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 ملخص البحث:   

الثاني    هدف       للصف  العلوم  كتاب  تضمين  مدى  معرفة  إلى  الحالي  البحث 
المحتوى   تحليل  أسلوب  الباحث  استخدم   ، المعرفي  االقتصاد  لمهارات  المتوسط 

البحث  أداة  ببناء  اشتملت    -وقام  المعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمنت  بطاقة 
على)16على)  موزعة  فرعية  مهارة  معيار  6(  وبناء  رئيسية،  مهارات  يتكون  ( 
باتباع معايير وشروط اعداد 55من ) لها  ( مهارة، تم استخراج الصدق والثبات 

المدرسي   الكتاب  تحليل  ثم  الخبراء  من  مجموعة  على  وعرضها  البحث   أداة 
وفقها، اذ أظهرت النتائج ان مهارات االقتصاد المعرفي في كتاب العلوم للصف  

خرج النتائج  ضوء  وفي  ضعيفة،  كانت  متوسط  من    الثاني  بمجموعة  الباحث 
 االستنتاجات والمقترحات والتوصيات.  

المفتاحية:   االقتصاد  الكلمات  مهارات  المعرفي،  االقتصاد  المحتوى،  تحليل 
 المعرفي

 Abstract:   

The aim study to know how include the Science book for 
the second grade of the Cognitive Economy skills, use 
the researcher used the content analysis method – and 
prepare a card included cognitive economy skills, 
included (16) sub- skills distributed over (6) major skills, 
and build a standard consisting of ( 55) skills, validity 
and  reliability extracted by following the standards and 
conditions of the preparation of the search tool displayed 
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to experts and then analyze the textbook according to, 
the results showed that the Cognitive Economy skills in 
the book of Science textbook for the second grade 
intermediate were weak, and in the light of the results 
researcher took a series of conclusions, suggestions 
and recommendations.                                             

   مشكلة البحث:    
في   المعرفي االقتصاد  نحو التوجه   بأهمية  االهتمام  تزايد  من الرغم  على   

 من بدايتها والتي في تزال ال االنتقال لهذا أن االستجابة إال التعليمية،  المؤسسات 
عدم  أسبابها أحد  يكون أن  الممكن االقتصاد   مهارات  حول  الرؤية  اتضاح  هو 
وفقها، النظام تطوير  الواجب  المعرفي  التي والبحوث  الدراسات  وقلة  التعليمي 

 تساعد القائمين  قد  التي  المدرسي  في التعليم المعرفي االقتصاد  تناولت مهارات 
من   على وجه الخصوص  الدراسية  والمناهج بشكل عام التعليم تطوير نظام على

ان    خاصة   جديدة،  عراقية مناهج   بناء  التي تشهد  المرحلة هذه في  منها  االستفادة
اذ سجل مستويات منخفضة   االقتصاد،  لهذا  المواكبة  الدول غير  يعد من  العراق 

الذي يستهدف رصد المستوى العام    2015في تقرير مؤشر المعرفة العربي لعام  
الستعداد البلدان تجاه االقتصاد المعرفي الذي يعتمد على اربع ركائز أساسية هي  

والتع االبتكار،  المعلومات  نظام  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  والتدريب،  ليم 
البحث والتطوير سجل   واالتصاالت، والنظام االقتصادي المؤسسي. وفي مؤشر 

مستوى   من    % 24.56العراق  صار  لذلك  دبي(،  في  المعرفة  )مؤشر  فيه. 
وهذا   المعرفة،  اقتصاد  نحو  والتحول  العالمية  التغيرات  هذه  مواكبه  الضروري 

بدأ من تطوير النظام التعليمي بصورة عامة والكتاب المدرسي بصورة  التحول ي
لتزويده   والمعلم  الطالب  عليها  يعتمد  التي  األساسية  الركائز  احد  كونه  خاصة 

 .    بالمعارف والخبرات التعليمية، والسيما كتاب العلوم 
ي  وقام الباحث بدراسة استطالعية من خالل مقابلة مفتوحة مع عدد من مدرس     

 بينت  ، والتي  مادة العلوم حول مهارات االقتصاد التي يمارسونها أثناء التدريس
 واقترحوا  بمنهج الثاني المتوسط المعرفي االقتصاد  ومهارات  مفاهيم توافر  عدم
والتكنولوجي   منهج تطوير يتم  أن العلمي  التقدم  مع  ويتالئم  يتناسب  بما  العلوم 

ورغبات  حاجات  وتحقيق  والمستمر  ذلك    الهائل  في  للحياة  واعدادهم  المتعلمين 
المناهج،   تحليل  مجال  في  الدراساــت  من  عدد  على  االطالع  وبعد  العصر، 
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(  2018( في تحليل كتاب الفيزياء، ودراسة) المقدادي،  2017كدراسة)الخالدي ،
في تحليل كتاب الرياضيات، في الكشف عن االقــتصاد المعــرفي، وخصائصه،  

ومهــاراته ، وفوائده، ونتائج هذه الدراسات وتوصياتها في  وركائزه، ومفاهيمه،  
المســتقبل،   العلوم في تطوير جيل  الحديث من  النوع  وبالتالي تكمن    اهمية هذا 

االقتصاد   مهارات  عن  كبير  حد  الى  بعيدة  العلوم  مناهج  ان  في  البحث  مشكلة 
البح إلجراء  السعي  إلى  أدى  الذي  األمر  توافرها،  الالزم  الحالي  المعرفي  ث 

العلوم  للوقوف على   المعرفي في محتوى كتاب  االقتصاد  مدى تضمين مهارات 
المتوسط الثاني  السؤال    للصف  خالل  من  الحالي  البحث  مشكلة  وتبلورت 

االقتصاد   لمهارات  المتوسط  الثاني  للصف  العلوم  كتاب  تضمين  التالي:مامدى 
 المعرفي؟

 أهمية البحث:  

والعشرين    الحادي  القرن  مطلع  من  ؛جابهت ؛في  الكثير  المعاصرة  المجتمعات 

سريعة   المشكالت  تغييرات  الى  أدت  التي  والمعلوماتية  بالعولمة  العالقة    ذات 

الحياة،ـ نواحي  في جميع  بالتغير  ؛ومتالحقة  اتسم  جديد  في عصر  العالم  دخل  اذ 

المتالحق وانفجار العل   السريع  تقدم  نتيجة    م وتطبيقاته ومانتج عنهما من المعرفة 

لكل من   مفتوحة والمعلومة متوافرة  الحدود  الحواجز والمسافات فأصبحت  إزالة 

يملك المال والقدرة الفنية والشبكات الحاسوبية، كل هذا وضع النظام التربوي أمام  

المتسارعة التطورات  بهذه  اللحاق  إما  الجمود  ؛تحديات صعبة  حالة  في  البقاء  او 

 ( .  Wep, 2007: 11والتخلف )

التربوية    المؤسسات  إن  يعني  التطويرية    وهذا  الرؤى  بتبني  والتعليمية مطالبة 

حققت نتاجات متواضعة ال تتجاوز    الجديدة واإلقالع عن الممارسات التقليدية التي 

، وهذا ما المعرفة وإعادة عرضها  استظهار  األنظمة  كثيرا حدود    التعليمية دفع 

 السياسات  مراجعة  وضرورة المعرفة على القائم االقتصاد  نحو التحول على

والبرامج،  ، واالستراتيجيات  التعليمية،   وطرق والمناهج  والخطط، واألهداف، 

 وتعديالت  تحويالت  وعمل لديها واالختبارات  التقويم ونظام  التدريس وأساليب 

 الذي  المتسارع التغير  عصر المهارات لمواكبة  تلك  لها تضمين  يكفل بما  شاملة

 التعليم، والبيئة طرق وتطوير والمتعلم المعلم أدوار تغيير  العالم، وكذلك به  يمر
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 المجتمع  في  وفلسفتها  الثقافة  هذه  نشر يجب  ذلك وقبل   .والمناهج  الصفية، 

 (  232:  2014)النمراوي، وخارجه                                المدرسي

 الى أشار  الذي كندا في  والتكنولوجيا العلوم مركزاء  خبر لجنة  تقرير  في جاء      

 واالتصال واستخدام الحاسوب، والكتابة، كالقراءة، المعرفة  اقتصاد  مهارات  أن  

 ضمن  التعاوني  الجماعي  والعمل القرارات، واتخاذ  المسؤولية وتحمل  والتواصل، 

 التعليمية  العملية  في  أساسية  مهارات  المشكالت، واالبتكار وحل الواحد، الفريق

 إنشاء إلى الدول نشرها وهذا بدوره دفع على والعمل وتوظيفها  المعرفة إلنتاج

،   أمثل بشكل  وتوظيفها  ونشرها  المعرفة، إنتاج  على تعمل  معرفية  مجتمعات 

 لديها  التعليم  أنظمة  تعديل  إلى  واليابان  كماليزيا،  الدول   بعض  فسعت 

لتسهل  على  القائم زاالقتصاد ،إلى من  التغير مواكبة  المعرفة،   خالل  االقتصادي 

 (Nelson, Moira ,2010: 668)             . الحياة مدى  التعلم

على      وتقوم  اهدافها،  تحقيق  في  التربية  وسيلة  التعليمية  المناهج  كانت  ولما 

التحسين والتطوير، فان المنهج يضم جميع االنشطة التعليمية والتربوية المساهمة  

لنمو الشامل للطالب وبناء سلوكه وتعديله لتكوين الفرد الذي يريده المجتمع،  في ا

وتعد   المدرسية  الكتب  اعداد  اهمية كبيرة في  المناهج  وقد اعطت مراكز تطوير 

كتب العلوم عامة وكتب العلوم بصفة خاصة من المواد االساسية المساعدة على  

و والتقصي  التفكير  تنمي  مادة  ألنها  الطالب  العلمينمو  )ممدوح  .  البحث 

 ( 262:  2002والعثماني،

      (  عناصرها  بجميع المناهج  تطوير  ان (  2007وي،االهاشمي والعز ويشير 

 المجتمع،  في المرغوبة التعليمية  المخرجات  تحقيق على  للعمل  ضرورية  خطوة 

ويعتبر   . الحياة  مدى  التعلم  لمتابعة  ودعمهم  وقدراتهم  مهارات المتعلمين  وتطوير 

االقتصاد  وفق المناهج اعداد  ملحة  المعرفي مهارات   متقدم  عالم في  ضرورة 

 أبرز انالمجال   هذا في  الباحثون بعض  ويرى كبيرة، بسرعة ومتطور

 االقتصاد  نظرية تواكب  حتى  المناهج   لتطوير  بها  األخذ  يجب  التي  األساسيات 

عملية البناء طريقة تكون أن البد  المعرفي  المتعلم خصائص  تراعي مهنية 

 الخبرات  كافة  يدعم  الذي التطبيقي  بالجانب  االهتمام  المادة، وضرورة  وطبيعة 
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 وأن  وخبراته الخاصة، المتعلم، حاجات  على المحوري  واالعتماد  فيه، المتضمنة 

المتعلمين، تنمي   الفروق اعيتر وأن لديهم، إيجابية اتجاهات  وتكوين مهارات 

 وأن  والتعلم،  للتعليم  ومتنوعة  حديثة استراتيجيات  على   تحوي  وأن  بينهم، الفردية

 عصر  متطلبات  مع  والتأقلم  القادمة  المرحلة  مستجدات  مع  والتفاعل  للتكيف  تهيئهم 

 ( 72: 2007 وي،اوالعز الهاشمي) المعرفة

 ويمكن ان تتجلى أهمية البحث الحالي: 

من   -1 النوع  هذا  مثل  الى  التربية  وزارة  الدراسية  حاجة  المناهج  لتقديم  الدراسات 
 واألنظمة التربوية للوصول الى القرار المناسب. 

 االستفادة منها في تضمين مهارات االقتصاد المعرفي في برامج اعداد المعلمين.  -2

يساعد هذا البحث مدرسي مادة العلوم والطلبة بشكل خاص والتربويين بشكل عام    -3
 للتعرف على مهارات االقتصاد المعرفي. 

التي   -4 العالمية  للتوجهات  استجابة  البحث  المتعلمين    :يأتي هذا  بأهمية تزويد  تنادي 
التي والعشرين  الحادي  القرن  مع  -بمهارات  األمثل  التفاعل  على  تساعدهم 

 تهم. مجتمعا 

التي تناولت مهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في كتب  -ندرة الدراسات المحلية -5
مما قد يفتح األفاق لدراسات    -على حد علم الباحث   -العلوم للصف الثاني المتوسط

 أخرى. 

القد  في الفرص  توفير في المعرفي االقتصاد  أهمية -6 ،  التكنولوجيةرات  استغالل 
 بما  البشرية  الطاقات  طريق تنمية عن الجديدة واالعمال والوظائف   ،والصناعات 

 .العصر  طبيعة يالئم

العلمي   -7 المناهج واختيار المحتوى  العلوم في كيفية تصميم  تساعد مخططي مناهج 
الذي ينسجم مع متغيرات القرن الحادي والعشرين العالمية، وكيفية تنظيم المحتوى  

 بطريقة توفر الثقافة العلمية للمتعلمين.  
 هدف البحث:  

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في     
 كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط   

 حدود الدراسة:  
 الحدود المكانية: اقتصر البحث على محافظة القادسية.  -1
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 م. 2021 -2020الحدود الزمنية: اجري البحث في العام الدراسي    -2
الموضوعية:    -3  كتاب  في  المتضمنة  المعرفي االقتصاد  مهارات  وهي الحدود 

 . الثاني المتوسط  للصف  العلوم

)  االساسية:   المهارات  • وتضم:    3وتتضمن  الكتابة مهارات(   ت االمهار-  القراءة 
 توظيفها في عملية التعلم.   و  الحاسوبية

وتتضمن • التفكير    -المشكالت حل    –التحليل  :  وتضم ،مهارات(  4) مهارات 
 اتخاذ القرارات.  -االقتراحات او الفرضيات وتوظيفها 

وتضممهارات(  4)  ويتضمن  االتصال  مجال  مهارات  • الشفوي  ،  التعبير   :–  
 التأثير واالستثارة.  -االقناع  -الحوار

 . مهارة العمل الجماعي  •

 وتنظيمها.    مهارات جمع المعلومات وعرضها •

وتضم: التكيف مع المواقف المتغيرة  مهارات(،    3المهارات السلوكية ويتضمن ) •
 . التجديد  و االبتكار -تحمل المخاطر وتكوين رؤية معينة والدفاع عنها –

 ( 164،  2007)الهاشمي والعزاوي:                                  
 تحديد المصطلحات : 

    : Content Analysis المحتوى تحليل -1
( بانه" تجزئة وتفكيك المحتوى واستخراج ما  2011يعرفه )العدوان والحوامدة،  

وأفكار"                        ونظريات  ومبادئ  وحقائق  مفاهيم  من  المحتوى  في 
 ( 91:  2011)العدوان والحوامدة،  

