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 :   املؤمتر الدويل احلادي والعشرين رئيس السيد كلمة 

 وآفاق خدمة اتمع ‘‘   العلوم اإلنسانية ’’  

 بسم ا الرمحن الرحيم 

  أبي القاسـمِ  هللاِ  قِ خلْ   على أشـرفِ  المُ والسـّ   الةُ والصـّ  ،العالمینَ  ربِّ  �ِ  الحمدُ 
 :و�عدُ  ؛اهر�نَ الطَّ  بینَ یّ الطّ  هِ بیتِ  وأهلِ  دٍ محمَّ 

 ة المحترمالمستنصر�ّ  د رئ�س الجامعةِ یّ السّ 
 والمقاماتِ  األلقاِب  حفظِ  ادة الحضور الكرام معَ السّ 

 هُ و�ر�اتُ  هللاِ  ورحمةُ  عل�كمْ   المُ السّ 
كُم من خيرٍ تَجِدوه عـند اللَّه هو خيرا وأَعظَم    {قال تـعالى  ــ وما تُقَدموا لأَنفُســــ

 .} أَجرا

 :رامُ ها الكِ أیُّ 
ســْت عل�هِ الغا�َة مِ   أنَّ  مْ كُ راتِ ى على حضــَ خفَ ال �َ  هي    ةُ اإلنســان�ّ  العلومُ  ّما ُأســِّ

ــُّ  ــُة الســـ ــانيِّ   لوكِ دراســـ لوِك في حوا�اتنظ�ِم  ومحاولةُ  ،اإلنســـ ــّ   المجتمعاتِ   ذلَك الســـ
 إلى أحواِل الثَّ�اِت واِالْستقراِر. وضىا ُ�خرُجُه من حالِة الفَ تنظ�مً 

ةِ   ةِ لقـائ�ّـ التّ مَن  و   العلومُ   تِ عَـ قطَ   ؛ فقـدْ ةِ ظـاِم والغـائ�ّـ النِّ   الِ و حأإلى    واِالعت�ـاِط�ـَّ
ــان�َّ  ــواطً   ةُ اإلنســــــ   المؤتمرِ  فكرةُ   ْت انبثقمنها  و  ؛اهَ أهدافِ   تحقیقِ  ى من أجلِ ا �بر أشــــــ

  ةُ اإلنســان�ّ   (العلومُ بــــــــــــ   الموســوِم  ؛اآلداِب  ةِ �ّ الحادي والعشــر�ن لكلّ  وليِّ الدَّ  العلميِّ 
 أثرِ   إلى  ُل منهــااألوّ   طّرق ، تمحــاورَ   ذ جــاء في أر�عــةِ إ  ؛)المجتمعِ   دمــةِ خِــ   وآفــاقُ 

 راســـاتِ الدّ �اني الثّ  َحِظيَ  ، والمجتمعيِّ  يِ الوعْ   إنماءِ   في  ةِ واألدب�ّ  ةِ غو�ّ اللّ   راســـاتِ الدّ 
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انبرى ، و المجتمعِ   وانعكاســــــــاِتها في خدمةِ   ةِ جتماع�ّ واال  ،ةِ فســــــــ�ّ والنّ  ،ةِ الفلســــــــف�ّ 
ــلدّ لالث  الثّ  حورُ المِ  ــِ    واَأللِق؛قِ بَ عَ ال  بینَ   ؛ةِ واإلعالم�ّ   ةِ ر�خ�ّ أالتّ   اتِ راســـ في   يالماضـــ

ِه، ــتقـبلِ   َبْوحـِ هِ والمســـــــ ــادِ   ا�عِ الرّ   المحورِ  ْت یـناب�عُ ـما جرَ   ؛ في في َفْوحـِ  في اقتصـــــــ
 .المجتمعِ  ا في خدمةِ هَ و�دارتِ  المعرفةِ 

 : ةُ ها األح�َّ أیُّ 
ــاركَ  المؤتمرِ   شــــــــــ دُ �ـــاحثـــً   وأر�عونَ   نـــانِ اثْ   في  من  ــْت  ةٍ عر��ـــَّ   ولٍ ا  تنّوعـ  
  عنْ فضـــــًال  ؛وســـــور�ا ،واألردنُّ   ،ُس وتونُ  ،والجزائرُ  ،صـــــرُ ها مِ منْ   كالُفســـــ�فســـــاِء؛

 رَ شـِ نُ   قدْ و   ،ةُ المسـتنصـر�ّ  الجامعةُ    ِ�َما فیهاةِ العراق�ّ   الجامعاتِ  منَ  ال�احثینَ   مشـار�ةِ 
 .)  Q3سكو�اس ( ؛ةِ العالم�ّ  وع�اتِ ستَ في المُ  منها ا�حثً  اثنا عشرَ 

ــّ   هُ توجــَّ خیًرا ول�َس آِخًرا؛ أوأ  ةِ �ّــ قــافالثّ   ا�ــةِ عَــ رِّ ى ذي اللإ  والعرفــانِ   رِ كْ �ــالشـــــــ
ــل  الدّ   األســــتاذِ   ةِ المســــتنصــــر�ّ  الجامعةِ   رئ�سِ  دِ یِّ الســــّ   ؛ةِ �َّ والمعرفِ  كتور حمید فاضــ
 َقِدَم منْ  �لِّ ى  لإ   موصـولٌ شـكرُ الو  ؛ناتَ یّ �لّ   تواصـلٍ م بنْحٍو  سـندَ أو  مَ عَ دَ   ؛ ألّنهُ التم�ميّ 

ــهمَ   خیَر مـقِدٍم، ــّ ـ�ذا الو   ؛المؤتمرِ   جـاحِ في إنْ   وأســـــــ في    الـعامـلةِ   جـانِ اللّ   لـكلِّ   كرُ شـــــــ
 .زِ والتمیّ  قيِّ إلى هذا الرُّ  الوصولِ 

 .اآلداِب  ةِ �ّ �لّ  ؛ةِ المستنصر�ّ  ةِ رّ دُ  ؛واإلبداعِ  ،جمالِ الْ  ةِ �ّ ا لكلّ شكرً 

 هُ هللا و�ر�اتُ  عل�كم ورحمةُ  المُ والسّ 

 األستاذ الدكتور 

 اخلزرجي عبد الباقي بدر  

 املؤمتر رئيس  
 عميد كلية اآلداب ـ اجلامعة املستنصرية 

٢٠٢١/  ٤/    ٢٧ 
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 التوصيات   البيان اخلتامي و 

 للمؤمتر احلادي والعشرين: 

 العلوم اإلنسانية وآفاق خدمة اتمع 

 بسم ا الرمحن الرحيم 

 ... السادة الحضور مع حفظ المقامات واأللقاب
 ...السادة ال�احثون من داخل العراق وخارجه  

 األساتیذ األفاضل ....
 ... السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته

ــنوي، وهو في هـذا   لـقد دأـبت �لیتـنا في جـامعتـنا على إـقاـمة مؤتمرهـا الســـــــ
العام �عنوان: (العلوم اإلنسـان�ة وآفاق خدمة المجتمع). لقد اسـتند عنوان مؤتمرنا  
هذا إلى األهم�ة الكبرى للعلوم اإلنســــــــان�ة التي تهتم �اإلنســــــــان وثقافته، وتهتم  

سـان�ة، فلقد اسـتخدم اإلنسـان أسـالیب �ك�ف�ة تعامل الناس وتوث�قهم لتجار�هم اإلن
 لفهم العالم �األدب والفلسفة واالجتماع، والتار�خ واللغة.مختلفة 

ـــناعة خـطاب عام أكثر مدنـ�ة، وقوى عامـلة أكثر  ــعیـنا الـجاد لصـــــــ وفي ســـــــ
ــان�ات والعلوم االجتماع�ة   إبداعًا، وقدرًة على التكّ�ف، وأمًة أكثَر أمنًا، تقع اإلنســــ

ـــ� ة، حـیث تحـافظ هـذه العلوم على اـلدوـلة من خالل �ونـها  في جوهر هـذه القضـــــــ
ــدرًا للقوة المدن�ة ــار�ها    مصــــ والذاكرة الوطن�ة، والتفاهم الثقافي، والُمُثل التي نتشــــ

 جم�عًا.
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ــادة ــ�عین �حثًا، من بلدان عدة، منها:    السـ ــّلم أكثر من سـ ــور .. لقد تم تسـ الحضـ
ــور�ا واألردن ــر والجزائر وتونس وسـ ــًال عن ال�احثین داخَل العراق. حظَي   مصـ فضـ

اثنـان وأر�عون �حثـًا منهـا �قبول اللجنـة العلم�ـة للمؤتمر. توزعـت على محـاوره، 
 ،( المجتمعي  الوعي  تنم�ــــة  في  واألدب�ــــة  اللغو�ــــة  ــات  الــــدراســــــــــ أثر   )  وهي: 
و ( الدراسـات الفلسـف�ة والنفسـ�ة واالجتماع�ة وانعكاسـاتها في خدمة المجتمع )، 

دراســــــــات التار�خ�ة واإلعالم�ة بین عبق الماضــــــــي ولرؤ�ة المســــــــتقبل�ة،  و ( ال
 واقتصاد المعرفة، و�دارتها في خدمة المجتمع ).

 ولقد خُلَص مؤتمرنا هذا إلى جملة من التوص�ات، منها:

ضـرورة إقامة المؤتمرات التي ُتعنى �أهم�ة العلوم اإلنـسان�ة، بوصـفها المدخل   .١
 إلى خدمة المجتمع.

 لتفعیل التفكیر النقديإنشـاء المراكز ال�حث�ة التي تخصـص للعلوم اإلنسـان�ة؛   .٢
والتحلیلي؛ لمعالجة قضـا�ا المجتمع و�شـكاالته، على أسـاس اإل�مان �الحر�ة، 

 واإلقرار �حق االختالف.
منح فرصـة أكبر لدارسـي العلوم اإلنسـان�ة في خدمة سـوق العمل في مجاالت   .٣

اء اللغو�ین، وتقد�م االســتشــارات، وتنظ�م الفعال�ات  والخبر التدر�س، واإلعالم، 
ــان�ة،   ــكالت اإلنســـــ االجتماع�ة، و�دارة العالقات العامة، و��جاد الحلول للمشـــــ

 وتفسیر السلوك.
ــ�اب لخلق جیل واٍع، ومثقف،   .٤ ــان�ة نحو االهتمام �الشــــــ توج�ه العلوم اإلنســــــ

 �شارك في بناء الدولة والمجتمع.
ــروري �قدر أهم�ة العلوم الطب�ة والتقن�ة؛  إن االهتمام  .٥ ــان�ة ضـــ �العلوم اإلنســـ

ــاني، ومحــار�ــة اإلرهــاب واألفكــار   فــالمجتمع �حتــاج إلى بنــاء العقــل اإلنســــــــ
 المتطرفة والهّدامة.
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ــروري   إعادة النظر .٦ ــتو�ات األهم�ة، إذ من الضــــــ التوجه نحو العلوم في مســــــ
لطل�ة على اإل�مان �أهم�ة  اإلنـسان�ة واألوـساط األكاد�م�ة والعلم�ة، وتـشج�ع ا

 العلوم اإلنسان�ة في بناء المجتمع.
 

 هُ هللا و�ر�اتُ  عل�كم ورحمةُ  المُ والسّ 

 

 

 

 إدارة املؤمتر 

٢٠٢١- ٤- ٢٨ 
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 تادي والسحرغظال الثولغ املآتمرلةان 
 غش ضطغئ اآلداب ـ الةاطسئ املساظخرغئ 

 : بسظعان

 ‘‘  وآفاق خدمة اتمع  مؤمتر العلوم اإلنسانية  ’’

 ٢٠٢١ ظغسان (أبرغض ) ٢٨  – ٢٧

 

  :ج املطاصىرئغأوقً: 

 ـ سمغث الضطغئ   سئث الئاصغ بثر ظاخر  افجااذ الثضاعر  

 : املآتمر ظّسص ط: ظغاً با

  عثغض جسثي طعجىم.د. 

 :اقجاحارغئالطةظئ بالبًا: 

 السراق -سئث الةئار الرشاسغ أ.د.  .١

 الضعغئ - سطغ أجسث وذفئأ.د.  .٢

 السسعدغئ – سئث اهلل الشثاطغأ.د.  .٣

 السعدان –سئث اهلل الئحرغ  أ.د. .٤

 تعظج –غعجش أتمث املرواظغ  أ.د. .٥

 طخر –أتمث زاغث  أ.د. .٦

 الةجائر –آطظئ بطسطى أ.د.  .٧
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 املشرب –ضظجة الصاجمغ  أ.د. .٨

 أطرغضا –أتمث العحاح  أ.د. .٩

 أطرغضا -طتسظ السغث جاجط  أ.د. .١٠

 الطةظئ السطمغئ:ًا: رابس

 ئغسًا.ر -جسث سئث الجعرة أ.د.  .١

 سدعاً  - طعثي شالح الشجالغأ.د.  .٢

 سدعاً  - جمر رتغطأ.د.  .٣

 سدعاً  -بحرغ ظاظر أ.د.  .٤

 سدعاً  – رائث جئارأ.د.  .٥

 سدعاً  – السغئغ اباسامأ.د.   .٦

 سدعاً  – لطغفئ إجماسغضأ.م.د.  .٧

 سدعاً  -جاار جئار أ.م.د.  .٨

 سدعاً  – خئاح ضاظطأ.م.د.  .٩

 سدعاً  – درغث حثعاند. م. .١٠
 

 : الطةظئ الاتدرغغئ:اً خاطس

 رئغساً  -  سعاذش سطغ خرغسانأ.م.د.  .١

 سدعاً  -  وجام طةغث جابرأ.م.د.  .٢

 سدعاً  - جظان وتغث جاجط  أ.م. .٣
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 م 12
 

 سدعاً  -طاجث جمغض ظخغش  م.أ. .٤

 سدعاً  - طعا سئث العاتث سجتم.د. أ. .٥

 :اإلدارغئ واملالغئ: الطةظئ اً ججاد

 رئغساً   - جقل ضاظطأ.م.د.  .١

 سدعاً  - أبرغ طتمث .م. م .٢

 سدعاً  - السغثة ظسرغظ عاحط .٣

 سدعاً  - السغث طتمث ضاظط .٤

 :اقظراظغئ واإلسقم لةظئ: اً جابس

 رئغساً  - تسظغ سطغ صغجأ.د.  .١

 سدعاً  - طتمث طتسظ أبغحم.د.  .٢

 سدعاً  - لغظا خجسض طزطعم  م.د. .٣

 سدعاً  -طاجث جمغض ظخغش  م.أ. .٤

 سدعاً  - وشاء طتمث ضرغطم.د.  .٥
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 التغطية االخبارية جلائحة كورونا يف الصحف العراقية

 دراسة حتليلية لصحيفة الزمان

 االلكرتونية  بنسختها بغداد طبعة

 سهاد عادل القيسي أ.م.د. 

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب 

   رفل أكرم فرج عبد احلسني

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب  

 مقدمة
ــاـ�ا التي تتـناولها  معظمعلى �وروـنا    جـائحـة طـغت    الموضــــــــــــــوعـات والقضــــــــــــ

�شــــــكل الفت المقروءة والمســــــموعة والمرئ�ة وااللكترون�ة    المختلفةوســــــائل االعالم  
ــ�ة  أ للنظر على الرغم من   هم�ة وخطورة القضــــــا�ا االخرى ومنها القضــــــا�ا الســــــ�اســـ

ــواق ــادي وانه�ار االســ ــ�ما الجمود االقتصــ ــاد�ة والســ لعجز المالي ، وتفاقم اواالقتصــ
 .لعراقفي میزان�ة ا

فقـد ظهرت تـداع�ـات ومضـــــــــــــــاعفـات لهـذا الو�ـاء ل�س فقط على الوضــــــــــــــع  
 .الصحي فحسب وانما على االصعدة االخرى 

في هذه التغط�ة    دورا مهما  بنســــــــــختها االلكترون�ة  و�ان للصــــــــــحف العراق�ة
و��انات  والســــ�ما ما یتعلق �التقار�ر االخ�ار�ة التي ترصــــد حاالت االصــــا�ة یوم�ا  

، واالجراءات االحتراز�ة المتخذة اق�ة وخل�ة االزمة بهذا الصـــــــدد ة الصـــــــحة العر وزار 
 من الحكومة العراق�ة بوزارتها ومؤسساتها المختلفة.

و�أتي هذا ال�حث ل�ســـــــلط الضـــــــوء على المدى الذي وصـــــــلت ال�ه التغط�ة  
الصــحف العراق�ة بنســختها االلكترون�ة �عد ان توقفت الصــح�فة    أحد االخ�ار�ة في 

ظروف الحظر الصـحفي الشـامل الذي شـهده العراق �عد �سـبب نسـختها المطبوعة  ب
 .تفاقم حاالت االصا�ة �فایروس �ورونا

المنهجي الــذي   �ــاإلطــارو�تكون هــذا ال�حــث من ثالثــة أطر االول یتمثــل  
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ه فضـال عن اجراءاته المتمثلة �منهج ال�حث هدافأ هم�ة ال�حث ومشـكلته و أ یتضـمن  
 ،�حث ومجتمع ال�حث وعینته واجراءات الصــــــــــــدق والث�ات ال  داة أونوع الدراســــــــــــة و 

النظري من حیــث التعرف على مفهوم التغط�ــة االخ�ــار�ــة    �ــاإلطــاروالثــاني یتمثــل  
ي التحلیلي للتغطـ�ة االخـ�ارـ�ة لجـائحـة �وروـنا ف اإلطـاروالـثاـلث   ،نواعهـا ومراحلهـاأو 

ئج  وـقد توصــــــــــــــل ال�حـث الى جمـلة من النـتا  ،الصــــــــــــــح�ـفة موضــــــــــــــوعـة اـلدراســــــــــــــة
 .واالستنتاجات 

 أهم�ة ال�حث 
ــادر المنهجـ�ة على وصــــــــــــــف   أهمـ�ة ال�حـث ـ�الق�مـة  اتفـقت معظم المصــــــــــــ

إذ   ،وصـــلة تلك المعرفة �الحالة الراهنة ،المعرف�ة الجدیدة المضـــافة لمجال الدراســـة
ــافات الجدیدة  ــكاًال مختلفة تتمثل �أوجه اإلضـــ تتخذ هذه الق�مة المعرف�ة لل�حث أشـــ

ــة �التعدیالت   ــتهدف معلومة ماالخاصـ ــ�ة ث�ات شـــيء ما ،التي تسـ أو   ،او ب�ان نسـ
ــل  ــاختالف العوامـ التحقق من أمر عنـــد ظروف مشـــــــــــــــــابهـــة أو مغـــایرة تختلف �ـ

 .)١(والمؤثرات 
ــوع جائحة �ورونا ل�حق�و  ــف المنهجي من  أتي موضـــــ ــروط هذا الوصـــــ ق شـــــ

شـر�ة اجمع  وق�مته المعرف�ة الكبیرة عند ال�  ،حیث ارت�اط المعرفة �ه �الحالة الراهنة
ح�اتهم الســـــــــ�ما �عد تزاید حاالت االصـــــــــا�ة �ه في العالم وفي  ألنه أصـــــــــ�ح یهدد 

 .العراق
هم�ة ال�حث من أهم�ة الموضــــــــوع نفســــــــه لخطورة هذه الجائحة  أ وعل�ه تن�ع  

 وحاجة الناس الى وســــــــــــائل االعالم لمعرفة ما یدور حولهم واالســــــــــــتزادة المعرف�ة
ــاـ�ة للوقـاـ�ة من اال  بتطورات هـذا الوـ�اء همـ�ة االعالمـ�ة  ألفضــــــــــــــال عن ا  ،ـ�هصــــــــــــ
و�ذلك  ،مســـــــــتوى وحجم التغط�ة االخ�ار�ة لهذا الموضـــــــــوع علىالمتمثلة �التعرف  

هم�ــة المجتمع�ــة  ألوا  ،نظر�ــةهم�ــة العلم�ــة الألا  همــاتتمثــل أهم�ــة ال�حــث بنوعین  
 هم�ة أي �حث تكمن ف�ما س�ض�فه للمعرفة والمجتمع معًا.أ الن  ،التطب�ق�ة

 

 
 .٧٦ص  ،٢٠١١سیرة، عمان، مناهج ال�حث اإلعالمي، دار الملمزاهرة،  منال هالل ا )١(
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 حثال�مشكلة 
اعتمد هذا ال�حث على وضع تساؤل رئ�س تنبثق منه عدة تساؤالت فرع�ة  
اذ یتمثل المبدأ الذي یوضــــح التر�یز واالهتمام الموضــــوعي لل�حث �إ�جاد تســــاؤل  

تتفرع منه أســــــــــئلة فرع�ة تجتمع إجا�اتها لتقود �الضــــــــــرورة الى رئ�س حول ظاهرة  
  .)١(ة اإلجا�ة عن التساؤل الرئ�س الممثل للمشكلة ال�حث�

ولما �ان جوهر ال�حث العلمي �قوم على دراســــة مشــــكالت محددة �عرفها 
ــوع �ح�ط �ه الغموض  ــون �أنها " ع�ارة عن موضــــــــــ ظاهرة تحتاج الى  ،المختصــــــــــ

لتوصــــــــ�ف  لفان مشــــــــكلة هذا ال�حث وفقا  ،)٢(قضــــــــ�ة موضــــــــع خالف "  ،تفســــــــیر
ل�ه  ما المدى الذي وصــــــــــــلت ا :في تســــــــــــاؤل رئ�ســــــــــــي مفادهتدور   اعاله  المنهجي

صـــــــح�فة الزمان  اً لجائحة �ورونا في الصـــــــحف العراق�ة وتحدید   التغط�ة االخ�ار�ة
 موضوعة الدراسة ؟

 :لرئ�سي تساؤالت فرع�ة و�االتيوتنبثق عن هذا التساؤل ا
الموضـــــــــــــوعات التي ر�زت علیها صـــــــــــــح�فة الزمان في تغطیتها االخ�ار�ة  ما   .١

 لجائحة �ورونا ؟
ــ�ة و�اء �ورونا في الصـــــــــــح  هل �انت التغط�ة االخ�ار�ة .٢ ف االلكترون�ة  لقضـــــــــ

 العراق�ة مواك�ة لتطورات هذه القض�ة ؟
ــا    .٣ ــة �ورونـ ــائحـ ــة لجـ ــاالت االخرى المرافقـ ــان الحـ ــة الزمـ ــت صــــــــــــــح�فـ ــل غطـ هـ

 الحكوم�ة وتعامل الناس معها ؟ كاإلجراءات 
 حة �ورونا ؟ما الفنون الصحف�ة التي غطت فیها صح�فة الزمان لجائ .٤
 ا صح�فة الزمان في تغطیتها لجائحة �ورونا ؟التي اعتمدتهما المصادر  .٥
 

 
 .٤٠، ص ٢٠٠٣سهیل رزوق ذ�اب، مناهج ال�حث العلمي، د.م، غزة،  )١(
وتطب�قاتها، االسـكندر�ة، دار الوفاء،  مصـطفى الطائي، خیر أبو �كر، مناهج ال�حث العلمي  )٢(

 .٣١، ص ٢٠٠٧
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 ال�حثأهداف 
ذـلك ان الهـدف   ،لكي �كون ال�حـث العلمي ذو ق�مـة الـبد ان �كون ـله هـدف

وما الذي یر�د الوصـــــول  ،لماذا �قوم ال�احث بهذا ال�حث   :او الغرض هو توضـــــ�ح
ال�ــاحــث بهــذا  و�فهم من ذلــك ان الهــدف هو الســــــــــــــبــب الــذي من أجلــه قــام    ،،ال�ــه

ــتخدامات الممكنة لنتائج ال�حث وشـــــــرح ق�مته   ،ال�حث  ــاح االســـــ فضـــــــال عن ا�ضـــــ
  .)١(العلم�ة والتطب�ق�ة 

الموضــــــــــــــوع اـلذي یتـناوـله وأهمـ�ة ال�حـث ـ�أهمـ�ة    ال�حـث هـداف أ ترت�ط  وعلـ�ه 
ــاؤالـته  ،اـلذي �قوم بتحلیـله من جهـة اذ یرمي   ،من جهـة ـثانـ�ة  وـ�اإلجـاـ�ة على تســــــــــــ

ــي یتمثل في تحدد المدىال�حث الى تحقیق هد  ــلت ال�ه التغط�ة   ف رئ�ســــ الذ وصــــ
 .االخ�ار�ة لجائحة �ورونا في صح�فة الزمان

  :وتنبثق عن هذا الهدف الرئ�س تحقیق اهداف فرع�ة اخرى تتمثل �االتي
یها صــــــح�فة الزمان في تغطیتها  تشــــــخ�ص أبرز الموضــــــوعات التي ر�زت عل .١

 .االخ�ار�ة لجائحة �ورونا
انت التغط�ة االخ�ار�ة لجائحة �ورونا في صــــــــــــح�فة الزمان �ما اذا �التعرف ف .٢

 .مواك�ة لتطورات هذه القض�ة
 التي غطتها صــــــــــــح�فة الزمان  الحاالت االخرى المرافقة لجائحة �ورونا معرفة .٣

 .الحكوم�ة وتعامل الناس معها كاإلجراءات 
 .ة �وروناالفنون الصحف�ة التي غطت فیها صح�فة الزمان جائح ب�ان أهم .٤
ــح�فة الزمان في تغطیتها لجائحة   الوقوف على .٥ ــادر التي اعتمدتها صــــــــ المصــــــــ

 .كورونا
 الدراسةمنهج ال�حث ونوع 

ــف�ة التي تدرس الظاهرة في  �صـــــــنف هذا ال�حث ضـــــــمن الدراســـــــات الوصـــــ

 
 .٥١ص ، ٢٠١١األسس والم�ادئ، عمان، دار �نوز، منال هالل مزاهرة، �حوث االعالم:  ١
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ها الراهن اذ تعرف ال�حوث الوصـــــــــف�ة �أنها " الطرق التي یتمكن ال�احثون  وضـــــــــع
والمجـال   ،ر العلمـ�ة والظروف المح�طـة بـها في بیئتـهامن خاللـها وصــــــــــــــف الظواه

وتصــــــــــــــور العالقــة بینهــا و�ین الظواهر االخرى المؤثرة    ،العلمي الــذي تنتمي ال�ــه
ها �اســــتخدام أســــالیب وأدوات  �ما تصــــور شــــكل العالقة بین متغیرات ،والمتأثرة فیها

ا من وراء  ال�حـث العلمي التي تالئم األهـداف التي �ســــــــــــــعى ال�ـاحثون الى تحق�قهـ
 .)١(استخدام هذه ال�حوث"

و�شــــیر مختصــــون الى ان ال�حوث الوصــــف�ة تعد من أكثر دراســــات ال�حث  
وذلــك للخصـــــــــــــــائص التي تتمیز بهـا    ،العلمي اســــــــــــــتخــدامــا في المجــال االعالمي

 :)٢(اآلتي والمتمثلة في
فیتخیر ال�احث    ،انها ت�حث بین أشـــ�اء مختلفة في طب�عتها لم تســـبق دراســـتها -أ 

 .سته لتحلیل العالقة بینهاها ما له صلة بدرامن
 .انها تتضمن مقترحات وحلوال مع اخت�ار صحتها -ب 
انها �ثیرا ما یتم فیها اســـتخدام الطر�قة المنطق�ة ( االســـتقرائ�ة واالســـتنتاج�ة   -ت 

 .) للتوصل الى قاعدة عامة
ر انهــا تصــــــــــــــف النمــاذج المختلفــة واالجراءات �صــــــــــــــورة دق�قــة �ــاملــة �قــد   -ث  

 .�حیث تكون مفیدة لل�احثین ف�ما �عد  ،المستطاع
ــنف  وعل�ه � ــف�ة التي  هذا ال�حث صــ ــات الوصــ ــمن الدراســ تصــــف ظاهرة   ضــ

�وروـنا وـتداعـ�اتهـا على الحـ�اة العـامـة  جـائحـةمعیـنة في وقتهـا الحـالي وهي ظـاهرة 
 .في العراق �جوانبها �لها

ــب منهج �مكن ان  و  ــتخدمه هذ �أن انســـ ــول الى اهال�حث  اســـ دافه هو  للوصـــ
وصــف ورصــد المعلومات والب�انات الصــادرة   عن طر�قج الوصــفي التحلیلي  المنه

التي ر�زت علیها التغط�ة  من الجهات الرســــــــــــــم�ة في العراق الصــــــــــــــح�ة واالمن�ة  

 
 .١٠٥منال هالل مزاهرة، مصدر سابق، ص  ١
)، ص ٢٠١١محمود حسـن اسـماعیل، مناهج ال�حث االعالمي، القاهرة، دار الفكر العر�ي، ( ٢

٩٧ – ٩٦. 
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 .االخ�ار�ة لصح�فة الزمان
 داة ال�حثأ

ــلوب تحلیل المضـــمون  ــلوب لتحلیل التغط�ة االخ�ار�ة هو اسـ   ،ان أنســـب اسـ
اذ  ،ي ال�حوث الوصـف�ةأداة لها حضـورها المهم ف  ا االسـلوب أصـ�حالسـ�ما وان هذ 

بل امتدت الى الوصـــــــف الك�في في  ،لم تقتصـــــــر على الوصـــــــف الكمي فحســـــــب 
  .)١(الكشف عن المعاني والدالالت الكامنة التي تتضمنها المواد االعالم�ة

 هذا االسلوب الذي یرقى الى ان �كون منهجا �أنه "  و�عرف برنارد بیرلسون 
ي والمنهجي للمحتوى  اســـلوب ال�حث الذي یهدف الى الوصـــف الكمي والموضـــوع

 .)٢(الظاهر لالتصال "
وتوجد في تحلیل المضـمون فئات نمط�ة خاصـة �مضـمون المادة االعالم�ة  

على مســـــــــــــتوى  ف  ،واخرى لشـــــــــــــكل المادة االعالم�ة ( ��ف قیل؟ ) ،( ماذا قیل ؟)
  :)٣(المضمون توجد الفئات اآلت�ة 

 .وضوعة المأـ فئ
 .ب ــ فئة االتجاه 
  .ج ــ فئة المستو�ات  

  .د ــ فئة الق�م
 .هـ ــ فئة األسالیب المت�عة

 .وــ فئة السمات  
  .ز ــ فئة الممثل 

   .ح ــ فئة المصدر
  .ط ــ فئة منشأ المعلومة

 
 ١٣، ص ٢٠١٨بد الكر�م بن ع�شة، تحلیل المحتوى االعالمي، عمان، دار اسامة، ع ١
ــد    ٢ ــد عبـ ــل المحتوى في �حوث االعالم،محمـ ــد، تحلیـ ــدة، دار    الحمیـ بیروت، دار الهالل، جـ

 .٢١، ص ٢٠٠٩الشروق،
 .١٨٥ــ  ١٨٣محمود حسن اسماعیل، مصدر سابق، ص  ٣
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 .المستهدفي ــ فئة الجمهور 
ــتنادا ألهداف ال�حث تم اختار من فئات ( ماذا قیل ؟)  و ( ��ف قیل  واســـــــــ

 :؟) الفئات اآلت�ة
  ،الموضوع أ ــ فئة

 ب ــ فئة مصدر المعلومة 
  ،ت ــ فئة مكان المعلومة

 .ثـ ــ فئة شكل او نمط المادة االعالم�ة
ال�حث    وعلـ�ه تم االعتـماد على اداتین للحصــــــــــــــول على المعلومات في هذا

الحظة ما تنشـــره  اداة المالحظة العلم�ة لرصـــد ومهما اســـتمارة تحلیل المضـــمون و 
لحاالت االصـــــا�ة بو�اء �ورونا وتأثیر الحظر المتجدد في العراق   صـــــح�فة الزمان

 .على الح�اة العامة
 وعینته ال�حثمجتمع 

أحدهما فلســــــــــفي و�شــــــــــیر الى مجموعة من األفراد   ،لمجتمع ال�حث معن�ان
المرت�طین �عالقات وخصـــــــائص منتظمة وصـــــــفات وســـــــمات متقار�ة ومشـــــــتر�ات 

والـثاني اصــــــــــــــطالحي و�عني مجموعـة من   ،)١(هـا ـ�اإلدراك او دوـنه�خضــــــــــــــعون ل
الوحدات االحصـــــــــائ�ة المحددة والواضـــــــــحة التي تتوافر فیها الخصـــــــــائص وترت�ط  

ــكلة ال�حث  ــول على ب�انات و�راد م ،�مشـــ و�عرف مجتمع ال�حث من   ،)٢(نها الحصـــ
مكن ان  ع�ارة عن جم�ع الق�م او المفردات التي � "  �أنه  وجهة نظر االحصـــــــائیین

 :)٤(ومجتمع ال�حث �كون على مستو�ین هما ،)٣("�أخذها المتغیر 
 .أي �المقدور حصر مفرداته :أــ مجتمع محدود 

 
 .١٧١، ص ١٩٨٣الهیئة العامة لشؤون المطا�ع، ابراه�م مد�ور، المعجم الفلسفي، القاهرة،  ١
في منهج ال�حــث العلمي، عمــان، دار دجلــة،  )، مقــدمــة    ٢٠٠٨رح�م یونس �رو العزاوي، (  ٢

 . ١٦١ص 
)، المدخل الى االحصـاء، الموصـل، وزارة التعل�م العالي، ص ١٩٨٩خاشـع محمود الراوي، (   ٣

١٣. 
 .١٤المصدر نفسه، ص  ٤
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 .الذي یتعذر حصر عدد مفرداتهب ــ مجتمع غیر محدود وهو المجتمع 
�ــالصــــــــــــــحف العراق�ــة الیوم�ــة التي لهــا امتــداد   ال�حــث   هــذا  �تمثــل مجتمعو 

ل�ــة ( االنترنیــت ) أي لهــا مواقع الكترون�ــة وهي مــا الكتروني على الشــــــــــــــ�كــة الــدو 
ــمن ــنف اكاد�م�ا ضــــــ ــحافة االلكترون�ة  تصــــــ اما عینة    ،النوع الثاني من انواع الصــــــ

وقد تم اخت�ار  وم�ة الرئ�ســــــة التي لها اصــــــدار الكتروني یفهي الصــــــحف ال ال�حث 
ط�ة  عینة عمد�ة لتحلیل التغ  ط�عة �غداد بنســــــختها االلكترون�ة – صــــــح�فة الزمان

ــهر أ�ار    رونااالخ�ار�ة لجائحة �و  ــهر واحد هو شـــــ ــبب    ٢٠٢٠ولمدة شـــــ و�عود ســـــ
ــاـ�ة �فـایرو  س �وروـنا خالل هـذا احتـ�ار هـذه المـدة الزمنـ�ة الرتفـاع حـاالت االصــــــــــــ

 .الشهر
 مدخل نظري الى التغط�ة االخ�ار�ة

 مفهوم التغط�ة االخ�ار�ة :اوال
لخطوات المنتظمة التي �مكن تعر�ف التغط�ة االخ�ار�ة �أنها مجموعة من ا

�ـــار حـــدث معین إلخ�ـــار الجمهور عن تفـــاصــــــــــــــیـــل  �قوم بهـــا االعالمي عنـــد اخت
هذه العمل�ة من االعالمي جمع  وتتطلب    ،وحیث�ات حدث او قضـــــــــــــ�ة معینة تهمه

ــائله الخاصـــــــــة  ــادره ووســـــــ أكبر قدر من المعلومات والحقائق �االعتماد على مصـــــــ
  ١.بها متكاملةوالعامة �شكل �جعل من التغط�ة التي قام 

  ،فــالتغط�ــة االخ�ــار�ــة ع�ــارة عن نشـــــــــــــــاط ذات غــا�ــة ال �كتمــل اال بتحققهـا 
ــول الى المتلقي والتأثیر ف�ه ــاس هو الوصـــ ــها االســـ ولكي تحقق التغط�ة   ،٢وهاجســـ

هدفها البد ان تكون مســــــــــــــكونة بهاجس ا�جاد وتعمیق مجرى تفاعلي بین المتلقي  
معرفي عبر تقد�م الوقائع الجوهر�ة  والحدث الضــخم عن طر�ق توفیر وتقد�م حجم  

 
دراســـــــة تحلیل�ة للنشـــــــرة   -تغط�ة و�االت األن�اء الدول�ة للشـــــــؤون العراق�ة اســـــــعد الموســـــــوي،  ١

غیر منشــــــورة، جامعة   رو�تر وســــــبوتن�ك الروســــــ�ة، رســــــالة ماجســــــتیر  االخ�ار�ة في و�التي
 .٣، ص٢٠١٩الجنان، �ل�ة االعالم، لبنان، 

ــحافة االلكترون�ة ٢ ــي، التغط�ة االخ�ار�ة في الصــــ ــر ١، طانمار وحید ف�ضــــ ــامة للنشــــ ، دار اســــ
 .٤٢، ص٢٠١٦عمان،  –والتوز�ع، االردن 
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ــه   والمهمـــة والـــدالـــة التي تمكن المتلقي من معرفـــة الحـــدث في معط�ـــاتـــه وجوان�ـ
   ١.ومساراته المختلفة

�عرفها �رم شلبي �أنها عمل�ة الحصول على اكبر قدر من المعلومات بینما  
عن حدث معین خالل اعتماد المندوب الصــــحفي المكلف �التغط�ة على مصــــادره  
ــر�حة   ــ�ة معینة تهم شـ ــأن قضـ ــول على الحقائق والمعلومات �شـ ــائله في الحصـ ووسـ

رة  صـــــو معینة من الناس او تهم اغلب الناس ألي ســـــبب من االســـــ�اب وعرضـــــها �
 ٢.واضحة وجل�ة

اذ تعد   ،وهناك من �صـف التغط�ة الخبر�ة �أنها تقر�ر عن شـيء حدث لتوه
 ٣.من اكثر انواع الكتا�ة االخ�ار�ة شیوعا

وم التغط�ـة االخ�ـار�ـة ف�مـا تعرفـه الیوم من معلومـات عن حـدث مفه  �كمنو 
  ) ٤(.ولم تكن تعرفه �األمس ،ما

فالتغط�ة االخ�ار�ة تتر�ز في عمل�ة تناول الحدث ووصــــــــفه ووضــــــــعه في ســــــــ�اق  
ــل   ا�ضـــاحي م�ســـط �فید الخبر بتفاصـــیله �لها وااللمام �أطرافه جم�عها التي توصـ

 .) ٥(تمع أو المشاهد الحق�قة بوضوح للقارئ أو المس
ــول على أكبر قدر من المعلومات عن حدث معین اثناء   فهي عمل�ة الحصـــ

ــول اعتماد ال ــائله في الحصـ ــادره ووسـ ــحفي المكلف �التغط�ة على مصـ مندوب الصـ
على الحقائق والمعلومات �شــأن قضــ�ة معینة تهم شــر�حة معینة من الناس او تهم  

 
 . ٢٦، ص٢٠٠١، تونس، ٢١لعر��ة، العدد:  ادیب خضور، الحدث المتداول، مجلة االذاعة ا ١
 .٣٩٣، ص١٩٨٩كرم شلبي، معجم المصطلحات االعالم�ة، القاهرة، مطا�ع الشروق،  ٢
،  ١٩٧٧حف�ة، منشـورات الطر�ق الجدید،  فخري �ر�م، الصـحفي دراسـة في اشـكال الكتا�ة الصـ ٣

 .٩٧ – ٩٦ص
رة ابو سـ�ف، الدار الدول�ة  هر�رت سـترنز، المراسـل الصـحفي ومصـادر االخ�ار، ترجمة: سـمی ٤

 .٢٢، ص١٩٨٨�ع، القاهرة، للنشر والتوز 
ســهام حســن الشــجیري، التغط�ة االخ�ار�ة، رســالة ماجســتیر غیر منشــورة، اجیزت في جامعة  ٥

 .١٤، ص١٩٩٤اآلداب، �ل�ة  –�غداد 
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 )١(.�صورة واضحة وجل�ةأغلب الناس ألي سبب من األس�اب وعرضها 
فالتغط�ة االخ�ار�ة تمثل العمل�ة التي �قوم بها صــــحفي متخصــــص لتغط�ة  

او واقعــة مــا وااللمــام بتفــاصــــــــــــــیلهــا والمعلومــات المتعلقــة بهــا �ــافــة ودعمهـا    حــدث 
  ) ٢(.وتوث�قها �المصادر والصور و�ل ما �عطي هذه التغط�ة مصداقیتها ،�األدلة

ى ســتة تســاؤالت تشــكل تغط�ة متكاملة للحدث لعوتجیب التغط�ة االخ�ار�ة  
 )٣(هي
 . من:١
 . ماذا:٢
  :. متى٣ 
 . أین: ٤
 . ��ف: ٥
 . لماذا: ٦

ــناعة   وتؤدي التغط�ة اإلخ�ار�ة لألحداث دورا مهما في تكو�ن األفكار وصــــــ
ومن ثمـة تكو�ن اتجـاهـاتهم ومواقفهم اتجـاه القضـــــــــــــــا�ـا    المجتمع،الرؤى لـدى أفراد  

ــي   المجتمعات،في ح�اة  المهمة والمصـــیر�ة   وحتى تغط�ة األحداث ال�ســـ�طة تكتسـ
أهم�ة �الغة في توج�ه وعي األفراد �التطورات والتحوالت التي تشــــــهدها البیئة التي  
�ع�شــون فیها، المبن�ة على الجهد والدراســة والر�ط بین الواقع واألحداث المشــابهة،  

 ) ٤(.وعقد المقارنات 

 
 .٣٩٣، ص١٩٨٩كرم شلبي، معجم المصطلحات االعالم�ة، القاهرة، مطا�ع الشروق،  ١
خ�ار�ة للصـــــراعات الســـــ�اســـــ�ة والتهجیر في  د العز�ز رشـــــید العاني، قواعد التغط�ة االبتول عب ٢

،  ٢٠١٤الصحافة الحز��ة دلیل عملي، مر�ز اضواء االستشاري للدراسات وال�حوث، �غداد،  
 .١٧ص

ــر والتوز�ع   ٣ ــیرة للنشـــــ ــائل االعالم، دار المســـــ عبد الرزاق محمد الدل�مي، الخبر في وســـــ
 . ٣٢ان، ص، عم٢٠١٢والط�اعة، 

 –خ�ار�ة لمعارك تحر�ر الموصـل في الصـحافة العراق�ة مر�م هاشـم محمد، التغط�ة اال ٤
ــالم   ــ�اح انموذجا، �حث، جامعة أهل البیب علیهم الســ ــح�فة الصــ �ل�ة اآلداب،   –صــ
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 نواع التغط�ة االخ�ار�ةأ
 )٧(:إلخ�ار�ة من حیث اتجاه المضمون هياع للتغط�ة ادة أنو هناك ع

ــًا إخ�ار�ة   :. التغط�ة المحایدة١ وفیها �قدم الصــــــــحفي الحقائق فقط، أي قصــــــــصــــــ
موضـــــــــوع�ة خال�ة من العنصـــــــــر الذاتي الشـــــــــخصـــــــــي، والتحیز، أي �عرض 
الحقائق األســــــاســــــ�ة، والمعلومات المتعلقة �الموضــــــوع، من دون تعمیق أ�عاد 

 تقد�م خلف�ات، أو تدخل �الرأي، أو مزج الوقائع، بوجهات النظر. جدیدة، أو
وفیها �جمع الصــحفي المعلومات المســاعدة، أو التفســیر�ة،    :التغط�ة التفســیر�ة. ٢

ــیر الخبر، أو  ــ�ة للقصـــــص اإلخ�ار�ة بهدف تفســـ ــاســـ إلى جانب الحقائق األســـ
�شرط أن    شرحه، وخدمة القراء، الذین ل�س لدیهم وقت �اف لل�حث �أنفسهم،

غط�ة وصـف تكون هذه التغط�ة منصـفة تقدم �ل التفاصـیل. وتتضـمن هذه الت
الجو العام، المح�ط �الحدث، أو وصــــــــف المكان، أو وصــــــــف األشــــــــخاص، 
ــاد�ــــة، أو  وذ�ر �عض المعلومــــات الجغراف�ــــة، أو التــــار�خ�ــــة، أو االقتصـــــــــــــــ

ــ�اب، والدوا ــ�ة، عن البلد، التي وقع فیها الحدث، وتحلیل األســــــــ ــ�اســــــــ فع  الســــــــ
ــة والر�ط بین الواقع    والنتـائج، واآلثـار المتوقعـة، المبن�ـة على الجهـد والـدراســــــــــــ

 .واألحداث المشابهة، وعقد المقارنات 
وفي هذه التغط�ة، یر�ز الصـــــــــــــحفي على جانب   :. التغط�ة المتحیزة أو الملونة٣

ــوه  ــها، أو �شــ معین، من الخبر، وقد �حذف �عض الوقائع، أو ی�الغ في �عضــ
ع، وقد �خلط وقائع الخبر برأ�ه الشـــــخصـــــي، وهدف هذه التغط�ة  �عض الوقائ
 .أو تشو�ه الخبر هو تلو�ن،

 التحلیلي اإلطار
نواع اداة المالحظة العلم�ة ورصــــــد  وا  اســــــتمارة تحلیل المضــــــمون �اســــــتخدام  

بنســــــــــــــختهـا  ط�عـة �غـداد  الزمـان   ةفـ��وروـنا في صــــــــــــــح  لجـائحـةالتغطـ�ة االخـ�ارـ�ة 

 
  ٥  –  ٣١، منشـور على الشـ�كة الدول�ة ( االنترنیت )، تار�خ الدخول للموقع:  ٢٠١٧

– ٢٠٢٠. 
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 :تبین االتي ٢٠٢٠عام خالل شهر أ�ار ل االلكترون�ة
 ) الموضوعات التي تضمنتها التغط�ة االخ�ار�ة  ١جدول ( 

 لجائحة �ورونا في صح�فة الزمان

 المرت�ة  النس�ة % التكرار الموضوع ت

١ 
ــیــومــي  ال ــو�ـــــائــي  ال ــمــوقــف  ال

�فیروس �ورونـا   لإلصــــــــــا�ـات
 المستجد

 االولى ١٦.٤ ٢٩

ـفي  ٢ ــة  اـلـمـفـحوصـــــــــــ اـلـنمـــــاذج 
 االولى مكرر  ١٦.٤ ٢٩ المختبرات �افة

الذین    لإلصـا�اتالتحري النشـط  ٣
 الخامسة ٥.٦ ١٠ ل�س لدیهم اعراض

 االولى مكرر  ١٦.٤ ٢٩ توز�ع االصا�ات جغراف�ا  ٤

 الثان�ة  ١٥.٨ ٢٨ حاالت الشفاء ٥

 الثالثة  ١٥.٣ ٢٧ الوف�ات ٦

 الرا�عة  ١٤.١ ٢٥ مجموع االصا�ات 

  % ١٠٠ ١٧٧ المجموع 

ــوعات التغط�ة االخ�ار�ة لجائحة �ورونا في ز یبین الجدول اعاله ابر  موضــــ
في تغطیتهـا على البـ�اـنات الیومـ�ة   هـذه الصــــــــــــــح�فـةر�زت    صــــــــــــــح�فـة الزمـان فقـد 

ــادرة من وزارة ــحة  الصــ ــا�ات    الصــ العراق�ة التي تبین الموقف الو�ائي الیومي لإلصــ
المســـجلة �فیروس �ورونا في العراق وعدد النماذج التي تم فحصـــها اذ بلغ مجموع  

)   ٢٢٧٧٥٦النماذج التي تم فحصــــــــــــها اثناء فترة تحلیل هذه التغط�ة االخ�ار�ة ( 
لجدول اعاله  والتي احتلت المرت�ة االولى لثالث فئات من الموضــــــــوعات المبینة �ا
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 .% لكل فئة ١٦.٤وشغلت نس�ة 
ــا ــا�ـــة على    كمـ ــة في توز�ع حـــاالت االصــــــــــــــ ــار�ـ ــة االخ�ـ فق و ر�زت التغط�ـ

رصـافة و�غداد الكرخ ومدینة الطب مة الى �غداد المحافظات العراق مقسـمة العاصـ
نة �الجدول یومنها حاالت التحري النشــــــــــط التي جاءت �المرت�ة الخامســــــــــة �ما مب

 .اعاله
ة في هذه الصـــــــــحف عدد حاالت الشـــــــــفاء �ما  �التغط�ة االخ�ار ابرزت  كما

نا�ة  عدد الراقدین �الع  من بینها  ،اظهرت عدد الوف�ات جراء االصا�ة بهذا الفیروس
ــا�ـــات خالل مـــدة تحلیـــل التغط�ـــة االخ�ـــار�ــة    .المر�زة فقـــد بلغـــت مجموع االصــــــــــــــ

  ٣٠٧٨) وعدد الراقدین الكلي (   ٣١٥٦) مصــــا�ا وعدد حاالت الشــــفاء ( ٦٤٣٩(
) وقد    ٢٠٥ومجموع الوف�ات (   ،) مصـــــا�ا  ٤٦) وعدد الراقدین �العنا�ة المر�زة ( 

 ،دائرة الصــــــــحة العامة  –یئةوردت هذه االحصــــــــائ�ات في ب�ان وزارة الصــــــــحة والب
 .٢٠٢٠أ�ار  ٣١ االحد وم یالصادر 

) المصادر التي اعتمدتها صح�فة الزمان ط�عة �غداد في تغطیتها لجائحة  ٢جدول ( 
 روناكو 

 المرت�ة  النس�ة % التكرار الموضوع ت

١ 
انات  �مصـــــــادر رســـــــم�ة ( ب

 وزارة الصـــــــــحـة والبیـئة ) و 
 ( خل�ة االزمة )

 االولى ٦٩.١ ٢٩

 الثان�ة  ١٩ ٨ تصر�حات مدراء الصحة ٢

٣ 
ــادر ــة   مصـــــــ داخلـ�ة ـخاصـــــــ
 �الصح�فة

 الثالثة  ١١.٩ ٥

  % ١٠٠ ٤٢ المجموع 

ــح�فة  یبین الجدول اعاله التوز�ع   ــادر التي اعتمدت علیها صــ ــبي للمصــ النســ
ســــختها االلكترون�ة لشــــهر ا�ار في تغطیتها لجائحة �ورونا في العراق اذ نالزمان ب
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ــح التحلی ــة هي  اظهر المســــــ ــادر رئ�ســــــ ــح�فة على ثالثة مصــــــ لي اعتماد هذه الصــــــ
% ثم فئة تصـر�حات    ٦٩.١الولى بنسـ�ة  المصـادر الرسـم�ة التي جاءت �المرت�ة ا

% ثم المصـــــــادر الداخل�ة ( محرر او    ١٩صـــــــحة �المرت�ة الثان�ة بنســـــــ�ة  مدراء ال
 .% ١١.٩مراسل ) �المرت�ة الثالثة بنس�ة 

 االشكال الصحف�ة
الصــحف�ة التي اعتمدتها صــح�فة الزمان   ســة اهم االشــكالرصــدت هذه الدرا

في تغطیتها االخ�ار�ة لجائحة �ورونا ووجدت ان فئة الخبر الصــــــــحفي تصــــــــدرت 
شـــــــكال اذا ال �خلوا أي عدد خالل الشـــــــهر من اقل من ثالثة اخ�ار تغطي  فئة اال

هذا الفایروس فضـــــــــــال عن تغط�ة الموضـــــــــــوعات المرافقة لهذا الو�اء �الحضـــــــــــر  
ــحف�فضــــــــــــال عن عدد من التقار   ،جراءات االحتراز�ة المت�عةواال ة اال ان  �ر الصــــــــــ

 .الطا�ع االخ�اري �ان هو الشكل المه�من في هذه التغط�ة
 اتاالستنتاج

صح�فة الزمان ل التغط�ة االخ�ار�ة في  یبرز من نتائج في تحل  في ضوء ما
ــبن ط�عة �غداد  ــمت نجد ان هذه الت  لجائحة �ورونا  ختها االلكترون�ةســـــــــ غط�ة اتســـــــــ

ــم�ة المح�الح ــادرها الرســــــــــ دة  یا�اد�ة واقتصــــــــــــرت على تقد�م المعلومات من مصــــــــــ
ــؤولین في وز   ،وقةثوالمو  ــر�حات المسـ ــحة وخلة االزمةفضـــال عن تصـ �ما   ،ارة الصـ

ــمت التغط�ة االخ�ار�ة �طا�عها االخ�اري ال�حت من خالل االعتماد على فن   اتســــــ
 .الخبر الصحفي بدرجة مكثفة

 :مصادر ال�حث
  .١٩٨٣ ،الهیئة العامة لشؤون المطا�ع ،القاهرة ،المعجم الفلسفي، ابراه�م مد�ور .١
 . ٢٠٠١تونس،  ،٢١ :العدد ،مجلة االذاعة العر��ة ،الحدث المتداول ،ادیب خضور .٢
دراســـــة تحلیل�ة للنشـــــرة  -تغط�ة و�االت األن�اء الدول�ة للشـــــؤون العراق�ة   ،اســـــعد الموســـــوي   .٣

ــورةاالخ�ار�ة في و�ا ــتیر غیر منشــ ــالة ماجســ ــ�ة، رســ ــبوتن�ك الروســ جامعة   ،لتي رو�تر وســ
  .٢٠١٩ ،لبنان ،�ل�ة االعالم ،الجنان

ــي  .٤ ــحافة االلكترون�ة ،انمار وحید ف�ضــ ــر    ،١ط  ،التغط�ة االخ�ار�ة في الصــ ــامة للنشــ دار اســ
  .٢٠١٦ ،عمان –االردن  ،والتوز�ع

ــید العاني  .٥ ــ�ة والتهجیر في  االخ�ار�ة للصـــرا قواعد التغط�ة  ،بتول عبد العز�ز رشـ ــ�اسـ عات السـ
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ــحافة الحز��ة دلیل عملي ــات وال�حوث  ،الصــــ ــاري للدراســــ ــتشــــ ــواء االســــ ، �غداد  ،مر�ز اضــــ
٢٠١٤.  

 .١٩٨٩ وزارة التعل�م العالي، ،الموصل ،المدخل الى االحصاء، خاشع محمود الراوي  .٦
 .٢٠٠٨ ،دار دجلة ،عمان ،مقدمة في منهج ال�حث العلمي ،رح�م یونس �رو العزاوي  .٧
اجیزت في جامعة   ،رسـالة ماجسـتیر غیر منشـورة ،التغط�ة االخ�ار�ة ،الشـجیري  سـهام حسـن  .٨

  .١٩٩٤، �ل�ة اآلداب –�غداد 
  .٢٠٠٣ ،غزة ،د.م، مناهج ال�حث العلمي ،سهیل رزوق ذ�اب .٩

لتوز�ع  دار المســیرة للنشــر وا  ،الخبر في وســائل االعالم  ،عبد الرزاق محمد الدل�مي  .١٠
 . ٢٠١٢، عمان ،والط�اعة

 .٢٠١٨ ،دار اسامة ،عمان ،تحلیل المحتوى االعالمي، عبد الكر�م بن ع�شة .١١
ــحف�ة ،فخري �ر�م.  ١٢ ــكال الكتا�ة الصـــ ــة في اشـــ ــحفي دراســـ ــورات الطر�ق الجدید   ،الصـــ   ،منشـــ

١٩٧٧.  
 . ١٩٨٩ ،مطا�ع الشروق  ،القاهرة ،معجم المصطلحات االعالم�ة ،كرم شلبي .١٣
دار    ،جــدة  ،دار الهالل  ،بیروت  ،تحلیــل المحتوى في �حوث االعالم  ،محمــد عبــد الحمیــد  .١٤

  .٢٠٠٩،الشروق 
 .٢٠١١ ،دار الفكر العر�ي ،القاهرة ،مناهج ال�حث االعالمي، محمود حسن اسماعیل .١٥
التغط�ة االخ�ار�ة لمعارك تحر�ر الموصل في الصحافة العراق�ة  ،مر�م هاشم محمد  .١٦

ــح�فة – ــ�اح انموذجا  صــــــــ ــالم    ،�حث  ،الصــــــــ �ل�ة   –جامعة أهل البیب علیهم الســــــــ
  :تار�خ الدخول للموقع   ،منشور على الش�كة الدول�ة ( االنترنیت )  ،٢٠١٧  ،اآلداب

٢٠٢٠ – ٥ – ٣١. 
دار   ،االســـــــــــــكندر�ة  ،ال�حث العلمي وتطب�قاتهامناهج  ،خیر أبو �كر ،مصـــــــــــــطفى الطائي  .١٧

  .٢٠٠٧ ،الوفاء
ـم  .١٨ هـالل  ــال  اإلعـالـمي  ،زاهـرةـمنـــــ اـلـ�حـــــــث  ــاهـج  اـلمســـــــــــــــیرة،  ـمنـــــ ــان  ،دار   . ٢٠١١  ،عـمـــــ

 .٢٠١١ ،دار �نوز ،عمان ،األسس والم�ادئ :�حوث االعالم  ،منال هالل مزاهرة -
ــترنز.  ١٩ ــادر االخ�ار  ،هر�رت ســ ــحفي ومصــ ــل الصــ ــمیر  :ترجمة ،المراســ ــ�فســ الدار   ،ة ابو ســ

 .١٩٨٨ ،القاهرة ،الدول�ة للنشر والتوز�ع
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 العدالة  يفناعي لذكاء االصطاستخدامات ا

 
 ابراهيم خليل خنجر املوسويد. 

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب  
 قدمة م

ــ�ح ــطناعي    أصــ ــناع�ة الرا�عة الذ�اء االصــ   ،�اعت�اره أحد افرازات الثورة الصــ
ــید   ــابق دول العالم الیوم  ،ورطللدول الراغ�ة اللحاق بر�اب التبیت القصـــــــ  )١(فتتســـــــ

ن�ـات مـاد�ـة و�شــــــــــــــر�ـة من اجـل الحصــــــــــــــول على  یهـا من امكـاتوظ�ف مـا لـد   الى
ــا او �ـــاألحرى تطو�ر البن�ـــة التحت�ـــة للتكنولوج�ـــا من اجـــل خلق بیئـــة    ،التكنولوج�ـ

 .نحو عالم التكنولوج�امناس�ة لالنطالق 
حل الذ�اء االصـــــطناعي ضـــــ�فا مرح�ًا �ه علي الدول التي وفرت لها البن�ة  

ا لها في معظم األنشـطة والخدمات  ر�كًا اسـاسـ�فقد اصـ�ح شـ  ،التكنولوج�ة المناسـ�ة
فعلى ســــــبیل المثال ال الحصــــــر �ان وما زال للذ�اء  ،لشــــــعو�ها  التي تقدمها الدول

ــطناعي دور فعال في ازمة فیروس �ورونا   ــتخدمت   فقد ،  COVID 19االصـــــ   اســـــ
ــخمة  الب�انات   تقن�ات  ــطناعي  والذ�اء  الضــــــــ   تم  التي ال�حوث  من العدید  في  االصــــــــ
 فیروس  جائحة  تطور فهم في  المسـاعدة بهدف  السـرعة؛  وجه  على امعظمه إطالق
  الوقــائ�ــة  التــدابیر  وتطو�ر  تــداع�ــاتهــا،  من  المســــــــــــــتجــد من اجــل التخف�ف  كورونــا

 
�اعت�اره    ٢٠١٩ناعي في نوفمبر  المجلس الوطني للذ�اء االصــطومة المصــر�ة  أنشــأت الحك )١(

شــراكة بین المؤســســات الحكوم�ة واألكاد�میین والممارســین ال�ارز�ن من الشــر�ات الرائدة في  
مجال الذ�اء االصطناعي. و�رأس وز�ر االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات المجلس الوطني 

ناعي وتنفیذها ضــع اســترات�ج�ة الذ�اء االصــطمســؤوًال عن و للذ�اء االصــطناعي، الذي �عد 
الهــدف الرئ�ســــــــــــــي   �تمثــلو�دارتهــا من خالل تعــاون وثیق مع الخبراء والجهــات المعن�ــة. و 

للمجلس في تنســیق الجهود الوطن�ة ووضــع اســترات�ج�ة مصــر للذ�اء االصــطناعي وتطو�ر 
ناء القدرات وتعز�ز  صــ�ة ببرامج بالتطب�قات المختلفة ذات الصــلة �الذ�اء االصــطناعي والتو 

 ومعارف الكوادر الوطن�ة.  مهارات  
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  وتشــــخ�ص   اإلصــــا�ات،  وتت�ع  �االنتشــــار،  لمواجهتها مثل التنبؤ الالزمة والعالج�ة
  ورصــد  العامة، ةالصــح  هیئات   ودعم العالج�ة، البدائل واقتراح  المصــا�ة، الحاالت 

 .)١(للشعوب  لعامة النفس�ة الحالة
 وقد اســــــــــــتخدم الذ�اء االصــــــــــــطناعي للتنبؤ �الجر�مة فقد اســــــــــــتعانت الدول

 مع  للتـعاـمل  اســــــــــــــتـعداداتـها ـبدأت  العر�ـ�ة  اـلدول �عض  ومنـها  الـعالم، حول المتـقدـمة
  الصــناع�ة  الثورة مع  تزامنا الیوم،  نع�شــه  الذي  االصــطناعي الذ�اء عصــر  تأثیرات 
 والنظام،   القانون   على  الحفاظ  مســـــــئول�ة  الشـــــــرطة  قوات   عاتق  على  تقع  إذ   الرا�عة،
  للتهدیدات   الســــــــكان  من  �بیر عدد   ومراق�ة  ال�قظة  بین التوازن   على  الحفاظ  و�عتبر

ــة ــد�ـــات   أكبر  هو  المحتملـ ــذا  الـــدول،  داخـــل  التحـ ــات   تطو�ر  یتم  لـ   المعلومـــات   تقن�ـ
  الســـــالمة  وضـــــمان أفضـــــل �شـــــكل  اتهاواج�  أداء في  القانون  انقاذ   أجهزة لمســـــاعدة

 وقوع   منع على  الشــــــــــــرطة أجهزة  تســــــــــــاعد  التي  التقن�ات   من  العدید  وتوجد  العامة،
ــطناعي   الذ�اء  وأنظمة  التنبؤ�ة الشــــــــرطة  �تطب�قات   ومكافحتها، الجر�مة ...  االصــــــ

محاولة وضع تعر�ف او تحدید مفهوم للذ�اء االصطناعي هي اش�ه �الدوران    الخ،
صــفات الثورة الصــناع�ة الرا�عة  ال نه ب�ســاطه �ما اشــرنا ان من  ،في دائرة مفرغة

انهــا ســــــــــــــر�عــة التطور �ث�فــة االنتــاج فعنــد االنتهــاء من وضــــــــــــــع تعر�ف للــذ�ــاء  
وهنالك العدید من   ،االصــطناعي نجد نفســنا امام جیل جدید منه افضــل من ســا�قه

  علم  رففع  ،Artificial Intelligence  االصــــــــــــطناعي  المحاوالت لتعر�ف الذ�اء
 واتخاذ   المشـــــــكالت  حل  على قادرة  �مبیوتر  برامج  مبتصـــــــم�  االصـــــــطناعي  الذ�اء
  الذ�اء  علم  على  القائمة  البرامج  اإلنســـان وتســـمى  من تدخل بدون   المناســـب  القرار

  الذي  العلم  �أنه  االصـــطناعي  الذ�اء  ، وعرف علم)٢(الذ��ة   �البرامج  االصـــطناعي

 
جبر�ل بن حســـــــن العر�شـــــــي،  للمز�د حول دور الذ�اء االصـــــــطناعي في ازمة �ورونا راجع: )١(

اســــــــــــــتخدام الب�انات الضــــــــــــــخمة والذ�اء االصــــــــــــــطناعي في مواجهة جائحة فیروس �ورونا 
ــة العر��ــة للــدراســــــــــــــــات االمن�ــة،   لعر��ــة للعلوم األمن�ــة،  جــامعــة نــا�ف االمســــــــــــــتجــد، المجل

ــان، دور الــذ�ــاء  ٢٦٤  –  ٢٤٩ص ص:    ٢, ع٣٦مج٢٠٢٠ ، جمــال على خلیــل الــدهشـــــــــــــ
االصــــــــــــطناعي في مواجهة جائحة �ورونا في مواجهة التعا�ش معها، المجلة التر�و�ة، �ل�ة 

  ١٣٨٧ – ١٣٦١ص ص:  ٢٠٢٠، ٧٦التر��ة جامعة سوهاج، مجلد 
 ( 2 ) Russell, Stuart, Peter Norvig, and A. Intelligence. "A modern 
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و�مكننا تعر�ف الذ�اء   ،)١(ر�اضـــــــ�ة  صـــــــ�غ  في  وتفســـــــیره  الســـــــلوك محاكاة  �حاول
االصــــــــــــطناعي �أنه مجموعه من البرمج�ات تجعل االلة قادرة على تحقیق اهداف 

  .محددة �طر�ة تش�ه االنسان او تتعدي قدراته الجسد�ة والفكر�ة
  هم�ة وتساؤالت الدراسةأ

تكمن اهم�ة ال�حث في عنوانه وذلك �السـعي قدما نحو تعاظم االسـتفادة من  
وعلى وجـد التحـدـید ادخـال اـلذـ�اء االصــــــــــــــطـناعي الى  ،الصـــــــــــــــناعـ�ة الرا�عـةة  الثور 

ل�س من منظور ســـرعة    ،ســـاحات القضـــاء وفق اطر ومعاییر تكفل تحقیق العدالة
ــا تطبیق القانون على الوجه الذي یتفق مع رغ�ات   ــل فحســــــــــــب بل ا�ضــــــــــ الفصــــــــــ

یر  ث تو   .الن القـــانون في جوهرة مـــا هو اال انعكـــاس لرغ�ـــات المجتمع  ،المشــــــــــــــرع
الدراســـة عدد من التســـاؤالت اهمها ��ف اســـتفادت الدول من الذ�اء االصـــطناعي  

وما هي االسـتفادة من نظام تحلیل ب�انات السـوابق القضـائ�ة   القضـاء؟داخل اروقة  
بــــدیال  "DataJusths"  الفرنســــــــــــــي نظــــام ؟ وهــــل من الممكن ان �كون الرو�وت 

 ني فى مصر؟ رو للقاضي ؟ والى اي مدي وصل تطبیق التقاضي االلكت
  :منهج وخطة الدراسة
ال�حـث ســــــــــــــوف نعتمـد المنهج التحلیلي الوصــــــــــــــفي المقـارن من خالل هـذا  

  ١٤٦ رقماحكام القانون رقم   و  ٢٠٢٠لســــــــنة    ٣٥٦ألحكام القانون الفرنســــــــي رقم 
ــنة  ــادر   ٢٠١٩لســــــ ــاد�ة الصــــــ ــاء المحاكم االقتصــــــ تعدیل �عض احكام قانون انشــــــ

ــة ـ�التـقاضــــــــــــــي  ا تـنف�مـ  ٢٠٠٨لســـــــــــــــنة   ١٢٠  ـ�الـقانون رقم اوـله من احكـام خـاصــــــــــــ
 .االلكتروني والقوانین المنظمة لتكنولوج�ا المعلومات 

 استخدام الذ�اء االصطناعي في العدالة  :الم�حث االول
 الفرنسي لتحلیل السوابق القضائ�ة "DataJusths"نظام  :المطلب األول

 المطلب الثاني القاضي االلي ( الرو�رت )

 
approach." Artificial Intelligence. Prentice-Hall, Egnlewood Cliffs 
25.27 (1995): 79-80    

 (1) Schalkoff, Robert J. Artificial intelligence: an engineering approach. 
New York: McGraw-Hill, 1990.p.12    
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   النظام القضائي المصري   سات التكنولوج�ا علىالم�حث الثاني انعكا
األول: التحول   المطلـــــب  المعلومـــــات ودوره في  لتكنولوج�ـــــا  التشــــــــــــــر�عي  التنظ�م 

 للتقاضي االلكتروني 
 تأثیر تكنولوج�ا المعلومات على النظام القضائي المصري : المطلب الثاني

 استخدام الذ�اء االصطناعي في العدالة األول: الم�حث 
ــهد الع ــناع�ة جنت ثمارها فتغیرت مجر�ات الم ثالشــــــــ االمور  ث ثورات صــــــــ

وهو االن �ع�ش في  ،وتبدلت الســـــــــ�اســـــــــات وغیرت الخطط الصـــــــــناع�ة والتجار�ة
خضــــــــــــــم الثورة الصــــــــــــــنــاع�ــة الرا�عــة التي قــدمــت ومــازالــت تقــدم العــدیــد من ثمــار  

  هـاأن  ،الرا�عـة الصـــــــــــــــناعـ�ة الثورة  مالمح أهم  فمن  ،التكنولوجـ�ا فـاقـت �ـل التوقعـات 
  مثل  متنوعة  مجاالت  فهي تشمل  ،الصناع�ة  �الثورات   مقارنة مسبوقة  وغیر سر�عة

  والتكنولوج�ا  النانو  وتكنولوج�ا  األشـــــــــ�اء و�نترنت   االصـــــــــطناعي  والذ�اء الرو�وتات 
 واآللة  التكنولوج�ا  غل�ة  على وترتكز  الحیو�ة  والتكنولوج�ا الطاقة  بتخز�ن  الخاصــــــة

ــناعة في ــاؤل العاملة یدياأل عدد   من والتقلیل  الصــــــ من   ،)١(ال�شــــــــري   الدور  وتضــــــ
ــلط الضـــوء على الدور المعاون للذ�اء االصـــطناعي   خالل هذا الم�حث  ســـوف نسـ

اســـــــتخدام    ،للقضـــــــاء من خالل تحلیل ب�انات الســـــــوابق القضـــــــائ�ة ( مطلب اول )
 .االنسان االلي �بدیل للقاضي ( مطلب ثان )

 القضائ�ة لیل السوابق الفرنسي لتح "DataJusths"نظام : المطلب األول
من قبل الحكومة   ٢٠١٨  عام  نها�ة  في  Datajust  مشروع  عن  اإلعالن  تم
�خدم   ،الجســد�ة  اإلصــا�ات   عن للتعو�ض  إرشــادي  مع�ار  تطو�ر بهدف  الفرنســ�ة،

على انه ســــــوف   Datajustوتم الترو�ج لنظام   ،المتقاضــــــین والمحامین والقضــــــاة
  مینالتأ شـــــــر�ات  من  التعو�ض  وض ر ع  بین  مقارنة �مكن المضـــــــرور�ن من إجراء

المحكمة، فضـــــــــال عن توفیر معلومات   في  علیها  الحصـــــــــول  �مكنهم  التي والم�الغ
�ما �عد نموذج   ،للمحامیین تمكنهم من تقد�م االســـــــــــــتشـــــــــــــارات القانون�ة على وجه

 
ــر اآللة ما �عنواف ا  )١( ــتقبل العالم: عصـ د الثورة الرا�عة، مر�ز الخل�ج لأل�حاث، لمطیري، مسـ

  ٧٣الي  ٧٢ص  ٢٠١٨، ١٣١ع 
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عن االضــــــرار من خالل تحلیل   األضــــــرار مقدار  تحدید  في للقضــــــاة  اســــــترشــــــادي
صــــــدر   ٢٠٢٠عام مارس  في نها�ة شــــــهرو   )١(دقة ب�انات الســــــوابق القضــــــائ�ة ب

بهدف   ،)٢(٢٠٢٠لســنة    ٣٥٦الفرنســي رقم معالجة آل�ة للب�انات الشــخصــ�ة  قانون  
الصــــادرة من محاكم    "DataJust"انشــــاء نظام لتحلیل الســــوابق القضــــائ�ة �ســــمي  

 .٢٠١٩د�سمبر  ٣١حتى  ٢٠١٧ینایر  ١االستئناف من 
 "DataJust" الهدف من انشاء -١

العـدل   اـنه اعطي لوز�ر  ٢٠٢٠لســـــــــــــــنة    ٣٥٦اجـة الـقانون رقم  د ـبدیـ�وـقد ور 
  ،وفق نظام �ســـــــمي   ،عامین لمدة  ،الشـــــــخصـــــــ�ة  للب�انات   آل�ة لمعالجة  الصـــــــالح�ة

"DataJust"   ــات العامة تهدف خوارزم�ة  تطو�ر  منها  والغرض ــ�اســـ  إلى تقی�م الســـ
ــائل في   عن  للتعو�ض   إرشــــــادي  مع�ار  ووضــــــع ،واإلدار�ة  المدن�ة المســــــؤول�ة  مســــ

  مبلغ  تقدیر في والمســــــــــــــاعدة  لألطراف  المعلومات   وتقد�م ،الجســــــــــــــد�ة  اإلصــــــــــــــا�ة
 ود�ة  تســـو�ة  تعز�ز أجل من  بها  المطال�ة  للضـــحا�ا  �مكن التي المطلوب  التعو�ض 
  دعاوى   في  للبت   المدعو�ن  للقضــاة  الوثائق أو تقد�م المعلومات   و�ذلك  ،للمنازعات 
 ومدة  وطب�عة المعالجة  ض راأغ المرســــوم و�حدد   ،الجســــدي الضــــرر  عن التعو�ض 
 الوصول  �مكنهم  الذین  األشخاص   فئات  إلى  �اإلضافة المسجلة  �الب�انات   االحتفاظ

 . )٣(إلیها

 
 (1) Pierre Januel, Datajust: un algorithme pour évaluer les préjudices 

corporel, s Dalloz actualité le 1 avril 2020 
  ٢٠٢٠مارس  ٢٩نشر في الجر�دة الرسم�ة بتار�خ   )٢(

 Décret no 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » 

 النص االصلي للدی�اجة )٣( 
création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé 
«DataJust». Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain 
de sa publication. Notice: ce décret autorise le ministre de la justice à 
mettre en oeuvre, pour une durée de deux ans, un traitement automatisé 
de données à caractère personnel, dénommé «DataJust», ayant pour 
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  للب�انات  فقد منحت المادة األول لوز�ر العدل صـــــــــــــالح�ة تنفیذ معالجة آل�ة
ــ�ة ــخصــــــ ــمى  عامین لمدة  الشــــــ  خوارزم�ة  تطو�ر  منها  والغرض   ،"DataJust"  تســــــ
ــتخدامها ــع   ،الســــــ ــتقبلي لنظام  تقی�موضــــــ ــؤول�ة المدن�ة أو    �اثر رجعي ومســــــ المســــــ

للتعو�ض عن   اســــــــــترشــــــــــاديوضــــــــــع مع�ار   ؛من القانون )  ١/١( مادة اإلدار�ة 
ــد�ة  ــا�ة الجســـــــــ ــاعدة االطراف عن طر   ؛من القانون )  ١/٢( مادة اإلصـــــــــ �ق  مســـــــــ

 أجل  من المســـتحق للضـــح�ة  التعو�ض   اســـترشـــادي لألضـــرار ومبلغ  ابالغهم بتقی�م
ــال  تعز�ز  تقد�م �افة المعلومات ،من القانون )  ١/٣( مادة ؛للمنازعات  الود�ة  و�ةتســــ

ــاة المنظور امامهم ــد�ة   والوثائق للقضـ ــا�ة الجسـ ( مادة دعاوى التعو�ض عن اإلصـ
المســـتخدمة   الخوارزم�ة  واختتمت المادة االولي من القانون �أن ،من القانون )١/٤

ــتحقة على حســــب   نوع الضــــرر من اجل تعز�ز  ســــوف تقدم مقترحات للم�الغ المســ
 .)١(اجراءات التسو�ة الود�ة

 
finalité le développement d’un algorithme destiné à permettre 
l’évaluation rétrospective et prospective des politiques publiques en 
matière de responsabilité civile et administrative, l’élaboration d’un 
référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, 
l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de 
l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de 
favoriser un règlement amiable des litiges, ainsi que l’information ou la 
documentation des juges appelés à statuer sur des demandes 
d’indemnisation des préjudices corporels. Le décret définit les finalités 
du traitement, la nature et la durée de conservation des données 
enregistrées ainsi que les catégories de personnes y ayant accès. Il 
précise enfin les modalités d’exercice des droits des personnes 
concernées.   
 Décret no 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » 

 نصت علي " والتى  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦راجع المادة االولي من القانون الفرنسي رقم  )١ (
Art. 1er. – Le garde des sceaux, 
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اما المادة الثان�ة من القانون فقد حددت الب�انات التى ســـــــــــوف �ســـــــــــتخدمها نظام   
"DataJust"   ــاة حیث نصـــــــــت من اجل تقد�م التعو�ض المقترح لألطراف والقضـــــــ

ــتخراج  یتم على " ــ�ة  والمعلومات   الب�انات  فئات   اسـ ــخصـ ــجلة  الشـ  المعالجة  في المسـ
 اإلدار�ة  االســتئناف المحاكم  احكام محاكم  من  األولي  المادة في  علیها المنصــوص 

  .)١(الجسد�ة  اإلصا�ة عن �التعو�ض  والمتعلقة المنازعات  المدن�ة والمحاكم

 
ministre de la justice, est autorisé à mettre en oeuvre, pour une durée 
de deux ans, un traitement automatisé de données à caractère 
personnel, dénommé «DataJust», ayant pour finalité le développement 
d’un algorithme devant servir à: 
1-La réalisation d’évaluations rétrospectives et prospectives des 

politiques publiques en matière de responsabilité civile ou 
administrative 

2-L’élaboration d’un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices 
corporels ;-  

3-  L’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de 
l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de 
favoriser un règlement amiable des litiges; 

4-L’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur 
des demandes d’indemnisation des préjudices corporels. 

A ces fins, l’algorithme recense les montants demandés et offerts par 
les parties, les évaluations proposées dans le cadre de procédures de 
règlement amiable des litiges et les montants alloués aux victimes pour 
chaque type de préjudice dont la teneur est détaillée au 3o de l’article 
2, ainsi que les données et informations mentionnées à cet article.  

 والتى نصت علي "  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦الفرنسي رقم  راجع المادة الثان�ة من القانون  )١ (
Art. 2. – Les catégories de données à caractère personnel et 
informations enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont 
extraites des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 
2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les 
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 ـ المعاییر المستخدمة في التحلیل ٢
 ،و�تم تحلیــل الب�ــانــات وفق معــاییر حــددتهــا المــادة الثــان�ــة من القــانون وهي

 خاص الطب�عیین في الســــوابق القضــــائ�ة خالل الفترة المحددة لقاب االشــــاســــماء وا
تــار�خ المیالد، الجنس، العالقــة    ،تحــدد هو�ــة األطراف من خالل  ،)١(  )  ٢/١( م

الب�انات والمعلومات المتعلقة  ؛)٢(  )٢/٢( م األســــــر�ة مع الضــــــحا�ا ومكان اإلقامة
ــرار التي لحقت   ــحا�ا�األضـــــ طب�عة ومدى لتحدید وجه اوعلي  )٣(  )٢/٣( م،  �الضـــــ

وال   ،الضــح�ة  االعتداءات على الســالمة والكرامة والخصــوصــ�ة التي تعرضــت لها
ــ�ما وصـــف وموقع ا ــا�ات سـ ــفاء  ،الصـ ــتشـ ــرار التي لحقت   ،ومدة االسـ ــد  واألضـ �جسـ

ــح�ة ــد   ،الضــــــــ ــ�ة  ،ومدي تأثیرها علي جمال الجســــــــ المعاناة  وحجم    ،والقدرة الجنســــــــ
ــد�ة والمعنو�ة التي تحملها ــًال عن   ،والعجز الوظ�في  ،الجسـ االضـــرار الم�اشـــرة  فضـ
واســـــــــــــتطرقت المادة الثان�ة الي تحدید .)٤(  )٢/٣( مالتي لحقت �أقراب الضـــــــــــــح�ة  

 
formations civiles des juridictions judiciaires dans les seuls contentieux 
portant sur l’indemnisation des préjudices corporels. 

 ى نصت علي " والت ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/١راجع المادة  )١ (
1o Les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans 
les décisions de justice, à l’exception de ceux des parties. Il est interdit 
de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de 
personnes à partir de ces seules données;  

 والتى نصت علي "  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/٢راجع المادة  )٢ (
2o Les éléments d’identification des personnes physiques suivants: la 
date de naissance, le genre, le lien de parenté avec les victimes et le 
lieu de résidence;  

 والتى نصت علي "  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/٣راجع المادة  )٣( 
 3o Les données et informations relatives aux préjudices subis, 

notamment  
 والتى نصت علي "  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/٣راجع المادة  )٤ (

   – la nature et l’ampleur des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à 
l’intimité subies, en particulier la description et la localisation des 
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 ،التكال�ف الطب�ة التي انفقها الضـــــــــح�ة و�افة النفقات التي انفقها من اجل العالج
  ،صــاب واالضــرار التعل�م�ة او الجامع�ة التي لحقت �الم  ،وتكلفة المرافق للمصــاب 

 .)١( )٢/٣والتار�خ الطبي للمصاب ب�ان حالة الصح�ة قبل االصا�ة ( م
فأوجبت  ،الضـــوء على المقدرة المال�ة للمصـــاب   وقد القت المادة الثان�ة من القانون 

  وال ،المالي والوضــــع  المهن�ة  �الح�اة  المتعلقة  الفقرة الرا�عة ضــــرورة تحلیل الب�انات 
ــ�ما  والخبراء  األط�اء آراء  و�ذلك ،)٢(  )٢/٤د ( مقاعالت وحقوق   المهن�ة التوقعات   ســ

 
lésions, les durées d’hospitalisation, les préjudices d’agrément, 
esthétique, d’établissement, d’impréparation ou sexuel, les 
souffrances physiques et morales endurées, le déficit fonctionnel, 
ainsi que le préjudice d’accompagnement et d’affection des proches 
de la victime directe; 

 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/٣راجع المادة  )١ (
–  les différents types de dépenses de santé (notamment frais médicaux, 

paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation) et 
d’aménagement (notamment frais de logement, d’équipement et de 
véhicule adaptés); 

–  le coût et la durée d’intervention des personnes amenées à remplacer 
ou suppléer les victimes dans leurs activités professionnelles ou 
parentales durant leur période d’incapacité ; 

– les types et l’ampleur des besoins de la victime en assistance par 
tierce personne; 

 – les préjudices scolaires, universitaires ou de formation subis par la 
victime directe; 
l'état antérieur de la victime, ses prédispositions pathologiques et autres 
antécédents médicaux;  

 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦رقم  من القانون الفرنسي٢/٤راجع المادة  )٢ (
4o Les données relatives à la vie professionnelle et à la situation 

financière, notamment la profession, le statut, les perspectives 
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ــوا الذین ، واوجب المشـــــــرع ضـــــــرورة  )١(  )٢/٥( مأتعابهم   ومقدار  الضـــــــح�ة فحصـــــ
ــاـ�ا الـمدنـ�ة وعـددهم  واإلداـنات  الجـنائـ�ة  ـ�الجرائم المتعلـقة  ادخـال البـ�اـنات  ( والقضــــــــــــ

 .)٢( )٢/٨،٧،٦م
  ـ حما�ة سر�ة الب�انات٢

حــدت المــادة الثــالثــة من القــانون    انــات الب�ــمن اجــل الحفــاظ على ســــــــــــــر�ــة  
  العدل   وزارة  االشـــــــــــــخاص المســـــــــــــموح لهم �االطالع على هذه الب�انات وهم و�الء

وموظفي    ،العــدل  لوزارة  العــامــة  األمــانــة  في  المعلومــات   تكنولوج�ــا  بتطو�رالمعنین  
 .)٣(اللذین �عینون من قبل مدیر الشئون المدن�ة  مكتب قانون االلتزامات 

  �ـالب�ـانـات   االحتفـاظ  یتم  ة االحتفـاظ �ـالب�ـانـات حیـث الرا�عـة مـد   حـددت المـادة

 
d’évolution et droits à la retraite, le montant des gains et pertes de 
gains professionnels des victimes, ainsi que des responsables ou 
personnes tenues à réparation;  

 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٢/٥راجع المادة  )١ (
 5o Les avis des médecins et experts ayant examiné la victime et le 

montant de leurs honoraires;  
 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦قانون الفرنسي رقم من ال٢/٨،٧،٦راجع المادة  )٢ (

6o Les données relatives à des infractions et condamnations pénales; 
7o Les données relatives à des fautes civiles; 
 8o Le numéro des décisions de justic  

 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦ن الفرنسي رقم من القانو ٣راجع المادة  )٣ (
Art. 3. – Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite 

du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et 
informations enregistrées dans le présent traitement: 

 ١ o Les agents du ministère de la justice affectés au service chargé des 
développements informatiques du secrétariat général du ministère de 
la justice, individuellement désignés par le secrétaire général ; 

2o Les agents du bureau du droit des obligations individuellement 
désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.  
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وســـــوف یتم محو هذه  ،الخوارزم�ة لتطو�ر الالزم  للوقت   الثان�ة المادة في المذ�ورة
  فترة تتجـاوز  أن  حـال  ـ�أي �جوز  وال  ،التطو�ر  هـذا نهـاـ�ة  في  آمـنة  البـ�اـنات �طر�قـة

 ،ومن اجل تعز�ز الحما�ة  ،)١(القانون    نشــــــر  تار�خ من  ســــــنتین  �الب�انات   االحتفاظ
  �عمل�ات   اوجبت الخامســة ضــرورة وجود ســجل وظ�فته تحدید اســم المســتخدم القائم

  المعالجة و في التدخل  وطب�عة ووقت   وتار�خ  بتحدید شـــــخصـــــه  ،والحذف التحدیث 
 .)٢(عامین لمدة المعلومات  بهذه االحتفاظ یتم

ي الى تحقیق  انه �ســعنالحظ   ،القانون من احكام�عد ان اســتعرضــنا ما ورد 
من خالل وضــع متوســطات لتقی�م االضــرار    ،مبدأ التعو�ض الكامل عن األضــرار

ــح�ة ــرر الواقع على الضـــ وتقدم النت�جة على انها التنبؤ    ،على حســـــب طب�عة الضـــ
لتمكین االطراف    ،وشــر�ات التامین ،�التعو�ض او تعو�ض اســترشــادي للمضــرور

من وذلك في محاولة    اللجوء للقضــــــاء  لخالفات �شــــــكل ودي بدال منمن تســــــو�ة ا
وحتي ان عرض النزاع على القضــاء تقدم   ،للحد من عرض القضــا�ا على المحاكم

 . ذات الب�انات للقاضي لالسترشاد بها للحكم �التعو�ض 
ــول   ــاعده االطراف في الوصـ ــوف �حققه القانون من مسـ على الرغم ما سـ

  :ؤخذ عل�هد من تكدس القضا�ا ولكن یللتسو�ات الود�ة ما �ح

 
 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٤راجع المادة  )١( 

 Art. 4. – Les données mentionnées à l’article 2 sont conservées pour 
la durée nécessaire au développement de l’algorithme. Au terme de 
ce développement, elles seront effacées de manière sécurisée. La 
durée de conservation des données ne pourra en tout état de cause 
excéder deux ans à compter de la publication du présent décret  

 "   ٢٠٢٠لسنة  ٣٥٦من القانون الفرنسي رقم ٥راجع المادة  )٢ (
Art. 5. – Les opérations de mise à jour, de suppression et de 

consultation font l’objet d’un enregistrement comportant 
l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de 
l’intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées 
pendant une durée de deux ans.  
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  اال نه  *عدم فاعل�ة النظام في تقدیر التعو�ض عن األضـــــرار النفســـــ�ة والجســـــد�ة
تختلف �شـكل �بیر من ضـح�ة ألخري فمن غیر المقبول حسـابها وفقا خوارزم�ات 

 .فالتعو�ض عن الضرر �ستلزم دراسة �ل حالة على حده ،حساب�ة
على تطو�ر العمل *الحد من الســـــــــطلة التقدیر�ة للقاضـــــــــي مما ینعكس �الســـــــــلب 

فمن المشــهود للقضــاء تطو�ره الدائم لقواعد   ،القضــائي خاصــة فى مجال المســئول�ة
  .المسئول�ة المدن�ة واالدار�ة سع�ا منه لتحقیق العدالة

 لي ( الرو�رت )لقاضي اآلا: المطلب الثاني
مشـــروع " القاضـــي االفتراضـــي أعقاب الدراســـة التي قد قام    ١٩٩٦قد ظهر 

» لقومي لأل�حــاث عن المعلومــات   Magistrat Virtuel  في عــام «بهــا المر�ز  
National Center for Automated Information Research )NCAIR( 

ولم ، )Cyberespace Law Institut (CLIومعهد قانون الفضــــــاء االلكتروني  
�عـد ذـلك النظـام موجود في الوـقت الحـالي ولكـنه ـقد ظهر علي أـنه المـ�ادرة األولى  

  .)١(المنازعات �شكل الكتروني  حلل
وقد �ان الهدف األســــاســــي من هذا المشــــروع تقد�م وســــیلة ســــر�عة ومحایدة  
ــة   وقلیلة التكلفة لحل المنازعات الناشـــــــــئة في المجال اإللكتروني و�صـــــــــفة خاصـــــــ
المنـازعـات بین مســــــــــــــتخـدمي الخـدمـات اإللكترون�ـة والقـائمین �ـأداء هـذه الخـدمـات 

إذا تم إیداع    ,(systems operators)ى مشــــــغلي األنظمة  اإللكترون�ة أو �األحر 
 .)٢(وذلك �استخدام إجراءات التحك�م اإللكتروني  ,شكوى ضدهم

وفقا لنظام القاضــــــــي االفتراضــــــــي �ق�ام المدعى  التقاضــــــــي  وتبدأ إجراءات  

 
 (1) Mlle. Camille Ebert, La résolution extrajudiciaire des litiges en ligne, 

mémoire, université Aix Marseille, 2014 p.21 
د/ هشــــــــام ســــــــعید إســــــــماعیل، دور التحك�م اإللكتروني الدولي في منازعات التجارة الدول�ة،  

 ٣٤مرجع سابق، ص 
المأمول، مرجع ســـــــابق، ص و   حمد، حكم التحك�م اإللكتروني بین الواقعراجع د / ه�ة بدر أ  )٢(

د/ هشــــام ســــعید إســــماعیل، دور التحك�م اإللكتروني الدولي في منازعات التجارة الدول�ة،    ٩
 ٣٤مرجع سابق، ص 
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والمدعي  ،�ملء النموذج اإللكتروني لطلب التحك�م موضـــــــــــحا ف�ه ب�انات المدعى
ــع الن  ،عل�ه و�عد  ،و�قوم المر�ز �إخطار المدعي عل�ه بذلك ،واألدلة  ،زاعوموضـــــــــــ

یتم نظر النزاع من خالل موقع ش�كي مشفر برقم    ،رد المدعى عل�ه �قبوله التحك�م
و تتكون    ،ســـــــــري خاص �النزاع �عطى ألطراف خصـــــــــومة التحك�م ولهیئة التحك�م

ــي    محكمة التحك�م وفقا لهذا النظام من محكم واحد أو ثالث محكمین، �قوم القاضـ
االفتراضــــــــي المعین �التحاور مع أطراف النزاع الذین طلبوا الخضــــــــوع لهذا النظام  

ــل في النزاع خالل  ــه    ٧٢عن طر�ق البر�د اإللكتروني, و �فصــــ ــاعة من عرضــــ ســــ
  )١(و�كون قرار المحكم مجردا من الق�مة القانون�ة حتى �قبله األطراف

ــ ومن ــدر من القاضــــــ ــي  جدیر �الذ�ر أن أول حكم صــــــ وهو    –ي االفتراضــــــ
 Tierney vs. Emailقد صـــدر في قضـــ�ة ( وهذا الحكم  -  أ�ضـــًا الحكم الوحید 

America والتي تتلخص وـقائعهـا في أن المـدعو (Tierney) ـ�ان ـقد أشــــــــــــــترك (
 أي  spamفي خدمات أمر�كا أون الین ووصلته رسالة إعالن�ة من نوع رسائل الـ  

ــًا لجم �ع المشـــــتر�ین في خدمات أمر�كا أون  غیر المرغوب فیها وقد أرســـــلت أ�ضـــ
  .ن عبر البر�د اإللكتروني ألمر�كا أون الینالی

�صـــح�فة دعواه إلي القاضـــي االفتراضـــي    )(Tierneyتقدم المدعي المدعو  
أون الین ) ردها علي هذه الصح�فة    وأودعت شر�ة ( أمر�كا  .١٩٩٦مایو    ٨في 
ا حظر إرســـــــال رســـــــائل  متضـــــــمنًا ســـــــ�اســـــــتها والتي من بینه  ١٩٩٦مایو    ١٥في 

  .messages en masse) الكترون�ة جماع�ة (
أصــــــــدر محكم القاضــــــــي االفتراضــــــــي حكمه �أن    ١٩٩٦مایو    ٢١و�تار�خ  

ــوع الدعوي  أوجب على ــالة موضـ ــتند ال  ،أمر�كا أون الین ســـحب الرسـ محكم  وقد اسـ
ــة أمر�كا أون الین ذاتها والتي تحتفظ ــ�اسـ ــها فیها �الحق في   في حكمه إلي سـ لنفسـ

نه غیر الئق (مهین ) أو �أنه ینتهك س�استها والتي من  سحب أي محتوي ُ�حكم �أ
 . )٢(بینها أنه ل�س ألعضائها إرسال إعالنات دعائ�ة لم تطلب منهم 

 
راجع د/ خیرى عبد الفتاح السید، فض المنازعات �التحك�م اإللكتروني عبر وسائل االتصال  )١(

 ٧٦و  ٧٥، مرجع سابق ص اإللكتروني
در أحمد، حكم التحك�م اإللكتروني بین الواقع والمأمول، مرجع ســـــــابق، ص ب راجع د / ه�ة  )٢(
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و�عـد مرور    ،تـب لهـا النجـاحان �ـان االمر فى بـدا�ـة حـالم او محـاولـة لم �ك
یدا فى عام  حد ت  ،عشــــر�ن عاما تقر��ا على اصــــدار حكم من القاضــــي االفتراصــــي

  ،الصــــــــــــــین   فيمحكمـة إلكترون�ـة" هي األولى  "اعلنـت الصــــــــــــــین عن اول    ٢٠١٧
للتعامل مع النزاعات القانون�ة التي تحمل    في مدینة هانجتشـو  ٢٠١٧تأسـسـت في 
  .)١(قاضي ذ�اء اصطناعي وقد استخدم فیها جانً�ا رقمً�ا

 انعكاسات التكنولوج�ا على النظام القضائي : الم�حث الثاني
تت وسائل االتصال الحدیثة جزء من ح�اتنا الیوم�ة في مختلف معامالتنا  ا�

إلى إشــ�اع رغ�اتنا في مختلف المجاالت، وما تقدمه من تســهیل وســرعة الوصــول 
ــعت المحاكم العر��ة عامة والمحاكم   ــنوات األخیرة ســـــــــ و�ما هو معلوم خالل الســـــــــ

ع �افة الوســــــــــائط  خاصــــــــــة في مجال التطب�قات االلكترون�ة عبر تطو�صــــــــــر�ة  الم
ق العدالة، الذي راهن �ثیرون في وقت ســــــــــــابق على  والتقن�ات المتوفرة لخدمة مرف

ذه التقنـ�ات لمجـال العـداـلة اـلذي یتطـلب قیودا و�جراءات معیـنة  صــــــــــــــعوـ�ة دخول هـ
تنظمهــا القوانین واألنظمــة. حیــث أن حجم التقن�ــات التي ســــــــــــــتطوع لخــدمــة مرفق 

بـدأت إلى حـد �بیر تنـافس دوائر تعتبر التقن�ـات    العـدالـة �بیرًا لـدرجـة أن المحـاكم
ب االختصـــــــاص  ولما �ان القضـــــــاء هو صـــــــاح ،الحدیثة جزءا ال یتجزأ من عملها
لذلك ســــوف نلقي الضــــوء على التشــــر�عات التى    ،االصــــیل بتطبیق احكام القانون 

ثم   ،تســـــــــعي الى توفیر بن�ة تقن�ة للتحول للقضـــــــــاء االلكتروني ( المطلب األول )
ــلط ا ــوء حول تنســـ ــائي ( المطلب لضـــ أثیر تكنولوج�ا المعلومات على النظام القضـــ
 .الثاني)

 للتحول الى القضاء االلكتروني  ع�ةالبن�ة التشر�: المطلب األول
المشــــــرع المصــــــري عدد من التشــــــر�عات من اجل تعز�ز اســــــتخدام    أصــــــدر

ــعب وســـوف نر�ز ع لى  التكنولوج�ا في مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة للشـ
 استعراض التشر�عات المتعلقة �العمل القضائي: 

 
١١.  

( 1 )  Cui, Yadong. Artificial Intelligence and Judicial Modernization. 
Springer, 2020. 
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 .)١(٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم قانون التوق�ع اإللكتروني ـ ١
ـقانون التوق�ع االلكتروني یتم ـتأســــــــــــــ�س هیـئة تنمـ�ة صـــــــــــــــناعة    �مقتضــــــــــــــى

، التي تنظم أنشــــــــــــــطـة خـدـمات التوق�ع االلكتروني  (ITIDA) تكنولوجـ�ا المعلوـمات 

 
ــ )١( ــرع المصــــــــري قانون تنظ�م التوق�ع االلكتروني و�نشــــــ ــدر المشــــــ ــناعة  أصــــــ اء هیئة تنم�ة صــــــ

ــم�ة بتار�خ   ٢٠٠٤لعام   ١٥ت تحت رقم  تكنولوج�ا المعلوما أبر�ل   ٢٢ونشـــــر �الجر�دة الرســـ
٢٠٠٤  

ــدار الالئحة التنفیذ�ة لتنفیذ القانون رقم  ــأن التوق�ع االلكتروني   ٢٠٠٤لعام    ١٥وتم إصــــ �شــــ
�موجب    ٢٠٠٥مایو    ١٥في   (ITIDA) تنم�ة صـــــــناعة تكنولوج�ا المعلوماتو�نشـــــــاء هیئة 
ة االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات. وهي تشتمل على  لوزار   ٢٠٠٥لسنة    ١٠٩المرسوم رقم 

 .مادة والمرفق التقني للمرسوم ٢٤
والغرض منـها هو وضــــــــــــــع نظم وقواعد للتوق�ـعات اإللكترونـ�ة والمـعامالت اإللكترونـ�ة، وفـقا 

ــمان أمن إمدادلل ــروط المنصــــــوص علیها في القانون، و�هدف إلى ضــــ ــاء شــــ ات ب�انات إنشــــ
بین أمور أخرى، عبر حما�ة لتوق�عات اإللكترون�ة ضـــــــــــــد التزو�ر،    التوق�ع اإللكتروني، من

والتقلید أو أي شـــــــــكل آخر من أشـــــــــكال التالعب أو ضـــــــــد احتمال وضـــــــــع التوق�ع من قبل 
و�حدد القواعد التقن�ة والتكنولوج�ة الالزمة لب�انات )،   ٢شـــــــــــــخص آخر غیر الموقع (المادة  

ــا ــدار  )، و یو  ٣ء التوق�ع االلكتروني (المادة  إنشـــــ ــمانات إلصـــــ فر اإلجراءات والقواعد والضـــــ
  ٥) ( المواد  ITIDAالشــهادات الرقم�ة من خالل هیئة تنم�ة صــناعة تكنولوج�ا المعلومات (

 )٢١و ١٥و ١٤و ١٢و
یـذ�ـة الخـاصـــــــــــــــة �قـانون التوق�ع اإللكتروني في جر�ـدة الوقـائع  ونشــــــــــــــر القرار والالئحـة التنف

ــادر یوم    ١١٥المصــــــــــــــر�ـــة العـــدد   . و�عتبر قـــانون تنظ�م التوق�ع ٢٠٠٥مـــایو    ٢٥الصــــــــــــــ
االلكتروني هو أول تشـــــر�ع مصـــــري لتنظ�م المعامالت االلكترون�ة في مصـــــر، حیث �عتبر  

ــترك األعظ ــم المشــــ م في المعامالت اإللكترون�ة، التوق�ع اإللكتروني هو حجر الزاو�ة والقاســــ
ا التشــر�ع اســتخدام  التجار�ة أو اإلدار�ة. و�مكن من خالل هذســواء المعامالت الحكوم�ة أو  

ــاـئل اإللكترونـ�ة في تحر�ر وتـ�ادل وحفظ المســــــــــــــتـندات �مـا �حفظ حقوق المتعـاملین،   الوســــــــــــ
صـــــــــــدور   و�ضـــــــــــمن مصـــــــــــداق�ة وقانون�ة المعامالت اإللكترون�ة في آن واحد. إذ أنه وحتى

ــة وللت ــة اإللكترون�ـ ــا�ـ ــة للكتـ ــاك حج�ـ ــانون لم تكن هنـ ــام  القـ أمـ ــات  وق�ع اإللكتروني في اإلث�ـ
. �ما أن �موجب القانون أنشـــــئت هیئة تنم�ة صـــــناعة تكنولوج�ا المعلومات �غرض القضـــــاء

إحـداث نقلـة نوع�ـة لصــــــــــــــنـاعـة تكنولوج�ـا المعلومـات في مصــــــــــــــر، ولكي تـدعم بنـاء القـدرة 
 .لوضع مصر على خر�طة تصدیر تكنولوج�ا المعلومات وتطب�قاتهاالتنافس�ة الالزمة 
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تجـارة االلكترونـ�ة وصـــــــــــــــناعـة تكنولوجـ�ا  وغیرهـا من األنشــــــــــــــطـة ذات الصـــــــــــــــلة ـ�ال
ة تا�عة لوزارة  ج�ا المعلومات هیئة عامالمعلومات. وتعد هیئة تنم�ة صــناعة تكنولو 

وتنص المادة الرا�عة على الســـــلطات المخولة  ،االتصـــــاالت وتكنولوج�ا المعلومات 
أن الهیـئة لهـا ســــــــــــــلطـة إـیداع وتســــــــــــــجـیل وحفظ برمجـ�ات    ،.للهیـئة لتحقیق أهـدافهـا

ــل�ة وقواعد الب�انات التي تقدمها الك�انات أالحا األشــــــــخاص الذین   وســــــــوب األصــــــ
جها، وذلك لغرض حما�ة حق المؤلف وغیره من  �قومون �ص�اغتها وط�اعتها و�نتا

وتنص المادة ثالثون من القانون على أنه سـینشـر في الجر�دة الرسـم�ة و  ، الحقوق 
د نشــــــــــــــر الـقانون في الجرـ�دة ـیدخـل حیز النـفاذ في الیوم الـتالي لـتار�خ نشــــــــــــــره، وـق

أبر�ل    ٢٣فقد دخل حیز النفاذ في   ،، و�التالي٢٠٠٤أبر�ل   ٢٢الرســـــــــــــم�ة بتار�خ  
٢٠٠٤. 

 )١(٢٠١٨لسنة  ١٧٥ قانون مكافحة جرائم تقن�ة المعلومات رقم ـ٢
  المعلومـات�ـة  لألنظمـة  القـانون�ـة  الحمـا�ـة  توفیر علي  تعتمـد فلســــــــــــــفـة القـانون 

  أو  االعتراض   أو  االختراقات   من  لمعلومات،او   والشــــــــــــــ�كات   والخاصــــــــــــــة الحكوم�ة
ــورة  �أى  اإلتالف ــور،  من  صـــ ــع الصـــ ــة  واألحكام القواعد   ووضـــ ــتخراج  الخاصـــ   �اســـ

  �اإلث�ات   یتعلق ف�ما األدلة تلك  على  القانون�ة  الحج�ة  و�ســ�اغ  الرقم�ة  األدلة وجمع
ــع  الجنائى، ــمح التى والقواعد   األحكام  ووضـــ   متت   قانون�ة  غیر  أفعال  أى  �معاق�ة  تســـ

  شـــ�كة على  المســـتخدمین  خصـــوصـــ�ة  وحما�ة  ،االجتماعي التواصـــل شـــ�كات   عبر
  على  تحض   التى  والروا�ط  المواقع  حجـب   لعمل�ـات   دقیق إجرائى وتنظ�م  اإلنترنـت،

 و�لزام  قضــائ�ة،  أحكام  على  و�ناء إجرام�ة، أفعال  ألى  تدعو أو  اإلرهاب   أو العنف
ــة  القومى األمن  هـات جل الفنـ�ة اإلمكـانـ�ات   �ـافـة  بتقـد�م  الخـدمـات   مقـدمى  لممـارســــــــــــ
 .للقانون  وفقاً  عملها

�شــأن اجراءات التقاضــي االلكتروني امام   ٢٠١٩لســنة    ١٤٦رقم  القانون   -٣
 )٢(المحاكم االقتصاد�ة 

�عض احكام قانون انشـاء المحاكم االقتصـاد�ة الصـادر �القانون  حیث عدل  

 
 ٢٠١٨أغسطس سنة  ١٤في  -مكرر (ج)  ٢٣العدد  -منشور �الجر�دة الرسم�ة   )١(
 ٢٠١٩اغسطس سنة  ٧في  -مكرر (و)  ٣١العدد  -الجر�دة الرسم�ة    )٢(
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ــنة    ١٢٠ رقم ــمن التعدیل تنظ�م  ٢٠٠٨لســـ   أمام  رونىلكتاإل  التقاضـــــى  قواعد   وتضـــ
  �ــالطر�ق  الحكم  فى  والطعن  الــدعوى   إقــامــة  أتــاح  حیــث   االقتصــــــــــــــــاد�ــة،  المحــاكم

  وطل�ات  والمستندات   المذ�رات   وتقد�م  إلكترون�ا  الخصوم  إعالن  یتم  وأن  اإللكتروني
 .لذلك مخصص  موقع خالل من إلكترون�ا الدعوى 

 )١(٢٠٢٠لسنة  ١٥١قم  قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة -٤
 �عد   المعلومات   وتكنولوج�ا  �االتصاالت   المتعلقة  التشر�عات   ر�ع من�عد التش

ــدار ــر�ع�ة  انطالقة في  وذلك  المعلومات،  تقن�ة  جرائم  مكافحة  قانون   إصــــــ   نحو  تشــــــ
 إطار  من  القائمة  التشـر�عات  خلو  مع  السـ�ما  للمواطنین،  الشـخصـ�ة  الب�انات   تأمین
  تخز�نها أو  جمعها  أثناء  ن�اً إلكترو  المعالجة  الشـخصـ�ة  الب�انات   حما�ة  ینظم  قانونى

ــ�ة،  الب�انات   تأمین  ونحو  ،معالجتها أو   عامة  هیئة  لینشـــــــئ  القانون  جاء  الشـــــــخصـــــ
  حیث  فاعل دور له  ســــ�كون "  الشــــخصــــ�ة  الب�انات   حما�ة  مر�ز"  تســــمى  اقتصــــاد�ة

  لحما�ة الالزمة  والبرامج  االســـترات�ج�ة والخطط  الســـ�اســـات  وتطو�ر  بوضـــع  �ختص 
  حما�ة  وخطط  ســـ�اســـات  توحید   عن  فضـــال  تنفیذها  عن  اموالق�  الشـــخصـــ�ة  الب�انات 
 .الجمهور�ة داخل الشخص�ة الب�انات  ومعالجة

 تجر�ة التقاضي االلكتروني : المطلب الثاني
ــتخدمه المتقاضــــــي  نظام  التقاضــــــي هو ــائي معلوماتي �ســــ  ،والمحامي  ،قضــــ

ات وأعوانه من خالل وســـائل االتصـــاالت اإللكترون�ة الحدیثة في إجراء ،والقاضـــي
وذلـك لالرتقـاء �مســــــــــــــتوي إجراءات   ،التقـاضــــــــــــــي عبر موقع المحكمـة اإللكتروني

وتحقیق شــــــــــفاف�ة   ،درجاته  �كافةورفع �فاءة وفاعل�ة نظم التقاضــــــــــي    ،التقاضــــــــــي
والت�ســــــ�ط في   ،والســــــرعة في اإلنجاز  ،اإلجراءات �ما �ضــــــمن الت�ســــــیر في األداء

م  النفقـات �مـا �خـد وتوفیر الوقـت و   ،وســــــــــــــرعـة الفصـــــــــــــــل في الـدعـاوي   ،اإلجراءات 
ــین ــین الدخول علي الموقع اإللكتروني    ،حیث �مكن للمحامین  .المتقاضـــ والمتقاضـــ

 ،والمـذ�رات   ،وتقـد�م الطل�ـات   ،وفق منظومـة متكـاملـة  ،للمحكمـة �طر�قـة إلكترون�ـة
وموعدها واألحكام والقرارات والحصول  ،والتعرف علي سیر الجلسات  ،والمستندات 

وســــــــائل الدفع اإللكتروني    ،د ســــــــداد الرســــــــوم �إحدىعلي الشــــــــهادات واألحكام �ع
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ــان ــات االئتمـ ــاقـ ــة  ،ك�طـ ــة  ،أو النقود الرقم�ـ ــة اإللكترون�ـ ــالتحو�ـــل    ،أو المحفظـ أو �ـ
 .)١(اإللكتروني للنقود 

تنم�ة معلومات�ة  و�ســـــــاعد اســـــــتخدام وســـــــائل االتصـــــــاالت اإللكترون�ة علي  
ــاء ــاملة لمرفق القضــ ــاء  ،وز�ادة فعال�ة  ،شــ ــفاف�ة عمل القضــ ــیر وُلوج �اب   وشــ وت�ســ

ألنه یؤدي غلي    ،وعالج ظاهرة ُ�طء التقاضـي  ،وسـرعة الفصـل في النزاع ،لقضـاءا
ــ�ط اإلجراءات  ــاة   ،وتوفیر الوقت والجهد علي المتقاضــــــین  ،ت�ســــ والمحامین والقضــــ

ومحـامیهم في إعـداد ملف   ،�ف عن الخصــــــــــــــوم�ـاإلضـــــــــــــــافـة إلي التخف  ،وأعوانهم
 ،هـــا وتوفیر المعلومـــات وراقهـــا ومحتو�ـــاتواالطالع علي أ  ،ومتـــا�عتهـــا  ،القضــــــــــــــ�ـــة

ــر ــهولة وُ�ســـــ وعدد مرات التردد علي المحاكم    ،والتقلیل من التزاحم ،والخدمات �ســـــ
ــین علي الخدمات  ــول المتقاضــ ــفاف�ة الكاملة في حصــ وتحقیق العدالة والنزاهة والشــ

وتحســین الوضــع الُمؤســســي   ،وتعقد اإلجراءات   ،وعالج الرتا�ة في العمل ،�ســهولة
ــاة وأعوانهم نظ�مي والمناخ الذي �عمل في  والت ــون والمحامون والقضـ   ،ظله المتقاضـ

وتكدس   ،ومنع التالعب في المســـــتندات وســـــرقتها و�تالفها ومنع األعمال الروتین�ة
تقاضـــین التي تحو�ها  وضـــمان ألمن وســـالمة خصـــوصـــ�ات وأســـرار الم  ،القضـــا�ا

 .)٢(األوراق والمستندات المتداولة
  ،والصین   ،و�لج�كا  ،والبراز�ل  ،وهولندا  ،أمر�كا  :لدول مثلو�دأت العدید من ا

 ،ودبي ،والســـــــعود�ة ،والنمســـــــا  ،وفنلندا  ،و�ســـــــ�ان�ا  ،وفرنســـــــا  ،وألمان�ا  ،وســـــــنغافورة
ســ�اســات متقدمة �شــأن  .. في وضــع وتنفیذ  .واألردن ،ومصــر  ،والمغرب   ،والكو�ت 

( التقاضـــــي  اســـــتخدام وســـــائل االتصـــــاالت اإللكترون�ة الحدیثة في مرفق القضـــــاء 
  ،واالتصــــــــــــاالت  ،واالســــــــــــتعانة بتقن�ة تكنولوج�ا المعلومات  ،بوســــــــــــائل إلكترون�ة )

واالســـــتفادة منها �ما �ســـــاعد علي جودة الخدمات وســـــرعة إنجاز القضـــــا�ا وتوحید  
و�تاحة االطالع علیها    ،في أمن المعلومات �حفظهاوت�س�ط اإلجراءات والمساهمة 

 
م،  ٢٠٠٨كر الجامعي �اإلســــكندر�ة  . د. خالد ممدوح إبراه�م، التقاضــــي اإللكتروني، دار الف )١(

  ١٢ص
م، بند ٢٠١٤د. أحمد هندي، التقاضي اإللكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر �اإلسكندر�ة   )٢(

  وما �عدها.  ١١وما �عده، ص  ٤
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ــرح لهم ــمان جودة  ،للمصـــــــــ ــافة إلي ضـــــــــ ــفاف�ة والنز إضـــــــــ اهة ومواك�ة العمل والشـــــــــ
 .)١(التطور

ــائل   ــتخدام وســــــــ ــتجدات اإللكترون�ة �اســــــــ ــاء مع المســــــــ وتفاعل مرفق القضــــــــ
التي تمضــــي بوتیرة ُمتســــارعة تعكس القدرة علي التعامل    ،االتصــــاالت اإللكترون�ة

ــائي ،ع هذه التطورات م  ،واإلداري   ،و��جاد اُألطر التي تنظم عملها �المجال القضــــــ
وذلك لیتماشــــــــــــى مع خطط الحكومة في م�كنة المؤســــــــــــســــــــــــات  ،كمي للمحاوالمال

واعتـماد خـدـمة (   ،وتفعـیل المحكـمة اإللكترونـ�ة ،الحكومـ�ة ( الحكوـمة اإللكترونـ�ة )
  ،) التي تخــدم جهــات رســــــــــــــم�ــة �ــالبنوك   Call Center  –الرد اآللي التفــاعلي  

ــفارات  ــیر المعام ،والســــ ــتعالم المواطنین عن ســــ الت في وزارة  إلي جانب خدمة اســــ
ــاكم ــة المحـ ــاب لمراجعـ ــذهـ ــدل دون الـ ــل نظم    ،العـ ــات في تفعیـ ــدمـ ــذا �عض الخـ و�ـ

ــات  ــائل  ،المحكمة اإللكترون�ة �معرفة مواعید الجلســــــ ــادرة عبر رســــــ والقرارات الصــــــ
ــیرة   ــات للتذ�یر �  SMSقصـــ ــمح للمحامي �الق�ام �ُجل   ،مواعید الجلســـ وخدمات تســـ

ما خدمة تت�ع ملفات القضـا�ا من  سـ�وال  ،اإلجراءات من مكت�ه عبر شـ�كة اإلنترنت 
 .)٢(.. .وتنفیذ  ،وأحكام ،جلسات 

  –وعلي ذلك ففي نظام التقاضــــي بوســــائل إلكترون�ة ( إلكترون�ة القضــــاء )  
أو طر�قة مسـاعدة   ،أو أداة   ،�وسـیلة –ي  اسـتعمال الوسـائل اإللكترون�ة في التقاضـ

ع  مة قضـــــائ�ة ُترف نكون أمام محك  ،للعنصـــــر ال�شـــــري في ممارســـــة العمل اإلجرائي
واالطالع علیهـا عبر موقع المحكمـة   ،و�تم تخز�نهـا آل�ـاً   ،أمـامهـا الـدعوي إلكترون�ـاً 

ــائل الدفع اإللكتروني   ،مع إعالن األوراق �البر�د اإللكتروني ــوم بوســـ ــداد الرســـ   ،وســـ
  ،وأنواع الـدعـاوي   ،وأحكـام المحـاكم  ،وتخز�ن �ـافـة القوانین  ،مع الت�ـادل المعلومـاتي

وتظل الدعوي منظورة أمام المحكمة في جلســة علن�ة    ،ت علي اإلنترنوما �خصــها  
ــاة   ،و�ترافعون فیها أمام المحكمة ،حضـــرها الخصـــوم� و�تولى تحقیق الدعوي القضـ

 
 . ١٧ – ١٥د. أحمد هندي، التقاضي اإللكتروني، المرجع السابق، ص  )١(
ــاوي، تداول الدعوي ا  )٢( ــام الترســ ــائ�ة أمام المحاكم اإللكترون�ة، دار  محمد عصــ النهضــــة  لقضــ

 . ١٤٥ – ١٤١م، ص ٢٠١٣العر��ة �القاهرة  
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 .)١(فهذه " محكمة بوسائل إلكترون�ة " ،والخبراء في حضور الخصوم
اقرار المشــــــــرع المصــــــــري لقانون المحاكم االقتصــــــــاد�ة تعد خطوه في غا�ة  

ولعل الدافع  ،الهم�ة نحو تبني نظام التقاضــــي االلكتروني في المحاكم المصــــر�ةا
خلف تطبیق التقاضـــــــي االلكتروني امام المحاكم االقتصـــــــاد�ة �عود للما تتســـــــم �ه  

یلزم ان یتم قفیها الفصـل على    تختص بنظرها هذه المحاكم التيالمنازعات    طب�عة
  .)٢(ت الحدیثة ـ لتعاظم االستفادة من التقن�ا السرعةوجه 

فضــــال عن    ،الدعوى �طر�قة تقلید�ة ترفع في اطار �ل من القضــــاء العادي
إال أنه   ،جم�ع المســـتندات والمذ�رات والطل�ات واإلعالنات تتم في شـــكل ورقى أن

  ،وتم ادخال وســائل االتصــال الحدیثة ف�ه   ،في اآلونة األخیرة تم تطو�ر هذا النظام
ــائل  اع  إید  حیث انه �عض الدول أجازت  ــتخدام تلك الوســـ ــة الدعوى �اســـ  )٣(عر�ضـــ

 
راتي، مؤتمر القانون والتكنولوج�ا، د. سـید أحمد محمود، نحو إلكترون�ة القضـاء المدني اإلما )١(

 . ٣١٥، ص ١م، ج٢٠١٧حقوق عین شمس، د�سمبر  
 ١٤٨د. علي بر�ات، مرجع سابق، ص  )٢(
ت المتحـدة األمر�ك�ـة عبر موقع الكترونى، وقـد  رفع الـدعوى �طر�قـة إلكترون�ـة في الوال�ـایتم    )٣(

 ، ١٩٩٩بدأ تشغیل هذا الموقع في غضون شهر سبتمبر سنة 
لمزـ�د من التـفاصـــــــــــــــیل راجع د / خـاـلد مـمدوح إبراه�م، التحك�م اإللكتروني، مرجع ســــــــــــــابق،  

  ٣١١هامش ص 
ــا �مكن رفع الـدعوى الكترون رة العـدل  وـلة ال�حر�ن وهـذه الخـدمـة المقـدمـة من وزا�ـا بـدوأ�ضــــــــــــ

والشــــئون اإلســــالم�ة للمواطنین والقانونیین رفع الدعاوى القضــــائ�ة عن طر�ق بوا�ة الحكومة 
 اإللكترون�ة. 

بوزارة العدل والشـــــئون   یرجى مالحظة أنه یتطلب من مقدم الدعوى مراجعة مكتب الشـــــكاوي 
لدعوى  الرســـــــــــوم، علما �أنه لن یتم تحدید جلســـــــــــة ل اإلســـــــــــالم�ة لتوق�ع الئحة الدعوى ودفع

والمحكمــة قبــل التوق�ع على الالئحــة وذلــك عمال �قــانون إجراءات الــدعــاوي. وتبــدأ إجراءات 
 رفع الدعوى �الضغط على زر "ابدأ الخدمة"

ــ ب رفع دعوى"، لمراجعــة حــالــة طلــب رفع دعوى  لرفع دعوى جــدیــدة یتم اخت�ــار "تقــد�م طل
ــال" الدعوى"، ثم یتم ادخال ب�انات الهو�ة ث  اختر "مراجعة حالة ــغط على زر "إرسـ م یتم الضـ

 و�تم ات�اع التعل�مات وادخل ب�انات وأطراف القض�ة. متاح على على الرا�ط التالى 
http://www.moj.gov.bh/  

http://www.moj.gov.bh/
http://www.moj.gov.bh/
http://www.moj.gov.bh/
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�اســتخدام الوســائل اإللكترون�ة أمام القضــاء   دعوى قضــائ�ةرفع   �ف یتمولكن �
 ؛   العادي

ــائل اإللكترون�ة �مثل أهم�ة �بیره   رفع شـــــــك أن  ال ــتخدام الوســـــ الدعوى �اســـــ
على هـذه   وقـد عملـت �عض الـدول  ،من حیـث توفیر الوقـت والجهـد  للمتقـاضــــــــــــــین

ــعت تنظ�م    ،ةاآلل� ــتخدام  ،لها  إجرائيووضـــــــ ــائل اإللكترون�ة في مجال    فاســـــــ الوســـــــ
فقد تر�ت  ،�عد أحد األعمدة األســـــاســـــ�ة لســـــرعة الفصـــــل في القضـــــا�ا  ،التقاضـــــي

  �اســـــــتخدامالتكنولوج�ا �صـــــــمة في مجال المحاكم الوطن�ة �صـــــــدد تحر�ك الدعوى 
 .وسائل إلكترون�ة

البد من المرور على   ،لحدیثةوسائل االتصال ا  �استخداملكي ترفع الدعوي 
ــیر العدالة�عض االج ــن سـ ــمان حسـ وهذه االجراءات على    ،راءات التي یتطلبها ضـ

مع   ،تعددها اال انها تندرج ضـــــــــمن وجوب احترام الشـــــــــروط القانون�ة لرفع الدعوى 
 .لها المتطل�ةمراعاة االجراءات الفن�ة 

�ترتب على  تقوم عل�ه �ل اجراءاتها و  عر�ضــــــة الدعوى هي االســــــاس الذى
 )١(انعقاد الخصــــومة بین طرفیها وقد اســــتلزم المشــــرع المصــــري   عدم اعالنها عدم

 
 اجع لمز�د من التفاصیل حول نماذج عن التقاضي اإللكتروني ر 

  ٢١٠اللكتروني ـ مرجع سابق ص د/ احمد محمد عبد السالم التحك�م ا
 ١٩٨٦لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصري رقم  ٦٣نص المادة  )١(

ا لم  رفع الـدعوى إلي المحكمـة بنـاء علي طلـب المـدعي �صــــــــــــــح�فـة تودع قلم �تـاب المحكمـة مـ
 -علي الب�انات اآلت�ة: ینص القانون علي غیر ذلك. و�جب أن تشتمل صح�فة الدعوى 

ــم المدعي و ١ لق�ه ومهنته أو وظ�فته وموطنه واســـــــــــــم من �مثله ولق�ه ومهنته أو وظ�فته . اســـــــــــ
 وصفته وموطنه.

 . اسـم المدعي عل�ه ولق�ه ومهنته أو وظ�فته وموطنه فإن لم �كن موطنه معلوما فأخر موطن٢
 كان له.

 . تار�خ تقد�م الصح�فة.٣
 مها الدعوى.. المحكمة المرفوعة أما٤
 في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم �كن له موطن فیها.. ب�ان موطن مختار للمدعي ٥
 . وقائع الدعوى وطل�ات المدعي وأسانیدها.٦
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ــة الدعوى  ــروط �جب توافرها في عر�ضـ ــروط �جب ان  ، مجموعة من الشـ وتلك الشـ
ــواء تم رفعها �طر�قة تقلید�ة ام الكترون�ة ــة الدعوى ســــ وفي حالة    ،تســــــطر �عر�ضــــ

و�جـب ان �قیـد    ،خالل موقع المحكمـةرفع الـدعوى �طر�قـة الكترون�ـة یتم ذلـك من  
كاتب المحكمة الدعوى في الســـــــــجل اإللكتروني المعد لذلك �عد التأكد من ســـــــــداد 

 الرسم.
�الكلمات  فى تطبیق أحكام هذا القانون، ُ�قصـد   علي  ١٣وقد نصـت المادة   

 كل منها:قر�ن  والع�ارات التال�ة المعنى المبین
ــجل   ــجل المعد إ :اإللكترونيالســــــــ ــاد�ة لقید  كم  لكترون�ًا �المحاالســــــــ االقتصــــــــ

القانون،  ) من هذا ١٧المنصـــــوص علیها فى المادة (ب�انات األشـــــخاص والجهات 
راغب اإلعالن من إخطار الخصــــوم �الدعوى  تمكن   التيووســــیلة التواصــــل معهم  

 الصادرة فیها.التمهید�ة أو �األحكام  �الطل�ات العارضةأو 
الموطن الــذى �حــدده األشــــــــــــــخــاص والجهــات   تــار:المخ  اإللكترونيالعنوان  

اـلدعـاوى المـقاـمة إلكترونـ�ًا، ســــــــــــــواء المبیـنة بـهذا الـقانون إلعالنهم �جم�ع إجراءات 
من الوســـــــــــــــــائـــل أو رقم هـــاتف أو غیرهـــا    خـــاص بهم  إلكترونيتمثـــل فى بر�ـــد  

 التكنولوج�ة.
الطل�ات  وســـــــــیلة إقامة صـــــــــح�فة الدعوى وقیدها، و�ذا   :لكترونياإلاإلیداع  

على صــحفها توق�عًا إلكترون�ًا معتمدًا و�یداع توق�ع  العارضــة واإلدخال والتدخل، وال
المخصــــــــــــــص لـــذلـــك �ـــالمحكمـــة  تتم عبر الموقع    والتيالمســــــــــــــتنـــدات والمـــذ�رات  

 المختصة.االقتصاد�ة 
ــاد�ـــة  موقع خـــاص    :اإللكترونيالموقع   ــة  �ـــالمحكمـــة االقتصــــــــــــــ المختصــــــــــــــ

 الدعاوى إلكترون�ًا.الن والمخصص إلقامة وقید و�ع
أطراف  تحمیل المســتندات والمذ�رات المقدمة من  رفع المســتندات إلكترون�ًا:

ــة مع إمكـانـ�ة   اإللكترونياـلدعوى على الموقع   ــادـ�ة المختصــــــــــــ للمحكمـة االقتصــــــــــــ
 تمهیدًا إلرفاقها �ملف الدعوى. حفظها واسترجاعها واالطالع علیها ونسخها

رســــالة ب�انات تتضــــمن معلومات تنشــــأ أو   :لكترونيإلاالمســــتند أو المحرر  



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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  أو رقم�ةجزئ�ًا، بوســیلة إلكترون�ة أو تدمج أو تخزن أو ترســل أو تســتقبل، �ل�ًا أو  
 �غیرها من الوسائل المشابهة.ضوئ�ة أو 

المصـرف�ة وغیر  ا المؤسـسـات المال�ة  توفره  التيالوسـیلة  :اإللكترونيالسـداد  
�المحاكم    اإللكتروني  التقاضـــــــياســـــــتخدام خدمة ع رســـــــوم المصـــــــرف�ة لســـــــداد جم�

المقررة إلقامة الدعاوى، ومنها ال�طاقات  االقتصـــاد�ة والرســـوم القضـــائ�ة والدمغات  
 والحواالت المصرف�ة.المدفوعة مس�قًا (�طاقات السحب واالئتمان)، 

ــ ــورة المنســـ ــورة المطبوعة من المحرر   وخة:الصـــ ع  اإللكترونى التى تود الصـــ
 �ملف الدعوى.

ــیر الدعوى إلكترون�ًا: ــى المقررة قانونًا   ســــــــ ــرة إجراءات التقاضــــــــ عبر  م�اشــــــــ
 الغرض.الموقع اإللكترونى المخصص لهذا 

ُیتخــذ حــال إعالن أطراف الــدعوى �ــأى إجراء قــانونى    :اإللكترونياإلعالن  
ــا ــا وأثنـ ــامتهـ ــا وذلـــك عبر  إقـ ــالعنوان اإللء ســــــــــــــیرهـ كترونى  الموقع اإللكترونى أو �ـ

 المختار.
إجراءات حما�ة مســــــــــــــتندات   طرق حما�ة إقامة وســــــــــــــیر الدعوى إلكترون�ًا:

ــًا والتى تهـــدف إلى تفـــادى تعـــدیـــل أو  الـــدعوى المقـــامـــة   تغییر أو تـــدمیر  إلكترون�ـ
 �غیر عمد.ملفاتها، سواء تم ذلك عمدًا أو 

ذلك �كون المشـــــرع المصـــــري قد حدد االل�ات والطرق والمصـــــطلحات �و  
 .لتى �جب على المتقاصین ات�اعها لم�اشرة دعواهم الكترون�اا

ف�ما   على "  ١٤اما من حیث جواز رفع الدعوي وقیدها فقد نصـــــــــــت المادة 
إقـــامـــة الـــدعـــاوى التى تختص بهـــا المحكمـــة عـــدا حـــاالت الطعن �ـــالنقض، �جوز  

من األشـــــخاص والجهات المقیدة لطعن على األحكام الصـــــادر فیها  االقتصـــــاد�ة وا
ـ�ًا ـ�الموقع  ومودعـة إلكتروناإللكترونى وذـلك �موجـب صــــــــــــــح�ـفة موقعـة ـ�الســــــــــــــجـل 

وتقید الدعوى �عد ســــداد  المحكمة االقتصــــاد�ة المختصــــة.المخصــــص لقلم �تاب  
 تندات إلكترون�ًا. المســــــــــــــوالدمغات المقررة قانونًا إلكترون�ًا ورفع المدعى الرســــــــــــــوم 

ــتخدام تلك �جاو�فرض رســـــــــــــم ال �قل عن مائة جن�ه وال  وز ألف جن�ه نظیر اســـــــــــ



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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من وز�ر العـدل، وتئول  إللكترون�ـة ط�قـًا للفئـات التى �صـــــــــــــــدر بهـا قرار  االخـدمـة  
ــم إلى  ــیلة هذا الرســــ ــاد�ة،  حصــــ وتتحمل  اإلیرادات العامة لموازنة المحكمة االقتصــــ

 .)١(وتشغیل الموقع اإللكترونى لهذه الخدمة تكال�ف إنشاء   الموازنة العامة للدولة
االولي �طر�قة الكترون�ة اما   وقد حدد المشــــــــرع المصــــــــري طر�قین لالعالن

ــالطرق الموجوده في  ــذر االعالن االلكتروني یتم االعالن �ـ ــة تعـ ــالـ ــة في حـ ــان�ـ الثـ
ــت المــادة   امــة  ُ�عِلن أطراف الــدعوى المقــ  علي  ١٦قــانون المرافعــات حیــث نصـــــــــــــ

على العنوان اإللكترونى   العارضة واإلدخالإلكترون�ًا الخصوم �صح�فتها وطل�اتها  
لإلعالن �قـانون المرافعـات المـدن�ـة ق المعتـاد  المختـار، فـإذا تعـذر ذلـك ات�ع الطر�

الصـورة المنسـوخة من صـح�فة  وفى هذه الحالة یلتزم قلم الكتاب بتسـل�م  والتجار�ة، 
ــة أو اإلدخال فى الیوم التالى  الطل�ات الدعوى أو    على األكثر �عد تذییلهاالعارضــ

المختصــة  قتصــاد�ة  إلى قلم المحضــر�ن التا�ع للمحكمة اال�خاتم شــعار الجمهور�ة  
ــا ملف   ــداعهـ ــا إلیـ ــا وردهـ ــدعوى الورقى. وفى جم�ع األحوال، على قلم إلعالنهـ الـ

ه ملف اـلدعوى  اإللكترونى و�ـیداعـالكـتاب نســــــــــــــخ صــــــــــــــورة المســــــــــــــتـند أو المحرر  
 .)٢(الورقى

 
ــیر، و�تولى إلكترون�ًا یرســــل قلم الكتاب ملف الدعوى   ):١٥نصــــت المادة ()  ١( إلى هیئة التحضــ

وله   علیها فى هذا القانون،الوسـاطة المنصـوص  م�اشـرة أعمال التحضـیر و قاضـى التحضـیر  
 متى رأى حاجة لذلك.تكل�ف أطراف الدعوى �المثول أمامه فى سبیل ذلك 

ـكام هـذا الـقانون المخـاطبون ـ�أحمع عـدم اإلخالل ـ�أحـكام أى ـقانون آخر، یلتزم  ):١٧ـمادة ( )  ٢(
ــأبتحدید عنوان   ــجل    إلكترونى مختار یتم اإلعالن من خالله. وُ�نشــ ــاد�ة ســ �المحاكم االقتصــ
ومنه البر�د اإللكترونى الخاص  �خصـــــص لقید العنوان اإللكترونى المختار، د إلكترونى موح

. الشـــر�ات ٢ . الدولة أو أحد األشـــخاص االعت�ار�ة العامة.١ واألشـــخاص اآلت�ة:�الجهات 
ــة.المحل�ة واألجنب�ة أو أحد   ــخاص االعت�ار�ة الخاصــــــــ وتوافى   ب المحامین.. مكات٣ األشــــــــ

االقتصـاد�ة �عنوانها �الفقرة األولى من هذه المادة المحاكم مشـار إلیها الجهات واألشـخاص ال
ذا القیـد بهـفى ذـلك الســــــــــــــجـل، �مـا �جوز لألشــــــــــــــخـاص الطب�ع�ـة  اإللكترونى المختـار لقیـده  

ــجل، و�عد ذلك العنوان محًال مختارًا   ــأن   لهم.السـ االتفاق على أن  ومع ذلك، �كون لذوى الشـ
آخر، على أن �كون ذلك العنوان قابًال لحفظه  ان إلكترونى مختار یتم اإلعالن على أى عنو 

 على الموقع اإللكترونىیتم اإلعالن اإللكترونى �إعالن الدعوى   ):١٨مادة ( واســـــــــــتخراجه.
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 :الخاتمة
ــ  ــهد العالم ثالث ثورات صــــــ مجر�ات االمور   ناع�ة جنت ثمارها فتغیرت شــــــ

وهو االن �ع�ش في  ،وتبدلت الســـــــــ�اســـــــــات وغیرت الخطط الصـــــــــناع�ة والتجار�ة
خضــــــــــــــم الثورة الصــــــــــــــنــاع�ــة الرا�عــة التي قــدمــت ومــازالــت تقــدم العــدیــد من ثمــار  

 أنهـا  ،الرا�عـة الصـــــــــــــــناعـ�ة الثورة  مالمح أهم  فمن  ،التكنولوجـ�ا فـاقـت �ـل التوقعـات 
  مثل  متنوعة  مجاالت  فهي تشمل  ،الصناع�ة  �الثورات   مقارنة قةبو مس  وغیر سر�عة

  والتكنولوج�ا  النانو  وتكنولوج�ا  األشـــــــــ�اء و�نترنت   االصـــــــــطناعي  والذ�اء الرو�وتات 
 واآللة  التكنولوج�ا  غل�ة  على وترتكز  الحیو�ة  والتكنولوج�ا الطاقة  بتخز�ن  الخاصــــــة

 .ال�شري  الدور ؤلوتضا العاملة األیدي عدد  من والتقلیل الصناعة في

ها  فقد حاولت �عض الدول توظ�ف الذ�اء االصــــــــــــطناعي لخدمة العدالة من
نظام    ألنشــاء  ٢٠٢٠لســنة    ٣٥٦القانون رقم فقد اصــدرت فرنســا  ،الصــین وفرنســا

إلى تقی�م الســــ�اســــات   تهدف خوارزم�ة  تطو�ر  منه  والغرض   "DataJust"  ،�ســــمي
  للتعو�ض   إرشـــادي  مع�ار  ووضـــع ،ةواإلدار� المدن�ة  المســـؤول�ة  مســـائل في العامة

ــا�ة  عن ــد�ة  اإلصـــــ ــاعدة لألطراف  المعلومات   وتقد�م ،الجســـــ   مبلغ  تقدیر في والمســـــ
 ود�ة  تســـو�ة  تعز�ز أجل من  بها  المطال�ة  للضـــحا�ا  �مكن التي المطلوب  التعو�ض 
  دعاوى   في  للبت   المدعو�ن  للقضــاة  الوثائق أو تقد�م المعلومات   و�ذلك  ،للمنازعات 
 ومدة  وطب�عة المعالجة  أغراض  المرســــوم و�حدد   ،الجســــدي رضــــر ال  عن التعو�ض 
 الوصول  �مكنهم  الذین  األشخاص   فئات  إلى  �اإلضافة المسجلة  �الب�انات   االحتفاظ

 .إلیها
اما المشـــرع المصـــري لم �ســـتفید من الثورة الصـــناع�ة الرا�عة، ســـوا التطبیق  

ــاد�ة ــي االلكتروني من خالل المحاكم االقتصـ لرغم من توفیره  ى اعل  ،الجزء للتقاضـ
لبن�ة تشر�ع�ة تستوعب تطبیق الذ�اء االصطناعي وادخاله ساحات المحاكم �دور 

 
العنوان  أ�ام عمل على األقل، و�إعالن الدولة على  قبل تار�خ الجلســـــــــــــة المحددة �خمســـــــــــــة 

بـذات   قضـــــــــــــــا�ـا الـدولـة المختص محل�ـًا، و�ـاإلعالنهیئـة  اإللكترونى المختـار الخـاص �فرع  
إذا اتخذ منه المعلن إل�ه محًال مختارًا له،  الوســــیلة على مكاتب المحامین المقیدین �الســــجل 

 اإلعالن متى ثبت إرساله.اإلعالن اإللكترونى منتجًا ألثره فى و�عتبر  
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و    ٢٠٠٤لســــــــــنة    ١٥رقم قانون التوق�ع اإللكتروني  من هذه التشــــــــــر�عات    ،معاون 
  ١٤٦رقم و القانون    ٢٠١٨لســـنة   ١٧٥ رقم كافحة جرائم تقن�ة المعلومات قانون م
ــنة   ــأن اجراءات ال  ٢٠١٩لســــــ ــي  تقا�شــــــ ــاد�ة  ضــــــ االلكتروني امام المحاكم االقتصــــــ

 .٢٠٢٠لسنة  ١٥١قم  قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة و
  :ونختتم الدراسة �التوص�ات االت�ة

نوصــــي �ضــــرورة توظ�ف تقن�ات الذ�اء االصــــطناعي في العمل القضــــائي  
�ما نوصـــــــــي �إجراء المز�د من الدراســـــــــات   ،كدور معاون للقاضـــــــــي ول�س �بدیل

 .ول الذ�اء االصطناعيالقانون�ة ح
ال بـد من بـذل المز�ـد من الجهود إلدخـال تطب�قـات التقـاضــــــــــــــي اإللكتروني  

وفي هذا اإلطار نأمل    ،بدل من قصـــر التجر�ة على المحكام االقتصـــاد�ةوتعم�مه  
نى تقن�ــة التقــاضــــــــــــــي  ببنــاء قــاعــدة إلكترون�ــة قضـــــــــــــــائ�ــة، وتب  أن تقوم وزارة العــدل

 .رون�ة�م المعامالت اإللكتو�صدار قوانین لتنظ ،اإللكتروني
ــرع   ــوة �المشـ ــرورة تعدیل قانون مرافعات لیتالءم مع التطورات الحدیثة اسـ ضـ

التقاضـــــــــي   -الفرنســـــــــي من خالل الموازنة بین اســـــــــتخدام (الذ�اء االصـــــــــطناعي  
وذلك من خالل دراسـة  ،  االلكتروني ) والحفاظ على الضـمانات االسـاسـ�ة للتقاضـي

ــات كافة التجارب االلكترون�ة وا ــعي الي عمل دراســـــ ــتخدام ممیزاتها و�ذلك الســـــ ســـــ
 .تمرات تعني �الموضوعومؤ 

�خطوة أول�ـــة لتطبیق نظـــام التقـــاضــــــــــــــي    المحـــاكمضــــــــــــــرورة مكینـــة جم�ع  
و�ـذلـك تعـدیـل قـانون المرافعـات المـدن�ـة والتجـار�ـة الحـالي �ـالســــــــــــــمـاح    ،اإللكتروني

تب المحاماة  ق االعالن �اســــــــــتخدام البر�د اإللكتروني و توثیق مكا�ضــــــــــرورة تطبی
المحـاكم من خالل  جم�عومـا لـدي  وضــــــــــــــرورة وجود بر�ـد إلكتروني خـاص �ـه معل

ــتمر و�ذلك �جب ان �كون لدي �ل محكمة بر�د  ــكل مســـــ قاعدة ب�انات متاحة �شـــــ
 .إلكتروني خاص بها معلوم لدي الجم�ع

 :قائمة الراجع
 ،ت االلكترون�ـةالتحك�م اإللكتروني �وســــــــــــــیلـة لحـل المنـازعـا  ،د الخوليأحمـد فتحي محمـ  .د •

   ٢٠١٦ ،جامعة المنوف�ة ،رسالة د�توراه 
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  ،  م٢٠١٤دار الجامعة الجدیدة للنشر �اإلسكندر�ة    ،التقاضي اإللكتروني ،د. أحمد هندي •
ــة لتســــــــــــــو�ــة منــازعــات   • التجــارة  د. بالل عبــد المطلــب بــدوى، التحك�م اإللكتروني �وســــــــــــــیل

  ٢٠٠٦ ،اإللكترون�ة، دار النهضة العر��ة
   ،م٢٠٠٨دار الفكر الجامعي �اإلسكندر�ة  ،التقاضي اإللكتروني  ،راه�مممدوح إبد. خالد  •
 ،مؤتمر القانون والتكنولوج�ا ،نحو إلكترون�ة القضاء المدني اإلماراتي ،د. سید أحمد محمود •

  م٢٠١٧د�سمبر   ،حقوق عین شمس
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 تارخينا احلضاري 
 ني عبق املاضي والرؤية املستقبلية ب 

 أسبقيات علماء احلضارة العربية اإلسالمية 
ً
 العلمية منوذجا

 
   أ.د. عمار حممد النهار 

 والعلوم اإلنسانیةكلیة اآلداب  
 سوریا  - جامعة دمشق

 مقدمة:
ــار�ة للتار�خ العر�ي اإلســــالمي �ي  ــ�ع الحضــ ة إلى المواضــ ــَّ إنَّ حاجتنا ماســ

َغار أمام التطور الغر�ي، الذي   ــَّ ــًال نتخلَّص وُنخلِّص أبنائنا من عقدة الصــــ قام أصــــ
على جهوِد الحضـــــــارة العر��ة اإلســـــــالم�ة في �ل میدان من م�ادین الح�اة والعلم، 

ق�م ر�ائز من نوع خاّصٍ في أعماق ��اننا  و�نَّ معرفة تار�خ العلوم في حضــــارتنا تُ 
 �صیر مفقودًا لدى ناشئتنا. لتدع�م االنتماء الذي أوشك أن

اء �إبداعات  تراث العرب المســلمین الذي �ان واحة غنَّ لتأصــیل  فهذا ال�حث 
  ى م�ادین العلوم من طب وهندســة وفلك و��م�اء ور�اضــ�ات أولئك العلماء في شــتَّ 

 خرى �ثیرة.وعلوم أ ومعمار وتار�خ
ر بها الكتب فلم �كن غرضـنا ف�ه عرضـًا لتلك اإلبداعات اإلنسـان�ة التي تزخ

ــرقًا وغر�ًا، و�نَّ  ــها علماء الغرب وطوَّ شــ ــرة التي اقت�ســ ــیل العلوم الحاضــ روها  ما تأصــ
و�نوا علیهــا وأنكروا أصــــــــــــــولهــا أو حــاولوا، بینمــا �ــانــت تلــك العلوم عر��ــة المنبـت  

على هذا األمر إنكار إلبداع العقل العر�ي المســلم الذي  ب إســالم�ة (الهو�ة)، وترتَّ 
 خامًال ال رواء ف�ه وال إثمار. أر�د له أن یبدو

ها تمتد لتشــمل وخطورة هذه اإلرادة ال تنســحب على المبدعین وحســب بل إنَّ 
ما �كون �منتجها  ه، في صــــــــراع �جردها من روحها، وروح أ�ة أمة إنَّ ك�ان األمة �لَّ 

 عقول أبنائها.  الحضاري و�بداع
ع حضارات تسود اس هذا، بل غدا صرا وقد انسحب هذا الصراع إلى یوم النَّ 
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 .د في نهج مرسوم تتفاعل ف�ه عوامل الس�اسة والدین والقوم�ة والعصب�ةوتبی
 رد األمور إلى نصابها، و�شف الحقائق المجهولة والمعلومة. فال بد من

ی�سـط أمامهم الحجج   منإلى   أن أج�النا الحاضـرة في أمس الحاجة  كوال شـ
على العقول �ثیرون إلى إ�قائها خاف�ة  ه أنظارهم إلى خفا�ا �ســـعى  والبراهین، و�وجِّ 

والعیون لهذا الغرض أو ذاك، فضـًال على سـ�اسـة التجهیل التي ترصـف لها قنوات 
  اقة شعارها الخفي (ناموا وال تست�قظوا).فضائ�ة و�عالم�ة ومطبوعات زاه�ة برَّ 

على �ل ذلك؛ فإن هذا ال�حث ســـــیتكلم عن نماذج فقط من أســـــ�ق�ات  و�ناء  
ماء حضـــارتنا ملفتة ومنســـ�ة ومعظمها منســـوب إلى ��ار علماء الغرب إبداع�ة لعل
�أ�حاث جابر بن ح�ان في االسـتنسـاخ، وأ�حاث الكندي في علم    نفسـه:  في الوقت 

ــفیر)، وأ�حاث الجاحظ  ــ�فرة والتشـ ــتخراج المعمى (الشـ في علم الحیوان:  التعم�ة واسـ
ن  ار�تم عند ســــــلســــــلة م ..، و�أ�حاث اللوغ.كالتكافل والتهجین ومشــــــاعر الحیوانات 

علماء حضـارتنا، وقوانین الحر�ة عند ابن سـینا وابن ملكا ال�غدادي، وطب النسـاء 
عند علماء حضــارتنا، وعلوم األرض عند علماء حضــارتنا، وقضــ�ة بناء مهندســي 

 مدینتي �كین ومدر�د.العمارة العر��ة اإلسالم�ة ل
ــره  فتح عیون وأذهان الجیل الحاضـــــــمحاولة  وهدفنا في ذلك ر الذي تحاصـــــ

من خالل  ،�ة تعمل على حج�ه عن یناب�ع الحقائق وطمســها أمامه(بهرجة) إعالم
العلم�ة �ي ال تتعرض لالنتهاك من أحد من اآلن    علماء حضـــــــــارتنا تثبیت حقوق 

 شیئًا من تقصیر الماضي في حقهم.ضنا قد عوَّ  ونكون فصاعدًا، 
حاضـــــر واســـــتشـــــراف  لذلك فإن من أهم أهداف هذا ال�حث ر�ط الماضـــــي �ال

 المستقبل من خالل ما �أتي:
 �شف الحقائق: -١

العلم الحق�قي هو العلم القائم على �شـف حقائق األشـ�اء، و�جالء وتوضـ�ح  
جوهر الحق�قـة،    حـدث ـتار�خي �حـد ذاـته في علم من العلوم أو فن من الفنون لهو

ئق  تبیین الحقــاو ومن هنــا فــإن أول مهمــة في هــذا ال�حــث هو �شــــــــــــــف الحق�قــة،  
إلى خبرة السـنین الطو�لة التي عاشـها أجدادنا واصـلین اللیل �النهار، وذلك �العودة 
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 لتكو�ن روح االنتماء إلیهم، وحسن االستفادة من تراثهم في حاضرنا ومستقبلنا.
 فهم ذاتنا وقدراتنا: -٢

مـا أن �ثیرًا من أبـناء هـذه األمـة على مختلف فـئاتهم االجتمـاعـ�ة والثـقافـ�ة  و�
ــا�ـــات، فـــإن من أهم أهـــداف ال�حـــث قـــد تـــأثر  وا �مـــا یبـــث و�عرض، و�هرتهم الـــدعـ

نا وقدراتنا ومعرفة ماضینا لالنتقال إلى مرحلة الترقي والتطور  التوصل إلى فهم ذات
ــینا، وال مع ما نملك من قدرات والتقدم، فواقعنا �شـــــكل مؤ�د ال یتناســـــب مع ما ضـــ

ماضــــــــــینا و�ث روح و�مكانات، وهذا ما شــــــــــجع المتر�صــــــــــین على قطع صــــــــــلتنا �
 االنهزام�ة في نفوس أبنائنا.

 إحداث تغییر اجتماعي: -٣
ومن أهــداف ال�حــث إحــداث اهتمــام وفیر في مجتمعــاتنــا �ــإنجــازات األجــداد 

أس والقنوط والــذل الــذي من أجــل تحقیق تغییر اجتمــاعي في تفكیرنــا وتجــاوز ال�ــ
 نع�شه الیوم.

إلثـ�ات أن �ثیرًا من    وذـلك من خالل محـاوـلة جـدـ�ة وموضــــــــــــــوعـ�ة ودالئلـ�ة
التي تتصــــــــــــــف ـ�الـعالمـ�ة هي إـبداعـات لعلـماء الحضــــــــــــــارة    اإلـبداعـات واالختراعـات 

 اإلسالم�ة اقُت�ست منهم أو ُسرقت عنهم.العر��ة 
ن سـطروا تار�خًا مشـرقًا ما  المسـلمین الذیالعرب  ومن خالل االعتزاز �أمجاد  

ــى واأللم على  ــاعر األســ ــورة القاتمة التي  زالت آثاره إلى الیوم، لندفن مشــ تلك الصــ
المسـلمین األوائل، الذین عمروا الدن�ا �مؤلفاتهم  العرب  صـورت بها إبداعات علماء 

ــتفیق لندرك ما في هذا  ــیئًا، فآن لنا أن نســـ ــر�ة تراثًا مضـــ ــافاتهم ل�قدموا لل�شـــ واكتشـــ
ــحذ الهمم، فالمعرفة ال تراث العظ�م، ال من أجل التفاخر، و�نما لتذ�رة النفوس وشـــــــــ

ــ اإلســــالم�ة ر�یزة مهمة لفهم الحاضــــر وعالجه و�عادة الثقة   العر��ة  ي األمة�ماضــ
 إلى ناشئتنا و�لى من أصابهم القنوط، ثم االنطالق إلى واقع ومستقبل أرحب.

 ال�شر�ة:المسلمین على العرب إظهار فضل  -٤
ــل   ــر�ة، العرب  ومن أكبر أهداف ال�حث إظهار فضــــــ ــلمین على ال�شــــــ المســــــ

ــارةودورهم في الترقي   األورو�ـ�ة، ومن   العلمي العـالمي وأثرهم العمیق في الحضــــــــــــ
ــمن هذا الهدف نؤ�د على هدف آخر ال �قل أهم�ة، وهو تب�ان اإلبداعات التي   ضـ
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غ علماءها، تلك اإلبداعات التي  اإلسـالم�ة من خالل نوا�العر��ة  أنتجتها الحضـارة  
ء العلـماء �عـمالقة  لم �عرفـها الـعالم إال في العصــــــــــــــور الحـدیـثة، فحق أن ـندعو هؤال

 العلم الحدیث، �الرغم من ظهورهم منذ مئات السنین.
اإلســالم�ة اشــتمل  العر��ة  ومن الحقائق التي �جب إث�اتها أن دور الحضــارة  

قاعدة مر�ز�ة ثابتة وأســــــــــــاســــــــــــ�ة تكمن اآلن في على إنجازات علم�ة هائلة وذات  
قط أن تحقق عصر    ةو�استطاعت أور   أساس معظم العلوم الحدیثة التي لوالها لما

 نهضتها، ولما استطاعت الحضارة الحدیثة الیوم أن تصل إلى ما وصلت إل�ه.
هـــــــ، تقر��ًا  ٩٠٦ـــــــ  ٤٩٤ /م  ١٥٠٠ـــــــ    ١١٠٠ما بین    المدةومن الحقائق أن 

التي �ان جل   المدةاألورو��ة، وهي    النهضـــــــــةتكونت فیها أســـــــــس التي    المدةهي  
اإلســــــــــــــالمـ�ة،  العر�ـ�ة  لمـاء الحضــــــــــــــارة من ظهر فیهـا من علمـاء أوروـ�ة تالـمذة لع

العرب أســـتذة   مدةالتي �جب أن نســـمیها   المدةخاضـــعین لها خضـــوعًا تامًا، وهي 
 .ةالمسلمین ألورو�

 اإلسالم�ة االستنساخ؟:أوًال _ هل عرف علماء الحضارة العر��ة 
هذا ال�حث یر�ط الماضــــي العر�ي اإلســــالمي �الحاضــــر الغر�ي و�اســــتمرار  

م أعلن فر�ق من ال�احثین في ١٩٩٧في فبرایر عام  خ مســتقبًال، فأ�حاث االســتنســا
�ق�ـادة إ�ـان و�لموت عن نجـاحهم في تولیـد    ةتلنـد و ســــــــــــــكإمعهـد روزلین �ـأدنبرة في  

التكاثر الجنســــــــــــــي المعروف، ولكن �طر�قة    �قة، ل�س �طر )دولي(وها  نعجة ســــــــــــــمُّ 
ة من ضــــــرع  االســــــتنســــــاخ، إذ أخذ العلماء خل� تكو�ن النســــــائل ف�ما عرف �عمل�ة

الوراث�ــة منهــا، وحقنوا المــادة الوراث�ــة   وعــالجوهــا �ســــــــــــــحــب المــادة  )دولي(النعجــة  
المادة الوراث�ة، ووضــعوا البو�ضــة،   المســحو�ة في بو�ضــة نعجة أخرى أخذت منها

الكهرـ�ائـ�ة، في رحم نعجـة ـثالـثة، والتي  دمج المـادة الوراثـ�ة فیهـا ـ�الن�ضــــــــــــــات �عـد  
هـذه   لـدولي، ممـا �عني أنَّ   ة مطـا�قـة تمـامـاً حمـل عـاد�ـة نعجـ  مـدَّةوضــــــــــــــعـت �عـد  

 أمهات، ولكن دون أب.  ةلدت من ثالثالنعجة قد وُ 
، أعلنت  )دولي(م، أي �عد عام من اســـــــتنســـــــاخ  ١٩٩٨ من عام  وفي فبرایر

شــــــــر�ة بي. بي. إل. ثیرابیوتكس،   ت هذه العمل�ة، وهيالتي تبنَّ   هاالشــــــــر�ة نفســــــــ
ت عمل�ة االسـتنسـاخ  وقد تمَّ   فرسـون.�ج  وهاسـتنسـاخ عجل من سـاللة هولسـتین سـمُّ 
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 . خل�ة �الغة هذه المرة من خل�ة جین�ة بدًال من نقل المادة الوراث�ة من
ــا �ــ تــــار�خ ال�حوث ن نجــــاح هــــاتین التجر�تین نقطــــة تحوُّ لقــــد  ل �برى في 

الثدی�ات ال تتكاثر إال �التالقح الجنسـي بین    هما هدمتا االعتقاد �أنَّ ألنَّ  البیولوج�ة،
 واألنثى.  الذ�ر

ت قضــــ�ة االســــتنســــاخ، واحتمال تطب�قه على اإلنســــان، مثار جدل بین  وظلَّ 
د انقســــــــــــــم الـناس بین رافض إلجراء مـثل هـذه التجـارب، ومؤ�ِّـ   إذ وغیرهم،    الـ�احثین

ــُّ  منبهر بها، ومن ط واالعتدال، داع�ًا إلى تســــــــــــخیر مثل هذه وقف موقف التوســــــــــ
ــر�ة، ــالح ال�شـــ ــافات لصـــ ــ�ط   االكتشـــ ــتخداماتها، لومطال�ًا �ضـــ كي ال تؤدي إلى اســـ

 األخالق�ة. تقو�ض المؤسسات االجتماع�ة واألسس
شــــفرة الخارطة الجین�ة؛ وهو إنجاز   أُعلن عن فكِّ م،  ٢٠٠٠وفي مطلع عام  

ــان  العلمـاء بنفس أهمـ�ة اإلنجـاز العلمي اـلذي حقَّ   من علمي جعـله �ثیر ـقه اإلنســــــــــــ
نتظر أن �فتح فك هذه الشفرة م. و�ُ ١٩٦٩القمر عام   �قدمه على سطح عندما حطَّ 

�ثیر    الهندســـــة الوراث�ة وتشـــــخ�ص ومعالجة المجال واســـــعًا أمام تطورات �بیرة في
 .)١(األخالق�ة أ�ضاً  ما العبث �األسس والم�ادئمن األمراض، ولكن ر�َّ 

ــ�ة  ُتعطلم  و�عد هذا التمهید أقول:   ــارة العر��ة    قضــــ ــاخ في الحضــــ ــتنســــ االســــ
في عدد من  ها ُذكرت  ، مع أنَّ عر��ة واإلسـالم�ةاطنا الفي أوسـ  أي اهتمام  اإلسـالم�ة

 .منذ قرون طو�لة، وهذا أمر یثیر الغرا�ة حضارتنا كتب 
ــا:   ثوا عنهــ ــدَّ ــذین تحــ الــ ــان بن عبــــد هللا الكوفي األزديفمن  ــابر بن ح�ــ  جــ

عاش  نســــــتط�ع القول أنَّه  ، و ة جابروفافي تار�خ  اخُتلف  الصــــــوفي (أبو موســــــى) (
  ).م٨١٣ - ٧٣٧/  هـ٢٠٠ - ١٠١بین ما  المدةتقر��ًا في 

جـابر بن حـ�ان وتعـدَّدت، و�تجـاوز المعروف هـذا العـالم اـلذي تنوَّعـت أعمـال  
منها األر�عة والخمســـون مؤلَّفًا، �اإلضـــافة إلى ما ُفقد ولم �صـــل إلینا، و�انت �ت�ه  

 
الموسـوعة للنشـر والتوز�ع، موضـوع: االسـتنسـاخ،    العر��ة العالم�ة، الر�اض، مؤسـسـة أعمال   الموسـوعة   ) ١( 

 الهندسة الوراث�ة. 
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ــة الك�م�ائ�ة وأكثرها تأثیرًا في أورو�ة العصــــور الوســــطى، وقد  ــادر الدراســ أهم مصــ
ة مصــــــــــــــطلحـات علمـ�ة عر�ـ�ة من مؤلَّـفاـته إلى اللغـات األورو�ان ـ�ة، وـقال تقـلت عـدَّ

ــ�س ب�كون:   ــوف اإلنجلیزي فرنســـ إنَّ جابر بن ح�ان هو أول من علَّم  «عنه الفیلســـ
 . »علم الك�م�اء للعالم، فهو أبو الك�م�اء

  جابر بن  نَّ ألى إشـــــارة  إ  )صـــــنعة جابر (ةً العرب الك�م�اء عامَّ   ولذلك ســـــمَّى
 .)١(ول من زاولهاأهو  انح�

قرأت مرة في دائرة المعــارف اإلســــــــــــــالم�ــة عن جــابر بن ح�ــان، فلفــت   وقــد 
، فــأثــار هــذا )٢(�ــان یؤمن �ــالتوالــد الــذاتيًا  جــابر   انت�ــاهي ســــــــــــــطر مكتوب ف�ــه أنَّ 

الحدیث اسـتغرابي وحف�ظتي في الوقت نفسـه، ثم وقع بین یدي عدد من مجلة علم  
ث للد�تور عكاشــــــة  وقع نظري على �ح تلك المجلةحي ألوراق  وعالم، وعند تصــــــفُّ 

«كان أول   :جابر بن ح�ان  ، وما أثار دهشــــــــــــــتي ما ذ�ره الد�تور من أنَّ )٣(الدالي
ئل: ��ف ذلك؟ قال: «تحدَّ من تحدَّ  ث جابر عن  ث عن االســـــتنســـــاخ»، وعندما ســـــُ

شــاء  ولد من هذا اإلننة، ثم یُ معیَّ   لمدةك�ف�ة إنشــاء فأر من خل�ة توضــع في التراب 
 .)٤(»فأرًا �امالً 
هذه القضــــــــــ�ة �شــــــــــكل علمي ورســــــــــمي، جهدت في ال�حث عن    بل طرحوق

ــل�م، ف�الفعل لقد آمن   مصــــدر هذه المعلومات، و�ذا �كالم الد�تور عكاشــــة �الم ســ
:  اآلت�ـة ذ�ر ذلـك في �ت�ـه    إذ جـابر بن ح�ـان �ـالتوالـد الـذاتي و�ـاالســــــــــــــتنســـــــــــــــاخ، 

كتاب  (و )المكنون السر (و  )الس�عین(و )إخراج ما في القوة إلى الفعل(و  )التجم�ع(

 
- ٤٩٨، صالفهرســــــت: محمد بن الند�م، ســــــوســــــة، تونس، دار المعارف انظر في ترجمة جابر:  ) ١( 

- ١١١، صإخ�ار العلماء �أخ�ار الحكماء: علي بن یوســف القفطي، القاهرة، مكت�ة المتنبي   .٥٠٠
ــا �حا .  ١١٣ ــالة، بیروت، ط معجم المؤلفین: عمر رضــــــــ ــة الرســــــــ ــســــــــ ، ١، جم ١٩٩٣،  ١لة، مؤســــــــ
 .٥١-٤٩، صالمسلمون والعلم الحدیث: عبد الرزاق نوفل، دار الكتاب العر�ي، بیروت .  ٤٦٩ص

 .٢٣٠، ص٦، جم�ة، دار المعرفة، بیروت دائرة المعارف اإلسال   ) ٢( 
لتاســـع لتار�خ العلوم  ذلك لمَّا التقیته في المؤتمر الدولي ا  أكَّد لي الد�تور عكاشـــة الدالي على ) ٣( 

 عند العرب.
 .٢١م، ص٢٠٠٤-١٢-١) تار�خ ١٨مجلة علم وعالم: العدد ( ) ٤( 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 .)كتاب المیزان الصغیر(و )التصر�ف
وقد اعتمدت في هذه القضــ�ة على مختارات لعالم غر�ي هو (�اول �راوس) 
ــرها   ــائل حققها ونشـــــــــ اختارها من �تب جابر المذ�ورة آنفًا، وهو مجموعة من رســـــــــ

 م.١٩٣٥للمرة األولى سنة 
 . أو (التَّعفین)  ن) أو (التولید)بـ (التكو�  االستنساخ�ان �سمي  ًا  جابر   ه أنَّ ن�ِّ وأُ 

ــفات وراث�ة معینة،  وقد ر�َّ  ــان یتمتع �صـــ ز ابن ح�ان على إمكان�ة خلق إنســـ
وأشــار إلى إمكان�ة خلق إنســان �صــفات عقل�ة معینة وخلق إنســان �صــفات شــكل�ة  

 ه تجاوز ذلك إلى القول �إمكان�ة خلق إنسان �جناحین.معینة، بل إنَّ 
ا قولنا في ل�ة االســـــتنســـــاخ ال�شـــــري �قوله: «فأمَّ الحدیث عن عمجابر  د  ومهَّ 

ــان الذي یراد تكو�ن مثله أو   ــة فأن ینظر إلى اإلنسـ المثال في تكون الحیوان خاصـ
.. ثم �ـعد ذـلك اـلذي ی�غي أن  .أي شــــــــــــــيء ُأرـ�د من الحیوان، فلتؤخـذ قوة فهـمه أوالً 

م هو الجسم الذي عل�ه العناصر».   �قوَّ
ــیر ج ــاطة هذه العمل�ة أن ننقل بدن جار�ة، ووجه  ابر أنَّ و�شـــــــ ه �مكننا بوســـــــ

 ر ما ُنر�د من جسم اإلنسان بوساطتها.أن نغیِّ و رجل، أو عقل وجسم صبي، 
أـما ��فـ�ة القـ�ام ـ�العـمل وأدواـته، ف�قول جـابر عنـها: «ثم تتخـذ آـلة من زجـاج  

ثخن    ت منــه فيأو بلور أو حجــارة أو لون من األلوان والزجــاج أجودهــا إذا ُعملــ
 اإلص�ع و�ن ُأر�د أن تجعل أنقص في الطول والعرض أو أكثر افعل».

اك أن تكون قلیل ثم �شــــــترط مراق�ة أ�ام العمل�ة أل�ام محددة، إذ �قول: «و��َّ 
 المعرفة بتمام األ�ام فتنقصها أو تز�دها فیتلف ذلك الشي المتكون». 

دًا من صــــــــــــــحـة هـذه  �ـان متـأكـابن ح�ـان    دین �ـأنَّ الـذي �جعلنـا متـأكِّـ   ولعـلَّ 
�عت الشـروط ما اتَّ   اه إذ سـمه �أنَّ المعلومات وحق�قة اسـتنسـاخ اإلنسـان المشـا�ه هو قَ 

أحسن من �ل شخص في العالم   ــــوحق سیدي   ــــه �خرج  في عمل�ة التحضیر «فإنَّ 
 .)١(ه»وأتمُّ 

 
 .٣٤٩ - ٣٤٢، صمختار رسائل جابر بن ح�ان، تح: �اول �راوس، مكت�ة المثنى، �غداد   ) ١( 
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 .)١(وهناك تفاصیل �ثیرة واستفاضات مثیرة ذ�رها جابر عن هذه القض�ة
هذا عن االســـتنســـاخ في الحضـــارة العر��ة اإلســـالم�ة    �كون �حثيوأرجو أن 

ة ذلـك  ل في هـذه القضــــــــــــــ�ــة، وأن یتولَّى مهمــَّ فـاتحــة أ�حــاث تـأتي �عــده، وُتفصـــــــــــــــِّ
ــفة العلم�ة   ــ�ة صــ ــاخ، �ي ُتعطى هذه القضــ ــتنســ ــون �االســ صــ ــِّ واألكاد�م�ة  المتخصــ

  والمنهج�ة والمصداق�ة.
س علم الش�فرة والتَّ   شفیر:ثان�ًا _ الكندي مؤسِّ

اشــــــــــــــُتهر الكـندي في علوم �ثیرة، وُ�ـتب عـنه وعنـها �ثیرًا، لكن إـبداعـًا �بیرًا  
س علم الشــــــــــــ�فرة   ومؤثِّرًا من إبداعاته لم ُینت�ه إل�ه؛ وهو أنَّه عالم شــــــــــــ�فرة ومؤســــــــــــِّ

رب �ســـــــمُّونه: علم التعم�ة واســـــــتخراج المعمَّى، وهو العلم والتَّشـــــــفیر الذي �ان الع
 �ل دولة الیوم.الذي ُ�عتمد عل�ه في 

ة علماء من علماء الحضــــــارة العر��ة اإلســــــالم�ة عن الشــــــ�فرة   فلقد �تب عدَّ
ل هذه القضــــــ�ة إلى علم هو الكندي، فهو أول من وضــــــع   والتَّشــــــفیر، لكنَّ من حوَّ

س علم التَّعم�ة وم�ادئه، وهو �عقوب بن إســــــــحق بن الصــــــــ�اح بن عمران بن   أســــــــَّ

 
  ١راج ما في القوة إلى الفعل:  _ �تاب إخ١انظر تفاصــیل ذلك في مخطوطات جابر اآلت�ة:  ) ١( 

م) قسم الك�م�اء ٣حسب المخطوط الوحید المحفوظ بدار الكتب المصر�ة رقم (  ، على٩٦  -
على حســـــب مخطوط �ار�س تحت رقم    ٣٤٠  -  ٣٣٣لســـــر المكنون: _ �تاب ا٢والطب�عة. 

ــ  ٣٤١_ �تاب التجم�ع: ٣).  ٥٠٩٩( على حســـــب المخطوط الوحید المحفوظ في    ٣٩١ـــــــــــــــــ
ــر�ف: _ �تاب  ٤).  ٥٠٩٩طن�ة في �ار�س تحت رقم (المكت�ة الو  على    ٤٢٥ -  ٣٩٢التصـــ

_  ٥).  ٥٠٩٩حســـــــــب المخطوط الوحید المحفوظ في المكت�ة الوطن�ة في �ار�س تحت رقم (
ــغیر:   ــب المخطوط الوحید المحفوظ في المكت�ة   ٤٥٩ -  ٤٢٥كتاب المیزان الصـــ على حســـ

: حســـــــب مخطوط أحمد ت�مور _ �تاب الســـــــ�عین٦).  ٥٠٩٩الوطن�ة في �ار�س تحت رقم (
آخر محفوظ بدار الكتب المصــر�ة تحت  ومخطوطدار الكتب المصــر�ة،   �اشــا المحفوظ في

ــتانبول خ) علوم طب�ع�ة، ومخط٧٣١رقم ( وط آخر محفوظ في وقف جار هللا من مكت�ة اســــ
ــائــل جــابر بن ح�ــان ١٥٥٤تحــت رقم ( ). و�ــل ذلــك �ــاالعتمــاد على �تــاب: مختــار رســـــــــــــ

ــتشــــــرق �اول  یب محمود، مؤســــــســــــة البالغ،  جابر بن ح�ان: ز�ي نج �راوس. وانظر �ذلك  للمســــ
ر، بیروت،  جـابر بن ح�ـان: رحـاب عكـاوي، دار الفك .  ٢٣٢  -  ١٥٧، صم ١٩٨٧،  ٢بیروت، ط 

 .١٣٥ - ١٢٨، صم ١٩٩٨،  ١ط 
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بن معدي �رب الكندي، أبو یوســــــف،  إســــــماعیل بن محمد بن األشــــــعث بن ق�س  
ــوف العرب وأحد أبناء ملو�ها، ُولد �الكوفة ، و�ان أبوه أمیرًا علیها في عهد فیلســـــــــــ

ــ / ١٦٩  –  ١٥٨الخل�فة الع�اسـي المهدي ( م)، ثم نشـأ �ال�صـرة  ٧٨٥  –  ٧٧٥هـــــــــــــ
ل العلوم، فبرع في الطــب والفلســــــــــــــفــة وانتقــل منهــ ا إلى �غــداد حیــث تعلَّم وحصـــــــــــــــَّ

ــ�قى واله یت �الكند�ة، حیث ألَّف والموســ مِّ ــُ ــة والفلك، وحاز على مكت�ة �بیرة ســ ندســ
ت�ـًا �ثیرة زادت على الثالثمـائـة، وهـذا مـا دفع النـد�م ل�قول عنـه:  وترجم وشــــــــــــــرح �

 .)١(�أسرها»«فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القد�مة 
ــتخراج المعمَّى؛ ــالة الكندي في علم التَّعم�ة واســ ــالة ال هذه ونأتي إلى رســ رســ

التي تعدُّ من أقدم ما وصـــــل إلینا من آثار في علم التَّعم�ة واســـــتخراج المعمَّى، إذ 
�عود تأل�فها إلى أوائل القرن الثالث الهجري / الســـــــادس المیالدي، وقد اســـــــتكملت 

ــ�اب   ــموًال فأبرزته علمًا قائمًا  أســــــــ التأل�ف العلمي المنهجي في هذا الفن عمقًا وشــــــــ
ائقه المختلفة، والمهم أنَّه مع ظهور هذه الرســـــالة �انت والدة بذاته له أصـــــوله وطر 

 استخراج المعمَّى.علم جدید یدعى علم التَّعم�ة و 
ــعة إطالع الكندي وتنوع موارده و�دارته لبیت الحكم ــكَّ أنَّ ســـــ ة أعظم  وال شـــــ

صرح ثقافي عرفته الحضارة العر��ة اإلسالم�ة، �ل ذلك آتى أكله في هذه الرسالة 
التي غدت المرجع األول لمبدعي هذا العلم �عد الكندي �ابن دنینیر وابن    العظ�مة
 الدر�هم.

وقد �انت هذه الرســالة خبیئة مجهولة ال تطالها األیدي وال تذ�رها المراجع،  
التَّعم�ة دافید �هن لم �علم عنها شیئًا ولم �شر إلى وجودها   حتى �بیر مؤرِّخي علم

�تـاب (علم التَّعم�ـة) في المكت�ـة الســــــــــــــل�مـان�ـة  مطلقـًا، إلى أن اكتشــــــــــــــفهـا محققو  

 
ط�قات األط�اء والحكماء: ســــــــل�مان بن جلجل،  .  ٣٦٥-٣٥٧انظر عنه الفهرســـــــــت: الند�م، ص )١(

ــید، ط  - ٢٤٠كماء: القفطي، ص. إخ�ار العلماء �أخ�ار الح٣٣٧، صم ١٩٨٥  ، ٢تح: فؤاد سـ
نزار رـضا، بیروت،    عیون األن�اء في ط�قات األط�اء: أحمد بن القاـسم بن أبي أـصی�عة، تح: .  ٢٤٦

ــ�ات والفلك: قدري طوقان، جامعة  .  ٢٩٣-٢٨٥، صمكت�ة الح�اة  تراث العرب العلمي في الر�اضـــــــ
،  ١٢٥، ص٤. معجم المؤلفین: �حــالــة، ج١٤٧-١٣٧ص،  م ١٩٥٤الــدول العر��ــة، القــاهرة،  

١٢٦. 
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فكانت عامًال مهمًَّا وأساس�ًا  م، ونهضوا بتحق�قها  ١٩٨١هــــ / ١٤٠٢�استنبول عام  
ــتخراج المعمَّى عند  العرب، وتصــــح�ح ما شــــاب   في تحقیق تار�خ علم التَّعم�ة واســ

 .)١(هذا التار�خ من أخطاء لدى الُكتَّاب الغر�یین
ها أنَّه قام �إنجاز هذا العمل تلب�ة  لته �مقدمة أظهر فیاســــــــتهلَّ الكندي رســــــــا

ــ فسـح هللا فهمك )٢(لرغ�ة الخل�فة الع�اسـي ، و�یَّن فیها عمله بها �قوله: «فهمت ـــــــــــــ
ا توجد �ه الحیلة إلى استخراج ما ُرسم ووفر علمك ــ ما أمرت برسمه في �تاب مم

 .)٣(في الكتب المعمَّاة، واختصار ذلك في وجیز القول»
أتى فیهـا على ذ�ر �ـل مـا یتعلق �علمي التَّعمـ�ة واســــــــــــــتخراج المعمَّى   ـقد و  

على نحو �ح�ط �الموضــــوع من أطرافه و�نفذ إلى خفا�اه وأســــراره، �ل ذلك بتر�یز  
 واضح وترتیب حسن.

س�م هذه الرسالة إلى خمسة فصول: سبل استخراج المعمَّى. أنواع  و�مكننا تق
�عض أنواع التَّعم�ة. دوران الحروف ومراتبها في التَّعم�ة العظام. مناهج اســتخراج  

 ة العر��ة.اللغة العر��ة. اقتران الحروف وامتناعه من اللغ
قة توصـــلنا إلى أنَّ الكند  ي هو  ودراســـة هذه الرســـالة دراســـة موضـــوع�ة متعمِّ

أبو التَّعم�ــة واســــــــــــــتخراج المعمَّى في العــالم، إذ �تــب أول مخطوطــة ُعرفــت في 
لعلم وذلك في القرن الثالث الهجري/ التاســـــــــــــع المیالدي، أي قبل التار�خ في هذا ا

غرب في علم التَّعم�ة من قبل (ألبرتي) سـ�عة قرون من وضـع أول مخطوطة في ال
م �اللغة الالتین�ة،  ١٤٦٦هـ / ٨٧١ة  صفحة سن  ٢٥الذي �تب رسالته المؤلفة من  

لى (تر�ثمس) الذي وضــع  والذي ُ�عد أ�ا التَّعم�ة في الغرب، بینما ینســبها األلمان إ

 
مخطوطة في التعم�ة):  علم التعم�ة واســــــتخراج المعمى عند العرب (دراســــــة وتحقیق: لرســــــائل  انظر  )١(

ــان الط�ان، مطبوعات مجمع اللغة العر��ة، ط  ،  م ١٩٩٧،  ١محمد مرا�اتي، �حیى میرعلم، محمد حســ
ــال �عقوب، أطروح تطور المفتاح في منظوم .  ١٠٧،  ١٠٦ص   ١ج ة  ة التعم�ة عند العرب: نضــــــــــ

 .٢١، صم ١٩٩٧د�توراه، جامعة حلب،  
 شید، أبو الع�اس.وهو أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الر  )٢(
علم التَّعم�ة واســـــــــــــتخراج المعمَّى عند العرب: مرا�اتي وآخرون، تحقیق رســـــــــــــالة الكندي في   )٣(

 .٢١٣، ص١المعمَّى، ج
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 .هـ٩١٤م / ١٥٠٨) سنة Polygraphiaكتا�ه (
ولم �كن الكندي واضــــع علم التَّعم�ة واســــتخراج المعمَّى فحســــب، و�نَّما �ان  

 اآلت�ة:أول من وضع ُأسسه المهمَّة 
التفر�ق الواضــح بین طرق التَّعم�ة األســاســ�ة: اإلبدال، والقلب، وغیرها و�رجاع  •

 منها.  مختلف الطرق لواحدة
 توض�ح المراد �التَّعم�ة المر��ة. •
وضـــــــعه لطرائق تحلیل�ة ومنهج�ة الســـــــتخراج المعمَّى، وذلك �اســـــــتعمال تواتر  •

 الحروف في اللغة ومراتبها.
الثنائ�ات عند اســـــتخدام اقتران الحروف مع �عضـــــها، أو امتناعه  اعتماده تواتر  •

 �التقد�م والتأخیر.
 استعمال فكرة الكلمة المحتملة. •
إحصـــــــــــــائ�ات عمل�ة على تواتر الحروف �اللغة العر��ة، واإلشـــــــــــــارة إلى اء إجر  •

 م�ادئ ذلك في �ل اللغات.
 الفهم الواضح لطب�عة الحروف. •
ــائ�ات دق�قة لتوات • ــع جداول و�حصــــ ر الحروف وتواتر الثنائ�ات، وما �قترن  وضــــ

ومـا ال �قترن من الحروف �عضــــــــــــــهـا مع �عض، �مكن األخـذ بهـا حتى أ�ـامنـا  
 .)١(المعاصرة

ــهادة (دافید �هن) عالم الغرب األول في العلم الذي   وال بدَّ هنا أن نذ�ر شــــ
�ــه بین العرب، فقــد �ــانوا أول من    نتحــدَّث عنــه، �قول: «ُولــد علم التَّعم�ــة �شــــــــــــــقَّ

 .)٢(اكتشف طرق استخراج المعمَّى»

 
،  ١٣٨-١٠ص١اتي وآخرون، جعم�ــة واســــــــــــــتخراج المعمَّى عنــد العرب: مرا�ــانظر علم التَّ   )١(

- ٢١ضــــــال �عقوب، ص. تطور المفتاح في منظومة التَّعم�ة عند العرب: ن٢٥٥-٢١١ص
ثنا عنه.٥٦  ، وفیهما تفاصیل �ل ما تحدَّ

)٢(, P 93 The Code Breakers, David Kahn, New york, 1976 
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ر المســــــــــــــلمون المعرـفة في اســــــــــــــتخراج المعمَّى، تنمُّ عن   وحینمـا ـقال: «طوَّ
ــتهم ــتخراج تعمیتها، وذلك على الرغم من    ممارسـ العمل�ة العتراض المراســـالت واسـ

ل�احثین في ذلك، و�ما أن التراث اإلسالمي المخطوط ال یزال غیر  تشك�ك �عض ا
ل ال�احث ف�ه اكتشافات جدیرة �التقدیر».مكتشف في مع  ظمه فقد ُ�حصِّ

ن المقال  وقوله: «اطَّلعت على مقال نشر في مجلة الدراسات السام�ة … بیَّ 
ــتخراج المعمَّى قبل الغرب بز  ــوا اســـــــ ه أنَّ العرب مارســـــــ من طو�ل، ووفَّر لي ما أعدُّ

 .)١(أكبر فتح تار�خي في �تابي �له»
ال�شـــــــر�ة فتحًا علم�ًا �بیرًا ول�س ثانو�ًا، مما یدفعنا    إذن حقَّق الكندي لتار�خ

  إلى استغراب إهمال تناول هذا الِعلم عند هذا العاِلم الكبیر.
ــر  ـــبت إلى علمـاء العصـــــــ ًا _ إـبداعـات الجـاحظ في علم الحیوان التي ُنســـــــ ـثالـث

 الحدیث:
ــُتهر  هر الجاحظ �ثیرًا �عالم في األدب والبالغة وعلوم العر��ة، واشـــــــــــ ــُ اشـــــــــــ
ــوء على الجاحظ   ــل�ط الضـ ــكل أقل �مهتم �علم الحیوان، وألَّف في ذلك، لكن تسـ �شـ

 اء ضع�فَا. كرائد في قضا�ا جوهر�ة تتعلق �علم الحیوان ج
فهو عمرو بن �حر بن محبوب بن فزارة اللیثي الكنـاني ال�صــــــــــــــري، عـاش  

ــ / ٢٥٠  -١٥٠تقر��ًا ف�ما بین   م، فعاصـر بذلك هارون الرشـید ٨٦٩ -  ٧٦٧هـــــــــــــ
 .)٢(وأوالده، و�انت والدته في ال�صرة من العراق

إنَّ الجاحظ و�ن �ان على رأس قائمة األد�اء والشـــــــعراء والفالســـــــفة، إال أنه  

 
)١(41.  -, P 284ew york, 1983Kahn On Codes; David Kahn, N 
  ـتار�خ �غـداد: أحمـد بن علي ال�غـدادي، ـتار�خ �غـداد، بیروت، دار الكـتب ترجمـة الجـاحظ    انظر في  )٢(

ــة  .  ٢٢٠، ص١٢، جالعلم�ة  ــســــــــ معجم األد�اء: �اقوت الحموي، تح: عمر الط�اع، بیروت، مؤســــــــ
خلكــان، تح:    وف�ــات األع�ــان: أحمــد بن محمــد بن .  ٨٢-٥٢، ص٦، جم ١٩٩٩،  ١المعــارف، ط 

ــاد  ــان ع�اس، بیروت، دار صــــــــــ الجاحظ: فوزي  .  ٤٧٥-٤٧٠، ص٣، جم ١٩٦٦،  ٢ر، ط إحســــــــــ
ــاب  ١٩-١١ص  ،م ١٩٨٩عطوي، دار الفكر العر�ي، بیروت،   ــة �تـ ــدمـ ال�خالء: عمرو بن  . مقـ

 .١٢-٩، صم ١٩٦٣،  ٢�حر الجاحظ، دار المدى، ط 
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ن روَّاد المنهج العلمي، و�ـبداعـات �ثیرة تـلك التي أـبدعهـا عقـله في علم  ان راـئدًا مكـ
هـذا الكـتاب  )،الحیوان وُنســـــــــــــــبت إلى غیره، وـقد وردت جم�عـها في �ـتاـ�ه (الحیوان

�ه في العصـر الحاضـر بدائرة معارف، إذ سـرد ف�ه الجاحظ   الذي �عد أشـ�ه ما نسـمِّ
هذا ما ســــمع من العلماء، وما ، وزاد على  كل ما ورد منشــــورًا في موضــــوعه �عینه

وعته ذاكرته، مع العلم أنه لم �قرأ للعلماء العرب وحســــــــــب، و�نما �ان �قرأ للعلماء 
األجــــانــــب من أمثــــال أرســــــــــــــطوطــــال�س ومعلمــــه أفالطون، وأ�قراط، و�طل�موس،  

 وجالینوس، فقد ورد ذ�ر هؤالء في �ثیر من مواضع هذا الكتاب.
ى ط�ائع الحیوانات من الدواب والطیر الموســــــــوعة علتكلَّم الجاحظ في هذه  

والحشـــــــــــرات، ووصـــــــــــف ســـــــــــلو�ها وعاداتها، وأورد �ذلك فیها طائفة من المعارف 
والمســـائل الفلســـف�ة، وتحدَّث في ســـ�اســـة األقوام واألفراد، �ما تضـــمن الكتاب �ثیرًا  
ــائص البـلدان، وفي ـتأثیر البیـئة وعواملهـا في  ــاـئل الجغرافـ�ة في خصــــــــــــ من المســــــــــــ

حیوان، وأشار إلى مسائل في الطب وأمراض اإلنسان والحیوان وطر�قة  اإلنسان وال
 عالجها، هذا إلى جانب �ثیر من القصص والملح والنوادر.

ــادر مهمة �القرآن الكر�م والحدیث  واعتمد في تأل�فه لهذا الكتاب على مصـــــــ
ن  الشـــــــــر�ف وشـــــــــعر العرب وأخ�ارهم الصـــــــــح�حة، �ما اعتمد على ما ُألف قبله م 

 كتب.
ل مـا في هـذا الكتـاب إ�ـانـة الجـاحظ ف�ـه حكمـة هللا عز وجـل في خلق  وأجمـ

الحیوانات، إذ �ان هدفه الواضـح من تأل�فه لهذا الكتاب هو تمجید الخالق سـ�حانه  
وتعـــالى، من خالل عجـــائـــب مخلوقـــات الحیوانـــات، فلم �قف عنـــد ط�ـــائعهـــا، بـــل  

 .)١(أوضح حكمة هللا ت�ارك وتعالى في خلقها
ــبت إلى لى مماتي إونأ  ــ�ق�ات ُنسـ ــاته المنهج�ة التي أبدع من خاللها أسـ رسـ

 وهي �ثیرة ورائدة ورائعة. عدد من علماء الغرب،

 
ــ�ة �تاب الحیوان للجاحظ، أن الُكتَّا )١( ــتوقف النظر في قضــــــــ ب الغر�یین الذین أرَّخوا  ومما �ســــــــ

وا إلى الجاحظ بوصـــــفه عالمًا، مع العلم أنَّ �تا�ه هذا مشـــــحون �المشـــــاهدات للعلم لم �شـــــیر 
 الصادقة، التي إن دلت على شيء فإنِّما تدل على صفاء ذهن صاحبها ومقدرته الفائقة. 
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یدخل التهجین في علم الوراثة الذي هو انتقال الصـــــفات    ومنها التهجین، إذ 
من الســــــــــــــلف إلى الخلف، ففي قولنــا: إن االبن قــد ورث أنف أب�ــه، وخلق خــالــه،  

نـه �شــــــــــــــ�ـه هـذا أو ذاك النســــــــــــــیـب في �عض مالمحـه أو  ممـا �فیـد أورزانـة عمـه،  
 سجا�اه.

وُ�خیَّل لكثیر من الناس أن الوراثة علم حدیث لم �عرف األوائل عنه شـــــــیئًا،  
اثًا عن �ل ما هو مجهول لد�ه، وقد رأى   ــان �حَّ وهذا الزعم �اطل، فقد خلق اإلنســــــ

تولــد وهمـا    همــا، منهمــااألبوان ولــدهمــا وهو أقرب النــاس إلیهمــا وأكثرهم صــــــــــــــلــة ب
كوناه، وُر�ي في أحضــــــــانهما وترعرع في بیتهما �شــــــــبههما في الصــــــــفات والط�اع  
واألخالق والمیول، وعندما تعجَّب اإلنســــان من هذا الشــــ�ه، شــــرع في التنقیب عن  

 .)١(أس�ا�ه وأسراره
ــاحـب الســــــــــــــبق في ال�حـث في علم التهجین والنـتاج المرـ�ب، فهو   أـما صــــــــــــ

دَّ  خالل �تــا�ــه (الحیوان) أول من �حــث في هــذا العلم علم�ـًا  من    الجــاحظ الــذي عــُ
 على وجه اإلطالق، إذ عالجه في هذا الكتاب معالجة علم�ة مفصلة.

ولقد ُنســب هذا العلم إلى العالم النمســاوي (غر�غوري مندل) الذي توفي عام  
 م، أي �ما �قارب ألف عام �عد الجاحظ.١٨٨٤هـ / ١٣٠٢

الجـاحظ عن موضــــــــــــــوع التهجین، ومن أخ�ـاره    دَّث ففي �تـا�ـه (الحیوان) تحـ
«ـقالوا: ـقد وجـدـنا ُغرمول ال�غـل أطول من غرمول الحمـار    المنقوـلة عن ذـلك قوـله:

ب،   ــَّ ــاج المر�ـ ــا �عض النِّتـ ــدنـ ــد وجـ ــه، فقـ ــه وأخوالـ ــامـ والفرس والبرذون، وهؤالء أعمـ
ــل، ووجدنا الحمام الراعبي (الحمامة  ــتخرجة أعظم من األصــــــ و�عض الفروع المســــــ

ب�ة، ترعب في صوتها ترعی�ًا، وذلك قوة صوتها) أعظم من الورشان الذي هو  لراعا
أبوه، ومن الحمامة التي هي أمه، ولم نجده أخذ من عمر الورشـــــــان شـــــــیئًا، وخرج  
ــهیل   ــح�ج ال�غل من نهیق الحمار وصـــ ــواتهما، �ما خرج شـــ ــوته من تقدیر أصـــ صـــ

رج مثقًال ســـیئ الهدا�ة، ، وخالفرس، وخرج الراعبي ُمســـروًال ولم �كن ذلك في أبو�ه

 
شـو�ت الشـطي، مط�عة    أ�حاث عن العلوم الطب�ع�ة في الحضـارة العر��ة اإلسـالم�ة: أحمد مجموعة  ) ١(

 .٧١، ٧٠ص، م ١٩٦٤جامعة دمشق،  
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وللورشـان هدا�ة، و�ن �ان دون الحمام، وجاء أعظم جثة من أبو�ه، ومقدار النفس  
 .)١(من ابتداء هدیله إلى منقطعه، أضعاف مقدار هدیل أبو�ه»

و�تحدَّث في موضــــــــــــع آخر عن خضــــــــــــوع النتاج المر�ب للطب�عة، ف�قول:  
من التزاو�ج، إلى تقـدیر الرأي   خرج«ولو �ـان أمر النتـاج ومـا �حـدث �ـالتراكیـب و�

ومــا هو أقرب إلى الظن، لكــانــت األظالف تجري مجرى الحوافر واألخفــاف، أال  
ترى أن قرا�ـــة الضـــــــــــــــــأن من المـــاعز، �قرا�ـــة الُ�خـــت من العراب، والخیـــل من  

 الحمیر!!.
وسبیل نتائج الظلف على خالف ذلك، ألن التَّ�س ــــــــ على شدة ُغلمته ــــــــ ال  

القلـیل اـلذي ال ـیذ�ر، وـ�ذـلك ـما �حـدث بینهـما من الوـلد ـ�ذـلك،  ـ��عرض النعجـة إال
إمَّا أالَّ یتم خلُقه، و�مَّا أال �ع�ش، و�ذلك الك�ش والعنز فضًال عن أن �كون بینهما  
نتــاج ألنــه قــد �ضــــــــــــــرب الجنس في الجنس الــذي ال ُیْلقحــه، وال �كون اللقــاح �عــد 

 ضراب.
و�ـذـلك الك�ش للعنز، وأـقل من  ل،  وطـلب الت�س للنعجـة قلـیل، وأـقل من القلـی

 .)٢(ذلك أن تتالقح وال ی�قى ذلك الولد البتة»
و�تحـدَّث الجـاحظ عن النـتاج المر�ـب في الطیور، ف�قول: «وأـنا رأـیت طـائرًا  
له صــــــــوت غیر حســــــــن، فقال لي صــــــــاحب الطیور: إنه من نتاج ما بین الُقمري 

 .)٣(والفاختة»
 ام التكافل بین الحیوانات، إذ ظو�ان للجاحظ الســبق في قضــ�ة أخرى هي ن

هـــــــــــ) أ�ًا  ١٢٤٨م / ١٨٣٢ُعدَّ العالم الفیلسوف األلماني الكبیر (جوهان جیته: ت 
)، وذلــك لمجرد ع�ــارة  Symbioisلعلم المشــــــــــــــــار�ــة و التكــافــل بین الحیوانــات (

 عارضة وردت في مؤلفه «فاوست» ومضمونها «إن روحین �سكنان صدري».

 
ــالم ـهارون، دار الجـیل، بیروت،  ) ١( ،  ١، جم ١٩٩٦الحیوان: عمرو بن �حر الـجاحظ، تح: عـبد الســــــــــ

 . ١٣٩ـ  ١٣٧ص
 . ١٤٢، ص١) الحیوان: الجاحظ، ج٢(
 . ١٤٤، ص ١ج) الحیوان: الجاحظ، ٣(
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حظ ثـبت لي أنَّ الجـاحظ هو المؤســــــــــــــس ن للجـاالحیواو�ـعد �حثي في �ـتاب  
الحق�قي لعلم التكافل بین الحیوانات، إذ خطَّ في موســـــــــــوعته هذه ع�ارات وتحالیل  

 كثیرة تثبت ما نقول، وسأختار نماذج من ذلك ُتثبت الحق�قة.
�قول الجـاحظ: «وزعمـت العرب أنَّ الضـــــــــــــــب ُ�عـد العقرب في جحره، فـإذا 

أصــــل عجب الذنب من تحت وضــــم  صــــقها �ها فألســــمع صــــوت الحرش اســــتشــــعر 
 .)١(علیها، فإذا أدخل الحارش یده ل�ق�ض على أصل ذن�ه لسعته العقرب»

ــب   ــذئـ ــه الـ ــدمـ ــذي �قـ ــاحظ عن الُود والعون الـ ــدث الجـ ــال آخر یتحـ وفي مثـ
للضـــــــــــ�اع، ف�قول عن ذلك: «إنَّ الضـــــــــــ�ع إذا هلكت قام �شـــــــــــأن جرائها الذئب»، 

لتسـافد قد �ظن الذئب أن أوالد الضـ�ع  اع من اب والضـ�و�قول: «لكثرة ما بین الذئا
 .)٢(أوالده»

ومن صـــــور المودة بین الحیوان أ�ضـــــًا، ما ذ�ره الجاحظ من أنَّ العصـــــفور  
ة الحر، وصـــــفوا   ة الحر إلى جحر الضـــــب، �قول: «و�ذا وصـــــفوا شـــــدَّ یلجأ في شـــــدَّ

ى ك�ف یوفي الحر�اء على العود والجذل (أصــل الشــجرة) و��ف تلجأ العصــافیر إل
 .)٣(جحر الضب من شدة الحر»

أخرى هي مشـــاعر الحیوانات إذ تا�ع ح�اة    و�ان للجاحظ الســـبق في قضـــ�ة
الحیوان �ــالمالحظــة والمحــاكمــة والمقــارنــة الجــاحظ، و�یَّن ح�ــاة الحیوانــات وطر�قــة  
ــفها وراقبها وســـــــــجل �ل ما یتعلق بها وما �أتي   ــها وغذائها وتكاثرها، فوصـــــــ ع�شـــــــ

 عنها.
عنها: الضـــــــب، والخنفســـــــاء، والســـــــمك،  وانات التي تحدث و�ان أكثر الحی 
ــد  ، والفیل، والح�ة، و�ثیرًا ما �ان �حاول أن �جعل الحیوان �عبر عن أفكاره، واألســ

ــو قل�ه، بل توصــــــــــــل   ف�جعله یتكلم و�بدي رأ�ه، وأح�انًا �غدر، أو �كذب، أو �قســــــــــ
ات  الجاحظ أ�ضــــــًا إلى وصــــــف الحیوان �صــــــفات الكرم، إلى غیر ذلك من الصــــــف

 
 .٥٩،٥٨، ص٦الحیوان: الجاحظ، ج )١(
 .٣٩٨، ص٦لجاحظ، جالحیوان: ا )٢(
 .٢٣٢،٢٣١، ص٥جالحیوان: الجاحظ،  )٣(
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 النفس�ة.
الفرنســـي الشـــهیر (الفونتین) في والغر�ب أنَّ األســـلوب نفســـه اتَّ�عه الشـــاعر  

القرن الســـــا�ع عشـــــر المیالدي / الحادي عشـــــر الهجري، فكان ألســـــلو�ه هذا ق�مة  
 أدب�ة �بیرة في عصر مادتي األدب والتر��ة.

عن  وعـندمـا تحـدَّث الفونتین اـلذي أتى �عـد الجـاحظ ـ�أكثر من ثمـانـ�ة قرون  
تكذب أو تصــدق، صــار العالم یتفنن    الحیوانات، وأن لها رأ�ًا وأنها أح�انًا تغدر أو

ــ استقاها الفونتین من إنتاج الجاحظ الذي  ــ للحق�قة ــــ بهذه األفكار الجدیدة، والتي ــــ
یوجــــد معظمــــه في بالد الغرب إن لم �كن �ــــل إنتــــاجــــه العلمي واألدبي، وتعتز  

 .)١(مكت�ات أورو�ا �االحتفاظ �ه
عرض حـدیـثه عن  ف�خبرـنا الجـاحظ عن نطق اـلدجـاجـة، و�قول في ذـلك في م

 الدجاج: «و�وصف �الدعاء والمنطق، قال لبید بن ر��عة:
دهم منِطُق الدجاج عن القصـ  .)٢( ـد وَضرُب الناقوِس فاجتن�ا»      وصَّ

و�قول عن التكبُّر عـند الحیواـنات: «وممـا یوصــــــــــــــف ـ�الكبر الثور في حـال  
.. ومما یوصـــــــــف �الِكبر الجمل .حال مشـــــــــیته الخیالء في الر�اض تشـــــــــرقه، وفي 

 .)٣(الفحل»

و�تكلَّم عن صــــفة قســــاوة القلب عند الحمام الطائر، ف�قول: «الحمام الطائر  
لئ�م قاســــــي القلب، و�ن برَّ بزعمكم ولَد غیره، وصــــــنع �ه �ما صــــــنع �فرخه، وذلك 

 ا إالَّ في الفرط».أنهما �حضنان �لَّ ب�ض و�زقان �ل فرخ، وما ذاك منهم
ه یرى  ثم ینبئنــ ا لؤمــه فمن طر�ق الغیرة، فــإنــَّ ا عن لؤم الحمــام، قــائًال: «فــأمــَّ

  �عینه الذَّكر الذي هو أضعف منه، وهو �طُرُد أنثاه و�كسح بذن�ه حولها، و�تطوس
لـها، و�ســــــــــــــتمیلـها، وهو یرى ذـلك �عیـنه، ثم لم نر قط َذكرًا واثـََب ذ�رًا عند    (یتز�ن)

 
 .٨١-٧٧إسهام علماء العرب والمسلمین في علم الحیوان: الدفاع، ص)  ١(
 .٣٥٧، ص٤الحیوان: الجاحظ، ج )٢(
 .٦٩، ص٦الحیوان: الجاحظ، ج)  ٣(
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 مثل ذلك».
و�قول: «و�ـاب آخر من لؤمـه: القســــــــــــــوة، وهي أألم اللُّؤم، وذلـك أنَّ الـذ�ر  
ر�ما �ان في البیت طائر َذكر قد اشــتدَّ ضــعفه فینقر رأســه واآلخر مســتخٍذ له، قد 

سـتسـالم ألمره، فال هو یرحمه لضـعفه وعجزه  أمكنه من رأسـه خاضـعًا له، شـدید اال
�س عنـده ِوتر، ثم ینقر ـ�افوخـه عنـه، وال هو یرحمـه لخضــــــــــــــوعـه، وال هو �مـل، ول

حتى �خرج دماغه ف�موت حتى ینقب عنه، ثم ال یزال ینقر ذلك المكان �عد النقب  
 .)١(بین ید�ه»

  وللجاحظ ســــــبق في الحدیث عن هجرة الحیوانات، فهو أول من درس هجرة
الحیوانات في مواسـم معینة من السـنة من مكان آلخر، وسـبق بذلك العالم الروسـي 

م) �أكثر من ألف عام، وســــبق  ١٩٣٦  /  هــــــــــــــــــ١٣٥٥إ�فان �افلوف (ت المعروف  
  ٩٠٠م) �ما �قارب  ١٨٢٩ /  هـــــــــــــــــــ١٢٤٥كذلك العالم الفرنســــي (جان المارك ت 

 .)٢(سنة
فقد تحدَّث الجاحظ من ضــمن ما تحدث عن هجرة الســمك والطیور، و�قول  

السـنة    في ذلك: «وهذا �حر ال�صـرة واألبلة �أتیهم ثالثة أشـهر معلومة معروفة من
�سـمك األسـبور، ف�عرفون وقت مجیئه و�نتظرونه، و�عرفون وقت انقطاعه ومجيء 

من ذـلك ال�حر في ذـلك   غیره، فال �مكـث بهم الحـال إال قلیًال حتى ُ�قـبل الســــــــــــــمـك
األوان، فال یزالون في صـــــید ثالثة أشـــــهر معلومة من الســـــنة، وذلك في �ل ســـــنة  

ــبور فهو �قط.مرتین لكل جنس لك معروف ع إلیهم من بالد الزنج، وذ .. فأمَّا األســـ
ــبور في الوقت الذي �قطع إلى دجلة ال�صــــرة ال یوجد في  عند ال�حر�ین، وأن األســ

 .)٣(یوجد في الزنج ال یوجد في دجلة»  الزنج، وفي الوقت الذي
ثم یتحــدَّث عن هجرة الطیور ف�قول: «ثم القواطع من الطیر قــد تــأتینــا إلى 

ــ�اق ما قبل هذا الحدیث) في ذلك اإل�َّان  العراق منهم (من بالد الزن ج حســـــــــب ســـــــ

 
 .٢٥٥ـ  ٢٥٣، ص٣الحیوان: الجاحظ، ج )١(
 .٤٩٢، ص٣، جل ونزار أ�اظة، دار المنبر موسوعة األوائل والمبدعین: شوقي أبو خلی  )٢(
 .١٠١، ص٤الحیوان: الجاحظ، ج)  ٣(
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 .)١(جماعات �ثیرة، تقطع إلینا ثم تعود في وقتها»
صـــــــره تحكي هجرة الظ�اء من  و�تحدَّث في موضـــــــع آخر عن قصـــــــة في ع

 .)٢(الصحراء إلى أماكن عمران الناس
كمـا تـناول الجـاحظ ـ�ال�حـث قضـــــــــــــــ�ة البیـئة والحیوان؛ فعـندمـا نشــــــــــــــر العـالم  

جان المارك) في القرن الثاني عشـــر الهجري / الثامن عشـــر المیالدي، الفرنســـي (
 / هـــــــ  ١٢٠٨ؤوًال عن المتحف القومي للتار�خ الطب�عي ب�ار�س عام  الذي �ان مس

م، نظر�ـاتـه حول تـأثیر البیئـة في الحیوانـات من حیـث تطورهـا بوجـه عـام،  ١٧٩٣
ــوا �العادة علماء  طبَّل علماء أورو�ة له طر�ًا لهذا اإلبداع واالبتكار الع ظ�م، ونســــــــــ

 العرب الذین تكلموا على البیئة وأثرها في الحیوان قبل المارك �مئات السنین.
ثنا�ا موســــــوعة الجاحظ عن الحیوان، اكتشــــــفت أنَّ  وأثناء �حثي وتنقیبي في 

ــبق الجم�ع في الحدیث عن هذه الظاهرة، إذ ضـــــــــــمَّن موســـــــــــوعته   الجاحظ قد ســـــــــ
 لبیئة في الحیوان واإلنسان أ�ضًا.أحادیث مهمة عن أثر وتأثیر ا

ومما قال الجاحظ في ذلك عن اإلنســـــــــان: «ال ننكر أن �فســـــــــد الهواء في  
ــد م ــد تر�تهم، ف�عمل ذلك في ط�اعهم على  ناح�ٍة من النواحي ف�فســـــــــــ اؤهم وتفســـــــــــ

األ�ام، �ما عمل ذلك في ط�اع الزنج، وط�اع الصـــــــقال�ة (جنس �ســـــــكن بین بالد 
ــطنطین�ة)،   ــیو�ین) ُبني  البلغار والقســـــ وط�اع بالد �أجوج ومأجوج (جنس من اآلســـــ

ــكندر، وقد رأینا العرب و�انوا أعرا�ًا حتى   ــین الذي بناه االســـــ ــد الصـــــ من أجلهم ســـــ
 نزلوا خراسان ��ف انسلخوا عن جم�ع تلك المعاني».

وفي حدیثه عن أثر البیئة في الحیوان نذ�ر: «وترى ط�اع بالد الترك ��ف  
ــ�ع و�ه�مة على ط�ائعهم، وترى جراد تط�ع اإلبل والدواب وج ــیتهم من ســـ م�ع ماشـــ

ل في رأس األشمط شمطاء، وفي لون الجمال�قول والر�احین ودیدانها خضرًا وتراها  
حمراء، فإن نصــــــل خضــــــا�ه    األورق، فإذا �انت في رأس الخضــــــیب �الحمرة تراها

 صار فیها ُشْكلُه من بین ب�ٍض وُحمر».

 
 .١٠٢، ص٤الحیوان: الجاحظ، ج )١(
 .٤٢٤، ص٤الحیوان: الجاحظ، ج )٢(
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نجد) وما «وقد نرى حرَّه بني ســــــــــــل�م (في   ثم �ضــــــــــــرب مثاًال واقع�ًا ف�قول:
 .)١(اشتملت عل�ه من إنسان وس�ع و�ه�مة وطائر وحشرة فتراها �لها سوداء»

موضــــــــع آخر حرَّة بني ســــــــل�م قائًال: «فإنَّ من ط�ائع تلك   و�عود فیذ�ر في
د �ل شيء �كون فیها، من إنسان أو فرس أو حمار أو شاة أو �عیر   الحرَّة أن ُتسوِّ

أو ح�ـة، ولم نســــــــــــــمع ببلـدة أقوى في هـذا المعنى من بالد الترك، فـإنهـا   أو طـائر
ر إبلهم وخیلهم وجم�ع ما �ع�ش فیها على صورة الترك»  .)٢(ُتصوِّ

ووقفت على علماء من حضــارتنا تناولوا هذه القضــ�ة �ال�حث �عد الجاحظ،  
م) الذي �عد ١٠٣٠هــــــــــــــــ /   ٤٢١ومنهم: مســكو�ه أحمد بن محمد بن �عقوب (ت 

ــات من حیـــث التطور  من   ــة على جم�ع المخلوقـ ــأثیر البیئـ ــل من تكلَّم على تـ أوائـ
ندرس ونفســــــر تصــــــرف مخلوق اإلدراكي والعقلي، وأشــــــار لحاجتنا عندما نر�د أن 

ــتخرج   ــتط�ع أن نســـــ ــكل نســـــ إلى معرفة البیئة التي �ع�ش و�ترعرع فیها، و�هذا الشـــــ
 معظم الحیث�ات من البیئة التي �ع�ش فیها.

ــ�مه  مارك بهذه الولم یتأثر ال ــ�ة �مســـــــــكو�ه فقط، بل إنَّه اتَّ�ع في تقســـــــ قضـــــــ
ــجرة الحیوان ــح�ح في الشـــــ ــعه الصـــــ ــع �ل حیوان في وضـــــ �ة، اتَّ�ع  للحیوانات بوضـــــ

 .)٣(المسار نفسه الذي سار عل�ه مسكو�ه
م) الذي تحدَّث عن  ١٢٨٣هــــــ /   ٦٨٢ومنهم القزو�ني ز�ر�ا بن محمد (ت 

ــوع ذاته، فتطرَّق إلى تأثیر ا لبیئة في الحیوان في �تا�ه (آثار البالد وأخ�ار  الموضــ
ا الحیوان ـفإن الفـیل ي جزائر ال�حـار  ال یتوـلد إال ف العـ�اد)، ومن قوـله في هـذا: «أمـَّ

الجنو��ــة، وعمرهــا �ــأرض الهنــد أطول من عمرهــا �غیر أرض الهنــد، وأن�ــابهــا ال  
والجاموس ال  تعظم مثل ما تعظم �أرضــــــها، والزرافة ال تتولد إال �أرض الح�شــــــة، 

ــمور  ــنجاب والســـ یتولد إال �البالد الحارة قرب الم�اه، وال �ع�ش �البالد الحارة، والســـ

 
 .٧١،٧٠، ص٤الحیوان: الجاحظ، ج )١(
 .٣٧٠، ص٥الحیوان: الجاحظ، ج )٢(
الدفاع، مؤســــســــة الرســــالة، بیروت،  إســــهام علماء العرب والمســــلمین في علم الحیوان: محمد عبد هللا   )٣(

 .١٤٨،١٤٩، صم ١٩٨٦،  ١ط 
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ون إال في البالد الشرق�ة الشمال�ة، والصقر وال�ازي والعقاب وغزال المسك ال یتولد 
شــــــــــــــطوط  تفرخ إال في  المــــاء ال  وال�طوط وطیور  الفلوات،  تفرخــــان إلى في  ال 

 .)١(األنهار»
 بین الحضارة العر��ة اإلسالم�ة وعلماء الغرب!:اللوغار�تم  إبداع  را�عًا _

ر �قابل الحد األســـــــــ�س في األصـــــــــل حد في متوال�ة حســـــــــاب�ة تبدأ �الصـــــــــف
 المطلوب في متوال�ة هندس�ة تبدأ �الواحد.

وفي االصــــــــــــــطالح: هو األس اـلدال على المـقدار اـلذي �جـب أن نرفع إلـ�ه  
 األساس حتى نحصل على العدد المطلوب. عددًا معینًا أكثر من واحد نسم�ه

ونحن ُنجدول األساس�ات (نضعها في جداول) لنستخدمها في تسهیل العمل 
المتضـــــــمنة أعدادًا �بیرة �أن نجعل الجمع والطرح في هذه المســـــــائل    في المســـــــائل

 .)٢(�قومان مقام الضرب والقسمة، وهذا ما �سمى �اللوغارتمات 
لى العالم  في صـــــنع جداول اللوغار�تمات إ والعالم إلى الیوم ینســـــب الفضـــــل

)، ثم إلى معـــاصــــــــــــــر�ـــه: (بر�غز) و(بورغي)  ١٠٢٦  /  م١٦١٧(جون نـــابییر ت  
 و(غونتر) الذین أدخلوا على جداول نابییر عددًا من التعدیالت.

نــــــابیر    یــــــد  تم على  االختراع  هــــــذا  أن  على  الغرب  علمــــــاء  أقوال  وتــــــدل 
 .)٣(بین لیلة وضحاهاومعاصر�ه 

نجد بین العلماء من �ســــــــــــــلم تســــــــــــــل�مًا �امًال بهذا اإلبداع  ر�ب أن ومن الغ 
 .)٤(لنابییر

ومن العجیــب أن نقرأ في أقوال علمــاء الغرب مــا �شــــــــــــــیر إلى عــدم وجود  

 
 .١٨٥إسهام علماء العرب والمسلمین في علم الحیوان: الدفاع، ص )١(
 .١٣٩،١٣٨، م ١٩٧٧تار�خ العلوم عند العرب: عمر فروخ، بیروت،   )٢(
 .١٣٩،١٣٨تار�خ العلوم عند العرب: مرح�ا،  )٣(
،  م ١٩٩١،  ١ور�س ـشر�ل، بیروت، دار الكتب العلم�ة، ط موـسوعة علماء الر�اـض�ات: م مثل مؤلف  )٤(

 .٣٠٠ص
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65 
 

ــاع و�دأ  ــبل إلى اختراع اللوغار�تمات الذي شــ برأیهم    -�حوث أومؤلفات مهدت الســ
 ر و�ر�غز و�ورغي وغونتر.م�اشرة على ید نابیی -

اللورد مولتون: «إن اختراع اللوغـار�تمـات لم �مهـد ـله، و�ن فكرة    �قولفمثالً  
ــا�قـة لعلمـاء  الرـ�اضــــــــــــــي ـنابییر في هـذا ال�حـث جـدـیدة، لم ترتكز على �حوث ســــــــــــ

 الر�اض�ات، وقد أتى هذا الر�اضي بها دون االستعانة �مجهودات غیره».
ــمیث في �تا�ه تار�خ ال ــو�قول ســـــ ــ�ات: «و�انت غا�ة نابییر تســـــ هیل  ر�اضـــــ

 ى الجیوب، ومن المحتمل أن المعادلة:عمل�ات الضرب التي تحتوي عل
جـتا    واحـد على اثنین _  جـتا (س+ ص)  واحـد على اثنین جـا ص =  جـا س

 ص) +(س
 .)١(هي التي أوحت اختراع اللوغار�تمات»

القانون التالي في و�ذا علمنا مبدئ�ًا أن ابن یونس هو أول من توصــــــــل إلى 
 المثلثات:

جـتا    واحـد على اثنین _  جـتا (س+ ص)  واحـد على اثنین = جـا ص   جـا س
 ص) -(س

فســـــــنجد تعل�قًا من العالمة ســـــــوتر على هذا القانون �قول ف�ه: «و�ان لهذا 
القانون أهم�ة �برى قبل �شف اللوغار�تمات عند علماء الفلك في تحو�ل العمل�ات 

ــرب) ــاب ال  المعقدة (لضـــــ ــتین�ة في حســـــ ــور الســـــ مثلثات إلى العوامل المقدرة �الكســـــ
 .)٢(عمل�ات (جمع)»

ــلمین لیؤ�دوا حقائق أخرى حاســـــمة   ثم جاء غیر ابن یونس من علماء المســـ
 عن اللوغار�تمات، وهذا ما سنفصل ف�ه �عد قلیل.

