتضمن عباراتهم شيئا من اإلغالظ في
القول أو الشتائم (الجعبيري )0224 ،أو التنابز باأللقاب( ،القاسمي )1991 ،وأوصوا بالمجادلة بالحسنى( ،أطفيش)1993 ،
ومارسوها في كتابتهم ،وفي المقابل فإنهم ال يمتنعون من الثناء على ما يستحسنون من اآلراء ولو كانت لعالم مخالف لهم في
المذهب (الخروصي.)0211،
موافقة المخالف تبعا للدليل
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة في المحتوى المواضع التي يميل فيها الكاتب تبعا للدليل إلى رأي مخالِف له في المذهب ،بحيث ينص على ما
يفهم منه هذا الميول ل رأي المخالف من خالل السياق ،كأن يورد رأي المخالف ثم ينص على أنه هو الصحيح أو األولى أو نحوها
من ألفاظ الميول التي يعود فيها الضمير إلى رأي المخالف.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة في المحتوى التجرد المطلق للدليل بحيث ال يجد الكاتب غضاضة في ترجيح رأي اقتضاه اتباع الدليل ولو كان
القائل به مخالفا للكاتب في مذهبه طالما أن الحجة تعضد الرأي وتقويه على غيره ،وهذا محسوب من األمانة والعدل مع المخالف
واالعتراف له بالحق.
تطبيقها :هذه قيمة ظاهرة في مؤلفات العلماء بحيث يرجح العالم قوال لغير أتباع مذهبه ألنه أقوى دليال ،وينصون على جواز
العمل بما صح من اآلراء بغض النظر عن القائل ولو كان رأيا للمخالفين ،وأنهم "يأخذون الحق من كل مذهب فحيث وجدوه أصح
مما مع أصحابهم مالوا إليه وعملوا به" (الخليلي ،)1921 ،وفي معرض ذكر غير المجتهد الذي يعنى بالمسألة فال يجد جوابا بأن
يأخذ برأي أهل الخالف (العوتبي ، )0215 ،ويقبلون حديث النبي صلى هللا عليه وسلم ممن عرف بالصدق من المخالف لهم في
المذهب (أطفيش ،)1993 ،وفي كتب مناهج البحث المعاصرة في العلوم الشرعية تتأكد هذه القيمة وتعتبر من القواعد المهمة.
الشهادة لكتب المخالفين له في المذهب باستحسانها إذا كانت جديرة في نظره.
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة المواضع التي يرد فيها ذكر كتاب من كتب المخالفين في المذهب في سياق االستحسان أو الثناء فقط ولو
صوحب ببعض النقد ،وال تشمل مجرد الذكر العابر للكتاب أو المصدر مالم يكن مصحوبا بالثناء أو االستحسان ،ويراد بالكتاب
كل مصنف بغض النظر عن حجمه أو نوعه نظما أو نثرا.
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صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذه القيمة في المحتوى مستوى أعلى من مستوى التوثيق إلى مستوى الثناء على كتب لعلماء من غير مذهب الكاتب ،فهو
من العدل مع المخالف واالعتراف له بالحق ،وقبول الحق ممن جاء به ولو كان مخالفا.
تطبيقها :مارس العلماء هذه القيمة في مدوناتهم ،فال يمنعهم كون الكتاب لمخالف من أن يعربوا عن مكانته أو أهميته بالثناء عليه
(الخليلي ،0211 ،الخليلي ،)0223 ،أو في صورة ثناء وتوثيق لروايته في باب الجرح والتعديل (العسقالني ،)0210 ،كون ذلك
من قبيل االعتراف بالحق لصاحبه وأخذ الحق ممن جاء به (أطفيش.)1993 ،
االستعانة بكتب علماء غير مذهبه ألخذ أقوالهم منها (قبول الحق ممن جاء به)
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة المواضع التي يُنَصُّ فيها على أسماء مصادر ومراجع لغير علماء مذهب الكاتب ،وسواء وردت أسماء الكتب
مباشرة من قبل الكاتب أو في نصوص مقتبسة ،ويلحق بالكتب ما ينسب إلى المؤلف إذا فهم من خالل السياق أن المراد الكتاب
وليس الكاتب من نحو "في البخاري" فهي أقرب إلى أن المقصود "وفي صحيح البخاري" منها إلى شخص البخاري ،أما ما
يضاف السم العالم الذي تعددت مؤلفاته من نحو كتاب الغزالي فهذا محله ليس في هذا الموضع وإنما في قيمة نسبة األقوال أو
المواقف ألصحابها.
ويدخل في هذه القيمة ما ينسب إلى صاحب كتاب ما من نحو (صاحب الهداية من الحنفية) وسواء ذكر اسم المؤلف أو لم يذكر
نحو (صاحب الموطأ ،صاحب الكشاف).
صلة القيمة بالموضوعية:
عرف هذه القيمة في مناهج البحث المعاصر بالتوثيق ،أي ذكر مصدر المعلومة التي يوردها الكاتب ،وهو من مقتضيات األمانة
والتثبت العلمي ال سيما مع المخالف بعدم إيهام القارئ بأن مصدر معلومة ما هو الكاتب نفسه ،خاصة في المواضع التي حظيت
بالتحقيق والدراسة وحسن العرض ،كما تعكس التقصي في طلب المعرفة ،واستحسان الكاتب لما يورده المخالف واالكتفاء به.
تطبيقها :مارس العلماء هذه القيمة في مدوناتهم ،فال يمنعهم كون الكتاب لمخالف من االستعانة به بل وأن يعربوا عن مكانته أو
أهميته بالثناء عليه ،أو في صورة ثناء وتوثيق لروايته في باب الجرح والتعديل ،كون ذلك من قبيل االعتراف بالحق لصاحبه
وأخذ الحق ممن جاء به.
نسبة األقوال أو المواقف ألصحابها من مذهبه ومن غير مذهبه
تفسير القيمة باعتبارها فئة من فئات التحليل
تستهدف هذه الفئة مواضع أسماء العلماء الذين يوردهم الكاتب؛ وال تختص هذه الفئة بالمواضع التي يوافق فيها الكاتب أو يخالف
من يورد أسماءهم فحسب ،فقد يكون اإليراد في سياق ذكر موقف ال صلة له بنقا ٍ أو رأي علمي ،أو ورد ورودا عابرا كنسبة
لكتاب أو إلى اسْم ما ،أو على سبيل التعريف بشخصيته ،والخالصة أن هذه الفئة تستهدف األسماء أينما وردت ألنها تمثل جانب
التوثيق الذي هو من قيم الموضوعية في الكتابة في العلوم الشرعية.
صلة القيمة بالموضوعية:
تعكس هذا القيمة توثيق الرأي أو الموقف للعالم من غير مذهب الكاتب ،ويفهم منه االعتراف العلمي بمن نُسب إليه القول أو
الموقف ،كما تعكس هذه القيمة تقصي المعرفة وتتبعها بالنظر في أقوال العلماء من غير مذهبه.
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تطبيقها :اعتنى العلماء بتوثيق العلم وأفردوا أبوابا تختص بأحكام النسخ والتبديل فيها أو االختصار وما يلحق بذلك من أحكام
(السعدي ،0215 ،الكندي )0211 ،و مما نُص عليه في أحكام النسخ بالنسبة للناسخ جواز نسبة الرأي لقائله عندما يوقن بذلك
ولو لم يُذكر في الكتاب المراد نسخه (السعدي ،)0215 ،وأُنكر على الناسخ أن ينسب قوال للمؤ ِلف كأنه له في حال أن المؤلف
إنما نقل ذلك القول عن غيره (الرعيني ،)1990 ،وقد تعقب العلماء نسبة األقوال وبينوا مقدار موضعها من الصحة والقبول ،فما
داخلتهم فيه الريبة رفض (ابن بركة ،د.ت  ،السليمي )0210 ،وفي مناهج البحث المعاصرة يَ ِرد موضوع نسبة الرأي لصاحبه
ضمن القواعد البحثية المهمة في البحث (أبو سليمان.)1991 ،

 .6الخاتمة:
فضال من هللا ونعمة أن ب لغت الدراسة هذا المطاف بعد أن استعرضت مباحث الموضوعية في التدوين الشرعي ،وقد خلصت
الدراسة في الموضوعية في التدوين الشرعي عند اإلمام السالمي إلى نتائج يمكن أن يُنتفع بها ،وإلى توصيات من الجدير االعتناء
بها.

 .1.6النتائج
األقرب إلى الواقعية في نشأة المصطلحات وال مفاهيم أنها تطورت تدريجيا حتى وصلت إلى مرحلة المصطلح المتعارف عليه،
ومصطلح الموضوعية ال يخرج عن هذا اإلطار من حيث نشأته وتطوره ،فال يمكن أن يعزى إلى تاريخ محدد بعينه أنه هو الميالد
الحقيقي للمصطلح.
كما استفادت الحضارة اإلسالمية من بقية الحضارات وترجمت آثارها العلمية كذلك صنعت الحضارة الغربية الحديثة ،وقد حاولت
بعض األقالم إخفاء هذه الحقيقة ونسبت الفضل إليها ،وفيما ينسب إلى ديكارت وكتابه المنهج وما قدمه من سبق في مجال
الموضوعية فيه نقل للنصوص فضال عن األفكار من كتاب اإلمام الغزالي "المنقذ من الضالل" ،وما ينسب إلى بيكون من األوهام
المانعة من الموضوعية تشي بتأثره بالبيروني في استعراضه العوارض المانعة من الحق.
مع أن مصطلح الموضوعية مصطلح حادث أتى مع ثمار ما استفاده المسلمون من التقدم العلمي في مجال البحث في الغرب ،غير
أن هذا ال يعني عدم تنبه العلماء المسلمين للموضوعية باعتبارها خلقا أساسا في البحث العلمي ،ولعل أقرب كلمة إلى الموضوعية
وجدت عند المسلمين هي كلمة العدل في استخدام ابن الهيثم ،حتى أن الكلمة التي وضعت مكان كلمة العدل عند الترجمة إلى اللغة
اإلنجليزية هي .objectivity
يتناسب استخدام مصطلح الموضوعية في القرن العشرين الميالدي لدى الغرب وعند المسلمين مع المفهوم المعاصر ،واعتبرت
الموضوعية مطلبا خلقيا ال بد أن يتحلى به الباحث.
مفهوم الموضوعية الذي خلصت إليه الدراسة مقارنة بغيره من التعريفات هو التزام الحق في إدراكه وتبليغه ،وفق منهجية علمية.
خرجت الدراسة بخمس قي م كلية للموضوعية في التدوين الشرعي ،وهي اتباع الدليل ،وإدراك واقعية االختالف وضرورته في
مسائل الرأي ،وإنصاف المخالف ،والتصور الصحيح للمسألة قبل الحكم ،والتوثيق ،وتحت هذه القيم الخمس تندرج سبع عشرة
قيمة موضوعية في التدوين الشرعي مح ّكمة من قبل مختصين في العلوم الشرعية ،يعكس توفرها في التدوين الشرعي تحلّيه بقيم
الموضوعية.
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 .2.6التوصيات
ترقية قائمة قيم الموضوعية في التدوين الشرعي؛ لتكون معايير يحتكم إليها لتقويم ما يكتب في المجال الشرعي ومدى تحليه أو
بعده عن الموضوعية.
إنشاء هيئة علمية محكمة يتمثل دورها في الجانب ا لرقابي اإلعالمي لما يمكن أن ينشر في المجال الشرعي ،فما ال يتصف
بالموضوعية ال يُص ّدق على نشره.

 .7المصادر والمراجع
 .1.7المراجع العربية
أبا زيد ،صابر عبده .)0221( .مآثر علماء العرب والمسلمين في تاريخ العلوم والمناهج .اإلسكندرية :دارا الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر.
أبرا ٍ ،إبراهيم( .د.ت) علم اإلجتماع السياسي :مقاربة ابستمولوجية ودراسة تطبيقية على العالم العربيE-Kutub Ltd .
ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي )1991( .الفهرست ،رمضان .إبراهيم (تحقيق) .بيروت :دار
المعرفة .ط.0
ابن الهيثم .الحسن( .د.ت) .كتاب المناظر.
ابن تيمية .)0222( .مجموع الرسائل والمسائل .بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي .)0210( .تهذيب التهذيب في رجال الحديث .عادل أحمد عبد الجواد و علي
محمد معوّض (تحقيق) .بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن حيان ،أبو حيان جابر .)1951( .كتاب الخواص الكبير .المملكة العربية السعودية .مخطوط بجامعة الملك سعود.
ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على .)0229( .لسان العرب .بيروت :دار الكتب العلمية.
أبو السيدة ،عبد الفتاح .)0213( .المرشد .ع ّمان :دار الشرق والغرب.
أبو الفداء.إسماعيل بن كثير القرشي( .د.ت) تفسير القرآن العظيم .القاهرة :المكتبة القيمة
أبو داوود ،سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي .)1999( .مسند أبي داود ..محمد بن عبد المحسن التركي (تحقيق) .مصر:
دار هجر ،ط.1
أبو زكريا ،يحيى بن سعيد1424( .هـ  .)1924 /كتاب اإليضاح في األحكام .مسقط :وزارة التراث القومي والثقافة.
أبو سليمان ،عبد الوهاب إبراهيم1411( .هـ 1991 /م) .منهج البحث في الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه .مكة :المكتبة
المكية .ط.1
أبو علي القالي ،إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان1915( .م) .البارع في اللغة .هشام
الطعان (تحقيق) ،بغداد :مكتبة النهضة ،بيروت :دار الحضارة العربية .ط.1
أرسطوطاليس .)0222( ،ما بعد الطبيعة .دمشق :دار ذو الغفار.
األرموي ،صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد1401( .هـ 0225 /م) .الفائق في أصول الفقه .نضّار .محمود (تحقيق).
بيرت :دار الكتب العلمية .ط.1
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األزكوي ،أبو جابر محمد بن جعفر( .د.ت) .الجامع البن جعفر .عبد المنعم عامر (تحقيق) .مسقط :وزارة التراث القومي
والثقافة.
األصبهاني .محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد )1922-1422( .المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .مكة:
مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى .جدة :المدني للطباعة والنشر .تحقيق:عبد الكريم العزباوي.
ط.1
أطفيش ،إبو إسحاق إبراهيم .)1993( .النقد الجليل للعتب الجميل .مسقط :الضامري .ط.1
األلوسي ،نعمان بن محمود بن عبد هللا1421( .هـ 1921/م) .جالء العينين في محاكمة األحمدين .مطبعة المدني.
أمزيان .محمد .)1991( .نقد مناهج العلوم اإلنسانية وخطوات صياغة مناهج إسالمية للعلوم اإلنسانية .في "قضايا المنهجية في
العلوم اإلسالمية واالجتماعية" سلسلة المنهجية اإلسالمية  .10نصر محمد عارف (تحرير) .القاهرة :المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي.
البابرتي ،محمد بن محمود بن أحمد 1401( .هـ  0225 /م) .الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (ط .)1نرحيب بن
ربيعان (تحقيق) .مكتبة الرشد :الدوسري.
البخاري ،محمد بن إسماعيل .)0211( .الجامع الصحيح .تقي الدين الندوي (تحقيق) .بيروت:دار البشائر اإلسالمية .ط.1
بكار ،عبد الكريم1409( .هـ0222 /م) .فصول في التفكير الموضوعي منطلقات ومواقف .دمشق :دار القلم .ط.5
بكار ،عبد الكريم .)1992( .فصول في التفكير الموضوعي .دمشق :دار القلم .ط.0
البنا ،فؤاد" ،التفكير الموضوعي في اإلسالم" ،كتاب األمة ،العدد ،131:السنة،32 :قطر :وزارة األوقاف الشؤون اإلسالمية،
ط ،1إبريل ومايو .0212
البهلوي ،ابن بركة أبو محمد عبد هللا بن محمد بن بركة( .د.ت) .كتاب الجامع .الباروني .عيسى يحيى (تحقيق) ،مسقط :وزارة
التراث القومي والثقافة.
البيروني ،محمد بن أحمد أبو الريحان .)1951( .تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة.حيدر أباد :دائرة المعارف
العثمانية.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُخ ْس َروْ ِجردي الخراساني .)0223( .السنن الكبرى .عطا محمد عبد القادر (تحقيق).
بيروت :دار الكتب العلمية .ط.3
ثانيا :المراجع األجنبية
الثميني ،عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم1401( .هـ  .)0222 /التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم .مسقط :وزارة التراث
القومي والثقافة .ط.1
جاليلي ،جاليليو .)0212( .اكتشافات وآراء جاليليو .محمد سيد كمال وفتح الشيخ هللا (ترجمة) .أبو ظبي :كلمة وكلمات عربية.
ط.1
الجعبيري .فرحات1405( .هـ  .)0224 -البعد الحضاري للعقيدة اإلباضية .مسقط :االستقامة .ط.0
الحريري ،رافدة .)0210( .التقويم التربوي .ع ّمان :المناهج.
حسيبة ،مصطفى .)0210( .المعجم الفلسفي .عمان :دار أسامة.
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الحطاب الرُّ عيني ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن1410( .هـ1990 /م) .مواهب الجليل في شرح
مختصر خليل .دار الفكر .ط.3
حالوي ،محمود مصطفى .)0211( .منهجية البحث األكاديمي .بيروت :دار األرقم.
حلمي ،محمد مصطفى .)1921( .مقدمة كتاب مقال عن المنهج .القاهرة :دار الكتاب العربي لطباعة والنشر.
حلمي ،مصطفى .)0225( .اإلسالم والمذاهب الفلسفية نحو منهج لدراسة الفلسفة .بيروت :دار الكتب العلمية.
حمد ،عبد هللا خضر )0211( .العدول في الجملة القرانية .بيروت :دار القلم.
الخروصي ،جاعد بن خميس بن مبارك1432( .هـ .)0211/إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان .مسقط :ذاكرة عمان.
خضر ،عبد الفتاح .)1990( .أزمة البحث العلمي في العالم العربي .الرياض :مكتب صالح الحجيالن.
الخليلي ،اإلمام محمد بن عبد هللا بن سعيد بن خلفان1431( .هـ  .)0211 /الفتح الجليل من أجوبة اإلمام أبي خليل .مسقط :ذاكرة
عمان .ط.1
الخليلي ،سعيد بن خلفان بن أحمد .)1921/1421( .تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان .مسقط :وزارة
التراث القومي والثقافة.
الخليلي ،سعيد بن خلفان1404( .هـ 0223 /م) .ديوان الشيخ سعيد بن خلفان .عادل بن راشد بن علي المطاعني (تحقيق) .ع ّمان:
الوراق .ط.1
الخليلي ،سعيد بن خلفان1430( .هـ  .)0211 /أجوبة المحقق الخليلي .بدر بن عبد هللا الرحبي ،وماجد بن محمد الكندي ،وأحمد
بن حمود البوسعيدي ،وأحمد بن سالم الحوسني،،وخالد بن محمد العبدلي ،وياسر بن سالم العمري (تحقيق) .ط.0
الدسوقي ،محمد .)1992( .السالمي ومنزلته في الدراسات األصولية المعاصر .مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .قطر.
ديكارت ،رينيه .)1922( .تأمالت ميتافيزيقية في الفلسفة األولى .كمال الحاج (ترجمة) .بيروت :منشورات عويدات.
الذهبي1413( ،هـ  )1993 -تراجم األئمة الكبار أصحاب السنن واآلثار .سعد فهمي تحقيق .بيروت :عالم الكتب .ط.1
الرازي ،أبو بكر أحمد بن علي الجصاص0212( .م) .أصول الجصاص المسمى الفصول في األصول .بيروت :دار الكتب
العلمية .ط.0
الرهوني ،يحيى بن موسى1400( .هـ0220/م) .تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول .يوسف األخضر القيم (تحقيق).
دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث .ط.1
زايد محمود" ،البيروني رائد فلسفة التاريخ الموضوعية" ،الثقافة العربية ،المؤسسة العامة للثقافة.1911:
ال َّزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الحسيني .)0211( .تاج العروس من جواهر القاموس .بيروت :دار الكتب العلمية.
الزركشي ،محمد بن بهادر بن عبد هللا1402( .هـ 0221/م) .البحر المحيط في أصول الفقه .بيروت :دار الكتب العلمية .ط.0
زقزوق .محمود حمدي .)1992( .المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت .القاهرة :دار المعارف
زكريا ،فؤاد .)1912( .التفكير العلمي .القاهرة :دار المحرر األدبي.
الزيلعي ،العثمان بن علي بن محجن البارعي1313( .هـ) .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ال ِّش ْل ِب ِّي .القاهرة :الكبرى
األميرية .ط.1
زين الدين إبراهيم بن محمد ابن نجيم .)0211( .األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .بيروت :دار الكتب العلمية.
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السالمي ،عبد هللا بن حميد .)0222( .مشارق أنوار العقول .عبد المنعم العاني (تحقيق) .أحمد بن حمد الخليلي (تعليق) .السيب:
مكتبة اإلمام نور الدين السالمي
السبكي ،تقي الدين علي عبد الكافي .والسبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي )0213( .اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج
الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي .محمود أمين (تعليق) .بيروت :دار الكتب العلمية.
السعدي ،جميل بن خميس1431( .هـ  )0215 /قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة .مسقط :مكتبة الجيل الواعد .ط.1
السليمي ،ابن بركة أبو محمد عبد هللا بن محمد1433( .هـ  .)0210 -شرح جامع ابن جعفر .شمسة بنت عبد هللا بن هالل
الحوسنية (جمع وترتيب) .فهد بن علي بن هاشل السعدي (مراجعة) .مسقط :مكتبة مسقط .ط.1
السماك ،محمد أزهر سعيد .)0211( .طرق البحث العلمي أسس وتطبيقات .عمان :دار اليازوري.
سيد ،محمد عبد رب النبي .)0229( .فضل العرب على الغرب في مجال البحث التجريبي .مصر :دار السالم .ط.1
الشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي1411( .هـ1991 /م) .الموافقات .أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (تحقيق).
دار ابن عفان .ط.1
الشقصي ،خميس بن سعيد .)0221( .منهج الطالبين وبالغ الراغبين .مسقط :مكتبة مسقط .ط.1
صغير ،محمد حسين علي .)0222( .قادة الفكر الديني والسياسي في النجف األشرف .بيروت :مؤسسة البالغ للطباعة والنشر
والتوزيع.
طاهر ،حامد .)0222( .منهج البحث بين التنظير والتطبيق .القاهرة :نهضة مصر للطباعة والتوزيع .ط.0
عامر عدنان الحافي" ،الموضوعية في دراسة األديان" ،مجلة إسالمية المعرفة (المعهد األردني للفكر اإلسالمي ،مجلد ،15
العدد  ،12ربيع .0212
عبد المؤمن ،علي معمر .)0222( .مناهج البحث في العلوم االجتماعية :األساسيات والتقنيات واألساليب .القاهرة :المجموعة
العربية للتدريب والنشر.
العبد ،عبد اللطيف محمد .)0221( .البحث العلمي منهجا وتطبيقا .القاهرة :موقع كتب عربية
عدناني ،حسن صالح .)1922( .األنشطة المصرفية وأحكامها في السنة النبوية .المعهد الدولي للبنوك واالقتصاد اإلسالمي.
العرابي ،حكمت( .د.ت) .الذاتية والموضوعية في المناهج البحث االجتماعية .مشروع فهرس الكتب اإللكترونية.
عالل ،خالد كبير .)0229( .التعصب المذهبي في التاريخ اإلسالمي خالل العصر اإلسالمي مظاهره.
علي بن أبي طالب .)0212( .نهج البالغة .جمع وترتيب :الشريف الرضي ،تحقيق :قيس بهجت العطار .بغداد :مؤسسة الرافد
للمطبوعات .ط.1
عمر ،أحمد مختار عبد الحميد .)0222 /1409( .معجم اللغة العربية المعاصرة .القاهرة :عالم الكتب .ط1
ا لعمري ،صالح بن محمد بن نوح بن عبد هللا( .د.ت) .إيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسيد المهاجرين واألنصار .بيروت:
ادار المعرفة.
العوتبي ،أبو المنذر سلمة بن مسلم1431( .هـ  .)0215/الضياء (ط .)1سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني .داود بن عمر
بابزيز الوارجالني (تحقيق) .مسقط :وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
العيني ،بدر الدين محمود بن أحمد العينتابي .)0212( .عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بيروت :دار الكتب العلمية.
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غناز سكيربك ،و نلز غيلجي .)0210( .تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إلى القرن العشرين (ط .)1حيدر حاج إسماعيل
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تقويم األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء
االصطناعي في التدريس
Evaluating the teaching performance of secondary school teachers in Hail in light of the use of
artificial intelligence applications in teaching