  Economy Knowledge المعرفي  االقتصاد -2
 عرفه كل من: 
وابتكارها   المعرفة عن  يبحث  الذي  االقتصاد :  بأنه   )2010 وي، اوالعز )الهاشمي،

لتحسين   الثرية المعلومات  خدمة من  اإلفادة خالل من  الحياة نوعية  وتوظيفها، 
 كراس مال وتوظيف البشري العقل  واستعمال المتطورة، التكنولوجية  والتطبيقات 

في التغييرات  من مجموعة إلحداث  العلمي البحث   المحيط االستراتيجية 
تحديات  وانسجام  استجابة أكثر ليصبح االقتصادي،   وتكنولوجيا  العولمة  مع 
 ( 69: 2010 وي،اوالعز )الهاشمي                   .واالتصال المعلومات 

 ن خالل عمليات م  الثروة ينشئ الذي االقتصاد "(: هو 2014وعرفه )عليان،     
 واالستخدام  التطبيق، ،التعلم  ،التقاسم ،التحسين اإلنشاء، (المعرفة وخدمات 
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اشكالها للمعرفة األصول   على  باالعتماد ،  القطاعات  مختلف في    . )بمختلف 
 ( 120:  2014)عليان،   جديدة وفق خصائص  والالملموسة البشرية 

 Economy Knowledge Skills المعرفي  االقتصاد  ت امهار -3
والعزاوي،     )الهاشمي  بانها: 2010عرفها  التي    للطلبة  الالزمة المهارات " ( 

المواقف من  تمكنهم مع  مجتمع ،  العملية حياتهم في  التعامل  داخل   والتكيف 
ومواكبة االقتصاد      وتحدياته الحديثة والتكنولوجيا ا مستجداته المعرفي 

 ( 74: 2010)الهاشمي والعزاوي،"
)رمضان،      بانها:2015ويعرف   واالعمال  السلوكيات  من  مجموعة "،( 

 اجل توظيفها  من المعرفة مع  ومهارة  من التعلم بدقة الفرد  تمكن  التي  واألنشطة 
 ( 223:  2015)رمضان،    "الحياتية  المجاالت  كافة في  بفاعلية 

هي      إجرائيا:  الباحث  الصف  والخبرات   المهارات ويعرفها  طلبة  تمكن  التي 
بهدف   وابتكارها  وتوظيفها  واستخدامها  المعرفة،  اكتساب  من  المتوسط  الثاني 
هي:   مهارات  بستة  قدمت  اذ  العالمية،  التطورات  ومواكبة  الحياة  نوعية  تحسين 
العمل   مهارات  االتصال،  مهارات  التفكير،  مهارات  االساسية،  )المهارات 

 لمهارات السلوكية(    الجماعي، مهارات جمع المعلومات، ا
 الفصل الثاني/ خلفية نظرية  

   االقتصاد المعرفي: المحور األول/ مهارات 

 كبيرة  بدرجة  والعلم للمعرفة الكثيف  االستخدام  الى  المعرفي  االقتصاد  يستند      
 الواسع  إطاره  في بالتعليم  تتمثل اساسية جوانب  على بدورها تستند  التي وقوية
 المعرفة توليد  في واسهامه ، العمل عن طريق  او التعلم الذاتي التعلم يتضمن الذي

والتطوير التكنولوجي الذي يسهم في   العلمي  البحث  وكذلك ،  وتطويرها  وتراكمها 
العلمية االساسية والمعرفة المعرفة   ينجم عن توليد  وما  التطبيقية، العلمية  توليد 

 التطورات  تمثلها تقانات  من اوتطوره  وتراكمها   والعملية العلمية المعرفة
اليها    ,التكنولوجية التوصل  التي يجري  المتقدمة  بالتقانات  مايتصل منها  وبالذات 

:  2007واستخدامها في المجاالت المختلفة واالقتصادية منها خصوصا. )خلف،  
17 ) 

المجتمع   اآلراء وتتفق     على  يعتمد  اقتصاد  هو  المعرفي  االقتصاد  ان  على 
الذين   المعرفة  عمال  مع  يكون  المعرفة  وتوزيع  استعمال  وان  وانتاج،  كعمليات 
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وهذا يتطلب    Kaufmann , 2007:3) يؤدون دورا مهما ويمثلون المجتمع  )
 اعادة تشكيل التعليم عن طريق السياسات االتية: 

 وهذا يؤدي الى تطوير النوعية وتساوي الفرص.   زيادة فرص التعليم للناس -1
 التركيز على المدارس االبتدائية عن طريق اكساب الطلبة المهارات االساسية.  -2
والتركيز   -3 التشديد  والتدريب عن طريق  التعليم  بين  الموجودة  الفجوة  التغلب على 

 على التعليم مدى الحياة. 
 يات االداء ومقاييس النوعية. االستمرار بالتقويم والمراقبة والتعديل في اساس -4
المجتمع   -5 والسيما  وبيئتهما،  والتدريب  التعليم  نظام  بين  المشاركة  طرائق  تعزيز 

 ( 157-156:  2011) محمود،    المدني ونقابة العمال. 
الالزمة   األساسية  بالمهارات  المراحل  كافة  في  الطلبة  تزويد  من  البد  لذلك 

رفي ومواكبة المستجدات والتقنيات  لتمكينهم من التكيف مع عصر االقتصاد المع
األردن،   في  التربية  )وزارة  حددت  وقد  المهارات  2005والتحديات،  هذه   )

 بالشكل االتي: 
 كيف تتعلم  تعلم  -1
 ادارة المعلومات.  -2
 االبداع  -3
 الوعي التنظيمي.  -4
 تكنلوجيا المعلومات  -5
 االتصال  -6
 القيادة -7
 التاثير الشخصي.  -8

 (                 3:  2005)وزارة التربية في األردن،                                     
 ( احد عشر مهارة رئيسية هي: 2013وقد ذكر )شفقة،    

واستيعاب   فهم  على  الطالب  مساعدة  الى  وتهدف  تتعلم:  كيف  تعلم  مهارة  أوال/ 
التربية بصورة مستمرة  مفاهيم التعلم ألجل مساعدته على اكتساب كفايات التعلم و

  ومن ثم استخدامها وتوظيفها في ممارسته المستمرة لعملية التعلم . 
المعلومات  إدارة  جمع    : Information managementثانيا/  بها  ويقصد 

وإدارة وتوزيع المعلومات من مصادرها المختلفة ولمن يحتاجها بوصفها موردا  
 استراتيجيا للمؤسسة. 
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ثالثا/ التفكير اإلبداعي: هو مظهر سلوكي في نشاط الفرد يظهر من خالل تعامله  
مع افراد المجتمع ويتسم بالحداثة وعدم النمطية او جمود الفكر مع انتاج يتصف  

 ية بالجد 
للغاية تتدخل فيها عوامل متعددة   القرار: هو تنظيم او عملية معقدة  رابعا/ صنع 
والحقيقة   القيمة  عناصر  تتضمن  كما  واقتصادية،  واجتماعية  وسياسية  نفسية 
والظروف غير المحددة، وهي تلك التي يحتمل توقعها في ذهن صانع القرار اذ  

بين البدائل  الحد  ودقيق  حذر  اختيار  عنها  مجموعات    ينتج  من  أكثر  او  اثنين 
 البدائل. 

مستخدما   الفرد  به  يقوم  معرفي  ذهني  نشاط  وهو  المشكالت:  حل  خامسا/ 
بهدف   مألوف  التغلب على موقف جديد وغير  في  السابقة  والمعارف  المعلومات 
لمواجهة   االدائية  بالمهارات  الفرد  تزود  معرفي  توازن  حالة  الى  الوصول 

   لية. الضغوط والمعيقات بكفاءة عا
سادسا/ العمل الجماعي: نشاط تتضافر فيه جهود مجموعة من االفراد كل حسب  

التخطيط   بواسطة  محددة  اهداف  لتحقيق  وقدراته  انتاج  اختصاصه  بهدف  الجيد 
 عمال ابداعيا مميزا يتميز بالجودة واالتقان. 

مرسل   من  المهارات  او  واالتجاهات  واألفكار  المعلومات  نقل  االتصال:  سابعا/ 
ى مستقبل من خالل وسائل وقنوات اتصال مناسبة باستخدام رموز ذات معنى  ال

 مشترك بينهما، وبشكل ديناميكي متفاعل الحداث التاثير المطلوب. 
ثامنا/ تكنلوجيا المعلومات: وهي تطبيق التكنولوجيا االلكترونية ومنها الكمبيوتر،  

النت المتقدمة  التكنلوجيا  من  وغيرها  الصناعية  التناظرية  واالقمار  المعلومات  اج 
  والرقمية وتخزينها والتعامل معها واالنتقال بها من مكان الى اخر. 

التاثير في االخرين من خالل استخدام   القدرة على  التاثير الشخصي: هو  تاسعا/ 
من   مجموعة  امتالك  خالل  من  ذلك  ويتمثل  الصحيح  بالشكل  وتوظيفا  اللغة 

ا ابداء االستجابات  اللفظية  المهارات منها:  ، والقدرة  الخارجية  للمثيرات  لمناسبة 
 والفصاحة، والتمكن من القيادة واخذ المبادرة. 

من   وارشادهم  وتوجيععم  االخرين  على  التاثير  في  القدرة  وهي  القيادة:  عاشرا/ 
 اجل كسب تعاونهم وتحفيزهم على العمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق األهداف. 

نو وهو  الناقد:  التفكير  عشر/  عمليات  احد  ييسر  الذي  المسؤول  التفكير  من  ع 
الذاتي   التقويم  للقرار ويعتمد على معايير محكات خاصة، وكذلك على  الوصول 

 (40 -37: 2013)شفقة،    والحساسية للمواقف المتنوعة.
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 : لالقتصاد المعرفي ابعاد مختلفة أهمها: ابعاد االقتصاد المعرفي
 سلعة ومصدرا رئيسا للقيمة المضافة. البعد االقتصادي: اذ تعد المعرفة  -1
الوعي   -2 مستوى  زيادة  يمثل  المعرفي  االقتصاد  ان  ويعني  االجتماعي:  البعد 

 بالمعلومات وسيادة الثقافة المعلوماتية بين افراد المجتمع. 
األشخاص   -3 بقدرات  واالهتمام  للتعرف  كبيرة  أهمية  إعطاء  يعني  اذ  الثقافي:  البعد 

ث العلم والمعرفة وتوفير حرية التفكير واالبداع ونشر  اإلبداعية والتوازن في احدا 
 الوعي والثقافة في الحياة اليومية. 

 البعد التكنولوجي: استخدام التقنيات التكنولوجية وتطبيقها في الميادين كافة.  -4
 ( 80:  2010)الدعمي والعذاري،                                          

 المتطلبات األساسية لالقتصاد المعرفي: 
 في ضل توجه األنظمة التربوية نحو االقتصاد المعرفي فانه يلزم:    

 ايصال خدمات االتصاالت لجميع مكونات واطراف النظام المؤسسي  -1
القائمةعلى -2 العاملين في مكان وجودهم    اإلدارة االلكترونية  تقديم الخدمات لجميع 

 بالسرعة والكفاءة المطلوبة. 
 االعمال االلكترونية التي تهدف الى بناء مجتمع رقمي الورقي.   -3
بنوعية عالية وقدرات كبيرة من   -4 البشري وتطويره  المال  العمل على خلق راس 

 خالل التدريب. 
 نفاق المخصص لتعزيز المعرفة. إعادة هيكلة االنفاق العام وترشيده وزيادة اال -5

 ( 47: 2007)الهاشمي والعزاوي،                                        
  عالقة التربية باالقتصاد المعرفي:

لما كان االقتصاد علما يهتم بدراسة الوسائل التي يمكن ان تزيد من ثروة األمم     
ولما كانت التربية من الوسائل التي يعتمدها المجتمع في اعداد أبنائه لتمكينهم من  
عن   وذلك  وثيقة  عالقة  واالقتصاد  التربية  بين  العالقة  فان  االمة  ثروات  زيادة 

 طريق: 
تتحمل مسؤولي -1 التربية  تمكنهم من تحقيق حياة  ان  التي  بالوسائل  االفراد  تزويد  ة 

 افضل.
مردود   -2 وجني  الحياة  شؤون  خدمة  في  المعرفة  توظيف  التربية  مهمات  من  ان 

اقتصادي كبير ينجم عن توظيف المعارف، وهذا ما يطلق عليه االقتصاد المعرفي  
يزيد كلما اخذ الذي اصبح قطاعا اقتصاديا جديدا يتسم بانه الينضب باالستعمال لما  

 منه. 
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الن   -3 تبادلية،  عالقة  االقتصادي  والتمويل  التربوية  العملية  نواتج  بين  العالقة  ان 
التربية بطبيعتها تتطلب تمويال اقتصاديا، وان نواتجها بالضرورة البد ان يكون لها  
مردود اقتصادي، وعلى هذا األساس اليمكن ان يكتب للعملية التربوية النجاح مالم  

 ى نظام اقتصادي كفيل بتمويل عملياتها. ترتكز عل
الن   -4 االقتصادية،  النظام  وكفايات  التربوية  العملية  مخرجات  بين  عالقة  هناك 

إمكانات  الى  يحتاج  هذا  العمل  وسوق  العمل،  سوق  نحو  تتوجه  التعليم  مخرجات 
اقتصادية ونظام اقتصادي فعال الستقبال مخرجات التعليم واستثمارها بطريقة تؤدي  

 ( 237:  2010الى نمو المجتمع وتوفير سبل سعادته.)عطية،  
 : المعرفي  االقتصاد ظل في المناهج

والعزاوي،   يرى     الهاشمي  المعرفي  2007)  االقتصاد  ظل  في  المناهج  ان   )
 يجب ان تتميز باالتي :  

في   وصفاته  المتعلم وخصائص  العلوم  طبيعة  تراعي  عملية   بطريقة  المناهج  بناء   -1
 المرحلة االساسية االولى. 

 مع وخارجها  المدرسة داخل للمتعلم  الخبرات  تقديم   فيدوره   المنهج  يأخذ  ان يجب  -2
 بالجوانب التطبيقية العلمية.  االهتمام 

 بناء  عند  وحاجاته وميوله  الطالب  حول الذي يدور  المحوري على المنهج  االعتماد  -3
 المناهج. 

 احتياجاتهم.  وتلبية والميول عند الطلبة واالتجاهات  مهارات التنمية  -4
 للعيش  الطلبة  وتهيئة  االتصاالت  وثورة  لعصر انفجار المعلومات  المناهج  تكييف  -5

 والتعامل معه.  القادم  الزمن  في
 لكل  مناسبةراتيجيات  است استخدام ايوالتعليم    التعلم استراتيجيات  في  التنوع -6

 . متعلم  دراسي موضوع 
 المتعلم قدرة ليعزز المجتمع  في مرغوبة  تعليمية مخرجات  تحقيق على يعمل -7

 ( 164:  2007)الهاشمي والعزاوي،   التعلم.  متابعة  في  ورغبته 
 الفصل الثالث/ منهجية البحث:

 Curriculum of the Research:   البحث منهج  -1
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثاني  

 المتوسط في العراق للتعرف على مهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة فيه. 
   مجتمع البحث:  -2
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الدرا    مجتمع  المتوسط  تكون  الثاني  للصف  العلوم  كتاب  من  عينتها  وهو  سة 
في العراق، بناء على قرار المديرية العامة للمناهج    3)الجزء األول والثاني(، ط 

الدراسي   للعام  التربية  وزارة  ) 2019في  والجدول  الكتاب  2،  يبين خصائص   )
 عينة الدراسة. 