من علمـاء الحضـــــــــــــــارة العر��ـة    ل�س عـالم واحـد والغر�ـب المســــــــــــــتهجن أنـه  

 
 .٦٥تراث العرب العلمي في الر�اض�ات والفلك: طوقان، ص)  ١(
 .٣٠٥، ص١دائرة المعارف اإلسالم�ة: ج)  ٢(
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ار�تم، ثم سـار المسـلمین وضـعوا ُأسـس اللوغالعرب  ر�ق من علماء  ، بل فاإلسـالم�ة
هـا العلمـاء، وذـلك قـبل ـنابییر وأصــــــــــــــحـاـ�ه �قرون طو�ـلة وطو�ـلة جـدًا، �عـد ذـلك علی
ــتطع ــح عن  أأن    ت وقد اســـــــ ــكل واضـــــــ ــد أر�عة من هؤالء العلماء، تكلموا �شـــــــ رصـــــــ

 اللوغار�تمات، وهم الخوارزمي، وسنان، وابن یونس، وابن حمزة.
 ):م٨٥٠ / هـ ٢٣٥(ت الخوارزمي ـ  ١ 

: «في بـدا�ـة األمر ابتكر الخوارزمي علم  ي عبـد هللا دفـاعیـذ�ر الـد�تور عل
حســــــــــــاب اللوغار�تمات وعمل لها جداول تعرف �اســــــــــــمه محوًال عند الغر�یین إلى 

 .)١(اللوغار�تمات»
 م):٩٤٢ /هـ  ٣٣١ ت ( ـ سنان بن ثابت ٢

أجمع المختصـــــــــــون والمؤرخون أن ســـــــــــنانًا شـــــــــــرح في �تا�ه «كتاب الجمع 
جراء األعمال الحساب�ة �الضرب والقسمة �مكن بواسطتها إ  �ق» الطر�قة التيوالتفر 

ــاطة الجمع والطرح، وهذا تمهید لفكرة تســــــــهیل عملیتي الضــــــــرب والقســــــــمة،  بوســــــ
واســتعمال عملیتي الجمع والطرح بدًال منهما، وهي الفكرة التي قامت علیها �حوث 

ــول الموجودة في هذا  ــنان األصــــــ ــرح ســــــ خر الكتاب في �تاب آاللوغار�تمات، وشــــــ
 .)٢(ح الجمع والتفر�ق»اسمه «كتاب شر 

 ):م١٠٠٨ /هـ  ٣٩٩( ت  ـ ابن یونس ٣
ــل إلى إ�جاد قانون له ق�مة �برى عند   ــتطاع أن یتوصـــــــــــ وهو أول من اســـــــــــ
ــرب إلى  ــطته تحو�ل عمل�ة الضـ ــ�ات والفلك، �مكن من خالله و�واسـ علماء الر�اضـ

ــاـئل الطو�جمع وـ�القـ�اس، وفي هـذا تســــــــــــــهـیل لحلول   ـلة المعـقدة، �ثیر من المســــــــــــ
 أسس هذا القانون للوغار�تمات، والقانون هو:و�التالي 

 
 .٦٢، صنوا�غ علماء العرب والمسلمین في الر�اض�ات: علي عبد هللا الدفاع، دار االعتصام   )١(
ع�قرـ�ة  . ١٥٠،٤٩١،  ٦٦، ٦٥في الر�ـاضــــــــــــــ�ـات والفلـك: طوقـان، صتراث العرب العلمي    )٢(

.  ٨١،  ٨٠، صم ١٩٨٠،  ٤لعرب في العلم والفلســــــــفة: عمر فروخ، المكت�ة العصــــــــر�ة، بیروت، ط ا 
ــوعة األوائل والمبدعین: أ�اظة، أبو ١٤٠-١٣٨تار�خ العلوم عند العرب: مرح�ا، ص . موســـ

 .٥٤٨، ص٣خلیل، ج
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جتـــا    واحـــد على اثنین  جتـــا (س+ ص) +واحـــد على اثنین  جتـــا ص =    جتـــا س
 .)١(ص) -(س
ــر للهجرة  (  ابن حمزة المغر�ي  - ٤ ــر  /من علماء القرن العاشـــ ــادس عشـــ الســـ

 ):للمیالد
�ع مقـاالت وخـاتمـة،  «تحفـة األعـداد» على مقـدمـة وأر �حتوي �تـا�ـه النف�س  

مة في تعر�ف الحســـاب وأصـــول الترق�م والتعداد، واســـتعمل فیها أرقامًا ت�حث المقد 
على أشــــكال مخالفة لألشــــكال التي �انت منتشــــرة في عصــــره، وقد ســــماها األرقام  

 الغ�ار�ة.
ب وتحتوي المقالة األولى على األعداد الصـــــــــح�حة من جمع وطرح وضـــــــــر 

ــمة، وت�حث المقالة الثان ــور والجذور، وفي مخوقســـ ــور، وفي �ة في الكســـ ارج الكســـ
جمعها وطرحها وضــر�ها وقســمتها، واســتخراج الجذر التر��عي لألعداد الصــح�حة،  
و��ف�ة إجراء األعمال األر�عة لألعمال الصـــم، واســـتخراج جذور األعداد المرفوعة 

 إلى القوة الثالثة والرا�عة.
ة  الطرق المختلفة الســــــــــــــتخراج ق�م  الثالثة فتناول فیها ال�حث فيأما المقالة 

المجهول، وذلك �اســـــــــتعمال التناســـــــــب وطر�قة الخطأین، وطر�قة الجبر والمقابلة،  
وأما المقالة الرا�عة فت�حث في مســــاحات األشــــكال واألجســــام، �األشــــكال الر�اع�ة  

 والمنحن�ة و�عض أنواع الجسوم.
ــاـئل التي وفي الخـاتمـة: أتى   �مكن حلـها  المؤلف على عـدد �بیر من المســــــــــــ

 .�طرق مختلفة لم ُ�سبق إلیها
ــ�ة   وثبت لدى العلماء أن �حوث ابن حمزة في المتوال�ات العدد�ة والهندســـــــــ

ــاس اـلذي ُبني علـ�ه اختراع اللوغـار�تمـات، �قول ابن حمزة: «إن أس  كـاـنت األســــــــــــ
الصــــــح�ح، �ســــــاوي مجموع    أســــــاس أي حد من حدود متوال�ة هندســــــة تبدأ �الواحد 

 
ر�ــاضــــــــــــــ�ــات . تراث العرب العلمي في ال١٤٠،١٣٩ح�ــا، صتــار�خ العلوم عنــد العرب: مر   )١(

. ع�قر�ـــة ٣٠٥،  ٣٠٤، ص١. دائرة المعـــارف اإلســــــــــــــالم�ـــة: ج٢٤٨طوقـــان، صوالفلـــك:  
 .٨١، ٨٠العرب: فروخ، ص
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 ر ناقصًا واحد».الذین حاصل ضر�هما �ساوي الحد المذ�و  أسس أساس الحدین
ــول اللوغار�تمات   ــعًا ألصـــــــــ ــین واضـــــــــ و�التالي ُعد ابن حمزة عند المختصـــــــــ

 والممهد الصح�ح الختراعها.
الحــــدیــــث عن أحق�ــــة   المســــــــــــــلمین في اختراع  العرب  و�لخص عمر فروخ 

التي   -ب�ة  «إن أول معادلة وضـــعت لتســـهیل العمل�ات الحســـا اللوغار�تمات �قوله:
ســعید عبد الرحمن بن أحمد بن    وضــعها أبو  -تســهل الیوم بواســطة اللوغار�تمات  

م، قبل جون  ١٠٠٨ /هــــــ  ٣٩٩یونس المصري المشهور �ابن یونس والمتوفى سنة  
ــن ــ�ع سـ ــتة قرون وسـ ــب إل�ه الغر�یون اختراع اللوغار�تمات �سـ وات، نابییر الذي ینسـ

�بیر  لقرن العاشر الهجري �ان ذا فضل  بوضوح أن ابن حمزة المغر�ي في ا  و�بدو
على نشــــــوء اللوغار�تمات، على أن أول من خطرت له هذه الفكرة من العرب �ان  

 .)١(سنان الحاسب، قبل نابییر بثمان�ة قرون ونصف»
 خامسًا _ قوانین الحر�ة هل هي لنیوتن أم لعلماء حضارتنا؟:

ــام  فیز�ائ�ة قوانینهي ثالثة   نیوتن للحر�ةقوانین   ــكل علم حر�ة األجســـ ،  تشـــ
ــم �حر�ته ــتخدم هذه القوانین    ،وتر�ط هذه القوانین القوى المؤثرة على الجســــ وقد اســــ

 .في تفسیر العدید من األنظمة والظواهر الفیز�ائ�ة
 أول من تكلَّم عن هذه القوانین؟   هل �ان نیوتن �الفعلولنا أن نشك ونسأل:  

�الرجوع إلى علماء الحضـارة العر��ة اإلسـالم�ة في الفیز�اء نجد أنفسـنا أمام  
ل نیوتن �قرون طو�لة، وســــــأكتفي هنا  عدد من العلماء تكلموا عن هذه القوانین وقب

 �الحدیث عن اثنین منهما لضیق المساحة هنا. 
الحســـین بن عبد هللا بن الحســـن بن علي  هیر ابن ســـینا (وأولهم الطبیب الشـــ
 .)٢()م١٠٣٧ /هـ  ٤٢٨توفي عام  ،بن سینا البلخي ال�خاري 

 
 .٨١، ٨٠ع�قر�ة العرب: فروخ، ص )١(
ــی�عة، ص  ) ٢(  ــینا: عیون األن�اء في ط�قات األط�اء: ابن أبي أصـ ـ   ٤٣٧انظر في ترجمة ابن سـ

ا.  ٤٥٩ الـمـلـطـي،  غـر�ـغـور�ـوس  ــدول:  الـــــ مـخـتصـــــــــــــــر  ــار�ـخ  الـعـبـري، تـــــ ــابـن  �ـــــ لـمـعـروف 
.  ١٦٢ـ    ١٥٧، ص٢. وف�ات األع�ان: ابن خلكان،، ج٥٥،٧٧،١٧٦،١٨٧،١٨٩،٢٤٠ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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ــرها، فعرض في إذ   ــینا في عدد من �ت�ه عن الحر�ة وعناصــــــــ تكلم ابن ســــــــ
كتا�ه «الشــــــفاء» في المقالة الثان�ة من الفصــــــل األول أمور ســــــتة تتعلق �الحر�ة،  

، والمحرك، ومــا ف�ــه، ومــا منــه، ومــا إل�ــه، والزمــان، تحركالم  :و�وردهــا على أنهــا
فالمتحرك أي الجســـــــم الذي یتخذ حال الحر�ة، ثم المحرك أي الدافع إلى الحر�ة، 

، أما العنصـر�ن الرا�ع والخامس «ما  یلي ذلك ما ف�ه الجسـم أي مكانه أو موضـعه
األخیر الزمان،   منه» و«ما إل�ه» ف�قصد بهما االبتداء واالنتهاء، و�قصد �العنصر

أي الفترة الزمن�ة التي تتم فیها الحر�ة �قطع مســـــــــافة االنتقال، وقســـــــــمة المســـــــــافة 
 طوعة على الزمان �عطي متوسط سرعة الحر�ة.المق

ى إبداع ابن ســینا لما ُ�ســمى «القانون األول وهذا التمهید غایته أن نصــل إل
ون، أو في حالة حر�ة للحر�ة»، و�قول هذا القانون �أن الجســم ی�قى في حالة ســك

ــتق�م، ما لم تجبره قوى خارج�ة على تغییر هذه الحالة، أو   منتظمة على خط مســــــــــ
رة أخرى فإن للجسـم خاصـ�ة «المدافعة» عن �قائه على حالة من السـكون، أو  �ع�ا

ن حر�ة منتظمة على اسـتقامة، وهذه المدافعة هي الخاصـ�ة التي نشـیر إلیها في م
 الذاتي أو �العطالة.كتبنا المعاصرة �القصور 

ونســــوق �عد هذا الشــــرح للقانون األول للحر�ة قول ابن ســــینا ف�ه بلفظه في 
كتا�ه اإلشـــارات والتنبیهات في الفصـــل الســـادس، �قول: «إنك لتعلم أن الجســـم إذا 

ــع  خل ى وط�اعه، ولم �عرض له من الخارج تأثیر غر�ب، لم �كن له بد من موضــــــ
 مبدأ است�جاب ذلك». معین وشكل معین، فإذن في ط�اعه

وفي هذا النص یبدو بوضــوح أن ابن ســینا �قول: إن الجســم إذا لم یتعرض  
لتــأثیر خــارجي وُترك لط�عــه، فــإن ف�ــه خــاصــــــــــــــ�ــة تــدعو للمحــافظــة على حــالتــه  

 فع عن �قائه على ما هو عل�ه.الطب�ع�ة، وتدا

 
ــ   ٣٩١، ص١٢الوافي �الوف�ات: الصــــفدي، ج عرب في تقدم علوم الطب: . دور ال٤١٢ــــــــــــــــ

العرب   . أعالم٧٣،٧٤م،  ١٩٩٨،  ١أمجـــد الهنـــدي، دار ســــــــــــــعـــاد الصــــــــــــــ�ـــاح، بیروت، ط
  ١٣٨م،  ١٩٨٣، ١الدفاع، مؤسـسـة الرسـالة، بیروت، ط  والمسـلمین في الطب: علي عبد هللا

ــ  م،  ١٩٨٦. تار�خ وتشـــــــر�ع وآداب الصـــــــیدلة: محمد زهیر ال�ا�ا، جامعة دمشـــــــق،١٤٤ـــــــــــــــــــ
 .١٥٢،١٥٣ص



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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و�قول ابن ســــــــــینا في موضــــــــــع آخر من المقالة الرا�عة في �تا�ه الشــــــــــفاء: 
ن  �سـت المعاوقة للجسـم �ما هو جسـم، بل �معنى ف�ه �طلب ال�قاء على حاله م «ول

 المكان أو الوضع، وهذا هو المبدأ الذي نحن في ب�انه».
�عة مدافعة الجســـــــــم عن  وتأكیدًا على الشـــــــــرح یذ�ر ابن ســـــــــینا شـــــــــرحًا لطب

استمرار حاله، حیث �قول �عد استعراضه لآلراء المطروحة في سبب حر�ة الجسم 
ذوف (المتحرك):« ولكنـنا إذا حققـنا القول وجـدـنا أصــــــــــــــح المـذاهـب مـذهـب من  المـق

ن المحرك، والمیـل هو مـا �حس �ـالحس إذا مـا  یرى أن المتحرك �ســــــــــــــتفیـد میًال م
 �القسر، أو القسري �القسر». حوول الطب�عي أن �سكن الطب�عي

ــتمرار في حر�ته، �حیث أنه   ــم �كون له حال تحر�ه میل لالســـ أي أن الجســـ
حوول إ�قــافــه أحس الموقف �مــدافعــة یبــدیهــا الجســــــــــــــم لإل�قــاء على حــالــه من    إذا
 .)١( لحر�ة سواء �انت هذه الحر�ة طب�ع�ة أو قسر�ةا

ــ    ٥٦٠ادي (ه�ـــة هللا بن علي بن ملكـــا ال�غـــد   والعـــالم الثـــاني هو  /هــــــــــــــــــــــــــ
ــا�ـــإذ  :  )٢(م)١١٦٥ «المعتبر في الحكمـــة» الموجود �مخطوط في   ه:جـــاء في �تـ

) جـاء  ٤٧،٤٨، الورقـتان:١٤، ف٢مج  ،٣٢٢٢أحمـد الـثاـلث (رقم  تر�ـ�ا في مكتـ�ة  

 
�تاب الشــفاء (الطب�ع�ات): الحســین بن ســینا، تح: محمود قاســم، دار الكاتب العر�ي،  انظر  ) ١( 

أعالم الفیز�اء في اإلسالم:  .  ٤٤،  ٤٣  )، ص١٥٠. مجلة الف�صل، العدد (٥ـــــ   ١ة، صالقاهر 
ــالة، بیروت، ط  ــة الرسـ ــسـ ــوقي، مؤسـ . أعالم  ١٩٧ــــــــــــــــــ١٩٥، صم ١٩٨٥،  ٢علي الدفاع، جالل شـ

ابن سـینا: أرثور سـعدی�ف، ترجمة توفیق  .  ١٤٧،١٤٨دفاع، صالعرب والمسـلمین في الطب: ال
سـینا . وهذه النصـوص وغیرها تؤ�د سـبق ابن ٢٠٠ــــــــــــــــ١٥٤، صم ١٩٨٧سـلوم، دار الفارابي،  

إلى القانون األول للحر�ة قبل لیوناردو دافنشــــــــــــــي �أكثر من أر�عة قرون، وقبل جالیلیو (ت 
هــ)  ١١٤٠م /  ١٧٢٧وتن (ت هــ) �أكثر من خمسة قرون، وقبل إسحق نی١٠٥٢م / ١٦٤٢

 �أكثر من ستة قرون.
. إخ�ار ٣٧٦ــــــــــــــــــــــــ   ٣٧٤ابن أبي أصــــــــــی�عة، ص  انظر في ترجمة ابن ملكا: عیون األن�اء:  ) ٢( 

.  ٣٠٢ــــــــــــ٣٠٠، ص٢٧. الوافي �الوف�ات: الصفدي، ج٢٢٦ــــــــــــ   ٢٢٤لماء: القفطي، صالع
ــ    ٢٥٤أعالم الفیز�اء في اإلســـــالم: الدفاع وشـــــوقي، ص عر��ة . أعالم الحضـــــارة ال٢٥٩ـــــــــــــــــ

. تار�خ األدب العر�ي: �ارل برو�لمان، ترجمة ٤٧٠،٤٧١، ص٤اإلســــــــــــالم�ة: حمیدان، ج
 .٧٢، ص٥م، ج١٩٩٣عامة للكتاب، الحل�م نجار وآخرون، الهیئة المصر�ة ال عبد
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ف�ه نصـــوص هامة تختص �حر�ة األجســـام، ومنها ذ�ر القانون األول في الحر�ة 
ي هذا الســـــــــــــ�اق: «فإن الحر�ة إما والســـــــــــــكون، ومن أقوال ابن ملكا التي وردت ف

قســور عن  طب�ع�ة و�ما قســر�ة، والقســر�ة تتقدمها الطب�عة، ألن المقســور إنما هو م
ط�عه، إلى ط�ع قاسـره، فإذا لم �كن حر�ة �الط�ع لم �كن حر�ة �القسـر، والطب�عة  

�این �الط�ع إلى مناســــــــــب �الط�ع، أو إلى مناســــــــــب أنســــــــــب من  إنما تكون عن م
 مناسب».

قاله أ�ضـــًا: «فبهذا �علم أن لكل جســـم طب�عي حیزًا طب�ع�ًا، ف�ه �كون  ومما 
ــمیته التي ال  �الط�ع، و�ل�ه تتحرك إذا أز�ل عن ــم �جسـ ه، وهذا الحیز ل�س هو للجسـ

فقوة أو صــــورة    �خالف بها غیره من األجســــام، بل �صــــفة خاصــــة �ه هي طب�ع�ة،
ك الطب�عة الخاصـة في خاصـة بذلك الجسـم، خصـته بذلك الحیز، وحر�ته إل�ه، فتل

ذلك الجسم مبدأ حر�ة �الط�ع وسكون �الط�ع، والتحر�ك النقلي المكاني إنما �كون  
 نها �عد سبب طارئ �خرج الجسم عن حیزه الطب�عي فتحر�ه هي إل�ه».ع

و�عـد مـا قـالـه ابن ملكـا عن القـانون الثـاني للحر�ـة أقرب مـا توصـــــــــــــــل إل�ـه  
ن أقواله عنه: «و�ل حر�ة ففي زمان ال  علماء العرب والمســــــــلمین من معاني، وم

القوة ازدادت  محالة، فالقوة األشـد�ة تحرك أسـرع، وفي زمان أقصـر، فكلما اشـتدت 
الســرعة، فقصــر الزمان، فإذا لم تتناه الشــدة لم تتناه الســرعة، وفي ذلك أن تصــیر  

 غیر زمان وأشد، ألن سلب الزمان في السرعة نها�ة ما للشدة». الحر�ة في
و�عني قول ابن ملكا هذا ز�ادة الســـرعة، حیث الســـرعة = المســـافة مقســـومة  

الســرعة �النســ�ة للزمن، و�المه قر�ب   على الزمان، أو هي على الدقة معدل تغیر
 جدًا من القول بتناسب القوة مع التسارع.

ــیر ابن ملكا إلى القانون الثالث للحر�ة في قوله: «إن الحلقة المتجاذ�ة   و�شـ
رعین لكـل واحـد من المتجـاذبین في جـذبهـا قوة مقـاومـة لقوة اآلخر،  بین المصـــــــــــــــا

ت من قوة جـذب اآلخر، ـبل تـلك ول�س إذا غـلب أحـدهمـا فجـذبهـا نحوه تكون ـقد خـل
 القوة موجودة مقهورة، ولوالها لما احتاج اآلخر إلى �ل ذلك الجذب ».

وهذا قول واضـح في أن لكل فعل رد فعل مسـاٍو له في المقدار ومعاكس له 
في االتجاه، فالحلقة التي أشــــــــار إلیها في المثال ما هي إال جســــــــم في حالة إتزان  
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 .)١(مقدارًا متعاكستین اتجاهاً  تحت تأثیر قوتین متساو�تین
غرب) ولنا أن نســــــــــــــأل، أین �ان نیوتن وغیره (ممن �عدون عمالقة علماء ال

.. عن الجــاذب�ــة وعن قوانین  .لمــا تحــدث علمــاء العرب المســــــــــــــلمین عن الفیز�ــاء
ــأل؟ أین �ـان علمـاء العرب .الحر�ـة .. ط�عـًا لم �كونوا ـقد ُوـلدوا �عـد، ولـنا أن نســــــــــــ

�اء لما تكلم نیوتن عن (اكتشـــــافاته و�بداعاته) !؟ ط�عًا �انوا قد المســـــلمین في الفیز 
ــنین ــرق الغرب إبداعات   .. ولنا.توفوا منذ مئات السـ ــأل؟ أین �نَّا نحن لما سـ أن نسـ

 ...... ط�عًا �نا أموات .علماء حضارتنا ونسبوها إلى علمائهم
 :عند علماء الحضارة العر��ة اإلسالم�ة طب النساءسادسًا _ 

ء الحضـــارة العر��ة اإلســـالم�ة مرضـــًا أو تخصـــصـــًا إال تناولوه  ك أط�الم یتر 
ــان حتى أخمص ـقدمـ�ه، مرورًا ـ�أجزاء رأســــــــــــــه   ـ�ال�حـث والعالج: من رأس اإلنســــــــــــ

 و�طنه. 
ومن ذلك األمراض المتعلقة �النســــــــــــــاء، وســــــــــــــنذ�ر هنا منها: علم الجنین،  

 ووالدة الحوض، وعسر الوالدة، ومنع الحمل.
ن االكتشــــــــــــــافات في العلوم الطب�ة، ووصــــــــــــــلوا فیها  كثیر مؤنا الإذ أتم علما

مرحلــة لم تصـــــــــــــــل إلیهــا أ�ــة أمــة من األمم، بــل إن األمم األخرى نقلــت مؤلفــاتهم  
الطب�ة، فانتشـرت في جم�ع أصـقاع العالم وفي أورو�ة خاصـة التي ما فتأت تعتمد  

قد ؤلفات لك المعلى تلك المؤلفات في جم�ع دراســــــــــاتها الطب�ة، بل إن �ثیرًا من ت
 ست في جامعاتها ألكثر من ستة قرون.ُدرِّ 

ــارة العر��ة اإلســـــــــالم�ة في طب  وهذه أبرز الفتوحات الطب�ة لعلماء الحضـــــــ
 النساء:

 _ علم األجنة: ١
ــیها الجنین في �طن أمه ال�احثینیذ�ر أحد  : «ظلَّت فترة النمو التي �قضـــــــــــ

عن أســـــــــرارها    شـــــــــیئاً   رف أحد ابتداء من حدوث الحمل وحتى الوالدة مجهولة ال �ع

 
 .٤٧١، ٤٧٠، ص٤أعالم الحضارة العر��ة اإلسالم�ة: حمیدان، ج  ) ١( 
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لفترة طو�لــة من الزمن، فمــا الــذي �حــدث للجنین خالل تلــك الفترة ؟ و��ف ینمو  
ــتطع أحد اإلجا�ة عن هذه  و�كبر؟ ومتى یتكون قل�ه ومخه وتظهر أطرافه؟ لم �ســــــ

م �شــف الطبیب اإل�طالي (هیرو�نموس  ١٦٠٤هــــــــــــــــ / ١٠١٣األســئلة، وفي ســنة  
لرحم من خالل دراسـاته وأ�حاثه عن  داخل الجنین  فابر�سـیوس) جوانب هامة لنمو ا

ــدر أول �تاب في علم األجنة، والذي عد بدا�ة لظهور   الحیوانات المختلفة، وأصـــــــــ
 .)١(علم جدید على الوسط الطبي»

إن المؤلم في هذا القول أن أط�اء الحضــــــارة العر��ة اإلســــــالم�ة قد أشــــــ�عوا 
ــین بنهذا الموضــــوع �حثًا، و�مثال عنهم: أبو علي  بن الحســــن بن    عبد هللا  الحســ

ــ /    ٤٢٨علي بن ســـــــینا البلخي (ت  ، الذي بیَّن في القانون في )٢(م)١٠٣٧هـــــــــــــــــــ
الطب وتحت عنوان «فصـــــــل في تولد الجنین» روائع تفصـــــــیل�ة في ��ف�ة تشـــــــكل  

 أعضاء الجنین في �طن أمه، وهذه أمثلة عن ذلك.
ــتملت الرحم على المني، فإن أول األحو  هناك    ال أن تحدث �قول: «إذا اشـــــــــ

ة المني، وهو من فعل القوة المصـــــورة، والحق�قة من حال تلك الز�د�ة، تحر�ك  ز�د�
من القوة المصورة لما �ان في المني من الروح النفساني، والطب�عي والحیواني إلى 
ــو منه على الوجه الذي  ــتقر ف�ه، و�تخلق ذلك العضـــــــــ معدن �ل واحد منها، ل�ســـــــــ

لنفخ �له یندفع إلى وســــــــــــط ذلك یوجد ااألصــــــــــــول، ولأوضــــــــــــحناه و�ّیناه في �تب 
الرطو�ـة إعـدادًا لمكـان القلـب، ثم �كون على جـان�ـه األ�من وجـان�ـه األعلى نفخـان  
كالمتســعین منه �ماســانه إلى حین، ثم یتنح�ان عنه و�تمیزان، و�صــیر األول علقة  

ظــاهر  للقلــب، واأل�من علقــة للكبــد، و�متلئ اآلخر من دم إلى ب�ــاض، و�نفــذ إلى  

 
م،  ٢٠٠٥المصــــــــــر�ة العامة للكتاب، اكتشــــــــــاف طبي: أ�من الحســــــــــیني، الهیئة   ١٠٠أعظم  )١(

 .٤٣ص
ـ   ٤٣٧ت األط�اء: ابن أبي أصـــی�عة، صانظر في ترجمة ابن ســـینا: عیون األن�اء في ط�قا )٢(

. الوافي ـ�الوفـ�ات: الصـــــــــــــــفدي،  ١٦٢  -١٥٧، ص٢وفـ�ات األعـ�ان: ابن خلكـان، ج  .٤٥٩
ــیدلة: ال�ا�ا، ص٤١٢ -  ٣٩١، ص١٢ج ــر�ع وآداب الصـــ ــیرة ١٥٢،١٥٣. تار�خ وتشـــ   . مســـ

  -  ٢٨٢م، ص١٩٩٥، ١الطـب في الحضــــــــــــــارات الـقد�ـمة: جوز�ف �الس، دار طالس، ط
٢٨٦. 
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ة نـفذ نفخ ر�حي یثقـ�ه، لیـنال مـنه المـدد من الرحم من الروح واـلدم، ـ�ة المبثوـثالرطو 
وتتخلق السـرة، وأول ما تتخلق السـرة تتبین، إال أن نفخات القلب، والكبد، والدماغ، 
تتقدم خلق الســــرة، و�ن �ان اســــتمام هذه الثالثة یتأخر عن اســــتمام جوهر الســــرة، 

 األصول من العلم الطب�عي.�ه في �تب ا الخالف فوهذا شيء قد حققناه و�ین
و�ما �ســـــــتقر المني و�ز�د و�نفذ الز�د على الغور نفخًا للقلب، یتولد غشـــــــاء  
من حر�ــة مني األنثى إلى مني الــذ�ر، و�كون متبرئــًا، ثم ال یتعلق من الرحم إال  

ــاء رق� ــاء ما دام الغشــــ قًا فیها،  �النقر لجذب الغذاء، و�نما �غتذي الجنین بهذا الغشــــ
جة إلى قلیل من الغذاء، وأما إذا صـــــــــــلب ف�كون االغتذاء �ما تولد في فكانت الحا

 مسامه من المنافذ الواضحة العرق�ة، ثم ینقسم �عد مدة أغش�ة.
والحق أن أول عضــو یتكون هو القلب، و�ن �ان �حكى عن أ�قراط أنه قال 

الب�ض،  حال فراخ   أول عضــــو یتكون هو الدماغ والعینان �ســــبب ما �شــــاهد عل�ه
القلب ال �كون في أول ما یتخلق في �ل شــيء ظاهرًا جل�ًا، وقد ن�غ فضــولي  لكن

من �عد �قول أن الصــــــواب أن �كون أول ما یتخلق هو الكبد، ألن أول فعل البدن  
 هو التغذي، �أن األمر على شهوته واستصوا�ه.

الشـــــــأن لم   وقوله هذا فاســـــــد من طر�ق التجر�ة، فإن أصـــــــحاب العنا�ة بهذا
مر على ما یزعم البتة، ومن الق�اس وهو أنه إن �ان األمر على ما �شــــــــــــاهدوا األ

یزعم من أنه �خلق أوًال ما �حتاج إلى سـبوق فعله أوًال، فل�علم أنه ال �غتذي عضـو  
حیواني ل�س ف�ــه تمهیــد الح�ــاة �ــالحرارة الغر�ز�ــة، و�ذا �ــان �ــذلــك �ــانــت الحــاجــة 

زي والروح الحیواني قبل أن  لحار الغر�ن�عث منه اعلى أن �خلق العضــــــــــــــو الذي ی
�خلق الغاذي، والقوة المصـــــورة ال تحتاج في حال التصـــــو�ر إلى تغذ�ة ما، لم �قع  
ــًا، ف�حتاج إلى بدله، و�حتاج على الروح  ــوســـ ــررًا محســـ ــر ضـــ تحلل محســـــوس �ضـــ
الحیواني، والحار الغر�زي ل�قوم �ه، فإن قال أنه حاصــــــــــــل للمصــــــــــــورة من األب، 

ــاً ك القوة الفكذل ــورة المولدة من جهة األب، و��ف ال  غاذ�ة أ�ضــــ ــاح�ة للمصــــ  مصــــ
 وتلك أسبق في الوجود.

هــذا والحــال األخرى ظهور النقطــة الــدمو�ــة في الصــــــــــــــفــاق، وامتــدادهــا في 
ــتحال الرغوي منها إلى  ــفاق امتداد ما، وفي هذه الحال تكون النفاخات قد اســـ الصـــ
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وثالث األحوال   لة محســــوســــة،لســــرة اســــتحادمو�ة ما، واســــتحالت الســــرة إلى هیئة ا
ــاء   ــغة، وهناك تكون األعضـ ــتحالة إلى المضـ ــتحالة المني إلى العلقة و�عدها اسـ اسـ
الرئ�سـة قد ظهر لها انفصـال محسـوس، وقدر محسـوس، و�عدها اسـتحالته إلى أن  
یتم تكون القلب، واألعضــــاء األولى و�بتدئ تنحي األعضــــاء �عضــــها عن �عض، 

ف قد تخططت، ولم تنفصــل تمام االنفصــال  كون األطرالعلو�ة، وتوتلیها الوشــائج ا
وأوعیتها، ثم إلى أن تتكون األطراف، ولكل اســــــــتحالة أو اســــــــتحالتین مدة موقوف 
علیهـا، ول�س ذـلك ممـا ال �ختلف، ومع ذـلك ـفإنهـا تختلف في اـلذ�ران واإلـناث من  

 .)١(األجنة، وهي في اإلناث أ�طأ…»
شـــــــــــهر الســـــــــــا�ع أول والدة، فنعلم أن الالتحرك والتخلق والو�قول: «أما مدد  

ــرع  ــرع تخلقه وتحر�ه، وأســــ ــهر یولد ف�ه الجنین القوي الخلقة والمزاج، الذي أســــ شــــ
طل�ه للخروج، وأكثر ما �موت المولود لهذه المدة، ألنهم �قاســـــــون حر�ات شـــــــدیدة 

فهو   –ل و�ن �ان قو�ًا في األصــــ –في ضــــعف من الخلقة، فإن مثل هذا المولود  
لود ـ�الـثامن هو أكثر المولودین هالكـًا وقلمـا �ع�ش،  ـ�التكون، لكن المو   قرـ�ب العهـد 

فإن عاش المولودین لثمان�ة أشـهر واحد، فذلك هو النادر جدًا، وقلما �ع�ش مولود  
 أنثى لهذه المدة.

وفي �عض البالد ال �ع�ش مولود لثمان�ة أشـــهر البتة، ألنهم ال �خلو حالهم  
لى الوالدة إلى هــذا الوقــت، ق والتحرك والشــــــــــــــوق إوا تــأخروا في التخلمن أن �كون

ــل، ـفإن حـاولوا �حر�ـات التفصــــــــــــــي   فـیدل على أن قوتهم لم تكن قوـ�ة في األصــــــــــــ
(التفلــت والتملص والمراد هنــا الخروج من الرحم والتخلص من ارت�ــاطــه ف�ــه) في 

ل عهد أول عهد االســــتتمام، ضــــعفوا أكثر من ضــــعف من �حاول التفصــــي في أو 
قو�ة �المولودین في السا�ع، و�ن لم �كونوا �ذلك، �انت قوته األصل�ة  االستتمام، و 

ــوق إلى الوالدة، وحر�تهم إل�ه قد تمت  بل �انت خلقتهم وحر�تهم ونیتهم إلى الشــــــــــ
قبــل ذلــك، ف�كون مثــل هــذا الجنین قــد رام التفصــــــــــــــي عن مــأواه، وانقلــب، وأحــدث 

�ه  �ًا على أن تثوب إلًا، و�قي �ذلك منقلانقال�ه الذي لم یبلغ �ه غرضـــــــــــــه وصـــــــــــــ�

 
تح ســـــــــعید اللحام، دار الفكر، بیروت، في الطب: الحســـــــــین بن عبد هللا بن ســـــــــینا،   القانون  )١(

 .٢٤٥ - ٢٤٣، ص ٣م، ج١٩٩٤
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ــع�ف المحاول  ــعف قوته، وعرض له ال محالة ما �عرض للضــــــ القوة، فأعجزه ضــــــ
ــة إذا انبــث دون متوجهــة إع�ــاء وعجز، ف�مرض ال محــالــة،  للحر�ــات المخلصـــــــــــــ
و�ضــــــــــــــعف، وتنحـل قوتـه، فـإذا ولـد في مثـل تلـك الحـال �ـان حكمـه حكم المولود  

 �اة.أن ال یرجى له الح المر�ض الضع�ف، ومن حكمه
وأما المولود في التاســـــع فإن �انت قد تمت خلقته، واشـــــتاق إلى الحر�ة في 
الســــا�ع، لم �مكنه أن یتفصــــى، بل �قي في الرحم، وعرض له في الثامن ما قلناه، 
ــتوى إلى أن ال �عود  ــًا یرد إل�ه القوة عن انقال�ه، واســ ــهر انتعاشــ انتعش في مدة شــ

بل اشـــتاق إلى الحر�ة   و�ذا لم �كن �ذلك،  حنك، فإذا ولد ســـلم،منقل�ًا، واســـتحكم وت
 في ذلك الوقت، فحكمه حكم �ل ضع�ف البتة.

وأكثر ما یولد في العاشـر �كون قد عرض له إن اشـتهى الوالدة في التاسـع،  
فلم یت�ســـــــر له، وعرض له ما �عرض للمولود في الثامن، وقلیًال ما یتفق أن �كون  

شــــــــــر حتى �قع له االنتعاش على العا في الســــــــــا�ع، ثم �متد ورم االنفصــــــــــال واقعًا  
انتعاش تام في العاشــــــــــــر، فهذا نادر، ومع ذلك فهو دلیل على ضــــــــــــعف القوة إذا 

 .)١(أخرت التدارك من السا�ع إلى العاشر»
ثم ینقلنا ابن سـینا إلى مواضـ�ع طب�ة والد�ة حسـاسـة، فتحت عنوان: «فصل  

ثنین  مني، وانقسامه إلى ایذ�ر: «سب�ه �ثرة الفي سبب التوأم والحبل على الحبل»  
فما �عده، ووقوعه في التجو�فین، وسالمة ولدي المتئم غیر �ثیرة، وقلما �كون بین  
التوأمین أـ�ام �ثیرة، ـفإنهمـا في الكثیر من جمـاع واحـد، وفي القلـیل مـا �علق جمـاع  

ــعور والدم  ــ�ات األبدان، �ثیرات الشــــــــ ــاء خصــــــــ لقوة على حبل، و�ن أعلق في نســــــــ
م في الحبــل، فلم ی�ــالین �ــه لقوة منیهن، وقوة لالتي ر�مــا رأین الــد حرارتهن، وهن ا

أرحامهن، ولم �ســـــــــقطن مع الح�ض، ومع انتفاخ ما من فم الرحم، ور�ما حضـــــــــن  
على الحبــل عــدة ح�ض اثنتین فمــا فوقهمــا، فــإن وقع حبــل في غیر القو�ــة جــدًا، 

�كون المولود لقوة رحمهــا، خ�ف أن  وفي التي إنمــا حبلــت النفتــاح في رحمهــا، ال  
 قد ضعف ف�فسد في الثاني.األول 

 
 .٢٦٥، ٢٦٤، ص ٣القانون في الطب: ابن سینا، ج)  ١(
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وأ�ضـــــــــــــــًا في القو�ــات قــد �خــاف جــانـب وقوع التعلق والتزاحم بین الولــدین،  
وأكثر ما یتأّدى ذلك إلى حّمى، وته�ج في الوجه، وحدوث أمراض إلى أن �ســــــقط  

اعى ســــــــــــــّرة  أحــدهمــا، ومن عالمــات التوأم ومــا فوقــه على مــا قــالوا وجرب، أن یر 
ــلة �الجنینالمولود األ ، فإن لم �كن فیها تعجر (نتوءات) وال عقد فل�س ول المتصـــــــ

 غیر المولود األول ولد، فإذا �ان فیها تعجر فالحمل �عدد التعجر».
ثم �فیـد الطـب �عالمـات اقتراب الوالدة، �قول: «إذا دخلـت الحـامـل في مـدة 

الصـــلب، �طن تحت الســـرة، وفي قر��ة من أجل الوالدة، وأحســـت بثقل في أســـفل ال
��ـة، وحرارة في ال�طن، وانتفـاخ في فم الرحم شـــــــــــــــدیـد محســــــــــــــوس، ووجع في األر 

وترطب منه، فقد أقر�ت، فإذا اســــــــترخت عجیزتها وانتفخت أر�بتها، واشــــــــتد انتفاخ  
 الر��ة فما بینها و�ین الطلق إال قر�ب».

: «یدل على  ومن ثم ینقلنا إلى عالمات ضـعف الجنین: ومما قاله عن ذلك
ات عرضت لها، وخصوصًا اتصال درور الح�ض اض والدته، واستفراغضعفه أمر 

المجاوز لما �كون على ســبیل الندرة والقلة، وعلى ســبیل فضــل من الغذاء، و�ذلك 
ظهور اللبن في أول شـهر حملت ف�ه، وتحل�ه إذا عصـر الثدي، و�دل عل�ه أن ال  

 في غیر وقته».یتحرك الجنین تحر�ًا �عتد �ه، أو یتحرك 
خص ذلك: «إن الجنین إذا ولد ولم    المات ومن ع ــِّ ــعف المولود �ما �شــــ ضــــ

ــع�ف وال   ــتهل إلى زمان، فإنه ضـــــ ــرته، ولم �عطس، ولم یتحرك، ولم �ســـــ تنتفخ ســـــ
 .)١(�ع�ش»

ــلمین: علي   والمثال اآلخر الذي ندلل �ه على علم األجنة عند العرب المســــــ
ر  م عن تطو ، إذ تكل)٢(م)٩٩٤ـــــــــــــــــــ / ه  ٣٨٤بن الع�اس المعروف �األهوازي (ت  

الجنین في رحم أمه �طر�قة علم�ة مخبر�ة متطورة، أدت إلى اســـــــــتغراب �بیر بین  

 
 .٢٦٣، ص ٣القانون في الطب: ابن سینا، ج )١(
أبي أصــــــــــــــی�  )٢( ابن  األط�ـــــاء:  األن�ـــــاء في ط�قـــــات  األهوازي: عیون  عـــــة، انظر في ترجمـــــة 

. معجم ١٥٥،١٥٦كمــاء: القفطي، القــاهرة، ص. إخ�ــار العلمــاء �ــأخ�ــار الح٣١٩،٣٢٠ص
 .٥٨. دور العرب في تقدم علوم الطب: الهندي، ص٤٥٤، ص٢المؤلفین: �حالة، ج
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علـماء العصــــــــــــــر الحـدیث ومن ذلك نخـتار قوله في �ـتا�ه «الـكامل في صـــــــــــــــناعة  
ــأن الرحم أن   الطب»: «الجنین إنما یتم �امتزاج مني الذ�ر �مني األنثى، ومن شــــــــ

ــكه، و�متزج الم ــم من جم�ع نواحیها وتمسـ ــیران إلى تجو�ف الرحم، تنضـ ن�ات و�صـ
ــاء اـلذي �ح�ط ـ�الجنین إلى أن تتصــــــــــــــل مـا ـ�ه من العروق  و�تكون منهمـا الغشــــــــــــ

والشــــــــــــرایین �أفواه العروق والشــــــــــــرایین التي تعبر إلى الرحم، و�قال لهذا الغشــــــــــــاء 
و�ن الجنین نفســـــــــه، ف�حدث المشـــــــــت�ك ف�ه العروق والشـــــــــرایین: المشـــــــــ�مة، أما تك

نفــاخــات إلى ن�ــان أحــدهمــا اآلخر من حرارة الــدم، وتجتمع النفــاخــات إذا خــالط الم
تجو�ف عظ�م، وتجتمع في هذا التجو�ف مقدار من الروح، ثم یبدأ ظهور أعضـاء  
الجنین، وأول شــــــيء تبدأ �ه القوة المصــــــورة األعضــــــاء التي هي األصــــــول ألكثر  

عضـاء  لب والكبد وسـائر األعضـاء اللحم�ة، وسـائر األاألعضـاء، وهي الدماغ والق
ـلك یـبدأ الجنین یتحرك، و�تم خروج الجنین  الـ�اقـ�ة التي في الجنین الكـامـل، وعـند ذ 

 .)١(إما في الشهر السا�ع أو في الشهر التاسع»
 :والدة الحوض _ ٢

ــ ــ /   ٤٠٤الزهراوي (ت    القــاســــــــــــــم خلف بن ع�ــاس  اإن الطبیــب أ� هــــــــــــــــــــــــــ
بیب ، هو أول من عالج ووصــــــف والدة الحوض التي تنســــــب إلى الط)٢()م١٠١٣

تســــــعمائة ســــــنة، وتشــــــرح لنا  (فالشــــــر)، فقد ســــــ�قه الزهراوي إلى هذا العالج بنحو  
ز�غر�د هونكه ذلك فتقول: «وأوجد لمســــــــــات جدیدة للوالدة في حالة ســــــــــقوط ید أو  

رحم على  ر��ة الجنین أو وضـعه المسـمى بوضـع األرجل (تقدم األرجل من �اب ال
ــع ا ــي) أو الوضـ ــمى (�القرضـ ــع المسـ لوجهي (تقدم الوجه من �اب  الرأس) أو الوضـ

ــاء) ، وهو أول من عالج هذا الوضــــــــع األخیر، وأول الرحم على غیره من األعضــــــ
من أوصى بوالدة الحوض … وهي الوالدة المسماة حدیثًا �اسم األستاذ الشتوتغرتي  

 
. العلوم العمل�ــة في الحضــــــــــــــــارة ٦٠،  ٥٩دور العرب في تقــدم علوم الطــب: الهنــدي، ص  )١(

. أعالم الحضــــارة ٢٩،  ٢٨م، ص١٩٧٢، دمشــــق، اإلســــالم�ة: عمر �حالة، مط�عة التلرقي
. مســـیرة الطب في الحضـــارات القد�مة: �الس، ١١٨، ص٢العر��ة اإلســـالم�ة: حمیدان، ج

 .٢٦١ - ٢٥٩ص
ــی�عة، صانظر في  )  ٢( .  ٥٠١ترجمة الزهراوي: عیون األن�اء في ط�قات األط�اء: ابن أبي أصــــــ

 .٦٧٤، ص١�حالة، ج . معجم المؤلفین:٣٧٠، ص١٣الوافي �الوف�ات: الصفدي، ج
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هـــ / ١٣٥٤ -  ١٢٧٣ض النساء فالشر (نس�ة لمدینة ستوتغرت األلمان�ة) في أمرا
 .)١(م»١٩٣٥ - ١٨٥٦

دیر ذ�ره أن الزهراوي هو أول من أســـــــس علم الجراحة في العالم، وهو  لجوا
أول من مارسه من بین األط�اء، وأجرى عمل�ات جراح�ة أحجم غیره عن إجرائها،  
  وهو أول من نقل الجراحة من مجال الصنعة المهن�ة إلى مجال العلم التخصصي،

سـب هذا السـبق ظلمًا لذا فهو �سـتحق �كل ثقة لقب «مؤسـس علم الجراحة»، وقد نُ 
ه) الذي ادعى ذلك �عد أر�عة قرون من عصــــــر  إلى العالم الفرنســــــي (أمبرواز �ار�

 .)٢(الزهراوي 
 ): Forceps -_ عسر الوالدة (الجفت  ٣

الجنین  الجفت ع�ارة عن أداة معدن�ة لها شـر�حتان تسـتخدمان في سـند رأس  
 طر�قة طب�ع�ة.وسح�ه للخارج عندما �كون هناك صعو�ة في خروج الرأس �

وذ�ر التـار�خ الغر�ي أن هـذا االبتكـار اخترعتـه عـائلـة من المولـدین الـذ�ور 
)، ومن  م، واشتهرت هذه العائلة �عائلة (شامبرلین١٦٣٠هــــ / ١٠٤٠(دا�ات) عام  

غرـ�ب مـا قرأت عن هـذه العـائـلة، وممـا أـثار حف�ظتي أنهم لم یودوا أن �عرف أحـد 
هرتهم ومهارتهم من دون منافس، وظلوا محتفظین  ابتكارهم هذا لی�قوا محتفظین �شـ

لتولید، بهذا الســــــر لفترة طو�لة، واســــــتطاعوا جمع م�الغ طائلة من إجراء عمل�ات ا
برلن واحـدًا �ـعد اآلخر، وقـبل وـفاة آخرهم �ـعدة ومع الوـقت توفي أفراد عـائـلة شــــــــــــــام

 . )٣(یزًا لعائلتهسنوات �شف طر�قة التولید التي �انوا �قومون بها، وعّدها ابتكارًا مم
ــیل �ثیرة عن طرق للتولید،  و�العودة إلى �تب تراثنا الطب�ة نقرأ عن تفاصــــــــــ

تعسـر والدها  فمثًال �شـیر ابن سـینا وتحت عنوان: «تدبیر من    ول�س طر�قة واحدة،
 

لى الغرب: ز�غر�د هونكه، ترجمة فاروق ب�ضون، �مال دسوقي، دار  شمس العرب تسطع ع )١(
ل والمبدعین: نزار أ�اظه وشـــوقي أبو . موســـوعة األوائ٢٧٨م، ص ٢٠٠٠صـــادر، بیروت، 

 .٦٣٥، ص٤خلیل، ج
ن، أ�اظة وأبو . موســـوعة األوائل والمبدعی٦٧دور العرب في تقدم علوم الطب: الهندي، ص )٢(

 .٦٣٤، ص٤خلیل، ج
 .١٣٤، ١٣٣اكتشاف طبي: الحسیني، ص ١٠٠ أعظم )٣(
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ــتعمل األدو�ة   ــكله الذي ال یرجى معه ح�اته: تســ ــوء شــ ــبب موت الجنین، أو ســ �ســ
�ـقال، فإن لم ینجح ذلك علق �صـــــــــــــــنابیر وقطع المخرجة للجنین المـیت مـما قـیل و 

ــتعجل في ذلك قبل أن ینتفخ، فإن �ان رأســـــــه عظ�مًا وأم كن إر�ًا إر�ًا، وأخرج واســـــ
 .)١(»شدجه أو قطعه ل�سیل ما ف�ه فعل ذلك

و�فـیدنا �طرائق للتولـید في الحـاالت الشــــــــــــــاذة والصــــــــــــــعـ�ة، وذلك تحـت عدة 
«�جـب أن  رجـل قبـل الرأس» �قول:  عنـاو�ن، أولهـا: «تـدبیر من خرج من جنینهـا ال

ــاق�ه قلیًال قلیًال  ــیل سـ ــتوى قاعدًا، وتشـ تتلطف، وترد الرجل وتقل�ه �اللطف حتى �سـ
ن �عصــا�ات وأخرج، فإن  حتى ینزل رأســه، فإن لم �مكن شــيء من ذلك، شــد الجنی

 لم �كن إال القطع فعل ذلك على ق�اس ما قیل في الجنین المیت».
: «هو قرـ�ب من  من �خرج جنینهـا على جنـ�ه»وـ�ذ�ر تحـت عنوان: «ـتدبیر  

 ذلك، و�سوى �الرفع إلى فوق، و�اإلجالس والنكس �الرفق».
وتحـت عنوان: «ـتدبیر من تـلد وفي رحمهـا ورم» ـیذ�ر: «�ســــــــــــــتعمـل علیهـا  
القیروط�ات، واألدهان، وتعمل بها ما رســـــــــــم أن �عمل �الســـــــــــمان من هیئة الوالدة 

 وغیرها».
» �قول: «�جب  سر والدها �سبب عظم الصبيوتحت عنوان: «تدبیر من تع

أن تجیــد القــابلــة التمكن من مثــل هـذا الجنین، فتتلطف في جـذ�ـه قلیًال قلیًال، فـإن 
بـته جـذـ�ًا رف�ـقًا �ـعد جـذب، ـفإن لم  أنجح في ذـلك، و�ال ر�طـته �حـاشـــــــــــــــ�ة ثوب، وجـذ 

ینجح ذلك اســتعملت الكاللیب واســتخرج بها، فإن لم ینجح ذلك أخرج �القطع على  
 .)٢(ما �سهل و�دبر تدبیر الجنین المیت»

و�ذ�ر العالم سبر�نجل أن الزهراوي �ان الطبیب األول الذي وصف العمل�ة 
میتـًا أو �كون مصـــــــــــــــا�ـًا    المســــــــــــــمـاة «فغر الجمجمـة»، وهـذا عنـدمـا �كون الجنین

ــقاء في الرأس، وذلك �أن اخترع أداة لخرق جمجمة الجنین و�فراغها من   ــتســـــــــ �اســـــــــ
ل عمل�ـة نزولـه من الرحم، و�نقـاذ ح�ـاة المرأة، وهـذه اآللـة على  محتو�ـاتهـا لتســــــــــــــهیـ

 
 .٢٨٦، ص٣القانون في الطب: ابن سینا، ج )١(
 .٢٨٥، ص٣ابن سینا، جالقانون في الطب:  )٢(
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في تولید الجنین عندما تتأخر  شـكل ملقط، وتشـ�ه آلة (الجفت) التي تسـتخدم الیوم 
 والدته.

هو أول من اســـتعمل طر�قة إخراج المشـــ�مة المحبوســـة �عد والدة  والزهراوي  
 .)١(الجنین �الضغط على الرحم من خالل جدار ال�طن

 _ منع الحمل: ٤
ــ�ك في بدا�ة أر�عینات   ــة حبوب منع الحمل بدأت في المكســـــــ ُذكر أن قصـــــــ
القرن العشــــــر�ن، إذ أدرك الطبیب (روســــــل مار�ر) ومن خالل دراســــــته لخالصــــــة 

اـلة شــــــــــــــبیـهة �مفعول  نـ�ات   الـ�ام (نوع من النـ�ات شــــــــــــــبـ�ه ـ�ال�طـاطـا) أن ـ�ه مواد فـعّ
التبو�ض، أي خروج البو�ضة    البروجستیرون (وهو هرمون أنثوي یتحكم في عمل�ة

 من المب�ض شهر�ًا للتلق�ح).
ثم ذ�ر أن مــار�ر اســــــــــــــتطــاع من خالل االســــــــــــــتعــانــة �طبیــب أمر�كي هو  

خالصــة ال�ام في صــورة حبوب، ووجد (جر�جوري بنكس) تجهیز اإلســتروجین من 
أن تـناول هـذه الحبوب یوقف التبو�ض، أي �منع الحمـل، ثم قـامـت طبیـ�ة أمر�كـ�ة  

جر�ت ســـانجر) �مواصـــلة ال�حث واســـتكماله ودراســـة تأثیر هذه الحبوب تدعى (مار 
رب فعال�ة هذه الحبوب على مجموعة �بیرة من الســـیدات، وأثبتت الدراســـات والتجا

 .)٢(م١٩٥٥هـ / ١٣٧٥و�ان ذلك سنة  في منع الحمل،

ونحن في �حثنــا هــذا ال ن�خس أي عــالم من العلمــاء حقــه، وال نــدفع عنــه  
حق أحق أن یت�ع، وصــاحب الســبق �جب أن ُ�عرف، وســأذ�ر لك الشــهرة، ولكن ال

ي قصـــة الحضـــارة، إذ أشـــار إلى أن الطبیب الك�م�ائي:  أوًال ما ذ�ره ول دیورانت ف
قد أفرد في أحد �ت�ه    )٣(م)٩٢٥هـــــــــــــــــــ / ٣١٣ر�ا الرازي (ت أبو �كر محمد بن ز�

 
. موسوعة األوائل والمبدعین: أ�اظة ٦٩ـ    ٦٥دور العرب في تقدم علوم الطب: الهندي، ص  )١(

ضـــــــارة األورو��ة: أحمد . أثر العلماء المســـــــلمین في الح٦٣٧  -  ٦٣٣، ص٤وأبو خلیل، ج
. الموجز في تار�خ الطب والصـــــیدلة عند العرب: محمد حســـــین  ١٣٧المال، دار الفكر، ص

 .١٤٧ - ١٠٨ر�ن، المنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة والعلوم، تونس، صوآخ
 .١٠٥، ١٠٤اكتشاف طبي: الحسیني، ص ١٠٠أعظم  )٢(
،  ٤١٤األطـ�اء: ابن أبي أصــــــــــــــی�عـة، ص  في ترجمـة الرازي: عیون األنـ�اء في ط�ـقاتانظر   )٣(
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 .)١(ماو�ةفصًال لموانع الحمل، وذ�ر أر�عة وعشر�ن من الموانع اآلل�ة والك�
أســماه «فصــل في منع    وخصــص ابن ســینا فصــًال عن هذه القضــ�ة الطب�ة

�فتقر في منع الحبــــل في  ف�قول: «الطبیــــب قــــد  ــدأ �مبررات ذلــــك  الحمــــل»، و�بــ
الصــــــــــــــغیرة المخوف علیهـــا من الوالدة التي في رحمهـــا علـــة، والتي في مثـــانتهـــا  

 .)٢(ضعف»، ثم یذ�ر الطرق واألدو�ة التي تمنع الحمل
 ومدر�د؟:�كین  تيمن بنى مدین ًا _سا�ع

ــتشـــرقون   ــوا العمارة العر��ة اإلســـالم�ة   –اكتشـــف المسـ عالمًا فن�ًا    -لما درسـ
العالم�ة انتشارًا، وأطولها عمرًا، وأكثرها تنوعًا    الفنون غن�ًا ورائعًا، اعترفوا أنه أوسع  

 .)٣(وغزارة مع احتفاظه بوحدته الممیزة
الغرب اقت�س أصــــــــــــــول فن عمــارتــه من    نَّ أغوســــــــــــــتــاف لو�ون «  وقــد أقرَّ 

 .)٤(العرب»
ــین، ف ــمة الصــــــ كل من یذهب إلى �كین عاصــــــــمة  ونبدأ �مدینة �كین عاصــــــ

ــیوف األجانب، البد أن یزوروا  ــینیین والضـــ ــر من الصـــ ــین في الوقت الحاضـــ الصـــ
القصـــور الملك�ة القد�مة �المدینة المحرمة والحدائق الملك�ة القد�مة «حد�قة بیهاي  

مقر�ة من القصـــور، و�تعجبوا من عظمة القصـــور والحدائق وفخامتها    حال�ًا» على
 وروعة بنائها. 

و�رجع ـتار�خ بـناء هـذه القصــــــــــــــور والحـدائق إلى ثمـانـ�ة قرون، أي في عـهد  

 
.  ١٨٢ -  ١٧٨. إخ�ار العلماء: القفطي، ص٥٠٤. الفهرســــــــت: محمد بن الند�م، ص٤٢٧

. ط�قات األط�اء والحكماء: ســـــــــــل�مان ١٦١  -  ١٥٧، ص٥وف�ات األع�ان: ابن خلكان، ج
 .٨١ - ٧١م، ص١٩٨٥، ٢بن جلجل، تح فؤاد سید، ط

 .١٤١، ص١٣بو درة، بیروت، دار الجیل، جقصة الحضارة: ول دیورانت، تر علي أ )١(
 .٢٧٩، ٢٧٨، ص٣القانون في الطب: ابن سینا، ج )٢(
 .٥ -٣م، ص١٩٧، ٢الفن عند العرب والمسلمین: أنور الرفاعي، دار الفكر، طانظر )  ٣(
مصـــــــــر�ة العامة للكتاب، حضـــــــــارة العرب: غوســـــــــتاف لو�ون، ترجمة عادل زعیتر، الهیئة ال )٤(

 .٥٧٤ - ٥٧١م، ص٢٠٠٠
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م،  ١٢٧٩ســــاللة یوان عندما اتخذ قبالي خان مدینة �كین عاصــــمة لمملكته ســــنة  
العرب هو المصـــــــــمم   د و�ان «اخت�ار الدین» المهندس المعماري المســـــــــلم من بال

  ١٢٦٠م  ١٢٩٤  -  ١٢١٥والمنفذ لهذه القصـــــــــــور والحدائق أ�ام حكم قبالى خان  
 م. ١٢٩٤ -

م) رئ�س جامعة  ١٩٧١  -  ١٨٨٠�قول األستاذ الصیني الكبیر تشین یوان (
«دراســــــتا   �كین األســـــــبق والمختص في تار�خ الصـــــــین الحدیث في �حثه المعنون:

»: إن أكبر إهمال نرتك�ه هو عدم اهتمامنا  ب ر الصینیین من أصل بالد الفرس والع
ــمة   ــور والمدینة المحرمة حولها في العاصــــ ــروع القصــــ ــمم ونفذ مشــــ وذ�رنا من صــــ
الیوم، وهو مهندس معماري مســـــلم من أصـــــل بالد العرب، والســـــبب في ذلك عدم  
اهتمامنا �علوم الهندسـة والتكنولوج�ا عند تسـجیل أحداث العصـر في �تب التار�خ،  

 روع ومنفذه هو اخت�ار الدین المسلم من األصل العر�ي.شمومصمم ال
م)  ١٣٥٨  -  ١٢٧٤وورد في �تاب «المختارات» للمؤلف (أو �انغ شــــــوان،  

  -الـذي �ـان یتولى مهمـة تـأل�ف ومراجعـة �تـب التـار�خ في البالط الصــــــــــــــیني    -
الكالم نفســـه، وقال (أو �انغ شـــوان) أ�ضـــًا في أحد مقاالته عن وث�قة نصـــب مقبرة  

د محمد: إن الســید محمد هو ابن الســید اخت�ار الدین من األصــل العر�ي منذ یســال
عهد تانغ، فعندما جلس قبالي خان على عرش الصـــــــــین عّین اخت�ار الدین مدیرًا  

م، و�ان  ١٢٦٧للهندســـــــــة والمعمار (البیوت والمخ�مات في اللغة المغول�ة) ســـــــــنة  
م�م ثم في التنفیذ مع وز�ر المال�ة  صتاخت�ار الدین �عمل لیًال ونهارًا في التفكیر وال

نـــال اإلعجــــاب والتقــــدیر العظ�مین من   ووز�ر العمــــل، و�عــــد انتهــــاء المشــــــــــــــروع 
اإلمبراطور الذي منحه مز�دًا من الهدا�ا والشـــــــــرف، ولكن اخت�ار الدین تعب �ثیرًا  

 وجاءته الش�خوخة قبل أوانها.
قد قدم اقتراحًا لبناء   وقبل بناء القصــــور والمدینة المحرمة �ان اخت�ار الدین

م، وما زالت �عض  ١٢٦٤م، ونّفذ هذا المشــــــــروع في ســــــــنة  ١٢٦٣الحدائق ســــــــنة  
ــة الجز�رة وســــــــــــــط ال�حیرة والبرج   أجزاء الحـدائق الـقد�مـة ـ�اقـ�ة حتى الیوم، خـاصــــــــــــ

 األب�ض فوقها.
أخیرًا، وتـأكیـدًا على األدلـة المتقـدمـة، نشــــــــــــــر العـالم ال�ـاحـث (مـا مینغ داو، 
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اًال تحت عنوان: من بنى مدینة �كین، ضمن �تاب «تأثیر  قمم)  ١٩٩١ -  ١٩٠٨
اإلســـالم في الثقافة الصـــین�ة»، نشـــره قســـم المطبوعات في جامعة الثقافة الصـــین�ة  

ــنة   ــم�م المهندس العر�ي ١٩٨٢بتایوان ســـــــــ م، وقال ف�ه: إن مدینة �كین من تصـــــــــ
ى. وقال: طســـالمســـلم مقلدًا لمدینة �غداد عاصـــمة الخالفة الع�اســـ�ة في القرون الو 

 )١( إن معبد السماء في �كین حال�ًا من تصم�م المهندس العر�ي المسلم أ�ضًا.
لـقد �ـاـنت �ثیر من النـ�اـتات  ، فمن بنى مـدیـنة مـدرـ�د اإلســـــــــــــــ�انـ�ةوـنأتي إلى 

الجدیدة في إســــــــــ�ان�ة تحتاج إلى وفرة في الماء، فعمد العرب إلى تنظ�م أســــــــــالیب 
رو�ة وحدها، بل �ذلك في النُّجود، ونجد للتصــــــــــــّرف �الم�اه، ل�س في المناطق الم

في ـمدرـ�د أّول تطبیق لـها معروف في إســـــــــــــــ�انـ�ا؛ هـذه الـمدیـنة، التي تكّوـنت نواتها  
ــ�ط ــن �سـ ــائه محمد األول (  من حصـ - ٨٥٢هــــــــــــــــــ / ٢٧٣-٢٣٨�ان قد أمر �إنشـ

ــاطة مصــــــارف جوفّ�ة تســــــمى: الفّجارة أو الخّطارة  ٨٨٦ م)، و�ان ُ�َمدُّ �الماء بوســــ
ق في العــالم العر�ي، و�ــانــت ُتســــــــــــــّمى آنــذاك: القنــاة أوالمجرى �حســـــــــــــــب المنــاط

ة   ة  matrice(�ــالالتین�ــّ ــافــة الالحقــة اللفظ�ــّ دت عن إضـــــــــــــ لتي  ا  -  etu). وقــد تولــّ
ومنث�ــة   إلى هــذه الكلمــة األخیرة، تســــــــــــــمیتــان متواز�تــان    -تعني: الوفرة �ــاللغــة الرُّ

ومن ثّ�ة، وتصــــــــدر �لتاهما عن  للمدینة الجدیدة: «مجر�ط» �العر��ة، «ومدر�د» �الرُّ
ــتقاق ذاته: المكان الذي تكثر ف�ه األنفاق الجوفّ�ة لجلب الم�اه. وقد ظهرت،  االشـــــ

ــ إلـفاس أنت�كیوسخالل َحْفر هذه األنـفاق،    elephas  أولى �ـقا�ا األحافیر لــــــــــــــــــــــــــ
antiguus  التي ُعثر علیها في إســ�ان�ا. أّما التقن�ة المســتعملة فنعرفها على نحو ،
ع شـــــــ�كة  ما ین�غي،   �فضـــــــل مؤَلف الكرخي: �تاب إن�اط الم�اه الخفّ�ة، وفي توســـــــُّ

ــاع ا ــتعمال، تحت االم�اه مع اتسـ ــم لمدینة في آن واحد، وظلت قید االسـ   viajesسـ
أي (المـ�اه المجلوـ�ة ـ�األـنابـیب) حتى أ�ـّامـنا هـذه تقر�ـ�ًا. وأمّـا المشــــــــــــــهـد، اـلذي ـ�ان  

ف�ه من صـــــــفوف اآل�ار المتعّلقة    یتســـــــم �ه، وال بد، مجال مدینة مدر�د، �ما ینتظم
ــهولة، إذا ما حّلق في زمننا   ــوره �ســ ــافر أن یتصــ ــع أي مســ بهذه المجاري، ففي ُوســ

رى في الشرق األدنى، حیث �ستمر إنشاء هذه القنوات هذا فوق أصفهان ومدن أخ

 
 .٢٧١، ٢٧٠اإلسالم والثقافة الصین�ة: لي تشین تشونغ، ص )١(
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 .)١(واستخدامها �مردود تام 
ومـاني، ونشــــــــــــــیر هـنا أن نظـام الري �ـان ـقائمـًا في إســـــــــــــــ�انـ�ا مـنذ العهـد الر 

لري وتطو�ره على أساس  واستمر في زمن القوط، ولكن العرب قاموا بتوس�ع نظام ا
ــرق ف�ما �خص توز  ــبوها في المشـ ــهد على  الخبرة التي اكتسـ �ع الم�اه وتوفیرها، وتشـ

ذلك وفرة المفردات العر��ة األصــل الشــائعة في اللغة االســ�ان�ة، والمتعلقة بهندســة  
 الري، مثل:

Acequia, alberca, aljibe, noria, arcaduz, azuda, almat- 
riche, alcantarilla, atarhea, atanor, alcorque. 

، ثمة تشــا�ه واضــح بین شــكل دوالیب و�اإلضــافة إلى هذا البرهان «اللغوي»
الم�اه التي ما زالت تســـتعمل حتى الیوم في إســـ�ان�ا، و�ین الدوالیب المســـتعملة في 

المحتـمل جـدًا أن اختراع هـذه اـلدوالـیب ـقد تم في   المغرب والمشــــــــــــــرق العر�ي، ومن
 .)٢(الشرق األوسط �الذات 

 الحضارة العر��ة اإلسالم�ة:في ثامنًا _ علم شكل األرض (الجیومورفولوج�ا) 
ــیئًا إال  ــالم�ة، إذ لم یتر�وا شـــــــ ــارة العر��ة اإلســـــــ مذهلة هي إبداعات الحضـــــــ

ال�حار ومســــحوا أرض عالمنا  وأشــــ�عوه �حثًا وتنقی�ًا، حتى أنهم غاصــــوا في أعماق  
(�حر  و  بالد النرو�ج�صـف  م)  ١٠٤٨ /هـــــــــــــــ  ٤٤٠(ت   البیرونيالعجیب، فها هو  

�حیرة (آرال) و �حر الصــــــین  وها هم غیره �كتشــــــفون   ،الثلج) وهو القطب الشــــــمالي
أول من اكتشـــف منا�ع نهر النیل قبل أن تصـــل والعرب هم  شـــمالي شـــرق قزو�ن. 

 .ن�ة �عدة قرون إلیها حمالت االستكشاف البر�طا
ة،   هذا اإلرث الجغرافي العظ�م؛ تسلَّمه الغر�یون من إس�ان و�رتغالیین خاصَّ

یها    -إن قصدنا الحق�قة    -هم، التي  وجعلوه مرجعهم األول في �شوف �جب أن نسمِّ

 
ــبیل�ة، ط فضـــــــل األندلس على ثقافة الغرب: خ  )١( ــا، دمشـــــــق، دار إشـــــ ،  ١وان فیرنیت، ترجمة نهاد رضـــــ

 .٤٥-٤٣، ص١٩٩٧
ط، ترجمة عادل أبي جابر، انظر أثر الحضــــارة العر��ة اإلســــالم�ة على أورو�ا: منتغمري وا )٢(

 .٦٨، ٦٧، ص١٩٨١ثقافة، دمشق، وزارة ال
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 إعادة �شف.
  وعلوم األرض وال�حار التي أود أن أتحدث عنها في هذا ال�حث تشكل س�قاً 

اء الحضـــــارة العر��ة اإلســـــالم�ة فیها دهشـــــة  ذلك أثارت أ�حاث علمجغراف�ًا نادرًا، ل
 علماء الغرب، واألسطر القادمة تدلل على ذلك. 

یهتم هذا العلم في صورته المعاصرة بدراسة األشكال (التضار�س) األرض�ة  
المختلفـة الظـاهرة فوق ســــــــــــــطح ال�ـا�ســـــــــــــــة والمغمورة تحـت الم�ـاه، وتت�ع أطوارهـا  

ــمى  المتعددة، وتفهم األ ــوء ما �ســـــــ ــ�اب والعوامل المؤثرة في تكو�نها، على ضـــــــ ســـــــ
ور أشــكال ســطح األرض (�النظر�ة الجیومورفولوج�ة) الحدیثة التي تقضــي �أن تط

 �عتمد على عوامل التعر�ة واإلرساب والحر�ات األرض�ة. 
وهي عوامـل نـاتجـة عن تـأثیر نوعین من القوى همـا: قوى األرض الـداخل�ـة 

األلواح القار�ة وتزحزحها وتكون الســـالســـل الجبل�ة. وقوى    وما �صـــاحبها من تكون 
 ة.عن طاقة الشمس م�اشر األرض الخارج�ة، وأغلبها ناشئ 

وال�احث المدقق في �تب التراث العر�ي �جد العدید من النصــــــــوص التراث�ة  
التي تؤ�د ســبق علماء العرب إلى وضــع أصــول النظر�ة الجیومورفولوج�ة الحدیثة  

والمفاه�م العلم�ة التي تطوَّر على أســاســها م�حث شــكل األرض  وصــ�اغة الم�ادئ
Geomorphology ولوج�ة المعاصرة.وأص�ح واحدًا من أهم العلوم الجی 

ــفا:   ــائل إخوان الصـ ــمس  «فمثًال جاء في رسـ ــراق الشـ ــدة إشـ إن الج�ال من شـ
والقمر والكواكـب علیهـا �طول األزمـان والـدهور، تنشــــــــــــــف رطو�ـاتهـا وتزداد جفـافـًا  

ــیر أحجارًا  و� ــواعق، وتصـــ ــاض الصـــ ــة عند انقضـــ ــر، وخاصـــ ــًا، وتنقطع وتنكســـ �ســـ
الســــــیول تحط تلك الصــــــخور إلى وصــــــخورًا، أو حصــــــًى ورماًال، ثم إن األمطار و 

ــدة جر�انها إلى ال�حار والغدران واآلجام.   �طون األود�ة واألّنهار، و�حمل ذلك شــــــــــ
ــ ــطرابها وفورانها، ت�سـ ــدة اضـ ــدة أمواجها، وشـ ط تلك الرمال والطین  و�ن ال�حار، لشـ

ــافاً  ــى فوق قعرها ســــ ــاف �طول الزمان والدهور، و�تلبد و�نعقد:   )١(والحصــــ على ســــ

 
 أي: ط�قة.   ) ١( 
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 .)١(»و�نبت في قعور ال�حار ج�اًال وتالالً 
وهـنا نجـد أن إخوان الصـــــــــــــــفا ـقد عـدوا مـ�اه المطر والمجـاري المـائـ�ة عواـمل  

أشـــــــــــعة  تعر�ة و�رســـــــــــاب، وعزوا ما �صـــــــــــیب الحواف الجبل�ة من تجو�ة إلى فعل
 .)٢( الكواكب أ�ضًا) الشمس والقمر والنجوم (التي �انت ُتسّمى

ــحًا في  ــ�ًا واضـ ــاسـ و�أتي أبو الر�حان البیروني �عد ذلك ل�حدد لنا مفهومًا أسـ
تفكیره، وهو أن األرض تتعاقب علیها األحداث منذ أزمنة وعصور طو�لة، وأن ما 

إلى مُـدٍد زمن�ة   ینشــــــــــــــأ عن هـذه األحـداث من تغیرات في ســــــــــــــطح األرض �حـتاج
ــقـــو  الـ إلـــى  ــك  ــذلـــــ بـــــ ــبـــق  ــ�ســــــــــــــ فـ ــة،  ــلـــــ ــو�ـ ــواتـــر  طـ ــتـ الـ أو  ــام  ــظـــــ ــتـ االنـ ــة  ــر�ـــــ ــظـ ــنـ بـ ل 

)Uniformitarianism  ــكتلندي (ج�مس ــبها المؤرِّخون إلى العالم االســـــ ) التي نســـــ
ر حدوث تغیرات ســـــطح األرض ١٧٨٥ه / ١٢٠٠هاتون) في عام   م، والتي تفســـــِّ

 على أساس أن (الحاضر هو مفتاح الماضي).
نظر�ة  �ة �كل وضـــــــــــوح في صـــــــــــ�اغته لم�ادئ الني هذه النظر و�طبق البیرو 

الجیومورفولوج�ـــة العـــامـــة على أســــــــــــــــاس قوى البنـــاء والهـــدم، ومفهوم توازن الكرة 
األرضــ�ة، ف�قول شــارحًا ومشــبهًا تطور تضــار�س األرض �مراحل النشــوء والشــ�اب 

ج في إال ما نشــــــــــــاهد من اآلثار التي تحتا )٣(وال نعلم من أحوالها«والشــــــــــــ�خوخة: 
ــولها إلى ُمدٍد طو�لة، و�ن  ــامخة المتر��ة من  تناهت في حصـ الطرفین �الج�ال الشـ

ــراض  الملس المختلفة األلوان المؤتلفة �الطین والرمل المتحجر�ن علیها،   )٤(الرضـــــــــ
فإن من تأمل األمر من وجهه وأتاه من �ا�ه علم أن الرضــــــــــراض والحصــــــــــى هي  

ام، ثم �كثر علیها جري الماء وهبوب حجارة تنكسر من الج�ال �االنصداع واالنصد 
 

د فؤاد �اشــــــا، الهیئة المصــــــر�ة العامة  انظر أســــــاســــــ�ات العلوم المعاصــــــرة في التراث اإلســــــالمي: أحم   ) ١( 
. الجغراف�ة العر��ة في القرنین التاســـــــــع والعاشـــــــــر المیالدیین (الثالث  ٧٩،  ٧٨م، ص ٢٠٠٧للكتاب،  

وتحقیق عبد هللا یوسف الغن�م، طه محمد جاد، جامعة  ا�ع الهجر�ین): ض�اء الدین علوي، تعر�ب  والر 
 . ١١٦م، ص ١٩٨٠الكو�ت،  

الج�ال والم�اه �تاب: الج�ال واألمكنة والم�اه: ألبي القاســم محمود بن عمرو  ومن �تب حضــارتنا عن    ) ٢( 
 م. ١٩٩٩للنشر والتوز�ع، القاهرة،  بن أحمد الزمخشري، تح أحمد عبد التواب عوض، دار الفضیلة  

 : األرض. أي   ) ٣( 
 الحصى الصغار وفتات الحجر.   ) ٤( 
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و�ـدوم احتكـاكهـا فتبلى، و�ـأخـذ البلى فیهـا من جهـة زوا�ـاهـا وحروفهـا حتى    الر�ـاح،
، وأن الفتــات التي تتمیز عنهــا هي الرمــال ثم التراب، و�ن )١(یــذهــب بهــا فتــدملكهــا

ذلك الرضـــــراض لما اجتمع في مســـــایل األود�ة حتى انســـــكبت بها وتخللها الرمال 
ــوالتر  ــارت في القرار والعمق اب فانعجنت بها، واندفنت فیها، وعلتها الســــــ یول فصــــــ

�عـد أن �ـاـنت من وجـه األرض فوق، تحّجرت ـ�البرد، ألن تحجر أكثر الجـ�ال في 
األعـمال ـ�البرد، وـلذـلك ـتذوب األحجـار بتســــــــــــــل�ط الـنار علیـها، ـفإن ـما انعـقد ـ�البرد  

وجــدنــا جبًال متجبًال من هــذه   انحــل �ــالحر، ومــا انعقــد �ــالحر انحــل �ــالبرد، و�ذا
لس، ومـا أكثره ف�مـا بینهـا، علمـنا أن تكوـنه على مـا وصــــــــــــــفـناه، وأـنه الحجـارات الم

ترّدد سـافًال مرة وعال�ًا أخرى، و�ّل تلك األحوال �الضـرورة ذوات أزمان مدیدة غیر  
مضــــــــــــــبوطـة الكمـ�ة، وتحـت تـغایر غیر معلوـمة الك�فـ�ة، ولـها تتـناوب العـمارة على  

آخر انتقــل معهــا ثقلهــا  رض، فــإن أجزاءهــا إذا انتقلــت من موضــــــــــــــع إلى  �قــاع األ
فاختلف على جوانبها، ولم تكن األرض لتسـتقر إال �كون مر�ز ثقلها مر�ز العالم، 
فلزمهــا أن تســــــــــــــّوي ذلــك االختالف، ولزم منــه أن �كون مر�ز ثقلهــا مختلفــًا على  

عاد ال�قاع عن المر�ز على  اختالف وضع األجزاء المنتقلة منها، فلم تكن لتثّبت أ�
ها على مقدار واحد، فإذا علت أو أفرط تكا�س ما حولها نقصـت  مرور الزمان علی

المـ�اه وغـارت العیون، وعمـقت األودـ�ة، وتعـذرت العمـارة، ـفانتـقل أهلهـا إلى غیرهـا،  
وُنسـب ذلك الخراب إلى الهرم، وعمار الخراب إلى النشـوء والشـ�اب، وألجله تصـرد 

 .)٣(»)٢(صرود  جروم، وتجرم
ــاص مـا في هـذا النص التراثي للبیروني من  وال �خفى على أهـل   االختصــــــــــــ

أفكار غیر مســـبوقة عن تكون الصـــخور الرســـو��ة الفتات�ة (الحطام�ة)، وتصـــن�فها  
ــیر الطر�قة التي تؤدي إلى  ــى والرمال والتراب، وتفســـ ــب حجومها إلى الحصـــ �حســـ

ذي  عالقة بین حجمها وُ�عد المصدر الاستدارة الحبی�ات الفتات�ة والحصى، و��ان ال

 
 أي: تملسها وتدورها. )  ١( 
أي تبرد المناطق التي �انت ســاخنة، والعكس �العكس، والصــرود هي األراضــي ال�اردة، والجروم هي    ) ٢( 

 األراضي الحارة. 
یق  أبو الر�حان محمد بن أحمد البیروني، تحق تحدید نها�ات األماكن لتصـــــــح�ح مســـــــافات المســـــــاكن:    ) ٣( 

ــ�ات العل ١٩٥٨محمد بن تاو�ت الطنجي، أنقرة، تر��ا،   ــاســـ وم المعاصـــــرة في التراث  م. من خالل أســـ
 . ٨١،  ٨٠اإلسالمي: �اشا، ص 
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 نشأت منه، وهي موضوعات �عالجها علم الرسو��ات الحدیث.
ــتطاع أبو �كر الكرخي ( حدث خالف في تار�خ وفاته على عدة أقوال واســـــــــ

هـ  ٤٢١م، و  ١٠٢٨هـــــــــــ/  ٤١٩م، و ١٠١٦هـــــــــــ/  ٤٠٧م، و١٠١٩هـــــــــــ/  ٤١٠بین  
فهوم توازن األرض، ) أن �طور هــذه المفــاه�م، و�ز�ــد علیهــا مــا �عمق مم١٠٣٠/

التضـــار�ســـ�ة التي تقول بتطور معالم ســـطح األرض، �حیث إذا أثرت وفكرة الدورة 
قوى الرفع ال�ان�ة على منطقة ما، ورفعتها فوق مستوى سطح ال�حر، فإّنها تكتسب  
ــ�ة أن   ــهل لقوة الجاذب�ة األرضــــــــــ طاقة �امنة �فارق االرتفاع عّما حولها، مما �ســــــــــ

ق�عان المح�طات، في محاولة    لى مواقع أقل ارتفاعًا منها، مثلتنقلها شــیئًا فشــیئًا إ
لكي یتســــاوى ُ�عد قممها عن مر�ز األرض، و�نتج عن ذلك تطوذر في تضــــار�س  
األرض ینتهي معه الســـــــــــطح النهائي �التعر�ة إلى ســـــــــــطح منخفض ومســـــــــــتٍو هو  

 السهب الذي عرَّفه إخوان الصفا �اسم (الصفصف). 
هجري / التاســـع  ث عشـــر الى (د�فز) في القرن الثالوقد ُنســـبت هذه الفكرة إل

. ولكننا نجد ما �صحح هذا اإلسناد الخاطئ إلى د�فز في �تاب )١(عشر المیالدي
(إن�ــاط الم�ــاه الخف�ــة) للكرخي الــذي عــاش في القرن الخــامس الهجري / الحــادي 

ــه، �عد أن �فند آراء اآلخر�ن:   ــر المیالدي، حیث �قول ما نصـــــــــ وأقول �عد «عشـــــــــ
ئمــة، منهــا طلــب األبن�ــة للوقوع واالنهــدام،  ن في األرض حر�ــات داقر�ر ذلــك: إت

والمیل عن ســـــــــــمت االســـــــــــتقامة، و�ذلك الج�ال والتالع تنهار قلیًال قلیًال، وتتفّتت  
طل�ًا للمر�ز، واألرض الرخوة في تر�تها حر�ة دائمة، وهي طلب أجزائها الصــال�ة  

ظ�مة،  �ات المذ�ورة انتقال الم�اه الع�اعتماد �عضـها على �عض، وأعظم هذه الحر 
وجر�ــان األود�ــة القّو�ــة من أرض إلى أرض في األزمنــة الطو�لــة، فــإذا اجتمعــت 
ــاوى   ــطحها من المر�ز، وســـــــ موادها في ناح�ة من نواحیها، وارتفعت حتى �عد ســـــــ
ــاواة زاد عل�ه، تحّركت  ذلك �عد الموضـــــــــــع المحاذي له الذي �قابله، ثم �عد المســـــــــ

ــاف  للمعادلة المذ�ورة، فتتغیر لذل  األرض طل�اً  ك عروض البالد ومطالعها وأنصــــــــــ
نهارها، و�صــیر ذلك ســبب انتقال ال�حار، وظهور عیون وغ�ض عیون، وال �كون  

 
م.  ١٩٨٧انظر أســس علم الرســو��ات: محمد بن عبد الغني مشــرف، جامعة الملك ســعود، الر�اض،    ) ١( 

 . ٨٢ص وم المعاصرة في التراث اإلسالمي: �اشا،  من خالل أساس�ات العل 
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..  .ذلك دفعة واحدة، بل �كون على التدر�ج �انتقال العمارات من أرض إلى أرض 
�اط الم�اه، ألن  ومن تصّور ما ذ�رته وحّققه، فقد عرف قطعة �بیرة من صناعة إن

ض والماء فیها، و��ف�ة وضـــــعها وخلقها، وصـــــفة حال الماء في تصـــــّور ط�ع األر 
 .)١( »خللها، یدل على معرفة قو�ة في هذه الصناعة

في ب�ــانــه ألنواع الحر�ــات األرضــــــــــــــ�ــة الــدائمــة وأثر و�حرص الكرخي هنــا (
هرة اإلنســــان�ة  ) على أن یر�ط بین الظاهرة الطب�ع�ة والظاالجاذب�ة األرضــــ�ة علیها

ــار�ة �طر�قة منطق�ة، فالتغیرات التي تحدث في شـــــكل األرض تتّم في زمن   الحضـــ
ــار�ة من مكان لم �ُعد مالئمًا   ــ�ه في ذلك حال انتقال المواقع الحضــ مدید، وهي تشــ

 بیئ�ًا إلى مكان أكثر مالءمة. 
كــذلــك ال �خفى على ال�ــاحــث المــدقق في هــذا النص إشـــــــــــــــارة الكرخي إلى 

�ا�ســــــــة من خالل إشــــــــارته إلى تغیر  غیر النســــــــبي في مواضــــــــع الماء والظاهرة الت
عروض البالد ومطالعها وأنصـاف نهارها ت�عًا لتغیر وضـع ال�ا�سـة (القارات)، وما 
یرافق ذلك من تغیر في موقع ال�حار ووضــــــــــــ�عة الخزانات الجوف�ة (فتظهر عیون  

 وتغ�ض عیون).
دًا ف�مـا بینهـا، فهو إدراك م�كر جـ أمـا حر�ـة األجزاء التراب�ـة الـدق�قـة لتترا�ط

) و�عني  Diagenesisلعمل�ة ُتســمى حســب المصــطلح العلمي الغر�ي المعاصــر (
(النشـــــــأة المتأخرة) أو (عمل�ات ما �عد الترســـــــب) حیث تتحول الرســـــــو��ات الرخوة 
غیر المتماسـكة إلى صـخور قاسـ�ة، وذلك حین تقع تحت وطأة ثقل ط�قات أحدث 

نت�جة فقدها أثناء االنضـغاط  ط وتصـ�ح صـخورًا �املة التماسـك  منها تكو�نًا، فُتضـغ
كم�ات �بیرة من الم�اه المتواجدة بین مســـــــــامها، وترت�ط �عد فترة طو�لة من الزمن 
بواســـــطة محالیل وســـــط الترســـــیب والم�اه الجوف�ة �مالط (مادة الحمة)، فتتماســـــك  

 وتقسو.

 
�تاب إن�اط الم�اه الخف�ة: أبو �كر محمد بن الحسـن الكرخي، تحقیق ودراسـة �غداد عبد المنعم، حیدر    ) ١( 

، معهـد المخطوطـات العر��ـة، المنظمـة العر��ـة للتر��ـة والثقـافـة والعلوم،  - ه ١٣٥٩  ، ١أ�ـاد الـد�ن، ط 
 . ٨٢ي: �اشا، ص س�ات العلوم المعاصرة في التراث اإلسالم م. من خالل أسا ١٩٩٧القاهرة،  
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ــاســـــــــــــــ�ة ألي  ولم َ�فُـْت الكرخي أن یؤ�ـد على أهمـ�ة المعرـفة النظ رـ�ة األســــــــــــ
شــــــروع في التعامل معه تجر�ب�ًا أو تقن�ًا، وذلك على غرار ما فعل موضــــــوع قبل ال

هو عندما عرف �ل ما یتعلق �صـــــفات األرض وطب�عة حر�اتها قبل الشـــــروع في 
 .)١(استخدام تقن�ة استخراج م�اهها الجوف�ة

 الخاتمة:
ن عــالم المعــارف مــا �ــانــت تجهلــه م  «إنَّ العرب هم الــذین فتحوا ألورو�ــة

ة لـنا ســــــــــــــتـَّة ا نین لـنا وأئمـَّ لعلمـ�ة واألدبـ�ة والفلســــــــــــــفـ�ة بـتأثیرهم الثقـافي, فكـانوا ممـدِّ
 .)٢(قرون»

هذا القول للعالم والطبیب الفرنســي المســتشــرق الكبیر غوســتاف لو�ون، وهو  
اإلرادة   قول �جب أن ُ�شــــــــعرنا �الفخر واألمل، وأن �صــــــــنع فینا إرادة عظ�مة، هذه

ــفات علماء االتي �ان ــارة العر��ة اإلســــــــــــالم�ة، فهذا ت من صــــــــــ ابن الهیثم  لحضــــــــــ
ــه �ان یردِّ  ــیق ع�شـ ــري، �ان �متلك إرادة عظ�مة، فعلى الرغم من ضـ د دائمًا ال�صـ

ــتفرغ قوتيي ما ُمدَّ «و�نِّ  �ًا منه أمورًا ثالثة:  متوخِّ  ،ت لي الح�اة �اذل جهدي، ومســـــــ
ي جعلـت ر أنِّ و�عـد ممـاتي، واآلخو�ؤثره، في ح�ـاتي   أحـدهـا إفـادة من �طلـب الحقَّ 

ره و�تقنه فكري من تلك العلوم، ذلك ارت�اضــــًا لي بهذه األمور في إث�ات ما یتصــــوَّ 
 .)٣(ة لزمان الش�خوخة وأوان الهرم»رته ذخیرة وعدَّ ي صیَّ والثالث أنِّ 

حضـــــارتنا، لما اســـــتطاعوا  ولوال هذه اإلرادة الج�َّارة التي اتَّصـــــف بها علماء 
وغیرهم، ولما  الفرس  خلَّفه فائقة، و�ذلك ما  �ســـــــرعة  اإلغر�ق  فهلَّ خ ما  امتصـــــــاص 

ــتطاعوا تحر�ر ــارات   اسـ ــوائب   من  وتنقیتها علوم هذه الحضـ ــقلها  ,الشـ   وتطو�رها  وصـ
وتنمیتها، ولما اســـــتطاعوا االنطالق �عد ذلك إلى نهضـــــة خ�ال�ة مدة عشـــــرة قرون 

 
م.  ١٩٨٨أسـس الجیولوج�ا الهندسـ�ة: محمد علي شـ�خ مشـاعل، جامعة حلب، �ل�ة الهندسـة المدن�ة،    ) ١( 

 . ٨٣م المعاصرة في التراث اإلسالمي: �اشا، ص أساس�ات العلو 
 . ٥٧٩ -٥٧٧ص حضارة العرب: غوستاف لو�ون، )٢(
ار النهار، الهیئة العامة الســـــور�ة للكتاب،  بن الهیثم الممهد للصـــــعود إلى القمر: عم   أبو علي الحســـــن  )٣(

 . ٧، ٦ص ،م ٢٠١٥،  ١ط 
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 ُوصفت �الذهب�ة.
لكي نفهم من خاللهـــا ��ف  مـــا ذ�رنـــاه هو دروس غـــا�ـــة �ـــاألهم�ـــة،  و�ـــل  

حضــــــارة العر��ة اإلســــــالم�ة أن تتفوق وأن تصــــــ�ح اللغة العر��ة من  اســــــتطاعت ال
خاللها هي اللغة العالم�ة وهي لغة العلم، فما علینا إال أن نســـــتخرج من تفاصـــــیل  

غل ذلك في .. لكي نســـــــــت.حضـــــــــارتنا أســـــــــ�اب النهضـــــــــة والتفوق والعز�مة واإلرادة
 انطالقة قو�ة نحو مستقبل أرحب. حاضرنا وننطلق من خاللها
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 خطاب احلداثة الناعـمة حديث النهايات وميالد البدايات

 
  آسيا عمراني

 الجزائر –جامعة العربي التبسي  

 تمهیـــد:
إن المتأمل في المشهد الثقافي لحضارة هذا القرن، القرن الحادي والعشر�ن، 

و�لغــاء الحــدود بین حقول   یــدرك مــدى تــداخــل المفــاه�م وتشــــــــــــــعــب النظر�ــات بــل
المعرف�ــة المختلفــة، ممــا �حمــل على اإلقرار �ــأن الوثوق�ــة أو ال�قین�ــة أضــــــــــــــحــت 

مرقمن، ومن ثم تصـ�ح �ل كان لها في هذا العالم المعولم / ال�ضـاعة مزجاة، ال م
ــ�غلق   ــوع�ة محفوفة �المزالق والعق�ات، بل إن متبنیها حینذاك ســـ دعوة إلى الموضـــ

ــه في ســـــجن ا ــاق وأنظمة تزعم    ؛لدوغمائ�ةعلى نفســـ ــط أنســـ ــة وســـ أي الوقوع فر�ســـ
 امتالك الحق�قة القارة.

من أشــد القضــا�ا األكثر إلحاحا التي ترفد هذا التحول في منظومة المفاه�م  
"، إن �ال منهمــا �عــد    Post Modérnitéمي الحــداثــة ومــا �عــد الحــداثــة "  مفهو 

ــر�ن، فقد قدمت ثورة  ظاهرة تمیز الثقافة األنجلو أمر�ك�ة واألورو��ة ف ي القرن العشـ
فك مغالیق �ان الصـــــــــــــدأ قد عالها، و�ات من  الحداثة إلى العالم المفات�ح الكبیرة ل

ــان   غیر الممكن التحجر عـند تـلك األطر الفكرـ�ة الـ�الـ�ة التي جعـلت عقـل اإلنســــــــــــ
محظى تا�ع، ل�س له ســـــــــــــوى أن �طبق التعال�م اآلت�ة من األعلى، فتحرر �التالي  

وأدرك أن حر�تــه البــد أن تكون مطلقــة ال تقبــل االنجمــاد والتحجر في   هــذا العقــل
الكون النســــبي الذي بدى لنا  التفكیر، بل أن ما برهنت �ه العلوم الخالصــــة في أن  

 )١(نه �غلق العالم هو في حق�قته مستحیل.أح�انا أ
 مسارات الحداثة:

ــار طو�ل من التغیرات الجذر  ــر الحداثة الذي برز �تتو�ج لمســـــــــ �ة و  عصـــــــــ
التي طوحت �عرش األفكار الغیب�ة    ،العم�قة في بنى المجتمع األورو�ي  االنقال�ات 

ــارع األحــداث رأى ف�ــه   ــاغط ومتســـــــــــــ الــدوغمــائ�ــة، فهو بــذلــك زمن �ث�ف و ضـــــــــــــ
بیرالیون العصــــــر الذهبي لإلنســــــان�ة، حیث اصــــــ�ح �عاش �مادة فر�دة، تتمر�ز  اللی
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الذي �كتســـــــب �التدر�ج  حول حاضـــــــر مشـــــــرئب إلى اآلتي، متجه نحو المســـــــتقبل  
دالالت یوتو��ة عبر تجر�ة تتنامى فیها �التدر�ج المســـافة بین الحاضـــر والمنتظر،  

 األزمنة.ا مصطلحات التطور والتقدم والتحرر و و�طغى على قاموسه
لم یلبث النســـــــق المعرفي المادي للحداثة أن أفرز تســـــــاؤالت عم�قة آلت �ه  

، وأنكرت مر�ز�ته، وأســــلمته إلى العدم�ة، إلى ما �عد الحداثة التي فككت اإلنســــان
ــوق والقوة على ید الح ــالح اآللة والســــــ ــاني لصــــــ داثة، تم  ف�عد تراجع الجوهر اإلنســــــ

 جنس) على ید ما �عد الحداثة.اختزاله إلى شيء أحادي ال�عد (جسد و 
عرفت األحداث الكبرى التي شــــهدها القرن العشــــر�ن تغیرات فكر�ة لمقوالت  

ــكلت على  كادت أن تكون ثابت ــاني تشـــــ ــك في الفكر اإلنســـــ ة ومطلقة، ال تقبل الشـــــ
فـ�ة ظهرت مؤشــــــــــــــراتهـا في تـ�ار فكري جـدـید إثرهـا رؤى جـدـیدة تعبر عن حر�ـة ثـقا

برى و�شـــــــكك في مســـــــائل التقدم اإلنســـــــاني، �ما �شـــــــیر إلى ســـــــقوط النظر�ات الك
ــاعــدت الثورة المعرف�ــة في مجــال المعلومــات والتكنولوج�ــا في نقــل الفكر من   ســـــــــــــ

حداثة إلى ما �عد الحداثة، حیث االنتقال من اإلشــــــــــــــ�اع المادي إلى اإلشــــــــــــــ�اع  ال
 المعنوي.

العلم�ة شــكلت االنتقادات ذات المنهج�ة الموجهة لمفهوم الحداثة، األرضــ�ة  
التي تـنامى في تر�تـها مفهوم ـما �ـعد الحـداـثة، لـ�أخـذ صــــــــــــــورـته النـقدـ�ة التي تـغذیها  

 روح فكر�ة نشطة ومتطورة.
 �عد الحداثة فلسف�ة لماالخلف�ة ال

ــال�ا   ــورا انفصــ ــا�كة، تبني تصــ ــترات�ج�ات متشــ مثلت ما �عد الحداثة جملة اســ
إلغاء الذات، و�لغاء المراكز  وفوضـو�ا للزمن، ومنظورا برغمات�ا للحق�قة، م�اال إلى

والمر�ز�ات دفاعا بذلك عن التشـتت والفوضـى والتشـعب، والمصـالحة بین المتخیل  
دمــــاج الوهم في الصــــــــــــــیرورة و�حالل االختالف محــــل الهو�ــــة، والواقع، و�عــــادة إ

لحداثة والســطوح مكان األعماق، واألنوثة محل الذ�ورة، فهي بذلك تعمیق لمســار ا
حداثة بدون مســـاحیق   ،ونقد وتجاوز مســـتمر، فهي حداثة ســـافرة وســـرعة ثان�ة لها

 )٢( وأوهام.
حداثة " المثیر  الواضــح أن هناك تضــار�ا في اســتعمال مصــطلح " ما �عد ال
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م من یرجعه إلى أواســـــــــط ســـــــــ�عین�ات القرن للجدل، لدى ال�احثین والمفكر�ن، فمنه
ــندر ــارلز ألكســــــ ــاف الناقد الفني (تشــــــ ــا �عد اكتشــــــ ــوصــــــ ــي، خصــــــ جینكز)   الماضــــــ

Charles Alexander Jenks   صــــــــــــــاحب �ـتاب معـمار ما �ـعد الحـداثة، لـیدل
اد عن النمط الوظ�في النسقي  على التوجه الجدید في الفن المعماري، وذلك �االبتع

ل ذلك هناك من  التقلیدي، لخلق نوع من التواصـــل بین العمارة والجمهور، في مقاب
ن، حینما انتقل إلى النقد األدبي ثم إلى �عتقد أنه �عود إلى الســتینات من نفس القر 

م،  ١٩٣٤الفلســــــــفة، ف�ما تأكد اســــــــتعمال المصــــــــطلح قبل هذا التار�خ وذلك ســــــــنة  
ــلب�ة تجاه الحداثة، و�عد هذا التار�خ بثالث ســــــنوات   للداللة على ردود األفعال الســــ

ی اسـتعمله المؤرخ (أرنولد جوز�ف تو�نبي) لوصـف تعدد�ة الث ر  قاف�ة التي �حّتمها سـَ
 )٣(التار�خ العالمي.

 مفهوم ما �عد الحداثة:
یورد (تیري إ�جلتون) أقرب تعر�ـفات لمرحـلة ـما �ـعد الحـداـثة قوـله: " إن فكر 

�عد التحدیث، هو أســــلوب فكري یتشــــكك في المفاه�م التقلید�ة للحق�قة والعقل، ما 
والتحرر، وفي مجاالت  لهو�ة والموضـــــــــــــوع�ة، وفي فكرة اتجاه العالم نحو التقدم وا

العمل التي ال خ�ار ســـواها، وفي القصـــص الشـــمولي، أو التفســـیرات النهائ�ة، وهو  
ــي ــاس ثابت ومتنوع وغیر  یرى العالم على عكس أنماط التنو�ر هذه �شـــــ ء بال أســـــ

مســــــــــــــتقر وغیر حتمي، فهو ع�ــارة عن مجموعــة من الثقــافــات غیر الموحــدة، أو  
ــیرات التي یتولد عنها درجات  من التشــــــكك في موضــــــوع�ة الحق�قة والتار�خ    التفســــ

 )٤(والمفاه�م ومعط�ات الطب�عة و�ن�ات الهو�ة".
ــة، ــا الغر��ـ ــافیز�قـ ــة لتقو�ض المیتـ ــداثـ ــد الحـ ــا �عـ ــاءت مـ وتحط�م المقوالت   جـ

ا على الفكر الغر�ي، وتمتاز فلســــــــــفتها �فلســــــــــفة  المر�ز�ة التي ه�منت قد�ما وحدیث
والتفك�ـك، ونظر�ـاتهـا �قوة التحرر من قیود   الخوض والعـدم�ـة والالمعنى والالنظـام

التمر�ز واالنفكاك عن اللوغوس والتقلید، وممارســة االختالف والهدم والتشــر�ح مع  
ر��ة المه�منة وتعر�ة األیدیولوج�ة الب�ضــــــــــاء واالهتمام  فضــــــــــح المؤســــــــــســــــــــات الغ

ــد  ــا �عـ ــاب مـ ــة وخطـ ــالعرق واللون والجنس واألنوثـ ــة �ـ ــا�ـ ــامش والعنـ ــدنس والهـ ــالمـ �ـ
 تعمار.االس
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ــروط المختلفة   یؤ�د منظورا ما �عد الحداثة على أنها مجموع الظروف والشــــــ
افـ�ة، ف�ســــــــــــــتحـیل  والمتعـددة، التي تختلط فیهـا المظـاهر االجتمـاعـ�ة ـ�المظـاهر الثقـ

ــافــة بین   التمییز ح�ــال ذلــك بین مــا هو اجتمــاعي ومــا هو ثقــافي، وتنهــار المســـــــــــــ
فهوم ما �عد الحداثة �عتمد على  النظر�ة وموضـــــــوعها، و�رون أن جزءا �بیرا من م

صــــعو�ة الفصــــل بین البن�ة المعرف�ة وما تنتجه هذه البن�ة من معرفة، إذ أن هناك  
 )٥( ا.تداخل بین أشكال المعرفة نفسه

لقد انتشــــرت نشــــاطات ما �عد الحداثة في �افة الفضــــاءات الثقاف�ة الغر��ة، 
ق�ة والنفســــــ�ة، المعرف�ة، االقتصــــــاد�ة، الســــــ�اســــــ�ة، االجتماع�ة، الفلســــــف�ة، األخال

ــها الذي �ســــــــجها، �ونها  .التعلم�ة، األنثرو�ولوج�ة .. وغیرها وما یز�د من غموضــــــ
اتها فتتعدد وتنقســــم إلى ما �عد حداثات مظلة عامة تتشــــظى داخل نفســــها لتكّون ذ 

 مت�اینة، في مجملها شكل ما �عد الحداثة العامة.
إلى اتجاهین �بیر�ن    –حداثة ما �عد ال  –انقســـــــم رواد ومفكري هذه المرحلة 

االتجاه الفرنســـــــي مع �ل من فیلســـــــوف االختالف والغیر�ة الفرنســـــــي    ممثلین في:
ــال ف  Jaques Derridaجاك در�دا   "، وجان فرانســــوا M.Fougouو�و ""، وم�شــ

"، �قــابلــه االتجــاه األلمــاني بزعــامــة "یورغن  Jean-François Lyotard لیوتــار
 هابرماس".

 ما �عد الحداثةالمهاد الفلسفي ل
 :االتجاه الفرنسي 1.

 :jaques derridaجاك در�دا 1-
ــتراتج�ة ــها جاك در�دا فیلســـــــوف االختالف    عدت اســـــ ــســـــ التفك�ك لدى مؤســـــ

قلید�ة  ن مســـــلمات ما �عد الحداثة، ذلك أنها تهدم مســـــلمات الفلســـــفة التموالغیر�ة، 
ــاســــــــــــــهـا، فـدرـ�دا اـلذي �عزى إلـ�ه تقو�ض مر�زـ�ة العقـل الغر�ي "  Logoمن أســــــــــــ

centrisme  و�شــــاعة فلســــفة الشــــك والعدم�ة، ومعبرا بذلك عن إفالس أوغانون ،"
"Organon  ــه، فكان نت�جة ذلك إهماله ــة فروضـــــــــ ــاشـــــــــ آلخر ل" هذا العقل، وهشـــــــــ
عقـــل، �وجود و�ینونـــة أزاحـــه هـــذا العقـــل   المختلف/ المطموس/ الهـــامش/ الال/
المر�ز، وغی�ــــه عن الظهور، ومن ثم أضــــــــــــــحى من األحكــــام الجــــار�ــــة مجرى  /
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تى تلك البداهات والمســــــــــلم بها، إخضــــــــــاع �ل معرفة تتقنع �العلم�ة أو العقل�ة، ح
عمل على تفك�ك أنظمتها  لالتي تعرف �العلوم الدق�قة أو الصـــــــح�حة، للمســـــــاءلة وا

 )٦( �عدئذ �النسب�ة. المر�ز�ة لتجل�ة المغیب فیها، فرمیها
اقتضــــت ممارســــة در�دا النقد�ة أن یتوســــع في نقده، ل�شــــمل ظاهرة التمر�ز 

ــلطة المیت افیز�قا، إذا  في أكثر من میدان و�ن �انت جم�عها تترتب في ضــــــــــوء ســــــــ
ت، فهـذا جـاـنب من جواـنب و كـان التمر�ز حول العـقل نت�جـة التمر�ز حول الصــــــــــــــ

التمر�ز هو اإلعالء من شـــــــأن الكالم التمر�ز وجان�ه اآلخر المتصـــــــل �موضـــــــوع  
على حســــــــــاب الكتا�ة، وفي هذین الموضــــــــــوعین نجد أن الصــــــــــوت أو الكالم هو  

"  Logocentrism�ب مصطلح "المرجع وحوله یتمر�ز الفكر، فإذا �ان در�دا قد ر 
"  Grammatologyفإنه �ستخدم مصطلح "  لمعالجة موضوع التمر�ز حول العقل،

ل�كتشــــــف �ه أ�عاد التمر�ز حول فتح األفق أمام مز�د من االحتماالت، وهذا �عني  
 )٧( توس�ع فضاءات التفسیر والوصول �ه إلى مناطق لم تستكشف �عد.

المعرف�ة التي رتبت أوضـاعها في ضـوء سـلطة إن "در�دا" �حث في الحقول 
�حث، وفي الوقت الذي �شـــف �ه عن بؤر التمر�ز لالتمر�ز وجعلها موضـــوعات ل
نقــد مظــاهر التمر�ز فیهــا، وهز البؤر المتمر�زة في   في تلــك الحقول، عمــل على

 حقول أبرزها الوجود والمعرفة والجنس والتار�خ.
�ة، مســــــــتعینا �مفهوم التمر�ز حول وظف در�دا معرفته بنظم الفلســــــــفة الغر�

النظم، ولجأ أوال إلى تجزئة موضوعاته بدأ من    كالعقل، لیتقدم في نقده الشامل لتل
ســــــــاســــــــ�ة، ثم انتقل إلى تعر�ة األنســــــــاق و�شــــــــف الحجج  األلفاظ والفرضــــــــ�ات األ

ــ�ات، ثم في مرحلة أخرى توغل إلى  ــ�ة التي تنطوي علیها األلفاظ والفرضــ التناقضــ
ع وهو تفك�ك النظم الكبرى للفكر الفلســـــفي منطلقا من: "أفالطون صـــــلب الموضـــــو 

و، مارا بد�كارت وروســــــــــو، وفرو�د منته�ا �الفالســــــــــفة المعاصــــــــــر�ن مثل  طوأرســــــــــ
ــتقراء إلى هدم الزعم القائل بوجود معنى  "هو  ــرل" و"هیدغیر"، وقاده هذا االســــــــــ ســــــــــ

  )٨( موحد له هو�ة متطا�قة مع ذاتها.
ارض في األنســـاق الفلســـف�ة، ظهر له وجود من خالل عمله في �شـــف التع
تي تدعي التطابق الذاتي والهو�ة الموحدة،  لتضـــــــــــــاد جوهري في صـــــــــــــم�م النظم ا
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ء منهجي هو ما �عرف �التفك�ك، و�عد عمل "در�دا" ودفعه هذا الكشـــــــــــف إلى إجرا
ــكونیته المتمثلة   نوعا من الثورة على ال�قین�ة المطلقة للفكر الغر�ي، وثورة على ســــــــ

ه� لــــــه في  تحیزت  الــــــذي  العقلي،  التمر�ز  في  المتمثــــــل  المنطقي  الق�ــــــاس  منــــــة 
وتقو�ض    تـافیز�قـا الغر��ـة منـذ أفالطون، قبـل "در�ـدا" ذلـك بتفك�ـك هـذا التمر�زیالم

 )٩( األصل الثابت.
فــدر�ــدا من هنــا �جیــب على المیتــافیز�قــا الغر��ــة الممتــدة منــذ أ�ــام مــا قبــل 

ــقراط إلى غا�ة هایدغیر، �ونها �قیت  ــة فكرة تجلي الوعي في الحضــــــور   ســــ جب�ســــ
ــ ــاسـ ــد طیلة ح�اة    هو�عطاء مع�ار ثابت للحق�قة أسـ (اللوغوس)، "العقل"، الذي تجسـ

ره اإلنســـان مقدســـا، ســـواء �ان إله أو إنســـان أو تقالید أو  اإلنســـان�ة في �ل ما اعتب
غیرها من األفكار، وقد برزت هذه المر�ز�ة في شـــكل ثنائ�ات متقابلة تقصـــي فیها  

ر ال  و ئما الطرف الثاني من الثنائ�ة وتغی�ه وتجعل الطرف األول �امل الحضــــــــــــدا
�المتجسدة على   �حتمل الغ�اب، وهو ما أطلق عل�ه "در�دا" اسم مر�ز�ة "اللوغوس"

ــلوب  ــع أســـ الخصـــــوص في أولو�ة الكالم (الصـــــوت)، وهذا ما دفع در�دا إلى وضـــ
دم بـذلـك اســــــــــــــترات�ج�ـة نـاقـدة  لتقو�ض هـذه المر�ز�ـة التي قـامـت علیهـا الحـداثـة، ل�قـ

�تــه وآل�ــات تفكیره ل�فتح ال�ــاب على  ز وثــائرة على �ــل مكونــات العقــل الغر�ي ومر�
 )١٠( مرحلة ما �عد الحداثة.مصراع�ه لبدا�ة مرحلة جدیدة هي 

 :michal fokoم�شال فو�و -٢
�أتي م�شـــــــــــال فو�و �أعماله الزاخرة متفقا مع (در�دا) في نقضـــــــــــه للحداثة، 

  العقل في المیتافیز�قا الغر��ة والعمل على تعر�ة أنســـــــاقه قصـــــــد تحط�مه ومر�ز�ة ا
هــا�ــة  و�ث�ــات قصــــــــــــــورهــا في بلوغ الحق�قــة أو المعنى، �حیــث �علن "فو�و" عن "ن

) و�ظهر ذلك بوضــــــــــوح مع مبدأ " الال�قین"  La fin de la certitudeال�قین" (
�مــدحــل لنهــا�ـة  في فیز�ــاء الكوانتــا    (Heisenberg)الــذي صـــــــــــــــاغــه "هــایزن�ــارغ" 

ن واحد، �المعنى  آالحتم�ة، �حیث �ســــــتحیل تحدید وضــــــع�ة الجزئي وســــــرعته في  
بین الذات العارفة (الذات اال�ســــــــــت�مولوجي للكلمة، وهو نها�ة االنســــــــــجام المطلق 

 )١١( التي تالحظ) و�ین موضوع المعرفة أي (الموضوع المالحظ).
له العام، ضــــــــد تعكس خصــــــــوصــــــــ�ة بالغة "فو�و" في جانب منها تمرد جی
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ــیته  clartéوضــــــــوح " ن خالل جمعه  م"، أي تراثهم الد�كارتي، وتظهر خصــــــــوصــــــ
لعلم�ة واألســـــــطور�ة، ونجد أن موقفه الفلســـــــفي  للمختلفات ومزجه للمصـــــــطلحات ا

قر�ب من عدم�ة "نتشــــــــه"، وقد أر�د له ذلك ألنه رافض �شــــــــكل متعمد، وهذا یتفق  
ن الســـــطوح واألعماق، و�ین أن هذا مع هدفه األكبر �مفكر یر�د أن یز�ل الفرق بی

قوة المنظمة، وأن هذا الفرق أ�ضــــــــا هو أقوى  لالفرق �لما نشــــــــأ إال ودل على أثر ا
 لقوة إلخفاء عمل�اتها.األسلحة التي تملكه تلك ا

لتحدید   –حســــب فو�و   –تكون عمل�ات القوة المتعددة في أشــــدها صــــعو�ة  
ق�مها، هو أسـاس الفعل الثقافي �شـكل عام، أي الخطاب، وهو المصـطلح الشـامل 

ــكال الح�اة الثقاف�ة وتطب�قاتها،   جهوده تكمن في نقد هذا الخطاب �كل ما و لكل أشـ
یتضـمنه من مل�سـات، ذلك أن سـلطان خطاب "فو�و" مسـتمد من أسـلو�ه وصـرامة 

ــنع "المجاز" ا منطقه، وأن هذا ــلوب �صـــــــــ ــمى (األســـــــــ )، أي Eatachresieلمســـــــــ
ــعها، و�عتبر هذا النوع من المجاز نموذجا لنظرة   ــتعمال الكلمة في غیر موضـــــ اســـــ

بنقد للفلســـــفة اإلنســـــان�ة، والعلم والعقل، ومعظم مؤســـــســـــات  "فو�و" حول العالم بدأ
ــر الن ــكلها الذي اتخذته منذ عصــــــ ــة، وعلى إثر ذلك �قول  الثقافة الغر��ة �شــــــ هضــــــ

.. إن هــدفــه هو تحر�ر تــار�خ الفكر من  .م آثــار المعرفــة": ""فو�و" في �تــا�ــه "عل
ــوعه للتعالي ــ�ة المتعال�ة، وتحر�ره من .خضـ ــل  د .. تنقیته من �ل النرجسـ ائرة األصـ

 )١٢( المفقود".
یرد هـــذا القول في معرض حوار بین "فو�و" ونقـــاده، حیـــث تعتمـــد إحـــدى 

أزمة الثقافة الغر��ة"، وهذه  القضا�ا التي یتناولها هذا الحوار على ما �عتبره "فو�و"
األزمة تتعلق بذلك المتأمل المتعالي الذي ر�طت الفلســــــــــفة نفســــــــــها �ه منذ �انط،  

صـــل، و�الفكرة األنثرو�ولوج�ة التي ترتب هذه المســـائل �لها حول ألوتتعلق �ق�مة ا
و�ة ســــعت إلى تفادي  وجود اإلنســــان، و�كل األیدیولوج�ات اإلنســــان�ة وأكد أن البنی

زمة تحت مضلة االنغماس في األلعاب المسل�ة الخاصة �األصول والنظم،  هذه األ
ألصل والحق�قة و�سعى  اوقد حاول فو�و أن یلغي أي مر�ز، و�بتعد �ل ال�عد عن  

إلى خلق االختالفات �المعنى الطبي �منزلة التشـــــــــخ�ص، ورفض ســـــــــلطة �ل من  
ــلطان الذي تمتعالمنطق والســـرد التقلیدي، ذلك ألن �ه هذا التمیز بین    ه یرفض السـ

التناســـــــق واالضـــــــطراب في الفكر الغر�ي منذ أفالطون، وهو ال �ســـــــعى بذلك إلى 
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ــ�ة التي قام  ــل إلى األرضـ ــأ ف�ه.عالتوصـ ــاء الذي نشـ   لیها هذا التمیز بل إلى الفضـ

)١٣( 
معنى ذلك أن "فو�و" حاول أن �شــید مشــروعا فلســف�ا متكامال �شــمل نظر�ة  

لظهور ا�ســــــــت�مي للفكر الغر�ي عبر حق�ه المتعددة، المعرفة، فهو من جهة ینّظر  
  ومن جهة أخرى حاول أن �ضــــع للعلوم اإلنســــان�ة دلیلها المنهجي اإل�ســــتمولوجي
ــتوى المعرفي، ووضـــــــع   ــة تجل�ات العقل في المســـــ الذي تفتقده، أي أنه اهتم بدراســـــ

ــتقبل�ة في المعرفة،   ر��ة  �ما حاول تحلیل الذات الغاألطر العامة لق�ام نظر�ة مســــــــ
ــبر أغوارها خالل الحقب الزمن�ة المختلفة، و�ظهار التغیرات األر�یولوج�ة التي   وســـ

جهد الزاخر �فســر على أنه نقد لمفهوم الحداثة لتبین نشــأة العلوم اإلنســان�ة، وهذا ا
 )١٤( �أسره ومسلماته وم�ادئه انطالقا من مرحلة ما �عد الثورة الفرنس�ة.

قا التقلید�ة، واهترأت مضـــامینها وصـــار من  لقد تآكلت موضـــوعات المیتافیز�
ــتمي   ــیر إنتاج معارف وفق هذا األنموذج، لذا �أتي "فو�و" �مفهوم اإل�سـ أي -العسـ

ع العالـقات التي �مكنـها أن تجمع في مرحـلة معطـاة المـمارســــــــــــــات الخطـاب�ة  و مجم
ل�قوض �ه  –نســاق مكونة  التي تتضــمن عدة أوجه إ�ســتمولوج�ة �العلوم المرت�طة �أ

المقوالت الكبرى التي ابتدعتها المیتافیز�قا، و�ذا تطهیر مكوناتها من الوعي   أسـس
ــ�كولوج� ، فالمعرفة ل�ســــــت من إنتاج الذات  ةالمه�من، اإلرادي، ومن النزاعات الســــ

الواع�ـــة المـــاكرة اآلت�ـــة من أعمـــاق المطلق، بـــل هي نتـــاج لمجموعـــة من العالئق 
 ) ١٥( والنظم.

اســـــــــــــــا في هـدم أوثـان البن�ـة المیتـافیز�ق�ـة  إن محـاولـة "فو�و" تتلخص أســـــــــــــــ
ــاتها وتجاوزاتها، وفي نها�ة المطاف  ــتها وتناقضـــ ــاشـــ (العقل�ة) للغرب، و�ظهار هشـــ

مجـاوزة ال تتم من الداخل بل من الـهامش �مســــــــــــــتو�ات المتـعددة، �معنى أن  لهذه ا
فعال�ة الفلســــــف�ة، بل یتم  تقو�ض أســــــس المیتافیز�قا قد ال یتم أصــــــال انطالقا من ال

انطالقا من م�ادین ما فتئت ت�عد عن الفلسـفة، بل إن الفلسـفة ذاتها صـارت ت�حث  
فـــالمنـــاهج واإل�ســــــــــــــتمولوج�ـــات    ،عن مـــدلوالتهـــا ومفـــاه�مـــا خـــارج أطرهـــا التقلیـــد�ـــة

 واألشكال والص�غ والكلمات، صارت تطرح بدائل معرف�ة ق�مة.
من   لذا فإن مهمة "فو�و" عموما تجســدت في الغوص في المناطق المظلمة
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قهر واضـــطهاد وجنون، ومرض وســـجن وتابوهات ال �مكن االقتراب منها جســـدت 
في المـناطق المظلمـة   وحق�قـة خفـ�ة ـتا�عـة لـ�اطن النســــــــــــــق المعرفي، وغوص فو�

كان بواســــطة المعاینة الواقع�ة واألرشــــ�ف�ة، ألن المهم �النســــ�ة إل�ه هو الســــفر في 
ــل�ط الضـــــوء حار في العوالم ال�عیدة،  الممنوع والغوص واإل� حیث حاول "فو�و" تســـ

 عن مواطن اإلكراه والقهر واإلقصاء في المجتمع الغر�ي.
ف�ســـتحضـــرنا الفیلســـوف الرائد   ،الشـــك ونحن نتحدث عن المدرســـة الفرنســـ�ة

ــوا لیوتار"جان فران ــتمد هذا ســ ــفة ما �عد الحداثة، ومنه �ســ "، الذي �عد أشــــهر فالســ
التفكیر الفلسـفي أصـوله، �ما قد أسـهم في صـ�اغة مفاه�مه (أي ما �عد الحداثي)، 
وأطروحـات الفكر مـا �عـد الحـداثي ال ســــــــــــــ�مـا في مقوـلة " نهـاـ�ة الســــــــــــــردـ�ات " أو  

عد الحداثة في نظر  برى"، وأ�ضـــــــــا المفهوم المیتافیز�قي للواقع، فما �ك"الحكا�ات ال
 )١٦( لیوتار هو: "التشك�ك ف�ما وراء الروا�ات".

 :G.f leotarجون فرنسوا لیوتار -٣
ــار�ع االجتمــاع�ــة    نهــا�ــة الحكــا�ــات الكبرى عنــد لیوتــار تعني نهــا�ــة المشـــــــــــــ

ــا خطـاـ�ات ونظرـ�ات الحـداـثة الم ــدة في اللیبرالـ�ة  تالطموحـة للحـداـثة، وأ�ضــــــــــــ جســــــــــــ
 نسان.والمار�س�ة المستمدة من عصر التنو�ر عن العقل والتحر�ر الشامل لإل

و�سـمي " لیوتار" اسـتحالة وجود سـرد�ات شـارحة في الحالة الفعل�ة للمجتمع  
و�رى لیوتار في عمل�ة نزع الشــــــرع�ة على    "،Délegitimation"بنزع الشــــــرع�ة" "

لما �عد الحداثة، ففي الوضـــــع ما �عد الحداثي   ةالعلم �أنه من اللحظات األســـــاســـــ�
علم على تنظ�م التساؤالت التي تثور في الم�ادین األخرى  ثمة انعدام ثقة في قدرة ال

 )١٧( عندئذ �فتح الطر�ق أمام ت�ار ما �عد الحداثي مهم.
تحــدث "لیوتــار" عن نوعین من القصــــــــــــــص: نمط �خفي تحرر اإلنســـــــــــــــان  

نـقدي، ونمط خـاص ـ�االتحـاد المرتـقب بین �ـل المعـارف لالمرت�ط ـ�التنو�ر والتراث ا
سـعى إلى اكتسـاب الشـرع�ة والمصـداق�ة، بل  المتصـلة �النزعة اله�جل�ة، و�الهما �

ة لألداء األمثــل، وهو  إن العلم (مــا �عــد الحــدیــث) یت�ع األحــداث التقن�ــة والتجــار�ــ
 )١٨( أساس�ا. تغییر أوجده التقدم التكنولوجي الجدید �جعل من المعلومات �م�ا

اعتبر "لیوتــار" عصــــــــــــــر مــا �عــد الحــداثــة " نهــا�ــة للحكــا�ــات الكبرى" أي الـ 
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"Meta-reritsé  لذلك نجده لحاول إث�ات أنه ال وجود لســرد�ات شــاملة تســتط�ع "
ي على سـائر الم�ادین، و�عطي مثاال �عدم وجود اتفاق  أن تعطینا قواعد عل�ا تسـرد 

یرى ذـلك �حجـة عـدم تكـافؤ ألعـاب اللغـة، �معـناه    بین قواعـد الفن وقواعـد العلم، وـقد 
هنا �صــــــ�ح تعر�ف الوضــــــع ما �عد عدم وجود قواعد مشــــــتر�ة بین األلعاب، ومن  

تكذی�ه    الحداثة مشـــــروعا لغو�ا على ألعاب اللغة والســـــرد�ات الشـــــارحة، وأعلن عن
لها في ضــــوء قانون عام هو قانون التســــلســــل حیث یؤ�د أن عمل�ة ر�ط الع�ارات  

 )١٩( روري لكن ��ف�ة الر�ط ل�ست أمرا ضرور�ا.ضأمر 
ــع ما �عد الحداثي، هو   ــ�اق أن الوضـــــ ــا في هذا الســـــ و�ؤ�د " لیوتار " أ�ضـــــ
 حالة مزدوجة ألنه یتضــــمن مناطق حما�ة واضــــحة أو صــــراعات بین ألعاب اللغة
على أحــداث الع�ــارات، فل�س ثمــة �قین مطلق هنــا ولكن فقط تهــدیــد دائم لل�قین  

 خالل األحداث والشعور الجلیل. النسبي، من
فهنـاك تعـارض أو عـدم تكـافؤ بین لع�ـة اللغـة الخـاصـــــــــــــــة �ـالمعرفـة العلم�ـة  
ولع�ة اللغة الخاصـة �المعرفة السـرد�ة، أي القصـص التي نحكیها عن أنفسـنا وعن  

ففي األولى هنـاك قواعـد تتعلق �ـالـدلیـل والبرهـان وهي تتنـافر مع القواعـد مجتمعنـا، 
فة الســــــــرد�ة، ألن هذه األخیرة تقبل الم�الغة واالبتداع بدون برهان  ر التي تحكم المع

�ـعد الحـداثي ثـمة قانون �جـب تطب�ـقه على جم�ع األفـعال  ولذلك ففي الوضــــــــــــــع ما  
�مكن تبر�رها أو تمثیلها، �شـكل عام  اللغو�ة هو أن المشـاعر �اعت�ارها أحداث، ال  

لحداثة عنده إذن هي ظاهرة  اداخل لع�ة لغة واحدة، أو نوع خطاب واحد، فما �عد  
 )٢٠( ما �عد المیتافیز�قا أو ما �عد الصناع�ة.

نملس النزاع والشقاق الدائم والتار�خي بین الفلسفتان أو المدرستین: األلمان�ة  
أللمان�ة على أنها تتلمذت على یدیها، وأنها تعتاش  والفرنســ�ة، حیث تتهم الفلســفة ا

ل" و"هیدغیر" و"مار�س" و"نیتشــــه" وغیرهم،  جعلى ما �ت�ه روادها األوائل من "ه�
ل تلك األقوال، مذ�رة برواد في حین نجد الفرنســــــــــ�ة تنظر نظرة اســــــــــتحقاق إلى �

 د�ار" وغیرهم.عصر التنو�ر، �أبنائها الجدید مثل: "فو�و" و"در�دا" و"لیوتار" و"بور 
 :االتجاه االلماني ورواده-2

األطر العامة له، في النصــــــــــــــف   �العودة إلى االتجاه األلماني الذي تبلورت 
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ــفة أبرزهم  األول من القر  ــه مجموعة من المفكر�ن والفالسـ ــسـ ــع أسـ ــر�ن، وضـ ن العشـ
"هور�ها�مر" و"أدورنو" ثم طورها "مار�وز"، واستقامت منذ منتصف القرن بوصفها  
نظر�ة نقد�ة لها منّظروها الخاص في الفلســـفة والمجتمع، واتســـع نشـــاطها على ید 

ا المعاصــــــــر�ن "هابرماس"، حیث ینتظم عمله النقدي في �شــــــــف  أحد أبرز أعالمه
جه الخصـوص وتشـكیل عقالن�ة تواصـل�ة  تناقضـات العقل الغر�ي ومعط�اته على و 

 نقد�ة جدیدة.
 یورغن هابرماس: -

فلســـــفي، هو �مثا�ة �حث عن أســـــلوب إلعادة بناء  إن مشـــــروع "هابرماس" ال
ســــــــــــــ�فر�ــه": "نظر�ــة الفــاعل�ــة  نظر�ــة في الحــداثــة العقالن�ــة تمثــل ذلــك فعال في "

ــكالن على ــفي للحداثة" وهذین األخیر�ن �شـــ ــل�ة" و"الخطاب الفلســـ غرار ما   التواصـــ
ــ�ة، وهذا ل�س إدعاء �القط�عة   ــ�ة للنظر�ة الهابرماسـ ــ�سـ ســـطرت أقالمه الكتب التأسـ
�قـــدر مــا هو تب�ـــان لإلشــــــــــــــكـــال�ـــة المر�ز�ــة، والتي تبلورت عنـــده في أن الحـــداثــة 

ــ�اغ ــل وجدت صـ تها �االعتماد على إ�قاع ثالثي متداخل األ�عاد واألفكار؛ والتواصـ
ع�ــة و�عــادة بنــائهــا، وثــانیهمــا: التفكیر في اللغــة أولــه: التفكیر في النظر�ــة االجتمــا

ر في الوضـــــــع�ة الســـــــ�اســـــــ�ة واالقتصـــــــاد�ة  والتواصـــــــل وتعم�قهما، وثالثهما: التفكی
 )٢١( والثقاف�ة للمجتمعات.

ــ  العقل   "هابرماس" یتمثل في الكشــــــــــف عنإن المجهود النظري العام لــــــــــــــــــــــ
المرت�ط والمالزم للممارســـــــــة التواصـــــــــل�ة الیوم�ة، إلعادة بناء مفهوم غیر اختزالي  

ة أعطـت  للعقـل �ـاعتمـاده على قـاعـدة صــــــــــــــالح�ـة الخطـاب، �ون العقالن�ـة الغر��ـ
أولو�ة للعقل الغائي، معنى ذلك دمج أكثر من وساطة لضمان التوازن االجتماعي  

 )٢٢( ها المال والسلطة في س�اق النشاط األداتي االسترات�جي.وعلى رأس
إن ما �ســم�ه "هابرماس" بــــــــــــــــ "العقل التواصــلي" أو" العقالن�ة التواصــل�ة "، 

لى إجماع داخل بن�ة د�مقراط�ة  التي تتأسـس على الخطاب البرهاني الذي �عمل ع
ــدمج في   ــة، لینـ ــه الضــــــــــــــ�قـ ــه الفرد من ذاتیتـ ــال عمومي ینتزع ف�ـ المجهود أو مجـ

الجماعي الذي یتأســــــس على التفاهم والتواصــــــل العقلي، والواضــــــح أن "هابرماس"  
ــ�ة الحداثة الغر��ة  أراد أن یؤ  ــ�غة تر�یب�ة لقضــــــــ ــلي" �صــــــــ �د على "العقل التواصــــــــ

ــتنفذت �ل طاقاتها و�تعین  العقالن�ة، لذلك أكد عل ــفة الوعي أو الذات اسـ ى أن فلسـ
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التفكیر الفلســفي في اللغة والزمن والحداثة   إدخال مســألة التفاهم والتواصــل لتنشــ�ط
 والعقل.

والجـدیر ـ�اـلذ�ر أن نقـد "هـابرمـاس" للعقـل الغر�ي ال یلتقي مع النقـد الجـذري 
ة الذات من خالل الذي دشـــــــنه "نیتشـــــــه"، و�ؤ�د على ضـــــــرورة الخروج من فلســـــــف

ال�حــث عن مخرج آخر، وهــذا األخیر یتمثــل في االنتقــال من عقــل متمر�ز حول 
ت إلى عقل تواصلي، ولقد طور "هابرماس" مفهوم العقل إلى مفهوم آخر أكثر  الذا

هو عـقل یرت�ط ـ�الحـداـثة، و�ســــــــــــــتفـید من �ـل معطـ�ات العمق كـفاءة وقوة وحـداـثة،  
 النقدي و�تجاوز العقل األداتي.

ــفة األنوار،   ــ�ة لفو�و انطالقا من فلســ ــ�س حداثة �النســ إذا �ان ال �مكن تأســ
ــ�اط�ة   إال من خالل تفجیر هذا ــلم النضـــ ــتســـ ــه، فإن "هابرماس" ال �ســـ النســـــق نفســـ

ف�حاول في آخر "الخطاب الفلسفي للحداثة"   -�ما �حددها فو�و  –الشكل وقسر�ته  
الن�ة وظ�ف�ة أو عمل�ات�ة تســــــــــتمد  أن �عید بناء العقالن�ة الحدیثة ور�ثة األنوار �عق

ــلي" وهو عقل یتداخل ف�ه ال�ع ــم�ه "العقل التواصـــــــــ د االجتماعي  دعامتها مما �ســـــــــ
الواقعي مع ال�ـعد العقلي "الترنســـــــــــــــندنـتالي" �حـیث �صــــــــــــــیر نـقدا لفلســـــــــــــــفة اـلذات،  

ــف�ة لتحلیل الواقع فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"هابر  ــیرة �شــــ ماس" من خالل منطلقاته نجده �قود مســــ
انینــه وأطره العقل�ــة، وذلــك بتحلیلــه و�تحــدیــد أ�عــاد العالئق االجتمــاعي، و�ظهــار قو 

ــا�ـكة والـقائـمة بین النظرـ�ة وا  لواقع بین النظرـ�ة والـتار�خ، بین العلم والعـمل.المتشــــــــــــ

)٢٣( 
"هــابرمــاس" الــذي عــد الحــداثــة مشــــــــــــــروع لم �كتمــل ألنهــا لم تحقق النتــائج  

وجه تنقیتها من بؤر   الموجودة �عد، �ســـبب االنكســـارات والتراجعات التي وقفت في
ــة جدیدة على الفعل  ــعى إلى تقد�م فهم جدید للحداثة، وممارســـــــــــ التمر�ز، فقد ســـــــــــ
التواصـلي ال تلغي اآلخر أو تهمشـه، و�كون الحوار التخاطبي هو وسـیلة التواصـل 

لق من عمق الحــداثــة وخطــابهــا، من أجــل إنقــاذ المشــــــــــــــروع مع اآلخر، فقــد انط
جوهر الحـداثـة من خالل العقـل التواصــــــــــــــلي   الحـداثي، محـاولـة منـه الحفـاظ على

 )٢٤( والتقن�ة.المرت�ط �الحداثة وتفك�كه ونقده "للعقالن�ة األدات�ة" 
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 میالد الحداثة ال�عد�ة: -3
إن التحیز للعقل وهو في غمار المنظور التســـــــلطي ذي الطا�ع النرجســـــــي،  

المتعال�ة، تتلقفه الموضوع�ة حینا وتتصیده المشار�ع    غدا أسیرا في سجن عقالنیته
اإلیـــدیولوج�ـــة واألفكـــار الطو�ـــاو�ـــة أحـــایین أخرى، هـــذا التحیز لم یولـــد إلى تحیزا  

اعفا، یتبدى في شـــــكل ما �عرف �المشـــــار�ع العدم�ة، �اعت�ارها حداثة �عد�ة،  ضـــــم
ــوت العقل ال�ا ــار الحداثة التي ت�قى دائما وأبدا صـ ــحح مسـ ــمتصـ یره القلق طن وضـ

ــمت و�رفض الظهور، فالحداثة "الفائقة أو ال�عد�ة" هي حداثة من   الذي �أبى الصـــــ
أي حداثة "أس اثنین" تحاول أن    ؛يدرجة ثان�ة �المعنى الجبري ال �المعنى الحساب

تســــــــــتبدل العقل اآلداتي المســــــــــ�طر، �عقل مطاط ولزج، من مجتمع م�كان�كي إلى 
 مجتمع عضوي.

رتحـالهـا وعـدم الـقدرة على تقعـیدهـا في طـا�عهـا اإلـبداعي  إن قوة الحـداـثة في ا
الهرو�ي الذي �ســكنها، الذي �ه تتجاوز صــفة الجمود / الســكون التي تطاردها،   /

ــروعا �عد�ا، وجملة بدائل تنزاح بها عن المعهود، وتظهر بها  هعوم ــیر مشـــــــ ا تصـــــــ
، الـذي �عـد  لفجـائيثوراتهـا المتالحقـة، تجر�ب�ـا وخلخلـة �ـإعالن عن میالد البـدیـل ا

ــها   تلك اللحظة النقد�ة المالزمة للحداثة، أو بتعبیر آخر، إنه ســـــــؤال الحداثة لنفســـــ
مشــــــــــــــروعـا / فهمـا / وجودا / ـتأو�ال لم    ومراجعتهـا المســــــــــــــتمرة لمقوالتهـا ـ�اعتـ�ارهـا

 �كتمل، ورحلة لما تنطلق.
هذا التحول المســــتمر في منظومة العقل الغر�ي، أدخلت مشــــروعه المعرفي 

ى من ســــــــــــــجن الموضــــــــــــــوعـ�ة / العلمـ�ة وأمر، إـنه ســــــــــــــجن الـعدمـ�ة  ســــــــــــــجـنا أده
"Nihilisme  ،فـــإذا اتهم "نیتشــــــــــــــــه" بـــدعوتـــه إلى موت إلـــه العقـــل / المیتـــافیز�قــا "

لمؤلف " غر" و"فو�و" و"�ارت" الذین نعتوا �العدمیین بــــــــــــ "موت اإلنسان" / اد یو"ه
�عرف الیوم �العقل  موتا رمز�ا، فها هي التقن�ة تجعله "شــــــــیئا / معادلة"، بل إن ما 

�تطور طب�عي لمســـــــــــــــــار "العقــــل المتعــــالي" /   Raison Numériqueالرقمي  
األثیري / االفتراضــــــــــــــي"    األداتي"، �علن عن میالد مجتمع جــــدیــــد هو "المجتمع

"Virtuel  " "الســــــــــــــبراني "Cybernitique  " الوســــــــــــــــائطي ،"Médiologique  ،"
 ". Universelالكو�بي " 
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رف�ة، التي ال مكان فیها إال إلنسان جدید، أو ما  في ظل هذه التحوالت المع
" أو "اإلنســــــــــــــان العابر"  Dosthumain�طلقون عل�ه مرحلة "ما �عد اإلنســــــــــــــان" "

« L’homme Aléatoire »    ــي على ــســـــ ــب "فرانك تینالند"، هي ب�ان تأســـــ حســـــ
تغییر المشــــهد الثقافي الســــائد الحداثي / ما �عد الحداثي، ومیالد ثقافة العولمة أو  

"  Hypermodernité" أو الفـائقـة "Modernité Réflexiveحـداثـة االرتـداد�ـة "ال
تأو�الت  لا"، هي مفاه�م تعبر عن صــراع  Supermodernitéأو الســو�ر حداثة " 
الغر�ي الذي یبدو أنه اســــتســــلم لســــ�طرة الشــــ�ح التقني البدیل،  داخل مناطق العقل

ــروعه الث ــوى  معلنا بذلك عن إفالس دوغمائیته وانه�ار مشــــــــــ قافي الذي لم �عد ســــــــــ
إیدیولوج�ات متالحقة ومتراكمة، بدءا من ســلطان المؤســســة الدین�ة مرورا �المرحلة  

 الراهنة. ةلالتنو�ر�ة وصوال إلى هذه المرح
في ظل هذا العالم الجدید، عالم الصــــــــــــورة الرقم�ة، ونظام الوســــــــــــائط الذي  

لتار�خ، نها�ة الحداثة / �شـــــــــ�ع ف�ه حدیث النها�ات، نها�ة التار�خ / ما �عد نها�ة ا
مـا �عـد الحـداثـة / الحـداثـة الفـائقـة أو النـاعمـة أو �عـد مـا �عـد الحـداثـة، انتهى دور 

ان المیتافیز�قا، ل�فســح المجال إلنســان جدید، ل�س  ســناإلنســان المؤســس، �ما هو إ
إنسان الحداثة (موت اإلنسان �ما هو مع "فو�و")، وال إنسان ما �عد الحداثة الذي 

ــتنفذه، بل  �عمل ع ــى ممكن ف�ه ف�سـ ــانیته لیبلغ أقصـ ــراف طاقاته وتدمیر إنسـ لى إسـ
تنكر لذاتیته �حثا    إنه إنســـــــان "الحداثة الفائقة"، اإلنســـــــان المرقمن / المعولم، الذي

ــان تتلقفه التقن�ة أح�انا والبیولوج�ا أحایین   ــائط، إنســــــــ عن الكون�ة عبر نظام الوســــــــ
 أخرى.

ــارة أخرى إعالن عن موت اإلنســــــــــــــــ ــائن  �ع�ـ ــار�خي، ومیالد �ـ ــائن تـ ان �كـ
بیولوجي ال ماضـــــــــي له وال أصـــــــــل �ائن اللحظة واآلن، �ســـــــــعى لكي �كون نجما  

"Une starلثقــافــة ل�ــأتي دور ثقف النخبوي ونهــا�ــة امل" و�ــأنــه إعالن عن موت ا
المواصـــــــــــفات الفن�ة  « النجم والنجوم�ة، والنجم هنا ال �قصـــــــــــد �ه الفرد، و�نما هو:

لـه نجم أو نجمـة، ال �قـدرتهمـا الـذات�ـة الحرة والمســــــــــــــتقلـة، ولكن  والثقـاف�ـة لـدور �مث
ــفات وتمثلها، ــب قدرة أي منهما في تمثیل الصــــــــــ . حتى إذا تراجعت قدرات .حســــــــــ

مت إزاحته ل�حل محله نجم آخر، �ما هو شــــائع لدى جم الصــــوت�ة أو الشــــكلة تنلا
ــا ل�س ف ي الفن  الفـناـنات والمـذ�عـات وعروض األزـ�اء وهو في عـالم الرجـال أ�ضــــــــــــ
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 )٢٥( .»وحسب بل في الس�اسة أ�ضا وفي �افة ص�غ االتصال الجماهیري 
 ُمساءلة الحداثة الفائقة لدى بالندی�ه:4-

" بـ "الحداثة الفائقة"، هي �األساس ذلك التعبیر  ندی�هبال  ورجإن ما �سم�ه "ج
عن القلق اإلنســـــــــــــاني أمام العوالم الجدیدة التي أطلقها العلم التقني، وهي ما �میز  
العالم الراهن، وهي أ�ضــــــــا ما �صــــــــف الحر�ة الكث�فة والوازنة التي حملت التحول 

داثات المنجزة  ها الحـبیر بتعالذي تســــــــــــــارع �ـعد الحرب ومرحـلة إعادة البـناء، وتطـال 
في الماضـي، وسـلسـلة األحداث والتعبیرات التي غطت سـنوات السـتینات من القرن 
العشــــــــــــــر�ن (حر�ـــات االحتجـــاج الطالب�ـــة والشــــــــــــــ�ـــان�ـــة، واالجتمـــاع�ـــة المختلفـــة،  

.)، وقبل �ل شــــــــــيء هي تلك القدرة على التعبئة  .واالحتجاجات المناهضــــــــــة للعلم
ي، واكتســبت من االتســاع واالســتقالل�ة  �ع علم�طامت العامة لما ینجز لحر�ة اتســ

مـا �جعـل من العـبث مالحقتهـا ومحـاوـلة تعر�فهـا وتعنیهـا، ومثلمـا تـتا�عـت الصــــــــــــــ�غ  
المختلفة للتســم�ة: نها�ة الســ�اســة ما �عد المجتمع الصــناعي، أو مجتمع التواصــل 

 )٢٦( والش�كات أو مجتمع الثقافة العابرة أو الصوري.
 قة:فائال توجهي الحداثة-١

 د "بالندی�ه" �حتفظ �مظهر�ن أساسین من الحداثة الفائقة هما:نج
ما �ســــــــــم�ه "�العوالم الجدیدة"، والمفارقات التي تتولد عن تطورها، و�ضــــــــــرب  -١

لذلك �مثل االقتصــــــــاد الذي أضــــــــحى یتجســــــــد في ظل "العالم الجدید"، لفائدة 
رط  ل�ات شــــــــــــــتج  أهممراكز القوة الجدیدة والشــــــــــــــر�ات العابرة للقارات، إال أن 

"الحـــداثـــة الفـــائقـــة" یتمثـــل في العـــالم المشــــــــــــــتق من العلم التقني، حیـــث تت�ح  
تكنولوج�ــا الــذ�ــاء واإلعالم إمكــان�ــة العمــل عن �عــد، وخلق منتجــات جــدیــدة، 
وتوصــــــــــــــیــل المعرفــة والثقــافــة، وهو الجزء الظــاهر من هــذا العــالم، أمــا الجزء 

وال�حث عن    صــــطناعياالاء المحجب �حســــب "بالندی�ه" فهو ال�حث في الذ�
ــلطتها  ــأن سـ ــعب التكهن �شـ ــكل من خاللهما معرفة �صـ منا�ع الفكر الذي تتشـ

 المستقبل�ة على العقول.
حقل العلوم وتقن�ات ال�حث الحیوي، فاستكشاف هذا الحقل �قلق و�فتن �سبب  -٢

 استعصاء مسالكه على إدراك الحس المشترك.
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الندی�ه" فنحن  حسب "برة  لصو و�مكن إضافة مظهر آخر متعلق بتكنولوج�ا ا
ما زلنا نع�ش �ما یرى تحت التأثیر الكاســــــــــــح للصــــــــــــور التي تتدخل في عالقاتنا  
االجتماعي والمعرف�ة، �ما أن طغ�ان هذا الشــــ�ح �شــــكك في ممارســــة الد�مقراط�ة  

 )٢٧( عندما تخلق عوالم افتراض�ة عن طر�ق "المونتاج".
 مفهوم الحداثة الفائقة:-٢

"علي حرب" هي عنوان عر�ض لزمن متعدد   �صــــــــــوغهاما  ة �الحداثة الفائق
ومرـ�ب، تـندرج تحـته مختلف الموجـات والطفرات، والتحوالت التقنـ�ة والحضــــــــــــــار�ة  
ــهد الكوني،  ــكل المشــــ ــرة، وتشــــ ــوغ الح�اة المعاصــــ واالجتماع�ة، والثقاف�ة التي تصــــ

ــان ا لرقمي، الفاعل المد�ائي، اال ــارع والمكان المفتوح اإلنســـــ ــاد قتالزمن المتســـــ   صـــــ
تروني، العمل االفتراضــــــــــــي، والبداوة الجدیدة والجنســــــــــــ�ة المتعددة، والهو�ات اإللك

الهجینـة، الثقـافـات العـابرة، الق�م المتحر�ـة والمهمـات المتعـددة، واألجهزة المتحكمـة 
والنصــــــــــــــوص الـفائـقة، وانكســــــــــــــار النـماذج وتشــــــــــــــظي المراكز، وانهـ�ار ال�قینـ�ات،  

 )٢٨( والشراكة. التحولل و داو والمقدسات والمطلقات، ولغة الت
ــ�ة" �مكانة الناقل  ــع ف�ه "لیوتار" المجتمعات "المحوســـــ في الوقت الذي وضـــــ
الثقافي إلى عصــــر "ما �عد الحداثة"، فإن فكر "لیبوفتســــكي" یؤ�د أن عصـــــر " ما 
ــ�ة"   ــ�ط هو أن تلك المجتمعات "المحوســـــــــ �عد الحداثة" قد مات، وما حدث �الضـــــــــ

ف�كتب "لیبوفتســــــكي" في معنى قوله أنه    ائقة"،الفثة ذاتها دخلت في عصــــــر "الحدا
من الواضح أن عنوان ما �عد الحداثة قد غدا قد�ما، حین استنفذ طاقاته و�مكان�اته  
في التغیر عن العـــالم الجـــدیـــد الـــذي بـــدا في التكو�ن، وهنـــا بـــدأ خطـــاب الحـــداثـــة 

 الفائقة.
فكـار  على أ  كـید لـتأـ�إ�جـاز هي إعـادة ا –على حـد رأـ�ه    -إن الحـداـثة الفـائقـة  

ــتثناء وحید هو أنه ال یوجد بدیل عن الحداثة الیوم، وهذا  ــ�ة، �اســـ ــاســـ الحداثة األســـ
�التحدید ما أدى إلى الوفرة في �ل المحاوالت ولهذا فإننا نع�ش في عصر الحداثة 
الفـــائقـــة، ومعنى ذلـــك أن" الحـــداثـــة الفـــائقـــة " هي نمط أو نموذج أو مرحلـــة، في 

الحداثة، میزتها األســــــــــــــاســــــــــــــ�ة هي اإل�مان    إدراك  في  ّدةمجتمع �عكس عمقا و ح
 العمیق �القدرة ال�شر�ة على فهم وض�ط �ل جانب من جوانب الخبرة اإلنسان�ة.
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و�ورد " لیبوفتســكي" في موضــع آخر عما �مكن عده ضــ�طا للحداثة الفائقة  
  بثق.. إن مجتمعا جدیدا من الحداث�ة یبدأ في الظهور، ول�س مهما إنه ین.«قوله:  

ــل إلى العقالنـ�ة الحـداثـ�ة، ولكن المهم أـن من ه �حـدث الحـداـثة عـالم التـقالـید ل�صــــــــــــ
ذاتهـا، و�ـنه �عقلن العقالنـ�ة، و�كلمـات أخرى ـفإـنه �حطم الـناجون الـقدـماء، والروتین  

، مخصـــصـــا �ل شـــيء حتى �حرره  البیوقراطي، و�ضـــع حدا للتصـــلب المؤســـســـاتي
قت ذاته التنافســــــ�ة، أما الرغ�ة  الو في من االعتماد على الظروف المحل�ة، و�عزز 

  –�الحب والوئام، فقد اســـتبدلت �النشـــاط اإلداري  ال�طول�ة في خلق مســـتقبل �شـــع  
المحروم من آفاق الثقة أو الرؤ�ة   –الحماســـــــة الكبیرة للتغیر واإلصـــــــالح والتك�ف 

 )٢٩(» لكبرى التار�خ�ة ا
ــفة مالزمة لهذا المجتمع ا ي التبلور،  ذ فآلخ�االعتماد على المفارقت�ة �صــــــــــ

�ات اخت�ار�ة، �ل ذلك �فضــــــــــــل الســــــــــــمة ســــــــــــیتحول الدین ف�ه والهو�ة إلى روحان
األســـــــاســـــــ�ة للمجتمع وهي "المفارقة الفائقة" أي اجتماع األضـــــــداد والمتعارضـــــــات 

ــاو للرؤ  ــط تفتت للكل�ات وتســ ــالم وســ ــید  بتوافق وســ وس، وفقدان القادة الك�ار، وتســ
كبرى الم�شــــــــــــــرة �مجتمع مــا �عــد مــا  ال  الت الخبیر على الفیلســــــــــــــوف لتــأتي التحو 

ومة المصــــطلحة التقلید�ة التي یتم تداول المعرفة الصــــناعة، حیث تم تجاوز المنظ
ــائع والمعدات،   ــائل النقل �القاطرة والطائرة في نقل ال�ضـ بها، فبدل التعامل مع وسـ

مع الواقع من خالل   –في ظــل الثورة اإلعالم�ــة والعــدد�ــة    –عــامــل  أصــــــــــــــ�ح الت
ر�ـة من الصــــــــــــــور والرموز واألرقـام والعالمـات، األمر  اإللكترون�ـة األثیات  توجـالمن

 الذي �جعل الحدود تتآكل بین الدول والمجتمعات.
 الخاتمة:

ــفي واالجتماعي   ما �مكن قوله هو أن "الحداثة الفائقة"، هي المنظور الفلســـــــ
  ر�هتح  االقتصــــادي لمرحلة " ما �عد الحداثة "، وهي ل�ســــت قضــــ�ة اإلنجاز الذيو 

ى، والبد �التالي أن  اآلالت، والذي یتمیز �الكفاءة والفاعل�ة أكثر من أي وقت مض
دوامة  –الحداثة الفائقة   –ق�ما إنســان�ة أقل ســتكتســب صــفة القوة القســر�ة، ولكنها  

البد أن تســــــتند إلى الجذور المشــــــتر�ة للق�م  تكنوقراط�ة �حر�ها الســــــوق، و�التالي  
ذلك أن المجتمع القادم هو مجتمع االستهالك الفائق  ني  �ع  اإلنسان�ة والد�مقراط�ة،

 �ة الفائقة، والفرد�ة الفائقة وحب الظهور الفائق.والرأسمال
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ــ�اء والكائنات   ــهد العالمي تغیر، وتغیرت معه خارطة العالقات �األشـــــ المشـــــ
 �االقتصاد واإلنتاج، �المجتمع والسلطة، �الذاكرة وهو�ة، �المعرفة �الزمان والمكان،

قمن، منهــا:  افــة، وظهرت مفــاه�م جــدیــدة في نتــاج هــذا العــالم المعولم / المر لثقــوا
عولمة الزمان، �ون�ة المكان، رمز�ة العمل، عمال المعرفة، وحدة الســــوق، التجارة  

ــافـة، الثورة العـددـ�ة، المـدنـ�ة العـالمـ�ة، المـیدـ�ا، اختراق    اإللكترونـ�ة، الق�مـة المضــــــــــــ
لبداوة الجدیدة، الهو�ات الهجینة، النصــــــــوص ، احليالهو�ات، التداخل الكوني والم

 خاطر وحالة الطوارئ ولغة التداول والتحول والشراكة.الفائقة، نظام الم

 قائمة التهم�ش:
،  ١ط وتعر�فات، أزمنة، عمان األردن،ینظر: ســـهیل نجم، الحداثة وما �عد الحداثة دراســـات  )١(

 .٧م، ص٢٠٠٩هـ ١٤٣٠
،  ١ط  الدار الب�ضــــــــاء المغرب، ،دار تو�قالما �عد الحداثة،  ة و داثینظر: محمد ســــــــبیال، الح )٢(

 .٧٠م، ص٢٠٠٦هـ ١٤٢٧
عبد المجید السـخیري، الحداثة والحداثة الفائقة وما �عدهما انشـغاالت راهنة، المنظمة العر��ة  )٣(

 .١٨٤م، ص٢٠١٤هـ ١٤٣٦، بیروت لبنان، ١٨ع  للترجمة،
هـ  ١٤٢٠، ١ط  ،الالذق�ة  الحوار،منى ســـالم، دار   تر:ة،  تیري إ�جلتون، أوهام ما �عد الحداث )٤(

 م، ص٢٠٠٠
ینظر: م�جان الرو�لي وســــــعد ال�ازعي، دلیل الناقد األدبي (إضــــــاءة ألكثر من ســــــ�عین ت�ارا  )٥(

،  ١في العر�ي، الدار الب�ضــــــــــــــاء المغرب، طومصــــــــــــــطلحا نقد�ا معاصــــــــــــــرا)، المر�ز الثقا
 .٢٢٤، ص٢٠٠٧هـ ١٤٢٨

 ،وهیثم ســرحان وآخرون، ثقافة الصــورة في األدب والنقد، مجدالوي  �عإصــینظر: صــالح أبو  )٦(
 .١٠٤و  ١٠٣م، ص ص ٢٠٠٨هـ ١٤٢٨، ١طاألردن، عمان 

ــة رینظ )٧( ــســــ : عبد هللا ابراه�م، المطا�قة واالختالف (�حث في نقد المر�ز�ات الثقاف�ة)، المؤســــ
 .٦٤٩م، ص ٢٠٠٤هـ ١،١٤٢٥بیروت لبنان، ط العر��ة،

 .٦٤٠ه، ص نفسجع ینظر: المر  )٨(
ینظر: حلمي مرزوق، في النظر�ــة األدب�ــة والحــداثــة، دار الوفــاء لــدن�ــا الط�ــاعــة والنشــــــــــــــر،    )٩(

 .٩٠م، ص ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥، ١طاالسكندر�ة مصر، 
ینظر: عمر�وش، أقلمــة المفــاه�م (تحوالت المفهوم في ارتحــالــه)، المر�ز الثقــافي العر�ي،   )١٠(

 .١٠٢م، ص ٢٠٠٢ ه١،١٤٢٣الدار الب�ضاء المغرب، ط
ــورة في األدب والنقد، ص  )١١( ــرحان وآخرون، ثقافة الصـــــ ــ�ع وهیثم ســـــ ــالح أبو اصـــــ ینظر: صـــــ

١٠٤. 
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ك، البنیو�ة وما �عدها من ل�في ستراوس إلى در�دا، تر: محمد عصفور،  ینظر: جون سترو  )١٢(
ــلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والعلوم واآلداب، الكو�ت، دط،  ــلســــــ ـ  ه ١٤١٦ســــــ

 .١١٦و  ١١٥م، ص ص ١٩٩٦
ــتراوس إلى در�دا )١٣(   ١١٨ص ص:    ،ینظر: جون ســــــــــتروك، البنیو�ة وما �عدها من ل�في ســــــــ

 .١١٩و
ینظر: عمر مهیبل، إشــكال�ة التواصــل في الفلســفة الغر��ة المعاصــرة، الدار العر��ة للعلوم،  )  ١٤(

 .٢٨٩م، ص٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ١بیروت لبنان، ط
 .٢٤٢و٢٤١ص ص  ،لمعاصرةالغر��ة ال في الفلسفة واصالتعمر مهیبل، إشكال�ة  )١٥(
ــ�ا،   ینظر: دفید )١٦( هارفي، حالة ما �عد الحداثة �حث في أصـــول التغیر الثقافي، تر: محمد شـ

 .٦٧م، ص ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، ١مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت لبنان، ط
�مـان عبـد العز�ز، مر: : إتر  ینظر: ول�ـامز ج�مس، لیوتـار نحو فلســــــــــــــفـة مـا �عـد الحـداثـة،  )١٧(

م، ص ص  ٢٠٠٣هـــــــــــ  ١٤٢٤،  ١ة مصر، طثقافة، القاهر حسن طلب، المجلس الوطني لل
 .٥٨و  ٥٧

ینظر: بیتر برو�ر، الحداثة وما �عد الحداثة، تر: عبد الوهاب غلوب، تح: جابر عصـــــفور،  )  ١(
 .٢٢٠م، ص ١٩٩٥هـ ١٤١٥، ١اإلمارات، ط يأبو ظبالمجمع الثقافي، 

 .٥٩ز ج�مس، لیونار نحو فلسفة ما �عد الحداثة، ص �امول  ینظر: )١٨(
 .٦٩�فید هارفي، حالة ما �عد الحداثة �حث في أصول التغیر الثقافي، ص ینظر: د )١٩(
ینظر: محمد نور الدین أفا�ة، الحداثة والتواصـــــــل في الفلســـــــفة النقد�ة المعاصـــــــرة ( نموذج )  ٢٠(

ــ  ١٤١٨،  ٢، طغربالمهابرماس)، أفر�ق�ا الشــرق، الدار الب�ضــاء  م، ص ص  ١٩٩٨هــــــــــــــ
 .١٠٧و  ١٠٦

ــرة ( نموذج ینظر: محمد نور الدی )٢١( ــفة النقد�ة المعاصــــ ــل في الفلســــ ن أفا�ة، الحداثة والتواصــــ
 .٢٠٩و ٢٠٨هابرماس)، ص ص 

ــرة، ص ص   )٢٢( ــفة الغر��ة المعاصـــ ــل في الفلســـ ــكال�ة التواصـــ و   ٣٧٥ینظر: عمل مهیبل، إشـــ
٣٧٦. 

 .١٠٥المفهوم في ارتجاله )، ص  فاه�م (تحوالتالممة ینظر: عمر �وش، أقل )٢٣(
غذامي، الثقافة التلفز�ون�ة (سقوط النخ�ة و�روز الشعبي)، المر�ز الثقافي العر�ي، عبد هللا ال )٢٤(

 .١١م، ص٢٠٠٤ه ١٤٢٥، ١طلبنان، بیروت  
 ، صهنةینظر: عبد المجید الســـــــــخیري، الحداثة والحداثة الفائقة وما �عدهما انشـــــــــغاالت را )  ٢٥(

 .١٨٧و  ١٨٦ص 
ــخیري، الحداثة والحدا )٢٦( ــغاالت راهنةینظر: عبد المجید الســــــ ص  ،ثة الفائقة وما �عدهما انشــــــ

١٨٧. 
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الشــــــــــــــراكة )، المر�ز  –اإلرهاب    –ینظر: علي حرب، أزمنة الحداثة الفائقة (اإلصــــــــــــــالح  )٢٧(
 .٢٤٥م، ص ٢٠٠٥ه ١٤٢٦، ١الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء المغرب، ط

 ني أبو رحمة، �عد ما �عد الحداثة، أزمنة الحداثة الفائقة، على الرا�ط:ماأ )٢٨(
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 ديانالتعايش بني األ

 العراقية احلديثة يف الرواية 

 
 أ.د. إسراء حسني جابر 

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب 

 :مدخل الى مفهوم التعا�شِ 
  ق�ــةفي الروا�ــة العرا  األد�ــانالتعــا�ش بین    البــد قبــل البــدء في �حــث ث�مــة

ن التعــا�ش هو  أ�ــاعت�ــار    واصــــــــــــــطالحــًا،مفهوم التعــا�ش لغــة    نحــدد،ان    حــدیثــةال
 .المحور الرئ�س لموضوع الدراسة �لها

ــان العرب نجد الع�ش �عني (( الح�اة  ــه �معنى: عاش   ...ففي لســــــ وعا�شــــــ
 )٤٩٧،٤٩٨:د.ت  ،(ابن منظور معه وداللتها، عاشره))

ــ�طأما في  ــوا   :هفقد عرف التعا�ش �أن المعجم الوســـــ ((الع�ش، فقال: وعاشـــــ
ــه تعني: عـاش  التعـا�ش،وجم�عهـا تؤ�ـد معنى   والمودة،على األلـفة   معـه،وعـا�شــــــــــــ

(ان�س   أو ما تكون �ه الح�اة من المطعم والمشرب والدخل))  الح�اة،والع�ش معناه  
  .)٦٤٠-٢/٦٣٩ :١٩٧٢ ،وآخرون 

ى  عل   الع�ش المت�ادل مع االخر�ن القائم  فان التعا�ش هو ،اما اصـــــــــــــطالحا
خر �كل مكوناته ومعتقداته ومنحه حقوقه المســــــتمدة لمســــــالمة والمهادنة وقبول االا

من النظام االســــــــــاس او الدســــــــــتور الذي �حددها او ینظمها وال �كون التعا�ش إال  
ــان مع غیره اال اذا وجد بینهما تفاهم ور  غ�ة  بوجود االلفة والمودة وال �ع�ش االنســـــــ

ــة وت ــا االلفــ ــة لحمتهــ ــا  ســــــــــــــود �ع�شــــــــــــــــــة مشــــــــــــــتر�ــ ــةهــ ــارك وابو    المودة والثقــ (م�ــ
 )١٩٩٦:١٢،خلیل

ــ�ة ودین�ة تهدف   ــ�اســــــ ــاد�ة وســــــ و�تضــــــــمن التعا�ش معاٍن اجتماع�ة واقتصــــــ
ولعل ما طرحه ابن خلدون �ان    االنســـان،جم�عها إل�جاد حاضـــن اخالقي إلســـعاد 

((االجتماع اإلنسـاني ضـرورة الزمة وشـرط حتمي للمدن�ة والحضـارة فهو ضـروري 
ودونه �صـ�ح وجودهم ناقصـًا وتكون إرادة هللا    األسـاسـ�ة،ان  نسـاإل إلشـ�اع حاجات 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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�عـد ـتأكـیدا    ،)١٩٨٤:١٧(ابن خـلدون، الهـادـفة إلى إســــــــــــــكـانهم ألرض غیر ـتامـة))
لذي �عد أهم أســـــــــــ�اب االســـــــــــتقرار ومن ثم االبداع والنهوض على معنى التعا�ش ا

 .الحضاري 
ابتدأ  ذي  وال) في هذا العصــر Coexistenceوقد شــاع مصــطلح التعا�ش (

جه مع ظهور الصــراع بین الكتلتین الشــرق�ة والغر��ة اللتین �انتا تقســمان العالم  روا
ــوف ــقوط برلین وانه�ار االتحاد الســـــ ــكر�ن متناحر�ن قبل ســـــ ــابقعلى معســـــ   یتي الســـــ

 .)١٩٨٠:٢،(النو�جري 
إلى جملة من المعاني والمفاه�م    و�قودنا ال�حث في مدلول هذا المصــــــطلح 

ــار  ــا  �ماب فالتي قد تتضـــــ   معینة،ئص  بینها لكن في النها�ة تجعله یتصـــــــف �خصـــــ
 :و�مكن تصن�فها إلى ما یلي

أو ترو�ـــــــــــــــــض الخـــــــــــــــــالف   الحد من الصــراع  :فمن الناح�ة الســ�اســ�ة �عني
ــد  ــوتین،ي بین  العقائـ ــل على احتواء ذلك الصراع مما �فتح مجاًال لقنوات   قـ ـــ أو العمـ

 .)٤ :٢٠٠٣ ،ي (الغر�او  االتصال بین الطرفین المتصارعین
یرمـــــــــــــز إلى عالقـــــــــــــات التعـــــــــــــاون بیـــــــــــــن   فهو،أما من الناح�ة االقتصاد�ة  

من  الحكومــــــــــــــات والشعوب ف�ما له صلة �المسائل القانون�ة واالقتصاد�ة والتجار�ة  
 .)١٩٨٠:٢(النو�جري،  قر�ب أو �عید 

ــمل تحدیدًا معنى    ثقافي,  دیني،ومنها ما هو   ــاري, وهو األحدث, و�شــــ حضــــ
ة أهــل األد�ـان  و التعــا�ش الحضـــــــــــــــاري, والمراد �ــه أن تلتقي إراد ي أدینالتعــا�ش الــ

الســـــماو�ة والحضـــــارات المختلفة في العمل من اجل أن �ســـــود األمن والســـــالم في 
وحتى تع�ش اإلنســـــــــــــــان�ـة في جو من اإلخـاء والتعـاون على مـا ف�ـه الخیر    ,العـالم
 . )١٩٩٦:٣١ ،(عط�ة هللا �عم ال�شر جم�عًا من دون استثناءالذي  

بین    فهي مفردة تشــــــــــــــیر الى معنى التعــاون وااللفــة  ،فــالتعــا�ش من لفظهــا
الســــــــــــــ�مــا اذا اختلفــت تلــك الفئــات من    في مجتمع معین  االقل�ــات والفئــات الكبرى 

 .اذ تع�ش جن�ا الى جنب �عیدا عن التطرف او االعتداءات  ،حیث اللغة والدین
�ـالبنـاء    �طترتهـا  وتكمن اهم�ـة التعـا�ش الســــــــــــــلمي داخـل المجتمعـات في ان
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فهي ال تخص مجتمعا دون اخر بل هي تشــمل المجتمعات    ،االنســاني المتضــامن
 اتفاق طرفین أو عدة أطراف على تنظ�م وسائل الع�ش  :لذا عرفت �أنها ،كافة

مطال�ة االبتعاد    ،المجتمعفع�ارة التعا�ش الســــــــــــــلمي ما هي اال نداء لتوحید 
متنوع وتكمن جمـالیـته في اطـ�اـفه   ،المث  ـفالعراق ،عن رفض االخر داخـل المجتمع

المتنوعة من القدم والتي اســــــــــهمت في بنائه من جدید عن طر�ق اشــــــــــاعة مفاه�م  
 ).٢٠١٧:٤٧ ،(الشمري  التعا�ش السلمي والم�ادئ االنسان�ة والد�مقراط�ة

ینطلق من قاعدة ا�مان�ة عقائد�ة �ما في اال�ة    واالسالم في نظرته للتعا�ش
َواء َبیْ أَ  �ـَاالكر�مـة ((قُـْل   ٍة ســــــــــــــَ اَلْوْا ِإَلى َ�َلمـَ (ســــــــــــــورة آل  َننـَا َوَ�ْیَنُكم ))هْـَل اْلِكتـَاِب َتعـَ

 . )٦٤آ�ة :عمران
ــالمة و�حاول ان   ــان مســـــ ــان مع اخ�ه االنســـــ فاآل�ة تفترض ان �ع�ش االنســـــ

ــه ــف االخر�ن من نفســـــــــ   وقد أدى واج�ه واعطى االخر�ن قي ر�ه االفال یلت  ,ینصـــــــــ
ــلم بدینه و   ,حقوقهم ــامح�ســـــــــــــالم ال�ش العوســـــــــــ ووفق التعال�م    ، یتحقق اال �التســـــــــــ

وان  ,االســــــــــــــالمـ�ة الـبد ان �كون لكـل فرد في االمـة حق في ان �عتقـد مـا یراه حقـاً 
اد�انهم سـواء   تكون له الحر�ة في تأد�ة طقوسـه الدین�ة, وان �كون الجم�ع �مختلف

 امام القانون.
وهذا  ,ة واســـعةســـاحب مولعل المســـاحة المشـــتر�ة بین المســـلمین وأهل الكتا

منح في قلوب المســلمین متســعًا للتعا�ش   فاإلســالم  ،یدل على عمق التعا�ش بینهم
 .مع بني ال�شر �افة

فالمســـالمة واألمان مبدآن حث علیهما الدین االســـالمي بین المســـلمین و�ین  
فال یوجـد دین �جیز    ،�ـذلـك حثـت علیهمـا الـد�ـانـات االخرى غیرهم من الـد�ـانـات،  

وال یب�ح للمسلمین قتل مخالفیـــــــــــــــهم في   ,المد أنها تدین �غیر اإلسمجر س لقتل النف
ــم ــم في عقیدتهـ ــر معتنق�ه  ,الدین لمخالفتهـ ــل ان االسالم �أمـ ــم    بـ أن �عاملوا مخالفیهـ

�ا    �الدخول في الســـــــلم �افة فقال ((�الحســـــــنى وم�ادلتهم المنافع و �أمر المؤمنین  
ْلِم َ�آفًَّة)) فِ واْ َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْدُخلُ  تضـع    اآل�ة, هذه )٢٠٨آ�ة    :(سـورة ال�قرة ي السـِّ

  التي ال  ،قاعدة ثابتة ورســـالة حق�ق�ة للتعا�ش الســـلمي بین االد�ان في المجتمعات 
دین ســـــالم ومح�ة ول�س    فاإلســـــالم  ،�مكن ان تتجســـــد من غیر الســـــلم االجتماعي



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ن األصــــــــــــــل في عالـقة إ  اذ  دین ارهـاب �مـا ـتدعي �عض الكـتب الغر�ـ�ة المعـادـ�ة.
ــل   ــراع، حتى ال �حصــــــ ــلم ال الحرب، والحوار ال الصــــــ ــلمین �غیرهم هو الســــــ المســــــ
ــلمون حینئٍذ إلى خوض غمار الحرب للدفاع عن النفس   اعتداء؛ ف�ضــــــــــطر المســــــــ

 .وحق ال�قاء أو اتقاء لهجوم
ــیر م ــوا �هفال ضــ دینًا    ن ان تعرف االخر بدیننا، والدعوة إل�ه، فان لم یرضــ

ع القواعــد التي تكفــل حقن الــدمــاء والتمكین للنــاس من  ینئــذ وضــــــــــــــي حن�غلهم، فی
  الســــــــــــــعي في األرض و�قـامـة العـدل بین النـاس، والتعـاون ف�مـا �كون التعـاون ف�ـه

   .)٢٠٠٦:٧،(الشر�ف
لحات والمفاه�م تدل على معنى  وفي القران الكر�م وردت الكثیر من المصـط

ر�ن �شــــــــــــــكــل عــام، ومع غیر  آلخع االتعــا�ش بین االد�ــان والتعــامــل اإل�جــابي م
والجدال �التي هي أحسن، والجنوح    المسلمین �شكل خاص، ومنها البر واالحسان،

 للسلم، والرحمة والعدل، وعدم اإلكراه، وغیر ذلك.
یهم في العقیدة والدین، فهم  فاإلسالم ال �منع المسلمین من الع�ش مع مخالف

المســــــــــــــلمین ورفض الع�ش    غیرمع  ع�ـــاد هللا ول�س من لوازم اإل�مـــان القط�عـــة  
لم �خُل    ع اإلســالمي في �ل عصــرالمشــترك في ظل دولة اإلســالم، لهذا فالمجتم

فهو الدین الكامل المشتمل على جم�ع ما   ،)٥:  ١٩٦٣(ز�دان،  من غیر المسلمین
  ،ترتض�ه الح�اة الكر�مة لجم�ع الشعوب في العصور �افة

اســاس نادت �ه رســاالت   وهومح  فالقرآن الكر�م حث على التعارف والتســا  
  نادى �ه اإلســــــــالم منذ اللحظة األولى التي أشــــــــرقت بها شــــــــمس النبوةالســــــــماء، و 

�ــل فر�ق ینتفع �مــا عنــد الفر�ق اآلخر  فــالتعــارف �جعــل    ،)١٩٧٩:٢٤٦،(الــدرش
�حیـــث تكون خیرات األرض �لهـــا البن االرض، و�ـــذلـــك ال تختص �ـــل جمـــاعــة  

 .�خیراتها دون االخرى 
الك الكثیر من اآل�ات القرآن�ة الكر�مة، التي تدل في هن  فإنمة  و�صـورة عا 

تدعو  مضــمونها داللة واضــحة لمعنى التعا�ش الســلمي مع غیر المســلمین، والتي 
المســــــــــــــلمین من خاللهـا على اتـ�اع الطر�ق األمـثل في التعـامـل معهم مـا داموا في 

 عهد المسلمین وأمانهم.
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  :وللتعا�ش السلمي انواع عدیدة اهمها
وهو ما �كون بین مختلف االد�ان الســـــــــــــــماو�ة و�نطلق مفهوم   :التـعا�ش الدیني-١

التعا�ش الدیني بین الد�انات المختلفة على مبدأ التســــــامح الذي �عترف �حقوق  
ان    اي  )httpsLalukah.net(  وحر�ــة االخر في اعتقــاد مــا �عتقــد �ــأنــه حق

 .ى التسامحعل ن�ةهناك اد�ان اخرى البد من وجود عالقات تر�طنا بهم مب
و�تحقق    ،�شـــــــمل الد�انات بل �شـــــــمل المذاهب المختلفة  لتعا�ش الدیني الوا

ــاحنات   ــان�ة والوطن�ة ونبذ الشـــــــ �االعتراف واالحترام المت�ادل وحفظ الحقوق االنســـــــ
 المذهب�ة والطائف�ة.

ــعوب من حیث   :التعا�ش الثقافي-٢ نظرا لما تؤد�ه الثقافة من دور في ح�اة الشـــــــــ
و�ؤ�د العالم االلماني (صموئیل هنتغتون) في �تا�ه (صدام  ،سكتماوالالتفك�ك  

ــارات) ــن�فه هو الهو�ة الثقاف�ة الحضـــ ــاس في تقی�م العالم وتصـــ   ان العامل االســـ
فــالحوار البنــاء بین االنــا واالخر یؤدي الى التكــامــل   )٤١-٤٠:(راهي (د.ت)

 .واالفادة من فهم االفكار االخرى 
مختلف افراد المجتمع الواحد او بین مختلف   بینق  حق�تو   :التعا�ش االنســــــــــاني-٣

في مقابل    �عني ضــ�اع الهو�ة العرق�ة او االثن�ة  وهو ال  ،المجتمعات االنســان�ة
بــل �جــب ان �كون هنــاك احترام مت�ــادل بین افراد   ،الــذو�ــان في معتقــد االخر

خلق  وهـذا مـا �  ،المجتمع ومعرـفة �ـل فـئة مـا لهـا ومـا علیهـا من واجـ�ات وحقوق 
ر واالندماج االجتماعي و�قضــــــي على التطرف والتعصــــــب القبلي ومحي  االحو 

االنســـــــــان�ة ومن ثم تشـــــــــ�ع المح�ة    �األخوةالحواجز النفســـــــــ�ة و�نمي الشـــــــــعور  
 .و�تعا�ش الجم�ع �سالم

ــ�اســــــــــي   وهناك انواع اخرى تتعلق بین الدول والحكومات منها التعا�ش الســــــــ
 .واالقتصادي وغیرها

،  االنضــــــــــــــواء یوفره    �مفهوم الهو�ــة وذلــك لمــا  طیرت�ا�ش  �خفى فــان التعــ  وال
ــكال جماعات�ة  ،والتماهي داخل الجماعة ــكال الهو�ة قدمًا، هي اشـــــ اي   ،فأكثر أشـــــ

تؤمن بوجود تجمـعات تـعد أنظـمة محـددة مســــــــــــــ�ـقًا لالفراد، تعـید إنـتاج التـماثل عبر  
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في الرئ�س للفرد هو العضــــــــــــــو�ــة    االنتمــاءاالج�ــال، ((وفق هــذا التصــــــــــــــور فــإن  
ا موقعـه في هـذه الجمـاعـة، والطـا�ع االســــــــــــــاس لمـثل هـذا عـة، وفرادـته �حـددهـلجمـاا

االنتماء �عد حیو�ًا للوجود الفردي، وتعتبر الســــــــــــــلطات الفاعلة في هذه المجام�ع،  
 ). ٢٠٠٨:٢١،(دو�ارثقافة، أمة، دینا، إثینه، جغراف�ة، مصادر جوهر�ة للهو�ة )) 

ــر�ةفالمجتمع  ــعا لها منذ البدء �انت   ات ال�شــــــــ ل ثقافتها ووجودها  ئر تمثشــــــــ
فهنــاك دائمــا رغ�ـًة    ،غیرهــا من المجتمعــات   زمن ثم تمثــل هو�تهــا التي تمیزهــا عن

والهو�ة من حیث االرت�اط بین الفرد والجماعة إشـــــكال�ة    ،في هو�ة تؤ�د االختالف
فهوم معقد ومتشــــعب في الوضــــع ال�شــــري منذ آالف الســــنین، فالم  ال �مكن اغفالها

ســـــــــــاس والهامش فهو مفهوم ال �متلك حدًا ث�ات والتحول واالث الن حیالســـــــــــ�ما م
حـاوـ�ًا للمـعاني �لـها التي تتقصــــــــــــــد اـلذات تعر�ـفًا وتحـدـیدًا، اذ تتـقاطع (( ضــــــــــــــمنه  
مختلف الحقول المعرف�ة، الحقوق�ة، واالنثر�ولوج�ة والســــوســــیولوج�ة والنفســــ�ة، �ل 

 . ) ٢٠٠٩:١٧،(ر�كور  ))عر�ف�متلك ثابتة �عود لها �ل تذلك جعل من المفهوم ال  
فاذا �ان الدین هو (( اإل�مان �قوة علو�ة ســـــــــام�ة تأمر الناس �ق�م أخالق�ة  

او انه    )٥١:٢٠١٢،(لیلةوأنماط سـلو��ة معینة، وت�شـرهم أو تنذرهم �ح�اة أخرى)) 
ــة )) ــق ثقافي مؤســــــــس على الرموز المقدســــــ   فانه ال  )٢٠٠٧:٢٣٧ (�علي،  ((نســــــ

تجعل الفرد یتوجه روح�ًا إلى ة التي الســــــلو��مارســــــات �خرج عن مجموعة من الم
من یؤمن �ه، وعل�ه فلكل مجموعة هو�ة دین�ة تكتســـــــــــــب معالمها من تلك الرموز 
  والطقوس، وذلك الن الهو�ة غال�ا ما تكون قائمة أســــــــــاس آصــــــــــرة فكر�ة وعقائد�ة

لفكر�ــة تختزن داخلهــا �ثیرًا من  تر�ط مجموعــة أفراد ب�عضــــــــــــــهم وهــذه اآلصــــــــــــــرة ا
ي تضــ�ط ســلوك الجماعة في ســ�اق التأســ�س للجســد �ق�ة العمل�ة التت التطبالمقننا

 . )٢٠٠٨:١٤٢،(�احثین عراقیین المتماسك بها))
ــة    ــات وتقو�ــ ــة المجتمعــ تنم�ــ ــًا في  ــامًال مهمــ ــدین عــ ــاء الحق�قي للــ ــاالنتمــ فــ

المختلف �عید    خرح وقبول اآلإذا امتلك ذلك الدین مبدأ التســــام  الســــ�ما  أواصــــرها،
 .�ةوالكراهالتعصب عن 

  :بین االد�ان في الروا�ة العراق�ة التعا�ش
إذا �ــانــت الروا�ــة الجنس االكثر مالءمــة للواقع الســــــــــــــ�مــا في التعبیر عن  



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ــكل التعبیري   ــة والتار�خ والح�اة، الى جانب أنها الشـــــ ــ�اســـــ العالقة بین �ل من الســـــ
لهوـ�ات تعـا�ش افالـبد ان نعلم ان  ،والموضــــــــــــــوعـ�ة االمـثل اـلذي �جمع بین اـلذاتـ�ة

 .�ان له دور واضح في الروا�ة العر��ة والعراق�ة على حد سواء تلفةالمخ
إذ إن    ،فالروا�ة اقرب للواقع منه للخ�ال وان �انت شــــــــــــــخصــــــــــــــ�اتها متخیلة

مســاحتها وقدرتها على اســت�عاب االجناس والمضــامین المختلفة قد أولت للتحوالت  
ت الحاصــلة في الواقع العر�ي التغیراوواكبت   الســ�اســ�ة واالجتماع�ة عنا�ة خاصــة

 .وما احدثته من ازمات وصراعات 
الواقع  على  تطرأ  التي  التغییرات  اهم  ــل  نقــــ عن  ــدة  �عیــــ ــة  الروا�ــــ تكن  فلم 

ــي بل وحتى الثقافياالجتماعي و  ــ�اســـ ــة  ،الســـ   ،فهي جنس قر�ب الى الح�اة المع�شـــ
 .یزد والتموان �ان العرض �ص�غ واشكال مختلفة ت�عا لرغ�ة الكاتب في التجدی

ولعل ما حصــــل من تغییر على الواقع الســــ�اســــي في العالم العر�ي انعكس  
ال عهد فبدأنا نشــهد مصــطلحات   ،�شــكل او �آخر على الواقع االجتماعي والثقافي

�ــالطــائف�ــة والتهم�ش والتمیز واالقل�ــات والحروب االعالم�ــة والنفســــــــــــــ�ــة    ،لنــا بهــا
 .والحروب االهل�ة

دورها ال على مستوى عرض ة اخذت القصیر   والقصة واالدب الس�ما الروا�ة
االحداث والوقائع بل على مستوى محاولة اتخاذ اتجاه توعوي �صلح من المسارات 

وزرع اهم    ،اولة لتغییر واصـالح �عض القناعات السـلب�ةمح  ،الخاطئة في المجتمع
المضــــــــــــــامین االنســــــــــــــان�ة التي تقرب وجهات النظر وتعلي من ق�مة المواطنة في 

 .لبالد ا
والروا�ة العر��ة منذ تأســــــ�ســــــها حملت على عاتقها عرض وتصــــــو�ر الواقع 

في المجتمع جراء تغییر االنظمـــة    ومن ثم معـــالجـــة �عض المشــــــــــــــكالت القـــائمـــة
 .سلو�ًا توث�ق�ًا ال غیرأومنها ما اتخذ  ،اكمة في البالد العر��ةالح

ي  عات الت من اهم الموضــو التعا�ش بین االد�ان في المجتمع   عموضــو ولعل 
المر�ز   ،العدید من القضـا�ا سـواء ما یتعلق �الهو�ة الكبرى والهو�ة الفرع�ة طرحت 

 .تساؤلالعنف والتطرف وغیرها من القضا�ا التي تثیر ال ،والهامش
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ان من  الرغم  األهــــــداف  وعلى  أهم  أحــــــد  التطرف  وخلق  االمن   زعزعــــــة 
على  م و عا  نحو  على  على وحدة ولحمة الشـــعوب  اال انه شـــكل خطرا  ةســـتعمار�اال

 العراق على نحو خاص.
البلـد ممـا ف�ـه وذلـك من خالل طرح    إلنقـاذ لـذا بـدأنـا نشــــــــــــــهـد حملـة روائ�ـة  

القضــــــــــا�ا و��ان خطرها و��ان مدى اهم�ة تعا�ش االد�ان للخالص من الضــــــــــ�اع  
 والحفاظ على البالد وشعو�ها التي تحاول الروا�ات تفت�ح االذهان الخامدة لها

ــها  عة  في طب�  ت تختلفوقد وجدنا الروا�ا عرض التعا�ش فمنهم من عرضـــــــ
واطن �ك�ف�ة التعا�ش الســـلمي بین االد�ان اي عالقة  على شـــكل ذ�ر�ات تذ�ر الم
 المسلمین �الیهود والنصارى 

ومنهم من حاول تســــــــــــل�ط الضــــــــــــوء على العالقة الحم�مة بین المســــــــــــلمین  
 والنصارى من خالل عرض العالقات االجتماع�ة 

مین عن هو�تهم الوطنـ�ة في بالدهم  ر المســــــــــــــل�حـث غی  وـتارة اخرى عرض 
من سـلط الضـوء على ماتعرض له مجموعة من االشـخاص    ومنهم التي نشـأوا فیها

 �غض النظر عن د�اناتهم من قسوة الحكام
بدأت شــخصــ�ة الیهودي تختفي من المضــمون الروائي اما   ١٩٤٨�عد عام  

 .من االسالمر قر�ا م االكثالشخص�ة المس�حة فكان ظهورها یرد �واقع ح�اة فه
الكاتب اكثر    وأصـــ�ح�ة  اصـــ�حت الروا�ة تطرح قضـــا�ا مغی  ٢٠٠٣�عد عام  

ــلهم نقرأ عن تار�خنا ما النعرفة �أج�ال لم تعاصـــــــــــر    ،تحررا حتى اننا بدأنا �فضـــــــــ
 .الكثیر من القضا�ا

ــامالمحور على    وانطالقـاً ممـا طرحـته الرواـ�ات قســــــــــــــمـت  وهي    ثالـثة اقســــــــــــ
 :تيكاآل
 :المس�ح�مسلمین عالقة ال -١

جذور تار�خ�ة  ین لها یان العالقات االجتماع�ة بین المســــــــــــلمین والمســــــــــــ�ح
فكانت   ،قائمة على االنســــــــــــــان�ة ال�حتة والتي ر�طت بینهما طوال الحقب التار�خ�ة

ــاهرة   ــاري واجتماعي بینهما �ثیرة، تمثلت في عالقات المصـ هناك نقاط التقاء حضـ
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ــاال ــد واالحتفـ ــالیـ ــادات والتقـ ــدینوفي العـ ــة واألت الـ ــأثیرات  �ـ ــاد، فضــــــــــــــًال عن التـ ع�ـ
 ثم �ان لهذا األمر األثر الواضح في التعا�ش بینهما.ومن  االجتماع�ة المت�ادلة

وتكرار ســــــــــــــینـار�و    لكن مـا تعرض لـه العراق من و�الت االحتالل المتكررة
تفرقــة الشــــــــــــــعوب من خالل العزف على وتر المر�ز والهــامش وعلى وتر االولى  

صــــراع والنزاع بین االد�ان والطوائف لیتســــنى للمحتل  روح ال ثم خلق  �الســــ�ادة ومن
 .ه�منة على خیرات االرض ال

ــ�ح على   ــها للتعا�ش بین االســـالم والمسـ والروا�ة العراق�ة انقســـمت في عرضـ
ــمین منها ما هو ــلبي  قســــــ فف�ما یتعلق �الجانب اال�جابي   ،ا�جابي ومنها ما هو ســــــ

ــامح والتـ�ادل  مظـاهر اهم ال �قفون عـند   نجـد ال�عض من الروائیین التي تؤ�ـد التســــــــــــ
ــاق وفونوغراف  الثقــافي والقبول �ــالتعــدد�ــ للطف�ــة    وازمنــة)ة �مــا في روا�ــة (عشـــــــــــــ

الـدل�مي التي ت�حـث فیهـا عن ازمنـة التعـا�ش بین االد�ـان في ثنـا�ـا الـذاكرة لتجعلنـا  
 امام مواقف انسان�ة جمعت بین المسلمین والمس�ح.

ــ�ة ام ــ ففي حوار �جمع شــــــخصــــ ــ�ة راو نهى و شــــ ــ�خ قیدار�ة عن  خصــــ  الشــــ
ــت�اقهم له تقول نهى ــد�قه القس (( عمي    :واشـ لم �عود الى �غداد وجد مالذه مع صـ

�الهمـا مهتمـان   .جبرائـیل وال �مكـنه ان �فرط �صــــــــــــــحـ�ة عرـفانـ�ة عثر علیهـا اخیرا
 ،(اـلدل�مي  �جمع مخطوطـات التراث العراقي وحفظهـا في امـاكن ســــــــــــــرـ�ة محمـ�ة))

١٤٨ :٢٠١٦(. 
ــق اعتاد عل�ه    دماج بینهذا االن ــ�ح�ة هو نســــ ــلمة والمســــ ــ�ة المســــ ــخصــــ الشــــ

ــ�اق التار�خي الواقعي اال انها �تبت لغا�ة    ،راقیون الع فالروا�ة على الرغم من الســـــــــ
 ،فــاذا مــا الحظنــا على المســــــــــــــتوى اللفظي للنص (وجــد مالذه  ،وتنبیه�ــة  إبالغ�ــه

 المؤاخاةمح وروح .) ســــــــنجده �عكس االرت�اط والتســــــــا.صــــــــد�قه، صــــــــح�ة عرفان�ة
فكالهما   ،رك طب�عة المواطنةحتى لند  ،جتماعي بین االســالم والمســ�حوالتكامل اال

�حمل هما واحدا ووع�ا ناضــــــجا وهذا ما ازال اي حواجز نفســــــ�ة وعرف�ة او موانع  
من واقع عراقي    من تفرقة واعتداء على المسـ�ح لم یتأتَ  ن ما حصـلإ  إذ ،  عصـب�ة

لذا تســــــــــتعین �الحوار لتعرب عن قضــــــــــ�ة    ،التفر�ق انما من ا�ادي �ان غرضــــــــــها
وتجعــــل من التطرف وســــــــــــــیلــــة لعرض الجوانــــب التعــــا�ش والتالحم بین الــــدینین  
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و�أنها تعقد مقارنة بین الزمنین االني والماضي لتحقیق الوظ�فة التنبیه�ة    اال�جاب�ة
 .من خطورة االزمة المعاشة

ــتمالء   ــارك السـ ــوت الراوي المشـ ــتثمر الكات�ة صـ ــان�ة بین  االمواقف  وتسـ النسـ
ــلط الضـــــوء على   ــ�ما ف�ما یتعلق �الطقوس والع�ادات اذ تحاول ان تســـ الدینین الســـ

  :ثـقاـفات بین الالـتأثیر والـتأثر  وتعكس قضـــــــــــــــ�ة  ،امـكانـ�ة االنفـتاح على ثـقاـفة االخر
ــعرت   ،((ه�طنا من العر�ة داخت وف�قة فاتكأت على �تفي ــة شــــ ولدى �اب الكن�ســــ

هي المرة االولى التي تخرج من البیـت �غیر اهلهـا    هفهـذ   ؛�ـاكوف�قـة �ـالره�ـة واالرت
ــة أم االحزان  ،دون علم رأـفت  ارتعش قلبهـا   ،والمرة االولى التي ـتدخـل فیهـا �ن�ســــــــــــ

رفعنا الُخُمر السـوداء ووقفنا حائرات لدى ال�اب فرآنا    ،واحسـت �خفقان متسـارع ف�ه
رأیتها في عرس    عود التيالقس و�ان برفقته شاب بهي الطلعة �حمل في یده آلة ال

 :شقیق رأفت عندما عزفت علیها المغن�ة الیهود�ة قال القس للشماس الشاب 
اتینا    ...  ابني ســــــــــعید ناد االخت ر�نة من الدیر المجاور لتتحدث مع الخواتین -

 ،( الدل�مي  نت�ارك �الســــــــــــیدة العذراء ونطلب مرادنا من ام ســــــــــــیدنا ع�ســــــــــــى))
٣٢٢: ٢٠١٦ .( 

ــرداقدم  حاول الراوي ان � ــفممز   سـ ل�جعلنا ام    الى جانب الحوار وجا �الوصـ
بهـا ثـقاـقة اـلدین   يوأعن �عض الطقوس اـلدینـ�ة التي تمـثل ثـقاـفة االخر في المجتمع

فضـال عما عكسـته    ،فالموسـ�قى ارت�ط وجودها بهم ،والیهودي في العراق  المسـ�حي
تــاح  لى االنف لغــة الحوار عن واقع التعــا�ش بین االد�ــان وهو واقع مجتمعي قــائم ع

و�ــأن الروائ�ــة ارادت تــأكیــد معرفــة   ،رام االخر وعــدم نبــذ اي ثقــافــة او طقوسواحت
 .الذات من خالل معرفة االخر

ــلط الضـــــوء على    اما احمد الســـــعداوي  ــتاین في �غداد) �ســـ في روا�ة (فرنكشـــ
ام دان�ال وجاراتها المسلمات و�حاول الروائي ا�ضا    قة الحم�مة بین المس�ح�ةالعال
ــل� وق�مة التعا�ش   ،ف العالقات بین الماضـــــي والحاضـــــرعلى اختالط الضـــــوء تســـ

ــاعة ثقافة   بین االد�ان وما افرزه االحتالل من تفك�ك اللحمة الوطن�ة من خالل اشــ
 الجماعة التمیز والتفكك والتر�یز على االنا �عید عن 

حول مـــا خلفـــه    ،فمثال نجـــد الراوي العل�م �عرض لوجهـــات النظر المختلفـــة
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((كان فرج الدالل   :االد�ان في مقابل معارضة ال�عض له  صراع بینتالل من  االح
ســــــــــند �مكن ان �جري في  �فكر اح�انا �أن طرد عجوز مســــــــــ�ح�ة ال ظهر لها وال

ــاعة من دون اي مجهود �بیر ــوتا  .ظرف نصـــــف ســـ ــادا في نفســـــه    ولكن صـــ مضـــ
ــاءات   ،�خبره �أنه في االصــــــل ــ�ة من خرق القوانین واالســــ غیر    یتحرك على ارضــــ

ی�الغ ف�ختبر مشـاعر االهالي اتجاه    ومن االفضـل ان ال  ،�ثیر�ن  ألناسقصـودة الم
 ) ٢٠١٤:٢١  ،(السعداوي  هذه العجوز))

همه    ،من خالل تت�ع شــــــخصــــــ�ة فرج الدالل یتضــــــح انه شــــــخصــــــ�ة عدائ�ة
  ،الوحید هو االسـتیالء على المنازل التي تحمل ق�مة ماد�ة �سـبب ق�متها التار�خ�ة 

 ،ظهـار المواقف العـدائـ�ة من قـبل فرج ورفضــــــــــــــه لالخرفي اـله دور   ـفالمكـان �ـان
والمكان نفسه اظهر في المقابل مواقف االهالي السلم�ة الرافضة لموقف فرج وهي  

ــح فان ما ،الفئة االقوى  ــداد في  و�ما هو واضـــــ ــ�ه بتآزر االضـــــ تطرحه الروا�ة اشـــــ
ــلب  المواقف، فظهور المواقف اال�جاب�ة ــورة  �ة تجعل  في مقابل المواقف الســـــــــ الصـــــــــ

 .وحاكثر وضا
((ل�س من الجـید أن  ا�ضــــــــــــــا  رفض المجتمع لهجرة االثور�ین    يو�نـقل الروا

  .في القرون الســـا�قة   لم تمر احداث أفضـــل على اآلثور�ین  .�خرج الجم�ع من البلد 
ــه فقط.))  .ولكنهم �قوا هـا هـنا واســــــــــــــتمروا في الوجود   على احـدـنا اال �فكر بنفســــــــــــ

 )٢٠١٤:٧٥،(السعداوي 
  من عوامـل ثراء المجتمعـات المتطورة  ي �ـان وال زال عـامالالثقـافلتنوع  ا  ان

وتحـاول فرض قنـاعـاتهـا على    لكن الخطورة تكمن في تمحور الهو�ـات حول ذاتهـا
ــاء االخر قســــــــــــــرا وهـذا مـا یؤدي الى تفكـك    ،االخر�ن في محـاوـلة لتهم�ش واقصــــــــــــ

 .المجتمع وعدم قدرة على التعا�ش �سالم ومح�ة
((  :فنقرأ  ســالم والمســ�ح تأثر المســ�ح �االســالمن اال�ش بیتعاال  ومن مظاهر

لم تحضـر االسـبوع الماضـي للصـالة فضـلت الذهاب الى �ن�سـة مارقرداغ في عكد 
وضــعت ق�ضــة    .الشــ�خ عمر لتفي ب�عض نذورها (االســالم�ة )المتأخرةاالثور�ین �

  بيمن عجینة الحناء على المق�ض المعدني التي تســــــــــــتعمل لطرق ال�اب الخشــــــــــــ
�ن�ســة ســانت جورج االنغل�كان�ة في ال�اب الشــرقي.....وضــعت ق�ضــة  ر في الكبی
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125 
 

ا من  ... اشــــــــــــــعلــت اعواد ،.الحنــاء الــداكنــة على حــائط الكن�س الیهودي المهجور
ال�خور الهندي امام مذ�ح العذراء في �ن�ســـــــة مارعود�شـــــــو قبل ان �حضـــــــر االب 

ح ال  هو واضــــــن�ة �ما فالذات االنســــــا  ،)١٠٥  :٢٠١٤(الســــــعداوي،   یوشــــــ�ا... ))
�مكن ان تكون محصـــــورة في ذاتها او منغلقة علیها بل تحاول غال�ا التعرف على  

جانب احترام خصــــــوصــــــ�ة  وهذا �عني الى   ،ذوات اخرى ومعارف وطقوس مختلفة
 الد�انات نجد حر�ة في تطبیق الطقوس التي �جدها الفرد قر��ة الى ذاته.

سالم والمس�ح من خالل االین  ا�ش بالتع  ،روا�ة الحفیدة االمر�ك�ة تشخص و 
 الش�ع�ة �العوائل المس�ح�ة  عالقة الجدة

ــلت ال�قاء وحیدة في بیتها الكبیر ــأ مغادرة بالدها، ففضــــــــ في   فالجّدة لم تشــــــــ
ــتعید   ــوره زوجها ذ�ر�ات �غداد، تســــــ ــفح صــــــ وتنظف أز�اءه   ،العقید من خالل تصــــــ

  ى خدمتهاتقوم عل العســـــــــكر�ة �عد وفاته، وتصـــــــــّلي أن �حمي القد�ســـــــــون بالدها.
ــ�ع�ة تدعى طاووس، عاصـــرت نصـــف قرن من ح�اة األ ــ�ح�ة،  عجوز شـ ســـرة المسـ

ــت بتول لحــالــة حّمى، قــامــت طــاووس    وقبــل قرا�ــة ثالثین عــامــا، حینمــا تعّرضـــــــــــــ
ــاع ز�نة. ((انا غر��ة حتى عن جدتي أم أمي، ان حیدر وطاووس ومه�من    �إرضــــــ

 . )١٣١ :٢٠٠٩ ،ي(كجة ج )أقرب الیها مني ألنهم ظلوا مثلها عراقیین خلصا)
ــاعة، أكبرهم    ــ�حوا جم�عا أخوة لز�نة �الرضـ ــتة أبناء، أصـ أنجبت طاووس سـ

"مه�من" عاشــق للموســ�قى، الذي ســیق إلى الحرب مع إیران، وأخذ أســیرا، وخالل 
لمتشـّددة، وتشـّ�ع بها، وحینما أطلق سـراحه وعاد، األسـر غّذي �األیدلوج�ة الدین�ة ا

ــندوق في أول مقام �ه احرا ــرطة ق صــــــ ــ�ق�ة التي احتفظت �ه له أمه األشــــــ الموســــــ
(كجة جي،   راثة، وعاد فقیها �جادل في أمور الجنة والجح�م))((ذهب شـــیوع�ا �الو 

٢٠٠٩:١٣٨( . 
ــ  ،فال�طلة (ز�نة)آشــــور�ة   ف ســــاعور  طرد جدها العقید الر�ن المتقاعد یوســ

 أما .وصــلوهو من أســرة مســ�ح�ة من الم  ١٩٥٨من منصــ�ه في الج�ش �عد ثورة  
ــمال العراقجدت ارت�ط الجدان في  ،ها (رحمة فتوحي) فهي �ورد�ة من (ب�خال) شــــــ

جـاءت ز�نـة إلى الح�ـاة ثمرة زواج أمهـا (بتول) الكلـدان�ـة التي    .وطنهمـا ومـاتـا ف�ـه
 تر�ت ملتها وتزوجت آشور�ا 
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لى الرغم مما تعكســـــــــه من اضـــــــــطراب الهو�ة اال انها تؤ�د على  فالروا�ة ع
س�ما بین المسلمین والمس�ح فضال عن التعا�ش بین  د�ان الش بین االقض�ة التعا�

وائف الســــــ�ما الكلدان�ة واالشــــــور�ة والتي تمثل واقع العراق القائم على التعدد�ة الط
فـالنص �حـاول ان یبین   ،ى واالـندمـاج في مقـاـبل احترام حرـ�ة اـلدین والطـائفـة االخر 

 .المختلفة الجماعات زاج بین ما للمصاهرة من دور في تعز�ز التعا�ش واالمت
وتحـــاول الكـــات�ـــة عـــال�ـــة طـــالـــب في روایتهـــا (االجنب�ـــة ) ان تطرح مفهوم   

وذلك  ح حر�ة التعدد الثقافياالتعا�ش بین االد�ان في العراق بوصــــــــــــــفه مجتمعا ا�
ــنا ال�عض والجلوس ((ن :من خالل الخطاب الم�اشــــر ــتط�ع التحرك �اتجاه �عضــ ســ

إلســــــــــــــالم�ــة أو الــدروس التورات�ــة...  لعقیــدة ا�ســـــــــــــــة أو امعــًا �مــا عّلمنــا آ�ــاء الكن
ضــــــــــــــول وحـّب االطالع وفهم حق�ـقة اختالـفه عن المثـیل و�غري  ـفالمختلف یثیر الف

  ،(ممدوح في �ثیر من األح�ان �االقت�اس واألخذ عنه ومحاكاته واالغتناء بتجار�ه))
٢٠١٣:١٧٨(. 