إعداد الدكتور /فهد بن فرحان سويلم الشمري
استاذ المناهج وطرق التدريس الحاسب االلي المشارك ،كلية التربية ،جامعة حائل ،المملكة العربية السعودية
Email: fhd87966@gmail.com

مستخلص الدراسة:
تهدف الدراسة للتعرف على مستوى األداء التدريسي لمعلمي بالمرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي،
من خالل اإلجابة على التساؤول الرئيسي المتمثل بما هو مستوى األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام
تطبيقات الذكاء االصطناعي ،ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية :ما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يجب أن يستخدمها
معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟ ،ما مستوى األداء التدريسي معلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات
الذكاء االصطناعي" .وتكونت عينة الدراسة من ( )08معلم بمدينة حائل ،وأعتمد المنهج الوصفي التحليلي ،تم بناء قائمة تطبيقات
الذكاء االصطناعي ،حيث هدفت هذه القائمة إلى تحديد المحاور الرئيسة وتطبيقات الذكاء االصطناعي الفرعيَّة المناسبة للتعليم
الثانوي بلغت التطبيقات من ( )4مجاالت رئيسة ،و( )12تطبيق فرعي تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري،
والتكرارات والنسب المئوية لكل محور ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )ONE-WAY ANOVAلداللة الفروق وفقاً
لمتغير التخصص ويرجع للباحث هذه النتيجة إلى ضعف البنية التحتيَّة للمؤسسة التعليمية وعدم جاهزيَّة األجهزة والبرمجيات
الموجودة وارتفاع التكاليف الماليَّة الالزمة وقلَّة الخبرة لدى المعلمين.
وكانت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص وسنوات الخيرة بينما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لمتغيى الدورات التدريبية .وتوصي الدراسة باالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير برامج إعداد المعلمين
والتربية العملية ،دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في المدارس الحكومية.
الكلمات المفتاحية :التقويم ،األداء التدريسي ،الذكاء االصطناعي ،تطبيقات الذكاء االصطناعي
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Evaluating the teaching performance of secondary school teachers in Hail in light of the use
of artificial intelligence applications in teaching
By: Dr. Fahad Farhan Swailem Al-Shammari
Associate Professor of Curricula and Teaching Methods Computer, Faculty of Education,
University of Hail, Kingdom Saudi Arabia

Abstract:
The study aims to identify the level of teaching performance of secondary school teachers in light
of the use of artificial intelligence applications, By answering the main question, what is the level
of teaching performance of secondary school teachers in light of the use of artificial intelligence
applications, and the following questions derive from this question: What are the applications of
artificial intelligence that secondary school teachers should use while teaching their students?,
What is the level of teaching performance of teachers? secondary school in light of the use of
artificial intelligence applications. The study sample consisted of (80) teachers in the city of Hail,
and the descriptive analytical approach was adopted. The applications consisted of (4) main fields,
and (21) sub-applications. The arithmetic mean, standard deviation, frequencies and percentages
for each axis were calculated. One-way analysis of variance (ONE-WAY ANOVA) was used to
indicate differences according to the specialization variable.
The researcher attributes this result to the weak infrastructure of the educational institution, the
lack of readiness of the existing hardware and software, the high necessary financial costs and the
lack of experience of teachers.
The results of the study were that there were statistically significant differences due to
specialization and years of experience, while there were no statistically significant differences due
to the change of training courses. The study recommends benefiting from the applications of
artificial intelligence in the development of teacher preparation and practical education programs,
integrating the applications of artificial intelligence in the educational process in public schools.

Keywords: Evaluation, Teaching performance, Artificial intelligence, Artificial intelligence
applications
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 .1مقدمة:
يشهد العالم تحديات عظمي فرضتها مجموعة من التغيرات حيث تواجه مجتماعتنا في الوقت الراهن الكثير من التحديات
التي فرضتها التغيرات المحلية والعالمية ،في عالم بات التغير السريع أهم مالمحه؛ مما يستدعي مواكبة المؤسسات التعليمية هذا
بصفففب العملية التربوية ،وهذا ما
التغير بتطوير أنظمتها التربوية والتعليمية ،بإعداد المعلمين وتأهيلهم مهنيًا وتربويًا؛ بوصففففهم ع ب
جعل الدول  -على اختالف فلسفففاتها وأهدافها -تولي االرتقاء بمسففتوى أداء المعلم ج َّل اهتمامها وعنايتها؛ لمواجهة ما ينتظره من
تحديات في المستقبل.
وأمام عن هذه التحديات ،تتزايد أهمية دور المعلم في بناء المتعلمين؛ حيث إن تطوير المعلم وتنميته ضفففففرورة تفرضفففففها
ا
مسفتويات عالية من المعارف والمهارات المتخصفصة ،ودرجة عالية من
متطلبات العصفر؛ لذا يتطلب االنمفمام لمهنة التدريس
االلتزام والشغف واإلخالص للمهنة (هيئة تقويم التعليم والتدريب.)1827 ،
ويذكر الدخيل (.1822ص  )33أن دور المعلم قد اتسفففع ليتجاوز بكثير دوره التقليدي؛ بوصففففه وسفففيطًا لنقل المعرفة ،إذ
مطالب وتحديات جديدة تفرضففها التغيرات الطارئة في
يواجه المعلِّم  -فمف ًفال عن سففياسففة المدرسففة والمعنيين بإعداد المعلمين -
ب
المجتمع المعاصر.
ويرى ( Elipane (2012, 365أن النهوض بكففاءة المعلمين يسففففففتلزم بعي المعايير الواجب تطبيقها من قوبلهم ،وهي
كاتالي :المعرفة والتمكن بمحتوى المادة التي سفففيدرسفففونها ،والتمكن من الممارسفففات التدريسفففية ومهارات االتصفففال؛ لمواجهة
المحتوى لمتعددي الثقافات ،ومقابلة قدرات المتعلمين واهتماماتهم ،ودمج المنهج وأصفففففول التدريس ،والتقويم مع محتوى التعليم
والتعلم .ونجاح أي منظومة تعليمية في تحقيق أهدافها مرهون بكفاءة المعلمين القائمين على تنفيذ سفففياسفففاتها في الميدان؛ ومن ث َّم
فإن العناية بجودة أداء المعلم ألدواره تُعد مطلبًا ضروريًا ال يمكن إففاله أو التغاضي عنه (الخليفة ومطاوع.)1822 ،
ويعد المعلم أهم أسفففس التطوير في أي نظام تعليمي ،والمسفففؤول األول عن قيادة عملية التجديد في العملية التعليمية؛ ألن
جودة التعلم مرهونة بجودة أداء المعلم ،ومن هذا المنطلق ،يحتاج معلم المسففففففتقبل إلى تطوير كفاياته العلمية والتربوية ،ومواكبة
كل جديد ومتطور؛ حيث إن أي تطوير ال يصففففاحبه تطوير المعلم  -ابتدا ًء بسففففياسففففات إعداده ومعاييره في مؤسففففسففففات اإلعداد،
فآليات اختياره وتعيينه ،ومرو ًرا بأهمية تشففريع رخصففة التعليم ،وضففمان تطويره المهني بمعايير محددة ،وإفففراكه في خطوات
التطوير جميعها -يعد تطوي ًرا مبتو ًرا ال يمكن أن يحقق أهدافه (الشايع.)1880 ،
ومع التغير السريع والمستمر في مختلف مناحي الحياة المتعددة ،وفي مجاالت المعرفة والتكنولوجية خاصة؛ تصبح الحاجة
إلى استخدام المعلم للتطبيقات الذكاء االصطناعي ( ،)Artificial Intelligenceحيث يعتبر موضوع الذكاء االصطناعي من
الموضوعات التي تشهد تطوراً ألسباب تكنولوجية واقتصادية تم تعزيزها بظهور البيانات المخمة (.)Carlos et al. 2018
كما أصبح الذكاء االصطناعي اليوم مفهوما ً فائعاً ورائجا في العديد من المجاالت والتخصصات ،لذلك فإنه من الطبيعي
اقتناء أجهزة وبرامج معلوماتية ذكية ،تستطيع القيام تلقائيا ً بسلوك فير مبرمج مسبقا وأخذ قرارات للتكيف مع محيطه عبر الزمن
(قمورة وكروش.)1820 ،
وقد فففففهد الذكاء االصففففطناعي في هذه االونه تطوراً كبيراً أدى إلى إدخاله في مجاالت عديدة منها مجال التعليم العالي من
كليات ومعاهد ودراسات عليا بعد التخرج (.)Hinojo-Lucena, et al.، 2019
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ويربط الذكاء االصطناعي بين مجاالت التعلم المختلفة والمتعددة واستراتيجياته المتعددة وطرق التدريس الحديثة حيث يعتبر
تحوالً نموذجيا ً يستخدم في بناء المعرفة (.)Jena، 2018
كما أفار كل من ( Khare et al. (2018إلى أن الذكاء االصطناعي له تأثير إيجابي على نجاح الطالب ،كما أنه يساعد
على زيادة مهارة المتعلم في الوصول إلى هدف البرنامج.
وألهميَّة تطبيقات َّ
االصطناعي فقد أدركت حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة ،دورها في إيجاد الحلول الالزمة
الذكاء
ِّ
ملكي يقمي بإنشاء (مركز
ت المختلفةب في إدارة البيانات الوطنيَّة ،حيث صدر مؤ َّخرً ا أم ار
ٌّ
للمشكالت والسلبيَّات التي تواجه العمليا و
َّ
االصطناعي) ،في إطار
والذكاء
االصطناعي ،وإدارة البيانات الوطنيَّة) ،يتبع لـو (الهيئة السعوديَّة للبيانات
وطني للذكاء
ٌّ
ِّ
ِّ
االست راتيجية الرامية إلى تمكين أجيال المستقبل من إطالق الطاقات الكامنة للبيانات بما يسهم في تحقيق الريادة في االبتكار على
المستوى الدولي وتمكين اقتصاد المملكة القائم على ثروة البيانات (واس.)1818 ،

 .1.1مشكلة الدراسة:
نظ ًرا لسففففففعي المملكة العربية السففففففعودية الدائم للنهوض بالمنظومة التعليمية ،فقد قدمت الرؤية الوطنية الطموحة 1838
توصفففيات من ففففأنها أن تمفففع المملكة على قدم المسفففاواة مع الدول المتقدمة؛ إذ نادت تحت عنوان( :نتعلم لنعمل) "سفففنواصفففل
االسفتثمار في التعليم والتدريب ،وتزويد أبنائنا بالمعارف والمهارات الالزمة للواائف المسفتقبلية ،وسفيكون هدفنا أن يحصل كل
سففففففعودي  -أينمفا كان -على فرص التعليم الجيد وفق العديد من الخيارات ،وسففففففيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر،
وعلى تأهيل المعلمين والقيادات التربوية وتدريبهم ،وتطوير المناهج الدراسية (وزارة التعليم.1822 ،ص .)32
ومن خالل مالحظة وخبرة الباحث وجد أن الكثير من المعلمين بالمرحلة الثانوية يتبعون طرقا ً تقليدية في تدريس المقررات
المختلفة ،األمر الذي دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة ،للوقوف على مدى استخدام المقررات المختلفة لتطبيقات الذكاء
االصطناعي.
وأفارت الدراسات والبحوث السابقة إلى أن معظم المناهج المطورة تسعى إلى تممين إستراتيجيات حديثة تحقق أهداف
التعلم ،في حين أن طرق التدريس المستخدمة حاليا ً في التدريس تعتمد على اإللقاء والحوار والمناقشة ،ووجود ضعف في تطبيق
إستراتيجيات التدريس الجديدة (الرفيدي.)1822 ،
وأوصت العديد من المؤتمرات مثل المؤتمر الدولي الرابع للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ( ،)1822والمؤتمر العلمي
الدولي العافر للجمعية العربية التكنولوجيا التربية ( ) 1824بمرورة تطوير بيئات تعلم إلكترونية تفاعلية وتوايفها ،واهرت
الحاجة إلى استقصاء أثر توايف التقنيات الحديثة في تعلم الحاسوب وهذا ما أكد عليه (الشمري والعبيكان.)1822 ،
وقد أاهرت دراسة ( Jena )2018فاعلية منهج الشبكة العصبية للذكاء االصطناعي على التحصيل وبقاء أثر التعلم وتعديل
المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة في العلوم وهي دراسة تناولة الشبكة العصبي بوجه خاص ودورها المهم في الذكاء االصطناعي في
العملية التعليمية.
وأفارت دراسة كل من عزمي وإسماعيل ومبارز ( )1824إلى فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة على الذكاء االصطناعي
في حل مشكالت صيانة فبكات الحاسب لدى طلبة كلية التربية النوعية.
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وأاهرت دراسة أبو فمالة ( )1823فعالية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل
الدراسي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى الطلبة وهي واحده من الدراسات التي تناولت هذا المنطبق واستهدفته.
وتوصلت دراسة النجار ( ) 1821إلى فعالية برنامج تعليمي ذكي في تنمية مهارات بناء المواقع اإللكترونية التعليمية لدى
مطوري المواقع التعليمية في ضوء معايير الجودة الشاملة .وعلى الرفم من ذلك يالحظ قلة الدراسات التي استخدمت الذكاء
االصطناعي في تدريس المقررات الدراسية ،وبناءاً عليه اهرت الحاجة إلجراء هذه الدراسة.

 .2.1أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة ع ن السؤال الرئيسى التالي":ما مستوى األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام
تطبيقات الذكاء االصطناعي"؟ ،ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 .2ما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يجب أن يستخدمها معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟
 .1ما مستوى األداء التدريسي معلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي"؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير التخصص؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الخبرة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الدورات؟

 .3.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
األهمية النظرية:
 تأتي هذه الدراسففة اسففتجابة للتوجهات الحديثة في الميدان التعليمي لتحسففين األداء؛ حيث تتناول هذه الدراسففة تقويم األداء
التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس.
 تُسهم هذه الدراسة في توفير أدوات بحثية يمكن أن يستخدمها الباحثون؛ لمعرفة درجة توافر مواصفات معلم المستقبل في
المراحل والتخصصات المختلفة.
 تفيد الدراسفففة الحالية الباحثين والباحثات في فتح المجال أمامهم إلجراء دراسفففات مشفففابهة ،تتناول واقع األداء التدريسفففي
لمعلمي المرحلة الثانوية في المواد المختلفة ،ومتغيرات أخرى.
 تقديم توصيات قد تسهم في تطبيق تقنية الذكاء االصطناعي في التعليم الجامعي.
األهمية التطبيقية:
يمكن أن يفيد من نتائج هذه الدراسة كلٌّ من:
 القائمين على برامج إعداد المعلمبن ،في الوقوف على جودة الـ ُمخرجات في هذه البرامج؛ ومن ثم إعادة هيكلتها ،وتكثيف
برامجها ،وتطويرها في ضوء مواصفات معلمي المرحلة الثانوية.
 معلمي المرحلة الثانوية في الكشفففف عن مواطن المفففعف في أدائهن التدريسفففي؛ مما له األثر األكبر في مسفففاعدتهم على
االرتقاء بمستوياتهم األدائية ،والعمل على تحسينها.
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 معدي البرامج التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية ،في إلقاء الموء على حاجة معلمي المرحلة الثانوية إلى برامج تدريبية؛
لتحسين أدائهنم التدريسي ،والتدرب على مواصفات معلمي المرحلة الثانوية.

 .4.1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة للتعرف على:
 مستوى األداء التدريسي لمعلمي لمعلمي (العلوم ،واللغة العربية ،والرياضيات) بالمرحلة الثانوية في ضوء تطبيقات الذكاءاالصطناعي.
 االختالف في مستوى األداء التدريسي لمعلمي (العلوم ،واللغة العربية ،والرياضيات) بالمرحلة الثانوية في ضوء تطبيقاتالذكاء االصطناعي تبعا الختالف التخصص ،والخبرة ،والدورات التدريبية.
 -الكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة حول أهمية تقنية الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية.

 .5.1فروض الدراسة:
لإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس من أسئلة الدراسة ،تم فحص الفروض التالية:
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة
الثانوية تعزى لمتغير التخصص.
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة
الثانوية تعزى لمتغير الخبرة.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة
الثانوية تعزى لمتغير الدورات التدريبية.

 .6.1حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرف إلى مستوى األداء التدريسي لمعلمي (العلوم ،واللغة العربية،والرياضيات) بالمرحلة الثانوية في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة حائل. الحدود البشرية :اقتصرت على معلمي (العلوم ،واللغة العربية ،والرياضيات) بالمرحلة الثانوية. -الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 1812 /1818م.

 .7.1مصطلحات الدراسة:
 التقويم :Evaluation
لغة :ق َّوم المعوجَّ :ع َّدله وأزال ع بوجه .وتبقب َّو بم الشفففيء :تع َّدل واسفففتوى ،وتبينت قيمته .واسفففتقام الشفففيء :اعتدل واسفففتوى
(المعجم الوسيط ،د.ت.)720 ،
اصفطالحًا :يعرفه كل من اللقاني والجمل ( )1883بأنه :إصدار حكم تجاه فيء ما أو موضوع ما ،أو بمعنى آخر :هي
العملية التي يلجأ إليها المعلم؛ لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق أهدافه ،مستخد ًما أنواعًا مختلفة من األدوات،
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التي يتم تحديد نوعها في ضفففففوء الهدف المراد قياسفففففه كاالختبارات التحصفففففيلية ،ومقاييس االتجاهات ،والميول ومقاييس القيم،
والمالحظات ،والمقابالت الشخصية ،وتحليل المممون ،أو فير من المقاييس األخرى.
ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه :عملية منظمة ،تهدف إلى تحديد درجة اسفففففتخدام تطبيقات الذكاء االصفففففطناعي في األداء
التدريسففففففي لمعلمي المرحلة الثانوية ،والحكم على جودة هذا األداء ،بتحديد مواطن القوة ومواطن المففففففعف؛ ومن ثم إصففففففدار
قرارات تعمل على تحسين األداء
 األداء التدريسيPerformanceTeaching :
اصفطالحًا :تعرفه الجار (.1822ص  )21بأنه" :كل ما يقوم به المعلم من أنشفطة وعمليات ،وإجراءات وسلوكيات تعليمية
تتعلق بعملية التدريس أثناء تفاعله مع الطالب؛ لتسهيل عملية تعلمهم وتحقيق أهداف التدريس".
ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه :جميع الممارسات التي يقوم بها معلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل ،تخصصات (العلوم -
اللغة االنجليزية -الرياضيات) في فرفة الدراسة في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي ،مثل صيافة أهداف الدرس ،ومحتواه،
وإجراءات تدريسه ،ومصادر التعلم المستخدمة ،وأساليب تقويم جوانب التعلم.
 تقويم األداء التدريسي:
يعرف الباحث تقويم األداء التدريسي إجرائيًا بأنه :الحكم على مستوى امتالك معلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل،
تخصصات (العلوم -اللغة االنجليزية -الرياضيات) المهارات ،والمعلومات الالزمة ألداء مهامه التدريسية داخل حجرة الدراسة
لتحقيق أهداف درس محدد.
 الذكاء االصطناعي Artificial intelligence
اآللي الذي يم وكن بواسففففففطته خل ُ
برامج
ق وتصففففففميم
يعرَّفه الشففففففرقاوي ( )13 ،1822بأنه" :فرع من علوم الحاسففففففب
ِّ
و
اآللي من أداء بعي المها ِّمً ،
بدال من اإلنسان ،والتي تتطلَّب
اإلنسفاني؛ لكي يبتم َّكن الحاسب
أسفلوب الذكاء
الحاسفبات التي تحاكي
ب
ن
ِّ
منطقي ومنظَّم".
التفكير والفب ْه بم والسمع والتح ندث والحركة بأسلوب
ٍّ
ويعرفه الباحث إجرائيا ً بأنه علم يبحث في محاكاة الحاسوب للذكاء البشري ،ومحاكاة خبرة المتخصصين في جميع المجاالت.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 األداء التدريسيPerformanceTeaching :
يعرف كال من قطامي وقطامي ( )1888األداء التدريسي بأنه القدرة على أداء عمل له عالقة بالنشاط المهني التدريسي
للمعلم ،وأنه يمكن تحليل كل مهارة إلى عدد من السلوكيات المكونة لها ،ويمكن مالحظتها للمعلم ،وتشمل هذه السلوكيات جوانب
معرفية ومهارية ووجدانية ،ويمكن تقويمه بأسلوب المالحظة المنظمة.
بينما يعرفه زيتون (.1883ص  )22بأنه سفففففلوك يتبعه المعلم عند قيامه بعملية التدريس ،ويتطلب منه ربط موضفففففوع
الدرس بالواقع االجتماعي للطالب ،واسففتخدام طرق تدريسففية متنوعة ،ووسففائل تعليمية مناسففبة ،وربط المادة العلمية بمشففكالت
الطالب اليومية ،وتعميق معلومات المعلم أكثر مما في الكتاب المدرسي.
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في حين عرفتفه العلي (.1887ص  )22بفأنه سففففففلوك أو جهد مبذول من وقبل المعلم لتحقيق األهداف المنشففففففودة ،وفقًا
لمجموعفة من القواعفد والقوانين المنظمفة لعملية التخطيط واإلعداد ،وتنفيذ الدرس ،وتقويم األداء للمتعلمين ،وما يرتبط بذلك من
مسؤوليات مهنية.
 تقويم األداء التدريسي:
يعد التقويم أداة أساسيه في الحكم على نجاح العملية التعليمية بشكل أساسي وتحديد إذا ما كانت بالفعل حققت األهداف المنشودة
أو قصرت وأخفقت في ذلك ،فممان الجود ة وتحسين مستويات تعلم الطالب ال يمكن تحقيقه إال من خالل عملية تقويم فامله
لجميع عناصر المنظومة التعليمية ،ومع أهمية التقويم في تحقيق الجودة إال أنه ليس جزا من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل
عنها حيث يأتي في الغالب بعد عملية التدريس وال يوثر فيها (مصطفى .1887ص .)111
ويعد تقويم األداء التدريسي للمعلم واحدًا من أهم االستراتيجيات التربوية التي تعمل ليس فقط على تزويد المؤسسات التربوية
بالدعم الكافي الذي يستخدم في قرارات التعزيز ،والمكافأت ،والعقاب ،والتعيين ،واإلقالة ،إال أنها على الجانب األخر تعمل على
توفير معيارية للحكم على أداء المعلم ،ومن ثم توفير أنسب البرامج التدريبية ،ومن ثم تحسين مستوى الفاعلية التدريسية
)(Yonghong & Chongde, 2006, 29
وعلى مستوى قاعة الدرس أو األداء التدريسي فإن تقويم األداء يعتبر عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات لتحديد
مدى تحقيق األهداف التعليمية من قبل المتعلمين واتخاذ قرارات بشأنها ويشير هذا المفهوم ضمنا ً إلى ضرورة صيافة األهداف
المعرفية والمهارية والوجدانية كخطوة أولى في عملية التعليم ألنها عملية مقصودة وهادفة (الجلبي .1882 ،ص .)13
كما أن تقويم األداء التدريسي للمعلم له األثر في تعزيز وتشجيع األداء الفعال من خالل الحصول على معلومات عن
أداءاته الفنية والمهنية المرتبطة بمحاور عمله في ضوء معايير تحدد علية مستويات األداء المرفوب فيه (حسين ومحمد.1887،
ص .)212
والعديد من التعريفات التي وضحت تقوم األداء التعليمي او التدريسي فيمكن تعريف تقويم األداء التدريسي على أنه ذلك
النوع من التقويم الذي يستهدف تحديد مستوى أداء المعلمين ،والسلوكيات الوايفية الخاص بهم ،بقصد جمع معلومات عن مدى
الجودة الوايفية الخاصة بالمعلم ،وعادة ما يتم ذلك النوع من التقويم من خالل المشرفين ،أو جماعات األقران ،أو من خالل
الطالب ).(Yonghong & Chongde, 2006.p31
كما يعرفه الناقة ( .1881ص  )322بأنه مستوى تحقق كل الممارسات والفعاليات التي يقوم بها الطلبة المطبقون في
برنامج التربية داخل الصف ،والقابلة للمالحظة والقياس ،وفقا ً لبطاقة المالحظة خالل مرحلة التدريب والتطبيق العملي.
في حين يعرفه قرفم وآخرون ( .1821ص  )22بأنه عملية إصدار حكم نوعي وكمي على مستوى الفعاليات واألنشطة
التى تندرج ضمن األداء التدريسي لعمو هيئة التدريس في ضوء معايير الجودة.
ويعرف تقويم األداء في الدراسة الحالية بأنه الحكم على مستوى امتالك معلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل ،تخصصات
(العلوم -اللغة االنجليزية -الرياضيات) المهارات ،والمعلومات الالزمة ألداء مهامه التدريسية داخل حجرة الدراسة لتحقيق أهداف
درس محدد.
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 الذكاء االصطناعي Artificial intelligence
يعففففرف (Haenlein )2019

and

 Kaplanالففففذكاء االصففففطناعي بأنففففه قففففدرة النظففففام علففففى تفسففففير البيانففففات