 
 ( يبين خصائص الكتاب عينة الدراسة. 1الجدول )

الفصل         الطبعة    عنوان الكتاب  
 الدراسي

عدد 
الصفحات 

 المحللة

 عدد الفصول 

العلوم للصف 
الثاني المتوسط  
)الجزء األول  

 والثاني( 

الفصل    الثالثة
 االول           الدراسي

156 11    

ا الفصل   
 الدراسي الثاني 

74 6 

 17 130 المجموع 

( صفحة بعد ان  130( ان عدد الصفحات المحللة هو )1يتضح من الجدول رقم )
استبعد الباحث عدد من الصفحات الذي يشمل مقدمة الكتاب والخاتمة وصفحات  

العلمية   السلوكية والمصطلحات  الذي ليس له عالقة  األغراض  الكتاب  والفهرس 
 بالتحليل. 

 
 

 Tool of the Researchأداة البحث:  -3
 معيار مهارات االقتصاد المعرفي 

لتحليل كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط والتأكد من مدى تضمينه لمهارات     
ليتمكن   المهارات  بتلك  خاص  معيار  تبني  او  بناء  من  البد  المعرفي  االقتصاد 
الباحث على ضوئه القيام بعملية التحليل، وقد تم   بناء معيار لتحليل كتاب العلوم  

يغته األولية، اذ قام الباحث بعرض  ( مؤشرا بص55للصف الثاني المتوسط يضم )
هذه القائمة بالمهارات الرئيسية والفرعية ومؤشراتها مع إعطاء وصف لكل منها  
طرائق   مجال  وفي  االحياء  علم  في  والمختصين  الخبراء  من  مجموعة  على 
بذلك   الخبراء،  اليها  أشار  التي  التعديالت  اجراء  تم  ان  وبعد  العلوم  تدريس 
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التحليل قائمة  من  أصبحت  تكونت  اذ  النهائية  بصورتها  جاهزة  التحليل(  )معيار 
   ( مهارة فرعية. 16( مهارات اساسية و )6)
 المتوسط  تحليل محتوى كتاب العلوم الصف الثاني  -4

بما    الباحث  قام  بالبحث  المشمولة  العلوم  كتاب  فصول  واسئلة  محتوى  لتحليل 

 -يأتي:

 الهدف من التحليل   -أ

هو تحديد مهارات االقتصاد المعرفي المضمنة في كتاب العلوم للصف الثاني     

 المتوسط )الجزء األول والثاني( التي حددها المعيار للغرض المعد ألجله. 

   وحدات التحليل -ب
او   او غيابها  ويعطي وجودها  بسهولة  والقياس  للعد  تخضع  التي  الوحدات  وهي 

ال تحليل  في  تفيد  دالالت  وحدة  تكرارها  المحتوى  تحليل  في  وتستخدم  مضمون، 
 المعاينة ووحدة التسجيل ووحدة  السياق ووحدة العد 

 Krippendorff, 2004 :98)                                               )          
إلى        اللجوء  البحث  من  للهدف  واستنادا  الباحث  يستطيع  المحتوى  تحليل  عند 

 سبة ، وتستخدم في تحليل المحتوى ثالث وحدات وهي : وحدات التحليل المنا
التسجيل:   -1 في  وحدة  الظاهرة  تكرار  خاللها  من  يظهر  وحدة  أصغر  وهي 

( الى ان هناك  1971) من امثال بيرلسون  المضمون ، ويذهب  بعض المختصين 

خمس  وحدات رئيسة هي ) وحدات اللغة، ووحدة الشخصية، والوحدة الطبيعية  

او الفكرة، ووحدة مقاييس المساحة والزمن، ووحدات الفكرة( يمكن ان يستخدمها  

)عبدالرحمن   واهدافه  البحث  طبيعة  بحسب  المضمون  تحليل  في  الباحث 

 (.  2007:213وزنكنة،

الفكرة الصريحة والفكرة الضمنية بوصفهما وحدتي تسجيل    اعتمد الباحث على    

ذلك أن كتاب العلوم  من المواد العلمية وعباراته غالباً ماتكون واضحة وصريحة  

أن توحي   يمكن  الموضوعات  ذلك ألن بعض   ، الضمنية  للفكرة  استخدامه  أما   ،

 ات  .  باألفكار التي تعبر عن مهارات االقتصاد المعرفي لمعيار تلك المهار

السياق -2 هذه    وحدة  تتداخل  وقد  التسجيل  وحدات  من  عددا  وتضم  )المضمون(:  

  / /عبارة  جملة   ( المحتوى  داخل  لغوية  وحدات  فهي  السياق  اطار  في  الوحدات 
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التي يتم عليها   التسجيل  الدقيق لمعاني وحدات  التحديد  تفيد في  فقرة / موضوع( 

 تسجيل وتحيط بها لتأكيد معناها. العد والقياس، فهي الوحدات االكبر لوحدات ال

التعد -3 ويستخدم  وحدة  التسجيل   او  الترميز  عملية  في  النهائي  المطلب  وهي    : اد 

االقتصاد  مهارات  فئات  من  فئة  كل  في  التكرار  ولمعرفة   ، للتعداد  وحدة  التكرار 

المعرفي والمهارات الفرعي وحولت التكرارات الى نسب مئوية لغرض التحليل وتعد 

 األنسب في بحوث تحليل المحتوى.                                                                         الطريقة 

 تطبيق عملية التحليل   -جـ 

الثاني المتوسط في ضوء مهارات االقتصاد      حلل الباحث كتاب العلوم للصف 

 -المعرفي الواردة في المعيار الذي تم اعتماده  حسب الخطوات التالية:

 قراءة الموضوع  قراءة كاملة للتعرف على األفكار األساسية في المادة   .  -1
التح  -2 )وحدات  لتحديد   ) )الصفحة  العينة  وحدة  التي  قراءة  األفكار  أي   ) ليل 

 تتضمن مفاهيم معينة . 
 بعد ذلك عزل الفكرة الضمنية أو الصريحة وتصنيفها في ضوء أداة البحث .   -3
وتكميم    -4 الباحث  قبل  من  مسبقاً  المعدة  االستمارة  في  التحليل  نتائج  تسجيل 

القواعد  النتائج باستخدام وحدة التعداد لحسابه.  كما اتبع الباحث في عملية التحليل  
 -واألسس وهي : 

اذا احتوت الفكرة الرئيسة على فكرة فرعية فإنها تعامل على انها فكرة مستقلة   -1
 وقائمة بذاتها في التحليل  

عطف فإن يعتبر فكرة جديدة مستقلة إال إذا كان العطف  ، إذا ظهر في الفكرة  -2
 يفسر أو يوضح فكرة سابقة لها أو تؤكدها . 

ر واضحة أي مرتبطة بما قبلها أو بعدها فيمكن الرجوع  إذا كانت الفكرة غي  -3
 إلى قراءة األفكار السابقة أو الالحقة حتى تشخص بشكل دقيق وواضح. 

في حالة ظهور نوع من اللبس في تحديد األفكار يتم الرجوع إلى بعض الخبراء   -4

  والمختصين لالستعانة بآرائهم وإجراء توضيح كل فكرة وتحديدها ، وتحديد المجال 

 أو الفقرة التي تنتمي لها كل فكرة وتعبر عنها.                                   

   صدق التحليل:  -د

وهي      المحللة  المادة  من  جزء  باختيار  الباحث  قام  التحليل  صدق  من  للتأكد 

المعيار على   مع  الثاني وعرضه  للصف  العلوم  كتاب  الثالثة من وحدات  الوحدة 
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وهو   التحليل  صالحية  على  اجمعوا  وقد  العلوم،  تدريس  طرائق  في  خبيرين* 

 ماعده الباحث صدقا للتحليل الذي قام به.  

 
 حليل: ثبات الت -ه
عن      الثبات  الباحث  استخدم  مقبول  ثبات  على  التحليل  يحصل  أن  أجل  من 

 طريق: 
 استعان الباحث بمحلل خارجي في تحليل المحتوى*     الثبات بين المحللين : -أ

( تم استخراج معامالت الثبات المحسوبة  Holstiوبإستخدام معادلة )هولستي     
 ( مساوية  وكانت  الطريقة  يعد  0,82بهذه  وبذلك  المحلل  مع  للباحث  بالنسبة   )

معامل الثبات جيداً، وقد أشارت بعض الدراسات إلى إن الثبات المقبول يتراوح  
( قيم معامالت الثبات باستخدام  2( فما فوق، ويبين الجدول ) 0,60أو  0,50بين ) 
 هولستي.   معادلة

الزمن -ب  )الثبات عبر  بعد مرور  التحليل  بإعادة  الباحث  قام  اذ  يوما على عملية  30:   )

 التحليل االولى  

 

 ( قيم معامالت ثبات التحليل بين المحللين 2جدول ) 

 األدوات  الباحث  استخدم   Statistical means :اإلحصائية  الوسائل   -5
 :اآلتية اإلحصائية 

 النسب المئوية والتكرارات المستخدمة لنتائج تحليل المحتوى   •

 النسبة المئوية =
تكرار المهارة 

التكرارات  الكلية للمهارات 
 ×100 

بين  نسب  لمعرفة الثبات  معامالت  إليجاد  (Holsti) هولستيمعادلة   •  االتفاق 
 المحللين 
 ( 72:  2010) الكبيسي،     :المختلفين

 

 0,82 بين الباحث والمحلل الخارجي االتفاق بين المحللين 

 االتفاق عبر الزمن 
  30بين الباحث ونفسه بعد مرور 

 يوما 
95،92 
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النتائج وتفسيرها:  التوصلتم  التي   للنتائج  اً ضعر الفصل هذا يتضمن  عرض 
ً  وتفسيرها  إليها مامهارات  لهدف وفقا في    البحث:  المضمنة  المعرفي  االقتصاد 

 كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط؟ 
 اوال/  كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط ) الجزء االول(: 

العُلوم للصف الثاني المتوسط الُجزء   كتاب  محتوى بتحليل الخاصة النتائج كانت 
 ( 3االول على النحو الموضح في الجدول )

 
 الرئيسة  المعرفي االقتصاد  ت المهار المئوية  التكرارات والنسبة( 3الجدول ) 

 كتاب العلوم الجزء االول  في المتضمنة والفرعية 

مجموع   الَمهارات الفرعية الَمهارة الرئيسة  ت
تكرارات 
المهارات 
 الفرعية  

مجموع  
تكرارات 
المهارة  
 الرئيسة

النِسبة المئوية  
للمهارات  
 الفرعية 

النِسبة 
 المئوية  
للمهارة  
 الرئيسة

 الَمهارة االساسية  -11
 ا

    %45 %76 646 485 الِقراءة 

 %19 124 الكتابة

 %5 33 المهارات الحاسوبية 

 %17 %42 251 105 التحليل  مهارة التفكير   -2

 %25 64 حل المشكالت

 %13 32 الفرضيات وتوظيفها 

 %20 50 القرارات اتخاذ 

 %22 %31 316 98 التعبير الشفوي  مهارات االتصال  -3

 %16 49 الحوار 

 %14 45 االقناع

 %39 124 التأثير واالستثارة 

مهارة العمل  -4
 الجماعي

التعاون مع الرفاق  
والعمل في فرق 

 دراسية

60 60 1% 4% 

مهارة جمع  -5
 المعلومات

المعلومات  جمع 
 وتنظيمها وعرضها 

41 41 1% 3% 

التكيف مع المواقف   المهارات السلوكية -6
 المتغيرة 

61 126 48 9% 
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 الرئيسة المعرفي االقتصاد  ت الًمهار المئوية ( التكرارات والنِسبة4الجدول)
 كتاب العلوم الجزء الثاني  في  المضمنة  والفرعية 

تكوين فكرة معينة 
 والدفاع عنها 

14 11 

 41 51 االبتكار والتجديد 

 %100 %100 1440 1440  المجموع

مجموع   المهارة الفرعية الَمهارة الرئيسة  ت
تكرارات 
الَمهارات 
 الفرعية  

مجموع  
تكرارات 
المهارة  
 الرئيسة

النِسبة المئوية  
للَمهارات  
 الفرعية 

النِسبة 
 المئوية  
للَمهارة  
 الرئيسة

 الًمهارات االساسية   -11
 اال 

    %45 %73 289 212 الِقراءة 

 %23 65 الكتابة

المهارات 
 الحاسوبية 

12 4% 

 %20 %47 131 61 التحليل  مهارة التفكير   -2

 %23 30 حل المشكالت

الفرضيات 
 وتوظيفها 

25 19% 

 %11 15 اتخاذ القرارات 

 20 %32 125 40 التعبير الشفوي  مهارات االتصال  -3

 %25 31 الحوار 

 %23 29 االقناع

 %20 25 التأثير واالستثارة 

مهارة العمل  -4
 الجماعي

التعاون مع الرفاق  
والعمل في فرق 

 دراسية

21 21 100% 3% 

مهارة جمع  -5
 المعلومات

جمع المعلومات  
 وتنظيمها وعرضها 

18 19 100% 3% 

التكيف مع   المهارات السلوكية -6
 المواقف المتغيرة

14 48 29% 9% 

تكوين فكرة معينة 
 والدفاع عنها 

12 25% 
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 ( والنسبة 5الجدول  التكرارات   الرئيسية المعرفي  االقتصاد  ت الَمهار الِمئوية ( 

 كتاب العُلوم الصف الثاني مجتمعة في  المضمنة  والفرعية 

( ان كتاب العُلوم للصف الثاني المتوسط  5يتضح من النتائج الواردة في الجدول ) 
( تكرارا توزعت على ست َمهارات رئيسية ) الَمهارات االساسية،  2073حقق ) 

َمهارة التفكير، مهارات االتِصال، مهارة العمل الجماعي، َمهارة جمع الَمعلومات  
السلوِكي والَمهارات  وكانت  وتَنظيمها وَعرضها،   ، فرعية  مهارة  ة( وست عشرة 

الكتابة،   )القراءة،  وهي  بها  الخاص  الفرعية  والمهارات  االساسية  المهارات 
المهارات االساسية لتشغيل الحاسوب وتوظيفها في عملية التعلم( قد حققت اعلى  

(  %45( تكرارا موزعة على ثالث مهارات فرعية بنسبة ) 935التكرارات وهو ) 
ول بالنسبة للمهارات الرئيسة، وهذا يدل على ان كتاَب العُلوم  فاحتلت المركز اال 