فهي  االخر   ءإلقصـــــامناهضـــــتها    �عكس أیدیولوج�ا الكات�ة الســـــ�ما النص ف 
تضــع ف�ه الجم�ع في ســ�اق یؤمن �شــرع�ة االختالف    ول ان تبني افقا مشــتر�اتحا

هي الثقافة التي �جب ان    ســــــنةنفاأل  ،والتعدد دون المســــــاس �فردان�ة االخر وتمیزه
الهو�ات   إن انتماء الفرد إلى هو�ة دین�ة ال �منعه من تقبل اي  ؛تســـود بین االد�ان

  ،اكثر حیو�ة مع االخر�ن خارج انتمائه الدیني   االنســان  مما تجعل  الفرع�ة األخرى 
 .وهذا �حد ذاته �شكل منجزا على المستو�ات �افة

ــماء حســــــن في   روا�ة حب في –لعین�ك حكا�ة  (ا  روایتهوتطرح الروائ�ة اســــ
ــفه مظهرا من   ــاهرة بین الد�انات المختلفة بوصـ ــ�ة الزواج والمصـ زمن الغ�اب) قضـ

  :�طلب (ر�تا) المس�ح�ة للزواج مرق المسلفشخص�ة طا ،مظاهر التعا�ش
 طارق: هل تفكر�ن في الهجرة؟. -"
 ر�تا: أنا أكره الهجرة لكني ان أجبرت سأهاجر ط�عًا. -
 طارق: و��ف س�كون العراق بدونك؟. -
 ر�تا بدهشة؛ لكنك مسلم. -
 طارق: وماذا في ذلك؟. -
 ر�تا غیر مصدقة: أنا مس�ح�ة... ��ف تفكر أنت؟. -
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 جك.أتزو رق: طا -
 ر�تا: �ا رب... دیني ال �سمح بذلك. -
 طارق: لكن دیني �سمح. -
 ر�تا: ال �مكن، أنا مس�ح�ة، ولن أص�ح مسلمة. -
ومن ینتظر إســالمك... أ�قي مســ�ح�ة، عز�زتي الحب أكبر من األد�ان   طارق:  -

 .)١٥٩-٢٠١٧:١٥٨،(حسن والطوائف واألعراق))
ــ�ة بین   ــاسـ ــ�ما ماالد�ان  الحوار �عكس طب�عة الحسـ ــاهرة السـ   ،ن حیث المصـ

فالزواج یز�د الصــــــــالت وثوقًا وتماســــــــكًا    ،ومن ناح�ة اخرى �جســــــــد التعا�ش بینهم
 .بین الدینین االندماجاألمر الذي �عكس 

ووجهات   ،فالحوار بین الشــــــخصــــــیتین �عكس واقعها الثقافي و�ناءها الفكر�ة
 .نظرها حول دینها الذي لم �شكل عائقا امام مشاعرهما

التعبیر�ة  طت للشـــــخصـــــ�ات المجال لتعرب عن وجهات النظر ئ�ة اعفالروا 
والنفســــ�ة لتجعل من لغة الحب هي الســــائدة الســــ�ما بین شــــخصــــیتین مثالیتین في 

 .بین االد�ان االعتدال ل�جسدا التعا�ش والتقارب الفطري 
فعلى الرغم من قلق الذي ینتاب شــــخصــــ�ة (ر�تا) المســــ�ح�ة لما قد �ســــب�ه   

اخرى تتعلق   ة من اهلها واقار�ها وما سـ�حصـل من عواقب من مقاطعالرت�اط  هذا ا
ــت لـه الطـائفـة   �ـأخواتهـا الســــــــــــــ�مـا وان رغ�ـة االرت�ـاط جـاءت في ظـل مـا تعرضــــــــــــ

المســـــــــــ�ح�ة من تهجیر وقتل وحرق للكنائس على ید �عض المتطرفین اال ان ذلك 
هما  �جعل من  فالوعي الثقافي للشــــــخصــــــیتین ،لم یؤثر على رغ�ة الزواج من طارق 

وهذا �حد ذاته حق�قة الصــــراع    ،فقتین في مقابل االختالف الســــائد تین متواشــــخصــــی
 .الذي �ع�شه الواقع المتأزم

هذا الصـــــــــــــراع بین ســـــــــــــماحة االد�ان وواقع تطب�قها المتزمت جعلت االفراد 
 .�ع�شون ازمات نفس�ة ال طائل منها سوى النزاعات والع�ش بتوتر وقلق

ــلب�ض الجواناما ف�ما یتعلق �عر  القائمة على التطرف والعنف بین  ة  ب الســـــــــ
ذ �عرض لقضـــ�ة التعا�ش  إ(مر�م)   هفي روایت  ن �حاول الروائي ســـنان انطوانالدینی

ــ�ما حین    من ناح�ة اخرى وذلك من خالل االحداث التي تمثل ــدد الدیني الســـ التشـــ
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اح  التي ر   لألعمال  مأســــــــــــو�ةفالروا�ة ترســــــــــــم صــــــــــــورة    ،یتحول إلى أعمال إرهاب�ة
  .الوحید انهم من طائفة مس�ح�ة ال�شر ذنبهم آالف اهضحیت

هذا الطرح حمل هدفا مهما یتضمن التحذیر من عواقب هذا العنف والدعوة 
،  السـ�ما بین االسـالم والمسـ�ح  .الى عودة التعا�ش والتسـامح بین االد�ان والطوائف

صـ�ة  یوسـف وشـخحوار بین شـخصـ�ة    ففي  .ف�طال الروا�ة ینتم�ان الى هذه الطائفة
ق�عدمونا �كل مكان بال محكمة ومحد (( عیني    :في لحظة تأزم نفســــــــــ�ة تقول مها

ف�جیبها    .وقـیذ�حون بیـنا �مـنة �ســــــــــــــرة ))  ،الكـنا�س قتنحرق والـناس قتتهجر  ،�حكي
ــف   ،الجوامع اللي انحرقت أكثر �كثیر   ،(( ال مو �س �نا�س قتنحرق بنیتي :یوســـــــ

�ما هو واضــــح   ،)٢٤  :٢٠١٢،اننطو (ا ف ))واإلســــالم اللي انقتلوا عشــــرات اآلال
تعكس االعتدال والوعي الثقافي �ان �ل من المسـلمین    صـ�ة/ یوسـففان لغة الشـخ

  على عكس ،والتعصــــــــــــب الدیني التطرف حداث أ�ید لهم   ال  �مواطنین والمســــــــــــ�ح
لغة انفعال�ة غاضــــ�ة اتجاه    شــــخصــــ�ة مها التي تحملها قســــوة االحداث على تبني

ق مع  عبیري للشـخصـ�ة �عكس وجهات نظر نفسـ�ة تتوافتمسـتوى الاي ان ال ؛االخر
قوة الحـدث المتمثـل بتعرضــــــــــــــهـا على یـد المتطرفین دین�ـا النفجـار امـام بیتهـا ممـا  

ــبب �موت جنینها ــفى �ان قلب واحد فقط ین�ض    :تسـ ــتشـ ــلنا إلى المسـ ((عندما وصـ
ــ  ،)١٢٨  :٢٠١٢( انطوان،    في داخلي بــدال من اثنین )) دهــا  هــذا إلى جــانــب فق

ــال ــذي  لخــ الــ ــا  ــههــ ــاوة)    اختطف ولم �عثر علىــ ــا إلى (عینكــ ــائلتهــ أثر و تهجیر عــ
وزوجها الى اللجوء الى بیت قر�بها المســـــن یوســـــف ل�شـــــار�اه الع�ش    واضـــــطرارها

والـذي یلقـب   ،شــــــــــــــ�خ جـامع النور الـذي �ـان قر��ـا من بیتنـا  ،ف�ـه: (( حـاتم الرزاق
إن   :قائال ،صـوت برات الكم  عبر  �صـرخ ، بدأ٢٠٠٧بـــــــــــــــ(أمیر المنطقة)عام    نفسـه

ــهر�ا  ٢٥ة أن یدفعوا جز�ة قدرها على أهل الذم ــهروا .ألف دوالر شــــــــــ . أو أن �شــــــــــ
 .)١٢٠ :٢٠١٢(انطوان،  إسالمهم علنا في الجامع))

ــا�ـقا ـفان الهوـ�ة توـلد من إدراك االختالف و�عض الجـماعـات   كـما ذ�رـنا ســــــــــــ
ة  الخصـوصـ�   وما �مثلتشـتق هو�تها الخاصـة �طر�قة إ�جاب�ة من وعیها �ما �میزها  

اعات أخرى تشــــــتق الشــــــعور بهو�تها �طر�قة ســــــلب�ة، وهو ما لها، في حین أن جم
 .�خلق التطرف وتكفیر اآلخر�ن
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والرواـ�ة تحـاول ان تبین خطورة هـذا التطرف اـلذي یتـنافى مع مـبدأ التعـا�ش  
ــ�ما في بلد متعدد الطوائف  بین االد�ان قة  لكن انعدام الث ،الذي البد ان یتحقق السـ

لذلك  ، وازمة الهو�ة ،راق سـب�ه ضـعف المواطنةالمختلفة في الع  جتمعئات المبین ف
  من تخطي العق�ــات المتولــدة عن االنتمــاءات التقلیــد�ــة  فــالــدولــة الحــدیثــة لم تتمكن

والتي تعرقل ق�ام دولة المؤســــســــات، إذ �ان القاســــم المشــــترك للكثیر من الســــاســــة  
ة  ة اجتمـاع�ـة أو ثقـاف�ـفرض هو�ـ  حمومـة فيالـذین حكموا العراق هو محـاولتهم الم

أو دین�ـة محـددة على المجتمع العراقي الـذي ینمـاز بتعـدد الهو�ـات ف�ـه، ممـا أدى 
 .)٧٢-٢٠١٤:٧١ ،(النورس إلى غ�اب مبدأ المواطنة

 التعا�ش بین المسلمین والیهود  -٢
تؤ�د الدراسـات االجتماع�ة والتار�خ�ة الشـراكة الحق�ق�ة بین مختلف االد�ان  

وتكاد تجتمع    ،العهد ال�ابلي والوجود الیهودي مستمرفمنذ    ،عراقحضارة الفي بناء  
اغلب المصـــــــادر على ان یهود العراق �الذات تمتعوا �جم�ع حقوقهم وحر�اتهم وان 

فلم تكن هـناك احـداث ـتار�خـ�ة تعكر صــــــــــــــفو    ،عالـقاتهم ـ�المســــــــــــــلمین ـ�اـنت طیـ�ة
عیــدا عن  العراق �على ارض  عالقتهم، فقــد تعــا�ش �ــل من المســــــــــــــلمین والیهود  

ــان�ة وحب الوطن، فلم �فكروا بترك العراق لوال   ،طرفالت �ان الجامع بینهم االنســــــــــ
 – M Gat (.المخطط االســــــرائیلي وتســــــرب الفكرة الصــــــهیون�ة الى یهود العراق

2013:2( 
اي أن ((ما حصــــــل �ان ســــــب�ا صــــــهیون�ا واقتالعا من الجذور تحقق �فعل  

ــ  قوانین وممارســــــــــات لم تكن كللت �ما عرف �الفرهود  ت  ،یدة عنهارائیل �عدولة اســــــــ
فتحولوا   ،واســـــقاط الجنســـــ�ة و�هجرتهم نضـــــرر العراق وتضـــــرروا روح�ا واجتماع�ة

 :�ع�شـون على الماضـي وذ�ر�اته)) (الخیون (د.ت)  ،الى �تل من الحنین المؤذي
١٠٤( 

ــناعة والتجارة وا   ،لفن و�هود العراق �الذات �انوا فئة منتجة في مجال الصـــــــــــ
 )١٠٤:�حقق التوازن االجتماعي (الخیون  ودهمووج

ــید تلك العالقة القائمة على التعا�ش فمنذ روا�ة  والروا�ة لم تغفل عن تجســـــــــ
(جالل خالد ) لمحمود احمد الســــــــــــید الذي نقل لنا صــــــــــــورة من صــــــــــــور التعا�ش  
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ي  فقد عرض لنا حال االســـرة الیهود�ة الت   ،العراقیین  المشـــترك بین االســـالم والیهود 
الى الهند (حزق�ال وابنته ســارة) الشــا�ة التي �ان من المؤمل تزو�جها   لســفرزم اتع

ــ�ة    ،من داود  ــیب داوود على اثرها �أزمة نفســــــــــ اال ان هذا الزواج لم یتم وقد اصــــــــــ
ــح�ة ــ�ة خالد معه في ازمته غیر آ�ه لالختالف العقائدي   ،وصــــــــ فوقفت شــــــــــخصــــــــ

 .قع العراق آنذاكن وازء مج هيو  ،والدیني فما �جمعهم هو انسانیتهم وعراقیتهم
ــة ( ــك روا�ـ ــذلـ ــذو النون ایوب التي ترصـــــــــــــــــد من خالل  حوراء)كـ ــاة    لـ الح�ـ

ــي فعلى الرغم من ان الروا�ة تدور حول  ،االجتماع�ة في ثالثین�ات القرن الماضــــــــ
المرأة ومحاولة الشـد على یدها وتكر�مها لتتسـاوى مع الرجل اال ان الروا�ة لم تغفل  

�ونهم جزء من بن�ة مجتمع�ة لها دور  ،ر�ن لهالكثیفض اد ور عن ث�مة هجرة الیهو 
 .في بناء العراق

م تكاد تختفي الشــــخصــــ�ات الیهود�ة �فعل ه�منة الســــلطة ١٩٥١و�عد عام  
ــطین وهجرة الیهود الى  ــرائیل لفلسـ ــبب احتالل اسـ ــ�ة التعامل مع الیهود �سـ ــاسـ وحسـ

اذ لم    ،�ضــــــــاعي ال�س على ارض الواقع بل شــــــــمل النص االبدا  ،االرض المحتلة
نشـــــهد في العراق نصـــــوص تســـــلط الضـــــوء على تلك الشـــــخصـــــ�ة وحق�قة عالقتها  

وهذا �ان على حســــاب تجهیل    ،واســــ�اب تهجیرها وما هو واقعهم الجدید   �اإلســــالم
 .االج�ال �مكوناتهم التار�خ�ة والثقاف�ة

ــتمر هذا التغییب الى عام   ــ�ة    ٢٠٠٣والمثیر ان �ســـ ــخصـــ فلم نجد ذ�ر للشـــ
و الر�ــابي او  أو الر��عي  أو التكرلي  أام في روا�ــات فرمــان  العــ  هــذا  قبــل  الیهود�ــة

 .لطف�ة الدل�مي او م�سلون او عبد الستار ناصر وغیرهم
بـدأت الروا�ـة العراق�ـة تعـد وعي المتلقي الســــــــــــــتق�ـال   ٢٠٠٣لكن �عـد عـام  
القارئ �أنها شــخصــ�ة عراق�ة تعا�شــت مع    إلقناعفي محاولة   ،الشــخصــ�ة الیهود�ة

ــالم والاال ــ�ح وغیســـــ ــ�ة الیهود�ة العراق�ة    ،رها من الد�انات مســـــ وان ح�اة الشـــــــخصـــــ
ــ�ات الیهود�ة في البلدان العر��ة وحتى الغر��ة من حیث   ــخصـــــــــــ تختلف عن الشـــــــــــ

  .التواشج والح�اة �أمان ورفاه�ة واعتالء المواقع المؤثرة في البلد 
 لمخطوطات اســتعانت بتقن�ة ا  وازمنة)(عشــاق وفونغراف    فلطف�ة في روایتها

اذ تصــــور موقف القابلة   ،دور الشــــخصــــ�ة الیهود�ة في المجتمع العراقي  لتســــترجع
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ــرة ــلمة في والدتها المتعســ ــاعدة المســ ــهور حتى بدأت   :المأذونة في مســ ((مرت الشــ
برت واتى لي التاجر �قابلة یهود�ة اسـمها راحیل رحوما طی�ة صـ  ،اوجاع المخاض 

و�دت   ،یل الوالدة�ات لتســــهب والمغلعلى عســــر والدتي وهدأتني وســــقتني االعشــــا
 ).٢٠١٦:٢٧٧(الدل�مي،  اموت لوال رحمة هللا وعنا�ة راحیل وولدت صب�ا))

ــید التعا�ش بین   ــ�ط لكن له دالالت عم�قة تتمثل في تجســـــــــ وهو حدث �ســـــــــ
ــاني بین فئات المجتمع ولعل ا�ســـط   ،المعاملةفالدین   ،الدینین وتؤ�د التعامل االنسـ

ضــــــــمن    �األمانشــــــــعور  حم والتســــــــامح والن والتراي التعاو مظاهر التعا�ش تكمن ف
لذا  ،فالعراق بلد التعدد�ة  ،فللیهود العراقیین لهم مثل ما للد�انات االخرى  ،الجماعة

جاءت �عض الروا�ات لتعرض للشــخصــ�ات الیهود�ة اال�جاب�ة للوصــول الى تقبل  
 .االخر رغم االختالف

ــوء على العمار   ــل�ط الضــــــ ــعداوي تســــــ وهي االخرى   ،�ةة الیهود و�حاول الســــــ
  ،اشـــــــــــارة لالســـــــــــتقرار والتعا�ش الســـــــــــلمي فلوال االطمئنان ال �مكن ان نجد االبداع 
  ،فـالیهود شــــــــــــــئنـا ام ابینـا �ـان لهم دور في تراث العراق المعمـاري والفني والثقـافي 

  ل�حقق  �التار�خ   لذا نجد الروائي �ســــــــــتعینولهم في البالد ما لكل االد�ان االخرى  
ما في وصـف االماكن التي تشـكل تراثا �وصـف بیت العجوز سـ�نفع�ة الالوظ�فة ال

أو على وفق   ،بیت بناه الیهود على األرجح ایل�شیوا وسبب طمع فرج الدالل �ه ((
حوش أو �احة داخلـ�ة محـاطة �ـعدد  ؛العـمارة التي �ان �فضــــــــــــــلـها الیهود العراقیون 

 .الزقـاق  مطـلة علىمع ســــــــــــــرداب تحـت الغرفـة ال�منى ال  ،من الغرف على طـا�قین
هناك أعمدة من الخشــــــــب المضــــــــّلع تســــــــند ســــــــقف الممر أمام الغرف في الطابق  

مع الســ�اج الحدیدي المطّعم �مســاند خشــب�ة مزخرفة ذات الفردتین    وتصــنع  ،الثاني
�مزال�جها الحدید واالقفال والشـــــ�اب�ك الخشـــــب�ة المدعمة �قضـــــ�ان اســـــطوان�ة داكنة 

  :٢٠١٤(الســعداوي،   بد�ع ))لالقرشــي ا�طابوق   واألرضــ�ة المكســ�ة ،وزجاج ملون 
٢٠( 

ــتعین الروائي �اللغة الوثائق�ة والوقائع التار�خ ــه�ســ ــكل بناء نصــ الذي    �ة ل�شــ
ــال الروائي ــائع إلى جزء مهم من الخ�ـ ــائق والوقـ ــه الوثـ ــد    ،تتحول ف�ـ ــا نجـ حتى إننـ

ــكل فقط أحداثًا وأماكَن مؤرخة ــلو�ًا �حمل   التوثیق ال �شـ ــكلت أسـ دالالت  بل إنها شـ
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ــاف إلى ت ــرد�ة  واقع اللغةضـ ــمن تار�خ متخیل ،السـ ــفه    ،فهي تار�خ واقعي ضـ فوصـ
مساحة السرد �قدر ما �ان �حمل داللة واضحة  لمليءعابرا  للمكان لم �كن وصفا  

زمن تار�خي مثل التعا�ش الحق�قي بین االسـالم والیهود فهذا الوصـف یؤ�د الوعي  
ــ�ات الیهود�ة ولعل الح ــخصــــــ ــة  فاظ علیهواالنتماء للشــــــ ــاخصــــــ هو تأكید على  ا شــــــ

 عودتهم او التخط�ط لعودتهم 
فكرة ال�حــث عن التعــا�ش على    (حــارس الت�غ)  و�تبنى علي بــدر في روایتــه

اصـ�حت مالذا للعدید من االشـخاص الذین هجروا وطردوا قسـرا  فقد  مختلف،نحو  
  إذ �ضــطر عازف الكمان یوســف صــالح الیهودي الى التنكر �عد ان  ،من اوطانهم

رت�اطه الروحي ن�ات الى اســـــــــرائیل ولم �ســـــــــتطع الع�ش فیها الي الخمســـــــــیُهّجر ف
نكر والهرب الى ایران منتحال شـــــــخصـــــــ�ة شـــــــ�ع�ة ومن ثم  �العراق لتبدأ رحلته �الت

في طهران الجئا مدة ســـــــــــــنة، و �عد الثورة االیران�ة وصـــــــــــــعود   ي�ق  ،عائلةتكو�ن  
ب إلى دمشـــق �جواز ر ه تشـــددة.االســـالم الســـ�اســـي، وظهور والتوجهات الدینّ�ة الم

ــام،  ــنّ�ة في بالد الشـ ــ�ة عراق�ة سـ ــم "كمال مدحت" وتقّمص شـــخصـ ــفر مزور �اسـ سـ
تزوج من عراق�ة ثر�ة اســمها ناد�ة العمري من مدینة الموصــل، وأنجب منها ابنه  و 

احد   فأصـ�حمن السـلطة التي وفرت له الحما�ة   و�تقرب   للعراقف�عود    الثالث "عمر
 .٢٠٠٦ل عام ان قت لىا ،اهم الموس�قیین

. �ان  .فشــــخصــــ�ة یوســــف الیهودي الذي �ان ((غر��ا عن �ل ما �ح�ط �ه
و�ــان هو یر�ــد ان یتطــابق مع    ،أن عل�ــه ان یتطــابق مع دورهالكــل �صــــــــــــــرخ �ــه  

مع اله  ،الجمال یدعو للتطابق مع شــــيء اثیري   ،الموســــ�قي ال دین له ،الموســــ�قي
برضـاه من اجل   ل التخفيلكنه �قب  ،)٢٠٠٨:١٥٣(بدر،   ال مع الزي العسـكري ))

اعا بین  وهذا ما خلق صـــــــر  ،العودة الى ارضـــــــه والتعا�ش انســـــــان�ا �عیدا عن الدین
 رغ�ة الوجود االنساني و�ین ه�منة االفكار المتطرفة التي تتسلط على الواقع 

ــ�ة ــ�اســـ ــها الســـ ــ�قة    فیوســـــف یرفض لع�ة االقنعة التي تفرضـــ في حین الموســـ
انت یهودي عل�ك ان تلعب دور   ،الدور ل شــــــخص فيوالجمال ((ترفض ذو�ان �

دور المسلم وترتدي قناع  انت مسلم عل�ك ان تلعب    ،الیهودي وتأخذ قناع الیهودي
عل�ك ان تلعب دور المسـ�حي وترتدي قناع المسـ�حي وهذه  ،انت مسـ�حي ،المسـلم
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غیر ان رفض القنــاع ی�قي الفنــان    ،االقنعــة ت�ســــــــــــــر للمرء ان �ع�ش في المجتمع
 )٢٠٠٨:١٥٣(بدر،  )الدوام )��ا على غر 

وهي  فقد اســتطاعت الشــخصــ�ة الیهود�ة ان تتعا�ش في المجتمع االســالمي  
وهذا یناقض فرضـــــــ�ة    ،وهذا یدل على تقبل االخر انســـــــان�ا ورفضـــــــه دین�ا  ،متنكرة

 .التسامح واالقرار �حقوق االخر�ن في الع�ش �سالم
ــد الروائي زـ�د الشــــــــــــــهـید في روایـت التعـا�ش بین    )االعوام (افراس    هو�جســــــــــــ

االد�ان من خالل عرض للصـداقة االنسـان�ة القائمة بین شـخصـ�ة جعفر وسـاسـون  
اذ تبین الروا�ة الحب واالنسـجام بین    ،الیهودي وصـد�قه ال�اس من مدینة الموصـل

  .مكونات المجتمع وتآلف االد�ان
اذ یروي ـتار�خ مـدیـنة    ،فشــــــــــــــخصـــــــــــــــ�ة جعفر هي محور الحكي في الرواـ�ة

ومــا طرأ علیهــا من   ١٩٥٨رت �ــه من احــداث ووقــائع �عــد عــام  ماوة ومــا  الســــــــــــــمــ
فكانت   ،الفكر�ة والنفســـــــــ�ة  تغییرات في المجتمع الحاضـــــــــن من حیث الصـــــــــراعات 

لذا نجد الروائي  ،والتحوالت المصـــــــــیر�ة  �األحداث ســـــــــجال حافال لفترة زمن�ة مثقلة  
ه  ن في ازما  �سـلك الضـوء على شـخصـ�اته ووصـفهم ووصـف اماكنهم ل�جعلك تندمج

ــان�ة بین االد�ان المختلفة حیث   ــهد جمال�ة العالقات االنســــــــــ المتتال�ة ل�جعلك تشــــــــــ
ــاســـــــــون) ــد�قه الیهودي (ســـــــ ــ�ة جعفر وصـــــــ ــائل تتداول بین شـــــــــخصـــــــ   كانت الرســـــــ

التي تعكس روح االخـاء ومـا �ـان یتمتع �ـه جعفر من   )١٥٣: ٢٠١١،(الشــــــــــــــهیـد 
قي في ر حضــــــــــــــاري و   وعي ثـقافي وـما ـ�اـنت تمـتاز ـ�ه ـمدینـته الســـــــــــــــماوة من وعي

 .مواجهة التقالید ال�ال�ة
ــتعین    ــي) تســــــــ ــلون هادي في روایتها (حفیدة البي بي ســــــــ أما الكات�ة م�ســــــــ

ــرد احداث  ــع  :تهجیر(الیهود) من العراق  �الذاكرة لتسـ (( في األر�عین�ات �ان الوضـ
متوترًا في �غداد وقد انفجرت قنبلة صغیرة في ر�ن الیهود الذین �انوا �جلسون ف�ه  

لواقع نها�ة شـــــــارع النهر، فقال ممتاز إن ذلك إنما هو لدفع الیهود اهى الشـــــــط �مق
إلى الهجرة إلى اســـــــــرائیل، حیث �ان أغلب عازف�ه من الیهود، فهرب الكثیر منهم  
ــالح   ــوري) �ائع متجر الذهب، و�وســـــف حورش، وصـــ ــة(خضـــ ــرائیل وخاصـــ إلى اســـ

 .)٢٨-٢٠١١:٢٧،(هادي الكو�تي وغیرهم))
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ائق تـار�خ�ـة تتمثـل �ـالمخطط الصــــــــــــــهیوني  قـ�عرض لح  �حـاول الراوي ان  
وفي العراق ا�ضـــــا    ،الذي اجبر یهود العرب على الهجرة من بلدانهم الى فلســـــطین

ولم �كن النص لیوضــــح ذلك فحســــب بل   ،تعرضــــت االقل�ة الیهود�ة للتهجیر ذاته
جعلنــا الراوي امــام ثقــافــة تلــك الطــائفــة التي تعــد اقــدم الطوائف اذا �ــانــت تمــارس 

فقــد مثلوا العراق في محــافــل   ،نون المختلفــة من عزف وغنــاء وتمثیــلفاشــــــــــــــكــال ال
فـقد �ـان االســــــــــــــتقرار   ،متعـددة في الحقـ�ة الـتار�خـ�ة التي ســــــــــــــ�ـقت مرحـلة التهجیر

 .والتعا�ش بین المسلمین والیهود سمة من سمات المجتمع العراقي
 التعا�ش بین االسالم والصابئة والیز�د�ة-٣

لهم رموزهم وطقوســــــــهم التي   عرق�ة ودین�ة  اعةجم  دائ�ةالمن  تمثل الصــــــــابئة
وفي العراق �ان لتلك الد�انات مطلق الحر�ة في ممارســــة طقوســــهم    ،تمثل هو�تهم

ــ�ح  ــة في العراق والتي �مثلها االســــالم والمســ   ،والتعا�ش �ســــالم مع الد�انات الرئ�ســ
ســــــــــــــل نســــــــــــــخـت والمـندائیون اثر من آـثار الـتار�خ الحـ�ة فوجودهم ـیذ�ر ـ�أنبـ�اء ور 

 .ولم یبق منهم غیر صحف نوح وابراه�م ،المتعاق�ة شرائعهماالد�ان 
ــب للمندائیین قولهم ــماو�ة على :و�نســــ وان    ،وجه االرض   انهم اقدم د�انة ســــ

یرفعهم الى مصــــاف    ،آدم وادر�س ونوح  :كتبهم هي صــــحف ســــادة ال�شــــر االولین
ها س لعرفة مؤســــــــــلذا �صــــــــــعب م  ،بدا�ات االد�ان والشــــــــــرائع الموحدة في التار�خ

 .)٢١  :د.ت  ،(الخیون 
ــالم بهم   ــ�ة تلك الد�انات وعالقة االســــــ ــوصــــــ والروا�ة العراق�ة لم تغفل خصــــــ

لعبد الزهرة   الشــجر)ففي روا�ة (اوراق ســیدة   ،ت الســلطات انســان�ا �عیدا عن تحكما
نجد الراوي �عرض عالقة الصــداقة بین شــخصــ�ة ســلمى المســلمة وشــخصــ�ة    علي

ــابئ�ة الســـجن حاولت ســـلمى ال�حث عنها وز�ارتها    من هماخروج ف�عد   ،ســـمیرة الصـ
في الب�اع وذلك في یوم (الكرصــــــــــة) وهو العید الكبیر للصــــــــــابئة وقد ذهبت معها 

ــهد طقوس اع�ادهم . نزلنا منحدرا  .((كان ار�ج �طفح في المكان  :لنهر دجلة لتشــــــــــ
ض  م اب� خرجت �عدها �حر  ،الى الشــــــر�عة دخلت ســــــمیرة الى غرفة تبدیل المال�س

غطســها في الماء ثم غرفات من الماء الجاري   ،ة ب�ضــاء على رأســهمامع عو�ضــ
�ارك وتمنى لها امن�ات   ..وسـكبها على رأسـها وهو یتمتم �كلمات لم اسـمعها �عدها
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  )٩٦ :٢٠١٤،(علي  متعددة))
تناولنا غداءنا المكون من    ..((جلســــــــــــنا مع العوائل تحت ظالل االشــــــــــــجار

ــمك وال�ط والتمر و  ــر الســـــــــ ــ. �ا.وات الخضـــــــــ ــعادة ))ن �ضـــــــــ (علي، ج �الفرح والســـــــــ
٢٠١٤:٩٧( 

ــح ــ�ات تنتمي إلى   نجد الروائي یوضـ ــخصـ ــ�ة العالقات المختلطة بین شـ قضـ
ــة في المجتمع ــد مختلفــ ــائــ ــات وعقــ ــافــ ــة تحقق    ،ثقــ ــاف�ــ ثقــ ــالنص �عكس حموالت  فــ

ــار للهو�ــة الكبرى من خالل تقــارب االد�ــان وتحقیق شــــــــــــــعور االنتمــاء   االنتصـــــــــــــ
 .والمواطنة
ي نجد الروائ�ة لطف�ة الدل�مي تقدم صـــــورة من التراث  ســـــلبال لجانب من ا اما

 تقارب بها صورة سبي النساء 
االیز�د�ات في ســنجار: (( �م تغیرت أحوال العالم على مر العصــور، لكن  
ــاء قـائمـًا في الحروب اـلدینـ�ة والطـائفـ�ة والعرقـ�ة إلذالل العـدو  �قي ســــــــــــــبي النســــــــــــ

متشــــددة �ما حصــــل للنســــاء عة  جمالدى   ســــب�ة  �اغتصــــاب نســــائه: تخّیلت نفســــها
االیز�د�ات عند احتالل العصــا�ات المجرمة للقرى في ســهل نینوى وســنجار، ال ال  
ــأنتحر، ولكن لمـاذا لم تنتحر   ال، الموت هو الحـل الوحـید ـلذل العبودـ�ة، �ـنت ســــــــــــ
الجواري والعبـدات؟؟ ال تـذ�ر القصــــــــــــــص وال مـدونـات التـأر�خ شــــــــــــــیئـًا عن ذلـك؛ 

(الدل�مي،  نیهم قصــــــص جار�ة أو عبدة رافضــــــة للذل))تع والرجال هم الفمدونوها 
٢٧٠ :٢٠١٦(. 
ــتعین    ــلط الضـــوء على المســـكوت عنه    �األحداث فالروائ�ة تسـ التار�خ�ة وتسـ

ومن ثم عرضـــــت  ،من حیث التطرف والتعصـــــب والتعنصـــــر الدیني �حق االقل�ات 
ال  وهو حدث  ،العصــــــا�ات المتطرفةألحداث ســــــبي النســــــاء من قبل   انفعال�ة  بلغة

وهو ســلوك مخطوء أرادت من خالله الكات�ة ان    ،لتعا�ش بین االد�ان �صــلة�مت ل
  توضح االهداف االستعمار�ة في زرع ثمار التخلف واالذالل في المجتمعات 

ــالمة تدعو   ــماو�ة هي اد�ان مســـــــ ومن هنا نود القول ان حق�قة االد�ان الســـــــ
ــامح والتقارب  مناطة �كل  ال الواج�ات وتطبیق    اظ على حقوق االخر�نوالحف ،للتســــــــــ
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ــان ــترك لكن من    ،انســـ ــال عن دعوتها لأللفة والمودة والتفاهم من الع�ش المشـــ فضـــ
ــلطات المه�منة التي تحاول ان تغذي العقول �ما هو   ــوه هذه الحق�قة هي الســــــ �شــــــ
وق االذهان الى مصـــاف التخلف والصـــراع  ــَ ــتمرة وسـ مخطوء من أجل اله�منة المسـ

 .م افراد المجتمع نفسهلوحید هلخاسر ااو  ،طائل منه الذي ال
لـذا فـان الروا�ـات المنتخ�ــة وغیرهـا من الروا�ـات التي لم �ســــــــــــــعفني الوقـت  

حمـلت على عـاتقهـا توعـ�ة الـقارئ لحق�ـقة التعـا�ش بین االدـ�ان في العراق   إلدراجهـا
حاضــن الثقافي  الذي یتمیز عن غیر �أنه �ان الحاضــن لكل االد�ان و�ان مثاال لل

 ممارسة طقوسه. في ین حر�تهنح لكل د الذي م
ــتمدت   ومن خالل عرض المواقع التي تضـــمنت فكرة التعا�ش وجدنا انها اسـ

في حق�ة زمن�ة ســــــ�قت    من الذاكرة الثقاف�ة والتار�خ�ة لواقع الشــــــخصــــــ�ات العراق�ة
ــرد  ــترجاع ،زمن السـ والحوار  وتقن�ة المخطوطات   اعتمد فیها الراوي على تقن�ة االسـ

ــ ــتعمار�ة  حاولة وهي م ،ت عن ازمنة مضــــــ ــمته القوة االســــــ لمقارنة الواقع الذي رســــــ
المتمثلة �العنف والتطرف الدیني الذي خلق بدوره روح النزاع    والســــــــــــلطات المتنفذة

وضـ�اع الهو�ة الوطن�ة وقضـى على روح االخاء بین االد�ان التي نادى بها الدین  
 .االسالمي والد�انات االخرى 

�ـان   ٢٠٠٣الى    ١٩٤٨من  ة امتــدت  ق�ــة زمن�ــولعــل من المثیر ان نجــد ح
فیها ضـــــمور حق�قي لفكرة التعا�ش بین االد�ان الســـــ�ما في العراق وهو وقت ل�س  

مثـلت واقع ـتار�خي    ـ�القلـیل علمـا ان االحـداث التي وردت في الرواـ�ات هي احـداث 
ود قرار دســـتوري في واذا افاجأ بوج  ،ســـابق وهذا ما جعلني ا�حث في تلك القضـــ�ة

 .بیر و�ضع شروط على حر�ة االقالم في العراق�ة التع�قید حر  ١٩٥٤عام اذار  
وعل�ه فان أصــــــــل العالقات بین االد�ان تقوم على احترام االخر ول�س نبذه  

ال تحرض على القتــال اال للــدفــاع عن النفس فهي تــدعو لالبتعــاد عن    فــاألد�ــان
 .ةالمختلف عوب والثقافات والد�انات الفرقة والتعصب في التعا�ش مع الش

ــارى)   ــماو�ة (الیهود والنصــ لعلنا ال نغفل عما ألهل الكتاب من الد�انات الســ
من منزلة خاصة الس�ما من حیث تعامل المسلمین معهم وحمایتهم وحفظ حقوقهم  

منطلقین من    للتعا�ش الدیني أصــــــلجعل التعا�ش االنســــــاني هو    وحر�تهم �التدین
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ــ�حقق في المقابل  وتقبله  م االخر لى احترامعاملة) فالعمل القائم عمبدأ (الدین ال ســـــ
 تقبلنا من االخر و�سب وده واحترامه 

ولتحقیق فكرة التعــا�ش البــد من مقومــات اهمهــا الحوار وتجنــب الخالفــات 
ــائل   ــلم االجتماعي واالخالقي من خالل تعمیق الفضـــــــــــ وتقبل االخر وتعز�ز الســـــــــــ

بتعاد  من االوالبد    يضــــال عن التكامل االجتماعف  ،للوصــــول الى الرقي الحضــــاري 
عن معوقــات التعــا�ش الســــــــــــــ�مــا االرهــاب والعنف وخطــا�ــات الكراه�ــة والتحر�ض 

 .والتعصب والعنصر�ة والطائف�ة والقبل�ة
 المصادر:

 الكر�م القرآن •

 :الروا�ات
  .منشورات الجمل -�غداد –بیروت  ،�امر�م)  ٢٠١٢سنان (  ،انطوان •
 . والنشر للدراسة العر��ة ةالمؤسس -بیروت  ،الت�غ ) حارس ٢٠٠٨علي (  ،بدر  •
 الزاو�ة  دار-�غداد  الغ�اب، زمن  في حب  روا�ة  -حكا�ة..  ) لعین�ك  ٢٠١٧اســــماء (   ،حســــن •

 .للط�اعة
 المدى. دار -�غداد  وأزمنة، وفونوغراف ) عشاق ٢٠١٦لطف�ة (  ،الدل�مي •
 .بیروت –دار الجمل  ،في �غداد فرنكشتاین )٢٠١٤احمد ( ،السعداوي  •
 .دار تموز -سور�ا  ،اس االعوام) افر  ٢٠١١ز�د ( ،الشهید •
 .العامة الثقاف�ة الشؤون  دار -�غداد  ،الشجر سیدة اوراق ) روا�ة ٢٠١٤عبد الزهرة ( ،علي •
 .٢ط الجدید، دار-لبنان  ،بیروت ،االمر�ك�ة ) الحفیدة ٢٠٠٩انعام ( ،�جة جي  •
 .اآلداب دار -بیروت  ) األجنب�ة، ٢٠١٣عال�ة (  ،ممدوح  •
والنشر   للدراسات  العر��ة  المؤسسة -،االردن  )سي بي  بي(الـ ) حفیدة  ٢٠١١(لون  م�س ،دياه •

 .الفارس دار

 :الكتب
ــد  ،خلـــدون   ابن  • ــد  بن  الرحمن  عبـ ــدمـــة  ١٩٨٤(  ،)ه٨٠٨(  محمـ   دار  -بیروت  ،٥ط  ،)، المقـ

 .القلم
 .العر�ي التراث صادر دار - العرب بیروتلسان  ،(د.ت)،)ه٧١١( منظور ابن  •
 .القاهرة ،٢ط ،ابراه�م ،الوس�ط ) المعجم١٩٧٢ (خرون �م واراه اب ،ان�س  •
معهــــد األ�حــــاث والتنم�ــــة   -�غــــداد    ،) المواطنــــة والهو�ــــة الوطن�ــــة٢٠٠٨�ــــاحثین عراقیین ( •
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 .الحضار�ة
 -الجزائر    �علي،  حنفــاوي   المقــارن،  الثقــافي  النقــد  نظر�ــة  إلى  ) مــدخــل٢٠٠٧حنفــاوي (  ،�علي •

 .االختالف  منشورات
�حث منشـور   ،التعا�ش الوطني والحضـاري   ،انواع نماذج تطب�ق�ة ،�شالتعا  ،رناصـ ،بن سـ�ف •

  httpsLalukah.net ،على الموقع
 .مشورات روح االمین –�غداد  ،رشید (د.ت )، االد�ان والمذاهب ،الحنون  •
المكت�ة  -لبنان  ،رندة �عث -:ترجمة ،تفســـــــــیر تحول ،الهو�اتأزمة )،   ٢٠٠٨�لود (  ،دو�ار •

 .الشرق�ة
  ســــــــلســــــــلة ،المفهوم  جینالوج�ا نقد�ة  دراســــــــة  ،الحضــــــــارات  صــــــــدام  د.ت)ناصــــــــر(ق�س   ،هيرا  •

ــطلحات ــرة مصــــــ ــ�ة العت�ة ،٣ع  ،معاصــــــ ــة الع�اســــــ ــالمي المر�ز  – المقدســــــ ــات  االســــــ  للدراســــــ
 .االسترات�ج�ة

 .دار اإلسالم -�غداد ،،أحكام الذمیین والمستأمنین ،)١٩٦٣عبد الكر�م (  ،ز�دان •
دار ابن   -دمشــــق    مع غیر المســــلمین، والتعا�شالتقارب )  ٢٠٠٦محمد موســــى (  ،الشــــر�ف •

 .كثیر
 .�ولومبو -سر�النكا ،التعا�ش السلمي في عصور الدول اإلسالم�ة ،)٢٠٠٣( ،الغر�اوي  •
ــوقي ( ،خلیل  وابوهاني   ،م�ارك • ــال١٩٩٦شـ ــعوب شوالتفاهم والتعا� م)، االسـ ــق  ،بین الشـ دمشـ

 .دار الفكر-
 ،�ـــان في افق القرن الحـــادي والعشــــــــــــــر�ندبین اال  والتعـــا�ش  م)، االســــــــــــــال١٩٨٠النو�جري ( •

 .منشورات المنظمة االسالم�ة للتر��ة والعلوم والثقافة  -ا�س�سكو

 :الدور�ات
ــید متولي  ،الدرش • مجلة  ،ووجهة نظر إســـــالم�ةالحوار اإلســـــالمي المســـــ�حي    ،)١٩٧٩( ،الســـ

  ،إلرشاد لدعوة وافتاء واالرئاسة العامة إلدارة ال�حوث العلم�ة واال-الر�اض   ،ال�حوث اإلسالم�ة
 .السنة الثان�ة ،العدد الخامس

 ال�احث  مجلة  ،الســــــــــــلمي والتعا�ش الدیني  الخطاب  ،)٢٠١٧(  ،حســــــــــــین رشــــــــــــید ،الشــــــــــــمري  •
 .اآلداب �ل�ة – �غداد جامعة ،االعالمي

دور الرمز في األد�ــان   -الــدین والحــاجــة إلى التمســــــــــــــــك االجتمــاعي  ،)٢٠١٢(  ،علي  ،لیلــة •
 .لفكرلم اة عامجل -الكو�ت   عمومًا،
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 اإلعالمية يف أشعار أبي متام اخلالفية 

سامل عيدان  أ.م.د. ندى

كلیة اآلداب – الجامعة المستنصریة 

كريم علي عبد علي   أ.م.د.

 كلیة اآلداب – الجامعة المستنصریة 

 :مقدمة
ــعها رو�رت دي بوجراند للنص،      ــ�عة التي وضـ تعد اإلعالم�ة أحد المعاییر السـ

والنص الـبد أن �حمـل في طـ�اـته   ،النص، وتلقـ�ه  أنـتاجعلى   امـهاهتمـإذ أنصــــــــــــــب 
ــمونها أخ�ارا تختلف   ــعر�ة،   �اختالفدالالت تحمل �مضـــ ــوص الشـــ ــعرالنصـــ  والشـــ

 ،�التعبیر عن الغرضــــــ�ة  �متازما �جعله  م،  االجتماع�ةشــــــكل من أشــــــكال العمل�ة  
يینطو �ما   ینطوي على القصـد أو التدبیر  تواصـليأن له شـكل  أي، اوالتفاعل مع

 .ة في تولید خلق جدید ساهموالم ،تفاعلى العل
من الوانأالشـــــــاعر أشـــــــ�ه �المصـــــــور الفوتغرافي، یلتقط لنا صـــــــورا �مزج فیها و     

وهـذا  ،دینـ�ة ـ�أســــــــــــــلوب قـائم على الحجـة والبرهـاناـلفكرـ�ة، و ال هحـ�اـته، ومن مـذاهـ�
ةق�م   �حملفهو  ،مهمة  و�عالم�ة  ،ر�خ�ةأوث�قة ت  ُ�كون   ،صــــورة جمال�ة د الشــــعر �ع

. في نواحي الح�اة مهمة ل�ةدال
ــجها  انتقاءإن      ــكل �بیر    داخل النص ترت�ط  األلفاظ، والع�ارات، و��ف�ة نســـ �شـــ

�ــالمح�ط الثقــافي الــذي �ح�ط �ــإنتــاج الكالم، والــذي �كشــــــــــــــف عن عالقــة اللغــة 
تجر�ة فرد�ة،   �مستعملیها، فكل مبدع له طر�قة خاصة في إدراك العالم عن طر�ق

وأساسي في  ،�ونه عنصر فّعالعنها �كون مشتر�ا مع المتلقي؛ بیر  التععند  لكن 
ة، وعل�ـــه فـــإن مع�ـــار اإلعالم�ـــة للغـــة یتحقق من خاللـــه مـــدى  بـــداع�ـــإلالعمل�ـــة ا

ألنها تشیر الى ما �حمله النص من معلومات   التواصل بین منتج النص، ومتلق�ه؛
 بداعیته.ص و�الن ال�ةهي بذلك تفصح عن درجة جمو  تفید السامع أو القارئ،

الكشــــــــــــــف و   ،النص مجموعـة من اـلدالالت ین�غي على المتلقي إجالئهـا�حمـل      
ع�ة إذ �شـــــــــــكل ســـــــــــلطة عل�ا الى ا طرفا هاما من أطراف العمل�ة اإلبد   �ونه  ؛عنها

جانب ســــلطة النص، فالمبدع �حاور متلق�ه من خالل نصــــه، و�ســــعى الى التأثیر  
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والتفاعل بینه، و�ین    ،نفســه تحر�ك ها إلىلخالف�ه عبر ��ف�ات، وســبل �صــل من 
  .ةإخ�ار�ة تأثیر� َ�متلك وظ�فة نصه؛ ألنَّ �ل نص جید 

اإلعالمـ�ة بوصــــــــــــــفهـا معـ�ارا   تطبیق معـ�ار  حولـیت ان أجعـل مـدار �حثي أرـتا   
التوقع من حیــث    احتمــاالت ی�حــث عن مقــدار المعلومــات الجــدیــدة الخــارجــة عن  

لف النقــاد حولهــا من حیــث  التي أختبي تمــام  المعــاني، والــدالالت في أشــــــــــــــعــار أ
ــا  ة أو الرداءة،الجود  ــا�ـ ــالتحلیـــلتلـــك النصــــــــــــــوص    والغوص بین خ�ـ   ،والتتقیـــب   ،�ـ

على  الدراسـة  قتصـر  تسـوف  لذا    ا.و�قاءه ا،واسـتخراج ما حافظ على د�مومة جماله
موضع خالف في كانتا  داع األدبي، فسمات اإلب  ضمت تحت ط�اتها أغلب سمتین  

 ،اللغوي   اضــــــــــــــمن نطـاقهـ لـداللـة اإلعالم�ـةتعر�ف  ا �ســــــــــــــ�قهـ  امبي تمـأأشــــــــــــــعـار  
 : وهما ،واالصطالحي

 الغرا�ة والغموض في المعاني.  -١
 .ال�عیدة االستعارة -٢

 :عالم�ة بوصفها مع�ارا نص�اإلا
�حتوي �ل نص أدبي على أخ�ار حول موضـــــــــوع محدد �ســـــــــعى المتلقي الى     

تخز�ن الفعال ذاكرة التدعي من الكشــف عنه، وهو ف�ه ال ینطلق من فراغ؛ ألنه �ســ
ما �ســـاعده على مد جســـور التواصـــل بینه و�ین النص، فهو �ســـهم في إنتاج نص  

ر المتوقعة، وغیر  یولده من دالالت جدیدة عن طر�ق تفاعله بین العناص  جدید �ما
  .المتوقعة التي ترفع من درجة إعالم�ة النص 

ــفوفا    :رسأعلم الفعالما علم الخبر أو �ه. و إ أعلم   :اإلعالم�ة لغة علق علیها صـــــــــــ
.  وألعلم مفرد علم جمع علمــاء أكثر علمــا ومعرفــة  .ملونــا عالمــة لهــا في الحرب 

 )١٤٠/  ١٢م، صفحة مج٢٠٠٣ ،(ابن منظور
 :اصطالحااإلعالم�ة 

حـدى المعـاییر التي وضــــــــــــــعهـا إوهي   ،خـ�ارـ�ة أو المعلومـاتـ�ةإلأو ااإلعالمـ�ة     
المتلقي من عناصــــــــــــر جدیدة ل�ه  قف عما �مدى  " رو�رت دي بوجراند للنص وهي
ــاله   ــفحات  ١٩٩٩(أبو غزالة و حمد،  "أو غیر متوقعة عند اتصـــــــــ - ٣٢م، الصـــــــــ

 :)؛ �ونه العنصر الفعال فيالمتلقي(وجود  �شترط هذا المع�ار لكلذ  ،)٣٣
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  .إنتاج النص  :أوال
 ه.والغموض ف� ،نس�ة الوضوح ب�ان :ثان�ا

ــا ــالث ــة الغموض   الر�ط  :ث ــواحت  ،بین درجـ ــال�ـ ــة  ،نص ال  ةمـ ــال�ـ ــل   واحتمـ ــدائـ وجود البـ
      .لأللفاظ االفتراض�ة

التي توصـــف بها    والتنوع ،على الجدة�عتمد  عالم�ة بوصـــفها مع�ارا نصـــ�ا  إلاو     
 .انت�اههو�سب  ،ن�اهة المتلقيل اإثارتهالمعلومات، وعلى مدى 

في ســـعى  ت ، والدالالت المعلومات مل قدرا من  �أنها تح وتشـــترك �ل النصـــوص    
ــوعالحاطة  إلحقق له اتل ؛لى المتلقيها ابل�غت هدف من  والتي ت  ،كاملة حول الموضـــ

, وهذا النص (المخاطب) و متلقيمنتج النص(األدیب)،خاللها الى التواصــــــل بین  
كون على درجات مختلفة, إذ �شـــحن  �(اإلعالم�ة) و  ســـمى ب�القدر من المعلومات 

وهي العــامــل  "  �ــه معــاو متلق  ،من اإلعالم�ــة �حــددهــا منتج النص كــل نص درجــة  
المؤثر �النس�ة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع النص�ة, فاإلعالم�ة تكون عال�ة  

, ومع  االحتمــالخت�ــار الفعلي لبــدیــل من خــارج  الوعنــد  ل،  الــدرجــة عنــد �ثرة البــدائــ
في مقـابـل عـدم    على األقـل تقوم وقـائعهـا ذلـك نجـد لكـل نص إعالم�ـة صــــــــــــــغرى 

ــفحة  ١٩٩٨جراند، (دي بو  "الوقائع الجدیدة التي    الدالالت بذلك    نعني )١٠٥م، صـ
ــالـها  النص ـف ،اـلدالالت ـفإن ـ�ان المتلقي یتوقع هـذه   ،للمتلقيیتوخى األدـیب إ�صــــــــــــ

 الدالالت أما إذا �ان المتلقي ال یتوقع هذه   .عالم�ةاإل �الحد األدنى منیوصــــف 
ص من  �اءة الندسـه في الكشـف عن ما أضـمر تحت عح  اسـتخدامإال �عد  الجدیدة

  , فإنه یوصــــف �أنه أكثر إعالم�ةف، ومخالفة الواقع في التعبیرروج عن المألو الخ
و�ذلك نســــــتط�ع أن نفرق بین   ,)جـــــــــــــــــــــدة و�بداع وعدم التوقع�ما �حو�ه النص من(

ــاديالنص   ــدار  االعت�ـــ مقـــ ــداعي من خالل  اإلبـــ والنص  ــة،  ــدار   ألن؛  إعالم�ـــ مقـــ
أن تقود اإلعالم�ة إلى رفض    نإذ �مك الســــــــــــــامع  اهتماماإلعالم�ة هو الذي یوجه  

  ، وحري �اإلعالم�ةإذا �ان هذا األخیر �حمل حدا منخفضا من المعلومات   ،النص 
ــوى  الذي توصف �ه المعلومات التــــــــي تشــــــــكل م )الجدة والتنوع(  دّل علىأن ت حتــــــ

 .)٢٤٩م، صفحة ١٩٩٨(دي بوجراند،  في نص ما االتصال
  :العربغي عند ي، والبالمفهوم اإلعالم�ة في الموروث النقد

أوال �ــأتي من  فهو    تغیرات،الحــدیــث في دوامــة الالمشــــــــــــــهــد النقــدي  مهمــا دار      
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142 
 

طروحات الكبرى التي طرحها النقاد العرب إلالنظر�ة العر��ة القد�مة لألدب، ومن ا
والنقد العر�ي الیوم مهما �ان  ، وأصدروا نتاجاتهم النقد�ة،  عندما مارسوا نصوصهم

والتطورات    ،تجـــاهـــات إلمعرفـــة الحـــدیثـــة في النقـــد واعلى الطالعـــه  إ  عتمـــاده أوإ 
وما ف�ه من مواقف مهمة، والملمح   الحدیثة، فالبد أنه �ســـــــتحضـــــــر هذا الموروث،

  ، متداد إوالموروث الیوم، بل هو    ،النقدي القد�ماألساسي أنه ال قطع بین الموروث  
جعـله   الجـدـیدة،القراءة  ومحـاوـلة لجعـل النـقد العر�ي الـقد�م �مـا �كتســــــــــــــب طرـقا في  

 .الحدیثة النقد قادرا على أن �قرأ النصوص 
ــ     ه، وغــایتــه من  بــدعالمترت�ط اإلعالم�ــة � ، وقــد نــاقش  �المــه، ومــا ُیر�ــد تبل�غــَ

)  ھ ٢٥٥(ت الجاحظ حات أكثر عمقا ودقة، فقد أكد اإلعالم�ة تحت مصـطلالعرب  
غوي، خطاب لُ  ســاســي لكلأن الوظ�فة اإلفهام�ة قائمٌة على الفهم واإلفهام �شــرط أ

وحســـــن    ،وصـــــواب اإلشـــــارة ،على قدر وضـــــوح الداللة: " وهو ما نلمســـــه في قوله
 ،المعنى، و�لما �انت الداللة أوضــــــــــــح ودقة المدخل، �كون إظهار  ،االختصــــــــــــار

ــارة أبین وأنو  وأفصــــــح، ســــــم جامع  أ، �ان أنفع وأنجع (...)، والب�ان  رَ و�انت اإلشــــ
والغا�َة التي إلیها   ،مرمدار األ  ..)؛ ألنلكل شــــــــــــيء �شــــــــــــف لك قناع المعنى (.

  ،والســـــــــــــــامع إنمــا هو الفهم واإلفهــام، ف�ــأي شــــــــــــــيء بلغــت اإلفهــام   ،�جري القــائــل
ــع م،  ٢٠٠٩(الجاحظ،   "وأوضـــــــحت عن المعنى، فذلك هو الب�ان في ذلك الموضـــــ

 .)٥٦/  ١صفحة 
تقال بذاته، و�نما علم�ا مســــــــمصــــــــطلحا    (الب�ان)لم �قصــــــــد الجاحظ جعل لفظ     

 :جعلها لفظ تتوسط معنى أي حمل الب�ان معنیین
 .التبیین _______(معنى عام ) ظاهري  / األول
معنى خـاص) مضــــــــــــــمر ُ�ســــــــــــــتحصــــــــــــــل نت�جـة جهـد التبیین _______( /الـثاني

 .شخصي
  :و�ذ لك تكون العمیلة اإلبداع�ة متكونة من

ــدع/ الُمفِهم) ــل  __    (المبـ ــداعي/  _ ( العمـ النص األدبي) _____ (المتلقي/  اإلبـ
 الُمَفَهم)

)، فقد طوق شـــاعر�ة األدیب �مدى ما �حققه من  ھ٣٢٢أما ابن ط�اط�ا (ت 
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143 
 

امن نفســــــــــه الداخل�ة حتى �ظهر التفاعل الفني بینه  تأثیر في المتلقي، وتحر�ك لكو 
أي المتلقي، فو�ین النص، إذ ســــلط أضــــوائه على العالقة التواصــــل�ة بین المبدع و 

  :بینهما وهي تنتج عن ي غایته إحداث تواصالعمل أدب
متلقي (مبدع) _____ رســالة (تحتوي على ق�م جمال�ة نفع�ة )_____ المتلقي    

 (قوة اإلثارة )
ــنعته       بثقافته �ي �كون على    واالهتمامیبدأ العلوي بتوج�ه المبدع في تدقیق صـ

(ابن ط�اط�ا،    یر في نفســــــــــهن تأثیر �بتواصــــــــــل مع متلق�ه من خالل ما �حققه م
و�حدد درجات تأثیر الشـــــعر في المتلقي �قوله " والشـــــعر  ،)١٤م، صـــــفحة  ١٩٥٤

ومعرفة أســـــمه متشـــــا�ه الجملة متفاوت التفاصـــــیل مختلف    ،على تحصـــــیل جنســـــه
ــم  كاختالف ــهم، وشــــــ ــواتهم، وعقولهم، وحظوضــــــ ــورهم، وأصــــــ ائلهم،  الناس في صــــــ

ــلون في هذه المعاني، و�ذ القهم فهم وأخ ــلة في متفاضــــــ ــعار هي متفاضــــــ لك األشــــــ
الناس إ�اها �مواقع الصـــــــــور الحســـــــــنة عندهم،    اخت�اراقعها من ..، ومو .الحســـــــــن
یؤثره، وهوى یت�عه، و�غ�ة ال �ستبدل    اخت�ارلما �ستحسنونه منها، ولكل   واخت�ارهم

و�عزوها الى أســــ�اب    ،)١٠م، صــــفحة  ١٩٥٤(ابن ط�اط�ا،  بها، وال یؤثر علیها " 
 :تعود إلى

 تفاضل األشعار في نس�ة جمالها (إبداعیتها). :أوال
أذواقهم، ومیولهم    اختالفالقـــدرات العقل�ـــة بین المتلقین، و�ـــذلـــك    اختالف  :ثــان�ــا

 . النفس�ة
في   لقيســلو��ة المتلتأثیر على  الى دور (اإلعالم�ة) في ا  و�شــیر ابن ط�اط�ا    

حالة إدراكه للشعر، فع�ار الشعر عنده هو " أن یورد على الفهم الثاقب، فما قبله، 
م، صفحة  ١٩٥٤(ابن ط�اط�ا،  فهو واف، وما مجه ونفاه، فهو ناقص "    واصطفاه

ول، والرفض  لــه بین القبیثمن مــا للنص من درجــة إعالم�ــة تجع، وهو بــذلــك  )١٩
  . يعند المتلق

) مسـألة اإلفهام السـطحي (اإلعالم�ة  ھ٣٩٥وقد تجاوز أبو هالل العسـكري (ت    
" أن الخطب الرائعة، واألشــــــــــــعار الرائقة ما ُعملت إلفهام   :الظاهر�ة) للنص �قوله

دل  م الجـید منهـا في اإلفهـام، و�نمـا ـیالمعنى فقط؛ ألن الرديء من األلـفاظ �قوم مـقا
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ــن الكال ــنعته، ورو م، و�حكام  حســـ ــن مقاطعه،  صـــ نق ألفاظه، وجودة مطالعه، وحســـ
(العســــــــــــــكري،  و�د�ع م�اد�ه، وغر�ب م�ان�ه على فضــــــــــــــل قائله، وفهم منشــــــــــــــئه "

  :تینإذ سلط العسكري أضواءه النقد�ة على قضی )٥٦م، صفحة ١٩٧١
إلفهـام على المتكلم ســــــــــــــؤول�ـة اإذ خص م  ام)واإلفهـقضــــــــــــــ�ـة (الفهم    :األولى -١

(المبدع) الذي �عمل على نقل تجر�ته أو معا�شـــــــــتها عبر وســـــــــ�ط اللغة، أما 
(الفهم)، فهي الغـاـ�ة التي �شــــــــــــــهـدهـا القـارئ عن �ـل قراءة أدبـ�ة إذ �قع علـ�ه  

 .عبء فك شفرات النص، وث�ماته الفن�ة
وخصــها    ا،ألضــواء علیهرصــد العســكري مواطن إبداع النص، وســلط ا  :الثان�ة  -٢

 :في
 .حسن الكالم -أ

 .إحكام الصنعة -ب 
 رونق اللفظ. -ت 
 جودة المطلع. -ث 
 .حسن المقطع - ج
 بد�ع الم�ادي. - ح
 غر�ب م�ان�ه. - خ

هذه األوصــــــاف الســــــ�ع حددها العســــــكري، وجعلها شــــــروطا لنجاح إعالم�ة  
ون المعنى؛ ألن هدف المبدع من إنتاج  النص الشـعري، وأكثرها ترجع الى اللفظ د 

لذي �ق�مه المتلقي  في مقدار إبداعه الفني او�ظهر ذلك   یق د�مومته،نصه هو تحق
 :على مر األزمنة، والعصور أي

   (النص) العمل األدبي                
                      

 
                          المحقق الجمالي) المتلقي        (  الفني ) (المؤلف        

 (الفهم)                    (اإلفهام)           

  :) مع أبي هالل ف�ما ذ�ره آنفا �قوله ھ٤٦٦(ت بن سنان الخفاجي  �شترك او 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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" ال �خلو أن �كون المعبر عن غرضـــــــه �الكالم یر�د إفهام ذلك المعنى أو ال یر�د 
ــاح    ،إفهـامـه ـفإن �ـان یرـ�د إفهـامـه، ف�جـب أن �جتهـد في بلوغ هـذا الغرض ـ�إ�ضــــــــــــ

فلیدع الع�ارة عنه، فهو أبلغ في غرضــــه   ،فهامه، و�ن �ان ال یر�د إنهاللفظ ما أمك
 .)٣٣٠م، صفحة ١٩٧٦فاجي، (الخ"

ســـــــــــــــنان قـائمـة على   ابنإن بلوغ الغـاـ�ة اإلفهـامـ�ة اإلخـ�ارـ�ة (اإلعالمـ�ة) عـند      
 .المتكلم (المبدع) في إ�ضاح لفظه اجتهاد 
 إعالم�ة عال�ة) دع__________ ( د المباجتها        

التوحیــــد  والخطــــاب   ،بین الخطــــاب األدبي)  ھ٤١٤ي(ت و�فرق أبو ح�ــــان 
إلفهـام  ا  ":البالغـة مســــــــــــــتوى تحســــــــــــــیني لإلفهـام، إذ �قول  وذـلك �جعـل ،االعتـ�ادي

برتبتهم   وشب�ه  ،ألن ذلك غایتهم  ؛و جیــــــــد، فــــــــاألول لسفلة الناس  ،إفهامان: رديء
ــاسفي نقصهم، والثاني   ــائر النـــــــ ــكذل  ألن ؛لســـــــ ــامع للمصالح والمنافع، فأما   ـــــــ جـــــــ

والحل�ة   ،والتقف�ة ،والســـــــــجع ،والبناء  ،اإلفهام الجید �الوزن البالغة فإّنها زائدة على  
والمتانة، وهذا  ،والحالوة ،والجزالة ،و�حضـــــــــــــار الز�نة �الرّقة ،وتخیر اللفظ  ،الرائعة

إلى غا�ة مــا  �عد اإلفهام، والتوصل ألن القصد ف�ه اإلطراب ؛  النــاس الفن لخاصــة
 .)١٢٢م، صفحة ١٩٩٢(التوحیدي،  الب�ان))فـي قلـوب ذوي الفضـل بتقـو�م 

 :وهذا الكالم �فرق ف�ه التوحیدي بین ص�غتین إعالمیتین    
الحد  لي تحم) التاالعت�ادي(اإلعالم�ة الصـــر�حة) المتحققة في(الخطاب  :األولى

حقق هذا المســتوى ف�ما ســماه النقــــــــــــــــاد القدامى اإلعالم�ة، و�ت األدنى من
  .إ�صال الفكرة أو المعلومة المقصودة الغا�ة منهاو  ؛أو اإلفهام �الب�ان

ــن  وســــــــــمیت  (اإلعالم�ة المضــــــــــمرة) المتحققة في(الخطاب الفني)،   :الثان�ة حســــــــ
  ،الجید �الوزن (ال:  الخصـــــــــــــمن خالل  الجیدةاإلفهام، أو حســـــــــــــن اإلفادة 

و�حضــــار الز�نة  ،وتخیر اللفظ  ،والحل�ة الرائعة  ،والتقف�ة ،والســــجع ،اءلبنوا
جعلها التوحیدي أســــــــاس  ) هذه الخصــــــــالوالجزالة والحالوة والمتانة �الرّقة

ــا�ـــة   اصــــــــــــــط�ـــاد التحقق الجمـــالي في اآلخر (المتلقي )؛ والعلـــة وراء   الغـ
 . الكامنة

�جب أن   نص  �ل�اتهم �أن  لذین صـــرحوا في خطامى القداو�ذلك یتفق النقاد ا    
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أمـــا إذا   .لینتفع �ـــه على نحٍو مـــا  ؛إلى المتلقي قـــدمت  افـــائـــدة أو إخ�ـــار �حوي على  
ــدة عند ذلك یتصف   إبداع�ة غیر مألوفة أو ذلك اإلخ�ار �طر�قة  قدمت تلك الفائــــــــــ

ده عند عبد  ، وهذا ما نجإفادته  متلقي ویهدُف إلى إمتاع ال واإلبداع ،�الجدةالنص 
 :مقاصد منهاإلى ) عندما قسم المعاني ھ٤٧١رجاني( ت لقاهر الجا

 (الظاهرة) _________(المعنى ). :األولى
 .(الخف�ة) __________(معنى المعنى ) :الثان�ة

ُل إل�ه �غیر واســــــطة،  و�قصــــــد       ــِ �المعنى "المفهوَم من ظاهِر اللفِظ والذي َتصــــ
لمعنى إلى معنى   ذلك افضــي �كَ لفظ معنى، ثم �ُ أن تعِقل من ال )�معنى المعنى(و

و�ذلك یتضح فضل النقاد، والبالغیون    ،)٢٦٣م، صفحة  ١٩٩٢(الجرجاني،   آخرَ 
العرب القدامى في وضـع اللبنة األسـاس آلل�ة بناء ه�كل�ة النص بدءا من المبدع، 

�ــة النص ة أو إعالم(اإلعالم�ــ  بف�مــا �عــد    و�نتهــاء �ــالمتلقي، ومع مــا أطلق عل�ــه
  األدبي )، والتي عدت مع�ارا أساس�ا من معاییر علم النص الحدیث.

 :النص األدبي عند أبي تمام إعالم�ة آل�ة
اللغوي المألوف،  االســـــــــــــتعمالتتســـــــــــــم اللغة األدب�ة �میزات تســـــــــــــمو بها على     

�فة  ظتتضــمن اللغة األدب�ة و اللغوي الشــائع، بینما    االســتعمالوالتوصــیل هي غا�ة  
التوصیل ثم تتعداه الى تحقیق وظ�فة فن�ة ذات �عد جمالي �عبر عنه �مصطلحات  

   .)٣٣م، صفحة ٢٠٠٠(ال�حیري،  الحسن، واإلمتاع، والطرب. ینظر
یتســــــــم بها  ســــــــمات التي  تحدید المن والبالغیون العرب القدامى  ،النقاد   تمكن     

إذ أوجب أن تتصــف اللغة الشــعر�ة واألدب�ة �خصــائص    ي اإلبداعيلخطاب األدبا
العادي، فالجم�ع مقر �أن لغة الشــعر تختلف عن    االســتعمالت�اینها عن اللغة في 

هــذه اللغــة   لغــة الحــدیــث الیومي، والمخــاط�ــات التي تجري بین النــاس، إذ تتســــــــــــــم
نوع خاص لها   ة المألوفة الى لغة من�صــــــفات فارقة �عدل فیها الشــــــاعر عن اللغ

ــمو  ــت منها، وامتاز بها عن  خ الفمن الشـــــــ ــســـــــ ني األدبي، والموه�ة الفذة التي تأســـــــ
وهـذا �عني أن للنص األدبي طب�عـة خـاصـــــــــــــــة تجعلـه متمـایزا عن �ق�ـة    اآلخر�ن،

نوع العالقات التي تجعل �ل �لمة النصـــــــــــوص ســـــــــــواء ف�ما یتعلق بنوع اللغة أو ب
 .مؤتلفة مع األخرى 
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  :أشعار أبي تمام�ة والغموض في إعالم�ة الغرا :أوال
تنتقل    نتاجإلو�عد ابداع،  اإل�عد المؤلف صـــــــاحب ســـــــلطة على النص لحظة      

مفتوحة على عدد غیر  ف�ه من إشــــــــــارات الســــــــــلطة الفعل�ة الى النص؛ لیبوح عما 
الى ، و�عدها ینتقل  هتوخصـوصـی  ،ق�مته  ب �كتسـف  ن،والمضـامی، المشـیرات متناه من  

ــ�ة الغموض، والوضـــوح   �مع�ار  ي یرت�طالمخاطب الذ  اإلعالم�ة؛ ل�كشـــف عن نسـ
النص، و�مكـان�ـة وجود   واحتمـال�ـةفي داخـل النص، ثم یر�ط بین درجـة الغموض،  

 .)١٠٤م، صفحة ١٩٩٨(دي بوجراند،  قتران�ة لأللفاظالبدائل اال
الف�ة من  بي تمام الخأشـــــــعار أالغموض في  الغرا�ة، و إن الكشـــــــف عن ســـــــمة      

إذ ســــــــــــيء الظن في تقدیر ق�متها   ،ادة النظر فیهاســــــــــــب�ًا في إعنه أن �كون  شــــــــــــأ
غموض ، فالوخالفها لمفاه�م القدامى ها،غموضـــــــــغرا�ة معانیها، و اإلبداع�ة �حجة  

ئ�ة،  �حاصـــــــــورة إ  ا �حو�ه من؛ لمعارضـــــــــًا ف�ه ال حدثاً  شـــــــــعره  مقوم من مقومات 
المثمر مع  من التفـاعـل   ا إلى مز�ـد وهـذا بـدوره �فضــــــــــــــي بنـ  �ـة في المتلقي،وتـأثیر 

نتجت    إعالم�ة  ها من عناصـرتمما تضـمن  االسـتفادةوز�ادة   ،جار�ه الشـعر�ة الراق�ةت
 .ة تمیزه عن اآلخر�نأ�قى لشعره مكان�دوره و ، و�بداع، وفكر ،فن عن

بي تمام الخالف�ة  أشعار  أفي   الغموض الغرا�ة، و قبل الولوج إلى دراسة ظاهرة  و     
  .اهما لغة، واصطالحعرف بأن نُ  ین�غي
ــوى و"   د هي ال�ع :الغرا�ة لغة     ــة والغـــــــرب الّنـــــ والخبر المغرب    وال�عد...، الغر�ـــــ

ــان    "أي �عـد  اـلذي جـاء غر�ـ�ًا حـادـثًا طر�فـًا...، وَغرب   ،العرب (ابن منظور، لســــــــــــ
والغــامض جمعــه غموض،   ،)٦٣٩-٦٣٨/  ١، الصــــــــــــــفحــات مــادة غرب  ٢٠٠٣

م، صــفحة مادة ١٩٨٧(الفیروز ا�ادي، ن الكالم وأغماض، وهو خالف الواضــح م
    .)٨٣٧/ ١غمض 

الغر�ب من الكالم، إّنما هو   إن  ) "هـــــــ٣٣٨الخطابي(ت  �قول  :اصطالحاالغر�ة    
حدهما أن  أین:  �ســــــــتعمل على وجه  ن الناسالغامض ال�عید من الفهم، �الغر�ب م

ــد  ــن �عــــــ ــم إال عــــــ وفكر،  ،ومعاناة ،یراد �ه �عید المعنى، غامضه، وال یتناوله الفهــــــ
والوجه اآلخر أن یراد �ه �الم من �عدت �ه الدار ونأى �ه المحل من شــواذ ق�ائــل  

  ١/ ١م، صــفحة  ١٩٦٤(الهروي،  "  اســتعرناهاالعرب، فإذا وقعت الكلمة من لغاتهم  
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 :شار النقاد الى شكلین من الغرا�ةوأ ،المقدمة )
هـــذا النوع من الغرا�ـــة یتعلق �ـــاللفظـــة ذاتهـــا، وهو أمر   :الغرا�ـــة في األلفـــاظ  :أوال

ام، تعمـ�ة المعنى، وعـدم اإلفهـ  مرفوض من النـقاد ـ�اإلجمـاع؛ ألـنه یؤدي الى
ــتجیدون الكالم إذا لم �قفوا على   فقد " ــاروا �ســــــ غلب الجهل على قوم، فصــــــ

ــ�ة   ــتفصــــــــــحونه، و�ذا وجدوا ألفاظه �زة غل�ظة، وجاســــــــ معناه إال �كد، و�ســــــــ
،  (العســـكري  ســـتحقرون الكالم إذا رأوه ســـلســـا عذ�ا، وســـهال حلوا "غر��ة، و�

الغر��ـة هجرهـا المتكلمون، ومـاتـت مع   لفـاظفـاأل  ،)٥٨صــــــــــــــفحـة    م،١٩٧١
عي،   فاســــــــــــــتخدامهاالزمن ت�عا لتطور اللغة، ونموها، و�زدهارها    انقضــــــــــــــاء

ذاك عي   :وتكلف، فقد قیل للســـــید: أال تســـــتعمل الغر�ب في شـــــعرك ؟ فقال
 .)٥٨م، صفحة ١٩٧١سكري، لع(ا وتكلف مني لو قلته" ،في زماني

الغرا�ة في المعاني: وهو ما �خالف الجدة، والمألوف، وهي من األمور التي    :ثان�ا
ــیئا جدیدا،  �اعت�ارهابتها، والرغ�ة الیها  النفوس على مح  اعتادت  فاأللف،  شـــ

، وعدم اإلحســـاس �الجمال؛ وألن الغر�ة االنصـــرافو�ثرة التداول تؤدي الى 
ــ  ألدبي �عدا جمال�اتضــــــــــفي على العمل ا را�ة مطل�ا من  �حت الغلذلك أصــــــــ

 . مطالب الفن الراقي
لجأ الشـــــعراء في رســـــم نتاجهم اإلبداعي الى هذه الخصـــــ�صـــــة؛ لما تحققه من      

ــأنهـا   القوى الفكرـ�ة، واـلذهنـ�ة للمتلقي،    اســــــــــــــتـثارةإعالمـ�ة عـالـ�ة للنص إذ من شــــــــــــ
لى لـذة و�متـاع ال  والغر�ـب في النص �حتـاج الى تـأمـل، وتفحص دقیق �فضــــــــــــــي ا

الشـــعر  �قوله: " ال یذم  أشـــار الجرجاني لق�مة هذا النوع   من خالله، وقد تتحقق إال
أو الكلم مـعه، ألنه مـما تقع حاجة فـ�ه إلى الفكر على الجمـلة، بل ألن صــــــــــــــاح�ه  

و�وعر مذه�ك نحوه، بل    ،و�شــــــــ�ك طر�قك إلى المعنى،  فكرك في متصــــــــرفه  �عثر
" ف تطلب ��و   ،تتوصـــــــــلى ال تدري من أین  فكرك، وشـــــــــعب ظنك حت  ر�ما قســـــــــم

 .)١٤٧م، صفحة ١٩٨١(الجرجاني، اسرار البالغة، 
الذي �كون غموضــــــــــــا بناًء    والغموض الذي نتحدث عل�ه هو الغموض الفني     

�كشــــــــــــــف عن رؤ�ـة خالقـة، ونظرة دق�قـة، وفكر ثـاقـب، والفن الغـامض �قوم على  
تمام   ير�ب أن ما أتى �ه أب فال،  الى جواهرهاارقة تتجاوز سـطوح األشـ�اء رؤ�ة خ
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تفســــــــــــــیره، فذهـبت طائـفة إلى  مـما خالف النمط الـمألوف أمرا غر�ـ�ا حار النـقاد في
وذهــبـــــــت  ــألــوف،  الــمـــــ الشـــــــــــــــعــر  عــمــود  ــالــف  خـــــ ــا  مـــــ ــاره  إلنــكـــــ ــا  تــ�ــعـــــ ــاره   إنــكـــــ

رمى �ه من   ... قد �كون مسـلما �ه أن ما.لما ف�ه من روح جدید  ؛أخرى إلى قبوله
ــد  ــان  یرجع إلى  تعقیـ ــه �ـ ــاره    أنـ ــاول أن �عبر عن أفكـ ــدة على نحو غیر  �حـ ــدیـ الجـ
أراد تصــــو�ر فكرة أورد لها نظیرا حســــ�ا �جعلها واضــــحة في   فكان إذا  ،....مألوف

(قصــــــ�جي،  ،الذهن، و�ذا أراد تصــــــو�ر شــــــيء وضــــــعه ضــــــمن هالة من الغموض 
 .)٢٣م، صفحة ١٩٨٠

  :                )٢٦١/ ١م، صفحة ١٩٩٤(التبر�زي، شرح دیوان أبي تمام ،  �قولإذ  
 وَحَطْمَت �اإلنجاِز َظهَر الموعدِ         فلَوْ�َت �المعروف أعناَق الُمَنى     

ا  معنـاه �طر�قـة حـاول فیهـف�ـه مبـدعـه على تقـد�م   احتـال�قف المتلقي أمـام نص     
من خالل التأمل، والتفكیر، وتخر�ج المعنى الملتوي إذ �قف عند الع�ارتین   راكهإشـ

َت �ــالمعروف أعنــاَق الُمَنىمتحیرا ( َت �ــاإلنجــاِز َظهَر الموعــدِ ) و (فلَو�ــْ ) إذ َحَطمــْ
ها صــــــــــــورة قائمة  جمع فیها بین صــــــــــــورتین مختلفتین متقابلتین �ل منها ولدت عن

 :همابذاتها 
 �المعروف المنى   × عـناقلو�ت أ :  األولى    
 انـجــاز الموعـــد  × حطمت ظهر:   الـثان�ة    

(لو�ت أعناق) و(حطمت ظهر) صـــــــورة حســـــــ�ة ولدت عنها صـــــــورة ذات  ف
ـلذهن المتلقي من الصــــــــــــــورة العـادـ�ة، وهي صــــــــــــــورة الموت،      ـتأثیر أقوى وأقرب 

�ة  صـورة معنو الموعد)    �إنجازالمنى) و( والتحط�م، و�ذلك في ع�ارة: (�المعروف 
و�ـل األمـاني في النفس،    مترا�طـة ب�عضــــــــــــــهـا ال�عض، فعمـل المعروف یلغي �ـل

  أمن�ـة لهـا عنق یلو�هـا عمـل المعروف، و�محوهـا �كـل أشــــــــــــــكـالهـا، و�ـذلـك �ـإنجـاز
العمــل تنتهي �ــل المواعیــد، وتتحطم. في هــذه الصــــــــــــــورة طــاقــة إخ�ــار�ــة هــائلــة لم  

تحفیز اإلنسـان    النص، وهي  و�نما جعلها مضـمرة ضـمن نسـق�صـرح بها الشـاعر، 
، وهذا النص حمل صـورة  للسـعي في عمل المعروف، وسـرعة اإل�فاء �إنجاز الوعد 

ــه درجـة عـال�ـة من   تر�و�ـة لكـل مفـاه�م األخالق على مر األزمنـة؛ إذ حقق لنصــــــــــــ
جـاز،  فحطم ظهر الموعـد، �ـاإلن"    :خـالفـت مـا ذ�ره النقـاد   اإلعالم�ـة، وهـذه الـدرجـة
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ــتعارة ألن إنجاز الموعد هو تحق�قه، و�ذلك   ؛رداءةنى في غا�ة القب�حة، والمع  اســــــــ
قد صـــــــــح وعد فالن إذا أنجزه، فجعل في موضـــــــــع صـــــــــحة   جرت العادة أن �قال:

م،  ١٩٩٢(اآلمـدي،    الموعـد حطم ظهره، وهـذا إنمـا �كون إذا أخلف الموعـد و�ـذب"
) عمل على تقو�ة المعنى،  االســـــــــتعارةســـــــــناد (إال أن هذا اإل  )٢٣١/  ١  صـــــــــفحة

التفكیر  ف  ،، وطول التأملهالغوص في طل�من خالل وترســـــــ�خه في ذهن المتلقي،  
في عــال�ــة  إعالم�ــة  درجــة  النص  �خلق لــذة في فهم عمق المعنى، و�ــالتــالي حقق  

  المحتملة؛  خت�ارات الاخارجة �عض الشيء عن قائمة    الوقائع التي تبدو ألول وهلة
  . تلقي، وحققت ف�ه المتعة، واإلثارةالم اهتمام تطلبت لذلك  

ــ�ة      وقد تختلف درجة اإلعالم�ة من نص ألخر وفقا لنوعه، وغایته، إال أن نســـــــ
ــا �حوي على   ــتقبلو النص نصــــــ   احتماالت اإلعالم�ة تكون مرتفة عندما یتلقى مســــــ

نجــده  من حیــث التراكیــب، وهو مـا    خـارج التوقع من حیــث المعــاني، والـدالالت أو
   :) ٢٧٨/  ١م، صفحة  ١٩٩٤(التبر�زي، شرح دیوان أبي تمام ، مام  في نص أبي ت

  في أنه برد  �كف�ك ما مار�ت     رقیق حواشي الحلم لو أن حلمه      
وف، والوصــــف المعروف في �جد المتلقي في قراءته األولى خرقا لســــنن المأل     
  االختالفظهر  �ف ،للحلمالجاهلي، واالسـالمي) في وصـفه �اق الثقافي العر�ي (السـ

تخـذهـا أبو تـمام ـمذهـ�ا في أالتي   االبـتداعإرادة  لكنـها المتلقيوأفق   ،بین أفق المـبدع
 ي.الشعر نتاجه 

 و�عد تأمل المتلقي و�حثه عن األخ�ار المتضمنة في تضاع�ف النص �غوص     
لمفردات التي  اظ إذ یلتقط اجوانب اإلبداع بدءا �األلفمفتشــــــــا عن مواطن الجمال، و 

  :هي   نفــدت من خاللهــا المعــاني الى داخــل النص، فــاأللفــاظ  مثلــت العت�ــات التي
رقیق)، (كف�ك)، فالحواشـــــــــي مثلت اطراف الثوب الخف�ف،  (،(حواشـــــــــي)، (الُبرد )

     إلنسان.هو الثوب أو الكسوة التي یتغطى بها ا  الُبرد 
رد) �انتا �مثا�ة وعاء حملت معاني النص والبٌ  ،(الحواشــــــياللفظتان  إن هاتین      

ــمر ــتخراجالمتلقي، وأجهد فكره؛   أعجز  ذيال المضـ   اخت�ارإذ عمد الى   المعنى  السـ
دلت على صــفاتها، والتي مثلت البؤرة التي أختلف حولها النقاد، وهي صــفة  ألفاظ 
لحر�ر)من اللـ�اس  دل على (اعـادة مـا ـیمین) من المل�س و التي قـابـلت (الث  )یق(الرق
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ــفة تعارف علیها العرب، إذ   ــق ابداعي خاص بها، ور�طها �صــ ــمن نســ ــجها ضــ نســ
ثقـل، والرجحـان األمر الـذي عرف �ـالرزانـة، والوقـار، والوهو (الحلم)، والـذي �ـان �ُ 

:" ولم یْرَض أبو تمـــام أن �جعـــل  ختلف معـــه في قولـــه) �ھ٢٧٦جعـــل اآلمـــدي(ت 
س �لهم عر�هم، وعجمهم، ولكنــه جعلــه رق�قــا  ب النــالحلم رز�نــا ثقیال على مــذاهــا

وقـال [البیـت]، فجعلـه �ـالُبرد، والبرد ال یوصــــــــــــــف �ـالرقـة، و�ـان ین�غي أن �جعلـه  
 . )١٤٣/ ٢م، صفحة ١٩٩٢(اآلمدي،   "كالهواء

ا�قت مع ثقافته  طت  خالل خلقه الجدید لصــــــورة  أبو تمام على متلق�ه من  احتال    
  -و�یئة عصــره، �جعل هذا المل�س الرقیق ثوب �كتســي ممدوحه، فیزداد �ه جماال  

ــه  وقار و   ،-الحلم  ــورة الغر��ة جعلت نصــــــــــ ــناء تغوي  "ا، وهذه الصــــــــــ  �امرأة حســــــــــ
ــاحبها ــها أول مرة له، فهي تقترب منه  ،صــــــ ــلم نفســــــ وتبتعد    ،لتغر�ه ؛ولكنها ال تســــــ

 .)٧م، صفحة ٢٠٠٣(خلیل،  "نق�ضهوتخفي  ،هي تظهر شیئاً  و�هلتغ عنه
  مختلفة، وتســــــــتن�ط مســــــــوغات تأو�لها ا�ا�ل قراءة تنظر الى النص من زو  إن    

تمـام لم �خرج عن عـادة العرب المعروفـة �مـا ذ�ر اآلمـدي، ومـا   اأ�ـ  نجـد أن  لـذلـك
حلم ممـدوحـه، ومـدى   جمـال  ر�ظهخـارجي إال أـنه أراد أن ظهر من إعالم النص ال
ــ�ه حلمه  لذا،  فاعل�ة تأثیره على اآلخر ــده �الثوب   شــــ  :أي ،الناعم الذي غطى جســــ

ر صـداه من  ه�ظ،  ه، ورزانته، ووقاره قد تل�سـه فاصـ�ح �سـاء یرتد�هحلم ممدوحأن 
ــلوكمعاملته مع  خالل ــرف وســـــــــ ى لجأ ال لكلذ  ؛اآلخر�ن أي ان الحلم عنده تصـــــــــ
جدید الفهم ، وهذا الالى ذهن المتلقيقر�ب الصــــــــــورة  لت؛  لفظة (الحواشــــــــــي)  اخت�ار

  ،الواسـع في حدود المعنى ، وقدرتها على التعبیر  (الحلم) و(البرد)  إلشـعاعات لفظة
ــورة    اخت�ارعمد الى   بل، ذالكنه لم �كتف به خلق لغة جدیدة ثان�ة(لو أن حلمه صـ

ي  ، وه الحلم) ولى (رقیق حواشــــــيالصــــــورة االیؤ�د فیها  �كف�ك ما مار�ت أنه برد)
�اسـتخدامه   صـورة تفسـیر�ة تقر�ب�ة لجمال الحلم �سـلوك، وتصـرف، ودل على ذلك

( لو أن   :(حدوثها)، فقوله  المتناع(الصـــــورة)   امتناعحرف    أداة الشـــــرط (لو) وهي
لتو�ـید المعنى، وزـ�ادة  حلـمه �كفـ�ك) صــــــــــــــورة متخیـلة ال �مكن تحققـها، جيء بـها؛  

 دي.وهذا ما أغفله اآلم الغته،في م�
ــ�جا أدب�ا لذلك     ــاعر�ته �خیوط العقل، وحاكه للحكمة نسـ ــج أبو تمام شـ و�ذلك نسـ
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 جاء:
 الداللة   ======== الفظ            
 (الجمال )  (الرقة والنعومة)            
 (السلوك والتصرف)         (الحلم)            

نن العرب في م نص أبي تمـام؛ �وـنه جـار ســــــــــــــبهـذه المعـاني �كتمـل و�ســــــــــــــتق�   
صــــور جدیدة   �اســــتخدامهلصــــفة (الحلم)، ولكنه زاد عل�ه قوة، ورزانة    اســــتخدامهم

ــعة، وقدرته اإلبداع�ةحملت معان � ــاح�ه الواســ ــفت عن مخیلة صــ وهذا ما یراه    ،شــ
أنــه " ین�غي للنص أن یتصــــــــــــــــل �موقف تتفــاعــل ف�ــه مجموعــة من    دي بوجرانــد 

(دي قف" �ة الشـاسـعة تسـمى سـ�اق المو وقعات والمعارف، وهذه البنالمرتكزات، والت
النص على ســــــــــــلطة التأو�ل؛ في   و�اعتماد   ،)٤٥٦م، صــــــــــــفحة  ١٩٩٨بو جراند، 

هة  مقاصـــــــده و�إقرار من المتلقي �أن النص متا  واصـــــــط�اد التخمین لخ�ا�ا النص، 
في   على معنى واحــد �شــــــــــــــترك المتلقي مع المبــدع  االنغالقدالل�ــة مفتوحــة تــأبى  

ــل الحق�قـ�ة ـله   �ملـئه لثغرات   إنـتاج معنى جـدـیدا للنص  النص والتي تعـد المفـاصــــــــــــ
 والتي نتجت عنه. 

وغرا�ة الصــــــــورة هي التي ولدت غموض المعنى في نص أبي   ،إن دقة الفكرة    
 :تمام، وهي تعود إلى عاملین

أنس  ال � في شــعره توظ�فا دق�قا، فهو  ثقافة عصــره التي نهل منها، ووظفها  ول/األ 
و�ل ع�ارة عنده إنما هي �حث وتجر�ة    ،الفكرة السطح�ة�  بل�قوال   القر�ب،لمعنى  ل

 .والتغلغل في أعماقها ،�حرص من خاللها على النفاذ إلى داخل الفكرة
 .�أن الشعر �كتب للخاصة ال للعامة هإ�مان :اآلخر

 :)١/١١٨:م، صفحة١٩٩٤(التبر�زي، شرح دیوان أبي تمام،لذلك �قول
 تمّهل في روض المعاني العجائب    عدماإل�ك أرحنا عازب الشعر �         
 هي اآلن غیر غرائبـد فـمن المج    ت في فنائك أنسهاـرائب القـغ        
و    ،و�ین ��ف�ة نســــج النص  ،والمتلقير الدائرة بین المبدع یوالتأث  إن قوة التأثر    

ــتن�اطيإجراء الوعي  ة  نوا   ما یؤدي إلى وجود ملقي  مؤثرة في وعي المتامل عو   االســ
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و    ،و تختزن في الــذاكرة  ،اخــل ذهن المتلقي تتجمع حولهــا الــداللــة الكل�ــة للنص د 
إلى   متلق�ه  الشــاعر یدعوو   ،)٧٧م، صــفحة  ٢٠٠٩(حســام،    اإلعالم�ة تتدفق منها

القراءة  تخلص منأن یو   ه،تذوقه �إحســاســیوأن   ،خ�ال�ة  انفعال�ةقراءة الشــعر قراءة 
 . تتعدى بؤ�ؤ العین �س�طة التي اللسطح�ة الا

 :)١١٢/ ١م، صفحة ١٩٩٤ ،شرح دیوان أبي تمام ،(التبر�زي  وفي قوله
ْیِر لْم َتْقِصْد لها �فُّ قاِطِب      َوَرْكٍب ُ�ساقوَن الرِّكاَب ُزجاَجةً     من السَّ

َرى   ِب ْت لها أش�اُحهم �الغوار ار وص     فقد أَكلوا منها الغَواِرَب �السُّ
�ســیر المتلقي مع النص؛ لفهم معناه متوقفا أمام ع�ارة �ســكنها الغموض وهي      

ــیر) لذا �عمد الى إشــــــغال ذهنه، والغوص للكشــــــف عن طالســــــم  (زجاج ة من الســــ
و�ف قاطب)، ومعنى الثان�ة هي   ،المعنى، ف�ســلط أضــوائه على لفظتي (الزجاجة

ازج الشــــــــــــــراب (الخمرة)، الزجــاجــة، وهي الیــد التي تمــالتي دلــت على نوع وجنس  
. أنتقى  وشــرود الذهنضــعف اإلرادة روف أن للخمرة آثار بینة على شــار�ها �عوالم

الــذي �ســـــــــــــــاق من قبــل   الرِّكــابَ أبو تمــام هــذه الصــــــــــــــورة؛ لیر�ط بینهــا بین حــال (
ــیر  ــ�ه حال سـ ــفار، فشـ هم  الراكبون)، والذي أنهكم التعب، وطول الطر�ق، وثقل األسـ

ب ُ�ســــــكرون المطا�ا �التعب الشــــــدید، فأراد أن  فكأن الَرك�الســــــكارى،    -المطا�ا   -
إذ لم �كتف بهذا الرســــــــــم في الكشــــــــــفت عن حال     ها،�ظهر حالها، و هیئة ســــــــــیر 

ــا الغوارب)،  ــده �قولـــه: (أكلوا منهـ ــا تعمق في إجالء المعنى، وتو�یـ الر�ـــاب، و�نمـ
نام  ب أَعلىر والغا ــَّ ــنمة المطا، فطول مكوث الراكبالســــــــــ ها حتى  �ا أتعبون فوق أســــــــــ

غوارب   وصــــاروا لها �األســــنمة، فالرائي لهم من �عید یرى أشــــ�احهم �أنها ،أذابتها
 .تعتلي الر�ب 

على    اطالعهیتضــــــــــــح جهد المتلقي في رحلتة التأو�ل�ه للنص الســــــــــــابق، و�عد    
رى �إبلهم من هز  ل، مدلول معناه في الجاهل�ة �جدهم �صـــــــفون ما تفعله �ثرة الســـــــُ

 نامها تأكل.ونحول حتى ل�قولون أن س
ــب أل    ــم الخ�الى �عد إخراجا جدیدا �حســـ ــورة بهذا الرســـ ــكیل الصـــ بي تمام  إن تشـــ

ــ�فا إل�ه دقائق ذهنه، و�دائع ملكته؛ ألن   ــعري �حتاج "إلى حفر في مضـ اإلبداع الشـ
،  (ناصـــــــــ�ف   "وتصـــــــــر�ح ،وتلو�ح ال ظاهر ،هذا مّؤداه أن النص رمز ط�قاته، �ل
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عالمي؛  إ فالنص إذا �ان ســــــهل الصــــــ�اغة �كون غیر  ،  )١٧٩م، صــــــفحة ٢٠٠٠
وتراكی�ه المســــتعملة متوقعة بدرجة عال�ة، أي أنه ال �حتوي على لفظ    ،لفاظهأألن  

 .أو تعبیر خارج نطاق أفق توقع متلقي النص 
وض) لنص أبي تمام  حققت الصــــــورة اإلبداع�ة المؤســــــســــــة على (الغرا�ة والغم   

في بناء النص قامت   اســـــــــــتخدمت الدالل�ة التي   العناصـــــــــــرف  ،م�ة �بیرةالعإ كفاءة 
تتضـــح    اإلعالم�ة تتدفق منهأصـــ�ح �فضـــلها نصـــا    أفضـــل صـــورة  علىعلى إبرازه  

وممیز,   ،و منسـجم  ،متالحم  الم�ادئ الدالل�ة المحر�ة لتتا�ع بناء النص �شـكل في
م، صــفحة  ٢٠٠٩(حســام،    األســاســي المعنى  زراال بأول هذه الم�ادئ هو الســعي 

   :بو�مكن تمثیل الصورة الدالل�ة  )٧٢
 ________ (زجاجة لم تقصد لها �ف قاطب)      ( الخمر)  :أوال 
 أكلوا منها الغوارب �السرى) ________ ( ( طول ال�قاء ) :ثان�ا 

 )�الغوارِب أش�اُحهم صارت لهم  _____(___     (اإلفناء)  :ثالثا
ــك  هذه  أظهرت  ــور تماســـــــــــ  ةق�غیر الطر   ةق�داخل النص �طر دالل�ا    االصـــــــــــ

؛ لذلك تبدو ألول وهلة خارجة �عض الشيء على قائمة الخ�ارات  الدالل�ة المعروفة
، فتثیر الجدل االهتمامالمحتملة، فهي قلیلة الحدوث نســـــــــــب�ا تتطلب قدرا �بیرا من  

 .الحاد 
م،  ١٩٩٤  ،شــــــــــــــرح دیوان أبي تمـام  ،�زي (التبر   قول أبي تمـام  آلمـديوعـد ا

 :)٥٥/ ٢صفحة 
    لها وشحا جالت علیها الخالخل   من اله�ِف لو أن الخالخَل ُصیرْت       

(اآلمدي،  "بو تمام ضــد ما نطقت �ه العرب أن هذا الذي وصــفه "أل  خطائه؛أمن   
ة النص تجتــاح هــذا الرأي فتخترقــه؛  عالم�ــإ ن  أإال    )١/١٤٧حــة  م، صــــــــــــــف١٩٩٢

�حكم المتلقي على    صـــلنه نص ذو محتوى یتإالكالم على    �اســـتق�الكونها تتعلق  
لطر�قـة العرض، ومـا نعن�ـه �ـالجـدة و�مـدى توقعـه    ،طر�قـة عرض المحتوى �ـالجـدة

لعرب " ألن  مـدى مخـالفـة النص للواقع المـألوف، ونص أبي تمـام خـالف مـا آلفـته ا
بر�ن أن توصـــــــف �أنها تعض في األعضـــــــاد، والســـــــواعد، ، والخالخلمن شـــــــأن ال
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ــواق" ــیق في األســــ ــفحة  ١٩٩٢(اآلمدي،   وتضــــ لكن إعالم�ة نص    )١/١٤٧م، صــــ
مح�ك ورصــین، فبدأ   أبي تمام تكمن في طر�قة نظمه للنص إذ حاك �لماته بنســج

�عض الخصــور، ول�س �لها  إذ خص (من)  �ص أوال بداللة لفظة �أســلوب التخصــ
�قوله: (من اله�ف)، ومن ثم أخذ �صــــــف دقة هذا الخصــــــر �صــــــورة تفصــــــح عن  

ــع الذي عیب �قوله:   جماله، ــحا) وهو الموضـ یرْت لها وشـ ــُ ف�ه    (لو أن الخالخَل صـ
في حدوثها    وامتناععلى أبي تمام على الرغم من إقراره الصــــر�ح �خ�ال�ة الصــــورة  

ــتخدامقة، وذلك  الحق� ــرط (لو)، وهو حرف   ه�اســـ ــول الفعل   امتناعحرف الشـــ حصـــ
جوا�ه (جالت علیها الخالخل)، لكنه    امتناع(الخالخل صــــــیرت وشــــــحا)، و�التالي  

ــورتین(الحق�ق�ة والمجاز�ة) في ب�ان دقة اخت�ارهاعمد في  ــدة التقارب بین الصـ ؛ لشـ
معنى النص" الذي قصـــده   اعاتســـم من  جمال هذا الموضـــع من الجســـد، على الرغ

  االتســــــــــــــاعحـدهـما غلظ الســــــــــــــاقین فتكون الخالخـیل من بو تـمام �كالـمه معنـ�ان أأ
ــاح   ــع الوشـ ــر حتى لو جعل الخلخال في موضـ �مقدار غلظهما، والثاني دقة الخصـ

مهما حاك   )٢/٥٥م، صفحة  ١٩٩٤  ،(التبر�زي، شرح دیوان أبي تمام  لجال عل�ه"
غ�ارعن مخابئه  المظلمة، ونفض ال رات النص ضــــــــــــــاءة حجالمتلقي من تأو�الت إل

�كون  ؛ لفي الكشــــــــــــــف عن هو�ــة النص ی�قى النص مفتوحــاتوار�ــة التي حیرتــه  الم
فالمتلقي فاعل    ،وفهم أسرارها  ،دالل�ة ین�غي على المّؤول الحفر فیها �مثا�ة ط�قات 

  واإلبداعإبداعي یلتقط الصــــــــــور، والمفاه�م من حق�قة النص، و�عط�ه قدرة الخلق، 
ــفحة  ٢٠٠٩(فیدوح،  ــ�ان النص اإلبداعي عن  )٥٨م، صـــ ، وهذا �مثل إعالنًا لعصـــ
مما �كسـر أفق التوقع  على معنى محدد  واالنغالق ،عن التوقع  وامتناعه ،التكشـف

ف�حقق �ـفاءة إعالمـ�ة عـالـ�ة، وهو مـا فعـله أبي تمـام �طلـ�ه األغراب    ،ـلدى المتلقي
ــعره �ل مفي فن ــ�غ على شــــ و�ذلك لروعة، ا �مكن من آ�ات الجمال، واه، حتى �ســــ

ــفة خ�ال�ة في أشــــعار  ــ  هابلور ه عد الغموض صــ ــ�ه طا�ع  أ�شــــكل   وصــــهفي نصــ كســ
ــ�ة في اللغة؛ لبناء  إ نص �حتوي  �جابي من خالل تفجیره لمكامن الدالالت الهامشـــــ

ممتنع    �جعل المعنى المتضـــــــــــــمنف  �حاء، واإلضـــــــــــــمار، والطي،إلعلى �ثیر من ا
بي تمام أد�ا جدیدا یتســـــــم  أدب  أة والحداثة، و�صــــــــ�ح  الجد ســــــــحر ل�كســــــــ�ه   ؛الفهم

  .�الخفاء الداللي

 :في أشعار أبي تمام االستعارةعالم�ة إ :ثان�ا
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فتت إلى لو  ،االستعاري   إلــى بالغــة التعبیــر  لالستعارةتنبهت الدراسات الحدیثة      
ــ  رها،قوة تأثی فــــــس  رًا في نوأبلغ أث ،ى �طر�قــــــة أعمــــــقوقدرتها علــــــى إیــــــصال المعنــــ

هي ال تستمد ق�متها  فسمة جوهر�ة هي العدول الداللي،  �ه من    متازت  لما  المتلقـي؛
ــة  و عالم�ــة اال �مقــدار مــا فیهــا من تجــاوز ومفــارقــة،  إلو ا  ،الفن�ــة هــذه الخــاصـــــــــــــ

بداللة اللفظ "  الى الغرض   هالكالم ال تصــــــــل منســــــــلو��ة تعد نمطا خاصــــــــا من  ألا
للغة ثم تجد لذلك  ه الذي �قتض�ه موضوعه في اولكن یدلك اللفظ على معنا  ،وحده

م،  ١٩٩٢(الجرجاني، دالئل االعجاز ،  "  المعنى داللة ثان�ة تصل بها الى الغرض 
 .)٢٦٢صفحة 

ــتعارةأبو تمام على    اعتمد     ــكل �بیر؛ لما لها من فاعل�أفي   االسـ ــعاره �شـ  فية  شـ
ألنها تدعم  ؛  و�مكاناتها، ال عن عكسها ألقوى طاقات اللغةضف،  والتأثیر  ،التصو�ر

ــة أشكالو�ما تش�عه من   نفسها �ظالل اإل�حاء, ــة  ،الحر�ــــ التي تنوب عن   والحیو�ــــ
األبــــعاد عن  كشف ر، وتالم�اشــــ كالموالحر�ات المصاح�ة لل  ،والّلفتات   حاءات،اإل�

ــ�ة ــعر�ةالتج إثراء لخارج�ة المؤثرة فياو   ،والظروف الداخل�ة  ،النفســـــــــ  مما  ر�ة الشـــــــــ
  زی حف تتعـد عـامال رئ�ســـــــــــــــ�ا في    ، ـلذاوجمـالیـته  ،وفنیـته ،لعمـل األدبي غـایـتهل�حقق 
الفراغات في  ئووســیلة لمل  ،ومتنفســا للعواطف والمشــاعر االنفعال�ة  ه،حثو  المبدع،

ن غیره،  لتكو�ن (لغة خاصـــة) ینماز بها عإذ تفســـح له مجاال �بیرا  المصـــطلحات 
ــ  �خلق و�تلـك الفن�ـة ه ســــــــــــــمـة التفرد واإلبـداع، و�مـا یولـده من تـأثیر�بیر في لنصــــــــــــ

، وأكثر جر�انا، وأعجب حســـــــــنا و�حســـــــــانا،  افتناناوأشـــــــــد  ،مد میدانافهي أ اآلخر،"
،  وأوسـع سـعة، وأ�عد غورا، وأذهب نجدا في الصـناعة، وغورا من أن تجمع شـعئبها 

ــرو�ها، نع ــر فنونها، وضـــ ــعو�ها، وتحصـــ ــحرا، وأمأل �كل موشـــ ــحر ســـ ا �مأل  م وأســـ
ــدرا �ما    )٣٢م، صـــــــفحة  ١٩٨١(الجرجاني، اســـــــرار البالغة ، و�متع عقال "  ،صـــــ

, �حیث  النص األدبيمن قدرة على خلق تصــــــورات غیر مألوفة في ســــــ�اق    منحهت
أو على هیئة غیر   جدد مت �شـــكلواألفعال   ،والناس ،ؤ�ة الح�اةمن ر ُ�ًمكن المتلقي  

 .والحدود المنطق�ة إلى رسمت لألش�اء ،متجاوزًا العالقات  ـةمألوف
على المـألوف.   �عـیدة خـارجـة  اســــــــــــــتعـارات  الـقد�مـة �خلق خـالف أبو تمـام النظرة   

ــعره عن مذاهب العرب المألوفة إلى   تمام اأ�"  أن:  اآلمدي  �قول ــاعر عدل في شـ شـ
م،  ١٩٩٢(اآلمدي،  " م إلى الخطأ أو اإلحالةال�عیدة المخرجة للكال  االســـــــــــــتعارات 
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 .)١/٢٧٢صفحة 
، وفي �شــــــفنا  ت والتحو�ال  ،ت �التأو�ال  أبو تمام الخالف�ة زخرت   اســــــتعارات إن     

  لصـــــــید   ؛الوجودي وعالمه  ،وثقافته  ،في أخیلته  عن مدى إعالمیتها أوجب الغوص 
، دها، وجمالهاغوارها، وسر وجو �احثین في سبر أ ه  جاء خ�اللمعاني الهار�ة في أر ا

عدها اآلمدي:" في غا�ة الق�احة،  إذ    واســـــــــتحســـــــــانهاوقد ُأختلف في مدى قبولها، 
  )١/٢٦٥م، صفحة ١٩٩٢(اآلمدي،   والهجانة، وال�عد من الصواب"

 :)١/٢٦٦،٢٦١م، صفحة ١٩٩٢اآلمدي،  ( كما في قوله
 ك ـن خرقـام مــأضججت هذا األن      دٌهر قوم من اخدع�َك فقد اــی    

  :وقوله
 الى مجتدى نصر ف�قطع من الزند        �مــد الدهــر �فا �سیئأال ال    
على    االســـتعاري نائه  و�ؤســـس ب في شـــعره؛  االســـتعارات بو تمام من هذه أكثر  �    

في نفس    اكثر الســــــــــبل تأثیر أجدها  �ألنه   (الفعل�ة)؛  االســــــــــتعارة) من خالل (الدهر
، �مد یده) من أخدع�ك قومنســان�ة في (إه على الدهر صــفات  ءضــفاإمتلق�ه، ففي  

 ،الحیــاةصفة  إضــفاء من خالل  هعالم� و   ،المتلقي  انت�اهفائدة فن�ة تعمل على لفت 
الصفات  ن�ة �إســــقاطابها حیــــاة إنــــساالمعقولــــة، و�كــــس�اء غیــــر على األشــــ والحر�ــــة

فــــــي نفــــــس    االنفعالعلى المعنو�ات، و�ذلك قدرتها علــــــى بــــــث   الخاصة �اإلنسان
ــذه   ،بین المستعار التي تخلق  عالم�ة تتمثل في المسافة إلا الـــــــسامع والقـــــــارئ، وهـــــ

 .والمستعار منه
ــتعاالبناء  هذا الإلى   أبو تمامعمد      ــ�غة الفعل  ارةســـ ضـــــججت، م، أ(قو  على صـــ

ــ�ح أقرب إلى رؤا أألن الدهر   �مد، ف�قطع)؛ وال    ،الدهر  ى ال یر   و، فهقفهومو  ،ه صــــــ
 سه. على نف مأفعاله وانعكاسات یرى ظلم أهل زمانه، ، و�نما هوال �حس ه،�مس
تدل العالقات اللغو�ة في شـــــعر أبي تمام، وصـــــوره الفن�ة على أنه فنان ماهر      

 الدهر،  تحمیلســــــــــــ�م المعنو�ات، فق صــــــــــــوره عن طر�ق تشــــــــــــخ�ص، وتجفي خل
أضــــفت عل�ه    واإلســــاءات)  (الضــــج�ج والخروقات   �شــــر�ة مثلصــــفات  �  تهومخاطب

صــفة العموم�ة؛ ألن لفظة دهر دلت على " الزمن الممتد من بدأ وجود العالم الى 
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ــار �عبر عن �ـل مـدة طو�لـة "   م،  ١٩٧٢األصــــــــــــــفهـاني،   (الراغـب فنـائـه، ثم صــــــــــــ
ــفات  )١٧٥-١٧٤الصــــــفحات مادة دهر:   على جیل دون   لم تقتصــــــر، وهذه الصــــ

دل   زمنـةألوعلى مر ا  ،ج�ـالألبـل شــــــــــــــملـت �ـل ا  ،خرآوال على زمن دون    ،جیـل
م للقر�ب، �ا دهر، والتي تســـــــــتخد   :قولهالمخاطب (�ا) في   علیها �اســـــــــتخدامه أداة 

ــان الطـاغي  إلثوب ا  هإل�ـاس دهر و�ـذلـك في    وال�عیـد، الـذي ال    الظـالم المتكبرنســــــــــــ
ما هي إال صـــــورة    �أســـــالیب مختلفة ناینفك �ســـــطو �ظلمه على الناس في �ل زم

ــترهم خلف ظالل لفظة (الدهر)، و  �هذا ألبناء زمانه الذي أعرض عن ذ�رهم، وســـــ
 ، والرسوخطا�ع الخلود خبره  خذ أ�ل  ؛صورة للمعنى  من تأس�س  تمكنالتشكیل الفني  

تضـح في الجانب النصـحي  تحداث ألشـعور األدیب �مرارة ا  فكان  ،هن متلق�هفي ذ 
ــح�  (للدهر) ــاد �إلوا، قوله:( قَوم، �قطع)، فهو �قدم النصــــــــ ــلوب (األمر)أرشــــــــ  ،ســــــــ

ســــــالة الشــــــاعر ر   لذا �قدم  ؛مر أتي من األعلى الى األدنيألســــــلوب اأن أوالمعلوم 
ممـا �جعلـه  الحق على ال�ـاطـل مهمـا طـال الظلم    انتصـــــــــــــــاروهي    ،تلقيتفـائل�ـة للم

ــا لهمومهم، واآلمهم المكبوتة،   ــلوب الشـــرط (مهما مد �أو�ؤ�د المعنى ذاته متنفسـ سـ
هو من    المظلومفمن الـــذي �قتطع هـــذه الیـــد ؟    ،یـــده قطعـــت)  -الـــدهر  -الظـــالم  

  ت الفوتغراف�ةقطاالل بهذا واســتبدادهزمانه، على ظلم   ومكان،  زمانینتصــر في �ل 
ة النص؛ لمـا ـقدمـه من معلومـات جـدـیدة للمتلقي غیر  عالمـ�رفع من �ـفاءة إ  لمعنىل

  أســــــــــــــلوب ممتعـ� هجعلهـا مـاثـلة أمـامـتـلك المعلومـات ُتر�ـت لحـدس المتلقي  متوقعـة
زرعت في نفســـــــه الدهشـــــــة، واإلثارة، والرغ�ة في التفاعل معها؛ لكون النصـــــــوص  

ي تقر�ب الصـــــــورة مما جعلها ى دورا إ�جاب�ا فالصـــــــ�اغة، والخ�ال فیها أد   صـــــــع�ة
  :فيالجمال�ة  رهاعناصمثیرة للجدل إذ برزت 

 .والشكل ،التوّحد بین الداللة :أوال
  .النفسيالفكري، و والتأثیر  ،قدرتها على اإلمتاع :ثان�ا
ایتها " لكن ما تختلف إعالم�ة النصـــــــــــــوص األدب�ة ف�ما بینها وفقا لنوعها، وغ    

ــتمء النص، هو أن �ل نص �جب أیؤ�ده علما ل على قدر من المعلومات ن �شـــــــــ
، ففي تحوـ�ل الرؤـ�ة بلغـة النص )١٠٢م، صــــــــــــــفحـة ١٩٩٤(عوض،  اإلعالمـ�ة "  

�بیرا في نفوس المتلقین من خالل الوجــه الجمــالي   إعالم�ــاأثرا    یترك  الخــداعمن  
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ــمتي  الذ  ــلو��ة الفرد   هارتســـ ــوص األســـ ــرح   ، ففي قوله�ة في تلك النصـــ (التبر�زي، شـــ
 :)١/٤٠٠م، صفحة ١٩٩٤دیوان أبي تمام ، 

  ن �صرعــالدهر منهخطوب �أن       تروح علینا �ل یوم وتغتدي     
مضــــــامینه مع  یوجه الشــــــاعر من خالل نصــــــه خطا�ا إعالم�ا �شــــــترك في    

) التي تواجههم على الًروح، والغدي حجم (الخطوب والمصــــــــائب  الناس یذ�ر ف�ه
ــتمرار ، والتي مصـــــدرها الناس أنفســـــهم، والنص بهذا الحجم من األخ�ار تكون  �اســـ

ف، ومطلع على هــذه األخ�ــار إذ ال  درجــة إعالمیتــه �ســــــــــــــ�طــة؛ ألن المتلقي عــار 
ورا شـدة، توقفه في نها�ة البیت؛ مصـسـ�  �فاجئ، وال یندهش �سـماعها، لكن الشـاعر

ــاـئب، والخطوب على الـناس، وعـدم ـقدرتهموقوة أثر وقع تـل وهو واحـد  -ك المصــــــــــــ
على تحملها، ف�ختار الدهر؛ لیل�ســــه صــــورة اإلنســــان القوى الذي �ســــتط�ع    -منهم

الوقف �قوة، و�أس شدید أمام تلك الخطوب، ل�جده ضع�فا مر�ضا �حالة (الصرع) 
 .تهائب؛ لشدتها، وقو أمام تلك المصا االستعارة لعاجزا على سبی

�قف المتلقي أمام تلك الصـورة مندهشـا، ومفكرا، فالدهر أمر معنوي ال تصـی�ه      
ــلة بین الدهر،   االنفعاالت تلك  ــر، فال یتوقع وجود صـــ ــیب ال�شـــ ــ�ة التي تصـــ النفســـ

  .إذن ما الجامع بینهما ؟ .واإلنسان
لیواجهـها في   اعر تر�ـها لحـدس المتلقي؛شــــــــــــــلهـذه الصــــــــــــــورة الجـدـیدة التي خلقـها ا

الكشـف عن عناصـر جدیدة تدفعه لحل عقدها أو ما خفي منها، والوقوف على ما 
�كتنفـها من جـدة، و�ـعد داللي، وهـذا ال�ـعد �ســــــــــــــاعـد المتلقي على خلق إحســــــــــــــاس  

و�ذلك   ثقافة عصره؛  �التوحد مع النص �ما �كشف عن ثقافة الشاعر المستلة من،
 .إعالم�ة عال�ة ةدرج حمل النص 

 :)٢/٢٤م، صفحة ١٩٩٤(التبر�زي، شرح دیوان أبي تمام ،  في قولهو 
 صب قد استعذبت ماء �كائي    ال تسقني ماء المالم فأنني

ــمه �الق�ح أو الرداءة، ومن جانب       لم �جعله اآلمدي تحت حكم معین، فلم �ســـــــ
ح �قول ظاهره  ي الوقت نفسه صر الحسنة، لكنه ف  االستعارات آخر لم یذ�ر أنه من  

" فـقد عـیب ول�س �عـیب عـندي؛ ألـنه لمـا أراد أن �قول:  :الـتأیـید، واـلدـفاع عـنه، فـقال
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ماء �كائي جعل للمالم ماء؛ ل�قابل ماء �ماء، و�ن لم �كن للمالم ماء  استعذبت قد 
لمالم مــاء ، فــا)٢٧٨-١/٢٧٧ات  م، الصــــــــــــــفحــ١٩٩٢(اآلمــدي،    على الحق�قــة "

ــتعار  ،و�ن إطالق الماء ،ر في الجمع بین (الماء واللوم)وحجتهم فیها التناف  ،مســـــــــــ
، و�ضــــــــــافته إلى ال�كاء یذهب �الذهن أوال إلى الصــــــــــورة الم�اشــــــــــرة المعروفة للماء

صـــــــــورة  ش إلى و�نكم ،ومجرد أن تنطلق �لمة �كاء یتضـــــــــاءل المعنى األول فجأة
ولكن على أ�ة حال هناك صلة تجعل الصورة    ،طرات من الدمعجزئ�ة هي �ضع ق

" إن أـ�ا تـمام أ�ـكاه المالم، والمالم ـقد ی�كي على الحق�ـقة، فتـلك اـلدموع هي  تمـلةمح
هنـاك    ، ول�س)٢٧٨/  ١م، صــــــــــــــفحـة  ١٩٩٢(اآلمـدي،    مـاء المالم على الحق�قـة"

  ،صــــــــــــل�ة ألو�ذا انطلقت �لمة ماء �معانیها ا وماء الدموع ،ماء المالمصــــــــــــلة بین  
" فلو أراد فال �جمع بینهما صــــلة  ،ومعانیها الر�ط�ة ،ومعها �لمة المالم ،والر�ط�ة

لـما ـقال(ـقد اســــــــــــــتـعذـبت ـماء  -ـماء المالم و ـماء ال�ـكاء -أبو تـمام أن �جع بینهـما 
�كن �ستعفى  �كائه، ولم    م؛ لكان ماء المالم هو ماء�كائي)؛ ألنه لو �كي من المال

  ؛أو را�ط مشـترك من الصـور الجزئ�ة ،  )١/٢٧٨م، صـفحة  ١٩٩٢(اآلمدي،   منه "
ألنه ال صـــــــــلة بین    ؛لذلك �ان التعبیر �اردا مختال ال یدل في الذهن على شـــــــــيء

ــولي من احتج �ه الأأما ما    والماء ،المالم �لمة   ألن  ؛عتمدهأ ا لقرآن فال یبرر مصــــ
وقد ســــماه   ،فأثارت معنى آخر مقابال هو القصــــاص  ،�كلمة الجزاء اقترنت الســــیئة  

لیبرروا   ؛�الشـــاهد القرآني االســـتشـــهاد ولكن أصـــحاب البد�ع �حاولون    ،القرآن ســـیئة
�عض  ، وقد أسـتحسـن  )٣٧-٣٣م، الصـفحات ١٩٨٠(الصـولي،    صـناعة أبي تمام

 ).١/١٧٨م، الصفحة ١٩٨٠(الصولي،  االستعارات وع من د هذا النالنقا
نطاقه الضــــــــــــیق الى نطاق    المعنى من أبي تمام أنه أخرج  اســــــــــــتعارةنجد في     

ــتدعى مخیلته في محاولة منه؛ لتفجیر الطاقات الكامنة بین عالقات   ــع أســـــــــ أوســـــــــ
ة،  المت�اعد   ن األشــ�اءاللغة، فتشــرق صــورة نا�ضــة �الح�اة تتمیز �محاولة الجمع بی

في النهـا�ـة مر�ـب جـدیـد ذو صــــــــــــــفـات خـاصـــــــــــــــة،    ا؛ ل�خرج للمتلقيوالتوحیـد بینهـ
 ومتمیزة.

ألداة النهي    و�استخدامه(�اء) المتكلم،    بإن في إسناد أبي تمام الفعل (السق�ا)      
 ، فتدافقت انفعاالتهعن حاالته النفســـــــــــــ�ة، وضـــــــــــــروب    (ال) دلیل �بیر في التعبیر

ن أبي تمام  ســق�ا تكون للماء لكین، والمعروف أن ال، والحنوالشــوق  ،قطرات اللوعة
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فـقد حدد من خالل ذلك الـعدول حجم   ،الـماء للمالم  اســــــــــــــتـعارتهعدل عن ذلك في 
ــه، فهو �قول لمنتقده في الحب ال تعاتبن، وال تلومني   ــدته على نفســـ هذا اللوم، وشـــ

ا أحدثه  رك اآلخر (المتلقي) �مومن جهة آخرى أرد أن �شــــــ ،في العشــــــق من جهة
ما سقي �ه، إذ تجرعه �حرارة، وقساوة دل عل�ه هذا المعنى  عند   نفسههذا اللوم في 

وما �حمله من حزن   ،فعذو�ة ماء ال�كاءماء �كائي)،   اســـتعذبت لع�ارة ( اســـتخدامه
 أبو تمام. هستعذ�اشدید قد  

ــعها إذن هي      ــه  أالخطة التي وضـ ــتعارة(  تحقیق هدففي بو تمام لنصـ ، )  االسـ
عن  للكشـــــــف ته؛  مع قصـــــــید  عل المتلقيأســـــــمى للشـــــــاعر من تفامن هدف ول�س 
لســـــــــ�اق  ا  بت كســـــــــأ  (الماء للمالمة)  فاالســـــــــتعارةا،  والتفاعل مع مضـــــــــمونه،  غا�اته

 .خصوص�ة دالل�ة ال یتسنى لغیرها أن تؤدیها
أبو    ىتخطبهذه المخاتلة البالغ�ة، وما أضــفته على النص من إشــعاعات فن�ة     

قة بین طرفي الصورة  قلب العال  إذ   يالتقلید�ة إلى أفق المعان  ت الحواجز الدالتمام  
ــده   انت�اهو�لفت  ،�التفكیر الطو�ل  إال تدرك قات �عیدة الطال�ا عال المتلقي �ما حشـ

مدى   لمنشــــــودة (الحزن واآلســــــى)، و��انالداللة ا  الســــــتحضــــــارمن ملكات ذهن�ة  
 . ة عال�ة، یرتفع بنصه الى قمة اإلبداع �ما �حققه من إعالم�شدتها

ــاءات �ختص �ــه دون غیره  أي نص أدبي    إن الحــدیــث عن    �حیلنــا الى فضـــــــــــــ
من الـدالالت �ســــــــــــــمح بهــا ذلـك النص یتعین على المتلقي    مجموعـة  عنهــاتتجلى  

تحدید مكوناتها، و�شـــــــفها وتفســـــــیرها، من خالل حل شـــــــفراتها، و�قوة ذلك النص، 
نجــد على الرغم من ذلــك  و�م�ــة الــدالالت التي �خبئهــا تتحــدد درجــة إعالمیتــه. و 

(التبر�زي، شــــــــــــــرح دیوان أبي تمـام ، أبي تمـام في قولـه    اســــــــــــــتعـارةدي �عیـب  اآلمـ
  :)٢٠٥م، صفحة ١٩٩٤

 �عد إث�ات رجله في الر�اب    �ام عن ظهرها من ألنزلته اأ
ــتفتح    ــه �الفعل( أنزل) الذي حمل داللة القدرة  اسـ ــاعر نصـ   بالفعل�ة، ور�طها   الشـ

أكســاها صــفات المطي، لكنه أراد أن یلون هذه األ�ام �صــورة المطي   م) التي(األ�ا
اعلى الرغم من قوته   العصــــــــي على صــــــــاح�ه، فیثور لینزله من على ظهره قســــــــر

ــاعر إلى  ــه، هذه األلوان مثلت ظاهر الصــــورة، و�طب�عة الحال لجأ الشــ ــدة �أســ وشــ
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لذا أختار(األ�ام)     ه؛ا معان��ي �ســـــتط�ع أن �حملهصـــــورة تقترب ألوانها من بیئته  
ــتقبل) بوجهیها المشـــرق (وجه  التي دلت على الزمن في(الماضـــي والحاضـــر والمسـ

من    النهــــار) الــــذي یوحي �ــــاألمــــل، والح�ــــاة، والمظلم (وجــــه اللیــــل) �مــــا �حط�ــــه
 .غموض، وخوف لتمثل حال الدن�ا التي �فارقها اإلنسان قسرا عند (الموت)

ــ     ــورة �كل ألوا  اعت تطاســـــــ ــجها أن تثبت  نها، ومفرداتها، وطر�هذه الصـــــــ قة نســـــــ
صـورة خالدة في ذهن المتلقي، وهي صـورة ممزوجة �المعاني الفلسـف�ة، والعقل�ة ال  

�غوص في أعماقها حتى �جد  �ســـــــــتط�ع القارىء أن �فك شـــــــــفرة النص إال �عد أن 
، فالفهم  وامتدادا  اعااتسـعلى بروج مشـیدة من المعارف التي تز�د النص  نفسـه �مر

عتمـد على البنـ�ة الســــــــــــــطحـ�ة للنص، وهو (المطي المتمرد اـلذي لي غـالـ�ا مـا �األو 
ــا  ــاطني، أمـ ــد الطر�ق المؤدي للمعنى ال�ـ ــذي �عـ ــارس من على ظهره) الـ ُینزل الفـ

ال �صـــــــــل إل�ه أحد إال إذا مر على مراحل �حاول من خاللها المعنى اآلخر الذي  
الى المعنى الذي شـــــید بهذا دالل�ة التي �حملها؛ ل�صـــــل تعر�ة النص من الكثافة ال

في أن �ـل نص إنمـا هو وجهـان متالزمـان    الشــــــــــــــكـل، وهو (الموت) " فال شــــــــــــــك
ــفحة  ٢٠٠٩(فوز�ة، الظاهر منهما أحادي، والخفي (ال�اطن )  بذلك ،  )١٢٣م، صــ

 :اآلت�ةأستمد النص إشعاعه من المعادلة النسج�ة 
 الدن�ا) + عن ظهرها( األرض) = (الموت ) ته )+ اال�ام(انزلته (أ�عد     
المألوفة عند    الصـــــورةم  ء�الشـــــكل الذي یال  المعنىالشـــــاعر من تخر�ج    تمكن     

�الشكل    الخفي  هفظاهر النص صورة مألوفة عند العرب تتناسب مع �اطن  ،القدامى
ا حقق  ا موهذ  ٌیذ�ر في �ل رثاء میت،الذي �جعله �ما �كتنزه من فلســـــــــــــفة للموت  

 .    للنص إعالم�ة عال�ة
م، صـــــفحة  ١٩٩٤(التبر�زي، شـــــرح دیوان أبي تمام ،  و�ذلك عیب قول أبي تمام   
١/٩٦(:  

 ضر�ة غادرته عودا ر�و�ــا     فضر�ت الشتاء في أخدع�ه       
في النفوذ لها أثر ســحري  ن قوة الكلمة أن �و ســفســطائیفي الماضــي �ان �عتقد ال   

حســــــــــــــن  أ  ادوار عـــدیـــدة إذ أنهـــا تملـــك من القوة مـــا �جعلهـــا تقوم �ـــأل  لى النفوس؛إ
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ــخ ما تحمله من   ؛اخت�ارها ــلطان الكالم أ�ي ترســ فكار في نفوس المتلقین " ألن ســ
تمام   يبأل�ه  إوهذا ما آل ،  )٢٦ة  م، صـــــفح١٩٩٧(خضـــــر،   ل�س فوقه ســـــلطان "

لفها المتلقي  أعن الصـور التي   رسـمها ممدوحه أختلف في  انتصـاررسـم صـورة  في 
ورمز له �شـــيء    ،والقوة  ،ل�اسأبرجل شـــدید  ص الشـــتاء القار في الســـابق، فقد شـــ�ه  

خـدعـان عرـقان في العنق  أل" ا، وخـادع )ألوهي (ا ،من لوازـمه �صـــــــــــــــفة ـتدل علـ�ه
م،  ١٩٩٤(التبر�زي، شـــــــــــــرح دیوان أبي تمام ،  ب�ا صـــــــــــــل�ا "أ�ان    �قال للرجل اذا

ــفحة   ه �ما  فكأن)،  ممدوحالقوي وهو (الهي الزمة من لوازم الرجل  ، ف)١٦٦/  ١صـــــــ
ــتاء الذي مثل (قوى   یتحلى �ه من قوة، وشـــــــجاعة، و�أس قد تغلب حتى على الشـــــ

ــر� ، إالالطب�عة) التي ال تقهر ــ�فه  ة�ضــــــ   ، ففاقت قوته قوى الطب�عة،واحدة من ســــــ
رها ��فما  �ســی  االنق�اد ة حتى الطب�عة مط�ة ذلول ســهل أعداءه  �لقصــاء  إصــ�ح �وأ

  شاء.
ــب جدید     ــورة مبتكرة من خ�ال خصــــــ ــعو�ة �بیرة  �جد  هذه الصــــــ في المتلقي صــــــ

ــأ  عدت رائعة من روائع أبي تمام هافهمها، لكن   األنه   ؛یرةة �بالقارئ �خی� ابت صـــــــــــ
�شكل  عالمي  إلاأبي تمام    رفع ق�مة نص   وهو ما  عل�ه، وتعارف  توقعه،  ت ماكسر 
  .كبیر
على تقالید العرب   االسـتعارات لهذا النوع من   اسـتخدامهإن خروج أبو تمام في     

م،  ١٩٦٠(ضـــــــــ�ف،    مدي ق�ح البیت ال ق�ح الصـــــــــورةآلاهو ما ســـــــــبب على رأي 
ــفحة   مع رؤ�ة اآلمدي، إذ نجد    اختلفوانقاد المحدثین  عدید من الإال أن ال  )٢٣٥صـ

ــیر ــف یّتهم النقد العر�ي �التقصــــــــ ــطفى ناصــــــــ ــور    ،مصــــــــ والتقاعس في تذوق صــــــــ
�قول: " إن  فاألذواق عل�ــه من حــدود ثــابتــة.    اعتــادت المحــدثین، و�ــالر�ون إلى مــا  

أن  تلـك الصــــــــــــــفـة حرمـت النقـاد من  النقـد العر�ي �ـالنـاعس ال ینت�ـه، من غفوتـه، و 
ــّوروا ما في  ــتعارات �صــــ ــوها في �ل  ،ثین من عمقالمحد   اســــ ــخصــــ ونفاذ، وأن �شــــ

  اأ�  فهو یرى أن  ،)٩٦م، صـــــفحة ١٩٥٨(ناصـــــ�ف، الصـــــورة األدب�ة ، "  مجاالتها
  االســــــــــــتعارة�شــــــــــــعر شــــــــــــعورًا جد�ًا �أن الخ�ال الب�اني یؤتى من طر�ق   �ان"  تمام

أما عمر    )٩٦م، صـــــــفحة  ١٩٥٨(ناصـــــــ�ف، الصـــــــورة األدب�ة ،   "علیها    واالتكاء
وغیره، "فـقد ال   ،أبي تمـام عنـیدعو إلى عـدم إقرار النـقاد على �ـل مـا أخـذوه  فروخ  

"   من ال�عد، �حیث �حسـبون   االسـتعارة�كون المعنى من السـوء، �حیث �ظنون، وال  
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 .)١٠٦-١٠٥م، الصفحات ١٩٥٨الصورة األدب�ة ، (ناص�ف، 

  :خلص هذا ال�حث إلى نتائج �مكن أجمالها �ما یلي 
 الـدراســـــــــــــــات الغر��ـة    لم تكن داللـة مصــــــــــــــطلح (اإلعالم�ـة) من بنـات أفكـار

 األطروحات ومن  ،  ب النظر�ة العر��ة القد�مة لألد  الحدیثة، بل نجد صـــداه في
، وأصـــــــــدروا النقاد العرب عندما مارســـــــــوا نصـــــــــوصـــــــــهم لتي طرحهاالكبرى ا
فقد �انوا على درجٍة من الـــــوعي بهـــــذه المـــــسألة، إذ ال قطع ، النقد�ةنتاجاتهم  

ومحـاوـلة لجعـل   ،امـتداد بین الموروث النقـدي القـد�م، والموروث الیوم، ـبل هو 
ــب طرقـا   النقـد قـادرا في القراءة الجـدـیدة، جعـله  النقـد العر�ي القـد�م �مـا �كتســــــــــــ

 .النصوص الحدیثةعلى أن �قرأ 
   وضـــــــــــع النقاد، والبالغیون العرب القدامى اللبنة األســـــــــــاس آلل�ة بناء ه�كل�ة

  ب�ــالمتلقي، ومع مــا أطلق عل�ــه ف�مــا �عــد    وانتهــاءالنص بــدءا من المبــدع،  
اس�ا من معاییر  م�ة أو إعالم�ة النص األدبي)، والتي عدت مع�ارا أس(اإلعال

اإلعالم�ة تحت مصـــطلحات أكثر عمقا  ناقش العرب  لحدیث، إذ  علم النص ا
 ودقة.

  ) لما   ؛في أشـــــــــعار أبي تمام الخالف�ة إعالم�ة �بیرة  الغموض)حققت ســـــــــمة
الصــــــور، أثارته من دغدغة نفســــــان�ة في لذة ال�حث عن خفا�ا، وأســــــرار هذه 

 ذولةالمب  الجهودوخفا�ا النص،   بز�ادة  هذه الدرجة  وازدادت  ،وآفاقها المضـمرة
 .في الكشف عنها

 ) ــتعارات أل�س أبو تمام معان�ه عن طر�ق ــة، ففي  االســـــــ ــوســـــــ ــة محســـــــ ) أل�ســـــــ
صــــــــور متحر�ة، ومعاني عقل�ة تتجســــــــد في الذهن؛ �ونها م�عث   اســــــــتعاراته

بین النص، ومتلق�ـــه، وتحقیق  لهـــا القـــدرة على تحقیق تفـــاعـــل �بیر    للتخییـــل
 .درجة عال�ة من اإلعالم�ة

  بنائه الشـــعري �حیث تصـــ�ح  ال�عیدة بین األشـــ�اء في  أدرك أبو تمام العالقات
بن�ة ثر�ة �الدالالت في إطار خارج عن المألوف، وهذا اإلدراك العمیق سجل 

 لنصه؛ لما حققه من إثارة، وامتاع في المتلقي. درجة إعالم�ة عال�ة
 العاطفة    ســــهاســــاأ  موه�ة ذات�ة متمیزة،أشــــعار أبي تمام الخالف�ة عن    تصــــدر
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165 
 

 الخصــــــــــــــب، واللغـة والخـ�الـثاـقب،  الفكر الو   ،ق الجمـالي الـ�ارعـلذو وا  ،المرهـفة
فتتحول إلى   والمعرفة،التجر�ة  تجتمع مع �عضـها؛ لتصـهر في بوتقة  الموح�ة 

  خـارقـة علىالقـدرة  ال  ف�صــــــــــــــ�ح لهـاواإلبـداع،    ،والخلق  ،طـاقـة عـال�ـة من الفن
  ،لتأثیر او ،  واالســــــــــــتلهام ،والحدس  ،بؤوالتنذ، النفا اإلخ�ار(اإلعالم) من خالل

 .في (المتلقي) والتغییر
 عـــــادي بین نص إعالمي  فـــــالمتلقي حین    ،هنـــــاك فرق  أدبي مكثف،  ونص 

األول فإن الفهم ف�ه �كون �ســ�طا، وال �حتاج الى واســطة.  یتعامل مع الشــكل
ق الفهم ف�ـه إال �عـد مراحـل عـدة �حـاول من خاللهـا تعرـ�ة  أمـا الثـاني لن یتحق

خـ�ارا من بین خـ�ارات متعـددة تخلفهـا الكـثاـفة في  وانتقـاءـثاـفة التي تعترـ�ه، الك
  .كل لفظ �حیث �مكن أن تحمل �ل لفظة أكثر من معنى محتمل

 فنیتها، وجمالیتها من غرابتها، وغموضها    تكتسب نصوص أبي تمام الخالف�ة
ألنهـا حمـلت صــــــــــــــ�غـة ثـقافـته الفردـ�ة التي   ؛فهي عصـــــــــــــــ�ة على المتلقيـلذا،  

  .فرزتها بیئته، وظروف زمانهأ
 :قائمة المصادر والمراجع

)، سر الفصاحة، دراسة وتحلیل: د. ھ٤٦٦أبو محمد عبد بن محمد (ت  بن سنان الخفاجيا •
  م.١٩٧٦عبد الرزاق أبو ز�د، مكت�ة الش�اب، 

، تحقیق: طه الحاجري �محمد ع�ار الشـــــــــــــعر)،  ھ٣٢٢أحمد(محمد بن  ابن ط�اط�ا العلوي  •
  م.١٩٥٤القاهرة،  ،زغلول سالم

ــان  ابن منظو  • العــــالم�ــــة،    ،١العرب، تحقیق عــــامر أحمــــد حیــــدر، طر، لســـــــــــــــ الكتــــب   دار 
 .م٢٠٠٣بیروت، لبنان،  
ــان   • ــاحظ  أبو عثمـ ــان والتبیین، تحقیق: درو�ش جو�ـــدي   ،)ھ٢٥٥عمرو بن �حر(تالجـ الب�ـ

  .م٢٠٠٩بیروت،  ،صیدا ،ةالمكت�ة العصر�
: علي محمد حقیقالصـناعتین، ت)، �تاب  ھ٣٩٥تأبو هالل العسـكري الحسـن بن عبد هللا ( •

  م.١٩٧١القاهرة،  ،، مط�عة ع�سى ال�ابي الحلبي٢ط ،أبو الفضل ابراه�م ومحمودال�جاوي 
ــات، تحقیق: حســــــــــــــن ھ٤١٤بي حـ�ان التوحـیدي علي بن محمـد بن العـ�اس (أ • )، المـقا�ســــــــــــ

 م. ١٩٩٢،، دار الكتب، الكو�ت٢السندو�ي، ط
بي تمام وال�حتري، تحقیق:  شـعر أبین  الموازنة)  ھ٣٧٠ن �شـر(اآلمدي أبي القاسـم الحسـن ب •

 .م١٩٩٢ ،، دار المعارف٤ط ،أحمد صقر
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    .م٢٠٠٠ ،، مصر، دار الحضارة١ط ،تحوالت البن�ة في البالغة العر��ةأسامة، ال�حیري   •
)، أســــــرار البالغة، تحقیق: محمد رشــــــید رضــــــا، دار المعرفة، ھ٤٧١الجرجاني عبد القاهر( •

 .م١٩٨١بیروت،
ئل اإلعجـاز في علم المـعاني، تحقیق: محمود شــــــــــــــاكر أبو فهر، دال؛  رعـبد الـقاهالجرجاني  •

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار المدني �جدة،  -مط�عة المدني �القاهرة ، ٢ط
، مكت�ــة ٢ط,منهج�ــة في بنــاء النص النثري)  (رؤ�ــة  نظر�ــة علم النص  فرج،حســـــــــــــــام أحمــد   •

  م.٢٠٠٩ ،مصر ،القاهرة ،اآلداب
ــرح دیوان أبي تما  لتبر�زي الخطیب ا • ــه: راجي مشـ ــه وفهارسـ ــع هوامشـ ــمر، ، قدم له ووضـ األسـ

 م. ١٩٩٤، دار الكتاب العر�ي، بیروت، ٢ط
ــان�ـة إلوالعلوم ا  اآلدابمجـلة �ل�ـة    التـأوـ�ل وتعـدد المعنى،،  دـندوـقة فوزـ�ة • ، واالجتمـاع�ـةنســــــــــــ

 .م٢٠٠٩، جانفي، ٤جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، ع
مط�عة  ،مرعشــلي ند�م: تحقیق ،)ھ٥٠٢الحســین بن محمد (قاســم بو الأ صــفهانيألاالراغب  •

 .م١٩٧٢،التقدم العر�ي بیروت
 ،الدراسات األدب�ة دار المعارف، مكت�ة  ٧الفن ومذاه�ه في الشعر العر�ي، ط،  شوقي ض�ف •

 .م١٩٦٠مصر،
أخ�ار أبي تمام، تحقیق: خلیل محمود عســاكر   ،)ھ٣٣٥(الصــولي أبي �كر محمد بن �حیى •

ــالم اله دهو محمد عب ــورات دار االفاق الجدیدة،  ٣، طنديغرام ونظیر االســـــ  ،بیروت ،منشـــــ
 .م١٩٨٠

 ،دمشــــق ،للدراســــات والنشــــرو�ل ومدارج معنى الشــــعر صــــفحات أراء التآعبد القادر فیدوح:  •
 .٢٠٠٩ :سور�ا االصدار االول

  : ، تحقیق٢القـاموس المح�ط، ط  ،)ھ٨١٧(ت  الفیروز ا�ـادي، مجـد الـدین محمـد بن �عقوب  •
 .م١٩٨٧ ،لبنان -سالة، بیروتمكتب التراث في مؤسسة الر 

 تمامتطب�ق�ة في شـعر أبي  نظر�ة المحاكاة في النقد العر�ي القد�م، دراسـة،  قصـ�جي عصـام •
  .م١٩٨٠ العر�ي للط�اعة، والنشر، دار القلم، ١طالرومي والمتنبي،  وابن

 م. ١٩٨٤ ،القاهرة ،النقد المنهجي عند العرب ،محمد مندور •
 .١٩٥٨ر، القاهرة، ، دار مص١ة، طالصورة األدب�، طفى ناص�فصم •
 م. ٢٠٠٠،سلسلة عالم المعرفة ،الكو�ت ،نظر�ة ثان�ة العر�ي نحو النقد ناص�ف، مصطفى •
،  ٣٨١اإلشـــــــكاالت النقد�ة حول شـــــــعر أبي تمام، مج. الموقف األدبي، ع  ،الموســـــــى، خلیل •

 .٢٠٠٣دمشق، �انون الثاني 
 ،دار الشـــــروق للنشـــــر والتوز�ع،  ١، طرف�ة لنظر�ة التلقيالمعصـــــول  ألا، ناظم عودة خضـــــر •

 م.١٩٩٧
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بو   رو�رت دي  لغـة النص (تطب�قـات لنظر�ـةإلهـام أبو غزالـة وعلي خلیـل حمـد، مـدخـل إلى علم  
 .م١٩٩٩الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة،  ،٢جراند وولفانج در�سلر)، ط

بد المعید الحدیث، تحقیق: محمد عر�ب )، غھ٢٢٤(لهروي أبي عبید القاســــــــــم بن ســــــــــالم  ا •
 م.١٩٦٤ ،ئرة المعارف، دا١خان، ط

ــان :ترجمة ،واإلجراءالنص والخطاب  ،  �رت دي بوجراندرو  • عالم   ،الناشــــــــر  ،١ط ،تمام حســــــ
 .م١٩٩٨،الكتب، القاهرة

 .١٩٩٤ ،مینأل، دار ا١ط دبي الحدیث،ألنظر�ة النقد ا ،یوسف نور عوض •

 الهوامش:
 .)١٤٠، ص: ١٢ /ور: مج ابن منظ العرب (لسان  •
 .٣٣-٣٢لى علم لغة النص: الهام ابو غزالة، وعلي خلیل حمد:ل امدخ •
عالم   ،، الناشـــــــــر١ط  ،تمام حســـــــــان :ترجمة ،ور�رت دي بوجراند  واإلجراء:النص والخطاب  •

 .)١٠٥م: ١٩٩٨،الكتب، القاهرة
 .٢٤٩: لنص والخطاب واإلجراء(ا  •
و�ش جو�ــدي تحقیق: در   ،)ھ٢٥٥الجــاحظ(ت  (الب�ــان والتبیین، أبو عثمــان عمرو بن �حر •

 )١/٥٦م:٢٠٠٩بیروت،  ،صیدا ،المكت�ة العصر�ة
 )١٤ :(ینظر: ع�ار الشعر ابن ط�اط�ا •
 )١٠:(ابن ط�اط�ا •
 )١٩ :(ابن ط�اط�ا •
 )٥٦ :(الصناعتین •
 ).٣٣٠ :ابن سنان ،الفصاحة (سر •
 .١٢٢المقا�سات: •
 حقیق: محمود شــــــــــــــاكر أبو فهر،الـقاهر؛ دالئل اإلعجـاز في علم المـعاني، ت  الجرجاني عـبد •

م،  ١٩٩٢  -هــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤١٣دار المــدني �جــدة، الط�عــة الثــان�ــة،    -�ــالقــاهرة  مط�عــة المــدني  
 .٢٦٣ص

م:  ٢٠٠٠  ،، مصــر، دار الحضــارة١ط  ،(تحوالت البن�ة في البالغة العر��ة، اســامة ال�حیري  •
٣٣(    

  . )١٣٢نقیب: الد هللا بن عبد الرحمن (العدول واالداء الشعري: عب •
 .١٠٤ :: النص والخطاب واالجراءظرین •
 ). ٦٣٩-٦٣٨ /١:مادة(َغرب لسان العرب: •
ه)، مجــد ٨١٧الفیروز ا�ــادي(ت  ه): مــادة غمض /٧١١لســـــــــــــــان العرب، ابن منظور (ت •

مكتب التراث في مؤســـســـة الرســـالة،   :، تحقیق٢الدین محمد بن �عقوب القاموس المح�ط، ط
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    )،٨٣٧/ ١م: مادة (غمض) ١٩٨٧ ،لبنان -بیروت
 .: المقدمة١/١لقاسم بن سالم الهروي(غر�ب الحدیث: ألبي عبید ا •
 ٥٨الصناعتین:  •
 )١٤٧ :عبد القاهر الجرجاني: اسرار البالغة •
. دار القلم العرب ١ط   .النقد العرب القدي المحاكاة فيقصــــــــــ�جي عصــــــــــام. نظر�ة  ینظر: •

 )٢٣للط�اعة والنشر. لبنان ص 
 )٢٦١/ ١ :(شرح دیوان أبي تمام •
 ).٢٣١/ ١ :ة(الموازن •
 )١/٢٧٨تمام:  شرح دیوان ابي •
 .)٦٥٢ ،٥٠/ ٣ :الموازنة  (كتاب •
 " :ص ،مجلة الموقف األدبي ،اإلشكاالت النقد�ة حول شعر أبي تمام ،خلیل الموسى •
ــان، ط)( • عالم   ،الناشـــــر  ،١النص والخطاب واالجراء رو�رت دي بو جراند، ترجمة تمام حســـ

  )٤٥٦ :م القاهرة١٩٩٨ ،مصر الكتب،
 )١١٨/ ١تمام:  أبي (شرح •
 )٧٧فرج, نظر�ة علم النص, ص: أحمد حسام ( •
 )١١٢/ ١(شرح دیوان ابي تمام:  •
ــطفى ناصــــــــ�ف) • ــلة عالم   .ثان�ة نظر�ة العر�ي نحو النقد م،٢٠٠٠،( مصــــــ ــلســــــ الكو�ت. ســــــ

 )١٧٩المعرفة. ص
 )٧٢ :ص ,نظر�ة علم النص :حسام أحمد فرج(:نظری •
 )٢/٥٢ :(شرح دیوان ابي تمام •
ــر  التأو�لاراء  :فیدوح  لقادرعبد ا (ینظر: • ــات والنشــ ــفحات للدراســ ــعر صــ  ،ومدارج معنى الشــ

 ٥٨م: ٢٠٠٩ :سور�ا االصدار االول ،دمشق
 )١٤٧/ ١ :(الموازنة •
 .)٢٦٢ :االعجاز عبد القاهر(دالئل  •
 )٣٢ :عبد القاهر الجرجاني ،(اسرار البالغة في علم الب�ان •
الراغـب الحســــــــــــــین بن محمـد المعروف �ـ معجم مفردات الفـاظ القران الكر�م، ابو القـاســــــــــــــم)( •

ــفهاني ( مادة   :م١٩٧٢،مط�عة التقدم العر�ي بیروت  ،)، تحقیق: ند�م مرعشـــلي٥٠٢تاالصـ
 ) ١٧٥-١٧٤(دهر): 

 )،١٠٢ح: ١٩٩٤ ،، دار االمین١ط ،نور عوض یوسف ؛الحدیث(نظر�ة النقد االدبي  •
) یراجع  ١٣٢:و�ذلك ســـــــر الفصـــــــاحة للخفاجي  ،٣٧-٣٣مام للصـــــــولي  ابي ت رینظر: أخ�ا •

 النقد محاضراتكتابي  
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محمـد   :ینظر النقـد المنهج عنـد العرب١/١٧٨:شــــــــــــــرح الصــــــــــــــولي لـدیوان ابي تمـام  :ینظر •
  .٩١مندور:

  ،والعلوم االنســــــــــــــانـ�ة واالجتمـاعـ�ة  ،اآلدابمجـلة �لـ�ة    ،الـتأوـ�ل وتعـدد المعنى، دـندوـقة فوزـ�ة •
 ).١٢٣م: ٢٠٠٩ ،، جانفي٤جامعة محمد خ�ضر، �سكرة، ع

  .)٢٦ظم عودة خضر:نظر�ة التلقي، نالمعرف�ة ل(االصول ا •
، مكت�ة الدراسـات األدب�ة دار المعارف ٧الفن ومذاه�ه في الشـعر العر�ي، شـوقي ضـ�ف، ط •

 )٢٣٥م: ١٩٦٠�مصر،
 )٩٦: ١٩٥٨، دار مصر، القاهرة، ١، طمصطفى ناص�ف ،الصورة األدب�ة •
 )٩٦ :١٩٥٨، دار مصر، القاهرة، ١، طمصطفى ناص�ف ،الصورة األدب�ة •

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ّ
 يف اخلطبة الفدكي

ّ
 املعجمي

 
 دخيلأ.م.د. قحطان رشك 

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب  

 مهاد ال�حث: في الس�ك النّصّي وتوثیق الخط�ة الفد�ّ�ة. 
  أوًال: في الس�ك النّصّي:

ّي هو أحد معاییر عالم اللغة (بوجراند و در�ســــلر )  Dresslerالســــ�ك النصــــّ
ــ�عة لمعرفة ن ــّ�ة النص من ال نالســ ــیَّته(د. ألهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد صــ  ,صــ

تشر�ن الثاني    ٢٩(أحمد حسین ح�ال،)؛  ١٠٥  –  ١٠٣ م:١٩٩٢  -هـ١٤١٣,  ١ط
ُك (٣٠م:٢٠١١ �ـــْ ل من المعـــاییر  COHESION)؛ و�مثـــل الســــــــــــــَّ ) المع�ـــار األوَّ

یرًة من  ل هذا المصــطلح عنا�ة �بالنَّصــ�َّة التي وضــعها (بوجراند ودر�ســلر), وقد نا
, و�براز عوامله وشـروطه(رو�رت النَّصـیین, بتوضـ�ح مفهومه, وأدواتهقبل اللسـانیین  

)؛ ومن هنــا أردنــا أن نروز خط�ــة الزهراء  ١٠٥  –  ١٠٣ م:٢٠٠٧جرانــد،  دي بو 
  علیها السالم؛ لنرى: أ تحّققت معاییر النظرّ�ة النصّ�ة في الخط�ة أم ال؟

صر السطح�َّة على صورة  بها العناءات تبدو  : مجموعة إجرافالس�ك النّصي
ــابق منها إلى الالحق, فیتحقق لها الترا�ط الرصــــ ــائل وقائع یؤدي الســ فّي, ومن وســ

الســــ�ك بنوع�ه المعجمّي والنحوّي, �التكرار، واأللفاظ الكنائ�ة, واإلحالة المشــــتر�ة, 
 ). ٤٤م:١٩٩٢آب  والحذف والروا�ط �أدوات العطف(د. صالح فضل، أغسطس ـ  

�ك   ,الجوهري في تشــــكیل النَّّصِ وتفســــیره و العنصــــروالســــ�ك ه ف�عمل الســــَّ
ــتقرار النَّّصِ وث�اته, �عدم تشــــــــتت الدَّاللة على جعل الكالم مفیدًا, و�عمل عل ى اســــــ

؛ هـذا �ـله �ســــــــــــــاعـد الـقارئ  , وتنظ�م بنـ�ة المعلوـمات داخـل النَّّصِ الواردة في النَّّصِ
ّصِ التي تمكنه  را�ط المتحر�ة عبر النَّ طر�ق مـتا�ـعة خیوط التَّ   على فهم النَّّصِ عن

طور التي ال ,من ملء الفجوات  تظهر في النَّّصِ ولكنَّها    أو معلومات ما بین الســــــــُّ
د,    )؛ (د. حســـــــــــــــــام أحمـــد فرج١/٧٤م:٢٠٠٧ضــــــــــــــرور�ـــة(د.عّزة شــــــــــــــبـــل محمـــّ
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كل�ـَّة في النَّّصِ ٨٠م:٢٠٠٧ مـات الشــــــــــــــَّ  تحـدد بنیـته  ), و�رى (ـفان داـ�ك) أنَّ الســــــــــــــِّ
 ).٢٧٥م:٢٠٠١د. سعید حسن �حیري,  :ترجمة ,�َّة(فان دا�كالدَّالل

 ثان�ًا: في توثیق الخط�ة الفد�ّ�ة:
ّمیت خط�ة الزهراء علیها السالم بـــــــــــــ(الخط�ة الفد�ّ�ة) نس�ًة إلى (فدك)؛ س 

وهي �ســـــتان أعطاه رســـــول هللا (صـــــلى هللا عل�ه وآله وســـــلم) البنته فاطمة الزهراء  
ِبیِل َوَال  ل�ه: ((َوآِت َذا اْلقُ ها الســــالم) لّما نزلت ع(علی ــَّ ِكیَن َواْبَن الســ ــْ ْرَ�ى َحقَُّه َواْلِمســ

ْر َتبْـ  ه))[اإلســــــــــــــراء:ُتبَـذِّ الهـا؛ ٢٦ِذیًرا حقـّ ] �ـأمر هللا تعـالى، و�ـانـت بیـدهـا، وفیهـا عمـّ
ــتولى علیها وأخرج عّمالها من فدك(ابن أبي   ولكن أ�ا �كر �عد أن أخذ الخالفة اســــ

 ).١٦/٢٧٤م:١٩٩٨الحدید المعتزلي،  
ــحة من نور النبوة،   ــن الخطب و بدائعها، علیها مسـ وهذه الخط�ة من محاسـ

أر�ج الرســـــــــــــــالــة؛ وقــد أوردهــا المؤالف والمخــالف، وقــد ُنقلــْت من  و فیهــا عبق من  
مصادر عّدة؛ منها �تاب السق�فة عن عمر بن ش�ة تأل�ف أبي �كر أحمد بن عبد  

لـ�ه في مؤلفـها الـمذ�ور؛ قرئت عنســــــــــــــخـة قد�ـمة مقروءة على العز�ز الجوهري من 
طرق؛  ر��ع اآلخر ســــــــنة اثنتین و عشــــــــر�ن و ثالث مئة روى عن رجاله من عدة

ولنا أن نبّین رواة الخط�ة ومصـــادرها من �تب الفر�قین الشـــ�عة والســـنة لنعلم مدى 
ر�خ�ة تثبت  أهم�ة هذه الخط�ة لدى أهل البیت علیهم الســــــالم؛ بلحاظ أنها وث�قة تا

اســــتوعبنا جم�ع المصــــادر، بل ذ�رنا ما عثرنا    البیت، وال نّدعي أننا مظلوم�ة أهل
ــ:١٤١٤؛ التي منها(السـید محمد �اظم القزو�ني، عل�ه من الوثائق التار�خ�ة  هـــــــــــــ

294-295): 
هــــــــــــ) في �تاب (الشافي) �إسناده عن  ٤٣٦السید المرتضى علم الهدى (ت 

�إســــناده عن الزهري   اووس في �تاب (الطرائف)عروة عن عائشــــة؛ والســــید ابن ط
(علیهما الســــــالم)؛   عائشــــــة؛ والشــــــ�خ الصــــــدوق �إســــــناده عن ز�نب بنت عليّ عن  
ــهید عن عمته ز�نت بنت علّي  و�رو  ــناده عن ز�د بن علي الشــــ ي �طر�ق آخر �إســــ

عن ُأمها فاطمة الزهراء (علیها الســالم)؛ وهكذا یروي �إســناده عن أحمد بن محمد 
ــالم)؛ ابن أبي الحعن ز�نب بنت علّي (علیهبن جابر   ــرحه على  ا الســــــ دید في شــــــ

د العز�ز الجوهري نهج البالغـة یروي عن �تـاب (الســــــــــــــق�فـة) تـأل�ف أحمـد بن عبـ
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�ــأر�عــة طرق؛ �ــإســــــــــــــنــاده عن رجــال من أهــل البیــت عن ز�نــب بنــت علّي (علیهـا  
�إســـناده   الســـالم)؛ �إســـناده عن اإلمام الصـــادق جعفر بن محمد (علیهما الســـالم)؛

ــناده عن عبد هللا بن الحســـــــــن اقر بن علّي (علیهما العن اإلمام ال� ســـــــــالم)؛ �إســـــــ
 (علیهما السالم).

بن ع�ســــــــــــى األر�لي في �تا�ه (كشــــــــــــف الغمة) یروي عن  ومنها عن علّي  
كتاب (السق�فة) للجوهري؛ والمسعودي في (مروج الذهب) �شیر إلى هذه الخط�ة؛  

تــاب (بالغــات  وأحمــد بن أبي طــاهر في �والطبرســــــــــــــي في �تــاب (االحتجــاج)؛  
لى غیر هؤالء ممن �طول الكالم بذ�رهم، و�ســـــــــــــناد هذه الخط�ة إلى النســـــــــــــاء). إ

ــیدة ف ــّلمة عند أهل العلم من  الســـــــ ــالم) من األمور المســـــــ اطمة الزهراء (علیها الســـــــ
�ك النصــــّي في الخط�ة الفد�ّ�ة المؤرخین وغیرهم.   التي ســــننتقي    -ولنا �حث الســــّ

ي؛ ذلك أن  ت�عًا لقســـــــمي الســـــــ� -ل�حث تها ما یتوافق ومطالب امن ع�ارا ك النصـــــــّ
ــق تقسـ�ماالسّـ  ي ُیدرس من جهة التطبیق على وفـــــــــــــ ــة  �ك النصـّ ت (هالیداي ورقیـــــــــــــ

ِك الُمعجمّي( بـــْ ِك النَّحـــوّي, والسَّ بـــْ ما الّسبـــَك على: السَّ شر�فة بلحوت, حســـن)؛ إذ قسَّ
ــث األّول  ٧٧م:  ٢٠٠٦  -٢٠٠٥ ــا ). ف�كون الم�حـ ــك النحوّي وآل�ـ ــعن الســــــــــــــ�ـ ه  تـ

 الّنصّ�ة؛ والم�حث الثاني عن الس�ك المعجمّي وآل�اته النصّ�ة على النحو اآلتي:

 الس�ك النحوّي في الخط�ة الفد�ّ�ة: األّولالم�حث 
ــّ�ة   ــّ�ة مجموعة آل�ات لتحّقق نصـ ــ�ك النحوي في النظرّ�ة النصـ ــم السـ وقد ضـ

 النّص من عدمها؛ هي:
 ). ٢٣م: ٢٠٠٦ -٢٠٠٥شر�فة بلحوت,  )( ( Referenceاإلحالة -
 .(٢٠م:٢٠٠٦د. محمد خطابي,  )(Substitutionاالستبدال ( -
 ).Ellipsisالحذف (  -
 .٦٧-٦٦م: ٢٠٠٦ -٢٠٠٥شر�فة بلحوت,  )(Conjunctionالوصل  -

ــاء النص المخـتار (الخطـ�ة الـفد��ـّة)، وجـدـنا أن أكثر معـاییر    و�عـد إحصــــــــــــ
ن على  العطف؛ نبّینهما �مطلبیس�ك �اإلحالة، والس�ك �الس�ك النحوّي ورودًا هي ال

  وأثر العطف في س�ك النص. أثر اإلحالة في س�ك النص, :النحو اآلتي
 المطلب األول: أثر اإلحالة في س�ِك نّصِ الخط�ة الفد�ّ�ة.
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اإلحــالــة  ): وهي على قســــــــــــــمین رئ�ســــــــــــــین؛ همــا:   (Referenceاإلحــالــة
اإلحالة  على قسمین هما؛  ؛ وهي تنقسم بدورها  (Endophora) (الداخل�َّة(النَّص�َّة

 المفردة تحیل على �الم قد مرَّ ، وتعني َأنَّ (Anaphora) على الســــــــــــابق(قْبل�َّة)
  .أو قد �كون في جملة أســـــــــبق منها   ،قد �كون في الجملة الســـــــــا�قة ،ذ�ره من قبل

نَّ  د �ه أَ وُ�قصــَ   (Cataphora) اإلحالة على الالحق ( �ْعد�َّة )والقســم اآلخر هو  
ــی ــيء الالُمحیل �شــــــــ ــتمد تأو�له من �الم �أتي    :حق له، أير هنا إلى شــــــــ إنَّه �ســــــــ

 ).٧١م:٢٠١١تشر�ن الثاني  ٢٩حمد حسین ح�ال،�عده(أ
 (Exophora اإلحالة الخارج�َّة (المقام�َّة)أما القســـــــم الرئ�س اآلخر فهو 

م ما عن طر�ق فه ، النَّّصِ و�عني َأنَّ المقام الذي �قال ف�ه النَّصُّ ُ�سِهُم في سْ�كِ  (
ن (المسـتمع/ الق�ح�ط � ارئ) من فكِّ رموز النَّّصِ من أمور تسـاعد في فهمه، وُتمكِّ

ــتعانة �ما �عط�ه المقام من عون    -٢٠٠٥شــــــر�فة بلحوت,   )(النَّّصِ الُمغلقة �االســــ
  ).١٢٠م: ٢٠٠٦

 :مفهومان مختلفان عن �عضهما ولإلحالة ب�عدها االصطالحّي النّصيّ 
ــات امفهوم (المرجع�َّ  :ولأل ا ــ�َّما البنیو�َّةة) في الدراسـ ــان�ة التقلید�َّة والسـ فُعَدِت    ,للسـ

اإلحالة مجاًال ین�غي إ�عاده من اللســــــان�ات على الرغم من ضــــــرورتها في 
 .(٢: ٢٠٠٩فهم الخطاب ال�شري(میلود نزار، 

ارات من  ن الع�مفهومها عند اللســــــانیین النَّصــــــیین, التي تعني ((العالقة بی الثاني:
ف في العــالم الخــارجي الــذي تشــــــــــــــیر إل�ــه األشــــــــــــــ�ــاء والمواق  جهــة و�ین

), وهي إحـالـة عنصــــــــــــــر  ١٧٢م:٢٠٠٧الع�ـارات)).(رو�رت دي بوجرانـد,  
م أو متأخر وعن طر�ق هذا التعلق بین أجزاء النَّّصِ   ,على عنصـــــــــــر متقدِّ

إذ ُیدرك (( تحت التضــــــــــافر االســــــــــمي مجموع  ؛�حصــــــــــل ســــــــــ�ك النَّّصِ 
ــماء في نّصٍ االت باإلح ــماء �ُكلِّ ما في  . ماین األســ واإلحاالت بین األســ

ومن ثم هي انعكاسـات نصـ�َّة   ,الكلمة من معنى هي ظواهر نصـ�َّة داخل�َّة
أي ألفعـال التعلق الـداخلي �مـا هو    ,ألفعـال اإلحـالـة النَّصــــــــــــــ�ـَّة الخـارج�ـَّة

د. ســــــــــــــعیــد حســــــــــــــن    :ترجمــة  ,زتســــــــــــــ�ســــــــــــــالف واورزن�ــاك خــارجي ))(
 ). ١٣٧-١٣٦ م:٢٠١٠�حیري،

فهو یرى أنَّ   ,) المفهوَم الدَّالليَّ لإلحالة  john Lyonsجون لیونزذ�ر(وقد  
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فاألســــماء تحیل على   ؛العالقة القائمة بین األســــماء والمســــم�ات هي عالقة إحال�ة
وتخضـع هذه العالقة لقیٍد أسـاسـيٍّ هو وجوب تطابق الخصـائص الدالل�َّة    ,مسـم�ات 

)؛ (د.  ١١٦م:٢٠٠١أحمد عف�في، ر المحال عل�ه(د.والعنصـبین العنصـر الُمحیل 
   ).١٧م:٢٠٠٦محمد خطابي, 

  ,ووظ�فة اإلحالة في النَّّصِ إنَّها ُتشــــــــــیر إلى ما ســــــــــبق, أو إلى ما ســــــــــ�أتي 
تجن�ـًا للتكرار فُتحِقُق بهـذا االقتصـــــــــــــــاد في اللغـة(د.  ؛والتعو�ض عنـه �ـالضــــــــــــــمیر

 العناصـَر  حداُت اإلحال�َّةُ ذه الو ). فتختصـر ه١٢٠م:٢٠٠٠صـ�حي إبراه�م الفقي، 
ر�َة, وتجنُب مســـــــتعملها إعادَتها عن طر�ق الذَّاكرة ال�شـــــــر�َّة التي �مكنها أن  اإلشـــــــا

تخترق آثار األلفاظ الســـا�قة, وتقرن بینها و�ین العناصـــر اإلحال�َّة الواردة �عدها أو  
ــ�كة من العالقات االحال�َّة من العناصــــــــــر الم في   ت�اعدةقبلها. وعلى هذا تقوم شــــــــ

 ). ٧٢-٧١م:١٩٩٢زالة وعلي خلیل حمد، (د. إلهام أبو غفضاء النَّّصِ 
 :وتقسم العناصر اللغو�ة من حیث وظ�فتها اإلحال�َّة على قسمین

 .وهو �لُّ مكون �حتاج في فهمه إلى مكون آخر �فسره :العنصر اإلحالي -۱
 .�فسرهوهو �لُّ مكون ال �حتاج في فهمه إلى مكون آخر  :العنصر اإلشاري  -۲

(الضـمائر الشـخصـ�ة, وضـمائر اإلشـارة,   نائ�َّةند) األلفاظ الكوقد اختار(بوجرا
ــة المشتر�ة و�عّلل ذلك  ـــــــــ والضمائر الموصولة)؛ من بین أنواع �ثیرة تؤّدي اإلحالـــــــ

ــه مأخوذة من الع�ارات    (( األلفاظ الكنائ�َّة من حیث المحتوى في االستعمال :�قولــــ
ات  ر الكـنائـ�ة عن هـذه العـ�ا  ة، و�هـذا تختلف األلـفاظالتي تشــــــــــــــترك معهـا في اإلحـاـل

 ).٣٢٠م:٢٠٠٧، ٢رو�رت دي بوجراند  �طرق نظام�َّة ))(
و�ذا ما بدأنا بتت�ع اإلحالة الداخل�ة (النصـّ�ة) القبلّ�ة في الخط�ة؛ �عناصـرها  
الثالثة؛ نجد أن الخط�ة قد اكتنزت �أنواع اإلحاالت الثالثة(الضــــمائر الشــــخصــــ�ة,  

ما   الضــمائر الشــخصــ�ةولة)؛ نختار منها في إلشــارة, والضــمائر الموصــوضــمائر ا
ــالم: ( ْكُر على ما أْلَهَم،   اْلَحْمدُ جاء في قولها علیها الســــ ــُّ ّ�ِ َعلى ما أْنَعَم، َوَلُه الشــــ

داها، َوَتماِم ِمَنٍن أْواله ُبوغ آالٍء أســْ م، ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأها، وســُ ا؛ َجمَّ  َوالّثناُء ِ�ما َقدَّ
ــاءِ  أى َعنِ َعِن اإلْحصـــــــــــــ َدُدهــا؛ َونــَ ُدهــا،   عــَ دهــا؛ َوَتفــاَوَت َعِن اإلدراك أبــَ  الَجزاِء أمــَ
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175 
 

َتْحَمَد إلَى اْلخالِئِق ِ�إْجزاِلها، وَثّنى ِ�الّندِب إلى وَ  ْكَر ِ�إْفضــــــاِلها، َواســــــْ َتْدَعى الشــــــُّ اســــــْ
 .(١٩٨٣:29/221هـ)،  ١١١١ - ١٠٣٧العالمة المجلسي ( أمَثاِلها)(

ــّ�ة التي أففي هذا النص �ثیر من ا ــمائر الشــــــخصــــ حالت إحاالت قبلّ�ة  لضــــ
لضـــــمیر في عّرف النُّحاُة هو: (( ما ســـــاهمت مســـــاهمة فّعالة في ســـــ�ك النص؛ وا

م ذ�ُره لفظًا أو معنى أو حكمًا))(الرضـــي  َع لمتكلٍم, أو مخاطٍب, أو غائٍب تقدَّ وضـــِ
معارف في العر��ة وقد )؛ والضــمیر أعرف ال٤/٤٠١هــــــــــــــــ):  ٦٨٨االســترا�ادي (ت 

(و�نَّما صــار اإلضــمار معرفة ألنك ُتضــِمر اســمًا �عد ما لل ذلك ســیبو�ه �قوله: (ع
ــًا  تع شــــــــــــــیئــــ تر�ــــــد  ك  وأنــــــّ تعني,  ومــــــا  تعني  من  عرف  قــــــد  ُ�حــــــدَّث  من  أنَّ  لم 

 ).٢/٦هـ):١٨٠�علمه))(سیبو�ه(
):  ٢٠٠٦:١٠٨وتقســم الضــمائر في العر��ة على ثالثة أقســام(تمام حســان،  

ــمائ ــلة مثلالضـــ ــلة مثل:   ,هي  ,هو ,نت أ ,أنا :ر المنفصـــ ــمائر المتصـــ هم...؛ الضـــ
ــتترة  الكاف في( �تا�ك) والهاء في(بیته) وال ــمائر المســـــــــ واو في(یلعبون)...؛ الضـــــــــ

المســتتر في (   ,ونحن ,المســتتر في ( نام )  ,وهو  ,المســتتر في ( قل ) ,أنت  :مثل
 ئب. غاو  ,ومخاَطب  ,متكلم نفرح )؛ وتنقسم �حسب الحضور على:

�ة هو الضـــــــــــمیر ال�ارز المّتصـــــــــــل؛ مثل  ودًا في نص الخطولعّل أكثرها ور 
داهـا،.ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبتَـَدأهـا؛قولهـا علیهـا الســــــــــــــالم: ( .. أْوالهـا، َجمَّ َعِن  ... أســـــــــــــــْ

ــاِء َعَدُدها ــاِلها،... أَبُدها؛.... أَمدها؛اإلْحصـــ .. .؛.. أمَثاِلها،... ِ�إْجزاِلها،... ِ�إْفضـــ
إحـالـة قبیل�ّـة؛ ومر�ز اإلحـالـة هو   ص الخط�ـة �حیـلنـا: إن مجمـل نالغ إن قلوال ن�ـ

ِنعم التي ال ُتعـّد وال ُتحصــــــــــــــى؛ ـ�أتي �عـدهـا في النص اإلـفاضــــــــــــــات اإلله�ـّة من ال
اإلحالة �الضــــمیر المســــتتر الذي �حیل إحالة قبلّ�ة أ�ضــــا إلى مر�ز اإلحالة؛ وهو  

ُد  خـالق الوجود تعـالى؛ وذـلك قولهـا: ( ْكُر على ـما  َولـَُه الشــــــــــــــُّ  مـا أْنَعَم،  ّ�ِ َعلىاْلَحمـْ
م مل ()؛ ففي األفعاأْلَهَم، َوالّثناُء ِ�ما َقدَّ ) ضـــــــمیر مســـــــتتر أحال أْنَعَم، َو أْلَهَم، َو َقدَّ

ــتتار   ــاهم االســـــــــــ إحالة قبل�ة على أول الجملة وهو منعم الوجود (هللا) تعالى؛ وســـــــــــ
الخط�ة   للعناصــر اإلحال�َّة في  للضــمیر في ســ�ك النص؛ ذلك أن التحلیل النَّصــي

َم بن�ة النّصِ ل�حك ؛یر (هو) قد ورد في فضـاء النص ورودًا واسـعاً �ظهر أنَّ الضـم
ــ�جًا واحدًا عن طر�ق إحالته على الجملة األولى في النَّّصِ وهي قولها  و�جعلها نسـ
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على الجملة  ة), وهي في جم�عها إحالة قبل�َّ اْلَحْمُد ّ�ِ َعلى ما أْنَعمَ علیها الســـالم: (
ل المؤسسي لكلِّ معالم النَّص(د. سعید حسن �  األولى   ,حیري التي ُتمِثل الَمعَلم األوَّ
), وهذا الرَّ�ط �عود إلى الموضــــوع الذي تعالجه هذه الفقرة في النص, ٩٧م:٢٠٠٥

ــدر  ,وـقد عـالجتهـا بتعر�ف الـناس بر�هم  .وهو قضــــــــــــــ�ـَّة اإللوه�ـَّة والعبود�ـَّة ومصــــــــــــ
 أمرهم ؟  طعمهم ؟ ومن یدبرمن العدم ؟ ومن �نشأهم ومن أ  ,الوجود 

میر عند الرَّضيُّ من روا�ط أجزاء   الكالم �عضه ب�عض؛ فقال: ((و�نَّما والضَّ
ــتقل ــدَت جعلها  ,احتاجْت إلى الضـــمیر؛ ألنَّ الجملة في األصـــل �الم مسـ فإذا قصـ

هي الضــــــــــــــمیر  جزَء الكالم فالبُـدَّ من را�طـة تر�طهـا �ـالجزء اآلخر, وتلـك الرا�طـة  
ــام   ــاري،))(ابن هشـــــ ــمیر  )٤٦٥م:  ٢٠٠٥  -األنصـــــ ــابق �الضـــــ ؛ فاإلحالة إلى الســـــ

) العائد على ِنَعم هللا سـاهمت في تحّقق نصـّ�ة النص؛ ذلك أن  ها( لمتصـلال�ارز ا
ــّي؛ ألنَّها نائ�ٌة عن الكلمات والع�ارات   ْ�ِك النَّصـــــــ ــَّ ــمائر من أبرز أدوات الســـــــ الضـــــــ

�ط بین أجزاء النَّّصِ تهـــا أ�ضــــــــــــــــًا إلى �ونهـــا تر والجمـــل المتتـــال�ـــة, وتتعـــدى وظ�ف
ــد  ة أو ال�عـ ــَّ ة القبل�ـ ــَّ ــال�ـ ة أو المقـ ــَّ ــام�ـ ة(د. صــــــــــــــ�حي إبراه�م الفقي،  المقـ ــَّ م:  ٢٠٠٠�ـ

)، وداللة الكالم تكون غامضة أح�انًا والضمیر هو الذي یوضحها و�جمع  ١/١٣٧
ْ�ِك  شـــــتات ما تناثر من ع�ارات وجمل لیر�ط بینها, فهي مع غیرها من أدوات   الســـــَّ

ُن نس�ج  ).١/١٦٢م: ٢٠٠٠ص�حي إبراه�م الفقي،  ًا نص�ًَّا عال�ًَّا(د.تكوِّ
ــّ�ة ال�عدّ�ة الواردة في الخط�ة؛ والتي ســـاهمت في ســـ�ك  ومنها ا إلحالة النصـ

ّلى هللا َعَلْ�ِه وآلِه َعْبُدُه  النص قولها علیها الســــــــــالم: ( َهُد أنَّ أبي ُمَحّمدًا صــــــــــَ َوأشــــــــــْ
وُلهُ  َلهُ َواْنَتَجَ�ُه قَ   اَرهُ اْخت ،َوَرســــُ ّماُه َقَبَل أِن اْجَت�اُه، َواصــــَطفاُه قَ ْبَل أْن أْرســــَ ْبَل أِن  ، َوســــَ

  ،َوِ�نهاَ�ِة اْلِقَدِم َمْقُرَوَنةٌ   ،َوِ�ِسْتِر األهاِو�ِل َمُصوَنةٌ   ،اْبَتَعَثُه إِذ اْلخالِئُق ِ�الَغْیِب َمْكُنوَنةٌ 
ِل اُألُمورِ  ًة ِ�َحواِدِث الـدُّ �حـاوَ   ،ِعْلمـًا ِمَن هللا ِ�مـایـِ ُدورِ   ،هورِ طـَ  )(َومْعرفـًة ِ�َمواقع الَمقـْ
 ).٢٩٥-٢٩٤هـ:١٤١٤، السید محمد �اظم القزو�ني

َهُد أنَّ  ّلى هللا َعَلْ�ِه  أبي   ف�اء المتكّلم في قولها علیها السـالم: (َوأشـْ ُمَحّمدًا صـَ
وُلُه)؛ أحال إحالة نصـّ�ة �عدّ�ة؛ وهي األقل ء  ورودًا في الخط�ة؛ ف�ا  وآلِه َعْبُدُه َوَرسـُ

د حال إلى عنصـــــر �عده في النص وهو اســـــم النبي محمالمتكّلم ضـــــمیر متصـــــل أ
فضــًال عن ســ�ك النص -(صــلى هللا عل�ه وآله وســّلم)؛ فأفاد الضــمیر الشــخصــي 
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تذ�یر المتلّقین (ابو �كر، واألنصــــــــــــار) �قرب المتكّلم    -�اإلحالة النصــــــــــــّ�ة ال�عدّ�ة
 سّلم).م(صلى هللا عل�ه وآله و الرسالي من الرسول األكر 

أقل ورودًا من  فكانت    -وهي القسم اآلخر من اإلحالة–أّما اإلحالة المقامّ�ة  
ــول  ــّ�ة؛ منها في قولها علیها الســـــــــــــالم متحّدثة عن أبیها الرســـــــــــ اإلحاالت النصـــــــــــ

َة َرأَفٍة َواخ ُه ُهللا ِاَلْ�ِه َقْ�ضـَ ِت�اٍر، َوَرْغَ�ٍة  األكرم(صـلى هللا عل�ه وآله وسـّلم): (ُثمَّ َقَ�ضـَ
ِب هــِذِه الــدُّ   ،یثــارٍ َوا ّلى ُهللا َعَل�ــِه َوالــه َعْن َتعــَ ٌد صــــــــــــــَ ةٍ َفُمَحمــّ ْد ُحفَّ   ،ن�ــا فِي راحــَ قــَ

ّلى هللا َعلى   ،ِ�اْلمالِئَكِة ْاألْبراِر َوِرضـــــــــواِن الرَّبَّ اْلَغّفاِر َوُمجاَوَرِة اْلمِلِك اْلَجّ�ارِ  صـــــــــَ
ــ�ّ   َوِخَیَرِتِه ِمنَ  ،هِ أبي: َنِبّ�ِه َوأِمیِنِه َعلى َوح�ِ  الُم َعَلْ�ِه َوَرْحَمُة ِهللا    ،هِ اْلَخْلِق َوَرضـ َوالســـّ

 ).١/٢٥٥الطبرسّي (من علماء القرن السادس الهجرّي)، (د.ت):  )(اُتهُ َوَ�ر�
ّلى هللا َعلى أبي: َنِبّ�هِ فموضـــع الشـــاهد في قولها علیها الســـالم: ( )؛ ذلك صـــَ

له  لیها الســـــــالم؛ ومثمّ�ة وهي شـــــــخص الزهراء عأن ال�اء في أبي أحالت إحالة مقا
أَفُحْكَم اْلجاِهلّ�ِة  َأبي: "    َأْن ال إرَث ِلي ِمنْ   :ونَ قولها علیها السالم:(َوَأْنُتُم ْاآلَن َتْزُعمُ 

ــ َبلى  ٥٠َتْ�ُغوَن، َوَمْن أْحَسُن ِمَن ِهللا ُحْكْمًا ِلَقوٍم ُیوِقُنوَن "[المائدة: ].أَفال َتْعَلُموَن...ــــــ
مْ َقْد   ــ:َتَجّلى َلُكْم َ�الشـّ اِحَ�ِة ـــــــــــــ لُمونَ أنِّي اْبَنُتُه.    ِس الضـّ ، َأأُْغَلُب َعلى  َوْ�هًا أیَُّها اْلُمسـْ

َة ؟!! َأفِي ِ�تـــاِب ِهللا أْن َترَث أ�ـــاكَ أبِي ؟    ُترابِ  ــافـــَ َأبِي    وال أِرثَ   ،�ـــا اْبَن أبِي ُقحـ
راء علیها السالم )؛ فتكرار اإلحالة المقامّ�ة إلى شخص الزه١/٢٥٥الطبرسّي:)(؟؟

م في ســــ�ك النص؛ ذلك أن أهمّ�ة  موضــــعًا ســــاهفي النص في ثالثة عشــــر  (أبي)
عود الضمیر على المقام وتكراره أن دار أحد تعار�ف (علم النص) الحدیث مداره؛ 

ّكٌل من خالل  ــَ ــلســــــــلٌ وذلك قولهم: (إنه تتا�ٌع ُمشــــــ لوحداته    ضــــــــمیري مّتصــــــــلتســــــ
 ).٥٥م:٢٠١٠زتس�سالف واورزن�اك،  اللغوّ�ة)(

ــتنتج من تح ــمیر  لـیل نص الخطـ�نســـــــ ة بتبـ�ان أثر معـ�ار اإلـحاـلة ـ�الضـــــــ
 الشخصّي في س�ك النّص أن:

ــل تؤ�د ما ذهب إل�ه النحاة من أن أكثر   .۱ ــمیر المتصــــــــ ــتعمال للضــــــــ كثرة االســــــــ
هــــــــــــــــــ)،  ٣٩٢ابن جّني(ت الضــــمائر اســــتعماًال في اللغة هو الضــــمیر المتصــــل(

٢/١٩٢: ١٩٩٠ .( 
  ,نت اإلحالة المقال�َّة القبل�َّة كاف  ,رة ورودها �النَّّصِ توزعت اإلحاالت حســــــــــب �ث .٢
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  .ثم اإلحالة المقال�َّة ال�عد�َّة ,ثم اإلحالة المقام�َّة
لم تكن الضـــــــــــــمائر �لها تحیل على خارج الجملة ف�عضـــــــــــــها تعدى في إحالته   .٣

ــها اآلخر اقتصــــر    ,ت وظ�فته في ر�ط عناصــــر الجملة ف�ما بینها الجملة و�عضــ
 .ر جملة�ان الخبدأ �الخبر إذا مثل ر�ط المبت

مثَّلت الجملة األولى نواة اإلحالة المقال�َّة القبل�َّة إذ إنَّ أكثر الضـــمائر المتصـــلة  .٤
ــر واحد هي تلك التي أحیلت على لفظ الجاللة ( هللا ) الذي  تحیل على عنصـــــ

إذ  ؛وهذه ظاهرة �ارزة في اإلحالة النصـــــــــــ�َّة ,من النَّّصِ جاء في الجملة األولى  
ــاري في إنَّ  ــر إشــ ــر اإلحال�َّة النص یرت�ط �ه أكب أهم عنصــ   ,ر عدد من العناصــ

نَّاد بـ( الُسلَّم�َّة اإلحال�َّة )( نَّاد,  وقد سماها د. الزَّ  ).١٣٤م:١٩٩٣د.األزهر الزَّ
ــمائر ذات اإلحالة المقام�َّة �انت تحیل .٥ ل للنَّّصِ   معظم الضـــ على المنشـــــئ األوَّ

 وهي الزهراء علیها السالم.
ــمیر المتكّلموّظفت الزهراء (علیها   .٦ ــالم) ضـ ــتتر (أنا) في (أقوُل، أرُث،  السـ المسـ

أُغلب)، والضـــــــــــمیر المتصـــــــــــل (�اء المتكّلم) في (أبي، إرثي، ابن عّمي، إّني، 
متكّلم  ولي، ومني، وحقي، وظالمتي)، والضــــــــــــمیر المنفصــــــــــــل الظاهر (أنا) لل

�الضــــــمائر، وأّكدت ما   المفرد؛ في عرض أدلتها بنّصٍ منســــــ�ك بهذه اإلحاالت 
ــّلم)، ّكدت أنها  ُ�عقل أن ُیتجاهل؛ فأال ــّلى هللا عل�ه وآله وسـ ــول هللا (صـ ابنة رسـ

ســـــه والدها  و�أنهم صـــــاروا ال �عرفون من هي؟! وقد ابتعدوا عن مســـــار ما أســـــّ
 نبّیهم(صّلى هللا عل�ه وآله وسّلم). 

متكّلم أن ُ�سـَتثار  أرادت أ�ضـًا بهذا التوظ�ف لإلحاالت �الضـمائر الشـخصـّ�ة للو  .۷
امة في الخط�ة ألّنه مخاَطب من جهة لعنا�ة التخاَطب وأن تجعله موضــــع االم

إلثــارة الحقــائق ف�ــه، وحكٌم على النَّّصِ من جهــة أخرى؛ ذلــك أن المتلّقي هو  
ما حصــــــــــــــل ب�كاء    أحد عناصــــــــــــــر الحاكمة على ســــــــــــــ�ك النص بتفاعله؛ وهو
ــادر   تــــذ�ر المصـــــــــــــــ التي نقلــــت الخط�ــــة  الحــــاضــــــــــــــر�ن مّرة �عــــد أخرى �مــــا 

 ).١/٢٥٥ر�ة(الطبرسّي:الم�ا

 المطلب الثاني: أثر العطف في س�ِك نّصِ الخط�ة الفد�ّ�ة.
العین والطاء والفاء أصـــــــٌل واحٌد صـــــــح�ح یدلُّ على انثناء  قال ابن فارس:((
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م �ظهر أنَّ المجال ٤/٣٥١م:١٩٧٩هــــــــ)،٣٩٥وِع�اٍج ))(ابن فارس(ت  )؛ وممَّا تقدَّ
ل والرجوع(د. عفت الشـــــــــــرقاوي، والمی الثني  :ف�ه (العطف) هو  الداللي الذي یدور

 ).١٨ :١٩٩٩)؛ (د. مصطفى حمیدة، ٤٨: ١٩٨١
 �ست�طن قسمین من العطف؛ هما:العطف اصطالحًا؛ فهو أّما 

راج  :عطف الب�ان :األول (( اعلم أنَّ عطف الب�ان �النعت   :قال ابن الســـــــــــــَّ
ميَّ   ,ُیبیِّنان ر�ه عل�ه �ماٌن لما تجوهو ُمِبیّ   ,والتأكید في إعرابهما وتقدیرهما ــُ و�ّنما ســ
ــم غیر مشـــتق ,عطُف الب�ان ولم َ�ُقْل أنه نعت  وال    ,وال هو تحل�َّة  ,من فعل ألنَّه اسـ

ضــــــــــــــرب من ضــــــــــــــروب الصــــــــــــــفـات فعـدَل النحو�ون عن تســــــــــــــمیـته نعـتًا ))(ابن  
(( ما �ان على  :النَّســــق لغة هو  :عطف النَّســــق  :الثاني),  ٢/٤٥:  ١٩٩٦الســــراج،

ــ)،  ١٧٥(الخلیل(ش�اء ))في األ  ظاٍم واحٍد عامّ ن ), وورد في لسان  ٥/٨١:  ١٩٨٤هـــ
ق أي   : الحْبل إذا امتد مســـــــــــتو�اً العرب ((والعرُب َتقول لَطوارِ  ُخْذ على هذا النَّســـــــــــَ

 ).١٠/٤٢٤هـ:١٤١٤هـ)، ٧١١على هذا الطَّواِر))(ابن منظور(
أو الفعل على    ,ســمأمَّا في االصــطالح النحوّي فهو (( َحمل االســم على اال

ِط حرٍف بینهما من الحروف الموضـوعة   ,أو الجملة على الجملة ,الفعل �شـرط َتوسـُّ
ــفور (ت  لذلك))( ــط بینه  ١/٢٢٩:  ١٩٧٢هــــــــــــــــــ)،  ٦٦٩ابن عصـ ), وهو تا�ع یتوسـ

), وقد ٢/٣٣١و�ین متبوعه أحد حروف العطف(الرضـــــــــي االســـــــــترا�ادي، (د.ت):
ميَّ �النَّســـــق ألنَّ ف�ه عطُف الثاني ع ل وطر�قتهســـــُ (د. محمد ســـــمیر  لى نســـــق األوَّ

ــمّي العطف َیلحظ ال�احث أنَّ ٢٢٤م:  ١٩٨٥اللبدي،    عطف  )؛ و�النَّظر إلى قســــــــــ
ّي �اســــتعمال الحرف الرَّا�ط, فهو ر�ُط  النَّســــق هو الذي یؤدي وظ�فة الســــ�ك النَّصــــِّ
ــائله   ــ�كتفي ال�احث �التعرف على �عض مســــ ــاطة األداة؛ لذا ســــ ل �الثاني بوســــ األوَّ

 الدراسة. لتي تعني المطلب وتنفع ا
فقد اتَّخذ الصــورة األبرز في ر�ط هذا  أّما العطف في ضــوء علم لغة النص 

األولى:   :التســلســل الجملي, و�رتكز العطف النَّصــيُّ على ر�یزتین أســاســیتین؛ هما
أن النَّّص ُ�مثل في أغلب تحدیداته �أنَّه مر�ٌب �ســ�ٌط من جمل تقوم بینها عالقاُت  

؛ واألخرى: �عمــل  )٢٥م:١٩٩٢علي خلیـــل حمـــد،ق(د. إلهـــام أبو غزالـــة و تنـــاســــــــــــــ
ا یؤديَّ إلى تولیــد دالالت    ,لنَّّصِ العطف على جمع هــذه الجمــل في ســــــــــــــطح ا ممــَّ
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 .أخرى تنُتج عن هذا الجمع
ــاحـات   وعرَّفـه ( دي بوجراـند ) ـ�أـنَّه ُ�شــــــــــــــیر إلى العالقـات التي بین المســــــــــــ

طح�َّة للنَّّصِ  ــ ,الســــَّ والصــــور التي تترا�ط   ,ات هذه المســــاح�اء التي في أو بین األشــ
ن أن ُتعدَّ ذات نظاٍم ســـــــطح ــَ ــا�ه؛ وُ�عد العطف �أنواع الرَّ�ط المختلفة ُ�حســـــ ّي متشـــــ

 ,فهو عالقة اتســاع من جهة تكو�نه عالقاٍت نصــ�َّة جدیدة ,عالقة اتســاع واقتصــاد 
ن عالقة اتســـــــاع غیرها  ط الجملة ��ذلك ترت�  ,إذ یرت�ط العنصـــــــر اللغويُّ �غیره ف�كوِّ

ــافتكوِّ  ــاد   ,عن عالقة اتســـ ــتراك   ؛و�ذلك ُ�عُد عالقة اقتصـــ إذ إنَّ بنیته تتكون من اشـــ
ــا�قــه في الحكم ف�عوض حرف العطف عن تكرار الحكم   التر�یــب الثــاني مع ســـــــــــــ

 ).١٨٤م: ٢٠٠٤الُمسند للعنصر اللغوي(د. عمر أبو خرمة, 
ل و  و�تجاوز    ؛�رت�ط �هوهو مشـــــــار�ة بین عنصـــــــر�ن �حیل الثاني على األوَّ

إذ �كسب �ه النَّصُّ  ؛�ه النَّصُّ   ليَّ إلى مستوى جمالّي یتكثفف المظهر الشكالعط
ة تلتقي بهــا مكونــات النَّّصِ وتعود إلى مر�ز النَّّصِ  ة دالل�ــَّ ا ینتج عنــه    ,حر��ــَّ ممــَّ

تناغم هذه المكونات وترا�طها على الرَّغم من ت�اعدها(د. محمد عبد ال�اســــط عید،  
ة    )؛ فحروف العطف١٩٧م:  ٢٠٠٩ ه قـــد تكون هـــذ   ,مختلفـــةذات عالقـــاٍت دالل�ـــَّ

ــ�حي إبراه�م الفقي،  ــمن�َّة(د. صــ ــر�حة أو ضــ ), ووظ�فة  ٦١م:  ٢٠٠٠العالقات صــ
هـذه الحروف داخـل النَّّصِ هي تكو�ن جمـل مر�ـ�ة من جمـل �ســــــــــــــ�طـة(ـفان داـ�ك, 

ة التر�یب�ـَّة والدالل�ـَّ  فالمـبدأ الذي �حُكُم العطَف هو تـناظُر الوظائفِ   ؛)٨٣م:  ٢٠٠٠
), وهي وســـــــــــــیلة لتفســـــــــــــیر ��ف توجد ٢٦٣م:٢٠٠٦خطابي,  د والتداول�َّة(د. محم

(د. صــــــــــــ�حي إبراه�م الفقي،  )؛  ١١٠م:  ٢٠٠٠العالقة الدالل�َّة في ســــــــــــطح النَّّصِ
 :وتنكِشُف وظ�فة العطف في س�ك النُّصوص عن طر�ق

 .�ثرة ورود العطف في النَّّصِ   -۱
 .ّصِ ذي �جل�ه العطف للنَّ األثر الداللّي ال  -۲

خط�ة �حســــــــــب الجدول وجاء توظ�ف العطف �الحروف في ســــــــــ�ك نص ال
 اآلتي:
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مرات ورود  حرف العطف ت 
 الحرف 

 232 الواو 1
 37 الفاء 2
 5 ُثمَّ  3
 4 حّتى  4
 3 أو 5
 3 أم 6

ومن النظر في الجـدول تتبین أن حرف (الواو) أكثر حروف العطف ورودًا 
ــاء),و(ُثمَّ)  منو   الخط�ـــة،في   ــده (الفـ حروف ), ولم ترد  ، و(حّتى)، و(أو), و(أم�عـ

 (ال, لكن, إمَّا, بل)عاطفة في الخط�ة.
ولل�ــاحــث أن �ختــار أكثر حروف العطف ورودًا في الخط�ــة؛ وهمــا (الواو، 
والفـاء)؛ ألن ال�حـث موضــــــــــــــع إ�جـاز؛ فمن فقرات الخط�ـة التي ورد فیهـا العطف 

ــالم ْكُر على  ما أْنَعَم، َوَلُه الاْلَحْمُد ّ�ِ َعلى : (�الواو قولها علیها الســـــــــ ــُّ ما أْلَهَم، شـــــــــ
داها، َوَتماِم ِمَنٍن أْوالها؛ َجمَّ   ُبوغ آالٍء أســْ م، ِمْن ُعُموِم ِنَعٍم اْبَتَدأها، وســُ َوالّثناُء ِ�ما َقدَّ

دهــا؛ َوَتفــاَوَت َعِن اإلدراك أى َعِن الَجزاِء أمــَ َدُدهــا؛ َونــَ ــاِء عــَ ُدهــا،    َعِن اإلْحصـــــــــــــ أبــَ
َتْدَعى ا ْكَر ِ�إْفضــــــاِلها، وَ َواســــــْ َتْحمَ لشــــــُّ َد إلَى اْلخالِئِق ِ�إْجزاِلها، وَثّنى ِ�الّندِب إلى اســــــْ

 ).١/٢٥٥أمَثاِلها)، (الطبرسّي:
ل في النص بُ�عــده اللغوّي �جــد أن العطف �ــالواو جــاء للر�ط بین   فــالمتــأمــّ

ُد �ِّ الجمـلة األولى في هـذه الفقرة في قولهـا ( ولهـا علیهـا  ین ق) و�ا أْنَعمَ  َعلى مـاْلَحمـْ
مَوَلُه الالسالم: ( ْكُر على ما أْلَهَم، َوالّثناُء ِ�ما َقدَّ ), ور�طت بین ثالث جمل داخل شُّ

المعطوف  بین  الرَّ�ط  ــة  وظ�فــــ تؤدي  ة  ــَّ لفظ�ــــ ــة  قر�نــــ هي  و(الواو)  النص,  ــة  بن�ــــ
وال دلـیل فیـها   وذهـب ســــــــــــــیبوـ�ه إلى أنَّهـا ـتدلُّ على مطلق الجمع ,والمعطوف علـ�ه

), أّي إنَّها تفتقد للدَّاللة ٤/٢١٦:  ١٩٨٨یبو�ه،  م أحدهما على اآلخر(ســــــــــعلى تقدُّ 
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 ).٥٢م: ١٩٩٩على الزَّمن النَّحوّي(د. مصطفى حمیدة، 
(ت   ,هــــــــــ) إلى أنَّ (الواو) حینما تعطُف جملة على جملة٧٠٢وذهب المالقيُّ

ةیلزم التَّشــــــــــــــرـ�ك في اللفظ وال في المعنى, ولكن ال   أنَّ  لُ�علمَ  ؛في الكالم خـاصــــــــــــــَّ
هــــــــــــــــــــــــــــ)،  ٧٠٢الكالمین فأكثر في زماٍن واحد أو في قصــــــــــــــد واحد(أحمد المالقي(

)؛ في حین یرى (فــان دا�ــك) أنَّ ( الواو) هي الرَّا�ط الوحیــد الــذي ٤١٥م: ١٩٧٥
 ).٩٠م: ٢٠٠٠ ,�ك�جوز أن ُ�عبِّر عن مختلف أنواع الر�ط(فان دا

الثالث  الجمـــــل  إلى  النَّظر  بی  ومن  تمَّ  العطف  أنَّ  ة  ن جم�ظهر  لـــــة خبر�ـــــَّ
�ذلك ُیلحظ   ,(الحمد � على أنعم) وجملة خبرّ�ة أخرى (وله الشــــكر على ما ألهم)

ا تختص �ــه (الواو) عن حروف  ة وهــذا ممــَّ أنــَّه من عطف االســــــــــــــم�ــَّة على الفعل�ــَّ
األخـــرى  ــا  .الـــعـــطـــف  الـــنـــوعـــــ ــذان  ــه  وهـــــ عـــلـــ�ـــــ یـــتـــفـــق  لـــم  ا  ــَّ مـــمـــــ الـــعـــطـــف  مـــن  ن 

بدلیل   ). والظاهر جوازه١٠٣-٤/١٠٢هــــــــــــــــــــ)، (د.ت):  ٧٩٤شــــــي(ت النُّحاة(الزر�
 .وروده في الخط�ة الم�ار�ة من عصر االستشهاد النحويّ 

عملت (الواو) إذًا على ســ�ك النَّّص عن طر�ق ر�ط جمِله �عضــها ب�عضــها  
تها على تسـلسـل القضـا�ا الواردة في اآلخر, وقد أدَّت �ذلك وظ�فة دالل�َّة هي دالال

 وجمله.فقرات النص 
ِإیهًا َبِني َقْیَلَة؛ َأأُْهَظُم ُتراَث َأِبي،  م: (قولها علیها الســـــــــالومن العطف �الفاء  

َمَلُكُم اْلِخْبَرُة؛ َوأْنُتْم   ــْ ْعَوُة، َوَتشــ ُكُم الدَّ ــُ َمٍع َوُمْنَتدًى َوَمْجَمٍع، َتْلِ�ســ ــْ َذُوو  َوَأْنُتْم َ�مْرأًى َوَمســ
ِة وْاَألداِة َواْلقُ  ــِّ الَعدِد َواْلِعدَّ  ،ُتواِف�ُكُم الّدْعَوُة َفال ُتِجیُبونَ الُح َوالُجنَُّة، وَِّة، َوِعْندُ�ُم الســـــــــــ

ْرَخُة َفال  ).١/٢٥٥(الطبرسّي:...، ،(ُتِغیُثونَ  َوَتْأتِ�ُكُم الصَّ
ًا؛ فالمدة فالفاء قد حفظت التَّرتیب الَبّین هنا, وداللة التعقیب واضــــــــــحة تمام

ء البـُدَّ أن  , فتحـدـید دالـلة الفـام اإلجـاـ�ة متوافقـة زمن�ّـاً الزَّمنـ�َّة بین موافـاة اـلدعوة وعـد 
�عود إلى الســــــــــــــ�ــاق الــذي ترد ف�ــه؛ ذلــك أن مجــال النَّظر في الزَّمن النَّحوي هو  
ــان، ــ�اق, وتؤدي القرائن المقام�َّة والمقال�َّة دورها في تحدید هذا الزَّمن(تمام حسـ   السـ

م یتبین لل�احث ما �أت٢٤٢: ٢٠٠٦  :ي).ممَّا تقدَّ
ــه �ثی  -۱ ــا ذهـــب إل�ـ ــاإنَّ مـ ــاة في معـ ــا ورد  ٌر من النُّحـ ــاء ودالالتهـ ني الواو والفـ
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  .متوافقًا مع �عض االستعماالت في الخط�ة لهذین الحرفین
ّي للخط�ة الف�صــــــل في تحدید دالالت حروف العطف؛    -۲ مثَّل الســــــ�اق النصــــــّ

 . م إل�ه؛ لمعرفة داللة حرف العطففالُبدَّ من االحتكا

 خط�ة الفد�ّ�ةالس�ك المعجمّي في ال: نيالم�حث الثا
, �حدث   -هنا  –والس�ك    القسم اآلخر من وسائل الس�ك هو الس�ك المعجميَّ

م الســــــ�ك المعجمّي  ؛ و�قســــــَّ حینما تؤدي المفردات الُمعجم�َّة أثرها في ســــــْ�ِك النَّّصِ
م:  ٢٠٠٧ ,على قســــمین هما: التكرار، والمصــــاح�ات المعجمّ�ة(د.عّزة شــــبل محّمد 

١١٠-١٠٩:( 
ْ�ك (Reiteration(  تكرارلا :لاألوّ المطلب   . وهو شــــــكل من أشــــــكال الســــــَّ

،الُمعجمّي یتطلب إعادة عنصــــــر في  م التكرار على: أ النَّّصِ   التام،التكرار  -وُ�قســــــَّ
والمثال   .تكرار �اســـٍم عام -ث  ,تكرار �عنصـــر مطلق-تكرار شـــ�ه مرادف, ت  -ب 

                         :)٢٥-٢٤م:٢٠٠٦ اآلتي یوضح هذه األنواع(د. محمد خطابي,
 الصعود                                     

 التسلق                                       

 سهل للغا�ة.            العمل       شرعت في الصعود إلى القمة    

 الشيء                                    
 هو                                     

( واورزن�اك) أن التَّكرار �قع ضـمن اإلحالة االسـم�َّة؛ إذ �شـیر إلى أنَّ    و�رى 
اإلحالة االســــــم�َّة تشــــــتمل ((على تكر�ر االســــــم المحتمل. و�حدث التكر�ر إّما في 

صـي. صـ�اغة متسـاو�ة في الشـكل أو متنوعة صـرف�ًا في مقابل االسـم المنطلق النَّ 
م ت�عًا لتكر�ر  أ�ضــاً شــكل ســماء المتســاو�ة في الوَنُعدُّ ِمن األ  تلك األســماء التي تقدَّ

�ة إلى المعلومة  ــّ ي إلى الجّدة النَّصـــ ــّ ــتوى النَّصـــ ــمي االنتقاَل من المســـ التعیین االســـ
 ).١٣٧م: ٢٠١٠ ,زتس�سالف واورزن�اك النَّّص�ة))(
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نَّاد أنَّ التكرار هو نوع من أن ة وسّماه بــ(اإلحالة  واع اإلحالة القبل�َّ و�رى د. الزَّ
لِّ جملــة من جمــل رار�ــَّ التك ة) وهي: ((تكرار لفٍظ أو عــدد من األلفــاظ في بــدا�ــة �ــُ

نَّاد,  النَّّصِ قصد التأكید))(  ). ١١٩م:١٩٩٣د.األزهر الزَّ
و�مثل التكرار الوســـــــــیلة األكثر تحق�قًا لفائدة الر�ط؛ إذ إنَّه (( خیر وســـــــــیلة  

 أ االختصـــار))(توخ�ًا لمبد ا �كون ذلك عدل عنه إنَّمو�نَّه حین �  ,ما ســـبقللتذ�یر �
)؛ و�كون القصد األساسي ف�ه التذ�یر والترس�خ  ١/١٩٥م:  ٢٠٠٦د. تمام حّسان,  

ــامع �اإللحاح والتأكید على جانٍب مهم من اللفظ أو المعنى ُد التفاُت الســـ ــَّ   وهو,فُ�شـــ
ة إعالم�ــة تعمــل على إثــارة التوقع لــدى امع للموقف   بهــذا ذو وظ�فــة تــداول�ــَّ الســـــــــــــــّ

نفســـــــــــــي إلعادة اللفظ, وهو ث�ات    هناك تأثیر)؛ و ١٢م:  ٢٠١٠یلود نزار,  الجدید(م
ممَّا یؤدي إلى جعل نقطة االتصـــــال أكثر وضـــــوحًا    ,العناصـــــر المكررة في الذاكرة

 ).٣٠٤م:٢٠٠٧عند ذلك(رو�رت دي بوجراند، 
ة؛ أي �تمثّـل الســــــــــــــ�ـك المعجمي بتكرار �لمـات �عینهـا في الخط�ـة الم�ـار�ـو 

 ا:التكرار التام؛ منه

 أوًال: لفظ الجاللة(هللا).  
تكرر لفظ الجاللة في خمسـین موضـعًا؛ و�ان حاضـرًا �كثافة واضـحة؛ ألنَُّه  

الزهراء علیها  ُ�مثُل الحكم الذي تحتكم إل�ه الزهراء علیها الســــــالم, وتب�ان مظلومّ�ة  
ــالم واحتكامها إل�ه تعالى جعل الخط�ة مرت�طًة ارت�اط ــدیدًا �ه تعالى, فقد الســـــ ًا شـــــ

لى ف ُد ّ�ِ َعلى مـا أْنَعَم...  قولهـا: (ي أول الخط�ـة؛ وذلـك  ورد في الجملـة األوَّ اْلَحمـْ
ِر�َك َلهُ  ــَ َهُد أْن ال إلَه إّال هللا َوحَدُه ال شــ ــْ ختمت  و )؛ ١/٢٥٥الطبرســــي(د.ت): )(وأشــ

ُدوَنُكُموهــا  خطبتهــا بلفظ الجاللــة في الفقرة األخیرة في قولهــا علیهــا الســــــــــــــالم: ( فــَ
، �اِقَ�َة اْلعاِر؛  ُبوها َدِبَرَة الّظْهِر،َفاْحَتقِ  ِب   َنِقَ�َة اْلُخفِّ وَمًة ِ�َغضـــــــــَ َوشـــــــــناِر   هللاِ َمْوســـــــــُ

طَِّلُع َعَلى اْألَْفِئَدِة (*) ِإنََّها َعَلْیِهْم  اْلُموَقَدُة (*) الَِّتي تَ  �َِّ ْاَألَبِد؛ َمْوُصوَمًة بـــــــــ ((َناُر 
َدٌة))[ا ) وقد �عود ســـــــــــبب هذا التكرار إلى ما َتْفَعُلونَ  هللاِ ] َفِ�َعْیِن  ٨-٦لهمزة:ُمْؤصـــــــــــَ

ــخ   ــالم؛ لذا احتاج للتكرار حتى ترســـــــــ ــالي للزهراء علیها الســـــــــ تأكید االمتداد الرســـــــــ
ــالم�ة في ذ  ــطلحات والتعال�م اإلســـــــ ــلمین, فالتكرار یز�د المفاه�م والمصـــــــ هن المســـــــ

ر تمییزًا من غیره, فاألشخاص  �ثیرًا �صیرون    الذین �قع علیهم النَّظر  الشيء المكرَّ
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ــو  مع  حًا في اإلدراك, و�ذ أكثَر وضـــــــــ ــَّ لك األقوال أو األحكام التي تتكرر على الســـــــــ
وتكون أكثر ورودًا على اللسـان؛ لذا �ان التكرار واإللحاح ف�ه هو الر�ن األسـاسـي  

م:  ١٩٨٦لـذي تقوم عل�ـه عمل�ـات الـدعـا�ـة واإلعالم(د.عز الـدین علي الســــــــــــــیـد،  ا
١٣٦.( 

ــْ�ِك    ع من التكرار وظ�فةوقد أدى هذا النَّو  دالل�َّة فضـــــــًال عن وظ�فته في ســـــ
ــة النَّّصِ إلى آخره  ,النَّّصِ  ــدا�ـ ــداده من بـ ــإنَّ امتـ ــٌد لمعنى اإللوه�ـــة    ,فـ هو تجســــــــــــــیـ

ــ�طرة هللا تعالى على �ُ  ــالم والقیومّ�ة وســـ ــيٍء وهذا ما �انت الزهراء علیها الســـ لِّ شـــ
ــاله إلى المتلّقی فإنَّ (( من   ,یته في عقول النَّاسن وتذ�یرهم �ه تعالى، تثبتر�د إ�صــ

 ,أصـول الكالم تجدد المعنى بتجدد اللفظ أو ُقْل التقّدم في المعنى �التقّدم في اللفظ
ــب ـله ى ذـلك اللفظ لفظـًا آخر ـفإذا زدت إل  ,ـفإذا تحقق لفظ مـا تمَّ ـ�ه معنى مـناســــــــــــ

   ).٢/٧٥٣م: ٢٠٠١, د. محمد الشاوش زدت إلى المعنى معنى جدیدًا ))(
أّم أبیهـا علیهـا الســــــــــــــالم �ـإیراد لفظ الجاللـة (هللا) بـل زادت علـ�ه  كتِف  ولم ت

ســـــــ�حانه    -تكرار ما یدلُّ على الذات اإلله�ة من صـــــــفات أو أســـــــماء حســـــــنى � 
َفإّن هللا  موضعین في الخط�ة؛ �ما في قولها علیها السالم: (فكّررتها في   -وتعالى

بـل هي    ,فـآلهتهم لم تكن قـادرة  ؛ة جـدیـدةوفي هـذا ب�ـان لمعـاني إله�ـ),  َلَغِنيٌّ َحِمیـدٌ 
عاجزة عن تدبیر أمرها فضــًال عن تدبیر أمور الناس؛    ,غیر حك�مة  ,قاصــرة  ,فقیرة

ســــــــــــــهم في الرَّ�ط بین المحتوى  فهــذه الشــــــــــــــ�كــة من الكلمــات المتكررة في النَّّصِ ت
ــ�ة األ ــًا في التأكید على القضـــ ــهم أ�ضـــ ــ�َّة في النَّّصِ القضـــــوي للجمل, وتســـ ــاســـ  ؛ســـ

رار ال �كون تأكیدًا إال إذا توفر أصـل التو�ید وهو جعل الشـيء ثابتًا في ذهن  لتكفا
 ).٢/٧٥٧م: ٢٠٠١المخاطب(د. محمد الشاوش, 

 ثان�ًا: اإلخالص.
ر�ع مواضـــــــــع؛ وهي في قولها علیها الســـــــــالم: تكررت �لمة اإلخالص في أ

َهُد أْن ال إلَه إّال هللا َوحَدهُ ( ِر�َك َلُه َ�لَمةً  وأشــْ وُفهُتْم  ... َتْأو�َلها اْإلخالَص َجَعَل   ال شــَ
 ...لإلخالص والصـــــــــــ�ام تثبیتًا   فِي َنَفِر ِمَن البِ�ض الِخماِص... اإلخالصِ ِ�َكلَمِة  

رك   ؛  ) ٢٥٨- ١/٢٥٥)( الطبرســـــــــــي(د.ت):  �و�ّ�ةله �الر   إخالصـــــــــــاً وحّرم هللا الشـــــــــــّ
ــان  فاإلخالص في الصـــ�ام عمل جوانحي وجوارحي؛ إذ  قد �مكن أن �صـــلي اإلنسـ
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ــد الر�اء، وال �م ــقة  قصــ ــانًا، و�تحمل المشــ ــوم و�طوي نهاره جائعًا عطشــ كن أن �صــ
لســبب اإلمســاك واالمتناع عما �شــتهي �قصــد الر�اء، فالصــوم من أظهر الع�ادات 

ــ:  ١٤١٤ الكر�م(السـید محمد �اظم القزو�ني،  الخالصـة لوجه هللا وممَّا   ؛)٣٠٦هـــــــــــــ
 ا �أتي: تقدم یتبین لل�احث م

ســـــــ�ك لما یؤد�ه من ر�ط أجزاء النص عن  یلة من وســـــــائل الُ�عد التكرار وســـــــ -۱
ــاء  طر�ق امتــداد �عض الكلمــات �معنــاهــا ولفظهــا أو بلفظهــا فقط في فضـــــــــــــ

 .النَّّصِ 
ــي للخط�ة, فقد وظَِّف   -۲ ــاســ ــوع األســ أدى التكرار �أنواعه �افة إلى وحدة الموضــ

ــال ــ�خ مظلومّ�ة الزهراء علیها الســـــــــــ دادها  م, ولب�ان أحقّیتها وامتالتكرار لترســـــــــــ
ــبيّ  ــالي قبل النســـــ ــّلى هللا عل�ه وآله  الرســـــ  إلى خیر خلق هللا النبّي محّمد (صـــــ

  .وسّلم)

 Collocation: المصاح�ات المعجمّ�ة المطلب الثاني
ة التي  هنــاك عالقــة بین أّي زوج أو مجموعــة أزواج من المفردات المعجم�ــَّ

أن تســـهم في ســـ�ك  األزواج من الكلمات �مكن  تتحد �طر�قة ما ف�ما بینها، ف�عض 
ـ�الفعـل أو ـ�القوة الرتـ�اطهـا في الحكم الخـاص  طر�ق توارد هـذه األزواج  النّصِ عن

م:  ٢٠٠٧صـــــــــاح�ات على(د.عّزة شـــــــــبل محّمد، بهذه العالقة أو تلك, وتنقســـــــــم الم
١١٠-١٠٩:( 

ــماه د. محمد خطابي بــــــــــــــــــ( التالزم الذ�ري)( .۱ ــوع معین: وسـ  د. االرت�اط �موضـ
ه بین العناصــــــر المعجم�َّة  و�تمُّ الرَّ�ط بوســــــاطت  ),٢٥م:  ٢٠٠٦حمد خطابي,  م

 لظهورها في س�اقات متشابهة مثل: مار�س, التغیر االجتماعي.
ــاد: تترا�ط الك .٢ ــكال التقابل  التضـ ــها اآلخر عن طر�ق أشـ ــها مع �عضـ لمات �عضـ

تعارضات: �أنواعها المختلفة مثل المكمالت: (ولد ـ بنت), (�قف ـ �جلس)؛ والم
 .ات: (�أمر ـ �ط�ع)(یبرد ـ �سخن ), والمقلو�( �حب ـ �كره), 

 .غطاء الصندوق) –(صندوق  :عالقة الجزء �الكل: مثل .٣
 .أنف) –(فم  :عالقة الجزء �الجزء: مثل .٤
منضـدة) فهما �لمتان تشـتمل علیهما �لمة   –(كرسـي  :االشـتمال المشـترك: مثل .٥
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 .أثاث 
لخ) مجموعة  ن،...إل: (السبت، األحد، االثنیاالنتماء إلى مجموعة منتظمة: مث .٦

 أ�ام األسبوع.
االنتمـاء إلى مجموعـة غیر منتظمـة: مـثل: (أحمر، أزرق، أخضــــــــــــــر... الخ )  .٧

 مجموعة األلوان.
وقد صــّرح ( فیرث ) �أنَّ المعنى ال ینكشــف إال عن طر�ق تســییق العنصــر  

اســــتعمالها في   اللغوي, أي: وضــــعه في ســــ�اقات مختلفة, فمعنى الكلمة عنده هو:
),  ٦٩ -٦٨م:  ١٩٩٨ختـار عمر،  (أحمـد مالطر�قـة التي ُتســــــــــــــتعمـل بهـااللغـة, أو  

ــّد تداخالً  ذلك أنَّ ألفاظ اللغة   ؛وأوثَق اتصـــــاالً  ,فعالقات النَّّصِ الداخل�َّة تتداخل أشـــ
مَّ �عضـــــــها إلى �عض   ,(( لم توضـــــــع لُتعرف معانیها في أنفســـــــها, ولكن ألن ُ�ضـــــــَ

)؛ من هنا اشــــتق  ٥٣٩م:١٩٩٢،انيّ جرجائٌد ))(عبد القاهر الف�عرف ف�ما بینهما فو 
ــاح�ة المعجم�َّة �أنَّها: (( الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ال ــّیون تعر�فهم للمصــ نصــ

ــبها أو یتالءم معها من الكلمات األخرى في  ــ�اٍق لغوي ما مع ما یناســ  :مثل ,ما ســ
م وقد قسّـ   ؛)٢٨٩  م:٢٠١٠نید, عثمان أبو ز  واللیل مع الظلمة ))( ,ال�قرة مع اللبن

ــاحد. ت ان عالقات المصـــــ ــّ ــان،  ّمام حســـــ �ات المعجم�َّة على النحو اآلتي(تمام حســـــ
٢٥٠-١/٢٤٩: ٢٠٠٠:( 

 .عالقة التالزم: وهو أن �كون لفظٌ  مالزم للفظ -۱
  .عالقة التوارد: وهو مناس�ة لفظٌ  للفٍظ آخر؛ إذ ال �متنع أن �صاح�ه -۲
والیین في ًا متمع لفظ آخر, وال یردان معـــعالقـــة التنـــافي: وهو تنـــافر لفظ   -۳

 .تر�یب واحد 
اْلُمْمَتنُع َعِن  عالـقة التالزم الواردة في الخطـ�ة قولهـا علیهـا الســــــــــــــالم: (فمن 

َفُتُه، َوِمَن األْوهاِم َ�ْ�ِفیَُّتُه،... ِن صـــــــــِ ). (الطبرســـــــــي األْ�صـــــــــاِر ُرؤَ�ُتُه، َوِمَن اْأللســـــــــُ
واإل�صــــــار)،   -اللغوّ�ة بین: (الرؤ�ة فالتالزم في المصــــــاح�ات    ؛)١/٢٥٦(د.ت):
ــفة ــان)، (ا  -(الصـــ ــاح�ات اللغوّ�ة   -لك�فّ�ةواللســـ والوهم)؛ فعالقة التالزم بین المصـــ

َوَهداُهْم إلى الّدیِن اْلَقوِ�ِم،  أســــــهمت في ســــــ�ك النص؛ ومثله قولها علیها الســــــالم: (
َتق�م ــْ راِط اْلُمســــ ــّ زمت لفظة  د الفق  ؛)١/٢٥٨(الطبرســــــي (د.ت): (َوَدعاُهْم إلَى الصــــ
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لصـــراط) في عموم االســـتعمال اللغوّي م) لفظة (اظة (الدین)، و(المســـتق�(القو�م) لف
ــبیل المثال والمائدة   ,٥١, وآل عمران١٤٢, ال�قرة٦الفاتحة :والقرآنّي(ینظر على ســـــــ

ــراط٢٥, و�ونس١٦ ــبیل أو الطر�ق(ابن منظور،    :...), فالمعنى اللغوي للصــــــ الســــــ
على طر�ق    –الزم  دون ت –فقد تدلُّ اللفظة  )؛ وعلى هذا ٧/٣٨٤هـــــــــــــــــــــــــــ:  ١٤١٤
الضــــــــــــــالل, وعلى طر�ق المؤمنین طر�ق الهـداـ�ة؛ ـلذا لزم مجيء   وطر�ق الكـافر�ن

(مســـــــــــتق�م) لتحدید الدَّاللة بنوع واحد من الســـــــــــبل وهو ســـــــــــبیل الهدا�ة. إنَّ تحدید  
ــ�خ ُمحمَّد الطاهر ب  ,الدَّاللة ــالم أو القرآن(الشـــــــ ــراط یدلُّ على اإلســـــــ ن  وجعل الصـــــــ

اللفظة �مدلولها   ر�ق ر�طدى إلى ســ�ك النَّّصِ عن ط), أ٨/٦٢م:  ١٩٨٤عاشــور،  
السـ�اقي, فهذا الصـراط واحٌد (( ال اختالف ف�ه أصـًال فال �ختلف �حسـب األحوال, 

وال   ,وال �حســب األزمان, وال �حســب األجزاء, وال �حســب األشــخاص الســائر�ن ف�ه
 ).٧/٢٤٧م): ١٩٨٣ائي(ت السید محمد حسین الط�اط� �حسب المقصد ))(

 :�أتيتقّدم یتبین لل�احث ما ا ممَّ 
�ختلف الســــ�ُك �المصــــاح�ات المعجم�َّة عن الســــ�ك �اإلحالة أو التكرار؛ ذلك   -۱

في  ,أنَّ الســــــْ�ك �المصــــــاح�ات �كون حینما تكون األلفاظ قر��ة عن �عضــــــها
أو التكرار �طول المســــــــــــافة بین العنصــــــــــــر�ن   ,حین یتكّون الســــــــــــ�ك �اإلحالة

 .حالي واإلشاري اإل
إســــــهامًا فاعًال �ســــــ�ك النص في �عده ات اللغوّ�ة أســــــهم المصــــــاح�  أن تالزم -۲

ة عنــــد المتلقین   الــــذهني للمتلّقي، والخبرة اللغو�ــــّ المعجمّي؛ ذلــــك أن المعجم 
(المســــــــــــــلمین) تجعــل منشــــــــــــــئ النص (الزهراء علیهــا الســــــــــــــالم) �ختــار من 

 �میثاق المسلمین). المصاح�ات ما یتالءم والغرض من الخط�ة (التذ�یر

 مةالخات
المفیدة مع ســــــیدة نســــــاء العالمین �حثًا عن معاییر الســــــ�ك �عد هذه الجولة 

 النّصّي في خطبتها الغّراء الم�ار�ة؛ نستخلص اآلتي:
أثبت ال�حث نصــــــــــّ�ة الخط�ة واتســــــــــاقها؛ ذلك أن معاییر نظرّ�ة النص جاءت . ١

ــ�ك النح ــمائر  متطا�قة مع ما ورد من توظ�ف ألدوات الســـــ وّي؛ �اإلحالة �الضـــــ
طف النســـــــق؛ أو بتوظ�ف معاییر الســـــــ�ك المعجمي لشـــــــخصـــــــّ�ة، والســـــــ�ك �عا
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ــ�ك   ــاهمة فاعلة �ســ ــهم مســ ــاح�ات اللغوّي؛ �ّل ذلك أســ �التكرار التام، أم �المصــ
   النص وتأثیره في المتلّقین.