بشكل صحيح ،واستخدام تلك الدروس لتحقيق أهداف محددة من خالل التكيف.
كمفففففا يعرففففففه قفففففاموس كفففففامبردج ( )Cambridgeبأنفففففه :دراسفففففة كيفيفففففة إنتفففففاج آالت تتمتفففففع بفففففبعي صففففففات العقفففففل
البشري ،مثل فهم اللغة ،وحل المشكالت ،والتعلم.
 تاريخ الذكاء االصطناعي:
نشفففأت المرحلفففة األولفففي ففففور انتهفففاء الحفففرب العالميفففة الثانيفففة ،بفففدأها العفففالم "ففففانون" عفففام  ،2128ببحفففث عفففن لعبفففة
الشفففطرنج وانتهففففت بالعففففالم " فففففيجن بففففاووم " ،فيلففففد مففففان " عفففام  ،2123وتميففففزت هففففذه المرحلففففة بإيجففففاد حلففففول ل لعففففاب،
وفففففك ل لغففففاز باسففففتخدام الحاسففففب ممففففا أدى إلففففي تطففففوير النمذجففففة الحسففففابية،وفي خمسففففينيات القففففرن العشففففرين قففففام العففففالم
"تورينج"باختبفففار لتقيفففيم الفففذكاء علفففي جهفففاز كمبيفففوتر ،وتصفففنيفه بفففذكاء إذا كفففان قفففادراً علفففي محاكفففاة العقفففل البشفففري ،ثفففم
أنشفففأ كريسفففتوفر ستراففففي( )1أول برنففففامج ذكفففاء اصفففطناعي ،وأعلففففن عفففن مفهفففوم الففففذكاء االصفففطناعي عفففام  2122فففففي
كلية " دار تموث " ،ولكنه لم ياحقق أي تقدم بسبب القدرات الحاسوبية المحدودة (السيد. )1820 ،
 أهداف الذكاء االصطناعي (:)AI
يهفففدف علفففم الففففذكاء االصفففطناعي عمومفففا ً إلففففى فهفففم طبيعفففة الففففذكاء اإلنسفففاني حيفففث تشففففير (مكفففاوي )1820 ،إلففففى أن
الهففدف مففن الففذكاء االصففطناعي هففو تطففوير أنظمففة حاسففوبية تحقففق مسففتوي مففن الففذكاء البشففري أفمففل ،ويتففرجم ذلففك فففي
وضع المعارف البشرية داخل الحاسوب ويمكن عرض هذه األهداف كالتالي:
 تمكين اآلآلت من معالجة المعلومات بشكل أقرب لطريقة األنسان في حل المسائل.
 فهم أفمل لماهية الذكاء البشري عن طريق سبر أفوار الدماغ حتى يمكن محاكاته.
 خصائص الذكاء االصطناعي:
يقفففوم الفففذكاء االصفففطناعي علفففي أسفففاس صفففنع آالت ذكيفففة تتصفففرف مثفففل اإلنسفففان ،مثفففل التعامفففل مفففع الفرضفففيات بشفففكل
متففففزامن وبدقففففة وسففففرعة عالميففففة ،كمففففايعرض زروقففففي وفاتلففففة ( )1818خصففففائص الففففذكاء االصففففطناعي مثففففل خلففففق آليففففة
لحففففل المشففففكالت داخففففل المنظمففففات تعتمففففد علففففى الحكففففم الموضففففوعي ،ورفففففع المسففففتوي المعرفففففي لمسففففئولي المنظمففففة مففففن
خالل تقديمة حلول العديد من المشاكل التي يصعب تحليلها.
 أنواع الذكاء االصطناعي (:)AI
ويقسم ( Fjelland (2020الذكاء االصطناعي لثالثة أنواع أساسية كما يلي:

 - 1كريستوفرسترااشي  :كان رئيسياً لبحوث البرمجة بجامعة أكسفورد ،لعب وطور لعبة  Chequersمن خالل الكمبيوتر .
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 - 2الذكاء االصطناعي الميق)AGI ( :
يقوم بمهام امحددة وواضحة كالسيارات ذاتية القيادة ،أو برامج التعرف على الكالم أو الصور ،أو لعبة الشطرنج الموجودة
على األجهزة الذكية ،ويعتبر األكثر فيوعاً.
 - 1الذكاء االصطناعي العام) AGI ( :
يركز علي جعل اآللة قادرة على التفكير والتخيط من تلقاء نفسها بشكل مشابه للتفكير البشري.
 - 3الذكاء االصطناعي الفائق) ASI ( :
تتوفر له قدرة تفوق مستوي ذكاء البشر ،كالقدرة على التعلم ،والتخطيط ،والتواصل التلقائي ،وإصدار األحكام.
 تطبيقات الذكاء االصطناعيArtificial Intelligence Applications :
فملت تطبيقات الذكاء االصطناعي مجالت عديدة منها ما يلي:
 -2األنظمة الخبيرة : Expert Systems
هفففي بفففرامج تقفففوم بنقفففل الخبفففرة البشفففرية للحاسفففب كفففي يفففتمكن مفففن تنفيفففذ مهفففام محفففددة ،عفففن طريفففق تغذيفففة الحاسفففوب
بالمعرففففة التفففي يمتلكهفففا الخبيفففر ومفففن ثفففم يفففتم التعامفففل مفففع هفففذه المعرففففة عبفففر ادوات البحفففث واالسفففتنتاج لتعطفففي نتفففائج
تماثل نتائج الخبير البشري.
وهناك مجاالت تم فيها تطبيق النظم الخبيرة بالفعل ومن أهمها( :بلعابد وفاوي)1821 ،
 مجال الطب :نظام ( )MYCINلتشخيص أمراض الدم وداء السحايا.
 مجال الكيمياء :نظام ( )Dendralالخاص ببناء البروتين ،وتحليل بناء (.)DNA
 مجال نظم الحاسوب.
 مجال الجيولوجيا :نظام ( )Prospectorفي مجال فحص السطوح السفلية للبناء الجيولوجي
 مجال إدارة المعلومات :نظام ()Material Advisor Toxic
 مجال التصنيع :نظام ( )XCONالصناعي.
 -1تمييز الكالم  :speech recognitionهي برامج تستطيع تحويل االصوات الي كلمات ) ،(Textكالمستخدم في محرك
البحث . google
 -3معالجة اللغات الطبيعية  : Natural languages Processingهي برمجيات تسعي الي فهم اللغات بهدف تلقين الحاسوب
االوامر مبافرة بهذه اللغة مثل برامج معالجة االخطاء النحوية واالمالئية .
 -4صناعة الكالم  : Speech Synthesisهي برامج تستطيع تحويل الكلمات ) (Textالي اصوات.
-2االلعاب  :Gamesبرامج ساهمت في تطوير االلعاب وجعلها أكثر مشابهةً للواقع.
 -2تمييز وقراءة الحروف  :Character Recognitionبرامج تحول الحروف الي ).(Text
 -7الربوتفففات  :Roboticsهفففي الفففة كهربائيفففة وميكانيكيفففة تفففدار بالحاسفففب لتقفففوم بأعمفففال معينفففة مثفففل االذرع التفففي تعمفففل
في مصانع السيارات.
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 – 0تمييففففز النمففففاذج واالفففففكال ومقارنتهففففا والتعففففرف عليهففففا Recognition

 :Patternsبففففرامج للتعففففرف علففففى بصففففمة

االصبع او العين او الوجه.
 – 1النظر  :Visionمثل أجهزة استشعار ضوئية للتعرف على االفخاص واالفكال.
 – 28نظم دعم القرارات  :Decision Supportبرمجيات تتخذ قرار من عدة بدائل.
 -22التعليم  :Learningمثل برامج التشخيص الطبي إلعطاء نتائج عن االمراض.
 -21تلخيص االخبار News Summarization :تلخيص األخبار المكتوبة والمسموعة والمرئية.
 استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم (:)AIED
يشفففير ( Thomas Arnett (2016إلفففى أن الفففذكاء االصفففطناعي ال يشفففكل تهديفففداً بقفففدر مفففا سيسفففاعد علفففى تبسفففيط
مهفففام التفففدريس األساسفففية ورففففع كففففاءة المعلمفففين ،وتوقفففع متطلبفففات المتعلمفففين .كمفففا يشفففير أن الفففذكاء االصفففطناعي سيشفففكل
قفزة مهمة في المجال التعليمي حيث سيمكن من االرتقاء بجودة التعليم.
أوالً :التعلم من الذكاء االصطناعي:
ويشفففير ( Ma, Adesope & Liu (2016إلفففى أن أنظمفففة التفففدريس الذكيفففة ( )ITSكانفففت مصفففادر فعالفففة للفففتعلم
الطالبي .كما يشير ( Craig (2018إلى أن أنظمة النقل الذكية يجب أن تكون مقيدة بتخصصات محددة.
ويشفففير ( Selwyn (2019إلفففى أن اسفففتخدام أنظمفففة النقفففل الذكيفففة تكميليفففا ً ويفففتم تحويلفففه إلفففى وقفففت الفففتعلم المسفففتقل
للطالب.
ثانياً :التعلم عن الذكاء االصطناعي:
ويشفففير كفففالً مفففن ) Gary, Joha & Xiaojuan (2020إلفففى أن قفففادة التعلفففيم يفكفففرون ففففي إدراج موضفففوعات
الفففذكاء االصفففطناعي ففففي ريفففاض األطففففال حتفففى الصفففف الثفففاني عشفففر وهفففي خطفففوة كبيفففرة وتغيفففر ملحفففوا ففففي مراحفففل
التعلففففيم االولففففي  .وتوجففففد مبففففادرات عالميففففة مثففففل مبففففادرة الواليففففات المتحففففدة بعنففففوان " أساسففففيات الففففذكاء االصففففطناعي
للمفففدارس " ومبفففادرة دول اإلتحفففاد األوروبفففي بعنفففوان " الفففذكاء االصفففطناعي ل طففففال" ،ومبفففادرة سفففنغافورة "

Go AI

." Scheme
ثالثا ُ :التعلم باستخدام الذكاء االصطناعي:
حيفففث قامفففت المؤسسفففات التعليميفففة بالمفففدارس والمعاهفففد والكليفففات بتجربفففة لوحفففات معلومفففات مدينفففة لفففوس أنجلفففوس
التففففي تعففففرض أنمففففاط سففففلوك الففففتعلم ممففففا يمكففففن للمدرسففففين تقففففديم مففففن الففففدعم فففففي الوقففففت المناسففففب للطففففالب( .

Chen,

.)Wang& Hsu, 2021
ويشفير تقرير منظمة اليونسففكو ( )Unesco, 2019إلى أهمية دمج الذكاء االصففطناعي في التعليم مما يسفهل تحقيق الهدف
الرابع من أهداف التنمية المسففففتدامة وهو" ضففففمان التعليم الجيد والمنصففففف والشففففامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة
للجميع".
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 تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم:
وقد أسفففهم اسفففتخدام تطبيقات الذكاء االصفففطناعي من اكتشفففاف حدود تعلم جديدة وإنشفففاء تقنيات مبتكرة تسفففاعد في عمليتي
التعليم والتعلم ومن هذه التطبيقات ما يلي:
 – 2المحتوي الذكي :Smart Content
حيث تسفتطيع تطبيقات الذكاء االصفطناعي المسفاعدة في رقمنة الكتب المدرسفية وإنشفاء واجهات رقمية للتعلم ،مثل منصة
نظام ( )Thinkster Mathفي الرياضيات ،ومنصة ( )Brainlyللتواصل االجتماعي (مكاوي.)1820 ،
 – 1أنظمة التدريس الخصوصي الذكي :Intelligent tutoring systems
وهي أنظمة تقوم بتتبع أعمال الطالب وإرفادهم ،وذلك من خالل جمع معلومات عن أداء كل طالب علي حدة كما يمكن أن
يبرز نقاط القوة والمعف للطالب وتقدم الدعم الالزم له (لطفي.)1821 ،
 – 3الواقع االفتراضي الذكي (:)VR
وهو تمثيل حاسفوبي يعمل على إنشفاء تصفور يظهر لحواسفنا مشفابه للعالم الحقيقي ،مدعمه بتغذية راجعة صناعية للحواس
(آل سرور.)1820 ،
 – 4تقنية الواقع المعزز (:)AR
عرض ثالثي األبعاد لبيئة الطالب الحقيقية تدمج المشفففاهد التي أمامه لخلق واقع عرض مركب يظهر العناصفففرالحقيقية مع
بعي توضيحات او تعليقات أو صور توضح وتبرز العناصر المحيطة (حسن.)1820 ،
وتسففتخدم تطبيقات الذكاء االصففطناعي لتنمية التواصففل اللغوي واالجتماعي والمهارات الشففخصففية والدراسففية واالس فتذكار
الجيد وإدارة الوقت ،مثل:
 تطبيق أورازما  :Aurasmaيحفز المتعلم على المشاركة النشطة.
 تطبيق  :Layerبعمل مسحا ً ضوئيا ً للمواد المطبوعة باستخدام نظام العالمات.
 تطبيقات  : Augmentedمفتوحة المصدر مما يجعلها متاحة للجميع.
 – 2توصيف المتعلمين والتنبؤ بأدائهم:
ويشففففففمفل قرارات االلتحاق وجدولة المقررات وتحديد معدالت التسففففففرب والمواابة في الدراسففففففة وتحديد نماذج الطالب
والتحصيل الدراسي.
 – 2الروبوتات التعليمية الذكية :Robotics
تعمل على اداء المهام التعليمية بشففكل يفوق اإلنسففان ،فهي قادرة على توايف ودمج المعرفة اإلنسففانية في فففتي المجاالت
والتخصصات عبر تعلم اآلله.
 –7التقييم والتقويم :Assessment and Evaluation
يشمل تصحيح ورصد الدرجات ،والتغذية الراجعة ،وتقييم فهم الطالب ،واالندماج الدراسي وتقويم التدريس.
 – 0الجدولة الديناميكية والتحليل التنبئي:
باستخدام حوسبة الخوارزميات التنبئية يمكن تعلم عادات المتعلمين واقتراح الجدول الدراسي األكثر كفاءة بالنسبة لهم.
 – 1أتمتة المهام اإلدارية:
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يتم عبر الذكاء االصطناعي أتمته وتسريع المهام اإلدارية للمؤسسات التعليمية.
 استخدام الذكاء االصطناعي في المرحلة الثانوية:
وقد اقترح كل من ) Lívia et al. (2020إمكانية توسيع تعليم الذكاء االصطناعي من مرحلة رياض األطفال حتى الصف
الثاني عشر من مناهج تكنولوجيا المعلومات ،فقد قام بمراجعة  38وحدة تعليمية قائمة تستهدف تدريس مفاهيم التعلم اآللي في
المدارس ،حيث تتركز فاعلية التعليم على إاهار تطبيقات التعلم اآللي من خالل أنشطة مثل مهام تصنيف البيانات.
 الذكاء االصطناعي ودوره في تطوير التعليم:
 .2تطوير المناهج العلمية وتحديث الدروس تلقائياً.
 .1دعم دور المعلمين في تنمية مهارات الطالب.
 .3تقديم الدعم المطلوب للمتعلم ومعرفة نقاط قوته وضعفه والموضوعات التي يحتاج فيها للمساعدة.
 .4توفير الوقت الخاص باألعمال اإلدارية والروتينية ،وتصحيح االختبارات وتقييم الواجيات.

 .2.2الدراسات السابقة:
دراسفففففة البشفففففر ( )1818التفففففي هفففففدفت إلفففففى التعفففففراف علفففففى التحفففففديات التفففففي تواجفففففه تطبيفففففق الفففففذكاء االصفففففطناعي،
ومتطلبفففات توايففففه ففففي تفففدريس طفففالب الجامعفففات السفففعودية ،ولتحقيفففق متطلبفففات الفففذكاء االصفففطناعي ،ومواجهفففة تحفففديات
تطبيقففه ففففي التففدريس؛ قفففدم البحففث عفففددا مفففن المقترحففات ،مفففن أهمهففا :تطفففوير البيئفففة التعليميففة ففففي الجامعففات السفففعودية بمفففا
يساعد على تطبيق الذكاء االصطناعي في عملية التدريس ،ويسهل عملية تفاعل بقية عناصر العملية التعليمية.
ودراسفففففة اليفففففاجزي ( )1821التفففففي أجريفففففت للتعفففففرف علفففففى اسفففففتخدام تطبيقفففففات الفففففذكاء االصفففففطناعي ففففففي التعلفففففيم
الجفففففامعي ،واعتمفففففدت الدراسفففففة علفففففى المفففففنهج االسفففففتقرائي باسفففففتخدام األسفففففلوب الوصففففففي التحليلفففففي ،وكانفففففت نتائجهفففففا
وتوصياتها تممين تقنيات المعلومات في المناهج الدراسية مثل مقررات الهندسة والرياضيات والعلوم.
كمفففا هفففدفت دراسفففة عبفففد الجفففواد ( )1821إلفففى التعفففراف علفففى أثفففر اخفففتالف أنمفففاط التغذيفففة الراجعفففة المقدمفففة مفففن خفففالل
برنففامج قففائم علففى الففذكاء االصففطناعي فففي تنميففة الجانففب المعرفففي واألدائففي المهففاري لمهففارات البرمجففة بلغففة (Visual
) Basic.NETلدى طالب الصف الثالث من التعليم األساسي.
وأجرى ( Hinojo-Lucena, et al )2019دراسة هدفت إلى تحليل اإلنتاج العلمي حول الذكاء االصطناعي في التعليم
العالي ،وتم استخدام منهج الوصفي المسحي ،حيث تم تحليل ( )231دراسة .وأاهرت النتائج أن هناك اهتماما عالميا بموضوع
الذكاء االصطناعي.
ودراسة ) Jena (2018إلى هدفت إلى الكشف عن فاعلية منهج الشبكة العصبية للذكاء االصطناعي على التحصيل وبقاء
أثر التعلم ،وتم استخدام المنهج فبه التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة من ( )48طالبا وأفارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي.
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ودراسفففة عبفففد العزيفففز ( )1820التفففي أففففارت إلفففى فاعليفففة برنفففامج قفففائم علفففي نظفففم الفففذكاء االصفففطناعي ففففي تفففدريس
مفففادة الدراسفففات االجتماعيفففة ففففي تنميفففة بعفففي مهفففارات التفكيفففر المنفففتج واالتجفففاه نحفففو الفففتعلم الفففذاتي لفففدي تالميفففذ المرحلفففة
االعدادية.
ودراسفففة ( Castro-Santos )2017هفففدفت إلفففى التعفففرف علفففى أثفففر اسفففتخدام برنفففامج قفففائم علفففى الفففتعلم اإللكترونفففي
لتحسين صنع القرار للطالب ،وأاهرت النتائج تحسنا في نتائج تعلم الطالب.
ودراسفففة إبفففراهيم ( )1822التفففي هفففدفت إلفففى بنفففاء نظفففام خبيفففر علفففى الموقفففع اإللكترونفففي لحفففل مشفففاكل التعلفففيم العملفففي
المختلففففة التفففي تواجفففه الطفففالب المدرسفففين ( ،)TSوتشفففير نتفففائج الدراسفففة إلفففى فاعليفففة النظفففام الخبيفففر ففففي تطفففوير مهفففارات
حل المشكالت والقدرة على اتخاذ القرار لدي الطالب.
ودراسففففة كففففل مففففن عزمففففي وإسففففماعيل ومبففففارز ( )1824التففففي هففففدفت إلففففى الكشففففف عففففن مففففدى فاعليففففة بيئففففة تعلففففم
إلكترونيفففة قائمفففة علفففى الفففذكاء االصفففطناعي لحفففل مشفففكالت صفففيانة ففففبكات الحاسفففب ،وتفففم اسفففتخدام المفففنهج ففففبه التجريبفففي،
وتألففففت عينفففة الدراسفففة مفففن ( )38طالبفففا وقفففد أففففارت نتفففائج الدراسفففة إلفففى وجفففود ففففرق ذي داللفففة إحصفففائية بفففين متوسفففطات
أفراد عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي.
ودراسفففة أبفففو ففففمالة ( )1823التفففي هفففدفت إلفففى التعفففرف علفففى فعاليفففة برنفففامج قفففائم علفففى الفففذكاء االصفففطناعي التنميفففة
التفكيفففر االسفففتداللي والتحصفففيل الدراسفففي ففففي مبحفففث تكنولوجيفففا المعلومفففات وتكونفففت العينفففة مفففن ( )21طالبفففة ،وتفففم اتبفففاع
المفففنهج ففففبه التجريبفففي ،وأاهفففرت النتفففائج وجفففود ففففرق ذي داللفففة إحصفففائية بفففين متوسفففطي درجفففات المجموعفففة التجريبيفففة
في القياس القبلي والبعدي لكل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير االستداللي لصالح القياس البعدي.
التعليق على الدراسات السابقة:
 تتسم تطبيقات الذكاء االصطناعي بالتفاعل المبافر مع المتعلمين مما يجعل دورهم إيجابي بشكل دائم.
 يمكفففففن لتطبيقفففففات الفففففذكاء االصفففففطناعي أن تقفففففوم بفففففبعي الجوانفففففب اإلداريفففففة كتخفيفففففف األعبفففففاء اإلداريفففففة عفففففن
المدرسين واإلدارة التعليمية.

 .3منهجية الدراسة
 .1.3منهج الدراسة:
تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لكونه مالئما ً لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافها.
 .2.3مجتمع الدراسة وعينتها:
تكونت عينة ومجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل ،تخصصات (العلوم  -اللغة االنجليزية-
الرياضيات) بإجمالي ( )08معلم ،في الفصل الثاني من العام الدراسي 1812 /1818م ،ويبين الجدول ( )2توزيع أفراد العينة
حسب متغير التخصص والخبرة والدورات.