للصف الثاني المتوسط مليء بالصور واالشكال والجداول وربط المحتوى الالحق  
( تكرارا  441بالمحتوى السابق ثم جاءت بعد ذلك مهارات االتصال التي حققت) 

الشفوي، ا21بنِسبة)%  )التعبير  الفرعية  المهارات  التي تضم  االقناع،  (   لحوار، 
التأثير واالستثارة( وهذا يدل على ان كتاب العلوم يشجع الطلبة على طرح اسئلة  

 %46 22 االبتكار والتجديد 

 %100 %100 638 638  المجموع

النسبة  التكرارات   الجزء الثاني  الجزء االول المهارة الرئيسة  ت
 المئوية  

النسبة  التكرارات
 المئوية

النسبة  التكرارات
 المئوية

 المهارات االساسية   -11
 اال 

646 45% 289 45% 935 45% 

 %21 441 %20 125 %22 316 مهارات االتصال  -22

 %18 382 %20 131 %17 251 مهارات التفكير   -3 3

مهارة العمل  -4
 الجماعي

60 4% 21 3% 81  4 %    

مهارة جمع  -5
 المعلومات

41 3% 19 3% 60  3% 

 % 8      174 %9 48 %9 126 المهارات السلوكية -6

     2073 %100 638 %100 1440 المجموع
100% 
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تلتها بعد   ذات اجابات متعددة تثير َمهارات الحوار واالقناع والتعبير الشفوي ثم 
الُمشكالت،   حل  الفرعية)التحليل،  المهارات  تضم  التي  التَفكير  َمهارات  ذلك 

والفرضيات  )  االقتراحات  حققت  التي  القرار(  اتخاذ  تكرارا  382وتوظيفها،   )
السلوكية والتي تضم    18بنسبة مئوية )  المهارات  الرابع  ثم جاءت بالمركز   )%

والتفاعل   معينة  رؤية  تكوين  المتغيرة،  المواقف  مع  الفرعية)التكيف  المهارات 
( التي حققت  االبتكار والتجديد(  بنسبة مئوية ) 174معها،  تكرارا  هذا  %( و  8( 

يدل على ان كتب العلوم تشجع على ايجاد البدائل الصحيحة لحل المشكالت التي  
المسؤولية   تحمل  اهمية  على  والتأكيد  المتغيرة  المواقف  مع  للتكيف  تواجههم 
بالمركز   جاءت  ثم  التفكير.  اثارة  خالل  من  جديدة  حلول  ابتكار  على  والقدرة 

%( وهذا يدل    4كرارا بنسبة ) ( ت81الخامس مهارة العمل الجماعي التي حققت )
دراسية وهي   الجماعي ضمن فرق  العمل  مهارات  العلوم تضمن  كتاب  ان  على 
الذين   والمجتمع  بالبيئة  تعريفهم  خالل  من  الطلبة  عند  االجتماعي  الذكاء  تنمي 
يعيشون فيه، ثم جاءت بالمركز السادس واالخير مهارة جمع المعلومات وتنظيمها  

تكرارا  60التي حققت)   )( نسبتها  كانت  العُلوم  (  %3والتي  كتاَب  ان  يعني  وهذا 
للصف الثاني تضمن مهارة جمع المعلومات وتنظيمها في جداول واشكال يسهل  
هذه   كانت  وقد  الطلبة  تواجه  التي  المشكالت  حل  في  اليها الستخدامها  الوصول 

الثاني  المهارات اقل تضمينا في كتاِب العُلوم. وهذا يدل ان كتاَب العُلوم للصف  
المتوسط لم يهمل أي مهارة من مهارات االقتصاد المعرفي بل كانت متضمنة فيه  

 ( قد وضح ذلك.5ولكنها جاءت بنسب متفاوتة، والجدول )
 :يأتي  ما أفضت  الحالي البحث  نتائج :  أوال/ االستنتاجات

)المهارات  حصلت مهارات االقِتصاد المعرفي في كتاب العلوم على الترتيب االتي   -1
العمل   مهارة  السلوكية،  المهارات  التفكير،  مهارات  االتصال،  مهارات  األساسية، 
الجماعي، مهارة جمع المعلومات وتنظيمها( حيث وجدت هذه المهارات متضمنة  

 في كتاب العلوم الجزء األول أكثر من وجودها في كتاب العلوم الجزء الثاني. 
 

 بما الباحث  يوصي  البحث  إليها  توصل  التي  ائج النت إلى استنادا:  ثانيا/ التوصيات
 :يأتي

تضمين   -1 يكفل  بشكل  المتوسط  الثاني  للصف  العلوم  كتاب  بمحتوى  النظر  اعادة 
جميع مهارات االقتصاد المعرفي بما يجعل الطالب أكثر قدرة على استخدام هذه  

 المهارات.
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مهارات   -2 لجميع  متضمن  يكون  العلوم  مادة  لمدرسي  دليل  االقتصاد  اعداد 
    المعرفي.

مهارات   -3 من  وتمكينهم  لتعريفهم  العلوم  مادة  لمدرسي  تدريبية  دورات  عقد 
 االقتصاد المعرفي. 

 
 :يأتي ما الباحث  يقترح  البحث  نتائج  على اعتماداً : ثالثا/ المقترحات

الَمرحلة   -1 وكذلك  االعدادية  للمرحلة  االحياء  كتب  لمحتوى  مماثلة  دراسة  اجراء 
 .مهارات االقتصاد المعرفي الجامعية في ضوء 

اجراء دراسة مقارنة لكتب العلوم التي يتم تدريسها في المرحلة االعدادية في     -2
العراق وكتب العلوم المقرر تدريسها في الدول العربية المتقدمة في مجال التعليم  

 في ضوء مهارات االقتصاد المعرفي.
 

 المصادر:

- ( الرضا  للمرحلة االعدادية في  2017الخالدي، مروان عبد  الفيزياء  (: تحليل كتب 
بها،   المدرسين  المام  ومدى  المعرفي  االقتصاد  مهارات  ماجستير  ضوء  ِرسالة 

 ، كلية التربية، جامعة القادسية. َمنشورة

فليح حسن)  - المعرفة(:  2007خلف،  والتوزيع، اقتصاد  للنشر  الحديث  الكتب  ، عالم 

 اربد. 

داوود) - عدنان  والعذاري،  زوير  هدى  المعرفي    االقتصاد(:  20010الدعمي، 
 جرير  دار   ،مختارة دول  في  تحليل  و  نظرية  البشرية  التنمية  على  وانعكاساته

 التوزيع، عمان، االردن.  و  للنشر

(: درجة توافر َمهارات االقتصاد المعرفي لدى طلبة  2015رمضان، ُعصام جابر )  -
نظر   وجهة  من  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  االمام  بجامعة  االجتماعية  العلوم  كلية 

والطالب،   التدريس  هيئة  والنفسية أعضاء  التربوية  العلوم  في  األردنية  ،    المجلة 
 . 2، العدد 11المجلد 

، الدار المصرية  معجم المصطلحات التربوية(:  2011ينب )شحاته، حسن والنجار ز  -

 اللبنانية، مصر. 



جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 

 

21 

(: مهارات االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى  2013شفقة، سعيد توفيق سعيد )  -
لها،  العاشر  الصف  اكتساب طلبة  بغزة ومدى  العليا  األساسية  للمرحلة  العلوم  كتب 

 اإلسالمية، غزة. ، كلية التربية الجامعة رسالة ماجستير منشورة

األنماط المنهجية  (:  2006عبد الرحمن، أنور حسين و زنكنة، عدنان حقي شهاب ) -

الثاني( )الكتاب  والتطبيقية  اإلنسانية  العلوم  في  والوثائق،  وتطبيقاتها  الكتب  دار   ،

 بغداد.
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-  ( علي  محسن  التعليم(:  2010عطية،  ونظم  الحديثة  التربية  المناهج  أسس  دار   ،
 للنشر والتوزيع، عمان. 
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 والتوزيع، عمان. 
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 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، جامعة بغداد.
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Abstract: 

So as to deliver the message of revolt and dissent, 

feminist playwrights have established new theatrical 

technique to oppose the old dominant patriarchal norms. 

Consequently, some feminist theatres have adopted 

‘cross-gender’ technique in conducting their literary 

plays to present their feminist perspective and culture, to 

some extent, to express their feminist aesthetic as part 

of their culture. It is acknowledged that theatre used 

certain techniques in order to produce specific effects 

which are necessary for any literary play. This research 

paper intended to explore the technique of ‘cross-

gender’ in the theatre of feminist. The aforementioned 

technique is considered as a form of feminist aesthetics 

and a kind of protest that challenged against all 

conventional dramatic structure of theatre to undermine 

dominant patriarchal ideology performing in plays in 

specific in order to establish their feminist culture and 
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subjectivity. In fact, ‘cross gender’ technique is highly 

recognized as one significant aspect of aesthetic 

approaches in theatres of feminist. The current paper 

has adopted the feminist theory as an attempt to shed 

light on the concept ‘cross-gender’ technique in a theatre 

of feminist as an important kind of feminist aesthetics 

through various feminist perceptions: social and radical 

feminism. It attempted to explore how could ‘cross 

gender’ assist the social and radical feminists to 

accomplish their required aims. 

Key Words: Theatre, cross-gender, aesthetics, feminist, 

patriarchy. 

Since the first emergence of the amphitheaters in 

Ancient Greece, theatre and drama have been 

nominated to be the site of cultural exchange. Therefore, 

it was the only way to express and reflect human 

experiences, that is why religious people have adopted 

this genre as didactic and curative tool (Nochlin, 1988). 

Even in the twenty first century with the up growth and 

development of microtechnology and mass-media, 

theatre  and drama continue to employ a powerful impact 

over the political and social landscape. The cultural 

institution of theatre has served to give a superiority to a 

patriarchal ideology and make the male, the 

predominant of this genre and did not give the female 
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character or writer even to perform any marginalized role 

(Martin, 2014). This social stratum of gender has been 

recurrently strengthened by time passing by a creation 

of social and cultural goods such as theatrical 

performances and texts. Many societies prevented 

women in general to perform corporally on stage, so 

men and boys embodied the women roles. In early 

Greece, men embodied women, as they continued to act 

that in English Renaissance too because they 

recognized this act as a detrimental to public morality 

(Kritzer, 1991). Furthermore, women roles in the 

Shakespearian plays as well as his synchronous 

dramatists were initially performed by “cross-dressing” 

boys or men. Moreover, the original version of the 

aforementioned Shakespearian plays essentially 

adopted ‘cross-gender’ technique: actors performing 

woman characters hide themselves as being men. 

Moreover, Laura Levine; (a well-known Historian), stated 

that “an all-male acting troupe was the natural and 

unremarkable product of a culture whose conception of 

gender was teleologically male” (Nochlin, 1988, p.25).  

In modern feminist theatres, the technique of ‘cross-

gender’ is highly regarded as a crucial kind of feminist 

aesthetics which was initiated to challenge the 

conventional theatrical procedures which were the 

mediums for patriarchal ideology that has already 



جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 

 

26 

neglected and marginalized women particularly in 

theatres and in all aspect of life (Kritzer, 1991). Feminist 

theatre has stablished new norms as well as procedures 

in order to protest and dissent the old patriarchal 

hegemony in theatrical performances to emphasize 

woman statuses and attitudes in society in general and 

in theatrical field in particular. In fact, feminist theater as 

well as aesthetics in particular are categorized as a form 

of dissent because feminist aesthetics is a type of 

objection that might make new practices and modes of 

change by paying attention to these practices and 

modes, and these what feminist theatre and aesthetics 

wishes to achieve (Ravari, 2010). Since the first 

emergence of feminist theatre in the second half of 

twentieth century, this kind of theatre has established a 

group of perspectives which pursue certain assumptions 

that regard aesthetics and arts are categories of gender 

(Kritzer, 1991). Feminist aesthetics is a modern 

philosophical view which was started in the late of 

1990s, but it’s really start was in the early 1970s, the 

crucial time that witnessed the growth of feminist 

movements (Martin, 2014).   

Actually, modern feminist perceptions as well as their 

new viewpoints have changed the face of theatre in 

general, with all bound old norms and procedures of the 

traditional theatre. Theatres of Feminist are regarded as 
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"a forum for feminist redefinitions of the aesthetic" 

(Laughlin, 1995, p: 17). Furthermore, one of the most 

important approaches in feminist theatre is ‘cross-

gender’ technique. The technique of ‘cross-gender’ is 

basically defined that the role of a man is played by 

woman or the role of women is played by a man. In 

other words, ‘cross-gender, “it refers to actors or 

actresses portraying a character of the opposite sex” 

(Miller, 2015, p:24). Honestly, this technique cannot be 

considered a modern theatrical approach. In fact, this 

technique was highly adopted by ancient Greek plays 

and later was used in the Renaissance era, commonly, 

in Shakespeare's famous plays, when male embodied 

female roles according to the tradition and custom of 

each period (Martin, 2014). Consequently, women were 

completely forbidden to stage performances or to 

participate in many fields of everyday life (Bulman, 

2008). 

 During seventeenth century; the Restoration period 

(1660-1689); an era by which female, for the first time, 

started to perform on stage – adopting simple roles for 

young boys in some literary plays (Nochlin, 1988). And 

then in the eighteenth century, female character started 

to play profitable roles and later with the beginning of the 

nineteenth century, which has been remarked by 

significant changes in all aspects of life due to “Darwin's 
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theory” of evolution as well as industrial revolution. 

However, women's performance on theatres was 

generally common (Bulman, 2008). Thus, we can keep 

going forward to the twentieth century, by which many 

changes have been done related to theatre as well as 

life in general. Moreover, this era has witnessed many 

reforms in theatrical performances, consequently to the 

countless changes in all aspects of life. As a result, for 

all these changes, the theatrical techniques were offered 

many changes. For instance, ‘cross-gender’ approach 

was highly adopted by Brecht's plays as a tool that 

"highlighting gender as a social construction" (Kittay & 

Alcoff, 2008, p: 17). Undoubtedly, the emergence of 

feminist movements has accomplished many changes in 

the entire life as well as theater in particular. 

Consequently, ‘cross-gender’ has been adopted in 

various ways. Thus, this technique was regarded as a 

common tool that was applied to present a sense of 

humor or to support the custom and tradition (Morelli, 

1997). Since then the ‘cross-gender’ technique has been 

highly applied by theatres of feminist to assist their 

feminist thoughts and concepts and gradually, this 

technique was considered as a kind of their aesthetics 

(Martin, 2014).  

‘Cross-Gender’ Technique and Modern Feminist 

Theatre 
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One cannot address this technique unless he/she needs 

to mention, immediately, the name of Caryl Churchill; the 

famous playwright in contemporary feminist theatre 

(Martin, 2014). In most Churchill's literary plays, all her 

female characters suffered from patriarchal hegemony, 

indignity, and humiliation. According to her, these 

women were persecuted because of their patriarchal 

society (Bulman, 2008). Churchill is regarded as one of 

the well-known feminist playwrights in modern drama, 

she often used ‘cross-gender’ in performing her literary 

plays. Moreover, Churchill believed that the patriarchy 

was not the only system or origin of female's oppression 

(Wayne, 1991). Furthermore, as a social feminist she 

confirmed the struggles towards all oppressive unjust 

system which based on race, class, and gender; so as to 

assist women to achieve their rights and independence 

in all aspect of life and their rights in all fields (Churchill, 

1985). 