�ثرة االســــــــــتعمال للضــــــــــمیر المتصــــــــــل تؤ�د ما ذهب إل�ه النحاة من أن أكثر  . ٢
 لضمیر المتصل. استعماًال في اللغة هو ا الضمائر

،توزعت اإلحاالت حســـــــب �ثرة ورودها . ٣   ,فكانت اإلحالة المقال�َّة القبل�َّة   �النَّّصِ
  .ثم اإلحالة المقال�َّة ال�عد�َّة ,ثم اإلحالة المقام�َّة

المتصــلة  مثَّلت الجملة األولى نواة اإلحالة المقال�َّة القبل�َّة إذ إنَّ أكثر الضــمائر  . ٤
ــر وا لت على لفظ الجاللة ( هللا ) الذي حد هي تلك التي أحیتحیل على عنصـــــ

إذ  ؛وهذه ظاهرة �ارزة في اإلحالة النصـــــــــــ�َّة ,جاء في الجملة األولى من النَّّصِ 
ــر اإلحال�َّة  ــاري في النص یرت�ط �ه أكبر عدد من العناصــ ــر إشــ   ,إنَّ أهم عنصــ

نَّاد بـ( الُسلَّم�َّ   ة اإلحال�َّة ).وقد سماها د. الزَّ
ا ذهـب إلـ�ه �ثیٌر من النُّحـاة في معـاني الواو والفـاء ودالالتهـا ورد متوافقـًا  مـإنَّ .  ٥

  .مع �عض االستعماالت في الخط�ة لهذین الحرفین
ــ�ك لما یؤد�ه من ر�ط أجزاء النص عن  . ٦ ــائل الســــــ ــیلة من وســــــ ُ�عد التكرار وســــــ

 .ّصِ بلفظها فقط في فضاء النَّ امتداد �عض الكلمات �معناها ولفظها أو  طر�ق
أدى التكرار �أنواعه �افة إلى وحدة الموضــــــوع األســــــاســــــي للخط�ة, فقد وظَِّف . ٧

التكرار لترســــــــــــــ�خ مظلوم�ّـة الزهراء علیهـا الســــــــــــــالم, ولب�ـان أحقّیتهـا وامتـدادهـا 
حّمد (صــــــــــّلى هللا عل�ه وآله الرســــــــــالي قبل النســــــــــبّي إلى خیر خلق هللا النبّي م

  .وسّلم)
حالة أو التكرار؛ ذلك أنَّ  المعجم�َّة عن السـ�ك �اإل�ختلف السـ�ُك �المصـاح�ات  . ٨

ــها ــاح�ات �كون حینما تكون األلفاظ قر��ة عن �عضــــ ــْ�ك �المصــــ في حین    ,الســــ
أو التكرار �طول المســـــــــافة بین العنصـــــــــر�ن اإلحالي    ,یتكّون الســـــــــ�ك �اإلحالة

 .  واإلشاري 

 :موارد ال�حث
مكت�ــة زهراء الشــــــــــــــرق القــاهرة   ,لــدرس النحوي اه جــدیــد في انحو النص اتجــأحمــد عف�في:   ●

 م.٢٠٠١
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محمد عبد الكر�م النمري، دار الكتب  :شـــرح نهج البالغة؛ تحقیقابن أبي الحدید المعتزلي:  ●
 م.١٩٩٨، ١بیروت، ط –العلم�ة 

أحمد عبد الستار الجواري وعبد    :تحقیق ,المقرِّبهـــــ):  ٦٦٩ابن عصفور علي بن مؤمن(ت   ●
 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢ ,١ط ,وري هللا الجب

 –لسان العرب؛ دار صادر    هــــــــ):٧١١ابن منظور األنصاري الرو�فعى اإلفر�قى (المتوفى:   ●
 .١٤١٤ - ،٣بیروت، ط

ــ):  ٧٦١ابن هشام األنصاري (ت ● مازن الم�ارك   :تحقیق ,مغني اللبیب عن �تب األعار�بهـــ
هـ  ١٤٢٦ ,١ط ,یروت لبناندار الفكر ب ,مراجعة د. ســــــعید األفغاني  ,حمد هللاو محمد علي  

 .م٢٠٠٥ -
تحقیق محمد علي النجار، دار   ،الخصـــــــائصهـــــــــــــــــــــ):  ٣٩٢(ت ،أبو الفتح عثمان ابن جني ●

  .م١٩٩٠ ،٤ط  ،�غداد ،الشؤون الثقاف�ة العام
عبد السالم محمد :تحقیقالكتاب،   هــــــــ):١٨٠أبو �شر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبو�ه (ت ●

 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨القاهرة، ,٣هارون،مكت�ة الخانجي، ط
قرأه وعلَّق عل�ه أبو  ,دالئل اإلعجازهـــــــ ): ٤٧٤أو  ٤٧١القاهر الجرجاني ( تر عبد  أبو �ك ●

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ,٣ط  ,مط�عة المدني  ,فهر محمود محمد شاكر
راج (ت ● ــَّ ــهل بن الســ ــول في النحوهـــــــــــــــــــ):  ٣١٦أبو �كر محمَّد بن ســ تحقیق: د. عبد    ،األصــ

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧, ٣ط  ،بیروت ،سالةمؤسسة الر  ،الحسین الفتلي
رصف الم�اني في شرح حروف المعاني، تحقیق هــ):  ٧٠٢أحمد بن عبد النور المالقــي (ت  ●

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ ،مطبوعات مجمع اللغة العر��ة دمشق ،أحمد محمد الخراط
معجم مقای�س اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار    هــــــــــ):٣٩٥(تأحمد بن فارس  ●

 م، (د.ط).١٩٧٩كر،الف
ین ح�أحمد حُ  ● ورة األنعاِم، رسـالة   ال:سـَ ْ�ُك النَّصـّي في الُقرآِن الكر�م دراسـٌة تطب�ق�ٌة فْي سـُ السـَّ

 م.٢٠١١تشر�ن الثاني  ٢٩ماجستیر، �ل�ة اآلداب في الجامعة المستنصر�ة، 
 .م١٩٩٨ ,٥ط  ,عالم الكتب القاهرة ,علم الداللة ار عمر:أحمد مخت ●
ــ�ج النص �حث في م  اد:األزهر الزَّنَّ  ● ــاً ا �كون �ه الملفوظ نســــــــ المر�ز الثقافي العر�ي,  ,نصــــــــ

 م.١٩٩٣, ١ط
مـدخـل إلى علم لغـة النص تطب�قـات لنظر�ـة رو�رت دي   إلهـام أبو غزالـة وعلي خلیـل حمـد: ●

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣, ١ط ,بوجراند و ولفجانج درسلر
 تّمام حّسان:  ●

  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ ،٢ط  ،الب�ان في روائع القرآن، عالم الكتب -
 م. ٢٠٠٦ -هـ٥٬١٤٢٧ط  ,��ة معناها ومبناها د. عالم الكتب، القاهرةالعر  اللغة -
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٬١٤٢٧ط ,القاهرة ,ب, عالم الكتبمقاالت في اللغة واألد -
مكت�ـة اآلداب   ,نظر�ـة علم النص رؤ�ـة منهج�ـة في بنـاء النَّّصِ النثري حســـــــــــــــام أحمـد فرج:   ●
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 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ,١ط ,القاهرة
ود. إبراه�م  ،د. مهدي المخزومي  :تحقیق ،العین  ):هـــــــــــــ١٧٠لفراهیدي (تالخلیل بن أحمد ا ●

 .م١٩٨٤ ،العراق ،دار الرشید للنشر ،السامرائي
ان ,النص والخطاب واإلجراء  رو�رت دي بوجراند: ●  ,عالم الكتب القاهرة,ترجمة د. تّمام حســــــــــّ

 .م٢٠٠٧، ٢ط
ــ):  ١٢٠٥الز�یدي (ت ● ساتذة، جموعة من األس، بتحقیق مجواهر القامو  تاج العروس منهـــــــــــ

 .م٢٠٠١ – ١٩٦٨، ٢المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكو�ت، ط 
د. سـعید حسـن   :ترجمة  ,مدخل إلى علم النص مشـكالت بناء النصزتسـ�سـالف واورزن�اك:  ●

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ,٢ط  ,القاهرة -مؤسسة المختار   ,�حیري 
لداللة, مكت�ة اآلداب لعالقة بین البنّ�ة والغو�َّة تطب�ق�ة في ا ســـــاتدراســـــعید حســـــن �حیري:   ●

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ,١ط ,القاهرة
المیزان في تفســیر القرآن, منشــورات المدرســین    م):١٩٨٣ســید محمد حســین الط�اط�ائي(تال ●

 (د.ت). ,في الحوزة العلم�َّة في قم المقدسة
ــید محمد �اظم القزو�ني: ● ــالم)منفاطمة الزهراء ( الســــــ المط�عة ى اللحد،  المهد إل  علیها الســــــ

 هـ.١٤١٤العلمّ�ة، قم، 
ــر�ف الرضــــي(ت ● ــالم،    نهج البالغة،هـــــــــــــــــــ):  ٤٠٦الشــ مجموعة خطب لإلمام علي عل�ه الســ

 م.٢٠١٢، ١جمعها شرح الش�خ محمد عبده، المكت�ة العصر�ة، بیروت، ط
ــة نظر�ـة مع ترجمـة الفصــــــــــــــلین األول والثـاشــــــــــــــر�فـة بلحوت:   ● ني من �تـاب  اإلحـالـة دراســــــــــــ

)COHEION IN ENGLISHل�ة  ,رسالة ماجستیر  ,أ. ك هالیداي ورق�ة حسن)  .) لــ( م�
 .م ٢٠٠٦ -٢٠٠٥العام الدراسي  ,اآلداب واللغات جامعة الجزائر

ور   ،علم اللغة النَّصــي بین النظر�َّة والتطبیقصــ�حي إبراه�م الفقي:   ● دراســة تطب�ق�ة على الســَّ
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ،١ط ،ةالقاهر  ،والنشر والتوز�ع دار ق�اء للط�اعة ,المك�َّة

ــ ـ ١٤١٣صـــــفر  ،الكو�ت  ،عالم المعرفة  ،النصبالغة الخطاب وعلم  صـــــالح فضـــــل:   ● هـــــــــــــــــ
 .م١٩٩٢أغسطس ـ آب 

االحتجاج، تح: الشــ�خ إبراه�م البهادري، دار   الطبرســي(من علماء القرن الســادس الهجرّي): ●
 األسوة، إیران. 

  ,عـالم الكـتب الجـدـید األردن   ,ـ�ةري ودراســــــــــــــات تطب�قإطـار نظ نحو النصعثمـان أبو زنـید:   ●
 .م٢٠١٠ ,١ط
 م.١٩٨٦-هـ ٢٬١٤٠٧ط ,التكر�ر بین المثیر والتأثیر, عالم الكتبلي سل�م: عز الدین ع ●
ــ  ١٤٢٨ ,١ط ,مكت�ة اآلداب القاهرة ,علم لغة النص النظر�َّة والتطبیق عّزة شبل محّمد: ●   -هــ

 .م٢٠٠٧
ــرقاوي:   ● ــلو��ةلقرآن الكر�م دراعطف في ابالغة العفت الشـــــ ــة أســـــ ــة العر��ة ,ســـــ  ,دار النهضـــــ

 .م١٩٨١ ,بیروت لبنان
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192 
 

,  ١د. عالم الكتب الحدیث, األردن, ط  ,نحو النص نقد النظر�ة و�ناء أخرى  عمر أبو خرمة: ●
 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

  فان دا�ك: ●
دار القاهرة   ,د. ســـعید حســـن �حیري  :ترجمة ,علم النص مدخل متداخل االختصـــاصـــات .۱

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ,١ط ,لكتابل
ــاء ال�حث   .۲ ــتقصـــــ ــ�اق اســـــ عبد القادر    :في الخطاب الدَّاللي والتداولي, ترجمةالنص والســـــ

 .م٢٠٠٠ ,بیروت لبنان ,قنیني, أفر�ق�ا الشرق 
,    محمد الشـــــــاوش: ● أصـــــــول تحلیل الخطاب في النظر�َّة النَّحو�َّة العر��َّة تأســـــــ�س نحو النَّّصِ

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢١, ١ط  ,تونس  ,جامعة منو�ة
ــور، (تالطاهر بُمحمَّد  ● ــرهــــــــــــــــــــــ):  ١٢٨٤ن عاشـــــ ــ�ة للنشـــــ  ،التحر�ر والتنو�ر، الدار التونســـــ

 .م١٩٨٤
ــ):  ٦٨٨محمد بن الحســـن الرضـــّي اإلســـترا�ادي (ت ● تحقیق   ,شـــرح الرَّضـــي على الكاف�ةهـــــــــــــــ

 .( د.ت) ،٢ط ،طهران ،یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق للط�اعة والنشر
تحقیق محمد أبو  ،لقرآني علوم البرهان فاهـــــــــــــــــــــــ):  ٧٩٤(ت  ،�شـــــــــيمحمد بن عبد هللا الزر  ●

 .(د. ت) ,مكت�ة دار التراث القاهرة ،الفضل إبراه�م
المر�ز الثقافي العر�ي المغرب,   ,لسان�ات النَّّصِ مدخل إلى انسجام الخطابمحمد خطابي:   ●

 م.٢٠٠٦, ٢ط 
  ,١ط  ,تبیرو   ,سـة الرسـالةمعجم المصـطلحات النحو�َّة والصـرف�َّة, مؤسـ  محمد سـمیر اللبدي: ●

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
، ١ط ,مكت�ة اآلداب القاهرة ,النَّص والخطاب قراءة في علوم القرآنمحمد عبد ال�اسـط عید:   ●

 .م٢٠٠٩
ــالیب العطف في القرآن الكر�ممصــــــطفى حمیدة:  ● ــر،   ،أســــ ــر�ة العالم�ة للنشــــ ــر�ة المصــــ الشــــ

 م.١٩٩٩, ١لونجمان ط 
  میلود نزار: ●

مجلـة علوم    ,القـدامى والمحـدثین   بیننَّصــــــــــــــيّ أثرهـا في التمـاســـــــــــــــك الاإلحـالـة التكرار�ـة و  .۱
  .م٢٠١٠, شتاء ٤٤إنسان�َّة, السنة السا�عة, ع 

السـنة   ,مجلة علوم إنسـان�َّة  ,نحو نظر�ة عر��ة لإلحالة الضـمیر�ة دراسـة تأصـیل�ة تداول�ة .۲
 م.٢٠٠٩, ص�ف ٤٢السا�عة, ع 
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ة 
ّ
ة يف مشاهد قرآني

ّ
 مظاهر أسلوبي

 ذج خمتارة يف منادراسة 

 
 د أسعد مر رعم.م ع

 المدیریة العامة لتربیة دیالى  

 قدمة:م
الم على ســـــــید األنب�اء والمرســـــــلین   العالمین،الحمد � رب  والصـــــــالة والســـــــّ

 آله وأصحا�ه أجمعین, أّما �عد... سیدنا محمد وعلى
إّن دراســـــــــــة الّنص القرآني تســـــــــــتند إلى الوقوف عند أســـــــــــلو�ه الب�اني الذي  

ف تنوّ   ته ســـ�اقاته الّتر�یب�ة؛اقتضـــ ل علیها  عًا في األســـالیب التي تشـــتمإذا أّنها توظِّ
وتعد المشـاهد القرآن�ة    ,�ات الّتكامل الّداللي والتشـكیل األسـلو�يأنظمة اللغة �مسـتو 

ور في ســ�اق لغوي ینطوي على   نصــوصــًا تصــو�رّ�ة بنمط توالي اللقاط وتتا�ع الصــّ
ــكل �أ�عاد   ــلو�ّ�ة تتشــــ ــانّ�ةمظاهر أســــ ینها  متنّوعة توافقت ف�ما ب  جمالّ�ة وأنظمة لســــ

ى االســــــــــــــتـدعـاء والّتجـاور  لتقـد�م دالالت مقصــــــــــــــودة وأخرى ُتظهرهـا من خالل بن
ــا�ا الّتخییل الّذهني   ــّي وقضـــــــ ــاح�ة والتولید من خالل توظ�ف ال�عد الحســـــــ والمصـــــــ

 ومجاالت االنفعال الّنفسي.
�اق ال  ظاهر  قرآني للّتناول أهم المتنطلق الّدراسـة من حضـور یّتجه نحو السـّ

ــلو�ّ�ة التي   ــاهِ األســـــ ــلو�ا ب�ان�ا  تطغى على لغة مشـــــ ــكل أســـــ ــتدع ده والتي تشـــــ ي  �ســـــ
ه اإلجرائي في   ,في نظمــه البنــائي  الجمــال  مكــامن حضــــــــــــــور من هنــا فــإّن التوجــّ

الدراســــة تســــتعین بوســــائل القراءة الحدیثة التي تضــــفي على النصــــوص ثراّء �مّس  
وســائل  هي من جانب آخر تّتصــل بالّتواصــل والّتخاطب, ف قضــا�ا أألدبّ�ة في أ�عاد 

نازع بین القد�م والحدیث وأ�عاد التّ ة وقضـــــــــا�ا  اإلجراء الّنقدي في مفاه�م األســـــــــلو��ّ 
ؤى والّنظر إلى حدود المصـطلحات التي تسـهم في تشـكیل الّنص وتبرز معان�ه   الرُّ

ــّ�اقي؛  ــتدعي طب�عة المنهج في طرائق الّتناول السـ ــة تكتف والتي تسـ ي  لذا فإّن الّدراسـ
ة تتمظهر  بنمــاذج مختــارة تطرح ع ًة لثالثــة أنمــاط أســــــــــــــلو��ــّ في لیهــا رؤ�ــًة إجرائ�ــّ

ســــــــ�اقات المشــــــــاهد القرآنّ�ة ت�عًا ِلما تقتضــــــــ�ه مناســــــــ�ة الكتا�ة, فتوّقفت عند ثالثة  
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م�ـاحـث لمظـاهر (الحر�ـة, والّتكث�ف, والّتوازي) بوصــــــــــــــفهـا أنمـاطـًا أســــــــــــــلو��ّـة في 
ــ�اقاتها ثمَّ  د تنظیرًا    مدخل تنطلق منه رؤ�ةســـــــ ــّ لإلجراء الّتحلیلي في ال�حث ف�جســـــــ

ــهد القرآني ومرتكزات ــة على مقّدمة أ�عاد المشــــ ــتملت الّدراســــ ــلو�ّ�ة, �ذلك اشــــ ه األســــ
ــادر والمراجع  وخاتمة تقترح النّ  ــارة إلى المصـــــــــــ تائج التي خلصـــــــــــــت إلیها, ثم إشـــــــــــ

 المعتمدة.
 :ةهد قرآن�اظواهر أسلو��ة في مش

 ذج مختارةفي نمادراسة 
 مدخل:
صــال الخطابي، وقد هائال في م�احث االتّ   رس اللســاني تحصــیالً شــهد الدّ   

ــكّ قاد  ــهدي إلى فتح آفاق جدیدة االهتمام بتشـ ــتعمالها المشـ الت اللغة في طرائق اسـ
اللــة إلى ص هو المنتج للــدّ النّ   حــادي الجهــة وأنّ هــا فعــل أُ ظر للغــة �ــأنّ تجــاوزت النّ 

,  ) ١(ي ومفهوم خطابيس �عد حســــــــّ في تأســــــــ�  فاعالً  شــــــــر�كاً   المتلقي الذي أصــــــــ�ح
ــعى إلى ر�ط ــكّ  ف�ســ ــ�اقات تشــ ــهد �ســ ــتعمال اللغة للوقوف داللة المشــ له وطرائق اســ

ة وحمولتهـا  صــــــــــــــل ـ�المواضــــــــــــــعـات اللغو�ّـ على مـا �كتنف دالالـته من أ�عـاد ومـا یتّ 
مشــهد الت الل الجانب األســلو�ي في تشــكّ ة ذلك التشــّكل, و�مثّ المرت�طة �خصــوصــ�ّ 

صـي التي  ولید النّ ل بتضـافر أنسـاق التّ ها تتشـكّ إذ أنّ   ؛حلیل اللغوي تّ هم في الل�عد األا
ــتند إلى ة بوظائف المخاط�ة واالتّ ي إلى انبثاق مظاهر لغو�ّ دّ تؤ  ــال, فاللغة تســـــ صـــــ

ة بوصـفها مسـتكمالت األداء صـل بوسـائل ب�ان�ّ ة تتّ مرتكزات تر�یب�ة وأنسـاق أسـلو��ّ 
ــاللة, ولمّ دّ اللغوي فتبرز ق�م ال ترت�ط �مظاهر  ختزن دالالت هد تعبیر �ا �ان المشــــــــ

  اً لســــــان�ّ   صــــــي �شــــــكل منظوراً بناءه النّ   فإنّ  ومرهونات التصــــــو�ر,  يتشــــــكیل األدبال
ة  مظهر وـفاعل�ّـ ذـلك التّ  أ�عـاد تزود المتلقي ـ�  أســــــــــــــلو��ـّا ووظـائف�ـّاتتمظهر ه�مـنات  �م

صــــــــــي  ل النّ رة التشــــــــــكّ دراســــــــــة المظهر اللغوي تعبیر عن إدراك بؤ إّن  فحضــــــــــوره,  
  بتأثیره,اللة ل الدّ �قتضـي تشـكّ   ة تسـتند إلى أسـلوب خاّص ته �أسـس بنیو�ّ وعیّ وموضـ

  نّ أ ظام اللغوي, �معنى  ن في النّ و�ذا �ان األســــــــــلوب نظامًا, (( فإّنه نظام متضــــــــــمّ 
اته  حضــــــور آل�ّ  أنّ , و )٢(نتاج أشــــــكاله غیر المتناه�ة))إقواعده المتناه�ة قادرة على  

اللة, ل الدّ واصل اللغوي و�ستند إلى معاییر تشكُّ ة التّ في عمل�ّ   �صبُّ ي  سقنّ   حضورٌ 
  اتصــــــــــالق  , فتحقِّ )٣())  لفاظ الموضــــــــــوعة للمعاني( ع�ارة عن األما دامت اللغة (
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ما تالحظه األســــلو��ة یتجلى في فالتحلیل األســــلو�ي ((    �إجراءالتشــــكیل اللســــاني 
  , وعن مكانها ضـــــــــــمن النســـــــــــقال�حث عن معنى الع�ارة وعن ســـــــــــماتها الوجدان�ة

هو    اإلجراء األسلو�يو ,  )٤())تي تعطي لهذه الع�ارة صورتهاالتعبیري وفي الطرق ال
ــان�ات))  عمل�ة ــتقاة من اللســ ــب طرائق مســ ــف للنص األدبي حســ فتبرز    ,)٥((( وصــ

  تكامًال في عملّ�ة الّتواصل اللغوي والخطاب الّنصي في المشهد.
عبیر,  ات التّ ال�ّ جم  ظهرم�ة البنى التي تُ نادیالمشـــــــــهدّ�ة    ةاألســـــــــلو��ّ  توظف 

مایز في وجوه التّ   وتكشـــــــــف عند المقاصـــــــــ  ب�ان  العناصـــــــــر المســـــــــؤولة عن  برزفت
ــ�ّ  ــوصـ ــكیلة  خصـ ــلو�ياأل  التشـ ــس �حتكم إلیها المعنى النّ  فهي  ،سـ اتج  ت�حث في أسـ

ة اخت�ار  د في عمل�ّ المشـــــــاهِ تقتضـــــــ�ه  ًا للمعنى الذي  قة وضـــــــع األلفاظ توخ�ّ عن دّ 
  لشـكّ في التّ   عاً تنوّ ق فتحقّ �اق�ة  في ضـوء البن�ة السّـ اللة سـتدعیها سـلطة الدّ مظاهر ت

سـق اللغوي ومسـتو�ات اله�منة  , فالرؤ�ا التي �سـند إلیها ال�حث �امنة في النّ اللغوي 
فسـح للمتلقي زاو�ة اسـتكشـاف  داللي �  اّتسـاعة التي تجعل المشـهد �حیل إلى صـ�ّ النّ 
ن ق�م المســــــتوى  ة تضــــــمّ ر واألســــــلو��فاللغة تعبّ   حلیل,ة تســــــتدعي التّ �عاد صــــــور�ّ أ

خاللها بناء    �مكن منإلى ظواهر میتا لســــــان�ة    اللي �معاییر تســــــتند الوصــــــفي والدّ 
ــلو�ي �عالقات تحدِ  ــلو��ّ اللة, ولمّ ر�یب والدّ في التّ   ث تأثیراً نموذج أســــ ة  ا �انت األســــ

فهي , )٦(سة اللغةدرا ة فيبوظ�فة �عتمد على القواعد البنیو�ّ   مصحو�اً   اً لسان�ّ   منهجاً 
ــها)) الظواهر في ی�حث  اللغة لعلملم خاّص مواٍز  ( ع( ضــــــــــــمن �ینونة   )٧(نفســــــــــ

ــي فیتّ الخطاب النّ  ــتدعي تحلیالً حد اللفظ والمعنى في نظمه, وهذا النّ صـــــــــــ   ظم �ســـــــــــ
ص ال �مكن تذوق النّ ؛ إذ اللية �ال�عد الدّ ســـــــــان�ّ لال  ة, ترت�ط ف�ه الظاهر اً موضـــــــــوع�ّ 

ــلو�ي وتحلیل  قوف على  دون الو   اً وفن�ّ   اً ال�ّ اللغوي أو إدراكه جم ــكله األسـ مظاهر تشـ
ة الـكامـنة ة والـعاطف�ّـ الل�ّـ حـنة اـلدّ ة داخـله, فـهذه المظـاهر تبرز الشــــــــــــــّ العالـقات اللغو�ّـ 

معرفة تســـــهم في ة  فمظاهر البنى األســـــلو��ّ   ,)٨(في المشـــــهد والتي تؤثر في المتلقي
 داخـل  راءهـاتســــــــــــــتتر و   ة التيمـال�ّـ الجة و ومعرفـة الق�م الفن�ّـ   الوظـائف المنـاطـة بهـا,

ــّ  ــة  �اق، وهكذا فإنَّ الســـ ــلو��ّ مظاهر   دراســـ زة وطرائق  المتمیّ   بنىال  ة �شـــــف عناألســـ
المتشـّكل �فاعلّ�ة    سـمات الجمال واألبداع األدبي  و��انة �اق�ّ السّـ   هاتشـكیل خصـائصـ

ات �اقالســــّ  فيل والبروز شــــكّ التّ   �أّنهالمظهر األســــلو�ي  ومن هنا ُ�عّرف ,  حضــــورها
 فكُّ ي و صــــــــبناء النّ ال تشــــــــو�ه داّلة االســــــــتغناء عنه دون   �مكن ة �شــــــــكل الر�یب�ّ التّ 
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قتضـــــاء  �ا لفظي وســـــ�اقي شـــــكل �ســـــتند إلى اخت�ار مداره اشـــــتمالشـــــفرته, وهذا التّ 
 .صياالستدعاء النّ و اللي لقصد الدّ ا

 مظهر الحر�ة في المشهد القرآني: الم�حث األول
ــاهد القر  ف الحر�ةتوظَّ   ــفها    آن�ةفي المشــــــــ   اهر الح�اةمظهر من مظبوصــــــــ

للكشف عن معاني متنّوعة, وأّن حضورها  اللغوي   الّتشكلوالكون وسمة من سمات  
تنتقل إلى تصــــــــــــو�ر االنفعاالت  ف  الّتعبیري  ها وســــــــــــیلة إلدراك الجمالنّ أیتجلَّى في 

 ،)٨(يد لها المشهة تشكّ یر�ط أثرها �فن�ّ  �عداً   تكسب ل  الّنفس�َّة وتجسید المعاني الغائ�ة
ورة  ، وقد تمّیزت الصـّ ري معاً صـَ وتي والجمال ال�َ ى الجمال الصـّ تجلّ ففي الحر�ة (( ی

ة إلى فســــــــــــــ�ّـ د واالنفـعاالت النّ ة والمشــــــــــــــاهِـ هن�ّـ ة بذلك، فهي تحـیل المـعاني الذّ القرآن�ّـ 
  مون، ول�ســت صــوراً كون و�تكلّ دة، و�أّنها أشــخاص یتحرّ كة متجدّ مشــاهد حّ�ة متحرّ 

ــا�ّـــ فن ــألفـ  في  األســــــــــــــمى  الجمـــال  ر أّن ((, وقـــد ُذكِ )٩(ظ و�لمـــات))ة مرســــــــــــــومـــة �ـ
�ة د مع المشـــــــاهِ  الوجدانيل  اعنفعن اال  وهي من هنا تعبیرٌ   ,)١٠(الحر�ات))   الحســـــــّ

ــّ  ــّورة، فتعدُّ (( من مقّومات الصــــ ــماتها، وهي ملحوظة في المصــــ ــمة من ســــ ورة وســــ
ألمثال  صــــــو�ر القصــــــصــــــي واالتّ فســــــ�ة وفي ة والحاالت النّ هن�ّ تصــــــو�ر المعاني الذّ 

�ما أّن حضـــورها المشـــهدي هو تشـــكیل جمالي �حقق اتســـاعًا في   ,)١١(ث))والحواد 
جمال�َّة صـــــــــــــورّ�ة تظهر في عرض المعاني المجرَّدة  ((األداء الوصـــــــــــــفي, فتبرز 

والحـقائق اـلدین�ـَّة في تر�یـ�ة لغو�ـّة ـقائمـة على توظ�ف طـاـقَّات اّللغـة و�مكـاـناتهـا في 
ة لتكشــــف عن  اصــــَّ قة خار منظر خ�الي �طر�دٍي حســــّي، أو اســــتحضــــتقد�ٍم مشــــه

امع في الُّلغة  ــَّ ــا ال ُ�حسُّ �ه الســـــــــ إ�حائّ�ة جدیدة في التَّعبیر، وتحدث تأثیرا خاصـــــــــ
؛ ألّن المشـــــــاهد تثیر اإلحســـــــاس الجمالي في المتلقي �لما ترا�طت  )١٢(التجر�دّ�ة))

الحر�ـــة ي أّن العالقـــة بین  , مـــا �عنداللتهـــا الحر��ـــة �حر��ـــة االن�عـــاث النفســــــــــــــي
 ّ�ة.كاملقة توالمشهد عال

تســــتدعي المشــــاِهد القرآن�ة الحر�ة في ســــ�اق التمثیل بوصــــفه أســــلو��ة فن�ًَّة  
أدائ�ًَّة لإلشــارة إلى معنى مقصــود �قصــدّ�ة توظ�ف خصــوصــّ�ة األلفاظ الّدالة, �ما 

  ِ�َشْيءٍ   َلُهمْ   َ�ْسَتِجیُبونَ   ال  ُدوِنهِ   ِمنْ   َیْدُعونَ   َوالَِّذینَ   اْلَحقِّ  َدْعَوةُ   في قوله تعالى: (( َلهُ 
طِ   ِإالَّ  هِ   َ��ـاســــــــــــــِ �ـْ هِ  ُهوَ   َومـا  فـاهُ   ِلَیْبُلغَ   اْلمـاءِ   ِإَلى  َ�فَّ  ِفي  ِإالَّ   اْلكـاِفِر�نَ   ُدعـاءُ   َومـا ِب�ـاِلغـِ
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الٍل)) [الرعد:  م الصـــــورة الحر��ة في المشـــــهد األحوال النفســـــّ�ة  ١٤ضـــــَ ], إذ تجســـــّ
لتعبیر  هن و�نقـل داللـة اقرِّب المعنى إلى الـذِّ اإلفـادة من فـاعل�ـّة ال�عـد الّتمثیلي، ف��ـ

ا ب�ـان حق�قـة الع�ـادة, فـالـدَّعوة هي (( طلـب اإلق�ـال, والمراد �ـه الع�ـادة   متضــــــــــــــمنـً
، �ما یوِجب إجا�ة الّدعاء وما �كون �ه ســـــــــبیل الحق, فالّتشـــــــــب�ه  )١٣(لالشـــــــــتمال))

مٌح إشـــــــــــاري داٌل وّجه إل�ه, و�ذ�ر أّن حر�ة �ســـــــــــط الید ملیرّغب في دعوة هللا والتَّ 
�شـعر ب�سـط �فِّ الظمآن ف�جی�ه، فدّل �أّن الذي یدعو من  لب، والماء ال  على الطَّ 

د هذا المعنى صــورة الّظمآن ی�ســط �ّف�ه إلى الماء  ،دون هللا ال ُ�ســَمع دعاَءه فجســِّ
ّبهوا في قلة  یبتغي وصـول الماء إل�ه جدوى دعائهم آللهتهم �من أراد فیرتوي, (( شـُ

ــه فللماء ل�شر�ه، فی�سطها نأن �غرف ا ــم یبلغ  اشًرا أصا�عـــــ م تلَق �فاُه منه شیًئا ولـــــ
ال في نفس  )١٤(طلبته من شـــــــــــــر�ه)) ، فالحر�ة لب�ان حق�قة الوهم واالعتقاد الضـــــــــــــّ

اعي تهّكمًا؛ ألّن دعوة ما ال �عقل فإّنه لم یدُع أصــــــــًال, فالّتعبیر القرآن ي �ســــــــلك الدَّ
ورة في النَّفس  تعالى فتثبت الصــــــــُّ  لیل على وحدان�َّة هللامنهجًا اســــــــتداللّ�ًا إلقامة الدَّ 

امع لطرفي التَّشــــــــــــــب�ـــه بتـــأثیر الحر�ـــة القـــائمـــة على   مثیرًة فیهـــا داللـــة التَّعبیر الجـــَّ
 مقصدّ�ة تمثیلها، فتضفي على الس�اق طا�ع الجمال الحر�ي. 

ــ (َ�اِسٌط) عن (َیْ�ُسط)،و�الحظ أّن المشهد التمثیلي ا  ت�عًا   قتضى عدوًال بـــــــــــ
�اق الّتوظ�ف في داللة بنى األلفاظ، �ما   المشـــهدي وخصـــوصـــ�ة لخصـــوصـــ�ة الســـّ

ْطتَ   َلِئنْ   (جاء في قوله تعالى: ( ــَ طٍ   َأَنا ما  ِلَتْقُتَلِني َیَدكَ  ِإَليَّ   َ�ســــــــــ ــِ  ِإَلْ�كَ  َیِديَ   ِب�اســــــــــ
أتي مـناســـــــــــــــ�ًا  ]، ـفالّتصــــــــــــــو�ر ـ�٢٨[المـاـئدة: اْلعـاَلِمیَن))  َربَّ   �ََّ   َأخـافُ   ِإنِّي ِألَْقُتلَـكَ 

ْطتَ فاقتضــــى الفعل ( خاص،لمدلوله ال ) لداللة التجّدد واالســــتمرار في الحر�ة، َ�ســــَ
ط أو ی�سـط)   ط) فهو دالٌّ على الفعل الذي انتهى إلى ث�ات, فلو قال: (َ�سـَ أّما (َ�اسـِ

(( ألّن الفعل �قتضـــي مزاولًة وتحدر لم تؤِد المقصـــد الداللي، فعدل �اســـم الفاعل؛  
فة وحصـــــولها من غیر  قت، و�قتضـــــي االســـــم ثبوت  الصـــــفة في الو  �كون    أنالصـــــّ

، وهذا �عني أّن الّداللة الحر��ة )١٥(هناك مزاولًة وتزج�ة فعل، ومعنى شـیًئا فشـیئا))
فة من حیث التجّدد  ــّ ــائص �ل من الفعل والصـــ ــم الفاعل تّحّرٌك �كتســـــب خصـــ الســـ

والمالزمــة في صــــــــــــــفــة  ، فــُأجري بــداللــة الّثبوت  )١٦(في األزمنــة الثالثــةواالنقطــاع  
 مطلقًا، متضّمنا حر�ة مستمّرة لوصف االعتقاد الضال. ط)(ال�س

  ؛برزها االسـتعارة في الّتصـو�ر ة بنى الحر�ة التي تُ المشـاهد القرآن�ّ   تسـتقطب  
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ــ�اق واحد،  �فكرتین   لر�ط ــتعارةســــــــ إل�حاءات  وظائف جمالّ�ة (( تز�د على ا  فلالســــــــ
ــلها و�ّال �  ,انالتي تبرزها إ�حاءات الحق�قة بز�ادة ب�   ان التعبیر �الحق�قةوهذا فضــــــ

تسـهم في تطو�ر األداء المشـهدي �اسـتحداث دالالت ال    , وهي من هنا)١٧(أجدى))
ــع اللغوي  ــل الوضـ ــوٍر  فتنتقل (( ,تدرك في أصـ امع إلى آفاٍق جدیدٍة وصـ ــّ بذهن السـ

((     لى:, ففي قوله تعا)١٨(متناسقٍة ال تّتأتى �االستعمال الحق�قي))رائعٍة ومشاهد 
ُهْم َیْومَ َوَتَرْكنا �َ  ــَ نا  ْعضـ ــْ وِر َفَجَمْعناُهْم َجْمعًا َوَعَرضـ ِئٍذ َ�ُموُج ِفي َ�ْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصـــُّ

ــًا )) [الكهف: ٍذ ِلْلكـاِفِر�َن َعْرضــــــــــــ ة المشــــــــــــــهـد طب�عـة الحر�ـ برز] ی١٠٠َجَهنََّم َیْوَمـئِ
  متلقيم لجعل الفعهتدابهیئة  اس �الصـــورة المحســـة  النّ  أحوالة فتكشـــف عن  الجمع�ّ 
أصل الموج حر�ة الماء، فاستعمل في و ((   س المعنى �أكمل إحساس وأوفاه،یتحسّ 

  ، والجامع ســــــــرعة االضــــــــطراب وتتا�عه في الكثرةةحر�تهم على ســــــــبیل االســــــــتعار 
ــم فاالضــــــــــــطراب و  القلقمعاني  تعبر عن  , �ما أّن الحر�ة )١٩()) دافع هیئة تترســــــــــ

ــثم تخ�ف،  ممشـــــــهد �وني  في   الناس یوم ال�عث  م هذا االضـــــ ــّ طراب النفســـــــي  جســـــ
تجعل المشـهد ف  وتداخل الماء مع �عضـه  المّد والجزر إ�حاء  �حسـ�ةحر�ة األمواج �

عنى االضـــــــطراب  جرد مال تقف عند حد اســـــــتعارتها لم  )َ�ُموجُ ( �لمةو ماثل للعین، 
  هتمّوجـ  متالطم في  ��حرحتى  حتشـــــــــــــــاد ال�شــــــــــــــري  الابـل إنهـا تصــــــــــــــور للخ�ـال  

ألن أصـــــــــــــــل   ((  ؛)٢٠(عنى ودالـة عل�ـهإال موح�ـة بهـذا الم يأتال تـف،  هواضــــــــــــــطرا�ـ
ــفات الماء الكثیر، و�نّ  ــدّ الموجان من صـــــ ــ�حانه بذلك عن شـــــ   ة اختالفهمما عّبر ســـــ

ــهم ف ــبیهاً  يودخول �عضـ ــدادهم، تشـ �موج ال�حر المتالطم والتفاف    �عض لكثرة أضـ
وأرض وزمان  مشهد یرسم حر�ة الجموع ال�شر�ة من �ل لون وجنس  , فال)٢١())�االدُ 

انت�اه، تتدافع جموعهم  و غیر نظام    على�ختلطون و�ضـــــطر�ون    ,ر�نم�عوثین منشـــــ
ي,  الحر�ـة على طر�قـة التنـاســــــــــــــق الفنّ   طب�عـة  فيقـابـل والتعبیر �,  الموج�ـوتختلط  

 .)٢٢(خر�ة المر�رةهكم الالذع والسّ قابل �التّ التّ  ب على هذاو�عقّ 
 ,مشـهد �ص لب�ان المعاني في ال�سـتند التصـو�ر الحر�ي إلى فاعلّ�ة الّتشـخ  

ورة للمعنى في الذهن فتعید تشـكیل المدر�ات وتبني منها    ((  فالتشـخ�ص �مّثل الصـّ
خلع الح�اة على  (( شــــــــــــخ�ص یتمثَّل في , فالتّ )٢٣(عاَلًما متمیًِّزا في جّدته وتر�ی�ه))

ترتقي  هــذه الح�ــاة قــد  , فة واالنفعــاالت الوجــدان�ــةواهر الطب�ع�ّــ المواد الجــامــدة والظّ 
ها واهر واالنفعاالت, وتهب هذه األشــ�اء �لّ ل المواد والظّ ن�ًة تشــماًة إنســافتصــ�ح ح�
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ّوال في , ف�حدث تح)٢٤(ة تشــــــــــــارك بها اآلدمیین))ة وخلجاٍت إنســــــــــــان�ّ عواطف آدم�ّ 
ــّورة �الحر�ة المتجّددة, فتتدعى األ الوعي والحّس  ــاهد مصـ لتصـــو�ر  حداث  عبر مشـ

ــ�ّ الموجودات بتنوّ  ض والج�ال في قوله ألر د ا�ما في مشــــاهِ  ,علةفاة  عات تشــــخ�صــ
انـَِت اْلِج�ـَاُل َ�ِثی�ـًا َمِهیًال تعـالى: ((    ],١٤[المزمـل:  ))َیْوَم َتْرُجُف اْألَْرُض َواْلِج�ـَاُل َو�ـَ

دات  جو المشــــهد یرســــم حر�ة االرض والج�ال في هول یتجاوز اإلنســــان إلى مو  إنّ 
هي مرجوفــة ة یوم الق�ــامــة، فذات�ّــ   فــاألرض ترجف �حر�ــة تلقــائ�ــة  هــا،ب�عــة �لّ الطّ 

 ســمة والّرجفة ((، وال مّدة زمنه جفالرّ   علم مكانال �ُ   وحر�تها م�اغتة �حیث   راجفة
  ول�ســت   یرى  ما هول  من الخوف �ه  و�ســتبدّ  الهلع  �صــی�ه  حین اآلدمي ســمات   من
ــفات   من  في الروح  ونفخ  الجماد  في  الح�اة �عث   القرآني  الّتعبیر ولكنّ , الجماد  صــــــــ
ومن آثـار هـذه   )٢٥(األح�ـاء))  على  �جري   مـا  عل�ـه  �جري   أدم�ّـاً   فـاســــــــــــــتحـال  ن الكو 

ل األرض متفّتتــة وا ) َیْوَم َتْرُجفُ , فقولــه: (هیــلمــل المُ كث�ــان الرّ �لج�ــال  الحر�ــة جعــْ
لزلزلة هو اجف: والرّ ســـــــــــ�اق الســـــــــــورة من الوعید �الكافر�ن, نه  یتضـــــــــــمّ  ما�متعّلق  

ــطراب، والمراد  ــتمرارر كرّ جف المت: الرّ هنا  واالضــــ انفراط    ي �كون �ه، وهو الذ �اســــ
تصــــــــــــــیر حجـارة    :�وة، أيع �ـالرّ والكثیـب: الرمـل المجتمّ ,  أجزاء األرض وانحاللهـا

والعدول �ه   ,، لِإلشــارة إلى تحقیق وقوعه)(َوَ�اَنتِ ــــــــــــــــ وجيء ب,  منثورا  الج�ال ُدقاقاً 
ا�ه �أّنه منثور  وســــّمي �ثی�ًا؛ ألنَّ تر  ،رمالً صــــیرورة الج�ال لأســــلوب (َتْرُجُف)   عن

 . )٢٦(َقد ُأِسیلسائل أو  ), إلرادة �ونهَمِهیًال ى �عص لرخاوته, ووصفه بـ(ل�عضه ع
ومما یالحظ و�ن�غي اإلشـــــــــــارة إل�ه أّن هذه الحر�ة مرت�طة مع ســـــــــــ�اقات    
في  الّداللي  الّتكامل  و��انة  إ�ضـاح الحقائق الدین�ّ تُبّث فاعلّیتها في  أخرى  مشـهدّ�ة 

ة, فرجفــة األالكون  دات حر�ــة هــذه المجو  تِ   ولــه تعــالى: (( إذارض تِرد في ق�ــّ   ُزْلِزلــَ
ــانُ  َوقالَ ) ٢(  َأْثقاَلها اْألَْرُض   َجتِ َوَأْخرَ ) ١( ِزْلزاَلها اْألَْرُض  ْنســـ   َیْوَمِئذٍ ) ٣( َلها ما  اْإلِ
ثُ  دِّ  في  مــا  وتنفض   وتتزلزل  األرض   ترتجف  ], حیــث ٤-١))[الزلزلــة:    َأْخ�ــاَرهــا  ُتحــَ
  األثقال هذه  من  تتخّفف  و�أّنها  وغیرها,  دنعاوم أجساد   من  یثقُلها  ما  وتخرج  جوفها
  المتلّقي إلى  صـوت�ة تنتقل في األرض حر�ة  یوِدع  مشـهد   فهذا  طو�ًال, حملتها  التي

ْنســـانُ   انفعاالت   تصـــو�ر األثر وضـــوحا هذا و�ز�د   القرآنّ�ة,  الع�ارة  ســـماع �مجرد    اْإلِ
ــ�م ــ�ة  حالته  وتجســـــــ ــاه  الخائفة وهو  النفســـــــ على    بت ثا �ل شـــــــــيء  �ًة َتهزد حر �شـــــــ

, )٢٧(موروت  تهتزُّ   تحتهم وهي  من األرض  األرض, فیوحي �صورة تأرجح موجودات 
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ِت): ((  ومعنى   من  خرجـت   أّنهـا  للنـّاس  �خیـّل  حّتى  شـــــــــــــــدیـداً   تحر�كـاً   ُحّركـت   (ُزْلِزلـَ
ــّدة َعَنوا فلمـا الرِّجلین،  َزَلق وهو  الّزـلل من  ـمأخوذٌ   زلزل  فعـل  ألنّ   حّیزهـا؛   ـلل الزّ   شــــــــــــ

 .)٢٨(الفعل)) شّدة على �الّتضع�ف لةللّدال الفعل ضاعفوا
لب�ان حر�ة الج�ال التي تلي حر�ة الّرجف المشــــهدي  ثم �مضــــي التصــــو�ر  

اْلَفراِش اْلَمْبُثوثِ ((       حیـــث قولـــه تعـــالى: اُس �ـــَ ) َوَتُكوُن اْلِج�ـــاُل  ٤(  َیْوَم َ�ُكوُن النـــَّ
ورةترتسـم  ف],  ٥-٤))[القارعة:َكاْلِعْهِن اْلَمْنُفوشِ    �مشـهد هوال المرسـومة ألالب�ان    الصـّ

وف  وهو  �العهن  الج�ال  فتشـــــب�ه،  هاحر�ة نفشـــــو الج�ال   ألوانًا؛ ألن    المصـــــّ�غ  الصـــــّ
: أجزائهــا, والمنفوش  لــداللــة تفّرق   منهــا؛  الج�ــال أشــــــــــــــكــال وألوان, وخص المنفوش

�ه هو  ووجه الّش�ه ف  الحشا�ا،  �ه  لُتحشى  أو لُ�ْغزل  �عض   عن  أجزائه  �عض  المفرق 
, �مـا أّن صــــــــــــــورة  )٢٩(�ثیرة ق أجزاءً الزل فتتفرّ الجـ�ال تـندّك ـ�الزّ   نّ أل ؛تفرق األجزاء

  وصـــــــورةقیلة،  اســـــــ�ة الثّ صـــــــورة الج�ال الرّ ) تْعقد مفارقة دالل�ة في اْلِعْهِن اْلَمْنُفوشِ (
ته فال تجعل لها وزن أمام تلك القدرة ونفاذها في المخلوقات خف� المنتشــر الصــوف
 العظ�مة.
رار  تك  جنسل�س من  أّنه    ي هذا الّنســــــــــق التتا�عيعل أهم ما �مكن ذ�ره فلو 

ــاهد والحر�ات,   ــّمن   ماإنّ المشــــ ــلســــــل یتضــــ دق�قة في   اً فروقهو عرض تكاملي متســــ
  تشــــــــــــّكل فرجفة األرض والج�الالقي,  عتنظام  الحر�ّ�ة بور  صــــــــــــّ الیها المعاني، تؤدّ 

الج�ال  �  ألرض اة رجفة  حاء �قوّ الكثیب المهیل إ�والوصــــــــف �ي،  ثقل والتأنّ �الّ   إ�حاءً 
ــعِ فتُ  ــ�ِ تُ ثم  ف من تماســــكها  ضــ حر�ة ال  هي هذهو زوالها،  ل تمهیدا  كةمتحرّ  رماالً ح  صــ

نة، تت�عها صـــــورة العهن الملوّ ثم  لها وجودا ضـــــع�فا،   أنّ   فتثبت   ,الج�الفي  األولى
 .)٣٠(ال وجود لها تص�ح في النها�ة سرا�اً فتناثرها في الهواء  ةثم صور 

ى الحر�ة في ســــــــــــ�اق  ان المعاني إلالمشــــــــــــهدي في ب�التعبیر    كما �ســــــــــــتند 
ــو� اِ�ُقونَ التصــــــ ــَّ ــاهد الجنة في قوله تعالى: (( َوالســــــ   ر اإلفرادي (الحق�قي) في مشــــــ

اِ�ُقونَ  ُ�ونَ  ُأولِئكَ )  ١٠(الســـــــــــَّ ِلینَ   ِمنَ   ُثلَّةٌ )  ١٢(النَِّع�مِ   ِفي َجنَّاتِ )  ١١(اْلُمَقرَّ )  ١٣(اْألَوَّ
ُررٍ   َعلى  )١٤(�نَ اْآلِخرِ   ِمنَ  َوَقِلیلٌ  وَنةٍ مَ  ســــــــُ )  ١٦( ُمَتقاِبِلینَ   َعَلْیها  ُمتَِّكِئینَ )  ١٥(ْوضــــــــُ

دانٌ   َعَلْیِهمْ   َ�ُطوفُ  ُدونَ   ِولــْ َأْكوابٍ )  ١٧(ُمَخلــَّ ْأسٍ   َوَأ�ــاِر�قَ   �ــِ َمِعیٍن)) [الواقعــة:   ِمنْ   َو�ــَ
  علیهم  الطوف  مشــــــــــــــهـد   في المقر�یناالهتمـام والعنـا�ـة �ـإذ تبرز داللـة    ,]١٨-١٠
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ثم  , احةالرّ الطمأنینة و سـودهم أجواء  ت  متكئین  جلوسـهم  ةابتداًء من هیئ  الّنع�م�ألوان  
، �مـذاقـه  مـا تشــــــــــــــته�ـه األنفس وتلـذ �ة  أكواب الجنّـ �ـعلیهم   الولـدانف  اطو   مشــــــــــــــهـد 

وهو    ،)٣١(ُف: المشــــــُي حوَل الشــــــيِء، ومنه: الطَّاِئُف لمن یدور حول البیوت اوالطَّو 
ــكال��م  ر كلتّ ا  هنا ینطوي على حر�ة تبرز معاني ــ  أشـــ  مالِ ناف متنّوعة  متعّددة وأصـــ

طـاف �ـه من طعــام أو  حصــــــــــــــر, فمــا �ُ   من دون   و معهوداً أ   من قبــلل�س معلومـاً 
الحر�ـــة توحي    هـــذه  طب�عـــةو   ,األجر العظ�میـــل  م وننعّ لب�ـــان مظـــاهر التشــــــــــــــراب  

ت�عًا لخصـوصـّ�ة المعطي سـ�حانه    رعةسّـ ال �اسـتمرار هذا الّتنعم و�حضـاره على وجه
 المكّرر �عّبر عن المشـــي: فكان, فالّطواالزمان والم  في خصـــوصـــ�ة والمعطى له

  دائمین  �عني:  �المخّلدین،  الولدان  ووصـــــــــــف  المالزمة, �ما تقتضـــــــــــ�ه داللة حولهم
  .)٣٢(ینقطعون أبداً  ال ومناولتهم علیهم الّطواف على

ــوٍر   ــّ�ًا في صــ ــّكل وجودًا حســ ــهدي عن نمٍط حر�يٍّ �شــ �كشــــف الّتعبیر المشــ
ــ ــاعًا دالل�ّ ذهنّ�ة تضـ ــد في عل�ه اّتسـ ــان   ًا عبر فعل حر�ة الجسـ �ه اإلنسـ (( الذي یؤدِّ

ة أعضــائه الجســم�ِّة للتعبیر عمَّا بداخله من المشــاعر اإلنســانَ�ة والوجدانات بواســط
، فهذه الحر�ات تضــــــــمر  )٣٣(تي تثیر شــــــــعوره))الّنفســــــــّ�ة تجاه األحداث المت�اینة ال

اصــــــــلي یؤدي جي المعاین فهي مظهر تو دالالت شــــــــعور�ة ز�ادة على �عدها الخار 
ة في تــداعي المعــاني؛ (( إذ أّن لهــا داًال ة توازي الّ وظــائف خطــاب�ّــ  ــان�ــّ لغــة اّللســـــــــــــ

ورة الّتشــكیلّ�ة، التي تتجّلى علیها الحر�ة، ح ر�ة الكّف ومدلوًال، أّما الّدال فهو الصــّ
ورة ا لّذهنّ�ة المعنوّ�ة  أو الید أو العین أو الحاجب أو الوقفة، أّما المدلول فهو الصــــــّ

ــتر فداللتها من الالت ــد لها دور مهم في )٣٤(ّدال الحر�ي))ي ُتســـــ ــارات الجســـــ ، فإشـــــ
ُدوَرُهمْ   َیْثُنونَ   ِإنَُّهمْ   ى: (( أالقوله تعالإنتاج الداللة و�بالغها، ف ــُ َتْخُفوا  صـ ــْ   َأال ِمْنهُ   ِلَ�سـ

ونَ   ما  َ�ْعَلمُ   ِث�اَبُهمْ   َ�ْسَتْغُشونَ   ِحینَ  ُدوِر))    ِبذاتِ   �مٌ َعلِ   ِإنَّهُ   ِلُنونَ عْ �ُ   َوما  ُ�ِسرُّ [هود: الصُّ
در ]، ٥ ــّ ــلوك ثني الصـــــ ــد في ســـــ ــاء الجســـــ ــكل متوال�ة حر�ّ�ة (لقطات) �أعضـــــ �شـــــ

  متعّلقةعالمات    الحر�ات في تشـــــكیلها الّنصـــــيهذه والّتخفي �اســـــتغشـــــاء الّث�اب, و 
ــان ــّ�ة التي تحدُ  في مظهر  يٍّ �ســــلوك إنســ   يء إلى �عضــــهث �ضــــّم �عض الشــــّ الحســ
فتدّل على  رك مجموعة من أعضـــــــــاء الجســـــــــم فیها فتشـــــــــتفســـــــــي  النّ  بتأثیر العامل

ــ  والنئياإلعراض   در عطفــه  صـــــــــــــــّ الوالثني: هو الَطّي، وثنَّي  ,  )٣٥(  تكبراب  جــانــال�
ى الورك مع  أس حتّ نب من أعلى الرّ �الَطّي و�مالة الجَّ   إمالته تشبیهاً  والمراد وطو�ه،  
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د  ،)٣٦(أطأةع�س الوجه، ومعنى ذلك الطّ  �اق �جســــّ ٍة بهیئة حســــّ�ٍة  فســــ�ّ هیئٍة ن فالســــّ
أس من  مرت�ط �العنق والرّ   ((در ثني الصــــــــــّ واالســــــــــتخفاف, ألنَّ   تعّبر عن ال�غض 

�امًال،   اً بدن�ّ  ة أو وضــعاً ما �عِرض هیئة جســد�ّ ذع من جانب آخر، مّ جانب، و�الجّ 
خص الّظاهرة والّدالة عل�ه، ولعّل هذه الهیئة عال ٌة  مٌة مرئ�ّ تختفي ف�ه مالمح الشــــــــــّ

 . )٣٧()) مخف�ةعلى سرائر 
 بنى التكث�ف في المشهد القرآني: الم�حث الثاني

�عَمد المشــهد القرآني إلى توظ�ف بنى الّتكث�ف بوصــفه أســلو��ة تختزن �ّمًا 
تر�یب لفظي موجز, فهو وجه من وجوه االقتصاد في االستعمال اللغوي  داللّ�ًا في

م مظاهره اتّ  ــلو��ة تقدَّ ــمة أسـ ــاهد؛وسـ ــ�اق المشـ ــاعًا في سـ ــ�ح رموزًا مكثفة سـ   (( لُتصـ
ــها عن ــل ظاهرها و�اطنها �عضـ ــافات متعاظمة    و�لماحات موح�ة ینفصـ �عض �مسـ

 مولدات  الســـ�اق الصـــوري  احتواء في  , وهو في المشـــهد تقنّ�ة أســـلو�ّ�ة تتمثل)٣٨())
ــافـ�ة تحـیل إلى الّتر�یز اللغوي والّزحم في المعـاني المتعـ  دالالت  تختزن    , ّددةاضــــــــــــ

 فتوظ�فاته 
  بتراكیب موجزة المتلقي صـوب  موّجهة  دالالت   نقل نمط  ّبر عن��ة تعاألسـلو 

خطوات اســـتدعاء مجاوراتها واســـتن�اط    تســـهم في رســـم أ�عاد المعاني والكشـــف عن
لتولید  اللفظ قلیل  اخت�ار الع�ارات فتســتثمر  عبر دقة  الدالالت  هذه خطاب مقاصــد 

ــد, فتجنح إلى   عنـد حـدود   توق�ف�ـة  فهي ي،من المعـان  تولیـده �مكن  مـا  أكثر القصــــــــــــ
  نقـل  محكم و��جـاز ب�ـاني في الع�ـارة �كتنف نراكمـا من المعـاني ف�قوم على اخت�ـار

و�مكن أن    المناط بها حســـ�ا وذهن�ا ونفســـ�ا,األثر    لتحقیق  تفاصـــیلها �كل األحداث 
ــّ�ة   ــوصــــــــ نقف عند جمال�ات بنى الّتكث�ف في مظاهره المتنوعة في توظ�ف خصــــــــ

) ١(  ُلَمَزةٍ   ُهَمَزةٍ  ِلُكلِّ   : ((َوْ�لٌ لمشــــــــهد �ما في قوله تعالىلفاظ الّدالة في ســــــــ�اق ااأل
َدهُ   مـاالً  َجَمعَ   الـَِّذي دَّ بُ )  ٢(  َوعـَ ــَ ةِ  ِفي َلُیْنبـََذنَّ  َ�الَّ )  ٣(  لـََدهُ َأخْ  مـالـَهُ  َأنَّ  َ�ْحســــــــــــ  اْلُحَطمـَ

ا  َأْدراكَ   َومـا  )٤( ةُ   مـَ َدةِ   َعَلى  ِلعُ َتطَّ   الَِّتي)  ٦(  َدةُ اْلُموقَـ   �َِّ   نـارُ )  ٥(  اْلُحَطمـَ ) ٧(  اْألَْفئـِ
َدٍة  َعَمدٍ  ِفي) ٨( ُمْؤَصَدةٌ  َعَلْیِهمْ  ِإنَّها  .]٩-١) [الُهَمزة: )ُمَمدَّ

ر�ن �األموال على  الت لحال المتكبّ متالزمة وتحوّ   المشــهد صــوراً �عقد هذا إذ  
ار  ة, وصـورة للنّ �ة ونفسـ�ّ ز (( صـورة للعذاب مادّ ر بی, فولمزاً   اخر�ن همزاً اس والسّـ النّ 
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لوُ ة ومعنو�ــــّ حســــــــــــــ�ــــّ  التّ حِ ة, وقــــد  فیهــــا  قــــابــــل بین الجرم وطر�قــــة الجزاء وجو  ظ 
ــّ , فثنائ�ّ )٣٩(العقاب)) ــهد التقب�ح والوعید في نبذهم في ة التكّبر والســـ خر�ة تواجه مشـــ

ب�ان   وصف الّنار بــــ (ُمْؤَصَدٌة)في و مت �بر�ائهم وتعالیهم,  وقد حطَّ   موثوقینجهنم  
تؤصــــــــــــــد  ثم تنـفذ إلى قلو�هم فـتدّك �برـ�ائكم  ف ُتوـقد ـنار , فهي ممتهنین فیهـا ودهمخل
  في جعلهم ـ�البـهائم  االزدراء  مشـــــــــــــــهد منـها, ثم تنتـقل إلى   ن حِكم علیهم فال ینـفذو وتُ 

ــف �اإلألّن    ,اتوثق �عمود �قّید حر�ته  حین ــتمل على أنواع العذاب �الوصـ ــاد �شـ صـ
ــاعر العذاب إلىن�ا �حیث تنفذ مالدّ في   عاليالتّ   أحولن حالة تعكاس  الذي �قرِ   شـــــــــ

ــّ  ــدة عور والتّ القلوب وهو موطن الشـــ ــأ العقائد الفاســـ فكیر �نا�ة عن بلوغ األذى منشـــ
الل وعنه تصـدر األفعال القب�حة,  الذي هو منشـأ الفسـاد والضـّ  المال ومسـالك حبِّ 

ناه�ة  متة بدقّ   علیهموهي مط�قة    ملها �اب محكَ   ةحجرة �بیر   تصـــــــــّور الّنارواللفظة 
نة منهم  صــــرف والمكَ هم موّثقون فیها, داللة على المنع من التّ و   یقلضــــّ في اوغا�ة  

الخروج ـ�اإلیـثاق �عـد   على ـ�أســــــــــــــهم من اً فال �ســــــــــــــتط�عون حیـلة في أمرهـا, ـتأكـید 
كال، فقد رجع آخرها إلى أولها، و�ان لمفصلها  النّ   اإل�صاد، وهذا أعظم الو�ل وأشدّ 

  ها�ة بتناســق دقیق ثم ینقل ر و هد �عرض أجزاءه الصــّ لمشــفا ,)٤٠(التحام �موصــله  أشــدّ 
َدةٌ ( ه �عطي للفظةة العرض, غیر أنّ الى ترا�طات خارج�ة تحقق مقصــــــــد�ّ   )ُمْؤصــــــــَ

  م للمشــــــــــــــهـد تكث�فـاً تقـدِّ فرو�ع واالمتهـان, لتّ افس معـاني  ثبـت في النّ فـاعل�ـة تكث�ف�ّـة ت
ــتدعائّ�ًا  اً دالل�ّ  ــو�ر قّ �ح اســـــــــــ األول: تقب�ح الهبوط   ة من وجهتین ((�ّ ق غا�ات تصـــــــــــ
فوس, والثــاني: المنــافحــة عن  الهــا�طــة من النّ   خالقي وت�شــــــــــــــ�ع هــذه الصــــــــــــــورةاأل

هللا یرى    و�شـعارهم �أنّ ,  إلیها مهانة اإلهانة المؤمنین وحفظ نفوسـهم من أن تتسـرب 
ــتعالئها على   ما �قع لهم و�كرهه، و�عاقب عل�ه وفي هذا �فا�ة لرفع أرواحهم واســـــــــ

 . )٤١(الكید اللئ�م))
  في األلفاظ,وتي  تشـــكالت بنى التكث�ف الصـــّ  ىإلي  المشـــهد �ســـتند العرض  

((   ُ�عنىآني , فـالتعبیر القر همقـاصـــــــــــــــد و�وحي �حـاكي المعنى  �وت  ف�جعـل الصــــــــــــــّ 
�ما في قوله تعالى: (( ُ�لُّ َنْفٍس ذاِئَقُة    ,)٤٢(اخت�ار ألفاظ یوحي صـوتها �معناها))�

ةِ اْلَمْوِت َوِ�نَّـما ُتَوفَّْوَن ُأُجورَ  ْد ـفَفَمْن ُزْحِزَح َعِن ا  ُكْم َیْوَم اْلِقـ�اـمَ َل اْلَجنـََّة َفـقَ اَز لنـَّاِر َوُأْدخـِ
ْن�ــا ِإالَّ َمتــاُع اْلُغُروِر))[ آل عمران:   ا اْلَح�ــاُة الــدُّ ل فــالمشــــــــــــــهــد ومن خال  ,]١٨٥َومــَ

ة الّتكث�ف عبرالفعــل (ُزْحِزَح) یبرز   و�جعلــه    مصــــــــــــــوتــات مقــاطع الحروف  فــاعل�ــّ
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�عد تكث�في �عّرف (( َأنَّ    المقطع (زح)  بتكرارف  ي,المشهد   في الّس�اق  اً ل�ّ دال  تنم�طاً 
ــان حینما �ان في ا ــّدة لد األنســـ ن�ا �أنه �ان في النَّاِر، وما ذلك ِإالَّ لكثرة آفاتها وشـــ

�اق �جمع  دلت �الزحزحة على التنح�ة مرات, فاألصـل (زح) لكن السّـ ف, )٤٣(بلّیتها))
جاة من  النّ فعنهما,   للّداللةلة وسـیبن�ة التضـع�ف   جعل منتین ف�بین وظ�فتین ب�انیّ 

�اق  ةالجنّ  أخرى تدِخل  ثم تمنع دخولهاار تشــتمل على زحزحة  النّ  , ولم �قتضــي الســّ
(( نال     المتزحزحف  ,یال لتحققهاتكرار الّزحزحة لدخول الجّنة فجعل التضــــــع�ف دل

ة وا لزحزحــة عن النــار معلوم مبتغــاه من الخیر, ألّن ترتـّـب الفوز على دخول الجنــّ
رب تعتمد في هذا على القرائن، فقد �كون  ّال لهذا, والعال فائدة في ذ�ر الشــــــــرط إف

(( لفظ ُزْحِزَح  , وقد ذ�ر ســــــــــید قطب أّن )٤٤(الجواب عین الشــــــــــرط لب�ان التحّقق))
ــوّ  ــم هیئته، و�لقي ظله, و�أنّ بذاته �صـــ ــه و�رســـ ــدّ ار جاذب�ّ ما للنّ ر معناه �جرســـ   ة تشـــ

اجــة إلى من یزحزحــه قلیًال الهــا, فهو في حــهــا و�ــدخــل في مجــ�قترب من  إلیهــا من
�ط  ت ر یتكراره  و الحرف  فتوظ�ف نوعّ�ة   ,)٤٥(تها المنهومة))قلیًال ل�خلصــــــه من جاذبیّ 

ــحفس  النّ وتمكینه في الحدث   ةتكث�ف داللب تبرز طب�عة حر�ة   ظالالً   ةلفظل  ف�فســـــــــ
 فتصـــور �طئ الحر�ة  ,اكنســـّ صـــوت (الحاء) الفي طق  ثقل النّ من خالل الّزحزحة 

من داللتها   هاخرجفي المشـــهد �الكلمة توظ�ف ف  ,,األرض �صـــیق  و�أن المتزحزح ل
ما مصـاح�ات الموقف و �جعلنا أمام  داللي  ة لتوحي �كمّ ة وقیودها المعجم�ّ المع�ار�ّ 

ولظاها في  ارحســـــ�س النّ الخوف على مقر�ة من  أصـــــوات الّذعر و �قع في مشـــــهد 
إشـــارات لهذا الّنقاد    ه, وقد ذ�رجّ یؤصـــل لنقد �لمي مو   ال�عد وهذا   ,موقف الحســـاب 

ــد جمـالـ�ات توظ�ف الكلمـات فـقد ذ�روا:  هالتوجّـ  الكلمـة تعـید أداء    أنّ   ((  في رصــــــــــــ
ــّوره من ناحیته  الحر�ة التي هي دافع �ل � ــه، وقد صــــــــــ ائن، بل هي الكائن نفســــــــــ

 .)٤٦(الصوت�ة الفموّ�ة، هي الشيء �عد أن أص�ح نغما))
ي وتوظ�ف أ�عاده  التصــــــــــو�ر المجاز تكث�ف إلى بنى  مظاهر ال  كما تســــــــــتند 

ــاهـد القرآنـ�ة, فهي   ـ�الغـًا یبرز حســــــــــــــ�ـّة  فس ـتأثیرًا  ث في النّ تحـدِ اـلداللـ�ة في المشــــــــــــ
ــو�ر إلى المتلقي  ــفيو�الّتصـــ ــ�اق    ضـــ ــورّ�ة,المعاني    اختزانجمال�ة  على الســـ   التصـــ

�طا�ع   مزجت وقد  ومن صـورة إلى صـورة  حدث  قل من حدث إلىینتهن  ذّ لتجعل ال
ــِركتكث�في   ــتجالء الالمتلقي   �شـــــــ ورســـــــ ــّ عن أ�عادها    الكشـــــــــفو  إ�حائّ�ة هذه الصـــــــ
اللة إ�حاء الصورة �غمر المتلقي �ف�ض من الدّ   نّ أل  ((في إطار المشهد؛   اإلشارّ�ة
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ن توحي �ه في أما �مكن  ووظ�فة, وذلك لِ   ورة بناءً إذا أحســــن المبدع تشــــكیل الصــــّ 
ــ�اقها الخاص وارت�اطها �النّ  ــه, �ما في )٤٧())�كل ّصِ ســــــ َحتَّى ِإذا    د: ((هذا المشــــــ

ْت َوَظنَّ أَْهُلهـا أَ  �َّنـَ َذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفهـا َوازَّ نَُّهْم قـاِدُروَن َعَلْیهـا َأتـاهـا َأْمُرنـا َلْیًال َأْو  َأخـَ
 .]٢٤[یونس: )..).َنهارًا َفَجَعْلناها َحِصیداً 

ألرض و�زهارها وصــورة  �عرض ســ�اق الّتصــو�ر المشــهدي صــورة نضــارة ا  
ــا ــهد د الّزرع و�ر�طها  حصــ ــیر, والمشــ بهیئة اإلق�ال واإلد�ار على متاع الّدن�ا القصــ

�فید من االداء الّتشــــــخ�صــــــي في االســــــتعارة لتحقیق ســــــعة من معاني المكّثفة في 
ــا ــوس والُمشـــ ــو�ري إلى المعنى المحســـ َهد أمام العین وذلك في انتقال المعنى الّتصـــ

ــورًا تمثیلّ�ا منقوًال  زَّ َوا  ُزْخُرَفها ْرُض ْألَ ا قوله: (َأَخَذتِ  ــّجل حضـ ــف �سـ �ََّنْت), وهو وصـ
وصــف  من فعل التجّمل وأخذ الز�نة, وهو فعل مرت�ط �الوعي اإلنســاني, والّزخُرف

 و�طالقــه  وألوان الحلي والّث�ــاب,  �ــالــّذهــب   �ــه  ُیتزّ�ن  مــا  على  ألنواع الز�نــة, و�طلق
 ا �صــــــاح�ه من إعداد مو   التز�ُّن تر�د   حین  روس�المرأة أو الع  تشــــــبیها األرض   على

لذلك ناســــــــب الوصــــــــف لفظ االدغام وجمع الحروف إلى �عضــــــــها    والحلي,  الّث�اب 
�ََّنْت    الّتاء َزا�اً   فقلبت  (َتَزّ�َنْت) للّتز�ن, وأصله أنواع زخرفها  تأخذ  ألّن المرأة   ؛)فـــــــــــــ(ازَّ

اكن للّنطق الوصــــل  بهمزة وجيءف�ه,    وُتدَغم  (( جعلت  زمخشــــري:ل ال, قا)٤٨(�الســــّ
 �ــل  من  الفــاخرة  الث�ــاب   أخــذت   إذا  �ــالعروس،  التمثیــل  على  زخرفهــا  آخــذة  رض األ

, داللة على �مال الُحسـن فیها  )٤٩(الز�نة)) ألوان من  �غیرها وتز�نت   فاكتسـتها لون،
ــتغرق الطالب في طلبها و�بذل �ل جهد في  ــیلها ثم ال ث�ات ف�ه وال أمنف�سـ   تحصـ

 �ما الّر�اض،  وأصــــــــــــاب�غ  األزهار ان�ألو   ز�نتها (( ل�ســــــــــــت     من الفناء, فالمعنى
 أخذت  , فشــــــّخصــــــت األرض في �ونها)٥٠(ل�ســــــته)) إذا  قناعها  المرأة   أخذت :  �قال

ــها طل�ًا للّز�نة, تكث�فّ�ًا لطب�عة  ب�انًا   َأْمُرنا)  ثم �أتي قوله تعالى:(َأتاها  زخرفها بنفســـــــ
ــف�ه معتقدات التّ  ینطوي   مّكن من نفعها, فالمشـــــــــهد هالكها, وف�ه قطع اآلمال وتســـــــ

  ولتنز�ل  االنقضـــاء,  ســـرعة  المعنى المقصـــود في الســـ�اق (( وهو على حق�قة تأكید 
ــامعین ــب  من منزلة  السـ   على  االنك�اب   في حالهم  ألن الدن�ا  الح�اة  بهجة  دوام  �حسـ

  ومفاجئ, ســــــر�ع  انقضــــــاء له  �كون   أن  و�نكر  دوامه ب �حســــــ  من �حال  الدن�ا  نع�م
 فالقصــر الموصــوف, الن�ات   حالة  مشــابهة على  الدن�ا  الح�اة حالة قصــرُ : والمعنى
, )٥١(الحالة)) تلك عكس  �عتقد   من منزلة  المخاطبین  تنز�ل  على  ُبني قلب  قصــــــــــــــر
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ومن هنا ندرك توظ�ف جمالّ�ة االســـــــتعارة في الوصـــــــف التصـــــــو�ري في أّنها بن�ة  
أّنها تقّدم إ�جازًا   :, أي)٥٢())خالصة للمستوى العمیق((تناسب س�اق الّتكث�ف ألّنها  

 .اني و��انًا أل�عاده التخییلّ�ةعبیرّ�ًا لكثیر من المعت
رد الّتصـــــو�ري   كذلك فإّن بنى الّتكث�ف المشـــــهدي تتحقق في مضـــــامین الســـــّ
ــتدعي تنّوع   ــ�اق �سـ ور المجاز�ة �اعت�ار توظ�ف االلفاظ في سـ ــّ دون أن یتقّید �الصـ

َتكْ ُبوا ِ�آَ�اتِ ِذیَن َ�ذَّ إنَّ الَّ الّداللة, �ما في قوله تعالى: ((   ــْ َبُروا َعْنَها َال ُتَفتَُّح َلُهْم  َنا َواسـ
َماِء َوَال َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َیِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَ�اِط  َأبْ  ],  ٤٠))[االعراف:َواُب السَّ

  قةطر�  فالمشـــهد یبرز معاني االســـتحالة بتوظ�ف دّقة االلفاظ لتناســـب الّداللة على
عمالهم  ال ُترفع ا   الكافر�ن الحســـّ�ة المجّردة, ف�عني: أنّ   انيمعلل االســـتدعاء الّذهني

ــیئاً   إلى هللا وال   �أّنه هللا  الجّنة, ذ�ر ابن عاشـــور: (( أخبر  یدخلوا  ولن  �قبل منهم شـ
دّ  الّنجاة،  أسـ�اب  حَرمهم الح، الخیر أبواب   علیهم َفسـَ  دخول من  حّرمهم  و�أّنه والصـّ

ــ(إنّ  الخبر د الجّنة, وأكّ  , ثم ینتقل إلى تصـو�ر  )٥٣(الجّنة)) دخول  من  هملتیئ�سـ) بـــــــــــــ
ُل هـذا المعنى �فـاعل�ّـة ال�عـد التخییلي في قولـه: ( ْدُخُلوَن اْلَجنـََّة َحتَّى َیِلَج اْلَجمـَ َوَال یـَ

مِّ اْلِخَ�اطِ  م  اإلبل الّذكر من  والجمل  الدخول, ), والولوجِفي سـَ   اإلبرة ُثقب   الخ�اط  وسـَ
كر لوُخّص الجمَ  �ه,  ُ�َخاط  ما أو جســـمه,   لضـــخامة  الحیوانات   ســـائر  بین  من �الذِّ

م في �اســـتحالة ولوجه الجّنة فاســـتدّل �ه على اســـتحالة دخولهم  والعرب  الخ�اط, ســـَ
, والمشـهد �جعل المتلقي أمام صـورة الجمل )٥٤(اسـتحال فقد   �جوز ال  �ما  عّلقت   إذا

ولومنفذ ســــــــــــم الخ�اط, ف�جعل دخول دخول توق�ف وهو  دخوله ف�ه   ي على ُحصــــــــــــُ
 محال.

ــترك لفظيو�ذ�ر, أن  ــماء الحبل    والحبل,  الحیوان  بین الجمل مشــــــ فمن أســــــ
ر فینة حبل  الغل�ظ وهو  �الحبل  (الجَمل) وقد ُفسـّ   , وتوظ�فه في المشـهد یرسـم)٥٥(السـّ

م  في الغل�ظ الحبل ولوج  صــورة   والحّس تخییًال؛ ل�ســتقرَّ   العین  طر�ق من  الخ�اط ســَ
م�اشـــــرًا, إّنما   عنى عرضـــــاً الم �عرض هذا مشـــــهد الاســـــتحالة القبول، وال  فسالنّ  في

�اق الّتصــــــــو�ري �ما یثیر المكّثف في  الّتر�یب   ینقله ــّ  الجمل دخول من  الغرا�ة  الســــــ
  تناســــــب داللة اســــــتحالة متكّررة, وهذه الغرا�ة  �محاوالت   اإلبرة ثقب  في  �ضــــــخامته

مـاء،    أبواب   لهـا  ُتفَتتح أعمـالهم ال �كـل محـاوالتهم؛ ألنّ  الجنـّة  الكـافر�ن  دخول الســــــــــــــّ
فالمشـــهد �عقد تكث�فًا    واالســـتحالة أ�ضـــًا،  الّرفض   وهي صـــورة تخییلّ�ة وفیها معاني
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ــّ�ة  داللّ�اً  ــتدعاءاته الذهنّ�ة في  المعنى لحســـــــــ ــورتین, فیثبت معنى    بن�ة واســـــــــ الصـــــــــ
  �ســـتحقون  وال ،إلیها  الســـبیل  لهم  یتســـهل  وال الجنة  إلى  �صـــلون  التكث�ف أّنهم (( ال

 . )٥٦()إلیها) للدخول �أعمالهم

 أسالیب الّتوازي في س�اق المشاهد القرآن�ة:  الم�حث الثالث
تجعلها في إطار عالئقي في ة  إ�قاع�ّ   هندسةتنتظم س�اقات المشهد القرآني ب

أجزاء داخلّ�ة وخارجّ�ة تكشـــــف عن نص مفتوح �أنســـــاق داللّ�ة وتر�یبّ�ة وصـــــوت�ة  
یوّ�ًة  ازي بوصــــــفها أســــــلو�ّ�ًة بنال �عّول على ظاهرة التو خاصــــــة, وهو في هذا المج

�أسـس  ة  سـلسـلة لغو�ّ تحیل على توازن المنطلقات بنحو من الّتطابق والّتعارض في 
ــابهة أو  ــاد المشـــــــــــ ؛ ألّن الّتوازي �عبِّر عن تزامن البنى وتجاورها فیؤّدي )٥٧(التضـــــــــــ

ــّدهمـاتمـاـثل بین طرفین وجوده إلى   قرـ�ب  ( نســــــــــــــق التّ (  , إذ أنّـهعالقـة متیـنة  تشــــــــــــ
و�تم   ,ین محتو�ین أو سـردین بهدف البرهنة على تشـابههما أو اختالفهماببلة  والمقا

ــدیـــد على تطـــابق أو تعـــارض الطرفین بواســــــــــــــطـــة معـــا ة أو  ودات إ�قـــاع�ّـــ التشــــــــــــــ
  من هنـا یتـداخـل مفهمومـه االجرائي مع مفهومـه اللغوي الـّدال علىو   ,)٥٨())ةتر�یب�ّـ 

  ,) ٥٩(رار أجزاء متســـــــــــــاو�ةعنصـــــــــــــر بنائي �قوم على تك  فهوالمجاورة،   المحاذاة أو
�حّقق االنســـــــجام والّتماســـــــك الذي ُ�حِكم أجزاءه نتاج    يالقرآنالمشـــــــهد  في فصـــــــار 

  .والمعجم ةوالبالغ وت والنحوالّص و  الّداللة مستو�ات  على ملت�شبتناسب جمالي 
ت�عًا   �خصـــوصـــّ�ة الّتماثل والّتغایر في ســـ�اق الّتر�یب  ترت�ط مظاهر التوازي 

( التوازي المعنى, إذ (  مالمح  متداخلة تبرز  �زّ�ة وأخرى فرعّ�ةر م  دالالت   القتضاء
أشـــكال الّتنظ�م النّحوي في تقســـ�م الحّیز الّنحوي على عناصــر   التر�یبي شـــكل من

متشـــــــــــــابهة في الّطول والبناء الّنحوي, فالكل یتوّزع في عناصـــــــــــــر أو أجزاء ترت�ط  
د بنائي وأسـلوب  �اق المشـهدي وجو , ووجودها في السّـ )٦١(ا))وداللّ�ًا ف�ما بینهنحوّ�ًا  

ِه  ((  في قولـه تعـالى:  وظ�في دال, �مـا   ا َعَل�ـْ ْلنـَ ِه َفِمْنُهْم َمْن َأْرســــــــــــــَ َذْن�ـِ ا بـِ ْذنـَ َفُكّالً َأخـَ
ْفَنا ِ�ِه اْألَْرَض َوِمْنُهْم مَ  ــَ ْ�َحُة َوِمْنُهْم َمْن َخسـ ــَّ �ًا َوِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصـ ــِ ْن أَْغَرْقَنا  َحاصـ

ُهْم َ�ْظِلُمونَ ْم َوَلِكْن َ�اُنوا أَ اَن �َُّ ِلَ�ْظِلَمهُ َوَما �َ  , فیالحظ أّن  ]  ٤٠[ العنكبوت: ))ْنُفســَ
), إذ َوِمْنُهْم َمنْ بن�ة التوازي تبرز من خالل أســــــــــــلو��ة الّتكرار التفر�عي في قوله: (

على    خ�اري في أخذ المتجّبر�نتتفّرع من هذه البن�ة متوال�ات لَقطّ�ة في المشـهد اإل
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ردي في بنوفق من الّتماثل ال ، �ع داللة ثابتة هي داللة الهالكى متواز�ة تشـــــــــــســـــــــــّ
ل إجماال من خالل بؤرة التر�یب (َفُكّالً المشـــــــهد ینتظم �متوال�ات صـــــــور�ة تتشـــــــكّ ف

�ًا) و(َأَخَذْتُه ا  َأَخْذَنا ِبَذْنِ�ِه) وتفصـــیالً  ْلَنا َعَلْ�ِه َحاصـــِ ْفَنافي (َأْرســـَ ْ�َحُة) و(َخســـَ ِ�ِه    لصـــَّ
ا) ثم بتكرار  َرقْ اْألَْرَض) و(أَغْ    ب�ــان یتفّرع من  تنطوي (منهم) التي    الجملــةشــــــــــــــ�ــه  نــَ

(( فثمة عالقة بین اإلجمال والتفصــــــــیل    ,تنوع الهالكإشــــــــارة ل  ,(َفُكّالً َأَخْذَنا ِبَذْنِ�ِه)
خالل وذلك من   من جهة، و�ین عناصر التفصیل �عضها ب�عض من جهة أخرى,

 . )٦٢(افق هذه العناصر))لتراكیب التي تر حظة المفردات وامال
حظ أن فداللة الهالك تتشّكل بتماثل صوري من خالل ش�ه الجملة ومما یال

�اق اقتضــى تغایرا في توظ�ف الحرف الجر ماضــيوالتفر�ع �الفعل ال , ومع أّن الســّ
�ًا)في قوله:  ْلَنا َعَلْ�ِه َحاصـِ ْفَنا �ِ و  (َأْرسـَ الهالك ب لطب�عة  فإنه مناسـ ِه اْألَْرَض)(َخسـَ

ــف م ــب من أعلى والخســــــ ــال الحاصــــــ ــتعمل (على) في االولى  �إرســــــ ن تحت فاســــــ
َذتْـُه واســــــــــــــتعمـل (ال�ـاء) في الثـان�ـة, �مـا وظف تمـاثـل االفعـال في:   (َوِمْنُهْم َمْن َأخـَ

ْ�َحة) و  ــَّ   ولم یذ�ره معُه) (َأَخَذتْ  المفعول في  ذ�ر  , ثم(َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنا)في: الصـــــــــــ
  (نا)لداللة األول عل�ه, �ما أّن المشهد �عّزز بن�ة الّتوازي �إسناد الضمیر    ْقَنا)(أَْغرَ 

ْفَنا، أَْغَرْقَنا)في األفعال  ْلَنا، َخســـــــَ �إســـــــناد الفعل  في (َأَخَذْتُه)  ثم �غایر البناء (َأْرســـــــَ
�حة وِعظم أثرها, وفي ذلك  إث�ات المعنى    ((للصـــّ�حة, إشـــارة إلى طب�عة تلك الصـــّ

ي حینئذ �الالزم، فال یذ�ر نظر إلى تعلقه �مفعول، و�كون المتعدّ من غیر  للفاعل  
, )٦٣())المفعول، لئال یتوهم ان الغرض إث�ات الفعل للفاعل من حیث تعلقه �مفعول

وهكـذا ـفإّن الّتوازي في مشــــــــــــــهـد اإلخـ�ار ـقائم على اختزال األحـداث بوحـدة التعـالق 
فتجتمع تشــــّكالت    كرارالتّ و فصــــیل ل والتّ اإلجما  �عرضــــها �أســــلو�ّ�ةبین اّللقطات ثم  

 اللقطات في نظام تر�یبي متعادل للداللة على مفهوم واحد وهو الهالك.
لنتظم  ی  لب�ــان أ�عــاده  الّتوازي الــّدالليالمشــــــــــــــهــد القرآني �عالقــات    تشــــــــــــــكــّ

أّن    إذ ؛ األحدث عرض �مقام    یرت�ط  اً نســــق�ّ   تماســــكاً   على نحو �قتضــــي  الّتصــــو�ر�ة
تغال العالئقي بین عناصـر المصـاح�ة والّتقابل ف�شـّكل  هر االشـالتوازي �عكس مظا

ًا �مســــــــــــــتو�ــات تبرز ثوابــت تتقــارب أو تتعــارض لكّنهــا ترت�ط �ــالفكرة   نمطــًا ترادف�ــّ
ــأل�ف�ـــة متواز�ـــة تنتظم الـــداللـــة من   ــة, وهـــذا النمط قـــائم على متوال�ـــات تـ الرئ�ســــــــــــــ

ماُء َأْقِلِعي َلِعي َوِقیَل �ا َأْرُض ابْ  ((  , �ما في قوله تعالى:)٦٤(خاللها ماَءِك َو�ا ســــــــــــَ
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ِلْلَقْوِم   دًا  ــْ ُ�عـــــ ــَل  َوِقیـــــ اْلُجوِديِّ  َعَلى  َتَوْت  َواســــــــــــــْ اْألَْمُر  َي  َوُقضــــــــــــــِ ــاُء  اْلمـــــ َوِغ�َض 
, إذ تســــند المتوال�ات الّتصــــو�ر�ة إلى بنى التوازي الّداللي في ]٤٤الظَّاِلِمیَن))[هود:

في تكو�ن    تســـــــــهم  ق�ة تتا�ع�ةن �عالئلة الفعل�ة, فهما یرت�طاأســـــــــلوَ�ْي الّنداء والجم
ة  الــداللــة الجزئ�ــة (داللــة اللقطــة) إلى جــانــب تكو�ن الــدّ  المتمثلــة بنهــا�ــة  اللــة العــامــّ

ــّ�ة   فینة وهالك الظالمین, ضـــمن نســـق بنیوي �عرض خصـــوصـ ــّ ــّو السـ الّطوفان ورسـ
ــاـ�ه  على فوقّ یت اـلداللي ال  الّتوازي   الحـدث ودالـلة المـقام, فـما �حّقـقه ـقد   إّنـما  الّتشــــــــــــ

 .،)٦٥(واحد)) موضوعٍ  إلى إحالتها في تتماثل أن التضاد (( شر�طة �كون على
�شـــتمل ســـ�اق المشـــهد على وصـــف حدث الطوفان وما تضـــّمنه من أحداث 

ِقیَل �ا َأْرُض اْبَلِعي ماَءِك َو�ا  وَ ( في قوله:  خطاب األرض والسـماءأخرى تبرز في 
ماُء َأْقِلِعي) تعّلق  والبناء للمفعول �عني ((   داءالنّ في صـــــــــ�غة  وازي تّ ال  یب تر�, و ســـــــــَ

أمر التكو�ن �ك�فـ�ات أفعـال في ذاتیهمـا وانفعـالهمـا ـبذـلك �مـا �خـاطـَب العـاـقل �عـمل  
, �ما )٦٦(فاالسـتعارة هنا في حرف النداء وهي ت�عّ�ة)) ,�عمله ف�قبله امتثاًال وخشـ�ة

لهما,  تقابتشــــــــــــكل بؤرة الّداللة في   أقلعي)-(ابلعيو    الســــــــــــماء) -(األرض أّن بنى  
ُدخوله في �اطنها  و�لع األرض ماءها أي:   يء في �اطن شــــيء،إدخال الشــــّ  والبلع

مس أو ر�اح بل �عمل أرضــــــــــي عاجل,  شــــــــــّ الفلم �كن �حرارة    ,رعةســــــــــّ على وجه ال
ــّ  ــتعار لكّف نزول المطر منها, و�قالع الســــــ إذا َ�ّف لم ُ�خلف الماء الذي فماء مســــــ

  .)٦٧(ض الماءسبب غ�ْ ه ألنّ البْلع  تقّدم ا، ولذ غار في األرض 
�اق �شــــــــــــتمل على دّقة اخت�ار األلفاظ لإلحالة على دّقة   و�الَحظ أّن الســــــــــــّ

ــ�َا مع ســــــــرعة الحدث   )ابتلعي( دون (ابلعي) المعاني فاقتضــــــــى   ومجانســــــــة    تماشــــــ
وارت�اطه �الحدث المعِجز, فل�س   ) لب�ان خصــــــــــــــوصــــــــــــــّیتهماَءكوقوله: (  ,(أقلعي)

ح تواز�ًا آخر في قوله: (ذا  هد ماًء آخر, �ذلك فإنّ المقصـــــــو  َوِغ�َض  التوازي یرشـــــــّ
َتَوْت َعَلى اْلُجود  ــْ َي اْألَْمُر َواســــــ ــِ ــارع والّتتا�ع  اْلماُء َوُقضــــــ ي), في بن�ة الفعل المضــــــ

ــرعة خاطفة في لقطة غور   ــهد �سـ ــها المشـ د لقطات متوال�ة �عرضـ ــّ المعطوف ف�جسـ
ا إ�قاع�ا في وظ�ف  از�تو   ســــــــ�اق الّتراكیب یبرز  الماء واســــــــتقرار الســــــــفینة, �ما أنّ 

فاإل�قاع �علو  نوع�ة الفواصــــــل التي تتناســــــب وأ�عاد الداللة في توالي اللقطات, (( 
و�ه�ط متناسقا مع حر�ة المشهد في علّو الم�اه وهبوطها ونزول األمطار وهطولها 

ــا، ولكن   ــها أ�ضــــــ ــفینة وانخفاضــــــ ــه وارتفاع الســــــ اإل�قاع  وارتفاع األمواج وانخفاضــــــ
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و�عد حر�ة االرتطام بها یتوقف عندها في  و الفاصـــــــــلة فیرطمهانح ّفقالمتمّوج یتد 
سـكون وهدوء في حر�ة متسـقة مع حر�ة الم�اه الهائجة في الطوفان المدّمر، وهذا 
ما نالحظه في الفاصـــــــــــلة األولى حیث طّمهم الطوفان وغّیبهم وحّول حر�تهم إلى 

توحي �ســـــــــرعة  هي , ف)٦٨())لمین والمغرقینســـــــــكون دائم، و�ذلك في فاصـــــــــلة الظا
اسـتجا�ة الّطب�عة ألمر ر�ها؛ لذا اقتضـى النداء بــــــــــــــــ(�ا) دون (أ�ا) واقتضـى تنكیر  

ــان في مقام ــتدعى  (أرض) دون الّتعر�ف, ومؤدى ذلك ثقل في اللســـــ ــراع  �ســـــ   اإلســـــ
  المقتضــــي  تعر�ف (أرض) مع الهمزة في (أ�ا) وال مع  �كون   ال  وذلك األمر،  بتلب�ة
  �مائها،  لفعل األرض  فقد جاءت مصـــــــــّورة (اْبَلِعي) �لمةفي   وذات األمر الة،لإلط

ــل ي) من فهي أفضـــ ــّ ــراع  على تدل  ال  ألّنها مثًال؛  (امتصـــ ــّرب، في اإلســـ  وفي التشـــ
َتَوْت یوحي بذلك, �ذلك اخت�ار (  ما إلیها الماء إضــافة  لما  مثًال؛  (رســت) دون  )اســْ

 رلمصـــــد ضـــــى االوصـــــف فد اقت �ذلك ،واالســـــتقرار الّث�ات  داللة  من االســـــتواء في
 مصــدر اإلفســاد  إ�عاد   �ه یراد  الهالك أنّ  إلى  إشــارة  مثال؛ فف�ه)هالكاً ( دون  (ُ�ْعدًا)

الخالص   �عد   في النفس  األرض، ف�ش�ع من خالل داللة إطالقه شعور الّراحة  عن
  تم �قـــدرة  هـــذا األمر  أنّ   إلى  إشـــــــــــــــــارة  للمفعول  الظـــالمین, وفي بنـــاء (ِقیـــَل)  من

 . )٦٩(معجزة
هد القرآني نســًقا یناســب المعنى الذي ُتر�د رســمه  في المشــ التوازي   ىبن  تهیئ

،  توظ�ف موســــ�قى المفردات وجرســــها النغمي فاعل�ة اإل�حاء الصــــوتي من خالل �
وت   �صـــدره فما  توازن  حدوث  إلى یؤدي النبر  خصـــوصـــ�ة  توظ�ف خالل من الصـــّ

ور أ�عاد   فّتتضــح اللفظة  على مســتوى   نبري  وتي  فالتوازي , أكثر  الصــّ   ارةع� ((الصــّ
ــ�غة  عن ــوتي التوازن   من  نظام خاللها  من  یتحقق  صــــــ ــوت�ة والدالالت   ,الصــــــ   الصــــــ

�ما في   ,)٧٠())التناســــب  توازي   �ســــمى لما  وتخضــــع  التوازي   مصــــطلح  تحت   تنتظم
ِبیلِ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ما َلُكْم ِإذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي   قوله تعالى: (( ــَ  اثَّاَقْلُتْم  �َِّ  ســــــــ

ْن�ا ِفي اْآلِخَرِة ِإالَّ  َلى اْألَْرِض أَ إِ  ْن�ا ِمَن اْآلِخَرِة َفما َمتاُع اْلَح�اِة الدُّ یُتْم ِ�اْلَح�اِة الدُّ ــِ َرضــ
المتقاعســــین في الخروج للجهاد في  أحوال�عرض المشــــهد  إذ    ,]٣٨َقِلیٌل)) [التو�ة:

وتوحدات البناء فســبیل هللا,   ضــى الحال قتم  بیني  م انط�اع حسّــ �تقد بتســهم    يالصــّ
) إ�حاء �صـــــــورة المتثاقل وحر�ته ال�طیئة  اثَّاَقْلُتمْ , ففي لفظة (الّتصـــــــو�رومقتضـــــــى  

الجســــــــم    ثقل البن�ة وصــــــــعو�تها في اللســــــــان �عطي لحر�تها هیئة ((فالتي یبدیها,  
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ألرض ، و�أّن وا)٧١(المســــــــترخي، یرفعه الرافعون في جهد ف�ســــــــقط منهم في ثقل))
صـو�ر  إلى مكانه، فالتّ   كت �ه فارتدّ هوض تمسّـ راد النّ ا أ�لمه المتثاقل من أسـفل  رّ تج

التي تجعل الحرف   في موح�ات التضــع�ف  مرت�ط �خصــوصــ�ة المحاكاة الصــوت�ة
((قعــدتم ولم تخرجوا, إرادة    التعبیر  �مراحــل زمن�ــة متقطعــة, فــاألصـــــــــــــــل في  خرج�

 إلى خالد المیل واإل  انين معل�ضـمّ  (إلى) بـــــــــــــــي عدّ لكّنه    ,)٧٢(ور�نتم إلى المقام))
 . )٧٣(وافتسافلمشاق الخروج  اه�ةالدن�ا، و�ر   شهوات 

وتي یوظفه   إّن هذا د �جســـــّ   اً خارج�ّ  توازّ�اً آخر ف�حقق    ســـــ�اقالّتشـــــكیل الصـــــّ
ــاهـد القرآنـ�ة, إذ   متمـاثالً  اً صــــــــــــــوت�ّـ أداًء   �لمـة  اثـَّاَقْلُتْم)تواجـه �لمـة (في بنى المشــــــــــــ

َئنّ ( یَ�ٌة قاَل َقْد ْم َلَمْن لَ َوِ�نَّ ِمْنكُ  (تعالى: ( ) في قولهُیَ�طِّ َئنَّ َفِإْن َأصــــــاَبْتُكْم ُمصــــــِ ُیَ�طِّ
ِهیدًا))[النســاء: فتتشــكل اتحاد خارجي �موازاة    ],٧٢َأْنَعَم �َُّ َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم شــَ

, )٧٤()المحاذاة) وتســــــمى لوضــــــعا في (( هي االتحاد  البنى الصــــــوتي, ألن الموازاة 
ــهم تشــــكیالت حیث  صــــو�ر ومغزى  الحرفي �إحداث ّتناســــب بین إ�قاع التّ   النبرتســ

في نفوس المت�اطئین عن الجهاد ووضــع    فالّتضــع�ف یوحي �ماالّداللة المشــهد�ة, 
مختارة  قاعس, والكلمة �ما فیها من تحشـــــید صـــــوتي وتعقید لفظي ((  مســـــوغات التّ 

ــر, و�ّن ا  هنا �كل ما فیها من ْرسـها، حتى  وجَ   وفهاّللسـان لیتعّثر في حر ثقل وتعثّـــــــــــــ
�أتي على آخرها, وهو �شــــّدها شــــدًا و�ّنها َلتصــــّور الحر�ة الّنفســــ�ة المصــــاح�ة لها 
تثاقل في َجْرسها, وذلك من بدائع الّتصو�ر القرآني   ــّ تصو�رًا �امًال بهذا التعثّــــــر والــــ

الّطاء) ثقًال في نطق (, فالقارئ �جد  )٧٥())الذي یرســــــــــــم حالًة �امــــــلًة بلفظة واحدة  
راعات الداخلّ�ة ادًة على مز� ــّ ــّكل �عدا إ�حائ�ا �أحوال الّنفس والصــ ــّددا ف�شــ جیئه مشــ

ــانّ�ة �الموقف ,  ن المت�اطئو التي �ان علیها المتثاقلون   ومن هنا ترت�ط الّظاهرة اّللســـــ
وتّ�ة المتنّوعة فتالّنفســـــــــــــي للّتعبیر عن داللة المقام �ما تمنحه   درك تأثیراتها الصـــــــــــــّ

وت�ة فأصـــــــ�حت عنصـــــــراً ّ�ة اللفظة ونبرتاللة من خالل نغمالدّ  یوّجه    اً ئ�ّ ابن  ها الصـــــــّ
 �اقي. القتضائها السّ  ة ت�عاَ د القرآن�ّ داللة المشاهِ 

توظف الســـــــ�اقات المشـــــــهدّ�ة بنى التوازي االشـــــــتقاقي في تراكیب ألفاظ من  
ــّكالً  ــل لغوي واحد لیبرز تشــــــ ــتقاق, فقد أصــــــ ــ�اغة     جزئّ�ًا في داللة االشــــــ تتنّوع صــــــ

ــد الكلمة جمالّ�ة الّتوازي �عًا لمقالّتر�یب ت ــ�ه الحدث, فتجســـــ ام العرض الذي �قتضـــــ
ــات، فالكلمات ال تكتفي �أن �كون لها معنى   عبر إیرادها (( المترادفات والمتجانســــ



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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؛  ) ٧٦(شـتقاق))فقط، بل تثیر معاني �لمات تتصـل فیها �الصـوت أو �المعنى أو �اال
تِ   ففي قولــه تعــالى: (( ةُ   َوُأْزِلفــَ ــَّ َزتِ )  ٩٠(  ِلْلُمتَِّقینَ   اْلَجن )  ٩١(  ِلْلغــاِو�نَ   اْلَجِح�مُ   َوُ�رِّ

ُروَنُكمْ   َهلْ  �َِّ  ُدونِ   ِمنْ )  ٩٢(  َتْعُبُدونَ   ُ�ْنُتمْ   َما  َأْینَ  َلُهمْ  َوِقیلَ  ُرونَ   َأوْ   َیْنصــــــــــُ   َیْنَتصــــــــــِ
- ٩٠اء:شــــــــــــــعر [ال  َأْجَمُعوَن)) �َس لِ ِإبْ   َوُجُنودُ   )٩٤(  َواْلغـاُوونَ  ُهمْ   ِفیهـا  َفُكْ�ِكُبوا)  ٩٣(

ــقوط إبل�س وجنوده من الجّن  ٩٥ ــور من خالل الفعل (َفُكْ�ِكُبوا) ســ ــ�اق �صــ ], فالســ
واإلنس في جهنم، وتكرار الحروف في بنـ�ة تر�یـ�ه الصــــــــــــــرفي �جعلـنا أمـام حر�ـة 

نتظام, مأخوذة من ��كبُت الشـــــــــــيَء إذا (( ألقیُت  ّزجهم على رؤوســـــــــــهم من غیر ا
ُه على ــَ ــوِّر أحدهم  كرار الكّب ت, فینبئ عن ت)٧٧(�عٍض ))  �عضـــ هو�ًال وتحقیرا فتصـــ

, و�ـأّن  )٧٨((( ُألقي في جهنم ینكـّب مّرة �عـد مّرة حتى �ســــــــــــــتقّر في قعرهـا))    إذا
, ـفالك�كـ�ة (( المكبوب �حـاول االعـتدال فال �ســــــــــــــتط�ع، و�ّلمـا ـقام �ـُبَّ على وجهـه

دلـیالً  الـلـفظ  في  التـّـكر�ر  ــل  جعـــــ ــّب,  الكـــــ الـمـعـنى)  تـكر�ر  في  التـّـكر�ر  , )٧٩()عـلى 
ّدة   الكاف على في المتكّرر والضـمّ   ال�اء صـوت   فالّتر�یب �صـور �جْرسـه معناه, فشـِ

فتین في  فـ�ه تجمع  نحوٍ   �هیـئة الكّرة  مّرات  اللفظـة, ـیدل على ـتدحرجهم نطق الشــــــــــــــّ
 قعرها. في ف�جتمعون 
رف�ة في (ك�كب) تقتضـــــــــي تنغ�مًا صـــــــــوتّ�ًا �كســـــــــ�ه   إنّ  فاعلّ�ة  البن�ة الصـــــــــّ

ــد, فنجد  ین دّقةتوظ�فه اللغوي للّتفر�ق بتصـــــــــو�رّ�ة بتمّیز   المعاني و�فهام المقاصـــــــ
هذه البن�ة تشــــّكل توازّ�ا (جزئّ�ًا) مع مشــــهد آخر �ســــتثمر فاعلّ�ة المغایرة في انتاج  

َنةِ �ِ   جاءَ  الّداللة, ف�قول تعالى: ((َمنْ    آِمُنونَ   َمِئذٍ وْ یَ  َفَزعٍ   ِمنْ  َوُهمْ   ِمْنها  َخْیرٌ  َفَلهُ   اْلَحســَ
یَِّئةِ  جاءَ   َمنْ وَ )  ٨٩(   َتْعَمُلوَن))  ُ�ْنُتمْ   ما  ِإالَّ   ُتْجَزْونَ   النَّاِر َهلْ   ِفي  ُوُجوُهُهمْ   َفُكبَّْت   ِ�السَّ

من   ], فبن�ة: (ُكبَّْت) تســـــــتحضـــــــر اإلخ�ار بهیئة زجهم، وما تحمل٩٠-٨٩[النمل:
ضــع�ف في فكان التّ   ((  ,س الصــوتيجرْ ال  طب�عةوحســ�ة انطالقا من  صــورة ذهن�ة  

؛ ألّن الفعـل إذا �ـان على  )٨٠())�ـادة في معنى الفعـلاللـة على الزّ ألجـل الـدّ   مرادفـه
وزن ثّم ِز�د من أصــــــــل بنیته، فإن الز�ادة ثابتة في معناه, و�نى التوازي تراعي دّقة 

الوحدات الصـــوتّ�ة  لّداللة ت�عًا لخصـــوصـــّ�ة توظ�ف  الّتر�یب اللفظي لخصـــوصـــّ�ة ا
 الحدث. في عرض ا ومصاح�اته

ــّكل ا ــاهد اتتشـ ر حدث  �عناصـــرلقرآن�ة  لمشـ ردي,تؤطِّ ــّ ــد ال�حث   ها السـ وقد رصـ
الّسردي   العرض من خالل توازي بنى  ر  �صو التّ   س�اقاللة في  ل الدّ أن التوازي �شكّ 
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  رهام، وعنص ر  عنص ((  الّزمان والمكان فهوجاور والّتماثل في بن�ة  تّ في أواصر ال
في   �عكس تماثالً ّن التوازي أل؛ )١٨())األدبي �النســــــــ�ة للفنّ قد �حتل المنزلة األولى  

ــو�ر؛  البنى ــامین الّداللة وأ�عاد الّتصـــ �اق�ة لإلحالة على مضـــ ــّ ارت�اط  ((     نّ أل  الســـ
وري ضــــــمن مصــــــطلح (التوازي الصــــــوري) �حتِّم   أن یتحّقق  التوازي �الجانب الصــــــُّ

ــتقلة ــورٍة مثلّ�ٍة مســـ ــر البناء    ا ترت�طهن ومن؛ )٨٢())الّتماثل بین أكثر من صـــ عناصـــ
تر�ی�ه    ةبؤر  في ســـ�اق المشـــهد ذاته أو في ســـ�اق مشـــهدي آخر یوازي  �متماثلة لها

 ى: ((َمَثلُ تعالقال  �ما في هذین المشـــــهدین:،  تحّقق اّتســـــاعًا في الّداللةة  ســـــلو��ّ �أ
ْت  َ�َرمادٍ   أَْعماُلُهمْ   ِبَر�ِِّهمْ  َ�َفُروا الَِّذینَ  َتدَّ فٍ   َیْومٍ  يفِ  الرِّ�حُ   ِ�هِ  اشــْ  ِممَّا  ُرونَ َ�ْقدِ   ال  عاصــِ
اللُ  ُهوَ  ذِلكَ  َشْيءٍ  َعلى َكَسُبوا   .]١٨[إبراه�م: اْلَ�ِعیُد)) الضَّ

ِرْب قوله تعالىو  ْن�ا  اْلَح�اةِ  َمَثلَ   َلُهمْ   : ((َواضـــــــــــــْ ماءِ   ِمنَ   َأْنَزْلناهُ  َ�ماءٍ  الدُّ  الســـــــــــــَّ
َ�حَ  اْألَْرضِ   َن�اتُ  ِ�هِ   َفاْخَتَلطَ  ــْ �ماً   َفَأصـــــ ــِ ْيءٍ  ُ�لِّ   َعلى �َُّ   نَ َو�ا الرِّ�احُ  َتْذُروهُ   َهشـــــ  شـــــــَ
 .]٤٥[الكهف:  ُمْقَتِدرًا))

في   وعقدّ�ة ضــــامین فكر�َّةمع معالقة  ��جعل المكان إّن العرض المشــــهدي  
ْت جودات الدن�ا, فقوله: (وفناء مو   موح�ات مصیر األعمال  ) و(َتْذُروهُ الرِّ�حُ   ِ�هِ   اْشَتدَّ

�اُح) وصـــــف ل ر لاســـــرعة  الرِّ هات �ّلها عة فيفناء, فدل على أّن الســـــّ  لی�قى في ؛الجِّ
هن   المكان  الفضــاء, فبنیتي في  والّن�ات الهشــ�م منثوراً   المتطایرة  مشــهد األعمال الذِّ

ســـان تقابًال   والزمان  خالل  من الحســـي في المشـــهدین  متواز�ًا لتصـــو�ر الهالكیؤســـّ
  یليتخی  فهمـا یتمـاثالن بهالك  ,الكـافر�ن  أعمـال  وضــــــــــــــ�ـاع,  الـّدن�ـا  الح�ـاة  ز�نـة  تبـّدد 
إلى هشــــــ�م متطایر في  األرض   ن�ات  وتحّول  �صــــــورة الّرماد،  األعمال  معنى  یر�ط

دا �مكان االجواء، وال  للمدلو  واحد  زمني ومق�اس  تصــــــّوري   فالمشــــــهدان تجســــــّ   الزَّ
ببّ�ة  �عالقة  والهالك رعة  الســـــــّ   المتتا�عة ث احد و�أّن األالخ�ال,    لمدر�ات   مثیرة وســـــــُ

  المشـــهدین، لكنّ داللة   فيتفاوت   هناك  أنّ , ومع زمناً   ســـتغرق تال ف  م العینمّر أمات
ســتو�ات  م  تعمل على مقار�ة  متواز�ة  بؤرة  تشــكیلجعلهما �قتر�ان لالّتصــو�ر فضــاء 

رد في العرض، ما جعل  متماثل أســــلو�ّ�ًا, فمســــتو�ات    �ســــ�اقداللتهما تتشــــّكل  الســــَّ
ــتند إلى وحدة الّتوازي   الحدث  عرض  ــاءالف فيتســــــ ــهد  ضــــــ الة ح�و   الذي أطَّر المشــــــ

,  ب�عة طّ نتزع من الم�إطار مكاني  المشهدین جعل  فإلى مشهٍد آخر،   ءالبنا  عناصر
ــري  لع  التوظ�فّ�ةوهذا �عني أّن الق�م   ــهدین  والّزمان المكان نصــــــ تناســــــــب  في المشــــــ
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هللا  قدرة   أعجازب�ان  ل  الموجودات؛  تالشــيفي   طب�عة الحر�ة وأثرها وشــّدة عنفوانها
  الّتصّرف. في تعالى

 الخاتمة:
انتهى ال�حــث إلى نتــاجــات اســــــــــــــتخلصــــــــــــــهــا �عــد هــذا التطواف في نواحي  

 الموضوع, فخلص إلى:
ــره    - إّن تحلیل البناء الســــــ�اقي في المشــــــهد القرآني �قتضــــــي الوقوف عند عناصــــ

األســــــلو��ة لب�ان وظائفه اللســــــان�ة, فكان الوقوف عند مظاهر البناء األســــــلو�ي  
في   عرفة �األســــلو��ة وعناصــــرهاحلیل ضــــرورة تنماز بها المواخضــــاعها إلى الت

اللغة واالســــــــــلوب في تشــــــــــكالت اللغة الّنصــــــــــ�ة, فیبرز مفهوم عدم الخلط بین  
 التحلیل األدبي �معاییر التمایز في األسلوب.

تقضــــــي التشــــــكالت األســــــلو��ة تمایزًا في اخت�ار البنى الوظائف�ة �غ�ة اإلحاطة    -
ــ�س هذ البنى �ما ��الداللة, وتلفت إلى قو  ــكیل  اعد تأســـ ــفي علیها فاعل�ة تشـــ ضـــ

یبدأ من قراءة المشـهد   سـلو�يلّنصـوص المشـهد�ة, فتفِهم أنَّ منهج�ة التحلیل األا
ــكله الّنصـــــــــي وال�حث في  ــع�ًا للكشـــــــــف عن طرائق تشـــــــ قراءة موضـــــــــوعّ�ة ســـــــ

 الخصائص المسؤولة عن أدبیته.
راكیب، وعقدّ�ة إلبراز داللة التتنطوي توظ�فات الحر�ة على ق�م جمالّ�ة ونفسّ�ة    -

د  هد القرآن�ة تأتي على وفق اقتضـــاءات ســـ�اقَ�ة تر�ز على أ�عا وأنها في المشـــا
تواصــــل�ة لر�ط العالقات اإلشــــارّ�ة والعالمات الّدالة �ما توحي �ه من إمكاناتها  

اللي وتعّدد القراءة والّتلقي  . تصو�ر�ة متنّوعة تجعلها قابلة لإلنتاج الدِّ
ل تع  -   ســــــــــ�اقاتها ترت�ط بوظائف   ى بنى التكث�ف فتجعلالمشــــــــــاهد القرآن�ة علوِّ

ــكیل المعنى فنجم عن ذل ــاع داللي في بنى األلفاظ  التولید في تشــ ك تحقیق اتســ
والتراكیب تعّبر عن الموقف وتصور الحدث واستدعاء مصاح�ات المعنى, ألّن  

� ــّ ــاهدات حسـ م المعاني إلى مشـ ــِّ ــهد تجسـ ــتمد واقعیتها  ق�م التكث�ف في المشـ ة تسـ
 اق اإلحالة وما وتختزنه التراكیب.�ة التداعي الذي �فرضه س�من فاعل

هد القرآن�ة بتوظ�ف مظهر التوازي في تراكیب المتوال�ات تتســـــم ســـــ�اقات المشـــــا  -
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اللقطـ�ة لتحـیل إلى ق�م التـقاـبل والتمـاـثل في تشــــــــــــــكـیل اـلدالـلة و�ـ�ان ق�م الترا�ط  
ــوالتعالق بین وحدات البناء الم ــوري, فصــ ــهدي في العرض الصــ ــوره  شــ ار لحضــ

ــلو�ي, ی ــور أسـ ــف حضـ ــهدي �التحلیل والكشـ دفع المتلقي إلى یتناول النص المشـ
ــ�ة قرائن   للوقوف عند أ�عاد المتوال�ات البنیو�ة وتحلیلها �ما ینســـــجم وخصـــــوصـــ

 .التماثل والتداخل والتغایر وطب�عة التول�ف المشهدي في بنى أسالی�ه المتنّوعة
 الهوامش:

 .٨٢٥ :ینظر: النص والس�اق)  ١(
 .٣٨ :االسلو��ة وتحلیل الخطاب)  ٢(
 .١/١٢ :وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة )  ٣(
 .٣١االسلو��ة وتحلیل الخطاب: )  ٤(
 .٤٨األسلو��ة واالسلوب: )  ٥(
 .٤٨ینظر: المصدر نفسه: )  ٦(
 .٩٨االتجاه األسلو�ي البنیوي في نقد الشعر العر�ي: )  ٦(
 ٢٢ دراسة أسلو��ة: ة الواقعةینظر: سور )  ٧(
 .٢١٦ینظر: تصو�ر االنفعاالت النفس�ة في القرآن (�حث): )  ٨(
 .٤٠٠ :وظ�فة الصورة الفن�ة في القرآن)  ٩(
 .٤٨ :مسائل فلسفة الفن المعاصرة)  ١٠(
 .٤٠٠ :وظ�فة الصورة الفن�ة في القرآن)  ١١(
 .٢٣جمال�ات اإلشارة النفس�ة في الخطاب القرآني: )  ١٢(
  .١٣/١٢٣ :روح المعاني )٣١(
 .٤٩١/ ٢ :الكشاف )١٤(
  .١٧٥ :دالئل اإلعجاز )١٥(
 . ٨٥ :الصرف الوافي  :ینظر )١٦(
 .٣٥٥ :المشاهد في القرآن الكر�م )١٧(
 .١٦٢:الصورة الفن�ة في المثل القرآني )١٨(
 .١٥٠/ ٢اإلتقان في علوم القرآن:  )١٩(
 .١٦٧ :ینظر: من بالغة القرآن )٢٠(
 .٢١٦/ ٢:رآنالب�ان في مجازات الق خ�صتل )٢١(
 .٢٢٩٤/ ٤ :ینظر: في ظالل القرآن )٢٢(
  .١٣ :الصورة الفن�ة (عصفور) )٢٣(
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 .٧٣التصو�ر الفني في القرآن:  )٢٤(
 .٣٧١المشاهد في القرآن الكر�م:  )٢٥(
 .٦٩٠/ ٣٠التفسیر الكبیر:   ینظر: )٢٦(
 .٣٩٥٤/ ٦ :ینظر: في ظالل القرآن )٢٧(
 .٤٩٠/ ٣٠التنو�ر: ر�ر و التح )٢٨(
 .٥١٣/ ٣٠, والتحر�ر والتنو�ر: ٧٩٦/ ٤ینظر: الكشاف:  )٢٩(
 .١٠٢ :ینظر: وظ�فة الصورة الفن�ة في القرآن )٣٠(
 .المفردات في غر�ب القرآن: مادة (طوف) :ینظر)  ٣١(
 .٢٧/٢٩٣التحر�ر والتنو�ر:   :ینظر )٣٢(
  .٤٥ :ر��ة الجسم�ةالبالغة القرآن�ة في التصو�ر �اإلشارة والح)  ٣٣(
  .١٧٢حثات لسان�ة:م�ا )٣٤(
 . ٧٤ :التعبیر القرآني والداللة النفس�ة :ینظر)  ٣٥(
 . مادة (ثنى) ،المفردات في غر�ب القرآن :ینظر)  ٣٦(
 . ٢٠٠ :الع�ارة واإلشارة )٣٧(
 . ١٥٧ :حر��ة الحداثة في الشعر العر�ي المعاصر)  ٣٨(
 .٨٠ :مشاهد الق�امة في القرآن )٣٩(
 .٥٢٧ /٨الدرر: نظم  ینظر:)  ٤٠(
 .٣٩٧٣/  ٦:في ظالل القرآن)  ٤١(
 .١٨٧معجم المصلحات العر��ة في اللغة واألدب: )  ٤٢(
 .٤٥٣/ ٩ :التفسیر الكبیر )٤٣(
 .١٨٩/ ٤التحر�ر والتنو�ر:  )٤٤(
 .٥٣٩/ ١في ظالل القرآن: )  ٤٥(
 . ٢٨٨�حث في علم الجمال:  )٤٦(
 .٨٩البن�ة والداللة: )٤٧(
 .١٤٣/ ١١ر:ینظر: التحر�ر والتنو� )٨٤(
 .٣٢٥/ ٢:الكشاف)  ٤٩(
 .١٥٤تلخ�ص الب�ان في مجازات القرآن:  )٥٠(
 .١٤١/ ١١التحر�ر والتنو�ر:  )٥١(
 .١٧١ :البالغة العر��ة قراءة أخرى )  ٥٢(
 .١٢٥/ ٨التحر�ر والتنو�ر:  )٥٣(
 .٢٢٩/  ٢:ینظر: ل�اب التأو�ل في معاني التنز�ل )٥٤(
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 .١١٩/ ٨روح المعاني: :  ینظر )٥٥(
 .١٤٣تلخ�ص الب�ان في مجازات القرآن:  )٥٦(
 .٢٩ :التوازي في لغة القصیدة العراق�ة الحدیثة, شعر سامي مهدي مقار�ة تطب�ق�ة (�حث) )٥٧(
 ٢٢٩نظر�ة المنهج الشكلي، نصوص الشكالنیین الروس: )٥٨(
 ٢٠٣٠ :ینظر: ظاهرة التوازي في قصیدة للخنساء (�حث) )٥٩(
 .٢٣ :ي الفنيجمال�ات النثر العر�)  ٠٦(
 .١٧ :دراسة تحلیل�ة (�حث) –اإلجمال والتفصیل في القرآن الكر�م )  ٦١(
 .٢١٣ :المعاني في ضوء أسالیب القرآن )٦٢(
 .٢٢ینظر: التوازي في شعر یوسف الصائغ وأثره في اإل�قاع والداللة (�حث): )  ٦٣(
 . ٧٩ :اإلشارة الجمال�ة في المثل القرآني )٦٤(
 .٧٨/ ١٢نو�ر: التحر�ر والت )٦٥(
 .٧٩-٧٨/ ١٢ینظر: المصدر نفسه:  )٦٦(
 .٤٠٠وظ�فة الصورة الفن�ة: )  ٦٧(
 .٥٠ :ینظر: من بالغة القرآن)  ٦٨(
 .٧٥ :مستو�ات الخطاب في القصة القرآن�ة (أطروحة د�توراه))  ٦٩(
 . ١٦٥٥/ ٣في ظالل القرآن:  )٧٠(
 .١٨٦ :تفسیر غر�ب القرآن)  ٧١(
 .٣/٤٤ :ینظر: الكشاف )٧٢(
 .٢/٢٣٧المعجم الفلسفي �األلفاظ العر��ة والفرنس�ة واالنكلیز�ة والالتین�ة:  )٧٣(
 .٧٠٥/  ٢في ظالل القرآن:  )٧٤(
 .١٨١ :نظر�ة األدب )٧٥(
 ٣/١٠٩ :�تاب األفعال (السعدي) )٧٦(
 .٤/٤٠٠ :فالكشا )٧٨(
 .٥١٨/  ٢٤التفسیر الكبیر: )  ٧٩(
 .١٥٢/  ١٩:لتنو�رالتحر�ر وا )٨٠(
  .١٠٣ :الشعر�ة ا�اقض )٨١(
 . ٧٨ :اإلشارة الجمال�ة في المثل القرآني )٨٢(

 المصادر والمراجع:
 .م١٩٨٢: ٢الدار العر��ة للكتاب, ط ,عبد السالم المسدي واالسلوب،األسلو��ة  -
 م.٢٠٠٢: ١مر�ز اإلنماء الحضاري, ط ,د. منذر ع�اشي الخطاب،األسلو��ة وتحلیل  -
ــارة الجمال�ة في الم  - ــتار داو اإلشــ ــورات اتحاد الكتاب العرب: ثل القرآني، د. عشــ د محمد، منشــ
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 م. ٢٠٠٥دمشق، 
كثیر: دمشـق،  ابن قاسـم، دار حسـین ، عدنانيالعر� الشـعر نقد في البنیوي  االتجاه األسـلو�ي  -

 م. ١٩٩٢: ١بیروت, ط
تح:   هــــ),٩١١لدین السیوطي (ت: عبد الرحمن بن أبي �كر جالل ا  القرآن،اإلتقان في علوم    -

 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراه�م, الهیئة المصر�ة العامة للكتاب, 
الحر�ة الجســم�ة، د. عبد هللا محمد ســل�مان هنداوي، البالغة القرآن�ة في التصــو�ر �اإلشــارة و   -

 م.١٩٩٥هـ، ١٤١٦: ١مط�عة األمانة: مصر، ط
 م.  ١٩٨٤ونس�ة: تونس, دار التهـ) ال١٣٩٣بن عاشور (ت:    التحر�ر والتنو�ر، محمد الطاهر  -
 .التصو�ر الفني في القرآن، سید قطب، مكت�ة سید قطب، د. ط -
نفس�ة، د. عبد هللا محمد الجیوسي، دار الغوثاني للدراسات القرآن�ة: التعبیر القرآني والداللة ال  -

 م.٢٠٠٦: ١دمشق، ط
: سـمیر ن الملقن، تحأبي الحسـن علي بن أحمد ب تفسـیر غر�ب القرآن، ألبي حفص عمر بن  -

 م.٢٠١١: ١طه المجذوب، عالم الكتب للط�اعة والنشر: بیروت، ط
هــــــــــــــــــــ) دار الفكر ٦٠٤فخر الدین الرازي (ت:  االمام محمدالتفســــــیر الكبیر ومفات�ح الغیب،    -

 م.١٩٨١هـ، ١٤٠١: ١للط�اعة والنشر: بیروت، ط
ــ) د٤٠٦الشـــر�ف الرضـــي(ت:  تلخ�ص الب�ان في مجازات القرآن،  - اء: بیروت،  ار األضـــو هـــــــــــــــ

 د.ت.
 د.ت. ،جمال�ات النثر العر�ي الفني, طراد الكب�سي، دار الشؤون الثقاف�ة العامة: �غداد -
دار الفكر للط�اعة والنشــــــر    ,حر��ة الحداثة في الشــــــعر العر�ي المعاصــــــر, د. �مال خیر��ك  -

 م.١٩٨٦ ,والتوز�ع: ط
ــیر  - ــ�ع   روح المعاني في تفســـ ــهاب الدین محمود مثالالقرآن العظ�م والســـ ــل شـــ اني، ألبي الفضـــ

 هـ) دار إح�اء التراث العر�ي: بیروت، د.ت.١٢٧٠اآللوسي ال�غدادي(ت:
لوافي, دراســــة وصــــف�ة تطب�ق�ة في الصــــرف و�عض المســــائل الصــــوت�ة، د. هادي الصــــرف ا  -

 م.٢٠٠٢: ٢نهر، دار األمل: األردن، ط
عرب، د. جابر عصـــــــــفور، المر�ز الثقافي  لااث النقدي والبالغي عند  الصـــــــــورة الفن�ة في التر   -

 م.١٩٩٢: ٣العر�ي: بیروت، ط
ــر  الصـــــــــــورة الفن�ة في المثل القرآني، د. محمد   - علي الصـــــــــــغیر، دار الهادي للط�اعة والنشــــــــ

 م.١٩٩٢هـ، ١٤١٢: ١ط بیروت: والتوز�ع:
ــال، د. محمد ال  - ــة في نظر�ة االتصـــ ــارة, دراســـ :  ٢رة، طعبد، مكت�ة اآلداب: القاهالع�ارة واإلشـــ

 م.٢٠٠٧ ،هـ ١٤٢٨
 م.٢٠٠٥هـ، ٣٥:١٤٢٥في ظالل القرآن، سید قطب دار الشروق: القاهرة، ط -



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ــا�ا الشــــــــــــعر�  - تر: محمد الولي، م�ارك حنون، دار تو�قال: الدار    ،ة, رومان �اك�ســــــــــــون قضــــــــــ
 م.١٩٨٨: ١الب�ضاء، ط

 م.١٩٨٣: ١دي، عالم الكتب: بیروت، ط�تاب األفعال، ألبي القاسم علي بن جعفر السع -
الكشــــاف عن حقائق غوامض التنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه التأو�ل، أبي القاســــم جار هللا    -

مر الزمخشـــــري الخوارزمي تح: عبد الرزاق المهدي, دار إح�اء التراث العر�ي: محمود بن ع
 بیروت, د.ت.

:  ١بیروت، طرار، دار الكتب العلم�ة:  م�احث لســــــان�ة في ظواهر قرآن�ة، د. مهدي أســــــعد ع  -
 م.٢٠٠٨

دار الفكر العر�ي:   ,جان ماري جو�و, تر: ســــــامي الدرو�ي المعاصــــــرة،مســــــائل فلســــــفة الفن    -
 م.١٩٤٨, ١ة, طالقاهر 

عبــد الرحمن بن أبي �كر، جالل الــدین الســــــــــــــیوطي (ت:   وأنواعهــا،المزهر في علوم اللغــة    -
 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨: ١ط ,تب العلم�ة: بیروتهـ), تح: فؤاد علي منصور, دار الك٩١١

ــادق قنیبي، مكتب المنار:   - ــف�ة، د. حامد صـــ ــة تحلیل�ة وصـــ ــاهد في القران الكر�م, دراســـ المشـــ
 م.١٩٨٤: ١طالزرقاء, 

ــر، ط   - ــین، دار المعارف، القاهرة: مصـ ــالیب القرآن، د. عبد الفتاح الشـ ــوء أسـ المعاني في ضـ
  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨: ٣

 كلیز�ة، جمیل صــــــــلی�ا، دار الكتاب اللبنانيســــــــ�ة واإلن�ة والفرن�األلفاظ العر� المعجم الفلســــــــفي-
 م. ١٩٨٢القاهرة، د. ط,  لبنان، دار الكتاب المصري 

ــفهاني المفر   - ــن بن محمد المعروف �الراغب األصــــــ ــم الحســــــ دات في غر�ب القرآن، أبي القاســــــ
 هـ) تح محمد سید �یالني، دار المعرفة: بیروت، د.ت. ٥٠٢(ت:

صــــــــر للط�اعة والنشــــــــر والتوز�ع: د أحمد بدوي، شــــــــر�ة نهضــــــــة ممن بالغة القرآن، د. أحم  -
 م، د.ط.٢٠٠٥القاهرة، 

 م.١٩٩٩د القادر قنیني، أفر�ق�ا الشرق: الدار الب�ضاء النص والس�اق فان دا�ك, تر: عب -
نظر�ة األدب، ر�ن�ه ول�ك وارســــــــــتن وار�ن، تر: محي الدین صــــــــــ�حي، المؤســــــــــســــــــــة العر��ة   -

 م.١٩٨١: ٢طللدراسات والنشر: بیروت، 
الشــــــــر�ة   ،إبراه�م الخطیب :ترجمة ،نصــــــــوص الشــــــــكالنیین الروس  ،نظر�ة المنهج الشــــــــكلي  -

 .م١٩٨٢ ،١ط ،لبنان :بیروت ،ومؤسسة األ�حاث العر��ة ،المغر��ة للناشر�ن المتحدین
لت للدرا  - ــّ ــالم أحمد الراغب، فصــــــ ــورة الفن�ة في القرآن، عبد الســــــ ــات والترجمة  وظ�فة الصــــــ ســــــ

 م.٢٠٠١ـ،ه١٤٢٢والنشر
 

 الرسائل واألطار�ح:
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ســــورة الواقعة دراســــة أســــلو��ة (رســــالة ماجســــتیر), بالل ســــامي إحمود الفقهاء, جامعة الشــــق    -
 .٢٠١٢-٢٠١١األوسط: �ل�ة اآلداب والعلوم, 

ــة القرآن�ة، (أطروحة  - ــتو�ات الخطاب في القصــــ ــهداني،   مســــ د�توراه) فائزة محمد محمود المشــــ
 م. ٢٠٠٤صل، ل�ة التر��ة: جامعة المو ك

 األ�حاث: 
ــیل في القرآن الكر�م, دراســـــــــــة تحلیل�ة (�حث)اإلجم  - فائز القرعان، مجلة أ�حاث  ،ال والتفصـــــــــ

 م.١٩٩٤، ١، ع١٢الیرموك: األردن، مج
ــدة  - ــامح رواشـــ ــائغ وأثره في اإل�قاع والداللة (�حث), ســـ ــعر یوســـــف الصـــ مجلة    ,التوازي في شـــ

 م.١٩٩٨, ٢, ع١٦مج أ�حاث الیرموك,
ــیدة العراق�ة توازي ال  -  ــامي مهدي مقار�ة تطب�ق�ة (�حث)، د.   في لغة القصـــ ــعر ســـ الحدیثة, شـــ

  .م١٩٩٨�غداد،  ،مهرجان المر�د الشعري الرا�ع عشر ،فهد محسن فرحان
مجلة دراسات ــــــ العلوم اإلنسان�ة،   ،موسى ر�ا�عة ،ظاهرة التوازي في قصیدة للخنساء (�حث)  -

   .م١٩٩٥ ،٥ع، ٢٢مج
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 الروائية خلدمة اتمعتوظيف اللسانيات 

 مدخل إىل مناهج التحليل األدبي وتقنياته  ؛الرواية : كتاب

 لربنار فاليت أمنوذجا

 حسن عبد اهلادي الدجيليأ.د. 

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب 

  إمساعيل عباس حسني .أ. م. د

 ستنصریةالجامعة الم –كلیة اآلداب  

والس�اقات   ،والمناهج ،س�ادة الكثیر من النظر�ات شاعة حال�ا  من األمور الم
بید   ،ودراســــاته  ،و�حوثه ،الفكر�ة الحدیثة، وتفشــــیها في الكثیر من منصــــات األدب 

تكون منزهة عن الفائدة االجتماع�ة التي لوالها ما �ان   أَن هذه الدراســات غال�ا ما
 .ود وتشتهرأو تلك أن تس ،لهذه النظر�ة

  ،و�وحـد خطـاه   ،هو ال�عـد اـلذي ُینشــــــــــــــط العمـل  ،االجتمـاعي�عـد  لهـذا �ـان ال
�فروعها    -وما برحت الدراســـات اللســـان�ة    ،و�ســـیر في العجلة المعرف�ة إلى األمام

دعامة أساس�ة في مسیرة السرد�ات الحدیثة و�خاصة في تبیین أطراف   -المختلفة  
ماثل  إلى ذلك التعائد أســاســا  فظ�ة، وهذا  الخطاب الســردي ووضــع�اته ومحافله الل

 بین الكالم والسرد بوصفهما أداء �قوم على �فاءة واحدة هي اللغة.
توظ�ف اللســـــــــــــــان�ـات في واحـد من جوانبهـا    إطـارو�ـأتي هـذا ال�حـث في    

المتعددة؛ لیهتم �المقار�ات المعاصــــــــرة في اللغة، وســــــــینصــــــــب االهتمام فیها على  
ــهم �ه ــان�ة في اللدراســــــــات الل�عض فروع ا  تمح�ص ما �مكن أن تســــــ دراســــــــات ســــــ

األدب�ة.. حیث أن اللســـــان�ات الحدیثة تمدنا �أســـــاس لدراســـــة األنماط المختلفة من  
ــال اللغو�ة ــائل االتصــ ــاني على نطاق مجتمعه   ،الخطاب ووســ وتحلیل الدور االنســ

تحـت  –�ـما یرى برـنار ـفالـیت  -و�ظهر الخطـاب في الرواـ�ة    ..�شـــــــــــــــكل واســــــــــــــع
ــكال متن ــتأشــ ــة جد دقو�ات غیر متوعة وفي مســ ــكل�ا، یتجلى الخطاب   ،�قةجانســ شــ

 ،خــارج الحوارات. (فــالیــت   ،من خالل العالمــات الكالم�ــة للتلفظ الشــــــــــــــخصــــــــــــــي
 )٤٣ ،٢٠١٣،برنار

  :وهي ،ومن هنا قام هذا ال�حث على مجموعة من األمور األساس�ة
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ة وخدم  ،ناح�ةإظهار مكانة اللســــــــــان�ات الروائ�ة في خدمة الفكر األدبي من  –  ١
 .�ةن ناح�ة ثانالمجتمع م

و��ان    ،إظهار فلســـــفة التشـــــفیر داخل خطا�ات اللســـــان�ات الروائ�ة التشـــــفیر�ة –  ٢
 .أهمیتها في خدمة المجتمع

�عد �تاب ( الروا�ة مدخل إلى مناهج التحلیل األدبي وتقن�اته ) لــــــــــــــ ( برنار   –  ٣
و�ذلك  ،الروائ�ة ) في صــــــــــــــدارة النتاجات التي أهتمت �اللســــــــــــــان�ات  فالیت 
فضــــــــــــــال عن توظ�ف �ل ذلك لخدمة  ،اللســــــــــــــان�ات بتشــــــــــــــفیر هذه   أهتمت 

 لذلك اتخذناه أنموذجا تطب�ق�ا ل�حثنا هذا. ،المجتمع
 - :وهي ،وقد قسمنا ال�حث على خمسة محاور رئ�سة 

 .مفهوم اللسان�ات الروائ�ة :المحور األول
 .اللسان�ات التشفیر�ة :الثاني المحور

 .برنار فالیت  :ث المحور الثال
 أهم�ة �تاب ( الروا�ة مدخل إلى مناهج التحلیل األدبي وتقن�اته )  :عالرا� المحور

�تـاب الروا�ـة   –توظ�ف اللســـــــــــــــان�ـات الروائ�ـة لخـدمـة المجتمع    :المحور الخـامس
 .-إنموذجا  لبرنار فالیت  مدخل إلى مناهج التحلیل األدبي وتقن�اته

 :)Noveletion Langusticالروائ�ة( مفهوم اللسان�ات :المحور األول 
تســـــــــعى اللســـــــــان�ات المعاصـــــــــرة من أجل بناء نظر�ات عامة لوصـــــــــف الوقائع     

االعت�ارات الخارجة عن نطاق اللغة ال�شـــــــر�ة،   اللســـــــان�ة وتفســـــــیرها �عیدًا عن �ل
بها من ظواهر أخرى تدرسـها العلوم فهي تعنى بدراسـة الظواهر اللغو�ة وما یتصـل  

وغیرها من العلوم التي    االتصــــــــــــال واإلعالمالنفس وعلم االجتماع و  المختلفة �علم
 تتناول ظاهرة اللغة والكالم لدى ال�شر.

إن البن�ة اللغو�ة في أي نشاط لغوي أدبي أو فني �صرف النظر عن جنسه أو     
ــد   ــدًا نوعـه تعـد مكوـنًا ـ�الغ الخطورة ال �مكن رصــــــــــــ مكوـنات النص األخرى رصــــــــــــ

ا نتحدث عن جنس معین مثل  ا �نو�ذ   ،�الحســ�ان مراعاته  موضــوع�ًا دون أن نأخذ 
فإن اللغة ترت�ط �عالقة م�اشرة �كل ما في النص من مكونات تشكل عالم   ،الروا�ة

ــة وتحلیلـــــه على نحو    ،الروا�ـــ النص  لـــــدخول  ــاح  المفتـــ العالقـــــة هو  ــذه  هـــ و�دراك 
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و  نقطة بدا�ة في التعرف على مســــــتوى إبداع الكاتب أ موضــــــوعي واٍع وهو أ�ضــــــا  
ســــــــــــــتثمـار أدواـته التعبیرـ�ة اللغوـ�ة اثراء ملكـته وـقدرـته على المؤلف ومـدى براعـته و 

المالئمة لمضــمون نصــه وأحداثه وشــخصــ�اته وموضــوعه ( ینظر: �اظم، ظافر، 
٢٠١٦.( 
ة  وحینما نتعمق في دراســـــــة ( علم اللســـــــان أو اللســـــــان�ات ) ســـــــنجد أَن ثم  

وم بــــــــــ ( ما األدب�ة منها موسس�وال ،مصطلح �ان یتردد في �تب اللسان�ات األولى
ــان�ات ا وقد  ،) ٤٤  –  ٣٣  ،١٩٩٩ ،محمد  ،الطارق  :لروائ�ة ) ( ینظر مثالاللســـــــــــ

ــة �ه في عام(   ــان�ة خاصـ ــدر األمر�كي (   ٢٠٠٩تطور إلى معرفة لسـ ) حینما أصـ
روائ�ة في تفك�ك الســرد اإلبداعي  جان بول �اســر�وه ) منتجه الكبیر ( اللســان�ات ال

  ،٢٠١٢  ،جان بول  ،�اسر�وه:  )( ینظر)  ٢٠٠٨  –  ١٩٩٩ك�ة من (  للروا�ة األمر�
ــانـ�ات الروائـ�ة ) ـ�أنـها  ،) ١١٢ –  ١١١   :وـقد عّرف ( ـ�اســــــــــــــر�وه ) ث�ـمة ( اللســــــــــــ

لســــــان�ات ت�غي التنقیب عم�قا داخل مدونة الخطاب الروائي الســــــتخراج �نوز هذا 
جدار  الشــكل وشــفرة المضــمون ســواء أكان هذا المضــمون في  الخطاب في بنیو�ة
الدالل�ة الصـلدة التي تحاول الوصـول  ضـى إلى هالة من الجدرانداللي یت�م أم مشـ

 .) ١١٧ – ١١٥ ،نفسه :( ینظر. إلى هدف النص األساس ول�س الهامشي
  :وأهمها   ،ومن ثم درت الكثیر من الموضـــوعات التي حملت هذا المصـــطلح

- 
ــان�ات الروائ�ة في الخطاب الروائي التار�خي ال –  ١ ــو�دي اللســـ حدیث / للناقد الســـ

 . ) ٢٠١٢ ،�ول�س ،سیوارت  :ینظر(  ٢٠١١كول�س سیوارت / 
ــ�ان ) / للفیلســــــــوف   –  ٢ ــان�ات الروائ�ة في روا�ة ( الع�ش في دهالیز النســــــ اللســــــ

 .) ٢٠١٥ ،�استیل ،وایتر :( ینظر ٢٠١٣األلماني �استیل وایتر / 
زهـة المنزل ) / لألدیـب  اللســـــــــــــــان�ــات الروائ�ــة في الرؤ�ـة الحــدیثــة لروا�ـة ( ن  –  ٣

 .) ٢٠١٦ ،مارتن ،بولوت�ه :( ینظر ٢٠١٤ /الفرنسي مارتن بولوت�ه 
/   -دراســــــــــة لســــــــــان�ة روائ�ة  –الخطاب الســــــــــردي لروا�ة ( �مین الخوف )  –  ٤

  ٢٠١٧  ،را�س�ونت  ،بولو  :( ینظر  ٢٠١٦للمفكر البلغــاري �ونترا�س بولو /  
(.  
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ــانـ�ة روائـ�ة لرواـ�ة ( مـ�اه –  ٥ ــة لســــــــــــ ـناـقد اإل�طـالي  إغـتاـلت اإلرواء ) / لل دراســــــــــــ
 .) ٢٠١٩ ،هولیوس ،�اتر�ك :( ینظر ٢٠١٨ولیوس �اتر�ك / ه

اللســــــان�ات الروائ�ة في البن�ة الســــــرد�ة لروا�ة ( غدا �عتقل الزمن ) / للمفكر  –  ٦
 .) ٢٠١٩ ،ثاتول�ك ،ج�سون  :( ینظر ٢٠١٨األرجنتیني ثاتول�ك ج�سون / 

ــان�ات الروائ –  ٧ ــاء اللســـــــــ ة ( رحیق الجذور ) / روا��ة في ال�عد اإلبداعي لأحشـــــــــ
ــي ج�كوراس �یراموف /    ،ج�كوراس  ،�یراموف  :( ینظر  ٢٠١٨للناقد الروســــــ

٢٠١٩(. 
اللسـان�ات الروائ�ة والعقدة الزمن�ة في شـفرة روا�ة ( مسـتعمرات حرة ) / للناقد  –  ٨

 ). ٢٠١٩ ،ج�مس ،�ارنوس :( ینظر٢٠١٨ج�مس �ارنوس /  اإلنكلیزي 
ة ( د�تاتور�ة الزهد ) / الســــــــــــــرد الســــــــــــــ�م�ائي لروا�  اللســــــــــــــان�ات الروائ�ة في –  ٩

  ،ثاو�یل�ه   :( ینظر  ٢٠١٨للفیلســـــــــــــوف األســـــــــــــ�اني خیل�ســـــــــــــیوف ثاو�یل�ه / 
 .)٢٠١٩ ،خیل�سیوف

ال�عد الفلسـفي للسـان�ات الروائ�ة في عت�ات نص روا�ة ( ناطحات األقزام )   –  ١٠
 ،فشــــــــــــــیتولو   ،�ــارثي  :( ینظر٢٠١٨للنــاقــد األو�راني شــــــــــــــیتولوف �ــارثي    /

٢٠١٩ .( 
 :اللسان�ات التشفیر�ة:المحور الثاني 
 :التشفیر في اللغة – ١
 :التشفیر في اللغة العر��ة -أ

مصــطلح(تشــفیر)مشــتق من(الشــفرة) في الخطاب المعجمي العر�ي  قد نجد   
لكننا ال نفوز في رحم هذا المصــــطلح على الداللة التي نبتغیها هنا، فثمت تقاطعا  

ــفرة العر� ــعا بین الشـــ ــفیر العالمي، واســـ ــم ثان  �ة، والتشـــ ــطلح األول: هو اســـ فالمصـــ
والمصــــــطلح    مادة( تشــــــفیر ))،  ،١٩٦٤أحمد،  ،للســــــكین الحادة(ینظر: ابن منظور

الثاني: ما هو إَال رمز لشــــــيء آخر، لكَن خطا�ا معجم�ا عر��ا متخصــــــصــــــا أورد 
 داللتهـا المشــــــــــــــهورة هي  على أَن الشــــــــــــــفرة: قـد تكون الرمـال العـالـ�ة، في حین أنَ 

مادة ( تشـــــــــــفیر    ،١٩٧٢  ،محمود بن عمر  ،الزمخشـــــــــــري  :الســـــــــــكین الحادة(ینظر



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ــت الم ــة قر�ـ ــة فكرة عر��ـ ــدل على أَن ثمـ یـ ــذا  صــــــــــــــطلح العر�ي التراثي من  ))،وهـ
 ٠المصطلح العالمي

قد �كون  -وعند تصـفح البن�ة اللغو�ة العر��ة سـنجد أَن ثمة مصـطلحا آخر  
الكاف   �فتح-ثیل، أال وهو(كود)ا داللة التشــفیر خیر تممثل لن-أوضــح من الســابق

ثر من داللة، أو أَن ظاهر المعنى  ،والذي �عني حمل الشـــــــــيء أك-وســـــــــكون الواو
ـمادة ( �ود   ،١٩٦٤  ،أحـمد  ،ابن منظور  :لف لمعـناه الحق�قي(ینظرللشــــــــــــــيء مخـا

((٠ 
ــنجد أَن أَي مفردة محتفظ بها في    وعند تأمل الخطاب المعجمي العر�ي سـ

ــائهـا الحســــــــــــــي إَال ـ�ملف هـذا الخطـاب ال ترت� ده المعنى األول اـلذي یور ط �فضــــــــــــ
ــاء العقلي ا �قـ�ة معـاني هـذا المعجم فهي تحلق في الفضــــــــــــ - المجـازي -المعجم، أمـَ

 ٠�معنى أن تشفیر المصطلح اللغوي العر�ي أوسع من الالتشفیر
 :التشفیر في اللغات العالم�ة – ب

- ح ســـــــــــنجد أَن ملفوظ المصـــــــــــطل عند تصـــــــــــفح الخطاب المعجمي العالمي
)) الذي ورد في SHIPHAREما هو إَال التصـــــر�ف العر�ي لمصـــــطلح  -التشـــــفیر

ــارد  جــ�ــكـــــ ــة(یــنــظــر:  الــالتــیــنــ�ـــــ ــات  ــلــغـــــ ال ــه،  ،أغــلـــــــب  ــ�ـــــ (   ،٢٠٠٠ســـــــــــــــول ــادة  مـــــ
))وفي لغــات CHEFRA) في لغــات أخرى(نفســـــــــــــــه)،أوSHEVRAتشــــــــــــــفیر)أو(

عض  )) في �SEVRA،مادة (تشــــــــــــفیر))،أو٢٠٠٥أخرى(ینظر:ســــــــــــیلفادور،إ�فان،
 صطلح �فید ما �أتي:الموارد �ان المات، وفي �ل هذه اللغ
،  ٢٠٠٠  ،ســــــــــــــول�ـــه  ،ج�كـــارد   :اللغـــة أو التر�یـــب ذات الـــداللـــة المعقـــدة(ینظر-١

  ٠ادة(تشفیر))م
 ٠نفسه) :شكل خارجي للنص ل�س له عالقة �عمقه(ینظر-٢
 ٠مادة (تشفیر)) ،  ٢٠٠٥سیلفادور،إ�فان،    :التضاد بین الظاهر،والمخفي(ینظر-٣
 ٠نفسه) :وزه(ینظررمز العالقة له �مرم-٤

ــفیر في  ــورة تعر�ف موجز للتشـــــ ــل إلى صـــــ و�نطالقا من هذه التقر�رات نصـــــ
وهو:( النص الذي یتقاطع ظاهره مع �اطنه،أو الخطاب الخطاب اللغوي العالمي، 
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الذي �كون لظاهره داللة عر�قة لكن هذه الداللة لغو في فضــــــــــاء الخطاب العمیق  
ــفیر   �ل متلق هو  لمنطلق فل�سوعلى هذا ا  ). ــیتان  ناقد تشــــ ي إَال إذا تحققت قضــــ

 أساسیتان ال ثالث لهما، وهما:
 ٠للمتلقي على المستوى العمودي، واألفقي معاالخلف�ة الثقاف�ة المتینة -ا

القــدرة على إعــادة القراءة للنص مرات عــدیــدة، فــالقراءات المتنوعــة تكشــــــــــــــف  -ب 
اءة الواحـدة  عـذر الكشــــــــــــــف عنهـا مع القر الكثیر من البنى التشــــــــــــــفیرـ�ة التي یت

  ٠السطح�ة
�أَنه الفیلسـوف ولو أردنا اإلمسـاك بهو�ة الناقد التشـفیري الثقاف�ة فال ن�الغ إذا قلنا  

نفســــــــــــــــه من خالل قــدرة هــذا المثقف على النظر لألشــــــــــــــ�ــاء التي الترى �ــالعین  
  ٠المجردة،أو األش�اء التي التخضع للحواس التقلید�ة

  ،في الخطاب اإلنســـــاني   ور التشـــــفیرتقف خلف ظه  -في رأینا  -وثمت أســـــ�اب   
 -لعل أهمها:

  ٠اإل�جاز في طرح النظر�ة المراد التحدث عنها-١
  ٠الداللة الجمال�ة المتحققة في الخطاب -٢
  ٠الخوف من التحدث في �ل التفصیالت -٣
  ٠عدم الرغ�ة الشخص�ة أو العامة في طرح �ل التفصیالت المطلو�ة-٤
ــاب   خــلود   -٥ �ــثرة    -اـلخـطـــــ خـالل  اـلـتي  مـن  ــأوـ�الت  �ـــــــل  اـلتـــــ ـفي  ــه  عــل�ـــــ ـترد 

 -زمان،ومكان
في العصــــــــــــــر الحـدـیث حینمـا تنوعـت  لـقد تطور الخطـاب اللغوي التشــــــــــــــفیري 

 صوره، و�الصور اآلت�ة:
�طرح    JORGE MAIKLE SONATAاالســم/فبدال من القول مثال:  اختصــار-ا

ا)ب(ثالثة  (ســــــ�عة عشــــــر حرفاختصــــــار)،أي J.M.Sاالســــــم �الشــــــكل اآلتي: (
  ٠ف)فقطحرو 

بدل موقع   اســتقرالنظر�ة العلم�ة/من خالل علم المصــطلحات الذي    اختصــار-ب 
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ــیل ــطلح إذا ما الممل للشــــيء،  التفصــ ــة   فكل مصــ ــره الرئ�ســ ترجمناه إلى عناصــ
  ٠نحتاج إلى �م هائل من األوراق لتحقیق ذلك

  ٠ثیراالختصار الرمزي/فثمة رمزا معین هو داللة على شيء أكبر منه �ك-ج
ــتطاعلقد    ــارات  رو امفك  اســ ــفیر أن �ط�قوا قواعد هذه النظر�ة على عالم اإلشــ لتشــ

ــع ف�فكوا ما ــارات القد�مة، الواســــــــ ــي منه �لغة الحضــــــــ وما �انت تكتنزه من   عصــــــــ
  - ٢٦  ،١٩٩٩  ،أنطونیو ،مـا�كـل  :وغیر ـتار�خـ�ة(ینظر  معـارف ودالالت ـتار�خـ�ة،

ــ�ات(ینظر٣٣ ــيء �قال عن علم الر�اضـــــ ــه))،ونفس الشـــــ ــة(ینظر:،: نفســـــ   والهندســـــ
  :ر نفســــه)،وعلم التشــــر�ح النفســــي(ینظ   :اء، والفیز�اء، واألح�اء(ینظرنفســــه)،والك�م�

  ٠نفسه)
هائلة للغة �مفردات   اختصــارات فإذن الخطاب التشــفیري اللغوي العالمي �قدم لنا    

و�لما �انت اللغة اإلنســان�ة لغة مشــفرة دل  ،�ســ�طة جدا، وســهلة اإلدراك، والحفظ
وال�مكن أن    ٠مجتمع هـذه اللغـةثقـاف�ـة التي �متلكهـا  لـك على ســــــــــــــعـة التقن�ـات الذ 

ــاني إلى  ــل المجتمع اإلنســـــــ ــفیري إَال إذا تطورت أخالق هذا �صـــــــ قمة الفكر التشـــــــ
ــا�ا   ــضــــــ ــكل الذي ترقى األخالق إلى أن تتجاوز الفكر البدائي، وشــــــ المجتمع �الشــــــ

خطاب الرســـــــمي الذي الفكر الحیواني حینها ســـــــ�صـــــــ�ح الخطاب التشـــــــفیري هو ال
الخصــــــوص فحســــــب ألَنه ســــــینطلق من وعي عال  ل �ه عامة الناس، ول�س  یتعام

أن تكون المنظومة اللغو�ة   االعتداد الثقافات، مع األخذ بنظر   ومتعدد   المســــــــــتوى،
 ٠لفائدة المجتمع اإلنساني، ول�ست ضده

 :التشفیر في االصطالح
  فل�س أمامنا إالَ لمصــــــطلح لهذا ا  االصــــــطالح�ةعند التأســــــ�س ألصــــــول الداللة   

ــدی ــاجم الحـ ــة التي  المعـ ــت ثـ ــاب المعجمي   اشــــــــــــــتقـ ــة من الخطـ ــدالل�ـ ــا الـ صــــــــــــــورتهـ
ــطالحي ــ�ما الخطاب المعجمي األور�ي-العالمي  االصـ ،ألَن هذا الخطاب له -والسـ

والــذي بــدوره أَثر على    تجر�ــة �عیــدة المــدى زمــان�ــا مع طقس هــذا المصــــــــــــــطلح،
خیر تكرارا  هذا الخطاب األ  یث فكان�ي الحد العر   االصــــطالحيالخطاب المعجمي 

  ٠اب األول ل�س إالَ للخط
 وقد عَرفه المعجم االصطالحي العالمي الحدیث، �ما �أتي:  
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ــا   ــواء �ان مفردة، أو تر�ی�ا، أو نصـــــــــ تنوع الداللة الرمز�ة في المدلول الواحد، ســـــــــ
ف�ة  �حیث ال �مكن ب�ســـــــر الوصـــــــول إلى أي داللة أصـــــــل�ة للمدلول دون وجود خل

 ٠)١٢٦ - ١٢٣ ،١٩٩٩ ،تونبي ،إ�كار :( ینظر قة، وذهن وَقاد ف�ة عمالثقا
لقد عرف عن التشــفیر أَنه ولد وترعرع في أروقة المؤســســة المخابرات�ة العالم�ة     

ومقررات هذه المؤســــــــســــــــة تتم �ســــــــر�ة تامة حتى ال تكشــــــــف   حینما �انت أعمال،
ــار�عها للمأل (ینظر ــالح ،األحمد  :مشـ ،ومن �عد انتقل  )١١٠ -  ١٠٠  ،٢٠٠٦  ،صـ

ــة األدب�ة، والفن�ة  إلى الم ــســـ ــ�ة في المالحم القد�مة فكل ؤســـ مع وجود جذور للقضـــ
 ،اـلدجیلي ،عـبد الـ�اقي ـبدر  ،الخزرجي  :ملحـمة ـ�اـنت ترمز إلى هـدف معین( ینظر

) �معنى أَن �ل ملحمة �ان لها تشـــــــفیرا    ٢٦  –  ٢٥  ،٢٠١٢  ،حســـــــن عبد الهادي
  ٠خاصا بها

والسـ�ما  -أرى كما  -ر التشـفیري المسـرح�ة الت�ا  �ورن�ه ض أعمال�ع  احتضـنت وقد    
ــِید) التي   عبد    :في �ثیر من تفصـــیالتها الفكر التشـــفیري(ینظر  ارتســـممســـرح�ة(السـ

 ٠) ٤٥ – ٤٤ ،٢٠١٣ ،جمیل ،العز�ز
ا مـاالرامـ�ه   في أكثر من خطـاب  -�مـا أعتقـد  -فقـد انتشــــــــــــــر التشــــــــــــــفیر عـنده أمـَ

 ٠) ٦٦ ،نفسه :روائي(ینظر
ــتخدم ماد أن الروا�ة  و�رى (فالیت) ــتســــــــــ ــحونة برنین    ،ا�قاً ة مرّمزة ســــــــــ مشــــــــــ

ــطوري  ــارات ثقاف�ة أكثر من الواقع  :أســــــــــ و�تبنى فكرة وجود   ،فهي تعمل على إشــــــــــ
و�تســاءل   ،ول�ة ما قیلطرق تعبیر�ة ضــمن�ة تســمح �التســم�ع من دون تحمیل مســؤ 

حـاوـلة  هـل هـذه الطرق التعبیرـ�ة مرموزة، أو هـل هي غیر ـقابـلة لالختزال إلى أي م
جـیب عن ذـلك: أن ســـــــــــــــمات المحـاـكاة فـلت من الـكاـتب ذاـته؟ و�لـفك الرموز؟ هـل ت

ــتثناء حدثنة وجه الســــخر�ة_ ل�ســــت هي عمل مصــــدر النص، بل  الســــ اخرة _ �اســ
  les beaux quartiersم مقولة أراغون في (�مكن أن تستخد   .أي القارئ   :مفسره

وذلك  ,الالحقةاألعمال  لتحفیز   ،) أن "شـــــــهوان�ة الشـــــــ�اب الصـــــــغار محدودة جدًا"
في جم�ع األحوال أن شــــــــــــهوان�ة الرجال الك�ار الســــــــــــن (أو النســــــــــــاء) هي    ،�عني

 ).٤٩،٥٢، ٤٥، ٤٢تامة.(ینظر: الروا�ة،
ــتلزم أن �كون قد تم  و�ؤ�د (فالیت) على أن الدخول إلى عالم   الخ�ال والح�كة �ســــــــ
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ــافي عـند  احترام جم�ع التـقالـید وعبور جم�ع األبواب: من العنوان والعنو  ان اإلضــــــــــــ
.. ســــــــوف تتم  .واإلهداءات والمالحظات التمهید�ة  ء... والفواتح المختلفةاالقتضــــــــا

أخرى  ــل  ــداخـــ مـــ عبور  من خالل  الواقعي  ــالم  العـــ إلى  أو    :العودة  و/  ــات  الملحقـــ
ــي ــان�ة ؟ و�رى أن   .الحواشـــــــ ــاءل لماذا مثل هذه المزایدة في البیئة المیتالســـــــ و�تســـــــ

تأكید تســجیل العمل ضــمن  لمراجع الســ�اق�ة هي �الوظ�فة الط�اعة وفكرة الكتاب وا
إال أن دور هذا الجهاز المعیق    .بن�ة عامة وســــــاللة وموضــــــوعات�ة أو شــــــخصــــــ�ة

د�ة دالالت النص الســــــــــردي المؤشــــــــــر �التأكید ال یتوافق إال مع اإلرادة بتقلیل تعد 
 ).٥٥-٥٤(ینظر: نفسه:

ا�ة اف أن أهم ما _ في الرو وتنوع الداللة وتشـــــــــــــفیرها في الروا�ة �قودنا إلى االعتر 
�كمن اللغـــــــة_  في  فرا   كمـــــــا  المقولفي  غیر  وفي  النص،  والمضــــــــــــــمر   ،غـــــــات 

. حاول( .على مســـتوى المفاه�م  ،أو �طر�قة أكثر انتشـــار�ة  ،واالفتراضـــات المســـ�قة
الشفه�ة   ،�ارت) تعر�ف هذا المفهوم �طر�قة دق�قة وصح�حة لجم�ع أنظمة الدالئل

ــمین�ةواأل�قون�ة، قد �كون ما تم ــیرورة التضــــ ــتع  ثله الســــ ومدلوًال ثان�ا    ،ار�امدلوال اســــ
المعتاد للمعنى الدال على   ،ل�ســـــــــت داللته أي شـــــــــيء آخر ســـــــــوى المدلول األول

 )٨٦ :الكلمة.( ینظر: نفسه
ــد  ــا  و�عتقـ ــة المعنى، فهي تختلط مع ( فـ ــاد�ـ ــانـــت أحـ ــاه�م إذا �ـ لیـــت) أن المفـ

ــة وأحـاد و�ذا �قـیت    ،المعـاني المجـازـ�ة المـارة في اللغـة متعـددة ـ�ة المعنى و غـامضــــــــــــ
فهي تت�ع لنظام تأو�لي مجرد من رمز: ســـتكون معرفة �شـــكل ســـيء وغیر    ،مةالق�

  .)٨٧ -٨٦قابل للبت وتائهة.( ینظر: نفسه: 
 :ر فالیتبرنا  :المحور الثالث

)  Vean Azare) في ( فیین آزار ) (Bernard Valletولد برنار فالیت ( 
ــا ) في (    ،نور الدین الد�تور  ،جملال  :)( ینظر  ١٩٥٤عام    ،ینایر  ١٨في (فرنســ

٣٣٣ ،٢٠١١ (. 
 :منها ،ن�غ منذ نعومة أظفاره �قضا�ا �ثیرة 
ــح مالیین األرقام بدقائق قلیلة  –ا   ــ�ات �مكنها مســــ اخترع نظر�ة في علم الر�اضــــ

ــ ( نظر�ة التســـابق    ،وهو لم یزل في ســـن العاشـــرة من العمر وقد أســـماها بـــــــــــــــ
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  .) ٧٨ – ٧٧ ،٢٠١٠ ،سل�م الد�تور ،ابرلجا :الرقمي )( ینظر
ینظر:  حقق قانونا في الحرارة �مكنه صـــــــــــهر أي شـــــــــــيء بها بدقائق مثال�ة(   –  ٢

 .) ٨٩– ٨٨ ،نفسه
 Unevercityأنتج معجما للمصــطلحات الثقاف�ة أســماه ( خطاب المدن�ة )( –  ٣

text٢٥٥ – ٢٤٤ ،٢٠١٢ ،رفعت الد�تور ،المدیني :)( ینظر (. 
 - :وهي �اآلتي ،دب�ة متمیزةه نتاجات أ�انت ل – ٤
ــعر�ة –ا   ــرة دواو  :النتاجات الشـــ ــاعر�ة فذة ظهرت من خالل عشـــ  ،�ن�انت له شـــ

 - :وهي
 .١٩٧٧ظروف م�جلة /  ●
 .١٩٧٨الصراع أمام الخطوط الحمراء /  ●
 .١٩٨٢قوانین التفرعن /  ●
 .١٩٨٤ش�طان مهذب /  ●
 .١٩٨٦مقاصل الشهیق /  ●
 .١٩٨٨إحتضارات المانولیزا /  ●
 .١٩٨٩ساللم السعیر /  ●
 .١٩٩٢اجو�ة التفقه الخجل /  ●
 .١٩٩٤زقورة الندم /  ●
 ،ســــل�مان الد�تور ،العادل :( ینظر مثال  ١٩٩٦كهوف الرحیل /  ●

١١٦ – ١١١ ،٢٠٠٠ (. 
النتــاجــات الروائ�ــة،   -:على قســــــــــــــمین  -تنــازل�ــا    –وهي    :النتـاجـات النثر�ـة  –ب  

 :والنتاجات المسرح�ة
 - :وهي ،بوعةت له خمس روا�ات مطظهر  حیث  :النتاجات الروائ�ة  -

 .١٩٨١س�م�ائ�ات فنطاز�ة /  ●
 .١٩٨٣لطموح / قارورة ا ●
 .١٩٨٥�كتر�ا األخالق /  ●
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 .١٩٩٩أناقة الفشل /  ●
  ،٢٠١٣  ،ســم�ة ،الطاهر  :( ینظر مثال  ٢٠١٠دینصــور مرمل /  ●

٤٤ – ٣٣ (. 
  :وهي  ،و�انت حصــــیلته منها هي ثالث مســــرح�ات فقط  :المســـرح�ة  النتاجات

- 
 .٢٠٠٠ع مؤسطرة / اد ضف ●
 .٢٠٠٧شفرة / س مكؤو  ●
ــاري   :مثال ( ینظر  ٢٠٠٩قـدـید الضــــــــــــــمـأ /   ●   ، عـبد الحمـید   ،الســــــــــــ

٩٠ – ٨٧ ،٢٠١٤ (. 
 - :وأهمها ،�انت له مجموعة من الكتب األدب�ة المهمة – ٥
(   –موضــــــــــــــوع �حثـنا    –مـناهج التحلـیل األدبي وتقنـ�اـته    الرواـ�ة مـدخـل إلى –ا    

  .) ٢٠١٣ ،برنار، فالیت  :ینظر
 .) ٢٠١٥ ،برنار، فالیت  :ینظرتقن�ات ومناهج (  النص الروائي –ب   

 .جامعة السور�ون ) –كما �شغل اآلن ( أستاذا متمرسا في �ل�ة اآلداب 

 أهم�ة �تاب (الروا�ة مدخل إلى مناهج التحلیل األدبي وتقن�اته):    :المحور الرا�ع
إذ   ،ب النـقدي الروائي�عـد هـذا الكـتاب من النـتاجـات المهمـة جـدا في الخطـا 

ومن ثم �عید   ،طافت في فضــاء الروا�ةوالطروحات التي  ،ســتعرض النظر�ات َنه �أ
�عّد هذا الكتاب عمًال منهج�ًا تحلیل�ًا    ،صـــــــ�اغتها �شـــــــكل �ختلف عن الذي ســـــــبق

ثقاف�ًا في فن الروا�ة صدر في وقت �انت المكت�ة العر��ة �حاجة إلى عمل مماثل  
 .�ة عال�ةحیث تم تقد�مه �منهج
" �مكننا القول، إذا   :هها “عمًال مفتوًحا”، �قولالروا�ة بوصــــــفوقد تحدث عن  

اسـتندنا إلى جمال�ة إعالم�ة، إن العمل الروائي هو رسـالة منجزة �شـكل صـوري إال  
ا، وهي قـد تخلصـــــــــــــــت من أي  أنهـا جزئ�ـة. ل�س للروا�ـة أي بن�ـة محـددة مســــــــــــــ�قـً

الزخـارف، أو أن   لیـها أن تحترم عـدًدا منمنظورـ�ة. إال أنـها، �ي تكون مفهوـمة، ع
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232 
 

یر جـدیـدة للمقروئ�ـة. تـدین �حـداثتهـا المســــــــــــــتمرة إلى ادات تؤســــــــــــــس معـایتخلق عـ
 )٥٠التوازن، المتقّلب دائًما والمستقر بین ترقب المتلقي وأصالة المرسل ".(نفسه:

وفي ذات الفصــــل، تا�ع حدیثه قائًال: " إن العمل المغلق هو أحادي الداللة 
ــیر أدبي. یرتك و�فرض  ــاء فهم أحا  ز �ل عمل فقه اللغة علىوجود تفســـــــــ دي إنشـــــــــ

المعنى للنص. أمــا العمــل المفتوح فهو متعــدد الق�م، و�فلــت من �ــات�ــه، و�تخطى  
العصـــــــــــر و�طار المجتمع الذي تم تأل�فه ف�ه وقد �أخذ على عاتقه دالالت جدیدة، 

م�م البدائي  غیر قابلة للبت، وفي �عض األح�ان معارضـــــــــــة �شـــــــــــكل �لي للتصـــــــــــ
رات، وهو بذاته خصـب".(نفسـه: ازدواج�ة اإلشـالد المعنى المتناقض من  لمبدعه. وُ 

٥١( 
 - :من خالل ،وقد نسب الكاتب الموضع�ة الروائ�ة إلى مناهج نقد�ة معینة

 .) Stailecimالمنهج األسلو�ي (  – ١
 .)Strjuctureالمنهج البنیوي ( – ٢
 .)Semanticالمنهج الس�م�ائي (ٍ  – ٣
 .)Deconstructionالمنهج التفك�كي( – ٤
 .)Delacteacsimالمنهج الدیالكت�كي ( – ٥
 .)Pragmaticالمنهج التداولي( – ٦
 ..)Referencesالمنهج الس�اقي(ٌ  – ٧
 .)Linguisticsالمنهج اللساني( – ٨
 .)Culcurisimالمنهج الثقافي( – ٩

 .)Artilisymالمنهج الفني( – ١٠
 .)Leadersimئي(المنهج القرا – ١١
 .)Homlisimeبیئي(منهج الال – ١٢
 .) ٢٠١٣ ،برنار ،فالیت  :)(ینظرDeagytelesimالمنهج التفاعلي( – ١٣

 - :هو ،ولعل أشهرها ،�ما تطرق ( فالیت ) إلى �ل األنماط الروائ�ة 
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 .)Historicism Novelالروا�ة التار�خ�ة( – ١
 .)Sexology Novelالروا�ة اإلجتماع�ة( – ٢
 .)Sinology Novelالروا�ة النفس�ة( – ٣
 .)Clacice Novelالروا�ة الكالس�ك�ة( – ٤
 .)Romanteac Novelالروا�ة الرومانس�ة( – ٥
 .)Somble Novelالروا�ة الرمز�ة( – ٦
 .)Methology Novelالروا�ة الدین�ة( – ٧
 .)Fentazya Novelالروا�ة الفنطاز�ة( – ٨
 .)Deamucratic novelالروا�ة الس�اس�ة( – ٩

 .)Sheferese novelعة(ا�ة المقنالرو  – ١٠
 .)Phelosophy novelالروا�ة الفلسف�ة( – ١١
 .)Kocteal novelالروا�ة المتنوعة( – ١٢
 .)Sience novelالروا�ة العلم�ة( – ١٣
 .)Going novelروا�ة الرحالت( – ١٤
 .)Seayng novelروا�ة الحلم( – ١٥
 .)War novelروا�ة الحرب( – ١٦
 .)Folkloor novelب�ة(الروا�ة الشع – ١٧
 .)Culcure novelالروا�ة الثقاف�ة( – ١٨
 .)Opener novelالروا�ة المنفتحة( – ١٩
 .)Closed novelالروا�ة المنغلقة( – ٢٠
 .نفسه ) :)(ینظرTimy novelالروا�ة الزمن�ة( – ٢١

لروائ�ة أسـاسـا هي  وقد درس ( فالیت ) نظر�ة التلقي حینما عَد أَن النظر�ة ا
) إهتمـامـا �بیرا فقـد عـد هـذا القـارئ    Readerلهـذا اهتم �ـالقـارئ (    ،ئ�ـةقرا  نظر�ـة

 - :هي ،على ثالثة أنواع
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 .)Once readerالقارئ الذروة( -۱
 .)Daeloky readerالقارئ المحاور( – ٢
 .) ٢٨٨ – ٢٧٧ ،نفسه :) (ینظرLangugy readerالقارئ اللغوي( – ٣
العصـــور   –  ٢ ،القد�مة –  ١( - :وهي،�ةلى �ل عصـــور الرواوقد تطرق فالیت إ 

  –  ٣٣٣  ،نفســــه  :العصــــر الراهن) ( ینظر  –  ٤عصــــر النهضــــة،  –  ٣الوســــطى، 
٤١٠(. 

  ٢، الوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة   –  ١(-  :وهي  ،الروائي  االزدهــاروأورد �ــل مواقع   
  :ظر ن�ا) (ینإس�ا  –  ٧،روس�ا  –  ٦إ�طال�ا    –  ٥،فرنسا  –  ٤،ألمان�ا  –  ٣،بر�طان�ا  –

  . ) ٢٩٩ - ٢٧٧ ،١٤٤ – ١٣٢ ،نفسه، مثال
  ٣، الخبرة   –  ٢،الموه�ة  –  ١(  -  :هي  ،ومن جملتها  ،وذ�ر أس�اب اإلبداع الروائي 
  -  ٢٢٥،٣٤٤  –  ٢١١،نفسـه،التحدي) (ینظر: مثال  – ٥  ،المحنة –  ٤ ،الثقافة  –

٣٥٥(. 
نفســـــــــــــــــــه، ــة(ینظر:مثال،  ــالم�ـــ العـــ ــة  الروائ�ـــ ــال  األعمـــ أعرق  إلى    –  ٢٢٢وتطرق 

٣٤٠- ٢٥٥،٣٣٠(. 
 - :فقد �ان على النحو اآلتي ،ا تقس�م الكتاب أمَ  
 .مقدمة المؤلف – ١ 
 - :وهما ،و�قسم على قسمین ،عناصر تار�خ�ة :الفصل األول – ٢
 .الروا�ة ونظر�اتها –ا   
 .تصورات وآل�ات حدیثة –ب  
 :وهي ،امو�قسـم على سـتة أقسـ ،التوجهات المنهج�ة األسـاسـ�ة  :الفصـل الثاني –  ٣
- 
 .وع�ةنة النالمقار  –ا  
 .دراسة لنمط�ة المنطوق الروائي –ب  
 .منطق�ة –قراءات نفس�ة وسوسیو  -جـ  
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 .مساهمات اللسان�ات  –د  
 .التحلیل البنیوي  -هـ  
 .الشعر�ة والسردان�ة –و  
 - :وهي ،و�قسم على ثالثة أقسام ،آفاق وأ�حاث  :الفصل الثالث  – ٤
 .األدب�ةحدود النظر�ة  –ا  

 .ة النص الروائيلشعر� جدیدة طرق  –ب 
 .من النظر�ة إلى التطبیق -جـ 
 .ثبت المصطلحات  – ٥
  .نفسه ) :المراجع(ینظر – ٦

ومن أشــــــهر ترجمات هذا الكتاب هي ترجمة األســــــتاذة ( ســــــم�ة الجَراح )  
    التي صدرت عن

  اعتمدناوالذي   ،)  ٢٠١٣دراسات الوحدة العر��ة ) في ( بیروت ) عام (  ( مر�ز 
ــا اـلد�تور عـبد الحمـید بورایر وقـد    .هـذا ال�حـث مـامـا في  علیهـا ت وقـد ترجمـه أ�ضــــــــــــ

 ).٢٠٠٢في الجزائر عام ( صدر عن (دار الحكمة)

  –توظ�ف اللســـــــان�ات الروائ�ة التشـــــــفیر�ة لخدمة المجتمع    :المحور الخامس 
 :أنموذجاالیت لبرنار ف ا�ة مدخل إلى مناهج التحلیل األدبي وتقن�اتهالرو كتاب 

ــن�ة الروائ�ة  ور المهممن األم  ــات األلسـ ة التي لحظناها في �ثیر من الدراسـ
ومن ثم   ،أَنها اضـــــــطلعت الدراســـــــات لتشـــــــفیر الكثیر من ث�ماتها التي طرحتها أوال

 قامت بتوظ�ف هذه الث�م لخدمة المجتمع ثان�ا. 
 :هذه الدراسات  ومن 
 ،العمید   :رتور�یل ) الفلســـــف�ة ( ینظ الطموح الســـــنروائي في خطا�ات ( جاك –  ١

 .) ١١٨ – ١١١ ،٢٠٠٠ ،خالد 
، برماودو  :جدل�ات األلســـــــن�ة الروائ�ة في ( محطات تســـــــتقبر الرفاه ) (ینظر –  ٢

 .) ٤١٠ – ٣٩٩ ،٢٠٠٧ ،سو�وسي
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  ،تورسـاب   :التفقه الجحود ) (ینظرالخطاب الزمني األلسـروائي في ( ممرات  –  ٣
 .) ٥٠٦ – ٤٩٩ ،٢٠١٠ ،كونتي

  –حاضــــــرة في المنتج    أَن التشــــــفیرة األلســــــروائ�ةأَما موضــــــوعنا فقد وجدنا  
 - :وهما ،عن طر�ق قسمین رئ�سین ،-وفتح التاء  ،�ضم الم�م

 .حضور �عض الموضوعات األلسن�ة ف�ه – ١
 .ألسن�ة ف�ه لالحضور األلسن�ة في �ثیر من الموضوعات ا – ٢
  :حضور �عض الموضوعات األلسن�ة ف�ه – ١ 
 - :وهي ،یت )األلسن�ة في �تاب ( فالت مجموعة من الموضوعات ضر ح 
حاول   –القســـــم الثاني من الفصـــــل الثاني   –دراســـــة لنمط�ة المنطوق الروائي  -ا 

ــناف   ــنف الملفوظ الروائي والتمییز بین أصــــ (فالیت) في هذا الم�حث أن �صــــ
ــد الدالئل التي أغلبها ذات طب�عة ل غو�ة والتي الروا�ة وهذا األمر یتعلق برصـــ

و�رى أن اســــــــــــــتخالص نمط�ــة الملفوظ    ،لعــالم الروائي و�نبنيحولهــا ینتظم ا
ــعا و�اهتمام �الدقة جدیر �الثناء ــیر الى رغ�ة أكثر تواضــ وأنطلق   ،الروائي �شــ

أو �جعل أشـخاصـا    خطا�ا  ،�صـف  ،�حكي الروائي  :من حق�قة ر�اع�ة األوجه
  :أصـــــــــــــــناف من الملفوظـات و�هـذا نتوقع أن نجـد في الرواـ�ة أر�عـة   ؛یتحـدثون 

 .) ٥٤خطابي أو شفوي ( ینظر: نفسه ،ي، وصفسردي
یرى (فالیت ) أن   –القســم الرا�ع من الفصــل الثاني   –مســاهمات اللســان�ات   -ب 

  ،رج بـدا�ـة أهم�ـة اللســـــــــــــــان�ـات في قراءة نقـد الروا�ـة مزدوجـة إذ یرى أنهـا" تنـد 
ه اللغة الكالســـ�كي في التقلید الممتحن لفق ،�اعت�ارها منهجا ل�حث النصـــوص 

ــالذي   ــیر یسـ ــانته ونتائجه نموذجًا لل�احثین. ثم مع تجدید ســـوسـ �قى فكره ورصـ
أتاحت للدراســـــــات األدب�ة    ،و�نیو�ة أعوام الســـــــتینات وتدو�ل الســـــــ�م�ائ�ة أخیراً 

ــه:  االقتراب من العلوم التي ُ�قال عنها دق ــان�ات لد�ه  ،)٩٨�قة" ( نفســــــ فاللســــــ
�ة �الولوج في ورها ســمحت للدراســات األدبمنهجا لتقصــي النصــوص والتي بد 

  .العلوم ال�حتةدائرة 
�كون األول   ،وما ذهب إل�ه ســــوســــیر في أن الدلیل ینقســــم الى دال ومدلول
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صــــــــــــوت�ا...) والثاني هو الذي �مثل الشــــــــــــيء أو المفهوم  ،ومرئ�ا  ،حامال ( خط�ا
المعاصـر، وهو هذا التحدید للدلیل هو المنطلق األسـاسـي �النسـ�ة للسـاني    ،المعین

فالنص األدبي یتألف قبل �ل شــــيء من  ،�النســــ�ة لدراســــة الروا�ة  األســــاس أ�ضــــا
وتكمن أولو�ــة مهمــة التحلیــل إذًا في فحص الكلمــات ال الواقع التجر�بي    ،كلمــات 

الذي تعود إل�ه؛ وقد تبنى ( فالیت) ما ذهبت إل�ه اللســــــان�ات الســــــوســــــور�ة في أن 
ة الى سـة الشـكل�ة للروا��ذلك تسـتند الدرا  ،اللغة  هدف اللسـان�ات هو دراسـة دالالت 

 )٩٩تحلیل حصري للوازم األدب�ة.( نفسه: 
 :ألسن�ة ف�ه حضور األلسن�ة في �ثیر من الموضوعات الال – ٢ 

 - :وهي ،وقد ظهر ذلك في أغلب األقسام األخرى     
نجد    في الوقت الذي –القســـــــم الثاني من الفصـــــــل األول  –الروا�ة ونظر�اتها   -ا 

 ، تها و�حلل الكتا�ة الروائ�ة �اعت�ارها ســــننا خاصــــاونظر�ا الروا�ة  یت)ف�ه (فال
الطرق التي یراها أصــــــــــ�حت تقلید�ة �ونها مســــــــــتمدة من البنیو�ة  مســــــــــتعینا �

والســــــــ�میولوج�ا، نراه �قحم اللســــــــان�ات وال یهمل اإلشــــــــارة إلى الدالئل اللفظ�ة 
النقــــديو�راهــــا النواة المكونــــة لعلم الجمــــال والخطــــا لوم  وهو یرى أن الع  ،ب 

زها  واللســــــان�ات على وجه الخصــــــوص، تم تحفی  ،لى وجه العموماإلنســــــان�ة ع
 .) ٢٣، ٢١ ،١٩ ،برنار ،فالیت  :( ینظر من خالل االبداع الروائي.

في حدیثه عن األنواع    –القسم األول من الفصل الثاني    –المقار�ات النوع�ة    –ب  
ــتقل  ع�ة وتفر�ع أفالطون هذه االســــــــرد�ة وأجراء المقار�ات النو  ألنواع الى مســــــ

ومتا�عاته إلى الظهور األول لمصــــــــطلح الروا�ة في العصــــــــور  ،تلطوآخر مخ
مكتو�ة بلغة عام�ة    ،والذي �شیر بدا�ة إلى قصص شعر�ة ثم نثر�ة ،الوسطى

ال �اللغة المخصـصـة للنصـوص المقدسـة أو العالمة الالتین�ة، وهو بهذا �میز  
في   المه�منةول السـردیین العناصـر معتبرًا األداء والق  ،طاب بین مسـتو�ات الخ

 اإلدراك األصلي للنوع.
نراه یولي اهتمــامــًا    ،ومع تلــك المقــار�ــات بین الروا�ــة واألجنــاس األدب�ــة المجــاورة

ــًا بلغة الســـــــــرد  فهو یرى أنه �مكن تعر�فه من خالل عدة ســـــــــمات  ،الروائي  خاصـــــــ
 ،يالماضــ  وصــ�غة ،دام الماضــي ال�ســ�طصــور�ة وصــرف�ة وتر�یب�ة ودالل�ة: اســتخ
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ــارة وأفعال العملوأدو   ،والحاضــــــر للســــــرد  ــها عمومًا    ،ات اإلشــــ وجمل ترت�ط ب�عضــــ
  ،نفســــه   :( ینظر  برا�ط قواعدي (ر�ط نســــقي) أو موضــــوعاتي ( اقتران تضــــمیني).

٥٧ -٣٦،٤١،٥٦ ،٣٤ ،٣١ ،٢٩ ،٢٧ (. 
في   –فصل الثاني  القسم الثالث من ال –منطق�ة    –  قراءات نفس�ة وسوسیو  -جـــــــــ  

لكـتاب یرى (ـفالـیت) أـنه ـقد �كون من الوهم االعتـقاد أنه  م من اهـذا القســــــــــــــ
 :أي شــــــــــــــ�كـة قراءة  -روائي أو ال    -�ـاإلمكـان أن ینطبق على أي نص  

جمـال�ـة وأنثرو�ولوج�ـة وتـار�خ�ـة و�راغمـات�ـة واجتمـاع�ـة نفســــــــــــــ�ـة وتحلیل�ـة  
 نفس�ة... الخ.

�ة  المتعددة ســـــــــــــوى لتبر�ر تعدد رى أنه ال تصـــــــــــــلح أســـــــــــــطورة القراءة وهو ی
أو�الت غیر المحدودة من دون أن ُ�سمح �االعتراض على م�ادئها أو التصدیق  الت

فأي خطاب نقدي، مؤســــــس على البدیه�ات ومفصــــــول اصــــــطناع�ا    ،على نتائجها
ــوائ�ة �عمل   ،عن مجال علمي محدد    أو –ال �مكن إال أن یلتصـــــــــــق �طر�قة عشـــــــــ

 �كات�ه.
دب�ـة تجتمع في نقطـة  األرة جم�ع المقـار�ـات للظـاه  و�ؤ�ـد ( فـالیـت) على أن
ــتر�ة مهما �انت اختالفاتها ــع في مح�ط أدبیتها وتولي اهتمامًا    :مشـــــ فهي تتموضـــــ

إما �المرســل (المفرد أو المشــترك) أو �المتلقي ( الفردي أو على شــكل مؤســســة ) 
و�لى   ،ةود إلى المسرح �طر�قة غیر م�ال�أو �الرسالة المأخوذة �ملفوظ أسطوري �ع

( ینظر:    انتقالها في رمز إ�قونوغرافي. لحكا�ة الشـــعب�ة) أو إلىاألدب الشـــفهي ( ا
  .) ١١٧ – ١١٢ ،١٠٠ – ٩٩ ،٨٤ ،٨٢ ،٨٠ ،٧٨،نفسه

  :من خالل السرد الموضوعي السابق نستط�ع �شف التشفیر ف�ه من خالل 
 الروا�ة �ما هو معروف ملحمة العصـــــــــر الحدیث األولى فهي تتضـــــــــمن �ل –  ١

 ، اكلا تشفیرة لفك مشوهمومه لهذا هي في تحلیلهتفصیالت المجتمع الحدیث 
وهذا عین صـنع ( فالیت ) في �تا�ه    ،وتعقبدات المجتمع اإلنسـاني المعاصـر

 .الذي نحن اآلن �صدد دراسته
معناه تحقیق مجموعة من الق�م اللغو�ة التطب�ق�ة  دراسة اللسان�ات في الروا�ة    –  ٢

 - :وأهمها ،یرهعند المتلقي دون غ
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ظ والذي بدوره �عطي صــــورة صــــوت�ة للفضــــاء المشــــهدي العیني  دقة اللف  إتقان –ا 
و�عطاء دقة في   ،دون غیره من المرادفات   االخت�ارللروا�ة من خصــــــــوصــــــــ�ة  

ســتوى الظاهر للخطاب خصــوصــ�ة الداللة التي قصــدها ناص الروا�ة في الم
 .والمستوى المخفي ،الروائي

 .لس�اق الروائيي نص السرد فار ماقبل وما �عد االقدرة على إظه –ب 
 .التنبیر على صوت�ات الخطاب ذات األ�عاد الكبیرة في الفضاء الروائي -جـ 
 ،والصـــــــــــرف�ة  ،النحو�ة  :العمل على تشـــــــــــضـــــــــــي إ�قاع النص في مســـــــــــتو�اته –د 

 .والبالغ�ة
المصــــطلحات اإلنســــان�ة العامة في تثبیت األفكار الســـــرد�ة في  ســــتحضــــارا –  ٣

 .عاواألدبي م ،عدها التار�خي�
 ،و�شــــــــــــــكــل دقیق  ،واألفكــار العــالم�ــة المتفق علیهــا  ،والق�م  ،إحقــاق األمثــال  –  ٤

 .ومفهوم
�ل الخلف�ات    استق�الالنص الروائي على أكثر من خطاب من خالل   انفتاح –  ٥

 .ومبدعین من خالله ،نص الثقاف�ة قراءا لل
ا في مـا یتعلق �ـالخـدمـة التي تقـدمهـا الل  ة  ســـــــــــــــان�ـات الروائ�ـة التشــــــــــــــفیر�ـأمـَ
 - :فهي ،للمجتمع

 .و��جاد الحلول لها ،الوقوف على أهم سلب�ات المجتمع – ١
 .إصالح المنطق من خالل إصالح اللفظ – ٢
 .ومحاولة مناقشته مناقشة علم�ة دق�قة ،معرفة أ�عاد المسكوت عنه – ٣
 .إ�جاد حوار مشترك بین المتلقین العرب جم�عا – ٤
 .اب المملوترك اإلطن ،ازإلى اإل�ج الدعوة – ٥

ــماه   ثم تحدث  ــمنة في الروا�ات، �فصــــــــل أســــــ ــالة المتضــــــ المؤلف عن الرســــــ
الملفوظ “المضـــمون الظاهر والمضـــمون الكامن”، والذي �قول ف�ه: " �مكن اعت�ار  

الروائي، مـا تقوـله الرواـ�ة، مكـانـًا للخطـاب المزدوج؛ الواحـد ذو نمط إخـ�اري �حـت، 
ــة إغمفهومي؛ واآلخر   ــا�ـ ــذي �قت�س من الحكـ ل، �كون ســــــــــــــرد الـ ــّ ا راءات المتخیـ ــً �ـ
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فبینما �سعى تحلیل    محدد،حصًرا.. تتوافق دراسة �ل من هذه السجالت مع توجه  
ــر المنا ــاك �العناصـ ــمون إلى اإلمسـ ــتوى األفكار فقط وال �متنع  المضـ ــ�ة على مسـ سـ

قول،  عن القراءة بین الســـــــــــطور �ي �كتشـــــــــــف داللة عم�قة، ماذا یر�د النص أن �
ا هو منطق الســـرد. ما یهم    ا �عتبره التحلیل البنیوي على العكس من ذلك، م ــً ــاسـ أسـ

ــ�ة إلى اإلثنوغرا ــكالنیین الروس،  �النســـــ ــ�ة ألولئك المدعو�ن �الشـــــ فیین، �ما �النســـــ
ــ ــرد�ة، هو فقط �النســــــ �ة إلى أي محاولة تحلیل وثائقي، مكنن أو معّلم، لمدونة ســــــ

ــطلح�ة (بروب) - ل، أعتقد (ل�في ، الوظائف. من بین األوائاألفعال أو وفًقا لمصــــــــــ
ســلوب وال في نه �اإلمكان المالحظة: “ال توجد ماه�ة األســطورة في األســتراوس) أ

 )٨٥_٨٤رو�ة”.(ینظر: نفسه طر�قة السرد وال في علم النحو لكن في القصة الم
ــموًنا   ــطحً�ا، أو معنى ظاهرً�ا، ومضـــــــ كذلك یبدو أن الروا�ة تقدم خطاً�ا ســـــــ

طابق �النســـــــــــــــ�ة لل�عض مـنذ اآلن مالحظـة أنـها تت  أو معنى عم�قًـا، و�مكنـنا  كامنـًا،
ـها اـلداللـ�ة؛ ـقال (ال فونتین): “ال �جـب تـقد�م درس أخالقي ســــــــــــــوى المـلل، مع نوات

مرر التعل�م األخالقي معـها”. و�النســـــــــــــــ�ة إلى اآلخر�ن، تتطابق  أما الحـكا�ة فهي ت
 مل�ة.الروا�ة مع بنیتها السرد�ة، القصص�ة أو العا

أن برنار فالیت قّدم و�منهج�ة عال�ة دراســة تحلیل�ة   :قولأخیرًا نســتط�ع أن ن
دق�ـقة للروا�ة �االســــــــــــــتـناد إلى المـناهج الحـدیـثة لل�حـث األدبي. وفي ســــــــــــــبره للـعالم  

ئي ومنهج�ـاتـه، حـّدد المؤّلف المعـالم التـار�خ�ـة لألدب الروائي، واضــــــــــــــعـًا في الروا
ــوع� ــ�ك�ة للبنیو�ة وما ة معتمدًا على المناهج النها�ة مطافه مقار�اته الموضـــــ كالســـــ

 د البنیو�ة والس�م�ائ�ة. �ع
والكتاب مليء �االقت�اس الروائي و�مصـطلحات نقد�ة متعلقة �اختصـاصـات  

ــج  متنوعة روائ�ة ولســــــان� ة أثرته �الق�م التعبیر�ة، وهو ما یدّل على الكفاءة في نســــ
ــتخدامها ــور�ة للروا�ة، ومناهج اســــــ ــط الدالالت الصــــــ لح  �ما یتوافق مع فعل المصــــــ

ــال  وفهمه. و�تفّرد مؤّلفه ــلوب المنهجي غیر المعهود في فن الروا�ة واالصـــــ ة  �األســـــ
لـذي �عـّد حـال�ـًا �ـاـ�ًا  الروائ�ـة، نت�جـة لمقـار�ـاتـه العـامـة في التصــــــــــــــور لهـذا المجـال ا
 لق�اس فنون أدب�ة أخرى تتعلق �الروا�ة �الشعر وس�كه روائ�ًا.

والـدورات الكون�ـة، وأن  دا�ـات  ء والبـلحمـة هي عـالم اآل�ـایـذ�ر الكـاتـب أن الم
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ظهورها ل�س نوعا شــــفه�ا فحســــب، و�نما تمت �تابتها وط�اعتها على الفور، بینما  
وأنهـا تعبر عن التـار�خـان�ـة والوجـه العـابر   تنتســـــــــــــــب الروا�ـة إلى الحق�ـة الحـدیثـة،

تبدو الروا�ة للق�م، وعن هشـــــــــاشـــــــــة الرمز األدبي الذي ینقلها. و�تســـــــــاءل هنا هل  
 ولذاتها؟ مدّمرة للغة

و�رى الكاتب أن الدراســات اللســان�ة الحدیثة ســاهمت �شــكل �بیر في بالغة  
قة مفصــــلة، ســــواء الســــرد، وأن البنیو�ة والشــــعر�ة أتاحتا دراســــة عمل الســــارد �طر�

أكان یتموضــــــــــع على مســــــــــتوى األحداث الواقع�ة أو الخ�ال�ة أو �ان األمر یتعلق  
 لخ�ال.�التار�خ أو �ا

الروائ�ة العاد�ة من خالل تحلیله  ى اختراق الحاالت لقد أصــــــــــــــر الكتاب عل
ــها ذاتي   للعناصـــــــر الروائ�ة ور�طها �اللغة والتصـــــــور ل�ضـــــــع مفاه�م جدیدة �عضـــــ

الحـداثـة ومردوداتهـا االجتمـاع�ـة، و�هـذا �مكن القول إن هـذا   و�عضــــــــــــــهـا یتـأقلم مع
 لل�احث والدارس معًا. الكتاب هو نتاج فكر عصارته الفائدة المستف�ضة

 - :فهي ،ا أهم النتائج التي توَصل إلیها هذا ال�حث مَ أ 
 .تعد اللسان�ات الروائ�ة من أرقى اللسان�ات نظر�ة وتطب�قا في المجتمع – ١
ــان� –  ٢ ات الروائ�ة تســـــــتند �ثیرا في نتاجاتها لخدمة المجتمع على التشـــــــفیر  اللســـــ

 .الذي یت�طنها
دبي وتقن�ــاتــه ) من أرقى ألامــدخــل إلى منــاهج التحلیــل  �عــد �تــاب ( الروا�ــة    –  ٣

كتب ( برنار فالیت ) في طرح شــــــــــفرات اللســــــــــان�ات الروائ�ة وتقد�م خدماتها 
 -:والتي أهمها ،للمجتمع برمته

 .منطق من خالل إصالح اللفظإصالح ال –ا 
 .ومحاولة مناقشته مناقشة علم�ة دق�قة ،معرفة أ�عاد المسكوت عنه –ب 
 .مملطناب الوترك اإل ،اإل�جازعوة إلى الد  –جـ 

 :المصادر والمراجع
 .١٩٦٤ ،١ط ،دار صادر –بیروت  ،لسان العرب ،هـ ) ٧١١أحمد (  ،ابن منظور -
ــالح الد�تور ،األحمد - ــاني ،صـ دار   –برلین  ،منطلقات نظر�ة المســـكوت عنه في الفكر اإلنسـ
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 .٢٠٠٦ ،١ط  ،نیوتن
 –موســكو  ،الحدیث االصــطالحيالمعجم  ،لمترجمإحســان الد�تور ا  ،الطو�ل  ،تونبي ،إ�كار -

  .١٩٩٩ ،١ط ،دار تونی�ار
دار   –بیروت    ،اإلرواء ) اغـتالتدراســــــــــــــة لســــــــــــــانـ�ة روائـ�ة لروا�ة ( مـ�اه   ،هولیوس  ،�اتر�ك -

 .٢٠١٩ ،١ط ،اآلداب
ــیتولوف ،�ارثي - ــالمة الد�تور المترجم  ،عبد هللا  ،شــ ــان�ات الروائ�ة في   ،ســ ــفي للســ ال�عد الفلســ

 .٢٠١٩ ،١ط ،دار الثقافة –بیروت  ،روا�ة ( ناطحات األقزام )عت�ات نص 
�ة في ( جدل�ات األلســن�ة الروائ ،عبد الرحمن الد�تور المترجم  ،الســدید  ،ســو�وســي،  برماودو -

 .٢٠٠٧ ،١ط ،االنتشارمنشورات  –الجزائر  ،محطات تستقبر الرفاه )
 �مین الخوف )دي لروا�ة (  الخطاب السر  ،حمدي الد�تور المترجم ،جالل  ،�ونترا�س ،بولو -

 .٢٠١٧ ،١ط ،دار الغد –بیروت  ،-ن�ة روائ�ة دراسة لسا –
اللســـــــــان�ات الروائ�ة في الرؤ�ة الحدیثة   ،یوســـــــــف الد�تور المترجم  ،جوز�ف ،مارتن ،بولوت�ه -

 .٢٠١٦ ،١ط ،دار الحداثة –بیروت  ،لروا�ة ( نزهة المنزل )
ئي في ( ممرات الخطاب الزمني األلســـروا ،ســـعید الد�تور المترجم  ،جالل  ،�ونتي ،تورســـاب -

 .٢٠١٠  ،١ط ،دار الفكر –بیروت  ،جحود )التفقه ال
اللسـان�ات الروائ�ة في السـرد السـ�م�ائي  ،جمیل الد�تور المترجم  ،خالد ،یوفخیل�سـ  ،ثاو�یل�ه -

 .٢٠١٩ ،١ط ،دار الفكر –بیروت  ،لروا�ة ( د�تاتور�ة الزهد )
 .٢٠١٠ ،١ط ،الحداثةدار  –بیروت  ،یثةات الحدالنظر� ،سل�م الد�تور ،الجابر -
اللسـان�ات الروائ�ة في البن�ة السـرد�ة لروا�ة   ،أحمد الد�تور المترجم  ،حداد  ،ثاتول�ك ،ج�سـون  -

 .٢٠١٩ ،١ط ،دار بیروت –بیروت  ،( غدا �عتقل الزمن )
 .٢٠١١ ،١ط ،دار المثاقفة –برلین  ،تراجم ثقاف�ة عالم�ة ،نور الدین الد�تور ،الجمل -
دار    –بیروت   ،العـالميالمعجم النـقدي   ،محمود اـلد�تور المترجم  ،مالعـال ،ســــــــــــــولـ�ه ،ج�كـارد -

 .٢٠٠٠ ،١ط ،لسان العرب
 .١٩٤٤ ،١ط ،دار التراث –بیروت  ،شذا العرف في فن الصرف ،أحمد الش�خ ،الحمالوي  -
ي  القنــاع ف   ،حســــــــــــــن عبــد الهــادي الــد�تور  ،الــدجیلي  ،عبــد ال�ــاقي بــدر الــد�تور  ،الخزرجي -

 ،ومكت�ـة عـدنـاندار    –�غـداد    ،)  ٢٠٠٨  –  ٢٠٠٠الحـدیـث من (   الروائي العراقيالخطـاب  
 .٢٠١٢ ،١ط

 :حسن عبد الهادي الد�تور ،الدجیلي -
ــي .۱ ــر�ف الرضــ ــعري للشــ ــفیر في الخطاب الشــ ــق   ،التشــ دار   –�غداد  ،دار تموز –دمشــ

 .٢٠١٤ ،١ط ،�غداد
 –�غداد   ،-ر�یب والداللة  دراســـة في الت –تقن�ات المنهج األســـلو�ي في ســـورة یوســـف  .۲
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 .٢٠٠٥ ،١ط ،ؤون الثقاف�ة العامةدار الش
  ،١ط ،دار المعرفة  –بیروت    ،أسـاس البالغة ،هـــــــــــــــ )  ٥٣٨محمود بن عمر (  ،الزمخشـري  -

١٩٧٢. 
 .٢٠١٤ ،١ط ،دار الصروح –روما  ،خارطة اإلبداع ،عبد الحمید الد�تور ،الساري  -
د�ـة حـات النقـم المصــــــــــــــطلمعج  ،تور المترجمعبـد ال�ـاري الـد�  ،الفیومي  ،ســــــــــــــیلفـادور، إ�فـان -

 .٢٠٠٥ ،١ط ،دار التنو�ر –بیروت  ،الحدیثة
اللســـــــان�ات الروائ�ة في الخطاب  ،صـــــــالح الد�تور المترجم ،عبد المنعم ،�ول�س ،ســـــــیوارت -

 .٢٠١٢ ،١ط ،دار تو�قال –المغرب  ،الروائي التار�خي الحدیث
  .١٩٩٩ ،١ط ،الفكر دار - بیروت ،اللسان�ات واإلبداع األدبي ،الطارق، محمد -
 .٢٠١٣ ،١ط ،دار الجمال�ات –مدر�د  ،النتاجات الذروة ،الد�تورةسم�ة  ،الطاهر -
 .٢٠٠٠ ،١ط ،دار التفكیر –البرتغال  ،�انوراما الفكر ،سل�مان الد�تور ،العادل -
ــ�م�ائي في الفك االتجاه ،جمیل الد�تور ،عبد العز�ز - دار   –مدر�د   ،ر اإلبداعي العالميالســــــــــ

 .٢٠١٣ ،١ط  ،�كاسوب
 .١٩٨٨ ،١ط ،دار المعارف –بیروت  ،علم الصوت الحر�ي ،اإلله الد�تور بدع ،عزام -
  ،١ط  ،دار الحـداـثة –بیروت   ،ـ�انوراـما ال�عـد الروائي العـالمي الحـدـیث ،خـاـلد اـلد�تور ،العمـید -

٢٠٠٠. 
 :برنار ،فالیت -

ومي المشــــــــــــــروع الق –الجزائر    ،النص الروائي تقن�ات ومناهج ،رشــــــــــــــید المترجم ،بنحدو .١
 .٢٠١٥ ،١ط ،للترجمة

 –بیروت  ،مناهج التحلیل األدبي وتقن�اته الروا�ة مدخل إلى ،ســـــــــــم�ة المترجمة  ،الجَراح .٢
 .٢٠١٣ ،١ط ،مر�ز دراسات الوحدة العر��ة

اللســـــان�ات الروائ�ة والعقدة الزمن�ة  ،المترجمة ةعفاف الد�تور   ،عبد الجلیل ،ج�مس  ،كارنوس -
  .٢٠١٩ ،١ط ،األندلس دار –بیروت  ،عمرات حرة )في شفرة روا�ة ( مست

اللســـــان�ات الروائ�ة في تفك�ك الســـــرد   ،المترجم ،عالء الد�تور  ،األدهم ،جان بول ،كاســـــر�وه -
 .٢٠١٢ ،١ط ،دار الشروق  –القاهرة  ،٢٠٠٨ – ١٩٩٩اإلبداعي للروا�ة األمر�ك�ة من 

 .٢٦/٢/٢٠١٦مقال،  ،دن�ةاللسان�ات في خدمة السرد، صح�فة الرأي األر  ،كاظم، ظافر -
ــان�ات الروائ�ة في ال�عد   ،عماد الد�تور المترجم  ،عادل  ،ج�كوراس ،ماروف�ك - ــاء اللســــــ أحشــــــ

 .٢٠١٩ ،١ط ،دار الحداثة –بیروت  ،اإلبداعي لروا�ة ( رحیق الجذور )
ــامر  ،أنطونیو ،ما�كل - ــان�ة ،عبد الوهاب الد�تور المترجم  ،الســـــ  –برلین  ،تار�خ العلوم اإلنســـــ

 .٢٠١٠ ،١ط ،لتثاقفدار ا
  ،دار الحـداثـة   –بیروت    ،الر�ـاضــــــــــــــ�ـات الحرف�ـة في التراث العر�ي  ،أحمـد الـد�تور  ،محمود -
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 .٢٠٠٠ ،١ط
 .٢٠١٢ ،١ط ،دار ف�س بوك –لندن  ،ثقاف�ة شخص�ات سو�ر ،رفعت الد�تور ،المدیني -
  ،١ط  ،دار الثقافة –بیروت    ،الحدیث االصــطالحيالمعجم   ،عبد الرحمن الد�تور  ،المصــلح -

١٩٩٦. 
  ،١ط ،دار الفكر –بیروت   ،معجم المصــــــطلحات النقد�ة والبالغ�ة  ،ورأحمد الد�ت ،مطلوب -

١٩٨٥. 
ــتیل ،وایتر - ــان�ات الروائ�ة في روا�ة ( الع�ش في  ،عماد الد�تور المترجم ،فهمي ،�اســـــــ اللســـــــ

 .٢٠١٥  ،١ط ،دار األرجوان –تونس  ،دهالیز النس�ان )
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245 
 

 والنقد الثقايف  التوليد اللغوي بني التداولية

 أمنوذجا لعراقية اللهجة ا

 
   أ.م. د. حسني علي جبار القاصد

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب  

 مقدمة 
تظهر الحـــاجـــة للغـــة المولـــدة التي قـــد تكون في جـــانـــب من جوانبهـــا لهجـــة 

ــ�حة لكنها هجنت �عد أن الكتها األلســـــــــن او ألفاظ اجنب�ة    ،محل�ة لها جذور فصـــــــ
ــار التواصــــــل بها دخلت الواقع غلب أ وهو ما حدث في   ،غنى عنه ال  الیومي وصــــ

لفاظ جدیدة منذ الدولة الع�اســ�ة  أأما في العراق فقد بدأت اللهجة العراق�ة �  ؛اللغات 
لى الشــعر لتنال رت�ة تقر�ها  إلفاظ طر�قها  حیث شــقت �عض األ ،وعاصــمتها �غداد 

 .من اللغة األم
ة الع�عض األمعــاني    و�ــان لهــذا ال�حــث أن �خوض في  راق�ــة  لفــاظ العــام�ــّ

األمثال الشعب�ة العراق�ة �ما وصلنا من شعر وعالقة    ،موروث الفص�حوعالقتها �ال
  .لكننا صرنا نسمعه �قالب عاّمي ،ونثر وصلنا فص�حا

ــعب�ة العراق�ة وجذورها في اللغة لذلك وقف الم�حث األول عند   األمثال الشـــــــ
  �حـث الـثانيبینـما اهتم الم  ؛الموروث  وواءم بینـها و�ین شــــــــــــــبیهـها في ،الفصــــــــــــــحى

نســـــــــق االتكاء لدى شـــــــــعراء  ووقف عند  والعامّ�ة  التداخل الداللي بین الفصـــــــــحى  �
شـــــــاطئ الخاتمة   حتى وصـــــــل إلى  ؛الفصـــــــحى على اللهجة العام�ة تداول�ا وثقاف�ا

فسـنة ال�حث أن �سـتمر وأن تتوالد من نقاشـه    ،ول�س ألي �حث أن ینتهي  ،والنتائج
ــئلة جدیدة ــئلة أكثر أسـ ــأن اوهذا ه ؛تنجب أسـ ل�حث العلمي فهو �الح�اة له أن  و شـ

ــاؤلي�ع ــئلة أخرى  �ش عمره التســـ أقول ل�س   ،ووفق هذا  ،ل�قطف أجو�ة تن�ض �أســـ
لي إال ما رأیته حین اخترت الحفر ومطاردة جذور األلفاظ العام�ة واتكاء الشــــعراء 

  .علیها
  ،أن ینتهي   ل�س ألي �حث  ولي أن اقول  ؛وما توصل ال�ه  ال�حث هذا ما رآه  
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فاالســئلة ح�اة والجواب الجازم  ،ن ال�حث اســئلة والنتائج أجو�ة الیراد منها الجزمأل
 :وحسبي قول الشاعر ،نها�ة وموت 

 ُ�لُّها سجا�اهُ  ُترضى الذي ذا ومن
 َمعاِیُ�هْ  ُتَعدَّ  أن ُنْبالً  المرءَ  َكفى

  .جعلنا هللا والقارئ الكر�م ممن تعد معایبهم
  ولي التوفیق�هللا  

 األمثال الشعب�ة العراق�ة وجذورها في اللغة الفصحى  :األولالم�حث  
لى ســــــــــــــنــد من الموروث الــدیني أو األدبي أو إیلجــأ العر�ي �شــــــــــــــكــل عــام  

وغــال�ــا مــا �كون لهــذا " الســــــــــــــنــد "   ؛لكي �ســــــــــــــوغ عمال مــا �قوم �ــه  ،االجتمــاعي
ــتدعى من الماضـــــي ــائع اجتماع�ا ،المســـ ــ  ،أو الشـــ ي جدل أو  ل لینهي أهو الف�صـــ

 .نقاش
  ،ان نسق االتكاء تداول�ا �عالج مقتضى الحال �قوالب جاهزة ومقوالت مأثورة 

بل غال�ا ما یتم اســـــــتدعاؤها من    ،أن تكون من الواقع المع�ش  �الضـــــــرورةل�ســـــــت 
تحتــاجــه    ألن مــا  ؛التكــاء علیهــا �عــد توافقهــا مع مقتضــــــــــــــى الحــالالموروث لیتم ا

خاَطب وفق عقد  المخاِطب والم  لكنه راســخ بین  ،حظة القولالتداول�ة قد ال یتوافر ل
وهنا یتدخل النقد الثقافي ل�ســــهم في اتمام   ،ثقافي أســــاســــه رســــوخ القبول المضــــمر

 .عمل�ة التواصل
االقتناع �مثل شـــــــــائع أو بیت  القول ومجبول على    مأثوران العر�ي أســـــــــیر 

�كفي   ؛امد أبو ز�د �ما �قول نصر ح ،ألن ثقافتنا تعبد النصوص  شعر في الحكمة
لذلك تلتئم سبل التواصل تداول�ا وثقاف�ا �االتكاء    ،�توقف العقلل قال فالن و أن تقو 

  .أو ما هو مولد منها ،على تلك النصوص 
تكون مفروضـــــة الطاعة   اولنا أن نتجنب النص الدیني ألن ســـــلطته غال�ا م

العر�ي   الشــعرلكن  ؛وعندها ینتهي الخطاب �قول مقدس یر�ن ال�ه طرفا التواصــل
فضـــــــــال عن    ،من أب�ات الحكمة التي تفض النزاع  نثري وفر لنا الكثیروالموروث ال
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ذلك ألن بیت    ،األمثال العر��ة التي بنیت على حادثة نســـــــــــــیت و�قي المثل حاكما
ة أو المثل الشـائع �مثل نصـا حاضـرا ذهن�ا مهما اختلف  الشـعر الذي �حمل الحكم

�حـدد هو�ـته فقط ( النص بهـذا االختالف ال  ـفإن ـله مقتضــــــــــــــى حـال یلیق ـ�ه ألن  
ــ ــوص بل �جعل ذلكو�میز نفســ ــه محورا    ه عن غیره من النصــ لكي �جعل من نفســ

وقد شــــــــــــاعت في اللهجة  )١(في الثقافة عن طر�ق قابلیته للتفســــــــــــیرات والتأو�الت)
لكن تم اندثارها في   ،العراق�ة المعاصـــرة �لمات وأمثال وردت في الشـــعر الع�اســـي

ر�ما ألن الكلمات تخاف    ؛حل�ة الضـ�قةة المصـ�ح لتدخل الى نطاق اللهجالقول الف
( تخــاف الكلمــات التي ت�قى خــارج    :اذ �قول �ــانس رتســــــــــــــوس  ؛الخروج �مفردهــا

وما غاب او اندثر منه   ،حارس اللغة  ،�ما یبدو ،لشـــــعروذلك ألن ا )٢(القصـــــیدة )
عـامـة الـناس في لهجتهم  لم یبق مـنه اال مـا یتـناوـله   ،أو اختـ�أ بین طـ�ات المعـاج�م

المعجم العر�ي   .ة الــدارجــة و ( مــا أكثر الكلمــات الخــائفــة في اللغــة العر��ــةحل�ــالم
راء �جرؤ على  و�ال فمن من الشــــــــــــــع  ،على حـد تعبیر أدون�س  ،)  ٣()مليء ـ�الخوف

ادخــال �لمــة ( أثول التي تقــال للغبي) في بیــت شــــــــــــــعر وهي التي لهــا وجود في 
و�ثیر من  �لمة (�ســتو�ة)  تعني (فقط ) و �س) التي   أو �لمة (  ،الشــعر الع�اســي

ــعراء  الكلمات التي وجدت لها موطنا في اللهجة المحل�ة �عد أن احالها ر�نها الشـــــــ
  .للغوي الفص�حوغابت عن المشهد ا ،الى المعاج�م

داء �صـــــــــــــــیب الشــــــــــــــاة    :الثول :ـفأـما األثول ( في مـقای�س اللـغة البن ـفارس
يء  وا لألحمق ال�ط�ضـــــــــا. ور�ما قالفي الذ�ر أوقد �كون    ،فتســـــــــترخي أعضـــــــــاؤها

ــتعملها الســــــريّ  الرفاء �معنى .وهو من االضــــــطراب  ،أثول :الخیر   :..و�ان قد اســــ
  :جاهل في قوله " في رجل من �غداد " ،غبي

 ورأیته فرأیت منه أثوال     ُوِصف ابُن یوسَف لي �كلِّ فضیلةٍ 
 عن سكانِه ر�عًا خاللُت ساء            فكأنما ،ساءلته عن ِعلِمه       

 
دراســــــــــــــة في علوم القرآن، نصــــــــــــــر حـاـمد ابو زـ�د، المر�ز الثـقافي العر�ي،  -مفهوم النص  )  ١(

 ١٨٧: ٢٠١٤، ١بیروت، ط/
  ٣١٤: ٢٠٠٨ ١رأس اللغة جسم الصحراء، أدون�س، دار الساقي لبنان، ط ) ٢(
 نفسه.  ) ٣(
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یزال العراقیون �سـتعملونها   و�ما اسـتعملها السـرّي �معنى الغ�اوة والجهل ما 
( قال ابن الحجاج   :( �س ) فقد وردت في الشـعر أ�ضـا أما �لمة )١(في لهجتهم )

  ،ي سطرالب االهــــــــــ " �ما ورد في درة التاج من شعر ابن الحجاج للبد�ع    ٣٩٣" ت 
  :رسهقال �طلب تبنًا لف

 تكل�فك القتَّ �عده َسَرفُ    َ�ْس ففي فامُنْن بتبٍن عل�ه
یزال مستعمال    وهي من العامّي الذي ما  ،ومعناها _ �ما هو واضح _ فقط 

ــاعر  ،في العراق حتى الیوم ــتعملها الشـــــ   :وتأتي �معنى  ،وتأتي �معنى فقط �ما اســـــ
یتوقع أن نجد لها  ال ،ولعل �لمة مثل ( �شــــت ) �كســــر ال�اء ) ٢(  �كفي أ�ضــــًا...)