87

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد واألربعون | تأريخ اإلصدار 2022-9-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول ( )1توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة
المستوى

العدد

النسبة المئوية

المتغير

العلوم

38

%37.2

اللغة االنجليزية

38

%37.2

الرياضيات

18

%12

08

%288

أقل من  2سنوات

38

%37.2

أقل من  28سنوات

38

%37.2

أكثر من  28سنوات

18

%12

08

%288

حصل على دورات

31

%48

لم يحصل على دورات

40

%28

00

%100

حسب التخصص
المجموع
حسب الخبرة
المجموع
حسب الدورات

المجموع

 .3.3أداة الدراسة:
لما كان الهدف من الدراسة هو تقويم األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية بمدينة حائل في ضوء استخدام تطبيقات
الذكاء االصطناعي لمعلمى المرحلة الثانوية ،فقد تطلب ذلك ما يلي:
إعداد قائمة تطبيقات الدكاء اإلصطناعي الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية:
اعتمد الباحث في بنائه لهذه القائمة على ما يلي:
أ -مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي ترتبط بالذكاء االصطناعي ،مثل دراسة كل من (خريشة1822 ،؛ فقور1821 ،؛
الخبيري1821 ،؛ العمري1821 ،؛ محمود.)1821 ،
ب -وضع قائمة تطبيقات الذكاء االصطناعي والتي تكوَّنت من ( )7مجاالت رئيسة ،و( )32تطبيق فرعي.
قام الباحث بعرضففففففها على مجموعة من الخبراء في مجالي المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم والحاسففففففب اآللي
لتحكيمها ،وقد تم إجراء التعديالت وإعادة الصفففيافة في ضفففوء آرائهم ،وأصفففبحت قائمة التطبيقات بصفففورتها النهائية تتكون من
( )4مجاالت رئيسة ،و( )12تطبيق فرعي .كما يلي:
جدول :2تطبيقات الذكاء االصطناعي المناسبة للتعليم الثانوي
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تطبيقات الذكاء االصطناعي

2

الواقع المعزز
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1

األوامر الصوتية والترجمة الفورية

4

3

المحتوي الذكي

2

4

تطبيقات التقييم والتقويم

3

المجمـوع

4

21

 .4.3األساليب اإلحصائية:
لإلجابة على تسفاؤالت الدراسفة وإعداد أدواتها اسفتخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة وفقا لبرنامج الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوهي:
 -1التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة.
 -2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة جودة األداء للمعلمين.
 -3تحليل التباين أحادي االتجاه ) (One-way ANOVAلتحديد الفروق التى تعزى لمتغير التخصص.
 -4تحليل التباين أحادي االتجاه ) (One-way ANOVAلتحديد الفروق التى تعزى لمتغير الخبرة.
 -5اختبار(ت) لعينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-Testلتحديد الفروق التى تعزى لمتغير الدورات.

 .4عرض نتائج الدراسة:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
ما تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن أن يستخدمها معلمي المرحلة الثانوية أثناء تدريسهم لطالبهم؟
لإلجابة عن هذا السففففؤال ،تم بناء قائمة تطبيقات الذكاء االصففففطناعي ،حيث هدفت هذه القائمة إلى تحديد المجاالت الرئيسففففة
وتطبيقات الذكاء االصطناعي الفرعيَّة المناسبة للتعليم الثانوي بلغت التطبيقات من ( )4مجاالت رئيسة ،و( )12تطبيق فرعي.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما مستوى األداء التدريسي معلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،والتكرارات والنسب المئوية لكل محور ،وما
يحتويه من تطبيقات ،والجداول أرقام ( ،)3و( ،)4و( ،)2و( ،)2توضح هذه النتائج كما يلي:
المجال األول :مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات الواقع المعزز:
للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الواقع المعزز تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات الواقع المعزز كما يبينها الجدول (:)3
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جدول :3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية
م

تطبيقات الواقع المعزز

المتوسط

2

layer

1.82

.424

1

Aurasma

1.84

.597

متوسط

3

Augment 4

2.20

.582

متوسط

3

4

ARLOOPA

2.69

.466

جيد

1

2

Elements 4D

2.68

.466

جيد

2

2

Star walk

1.61

.606

ضعيف

8

7

Googleg Gogles

1.83

.424

متوسط

5

0

field trip

1.79

.741

متوسط

7

2.057

0.538

المتوسط العام للمجال األول

الترتيب

االنحراف

مستوي

المعياري

األداء
متوسط

6
4

متوسط

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال األول للذكاء االصطناعي
" تطبيقات الواقع المعزز" جاءت بدرجة (متوسطة) ،حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي ( )15827وانحراف معياري
(.)8,230
بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال األول ،حيث تراوح
المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين ( ،)2522-1521حيث جاء تطبيقان بمستوى (جيد) ،وهما" " ARLOOPAبمتوسط
حسابي ( ،)1521والتطبيق"  "4D Elementsبمتوسط حسابي ( ،)1520بينما كانت خمسة تطبيقات بمستوى (متوسط) ،في
حين جاء التطبيق"  "Star walkفي الترتيب األخير ،بمتوسط حسابي ( )2522بمستوي (ضعيف).
المجال الثاني :مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية:
للتعرف ع لى مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة
الفورية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة
الفورية ،كما يبينها الجدول (:)4
جدول  :4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية
م

تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية

1

تطبيق سيري Siri

90

المتوسط االنحراف المعياري
2.21

.741

مستوي األداء

الترتيب

متوسط

1
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2

تطبيق رفيق

1.80

.424

متوسط

2

3

Dragon Anywhere

1.66

.597

ضعيف

4

4

Alexa

1.77

.741

متوسط

3

1.86

0.625

المتوسط العام للمجال الثاني

متوسط

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال الثاني للذكاء
االصطناعي "تطبيقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية" جاءت بدرجة (متوسطة) ،حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع
الكلي ( )2502وانحراف معياري (.)8,212
بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال الثاني ،حيث تراوح
المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين ( ،)1512-2522وجاءت التطبيقات أرقام ( ،)2و( ،)1و( ،)4بمستوى (متوسط) وهي
مرتبة وفقا ً ألعلى المتوسطات الحسابية ،في حين كان تطبيق رقم ( )3بمستوي (ضعيف).
المجال الثالث :مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات المحتوي الذكي:
للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات المحتوي الذكي تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات المحتوي الذكي كما يبينها الجدول (:)2
جدول :5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية
م

تطبيقات المحتوي الذكي

المتوسط

االنحراف

الترتيب

مستوي األداء

المعياري
2

Cram101

1.80

.424

متوسط

4

1

JustTheFacts101

1.82

.597

متوسط

1

3

iTalk2Learn

1.59

.741

ضعيف

2

4

Thinkster Math

1.81

.597

متوسط

3

2

MATHia

1.62

.606

ضعيف

2

2

منصة Brainly

2.20

.582

المتوسط العام للمجال الثالث

1.80

0.591

2

متوسط
متوسط

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال الثالث للذكاء
االصطناعي " تطبيقات المحتوي الذكي" جاءت بدرجة (متوسطة) ،حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي ()2508
وانحراف معياري (.)8,212
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بينما كان هناك تفاوت في التقديرات التفصيلية ل داءات التدريسية في ضوء تطبيقات المجال الثالث ،حيث تراوحت
المتوسطات الحسابية للعبارات ما بين ( ،)1518-2521وجاء التطبيق رقم ( " )2منصة  " Brainlyبمستوي أداء (جيد) ومتوسط
حسابي ( )1518في المرتبة األولي ،بينما جاءت التطبيقات أرقام ( ،)1و( ،)4و( ،)2بمستوى (متوسط) وهي مرتبة وفقا ً ألعلى
المتوسطات الحسابية ،في حين كان تطبيقين أرقام ( ،)2و( )3بمستوى (ضعيف).
المجال الرابع :مستوى األداء التدريسي في ضوء استخدام تطبيقات التقييم والتقويم:
للتعرف على مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات التقييم والتقويم ،تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات لتقدير أداء أفراد العينة على استخدام تطبيقات التقييم والتقويم كما يبينها الجدول (:)2
جدول  :6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمتوسطات واالنحرافات المعيارية
م

تطبيقات التقييم والتقويم

المتوسط

االنحراف المعياري

الترتيب

مستوي جودة
األداء

2

PLEDDOR

1.81

.424

متوسط

2

1

نظام () Toppr

1.61

.597

ضعيف

3

3

محرك توصية المسار

2.20

.582

متوسط

1

الوايفي ا لذكي () GMAc
المتوسط العام للمجال الرابع

1.73

متوسط

0.495

يتبين من الجدول السابق أن مستوى األداء التدريسي لدى عينة الدراسة في ضوء تطبيقات المجال الرابع للذكاء
االصطناعي جاءت بدرجة (متوسطة) ،حيث كان المتوسط الحسابي للمجموع الكلي ( )2573وانحراف معياري (.).,412
وتراوحت المتوسطات الحسابية للتطبيقات ما بين ( ،)1518-2522وجاءت التطبيقات أرقام ( ،)3و( )2بمستوى (متوسط)
وهي مرتبة وفقا ً ألعلى المتوسطات الحسابية ،في حين كان تطبيق رقم ( )1بمستوي (ضعيف).
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
"هل توجد فروق ذات داللة إحصففائية بين مسففتوي جودة األداء التدريسففي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير التخصففص
(العلوم  -اللغة االنجليزية -الرياضيات)"؟
لإلجفابففة على هففذا السففففففؤال تم اسففففففتخففدام تحليففل التبففاين األحففادي ( )ONE-WAY ANOVAلففداللفة الفروق وفقفا ً لمتغير
التخصص ،كالتالي:
جدول  :7قيم تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية طبقاً لمتغير
التخصص (ن= )00
المجال
الواقع المعزز

92

مصدر التباين
بين المجموعات

درجات

مجموع

متوسط

قيمة"

مستوى

الحرية

المربعات

المربعات

ف"

الداللة

56.03

28.02

2

6.172

.003
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داخل المجموعات

77

349.52

المجموع

79

405.55

األوامر الصوتية

بين المجموعات

2

49.77

24.88

والترجمة الفورية

داخل المجموعات

77

429.78

5.58

المجموع

79

479.55

بين المجموعات

2

25.35

12.68

داخل المجموعات

77

392.83

5.10

المجموع

79

418.19

بين المجموعات

2

56.03

28.02

داخل المجموعات

77

349.52

4.54

المجموع

79

405.55

داخل المجموعات

77

189.12

المجموع

79

237.20

المحتوي الذكي

تطبيقات التقييم والتقويم

4.54

4.458

2.485

6.172

.015

.090

.003

2.46

يتمح وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير
التخصص ،ويوضح الجدول التالي مصادر هذه الفروق:
جدول  :0مصادر الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا ً لمتغير التخصص حول مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي
المرحلة الثانوية.
المجال

المتوسط

التخصص

علوم

الواقع المعزز

اللغة

الرياضيات

االنجليزية
20.7667

العلوم

-

1.36667

.68333

19.4000

اللغة االنجليزية

-1.36667

-

*-2.05000-

21.4500

الرياضيات

.68333

*-.05000-

-

األوامر الصوتية والترجمة

19.4667

العلوم

-

1.03333

-.98333

الفورية

18.4333

اللغة االنجليزية

1.03333

-

*-2.01667-

20.4500

الرياضيات

-.98333

المحتوي الذكي

تطبيقات التقييم والتقويم

93

-

19.9333

العلوم

-

.76667

-.66667

19.1667

اللغة االنجليزية

.76667

-

-1.43333

20.6000

الرياضيات

-.66667

-1.43333

-

20.7667

العلوم

-

1.36667

-.68333
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* دالة عند .8.82

19.4000

اللغة االنجليزية

-1.36667

-

*2.05000-

21.4500

الرياضيات

.68333

*2.05000

-

** دالة عند .8.82

يتمح من الجدول السابق وجود فروق بين المعلمين تخصص اللغة االنجليزية ،وتخصص الرياضيات لصالح الرياضيات
في جميع المجاالت .أيما ب يتمح عدم وجود فروق بين المعلمين تخصص العلوم وتخصص اللغة االنجليزية ،وتخصص
الرياضيات.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
ا"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الخبرة (أقل
من  2سنوات  -أقل من  28سنوات  -أكثر من  28سنوات)"؟
لإلجابة على هذا السففؤال تم اسففتخدام تحليل التباين األحادي ( )ONE-WAY ANOVAلداللة الفروق وفقا ً لمتغير الخبرة،
كما يعرضها الجدول التالي:
جدول  :9قيم تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية طبقاً لمتغير
الخبرة (ن )00
المجال

متوسط

قيمة"

مستوى

مصدر التباين

درجات مجموع
المربعات

المربعات

ف"

الداللة

بين المجموعات

2

56.03

28.02

داخل المجموعات

77

349.52

4.54

المجموع

79

405.55

بين المجموعات

2

49.77

الحرية
الواقع المعزز

األوامر الصوتية

24.88

6.172

4.458

.003

.015

والترجمة الفورية
داخل المجموعات

77

429.78

المجموع

79

479.55

بين المجموعات

2

25.35

12.68

داخل المجموعات

77

392.83

5.10

المجموع

79

418.19

تطبيقات التقييم

بين المجموعات

2

48.08

24.04

والتقويم

داخل المجموعات

77

189.12

2.46

المجموع

79

237.20

المحتوي الذكي

5.58

2.485

9.789

.090

.000

يتمح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية
تعزى لمتغير الخبرة ،ويوضح الجدول التالي مصادر هذه الفروق:
94
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جدول  :10مصادر الفروق بين استجابات أفراد العينة تبعا ً لمتغير الخبرة حول مستوي جودة األداء التدريسي لمعلمي
المرحلة الثانوية.
أقل من 5

أقل من 10

أكثر من 10

المجال

المتوسط

التخصص

سنوات

سنوات

سنوات

1.36667

-.68333

الواقع المعزز

20.7667

أقل من  2سنوات

-

*-2.05000-

19.4000

أقل من  28سنوات

-1.36667

-

-

21.4500

أكثر من 28

.68333

*2.05000

سنوات
األوامر الصوتية والترجمة

19.4667

أقل من  2سنوات

-

-.98333

1.03333

الفورية
18.4333

أقل من  28سنوات

-1.03333

-

*-.01667-

20.4500

أكثر من 28

.98333

*2.01667

-

سنوات
المحتوي الذكي

19.9333

أقل من  2سنوات

-

.76667

-.66667

19.1667

أقل من  28سنوات

-.76667

-

-1.43333

20.6000

أكثر من 28

.66667

1.43333

-

سنوات
تطبيقات التقييم والتقويم

21.0333

أقل من  2سنوات

-

*1.63333

.08333

19.4000

أقل من  28سنوات

*-.63333-

-

*-1.55000-

20.9500

أكثر من 28

-.08333

*1.55000

-

سنوات
* دالة عند .8.82

** دالة عند .8.82

يتمح من الجدول السابق وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من  28سنوات ،ومعلمي المرحلة الثانوية
ذو خبرة أكثر من  28سنوات لصالح معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أكثر من  28سنوات في جميع المجاالت .أيما ب يتمح عدم
وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من  2سنوات ،ومعلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أقل من  28سنوات،
ومعلمي المرحلة الثانوية ذو خبرة أكثر من  28سنوات في جميع مجاالت الذكاء االصطناعي.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
"هفل توجد فروق ذات داللة إحصففففففائية بين مسففففففتوى جودة األداء التدريسففففففي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير
الدورات (حصل على دورات – لم يحصل على دورات)"؟
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لإلجابة على هذا السففؤال تم اسففتخدام اختبار(ت) لعينتين مسففتقلتين ) (Independent Samples T-Testفي إجابات أفرد
الدراسة طبقا ً الختالف متغير الدورات ،على النحو التالي:
جدول  :11نتائج اختبار" ت" لعينتين مستقلتين لداللة الفروق في مستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية
طبقا ً لمتغير الدورات (ن )00
المجال

الخبرة

الواقع المعزز

العدد المتوسط االنحراف

قيمة

درجات

الداللة

المعياري " ت" الحرية اإلحصائية
حصل على دورات

32

19.44

2.78

لم يحصل على دورات

48

19.25

2.26

حصل على دورات

32

19.94

2.44

لم يحصل على دورات

48

1973

2.23

حصل على دورات

32

20.53

2.49

لم يحصل على دورات

48

20.27

2.12

حصل على دورات

32

19.93

2.44

لم يحصل على دورات

48

19.7

2.11

األوامر الصوتية
والترجمة الفورية
المحتوي الذكي

تطبيقات التقييم
والتقويم

.332

.395

.642

.395

78

78

78

78

فير دالة

فير دالة

فير دالة

فير دالة

تبين نتائج الجدول رقم ( ) 22أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عند مستوى معنوية ().82
وفقا ً لمتغير الدورات فيما يتعلق بمستوى جودة األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية ،حيث ال توجد فروق بين معلمي المرحلة
الثانوية الحاصلين على دورات وبين معلمي المرحلة الثانوية الذين لم يحصلوا على دورات.
وعليه يمكن قبول الفرض األول من فروض الدراسة وهو" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي في ضوء
استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الدورات".

 .5تفسير نتائج الدراسة:
جاء مستوي األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية في ضوء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي بدرجة (متوسطة)،
حيث جاء األداء التدريسي لمعلمي ال مرحلة الثانوية في المجال األول "الواقع المعزز" في الترتيب األول بمتوسط حسابي
( ،) 15827في حين جاء األداء التدريس للمجال "العالقات األوامر الصوتية والترجمة الفورية" في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي
( ،)2502بينما كان في الترتيب الثالث مجال "المحتوي الذكي" بمتوسط حسابي ( ،)2508ثم مجال " تطبيقات التقييم والتقويم"
في الترتيب الرابع واالخير بمتوسط حسابي ( ،)2573وتعد هذه النتيجة مقبولة إال أنها ليست عالية وال تحقق الهدف المرجو منها،
ويرجع للباحث هذه النتيجة إلى:
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 -2ضعف البنية التحتيَّة للمؤسسة التعليمية.
 -1عدم جاهزيَّة األجهزة والبرمجيات الموجودة.
 -3ارتفاع التكاليف الماليَّة الالزمة.
 -4قلَّة الخبرة لدى المعلمين.
وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من (خريشة1822 ،؛ فقور1821 ،؛ الخبيري1821 ،؛ العمري1821 ،؛ محمود،
.)1821
كما تبيًن من النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )8.82في مستوى األداء التدريسي بين المعلمين
الحاصلين على دورات وبين المعلمين الذين لم يحصلوا على دورات ،وهذا االتفاق على مستوى األداء بين المجموعتين يؤكد
االلتزام ببرنامج اإلعداد الموحد بجميع عناصره ،وتتفق هذه النتيجة نتيجة دراسة الكحلوت والمقيد (.)1827
كما يتمففح من النتائج أيمفففا ً وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية تخصففص اللغة االنجليزية ،وتخصفففص الرياضفففيات
تعزى لصفالح الرياضيات في جميع المجاالت ،كما توضح النتائج عدم وجود فروق بين معلمي المرحلة الثانوية تخصص العلوم
والتخصففصففات األخرى ،في جميع اسففتخدام تطبيقات الذكاء االصففطناعي ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسففة (زروقي وفاتلة،
.)1818

 .1.5توصيات الدراسة:
 -2االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي في تطوير برامج إعداد المعلمين والتربية العملية.
 -1دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

 .2.5مقترحات الدراسة:
 -2واقع استخدام معلمى المرحلة الثانوية لتطبيقات الذكاء االصطناعي في التدريس من وجهة نظر المعلمين.
 -1برنامج تدريبي مقترح لتطوير األداء التدريسي للطالب في ضوء تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 .6قائمــــة المراجــــع
 .1.6المراجع العربية

إبراهيم ،أسففففففامفة محمفد عبفد السففففففالم .)1822( ،أثر بناء نظام خبير على فففففففبكة الويب للطالب المعلمين لتنمية مهارات حل
المشكالت والقدرة على اتخاذ القرار .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.117 – 142 ،)2( 12 ،

أبو ففمالة ،رففا عبد المجيد سليمان .)1823( ،فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير االستداللي والتحصيل
الدراسفي في مبحث تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصفف الحادي عشفر بغزة .رسفالة ماجستير فير منشورة .كلية
التربية ،جامعة األزهر ،فزة.
آل سرور ،نورة هادي .)1820( .تقنية الواقع االفتراضي في التعليم.
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البشففففففر ،منى بنفت عبفد ه بن محمفد .)1818( .متطلبفات توايف تطبيقفات الفذكفاء االصففففففطنفاعى فى تدريس طالب وطالبات
الجامعات السعودية من وجهة نظر الخبراء .مجلة كلية التربية.11 – 17 ،)1( 18 ،

بلعابد ،فايزة ،وففففففاوي ،حنان .)1821( .دور األنظمة الخبيرة في تقييم أداء المؤسفففففسفففففات االقتصفففففادية .تأليف أبو بكر خوالد،
تطبيقفات الفذكفاء االصففففففطنفاعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسففففففية منظمات األعمال .برلين :ألمانيا :المركز الديمقراطي
العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية.
الجار ،ثريا .)1822( .دور المعتقدات المعرفية لمعلمات المرحلة الثانوية في أدائهن التدريسفي .رسفالة دكتوراه (فير منشورة).
كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الجلبي ،سفوسفن ففاكر .)1882( .أسفاسففيات بناء االختبارات والمقاييس النفسفية والتربوية .دمشفق ،سفوريا :مؤسفسففة عالء الدين
للطباعة والتوزيع.

الكحلوت ،احمد والمقيد ،سفففامر .)1827( .متطلبات توايف التعلم الذكي في العملية التعليمية في الجامعات الفلسفففطينية ،مؤتمر
التعلم الذكي ودوره في خدمة المجتمع-18 ،مارس.138-122 ،1827-
حسن ،هيثم .)1820( .تكنولوجيا العالم االفتراضي والواقع المعزز في التعليم ،الخمائل :المركز األكاديمي العربي.

حسففففين ،عباس ،محمد ،فادة زكي .)1887( .تقويم أداء معلمي الصففففحة المهنية واإلسففففعافات األولية بقسففففم الكيمياء والفيزياء
ومعلمي أسفففاسفففيات الصفففحة العامة بالتعليم الثانوي الفني في ضفففوء بعي مؤففففرات الجودة الشفففاملة للعمل الصفففحي
المهني ،المؤتمر العلمي التاسففففع عشففففر"تطوير مناهج التعليم في ضففففوء معايير الجودة" ،الجمعية المصففففرية للمناهج
وطرق التدريس ،جامعة عين فمس 12-12 ،1 ،يوليو.272-412 ،

الخبيري ،صفففبرية محمد عثمان .)1821( .درجة امتالك معلمات المرحلة الثانوية بمحافظة الخرج لمهارات توايف تطبيقات
الذكاء االصطناعي في التعليم .دراسات عربية في التربية وعلم النفس )281( ،مارس .1888

خريشفة ،على كايد .)1822( .واقع اسفتخدام معلمي الدراسات االجتماعية في األردن للحاسوب واألنترنت .مجلة جامعة دمشق،
.)1(17
الخليفة ،حسن جعفر ومطاوع ،ضياء الدين محمد .)1822( .استراتيجيات التدريس الفعال .الدمام :مكتبة المتنبي.

الدخيل ،عزام بن محمد .)1822( .مع المعلم :لمحات في أهمية دور المعلم في العملية التربوية والتعليمية وعبر مسففح تاليس في
عدد من أهم دول العالم في التعليم( .ط .)1.بيروت :الدار العربية للعلوم نافرون.
الرفففففففيدي ،محمد علي .)1822( .طرق تدريس الحاسففففففب وتقنية المعلومات :الواقع والمأمول ،مجلة المعرفة ،وزارة التعليم،
المملكة العربية السعودية )42( ،فبراير.
زروقي ،راض وفاتلة ،أميرة .)1818( .دور الذكاء االصطناعي في تحسين جودة التعليم العالي .المجلة العربية للتربية النوعية.
 ،)21(4أبريل .1818
زيتون ،كمال عبد الحميد .)1883( .التدريس نماذجه ومهاراته .القاهرة :عالم الكتب.
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السفففيد ،أحمد .)1820( .مؤتمر دارتموث  :2122االنطالقة الحقيقية للذكاء االصفففطناعي اسفففترجع في تاريخ1812/1/12م من
https://www.ida2at.com/the-dartmouth-conference-1956-the-real-breakthrough-for./ artificial-intelligence
الشايع ،فهد سليمان .)1880( .تطوير تعليم العلوم والرياضيات :خطوة أولى في بناء مجتمع المعرفة .مجلة المعرفة.)221( ،
الشرقاوي ،محمد .)1822( .الذكاء االصطناعي والشبكات العصبية .بغداد :إصدارات جامعة اإلمام جعفر الصادق.

ففقور ،على .)1821( .واقع توايف المسفتحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك في مدارس المفة الغربية وقطاع فزة من وجهه
نظر المعلمين .مجلة جامعة النجاح ل بحاث العلوم اإلنسانية.)1(17 ،

الشفففففمري ،وداد عبد ه والعبيكان ،ريم عبد المحسفففففن .)1822( .أثر التدريس باسفففففتخدام تقنية الواقع المعزز على التحصفففففيل
الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات .مجلة العلوم التربوية.273-237 ،)2(2 ،

عبد الجواد ،سففيد نوح سففيد .)1821( .تصففميم برنامج قائم على الذكاء االصففطناعي لتنمية مهارات البرمجة لدى طالب الصففف
الثالث من الحلقة الثانية من التعليم األساسي .كلية التربية ،جامعة الفيوم.