Churchill two-act play, “Cloud Nine”; she used ‘cross-

gender’ approach through the play’s heroine; Betty. 

Betty, within the first act, (which was presented in 

Victorian era), was acted by a male character 

(Herrmann, 1989). She; (the protagonist), was presented 

as a ‘man-made’ character; she said "I am man's 

creation as you can see, and what men want is what I 

want to be" (Churchill, 1985: p. 251). Betty's words and 



جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 

 

30 

expression presented female’s image under patriarchal 

system. The playwright described her as a delicate and 

weak woman who lost her identity and freedom in a 

male-dominated community. Churchill, the playwright 

adopted the technique of ‘cross-gender’ in most of her 

plays in order to alienate the actors from their 

characters. However, the playwright aimed to explore 

the impact and effect of gender by letting the audiences 

to think about the idea of gender as well its 

psychological influence (Miller, 2015). 

 Moreover, Churchill has adopted this technique so as to 

achieve the alienation effect with her characters in her 

plays to challenge the old conventional way of depiction 

to provoke social and political change by allowing the 

audience to realize and perceive gender as a means of 

women's subjugation. Reciprocally, ‘cross-gender’ 

technique assisted Churchill to illustrate her feminist 

points of view. According to JohnWillet ; (British 

translator and a scholar ), stated that " if the part is 

played by somebody of the opposite sex, the sex of the 

character will be more clearly brought out; if it is played 

by comedian whether comically or tragically, it will gain 

fresh aspect" (Nochlin, 1988: p, 197), and that is exactly 

what Churchill attempted to do. Churchill’s adoption the 

‘cross-gender’ technique in her two-act play, “Cloud 

Nine”, enabled and empowered the protagonist, Betty to 
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express her real attitudes and tendencies to her 

husband; Clive, who was the representative of the 

patriarchal community at that time who dominated his 

wife (Miller, 2014). Factually, ‘cross-gender’ approach 

has well illustrated how a woman's identity and 

subjectivity was completely wrecked and subverted in 

male-dominated community.  

Martin (2014) stated that Churchill's has adopted ‘cross-

gender’ technique to stimulate the audiences to well 

comprehend the concept of women's subjectivity in 

obviously way. She explained:  

“If in production the role of Betty is performed within the 

realistic theatrical contract…she will not be read by the 

audience as an (un)subject. Such a performance will fail 

to meet the (un)aesthetics' goal of creating an 

environment of questioning that extends beyond the 

door of the theatre. The gap between the character's 

gender and the actor has to be highlighted in order for a 

production to effectively break the gendered 

representation system”. (42-43) 

Therefore, Churchill in “Cloud Nine”, attempted to isolate 

Betty from her gender impact that was the main source 

of her suffering. Thus, in the play’s second act, by which 

took place in 1979 (when Betty's patriarchal system 

ended with Clive's death), Betty was acted as a woman, 
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"as she becomes real to herself" (Churchill, 1985: p. 

246). Finally, Churchill produced women in male-

appearances to emphasize that the patriarchal society 

was one of the main sources that repressed women 

besides social and economic conditions in most of her 

plays (Morelli, 1997). The technique of ‘cross-gender’ 

was adopted to "shock the audience into an awareness 

of the underlying misogyny that has become so invisible 

to patriarchally dominated vision in many contemporary 

cultures" (Morelli, 1997: p. 105). Consequently, Churchill 

used ‘cross-gender’ in conducting most of her plays, as 

alienation tool to stimulate her audiences to think about 

gender's impacts which was socially made which shared 

women's subjugation. So, Churchill assisted women in 

general to get rid of the domination of oppressive society 

(Nochlin, 1988). In other words, Churchill's ‘cross-

gender’ approach was offering loud sound to retrieve 

women’s social identity and dignity that is why this 

technique might be recognized as the feminist 

aesthetics’ "conceptualization of subjectivity" (Martin, 

2014: p. 25). 

  Radical feminism is considered one of the feminist 

perspectives that calls for re-ordering of community by 

which man supremacy is eliminated and discarded in all 

economic and social context (Kritzer, 1991). Radical 

feminists believed that man-domination was the major 
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reason of female’s depression in western community. 

However, radical feminists asked for radical perception 

to destroy the patriarchal society to assist women to 

achieve their statuses, rights, and position in society 

(Miller, 2015)). The main difference between radical and 

socialist feminists, is that ‘socialist’ consider a person or 

an individual is more significant than a group and 

emphasize the dominance of female attitudes, and 

therefore, woman system must be invented and 

developed by women themselves (Kritzer, 1991).  

Radical feminists thought that "the patriarchy has formed 

a male culture that wherever it has predominated has 

oppressed women of all socio-economic classes and 

races" (Case, 1990: p. 64), therefore they needed to 

undermine and challenge patriarchal hegemony in all 

aspects of life. In the field of theatre and drama, the 

radical feminists’ perception made revolutionary 

changes in theatrical performances in particular to 

disseminate women's culture and tradition so as to 

decrease men's hegemonical in the genre of theatre in 

particular and all aspects of life in general (Martin, 

2014). ‘Cross- Gender’ was one of the radical feminists’ 

perspective in theatres. They thought that patriarchal 

persecution was regarded as gender persecution. 

Moreover, radical feminist adopted ‘cross-gender’ as a 

tool which assisted them. This technique was used as a 
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device to confirm their radical perception of female's 

superiority and male's inferiority (Miller, 2014). They 

“focus much of their critical and practical work on 

identifying either male-gender oppression or female-

gender strengths” (Case, 1990: p. 64). 

In Donmar warehouse; (theatre), in London, a radical 

feminist, Phyllida Lloyed; (An English film director and 

producer) applied ‘cross-gender’ perspective in radical 

and revolutionary way when she produced 

Shakespeare's plays (Ravari, 2010). Lloyed has 

displayed all women actor as a ‘cross-gender’ 

performances in Shakespeare’s plays: “Julius Caesar”, 

in 2012; “Henry IV”, in 2014; and “The Tempest”, in 

2016. Phyllida Lioyed has presented all-female actors in 

Shakespeare's plays to destroy the conventional theatre 

in revolutionary way (Miller, 2015). In other words, 

Lioyed has supported women to make men's roles to 

confirm women's capability to accomplish men's status 

in all aspects of life. She believed that ‘cross-gender’ 

can help women to display their real power and force. 

One day, Lloyed was accused that she was doing a 

“feminist-separatist”, and critics asked her if she was not 

afraid of that, she confidently replied "that is what we are 

doing" (Higgins, 2012: p. 19). Many critics has portrayed 

the productions of Lloyed regarding Shakespeare's plays 

as a revolutionary reaction towards all-men 
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achievements of Shakespeare's literary drama such as 

“Henry V, 1977”; and “Twelfth Night, 2012” (Birch, 

1994).   

Miller (2015) described Phyllida Lloyed's ‘cross-gender’ 

as a type of feminist activism; it is a radicals' "invention 

in the staging of early modern plays" (p.23). Moreover, 

Phyllida Lloyed's all-women casting of Shakespeare's 

plays rebelled not only the old conventional male roles in 

Shakespearian period; (Elizabethan era), but also the 

realistic representation of women in modern and 

postmodern period. Lloyed thought that women might be 

much better than men; they could be fighters and 

leaders if they got the opportunity (Hein, 1990). In 

Lloyed 's “Julius Caesar”, females embodied as men’s 

role so as to give women the chance to act an influential 

dramatization of Shakespeare's most masculine literary 

work. According to Lloyd, this play was regarded a great 

opportunity for females to display the world of 

assassination, conspiracy, and power which was 

completely dominated by men only (Miller, 2014). 

 Lloyed, as a radical feminist, she wanted to challenge 

the patriarchal system of a woman and a man, and she 

proclaimed, in her interview "Phyllida Lloyd and All 

Female Shakespeare", that Shakespeare's “Julius 

Caesar”  "was a play about how society forces men to 
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avoid being 'womanish' " (Martin, 2014: p. 54). 

Therefore, Phyllida thought that representing woman 

characteristics and attitudes in her performance assisted 

the audiences to imagine themselves in reality. By 

applying ‘cross-gender as a radical technique, Lloyd 

wanted to confirm this perception by adopting her all-

woman cast. Moreover, Lloyd targeted to create a 

genderless community with the ‘cross-gender’ technique 

by which this concept was the major aim of radical 

feminists, as they thought that gender identity is the 

main reason of male hegemony and female oppression 

(Martin, 2014). As a result of applying ‘cross-gender’ 

technique by contemporary feminist theatres, this 

technique was highly considered as impressive concept 

which has succeeded in achieving the goal of feminist 

aesthetics by stimulating audience's attention to 

women's persecution as well as suffering (Giles & 

Livingstone, 1998). Unfortunately, this technique cannot 

assist them to solve their issue, it helped to disseminate 

and spread their problems to all society. 

This research paper concluded that that the ‘cross-

gender’ technique is applied by radical feminist theatre, 

as a type of aesthetics which marginalized women the 

same way the patriarchal system did. Moreover, all-

women or ‘cross-gender’ actors of female in male roles 

tried to assist and support women to undermine the 
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patriarchal society and confirm female's superiority. 

Unconsciously, this technique has marginalized women 

because it compressed and closed them in men's roles 

and styles which restricted their potential supremacy. 

On the contrary, in “social feminist theatres”, ‘cross-

gender’ was adopted to assist the audiences to 

comprehend the idea of gender as a socially made by 

isolating an actress/actor from her/his gender. In other 

words, ‘cross-gender’ was applied to stimulate the 

audiences to explore and negotiate the idea of gender 

and how it was impacted by social environment, and that 

construct the backbone of the object of their aesthetics. 

Nevertheless, it also alienated female from themselves 

within their representation of the opposite gender 

(Herrmann, 1989). Undoubtedly, all feminists thought 

that gender and sex was one of the major reasons of 

female's persecution, therefore, many feminists sought 

to distort this concept or to get rid of their most horrible 

misery (Hein, 1990).  

Unfortunately, social feminists ignored adopting ‘cross-

gender’ technique as a device to achieve and produce 

their perception, so they did not use it to assist them in 

accomplishing their rights. Consequently, feminists did 

not perceive and comprehend the capacity of female, so 

that they did not achieve their targets by adopting a 
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female gender, so they tried a lot to erase it. Sex 

discrimination occurred as a result of set of political, 

cultural, and social conditions that impacted female 

identity negatively and made women's oppression 

(Churchill, 1985). Lastly, feminists completely 

recognized that they needed to fight the negative 

aspects of these conditions; (social, political, cultural) to 

get back their identity (Higgins, 2012). 
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 الملخص

تهتم األمم الحية بالحفاظ على استمرار في بناء حضارتها وتطورها، وهي تعمل  

على   بواقعها  دوماً  لربطها  ومكوناتها  أسسها  إلى  الرجوع  خالل  من  تأصيلها 

 المعاصر. 

ويعد توثيق النصوص من األمور التي عني بها علماء المسلمين عناية شديدة، منُذ  

المعالم،   واضحة  مناهج  المجال  هذا  في  لهم  وكان  االسالمية،  العلوم  دونت  أن 

النقل   أمانة  على  وحرصهم  إخالصهم  ذلك  في  وتعد  يدفعهم  الرواية،  وصدق 

المفهرس لدحض   إليه  الباحث ويلجأ  التوثيقية المصدر، الذي يستعين به  البيانات 

أو   كتاب،  نسبة  أو  مؤلف،  وفاة  تاريخ  أو  نسخ،  تاريخ  تصحيح  أو  معينة،  فكرة 

وكذلك   والتصحيحات  والقراءات،  بالسماعات  العلماء  الهتمام  وكان  ذلك،  غير 

توث  فوائد  الكريم  التأليف والتدوين،  القرآن  توثيق  الفوائد  تلك  أهم  قيمة، ومن  يقية 

الحقوق   توثيق  إلى  أضافة  والتراجم،  والمغازي  السير  وكتب  النبوي  والحديث 

 الشريعة اإلسالمية. 

 مخطوطات  –التصنيف  -التأليف –التدوين  –التوثيق  الكلمات المفتاحية: 

Summary 

Living nations are interested in maintaining the continuity 

of building their civilization and its development, and 

 التوثيق العلمي في الحضارة االسالمية

 المدرس قاسم العيبي موسى           

كلية الهندسة \الجامعة المستنصرية   

kasim_la@yahoo.com 
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they are always working on rooting it by referring to its 

foundations and components to link it to its 

contemporary reality .Documenting texts is one of the 

matters that Muslim scholars have taken great care of, 

since the Islamic sciences were codified. The indexer to 

refute a certain idea, or correct the date of copying, or 

the date of the death of an author, or the attribution of a 

book, or otherwise, and the scholars’ interest in 

headphones, readings, and corrections, as well as 

authorship and blogging, had valuable documentary 

benefits. And translations, in addition to documenting the 

rights of Islamic law . 

 المقدمة: 

أن أهمية منهج التوثيق العلمي في الحضارة اإلسالمية يعود إلى كونه من الطرق  

بالمعرفة والعلم وشجع   االمنة في الوصول إلى العلم الصحيح، وأن اإلسالم أمر 

طلبه   عند  بالتوثيق  طالب  أنه  كما  الجهلة،  وذم  أصحابه  على  أثنى  حيث  عليه، 

 بإقامة الدليل والحجة على أي دعوى يدعيها االنسان. وأثناء ممارسته، كذلك أمر 

الضياع   من  المعتقدات  على  حفاظاً  وذلك  بالكتابة،  التوثيق  القديمة  األمم  عرفت 

الدينية، وكذلك حفاظاً   للشعائر  أقامتهم  الناس أخطاء عند  يرتكب  أن  أو  بالنسيان 

 على معامالتهم التجارية من الخسارة، وعلى العلوم من أن تندثر. 

وتعود بدايات التوثيق إلى عصور ما قبل التاريخ، أي أن بدايات التوثيق سبقت  

 التدوين الكتابي، حينما قال آدم )عليه السالم( لربه عندما أتاه ملك الموت: 

"قد عجلت فقد كتب لي الف سنة قال بلى ولكنك جعلت ال ؟؟؟ داود ستين سنة  

 ومئذ أمر بالكتاب والشهود". فجحد مجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن ي
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ومع ظهور اإلسالم وانتشاره بداء منهج التوثيق في الحضارة اإلسالمية باالنتشار  

من   السليم  المنهج  وبدون  العلم،  طلب  في  والتحقق  التثبيت  وسائل  احد  وأصبح 

طريقه   ربما  يظل  وبالتالي  االهواء  فيه  تتحكم  ربما  أو  يعيد  الذهن  يحلق  البحث 

 الصحيح. 