لكنهــا تغلغلــت اثر تالقح اللغــات في أواخر العصــــــــــــــر   ،الموروث العر�يي  أثرًا ف
"فضر�ه الوالد بهذا   :هــــــــــ" في " االعت�ار"٥٨٤ :الع�اسي( قال أسامة بن منقذ " ت 

ــتًا �ان على   ،والنعل الفضـــــة ،فقطع الجهاز  ،الســـــ�ف وهو في غمده متقلٌد �ه وِ�شـــ
أو ُ�شـــــــــــتًا   :حاشـــــــــــ�ة �قولهالیلیب حّتي في ق االســـــــــــتاذ فوعلق المحق ...".الر�ابي

و�علق العالمة د. محمد حســـــین األعرجي   )٣()  .ع�اءة. ولعلها " ُ�شـــــت" الفارســـــ�ة
ــت ع�اءة ــر ال�اء �ما   ،رحمه هللا ف�قول( وأراني أمیل الى أن ال�شــــ و�بدو أنها �كســــ

ــ�ة المحقق  ،هي في متن االعت�ار ــم �ما هي في حاشــــ   أمثال .. ومن.ول�س �الضــــ
ــما ال �قدر    :ةالعراقیین العام�ّ  ــت " �قولونه لمن �غالب خصـــ ــت ب�ش بلشـــ �ا بو �شـــ

أما . )٤(عل�ه " ومعناه �ا أ�ا �شــت �نا�ة عن الرجل المترف �ماذا ورطت نفســك ؟)
  :(�ستو�ة) فقد وردت في دیوان ابن الرومي یهجو إسماعیل بن بلبل

 اتیق عن امه ذات ال�س    سائل أ�ا الصقر اذا جئته
الخادم    :ذ�ر القاموس المح�ط أن ال�سـتق �معنى :شـ�ةالحافقال المحقق في 

 
العامي والمولد، محمد حسین األعرجي، منشورات �غداد عاصمة الثقافة العر��ة، شذرات من    )١(

٢٠١٣:٧٢ 
 . ٥٢ – ٥١السابق:  ) ٢(
 نفسه  ) ٣(
  ٥٣ – ٥٢السابق:  ) ٤(
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ال�سـتوقة هي الز�ر الصـغیر ومازالت تسـتعمل في   :.. أقول.ولعله یتهم امه �الخدم
وهم    ،.. وصـار العراقیون �سـتعملون ال�سـاتیق لحفظ المخلالت .العراق بهذا المعنى

ــمون هذا المخلل ــي) :�ســـ ــتعمل فنها ماز وأرى أ  ؛)١(الطرشـــ دان البل ي �عض الت تســـ
تحمله �هرمانه في  ثم ماذا نســمي ما  ؛العر��ة وقد شــاهدتها في ســور�ة وفي تونس

  .تمثالها الذي یتوسط �غداد ؟
ذلك ألن التداول�ة   ،لقد وقع المحقق في فخ المعنى التداولي ومقتضى الحال

ـلة واـلدال  ،ر ـ�الـتداولـ�ةـفالنحو یـتأث ،( منهج معرفي �طـال المســــــــــــــتوـ�ات اللغوـ�ة �لـها
  ،وســـــــــــائر أصـــــــــــناف الخطاب تتأثر بها   ،والمعجم یتأثر �التداول�ة ،�التداول�ةتأثر  ت

، وألن ام )٢( فتكون من ثمَّ أداة معرف�ة تضـــــــــــيء جوانب �ثیرة من اللغة والخطاب)
ــاتیق ــمًا للمحمول   المهجو تحمل ال�ســـــــــــ ــفة الحامل ل�جعلها اســـــــــــ  فقام بترحیل صـــــــــــ

  .تحمله  ماالهجاء هي أم المهجو ال هةوج ألن ،(ال�ستوقة)
�مـا ان النســــــــــــــق المضــــــــــــــمر في النقـد الثقـافي قـد �فـاقم الهجـاء و�جعـل أم   

لكن    ؛وهو امر �شـــي �اختالطه وترددها علیهم  ،المهجو حمالة الخمر للراغبین ف�ه
  .دم ل�ست لل�ستوقة انما لحاملتهاالهجاء او صفة الخا

ــتقرت  ــاع   ومثل ذلك �لمة ( بوس) فلقد اســـــــ ت  في الشـــــــــعر العر�ي حتى شـــــــ
 .. .�معنى قبل قالها ابو نواس :ألن ( �اس ،وعامّ�ةً  فص�حةً 

 من �عدما قد �ان أعطاها     ماسح القبلة من خده �ا
 موالك في الخد ق�قراها       خشیت أن �عرف إعجامها

 �نا اذا �سنا مسحناها            علمنا أنه هكذاولو 
�ثیر من اللهجات   فيو   ،لة في اللهجة العراق�ة... أقول �قیت اللفظة مستعم

 
  ٥٣السابق:  )١(
نة بلَعلي، رؤ�ة للنشر ، د. آم١تشكالت المعنى في الخطا�ات التراث�ة ط  –س�م�اء االنساق   ) ٢(

 ١١٥: ٢٠١٥رة القاه –�ع والتوز 
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  .)١(العر��ة الى الیوم)
�قي أن أشـیر الى الكثیر من الكلمات العامّ�ة الشـائعة في العراق ومنها ما   

ثل �لمة ( ل�ش) التي لها جذور من م  ،�شترك في استعمالها �عض البلدان العر��ة
) ألي شـيءتصـار أصـلها (لكن معناها واضـح وهي اخ  ،أ�ضـا في الشـعر الع�اسـي

ة) أصـــــــــــلها ( هذه ؛أو لماذا ،ألي ســـــــــــبب نى  �مع الســـــــــــاعة )  �ذلك �لمة ( هســـــــــــّ
ه) لهذه الســاعة  ،والمصــر�ون �ســتعملون ماهو قر�ب منها أو   ،للســؤال �قولهم ( لســّ

) هل انتهیت من �تا�ة هذا ال�حث ف�كون الجواب ( لسهجوا�ا على سؤال من مثل  
ــاعة لم ا  ،ال  :أي ــل  ؛نتهلهذه السـ ــ ( أي والعراقیون �قولون ( شـ ــارا لـــــــــــــــ ونك ) اختصـ

ومن المشــــــــــتر�ات بین لهجة جنوب العراق ولبنان   ؛يء لونك) أي ��ف حالكشــــــــــ
ــتعمل للنفي ــلها حرف�ا   ،كلمة( موش) وهي عند المصــــــــــــر�ین ( ُمش) وتســــــــــ واصــــــــــ

لكن معناها التواصـلي �فید النفي و �شـ�ه معنى ( ل�س)   ،) او ما من شـيءلشـيء(
  .اشتراطات النحو من دون 

  :تضى الحال ونسق االتكاء الثقافيعب�ة بین مقاألمثال الش
�قول دي ســـــــــوســـــــــیر (اكتشـــــــــاف الحق�قة أســـــــــهل من وضـــــــــعها في مكانها  

لكن في قول الحكمـة التي تنهي الحوار هـل نكون ـقد اكتشــــــــــــــفـنا    ؛)  ٢(المـناســــــــــــــب)
ن�ا بین  بل مارســــــــــــنا اللجوء الى شــــــــــــاهد مشــــــــــــترك ذه ،ال  :الحق�قة حفًا ؟ الجواب 

لكنه اســتمر صــامدا و�أن   ،قیل في مقام ما  ى معنى قضــوي واتكأنا عل  ،المتكلمین
أو ألن لهذا المعنى ومقتضـــــــــاه من القوة في   ؛الح�اة وظروفها مســـــــــتنســـــــــخة تماما
وهو في الوقت نفسـه نسـق ثقافي ف�ه مضـمر   ؛التأثیر تصـل لحسـم الحوار واالقناع

  .تدعي لصرامتهومتى ما انطبق على خطاب حدیث اس ،مستمر
ــ�حالعراق�ة وعال  ألمثال العام�ةقبل الخوض في ا أود  ،قتها �الموروث الفصـــ

الوقوف عند هذه المقطوعة الشــعر�ة المثیرة �اختزالها اللغوي واســ�اب هذا االختزال  

 
 ٦٢شذرات من العامي والمولد:  )١( 
علم اللغة العام. دي ســــــوســــــیر، فردینان. تر. یوئیل یوســــــف عز�ز. مراجعة النص العر�ي:  ) ٢(

 ٨٧: ٣مالك یوسف المطلبي. دار اآلفاق العر��ة، �غداد. ط 
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  :واتكائه التداولي والثقافي
  :�قول الشاعر ص�اح الهاللي

 وله فورا وانتخ اجو عالصوت      هذوله من طغو صحنه لهذوالك
 نص�ح المن ونخلص من هذوله       وذوله ذوالك اجت نفس الوجوه

الذي  لكن ما  ،وهما فر�قان �ما هو واضــــــــح  الشــــــــاعر حذف المشــــــــار الیهم
دعـاه لهـذا الحـذف الرائع وهـل ـ�ان من ابتكـاره ؟ ـفاذا عـدـنا الى أبي الطـیب المتنبي  

 )١(:في قوله
 َوالَهَرمُ الّشیُب أَنا الّثَرّ�ا َوذاِن      فيما أ�عَد الَعیَب والّنقصاَن مْن شرَ 

تشــــــــــــــ�ــه    ،نجــد ( ذان ) التي هي ( هــذان ) وقــد حــذف المتني هــاء التنب�ــه
فالعراقیون �جمعون اســـــــــم االشـــــــــارة ف�قولون   ،التي هي من الجمع العاّمي (هذوله)

ــَك)مثلهاو ، ) وال �قولون ( هؤالء)هذوله( ـــــــــــــــــ ــلها (أولئـــــــــــــــ  ولعل ؛(هذوالك) التي أصـ
ف�غض النظر   ؛صـب ف�ما نحن �صـددهال�ه �تعمال الغر�ب في حذف المشـار االسـ

 ،عن الحضـــــور الذهني لبیت المتنبي الذي وفر عقدا ثقاف�ا ومقتضـــــى حال تداول�ا
ــار الـ�ه �جعـل مـقامي القول متفقین تمـامـا ولن   ؛نجـد االشــــــــــــــتراك في حـذف المشــــــــــــ

وال تخنق  د لدینا ســــوى د من دونه لم �ع، ذهب المشــــار إل�ه ؟ اتســــاءل وأقول (أین
  .ي أدرك ما اراد المتنبي ومن �عدها ص�اح الهالليسبنأحو  )٢(الجو)

ن لكّن �بر�اءه العظ�مة جعلته  یفي حادثة المتنبي �ان المشـار الیهما جالسـ 
�أنف و�تعالى عن ذ�رهما ألنهما حاسـدان له وقد وشـ�ا �ه عند سـ�ف    – قضـو�ا  -

و المضـــــــمر ل�حقق نســـــــق التحقیر وه  ،قانة الحذفلذلك اتكأ تداول�ا على ت  ،ةالدول
  .لثقافي"في " النقد ا

 
بیروت: یب، ناصـــــ�ف ال�ازجي، المط�عة األدب�ة في العرف الطیب في شـــــرح دیوان أبي الط )١(

٣٤٤ 
عبد العز�ز حمودة، المجلس الوطني للثقافة  الخروج من الت�ه دراســــــــــــــة في ســــــــــــــلطة النص،   )٢(

 ٥٠: ٢٠٠٣والفنون واآلداب
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فهو استدعى    ؛أما ص�اح الهاللي فقد مارس أكثر من اتكاء ثقافي وتداولي 
لكن مقتضــــــــــــــى حـالـه متعـدد   ،لعـام�ـة العراق�ـةمعنى بیـت المتنبي ووظفـه �ـاللهجـة ا

  ،الســــــــتعراضــــــــها فبین اســــــــتعراض القدرة على الحذف التي لم �كن المتنبي �حاجة  
التي �عني بهــا نظــام الــد�تــاتور    غ�ــان ( هــذولــه ) األولىو�ین مقــام القول هو ط

ــین ــدام حسـ ــدمته الكبرى    ،و�ین حاجته لــــــــــــــــــ ( هذوالك) لینقذوه  ،صـ ــل الى صـ ل�صـ
لیدخل في حیرة ال�حث عن (  –مشــــــار الیهم ــــــــــــــــــــ على حد تعبیره  بتشــــــا�ه حتى ال

هو تشــــــــــــا�ه    ،هنا  ،ومقتضــــــــــــى الحال  ؛ه من ( هذوله) الجدد نهذوالك ) جدد ینقذو 
وال�أس هو النسـق الثقافي    ،لذلك حذف المشـار الیهم �أسـا ال تحقیرا ،لم والمنقذ الظا

 .المضمر لد�ه

 :نأتي الى األمثال الشعب�ة العراق�ة 

  :ما �خاف من المطر المبلل •
  ،شــــــــــــــعبي عراقي �قــال لمن یتعرض للوم اذا مــا تورط في أمر مزعج   مثــلٌ 

ــى حال ف�ه  ؛لمكابرةف�قال من �اب ا ــمره ومقتضـــ ــبیل وال    :هو ،ومضـــ أن قائله الســـ
اال ان االســــتدعاء الثقافي والقضــــوي   ؛حل أمامه غیر المضــــي في ما هو �صــــدده

ــل من قول المتن  ،ألنـه  ،واضــــــــــــــح جـدا (أنـا الغر�ق فمـا خوفي من   :بيفي األصــــــــــــ
   .)١(البلل)
  نـااس تـاكـل دجـاج ونـاس تتلگـه العجـاج و نـاس تـاكـل دجـاج ونـاس  •

ــاج العجـ ــه  العنجور  .تتلكـ و حظي من  م.  ــگ  الالحـ ن منجور وحظي 
 گشور.

هو   ،على األغلب   ،والشــــــــــــــائع في األمثال ؛مثالن �ضــــــــــــــر�ان لندب الحظ 
) أو ( الحنجور ) فهو ( البرتقال ) ومنجور مشــــــتقة من    فأما ( العنجور ؛الســــــجع

ــنعته الخشــــــب  ــ�ه الخشــــــب  ،النجار الذي صــــ و   ؛�معنى ان البرتقال �ا�س جدا �شــــ
بینما   ؛الحظ منه هو (گشـور) قشـور فقط  ئلكن نصـیب سـی  ،الالحگ هو الناضـج

 
 ٣٤٩العرف الطیب:  ) ١(
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بینما غیره    ،یندب حظه الذي ل�س له ســــــــوى ( العجاج ) وهي العواصــــــــف التراب�ة
  .الدجاج الذي �عد مصدر ترف من وجهة نظره �أكل

  د مع ان لمعناه أصـل عن  ،شـاعر سـوداني  وقد ترجم هذا المثل الى الفصـحى
 )١(:ا الشاعر السوداني ف�قولأمف ؛المتنبي

 فوَق شوٍك نثروهُ     ي �دقیقحظّ  إنّ 
 یوَم ر�ٍح إجمعوهُ     ثّم قالوا لُحفاةٍ 

 )٢(:المتنبيوالمثالن �ستندان الى بیت 
 ،، َأنا الَغِنيُّ َوَأموالي الَمواعیدُ ، َأمَسیُت َأرَوَح ُمثٍر خاِزًنا َوَ�ًدا

وأما النســـــق    ،بيي بیت المتنوهو واضـــــح ف ،ما مقتضـــــى الحال فهو ال�أسأ
ــاس �الغبن  الثقافي ــتحق ما  فهو االحســ ــتحق غیره ور�ما   ألن القائل یرى أنه �ســ �ســ

  .أكثر
  :ز�ن التعرفه أحسن من ز�ن الما تعرفه •

 )٣(:وهو قر�ب لقول المتنبي ،�قال للتوجس والضمان والحذر
 ـّن أّن الّلْیـَث یبتسم ـنّ َتظُ َفـال          إذا َرأْیـَت ُنُیـوَب الّلْیـِث بـاِرَزًة.

 .ك �الشمسورجل�نا�م  •
وهو ترجمة واضــــحة لمقتضــــى    ،�قال لمن ال یدري وال �شــــعر �ما قد یهدده 

ْته في الَخِر�ة) وقد قال  ؛)٤(الحال في المثل العر�ي ( فالن رأســــــــــه في الِقبلة واســــــــــْ

 
ح�اته وشــــــــعره، تأل�ف حجاز مدثر، الدار الســــــــودان�ة  –الشــــــــاعر الســــــــوداني ادر�س جماع   )١(

 شارع البلد�ة. –كتب، الخرطوم لل
 ٥٤٩الطیب:  العرف)  ٢(
 ٣٤٣السابق:  )٣(
أبو الفضل أحمد بن محمد الن�سابوري المیداني، تحقیــــــــــــــــق: محمد محیي الدین عبد   مجمع األمثال، )٤(

 ٣١٧/  ١هـ:  ١٤٤١ -م  ١٩٨٧إیران،  -: المعاون�ة الثقاف�ة لآلستانة الرضو�ة الحمید
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 :معروف الرصافي
 ما فاز اال النّومُ       �ا قوم ال تتكلموا

  :فقالجواهري ت�عه الثم 
 حرستك آلهة الطعام    ينامي ج�اع الشعب نام 

وأحســــــب أن �ال الشــــــاعر�ن مارســــــا االتكاء على المثل الشــــــعبي لیوقعا مع  
فضـال عن اتكائهما على مقتضى   ،المتلقي عقد القبول ألن المعنى راسـخ في ذهنه

رصــافي قاله ال ولي أن ارى أن المثل الشــعبي وما  ؛الحال وهو ( تو��خ) المتقاعس
  )١(:قاله المتنبي معنى مغایر لموروث مشهور الجواهري هو بناء على انقاض و 

 صمَوَ�سَهُر الَخلُق َجّراها َوَ�ختَ  ...َأناُم ِملَء ُجفوني َعن َشواِرِدها
 . وهو نوم ال�قظ المطمئن ال نوم من ال �جهل مصیره

  .مسحاتهبو علي وال  ال •
اســـــم آلة من ســـــَحا  :فهي ،فصـــــ�حة )٢(والمســـــحاة  ؛�قال لل�أس من االنتظار

  :وفي الموروث قال الشاعر  ؛، أداةُ الَقشر والجرفوسَحى
 فال رجعت وال رجع الحمار     لقد ذهب الحمار �أم عمرو

المعلمین): (نوادر  في  الجــــــاحظ  روى  ــد  نوادر   )٣(وقـــ في  ــًا  �تــــــا�ـــ أّلفــــــت   "
�ع ذـلك  المعلمین، ومـا هم علـ�ه من التغفـل ثم رجعـت عن ذـلك، وعزمـت على تقط

ــنة،    الكتاب. فدخلت یومًا مدینة، ــلمت عل�ه،  فوجدت فیها معلًما في هیئة حســـــ فســـــ
ــت عنده و�احثته في القرآن، فإذا هو ماهر    فرد عليّ  ــن رد، ورحب بي، فجلسـ أحسـ

 
 ٣٤٣ العرف الطیب: )١(
 ینظر: لسان العرب.  )٢(
ال�اب الخامس والسـ�عین،   ف في �ل فن مسـتظرف، شـهاب الدین محمد األ�شـیهي،المسـتطر  )٣(

ــل الخامس  ــن�ة   –الفصــــ ــنة    -في "نوادر المعلمین"، دار الط�اعة الســــ ــر ســــ - م ١٨٦٨مصــــ
 . ٦٢٤هـ:١٢٨٥
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ه والنحو وعلم المنقول وأشــــــــــــــعــار العرب، فــإذا هو �ــامــل ف�ــه، ثم فــاتحتــه في الفقــ
 على تقط�ع الكتاب. اآلداب. فقلت: هذا �هللا مما �قوي عزمي

یوـمًا لزـ�ارـته، ـفإذا ـ�الُكتـَّاب مغلق ولم أجـده، وأزوره، فجـئت    كـنت أختلف إلـ�ه
 فسألت عنه، فقیل مات له میت، فحزن عل�ه، وجلس في بیته للعزاء.

ــه وطر  ــت إلى بیتـ ــت: عّظم هللا  ذهبـ ــالس، فقلـ ــه جـ �ـ ــاب، [...] و�ذا  ــت ال�ـ قـ
ــنة ــوة حســـــــ ــول هللا أســـــــ ، �ل نفس ذائقة الموت فعل�ك أجرك! لقد �ان لكم في رســـــــ

 ، ثم قلت:�الصبر
هـذا الـذي توفى ولـدك؟ قـال: ال، [...] فقلـت: ومـا هو منـك؟ قـال: حبیبتي!  

ــاء �ثیر، ــ�حان هللا النســـــ ــي فهذه أّول المناحس، فقلت: ســـــ ــتجد    فقلت في نفســـــ وســـــ
غیرها. فقال: أتظن أني رأیتها؟ قلت وهذه منحســـة ثان�ة، قلت: و��ف عشـــقت من  

ــًا في هذا اللم تر؟ فق مكان وأنا أنظر من الطاق إذ رأیت  ال: اعلم أني �نت جالســــــ
 قول:جًال عل�ه ُبرد وهو �ر 

 . ردي علي فؤادي أینما �انـــا.�ا أم عمرو جزاك هللا مكرمة 
أم عمرو هذه ما في الدن�ا أحســـــــن منها لما قیل  لوال أن   -فقلت في نفســـــــي

 ن مّر ذلك الرجل �عینه وهو �قول:فیها هذا الشعر، فعشقتها!! فلما �ان منذ یومی
 فال رجعت وال رجع الحمار     د ذهب الحمار �أم عمروقل

�عـد    ؛فعلمـت أنهـا مـاـتت، فحزـنت، وأغلـقت المكـتب، وجلســــــــــــــت في اـلدار".)
ل�س لـنا اال أن نقول    ،ظ وام عمر وحبیبهـا اـلذي لم یرهـاحهـذه الســـــــــــــــ�احـة مع الجـا

ــاعر جر�ر ــامح هللا الشــ ــاعرا ،ســ ــحاته)   (أبيوراء انتظار    وال أظن أن شــ علي ومســ
والعقد الذهني مع المتلقي �االتكاء    ،اء التداولي وهو ال�أس�س غیر نســـــــق االتكول

 على الموروث نسقًا ثقاف�ا.
 :واحد یّ�خر وعشرة �فسون  •
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ــائها) :تناص تام مع المثل العر�ي  و�قال في من   ،)١((ال �قوم عطرها �فســـــــ
 .تهء�ض�ع احسانه �إسا

  .ل منو أبوه�سأل عن النغ •
ومنه اشـــــتقاق الّنغل لفســـــاد  ،ل نغالً غل َنِغل األد�م ینغَ النغل فســـــاد األد�م ون

  .مجهول األب  ،لذا فهو ابن الزنا  ؛مولده
(اســــــتعملها ابن الرومي �ســــــكون    :�قول العالمة د. محمد حســــــین األعرجي

  :إذ �قول ،الغین منها في قصیدة واحدة یهجو بها ابن خنساء
 والّنْغل �سمع ر�ضي       حشاهاكم قد ر�ضُت 

 شتم ال الُمتقّضي �ال    فل�شتم الّنْغل ِعرضي ...
ووجدُت الحســــــین بن الحجاج على ما نقل ابن آیدمر في �تا�ه المخطوط " 

.. �جمعهـا وـ�أنهـا ـ�اـنت ُتنطق �مـا اســــــــــــــتعملهـا ابن  .اـلدر الفرـ�د و�ـیت القصـــــــــــــــید"
  :على ُنغول �ما في قوله  ،الرومي

 .)٢(وال �انوا ) ،ال �ان إن دام ذا       غول وحدهمهذا زمان الن
�نـا�ـة عن ابنـاء األراذل   ،)٣(ولقـد �ـانـت العرب تقول ( هم ابنـاء الـدهـالیز )

أمـا النســــــــــــــق الثقـافي فهو    ،ولعـل هـذا القول �مثـل المتكـأ التـداولي  ؛وأبنـاء الزواني
  .(الشت�مة) حتى و�ن �ان المشتوم ل�س نغالً 

 .من �ل ز�ج ر�عه •
ْدر مغرفــةن �ــوم  ،فیهم من �ــل ز�ق رقعــة  :العرب لــت  قــا  ومن �ــل   ،ل قــِ

 
  ٢٥٩/ ٢مجمع األمثال:  )١(
  ٣١٩شذرات من العامي والمولد:  )٢(
ــاف والمنســــــــــــــوب، عث  )٣( ك بن محمـد بن إســــــــــــــمـاعیـل الثعـالبي بـد الملـمـار القلوب في المضــــــــــــ

 ٣٧٠النب�سابوري أبو منصور، تحقیق: محمد أبو الفضل ابراه�م، ط: دار المعارف: 
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وهو مثل یدل على ( خل�ط ) من األشــ�اء   ،)١(ومن �ل ســكة حارس  ،ُكّتاٍب صــبي
  .أو الناس و�قال استهجانا واحتقارا

 .ین الولد على خالهثثل •
فلقــــد (ذ�ر   ؛�قــــال من �ــــاب الفخر  ،مثــــل شــــــــــــــعبي متــــداول في العراق 

من العلمــاء یزعمون    �ثیًرا  م". و�نرب تقول: "عرق الخــال ال ینــا"الجــاحظ" أن الع
ــأخوالهم،   ــاس �ـ ــاهي النـ ــك ت�ـ ــل ذلـ ــال أنزع من عرق العم. ومن دالئـ أن عرق الخـ
واعت�ـار الخـال �منزلـة الوالـد. وقول العرب: "لئ�م الخـال"، واحتمـاء األوالد �ـأخوالهم  

معنى قضـــــو�ا تدوال�ا یوفر   . وهذا)٢(وئهم إلى أعمامهم)ولجوؤهم إلیهم أكثر من لج
لكن النسـق الثقافي المضـمر �عیدنا الى الحدیث النبوي   ؛�ما هو واضـح هو الفخر

 ) ٣((استجیدوا الخال فإّن العرق دّساس )
  .أول ما شطح نطح •

وله تناص آخر في  )٤(( حیثما سـقط لقط ) :هو في الموروث العر�ي اصـله
  .راسه ) و�قال للمحتال الَحِرك اللهجة العراق�ة ( شلون ما تذ�ه �ط�ح على

  .ر�ك چالق أود�ك للحالقضأ •
ــًا قوته ــتعرضــــ و ( الشــــــالق ) موجودة في  ؛�قوله المتمكن من خصــــــمه مســــ

ْلُق هو الضـرب �السـوط  :الموروث العر�ي: ( في الجمهرة البن در�د  ..  .وغیره ،الشـَّ
 "  :فصـــــــــــــارت   معنى الذي قاله ابن در�د تطورت اللفظة في عامّ�ة العراقیینومن ال

عني الضـــــــرب �مقدمة القدم وظاهره على مؤخرة  رت توصـــــــا ،چالقًا" �كســـــــر األول
والمعنى التداولي هو قوة الضـــــارب وطول المســـــافة التي اقتضـــــاها    ؛)٥(اإلنســـــان )

 
 ٤١٠/  ٢مجمع األمثال:  ) ١(
ــور الثعالبي، تحقیق: عبد  ) ٢( ــماعیل أبو منصـ ــرة، عبد الملك بن محمد بن إسـ التمثیل والمحاضـ

 ٣٢٠: ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١فتاح محمد الحلو، الدار العر��ة للكتاب، ال
 .٢/١١٧النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر، ابن األثیر، الم�ارك بن محمد الجزري:   )٣(
  ٢٣٠/ ١مجمع االمثال:  )٤(
 ١٩٥ - ١٩٤من العامي والمولد: شذرات  ) ٥(
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ألن المتكلم لد�ه تواصــل    ،أما المضـــمر فهو اإلهانة ؛(الســـجع) لتكون الى الحالق
  المهین لفظانتهي المعر�ة �التهدید  و�ذلك ســــیرتدع الخصــــم وت  ،ذهني مع خصــــمه

  .المتكلمعن مكان الضر�ة الذي �حدد لنا نسق الفحولة لدى  ومعنى فضال

 التداخل الداللي بین الفصحى والعامّ�ة  :الم�حث الثاني
 .نسق االتكاء لدى شعراء الفصحى على اللهجة العام�ة تداول�ا وثقاف�ا

العام�ة ل�مد خیوط التواصــــــل الشــــــاعر العراقي الفصــــــ�ح على اللهجة   ئیتك
للشـــــعر من  ألن البد    ،ح�ال التواصـــــل :ولم أقل ،خیوط  :وأقول  ؛ن المتلقيیبینه و�

فضال استعراض مقدرة الشاعر على التلغیز    ؛اإلبهام �ي ی�قى �اب التأو�ل مفتوحاً 
�حتاج الى خ�ط رف�ع �جعل القارئ    –أي الشاعر    –لكنه   ،وابتداع الصورة الجدیدة

ــي ــك �شـ ــل�مسـ ــیدة لكي ی�قي �اب التواصـ ثم �فتح للمتلقي �ل   ،مفتوحا  ء من القصـ
  .أبواب التأو�ل

وال بد من وقفة عند شــعراء اللهجة العراق�ة واتكائهم على الصــورة الموروثة   
ــبتها لهم ــعر العر�ي لیدعوا ابداعها ونســـ ــخة ذهن�ا  مع ان ،من الشـــ ــبوقة وراســـ ها مســـ

  :قول الشاعر الشعبي عطا السعیدي ،ومثال هذا ؛لدى المطلع على فص�ح الشعر
 )١(عمت عینك العوره وعینك األخرى 

انتفت صـــــــــفة الشـــــــــعر   ،عمت عیونك :اذا قال الشـــــــــاعر  :لماذا األخرى ؟ الجواب 
ــت�مة متداولة ــار األمر ل�س أكثر من شــ ــاعر �حیلنا الى بیت    ؛وصــ لكن تر�یز الشــ

 ) ٢(:إذ �قول ،المتنبي الشهیر في هجائه لشخص أعور

ٍس �ا ِنصَف َأعمىبَن �َ َف�ا اِ   ِ�ن َتفَخر َف�ا ِنصَف الَ�صیرِ وَ    َروَّ
هواجس) للفنــان المبــدع حســــــــــــــن    ( �ــا  عن بیــت في اغن�ــة  ،وقــل مثــل ذلــك

ــم ــ�م :إذ یرد فیها بیت   ،بر�ســ ــنهو نفعك وانته لي بدن�اي ضــ ..... عود أموت .( شــ

 
لشــــیوع، والتداول الشــــفاهي، لذلك  أغلب الشــــعر الشــــعبي ومثله االغاني، مصــــدره الســــماع وا ) ١(

 �احث �االشارة الى النصوص دون مصادرها او معلوماتها المكتب�ة.س�كتفي ال
 ١٧٠العرف الطیب:  ) ٢(
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 :هو من بیت عبید بن األبرص  :أقول ،�ستاهل !! ) تگول ما
دَتنيوَ  عَد الَموِت َتنُدُبني نََّك �َ َألَعِرفَ   )١(زادي  في َح�اِتَي ما َزوَّ

واســـــتثماره �اللهجة الشـــــعب�ة نا�ع من أن (النص  ،إن االتكاء على الموروث 
الشـــعبي حر�ة مســـتمرة مع حر�ة الح�اة، فكل ما �طرأ على الح�اة االجتماع�ة من  

ییر، ال بّد أن �جد صـــداه تغییر، و�ل ما �ســـتوع�ه الشـــعب من أفكار إزاء هذا التغ
لحال بین  فمقتضى ا  ؛لذلك �حقق هذا االتكاء د�مومة تداول�ة ،)٢(لنّص)في حر�ة ا

ــت�مة والهجاء ــعیدي والمتنبي هو الشـــ ــمر هو    ،عطا الســـ ــق الثقافي المضـــ لكن النســـ
  .نسق ( االستدعاء ) من منظور النقد الثقافي

قال إنه یلتزم بواحدة  �وال  ،(فاألدب الشـــــعبي ال یتمیز �الفصـــــحى أو العام�ة
ــة �هّنمو�  ،منهما ــ ،ا األولى أن �قال إّن له لغة خاصـ ــماته وصـ فاته ما تحمل من سـ

أو تســــــــمو علیهما حین تأخذ �ســــــــاطة العاّم�ة   ،�جعلها تضــــــــّم الفصــــــــحى والعام�ة
  ،وانتشــار الفصــحى وتصــ�ح قادرة على التوصــیل واإلبالغ لكل فرد من أفراد األمة 

  .)٣(األّمة )فرد من أفراد لتأثیر في �ل التصو�ر واإلبداع وا �قدر ماهي قادرة على
لوجدنا اتكاًء واضــحا حققق غا�اته    ،حىولو تفحصــنا قصــائد شــعراء الفصــ 

ولقد وظف عدد ما الشعراء األغن�ة المشهورة ل�حققوا   ؛التواصل�ة الى أ�عد المد�ات 
  ،ي وسـامع االغن�ة التواصـل عبر االتكاء التداولي الذي �شـرحه مقتضـى حال المغن

االتقاء الثقافي الذي �ضـمره الشـاعر و�فضـحه    ؛المتلقي لقصـیدهو�عدهما الشـاعر و 
  .وهو نسق االتكاء على شهرة االغن�ة واتخاذها جسرا للمتلقي ،التواصل
حیث   ،رائد الشــــعر الحر بدر شــــاكر الســــ�اب   ،ومن بین الشــــعراء العراقیین 

 
ومط�عة ال�ابي الحلبي، مصــــــــر، دیوان عبید بن األبرص، تحقیق حســــــــین نصــــــــار، شــــــــر�ة  )١(

 ٥٠-٤٧م: ١٩٥٧-هـ١٣٧
ــعبي، نبیلة إبراه�م )٢( ــ�ات اإلبداع الشـــــ ــوصـــــ ــول، مجلد خصـــــ ، الهیئة ٤و٣، ع ١٠، مجلة فصـــــ

 .٦٤: ٢٠٠٢امة المصر�ة للكتاب، القاهرة، ینایر الع
مفهومـه ومضــــــــــــــمونـه، حمود ذهني، مطبوعـات جـامعــة القــاهرة،   ؛األدب الشــــــــــــــعبي العر�ي  )٣(

 ٥٤: ١٩٧٢/ ١٣٩٣الخرطوم، 
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اطلق   فهو �عد أن  ؛االغن�ة في توظ�ف رائعلجأ الى التناص مع الواقع واتكأ على  
اسـتفز المتلقي   ،وهو اسـم على غیر مسـمى  ،ومس العم�اء ) اسـم سـل�مةالم على (

 .. وتلوب أغن�ة قد�مة:.استحضر مقطعا من اغن�ة شعب�ة عراق�ة شائعة ،�ه
 في نفسها وصدى یوشوش: 

 �ا سل�مة، سل�مة
 )١(نامت عیون الناس. آه.. فمن لقلبي �ي ین�مه؟ 

فالشاعر ترجم ما اقت�سه    ،التوظ�فص وهذا  ال أجمل وال أروع من هذا التنا
محققـا ذرائع�ـة   ،الى اللغـة الفصــــــــــــــحى وأ�قى على خ�ط التواصـــــــــــــــل وهو األغن�ـة

هو( اإلبداع   :یوري سـو�ولوف  :ألن األدب �حسـب   ؛التداول�ة ومضـمر النقد الثقافي
  .)٢(الشعري الشفاهي لجماهیر الشعب العر�ضة)

  ،ف من الفلكور ما �حدد هو�ته الشـــاعر العراقي ســـعدي یوســـف فقد وظا أم
وهو ما فعله في قصـــــــــیدته " عن المســـــــــألة �لها" محتفال بتأم�م النفط من دون أن  

 ) ٣(:فجاء �المقطع اآلتي ،ینسى بوحه الذاتي
 �ا حلوةْ   حلوةْ 

 ر�ضنا الیوم للجلوْة ومن �ر�وك جیناها
 لوةْ للحوم من �ر�وك وال�صرْة جینا الی

 .جینا الیوم للجلوةْ 
 ؛ردد ألســـــــــــــــنة البـنات المقّرـ�ات للعروس، لحظـة تجمـیل العروسمـا یتوهي م

التي   ،لعل ( الجلوة ) مشــــتقة من الجالء وازالة االشــــ�اء غیر المرغوب فیها  :أقول

 
 ٥٣١ – ٥٣٢: ١٩٩٥دیوان بدر شاكر الس�اب، بیروت: دار العودة )١(
ــا�اه  ینظر: الف  )٢( ــو�ولوف، توتار�خهلكلور / قضــــــــ ــعراوي ، یوري ســــــــ الحمید   وعبدر: حلمي شــــــــ

 .٥٥، ص ١٩٧١، والتأل�فحواس، القاهرة: الهیئة المصر�ة العامة للنشر 
لغـة النـار األزل�ـة، الجمهور�ـة العراق�ـة، وزارة االعالم مـدیر�ـة الثقـافـة العـامـة، أشــــــــــــــرف على    )٣(

 ٤٣سعدي یوسف:  –سألة �لها : عن الم١٩٧٣اعداده: ماجد السامرائي، 
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في تناص رائع وتولید   ،وهو ذاته جالء الشــــــر�ات االجنب�ة ؛تشــــــوه شــــــكل العروس
الى   الجمهور اعر الذي ادخل ( ال�صــــــــــــرة ) لكي �جلب لغوي لط�ف قام �ه الشــــــــــــ

ــاحته ــرة  ،ســ ــم    ،جمهور مدینته ال�صــ ــى اســ واألغن�ة من الفلكلور الذي �ثیرا ما ینســ
 ،العـامي اللغـة  ،لكنـه ی�قى حـاضــــــــــــــرا مه�منـا وهو (األدب المجهول المؤلف  ،قـائلـه

  .)١(وا�ة الشفو�ة)المتوارث جیال �عد جیل �الر 
  الَكاطع  یلاسماع  �اظم  الشاعر  قال وقد   ؛وصل  بلوح  للمتلقي  جسر  االتكاء

 ".اللوحة" :قصائده اروع من  واحدة في
 مفتوحه �اسعار قصر بناله واحد 
  متلوحه واالید �قفص طیر رسموله 
  السعر عل واختلفوا 
  والروحه �الج�ه تعب رسمها واللي 
 اللوحه وتكلفه الص�غ دمه  الرسام 
 هجروح عل عامل الرسم عل عامل ما 
 مطروحه عالكاع تمتعلكَ  واللوحه و�بر  النقاش طال 
 ممسوحه شفناها  الزعل �عد ا�ام 
 روحه سحب ومنهم اختفه منها والطیر 
 روحه؟ سحب ومنهم اختفه ل�ش الطیر 
  مفتوحه بی�انه �قفص حطه  الرسام 

ــتهرت  ولقد  ــیدة هذه  اشـ ــبها ،منصـــور  �ر�م �صـــوت  شـــجي �موال  القصـ   وأحسـ
  لم ما(   بــــقصیدته  فجاء ،منها  لالنطالق الساعدي عارف  شاعرلا  دفعت  اتكاءٍ   نواةَ 
 )  الرسام �قله

 و�حسُدها بلداناً  یرسم و�ان 
 نظرا اذا اهلیها �شتمُ  و�ان 
 ضحكتهم فوق  ر�فاً  رّش  ألنه 

 
 .١٤: ١٩٧١عبي، أحمد رشدي صالح، مكت�ة النهضة المصر�ة، د ط، القاهرة، األدب الش )١(
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 صورا مورقاً  طیناً  یرسم و�ان 
 مفّتحةً  ابوا�اً  یرسم و�ان 
 �فرا من .. تاب من یدخلها  للناس 
 لوحتهِ  ابواب من یدخل الكلّ  
 منتظرا واِب االب  على ظلّ  إّاله 

 فتح  والســــاعدي  ،مفتوحة  أبوا�ه قفص  في الطیر  �ضــــع الرســــام  جعل الَكاطع 
 لوحته. �اب  أمام الرسام وا�قى الجم�ع وأدخل  اللوحة أبواب 

إن اســــــــــــــتعـمال اللهجـة الـعامـ�ة بین الموـلد والطـارئ ( األجنبي) و�ین ـما له   
ــ  ،ب في دهالیز المعاج�مأصـــــــل عر�ي لكنه اندثر وغا  تعمال لم �غب إن هذا االســـــ

ــ�ح ــاعر العراقي الفصــــ لكن هل �ل ما �قال إنه من اللهجة العام�ة    ،عن ذهن الشــــ
جنو��ات ما �شي �العامّ�ة  فما زال الدعاء الغضب لدى األمهات ال  ؛هو عامّي حقاً 

غة لكنه �ملك جذورا في الموروث العر�ي الفصــــــــ�ح ســــــــواء �ان أصــــــــیال أو من الل
ففي قصـــــــیدته (مالم �قله عبد األمیر   ،محمد ولنقف عن الشـــــــاعر ســـــــراج   ؛المولدة

جرص) التي القــاهـا في ملتقى "جواهر�ون" الـذي اقـامـه اتحــاد األد�ـاء والكتــاب في 
  )١( :ب�اتها�قول في أحد أ، العراق

 .. و( فّره الدهر ) مذ أم مع الغسقِ .أنا الجنو�ي من قد ( طّره فلٌك )
صـارت من اللهجة العام�ة  ه فلك ) بین قوسـین ألنها  وضـع ( طرّ والشـاعر   

فمن    ؛لكن لها أصـــل في الموروث الفصـــ�ح  ؛عد شـــیوعها جنوب العراق دون غیره�
ْ�فِ  :معاني ( طّر) ف�قول العالمة د. محمد  ،أما المفلوك ؛)٢(َقَطَعُه ) :(َطرَُّه ِ�الســــــــَّ

ــین األعرجي هو الذي ضــــــر�ه   :المفلوك( للمفلوك أصــــــل في اللغة المولدة ف :حســــ
ومن عقــائــد العــامــة أن    .مفلوج  :الفــالجر �مــا قــالوا في الــذي ضــــــــــــــر�ــه  الفلــك فــافتق

 
یوان لكنهــا موثقــة على الیوتیوب في شــــــــــــــ�كــة االنترنــت:  القصــــــــــــــیــدة غیر منشــــــــــــــورة في د  )  ١(

tube.com/watch?v=mhttps://www.you٣avRZvzQ١٠  
ّل، وَطّر اِإلبَل �ُطرُّها :  : لســـــان العرب، طررینظر)  ٢( "َطرَّهم �الســـــ�ف �ُطرُّهم طّرًا، والطَّرُّ �الشـــــَّ

 َطّرًا: ساقها سوقًا شدیدًا وطرَدها. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3avRZvzQ10
https://www.youtube.com/watch?v=m3avRZvzQ10
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ــار المفلوك  .األفالك تقدر األرزاق ــتقوا منه فعال لمن  .. ثم لما صـ عندهم الفقیر اشـ
 ،لغًة ولهجةً   ،لدینا  ،لذا فإن المعنى مستق�م ؛)١(ضر�ه الفلك)  :ُفِلَك أي :افتقر فقالوا

ذـلك ألن   ،عر�ـ�ةلمـدن واغـلب البـلدان اللكـنه اـندثر عـند �عض ا ،وعـامـ�اً حـًا  فصــــــــــــــ�
�مـا یرى    –عراقي محض ال �كـاد �فهمـه ـبدـقة اال العراقي   األدب العـ�اســــــــــــــي أدب 

ـلذـلك �حتفظ العراقیون ـ�أغـلب ـما قـیل من موـلد وأصـــــــــــــــیل   ؛)٢(  -العالـمة األعرجي
ــي ــر الع�اســ ــنتهم  ،في العصــ ندثر عند اآلخر�ن  ى احت  ،وظل أغل�ه �جري على الســ

  .وظنوه عامّ�ا
ــ  ل لها في اللغة وال في أما ( فّرُه الدهر ) فإن ( فّره) عام�ة عراق�ة ال أصــــــ
قال ابن ســــــــــــــیده:  وهي عند العراقیین تعني ( دار �ه ) أما الدهر فهو �ما  ،المولد 

ْهَر فِإن هللا: هو الدَّ ( بُّوا الدَّ ــُ ــلم: ال َتسـ ــلى هللا عل�ه وسـ ْهُر؛ فمعناه َأن  فَأما قوله، صـ
َأردت �ه   شـتمت �ه الدهر فكَأنكلدهر فا� فاعله ل�س الدهر،فِإذا  ما َأصـا�ك من ا

 )٣()...هللا
ولقد صــــــــــــب الشــــــــــــاعر �ل معاناته من خالل التناص مع الشــــــــــــائع دعاَء   
 ،فاالتكاء القضـوي هو الفقر والعذا�ات   ،مسـتثمرا داللته ومعاناة الجنو�یین  ،غاضـ�اَ 

"المدهور" ســراج   المفلوك""   إن  :فهو �اختصــار شــدید ثقافي المضــمر  أما النســق ال
لق على الجنو�یین نسـ�ة الى سـكنهم جنوب شـرق محمد (شـرو�ي) وهي تسـم�ة تط
  .العراق وفي مثلث الهور تحدیدا

و مازال أهل جنوب العراق �سـتعملون الفعل ( طّر) �معنى قطع التي منها   
  أو قطع مســـــــــــــــافــة من الطر�ق �معنى  ،ط�عالقطع الفعلي الــذي �حمــل معنى التق

ــن " اجتازها ومن مثال ذلك أغن�ة ا ــجي " داخل حسـ ــوت الشـ ــاحب الصـ لمطرب صـ
 )٤(:والمطرب نس�م عودة من فیلم ( إنع�مه)

 
  ٢٥٨ - ٢٥٧شذرات من العامي والمولد:  )١(
 ١٥ینظر: السابق:  )٢(
 .ینظر: لسان العرب، دهر )٣(

(4) https://www.youtube.com/watch?v=K٣SxEsGlDMw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K3SxEsGlDMw
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 �س�گ �مش�ه الماطور   مشحوفنه طّر الهور
 والیوم صیدتنه طیور  مك�فین ماخذنه الفرح
 وافرح وغني هسة لي   �خن�جر افرح وابتشر

 لي یل �طیب العمر لو صارت انع�مه ئیهل
ــنع القد�م الذي �عتمد التجد�ف    ،والمشــــحوف بلهجة جنوب هو المحّلي الصــ

وفي البیت تحٍد واضـــح لتطور الصـــناعة حیث ان هذا المشـــحوف ب�ســـاطته �ســـبق  
(�ســــــــــــ�گ) �مســــــــــــیره ( �مشــــــــــــ�ه ) الماطور و�راد �ه الزورق الذي �عمل �المحرك 

   .والوقود 
نجر) و ( التحبیـب ( �خن�جر ) هو مصــــــــــــــغر ( خیر ونقف عنـد تصــــــــــــــغ 

وهذه تكثر في الجنوب وغال�ا ما تقترب دقة االســــتعمال  �اهلیل) مصــــغر ( هالل) 
  .من االستعمال الصرفي في �تب اللغة والنحو

ــال على   ــحوفهما اجتاز الهور ( طّره) و�ما انهما حصـ ــعیدان ألن مشـ هما سـ
التي تتوافر وتتكاثر في أهوار    یورصــــــــــــــید ثمین هو طیور الماء وهي نوع من الط

لكن سـرعان مایتذ�ر داخل حسـن حبیبته الصـید األكبر و�تمنى أن �حظى   ؛العراق
ف�جیـ�ه خن�جر ( نســــــــــــــ�م عودة ) ـ�أن علـ�ه أن یهرب بـها من وهو    ،�حبیبـته نع�ـمه

من   ،و�نهب فصــــ�حة  ؛ف�شــــكره ( هلیل) �الدعاء لم تم ذلك ،�قوم �حما�ة ظهرهمن  
ووقعها على    ،من اهلها �موافقتها  أما ( النهی�ة) فهي سـرقة الحبی�ة  ،النهب والسـلب 

ألنـها   ،وال �ـقال المنهوـ�ة  ،قبیـلة الحبیـ�ة هو العـار اـلذي یوجـب قـتل الـناهـب والـناهـ�ة
یبدو ان    ،لكن �عد تعهد خن�جر �مســـــاندة صـــــد�قه وحمایته  ؛شـــــر�كة في ( النهی�ة)

  . األمر سیتم

 الخاتمة 
م �عــاد ن الكاللوال أ  :و�مــا قــال اإلمــام علي  ،مــامــاس هنــاك نص بريء تل�

ــار الكالم المكرور المنمق بثوب جدید من البالغة ؛لنفد  أو الذي جرى    ،لذلك صـــــــ
أو ـما طرأ علیـها من األعجمي/    ،من أصــــــــــــــیلـها  ،على األلســــــــــــــن ـ�اللهجـة العراقـ�ة

ــار هذا الكالم یبدو جدیدا  ،األجنبي ــلهلكنه في   ،صــ ــبوق وله جذوره أصــ  ولقد  ؛مســ
  :هذا ال�حث الىوصل 
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لكن عدد  ،ل�ة �ان واضـــــــحا لدى اغلب الشـــــــعراءه ذر�عة تداو االتكاء بوصـــــــف .۱
 .صفحات ال�حث جعلنا نقف عند �عض األمثلة والشواهد 

قد حقق جسر التواصل   ،المسوغ الثقافي لالتكاء التداولي بنسق ثقافي مضمر .۲
  .بین المؤلف والمتلقي

الفصـــــــــــ�ح وقیل انها عاّم�ة �انت  اغلب الكلمات التي غابت عن الحضـــــــــــور  .۳
وقد أوردنا أدلة �شـواهد شـعر�ة ونثر�ة من الموروث   ،ولة بوصـفها فصـ�حةمتدا

  .العر�ي

  .وفي النثر العر�ي القد�م ،اغلب األمثال لها جذورها في شعر الحكمة العر�ي. ٤

 ،ثم اندثر  ،اعتماد االغن�ة جسـرا للمتلقي وهو نسـق ازدهر في العصـر الع�اسـي. ٥
  .ء الثقافيود في العصر الحدیث �ص�غة االتكا�عل

هناك مشــــــــــــترك بین العامي العراقي و�ین ما هو فصــــــــــــ�ح في موروث البلدان . ٦
  .العر��ة ول�س العراق فحسب 

ــأل الموروث الفصــــــ�ح. ٧ ــتطاع �ســــ  ،والعامي المعاصــــــر  ،أحســــــب أن ال�حث اســــ
 .والنقد الثقافي ،�ة�أسئلة النقد الحدیث معتمدا التداول ،والمشترك بین االثنین

ــئ .٨  ــدده  ،فتوحةلة ال�حث موت�قى أســـــــــ �ان له أن �متد   ،فاألمر الذي �نت �صـــــــــ
  .و�تسع ل�ص�ح �تا�ا لوال اني محكوم �عدد الصفحات 

 المصادر والمراجع 
o مطبوعـات جـامعـة القـاهرة  ،حمود ذهني  ،مفهومـه ومضــــــــــــــمونـه  -األدب الشــــــــــــــعبي العر�ي، 

 الخرطوم
o 1971 ،القاهرة ،د ط ،مكت�ة النهضة المصر�ة ،صالح األدب الشعبي، أحمد رشدي. 
o تحقیق: عبد   ،عبد الملك بن محمد بن إســــماعیل أبو منصــــور الثعالبي  ،التمثیل والمحاضــــرة

 .١٩٨١ -هـ  ١٤٠١ ،الدار العر��ة للكتاب ،الفتاح محمد الحلو
o ــاف والمنســــــــــــــوب عبـد الملـك بن محمـد بن إســــــــــــــمـاعیـل الثعـالبي   ،ثمـار القلوب في المضــــــــــــ

 .ط: دار المعارف ،فضل ابراه�مأبو المحمد   :تحقیق ،لن�سابوري أبو منصورا
o المجلس الوطني للثقافة   ،عبد العز�ز حمودة  ،الخروج من الت�ه دراســـــــــــــة في ســـــــــــــلطة النص

 .٢٠٠٣لفنون واآلدابوا
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o   ــ�ات اإلبداع الشـــــــعبي، نبیلة إبراه�م، مجلة فصـــــــول، مجلد ، الهیئة ٤و٣، ع ١٠خصـــــــوصـــــ
 . ٢٠٠٢تاب، القاهرة، ینایر العامة المصر�ة للك

o  ١٩٩٥كر الس�اب، بیروت: دار العودةبدر شادیوان. 
o ــر،   ،دیوان عبید بن األبرص ــر�ة ومط�عة ال�ابي الحلبي، مصـــــ ــار، شـــــ ــین نصـــــ تحقیق حســـــ

 م.١٩٥٧-هـ١٣٧
o ٢٠٠٨ ١ط ،دار الساقي لبنان ،أدون�س ،رأس اللغة جسم الصحراء. 
o   للنشـر �ة  رؤ  ،د. آمنة بلَعلي ،١ت التراث�ة طتشـكالت المعنى في الخطا�ا  –سـ�م�اء االنسـاق

 .2015القاهرة  –والتوز�ع 
o  الدار الســــــــودان�ة   ،تأل�ف حجاز مدثر  ،ح�اته وشــــــــعره –الشــــــــاعر الســــــــوداني ادر�س جماع

 .شارع البلد�ة –الخرطوم  ،للكتب
o ــین األعرجي  ،شـــــــــذرات من العامي والمولد منشـــــــــورات �غداد عاصـــــــــمة الثقافة    ،محمد حســـــــ

 .٢٠١٣ ،العر��ة
o  المط�عة األدب�ة في بیروت ،ناص�ف ال�ازجي ،الطیبالعرف الطیب في شرح دیوان أبي. 
o  :ــیر، فردینان. تر. یوئیل یوســــــف عز�ز. مراجعة النص العر�ي علم اللغة العام. دي ســــــوســــ

 .٣مالك یوسف المطلبي. دار اآلفاق العر��ة، �غداد. ط 
o ــا�اه   ،الفلكلور ــو�ولوف ،وتار�خهقضـــــــ ــعراوي تر: حلم ،یوري ســـــــ   ،الحمید حواس   وعبد ي شـــــــ

 .١٩٧١ ،الهیئة المصر�ة العامة للنشر و التأل�ف :ةالقاهر 
o أشــــــــــــــرف على    ،وزارة االعالم مـدیر�ـة الثقـافـة العـامـة  ،الجمهور�ـة العراق�ـة  ،لغـة النـار األزل�ـة

 .سعدي یوسف –عن المسألة �لها  :١٩٧٣ ،ماجد السامرائي :اعداده
o محمد محیي  :ــــــــــــــــــــــــقتحقیــــــــ ،المیدانيمحمد الن�سابوري   أبو الفضل أحمد بن ،مجمع األمثال

 .هـ١٤٤١ -م ١٩٨٧ ،إیران -لثقاف�ة لآلستانة الرضو�ة المعاون�ة ا الحمید،الدین عبد 
o ال�اب الخامس والسـ�عین،   ،المسـتطرف في �ل فن مسـتظرف، شـهاب الدین محمد األ�شـیهي

ــل الخامس  ــن�ة دار الط�اعة ال ،في "نوادر المعلمین"  –الفصــــ ــنة    -ســــ ــر ســــ - م ١٨٦٨مصــــ
 هـ.١٢٨٥

o  ــة في علوم القرآن -نص م المفهو  ،المر�ز الثـقافي العر�ي  ،نصــــــــــــــر حـامـد ابو زـ�د ،دراســــــــــــ
 .٢٠١٤ ،١ط/  ،بیروت

o ٢ابن األثیر، الم�ارك بن محمد الجزري، ج/ ،النها�ة في غر�ب الحدیث واألثر.  

 :الشا�كة العنكبوت�ة
- https://www.youtube.com/watch?v=m3avRZvzQ10 
- ww.youtube.com/watch?v=K3SxEsGlDMw 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm3avRZvzQ10%26fbclid%3DIwAR1RCD3sF-890PffdA3izJV66gbYnzxGe5h9PIUppovfEttpAYT-MHVklO8&h=AT1mVSHWOIN8EbF_VWsMxKNGFEnESxnD71-OhSPtv5W2V3y1MbMZvBnx8eOiwycFvab-55aOFilG-kRB5FXHWK3ETrYgRjoybYSWSIaZ6CKl394zRhbOIghOUaChBOdZ-Tp6jw
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 مدونات الرحالة واألعالم الكفل يفمدينة 

 دراسة تارخيية حتقيقية 

 
 د. أرشد محزة حسن

 بابل   –مدیریة دیوان الوقف الشیعي  

 مقدمة 
تبوأت مراكز مهمة ومتمیزة في تار�خ  قد  مدن عدة  مما الشــــك ف�ه ان هناك  

ــارة العر��ة   ــالم�ةو الحضــــ ــعاع فكري في جم�ع ،اإلســــ   ومثلت هذه المدن مراكز إشــــ
ونت�جة    وم الدین وانتهاًء �العلوم الصـــرفة,المجاالت العلم�ة واإلنســـان�ة بدءًا من عل

ــبت لذلك فقد  توار�خ المدن العراق�ة في حقب زمن�ة محددة من تار�خ العراق  اكتســـــــ
ذلك ألنها تعرضـــــــــــــت لجوانب معینة    ،القد�م والحدیث والمعاصـــــــــــــر أهم�ة تار�خ�ة

ــبتها میزات نا�عة من طب�عة المدی ــها العامةأكســ ــائصــ  مدینة الكفل  ومنها ،نة وخصــ
ــ  ،موقعـــًا مهمـــاً   التي شــــــــــــــغلـــت  ة والـــدین�ـــة  ومكـــانـــة متمیزة على الخـــارطـــة التـــار�خ�ـ

ــار�ة في العراق ــارة �ابل �أدوارها التار�خ�ة المختلفة  ،والحضـــ ــأت حضـــ   ،ف�قر�ها نشـــ
عل�ه ذي الكفل  ومرقدًا ومسـتقرًا لنبي هللا  ,عل�ه السـالمفكانت مهدًا لوالدة نبي هللا إبراه�م  

ــاءت قدرة ال�اري عز وجل أن تكون منطلقًا لج�ش أمیر المؤمنین علي   ,الســـــــالم وشـــــ
ــفین في حرب  عل�ه الســـــــــــــالملب بن أبي طا ــد معاو�ة  صـــــــــــ و�قیت تمارس دورها    ،ضـــــــــــ

شــــهدت صــــراعات فكر�ة وأیدولوج�ة ف ،الحضــــاري والدیني وعلى مدى قرون طو�لة
یلة التار�خي الذي �ان محط أنظار  والســــــبب في ذلك �عود إلى وجود مســــــجد النخ

من معالم    فقد حاولوا أن �غیروا ما في المسـجد  على مر العصـور،الیهود وأح�ارهم  
إســــــــــــــالم�ــة وتحو�لــه الى �ن�س ومعبــد یهودي على الرغم من صــــــــــــــ�غتــه الــدین�ــة  

ــالم�ة المؤطرة بوجود منبر ومحراب ألمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  عل�ه واإلســ

  ,انت هذه المدینة مســــــتقرًا لكثیر من الرحالة والمؤرخین وال�احثین فقد �لذلك    ،الســــــالم
أو ما ُنَقَل لهم من رواة   ,ه أعینهم من مشــــــــــــاهدات وأخذوا یدونون ما �انت تقع عل�
ومن هنــا اخــذ ال�ــاحــث على عــاتقــه    ،أو ال ترتقي  ,قــد ترتقي الى جــانــب الحق�قــة

ــوص التا ــع ال�حث عن هذه الحق�قة من خالل النصــــــ ــتطاع  موضــــــ ر�خ�ة التي اســــــ
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فكانت عمل�ة التقصــــــــــــــي وال�حث والموضــــــــــــــوع�ة والتجرد من    ,الحصــــــــــــــول علیها
ذلك الن   ,تار�خ هذه المدینة  اســـــتقراءاالنح�از�ة هي الطر�ق الذي ســـــلكه من أجل 

تي تخص هــذا التــار�خ هو في أغل�ــه �تــا�ــات  الكثیر من النصــــــــــــــوص المــدونــة وال
ــالـــة ومؤرخین یه ــدونـــات �تبـــت من خالل رحـ ــد الكثیر منهم عن نقـــل    ,ود ومـ أبتعـ

) أو ما فرض علیهم من  -المز�فة  –  الحقائق �ما هي ُمتأثر�ن �كتبهم (الســــــــــــماو�ة
أحـ�ارهم و�هنتهم في تدو�ن تار�خ یهودي �عـید �ل ال�ـعد عن الحق�ـقة والغرض منه  

 .لة تهو�د هذه المدینةهو محاو 
ق�قي في دراســة  اتخذ ال�احث في منهجه التســلســل الزمني والتار�خي والتح  

لك ترجمة �عض النصــــوص من لغات مشــــاهدات ومدونات الرحالة والمؤرخین و�ذ 
ق�امه بتحلیل النصــوص وتحق�قها في   فضــًال عن ,مختلفة خصــت موضــوع ال�حث 

 ،حق�قــة وواقع مــدینــة الكفــل ومرقــدهــا المقــدسالهــامش ل�كون القــارئ مطلعــًا على  
�تب ومؤلفات ومدونات الرحالة   ومن جانب آخر ســـــــــعى إلى تأكید إمكان�ة اعتماد 

ــة �شـــــــــــــكل خاص,والمؤرخین واأل مع   عالم �اعت�ارها الرافد األهم في هذه الدراســـــــــــ
األخــذ بنظر االعت�ــار عمل�ــة التــدقیق العلمي الرصــــــــــــــین لهــذه المــدونــات وال�حــث 

وهذا ما أعطى لهذه   ,بین الواقع و�ین ما مدون فعًال في هذه المصـــــــادروالكشـــــــف 
مع االخذ بنظر االعت�ار ان ال�احث أورد   ،ي �تا�ة الموضـــــــوعالدراســـــــة األهم�ة ف

في دراســـته هذه الرحالة االجانب فقط الذین زاروا مدینة الكفل وذلك لســـببین االول 
من هؤالء الرحالة قد نقلوا   وثان�ًا الن �عض   ،خوفًا من ســـــــعة الموضـــــــوع وتشـــــــع�ه

لحق�قــة لــذلــك صــــــــــــــورًا ومعلومــات عن المــدینــة ومرقــدهــا المقــدس هي �عیــدة عن ا
 أخضعها ال�احث الى التقصي والتحلیل.

الدراسـة على منهج التحلیل واالسـتنتاج والتحقیق ومراعاة التسـلسـل  ت اعتمد  
ة  التـــار�خي في عرض األفكـــار وتحلیـــل النصــــــــــــــوص و�ــذلــك اعتمـــد على منهج�ــ

االســـــتقراء واالســـــتقصـــــاء لكل ما �ت�ه الرحالة واالعالم الذین زاروا المرقد أو �تبوا  
ومما تجدر االشارة ال�ه ان ال�احث اعتمد في دراسة الموضوع على ( خمسة    ،نهع

عشـــــــــر ) رحلة لرحالة اجانب زاروا مدینة الكفل ومرقدها المقدس منذ القرن الثاني  
ونظرًا الســتخدام هؤالء الرحالة  ،عشــر المیالديعشــر المیالدي الى القرن التاســع  

لى اســم النبي ذي الكفل (عل�ه الســالم)  اســمي ذي الكفل وحزق�ال واللذین یدالن ع
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 سنوردهما �الهما.
الرغ�ــة في إح�ــاء تراث هــذه المــدینــة   ,ومن دوافع اخت�ــار هــذا الموضــــــــــــــوع

 العلمي والفكري والثقافي والدیني.

 الموقع الجغرافي واالهم�ة التار�خ�ة لمدینة الكفل :الم�حث االول
الجنوب الغر�ي لمدینة    الى�م  )    ٣٠(تقع مدینة الكفل التار�خ�ة على �عد    

ــفاف نهر ا ــل بین الحلة والكوفة وعلى ضـ ــط الطر�ق الواصـ و�عود  ،لفرات الحلة وسـ
ومـا یؤـ�د ذـلك مـا ذ�ره ـ�اقوت   ,علـ�ه الســــــــــــــالمـتار�خهـا إلى عهـد نبي هللا إبراه�م الخلـیل  

« �وثى»: " موضــــــــــــــع �ســــــــــــــواد العراق في أرض   الحموي في معجم البلـدان عن
ان منهـا في العراق وهمـا �وثى الطر�ق الـثة مواضــــــــــــــع إثـن...كوثى اســــــــــــــم لث.ـ�اـبل

وقـیل ُأنشـــــــــــــــئت �وثى   ,أـما الـثالـثة فهي مـنازل بني عـبد اـلدار في مـكة ,و�وثى ر�ى
وقیل �وثى اسـم الذي حفر النهر وهو �وثى من بني    ,على نهر �حمل نفس االسـم
  ,عل�ه الســـــــــالم .. وهو جد نبي هللا إبراه�م الخلیل عل�ه الســـــــــالمارفخشـــــــــد بن ســـــــــام بن نوح  

و�ها    ,وهي من أرض �ابل و�هاِ وَلد   معل�ه السـالو�وثى ر�ى فیها مشـهد نبي هللا إبراه�م
في وصــــف حر�ة   عل�ه الســــالموروي عن اإلمام محمد ال�اقر  ،)١( ..".ألقي في النار

  عل�ه الســـــــــــــالمحتى ینتهي إلى مســـــــــــــجد إبراه�م   "  :حیث قال  عل�ه الســـــــــــــالماالمام المهدي  
ــ   إل�ه من �ان �الكوفة من مرجئها وغیرهم من  ف�خرج  لي ف�ه ر�عتین�النخیلة ف�صـــــ

  .)٢ج�ش السف�اني " (
فلكل عصـــر �ان لها اســـم ففي عهد    ,ســـمیت مدینة الكفل �أســـماء مختلفة  

نبي  الالتي أشــتراها   ( �ان�ق�ا)  �انت الكفل جزءا من مدینة  عل�ه الســـالمنبي هللا إبراه�م  
ــالم ــ�اق   ،عل�ه الســـــــــ "  :(رحمه هللا). قال محمد بن أدر�س  .نورد هذه الروا�ةوفي هذا الســـــــــ

عل�ه �انق�ا هي القادس�ة وما وراؤها وأعمالها و�نما سمیت القادس�ة بدعوة من إبراه�م  

ــ�ة أي مطهرة من التقد�س  :ألنه قال الســـــــــالم ــة للقادســـــــ و�نما ســـــــــمیت  ,�وني مقدســـــــ
و�ذلك �صــ�ح    ,نعجة من غنمه  اشـــتراها �مائة  عل�ه الســـالمالقادســـ�ة �ان�ق�ا الن إبراه�م  

  .)٣( بلفظ أهل الن�ط" ,شاة :مائة ون�ق�ا :الن �ا المعنى ( مائة نعجة)
ــالموعن أمیر المؤمنین اإلمام علي ابن ابي طالب  " إن إبراه�م   قال:  عل�ه الســـــــــ

  ،فأصــــــــــــــ�ح القوم ولم یزلزل بهم  ،) مرَّ ب�انق�ا فكان یزلزل بها ف�ات بهاعل�ه الســــــــــــــالم(
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فأتوه فقالوا  نزل هاهنا شــــ�خ ومعه غالم له قال: :قالوا  ،هذا ول�س حدث فقالوا: ما  
ف�ـات   ،ـله: ـ�ا هـذا إـنه �ـان یزلزل بنـا �ـل لیلـة ولم یزلزل بنـا هـذه اللیلـة فبـت عنـدـنا
ولكن    ،فلم یزلزل بهم فقـــالوا: أقم عنـــدنـــا ونحن نجري عل�ـــك مـــا أحببـــت قـــال: ال

قـال: ال آخـذه إال �ـالشــــــــــــــراء   ،فهو لـكتب�عوني هـذا الظهر وال یزلزل �كم ! فقـالوا:  
ألن    ،، فلذلك سـمي �ان�ق�ا"فقالوا: فخذه ما شـئت فاشـتراه �سـ�ع نعاج وأر�عة أحمرة  

النعاج �الن�ط�ة نق�ا قال: فقال له غالمه: �ا خلیل الرحمن ما تصـــــــنع بهذا الظهر 
ل�س ف�ه زرع وال ضـــــرع ؟ فقال له: أســـــكت فإن هللا تعالى �حشـــــر من هذا الظهر 

  ,) ٤ًا یدخلون الجنة �غیر حســــــــــــاب �شــــــــــــفع الرجل منهم لكذا و�ذا " (عین ألفســــــــــــ�
 .)٥(والنخیلة هي جزء من �ان�ق�ا

ــمیت      ــم  �ذلك وســـــــ  �ما ورد في الكتاب المقدس ( تل أبیب )مدینة الكفل �اســـــــ

 والتي سـكن فیها الشـعب الیهودي الذي سـ�اه الملك ال�ابلي نبوخذ نصـر من القدس
)  ٥٩٧و�ان ذلك في عام (  (علیهم الســـــــــــالم)ونبي هللا دان�ال  حزقیل  و�ان فیهم نبي هللا

وهــذا   ونحن ال نؤ�ــد هــذا الرأي ونرى أن موقعهــا مــا زال مجهوال في العراق,  ,ق.م
ــتاق ( ومن ثم   ,)٦ما ذهب ال�ه یوســـــــــــــف غن�مة في �تا�ه المعروف بنزهة المشـــــــــــ

َكر) و�ان ذلك في عهد البرثی إذ بناها احد ،)٧(  ینســــمیت مدینة الكفل �اســــم (َبالشــــْ
) میالدـ�ة لجـلب القواـفل التجـارـ�ة الیهـا والـقادمـة من بالد ٦٠ملوك البرثیین ســـــــــــــــنة(

  )٨الهند والشام و�الد آس�ا الصغرى (

�انت  والتي   ،في القرن األول اإلسالميذلك  سمیت المدینة بــــــ ( النخیلة ) و 
  –ه  ١٣٢اســــــــــــــي (وفي العهـد الع�ـ  ،)٩من توا�ع مـدینـة الكوفـة المعروفـة آنـذاك (

في   ،)١٠( الكفل) �اســـــــــــم (دار المل�حة أو بر مالحة) (  ه) ســـــــــــمیت مدینة٦٥٦
ــ) /(  ٧٥٦-٦٥٤حین �قیت خالل العهد االیلخاني(   م) تسمى    ١٣٥٥  -١٢٥٦هـــ

والظاهر من �عض األخ�ار أن (بر مالحة) �انت مدینة �بیرة    ,�إســــــم (برمالحة )
إلیها الرحالة ابن   لكفل) التي أشــارابرزها ( قر�ة ا�ان من    ,تضــم العدید من القرى 

 م) في رحلته.١٣٥٢ – ١٣٢٥�طوطة ( 
و�شـــكل رســـمي ناح�ة بهذا االســـم    م١٨٥٠في عام    أصـــ�حت (قر�ة الكفل )

  )١١ناح�ة الكفل) ((
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وقد تشـــــرفت هذه المدینة التار�خ�ة �ضـــــم الكثیر من مراقد ومقامات األنب�اء  
 إبراه�م الخلیل علیهم  ومقام نبي هللا ب و فل ونبي هللا أیكــــــــــــــــــ (مرقد نبي هللا ذي الك

ــالم �ـ  ــحا�ة األئمة وقبور أوالد األئمة عل�ه الســ ــمت مراقد صــ ــالم ) و�ذلك ضــ الســ
ز�د الشــــــهیدعل�ه    (مرقد الصــــــحابي الجلیل رشــــــید الهجري (رضــــــي هللا عنه) ومقام

وغیرهم    الســــــالم ومرقد أبناء الحســــــن المثنى بن الحســــــن الســــــ�ط (علیهم الســــــالم)
 .)١٢الكثیر(

"هي ذو   :�ما ذ�رها الســـــید �حر العلوم �قوله  ,والنخیلة هي مدینة الكفل الحال�ة   
" الظــاهر من مالحظــة �عض األخ�ـار    :) وقــال صـــــــــــــــاحــب الجواهر١٣الكفــل " (

ف�كون على    ,وغیرها أن النخیلة هي المســـــــماة اآلن بذي الكفل أو مكان قر�ب منه
 ). ١٤بر�د من المصر " (

مقامات لإلمام علي بن أبي طالب عل�ه السـالم  عدة مسـاجد و   ةلو�ان في النخی   
ــــــــ, و�ان من أئمة مسجد النخیلة  ٣٥وخاصة منذ ان تولى خالفة المسلمین سنة   هــــ

وذ�رت لنا المصــادر  ،)١٥( راوي حدیث اإلمام علي عل�ه الســالم عّ�اد بن الر��ع
ــاجد النخیلة قد هد  ا ة �عد ان تولو �ممت من قبل بني أالتار�خ�ة إن الكثیر من مســــــ

ــ, وذلك لما لهذه المساجد من عالقة �ش�عة اإلمام علي ابن    ٤٠الخالفة سنة   ــــــــ هــــــ
ــارة إلى  ابي طالب  ــادر أي معلومة أو إشـــــ عل�ه الســـــــالم, ولهذا لم تذ�ر لنا المصـــــ

المســجد خالل ســتمائة وســتة وســ�عین عامًا تقر��ًا من اســتشــهاد اإلمام علي «عل�ه  
وفي عهد السلطان اولجایتو محمد   ،نيالعهد االیلخا ىهــــــــــــــ) ـــــــ ال٤٠عام(السالم» 

هــــــــــــــ ) شهد هذا المسجد أهم�ة �بیرة من    ٧١٦-٧٠٣(   )١٦خدابنده (رحمه هللا)(
ــ /٧٠٣قبل المســـلمین لهذا أمر االخیر عام(   م ) ببناء المســـجد والقبر ١٣٠٤هـــــــــــــــ

 ).١٧هادر خان (الشر�ف وقد أكتمل البناء في عهد ولده السلطان أبو سعید ب
ــي (رحمه هللا  ــهید تاج الدین اآلوي اآلفطســـ ــید اإلمام الشـــ ) آنذاك و�ان الســـ

أمامًا للمســـــــجد وقد نصـــــــب في صـــــــحنه منبرًا وأقام ف�ه صـــــــالة الجمعة والجماعة  
ــ) (  ٧١١و�قیت هذه الصـالة قائمة إلى یوم إسـتشـهاده هو ونجل�ه عام (   ,) ١٨هـــــــــــــ

 .فظة واسط�عة إلى محاتاالمدینة العز�ز�ة وقبره الیوم من المزارات العظ�مة في 
ــعوا أیدیهم على   ــتطاعوا أن �ضـ ــادر التار�خ�ة أن الیهود اسـ وذ�رت لنا المصـ
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ــاعدة من الحكومة العثمان�ة التي قامت �طرد القائمین على    ,المســـجد والمرقد  و�مسـ
المرقد من الشـــــــ�عة, و�حجة ان المســـــــجد �حاجة الى ترم�مات عمران�ة و�ضـــــــافات 

أهیل وأعمار المســــــجد والمرقد إلى الیهود م مشــــــروع ت�ســــــلّ لذلك قامت بت  ،ةانشــــــائ�
واشـــــــــترطوا أن یتحمل    ,�حجة أن م�اه الف�ضـــــــــانات قد أثرت في المرقد والمســـــــــجد 

هؤالء (الیهود) أجور الصـــــــــــــــ�اـنة وعملـ�ة إعـادة البـناء, وـ�الفعـل تحر�وا و�قوة لجمع  
عــالم لما  �حملــة طمس �ــافــة  ءللبــد   ,التبرعــات من تجــار الیهود في العراق وخــارجــه

ــ) والتي ٧٠٣م�ة التي بناها السلطان اولجایتو خدابنده (رحمه هللا) عام(اإلسال ـــــــ هـــــ
 ار العراق�ة النادرة والتي �قیت قائمة الى االن.تعد من أهم اآلث

بــدأت حملــة التخر�ــب والطمس لمعــالم مســــــــــــــجــد النخیلــة ومرقــد نبي هللا ذي   
الكـتاـ�ات والنقوش اـفة  �ـ  ـلت فـقد أز�  ،م ١٨٤٠�حـدود عـام   الكـفل «علـ�ه الســــــــــــــالم »

وتم التالعب في شــــــــكل ومخطط حرم الصــــــــالة,   اإلســــــــالم�ة داخل حرم الصــــــــالة
ــیر إلى اتجاه القدسفاســـــتحدث الیه ــ�ه محراٍب �شـــ �عد أن    ,ود في جهته الغر��ة شـــ

ــننة التي �انت فوقه هدموا جزءه الغر�ي ــالة والق�ة المســــ ــقف حرم الصــــ  ،ورفعوا ســــ
أثنى عشـر ق�ة صـغیرة شـب�ه �القندیل لغرض التهو�ة    لىع احتوي و�نوا سـقفًا جدیدًا 

ــقة ل  ،واإلنارة حرم الصـــــــالة من الجهة وهدموا المئذنة الصـــــــغیرة التي �انت مالصـــــ
) ومن ثم تغییر واجهات حرم الصـــالة من الجهة الشـــمال�ة  ١٩الشـــمال�ة الشـــرق�ة (

ت تطل  ان� وذلك برفع الشــــ�اب�ك الكبیرة في هذه الجهات والتي ،والشــــرق�ة والغر��ة
ــمال�ة للدخول الى حرم   ,على صــــــحن المســــــجد  وا�قاء مدخًال واحدًا من الجهة الشــــ

ع مرتفعات صــغیرة (د�ات) تســتخدم للع�ادة في داخل حرم  ثم قاموا بوضــ ,الصــالة
قتطعوا الجزء الشــرقي الجنو�ي من حرم الصــالة اثم   ,الصــالة و�التحدید في وســطه

تحدثوا في الجهة الغر��ة الجنو��ة �ا�ًا  اسو   ,ل�كون مكت�ة لحفظ �تبهم ومخطوطاتهم
ــالم ــحا�ة نبي هللا ذي الكفل عل�ه الســـ ــل الى مقبرة صـــ ــغیرًا یوصـــ الواقعة خلف  صـــ

ورفعوا محراب المسجد من حرم الصالة الذي �ان مكانه الى  ,غرفة القبر الشر�ف
في جـدار القبر الشــــــــــــــر�ف ودفنوا المنبر الصــــــــــــــخري في حفرة    الجنوب من الحرم

واستحدثوا �عد ذلك �ابین صغیر�ن في جدار غرفة الضر�ح توصل الزائر    ,ةمجهول
ــر�ح و�تب ــالة الى غرفة الضـــ وا في أعلى ال�ابین �اللغة العبر�ة ((هذا من حرم الصـــ

ــیدنا ــله أن �حمینا و�ل   ,حزق�ال النبي ابن بوزي الكاهن  قبر ســــ ــأله �فضــــ الذي نســــ
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الســـالم  ام اإلمام علي عل�ه  مقو  و�هذا حّولوا حرم الصـــالة ،)٢٠)) (  آمین.إســـرائیل
و�عد أن    ،من مســـجد �اتجاه الكع�ة المشـــرفة الى معبد یهودي �اتجاه بیت المقدس

ــر�ف ــالة والقبر الشــ توجهوا نحو    ,أكملوا عمل�ات التغییر والطمس لمعالم حرم الصــ
لغرض توســــــــعة    شــــــــراء وتســــــــجیل األمالك المجاورة للمســــــــجد والمرقد �أســــــــمائهم,

و�اشـــــروا فعال بهدم ســـــور المســـــجد العظ�م و�خفاء أبراجه    ،ةینســـــ�طرتهم على المد 
 و�صــــــــــــــطبالت او للتجـارة و�یوتـًا, ومقـابر  للزائر�ن    بین هـدٍم, أو بنـاء خـانـات فوقـه

  ,) ٢١م (  ١٩١٦و�ان ذلك في عام    ,(للخیول والحمیر) وحمامات وســــــــوقًا للتجارة
ف الدوانم ألا  م أكمل الیهود مشــروعهم في مدینة الكفل �اســتمالك١٩٣٠وفي عام  
المجاورة لمســجد النخیلة التار�خي  ) من األراضــي الزراع�ة والعقارات ٢٢الزراع�ة (

 ). ٢٣المسجد ( س�مه إلى بیوتات ومنعهم إقامة الصالة فيوتق

 .مدینة الكفل في مدونات الرحالة االجانب :لم�حث الثانيا
مدینة الكفل ا رو هناك الكثیر من الرحالة والمســــــــــــــتشــــــــــــــرقین والمؤرخین الذین زا   

و�ان ال�عض من هؤالء فضــًال عن    ،دینةودونوا عنها �تا�اتهم وتصــوراتهم عن الم
 ،ـتدو�ن مـا رآه فقـد حرص على رســــــــــــــم الكثیر من معـالم المـدینـة ومرقـدهـا المقـدس

لعل من اولى االشـارات التي وردت إلینا من مصـادر الرحالة االجانب عن مدینة  و 
ــالكفــل ومرقــدهــا المقــدس هو من   الرحــالــة االنــدلســــــــــــــي بن�ــامین التطلي عــام  ل  قب

 م.١١٦٥

 م ١١٦٥ / ة بن�امین التطليرحل :اوالً 
ووصــــــل    ,دخل العراق عن طر�ق مدینة الموصــــــل ومنها توجه إلى مدینة �غداد    
وســــــــــــجل �ل ما وجده لنا من مقامات وقبور لألول�اء   ،مدن الفرات األوســــــــــــط الى

)  ٢٥�ابل االثر�ة قلب مدن الفرات (  نةواتجه �عد ذلك الى مدی,)٢٤والصـــــــــالحین (
والكن�س القد�م المنســـــــوب لنبي هللا دان�ال   ,)٢٦نصـــــــر (حیث یوجد قصـــــــر �خت  

ــالم ( ــل الى مدینة الحلة٢٧عل�ه الســـ ــة أم�ال من االثار وصـــ  ،), وعلى �عد خمســـ
ــل إلى أثار برس نمرود ( ــیرة  ٢٨وعلى �عد أر�عة أم�ال وصــــــــــ ), ومنه وعلى مســــــــــ

) من نفاحة وصــل ٣٠), و�عد ثالثة فراســخ (٢٩(حة  نفانصــف یوم وصــل منطقة  
ــالم (إلى مر  " أن مرقد حزق�ال  :ذاكرًا لنا   ),٣٢( –)  ٣١قد النبي حزق�ال عل�ه الســ
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  ,) ٣٤صـومعة (  وهو بناء جسـ�م �حتوي على سـتین,)٣٣�قع على شـاطئ الفرات (
  �الخلفه مرقد النبي حزق  ,)٣٥لكل منها برج و�توســـــط اكبر هذه الصـــــوامع منبر (

و�قال    )٣٧ســــن اإلنشــــاء (تعلوه ق�ة �بیرة وهي آ�ة في ح  ،)٣٦بوزي الكاهن (  بن
) مـلك یهوذا وثالثین ألـفا من أتـ�اعـه �عـدمـا ســــــــــــــرحهم من  ٣٨(  أنهـا من بـناء �كنـ�ه

�عـد ذـلك ـناقض قوـله االول  ،) "٣٩األســــــــــــــر المـلك الـ�ابلي أوـ�ل مروداخ الـ�ابلي (
رقـــد حزق�ـــال على فرع من الفرات وم  :"�ـــأن موقع القبر على فرع من الفرات قـــاالً 

نقوش على حجـارتـه اســــــــــــــم �كینـه الملـك وأت�ـاعـه وفي آخر ) م٤٠یـدعى(كی�ـار) (
 ).٤١الثبت اسم حزق�ال النبي (

و�عد أن أنتهى من وصف المرقد یذ�ر لنا معلومات تار�خ�ة عن تقد�س الیهود    
غ الرحالة في �الو� للمرقد وحجهم ال�ه من اقاصـــــــــــــي البالد ألداء مراســـــــــــــ�م الع�ادة

لیهود و�حّجونه من أقاصـــــي البالد للتبرك �ه  ( وهذا المقام �عظمه ا :ف�قول  عددهم
) فتقام  ٤٢و�حل موســـــم الز�ارة بین رأس الســـــنة وعید الكفار ( ,و�قامة الصـــــالة ف�ه

)  ٤٣األفراح والمهرجـــانـــات �حضــــــــــــــرهـــا من �غـــداد رأس الجـــالوت ورأس المثی�ـــة (
قامة في العراء و�متد مخ�مهم إلى مســـــــــافة اثنین  اإللى  فتضـــــــــطر الجموع الغفیرة إ

ــ ــوقًا عظ�مة یب�عون فیها  ٤٤ر�ن میًال (وعشـــــ ــم ســـــ ) و�ق�م األعراب في هذا الموســـــ
 .أنواع السلع إلى الحجاج)

معلومات ال    د فیهار أو ثم ذ�ر الع�ادة التي تمارس في احد اع�ادهم المشــــــهورة و    
  ر الخمســــــــة التي خطها حزق�الســــــــفااالمخطوط  ( یوجد لها أي واقع تار�خي مثل 

وفي یوم عید    ":في هذا الصـــــــــــــدد  لاقإذ    )والقندیل الذي اوقده بیده عل�ه الســـــــــــــالم
من مخطوط �بیر    ,)٤٥الكفارة تتلى فصول من أسفار النبي موسى عل�ه السالم (

�قـال    ,وفوق القبر قنـدیـل یتقـد لیًال ونهـاراً   ،)٤٦�قـال أن النبي حزق�ـال �ت�ـه بیـده (
م یتعهــد بتبــدیــل الفتــائـل  ), وعل�ــه ق�ّ ٤٧�ــال �ــان أول من أشــــــــــــــعلــه (حزقبي  النأن  

:" أن في المرقد دارًا اســــــترســــــل قائالً و   ،"وتجدید الز�ت �لما دعت الحاجة إلى ذلك
هي من أوقـــاف النبي تعود الى اله�كـــل الثـــاني وتوجـــد عـــادة عنـــد الیهود ان من  

ر من أوقــاف النبي  داقــد  لمر وتجــاور ا  �موت بال عقــب �قف �ت�ــه على هــذه الــدار
  ,) ٤٨أن �عضــــــــــــــهـا یرتقي ـتار�خـه إلى عهـد اله�كـل الـثاني (  فیهـا خزاـنة �ـتب �ـقال

ومن جـــاري العـــادة أن من �موت بال عقـــب �قف �ت�ـــه على خزانـــة الـــدار هـــذه " 
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ان هنــاك مجموعــة من المجــاور�ن للمرقــد عملهم االهتمــام �ــالمرقــد  "  :ذ�رو   ،)٤٩(
ــاد الزائر�ن ( وفي مقـ هم  ) مهمت٥٠بي حزق�ـال طـائفـة من المجـاور�ن (النام و�رشــــــــــــ

) ممن یـنذرون حج هـذا النبي  ٥١العـناـ�ة ـ�الزوار الـقادمین من بالد ـفارس ومـادي (
ف�كونون هم لهم أدالء ومرشـدین) وان زوار مرقد حزق�ال هم ل�سـوا من الیهود فقط 

الصــالة  امةو�قبل من المســلمین المجاور�ن للمرقد وال�عیدین عنه �قصــدونه للز�ارة  
ــا جما ــلمین (( ومن زوار هذا المرقد أ�ضـــ ), یؤمونه إلقامة  ٥٢عة من أتق�اء المســـ

),  ٥٣له في قلو�هم حرمة �بیرة و�ســـمونه في لغتهم ( دار المل�حة) ( ،الصـــالة ف�ه
ثم یذ�ر أن للمرقد اوقافا واســـعة من االراضـــي الزراع�ة المجاورة له و�ذ�ر الرحالة 

 المعلومـةالملـك �كن�ـه وال أدري من أین جـاء بهـذا    ر�ـةن تان هـذه االوقـاف هي م
ــ�اع �قال أنها من تر�ة الملك �كن�ه،   (ولهذا المرقد أوقاف واســــعة من العقار والضــ

أید حق المرقد في تلك  ,فلما تولى محمد ( المقتفي ) خل�فة المســــــلمین على البالد 
ذ�ر لـنا قبورا اعتقد  ـقد لمر و�ـعد أن أنهى الرحـاـلة نقـله لـما یتعلق ـ�ا .)٥٤األوـقاف) (
ال یوجد لها أي أثر الیوم وال یؤ�د   بي هللا دان�ال عل�ه السـالمن  ألصـحاب انها تعود 

قـ�اب تحتهـا قبور    ,( وعلى �عـد نصــــــــــــــف مـیل من قبر حزقـ�ال قوـله مؤـ�د ـتار�خي
ــائیل وعزر�ة  حنن�ة ــلمین   م�شـ وهذه األبن�ة �لها محافظ علیها من قبل الیهود والمسـ

 ).٥٥مسها أحد �ضرر حتى في أ�ام الحروب ( �ء العلى السوا

 م١١٨٥بتاخ�ا /  –األلماني فتاح�ة   ةالرحال :ثان�اً 
�عشــر�ن عامًا ووصــف لنا    �عد رحلة بن�امین التطیلي زار الرحالة فتاح�ة العراق   

ـفذ�ر لـنا أمورًا ل�س لـها    ،�مـ�الغـة عجیـ�ة وغر�ـ�ة  علـ�ه الســــــــــــــالم مرـقد نبي هللا ذي الكـفل
هو  علـ�ه الســــــــــــــالم  ووصـــــــــــــــفه لمرـقد نبي هللا ذي الكـفل  ,وال مؤـ�دات تؤـ�دهـا  �خيـتار واقع  

ع�ارة عن مشـاهدات ملیئة �التناقضـات ف�عد أن اجمع �ل من �تب عن مرقد نبي  
  ،أو شاهده أنه �قع على نهر الفرات أو فرع منه �أتي فتاح�ة   عل�ه السالمالكفل  هللا ذي  

" �أنه أجمل بناء تقع عل�ه    :":لســـــــــــالمه اعل�وقال في وصـــــــــــف مرقد نبي هللا ذي الكفل 
وفوق القبر ضــــــــــــر�ح یرتفع نحو القامة   .جدرانه الداخل�ة موشــــــــــــاة �الذهب   ,العیون 

ــو �خشــــــب األرز المطعم �الذهب  عة �البلور تتدلى  ..تعل.مكســــ ــّ وه ق�ة مذه�ة مرصــــ
وتحت الق�ة ثالثون قندیال مرت�ة �الز�ت تضـــــــــيء المقام   ,منها الســـــــــجوف الجمیلة

  ,.. ولمقــام النبي ُقّوام مو�لون �ــالمحــافظــة عل�ــه یبلغ عــددهم المــائتین .اهــار ون  لیال
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و�صــــــــــرف ما فاض عن    .وهم �ع�شــــــــــون على النذور التي تتوارد من �ل الجهات 
ــة إل ــاجـ ــات"الحـ ــامى وتزو�ج الیت�مـ ــة اال�ـ ــانـ ــة طالب العلم و و�عـ ــالـ وان   ،)٥٦(  عـ

) و�ان  ٥٨ن (لییماع) �إمكانهم الدخول ماعدا االســــــــــ٥٧) ألف یهودي (٨٠_٦٠(
  ،ر و�ضــــــــــــــعون الهــدا�ــا والتبرعــات عل�ــه الزوار �عــاهــدون أو �جــددون العهــد �ــالقب

ق وفو   .و�حتوي الضـــــــر�ح على نوافذ یدخل الشـــــــخص رأســـــــه من خاللها و�صـــــــلي
الضــــــــــــــر�ح ق�ة ذهب�ة عظ�مة وتح�طها من الداخل أغط�ة جمیلة وفي داخل القبر  

ت الز�تون موقدة لیال ونهارا.  ز�  من كؤوس وأواني جمیلة جدا، توجد ثالثون شـــعلة
ــعونها على القبر. ــتري الناس ز�ت الز�تون مقابل الهدا�ا التي �ضـــــــ ــرف   و�شـــــــ �شـــــــ

ــوعة على  ــون أجرا مقابل  حوالي مائتین مراقب على الهدا�ا الموضــــــ القبر و�تقاضــــــ
وتصــــــــــــــرف األموال المترو�ـة على القبر في إصــــــــــــــالح المعـبد اـلذي �حـتاج    ذـلك.

 .)٥٩( "للص�انة

 م ١٢٢٥ /الرحالة األندلسي یهوذا الحر�زي   :ثاً ثال
ــاعر   ســـــــــــــــنة ) من مجيء الرحـاـلة فـتاحـ�ة٤٥�عـد مرور أكثر من (      زار الشــــــــــــ

وقـد   ,والرحـالـة الیهودي یهوذا الحر�زي العراق ومرقـد النبي حزق�ـال عل�ـه الســــــــــــــالم
وصـــــف المرقد �قصـــــیدة مع األســـــف لم نحصـــــل اال على هذین البیتین منها, ذ�ر 

القبر الشـــر�ف والذي �ان یدعى « �حیى بن الذ�اح» ونأمل أن شـــاء لي متو فیهما  
  .قصیدة لنشرها في ط�عة أخرى لى الحصول على �اقي الهللا تعالى ع

م) قبر النبي  ١٢٢٥  -  ١٢١٦عندما زار الشاعر یهوذا الحر�زي ما بین عام (    
وأمـا   ":یهـاء فجـا  في مـدیـنة الكفـل �ـتب قطعـة نثرـ�ة جمیـلة عـنه. علـ�ه الســــــــــــــالمحزقـ�ال 

ــیدنا �حزقل ــالحة من أع�ان الملة وفیهم و�یل ســـــ عل�ه  جماعة الحلة فإنها جملة صـــــ

 :)٦٢( ) وهو من أهل الدین والصالح "٦١�حیى ابن الذ�اح، ( ،)٦٠السالم (

 م١٦٠٥ / الرحالة البرتغالي بیدرو تكسیرا  :را�عاً  •
ــیرا من أهم    ــا�ع عشـــــــر  في الرحاالت البرتغال�ة    تعد رحلة بیدرو تكســـــ القرن الســـــ

ذلك ألنها ضــــــــــــمت الكثیر من المعلومات  ،المیالدي وخاصــــــــــــة رحلته الى العراق
وقـد �ـان الرحـالـة بیـدرو تكســــــــــــــیرا من الرحـالـة   .التـار�خ�ـة المهمـة والمشـــــــــــــــاهـدات 

البرتغـالیین الـذین زاروا المنـاطق الخـاضــــــــــــــعـة لإلمبراطور�ـة البرتغـال�ـة ردحـًا طو�ًال  
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ــار والبالد عر�وـ�األخص منطـقة الخل�ج ال وـقد   ,ي ومـا �ـان �ح�ط بهـا من األمصــــــــــــ
 م.١٦٠٤وصل تكسیرا الى ال�صرة في ص�اح الیوم السادس من شهر آب 

ــیرا في   مدینة الكفل   م١٦٠٤عام  ایلول   ٢٢زار الرحالة البرتغالي بیدرو تكســــــــ
" في :قائالً   فوصــف المرقد  قادمًا من النجف االشــرف  عل�ه الســالمومرقد حزق�ال النبي  

ایلول قطعنا ســ�عة فراســخ من النجف توقفنا عند الســاعة    ٢٢  الر�عاء الموافقم ایو 
وفي ســــهل   ,لكنه �بیر وجید البناء ,الحاد�ة عشــــر والنصــــف في نزل او خان قد�م

وعلى �عد ضــــعف اطالقة بندق�ة    ,للشــــرب  م�اهها صــــالحة  ,قر�ب من بئر صــــاف�ة
وقبل   ,یر من الجمال�ب وعدد   ,ثمة خمسة عشر سق�فة وخ�مة للعرب  ,الى الجنوب 

بناءا ضـخما ذا  ذلك بنحو ثالثة فراسـخ رأینا على مسـاقة نصـف فرسـخ من الطر�ق
ــر�ح وجثمان حزق�ال المقدس ) حیث ٦٣برج عال ( ــم�ه المحمدیون   ضـــــــ الذي �ســـــــ

) وقد ذ�ر سـادنه �أنه یتمتع �قدسـ�ة �بیرة �سـبب الكرامات  والیهود ( حزقیل   )٦٤(
و�ینما �نا في الخان الذي �ســـــــــــــم�ه العرب (حزقیل)   ,ابه  التي �قولون ان هللا ح�اه

 .)٦٧متاثرا �الحمى." () ٦٦( ) سقط دی�غو میّلو٦٥(

 م١٦١٦ /دیالفال�ه  الرحالة اال�طالي بیترو :خامساً  •
ــمع عنها الكفلهذا الرحالة لم یزر مدینة       ــف لعدم ز�ارتها    وانما ســــــــــ وقد تأســــــــــ

ولكـنه    "لمهمـة  هـذه الزـ�ارة ا من منيأـنه ســــــــــــــوء حظي اـلذي حر   "وذ�ر ذـلك �قوـله  
) خبرًا لم افهمــه في ٦٨(  " لقــد ذ�ر األهــالي:ومع ذلــك ذ�ر لنــا مــا نقــل لــه �قولــه

ــعو�ة تفاهمي �العر��ة بدء �ادئ ــفت جدًا �عد فوات   ،فلم اْعرُه انت�اهي  لصـــ وقد تأســـ
لقد اخبروني انه على �عد نصـــــــــــف نهار من الحلة في طر�ق �ختلف عن   ،األوان

ــنذي  ال الطر�ق ــلكته یوجد قبر (( حزق�ال النبي"، و�فد إل�ه الزوار الیهود ســــــ و�ًا  ســــــ
)  ٦٩(  –�مـا یلفظـه العرب حـال�ـًا   -و�قع على نهر (كوـ�ار أو �ـابور )    للتبرك ـ�ه

بین النهر�ن    و�تدفق النهر في ارض  اب المقدس في ســفر حزق�الالمذ�ور في الكت
ــمى ( رأس العین ) ــهیر �ســـــ ــ)  ٧٠( من من�ع شـــــ �ما �ان هذا  ،الفرات ي ب فثم �صـــــ

الموضـع جدیرًا �الز�ارة فصـاح�ه من األنب�اء العظام والن مثواه حسـب شـهادة سـفر 
انه   ،)٧٢م (من أجداد ســــیدنا إبراه�  ) هو أ�ضــــا قبر ســــام وارفكشــــاد ٧١الشــــهداء (

  .)٧٣سوء حظي الذي حرمني من هذه الز�ارة المهمة " (
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 م١٦٧٦ /الرحالة الفرنسي تافرنیـیـه  :سادساً  •
م ولم یزر مـدیـنة الكـفل ولكـنه ذ�رهـا  ١٦٧٦العراق عـام   زار الرحـاـلة ـتافرنیـ�ه   

ــا:عـندمـا تطرق لیهود �غـداد حـیث ـقال وـ�أتي   ،" وفي �غـداد عـدد من الیهود أ�ضــــــــــــ
)  ٧٤الكثیر منهم وفي �ـــل عـــام إلى ز�ـــارة النبي حزق�ـــال في مـــدینـــة بر مالحـــة (

 .)٧٥( " موالتي ت�عد عن �غداد مسافة یوم ونصف الیو 

 م١٧٦٥ /الرحالة األلماني �ارستن نیبور  :سا�عاً 

العراق عن طر�ق ال�صــــــــــــــرة ومنهــا عن طر�ق النهر الى الــدیوان�ــة  نیبور  دخــل    
�انون    ٢٢ومنها ترك النهر واختار البر فتوجه الى النجف االشـــــــــــرف ودخلها في 

یوم  ها  إلیومنها توجه الى مدینة الكفل ووصــل    ومن ثم الى الكوفة  ،م١٧٦٥األول 
" في   :م �عد مســــــیرة أر�عة ســــــاعات ونصــــــف وقال عنها١٧٦٥�انون األول    ٢٥

) إلى (( ٧٦علي ( الخامس والعشــــر�ن من شــــهر �انون األول ســــافرت من مشــــهد 
ــمال ثم منها  ٧٧كفیل )) ( ــف �اتجاه الشـ ــاعات ونصـ ــافة أر�ع سـ ) الواقعة على مسـ

فســه وهكذا یبلغ  ال�عد نلى  ي عإلى الحلة الواقعة �اتجاه الشــمال إلى الشــمال الشــرق
ــ�ع أم�ال ألمان�ة   ــاعات أو ســ ــافة بین المدینتین تســــع ســ وقد تطرق   "،مجموع المســ

الرحالة �عد ذلك الى معلومات ل�ســـــــت صـــــــح�حة وم�الغ بها ســـــــمع بها من أهالي  
وال   ،)٧٨( إن �فـیل هو اســــــــــــــم (حزقـیل ) ـ�اللغـة العر�ـ�ة "  :مـدیـنة الكـفل حـیث ـقال

إال انه ل�س لهذا النبي خزائن    ،ورون قبره هناكو�ًا یز ســــــــــــن  هود یزال المئات من الی
و�رجع ذلك إلى أن الیهود حتى ولو  ،من الفضــــــــــــة أو الذهب أو األحجار الكر�مة

)  ٧٩رغبوا أن �قـدموا ـله مـثل هـذه الهـداـ�ا لمـا تر�هـا المســــــــــــــلمون لهم مـدة طو�ـلة (
 .)٨٠( "نا المكاهذ  ارةوعلى الیهود أن �كونوا ممتّنین للسماح لهم وتمكینهم من ز�

وقد شــــاهد حین وصــــوله الى مدینة الكفل المعالم الدین�ة لمرقد النبي ذي الكفل    
ــالم ــور والق�ة عل�ه الســ ــجد والســ ــار الى أن متولِ  ،فذ�ر المســ هم  هذا المجمع   وأشــ

ــافر�ن ومن اهم المعلومات التي ذ�رها لنا الرحالة  ــب من المســــــ عائلة عر��ة تتكســــــ
وال   ":فقال ي الذي �ان �ح�ط �القبر وحرم الصــالةالتار�خور الســهو أرتفاع وطول 

غیر قبر محاط �الجدران تحت منارة   ،) شــــيء آخر٨١�شــــاهد في مســــجد النبي (
لها   )٨٣وصــــــــــاح�ة أو حام�ة هذا المحل المقدس عائلة عر��ة ( ،)٨٢صــــــــــغیرة (
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 ولم تكن تــدفع لألتراك أي  ،)٨٤(  هنــاك جــامع صــــــــــــــغیر وجمیــل ذو منــارة واحــدة
ــافة إلى ذلك  ،)٨٥راضــــــي المجاورة �ســــــبب هذا النبي (عن األ  ��ةضــــــر  و �اإلضــــ

ــرور في  ــافر�ن الذین یرغبون �كل ســـــــ كانت هذه العائلة تكســـــــــب الكثیر من المســـــــ
ــتراحة هناك �عض الوقت  ــاكن    ،االســـــ ــقیل والجامع و�ضـــــــعة مســـــ و�حاط �قبر حســـــ

  ٢٥٠ه  ح�طعر��ة �لها �ســــــــــ�طة �ســــــــــور قوي یرتفع إلى علو ثالثین قدما و�بلغ م
 ).٨٦( ما �قارب ألف ومائتین قدمًا " مضاعفة خطوة

ولكن الرحــــالــــة رجع مرة اخرى ل�عتمــــد على النقــــل في ذ�ر المعلومــــات دون    
من بنى هذا الســـور شـــخصـــ�ة یهود�ة یدعى ســـل�مان ســـكن  "التحقق فیها فذ�ر ان 

ــّید هذا الســــور للمرة األولى  ،الكوفة ــل يعلى نفقة رجل یهودي ســــم ،وقد شــ ن  �ما ســ
) ســــــكن في الكوفة ومن المحتمل أن الیهود أنفســــــهم هم الذین یتولون العنا�ة  ٨٧(

  ،" یتولون العنـا�ـة �ـه على نفقتهم الن فـائـدتـه تعود علیهم أكثر ممـا على غیرهم   �ـه
ــم ز�ارة الیهود  ــلمین في موســ ثم تطرق الرحالة الى ز�ارة القبر من قبل العرب المســ

مع العرب الن الیهود العرب شــرط تفاهمهم   من هود ر الى امكان�ة اســتفادة الیاشــأو 
ول�س من النادر أن �فد العرب في الموســـــــــم   "ل: اجبناء حســـــــــب تعبیر الرحالة فق

وأكثر من ذلك  ،الذي �أتي الیهود ف�ه إلى هناك لی�ار�وا لهم على سالمة الوصول
ن  ا م ادو اهموا مع العرب �ســــالم الســــتفولو تمكن الیهود أن یتف  ،لطلب الهدا�ا منهم

الیهود جبناء بدرجة أن �ضعة أفراد من المسلمین یتمكنون من  ذلك �ثیرًا حیث أن 
إرهاب عشـــــرة أو حتى عشـــــر�ن ضـــــعفًا من الیهود ولهذا أصـــــ�ح العرب في �عض  
األح�ان وقحاء جدا وعندئذ لم �كن للیهود سـبیل آخر للنجاة غیر أن �غلقوا أنفسـهم  

ولم یتجـاســــــــــــــر الیهود على    ،نـهادعو ا ـی) �ـما ـ�انو ٨٨صــــــــــــــغیرة أو خـان (في قلـعة  
ــادق و�عرفون  ــانوا �متلكون البنـ ــاك حتى لو �ـ ــدائهم من هنـ ــار على أعـ  إطالق النـ

إذ أن ما �سفكه الیهود من دم المسلم ال یدفع ثمنه غال�ا إلى حد   ،ك�ف�ة استعمالها
قافلتهم في  ا من ترقب یدعو إلى العجب فحسـب بل أن العرب ال �ألون جهدًا أ�ضـ

ــة  ل نهبها لذا على الزوار ال�قاء في الخان ر�ثما ینجدهم  مهاجمتها بى و أخر فرصــــــ
إذ �ان عدد األعراب �بیرًا وهذا  ،من الحصـــــــــار متصـــــــــرف الحلة أو �اشـــــــــا �غداد 

وفي الحـالـة األخیرة �ضــــــــــــــطر العرب   ،�كلفهم دائمـًا أكثر ممـا �طل�ـه العرب منهم
األمر الذي �كون   ،)٨٩أو ب�عض الهدا�ا ال�ســـ�طة (على االنســـحاب �خفي حنین  
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 .)٩٠( "إنذارا لهم �عدم التمادي �ثیرًا في الوقاحة مع الیهود مرة أخرى 

 م١٨٣٥ /ثامنًا: الرحالة ُأوشار ألوي  •

على ترجمة لســــــیرة الرحالة ورحلته و�ل ما وقع في أیدینا انه   ال�احث   قف�لم    
  خـانـند وعلى الطر�ق المؤدـ�ة من �غـداد إلى الحـلة ع  ١٨٣٥أـ�ار ســـــــــــــــنة  ٢٤في 
ووجــدنــا على طر�قنــا زرافــات من الیهود والعجم والهنود والعرب :"  قــال  ،)٩١(  أزاد 

ــارة ــذهبون للز�ـ ــل (  .یـ ــان األولون منهم یتوجهون إلى الكفـ ــه قبر ) ا٩٢فكـ ــذي ف�ـ لـ
من    ٢٥وفي   "واآلخرون یتوجهون إلى �ر�الء   ,حزقـ�ال اـلذي ـمات في جالء ـ�اـبل

) لتفقد  ٩٣(  " شــــددنا األثقال غ�شــــة:عنها  لاقو   ،�ابل القد�مة اثار  زارذاك الشــــهر 
)...ومن ذروة إطالل هذا اله�كل رأیت  ٩٤برج نمرود الذي �ظن انه ه�كل ال�عل (

 ) ٩٥الكفل الذي ف�ه قبر حزق�ال" (

 م١٨٥١ /بن�امین الثاني (الروماني)   :تاسعاً  •
ــل هـذا الرحـاـلة الى مـدیـنة الكفـل في الرا�ع من تشــــــــــــــر�ن االول عـام     وصــــــــــــ
وف�ما �خص رحلته الى مدینة الكفل   ،ةار عدة مناطق ومدن عراق�ن ز د ا�ع١٨٥١

ــور (" :فدونها في رحلته قائالً  ) وف�ه قبر النبي  ٩٦إن في بلدة الكفل بناء حوله ســـــ
ولم �كن   ,حزق�ال مغشـــــى �ســـــجاد ثمین و�قماش مشـــــغول �اإلبرة ومطرز ذي ق�مة

�عد ذلك وســـــــاعده   ســـــــورال  ) بنى  إن الملك ( یهو�اك�م  القبر مســـــــورا �ادئ بدء بل
وأشــــار الى مســــجد   ،وعمل ف�ه أبراجا �أنه معقل"  .)٩٧�ضــــعة ألوف من الیهود (

هـــــــ ولكن ذ�ره للمسجد ف�ه أشارة    ٧٠٣المسلمین الذي بناه السلطان أولجایتو عام  
الى ان بنــاء المســــــــــــــجــد جــاء طــارئــا على البنــاء القــد�م في تلم�ح منــه الى تجــاوز  

) أتخـذ ٩٨" و�ـان �ح�ط ـ�أعلى برج منهـا رواق (ل:  �قو مكـان فالمســــــــــــــلمین على ال
ثم   ،أسـاسـا لبناء �شـ�ه جامعا وفي داخله سـلم ملتو عال �صـعد �ه إلى قمة البرج "

 تحدث الرحالة عن منارة المســــــجد ل�صــــــف لنا اعجو�تها �انها منارة متحر�ة قائًال:
ــ�ا �الج�ال   ــان �عینه برج �ابل منتصــ ــاهد اإلنســ وفي برج   ،عد في ال�"ومن هناك �شــ

الكفــل اختراع غر�ــب �حمــل الســــــــــــــكــان على االعتقــاد �ــان هنــاك أعجو�ــة خــارقــة 
�جتاز البرج من الجانب الواحد إلى  وهو إن رافعة من خشــــــــــــب أو عمود   ,الطب�عة

الجـانـب اآلخر و�ال رأســــــــــــــ�ـه ینفـذ من طرفي الرواق. فـان هّز هـذا العمود �عنف  
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ــم األعلى   ــعر �حر�ة ارتجاج في القســــــــ ــكان إن  أو  رج من الب�شــــــــ على معتقد الســــــــ
 اإلنســــــان �جب أن �قول آنئذ هذه األلفاظ �مقام رق�ة ( �شــــــم ملكا شــــــالوم واتراثو )
ومعناها ( �اســــــــــــــم ســــــــــــــل�مان الملك وتاجه ) فان غفل عن قولها تصــــــــــــــی�ه داه�ة  

وقـد حـاولـت أن اقنع إخواني أن ال أعجو�ـة هنـاك على مـا یتوهمون بـل إن  .دهمـاء
ولكني لم    في البناء أو إحدى القطع الم�كان�ك�ة  خفيب معن لولاالهتزاز ناشـــــــــــئ  

 ." )٩٩( أتمكن من إزاحة هذا االعتقاد الخرافي عن أذهانهم
وحرم الصـــــــالة المالصـــــــق للقبر والذي �ســـــــم�ه    عل�ه الســـــــالمثم �صـــــــف قبر النبي  

ــا قائالً  ــخرة �بیرة وهي   :الرحالة �ن�ســـــ " وفي هذا المكان قبر النبي وعل�ه تقوم صـــــ
یر �ســـائر أقســـام البناء( یر�د القول إنها مغشـــاة �البورك ) و�جانبها  �اشـــالططل�ة �م

وظـاهر الكن�س مـدهون بـدهـان جمیـل �شــــــــــــــ�ـه لونـه قشــــــــــــــرة   .)١٠٠كن�س �بیر (
وفي داخله یرى القســم الذي في ق�ة أورشــل�م مجردًا وغیر �امل   .)١٠١الســلحفاة (

في طرف من  رى  و�  ،هللا  ) على اله�كــل المقــدس في مــدینــة١٠٢عالمــة الحــداد (
أطراف البناء صـــورتان �كبر اإلنســـان الطب�عي صـــورتا في الزمان الغابر على مر 
األعوام.وعلى مروـ�ات الیهود أن هـاتین الصــــــــــــــورتین همـا صــــــــــــــورة النبي حزقـ�ال  

إال أنه �صــــــــــــعب من الناظر إلیهما أن �میز من أثارهما    ،)١٠٣و�هو�اك�م الملك (
فجدار ال�اب مغطى    .ف لونهما وال ل�اسهما�عر ال  �شر و   الطامسة الفان�ة ش�ه هیئة

وهي تخلد  في أمكنة مختلفة �طائفة من الصــــور شــــ�ه الكتا�ات والنقوش المصــــر�ة
و�حفظ في الحرم المقدس   ،)١٠٤ذ�ر الذین شیدوا البناء أي الشعب �له وملكهم (

 قد  ثلهمن هذا الكن�س أدراج من الشـر�عة و�ینهما واحد �بره عظ�م جدًا لم أشـاهد م
ــمى (كو�ل) وعلى معتقد یهود العراق قد �ت�ه حزق�ال   كتب على نوع من الرق �ســـــ

ــه ــفر یرتقي إلى   نفسـ وعلى رأیي ( أي على رأي بن�امین الثاني ) إن �تا�ة هذا السـ
ــنة   ــفر في یوم الغفران فقط (الكبور)  ،للخلقة  ٤٤٩٠عهد عنان ســ �قرأ في هذا الســ

لم �كن  لم �ســــــمح لي بذلك ألنه  ة فطوطوقد حاولت أن أفحص هذه المخ  .)١٠٥(
وفي داخـل الكن�س غرـفة وهي    .آنـئذ یوم الكبور الیوم اـلذي �قرأ فـ�ه �مـا أســــــــــــــلـفت 

ــأتي من أم ــة التي تـ ــد�مـ ــب الخط القـ ــة (أي الكنیزا) تحفظ �تـ ــة الخزانـ ــة مختلفـ   .كنـ
) حیث یلتئم دائما نحو عشـــــــر�ن  ١٠٦(  و�جانب الكن�س مجمع الر�انیین (جشـــــــی�ا)

وهم الیهود   .ودرس التلمود و�تــب أخرى من الشــــــــــــــر�عــة  .التقىتــب  ة �ر�ــانــا لقراء
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و�تبرع أخوانهم یهود �غداد �حاج�اتهم و�لوازم  .الوحیدون الذین لهم مثوى في الكفل
ومن أمـثال ذـلك إنني قـبل   ،الهـداـ�ا والهـ�ات الكبیرة  هـذا المعهـد �مـا �جودون ـ�ه من

)  ١٠٧(  �عقوب ســـــ�ماحدي یهو أن أه�ط تلك الد�ار ب�ضـــــع ســـــنوات مات المثري ال
وأوقف تر�تـــه على إخوانـــه الیهود في صــــــــــــــفـــد و�ـــذلـــك أوقف   .بـــدون خلف ذ�ر

�عتقد الیهود  ،) لمســـــــــــــاعدة معهد الر�انیین (ج�شـــــــــــــی�ا) في الكفلقران  ١٥٠٠٠٠(
ــكان تلك ال�قعة �مفاعیل �عض أعمال �قومون بها على قبر النبي  والعرب   من ســـــــــ

یذهب هؤالء    ،بین �أمراض عضــالةالمصــامرضــى طل�ًا لشــفاعته والســ�ما لشــفاء ال
الر�انون �ل جمعة �عد الظهر إلى القبر لینشــدوا تران�م وأناشــید تقو�ة و�بدلوا ســتار  

ــاب�ع ( .القبر ــنة في صــــــوم األســــ ــد ا  )١٠٨وفي �ل ســــ لكفل زوار الیهود من  �قصــــ
ــرة و�الد فارس وأمكنة أخرى ل�حتفلوا �العید هناك  فتجري الحفالت   .�غداد وال�صـــــــــــ

فیذهب الرجال الى الكن�س مسـاًء قبل یوم العید و�قرأون سـفر   .لمزارفي اتلفة  المخ
وقبل بزوغ النهار �ســاعة یتزایدون على الحصــول على میزة تغییر ســتور   .حزق�ال

كبر ثمن ینل ذلك االمت�از و�قرأ �صــــــوت عال فصــــــًال من ســــــفر  القبر فمن یدفع أ
و�روي األهلون    ،ان�مید والتر ألناشـــبین اوتبدل ســـتور القبر    .)١٠٩النبي (هفتورا) (

هنـاك ألوفـا من الخوارق والمعجزات التي تحـدث على قبر حزق�ـال وهي تقر��ـًا من  
ــائر البـدو الرحـل �ـأتون الى ز�ـارة النبي    .الخرافـات  حزق�ـال و�قبلون قبره  وان عشــــــــــــ

بي  �احترام و�عتقدون �ه صـــــــح�حًا و�نفحون الر�انیین بهدا�ا ل�ظفروا �إحســـــــانات الن
 .)١١٠م" (ساطتهبو 

 م ١٨٤٨ /الیهودي أفار�م ن�مارق   :عاشراً  •
ــادر المتوفرة لدینا و�ل ما وقع    ــیرة الرحالة في المصـــ لم �قف ال�احث على ســـ

 .في أیدینا هذا النص 
ــاعـات عن الحـلة و�وجـد فیهـا قبر النبي حزقـ�ال وأق�م  " ی�عـد الكـفل خمس ســــــــــــ

ارة  ة تـــدعى مغـــمغـــار   توجـــد   ) وفي إحـــدى غرفـــه١١١(  على هـــذا القبر �ن�س فخم
ــ(غاؤونی�م)ال�اهو �ما توجد �جوار هذا القبر أر�ع من    )١١٢(  ة قبور أخرى تا�عة لــــــــــــــ
 ) "١١٤( -) ١١٣زمن �ابل وهم رؤساء المدارس انذاك(

 م١٨٥٤الرحالة االنكلیزي ول�م �نت لوفتس /  :حادي عشر •
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 لـتهفي رحم وذ�ر هـذا الوصــــــــــــــف  ١٨٥٣لوفتس مـدیـنة الكـفل عـام   زار الرحـاـلة   
أنه شــاهد دار�ن االول حرم  وذ�ر في رحلته   ((ســ�احة تنقیب في �لدة والســوس)).

الصــــــالة القد�م المســــــتند على ســــــت اعمدة ضــــــخمة والثاني غرفة الضــــــر�ح والتي 
 .)١١٥(�قوم المزار من دار�ن معقودتي الســـــــقف " :الً ائق �صـــــــف القبر الواقع داخلها

المزار فهو صــــــندوق �بیر   أما  ضــــــخمةفســــــقف الدار الخارج�ة �ســــــتند الى أعمدة 
ــر أ وقد�م ــیت أنكلیزي و�عض األ�ام طوله عشــــــــ قدام وعلوه أر�عة أقدام ومز�ن �شــــــــ

) وقد  ١١٦( أعالم حمراء وخضــراء و�ز�ن الســقف المعقود أدارج ذهب وفضــة وقلز
ــة �العبر�ة ــى الخمســــ ــفار موســــ ) و�ظن أن حزق�ال  ١١٧(  بني في إحدى زوا�اه أســــ

ــ  ,)١٨١(  النبي �تبها بیده   هوهناك قندیل موقد لیال ونهارا و�قال إن حزق�ال بنفســـــــــــ
) أوقــد ذلــك القنــدیــل و�قي على تلــك الحــال منــذ ذلــك العهــد و�غیرون الز�ــت ١١٩(

 ) )).١٢٠والفتائل �لما دعت الحاجة إل�ه (

 م١٨٦٤ /ثاني عشر االنكلیزي جون أشر •
یته  في نتوجه الرحالة جون الى العراق ودخله من محافظة الموصـــــــــــــل و�ان  

ــبب   ــفر عن طر�ق نهر دجلة ولكنه لم یوفق �ســــــ ــتوى الماء في   انخفاض الســــــ مســــــ
م �طر�ق  ١٨٦٤/ تشـــــــــــــر�ن الثاني    ٢٣ولذلك تحرك من د�ار �كر في یوم   .النهر

وجه الى البر ووصـل إلى زاخو وان وصـولهم الى زاخو عن طر�ق الخابور ومنها ت
من الموصـــــل  حركم ت١٨٦٤وفي الیوم الرا�ع عشـــــر من �انون االول  ،الموصـــــل

 سامراء وتكر�ت.الى �غداد مارا في مدینة 
م غادر« المسـتر أشـر » �غداد متوجها الى ١٨٦٤�انون االول   ٢٨وفي یوم  

كر�الء وقد وصـــــــــــلها عن طر�ق المســـــــــــیب ومن �ر�الء الى النجف عن طر�ق « 
�ة وألجل أن یذهب الى النجف االشرف أستأجر (المستر اشر) طو�ر�ج» أي الهند 

ــف ــر   ینةسـ ــشـ لوا إلى مدینة  اع�ة من طو�ر�ج تقله مع جماعته الى الكوفة وحینما وصـ
ذ�ر لنا وصــــــــــفه للمدینة والقبر   عل�ه الســــــــــالمالكفل التي یوجد فیها مرقد النبي حزق�ال  

و�عـد أن ـ�اتوا لیلتهم في   ,)١٢١" ألفوا البـلدة مســــــــــــــكوـنة ـ�الیهود في الغـاـلب (:ـقائالً 
في صــ�اح الیوم التالي لز�ارة القبر الذي  او هبذ   ،مخ�م نصــبوه على ســاحل الجدول

)  ١٢٢كانت تعلوه ق�ة مخروط�ة الشــــــكل ب�ضــــــاء اللون تشــــــ�ه ق�ة الســــــت ز�یدة (
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و�عد أن اجتازوا الصـحن   ،-على حد قول المسـتر جون اشـر  -الموجودة في �غداد 
 ,دخلوا من �اب خطت في أعاله �تا�ات عبر�ة واضـــــــــحة  )١٢٣((الخارجي المبلط

)  ١٢٤�س بني �طراز معماري خاص تعلوه ق�ة صـــــــــــــغیرة (ي �نم ففســـــــــــــهفألفوا أن
و�ان هناك أ�ضـــــــا    ،)١٢٥وتغطي جدرانه رســـــــوم تتألف من األزهار في الغالب (

) مقابل المدخل ١٢٦عدد من الكتا�ات العبر�ة المكتو�ة على ألواح خاصة، وفي (
ان عـ�ارة  ي �ـاـلذ )  ١٢٧ـناك ـ�اـ�ًا آخر یؤدي إلى القـ�ة التي �قوم فیهـا القبر (كـان ه

ضـــها أر�عة أقدام وارتفاعها ســـتة  عن منصـــة من األجر یبلغ طولها ســـتة أقدام وعر 
وقد وجدوا هـناك �عض   ،و�ان مغطى �قطـعة من الشــــــــــــــال اإلیراني  ،)١٢٨أقدام (

لمرقد فعلموا منه أن الیهود وحاخامًا تجول معهم في مرافق ا  ،الیهود المتســــــــــــــكعین
و�خ�م هؤالء    ،جم�ع أنحاء بالد آشـــور و�ابل  من ســـنة�أتون لز�ارة المرقد مرة في ال

عاد حوالي البلدة �اآلالف على حد تعبیره ف�متد مخ�مهم إلى مســـافات غیر �ســـیرة  
 .)١٣٠( - )١٢٩طوًال وعرضًا (

 م١٨٦٦ /الرحالة الفرنسي �ییوم لجان  :ثالث عشر •
 ،حداد  طرسر �وترجمها الى العر��ة األب الد�تو   ,�تبت الرحلة �اللغة الفرنســـ�ة   

 ," ومن �عـید أشــــــــــــــاروا إلى الكـفل:عن ـمدیـنة الكـفل ـقائالً وأورد الرحـاـلة ـما نصــــــــــــــه 
  ,) ١٣٢) انــه �ضــــــــــــــم قبر النبي حزق�ـــال وقولهم جــدیر �ــالثقـــة (١٣١و�عتقـــدون (

والمكان الم�ارك  ,و�جذب المقام ســـــــنو�ًا أعدادا �بیرة من الزوار الیهود والمســـــــلمین
  ،) ١٣٤(صــــــــــــــعو�ـات �بیرة من اجـل ح�ـازتـه   لواتحم) وقـد  ١٣٣بیـد الیهود حـال�ـًا (

  ,اـلذین �كثرون في المـدن التر�ـ�ة الكبیرة   المتشــــــــــــــردین  فقـبل ســــــــــــــنوات طـاـلب احـد 
و�عد اخذ ورد  ,وعددهم مذهل في دواو�ن الحر�م فادعى �عائد�ة الكفل للمســـــــــــلمین

ــالح الیهود �عد تأدیتهم مئة إلى مائتین ��س ( أي ــ�ة لصـ ــو�ة القضـ   –  ١٣تمت تسـ
  ).١٣٥( " خر..فاطمأنوا إلى ان �ظهر درو�ش آ)  رنكف ٢٦

 م١٨٦٧/الهولندي تنكو آینهولت  :را�ع عشر •
وأمـا رحلتـه   ،اوردنـا الرحلـة �ـاملـة ومن ثم أجرى ال�ـاحـث تحق�قـًا لمـا ورد فیهـا     

ــــــاذ میر �صري ( ــــ ــــ ــــــفرنس�ة وترجمها إلى العر��ة األستــ ــــ ــــ   ،) ١٣٦فقد �تبت �اللغة الــ
ـــــــد أن شكر قائم مقام    م١٨٦٧ن�سان    ١٢ وفي یوم الجمعة ترك آینهولت الحلة �عـــ
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ــل�مان أفندي على لطفه ــ�خ الكفل ,الحلة سـ ــالة منه إلى شـ النه �ان   ,حامـــــــــــــــــال رسـ
وواصـــــــــل الرحالة الهولندي  عل�ه الســـــــــالمعازما على ز�ارة ضـــــــــر�ح نبي هللا ذي الكفل 

نا (برس تر�ل  �عد قضـــــــــاء ســـــــــاعة في تأمل األطال"  :)١٣٧�المه قاًال ( آینهولت 
في وسط ال�اد�ة المغمورة    ,ولم �كن ذلك �األمر الم�سور ،�ق الكفلنمرود) إلى طر 

هـنا وهـناك ـ�المـ�اه التي تعرـقل مســــــــــــــیرـنا ولم یهـ�أ لـنا أن نعرف طر�قـنا إال �معوـنة  
وال بد أن   .حولنا مســــــــــــــتطلعاَ دلیل من اإلعراب أخذته من البرس حیث �ان �حوم  

فالمسـكین    ,تصـحبته عنوة �ما �جري في إثناء الحرب سـي اإنن  ,مقرَا بذنبي ,أضـ�ف
ــخرة �الرغم من المكافأة الموعودة زاعمَا أنه ذاهب إلى  ,لم �كن یرغب في هذه الســــــ

ــي �القدر المحتوم    ,الجهة المقابلة ولم �كد �خطو خطواته األولى مكرهًا حتى رضــــــ
تل �قول    هو  , ون طی�ة خاطر, فاجتزنا أوَال ســفح تل إبراه�م ومســجدهوســار بنا ع

ــتراح ــفراته  البدو أن الخلیل إبراه�م قد اســـ ــون ســـ و�قوم    .غیر مرة في ظله في غضـــ
  هناك مســـــــــجد صـــــــــغیر عقدت عل�ه ق�ة ضـــــــــئیلة یزوره الزوار من األنحاء القر��ة

النهج الواضــــــح ولم تمض ســــــاعة واحدة حتى أوصــــــلنا دلیلنا المرغم إلى   ،)١٣٨(
وقد خلع عليَّ �ل   ,ا �ان في البداءةمم  حاً وتر�نا وهو أكثر ارت�ا  ,فأطلقت ســـــــراحه

ــخاء ألقاب  ــرقیون على ما �كافئهم �ســـ ــن بها الشـــ ــر�ف التي ال �ضـــ ــلت  ,التشـــ وأرســـ
ــالة التي جاد بها علّي قائممقام الحلة ــ�خ الكفل الرســـ  ،القواص أمامنا �حمل إلى شـــ

ه  �الي صـب�َا لط�فَا ال یتجاوز سـنه الخمس عشـرة یرافق و�عد سـاعتین رأیت في اسـتق
ــ�خ الكفل١٣٩(  ن من (الظ�ط�ة)ثناا ــ�خ غائ�ًا    ,) و�ان هذا ابن أخ شـــــــ و�ان الشـــــــ

ــله لتحیتنا ,آنذاك وأخوه والد الغالم ــاعة   ,�قوم مقامه فأرســـ   ,و�لغنا البلدة �عد ر�ع ســـ
واألصــح أن تدعي الكفل �القر�ة فهي مجموعة أكواخ مشــیدة �األقصــاب والحصــر 

تعود إلى العرب    ة �الطابوق بن�ر موفي وســــــطها �قع دو   ,�ســــــعف النخیل  ومســــــقفة
وعلى عشــــــــــــر�ن خطوة من المدخل التقیت �الشــــــــــــ�خ حمزة أخ  ,األغن�اء أو الیهود 

ــ�خ فرحب بنا وأخذنا إلى   ,) ومعه ولداه اآلخران١٤٠(  الحاكم ذرب بن ع�اس  الشــــــ
ــ�ط�ة �انوا في ر�ا�ه ــرة من الرجال الضــ ــ�خ حمزة    .داره یتقدمنا نحو عشــ و�ان الشــ

یرتدي �فخر واعتزاز ل�اس عشیرته األب�ض    ,ر�عین من عمرهاألة و في نحو الخامس
 ,ولداه المرافقان له  و�ذلك �ان  ,و�ان �طب�عة الحال �متطي صــــــهوة جواد  واألحمر

اآلخر فارس صـــــــــــــغیر   ,العشـــــــــــــر�ن تلوح عل�ه مخایل الرجولة  فأكبرهم لم �كد یبلغ
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ــ ,أما ثالث اإلخوة  .لط�ف في الثان�ة عشــــرة فكان �ســــیر    ,اليتق�وهو الذي قدم الســ
ــات ـبدت   .في طل�عـة المو�ـب  ــدســــــــــــ و�ـانوا �حملون جم�عهم خـناجر جمیـلة ومســــــــــــ

ن  وقد جاء األعراب بدافع الفضول �سلمو  ,مؤخراتها الفض�ة المزخرفة من أحزمتهم
وال ر�ب عندي أن تح�اتهم إنما �انت تعرب عن االحترام الذي    ,علینا ســالمًا �ثیراً 

ودار الشـیوخ في أخر  ,من المجاملة لشـخصـي كثرة أ�كنونه ألسـرة شـ�خهم المحبو�
البلدة المبن�ة �لها �الطابوق وهي وال بدع أجمل البیوت واســـــــــــــعة نظ�فة وحســـــــــــــنة  

ووضـــــع الجناح    ,یر ف�ه عدد من النخیلالتقســـــ�م على �ســـــاطتها یتوســـــطها فناء �ب
ــكنني فیها   ــیتي و�انت الحجرة التي أســـــــ ــرفي إلقامتي مع حاشـــــــ الخلفي تحت تصـــــــ

على السهل المن�سط الذي  فكنت أطل من النافذة  ,شرف على الر�فة تحمز الش�خ  
وتمتد في قســــــــــــمه اآلخر المراعي ذات الحشــــــــــــائش العال�ة   ،تغمر �عضــــــــــــه الم�اه

الذي شــــــــمخ �قوامه إلى   لوال النخیل ,ي في بالدي هولنداولقد خلت نفســــــــ .الجمیلة
ــاعة ــف سـ ــترحت نصـ ــاف�ة فذ�رني �ال�عاد, واسـ ــماء الصـ ــ�خ  ع  ترحثم اق  ،السـ لي الشـ

 ,بنفســــــه إلى المعبر القر�ب الذي �قوم ف�ه ضــــــر�ح النبي حزق�ال  حمزة أن �أخذني
ــرته ــا  ,ومفات�حه بید أسـ ــغیرة مثال ال�سـ ــاحة صـ وال   ,طةومدخل المعبد القائم على سـ

ــكل  ــة على �اب قوطي الشـــ ــوى �تا�ة �الحروف العبر�ة منقوشـــ یز�نه من الخارج ســـ
)  ١٤٢ق اللون (ومغطـاة �كـاشــــــــــــــي أزر   رأسال و�علو البـناء قـ�ة مســــــــــــــنـنة  ،)١٤١(

الداخل إلى القاعة على شـيء من السـعة �سـند سـقفها الى سـتة أعمدة من    و�مضـي
والى ال�مین خزانة �بیرة تضم الكتب   ,)١٤٤وهي الكن�س نفسه (  ,)١٤٣(  الطابوق 

المقدســــــة مكتو�ة على لفائف الرق ومحفوظة في صــــــنادیق �شــــــكل منائر صــــــغیرة  
وتفتح االسطوانات من وسطها فتبرز صحائف الرق   ،)١٤٥(  ةلفضمز�نة بنقوش ا

ــمح ب ــر�ط الطو�ل وتسـ ــم اللفات �الشـ ــب تدار �الید تقسـ ذلك ملفوفة على محور خشـ
وتنفذ هذه القاعة إلى حجرة ثان�ة �قوم في   ،ألشـــــخاص متعددین �القراءة مرة واحدة

ــر�ح مر�ع من الخشــــب ال میزة ف�ه ( ــكل ضــ ــطها مرقد حزق�ال �شــ لكن    .)١٤٦وســ
ــها جمیل ــم من اله�كل مز�نة برســـوم زجاج�ة   ,بناء القاعة نفسـ فالقوس المعقود وقسـ

 .قبر غرزت رایتــان غــامقتــان اللون وفي جهتي ال  .بــد�عــة األثر  ,فــارســــــــــــــ�ــة الطراز
) �قــال إنهــا مثــال  ١٤٧وترتفع إلى جــانــب البنــاء منــارة طولهــا زهــاء أر�عین قــدمــَا (

ولكن �ظهر أن    ,حین یرتقیها المرءها  عدتقا تهتز على ,منائر أصــــــــــفهان المرتجفة
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و�هود الكفـل یـدعون امتالك المعبـد   ،)١٤٨(  هـذه الحر�ـة ضــــــــــــــئیلـة ال �شــــــــــــــعر بهـا
  .دونهما صـــــح�حین ال یرقى الشـــــك إلیهما و�كّنون لها غا�ة االحترام والضـــــر�ح و�ع

لكنهم لم    ,لتثبیت حقهم)  ١٤٩(  وقد أنهوا أمرهم إلى اآلســتانة في عهد مصــطفى �اشــا
�غیتهم ألنهم لم �ســـــــتط�عوا إث�ات ق�ام أجدادهم بتشـــــــیید هذا المرقد    على  لوا�حصـــــــ

ــابق لإلســــــــــــــالم وهم ـ�الرغم من ذـلك    .اـلذي یبـدو مع ذـلك أـنه یرجع الى زمن ســــــــــــ
ولكن المفات�ح قد �قیت    ،)١٥٠وتظهر ف�ه آثار ترم�م حدیث (  ,یتعهدون �صـــ�انته

وـ�دعي الیهود  .ـتاحلمفل ا), أي حـامـ١٥١في ـید الشــــــــــــــ�خ اـلذي ـیدعي (الكـلدار) (
  .الساكنون في جوانب الفرات االنتساب إلى األسرى الذین جيء بهم إلى �ابل

ــه رئ�س جم�ع      ــیرة آل علي هو في الوقت نفســـــــــ ــ�خ عشـــــــــ وذرب بن ع�اس شـــــــــ
ــائر العر��ة القاطنة في نواحي الكفل ــرته فیها منذ عهد �عید وهو    ,العشــــــ وتق�م أســــــ

ومــة التر��ــة (العثمــان�ــة) أراضــــــــــــــي یتولى  حكال  عتــهوقــد أقط  ,یت�ع قــائممقــام الحلــة
عم عل�ه الحكومة �ل وتن  ,و�تعهد �أداء الضـــــــرائب عنها,وج�ا�ة حاصـــــــلها  ,زراعتها

  ،) شـــعیرَا لعلف خیول المســـافر�ن النازلین في ضـــ�افته ١٥٢ســـنة �عشـــرة طغارات (
ثم    .لناها  ولما عدنا الى منزل الشـــــ�خ تناولنا غدائنا دجاجَا وســـــمكَا وتمرَا طر�َا قدم

صـعدت الى السـطح وقضـیت ألطف أمسـ�ة أن الحرارة لم تكن شـدیدة �ما هي في 
  ,وجلس معي الشـــ�خ حمزة وأبناؤه  .قعة المجاورة للصـــحراءشـــهر ن�ســـان في هذه ال�

وال �قع ال�صر إال على   ,فرأیت األفق �متد الى ما ال نها�ة ألنه في جم�ع الجهات 
هذا ال�حر الرملي الذي    ,الشــــام الكبرى �ة  �اد فمن الجهة الواحدة   ,الســــهل الشــــاســــع

وقد ظهر واضحَا في   ,�صل �ابل �سور�ة والى الجهة األخرى م�اه الفرات الفائضة
 وسطها برس نمرود في عظمته وشموخه.

وهي �النقاط    ,وأشــــــار الشــــــ�خ حمزة �أصــــــ�عه إلى المشــــــاهد المقدســــــة المختلفة   
الكوفة والنجف وفي الشـمال ال�عید   .هاوالتي عزمت على ز�ارت .ال�ارزة في الفضـاء

وتخف�فَا للتعب كر�الء ورســم لي خطوط الســفر التي علّي إت�اعها تقر��َا للمســافات 
والعناء ونصحني �إرسال خیولي وأمتعتي إلى الحلة بنفس الطر�ق التي جئت منها  
ومن هنــاك یــذهــب رجــالي عن طر�ق المســــــــــــــیــب مت�عین خط� منحرفــَا التقــاء م�ــاه  

أما أنا ف�حسن بي أن أواصل   .تظاري في �ر�الء محط رحالي األخیرالنان  الف�ض
ــف ,معظم رحلتي على الماء ــخمه ار�ب الســــ ینة في الكفل على فرع النهر الذي ضــــ
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والطر�ق من الكوفة الى مشـــــهد علي   .وهي أدنى إلى الفرات   الف�ضـــــان إلى الكوفة
ئهـا لي حمزة  یهیاب  یتجـه إلى الشــــــــــــــرق مبتعـدًا عن النهر و�مكنني قطعـه على دو 

و�ر�الء ت�عد عن   .ثم أعود إلى الكوفة ألخذ الســـــفینة �رة أخرى إلى �ر�الء.نفســـــه
ــر�ن  الفرا ــر �یلو مترَا) للكوفة على م�عدة نحو عشـــــــ ــافة مقار�ة (اثني عشـــــــ ت مســـــــ

 فرسخَا إلى الشمال وقد �انت المسافة بین هذین البلدین مغمورة جم�عَا �الماء 
ن الســفینة ممكن م�ســور وال یدوم  ل بینهما على متتقاالنفقال الشــ�خ حمزة إن ا 

  .تعب ر�وب الخیل مثلهم فاصــل بوجود رجالي دون أن اعرض نفســي ل  ,إال یومین
ــوى   ــتبق ســ ــاء ذلك الیوم ولم اســ ــلت جماعتي في مســ وقد أقررت هذا المنهاج وراســ
قواص نامق �اشــا و�ان ســاعدي األمین ورضــا قلي خادمي العجمي الشــ�خ لیهیئ  

لســید حبیب ولي واختتمت العشــ�ة �حفلة طرب شــاء مضــ�في ان �فاجئني  م لطعاال
ضحك قام بتأدیته صب�ان من الزنج متنكران  بها ولم تكن إال مشهد رقص غر�ب م

  .بهیئة الد�كة تنكرَاَ ساخراَ 
ــبت      ــید حبیب  ١٣وفي یوم الســ ــفینة ومعي الســ ــان عند الفجر ر�بت في الســ ن�ســ

لر�وب أر�عة أعراب من المعدان أحضــــــــــــرهم  ا إلىنا  وقد ســــــــــــ�ق  وخادمي والقواص,
ــ�خ لمرافقتي إلى �ر�الء ــه لتود�عي واتى معه ولداه الكبیران    .الشـ ــ�خ بنفسـ وجاء الشـ

حســـــوني وع�اس اللذان یرافقاني إلى مشـــــهد علي ولم ادر ��ف اشـــــكر هذا الرجل 
ــي ازائي ــخصــــــ ــاعفة التي ال تخلو من تقدیر شــــــ ولكن   ,الطیب على ألطافه المضــــــ

اء البدو �كتفون �كلمة واحدة و�سـتاؤون من االسـتماع إلى المغاالة في ؤسـالر ء  هؤال
 . )١٥٣و�عد ذلك اقلعنا فبلغنا الكوفة �عد ساعة ونصف ( .الشكر والثناء

 م١٨٩٠ /الرحالة االنكلیزي سر ول�س بدج  :خامس عشر •

 الىدج  �انت هذه الرحلة هي الرحلة الثالثة التي قام بها الرحالة ســـــــــر ول�س ب    
الى   ١٨٩٠فقد غادر مدینة لندن في الســــــادس والعشــــــرون من أیلول عام   .العراق

مصــر ومكث فیها قلیًال ومن ثم غادرها الى بیروت ثم الى الشــام ومن هناك اتخذ 
ــحراء طر�قًا في ــخنة ثم عبر الفرات رحلته الى العراق مارًا �مد  الصـــــــ ینة تدمر وســـــــ

ى الجز�رة في ســـــــــــنجار حتى بلغ  ال  وصـــــــــــلعند دیر الزور ومنها قطع الجز�رة ثم  
ثم قدر له أن یزور    ,ومن هناك اشـــــــترى مخطوطات ســـــــر�ان�ة نف�ســـــــة .الموصـــــــل
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ــل عبر  , )١٥٤على ظهر �لك (  هاغادر ل� ،تلك�ف والقوش ل�عود �عدها إلى الموصـــــ
وغیرهما من المواقع األثر�ة والقرى حتى وصــل   دجلة فوصــل الى تكر�ت وســامراء

ــ�ا ابور ار و�عد ذلك ز   .الى �غداد  ــف�ة الحال�ةســــــ ومن   .ألثر�ة وهي قر��ة من الیوســــــ
ومنها الى )  ١٥٥(هناك ســـــــــافر الى الكفل وســـــــــدة الهند�ة والكوفة والنجف االشـــــــــرف

 )  ١٥٦(إن المســـــــــــــــافــة بین ( الــدیر)    ":مــدینــة الكفــل وقــد ذ�ر تلــك الرحلــة قــائالً 
 د مـدَ ان ـقســــــــــــــ�مـا وان الفرات �ـ ) على مـا �ـاـنت علـ�ه عهـد ذاك �عـیدة الالكـفل( و

�ما   ,وما �نت قد جاوزت ( برس نمرود ) ف�ما مضى  .ى جان�ه الشرقيوطغى عل
وقلت لـ  .كانت ثمة تالل �ثیرة تقوم في محاذاة ( شــط الهند�ة ) اصــبوا الى رؤ�تها

دة الرق�مات شـر�طة أن أعود الى ( الدیر ) ) ورف�قه إني سـأذهب الى مشـاهحسـن(
 .)١٥٧( في ظرف أسبوع واحد أو نحو ذلك

 الخاتمة
 :�شفت الدراسة التي قام بها ال�احث عن جملة نتائج مهمة منها  
  ،عدد �بیر من الرحالة األجانب والمؤرخین   خالل مدة الدراسةزار مدینة الكفل   

وتمثل المعلومات التي وصــــــلت إلینا    ،فدونوا انط�اعاتهم ومشــــــاهداتهم عن المدینة
  ،زمنـ�ة متـ�ایـنة  مراحـلة وفي  المـدیـنأحوال  منهم مـادة ثرـ�ة ومهمـة في التعرف على 

إال أنها �انت قد ملئت فراغًا �بیرًا    ،�الرغم من �ونها تمثل وجهات نظر شـــخصـــ�ة
و�ان   ،في التعرف على األحوال االجتماع�ة واإلدار�ة التي �انت تع�شــــــها المدینة

لتلك المدینة نصـــــــــیب وافر من تلك الز�ارات لمجموعة من األســـــــــ�اب والتي �مكن  
  :ي�ما یلحصرها 

المزارات المقدســــــــة الواقع في المدینة من    عل�ه الســــــــالم�عد مرقد نبي هللا ذي الكفل  -
وقد تناوب الطرفان على    ،التي �شــــترك فیها المســــلمون والیهود على حد ســــواء

المسـجد اإلسـالمي   د و�ع  ،سـدانته ت�عًا للظروف السـ�اسـ�ة التي �انت تح�ط بهما
اآلثار   ذي الكفل( عل�ه الســـــــــــــالم) من  نبي هللامرقد    ومنارته األثر�ة إلى جانب 
 .النادرةالدین�ة والتار�خ�ة القد�مة و 

وقوع مدینة الكفل على مفترق طرق المواصـالت القر��ة التي توصـل بین مدینة   -
ــرف و�ر�الء  ــة في النجف االشــــــ الحلة و�ین �غداد و�ذلك بین األماكن المقدســــــ
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  .المقدسة
د الـدولـة ال�ـابل�ـة  المكـان منـذ عهـتوطنـت  ینـة اســــــــــــــوجود جـال�ـة یهود�ـة في المـد  -

دي في العراق �عد قانون إســــــــقاط الجنســــــــ�ة  القد�مة إلى أن انتهى الوجود الیهو 
  .١٩٥٠العراق�ة عنهم في عام 

كشـفت الدراسـة �ان مدینة الكفل شـهدت توافدًا ألعداد �بیرة من الیهود وخاصـة   -
 .في مناس�اتهم الدین�ة

  اإلســـــــالم�ة  ا الد�انتینین ظهرانیهضـــــــمت ب الكفل  �شـــــــفت الدراســـــــة ان مدینة  -
في ظل نظام ســـــ�اســـــي متذبذب فرضـــــه أو   وعاشـــــوا في هذه المدینة ,والیهود�ة

  .أوجده االحتالل األجنبي المتعدد للعراق
  مراحلوفي   ,أظهرت الدراســة مناو�ة ســدانة المســجد بین المســلمین و�ین الیهود  -

 زمن�ة مختلفة 
لذین �تبوا عن مدینة الكفل لة الیهود االرحا  ن معظمتوصل ال�احث إلى نت�جة إ -

بدلیل ما وصـــل إلینا من �ت�اتهم التي �انت   .بداً ومســـجدها لم �كونوا ح�ادیین ا
  �عیدة تمام ال�عد عن الواقع التار�خي الموجود فعًال في المدینة.

على الرغم من مـدونـات الرحـالـة الـذین زاروا المـدینـة منـذ القرن الثـاني عشــــــــــــــر   -
اال ان معظمهم لم �كن ح�اد�ًا    ،ة القرن التاســــع عشــــر المیالديولغا� میالديال

وان المدینة    ،ذلك النهم �انوا على غیر الد�انة االســـــــــــــالم�ة  ،في نقل االحداث 
الذین اعطوا او ســــمحوا للرحالة �ان تكون    ،ومســــجدها التار�خي �ان بید الیهود 

 د.م مع توجهات هؤالء الیهو ءكتا�اتهم وفق ما یتال
 شواماله

الحموي     )١( ــاقوت  ــد  ,�ــ ــدان, مجلــ البلــ العر�ي  ,١,ط٨-٧:معجم  التراث  ــاء  إح�ــ  ،بیروت  ،دار 
 ١٥٨ص ,٢٠٠٨

الســــــــــــــالم)  )٢( (عل�ــــــه  وآلــــــه  إبراه�م  بلــــــد  العراق  الكوراني,  الوراق٢ق  ،١ط,علي  مط�عــــــة   ،  
 ٤٣ص ,٢٠١٠�غداد،

 .٣٠ص  ,المصدر نفسه )٣(
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ــســــة ا٢علل الشــــرائع،ج ,) جعفر الصــــدوق ٤( ص   ,٢٠٠٤ ,بیروت ،وعاتللمطب  العلمي، مؤســ
٥٨٥.  

 .٣٤ص ,المصدر السابق ,) علي الكوراني٥(
وأمـا معنى هـذا   ,(ـتل أبیـب) مـا زال مجهوال  ال�ـاحـث یوســــــــــــــف رزق غن�مـة إن موقع  اعتقـد   )٦(

ان �ان هذا االســم �ابلي  "  -:االســم في اللغة العبر�ة «تل الســنبلة»، وقد قال فردر�ك دلج
تل ابو�ي» حیث �عني لفظ ابو�و �اللغة  تل أبوب» أو «صــــــح�ح «فظه الفإذا �ان �ذلك فل

ــور�ة «الطوفان»، ــتاق في  ,یوســـــــف غن�مة  :ومعناه «تل الطوفان») ینظر  اآلشـــــ نزهة المشـــــ
ــالثــة    :الط�عــة  ,دار الوراق  :المط�عــة  ,تــار�خ یهود العراق و�ؤ�ــد  .,٥٤-٥٣, ص٢٠٠٦الث

لقرن  ب العراق من افي جنو لموقع ( أن تل أبیب تســــــــم�ة �ابل�ة   :المرحوم احمد ســــــــوســــــــه
في أثنــاء العهــد األخمیني عـدد من الیهود لـذلـك فـإن    اســــــــــــــتقر ف�ــه  ،الخــامس قبــل المیالد

ــع في التوراة إنما یدل على قدمه تار�خ�اً  ــارة إلى هذا الموضـــ ــة،احمد    .اإلشـــ ــوســـ العرب   ســـ
  ,١٩٩٠  ,العر�ي للط�ــاعــة والنشــــــــــــــر والتوز�ع, �غــداد  ، المط�عــة٧ط  ,والیهود في التــار�خ

 ٨٨٩ص
البرثیون أو الفرثیون: هم سكان إقل�م فرث�ا أو �ارث�ا (خراسان) الذي سكن ف�ه أحد الشعوب   )٧(

وقد حصـــــــل هذا اإلقل�م على اســـــــتقالله في منتصـــــــف القرن الثالث قبل    اإلیران�ة (اآلر�ة),
ق.م)، و�انت عاصــــــــمته أرشــــــــاق للمز�د من    ٢٢٦  -  ٢٤١المیالد أ�ام ســــــــلوقس الثاني (

 )www.elmessiri.com/encyclopedع االل�كتروني (الموق :نظراصیل یالتف
 .٢٢٥ص,المصدر السابق ,یوسف رزق هللا غن�مة )٨(
 ,أكاد�م�ة الكوفة في هولندا ,النبي حزق�ال ســـیرته ومشـــهده في �ابل ,محمد ســـعید الطر�حي  )٩(

 .٣٥٠ص ,م١٩٨٩ ،امستردام ,)٣-٢العددان ( ,مجلة الموسم
ــامین ا١٠( ــامین التطیلي  ,لتطیلي) بن�ـ ــة بن�ـ ــة  ,رحلـ ــداد  :ترجمـ ــة دار الوراق ,١ط,عزرا حـ   ,مط�عـ

 ١٧٤ص,٢٠١١ ،�غداد
دار الصــادق (عل�ه   :مط�عة ,٢ج,مدن عراق�ة على ضــفاف الفرات  ,) عز�ز جفات الطرفي١١(

 .٨٧م, ص٢٠١١ ،�ابل ,السالم) للط�اعة والنشر
 .٨٨ص ،المصدر نفسه  )١٢(
 .٤٤ص ,نفسه المصدر  )١٣(
, دار العلم للمالیین, ١٤ج ,جواهر الكالم في شــــــــرح شــــــــرائع االســــــــالم ,اهري الجو حســــــــن    )١٤(

 .٢٢٦ص ,٢٠٠١  ,بیروت
 .٣٥٣ص ,محمد سعید الطر�حي, المصدر السابق )١٥(
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بن أرغون شـــاه بن   "خدابنده" ) هو الســـلطان المؤ�د غ�اث الدین الجایتو محمد المشـــتهر ب١٦( 
گیز خان، ســــــــــلطان المغول االیلخانیین، ن چنان بخ  أ�اقا خان بن هوالكو خان بن قولوي 

كان �ســـــــمى قبل اســـــــالمه ألجایتو، اعتنق المذهب الشـــــــ�عي وجعله مذه�ا رســـــــم�ا لدولته،  
فاســـــــــتدعى العالمة الحلي لیتولى الشـــــــــؤون الدین�ة والتوج�ه في دولته، لكن األخیر اعتذر  

ــال   ــر الفكر  اب دن �تكو ل� ،"منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة"�تا�ه  واكتفى �ارســـ عوة لنشـــ
�حار األنوار الجامعة لدرر األئمة األطهار،  ،االمامي بین الناس، محمد �اقر المجلســــــــــي

 .٢٨٦، ص١٩٨٣بیروت،  ،مط�عة االعلمي ،٣ط، ٩٩ ج
ومن أهم  وهو من سـالطین الدولة االل�خان�ة  :م)  ١٣١٦-١٣٣٥بهادر خان (   أبو سـعید  )١٧(

مـد یتو محاولجـا أعمـاـله إكمـاـله نـ�اء مســــــــــــــجـد النخیـلة اـلذي ـبدأ في عهـد أبـ�ه الســــــــــــــلطـان
انقســـــــمت الدولة    ،األناضـــــــولبالد   خدابنده (رحمه هللا ) تمكن من فرض ســـــــ�طرته على

�عـده إلى عـدة منـاطق حكمـت �ـل منهـا أســــــــــــــرة مســــــــــــــتقلـة أثنـاء العهود األخیرة للـدولـة  
و�كیبید�ا،   :للمز�د ینظر.ین یتولون الحكم لفترة قصــــــــــــیرةالســــــــــــالطث �ان اإلیلخان�ة �حی

 الموسوعة الحرة
 .٣٥٦ص  ,المصدر السابق ,محمد سعید الطر�حي )١٨(
طـارق نـافع   :تحقیق وتقـد�م  ,میر �صــــــــــــــري   :ترجمـة  ,الهولنـدي الى العراق  رحلـة آینهولـت )١٩(

 ٢٣٣- ٢٢٩ص ,٢٠١٢ ،�غداد ,مط�عة دار الوراق,١ط  .الحمداني
 .٢٣٤ص  ،المصدر السابق ،رحلة آینهولت الهولندي الى العراق) ٢٠( 
 .٣٦٢ص  ,المصدر السابق ,) محمد سعید الطر�حي٢١( 
 .متر مر�ع ٢٥٠٠ لوتعاد ) الدونم وحدة مساحة٢٢( 
 .٣٦٢ص  ,المصدر السابق ,) محمد سعید الطر�حي٢٣( 
 ٤٣-٤١ص ,مصدر سابق ,) بن�امین التطیلي٢٤( 
 .معروفةابل الآثار � ) هي٢٥( 
) نبوخذ نصــــــــــر او �خت نصــــــــــر: هو أشــــــــــهر ملوك الدولة الكلدان�ة خلف أ�اه الملك نبو ٢٦( 

ق.م ) قضــــــاها في    ٥٦٢و  ٦٠٥ســــــنة) بین ســــــنة (    ٤٣بولصــــــر في الحكم الذي دام (
ــمته �ابل ــ�ع نفوذ مملكته وتعمیر عاصـ قام �عدة حمالت أشـــهرها حملته على مملكة   توسـ

 ,أحمد ســوســة :مز�د من التفاصــیل ینظرق.م ).ل٥٨٦ســنة ق.م    ٥٩٧یهوذا في ســنتي(  
 . ٩٥٧ص,المصدر السابق

هو أحد األنب�اء االر�عة الك�ار عند الیهود �أتي في الترتیب    :) النبي دان�ال (عل�ه السالم)٢٧( 
و�ان من عائلة شــــر�فة نشــــأ وترعرع في أورشــــل�م ثم أقتید وهو شــــاب مع  ,�عد حزق�ال

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
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ه ملك �ابل ل�فســــــر له حلم مزعج �عد أن  واســــــتدعا ى �ابلنصــــــر إلمن ســــــ�اهم نبوخذ  
ــیره �افة حكماء الملك ــل على منزلة عظ�مة عند   ,عجز عن تفســـ ــره دان�ال وحصـــ ففســـ

ــیل ینظر .الملك وتر�ى في بالطه ــعید الطر�حي المصــــدر    :لمز�د من التفاصــ محمد ســ
  ٣٤٠ص,السابق

ــلمین بنمرود٢٨(  ــ�ة ، وهو  ) نمرود بن �نعان، وعرف عند المســـــــــــ ل مرة ذ�رت ألو شـــــــــــــخصـــــــــــ
ن مفســـــــــرو �ط الر و  .برج �ابل الیهود�ة �االســـــــــم �ملك ج�ار تحدى هللا ببنائه التوراة  في

وعاق�ه �الحرق. وذ�ر  إبراه�م نمرود هذا مع الشـخصـ�ة القرآن�ة للملك الذي تجادل مع
أنــه «نمروذ بن �نعــان بن �وش بن حــام بن نوح» أو أنــه «نمرود بن فــالخ بن عــابر 

  أو أنه ابن ماش ابن أرام ابن سام » بن سام بن نوح أرفخشذلخ بن بن شا
 www.elmessiri.com/encycloped :للمز�د ینظر الموقع على االنترنیت

ــخة المتحف البر�طاني   أختلف لفظها في النســـخ :) نفاحة٢٩(  فقد وردت بلفظ «نفاح» وفي نسـ
للمزـ�د ینظر:  .  عهـاین موقفي تعی  وردت محلهـا لفظـة «كـافري» ـلذـلك أختلف المحققون 

 ١٧٢ص  ,المصدر السابق ,بن�امین التطیلي
مق�اس من مقای�س المســــافات مقداره ثالثة   :فراســــخ  �فتح فســــكون لفظ معرب. :الفرســــخ)  ٣٠( 

ــر ألف ذراع =   ــل�مان العاملي للمز�د ینظر:    مترا.  ٥٥٤٤أم�ال = اثنا عشـ   ،ابراه�م سـ
 .٨٦ص ،١٩٦٢، االشرفالنجف  ،المط�عة الحیدر�ة ،االوزان والمقادیر

ى ) مرقـد حزق�ــال أو «مرقـد ذي الكفــل » من أهم وأقـدس المزارات الـدین�ــة المقــدســـــــــــــــة لـد٣١( 
وقد أختلف في تحدید موقع القبر وان �ان الموجود في   .في العراق  الد�انات الســـــــــــماو�ة

ي تحـدیـد نهر �ی�ـار الـذ  �ـابـل نـاح�ـة الكفـل هو األكثر شــــــــــــــهرة وهـذا االختالف نـاتج من
 . زق�ال وعدم أشارة الروا�ات االسالم�ة الى مكان قبره (عل�ه السالم)النبي حجواره  عاش  

ــل ف٣٢(  ــلسـ ــ�ما ورد في الرحلة) هذا التسـ في حین �عتقد ال�احث إن    ي حر�ة رحلة بن�امین حسـ
 .الرحالة بن�امین لم �قم بز�ارة أغلب المناطق التي �تب عنها

ه الرحـلة ذ�ر ف�ـعد عـدة أســــــــــــــطر من هـذ  الرحـلةدت في ) وهـذه أحـد التـناقضــــــــــــــات التي ور ٣٣( 
فرع من الفرات یــدعى " ومرقــد حزق�ــال على    :بن�ــامین موقعــا آخر لمرقــد حزق�ــال قــائالً 

ثم ناقض قوله   " أن قبر حزق�ال �قع على عدوة الفرات":بینما ذ�ر یوسف غن�مة .كی�ار"
 .هر آخر"ور ونالخـاب  ین نهر" إن موقعـه �قع ب  :االول وذ�ر لنـا موقعـا آخر للقبر قـائالً 

ــة غــنــ�ــمـــــ الــعــراق  ,یــوســـــــــــــــف  یــهــود  ــار�ــخ  تـــــ فــي  ــاق  ــتـــــ الــمشـــــــــــــ ــة  مــطــ�ــعـــــــة  ,٣ط  ,نــزهـــــ
  .٢٢٦ص,٢٠٠٦بیروت,,الفرات

 مكان منفرد �ســــكنه الزاهد أو المتعبد ابتعادا عن الناس وشــــؤون الدن�ا للمز�د  :) الصــــومعة٣٤( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 ،یینم للمالمط�عة العل  ،محمد بن �كر الرازي، مختار الصــــــــحاح :من التفاصــــــــیل ینظر
 .١٥٥ ، ص١٩٨٦  ،بیروت

ــار إلیها في الرحلة ب ل لم �شــــر أي رحالة  والیوم ال توجد أي من هذه الصــــوامع أو األبراج المشــ
 أو مؤرخ أو �عثة تنقیب�ة إلى هذه الصوامع

وقد ذ�ر یوســـــــف  .) ال اعرف مقصـــــــود الرحالة من �لمة «منبر» ولعله خطأ في الترجمة٣٥( 
المصدر السابق,  ,یوسف غن�مة .�لمة منبر فیهایذ�ر  مین لمغن�مة ترجمة لنص بن�ا

 ٢٢٦ص 
ــ« هو أحد أنب  ) حزق�ال بن بوزي الكاهن:٣٦(  �اء بني إســرائیل وله ســفر في التوراة �ســمى بــــــــــــــ

ــته في القران الكر�م (َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن    -:قال تعالى ,ســـــــفر حزق�ال» و�ذلك وردت قصـــــ
و َفْضٍل  ُموُتوا ُثمَّ َأْحَ�اُهْم ِإنَّ �ََّ َلذُ وٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفَقاَل َلُهُم �َُّ   ُألُ َوُهمْ  َخَرُجوا ِمْن ِدَ�اِرِهمْ 

ُكُروَن) ال�قرة وهو أســم عبري معناه « هللا    .)٢٤٣(  :َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َ�شــْ
وذ�ره    ،٣٤٠ص,قالسـاب  المصـدر  ,�قوى», ولد ونشـأ في فلسـطین. محمد سـعید الطر�حي

ــیرة أب�ه « بوزي « ــة قائًال:" �ان النبي حزق�ال �اهنا على ســـ ــوســـ   في فلســـــطین أحمد ســـ
ق.م (على قول) و�ان احد المســــــــــــــبیین الذین    ٥٧٠و   ٥٩٢و�انت نبوته في �ابل بین 

مالمح  احمد ســـــوســـــة, ,ق.م  ٥٩٧حملوا مع یهو�اكین الى �ابل في القافلة األولى ســـــنة 
 .١٣٢ص  ،المؤسسة العر��ة للنشر والتوز�ع, بیروت ,العراقیهود  من تار�خ

) لم یذ�ر لنا أحد هذا الوصــف للق�ة ســوى الرحالة بن�امین التطیلي وقد �الغ في قوله أنها ٣٧( 
ق.م أي أن عمر البناء أ�ام مرور بن�امین قد    ٥٩٧من بناء الملك �كن�ه المســــــــــبي عام  

یؤ�د  ه لنا الرحالة و ال یوجد منذي وصـفكله العاما وهو محافظ على شـ  ١٧٥٠تجاوز 
رة أخرى ان �ل ما وصـــــــــفه من (الصـــــــــوامع واالبراج الســـــــــتین والمنبر قوله هذا ونؤ�د م

والق�ة ) ال یوجد له أي واقع تار�خي ولم �شـــــر إل�ه أحد قبل بن�امین ولم یؤ�ده أحد �عده 
 مؤـ�د مـثل لهـا والواقع    أال نقال عـنه. وـقد تكرر من بنـ�امین في ذ�ره لعـدة مواضــــــــــــــع ال

نســــــب بنائه الى الملك �كن�ه وقد علق    ذ�ره لموضــــــع �ســــــمى (عكبرى) في العراق حیث
ــ(فل�س لدینا ما یؤ�د أن عكبرى هي من بناء الملك   األستاذ عزرا حداد على هذا القول بــــ

 ١٥٩ص,المصدر السابق ,بن�امین التطیلي .  �كن�ه)
تبوأ  ,م ملك یهوذا وخل�فتهابن یهو�اق�  ) وهو  ه یثبتهو اســــــــــــــم عبري معناه ( یهو   :) �كن�ه٣٨( 

و�قي  ســنة ولم �ملك إال ثالثة أشــهر وعشــرة أ�ام  ١٨و�ان ابن   ,ق.م  ٥٩٧العرش ســنة  
للمز�د ینظر الموقع على    . و�دعى الملك یهو�ا �ین بــــ( �كن�ا )  عاما  ٣٧أسیرا في �ابل  

 . -.st-takla.orgاالنترنیت,  
والصــــــ�غة ال�ابل�ة لالســــــم  ،خذ نصــــــر الثاني ملك �ابل وخل�فتهو بابن نوهو  :) أو�ل مردوخ٣٩( 
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ــف   -أمیلو  “ هى مردوك» أي «رجل أو عبد مردوك» ( مردوك إله �ابلي ) ولقد اكتشــــــــ
یتضـــــــــح منها أنه قد حكم حوالي ســـــــــنتین    ،ثالثین لوحا في �ابل ترجع إلى عهده حوالي

 .ق. م. ) -٥٦٢ - ٥٦٠ حوالي( ) وخمسة أشهر
-https://www.linga.org/Bibleصــــــــــــــیــل ینظر الموقع على االنترنیــت:  افــن التز�ــد عللم

Names/Meaning 
لفظ ـ�اللغـة العبرـ�ة و(خـابور ) ـ�االكـدـ�ة, وذ�ر هـذا النهر في ســــــــــــــفر حزقـ�ال في    ) �ـ�ار:٤٠( 

  ,في الخامس من الشهر  ,في الشهر الرا�ع  ,( �ان في سنة الثالثین :األول  ثالثة موضع
الثاني: ( صـار �الم الرب الى حزق�ال الكاهن ابن  . )ابورنهر خ ین عندوانا بین المسـبی

( فجـئت الى المســــــــــــــبیین عـند ـتل  :بوذي في أرض الكـلدانیین عـند نهر خـابور ) الـثاـلث
وقد اختلف في تحدید موقع هذا النهر.. لمز�د من   ،ابیب الســـــــــــــاكنین عند نهر خابور )

 .٥٤-٥٣ص  ,المصدر السابق ,صیل ینظر: یوسف غن�مةالتفا
 .) وهذا مما ال �حتاج الى أث�ات ان في قوله م�الغة ال واقع لها٤١( 
ــر�ه في التقو�م العبري وتقع في أواخر أیلول أو أوائل  ٤٢(  ــرة األولى من تشـــ ) وهي األ�ام العشـــ

الیومین األول والثاني منها  و�حتفل في   ،تشـر�ن الثاني و�سـمیها الیهود أ�ام التو�ة العشـرة
بن�امین  لمز�د من التفاصــــــــیل ینظر: ،یوم العاشــــــــر �عید الكفارةوفي الالســــــــنة  �عید رأس 

 ١٧٣ص  ,المصدر السابق :التطیلي
) رأس الجالوت: وهو لقب أمیر الطائفة الیهود�ة في بالد الرافدین قبل اإلســالم و�عده. إن  ٤٣( 

ن). لفرثییي القرن الثـاني �عـد المیالد (في حكم اأول ذ�ر تـار�خي لرأس الجـالوت �ـان ف
ن من نسل داود و�انت وظ�فة رأس الجالوت وراث�ة، األمر ن البد لمن �شغلها أن �كو كا

الذي أدَّى إلى الفسـاد والتآمر من أجل االسـتیالء علیها، ولكن. وقد فقد المنصـب مكانته 
ــت: ــت..: الموقع على االنترنیـ ــة» ri.comwww.elmessi  �عض الوقـ ــة «مثی�ـ , ولفظـ

كانت تستعمل عند الیهود للداللة على المدرسة الدین�ة « األكاد�م�ة « أصلها « مثیبتا» 
 ١٧٦ص ,سابقالمصدر ال ,احمد سوسة. وعنها اخذ العرب لفظة « المثی�ة»

  .�م ٣٥أي أن تمتد المسافة الى  كم١٬٦٠٠) وهذه م�الغة الن المیل �ساوي ٤٤( 
في �اد�ة ســیناء   أنزلت على النبي موســى الكل�م(عل�ه الســالم)  تيدســة الب المق) وهي الكت٤٥( 

وهي (   �عد خروج الیهود من مصــــــر الفرعون�ة في نحو القرن الثالث عشــــــر قبل المیالد
ــابق ال,غن�مةرزق الخل�قة والخروج والالو�ین والعدد والتثن�ة ) یوســــــــــــف    ,مصــــــــــــدر الســــــــــ

 ٣٤٢ص
�تب األســفار بیده وال أوقد قندیال أن حزق�ال قد  الى « �امین  لم �شــر احد قبل الرحالة بن  )٤٦( 

http://www.elmessiri.com/
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من أقوال    خیر دلیل على أن هذا الموضــــــــــــــوع قد نقل له  بیده » ولعل قول بن�امین �قال
 عامة الناس وال یوجد ما یؤ�د أو یدعم قول بن�امین 

  لیق السابق.نفس ما ورد في التع )٤٧( 
«عل�ه الســــــــــالم» دام    داودعلى أن النبي   المخطوطات العبران�ةنصــــــــــت  :) اله�كل الثاني٤٨( 

اته خلفه ولده  ق.م، و�عد وف  ٩٧٠حدید حتى سـنة  و�الت عاما،  ٤٠حكمه لمملكة إسـرائیل 
على جبل مور�ا،  ه�كل المدینةتشــیید   عاما، وفي عهده تم  ٣٣الذي حكم طیلة  ســل�مان

الشـــهیر، الذي لعب دورا مهما عند الیهود،   (عل�ه الســـالم) ه�كل ســـل�مان�اإلضـــافة إلى  
وفقا للمعتقد الیهودي. أص�حت القدس    تابوت العهدفظ ف�ه  الذي حستودع كونه �مثل الم

.  مملكة إسـرائیل الموحدة ل  ق.م، وشـكلت عاصـمة  ٩٧٥تسـمى �المدینة المقدسـة في عام  
ــیل ینظر ــوي   :لمز�د من التفاصـ ــ�ان�ا قبل ،جواد مطر الموسـ ــاع الیهود في اسـ   الفتح اوضـ

 .٨، ص٢٠١٦ ،)١٠العدد ( ،مجلة واسط للعلوم االنسان�ة ،مياالسال
 .) وهذا ما ُنقل للرحالة و ال یوجد ما یؤ�د قوله٤٩( 
مشـــــی�ة ( المثی�ة ) وال �جوز أن �قل عددهم عن العشـــــرة �قضـــــون ) و�عرفون �اســـــم أهل ال٥٠( 

  بن�ـامین   .النبيأوقـاف  أوقـاتهم �قراءة الكتـب المقـدســـــــــــــــة �جوار المرقـد و�نفق علیهم من  
 .(من المترجم )١٧٤ص,)١هامش ( ,المصدر السابق ،التطلي

) مادي: �لمة مشــــــتقة من ماداي ابن �افث الثالث. وهي اســــــم بالد �حّدها نهر ار�ســــــ�س ٥١( 
و�حر قزو�ن إلى الشـمال والشـمال الشـرقي، وفرث�ة وهر�ان�ة وصـحراء فارس من الشـرق. 

من الغرب. و�ان طولها من الشـمال إلى  مین�ة ور وأر وفارس وسـوسـ�انة من الجنوب وآشـ
ــها  ٦٠٠الجنوب نحو  ــرق إلى الغرب نحو   میل وعرضـــــ ــاحتها  ٢٥٠من الشـــــ میًال ومســـــ
  www.st-takla.orgینظر  من التفاصیل لمز�د. میل مر�ع ١٥٠.٠٠٠

 .شارة إلى إقامة صالة الجماعة للمسلمین في المرقدا) هذه ٥٢( 
ولم أجد مصـدر �شـیر الى حدودها �الدقة  بهذا االسـم  منطقة م�ة ال) لم أقف على سـبب تسـ٥٣( 

(   -:)فر�خة �ب لمعنى ( بر مرحة ) ذ�ر المؤرخ والمســتشــرق االلماني (ولكن یوجد تقر 
ل,  ) ومعناها الحق  BARRA (قد �كون �لمة آرام�ة  )برّ  ( أن المقطع األول من االســـم

ل �لمة  ولكن « فر�حة»  ةالحنط و الحب ) ومعناهاBARR  (وقد تكون  ــّ  ) (BAR فضــــــ
ا) العر��ة هي فيالسـر�ان�ة ومعناها « ابن» �ما    َمالحة) �فتح الم�م (وأما الجنو��ة أ�ضـً

ن معنى اســـــــــــمها ( حقل �كو  المعنىفعلى هذا   .قد تكون أشـــــــــــارة إلى مكان تجمع الملح
) و�ر مالحـة هي منطقـة واســــــــــــــعـة جـدا قـد  الملح ) أو (حنطـة الملح ) أو ( ابن الملح  

ــوع لتجمع الملح ــاحتها موضـــــ ــوع ( بر   �كون الجزء الغالب من مســـــ للمز�د ینظر الموضـــــ
�اقوت   .والصــح�ح بر مالحة �ما ورد في معجم البلدان,.  ال�اس) موقع الموســوعة الحرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://lebnan.org/?p=3981
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 ٣١٩ر السابق, صمصدال ,وي الحم
ــ) في عهده تقلص حكم   ٥٥٥-٥٣١ () وهو الخل�فة الع�اسي محمد المقتفي ألمر هللا٥٤(  هـــــــــــ

و�ان المقتفي قد أرجع للیهود جم�ع  ,الســـــــالجقة واســـــــتعادت الخالفة نفوذها الســـــــ�اســـــــي
حقوقهم ومراســــــــ�م رؤســــــــائهم وأوقافهم أ�ضــــــــا و�ؤ�د ذلك ما أورده الرحالة فتاح�ة من أن  

 ,لســـــــــــابقالمصـــــــــــدر ا ,بن�امین التطلي .د أظهر عنا�ة �بیرة �مرقد حزق�ال�ان ق  لخل�فةا
  .)١٧٥) ص ١هامش (

 ١٧٢ص,المصدر نفسه )٥٥( 
ــف غن�مة: ا) ق٥٦(  ــى �ه  "ل یوسـ ــف بناء مزار حزق�ال حتى أفضـ غالى الر�ان بتاخ�ا في وصـ

. "ه  ي ح�ـاتـمیال فمن لم یر قصــــــــــــــر حزق�ـال العظ�م فـانـه لم یر أثرا ج  :غلوه الى القول
ــهر مائتا  ــاهد العین مثله و�ســـ ــب األرز المذهب لم تشـــ ــف القبر وقال انه من خشـــ ووصـــ

.  ٢٥٢ص,شــرطي على حفظ الكنوز التي تهدى الى القبر یوســف غن�مة, مصــدر ســابق
  .ونحن نؤ�د ماذهب ال�ه الكاتب یوسف رزق هللا غن�مة في ذلك

یهودي الى مرقــد ال تتجــاوز   الف  ٨٠الى    ٦٠) هــذه م�ــالغــة �بیرة جــدا وأال ��ف یــدخــل  ٥٧( 
 .٢م ١٠٠٠ته على اكثر االحتماالت مساح

فرقة من الشـــــ�عة وســـــبب نشـــــأتهم وافتراقهم عن األمام�ة  يه :�اإلســـــماعیل�ة) ر�ما قصـــــد  ٥٨( 
ان له ابن �ســــــــمى و�  اآلخر انه لما أســــــــتشــــــــهد االمام جعفر الصــــــــادق (عل�ه الســــــــالم)

وهؤالء   –االمام �عد جعفر هو ابنه موســـــى   نئفة �اقالت طا ,إســـــماعیل توفى فى ح�اته
وطائفة قالوا �ان االمام هو إسماعیل بن جعفر وأنه مات   –هم الروافض االثنى عشر�ة 

ــماعیل بن جعفر  ــماعیل�ة لقولهم �امامة اســـــــ ــمیتهم االســـــــ ــبب تســـــــ فى ح�اة أب�ه وهذا ســـــــ
ــیل ینظرد من لمز�).   وابنائه ــین كامل محمد :التفاصـــ ــ،حســـ ر�خها  ة تاماعیل�طائفة االســـ

 .١٤-٢١٢، ١٩٥٩ ،مط�عة الوحدة ،�غداد ،ونظمها وعقائدها
 (59) tombs of synagogues in babylonia,by ;Zvi Yehuda, p,p.19 20.  

 ) حزق�ال �ما ورد في سفر حزق�ال ٦٠(
 ) لم �عثر ال�احث على أي معلومة تعّرفنا بهذا الو�یل ٦١( 
�ل�ة   ,غیر منشــورة  رســالة ماجســتیر ,مقامات الحر�ري ي  ف ت�الاالح  ،) هیثم محمود ابراه�م٦٢( 

 ١١-١٠, ص٢٠١١,قناجامعة  ،االداب
  .) أشارة الى منارة المسجد٦٣( 
) �قصـــــد المســـــلمون النتســـــابهم الى النبي محمد (صـــــلى هللا عل�ه واله) و�انوا �ســـــمونه ذا  ٦٤( 

 الكفل ول�س حزقیل
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ــلطان اولجایتو بنى قرب المســـــج٦٥(  ــم خان حزقیل(علبر خاند والق) ان الســـ ــمیته �اســـ �ه  ا وتســـ
  .تسم�ة یهود�ة ولعل اسمه خان ذي الكفل (عل�ه السالم) السالم)

 .ه أحد المرافقین الذین �انوا معه اثناء رحلته هذه) الظاهر أن٦٦( 
ملخصـه عن الترجمة االنكلیز�ة   ,١٦٠٤مشـاهدات تكسـیرا في العراق سـنة   ,) بدرو تكسـیرا٦٧( 

 ٧٠-٦٩,ص.١٩٦٤ ,األقالممجلة  ,١السنة ,٤الجزء  ,خ�اطعفر المن قبل ج
" أنه :لرحالة و�ما ذ�رالن ا  ) �قصــــــــــــــد أهالي الحلة و ما ذ�ره عن الكفل هو منقول منهم٦٨( 

 .سوء حظي الذي حرمني من ز�ارة مرقد حزق�ال في الكفل"
ا اعتقد وهذا م�و�ار ) �حتمل أنه سأل یهودا عن قبر حزق�ال فذ�روا له أنه �قع على نهر  ٦٩( 

�قع عل�ه قبر حزق�ال �ســـــــــــــمى �و�ار  �ه وال یوجد مؤ�د تار�خي لما ذ�ره ان النهر الذي
 عند العربوخاصة  لمدةفي هذه ا

" :قائال ) تحدث االدر�ســــــي في �تا�ه ( نزهة المشــــــتاق في اختراق األفاق) عن رأس العین٧٠( 
شـــــــــــــــ�اك حـدـید تحفظ مـا علیهـا ة عین رأس العین مـدیـنة �بیرة فیهـا مـ�اه نحو من ثالثمـاـئ

ــقط فیها، ومن هذه ــیرة" �ســ ــأ معظم نهر الخابور الذي �صــــب في قر�ة ال�صــ  ،الم�اه ینشــ
" هي مـدینـة مشــــــــــــــهورة من مـدن   :حموي في �تـا�ـه معجم البلـدان فقـد قـالأمـا �ـاقوت ال

الجز�رة بین حران ونصـــــــــــیبین ودن�ســـــــــــر، وفي رأس العین عیون �ثیرة عجی�ة صـــــــــــاف�ة 
 ینظر: ( و�كیبید�ا، الموسوعة الحرة ).فتشكل نهر الخابور "موضع  لها فيوتجتمع �

هو �تاب �ضــــم أســــماء الشــــهداء واألول�اء النصــــارى منذ أقدم العصــــور    :) ســــفر الشــــهداء٧١( 
�طرس  :ترجمة ,بیترو دیلالفال�ه, رحلة دیلالفال�ه  .النصــران�ة وهو مقســم على أ�ام الســنة

 .٦١, ص٢٠٠١ ،�غداد ,حداد, شر�ة الدیوان للط�اعة
 . ٦٦ص  – ٦١من ص .١٨٩٩ السنة الثان�ة ,) مجلة المشرق ٧٢( 
 ٦١ص , المصدر السابق ,ال�هف دیلال )٧٣( 
 م تسمى ( بر مالحة )١٦٧٦شارة تار�خ�ة الى أن المدینة الى عام إ) وهذه ٧٤( 
ــ  ,) جان �ابت�ســـت تافرنی�ه٧٥(  ــي تافرنی�ه الى العراق في القرن السـ ــر  ا�ع رحلة الفرنسـ ــنة  عشـ سـ

،  ١٩٦٥، بیروت ،الدار العر��ة  ،ترجمة �ور��س عواد و�شــــــــــــــیر فرنســــــــــــــ�س :م  ١٦٧٦
 .٦٣ص

  ) �قصد مرقد اإلمام علي ابي طالب (عل�ه السالم)٧٦( 
 ) �قصد ناح�ة الكفل الیوم٧٧( 
دلـیل    ) ممـا ال رـ�ب فـ�ه ان هـذا الرأي جـاء نت�جـة لســــــــــــــؤال الرحـاـلة ألحـد األهـالي فال یوجـد٧٨(

روا�ة غیر مسـندة اصـال وضـع�فة   �ة التا�عي حسـن ال�صـري وهيروا  سـوى   ذ�رهعلى ما 
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لرأي أي من المفســـــــــــر�ن او المؤرخین و�لهم ذ�روا في �تبهم قصـــــــــــة ذي ولم یؤ�د هذا ا
الكفل في فصـــل وقصـــة حزقیل في فصـــل آخر وللمز�د راجع �تب قصـــص االنب�اء لكل  

 .المؤلفین والمؤرخین فستجد ذلك
ن واإلســــــــــــــالم والظــاهر أن الرحــالــة نقلــه من �عض ن المســــــــــــــلمییــد عل �ع) ان هــذا العمــ٧٩( 

 سلمین الم�غضین لإلسالم والم
 ) الن الیهود جبناء �ما سیذ�ر الرحالة الحقا ٨٠( 
هـــــ ) وان قبر النبي واقع    ٧١٦عام( شارة الى المسجد الذي بناه اولجایتو محمد خدابندهإ)  ٨١( 

 م٢٠١٢جر�ت عام تي أت الداخل سور المسجد �ما أثبتت التنقی�ا
 ) �قصد ق�ة نبي هللا ذي الكفل «ع» ولعله خطأ من المترجم حیث ترجم الق�ة منارة٨٢( 
 ) لم نتعرف على أسم هذه العائلة في المصادر المتوفرة لدینا ٨٣( 
) أشــار الرحالة الى حرم الصــالة المجاور لضــر�ح النبي ذي الكفل»ع» و�انت في إحدى  ٨٤( 

ــغی  جوان�ه منارة ــل ارتفاعها الىرة �صــــــ ــفهان    صــــــ ــبیهة �منائر أصــــــ أر�عین قدما وهي شــــــ
ــابق للمز�د ینظر ( .المرتجفة وال �حتمل   ،٢٣٢ص  ,آینهولت الهولندي ) المصـــــــدر الســـــ

انه �شیر الى منارة الكفل المعروفة الیوم الن ارتفاع هذه المئذنة دلیل على وجود مسجد 
 كبیر ول�س صغیر �ما أشار الرحالة 

عدة عقارات وأراضــي زراع�ة مســاحتها أكثر من   (عل�ه الســالم)ي هللا ذي الكفل  نب مرقد) ل٨٥( 
 ) ٥٤-٥٣) دونم زراعي موجودة الیوم في ناح�ة الكفل تسمى البرذو�ل مقاطعة (٤٠٠(

ــثالثون قدما �عادل �المتر (٨٦(  ولقد   ,م)  ٣٦٥٬٧٦وألف ومائتین قدم �عادل (  م)٩٬١٤٤) الــــــــــــــ
م ) وهناك امتداد للسـور لم  ٢٣٠الي (  د یبلغ مح�طه حو لمسـجور اأثبتت التنقی�ات أن سـ

هــــــــــــــــ /   ٧٠٣�عد �شـمل الخان الذي بناه السـلطان اوجایتو محمد خدابنده عام    �سـتظهر
م وهو السـور الذي طمسـه الیهود و�نوه عل�ه خاني ( السـ�ف وَ�ر�ش ) حیث بلغ ١٣٠٤

 .متار�ة أرتفاع سور المسجد الیوم ثمانا و�لغ ,م١٣٢طوله حوالي 
 ) لم یرد ذ�ر هذا الرجل في أي مصـدر حسـب اطالع ال�احث ولم یذ�ر لنا نیبور مصـدر٨٧( 

هـذه المعلومـة وقـد �حثنـا مصـــــــــــــــادر �ثیرة فلم نجـد لهـذا الرجـل من ذ�ر علمـا أن هنـاك 
دالئل �ثیرة تدل على أن هذا الســــــــــــور ال عالقة له �الیهود بدلیل ق�امهم بتخر��ه وهدمه  

قبور وهم�ه فوقه من قبلهم فأن �ان عائدا لهم فال معنى  ضـــــــعه وو عل�  وطمســـــــه �البناء
لما فعلوه �الســــــــــور من هذه األعمال التخر��ة له, �ما أثبتت النتائج العلم�ة التي قام بها 
دیوان الوقف الشـــــ�عي أن تار�خ الســـــور �عود الى العهد االســـــالمي و�حتمل أن مصـــــدر  

 .المدینة ودس یهن نفالمعلومة التي حصل علیها نیبور �انت م
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قد بنى جوار المســــــــجد   محمد خدا بنده ) ذ�ر حمد هللا المســــــــتوفي أن الســــــــلطان اولجایتو٨٨( 
ونعتقد �قع في شـرق المسـجد والذي هدمه الیهود واسـتغلوا    –والمرقد خانا إلیواء الزائر�ن 

 ع�ســـى :خانین ســـمي األول �اســـم خان الســـ�ف والثاني خان قر�ش  أســـســـه القد�مة لبناء
دار الرشــــــــــید   ،٢ج,مجموعة العمارات العر��ة االســــــــــالم�ة في العراق  ,رون ان وآخســــــــــلم
 ١٢١م, ص١٩٨٢,�غداد ،للنشر

لــه و ال یوجــد لــه واقع تــار�خي ور�مــا هو یتحــدث عن    الرحــالــة هو منقول  ) �ــل مــا ذ�ره٨٩( 
 .مجموعة تعمل على سلب العوائل الزائرة للمرقد سواء �انت العوائل مسلمة أو یهود�ة

ســــــعاد هادي  –ترجمة ســــــالم االلوســــــي  ,رحلة نیبور الكاملة الى العراق  ,ســــــتن نیبور) �ار ٩٠( 
 .١٣١-١٢٩.,ص٢٠٠٩,دار الوراق االولى مط: ط:  ,العمري 

ــافة  ,) وهو من الخانات التي تقع على الطر�ق ما بین �غداد والحلة٩١(    ٤  ی�عد عن �غداد مســــ
ذ�ره الم�جر تایلر الذي زار   ,آنذاكئدة ســــــــاعات بوســــــــائل النقل البدائ�ة التي �انت ســــــــا

الحلة �ما   ,علي هادي ع�اس المهداوي   :م لمز�د من التفاصــــــیل ینظر١٧٨٠�غداد عام  
مط�عة مكت�ة  ,دراســــــــة تار�خ�ة تحلیلة الحدیث  وصــــــــفها الســــــــواح االجانب في العصــــــــر

  ٦٢, ص٢٠٠٥,�ابل ،الر�احین
 مشار إلیها أعالها �انت « الكفل»خ الشارة الى أن تسم�ة المنطقة في التار�إ) وهذا ٩٢( 
 ) �قصد �ه أول الص�ح٩٣( 
) إّتفق المؤّرخون على معنى �لمة �عل�ك وعلى أّن داللتها واحدة، ســــــــــــواء في الیونان�ة أو ٩٤( 

الســــــــــــر�انّ�ة أو العر��ة. فجم�عهم نســــــــــــبوها إلى الَ�عل، إله الفین�قیین. فهي مدینة ال�عل،  
 فیها الفین�قّیون  بناهنس�ًة إلى ه�كل ال�عل الذي 

  ٦٣ص .١٨٩٩ السنة الثان�ة ,) مجلة المشرق,٩٥( 
) هو ســـــــور مســـــــجد النخیلة التار�خي والذي تم اكتشـــــــافه من قبل هیئة األعمار في الكفل ٩٦( 

 م ٢٠١٢عام 
ــتند تار�خي الى ان الملك یهو�اكین هو الذي  ٩٧( ) هذا االدعاء غیر صـــــح�ح وال یوجد أي مســـ

) عام و�الطرق ٨٠٠ال یتجاوز (    المختصـــــین أن عمر الســـــور  أثبتبنى الســـــور بل قد  
 .العلم�ة

) �قصد �البرج العالي منارة المسجد و�ــــــــــــ(الرواق) ر�ما �ان �شیر الى االواو�ن التي �انت ٩٨( 
  مرت�طة �الســـــــور أو رواق �بیر مرت�ط �حرم الصـــــــالة القد�م المالصـــــــق لغرفة الضـــــــر�ح

ار�خ�ــة عـالقــة قي ذهنــه لم یرد مؤ�ـد تـار�خي  تــ  مـةلو مع..) یـدل على انهــا  .وقولـه ( �ـان
 .لها
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ــجد النخیلة التار�خي منارة بلغ ارتفاعها ٩٩(  ــفهان    ٤٠) �ان لمســـــــــ ــبیهة �منائر أصـــــــــ قدما شـــــــــ
م �ما أشـــار    ١٨٨٠م وعام  ١٨٧٠المرتجفة قام الیهود بهدمها من أســـاســـها ما بین عام  
 ي رحلته ف تي�أس الرحالة آینهولت الهولندي في رحلته الى العراق �ما

الواقع شــمال القبر الشــر�ف والذي حّوله الیهود الى �ن�س �عد   ) �شــیر إلى حرم الصــالة١٠٠( 
 أن غّیروا معالمه اإلسالم�ة 

) الظاهر انه �شــــــــیر إلى النقوش الملونة والتي وضــــــــعت على جدار حرم الصــــــــالة من ١٠١( 
 الخارج

  علیها  طلقا �م� نبي هللا داود (عل�ه السالم) ) �قصد نجمة١٠٢( 
) وهي من مرو�ات الیهود نقال عن بن�امین التطیلي والتي ال یوجد ما یؤ�دها في التار�خ ١٠٣( 

 أو الواقع
 ) وهذه االسماء ال یوجد لها مؤ�د تار�خي أو واقعي ولم یذ�ره لنا رحالة ال قبله وال �عده ١٠٤( 
)،  ַהִּכּפּוִרים  יֹוםأو    ִּכּפּור  יֹום �العبر�ة) (عید الغفران أو یوم هاكیپبور�م ) یوم �یپبور،١٠٥( 

وهو یوم مقدس ، التقو�م الیهودي ، الشــهر األول في”تشــر�ه “هو الیوم العاشــر من شــهر
ألـ�ام  مخصــــــــــــــص للصــــــــــــــالة والصـــــــــــــــ�ام فقط. و�وم �یبور هو الیوم المتمم  هودالی عـند

(و�كیبید�ا،   :للمز�د ینظر  وضــوعینظر الم .العشــرة والتي تبدأ بیومي رأس الســنة، التو�ة
 الموسوعة الحرة)

 ) الظاهر أنها (مدرسة او معهد) لتدر�س التوراة.١٠٦( 
  .المرقد وقد سمیت آنذاك �خان �عقوب س�ماح ) هو من بنى اواو�ین١٠٧( 
) �قع عید األسـاب�ع في الشـهر الثالث العبري «سـیوان» حیث �ان الحجاج �جتمعون مع ١٠٨( 

إلى �احة البیت المقدس (اله�كل)  �حملونها من أنحاء أرض إســرائیل انواتي �البواكیر ال
ع �عد تعداد ســ�عٍة أســاب�ٍع تبدأ ا العید «عید الخمســین»، ألنه �قفي أورشــل�م. وُ�ســّمى هذ

وا َلُكْم ِمْن َغِد   من الیوم الثاني من عید الخروج (الفصـــــــــــــح العبري)، وقد قیل ﴿َوَأْحصـــــــــــــُ
ُبوِع ِجئْ ِم اْلُعْطَلِة ِمْن َیوْ  ــْ اِب�ٍع َتامٍَّة َتُكوُن. َوِ�َلى َغِد اُألسـ ــَ ْ�َعُة ُأسـ ــَ ُتْم ِ�ُعْمِر(ُحْزَمِة) التَّْحِر�ِك سـ

اِ�ِع َف�َ    ) .aslalyahud.orgللمز�د ینظر   ِصُیر ُجْمَلٌة َما َتْحُصوَنُه َخْمِسیَن ُیْومًا﴾السَّ
 .صادر المتوفرةالم ) في) لم �قف ال�احث على مقصد الكاتب من قوله (هفتورا١٠٩( 
 ٢٣٢-٢٢٩المصدر السابق, ص  ,) یوسف غن�مة١١٠( 
   م١٣٠٤هـــــــــــــــ /  ٧٠٣الى حرم الصـالة الذي بناه السـلطان اولجایتو خدابنده عام   ) أشـارة١١١( 

 م ١٨٥٠وقد حوله الیهود إلى معبد لهم �عد عام 
یهودیتین في  ن النیتی) �لمة ارام�ة �انت تطلق على الر�انیین رؤســــــــــــاء المدرســــــــــــتین الدی١١٢( 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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لدین�ة �عد إخراج التلمود  وقد واصــل الغاؤونی�م أعمالهم ا  .منطقة �ابل ( فومبدیثة وســورا)
وحلوا محل االمورائ�م والســــبورائ�م و�انت أعمالهم إصــــدار الفتاوى الدین�ة   .م  ٥٨٨ســــنة  

م مالهاســتمرت أع .لیهود الشــرق والغرب و�انت االســئلة تتوارد علیهم من جم�ع األقطار
ــنة  ه  في ــتین من سـ ر م عندما اغلقتا في خالفة القادر �أم١٠٣٨م الى  ٥٨٩اتین المدرسـ

للمز�ـــد من   .م) فـــانتقـــل عنـــدئـــذ مر�ز الیهود العلمي الى األنـــدلس١٠٣١  -٩٩١هللا (  
 ٩٣٥ص  المصدر السابق ,العرب والیهود في التار�خ ,احمد سوسة :التفاصیل ینظر

معجم البلدان ) وهم ( �اروخ وت الحموي في �تا�ه ( �اق  لیها) وهي القبور التي أشـــــــــار إ١١٣( 
 ناقل التوراة) وعزرا و�وسف الر�ان وخون 

ــاري العالمي)  ١١٤(  ــتشــ ــي االســ ــروع التجدید الحضــــري لمرقد نبي هللا ذي  ,المكتب الهندســ مشــ
 ٣٢ص,٢٠١٤ ،�غداد ،مط�عة دار السالم ،والمناطق المح�طة �ه الكفل (عل�ه السالم)

ــیر الى غرفة الضــــر�ح وحرم الصــــالة بدلیل قوله على الدار الخارج�ة ان  د انأعتق)  ١١٥(  ه �شــ
ــتند على أعمدة ضـــــــــــخمة وهذه االعمدة موجودة الى یومنا هذا ــقفها �ســـــــــ داخل حرم    ســـــــــ

 الصالة. 
 ) القلز هو النحاس الذي ال �عمل ف�ه الحدید ١١٦(
تكون هي االســـــــــــــــفار  ـقد صــــــــــــــالةحرم ال ) توجـد �ـتاـ�ات ـ�العبرـ�ة في جـدران المزار وفي١١٧( 

 عاما.  ١٢٠ال یتجاوز عمرها  الخمسة ولكنها حدیثة
قول بن�ـامین التطیلي في رحلتـه المـارة الـذ�ر والـذي ال یوجـد مـا   خوذ منأ) وهـذا القول مـ١١٨( 

 .یؤ�ده تار�خ�ا و�ذلك لم یذ�ر هذا الوصف الرحالة الذین س�قوا لوفتس قبل سنوات
 .التي ال واقع تار�خي لها تطیليال امینوال بن�) وهذا من أق١١٩( 
 ٢٢٨ص  ) یوسف غن�مة, المصدر السابق,١٢٠( 
) و�قصــد �البلدة ما �ح�ط �المرقد الشــر�ف حیث ســكن الیهود جوار المرقد م�اشــرة و�ان ١٢١( 

اغلب العرب المســــــلمین �ع�شــــــون على �عد من المرقد قرب نهر الفرات العتمادهم على  
 ة الماش� الزراعة وتر��ة

هامش ,( من المترجم ).) �قصـــد ق�ة الســـیدة زمرد خاتون لكنها معروفة �ق�ة الســـت ز�یدة١٢٢( 
 ١٥٩ص ,١

) �قع هذا الصـحن أمام حرم الصـالة وقد قام الیهود بوضـع الكتا�ات العبر�ة على مدخله  ١٢٣( 
 م ١٨٦٠القوطي الشكل �عد أن فرضوا س�طرتهم على المرقد قبل عام 

س �انت موجودة فوق حرم الصــالة مغلفة �كاشــي ازرق اللون وقد  لرأنة اق�ة مســن) وهي  ١٢٤( 
  ٢٣١ص ,م في رحلته الى العراق١٨٦٧أشار إلیها الرحالة آینهولت الهولندي عام 
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ــتبدالها  ١٢٥(  ) وهي نقوش نحتت على الفرشـــي �انت تز�ن حرم الصـــالة قام الیهود برفعها واسـ
ــالة عام  أث  منهالى �عض بنقوش وزخارف یهود�ة وقد عثرنا ع ــ�انة حرم الصـــــــــــ ناء صـــــــــــ

٢٠١٢ 
 الن  م١٩٢٠م والثاني �عد عام    ١٨٦٠) ان للقبر الشـــر�ف �ا�ان األول وضـــع �عد عام  ١٢٦( 

الوثائق التي �حوزتنا والمصــــــادر التار�خ�ة تشــــــیر الى ان ال�اب المقابل لل�اب الرئ�ســــــي  
ــالة اإلمام علي   –كان محرا�ا  ــع صــ ــتوقد تم رفع المحر  –موضــ ب�اب وأما  ها  بدالاب واســ

م وهو مجاور لمدخل ال�اب   ١٩٢٠ال�اب األخر فهو �اب صــــــغیر تم وضــــــعه �عد عام  
 المؤدي ل�اب األصحاب او �اب مقام سیدنا الخضر (عل�ه السالم) 

 الن  م١٩٢٠م والثاني �عد عام    ١٨٦٠) ان للقبر الشـــر�ف �ا�ان األول وضـــع �عد عام  ١٢٧( 
�ة تشــــــیر الى ان ال�اب المقابل لل�اب الرئ�ســــــي  ر�خالتالمصــــــادر  الوثائق التي �حوزتنا وا

ــالة اإلمام علي   –كان محرا�ا  ــع صــ ــتبدالها ب�اب وأما   –موضــ وقد تم رفع المحراب واســ
م وهو مجاور لمدخل ال�اب   ١٩٢٠ال�اب األخر فهو �اب صــــــغیر تم وضــــــعه �عد عام  

 الم) المؤدي ل�اب األصحاب او �اب مقام سیدنا الخضر (عل�ه الس
ــار الرحالة االنكلیزي لوفتس عام    ) قد١٢٨(    ٤اقدام وارتفاعه    ١٠م ان طول القبر  ١٨٥٤أشــــــــ

 ،المصــــدر نفســــه  :ینظر ,أقدام وهذا �عني ان طول القبر قد تغییر خالل عشــــرة ســــنوات
 ١٠٦ص

  .) وهو مأخوذ من قول رحلة بن�امین التطیلي١٢٩( 
- ١٥٩,ص  ٢٠٠٧,�غداد,لنشــــــــــراق لشــــــــــر�ة دار الور  ،١ط  ,) رحالة أور�یون في العراق١٣٠( 

١٦٠ 
 �قصد بهم الیهود )١٣١( 
لكثرة زائري الیهود للمرـقد والحتـمال  –ان قولهم جـدیر ـ�الثـقة  –) وـقد أعتـمد في قوـله هـذا ١٣٢( 

 أن من أخبروه هم من الیهود
) �قصــــــــــــد أن أمر صــــــــــــ�انة المرقد �انت بید الیهود و�أمر عثماني جائر و�اطل و�انت ١٣٣( 

رحلـة آینهولـت إلى    :عـائلـة عر��ـة متنفـذة في الحكومـة العثمـان�ـة أنظربیـد  رقـد  مفـات�ح الم
 ٢٣٣ص ,المصدر السابق ,م ١٨٦٧العراق عام 

ل لجنة إلى مدینة م حیث أرســـــــــ  ١٨٦٠ ) و�ان ذلك أ�ام الوالي مصـــــــــطفى نوري �اشـــــــــا١٣٤( 
ــجد والمحراب واألعمال التخر�ب�ة التي قام  الكفل وقد أثبتت هود الی بها اللجنة وجود المســ

�ــل دول العــالم �ــالتــدخــل ومفــاتحــة   في مســــــــــــــجــد النخیلــة التــار�خي وقــد قــام الیهود ومن
ــوة �بیرة إلى ــدانة المرقد و�عد أن قدموا رشــــ ــل�ات األجنب�ة ألجل ح�ازة وســــ الوالي    القنصــــ
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طفى نوري �اشــا أســتطاعوا غصــب المرقد والمســجد وســحب التول�ة من المســلمین.  مصــ
 :رنظللمز�د ی

The jews of arab lands “ a history and source book, p.p, 389-392.  
،  ١٩٥٩ ،�غداد ،مط�عة االعتماد ،ترجمة میر �صــري  ،رحلتي الى العراق  ،كیوم لجان)  ١٣٥( 

 .١٢٨ص
ــري (١٣٦(  ــعر من نتاجاته ( رجال  :  )١٩٧٢  -١٩١١) میر �صـــــ ــة والشـــــ أدیب �كتب القصـــــ

). شـغل منصـب رئ�س الطائفة الیهود�ة   حدیثوظالل ) و( أعالم السـ�اسـة في العراق ال
ــة  ١٩١١/  ٩/ ١٩ولـد في �غـداد في    .في العراق في الســــــــــــــتین�ـات م ودرس في مـدرســــــــــــ

ــ�عینات إلى    .م  ١٩٢٨التعاون ثم االل�انس وتخرج منها عام   غادر العراق في أوائل الســــ
  ,عي القاموس الموســـــو   ،شـــــامل عبد القادر للمز�د من التفاصـــــیل ینظر:  لندن وتوفي فیها

 ٢٧٩-٢٧٨ص ,٢٠١٢ ،لندن ،دار الحكمة مط�عة ,١ط
  ٢٣٣- ٢٢٩ص  المصدر السابق, ,) رحلة آینهولت الهولندي إلى العراق١٣٧( 
شــــــــــــــهور �عرف �ـأنـه المحـل الـذي ولـد ف�ـه نبي هللا إبراه�م ) هـذا المكـان هو اآلن مزار م١٣٨( 

  الخلیل (عل�ه السالم)
 ) هم الشرطة١٣٩( 
وعام    ١٨٧٣بني مالك تــــــولى أدارة ناح�ة الكفل مرتین األولى عــــــام  ائر  زعماء عش  ) احد١٤٠( 

ــد  م١٨٧٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافة إلى تولیته على المرقد والمسجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ,عماد عبد السالم رؤوف  .�اإلضــ
ــــــراق في العهود المتأخرة  االسر الحاكمة في ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ العراق ورجال اإلدارة والقضاء في العــ

ــ٦٥٦ ــــــــــ ــ /  ١٣٣٧-هــــــــ ــــــــــ ــا�ع جامعة  ,�غداد  ,م١٩١٨-م١٢٥٨هــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مطــــــــ
 .٣٧٣,ص١٩٩٢,�غداد

) لقد وضــع الیهود في بدا�ة أعمالهم الترم�م�ة لحرم الصــالة شــر�ط �تابي �اللغة العبر�ة ١٤١( 
والعـمارة القوطـ�ة هي مرحـلة من العـمارة األورو�ـ�ة التي تمیزت   .من الجـهة الشـــــــــــــــمالـ�ة

  ١٤٠٠ إلى نحو عام المیالدي ي عشــرلثانالقرن ا ف�أشــكال ه�كل�ة ممیزة منذ منتصــ
ــم قوطي مع ــأ اســــ ــانیین و�نســــــب إلى   مثقفي نشــــ ــة اإل�طال�ة المعروفین �اإلنســــ النهضــــ

 المیالدي.  القرن الخامس في إ�طال�ا التي اجتاحت الجرمان�ة القوط ق�ائل
 )  ww.marefa.org/index.phpw( :وللمز�د ینظر

ق�ة مســننة ومغلفة  ي ذي الكفل (عل�ه الســالم)النبور لضــر�ح  ) �ان لحرم الصــالة المجا١٤٢( 
وهذا خیر دلیل على أن هذا الحرم ل�س �ن�سا �ما یدعي الكثیر من   ،�الكاشي األزرق 

الرحالة والمؤرخین والیهود الن الكن�س ال �حتوي على ق�ة مســــــــــننة ومغلفة �الكاشــــــــــي 
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فع الق�ة والسـقف  تم ر وقد    ,اقدالن الق�اب من مكمالت الطراز المعماري للمسـاجد والمر 
في أواخر القرن التاســع عشــر او بدا�ة القرن العشــر�ن واســتبدالها �قبب صــغیرة شــبیهة 

  .�قبب سوق مناح�م دان�ال
 ) أشار الى أعمدة حرم الصالة الحال�ة ١٤٣( 
 وهو ع�ارة. الیوم  ) وهو حرم الصــــالة المالصــــق لقبر نبي هللا ذي الكفل (عل�ه الســــالم)١٤٤( 

یلة یدخل الیها من �اب في الجدار الشــــــــــمالي لها حولها الیهود قبل مســــــــــتطعن قاعة  
م الى محفـل و�ن�س لع�ـادتهم وـقد طمســــــــــــــوا الكثیر من معـالم هـذا الحرم    ١٨٦٠عـام  

وغیروا الكثیر ف�ه فقد �ان الحرم �حتوي على محراب ایلخاني المشــــهور انه الموضــــع  
ــ  ٣٦عام    )الذي صـلى ف�ه االمام علي (عل�ه السـالم  :لمز�د من التفاصـیل ینظرل هـــــــــــــ

 ٢٩٥-٢٩٤,ص١ج ,المصدر السابق ,محمد حرز الدین
م اقتطعوا جزءا من ١٨٦٠) �عــد ان ســــــــــــــ�طر الیهود على قبر نبي هللا ذي الكفــل عــام  ١٤٥( 

الجهة الشـرق�ة الجنو��ة لحرم الصـالة �البناء �الطابوق وجعلوه �مثا�ة مكت�ة �حفظ فیها 
ــة وذ عتقادهم �ان مرقد النبي ذي الكفل �ان �حتوي على  لك التوراتهم و�تبهم المقدســــــــ
الكتب المقدسـة واعتقادهم هذا جاء بناء على روا�ة الرحالة    مكت�ة ضـخمة تحتوي على

 .بن�امین التطیلي
  ) أشار الى ضر�ح نبي هللا ذي الكفل (عل�ه السالم)١٤٦( 
 م ١٢٬١٩٢�عادل �االمتار  ) ما١٤٧( 
 رة مجاورة لحرم الصــالة هدمها الیهود ضــمن أعمالهم التخر�ب�ةمنا  ) �ان لمســجد النخیلة١٤٨( 

 لم المسجد وتهو�د المدینة اللغاء معا
 .سنة واحدة تقر��ا م ١٨٦٠-١٨٥٩) هو مصطفى نوري �اشا الذي تولى وال�ة العراق ١٤٩( 
الم ) ال أعرف من أین اســــــتدل الرحالة على أن البناء یبدو انه �عود الى زمن قبل اإلســــــ١٥٠( 

ي  العهـد الســــــــــــــلجوق   –رغم وجود قـ�ة مخروطـ�ة تعود الى مراحـل إســــــــــــــالمـ�ة متالحـقة 
ــ / ٧٠٣ومنارة طرزت �كتا�ات إســـــــــالم�ة تعود الى العهد االیلخاني   -والمغولي هـــــــــــــــــــــ
وعقود إســـــــالم�ة وال یوجد في البناء ما یدل على أنه �عود الى مرحلة ما قبل   م١٣٠٤
فالغا�ة في نفوســهم معلومة وهي تغییر �ل نته وأما أن الیهود یتعهدون �صــ�ا  ,اإلســالم

  .لى العهد االیلخانيالمعالم االسالم�ة التي تعود ا
 .هذا التعبیر هنا غیر دقیق ولعل التسم�ة الصح�حة هي السادن :) الكلدار١٥١( 
ــد �ه الطن و�ســــاوي   :) الطغار١٥٢(  �غم وهي وحدة ق�اس   ١٠٠٠ اطالق عرفي �طلق و�قصــ

 للوزن 
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 .٢٣٤ص  ،المصدر السابق  ،نهولتكو ى) تین١٥٣(
ــتخدم �كثرة :) الكلك١٥٤(  ــطة نهر�ة قد�مة �انت تســـ ــیل ینظر  ,واســـ طارق  :للمز�د من التفاصـــ

بیروت و مط�عة  ,مالمح سـ�اسـ�ة واجتماع�ة من تار�خ العراق الحدیث  ,نافع الحمداني
 ١٢٠ص ,م١٩٨٩ ,االعلمي

�غداد،  ،,مط�عة شفیق٢ج،١ط,جمیل  فواد ترجمة:  ,رحالت الى العراق ,) سر ول�س بدج١٥٥( 
 ١١ص ,١٩٦٨

 شارة إلى هذا الدیر في المصادر المتوفرة بین أیدینا إ ) لم �قف ال�احث على١٥٦( 
  ١٧٠ص  ,المصدر السابق ,) سر ول�س بدج١٥٧( 

 :المصادر

 .الكتب العر��ة والمعر�ة :أوالً 

 ١٩٦٢النجف االشرف،  ،ر�ةلحیدالمط�عة ا ،االوزان والمقادیر ،ابراه�م سل�مان العاملي .١
  والتوز�ع،العر�ي للط�اعة والنشـــــر  ، المط�عة٧ط  التار�خ،العرب والیهود في  ســـــوســـــة،احمد  .٢

 .١٩٩٠ ,�غداد
بیروت  والتوز�ع،المؤســــــســــــة العر��ة للنشــــــر   العراق،مالمح من تار�خ یهود   ســــــوســــــة،احمد  .٣

١٩٩٠. 
  .٢٠٠٤ ,تبیرو  ،اتللمطبوع األعلمي، مؤسسة ٢جالشرائع، علل  الصدوق،جعفر  .٤
 ,بیروت للمالیین،, دار العلم ١٤ج االسـالم،جواهر الكالم في شـرح شـرائع   الجواهري،حسـن  .٥

٢٠٠١,  
 .٢٠١٢ ،لندن ،دار الحكمة مط�عة ,١ط الموسوعي،القاموس  ،شامل عبد القادر .٦
  ومط�عة بیروت  الحدیث،مالمح س�اس�ة واجتماع�ة من تار�خ العراق   الحمداني،طارق نافع  .٧

 .١٩٨٩ ,ميألعلا
الســــــــــــــالم  الكوراني،علي   .٨ (عل�ــــــه  وآلــــــه  إبراه�م  بلــــــد  الوراق٢ق  ،١ط  )،العراق    ، مط�عــــــة 

 .٢٠١٠�غداد،
دراسـة   الحدیث  الحلة �ما وصـفها السـواح االجانب في العصـر  المهداوي،علي هادي ع�اس  .٩

 .٢٠٠٥,�ابل ،مط�عة مكت�ة الر�احین ة،�تحلیلتار�خ�ة 
العراق ورجال اإلدارة والقضاء في العــــــــــــــراق  مة فيلحاكاالسر ا  رؤوف،عماد عبد السالم   .١٠

ــــــ٦٥٦في العهود المتأخرة   ــــــ / ١٣٣٧-هــ ــا� �غداد،  م،١٩١٨-م١٢٥٨هــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ع جامعة مطــ
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 .١٩٩٢,�غداد
دار الرشید    ،٢جالعراق،  مجموعة العمارات العر��ة االسالم�ة في    وآخرون،ع�سى سلمان   .۱۱

 .١٩٨٢,�غداد ،للنشر
 .١٩٨٦ ،بیروت ،مط�عة العلم للمالیین ،مختار الصحاح ازي،محمد بن �كر الر  .١٢
 ة، مط�ع٣ط،  ٩٩ ج�حار األنوار الجامعة لدرر األئمة األطهار،   ،محمد �اقر المجلســــــي .١٣

 .١٩٨٣بیروت،  ،األعلمي
 .,٢٠٠٧ ,قم المقدسة ،قلم مط�عة، ١ج المعارف،مراقد  الدین،محمد حرز  .١٤
  ،مط�عة الوحدة  ،�غداد  ،ونظمها وعقائدهاخها  طائفة االســماعیل�ة تار�  ،حســین كامل محمد .١٥

١٩٥٩. 
مشــروع التجدید الحضــري لمرقد نبي هللا ذي الكفل    العالمي،المكتب الهندســي االســتشــاري   .١٦

 .٢٠١٤ ،�غداد ،مط�عة دار السالم ،والمناطق المح�طة �ه (عل�ه السالم)
 ،بیروت  ،�يدار إح�ــــاء التراث العر   ,١ط  ,٨-٧:مجلــــد  البلــــدان،معجم    الحموي،�ــــاقوت   .١٧

٢٠٠٨.  
  .٢٠٠٦بیروت, الفرات،مط�عة ,٣ط العراق،ر�خ یهود نزهة المشتاق في تا غن�مة،یوسف  .١٨

 :�تب الرحالت  :ثان�اً 

ملخصـه عن الترجمة االنكلیز�ة من   ,١٦٠٤مشـاهدات تكسـیرا في العراق سـنة   تكسـیرا،بدرو  .١
 .١٩٦٤ ,األقالممجلة  ,١السنة ,٤الجزء  الخ�اط،قبل جعفر 

  الوراق،مط�عـــة دار    ,١ط  حـــداد،عزرا    :ترجمـــة  التطیلي،رحلـــة بن�ـــامین    طیلي،الت  بن�ـــامین .٢
  ٢٠١١ ،�غداد

  ،�غـداد  ,�طرس حـداد, شــــــــــــــر�ـة الـدیوان للط�ـاعـة  :بیترو دیلالفـال�ـه, رحلـة دیلالفـال�ـه, ترجمـة .٣
٢٠٠١ 

ــنة   تافرنی�ه،جان �ابت�ســــــت   .٤ ــا�ع عشــــــر ســــ رحلة الفرنســــــي تافرنی�ه الى العراق في القرن الســــ
 .١٩٦٥، بیروت ،ر العر��ةالدا ،رجمة �ور��س عواد و�شیر فرنس�ست :م ١٦٧٦

 .٢٠٠٧,�غداد للنشر،شر�ة دار الوراق  ،١ط العراق،رحالة أور�یون في  .٥
طــارق نــافع   :تحقیق وتقــد�م  �صــــــــــــــري،میر    :ترجمــة  العراق،رحلــة آینهولــت الهولنــدي الى   .٦

 .٢٠١٢ ،�غداد ,مط�عة دار الوراق,١ط  .الحمداني
�غداد،  ،,مط�عة شــــــفیق٢ج، ١طجمیل، فواد   :ةالعراق، ترجمرحالت الى   دج،بســــــر ول�س  .٧

١٩٦٨,  
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دار الصـــــادق (عل�ه    :مط�عة  ,٢ج الفرات،مدن عراق�ة على ضـــــفاف    الطرفي،عز�ز جفات  .٨
 .٢٠١١ ،�ابل والنشر،السالم) للط�اعة 

ــتن   .٩ ــالم االلوســـــــــي  العراق،رحلة نیبور الكاملة الى   نیبور،كارســـــــ ــعاد ها –ترجمة ســـــــ دي ســـــــ
 .٢٠٠٩,دار الوراق االولى مط: ط:  لعمري،ا

 .١٩٥٩ ،�غداد ،مط�عة االعتماد ،ترجمة میر �صري  ،رحلتي الى العراق ،كیوم لجان .١٠

 .واألطار�حالرسائل   :ثالثاً 

�ل�ة   منشـــــــورة،غیر   رســـــــالة ماجســـــــتیر الحر�ري،االحت�ال في مقامات    ،هیثم محمود ابراه�م .١
 .٢٠١١قنا,جامعة  ،اآلداب

 .اتدور�ال :را�عاً 

ــوي  .١ ــالمي ،جواد مطر الموسـ ــ�ان�ا قبل الفتح االسـ ــاع الیهود في اسـ ــط للعلوم   ،اوضـ مجلة واسـ
 .٢٠١٦ ،)١٠العدد (  ،االنسان�ة

 .١٨٩٩ الثان�ة ةالمشرق، السنمجلة  .٢
ــعید   .٣ ــیرته ومشـــهده في    الطر�حي،محمد سـ   هولندا،أكاد�م�ة الكوفة في  �ابل،النبي حزق�ال سـ

 .م١٩٨٩ ،ستردامام ،)٣-٢العددان ( الموسم،مجلة 

  .الكتب االجنب�ة :خامساً 

The jews of arab lands “ a history and source book. 
Tombs of synagogues in babylonia,by ;Zvi Yehuda. 