عبفد العزيز ،أميرة عزت محمود .)1820( .ففاعليفة برنفامج قفائم علي نظم الفذكفاء االصففففففطنفاعي في تدريس مادة الدراسففففففات
االجتمففاعيففة في تنميففة بعي مهففارات التفكير المنتج واالتجففاه نحو التعلم الففذاتي لففدي تالميففذ المرحلففة االعففداديففة .كليففة
التربية  -جامعة المنصورة.

عزمي ،نبيفل جفاد وإسففففففمفاعيفل ،عبفد الرءوف محمد محمد ومبارز ،منال عبد العال .)1824( .فاعلية بيئة تعلم إلكترونية قائمة
على الذكاء االصففففطناعي لحل مشففففةالت صففففيانة فففففبكات الحاسففففب لدى طالب تكنولوجيا التعليم .تكنولوجيا التعليم:
دراسات وبحوث ،مصر.171-132 ،)2( 11 ،

العلي ،ريم عبد العزيز .)1887( .تقويم معلمات العلوم الشفففففرعية في المرحلة المتوسفففففطة في ضفففففوء المعايير المقترحة لجودة
األداء التدريسي .رسالة ماجستير (فير منشورة) .كلية التربية ،جامعة الملك سعود ،الرياض.

العمري ،زهور حسففن .)1821( .أثر اسففتخدام روبوت دردفففة للذكاء االصففطناعي لتنمية الجوانب المعرفية في مادة العلوم لدى
طالبات المرحلة االبتدائية .المجلة السعودية للعلوم التربوية ،جامعه الملك سعود.

قرففم ،أحمد عفت؛ العراقى ،السفعيد محمود؛ الثقفى ،أحمد بن سفالم .)1821( .تقويم األداء التدريسي لدى أعماء هيئة التدريس
بجامعة الطائف فى ضوء معايير جودة الداء .دراسات عربية في التربية وعلم النفس – السعودية.18 –47 ،)17( ،
قطامي ،يوسف وقطامي ،نايفة .)1888( .سيكولوجية التدريس .عمان :دار الشروق.

قمورة ،سففامية فففهي وكروش ،حيزية ،)1820( .الذكاء االصففطناعي بين الواقع والمأمول :دراسففة تقنية وميدانية .ملتقى الدولي
الذكاء االصطناعي ،تحد جديد للقانون؟" الجزائر ،خالل الفترة  17-12نوفمبر.
لطفي ،خففديجففة .)1821( .كيف يسففففففتطيع الففذكففاء االصففففففطنففاعي التففأثير على التعليم؟ اسففففففترجع في تففاريخ ،1812/1/12من
.https://www.newedu.com/category/studies
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اللقاني ،أحمد حسففين والجمل ،علي أحمد .)1883( .معجم المصفففطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس( .ط.)2.
القاهرة :عالم الكتاب.

محمود ،إيمان عبد الوهاب .)1821( .أثر تفاعل بعي نظم الذكاء االصففطناعي والمسففتوى الدراسففية على الوعي الذاتي وجودة
الحياة لدى عينه من المراهقين ( )27-22سنه .دراسات عربية في التربية وعلم النفس )281( ،مارس .1888

مصفففففطفي ،محمود حسفففففن .)1887( .معايير تقويم أداء معلمي المدارس الحكومية في محافظة الكرك من وجهة نظر المعلمين.
مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،)233(2 ،يونيو.122-118 ،
مكاوي ،مرام عبد الرحمن .)1820( .الذكاء االصطناعي على أبواب التعليم .الممكلة العربية السعودية :مجلة القافلة أرامكو.

الناقة ،صالح أحمد .)1881( .تقويم األداء التدريسي للطلبة المعلمين بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية ،بمحافظة جنوب فزة.
مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية ،)1(27 ،يونيو.304 -341 ،

النجفار ،محمفد خليففة السففففففيد .) 1821( .فعالية برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء االصففففففطناعي في تنمية مهارات بناء المواقع
اإللكترونية التعليمية لدى طالب فففففعبة تكنولوجيا المعلومات في ضففففوء معايير الجودة الشففففاملة .رسففففالة دكتوراه فير
منشورة .معهد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة المصري ،القاهرة :المكتبة األكاديمية.
هيئة تقويم التعليم والتدريب .)1827( .المعايير والمسارات المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية .فهرسة مكتبة الملك
فهد الوطنية أثناء النشر.
واس .(1818) .الهيئة السففعودية للبيانات والذكاء االصففطناعي تسففتعرض رؤيتها ورؤية قطاعاتها اإلسففتراتيجية في يوم الرؤية.
استرجع في تاريخ 2442/0/1هـ ،من ،https://www.spa.gov.sa/2021491
وزارة التعليم .)1822( .دور التعليم في تحقيق رؤيففة المملكففة  .1838الريففاض :وكففالففة التخطيط والتطوير ،اإلدارة العففامففة
للتخطيط.

الياجزي ،فاتن حسفن .)1821( .استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعي بالمملكة العربية .دراسات عربية
في التربية وعلم النفس.
 .2.6المراجع العربية المترجمةArabic references English :
Abdel Aziz, Amira, Ezzat Mahmoud. (2018). The effectiveness of a program based on artificial
intelligence systems in teaching social studies in developing some productive thinking
skills and the attitude towards self-learning among middle school students. Faculty of
Education - Mansoura University.
Abdel-Gawad, Syed Noah Syed. (2019). Designing a program based on artificial intelligence to
develop programming skills for third-grade students from the second stage of basic
education. Faculty of Education, Fayoum University.
Abu Shamala, Rasha Abdel Majid Suleiman, (2013), The Effectiveness of an Artificial
Intelligence-based Program for Developing Deductive Thinking and Academic
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Achievement in Information Technology for Eleventh Grade Female Students in Gaza,
Unpublished Master’s Thesis, College of Education, Al-Azhar University, Gaza. for
Egyptian universities.
Al-Ali, Reem Abdel-Aziz. (2007). Evaluating forensic science teachers at the intermediate stage
in light of the proposed standards for the quality of teaching performance. (An unpublished
master’s Thesis, College of Education, King Saud University, Riyadh).
Albashar, Mona bint Abdullah bin Mohammed. (2020). Requirements for employing artificial
intelligence applications in teaching Saudi university students from the point of view of
experts. Journal of the College of Education, 20 (2), 27-92
Al-Dakhil, Azzam bin Muhammad. (2016). With the teacher: Glimpses of the importance of the
role of the teacher in the educational process and through Thales survey in a number of
the most important countries in the world in education. (2nd Edition). Beirut: Arab House
for Science Publishers.
Aljari, Soraya. (2011). The role of secondary school teachers' cognitive beliefs in their teaching
performance. (An unpublished doctoral dissertation, College of Education, King Saud
University, Riyadh).
Al-Khubari, Sabriya Muhammad Othman. (2019). The degree to which secondary school teachers
in Al-Kharj Governorate possess the skills to employ artificial intelligence applications in
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دور المرأة في الحياة السياسية في األردن خالل الفترة ()2020-2000
)The role of women in political life in Jordan during the period (2010-2020
إعداد الباحثة /نجود خالد الحسامي
ماجستير علوم سياسية ،كلية األمير حسين بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولية ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية
Email: njoodalhussami@hotmail.com

َّ
ملخص
هدفت هذه الدِّراسة إلى التَّعرُّف على دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ ( .)2020-2010وتمثَّلت عيِّنة الدِّراسة التي ت َّم
عشوائي من ( )400سيِّدة أُردنيَّة م َّمن مارسن الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة ( ،)2020-2010واعتمدت
اختيارها بشكل
ٍّ
الوصفي التَّ
حليلي الك ِّم ِّي .حيث تم استخراج دالالت الصِّ دق والثَّبات لألداة ،ثم إدخال بيانات الدِّراسة إلى
الدِّراسة على المنهج
ِّ
ِّ
اإلحصائي ) ،(SPSSوالنِّسب المئويَّة والمتوسِّط الحسابي والوسيط ومعامل ارتباط بيرسون ،واختبار معامل كرونباخ
البرنامج
ِّ
ألفا ) (Cronbach Alphaواختبار تحليل التَّبايُن الثُّنائي ).(Two-Way Anova
ي ألداء عيِّنة الدِّراسة قد بلغ ما نسبته (َّ ،)%78.99
وأظهرت نتائج الدِّراسة َّ
وأن مستوى ال َّدالالت ألداء عيِّنة
أن المتوسِّط الحساب َّ
الدِّراسة بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحاديِّ للمتغيِّرات (العمر ،المستوى التَّ
عليمي ،المهنة  /الوظيفة ،مكان االقامة) قد
ِّ
بلغت على النَّحو التَّالي :حاز مستوى ال َّداللة "المستوى التَّ
تراكمي ( ،) % 0.59132ومستوى ال َّداللة "مكان
عليمي" على مع َّدل
ُّ
ٍّ
تراكمي ( ،)%0.30076بينما مستوى ال َّداللة
تراكمي ( ،)%0.58392ومستوى ال َّداللة "العمر" على مع َّدل
ااالقامة" على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
تراكمي (.)%0.21952
"المهنة /الوظيفة" على مع َّدل
ٍّ
وأوصت الدِّراسة بضرورة تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السِّياسيَّة ،من خالل خلق وعي في مجتمع يزيد االهتمام بدور المرأة
في الحياة السِّياسيَّة ،والعمل على خلق بيئات جديدة للتَّنشئة في األسرة والمدرسة ،وال َّسعي لتغيير االنطباع السَّائد تجاه المرأة ،عن
طريق حمالت توعويَّة تقوم بها المنظَّمات النِّسائيَّة المختلفة.
الكلمات المفتاحيَّة :دور المرأة ،الحياة السِّياسيَّة ،المشاركة السياسية ،الثقافة السياسية ،حقوق المرأة ،تمكين المرأة.
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The role of women in political life in Jordan during the period (2010-2020)
By: Njood Khaled Al-Husami
MA in Political Science, Prince Hussein bin Abdullah II College of International Studies,
University of Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan

Abstract
This study aimed to identify the role of women in the political life in Jordan (2010-2020). The study
sample which was randomly selected, consisted of (400) Jordanian women who practiced political
life in Jordan during the period (2010-2020), and the study relied on the quantitative, analytical,
descriptive approach. Where the validity and reliability indices of the tool were extracted, then the
data of the study was entered into the statistical program (SPSS), the percentages, the arithmetic
mean, the median, the Pearson correlation coefficient, the Cronbach Alpha test and the Two-Way
Anova test.
The results of the study showed that the arithmetic mean of the performance of the study sample
amounted to (78.99%), and the level of indices for the performance of the study sample after using
the unilabiate analysis of variance test for the variables (age, educational level, profession / job, place
of residence) were as follows: The significance level “educational level” scored a cumulative rate
(0.59132%), the significance level “place of residence” had a cumulative rate (0.58392%), and the
significance level “age” had a cumulative rate (0.30076%), while the significance level “professional
/ job On a cumulative average (0.21952%).
The study recommended the necessity of activating women’s participation in political life, by
creating awareness in a society that increases interest in the role of women in political life, and
working to create new environments for upbringing in the family and school, and seeking to change
the prevailing impression towards women, through awareness campaigns carried out by various
women’s organizations.

Keywords: The role of women, Political life, Political participation, Political culture, Women`s
rights, Women`s empowerment.
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 .0المقدِّمة:
ِّياسي؛ لما تقدِّمه لها المراكز المعنيَّة بشؤون المرأة
تمثِّل المرأة العربيَّة نصف ال َّشعب في مجتمعنا ،وهي تعيش حالة من النُّضج الس ِّ
ِّياسي ،وتعزيز مشاركتها في الحياة السِّياسيَّة ،لذلك
من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبيَّة مكثَّفة تهدف للنُّهوض بواقع المرأة الس ِّ
فقد كرَّست هذه المراكز المتخصَّصة بقضايا المرأة جهدها للنُّهوض بواقع المرأة ،وعدم تركها ضحيَّة لعادات ومورثات خاطئة
سابقة ،ال تمت للتَّعاليم الدِّينيَّة بصلة ،أو االعتماد على األحكام وفق أسس شرعيَّة سليمة ،لكنَّها تتَّفق فقط مع أهواء البعض
ومعتقداتهم ونظراتهم غير الصَّحيحة للمرأةَّ ،
االجتماعي أليِّ مجتمع ،فوضع المرأة بمجال البحث يش ِّكل عنوانًا
وإن دراسة الوضع
ِّ
حول تتأسَّس على معيار الخروج من
حوالت االجتماعيَّة المتسارعة التي يعرفها المجتمع
الغربي ،فمظاهر التَّ ُّ
لمرحلة جديدة من التَّ ُّ
ُّ
هيمنة التَّقاليد واألعراف ،إلى مجتمع مفتوح ،بحيث تصبح الجمعيَّة بال ِّنسبة لبعض النِّساء ،والتَّحرُّ ر من السُّلطة القديمة والمتوارثة
قافي ،حيث َّ
إن تناول قضيَّة المرأة األُردنيَّة خالل الفترة ال َّزمنيَّة التي مرَّت
التي تجعل من المرأة أداة إلعادة اإلنتاج
البيولوجي والثَّ ِّ
ِّ
الحالي ،وهي تعاني من حاالت عدم االكتراث والقصور ،فبعض الكتابات التي تناولت
بها منذ بداية مطالبتها بحقوقها إلى وقتنا
ِّ
تاريخ المرأة األُردنيَّة ،تُع ُّد نادرة ،بالرَّغم من وجود أبحاث بد ًءا من السَّبعينيَّات ،فبعضها تناول وضع المرأة األُردنيَّة بشكل عا ٍّم،
اإليجابي في قضايا المرأةَّ ،إال أنَّها لم تستطع أخذ مطالب
وقد ساهمت الحركات المحلِّيَّة والحركات العالميَّة بإحداث نوع من التَّغيير
ِّ
أكثر في الحياة السِّياسيَّة.
وبنا ًء على ما سبق؛ َّ
فإن مدى أه ِّميَّة إبراز دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن يتبيّن لنا بوضوح؛ لذا جاءت هذه الدِّراسة
للوقوف على دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن خالل الفترة (.)0202-0202
ويتض َّمن هذا البحث خمسة فصول تم تقسيمها الى عدة مباحث ،فالفصل االول تضمن استعراضًا لإلطار النَّظريِّ ذي العالقة
الوثيقة بموضوع الدِّراسة ،والتَّطرُّ ق إلى مفهوم المشاركة السِّياسيَّة ،إضافة الى استعراض أنظمة االنتخاب وتطورها ،كما يتض َّمن
هذا الفصل مراجعة لإلطار النَّظريِّ المتعلِّق بدور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن خالل الفترة الممتدة ما بين – 2010
 ،2020كما يتض َّمن عد ٍد من الدِّراسات السَّابقة العربيَّة واألجنبيَّة ذات الصِّ لة ،وتضمن الفصل الثاني الحياة السياسية للمرأة االردنية
وماهي معيثات مشاركتها السياسية ،وتضمن ايضا مباحث لمشاركة المرأة في السلطات الثالث ومشاركتها في االحزاب السياسية،
وتطرق الفصل الثالث الى الطريقة واالجراءات التي تمن استخدامها في هذا البحث ،وتضمن الفص الرابع الى اهم النتائج التي
خرجت بها هذه الدراسة ،اما الفصل الخامس واالخير فتضمن مناقشن النتائج المتعلقة بهذه الدراسة والخروج بتوصيات.

 .0.0مشكلة الدِّراسة وأسئلتها:
َّ
إن دراسة واقع المرأة من خالل دورها في المشاركة السِّياسيَّة ،ال تقتصر مناقشتها على المستوى المحلِّ ِّي لدى ال ُّدول فحسب ،بل
أصبحت من المحاور األساسيَّة التي تناقَش إقليميًّا ودوليًّا من خالل المؤتمرات والنَّدوات ،وعلى مستويات سياسيَّة أعلى ،حيث
يأتي هذا االهتمام لترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين ،من أجل العمل معًا لتحقيق التَّنمية ال َّشاملة ،حيث ان بعض ال ُمعيقات التي
من الممكن أن تقف دون مشاركة منصفة للمرأة ،إذ يضمن ال ُّدستور األُ
ردني للمرأة حقوقها األساسيَّة ،وال يميِّزها عن الرَّجل،
ُّ
ق التَّر ُّشح والوصول إلى مراكز صناعة القرار ،والمشاركة في التَّنظيمات السِّياسيَّة والنَّقابيَّة والمهنيَّةَّ ،
فيعطيها ح َّ
وأن الحقوق
ال ُّدستوريَّة شيء وترجمتها على ارض الواقع شيء آخر،
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فال َّدعم من الح َّ
ق ال ُّدستوريٌّ ضروريٌّ لقدرة المرأة على المشاركة في الحياة السِّياسيَّة ،وعدم وجوده سيش ِّكل عقبة أمام مشاركتها،
كاف لضمان مشاركة المرأة السِّياسيَّة في األُردنِّ  ،ألنَّه يعتمد على ع َّدة عوامل أخرى اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة،
َّإال أنَّه غير
ٍ
وعلى صعيد آخر يُع ُّد إقبال المرأة األُردنيَّة على التَّر ُّشح للمناصب السِّياسيَّة في األُردنِّ غير مختلف من النَّواحي الك ِّميَّة عن الرَّجل،
َّ
لكن ال َّشيء المختلف هو استقالليَّتها في قرار مشاركتها في التَّر ُّشح واختيار المر َّشح الذي تريده.
ومن هنا تأتي مشكلة الدِّراسة الرَّئيسيَّة ،وهي معرفة ما إذا كانت األسباب االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة هي نفسها التي تعيق
وصول المرأة إلى مواقع إصدار القرار ،حيث أصبحت مؤ ِّش ًرا ثابتًا على تدنِّي مستوى التَّمثيل أحيانًا ،والغياب الك ِّل ِّي أخرى،
ِّياسي للمرأة السِّياسيَّة في األُردنِّ  ،وقياس مدى تغيُّرها أو ثباتها ،ومقارنتها
و ُحدِّدت المشكلة البحثيَّة من خالل الوقوف على ال َّدور الس ِّ
مع الدِّراسات السَّابقة؛ بالرَّغم من الجهود الرَّسميَّة وغير الرَّسميَّة المبذولة لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب السِّياسيَّة ،إذ ما
زالت نتائجها غير ملموسة ،مقارنةً بتلك الجهود ومدى توافقها مع سياسات الحكومة.
ئيسي اآلتي:
سؤال ال َّر
لذا جاءت هذه الدِّراسة لإلجابة عن ال ُّ
ِّ
سياسيَّة في األُردن في الفترة 2020 – 2000؟
ما هو دورالمرأة في الحياة ال ِّ
ويتف َّرع منه األسئلة الفرعيَّة اآلتية:
.0ما هو أثر المستوى التَّ
عليمي على دورالمرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن في الفترة ()0202-0202؟
ِّ
 .0ما هو أثر مكان اإلقامة على دورالمرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن في الفترة ()0202-0202؟

 .2.0أه ِّميَّة الدِّراسة:
تكمن أه ِّميَّة هذه الدِّراسة في محاولة مناقشة قضيَّة ها َّمة من القضايا التي تشغل الرَّأي العا َّم منذ فترة طويلة ،وهي قضية
تمكين المرأة وزيادة فعاليَّة ال َّدور الذي تؤدِّيه في المجتمع ،وال َّدور الذي تلعبه في السِّياسة ،وتحاول هذه الدِّراسة الكشف ع َّما
ِّياسي والمساهمة في تشكيل الرَّأي العا ِّم ،وكذلك
يمكن أن تلعبه المرأة في مدخالت السِّياسة وعناصرها ،وفي صنع القرار الس ِّ
اإللمام بكافَّة العقبات التي تواجه المرأة نحو ممارسة دور أفضل.
وستساعد نتائج هذه الدِّراسة في توجيه صانعي القرار في األُردنِّ إلى تسليط الضَّوء على الحياة السِّياسيَّة للمرأة األُردنيَّة ،حيث
َّ
إن مشاركتها ترتبط من خالل حرِّ يَّة المواطن وحقوقه في المجتمع ،ومدى مشاركة المواطن في عمليَّة صنع القرار ،وتأتي أه ِّميَّة
َّ
مساهمتهن في إلقاء الضَّوء على دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ  ،وما يمكن أن تنجزه في كافَّة
الدِّراسة أيضًا من
الميادين والقطاعات بشكل فعَّال ،وما يتوافق مع القيادة األُردنيَّة والمؤسَّسات الرَّسميَّة؛ ليكون لها دور فعَّال لبناء المجتمع
والمساهمة في تطويره واالرتقاء به.

 .1.0فرضيَّات الدِّراسة:
الفرضيَّة ال َّرئيسيَّة:
ت َّم صياغة فرضية الدِّراسة سعيًا نحو االقتراب بشكل ممنهج من مشكلتها ،والتي جاءت على النَّحو االّتي:
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سياسيَّة في األُردن في الفترة .2020 – 2000
ال يوجد دور ملحوظ وبارزللمرأة في الحياة ال ِّ
ويتفرَّع من الفرضيَّة الرَّئيسيَّة فرضيَّتان فرعيَّتان ،هما:
الفرضيَّة الفرعيَّة األولى:
ال يوجد أثر للمستوى التَّ
عليمي على دورالمرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن في الفترة (.)0202-0202
ِّ
الفرضيَّة الفرعيَّة الثَّانية:
ال يوجد أثر لمكان اإلقامة على دورالمرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ في الفترة (.)0202-0202

 .1.0مصطلحات الدِّراسة وتعريفاتها اإلجرائيَّة:
ألغراض الدِّراسة؛ ت َّم تعريف المصطلحات الواردة فيها كاآلتي:
ياسي:
س
دور المرأة ال ِّ
ُّ
االنتخابي من أه ِّم أنواع المشاركة ،والذي يشتمل على التَّصويت
ِّياسي ،حيث يُعتبر السُّلوك
ُّ
مدى مشاركة المرأة في السُّلوك الس ِّ
والتَّر ُّشح والمشاركة في الحمالت االنتخابيَّة للمر َّشحين ،وغيرها من أشكال المشاركة السِّياسيَّة التي قد تشترك فيها المرأة بشكل
مباشر (الفرفار.)0200 ،
وتعرِّ فه الباحثه إجرائيًّا على أنَّه "المشاركة السِّياسيَّة للمرأة هي إشراك المرأة في األنشطة السِّياسيَّة بمختلف أشكالها ،وذلك ضمن
الحقوق التي ت َّم النَّصُّ عليها في ال ُّدستور والقانون ،وتؤهِّلها هذه الحقوق لالشتراك في العمليَّة السِّياسيَّة ،إذ تسعى المرأة السِّياسيَّة
من خاللها إلى التَّأثير على السُّلطة لحصولها على بعض المكاسب السِّياسيَّة".
ياسي:
س
التَّمكين ال ِّ
ُّ
عمليَّة إزالة كافَّة العمليَّات وال ُّسُّلوكيَّات النَّمطيَّة واالتِّجاهات داخل المجتمع والمؤ َُّّسُّسُُّّات التي تهمل الفئات المه َّمشُُّّة من النِّس ُّاء،
وتحاول وضعهن في مراتب دنيا (فريدة.)0222 ،
وتعرِّ فه الباحثة إجرائيًّا على أنَّه "عمليَّة تتطلب تبنِّي سُّياسُّات وإجراءات مؤ َُّّس ساتيَّة وقانونيَّة تهدف إلى التَّغلُّب على كافَّة أشكال
عدم المساواة ،وضمان الفرص المتكافئة ألفراد المجتمع في استخدام موارده ،وخصوصًا في المشاركة السِّياسيَّة".