لمحفوظات العربية تتعدد قيود التوثيق، أو ما يسمى بخوارج النص فمنهما  وفي ا

إجازة وسماع وقراءة ورواية ومناولة، أضافة إلى قيود التملك والوقف، والمقابلة  

والنسخ والتصحيح وغيرها من أنواع التوثيق التي غالباً ما تكون مثبته في صفحة  

 العنوان أو في آخرها أو ضمن صفحاتها. 

أهمية  فالت المختلفة، وبسبب  األمم وحضاراتها  حياة  في  كبرى  أهمية  يشكل  وثيق 

العلم والكتابة كاألقالم والمحابر   أبدعت في أدوات  السابقة  التوثيق نجد أن األمم 

 فدونت تاريخها وأمجادها. 

 المبحث األول: التوثيق العلمي عند المسلمين 

 ً  تعريف التوثيق لغة واصطالحا

يعود أصل الكلمة إلى مادة وثق، ومنه يوثق، توثيقاً،    التوثيق لغة:أوال: تعريف  

فهو موثق، ووثق األمر: أحكمه، وقواه وثبتِه وأكده، ومنه أيضاً، وثق المعلومات:  

، والكلمة تدُل على عقب وأحكام، ووثقت الشيء  (1)حدد أصلها وتأكد من صحتها

 .(2) أحكمته

 والوثيق: الشيُء المحكم. 

 العهد، وجمعه: مواثق. والمَوثق: 

 .(3) الميثَاق: العقد المؤكد بيمين أو عهد، ويجمع على مواثيق ومياثق
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وكذا كذا  ألفعلن  باهلل  وثقته  قولهم:  واألخذ  (4) ومنه  إحكامه  األمر:  في  والوثيقة   .

الوثائق والجمع  يثُق،  (5) بالثقه،  به،  وثِق  قِولك  مصدُر  الثقة  العرب:  لسان  وفي   .

 ائتمنته.  وثاقةُ، وثِقه: 

والوثيقةُ في األمر أحكامه واألخذ بالثقة، والوثيق الشيء المحكم، ووثقت الشيء  

 . (6) توثيقاً، فهو موثق، والوثيقة األحكام في األمر

ُ  وفي تاج العروس: والميثاق والموثق، العهد، ومنه قـــول هللا تعالى:   }َوإِْذ أََخذَ ّللا 

ِميثَاَق النَّبِي ِْيَن ...{
(، والوثاق ما  )بمعنى أخذ العهد عليهم بأن يؤمنوا بمحمد )   . (7)   

 . (8)}فَُشدُّوا اْلَوثَاَق{يشد به كالحبل ونحوه ومنه قول هللا تعالى

 أي: شدَّ وثقه توثيقاً، وأنه لموثق الخلق أي: محكمه.  –وأوثقه فيه 

والمواثقة، المعاهدة ومنه قول هللا تعالى: }َوِميثَاقَهُ الَِّذي َواثَقَُكم بِِه{
. وأخذ األمر  (9) 

 . (10) باألوثق أي األشد األحكم

 ثانياً: تعريف التوثيق اصطالحاً:

 عرف التوثيق من الناحية االصطالحية بعدة تعريفات منها: 

التقوي   -1 به  يحصل  الذي  األمر  أي:  فيه،  الحزم  واستعمال  األمر  في  التقوي 

 . (11) على الوصول للحق

وأخذ على هذا التعريف انه غير مانع لدخول ما ال يعد من التوثيق، مثل: الدعوى  

 التي يتقوى بها على الحق، وهي ليست من التوثيق. 

تعذره من المدين، او  مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند   -2

 . (12) أثباته في ذمته عند االنكار

هذا التعريف من خالل مناقشته يتضح أنه ليس بمانع أيضاً، لدخول الدعوى فيه،  

كونها تعتبر من الوسائل التي قد يتوصل بها إلى الحق عند تعذر استيفائه رضاًء  
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ف كذلك انه غير  من المدين به، كونها تطرح امام القضاء، ويؤخذ على هذا التعري

مانع لقوله )او إثباته في ذمته عند األنكار( إذ قد يسمح بدخول ماال يعد من وسائل  

التوثيق في الشريعه، مثل القرائن، التي تعد من وسائل اإلثبات، وليس من رسائل  

 التوثيق. 

 ، أخذاً من المعنى اللغوي للتوثيق. (13) ُعرف التوثيق كذلك بأنه أحكام األمر -3

. وإطالق مصطلح التوثيق على علم  (14) علم الشرط قد يطلق على علم التوثيق -4

 الشرط من باب تسمية الشيء ببعض االجزاء. 

علم   -5 منم  جزء  التوثيق  وقيود  بيانات  اعتبر  فقد  بنبين  شوقي  أحمد  تعريف 

المخطوطات حيث يقول في تعريفه لهذا العلم: هو علم يهدف إلى دراسة كل  

اله في  مكتوب  هو  من  ما  ذلك  إلى  وما  وتصحيحات،  شروح  من  وامش 

معلومات عن االشخاص الذين تملكوه أو نسخوه أو قروؤه أو استعملوه، او  

المادية   العناصر  الذي جاء منه ثم  إليها، والمصدر  التي آل  وقفوه، ثم الجهة 

 . (15) المتعلقه بصناعة المخطوط

 االهتمام بالتوثيق العلمي عند العلماء:   (1

العلماء  ذلك    أعتنى  من  الغاية  وكتبهم،  مصنفاتهم  بتوثيق  عناية  أيما  المسلمون 

والتزوير؛   والعبث  التحريف  عن  بعيدة  نقلها  في  الدقة  وكذلك  المصنفات  صيانه 

فكان اهتمام المتقدمين من العلماء بالتحقيق والتدقيق، حيث اعتنوا بالقرآن الكريم  

الح  لعلماء  فكان  الشريف وأسانيده.  الطولى  وقراءته وبالحديث  اليد  الشريف  ديث 

حيث   المختلفة  العلوم  أصحاب  على  الفضل  لهم  وكان  التوثيق  قواعد  تثبيت  في 

بعين   تؤخذ  زالت  ما  منهجية  لمعايير  وفقاً  اهميته  وعرفوا  هذا.  بمنهجهم  تأثروا 

االعتبار خاصة عند تقدير قيمة التراث المخطوط، واهم ما في المخطوطات هي  

 بته على طررها. البيانات التوثيقية المث
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يروون   كانوا  حيث  مصنفاتهم،  من  نسخ  بتوثيق  المسلمين  العلماء  اعتنوا  كما 

يعد   وهذا  المخطوط،  على  وقراءاتهم  وسماعاتهم  أجازاتهم  ويقيدون  أسانيدهم، 

لعملهم، حيث كانوا ينسبون القول إلى قائله، مراعين الدقة في ذلك، كذلك   توثيقاً 

ينُب الثقة  النساخ  من  كثير  انهم  ان  او  المؤلف  نقلوه هو من خط  ما  ان  هون على 

عالم   بخط  ُكتبت  نسخة  أو  االم  بالنسخة  مقابلتها  تمت  نسخة  على  نسختهم  كتبوا 

أذا   اما  توثيق النص،  النقل، ان غايتهم ال شك من كل هذا هو  متقن ثقة صحيح 

بعبارة "كذا   نقلوا النص وفيه تحريف او تصحيف نقلوه كما هو، وينوهون عنه 

فيهوج الصواب  وجه  يذكرون  ثم  هو  (16) دته"  النص  تحقيق  من  الغاية  ان   .

الحرص الشديد على توثيقه، وكذلك التشدد في تصحيحه، ولهذا فقد أفرد صاحب  

السماعكتاب " الرواية وتقييد  إلى معرفة أصول  التقييد    االلماع  في تحقيق  "باباً 

الذي   قال:  حيث  وشدد،  ذلك  في  سهل  ومن  والضبط  أهل  والسماع  إليه  ذهب 

التحقيق من المشايخ وائمة األصولين والنظار، انه ال يجب ان يحدث المحدث إال  

فيه،   صونه  فيكون  خزانته،  في  وصانه  كتابه،  في  قيده  او  قلبه،  في  حفظه  بما 

. كما يروي  (17) كصونه في قلبه، حتى ال يدخله ريب وال شك في انه كما سمعه

البغدادي في كتابه " " قول األمام  ألخالق الراوي وآداب السامع   الجامعالخطيب 

له بالصحة إلحاق واصالح، فاشهد  الكتاب فيه  أذا رأيت  ، كما ذكر  (18) الشافعي: 

" كتابه  في  التوثيق  من  أخر  نموذج  واالستمالء السمعاني  االمالء  حيث  أدب   "

المحدث،   به  يحدثك  ان  منها  انواع:  على  يكون  المشايخ  عن  الحديث  أخذ  يقول: 

ا  عليه،  ومنها  تعرض  ان  ومنها  تسمع،  وأنت  عليه  يقرأ  أن  ومنها  عليه،  تقرأ  ن 

وتستجيز منه روايته، ومنها أن يكتب إليك، ويأذن لك في الرواية فتنقله من كتابه  

من   وتكتبُه  عليك  يُملى  ان   : األنواع  هذه  وأصح  بأصله،  مقابل  فرع  من  أو 

البصرة  (19) لفظه من  قدم  لما  "انه  الجاحظ:  عن  ويروى  بعض  .  في  بغداد  إلى 

أسفاره، اهدى إلى محمد بن عبد الملك الزيات في وزارته نسخة من كتاب سيبويه  

 .... 

الكتاب؟ فقال ما ظننت   من هذا  الزيات: او ظننت أن خزائننا خاليةٌ  أبن  له  فقال 

ذلك، ولكن بخط الفراء، ومقابلة الكسائي، وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ فقال له  
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أجلُّ نسخة توجد وأغربها، فأحضرها إليه، فسربها، ووقعت منه    أبن الزيات: هذه 

 .  (20) اجمل موقع

طرر  على  مفيدة  معلومات  توثيقاً  يسجلوا  ان  السلف  عادة  جرت  ظهور    كما  أو 

القرن   في  يكون  ان  يستبعد  ال  حيث  قرون،  منُذ  جرى  ما  وهذا  عندهم،  الكتب 

الثاني الهجري، على أن االهتمام بها غدا بعد توافرها ويعتقد أنه كان في القرن  

 .(21) الرابع الهجري 

من   وافراً  مقداراً  قام بجمع  فقد  قديماً  ذلك  إلى  تنبه  فقد  القفطي  القاضي علي  أما 

الكتب،    التعليقات  ظهور  على  يضعوها  أن  العلماء  تعود  التي  والطرف  والفوائد 

نهره   كتاب  فكان  كتاباً،  تكون  ان  الرأي  كان  فيها،  صالح  قدر  له  أجتمع  ولما 

. وهذا الكتاب يعتبر  (22)الخاطر ونزهة الناظر في أحاسن ما نقل من ظهور الكتب 

أيمن فؤاد  الدكتور  يقول ذلك أستاذنا  إلينا كما  المفقودة ولم تصل  الكتب  ، (23) من 

" ان القاضي  التدوين في أخبار قزوينأما عبد الكريم القزويني فيذكر في كتابه "

عبد الملك بن احمد القزويني كان كثير الجمع والكتابة حسن الخط يتهاداه الناس  

بينهم،   ومعاشرةٍ  فيما  مكاتبة  من  العصر  فضالء  وخالط  الكثير،  سافر 

القيود في  (24) ومشاعرة بالتوثيق قد تعدى إلى جمع  المسلمين  العلماء  اهتمام  . ان 

كتب مستقلة، فالعالمة ابن طولون الدمشقي جمع سماعات وإجازات تحصل عليها  

العلم وأوالدهم في كتاب عنوانه " العلماء وطلبة  اإلجازات    نوادر هو، وعدد من 

 "، هذا الكتاب يمثل نموذج عصرهم في تلقي العلوم. والسماعات

عنوانه   فريد  كتاب  في  الخطية  والفوائد  التقييدات  جمع  فقد  العظم  جميل  أما 

"، جاء في مقدمته أن هذا  الصبايات فيما وجدته على ظهور الكتب من الكتابات"

الكتب والرسائل، من  ما وجدته على ظهر  فيه  والمسائل    مجموع جمعت  الفوائد 

 . (25)واألشعار، مع اختيار األهم والعزيز دون المبتذل

 االهتمام بتوثيق المصنفات: -2
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بالعلم   االشتغال  بداية  في  منهم  العرب  العلماء  وخاصه  المسلمين  العلماء  ميز 

والفكر والتوثيق، ان ما يقوم به هو بعد التدوين هو التصنيف، حيث أعتبر جمع  

ا النبوي  أو  الحديث  المدونات،  أو  والجوامع  والسنن  الصحاح  كتب  في  لشريف 

 حتى جمع  اللغة في معجم لغوي تصنيفاً. 

وان من يقوم بجمعها يطلق عليه "مصنف" الكتاب، وال يعتبر مؤلف ألنه في هذه  

الحالة ال يقوم بالتأليف وإنما يحلل ويبوب المعاني واأللفاظ التي ليس من ابتكاره  

ه وإنما  إبداعه،  عمله،  أو  قبل  موجوده  وألفاظ  ومفردات  نصوص  باألصل  ي 

ويقوم هو بخدمتها وتصنيفها بكل ما تعنيه كلمة التصنيف من ترتيب. فالتصنيف  

فقد ميز   بألفاظها،  المعاني محتفظاً  لكي يحافظ على  النصوص  يخدم ويرتب  هو 

التصنيف هو جعل   قال  بشكل موجز حيث  والتصنيف  التأليف  بين  حاجي خليفة 

بين    الشيء التمييز  مع  الكالم،  بين  األلفة  أيقاع  فهو  التأليف  أما  مميزة،  اضافاً 

 .(26) األنواع

القران   تدوين  ويعد  الظاهرة،  تطور  األول  القرن  منتصف  فيعتبر  التدوين  أما 

الكريم من اهم ظواهر المعلومات في التاريخ اإلسالمي وحتى اإلنساني ويعرف  

من البعض، وهو عكس التفرق أو التشتت أو    الجرجاني التدوين انه: إدناء البعض 

 . (27) االختالط

الروايات حول   وتدوين  والمغازي،  السير  كتابة  بدأت  الكريم،  القرآن  تدوين  بعد 

ملوك العرب والعجم في كتابين ألبن شريه الجرهمي وهما من األمثال، وتدوين  

 . (28) ضينالتفسير مثل تفسير الرياحي ومجاهد أبن جبير، وأخبار الملوك الما

دقيق   علمي  بوعي  التصنيف  لفظة  المسلمين  العلماء  استخدم  الكتب:  تصنيف 

بها اشتغلوا  التي  الكتب  المثابر ونوعية  الجهد  التعبير عن طبيعة  .  (29) وأمانه في 

كلمة   فقد كانت تستخدم  اكثر وضوحاً،  السيوطي وحاجي خليفة مثالً  فكانت عند 

إدراك لكن  تصنيف،  لكلمة  كمرادف  أحياناً  القول    التأليف  المسلمين على  العلماء 

الحدود والخصائص عندما   أذهانهم  أنه كانت واضحة في  تصنيف فالن....تعني 
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ان   بل  وغيرها.  والمعاجم  والفقه  والسيرة  والتفسير  الحديث  في  الكتب  صنفوا 

 محتوى هذه المصنفات ليس من تأليفهم وإنما هم يشتغلون به ويخدمونه. 