 .مواقع االنترنیت :سادساً 

www.elmessiri.com/encyclopedst-takla.org 
https://www.linga.org/Bible-Names/Meaning 
www.elmessiri.com, 
www.st-takla.org 
ww.marefa.org/index.phpw 
 

 

https://www.linga.org/Bible-Names/Meaning
http://www.elmessiri.com/


 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 البنية اخلارجية لقصيدة املديح

 ) ـ ه٥٤٠  يف شعر ابن بقي االندلسي (

 
 أ.م.د. ندى عسكر حممود

 األساسیةبیة لیة الترك 
 الجامعة المستنصریة

 مقدمة
ــلم) وعلى   ــیدنا محمد (صـــلى هللا عل�ه وسـ الحمد � والصـــالة والســـالم على سـ

 .أجمعینآله وصح�ه 
هو    ,والذي نسـعى في تحصـیله بدقة ومعرفة وفهم ,ونحن في صـدد �حثنا هذا

ن �قي  التعرف على الجـاـنب البـنائي الخـارجي في قصـــــــــــــــیدة المـد�ح في شــــــــــــــعر اب
ــي (اال ــة   ,ه)٥٤٠-٤٦٣ندلســـــــــــ ومن هنا �ان االخت�ار للمنهج النقدي في دراســـــــــــ

ــ(البناء   ,قصیدة المد�ح في شعر ابن �قي والخاص �موضوع �حثنا هذا والموسوم بــــ
ــ ,ه))٥٤٠الخارجي لقصیدة المد�ح في شعر ابن �قي االندلسي (  :والمعروف بــــــــــــ
و�ان من   ,قرطبيندلســــــــــــي الأبي �كر �حیى بن محمد بن عبد الرحمن بن �قي اال

وُعرف بتمتعه بدرجة عال�ة من   ,ز وألمع شـعراء عصـره (( عصـر الموحدین ))أبر 
ــط االدبي وله مكانة عال�ة بین تالمیذه    ,العلم والثقافة, إذ �ان رجًال مبرزًا في الوسـ
ــفة    ,الذین �انوا �قلدونه في طر�قته في النظم والتوشـــــــ�ح فضـــــــًال عن تمتعه �الفلســـــ

 .الس�اس�ةالح�اة  ومنهجه في
ــ ت طب�عة دراســـــة هذا ال�حث من الجانب النقدي التقصـــــي وال�حث  وقد اقتضـــ

منطلقین من    ,في البناء الخارجي في قصـــیدة المد�ح في شـــعر ابن �قي االندلســـي
ــة بنظمه للمد�ح ــعر�ة الخاصـــ و�نائ�ًا وعل�ه    ,ونقومها نقد�اً   ,نحللها ,النصـــــوص الشـــ

 ,لها وظروفهااعر الشـــــخصـــــ�ة وتفاصـــــیح�اة الشـــــفأن دراســـــة هذا ال�حث ال ُتعنى �
 :و�حسب هذا المنهج قسمنا ال�حث على قسمین

ــم األول ــتقلة ذات الموضـــوع الواحد   :القسـ ــیدة المسـ ــة البناء القصـ تضـــمن دراسـ
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والتي تضـــــــــمنت معاني والفاظ واســـــــــالیب فن�ة في معالجة موضـــــــــوع   ,وهو المد�ح
 .المد�ح لالمراء والقضاة
د المدح�ة والمتضـــــــمنة دراســـــــة مقدمة القصـــــــائد احتوى  فق  :أما القســـــــم الثاني

لطب�عة المقدمات الغزل�ة المتصــدرة لقصــائد المد�ح في شــعر المد�ح لدى ابن �قي  
 .االندلسي

للخاتمة التي احتوت النتائج التي توصـــــــل الیها  ,فضـــــــًال عن تضـــــــمن ال�حث 
 .ال�حث 

 :توطئة
ضـــــــــــــمار  جًا في مُ�عد المد�ح من ابرز األغراض الشـــــــــــــعر�ة التي القت روا

والمدح (هو تعداد لجمیل المزا�ا ووصــف الشــمائل الكر�مة واظهار  ,العر�يالشــعر 
التقـدیر العظ�م الـذي �كنـه الشـــــــــــــــاعر لمن توافرت فیهم مزا�ـا وعرفوا �مثـل هـات�ـك  

, )٢(, وافضــــــل المدح (ما صــــــدر عن صــــــدق عاطفة وحق�قة واقعة)  )١(الشــــــمائل) 
 ,ح منها (العقللى الممدو المادح عو�تضــــــــــــمن المد�ح معان وصــــــــــــفات �ســــــــــــ�غها  

منها   ,معاني أخرى   ,, و�ضـــ�ف ابن رشـــیق القیرواني)٣(والعفة)  ,والعدل ,والشـــجاعة
ــفات التي �ختص بها ممدوح من دون آخر  ــتحداث ما �عبر عن الصــــــ امكان�ة اســــــ

, و�ذلك فســـــــح المجال واســـــــعًا أمام الشـــــــعراء في تناول معاني المدح �ما یالئم  )٤(
ائح شــــــعراء االندلس عن مدائح ابناء جلدتهم في المشــــــرق تختلف مد ولم  ,الممدوح

ــتمل على ــجاعة ,الكرم ,فكانت معانیهم تشـــــ ــع ,والشـــــ ــدق ,والهی�ة ,والتواضـــــ  ,والصـــــ
ــها.والعدل لغرض التقرب من الممدوح   ,., واغلب تلك االماد�ح تحمل المعاني نفســـ

 وقـد خص   ,ونیـل عطـا�ـاه وتجو�ـد القول لـذلـك, و�ثر شــــــــــــــعر المـد�ح في االنـدلس
الى أنَّ    ,وقد �كون ســـــــــبب ذلك  ,الشـــــــــعراء االندلســـــــــیون ممدوحیهم �قصـــــــــائد رائعة

 
 .٥فن المد�ح وتطوره في الشعر العر�ي:  )١(
 .١١٣٣المعجم المفصل في اللغة واالدب:  )٢(
 .٢٠نقد الشعر:  )٣(
 .٢/١٣١ینظر: العمدة:  )٤(
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معبر�ن عن شـــــــــعور العر�ي �أن في   ,الشـــــــــعراء ما زالوا متأثر�ن �الشـــــــــعراء العرب 
وقد �مدحه    ,لذ�ر ف�مدحه �ما ف�ه من صـــــفات ممدوحه من الصـــــفات ما �ســـــتحق ا

 .)١(الشعر  لید إحسان لُه عل�ه ال �ستط�ع أن یردها �غیر
  ,و�عد الشـــــاعر ابن �قيِّ االندلســـــي من الشـــــعراء الذین نظموا في فن المد�ح 
  ,وابدعوا ف�ه ألنه قضــــــى زمنًا طو�ًال من عمره �ســــــعى وراء الرزق وقد عاش فقیراً 

وأغدقوا عل�ه المال فما �ان منه   ,فأكرموا وفادته  ,االندلسنزل عند قضـاة في مدن 
ــانه یلهج �مدحهم   ,مناء علیهإال أن یرد لهم الجمیل �الث   ,و�عطاءاتهم ما جعل لســـــــــــ

 ,وقد جاء غرض المد�ح في شــــــعر ابن �قي االندلســــــي على شــــــكل قصــــــائد طوال
فضــــًال   ,والتي ُعرفت �المقدمات الغزل�ة لقصــــائد المد�ح ,مزجت مع أغراض أخرى 

إال إننا ســــــــوف  ,والقضــــــــاة ,عن نظمه لمقطوعات مدح�ة في مدح االمراء والحكام
لخارج�ة الخاصـة �قصـیدة المد�ح في شـعر ابن �قيِّ والخاصـة ضـمن  البن�ة اندرس 

 .عنوان �حثنا هذا
 :أ. القصیدة الشعر�ة

ــتة اب�ات متحدة  ــیدة في الغالب هي ما زاد من الشـــــعر العر�ي عن ســـ القصـــ
, )٣(, وذ�ر القدماء (أنَّ الشعر �له �ان رجزًا وقطعًا) )٢(في الوزن والقاف�ة والروي  

ــقبل أن ن ــد القصــــ ــكل  قصــــ ــكل خروجًا على شــــ ــوع الواحد التي تشــــ ائد ذات الموضــــ
وقد علل ابن رشیق ق�ام القصیدة   ,القصیدة المكتملة التي حدد ابن قتی�ة عناصرها

ــعراء من یهجم على ما یرده مكافحة   ــوع الواحد �قوله (إنَّ من الشـــــــــــ ذات الموضـــــــــــ
الشـــعراء �مة حرص , و�عد أن اســـتقامت قواعد القصـــیدة القد )٤(و�تناوله مصـــافحة) 

االندلســــیون على التزام شــــروط القصــــیدة العر��ة وخصــــائصــــها في ما انتهجوه من  
الذي اســـــــتوت له   ,.. الخ.والرثاء ,والمد�ح  ,�افة ومنها الغزلشـــــــعر في االغراض  

 .قصائد ومقطعات ومقدمات غزل�ة

 
 .٧٥-٧٤االندلسي موضوعات وقضا�ا: ینظر: في االدب  )١(
 .١٦٢ر: معجم المصطلحات العر��ة: ینظ )٢(
 .١/١٨٩العمدة:  )٣(
 .١/٢٣١العمدة:  )٤(
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ومن ذلك نالحظ الشـــــكل البنائي ذو الموضـــــوع الواحد في قصـــــائد ابن �قي  
�ختص النص الشــــــعري ف�ه إطار موضــــــوعي واحد ال �حید عنه  الذي    ,ياالندلســــــ

ونجد أن    , واحدًا وهو المد�حیتقلب في اعطاف �اعث خاص و�عالج غرضًا شعر�اً 
إذ جاءت معظم قصــائده    ,هذا الشــكل البنائي قد شــاع في شــعر ابن �قيِّ االندلســي

له في وذلك �قو   ,خاصــة في مدح القضــاة  ,المســتقلة في موضــوع واحد وهو المد�ح
والي  ,وأخ�ه �حیى بن علي بن القاســـم  ,قصـــیدة له نظمها في مدح القاضـــي أحمد 

فضـًال عن وصـفه    ,واصـفًا شـجاعته و�طوالته ضـد االفرنج ,ثم قرط�ة  ,مدینة بلنسـ�ة
  ,النهمــا یتحل�ــان �ــالكرم   ,�ــأنهمــا نوران ال �حج�ــان عن النــاس  ,لممــدوح�ــه هــذین

 :)١(ر في �ل مكان �دخان المجمر ا المنتشوالثناء بهما و�عطاءهم  ,والجود 
 كرُم الط�اع وال جماُل المنظــــرِ  �سا �حج�ان عــــــــن الورى نوراِن ل

 كتماَن نوِر عالئِه المتشهـــــــرِ  و�الهما ُجمعًا ل�حیـــــــى فلیــــــــدعْ 
 رِ عرُق یز�ُد على دخاِن المجم في �ل أفٍق من جمیـــــــل ثنائـــــــهِ 

 بین الحد�قِة والغمام الممــــــطرِ  جــــودهِ في شمائله وِرد فـــــــي ُرد 
 فیها حف�ظُة �ل لیث ُمخــــــــــدرِ  َنْدب عل�ه من الوقــــــــاِر سكینـــــةٌ 
 ألقى المهانة في نفوس الحضرِ  مثل الحسام إذا انطوى في غمدهِ 

 �ستــــــعبرِ �ما اعطى ولم أعطى   هُ أر�ى على الغیِث الُملــــــِث النـــــ
والتي  ,و�تا�ع الشـــــاعر ابن �قي االندلســـــي في أب�ات قصـــــیدته المدح�ة هذه

 :)٢(في مدح االخو�ن �قوله  ,بلغت ثالثة عشر بیتاً 
 في �ل �ٍف منُه خمسُة أ�حـرِ  أزرى على ال�حر الخضم النهُ 
 الكوثرِ  غمامة بل زاللُ صوب ال أقبلت مرتادًا لجــــــــــودك إنــــه
 مثل ال�عیر ُمحرٌم في المنخــرِ  �جري إل�ك بناسفیــــن أتـــــــلعُ 

ــاعر ابن �قي ممدوحه �ال�حر الذي ال ینضـــــب عطاءاته    ــ�ه الشـــ   ,وهنا �شـــ
ــبهه �الغمامة التي تحمل الخیر لألرض والبر�ة  ,فهو یثني عل�ه �كرمه وجودهِ   ,و�شـ
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ــبهه �النهر الكو   ,ألنه أكرمه واجاد عل�ه ــورة الكوثر ,ثرو�شــ ــارة في ذلك الى ســ  ,اشــ
وهذا یتجســـد لنا واضـــحًا تأثر الشـــاعر ابن �قي �الطب�عة    ,لما لهذا النهر من مكانة

ــ�ة ــتوحاها منها  ,االندلســـ ــورة اســـ ــه  ,فجلَّ صـــ ورققت مفرداته   ,فهي التي أرهقت حســـ
ــاعر  ــدق مشـــــ ــوع  وهنا ل ,ه تجاه الممدوحوالفاظه لتخرج معبرٍة عن صـــــ م �عد الموضـــــ

ــاعر ابن �قي   ,أو غزل ,من نســــیب أو شــــكوى   ,�حاجة الى تمهید  الجلیل واخذ الشــ
یهجم على موضـــــــــوعه بثقة �بیرة و�صـــــــــورة م�اشـــــــــرة و�صـــــــــافح موضـــــــــوع المدح 

 .مصافحة
 ,ومن ذلك قوله وهو �صــــــف واقعة حرب حصــــــلت مع االعالج وهم الغرب 

محتدٌم    ا الممدوح و�ان الموت ولكن لما رأو   ,الحرمات   ومزقوا ,الذین ســـــــبوا النســـــــاء
فقضى    ,لكن �ان موعدهم مع الهالك والموت قدر ال قرار منه  ,في ساحة المعر�ة

فضــًال عن وصــف الشــاعر   ,وُأخذ الثأر من العدو  ,وابتردت االرواح ,على االعداء
 وشــــــــــجاعة ذلك الج�ش المنذر لعدوه ,ســــــــــیوف الحرب وجیوشــــــــــه وخیله  ,ابن �قي

ــا  ,�ــالموت والهالك لمــدینــة المــدن�ــة االنــدلســــــــــــــ�ــة  حــة أرض المعر�ــة تلــك افي ســـــــــــــ
 :)١(فلمر�ة

 �غارٍة أنَت فیها الفارس النـجدُ  ص�حُت �لَّ حر�م فـــــــــي قلمر�ــــــةٍ 
 ونِعَم غزُو أمیر أمُرُه رشـــــــــدُ  بئس الص�اُح ص�اُح المنذر�َن بها

 لكفاِر والبــــــــلدُ في طّ�ٍه سیُد ا المر�اع من نقـــــلٍ لها الصفا�ا مع 
 الى خمائَل ترعاهنَّ أو تـــــــِردُ  ظــــــــ�اٌء اقبلـــــــت سنحــــــاً  :قالوا

 نهٌد وورٌد وذ�اُل ومتجــــــــــــردُ  تلك الظبـــــــــاُء الخــــــــیِل دونكـــــــمُ 
 ـــــدُ كأنها لقوٌة في عطفها أســ ـــــــــهامن �ل سا�حٍة طارت �فارس

 كالناِر توسُع حرقًا �ل ما تجدُ  ش ما أمتدت أعنتـــه�سبیهُم الج�
 والمشرف�ُة تلقـــــــاهم فتنتــــــقدُ  فكانت الخیُل تطماهم دواهمــــــــــه

ــاعر ابن �قي هو شــــــــــــــعر أو مـدُح غیري  نظمـه   ,وهـنا نلحظ أن مـدح الشــــــــــــ
ئده المدح�ة مدحًا لم  فكان غرضـــــه المد�ح في قصـــــا  ,للقضـــــاة واالمراء في عصـــــره

 
 .٨٤-٨٣دیوانه:  )١(



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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وانصــــــــــــــب اهتمـامـه للحـدـیث عن غزوة االمیر    ,�خرج ـ�ه عن اي موضــــــــــــــوع آخر
حتى    ,فهنئ بذلك ممدوحه وجیوشــــــه  ,وجیوشــــــه وشــــــجاعتهم ضــــــد العدو االفرنجي

ــیدته المدح�ة هذه خمســــة عشــــر بیتاً  ــدًا قدرته في تصــــو�ر    ,بلغت اب�ات قصــ مجســ
وال    ,حیو�تها�صـــــــورة ال تجعلها تفقد  تلك المواقف واالحداث والمعارك الى المتلقي  

اســــــــــــلوب الحوار  �اســــــــــــتخدامهتخل �ما یر�د الشــــــــــــاعر أن یوصــــــــــــله الى المتلقي 
�أنها لقوة في عطفها أســــُد   ,..., واســــالیب التشــــب�ه.ظ�اٌء أقبلت   :قالوا  ,القصــــصــــي

 :)١(وقوله 
 عن الصلیب الذي بلقاءُه سجدوا لى س�فك المسلوِل وانحرفواصّلوا ا

 كأن �لَّ �ـــــــالم فیـــــــــــه ُمفــــــتادُ  ــــــهِ لق�ِظ �سودُّ السالم بیومًا من ا
 تبتــــــــــــــردُ فأقبــــــــــــــــلت االرواُح  وقاض س�فك نهــــــرًا في ظهرتــــــهِ 

والتي جســـــدت على اخالق   ,والقصـــــیدة هذه في غا�ة الســـــ�ك وحســـــن الب�ان
والشـــــــــجاعة والت�اهي    ,ة النفسهامة وصـــــــــدق العز�مة وعز العرب من الد�انة والشـــــــــ

ــر ووصــــــف الخیول والجیوش واجواء المعارك ــاعر ابن �قي    ,�النصــــ وقد أبدع الشــــ
وهو �مدح    ,االندلسـي في تجسـیده لهذه المعاني واالسـالیب في قصـیدة مد�ح أخرى 

مؤ�دًا قدرته على اعطاء موضــوع المد�ح   ,ج�ش المســلمین و�هجو النصــارى الروم
وهو �صــــف    ,االهتمام والعنا�ة والدقة والبراعة في الوصــــف  هذا القدر والمكانة من

ــد�ه لجیوش الروممعارك الخل�فة وت ــجاعة الج�ش العر�ي  ,صــ والت�اهي   ,والفخر �شــ
 :)٢(�النصر للعر��ة واصفًا اجواء المعر�ة �قوله 

 الهطــــلِ كأنَك البدُر تحت العارض  أقبلَت �الج�ش ملمومًا �تــــــــــائ�هُ 
 الذبـــــــــــــلِ حبُّ الصوارم والخطیئة  سیوف الهنــــــــِد أنحلهمفي فت�ه �

 من االسنِة لم تهجْع مع الُمـــــــــقلِ  وت�ُمموا �عیوٍن غـــــــــیر فاتــــــــــرةٍ 
 في أضلع القوم مثَل االعیِن النجلِ  إن ال تكن أعینًا نجًال فإنَّ لهــــــــا

 واالبــــــلِ واالرض قد شرقت �الخیل  لما ُخلقـــــتترى السماء ُدخانًا مث
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315 
 

 مشي الكواعب في حلي وفي ُحلــلِ  تمشي بها الخیُل ال ُجرَد ُمطهمةُ 
ــف انفعاله وقوته ودقته في نظم   ــتمر في وصـــ ــاعر هنا وهو مســـ ونلحظ الشـــ

 في ضـــــوءها مجســـــداً  ,اب�ات قصـــــیدته المدح�ة هذه والتي بلغت عشـــــرة اب�ات فقط
ــي  اســــتجا�ة ســــر  �عة ودق�قة في الوقت نفســــه لما أعتمل في نفســــه من شــــعور نفســ

یوف وانفعالي هاجمًا على موضــــــــــــوعه المدحي بثقة �بیرة بوصــــــــــــفه الخیل والســــــــــــ
 :)١(والج�ش واجواء الحرب �قوله 

 كأنك البدُر تحت العارض الهـــطل أقبلَت �الج�ش ملمومًا �ـــــــــتائ�هُ 
 حبُّ الصوارم والخطیئة الُذبــــــــــــلِ  هموف الهنـــــــِد أنحلفي قت�ة �سی

 ع المـــــــُقلِ من ال سنِة لم نهجْع م وتُ�مُوا �عیوٍن غــــــــــــیر فاتـــــــــرةٍ 
 في أضلع القوم مثل االعیِن النجلِ  إن ال تكن أعینًا نجال فإنَّ لهـــــــا

 رقت �الخیِل واالبـــــلِ واالرض قد ش لقـــــتترى السماء ُدخانًا مثلما خُ 
 مشي الكواعب في حلي وفي ُحــللِ  تمشي بها الخیُل ال ُجرَد ُمطهمةٌ 

ــف انفعاله وقوته ودقته في نظم   ــتمر في وصـــ ــاعر هنا وهو مســـ ونلحظ الشـــ
مجســـــدًا في ضـــــوءها  ,اب�ات قصـــــیدته المدح�ة هذه والتي بلغت عشـــــرة اب�ات فقط

ــي  دق�قة في الوقت نفســــه لاســــتجا�ة ســــر�عة و  ما اعتمل في نفســــه من شــــعور نفســ
یوف وانفعالي هاجمًا على موضــــــــــــوعه المدحي بثقة �بیرة بوصــــــــــــفه الخیل والســــــــــــ

 :)٢(والج�ش واجواء الحرب �قوله 
 أحق من م�سم الحسناء �القبـــــل من �ل مضطمر الكشحین حافــــرهُ 
 أو من شدِة الفشلِ  إما من الحین �ا معشر الروم قد شالت نعامتكـــم

 للصـــــــــدر �الكفـــــــلِ  إال أتقاؤ�ــــــم م �كسكم من ث�اب الخزي اس�غهال
وامتزاج الفاظ المد�ح �ألفاظ الطب�عة والغزل والهجاء واضـــــــح جدًا في اب�ات  

مما یدل على براعة ابن �قي االندلســـــــــــي في تنوع الفاظه   ,قصـــــــــــیدته المدح�ة هذه
ــالی�ه مع محافظ عر��ة حملها معه من بیئته المشـــــرق�ة ته على الفاظ ومفردات  واســـ
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ــفافة  ومزجها �ما ت ــه وشــــــ ــاســــــ ــهمت في رقي احســــــ وارثه من بیئة االندلس التي اســــــ
مجسـدًا في الوقت نفسـه عمق مشـاعره واحاسـ�سـه وطر�قته الفن�ة    ,مفرداته ومعانیها

عن ابرازه    وهو �مدح ضـمن نظمه لقصـیدة المدح مجددًا في اسـلو�ه والفاظه فضـالً 
ــ ــعر�ة المدح�ةلمالمح الشــ ــیدته الشــ ــ�ة في قصــ ــ�ة االندلســ ــدة �مالمح  المت ,خصــ جســ

 .البیئة االندلس�ة الجمیلة

 :ب. المقدمة الغزل�ة
واكثرها شـــــــــیوعًا التصـــــــــاله    ,ُ�عد الغزل من اقدم الفنون الشـــــــــعر�ة عند العرب 

یل فطري في وم  ,الوثیق �الطب�عة االنسان�ة فــــــ(الحب او محاولة الحب لغة عالم�ة
, هذا الفن الذي ُ�عبر ف�ه الشــــاعر عن تجار�ه الذات�ة �صــــدق عاطفي  )١(كل بیئة)

وســـــــــاعدت عوامل عدیدة على   ,�ان له صـــــــــدى �بیر في االندلس ,وحرارة وجدان
, )٢(ة االندلس (اغنى �قاع المســــــــــلمین منظرًا واوفرها جماًال) ذیوعه وانتشــــــــــاره فبیئ

ر�ة التي تتمتع بها المرأة  جتماعي ُتضـاف ال�ه الحفضـًال عما تتمتع �ه من انفتاح ا
 .�ان له االثر الواضح في انتشار الغزل ,في المجتمع االندلسي

ولقد اهتم العرب ببناء القصــیدة من مطلع وحســن تخلص والمقدمات الغزل�ة 
ومنهم ابن قتی�ة ومحاولته في ا�جاد را�طة فن�ة    ,والطلل�ة �صـــــــورة خاصـــــــة و�نائها

اســــتقرت والشــــاعر عند ابن رشــــیق لم �قف    لقصــــیدة في صــــورتها التيبین اجزاء ا
ــیلة لذ�ر اهلها وا لحدیث عنهم وهذا الحدیث له على الد�ار (إال لتتخذ من ذلك وســ

ــتمالة القلوب لما جبلت  ــاعر إذ یتخذ منه اداة لجذب االنت�اه واســـــــ وظ�فة عند الشـــــــ
(إن   :ي قول ابن قتی�ـــة, وذلــك ف)٣(عل�ـــه النفوس من التعلق �ــالغزل والتـــأثر �ــه)  

ــیدة إنما ابتدأ فیها یذ�ر الد�ار والد من واالثار ف�كى ــد القصـ ــكا وخاطب  ,مقصـ وشـ
... ثم وصــل .واســتوقف الرفیق ل�جعل ذلك ســب�ًا لذ�ر اهلها الظاعنین منها ,الر�ع

ــ�ا�ة والشـــــوق ل�میل نحوه   ــدة الوجد والم الفراق وفرط الصـــ ــكا شـــ ــییب فشـــ ذلك �التســـ
الن التشـــبیب    ,اصـــغاء االســـماع ال�ه عي بث ول�ســـتد   ,ه الوجوهالقلوب و�صـــرف ال�

 
 .٥٠ل في القرن الثاني الهجري: اتجاهات الغز  )١(
 .١٦٩العر�ي في االندلس:  االدب )٢(
 .٢٣الق�م الفن�ة المستحدثة في الشعر الع�اسي:  )٣(
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قر�ب من النفوس الئط �القلوب لما قد جعل هللا في تر�یب الع�اد من مح�ة الغزل 
.. ... شــكا النصــیب والســهر.والف النســاء فإذا علم انه اســتوثق من االصــغاء ال�ه

الــذي تجســـــــــــــــد في   , وهــذا االنتقــال من الغزل الى المــد�ح)١(..)  .بــدأ في المــد�ح
ــمي (المخلص)لمقدماا ــًال )٢(ت الغزل�ة قد ســ ــًا وخروجًا وتوســ ــماه النقاد تخلصــ , وســ
, وحسـن الخروج عند ابن رشـیق ان �خرج الشـاعر من نسـیب الى مدح او غیره  )٣(

ــتحســـــن منه.بلطف تحیل ما �ان االنتقال ف�ه من المقدمة الى الغرض  ,.. وقد اســـ
ــاعر الخروج  :لط�فاً  ــن ف�ه الشـ ــوع ا  �حسـ ــابق وامن الموضـ ــوع  لسـ لدخول في الموضـ

, ونجد اهتمام النقاد قد انصـــــــــــــب على التخلص من )٤(الالحق برا�ط معنوي متین  
المقـدمـة الى الغرض الرئ�س (یبـدو ان االنتقـال الى الموضــــــــــــــوع الرئ�س هو الثقـة  

 .)٥(المعنو�ة االبرز بین تلك الموضوعات)
وف على  عددة من وقاغراضًا مت هكذا �ان الحال للقصیدة العر��ة وقد حوت 

االطالل والنســــــیب والغزل ووصــــــف الناقة والرحلة ومن ثم المدح والرثاء وشــــــكوى  
وفي االندلس الفأن �عض شــــــعراء االندلس    ,الزمن والحكم والفخر �االمجاد العر��ة

لم یتخلصــــــــــــوا نهائ�ًا من التقالید الموروثة فتعددت الموضــــــــــــوعات في القصــــــــــــیدة  
 .)٦(الواحدة)

قســم ذاتي   :مت القصــیدة االندلســ�ة على قســمینالمنطلق فقد انقســهذا  ومن
و�تحدث عن نفســــــه و�صــــــور ف�ه    ,�عبر عنه الشــــــاعر عن احاســــــ�ســــــه ومشــــــاعره

والشـاعر االندلسـي في هذا القسـم �حاول اث�ات وجوده متجسـدًا   ,عواطفه وانفعاالته
ــعراء أن �فتتحوا مدائحه  ,بذلك المقدمات الغزل�ة وهو منهج   ,غزلم �الاذا اعتاد الشـــــ

ــائل جدیدة  ,وقد �قي في االندلس ,لیدي معروف منذ القدمتق لكنه تطور فابتكر وســ

 
 .٧٦-١/٧٤الشعر والشعراء:  )١(
 .٢/١٦٤ینظر: القصیدة االندلس�ة:  )٢(
 .٢٣٤ ,١/١٣٦ینظر: العمدة:  )٣(
 .٢/١٤٦ة: و�نظر: القصیدة االندلس�. ١/٢٣٤ینظر: العمدة:  )٤(
 .٢/١٦٥القصیدة االندلس�ة:  )٥(
 .٣٥٨االدب العر�ي في االندلس وتطوره:  )٦(
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  ,ومنها ما تصــــــدر �مقدمات وموضــــــوعات غزل�ة  ,للوصــــــول الى قلوب الممدوحین
و�ذا   ,ولذا �انت غا�ة الشعر عند الشعراء في االندلس ان �صل الى مستوى الغزل

ر فانها تحقق ذات الغا�ة  �ة النفســـــــ�ة للشـــــــاعالغا  كانت مقدمة النســـــــیب تحقق تلك
الذي  ,للمتلقي ا�ضــًا فهو الى أن �ســتمع الى النســیب أمیل منها الى ســماع المدح

ــم الثاني ــدُه القسـ ــة وغیرها ,الغیري   ,جسـ ــمنه المد�ح أو الفخر والحماسـ وقد    ,في تضـ
ــوق عل�ه وه�جه تحر�هم ورحیلهم ــتد الشــــــ رهم  و�أن اال�ام طمســــــــت معالم د�ا  ,اشــــــ

وذ�ره (الســـلمى) ذلك االســـم التقلیدي المشـــرقي  ,االمطار الهاطلةالر�اح الســـاق�ة و �
  –الذي ترمز �ه المرأة والشـــــــــــــوق والحنین لد�ارها في المقدمات الغزل�ة الشـــــــــــــرق�ة  

ــ�ة ــة ,واالندلســـــ ــفًا حاله وانتظاره  ,منها خاصـــــ ــدًا في  ,والحر ,في البرد  ,واصـــــ مجســـــ
ــه ابداعه وقدرته في مزج ــاحرةظ الغزل �ألفاظ االفا  الوقت نفســـ ــبهًا   ,لطب�عة الســـ مشـــ

ولیلـة الالمعـة في طاللهـا النجوم و�شــــــــــــــع فیهـا    –الفت�ـات الجمیالت    –�ـالكواكـب  
تلك ظلمات اللیل التي �مكن تحدید معالم االرض   ,�الزنج�ة الســـــــوداء  ,القمر بنوره

قدرة فضـًال عن    ,برصـد النجوم وتحدید زوا�ا سـمعتها ومكان وموضـع رحیل االح�ة
 ,ه الشـــــــــعري وهو �مزج الفاظ الغزل �ألفاظ الحرب والســـــــــیوفابن �قي وفن�ة نصـــــــــ

بب�ض السـیوف, وقد احتمل ما �قاسـ�ه من أثر    ,مشـبهًا الفت�ات الجمیالت و��اضـها
 :)١(السیوف البتارة, �ما احتمله من جراح العیون الجمیلة الالمعة �قوله 

 الِ الكواكب في تجر�ر أذیـمع  بـــــــههال خببَت الى ر�ع أقمـــــت 
 والدهُر قد نام عنا نوم إغفال و�م قضبت مع الحسناء في أرب
 زنج�ة �الدراري جیدها حــــالي تصمنا حیُث ال یدري الرقیب بنـــا
 ملك تطلَع من إیوانه العـــــالي كأنما البدُر إذ عم البالد سنــــــــــا

 اضت زوا�ا �أشكـــــالِ شهُب أف أبدت مساحتهافرقعُة االرض قد 
ومن هنا نجد الشــــــــاعر ابن �قي االندلســــــــي وقد افتتح قصــــــــیدة له في مدح 

ــتهالل    ,�مقدمة غزل�ة  ,الفق�ه ابي �كر �حیى بن علي بن عمر ــدًا أهم�ة االســ مجســ
ــائل الممدوح وســــــمو اخالقه وعزة نفســــــه   ,�المقدمة الغزل�ة والنســــــیب  في ذ�ر فضــــ

في الوقت نفسـه قدرته في   مجسـداً  ,والحلم والكرملده على نوائب الدهر وصـبره وتج

 
 .١٠٤-١٠٣دیوانه:  )١(
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ثمان�ة    ,نظمه لتلك المقدمات وطول نفســـــه في قصـــــیدة بلغت ثمان�ة وخمســـــین بیتاً 
 :)١(عشر منها تضمنته المقدمة الغزل�ة تلك �قوله 

 و�ل�اليه�جن العج او صابي  منازٌل لك �ا سلمــــــــى بذي ضـــــــــالٍ 
 ساٍق وهطـــالِ  :�ما حیین لها ـــــهاــــــــد قاطنـــــــتعاقرتها الل�الي �عـــ

 و�دلْت من بروِد سحق أسمالِ  هنَّ المنـــــــــــازُل قد أودت معالمـــــــها
 � ما هاجني رسمها البــــــــالي و�ن عهــــــــدت بهــــــــا االراُم �افــــــــــة

 اللِ بِل في ُحلِل أفضت الجكالح وشم في اذرع �الوحي في صحفٍ كال
 اال تلوم عشـــــــــــاق �أطـــــــــاللِ  لم یبق مما یه�ُج الشـــوق �اقیــــــــــة
 وانما ذاك فعُل الخائن الســـالي حقا سلوت ولم تحفــــظ عهــــــــــودهم

في هذا النص الشــــــعري المتضــــــمن المقدمة الغزل�ة في مدح الخل�فة والفق�ه  
�خضوع الشاعر لتجر�ة شعر�ة    ,ف�ًا �حس القارئ معهاذ ألفت زخمًا عاط  ,كرابي �

إذ   ,ول�س مجرد محـاكـاة وتقلـید االواـئل في طب�عـة بـناء تر�یـ�ه الشــــــــــــــعري   ,عـاطفـ�ة
واصــفًا وقوفه على اطالل ود�ار  ,نجد مالمح التقلید ومظاهر االبداع والتجدید معاً 

 :)٢(االح�ة �قوله
 إقامته من غیر ترحـــــــالِ  كانت لمســـــــاء �هِ لیت الغزال الذي وافى ا

 سیــــــــــالله �ماِء من االش�اح  ولیت مكتو�ة الظلماء ما مـــــــحیــت
 أنا جنیُت على نفسي وأولى لي �ا مشفقًا من ُسقام �نـــــــت أل�ســــهُ 
 ــــــيُه یــــــــوم إباللـالقرَب هللا من هي الصـــــــــــ�ا�ُة إال أنــــــــــها مرٌض 
 فمن لصب مشوٍق رهــــــن بل�ال ب�ض الكواعب الب�ض القواضب لي

 رجم االسنة وارجمني �خلخــــــالِ  ـــــــاء بینـــــــهمدع الكماة لدى اله�ج
مجســـــدًا   ,ومعاني النســـــیب والشـــــوق والحنین ,وهنا نلحظ التأمالت والحســـــرات 

و�عدها   ,�معاني اب�اته الغزل�ةوالتجدید في الغوص  ,عوالدقة واالبدا   ,ســـــــــعة نفســـــــــه
  ,یدخل الشـــاعر ابن �قي لغرضـــه الرئ�س وهو مدح الفق�ه ابي �كر �حیى بن علي 

 
 .١٠٣المصدر نفسه:  )١(
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 .في س�عة وثالثین بیتاً 
ــعر ابن �قي   ــیدة المد�ح في شـــــــ ــوء قراءة البن�ة الخارج�ة لقصـــــــ ونرى في ضـــــــ

مقدماته تلك لقصـــائد   وقد تصـــدرت  ,وقد نظم ثالث مقدمات غزل�ة فقط  ,االندلســـي
 .ي لمد�ح ضمن دیوانه الشعر ا

وهو   ,وفي مقدمة غزل�ة وقد تصـــــدرت قصـــــیدة للشـــــاعر ابن �قي االندلســـــي
مازجًا إ�اها   ,وقد امتزجت الفاظه الغزل�ة متأثرًا �الفاظ ومعان مشــرف�ة ,�مدح قاضٍ 

�ما توارثه من بیئة االندلس التي اســـــــــهمت في رقي إحســـــــــاســـــــــه وشـــــــــفافة مفرداته 
�ف مزج بین الفاظ الغزل و�  ,الشــــــــكوى وســــــــقم الفراقواصــــــــفًا الشــــــــوق و   ,انیهاومع

 :)١(�ألفاظ الطب�عة والحرب  ,والنسیب 
 علي وغطاني بر�ــــــــــش قـــــــــوادم إذا ما ُغراُب اللیــــــــــل مــــــــد جناحـــــــــه
 القوادم رى الص�ح یبدو من خاللأ تقلبت فــــي طـــــــي الجنــــــــاح لعــــــــــلتي

 لها من ابیها الدهر ش�مة ظالـــــــم هللا اشكــــــــــوها نــــــــــوى أجنبیـــــــــةً الى  
 و�ان عليَّ الشوُق ضر�ــــــــــة الزم سال �لَّ مشتــــــــــاق برؤ�ـــــــــــة إلفــــــــــهِ 

 بین التهائمو�ن لم �جش بي �نُت  اذا جاش صدر االرض بین �نت منجداً 
--------------------- ------------------- 
--------------------- ------------------- 
 طلبُت الُعال من قبل حلَّ التمــــــــائم أم الظلُم محمــــــوٌل علــــــــــيَّ الننـــــــــــي

 ــــــن أعاجــــــمعلى عر�ي ضاَع بیـ انهست�كي قوافي الشعر ملء جفـــــــــــو 
انتقل �عدها الشـــــــاعر ابن �قي    ,وقد بلغت مقدمته الغزل�ة هذه عشـــــــرة اب�ات 

واصـــــــفًا في ضـــــــوءها مدى صـــــــدق   ,في مدح القاضـــــــي في ســـــــ�عة وعشـــــــر�ن بیتاً 
إن العال والمجد اللذین وصــــل الیهما القاضــــي    :المشــــاعر تجاه ممدوحه فهو �قول

ــنینًا    انما ورثهما  ,ة وضــــــــــحاهالم �أت�ا في لیل ــوا شــــــــ عن اجداده العرب الذین قضــــــــ
ــول الى ما  ــد الوصـــ ــتطاعة الحاســـ ــول الى هذا المجد والحفاظ عل�ه ناف�ًا اســـ للوصـــ

 
 .١١٤دیوانه:  )١(
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 :)١(النه ال �علم سر هذا المجد �قوله  ,وصل ال�ه من عز ومجد 
 تالدًا لها من عهدها المتقادم العال من تقلب ابنة وائلورثُت 

 وٌل �أسرار الُعال غیُر عالمجه كم الى المجد حاسدٌ وأنى ُ�جار�
�مقدمة   ,ونجد الشــــاعر ابن �قي االندلســــي وقد افتتح قصــــیدة له في المد�ح

ــة اب�ات  ــیرة لم تتجاوز الخمســـــــــ ــل من    ,غزل�ة قصـــــــــ اعتقادًا منه ان البدیل االفضـــــــــ
ــ ــیدةاالســــــ ــائل الممدوح ,تهالل �الغزل في هذه القصــــــ و�رمه وجوده  ,هو ذ�ر فضــــــ
مجســـــــدًا أهم�ة فضـــــــائل وصـــــــفات   ,لى من النســـــــیب وهذا عنده أو  ,ن جوارهوحســـــــ

الممدوح عنده والفخر بنســـــــــــ�ه واجداده وقد بدأ قصـــــــــــیدته في المدح �مقدمة غزل�ة  
 :)٢(�قوله 

 عر�یــــــة النجــــــــرِ  لكنها ُعلقتها من ر�ـــــــــرب العفــــــــــرِ 
 ال تدري منك الفؤاد وانت  ـــتال تلتمحها ُر�مــــــــــا سلبــــــــ

 ُسقیت ب�ابل قهوة السحرِ  واذهب �شأنــــــك إن مقتلهـــــــــا
 مثلي لتعلم صحة االمـــــرِ  سْل �العیون فتى أصیب بهــــا
 القلوب وقلما تبـــري تبري  هْن السیوف من الردى ط�عت

ــد�ح والحرب و�ین ا ــاظ المـ ــه في المزج بین الفـ ــدرتـ ــا نلحظ قـ ــاظ الغزل  وهنـ لفـ
نتقًال �عدها الى مدح الخل�فة في ســـــ�عة اب�ات ضـــــمن قصـــــیدته احتوت م  ,ومعان�ه

 اثنتا عشرة بیتًا.
وال عجب أن نرى أن الشــاعر ابن �قي االندلســي وهو �قصــر من اســتعماله  
لمقدماته الغزل�ة والتي بلغت ثالث مقدمات غزل�ة فقط تصـــــــــدرت قصـــــــــائد المد�ح  

ئد مدح�ة لالمراء ضــــــــــًال عن نظمه ثالث قصــــــــــاف  ,لد�ه ضــــــــــمن دیوانه الشــــــــــعري 
المدح�ة في  مجســدًا البن�ة الخارج�ة لطب�عة ومضــمون وه�كل�ة القصــیدة ,والقضــاة
ــعره ــعري منها  ,شــــــ ــًال عن نظمه لمقطوعات مدح�ة التي لم �خل دیوانه الشــــــ   ,فضــــــ

في المرت�ة الثان�ة �عد شـعر  ,و�هذا �كون المد�ح في شـعر ابن �قي االندلسـي لقلته

 
 .١١٦المصدر نفسه:  )١(
 .٨٩دیوانه:  )٢(



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 .الشعري والوصف والفخر والخمر�ات غزل الذي تصدر دیوانه ال

 :الخاتمة
الشـاعر ابي �كر �حیى بن محمد  وهنا نصـل الى نها�ة مسـیرتنا ال�حث�ة مع

و�عد الدراســــة وال�حث اســــتطعنا الوصــــول الى   ,بن عبد الرحمن بن �قي االندلســــي
 :نتائج مرض�ة ومقنعة أال وهي

ــوع ال�حث (ا ــتنا لموضــــ ــوء دراســــ ــیدة  في ضــــ المد�ح في لبناء الخارجي لقصــــ
ــتقل ذ  ــائد المد�ح المســ ــهد عددًا قلیًال من قصــ ــي) فقد شــ ــعر ابن �قي االندلســ ات شــ

ــاة والخلفاء ــوع الواحد في مدح االمراء والقضــــــ ــًال عن قلة المقدمات  ,الموضــــــ فضــــــ
الغزل�ة المتصــدرة لقصــائد المد�ح ضــمن اطار البن�ة الخارج�ة لقصــیدة المد�ح في 

فضـــــــًال عن   ,مســـــــتقلة �موضـــــــوع المد�ح  حتوى مد�حه ثالث قصـــــــائد فقد ا  ,شـــــــعره
ــائد المد�ح ــدرة قصــــ ــاعر  ظهرت فی ,مقدمات غزل�ة ثالث متصــــ ــ�ة الشــــ ــخصــــ ها شــــ

متأثرًا �البیئة   ,ومتشــــــخصــــــة عمله الفني ونصــــــوصــــــه الشــــــعر�ة المدح�ة ,واضــــــحة
ــ�ة ــه  ,االندلســـــ ــرق�ة �ألفاظها ومعانیها في الوقت نفســـــ ــدًا قدرته   ,والبیئة المشـــــ مجســـــ

�ــألفــاظ الغزل    ,ه أللفــاظ الحرب والســــــــــــــیوف والمعــاركابــداعــه وتجــدیــده في مزجــو 
ــاـئده في مـدح االمراء   والطب�عـة والتي احتوتهـا مـقدمـاـته الغزلـ�ة المتصــــــــــــــدرة لقصــــــــــــ

ــة ــاة خاصــــ ــوق    ,والقضــــ ــاعر الحب والحنین والشــــ معبرًا في تلك المقدمات عن مشــــ
مطوعًا رمز   ,لغزل�ةاحدى مقدماته ا  �أســـلوب تقلیدي مســـتعمًال الســـم (ســـلمى) في
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    مدخل إلى مشكلة ال�حث: أوال:
ب اســـــــــــتحضـــــــــــارها  ل�ات المجتمع�ة المطلو اآل  أكثرأحد  �عد الوعي االجتماعي     

الحروب المدمرة للمجتمعات في القرن الحادي والعشر�ن وهي   أخطرلمواجهة أحد 
حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـائعات حیث إن المضـاد االقوى لهذه الحروب 
ــمول لكافة  ــوي والشــ ــلوك الســ هو الوعي االجتماعي القائم على المعرفة والفهم والســ

ــان الواعي والحـ�اة المجتمعـ�ة الـفاعجواـنب ا لـقادر على مواجهـة ـلة في بـناء االنســــــــــــ
مخاطر تلك الحروب وما تنطوي عل�ه من شــــــــائعات والتي من شــــــــأنها في غ�اب  

  ٠أن تدمر المجتمع وتحقق أهداف أعداءه الوعي االجتماعي للمجتمع
ــیولوج�ة ذاتحیث     ــوسـ ــوعات السـ ــوع الوعي االجتماعي من الموضـ   �عتبر موضـ

هو یلعب دورًا هامًا  ف  ؛ســــواءاة األفراد والمجتمعات على الاألهم�ة القصــــوى فى ح�
االجتمــــــاعى التطور  ف  )http://www.anfasse.org(فى  ثم  إدراك ومن  علینــــــا 

ــار�ة الفعل�ة    ه؛أهم�ة الوعي و�ناء ــل، حیث إن المشـــ ألننا بهذا ننظر إلى غد أفضـــ
الوعي وهو الفهم واإلدراك الســــــــــــــل�م و�أتي هذا من نشـــــــــــــر  دأ من االهتمام ببناء  تب

المعرفــة والخبرات الح�ــات�ــة، و�ــذلــك إعمــال العقــل و�ــالتــالي نجــد أننــا أمــام عمل�ــة  
ــل�م ل�حلل ــكل سـ ــان أن �فهم و�درك �شـ ــتط�ع خاللها اإلنسـ و�قارن التخاذ    عقل�ة �سـ

د أمام أيهذا �اإلضـافة إلى أن الوعي ،القرار السـل�م أفكار متطرفة   هو حائط الصـّ
ــلـــــــــى   عـــــــ ــان  الـــــــــرهـــــــ ــالـــــــــي  ــتـــــــ ــالـــــــ و�ـــــــ ــة  ــرفـــــــ ــحـــــــ ــنـــــــ مـــــــ ــ�ـــــــــات  ــو�ـــــــ ســــــــــــــــــــــلـــــــ أو 

  ٠)http://gate.ahram.org.eg(الوعي
 كل تســـــــــتغل وف�ه المتطورة، التمرد  أشـــــــــكال منحروب الجیل الرا�ع    عتبروت   

http://www.anfasse.org)0/
http://www.anfasse.org)0/
http://www.anfasse.org)0/
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القرار وتحط�م االرادة الســـ�اســـ�ة ومن ثم    صـــناع ولعق مهاجمةل  المتاحة الشـــ�كات 
)  Shantanu,2010,P:66دیل لوجود الدولة(ولة وانتشــــار الفوضــــى �بهز�مة الد 

ــة أو   ــدین�ـ ــة أو الـ ــدولوج�ـ ــدوافع االیـ ــالـ ــدوافع �ـ ــد من الـ ــدیـ ــا العـ وهي حروب تحر�هـ
)و�مـتد أثر حروب الجـیل الرا�ع  Rialize,2010,P:52االنتـقامـ�ة أو الســــــــــــــلطوـ�ة(

ــناعة االزمات المؤد�ة إلى تدمی ــال الدولة من خالل صــــ ــل إلى افشــــ ر النظام  ل�صــــ
ومـعه ارادة الشـــــــــــــــعب وفـقد الثـقة المتـ�ادل ومن ثم انهـ�ار اـلدوـلة نظـاما    الـعام لـلدوـلة

وانحاللهــا اخالقــا مع االرت�ــاك والتخ�ط وفقــد الثقــة من الجم�ع في الجم�ع ومن ثم  
في المجهول الذي ال �كاد ینتهي لیبدأ من جدید في سـلسـلة من الضـ�اع ال   الوقوع

  ٠ُتعرف لها نها�ة
 الشــــــعوب  بین التفرقة في بث  )٢٠١١( عام منذ  ت بدأ الرا�ع الجیل حروب و    

  نفســها الدولة الخالقة داخل الفوضــى لنشــر والســعي المســتهدفة ومؤســســات الدول
 مســتغلین بذلك االنفالت  اقتصــادها ملتحط� والســعي  مؤســســاتها إنهاك خالل من

 نحو على مهاتقســــــــ� ثم  ،ســــــــقوطها ثم العر�ي، الر��ع ثورات  عن الناتج األمني
 ٠)٣٤٣٧،ص:٢٠١٩ي(زاید،طائف عرقي

من أجـل ذلـك فقـد اعتمـدت حروب الجیـل الرا�ع على الشـــــــــــــــائعـات �ـأســــــــــــــلحـة    
اجتـماعـ�ة ـقادرة على تحقیق الغرض اـلذي تســــــــــــــعى الـ�ه تـلك الحروب ومن ثم فـقد 
اسـتخدمت لها منصـات اطالق تسـمح بوصـول الطلقات المدمرة للهدف بهدوء وفي 

�قظته   أو على االقل ضــــــعفه وعدم  وغ�اب الوعي االجتماعيلحظات االســــــترخاء  
   ٠المطلو�ة �مضاد اجتماعي للشائعات 

ــة     ــل الراا�ع من االســــــــــــــلحـ ــا حروب الجیـ ــات التي تقوم علیهـ وتعتبر الشــــــــــــــــائعـ
االجتماع�ة الفتاكة التي ال �قل خطرها عن االســـــــــلحة االخرى المدمرة لالخضـــــــــر  

ــلل إلى العوال�ا�س بل تفوقها في �ثیر من االح�ا ــ�ه  ن النها تتســـ قول في هدوء �شـــ
ــك والفتن والتخلي لع�ة ا ــر حیث تلعب �العقول عن طر�ق اثارة الشـــ بل�س مع ال�شـــ

عن الثوابـــت من اخالق وق�م وانتمـــاء ووطن�ـــة وم�ـــادئ انســــــــــــــــان�ـــة ل�ظهر العقـــل 
الجمعي الفاســــد المســــتعد لالســــتخدام من قبل االعداء صــــانعي الشــــائعات لتحقیق  

تفتت والضــــــعف واالنحالل واالنقســــــام والي تتضــــــمن اثارة الفوضــــــى  اغراضــــــهم الت
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واالنشــــــــــــــغال �كل شــــــــــــــيء غیر العلم والتقدم والوحدة والتماســــــــــــــك والرقي والنجاح  
واالزدهار ل�حل مكان ذلك �ل شـــــر یر�ده االعداء ســـــواء عرفناهم أم لم نعرفهم ال  

   ٠دمرة للمجتمعفرق طالما �انت النت�جة واحدة وهي تحقیق الشائعات اغراضها الم
ــائعـــات من الظواهر  وت    ــالم�ـــة التي تهـــدد أمن واســــــــــــــتقرار الـــدول عـــد الشــــــــــــــ العـ

والمجتمعات واالفراد في �افة انحاء العالم وتجد �قوة من �ســـــــــــتمع إلیها و�روج لها 
حیـث نجـد على ســــــــــــــبیـل المثـال في الوال�ـات المتحـدة  ٠عن قصـــــــــــــــد أو عن جهـل

ــاء( لمعلومات متخصـــص في التحكم في ا  )مر�ز٢٠٠٠االمر�ك�ة وحدها قد تم انشـ
ولمنع انتشـــار الشـــائعات التي قد تؤدي إلى التأثیر على عمل�ة   للتصـــدي للمشـــاكل

ــائ�ة(الحر�ي، ــاد واتخاذ القرارات الصــــ ــیر االقتصــــ ــائعات  ١٠٢،ص:٢٠١٢ســــ )والشــــ
تتسـم �العالم�ة حیث �مكن نشـر الشـائعات على مسـتوى العالم على الرغم من انها  

لشـــــــــــــــــر  ــة  ــهـــــ ــوجـ مـ ــون  ــكـ تـ ــد  ــقـــــ ــعـ مـ ــور  ــهـ ــمـ جـ أو  ــة  ــنـــــ ــیـ ــعـ مـ ــة  ــحـــــ ــة �ـ دولـــــ أو  ــن  یـ
 )٦٧،ص:٢٠٠١نة،معینة(البدای

وحیث تعتبر شـــــــ�كات التوصـــــــل االجتماعي �شـــــــ�كات تفاعل�ة تت�ح التواصـــــــل     
فــــــي  ــان  مــــــكـــــ أي  وفــــــي  �شـــــــــــــــــــــاءون  وقـــــــت  أي  فــــــي  ــا  ــدمــــــیــــــهـــــ ــتــــــخـــــ لــــــمســـــــــــــــــ

ــور، ــل االجتماعي  ٢٨،ص:٢٠١٢العالم(منصــ ــ�كات التواصــ ــتخدام شــ )وقد ادى اســ
ــال�ة �العالم�ة و و�التالي تمیزت العمل�إلى تجاوز الحدود الجغراف�ة   ــقوط  ة االتصـــ ســـ

)فإنها  ٣٥،ص:٢٠٠٧الحواجز الثقاف�ة بین اطراف العمل�ة االتصـــــــال�ة(عبدالحمید،
ــو�ب دق�قة   ــكل عالمي واقل�مي ومحلي و�طر�قة تصـــ ــائعات �شـــ ــر الشـــ تعد آل�ة نشـــ
 ومقصــودة نحو هدفها الذي یتســم في ادنى مســتو�اته �كونه خبیث وموجه لالفســاد 

 ٠ت غیر انسان�ة �المرةفي االرض وتحقیق غا�ا
و�نظرة تحلیلة تحمل نوع من الوعي االجتماعي لمنصـــــــــات اطالق الشـــــــــائعات     

المتمثلة في وســـائل التواصـــل االجتماعي نجد انها و�صـــفة عامة تمثل آل�ة متاحة  
للجم�ع في أي مكان على وجه االرض وفي أي زمان من لیل أو نهار �ضــــــــــــاف  

ابرة للحدود والقیود لتحكم فیها وضــ�طها فهي ععتها الفائقة وصــعو�ة اإلى ذلك ســر 
ومتفلته من الرقا�ة و�ل ال�شـر اعضـاء فیها ول�س ألحد القدرة على التمییز بین ما 
هو صـــــــــــح�ح وما هو خطأ من الكم الهائل من االخ�ار والمعلومات المتدفقة على  
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صـــــادر حیث تتردد لدى مدار الســـــاعة من اكثر من مصـــــدر واح�انا من اغلب الم
ة تفقد المتلقي القدرة على الق�ام �الفلترة المطلو�ة بل  جم�ع �شـكل �حمل ح�كة فن�ال

اكثر من ذلك یتحول �ثیر من المتلقیین إلى مروجین لنفس الكالم على حســــــ�اتهم  
الشــــخصــــ�ة فتنتشــــر الشــــائعات على نطاق أوســــع �جعلها تكتســــب مصــــداق�ة ل�س  

  ذا �غیب الوعي االجتماعيوتداولها وهك  انتشــــــــــــــارهانت�جة لصــــــــــــــحتها ولكن لكثرة  
   ٠وتفعل الشائعات فعلتها الخبیثة وفقا لمراد مروجیها

ــائل التواصــــل االجتماعي �أنواعها �أدوات في حرب الجیل     ــتخدم وســ وحیث تســ
الرا�ع فإنه یتم تجنید اكبر عدد ممكن من صــحفي واعالمي الدولة المســتهدفة لبث 

من واالســــــــــــــتقرار ومن ثم تحقیق  فوضــــــــــــــى والفتن وزعزعة االالشــــــــــــــائعات واثارة ال
 & Christinaعـــام(االغراض الخبیثـــة في هـــدم المجتمعـــات وانه�ـــار نظـــامهـــا ال

Eric,2012,P:7  حیث تســــمح شــــ�كات التواصــــل االجتماعي من خالل نظامها (
الرقمي بنقل الب�انات في شـكل نصـوص و�تا�ات �ما في توتیر والف�سـبوك وغیرها  

ســـــــــوم المتاحة �انواعها �قدر عال من الدقة لى الصـــــــــوت والصـــــــــورة والر اضـــــــــافة إ
)وتنطلق من  ١٥١،ص:٢٠٠٩وي،والجودة �مـــا في الیوتیوب واالنســــــــــــــتجرام(مكـــا

وهذه الشــــــــائعات  ٠خالل تلك الشــــــــ�كات �مواقعها المتنوعة الشــــــــائعات االلكترون�ة  
ــائعـات التقلیـدـ�ة من حـی ــادر متنوعـة تختلف عن الشــــــــــــ ث  تنتقي مـادتهـا من مصــــــــــــ

�عبر عنهــا �ــالنص المكتوب والمنطوق والصــــــــــــــور المرفقــة   المحتوى والبنــاء حیــث 
  ٠)١١٤،ص:٢٠١٢دیو(الحر�ي،والصوت والرسوم المتحر�ة والفی

ــمن نتائجها إلى ما تحدثه ادوات     ــارت العدید من ال�حوث العلم�ة ضـــــــ ولقد اشـــــــ
ــار  ت نـتائج  حروب الجـیل الرا�ع من تهیـئة وـتأثیر ـفاعـل لتحقیق اهـدافهـا حـیث اشــــــــــــ

) إلى العدید من االثار الســـلب�ة لشـــ�كة االنترنت �اعت�ارها  ٢٠٠٠،دراســـة(الجوهري 
ــدة االنطالق ال ــاعـ ــل الرا�عقـ ــات    كبرى لحروب الجیـ ــة المســــــــــــــتو�ـ ــافـ ــك على �ـ وذلـ

االقتصـــاد�ة والســـ�اســـ�ة واالجتماع�ة والنفســـ�ة واالخالق�ة و�ذلك الحال ف�ما یتعلق  
لى ما احدثه  )إ٢٠٠٣ارت دراســــــــة(صــــــــادق،�انتشــــــــار العدید من الجرائم، �ما اشــــــــ

بناء  اســــــــــتخدام االنترنت في غ�اب الوعي االجتماعي من انحرافات اخالق�ة لدى ا
وقــد   المجتمع لتحقیق االنحالل االخالقي الــذي تســــــــــــــتهــدفــه حروب الجیــل الرا�ع،

اتجـاه   )إلى ـما لعـ�ه االنترـنت من دور في Ann,2003اشــــــــــــــارت نـتائج دراســــــــــــــة(
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ــعاف تحقیق اهداف حروب ا العالقات االجتماع�ة بین ابناء  لجیل الرا�ع من اضـــــــــــ
)من  ٢٠٠٤دراســـــــــة(زاهر،وهو ما اكدته نتائج   المجتمع وضـــــــــعف االنتماء للوطن،

ــد  تراجع الق�م واالنتمـاء ـلدى ابـناء المجتمع وتزاـید التطرف واالرهـاب والعنف ضــــــــــــ
  ٠المجتمع وابناءه

  )إلى ان منصة االنترنت ٢٠٠٥وقد اشارت �عض الدراسات ومنها دراسة(حامد،   
ــاعـد على التعرض الـثارة الفتن   ــل االجتمـاعي تســــــــــــ ــاـئل التواصــــــــــــ من خالل وســــــــــــ

الحقائق واثارة مشكالت قانون�ة وفكر�ة ودین�ة    ه وتحر�ف وتز��فوالشائعات وتشو�
واخالق�ة و�لها تصـــــــب في اغراض تدمیر�ة تحقق اهداف حروب الجیل الرا�ع من  

ــع ابوابها، ــات التي دعت إلى ان هناك العدید من ال وفي المقابل نجد  اوســـــــــ دراســـــــــ
ــتنهاض دوره من خالل عدة  ــرورة تنم�ة الوعي االجتماعي واســـــــــ جوانب منها  ضـــــــــ

) و�لها تصــــب  ٢٠٠٧تنم�ة ق�م الوالء واالنتماء الوطني ومنها دراســــة (عبدالحمید،
القـــــائمـــــة على   الرا�ع  الجیـــــل  لمواجهـــــة حروب  الوعي االجتمـــــاعي المطلوب  في 

  ،الق�مي للمجتمع وســــــــــــلمه االجتماعي   ي تســــــــــــتهدف تدمیر النظامالشــــــــــــائعات الت
ى تفتیــت العالقــات االجتمــاع�ــة  واحــداث تغییرات جــذر�ــة في ح�ــاة النــاس ادت إل

ــة إلى برود وفتور   ــاء المجتمع من دفء وحم�م�ـ ــه ابنـ ــان یتمتع �ـ ــا �ـ ــل مـ وتحو�ـ
وفة �تبلد  التفاعل وتدمیر للق�م االخالق�ة وا�جاد مشـــــكالت غیر مأل  ألنماطوتغییر  

اعي واالغتراب والعزلة وانتشـــــــــار الق�م الفاســـــــــدة وهو ما اكدته نتائج  الحس االجتم
ــة (ســـاري  ــافة)٢٠٠٨،دراسـ ــاعة االح�اط وشـــل الفكر ومن ثم تحقیق    �اإلضـ إلى اشـ

اكـــــدتـــــه دراســــــــــــــــــة �ال  لمـــــا  وفقـــــا  النفســــــــــــــ�ـــــة واالجتمـــــاع�ـــــة للمجتمع  االعـــــاقـــــة 
ــلدان، ــتمر للمجتمع  ) و�أننا امام نوع من الت٢٠٠٩من(الهمص،وشـــــــــــ جهیز المســـــــــــ

 ٠للوقوع في فخ تلك الحروب وما تقوم عل�ه من شائعات االلكترون�ة موجهه
تعددت الدراســـــــات التي لفتت االنت�اه إلى مخاطر الشـــــــائعات المنطلقة من  �ما    

ــائج   نتــــ اشــــــــــــــــــــارت  ــث  حیــــ ــاعي  االجتمــــ التواصــــــــــــــــــــل  ــات  شــــــــــــــ�كــــ منصــــــــــــــــــــات 
ــة(ام�ابي، ــل االجتماعي ل٢٠١٣دراســـ ــ�كات التواصـــ ها تأثیر على الفرد )إلى ان شـــ

لمجتمع في اطار حروب الجیل الرا�ع حیث تسهم في احداث التمرد والثورة على  وا
ــ�ة القائمة  االن ــ�اسـ ــافةظمة السـ ــائعات حول �عض    �اإلضـ ــر الشـ إلى التحر�ض ونشـ

ــاهد الال ــر المعلومات والمشـــ ــر�ب االفكار الهدامة ونشـــ ــا�ا والمشـــــكالت وتســـ  القضـــ
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الخاطئة والفكر االرهابي  الدمان و�ث الســــــــــلو��ات اخالق�ة واالمراض النفســــــــــ�ة وا
فة االحتجاجات والفوضى المتطرف والحث على العنف واالنفالت االمني واثارة �ا

  ٠والترو�ج الدائم للشائعات المغرضة
)إلى ضــرورة التوع�ة ضــد مخاطر الشــائعات  ٢٠١٤وقد دعت دراســة(الســدیري،   

ــا لهــــ یروج  من  على  والعقو�ــــــات  ــة  ــا�ــــ الرقــــ دراســـــــــــــــــــة(بن    ،وفرض  دعــــــت  ــا  �مــــ
ــا ــائعـــات،٢٠١٤لح،صــــــــــــــ ــائ�ـــة لمروجي الشــــــــــــــ واتفقـــت معهـــا    )إلى المعـــاملـــة الجنـ

ــة(احمد، ــارمة ٢٠١٥دراســــــ ــ�ة الصــــــ )من خالل القوانین والعقو�ات وانظمة المحاســــــ
ــام   إلى التوع�ة �مخاطر تلك الشــــائعات،  �اإلضــــافة وقد اشــــارت نتائج دراســــة(حســ

نترنت وما نطلقة من خالل ش�كة اال) إلى ان حروب الجیل الرا�ع الم٢٠١٦  الدین
ــائع في مواقع التواصــــل االجتماع  ي  تحمله من منصــــات اطالق تمثلت و�شــــكل شــ

ــك�ك ونظر�ة المؤامرة  ــائعات التي تحمل التشـــــ ــتخدامها في اطالق الشـــــ التي تم اســـــ
 وحشـــــد الرأي العام واالرهاب ضـــــد الدولة في ســـــبیل انهاء وجودها لصـــــالح العدو،

خاطر شـــــــــ�كات التواصـــــــــل إلى م  (Mahdy, 2017)ســـــــــةكما اشـــــــــارت نتائج درا
ر الموثقة والتي االجتماعي على أمن واســــــــتقرار المجتمع من خالل المعلومات غی

ــى  ــام والفوضــــــ ــتیت الرأي العام وا�جاد الفرقة واالنقســــــ ــائعات �غرض تشــــــ تبث الشــــــ
المقصــــودة من قبل مروجي تلك الشــــائعات لتحقیق غرض خبیث �ســــعى له أولئك 

 ٠االشرار
إلى ضـرورة انشـاء جهات وطن�ة رقاب�ة    )٢٠١٧لعسـال،وقد دعت نتائج دراسـة(ا   

ح المعلومات و�شـــــف اغراض أصـــــحاب تلك للرد على الشـــــائعات ونشـــــر وتصـــــح�
الشـائعات للرأي العام و�شـكل یتسـم �السـرعة لتفو�ت الفرص المغرضـة التي �سـعى  

من نـتائج    )٢٠١٨وـقد اتفق ذـلك مع ـما انتهـت الـ�ه دراســــــــــــــة(عودة، الیهـا االعـداء،
ورة تبني اجهزة الدولة توضـ�ح طب�عة الشـائعات وشـرح اهدافها وخطورتها  تبین ضـر 

مع واســـتقراره والحد من انتشـــار الشـــائعات من خالل التوع�ة �اســـتخدام  على المجت
ــائل التواصـــل االجتماعي ذاتها مع ضـــرورة التوع�ة   ــة اطالقها وهي وسـ نفس منصـ

ــدـی  ـ�أهـداف ي الشــــــــــــــائـعات وتطبیق  د االمني لمالحـقة مروجاالعـداء والقـ�ام ـ�التشــــــــــــ
ة المضــــــــــــــادة اقصــــــــــــــى عقو�ة على المروجین مع نشــــــــــــــر التوع�ة الدین�ة والقانون�

ــة   ــاء هیئة مختصـ ــائعات والزام االعالم �التدقیق والتوع�ة وعرض الحقائق وانشـ للشـ
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331 
 

وهو ا�ضــــــــــا ما انتهت ال�ه نتائج دراســــــــــة �ال من(على    �الشــــــــــائعات والرد علیها،
ــدي اجهزة٢٠١٩�محمد، ــرورة تصـ ــائعات وما   )من ضـ ــة الحكومة للشـ الدولة خاصـ

من القومي للدولة وذلك عبر �افة تمثله من خطورة على االســــتقرار الســــ�اســــي واال
وسـائل التواصـل االجتماعي ومنصـات اطالق تلك الشـائعات �شـكل یتسـم �قوة الرد 

   ٠والردع في آن واحد 
ن هناك حاجة  من �تا�ات علم�ة نجد او�تحلیل الدراســـــات الســـــا�قة وما ســـــ�قها     

للقـ�ام ب�حـث دور الوعي االجتمـاعي في مواجهـة حروب الجـیل الرا�ع الـقائمـة على  
ــائعـات وذـلك لتحـدـید واقع تـلك الحروب المـدمرة للمجتمعـات ومـا تحـتاجـه من   الشــــــــــــ

 ٠وعي اجتماعي لمواجهة مخاطرها

  :لنظر�ة لل�حثالموجهات ا ثان�ا:
 ن نظر�ة الدور في ضــــــــــوء موضــــــــــوع ال�حث فاRole Theory   تمثل الموجه

المـناســــــــــــــب ـلدراســــــــــــــة دور الوعي االجتـماعي في مواجـهة حروب الجـیل الرا�ع  
  ٠القائمة على الشائعات 

   حیث إن الدور هو نمط الســــــلوك المتوقع اجتماع�ا وهو یتحدد بواســــــطة مكانة
  ٠)(Webster,2009,P:1079 الفرد في مجتمع معین

 مـــاع�ـــة فهي تعكس التوقعـــات فقط في المواقف االجت  واالدوار �مكن ان تفهم
�ما ان االدوار یتم    ،والســـــــــلو��ات المرت�طة بوضـــــــــع اجتماعي أو مكانة معینة

ــعى نظر�ة الدور إلى تحدید ��ف ان   تعلمها من المالحظة والتجر�ة، لذلك تســــــ
 & Peterل�عض تتأثر �ادوارهم(توقعات الناس وردود افعالهم تجاه �عضــــــهم ا

Jonathan,P:304(٠  
  ر توجه ال�حث الى: ونطر�ة الدو 
  ٠تحدید دور حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات في تدمیر المجتمعات  •
تحـــدیـــد دور الوعي االجتمـــاعي في مواجهـــة حرب الجیـــل الرا�ع القـــائمـــة على   •

�شــــــــــــــغلونــه من مكــانــة    الشـــــــــــــــائعــات والمتوقع من ابنــاء المجتمع في اطــار مــا
ــائعكمواطنبن في مجتمعه ــاد للشـــ ــلوك مضـــ ات المدمرة للمجتمعات من  م من ســـ
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  ٠خالل معرفتهم وفهمهم واقتناعهم �مخاطر تلك الحروب 
تحدید التصــور المقترح للتفعیل المســتمر للوعي االجتماعي في مواجهة حروب  •

لهذا التصــــــور في تحقیق  والدور المتوقع  الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــائعات،
 ٠التفعیل المطلوب 

 ص�اغة مشكلة ال�حث:   :ثالثا
ــا�قة والموجه النظري لل�حث فإن      ــات الســــــ ــوء الكتا�ات العلم�ة والدراســــــ في ضــــــ

في ان حروب الجیل الرا�ع هي حروب تدمیر المجتمع ذات�ا  مشـــكلة ال�حث تتبلور  
ومنها الشــــــــائعات  عن طر�ق تدمیر عقول ابناء المجتمع انفســــــــهم �شــــــــتى الســــــــبل

مواجهة لتلك الحروب  تمع ومكوناته وان افضـــــــلكســـــــالح قاتل ومفتت وهادم للمج
هو بناء الوعي االجتماعي الذي �مثل مناعة ضـــــــــــــد تلك الحروب و�التالي تفو�ت  
ــائعـاتهم المـدمرة �حـائط اقوى من حـائط   الفرص على االعـداء حـیث تصـــــــــــــــتدم شــــــــــــ

،ومن ثم فقد تحددت القضــ�ة ال�حث�ة  الصــوار�خ وهو حائط الوعي االجتماعي العام
ر الوعي االجتماعي في مواجهة حروب الجیل ما دو  في ســؤال مؤداه: لهذا ال�حث 

 ٠ومن ثم فقد انطلق ال�حث لدراسة هذه القض�ة  الرا�ع القائمة على الشائعات؟

 اهداف ال�حث:   را�عا:
تحدید دور الوعي االجتماعي في مواجهة حروب   الهدف الرئ�ســـــي لل�حث هو:   

 ذلك عن طر�ق: و ٠الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات 
تــــدمیر تحــــدیــــد و  • ــائعــــات في  ــائمــــة على الشـــــــــــــــ اقع حروب الجیــــل الرا�ع القــ

 ٠المجتمعات 
تحـدیـد دور الوعي االجتمـاعي في مواجهـة حروب الجیـل الرا�ع القـائمـة على   •

 ٠الشائعات 
للتفعـیل المســــــــــــــتمر للوعي االجتـماعي في مواجـهة   تحـدـید التصــــــــــــــور المقترح •

 ٠ائعات حروب الجیل الرا�ع القائمة على الش

 : ل�حثاهم�ة ا خامسا:
قــد �ســــــــــــــــاهم هــذا ال�حــث في تحقیق نوع من الحمــا�ــة    االهم�ــة المجتمع�ــة: •
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للمجتمع من خطر حروب الجیــل الرا�ع القــائمــة على الشــــــــــــــــائعــات المــدمرة 
  ٠للمجتمع وافراده وذلك عن طر�ق الوعي االجتماعي العام البناء المجتمع

ــ�ة: • ــصـــــ اثراء   وقع ان �حققه ال�حث منوذلك من خالل ما یت  االهم�ة التخصـــــ
لق �الوعي االجتماعي في مواجهة حروب الجیل الرا�ع  نظري وعملي ف�ما یتع
 ٠القائمة على الشائعات 

ـقد �ســــــــــــــاهم هـذا ال�حـث في اـثارة الـ�احثین لمزـ�د من ال�حـث   :االهمـ�ة ال�حثـ�ة •
لمحاصـرة الشـائعات التي وجدت ارضـا خصـ�ة  آل�ات علم�ة    إل�جاد والتقصـي  

ــین ومواقع تو من مغر  ــین ومحرضـــــــــ ر  اصـــــــــــل االجتماعي تعمل على مداضـــــــــ
فاقدي الوعي الســـل�م �خطورة تلك الشـــائعات المغرر بهم و الســـاعة و�ثیر من  

 ٠واثارها التدمیر�ة على المجتمع وافراده

  :مفاه�م ال�حث وتعر�فاتها  سادسا:
 : Role:تعر�ف الدور •

�ز و�تحـدد  نموذج الســــــــــــــلوك اـلذي یتطل�ـه المر   �عرف اـلدور على اـنه: •
ــلوك الفرد   ــوء توقعاته وتوقعات االخر�ن منه وهذه تتأثر �فهم  ســ في ضــ

الفرد واالخر�ن للحقوق والواج�ـات المرت�طـة �مر�زه االجتمـاعي وحـدود  
الدور تتضــــمن تلك االفعال التي تتقبلها الجماعة في ضــــوء مســــتو�ات  

  ٠)٣٩٥ص:السلوك في الثقافة السائدة(بدوي،
�جـب ان �قوم �ـه  مـا    ان الـدور �قصـــــــــــــــد �ـه:وفي اطـار هـذا ال�حـث فـ •

الوعي االجتمـاعي لـدى ابنـاء المجتمع من معرفـة وفهم واقتنـاع وعمـل 
 ٠لمواجهة حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات 

  Social consciousness تعر�ف الوعي االجتماعي: •
اـلذهنـ�ة للفرد عن واقـعه الصــــــــــــــورة   الوعي االجتـماعي �عرف على اـنه: •

وعة األفكار والمشـــــــــــاعر والســـــــــــلو��ات اعى، والمتمثلة فى مجماالجتم
التى تعبر عن إدراـكه لـهذا الواقع، والتى غـالـ�ًا ـما تكون مســــــــــــــتـمدة من  
هذا الواقع، ثم تعود لتؤثر فى فهم الفرد لهذا الواقع، وُتشــــكل اســــتجابته  

الشــــــــــــعور الجمعي لالفراد   )وهو(http://www.anfasse.orgتجاهه
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   ٠) ٨١مجتمعهم(بدوي،ص:تحمل مسؤول�ة النهوض �نحو االشتراك في  
ــد �ــالوعي االجتمــاعي في هــذا ال�حــث: • معرفــة افراد المجتمع    و�قصـــــــــــــ

ــائعات وفهمهم لمخاطرها على   �حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــــــــ
  ٠مجتمعهم ومن ثم ق�امهم �ما �جب للتصدي لها

  Confrontation تعر�ف المواجهة: •
ــا • ــهـــــ انـــ ــى  ــلـــ عـــ ــرف  ــعـــ تـــ ــة  ــهـــــ ــواجـــ ــمـــ ــة    :الـــ ــهـــــ ــابـــ ــجـــــ ــمـــ والـــ ــدي  ــحـــــ ــتـــ الـــ

  ٠)٢٠٦،ص:٢٠٠٣مقابلة(ال�عل�كي،وال
ــد �المواجهة في هذا ال�حث: • التصـــــــــــــدي الهادف لمنع حروب  و�قصـــــــــــ

الجیــل الرا�ع القــائمــة على الشـــــــــــــــائعــات من تحقیق اهــدافهــا في تــدمیر  
 ٠المجتمع

  Fourth Generation Wars(4GW)تعر�ف حروب الجیل الرا�ع: •
فشـــال الدولة الحرب التى تقوم أل ها:حروب الجیل الرا�ع تعرف على ان •

زعـــــــــزعـــــــــة   ــتـــــــــقـــــــــرارهـــــــــاو  جـــــــــدیـــــــــد   اســــــــــــــــــــ واقـــــــــع  فـــــــــرض   ثـــــــــم 
http://www.group73historians.com)ــ�طرة    )وهي حروب الســــ

  ٠(http://gate.ahram.org.eg) على العقول والخداع النفسي
ــد  • تلـك الحروب القـائمـة    �حروب الجیـل الرا�ع في هـذا ال�حـث:  و�قصــــــــــــ

على الشـــــــــــــائعات للتضـــــــــــــلیل والخداع ومن ثم الســـــــــــــ�طرة على العقول 
وتوجیهها نحو تدمیر المجتمع المســتهدف ذات�ا وتحو�له إلى مجتمعات  

  ٠وتا�عةصغیرة وضع�فة 
  :تعر�ف الشائعاتRumors  

أو القضـــــ�ة الذي یتم   الخبر أو الموضـــــوع  نها:تعرف الشـــــائعات على ا •
ــ�كات التواصــــــــــــل االجتماعي و�ذلك   تداوله من خالل االنترنت أو شــــــــــ

)وهي خبر أو قصــة أو حدث ١١٤،ص:٢٠١٢الهاتف الجوال(الحر�ي،
ــه، ــه(طـ ــدون تمح�ص أو تحقق من صــــــــــــــحتـ ــاس بـ ــه النـ ــاقلـ ،  ٢٠٠٣یتنـ

  ٠)٢٢ص:

http://www.group73historians.com))%D9%88%D9%87%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg)0/
http://gate.ahram.org.eg)0/
http://gate.ahram.org.eg)0/
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ات المضــــــــــللة االخ�ار والمعلوم و�قصــــــــــد �الشــــــــــائعات في هذا ال�حث: •
قصـــــــد عبر وســـــــائل االعالم خاصـــــــة وســـــــائل التواصـــــــل   الموجهة عن

االجتماعي لمجتمع معین خاصـة شـ�ا�ه بوصـفهم االكثر حماسـا واالقل 
خبرة للســــــــــــــ�طرة على عقولهم ودفعهم نحو تـــدمیر مجتمعهم �ـــایـــدیهم  

  ٠تیت المجتمع والس�طرة عل�هلتحقیق اهداف العدو في تف

  �حث:المنهجي لل اإلطار  سا�عا:
  ــف�ة حیث یر�ز على  �عتب :نوع ال�حث ــات الوصـــ ر هذا ال�حث من نوع الدراســـ

دور الوعي االجتماعي في مواجهة حروب الجیل الرا�ع القائمة على   وصـــــف
وذلك عن طر�ق وصـــف وتحدید واقع حروب الجیل الرا�ع القائمة    الشـــائعات،

جتماعي  وصف وتحدید دور الوعي اال  على الشائعات في تدمیر المجتمعات،
وصـــــــــــــف وتحدید  الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــــــــــائعات، في مواجهة حروب 

ر المقترح لتفعیل الوعي االجتماعي في تكو�ن مناعة ضـــــــــــد حروب التصـــــــــــو 
  ٠الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات 

 :اعتمـد ال�حـث لتحقیق اهـدافـه على منهج المســــــــــــــح االجتمـاعي    منهج ال�حـث
  ٠لخبراء المعنیینالنس�ة للم�حوثین من ا�طر�قة عینة �رة الثلج وذلك �

 :ما دور  ي لل�حث في ســــــؤال مؤداه:تمثل التســــــاؤل الرئ�ســــــ تســــــاؤالت ال�حث
  الوعي االجتماعي في مواجهة حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــــــائعات؟

 وهذا التساؤل تم االجا�ة عل�ه من خالل االجا�ة على التساؤالت التال�ة: 
تــــدمیر  الرا�ع القــــائمــــة على ا  مــــا واقع حروب الجیــــل .۱ ــائعــــات في  لشـــــــــــــــ

 المجتمعات؟
ي مواجهـة حروب الجـیل الرا�ع الـقائمـة على  مـا دور الوعي االجتمـاعي ف .۲

 الشائعات؟
ــتمر للوعي االجتماعي في مواجهة  .۳ ــور المقترح للتفعیل المســـــــــ ما التصـــــــــ

 حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات؟
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 :مجاالت ال�حث  
ي �التطبیق على عینة  مثل في المجتمع المصــــــــــــــر و�ت  المجال المكاني: •

  ٠من خبراءه المعنیین
وقد تمثل في عینة من الخبراء المعنیین �موضــــــــــوع   المجال ال�شــــــــــري: •

بلغ   ــد  وقـــ الثلج  عینـــــة �رة  ــدام  ــاســــــــــــــتخـــ �ـــ ــارهم  اخت�ـــ تم  ــد  وقـــ ال�حـــــث 
  ٠)خبیرا٢٠عددهم(

  ٠ ٢٠٢٠فبرایر)-استغرق ال�حث الفترة من(ینایر المجال الزمني: •
  ال�حث: وقد تمثلت في:ات ادو- 

في الجانب النظري لل�حث الســــــــــــت�فاء جوان�ه العلم�ة    ال�حث المكتبي: •
 ٠النظر�ة

في الجانب المیداني لجمع الب�انات من الم�حوثین    اســــــتمارة اســــــتب�ان: •
ثم تطب�قهـا على عینـة    وقـد تم اعـدادهـا وتحك�مهـا وفق القواعـد العلم�ـة،

  انــات عن طر�ق(االتصــــــــــــــــاللب�ــمن الخبراء المعنیین حیــث تم جمع ا
 ٠االنترنت) –االتصال التل�فوني -الشخصي الم�اشر

  :الدراســة على النســ�ة   اعتمدت المعالجات االحصــائ�ة المســتخدمة في ال�حث
 ٠المئو�ة ومجموع االوزان والوزن النسبي والترتیب 

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدان�ة: ثامنا:
       خصائص مجتمع ال�حث:-١

 ٢٠ن =   ال�حثیوضح خصائص مجتمع  )١جدول(

 الترتیب % العدد  الفئات  الب�ان  م
١ 
 

 ٠ذ�ر -أ النوع 
 ٠أنثي -ب

١٢ 
٨ 

٦٠ 
٤٠ 

١ 
٢ 

 
٢ 
 

 
 السن
 

 ٠سنة٥٠اقل من  -أ
اقل من  -٥٠من -ب

 ٠سنة٦٠
سنة   ٦٠من  -ج

٥ 
١٢ 
٣ 

٢٥ 
٦٠ 
١٥ 

٢ 
١ 
٣ 
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 ٠فأكثر 
٣ 
 

مصدر 
الخبرة  
 االساسي 

 ٠میدان�ةخبرة  -أ
 ٠اكاد�م�ة خبرة -ب

٨ 
١٢ 

٤٠ 
٦٠ 

٢ 
١ 

 :أنه )١(جدولیتضح من ب�انات   
   النســـــ�ة لخصـــــائص الم�حوثین من حیث النوع: یتضـــــح تمثیل الم�حوثین�

وان الم�حوثین من الخبراء الرجــال قــد   ،من الجنســــــــــــــین في عینــة ال�حــث 
نســــــــــــــبتهم( قـــــد  ٪ ٦٠بلغـــــت  االنـــــاث  الم�حوثین من الخبراء  بلغــــت  ) وان 

بین نوعي  ك �عكس التكـامـل في وجهـات النظر  )ولعـل ذلـ٪ ٤٠نســــــــــــــبتهم(
 ٠الم�حوثین من الخبراء لصالح موضوع ال�حث 

 :نجد ان الم�حوثین   و�النســـــــــــ�ة لخصـــــــــــائص الم�حوثین من حیث الســـــــــــن
  ٥٠�مثلون جم�ع فئات سـن الخبرة و�ن �ان اغلبهم في الفئة العمر�ة من (

وضوع  ولعل هذا یتسق مع م  )٪٦٠سنة) و�نس�ة بلغت (  ٦٠إلى اقل من  
اهتمام الخبراء في هذه المرحلة العمر�ة   ه علىذ ال�حث من حیث اســــــــــتحوا

   ٠التي تجمع بین الحماس والخبرة معا لدى الخبراء المعنیین
 :ــاســـي ــائص الم�حوثین من حیث مصـــدر الخبرة االسـ ــ�ة لخصـ نجد   و�النسـ

ان الم�حوثین من الخبراء �غطون المصــدر�ن االســاســیین للخبرة في مجال  
) والخبرة  ٪٦٠�ـة بلغـت(�حـث وهمـا الخبرة االكـاد�م�ـة بنســــــــــــــموضــــــــــــــوع ال

)ولعل ذلك �حقق نوع من التكامل بین النظر�ة  ٪٤٠المیدان�ة بنس�ة بلغت(
  ٠والتطبیق لصالح تحقیق اهداف ال�حث 

 ائمة على الشائعات في تدمیر المجتمعات:واقع حروب الجیل الرا�ع الق-٢

ئعات في تدمیر الجیل الرا�ع القائمة على الشا حروبواقع یوضح النتائج الخاصة ب )٢جدول(
 ٢٠ن =     المجتمعات

مجموع  الواقع م
 االوزان 

المتوسط 
 النسبي

 الترتیب %
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338 
 

ــتهدف حروب الجیل الرا�ع   أ تســــــ
ــائعات تدمیر  القائمة على الشــــــ
ــدي   ــایـ �ـ ــل  ــداخـ الـ المجتمع من 

  ٠ابناءه

٣ ٩٦.٦٧ ٢.٩٠ ٥٨ 

القــــائمــــة  ب الرا�ع  الجیــــل  حروب 
الشـــــــــــائعــات مخطط لهــا   على

ــائق لب ــل ف ــك لوغ اهــدافهــا  �شـــــــ
 ٠بدقة

٨ ٨٨.٣٣ ٢.٦٥ ٥٣ 

ــرا�ــع   ج ال ــجــیـــــل  ال حــروب  ــقــوم  ت
الـقائمـة على الشــــــــــائعـات على 

المتقنــة  االكــاذیــب ذات الح�كــة  
 ٠لتصد�قها

٢ ٩٨.٣٣ ٢.٩٥ ٥٩ 

الـرا�ـع  د الـجـیـــــل  حـروب  تـتـجـــــه 
ــائعــات إلى  القــائمــة على الشــــــــ
االول  المقـــــام  في  ــ�ـــــاب  الشـــــــ

كثر حماســــــا االقل �اعت�ارهم اال 
 ٠خبرة

٤ ٩٥ ٢.٨٥ ٥٧ 

اـلراـ�ع   ه اـلجـیـــــل  حـروب  مـــــد  عــت ـت
الـقائمـة على الشــــــــــائعـات على 
على  القـــــادرة  االنترنـــــت  برامج 

 ٠الخداع

٦ ٩١.٦٧ ٢.٧٥ ٥٥ 

الـراـ�ع   و الـجـیـــــل  حـروب  تـنـطـلـق 
القائمة على الشائعات من �افة 
ــة مواقع  ــائل االعالم خاصـــ وســـ
ــل االجتمــاعي لكونهــا   التواصــــــــ

 ٠عمتاحة للجم�

١ ١٠٠ ٣ ٦٠ 

ــ ز ــجــیـــ ال حــروب  ــرا�ــع  تــر�ــز  ال ل 
الـقائمـة على الشــــــــــائعـات على 
الـــدولـــة   ــك�ـــك في نظـــام  التشـــــــ
ـف�ـــــه   اـلـمـجـتـمع  ـثقـــــة  ـلزـعزعـــــة 

 ٠المطلو�ةفتتحقق الفوضى 

٩ ٨٦.٦٧ ٢.٦ ٥٢ 
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ــتثمر حروب الجیــل الرا�ع   ح تســـــــ
ــائعات نظر�ة  القائمة على الشـــــ
المؤمرة في تضـــــــــخ�م االحـداث 

مي الس�اس�ة لتحط�م االمن القو 
  ٠للدولة المستهدفة

٧ ٩٠ ٢.٧ ٥٤ 

الرا�ع   ط ــل  الجیـ تحشــــــــــــد حروب 
ــائـعات الرأي  الـقائـمة على الشـــــــ

ـلـلتـــــأـمر الـــــدولـــــة    اـلعـــــام  ـعـلى 
 ٠�استخدام ش�ابها المغرر بهم

٥ ٩٣.٣٣ ٢.٨ ٥٦ 

ــتخـدم حروب الجیـل الرا�ع   ي تســـــــ
ــائعات االرهاب  القائمة على الشـ
مـن   مـع  مـجــت اـل تـــــدمــیر  ـل كـــــأدة 

م من  الــداخــل �ــایــدي المغرر به
 ٠ابناءه

١٠ ٨٥ ٢.٥٥ ٥١ 

  ٩٢.٥٠ ٢.٧٨ ٥٥٥ مج 

 :أنه )٢(جدولیتضح من ب�انات 
  یتبن أن المؤشــــــــــرات الدالة على واقع حروب    الجدول:في ضــــــــــوء قراءة

ــائعــات في تــدمیر المجتمعــات تقع في  الجیــل الرا�ع القــائمــة على الشـــــــــــــ
ــة نظر الم�حوثین من  ــا من وجهـ المســــــــــــــتوى المرتفع من حیـــث وجودهـ

ــبي مر الخبر  ــط نسـ ــ�ة مئو�ة  ٢.٧٨تفع بلغ(اء المعنیین وذلك �متوسـ ) و�نسـ
  ٠)٪٩٢.٥٠مرتفعة جدا بلغت(

 :فان تلك النتائج توضــح خطورة الواقع �النســ�ة   في ضــوء الداللة العمل�ة
لحروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــائعات االمر الذي �ســــتدعي و�قوة 

حمــا�ــة المجتمع من دور الوعي االجتمــاعي في مواجهــة تلــك الحروب و 
 ٠ةمخاطرها المدمر 

  نجد ان تلك النتائج تتفق مع ما انتهت ال�ه  ء الدراسـات السـا�قة:في ضـو
الدراســـــــات الســـــــا�قة من ان حروب الجیل الرا�ع والشـــــــائعات تمثل واقعا  
خطیرا ومــدمرا للمجتمعــات على �ــافــة الجوانــب واالصــــــــــــــعــدة ومن تلــك 
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،حامد  ٢٠٠٤زاهر،Ann 2003،  ٢٠٠٠الجوهري  الدراســـــــــــات دراســـــــــــة:
 ٠ Mahdy 2017،٢٠١٣،ام�ابي٢٠٠٥

 :نجـد ان هـذا الواقع لحروب الجـیل    في ضــــــــــــــوء النظرـ�ة الموجـهة لل�حـث
الرا�ع القائمة على الشــــــــــــــائعات �عكس الدور الذي تقوم �ه تلك الحروب  
من تدمیر للمجتمعات المســــــــتهدفة من قبل اعداء تلك المجتمعات االمر 

ذا اعل�ــة للوعي االجتمــاعي لمواجهــة هــالــذي یتطلــب دور اقوى واكثر فــ
من الحروب التي تســــــــــــــتخـــدم احـــدث االدوات التكنولوج�ـــة وتتجــه    النوع

   ٠للعقول للس�طرة علیها والنفاذ من خاللها لتحقیق اهدافها
 :نجد ان تلك النتائج قد اجابت على التســاؤل   في ضــوء تســاؤالت ال�حث

الرا�ع القــائمــة على مــا واقع حروب الجیــل    االول لل�حــث والــذي مؤداه:
ــائعات في  ــتوى   ٠مجتمعات تدمیر الالشــــــــــ حیث تبین انها تقع في المســــــــــ

المرتفع من حیث الوجود والتأثیر المدمر وذلك بنســــ�ة مرتفعة جدا بلغت 
)٠)٪٩٢.٥٠  
 :تحدید    فقد تحقق الهدف االول لل�حث وهو:  في ضــــــــــــــوء اهداف ال�حث

 ، ي تدمیر المجتمعات حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــائعات فواقع 
  ٠لمدمر �أتي في المستوى المرتفع شدید الخطورةواقعها احیث تبین ان 

ــائمـــة على   -٣ القـ الرا�ع  الوعي االجتمـــاعي في مواجهـــة حروب الجیـــل  دور 
 الشائعات:

في مواجهة حروب الجیل الرا�ع   یوضح النتائج الخاصة بدور الوعي االجتماعي )٣جدول(
 ٢٠ن=    ٠القائمة على الشائعات

مجموع  الدور م
 االوزان 

لمتوسط ا
 النسبي

 الترتیب %

ــداف  أ ــاالهـ �ـ ــة  ــل�مـ الســـــــ ــة  المعرفـ
اـلراـ�ع  اـلـجیـــــل  ـلـحروب  اـلـخـبـیثـــــة 

 ٠القائمة على الشائعات الفشالها

٥ ٩٣.٣٣ ٢.٨ ٥٦ 
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الفهم الصــح�ح لمخططات حروب  ب
عـلـى  الـقـــــائـمـــــة  الـرا�ـع  الـجـیـــــل 

 ٠الشائعات لتفادي الوقوع فیها

٤ ٩٥ ٢.٨٥ ٥٧ 

ا�ع  كشف اكاذیب حروب الجیل الر  ج
ــائـعات ال�طـال  الـقائـمة على الشـــــــ

 ٠تأثیرها

١ ١٠٠ ٣ ٦٠ 

ــة   د اقتنــاع ابنــاء المجتمع خــاصــــــــ
ـــ�اب �مخـاطر حروب الجـیل   الشـــــــ
ــائعـات   الرا�ع القـائمـة على الشــــــــ

 ٠لیتصدوا لها �القوة المطلو�ة

٦ ٩١.٦٧ ٢.٧٥ ٥٥ 

القـــادرة  ه االنت�ـــاه لبرامج االنترنـــت 
ــتخــدمــة في اع  على الخــد المســـــــ

القـائمـة على   حروب الجیـل الرا�ع
 ٠الشائعات لتز��ف الحقائق

٧ ٩٠ ٢.٧ ٥٤ 

ــائل االعالم   و ال�قظة الدائمة لوســـــــ
خاصة مواقع التواصل االجتماعي  
كمنصــــــــــات لحروب الجیـل الرا�ع  
ــائـعات لتـفادي   الـقائـمة على الشـــــــ

 ٠مخاطرها

٢ ٩٨.٣٣ ٢.٩٥ ٥٩ 

حروب  ز ــاوالت  لمحــ ــام  التــ الرفض 
عـلـى الـجـ الـقـــــائـمـــــة  الـرا�ـع  یـــــل 

تشـــــــــك�ك في نظام  الشـــــــــائعات ال
   ٠الدولة الفشالها

٨ ٨٨.٣٣ ٢.٦٥ ٥٣ 

ا�ـطال مفعول نظرـ�ة المؤمرة التي  ح
ــتـخدمـها حروب الجـیل الرا�ع   تســـــــ
القائمة على الشـــــــــائعات لتحط�م  

 ٠االمن القومي

١٠ ٨٣.٣٣ ٢.٥٠ ٥٠ 

تكو�ن راي عام داعم للدولة ضـــد  ط
ــتخـــدمي حروب  ــأمر�ن مســـــــ المتـ
عـلـى  الـقـــــائـمـــــة  الـرا�ـع  الـجـیـــــل 

 ٠الشائعات

٩ ٨٦.٦٧ ٢.٦ ٥٢ 
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محار�ة االرهاب الذي تســــــتخدمه  ي
حروب الجیـل الرا�ع القـائمـة على 
الشائعات لهدم الدولة بید ابناءها 

 ٠المغرر بهم

٣ ٩٦.٦٧ ٢.٩ ٥٨ 

  ٩٢.٣٣ ٢.٧٧ ٥٥٤ مج 

 :أنه )٣(جدولیتضح من ب�انات 
 :ات الدالة على دور الوعي یتبن أن المؤشــــــــــــر   في ضــــــــــــوء قراءة الجدول

في مواجهة حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــــائعات تقع    االجتماعي
في المســــــــتوى المرتفع من حیث فاعلیتها والحاجة الیها لمواجهة مخاطر 

�حوثین من الخبراء تـلك الحروب على المجتمع وذـلك من وجهـة نظر الم
ــبي مرتفع بلغ( ــط نســـ ــ�ة م٢.٧٧المعنیین �متوســـ ئو�ة مرتفعة جدا  ) و�نســـ

  ٠)٪٩٢.٣٣بلغت(
 فان تلك النتائج توضــح اهم�ة ومكانة وفاعل�ة   ضــوء الداللة العمل�ة: في

ومن ثم الحاجة الضــــــــــــــرور�ة للغا�ة لدور الوعي االجتماعي في مواجهة 
عات االمر الذي �ســــــتدعي و�قوة حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــائ
 ٠هام وعاجلتفعیل هذا الدور متعدد المحاور �شكل 

 نجد ان تلك النتائج تتفق مع ما انتهت ال�ه  ة:في ضـوء الدراسـات السـا�ق
الدراســـات الســـا�قة من الحاجة الماســـة و�شـــدة في هذه المرحلة من ح�اة  

دوره في   ما �مكن وتحدید   ألقصـــىالمجتمعات لتفعیل الوعي االجتماعي  
مـدمرة  مواجهـة مخـاطر حروب الجیـل الرا�ع القـائمـة على الشـــــــــــــــائعـات ال

ــف �ایدي ابنا ء تلك المجتمعات المغرر بهم ومن تلك للمجتمعات ولالســـ
،حســام  ٢٠١٥،احمد ٢٠١٤،الســدیري  ٢٠٠٧عبدالحمید  الدراســات دراســة:

 ٠ ٢٠١٩علي �محمد  ٢٠١٧،العسال٢٠١٦الدین
 :نجد ان هذا الدور للوعي االجتماعي    في ضوء النظر�ة الموجهة لل�حث

ائمــة على الشــــــــــــــــائعــات هو الــدور  في مواجهــة حروب الجیــل الرا�ع القــ
ــة انه یتفق مع ما المطلو  ب و�قوة لمواجهة هذا النوع من الحروب خاصـــــ

انتهت ال�ه الدراسـات السـا�قة وما اكده وقرره وحدده الخبراء المعنیین من 
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 ٠الم�حوثین 
 :نجد ان تلك النتائج قد اجابت على التســاؤل   في ضــوء تســاؤالت ال�حث

ة مـــا دور الوعي االجتمـــاعي في مواجهـــ  :الثـــاني لل�حـــث والـــذي مؤداه 
ــائعـات  حـیث تبین ان هـذا اـلدور ٠حروب الجـیل الرا�ع الـقائمـة على الشــــــــــــ

�قع في المســــــــتوى المرتفع من حیث الفاعل�ة والحاجة ال�ه وذلك بنســــــــ�ة  
  ٠)٪٩٢.٣٣مرتفعة جدا بلغت (

 تحدید   فقد تحقق الهدف الثاني لل�حث وهو: اهداف ال�حث:  في ضـــــــــــــوء
ا�ع القـــائمـــة على الجتمـــاعي في مواجهـــة حروب الجیـــل الر دور الوعي ا
حیث تم تحدید الدور وتبین انه �أتي في المســــــــتوى المرتفع  ،الشــــــــائعات 

من حیــث الفــاعل�ــة والحــاجــة ال�ــه ومن ثم قــدرتــه على تحقیق المواجهــة  
 ٠ب المطلو�ة لتلك الحرو 

 نتائج ال�حث وتصوره المستقبلي:   تاسعا:
 لجیل الرا�ع  تحدید واقع حروب ا  الول لل�حث وهو:النتائج الخاصــــــــــــــة �الهدف ا

فقد تحقق هذا الهدف حیث تبین  ٠القائمة على الشـائعات في تدمیر المجتمعات 
هــذا الواقع �ــأتي في المســــــــــــــتوى المرتفع من حیــث الوجود والتــأثیر المــدمر   ان

)وقد جاء هذا الواقع مرت�ا تنازل�ا �ما  ٪٩٢.٥٠بنسـ�ة مرتفعة جدا بلغت (وذلك  
 ) وذلك على النحو التالي:٢حه جدول(یوض

ــاـئل  .۱ ــائعـات من �ـاـفة وســــــــــــ تنطلق حروب الجـیل الرا�ع القـائمـة على الشــــــــــــ
 ٠االعالم خاصة مواقع التواصل االجتماعي لكونها متاحة للجم�ع

الشـــــــــــــــائعــات على االكــاذیــب ذات تقوم حروب الجیــل الرا�ع القــائمــة على   .٢
 ٠الح�كة المتقنة لتصد�قها

المجتمع من  لرا�ع القائمة على الشـــــائعات تدمیر تســـــتهدف حروب الجیل ا .٣
  ٠الداخل �ایدي ابناءه

ــ�اب في المقام   .٤ ــائعات إلى الشــــ تتجه حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــ
 ٠االول �اعت�ارهم االكثر حماسا االقل خبرة
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مر على  آل الرا�ع القائمة على الشــائعات الرأي العام للتتحشــد حروب الجی .٥
 ٠�ابها المغرر بهمالدولة �استخدام ش

ــائعـات على برامج االنترـنت  تعتمـد حروب الجـی .٦ ل الرا�ع الـقائمـة على الشــــــــــــ
 ٠القادرة على الخداع

تســــــــــتثمر حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــــــائعات نظر�ة المؤمرة في  .٧
  ٠ة لتحط�م االمن القومي للدولة المستهدفةتضخ�م االحداث الس�اس�

ــكل فائق لبلو   حروب الجیل الرا�ع القائمة على .٨ ــائعات مخطط لها �شــ غ  الشــ
 ٠اهدافها بدقة

ــك�ك في نظام   .٩ ــائعات على التشـ تر�ز حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـ
 ٠الدولة لزعزعة ثقة المجتمع ف�ه فتتحقق الفوضى المطلو�ة

ــتخدم حروب الجیل ا .١٠ ــائعات االرهاب �أدة لتدمیر  تسـ لرا�ع القائمة على الشـ
 ٠المغرر بهم من ابناءه المجتمع من الداخل �ایدي

 تحدید دور الوعي االجتماعي في  خاصــــة �الهدف الثاني لل�حث وهو:النتائج ال
فقـد تحقق هـذا الهـدف ٠مواجهـة حروب الجیـل الرا�ع القـائمـة على الشـــــــــــــــائعـات 

ــتوى المرتفع من حیث الفاعل�ة والحاجة  هذا الدور �أتي في حیث تبین ان المسـ
�ـا  ) وقـد جـاء هـذا الـدور مرت٪٩٢.٣٣غـت (ال�ـه وذلـك بنســــــــــــــ�ـة مرتفعـة جـدا بل

  ) وذلك على النحو التالي:٣تنازل�ا �ما یوضحه جدول(
  إل�طـال  الشـــــــــــــــائعـات   على  القـائمـة  الرا�ع  الجیـل  حروب   اكـاذیـب   كشــــــــــــــف .١

 ٠تأثیرها
  االجتماعي التواصــــــــــــل مواقع  خاصــــــــــــة  االعالم  لوســــــــــــائل الدائمة  ال�قظة .٢

 ٠مخاطرها لتفادي ت الشائعا على القائمة الرا�ع الجیل لحروب  كمنصات 
  على  القـــائمـــة  الرا�ع  الجیـــل  حروب   تســــــــــــــتخـــدمـــه  الـــذي  االرهـــاب   محـــار�ـــة .٣

 ٠بهم المغرر ابناءها بید  الدولة لهدم الشائعات 
  الشـــــــــائعات   على  القائمة  الرا�ع الجیل حروب  لمخططات   الصـــــــــح�ح  الفهم .٤

 ٠فیها الوقوع لتفادي
  على  ائمــةالقــ  الرا�ع  الجیــل  لحروب   الخبیثــة  �ــاألهــداف  الســــــــــــــل�مــة  المعرفــة .٥
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 ٠الفشالها الشائعات 
  القائمة  الرا�ع الجیل حروب   �مخاطر  الشــ�اب   خاصــة  المجتمع  ابناء  عاقتنا .٦

 ٠المطلو�ة �القوة لها لیتصدوا الشائعات  على
ــتخدمة الخداع  على القادرة  االنترنت   لبرامج  االنت�اه .٧  الجیل حروب  في  المســـ

 ٠الحقائق لتز��ف على الشائعات  القائمة الرا�ع
  الشــــــــــــــــائعـــات   على  قـــائمـــةال  الرا�ع  الجیـــل  حروب   لمحـــاوالت   تـــامال  الرفض  .٨

  ٠الفشالها الدولة نظام في التشك�ك
  الرا�ع  الجیل حروب   مستخدمي  المتأمر�ن  ضد  للدولة  داعم  عام  رأي  تكو�ن .٩

 ٠الشائعات  على القائمة
ــتخدمها التي المؤمرة  نظر�ة مفعول  ا�طال .١٠   القائمة  الرا�ع الجیل حروب   تســــــ

 ٠القومي االمن �ملتحط الشائعات  على
 � تحدید التصــــــــور المقترح للتفعیل   الهدف الثالث لل�حث وهو:النتائج الخاصــــــــة

القــائمــة على  المســــــــــــــتمر للوعي االجتمــاعي في مواجهــة حروب الجیــل الرا�ع  
 الشائعات:

عنه ال�حث من نتائج فان رؤ�ة ال�احثین للتصــــــور المقترح    أســــــفرفي ضــــــوء ما   
ــتمر للوعي االجت القائمة على  ماعي في مواجهة حروب الجیل الرا�ع  للتفعیل المســـــ

  الشائعات لمنع تأثیرها المدمر على المجتمع تتحدد على النحو التالي:
اوال: تنمـ�ة الوعي ـ�الواقع اـلذي اظهرـته نـتائج ال�حـث لحروب الجـیل الرا�ع   •

القائمة على الشــــــــــائعات في تدمیر المجتمعات حتى تتوفر المعرفة والفهم 
ا یلزم لمواجهتها من قبل مخاطر تلك الحروب ومن ثم الق�ام �مواالقتناع �

  ٠كافة االطراف المعن�ة
جهــة حروب الجیــل الرا�ع القــائمــة على  تنم�ــة الوعي �متطل�ــات موا  ثــان�ــا: •

ــة بدور   ــائعات وفي مقدمتها ما انتهى ال�ه ال�حث من نتائج خاصـــــــــــ الشـــــــــــ
  ٠روب الوعي االجتماعي في تحقیق المواجهة المطلو�ة لتلك الح

براء واألســــــــــــــر والمـدارس والجـامعـات والمعـاهـد قـ�ام المعنیین من الخ ـثالـثا: •
ــســـات المعن�ة ســـواء �ان ت أهل�ة أو حكوم�ة أو خاصـــة  العل�ا و�افة المؤسـ
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بدورها في تنم�ة الوعي االجتماعي المطلوب ســواء بواقع تلك الحروب أو  
ضــــــــــــــوء مـا ـ�اـلدور المطلوب لمواجـة مخـاطرهـا المـدمرة للمجتمع وذـلك في  

 ٠اسفرت عنه نتائج هذا ال�حث 
توفیر الـدعم الالزم ســــــــــــــواء �ـان مـاد�ـا أو معنو�ـا للجهـات االمن�ـة    را�عـا: •

والمؤسـسـات الدین�ة و�افة المؤسـسـات المعن�ة للق�ام بدورها في واالعالم�ة  
ــائعات خاصــــــــة   المواجهة المطلو�ة لحروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــ

وجي وتت�ع االرهـــابیین والمغرر بهم ومر   كشــــــــــــــف االكـــاذیـــب والرد علیهـــا
  ٠الشائعات والقضاء علیهم حفاظا على امن وسالمة المجتمع 

اجراء ال�حوث العلم�ة على �افة جوانب ظاهرة   االســـــــــتمرار في خامســـــــــا: •
وتقــــد�م الحلول العلم�ــــة القــــابلــــة للتطبیق في الواقع   حروب الجیــــل الرا�ع

ــرة تلك ا ــانها محاصـ لظاهرة من �افة الجوانب ومن  المجتمعي والتي من شـ
  ٠دي مخاطرها وانهاء وجودهاثم تفا

ي في مواجهة التوصــ�ة �ضــرورة تنم�ة واســتثمار الوعي االجتماع ســادســا: •
ــائعـات لـتدمیر المجتمعـات العر�ـ�ة   حروب الجـیل الرا�ع الـقائمـة على الشــــــــــــ

 ٠لكونه اقوى سالح مجتمعي لتحقیق المواجهة المطلو�ة
 :مراجع ال�حث

 لمراجع العر��ة:ا اوال:
ــ  احمد، .۱ ــاعات  ٠)٢٠١٥ید(محمد محمد ســــ ــئول�ة الجنائ�ة عن ترو�ج االشــــ المســــ

االجتماعي �حث منشـــــور في مؤتمر وســـــائل التواصـــــل عبر وســـــائل التواصـــــل 
جـــامعـــة االمـــام محمـــد بن ســــــــــــــعود    �ل�ـــة االعالم واالتصــــــــــــــــال،  ،االجتمـــاعي

  ٠االسالم�ة،الر�اض 
شـــــــ�كات التواصـــــــل االجتماعي على  تأثیرات  ٠)٢٠١٣عمیرة ر��ع(أبو    ام�ابي، .٢

ث �ح والمجتمع ســـــ�اســـــ�ا واقتصـــــاد�ا واجتماع�ا �عد ثورات الر��ع العر�ي،  الفرد 
�ل�ة   منشـــــــــور في مجلة دراســـــــــات في الخدمة االجتماع�ة والعلوم االنســـــــــان�ة،

  ٠اكتو�ر )٣٥العدد( جامعة حلوان، الخدمة االجتماع�ة،
 ات الحدیثة في الشــــــــــائعات،اســــــــــتخدام التقن�٠)٢٠٠١ذ�اب موســــــــــى(  البداینة، .٣

  ٠كاد�م�ة نا�ف العر��ة للعلوم االمن�ةا الر�اض،
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 ٠د،بیروت،دار العلم للمالیینالمور ٠)٢٠٠٣منیر( ال�عل�كي، .٤
اعمال الندوة   اســـــــتجا�ات الشـــــــ�اب لشـــــــ�كة االنترنت،٠)٢٠٠٠هناء( الجوهري، .٥

  ٠جامعة القاهرة ،اآلداب قسم علم االجتماع �ل�ة  السنو�ة السا�عة،
ودور وســـائل االعالم في عصـــر  الشـــائعات  ٠)٢٠١٢ه�اس بن رجاء( ر�ي،الح .٦

  ٠والتوز�عدار اسامة للنشر  عمان،  ،المعلومات 
توظ�ف شـ�كات التواصـل االجتماعي  ٠)٢٠١٤العز�ز(  تر�ي بن عبد  السـدیري، .٧

�ل�ة العدالة   رســـــــــالة ماجســـــــــتیر،  ،في التوع�ة االمن�ة ضـــــــــد خطر الشـــــــــائعات 
  ٠��ة للعلوم االمن�ة،السعود�ةجامعة نا�ف العر  الجنائ�ة،

ــال، الهامالع .٨  ترتیب  في االجتماعي التواصـــــل مواقع دور٠)٢٠١٧مهدي ( ســـ
 كل�ة ،ماجســــتیر رســــالة  ،االجتماع�ة القضــــا�ا نحو الطل�ة الجامعیین أولو�ات 
  ٠الت�سي الجزائر العر�ي جامعة ،واالجتماع�ة اإلنسان�ة العلوم

ــلدان  الفتاح عبدالغني،  عبد   الهمص، .٩ ــ�ة٠)٢٠٠٩فایز �مال( ،وشــ   اال�عاد النفســ
عالجها من  واالجتماع�ة في ترو�ج االشــــــــاعات عبر وســــــــائل االعالم وســــــــبل  

  ٠غزة الجامعة االسالم�ة، مجلة �ل�ة التر��ة، منظور اسالمي،
ــالح، .١٠ ــتخدام  ٠)٢٠١٤العز�ز(  محمد بن عبد   بن صــــ ــئول�ة الجنائ�ة عن اســــ المســــ

ــل االجتماعي الحدیث، ــائل التواصــــــ ــالة  وســــــ د�توراه، جامعة نا�ف العر��ة  رســــــ
  ٠وم االمن�ة،السعود�ةللعل

ــاـئل عبر  ٠)٢٠٠٥محمـد دســــــــــــــوقي(  حـامـد، .١١ خطورة المحـادـثة االنترنتـ�ة والرســــــــــــ
�حث منشــــــور في المؤتمر العلمي   ،الفضــــــائ�ات على ممارســــــة خدمة الجماعة

  ٠القاهرة جامعة حلوان، ،�ل�ة الخدمة االجتماع�ة الثامن،
 ،میدان�ة سـةدرا :الرا�ع الجیل حروب  مخاطر ٠)٢٠١٦( نالدین، نسـر� حسـام .١٢

 المجـلد  ،المصــــــــــــــرـ�ة ل�حوث الرأي العـام المجـلة �لـ�ة االعالم،  ،الـقاهرة جـامعـة
  ٠یون�ة )٢( العدد  )١٥(

مســـــــتقبل الشـــــــ�اب والمشـــــــار�ة المجتمع�ة  ٠)٢٠٠٤محمد ضـــــــ�اء الدین(  زاهر، .١٣
ــكال�ات، ــكندر�ة،  واالشـــــــ ــتقبل التر��ة العر��  االســـــــ   )٣٢،العدد(١٠ة،جمجلة مســـــــ

  ٠والتنم�ةالمر�ز العر�ي للتعل�م 
برـنامج في الـتار�خ ـقائم على ادوات ٠)٢٠١٩العز�ز( غـادة عـبدالفـتاح عـبد   زاـید، .١٤

ــاالت الرقم�ة  حروب الجیل الخامس لتنم�ة مهارات موثوق�ة المعلومات واالتصــ
المجلة �حث منشـــــــور في   لدى طالب �ل�ة التر��ة ومدى تأثیره على اتجهاتهم،

  ٠جامعة سوهاج ��ة،�ل�ة التر  د�سمبر، )٦٨العدد( ،�و�ةالتر 
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ــاري، .١٥ ــر(  ســـــ ــال عبر االنترنت في العالقات  ٠)٢٠٠٨حلمي خضـــــ تأثیر االتصـــــ
  ٠،العدد االول١�حث منشور في مجلة جامعة دمشق،ج االجتماع�ة،

ــادق، .١٦ ــلو�ي في خدمة ٠)٢٠٠٣محمود محمد( صــــــ فاعل�ة العالج المعرفي الســــــ
المؤتمر �حث منشــــــور في   ء اســــــتخدام االنترنت،لطالب من ســــــو الفرد ووقا�ة ا

  ٠جامعة حلوان �ل�ة الخدمة االجتماع�ة، العلمي السادس عشر،
ــي،٠)٢٠٠٣القادر(  فرج عبد  طه، .١٧ ــوعة علم النفس والتحلیل النفســــــــــ دار  موســــــــــ

  ٠غر�ب،القاهرة
ــادر تعل�م متعددة في ٠)٢٠٠٧تغر�د محمد(  عبدالحمید، .١٨ ــتخدام مصــــــ فعال�ة اســــــ

ــدر� ــار�خ لتـ ــدى تالس التـ ــاء الوطني لـ ــة االنتمـ ــة ق�مـ ــذ الصــــــــــــــف االول تنم�ـ میـ
  ٠جامعة عین شمس القاهرة �ل�ة التر��ة، رسالة ماجستیر، االعدادي،

  القاهرة،  االتصـــــال واالعالم على شـــــ�كة االنترنت،٠)٢٠٠٧محمد(  عبدالحمید، .١٩
  ٠عالم الكتب 

ــائ تأثیر ٠)٢٠١٩ر��ع( حســـــــن �محمد،  ســـــــعد، هللا عبد   علي، .٢٠ عات على  الشـــــ
 المر�ز ،٢٠١٩- ٢٠١٣ من الفترة خلبل وذلك في مصـر، سـتقرار السـ�اسـياال

  ٠مصر ،جامعة القاهرة  كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة،،العر�ي - الد�مقراطي
نقـــــل  ٠)٢٠١٨�حیى خیرهللا(  عودة، .٢١ االجتمـــــاعي في  ــل  التواصــــــــــــــــ دور مواقع 

د العالي �حث منشــور في المؤتمر االقل�مي للمعه الشــائعات �المجتمع العراقي،
جامعة بورســـــــــعید في  اآلداب ید �التعاون مع �ل�ة للخدمة االجتماع�ة ببورســـــــــع

  ٠مارس،مصر١٥-١٤الفترة من 
ــال الحـدیـثة في عصــــــــــــــر  ٠)٢٠٠٩حســــــــــــــن عمـاد(  مكـاوي، .٢٢ تكنولوجـ�ا االتصــــــــــــ

  ٠الدار المصر�ة اللبنان�ة القاهرة،  المعلومات،
جمهور تأثیر شــــــــ�كات التواصــــــــل االجتماعي على  ٠)٢٠١٢محمد(  منصــــــــور، .٢٣

اقع االجتمــاع�ــة والمواقع االلكترون�ــة العر��ــة دراســـــــــــــــة مقــارنــة للمو -  المتلقیــت 
االكـاد�م�ـة العر��ـة في   والتر��ـة،  اآلداب �ل�ـة    رســـــــــــــــالـة مـاجســــــــــــــتیر،  انموذجـا،
  ٠الدنمارك
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 ) ١( ملحق
 استمارة استب�ان حول: 

  ع الـقائـمة على الشــــــــــــــائـعات (مط�ـقة علىدور الوعي االجتـماعي في مواجـهة حروب الجـیل الرا�
 :عینة من الخبراء المعنیین)

 الب�انات االول�ة: وال:أ
 ١-  

 االسم:...........................................................................(اخت�اري) 
 النوع:  -٢ 
 )     .........(.........................................................ذ�ر -أ

  )     ........................................................(.........أنثي -ب
 السن:  -٣
 )     .......................................................(سنة٥٠اقل من  -أ

 )     .............................................(سنة٦٠اقل من -٥٠من -ب

http://www.group73historians.com/
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 )     .......................................(............سنة فأكثر ٦٠من  -ج
 : مصدر الخبرة االساسي-٤
 )     (خبرة میدان�ة.......................................................... -أ

  )     .(.......................................................خبرة اكاد�م�ة -ب
 الرا�ع القائمة على الشائعات في تدمیر المجتمعات:حروب الجیل واقع   ثان�ا:

 الواقع  م

 مدى وجوده

 نعم 
إلى  
حد  
 ما

 ال

تســـــــــتهدف حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــــــائعات تدمیر  أ
  ٠المجتمع من الداخل �ایدي ابناءه

   

ط لها �شـــــكل حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــائعات مخط ب
 ٠ةفائق لبلوغ اهدافها بدق

   

تقوم حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـائعات على االكاذیب   ج
 ٠المتقنة لتصد�قهاذات الح�كة 

   

ــ�اب  د ــائعات إلى الشـــ تتجه حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــ
 ٠في المقام االول �اعت�ارهم االكثر حماسا االقل خبرة

   

ت على برامج الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــــــائعا تعتمد حروب ه
 ٠االنترنت القادرة على الخداع

   

ــائعـات من �ـاـفة  تنطلق حروب الجـیل الرا�ع   و الـقائمـة على الشــــــــــــ
ــائل االعالم خاصـــــــــة مواقع التواصـــــــــل االجتماعي لكونها   وســـــــ

 ٠متاحة للجم�ع

   

�ك على التشـكالقائمة على الشـائعات تر�ز حروب الجیل الرا�ع  ز
تمع ف�ـه فتتحقق الفوضــــــــــــــى  في نظـام الـدولـة لزعزعـة ثقـة المج

 ٠المطلو�ة

   

تســــــــــــتثمر حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشــــــــــــائعات نظر�ة  ح
المؤمرة في تضــــخ�م االحداث الســــ�اســــ�ة لتحط�م االمن القومي 

  ٠للدولة المستهدفة

   

ــائعات الرأي العا  ط ــد حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــ م  تحشـــ
 ٠ها المغرر بهمعلى الدولة �استخدام ش�اب للتأمر

   

تســـــــتخدم حروب الجیل الرا�ع القائمة على الشـــــــائعات االرهاب  ي
المغرر بهم من  ــایــــدي  �ــ ــداخــــل  الــ المجتمع من  لتــــدمیر  ــأدة  كــ
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 ٠ابناءه
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   

 تذ�ر....................................................... 
   

  لرا�ع القائمة على الشائعات:االجتماعي في مواجهة حروب الجیل ا دور الوعي ثالثا:

 مدى فاعلیته الدور م

ــى   نعم إلـــــــــ
 حد ما

 ال

ــل�مة   أ الخبیثة لحروب الجیل الرا�ع القائمة  �األهدافالمعرفة الســــــ
 ٠على الشائعات الفشالها

   

الفهم الصــــــــــــــح�ح لمخططـات حروب الجیـل الرا�ع القـائمـة على   ب
 ٠فادي الوقوع فیهاالشائعات لت

   

ب حروب الجـیل الرا�ع الـقائـمة على الشــــــــــــــائـعات  كشــــــــــــــف اـكاذـی ج
 ٠تأثیرها إل�طال

   

الشــــــــــ�اب �مخاطر حروب الجیل  اقتناع ابناء المجتمع خاصــــــــــة   د
 ٠الرا�ع القائمة على الشائعات لیتصدوا لها �القوة المطلو�ة

   

مســــــــــــــتخــدمــة في االنت�ــاه لبرامج االنترنــت القــادرة على الخــداع ال ه
 ٠ئمة الشائعات لتز��ف الحقائقحروب الجیل الرا�ع القا

   

ــة مواقع التواصــــــــــــــل   و ــاـئل االعالم خـاصــــــــــــ ال�قظـة اـلدائمـة لوســــــــــــ
القــــائمــــة على  االجت ــات لحروب الجیــــل الرا�ع  مــــاعي �منصـــــــــــــــ

 ٠الشائعات لتفادي مخاطرها

   

ــة على   ز ــائمـــ القـــ الرا�ع  ــل  الجیـــ ــاوالت حروب  لمحـــ ــام  التـــ الرفض 
  ٠التشك�ك في نظام الدولة الفشالهاالشائعات 

   

ا�طــال مفعول نظر�ــة المؤمرة التي تســــــــــــــتخــدمهــا حروب الجیــل  ح
 ٠الرا�ع القائمة على الشائعات لتحط�م االمن القومي

   

ــتخدمي حروب  ط ــد المتأمر�ن مســــ تكو�ن راي عام داعم للدولة ضــــ
 ٠الجیل الرا�ع القائمة على الشائعات

   

ئمـة ذي تســــــــــــــتخـدمـه حروب الجیـل الرا�ع القـامحـار�ـة االرهـاب الـ ي
 ٠على الشائعات لهدم الدولة بید ابناءها المغرر بهم

   

اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  
 تذ�ر........................................................ 
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  ثقافية - قراءة سوسيو

 2021-1921 يف نشوء وتطور الدولة العراقية احلديثة

 
 اهيم السهر أ.م.د. حممد محود إبر

 ي قار جامعة ذ –كلیة اآلداب  

 اإلطار النظري والمنهجي لل�حث: الم�حث األول
 :ال�حثعناصر 

  ؛1921إن العراق الذي تأســـســـت الدولة الحدیثة ف�ِه العام  إشــكال�ة ال�حث:  -أوال
�فتش عن شــــــكل، ونوع، وطب�عة الدولة التي �مكن    ،2021عند العام   وهو ال زال

ظـل ورعـاـ�ة  تحـت اق  ســــــــــــــبق تشــــــــــــــكـیل اـلدوـلة الحـدیـثة في العر   أن تنجح فـ�ه. لقـد 
بدا�ة العقد الثالث من القرن العشــــــــــــر�ن؛ أشــــــــــــكاال متعددة من    االنتداب البر�طاني

ــه؛ األر�عـة قرون  حكومـات دول أجنبـ�ة ســــــــــــــ�طرت على جزء أو أكثر من أرضــــــــــــ
  - ) خضـــــــــــع العراق فیها الحتالالت عثمان�ة 1500- 1918ســـــــــــ�س(الســـــــــــا�قة للتأ
ــفو�ة عمق ــرخ المجتمعي ذو الخلف�ة الدینصـــــــ �ة المذهب�ة الذي �انت �غداد ت الشـــــــ

تعاني منه �شـــكل خاص؛ إذ �انت تقوم (تلك أو هذه) على دفع جزء من المجتمع  
الدیني، ســــبق ذلك   -ضــــد الجزء اآلخر على أســــاس التصــــن�ف الطائفي والمذهبي

جنبي(  أن تعرض العراق لموجات من الغزو األ  ؛1258منذ ســــــــــــــقوط �غداد عام  و 
ــبق ذلك   هوالكو، جالئر�ین، ت�مورلنك، الخروفین األب�ض واألســــــــود)؛ و�ان قد ســــــ

) من الحكم الع�اســي الضــع�ف الذي �ان �خضــع  1258-950كله ثالثة قرون( 
  ومرة أخرى للسالجقة. ،بدوره مرة للبو�هیین

العـام    هـذا ـقد قضــــــــــــــت اآلن نحو قرن �ـامـل ســــــــــــــتبلغـه عـند   إن هـذه اـلدوـلة  
خالـله من إـقاـمة من ن العراقیون قرن الكـاـمل ـ�أعواـمه المـاـئة لم یتمكهـذا ال  .2021

ال وفق الطراز الغر�ي اللیبرالي المبني على الد�مقراط�ة، والتداول    ؛دولة مســـــــــــــتقرة
وســـطي المبني  وال وفق الطراز الشـــرق أ  ؛الســـلمي للســـلطة عبر صـــنادیق االنتخاب 

ــلطة ــاري الذي �ان   ؛ وال وفق النموذجعلى حكم العائالت وتوارث الســ الثوري ال�ســ
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ي منـاطق مختلفـة من العـالم. و�ـان آخرهـا النموذج التوافقي المبني على  قـد نجح ف
المحاصــــــــصــــــــة؛ الذي �ان لألحزاب الدین�ة دور �ارز ف�ه؛ ولقد فشــــــــل هو اآلخر  

ــتحواذ   فشــــال ذر�عا في تحقیق أي من أهدافه ــ�ة ســــوى هدف االســ ــ�اســ و�رامجه الســ
 لبلد نحو المجهول.انم على األهل واألقارب، والسیر �اعلى السلطة، وتوز�ع المغ

  ،طو�لة األمد   مســــتقرةلقد فشــــلت �ل التجارب التي حاولت إقامة دولة دائمة   
تلــك التجــارب التي تنــاوب علیهــا لیبرالیون حــاولوا التمثــل �ــالــدولــة الراع�ــة األولى  

أو    لقومي،لعراق الحـدیـث بر�طـان�ـا العظمى، أو ضــــــــــــــ�ـاط حـاولوا تطبیق الطراز ال
ثم  العســـــكر؛ ه معظم حر�ات التحرر التي �ان �قودها  ال�ســـــاري الذي �انت تنتهج

ــتلمت فیها األحزاب الدین�ة معظم مفاصــــــــل    2003جاءت تجر�ة ما �عد  التي اســــــ
ــار�  ،ون لكن الجم�ع (لیبرالی؛  ق�ادة الدولة ــالمی  ن،و وقومی  ،ون و�ســــــ ن)،الجم�ع  و و�ســــــ

 .ثابتة ومستقرة، فشلوا في إقامة دولة مواطنة حق�ق�ة
 ، واإلقل�م�ةفي العراق تتجاذبها صــــــــــراعات القوى الكبرى،  ولقد ظلت الدولة   

لعقد واحد من    الماضــ�ة حتى  لتي لم تســلم منها طوال المائة عاموتتقاذفها المحن ا
إذ �ان العنف، والصـــــــــــراع، والقلق، والخوف، وهاجس    ف�ه؛  تلتقط أنفاســـــــــــها الزمن

 حد ســـــــــواء.  على والمجتمعأفكار ورؤى الحاكمین    �ســـــــــ�طر على ، والتآمرالخ�انة
أن تتحرر  ، وما أشـد   و�انت الدولة ما أن تتخلص من معضـلة حتى تقع في أخرى 

 من أزمة حتى تقع فر�سة ألزمة جدیدة أشد وأقوى.
إن اســـــتمرار عمل�ة الهدم �عد �ل عمل�ة بناء، جعلت العراق �عود عند العام  
، المنظمـات غیر الخـاضــــــــــــــعـة لـلدوـلة الیوم إذ تمتـلك؛ إلى نقطـة الصــــــــــــــفر  2020

لعشــائر�ة  والمؤســســات الدین�ة على اختالف مســم�اتها وتشــكیالتها، والروح القبل�ة وا
تمتلك هذه المؤسـسـات مقومات اسـتمرار   ؛التي صـارت تتنامى �شـكل سـر�ع وخطیر

تخترق ��ان الدولة  ولقد أصـــــ�حت هذه التنظ�مات   .أكثر من الدولة ذاتها ود�مومة
ع ال زال إن لم �كن أشــد وطأة، مما الوضــ و�أن ،وتصــی�ه �الضــعف والهزال  نفســه
(في اعتقادي ال یوجد شـــــــعب : الذي ینســـــــب إل�ه القول الملك ف�صـــــــل األول تر�ه

عراقي �عد، بل توجد تكتالت �شـــــر�ة خ�ال�ة خال�ة من أ�ة فكرة وطن�ة، متشـــــ�عون  
ینســـــــــــب للوردي:( �أن مز�ج    بتقالید وأ�اطیل دین�ة ال تجمع بینهم جامعة)؛ أو �ما
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ــلوك األفراد والجممن الق�م   ــة تتحكم في ســـــــــ اعات في المجتمع العراقي المتناقضـــــــــ
�سبب وجود النهر�ن اللذین �سهمان في الزراعة واالستقرار من جانب، ومن جانب  
آخر قر�ه من الصحراء العر��ة التي تمده على الدوام �موجات جدیدة من الهجرات 

هذه الدولة التي  عشــــــر).  ا قد بدأت منذ منتصــــــف القرن الثامن  الكبیرة �انت آخره
حولت   قد الفســــاد المالي واإلداري وتخضــــع للمحاصــــصــــة المقیتة   فیها الیوم  ینخر

والحرب داخل�ا، و�ین    ،البلد الغني إلى مجرد غن�مة یتم تقاسـمها بین أمراء السـلطة
 دول اإلقل�م خارج�ا.

ج�ة  ن خالل قراءة هادئة متأن�ة وفق منهم  -یهدف ال�حث    أهداف ال�حث: -ثان�ا
إلى تحدید عوامل نشــــــــــــوء وتطور الدولة الحدیثة في العراق،   -علم اجتماع الثقافة

ثم نكوصــها خالل مدة قرن �امل من الزمن. �عض تلك العوامل واألســ�اب ظاهر  
ثقافة،  للع�ان، یتداوله الناس، و�عضــــــــــــها اآلخر �امن، وخفي �غطس في أعماق ال

الضـــــــــــر�ات التي تتعرض لها ه من الرصـــــــــــد، في محاولة منه التقاء  �حمي نفســـــــــــ
العوامل األخرى الســ�اســ�ة منها، واالقتصــاد�ة وغیرها؛ والتي تتفكك ثم تعید نفســها  

 من جدید. وحدها العوامل الثقاف�ة ت�قى قو�ة صل�ة ذات تار�خ عمیق، وطو�ل.
؟ هل حقا نحن  من ضـــــــــرورة علم�ة  هل لمثل هذه الدراســـــــــة  أهم�ة ال�حث: -ثالثا

الحاضــــــــــــر؟ الجواب نعم و�كل تأكید، بل وأن الحاجة إلیها    �حاجة إلیها في الوقت 
ماسة وضرور�ة جدا؛ ذلك أننا نشهد الیوم مظاهر ض�اع مائة عام من عمر دولة 
ــددة  ــة أن تكون مهـ ــال�ـ ــة إلى احتمـ ــدولـ ــك الـ ــت أدراج الر�ح؛ لتعود تلـ ــا ذهبـ ــأنهـ و�ـ

لدراســــــــة،  ك (المشــــــــكلة الظاهرة) لجدیرة حقا �اوالزوال. إن تل �التشــــــــظي، والتفكك،
وال�حث، والتقصـي من أجل �شـف العوامل الغاطسـة وعرضـها على السـطح، علها  
تتفكـك وتزول، أو �قتنع المجتمع �عملـ�ة التـفاعـل، والتك�ف إ�جـابـ�ا معهـا، و�ال ـفإنـنا  

 سهولة، و�سر. سنكون على استعداد تام للتفر�ط �مائة عام جدیدة قادمة �كل
 تساؤالت وفرض�ة ال�حث: -ا�عار 

أذهاننا ونحن نناقش هذا الموضــوع، �مكن  ت�ادر إلى لة من األســئلة تن جمإ
 -إجمالها �اآلتي:

مــا   تلــك تــذهــب أدراج الر�ح؟  )2021-1921(  مــا الــذي جعــل المــائــة عــام
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 ؟حصل الذي حصل؟ ولماذا؟ و��ف
ا لم تســــــــــــــتطع  ـلة ـناجحـة؟ ولمـاذ لمـاذا لم یتمكن المجتمع العراقي من بـناء دو 

لمجتمع العراقي في بوتقــة واحــدة؟ ولمــاذا لم تســــــــــــــتطع  الــدولــة من دمج مكونــات ا
الـدولـة، والمجتمع في العراق النـأي �ـالنفس، والتخلص من شــــــــــــــراك مـا �ـان �حـاك  
لهما من مؤامرات إقل�م�ة؛ �انت ولم تزل تهدف إلى تفتیت الوطن، و�ضــــــــــــــعافه ؟  

 أن �كون عراقي قبل أي شيء آخر؟ألعم األغلب عن ولماذا عجز الحاكم في ا
ذا لم یتخلص العراقي من العـبء الثقیـل الـذي ال زال �حملـه على عـاتقـه  لمـا

 لكي �ستط�ع الع�ش �سالم؟
في هذه الدراســــة اإلجا�ة على تلك األســــئلة، وأســــئلة  ســــ�حاول  ال�احث  إن  

  األفكار إطار  �قوم هذا ال�حث على فكرة أســـــــاســـــــ�ة قد تخرج عن؛ إذ فرع�ة أخرى 
الفكرة  إن  واالستمرار.    التقدم،دولة العراق�ة في  األخرى التي حاولت دراسة إخفاق ال

ــ  ،المـتداخـلة  ،هـنا تتمحور حول العـناصــــــــــــــر المر�ـ�ة   كـل الثـقاـفةوالمعـقدة التي تشــــــــــــ
العراقـ�ة من عـادات، وتـقالـید، وأفـكار، وق�م، وأعراف، ومعتـقدات، وتراث شــــــــــــــعبي،  

ــكل �مجملها تلك   ؛وفلكلور مح�طة  عن �ل الثقافات ال  المتمیزة  منظومةالوالتي تشــــــ
 ن الـ�احث �عتـقد أن الثـقافة العراقـ�ة �انت هي الـعامل األبرز فيأووفـقًا لذلك ـف  بـها.

ــكالت الكبرى والمعقدة التي وقعوال ،�ل األزمات   إحداث  هذا   وال زال �قع بها ،مشــــــ
على لملمة وعدم القدرة  ،والتي أسـهمت، وال زالت تسـهم في د�مومة التشـظي  البلد؛

تلـك   تعود ن إحـداث الشــــــــــــــرخ في األجزاء األخرى؛ إذ  في (كـل موحـد) دو األجزاء  
 السطح. أو مفتعلة تطفو على ،جدید �عد �ل أزمة حق�ق�ةمن  للتشظي األجزاء
  �قوم ال�حث على افتراض علمي مفاده أن النسـق الثقافي فرضـ�ة ال�حث:  -خامـسا

اقي، یلعــب الــدور األبرز، واألكثر  أحــد أنســـــــــــــــاق البنــاء االجتمــاعي العر   الــذي هو
؛ وذلــك من خالل هم�ــة في عــدم اكتمــال نمو ��ــان الــدولــة، وتطورهــا في العراقأ 

إن الثقافة التي هي    األنســــــاق األخرى.التأثیر الم�اشــــــر، وغیر الم�اشــــــر في �ق�ة  
من العـــادات، والتقـــالیـــد، واألفكـــار، والق�م، والمعتقـــدات،   ومر��ـــةمجموعـــة معقـــدة  

ي، والفلكلور، هي التي أســـــهمت وال  والذاكرة الشـــــعب�ة، والمخ�ال الشـــــعب  واألعراف،
ــهم زالت  ــور فكرة الدولة في العراق لدى �ل من الحاكم، والمحكومین،    تســـ في تصـــ
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فالعراق الذي هو ور�ث تلك ؛  طة والشـعب، الحكومة والجماهیر على حد سـواءالسـل
أســـــاطیرها، وخرافاتها،   واألمم القد�مة التي تعا�شـــــت مع الم�اه وشـــــیدت   ،الشـــــعوب 

ــتبد،  وذاكرتها ال ــالفه الحاجة لحاكم قوي مســـــــ ورح�م،    عن�فجمع�ة، ورث من أســـــــ
وألن نوازع الخیر تتوارى أمام نوازع الشـر خصـوصـا عندما �صـل   ؛متسـلط ورؤوف

 هو الخاسـر  �كون  في الغالب   المجتمعالمرء إلى سـدة الحكم المطلق المسـتبد، فإن  
 األكبر.
تحوزه    ؛�ة قبل �ل شــــــــيءقوة وغل  و وفقا للثقافة التقلید�ة،الذي ه  الحكمإن  
ســــــــتأثر �ه قبیلة واحدة من تلك أو القوم�ة في ��انها العام الشــــــــامل، ثم ت  ،الطائفة

ــمن الطائفة ــمن القبیلة  ،الق�ائل ضـــ لكن  و  ؛أو القوم�ة، ثم تختص �ه عائلة من ضـــ
ینتمي إلیهــا   حتى مع عــدم حصــــــــــــــول المالیین من تلــك الطــائفــة أو القوم�ــة التي

ــوله ــهر  فأن األفراد والجماعات فیها ؛لى فرص عادلةع االحاكم، عدم حصــــــ   تنصــــــ
هذا اآلخر الذي یتعلم منذ نعومة  ؛  ونكا�ة �اآلخر  ،خوفا  داخل جسد المكون الكبیر

ــر�كه في الوطن  أظفاره ــوى  ��ف ی�غض و�كره شـ ــبب، سـ ألنه �ختلف عنه    ل�س لسـ
أو حكـاـ�ة قصــــــــــــــتهـا الجـدة، أو حـدـیث في ؛ أو ألن خطـ�ة رجـل اـلدین،  في المعتـقد 

دث مقهى، أو مقالة في صـــــــح�فة، أو فكرة في �تاب، أو دراما تلفز�ون�ة تناولت ح
قد�م، وعتیق مرت عل�ه مئات الســنین �انت قد قامت �ه طائفة اآلخر ضــد طائفة  

والتي یتم  ؛  لعق�مـة القـا�عـة في اـلذاكرة الجمعـ�ةالعم�قـة، واإن العـناصــــــــــــــر   .المتلقي
یتم شـــــحذها، و د�مومة اســـــتمرارها و�عث   ؛ها عبر عمل�ة التنشـــــئة االجتماع�ةتناقل

ــلطانالروح فیها �لما خبت من خالل فقهاء  ألنها أقصـــــــــر  الطوائف، ووعاظ الســـــــ
 الطرق التي تؤدي إلى تجهیل المجتمع و�التالي سهولة الس�طرة عل�ه.

 الدولة والمجتمع: الم�حث الثاني
طـاع  ي مكوـناـته؟ ومـا هي بنیـته؟ و��ف اســــــــــــــتمـا ه  مـا المجتمع العراقي ؟ 

ــتمر؛ على الرغم من �ل ما تعرض له من صـــدمات  نظامه االجتماعي من أن �سـ
ماد�ة تتمثل في ســــــفر طو�ل من الصــــــراع الداخلي والخارجي، وصــــــدمات معنو�ة  
تتمثـل في مـا تعرض لـه األفراد والجمـاعـات من ثقـافـات عصــــــــــــــر�ـة جـدیـدة نت�جـة  

ــیر  تكاك، واالنترنیت؟ ســــــنحاول عبر الم�واالحالتعل�م، والســــــفر،   احث القادمة تفســـ
ــیو ثقاف�ة؛ تعتمد مقار�ات عالم االجتماع    -هذه الظاهرة من خالل قراءة ســـــــــــــوســـــــــــ
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الفرنســـي بییر بوردیو �شـــكل أســـاس؛ مضـــافا لها �عض مقار�ات التفاعل�ة الرمز�ة 
وـلة ل اـلد قراءة ت�حـث في طب�عـة وشــــــــــــــكـ  ـ�األخص منهـا مـا یتعلق ـ�الرمز والمعنى،

 امل.والمجتمع في العراق طیلة قرن �
  االقتصــــــــــــادي، للتوحید   التدر�ج�ة العمل�ة  حصــــــــــــیلة  هو  الحدیث   إن العراق 

 ،والموصــــــل وال�صــــــرة، �غداد، الثالثة  العثمان�ة  للوال�ات  والســــــ�اســــــي  واالجتماعي،
واحـدة. ولم تكن تلـك العمل�ـة ولیـدة  وطن�ـة  وســــــــــــــوق   واحـد،  وطن عنـهُ   نجم  توحیـداً 

ــاعة عند   ل�غداد  الثالث  التر�ي  االحتالل ذ من بدأت و�نما �انت قد    1921العام   السـ
 أفضــــت   حتى عشــــر،  التاســــع القرن   ســــتین�ات  منذ   زخمها  واشــــتدَّ   1831 العام  عند 
 العـــام  في  البر�طـــاني  االحتالل  تحـــت   المؤقتـــة  العراق�ـــة  الحكومـــة  تشــــــــــــــكیـــل  إلى

1920.)1( 
1-  Philip Willard Ireland, Iraq: A study in political 

development,(London: Routledge, 1937),p. 277. 

ــت الدولة العراق�ة الحدیثة العام   ــســـ تحت ظل ورعا�ة بر�طان�ا    1921لقد تأســـ
التي منحـت العراق الكثیر وســــــــــــــلـبت مـنه الكثیر؛ فلـقد منحـته حـدود ممیزة مع دول 

د مع  ضــها �عتقد أن له الحق في أجزاء من أرضــه؛ إذ الحدو مح�طة �ه، ال زال �ع
�انت لصــــالح العراق. ولم �كن للعراق أن �حقق ذلك تر��ا، و�یران، والشــــام، ونجد 

إلى   -القوة العظمى المنتصــــــرة في الحرب العالم�ة األولى -لو ال وقوف بر�طان�ا  
ــیون في ســـــور�ا، وال أتاتورك في تر  ــاه في جان�ه؛ إذ لم �ســـــتطع الفرنســـ ��ا، وال الشـــ

لعراق هـذه  �قفوا في وجـه بر�طـانـ�ا وهي تمنح ا  إیران، وال ابن ســــــــــــــعود في نجـد أن
الخر�طـة الرائعـة. إن القنبـلة الموقوـتة الوحـیدة �ـاـنت في الحـدود البرـ�ة، والمـائـ�ة مع  

ــاني من آب   ــت، والتي انفجرت أخیرا في الثـ ــارة الكو�ـ ــد مرور 1990إمـ ، أي �عـ
ا واألجزاء  وال زالت الشـظا�  تأسـ�س الدولة العراق�ة الحدیثة؛  سـ�عة عقود �املة على

قنبلـــة تنـــذر �ـــالخطر بین مـــدة وأخرى. ومن الغر�ـــب أن  غیر المنفلقـــة من تلـــك ال
و�عـد أن أعیتهم الحیلـة في التوافق على یوم   ،2020العراقیین �عودون عنـد العـام  

لتصــــــــــــــوت على    2020وطني، وعلم وشــــــــــــــعار موحدین؛ تعود حكومتهم في آب  
عراق، ذـلك الیوم اـلذي أنهـت فـ�ه  اعتـ�ار الـثاـلث من تشــــــــــــــر�ن الـثاني یومـا وطنـ�ا لل

ــ�ح أول دولة عر��ة عضــــــــــــوا في   1932طان�ا انتدابها على العراق عام  بر� ل�صــــــــــ
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عصـــــــــــــــ�ة األمم، حتى قـبل مصــــــــــــــر أكبر البـلدان العر�ـ�ة وأقـدمهـا في بـناء اـلدوـلة  
 الحدیثة.

ــ�س، ودعم الدولة العراق�ة على     ــر دور بر�طان�ا المحوري في تأســـــــ لم �قتصـــــــ
ة، والتر�ـ�ة، والنجـدـ�ة؛ ـبل لقـد دعم البـلد في وجـه األطمـاع اإلیرانـ�تنظ�م الحـدود، و 

ــهم البر�طانیون في بناء نظام متكامل (إداري  ــادي  -أســ ــ�اســــي  -اقتصــ تر�وي)    -ســ
وهم �طلقون عل�ه مصــــطلح( أبو  متطور، ال زال العراقیون ینظرون إل�ه �إعجاب،  

لوطني، وشـــــــــعار ناجي). لقد �ان في رســـــــــم الحدود، وتحدید العاصـــــــــمة، والعلم ا
ــین  ق�مة رمز�ة �  الدولة؛ ــعارها الخاصـــ ــیرة بیرقها وشـــ بیرة، إذ �عد أن �ان لكل عشـــ

بها، ها هي الدولة الجدیدة ترفع لها علم، وتضــــع لها شــــعار وطني عام وشــــامل. 
التشـــــر�ع�ة فقد تم وضـــــع دســـــتور، وقانون انتخابي، وجمع�ة    أما من ناح�ة األمور

ونظام    ، وشـرطة، وج�ش، وتنظ�مات اقتصـاد�ة،تأسـ�سـ�ة، وقانون أسـاسـي، ومحاكم
ضـــــــــــــرائب، ونظام تعل�م وطني �ان یتم من خالله نشـــــــــــــر الثقافة الوطن�ة العراق�ة  

 )2(الجدیدة.

2- Rupert Emerson, Iraq: The End of Mandate, (Foreign Affairs, 
January,1933),pp. 356-359. 

تراف �ســــ�ادته وقدرته على  لقد تم ضــــم العراق إلى المنظمة الدول�ة عبر االع  
ــه، وتفاعله مع األمم األخرى �ما فیها القوى الكبرى مثل الوال�ات  تنظ�م و�د  ارة نفســـ

المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنســـــا. ولقد جاء انضـــــمام العراق إلى عصـــــ�ة األمم  
ل�شــــــیر إلى االهتمام البر�طاني الكبیر بهذا البلد �حیث أســــــهمت بدخوله إلى أكبر  

 لي حینذاك �أول بلد عر�ي �صل إل�ه.محفل دو 
و�ذا �انت هذه أوضــــــــــــاع األرض والطو�وغراف�ا، فإن أوضــــــــــــاع الد�موغراف�ا    

كـاـنت مختلفـة، إذ �ـان التنوع والثراء الكبیر في مكوـنات المجتمع العراقي �شــــــــــــــیر  
ى مصـــــــــــــدر قوة لو �ان هناك قادة بلد ��ار یوظفون ذلك التنوع لصـــــــــــــالح البلد إل

فلقـد تحول هـذا التنوع إلى   والمجتمع؛ لكن وعلى العكس من ذـلك،  واـلدوـلة والوطن
ــنة   ــ�مات الكبرى من عرب (سـ ــادم. ولم تكن التقسـ ــدر لالختالف والنزاع والتصـ مصـ

ومندائ�ة وایز�د�ة وســـواهم، لم  وشـــ�عة)، وأكراد وتر�مان، وأقل�ات یهود�ة ومســـ�ح�ة  
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ــ�مات موحدة لذاتها؛ إذ ما أن �ختلي �ل مك ــه، و�ع�ش  تكن تلك التقســـ ون مع نفســـ
ــواء أكان النزاع بینها ماد�ا أم معنو�ا،  حالة ســــالم مؤقت   مع المكونات األخرى، ســ

تلــــك المكونــــات إلى االختالف ف�مــــا بینهــــا؛ ألن هــــذه المكونــــات في  حتى تعود 
ر �أن هنالك ظلم، وح�ف، و�جحاف یرتك�ه اآلخر المغایر  األســــــــــاس �انت تشــــــــــع

األكراد قومـ�ة أخرى( العرب ضــــــــــــــد األكراد)، (و �حقـها؛ هـذا اآلخر اـلذي �كون من 
ضــــد التر�مان)، أو من دین آخر( المســــلمون ضــــد الد�انات األخرى)، أو طائف�ا(  

ل)، أو  الســنة ضــد الشــ�عة)، أو ط�ق�ا( الشــ�خ ضــد الفالح)، و( الجلبي ضــد العام
مناطق�ا ( الحضــــــر ضــــــد الر�ف، والمدینة ضــــــد القر�ة)، أو معرف�ا( المتعلم ضــــــد 

لمرأة)، أو على أساس الفئة العمر�ة( )، أو على أساس الجندر( الرجل ضد ااألمي
الك�ار ضــــد الصــــغار)؛ وهكذا تتمدد، وتتعقد، وتلتوي، وتتداخل شــــ�كة االختالفات  

ــهم على حین غرة في دولة �منحون فیها  داخل هذا المجتمع الذي وجد أفراده أن فســـ
 قي.هو�ة أحوال مدن�ة �شار للفرد منهم على أنه عرا

ــكیل الدولة، والحال هذه، �عاني من التوتر   لقد �ان المجتمع العراقي عند    تشــــ
المزمن �سـبب الصـراع الثقافي المعقد والطو�ل؛ إذ �ان ینقسـم على نفسـه، و�نشـطر  

اـلدینـ�ة والطـائفـ�ة من جهـة، ومن جراء الصــــــــــــــراع   على ذاـته من خالل التنظ�مـات 
ــالمســــــــــتمر بین الق�ائل من جهة ثان�ة، وثال �ة  ثة من خالل الفجوة المكان�ة والنفســــــــ

  -تر�مان�ة)، أو (مســــــــــلمة   -عر��ة  –التي تفصــــــــــل بین أجزائه ومجتمعاته (كرد�ة 
  ایز�د�ة)؛ بل تظهر االختالفات حتى داخل الطائفة  -مندائ�ة  -مســـــــــ�ح�ة  -یهود�ة

ــنة، وآخر  ــافع�ة) لدى الســــــ الواحدة مثل االختالف بین (الحنابلة، واألحناف، والشــــــ
حتى داخل القوم�ة الواحدة( أكراد   خ�ار�ة واألصــــــــــول�ة) لدى الشــــــــــ�عة، أوبین (األ

الســـــــــــل�مان�ة وأكراد أر�یل)؛ ثم هناك االنقســـــــــــام بین المدینة والقر�ة( الحي والمحلة 
ن التقلید والحداثة، والصــــراع الط�قي، لتظهر لنا  مقابل القبیلة)، وصــــراع األج�ال بی

لعســـیر تخل�ص خیوطها �ســـبب تشـــا�كها،  في النها�ة قطعة فســـ�فســـاء ممزقة، من ا
 ومن الصعو�ة أ�ضا إعادة نسجها من جدید.

، لكن  ثقافي موحد �عراقیته  -شـــــعور نفســـــي  1921لم �كن للعراقي قبل العام   
ــكل الدول في  التغیرات الكبرى التي نتجت عن الحرب العالم�ة األولى، و�دا�ة تشـــــ

نهم أص�حوا ضمن دولة جدیدة الشرق األوسط، منحت العراقیین شعور یتمثل في أ
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موحد، وحدود معروفة. و�انت شـرارة الشـعور �الوطن�ة العراق�ة قد انطلقت    لها أسـم
ــد  1920في الثالثین من حز�ران العام  ــلحة ضــــــــــ ، عندما أدت تلك الحر�ة المســــــــــ

االحتالل البر�طاني إلى ظهور ولید جدید بدأ ینمو، و�تطور في شـــــــــــــعور ووجدان  
ــاروا أل ــعرون �أن لهم هو�ة وطن�ةالناس الذین صــــ حالهم حال األتراك    ول مرة �شــــ

 والفرس.
لقد �انت الحالة العراق�ة عند منتصــــــــــف عشــــــــــر�ن�ات القرن العشــــــــــر�ن، من    

مكان المضـــــي فیها بنجاح، فما أن تم ترســـــ�م حدود الدولة حتى راحت الصـــــعو�ة �
رة جراء  األمـة الجـدیـدة تشــــــــــــــعر �ـالمرا  -مختلف الجمـاعـات األثن�ـة في هـذه الـدولـة

الكردي معلم   -ســــابق. وهكذا �ظهر لنا االنقســــام العر�يفقدان االســــتقالل الذاتي ال
القبل�ة    –هب�ة، والحضـــر�ة المذ   –ینتمي لعصـــر القوم�ات، أما االنقســـامات الدین�ة  

فإنها تعبر عن أو تنتج من اإلرث التار�خي االجتماعي اإلســــــالمي. أما المشــــــكلة  
ة و�ر�طان�ا  في األســـــــــــــاس �ل من تر��ا االتاتور��  الكرد�ة فكان أن اشـــــــــــــترك فیها

والملك ف�صـــل نفســـه الذي طالب �ضـــم المنطقة الكرد�ة إلى الدولة الولیدة لغرض 
ــ�ع�ة،  إحداث التوازن في  ــه أمام أغلب�ة شـــــ الحالة العراق�ة، �عد أن وجد الملك نفســـــ

ــافعي إلى وجود األ ــني الشـ ــنة أحناف، في الوقت الذي �حتاج ف�ه وهو السـ كراد  وسـ
قد المشــهد العراقي، فلقد وجد الملك نفســه في خضــم  أنظر إلى تع  )3(ألنهم شــوافع.

دهم ینقسـمون إلى �حر متالطم األمواج، فحتى العرب الذین جاءهم هو �عر�ي وج
ســـــــــــنة وشـــــــــــ�عة، وحتى الســـــــــــنة الذین ینتمي إلیهم وجدهم على مذهب أبي حن�فة  

 النعمان
 المترجمین،  من  فر�ق  ةالعر�ـ� إلى نقـله  ،الـجدـید  اللوـ�اـثان  -اـلدوـلة  كـتاب الجـ�ار، عـبد ـفالح - 3
 .١٠٩-١٠٨ص ،)٢٠١٧ الجمل،  منشورات: بیروت -�غداد(١ط

 األكراد   العراقیین  شـطر وجهه فولى الخالصـة،  العراق�ة الرأي  مدرسـة  صـاحب  
  ر�ما الذین  العرب   من قومه  أبناء مواجهة في سـند   فیهم �جد   عله شـوافع سـنة  ألنهم

 .لحظة أ�ة في هعل� ینقلبون 
 نات المجتمع العراقي ومكنوناتهمكو :  الم�حث الثالث

  العام عند   العراق لســـــــــــكان)  العرق�ة(واإلثن�ة  الدین�ة، ترتیب المكونات   لقد �ان
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ــ�ة    العرب أن ) 4(�شــــــــــــیر إلى:  1947 الشــــــــــــ�عة �أتون في مقدمة المكونات و�نســــــــــ
، ثم األكراد  %19.7یلیهم في الترتیب نظرائهم من العرب السـنة بنسـ�ة    ،51.4%

؛ وفي هذا إشــــــارة واضــــــحة إلى أن المجتمع العراقي �ان  %18.4الســــــنة بنســــــ�ة  
ینقسم عرق�ا، وطائف�ا إلى ثالثة مكونات �برى تستحوذ على ما مجموعه أكثر من  

من المجموع الكلي للســـــــــــكان؛ تتر�ز هذه المكونات في أجزاء رئ�ســـــــــــة من    90%
ــ�عة جنوب �غداد حتى   ــمال العراق: العرب الشـــ ــنة غرب وشـــ ال�صـــــرة، والعرب الســـ

ب �غداد حتى الحدود مع ســـور�ا واألردن، واألكراد في شـــمال البلد على الحدود غر 
ــرة �المائة األخیرة فقد  ــرق�ة مع إیران. أما العشــــ ــمال�ة الشــــ ــمال�ة مع تر��ا والشــــ الشــــ
كانت نســــــــــــ�ة مهمة جدا ألنها وعلى الرغم من ضــــــــــــعفها العددي مقابل المكونات 

حســــــــــــاب الكم�ة، حیث المال والتعل�م  إال أنها �انت تمتاز �النوع�ة على  األخرى،  
وال�عد الدولي، إضــــافة إلى اإلرث العراقي الخالص. لقد �ان نز�ف العراق للعشــــرة  
�المائة المهمة من سـكانه تلك؛ قد بدأ منذ قمع اآلثور�ین ثالثینات القرن العشـر�ن،  

ن،  البهــائیین، ثم تهجیر الكرد الفیلیی ثم طرد    ،1948ثم تهجیر الیهود منــذ العــام  
ــبي   تلتها هجرة المســــــ�حیین والمندائیین منذ تســــــعینات القرن العشــــــر�ن وانتهاء �ســــ

 نســـــــب   1947 العام  عند   . ولقد شـــــــكلت تلك األقل�ات 2014االیز�دیین عند العام  
ــ�ة جاءت  إذ   مت�اینة، ــ�حیین  نســـ ــ�ة،%3  المســـ ــ�عة  والفرس،%2.6 الیهود   ونســـ   الشـــ
ــ�ة ــنة  التر�مانو ،%1.2  بنسـ ــ�ة  السـ ــ�عة  مانالتر�  ثم  ،1%  بنسـ ــ�ة الشـ   ،%0.9  بنسـ

  بنســـــــ�ة)  الفیل�ة( الشـــــــ�عة واألكراد   ،%0.8  بنســـــــ�ة  مجتمعین والشـــــــ�ك  واألیز�دیون 
 .%0.2 إلى تصل صغیرة بنس�ة المندائیین الصابئة وأخیرا ،0.6%

 العثمـاني  هـدالع  في  الثورـ�ة  والحرـ�ات  االجتمـاعـ�ة  الط�ـقات  -العراقحنـا �طـاطو،  :  ) أنظر4(
ــام  حتى  منشــــــــــــــورات  :(طهران  ١، ط١الرزاز، ج  عف�ف  ترجمـــة  لجزء األول،، االجمهور�ــة  ق�

 .٦٠)،ص٢٠٠٥فرصاد،

و�نظرة ســر�عة إلى تلك النســب من المكونات الدین�ة، والعرق�ة لمجتمع ال �صــل    
ــر�ن؛ ندرك �م هي   ــف القرن العشـ ــمة منتصـ ــة مالیین نسـ ــكانه إلى خمسـ مجموع سـ

ها من عالجات أو حلول ســـــوى  �كن ینفع مع تلك التر�ی�ة التي لم معقدة ومتداخلة
دولة عراق�ة قو�ة تحتوي الجم�ع، تعتمد مع�ار المواطنة، وتطبق القانون �صـرامة،  

 -ووفقا لتلك المؤشرات نستنتج ما یلي:
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أن المجتمع العراقي یتشــــــــكل من فســــــــ�فســــــــاء من الصــــــــعو�ة ســــــــحب خیوط   -  1
هب�ا؛ ومثلها  كراد، والتر�مان إلى شــ�عة وســنة مذ نســ�جها، إذ ینقســم العرب، واأل

تنقســــــــــــــم الق�ائل ســــــــــــــواء منها العر��ة التي ظلت تغذي البیئة العراق�ة �موجات  
خ، أو  جدیدة من الســــكان اســــتقرت على ضــــفاف الفرات بین راوة وســــوق الشــــیو 

تلــك التي انتقلــت إلى منطقــة الجز�رة الواقعــة بین دجلــة والفرات وعبرت منهــا  
 و جنوب ال�صرة.د�الى، أو تلك التي عبرت من نجد نح�اتجاه 

أن تلـك المكونـات لم تكن تشــــــــــــــعر بروا�ط وطن�ـة تجمع بینهـا قبـل االحتالل    -  2
فشـــــــــــــــل   مثــل؛  1920و    1914البر�طــاني، ومــا ت�عتــه من أحــداث للمــدة بین  

معاهدة ســـــــ�فر في إفراز حدود مســـــــتقلة لدولة �رد�ة في شـــــــمال العراق وغرب 
لى تلعفر، وانتفاضــــة النجف، ��ا، وأحداث دیر الزور وانتقالها إإیران وشــــرق تر 

وانتفاضـــــة الســـــل�مان�ة وغیرها من األحداث التي صـــــارت تقع في حیز جغرافي  
رعـایتهـا. ولقـد جـاءت    معلوم؛ �ـانـت بر�طـان�ـا تعمـل على إقـامـة دولـة ف�ـه تحـت 

ــا،   أو  ثورة العشــــــــر�ن لتكون بذرة الشــــــــعور الوطني في العراق الذي ظل ناقصــــــ
صـــــــــــدود، وفي اعتماد الفكرة وتبنیها، أو  متذبذ�ا بین قوة وضـــــــــــعف، وترحیب و 

رفضــــها والتنكر لها؛ فالیهود والمســــ�حیون �انوا یتخوفون من إقامة دولة عر��ة  
تعرض له أسـالفهم طوال القرون الماضـ�ة  ذات عقیدة دین�ة إسـالم�ة �سـبب ما  

ــاء، وتنكیل على ید الدول التي �انت  ، أما تقوم في العراق من تهم�ش، و�قصــــــــ
�ان حلم قادتهم في ��ان دولة مستقلة �مثل قومیتهم، وخصوصیتهم  األكراد فقد  

 الثقاف�ة وتار�خهم المشترك.
وم�ة وطائفة واحدة؛  �ان من الواضــــــح أن ق�ادات الدولة الولیدة تتمر�ز في ق -  3

ــار العـدیـد من ال�ـاحثین إلى عـدم وجود مهـارات،   أو  ور�مـا �عود ذلـك �مـا أشــــــــــــ
ة، واألكراد مثل تلك التي �انت لدى نظرائهم  خبرات سـ�اسـ�ة و�دار�ة لدى الشـ�ع

العرب الســــــــــــنة الذین حازوا المناصــــــــــــب الق�اد�ة العل�ا في الوزارات، والج�ش، 
جمع�ــة إلى الخزان العمیق، والعق�م غیر المعقم  واإلدارة. لقــد عــادت الــذاكرة ال

ة بین الشـــــــ�عة والســـــــنة منذ الصـــــــراعات الدمو� من الذي �حتوي على ســـــــلســـــــلة
میالد�ة وحتى ســــــقوطها على ید   750اد على ید الع�اســــــیین عام  تأســــــ�س �غد 

ــنة  1917البر�طانیین عام   ؛ هذا الخز�ن الثقافي الذي یتمحور حول قناعة الســــــ
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واسطة القرآن والسنة النبو�ة في أن �كونون والة أمر األمة؛  في أنهم مفوضون ب
ل�ه منذ یوم  في ق�ادة األمة قد تم ســـــــــحق أئمتهم   تقابلها قناعة الشـــــــــ�عة في أن

ــاعدة؛ وهكذا فلقد تم اختزال  ــق�فة بنو ســـ عام لتعود ق�ادات الطائفتین    1300ســـ
اع الخفي  إلى معینهم الذي ال ینضــــــــب من الحقد، وال�غض، والكراه�ة، والصــــــــر 

اـلذي یتجـذر في الالشــــــــــــــعور و�تحول إلى ثـقاـفة قوـ�ة عم�ـقة، وراســــــــــــــخـة توجـه  
 ومي المعاش. السلوك الی

�ال �الدولة الفت�ة حتى ظهرت العیوب وطفت فوق ســطح  لم تســتمر الحال طو   -4
ــ�ة و�ان المحرك ثقافي �امت�از. فلقد  ــ�اســـ ــاد�ة والســـ الح�اة االجتماع�ة واالقتصـــ

لشــمال والفرات األوســط والجنوب، من أبرزها انتفاضــة  انطلقت انتفاضــات في ا
، و�انت شـــعارات تلك 1935یوخ عام  اآلثور�ین، والفرات األوســـط، وســـوق الشـــ

نتفاضــــات ( نر�د المســــاواة). أنظر ��ف شــــعر الناس �الغبن �عد مرور عقد  اال
ــورة م�كرة، إذ  ــعور بذلك �ان �صـ ــكیل الدولة، بل أن الشـ ــف فقط على تشـ ونصـ

�قود ســـــــــــ�ارة    1924بر�طاني رف�ع، أنه �ان ذات یوم من العام   ینقل ضـــــــــــا�ط
لم فیها معر�ة الســـــــــــو�ر بین عشـــــــــــائر الظوامكشـــــــــــوفة في المنطقة التي جرت 

؛ و�ـان �جلس إلى جـان�ـه شــــــــــــــعالن أبو الجون  1920والقوات البر�طـان�ـة عـام 
مفجر تلك الثورة؛ ثم ینقل هذا الضــــا�ط صــــورتین ألبي الجون: واحدة �ضــــحك  

ــدیق عمامك هنا ث�عت بیهم  فیها ر  ــماء وهو �قول: ( صــــــــ ــه إلى الســــــــ افعا رأســــــــ
ــارة إلى عدد  ــاروا القتلى الكبیر من االنكلیز والهنو  الواو�ة) في إشـــــــ د الذین صـــــــ

طعاما للثعالب �عد هز�متهم النكراء في تلك المعر�ة، أما الصـــــــورة األخرى فقد 
ندما على ق�امه  كان أبي الجون مطأطأ الرأس فیها، �عد أن قام �صـــــفع جبهته  

�ة  �الثورة وتكبید عشـــــــیرته الخســـــــائر الكبیرة؛ بینما �انت النت�جة مناصـــــــب وزار 
النا�مین للضـــــحى) �ما �ان �ســـــمیهم من  وعســـــكر�ة وســـــ�اســـــ�ة رف�عة حازها (  

ــعر قائد  ــر�فیین والعائلة المالكة و�عض العوائل ال�غداد�ة. ولقد شـــ ــ�اط الشـــ الضـــ
ارة التي شــــــعر بها شــــــعالن أبو الجون، آخر من قادة ثورة العشــــــر�ن بنفس المر 

ــة   ــائر الفتلة الذي قاد انتفاضـــــ ــط   في  1935ذلك هو رئ�س عشـــــ الفرات األوســـــ
 العر�ي ال�غدادي ذو الطا�ع السني). احتجاجا على الحكم(

على الرغم من أن الملك ف�صـل �ان قد حاول مسـك العصـا من الوسـط في  -  5 
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مصقول في التنافس والصراع،    مواجهة مجتمع مجبول على الجدل واالختالف،
ــتعد للتمرد و  ــي على االنق�اد، مســـ ــ�ان، فما مأزوم �التار�خ والتراث، عصـــ العصـــ

اول المزج بین القوة و�سـب الود؛ عل الرغم من ذلك، كان من ف�صـل إال أن ح
إال أن الضــــــــ�اط الشــــــــر�فیین الذین صــــــــاروا یتناو�ون على رئاســــــــة الوزراء �عد 

ل�ائسـة التي �انت فلتة لم �قي هللا العراقیین شـرها،  حكومة عبد الرحمن النقیب ا
ا بین عبد المحســـــن الســـــعدون، وجعفر  إذ أصـــــ�حت رئاســـــة الحكومة یتم تداوله

لعسـكري، و�اسـین الهاشـمي، ونوري السـعید، و�كر صـدقي وغیرهم من الضـ�اط  ا
ــور�ین، واألكراد  ــر�فیین الذین مالو �قوة نحو القوة واإلج�ار فتم قمع األشـــــــــ الشـــــــــ

لشــ�عة على حد ســواء؛ حتى إذا ما مات الملك المؤســس دخل هؤالء الضــ�اط  وا
ه عشــــر لســــلطة في ظل وجود ملك ضــــع�ف ل�س لد�في صــــراع محموم على ا

ــدقي عام   ــة والده؛ فجاء انقالب �كر صــــ لیؤســــــس لعصــــــر   1936خبرة و��اســــ
االنقال�ـــات في المنطقـــة العر��ـــة، إذ �ـــان هو األول على اإلطالق؛ ثم لتزداد 

ور ســـــــــــوء �عد موت غازي وتحول العرش إلى طفل تحت وصـــــــــــا�ة خاله،  األم
�ار مالك العســــكر�ین والســــ�اســــیین المحنكین، و��ح�ط �ه عدد �بیر من القادة 

األراضــــــــــي من االقطاعیین، وتجار المدن من الجلبیین؛ في الوقت الذي ارتفع  
ار  الوعي لدى عامة الشــــــــــعب نت�جة انتشــــــــــار التعل�م الحدیث، وانتشــــــــــار األفك

واالیدیولوج�ات العلمان�ة وعلى رأســـــــها األفكار المار�ســـــــ�ة؛ حتى إذا ما انتهت  
حتالل البر�طـاني الثـاني الـذي جـاء  عـالم�ـة الثـان�ـة وخرج العراق من االالحرب ال

ــ�اط األر�عة عام   ــید عالي الكیالني والضــــــ ، بلغت الدولة 1941�عد حر�ة رشــــــ
ــج �عد تطور اللحمة الو  ــین�ات  العراق�ة حالة من النضــــ طن�ة العراق�ة في الخمســــ

ع شــر�ات النفط  خصــوصــا نت�جة الوفرة المال�ة التي ظهرت �عد اتفاق العراق م
حقوله وحصــوله على نصــف األر�اح. لقد تم إنشــاء مجلس   العالم�ة العاملة في

اإلعمار الذي قام �التأســــ�س لبن�ة تحت�ة متطورة في عموم البلد، إال أن الجمرة  
رمـاد، إذ لم تتمكن اـلدوـلة وعلى الرغم من مســــــــــــــیرتهـا في ظـلت مختبـئة تحـت ال

وثالثون عـامـا، لم تتمكن من زرع    العهـد الملكي الـذي اســــــــــــــتمر لمـدة ســــــــــــــ�عـا
 طو�ر شجرة المواطنة.وت

وهكذا یبدو لنا شـــــــــــكل وحجم المكنونات الخف�ة للمكونات المختلفة في البناء   -  6
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ضــــــــــــــنــة للجم�ع تعتمــد  االجتمــاعي العراقي، والتي �ــانــت �حــاجــة إلى دولــة حــا
ارد إلى المواطنــة والكفــاءة في عمل�ــة تقی�م مواطنیهــا، ول�س اإلثرة وتحو�ــل المو 

 ات والشرائح الحاكمة.غن�مة توزع على أفراد الفئ
 تحقیب أطوار الدولة: الم�حث الرا�ع

�مكنـنا تقســــــــــــــ�م الـماـئة عـام الـماضـــــــــــــــ�ة من عمر اـلدوـلة العراقـ�ة الحـدیـثة إلى   
تصـن�فات عدة؛ منها: أن نقوم �شـطر القرن إلى نصـفین، �ل نصـف أمده خمسـون  

-1921منه مشـــــــــــــتمال على المدة الزمن�ة(   عاما؛ إذ �كون لدینا الشـــــــــــــطر األول
. ومع أن هذا )2021وحتى    (1971)، ف�ما �متد الشــــــطر الثاني من العام1970

التصـن�ف قد ال یبدو منطق�ا ألنه ال �حتوي على مضـامین ودالالت تر�ط مفردات 
عام من الحكم الملكي،   37كل شـــطر مع �عضـــها، إذ �حتوي الشـــطر األول على  

عارف�ة، �ضـــــــــــاف إلیها  لحكم الجمهوري �أطواره القاســـــــــــم�ة والوعشـــــــــــرة أعوام من ا
عث، ف�ما �شـتمل الشـطر الثاني على حكم  األعوام الثالثة األولى من عمر حكم ال�

، ثم على الثماني عشرة عاما األخیرة(  2003ال�عث �امال حتى سقوطه عند العام  
تقد أن من  حكم المحاصــــــــــصــــــــــة الطائف�ة، واألثن�ة)؛ أقول حتى مع ذلك، فأني أع

ف؛ خصــــــــــوصــــــــــا إذا ما علمنا أن الدولة العراق�ة في الممكن اعتماد هذا التصــــــــــن�
النصــف األول من عمرها) حتى مع وصــول العســكر إلى الســلطة،  شــطرها األول(

ــدیدة التي عمت أرجاء البلد؛ ــعب�ة   وحتى مع أحداث العنف الشـــ ــات شـــ من انتفاضـــ
واالنقالب األكثر    ،1958  تموز  14وانقال�ــات عســــــــــــــكر�ــة، تم تتو�جهــا �ــانقالب  

م  ؛ أقول: حتى مع تـلك األحـداث اـلدموـ�ة، ـفإن اـلدوـلة ل 1963ـ�اط دموـ�ة في شــــــــــــــ
تكن ـقد دخـلت �عـد في نموذج اـلدوـلة التوـتالیـتارـ�ة الشــــــــــــــمولـ�ة ذات العقـیدة الحز�ـ�ة  
الواحدة، التي تعتمد القوة المفرطة، والتعبئة الشـــاملة، والعصـــب�ة القبل�ة في د�مومة 

 وجودها. 
د�كتـاتور�ـة الحزب الواحـد �عـد وصــــــــــــــول لقـد دخلـت الـدولـة العراق�ـة في طور    

ــلطة في   ــا�ة    ؛1968تموز عام  ال�عثیین إلى الســـ ــا في ظل الق�ادة الشـــ ــوصـــ وخصـــ
ــ�طرة الكاملة، إذ �انت الدولة  ــین ورفاقه من ال�عثیین الطامحین للســـــ ــدام حســـــ لصـــــ

ج نموذجهم األعلى  تســــــــــــــیر في طر�ق د�كتــاتور�ــة الفرد. ولقــد �ــان المؤمنین بنه
ل ما لدیهم من قوة على تمكینه من الوصـــــــــول بهم إلى تلك (صـــــــــدام)؛ �عملون �ك
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ة الفــارقــة في تــار�خ البلــد؛ �عــد أن أثبــت مهــارة عــال�ــة في التنظ�م الحز�ي، النقطــ
وجـدارة في التخلص من �ـل النمـاذج التي لم �كن مرغو�ـا بهـا، ســــــــــــــواء منهـا تلـك 

لح مهدي �عة حر�تهم الســــــــــــر�عة المنلفتة مثل صــــــــــــاالقد�مة التي ال تتالءم مع طب
ــفوها �االنت ــوامتهم على  عماش، وحردان التكر�تي، أو تلك التي وصـــــ هاز�ة التي ســـــ

ــ�ة االنقالب، مثل عبد   ــدهم عشـــ ــكوتها عن التبل�غ ضـــ ــلطة لقاء ســـ ــار�تهم الســـ مشـــ
العــــام ومــــا أن حــــل حز�ران  النــــا�ف، و�براه�م الــــداوود.  حتى تم    1973  الرزاق 

كن لهـا االســــــــــــــتمرار إلى جـاـنب  فعـة واحـدة من ق�ـادات لم �كن من الممالتخلص د 
ــلطة ــین في الســـ ــدام حســـ أن تم التخلص من ناظم �زار، وحمادي  فكان ؛وجود صـــ

شــــهاب، وتحیید ســــعدون غیدان. ولم تمضــــي ســــوى ســــتة أعوام وشــــهر واحد على  
ــر الق�اد�ة    1979ذلك، حتى تمت إقالة ال�كر في تموز   ــف�ة �ل العناصـــــــــــ وتصـــــــــــ

ــدام  همـة في الحزب واـلدوـلة من اـلذین �عتـقالم د أنهم لم �كونوا یؤمنون بوجود صــــــــــــ
 ي العراق. حسین على رأس السلطة ف

وهكذا نجد أن العقد األول من النصــــــــف الثاني من عمر الدولة العراق�ة �ان    
مفعما �العمل الجاد والدؤوب لق�ام الســــلطة الد�تاتور�ة الشــــاملة تحت ق�ادة صــــدام 

ــین، التي ــلت �الفعل في تموز  حســ ــترات�ج�ة  والتي ا  ؛1979وصــ رتكبت اخطاء اســ
عقدان وثالثة أعوام اشتملت على  كبرى أدخلت البلد في مأزق االنسداد ش�ه التام؛  

ــال   ــامل، وعزلة دول�ة خانقة، وانفصـــــــــ ــادي شـــــــــ ــار اقتصـــــــــ حر�ین مدمرتین وحصـــــــــ
وانهـاء قوة المحـافظـات الشــــــــــــــمـال�ـة ذات األغلب�ـة الكرد�ـة، وتـدمیر البنى التحت�ـة،  

بن�ــة المجتمع العراقي؛ وأخیرا التســــــــــــــبــب �ــاالحتالل    العراق العســــــــــــــكر�ــة، وتفتیــت 
ــفحات جدیدة جم�عها  األمر�كي الذي أدخل نظ ــة الطائف�ة، لتبدأ صــ ام المحاصــــصــ

ســوداء، تمثلت �االحتراب األهلي، وســقوط ثالث محافظات بید الدولة اإلســالم�ة،  
لى  ي الذي نخر مفاصــل الدولة والمجتمع عواســتشــراء آفة الفســاد اإلداري والحكوم

أول   حد سـواء، فانطلقت على إثر ذلك االحتجاجات الشـعب�ة في األول من تشـر�ن
2019. 

ومع ذلك فمن الممكن لنا أن نســـــــتعرض تحقیب آخر لمســـــــیرة الدولة الحدیثة 
 -في العراق خالل المائة عام الماض�ة، والتي �مكن إجمالها �اآلتي:

 ).1932-1921لطة االنتداب (النشأة تحت ظل س .۱
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 ).1941-1932ل األول تحت الرعا�ة البر�طان�ة( االستقال .٢
 ).1945-1941الدولة تحت ظل االحتالل البر�طاني الثاني(  .٣
 ).1958 -1945الدولة في ظل االستقالل الثاني ( .٤
  -عبـد الكر�م قـاســــــــــــــم واألخو�ن عـارف   -الـدولـة في ظـل حكم العســــــــــــــكر .٥

)1958-1968.( 
دولة تســــلط�ة  ):  1979-1968(  -ال�كر وصــــدام  -ال�عث  الدولة في ظل .٦

طي، إلى جــــانــــب القمع واإلج�ــــار،  �قودهــــا حزب واحــــد تعتمــــد الر�ع النف
 یرافقهما أدلجة التر��ة وعسكرة المجتمع.

): دولة تقودها أســـــــــرة تولیتار�ة،  2003-1979الدولة في ظل صـــــــــدام (  .٧
 األسرة �قودها د�كتاتور مستبد.

االحتال .٨ ظــــــل  في  األمیر�ي(الــــــدولــــــة  عض 2011-2003 ل  دولــــــة   :(
 صا�ع ولي األذرع.األ

 ): نظام دولة الال دولة.2020-2014الدولة في مهب الر�ح(  .٩
 ).…… - 2020الدولة والفرصة األخیرة( .١٠

ولقد �ان العنف، والقســوة، والفســاد هو القاســم المشــترك لكل تغییر �حدث في 
ع البلد و�أنه قد وضــع في شــكل تلك الدولة منذ تأســ�ســها وحتى الیوم، و�ان وضــ

ا البلــد إلى على الــدوام، ولقــد أســــــــــــــهم ســــــــــــــفر العنف الطو�ــل في هــذ مرجــل �غلي  
اســــت�طانه( العنف) ثم اســــتظهاره على شــــكل ســــلوك یومي معاش یتمثل في جم�ع  
تفصـــــــــــیالت األفراد والجماعات في المنزل، والشـــــــــــارع، والمجتمع المحلي، والدائرة 

 بل وحتى في عالقات الحب. الحكوم�ة، والمدرسة، والجامع،

لعقدة الخالف و االختالف    السـنة والشـ�عة في العراق( نموذج: خامسالم�حث ال
 المزمنة)

الشـــ�عي الطو�ل والمقیت، لكننا نحاول   -لن نعود إلى ســـفر الصـــراع الســـني  
هنا أن ن�حث في الكامن والمخفي من الثقافة الذي ینتج صــــورا تطفو على ســــطح  

مـة. إن نقطـة االختالف  دورهـا إلى أزمـة أو تصــــــــــــــ�ح هي ذاتهـا أز لتتحول ـب  ؛الواقع
معروف، تعود إلى اعتقاد الشــــــ�عة �أن �عضــــــا من الصــــــحا�ة قد األولى و�ما هو  
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تســـــــــــــــبب في ســـــــــــــــلب اإلـمام علي بن أبي طـاـلب حـقه في خالـفة النبي، ثم تتطور  
ث المشــــــكلة �عد اعتقاد الســــــنة �أن أصــــــحاب علي قد تســــــببوا في قتل الخل�فة الثال

بین  ؤالء حول النظر إلى األحداث التي جرت عثمان بن عفان؛ ثم ینقسم أولئك وه
ــها معر�ة الجمل، ثم الحرب الطو�لة بین   ــحا�ة النبي، على رأســــــــــ طرفین من صــــــــــ
ــلطة �املة إلى أیدي  ــول الســـ ــي علي ومعاو�ة، ثم اغت�ال اإلمام علي، ووصـــ ج�شـــ

ة تكللت �مقتل اإلمام  هجر�  61-41معاو�ة، ثم ما جرى طوال عشــــر�ن عاما بین  
 میالد�ة. 681في العراق عام  الحسین بن علي

ن العراق ســــــــــــــاحة لمعظم الصــــــــــــــراعات التي حدثت بین اإلمام علي لقد �ا  
ومناوئ�ه، أو بین الســــــــــــلطة ومؤ�دي علي �عد مقتله، �ما أن العراق �ان ســــــــــــاحة  

تال ذلك للمیالد؛   1258وحتى    681لســلســلة من الثورات واالنتفاضــات للمدة بین  
ــ ــرخ وتجذره بین السـ ــراع الجیوتعمیق الشـ ــ�عة في ظل الصـ ــ�اســـي  -نة والشـ الذي    سـ

كان �جري بین العثمانیین والصــــــــفو�ین طوال القرنین الســــــــادس عشــــــــر، والســــــــا�ع  
عشـــــر. لكن في الحق�قة فإن هذا الصـــــراع �ان محصـــــورا في العاصـــــمة �غداد ولم 

ون في البلدات، والقرى، واألر�اف  �شـكل أمرا مهما ل�ق�ة العراقیین الذي �انوا �ع�شـ
، واألنهــار على طول العراق �عیــدة الممتــدة على ضــــــــــــــفــاف شــــــــــــــ�كــات الجــداولال

وعرضــــــه. لقد �ان اإلنســــــان مشــــــغوال في ال�حث عن قوته، وفي الدفاع عن ��انه  
الذي یتمثل في العشــــیرة والقبیلة، وفي االلتصــــاق �األرض التي هي مصــــدر رزقه 

ا ــه؛ إذ هو  د�مومتــ ــاة من معنى  وعمود  للح�ــ ــد  ــذي ال �جــ الــ دون األرض لعراقي 
ــی�ة والم�اه العذ�ة، ود  ــیرة، أو الحي الســــــكني، أو  الخصــــ ون الع�ش في �نف العشــــ
 المحلة في المدن على قلتها.

ــراع     ــفر طو�ل من الصـــ ــتمل على ســـ ــراع الذي �ان �جري في �غداد، اشـــ إن الصـــ
ــلح؛ ع ــدام مادي مســـــــ ــي والثقافي أكثر حتى من �ونه صـــــــ لى الرغم من أن  النفســـــــ

مدمرة تصــــــل إلى طائفتین عندما �انت تحدث، فإنها تكون  حوادث الصــــــراع بین ال
إراقة الدماء، وحرق األح�اء الســـــكن�ة، والتهجیر على أســـــاس الهو�ة الطائف�ة، وقد  
تصـل إلى حرق المراقد المقدسـة �ما حصـل مع الشـ�عة حینما أحرقوا مراقد مقدسـة 

مراقد ومقامات  و�ما حصل �ذلك مع السنة حین أحرقوا لدى السنة أ�ام البو�هیین،  
السـالجقة. حقا أننا نقف عاجز�ن ونحن ننظر إلى التار�خ  مقدسـة لدى الشـ�عة ا�ام  
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ــه، وللثقـافـة ��ف تتمكن من إعـادة إنـتاج ذاتهـا عـند   ك�ف یتمكن من اختزال نفســــــــــــ
فجیر  �عـد ت  حینمـا اـندلعـت ـنار الحرب الطـائف�ـة في �غـداد   2006-2007العـامین 

حادي امراء؛ و�أن األلف عام بین القرنین المرقدي اإلمامین العســــــــــكر�ین في ســــــــــ
 عشر، والحادي والعشر�ن لم تكن سوى یوما أو �عض یوم.

لكن الـتار�خ العراقي وحتى في ظـل جـذوة الصــــــــــــــراعـات الطـائفـ�ة بین الشــــــــــــــ�عـة    
العراق   والســــنة؛ لم �شــــهد أن تحول الصــــراع ف�ه إلى حرب أهل�ة شــــاملة تعم أنحاء

ف اآلخر  �ادة، مع مقدرة �ل طرف على إ�ادة الطر كافة؛ ولم یتحول إلى صــــــــراع إ
ــفو�ا �ان أم   ــلجوق�ا، صــ ــتعانة �األجنبي بو�ه�ا �ان أم ســ أثناء امتالكه القوة، واالســ

  2006عثمان�ا؛ لكن ذلك لم �حدث. ومن الغر�ب أن �غداد عادت عند ر��ع العام 
�ام الخوالي، �ان �حدث بین السـنة والشـ�عة في األ  إلى الوراء �ثیرا، فحدث فیها ما

اصـــــلة بین الماضـــــي والحاضـــــر �انت مجرد أوهام، وحزم و�أن القرون الطو�لة الف
من الســــــــراب. لكن الحرب ســــــــرعان ما انطفأت، بینما �قیت جمرة ثقافة االختالف  
ــتعل حرائق من جدید، وال یبدو أن   كامنة تحت الرماد تنتظر من ینفخ علیها لتشـــــــــــ

الخبیثة ســــــوى الق�ام �عمل ج�ار یؤد�ه   هنالك من حل ســــــحري إلطفاء تلك الجمرة
المجتمع والدولة قوامه: (أن العراق للجم�ع، وأنه هو األول وقبل �ل شـــيء آخر). 

 -ولنا أن نطرح على أنفسنا األسئلة التال�ة:
لماذا لم یتحول هذا الصـــــــراع إلى حرب أهل�ة شـــــــاملة تغطي �امل الخر�طة   -۱

 �ة؟العراق
اإلجهـاز الكـامـل على الطـائفـة األخرى أثـناء  الطـائفتین ـ�  ولمـاذا لم تقم أحـدى -۲

 هز�متها؟
و�ذا �ان ذلك لم �حصــــل، ال الحرب الشــــاملة، وال حرب اإل�ادة، فلماذا إذن  -۳

 هي لم تزل مستمرة وفاعلة، تظهر تمثالتها في الس�اسة �صورة خاصة؟
لنا من أن ندرك �أن هناك تداخل   لإلجا�ة على السؤالین األول والثاني؛ ال بد   
ي واجتماعي معقد بین الفر�قین؛ إذ �انت العدید من الق�ائل الســن�ة التي دخلت قبل

العراق قادمة إل�ه من الجز�رة العر��ة منذ منتصـــــف القرن الثامن عشـــــر، قد تحول  
لصـــــــراع على األرض والم�اه؛ تلك العمل�ات جزء منها إلى التشـــــــ�ع أثناء عمل�ات ا
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ت الق�ائل الجدیدة �الق�ائل المضـ�فة  تمخضـت عن دفع و�حالل؛ فكان أن تأثر   التي
التي �انت تمتلك تار�خ اســـــتقرار زراعي أطول من تلك الق�ائل الجدیدة التي �انت  
ـبدوـ�ة أو نصــــــــــــــف ـبدوـ�ة؛ ـتأثرت بهـا فتحوـلت أـما نت�جـة القـناعـة أو للضــــــــــــــرورات 

ــ�عي األثني عشــــــــري المعروفالح� �المذهب الجعفري. ولقد  ات�ة إلى المذهب الشــــــ
ــل هذا األ ــمر، وجبور، وز�ید،  حصـــــــ ــائر عر��ة عدیدة من أهمها: شـــــــ مر مع عشـــــــ

 وتم�م، وعبید، ودل�م، وعنزة وغیرها.
ســــــــني، فقد �ان    -و�العودة إلى ما �ان �جري في �غداد من صــــــــراع شــــــــ�عي  

واحد حتى مع تشــــك�ك �عضــــمها �إ�مان وســــالمة الطرفین �علمان أنهما على دین  
دى الخســــائر الفادحة التي یتعرضــــان لها عتقد لدى اآلخر؛ �ذلك �انا یدر�ان مالم

في حالة اندالع حرب إ�ادة شــــــــــاملة؛ �ضــــــــــاف إلى ذلك المصــــــــــلحة االجتماع�ة،  
 واالقتصاد�ة في وجودهما إلى جنب �عض، إذ �عتمد �ل منهما على اآلخر. 

ا ال�حث والتي تتمثل  ى السـؤال الثالث فیرت�ط �الفكرة الرئ�سـة لهذ أما الجواب عل
ــها ال�عض، ونقلها �مز�د في قدرة الذاكر  ة الجمع�ة على رص األحداث فوق �عضـــــــــ

من اإلضـافات غیر الواقع�ة من جیل إلى آخر؛ من خالل عمل�ة تنشـئة اجتماع�ة  
اره بواســــــــــــــطـة العـائـلة، ثـقافـ�ة ذات أ�عـاد طـائفـ�ة یتغـذى علیهـا الفرد مـنذ نعومـة أظـف

ــك ــات الدینوالرفقة، والجیرة، و�شـ ــسـ ــاس ورئ�س من قبل المؤسـ �ة لدى الطرفین  ل أسـ
التي �انت ولم تزل تعمل على ســـــقي شـــــجرة األحقاد ورعایتها لكي تســـــتط�ع( تلك 
المؤســســات) من جني ثمار هذه الشــجرة أموال ومناصــب ســ�اســ�ة، ومراكز ق�اد�ة  

الجماهیر وهي تحذرها من هذا اآلخر الذي فعل رف�عة؛ �اإلضــــــــــــافة إلى تحكمها �
عد وال �حصــــــــــى؛ والذي هو لم یزل �حمل  أســــــــــالفه من قبل، من المنكرات ما ال �

 أخالق وسجا�ا أولئك األسالف �كل أمانة. 
 إذن ل�س هنالك من غرا�ة عندما نجد أن أول تشـكیل حكومي في العراق في  
ول�س هنالك من غرا�ة    ،الشــ�عة تماما من �ان قد خال  ،1920تشــر�ن األول   25

ئ�س وزراء ســني من أحفاد یراد ملك ســني من الحجاز، وأن �كون ر في أن یتم اســت
شــ�خ المتصــوفة عبد القادر الكیالني؛ على الرغم من أن الثورة التي أدت إلى ق�ام  
الدولة �انت ثورة فرات�ة شـــــ�ع�ة في معظم مفاصـــــلها وتفصـــــیالتها. أما لماذا �جب  
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ة العراق�ة التي تختزن  رب من ذلك؟ فالجواب موجود في الذاكرة الجمع�أن ال نســتغ
ــ ــلطة �جب أن تكون  بین ط�اتها صـــــ ــراع التار�خي الطو�ل، وفكرة أن الســـــ ور الصـــــ

ــالح اعتاد على ذلك، وأن  ــلف الصــــ ــن�ة، ألن الســــ ــورة في أیدي الطائفة الســــ محصــــ
م قد یؤدي إلى فتنة  الفتـنة نائـمة لعن هللا من أ�قظـها؛ لذا فأن أي خروج على الحـاك

لســــــــــا�ع  لخل�فة عثمان بن عفان منتصــــــــــف القرن اتشــــــــــ�ه تلك التي قامت ضــــــــــد ا
ــلطان   ــ�طة مثل: (ســـــ المیالدي؛ ووفقا لذلك فإن فتاوى أئمة األمة في القرون الوســـــ
ــوم خیر من فتنة تدوم، وأن اإلمارة حتى ولو �انت على الحجارة)، ر�ما �انت   غشـ

ــرة في أذهان ال�عض على األقل ــر التكل�ف، أو حتى ممن تم   حاضـــــــــ ممن حضـــــــــ
ومات الالحقة. ولماذا نسـتغرب صـب وزاري رف�ع في تلك الحكومة والحكتكل�فه �من

من وجود ذلك إذا �ان العراقیین قد عادوا �عد ثمان�ة عقود من ذلك التار�خ( أقصد 
ـتار�خ تشــــــــــــــكـیل اـلدوـلة الحـدیـثة)؛ عـادوا إلى خزان األحـقاد الـقد�مـة ل�ســــــــــــــتن�ط مـنه  

ــ� ــغائنالشـــ ــواء ما �ان �غذي الضـــ ــنة على حد ســـ من فتاوى، وقصـــــص،   عة، والســـ
 وقصائد شعر، ومراثي، وفلكلور.وحكا�ات، وأمثلة، 

في المقــابــل ظلــت الــذاكرة الجمع�ــة الشــــــــــــــ�ع�ــة تغــذي أبنــاءهــا على الح�ف    
واإلجحاف التي القى بها الصـحا�ة آل بیت النبي �عد وفاته، ثم تسـتعرض التار�خ  

على أیدیهم إلى ین، وع�اســــیین، وعثمانیین الذین تعرض الشــــ�عة  الطو�ل من أمو�
ــ�ع�ة لم تكن   االضـــــطهاد، والتهم�ش، ــســـــات المرجع�ة الشـــ ــاء. لكن المؤســـ واإلقصـــ

تدعوا في األسـاس إلى دخول الشـ�عة في حكومة تدار من قبل اإلنكلیز، ل�س ألن  
ــ ــتكون تحت رعا�ة دولة �افرة فحســــــب، بل ألن العقل الســــ �اســــــي  تلك الحكومة ســــ

  قـبل ظهور اإلـمام المـهدي الـغاـئب، �ماللمرجعـ�ات الشــــــــــــــ�عـ�ة ال یؤمن �قـ�ام دوـلة 
أنهــا لم تكن تحبــذ دخول رعــا�ــاهــا في إدارة تلــك الــدولــة فتفقــد الســــــــــــــ�طرة الروح�ــة 
علیهم. ولقد أســـهم هذا األمر في اســـتغالل الســـنة للفرصـــة المتاحة عندما تالقفوها  

الفت�ة؛ ل�عود الشــ�عة �عد ذلك إلى الت�اكي    مناصــب رف�عة ومراكز مهمة في الدولة
نت�اه إلى خلو الحكومة من وز�ر واحد ینتمي  ورفع شـــــــعار المظلوم�ة؛ إذ لم یتم اال

ــ�ع�ة إال في  ــ�اط    22إلى الطائفة الشـ ــناد أحد المناصـــب    1921شـ عندما تقرر إسـ
م الوزار�ــة إلى أحــد أفراد الشــــــــــــــ�عــة اإلمــام�ــة، فتم اخت�ــار محمــد مهــدي �حر العلو 

في الحكومات العراق�ة ارتفع �عد لكن تمثیل الشـــــــ�عة    )5(لمنصـــــــب وز�ر المعارف.
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، ولقد تســــــنم  1958من التشــــــكیالت الوزار�ة قبل العام   %35إلى ما نســــــبته    ذلك
 ش�عة رئاسة الوزارة مرات عدیدة.

 هل �انت هنالك من حلول للحالة العراق�ة، لم تعتمده الدولة طوال مسیرتها؟
في الطور األخیر  لقد أخطأت الدولة، وأخطأ قبلها منظرو الس�اسة العراق�ة    

ینمـــا ظنوا أن الـــدمج االجتمـــاعي �عتمـــد على، أو ینتج من  من العهـــد الملكي؛ ح
خالل تمثیــل مختلف الطوائف واألثن�ــات في الحكومــة والبرلمــان؛ متنــاســــــــــــــین أن  

و��ار مالك األراضـــــي،   ممثلي تلك الطوائف من الشـــــیوخ االقطاعیین، واألغوات،
بل أن  ن ط�قة اقتصـــاد�ة تدافع عن مصـــالحها قوالتجار، والضـــ�اط إنما �انوا �مثلو 

ـتدافع عن القطـاعـات الواســــــــــــــعـة من المجتمع التي من المفترض أنهـا تكون ممثـلة 
له. ولقد مضى النصف األول من عمر الدولة العراق�ة دون تحقیق اندماج حق�قي  

�اإلعالن عن اتفاق    1971قوم الحكومة العراقـ�ة عـند الـعام  بین العرب واألكراد؛ لت
  شروع الحكم الذاتي لألكراد؛ هذاصدام حسین مع مصطفى ال�ارزاني على م

 مط�عة: لبنان صـــــــیدا(  ،٢ط ،١ج الســـــــ�اســـــــي، العراق تار�خ الحســـــــني،  الرزاق  عبد أنظر -  5
 .١٥٩ ص ،)١٩٥٧ العرفان،

المشـــــروع الذي انتكس �ســـــرعة ل�شـــــتعل الصـــــراع المســـــلح الدامي بین الج�ش 
عد ذلك �عقد  مسـلحة؛ إلى أن قام صـدام حسـین نفسـه �العراق، والفصـائل الكرد�ة ال

ــا بهلوي على هامش مؤتمر لمنظمة األو�ك عقد   ــاه إیران محمد رضـــــ اتفاق مع شـــــ
شـــــــــــــــاه یــده عن دعم  تم �موج�ــه االتفــاق على أن یرفع ال 1975في الجزائر آذار  

 الثورة الكرد�ة مقابل حصول إیران على نصف شط العرب. 
�اســة في من األمور التي تشــیر إلى خطیئة الســ و�ؤشــر اتفاق الجزائر جملة

العراق؛ فلقـد تم من خالل هـذا االتفـاق منح جزء حیوي ومهم جـدا من أرض ومـ�اه  
عم تمرد مســــــــــــــلح �ـاـنت العراق إلى دوـلة أجنبـ�ة مـقاـبل رفع تـلك اـلدوـلة ـیدهـا عن د 

تقوم �ه فصـــــــــائل عراق�ة؛ �ان �مكن حل المشـــــــــكلة معها �مز�د من ســـــــــعة األفق، 
ــ�خ روح المواطنة رر من عقدة االصـــــطفاء العر�ي على نظیوالتح ره الكردي، وترســـ

العراق�ـة بـدال من زج البلـد في األفكـار القوم�ـة العر��ـة، و�ال فك�ف �مكنـك أن تقنع  
ــ�عینات القرن المواطن العراقي الكردي   ــ�اســــــــي في ســــــ الذي ارتفع لد�ه الوعي الســــــ
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ــعار أمة الماضـــــــــــــي، تقنعه �أنه مواطن من الدرجة األولى و  ق�ادة الدولة ترفع شـــــــــــ
 احدة؟ عر��ة و 
لم تهنئ الـدولـة العراق�ـة التي تخلـت عن جزء من م�ـاههـا مقـابـل قمع أبنـاء   

وام، حتى دخلت شـعبها، لم تهنئ �االنتصـار على ابناء جلدتها أكثر من خمسـة أع
في حرب طاحنة اســـتمرت لثمان أعوام �املة �ان هدفها الرئ�س اســـترجاع نصـــف  

ــط العرب   ــة أعوامشـــ ــهور. ولقد �انت    الذي تم منحه إلیران قبل خمســـ ــعة شـــ و�ضـــ
حرب دام�ة مدمرة أكلت األخضـــر وال�ا�س وأســـســـت لعصـــر الخراب العراقي الذي  

رق نفســــــــــــه متأخرا �ثیرا عن دول نع�شــــــــــــه الیوم؛ فلقد انتهت تلك الحرب ل�جد الع
ــعار النفط نت�جة ــب�ا في ثرائها �ســـــــــبب ارتفاع أســـــــ حرب   أقل�م�ة صـــــــــغیرة �ان ســـــــ

�عاني من مدیون�ات �بیرة، إضـافة إلى فقده ألعداد الناقالت في الخل�ج، بینما هو  
كبیرة من الطاقات الشــــــــــــا�ة التي قضــــــــــــمتها الحرب، مع توقف تام لعجلة التنم�ة.  