 .5.0حدود الدِّراسة ومحدِّداتها:
 .0الحدود البشريَّة والمكانيَّة :اقتصرت هذه الدِّراسة على المرأة السِّياسيَّة في مختلف القطاعات السِّياسيَّة والوزارات والسُّلطات
الثَّالث واألحزاب السِّياسيَّة والبلديَّات في ع َّمان /المملكة األُردنيَّة الهاشميَّة.
.2الحدود ال َّزمانيَّة :اقتصرت هذه الدِّراسة على الفترة ال َّزمنيَّة لمشاركة المرأة األُردنيَّة في السِّياسة ،والممت َّدة من عام 0202م
وحتى عام 0202م.
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.1الحدود الموضوعيَّة :تح َّددت نتائج هذه الدِّراسة في ضوء األداة المستخدَم في جمع البيانات وصدقها وثباتها ،وفي استجابات
أفراد الدِّراسة على فقرات أداة الدِّراسة ،وبالتَّالي َّ
فإن تعميم النَّتائج يعتمد على طبيعة أدوات الدِّراسة وخصائصها من صدق النَّتائج
وثباتها ،والذي يعتمد على طبيعة أدوات الدِّراسة وخصائصها من صدق وثبات.

 .2اإلطار النظري:
يتض َّمن هذا الفصل استعراضًا لإلطار النَّظريِّ ذي العالقة الوثيقة بموضوع الدِّراسة ،ويشمل ذلك :التَّطرُّ ق إلى مفهوم
المشاركة السِّياسيَّة ،والتَّأصيل النَّظريِّ ذي االرتباط بالمشاركة السِّياسيَّة ،كما يتض َّمن هذا الفصل مراجعة لإلطار النَّظريِّ لدور
المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردن خالل الفترة الممتدة ما بين .2020 – 2010
وتطورها:
سياسيَّة
المبحث األ َّول :المشاركة ال ِّ
ُّ
ِّياسي ،بالرَّغم من االهتمام البالغ
المشاركة السِّياسيَّة نشاط
ٌّ
سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النِّظام الس ِّ
بقضيَّة المشاركة السِّياسيَّة من قبل علماء االجتماع والسِّياسةَّ ،إال َّ
أن هناك اتِّفاقًا فيما بينهم بصدد تعريف المشاركة ال ِّسياسيَّة،
الحكومي ،سوا ًء أكان هذا النَّشاط
فيعرِّ فها هنتجتون بأنَّها" :األنشطة التي يقوم بها المواطنون؛ بهدف التَّأثير في عمليَّة صنع القرار
ِّ
قانوني ،فعَّاالً أم غير فعَّال" .كما عرَّفها فيربا بأنَّها "النَّشاطات القانونيَّة ال َّ
صادرة
فرديًّا أم اجتماعيًّا ،سلميًا أم عنيفًا ،قانونيًّا أم غير
ٍّ
من قبل المواطنين ،والتي تهدف إلى التَّأثير على اختيار األشخاص في الحكومة أو اإلجراءات واألعمال التي تتَّخذها الحكومة".
في حين عرَّفها كلوسكي بأنَّها" :األنشطة اإلداريَّة التي عن طريقها يساهم أعضاء المجتمع في اختيار الح َّكام ،وتكوين السِّياسة
العموميَّة بشكل مباشر أو غير مباشر" (الخوالدة.)0202،
سياسيَّة للمرأة العربيَّة ببُعدين أساسيَّين:
وترتبط المشاركة ال ِّ
ِّياسي واألبعاد االجتماعيَّة والثَّقافيَّة ،وربَّما
البعد األوَّل :يتعلَّق باإلطار
القانوني وال ُّدستوريِّ  ،والبعد الثَّاني :يتعلَّق بالمناخ الس ِّ
ِّ
أن هنالك فجوةً بين دساتير تقرُّ الح َّ
يسبق البعد األوَّل البعد الثَّان َي في أحوال كثيرة ،بمعنى َّ
ق وقوانين في أغلبها ال تميِّز بين التَّطبيق
وممارستها الفعليَّة ،حيث تؤ ِّكد أغلب دساتير ال ُّدول العربيَّة على مبدأ العدل والمساواة ،وينص أغلبها على الحقوق السِّياسيَّة للمرأة،
حول
وتحليل دور المرأة بمجال البحث ،ومن خالل البحث في طبيعة المشاركة السِّياسيَّة النِّسائية وفعاليَّتها ،ودراسة مسارات التَّ ُّ
من الفعل الجمعويِّ والتَّ
االنتخابي (الفرفار.)0200،
ِّياسي في بعده
ِّ
عاوني إلى الفعل الس ِّ
ِّ
وترتبط المشاركة بالحقوق السِّياسيَّة ،وح ِّ
ق ال َّشعب في تحديد مركزه السِّياسي ،حيث توجد في جميع األنظمة السِّياسيَّة المختلفة،
َّإال أنَّها أكثر وضوحًا وشفافيَّة في ظلِّ األنظمة الدِّيمقراطيَّة التي تسمح بمشاركة هادفة وواسعة من المواطنين ،فاهت َّمت ال ُّدول
المتقدِّمة في المشاركة السِّياسيَّة ،حيث وضعت أسسًا لتنظيمها مثل البرلمانات ،وقامت بتوفير مناخ مناسب للصَّحافة وحماية
المدني ،وانتقلت اهتمامات هذه ال ُّدول إلى دول العالم الثَّالث ،لتحاول
الحرِّ يَّات ال َّشخصيَّة ،والسَّماح لهم بتشكيل منظَّمات المجتمع
ِّ
مجاراة ال ُّدول المتقدِّمة بعد إدخال مفهوم الدِّيمقراطيَّة إلى أنظمتها السِّياسيَّة (فتحي.)0202 ،
سياسيَّة هي:
أه ُّم خصائص المشاركة ال ِّ
العمل على إفساح المجال أمام اإلرادات ال َّشعبيَّة التي تأتي من خالل عمليَّة المشاركة السِّياسيَّة ،والمصلحة العا َّمة ،وتجميع
الجماهير حولها ،وهي المصلحة العا َّمة لل َّدولة نفسها ،وكذلك المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليَّة صنع القرار ،ومن
خصائص المشاركة السِّياسيَّة المشاركة في الدِّيمقراطيَّة المركزيَّة التي تعتمد على المشاركة والمساواة،
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والعمل على تنمية االعتماد على َّ
الذات والمسوؤليَّة االجتماعيَّة لدى األفراد ،والعمل أيضًا على صنع مستقبل أفضل لكافَّة أفراد
ديمقراطي .ومن خصائص المشاركة السِّياسيَّة َّ
أن حقوق المواطَنة هي
المجتمع ،فهو يُعتبر الوسيلة الوحيدة من أجل بناء مجتمع
ٍّ
واجب على كلِّ أفراد المجتمع؛ ليشاركوا في العمليَّة السِّياسيَّة داخل ال َّدولة.
سياسيَّة:
أه ُّم دوافع المشاركة ال ِّ
إن من أه ِّم دوافع المشاركة السِّياسيَّة؛ أن يتولَّد لدى الفرد َّ
َّ
أن من الواجب عليه المشاركة في عمليَّة صنع القرار ،وأنَّه عنصر
فعَّال من الممكن أن يغيِّر من مجتمعه وأن يرتق َي به نحو مستقبل أفضل؛ من أجل مصلحة الوطن  ،والعمل على تطوير هذا
المجتمع وتحقيق كافَّة األهداف المشتركة بين أفراده أيضًا ،حيث َّ
إن الثَّقافة السِّياسيَّة تنولَّد داخل المجتمعات من خالل التَّنشئة
اإليجابي ضمن أنساق سياسيَّة
السِّياسيَّة الموجودة فيه ،عن طريق تأهيل أفراده ليصبحوا مواطنين سياسيِّين لهم القدرة على التَّفاعُل
ِّ
معيِّنة ،والعمل على تلقينهم مجموعة من القيم والمعايير السُّلوكيَّة داخل المجتمع طوال حياتهم لتساعدهم على التَّكيُّف مع العمل
ِّياسي ،فيمكن تعريف التَّنشئة السِّياسيَّة على أنَّها" :مجموعة من القيم والمعايير السِّياسيَّة تجاه ال َّدولة" ،وللتَّنشئة االجتماعيَّة
الس ِّ
مجموعة من األدوات التي تشمل ع َّدة محاور في المجتمع ،ومنها:
األسرة:
تُعتَبَر األسرةُ المؤسَّسةَ االجتماعيَّةَ األولى التي يعيش فيها الفرد منذ لحظة طفولته ،والتي لها التَّأثير األقوى عليه في كافة مراحل
حياته ،فهي النُّواة االجتماعيَّة األولى التي ينشأ من خاللها ال ِّ
الخارجي ،فيسعى أفراد األُسرة إلى نقل
طفل ،حيث يبدأ اتِّصاله بالعالم
ِّ
قافي والتَّ
واالجتماعي ،وتلعب
عليمي
ِّ
ِّ
ثقافاتهم التي تلقَّوها من أهليهم إلى أبنائهم منذ طفولتهم ،وتأتي خبرات األهل من مستواهم الثَّ ِّ
البيئة المحيطة لألهل دو ًرا بار ًزا في التَّنشئة السِّياسيَّة ،حيث تقوم األُسرة بغرس كافَّة القيم والمعايير االجتماعيَّة والسِّياسيَّة ،فهي
مصوت أو مر َّشح أو حتَّى مهت ٍّم
تقوم بال َّدور األوَّل واألكبر لتأهيل الفرد ،وتعمل على دمجه في الحياة السِّياسيَّة بكافَّة أشكالها من
ِّ
فقط باالمور السِّياسيَّة ،في حين نرى بعض أفراد المجتمع ليس لديهم أيَّة اهتمامات باألُمور السِّياسيَّة ،ويعود ذلك إلى القيم والعادات
القديمة التي قد تدفعهم إلى عدم االهتمام باألُمور السِّياسيَّة باعتبارها من خارج اهتماماتهم (المشاقبة.)0202 ،
سسات التَّعليميَّة (المدرسة والجامعة):
المؤ َّ
تُع ُّد المدرسة من المصادر المه َّمة للتَّنشئة السِّياسيَّة؛ فهي مؤ َّسسة رسميَّة تربويَّة إلزاميَّة ،ويتل َّخص دور المدرسة في عمليَّة
التَّنشئة السِّياسيَّة من خالل تدريس مناهج التَّربية الوطنيَّة وبعض العلوم كالعلوم العسكريَّة والتَّاريخ ،حيث َّ
إن الفكرة األساسيَّة من
تدريس هذه الموا ِّد هي ترسيخ أبعاد االنتماء واالعتزاز بالوطن ،والعمل على تأهيل دور الطَّلبة للقيام بكافَّة أدوارهم كمواطنين
ومشاركين في عمليَّة التَّنمية ال َّشاملة،وما لها من تعميق ال ُّشعور باالنتماء للمجتمع والعمل على بناء ال َّشخصيَّة السِّياسيَّة للفرد
ليتفاعل مع محيطه بشكل متناسب ،وتعزيز القيم اإليجابيَّة واألفكار السِّياسيَّة (تركس.)0222 ،
ُّ
الطالبيَّة وعقد النَّدوات
الجامعي أدواره في عمليَّات التَّنشئة السِّياسيَّة من خالل األنشطة
في حين يمارس التَّعليم
ُّ
والمؤتمرات،وتنعكس التَّنشئة السِّياسيَّة على سلوكيَّات طلبة الجامعات من ناحية إيجابيَّة أو سلبيَّة ،حيث تتمتع الجامعات بما يتمتع
به الطلبة من روح اندفاعيَّة حماسيَّة ،فتلجأ األحزاب السِّياسيَّة إلى استقطابهم إلى صفوفهم واستعمالهم كأدوات للتَّأثير على منافسيهم
ِّياسي ،فيوجد في الجامعات مناهج تدريسيَّة متخصِّ صة في التَّربية الوطنيَّة والدِّيمقراطيَّة والعلوم العسكريَّة
أو على النِّظام الس ِّ
ِّياسي لل َّدولة وحقوق اإلنسان وغيرها من الموا ِّد التي تساهم في بناء القيم والمعتقدات لدى الطَّلبة (المشاقبة ،وشقير،
والنِّظام الس ِّ
.)0202
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سسات الدِّينيَّة:
المؤ َّ
يُقصد بالمؤسَّسات الدِّينيَّة دُور العبادة بمختلف أنواعها من مساجد وكنائس ،وما يرتبط بها من مؤسَّسات أو أشخاص يو ِّ
ظفون الدِّين
لتلقين بعض األفكار ألفراد المجتمع ،وتختلف أدوار المؤسَّسات الدِّينيَّة باختالف موقفها من السُّلطة السِّياسيَّة ،فالمؤسَّسات الدِّينيَّة
ِّياسي ،بينما تدعو المؤسَّسات الدِّينيَّة غير
الرَّسميَّة تدعو أفراد المجتمع إلى ترسيخ مفهوم الثَّقافة السِّياسيَّة التي يتبنَّاها النِّظام الس ُّ
ِّياسي ،وان الدِّين يما َرس داخل
الرَّسميَّة إلى خلق قيم جديدة قد تتناقض مع قيم المؤسَّسة الرَّسميَّة ،م َّما يش ِّكل تهديدًا لبقاء النِّظام الس ِّ
العائلة منذ ُّ
الطفولة ،ومن خالل المدرسة وال ُّدروس الدِّينيَّة ،وفي وسائل اإلعالم من خالل البرامج الدِّينيَّة التي تبثُّها.
سياسيَّة:
األحزاب ال ِّ
إن الحقوق السِّياسيَّة هي الحقوق التي تَعتبر َّ
َّ
أن الفرد عض او في جماعة سياسيَّة معيِّنة ،تتيح له المساهمة في تكوين اإلرادة
الجماعيَّة ،وتُعتبر من الحقوق التي يتمتَّع بها كافَّة أفراد ال َّد ولة ،وال يمكن حرمان الفرد أو استثناؤه منها ،وله حق استعمال هذه
ق تولِّي الوظائف العا َّمة ،وح َّ
ق االنتخاب وأيضًا ح َّ
ق التَّر ُّشح وح َّ
الحقوق أو عدم استعمالها ،وتشمل هذه الحقوق :ح َّ
ق تكوين
األحزاب السِّياسيَّة وح َّ
ِّياسي عددًا من المنتسبين ،ويسعى للوصول
ق مخاطبة السُّلطات العا َّمة واالجتماع؛ حيث يض ُّم الحزب الس ُّ
ِّياسي على مجموعة من البرامج العا َّمة للسِّياسات ،وكذلك إمكانيَّة االنتشار على كافَّة
إلى السُّلطة السِّياسيَّة ،ويعتمد الحزب الس ُّ
شعبي له ،حيث يتمثَّل ال َّدور األساس ُّي للحزب السِّياسي في عمليَّة التَّنشئة السِّياسيَّة ،بأنَّه يقوم
المستويات ،والعمل على بناء تأييد
ٍّ
على أيدولوجيَّة تسعى لنشر أفكارها من خالل عقد المؤتمرات والنَّدوات ،والعمل على جلب المزيد من المؤيِّدين للحزب أو
ِّياسي ألفراد المجتمع بشكل عا ٍّم ،والعمل على تثقيفهم
المتعاضدين معه ،إذ تسهم األحزاب السِّياسيَّة في رفع مستوى الوعي الس ِّ
ِّياسي وقيادته ،بمعنى حشد التَّأييد والمساندة
سياسيًّا والعمل على تبعيَّتهم السِّياسيَّة للحزب ،والتي تشمل حشد المساندة للنِّظام الس ِّ
ياسي القائم (المشاط.)0990 ،
للنِّظام ال ِّس ِّ
سياسيَّة:
مجاالت المشاركة ال ِّ
متنوعة ،تتفاوت هذه األساليب من حيث فعاليَّتها وأه ِّميَّتها،
ال يوجد أُسلوب واحد للمشاركة السِّياسيَّة ،بل هناك ع َّدة وسائل وأساليب ِّ
سياسي
كما أنَّها قد تختلف من حيث متطلَّباتها والتزاماتها ،فتتنوع داخل المجتمع الواحد وتختلف من مجتمع آلخر ،ومن نظام
ٍّ
معيَّن إلى نظام سياسي آخر ،وذلك تبعًا للغاية واألهداف التي يسعى إليها الفرد من خالل مشاركته السِّياسيَّة ،وفيما يلي مجاالت
المشاركة السِّياسيَّة (هاشم:)0222 ،
َّعبي:
المشاركة عن طريق االستفتاء الش ِّ
تلجأ األنظمة الدِّيمقراطيَّة التي يجب أن تنال الموافقة ال َّشعبيَّة المسبقة لهذا النَّوع؛ لتطبيق أيِّ قانون أو اتِّخاذ أيِّ إجراء في المجتمع،
عبي لقانون ما أو إجراء مح َّدد ،وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع (موهوب،
وذلك للعمل على كسب نوع من التَّأييد ال َّش ِّ
.)0220
َّعبي:
المشاركة عن طريق االعتراض الش ِّ
يُعتبر هذا النَّوع من أنواع المشاركة السِّياسيَّة ،إذ يمنح أفراد المجتمع حقَّهم باالعتراض على القوانين التي تصدر عن البرلمان،
ق يكون مح َّددًا دستوريًّا في حاالت معيِّنة ،بمعنى َّ
أن هذا الح َّ
َّإال َّ
أن االعتراض على أيِّ قانون صادر عن مجلس البرلمان خالل
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فترة زمنيَّة مح َّددةَّ ،إال َّ
ِّياسي لدى أفراد
أن هذا النَّوع ال يتناسب مع المجتمعات العربيَّة ،لع َّدة أسباب أه ُّمها ضعف الوعي الس ِّ
المجتمع (الشولي.)0200 ،
َّعبي:
المشاركة عن طريق االقتراح الش ِّ
هذا النَّوع يعطي ألفراد ال َّشعب حقَّهم بالمشاركة باقتراح مشروع قانون ،أو العمل على تقديم المشورة في مادة أو قانون ما ،إذ
تمنح بعض ال َّدساتير ح َّ
ق اقتراح مشروع معيَّن لألفراد ،يرون أنَّه يصلح لمالءمته ليكون قانونًا ،وفقًا للجهات ال ُّدستوريَّة (المنوفي،
.)0992
ضغط:
المشاركة بال ُّلجوء إلى وسائل ال َّ
المدني وعمل المظاهرات ،بمعنى اللُّجوء إلى العنف ض َّد مؤسَّسات ال َّدولة ،حيث يُمنَح
تكون هذه المشاركة عن طريق العصيان
ِّ
الفرد حقَّه باإلضراب أو إقامة المظاهرات ألهداف سياسيَّة ،ويت ُّم استخدامها عادة عندما يت ُّم إغالق القنوات ال َّشرعيَّة للمشاركة
سياسي معيَّن ،ويعمل على تغييره عبر
السِّياسيَّة ،حيث يُعتَبر هذا النَّوع من أخطر أنواع المشاركة ،إذ يمثِّل رفضًا شعبيًّا لنظام
ٍّ
المدني أن تتالقى ذلك لذات
المطالبات ال َّشعبيَّة ،مما يتطلَّب بالمقابل من بعض األحزاب السِّياسيَّة والمنظَّمات الفاعلة في المجتمع
ِّ
ِّياسي قد وصل إلى منحدر حاسم في المجتمع (الحوات.)0200 ،
األهداف ،إذ يكون النِّظام الس ُّ
المدني:
المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع
ِّ
تتكوَّن مثل هذه المشاركات عند إغالق القنوات الرَّسميَّة أمام المواطنين ،حيث يلجأ بعض أفراد المجتمع لتشكيل جماعات ضغط
لتقوم بعمليَّات الضَّغط على صانعي القرار في ال َّدولة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم ،وذلك من خالل اتِّخاذ قرارات تتوافق وتتماشى
مع مصالحهم ،أو العمل على التَّراجع عن قرارات تخالف مصالحهم ،حيث تتمثَّل المشاركة السِّياسيَّة لبعض المنظمات كالجمعيَّات
النَّسويَّة واالتِّحادات ُّ
الط َّالبيَّة والنَّقابات والجمعيَّات الدِّينيَّة والمهنيَّة والجمعيَّات الثَّقافيَّةَّ ،إال َّ
أن هذا النَّوع من المشاركات ال يعبِّر
َّإال عن فئة أو شريحة معيِّنة من المجتمع ،وتكون واسعة النُّفوذ سياسيًّا واقتصاديًّا؛ للعمل على تحقيق مصالحها (عاشور.)0222 ،
سياسيَّة:
المشاركة عن طريق األحزاب ال ِّ
تُع ُّد من أه ِّم وسائل المشاركة السِّياسيَّة ،والتي تُفضي طابعًا ديمقراطيًّا على األنظمة السِّياسيَّة الدِّيمقراطيَّة التي تؤمن بالتَّع ُّدديَّة،
حيث تُعتَبر من المحرِّ كات األساسيَّة للعمليَّة االنتخابيَّة ،ويت ُّم من خاللها تحفيز المواطنين على المشاركة السِّياسيَّة (عاشور،
.)0222
فالمشاركة السِّياسيَّة في العمليَّات السِّياسيَّة ،سوا ًء أكانت بالتَّر ُّشح لالنتخابات أم باالنتخاب ككلٍّ  ،أو بالحمالت االنتخابيَّة ،تُع ُّد من
أبرز أشكال المشاركة السِّياسيَّة في األُ ّ
ردن ،حيث يستطيع أيُّ مواطن في المجتمع المشاركة السِّياسيَّة عن طريق هذه المجاالت
المتعدِّدة (شتيوي.)0220 ،
نظام الكوتا ال ِّنسائيَّة:
انتخابي ياخصَّص في قانون االنتخابات العا َّمة من أجل ضمان حقوق األقلِّيَّات للوصول إلى السُّلطة السِّياسيَّة ،وهو نوع
هو نظام
ٌّ
من التَّ ُّ
اإليجابي للتَّعجيل بالمساواة والتَّقليل من التَّمييز بين فئات المجتمع المختلفة ،وخصوصًا التَّمييز بين الرَّجل والمرأة،
دخل
ِّ
ِّياسي بين الجنسين في المؤسَّسات السِّياسيَّة،
حيث جاء نظام الكوتا ليعمل على خلق نوع من التَّوازن الس ِّ
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كما يغيِّر من نظرة المجتمع إلى المرأة ودورها ال ُّذكوريِّ  ،ويساهم في رفع مكانة المرأة ومشاركتها في العمليَّة السِّياسيَّة كح ٍّ
ق من
حقوقها ،على أن يكون لها تمثيل في البرلمان والمحاكم والحكومات (الشرعة ،وغوانمة.)0200 ،
إيجابي بشكل مؤقَّت للمرأة ،وتعزيز مشاركتها السِّياسيَّة عن طريق تخصيص مقاعد للنِّساء في
ويُقصد بالكوتا النِّسائيَّة :تمييز
ٌّ
مجالس البرلمانات ،حيث يُعطي هذا الح ُّ
ق نسبة تمثيل بنسبة تتراوح بين  22و  %02كح ٍّد أدنى من أجل توفير مساعدة مؤسسيَّة
ِّياسي حتَّى تُثبت قدرتها ووصولها إلى مناصب صنع القرار ،فهذا
للنِّساء ،ويستهدف هذا النِّظام العمل على تهيئة المرأة للعمل الس ِّ
النِّظام يعمل على مواجهة تهميش المرأة في مواقع صنع القرار والعمل على توزيع األدوار لكلٍّ من الرَّجل والمرأة بشكل متوازن
ومتسا ٍو ،وسنِّ القوانين والتَّشريعات المختلفة فيما بينهما (أبو غزالة.)0222 ،
رأي الفقه حول تبنِّي نظام الكوتا النِّسائيَّة:
عند الحديث عن نظام الكوتا النِّسائيَّة ،ال ب َّد من استعراض اختالف آراء الفقهاء بذلك ،في الواقع َّ
اإليجابي الخاصَّة
فإن فكرة التَّمييز
ِّ
بالمرأة ،من النِّقاط التي تَنا َز َع القول حولها ،وإنَّها ذات اتِّجاهين ،فانقسم الفقه إلى نظام الحصص النِّسائيَّة للمجالس البرلمانية لتأييد
وتطبيق هذا النِّظام ،أ َّما القسم اآلخر فمثَّل اتِّجاه المعارضة لتطبيق هذا النِّظام:
 االتِّجاه المؤيد لتطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة:يرى أصحاب هذا االتِّجاه وأنصاره أن تخصيص عدد من المقاعد في المجالس النِّيابيَّة المنتخَبة ،هو الوسيلة المضمونة لتمثيل
والعملي في عمليَّة المشاركة
الفعلي
حقيقي للمرأة في المجلس ،في ظل وجود معيقات قد تمنع من وصول المرأة ،فالواقع
توازن
ُّ
ُّ
ٍّ
بين الرَّجل والمرأة في العمليَّة االنتخابيَّة ،يبيِّن أن هنالك فجوة بين نسبة التَّمثيل بين المرأة والرَّجل ،كما يرى أنصار تطبيق هذا
النِّظام أن نظام الكوتا النِّسائيَّة قد يحقِّق شموليَّة تمثيل كافَّة شرائح المجتمع؛ ألن البرلمان يمثِّل صوت ال َّشعب،فوجود ال ُمعيقات
التي تحول دون وصول المرأة إلى البرلمان ،يجب التَّغلُّب عليها ،فوجود الوعي بقدرات المرأة بالحياة السِّياسيَّة لن يتغيَّر في دورة
ي للمشاركة السِّياسية
برلمانية واحدة ،بل يجب أن تتاح لها الفرصة في الحصول على مقعدها
البرلماني لتقوم وتثبت وجودها الفعل َّ
ِّ
طورات ال َّدوليَّة التي أخذت بها االتِّفاقيَّات ال َّدوليَّة لرعاية
ِّياسي ،كما أن أساس تطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة يعود إلى التَّ ُّ
في العمل الس ِّ
حقوق اإلنسان وحقوق المرأة ،والعمل على إلغاء كافَّة أشكال التَّمييز ض َّد المرأة المتَّفق عليها في االتِّفاقيَّات ال َّدوليَّة (زهرة،
.)0229
وحسب الرَّأي المؤيِّد لتطبيق هذا النِّظام فإنَّه يضمن للمرأة السِّياسيَّة تمثيالً نيابيًّا في العمليَّة االنتخابيَّة ،والتي قد يطغى عليها
الفعلي في البرلمان ،ويُعتَبَرمن العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى المجلس
أحيانا هيمنة أصحاب رؤوس األموال للتَّمثيل
ِّ
البرلماني متساويًا في النِّسبة مع الرَّجل ،ويساهم
البرلماني فلوال هذا العائق لما كان وصول المرأة السِّياسيَّة وتمثيلها في المجلس
ِّ
ِّ
يابي بشكل خاصٍّ من خالل العمل على خلق كوادر نسائيَّة
نظام الكوتا في تعزيز دور المرأة في المجتمع ككلٍّ  ،وفي المجلس النِّ ِّ
ِّياسي (بيبرس.)0209 ،
مؤهَّلة ومدرَّبة تمتاز بالعمل الس ِّ
 االتِّجاه المعارض لتطبيق نظام الكوتا ال ِّنسائيَّة:يرى أصحاب هذا االتِّجاه -وهو الذي يعارض تطبيق نظام الكوتا-أ َّن وجود أيِّ تمييز بين المرأة والرَّجل يش ِّكل نو ًعا من انتهاك
مبدأ المساواة بين الرَّجل والمرأة ،والذي ن َّ
صت عليه أغلب دساتير دول العالم ،حيث يقرُّ هذا ال ُّدستور أ َّن المواطنين جمي ًعا
متساوون ،واليوجد بينهم أيُّ تمييز بسبب اللُّغة أو ال ِّدين أو الجنس أو العرق،
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كما يرى أنصار هذا االتِّجاه أ َّن تطبيقه سيؤ ِّدي إلى حدوث تناقض في تكافؤ الفرص- ،وفقًا لمبدأ "النِّساء جميعه َّن َّ
لهن نفس الح ِّ
ق
باالعتماد على النَّوع وليس باالعتماد حسب الكفاءة" ،-سيؤ ِّدي إلى فقدان التَّفاعُل بين المرأة والمجتمع الذي تنتمي إليه ،حيث يجب
تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان بنسب معيِّنة ،وليس من خالل انتخابات تتناقض مع مبدأ التَّمثيل الذي تقوم عليه الدِّيمقراطيَّة
(وهبان.)0229 ،
ضا ،وال يترك لالّخرين
ويرى معارضو تطبيق هذا النِّظام أنَّه يش ِّكل مخالفة لمبادئ الدِّيمقراطيَّة ،حيث يفرض مشاركة المرأة فر ً
صا واض ًحا للمرأة ،وأنَّها غير قادرة على مواجهة الرَّجل
مجاالً الختيارها بنا ًء على الكفاءة والقدرة ،فيرونأ َّن في الكوتا انتقا ً
بمفردها ،ومن الحجج التي أخذ بها المعارضون للكوتا؛أنَّه من الممكن أن تندفع قطاعات أخرى للمطالبة بال َّشيء نفسه ،وأ َّن تحقيق
المساواة بين المرأة والرَّجل ال يكمن في تطبيق نظام الكوتا ،بل في تمكين المرأة وحلِّ العوائق والعقبات االجتماعيَّة والثَّقافيَّة
والسِّياسيَّة التي تقف في طريقها ،وعدم وصولها إلى المجالس البرلمانيَّة وتأهيلها سياسيًّا (الكريني.)0229 ،
أ َّوالا :الكوتا اإللزاميَّة:
وهي من أكثر أنواع الكوتا انتشا ًرا وشيو ًعا في ال ُّدول النَّامية ،وذلك من أجل تجاوز ال ُمعيقات التي تح ُّد من وصول المرأة إلى
مناصب صنع القرار في ال َّدولة ،ومن خالل هذا النَّوع من الكوتا يت ُّم تخصيص عدد من المقاعد للنِّساء من مجموع مقاعد المجلس
االنتخابي ،ويُطلق عليها الكوتا
يابي بطرق إلزاميَّة ،إ َّما عن طريق ال ُّدستور ،وتُس َّمى الكوتا ال ُّدستوريَّة ،أو بموجب القانون
ِّ
ال ِّن ِّ
قانوني في حال لم يت َّم تمثيل
يابي غير
التَّشريعيَّة .وتُعتبر من الكوتا اإللزاميَّة بمجرد النَّصِّ عليها وااللتزام بها ،ويصبح المجلس النِّ ُّ
ٍّ
النِّساء العضوات فيه بالنِّسبة التي ت َّم تحديدها بموجب القانون (الشرعة ،كنوش وغوانمة ،يوسف.)0200 ،
 الكوتا التَّشريعية ،وتتألف من نوعين (بيبرس:)0209، -0الكوتا المفتوحة:
وهي إحدى أشكال الكوتا التَّشريعيَّة التي تتيح للمرأة حرِّ يَّة االختيار بين أن تتر َّشح عن مقاعد الكوتا المخ َّ
صصة ،أو أنتتَر ُّشح عن
باقي مقاعد مجلس ال ِّنيابة إلى جانب الرِّ جال ،حيث يوفِّر هذا النَّوع حصولها على مقاعد إضافيَّة في حال فوزها ببعض المقاعد
خارج الكوتا ،وهذا ما ت َّم العمل به في التَّشريع األُ
ردني.
ِّ
-2الكوتا المغلقة:
نيابي خارج المقاعد المخ َّ
صصة لها ضمن الكوتا،
وهي إحدى أشكال الكوتا التَّشريعيَّة ،والتي ال تسمح للمرأة بالتَّر ُّشح عن أيِّ مقعد
ٍّ
م َّما يؤ ِّدي إلى حرمانها من الحصول على مقاعد إضافيَّة تنافس عليها الرَّجل ،ويت ُّم حصر نسب تمثيل المرأة بعدد هذه المقاعد.
ثانياا :الكوتا الحزبيَّة:
ُ
حيث يوجد في هذه ال ُّدول أحزاب قويَّة ،تسيطر على تداول السُّلطة
ويُطبَّق هذا النَّوع من الكوتا في ال ُّدول األكثر تق ُّدما وديمقراطيَّة،
عن طريق االنتخابات ،وبالمقابل يكون هذا النَّوع من الكوتا اختياريًّا ،وتق ِّدمه في العادة األحزاب السِّياسيَّة ،حيث يت ُّم ترشيح نسب
مح َّددة من النِّساء على قوائم الحزب ،وتكون غير ملزمة؛ إذإ َّن مخالفة الكوتا االختياريَّة ال تش ِّكل أيَّة مخالفة .ومن االمثلة النَّاجحة
فريقي في جنوب إفريقيا ،وهناك أشكال مختلفة من هذا النَّوع من
الوطني اإل
في ال ُّدول على نظام الكوتا اإلداريَّة؛ الكونجرس
ِّ
ِّ
الكوتا:
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.0كوتا إلزاميَّة على صعيد القوائم االنتخابيَّة:
ويكون هذا النَّوع من الكوتا عن طريق ُّ
تدخالت ال َّدولة فيه ،وإلزام األحزاب السِّياسيَّة باعتماد نسب معيَّنة من النِّساء صراحة
على األخذ به من ال ُّدستور ،ويفرض المشرِّ ع ترتيب التَّناوب في قوائم االنتخاب.
.2كوتا طوعيَّة في هياكل الحزب:
ويت ُّم تبنِّي مثل هذا النَّوع من قبل األحزاب السِّياسيَّة ،وال ينتج عنه أيَّة عقوبات قانونيَّة ،حيث يقوم الحزب بمحض إرادته بتغير
هيكليَّته ال َّداخليَّة وال َّسماحبإشراك المرأة في استالم المناصب القياديَّة عبر تعديل أنظمته ال َّداخليَّة ،واعتماد ح َّ
صة نسائيَّة معيِّنة في
ِّيمقراطي األلمان ُّي الذي
االشتراكي الد
القيادات العليا ،ومن األمثلة على مثل هذا النَّوع من الكوتا؛ األحزاب في النرويج ،والحزب
ُّ
ُّ
ش َّدد على أن تساوي حصص المر َّشحين الثُّلث من االنتخابات ال َّداخليَّة على األقلِّ من نسبة النِّساء.
ثالثاا :الكوتا التَّحفيزيَّة:
هذا النَّوع من الكوتا يتمثَّل بنظام المحاصصة ،والذي تتَّخذه فرنسا نموذ ًجا باالستناد إلى قانون عام ( ،)0222والمعروف بقانون
الفرنسي نمطًا معيَّنًا في إلزام األحزاب بتطبيق عدالة اختيار مر َّشحيها من بين النِّساء والرِّ جال،
المناصفة الذي بموجبه يتبع المشرع
ُّ
حيث يفرض على الحزب اختيار مر َّشحيه بنا ًء على نسبة  %22من المر َّشحين من كال الجنسين،ويطبِّق أُسلوب االقتراع المتع ِّدد
الالئحة في انتخابات المجالس المحلِّيَّة ،ويت ُّم ترتيب أسماء المر َّشحين على َّ
بواسطة َّ
الالئحة بالتَّنا ُوب بين الجنسين بشكل متسا ٍو،
وبالتَّالي إن لم يلتوم الحزب بذلك ،يت ُّم حرمانه من المشاركة االنتخابيَّة (شيحا.)0222 ،
االعتبارات المساندة لتطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة (الشيب:)2002 ،
 .0من أه ِّم االعتبارات التي يستند إليها تطبيق نظام الكوتا االعتبار األهم ،وهو اعتبار العدالة؛ فيُعتَبر عدد النِّساء في مجتمع ما
قريبًا من نصفه إذا لم يزد عن ذلك في بعض المجتمعات ،حيث يرى أنصار هذا النِّظام أنَّه ليس من العدالة أن يت َّم حرمان نصف
المجتمع من تمثيله في المجالس النِّيابيَّة على كافَّة المستويات.
ِّياسي باالعتبار أنه ينقسم إلى
الوطني ،وتنمية مفهوم العطاء واإلنتاج لدى المرأة،
 .0تعميق مفاهيم االنتماء
ُّ
وتصور النِّظام الس ِّ
ِّ
جماعات ذات مصالح متباينة فيما بينهم ،حيث إ َّن الهيئات النِّيابيَّة لها دور بارز ،هو العمل على إفساح المجال للتَّعبير عن هذه
المصالح والعمل على التَّوفيق بينها.
 .2مصالح النِّساء تختلف عن مصالح الرِّ جال ،فمصلحة النِّساء األه ُّم هي ال َّسعي إلى تحقيق المساواة في العمل والتَّعلُّم وكسب
ُّ
ّ
والطفولة
مصلحتهن في زيادة اإلنفاق على الخدمات االجتماعيَّة ،وللنِّساء مصلحة في زيادة دور مراكز رعاية األُمومة
ال َّدخل ،و
وغيرها من القضايا التي ته ُّم المرأة ومصالحها (وهبي.)0990،