د دور النصوص غلبت طبيعة التصنيف وكلما زاد  ولذلك يمكن القول انه كلما زا

دور المؤلف غلبت طبيعة التأليف، وبالتالي غلبت درجة الحرية في التعامل مع  

 .(30) األفكار والنصوص، والجدل واالعتراض والمناقشة لما تحتويه

 وما سبق يمكن أن تميز خصائص التصنيف: 

النقول والروايات   -1 المصنفة أساساً على  الكتب  المنسوبه إلى مصادرها،  تقوم 

 . (31) وكذلك المصنف يشتغل بأقوال السابقين عليه

أعمال علمية   -2 والمقتبسات من  األقوال والحقائق  تجميع  المصنف  تكون مهمه 

 . (32) ودينية وأدبية مختلفة، وجعلها أصنافاً مميزة

 . (33) يجب ان يطلع عالم التصنيف على حقائق العلم -3

وحتى   -4 اختلفوا  وما  فيه  اتفقوا  وما  األئمة  بكالم  واسع  اطالع  على  يكون 

 . (34)الصحيح والضعيف، وكذلك االجتهاد في التحقيق والمراجعة

بعد ظهور كتب المصنفات والمسانيد والموطأت والمستدركات أخذ التصنيف   -5

 . (35) بالتطور والتنوع حتى يمكن القول نضج واكتمل

 صادر وكما يلي: كان يعتمد المصنف على م  -6

التدوين: تتسم المدونات غالباً بالجمع دون تبويب حتى القرن الثاني الهجري،   -أ

التشوية   أو  الضياع  من  النصوص  حفظ  هو  األساس  الهدف  كان  حيث 

 . (36)والخلط

من   -ب  الموثوقة  المصادر  ومن  المصنف،  أساتذة  من  والسماعات  الروايات 

 تصنيفه.  الرواة، كي يكون رصيداً يمكن حفظه ثم يعيد 



جامعة القادسيّة(   -الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   العلمي   وقائع املؤمتر 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 

 

50 

بمناهج   -7 والتراجم  والسيرة  والفقه  التفسير  كتب  مؤلفات  بتأثر  القول  يمكن 

 التصنيف في الحديث حيث أصبح نموذجاً. 

 التأليف:  -3

حيز   إلى  تخرج  التأليف  حركة  بدأت  تقريباً  الهجري  األول  القرن  منتصف  منذ 

القرآن   هو  عربي  كتاب  أول  أن  ذلك عرفنا  قبل  لكن  أول  الوجود،  فكان  الكريم 

األمر مجرداً من نقط األعجام وعالمات اإلعراب، ثم بُدى في شكل أواخر كلماته  

بطريقة النقط حتى ال يلحن المسلمون في قراءته، وكان ذلك على يد أبي األسود  

 الدؤلي. 

وفي المرحلة التالية من حركة التطور، وهي مرحلة إعجام الحروف تميزاً بين ما  

وك منها،  نقط  تشابه  النقط:  من  النوعية  بين  تفرق  التي  وهي  المداد  الوان  انت 

بن   الخليل  جاء  ان  إلى  عليه  هو  ما  على  الحال  وبقي  اإلعراب،  ونقط  اإلعجام 

احمد فأصل الحركات اإلعرابية المعروفة وهي: )الضمـة، الفتحة، الكسـرة( محل  

 . نقط اإلعراب، حيث اقتربت الكتابة بشكل عام من صورتها الحالية 

سنه   )المتوفي  أبيه  بن  زياد  ان  النديم  ابن  في    53يذكر  كتاباً  الف  من  أول  هـ( 

المثالب" فإنه لما ظفر عليه وعلى نسبه عمل ذلك ودفعة ولده وقال : استظهروا  

، أما صاحب معجم األدباء فيذكر أن قبل ما  (37) به على العرب فإنهم يكفون عنكم"

هـ(    89الليثي النحوي )المتوفي سنه  وضع نصر بن عاصم      ينقضي القرن األول

.  ويروي الجاحظ أن الكتب التي كتبها أبو عمرو بن العالء  (38) كتاباً في العربية

هـ( عن العرب الفصحاء قد مألت بيتاً له قريب من السقف، ثم انه تقرأ  70-145)

 . (39)"أي تنسك" فأحرقها جميعها 

و، فيقول صاحب كشف الظنون" فقد  وفي نهاية القرن الثاني بداية التأليف في النح 

 . (40) كان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما"
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ولم يلبث المسلمين أن احسوا بالحاجة إلى تدوين تراثهم وتاريخهم فظهرت كتب  

 اللغة والشعر والتاريخ متأثرة أول أمرها بطريقة التأليف في الحديث. 

ن نقول قد بدأت في القرن الثاني الهجري ولم تلبث ان  فحركة  التأليف نستطيع أ

ازدهرت ازدهاراً رائعاً على أواخر هذا القرن وحتى أوائل القرن الثالث، فيرى  

هـ( أكثر من مائة وعشرين كتاباً    206أبن النديم ان لهشام الكلبي )المتوفي سنه  

 .(41) في األخالق والمأثر واإلخبار واالنسياب 

هـ(  فيبلغ عدد الكتب التي ألفها ثالثمائة وسبعة  255لمتوفي سنه  أما المدائني )ا

والسالم(   الصالة  )عليه  الرسول  أخبار  في  تتوزع  األخبار،  في  كتاباً  وثالثين 

وخاصة   العرب  وأخبار  النساء  وأخبار  الشعراء  في  وبعضها  والفتوح،  والخلفاء 

يوم(42)قريش الرشيد  مع  خرج  األصمعي  ان  األدباء  معجم  وفي  إسحق  .  فلقي  اً 

فسأل   خف،  ما  حملُت  إسحق:  فقال  كتبه  من  شيئاً  معه  حمل  كان  أن  فسأله 

األصمعي: كم مقداره؟ فرد إسحق قائالً: ثمانية عشر صندوقاً، فعجب  األصمعي  

 .  (43)وقال: ان كان هذا ما خف فكم يكون ما ثقل؟ فقال: أضعاف ذلك

وفي القرن الثالث الهجري كثرت الكتب والمضفات لدرجة تلفت النظر ولعل من  

سنه   )المتوفي  الرازي  العصر  هذا  مؤلفي  يفارق  313أبرز  يكن  لم  والذي  هـ( 

المدارج والنسخ، ولم يكن يروى أال وهو ينسخ أما يسود أو يبيض". حتى بلغت  

 ً  (44) مصنفاته مائتين وخمسين مصنفا

ان   استشار  ويروى  والتاريخ  التفسير  كتابي  تأليف  من  شرع  حينما  الطبري 

 أصحابه 

عليه    فاعترضوا  ورقة،  الف  ثالثون  فقال:  منهما  تصنيف  كل  فسألوه عن حجم 

االلف   ثالثة  نحو  إلى  منهما  كال  فاختصر  تمامه  قبل  األعمار  تفنى  مما  هذا  بأن 

 .(45) ورقة
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الفرات )المتوفي سنة   أبن  مالم يج384وجمع  فقد خلف  هـ("  احد في وقته"  معه 

 . (46) ورائه ثمانية عشر صندوقاً مملؤة كتباً أكثرها بخطه سوى ما سرق من كتبه

في   اإلسالم  ديار  في  تناثرت  قد  الكتب  خزائن  نرى  الهجري  الرابع  القرن  وفي 

نصر   أبو  أسس  الكرخ  بحي  بغداد  ففي  وغيرها  والبصرة...  والموصل  بغداد 

بني  أرد شير وزير  بن  العلم سنه    سابور  دار  ووقفها على    383بويه  هجرية"، 

 .(47)  أهله ونقل إليها كتباً كثيرة أبتاعها وجمعها وعمل لها فهرستاً" 

أما في الموصل كان لجعفر بن محمد بن حمد الموصلي دار علم" جعل بها خزانة  

كتب من جميع العلوم وقتاً على كل طالب للعلم، ال يمنع أحد من دخولها إذا جائها  

 .(48) غريب يطلب اآلدب، وأن كان معسراً أعطاه ورقاً وورقاً"

مما سبق ال يدل على كثرة الكتب والمؤلفات وانتشارها في ذلك العصر فحسب،  

 وإنما تدل أيضاً على انه كان هناك سوق نشطة لتجارة الكتب. 

تظهر   لم  ولكنها  أمية  بن  عصر  إلى  جذورها  امتدت  يتبين  التأليف  حركة  ان 

ضحة إال في العصر العباسي، فشهد هذا العصر نشاطاً عجيباً في هذا  بصورة وا

ظهور   نتيجته  هذا  وكان  والرابع  الثالث  القرنين  في  ذروته  بلغ  وقد  المجال، 

المكتبات مثل مكتبة الملحقة بقصر الخالفة الفاطمية في مصر، والمكتبة الملحقة  

بح نتيجة كثرة الكتب  بقصر الخالفة األموية في األندلس ليس هذا فحسب، بل أص 

بيوت األندلسيين   المكتبة الزمة من لوازم كل بيت من  الناس بها أصبحت  وولع 

 في القرن الرابع الهجري. 

 المبحث الثاني 

 "التوثيق في الشريعة اإلسالمية" 

اهتمام الشريعة االسالمية بوجوب كتابة العقود والعهود، القصد منه حماية النفس  

 ألعراض.وحفظ الحقوق وصوان ا
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اجتماعياً   األنسان  كان  وإذا  إليه،  الناس  لحاجة  التوثيق  علم  في  التفكير  بدء  وقد 

األخر،   إلى  مفتقر  فالكل  جلدته،  أبناء  عن  منعزالً  يعيش  أن  يمكن  فال  بطبعه، 

وحاجات كل فرد تزداد اتساعاً واستمراراً ويصبح محتاجاً إلى التعامل مع غيره،  

جنسه، وال يحسم هذه العالقات، وهذا التعامل إال  وانشاء شتى العالقات مع بني  

 علم التوثيق، فهو ينظم سيرها ويحدد معالمها طبقاً للنصوص التشريعية. 

 وبناء على ما تقدم سنتناول تاريخ التوثيق 

( حيث قيل  كان أول من كتب سيدنا إدريس )  أوال: بداية الكتابة عند الرسل:  

بالقلم، وأول من لبس الثياب وخاطها، حيث  ( النبي أول من خط  )كان إدريس ) 

 . (49)كان قبله يلبسون الجلود(

}اْذَهب ب ِِكتَابِي َهذَا فَأَْلِقْه إِلَْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانُظْر َماذَا يَْرِجعُوَن {قال تعالى  
 (50)  .

تعالى   ْحمَ وقوله  الرَّ  ِ ّللاَّ بِْسِم  َوإِنَّهُ  ُسلَْيَماَن  ِمن  إِنَّهُ  ِحيِم{}  الرَّ اآليات  (51) ِن  هذه   .

بلقيس ملكة سبأ والكتاب لكي يسلموا   إلى  الكريمة تدل على كتاب سيدنا سليمان 

. وقال تعالى } قَاَل  (52) هللا سبحانه وتعالى وهي تقول لهم ماذا أفعل بكتاب سليمان

لَتَأْتُنَّ   ِ َن ّللا  م ِ َمْوثِقاً  تُْؤتُوِن  َحتَّى  َمعَُكْم  أُْرِسلَهُ  آتَْوهُ  لَْن  ا  فَلَمَّ بُِكْم  يَُحاَط  أَن  إِالَّ  بِِه  نِي 

ُ َعلَى َما نَقُوُل َوِكيٌل{ . نجد من خالل اآليات الكريمة أن بني هللا  (53) َمْوثِقَُهْم قَاَل ّللا 

الَِّذي   َوِميثَاقَهُ  َعلَْيُكْم   ِ ّللا  نِْعَمةَ  َواْذُكُرواْ   { تعالى  وقال  التوثيق  استعمل  سليمان 

ُدوِر{ الصُّ بِذَاِت  َعِليٌم   َ ّللا  إِنَّ   َ َواتَّقُواْ ّللا  َوأََطْعنَا  َسِمْعنَا  قُْلتُْم  إِْذ  بِِه  َواثَقَُكم 
من (54)   .  

الوفاء   اخذ عليكم وثيقة تدل على  قائل  المولى عزه من  بين  الكريمة  اآلية  خالل 

عهود   على  محافظين  تكونوا  ان  عليه  هللا  يعاهدكم  الذ  العهد  ذلك  وان  بالعهد، 

أبراهيم،  (55) هللا بن  نوح وإسماعيل  النبي  الكتابة  يعرف  األنبياء ممن  . وكان من 

ووصفها هو أسماعيل ألنه كما قيل:    وعن أبن عباس: ان أول من كتب بالعربية 

 أن هللا أنطقه بالعربية وعمره أربع وعشرون سنة، ثم سليمان بن داود. 

 ثانياً: القرآن الكريم والتوثيق: 
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التوثيق   من  العليا  الذروة  هذه  إلى  وصل  سماوي  كتاب  الوجود  في  هناك  ليس 

كالقرآن الكريم، حيث كتب على أصح أسلوب التدوين، وعلى أدق قواعد الضبط،  

التوثيق   أهمية  وتأتي  خلفه.  من  وال  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  ال  مصحف  في 

(، وانه يعتبر  ))ا محمد  عموماً كان ذلك من خالل نزول القرآن الكريم  على نبين

توثيق   وأهم  األساس  الدستور  وهو  للتشريع  الرئيسي  والمصدر  األصلية  الحجة 

النواهي   عن  واالبتعاد  به  جاء  بما  للعمل  للمسلمين  تعالى  هللا  من  وميثاق 

والمحظورات وبالتالي ننال رضا هللا تعالى وهو يعتبر اول توثيق شرعي وحقيقي  

ُكتب في حياة )  للمسلمين حيث  أنزل  )الرسول  أنه  (  ومما يسر حفظه وكتابته، 

( منجماً على مدى ثالثة وعشرين سنه، وكان يحفظون الصحابة ما  )على النبي )

ينزل من القرآن الكريم، وكما قال أستاذنا عبد الستار الحلوجي كان يكتبونه على  

واألكتاف واألقتاب  األديم  وعلى  واللخاف  النخل  الوسائ(  56) عسيب  هذه     ل كل 

صدور    المختلفة في  حفظه  إلى  أضافه  يحفظ  لكي  الكريم  القرآن  بها  وثق  التي 

الرجال وما ذلك إال من رعاية هللا تبارك وتعالى لكالمه العظيم الذي استودعه في  

تعالى   قال  األمة،  لََحافُِظوَن{مصاحف  لَهُ  َوإِنَّا  ْكَر  الذ ِ ْلنَا  نَزَّ نَْحُن  إِنَّا   {
هذا  (57)   .