ــدام غزو الكو�ت و�لحظة ط�ش جدید  ــلطة العراق�ة ممثلة �الرئ�س صــــ ة قررت الســــ
ق مرة، ومرة أخرى �ســــــــــبب تآمره في وضــــــــــمه إلیها تحت ذر�عة أنه جزء من العرا

ــع ــد إیران �انت من  أســـ ار النفط، على الرغم من أن ق�ام العراق �حر�ه المدمرة ضـــ
دعي  أجــل وقف نــار الثور اإلیران�ــة عن الوصــــــــــــــول إلى هــذه البلــدان �مــا �ــان یــ

العراقیون أنفسـهم. ولقد أدخلت هذه الخطوة العراق في نفق مظلم طو�ل لم �سـتطع  
حصـــار اقتصـــادي مدمر وعزلة   ى الیوم؛ فحرب الخل�ج الثان�ة ت�عهاالخروج منه إل

دول�ة خانقة، أسهما في تفتیت البناء االجتماعي العراقي وتدمیر منظومته الق�م�ة؛  
افظات شــــــــــــمال�ة ذات أغلب�ة �رد�ة �ان  كما أنه تمخض عن انفصــــــــــــال ثالث مح

 نفصال. الغرض من اتفاق الجزائر قمع سكانها و�ذاللهم ومنعهم من اال
ء التي تمخضــت عنها الســ�اســة في العراق: (( أنظر إلى الكومید�ا الســودا 

تتفق مع دولة أجنب�ة على رفع ید تلك الدولة عن دعم جزء من شــــع�ك �ان �قاتل  
ل منح تـلك اـلدوـلة جزء من مـ�اهـك المحلـ�ة، ثم ـتدخل  ضــــــــــــــد الج�ش الوطني، مـقاـب

أن تشـعر �أنك قد ارتكبت خطأ    في حرب مع تلك الدولة السـترجاع هذا الجزء �عد 
ــادـ�ة �بیرة جـدا، ـبل  اســــــــــــــترات �جي ـفادح؛ تكلـفة هـذه الحرب االجتمـاعـ�ة واالقتصــــــــــــ

ــة الثمن ومـدمرة �كـل مـا للكلمـة من معنى؛ تشــــــــــــــعر �عـد انتهـائهـا أن دول  ـ�اهضــــــــــــ
اورة لك قد قامت �خد�عتك في الدخول إلیها(إلى تلك الحرب) �قصـــــــــد تدمیرك؛ مج
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فط ل�س لغرض ك من خالل اإلسهام في خفض أسعار النوها هي الیوم تتآمر عل�
تحقیق هدف آخر ســوى االضــرار �ك؛ فترفع أنت شــعارا جدیدا هو (قطع األعناق  

دة الحرب، والحصـــار، وال قطع األرزاق)، ثم تتلقف الطعم الجدید فتدخل في مصـــی
ــعارا جدیدا  والعزلة الدول�ة عندما تقرر غزو الكو�ت وضـــــــمه؛ لكنك تعود لترفع شـــــ

تحالف دولي تقوده ضدك حرب مدمرة ( لقد   أخر عندما تشن الوال�ات المتحدة مع
غدر الغادرون بنا)؛ وما أن تنجلي الغبرة حتى تجد قطعات ج�شـك وهي محطمة،  

ظاتك الثمان�ة عشـرة تندلع فیها أعمال تمرد مسـلح  وخمسـة عشـرة محافظة من محاف
الحصـــــــــار تع�ش حالة من  ضـــــــــد الدولة. وهكذا تجد نفســـــــــك وقد أعیتك الحروب و 

فظات الكرد�ة التي �نت قد دفعت نصــف شــط العرب مقابل دحر الضــ�اع؛ فالمحا
التمرد فیها، ها هي الیوم تع�ش حالة استقالل ش�ه �امل، و�یران التي حار�تها من  

اسـترجاع الشـط لم تنل منها شـيء، أما الكو�ت التي �نت تحلم �ضـمها نهائ�ا   أجل
خص الحالة طع جزء من أرضـــــك وم�اهك)). هذا هو ملألرضـــــك ها هي الیوم تقت

ــر�ة، والماد�ة في  ــاو�ة التي أدخلت الدولة العراق�ة فیها البلد �مقدراته ال�شـــــــــ المأســـــــــ
 �املة. دوامة من الدم، والخراب مستمرة منذ أر�عة عقود 

ــط هذه     ــك برأس الخ�ط وســــــ ــار إذن؟ و��ف لنا أن نمســــــ أین عقدة المنشــــــ
الذي حرصـنا على    نى لنا أن نرى الضـوء في نها�ة النفقالشـ�كة غیر المنظمة؟ وأ

 أن �كون طو�ل شدید الظلمة والبرودة؟

 الثقافة والدولة والمجتمع:  السادس الم�حث
  بها؛ الخاصـة  قوتها  القوة،  عالقات  إلى تز�د   إنما  رمزي،  عنف  سـلطة �ل إن 

 قـد   أـنه  راعتـ�ا  على  رمزي؛ عنف  �مـثاـ�ة بـیداغوجي  فعـل  أن �ـل  اعتـ�ار �مكنـنا  كمـا
 الفعــل  إن.  ثقــافي  اعت�ــاط  خالل  من  ول�س  اعت�ــاط�ــة،  ســــــــــــــلطــة  بواســــــــــــــطــة  فرض 

  الط�قــات   أو  المه�منــة،  للط�قــات   الثقــافي  االعت�ــاط  إنتــاج  إعــادة  یبتغي  البیــداغوجي
  أنها  �فعل  محددا  نفســه  یلفي  إنما  االفتراضــات   تلك مدى صــحة إن.  علیها  المه�من
 القوة، عالقات   من نسـق  أنها  على لیهاإ  منظورا  اجتماع�ة؛  تشـكیلة �ل  مع  تتناسـب 

  بوردیو  مقـــار�ـــة  اعتمـــادنـــا  خالل  ومن  )(6  .والط�قـــات   الزمر،  بین  المعنى  وعالقـــات 
  الحدیثة؛ العراق�ة الدولة  تشــكل عند   الثقافي  اإلنتاج  إعادة  تفســیر  في هذه  و�اســرون 
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 في  العر��ــة  األغلب�ــة  تشــــــــــــــكالن  اللتین  الكبیرتین  الطــائفتین  عودة  في  تجلى  الــذي
ــ إلى  عودتهما العراقي؛  المجتمع  �غداد   ســـــــــــنة  بین  الت�اغض  تراث   حیث  يالماضـــــــــ

ــ�عتها ــیین،  أ�ام  وشـــــــ ــفو�ین؛  والعثمانیین  الع�اســـــــ   اإلنتاج  إعادة  تم  قد   �ان  إذ   والصـــــــ
  الطائفة لدى  و�ذلك  ،)السنة العرب (س�اس�ا  المه�منة  الطائفة لدى  الثقافي  لالعت�اط
ــ�عة  العرب (  علیها  المه�من ــارا خالل  من) الشــــــــ  في  وتمثله  الماضــــــــــي ســــــــــتحضــــــــ

  من طو�لة قرون   عبر  تراكم�ا  اســـتضـــماره  ؛)اســـتحضـــاره  ثم  ســـتضـــمارها( الحاضـــر،
  الثقافي  االعت�اط لكن.  وال�ا�س األخضر  تحرق   فارقة  بلحظة  استحضاره  ثم الزمن،

 داخــل  في  و�تغلغــل  یتجلى  ذهــب   بــل  الطــائفتین،  هــاتین  حــدود   عنــد   یتوقف  لم  هــذا
  منهم  �ـــأن  قیین�ق�ـــة العرا  على  �فتخرون   العرب   اقیون العر   إذ   األخرى،  المكونـــات 

 والخلفاء  النبي
ــرون، �لود  وجان  بوردیو ب�ار -  6 ــبیل  في(  االنتاج  إعادة  �اســــ ــق  عامة نظر�ة  ســــ  ،)التعل�م لنســــ

  مر�ز  و  للترجمة، العر��ة المنظمة:  (بیروت  ،١ط  المولى، ســـــعود  مراجعة  تر�مش، ماهر ترجمة
 .١٠٤-١٠٢ص )،٢٠٠٧ العر��ة، الوحدة دراسات

 القرون   في  الكبرى   لإلمبراطور�ـــات   والمق�مون   ون،الفـــاتح  الراشــــــــــــــــدون؛ وهم 
 لذلك ووفقا  منه، وانطلقت  العراق في أق�مت   التي منها  الع�اسـ�ة سـ�ما  ال الوسـ�طة،

  ســــــــــ�ادة فكرة  �غیر ال الزمن إذ   البلد؛ هذا  ق�ادة في  األحق�ة لهم  �أن  �عتقدون   فإنهم
ــل  یر�األم جيء أن  فكان قر�ش؛  والوالة الخلفاء  جاء مثلما العراق؛  على ملكا  ف�صـ

 للزمن  عــابرة  الثقــافــة  تبــدو  وهنــا  عــدة؛  قرون   قبــل  و�غــداد   الكوفــة،  إلى  القر�شــــــــــــــیون 
له، و�بدو الرمز �ارز وقوي، و�عادة التأو�ل من خالل اجترار الماضــــــــــــي  ومختزلة

 منهاج عمل و�ن �ان غیر معلن. 

 شكلةتفسیر الطالسم وتحلیل الممحاولة 
 ت ظل الفعل البیداغوجيالثقافة الس�اس�ة في العراق تح

إن من شــــــــروط الفعل البیداغوجي �اعت�اره عنف رمزي، وجود عالقات القوة   
ن الزمر، أو الط�قات المكونة لتشــكیلة اجتماع�ة تعتبر أس الســلطة االعت�اط�ة؛  بی

. وال �مكن  هذه الســــلطة التي تعتبر بدورها شــــرط إنشــــاء عالقة تواصــــل بیداغوجي
أثره الرمزي خصوصا من دون عالقة تواصل، و�ذلك من  للفعل البیداغوجي إنتاج  
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مر ال �أتي من فراغ بل یتناســــب  دون شــــروط الفرض والتلقین االجتماع�ة؛ هذا األ
ــالح الموضــــــــــــــوعـ�ة للزمر، والط�ـقات المه�مـنة. ومع ذـلك ـفأن مختلف   مع المصــــــــــــ

ن خالل أفـعالـها البـیداغوجـ�ة �شـــــــــــــــكل الط�ـقات المكوـنة للتشــــــــــــــكیـلة االجتـماعـ�ة وم
  )7 (اشر، أو غیر م�اشر تسهم في ه�منة الط�قات المه�منة وانفرادها �السلطة.م�

إن اصــــــــــــــطـفاء اـلدالالت هو اصــــــــــــــطـفاء اعتـ�اطي �حـدد ثـقاـفة زمرة، أو ط�قة   
ــیو منطقي على اعت�ار أن    -�اعت�ارها نســـق رمزي؛ وهو اصـــطفاء ضـــروري ســـوسـ

تناسق والوظائف ذات ها لشروط اجتماع�ة �ما أنها تدین للتلك الثقافة تدین بوجود 
ماعي، بل و�عادة البن�ة  الداللة التي تشـــكلها. إن شـــروط إنتاج و�عادة االنتاج االجت

�لها ترت�ط �شروط اجتماع�ة حق�ق�ة تسهم في عمل�ة إعادة    برمتها، و�عادة التأو�ل
  )8(اإلنتاج وتساعدها على الد�مومة واالستمرار.

 .١٠٦-١٠٤االنتاج، مصدر سبق ذ�ره، ص  ةإعاد �اسرون، �لود وجان بوردیو ب�ار -7
 .١٠٨المصدر نفسه، ص  – 8

  هكذا(  ع�ارة ضــرورة اســتبدال إلى  إن صــاحبي نظر�ة إعادة اإلنتاج یدعوان  
  الالوعي الثـقافي �فضــــــــــــــي إلى نـتاج الـتار�خ). ووفقا  أن(  ،�مقوـلة)أســــــــــــــالفـنا  وجـدـنا
 لحظـة  الســـــــــــــــائـد   هو  �ـان  الـذي  البیـداغوجي  الفعـل  فـأن  هـذه  وزمیلـه بوردیو  لرؤو�ـة

  من  األعـداء  �ـل  �ـقاوم وهو  یتزحزح لم  قوـ�ا  ظـل  الحـدیـثة، العراقـ�ة  اـلدوـلة  تشــــــــــــــكـیل
  �الدعا�ة  �قاومها  �ســــــــــار�ة؛ وأفكار  وســــــــــینما  ورادیو،  وعصــــــــــرنة، تحدیث، حر�ات 
  حـیث   ءالورا  إلى  دومـا  و�ســــــــــــــحبهـا الجمـاهیر  بهـا  �خـدع  التي البیـداغوج�ـة  و�ـأدواتـه
ــراعات  الرموز، وحیث  والتراث،  التار�خ، مخزن  ــة،  والصـ   مع  التماهي وحیث  المقدسـ
نفســـــها مرات   إنتاج  تعید  أن  من العراق في  التقلید�ة  الثقافة  اســـــتطاعت  ولقد . الوهم

عدیدة، و�نجاح منقطع النظیر طوال المائة عام الماضــــ�ة، واســــتطاعت من خالل 
ــار على جم�ع األفكار، وال   معتقدات المغایرة التي هي في األســــــــــاسذلك االنتصــــــــ

لة �ما هي الثقافة التقلید�ة. ولقد انتصـــرت تلك الثقافة التي  مســـتوردة ول�ســـت أصـــی
ظلت تتمترس خلف جدران عال�ة صــــــل�ة صــــــع�ة االختراق قوامها مز�ج متماســــــك  
ــت ف�ـه الوطنـ�ة   من الـدین، والطـائفـة، والقوم�ـة، والقبیلـة، في الوقـت الـذي تعرضــــــــــــ

 إلى خسائر فادحة. العراق�ة 
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ـئة األجـ�ال على الخالف أكثر من داغوجي �عمـل في تنشــــــــــــــ�ـان الفعـل البـی  
االتفاق، وعلى الحرب أكثر من الســــــــــــالم، وعلى الت�اغض أكثر من الوئام، و�ان  
األجداد، والجدات یلقنون الصــــــب�ة وهم �قصــــــون علیهم حكا�ات المســــــاء قصــــــص  

ــبي ال�ابلي وحتى قدوم اإلنجلیز، وقصــــــــــص نكســــــــــات    الیهود في العراق منذ الســــــــ
ــ�عة  ــق�فة وحتالشـ ــنة �الدولة العراق�ة الحدیثة، حتى �عد أن  من یوم السـ ى انفراد السـ

قام الشـــ�عة بتفجیر ثورة العشـــر�ن، وقصـــص انتصـــارات أهل الجماعة والتوحید في 
مقـاومـة البـدع والضــــــــــــــاللـة منـذ أ�ـام الفتنـة وحتى رجوع الحق ألهلـه ممثال �ـالملـك  

یین �حكون  ، بینما �ان المسـ�حصـل ورئ�س الوزراء عبد الرحمن النقیب الهاشـمي ف�
قصـــــص تواجدهم األقدم على أرض العراق و��ف جاء األعراب من الجز�رة تحت  
ــ�عون   را�ة اإلســـــالم �قودهم خالد بن الولید الذي قام �مجزرة نهر الدم وقتل فیها ســـ

ر�مان، وفرس، وأرمن، ألف مس�حي في عین التمر، ثم �سرد ال�اقون من أكراد، وت
�ســردون حكا�اتهم الخاصــة بهم التي تؤســس  یون، وشــ�ك وغیرهم،  وصــابئة، وأیز�د 

على ثقافة الخوف من اآلخر المختلف الذي �جب أن تتوجس منه خشـــــــ�ة وخ�فة،  
ألـنه قطعـا یرـ�د ـ�ك الشــــــــــــــر، وال ـبد أن ـتأخـذ حـذرك مـنه لكي ال �فـتك ـ�ك متى مـا  

 حانت له الفرصة لفعل ذلك.

 الزع�مأزمة 
مشــكلة معقدة تصــل إلى حد في العراق   �م واحد تبدو مشــكلة االتفاق على زع  

األزمـة، وهي متجـذرة في وعي العراقیین على اختالف انتمـاءاتهم الفرعـ�ة األخرى،  
األثن�ـة منهـا والـدین�ـة، أو الطـائف�ـة، أو المنـاطق�ـة؛ وهـذه الظـاهرة موجودة على حـد 

ي، الجم�ع  لمتعلم واألمي، التقلیدي أو الحداثو ســـواء لدى الر�في ولدى الحضـــري، ا
هائل، ومسـاحة واسـعة من الشـك �الزع�م حتى قبل أن یتسـلم تلك الزعامة   لدیهم �م

ــرقي  ــاعر العراقي علي الشـ المو�وءة �فایروس الر��ة، والمعمدة �الدم. ولقد عبر الشـ
وهم  عن هـذه الظـاهرة في بـیت شــــــــــــــعر أحســــــــــــــن تعبیر، ال زال العراقیون یرددوـنه 

مزرعة ال�صـل). ونضـرب  رؤوس �لهم... أرأیت �جلدون ذاتهم لیل نهار: ( قومي 
هنا مثال �س�طا یتمثل في تصر�ح أدلى �ه الضا�ط الس�اسي في لواء المنتفق عام  

، حـیث �قول: �ـنت أســــــــــــــعى طوال خـدمتي في لواء المنتفق والـ�الغـة ثالث 1918
ــلطة في ید رجل واحد   ــع السـ ــف إلى أن أضـ ــنوات ونصـ ــیرة بدال من  سـ من �ل عشـ
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بنفس المســـــــــــتوى، ول�س لدى أي منهم    واحدة منها، جم�عهمســـــــــــ�عة شـــــــــــیوخ لكل 
  )9(االستعداد �النظر إلى اآلخر�ن على أنهم �منزلة أفضل منه).

ومن المعروف أن التكتالت القبل�ــة الثالث في هـذه المنطقــة التي أشـــــــــــــــار    
ك، وأجود) لم تكن لتســتط�ع  إلیها هذا الضــا�ط هي �ل من:( بني ســعید، و�ني مال

الة الصـــــــــــراع ف�ما بینها وتع�ش في حلف قوي إال �عد وصـــــــــــول عائلة  أن تنهي ح
ضــــــــــت تلك الق�ائل  الســــــــــعدون مهاجرة إلى تلك المنطقة من الحجاز، عند ذاك ارت

على أن تكون لعـائلـة الســــــــــــــعـدون اإلمـارة على الحلف، على أن �حتفظ �ـل زع�م  
خر�ن �ــل یلتــه، ثم �حتفظ الزعمــاء المحلیین اآلقبلي �مــا لــد�ــه من زعــامــة على قب

ــد ل�عضــــــــــها طمعا   ــ�كة معقدة من الزعامات التي تترصــــــــ بزعامته الفرع�ة، في شــــــــ
ل�س لذلك من تفسـیر سـوى أن عقدة عدم  وخشـ�ة وانتظار فرصـة اإل�قاع �اآلخر. و 

ــهم ال�عض،  ــلة في نفوس أفراد وزعامات تلك الق�ائل تجاه �عضـــ الثقة �انت متأصـــ
ــوا أن �كون هذا المهاجر الغر�لذلك فق ب زع�ما علیهم ما دام ال تجمعهم  د ارتضــــــــــ

�ه تار�خ من المنازعات والمناكفات. و�مكن أن نفســر اتفاق العراقیین على ف�صــل  
بنفس الطر�قة التي    1921ین ملكا علیهم عند تشكیل الدولة الحدیثة عام  بن الحس

الـثة قرون. ��ف لألكراد إذن أن  فكر فیهـا رجـاالت القـ�اـئل في المنتفق قـبل ذـلك بث
 وا �حاكم یرتض

 عبد  عطا ترجمة جمیل،  حسـین تقد�م  ،١٩٢١-١٩٠٨  الدولة  نشـأة العراق  العط�ة،  غسـان -  9
 .٣١٧-٢١٦ ص )،١٩٨٨ السالم، دار: الوهاب، (لندن

ــ�عة ــوا  ان عر�ي؟ و��ف للشـ ــني؟  �حاكم یرتضـ ــنة ��ف بل  سـ ــوا  أن  للسـ  یرتضـ
ــ�عي،  �حاكم ــهم ون فيوهم �جد   �ردي  أو  شـــــــــ   ینتمي  �ان الذین  القوم خلفاء  أنفســـــــــ
 في  األولى العر��ة الدولة  تشــــــــــكیل منذ  العســــــــــكر  قائد  أو  الوالي،  أو الخل�فة،  إلیهم

  ل�ق�ة  �النســــــ�ة أما  الع�اســــــ�ة؟  �عدها ومن  األمو�ة  �الدولة ممثلة  التقلید�ة  صــــــورتها
 تحـت  ـقاءال�  في  ترغـب  �ـاـنت   فلـقد  والمســــــــــــــ�حـ�ة الیهودـ�ة،  منهـا  ـ�األخص   األقلـ�ات 

 األقــل  على  أو  الــدین�ــة،  �ــاألخوة  �شــــــــــــــعرونهم  هؤالء  دام  مــا  البر�طــانیین  ظــل حكم
  العر��ة  الدولة وتســلط جبروت   من  حمایتهم  تســتط�ع قو�ة  أجنب�ة دولة من  �الرعا�ة
  ـتار�خهم من متفرـقة زمنـ�ة  ـمدد   في جبروتـها  من  أجـدادهم  عـانى  التي القوـ�ة  الواحـدة

 .العراق في



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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اتلون خمســـــمائة رجل یرة واحدة ال یتعدى عدد رجالها المقإن عدم اتفاق عشـــــ  
ــ�خ واحد، وتفرقهم بدال من ذلك إلى مجموعة من األفخاذ لكل واح د منهم  على شـــــــ

شــــ�خ یرى في نفســــه األهل�ة للزعامة؛ �فســــر لنا األزمة التي وجد االنكلیز أنفســــهم  
ــوا ــكیل الدولة و�ثناءها. لكن هؤالء(العراقیون) ارتضــــــــ ــ�ة تشــــــــ �طر�قة أو   فیها عشــــــــ

ن، �القوة أو �الرشـــــــــى �المال والمناصـــــــــب، على القبول  �أخرى، مقتنعین أو مرغمی
شـــــكل في �غداد ألول مرة منذ ســـــقوط الدولة �ف�صـــــل ملكا على هذه الدولة التي تت

، �عد تمضــــــیته الثنتي  1933ولقد عبر ف�صــــــل عام    ؛1258الع�اســــــ�ة فیها عام  
عن خی�ة أمله وهو یرى أن العشـائر   عشـر عام في رأس السـلطة ملكا على العراق

ــائر مـائـة ألف بنـدق�ـة  ا لعراق�ـة أكثر قوة ومنعـة من قوة دولتـه، إذ �ـان لـدى العشــــــــــــ
مقابل خمسـة عشـر ألف فقط لدى الدولة �كافة قطعاتها العسـكر�ة؛ هذه المائة ألف 
بنــدق�ــة التي ال �عرف أحــد متى تثور فوهــاتهــا بوجــه الــدولــة هي ذاتهــا التي �ــان  

راقیین �یال �شهر في وجهه مائة ألف قد نصح أبنه یز�د �عدم التحرش �الع  معاو�ة
ــتبدل لهم ــ�ف، لذا فإن من الخیر له أن �ســ ــهر في  ســ في �ل یوم وال على أن تشــ

ــل أزمة الحاكم في هذا  ــرعة على الدوام، فانظر إلى تأصـ ــیوف المشـ وجهه تلك السـ
ل عمل�ـة إعـادة  البلـد، وأنظر إلى إعـادة تمثـل المـاضــــــــــــــي في الحـاضــــــــــــــر من خال

ــكون اإلنتاج، واالجترار   المتخیل للتار�خ، والتراث اللذین یثقالن �اهل العراقي المسـ
 ك، واستمرار التأو�ل.�الجدل، والش

 السلطة والثقافة في العراق بین االجترار المتخیل و�عادة اإلنتاج الثقافي:
نه قد  �قول تشـــــــارلس رایت میلز أن الســـــــلطة إذا ما توفرت لدى شـــــــخص، فإ  

رة ذاتــه التي یرغــب فیهــا، ثم یترجم إذعــانهم  �جبر اآلخر�ن على االذعــان لصــــــــــــــو 
مع الذي نتخیل من خالله صــورا مت�اینة للذات  كتأكید لصــورته. �ما أن نوع المجت

یتمیز �أن �ل من منصـــــب �حوزه الشـــــخص ینطوي على تقی�مات مت�اینة من قبل 
هناك ما أطلق عل�ه �االجترار   و�ذهب جورج مید إلى أن )10(األشــخاص األخر�ن.

) �ســــــــتخدم اللغة والرمز؛ إذ �كون  The Imaginative Rehearsalsیل(  المتخ
ــیرورة في هذه الحالة،تصـــــور العقل  من العمل�ات أكثر مما هو بناء    ع�ارة عن ســـ

  النشـــــــــــــــاطــات   في  مهمــة  وتنظ�م. إن هــذا االجترار المتخیــل هو الــذي یلعــب أدوارا
  �المجتمع  وعالقتهم  نهم،بی  ف�ما األفراد  عالقات  في  �بیرة  یرتأث لقوة امتالكه  �ســـبب 
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  أهم  من  واحــدة  المتخیــل  االجترار  و�عــد .  بهم  المح�طــة  الق�م�ــة  الرموز  و�مجموعــة
  تكی�ف من  فیتمكن  نضــوجه  فترة  طوال  منه وتعدل  الفرد  ســلوك  توجه  التي الوســائل

ــه ــاطاته  نفســ ــكلة  لكن.  ونشــ   التطور  المتخیل  اراالجتر   �قاوم  عندما أكثر  تتعقد  المشــ
  على معتمدا  تطوره  و�كون   النضــج بین الفرد وذاته، مرحلة إلى  الفرد   �صــل  أن �عد 
 والـتأوـ�ل الفهم  قـدرة فـأن  ـلذـلك  مشــــــــــــــترك؛  ومعنى  تعـدـیل  من تفـاعلهمـا  من  ینتج  مـا

ــمنة ــ�كتها  الرموز  مجموعة في  المتضـ  العقل  بلغها التي  التطور درجة  على تدل  وشـ
 )11(.والمجتمع  والذات 
 في  وهم ســ�كولوج�ة،  اجتماع�ة  �قوى   ومســحو�ین  مدفوعین  �كونون  األفراد  إن  
ــایرة  أنفســـــــهم  �ك�فون   ذلك ــ�ات   ت�عا  و�وجهونها  المجتمع،  بن�ة  لمســـــ  األدوار  لمقتضـــــ

  تـفاد  عالـقات   االجتمـاعـ�ة  العالـقات  تكون   الغـاـلب   في  ـفأـنه  ـلذـلك ووفـقا.  االجتمـاعـ�ة 
  فرضــــــــــــــ�ـة  وتـذهـب .  قلیلـة  التنـاقض و   والنزاع  الرفض   عالقـات  تكون   بینمـا  واجتنـاب،

 والظروف للمواقف �ستجیب  الفرد  إن إلى بوردیو لدى سالهابتو 
10-Charles Wright Mills and Hans Heinrich Gerth, Character and Social 
Structure. The Psychology of Social Institutions (New York: Harcourt. 
Brace and World. 1953). P.94. 
11- George Herbert Mead. Mind, self and Society from the standpoint 
of a social behaviorist. Edited by Charles W. Morris( Chicago. III: 
University of Chicago Press.1934. 

التي یوضــــــــــــــع فیهــا بتطو�ره قــدرات التعــامــل معهــا والتغلــب علیهــا. و�تطلــب   
)؛ فالفرد وعبر  ام �عملیتي (اســــــت�طان واســــــتظهار خارجيتطو�ر القدرات هذا، الق�
ــاطه المادي والرمزي   ــ�طه له، إنما �كون: (متأثرا �عالمه،  نشـ المح�ط �ه و�عادة تنشـ

مشـــــــكال له، ومتشـــــــكال �ه)، �ك�ف�ة جدل�ة تتم �شـــــــكل آني و متعاقب؛   -مؤثرا ف�ه
ت المكتسـ�ة  وذلك عبر عالقات مطبوعة �التغیر المسـتمر، ترت�ط �مجموعة المهارا

ــع االجتماعي الثق ــقطة عل�ه. و�دخل في هذه العملمن الوضـ �ة التفاعل�ة،  افي المسـ
  والتفاعل�ة الداخل�ة م�كانزم منظم اصـــــــــــطلح بوردیو على تســـــــــــمیته �الهابتوس. إن

(  بتوظ�فهـا   األفراد   �قوم  التي  الخطـا�ـات   خالل  من  الزمن  عبر  یتشــــــــــــــكـل  الهـابتوس
 هممواقع  إدراك  لغرض   أخرى،  مرة  وعي  ال  وعن  مرة،  وعي  عن)  وجمــاعــات   أفرادا
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  إال هو  مـا المجتمع، في عضــــــــــــــوا  ـ�اعتـ�اره  الفرد   �كون   إذ .  االجتمـاعي  المجـال  في
  ینتج  الـذي  التـار�خ  ذلـك  �ـه؛  الخـاص   الهـابتوس  عل�ـه �ضــــــــــــــفي  الـذي  التـار�خ  نتـاج

 بواســـطة الفرد   �ســـتط�ع  لذلك ووفقا  نفســـه،  التار�خ وفق والمجموعة  الفرد  ممارســـات 
  والتفكیر اإلدراك في  یؤثر  فعاال  ااســت�طان الماضــي  تجارب   اســت�طان  من  وسالهابت

 )12(.والعمل
-12 .٨١٠ ص ذ�ره، سبق مصدر االنتاج، إعادة �اسرون، �لود وجان بوردیو ب�ار   

 نتائج الدراسة

ــ�ة   ــتنتاجات التي تتماهى مع فرضـــ ــل أخیرا إلى عدد من االســـ �مكننا أن نتوصـــ
 -جمالها �اآلتي:هذه الدراسة، والتي �مكن إ

ي العراق قد أمضــــــت الیوم مائة عام منذ لحظة تأســــــ�ســــــها  أن الدولة الحدیثة ف .۱
، وأنها ال زالت تعاني من جملة من المشــــكالت التي تلعب الثقافة  1921العام 

 س في إنتاجها، وفي د�مومتها، وانتشارها.الدور الرئ�
المنوطـة بهـما، إذ لم  أن اـلدوـلة والمجتمع عجزا ـ�ل من موقـعه عن ـتأدـ�ة المـهام  .٢

تضـم المجتمع في وحدة اندماج مجتمعي شـاملة، ولم تسـتطع    تسـتطع الدولة أن
االرتقاء �ه فوق الرواســـب العت�قة، وهو �ع�ش حاضـــره، و�خطط لمســـتقبله؛ في 

فشــل ف�ه المجتمع في إنتاج دولة تســتط�ع أن تقفز �ه خارج حر�ة   الوقت الذي
 ذات الجذور القد�مة.  الماضي، وتنأى �ه عن خضم الصراعات 

لة العراق�ة وعبر أطوار تطورها في شـــراك الفخ الذي نصـــبته لها لقد دخلت الدو  .٣
الثقافة، إذ ظلت هذه حاضــــــــــــرة في أذهان قادة الدولة توجه ســــــــــــلو�هم، وتحدد 

م. ولم تتمكن السدارة، وال البیر�ة من أن تنتصر على العقال، والعمامة؛ مسیرته
ن مفردات یر في مـا �ـانـت تحملـه تالف�ف الـدمـاغ مر�طـة العنق من أن تغ  وال

ــذا فقــد احتلــت الطــائفــة، والقبیلــة موقعــا أعلى من   الثقــافــة التقلیــد�ــة العق�مــة؛ ل
مرار، في الوقت الذي فشــــل الوطن ذاته؛ و�التالي فقد نجحتا في ال�قاء، واالســــت

 ف�ه الوطن. 
ــیرة التي �مكن أن نقتطعها من عمر الدولة الع .٤ راق�ة الحدیثة ذو إن المدة القصــــــ

)،  1963شــ�اط    - 1958حكومة عبد الكر�م قاســم (تموز   المائة عام، هي مدة
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ــراك الثقافة، وأن تكون حكومة وطن�ة   ــتطاعت هذه الحكومة أن تتجنب شـ إذ اسـ
، والطائفة، والقوم�ة؛ وفي هذا تفسـیر لطب�عة الهجمة الشـرسـة خارج أطر القبیلة

  الحكومة؛ دول�ة منها تمثلت �الوال�ات متعددة األقطاب التي تعرضـــــــت لها هذه 
المتحـدة، و�ر�طـان�ـا، و�قل�م�ـة تمثلـت �ـإیران، وتر��ـا، ومصــــــــــــــر، وجم�ع الـدول 

ــافــة إلى القوى المحل�ــة التي   تمثلــت  المحــادة للعراق دون اســــــــــــــتثنــاء، �ــاإلضـــــــــــــ
ولقــد نجحــت تلــك القوى مجتمعــة    �ــالرجع�ــة، واإلقطــاع، والمرجع�ــات التقلیــد�ــة؛

ــقاط ا ــول عراق�ة  لحكومة الوطن�ة الوحیدة؛ والتي هي ذاأخیرا من إســــــــــ ت أصــــــــــ
ــقوط �ابل األخیر عام   ــة منذ ســـــــــــ قبل المیالد. أما المجتمع فلقد   539خالصـــــــــــ

قـــدم لقـــاء ذلـــك حـــاول مرات عـــدیـــدة الخروج من شــــــــــــــراك الثقـــافـــة التقلیـــد�ـــة، و 
ــار التعل�م منذ  ــي لد�ه مع انتشــ ــ�اســ ــام، فلقد ارتفع الوعي الســ ــح�ات الجســ التضــ

ــر�ن، لكن معوقات التقدم �اثالثینات   نت أقوى وأكثر ث�اتا، لذا و�عد القرن العشــ
ــة تتعرض لهـا القوى الوطنـ�ة، والتقـدمـ�ة في العراق �ـاـنت أطـ�اف   كـل انتكـاســــــــــــ

 لید�ة حیث القبیلة، والطائفة ومشتقاتهما.المجتمع تعود إلى حضن الثقافة التق
ــ�ة؛ المز�ف منه .٥ ا أكثر من الواقعي، إن االجترار المتخیل ألحداث ووقائع ماضــ

التضـخ�م ما ال �قبله عقل سـل�م؛ تتناقلها الذاكرة الجمع�ة عبر  والواقعي ف�ه من 
االجترار المتخیل) في أن   الثقاف�ة؛ قد نجح( هذا  -عمل�ة التنشــــــــــئة االجتماع�ة

یلعــب دورا رئ�ســـــــــــــــا وهــامــا في عمل�ــة إعــادة إنتــاج الثقــافــة لــدى �ــافــة مكونــات 
فكیر اـلدوـلة مـاـئة عـام المـاضـــــــــــــــ�ة. ولـقد أثر ذـلك في تالمجتمع العراقي طوال ال

تلــــك  لــــذا فقــــد ظلــــت  الــــدولــــة؛  �ــــالمجتمع، وفي فكرة المجتمع عن ذاتــــه وعن 
ضــــــــي، وال في التحرر من ر�قة الجماعة  المكونات عاجزة عن �ســــــــر قیود الما

لكي تستط�ع أن تلتقي في داخل المجال االجتماعي الوطني؛ ولقد ظل العراقي 
على حد سـواء وف�ا النتماءاته  رالي، وال�سـاري، والقومي، واإلسـالمي غال�ا؛ اللیب

الفرع�ة على حساب االنتماء الوطني، حتى وهو یرفع شعارات التقدم، والوحدة، 
 . والحر�ة

إن الخوض في النقــاط الســـــــــــــــا�قــة �جــب ان ال �خــدعنــا، فنظن من خاللهــا أن   .٦
لة ســــــــــــتة عقود من عمرها(  الدولة والمجتمع في العراق لم یتقدما إلى األمام طی

ذ ال �مكن نكران مــا تم تحق�قــه من االنجــازات الهــامــة في ؛ إ1920-1980)
بلغت ذروتها عند    قطاعات التعل�م، والصحة، والخدمات، والرفاه�ة االجتماع�ة
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على أنــه عــام    1978، لكن العراقیون �ســــــــــــــتــذ�رون الیوم العــام  1980العــام  
�مدة  ندحار، واالنحدار، ور�ما یر�طون ذلك الرفاه�ة القصوى التي بدأ �عدها اال

ــف تموز   ــب األول في الدولة منتصـ ــین المنصـ ــدام حسـ ــلم الرئ�س صـ ما قبل تسـ
ــ1979 ــ�عین�ات  . ولكن ومع �ل مراحل التقدم التي وصـ ل إلیها العراق نها�ة سـ

ــة الثـقاـفة التقلـیدـ�ة، وظـل المجتمع    القرن المـاضــــــــــــــي، ـفإن اـلدوـلة ظـلت حب�ســــــــــــ
 ي فرائض الطاعة واإلذعان.�طوف حول �عبتها یؤد 

 هل لمعضلة الدولة في العراق من حل؟وأخیرا...  
 هل من توص�ات؟

نعم هنـالـك حـل، وهو في غـا�ـة ال�ســـــــــــــــاطـة وال �حتـاج إلى أموال وال جهود    
كبیرة، فـالحـل یوجـد في عقـل الفرد العراقي، و�نتقـل من خاللـه إلى عقـل المجتمع،  

ر  حــل �ــإرادة حق�ق�ــة یتم من خاللهــا تغیی ولكن ل�س العقــل الجمعي. یرت�ط هــذا ال
كر العراقي �الح�اة على  بوصــــلة التفكیر من الماضــــي إلى المســــتقبل، عندها ســــ�ف

ــة غیر مرئ�ة من عمر هذا الكون، وأن  ــتذهب ذات یوم مثل ومضـــــــ أنها منحة ســـــــ
ــتقبل أطفاله.   ــان ی�حث عن �رامته وأمنه ومســــــ عل�ه أن �ع�ش في هذا البلد �إنســــــ

ع ذاته، وأن �قتنع  یتخلص من عقدة الماضــــــــي، وأن یتصــــــــالح م  كما انه �جب أن
على هذه األرض. عند ذلك ســــــــــتذوب �أنه غیر مســــــــــؤول عما حصــــــــــل ذات یوم  

ــم الجم�ع ل�س ألي ســــــــبب آخر،  االنتماءات الفرع�ة في داخل انتماء وطني �ضــــــ
 سوى ألنهم مواطنون.

عمل الجاد  إن الدولة العراق�ة �جب علیها الیوم أكثر من أي زمن مضـــــــــــى؛ ال
لبنـــاء االجتمـــاعي، وعلى التفكیر في المســــــــــــــتقبـــل،  والحثیـــث على إعـــادة ترتیـــب ا

ــت ــات الكبرى التي مرت بها طیلة المائة  واالســـــــ فادة من التجارب المر�رة واالنتكاســـــــ
عام الماضـــ�ة؛ متوخ�ة قدر اإلمكان الوقوع في �مائن ومصـــائد المغفلین التي دفع 

إن  ن أمنــه، واســــــــــــــتقراره، ووحــدتــه، ورخــائــه.  �ســــــــــــــببهــا المجتمع العراقي الكثیر م
ــتر�ة بین المجتمع والدول ــؤول�ة الیوم تبدو مشــ ة؛ فالعراق أمام خطوة فارقة في المســ

تار�خه؛ أما الوحدة واالســتقرار، والتنم�ة، والســالم، وأما الصــراع والتشــظي والخراب 
 ال سمح هللا.

وطننـا من جـدیـد من كلنـا أمـل في أن نتجـاوز جم�عنـا المحنـة، وأن نعیـد بنـاء  
من الشـــوائب؛ ظومة أفكارنا، وتحدیث ثقافتنا التقلید�ة، وتنقیتها  خالل إعادة بناء من
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لتكون الثقافة هذه المرة عنصــــــــــر بناء وقوة في الدولة والمجتمع في العراق �عد أن  
 كانت عنصر هدم وضعف طوال المائة عام الماض�ة.
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 احبار يف العلوم العصبية الرتبوية

 واليد الدماغ والقلب حبثا عن التوفيق بني 

 ازن من أجل تربية تتصف بالتكامل واالنسجام والتو

 
   يوسف املروانيأ. 

 تونس

  مقدمة -١
الر�ط بین الدماغ والقلب والید في  ولماذا هذااخت�ار هذا الموضـــــــوع ؟   لماذا 

  ؟مجال تحقیق التر��ة المتوازنة
ــب�ة المبهر  ــتكشـــــــــــف مجال العلوم العصـــــــــ ــئلة عدیدة خامرتنا ونحن نســـــــــ أســـــــــ

تر�و�ة التي تشـــــــ�عنا  وال  التر�و�ة والنفســـــــ�ةوالمتشـــــــعب وقلبت العدید من المعط�ات 
في نقلهـا الى أج�ـال من الطالب والفـاعلین    ســـــــــــــــاهمنـا بـدورنـا  ثمنقلوهـا الینـا    .بهـا

ولعـل الـداعي االهم في اخت�ـاري لهـذا ال�حـث هو اللغط المســــــــــــــتمر في . التر�و�ین
الســــــنوات االخیرة بین عدد من علماء العلوم العصــــــب�ة و�عض خبراء علوم التر��ة  

المتزمتون  فـ .ودور القـلب من جهـة والـید من جهـة أخرى  حول طب�عـة عمـل اـلدمـاغ
من بین علماء األعصـــاب یر�زون على الدماغ و�عتبرونه العضـــو االهم في ح�اة  
االنسـان واسـتقراره وتوازنه وال یرون في القلب غیر العضـو المكلف �ضـخ الدم الى 

 :ثالث  الجســــــــــــــم وال عالـقة ـله �غیر ذـلك ونحن اـلذین �ـنا نوزع مجـاالت النمو الى
والنمو الـبدني   والنمو الوجـداني ( و�كـفل ـ�ه القـلب )اـلدـماغ)    النمو اـلذهني ( و�مثـله

 ( وتر��ة الید جزء رئ�س في تر��ة الجسد ).
ــات العلم�ــة الحــدیثــة أن هــذا الطرح تجــاوزه الزمن وان عــدیــد    تؤ�ــد الــدراســـــــــــــ

ي مختلف  استطاعت أن تبرز الدور المحوري الذي یلع�ه القلب ف  األ�حاث الجدیدة
ــان وان لالوظائف الحیو�ة لالن ــنتعرض ال�ه  سـ لقلب "دماغ " ( دماغ القلب ) �ما سـ

 .الحقا

أما الید فان السؤال المطروح ح�الها هل انها اداء تنفیذ الوامر الدماغ فحسب 
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مهم جدا في مجال تجســــــــــــــ�م نتائج العمل والفعل في ا�عاده   أو القلب أو ان دورها
 �ر والتجاوز واالضافة؟ االبداع�ة ومجاالت التطو 

الحر�ات التجدید�ة في التر��ة منذ بدا�ة القرن العشــــــر�ن  ا نســــــتعرض وعندم
نالحظ الخطرات العمالقــة التي قطعهــا خبراء التر��ــة في هــذا المجــال و�ــان جلهم  
من اورو�ا ثم امر�كا و�ان أغلبهم من اختصـــاصـــات متععددة ( أط�اء علماء نفس  

من فرنســـــا  تان فر�ني�ا منت�ســـــوري من أ�طال�ا وســـــیلســـــمار   :و�یولوجیون ومر�ین )
و�ان هاجســــــــــهم األول االطفال   وأوفید د�رولي من بلج�كا وجون دیوي من أمر�كا

طلـــب من الحكومـــة و�نـــاء على    �بیرة في التعلم  الـــذین �عـــانون من صــــــــــــــعو�ـــات 
لذ�اء اخت�ار لق�س ا  ببناء أوا  ألفر�د بین�ه  ،�ار�سـيالنفسـاني  الطبیب  ال قام  الفرنسـ�ة
  م١٩١١سنة  وذلك الحاصل الذ�ائي مصطلح و�روز

مراحل النمو الذهني  جان ب�اجي الســــو�ســــري درس خالل القرن العشــــر�ن، و 
مثل من أشــــــــــــكال التك�ف  ألشــــــــــــكل أال  هو  إن تطو�ر ذ�اء األطفالوقال   (الذ�اء)
(العــدد مقتنع بترســــــــــــــ�خ الــدمــاغ للعمل�ــات المنطق�ــة الر�ــاضــــــــــــــ�ــة    أنــهو ي  البیولوج
ط�عا �ان ب�اجي في ذلك الوقت  .والك�ارف واالســتدالل) للطفل والمراهق  والتصــن�

مخبر�ا أي �الوســـــائل الحدیثة   كان �فتقر إلى الوســـــائل التكنولوج�ة لمراق�ة ذلك في
ــ المـتاحـة االن ونعني على   رت نـتائج أعمـاـلهتصــــــــــــــو�ر اـلدـماغ. وـلذـلك فـقد اقتصــــــــــــ

المراق�ـة الـدق�قـة    خالل  الر�ـاضــــــــــــــ�ـة من  -  اآلل�ـات النفســــــــــــــ�ـة للعمل�ـات المنطق�ـة
 .ال األطفال واستجا�اتهم اللفظ�ةللسلو��ات: أفع

وقفزة في عـالم الیوم نالحظ التقـدم الحـاصـــــــــــــــل في ا�جـاد الوســـــــــــــــائـل التقن�ـة  
 .أو تفنید عدید المعط�ات العلم�ة القد�مة لتأكید  المتطورة

لتوضـــــــ�ح طرحنا ال بد أن نســـــــترجع في عجالة مجاالت العلوم العصـــــــب�ة ثم  
( العلوم العصــــب�ة التر�و�ة أو العلوم   جال الذي اســــتفاد منه وهو مجال اهتمامناالم

ــكال�ة التي نطرحها في هذا  ــب�ة المط�قة على التر��ة ) لنخلص الى االشــــــــــ العصــــــــــ
 .وهو العالقة بین الدماغ والقلب والید  ال�حث 
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 واالستفادة منها في المجال التر�وي  دراسة الجهاز العصبي ( الدماغ) -٢
الدراســــة العلم�ة للجهاز العصــــبي،  ه و أردنا تعر�ف العلوم العصــــب�ة فقلنا انل

ــاء    لجهاز هووهذا ا  وظ�فته النســــــــــــواء من وجهة نظر بنیته أو   من أكثر أعضــــــــــ
ــكل  ــب�ة وهو �شـــ ــري تعقیدًا وهو یؤوي ِعدة مل�ارات من الخال�ا العصـــ ــم ال�شـــ الجســـ

ــ�ة، ــاســـ ــ�ة لل�حوث األســـ ــافة الى أن فه  أهم�ة �النســـ ــتغال الدماغ�االضـــ  م ��ف�ة اشـــ
ج�ة عدیدة وخاصــــة تلك األمراض التي لها عالقة م�ائرة �الجهاز  �حقق أهدافا عال

 .لزها�مر ومرض �ار�نسون وغیرهاا ومرض الش�خوخة  العصبي مثل
ومن المهم أن نشــــــــــــیر أن هذا العلم ( العلوم العصــــــــــــب�ة ) �جمع �احثین من 

والك�م�اء   علم التشــــــــــــــر�ح  :عدید االختصــــــــــــــاصــــــــــــــات تمس مختلف مناحي الح�اة
لوم الصــــــــــــــیــدالن�ــة وعلم الوراثـة وعلم البیولوج�ــا الجز�ئ�ــة و�ـل هـذه والع  البیولوج�ــة

ــكل في ثمان�ة   ــب�ة النمائ�ة  العلوم تتشـ ــهلة التحدید وهي البیولوج�ا العصـ مجاالت سـ
ــبي ــر�ح العصـــــ ــب�ة   و التشـــــ ــب�ة الجز�ئ�ة والخل�ة والك�م�اء العصـــــ والبیولوج�ا العصـــــ

ألعصـــــــــــــاب الســـــــــــــر�ري  ج�ا العصـــــــــــــب�ة وعلم الغدد العصـــــــــــــب�ة وعلم اوالفرماكولو 
 والعلوم العرفان�ة والعلوم العصب�ة النظر�ة  والفیز�ولوج�ا العصب�ة

خالل هذا التصـــن�ف ندرك أهم�ة هذه االختصـــاصـــات أو المجاالت في  ومن
 .المساعدة في مجاالت التر��ة والتعل�م

ــالیــب التصــــــــــــــو�ر المختل  لقــد  فــة للــدمــاغ ثورة في هــذه أحــدث التقــدم في أســـــــــــــ
ــبي الذي �مكننا أن نالحظ  المجاالت المختل فة من ال�حث �فضــــل التصــــو�ر العصــ

  ، العـــد   ،�مهمـــة إدراك�ـــة محـــددة (التحـــدث   �شــــــــــــــكـــل فعـــال دمـــاغ الفرد الـــذي �قوم
..) و�التالي تحدید المجاالت المحددة المقابلة. إن ما �ســـــــــمى "التصـــــــــو�ر  .التذ�ر

صـــــــو�ر �ضـــــــاف إلى "الت ،له�اكل المختلفة للدماغالعصـــــــبي اله�كلي" الذي �حدد ا
ــبي الوظ�في" الذي یهدف إلى إنتاج خر�طة لوظائف الدماغ وقدراته وهكذا . العصــــ

قن�ات التصـــــو�ر المختلفة األدوات األســـــاســـــ�ة لتطو�ر علم األعصـــــاب  أصـــــ�حت ت
 السر�ري والجراحي والمعرفي

مختلف  درسوعلى ســـــــــبیل المثال نذ�ر أن علم الغدد الصـــــــــماء العصـــــــــب�ة ی
ــبي ــماء  التفاعالت بین الجهاز العصـــ ــ�طرة التي �قوم بها   :والجهاز الغدد الصـــ الســـ
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ن أن تتخـــذهـــا الهرمونـــات على الجهـــاز التي �مك  واإلجراءات   األول على الثـــاني،
  ،العصــــــــــــــبي من أجل تكی�ف الجســــــــــــــم مع تقل�ات البیئة الداخل�ة والبیئة الخارج�ة 

 ج الهرمونات الهضم�ةو�ذلك قدرة الجهاز العصبي على إنتا
التر�وـ�ة او التعلمـ�ة فهو مجـال جـدـید �فتح ابواـ�ا رحـ�ة  أمـا العلوم العصــــــــــــــبـ�ة
ــاتهم التر�و�ةأمام خبراء التر��ة لینهلوا من ــین ممارســــــــ اذ أن    ه ما �مكنهم من تحســــــــ

ظهور االســـــترات�ج�ات والتكنولوج�ات التعل�م�ة التي تر�ز على المعارف الخاصـــــة  
والتر��ة في   ســــــــــــــاهمت في تغییر واقع التعل�م  عصــــــــــــــبي عموما�الدماغ والجهاز ال

عمل�ات التعل�م  في اتجاه تحسـین    البلدان التي أحسـنت االسـتفادة من هذه المعارف
من ذلك أن الوقوف على أســـــــرار وظ�فة الذاكرة ونقل االحاســـــــ�س والتعبیر   والتعلم
 عنها. 

المساعدة على  وتتلخص ا�عاد االطالع على ما تعرضه العلوم والعصب�ة في
ــارك �ـفاعلـ�ة في تطو�ر المعلومـات التي یتلقوهـا وذـلك ـ�الـتدرب   جعـل الطـاـلب �شــــــــــــ
�ما تســــاعد األول�اء على    ط الوصــــالت العصــــب�ةعلى تنشــــ�ط دماغه وتنو�ع نشــــا

ــا العاطفي   ــتوى التعل�مي وا�ضــ ــین عالقاتهم �أبنائهم على المســ �مكنهم تحفیز  تحســ
  ال�ةهم والحفاظ علي صــــــحتهم العقل�ة �طر�قة مثوتنم�ة إمكانات التعلمأطفالهم على  

ــب�ة  ورغم ــت  �ل هذا االهتمام الكبیر �العلوم العصــ فادة منها  والمحاوالت الجادة لالســ
في تطو�ر اداء المعلم والمتعلم فان موضـوع�ة المختصـین في هذا المجال تجعلهم  

العصــبي  ینبهون الى ضــرورة التر�ث والحذر الن ال�حوث عن العالقة بین الجهاز 
لى اعالمـنا �ك�فـ�ة عالج اضــــــــــــــطراـ�ات معیـنة  مـا زاـلت غیر قـادرة الى حـد االن ع

ان ما یتم التوصــل ال�ه   .نت�اه وفرط الحر�ة�النجاعة المطلو�ة مثل اضــطرا�ات اال
ــرورة قابل الى التطبیق في المجال التر�وي    مخابر في ــب�ة ل�س �الضـــ العلوم العصـــ

ار  س أ�عــادا متعــددة ووجــب أخــذهــا �عین االعت�ــالن العمل�ــة التعل�م�ــة التعلم�ــة تم
 .كلها لالستفادة الحق�ق�ة من هذه المعط�ات العلم�ة

اولـ�ـفـي   الـجـبـهـي    أن  هـوديو�ـرى  الـفـص  قشـــــــــــــــرة  ــة  تـر�ـ�ـــــ  "« cortex 
préfrontal » ١(المستجدات التعل�م�ة التر�و�ة المهمة  اص�حت من(   

ن التعلم العصــبي  وقد أظهر تصــو�ر الدماغ بذلك وجود شــكلین متكاملین م
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والتحكم من خالل   ل�الغین: األتمتة من خالل الممارســـــــــــــةالمعرفي لدى األطفال وا
الى   من وضــــــــع ادراكي ســــــــهل واوتومات�كي ولكنه خاطيء  فهم یتحولون    .التثب�ط

تحلیل صــور الدماغ الى تغییر واضــح    وضــع منطقي صــعب ودقیق وتشــیر نتائج
 .لدماغ الى قشرة الفص الجبهيالدماغ من الجزء الخلفي من ا في تنش�ط

هو المعرفة العامة    -األتمتة من خالل الممارسـة   -ول من التعلم فالنوع األ
ــخة التي یتم تعلمها من خالل التكرار، والحفظ، وهو المعرفة المتاحة للجم�ع   الراســ

 مثل البرامج المدرس�ة على سبیل المال 
  ،تناشد الخ�ال   --التثب�ط  الس�طرة من خالل   وهو–والنوع الثاني من التعلم  

هي في النهــا�ــة تعلم    غییر اســــــــــــــترات�ج�ــة التفكیر عن طر�ق التثب�طوالقــدرة على ت
نحن نتعلم اســاســا من خالل التكرار والممارســة   ،في المدرســة لقدرة على المقاومةا

ا   واألتمتة. هذا أمر جید، ولكن، �ما رأینا للتو، �جب أن یتعلم عقل الطالب أ�ضــــــً
هم. ولذلك ســـــــ�كون من المفید لنمط المعاكس: تثب�ط التلقائ�ة الخاصـــــــة بالتفكیر �ا

ما ممارســـة قدرة تثب�ط الدماغ. التثب�ط هو،  جدا تر��ة قشـــرة الفص الجبهي، وال ســـ�
في الواقع، شـــكل من أشـــكال الســـ�طرة على االنت�اه والســـلوك الذي �ســـمح لألطفال  

التـدخـل، والتك�ف مع الحـاالت   واإلغراءات، واالنحرافـات أو  ،�مقـاومـة العـادات أو
،  خالل المرونة. عدم وجود تثب�ط قد �فســر صــعو�ات التعلم (األخطاء  المعقدة من

ولـذلـك فـإن التر��ـة   والتحیز المنطق، ومـا إلى ذلـك) والتك�ف المعرفي واالجتمـاعي
�جب    ،في قشـــــــرة الفص الجبهي هي تر��ة مدى الح�اة! ال �كفي أن نعرف القواعد 

 ,ثب�ط " المعتاد"علینا تعلم ت
ــمنتها أ�حاث  م  ولم �كن من المفاجيء راجعة النظر في عدة معط�ات تضــــــــــ

 )٢(  )١٩٨٠-١٨٩٦فســــي الفرنســــي الســــو�ســــري الشــــهیر( جون ب�اجي العالم الن
واهمه    الذي طغت دراســــاته على القرن العشــــر�ن وأهمها نظر�ته حول مراحل النمو

علم النفس عمومـا وعلم نفس الطفـل والتي أثرت ـتأثیرا ـ�الغـا في مجـال    نمو اـلذ�ـاء
ومن المعروف أن مهمــة ب�ــاجي الرمز�ــة الخت�ــار ذ�ــاء الطفــل �ــانــت    �ــاألخص.

على سبیل   ،رموز  ٥الحفاظ على األرقام. أمام صفین من الرموز من نفس العدد (
تصل إلى حوالي  ،والطفل ،المثال) ولكن أكثر أو أقل انتشار مكان�ا في �ل صف
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أنهـــا أطول" �عتبر أن "هنـــاك المز�ـــد من الرقـــائق حیـــث    ،ســــــــــــــنوات من العمر  ٧
ســــــــــنوات   ٧(الصــــــــــف األكثر �عدا)، وهو خطأ من الحدس اإلدراكي. النجاح �عد 

(الجواب: "نفس العــــدد من رقــــائق في �ال الصــــــــــــــفین") ینعكس، وفقــــا لب�ــــاجي،  
لتفكیر المنطقي الر�ــاضــــــــــــــي  واالنتقــال من مرحلــة اإلدراك الحســــــــــــــي إلى مرحلــة ا

 ع أطفال ر�اض مالمحسوس 
ــ�ة هذه المهمة في ال ــي الوظ�فيتم حوســـــــــ ــو�ر �الرنین المغناط�ســـــــــ األطفال   تصـــــــــ

ممـا �كشــــــــــــــف عن أنهـا حشـــــــــــــــدت ل�س فقط منـاطق الـدمـاغ   رس االبتـدائ�ـةوالمـدا
  الجبهيقشــرة النصــف ولكن أ�ضــا مناطق   ،المخصــصــة لألرقام (القشــرة الجدار�ة)

ــافة الدور وهذا یؤدي إلى ــي للتثب�ط المعرفي   مراجعة نظر�ة ب�اجي �إضـــــــــ الرئ�ســـــــــ
 ..لتطو�ر الذ�اء لدى األطفال كآل�ة إ�جاب�ة

هذه المعط�ات التي ســــقناها ت�اعا تدل بوضــــوح عن االهم�ة القصــــوى التي  
  في عــدة مجــاالت ومنهــا مجــال التعل�م والتر��ــة  بــدأت تحتلهــا العلوم العصــــــــــــــب�ــة
عو الى تغییرات  حتى أن عدید االصوات �اتت تد  موضوع اهتمامنا في هذا ال�حث 
ــتوى المدرســـــة ــة ت جذر�ة على مســـ تك�ف مع حاجات  و�عد أن �نا ندعو الى مدرســـ

الطفل وتر�ز عل�ه �ات من الضــــــــروري الدعوة الى مدرســــــــة تتك�ف مع دماغ �ل 
  .طفل

 رعي االنت�اه أن ال�حوث في العلوم العصـــــــــــب�ة أكدت صـــــــــــحة تولعل ما �ســـــــــــ
من ذـلك على ســــــــــــــبـیل    مـنة غـابرةالعلمـاء في أز  معطـ�ات ـقد�مـة أفرزهـا نبوغ �عض 

 .المثال
  :ال األولالمث

" الصــــــح�ح والجمیل   ســــــنة  ٢٤٠٠التي صــــــاغها أفالطون قبل المثل العل�ا 
ــخر من ذلك   .والخیر"   یتوافق مع األداء األمثل لدماغناهذا الطرح  .أبدا؟هل نســـــــــ

ــب�ة  اذ  ــة أن تعرض الجمیل  �قول خبراء العلوم العصـ ــة أنه على المدرسـ  في المدرسـ
التر��ة  �ة مثل الرســـــــم والموســـــــ�قى و �عض المواد الدراســـــــ ذلك أن  .تنشـــــــ�ط الدماغل

في حین تبینت أهمیتها في تنشــ�ط الدماغ وتشــكل   البدن�ة تعتبر ثانو�ة أو هامشــ�ة
 . منشطات ال مثیل لها لممارسة القدرات العاطف�ة والمعرف�ة ألدمغة األطفال
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 :والمثال الثاني
ــاب إل ى حـد �بیر التحقق من صــــــــــــــحـة المـ�ادئ علم النفس وعلم األعصــــــــــــ

فاعل�ة    أكدت ا�حاث العلوم العصـــــب�ة على�ة للتر��ة الفر�نیت. وال�احثون  األســـــاســـــ
لدى فر�ني ولدى منت�ســــــوري وغیرها من رواد التر��ة    الم�اديء األســــــاســــــ�ة للتر��ة

  الحدیثة
ود الوثوق المطلق  ومع ذلك فمن المشــــــــــــــروعـ�ة �مـكان أن نتســــــــــــــاءل عن حد 

,,؟  ,ا في مجال التر��ة والتعل�مات العلم�ة في العلوم العصــــب�ة وتطب�قاته�المســــتجد 
هل أن الدماغ هو العضـــو األهم أو االســـاســـي في تحدید ســـلو�ات الكائن ال�شـــري  

 عموما و�التالي �شرعن هذا االهتمام المنقطع النظیر في عالم التر��ة والتعل�م ؟
لضـوء على عضـو�ن نعتبرهما  لى هذه التسـاؤالت بتسـل�ط اونحاول االجا�ة ع 

تحدید توجهات االنسان وسلو�اته وأ�ضا في أثرهما على الجانب  مهمین أ�ضا في 
   .التعلمي التعل�مي

و�عض ال�احثین في العلوم العصـــــــــــب�ة أن �كون    یرفض عدید األط�اء:  القلب  -٢
ــم  القلب أكثر من مجرد  ــخ الدم للجســــــــ ــو �ضــــــــ تبین من خالل . ولكن  .عضــــــــ

ومتطور ل  تقلقلب جهاز عصــبي مســن لا )٢(  �ة والدراســات المالحظات العلم
الخال�ا العصــــــــب�ة وشــــــــ�كة معقدة و�ث�فة من الناقالت العصــــــــب�ة    ٤٠،٠٠٠(

ــداع الــ ــا  ــات والخال�ــ ــة  والبروتینــ ــذ القرارات مــ یتخــ ــب �مكن أن  القلــ ــدو أن  و�بــ
عــة أنواع من كمــا اكتشــــــــــــــفوا أن هنــاك أر�    و�جراءات مســــــــــــــتقلــة عن الــدمــاغ

 .)٣( ر�ط القلب �الدماغ التي ت التوصیالت 

  .عصب�ة :ىالتوصیلة االول
ــبي بین القلب والدماغ  ــال عصــــــــ ــات   هناك اتصــــــــ من خالل انتقال الن�ضــــــــ

فهو العضـــو الوحید   ،العصـــب�ة. یرســـل القلب معلومات إلى الدماغ أكثر مما یتلقى
و�مكن أن یث�ط أو ینشـط أجزاء محددة من    ،في الجسـم الذي یتمتع بهذه الخاصـ�ة

أن یؤثر على الطر�قة التي    حسب الظروف. هل هذا �عني أن القلب �مكن الدماغ
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 نفكر بها؟ 
 �حدد ردود أفعالنا  و�التالي في الحق�قة �مكن أن یؤثر على تصورنا للواقع

 ��مائ�ة بیو  :التوصیلة الثان�ة
القـلب المعلومـات الك�مـ�ائـ�ة الحیوـ�ة من خالل الهرموـنات والـناقالت   یرســــــــــــــل
ومن   زن العام للجســــــمالذي �ضــــــمن التوا قلب هو الذي ینتج هرمون العصــــــب�ة. وال

آثاره منع إنتاج هرمون اإلجهاد، و�نتاج و�طالق األو�ســــیتوســــین، والمعروفة �اســــم  
 .هرمون الحب 

 بیوفیز�ائ�ة : الثالثة التوصیلة.
یبدو أنه من خالل معدل ضر�ات    و�تم ذلك عن طر�ق موجات الضغط. اذ 

 .سل القلب رسائل إلى الدماغ و�ق�ة الجسمیر  ،القلب واختالفاته
 طاق�ة : التوصیلة الرا�عة

  ،المجـال الكهرومغنـاط�ســــــــــــــي للقلـب هو أقوى من جم�ع أجهزة الجســــــــــــــم   /
. وقـد لوحظ أنـه �ختلف وفقـا للحـالـة العـاطف�ـة.  مرة أكثر �ثـافـة من الـدمـاغ  ٥٠٠٠

�عود   ا. ثمعندما نخاف، عندما نشــعر �اإلح�اط أو اإلجهاد، �صــ�ح األمر فوضــو�ً 
المشــــــــــــــــــاعر المجـــــال    ال�ـــــه توازنـــــه عن طر�ق  اإل�جـــــاب�ـــــة؟ نعم. ونحن نعلم أن 

ــم، أي أن �ل من   ــي للقلب �متد من متر�ن إلى أر�عة أمتار حول الجســ المغناط�ســ
 .تلقى معلومات الطاقة الموجودة في قلو�ناحولنا ی

 ماذا نستنتج مما سبق ؟
جـة المعلومـات، والتي تمر �عـد معـال�دائرة دمـاغ القلـب هي األولى التي تقوم  

ــ  ذلـــك اغ الرأس. ألن تكون هـــذه الـــدائرة الجـــدیـــدة خطوة أخرى في التطور  الى دمـ
مع    ،القلب: واحد متناغمال�شـــري؟ هناك نوعان من االختالف في معدل ضـــر�ات 

ــة ومنتظمة ــفاضـــــــ ــكل عندما �كون الشـــــــــخص لد�ه   ،موجات فضـــــــ و�أخذ هذا الشـــــــ
وهذا في حالة الخوف   ت غیر متماســـــــكة.مشـــــــاعر. واآلخر غیر منظم، مع موجا

 .ضب والحذروالغ
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وأكثر من ذلك: تتزامن موجات الدماغ مع هذه التغیرات في معدل ضــر�ات  
ــتنتاج هو أن حب القلب ل�س عاطفة، بل  القلب، أي أن القلب یدفع  الرأس. واالســــ

لطب هو حالة من الوعي الذ�ي... أل�س هذا، في النها�ة، تأكیدًا إضــاف�ًا لنظر�ة ا
الشـــن (المصـــطلح الصـــیني الذي �شـــمل    الصـــیني، التي تقول إن القلب هو مر�ز

 .()العواطف والوعي والعقل والنفس
الى اضـــــــــــطرا�ات   اید تعرض الناسهل الحظتم أنه في الســـــــــــنوات األخیرة تز 

  –وما إلى ذلك)   ،وعدم التناســــــــق  ،و  ،إ�قاع�ة في القلب (عدم انتظام دقات القلب 
االختناق الناتج  � نو�ات القلب�ة التي هي مجرد مســــــــــــألة نخروهو ما �ختلف عن ال

ولكن موضـــــــــوعنا موجه على تنظ�م الطاقة في أو من    أمراض القلب التاج�ة.  عن
 أن لدیها العدید من البوا�ات  القلب الذي تبین

ومن المعط�ات التي �ســوقها ال�احثون في مجال القلب وتاثیره على المح�ط  
 .:ما یلي المادي وال�شري 

 الواردة في قلو�نا�ل من حولنا یتلقى معلومات الطاقة  - -
 .�مكن ق�اس نشاط قلب الشخص في موجات الدماغ لشخص آخر - 
ط�ســ�ة لكائنین قر�بین �ما ف�ه الكفا�ة من �عضــهما  �مكن للمجاالت الكهرومغنا  - 

ــاط القلبي ألحـدهمـا من خالل موجـات  ،ال�عض التـفاعـل �حـیث �مكن قـ�اس النشــــــــــــ
 .لآلخر الدماغ

ولى لمعــالجــة المعلومــات، والتي تمر �عــد ذلــك  دائرة الــدمــاغ في القلــب هي األ  - 
 " من خالل الدماغ من الرأس

المثل الشــــــعبي التونســــــي " قلبو خبیرو" أي أن   ونســــــتحضــــــر في هذا االطار
.. .القلب هو الذي �قدم للفرد المشــورة أو المعلومة التي قد تحدد نوع القرار المتخذ 

ة " أي التي  \هو وظ�فة المر قلب وظ�فة ال  له الفیلســــــوف العر�ي الغزالي "أو ما قا
المدیر  ییر لوروا(نقال عن ب  تعكس الكثیر من حاله الفرد النفس�ة والجسد�ة وغیرها

 .العلمي للمعهد الفرنسي للشرق األدنى
الن العــدیــد من   �قودنــا الى التعر�ج عن الطــب الصــــــــــــــیني العر�ق  وهــذا مــا
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ــات تذه ــیني الذ  ب في االتجاه الذيالدراسـ ــطره الطب الصـ ي �قول أن القلب هو  سـ
ــیر الى العواطف والوعي والعقل والنفس" ــطلح الذي �شـ ــین "وهو المصـ  .مر�ز" الشـ

  القلب هو ســـید الجســـم و�مبراطور شـــ�كات األعضـــاء  ما �قول الطب الصـــیني أنك
 .للجسد تط�ع أوامر القلب  ١٢خطوط الطول الـوأن 

ب ؟ ســــــــــنعلن عن عصــــــــــر التر��ة المر�زة على القل  هل من خالل ما ســــــــــبق
ــمیها   ــب�ة القلب�ة"؟ أو   "التر��ة القلب�ةمن �اب المزاح أو الجد�ة "ونسـ   ." العلوم العصـ
وهذا  .ضــمن اهداف التر��ة في المســتقبل �ح التر��ة الوجدان�ة لها االولو�ةهل تصــ

ق هـذه االهـداف  ـما نالحظـه في برامج أغـلب اـلدول التي ـبدات تطور برامجـها لتحقی
والتي أصــ�حت تر�ز   ة ذات المنظومات التر�و�ة المتطورةمثل البلدان الســكاندیناف�

والتســـــــــــــــامح والتـأمـل والتحكم في االنفعـاالت والتعـاون  على التر��ـة على التعـاطف  
ــان الى التوحش    وغیرهــا من الق�م التي اعیــد اح�ــاؤهــا �عــد أن لوحظ میــل االنســـــــــــــ

  .والعنف والعنصر�ة والماد�ة المفرطة واالنان�ة
 العنصر الثالث في االشكال�ة المطروحة في هذا ال�حث ؟وهو  وماذا عن الید 

 الید المفكرة  -٣
" منحت الطب�عة للكائن    اســــــــــتعراض �عض األقوال المؤثرة حول الیدین� لنبدأ

ــاب اكبر عـــدد ممكن من التقن�ـــات األداة األكثر افـــادة  االكثر قـــدرة على اكتســــــــــــــ
 "الید  :ونجاعة

لرسائل الواردة عل�ه من الید" ( و�لدر  ا  ةلمعالج  جزء من قدراته  "�كرس الدماغ
 )٤( ر�كي )عالم الفیز�ولوج�ا العصب�ة االم :بنفیلد 

و�عالقتها الم�اشــــــــرة �الذ�اء فانها مكنت االنســــــــان    " الید تعوض �ل األدوات 
 )دارو�ن"( من اله�منة على العالم "

ین�ع اـلذـ�اء من  ى الطـفل وتجـعل مـنه ـقدرة" حتى تتمكن من تطو�ر اللمس ـلد 
 الید " برقسون" 

 " الید هي الجزء المرئي من الدماغ " ( �انت )
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كل هذه االقوال لك�ار الفالســـفة المبدعین واالختصـــاصـــیین المعروفین تبرز  
ــاء الجســــــــــــــم لتحقیق التنـاغم   أهم�ـة تر��ـة الیـد في تنـاغم مع تر��ـة مختلف اعضــــــــــــ

 .والتكامل واالنسجام
الســــــــــــنین أن  ت   مدى عشــــــــــــراد أظهرت ال�حوث العلم�ة التي أجر�ت على  وق 

   الممارسـة الحسـ�ة واسـتخدام األدوات �الید �عززان الحصـول على الب�انات المجردة. 
ولذلك ر�زت الحر�ات العصر�ة والحدیثة منذ النصف الثاني من القرن الماضي ( 

على اســــــــتن�اط   �ا )حر�ة المدرســــــــة العصــــــــر�ة وحر�ة المدرســــــــة الجدیدة في اورو 
ــاـئل التي الحواس عن طر�ق اعطـاء مجـال اكبر الى  تحقق تر�ـ�ة  االدوات والوســــــــــــ

مونتســـــــــوري وفر�ني ود�رولي و�وســـــــــیني وغیرهم من ع�اقرة   الممارســـــــــة الیدو�ة (
 النظر�ات التر�و�ة )

  عن  الســهو�كون ســببها   �بدو أن العدید من االضــطرا�ات وصــعو�ات التعلمو 
معط�ات  ه وتعززه الوهو ما تؤ�د   .تر��ة الیدین منذ ســـــن م�كرةاعطاء مكانة مهمة ل

ــلة �العلوم   ــب�ةالمتالحقة في مختلف اال�حاث المتصـ �قول د�تور �لود  حیث   العصـ
ــرور�ة لتنم�ة دماغ الطفل، �جب أن تؤخذ في   )٤(فردان   ــة الید ضــــــ ""ألن ممارســــــ

  الدراسة" االعت�ار في التعل�م وتشج�ع العمل الیدوي وممارسة الفنون أثناء
ــتمر ــرة وقو�ة له   والیدین بین الدماغ ومن المؤ�د أن الر�ط المســـ ــفة م�اشـــ �صـــ

ــر على نمو    �ما أن ا�جاب�ات عدیدة ــیق بین الید والعین له تأثیر م�اشـ تدع�م التنسـ
وهي م�ـــاديء تر�و�ـــة في جوهر التر��ـــة منـــذ عقود من    .الـــدمـــاغ وتطو�ر وظ�فتـــه

المـدرســــــــــــــین والطالب یر�ز على تحق�قهـا  الزمن ومتفق علیهـا من ذلـك أن تكو�ن 
جانب هام جدا في اعداد المعلم �مدارس تكو�ن المعلمین وهذا   " هناك.�خهاوترســــــــ

في االنشـــــــطة الثقاف�ة واالجتماع�ة والتر�و�ة والر�اضـــــــ�ة �المســـــــرح    الجانب یتمثل
ومن بین اهداف هذه "  )٥الشــمســي والرســم والخط والرحالت وغیرها" ( والتصــو�ر
ــة   تهذیب ملكاته الفن�ة واالبداع�ة وتوج�ه  االنشــــــــــطة طاقاته الى ال�حث والممارســــــــ

العمل�ة ألنشــــــــــــــطة تكو�ن�ة هادفة حتى �كون المدرس مؤهال للق�ام بدوره المهم في 
  ) ٥( نحت شخص�ة للطالب تتصف �التوازن والوحدة واالنسجام" 
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  :الخاتمة
"الفن    :)٦(  ء على قلم جون روســــــــــــــكناـما جـ لعـل اجمـل خـاتمـة لهـذا ال�حـث 

وهو اول   یتكون من جســــــم  فاإلنســــــان رأس والقلب معا "جمیل عندما تعمل الید وال
ــا أن �ل واحد منا   المرئي والمادي المحســـوس إنه الجانب   ,ما نراه  ونحن نعلم أ�ضـ

من  ح�اء داخل�ة "، وتتجســـــــم في الطاقات والقدرات واالنفعاالت التي جزء  �متلك "
ــ األمر غیر مرئ�ة ولكنهاوهي في حق�قة    ،هذا الداخل م لتالحظ  تحتاج إلى الجســــــــ

فاذا شــعرت �حالة نفســ�ة داخلي فان الجســد هو الذي ســ�عبر عنها    ,وتتجســم مرئ�ا
ــب او الخوف الى اخره  :في الخـارج ولـذلـك یتشــــــــــــــكـل    الحزن أو الفرح او الغضــــــــــــ

ــان من وحدة وان هناك درجات مختلفة من   فیها الجانبین الداخلي والخارجي االنســـ
 ..عمق في هذا الداخلال

ــ ــان�ةوالمالحظ أن االنسـ ــتقبل االنسـ ــر الحدیث اقتنع أن مسـ في   ان في العصـ
بتالحم الذ�اء والقدرة على المعرفة وعلى    بناء هذا الداخل �كل ا�جاب�اته �ما �سمح

وحه  جن ولكن  وهو في الحق�قة ل�س �جدید على احالم االنســــــــان. الحب والتعاطف
  ف�ــه  لروحيالروحي والى تجــاهلــه الى أهم�ــة الجــانــب االى المــاد�ــة والى الجفــاف  

 .�سیر نحو التوحش واالنان�ة المقیتة والمیل الى العنف والغلو في �ل شيء جعله
ــفة   ــيء فلســــ ــفة التي وجب ان تبنى علیها التر��ة " هي قبل �ل شــــ ان الفلســــ

ــا ــتط�ع أن تؤدي رســـ ــرط وحده تســـ ــان و�هذا الشـــ لتها وهي العمل على تنظ�م  االنســـ
وحمایته قبل �ل شــــــيء من    یدا مســــــتمراائن االنســــــاني ووحدته وتأل�فه تأل�فا جد الك

القوى المختلفة التي تتنازعه في اتجاهات مت�اینة ووقایته من مخاطر تشــــــتت فكره  
 ) ٦"( وانحالل ارادته 

التوازن بین اـلدـماغ  أل�س من أهم األهـداف التر�وـ�ة الیوم العـمل على تحقیق  
�مـا دعـت الـ�ه    ا�عـاد النمو اـلذهني والوجـداني والجســــــــــــــميوالقـلب والـید لتتجســــــــــــــم 

 ....النظر�ات التر�و�ة منذ حق�ات من الزمن طو�لة ؟
  :والهوامشالمراجع 

(1) Houdé olivier – Juin 2018 -« pour une école adaptée à chaque 
cerveau » in « cerveau et psycho » N° 100- pages 56-62 
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(2) Piaget Jean – Le développement des quantités chez l’enfant – 1941 
– Edition Delachaux et Niestlé  

(3) Marquier Annie -« Le maître dans le cœur »( 2007) Editions Valinor. 

۱  . Verdan Claude  ــأ متحفا    ٢٠٠٦  -توفي   ١٩٠٩-طبیب جراح فرنســــــــــي ولد في أنشــــــــ
 �اسمه سماه " متحف الید" 

ــف  .  ٢ ــر ا  )١٩٨٧(   اعداد المعلمین وتدر�بهم–المرواني یوسـ لمنظمة العر��ة للتر��ة والثقافة  نشـ
         والعلوم

 نشــــــر دار العلم للمالیین   )١٩٩١( –ترجمة عبدهللا الدائم   –التر��ة العامة    - هو�یر روني.  ٣
  .٧٩ص 

المؤســــســــة التي تحمل اســــمه، لدعم تر�یب "متحف ید اإلنســــان" ، أنشــــأ ١٩٨١في عام  
عاطفي عن الفن, �لود فیردان   .(CHUV) وقع في لوزان، �القرب من مستشفى جامعة فالذي �

الممارســــــــــــات النحت; مجموعاته من األعمال الفن�ة، فضــــــــــــال عن توث�قه واســــــــــــعة من المراجع 
 .واال�قون�ة تغذ�ة المعارض من مؤسسته
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 معوقات تدريس العلوم النفسية والرتبوية 

 عضاء هيئة التدريس والطالب يف اجلامعةمن وجهة نظر أ

 ري صابر  حب
 جامعة محمد لمین د�اغین سط�ف

 الجزائر

 خرموش مىن 
 جامعة محمد لمین د�اغین سط�ف 

 الجزائر

 مشكلة الدراسة: .۱
ــینها من األمور    االهتمام�عد  �العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة والعمل على تحســــــــــ

ا لــدور التعل�م في تقــدم المجتمعــات  المهمــة التي تهتم بهــا �ــافــة المجتمعــات نظر 
، ولقــد تمیزت اآلونــة األخیرة �محــاوالت جــادة لتحــدیــث التعل�م وتنو�عــه في ورقیهــا

لتعلم من النمط األكاد�مي  كثیر من الدول المتقدمة والنام�ة، وذلك سـع�ا للخروج �ا
ــالـیب التقلـیدـ�ة في التعلم(ســــــــــــــامـ�ة إبراه�مي،   المـألوف والتغـلب على نمطـ�ة األســــــــــــ

 ).٨، ص ٢٠١٢
إحـداث تغییرات ســــــــــــــلو��ـة مرغو�ـة لـدى   إن العمل�ـة التـدر�ســــــــــــــ�ـة تهـدف إلى

ــتنتاج والنقد، وطرق التفكیر، أو   الطالب ســـــواء من الناح�ة العقل�ة �المعرفة واالســـ
االنفعال�ة �التذوق والتقدیر، واالستمتاع �الفنون أو في الناح�ة الحر��ة من الناح�ة  

ــمله من المهارات، وتتو  في   قف فعال�ة التدر�س على ما �حدث من تغیرات وما تشـــــ
ســــــــــلوك الطالب في االتجاه المرغوب(عبد الحمید حســــــــــن عبد الحمید شــــــــــاهین،  

 ). ١٥، ص ٢٠١٢
ــ  �اعت�ارهاوالجامعة  اهم في تنشـــــئة الطالب تنشـــــئة  مؤســـــســـــة تكو�ن�ة فهي تســـ

لتي  نفســـــــــ�ة ســـــــــل�مة �ما تزوده �الكثیر من الق�م اإلنســـــــــان�ة واألخالق�ة والفكر�ة، ا
�ما تســـاهم في إنماء مختلف قدرات   تســـمح له �التك�ف مع مجتمعه ومع عصـــره،

الطالب واســـــــــتعداداته وتدر��ه على العمل الجماعي في إطار إنجازه لمشـــــــــروعات 
لتعاون معهم والنت�جة في النها�ة هي أن �صــ�ح الطالب قادرا مشــتر�ة مع أقرانه وا

رات التي تمكنه من اكتســـــــــاب العلم، على التفكیر الســـــــــل�م ومزودا �المهارات والخب
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آفاقه المعرف�ة، �االعتماد على ما یبذله من مجهودات ذات�ة(بن عبد هللا  وتوســـــــــ�ع  
ي دعم مختلف  )، �مـا تلعـب الجـامعـة دورا ـ�ارزا ف١٢٨-١٢٧، ص ٢٠٠٥محمـد،  

العلوم والتكنولوج�ــا والرفع من مكــانتهــا في ثقــافــة وح�ــاة المواطن من أجــل خوض 
ث علمي منافس ال  ة واكتســـــــــــــاب القدرة على االبتكار، فبدون �حمعر�ة المنافســـــــــــــ

�مكن أن توجـد هـناك جـامعـات فعـاـلة وقوـ�ة قـادرة على جـلب واســــــــــــــتقطـاب الطلـ�ة 
فــــالتعل�م �عــــد من أهم  Mihchel laurent,2003, p٧٨وال�ــــاحثین األكفــــاء  ،((

اســــــــتثمارات المجتمعات والشــــــــعوب المتقدمة التي تســــــــعى دوما للنهوض �طاقاتها  
لیتها وســـــ�ادتها وتطورها، حیث �ســـــتثمر  و�مكاناتها ال�شـــــر�ة، �ما �حقق لها اســـــتقال

ــة   ــذهن�ـ ــاتهم الـ ــاقـ ــدرات أفراده وطـ التعل�م موردا من أهم موارد المجتمع، أال وهو قـ
عائد من التنم�ة الشـــــــــاملة في المجاالت �افة، ولما �انت الجامعات  لتحقیق أكبر

�إعداد الكوادر الفن�ة المتخصـــــصـــــة في على رأس المؤســـــســـــات التعل�م�ة المنوطة 
لمجاالت، فإن هناك حاجة ماســــة ظ إلى دراســــة المعوقات التي تواجه هذه شــــتى ا

ادها لسـوق العمل الكوادر الناشـئة خالل سـنوات الدراسـة الجامع�ة حتى �حسـن إعد 
 ).٢٣٢، ص ٢٠١٠ومتطل�اته(معمر إرح�م الفر، 

بها ال بد علیها من ضـمان    إن الجامعة لكي تحقق مختلف األهداف المنوطة
ــمن نقل المعلومات والمعارف للطالب من   فعال�ة العمل�ة ــ�ة والتي تتضــــــــــ التدر�ســــــــــ

جهة، و�ذا خلق طالب مبدع في مجال تخصـصـه قادر على حل المشـكالت التي  
ســــــــــــــوف تواجـهه في مـیدان عمـله، وذـلك یتم عن طر�ق عملـ�ة التعلم، هـذه العمل�ة  

ودتها  من الشروط والعوامل التي تساهم في ضمان جالتي تتطلب في الواقع العدید 
 وفق ما �حقق األهداف المبتغاة.

والمالحظ في واقع سـوق العمل أن الكثیر من أر�اب العمل ومؤسـسـات العمل  
تج المتخرج من الجـامعـة، حتى الجـامعـة نفســــــــــــــهـا تعترف  تشــــــــــــــتكي من جودة المن

ة، هــذا النقص الــذي �عجزهــا عن تكو�ن �ــادر قــادر على تحمــل األع�ــاء الوظ�ف�ــ
لطل�ة في الكثیر من التخصــــــصــــــات التي �عد میدان العلوم �عاني منه الكثیر من ا

أحد أبرزها، والتي یدخل ضــــــــــمن إطارها تخصــــــــــص علم النفس الذي   االجتماع�ة
لكثیر من المعوقـــات والعوامـــل التي تحول دون تـــدر�س هـــذا العلم وفق مـــا تقف ا

وج ذا جودة عال�ة �سـتط�ع ممارسـة والق�ام  مطلوب و�األداء الذي �ضـمن تخرج منت
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400 
 

ــ�ة التي �قوم   ــاكل تذ�ر، فالعمل�ة التدر�ســ �مهامه في العمل �أر�ح�ة و�دون أي مشــ
ــو�ها العدید من المع ــتاذ في علم النفس تشـــــ وقات التي تحول دون تحقیق  بها األســـــ

العلم ألهــدافــه المســــــــــــــطرة، وهو مــا �جعــل نحــاول أن نتطرق لتلــك المشــــــــــــــكالت 
علوم النفســ�ة والتر�و�ة من وجهة ت التي تقف أمام العمل�ة التدر�ســ�ة في الوالمعوقا

نظر عنصران هامان في العمل�ة التعل�م�ة واللذان �شكالن طرفا العالقة التعل�م�ة،  
ألســـــــــــــــتاذ والطـاـلب معـا، في محـاوـلة لفهم المعوـقات لـتذلـیل العقـ�ات  وهمـا �ـل من ا

ــ�ة وهو  ــمان فعال�ة للعمل�ة التدر�ســــ ــورة إ�جاب�ة على أداء نحو ضــــ ما ینعكس �صــــ
  االقتصاد�ةونوع المنتج المتخرج �ما �خدم سوق العمل و�ساهم في التنم�ة  الطالب  

 من الناح�ة ال�شر�ة.

 أسئلة الدراسة: .۲
ما هي مع�قات تدر�س العلوم النفســـــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أعضـــــــــــــاء هیئة  

 التدر�س والطالب الجامعي؟.
ء هیئة  علوم النفســـــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أعضـــــــــــــاما هي مع�قات تدر�س ال

 التدر�س والطالب الجامعي المتعلقة �الطالب؟
ر أعضـــــــــــــاء هیئة  ما هي مع�قات تدر�س العلوم النفســـــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظ

 التدر�س والطالب الجامعي المتعلقة �األستاذ؟
ضـــــــــــــاء هیئة  ما هي مع�قات تدر�س العلوم النفســـــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أع

 قة �الجامعة؟التدر�س والطالب الجامعي المتعل
ما هي مع�قات تدر�س العلوم النفســـــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أعضـــــــــــــاء هیئة  

 المتعلقة �المنهاج الدراسي؟ التدر�س والطالب الجامعي

 فرض�ات الدراسة: .٣
هناك مع�قات تتعلق �الطالب في تدر�س العلوم النفســـــــــ�ة والتر�و�ة حســـــــــب  .۱

 ظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب الجامعي.وجهة ن
ــ�ة والتر�و�ة حســــــب   .٢ ــتاذ في تدر�س العلوم النفســــ هناك مع�قات تتعلق �األســــ

 جامعي.وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب ال
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ــب  .٣ ــ�ة والتر�و�ة حســـــ هناك مع�قات تتعلق �الجامعة في تدر�س العلوم النفســـــ
 ي.وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب الجامع

ــي ف .٤ ــ�ة والتر�و�ة  هناك مع�قات تتعلق �المنهاج الدراســ ي تدر�س العلوم النفســ
 حسب وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب الجامعي.

 الدراسة:أهداف 
تحدید مع�قات تدر�س العلوم النفســ�ة والتر�و�ة حســب وجهة نظر أعضــاء هیئة   -

 التدر�س والطالب الجامعي التي تتعلق �الطالب.
لوم النفسـ�ة والتر�و�ة حسـب  تتعلق �األسـتاذ في تدر�س الع  مع�قات التيتحدید ال -

 وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب الجامعي.
مع�قات تدر�س العلوم النفســ�ة والتر�و�ة حســب وجهة نظر أعضــاء هیئة  تحدید  -

 التدر�س والطالب الجامعي التي تتعلق �الجامعة.
ــ�ة - التي تتعلق �المنهاج الجامعي    والتر�و�ة  تحدید مع�قات تدر�س العلوم النفســـــــــ

 حسب وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س والطالب الجامعي.
هیئة التدر�س والطل�ة في وجهات نظرهم    تحدید الفروق بین �ل من أعضــــــــــــــاء -

 حول المع�قات المختلفة في تدر�س العلوم النفس�ة والتر�و�ة.

 تحدید مصطلحات الدراسة: .۱
تعلم تي تؤدي إلى التـأثیر الســــــــــــــلبي على عمل�ـة الهي العوامـل ال  المع�قـات:

 ).٣١٥، ص ٢٠٠٨ ،والتعل�م وتجعله أقل فعال�ة(حسین تقي طه،
األســاســ�ة الثان�ة ألســتاذ الجامعة، وأســاس التدر�س هو   هو المهمة التدر�س:

 االستعداد العلمي والنفسي له، و�تضمن التدر�س ما یلي: 
ء في مرحلة التدرج أو ما �عد التدرج من  التخط�ط إلعداد الدروس و�لقائها ســــــوا  -

یـث تحـدیـد األهـداف من التـدر�س، تحـدیـد وضــــــــــــــع�ـات الطل�ـة المعرف�ـة قبـل ح
ــد  التـــدر�س، تحـــدیـــد   مضــــــــــــــمون الـــدرس(مفـــاه�م، حقـــائق، معلومـــات)، تحـــدیـ

األنشــطة(طرق التدر�س، وســائل التدر�س، ما �قوم �ه الطالب)، تحدید أســالیب  
ــلالتقو�م(تمار�ن، أســـــــئلة �تاب�ة وك ، أســـــــئلة شـــــــفو�ة، أو أدائ�ة)، التحكم في ســـــ
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 الطل�ة أثناء إلقاء الدرس.
 تأل�ف الكتب في التخصص الذي یدرس. -
 مناهج التدر�س في التخصص الذي یدرسه.تطو�ر  -
 العمل في اللجان البیداغوج�ة. -
 ).١٥٤، ص ٢٠١٣إتقان اللغة التي یدرس بها(سالمي دالل، إ�مان عزي،  -

نه من أفكار ومشـاعر  العلم الذي یدرس الح�اة النفسـ�ة وما تتضـمهو   علم النفس:
ــلوك  ــات ومیول ورغ�ات وذ�ر�ات وانفعاالت، فهو العلم الذي یدري ســــــ ــاســــــ و�حســــــ
اإلنســــان، أي ما �صــــدر عنه من أفعال وأقوال وحر�ات ظاهرة(أحمد عزت راجح،  

 ).٣، ص ١٩٦٨
ــخص حول  وجهة نظر: ــو هي مجموعة اآلراء الذي �كونها الشـ ع معین وهي  موضـ

والــذي �كون مبینــا على أســــــــــــــس ذات�ــة أو  تعبر عن رأ�ــه في موضــــــــــــــوع معین،  
موضـــــــوع�ة خاصـــــــة �الشـــــــخص الذي یبدي وجهة نظر دون أي تدخل من طرف 
خارجي للتأثیر علیها، فهي إذن تلك اإلجا�ات التي یبدیها األول�اء حول اإلستب�ان  

 الموجه لهم لإلجا�ة عل�ه.
ــاء هیـئة الـتدر�س: معـ�ة،  العنصــــــــــــــر الفـعال في العملـ�ة التعل�مـ�ة الجـاهو   أعضـــــــ

والمحرك األســـاســـي لها فخصـــائصـــه الشـــخصـــ�ة والمعرف�ة واالنفعال�ة لها دور هام  
في فعال�ة العمل�ة التعل�م�ة، ألنه مهما �ان مسـتوى المناهج التي تقدمها الجامعة، 

حقق أهــدافهــا  أن توالتجهیزات والمخــابر واله�ــاكــل التي تتوفر علیهــا، ال �مكن لهــا  
فرض ق�ـادتهـا العلم�ـة واالجتمـاع�ـة، مـا لم یتواجـد  في إحـداث التغییر المطلوب، و 

فیها األســتاذ الكفء تدر�ســا و�حثا، فاألســتاذ الجامعي ذو الكفاءة العال�ة �مكن أن  
والفن�ـــــة في  المـــــاد�ـــــة  تقصــــــــــــــیر محتمـــــل في اإلمكـــــانـــــات  أو  نقص  أي  �عوض 

 ).٣١٤-٣١٣، ص ٢٠١٠الجامعة(یوسف أحمد صالح، 
س ومحــاضــــــــــــــرات والتــدر�ــب على ��ف�ــة  هو الــذي یتلقى درو   الطــالــب الجــامعي:

ــهادة  ــول على شـــــ ــة التعل�م العالي للحصـــــ ــســـــ ــول على المعلومات في مؤســـــ الحصـــــ
)، فهو شـــخص �ســـمح له مســـتواه العلمي ٢٤، ص ٢٠٠٩جامع�ة(مز�ش مصـــفي، 
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قا لتخصـــــــــص  ة وف�االنتقال من المرحلة الثانو�ة �شـــــــــقیها العام والتقني إلى الجامع
أن للطالب الحق في إخت�ار التخصــص الذي �خول له الحصــول على الشــهادة إذ 

 ).٨٥، ص ١٩٩٥یتالءم وذوقه و�تماشى ومیله(ر�اض قائم، 
ــین   الجامعة: هي مؤســـــــســـــــة أو مجموعة أشـــــــخاص �جمعهم نظام ونســـــــق خاصـــــ

 ) تســتعمل وســائل وتنســیق بین مهام مختلفة للوصــول �طر�قة ما إلى معرفة عل�ا
R.Macia Manso: 1978, p 79   ــار للجـامعـة ـ�أنهـا "المكـان اـلذي ، و�شــــــــــــ

تتفاعل ف�ه مدخالت التعل�م الجامعي �عمل�اته المختلف وصـوال إلى مخرجاته التي  
یرجى أن تكون �مســـــــــــتو�ات ومعاییر معدة ومحددة مســـــــــــ�قا، والجامعة التي تحدد 

�التالي و�حكم الواقع هي  �ة و رســالتها وأهدافها وخططها اإلســتراتج�ة وآل�اتها التنفیذ 
جودة األداء الجامعي ومســتو�اته"(محمد عبد الرزاق إبراه�م و�ح،  المنطلق لتشــكیل  

 ).٨٨٠، ص ٢٠١٢أحمد نصحي أن�س الشر�یني ال�از، 
ــات) المخططة   المنهاج الجامعي: ــاطات أو الممارســـــــ هو مجموعة الخبرات(النشـــــــ

نتائج التعل�م�ة المنشــــــودة إلى ق الالتي توفرها الجامعة لمســــــاعدة الطل�ة على تحقی
 ).٤، ص ١٩٩٥تط�عه قدراتهم(أحمد الحسین اللقاني، أفضل ما تس

 أدوات الدراسة: .۲
من إعداد ال�احثین اعتمادا على التراث النظري    اســــــــتب�ان اســــــــتخداملقد تم   

واـلذي جـاء لتحـدـید أهم معوـقات ـتدر�س العلوم النفســـــــــــــــ�ة والتر�وـ�ة من وجهـة نظر  
ــاء هیئة التدر� د تم تقســــــــ�م  ع�ارة، وق  ٥٢س والطل�ة، حیث شــــــــمل المق�اس  أعضــــــ

إلى عدة محاور، المحور األول خاص �المعوقات المتعلقة �الطالب بـ   االســــــــــتب�ان
ــ   ١٦   ١٥ع�ارة، والمحور الثاني خاص �المعوقات المرت�طة �األستاذ الجامعي بــــــــــ

ــ   رة،  ع�ـا ١٤ع�ـارة، والمحور الثـالـث خـاص �ـالمعوقـات المرت�طـة �ـالجـامعـة بــــــــــــــــــــــــــ
ــ والمحور الرا�ع خاص �المعوقات المتعل ع�ارات، وللتأكد   ٧قة �المنهاج الدراسي بـــ

وعة من األساتذة المحكمین  المصمم فقد تم عرضه على مجم  االستب�انمن صدق  
لتقـد�م آرائهم ومالحظـاتهم، و�عـد إجراء التعـدیالت المطلو�ـة تم حســـــــــــــــاب معـامـل  

صــادق، �ما تم حســاب معامل   �اناالســتبوهو ما �جعل    ٠.٧٥الصــدق الذي بلغ 
ــت ، وهو ما یدل ٠.٨٢خدام معادلة ألفا �رون�اخ أین بلغ معامل الث�ات الث�ات �اســـــ
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 وقابل للتطبیق على عینة الدراسة. ثابت  االستب�انعلى أن 

 عینة الدراسة: .۳
لقد ط�قت أداة الدراســــة على عینتین العینة األولى هم أعضــــاء هیئة التدر�س 

ــ  ٥٠الذین بلغوا  ، وقد تم اخت�ارهم  طالب جامعي  ١٢٠تاذ، والطل�ة الذین بلغوا أســـــ
 عن طر�ق المعاینة العشوائ�ة.

 حدود الدراسة:.٤
 ات تدر�س علم النفس.الحدود الموضوع�ة: مع�ق

 .٢الحدود ال�شر�ة: طل�ة وأساتذة جامعة محمد لمین د�اغین سط�ف 
 .٢٠٢٠-٢٠١٩الحدود الزمن�ة: السنة الجامع�ة 

 مستخدم:المنهج ال.٥
نه األنســب في مثل هذه الدراســات أین یتم  المنهج الوصــفي أل  اســتخداملقد تم  

وصـف تلك العالقة بین متغیرات الدراسـة وطب�عتها، و�عرف المنهج الوصـفي �أنه"  
ــالیب التحلیل المرتكز على معلومات �اف�ة ودق�قة عن ظاهرة أو   ــلوب من أســـــ أســـــ

على  ة، وذلك من أجل الحصـــــــــول موضـــــــــوع محدد من خالل فترة أو زمن�ة معلوم
ــجم مع المعط�ات الفعل�ة  نتائج عمل�ة ت ــوع�ة و�ما ینســــــ ــیرها �طر�قة موضــــــ م تفســــــ

 ).٤٦، ص ١٩٩٩للظاهرة(محمد عبیدات وآخرون، 

 األسالیب اإلحصائ�ة:.٦

ــائ�ة   ــالیب اإلحصـ ــوع المتناول فقد تم اإلعتماد على األسـ �النظر لطب�عة الموضـ
 التال�ة:

  رتی�ه ضـــــــمن �ل مجالل معیق ومعرفة ق�مته وتلوصـــــــف �  الوســـــط المرجح:
 وفق القانون اآلتي:

(1𝑥𝑥 �3)+(
2

 
 حیث أن:
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 وح= الوسط المرجح.
 ن= عدد أفراد العینة.

 للبدیل األول(معیق رئ�سي) ووزنها ثالث درجات. االستجا�ة= تكرار ١ت 
 رجتان.للبدیل الثاني(معیق ثانوي) ووزنها د  االستجا�ة= تكرار ٢ت 
 ث(ل�س معیق) ووزنها درجة واحدة.للبدیل الثال االستجا�ة= تكرار ٣ت 

100𝑥𝑥 ������ �����
������ ������

= (علي جراد یوســــــــف ����� ������
 ).١٦٤، ص ٢٠٠٨العبودي،  

 عرض النتائج ومناقشتها:.٧
ـــ�ة اإلجرائـ�ة األولى:    ١.١١ ائج الفرضـــــــ هنـاك عـدة معوقـات لتـدر�س "عرض نـت

ر�س والطل�ة تتعلق  والتر�و�ة من وجهة نظر أعضــــــــــــــاء هیئة التد ة  العلوم النفســــــــــــــ�
 �الطالب".

 مع�قات تدر�س العلوم النفس�ة والتر�و�ة المتعلقة �الطالب 
 من وجهة نظر الطالب من وجهة نظر األستاذ الع�ارات 

ــط   الوســــ
 المرجع

الـــــــوزن  
 المئوي 

ــوســـــــــــط   الترتیب ال
 المرجع

الـــــــوزن  
 المئوي 

 الترتیب

لب  الطاضعف مستوى 
 الجامعي 

2.69 89.66 3 2.08 69.33 8 

الطالب �العالمة   هتماما
دون التر�یز على تطو�ر  

 مستواه العلمي 

2.57 85.66 6 2.22 74 7 

تدني مستوى دافع�ة  
 الطالب نحو التعلم 

2.65 88.33 4 1.98 66 10 

التأثیر السلبي  
للجماعات الطالب�ة داخل  

 القاعة 

2.5 83.33 8 1.56 52 14 
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الطالب   هتمام اعدم 
�التحضیر والمشار�ة  

 لدرسأثناء ا

2.53 84.33 7 1.78 59.33 11 

الطالب   اهتمام عدم 
 �الدراسة في الجامعة 

2.23 74.33 15 2.24 74.66 6 

ضعف قدرة الطالب على  
است�عاب المعلومات  

 المقدمة 

2.46 82 11 1.67 55.66 13 

انشغال الطلب �أمور  
 الدراسة جانب�ة �عیدا عن 

2.5 83.33 8 2.34 78 4 

الطالب   استخدامعدم 
 لمهارات التعلم الذاتي.

2.73 91 1 2.75 91.66 1 

اعتماد الطالب على ما  
�قدمه األستاذ فقط من  

 معلومات 

2.71 90.33 2 2.68 89.33 3 

عدم ق�ام الطالب �ال�حث  
في المصادر األخرى  

 للتعلم 

2.53 84.33 8 2.30 76.66 5 

�ة  الخلف�ة المعرفضعف 
للطالب الجامعي في  
 تخصص علم النفس 

2.30 76.66 14 1.76 58.66 12 

عدم تعود الطالب على  
ك�ف�ة ال�حث عن  
 المعرفة ومصدرها 

2.07 69 16 2.74 91.33 2 

عدم تمكن الطالب من  
ال�حث �استخدام  

 اإلنترنیت 

2.61 87 5 2.03 67.66 9 

وجود اتجاهات سلب�ة  
التعلم في  للطالب نحو 

 الجامعة 

2.38 79.33 13 1.54 51.33 15 
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اعل من قبل  غ�اب التف
 الطالب داخل القاعة 

2.42 80.66 12 1.08 36 16 

 68.22 2.04 78.34 2.35 المجموع 

 ) یرصد نتائج الفرض�ة األولى ٠١جدول رقم (

   :التعلیق ومناقشة النتائج
رائ�ة  )أعاله، والذي یرصـــد لنا نتائج الفرضـــ�ة اإلج٠١من خالل الجدول رقم (

ت في تــدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ــة والتر�و�ــة  األولى �ظهر لنــا أن هنــاك عــدة مع�قــا
المتعلقـة �ـالطـالـب من وجهـة نظر أعضـــــــــــــــاء هیئـة التـدر�س والطل�ـة، وقـد اختلفـت 

ــل اتفاق أو تقارب  وجهات نظرهم حول هذه المع�قات بین الجانبین، مع أنه  حصــــــ
ــر�ن ف�ما �خص �عض النقاط والتي من بی ــتخدامنها عدم  بین العنصـــــــ الطالب   اســـــــ

ــاء هیئــة  لمهــارات التعلم ا لــذاتي والتي جــاءت في الترتیــب األول لكــل من أعضـــــــــــــ
ــاء هیئة التدر�س ،  ٩١ووزن مئوي   ٢.٧٣التدر�س والطل�ة بوســــط مرجح بلغ ألعضــ

، وهو ما یؤ�د ٩١.٦٦، ووزن مئوي بلغ  ٢.٧٥أما الطل�ة فقد بلغ الوســـط المرجح  
لمعرفة ل�ا على األســتاذ الجامعي في الحصــول على اأن الطل�ة �عتمدون اعتمادا �

والمعلومات وال یبذلون أي جهد في تحســین قدراتهم المعرف�ة والعلم�ة، و�رجع ذلك 
أ�ضــــــا لطب�عة االمتحانات التي �ســــــتخدمها األســــــاتذة والتي تؤ�د على �ضــــــاعتكم  

  االهتمامعلى عمل�ة التقی�م القائمة على الحفظ دون   االعتماد إل�كم، في ظل   ردت 
تقارب في النظرة الخاصــــة �اعتماد الطالب  �ما حصــــل �حل المشــــكالت واإلبداع،

على ما �قدمه األســتاذ فقط من معلومات أین تحصــل على الترتیب الثاني �النسـ�ة  
ــ�ة ــاء هیئة التدر�س والترتیب الثالث �النســــــــ ــط مرجح على    ألعضــــــــ للطل�ة �متوســــــــ

، وهو مـا یؤ�ـد  ٨٩.٣٣، ٩٠.٣٣ي  ووزن مئوي على التوال ٢.٦٨،  ٢.٧١التوالي  
طل�ة واألســــــاتذة �عتبرون اعتماد وتر�یز الطالب على األســــــتاذ معیق  أن �ل من ال

من مع�قـات تـدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ـة والتر�و�ـة وهو مـا نالحظـه من خالل الواقع 
ــادر المعرـفة المعـاش في جـامعتـنا أین ال  یـبذل الطلـ�ة أي مجهود في تنو�ع مصــــــــــــ

سـتاذ، �ما حصـل صـورة �بیرة في العدید من الفضـاءات غیر األرغم أنها موجودة �
ــاء هیـئة الـتدر�س والطلـ�ة �خصــــــــــــــوص إهتمـام الطـاـلب  إتـفاق متـقارب ـلدى أعضــــــــــــ
ـ�العالمـة دون التر�یز على تطو�ر مســــــــــــــتواه العلمي بوســــــــــــــط مرجح على التوالي 
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وهو مــا �عني أن �ال الطرفــان یر�ــان    ٧٤و    ٨٥.٦٦ووزن مئوي    ٢.٢٢و  ٢.٥٧
التر�و�ة بدرجة متقار�ة نوعا ما، العنصـر مع�قا في تدر�س العلوم النفسـ�ة و  في هذا

أما مســألة التأثیر الســلبي للجماعات الطالب�ة فأعضــاء هیئة التدر�س یرونه مع�قا  
، في حین الطل�ة ال  ٨٣.٣٣ووزن مئوي   ٢.٥احتل الترتیب الثامن بوســــــط مرجح  

ــل على الترتیب  و�  ٥٢ووزن مئوي    ١.٥٦یرونه مع�قا بوســـــــــــط مرجح   ذلك حصـــــــــ
ف�ما �خص نظرة الطرفین لهذا العنصـر،    االختالفحصـول   العاشـر، وهو ما یؤ�د 

الطالب �التحضــــــــیر والمشــــــــار�ة أثناء الدرس جاء في الترتیب    اهتمامكما أن عدم  
  ٢.٥٣الطالب �النســــ�ة لألســــاتذة(وســــط مرجحالســــا�ع من بین المع�قات المتعلقة �

سط ء في الترتیب إحدى عشر �النس�ة للطل�ة (و ) في حین جا٨٤.٣٣ووزن مئوي  
الســــــــــــــورة لدى الجانبین   اختالف) وهو ما یؤ�د ٥٩.٣٣ووزن مئوي    ١.٧٨مرجح  

أین ال یول�ــه الطل�ــة أي دور �معیق في تــدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ــة والتر�و�ــة على  
ــاتذة،   ــة في الجامعة هو  عكس األســـــــ و�رى الطل�ة أن عدم اهتمام الطالب �الدراســـــــ

ووزن مئوي    ٢.٢٤رجح  ي تــدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ــة والتر�و�ــة بوســــــــــــــط ممع�قــا ف
وترتیب ســــــادس في حین رأى األســــــاتذة أنه عامل غیر مهم أین جاء في   ٧٤.٦٦

، وهو ما یؤ�د ٧٤.٣٣ووزن مئوي    ٢.٢٣الترتیب الخامس عشـــــــــر، بوســـــــــط مرج 
الرؤ�ة في هذا المضـمار، �ما أن ضـعف مسـتوى الطالب الجامعي اعتبره   اختالف

علوم النفســـ�ة والتر�و�ة بوســـط مرجح  أنه معیق في تدر�س ال أعضـــاء هیئة التدر�س
في حین تحصـل على الترتیب الثامن �النسـ�ة للطالب   ٨٩.٦٦ووزن مئوي   ٢.٦٩

�النســـ�ة    الفاختوهو ما یؤ�د أن هناك    ٦٩.٣٣ووزن مئوي    ٢.٠٨بوســـط مرجح 
�قا مهما في حین أن  لمســـــتوى الطالب الجامعي فأعضـــــاء هیئة التدر�س تعتبره مع

فیهم، فكل طرف �حمل الطرف األخر المســـــــؤول�ة، ولم  الطل�ة ال یرون الضـــــــعف
تتفق عینة الدراســـــــــة حول تدني مســـــــــتوى دافع�ة الطالب نحو التعلم الذي �شـــــــــكل  

أین حل في الترتیب الرا�ع بوســط مرجح   مع�قا في تدر�س العلوم النفســ�ة والتر�و�ة
ــ�  ٨٨.٦٦ووزن مئوي   ٢.٦٥ ــاء هیئة التدر�س، في حین حل في �النســـــــ ة ألعضـــــــ

، وهو ما یؤ�د ٦٦ووزن مئوي    ١.٩٨رتیب العاشر �النس�ة للطل�ة بوسط مرجح  الت
أن األســاتذة یرون أنه ال توجد دافع�ة للطالب والطل�ة یرون العكس إذ یؤ�دون أن  

ع�ة وفق تصــــــــــــــوراتهم ورؤ�تهم لذا ال �عتبرونها مع�قا في عمل�ة تدر�س  لدیهم الداف
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في رؤ�ة عینة الدراســـــــة لعنصـــــــر   فاختالالعلوم النفســـــــ�ة والتر�و�ة، �ما حصـــــــل 
ضـــــعف قدرة الطالب على اســـــت�عاب المعلومات المقدمة �معیق في تدر�س العلوم 

  ١٥�ة في الترتیب  والطل  ١١النفســـــــــــ�ة والتر�و�ة أین اعتبره األســـــــــــاتذة في الترتیب 
  ١.٦٧بوســــــــط مرجح  في حین لدى الطل�ة    ٨٢ووزن مئوي    ٢.٤٦بوســــــــط مرجح 

ــعف في قدرة وهو ما ی  ٥٥.٦٦ووزن مئوي   ؤ�د أن الطل�ة ال یرون أن هناك ضــــــــــ
الطالب مقارنة �األســــاتذة الذین �حملون الطالب المســــؤول�ة بوســــط أعلى منه وفق 

نشـــــــــغال الطالب �أمور جانب�ة �عیدا  وجهة نظر الطل�ة، �ما أن األمر �النســـــــــ�ة ال
 �عد العامل الرا�ع المعیق لعمل�ة التدر�سعن الدراســـــــة حســـــــب وجهة نظر الطل�ة  

، أما األســــــاتذة فقد احتل الترتیب الثامن  ٧٨ووزن مئوي   ٢.٣٤بوســــــط مرجح بلغ  
في وجـهة  االختالفوهو ـما یؤـ�د ذـلك    ٨٣.٣٣ووزن مئوي   ٢.٥بوســــــــــــــط مرجح 

ذا المعیق، �ما اختلفت وجهات نظر عینة الدراســـــــــة  نظر الجانبین �خصــــــــــوص ه
لغ لدى أعضاء  ب �ال�حث في المصادر األخرى للتعلم حیث بحول عدم ق�ام الطال

بترتیـب ثـامن في حین   ٨٤.٣٣ووزن مئوي   ٢.٥٣هیئـة التـدر�س وســــــــــــــط مرجح  
، وهو  ٧٦.٦٦ووزن مئوي    ٢.٣٠احتل الترتیب الخامس لدى الطل�ة بوسط مرجح  

بین الجــانبین في رؤ�ــة هــذا المعیق في عمل�ــة التــدر�س،   االختالفمــا یبین لنــا  
لنفس �عد مع�قا لعمل�ة تدر�س  الخلف�ة المعرف�ة للطالب حول تخصص علم ا ولعل

ــ�ة والتر�و�ة بوســـــــــط مرجح   وترتیب را�ع    ٧٦.٦٦ووزن مئوي   ٢.٣٠العلوم النفســـــــ
الطل�ة  عشـــــــــــــر لدى أعضـــــــــــــاء هیئة التدر�س، وقد اختلفت بذلك وجهة نظرهم مع 

وترتیب    ٥٨.٦٦ووزن مئوي    ١.٧٦الجامعیین الذي اعتبروه مع�قا بوســـــــــط مرجح 
ــجیله �خ ــر، وما �مكن تســـــ صـــــــوص تعود الطالب على ��ف�ة ال�حث عن  اثنا عشـــــ

المعرفة ومصدرها فقد اعتبر الطالب هذا المعیق جد مهم أین احتل الترتیب الثاني  
ــاء هیئة التدر�س  في حین أن  ٩١.٣٣ووزن مئوي   ٢.٧٤بوســــط مرجح بلغ   أعضــ

النفســـــ�ة والتر�و�ة بوســـــط مرجح  لم یروا في هذا العنصـــــر معیق في تدر�س العلوم 
، وهو تـ�این واضــــــــــــــح في الرؤـ�ة بین العینتین  ١٦وترتـیب   ٦٩ئوي  ووزن م  ٢.٠٧

الطالب   �خصــوص هذا المعیق، وهو األمر الذي ســجل أ�ضــا �النســ�ة لعدم تمكن
رأى األســـاتذة أنه معیق في الترتیب الخامس   يمن ال�حث �اســـتخدام اإلنترنیت الذ 

معیق  ، أما الطل�ة اعتبروه ال �شــــــــــــكل ٨٧زن مئوي  وو   ٢.٦١بوســــــــــــط مرجح بلغ  
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بترتیب    ٦٧.٦٦ووزن مئوي    ٢.٠٣أســــــاســــــي حســــــب وجهة نظرهم بوســــــط مرجح  
تاســع، أما �النســ�ة لوجود اتجاهات ســلب�ة للطالب نحو التعلم في الجامعة فقد رأى  

ــاء هیئة   ــر وهو متقارب في   ١٣التدر�س أنه �عد معیق �حتل الترتیب أعضـــــــ عشـــــــ
غم من وجود ت�این في جهة نظر الطل�ة الترتیب الســادس عشــر، �الر الترتیب مع و 

)  ٨٠.٦٦ووزن مئوي   ٢.٤٢الوســــط المرجح والوزن المئوي الواضــــح بین األســــاتذة(
 .٣٦ووزن مئوي  ١.٠٨والطل�ة(
هناك عدة معوقات لتدر�س العلوم ثان�ة: "عرض نتائج الفرضـ�ة اإلجرائ�ة ال  ٢.١١

 تاذ".أعضاء هیئة التدر�س والطل�ة تتعلق �األس النفس�ة والتر�و�ة من وجهة نظر

 مع�قات تدر�س العلوم النفس�ة والتر�و�ة المتعلقة �األستاذ 

 الع�ارات 

 من وجهة نظر الطالب  من وجهة نظر األستاذ 

الوسط  
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

 الترتیب 
الوسط  
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

 الترتیب 

كثرة األع�اء الوظ�ف�ة  
 اتق األستاذ الملقاة على ع 

2.15 71.66 3 1.54 51.33 11 

عرض المعلومات من قبل  
األستاذ �طر�قة غیر  

 مناس�ة 
1.48 49.33 12 2.54 84.66 4 

سوء عالقة بین األستاذ  
 والطالب 

1.46 48.66 13 1.04 34.66 14 

عدم قدرة األستاذ على  
توظ�ف المعارف في  

 الواقع الجزائري.
1.80 60 6 2.4 80 5 

م األستاذ في  عدم تحك
 طرائق التدر�س 

1.53 51 10 2.32 77.33 6 
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النظرة السلب�ة لألستاذ  
 تجاه مستوى الطالب 

1.34 44.66 14 2.56 85.33 3 

األستاذ عن   إبتعاد
التخط�ط للمحاضرة أو  
 الدرس المقدم للطالب 

1.73 57 7 2.24 74.66 8 

عدم التنو�ع في طرق  
التدر�س والتر�یز على  

 طرق واحدة 
1.5 50 11 2.63 87.66 2 

سوء عالقة األستاذ  
�اإلدارة مما ینعكس سل�ا  

 على أدائه في القاعة 
1.30 43.33 15 1.02 34 15 

األستاذ على  عدم إطالع  
المستجدات في مجال  

 تخصصه 
2.19 73 2 1.30 43.33 12 

عدم ق�ام األستاذ  
 �التحضیر للمادة العلم�ة 

1.69 56.33 8 1.23 41 13 

األستاذ بوضع   عدم إهتمام 
األهداف السلو��ة للدرس  

 ذي �شرع في تقد�مه ال
2.07 69 5 2.07 69 9 

األستاذ   عدم إستخدام
للوسائل التكنولوج�ة  

 كجهاز العرض 
2.5 83.33 1 2.68 89.33 1 

عدم مراعاة األستاذ  
لعنصر التشو�ق في  

الدرس والتخف�ف من  
 الملل 

2.15 71.66 3 2.26 75.33 7 
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مل�ة اإللقاء  التر�یز على ع
 أثناء تقد�م الدرس

1.61 53.66 9 2.01 67 10 

 66.31 1.98 58.77 1.76 المجموع 

 ) یرصد نتائج الفرض�ة الثان�ة٠٢جدول رقم (
  :التعلیق والمناقشة

ــد الفرضـــــــــــــــ�ة  ٠٢من خالل النـتائج المبیـنة في الجـدول رقم( ) والتي ترصــــــــــــ
ــ�ة  اإلجرائ�ة الثان�ة یتبین لنا أن هناك العدید من ا لمع�قات في تدر�س العلوم النفســ

ــاء هیئة التدر�س والتر�و  ــتاذ وهذا من وجهة نظر �ل من أعضــــــــ �ة المتعلقة �األســــــــ
ــل اتفاق ف�ما �خص �عض المع�قات ف ي حین �ان هناك ت�این  والطل�ة، وقد حصــــ
الرؤـ�ة والتوجـه   اختالففي وجهـات النظر حول �عض المع�ـقات وهو مـا یؤ�ـد لـنا  

جهة نظر الطرفین، في تدر�س العلوم النفســــــ�ة والتر�و�ة من و   في النظر للمع�قات 
أما �خصـــــوص المع�قات التي �ان هناك نوع من االتفاق علیها، والتي جاءت في 

كل من أعضــاء هیئة التدر�س الطل�ة فقد تعلق األمر �عدم  الترتیب األول �النســ�ة ل
ل الترتیب األول األســـــتاذ للوســـــائل التكنولوج�ة �جهاز العرض الذي احت اســـــتخدام

لدى أعضـاء هیئة التدر�س، ووسـط مرجح    ٨٣.٣٣  ووزن مئوي   ٢.٥بوسـط مرجح  
لــدى الطل�ــة، وهو مــا یؤ�ــد أنــه مشــــــــــــــكــل �بیر لــدى    ٨٩.٣٣ووزن مئوي    ٢.٦٨
ان وقد یرجع ذلك إلى نقص وســـائل التكنولوج�ا المســـتخدمة في التدر�س من  الطرف

ألجهزة والذي یرى ف�ه الطل�ة  جهة خاصـــــــــــــة ما تعلق بتجهیز القاعات �مثل هذه ا
في عمل�ة التدر�س ومســــــــــــــاعدا على فهم المعلومات المقدمة، أما ف�ما  جان�ا مهما 

لم یر�ا فیها مع�قا في  �خص ســــــــــــوء العالقة بین األســــــــــــتاذ والطالب فكال الطرفان
المرجح   بلغ الوســــــــــــــط  ــة حیــــث  النفســــــــــــــ�ــــة والتر�و�ــ العلوم  ــدر�س  ووزن    ١.٤٦تــ

ــاء هیـئ  ٤٨.٦٦مئوي  ووزن مئوي    ١.٠٤ة الـتدر�س، ووســــــــــــــط مرجح  ـلدى أعضــــــــــــ
على التوالي وهو مـــا یؤ�ـــد أن    ١٤و  ١٣لـــدى الطل�ـــة وترتیـــب متقـــارب    ٣٤.٦٦

الطالب لكن ذلك ال یؤ�د أن  هناك نوع من العالقات الجیدة التي تر�ط األســــــــــــتاذ �
ــتاذ و�ل طالب مع أن   هذه العالقة جیدة لدى الجم�ع فهي تختلق حســــــــب �ل أســــــ

ة الیوم بین األســـــــــــــــتاذ  رؤـ�ة المبنـ�ة على العالـقات الجـیدة الممیز هـناك تقـارب في ال
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والطالب، �ذلك األمر �النســ�ة لعدم قدرة األســتاذ على توظ�ف المعارف في الواقع 
لطرفان یر�ان ف�ه مع�قا في تدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ة والتر�و�ة فهو  الجزائري فكال ا

ــادس والخ ــاء هیئة التدر�س إحتل الترتیب الســــ امس لدى الطل�ة بوســــــط  لدى أعضــــ
التوالي   على  مئوي    ٢.٤و    ١.٨٠مرجح  أن  ٨٠و  ٦٠ووزن  الرغم من  على   ،

هنـاك ت�ـاین في وجهـات النظر حول درجـة هـذا المعیق فهو حســـــــــــــــب وجهـة نظر  
ل�ة أعلى منه لدى األستاذ، خاصة وأن الطالب هو المتلقي للمعلومات من قبل الط

ذ من وجهة نظره، أما ف�ما �خص ســوء األســتاذ وهو الذي �ســتط�ع أن �ق�م األســتا
األســــــــــتاذ �اإلدارة مما ینعكس ســــــــــل�ا على أدائه في القاعة فقد أكد �ل من  عالقة  

العلوم النفســـــــ�ة والتر�و�ة بترتیب  األســـــــتاذ والطالب أن ذلك ال �عیق عمل�ة تدر�س 
  ١.٣٠خـامس عشــــــــــــــر، أین بلغ ـلدى أعضــــــــــــــاء هیـئة الـتدر�س الوســــــــــــــط المرجح 

، أما ٣٤ي  وســــــــط مرجح، ووزن مئو   ١.٠٢وي، ولدى الطل�ة  الوزن المئ  ٤٣.٣٣و
مســألة عدم ق�ام األســتاذ �التحضــیر للمادة العلم�ة فاألســاتذة یؤ�دون أنه ال �شــكل 

، وهو نفس  ٥٦.٣٣ووزن مئوي   ١.٦٩ووســــــــــــــط مرجح  ـلدیهم معیق بترتـیب ـثامن 
  األمر لدى الطل�ة الذي ال یرون ف�ه أي معیق في عمل�ة التدر�س بوســـــــــــط مرجح

اتفاق حول أن األسـاتذة �حضـرون    ، وهو ما یؤ�د أن هناك٤١ووزن مئوي   ١.٢٣
المادة العلم�ة المقدمة للطالب حســب وجهة نظر طرفا الدراســة الممثلة في العینة،  

األسـتاذ بوضـع األهداف السـلو��ة للدرس الذي �شـرع    اهتمامنفس األمر لعدم وهو  
أنه ال �شـكل مع�قا �بیر في عمل�ة  في تقد�مة حیث یرى �ل من األسـتاذ والطالب 

لــدى الجــانبین، أمــا عــدم مراعــاة    ٦٩ووزن مئوي    ٢.٠٧بوســــــــــــــط مرجح    التــدر�س
لذي اعتبره األســـــاتذة  األســـــتاذ لعنصـــــر التشـــــو�ق في الدرس والتخف�ف من الملل وا

ووزن مئوي    ٢.١٥مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفســــ�ة والتر�و�ة بوســــط مرجح 
ــط مرجح  بترتیب ثالث   ٧١.٦٦ ووزن    ٢.٢٦، في حین یرى الطل�ة أنه معیق �ســـــــــ
وترتیب سـا�ع، وهو ما یؤ�د أن تدر�س العلوم النفسـ�ة والتر�و�ة من    ٧٥.٣٣مئوي  

شــــــو�ق في الدرس وقد �عود ذلك لطب�عة �عض  قبل األســــــاتذة ینقصــــــه عنصــــــر الت
ــتاذ من جهة   ــة من جهة، و�ذا طر�قة تقد�م الدرس من قبل األسـ ــ�ع المدرسـ المواضـ

فاألمر تعلق �ـكل من �ثرة األع�اء  أخرى، أما المع�ـقات التي حصــــــــــــــل فیـها تـ�این  
الوظ�ف�ة الملقاة على عاتق األســــــــتاذ، فأعضــــــــاء هیئة التدر�س یرونها مع�قا هاما  
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ــط مرجح في ت ــ�ة والتر�و�ة بوســــــــــ   ٧١.٦٦ووزن مئوي   ٢.١٥در�س العلوم النفســــــــــ
ــر وفق وجهة وترتیب ثالث من بین المع�قات، في حین احتل الترتی ب الحادي عشـ

ــط م   اختالف، وهو ما یبرز لنا ٥١.٣٣ووزن مئوي    ١.٥٤رجح  نظر الطل�ة بوســـــ
د ذلك لعدم وجهة نظر الجانبین �النســـــــــــــ�ة لألع�اء المكلف بها األســـــــــــــتاذ وقد �عو 

ــتاذ من   ــطح�ة �مهنة األسـ ــا المعرفة السـ إدراك الطالب لتلك األع�اء من جهة وأ�ضـ
أســــــاس    المبن�ة في �ثیر من المرات على  الجتماع�ةاقبل الطل�ة وفق التصــــــورات  

ما هو شــــــــائع ول�س على ما هو واقع، �ما یؤ�د الطل�ة أن عرض المعلومات من  
ع�قا هاما بترتیب را�ع أین بلغ الوســـــــــط قبل األســـــــــتاذ �طر�قة غیر مناســـــــــ�ة �عد م

ــط   ٨٤.٦٦ووزن مئوي    ٢.٥٤المرجح  ــاتذة وســـــــ ــ�ة لألســـــــ في حین لم یتعد �النســـــــ
ـما یؤـ�د أن الطل�ة  بترتـیب ـثاني عشــــــــــــــر، وهو    ٤٩.٣٣ووزن مئوي   ١.٤٨مرجح 

ــتاذ وقد یتعلق ذلك  ــؤول�ة في تلقي المعلومات من قبل األســـ ــتاذ المســـ �حملون األســـ
بهــا األســــــــــــــتــاذ المعلومـات والتي تتعلق في �ثیر من األح�ـان  �ـالطر�قــة التي �قــدم  

لب من ناح�ة فهم  �طر�قة غیر مالئمة وغیر مناســــ�ة وهو ما یؤثر ســــل�ا على الطا
  اختالفلعدم تحكم األستاذ في طرائق التدر�س فقد حصل  المعلومات، أما �النس�ة  

ــاء هیئة التدر�س یرونه ال �شــــــــــك ل معیق  في وجهات النظر لدى الطرفان فأعضــــــــ
ــط مرجح ــر ووســـــــــ ، في حین �عتبره  ٤٤.٦٦ووزن مئوي   ١.٣٤  بترتیب را�ع عشـــــــــ

والوزن المئوي  ٢.٥٦لوســــــــــــــط المرجح  الطل�ـة مع�قـا مهمـا بترتیـب ثـالـث أین بلغ ا
األســـــــــتاذ �عتقد أنه یتحكم في طرق التدر�س والطل�ة یرون عكس ذلك، ، ف٨٥.٣٣

ــل   ــتاذ ت اختالفكما حصـــــ ــلب�ة لألســـــ ــتوى الطالب ف�ما �خص النظرة الســـــ جاه مســـــ
ــاء هیئة التدر�س ال �عتبرونه   ــ�ة والتر�و�ة فأعضـــــــ كمعیق في تدر�س العلوم النفســـــــ

ــط مرج ــكل مع�قا بوســــ ــر،  ٤٤.٦٦ووزن مئوي   ١.٣٤ح  �شــــ أما   وترتیب را�ع عشــــ
ووزن مئوي    ٢.٥٦الطل�ة فیرون أنه �شــــــــــــكل مع�قا بترتیب ثالث ووســــــــــــط مرجح 

الرؤـ�ة في النظر لهـذا العنصــــــــــــــر حـیث �عتـقد   اختالف، وهو مـا یؤ�ـد لـنا  ٨٥.٣٣
ــجیل ذلك من خالل  ــلب�ة للطالب و�مكن تســــ ــاتذة ینظرون نظرة ســــ الطل�ة أن األســــ

ــلو��ات و  ــرفات التي ما فتأ یؤ�د من خاللها الطالسـ ــعف الطالب وعدم  التصـ ل�ة ضـ
  ابتعاد قدرته على الدراســــة وعدم اهتمامه، �ما اختلفت وجهات نظر الطرفین حول 

حیث یرى �ل من    عن التخط�ط للمحاضـــــــــــــرة أو الدرس المقدم للطالب   األســـــــــــــتاذ 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ــكل معیق في تدر� ــكل معیق والطل�ة یرونه أنه �شـــــــ ــتاذ أنه ال �شـــــــ س العلوم األســـــــ
وترتیب ســا�ع لدى أعضــاء    ٥٧ووزن مئوي   ١.٧٣النفســ�ة والتر�و�ة بوســط مرجح  

وترتیــب ثــامن لــدى   ٧٤.٦٦ووزن مئوي    ٢.٢٤هیئــة التــدر�س، ووســــــــــــــط مرجح  
الطلـ�ة، وف�مـا �خص التنو�ع في طرق الـتدر�س فـقد أكـد الطلـ�ة أـنه معیق �بیر في 

وترتیب    ٨٧.٦٦ووزن مئوي    ٢.٦٣تدر�س العلوم النفســـ�ة والتر�و�ة بوســـط مرجح 
ــط مرجح   ثاني، في حین أن ــكل معیق بوســــ ــاتذة یرون انه ال �شــــ ووزن    ١.٥األســــ

معیق وهو مــا یؤ�ــد أن  �ــالمــائــة منهم یرون أنــه    ٥٠مع أن    ١١ترتیــب    ٥٠مئوي  
  انعكسهناك اعتراف من قبل األســــتاذ �أنهم ال ینوعون في طرق التدر�س وهو ما 

ة  ى الطالب ومدى تدر�س علم النفس في الجامع ســـل�ا على التحصـــیل الدراســـي لد 
حـیث یر�ز األســـــــــــــــتاذ على طر�ـقة واحـدة وال �غیر منـها، وف�ـما �خص عـدم إطالع  

في مجال تخصــصــه فهو �النســ�ة لألســتاذ عائق    األســتاذ على المســتجدات العلم�ة
مهما في عمل�ة تدر�س العلوم النفســـ�ة والتر�و�ة في حین أنه ال �شـــكل معیق لدى 

) ولدى الطالب ٧٣ئوي (الوزن الم٢.١٩ب، بوســــــــــــــط مرجح لدى األســــــــــــــتاذ الطال
ــد لنـــا أن هنـــاك  ٤٣.٣٣(الوزن المئوي  ١.٣٠ ــا یؤ�ـ ــة   اختالف)، وهو مـ في رؤ�ـ

المعیق وقد �عود ذلك لعدم إدراك الطالب لمجال تخصـــصـــه وهو ما الجانبین لهذا 
أن الطل�ة ال  �جعله ال �ســـــتط�ع أن �حكم على المعلومات المقدمة إل�ه، فالمالحظ 

لتخصـــص وال �طلعون على الكتب في التخصـــص  �ســـألون األســـاتذة حول مجال ا
النقاش    التي تمكنهم من بناء قاعدة معرف�ة حق�قة في مجال التخصــص تمكنه من

والحوار حول التخصــــــــص، أما �النســــــــ�ة للتر�یز على عمل�ة إلقاء الدرس من قبل 
الطل�ة واألســــاتذة بوســــط مرجح  األســــتاذ فهو لم �عد معیق مهم حســــب وجهة نظر  

على التوالي، وهو مـا یؤ�ـد  ٥٣.٦٦ووزن مئوي   ١.٦١مئوي و  وزن  ٦٧و  ٢.٠١
ة، لذا لم �شـــــــكل مع�قا مهما في طر�قة تقد�م الدروس بین األســـــــاتذ   االختالفذلك  

 �النس�ة لدیهم.
هناك عدة معوقات لتدر�س العلوم عرض نتائج الفرضـ�ة اإلجرائ�ة الثالثة: "  ٣.١١

 تدر�س والطل�ة تتعلق �الجامعة".س�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أعضاء هیئة الالنف
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 مع�قات تدر�س العلوم النفس�ة والتر�و�ة المتعلقة �الجامعة 

 من وجهة نظر الطالب  من وجهة نظر األستاذ  الع�ارة 

الوسط  
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

الوسط   الترتیب 
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

 الترتیب 

مـنـــــا اـل تـنـظـ�ـمـي  طـبـ�ـعـــــة  اـل خ 
الســائد في الجامعة ال �شــجع  

 ى عمل�ة التعل�معل

2.42 80.66 6 2.20 73.3
3 

7 

عدم توفر وســــائل التكنولوج�ا  
التي   ــاهم في  الحـــدیثـــة  تســـــــــ
 العمل�ة التعلم�ة

2.15 71.66 8 2.5 83.3
3 

3 

عدم توفر المراجع ذات الجودة  
 في التخصص

2.76 92 1 2.64 88 2 

ارة  انعـدام التواصــــــــــل بین اإلد
 والطالب

1.84 61.33 10 2.02 67.3
3 

8 

انتشـار الضـوضـاء خارج قاعة  
 الدرس

2.15 71.66 8 2.30 76.6
6 

6 

والتعل�مـات التي تحـد  القوانین  
من الحر�ة األكاد�م�ة لألسـتاذ  

 داخل القاعة

0.88 29.33 13 1.07 35.6
6 

11 

الحصــــص المبرمجة للتدر�س  
 غیر �اف�ة

2.69 89.66 4 2.5 83.3
3 

3 

في   المیـــداني  التر�ص  غ�ـــاب 
اق�ــات مع  ظــل عــدم وجود اتفــ

 االقتصاد�ةالمؤسسات  

2.76 92 1 2.76 92 1 

الــظــروف   تــوفــیــر   29.313 0.88 12 34.3 1.03ضـــــــــــعــف 
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للعمـــل(إضــــــــــــاءة،   الفیز�ق�ـــة 
 تهو�ة، األثاث). 

3 

الـــدرس   تجهیز قـــاعـــات  عـــدم 
ــائــط   الــوســـــــــــ الســـــــــــتــخـــــدام 

 التكنولوج�ة

2.65 88.33 5 2.34 78 5 

وقــت من قبــل اإلدارة  إهــدار ال
 تذة  في تحضیر برامج األسا

1.57 52.33 11 1.45 48.3
3 

9 

غ�اب عمل�ة تكو�ن األســـــــتاذ  
الجــامعي في طرائق التــدر�س  

 والتقی�م

2.73 91 3 1.02 34 12 

41.3 1.24 7 72.33 2.17 االكتظاظ في القاعة
3 

10 

 63.89 1.91 71.28 2.13 المجموع

 الفرض�ة الثالثة.یرصد نتائج ) ٠٢جدول رقم (
  :التعلیق والمناقشة

) أعاله، والمتعلق بنتائج  ٠٣خالل النتائج المتوصل إلیها في الجدول رقم(  من
الفرضــــــــــــــ�ــة اإلجرائ�ــة الثــالثــة یتبین لنــا أن هنــاك عــدة مع�قــات في تــدر�س العلوم 
النفسـ�ة والتر�و�ة والتي ترت�ط �المناخ الجامعي وذلك من وجهة نظر أعضـاء هیئة  

لطل�ـة واألســـــــــــــــاتـذة في جـانبین  ا  در�س والطل�ـة معـا، ولقـد جـاءت وجهـات نظرالتـ
ــیین، جانب من االتفاق حول �عض الجوانب والمع�قات وجانب ت�اینت فیها   ــاســ أســ
وجهات النظر واختلفت، أما الجانب األول والمتعلق في العناصــــــــــر التي شــــــــــكلت 

نظر أعضــــــــــــاء هیئة  مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفســــــــــــ�ة والتر�و�ة من وجهة 
تفق الطرفان على أن غ�اب التر�ص المیداني في ظل ا  التدر�س واألســــــــــــــاتذة، فقد 

�عد من بین أول المع�قات التي    االقتصـــــاد�ةعدم وجود اتفاق�ات مع المؤســـــســـــات 
لـدى �ـل من األســــــــــــــتـاذ    ٩٢ووزن مئوي   ٢.٧٦تتعلق �ـالجـامعـة بوســــــــــــــط مرجح  

ــ�ة لعدم توفر ا لمراجع ذات الجودة في التخصـــــــــــص والطل�ة، و�ذلك األمر �النســـــــــ
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�ل من الطل�ة واألسـاتذة عنصـر مهما في إعاقة تدر�س العلوم النفسـ�ة    هاوالتي یرا 
  ٩٢ووزن مئوي    ٢.٧٦والتر�و�ــة من وجهــات نظرهم، أین بلغ الوســــــــــــــط المرجح  

ترتیب أول لدى أعضــــــاء هیئة التدر�س، في حین بلغ لدى الطل�ة الوســــــط المرجح 
هـناك نقص   أنترتـیب ـثاني، وهو مـا یؤ�ـد حق�ـقة مـفادهـا و  ٨٨ووزن مئوي   ٢.٦٤

فادح في طب�عة المراجع المتوافرة لدى المكت�ة خاصـة تلك المرت�طة �التخصصات  
ــوائ�ة اقتناء الكتب وهو ما أعاق   وهي میزة تتمیز بها المكت�ات الجامع�ة نظیر عشـ

ــة مـا تعلق ـ�أمر إعـداد ال�حوث العلمـ�ة من طرف   الطلـ�ة،  عملـ�ة الـتدر�س خـاصــــــــــــ
على أن الحصـــــــــــص المبرمجة للتدر�س غیر   �ةكما اتفق �ل من األســـــــــــاتذة والطل

كاف�ة وهو ما أعاق العمل�ة التدر�ســــــ�ة في میدان علم النفس والعلوم التر�و�ة وذلك 
وترتیب را�ع لدى األسـتاذ، ووسـط مرجح    ٨٩.٦٦ووزن مئوي    ٢.٩٦بوسـط مرجح 

ل�ـة، وهو مـا یبرز لنـا أن الوقـت وتتر�ـب ثـالـث لـدى الط ٨٣.٣٣ووزن مئوي    ٢.٥
عمل�ة التدر�س غیر �اف خاصــة وأن الســنة الجامع�ة غیر �اف�ة �النظر  ل المبرمج

عینة الدراســـة أن    اعتبرت للعطل والغ�ا�ات والمواســـم والذي أثر �شـــكل ســـلبي، �ما 
عدم تجهیز قاعات الدرس الســـــــتخدام الوســـــــائط التكنولوج�ة �عد مع�قا في تدر�س  

ــاالعلوم النف ــب وجهة نظر �ل من أعضـ ــ�ة والتر�و�ة حسـ هیئة التدر�س والطل�ة ء  سـ
ووزن مئوي    ٢.٣٤و  ٢.٦٥بوســــــــــــــط مرجح   التوالي،  على    ٧٨و  ٨٨.٣٣على 

ــه   التوالي و�ترتیــب خــامس لــدى �ال الطرفــان، وهو مــا یؤ�ــد الواقع الــذي تع�شـــــــــــــ
الجامعة الجزائر�ة في ظل غ�اب التجهیزات الخاصـــــــــــــة �اســـــــــــــتخدام التكنولوج�ات  

مما �ســــــاهم في تطو�ر العمل�ة    ســــــهحدیثة والتي تشــــــجع األســــــتاذ على تطو�ر نفال
التدر�ســ�ة التي تنعكس �صــورة إ�جاب�ة على الطالب الجامعي، و�عد طب�عة المناخ  
التنظ�مي الســـــــائد في الجامعة والذي ال �شـــــــجع على عمل�ة التعل�م حســـــــب وجهة 

در�س العلوم النفســــــــــــــ�ة  نظر أعضــــــــــــــاء هیـئة الـتدر�س و الطلـ�ة مع�ـقا في عملـ�ة ـت
، أما �النســـــــــ�ة  ٨٠.٦٦ووزن مئوي    ٢.٤٢لدى األســـــــــتاذ   جحوالتر�و�ة بوســـــــــط مر 

، وهو مـــا یؤ�ـــد أن المنــــاخ  ٧٣.٣٣ووزن مئوي    ٢.٢٠للطل�ــــة بوســــــــــــــط مرجح  
التنظ�مي السـائد في الجامعة ال �سـاهم في تفعیل العمل�ة التدر�سـ�ة �قدر ما �شـكل  

  أن�ة والتر�و�ة وهو الذي �ان من المفروض  مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفســـــ
�عد عامال مســــــاعدا في التعلم ول�س العكس، ولعل عدم توفر وســــــائل التكنولوج�ا  
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ــاـتذة مع�ـقا في عملـ�ة   ــاهم في العملـ�ة التعلمـ�ة لم �عتبره األســــــــــــ الحـدیـثة التي تســــــــــــ
، في حین یراه الطل�ة مع�قا في ٧١.٦٦ووزن مئوي    ٢.١٥التدر�س بوســـط مرجح 

، وهو مــا یؤ�ــد لنــا أن  ٨٣.٣٣ووزن مئوي    ٢.٥ة التــدر�س بوســــــــــــــط مرجح  عمل�ــ
ــائل التكنولوج�ا وقد �كون ذلك لعدم إدراكهم ألهم�ة   ــاتذة ال یولون أهم�ة لوســــ األســــ
ــار   ــة حول انتشـ ــ�ة، �ما اتفقت عینة الدراسـ ــر في تفعیل العمل�ة التدر�سـ هذا العنصـ

و    ٢.١٥س�ة بوسط مرجح  الضوضاء خارج قاعة الدرس �معیق في العمل�ة التدر�
ــاء هیئة التدر�س والطل�ة على    ٧٦.٦٦و   ٧١.٦٦ووزن مئوي   ٢.٣٠ لدى أعضـــــــ

التوالي، وهو ما یؤ�د لنا طب�عة المناخ السـائد في الجامعة التي تتمیز �الضـوضـاء  
ــا في عملـ�ة   خـارج قـاعـة الـدرس وهو مـا �عیق عمل�ـة التـدر�س و�عتبر مشــــــــــــــوشــــــــــــ

  قاعة الدرس، �ما أن انعدام التواصـــــــــل بینبین األســـــــــتاذ والطالب في   االتصـــــــــال
إلدارة والطالب شــكل مع�قا بدرجة متوســطة حســب �ل من أعضــاء هیئة التدر�س ا

، وهو مـا یؤ�ـد لنـا أن  ٦٧.٣٣و   ٦١.٣٣والطل�ـة معـا، بوزن مئوي تراوح مـا بین  
ــال یلعب دورا مهما في عمل�ة التدر�س خاصــــــــــة من قبل اإلدارة التي تعد   االتصــــــــ

ــل   ــل همزة الوصــــــ ــتاذ والطالب الجامعي، �ما حصــــــ فاق من قبل عینة  اتبین األســــــ
الدراســـــة حول إهدار الوقت من قبل اإلدارة في تحضـــــیر برامج األســـــاتذة والذي لم  
�عد مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفسـ�ة والتر�و�ة لدى �ل من األسـاتذة والطل�ة 

ا أن اإلدارة تلتزم  ، وهو مــا یؤ�ــد لنــ٤٨.٣٣و    ٥٢.٣٣بوزن مئوي تراوح مــا بین  
�عمل�ة التدر�س واالمتحانات في وقتها لذا لم �عتبرها  ة  بوضـــــــــــــع البرامج الخاصـــــــــــــ

الطرفان مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفســ�ة والتر�و�ة، ولم تعتبر عینة الدراســة  
ــاءة، تهو�ة، األثاث)، و�ذا  كل من ضــــــــــعف توفیر الظروف الفیز�ق�ة للعمل(إضــــــــ

خـل الـقاعـة مع�قا  دالتي تحـد من الحرـ�ة األـكاد�مـ�ة لألســـــــــــــــتاذ  القوانین والتعل�ـمات ا
في عمل�ة تدر�س العلوم النفســــ�ة والتر�و�ة من قبل األســــتاذ والطالب وهو ما یؤ�د 
ــافــة إلى أن هنــاك حر�ــة   لنــا أن الظروف الفیز�ق�ــة متوافرة في الجــامعــة �ــاإلضـــــــــــــ

أما الجانب الثاني   أكاد�م�ة لألســـــــــتاذ في عمل�ة تدر�س العلوم النفســـــــــ�ة والتر�و�ة،
ات النظر حول المع�قـات المرت�طـة ـ�الجـامعـة فیتعلق  جهـو   اختالفواـلذي شــــــــــــــكـل  

األمر �كل من غ�اب عمل�ة تكو�ن األســـــــــتاذ الجامعي في طرائق التدر�س والتقی�م  
  ٩١ووزن مئوي    ٢.٧٣فاألســاتذة اعتبروها مع�قا في الترتیب الثالث بوســط مرجح 
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  ١.٠٢ي معیق في عملـ�ة الـتدر�س بوســــــــــــــط مرجح في حین الطلـ�ة لم یرو فیهـا أ
ــر، وهو ما یبرز لنا أن الطل�ة ال یدر�وا أهم�ة    ٣٤ووزن مئوي   وترتیب ثاني عشـــــــ

بین   ومن  الجـــــامعـــــة،  التـــــدر�س في  التقی�م في عمل�ـــــة  التـــــدر�س وعمل�ـــــة  طرائق 
المع�قات التي رأى فیها األسـتاذ أنها تشـكل مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفسـ�ة  

  ٧٢.٣٣ووزن مئوي قدر بـ   ٢.١٧  جحلتر�و�ة هو االكتظاظ في القاعة بوسط مر وا
في حین لم �شـــــكل لدى الطالب مع�قا في تدر�س العلوم النفســـــ�ة والتر�و�ة بوســـــط  

في رؤ�ة مســــــألة   االختالف، وهو ما یؤ�د ذلك  ٤١.٣٣ووزن مئوي    ١.٢٤مرجح  
بیر من الطل�ة في عدد الطل�ة إذ من الصـــــــــعب على األســـــــــتاذ التعامل مع عدد �

نظام ل م د �شــــــــترط العدد القلیل من الطل�ة لنجاح العمل�ة  ن القاعة الواحدة رغم أ
 التدر�س�ة.

 عرض نتائج الفرض�ة اإلجرائ�ة الثالثة:" ٤.١١
ــاء   ــ�ة والتر�و�ة من وجهة نظر أعضـــ هناك عدة معوقات لتدر�س العلوم النفســـ

 ".هیئة التدر�س والطل�ة تتعلق �المنهاج الجامعي

 ة المتعلقة �المنهاج الدراسيوالتر�و�مع�قات تدر�س العلوم النفس�ة  

 من وجهة نظر الطالب  من وجهة نظر األستاذ  الع�ارات 

الوسط  
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

الوسط   الترتیب 
 المرجع 

الوزن  
 المئوي 

 الترتیب 

ـــ�ة   تـعارض النظر�ات النفســـــــ
 مع معتقدات الطالب

1.92 64 5 2.25 75 6 

مـــرا الـــمـــنـــهـــــاج  عـــــدم  عـــــاة 
خصوص�ات الطالب  الجامعي  

 ائري الجز 

2.53 84.33 2 2.46 82 3 

ــ�ـــة   الـــدراســـــــ البرامج  كثـــافـــة 
 المط�قة في علم النفس

1.57 52.33 6 2.41 80.33 4 

 2 83.66 2.51 1 89.66 2.69غ�اب عنصــــر التشــــو�ق في  
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فــي   الــمــعــتــمـــــدة  الــمــنـــــاهــج 
 التدر�س

وحشـــــــــو   اـلـمـعـلومـــــات  ـكـثرة 
 المقرر الدراسي

2.24 47.66 7 2.24 74.66 7 

ــلوب عر  ض  الغموض في أســ
 المادة العلم�ة

2.04 68 4 2.57 85.66 1 

عدم تلب�ة المقرر الدراســــــــي  
لحاجات الطالب واســتعداداته  

 ومیوله

2.45 81.66 3 2.38 79.33 5 

 80.09 2.40 73.52 2.20 المجموع

 ) یرصد نتائج الفرض�ة الرا�عة. ٠٤جدول رقم (
 التعلیق والمناقشة

نـتائج الفرضـــــــــــــــ�ة الرا�ـعة،    ) واـلذي یرصــــــــــــــد ٠٤من خالل الجـدول أعاله رقم(
نســــــــتط�ع أن نؤ�د أن هناك مع�قات في تدر�س العلوم النفســــــــ�ة والتر�و�ة المتعلقة  
ــاء هیئة التدر�س والطل�ة معا، ومن بین   �المنهاج الدراســــــــي من وجهة نظر أعضــــــ

في التدر�س الذي هذه المع�قات غ�اب عنصـــــــــــر التشـــــــــــو�ق في المناهج المعتمدة 
لطل�ـة �عـد مع�قـا في عمل�ـة تـدر�س العلوم النفســــــــــــــ�ـة  اعتبره �ـل من األســــــــــــــتـاذ وا

ــط   ــاء هیئة التدر�س بوســـــ ــ�ة ألعضـــــ والتر�و�ة، حیث جاء في الترتیب األول �النســـــ
، وفي الترتیب الثاني �النســـــــــــ�ة للطل�ة بوســـــــــــط  ٨٩.٦٦ووزن مئوي    ٢.٦٩مرجح  
عـــــد ٨٣.٦٦ووزن مئوي    ٢.٥١مرجح   أن  الجـــــامعي  ، �مـــــا  المنهـــــاج  م مراعـــــاة 

الجزائري �عتبر مع�قا في عمل�ة تدر�س العلوم النفســـــــــ�ة   خصــــــــــوصــــــــــ�ات الطالب 
ــط مرجح  ــاء هیئة التدر�س،   ٨٤.٣٣ووزن مئوي    ٢.٥٣والتر�و�ة بوســـــ لدى أعضـــــ

وفق وجهة نظر الطل�ة، وهو ما یؤ�د لنا أن    ٨٢ووزن مئوي    ٢.٤٦ووسط مرجح 
هاج غر�ي ال یراعي خصـــــــــــوصـــــــــــ�ات الطالب المنهاج المعتمد في الجامعة هو من

ي الجزائري وطب�عـة البیـئة الجزائرـ�ة وهو مـا أعـاق ـتدر�س العلوم النفســـــــــــــــ�ة  الجـامع
والتر�و�ة خاصــــــــــــــة وأن الكثیر من النظر�ات التي تدرس الیوم هي مخـالـفة لـما هو  
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ــاء هیئة التدر�س أن عدم تلب�ة المقرر  موجود في واقع مجتمعنا، وقد اعتبر أعضـــــــ
ا في عمل�ة تدر�س العلوم ي لحاجات الطالب واســــــــــــــتعداداته ومیوله مع�قالدراســــــــــــــ

، وهو األمر نفسـه وفق ٨١.٦٦ووزن مئوي   ٢.٤٥النفسـ�ة والتر�و�ة بوسـط مرجح  
، وهو ما یؤ�د لنا أن  ٧٩.٣٣ووزن مئوي    ٢.٣٨وجهة نظر الطل�ة بوســــط مرجح 

ــتعد  اداته ألنه مقرر المقرر الدراســـــي ال یلبي حاجات ومیول الطالب الجزائري واســـ
الجزائر�ة التي تمیز المجتمع عن غیره، �ما أن    غر�ي ال یراعي الخصـــــــــوصـــــــــ�ات 

الغموض في أســلوب عرض المادة العلم�ة أعتبر مع�قا وفق وجهات نظر �ل من  
على    ٨٥.٦٦و    ٦٨ووزن مئوي    ٢.٥٧و   ٢.٠٤األســــتاذ والطالب بوســــط مرجح 

معیق األول المتعلق �ـــالمنهـــاج  التوالي، مع أن الطـــالـــب یرى أن الغموض �عـــد ال
ســـــــــــــــتاذ اـلذي یراه مع�ـقا را�عـا من بین المع�ـقات المرت�طـة ـ�المنهـاج  على عكس األ

ــ�ة مع معتقدات الطالب فهو عد  ــ�ة لتعارض النظر�ات النفســـــــــــ الجامعي، و�النســـــــــــ
)،  ٦٤ووزن مئوي    ١.٦٢كمعیق متوسـط حسـب وجهة نظر أعضـاء هیئة التدر�س(

ووســـــط مرجح    ٧٥قد عد مع�قا شـــــكل وزن مئوي أما حســـــب وجهة نظر الطالب ف
، وهو مـــا �جعـــل من عمل�ـــة توطین علم النفس في الجزائر أمر أكثر من  ٢.٢٥

ضروري الیوم إلزالة الهوة بین الطالب والمناهج في مجال علم النفس، أما �النس�ة  
لكثـافـة البرامج الـدراســــــــــــــ�ـة المط�قـة في علم النفس فقـد اعتبرهـا الطل�ـة مع�قـا بوزن  

ــاء هیـئة الـتدر�س   في حین اعتبرهـا  ٢.٤١ووســــــــــــــط مرجح    ٨٠.٣٣ئوي  م أعضــــــــــــ
، وهو  ٥٢.٣٣ووزن مئوي    ١.٥٧كمعیق أقل منه �النســــــ�ة للطالب بوســــــط مرجح  

مـا یبین لنـا أن الطل�ـة یرون أن هنـاك �ثـافـة في البرامج في حین أن األســـــــــــــــاتـذة  
لطرفین حول یرونـها �ث�ـفة لكن ل�س بنفس درجـة الطلـ�ة، ولم تتفق وجـهات النظر ل

مقرر الدراسـي فأعضـاء هیئة التدر�س ال �عتبرونه  مسـألة �ثرة المعلومات وحشـو ال
  ٢.٢٤مع�قا في عمل�ة التدر�س في حین أن الطل�ة �عتبرونه مع�قا بوســـــط مرجح  

، وهو مــا یؤ�ــد إختالف الرؤ�ــة �خصــــــــــــــوص �ثرة المعلومــات ٧٤.٦٦ووزن مئوي 
 والحشو الذي یتمیز �ه المقرر.

 الفرض�ة اإلجرائ�ة الخامسة:نتائج عرض  ٥.١١
ي معوـقات لـتدر�س العلوم النفســـــــــــــــ�ة والتر�وـ�ة بین وجهـة نظر  هـناك فروق ف"

 أعضاء هیئة التدر�س في الجامعة والطل�ة".
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من وجهة نظر أعضاء هیئة   
 التدر�س 

 من وجهة نظر الطالب 

الوسط   المع�قات 
 المرجح 

الوزن  
 المئوي 

الترتي
 ب

الوسط  
 المرجح 

الوزن  
 المئوي 

لترتا
 یب

 2 68.22 2.04 1 78.34 2.35 الطالب 

 3 66.31 1.98 4 58.77 1.76 األستاذ 

 4 63.89 1.91 3 71.28 2.13 الجامعة 

 1 80.09 2.40 2 73.52 2.20 المنهاج 

 ) یرصد نتائج الفرض�ة الخامسة. ٠٥جدول رقم (

 التعلیق والمناقشة: 
بین لنــا أن هنــاك فروق )، یت٠٥من خالل النتــائج المبینــة في الجــدول أعاله(

ــاء ه ــ�ة  في وجهة نظر أعضــــــــــ یئة التدر�س والطل�ة لمع�قات تدر�س العلوم النفســــــــــ
ــاء هیـئة   والتر�وـ�ة من عـدة جواـنب، فمن ـناحـ�ة ترتـیب المع�ـقات فـقد اعتبر أعضــــــــــــ

ــي واألول تمثل في المع�قات   ــاسـ ــط التدر�س أن المعیق األسـ المتعلقة �الطالب بوسـ
و�ـــذلـــك فـــاألســــــــــــــــاتـــذة �حملون الطـــالـــب �ـــافـــة   ٧٨.٣٤ووزن مئوي    ٢.٣٥مرجح  
ــ ــ�ة والتر�و�ة،  المســ ــ�ة في العلوم النفســ ؤول�ة ف�ما �خص عدم نجاح العمل�ة التدر�ســ

في حین جـاءت المع�ـقات المتعلـقة ـ�المنـهاج الجـامعي في الترتـیب الـثاني حســــــــــــــب  
، وهو ما یبین لنا  ٧٣.٥٢ووزن مئوي    ٢.٢٠أعضــاء هیئة التدر�س بوســط مرجح  

ي الذي �عتمدون عل�ه في التي �حملها األســــــــــــاتذة نحو المنهاج الجامع تلك النظر
تدر�س العلوم النفسـ�ة و�حملونه جزءا أسـاسـي في ما یتم في العمل�ة التدر�سـ�ة أین  
ــاهمــا فیهــا بــدرجــة معینــة، �مــا جــاءت المع�قــات المرت�طــة   �عتبرونــه مع�قــا مســـــــــــــ

ــط مرجح �ال ، وهو ما ٧١.٢٨ي  ووزن مئو   ٢.١٣جامعة في الترتیب الثالث بوســـــــــــ
�س یرون في الجامعة �ما تشـــــــــمله من مح�ط ومناخ  �عني أن أعضـــــــــاء هیئة التدر 

تنظ�مي عامال أســــــــــاســــــــــ�ا في إعاقة تدر�س العلوم النفســــــــــ�ة والتر�و�ة، وما �مكن  
تدر�س العلوم  مالحظته أن أعضــــــــاء هیئة التدر�س لم یرو في األســــــــتاذ مع�قا في



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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ب  ق ثانوي ول�س رئ�ســي والذي احتل آخر الترتی النفســ�ة والتر�و�ة أین اعتبروه معی
ــاء هیئة التدر�س بوســـــــــــط مرجح ووزن    ١.٧٦في المع�قات من وجهة نظر أعضـــــــــ

، أمـا من وجهـة نظر الطـالـب فقـد �ـان الترتیـب مخـالفـا تمـامـا لنظرة  ٥٨.٧٧مئوي  
المتعلق ـ�المنـهاج الجـامعي في الترتـیب أعضــــــــــــــاء هیـئة الـتدر�س، فـقد جـاء المعیق 

نــا أن الطل�ــة  ، وهو مــا یبین ل٨٠.٠٩ووزن مئوي    ٢.٤٠مرجح  األول بوســــــــــــــط  
�عــانون حق�قــة من المنــاهج المط�قــة في علم النفس والتي تعــد مع�قــا في العمل�ــة  
التدر�ســـــــــــــ�ة �النســـــــــــــ�ة لهم، وفي الترتیب الثاني رأى الطل�ة أن المع�قات المتعلقة  

لتر�و�ة بوسـط مرجح  عب دورا أسـاسـ�ا في إعاقة تدر�س العلوم النفسـ�ة وا�الطالب تل
وهو مــا یؤ�ــد لنــا اعتراف الطل�ــة أنفســــــــــــــهم �ــالنقص  ،  ٦٨.٢٢ووزن مئوي    ٢.٠٤

الــذي یتمیزون �ــه وهو نوع من تحمــل المســــــــــــــؤول�ــة، وفي الترتیــب الثــالــث جــاءت 
ــط مرجح  ــتاذ بوســـــــ یث أن  ح٦٦.٣١ووزن مئوي   ١.٩٥المع�قات المرت�طة �األســـــــ

ة التدر�س ألنفســهم قبل األســاتذة عكس  الطل�ة بینوا لنا أنهم �حملون مســؤول�ة إعاق
تذة الذین لم �حملوا أنفســــــــــهم المســــــــــؤول�ة تجاه إعاقة عمل�ة التدر�س، وفي األســــــــــا

ووزن    ١.٩١الترتـیب األخیر جـاءت المع�ـقات المرت�طـة ـ�الجـامعـة بوســــــــــــــط مرجح 
في وجـهات النظر بین األســــــــــــــاتذة    تالفاالخوهو ـما یؤـ�د لـنا ذـلك    ٦٣.٨٩مئوي 

لرغم من أن النتـائج  د فروق في وجهـات النظر بین الجـانبین على اوالطل�ـة إذ توجـ
 جاءت متقار�ة ف�ما بینهم والفرق لم �كن �بیرا.

  خاتمة:
تقف الكثیر من المع�قـات الیوم أمـام �ـل من األســــــــــــــتـاذ والطـالـب في تـدر�س  

والتر�و�ة في الجامعة الجزائر�ة، و�ن �انت هذه المع�قات تتعلق في العلوم النفسـ�ة  
ــتاذ والطالب وأخرى تتعلق �الجاا ــاس �األســ ــافة  ألســ ــي، �اإلضــ معة والمنهاج الدراســ

إلى الظروف المح�طة �الجامعة و�األســــتاذ �شــــكل عام، لذا فمن المهم ل�س إدراك 
المع�قات من أجل تحسین  هذه المع�قات فقط بل إن من المهم محاولة تجاوز هذه  

لتي تعترض الجـامعـة الجزائرـ�ة في جودة المنتج الجـامعي في ظـل الرهـاـنات الیوم ا
 سة التي تمیز سوق العمل الیوم.ظل المناف
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427 
 

 دور املسرح املدرسي  

 يف معاجلة قضية التحصيل العلمي والرتبية اإلعالمية واملهارية 

 قبل التعليم اجلامعي مبرحلة ما 

ا 
ً
 مسرحة املناهج املصرية منوذج

 
 النواردي صفاء علم الدين عبد اجلواد .أ.م.د

 مصر  -أكتوبر ٦جامعة  

 :مقدمة
�عد المســرح من أوائل الفنون في العالم ووســیلة اتصــال جماهیر�ة م�اشــرة منذ 
القدم، و�ن �انت أقل (انتشـــــــــــارا) �النســـــــــــ�ة لوســـــــــــائل المید�ا المرئ�ة والمســـــــــــموعة 
والمصـــــورة المتمثلة في الســـــینما والتل�فز�ون واإلذاعة والصـــــحف واألنترنت، ولكنها  

ــالً�ا جماهیرً�ا آنً�ا، ومع وجود انت أكثر تأثیًرا وعمًقا في المتلقین، �و ك نها فًنا اتصــ
ــارعة، التي   ــال المتســـ ــائل المید�ا وتكنولوج�ا االتصـــ حالة التالهث التكنولوجي بوســـ
جعلــت التعــامــل مع اإلعالم اآلن مشــــــــــــــكلــة ملحــة، فلم �عــد مجرد مؤثر محــدود  

عین�ات  ات المحل�ة �ما �ان الحال حتى نها�ة التسـالتأثیر(محلً�ا) �التل�فز�ون والقنو 
�القرن الماضـي، بل صـار ذو خطورة اسـتوجبت التعامل معه �عیٍن تتوخى الحذر،  
وتعلم الخطورة الكـــامنـــة وراء هـــذا الكم والك�ف الُمقـــدم منهـــا دون را�ط أو حـــاكم،  

مة والذي �مكن أن یتســــبب في ضــــ�اع تراِث وهو�ِة أمم، مع فرض ســــ�طرة ثقافة أ
 على غیرها. 

  :مبررات إجراء الدراسة
ــیلة إعالم�ة  خ • ــة بین�ة تؤ�د على دور المســــرح �وســ لو المكت�ة العر��ة من دراســ

في قضا�ا التر��ة والتنشئة وتدع�م الهو�ة، �ونه فًنا اتصالً�ا إعالمً�ا قد�م النشأة  
ارت�ط �ح�ـــاة وتنشــــــــــــــئـــة الفرد، في مقـــابلـــة إلعالئـــه �فن جـــامع للفنون مثـــل ( 

 . وغیرها). .ار والفن التشكیليلتصم�م والغناء واألداء والموس�قي والمعما
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الحــاجــة الملحــة والمهمــًة والعــاجلــة إلى الوعي اإلعالمي، و�دراك خطورة تلــك   •
القضـــــــــ�ة التر�و�ة والتحصـــــــــیل�ة وتأثیر اإلعالم علیها، (والســـــــــ�َّما)مع التغیرات  

ت العر��ة اعتماًدا على  الســـــ�اســـــ�ة المتالحقة والســـــر�عة التي تضـــــرب المجتمعا
مي الالمحدودة، التي قد تودي �عقول الشــــ�اب إلى االبتكار  أدوات العصــــر الرق

الموروث والتراث والهو�ة -أو إلى االصــــطدام مع هو�ته وتراثه وعدِّ تلك األمور
ــك ــا إلى ذلـ ــات   -ومـ ــا �مكن أن �عرض تراث وموروثـ ا، وهو مـ ــً ــد�مـ ا قـ ــً نســــــــــــــقـ

تماهي الهو�ة في عالم معولم ال محدود. وحضــارات الشــرق األوســط للضــ�اع و 
ك الرســــائل التي �ســــتقبلها المتلقي الشــــاب بدون وعي ومعرفة مســــ�قة، وخبرة  تل

ــموعة والمرئ�ة من   ــائله المســـــــــ تؤهله للتعامل مع اإلعالم بوعي لما تحمله وســـــــــ
رســـــائل موجهٍة مســـــتترة �صـــــعب عل�ه فك شـــــفراتها الدالل�ة في مرحلته العمر�ة 

رق التعل�م التقلید�ة  تغییر طس�طة، لذلك �انت الحاجة ملحة إلى  والخبرات�ة ال�
التي قــد �جتــاحهــا  القــائمــة على الحفظ والمعلومــة المســـــــــموعــة والمقروءة،  

وـسیلة ارـسال�ة واتصـال�ة مصـورة وممثلة  الغموض أو الصـعو�ة أو الخطأ إلى 
  مؤداة قادرة على التواصــــــــل، وتوصــــــــیل الرســــــــائل العلم�ة والتر�و�ة والفن�ة

المآرب، �طر�قة اتصــال�ة إعالم�ة  والمعلومات �شــكل واٍع وســل�م محققًة هذه  
ــححة  ، وهي  واع�ة ــرح مكثفة المعلومات ومصـــــ المغلوط منها، ومقدمة المســـــ

إ�اها في صــــــورة واضــــــحة �ســــــهل اســــــت�عابها وتذ�رها واســــــتعادتها مرة أخرى،  
ــتقراء ــاعدة هذا النشء على اســـ ــین، لمســـ ــصـــ ــراف معلمین ومدر�ین متخصـــ   �إشـــ

راجعـة وُمصــــــــــــــححـة من خالل العمـل المعلومـة الحق�قـ�ة ومـا ُ�ـقدم من مـناهج مُ 
 المسرحي التعل�مى الـُمراجع. 

ــیلة تر�و�ة إعالم�ة وفن�ة   هدف الدراســة: • ــرح �وسـ التعرف على تأثیر دور المسـ
وتحلیل تجر�ة مســـــــــرحة  على طالب التعل�م قبل الجامعي المصـــــــــري، برصـــــــــد 

ها،  ساس�ة �التعل�م قبل الجامعي، وطرق تطب�قالمناهج المصر�ة في المراحل األ
لرصــــــــــــــد ذلك الـتأثیر على عمل�ة  ومدى تأثیرها على أبـناء الدولة المصــــــــــــــر�ة، 

االدراك والتعل�م وتصــــــــــــــح�ح المعلومات والمفاه�م العلم�ة والتار�خ�ة أو التراث�ة  
اـلب ، وـمدى ثـ�اتـها في ذهنـ�ة الطـالمتعلـقة ـ�الوطن أو ـ�القومـ�ة العر�ـ�ة أو الـقارـ�ة

مســرح المدرســي، مع التوضــ�ح بنماذج  المصــري، و��ضــاح الفارق بینها و�ین ال
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ومعوقات ونتائج تلك التجر�ة على المستو�ات(التر�و�ة،  تطب�ق�ة للتحلیل والنقد، 
والعلم�ة الثقاف�ة، والوجدان�ة)مؤ�دة على دورها الفعال في توطید هو�ة الطالب، 

 اه�ه، من خالل النماذج المقدمة له.وتدع�م انتماءاته، وتفعیل قدراته ومو 

 أهم�ة هذه الدراسة إلى اآلتي:  وترجع •

ــالة  - ــفات الرسـ ــیلة فن�ة تر�و�ة تتحقق فیها مواصـ ــرح �أقدم وسـ ــاح دور المسـ ا�ضـ
 اإلعالم�ة.

التأكید على أهم�ة توظ�ف المســرح والســ�َّما تقن�ة مســرحة المناهج الدراســ�ة في  -
التعل�م�ـة  جــامعي التحصــــــــــــــیل�ــة والتوعو�ــة  تنم�ــة قــدرات طل�ــة مــا قبــل التعل�م ال

�ونه وســیلة ذات تأثیر �بیر وعمیق في نفس الطالب المتلقي عن    عالم�ة.واإل
طرائق التعلم والتر��ــة التقلیــد�ــة، من: (قراءة ومطــالعــة ومــذاكرة و�تــا�ــة، وتلقین  
نظري معلوماتي مســــــــــــموع) تطب�قًا على مقرر قصــــــــــــة (على م�ارك) �المرحلة  

 االبتدائ�ة. 
ــات مثلأظهرت �عض ا  مشـــكلة الدراســـة: • ــة محمد عبد هللا محمد [  لدراســ دراســ

رامي ز�ر�ا   د.  هناء محمد جمال الدین، و  ، ودراســــــــــة أ.د.] ١[ م٢٠٠٨النصــــــــــر
ــكندر، و ــوان محمد الموافي  أ.  ز�ي ز�ي إســ ــحات رضــ ــرف الشــ ،  ] ٢[ م٢٠١٦أشــ

  ، ودراســــــة أ. عبد هللا بن] ٣[ م٢٠١٢ودراســــــة بدر بن ســــــ�ف بن أحمد النبهاني  
ــعید الفارســـــي ــة رائد محمد ودر   ،] ٤[ م٢٠١٢ســـ ــة ثناء عبد    ،] ٥[ م ٢٠٠٩  اســـ ودراســـ

  ،] ٧[ م٢٠٠٢ودراســــــــــــــــة حنـــان عبـــد الحمیـــد العنـــاني    ،] ٦[ م٢٠٠٢المنعم رجـــب  
ــة ز�نب محمد عبد المنعم أبو الفتوح   ــیل  ] ٨[ م٢٠٠٥ودراسـ ــتوى تحصـ ]،تدني مسـ

والســــ�َّما   الطالب �مرحلة ما قبل الجامعي التي تعتمد على المقررات الدراســــ�ة،
ــار�خ   ــاء والمقررات التـ ــا والك�م�ـ ــة لمـ ــة العر��ـ ــة �مقرر اللغـ ــد اللغو�ـ نحو والقواعـ

یزخمون �ه من أســـــــــــــماء ومعلومات وأرقام �صـــــــــــــُعب على الطالب المتلقي أن  
�ســـــتقبلها و�حفظها بذاكرته �شـــــكل ُ�ســـــهل عل�ه اســـــترجاعها ف�ما �عد االمتحان  

�ة  غییر طرائق التدر�س التقلید عن ضــرورة ت  -تلك المقررات -النهائي، و�شــفت  
ت على التلقین والحفظ، متكأًة على حاســــــة الســــــمع فقط دونما �اقي  التي اعتمد 

ــل   الحواس لـدى الطـالـب، �مـا �شــــــــــــــفـت في ظـل تزایـد أعـداد الطالب �ـالفصــــــــــــ
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ــال المعلومات،  ــعفها في إ�صـــ ــر�ة عن ضـــ ــي الواحد في المدارس المصـــ الدراســـ
ا أ ارات دى لتــدني أداء الطالب في مهــوقــدرة الطــالــب على االســــــــــــــت�عــاب ِممــَّ

والتحدث واال�جاب�ة لقلة االهتمام بهم لذلك برزت الحاجة إلى مثل    االســــــــــــتماع
 في التساؤالت اآلت�ة: تتلخص مشكلتها هذه الدراسة، التي 

o  هل اســـــــتطاع المســـــــرح (التعل�مي أو المدرســـــــي) أن �حفز الطالب لألداء
ــیلي األعلى؟، و��ف �ان ذلك؟ وهل هو   ــیلة تر�و�ة إعالم�ة  التحصـــــــ وســـــــ

لى طالب مــا قبــل الجــامعي؟ وهــل ُ�كتفى �ــه دون ذات تــأثیر ا�جــابي ع
 االلتجاء لطرق أخرى؟.

o ار�خ  ك�ف واجـهت الدولة مشــــــــــــــكـلة تدني التحصـــــــــــــــیل العلمي لمقررات الـت
�مــا    –مســــــــــــــرحــة المنــاهج    –والك�م�ــاء والنحو؟ وهــل أتــت حلول الــدولــة  

 طمحت له من نتائج و��ف �ان ذلك؟.
o  لتلقي وتطو�ر حواس آثار مســـــرحة المناهج على مســـــتوى التحصـــــیل واما

الطالب ال�صـــــر�ة والحســـــ�ة والوجدان�ة و�نماء مهارات االســـــتماع والتحدث 
  �ة؟.والتعبیر عن النفس واال�جاب�ة الفكر 

o   مسـرح مدرسـي، وتطبیق "مسـرحة المناهج"    إلقامةما الصـعو�ات التطب�ق�ة
قبل  مراحل التعل�م األســــاســــي الثالث (مالجم�ع المقررات الدراســــ�ة لكافة 

  جامعي)؟ و��ف�ة إ�جاد حل لتلك الصعو�ات؟.ال

 �سعى ال�حث للتحقق من صحة الفروض اآلت�ة: فروض ال�حث: •
ائ�ة بین متوســـــطي درجات تالمیذ المجموعة هل یوجد فرق ذو داللة إحصـــــ -۱

انهم  التجر�ب�ة (الذین یدرســــــون �اســــــتخدام مســــــرحة المناهج الدراســــــ�ة)، وأقر 
طر�قة التقلید�ة) في التحصــــــــــیل  المجموعة الضــــــــــا�طة (الذین یدرســــــــــون �ال

 العلمي وتصح�ح المفاه�م والمعلومات لصالح المجموعة التجر�ب�ة.
هل یوجد فرق ذو داللة إحصـــــائ�ة بین متوســـــطي درجات تالمیذ المجموعة  -٢

ــ�ة)، وأقرانهم   ــتخدام مســـــــرحة المناهج الدراســـــ التجر�ب�ة(الذین یدرســـــــون �اســـــ
التقلیــد�ــة) في التر��ــة  لمجموعــة الضـــــــــــــــا�طــة (الــذین یــدرســــــــــــــون �ــالطر�قــة  ا

 اإلعالم�ة والمهار�ة لصالح المجموعة التجر�ب�ة، والمجموعة التوث�ق�ة.
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 فقد شملت ثالث عینات، وهم: عینات الدراسة: •
، تمثلت نتائجها اإلحصــــائ�ة �اســــت�انة تقصــــت صــــحة  اســـتطالع�ة: األولى -

ــة �مقرر اللغة   فروض الدراســــــــــة، ومردود ما تم من مســــــــــرحة منهج القصــــــــ
ة لشـخصـ�ة "علي م�ارك" على تحصـیل الطالب واسـت�عا�ه للشـخصـ�ة العر��

لتلك الســــنة الدراســــ�ة �المرحلة االبتدائ�ة،  التار�خ�ة المقررة، ولمنهج القصــــة 
وتغییر المفاه�م والمعلومات وتصــــــــح�حها، وز�ادة قدرة الطالب التحصــــــــیل�ة  

ــت�عاب�ة والمهار�ة ــادس االبتدائ واالســــــ ــف الســــــ ي،  ، تطب�قًا على طالب الصــــــ
 م.٢٠١٤وأهلیهم ومدرسیهم عام 

ــ اختیرت حســب متغیرات ال�حثوالثان�ة:   - ــرحة درس النحو لــــــــــــــــــ(أسـ ماء [مسـ
اإلشــــــارة ) �مدرســــــة محمد عبد الســــــالم، ومســــــرحة درس العلوم (المجموعة  

د�ة،  الشــــــمســــــ�ة) �مدرســــــة المدینة المنورة بنات �اإلســــــكندر�ة للمرحلة اإلعدا
ــید) �مدر  ــة التوفیق للبنین �محافظة بنى  ومســـــــرحة درس(الك�م�اء لألكاســـــ ســـــ

 سو�ف].
ــرح�ة "عر�س لبنت ال  ،توث�ق�ة تحلیل�ةوالثالثة:  - ــلطان" للمرحلة وهي مســـــ ســـــ

الثانو�ة مشـــــــترك بین مدارس(روض الفرج الثانو�ة للبنات، ومدرســـــــة شـــــــبرا  
ة شمال القاهرة التعل�م�ة  الثانو�ة للبنات، ومدرسة التوف�ق�ة بنین �إشراف إدار 

م  ١٩٩٣، والمســــــــــرح�ة الشــــــــــعر�ة"الوز�ر العاشــــــــــق" م)١٩٩٢صــــــــــ�ف عام  
 لطال�ات (مدرسة روض الفرج الثانو�ة للبنات). 

 اعتمدت الدراسة في عمل�ة تجم�ع ب�اناتها على اآلتي: نات الدراسة:ب�ا •
المشــاهدات الح�ة للعروض والمشــاهد المســرح�ة عبر المدارس أو وســائل  . أ

 ).DVD) والـ(CDوشرائط (  د�ا المختلفة ومواقع التواصل االلكتروني،المی
ــ�ة، هم . ب ــاســ ــتهدف ثالث فئات أســ ــائي اســ ــتقصــ (طالب المراحل :نموذج اســ

الثالث ما قبل الجامعي، �عض مدرسي تلك المراحل، �عض أهالي هؤالء  
 الطالب) الذین شاهدوا المنهج الدراسي ممسرًحا.

 خص�ة لل�احث.الممارسة التطب�قة والخبرة الش . ت



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 �قة ذات الصلة �موضوع الدراسة. �عض المراجع والدراسات السا . ث

جي(الرصــــــد والتوثیق، والوصــــــف اعتمدت الدراســــــة على منه منهج الدراســــة: •
 التحلیلي).

فلذا ســــــــتنقســــــــم الدراســــــــة إلى (جزئین �أر�عة م�احث وخاتمة)، الجزء األول 
المسرحي، بینما اهتم الم�حث   �ضم م�حثین، األول: عالقة التر��ة اإلعالم�ة �الفن

المســـرح المدرســـي �مراحل التعل�م األســـاســـي من خالل رصـــد وتوثیق    الثاني بدور
ر�تي ال�احثة �المرحلة الثانو�ة، وهما مسرحیتي "عر�س لبنت السلطان"،  وتحلیل تج

م، بینما ســــیناقش الجزء الثاني �الدراســــة  ١٩٩٤،  ١٩٩٣و"الوز�ر العاشــــق" لعامي  
ة �التحلیل والعرض  المناهج" واتجاهاته، مع تناول �عض األمثلمشـــــــروع "مســـــــرحة 

ــیناقش االتجاه الفردي، بینم ــد و�ناقش  من خالل م�حثین أحدهما سـ ا الثاني ســـیرصـ
االتجاه الثاني الجمعي. و�لي ذلك الخاتمة التي تســتعرض ف�ه ال�احثة ما توصــلت  

الحلول في حال  إل�ه من نتائج في مســـــیرة الدراســـــة وتطورها، و�عض التوصـــــ�ات و 
لمخطط مناهج المقررات الفن�ة �مرحلة    وتطو�راســـــــــتدعت ذلك، ومقترح تحســـــــــین  

 م�ة وتطو�ر مهارات الطالب االبتكار�ة والفن�ة.ماقبل التعل�م الجامعى لتن
(المســـــــرح المدرســـــــي، المســـــــرح التعل�مى، مســـــــرحى المناهج،    الكلمات المفتاح�ة:

  التر��ة االعالم�ة).الثقافة التشار��ة، الفجوة التشار��ة، 
 ** * ** 

  ظرى (مفاه�م الدراسة):المهاد الن
له تعر�فات �ثیرة، ومنها تعر�ف  :  (School theater)المسرح المدرسي   -١

ــاعد الطالب على التعبیر عن   الة تســــــــــ ــیلة تعل�م�ة فعَّ ــیونى �أنه وســــــــــ ال�ســــــــــ
ل�م،  أغراضـه الفن�ة، وال یتم ذلك إالَّ أن �كون المدرس على وعي �عمل�ة التع

ال�ة فن�ة �كتســبها الطالب. أمَّا الســبتى  وقابل�اته لتحو�ل الشــرح إلى خبرة جم
ــ ــاعدة المتعلم لكي تتم العمل�ة  ف�عرفه: �أنَّه وســـــــــــ الة في مســـــــــــ یلة تعل�م�ة فعَّ

التر�و�ــة على أكمــل وجــه مثیرا هوا�ــات الطل�ــة، مراع�ــًا المســــــــــــــتوى العقلي  
لدرس، مراع�ًا ســـــرعة التعلم  والفروق الفرد�ة، موضـــــحًا معالم الغموض في ا
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عارف العلم�ة والخبرات الفن�ة الالزمة. وهو بذلك التعر�ف  في اكتســـــــــاب الم
قرب ما �كون للمســـــــرح التعل�مي عن المســـــــرح المدرســـــــي. و�عرف ال�احث  أ

م في بیئة تعل�م�ة �قوم �ه    المســــرح المدرســــي: �أنَّه ذلك المســــــرح الذي ُ�قدَّ
علم، وال یلتزم بهــا بنص مســــــــــــــرحي محــدد الطــالــب/المتعلم �ــالتعــاون مع الم

ــه التعل�مـ�ة، ولكن یلتزم ب مرت�ط تـقد�م  �مقرر أو منهٍج أو درٍس من دروســــــــــــ
ــكالت مجتمعه، فقد یناقش   ــكالته ومشـــ ــب مع فئته العمر�ة ومشـــ نٍص یتناســـ
ــ�ة وفق میوله ومرحلته   ــ�اســ ــ�ة ســ ــ�ة انتمائ�ة أو قضــ ــ�ة أخالق�ة أو قضــ قضــ

شــخصــ�ًا أو �إشــراف المدرســة، وهو بذلك الفكر�ة، و�مكن أن �كون مجهودا  
عن   وســیلة تنف�ســ�ة تس اعد الطالب على التعبیر عن نفســیته والكشــف�عد 

آرائه وأفكاره �طر�قة مسـرح�ة مناسـ�ة لقدراته وقابل�اته، ِممَّا �كسـ�ه ثقافة فن�ة  
 مكتشًفا مواه�ه فاهمًا للمعاني واألفكار ومضامین الح�اة والكون.

ج من  فهو منه  ):The Educational Theaterل�مي (أمَّا المـسرح التع -٢
لماني برتولد بر�خت  مناهج األداء والتنفیذ المسرحي، وقد قدمه المسرحي األ

في أحد مراحل نموه الفكري ونضـــــــــوجه الفني، ُ�عنى هذا المســـــــــرح �شـــــــــكل  
و�طار التقد�م، الذي یلجأ ف�ه المخرج والمؤدي الســــــــــتخدام الالفتات وعنونة  

الحائط    صـــــــــول ومخاط�ة العقل والجمهور �شـــــــــكل �عكس �هالمشـــــــــاهد والف
رض، والتنقل بیت  الرا�ع، مســـــــتخدًما وســـــــائًال مرئ�ة مختلفة �شـــــــاشـــــــات الع

ــًا من دروس  ،الجمهور وما إلى ذلك، وقد �عرض موضــــــوعًا علم�ًا أو درســــ
المنهج �حالة من مســــــرحة المنهج أو الدرس المقدم لت�ســــــیر تقبله، أو �قدم  

نهج محدد، صــــــــائح أخالق�ة وتر�و�ة ال ترت�ط بدرس أو ممعلومات عامة ون
ــكل والتقد�م وطر�قة ا ــرح  وهو بذلك �ختلف من خالل الشـــــ لعرض عن المســـــ

ــكل التعل�مي الملحمي،  ــكل التقلیدي عن الشــ ــي الذى �قترب من الشــ المدرســ
ــة والقائمین علیها، و�كون   والمســــــرح التعل�مي مســــــرح تشــــــرف عل�ه المدرســــ

�كون    أســـــــاتذة المدرســـــــة أو شـــــــخص من الخارج، بینما القائم �اإلخراج أحد 
ا ال یلتزم �منهج مقرر � عینـه، ولكنـه �قـدم  الطل�ـة هم المؤدین، وهو أ�ضـــــــــــــــً

ــائح والتجر�ة للطالب من خالل الطالب بواســـــــــــــطة هذه   المعلومات والنصـــــــــــ
 .النوع�ة من التقد�م.(ال�احثة)
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ي، و�ذلك �عد المســـــرح المدرســـــي شـــــكًال من أشـــــكال المســـــرح التعل�م
ئة الـمدرســـــــــــــــ�ة ولفـئة الطالب، و�هتمان  و�تفـقان على �ونهـما ُ�ـقَدمان في البی

ة في أن تتناسـب مع األفكار التي تر�د المدرسـة بنوع�ة الموضـوعات المقدم
إ�صــــالها وترســــ�خها لدى الطالب دون االرت�اط �مقرر محدد، و�ختلفان من  

 حیث الشكل وطر�قة التقد�م �ما أوضحنا أعاله.
ــر بینمــا   -٣ المفهوم    وفق  (Theatrical curriculum)  حــة المنــاهجمســـــــ

ــید  اللغوي:   ــرحي من خالل تجســ ــ�ة في قالب مســ ــع المناهج الدراســ هو وضــ
،  ] ٩[ المواقف واألحـداث التي ـبداخلـها، وتمثیلـها في مـكان مخصــــــــــــــص ـلذـلك  

وـقد عرفـها �ـمال اـلدین حســــــــــــــین: ـ�أنَّـها إعـادة صـــــــــــــــ�اغـة المحتوى التعل�مي  
ي ـقاـلب درامي في إطـار من عـناصــــــــــــــر الفن  ووضــــــــــــــعـه في خبرة حـ�اتـ�ة ف

التالمیذ داخل المؤســـســـات التعل�م�ة، بهدف تحقیق   ســـرحي، وتقد�مه إلىالم
 .] ١٠[ مز�د من الفهم والتفسیر

المنهج الدراســـــي أو الدرس التعل�مي الذي تقدمه الجهة و�عرفها ال�احث �أنَّها ذلك  
�إشـــــراف أســـــتاذ المادة أو  التعل�م�ة محددة العناصـــــر والموضـــــوع التر�وي التعل�مي  

ــار�ة مع وزارة الثقافة بدعم وزارة المال�ة    التعل�م لوحدها أووزارة التر��ة و  إن  –�مشــــــــ
�شــــــــــــكل مســــــــــــرحي مرت�ط �مقرر ما أو درٍس ما، وقد �كون مجهوَد فرد أو   -وجد 

ــة)، وقد یؤد�ه   ــة، وقد یؤد�ه الطالب للطالب داخل البیئة التعل�م�ة (المدرســ ــســ مؤســ
ــارح الدولةون للطالب داخل البیئة التعل�م�ة أو خار ممثلون محترف أو أحد  جها �مسـ

مســـــــارح الجهة التعل�م�ة، �إشـــــــراف الوزارات الثالث التي ذ�رناها، بهدف إ�صـــــــال  
ــت�عا�ًا وتأثیرًا، لز�ادة قدرته  ــائل اســــــ ــرع وأكثر الوســــــ ــي للطالب �أســــــ المنهج الدراســــــ

ــكالً  ــیل�ة والتوعو�ة، وهو بذلك �عد رافًدا وشـــــ ــرح التعل�مي   التحصـــــ محدًدا من المســـــ
 معین. هج أو مقرر أو درسالمرت�ط �من

لـــه عـــدة تعر�فـــات، وأعـــدت لـــه عـــدة    ):Interactivityالتعل�م التفــاعلي ( -٤
برامج اســــــــتهدفت في البدا�ة تحســــــــین مســــــــتو�ات الطل�ة �طیئي وضــــــــع�في  
التحصــیل أو من ذوي االحت�اجات الخاصــة في الصــفوف االبتدائ�ة األولى  

في   ر حتى صـــار أســـلوً�اثم تطو ،  ] ١١[ ت القراءة والكتا�ة والحســـاب في مهارا
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ــرة  التعل�م ــ�كات الرقم�ة المعاصـــــــ ، فهو ذلك "التعلم الذي یتم من خالل الشـــــــ
والشــــ�كات التفاعل�ة الكون�ة، التي تمیز وســــائل اإلعالم وتقن�ات المعلومات 

ن�ة واســــعة الحدیثة، والتي تت�ح لألفراد فرصــــة التفاعل في بیئات تفاعل�ة �و 
 .] ١٢[ المدى"

"هي تلك الثقافة التي  ): Participatory Cultureة (الثقافة التشــــــار�� -٥
ــطة لتقن�ات اإلنترنت وتطب�قاته   ــار�ة النشــــــ ــة المشــــــ تعتمد على إتاحة فرصــــــ
ــ�ة على االنترنت   ــ�غ المختلفة للعوالم والمجتمعات االفتراضـــ المختلفة، فالصـــ

ا لت�ادل فرص التعبیر ا لجمالي والحر، والدعم والشــراكة أصــ�حت تت�ح فرصــً
�تاحة فرص التدر�ب الحر وتنقل المعارف �شـــكل غیر رســـمي، و   الحضـــار�ة

من الخبراء إلى المبتدئین والراغبین، وهي بذلك تنتج حالة ت�ادل�ة تشــــــــار��ة  
ــا   ــات والخبرات بینهم؛ ولكنهـ ــادل المعلومـ ــا ال تكتفي بت�ـ بین الطرفین، ألنَّهـ

�شـــعر    روا�ط(علم�ة وثقاف�ة واجتماع�ة)مختلفة، تســـاعدهم في تكو�ن و�نماء
 .] ١٣[ ك �موقعه في المساهمة الفعالة"فیها المشار 

هي تلك الفجوة التي ترت�ط  ):  Participatory Gapالفجوة التشــــار��ة ( -٦
�عدم مســـــــاواة �افة الطالب(أطفال وشـــــــ�اب)في الوصـــــــول إلى خبرات غن�ة  

ــارً�ا � ــ�ح مشـ ــ�اب ل�صـ ــتقبل  ومهارات ومعارف تهیئ الشـ ــكٍل �امل في مسـ شـ
االجتماع�ة والثقاف�ة واالقتصـــــــــــــاد�ة والســـــــــــــ�اســـــــــــــ�ة  ه  الغد �كافة مســـــــــــــتو�ات

 .] ١٤[ للمجتمع
ــة (ا -٧ ــة اإلعالم�ـ عـــــدة مراجع    ):Media Educationلتر��ـ قـــــد عرفتهـــــا 

ــام   عـــ ــا  فین�ـــ ــل مؤتمر  مثـــ ــة  دول�ـــ ــة    ،] ١٥[ م١٩٩٩ومؤتمرات  ــافـــ الثقـــ ومر�ز 
ماًال هو ُ�عنى بـــ"ك�ف�ة تنشئة  ، و�ج] ١٨] [ ١٧[ ، وغیرهما  ] ١٦[ م٢٠٠٣اإلعالم�ة  

ــائل اإلعالم  ر�الفرد �ط ــتط�ع من خاللها التعامل والتعاطي مع وســـــــــ قة �ســـــــــ
، "�عقـٍل واٍع و�قظ للتنق�ح والنقـد والتعـدیـل واالبتكـار وحـل  ] ١٩[ على اختالفهـا"

المشــكالت �شــكل تفاعلي، وفي تعز�ز الثقافة التشــار��ة الواع�ة، محقًقا قدًرا 
ــح�ح  عالً�ا من التواز  ــن التمییز بین  وحن والتفاعل واإل�جاب�ة والتفكیر الصـ سـ

الحق�قــــة والز�ف، مع طرح القب�ح والق�م غیر المنــــاســــــــــــــ�ــــة والمالئمــــة مع  
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موروثاته ومعتقداته ورفضــها وتجاوزها، وتنم�ة قدرته على تكو�ن شــخصــیته  
�شـــــــــــــكٍل مســـــــــــــتقل قادر على المعرفة الشـــــــــــــاملة والتقی�م واالخت�ار والتنق�ح  

ــاس �ــالثقــة"اءواالنتقــ النفس والتعلم الــذاتي �ــ  (ال�ــاحثــة)، "مع تعز�ز اإلحســـــــــــــ
 . ] ٢٠[ المستمر مع الروح اال�جاب�ة الواع�ة"

**  *   ** 
 الجزء األول: المسرح المدرسي والتر��ة اإلعالم�ة:

االســــــــــــــت�ـــانـــة على عینـــة تجر�ب�ـــة من �عض مـــدارس القـــاهرة الكبرى    �ـــإجراء
  طـالـب من)  ١٠٠عـدد(عل�م مـا قبـل الجـامعي، ل�ـالمرحلتین اإلعـداد�ـة والثـانو�ـة �ـالت

ــعید�ة �الجیزة، الهرم للبنات   ــة من المدارس اآلت�ة على حدة، وهي:(الســــ كل مدرســــ
لبنین اإلعداد�ة)، وجد ما اإلعداد�ة والثانو�ة، وروض الفرج الثانو�ة، وقاسـم أمین ل

 �أتي: 
لمقررة  تقبل �عض الدروس ا  �عانون من صـعو�ة)  ٥٠٠) من إجمالي (٤٣٨عدد (

ــترجاعها ــعو�ة تذ�رها واســـــ ــ�ة    علیهم، وصـــــ ــهولة ما �عد االخت�ارات، أي: بنســـــ �ســـــ
ــر من عناصــــــــــــر  ٪٨٧.٦( ) من إجمالي العینة، وذلك نت�جة افتقارها أليِّ عنصــــــــــ

د إلرســـــــــــــائها ورســـــــــــــوخها في ذهن�ة الطالب، مثل: الشـــــــــــــغف أو الجذب أو التأكی
عر��ة، و�عض دروس موضـــــــــوعات النحو والصـــــــــرف، والقواعد اللغو�ة في اللغة ال

متعلقة �األكاســــــید ومواصــــــفاتها وأضــــــرارها، وما إلى ذلك، تلك الك�م�اء والســــــ�َّما ال
الموضــــــوعات التي تحتاج إلى الحفظ والتذ�ر واالســــــترجاع الدقیق مرة �عد أخرى،  

�ـذـلك موضــــــــــــــوعـات الـتار�خ التي تمتليء ـ�التوار�خ واألحـداث التي أصــــــــــــــ�ح من  و 
ــت�عابها وتذ�رها   ــعو�ة اسـ ــل الواحد الصـ (حجرة مع تكدس أعداد الطالب داخل الفصـ

 الدراسة)�الفصول المصر�ة الحكوم�ة والخاصة.
ولذلك اقترحت االســـــــــــت�انة عدة طرق لحل تلك المشـــــــــــكلة، منها �عض الوســـــــــــائل  

ــت�انة  اإلعالم�ة للطا ــتخدامها في نقل المعلومة، وقد جاءت نت�جة االســــــــــ لب الســــــــــ
ــرح �عدد( ــیلة المســـــ ــ�ة  ٥٠٠) من إجمالي (٣٨٨�اخت�ار الطالب لوســـــ )، أي: بنســـــ

ــور �عدد(م  ٪٧٧.٦ ــیلة الفیلم المصـــــــــ ــت�انة، وتالها وســـــــــ ) من  ٢٩٠ن عینة االســـــــــ
  ،٪ ٢٧من عینة االســـت�انة. بینما �انت األغن�ة    ٪٥٨)،أي: بنســـ�ة  ٥٠٠إجمالي (
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، والطرق التقلید�ة  ٪٥، وعرض الشـــــــــرائح المصـــــــــورة والمكتو�ة ٪١٠.٨والقصـــــــــة 
ــیلة ذات المطلب الطالبي للتعل�م، ومن هنا �٪٣.٢�الترتیب   ــیر    انت الوســــــ وت�ســــــ

ــرح)،وصــــــول المعلومة والدرس للطالب، هي( وقد فطنت الدولة لذلك فبدأت  المســ
ة المرت�طة �المســـرح، مثل: منذ ثمانین�ات القرن الماضـــي �االهتمام �األنشـــطة الفن�

ــة وخارجها بین المدارس في المنطقة   فنون الخطا�ة واإللقاء والتمثیل داخل المدرســ
ناطق التعل�م�ة المختلفة على مســـــــتوى الجمهور�ة في التعل�م�ة الواحدة، أو بین الم

شـــــــــكل مســـــــــا�قات ومنافســـــــــات وأنشـــــــــطة طالب�ة، �ما ســـــــــیتضـــــــــح في التجر�تین  
مرت بهما ال�احثة،  "، التي لعاشـق"، و"عر�س لبنت السـلطانالمسـرحیتین: "الوز�ر ا

 الجزء األول من الدراسة. وس�أتي ذ�رهما الحقًا �الم�حث الثاني في
ــر�ن مع تزاید أعداد الطل�ة،  ولكن ما لبثت  مع بدا�ات القرن الحادي والعشـــــــــ

ذه م، أن تراجع االهتمام به٢٠١٠واألحداث السـ�اسـ�ة التي مرت بها البالد ما �عد  
النوع�ة من األنشــــطة الطالب�ة الهامة من ِقبل �عض المدرســــین، و�عض المدارس 

تنتجه وسـائل اإلعالم   ، وانتشـار المعلومات المغلوطة، وتقبل ماوالمناطق التعل�م�ة
ــتوى المدرس المهاري، لذا قامت  ــحة لتدني مســــــ األخرى �ما هو، في مقابلة واضــــــ

ة وزارة المـالـ�ة �مســــــــــــــرحـة مقررات الســــــــــــــنوات وزارـتا التر�ـ�ة والتعل�م والثقـافـة برعـاـ�
ــاســــــــــــ �ة ما قبل الجامعي لعام  النهائ�ة لمادة التار�خ �المراحل التعل�م الثالث األســــــــــ

 م. ٢٠١٤
من الدولة أن تحل تلك المشــــكلة االســــت�عاب�ة واالدراك�ة والتحصــــیل�ة  محاولة 

ضـــــــعة  إعالم�ة خا  اتصـــــــال�ةوالتر�و�ة لتلك المراحل، من خالل اســـــــتغالل وســـــــیلة  
  للتر��ة اإلعالم�ة، وهي المسرح.

 التر��ة اإلعالم�ة والفن المسرحي: :الم�حث األول

 :يرسالة اإلعالم�ة من خمسة عناصر أساس�ة هتتكون ال
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 )] ١[شكل رقم (

هكذا تعمل الرســـــالة اإلعالم�ة، وحیث إنَّ المســـــرح ُعرف وانتشـــــر �فٍن مرئي 
ــ[الشكل رقم ( )]، ١آني؛ إالَّ أنَّه یتوافر �ه عناصر الرسالة اإلعالم�ة الموضحة بـــــــــ

ــال�ة والف ــائل اإلعالم�ة االتصـ ن�ة اُألولى في العالم، التي  ولذلك فقد أُعتبر من الوسـ
قة، في شكل ظاهرٍة ُسمیت بــــ"التمسرح"، ولكن بدأ إلنسان منذ بدء الخل�استخدمها ا

التنظیر له �فٍن له قواعد وضـــــــــوا�ط و�خضـــــــــع لقوانین على ید الشـــــــــاعر والمنظر 
ا وأداًء في الكثیر   الیوناني "أرســـطوطال�س"، و�ن ظهرت قبله الهیئة المســـرح�ة نصـــً

وره  ُاســــــــــتخدم في بدا�ة ظه  ، وهو ما لســــــــــنا �صــــــــــدده اآلن، إذ ] ٢١[ العالممن أنحاء 
كوسـیلة إخ�ار�ة و�عالم�ة للقبیلة عن أحداث الراوي/الُمشـِخص لألحداث، وذلك في 
ــأة   ــان الـبدائي، ولكن مع ـبداـ�ة نشــــــــــــ حلقـات الســــــــــــــمر األولى التي عقـدهـا اإلنســــــــــــ

 لمجاالت اآلت�ة:الحضارات أص�حت له وظ�فة تر�و�ة �خالف استغالله �وسیلة ل
 أدائها. وتعل�م العامة ��ف�ة إتمام الشعائر الدین�ة، -١
 . ] ٢٢[ االحتفال والترف�ه والتسل�ة والمتعة النفس�ة والوجدان�ة -٢
التعل�م والتقو�م و�عطـاء الموعظـة األخالق�ـة، والحـث على الســــــــــــــلوك القو�م   -٣

 انتصاًرا للخیر وهز�مة للقوى الشر�رة.
الكثیر من المنـاهج واألســـــــــــــــالیـب الفن�ـة    ومنـذ ذاك الحین و�عـد صـــــــــــــــدور 

ــاًفا له  مختلفة، ومرور العصــــورال وتغیراتها، احتفظ المســــرح بوظائفه الســــا�قة مضــ
 أنَّه أص�ح:

منارة للتنو�ر والتحم�س الســــــ�اســــــي �ما في المســــــرح الســــــ�اســــــي ل�ســــــكاتور   -٤
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، وهو ما لمســــــــــناه أ�ضــــــــــًا، ورأیناه في تجر�ة  ] ٢٣[ ومســــــــــرح بر�خت وغیرهما
 . ] ٢٤[ عر��ة �القرن الحاليالثورات ال

الفكر�ة و�عمال العقل في القضــا�ا االجتماع�ة واالقتصــاد�ة �ما    إثارة للمتعة -٥
 . ] ٢٥[ في مسرح الشمس وأوجستو�وال والمقهور�ن

فالمســــــــــــــرح على الرغم من �ونه أ�ا للفنون لتجم�عه لفنون مختلفة ومتنوعة من     
 أنَّنا  �ة و�خراج...إلى آخره). إالَّ (عمارة وتشكیل وأداء وموس�قى ورقص وغناء و�تا

�مكنـنا إغـفال دوره التعل�مي في أي مرحـلة زمنـ�ة مرت علـ�ه، فهو �ـعد وســــــــــــــیـلة  ال
ــا �ـــالتكتالت الجمـــاهیر�ـــة، التي اعتمـــد فیهـــا   إعالم�ـــة مهمـــة ارت�طـــت منـــذ ظهورهـ
المســــــــــــــرح على المـ�اشــــــــــــــرة والمواجـهة بین الجمهور والعـمل الفني المـقدم والفـنانین  

ــیین،  واإلعال ــ�اســ ــیلة ثر�ة م�اشــــرة  إذ �ان المســــر میین والخط�اء والســ ح ومایزال وســ
حم�م�ة مع المتلقي، تلك الوسـیلة التي توفر للمتلقي أن یرى و�سـمع و�لمس أح�اًنا  
الحدث �حواســـــــه دون وســـــــ�ط �المذ�اع أو شـــــــاشـــــــة الســـــــینما أو جهاز التلفاز أو  

المســــــرح بدوره التر�وي  الحاســــــوب، ومن هذا ننطلق لطرح تســــــاؤل عن ��ف�ة ق�ام  
 ي مراحل التعل�م األساسي؟.مي والفنى فاإلعال

ــرح �أنواعه، والتي تتحدد في  ــاؤل لزم علینا التفر�ق بین المســ لإلجا�ة عن هذا التســ
 اآلتي:

ــرح الدولة -١ (البیت الفني، وقصـــــــــور و�یوت الثقافة): التي تشـــــــــرف عل�ه   مســــ
دولة في المحافل الدول�ة  الدولة وتحدد میزانیته، وهو مســــــرح محترف، �مثل ال

ج، و�ــل من �عمــل �ــه معین ومتخرج من جهــة مؤهلــة لعملــه لــداخــل والخــار �ــا
ــتوى األداء أو المال�س أو الد�كور أو الكتا�ة أو اإلخراج،   ســـــــــــواء على مســـــــــ
ــوص  ــ�كي الى الحدیث، ومن النصـ و�هتم بتقد�م العروض المختفة من الكالسـ

 امة.الجادة إلى الكومید�ة مراع�ة اآلداب الع
ســـتقلة تدعمها جهة إنتاج مســـتقلة مســـرح لفرق م  : هومســرح القطاع الخاص -۲

ال تخضــــــع إلشــــــراف الدولة؛ ولكن تخضــــــع إلشــــــراف النقا�ة، وعادة ما تهتم  
 بتقد�م النصوص الكومید�ة.

: هو �شــــ�ه مســــرح القطاع الخاص من حیث مســـرح الفرق المســـتقلة الهواة -٣
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  الشــ�اب، و�عد حلقة وصــل بین  الشــكل، ولكن إنتاجه �ســ�ط، وعادًة �كون من
دولة الجادة التي تخضـــع للرقا�ة ومســـرح القطاع الخاص، الذي  فرق مســـرح ال

ــا�ا الوطن وقضــــــــا�ا  قد �صــــــــل لالبتذال �غرض إثارة الضــــــــحك، مهتمًا �قضــــــ
 الساعة، وعادًة ما تكون تلك الفرق غیر محترفة.

ــرح التعل�مي -٤ ــي والجامعي):وهو �ضــــــــم    المســـ ســــــــرح وقد عرفنا الم (المدرســـ
: هو ذلك المســــــرح الذى  ســــرح الجامعيالمه، بینما  التعل�مي والمدرســــــي أعال

ــ�اب �الجامعة، وعادة ما یتولى اإلخراج ف�ه أحد   ــرف عل�ه إدارة رعا�ة الشـ تشـ
ــتاذ من داخل الجامعة،  ــرح أو أسـ الطالب أو المحترفین من البیت الفني للمسـ

ئهم من داخـل  العمـل ف�ـه نشـــــــــــــــاط تطوعي یؤد�ـه مجموعـة من الطالب لزمال
ــرح مؤجر امعة أو الجاالكل�ة أو الج معات األخرى، وعادًة ما ُ�قدم على مســـــــــــ

من البیت الفني أو مسـرح رعا�ة الشـ�اب نفسـه �ما في جامعة عین شـمس أو 
مســــــــــــــرح الكل�ــات �مــا في �ل�ــة التجــارة والحقوق �جــامعــة القــاهرة، وتقــام لــه 

ین فرق الجامعة، والفرق  المهرجانات التنافســــــــــــ�ة الســــــــــــنو�ة بین الجامعات و�
ــتقلة مع فرق الم ــنوي  ســـــ البیت الفني للمســـــــرح �مهرجان المســـــــرح القومى الســـــ

�مصــــر. وهو بذلك یتشــــا�ه في قال�ه وطرق تقد�مه وموضــــوعاته مع المســــرح 
ــا�قًا، و�كمن اختالفه الجوهري في طب�عة الجمهور  المدرســــــي الذي عرفناه ســــ

ــ�اب الجامع ــي، وعادة ما والمقدم له العروض، هو فئة الشـــــــ ي ول�س المدرســـــــ
ضــوعات الســ�اســ�ة التي تؤرق مجتمعه و�قدمها إمَّا �شــكل جاد میل إلى المو �

كالسـ�كي أو �شـكل سـاخر حدیث. بینما یهتم المسـرح المدرسـي �الموضـوعات 
األخالق�ة وتصـــح�ح مســـارات التلمیذ الفكر�ة �ما یتناســـب مع مرحلته النفســـ�ة  

 والفسیولوج�ة والذهن�ة.
**  *   ** 

 التر��ة اإلعالم�ة والفن�ة:دور المسرح المدرسي في  الم�حث الثاني:

 مسرح�ة "عر�س لبنت السلطان": -١
كان المســرح المدرســي المصــري في مراحل التعل�م األســاســ�ة من (ســ�عین�ات  
حتى تســـعین�ات القرن العشـــر�ن) �عد نشـــاًطا مدرســـً�ا �قوم �ه أحد مدرســـي النشـــاط  
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ًطا مشــترً�ا  ء العام الدراســي، أو نشــاالمدرســة في أثناالفني أو موجه المســرح داخل 
ــ�ف�ة   ــاط منطقة تعل�م�ة �املة في أثناء اإلجازة الصـــــــ ــة �نشـــــــ بین أكثر من مدرســـــــ

. أي: في الحالتین �ان ُ�قدم نشــــــــــــاطا �مكن تقد�مه أو محوه، ] ٢٦[ لطالب المدارس
  انتقائيمل  ول�س مقرًرا أو منهًجا ُ�شــــــــــــــترط على جم�ع الطالب الق�ام �ه، و�نَّما ع

والظروف التدر�ســـ�ة �المدرســـة، ووقت الموجه   �اراتهمواختم ف�ه إرادة الطالب تتحك
وقدرته. وقد عاصـرت ال�احثة هذا الظرف التار�خي والسـ�اسـي واالقتصـادي والفني  
في مصــــــر، بل وشــــــار�ت في أنشــــــطة منطقتها التعل�م�ة خاصــــــة على المســــــتوى  

  لفن�ة بین مدارس المنطقةات التعل�م�ة واالمســــرحي، والذي بدأ �مشــــار�تها للمســــا�ق
التعل�م�ة الواحدة، مثل مســــــا�قات الخطا�ة والتمثیل واإللقاء �مرحلة التعل�م المرحلة 

م، التي �انت  ١٩٨٩المتوســـــطة (اإلعداد�ة) �مدرســـــة شـــــبرا اإلعداد�ة للبنات عام  
األنشــــطة    بدعم معلمة اللغة العر��ة، واخت�ارها لل�احثة و�شــــراكها مع المســــئول عن

ا�قات الخارج�ة، وفي تلك المســـــا�قات تعرفت �ة �اســـــم المدرســـــة في المســـــللمشـــــار 
ال�ـاحثـة على المـدارس األخرى والمواهـب، التي قـدمتهـا من مـدارس البنین والبنـات 
لمرحلتهــا التعل�م�ــة وللمرحلتین األخر�تین (اإلبتــدائ�ــة، والثــانو�ــة)، وقــد تكرر ذلــك  

العمر�ة  ثانو�ة، وفي تـلك المرحـلةحـثة �المرحـلة اللثالثة أعوام حتى أصــــــــــــــ�حـت الـ�ا
ــ�ات واإلجازات   ــاط المســــــــــــرحي مرت�طا بدرجة �بیرة �األع�اد والمناســــــــــ كان النشــــــــــ

م ُأبلغت ال�احثة من قبل مدیرة مدرســــــــتها(روض الفرج  ١٩٩٢الســــــــنو�ة، وفي عام  
ین  الثانو�ة للبنات)اخت�ار مســـــئول النشـــــاط المســـــرحي �مدرســـــة التوف�ق�ة الثانو�ة بن 

خرى للمشــــــــــــار�ة في العرض المســــــــــــرحي  الفت�ات من المدارس األ  لل�احثة و�عض 
ــ�في الذي تق�مه المنطقة التعل�م�ة، وهو العرض المســـــــــــــرحي "عر�س لبنت    الصـــــــــــ

الســــــلطان"، وعلى الرغم من عدم وجود مســــــرح بهاتین المدرســــــتین إالَّ أنَّ المنطقة  
ــ ــتین مســــــــرح مدرســــــ ــبرا الثانو�ةالتعل�م�ة وفرت لهما في دائرة المدرســــــ للبنات    ة شــــــ

وقد �ان المســـرح الذي تقام عل�ه معظم المســـا�قات والمنافســـات   للتدر�ب الصـــ�في،
ــا�قة   ــع لها المدارس الســــ ــمال القاهرة التعل�م�ة التي تخضــــ بین المدارس �منطقة شــــ

 الذ�ر.

 :النص الدرامى
ــن یوســـــــــــف، تناول   ،النص من تأل�ف محفوظ عبد الرحمن ومن إخراج حســـــــــ
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ــر  ــ�طرة على مد النص المســ ــة لمحاولة ت�مورلنك الســ ــع�ان  حى قصــ ــلطان شــ ینة الســ
وطلب الزواج من ابنة السـلطان ذهب�ة، التى �قع فى   محاصـرتهاالغازى من خالل 

ــ�ط الذین ثاروا  ــعب ال�ســـــ غرامها أحد أفراد الثوار، هو أحمد الغل�ان، وهو من الشـــــ
ــد ت�مور لنك لیوقف ــ�طرة وتخر�ب المدینة �عضـ ــوله لها، وا محاوالته للسـ دما �ان رسـ

جعله یرى حقائق الســـ�اســـة واألمور، وتمثل حب الوطن فى ولكن وقوعه فى حبها 
نفســه حتى تحول موقفه من رســول ت�مور لنك لثائر فى وجهه ووجه الوزراء الذین  

 كانوا �ساندون ت�مور لنك ضد السلطان.

 ب�انات العرض:
 ال القاهرة التعل�م�ة.مسرح شبرا الثانو�ة للبنات �منطقة شم: مكان العرض -١
�كن النشــــــــــاط حینها قائًما �شــــــــــكٍل مســــــــــتمر إالَّ �اإلجازات  لم  وقت التدر�ب: -٢

 فقط. الص�ف�ة
م بثالثة  ١٩٩٤م ــــــــــــــــــــــ١٩٩٣قبل بدا�ة الدراسة للعام الدراسي موعد العرض:   -٣

 أساب�ع في اإلجازة الص�ف�ة.
 ق (ساعة وأر�عون دق�قة). ١:٤٠مدة العرض:  -٤
 خالقي، س�اسي.أنوع العرض:  -٥
منطقة شـمال القاهرة التعل�م�ة �جم�ع مدارسـها  :  الحضـور، والفئة المسـتهدفة -٦

 والس�َّما مرحلتي اإلعداد�ة والثانو�ة.
جماع�ة، نشـــــــــــــاط المنطقة التعل�م�ة �إشـــــــــــــراف موجهي التر��ة   نوع التجر�ة: -٧

 المسرح�ة والمنطقة التعل�م�ة(منطقة شمال القاهرة التعل�م�ة).
ــ -٨ �كمن في النفس   یـــدعو إلى أنَّ الثراء الحق�قيتقــاة منــه:  الــدروس المســـــــ

القنوعة، ول�س في أصـــحاب الثروات والســـلطات، وأنَّ القوة الحق�قة تكمن في 
 ص له وللوطن، وأنَّ هذه األمة لن ینصلح حالها إالَّ �ش�ابها.الحب واإلخال

 المشار�ات األخرى: -٩
ــبرا اإلعداد�ة للبنی -١ ــة شـــــ ن، والتوف�ق�ة  جمع العرض بین طالب مدرســـــ

فرج الثـانو�ـة للبنـات، وقـد أق�مـت البروفـات الثـانو�ـة للبنین، وروض ال
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والتـدر��ـات تحـت إشــــــــــــــراف مخرج من خر�جي المعهـد العـالي للفنون  
]،  ٢٧[المســـــــرح�ة، وعلى أرض خشـــــــ�ة مســـــــرح شـــــــبرا الثانو�ة للبنات 

 نت أر�ع مدارس بنین و�نات لتقد�مه.فإلقامة عرض مسرحي تعاو 
المطرب لتدر��ات على صوت واهتمام وعمل الملحن و ضم العرض وا -٢

 المصرى سید أنور.
ضم العرض والتدر��ات على صوت واهتمام وعمل الملحن والمطرب  -٣

 المصرى سید أنور.
ــبرا   -٤ ــتي شــــــ ــ�قى من مدرســــــ ــم العرض فر�ق الكورال وفر�ق الموســــــ ضــــــ

 �ة الثانو�ة للبنین.الثانو�ة للبنات والتوف�ق
 مشكالت العرض ومعوقاته:  -١٠

 كل الئق.لدعم المادي ال�س�ط، و�ن ُأخرج العرض �شا -۱
ــتدعى تعر�فات   -۲ ــهم، ِممَّا اســ غر�ة فر�ق المســــرح في البدا�ة عن �عضــ

و�روـفات أكثر لتوطـید المعرـفة بین مهـارات وـقدرات فر�ق التمثـیل من  
 طالب المدارس الثالث.