سابقة بموضوع ذات االرتباط الدِّراسة:
 .1األدبيَّات ال َّ
 .0.1الدِّراسات العربيَّة
مفاهيمي تستند إليه الدِّراسة الحاليَّة ،قامت الباحثة بمسح بعض الدِّراسات السَّابقة حول موضوع هذه الدِّراسة،
من أجل تكوين إطار
ٍّ
وت َّم عرضها بالتَّسلسُل من األحدث إلى األقدم ،وذلك على النَّحو اآلتي:
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سياسيَّة للمرأة األُردنيَّة :مشاركة المرأة األُردنيَّة في االنتخابات البلديَّة - 2002
دراسة صالح ( )0209بعنوان "المشاركة ال ِّ
ق االنتخاب وح َّ
صلت هذه الدِّراسة إلى أ َّن قانون البلديَّات َمنَح المرأة األُردنيَّة ح َّ
 :"2001تو َّ
ق التَّر ُّشح لرئاسة المجالس البلديَّة
وعضويَّتها ،ومنحها عد ًدا من المقاعد اإلضافيَّة ،حيث منح قانون البلديَّات رقم ( )00لسنة 0222م المرأة األُردنيَّة ح َّ
ق االنتخاب
وح َّ
ق التَّر ُّشح لرئاسة وعضويَّة المجالس البلديَّة ،ومنحها مقاعد إضافيَّة (بنسبة ال تقلُّ عن  )%02من مجموع عدد أعضاء المجلس
البلديِّ  ،تتنافس عليها المرأة فقط من دون الرَّجل ،مع ال َّسماح لها بالتَّنافس الحرِّ على المقاعد األخرى ،بمعنى أنَّها مر َّشحة ِّ
للزيادة.
سياسيَّة :الثَّابت والمتغيِّر":أظهرت الدِّراسة
دراسة موفق ( ،)0209والتي جاءت بعنوان "مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة ال ِّ
ِّيمقراطي ،بل يجب تكثيف التَّوعية
طور الد
أ َّن مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّياسيَّة تُع ُّد دعامة أساسيَّة من دعائم التَّنمية والتَّ ُّ
ِّ
المتنوعة بصورة خا َّ
صة،ومحاولة تقييم الواقع
السِّياسيَّة للمرأة ،حيث تقع هذه المسوؤليَّة على األحزاب والنَّقابات ووسائل اإلعالم
ِّ
حوالت السِّياسيَّة التي شهدها األُ ُّ
ِّياسي للمرأة األُردنيَّة ورصده ،خا َّ
ردن خالل العقدين الماضيين ضمن التَّوجُّ هات
صة بعد التَّ ُّ
الس ِّ
الحكوميَّة ،وتسليط ال َّ
المدني كاألحزاب
ضوء على مدى مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ،ومشاركتها في مؤ َّسسات المجتمع
ِّ
السِّياسيَّة والنَّقابات ووسائل اإلعالم.
سياسيَّة في ضوء بعض المتغيِّرات
دراسة الرواشدة ( )0202بعنوان "ال ُمعيقات التي تح ُّد من مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة ال ِّ
االجتماعيَّة" :خلصت إلى َّ
أن ال ُمعيقات الثَّقافيَّة واالجتماعيَّة والسِّياسيَّة واالقتصاديَّة واإلعالميَّة والقانونيَّة ،من أه ِّم ال ُمعيقات التي
تح ُّد من مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة العا َّمة،إذ ال توجد فروق بين المتغيِّرات االجتماعيَّة والعوائق التي تحول دون المشاركة
بالنِّسبة للعمر ،وقد خرجت الدِّراسة بتوصيات ع َّدة أه ُّمها :ضرورة العمل على تثقيف أفراد المجتمع لتغيير معتقداتهم حول مشاركة
ِّياسي ،والعمل على تحسين تمكينهم االقتصاديِّ .
المرأة في العمل الس ِّ
سياسيَّة للمرأة األُردنيَّة :الوضع التَّ
شريعي والتَّح ِّديات الهيكلِّيَّة" :حيث تناولت هذه
دراسة دبابنة ( )0200بعنوان "المشاركة ال ِّ
ُّ
ريخي والوثائق
الدِّراسة -بشكل خاصٍّ  -التَّح ِّديات الرَّئيسيَّة التي تعيق تق ُّدم المرأة ،استخدمت هذه الدِّراسة أُسلوب تحليل المحتوى التَّا
ِّ
القانوينة ذات الصِّ لة بموضوع هذه الدِّراسة ،ومناقشة دور قانون االنتخاب المؤقَّت لعام 0202م في تحقيق مفاهيم المواطنة وتكافؤ
الفرص لجميع األُردنيين ال ُّذكور واإلناث ،وتمكين المرأة ومشاركتها في عمليَّات اتِّخاذ القرار.
 .2.1الدِّراسات األجنبيَّة:
ولي  )0209( Inter-Parliamentary unionدراسة بعنوان:
أجرى اتِّحاد البرلمان ال َّد ُّ
" :"Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europeومن أه ِّم النَّتائج التي
فسي وتلقَّين تهديدات بالقتل أو االغتصاب ،ونسبة ٪29.0
خرجت بها هذه الدِّراسة أ َّن نسبة  ٪92.0من النِّساء تع َّرضن للعنف النَّ ِّ
ّ
االجتماعي ،وفيما يتعلَّق باإلبالغ عن هذه الحوادث،
اإلنترنت وشبكات التَّواصل
من النِّساء تعرضن العتداءات جنسيَّة على
ِّ
أن  ٪22.2من البرلمانيَّات و  ٪22.2من البرلمانيَّات َّ
أظهرت الدِّراسة َّ
الالئي تع َّرضن للعنف الجسديِّ  ،أبلغن ال ُّشرطة عن أجهزة
أخرىَّ ،
وأن  ٪22فقط من البرلمانيَّات تع َّرضن للتهديد بالقتل.
كما أجرت منظمة العفو ال َّدوليَّة  )0209( Amnesty internationalدراسة بعنوانWomen’s Experience of ":
 :"Abuse and Harassment on Social Mediaلرصد االنتهاكات واالعتداءات التي تتع َّرض لها النِّساء من خالل
ال َّشبكات االجتماعيَّة .إذ يقع السِّياسيُّون ضحيَّة لتغريدة مسيئة ك َّل  22ثانية،
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حيث يت ُّم إرسال  0.0مليون تغريدة مسيئة إلى النِّساء -ما يقرب من واحدة كل  22ثانية ،-كانت استجابة ال َّشركة لإلساءة أو التَّح ُّرش
غير كافية ،حيث أبلغت ع َّما يقرب من  ٪22من النِّساء في جميع البلدان التي يغ ِّ
طيها استبيان -باستثناء ال َّدنمارك -من مستخدمي
أن استجابة ال َّشركة لإلساءة أو التَّحرُّ ش لم تكن كافيةُ ،وجدت بين النِّساء َّ
َّ
تويترَّ ،
شملهن االستطالع وتع َّرضن لإليذاء أو
الالئي
التَّحرُّ ش عبر اإلنترنت.
كما أجرى ( ،)2019()Azaamدراسة بعنوان:
" The Status of Jordanian Women and Obstacles of their Access to High Political and
 "Administrative Postتهدف إلى تسليط ال َّ
ضوء على أه ِّم ال ُمعيقات التي تواجه تب ُّوؤ المرأة للمواقع السِّياسيَّة وصنع القرار،
وتذليل تلك ال ُمعيقات لتعزيز فرص المرأة في المشاركة السِّياسيَّة واالجتماعيَّة ،وأه ُّم النَّتائج التي تو َّ
صلت إليها هذه الدِّراسة:أ َّن
أفراد العيِّنة إيجابيَّة لصالح مكانة المرأة َّ
الذاتية والسِّياسيَّة والتَّشريعيَّة ،ومن أه ِّم توصيات هذه الدِّراسة :تخصيص صندوق دعم
المالي للمرأة؛ لتمكينها من امتالك مشاريع استثماريَّة صغيرة ،وتوفير برامج اقتصاديَّة لتعزيز المكانة االقتصاديَّة
حكومي لل َّدعم
ٍّ
ِّ
للمرأة.
كما أجرى ( ،(2011( )Bardallدراسة بعنوان:
" :"breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral violenceتهدف هذه الدِّراسة إلى توفير
إطار جديد لجميع أشكال العنف ض َّد المرأة ،حيث وجدت هذه الدِّراسة َّ
أن المرأة تتع َّرض لكافَّة أنواع العنف خالل فترة االنتخابات
والم َّدة التي تسبقها ،سوا ًءأكانت تصويتًا أمتر ُّش ًحا أو عمالً في مراكز االقتراع .أظهرت النَّتائج َّ
أن  ٪00من النِّساء يتع َّرضن
فظي و  ٪02من ال ِّنساء يتع َّرضن لإليذاء الجسديِّ  .أظهرت النَّتائج َّ
أن المر َّشحات للمناصب السِّياسيَّة أكثر عرضة
للتَّحرُّ ش اللَّ ِّ
ِّياسي ض َّد َّ
هن ،بينما تأتي النَّاخبات في المرتبة الثَّانية بنسبة .٪00
بنسبة  ٪09للعنف الس ِّ

 .1الطَّريقة واإلجراءات
يتضُُّّ َّمن هذا الفصُُّّل وصُُّّفًا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق أهداف هذه الدِّراسُُّّة ،والذي فيه وصُُّّف لمجتمع الدِّراسُُّّة
الذي سُحبت منه العيِّنة ،والطَّريقة التي اختيرت بها ،ووصف ألدوات الدِّراسة واإلجراءات التي اتُّبعت للتَّأ ُّكد من صدقها وثباتها،
وكيفيَّة تطبيقها على أفراد العيِّنة ،ووصُُّّف طريقة جمع البيانات ،فضُّ ًُّال عن اإلشُُّّارة إلى األسُُّّاليب اإلحصُُّّائيَّة التي اس ُّتُخدمت،
وذلك على النَّحو اآلتي:

 .0.1منهجيَّة الدِّراسة:
لقد بيَّنت الباحثة في مق ِّدمة الدِّراسة ،والتي ت َّم اإلشارة فيها إلى استخدام المنهجيَّة الوصفيَّة التَّحليليَّة الك ِّميَّة ،وذلك باالعتماد على
دراسة ميدانيَّة مسحيَّة لمالءمتها طبيعة الدِّراسة وتحقيق أهدافها ،وت َّم تطبيق الدِّراسة على عيِّنة من مجتمعها ،والتي ت َّم اختيارها
عشوائي من ( )022سيِّدة أُردنيَّة م َّمن مارسن الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة من (.)0202 – 0202
بشكل
ٍّ
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 .2.1عيِّنة الدِّراسة:
عشوائي من ( )022سيِّدة أُردنيَّة من العاصمة ع َّمان م َّمن
ت َّم تطبيق الدِّراسة على عيِّنة من مجتمعها ،والتي ت َّم اختيارها بشكل
ٍّ
مارسن الحياة السِّياسيَّة في األُردن خالل الفترة من (.)0202-0202