الكريم من هللا تعالى هي النعمة الكبرى التي انهم بها سبحانه على    الحفظ للقرآن 

 األمة االسالمية، فحفظ كتابه أسالمها وشريعتها وأخالقها ولغتها وحضارتها. 

لقد مر توثيق القرآن الكريم بخمس مراحل من مراحل الرعاية والعناية، والضبط  

 .(58) ه وضبط قراءاتهواإلتقان في حفظه ورسمه وجمعه وتدوينه وتحمله وأدائ

النبي ) الكريم في وقت نزوله، فقد  )كان  القرآن  يأمر بكتابة ما ينزل عليه من   )

وقد   الصحابة،  من  الوحي  وكتاب  بأول،  أوالً  القرآن  يكتبون  الوحي  كتاب  كان 

تلقى   وقد  كامالً،  ترتيباً  رسوله  إلى  هللا  من  بوحي  وآياته  القرآن  سور  رتبت 

من الرسول قبل وفاته مرتباً بشكله النهائي كما أنزل على  الصحابة القرآن الكريم  

} إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ  ( وكان نظامه وحفظه بوحي من هللا، قوله تعالى  )النبي محمد )

َواِحَدةً    (59) َوقُْرآنَهُ{ ُجْملَةً  اْلقُْرآُن  َل َعلَْيِه  نُز ِ لَْواَل  َكفَُروا  الَِّذيَن  َوقَاَل  وقوله تعالى } 

َك ِلنُثَب َِت بِِه فَُؤاَدَك َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيالً{َكذَلِ 
 (60) . 
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 ثالثاً: الحديث النبوي والتوثيق: 

بداية مرحلة جديدة   الكريم ان ظهور اإلسالم كان يعني  القرآن  توثيق  عرفنا في 

من مراحل الكتابة العربية، والتي تمتاز بالخصوبة واالزدهار، فكان الدين الجديد  

في حاجة إلى ُكتاب يدون آيات الكتاب الكريم، وكذلك يكتبون الرسائل التي يبعثها  

أتخ   ( ))الرسول   وقد  األمصار،  له  إلى  يكتبون  كتاباً  والسالم  الصالة  عليه  ذ 

 .(61) الوحي

وإلى جانب   ثابت،  بن  وزيد  عفان  بن  وعثمان  أبي طالب  أبن  مقدمتهم علي  في 

للرسول   يكتب  بعضهم  آخرون  ُكتاب  هناك  كان  والرسائل،  الوحي  (  ))كتاب 

بن   المغيرة  مثل  المسلمين  شؤون  في  بالكتابة  يختص  األخر  وبعضهم  حوائجه، 

وال الصدقات شعبة  ألموال  ُكتاب  وكذلك  نمير،  بن  هناك  (62) حصين  أن  يبدوا   ،

 ( ألمور المسلمين. )تخصص في الكتابة لتوثيق كل ما يحتاجه الرسول )

( لبعض األفراد أن يكتبوا الحديث مثل عبد هللا  )أما كتابة الحديث فقد أذن رسول )

تابة الحديث فأذن  بن عمرو بن العاص فقد أستأذنه صلوات هللا وسالمه عليه في ك

( الرسول  عبد هللا  سأل  وقد  السالم:  )له،  عليه  فقال  يسمع؟  ما  كل  يكتب  هل   :)

))اكتب فوالذي نفس بيده ما خرج مني إال الحق(( وكان عبد هللا يسمى صحيفته  

 .(66) . وغيرهم(65). وكذلك أنس بن مالك(64) . وكتب عبد هللا بن عباس(63)الصادقة

( بتوثيق احاديثه، إال  )ولكن على الرغم من االحاديث السابقة التي يوصي بها )

(، وعدم  )أنه كان في كثر من األحيان ينهي عن كتابة الحديث او توثيق سيرته )

 االنشغال سوى بالقرآن الكريم، حيث يخشى أن تلبس توثيق السنه بالقرآن. 

 ( رسول  أن  الخدري  سعيد  أبي  حديث  ))ال)ففي  قال  كتب  (  ومن  عني.  تكتبوا   

فليتبوأ   فليمحه وحدثوا عني فال حرج. ومن كذب علي متعمداً  القرآن  عني غير 

 .  (67)  مقعده في النار((
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( ونحُن نكتب االحاديث، فقال: ما  )وعن ابي هريرة قال: خرج علينا رسول هللا )

 تريدون؟  هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك، قال: اكتاباً غير كتاب هللا 

 ما اضل االمم من قبلكم إال ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب هللا.  

وقد ظل الصحابه  (  68) قال أبو هريره: فقلت: أنتحدث عنك يا رسول هللا؟ قال نعم

يتحرصون في كتابة الحديث، وكانوا ينهون عن استنساخ أي كتب أخرى، حرصاُ  

 على أال ينشغلوا بغير القرآن،

( وجمع الحديث وتدوينه لم يتم إال في عهد عمر بن  ))لكن توثيق سيرة الرسول  

 :(69)عبد العزيز وبأمره، وقد مر جمع األحاديث بمراحل عديدة

وهي المرحلة التي كتبت فيها االحاديث في كراريس صغيرة اطلق عليها اسم   -1

التي كان ي العاص،  بن  الجزء كصحيفة عبد هللا بن عمرو  أو  وثق  الصحيفة 

 (، وهي مرحلة تتمثل في عصر الصحابة والتابعين ))فيها احاديث الرسول 

مرحلة تدوين الحديث: وهي المرحلة التي بدأت مع نهاية القرن االول وحتى   -2

 بداية القرن الثاني والتي تم فيها جمع كل التسجيالت المتفرقة. 

ت -3 الثاني  القرن  خالل  الممتدة  المرحلة  وهي  الحديث:  تصنيف  فيها  مرحلة  م 

رواية   عرفت  وقد  وأبواب،  فصول  في  مضمونها  حسب  االحاديث  ترتيب 

موثقة   يعتمد على نصوص  كان  المحدثين  بعض  لكن  شفاهية،  بأنها  الحديث 

)تحمل   بـ  الذي عرف  وتلقيه  الحديث  علم  ومكتوبة، ومن خالل مصطلحات 

 : العلم( توضح الطرق التي نقل الحديث، وقد عرفت تلك الطرق الثمانية وهي 

ومعظم   والوجادة،  والوصية،  والكتابة،  والمناولة،  واإلجازة،  والقراءة،  السماع، 

 . (70)هذه الطرق تقوم على الرواية المدونة عند السماع والقراءه
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( الرسول  احاديث  العدول من  )أن  االمناء  الحفظة  الرجال  نقلها  توفَّر على  فقد   )

الدواوين بعيداً   إلى أن كتبت وصنفت وحفظت في  الصحابه والتابعين، وأتباعهم 

 عن كل دخيل وزيف. 

والتثبت   االحتياط  في  بذلت  التي  الجهود  في  الحديث  لعلماء  الفضل  أكبر  وكان 

وعن االحاديث وكل ما يعرض  والتنقيب عن احوال الرجال، وكل ما يتصل بهم،  

العلم   هذا  يوجدوا  أن  استطاعوا  الضخمة  الجهود  وبتلك  خلل،  أو  وهم  من  لها 

 الفريد. 

 قيود التوثيق في المخطوطات العربية 

يمتاز المخطوط العربي بميزه خاصة هي تنوع بيانات وقيود التوثيق العلمي، لعل  

والمق واإلجازة،  بالسماع،  يعرف  ما  االنماط  أبرز  والقراءة،  من  والتملك،  ابلة، 

 والمطالعة. 

إلى   المخطوطات  على  العلمي  التوثيق  وقيود  بيانات  ششن  رمضان  قسم  وقد 

 : (71) قسمين

والقراءة   -1 والسماع  الرواية  قيود  يضم  المخطوط:  الكتاب  بنص  يتعلق  قسم 

 والتأليف ، والمناولة، والمقابلة، والتصحيح، والمطالعة. 

المخط -2 الكتاب  بشكل  يتعلق  والتملك،  قسم  والشراء،  البيع،  قيود  يضم  وط: 

 والوقف، والقيود المتعلقة بالحوادث الهامة. 

تقدير   في  العربية،  التراث  لكتب  النصوص  لخوارج  كبرى  أهمية  هناك  وكذلك 

عمر الكتاب وزمن تأليفه ومكان كتابته، فهي تعطي كل المعلومات التي ليس لها  

 في عدة جوانب:عالقة بالنص األساسي، وقد تبرز أهميتها 

 تؤثر هذه العوامل سلباً او أيجاباً في تقييم وتثمين المخطوطات وفحصها.  -أ
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المقابالت   -ب  على  الحتوائها  المخطوطات  قيمة  من  ترفع  التوثيقية  البيانات 

إلى   باإلضافة  واالجـــازات  والمطالعــــات،  والقـــراءات،  والسماعات، 

 . (72) تقييـــدات بخطـــوط بعض العلمـــاء

الكتاب،  ه -3 الكتاب، ومؤلف  بالنص مباشرة، مثل أسم  توثيقية تتعلق  ناك فوائد 

وأسناد الكتاب إلى المؤلف، والرواة الذين سمعوا الكتاب والعلماء الذين قرئ  

عليهم الكتاب، وقد ال نجد كثيراً منهم في كتب التراجم، وكذلك فوائد توثيقيه  

مثل   المخطوط  –اخرى:  رحلة  تتبع  القراءة  التي  تاريخ  البالد  معرفه  ات، 

الكتب،   فيها  قرئت  التي  المدارس  أو  المساجد  وشيوخ  الكتب،  في  قُرئت 

فيها،   تاريخ وجودهم  أو مدرسة معينة،  التي قرئت في مسجد معين  والكتب 

أو مدرسة معينة وغيرها من   العلمية في مسجد معين  النهضة  تتبع  وبالتالي 

 .(73) الفوائد 

لقيود التوثيق قيمة عالية، فعن طريقها يتم توثيق )النص( أي معرفة: عنوان    -4

باعه؟   او  أمتلكه؟  ومن  سمعه  ومن  قرأه؟  من  كتب؟  ومتى  مؤلفه،  واسم 

ميالده   شهدت  التي  االماكن  هي  وما  وقفه؟  أو  والعلمي  التاريخي  وحراكه 

 . (74) والحضارية  وتنقالته؟ .... وأمور كثيرة بها داللتها التوثيقية والتاريخية

بوسائل   -5 كتابته  ومكان  النص،  تاريخ  معرفة  من  النص  خوارج  دراسة  تُمكن 

يكون   ما  والمكشوط وغالباً  النص  الُممحى من  استخراج  يمكن  علمية، حيث 

اسم المالك القديم، وباستخراج اسمه قد يكون مشهور فتعرف ترجمته    الممحى

 . (75) فيعرف تاريخ النص او قرب كتابته

تساعد قيود التوثيق على تصويب رأي كان يعتقد انه الصواب، أو تسد ثغرة   -6

لم تكن   تثبت معلومة  تُفند أو  او  تاريخية ربما كانت غير مكتملة،  في قضية 

ملموس،   دليل  إلى  من  تستند  احد  إليها  يتطرق  لم  تاريخية  قضية  تثير  وقد 

 . (76)قبل
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المخطوطات تعتبر مرآة للحياة التي عاصرته، بما يحمله من بيانات وإشارات   -7

وتعليقات،   تمليكات  من  عليها  يُدل  فيما  أو  النص،  في صلب  توثيقية، سواءاً 

 وإجازات وسماعات وعبارات وقفية وغيرها. 

تساعد  -8 جيد  بشكل  المخطوطة  قيمة    فحص  تقدير  على  الفاحص  أو  المفهرس 

المخطوطة من خالل عنوان الكتاب، وما يحمل صدره من إجازات وتمليكات  

 وقراءات وما في ثنايا النسخة مما يدل على قراءة بعض العلماء او تعليقاتهم. 

الذي   -9 المباحث  وأهم  المؤلف  فيه  كتب  الذي  الموضوع  معرفة  على  تساعد 

ذلك الموضوع بصورة جيدة ألجل توثيق مخطوط  يتناوله المخطوط، وتاريخ  

 ما وتثبيته بشكل جيد. 

األنماط التوثيقية المختلفة كلما حفلت بها نسخة المخطوط كلما حظيت بقيمة   -10

العلمية،   لقيمتها  نظراً  ونشراً  وتحقيقاً  وقراءة  بحثاً  أكثر،  وإقبال  أكبر  علمية 

وتؤكد صحة ما جاء  فضالً عما فيها من تعليقات وحواشي تزيد على قيمتها  

 فيها. 

يقول أستاذنا عبد الستار الحلوجي في أنماط التوثيق: لتوثيق المخطوطات مظاهر  

أيدينا   بين  الذي  بالنص  الثقة  إلى  يوصلنا  واحد  مجرى  في  تُصب  كلها  متعددة، 

 .  (77) وأهم تلك المظاهر المقابالت، والسماعات، واإلجازات، والتملكات 

 الخاتمة

في   هللا  ثالثة  الحمد  عن  متواضع  بشكل  الدراسة  هذه  كشفت  لقد  واألخر  االول 

التوثيق   قيود  المحتوي على  الفكري  اإلنتاج  في صدارة  تأتي  موضوعات حيوية 

 تمثلت بعد تدوين القرآن الكريم. 

علوم   إلى  أضافة  وعقيده،  وتصوف  وفقه  سيرة  من  اإلسالمي  الدين  علوم  في 

 اآلداب واللغة، وكذلك علم التاريخ. 
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أظهرت مدى دقة العلماء المسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص، ومدى    وقد 

فخر   مصدر  وكانت  االمم  من  غيرهم  بها  سبقوا  والتي  عندهم،  العلمية  االمانه 

 واعتزاز جعلتهم الرواد في التوثيق العلمي. 

إلى   أنتقل  للهجرة  األول  القرن  منذ  ضوابط  من  الحديث  علماء  وضعه  ما  وان 

ا  العلوم  من  علماء  غيره  بها  قام  التي  الرائدة  التجربة  من  نابعاً  وكان  إلسالمية 

المقابالت والتصحيحات وأنماط   الدقة والتثبت والتوثيق عن طريق  الحديث. فأن 

كما   قروناً،  اخذت  ولكن  الزمان،  من  واحد  قرن  وليدة  تكن  لم  األخرى،  التوثيق 

 أنها كلفت جهوداً حتى استقرت على ما نعرفه اآلن. 

ات التوثيق في المخطوطات العربية تعد دليالً واضحاً على الحجم الكبير  أما بيان

بمصادرها،   األمة  هذه  وعناية  النشاط  هذا  مراكز  تبين  أنها  كما  العلمي،  للنشاط 

 فهي توضح لنا مدى الدقة في نقلها، ومدى الصحة والضبط في نسخها. 

طبقات الرواة والصله  يمكن أن يستفاد من هذه البيانات التوثيقية في التعرف على  

تحديد   وفي  اخر،  إلى  بلد  من  المصنفات  انتقال  على  التعرف  وفي  بينهم،  فيما 

 أعمار بعض المثبتين فيها، وغير ذلك من المالمح االجتماعيـــة والعلميــة. 
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