 .1.1أداة الدِّراسة:
ت َّم بناء أداة الدِّراسة بالرُّ جوع إلى األدب النَّظريِّ والدِّراسات السَّابقة ،حيث ت َّم بناء األداة من ( )25فقرة ،جميعها تتعلَّق بأسئلة
الدِّراسة وعنوانها :دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ .0202 – 0202
وتتألف أداة الدِّراسة من البيانات األساسيَّة ألفراد الدِّراسة ،وفقرات أداة الدِّراسة الـ (.)25
صدق أداة الدِّراسة:
ص ِّممت من أجلة بما يحقق أهداف الدِّراسة ،وقد ت َّم
يُقصد بصدق االستبانة ،أن تكون استبانة الدِّراسة قادرة على قياس وتحقيق ما ُ
قياس صدق االستبانة بطريقتين ،وهما كما يلي:
صدق المحتوى (المح ِّكمين):
قامت الباحثة بإعداد استبانة الدِّراسة ،والتي تتعلَّق بدور المرأة في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ ،وذلك من خالل اال ِّ
طالع على
الدِّراسات السَّابقة والمراجع التي تتَّصل بهذا الموضوع،وبعد ذلك ت َّم عرض االستبانة في صورتها األوَّليَّة على بعض االساتذة
األكاديميِّين ومن لهم خبرة وا ِّ
طالع في الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ ؛ لإلسترشاد بآرائهم حول الفقرات التي تضمنَّتها االستبانة ،حيث
ت َّم حذف بعض الفقرات التي الترتبط بموضوع االستبانة ،وت َّم تغيير بعض العبارات بما يناسب موضوع االستبانة ،كما ت َّم تعديل
فقرات أخرى حتَّى ت َّم التَّوصُّ ل إلى الصُّ ورة النِّهائيَّة لالستبانة ،ث َّم ت َّم توزيع االستبانة على عيِّنة الدِّراسة والمتمثِّلة في المرأة في
أنحاء ع َّمان.
فقد ت َّم عرض المقياس الذي يتك َّون من ( )30فقرة في الصُّ ورة األوَّليَّة على ( 02مح ِّكمين) من أعضاء الهيئة التَّدريسيَّة في
تخصُّ صات العالقات ال َّدوليَّة والدِّراسات ال ُّدبلوماسيَّة ،والعلوم السِّياسيَّة ،والقياس والتَّقويم ،وعلم النَّفس التَّربويِّ  ،وعلم االجتماع؛
في الجامعة األُردنيَّة وفي جامعة الحسين بن طالل ،وفي جامعة البلقاء التَّطبيقيَّة ،وجامعة البترا ،وذلك إلبداء آرائهم في صدق
المضمون وانتماء العبارات للمقياس ومدى مالءمتها لقياس ما ُوضعت لقياسه ،ودرجة وضوحها ،ومن ث َّم ت َّم اقتراح التَّعديالت
المناسبة ،وقد ت َّم اعتماد معيار ( )%80لبيان صالحيَّة الفقرة ،وبنا ًء على آراء المح ِّكمين ت َّم تعديل بعض الفقرات من ناحية الصِّ ياغة
لزيادة وضوحها ،وت َّم حذف بعض الفقرات ،بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى ،وت َّم حذف فقرات أخرى لعدم مناسبتها
ألغراض الدِّراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه ،وبالنَّتيجة أصبح المقياس يتألَّف من ( )25فقرة ،واعتبرت الباحثة
وتنوعها ،وبعد إجراء التَّعديالت المطلوبة،
آراء المح ِّكمين وتعديالتهم داللة على صدق محتوى أداة الدِّراسة ومالءمة فقراتها
ُّ
تحقَّق التَّوازن بين مضامين المقياس في فقراتها ،وقد عبر المح ِّكمون عن رغبتهم في التَّفاعُل مع فقراتها ،م َّما يشير للصِّ دق
الظَّاهريِّ لألداة.
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 .1.1إجراءات الدِّراسة:
لتحقيق أهداف الدِّراسة واإلجابة عن أسئلتها؛ قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
 .1اال ِّ
طالع على الدِّراسات السَّابقة المتعلِّقة بموضوع الدِّراسة والمخت َّ
صة ،وقد استفادت الباحثة من بعض الدِّراسات ال َّسابقة،
واستفادت أيضًا من أدوات القياس المطبَّقة في بعض الدِّراسات السَّابقة.
.2تحكيم أداة الدِّراسة من قبل مجموعة من المح ِّكمين المختصِّ ين ،وإجراء التَّعديالت المقترحة في ضوء مالحظاتهم.
 .3اختيار عيِّنة الدِّراسة وتطبيق أداتها على أفرادها.
.4جمع بيانات الدِّراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSوإدخالها عليه وتحليلها إحصائيًّا ،وتفسير النَّتائج ووضع
التَّوصيات.

 .5.1متغيِّرات الدِّراسة:
تشتمل الدِّراسة على المتغيِّرات التَّالية:
المتغيِّر المستقلُّ  :دور المرأة.
المتغيِّر التَّابع :الحياة السِّياسيَّة.

 .4.1المعالجة اإلحصائيَّة:
اإلحصائي)(SPSS؛ استخدمت
لإلجابة عن أسئلة الدِّراسة ،وبعد أن يت َّم إدخال بيانات االستبانة (أداة الدِّراسة) إلى البرنامج
ِّ
الباحثة المعادالت اإلحصائيَّة لإلجابة على أسئلة الدِّراسة ،وكانت كما يلي:
الحسابي والوسيط.
 .0التِّكرارت والنِّسب المئويَّة والمتوسِّط
ُّ
 .0معامل ارتباط بيرسون.
 .2اختبار معامل كرونباخ ألفا ).(Cronbach Alpha
 .0اختبار  tللعيِّنة الواحدة (.)One-Sample T Test
نائي ).(Two-way anova
 .2اختبار تحليل التَّبايُن الثُّ ِّ

 .5مناقشة النَّتائج والتَّوصيات
ضُّا لمناقشُُّّة النَّتائج التي تو َّ
صُّلت إليها هذه الدِّراسُُّّة ،من خالل اإلجابة عن أسُُّّئلتها ،وذلك على النَّحو
يتضُّ َّمن هذا الفصُُّّل عر ً
اآلتي:
ئيسي:
سؤال ال َّر
أ َّوالا :مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بال ُّ
ِّ
سياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة ()2020-2000؟
ما هو دورالمرأة في الحياة ال ِّ
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أظهرت نتائج الدِّراسُُّّة َّ
ُّوائي من ( )022س ُّيِّدة أُردنيَّة من
أن المتو ِّس ُّط الحسُُّّاب َّ
ي ألداء عيِّنة الدِّراسُُّّة التي ت َّم اختيارها بشُُّّكل عشُّ ٍّ
َّ
).وأن مس ُُُّّّتوى
العاص ُُُّّّمة ع َّمان م َّمن مارس ُُُّّّن الحياة ال ِّس ُُُّّّياس ُُُّّّيَّة في األُردنِّ خالل الفترة من ( )0200-0202قد بلغ (78.99%
ُّوائي من ( )022سُُّّيِّدة أُردنيَّة من العاصُُّّمة ع َّمان م َّمن مارسُُّّن الحياة
ال َّدالالت ألداء عيِّنة الدِّراسُُّّة التي ت َّم اختيارها بشُُّّكل عشُّ ٍّ
ال ِّس ُّياس ُّيَّة في األُردنِّ خالل الفترة من ( )0200-0202بعد اسُُّّتخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحاديِّ للمتغيِّرات (العمر ،المسُُّّتوى
التَّعليمي،المهنة/الوظيفة،مكان االقامة) ،قد بلغت على النَّحو المتتالي التَّالي :حازمس ُُّّتوى ال َّداللة (المس ُُّّتوى التَّ
عليمي) على مع َّدل
ِّ
تراكمي ( ،)%0.58392وحاز مسُُُُُُّّّّّّتوى ال َّداللة
تراكمي ( ،)% 0.59132وحُّاز مسُُُُُُّّّّّّتوى الُّ َّداللة (مكان االقامة) على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
تراكمي (.)%0.21952
تراكمي ( ،)%0.30076بينما حاز مستوى ال َّداللة (المهنة /الوظيفة) على مع َّدل
(العمر) على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
تطور النَّظرة األُردنيَّة تجاه المرأة ،وانطالقًا من مبدأ الدِّيمقراطيَّة وارتفاع
ويمكن أن تُعزى نتيجة الدِّراسة لألسباب التَّالية :نتيجة ُّ
ِّيمقراطي لمفهوم مشُُّّاركة المرأة ال ِّسُُّّياسُُّّيَّة ،باإلضُُّّافة إلى خروج المرأة إلى سُُّّوق العمل الذي ع َّزز
المجتمعي الد
نسُُّّبة الوعي
ِّ
ِّ
لديها شعور المسؤوليَّة المجتمعيَّة ،وبالتَّالي انعكس ذلك إيجابًا على مشاركتها السِّياسة في األُردنِّ .
الفرعي األ َّول:
سؤال
ثانياا :مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بال ُّ
ِّ
سياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة ()2020-2000؟
مي على دورالمرأة في الحياة ال ِّ
ما هو أثر المستوى التَّعلي ِّ
أظهرت نتائج الدِّراسة َّ
عشوائي من ( )022سيِّدة أُردنيَّة من
أن مستوى ال َّدالالت ألداء عيِّنة الدِّراسة التي ت َّم اختيارها بشكل
ٍّ
العاصمة ع َّمان ،م َّمن مارسن الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة من ( )0200-0202بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن
األحادي لمستوى ال َّداللة "المستوى التَّ
عليمي" (أقلُّ من ال ُّدبلوم،دبلوم،بكالوريوس،ماجستير،دكتوراه).وقد بلغت على النحو المتتالي
ِّ
تراكمي
تراكمي ( ،)%0.51088وحاز مستوى ال َّداللة (ماجستير) على مع َّدل
التَّالي :حازمستوى ال َّداللة (بكالوريوس) على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
تراكمي ( ،)% 0.45704وحاز مستوى ال َّداللة (دبلوم) على مع َّدل
( ،)%0.47388وحاز مستوى ال َّداللة (دكتوراه) على مع َّدل
ٍّ
تراكمي (.)%0.32604
تراكمي ( )%0.3816بينما حاز مستوى ال َّداللة (أقلُّ من ال ُّدبلوم) على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
ويمكن أن تُعزى نتيجة الدِّراسة إلى أ َّن عدد النِّساء األُردنيَّات الحاصالت على درجة البكالوريوس أكثر من باقي ال َّدرجات العلمية
األخرى ،م َّما يعكس النَّتيجة الكلِّيَّة للدِّراسة.
الفرعي الثَّاني:
سؤال
ثالثاا :مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بال ُّ
ِّ
سياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة ()2020-2010؟
ما هو أثر مكان السكن على دور المرأة في الحياة ال ِّ
أظهرت نتائج الدِّراسة َّ
عشوائي من ( )022سيِّدة أُردنيَّة من
أن مستوى ال َّدالالت ألداء عيِّنة الدِّراسة التي ت َّم اختيارها بشكل
ٍّ
العاصمة ع َّمان ،م َّمن مارسن الحياة السِّياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة من ( )0200-0202بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن
الجغرافي" (شمال ع َّمان ،شرق ع َّمان ،غرب ع َّمان ،جنوب ع َّمان) .قد بلغت على النَّحو المتتالي
األحاديِّ لمستوى ال َّداللة "الموقع
ِّ
تراكمي (،)%0.44352
التَّالي :حازمستوى ال َّداللة (غرب ع َّمان على مع َّدل
ٍّ
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تراكمي
تراكمي ( ،)%0.43956وحاز مستوى ال َّداللة (جنوب ع َّمان على مع َّدل
وحاز مستوى ال َّداللة (شمال ع َّمان على مع َّدل
ٍّ
ٍّ
تراكمي (.)%0.2286
( ،)% 0.41664بينما حاز مستوى ال َّداللة (شرق ع َّمان على مع َّدل
ٍّ
ويمكن أن تُعزى نتيجة الدِّراسة إلى ارتفاع نسبة التَّعليم واالختالف بنسبة الثَّقافة المجتمعيَّة لألقاليم ،م َّما جعل من منطقة غرب
ع َّمان منطقة ذات مناخ مساعد لمشاركة المرأة في الحياة السِّياسيَّة ،باإلضافة إلى تغيُّر الصُّ ورة النَّمطيَّة للمرأة داخل المجتمع
األُ
ضا نجد أنَّالمرأة نفسها تثق في أداء المرأة
ردني ،حيث أصبحت الصُّ ورة ال تقتصر على موقف الرَّجل من المرأة فقط ،ولكن أي ً
ِّ
ِّياسي وفي قراراتها.
الس ِّ

 .0.5النتائج
مما سبق ،يتضح لنا دور المرأة في الحياة السياسية بالنقاط التالية:
 .0تفعيل مشُُّّاركة المرأة في الحياة ال ِّس ُُّّياسُُّّيَّة عبر إيجاد وعي عا ٍّم في المجتمع بأه ِّميَّة دور المرأة وحيويَّة مش ُُّّاركتها في الحياة
ص ُُُّّّعوبات والتِّحدِّيات االقتص ُُُّّّاديَّة واإلعالميَّة والتَّش ُُُّّّريعيَّة التي تحول بين المرأة وبين أدائها
ال ِّس ُُُّّّياس ُُُّّّيَّة ،لذا يجب رص ُُُّّّد ال ُّ
ياسي ،ووضعها بين يدي صانعي القرار وعرضها على الرَّأي العا ِّم؛ حتَّى يتسنَّى لها إزالة كلِّ العقبات أمام مشاركتها في
ال ُِّّس
ِّ
الحياة السِّياسيَّة.
 .0زيادة وعي المرأة والرَّجل بأه ِّميَّة مشُُّّاركة المرأة في الحياة ال ِّسُّياس ُّيَّة من خالل عمليَّات التَّوعية والتَّدريب والتَّثقيف ،وإبراز
األدوار الحديثة للمرأة ،وخاصَّة األدوار السِّياسيَّة في الكتب والمناهج التَّعليميَّة في المراحل الدِّراسية كافَّة.
 .2إعداد المزيد من الدِّراسُّات التي تبحث في دور المرأة في الحياة ال ُِّّس ياسُّيَّة في األُردنِّ ؛ لتسُّليط ال َّ
طور الحاصل
ضُّوء على التَّ ُّ
في دور المرأة في الحياة السِّياسيَّة.
الوطني
ُّي المنظَّم ،وفي النِّضال
ِّ
 .0دعم األحزاب ال ُِّّس ياسُّيَّة وزيادة دورها في التَّأثير على النِّسُّاء سُّياسُّيًّا وجذبهن للعمل ال ُِّّس ياس ِّ
َّ
َّ
بحقوقهن السِّياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة ،من أجل الوصول إلى المجالس النِّيابيَّة ومواقع صنع القرار
وتوعيتهن
وزيادة دور المنظَّمات النِّسائيَّة الفاعلة التي تؤمن بالحلِّ الدِّيمقراطي لقضية المرأة وتوعيتها.
 .2تبنِّي برامج خا َّ
ُّي للمرأة فى أجهزة ال ُُّّسُّلطة ال ُِّّس ياسُّيَّة ،واتِّخاذ إجراءات لحماية المتر ِّشُّحات من كلِّ
صُّة بتعزيز ال َّدور ال ُِّّسُّياس ِّ
الضُّ غوطات والتَّقيُّد والتَّهديد الذي يتعرَّضن له عند تر ُّش َّ
حهن.

 .2.5التَّوصيات والمقترحات
بنا ًء على نتائج الدِّراسُُُّّّةَّ ،
فإن باإلمكان عرض مجموعة من المقترحات والتَّوص ُُُّّّيات ،والتي من الممكن -إذا ت َّم األخذ بها -زيادة
نسبة مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّياسيَّة ،وهي:
ِّياسي ومدى مشاركتها في الحياة السِّياسيَّة ،ومشاركتها في الجمعيَّات واألحزاب السِّياسيَّة
 .0تسليط الضَّوء على دور المرأة الس ِّ
وفي مراكز صنع القرار وغيرها من المواقع القياديَّة.
ولي.
 .0تسليط الضَّوء على مشاركة المرأة في النَّدوات والمؤتمرات ،على المستويين المحلِّ ِّي
والعربي ال َّد ِّ
ِّ
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اإليجابي في تأسيس الجمعيَّات النِّسائيَّة في األُردنِّ  ،وقد أخذت على عاتقها دو ًرا ها ّمًا في
 .2تسليط الضَّوء على دور المرأة
ِّ
تقديم الخدمات التَّعليميَّة والصِّ حِّ يَّة والمساعدات لألسر الفقيرة.
ياسي ،من خالل تنمية قدراتها َّ
الذاتيَّة للتَّأثير على اآلخرين،
 .0يجب على المرأة تنمية مهاراتها؛ كي تتم َّكن من ممارسة العمل ال ِّس ِّ
وممارسة حقِّها ال ُّدستوريِّ باعتباره واجبًا وطنيًّا ،والمشاركة في العمليَّة الدِّيمقراطيَّة واالنتخابيَّة ترشي ًحا وانتخابًا ،وهذا
بدوره يع ِّمق دورها في الممارسة الدِّيمقراطيَّة.
 .2تعديل التَّشريعات ال َّدوليَّة المتناقضة مع المعاهدات ال َّدوليَّة ،فى ضوء المساواة بين الجنسين فى كافَّة المجاالت ،والتَّأكيد
على النُّصوص الخاصَّة بالكوتا أو تمكين المرأة سياسيًّا.
سبي ليح ِّقق العدالة على مستوى
سبي للمرأة في البرلمان والمجالس البلديَّة ،وزيادة حصص التَّمثيل النِّ ِّ
 .2المحافظة على التَّمثيل النِّ ِّ
المدني لتطويرها وتفعيل دورها
محافظات أو أقاليم ال َّدولة ،وإعادة النَّظر في قوانين األحزاب السِّياسيَّة ومنظَّمات المجتمع
ِّ
في المشاركة السِّياسيَّة ،بما ِّ
يعزز من دور المرأة على األصعدة كافَّة ،وفي شتَّى المجاالت والهيئات وال َّدوائر.
االجتماعي السَّائد تجاه المرأة ،عن طريق حمالت للتَّوعية
ي لتغيير االنطباع
 .2العمل على التَّنشئة في األُسرة والمدرسة ،والسَّع ُ
ِّ
تقوم بها المنظَّمات النِّسائيَّة المختلفة ووسائل اإلعالم ،بهدف تشجيع النِّساء والرِّ جال على انتخاب النِّساء ،وشرح أه ِّميَّة
مشاركة المرأة في مواقع اتِّخاذ القرار.

 .4قائمة المراجع
 .0.4المراجع العربيَّة:
ابوحمود ،موفق محمد ( .)0209مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّياسيَّة :الثابت والمتغيِّر ،المجلد ،00 :العدد.022 :
ابو غزالة ،هيفاء ،)0222( ،دراسات برلمانية اقليمية .عمان :صندوق األُمم المتَّحدة االنمائي للمرأة (اليونيفيم).
سياسيَّة للمرأة  -جمعيَّة النُّهوض وتنمية المجتمع ،ص.02
بيبيرس ،ايمان ( .)0209المشاركة ال ِّ
سياسيَّة ،المجلد ،22 :العدد.0 :
حليم ،نادية ( .)0202المرأة العربيَّة والمشاركة ال ِّ
الحوات ،علي ( ،)0200النَّظرية االجتماعيَّة :اتِّجاهات أساسيَّة ،منشورات الجأ للطباعة والبحث العلمي ،القاهرة ،مصر.
سياسيَّة في المملكة األُردنيَّة الهاشمية ،0999-2002
سياسي على عمليَّة المشاركة ال ِّ
الخاليله ،هشام .)0200( .أثر اإلصالح ال ِّ
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط.
سياسيَّة للمرأة األُردنيَّة :مشاركة المرأة األُردنيَّة في االنتخابات البلديَّة ،2001-2002
الخوالدة ،صالح ( .)0209المشاركة ال ِّ
المجلد ،02 :العدد.0 :
سياسيَّة للمرأة األُردنيَّة :الوضع التَّشريعي والتحديات الهيكلِّيَّة ،المجلد ،02:العدد.0 :
دبابنه ،عبير ( .)0200المشاركات ال ِّ
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سياسيَّة في ضوء بعض المتغيِّرات
الرواشدة ،عالء زهير ( .)0202ال ُمعيقات التي تحد من مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة ال ِّ
االجتماعيَّة :دراسة ميدانية على عيِّنة من النِّساء الرائدات في اقليم الشمال ،المجلد.02 :
سياسي األُردني ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.
زهرة ،د.عطا محمد ( .)0229النِّظام ال ِّ
سعدالدين ،نادية ( .)0222مستقبل دور المرأة األُردنيَّة في ضوء التَّنمية السِّياسيَّة في ضوء السِّياسات المعلنة ،المستقبل العربي،
العدد .200
سعدهللا ،يسرى شع َّ
بأن ( .)0200مقياس تمكين المرأة المعيلة ،المجلد ،0 :العدد.22 :
سياسيَّة ،عمان :مركز الدِّراسات االستراتيجية ،الجامعة
شتيوي ،موسى ،وداغستاني ،أمل .)0990( ،المرأة األُردنيَّة والمشاركة ال ِّ
األُردنيَّة.
الشرعة ،محمد كنوش ونرمين يوسف غوانمة " .)0200( ،الكوتا النِّسائيَّة في النِّظام االنتخابي األُردني :من وجهة نظر المرأة
األُردنيَّة" ،مجلة أبحاث اليرموك ،المجلد ،02 :العدد.0 :
الشولي ،احمد ( ،)0200المدارس النَّظرية في التَّحليل الطبقي ،مجلة منبر الحوار ،السنة التاسعة ،ع.00
سياسيَّة للمرأة األُردنيَّة ( ،)2000- 0999رسالة ماجستير غير منشورة ،المعهد ال ُّدبلوماسي
عاشور ،اياس .)0222( ،المشاركة ال ِّ
األُردني ،عمان ،األُردن.
سياسيَّة واإلداريَّة العليا في الدَّولة األُردنيَّة:
العزام ،عبد المجيد ( .)2019واقع المرأة األُردنيَّة و ُمعيقات وصولها إلى المواقع ال ِّ
دراسة استطالعية ،المجلد ،20 :العدد.0 :
سياسيَّة :دراسة سيوسيولوجية ألنماط الهيمنة ُّ
الذكوريَّة وإعادة اإلنتاج
العياشى ،الفرفار ( .)0200المرأة والمشاركة ال ِّ
سياسي ،المجلد ،2 :العدد.0 :
ال ِّ
سياسيَّة :دراسة حالة في الجزائر للعام  ،0200 - 0999شهادة
سياسي وأثره على المشاركة ال ِّ
فتحي ،بكار ( .)0202االغتراب ال ِّ
ماجستير منشوره .جامعة د الطاهر سعيده موالي.
سياسي للمرأة 0 ،ايلول ،العدد.02 :
فريدة ،غالم اسماعيل .)0222( ،التَّمكين ال ِّ
حوالت الدِّيمقراطيَّة في العالم العربي خطوة إلى االمام أو خطوة
الكريني ،ادريس ( .)0229ورقة قدمت في مؤتمر االنتخابات والتَّ ُّ
سياسيَّة ،ص.02
إلى الوراء ،مركز القدس للدِّراسات ال ِّ
سياسيَّة للفالحين المثريين :تحليل نظري دراسة ميدانية في قرية مصرية ،ط ،0دار ابن
المونفي ،كمال ( ،)0992الثَّقافة ال ِّ
خلدون ،بيروت.
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سياسيَّة ،دار العلم وااليمان للنشر والتوزيع ،القاهرة.
موهوب ،الطاهر ( ،)0220التَّنشئة االجتماعيَّة وعالقتها بالمشاركة ال ِّ
المشاقبة ،امين ( ،)0202التربية الوطنيَّة في األُردنِّ  ،ط ،9دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
سياسيَّة ،القاهرة ،دار عين للدِّراسات والبحوث
سياسيَّة والثَّقافة ال ِّ
مشاقبة ،امين ،وشقير ،دينا ( ،)0202نظريات التَّنشئة ال ِّ
اإلنسانية واالجتماعيَّة.
سياسيَّة طبيعتها ومحدداتها ،األزاريطة :دار المعرفة الجامعية.
هاشم ،عزة جالل ( .)0222المشاركة ال ِّ
وهبي ،عزة ( .)0990نظام الحصص كاّلية لتفعيل دور المرأة برلمانيا  -قضايا برلمانية ،العدد  ،02القاهرة،مركز الدِّراسات
سياسيَّة واالستراتيجية باالهرام.
ال ِّ
وه َّ
بأن ،احمد ( ،)0229الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصر ،ط ،0الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،االسكندرية ،مصر.
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