ــ�قي والغنائي ل�طلي العرض ألول مرة،  -٣ التعرف على الجانب الموســــــــ
ا أ اء العرض لعــــدم ر�ــــك الطالب في العمل�ــــة التنفیــــذ�ــــة في أثنــــِممــــَّ

التجهیز الكامل له نفســــــ�ًا وتدر�ب�ًا، و�انوا: الطالب("ال�احثة في دور 
ابنة الســـــــلطان، الطال�ة إ�مان ســـــــمیر في دور بنت البلد تفاحة"، من  

الفرج الثانو�ة للبنات، و"الطالب حســــــام الشــــــاذلي في مدرســــــة روض  
ة ب عمرو قابیل في دور ابن البلد" من مدرســــــــــــــدور العر�س، والطال

 .]٢٨[التوف�ق�ة الثانو�ة للبنین)
مدى ارت�اط العرض �المناهج الدراســـــــ�ة �المرحلة الثانو�ة قبل الجامع�ة:   -١١

ما؛ بل �ان  ال یرت�ط العرض �أي منهج دراســـي أو درس من مقرر دراســـي 
وعي المســــــرحي عمًال ترفیه�ًا إلشــــــغال الطالب �اإلجازة الصــــــ�ف�ة بز�ادة ال

 بینهم.  والتدر�ب واستعراض المهارات 
 الجوانب اال�جاب�ة والسلب�ة للعرض: -١٢
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 الجوانب اال�جاب�ة:
 التوقیت للتدر�ب والبروفات والعرض �انا مناسبین جدًا. -۱
الصــــ�ف�ة �شــــكل مثمر �النســــ�ة لإلدارة التعل�م�ة  االســــتفادة من أوقات الفراغ   -۲

 و�دارات المدارس والطالب.
ــار�ین في الســـماحتحفیز �اق -٣ ــتراك   ي أهالي الطالب غیر المشـ ألبنائهم �االشـ

في الفرق الفن�ة �اإلجازات الصـــــــــــ�ف�ة، وفي أثناء الدراســـــــــــة إل�مانهم �جد�ة  
 وممتع.التجر�ة، وما قدمه أبناؤهم وأقرانهم من عمل فني مكتمل 

 تضم مشكالت العرض ومعوقاته مضافًا إلیها اآلتي: الجوانب السلب�ة:
لمتلقى الشـــــاب ض المســـــتغرقة �انت طو�لة �عض الشـــــيء على امدة العر  -۱

 الذي ال �حب الجلوس ألكثر من ساعة ساكنًا متا�عًا.
عـدم وجود فر�ق �وال أو غنـاء �مـدارس شــــــــــــــبرا اإلعـداد�ـة للبنین وروض  -۲

ــتعراض مجهدا الفرج الثانو�ة لل بنات، ِممَّا جعل تدر�بهم على الغناء واالســـــ
 ن ومؤدیین.ل�اقي فر�ق العمل من مدر�ی

رس المشــار�ة �العرض المســرح، ِممَّا ألجأ عدم وجود مســرح �أٍي من المدا -۳
ــة أخرى   ــرح مدرسـ ــتعارة مسـ ــرح�ة إلسـ الطالب والقائمین على التجر�ة المسـ

 العرض علیها. غیر مشار�ة في العرض إلقامة التدر��ات و 
من ذلك نخلص إلى أنَّ العرض �عرٍض مســـــــــــرحي مســـــــــــتقل ناجح وتجر�ة موفقة 

ــتوى الفرجة والمتعة الو م ــیل  ثمرة، هذا على مســـ ــتوى التحصـــ جدان�ة؛ لكنه على مســـ
العلمي أو التر�وي اإلعالمي أو الفني لم �حقق أيَّ تطور في تصح�ح المفاه�م أو  

ــ�ة، بل لم تكن تل ــیل معلومات دراســـ ك من أحد أهدافه من األســـــاس، إذ �ان  توصـــ
 العمل مجرد عمل�ة نشاط فني طالبي فقط.

**  *   ** 
 تجر�ة مسرح�ة "الوز�ر العاشق ":  -٢

ــا�قــة، ومع بــدا�ــة  ١٩٩٣م  فى عــا م �عــدمــا انتهــت ال�ــاحثــة من تجر�تهــا الســـــــــــــ
الدراســــــــــــة في العام التالي، قامت ال�احثة �مدرســــــــــــتها الثانو�ة للبنات بتكو�ن فر�ق 
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ن الفت�ات، إذ قامت ف�ه �انتقاء الطال�ات المؤهالت �عض الشــــــــــــــيء مســــــــــــــرحي م
شـق" للشـاعر الصـحفي  ال�احثة المسـرح�ة الشـعر�ة "الوز�ر العا للتمثیل، وقد اختارت 

فاروق جو�دة، لما تحمله هذه المســـــرح�ة من ق�م ســـــ�اســـــ�ة تعبر عن مرحلة مهمة  
المســـــــرح�ة الشـــــــعر�ة  في تار�خ بالد األندلس والتار�خ اإلســـــــالمي في الغرب، تلك

والســـــــــــــ�َّما حكم  الشـــــــــــــاعر�ة المأخوذة عن األحداث التار�خ�ة لفترة الحكم األمو�ین  
س من نـهاـ�ة األلفـ�ة األولى وـ�داـ�ة األلفـ�ة الـثانـ�ة ببالد  الخل�ـفة المســــــــــــــتكفي ـ�األـندل

المشـرق الغر�ى ببالد المغرب واالندلس(إسـ�ان�ا حال�ًا). تلك المسـرح�ة التى تناولت  
بین والدة بینت المســــــتكفى والوز�ر ابن ز�دون، و��ف واجهتهم الكثیر  قصــــــة حب  

ــكلت تلك الممن المعوقات وال عوقات فى طر�قة  تحد�ات منعت من ارت�اطهم، تشــــــــــ
التفكیر واســــتق�ال المجتمع لتلك العالقة، مع مكر الحاقدین والملتفین حول �رســــى 

 العرش.  

 خطوات تكو�ن الفر�ق:

تم اإلعالن عن بدا�ة تكو�ن فر�ق للمســرح تترأســه ال�احثة من خالل عرض  -۱
ـما تـمت الموافـقة تم اإلعالن عنه  فكرة التكو�ن على ـمدیرة الـمدرســــــــــــــة، و�ـعد 

للفر�ق مع    لالنضـــمامالمدرســـة الداخل�ة الصـــ�اح�ة، وقد تم التســـجیل  �إذاعة  
 ال�احثة في المكت�ة بوقت الغداء(الفسحة).

�ة تسـجیل أسـماء الطال�ات الراغ�ات في االشـتراك �الفر�ق  �عد أسـبوع من بدا -۲
لتعرف علیهم،  وتســــــــــجیل فصــــــــــلهم، تم عقد اجتماع معهم في وقت الغداء ل

هیًال للعمل في المجال المســــــــــــــرحي من خالل أفضــــــــــــــلهم وأكثرهم تأ  وانتقاء
ــوات وطرق  ــماع أصـ ــرح�ة، وسـ ــوص المسـ ــعر�ة من نصـ ــیدة شـ إعطائهم قصـ

 أداء المشتر�ات.
المشــــــــتر�ات، و�دأ توز�ع األدوار �حیث وزعت األدوار الرجال�ة    تم تصــــــــف�ة -٣

ها واستطاعتها وتأهیلها،  والنسائ�ة على الطال�ات جم�عهن، �ل حسب مقدرت
على دور ال�طل(شـــخصـــ�ة ابن ز�دون)، بینما وزعت �ق�ة  وحصـــلت ال�احثة  

 األدوار على �اقي الفر�ق.
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 مشكالت التكو�ن والتشغیل: 
�المدرســــــة مبنى مخصــــــصــــــا للمســــــرح، ولهذا �انت التدر��ات  لم �كن  المكان:  . ١

فناء المدرسـة �جزء  والبروفات ُتعقد في إحدى غرف الدرس أو في الممرات أو �
 ل المدرسة، لخصوص�ة التدر�ب.�س�ط منه غیر مرئي لك

جم�عهم من الطال�ات ســــواء على مســــتوى التمثیل أو اإلعداد أو  فر�ق العمل: . ٢
 اإلخراج.

تمت الموافقات الرسم�ة على إقامة الفر�ق والعرض، ولكن لم  الرـسمي:  الـشكل . ٣
 ة، ومن �ان �قوم بذلك هو ال�احثة.ُ�حدد له معلم �قوم �التدر�ب أو المتا�ع

لم ُ�حـــدد أي دعم مـــالي أو�داري عـــدا الموافقـــة على  دعم المــالي واإلداري:  الــ.  ٤
 ا.النشاط فقط، دون متا�عة أو إشراف من المدرسة و�دارته

ــي �حت، ال �مت موضـــوع العرض: . ٥ كان من اخت�ار ال�احثة �اخت�ار شـــــخصـــ
و معاییر محددة من ِقبل المدرسـة ألي مقرر �صـلة، ولم �خضـع ألي ضـوا�ط أ

  لیها.أو مسئو 
لم �كن لـه وقـت محـدد إالَّ وفق جـدول حصــــــــــــــص األلعـاب أو    وـقت الـتدرـ�ب:.  ٦

الـــدروس التي یتغیـــب بهـــا معلمیهـــا، و�عض أ�ـــام اإلجـــازة األســــــــــــــبوع�ـــة �یوم  
 الجمعة.

لم ُ�حدد له مكان فتم عرض أجزاء منه في فناء المدرسة �شكل  مكان العرض: .  ٧
 ور�ة.و من المكمالت المسرح�ة والجمال�ة الد�ك�خل

ان في أثناء الفصـــــــــل الدراســـــــــي األول قبل نهایته، ِممَّا أجهد كموعد العرض: . ٨
ــبب عنه عدم االلتزام �كامل �مواعید التدر�ب، فلم ینجز العرض   الطال�ات، وتسـ

 كما �ان ین�غي.
 .ساعتان مدة العرض:. ٩

 شعري.-: س�اسينوع العرض. ١٠
 لخارج. و إشراف من الداخل أو الم ُیوجد أي مشار�ات ألمشار�ات األخرى:  ا.  ١١
  مدرسة روض الفرج الثانو�ة للبنات فقط.الحضور، والفئة المستهدفة: . ١٢
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447 
 

ــتـقاة مـنه:. ١٣ التعرف على مرحـلة من ـتار�خ بالد األـندلس في   اـلدروس المســـــــ
 أثناء نها�ات الحكم اإلسالمي فیها.

لتــدر��ــات كــان ینقص العرض الكثیر من التجهیزات، وااحت�ـاجـات العرض:  .  ١٤
 اصة مكان وتوقیت التدر��ات.والمعونات، وخ

 نشاط طالبي بدون إشراف. –فرد�ة  نوع التجر�ة:. ١٥

 العوامل اإل�جاب�ة والسلب�ة:
 ولذلك �ان من العوامل اال�جاب�ة لتلك التجر�ة اآلتي:

ــة للقـ�ام بـتدرـ�ب ال -۱ طـالـ�ات وـتأهیلهم ألداء  تعیین موجـه مســــــــــــــرحي ـ�المـدرســــــــــــ
ــا�قات اإللقاء   ــ�ات الشــــعر�ة، مثل إلقاء ُبردة  مســ واألداء التمثیلي و�قامة األمســ

البوصــیري في حب ســیدنا محمد بن عبد هللا(صــلى هللا عل�ه وســلم)، و�عطاء 
 �عض النصائح المتخصصة في مجال األداء التمثیلي.

 ل�ة أو نسائ�ة.أكثر إحتراف�ة سواء �أدوار رجا الفت�ات �شكلتدر�ب  -۲
 وص المسرح�ة المحل�ة والعالم�ة التي تصلح لهم.تعر�فهم �الكثیر من النص -۳
ــرح، وأهمیته في ز�ادة  -٤ ــ�َّما المســـ ــاط الفني، والســـ تعر�ف الطال�ات �أهم�ة النشـــ

 المهارة الخطاب�ة واإلدراك�ة وز�ادة الثقة �النفس.
 النواحي السلب�ة في اآلتي: بینما تحددت

ل الموجه دون لمســـــرح�ات التي یتم التدر�ب علیها من ِقبتحدید موضـــــوعات ا -۱
رغ�ة أو اســـــــــتشـــــــــارة الطال�ات، ِممَّا جعل العمل في الفر�ق المســـــــــرحي �فتقر  
لحماســــــــة الفكرة والتطبیق، والتي �انت ت�عد عن میولهن وعن الموضــــــــوعات 

 الق�ة وتر�و�ة.الدراس�ة، و�ن �انت تحمل ق�مًا أخ
ح�ة تتناســب مع جم�ع أوقات الطال�ات، عدم وجود أوقات مخصــصــة �المســر  -۲

سـ�َّما أنَّ العمل �المدرسـة ینتهي �أوقات محددة ال تخضـع للعمل الصـ�في،  وال
 مثل تجر�ة المدارس المشتر�ة �ما �ان بتجر�ة عر�س لبنت السلطان.

�النس�ة لطال�ات المدرسة   عدد المستفیدین من التدر�ب �كاد �كون ضئیًال جداً  -۳
 �ره تال�ًا.الكلي، �ما سیتم ذ 
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یر الذي ُبذل إلنشـــــاء وتكو�ن الفر�ق إالَّ أنه لم ُ�كتب  وعلى الرغم من المجهود الكب
ــتمرار �عدما أنهت ال�احثة مرحلة الثانو�ة وانتقلت للجامعة. وذلك  له ال�قاء واالســـــــــــ

 لنشاط.لعدم وجود جهة رسم�ة من المدرسة ُتشرف على هذا ا
 �المرحلة الثانو�ة قبل الجامع�ة: مدى ارت�اط العرض �المناهج الدراس�ة  -۱

ت�ط العرض �أي منهج دراســي أو درٍس علمي �مقرٍر ما، ولذلك ال ُ�شــكل  ال یر 
ت الطالب التحصــــــــیل�ة، و�نما �كتفي  اتغییرا أو دافعًا أو دعمًا حق�ق�ًا لتطو�ر مهار 

المنتقین للعمـــــل  المتـــــدر�ین  الطالب  الفن�ـــــة لمجموعـــــة  الطالب  بتطو�ر مهـــــارات 
�اقي زمالئهم ال �شـــكل رقمًا (الفر�ق المســـرحي) فقط، وعددهم �النســـ�ة لالمســـرحي 

تلمـیذة فقط ـ�النســـــــــــــــ�ة لقوة   ١٤مغیًرا، ففى تـلك التجرـ�ة ـ�ان عـدد فر�ق المســــــــــــــرح  
حجرات فصـل�ة لكل فرقة، أي: ثالثین    ١٠�ة، التي �انت تتشـكل من  المدرسـة الكل

  ٣٠الواحدة)،أي: مایبلغ  طال�ة تقر��ا للغرفة   ٣٠: ٢٥حجرة دراســــــــــ�ة �معدل عدد(
  ٩٠٠:  ٨١٠= ٢٧×٣٠) (٢٧عــدد متوســــــــــــــطى للطــال�ــات (غرفــة دراســــــــــــــ�ــة في  

×  ١٤أي: فر�ق المســــــــرح المدرب �النســــــــ�ة لطالب المدرســــــــة یبلغ نســــــــ�ة  ،طال�ة)
%، وهى نسـ�ة ضـئیلة جدًا �النسـ�ة لرصـد مقدار   ١.٥  :١.٧=    ١٠٠/٨١٠:٩٠٠

ــة ما، وه ــیلي في مدرسـ و ذاته الحال �مدارس �اقي  تطور مهارات الطال�ات التحصـ
�م�ـة حینهـا، فمـا�ـالنـا في المـدة الحـال�ـة وقـد بلغ عـدد الطل�ـة �ـالحجرة  المنطقـة التعل

للمدارس   ٤٠  :٣٠كوم�ة، ومن  طال�ًا في المدارس الح  ٥٠  :٤٠الدراس�ة أكثر من  
الخاصـة. و�ذلك لم �سـتطع المسـرح التعل�مي �المدرسـة أن �قوم بدوٍر فعال �النسـ�ة  

ــتوى التر��ة والتوع�ة  لمدارس �التعل�م ما قبل الجامعي ســــــــــــواء عللطالب ا ى مســــــــــ
ــتوى   ــ�ط معلومات مغلوطة، أو على المســـــ اإلعالم�ة من تصـــــــح�ح مفاه�م أو ضـــــ

 كي �النس�ة للتلمیذ �شكل مؤثر.الفني المهاري واالدرا
من المدارس    -�عض الشــــــــــــيء-ولهذا نجد هذا النشــــــــــــاط المدرســــــــــــي تراجع  

 ثیرة منها:دولة مع بدا�ة األلف�ة الثالثة ألس�اب �الحكوم�ة الرسم�ة �ال
دائمة   تفاقم عدد طالب المدارس حتى أصـــــــــ�ح المدرس في حالة انشـــــــــغال�ة. ١

 �المقررات األساس�ة �المرحلة.
قلة الدخل االقتصـادي للمعلم جعلته یهمل الجانب التر�وي والفني تماًما، في . ٢
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لمجموعات العلم�ة  حین انصــــــــــب اهتمامه على الدروس الخصــــــــــوصــــــــــ�ة وا
 ًء.�الجوامع والمدارس مسا

عــدم وجود مبنى مســــــــــــــرحي في األبن�ــة الجــدیــدة للمــدارس، هــذا خالف أنَّ  .  ٣
 المدارس القد�مة ال تحتوي جم�عها على مسرح؛ بل �عضها فقط.

 عدم تخص�ص میزان�ة للنشاط الفني؛ والس�َّما المسرحي..٤
اإلعالم�ــة لطموح الموجـه خضــــــــــــــوع هـذه النوع�ــة من األنشــــــــــــــطــة الـدرام�ــة و .٥

رس المهتم، وـلذـلك عـند غـ�ابهم یتقلص دور المســــــــــــــرح  المســــــــــــــرحي أو الـمد 
ي، إذ �ان عمًال فردً�ا ول�س توجًها وقراًرا رسمً�ا  المدرسي التر�وي حتى ینزو 

ُتشـرف عل�ه الدولة، وُتلزم �ه �المقرارات الدراسـ�ة التي ُتشـرف علیها إدارات 
 تعل�م �الدولة المصر�ة.التعل�م بوزارة التر��ة وال

ــر�ة والمال�ة في تلك اآلونة بنها�ات القرن  وعلى الرغم من ق لة الموارد ال�شــــــــ
أنَّ اإلجـازة الصــــــــــــــ�فـ�ة �ـاـنت تزخر ـ�العمـل الجمـاعي الحیوي بین  المـاضــــــــــــــى إالَّ  

  -حینذاك –المدارس �مرحلة ما قبل الجامعي والس�َّما �المرحلة الثانو�ة. وقد اكتفت  
ا�قات الشـعر واإللقاء فقط م�ة للتعل�م األسـاسـي �ق�ام مهرجانات ومسـالمناطق التعل�

ــارحهـا، والتي عـادةً مـا �ـاـنت في �ـل منطـقة تعل�مـ�ة   بین المـدارس على أحـد مســــــــــــ
تزخر �أكثر من مسرح واحد �أحد مدارسها مثل مسرح شبرا الثانو�ة للبنات �منطقة  

ومســرح الطل�ة �العجوزة،    شــبرا مصــر، ومدرســة الســعید�ة �منطقة الجیزة التعل�م�ة،
ــرق المن ــرح شــــ ــر، وغیرها في ومســــ ــرح "الملك فهد" �مدینة نصــــ طقة التعل�م�ة، مســــ

 خاصة.قطاع المدارس ال
ــ�اب  ــرح الجامعي، و�ن �انت إدارة رعا�ة الشــــــــ و�ذلك �ان الحال في المســــــــ
ــرحي في  ــاط الفني والمســ ــتقلة �الكل�ة هي المعن�ة �النشــ المر�ز�ة �الجامعة أو المســ

 ). ٤، ٣، ٢أنظر األشكال(] ٩٢[ الفصل الدراسي أو في اإلجازة الص�ف�ة أثناء
ا، انحصــــر دوره التر�وي في وفي الحالین ظل المســــرح نشــــاًطا فردً�ا  خالصــــً

الرؤ�ة الفن�ة الُمقدمة من المعلم أو المخرج المســئول، وهذا �خضــع لقانون النســب�ة  
رض، ولــذلــك �ــان دوره  المعتمــدة على توجهــات وأفكــار ومیول ورغ�ــات مخرج الع

   محدوًدا ونسبً�ا.
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تعل�م  وعلى الرغم من هذا النشــــــاط الذي قامت �ه ال�احثة في أثناء مراحل ال
األســــاســــي �مرحلتي اإلعداد�ة والثانو�ة �المشــــار�ة و�قامة فر�ق للمســــرح؛ ولكنه لم  
ــعت ف�ه   ــاًطا فردً�ا فقط، ســ ــرحة المناهج في البدا�ة، بل �ان نشــ ــع لفكرة مســ �خضــ

رفي، وتفعیـل الخ�ـال وملكـات ومواهـب احثـة لتعز�ز الثقـة �ـالنفس واالطالع المعال�ـ
ء واألداء لدى �اقي زمیالتها �مدرســـــــــــــتي "شـــــــــــــبرا  الكتا�ة واإللقاء والشـــــــــــــعر والغنا

اإلعداد�ة للبنات"، و"روض الفرج الثانو�ة للبنات" من بوتقة العزلة واالنفصـال عن  
ألدوار والشـخصـ�ات بین الطال�ات �ذوات المجتمع إلى االندماج من خالل ت�ادل ا

ات مت�ادلة  تقلة، وشخص�ات األدوار الممثلة �ذواٍت محاك�ة تارة، واألساتذة �ذو مس
متفاعلة تارة أخرى، في حضـــور و�شـــراف موجه التر��ة المســـرح�ة، وعادًة ما �كون  

 .خر�ج قسم التمثیل واإلخراج �أكاد�م�ة الفنون، أو قسم المسرح �كل�ات التر��ة
لك التجر�ة على المســـــــــــــتو�ین  وقد �ان من أوجه القصـــــــــــــور وأهم معوقات ت

 (النظر�ة والتطب�ق�ة)، هي:
 الكاف�ة �أسلوب مسرحة المناهج.عدم المعرفة  -١
 عدم الوعي لدى المسئولین �الدور الفعال للمسرح المدرسي. -٢
 عدم وجود میزان�ة مال�ة. -٣
 عدم تحدید وقت �اٍف للبروفات. -٤
 د للبروفات والتدر�ب والعرض.عدم تحدید مكان محد  -٥
 .صوص �اف�ة ومالئمة لتحقیق هذا النشاطعدم وجود ن -٦
 عدم وجود مدرب متخصص لتدر�ب الطل�ة الكسابهم مهارات العرض. -٧
 وجود قصور في إعداد المعلم النوعي. -٨
ومســـــرحة  رســـــي،قلة الكفاءات ال�شـــــر�ة التي تشـــــرف على المســـــرح المد  -٩

 المناهج.
 �ة المقدمة لمشرفي المسرح.قلة عدد الدورات التدر�ب -١٠
ط ومواصــــــفات فن�ة وعمل�ة محددة یتم على أســــــاســــــها  عدم وجود شــــــرو  -١١

اخت�ـار المعلم القـادر على ق�ـادة العمـل المســــــــــــــرحي أو �تـابتـه و�عـداده.  
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وذلك وفق ما طرحته وأشارت له �عض الدراسات مثل دراسة حسن عبد  
راســـــة م)، ود ١٩٩٨م)، ودراســـــة ســـــ�ف اإلســـــالم محمد (١٩٩٣المنعم (

 .م)٢٠٠١لة (عمرو محمد عبد هللا نح
ــاتهم   -١٢ ــذ الصــــــــــــــف األول لتحفیز ملكـ ــة منـ ــة للطل�ـ ــدم وجود مواد مؤهلـ عـ

اإلبــداع�ــة االبتكــار�ــة الــدرام�ــة، للعمــل ف�مــا �عــد في األداء المســــــــــــــرحي 
 التطب�قي لتقن�ة مسرحة المناهج �التعاون مع المعلمین و�دارة المدرسة.

ا ألجأ دفه التحصــــــیلي �شــــــكل �امل ِممَّ و�ذلك لم �حقق المســــــرح المدرســــــي ه
ائمین على العمل�ة التعل�م�ة إلى إ�جاد تقن�ة مســــــرح�ة أخرى وشــــــكًال آخرًا یتقید  الق

ــرحة المناهج، تلك التقن�ة التي   ــي، مما �ان دافعًا لظهور تقن�ة مســـ �المنهج الدراســـ
ــكل ذاتي   ــة أو المدرس �شــــ ــتو�ین، أحدهما فردى تقوم �ه المدرســــ ظهرت على مســــ

ــســـــــي ممنهج �امل، ب فكان برعا�ة ودعم و�شـــــــراف وزارة  أمَّا اآلخر دون دعم مؤســـــ
التر�ـ�ة والتعل�م، التي عـقدت برتو�وًال مع وزارة الثـقاـفة إلنـتاج مســــــــــــــرحـ�ات محترـفة  
�كون موضــــــــــــــوعهــا الــدرس التعل�مي، وقــد اختــارت في مرحلتهــا التنفیــذ�ــة األولى  

ة لتقد�مه للطالب، وهو ما الشــــــــــــــخصــــــــــــــ�ات التار�خ�ة في نها�ة �ل مرحلة تعل�م�
  �النسب والدالئل وفق االست�انة التي عقدتها ال�احثة.عرضه تال�ًا ن

**  *   ** 

  : الجزء الثاني: مسرحة المناهج بین أسلوب االبتكار والنموذج
 انقسمت الجهود في عمل�ة مسرحة المناهج إلى اتجاهین شمال أسلو�ین، هما:  

 االتجاه األول:  -۱
ــاط فردي    ــ�اب �قوم �ه أحد المعلمین المتطوعین، أو إداهو نشـــ رة رعا�ة شـــ

ــاتذة، و�تم   ــرح أو التر��ة الفن�ة أو أحد األســـــــــ ــة �التعاون مع موجه المســـــــــ المدرســـــــــ
العرض داخل الفصـل الدراسـي أو الفناء أو المسـرح المدرسـي، أي: داخل المدرسـة 

ــ الواحدة فقط، و�قوم �أداء النشــــاط الممســــرح التالمیذ  تاذهم. وهذا تحت إشــــراف أســ
ذي ال یلتزم بتقد�م مقرر دراســــي أو تشــــرف عل�ه  �ختلف عن المســــرح المدرســــي ال

  الوزارة �شـــــــــــــــكل إلزامي، وهو بذلك �عتـمد على األســــــــــــــلوب اإلبداعي المعتـمد على
"نشـــــــــاط التلمیذ مع زمالئه �إشـــــــــراف مدرب    الدراما المبتكرة، تلك التي تعتمد على
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شــــــــــــــتر�ــة في المســــــــــــــرح�ــة، التي تنمي  المجموعــة الم  �عمــل على تفجیر طــاقــات 
الحر��ـــــــة،...)،  لـــــــدیهم(اإل المهـــــــارات  نمو  اللغـــــــة،  نمو  التـــــــذ�ر،  التفكیر،  درك، 

ومســــــــــــاعدتهم على النمو المتوازن واكتســــــــــــاب المعارف محققة لألهداف التعل�م�ة  
، ثم إنَّها تســـــــــــاعد التالمیذ على المشـــــــــــار�ة اإل�جاب�ة، و�ناء  ] ٣٠[ المرغوب تحق�قها

ــیتهم وتنم� ؤثرة في تعلم اللغات ، وتعد أداة م] ٣١[ ة �عض المهارات الفن�ةشـــــــــــخصـــــــــ
          .] ٣٣[ ، وفضال عن تنم�ة الذوق العام وتعلم فنون اللغة] ٣٢[ والتحدث، وتنم�ة التفكیر

 االتجاه الثاني: -١
هو توجــه معتمــد من الــدولــة من خالل نظــام تعــاوني بین وزارة "التر��ــة والتعل�م"   

على مرحلتین حتى   وزارة "الثقافة"، وقد تم عقد البروتو�وللفني للمســـــــــرح بوالبیت ا
م، حیث تم تنفیذ تلك العمل�ة �شـــــــــكٍل إحترافي، وتحت ٢٠١٤اآلن، بدا�ًة من عام  

ــه، حیث ُتعنى وزارة   ــصــ ــراف الوزارتین �التعاون مع وزارة المال�ة، �لٌّ في تخصــ إشــ
ــح�ح اللغوي عد اإلعداد الالتر��ة والتعل�م �اخت�ار المقرر ومراجعته � فني له، والتصـ

الهدف المراد منه، بینما ُتشـــــــــــــرف وزارة الثقافة على اخت�ار الفنانین  والمعلوماتي، و 
والفنیین واإلعـداد الفني واـلدرامي للمقرر، وصـــــــــــــــ�اغـته في ـقاـلب مســــــــــــــرحي ممتع  
ــارح   وجـاذب للمتلقي/الطـاـلب، ومكـان العرض والبروـفات واإلعالن عـنه على مســــــــــــ

ترك الدعم المالي س الجمهور�ة في �افة أرجائها، في حین یُ ، ومســـــارح مدار الدولة
لوزارة المال�ة. وهو بذلك �خضــــــــــــع ألســــــــــــلوب النموذج، وهو المعني لدینا في تلك 
الدراســـــة، إذ �عد النموذج هو "الطر�قة التي تقوم على معالجة المقرر الدراســـــي أو  

تالمیذ، ي �عرض على ال�عض موضــوعاته �إعادة صــ�غته ل�خرج في شــكل مســرح
لومات المتضــمنة للمحتوى، حتى ال یتعارض مع  و�راعي عدم تغییر الحقائق والمع

؛ ألنَّها تخضــــــع لمعاییر  ] ٣٤[ ما یدرســــــون... و�عد نوعا من أنواع التعل�م التشــــــار�ي
لمســـــــرحة المناهج التعل�م�ة التي عددها: [ســـــــمیر یونس، شـــــــاكر عبد    البناء الفني

؛ طـارق جمـال الـدین عطـ�ه،  ] ٣٦[ م ٢٠٠٨عزو إســــــــــــــمـاعیـل،  ،  ] ٣٥[ م ٢٠٠٠العظ�م  
ــید حالوة محمد  ــعید عبد هللا، ] ٣٧[ م٢٠٠٤الســـــــــ ؛ و�مال الدین، ] ٣٨[ م٢٠١٠، وســـــــــ
]،  ] ٤١[ م٢٠١٠، عبیر محمــد رواش محمــد  ] ٤٠[ م ٢٠١٣، وز�نــب علي،] ٣٩[ م٢٠٠٤

وهي تشـمل: (الموضـوع وعناصـر البناء الدرامي التي تضـم (الح�كة المعتمدة على  
وفق البناء   حوار والشــــخصــــ�ات التي تعرض في ثالث مراحلواال�قاع وال  الصــــراع
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والوســــــط  تقد�م�ة للح�كة والعقدة والشـــــــــخصـــــــــ�ات والحدث،  بدا�ة  األرســـــــــطي من 
الدرامي حیث تتشا�ك ف�ه العالقات وفق سلوك الشخص�ات وأفعالها ل�صل الحدث 

  ة لحـل العـقدصــــــــــــــول  إلى ذروـته، حـیث ال �كون هـناك مجـاٌل إالَّ لـبداـ�ة النهـاـ�ة للو 
مل �ونه تراجیدً�ا أم �ومیدً�ا، معتمدًا على  والوصـول للنها�ة، التي تحدد طب�عة الع

ــاءة -المال�س-�عض العناصـــــــر التكمیل�ة مثل (األقنعة والمك�اج   -الد�كور واإلضـــــ
 الموس�قى].-�عض الملحقات المسرح�ة 

**  *   ** 
ور الفني  وقــــد أدر�ــــت وزارة التر��ــــة والتعل�م مع األلف�ــــة الجــــدیــــدة أهم�ــــة الــــد  

وفي توصــــیل المعلومات للمقرارت الدراســــ�ة التي  واإلعالمي في تر��ة النشء، بل 
ــ�اب اآلت�ة: طول المقرر وزخمه أو   صــــــــــــعب على الطالب تقبلها ألٍي من األســــــــــ

ــیله، مثل  صـــــــــعو�ة تخیله، أو �ثرة المعلومات �ه، أو عدم قدرة  المعلم على توصـــــــ
، والجغراف�ا، والعلوم، والر�اضـ�ات،  منهج التار�خ وموضـوعاته وشـخصـ�اته وأحداثه

لغة العر��ة �فروعها والســ�َّما مایرت�ط �القواعد اللغو�ة والنحو والصــرف، وغیرها.  وال
ومحاولًة من وزارة التر��ة والتعل�م لز�ادة وعي الطالب وز�ادة قدرتهم التحصـــــــــــــیل�ة  

ل معه وفق اإلدراك�ة مع تأهیلهم الســت�عاب متطل�ات عصــرهم، واالســتعداد للتعامو 
لذا عمدت إلى المســرح �وســیلة تر�و�ة وفن�ة و�عالم�ة  مفرداته التكنولوج�ة الحدیثة،

عمیق على المتلقي من سـن السـادسـة حتى سـن السـا�عة عشـر؛ ولكن في ذات أثر  
قدت وزارة التر��ة والتعل�م اتفاق�ة  إطار مقنن تحت إشـــــراف علمي وتر�وي. ولهذا ع

الدراســ�ة   المســرحي بوزارة الثقافة، لمســرحة المناهجتعاون مشــترك مع البیت الفني  
ــفوف النهائ�ة �المرحلة االبتدائ�ة، واإلعداد�ة، والثانو�ة،   ــها �الصــــــــــ المقرر تدر�ســــــــــ
مي "مســرحة المناهج". والمنهج هو "الطر�ق  وتقد�مها في إطار مشــروع مشــترك ســُ

العلم�ة وزارة  أو الوســـــیلة"، ولكننا هنا نقصـــــد: "المقرر الدراســـــي الذي أعدت مادته 
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ا مع �ـل   التر�ـ�ة والتعل�م، وأقرـته ا ونوعـً للفرقـة اـلدراســـــــــــــــ�ة المعنـ�ة، وهو �ختلف �مـً
�طب�عــــــة   ــة  المرت�طــــ المعلومــــــات  �م  الوزارة  ــدد  تحــــ ــه  وف�ــــ ــدٍة،  حــــ على  صــــــــــــــٍف 

و فن�ة أو دین�ة أو علوم إنسـان�ة  التخصـص/المادة سـواء �انت ر�اضـ�ة أو علم�ة أ
ــ�ة.. وما إلى ذلك. مع مراع ــتقبل لتلأوقصـــــصـــ ــُمســـ ك اة الفئة العمر�ة للطالب الـــــــــــــــــ

ــذا المنهج   ــد�م هـ ــاهج فهي تعني: "تقـ ــة المنـ ا مســــــــــــــرحـ ــَّ ــة)، أمـ ــاحثـ ــات"(ال�ـ المعلومـ
الدراســــــــي/المقرر في إطار فني درامي متخًذا القالب المســــــــرحي وســــــــیلة للعرض، 

اه�م ـتار�خـ�ة أو تراثـ�ة، إذ یهتم �عرض ـتار�خ وتراث  وخـاصــــــــــــــة في تصــــــــــــــح�ح مـف
رها وتشـخ�صـها في الطالب �المعلومة الصـح�حة من خالل تصـو� الوطن، وتعر�ف

صـــــــــورة ُممســـــــــرحة ُمؤداة، محتو�ة �عض العناصـــــــــر من اآلتي: [المواقف الدرام�ة  
ر، التمثیل�ة، والتمثیل الصـــامت، واإلرتجال، والرقص، والغناء، والموســـ�قى، والشـــع

صــــــــر أســــــــاســــــــ�ة،  وفنون العرائس وخ�ال الظل واألراجوز..]،محقًقا بذلك ثالثة عنا
 هي:
 الطالب التي تعمل على جذ�ه.الفرجة والمتعة للمشاهد/ -۱
التر��ة األخالق�ة الســــــــــلو��ة للطالب من خالل تعاطفه مع الشــــــــــخصــــــــــ�ات   -۲

ــافـة زمن ا یترك أثره على المتلقى/الطـالـب إ�جـا�ًـا، وفي مســــــــــــ ـ�ة  الـدرام�ـة، ِممـَّ
 قصیرة جًدا، ولمدى عمري طو�ل وعمیق األثر"(ال�احثة).

 والتعل�م وأقرتها. الدق�قة التي تشرف علیها وزارة التر��ة المعلومة -٣
وهو بذلك �ختلف عن المســــرح المدرســــي، الذي ال یلتزم �منهج تعل�مي محدد؛ بل  

لصـــــــف �عتمد على النهل من أدب الطفل �ما �شـــــــاء دون إلزام �الفئة العمر�ة أو ا
�شــكٍل نســبي و�دون  الدراســي أو مقرٍر ما، وهو بذلك قد �قوم بدوره التر�وي، ولكن  

تي تتوقف على ما یر�د المخرج أن یوصله للطالب، ولر�ما ضا�ط لتلك العمل�ة، ال
اكتفى بتقد�م عرٍض ممتٍع فقط بدون رســـالة أخالق�ة أو تر�و�ة أو علم�ة، وهو هنا  

  غیر مكترٍث �الواجب التر�وي واإلعالمي والتعل�ميمســرٌح للمتعة النفســ�ة للطفل؛ و 
والتعل�م فحاولت إخضـاع    ا اعاله. وهو ما تنبهت له وزارة التر��ةالفنى �ما أوضـحن

تـلك العملـ�ة الفنـ�ة، وتـلك الوســــــــــــــیـلة اإلعالمـ�ة لســــــــــــــلطتـها ومراقبتـها ودعمـها حتى  
�ة ممتعة  تكتســــــــــب دورها (التر�وي األخالقي، والعلمي) �جانب �ونها وســــــــــیلة جذا

  ومؤثرة.
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**  *   ** 
 نماذج تطب�ق�ة لمشروع "مسرحة المناهج"

ــة إلى تـق    لالتجـاهد�م نموذجین أحـدهمـا  ســــــــــــــنعمـد في هـذا الجزء من اـلدراســــــــــــ
حســـــــــــب االبتكاري) و�مثل العینة الثان�ة التي اختیرت    -واألســـــــــــلوب األول(الفردي

�ــــــــ[درس النحو لــــــــ(أسماء مسرحة عدة دروس تعل�م�ة  فتمثلت في  متغیرات ال�حث 
(المجموعة الشـمسـ�ة)   اإلشـارة ) �مدرسـة محمد عبد السـالم، ومسـرحة درس العلوم

ــة المـدیـنة الم نورة للبـنات ـ�اإلســــــــــــــكـندرـ�ة للمرحـلة اإلعـدادـ�ة، ومســــــــــــــرحـة �مـدرســــــــــــ
درس(الك�م�اء لألكاســـــــــید) �مدرســـــــــة التوفیق للبنین �محافظة بنى ســـــــــو�ف]. على  

ــر، بینما ــبیل المثال ال الحصـــــ �ان النموذج التطب�قي اآلخر من نماذج االتجاه    ســـــ
والتعل�م  نموذج) التي تعـاونـت فیهـا وزارة التر��ـة  الثـاني (الممنهج وفق أســــــــــــــلوب ال
للعرض المســـــــــرحي "على م�ارك"،   ســـــــــتطالع�ةووزارة الثقافة، وتمثل في العینة اال

ائي من  ونتائجه التحصـیل�ة والتر�و�ة على المسـتوى اإلعالمي والفني، �شـكل إحصـ
خالل اســــــت�انة تقصــــــت مردود ما تم من مســــــرحة منهج التار�خ لشــــــخصــــــ�ة على  

التار�خ�ة ولمنهج التار�خ لتلك   رك على تحصــیل الطالب، واســت�عا�ه للشــخصــ�ةم�ا
،  االبتدائي ، تطب�قًا على طالب الصـف السـادس  االبتدائ�ةالسـنة الدراسـ�ة �المرحلة  

 وأهلیهم ومدرسیهم.
 الم�حث األول:

ــ"مسرحة المناهج" وفق أسلوب الدراما  • النموذج التطب�قي لإلتجاه (الفردي) لــ
 المبتكرة:

ة، التي اعتمدت على أســــــــــــاتذة تعددت النماذج التي اســــــــــــتخدمت تلك الطر�ق
المقررات الدراس�ة، وخاصة عندما بدأت المدارس الخاصة في االنتشار في مصر 

ا األخیرة، و�ــدأت في اآلونــة   األخیرة من بــدا�ــات القرن الحــالي  في األر�عین عــامــً
الحكومي المدعم)، ولذلك  رة، وتتقدم على المدارس األمیر�ة (اتحتل مكان الصــــــــــــــد 

رس �ـاســــــــــــــتخـدام طرق متنوعـة لجـذب الطالب وتعل�مهم �جـانـب  اهتمـت تلـك المـدا
ا  ــً ــذ�ـ ــا جـ ــك الطرق وأكثرهـ ــان على رأس تلـ ــدر�س، و�ـ ــة للتلقي والتـ ــد�ـ الطرق التقلیـ

ــ ت�عاً�ا للطالب "القالب المســــرحي"، الذي �عد من أمتع األشــــكال  و�متاًعا وفهًما واســ
لمتلقى/الطــالــب، إذ را لطب�عتــه اآلن�ــة الحم�م�ــة بینــه و�ین االفن�ــة واإلعالم�ــة، نظ
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ی�عث على الطالب النشــــــاط والحیو�ة، و�حببهم في المقرر الدراســــــي وفي الذهاب 
والقالب األكثر تأثیًرا   للمدرســــــة، وفق ما جاءت �ه نت�جة االســــــت�انة حول الوســــــیلة

لى حالة متفاعلة جذا�ة  لدى الطالب، فبواســطته یتم تحو�ل المادة العلم�ة الجامدة إ
د درامي تؤد�ه شـخصـ�ات متفاعلة مع جمهور الطالب �صـالة  مؤداة من خالل سـر 

المسـرح أو فناء المدرسـة، ثم �سـتط�ع المعلم ترسـ�خ م�ادئ أخالق�ة وطرق ومناهج  
كٍل جذاب ومشــــــــــوق ومحبب للنفس، �ما �مكن توع�ة الطالب فكر�ة للطالب �شــــــــــ

تلـــك الطر�قـــة الفن�ـــة واإلعالم�ـــة التر�و �ـــالمخـــاطر التي تح�ط بهم من خال ــة  ل  �ـ
ا أو   الممتعة. ول�س المقصـود �مسـرحة المناهج، تلك المقررات التي تحتوي قصـصـً

الصــح�ح  �ســمح محتواها �الســرد والتمثیل �مقرر التار�خ أو القصــة والشــعر؛ ولكن 
  أنَّ مســــــرحة المناهج ُعنیت �كافة المناهج من:(ر�اضــــــ�ات وجغراف�ا وتار�خ وعلوم

ثـلة التطب�قـ�ة على ذـلك �ثیرة في المـدارس ونحو و�الغـة و��مـ�اء وفیزـ�اء..)، واألم
المصـــــر�ة �المراحل الثالث، خاصـــــة �المرحلة اإلبتدائ�ة األســـــاســـــ�ة، وذلك ألهم�ة  

للطالب في قالب �ســــــــُهل عل�ه اســــــــت�عا�ه في عالم  زرع المعلومة المراد إ�صــــــــالها 
 الیوم، الذي �عتمد على الصورة، ومنها:

ــالم، إذ قامت ال • ــة د. محمد عبد الســـــــ ــماء مدرســـــــ معلمة �مســـــــــرحة درس (أســـــــ
ــارة)، وقد ُقدم العرض في قاعة الدرس، وفیها تقدم الطالب �التوالي من   اإلشـــــــ

الشـــــــــعري خالل   والوزن  ــاء  لتعر�ف    الغنــ
وتحف�ظ أســــماء اإلشــــارة التي تز�ن بها لوحة 

   كانت على أحد جدران قاعة الدرس:
. وهذه بنت المستقبل تسعى دوًما ." هذا رجل المستقبل

ــل وـهذان االثـنان، وـلدان یلعـ�ان.. وـهاـتان هـما   لألفضـــــــ
 االثنین، فتاتان مهذبتان

 ،.ـهذه.. ـهذان... (ـهذا.هؤالء األوالد یلعبون مع البـنات
 )٥]كما في الشكل رقم (٤٢[  "اتان..هؤالء)ه

ــدـ�ة المؤداةفمن خالل اســــــــــــــتخـدام   األداء من الطالب مع   الحرـ�ة الجســـــــ
المعلمة أدى الطالب العرض المســـرحي  في الحجرة الدراســـ�ة، و�توجیهات   الغنائي
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الصـغیر ألسـماء االشـارة، و�تطبیق هذا النموذج على مدرسـة مصـر للغات �حصـة  
م �الفصـــــل الدراســـــي األول، و�رصـــــد النت�جة التحصـــــیل�ة  ٢٠١٨اللغة العر��ة عام  

یرهم ـ�الحجرات اـلدراســـــــــــــــ�ة األخرى  ـلذـلك ـ�المـقارـنة ـ�الطر�ـقة التقلـیدـ�ة التي تلـقاهـا غ
ــ ــت�انةف من خالل لنفس الصـــــــ ــیلي  ، �ان معدل الناالســـــــ ــت�عاب اتج التحصـــــــ   الســـــــ

الطالب لهــذا الــدرس أعلى من الطر�قــة التقلیــد�ــة التلقین�ــة الجــافــة، إذ بلغ معــدل 
  ٪٧٠الشـــهري �المدرســـة بین الفصـــول   االمتحانمن خالل رصـــده في   االســـت�عاب 

ب الحاصـل للطال  ٪٤٨الطر�قة المسـرح�ة المغناة إلى للطالب، الذى حصـل عل�ه �
التقلیــد�ــة، بــل �ــان من المشــــــــــــــهود أنَّ مجموعــة العینــة  عل�ــه �ــالطر�قــة التلقین�ــة  

التجر�ب�ة الذین أدوا تلك التجر�ة أخذوا یرددون هذا النشــید العلمي �أغن�ة انتشــرت  
الشــــهري، عالقًا في   بین زمالئهم وأقرانهم؛ بل وظل النشــــید ُیردد �عد أداء االخت�ار

 شرة. ا حالة من التجاوب �طر�قة غیر م�اذهن�ة التلمیذ، محققً 
ا مســــرحً�ا ل�عض  • ــً أمَّا في مادة الجغراف�ا فقد قدمت عدة مدارس إعداد�ة عرضــ

ــ�ة)، الذي ُقدم �قاعة    الدروس والموضــــــــوعات، مثل ــمســــــ درس(المجموعة الشــــــ
مســرح أحدهم تارة ثالثة،    الدرس تارة، و�فناء المدرســة تارة أخرى، وعلى خشــ�ة

افظة اإلســــــــكندر�ة للمرحلة درســــــــة "المدینة المنورة للبنات" �محمثل ما قدمته م
ا غـنائـ�ا  ] ٤٣[ اإلعـدادـ�ة ـتأل�ف و�خراج المعلمـة "هـدى حجـاج" ــً ،إذ ـقدمـت عرضــــــــــــ

وقامت المدرســـة �إعداد   )،٦راقصـــا للمجموعة الشـــمســـ�ة �ما في الشـــكل رقم (
رـتدائهـا،  وـقام التالمـیذ ـ�ا  رة ـ�ألوانهـا وطب�عتهـا،مال�س تنكرـ�ة تمـثل �واكـب المج
ــوع وا ــكل تناســـب مع الموضـ ــرح، مقدمین ذلك الدرس في قالب مســـرحي �شـ لشـ

قائم على الغناء والرقص تارة، واألداء التمثیلي تارة أخرى، إذ   اســـــــــــتعراضـــــــــــي
ظهر الطالب في هیئـة �واكـب المجرة، وقـد حضــــــــــــــر اـلدرس �ـافـة فصــــــــــــــول 

عام، وقد    مَّا جعل الدرس یتم استق�اله �شكل جماعيمِ  المدرسة �كل صفوفها،
ناقشــــــــــــة ســــــــــــر�عة من خالل األســــــــــــئلة واألجو�ة بین  قام المعلمین إثر ذلك �م

الطالب/الممثلین، واألســـاتذة مع الطالب الحضـــور في صـــالة المســـرح �شـــكل  
حر غیر انتقائي، حیث تحول المســــرح في لحظات إلى قاعة تحلیل ومناقشــــة  

ــ�  ودرس وتر��ة، حیث  حًة ما من  قدم المعلم في نها�ة العرض المســــــرحي نصــــ
 هذه الطب�عة والسیرورة الكون�ة.شأنها الحفاظ على إتزان 
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ــة "التوفیق للبنین" �محـافظـة بنى ســــــــــــــو�ف عن   • وهو مـا قـدمتـه تجرـ�ة مـدرســــــــــــ
ــة، عندما قدم الطالب محاكمة تتكون من قاضــــــــــي  الك�م�اء في فناء المدرســــــــ

د الكر�ون والنیتروجین والكبر�ــت �مــا في ودفــاع وأر�عــة متهمین من أكــاســــــــــــــیــ
المشــــــــهد والحوار المســــــــرحي التمثیلي  معتمدین على الحوار  ) ٧الشــــــــكل رقم (

. فقد تقدم �ل ُمتهم (أكســــــید) وتحدث عن نفســــــه �شــــــكل مكثف وواضــــــح  فقط
ــبته،   ــرار تم علیها اتهامه ومحاســ ــب�ه من أضــ ومحدد لعیو�ه ومخاطره، وما �ســ

نـه على أنَّ  و�یــل الن�ــا�ـة) للــدفـاع عنهم، وقـّدم براهیوفي النهــا�ـة تقــدم الـدفـاع (
ول عن وجود تلك األكاســــــــید، فالخطأ هو ســــــــلوك اإلنســــــــان هو المســــــــئول األ

اإلنســــــــــــــــان، وهو المتهم الحق�قي، وقـــد قـــدم النموذج طر�قـــة للتعـــامـــل معهـــا، 
والخالص منها، و�ذلك لم ُتقدم المســــــرح�ة المعلومة الخاصــــــة �المنهج المقرر 

ــل تخ ــة وافقط، بـ ــالجـ ــة المعـ ــذ لك�ف�ـ ــه التالمیـ ــاه لتوج�ـ ــالســــــــــــــلوك طـ لخالص �ـ
 .  ] ٤٤[ السل�م

المســـــــرح أن �قدم المعلومة الصـــــــح�حة المناســـــــ�ة المنتقاة    اســـــــتطاع و�ذلك 
ــكل �عتمد على طر�قته في التناول ورؤ�ته   والموجه من ِقبل معلم الدرس؛ ولكن �شــ

ه   لم یتخط في تلــك الــذات�ــة، دون إشــــــــــــــراف �ــامــل وواعي للــدرس المقــدم، �مــا أنــَّ
الطر�قة نفســــــها  حول تطبیق    اســــــت�انةعل�مي، و�إجراء التجارب مســــــاحة الدرس الت

م، لدرســـي المجموعة الشـــمســـ�ة ودرس  ٢٠١٨�مدرســـة الهرم اإلعداد�ة للبنات عام  
األكاســـــــــــید، وجد أنَّ معدل النســـــــــــ�ة النهائ�ة الناتجة عن اســـــــــــت�عاب الدروس �ان  

 كاآلتي:

اســـــــــــــــــــم   اسم الدرس  م
 المدرسة

ــ�ـــجـــــة   المحافظة ــتـ ــنـ الـ
التحصـــــیل�ة  
ــة   ــرحـ �مســـــــ

 سالدر 

ــ�ة   النسـ
 المئو�ة

ــجـــــة  ــ�ـ ــتـ ــنـ الـ
ــیل�ة   التحصــــ
�ـــــالـطـر�ـقـــــة  

 التقلید�ة

ــ�ة   النسـ
 المئو�ة

المجموعــــة   ١
 الشمش�ة

الــــــــهــــــــرم  
ــة   اإلعــداد�

 للبنات

 الجیزة

 

طـاـلب    ١١٠
من اجمــالى  

١٣٠ 

طــــالــــب    ٦٠ % ٩٤
ــالي   إجمـ من 

١٣٥ 

٣٩٪ 
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مـــــن    ٢٨٠  األكاسید ٢
٤٠٠ 

 ٪٣١ ٥٧من  ١٨ ٪٧٠

التعل�مي سـواء لة مسـرحة الدرس  �مراجعة تلك النسـب اإلحصـائ�ة وجد أن وسـیو 
تم تأدیته داخل الحجرة الدراســـ�ة أو خارجها أكثر اســـت�عاً�ا وتحصـــیًال وث�اتًا، ولكن  

 هذه التجارب شابها �عض القصور، وذلك لآلتي:
 عدم وجود میزان�ة إنتاج�ة لذلك المجهود. -١
  علقة �مجهود المعلم الشـــخصـــي، وذوقه وعلمهخضـــوع هذا اإلتجاه للذات�ة المت -٢

 وتوجهه الفكري.
عـدم وجود مكـان محـدد ـلذـلك، ف�عض المـدارس ل�س بهـا مســــــــــــــرح أو فـناء أو   -٣

 قاعات تدر�ب لألنشطة. 
 عدم وجود مكان �صلح لكافة طالب الصف �المدرسة أح�اًنا �ثیرة. -٤
�ة  عدم وجود مكمالت ومعدات المســرح من صــوت و�ضــاءة وغیرها في غالب   -٥

 العروض.
 اقته.درته و�فاءته وطاعتماد العرض على الطالب ومق -٦
عـدم وجود الوـقت الكـافي لـتدرـ�ب �ـاـفة الطالب، و�شــــــــــــــراكهم في هـذا المجـال  -٧

 التدر�سي. 
 الرسالة الموجهة للطالب تخضع لما یر�د المعلم توصیله له دون رقا�ة. -٨
وصـــــــــح�ح  قد یتعرض العرض للمغالطة أو عدم التقد�م �شـــــــــكل مالئم ودقیق  -٩

ا   �فرض عنصــــــــــــــر النســـــــــــــــ�ان وعـدم التر�یز لكون المؤدیین من الطالب، ِممـَّ
 وما إلى ذلك من مشكالت العرض. .. والتشو�ش

 ُ�قدم العرض للمدرسة فقط إن وجدت قاعة لذلك، وهو أمر قلیل الحدوث. -١٠
عل�مي �شـــــكل مســـــتمر، �ما �خضـــــع �المســـــرح وهو بذلك ال �في �الغرض الت

قدرته وطموحه، ب�ة الفرد�ة المعتمدة على تفهم المعلم و المدرســــــــــــي للذات�ة والنســــــــــــ
ا، و�ن �ــان أكثر   ا محــدود طالب�ــً ا وتحصــــــــــــــیل�ــً ولــذلــك فتحقیق المرجو منــه تر�و�ــً

وتحق�قًا للهدف التعل�مي للدرس، ولكنه �ان في حاجة إلى   واســـــــــــت�عا�اتحصـــــــــــیًال  
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ــع األ ــیلة التحوضـــــــــــ ــیل�ة  طر والقواعد المنظمة لتلك التجر�ة التعل�م�ة والوســـــــــــ صـــــــــــ
 لة للنموذج البرتو�ولي اآلتي.اإلعالم�ة الغن�ة، لذلك لجأت الدو 

ــ"مسرحة المناهج"  الم�حث الثاني:النموذج التطب�قي لالتجاه الثاني (الجمعى) لـــــ
 وفق أسلوب النموذج: 

عتها وزارتي التر��ة والتعل�م خضــعت تلك الوســیلة لخطوات ممنهجة محددة ات�
ــكل رقم  ــنذ�رها من خالل النموذج الت] ٤٥[  )٨(والثقافة، �ما في الشـــــــــ طب�قي  ، وســـــــــ

للمرحلـة األولى والثـان�ـة للبروتو�ول اـلذي عقـده الفنـان أشــــــــــــــرف عبـد الغفور نقـیب  
م، وفتوح أحمد رئ�س البیت الفني واألسـتاذ الد�تور ٢٠١٤الفنانین المصـر�ین لعام  

ـعام ـ�التر�ـ�ة  الخیر رئ�س القطـاع الثـقافي مع الفـنان هـاني �مـال المـدیر ال محمـد أبو
�ــة عن و�یــل الوزارة، وقتــذاك، وقــد نص البروتو�ول على  والتعل�م �ــالقــاهرة، �ــاإلنــا

تقد�م "أر�عة عروض مســــــــــــرح�ة" �المرحلة األولى للمشــــــــــــروع، �عتمد تنفیذها على  
من المســــــــارح التا�عة لمدارس    فناني البیت الفني للمســــــــرح، وقد تم عرضــــــــها �عدد 

ررة  م، متخذین من القصــــص المق٢٠١٤ام الدراســــي  مدیر�ة تعل�م القاهرة خالل الع
ــرح�ة "طموح   على المراحل الثالث العر��ة واألجنب�ة نموذًجا للتطبیق، فكانت مســـــــــ
جار�ة" للمرحلة اإلعدا�ة، والتي تناولت قصـــــة الشـــــخصـــــ�ة التار�خ�ة "شـــــجر الدر، 

ك الصـــــــالح والحمالت الصـــــــلیب�ة األخیرة على مصـــــــر"، من إخراج  وفترة حكم المل
رحلة الثانو�ة لغة عر��ة، من  دي ســـــــرور، ومســـــــرح�ة "األ�ام" لطه حســـــــین للمشـــــــا

ــة "ســــجین زندا" للمرحلة الثانو�ة للمدارس األجنب�ة، ومن   إخراج أحمد رجب، وقصــ
ــرح�ة " ــراج"، ومســــــ ــر أعلي م�اركإخراج "أحمد ســــــ ــرحي �اســــــ بو  " من إعداد المســــــ

 نموذج للتحلیل والتطبیق.العینین، و�خراج �اسم قناوي، التي سنتناولها في �حثنا �
�ع مخرجین هـذه العروض من العـاملین �شــــــــــــــعـ�ة اإلخراج  و�ـان اختـ�ار جم

ــة من   ــراف للمادة المعروضــــــ ــرح بوزارة الثقافة، بینما �ان اإلشــــــ �البیت الفني للمســــــ
                                       .] ٤٦[ مسئول�ة وزارة التر��ة والتعل�م
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461 
 

عـــام  �ــــة من هــــذا البرتو�ول، والتي تم تفعیلهــــا  وقــــد اهتمــــت المرحلــــة الثــــان
ــة" لمحمد أبو٢٠١٥ ــرح�ة "المحروســ ــالموني  م، بتقد�م مســ مقدًما التار�خ   العال الســ

المصـــــــري بتطوره للمراحل الثالثة االبتدائ�ة واإلعداد�ة والثانو�ة، ومن إخراج تامر  
االبتدائي،   كرم، ومسرح�ة "ه�ا نقرأ" لتعل�م الحروف وتكو�ن الكلمات للصف األول

وم تأل�ف عمر عبده د�اب، و�خراج جالل عثمان،  ومســــــــــــــرح�ة "كر��ة" لمقرر العل
قرر اللغة العر��ة لناظم نور الدین، و�خراج صـــــالح الحاج، وعرض "أ�جد هوز" لم

ومســـــــرح�ة "صـــــــندوق الحوادیت" تأل�ف مصـــــــطفي ســـــــل�م و�خراج محمود حســـــــن، 
ــرح�ة "الم�اه ح�اة "من تأل�ف و�خراج محمد   المغني، والتي قدمتا خارج    عبد ومســـــــــــ

حفــاظ  هج التعل�مي، للتــأكیــد على الق�م الحمیــدة، عبر التراث، وأهم�ــة الإطــار المن
               .] ٤٨][ ٤٧[ على الماء

مســـرحة منهج القصـــة لشـــخصـــ�ة "علي م�ارك" للمرحلة  :تجر�ة المرحلة األولى
  االبتدائ�ة:

 أوًال: التعر�ف �النص الدراسى القصصى:  
) على ٨رك إلى عدد(قســـم النص القصـــصـــي الدراســـي لشـــخصـــ�ة على م�اان

) للفصـــــل ٤ســـــي األول، وعدد(مدار الســـــنة الدراســـــ�ة، أر�عة فصـــــول للفصـــــل الدرا
ــرد�ة  ــل عنوان مقت�س من الطب�عة والمرحلة الســــــ ــى الثاني. حمل �ل فصــــــ الدراســــــ
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ــل األول �عنوان   ــحعائلة المشــا�خلح�اة على م�ارك، فكان الفصـ بها    ، والتي یتضـ
ــ ــأة عائلة على م�ارك قبل مولده وصــــ ــبب تلقیبهم  نشــــ فاتهم وألقابهم في بیئتهم، وســــ

تي ترجع إلى حبهم للعلم ولكتاب هللا تعالى، �ما أوضـــــح  �اســـــم عائلة المشـــــا�خ، ال
ــل الثاني   ــل مكانة علي بین إخوته، بینما جاء عنوان الفصــــــــــ  .. عزة نفسالفصــــــــــ

ي لتعل�م ابنه، فأرســـــله للشـــــ�خ  وفیها عرضـــــت القصـــــة حب والد عل  وطموح م�كر،
ضــــــــــــــر الـذي �ـان �قطن �عیـدًا عنهم، فتر�ـه عنـده لمـدة عـامین لحفظ  أحمـد أبو خ

ــغیر القرآن �امًال خوفًا من اإلهانة،   القرآن الكر�م وتجو�ده، وقد حفظه الفتى الصـــــــ
لمنزله،  وضــــــرب العصــــــا، حتى �خلص من قســــــوة مثل هذا المعلم القاســــــي، وعاد 

غل التلمیذ �اللهو  �عده عن متا�عة ابنه لتثبیت الحفظ، فانشـــــــــولكن انشـــــــــغال والده أ
واللعب ونسي ما حفظ، فأراد األب إعادته لمعلمه، ولكن الفتى أوضح ما في نفسه  
من رفض لهذا المعلم ورغ�ة في تعلم الكتا�ة، فأخذه الوالد ألحد �ت�ة الشـــــــــــــكاوي، 

ه الطعام عل�ه، حتى  من �ثرة الضــــــــجة والجل�ة وتقتیر ولكن الفتى لم �ســــــــترح عنده  
غضــب عل�ه �شــدة و�اد یرســله مرة أخرى إل�ه، فهرب ألخ�ه  هرب منه ألب�ه الذى 

الذى أخذه �اللین، وعلم ما في نفســــــــــه، فطمئنه من غضــــــــــب األب وأخذه لمنزله، 
وهـنا اقترح األب علـ�ه العمـل مع �ـاـتب قـ�اس األراضــــــــــــــي، فهـدأ الفتى ولكـنه أعلم  

التفوق ل�كون  تاح معه أم ال، ألنَّه لن یبتعد عن حلم والده �أنَّه ســـیرى إن �ان ســـیر 
" وف�ه نرى الفتى  ســجین مظلوممن عل�ة القوم المهابین، بذلك بدأ الفصـــل الثالث "

الصــغیر �مضــى ثالثة أشــهر مع الكاتب، الذى طرده ألنَّه أفشــى أســرار ما �أخذه  
�بیر �ـأجر،    والـده �ـالعمـل عنـد مـأمور�ـة أبومن الفالحین �غیر وجـه حق، فـألحقـه  

دة ثالثة أشـهر، ِممَّا جعله �حتال عل�ه و�ختصـم ماله  ولكن الرجل لم �عطه أجره لم
  احـتالمن المـال اـلذى �جمعـه ـله، ـفاغـتاظ مـنه وأبلغ عـنه مـأمور الســــــــــــــجن، اـلذى  

على الصـــــــبي وأدخله الســـــــجن لمدة عشـــــــر�ن یومًا، حینها تعاطف الســـــــجان معه، 
ـ�إلحـاـقه في وظ�فـة �ـاـتب ـلدى عنبر    ـله طر�قـة للخالص من هـذا الســــــــــــــجنوأوجـد  
مأمور الزراعة، الذي أُعجب �خطه وألحقه �العمل معه، و�هذا بدأ الفصــــــــــل أفندي 
حین تعجب على م�ارك �ثیًرا من مكانة عنبر أفندي لدى  "،ســــــــر غامضالرا�ع "

ــغ ــً�ا هو  عل�ة القوم، وت�جیلهم له على الرغم من �ونه المصـــــــري الذى شـــــ ل منصـــــ
عیني، و�عد تخط�ه الكثیر  م من فراشه �أنَّه ارتاد مدرسة القصر اللألتراك فقط، فعل
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من الصــعو�ات اســتطاع االلتحاق �مدرســة من�ة العز التي أهلته لاللتحاق �مدرســة 
القصــر العیني دون وســاطة، والتي خاب أمله في تخیلها، وانتقل منها إلى مدرســة 

ــعو أبو زعبل، والتي لم تخت ــة لمقررات لف �ثیرًا، وقد عانى فیها صـ �ة التعل�م خاصـ
ب والنحو، حتى جمع ناظر المدرسة رأفت أفندي الطل�ة المتخلفین  الهندسة والحسا

عن أقرنـائهم ودرس لهم تلـك المواد �شــــــــــــــكـل �ســــــــــــــر حبهم فیهـا، وجعـل علي من  
ــة المهندس  التحقالمتفوقین حتى   ــار من النج �مدرسـ �اء،  خانة، التي ن�غ فیها وصـ

ــا خ ــل �عثة لفرنســـ ــر مع أبناء محمد علي، و�هذا بدأت منها أرســـ ــول ارج مصـــ فصـــ
" إذا قابل الصـــعو�ات العدیدة فى فرنســاالفصـــل الدراســـي الثاني، والتى �ان أولها "

الفرنســــــ�ة، وطب�عة الدراســــــة بها، والتي لم �كن یتقنها و�ان   والتي �ان أهمها اللغة
طاع أن یتغلب  ه، وفرصـته العلم�ة، ولكنه اسـتعلى وشـك الرجوع للبالد خاسـًرا �عثت

یواصـل �فاحه ونجاحاته، فعینه ع�اس األول ناظرًا  على ذلك وتفوق وعاد لمصـر ل
للمدارس المصــــــــر�ة، فكان أول وز�ر مصــــــــري یتولي هذا المنصــــــــب فى الفصــــــــل 

"، والذي اســــــــــــتطاع من خالله أن �عدل وز�ر التر��ة والتعل�م" الســــــــــــادس المعنون 
ــامو�طور من منظ ــكٍل شــ ــر �شــ ــكالته  ومة التعل�م فى مصــ ــتوعب التلمیذ ومشــ ل اســ
أهیلهم، والمنظومة �كل، ولكن مع تولي الخدیوي ســــعید حكم البالد والمدرســــون وت

ــعاٌب أ�عد علي م�ارك عن نظارة المعارف، وهو ما تناوله الفصـــــــــل الســـــــــا�ع " صــــ
ة له، فنجح  "، ولكن مع عهد إسماعیل تم إسناد إدارة �ثیر من مرافق الدولوعق�ات

"، أبو التعل�مالثامن "  ها، �ما أسند إل�ه دیوان المدارس �الفصلفي إدراتها و�صالح
والتي ظـل �عطى فیهـا �كـل �ـٍد وشــــــــــــــغٍف واخالص، حتي �عـد اعتالء ابنـه توفیق  
ــب وزار�ة   ــلطة المحتل، تولي علي م�ارك مناصـــ ــوع البالد لســـ ــا الحكم، وخضـــ �اشـــ

اة حافلة م، �عدما قضـى ح�١٨٩٣مًا �عام  كثیرة، حتى توفي عن عمر السـ�عین عا
ــعو�ات والمعوقات  ــبر واالجتهاد والتحمل  �الكثیر من الصـــ والنجاحات، ملیئة �الصـــ

   .] ٤٩[ والجد 
 ثان�ًا: تحلیل البناء الدرامى للمعالجة: 

یـبدأ العرض المســــــــــــــرحي �عـد الســــــــــــــالم  :  التعر�ف ـ�النص اـلدرامى للعرض -١
ة الجمهوري لجمهور�ة مصـــــر العر��ة �أغن�ة تحدد مالمح التجر�ة المســـــرح�

وع المشــــــــــــــكـلة و��فـ�ة عالجهـا، حـیث  التعل�مـ�ة، التي ُتقـدم للطـاـلب وتحـدد ن
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نوهــت �لمــات األغن�ــة مع األداء التمثیلي االســــــــــــــتعراضــــــــــــــي بین التالمیــذ  
لى إجهاد الطالب وضــــــ�قه من العمل�ة  ومعلمتهم في االفتتاح�ة المســــــرح�ة إ

بهذا الشــــــكل   التعل�م�ة، وطرق المذاكرة التقلید�ة، الذي دفع المعلمة لتحدیهم
المعلومـات الـدراســــــــــــــ�ـة دون إجهـاد أو تعـب �مـا  الـدرامي، وأن یتم تعر�فهم �ـ

 ادعوا حیث تقول �لمات األغن�ة االفتتاح�ة: 
ــنة..   من  .. �اللیل ومع القرا�ة ومذاكرة في الكتب " ــة وألخر الســــ یوم دراســــ

ماشــــــفناش مرة راحة وال فســــــحة وال لعب.. الرحمة �ا جماعة هو أحنا ا�ه  
 ا من الكتبتعبنا تعبنا.. تعبناااا ؟.. زهقنا قرفناخشب؟

المعلمة: �ا والد �فا�كم شــــــــكوى.. مش ممكن مش معقول.. العلم ســــــــالح في  
 اید�كوا بینور العقول

معانا �نتي هاتصــــدقي.. إن احنا ضــــحا�ا والزم   التالمیذ: �ا ســــالم.. لو یتذ�ري 
 نشتكي

ن �نتوا صـح�ح ضـحا�ا وال  المعلمة: طب �الى معا�ا �اللى مع �عض هانكتشـف إ
 ض هانكتشفهانختلف.. مع �ع

 .".أكید هانختلف :التالمیذ
وظل تكرار تلك الكلمات النهائ�ة حتى بدا�ة المســـــــــــــرح�ة التي اتخذت من أســـــــــــــرة  
�ســـــــ�طة من أب وأم وطفلة بدا�ة لألحداث، إذ بدأت المســـــــرح�ة من الزمن اآلني،  

ــها �الرفض من �ثرة الم ــاســ ــكلة الطفلة في إحســ ذاكرة وصــــعو�ة اللغة العر��ة،  ومشــ
األرقام واألحداث التي تجد  صــــــة من �ثرة توار�خها وأحداثها وتشــــــا�ه  و�خاصــــــة الق

معه صعو�ة، ِممَّا ألجأ األب إلى تمثیل األحداث وروایتها �التعاون مع األم �راو�ة  
لألحداث، منتحًال األب شـــــخصـــــ�ة علي م�ارك، ومتحدثًا بلســـــانه لتقر�ب المعلومة 

ي الذي �ســــــــــــــأل و�حاول أن یرى  ، بینما ظلت الطفلة هي ممثل جیلها الحاللطفلته
ف و�تعلم، ومن هـنا ـبدأت األحـداث برواـ�ة علي مـ�ارك من ـمذ�راته  و�ســــــــــــــمع ل�عر 

عن میالده ونشأته وطب�عة أسرته وتعل�مه وتنقله بین القرى، وثورته من أجل العلم 
اس واحترامهم، و�ظهار والرغ�ة في الحصــــول عل�ه وعلى الحصــــول على مح�ة الن

ــر�ة ال ــ�ة واالجتماع�ة حینها، راًدا على  البیئة المصـ ــ�اسـ موقفه الح�ادي من الثورة  سـ
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العراب�ة، على الرغم من تمرده وطب�عته المتمردة، وموقفه من بالده وح�ه الشــــــــــدید 
لهـا، ولكن ـبدفعهـا لإلصــــــــــــــالح والتعل�م ال ـ�القوة والتخرـ�ب والعنف، وهو مـا أكـدـته 

 واالم وأغن�ة الفینال(النها�ة).جمل األب 
تنا ت�قى جنة.. وممكن ت�قى العشــة األم ســو�ًا: �التعل�م والعلم ممكن ح�ا"األب و 

 الصغیرة قصر �بیر"
األغن�ة: "وأدینا ـشفنا �العلم ت�قى عـشـشنا قصـور.. وعلي م�ارك �عد الظلم �طلع 

 من الظلمة على النور.
أوعوا تبلطوا في الخط.. اللي یتـعب الزم  تـناموا.. و   المعلمـة: وأنتم �مـان أوعـاكوا

 یلقى.. ممكن �صنع أكبر مجد..".
یرجع لوزارة التر��ة والتعل�م وتحدیدها لشـخصـ�ة على   سـبب تسـم�ة القصـة: -۲

م�ارك للصـــــــف التاســـــــع النهائي للمرحلة اإلعداد�ة �مصـــــــر �رائد للنهضــــــة  
ر االسـم  مسـرح�ة تغییالحدیثة فى التعل�م �مصـر، ولذلك لم �حاول صـانعوا ال

رج المعالجة الفن�ة عن �ونها مســــــــرحة  إلى اســــــــم آخر ذو داللة حتى ال تخ
لمنهج قصـــة "علي م�ارك"، و�حدث للتالمیذ أي شـــوشـــرة أو اضـــطراب، أو  
ــة المقررة علیهم   ــتیت ذهني وفصـــل بین ما یرونه وُمقدم لهم، و�ین القصـ تشـ

 التي تحمل االسم نفسه. 
غة الفصــــــــــــــحى المذ�ورة �كتاب الوزراة  عرض بین اللمزج ال  اللغة ودالالتها: -۳

العـــام�ـــة �عـــدة لهجـــات، ومنهـــا اللهجـــة القـــاهر�ـــة، واللهجـــة الفالح�ـــة،  و�ین  
ولهجة العرب البدو�ة، واللغة العر��ة العام�ة المكســــــــــرة التي �ان ینطق بها  
األتراك المق�مین �مصــــــــــــــر فجمعـت بین �عض مفرداتهم والمفردات العـامـ�ة 

 �ة.والفصحى العر�
شاهد على التنقل مع علي ستطاعت هذه اللغة أن تساعد التلمیذ الـــــــــمُ و�ذلك ا

م�ارك في مراحل ح�اته، مؤ�دة مع العمل�ة األدائ�ة على تجسـید المشـاهد التمثیل�ة  
 بدرجة أكثر إ�ضاحا وتثبیتًا بذهنیته، على الرغم من تكث�فها وسرعتها. 

اتمـة، اختلـفت وأخرى للخـ ةلالفتـتاحـ�ضــــــــــــــم العرض خمس أغـاٍن، منهم أغنـ�ة  
ي الثالث األخرى الالتي جئن �متن العرض معبرات  لغتهمــا وأداؤهمــا عن األغــان
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عن الحالة النفس�ة واالجتماع�ة لم�ارك وابنه في رحلتهما في الح�اة، ومؤ�دًة على  
للعرض المســــــــــــــرحي، بینمـا ابتعـدت أغنیتي البـدا�ـة والنهـا�ـة عن    اإلبهـام�ـةالحـالـة  

المحور�ة، حیث اتخذتا من ضــــــــــــمائر المخاطب لة الشــــــــــــخصــــــــــــ�ة  التعبیر عن حا
ــاـلة العرض متكـًأ، �مـا قـام ـ�أدائهـا الكورال   للجمهور (الطالب) الحضــــــــــــــور �صــــــــــــ

على الحالة   للتأكید الممثلین (التالمیذ) مع معلمتهم، ومن العام�ة القاهر�ة لغة لهم 
 اآلن�ة للحضور.

 : ١مثال 
ــكوى.. مش ممكن مش معق " ــالح في  المعلمة: �ا والد �فا�كم شـــ ول.. العلم ســـ

 لاید�كوا بینور العقو
التالمیذ: �ا ســــالم.. لو یتذ�ري معانا �نتي هاتصــــدقي.. إن احنا ضــــحا�ا والزم  

 نشتكي"(االفتتاح�ة)
المعلمـة: وانتم �مـان أوعـاكوا تـناموا.. واوعوا تبلطوا في الخط.. اللي   : "٢مثـال  
 ینال)الزم یلقى.. ممكن �صنع أكبر مجد.."(الخاتمة/الف یتعب
 أوجه الصراع �العرض: .٤

 ه الصراع في الخطین الدرامیین اآلتیین:تمثلت أوج
تبلور الصــراع في مشــكلة التلمیذة في صــعو�ة   (األسـرة):  الخط الدرامي األول -۱

لغة  تلقیها ألحداث وشـخصـ�ات وتوار�خ وأماكن القصـة المقررة علیها �مقرر ال
 �الشكوى وانتهى �المعرفة.العر��ة �الصف السادس اإلبتدائي، والذي بدأ 

ــة):(  الـثانىالخط اـلدرامي   -٢ حـ�اة علي مـ�ارك مـنذ والدـته حتى ممـاـته،   القصـــــــ
الذي تبلور صـراعه بین أزمته االقتصـاد�ة ومسـتواه المالي من جهة، وطموحه 

هو رغبته الشدیدة  الكبیر الذى �رر ذ�ره أكثر من مرة في أكثر من موضع، و 
  والتوقیر من الناس، التي أخذ ی�حث عنها  �الحصــــــــول على االحترام والمها�ة

 في عدة طرق حتى تمت هدایته لطر�ق العلم والدراسة. 
 ثان�ًا: المعالجة المسرح�ة لنص مقرر التار�خ لشخص�ة "علي م�ارك": 

  تقن�ات العرض: -۱
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 مزج العرض بین تقنیتي:
: من خالل تقد�م خط درامي أســـــــاســـــــي آني، مثلته  االیهام داخل االیهام -۱

م وابنتهما ذات الثان�ة  ة المصـــــر�ة ال�ســـــ�طة المكونة من األب واألاألســـــر 
، وهم �حاولون شــــرح المادة االبتدائيعشــــر، التلمیذة �الصــــف الســــادس  

ــ�ة �مقرر اللغة العر��ة لها، مما ألجأهما للتمثیل داخل التمثیل   ــصـــ القصـــ
ــد  ــارد والمجســـ ــ�ات أخرى من الخط الدرامي الثاني الســـ ــخصـــ ــید شـــ بتجســـ

م دور �ارك، مجســــــــــدًا األب شــــــــــخصــــــــــ�ة علي م�ارك، واأللح�اة علي م
األن (الحضــــــــــــــور)   الراو�ـــة، بینمـــا ظلـــت الطفلـــة هى محور الر�ط بین

 والماضي.
ــرح التعل�مي،    -٢ ــر  المســــ ــتخدامه لالفتات والراوي والخطاب الم�اشـــــــ �اســـــــ

 للجمهور، واألغن�ة المخاط�ة.
 الحذف واإلضافة واالبدال: -۲

ات ذات التفاصـــــــــیل والوصـــــــــف والتعو�ض عنها  تم حذف الكثیر من المعلوم أوًال:
طرق األداء التمثیل�ة التي قدمت �العرض، والتي قدمت صورة للشخص�ات  �

 التي قابلها وتعامل معها علي م�ارك ووالده دون ذ�رها على لسان الراو�ة.
لحدیث ِممَّا صــــعب  تم إبدال الحالة الســــرد�ة المعلومات�ة �شــــخصــــ�ة الراو�ة ل  ثان�ًا:

حتى یتم تت�ع األحداث،   و للمســــــــــــــاعدة للتنقل بین األزمنة واألماكنتمثیله أ
ــیر في أح�اٍن   ــموع بتعلیق من الراوي أح�اًنا وتفسـ ــكل مرئي ومسـ وأماكنها �شـ

 أخرى.
تم إضـافة شـخصـ�ة علي م�ارك، التي جسـدها الفنان هشـام طل�ة على خشـ�ة    ثالثًا:

ــرح مقدًما التمثیل داخ ــانها ما أكمل دور ل التمثیل، التي جاء على لالمســـ ســـ
ــُملقاة، خاصة وأنها ُجسدت أمام التلمیذة م�اشرة  الراو�ة، ووطد المعلو  مة الــــــــــ

 مما �صعب نس�انها، ونس�ان طر�قة �المها وأدائها ومل�سها. 
إلي نوعین، نوع مثلته ثالثة أغاٍن   انقســــــمت إضــــــافة خمســــــة أغاٍن للعرض،    را�عًا:

ــد الحـاـلة اـلدرامـ�ة و�ؤ�ـدهـداخـل العرض �ج   ا، بینمـا قُـدمـت اثنتین منهمـاســــــــــــ
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�ـاالفتتـاح�ـة والخـاتمـة،   ،ام�ـة القـاهر�ـة �كورال طالبي مع معلمتهم�ـاللغـة العـ
مســـــتعرضـــــین الهدف من التجر�ة المســـــرح�ة الُمقدمة والدرس المســـــتقي من  
ــ�ة علي م�ارك، والتأكید على أنَّ الثورات ال تختص �حمل   ــخصـــــ ــة شـــــ قصـــــ

أن یتمثل التمرد والثورة �المز�د من    عنف واســـتخدام القوة، و�مكنالســـالح وال
عمل وال�حث والطموح الذي یت�عه اجتهاد ومثابرة �اســتخدام ســالحي (العلم ال

 واالصالح).
 المـــعالجة الزمــاكانـــ�ة:  -۳

 : جمع العرض بین زمنین، هما:الزمن ومعالجته
الذي مثلته األســــــرة ال�ســــــ�طة  الزمن اآلني الحاضــــــر �قرننا الحادي عشــــــر،   -۱

ر وحفظ وتذ�ر ما �خص  لمیذة، التي �انت تعاني من صــــــعو�ة اســــــتذ�اوالت
 شخص�ة القصة المقررة علیها �الدراسة.

م حتى عـام  ١٨٢٣زمن الشــــــــــــــخصــــــــــــــ�ـة المحور�ـة للعرض، وهى من عـام   -٢
ــكل  ١٨٩٣ ــر، وما ت�عه من مفردات الح�اة حینها �شــــ ــع عشــــ م �القرن التاســــ

من خالل  األزمـنةـلة في تـلك الفترة بین األمـاكن و فالشــــــــــــــات ســــــــــــــر�عـة متنق
ي األول (األســــــرة والتلمیذة)، متنقلین في الزمن من  الفالش �اك للخط الدرام

 خالل شخص�ة علي م�ارك أو الراو�ة.
النص الســــــــــــــردي التعل�مي تنقــل في األمـاكن منــذ والدة علي    المعـالجـة المكـان�ـة:

ة تم  ســـــــرد�ة الصـــــــماء؛ بینما في المعالجم�ارك حتى النها�ة من خالل المعلومة ال
ــرح�ة ذات طرز وأماكن  ــرح التعل�مي من  عمل �وانات مســـــ ــتخدام تقن�ة المســـــ �اســـــ

خالل التجسید ومن خالل شخصیتي الراو�ة وشخص�ة علي م�ارك، الذي �ان یتم  
التنقل في المكان من خالل ذ�ره للمكان الجدید، فتنوعت األماكن بین المحافظات 

حتى عام    ١٨٢٣ومنزلي أب�ه من عام  مستوى الكت�ة والج�اة والُكتاب والقرى و�ین  
ومدارســـــه التي تنقل منها حتى ســـــفره لفرنســـــا خارج مصـــــر والعودة إلیها    م،١٨٩٣

 �عهد الخدیوي ع�اس �اشا، وتنقله �المناصب.
 الق�م الجمال�ة �العرض: . ٤
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وأدائه ولهجته،    المزج بین(المكان والزمان اآلني �إكسـسـواره ومال�سـه ومكمالته •
داث القرن ور من جمهور التالمیــذ)،و(مكــان وزمــان وأحــوالــذي مثــل الحضــــــــــــــ

التاســع عشــر في مصــر �ح�اتها الســ�اســ�ة واالقتصــاد�ة �مكمالتها من مال�س  
ــوار وأداء ولهجات إلى آخره..)، ِممَّا أعطى تنوعا وجاذب�ة للعرض   ــســــــــ و�كســــــــ

 ووضوًحا للمعاني والدروس المستقاة.
 ت التي عاصرته في زمانه.�ة المحور�ة للقصة وأهم الشخص�اتجسید الشخص •
تتاح�ة تحدد هو�ة التجر�ة المســـــــرح�ة، وأهمیتها �النســـــــ�ة لطالب تقد�م أغن�ة إف •

الیوم الذي �حتاج للصورة المجسدة الدرام�ة أكثر من الوسیلة التلقین�ة السمع�ة  
إن �نتوا  "المعلمـة: طـب �ـالى معـا�ـا �ـاللى مع �عض هـانكتشـــــــــف    التقلیــد�ــة

ید ف.. مع �عض هانكتشــف، ف�جیب التالمیذ: أكصــح�ح ضــحا�ا وال هانختل
�ما لخص أهداف المسـرح�ة/القصـة من دراسـة شـخصـ�ة علي  ."..هانختلف

ــألتهم االبنـة عن عـدم  م�ـارك في الحوار النهـائي لألب مع األم �عـدمـا ســــــــ
ــار�تــه في ثورة عرابي على الرغم من طب�عتــه الثور�ــة التمرد�ــة منــ ذ  مشــــــــ

ه ـ�ان  ب لیزـ�ل الل�س عـند المتلقي/التلمـیذ ـ�أـنَّ الـبداـ�ة، والتي أجـاب عنـها األ
مع عرابي وثورته، ولكنه لم �كن یرضــــى �اســــتخدام الســــالح والقوة، و�میل  
إلســــتخدام اإلصــــالح والعلم للثورة والنماء، وهو وســــیلة أخرى للتغییر �عیًدا 

 عن المفهوم التقلیدي للثورة.
 .لمكانش �اك، واالنتقال في الزمان وااستخدام تقن�ة الفال •

 المعالجة األدب�ة:ثالثًا: القضا�ا التي تعرضت لها 
 اهتم النص المسرحي بنقطتین مهمتین، هما: 

التــأكیــد على طب�عــة علي م�ــارك التمرد�ــة الطــامحــة في العلم، مع التــأكیــد  -۱
على األســـــــــماء والتوار�خ والشـــــــــخصـــــــــ�ات واألحداث التي مرت �ح�اة علي  

الحدیث عن الح�اة الســـــــــ�اســـــــــ�ة أو  م�ارك دون الشـــــــــرح المطول أو التفرع �
 األخرى، التي عاصرها من حكام أو والة أو معلمین.الشخص�ات 

تبلورت القضــ�ة المحور�ة �القصــة و�شــخصــ�ة علي م�ارك خاصــة �العرض  -٢
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المســرحي حول انتمائه الوطني الذى اتخذ المســار اإلصــالحي عن المســار  
ــره، مالثوري االنتفا ــي، الذي اتخذه أحمد عرابي �عصـــــــ تكًأ على طب�عته  ضـــــــ

ه ال خالص منــه �ــالثورة العن�فــة  التي تمردت على الجهــل و  الظلم، ورأت أنــَّ
ــنى   ــیتم الخالص منه �العقل والحیلة والعلم والتقدم حتى یتســـــــــ عل�ه، بل ســـــــــ
للضع�ف أن �كون له مكانة ووضعًا �سمح له �الند�ة مع المستعمر الظالم،  

م �المســتعمر التر�ي، أو من  كان هذا المســتعمر ینطق العر��ة ومســلســواء أ
ولغة أخرى �المســـتعمر اإلنجلیزي األورو�ى �مصـــر، وهو ذاته    د�انة وثقافة

مـا فطن لـه غـانـدي في محــار�تــه لإلنجلیز في بالده، وغیره الكثیر، ف�ــالعلم  
ــالة  ــتط�ع أن نواجه العدو ونتغلب عل�ه، وهو ما أكدته رســــ أغن�ة  والعقل نســــ

ــرح�ة  ا �العلم ت�قى عشــشــنا قصــور...وانتم �مان "وأدینا شــفنالنها�ة للمسـ
یتعـــب الزم یلقى ممكن   اللى  تنـــاموا..واوعوا تبلطوا في الخط..  أوعـــاكوا 

 �صنع أكبر مجد".
 را�عًا: مراحل معالجة النص القصصي التعل�مي �التناول المسرحي:

ــاء عـقد تعـامـله مع وزارة التر�ـ�ة والتعل�م    ـقام مخرج العرض ـ�اســــــــــــــم قـناوي ـ�إمضــــــــــــ
صــــــــــــف الســــــــــــادس �المرحلة  و�خراج قصــــــــــــة "علي م�ارك" المقررة على ال  �متا�عة

اإلبتدائ�ة بوزارة التر��ة والتعل�م المصــر�ة، فقام بتطبیق الخطوات العلم�ة الممنهجة  
التي وضعتها الوزارة، و�رؤ�ة ومتا�عة التجر�ة، وخطواتها، وطر�قة التنفیذ مع فر�ق 

 لتجر�ة �اآلتي:ومراجعة االست�انة، تبلورت خطوات ا  العمل،
إعداد  األولى:وتنقســـم إلى خطوتین هما:  المســرحي،  أوًال: مرحلة صــ�اغة النص

القصـة التار�خ�ة وتحو�لها إلى نص درامي �صـلح للعرض على المسـرح من خالل 
ــتطاع تحو�ل النص الســــــــــردي  دراماتورج محترف "�اســــــــــر أبو العینین"، الذي اســــــــ

امي األرســــــطي �شــــــكل مشــــــاهد درام�ة  امت إلى حالة درام�ة وفق الطرح الدر الصــــــ
ع مراجعـة �لمـات األغـاني التي قـدمـت ببـدا�ـة ونهـا�ـة المســــــــــــــرح�ـة، التي  مؤداة، م

أكدت على هو�ة التجر�ة ومكانة العلم وأهمیته لإلنســـــــــــان، وفائدته، واألغاني التي  
ســـــ�ة والوجدان�ة لشـــــخصـــــ�ة  تخللت العرض المســـــرحي لتجســـــید الحالة الدرام�ة النف

 القصة.
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من الناح�ة العلم�ة والتر�و�ة    مراجعة ما تم إعداده وصـــــــــ�اغته وضـــــــــ�طه  ن�ة:والثا
حتى الـتأكـد الـتام من صــــــــــــــحـة المعلومـات التي ســــــــــــــتوجـه للطـاـلب، والهـدف المرام  

 تحق�قه منها، و�قوم بذلك أستاذ متخصص من الوزارة لهذا المقرر.
 وفیها تتم الخطوات اآلت�ة: ط�ط،مرحلة التنفیذ والتخ ثانً�ا:

ل من الفنـانین والفنیین  یـد الشــــــــــــــخصــــــــــــــ�ـات الـدرام�ـة، وتكو�ن فر�ق العمـتحـد  -١
 واالتفاق المالي والفني معهم.

 تحدید مكان البروفات، ومكان العرض. -٢
ُیراد إ�صــــــاله من تلك التجر�ة   بدا�ة عمل بروفات المنضــــــدة لقراءة وشــــــرح ما -٣

 الممثلین أداًء لذلك.ومدى خصوصیتها، وتجهیز 
ــاعد�ه، والمال�س،   تكو�ن فر�ق من الفنیین -٤ ــمم الد�كور ومسـ المك�اج  من [مصـ

وغیرهم من الفنیین الذین �ســــــــــاعدون المخرج في إخراج صــــــــــورة المســــــــــرح�ة  
 النهائ�ة �شكل سل�م وصح�ح]. 

 عمل بروفات رسم خطوط الحر�ة واألداء للممثلین على المسرح. -٥
)، حتى  CD�ات على أســــــطوانة مدمجة (تســــــجیل صــــــوتي أدائي للشــــــخصــــــ -٦

ــ الُمـقدمـة، وعـدم    ة الرتجـال الممثلین، لضــــــــــــــمـان دـقة المعلومـةالتترك فرصــــــــــــ
 .]٥٠[الخروج عن النص 

ــســـوار الكتشـــاف   -٧ ــاءة واالكسـ البروفات النهائ�ة �المال�س والحر�ة وخطة اإلضـ
النواقص من العمل�ة الفن�ة التنفیذ�ة للمســـــــــرح�ة، و�تمامها لتأهیل المســـــــــرح�ة 

 عرض على الطالب.لل
اـلدوـلة والـمدارس وفق خطـة زمنـ�ة مقترحة   تحـدـید أـ�ام العرض على مســــــــــــــارح -٨

 . ]٥١[للتنفیذ �االتفاق بین الوزارتین
وهي تتم �عد العرض م�اشــــرًة، إذ یتم تحلیلها وطرح مناقشــــة   ثالًثا: مرحلة التقی�م،

ــتب�ان أو طرح مجموعة ــالة من خالل اسـ ــرح والطالب �الصـ ــئلة    علن�ة بین المسـ أسـ
ب، واســــتب�ان مدى نســــ�ة اســــت�عاب  تخضــــع للخطأ والصــــواب، وجمعها من الطال

علومات المقرر المطروحة �العرض، ووسـیلة التوصـیل �ما في الشـكلین  الطالب لم



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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)٥٢[ )١٠، ٩ [.   
ففي النص القصـصـي الدراسـي انتهى �ل فصـل �الكلمات والمصـطلحات الجدیدة  

على التلمیذ، وأســـئلة عن �ل فصـــل، ِممَّا �صـــعب معها تذ�ر األحداث من فصـــل 
ــل، بی ــ�ة الطفلة ألفصــــ ــخصــــ ــان شــــ ــئلة جوهر�ة تمثل  نما تخلل العرض على لســــ ســــ

نموذج  مناطق ل�س وغموض وصـــــــــعو�ة تذ�ر لدى التلمیذ، ولكن التجر�ة طرحت  
ــئلة تخص المنهج �عد العرض المســـــــــرحي، أي: �عد االنتهاء من   ــئلة بها أســـــــ اســـــــ
القصـــــــــة تمامًا، ول�س في نها�ة �ل فصـــــــــل أو مشـــــــــهد، ِممَّا �ســـــــــر على التالمیذ 

 وحدة واحدة.  سترسال في تت�ع أحداث القصة �عمل مكتملاال
ا: مرحلــة التقو�م،  التي �ـــان لـــدى وفیهـــا یتم االنت�ـــاه للمنـــاطق والمعلومـــات    را�عــً

�شــــــــــــــكـٍل جیـد، حتى یتم التـأكیـد علیهـا    اســــــــــــــت�عـابهـاالطـالـب ل�س فیهـا، أو لم یتم 
رة التي  و��ضـــــاحها، من خالل وســـــ�طین، هما:(شـــــخصـــــ�ة التلمیذة الممثلة الصـــــغی

ت محلهم في اإلجا�ة والســـــــــؤال لذ�ر المعلومات، مثلت مكان التالمیذ اآلنیین فحل
ــح مك ــر واضــــ ــكل م�اشــــ ــت�انة التي تم توز�عها على  والتأكید علیها �شــــ ثف)،و(االســــ

ائجها، تلك االســــــــت�انة التي قامت أســــــــئلتها حول القصــــــــة  تالتالمیذ الحضــــــــور، ون
للصــواب والخطأ، وقد تم توز�عها قبل وشــخصــیتها المحور�ة، وخضــوع اإلجا�ة بها  

العرض المســرحي، الســتخالص مدى قوة تأثیر تلك الطر�قة في هذه التجر�ة   و�عد 
لدرام�ة عن الطرق التعل�م�ة التقلید�ة في الوصـول للمعلومة وخالصـتها)،  التر�و�ة ا

  والتي جاءت بنســب تفوق المتوقع في االســت�عاب والتذ�ر والفهم، ِممَّا شــجع الدولة 
ــتكمال المرحلة ا ــا�قة  في العام التالي على اســ لثان�ة من اتفاق�ة الوزارات الثالث، ســ

 الذ�ر.
قبل العرض و�عد العرض،   عن اســـــــت�عاب القصـــــــة  معدل النســـــــ�ة النهائ�ة الناتجة

 كان اآلتي:

اســـــــــــــــــم   اسم الدرس  م
 المدرسة

أو  

 المحافظة

أو  
 المدینة

ــجـــــة   ــ�ـ ــتـ ــنـ الـ
التحصـــــــیل�ة  
ــرحــــة   �مســـــــ

 القصة

ــ�ــة    النســـــــ
 المئو�ة

الــنــتــ�ــجـــــة  
التحصیل�ة  
ــة   ــالطر�قـ �ـ

 تقلید�ةال

ــ�ــة   النســـــــ
 المئو�ة
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 المسرح

قصــــــــــــــــــة   ١
الصــــــــــــــف  
ــع   اـلتـــــاســـــــ
�ــــالمرحلــــة  
ــاســـ�ة   األسـ
 (اإلعداد�ة) 

مســـــــــــرح  
 المترو�ول

(عــــــــبــــــــد  
ــم   ــعـ ــنـ ــمـ الـ

 مدبولى) 

 

مســـــــــــرح  
قصـــــــــــــــر  
ــة   ــافـــ ــقـــ ثـــ
الصــالح�ة  

 الجدیدة

طـالـب    ٥١٠ القاهرة
ــالي   اجمـ من 

٥٦٧ 

١١٢ ٪٨٩.٩٤ 
طــالــب من  
ــي   ــمـــــالـ اجـ

٥٦٧ 

١٩.٧٥٪ 

طـالـب    ٣٣٥ �ةالشرق ٢
مـــــــــــــــــــــــــــن  

   ٣٩٠اجمالي

ـلب  طـا  ٦٤ ٪٨٥.٨٩
مـــــــــــــــــــــن  
ــي   ــمـــــالـ اجـ

٣٩٠ 

١٦.٤١٪ 

نـــــــــــــــادى   ٣
الـــــــــــــرواد  
�العاشـــــــر  
مـــــــــــــــــــن  

 رمضان

مـــــدیــنـــــة  
العاشــــــــر  
مــــــــــــــــــن  

 رمضان

طـالـب    ١٨٠
مـــــــــــــــــــــــــــن  

 ١٨٧اجمالي

طـــالـــب  ٣١ ٪٩٢.٢٥
مـــــــــــــــــــــن  
ــي   ــمـــــالـ اجـ

١٨٧ . 

١٦.٥٧٪ 

فقد تم عرض المســـــــــــــرح�ة على الكثیر من مســـــــــــــارح المدارس والمناطق التعل�م�ة  
عاشـر من رمضـان، قصـر منهم (مسـرح المترو�ول، نادى الرواد �ال  وقصـور الثقافة

ــالح�ة الجدیدة،   ــیناء،ثقافة الصـ ــماعیل�ة، وجنوب سـ كما في األشـــكال وطنطا، واالسـ
ألورام االطفـال �ـالقـاهرة والـذى لم    كمـا عرض �ـالمعهـد القومى.)١١،  ١٠،  ٩رقم (

لترف�ـه عن هؤالء االطفـال  یهتم فیهـا بتقـد�م المعلومـة قـدر االهتمـام بتقـد�م المتعـة وا
لومة الطموحة لشــــخصــــ�ة على م�ارك الذى اســــتطاع رغم الفقر  المرضــــى مع المع

وحالة البالد أن یتولى مكانة عل�ا و�ســـــــ�ح رائد التعل�م الحدیث ونهضـــــــته �مصـــــــر  
ة، مما �عطى االمل للطفل المر�ض الذى یواجه و�الت هذا المرض الفتاك،  الحدیث

 معط�ًا المثل والقدوة.
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مســــــتوى التحصــــــیلي واالســــــت�عابي ألعداد �مراجعة االســــــت�انة التقی�م�ة ُوجد أن الو 
ــانــة، �مــا   الطالب أكبر من االتجــاه الفردي االبتكــاري وفق مــا أتــت �ــه االســــــــــــــت�

من مقرًرا �امًال للتقد�م وفق النموذج، ول�س دراســًا  اســتطاع هذا البرتو�ول أن �ضــ
 واحدًا محددًا �المقرر الواحد. 

ــ و�مراجعـة ت�عـاب الطالب وـقدرتهم نســــــــــــــب االســــــــــــــتـ�اـنة بتـلك العیـنة وجـد أنَّ اســــــــــــ
واإلدراك والتحصــیل �الطرق    االســت�عاب عن معدل   ٪٨٩التحصــیل�ة قد زاد �معدل 

�خ وأســــماء ر عو�ة التذ�ر لألحداث والتواالتقلید�ة، التي �عاني فیها الطالب من صــــ
�اســــي التي  �عض الشــــخصــــ�ات ذات الصــــلة �الشــــخصــــ�ة المحور�ة، والظرف الســــ

ى الطالب المعلومة ممثلة أمامه، أصــ�ح قادًرا على  كانت تح�ا ف�ه، ولكن �عدما رأ
ــر القوة والضــــــــــــعف، وتذ�ر التوار�خ واألحداث  التحلیل والشــــــــــــرح وتحدید عناصــــــــــ

القتصـادي والسـ�اسـي، وعالقات الشـخصـ�ات التار�خ�ة ب�عضـها؛  والظرف البیئي وا
ت آن�ة، ومن خاللها تم تصح�ح �عض المعلوماألنَّه تلقاها �مسرح�ة درام�ة مرئ�ة  

التي أتى ذ�رهـا �كـتاب الوزارة، ولم یتم تعـدیلهـا �عـد الط�ع، أو توضــــــــــــــ�ح مـا غـفل  
ت تلك الطر�قة  عنه النص القصـــــصـــــي الســـــردي واتضـــــح �األداء التمثیلي، لذا ُعد 

  التي أشرفت علیها الدولة حًال قوي التأثیر وعمیق األثر وطو�ل المدى االست�عابي
ه ال ُیز�ـــد   من مهـــارات الطـــالـــب األدائ�ـــة �ـــالمســــــــــــــرح  للمقرر، وعلى الرغم من أنـــَّ

ــرحة الدرس في االتجاه الفردي، ألنَّه ل�س طرًفا تنفیذًا في تلك  ــي، ومســـــــــ المدرســـــــــ
لمتلقي، إالَّ أنَّ دور مســــــــــــرحة المنهج أدت رســــــــــــالتها في التجر�ة؛ بل یلعب دور ا

ــال ــ�ط العمل�ة التعل�م�ة واالتصـــــ ــال�ة �طر�قة فن�ة درام�ة  تصـــــــح�ح، وضـــــ �ة واالرســـــ
ــا�طة    محققة ــیل�ة أعلى �المجموعات التجر�ب�ة عن المجموعات الضــــ نســــــب تحصــــ

       (التلقین�ة التقلید�ة).
**   *   ** 

ــرح�ة �إبر�ل ع ــكٍل احترافي للطالب قائًما على  ٢٠١٤ام  وقد قدمت هذه المســـ م �شـــ
 واســــت�عاب قدمین للعرض، وقدرة الثقافة التشــــار��ة بین مهارات وقدرات الفنانین الم

لب للمســــــــــــــرح�ة الــــــــــــــــــــــــــــُمقدمة، ومتا�عة ومراجعة األســــــــــــــاتذة التر�و�ین  وتفهم الطا
  المتخصــــصــــین، و�هذا ُقدم عمًال مســــرحً�ا لكافة المدارس بتلك المرحلة األســــاســــ�ة
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كمحــاولــة من مثلــث الوزارات الثالث(التر��ــة والتعل�م، والثقــافــة، والمــال�ــة)للخالص 
ــتو من الفجوة ال ــها، و�ین مســـــ ــار��ة بین الوزارات و�عضـــــ ى تلقي الطالب �كافة  تشـــــ

الكبرى/العاصـــمة فقط؛   محافظات مصـــر، إذ لم یتوقف تقد�م العرض على القاهرة
صــر، الذین �عانون من الفجوة بل إمتد إلى �عض المحافظات في شــرق وجنوب م

ــمال البالد، حیث قدمت في  ــمة في شــ ــكان العاصــ ــار��ة بینهم و�ین ســ البدا�ة  التشــ
ــان والذي لم �حتِو على مســـرح، ولكن تم  م بنادي الرواد �العاشـــر من ٢٠١٤ رمضـ

مقعد   ٥٠٠إلى عدد   االســــــــت�عابيإقامة فراشــــــــة في مكان مفتوح وصــــــــلت حجمها  
�بیرًا، والســــــــــــــ�َّمـا عنـدمـا علم الجمهور �ـأنَّ من �قومون  تقر��ًـا، وقـد شــــــــــــــهـد إق�ـاًال  

لفنانة عزة لبیب والفنان أشــــــــــرف طل�ة،  �العرض من فناني المســــــــــرح والتل�فز�ون (ا
حفلـة على مســــــــــــــرح المترو�ول/عبـد المنعم مـدبولي    ٢٠رهمـا)، ثم تالهـا عـدد  وغی

ل  مقعد �صــــــــالة العرض، ثم تجو   ٢٥٠بوســــــــط القاهرة، والذى یبلغ ســــــــعته حوالى 
العرض بین مدرسـة الصـالح�ة الجدیدة ذات المسـرح الصـغیر واإلمكان�ات المكان�ة  

ة للعرض، بینما  لم تســــتطع أن تشــــمل �افة الد�كورات المخصــــصــــالمحدودة، التي 
ــیناء، إذ تم العرض  ــماعیل�ة وجنوب ســ ــارح قصــــور الثقافة �طنطا واإلســ فتحت مســ

ة، وفى جم�ع العروض �ان  علیها ألهالي تلك المناطق من جمهور�ة مصر العر��
الجمهور المســــتهدف من طل�ة الصــــف الســــادس من التعل�م األســــاســــي �موجهینهم  

م�ة والمدارس، بینما لم یتخط العرض �ونه  التر�و�ین والمشــرفین من المدیر�ة التعل�
ــم األطفال   ــفى األورام لقســــ ــتشــــ ــه ألطفال مســــ ــًا ترفیهً�ا فقط عندما تم عرضــــ عرضــــ

ت طب�عة الجمهور المســـــتهدفة، ولم یتم توز�ع األســـــئلة أو  �القصـــــر العیني، إذ انتف
 دارس في األماكن سا�قة الذ�ر قبًال. االست�انة التي �انت توزع على طالب الم

�ذلك بدأ عصر التعل�م التفاعلي، إذ تم تصو�ر تلك المقررات الــــــــُممسرحة، و�دأ و  
التواصــــــل االجتماعي،  إنزالها على وســــــائل المید�ا المختلفة، والســــــ�َّما على مواقع  

ــب  ــتمر حسـ ــكل مسـ ــاء، و�شـ ــة للطالب لرؤ�ة تلك العروض وقتما �شـ و�تاحة الفرصـ
ا �غرض التعدیل والتحســــین  ه، مع إمكان�ة إبداء رأ�ه ومالحظاته علیحاجت ها أ�ضـــــً

ــة النص التعل�مي فوجد الدراماتورجي   والتطو�ر. وهو ما حدث �النص، إذ تم دراســـ
القصـة غیر مبرر�ن للطالب المسـتفسـر، وهما من    �اسـر أبو العینین موضـعین من

 المفارقات الدرام�ة غیر المستح�ة، وهما:
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ــع  •  والد علي م�ارك لم  عندما أشـــــــــــــار النص التعل�مي إلى أنَّ   األول:الموضــــــ
ینجـب إالَّ البـنات و�ـان تواـقًا إلنجـاب اـلذ�ر، بینمـا في ســـــــــــــــ�اق األحـداث جـاء 

ــي ذ�ر فرار علي من بیت أب�ه إلى أخ�ه األك ــصــــــــ بر، ولم �قدم النص القصــــــــ
ي  الــدراســــــــــــــي أيَّ تعلیــل لتلــك المعلومــة المقحمــة، وعنــدمــا �حــث الــدرامــاتورج 

د هذا األخ األكبر، الذى لم  المســـــرحي عن مصـــــادر أخرى إل�جاد ســـــبب وجو 
؛ مما جعله ] ٥٣[ ُ�شـــر له النص القصـــصـــي التعل�مي، لم �جد له مصـــدًرا محدًدا

المجتمع المصـــــــري حینها، على لســـــــان  �قدم إجا�ة منطق�ة قائمة على طب�عة  
أن القصة  شخص�ة الطفلة المتسائلة عن ��ف�ة وجود أخ أكبر لعلي، في حین  

ــ�ة األخ   لم ینجب إالَّ   تذ�ر أنَّ والده البنات، فمن أین �كون قد أتت شــــــــــخصــــــــ
األكبر، ف�جیب الدراماتورجي على لســـــــــــــان علي م�ارك والراو�ة �أنَّه أخ�ه من  

ه لم ـتأت إالَّ ـ�البـنات، و�هـذا أـقام جســــــــــــــًرا مبرًرا بین مـا زوجـة أخرى، بینمـا أمـ
درامي، وقد تم تنب�ه الموجهین لهذه قدمه النص القصـصـي، وما قدمه النص ال

وة المعلومات�ة حتى یتم ضــــــــــــــ�طها في الط�عات التال�ة للوزارة، وهو ما تم  الفج
 �العالم التالي فعلً�ا �النسخ الحدیثة للقصة.(من دالئل التقو�م).

ــع الثاني: • ذ�ر هروب الطفل علي م�ارك من بیت أب�ه، واإلشــــارة إلى  الموضـ
الحادثة التي   رات أب�ه واالنصــــــــــ�اع ألوامره للتعلم، تلكحالته التمرد�ة على قرا

ــ�ة وذهن�ة الطفل ذو الحاد�ة والثان�ة عشــــر، ِممَّا  ــ�ًا في نفســ قد تترك أثًرا عكســ
عرضـــــــها  وضـــــــع الدراماتورجي موضـــــــع حیرة من ذ�ر تلك المعلومة، وطر�قة 

دون أن �جـعل التلمـیذ یـتأثر بتصــــــــــــــرفات علي مـ�ارك التمرد�ة من �اب التمرد 
ــ�َّما أنَّه النموذج او  ــالح، والسـ ــه الوزارة عل�ه �مثال للعلم ل�س اإلصـ لذي تعرضـ

ــرح موجهي التر��ة   ــناعه من محترفي المسـ والعلماء، لذا فلقد لفت العرض وصـ
دثة، وهذه الزاو�ة لتالفي إنمائها  والتعل�م ومدرســـــــــــي اللغة العر��ة إلى تلك الحا

صــرف غیر ســل�م، فســرعان ما عدل في نفســ�ة وعقل�ة التلمیذ بذ�ر أنَّ هذا الت
ب له الوالد إلحتواء ابنه، وقد ذ�رته شـــــخصـــــ�ة علي م�ارك على  عنه واســـــتجا

المســرح للطالب معق�ة على تصــرفاته �أنَّه �ان صــغیًرا، وال �عي �ل ما �فعل  
وال �جوز ـله أن �فعـل ذـلك، حتى ال �قـلده طـاـلب الصــــــــــــــف وـما هو المفـید ـله،  

  لم �ســــــــتجب له الوالدین في أمر ما اســــــــتح�ه  الســــــــادس، و�هرب من منزله إذا
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 �علي م�ارك.   قتداءً ا
    من إ�جاب�ات هذه الوسیلة عن الوسیلة األولى اآلتي:  

 لها میزان�ة محددة من الدولة. -١
ــرح�ة المقدمة لرقا�ة وتوج�ه ومت -٢ ــوع المســــــ ا�عة وزارة التر��ة والتعل�م، خضــــــ

ــلو��ة والمع ــ�حة الســـــــــــ ــ�طت النصـــــــــــ لومة العلم�ة و�التالي تحددت وانضـــــــــــ
 التي تبنتها الدولة. ءات االنتماالمـُقدمة، وتوطدت 

ــ�ات المدر�ة   اعتماد  -٣ ــخصـ ــئولیتها، والشـ ــرح�ات على جهود الدولة ومسـ المسـ
 المحترفة.

من صــــــــــــــحتهـا ومراعـاة   مراجعـة المعلوـمات المـقدـمة من قـبل الوزارة والـتأـكد  -٤
 دقتها.

ل�م�ة والمحافظات  فناء المدارس ومســارحها ومســارح المنطقة التع  اســتخدام -٥
 زارة الثقافة.ومسارح البیت الفني بو 

تقــد�م العروض لكــافــة المــدارس ذات المرحلــة العمر�ــة الموجــه لهــا العمــل  -٦
�ــأنحــاء الجمهور�ــة �شــــــــــــــكــل جمــاعي علني، للتــأكیــد على المــادة العلم�ــة 

   نب التر�وي والوجداني الوطني لدى الطالب.والجا
**   *   ** 

 الخاتمة والتوص�ات 
ــف�ة امن   ــة الوصــ ــد والتوثیق والدراســ ــائي  خالل الرصــ ــتقصــ لتحلیل�ة، والنموذج االســ

ــرة �العینة الثان�ة   ــرة وغیر الم�اشــــــ ــتهدفة الم�اشــــــ الذي تم توز�عه على الفئات المســــــ
ــة، وهم:(الفـئات المـ�اشــــــــــــــرة "الطالب، والمعلمون"، والفـئات غیر   والـثالـثة ـ�اـلدراســــــــــــ

المثلى اآلن�ـة الحم�م�ـة التي تختلط    یلـةالم�ـاشــــــــــــــرة "األهـالي")، وجـدنـا أنـَّه الوســــــــــــــ
طالب ســـــــــواء عن طر�ق التفاعل التشـــــــــار�ي �مجهوده مع األســـــــــتاذ أو التفاعل  �ال

ــة والتقی�م والتقو�م، فهي أكثر الطرق الحدیثة   ــار�ي �التلقي والتحلیل والمناقشـــــ التشـــــ
لم  تفاعًال وتأثیًرا على نفســــــــــــ�ة الطالب، و��ضــــــــــــاًحا وتوصــــــــــــیًال ونفاًذا لعمل�ة التع

تي ـ�ان ُ�صــــــــــــــعـب على الطـاـلب إدراكـها  والمعرـفة للمعلوـمات واـلدروس المنهجـ�ة ال
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�شــكل نظري تلقیني ســمعي أو �صــري محدود، دون حر�ة أو دراما تســتفز وتحث 
مخیلـته وملكـاـته. فلـقد �ـان لتـلك الوســــــــــــــیـلة دورهـا الفعـال ومـا یزال حتى اآلن، وـقد 

ــ ( ، عدت ٪٧٧.٦رد بنس�ة  ) ف٥٠٠) من إجمالي(٣٨٨جاءت إجا�ات العینات الــــــ
عالم�ة تر�و�ة مهمة وحدیثة؛ ألنَّه مرت�طة �الواقع ومعبرة عنه،  ف�ه المسرح وسیلة إ 

كما ُعدَّت وســیلة تر�و�ة أعلى من الحصــة المدرســ�ة، والدرس التعل�مي وفق نتائج  
، معتمدة تلك النتائج  ٪٩٣:٪٨٩االســـتقصـــاء التي وصـــلت إلى نســـ�ة تراوحت من  

ل الملكات التخیل�ة،  ترفیه�ة تجذب النفس وُتثیر الحواس وُتشــــــــــغلة  على أنَّه وســــــــــی
وتنمي مواهب الطالب، إذ �عد المسـرح صـورة متحر�ة أكثر ث�اًتا في الذاكرة، وذلك  
ــم   ــ�ة، التي تضـــ ــكلة التلقي في القاعة التدر�ســـ ــیلة حل لمشـــ إعتماًدا على �ونها وســـ

للتشــــــــــارك بین (الطل�ة حة عددًا �بیرًا من الطالب، �ما تت�ح تلك الوســــــــــیلة مســــــــــا
 واألساتذة المعلمین، الطل�ة و�عضهم). والمؤدیین، الطل�ة 

ــاء أنَّ   ــتقصــــــــ ــیلة فقد أظهرت نتائج اإلســــــــ وعلى الرغم من مكانة وتأثیر تلك الوســــــــ
ــارها، و�عتمادها ــاس وراء عدم انتشـــ ــبب األســـ ــیلة تر�و�ة وتعل�مة مهمة في   الســـ وســـ

ة تحتاج لمتخصــصــین للتدر�ب والتنفیذ،  جم�ع المراحل، وطرق التعل�م؛ ألنَّها وســیل
تاج إلى وقت وجهٍد �بیر�ن لإلعداد والترتیب والضـــــــ�ط والتقد�م أكثر من �اقي  وتح

الوســـــــــــــــائــل التعل�م�ــة اإلعالم�ــة، التي ال تحتــاج لطالب أو ممثلین محترفین قــدر 
ها لمدرب متخصــص واعي لطب�عة تلك الوســیلة، وطب�عة المكان والطالب، احت�اج

ــاتذة الجامعة غیر مدر�ین علىومعظم ا ــیلة في   لمعلمین وأســـــ ــتخدام تلك الوســـــ إســـــ
 اإلرسال والتلقي.

وعلى الرغم من تنوع مســــــــــــــرحــة المنــاهج بین اإلتجــاه الفردي اإلبتكــاري والجمعي 
ــاـلة العلمـ�ة وتحقیق األهـداف  النموذج؛ إالَّ أنَّ اإلتجـاه الجمعي �ـا ن األقرب للرســــــــــــ

ذ، اـلذي  عتمـد على الممثلین المحترفین دون التلمیـالمرجوة، ولم �شــــــــــــــ�ـه إالَّ �وـنه ا 
ــد من   ــك ال نجـ ــاري؛ ولكن على الرغم من ذلـ ــاه الفردي اإلبتكـ ــه اإلتجـ ــد عل�ـ اعتمـ

لمتدر�ین  التجر�ة الفعل�ة التطب�ق�ة لإلتجاه األول، إالَّ عددًا �ســــــــــــــ�طًا من الطالب ا
م �النســـــــــ�ة  المســـــــــتفیدین من التجر�ة األدائ�ة المســـــــــرح�ة، والتي ال تتعدى نســـــــــبته

�حٍد أقصــــــــــــى، لذا �عد اإلتجاه الجمعي لمســــــــــــرحة    ٪١إلجمالي الطالب التلقینین  
المناهج التعل�م�ة وفق أســــــــلوب النموذج هو األقرب واألنجح لتوصــــــــیل الرســــــــالة، 
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وصــــــیلها ألكبر عدد ممكن من الطالب، وتوفیر �ل متطل�ات الرســــــالة العلم�ة، وت
دة  ـ�ام ـ�العملـ�ة األدائـ�ة من خالل إدخـال مـاولكن �مكن تطو�رهـا ـ�إعـداد التالمـیذ للق

تأهیل�ة في �ل صــف دراســي من الصــف األول االبتدائي لتجهیز وتدر�ب مهارات  
الطالب األدائ�ة، وتطو�ر وتحســــــــــــین المقررات المختصــــــــــــة �األنشــــــــــــطة واأللعاب 

تصــــــــــــــوري لــذلــك، لتمكین الطــالــب من األداء   ) مقترح١مرفق (-ل�ــًا  الموجودة فع
�ـذلـك تتطور مهـارتهم  �عـد، والحلول محـل الممثلین المحترفین، و المســــــــــــــرحي ف�مـا 

اإلبتكار�ة، وتتمكن الوزارة من تغط�ة �افة المقررات بدورســـــــــــــها بهذه اله�كل�ة، مع  
 إشراك أعداد أكبر من الطالب لكل مقرر.

**  *   ** 
ــعین�ات القرن وقد تغلب ــ�اب �المنطقة التعل�م�ة، بثمانین�ات وتســــ ت إدارات الشــــ

رح مدرســــي صــــ�في حیث  �جهود �عض األســــاتذة واإلدار�ین �عمل مســــ الماضــــي،
یـتاح الوقـت للطـاـلب واألســـــــــــــــتاذ أو الموجـه ـلذـلك، ولكن ظـلت اإلمكـانـ�ات المـادـ�ة 

لســ�اق، ولذلك  ضــع�فة على الرغم من المجهود ال�شــري الكبیر الذي ُبذل في هذا ا
المشــــــــــــــكـلة. و�ن �ـان لهـا �عـد ـتدخـل وزارة الثـقاـفة مع وزارة المـالـ�ة حًال جـذر�ـًا لتـلك  

ــلب�ات التي ــها    �عض الســـــــــــ تم تدار�ها في المرحلة الثان�ة للبرتو�ول، وظل �عضـــــــــــ
 اآلخر قید التنفیذ، منها:

القیود البیروقراط�ــة التي تعمــل على تعطیــل خطط العمــل الموافق علیهــا   -۱
 ئولین.من المس

االهتمام �حصـــص األنشـــطة المكملة للنشـــاط المســـرحي �حصـــص التر��ة   -۲
..  .إلذاعة الصـــ�اح�ة، واإللقاءة والموســـ�قي والغناء والكورال والرســـم واالفن�

 وغیرها. 
من التجمد   -أً�ا �ان عمره-أن �حرر مخیلة الطالب    اســتطاعهذا المشــروع  

والكالســــــــ�ك�ة إلى االنفتاح والحیو�ة، وحثهم وتشــــــــج�عهم على المذاكرة واســــــــتذ�ار 
ســي بنهٍم وفهٍم جعله مســتر�ح و�قظ،  المعلومة �عد رؤ�تها مجســدة من الكتاب المدر 

التجر�ة  مســـــــــــــه للمشـــــــــــــار�ة اال�جاب�ة وتنم�ة مواه�ه ل�كون أحد أطراف تلك كما ح
لالســــــــــــــتمتـاع بهـا، وهي بـذلـك تر�ط بینـه و�ین زمالئـه، وتخرجـه من بوتقـة الوحـدة 
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التكنولوجـ�ة، والعزـلة االنترنتـ�ة التي ـبدأت في التفشــــــــــــــي بین طالب الـمدارس التي  
ة أقرانه وممارســــــــــــــة وح الطالب إلى مجالســــــــــــــة االنترنت عن مجالســــــــــــــتمیزت �جن

، ولم تتحدد التجر�ة عند التلمیذ، بل  زال�ةانع  انطوائ�ةاألنشـطة، ِممَّا ُینتج شـخصـ�ة  
تخطته لألهالي الذین صــــار �النســــ�ة إلیهم تذ�رهم ألحداث القصــــة أكثر وضــــوًحا 

النهائ�ة للقصـــة، ولذلك  �شـــكل ســـهل معه مهمتهم في المراجعات   واســـت�عا�اوتفهًما  
ــیلة المســـرح ج ــار��ة  فوسـ ــات التشـ ــعر جمال�ات الممارسـ ــتشـ علته، وجعلت التلمیذ �سـ

ا �ــالحیو�ــة  ال ــدینــا ف�مــا �عــد جیًال مفعمــً تفــاعل�ــة مع زمالئــه، وأهلــه، و�هــذا �كون ل
والنشــــــاط والحماس، له حلم وطموح وذ�ر�ات تر�ط بینه و�ین وطنه وأقرانه وتراثه،  

ـنه ســــــــــــــ�كون على وعي ـتام  على قراءة تغیرات العـالم ونظرتهم ـله، أل وتجعـله ـقادًرا
حم�ه من االنســ�اق وراء المز�ف والكاذب،  �حق�قته الحضــار�ة وحق�قة اآلخر مما �

  و�وطد هو�ته وانتماءاته.

 التوص�ات:
ــكل تدر�جي   .١ ــهم في تطو�ر مهارات الطالب األدائ�ة �شــــــــ ــافة مقررات تســــــــ اضــــــــ

 �الدراسة). ١تراكمي (مرفق 
 �ات المراحل �سنواتها.توفیر میزان�ات إلقامة عدد أكبر من مسرح .٢
ــ� .٣ ــل  العمل على العروض �فترة اإلجازة الصــــــ ف�ة إلعدادها وتجهیزها قبل الفصــــــ

 الدراسي.
ـتدرـ�ب الطالب الصــــــــــــــ�فـ�ة على اـلدروس المختلـفة والمقررات المتعـددة لألعوام  .٤

ة لعدد �بیر من الطالب التال�ة أو التي �ان بها الطالب ِممَّا یت�ح فرص متنوع
واإل�جــاب�ــة في تقــد�م أحــد الــدروس أو المقررات لزمالئــه،   للمشـــــــــــــــار�ــة الفعــالــة

ـتالي �ســــــــــــــتـفد أكبر عـدد من الطالب بـتدرـ�ب مهـارتهم األدائـ�ة الصــــــــــــــوتـ�ة  وـ�ال
 عن ممثلي البیت الفني للمسرح، قدر المستطاع. االستغناءوالحر��ة، مع 

ــنى لكل الطالب   تقد�م العروض مع بدء العام الدراســـــــي .٥ ول�س في نهایته لیتســـــ
ن هتمین مشــــــــــــــــاهــدة العروض أكثر من مرة، إلدراك مــا �مكن أن �مر دو والم

 في المشاهدة األولى. اكتراث 
تنوع المخرجین �ـل عـام لتقـد�م روح�ـة جـدیـدة وتقن�ـات مختلفـة في التقـد�م تثیر   .٦



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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 تر�وي المقدم.الطالب/المتلقي، وتجذ�ه لتقبل وتفهم واالستمتاع �العمل الفني ال
ین الطالب والعمل الفني التر�وي المقدم، وتصـــــــــح�ح  إلغاء الفجوة التشـــــــــار��ة ب .٧

المعلومات المغلوطة، إن وجدت، وترســـــــــ�خ الصـــــــــح�ح منها في ذهن الطالب، 
مثل ما قام �ه معد مســرح�ة "علي م�ارك" من تعدیل معلومٍة ما �انت مغلوظة 

ن في مصلحة ي ذلك طالما �اوال ضیر ف  -خطأ �مبیوتري على سبیل المثال–
 هي الثقافة التشار��ة.الطالب، وهذه 

إدخال الموضـــوعات والتقن�ات الرقم�ة الحدیثة في العرض المســـرحي والوســـائل   .٨
  عنه. االستغناءالتر�و�ة �شكل أساسي ول�س �شكٍل ترفیهي مترٍف ال �مكن 

ت�ط  تعدیل المناهج �الشـــــــــكل الذي یتناســـــــــب مع إدخال مصـــــــــادر معلومات�ة تر  .٩
مـكانـ�ة التطبیق والتحو�ل إلى شـــــــــــــــكل �محتوى المـناهج ونشــــــــــــــاطات التعل�م، و�

 وقالب مسرحي �سُهل محاكاته.
ــالتعــاون مع الجهــاز الفني إلتمــام تلــك  .١٠ تقــد�م الــدعم الفني والتقني للمعلمین �

العمل�ة، وتكرارها واسـتمرارها �شـكل متطور �غرض تطور المعلم، و�شـراكه في 
ا الوجداني ها وتحســــــــــین أدواته، وتحقیق حالة الرضــــــــــعلی  هذه العمل�ة لتدر��ه

 والعلمي لد�ه ولدى الطالب.
االســــــــــــــتعـاـنة ـ�الكـتاب والنقـاد من �لـ�ات اآلداب وأكـاد�مـ�ة الفنون للعمـل على   .١١

النصـــــوص والقصـــــص التر�و�ة لتحو�لها لشـــــكل مســـــرحي تر�وي �التعاون مع  
 المعلمین، وتحت رعا�ة وزارة التر��ة والتعل�م.

ــل  انتهاج .١٢ عالم التفاعلي، ألنه یت�ح  وب التعل�م اإلعالمي التشـــــار�ي عن اإلأســـ
فرصــــــًة لتفاعل الطالب بین �عضــــــهم ال�عض �شــــــكل �ســــــتط�عون من خالله 

 ت�ادل المعلومات، و�ذلك تتسع مدار�هم وقاعدة معلوماتهم الثقاف�ة.
**  *   ** 

 :)١مرفق (

ا تحـاول الـدولـة ووزارة التر��ـة والتعل ن تطوره من منـاهج،  �م أوعلى الرغم ِممـَّ
والتدر�بي المهاري غیر �امل، وغیر واضــــح    واالبتكاري بداعي  لكن �ظل الشــــق اإل
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المالمح، فعلى الرغم من وجود مقررات مثل حصـــــــــص األلعاب وحصـــــــــة الرســـــــــم 
وحصـــــص األنشـــــطة، إالَّ أنَّها ال تخضـــــع لمنهج�ة تحدد ماه�ة تلك الدروس، مثل  

ــ�قًا نوع  األلعاب  حصـــــص   توصـــــ�ف محدد لكل مقرر، �ما في ذلك التي تحدد مســـ
ر��ات والتمر�نات الجســـــد�ة، التي �قوم بها التلمیذ منذ الصـــــف األول الدراســـــي التد 

الثاني عشـر دون أن �خضـع لرغ�ة الطالب، التي ال تسـتط�ع    حتى الصـف الصـف
تحـدـید الفرق بین مـا �حـتاجـه ومـا یرـ�ده، فل�س �ـل مـا یرـ�ده ومـاال یرـ�ده �خضــــــــــــــع  

من    واالبتكار�ةه المهار�ة و�نماء قدرات  الكتشــــافخطأ، لكنه في حاجة  للصــــواب وال
تحسن من أدائه خالل توص�ف مقررات األلعاب، وتحدید التدر��ات ونوعیتها التي  
ــلي وغیرهم، بینما یهتم مقرر   ــبي عضــــ ــوتي والحر�ي والعصــــ ــم  الصــــ بتدر�ب  الرســ

لخطوط ا واســــــــتخدامالطالب على الخطوات األســــــــاســــــــ�ة على أســــــــس التصــــــــم�م،  
  االبتكار�ةنقطة والفراغ، إلكســـــــــا�ه المهارات �أشـــــــــكالها، وعالقاتها ب�عضـــــــــها مع ال

م الخطوط األســـاســـ�ة لرســـم المنظور  ال�صـــر�ة، والذهن�ة للتشـــكیل و�عادته، مع تعل�
ــه، أما ما �خص �اقى الدروس من  ــطة  الحر والبورتر�ة ومقای�ســــــ ــص األنشـــ حصـــ

وغیرهما؛ بل یتلقاها   موســـــــــ�قى والمطالعةالبین    االخت�اراألخرى ال ُیترك للتلمیذ  
مواد إجـ�ارـ�ة دون درجـات تنقص من مجموعـه الكلى، حتى یتســــــــــــــنى ـله االقـ�ال  ك

 ر�ح�ة ل�كتسب المهارات السمع�ة والحس�ة والذوق�ة والوجدان�ة.علیها وممارستها �أ
أســاســ�ات الموســ�قى  من الصــف األول حتى الرا�ع   االبتدائ�ةفیتعلم في المرحلة  

ــم والحر�ةوال س والســــــــادس بتطو�ر مهاراته  ، في حین یبدأ في الصــــــــف الخامرســـ
لشــعر، والفرق بینه  ا إلقاءالمنغم، و�دا�ة تعلم ��ف�ة   الصــوت�ة في الغناء، والشــعر

طرق األداء و�ین الخط�ة، بینما یتطور األمر في الصــــــف الســــــا�ع والثامن لیتعلم  
ــوت، والتطبیق على   الكالســــ�ك�ة ــ�ك�ة  المعتمدة على الصـــ ــوص الكالســـ أحد النصـــ

ــاهدونان�ة القد�مة، في شـــــكل الفرعون�ة أو الی ، بینما یتم التطبیق �طرق واقع�ة  مشـ
ــع على أحد ن ــف التاســـــــــ ــرح في الصـــــــــ ــوص الدروس مع التعرف على المســـــــــ صـــــــــ

اإلنجلیزي، في حین یدرس في الصـــــف العاشـــــر أحد نصـــــوص المســـــرح اإل�طالي  
یق على أحـد نصــــــــــــــوص المقررات والتعرف على شــــــــــــــكـل األو�را واألبر�ـت والتطب

ا في الصــــف الحادي عشــــر یتعرف على االرتجال والكومید�ا دالرتي  الدراســــ�ة، أمَّ 
ر�د جاري، مع تقد�م أحد دروسـه بهذه الهیئة، في حین  والفارس ومسـرح مولییر وألف
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یتعرف في الصــف الثاني عشــر على أشــكال أخرى من المســرح الحدیثة التجر�ب�ة  
خضــــــــع لهذه ومســــــــرح ماییر هولد، و�ؤدي الطالب مشــــــــاهد تمن المســــــــرح الفقیر  

 المناهج األدائ�ة، مط�قین على نصوص درام�ة أو دروس تعل�م�ة أو �لیهما.
انة من خر�جي وأســـاتذة المعهد العالي للفنون المســـرح�ة وأكاد�م�ة الفنون،  �االســـتع

 وأقسام المسرح �كل�ات اآلداب.
طبیق، وعرف وتعلم �ـالمعلومـة النظر�ـة،  و�هـذا �كون الطـالـب قـد درب ملكـاتـه �ـالت

القح فكرً�ا واســــــتذ�ر دروســــــه �العرض والتقد�م بینه و�ین زمالئه ل�اقي الدروس وت
ا الوزارة للدروس والمقررات المراد تحو�لها في شـــــــــكل مشـــــــــاهد  وفق خطة تضـــــــــعه

 تطب�ق�ة للفرق التال�ة لتالمیذ المرحلة أو الصف. 
**  *   ** 

 الهوامش:
اما وفق منحى مســـــــرحة المناهج محمد النصـــــــر، أثر التدر�س �اســـــــتخدام الدر   محمد عبد هللا .١

مهارتي االســــــــتماع والتحدث لدى  لمادة قواعد اللغة العر��ة في التحصــــــــیل الدراســــــــي وتنم�ة 
تالمیذ الصــــــف الســــــادس االبتدائي في مدینة القط�ف في المملكة العر��ة الســــــعود�ة، مجلة 

�ل�ــة العلوم علومــات العر��ــة، عمــان، أطروحــة د�توراه،  دار المنظومــة للرواد في قواعــد الم
 م.٢٠٠٨التر�و�ة، قسم مناهج وطرق تدر�س، الجامعة األردن�ة، 

مد جمال الدین، ود.رامي ز�ي ز�ي إســكندر، وأ.أشــرف الشــحات رضــوان محمد  أد.هناء مح .٢
ــي وال ــیل الدراسـ ــ�ة في تنم�ة التحصـ ــرحة المناهج الدراسـ ــلوب مسـ ــتخدام أسـ تفكیر الموافي، اسـ

مـیذ الحلـقة االبـتدائـ�ة، الجمعـ�ة العر�ـ�ة لتكنولوجـ�ا التر�ـ�ة، االبتكـاري في مـادة العلوم ـلدى تال
 م.٢٠١٦، أكتو�ر ٢، جزء ٢٩ع

ــلطنة الواقع والتحد�ات،  .٣ بدر بن ســـــ�ف بن أحمد النبهاني، مســـــرحة المناهج في مدارس الســـ
،  ٦٩،ع١٠لتر�ـ�ة والتعل�م، سمـدرســــــــــــــة اإلمـام جـابر بن زـ�د، مجـلة التطو�ر التر�وي، وزارة ا

 . ٤٧ـــــــ٤٤، ص ٢٠١٢-٣
التطو�ر التر�وي، عبد هللا بن ســــعید الفارســــي، ق�مة مســــرحة المناهج وأهمیتها للمعلم، مجلة  .٤

 .٣٩ــــــ٣٤م، ص ٢٠١٢، مارس ٦٩وزارة التر��ة والتعل�م، العدد 
عر�ي على  رائد محمد، أثر اســــــــــــتخدام المســــــــــــرح في التدر�س ل�عض موضــــــــــــوعات النحو ال .٥

ثامن األسـاسـي، رسـالة ماجسـتیر، �ل�ة التر��ة، الجامعة التحصـیل الدراسـي لطالب الصـف ال
 م.٢٠٠٩اإلسالم�ة، غزة، 
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عبد المنعم رجب، أثر وحدة مقترحة في القصـــــــــــــص الدین�ة على تنم�ة مهارات التفكیر  ثناء   .٦
ة والمعرفة، العدد  االســاســ�ة لدى تالمیذ الصــف الخامس االبتدائي، الجمع�ة المصــر�ة للقراء

 م.٢٠٠٢جامعة عین شمس، )، �ل�ة التر��ة، ١٩(
الطـفل، دار الفكر للطـ�اعـة   حـنان عـبد الحمـید العـناني، الفن واـلدرامـا والموســــــــــــــ�قى في تعل�م .٧

 م.٢٠٠٢األردن،  ،والنشر والتوز�ع، عمان
إكســــاب  ز�نب محمد عبد المنعم أبو الفتوح، فاعل�ة اســــتخدام الدراما االجتماع�ة �مدخل في .٨

وللزمن والبیئة، أطروحة د�توراه غیر منشورة، جامعة عین طفل الروضة تصورًا سل�مًا لذاته  
 م.٢٠٠٥األطفال،  شمس، �ل�ة البنات، قسم ر�اض

أحمد حســـــــــین اللقاني، علي الجمل، معجم المصـــــــــطلحات التر�و�ة والمعرفة، القاهرة، عالم    .٩
 .١٤٨، ص ١٩٩٦الكتب 

حول المســـــرح ، الســـــابق. عن �مال الدین حســـــین، مالحظات محمد عبد هللا محمد النصـــــر .١٠
  .١٥، ص٢٠٠٠التعل�مي وتعر�فه وأهدافه، تحق�قه، مط�عة العمران�ة، الجیزة، القاهرة. 

http://nyara4.hostkda.com/new_page_8.htm?i=1 
   :ةیمكن االستزادة بمشاھد

https://www.youtube.com/watch?v=yD1mjoCTln4 
http://ilp.unrwa.ps/downActiv.aspx#activities 

 م.٠٦٢٠وهنري،   وترجع التسم�ة إلى جینكینز .۱
Jenkins, Henry(2006). “Convergence Culture: Where Old and New 

Media Collide”: New York University. 
 لالستزادة:

Rheingold ،Howard . )٢٠٠٧( Using Participatory Media and Public Voice 
to Encourage Civic Engagement. 

Bowman, S., Willis, C(٢٠٠٣)“ We Media: How Audiences are Shaping 
the Future of News and Information  ”.The Media Center at the 
American Press Institute. 

2. http://volontariatacj.over-blog.com/article-49049582.htm  
3. http://www.pidegypt.org/download/Local-election/.pdf. 

 . ١٢٧م، ص  ١٩٧٧، لبنانبیروت،  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ة ،أحمد ز�ي بدوي .٤
 www.saudimediaeducation.org/index.php?option=comلالستزادة: 

 بق.بدر بن أحمد �ر�م، السا.٥
6.Givkivq,2006.p.19 

http://nyara4.hostkda.com/new_page_8.htm?i=1
https://www.youtube.com/watch?v=yD1mjoCTln4
http://ilp.unrwa.ps/downActiv.aspx#activities
http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php
http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php
http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php
http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php
http://www.pidegypt.org/download/Local-election/.pdf
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، القـاهرة، عـالم  ١د عبـد الحمیـد، نظر�ـات اإلعالم واتجـاهـات التـأثیر، ط�عـة  محمـ  :لالســــــــــــــتزادة
 .٢١م، ص ١٩٧٧ب، الكت

7.Freed,2003,CML,2003,Wilimedia,2006,Jinkins.2006,et.,al.,p19. 
عالم�ـة في مواجهـة  ورـقة �حث�ـة ـلد. شــــــــــــــر�ف درو�ش الل�ـان، المواجهـة المحتومـة: التر��ـة اإل.٨

لرقمي، �المؤتمر الســـنوي الرا�ع لجامعة األهرام الكند�ة �التعاون مع غزو العقول في العصـــر ا
ــة،    الــیــونســــــــــــــــكــو اإلعــالمــ�ـــــ ــة  ــلــتــر�ــ�ـــــ ل ــة  ــ�ـــــ ــدول الـــــ ــة  ــل/  ٢٤:  ٢٢والــمــنــظــمـــــ م.  ٢٠١٥إبــر�ـــــ

http://www.alsbbora.com 
 م. ٢٠١٥مارس  ٢٣هــ ــــــ  ١٤٣٦، جمادي اآلخرة ١٣٩)، السنة ٤٦٨٥٨العدد ( األهرام،

عن تقر�ر   م،٢٠١٥من الشــــــــــــــم�مري، التر��ــة اإلعالم�ــة، الر�ــاض،  و�نظر: فهــد بن عبــد الرح
 الدول�ة للتر��ة اإلعالم�ة.المنظمة 

 بدر بن أحمد �ر�م، التر��ة اإلعالم�ة، عن.٩
 www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture 
http://www.startimes.com/?t=25265706 

وفي مقدمتهم مصـــــــــر (في أســـــــــطورة إیز�س وأوزور�س وغیرها من النصـــــــــوص)، والشــــــــرق  .١٠
ام األقصــــــــى �الهند(في ملحمة المهابهاراتا، وقصــــــــصــــــــهم الدیني عن راد وشــــــــ�ام وســــــــیتا ور 

 ورافان،...)، وغیرهم.
رسـطو عن التطهیر"المتلقي السـلبي الذي �سـتقبل الرسـالة و�عمل وجدانه �شـكٍل وفق نظر�ة أ.١١

 إیهامي.
وظهر ذلك جلً�ا في المسـرح السـ�اسـي ومسـرح الدعا�ة السـ�اسـ�ة والمسـرح التعبیري والمسـرح  .١٢

ج في المســـــرح المعاصـــــر،  الملحمي، والمســـــرح الد�الكت�كي. لالســـــتزادة: ســـــعد أردش، المخر 
 م.١٩٩٨عامة للكتاب، ئة المصر�ة الالهی

ــرح  ــلة المســ ــلســ ــر والتوز�ع، ســ ــرة، دار هال للنشــ ــرح�ة المعاصــ ــل�حة، الت�ارات المســ ونهاد صــ
 م.١٩٩٩، ١،ط١٦

ففي مصـــــــر احتلت المنصـــــــة المســـــــرح�ة (�م�ادین مصـــــــر الهامة خاصـــــــة میداني التحر�ر .١٣
المتغیرات لحظة    ر اإلعالمي عنوالتنو�ر والتحم�س واإلخ�اواالتحاد�ة) دور الق�ادة والتعل�م  

 بلحظة، و�انت المنصة المسرح�ة هي منارة التعل�م قبل و�عد ذلك.
المعــــاییر المهن�ــــة  نا للــــد�تورة: منى عبــــد الهــــادي، �عنوان "مــــدى تــــأثیر  ظر: ورقــــة �حث�ــــة 

ــل االجتماعي، � ــنوي واألخالق�ة في تعامل الجمهور المصـــري مع مواقع التواصـ المؤتمر السـ
إبر�ـل،  ٢٤ -٢٢�ـة في مواجهـة غزو العقول في العصــــــــــــــر الرقمى،  تر��ـة اإلعالمالرا�ع "ال

 الــذي عقــدتــه األهرام الكنــد�ــة �ــالتعــاون مع منظمــة الیون�ســــــــــــــكو والمنظمــة الــدول�ــة للتر��ــة.
.www.acseg.org/37937 

http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture
http://www.startimes.com/?t=25265706
http://www.acseg.org/37937
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 ملحمي على سبیل المثال.ال والمسرح المسرح الشمس ومسرح أوجستو�و وهو ما یهتم �ه .١٤
ــ�ف�ة، و�ان لها بل�غ األثر في اخت�ار الكل�ة  .١٥ ــ�ة والصــ وقد مرت ال�احثة بهذه التجر�ة المدرســ

ــً�ا في اكتشـــاف ذاتها ورســـالتها  والهدف من ح�اتها ومســـار تلك الح�اة ف�ما �عد، وســـبً�ا رئ�سـ
 �الح�اة.

ــلطان التي تة �طلة مســـــــرح�ة عر�س لبنت اكانت ال�احث.١٦ عاون بها مدرســـــــة روض الفرج  لســـــ
ــة التوف�ق�ة للبنین، وقدموا   ــم أمین اإلعداد�ة للبنین، ومدرســـ ــة قاســـ الثانو�ة للبنات، مع مدرســـ
العرض المسـرحي على مسـرح شـبرا الثانو�ة للبنات وجم�عهما في مر�ع سـكني واحد ومنطقة  

رحمن،  محفوظ عبــد ال  �مصــــــــــــــر. العرض �ــان من تــأل�ف  تعل�م�ــة واحــدة �محــافظــة القــاهرة
 و�خراج حسام الشاذلي.

ــمیر في المجال  .١٧ ــر�ن عاما �عمل جم�عهم عدا إ�مان ســـــــ ــة وعشـــــــ �عد مرور أكثر من خمســـــــ
المســـــــــــــرحي االحترافي، وفي مجال التمثیل واإلخراج وأح�انا في الكتا�ة ومازالوا على عالقة  

  طی�ة وتواد حتى الیوم.
ــار�.١٨ ــرح�ة �كل�ة اوقد شـ ــراف مدیر ت ال�احثة في ثالثة عروض مسـ لفنون التطب�ق�ة تحت إشـ

م �عنوان أغن�ة على الممر للكاتب ١٩٩٧إدارة رعا�ة الشــــــــــــ�اب �الكل�ة، األول �ان في عام 
علي ســالم، و�خراج الطالب حازم ال�حیري �الفرقة التان�ة، قســم الخزف، بینما العرض الثاني 

لفرقة الرا�عة �الفنون م لجیر�ر جیالس و�خراج طالب ا١٩٩٨حصــــــــــان"  ل�ار وال�عنوان "فتاة ا
ــرح�ة �أكاد�م�ة الفنون  ــئون الثقاف�ة حالً�ا بوزارة الثقافة،   -حینها–المســـــ خالد جالل مدیر الشـــــ

وقد حصـــــل العرض على جائزة أفضـــــل عرض �المر�ز أول في مهرجان المســـــرح الجامعي 
ا العرض  م بدور "عین الحب، الناز�ة، واألم"، أمَّ احثة تقو على مســتوى الدولة، وف�ه �انت ال�

ــرح�ات ١٩٩٩الثالث ففي عام   م، و�ان �عنوان "تنو�عات في دماغ إمرأة" إعداد من عدة مســــ
ــامة فوزي، وقد قامت ال�احثة حینها �أداء دور "هند" زوجة   عالم�ة وعر��ة، إخراج الفنان أســــ

ودور ســـالومي في "ســـالومي"ألوســـكار الملك"، أبي ســـف�ان، والملكة في نص "�عد أن �موت  
ــرحا على الرغم من أنَّها �ل�ة فن�ة إالَّ أنَّ التدر��ات �انت تتم في  و�لد، و  لم �كن للكل�ة مســــــــــ

أي قاعة فارغة �عد الســــــــــــــاعة الثان�ة ظهرا، وأح�انا �انت تقام التدر��ات أعلى الم�اني على  
ــا�قة وت ــب المســـــــ ــطح، بینما �ان یتم العرض حســـــــ ــ�اب مكان العرض  حدید وزااألســـــــ رة الشـــــــ

   بین إدارات رعا�ة الش�اب �الكل�ات والجامعات والوزارة.  �االتفاق والترتیب
أ.د/ هناء محمد جمال الدین وأ/ أشـــــرف الشـــــحات رضـــــوان محمد الموافي و د/ رامي ز�ى .١٩

ــكـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدر إســــــــــــــــــــــــــــــ ــابـــــــــــــــــــقز�ـــــــــــــــــــى  الســــــــــــــــــــــــــــــ ص  ٢٠١٦،  ،   ،٢١١  (
844377/Record/com.mandumah.search://h. 

20.Stinson,Madonna,2014, pp124: 131. 
21.Banerjee (2014),pp 9-79. 
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22.J.Susank (2005), p.114. 
 Record/com.mandumah.search://h/844377.) ٢١١(السابق، ص .٢٣
سمیر یونس، شاكر عبد العظ�م، استخدام مسرحة المناهج في تحقیق أهداف وحدة تدر�س�ة .٢٤

ــف األول ا ــات في المناهج وطرق التدر�س،   ألعدادي،في النحو لتالمیذ الصـــــــــ مجلة دراســـــــــ
 . ٦٣م، ص ٢٠٠٠الجمع�ة المصر�ة للمناهج وطرق التدر�س، إبر�ل 

عزو إســــــــــــماعیل عفانة، أحمد حســــــــــــن اللوح، التدر�س المســــــــــــرحي رؤ�ة حدیثة في التعل�م .٢٥
 . ١١٦- ٩٧م، ص٢٠٠٨الصفي، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، األردن، 

سـرح الطفل، موسـوعة حورس  ن عط�ه، محمد السـید حالوة، المدخل إلى مطارق جمال الدی.٢٦
 م.٢٠٠٤الدول�ة، اإلسكندر�ة. 

،  ٢٠١٠وسعید عبد هللا الفي، النشاط المدرسي بین النظر�ة والتطبیق، عالم الكتب، القاهرة،.٢٧
 .١٨٩ ،١٨٠ ص

ــ.٢٨ ــرح التعل�مي المصـــــــــــ ــین، مالحظات حول المســـــــــــ الدار  طلح والتطبیق، و�مال الدین حســـــــــــ
 . ١٤١-١٢٢، ص٢٠٠٥ر المصر�ة اللبنان�ة، القاهرة، ینای

م،  ٢٠١٣ز�ـنب على یوســــــــــــــف، الهوـ�ة الثـقافـ�ة ومســــــــــــــرح الطـفل، مكتـ�ة األنجلو، الـقاهرة،  .٢٩
 .١٠٤ -٨٦ص

محمـد، ـفاعلـ�ة مـدخـل مســــــــــــــرحـة المـناهج في تنمـ�ة التحصـــــــــــــــیل والتفكیر   عبیر محمـد رواش.٣
و�ة، ئي، رســــــالة ماجســــــتیر، معهد الدراســــــات التر�االبداعي لتالمیذ الصــــــف الخامس االبتدا

 م.٢٠١٠جامعة القاهرة، 
 XaRU-be.com/watch?v=NWGSjihttps://www.youtuانظر  :لالستزادة.٣١

https://www.youtube.com/watch?v=AGD1AHuyG5g 
32.https://www.youtube.com/watch?v=NWGSji-XaRU 
33.https://www.youtube.com/watch?v=j_9Fji5dFEg 
34.https://www.vetogate.com/976170/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8

%b5%d9%88  موقع  صور عقد البرتو�ول لمسرحة المناهج بین وزارة التر��ة والتعل�م
 والبیت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enEG836EG836&s35.
xsrf=ALeKk0 صور عرض على م�ارك على مسرح المتر�ول قعمو 

9%D8%B1%D9%88%D8%B6http://elbadil.com/2014/05/14/%D8%B ـمو
 صور على م�ارك على مسرح قصر ثقافة جنوب سیناء قع

36.http://www.ahram.org.eg/NewsQ/337155.aspx 
ــان�ــة من البر  ــة الث وتو�ول الكثیر من فنــاني البیــت الفني  وقــد حضــــــــــــــر في أثنــاء تفعیــل المرحل

https://www.youtube.com/watch?v=NWGSji-XaRU
https://www.youtube.com/watch?v=AGD1AHuyG5g
https://www.youtube.com/watch?v=NWGSji-XaRU
https://www.youtube.com/watch?v=j_9Fji5dFEg
https://www.vetogate.com/976170/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.vetogate.com/976170/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.vetogate.com/976170/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.vetogate.com/976170/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enEG836EG836&sxsrf=ALeKk0%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enEG836EG836&sxsrf=ALeKk0%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
http://elbadil.com/2014/05/14/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
http://elbadil.com/2014/05/14/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
http://elbadil.com/2014/05/14/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
http://elbadil.com/2014/05/14/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/337155.aspx
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سـرح، وذلك إ�ماًنا منهم �قضـ�ة التر��ة والتعل�م ودور المسـرح المؤثر في نهضـة األمة للم
و�عــــــ ألبنــــــائهــــــا،  الجیــــــدة  المجتمع.والتر��ــــــة  بنــــــاء  في  الفعــــــالــــــة  للمشـــــــــــــــــــار�ــــــة   دادهم 

14/04/28/%http://elbadil.com/20 
37.http://www.almoallem.com/Malahek/Ara_sixRS.pdf  ــة  على م�ارك من قصـ

 الوزارة 
  .com/watch?v=SnPwEBjdB2Ihttps://www.youtubeعائلة المشا�خلالستزادة: 

 tch?v=hnDl_3Jzb0shttps://www.youtube.com/waح م�كرعزة نفس وطمو 
 .لدى ال�احثة نسخة �املة منه.٣٨
 ومشاهدته على مسرح المتر�ول. وقد استطاعت ال�احثة حضور العرض.٣٩
 سیناء  رح�ة مسرح�ة على م�ارك �قصر ثقافة جنوب موقع صورة مس.٤٠

https://www.dailymotion.com/video/x2cwwp7 
ـقد تم لـقاء الـ�احـثة مع دراـماتورجى العرض والفـنان أشــــــــــــــرف طلـ�ة ومخرج العرض ـ�اســــــــــــــم .٤١

ومشــــــكالتها واســــــتفاتهم �العمل فیها �شــــــكل  ، ومناقشــــــتهم �خصــــــوص تلك التجر�ةقناوى 
 م.٢٠١٩، واكتو�ر ٢٠١٨، نوفمبر ٢٠١٨مارس  ١٠فردىي وفق جدول اعمالهم، فى 

 المصادر والمراجع �اللغة العر��ة:
 م.١٩٧٧ز�ي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماع�ة، بیروت ـــــــ لبنان،  أحمد  .۱
ــلطنة الواقع والتحد�ات بدر بن ســــ�ف بن أحمد النبهاني، مســــرحة المناه .٢   -ج في مدارس الســ

،  ٦٩، ع١٠درســــــــــــة اإلمام جابر بن ز�د، مجلة التطو�ر التر�وي، وزارة التر��ة والتعل�م، سم
 .١٨٢٧٠٢م، ٢٠١٢-٣

المنعم رجب، أثر وحدة مقترحة في القصـــــــــــــص الدین�ة على تنم�ة مهارات التفكیر    ثناء عبد .٣
عدد  ، الجمع�ة المصــر�ة للقراءة والمعرفة، الاألســاســ�ة لدى تالمیذ الصــف الخامس االبتدائي

 م. ٢٠٠٢)، �ل�ة التر��ة، جامعة عین شمس، ١٩(
ــ�قى في تعل�م   .٤ الطفل، دار الفكر للط�اعة  حنان عبد الحمید العناني، الفن والدراما والموســـــــــــ

 م.٢٠٠٢والنشر والتوز�ع، عمان ــــــــ األردن، 
ل�عض موضــــــــــــوعات النحو العر�ي على  رائد محمد، اثر اســــــــــــتخدام المســــــــــــرح في التدر�س   .٥

الدراسـي لطالب الصـف الثامن األسـاسـي، رسـالة ماجسـتیر، �ل�ة التر��ة، الجامعة  التحصـیل  
 م.٢٠٠٩اإلسالم�ة، غزة، 

سف، الهو�ة الثقاف�ة ومسرح الطفل، مكت�ة األنجلو، القاهرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مصر، ز�نب علي یو  .٦
 م.٢٠١٣

ي اكســــاب ل�ة اســــتخدام الدراما االجتماع�ة �مدخل فز�نب محمد عبد المنعم أبو الفتوح، فاع .٧

http://elbadil.com/2014/04/28/%25
http://www.almoallem.com/Malahek/Ara_sixRS.pdf%D9%82%D8%B5%D8%A9
http://www.almoallem.com/Malahek/Ara_sixRS.pdf%D9%82%D8%B5%D8%A9
http://www.almoallem.com/Malahek/Ara_sixRS.pdf%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=SnPwEBjdB2I
https://www.youtube.com/watch?v=hnDl_3Jzb0s
https://www.dailymotion.com/video/x2cwwp7
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طفل الروضة تصورًا سل�مًا لذاته وللزمن والبیئة، أطروحة د�توراه غیر منشورة، جامعة عین 
 م. ٢٠٠٥ات، قسم ر�اض األطفال،شمس، �ل�ة البن

ـــ  .٨ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ سعد أردش، المخرج في المسرح المعاصر، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة ـــــ
 م.١٩٩٨ر، مص

ــاط ا .٩ ـ  - لمدرســـــــــــي بین النظر�ة والتطبیق، عالم الكتب، القاهرة  ســـــــــــعید عبد هللا الفي، النشـــــــــ
 م.٢٠١٠مصر،

لمناهج في تحقیق أهداف وحدة ســــــــمیر یونس، شــــــــاكر عبد العظ�م، اســــــــتخدام مســــــــرحة ا .١٠
تدر�ســـــــ�ة في النحو لتالمیذ الصـــــــف األول االعدادي، مجلة دراســـــــات في المناهج وطرق 

- 213x،  ٦٣م، ع ٢٠٠٠ر�ل، جمع�ة المصـــــــر�ة للمناهج وطرق التدر�س، إبالتدر�س، ال
٢٥٣٥. 

في شــر�ف درو�ش الل�ان، المواجهة المحتومة: التر��ة االعالم�ة في مواجهة غزو العقول   .١١
العصـــــــر الرقمي، �المؤتمر الســـــــنوي الرا�ع لجامعة األهرام الكند�ة �التعاون مع الیونســـــــكو 

اإل ــة  لــــــلــــــتــــــر�ــــــ�ـــــ ــة  ــدولــــــ�ـــــ الـــــ ــة  ــة،  والــــــمــــــنــــــظــــــمـــــ ــل/  ٢٤  -٢٢عــــــالمــــــ�ـــــ م.  ٢٠١٥إبــــــر�ـــــ
http://www.alsbbora.com 

 م. ٢٠١٥مارس  ٢٣هــ ـــــــــ  ١٤٣٦، جمادي اآلخرة ١٣٩)، السنة  ٤٦٨٥٨العدد ( األهرام، .١٢
ــوعة طارق جمال ا .١٣ ــرح الطفل، موســــــــ ــید حالوة، المدخل إلى مســــــــ لدین عط�ه، محمد الســــــــ

 م.٢٠٠٤حورس الدول�ة، اإلسكندر�ة، 
لم، مجلة التطو�ر التر�وي، ارسـي، ق�مة مسـرحة المناهج وأهمیتها للمععبد هللا بن سـعید الف .١٤

 ١٨٢٦٩٥م، ٢٠١٢، مارس ٦٩وزارة التر��ة والتعل�م، جمهور�ة مصر، العدد 
ــیل والتفكیر  .١٥ عبیر محمد رواش محمد، فاعل�ة مدخل مســــــــــرحة المناهج في تنم�ة التحصــــــــ

، معهد الدراســــات التر�و�ة، اإلبداعي لتالمیذ الصــــف الخامس االبتدائي، رســــالة ماجســــتیر
 م.٢٠١٠ة، جامعة القاهر 

عزو إســــــــــماعیل عفانة، أحمد حســــــــــن اللوح، التدر�س المســــــــــرحي رؤ�ة حدیثة في التعل�م  .١٦
 م.٢٠٠٨ر المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان ـــــــ األردن، الصفي، دا

عواطف حســــــــــــــن على، ه�فاء الفي الحر�ي، فاعل�ة مســــــــــــــرحة المناهج فى تنم�ة مهارات   .١٧
 .٨٠٥١٠٠، ٢٠١٥/ ١١، ١٦العدد لقراءة الجهر�ة، جامعة الزع�م االزهري، ا

 م.٢٠١٥فهد بن عبد الرحمن الشم�مري، التر��ة اإلعالم�ة، الر�اض،  .١٨
ــطلح والتطبیق، الدار  كم .١٩ ــرح التعل�مي المصـــــــــــ ــین، مالحظات حول المســـــــــــ ال الدین حســـــــــــ

 م.٢٠٠٥المصر�ة اللبنان�ة، القاهرة، ینایر 
، القاهرة ـــــــــــــــ مصر، عالم  ١ظر�ات اإلعالم واتجاهات التأثیر، ط�عة  محمد عبد الحمید، ن .٢٠

 م.١٩٧٧الكتب، 
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ما وفق منحى مســــرحة المناهج محمد عبد هللا محمد النصــــر، أثر التدر�س �اســــتخدام الدرا .٢١
لمادة قواعد اللغة العر��ة في التحصـــــیل الدراســـــي وتنم�ة مهارتي االســـــتماع والتحدث لدى  

ــادس ا ــعود�ة، مجلة البتدائي في مدینة القط�ف في المملكة التالمیذ الصـــف السـ عر��ة السـ
ل�ــة العلوم  دار المنظومــة للرواد في قواعـد المعلومــات العر��ــة، عمــان، أطروحـة د�توراه، �

 م.٢٠٠٨التر�و�ة، مناهج وطرق تدر�س، الجامعة األردن�ة، 
مهور المصــــــــــــــري مع منى عبـد الهـادي، تـأثیر المعـاییر المهن�ـة واألخالق�ـة في تعـامـل الج .٢٢

، �حث قدم �المؤتمر الســــــــــــــنوي الرا�ع "التر��ة اإلعالم�ة في مواقع التواصــــــــــــــل االجتماعي
إبرـ�ل، اـلذي عـقدـته جـامـعة األهرام  ٢٤  -٢٢مواجـهة غزو العقول في العصــــــــــــــر الرقمي، 

ــة. لـلـتـر�ـ�ـــــ ــة  ــدولـ�ـــــ الـــــ ــة  والـمـنـظـمـــــ الـیـونـ�ســـــــــــــــكـو  ــة  مـنـظـمـــــ مـع  ــاون  ــالـتـعـــــ �ـــــ ــة  ــد�ـــــ  الـكـنـــــ
www.acseg.org/37937. 

هاد صــــل�حة، الت�ارات المســــرح�ة المعاصــــرة، دار هال للنشــــر والتوز�ع، ســــلســــلة المســــرح ن .٢٣
 م.١٩٩٩، ١،ط١٦

ــوان   .٢٤ ــحات رضـ ــرف الشـ ــكندر، وأ.أشـ هناء محمد جمال الدین، ود.رامي ز�ر�ا ز�ي ز�ي إسـ
ــ�ة في ت ــرحة المناهج الدراسـ ــلوب مسـ ــتخدام أسـ ــي  محمد الموافي، اسـ ــیل الدراسـ نم�ة التحصـ

الحلقــــة االبتــــدائ�ــــة، الجمع�ــــة العر��ــــة ر والتفكیر االبتكــــا لــــدى تالمیــــذ  في مــــادة العلوم  ي 
 .٨٤٤٣٧٧م، ٢٠١٦، أكتو�ر ٢٩، العدد ٢جزء  -لتكنولوج�ا التر��ة

أحمد حســـــــین اللقاني، علي الجمل، معجم المصـــــــطلحات التر�و�ة والمعرفة، القاهرة، عالم   .٢٥
 م.١٩٩٦الكتب، 
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 االنتخابيالسخرية السياسية وعالقتها بالسلوك 

 لدى طلبة اجلامعة 

 
 حوراء حممد علي املربقع د.  

 الجامعة المستنصریة –كلیة اآلداب   

 هم�ة ال�حث والحاجة إل�ه:أ: الفصل األول
�شـكل تأثیر السـخر�ة السـ�اسـ�ة على المشـار�ة السـ�اسـ�ة �شـكل عام والسـلوك 
االنتخابي �شـكل خاص، مّثل مصـدر قلق مسـتمر لل�احثین الذین یدرسـون السـلوك 

�شـكل �بیر  ر من ال�احثین أن السـخر�ة السـ�اسـ�ة تضـر  السـ�اسـي، فقد أدعى الكثی
خر�ن لم �شار�وا أو لم �عودوا في المشار�ة االنتخاب�ة، �افتراض أن المواطنین السا

�شـار�ون سـ�اسـ�ًا، فالمتوقع أن �فتقر المواطنون السـاخرون إلى االهتمام السـ�اسـي  
د یؤدي بدوره إلى تآكل  والمعرفة الســ�اســ�ة،وهذا االفتقار إلى المشــار�ة الســ�اســ�ة ق

ذ أن المشـار�ة السـ�اسـ�ة الضـع�فة تنتج شـرع�ة حكوم�ة ضـع�فة  شـرع�ة الحكومة، إ
  (Rijkhoff, 2015, p. 4). أ�ضاً 

ــب وجود مواطنین غیر ســـــــــــــــــاخر�ن   ــة تتطلـ ــالـ ــة والفعـ ــاجحـ ــة النـ إن الحكومـ
ــار�ة    منها،فاالفتراض  ــتوى المرتفع من الســــــــــخر�ة ینتج مشــــــــ الذي �قول؛ أن المســــــــ

ــي، قد یؤدي إلى عدمالمواط ــ�اســ ــعب    نین في المجال الســ توافق بین الحكومة والشــ
ــول على تغذ�ة راجعة من   في تحدید المشــــــــكالت وتقد�م الحلول لها،فبدون الحصــــــ

ت المواطنین، ال تســــتط�ع الحكومة وضــــع ســــ�اســــات قادرة على معالجة المشــــكال
جتمع من أي الموجودة داخل ســـــ�طرتها. �ما أنه ل�س من الصـــــح�ح، أن �خلوا الم

ــ ــة، فـ ــاه الحكومـ ــة اتجـ ــد�ـ ــة نقـ ــك یؤدي إلى أن المســــــــــــــؤولین الحكومیین  نزعـ إن ذلـ
ســـــ�شـــــعرون بثقة مفرطة في تشـــــر�ع وتطبیق �عض القوانین التي تكون مثار جدل 

ــي غیر آبهین بردة فعل المجتمع. فكال الفكر  ــ�اســ ــح�حة.  مجتمعي وســ تین غیر صــ
�طین، یتمتعون بنزعة نقد�ة،  و�نما الشــيء الصــائب والمنتج هو وجود مواطنین نشــ

 ).  .Rijkhoff, 2015, pء حكومة تكون مسؤولة أمام مواطنیها. (من أجل إنشا
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و�لفت األنظار إلى التأثیرات الســـــلب�ة التي قد تنتجها الســـــخر�ة الســـــ�اســـــ�ة،  
ــلطة،فإن  فأن هناك نوعان من المخاوف الر  ــة. األول؛ هو التآكل لشـــــرع�ة الســـ ئ�ســـ

الحد األدنى من  ن قبول عام من قبل المواطنین، تحقق بها  أي ســــــلطة ال بد لها م
ــ�ة قد أدت إلى التآكل من   ــ�اسـ ــخر�ة السـ ــرعیتها، فقد وجد �عض ال�احثین أن السـ شـ

ي شرع�ة السلطات، وقد أدى هذا التآكل في الشرع�ة إلى تقلیل من هی�ة القانون ف
) ــا  ـلهـــــ ــال  االمــتثـــــ ــدم  عـــــ ـثم  مـن  اـلمـواطــنـین،   ;Hetherington, 1998ـنفـوس 

Hooghe, 2011اســـــ�ة، قد تؤدي إلى انخفاض في ).والثاني؛هو الســـــخر�ة الســـــ�
المشـــار�ة الســـ�اســـ�ة. فقد وجدت الكثیر من الدراســـات، أن الســـخر�ة الســـ�اســـ�ة لها 

ــ�ة، �افتراض أن المواطنین ال ــ�اســـــ ــار�ة الســـــ ــلبي على المشـــــ ســـــــاخرون ال  تأثیر ســـــ
ــلب�ة(  ,Berman, 1997; Citrin�شـــــار�ون أو �شـــــار�ون مشـــــار�ة ســـــ�اســـــ�ة ســـ

1974; Marien &Hooghe, 2011; Miller, 1974) (Rijkhoff 2015, 
p. 4 .( 

في المقابل، تشــــــیر �عض الدراســــــات إلى أن مواطنین قد �كونون ســــــاخر�ن  
ــ ــ�طون ســـ ــ�ًا بدرجة معینة، ولكنهم في الوقت نفس، �كونون نشـــ ــ�اســـ ــ�ًا. وقد  ســـ �اســـ

هناك عالقة إ�جاب�ة بین   دعمت هذه الفرضــ�ة، من قبل �احثین عدة، إذ وجدوا أن
�ة و�ق�ال المواطنین على االنتخا�ات، وتصـــ�ح الســـخر�ة انعكاســـا  الســـخر�ة الســـ�اســـ

لموقف صر�ح ومسؤول وناقد.كما أن هذه المواقف تجاه النظام الس�اسي �مكن أن  
 & Marienن نوع�ة النظام السـ�اسـي القائم(تحفز اإلصـالحات،ومن ثم تحسـین م

Hooghe, 2011, p. 270(. 
ــ�ة، إحدى  كما أن هناك وجهتي نظر أخرى حول تأثیر  ــ�اســ ات الســــخر�ة الســ

وجهتي النظر تقول؛ أن الســخر�ة الســ�اســ�ة تعكس انخفاضــًا في دعم المؤســســات 
المشـار�ة   السـ�اسـ�ة، مما یؤدي؛ إما إلى االمتناع عن التصـو�ت في االنتخا�ات أو

ى أن ســـخر�ة المواطنین  في أعمال احتجاج�ة. أما وجهة النظر األخرى، فتذهب إل
ــ�ة ما هي إال ــ�اســـ ــیین. ووفقًا لهذا المنظور، فإن  الســـ ــ�اســـ ــلبي للســـ  تعبیر تق�مي ســـ

الخالف مع الســـــــ�اســـــــیین ال یؤدي �الضـــــــرورة إلى تراجع الدعم للمؤســـــــســـــــات أو  
 .(Conway, 2000, p. 172)انخفاض في نس�ة إق�ال الناخبین 
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ا أن تكون الســــخر�ة وال مشــــار�ة مرت�طة �شــــكل  ومع ذلك، من الممكن أ�ضــــً
�مكن للمواطنین أن �كونوا سـاكنین لدرجة أنهم  .ر مرت�طةضـع�ف جًدا أو حتى غی

�حتفظون ب�عض االهتمام �الســـ�اســـة و�حافظون على مســـتوى معین من المشـــار�ة  
ــ�ة. من المحتمل أن المواطنین ال یت ــ�اســـ ــخر�ةالســـ ولكن هناك عوامل   ،أثرون �الســـ

  في الواقع، فإن معظم المواطنین الســـــــــاخر�نأخرى تحدد مســـــــــتو�ات مشـــــــــار�تهم.  
ــخر�ة في  ــ�ة. هذا االهتمام المثیر للســــــــ ــ�اســــــــ قادرون على التعبیر عن آرائهم الســــــــ
ا. وأنه قد �كون من أن   ــً ــار�ة أ�ضــ ــودة للمشــ ــة له نتائج إ�جاب�ة غیر مقصــ ــ�اســ الســ

لقدرة على التمییز بین وجهات النظر سـاخرة على السـ�اسـة وأهم�ة  الناخبین لدیهم ا
 ). P.633) ,Vreese.2005لمشار�ة في االنتخا�ات" ا

ــامعـــة ــة الجـ ــالي لطل�ـ ــا وتبرز أهم�ـــة مجتمع ال�حـــث الحـ الـــذین �مثلون    ،كمـ
ــ�اب فهم فئة،الطاقة االجتماع�ة للمجتمع ــمى الشـــــــــ  ذات  اذ ینخرطون تحت مســـــــــ

 إدراكاً  أكثر و�صـــــ�حون  ،الســـــ�اســـــي في بناء البلدان المنظور من خاصـــــة أهم�ة
 للشــ�اب  الســ�اســ�ة ر�ةفالمشــا،  والســ�اســ�ة االجتماع�ة مواقفهم ن و�شــكلو  للســ�اســة

ــت عمل�ة ــان یرثها  طب�ع�ة ل�ســ ــ�ة عمل�ة هي و�نما اإلنســ ــ�اب  یتعلمها مكتســ  الشــ
 ینتمي التي ،المرجعـ�ة الجمـاعـات   داخـلهم وتـفاعل حـ�اتهم مراحـل خالل وتنمو
 الحق�ق�ة لفرص وا والدافع�ة المقدرة توافر مدى على لها ممارســتهم و�توقف ،إلیها
ــ�ة والتقالید م  له المجتمع یت�حها التي ــ�اســـ ــائدة واألیدیولوج�ة الســـ المجتمع   في الســـ

 )١٢٣٩،ص ٢٠١١(الشامي،
هم الشــر�حة األكثر أهم�ة في أي مجتمع و�ذا �انوا الیوم    فالشــ�اب الجامعي

الغد ســــــ�كونون �ل المســــــتقبل، ومن هنا جاء  �مثلون نصــــــف الحاضــــــر فأنهم في
ــ�اب القول �ان ال ــیلة التنم� شـــ ــتقبل و�أنهم وســـ ــهمون   مهة وغایتها، فعماد المســـ �ســـ

 بدور فاعل في تشكیل مالمح الحاضر واستشراف آفاق المستقبل. 
واالهتمام بها �عد اهتماما �المجتمع �أســره فهي الوســیلة للتغییر والبناء وهي  

طـاقـة التي یرتكز علیهـا أي تطور أو تقـدم في البالد و�ن رعـایتهـا واالهتمـام بهـا  ال
ــهوتو  ــد منـ ــا أمر البـ ــك ال  ،جیههـ ــل جم�ع جوانـــب  على أن تكون تلـ ــة تشــــــــــــــمـ ــا�ـ رعـ

شـــــــخصـــــــ�اتهم العقل�ة والنفســـــــ�ة واالجتماع�ة والجســـــــم�ة،وتمثل المرحلة الجامع�ة  
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م الطلـ�ة اـلذین �مثلون الط�ـقة  مرحـلة مهمـة ألنهـا المرحـلة النهـائـ�ة في التعل�م لمعظ
�ـــة التي تتطلع إلیهـــا المجتمعـــات  المثقفـــة الواع�ـــة، ولكون التعل�م العـــالي أداة التنم

را في تحقیق أهدافها من خالل توفیر ما �حتاجه المجتمــــــــــع وما تحتاجه  وتؤدي دو 
عملـ�ة البـناء و التـقدم و التطور في جم�ع مجـاالت الحـ�اة. ـلذا ـفأن االهتـمام �طل�ة  
الجامعة �عد أمرا ال بد منه وخصــــوصــــا عندما یتطلع مجتمع ما إلى خلق أســــاس 

  ور والرقي في �ل مجاالت الح�اةمتین للتط
ــة تلــك الظــاهرة محــاولــة التعرف علي  وهــذا     مــا حفز ال�ــاحثــة الى دراســـــــــــــ

طب�عتها وأسـ�ابها وعالقاتها وتأثیراتها، �ونها من الظواهر التي مازالت جدل�ة على  
االجتماعي وأ�ضــًا على المســتوى العلمي، إذ لحد اآلن لم یتفق ال�احثون  المســتوى  

خر�ة الســ�اســ�ة من جهة، ومؤ�د، حول العوامل المشــّكلة لظاهرة الســ�شــكل نهائي  
وف�ما إذا �انت الســـــخر�ة الســـــ�اســـــ�ة تؤثر �شـــــكل ا�جابي أو ســـــلبي على الســـــلوك 

 االنتخابي من جهة أخرى. 
 :ال�حث الحالي التعرف الى�ستهدف : أهداف ال�حث

 السخر�ة الس�اس�ة لدى افراد طلة الجامعة.  .۱
ق ســـــــــــــخر�ة الســـــــــــــ�اســـــــــــــ�ة لدى طل�ة الجامعة على وفداللة الفروق في ال .٢

 متغیري:
 المهنة ( �عمل / ال�عمل). -
 (ذ�ر / أنثى).   الجنس -

 .السلوك االنتخابي لدى طل�ة الجامعة  .۳
ــة .٤ ــدى طل�ـ ــابي لـ ــة الفروق في الســــــــــــــلوك االنتخـ ــة على وفق   داللـ ــامعـ الجـ

 متغیري:
 المهنة ( �عمل / ال �عمل). -
 (ذ�ر / أنثى).   الجنس -

والســلوك االنتخابي لدى   لعالقة االرت�اط�ة بین الســخر�ة الســ�اســ�ةطب�عة ا .٥
 العینة �كل.
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498 
 

 حدود ال�حث:
یتحدد ال�حث الحالي على طل�ة الجامعة المســــــــتنصــــــــر�ة /طل�ة الدراســــــــات 

 .٢٠١٩-٢٠١٨العل�ا للعام 

 تحدید المصطلحات:
 :POLITICAL CYNICISMأوًال: السخر�ة الس�اس�ة 

ط،  �أنه (شــــــــــعور األفراد �اإلح�ا   )Proefschrift,2007عرفها بروفســـــــكرفت (
�ســبب اعتقادهم العمیق، �عدم قدرة الســ�اســیین على تحقیق تطلعاتهم عن المســاواة  

 ).Proefschrift,2007,p.30والعدالة االجتماع�ة) (
ــیین دائمًا ما   )(Collins,2013عرفها �ولنس  ــ�اســــ �أنه (اعتقاد األفراد �أن الســــ

افع غیر  وال، وأن ســلو��اتهم تكون بدو وفي �ل األح�قدمون مصــالحهم الشــخصــ�ة  
 ).(Collins,2013, p.3نبیلة)

 فه ال�احثة:وتعرّ 
ــیین یدفعهم للشـــــــــعور �اإلح�اط     ــ�اســـــــ ــلب�ة �حملها اإلفراد اتجاه الســـــــ معتقدات ســـــــ

واالمتعاض �ونهم(الســـــــ�اســـــــیون) �قدمون مصـــــــالحهم الشـــــــخصـــــــ�ة والحز��ة على  
عن تطلعات المواطنین بتحقیق العدالة   مصــــــــــــــالح اإلفراد, وان ســــــــــــــلو��اتهم �عیدة

 لمساواة.وا

 التعر�ف اإلجرائي:
ــتجابته على  هو الدرجة الكل�ة التي     ــتجیب من خالل اســــــ ــل علیها المســــــ �حصــــــ

 فقرات مق�اس السخر�ة الس�اس�ة المستعمل في ال�حث الحالي.

 :Electoral Behaviorثان�ًا: السلوك االنتخابي 

  Lazarsfeld ١٩٥٩فه الزارسفیلد عرّ 
نحو هدف ینتهي �شــكل متكامل لمصــلحة    وحدة ســلوك متســلســل (متعاقب) موجه

  (Lazarsfeld,1959,p.2).حزب أو مرشح ما
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 ) ٢٠١٠فه األعرجي (عرّ 
جم�ع األفكار، والممارســــــــات، والوجدانان الموج�ة والســــــــال�ة، التي تصــــــــدر عن    

 لى شكلین هما:الفرد عند اخت�اره ما �مثله في المجتمع، و�مكن ان یتمثل ع

 :Maturity Electoral Behaviorسلوك انتخابي ناضج •
ــات  ــدرها  وهو جم�ع االفكار، والممارســـــ ــال�ة، التي �صـــــ ، والوجدانات الموج�ة والســـــ

الفرد عند اخت�اره ما �مثله في المجتمع، وتكون ا�جاب�ة �شــــــــــكل �خدم المصــــــــــلحة  
 العامة للمجتمع.

 :Immaturity Electoral Behaviorسلوك انتخابي غیر ناضج  •
ــدرها  وهو جم�ع االفكار، والمم ــال�ة، التي �صـــــ ــات، والوجدانات الموج�ة والســـــ ارســـــ

ــلب�ة �شـــــكل ال �خدم المصـــــلحة ال فرد عند اخت�اره ما �مثله في المجتمع، وتكون ســـ
 ).٥٣٦، ص ٢٠١٠العامة للمجتمع( األعرجي، 

نهـــا  ) للســــــــــــــلوك االنتخـــابي وذلـــك ال٢٠١٠وقـــد قـــامـــت بتنبي تعر�ف (االعرجي  
 اعتمدت مق�اس السلوك االنتخابي.

 تعر�ف اإلجرائي:ال
ــتجابته على      ــتجیب من خالل اســــــ ــل علیها المســــــ هو الدرجة الكل�ة التي �حصــــــ

 السلوك االنتخابي المستعمل في ال�حث الحالي. مق�اسفقرات 

 اإلطار النظري : الفصل الثاني

 أوًال: السخر�ة الس�اس�ة:
 للســخر�ة �انت على ید الفیلســوف دیوجین  تعد أول ممارس معروفة تار�خ�اً 

قبل المیالد)،فقد �ان �ع�ش مشــــــــــردًا   ٣٢٣  -  ٤١٢(حوالي   (Diogenes)الكلبي
ــارة إلى إعالن   ول�س ـلدـ�ه مـأوى، إذ �ـان یتخـذ من خزان حـدـیدي بیـتًا ـله، في إشــــــــــــ

طوطات لهذا الســــــــــخر�ة من الوضــــــــــع العام. ومن المؤســــــــــف ال توجد �تب أو مخ
ــوف، و�عد هذ  ــفة الح�الفیلســــ اة الذین تعد الح�اة  ا األمر مفهوم ألنه �ان أحد فالســــ

أكثر أهمـ�ة من الكـتاـ�ة". ومع ذـلك فـقد حفظـت أفكـاره عبر المواقف العملـ�ة الـناـقدة 
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فقد �ان �ســـــیر في شـــــوارع أثینا في النهار    التي جعلت منه شـــــخصـــــ�ة أســـــطور�ة،
ف�جیب �أنه ی�حث   وعندما �سأله الناس عن السبب،و�حمل معه (فانوسًا) مضاًء،  

ــوا الح�اة التي  عن رجل أمین. و�ان ینت ــتط�عوا أن �ع�شــــ ــفة الذین لم �ســــ قد الفالســــ
كانوا ی�شــرون بها، وأن فلســفتهم ما هي إال غطاء لالمت�ازات الســ�اســ�ة والظروف 

 ).Chaloupka, 1999, p. 4المع�ش�ة المر�حة التي یتمتعون بها. (
عن جـذورهـا االخالقـ�ة والفلســــــــــــــفـ�ة    لنزعـة الـناـقدة أخـذت ـ�االنفصــــــــــــــالهـذه ا
ســــتعمل أكثر في المجاالت الســــ�اســــ�ة، وتفســــر على نطاق واســــع من  وصــــارت ت

وأن   ،كونها "حالة من عدم الثقة �اآلخر�ن"، إلى "حالة من عدم الثقة �الســــ�اســــیین"
ال�احثین أخذوا یر�زون عند دراسـة السـخر�ة السـ�اسـ�ة على شـعور األفراد �اإلح�اط  

ألشـ�اء أو الحاجات التي لم یتم  لسـ�اسـیین عمومًا،و�شـیر هذا ال�عد إلى "اإزاء أداء ا
تلبیتها وتكون على شــــكل مواقف ســــلب�ة نحو الســــ�اســــیین والعمل�ة االنتخاب�ة" وهو  

فجوة بین الفرد والســــ�اســــیین والمؤســــســــات الســــ�اســــ�ة    األمر الذي �عبر عن "وجود 
ــاخر �قوم بتحوـ�ل هـذه الثغرة إلى �عـد أخالقي یتم فـ�ه النظر    عمومـًا". ـفالفرد الســــــــــــ

ســــــســــــات الســــــ�اســــــ�ة على أنها منافقة و�ال ق�م. وأن اعتقاد األفراد �غ�اب  إلى المؤ 
�قة شــــائعة  األداء الجید الذي ین�غي أن �قوم �ه رجال الســــ�اســــة في عملهم هو طر 

�عبر من خاللها األفراد عن �ره متجذر للمؤســـــســـــات الحكوم�ة ورجال الســـــ�اســـــة( 
 )٤٣-٤٢، ص ٢٠١٧الساعدي، 

، هي هدف الحفاظ على الذات في أوقات فالســــــــــخر�ة لها ســــــــــمتین؛ األولى
األزمـات. والثـان�ـة، هي نوع من الوقـاحـة الواقع�ـة، فهي ال تـأخـذ �ـاالعت�ـار الموانع 

ة، و�نمـــا تعمـــل على إظهـــار األشــــــــــــــ�ـــاء على حق�قتهـــا الواقع�ـــة.  األخالق�ـــة العـــامـــ
على الواقع�ة الوجود�ة، فإن الســـــــــخر�ة    و�المقا�ســـــــــة مع الســـــــــخر�ة القد�مة القائمة

حــدیثــة تعمــل على إظهــار نصــــــــــــــف الحق�قــة. ذلــك إلدراكهــا الحقــائق �مــا هي  ال
ناقدة وتوجیهها عبر وســائل لتحقیق غا�ة ما. فجوهر الســخر�ة �حتوي على فلســفة  

لكل الوضــــــع القائم وعبثیته. فللســــــخر�ة غا�ات وأهداف جیدة لكنها تعمل بوســــــائل  
 .(Sloterdijk, 2005, p 193)تعد سیئة

 سیر السخر�ة الس�اس�ة:نماذج نظر�ة في تف
إلى أن الفرد الذي �عتقد أن السلوك ال�شري هو    Chaloupka 1999�شیر
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شــیئًا غیر الســوء في   یتوقع ال  حصــیلة الدوافع التي تحر�ها المصــلحة الشــخصــ�ة،
�عتقد �أن  یثق �صـــالح اآلخر�ن وتصـــرفاتهم، و  الســـلوك اإلنســـاني ودوافعه، فهو ال
أنعــدام الثقـة   أنSuijkerbuijk 1983  م. ووفقــااآلخر�ن ال یهتمون إال �ــأنفســــــــــــــه

أن الحكومة لن تتصـرف وفق معاییر الكفاءة والنزاهة  �السـ�اسـ�ة هو توقع المواطن 
العدالة. فالســـــخر�ة حالة ذهن�ة معقدة مع اعتقاد أســـــاســـــي �أن الســـــ�اســـــة  والقابل�ة و 

  د ة هي غیر جدیرة �الثقة،ال �مكنا االعتما والســـــــ�اســـــــیین والمؤســـــــســـــــات الســـــــ�اســـــــ�
 (Rijkhoff, 2008, p. 6)علیها،غیر أخالق�ة وغیر �فوءة 

ــ�ة إلى عوامل  ــ�اســـ ــخر�ة الســـ ــ�اب الســـ ــادر أو أســـ وترجع األ�حاث عن مصـــ
واهتمام وســــــائل اإلعالم  ،والد�تاتور�ة الســــــ�اســــــ�ة،لفســــــاد الســــــ�اســــــيمختلفة؛ منها،ا

ة، وقلة لحمالت االنتخاب�ة غیر المدروسـة والسـلب��الجوانب السـلب�ة للح�اة العامة،وا
ــیــــــــال   ــابــــــ �ــــــ ــ�ــــــــف  و�ضـــــــــــــــــــ ــ�ــــــــة.  ــ�ــــــــاســـــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــ ــافــــــــة  ــقــــــ ــثــــــ الــــــ ــعــــــــدام  انــــــ أو 

أ�ضــــــــــــــــا إلى تــآكــل الفرد�ــة في .)Cappella&Jamieson,1997وج�مســــــــــــــون(
ــعا رات والفصــــــــــــل بین الوعود وأداء القادة، والتر�یز على  المجتمع، وحمالت الشــــــــــ

اسـ�ة وغیرها، �ل تلك الظواهر تعد الجانب المظلم من السـ�اسـة مثال الفضـائح السـ�
 ).Rijkhoff, 2008, p. 6محتملة للسخر�ة الس�اس�ة (أس�اب 

) أن انخفـاض الثـقة  wrighton, erber,niemiوتعـد وجهـة نظر �ًال من (
یرى    (Eissinger 2000)الســ�اســ�ة تعد مؤشــرًا على الســخر�ة الســ�اســ�ة،غیر ان  
ــ�ة هو أكثر عمقًا من مج ــ�اســـــــــــ ــخر�ة الســـــــــــ ــعفًا للثقة  ان الســـــــــــ رد �ونه �مثل ضـــــــــــ

وعدائ�ة، وحالة    ســلب�ةل �كشــف أ�ضــًا عن توجهات وانفعاالت أكثر �الســ�اســیین، ب
 kristofdhont). و�ؤ�ـد ((Kristofdhont,2012,P9من الغضـــــــــــــــب المفرط.  

) في دراســته حول المضــامین الســ�كولوج�ة للســخر�ة الســ�اســ�ة؛ �أن درجة 2012
دود التي  ئ�س الذي �مكن االعتماد عل�ه لمعرفة الحالثقة الســ�اســ�ة تعد المرتكز الر 

تكشــــــف األفراد الســــــاخر�ن، و�رى أن انخفاض الثقة الســــــ�اســــــ�ة لدى األفراد �كون  
ــ�ةمنبئًا على ال ــ�اســـــــ ــخر�ة الســـــــ و�لفت إلى أن األفراد یبدأون �إدراك عدم قدرة   ،ســـــــ

ــة   ــاب�ـ ــا خالل حمالتهم االنتخـ ــالوعود التي قطعوهـ �ـ ــاء  ــاســــــــــــــیین على الوفـ الســــــــــــــ�ـ
Kristofdhont,2012 p35)(. 

) إلى الثقة الســـ�اســـ�ة �أنها لطالما ارت�طت  Hardin,1998وأشـــار هاردن (
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ــبها أي حك ــرع�ة التي تكتســـــ ــتند إلى مفهوم  �أداء الحكومة، فالشـــــ ومة �جب أن تســـــ
الثـقة المتـ�ادـلة،وان وجودهـا (الثـقة) ـیدـلل على إمـكانـ�ة وجود "فواـئد مشــــــــــــــترـ�ة" بین  

ــیین وعامة الناس.  ــ�اسـ ــامن لهذه "الثقةالسـ ــتر�ة" �كمن  والفوائد ا و�ؤ�د أن الضـ لمشـ
) أن األفراد في هذه الحالة (Hardin1998في ســــــ�ادة القانون على الجم�ع.و�لفت 

ــت عالقــة  أن العالقــة بینهم و�ین الحكومــة  �عتقــدون    عقــد   هي عالقــة ثقــة ول�ســـــــــــــ
)Hardin,1998,p9-10(.  ــمســـــــــــــــــــــــون    و�ضـــــــــــــــــــــــ�ـــــــــف ــ�ـــــــ وجـــــــ ــال  ــیـــــــ ــابـــــــ �ـــــــ
)Cappella&Jamieson,1997(   ر �أن انخفاض الثقة السـ�اسـ�ة ناتج عن شـعو

بتقد�م مصـالحهم الذات�ة    األفراد �ان من �مثلهم ال �مكن الوثوق بهم، وأنهم �قومون 
 Cappella andمصـــــــــالح ناخبیهم �عد الفوز في المناصـــــــــب الحكوم�ة".(على  

Jamieson,1997:pp141-142(. 
ــاد�ة للفرد ال ) إلىLee 2006ولفت ( تكون وحدها   أن الظروف االقتصــــــــــ

الســـ�اســـ�ة، و�مضـــي �القول " أن �عض المصـــوتین في   ســـب�ًا �اف�ًا النخفاض الثقة
ــادي العام ومدى نجاح أو فشـــل �ق�مون مقا�ســـات بین الوضـــع اال  االنتخا�ات  قتصـ

). و�شــــــــــــــیر  (Lee,2006,p45االحزاب الحــاكمــة في تحقیق الرخــاء المطلوب".  
)1961Aggerالنظام الســــ�اســــي تصــــ�ح عندها    ) إلى أن المواقف الســــاخرة اتجاه

ة أكثر انتشــــــــــــارًا، ومن ثم فأن الجماعات الســــــــــــاخطة داخل المجتمع  انخفاض الثق
د أن تبــدأ �ــال�حــث عن نظــام آخر �حــل محــل تــذهــب إلى رفض نظــام الحكم �عــ

و�حذر من أن الســــــخر�ة الســــــ�اســــــ�ة قد تؤدي إلى اعتماد شــــــكل من  .النظام القائم
ت  ور إلى أنواع من العداء العرقي والصــــــــــــــراعا أشــــــــــــــكال االحتجاجات التي قد تتط

ــات.   االنـقســـــــــــــــــــــامـــــ ــة  ــذ�ـــــ تـغـــــ إلـى  ــة  إضـــــــــــــــــــــافـــــ ــة،  ــاســـــــــــــــ�ـــــ والســـــــــــــــ�ـــــ ــة  ــافـ�ـــــ الـثـقـــــ
)Agger,1961,p478 ،٤٨-٤٧،ص ٢٠١٧)(الساعدي(. 

إلى ال�عد االنفعالي في الســــخر�ة الســــ�اســــ�ة، فغال�ًا ما   Sloterdijkو�شــــیر  
تتحكم في ردود تكون االنفعــاالت مرت�طــة �ــالســــــــــــــمــات ال�ــارزة للخبرة والــدوافع، و 

فاتنا، وســـلو�نا تجاه هذه األشـــ�اء ســـواء �انت مؤات�ة أو  أفعالنا، وتوجهاتنا، وتصـــر 
تغاضــي عن الســ�اق االنفعالي للســ�اســة. فردود  فال �مكن ال  ،غیر موات�ة". ومن ثم

الفعـــل االنفعـــال�ـــة تكون مهمـــة �ـــالنســــــــــــــ�ـــة لطر�قـــة فهم المواطنین للســــــــــــــ�ـــاســــــــــــــــة  
)Sloterdijk, 2005, p.6 أظهر مار�وس أن هناك أر�عة مشـــــــاعر �ارزة  ). فقد
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في الســ�اق الســ�اســي، وهي الحماس والفخر والغضــب واألمل، وأن تلك المشــاعر 
شــــــكل �بیر في تفســــــیر المواقف الســــــ�اســــــ�ة مثل الســــــخر�ة الســــــ�اســــــ�ة تســــــاهم �

)Marcus, 2003, p. 189.( 
دقًا. فالمواطن الســاخر ال یثق �الســ�اســات والســ�اســیین و�ر�د نظامًا أكثر صــ

الم ــة هي موقف واقعي، یرفض  ــالســــــــــــــخر�ــ ــةفــ ــة، والمطلق�ــ ــال�ــ ــائق غیر    ،ثــ والحقــ
ون أن العالم  المشــــــروطة، فالســــــاخرون �ع�شــــــون من دون أي شــــــغف �الح�اة، و�ر 

ــاؤم،  ــه. إن المرارة، وموقف الحرمان من الح�اة، والتشــــ عق�م و�شــــــيء �جب رفضــــ
ــ�ة   ــخصـ ــ�ة في تكو�ن الشـ ــاسـ ــ�اء أسـ ــاخرة، لذلك أن  والمعاییر المزدوجة هما أشـ السـ

ؤثر �قوة على انخراط الفرد �الح�اة الســ�اســ�ة العامة. و�ما تلك المشــاعر الســلب�ة ت
واالنفصــال عن الح�اة الســ�اســ�ة ال تســمح بوجود   فإن الســلب�ة  Sloterdijk  یذ�ر

 ,Sloterdijk).األمل عند االفراد، لذلك تعمل على التعو�ض من خالل الســــخر�ة
2005, p.6) 

اسـة، فالحكومة تسـتط�ع  ثیر من العلماء إلى أهم�ة األمل في السـ�و�شـیر الك
توحیــد النــاس والمجتمعــات والثقــافــات �لهــا، ومن ثم لــدیهــا القــدرة على التــأثیر في 
مســــــــــتو�ات أمل المواطن. �ما �مكن للحكومات أن تضــــــــــع أهداف واقع�ة ســــــــــهلة 

على ثقــافــة    ثم تحــافظ  لتحق�قهــا. وذلــك إلعطــاء جرعــات أمــل عــال�ــة لألفراد، ومن
 ).Rijkhoff, 2008, p. 13األمل لدى مواطنیها(

 Cognitive Dissonance Theory نظر�ة التناشز المعرفي
" وطورها عام   "١٩٥٧Festinger وضــــــــــــــع هذه النظر�ة لیون فســــــــــــــتنكر

ــ�ة التي تر�ز علیها النظر�ة  ١٩٦٤ ــاســـــــــ هو أن رأي الفرد عن  ,إذ ان الفكرة األســـــــــ
النظرـ�ة ـفأن لتي �شــــــــــــــعر بهـا ومـا ـقد �فعـله، ووفقـا لهـذه  الك�فـ�ة االعـالم یتالءم مع  

مــــــــعــــــــارفــــــــهــــــــم فــــــــي  ــجــــــــام  االنســـــــــــــــــــ طــــــــلــــــــب  إلــــــــى  مــــــــحــــــــفــــــــزون   الــــــــنــــــــاس 
(Hollander,1971,p216)  و�ؤ�د فستنكر على ان هناك استثناءات �خصوص.

العالقــة بین المعــارف، إذ �عتقــد شــــــــــــــخص �ــاثول�كي أنــه ال فرق بین الكــاثول�ــك  
في إقامة عالقة صـــــــــــداقة مع شـــــــــــخص   ك ال یرغب ولكنه مع ذل  ,والبروتســـــــــــتانت 

ــتانت ــز المعرفي ،يبروتســـــــــــ  Cognitiveوعندما تبرز حاالت �هذه �ظهر التناشـــــــــــ
Dissonance" الــذي �عبر عن عالقــة غیر متالئمــة بین العنــاصــــــــــــــر المعرف�ــة "
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"Cognitive elements"    وعن ذاتــــــه  عن  الفرد  �متلكهــــــا  معــــــارف  تعني  التي 
 .ر�د؟ أو عن مح�طه الذي �ع�ش ف�هر؟ ماذا یماذا �فعل؟ ماذا �شع،سلو�ه

ــتنكران الع ــب فســـ ــر المعرف�ة �حســـ ــمل (األفكار    "Festinger" ناصـــ   –تشـــ
توقعات عن األحداث   -صور من سلوك سابق  –الق�م    –المعتقدات    –االتجاهات  
. و�االســتناد إلى االســتثناءات التي  (Schellenberg,1970,p118)المســتقبل�ة)  

نون في ول �أن �عض األفراد السـاخر�ن سـ�اسـ�ا �كو تحدث عنها فسـتنكر, �مكن الق
ق صــفات ســلب�ة عامة على الســ�اســیین, رغم  حالة "تناشــز معرفي" من خالل أطال

وهنا تبرز    ،اعتقادهم �أن "�عض الســ�اســیین الذین یؤ�دونهم" هم أفضــل من غیرهم
حـالـة من عـدم االتســـــــــــــــاق المعرفي قـد تنتهي �ـإنكـار عـام, مثـل هـذا التمـایز (كـل 

حت تأثیر ظروف معینة من قبیل  وت,ســ�اســیین ســیئین ) لكنهم في حاالت خاصــةال
عة أو �حثا عن المصــالح الخاصــة (�قولون أن �عض الســ�اســیین هم  ضــغط الجما

أـناس طیبون )، وأن حـدـیث النظرـ�ة عن التوقعـات المســــــــــــــتقبلـ�ة �قع في صـــــــــــــــلب 
�ضـــعها الفرد  مكونات الســـخر�ة او التهكم الســـ�اســـي, و�كون تحقق التوقعات التي 

ــ�اســــــــي,أو عدم ت ــافًا في ضــــــــمان تحقق االتعن األداء الســــــ زان  حققها عامًال مضــــــ
 المعرفي.
و�رى فســـتنكر أن انســـجام العناصـــر اإلدراك�ة هو أمر ســـ�كولوجي أكثر     

مما هو منطقي, فكل ما یبدو منسـجما في ذهن الفرد �مثل انسـجاما وأن �ل ما ال  
هنا   (Schellenberg,1970,p119).اشـزاً �مثل ذلك من عالقات الصـلة �مثل تن

ام السـ�كولوجي للعناصـر المعرف�ة" حول "االنسـج  "Festinger"ي إشـارة فسـتنكرتأت
لتؤ�د أن اعتناق الفرد لتفســیرات خاصــة عن حوادث معینة تبدو غیر منطق�ة عند  
غیره, لكونها منسـجمة نفسـ�ا عنده أكثر من اتسـاقها معرف�ا یبرر لجوء ال�عض إلى 

 .)١٥٠،ص. ٢٠١٧(الساعدي،تفسیرات �غض النظر عن واقعیتهاعدة 

 ي:ثان�ًا: السلوك االنتخاب
- أبرزها الفرعان االجتماعي والمعرفي  -أســهمت فروع عدة من علم النفس  

�ما �شــار إل�ه    إســهامات رئ�ســة في تطو�ر دراســة ســلوك االنتخاب (أو التصــو�ت 
ثرت �علم النفس االجتماعي إلى أ�ضــــــــًا) وال�حوث الم�كرة في هذا المجال (التي تأ

�انت ذات طا�ع موقفي �شــــــــــكل واضــــــــــح. بینما �انت ال�حوث الالحقة  حد �بیر)  
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ــاد، وعلم النفس المعرفي، وال�حوث في العــاطفــة  (التي انبثقــت من علم االقتصـــــــــــــ
واقع أن تطبیق الســــــــــــــك�مـات وغیرهـا من البنى  ) نزوعـ�ة في اتجـاههـا. والواالنفعـال

ــة ــ�اسـ ــلوك االنتخ المعرف�ة على السـ اب. وتظهر  �جري أكثر ما �جري في نطاق سـ
الفروق بین افتراضــــــــــــات النموذجات النظر�ة لســــــــــــلوك االنتخاب القائمة على علم  
ــكل خاص هنا. و�جدر أن   ــحة �شـــــ ــاد وتلك القائمة على علم النفس واضـــــ االقتصـــــ

الخ�ارات االنتخاب�ة في الوقت الحاضر تتأثر �منظوري (اإلنسان  نالحظ أن دراسة  
 ).٢٥٧، ص ٢٠١٥ االقتصادي) و(اإلنسان النفساني) (هوتون،

وقد دخل الســلوك االنتخابي مجال ال�حث في علم النفس �شــكل حاســم عام  
ــد    ١٩٣٩ ــالم النفس االمر�كي بول الزارســــــــــــــفیلـ ــد عـ   Paul Lazarsfeldعلى یـ

وجماعته في جامعة �ولومب�ا، عندما أجروا دراســـــــتهم عن الســـــــلوك االنتخابي في 
ــفیلد تدر��اته  Erieري مقاطعة إ ــلوكال في ال�حث في مج، وقد تلقى الزارســـــــ  الســـــــ

لقد عالج الزارســفیلد هذه االشــكال�ة من    ،االنتخابي في المعهد النفســي لجامعة فّینا
خالل وضـــــــــــع تصـــــــــــور نظري للســـــــــــلوك االنتخابي، �أخذ بنظر االعت�ار المفهوم  

خابي، إذ ّعد الزارســـفیلد  النظري الســـتمرار�ة الســـلوك والجانب العملي للســـلوك االنت
�ل�ة من ســــلوك متســــلســــل (متتا�ع) موجه لهدف بي بوصــــفه وحدة  الســــلوك االنتخا

ــة  ــور ال�احثین من دراســــــ ــح. لقد مّكن هذا التصــــــ ــلحة حزب أو مرشــــــ نهائي لمصــــــ
ــكیله وحتى یوم االنتخاب   ــفه �ل متكامل منذ بدا�ات تشــــ ــلوك االنتخابي بوصــــ الســــ

 ).٥٣٨، ص ٢٠١٠واإلدالء �التصو�ت (األعرجي، 
جال ســــــــــــــلوك االنتخاب،  التي ظهرت في مو�انت تلك االنموذجات األولى 

فلید موقف�ة �الكامل في ارســــــــــمن مثل دلیل النزعة الســــــــــ�اســــــــــ�ة الذي وضــــــــــعه الز 
طب�عتها، فقد رأت هذه المقار�ة أن التنبؤ الدقیق �ســـــــــلوك االنتخاب �مكن أن یبنى  

ــادي واالجتماعي لل ــتوى االقتصـــــ ــكنه،  على معرفتنا المســـــ ناخب، ودینه، ومكان ســـــ
�ة. فكانت تنظر إلى الناخب على أنه دالة صـــــــــائصـــــــــه االجتماعوغیر ذلك من خ

البیئــة االجتمــاع�ــة التي �ع�ش فیهــا النــاخــب. �مــا تنظر إلى النــاخبین على أنهم  
ــلب�ة.ولم �كفي هذا  ــهم فیها �ســـــــ ــاع االجتماع�ة التي �جدون أنفســـــــ یتقبلون األوضـــــــ

نات من  نتخاب �ثیر من علم النفس، غیر أن الســــــــــتیالمنظور الم�كر لســــــــــلوك اال
ــافت مقار�ة التماهي  القرن ا ــ�ًا نحو النزوع�ة أضـــــ ــاســـــ لماضـــــــي شـــــــهدت تحوًال أســـــ
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وهو أحدى الصــــــــــــــ�غ النزوع�ة    ،(party identification approach) الحز�ي
متغیرًا ســ�كولوج�ًا صــر�حًا إلى میدان ال�حث   -التي اخضــعت لكثیر من المراجعة 

�ل شــيء، أن الموقف ل�س  االنتخاب. وتقول هذه النظر�ة �كل وضــوح  في ســلوك
ــادي   ــالوضــــــــــــــع االجتمــــاعي أو االقتصـــــــــــــــ �ــ ــدد  ــابي ال یتحــ ــار االنتخــ وأن االخت�ــ

 ).٢٥٨-٢٥٧،ص ٢٠١٥فحسب(هوتون، 

 في تحلیل السلوك االنتخابي: ١٩٣١نظر�ة الزارسفیلد وآخرون 
ــلوك االنتخابي طور   ــفیلد وجماعته نظر�ة في السـ من خالل إعماله    الزارسـ

في جـامعـة �ولومب�ـا. وقـد ـتأثرت نظر�ـته  عـ�ة التطب�ق�ـة  في مكتـب ال�حوث االجتمـا
ــ�ة   �مفاه�م مدرســـة الجشـــطلت، ومفاه�م مدرســـة التحلیل النفســـي. األفكار األســـاسـ
لنظر�ة الزارســـــــفیلد جاءت من خالل تحلیله للدوافع الكامنة وراء آراء مجموعة من  

والخــارج�ــة    من تحلیلــه للعوامــل الــداخل�ــة  و�ــذلــك،حتاللالمراهقین في فینــا عن اال
ــأ من التقـارب بین   الكـامنـة وراء الـدوافع. وهو یرى إن �ـل ســــــــــــــلوك أو أداء ینشــــــــــــ
الحــاجــات واألحــداث، هو في حق�قــة األمر محصــــــــــــــلــة للتفــاعــل المعقــد بین هــذه  
العوامــل، فــالعوامــل الــداخل�ــة (مثــل الحــاجــات البیولوج�ــة، والضــــــــــــــمیر، واألفكــار، 

نحو هدف نهائي، والعوامل الخارج�ة    الالشعور) تقرر توج�ه السلوكلمعتقدات، و وا
(مثل البیئة االجتماع�ة والطب�ع�ة، واألســـــــرة، واألصـــــــدقاء) تولد توترا واختالال في 
ــتعادة التوازن، لقد دأب   ــلك عندها لخفض هذا التوتر واســـ التوازن داخل الفرد، ف�ســـ

 Lazarsfeld et ).بـ�اً ره هـذه تجر�الزارســــــــــــــفیـلد على التحقق من صــــــــــــــحـة أفكـا
al,1931,pp.28-32) Visser,1998,pp.22-23).(  ــر ــاغ ف�ســـــ  "  فقد صـــــ

Visser1998" دة  تصــــــــور نظري عن الســــــــلوك االنتخابي نص على أن هناك ع
عوامـل تحـدد الســــــــــــــلوك االنتخـابي، ال �جـب التعـامـل معهـا �ـل على حـدة، ـبل یتم  

ــلوك المجال، و�االتعامل معها �كل متكامل (جشـــطلت) لتشـــكل  لتالي �مكن فهم سـ
عند التصــــــــــو�ت حســــــــــب ذلك المجال. لكون هذا المجال یتكون من الفرد الناخب 

والبیئــة �مــا یراهــا النــاخــب، وعنــدهــا �كون هنــاك تفــاعــل مســــــــــــــتمر بین العمل�ــات  
المعرف�ـــة اإلدراك�ـــة والـــدوافع وهـــذا التفـــاعـــل الـــدینـــامي هو الـــذي �حـــدد الســــــــــــــلوك 

ــابي للفرد  ــا تؤ�ـــد على  (Visser,1998,p.89).االنتخـ ــة العوا  �مـ مـــل البیئـــة  أهم�ـ
االجتماع�ة في الســلوك االنتخابي، وأهم�ة الحراك بین اإلطراف الســ�اســ�ة، فضــال 
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عن أهم�ة التغیرات في التشــــــــكیالت الحز��ة والتي تتأثر �شــــــــكل أســــــــاســــــــي �حجم  
لتأثیرات  التشكیل الس�اسي، �ما وتؤ�د أهم�ة التأثیرات النفس�ة بوصفها وس�ط بین ا

 (Visser,1998,p.37).جتماع�ة والتصو�ت اال

 األنموذج ألنزوعي (اإلنسان النفساني):
وزمالئه من جامعة م�شـــــــــ�غن    (Angus Campbell)یؤ�د انغوس �امبل  

ــ�كي الناخب األمر�كي أن معظم   (The American Voter) في �تابهم الكالســــ
، نحو حزب سـ�اسـي معین  ةنزعالناخبین �طورون را�طة عاطف�ة طو�لة األمد، أو 

الحز�ي أو فترة مراهقتهم. وهـذا �عني أنـنا نطور انتـماء إلى واحـد   خالل فترة تكونهم
نت�جة لما نســــمعه من الوالدین والجیران    -من األحزاب إ�ان فترة نًمونا الســــ�اســــي  

ــلنا من خالل البیئة االجتماع�ة التي نع�ش فیها  ــة، أو ما �صـ ــ�اسـ وأن   -حول السـ
ــأ بیننا و�ین حزب معین تحدد الجهلالرا�طة ا ــنصــــــــوت لها �ق�ة  تي تنشــــــ ة التي ســــــ

ح�ــاتنــا (مــا لم �قع شــــــــــــــيء درامــات�كي جــدًا �جعلنــا نغیر أفكــارنــا �مــا تتن�ــأ نظر�ــة  
والتي تتأثر    –التناســـــــق المعرفي) و�ذلك تتكون النزعات الفرد�ة نحوى الســـــــ�اســـــــة 

  .ال�ًا)ر �التكو�ن الخاص لنظام الحزب (كأن �كون محافظًا أو لیب
لتمـاهي الحز�ي) تمیـل الى الث�ـات عبر الزمن وأن تلـك المقـار�ـة النزوع�ـة (ا

ــیئًا عند   وتقاوم التغییر، فقد �خســـــــــر الحزب �عض االنتخا�ات، وقد یؤدي أداًء ســـــــ
وصــــــوله إلى الحكم، وقد یتبنى ســــــ�اســــــات في �عض القضــــــا�ا ال تتفق مع ما تراه  

�ترتب على ذلك أن �ثیرًا من الناس  و ولكنك تضل تدعم الحزب ألنه حز�ك.  ,أنت 
أبهون للقضـــــــــــــــا�ــا التي ُتنــاقش في االنتخــا�ــات �قــدر مــا �ــأبهون للحزب ذاتــه. ال �ــ

فالعضو المتماهي مع الحزب �قوة، على سبیل المثال، س�مــــــــــــــــــــــــیل الى (حذف) أو  
إهمـال المعلومـات غیر المرغوب بهـا المتعلـقة ـ�الحزب، حتى عـندمـا ال �كون متفـقًا  

ــدیدة األه مع ــ�ة شـــــ ــ�اســـــ ــا�ا ســـــ ــح الحزب في قضـــــ م�ة. فان الناس ال �حبون  مرشـــــ
التصــرف �شــكل یتناقض مع اعتقاداتهم أو أن �كون لدیهم اعتقادات ال تنســجم في 
مـا بینهـا، او أن یواجهوا �معلومـات تتعـارض مع تلـك االعتقـادات، وأن جم�ع هـذه 

 ).٢٦٠-٢٥٨،ص ٢٠١٥الشروط تخلق حالة من الضیق النفسي (هوتون، 
الناخب دافعًا إلعادة األمور الى ما  وأن حدوث مثل هذا الضــــــیق یولد لدى 
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و�مكن اســـــــتعادة ذلك االتســـــــاق،    Consistency)كانت عل�ه من توازن(االتســـــــاق
بتبر�ر عدم االتفاق الذي نشـــــــــــــأ بین الناخب والحزب، أو تبر�ر عدم قبول الناخب  

تلف عل�ه (كالقول إن قانون  خلمرشــــــــــح الحزب، وذلك �التقلیل من أهم�ة األمر الم
العل�ا هي التي ســـــــــــــتتخذ   ن�ة لن �غیر شـــــــــــــیئًا) أو القول أن (المحكمةالحقوق المد 

القرار على أي حال، وهكذا...) أو ر�ما �ضــــــــــــ�ف الشــــــــــــخص اعتقادًا جدیدًا �قلل  
التنافر.وأخیرًا �ســـتط�ع الناخب تغییر انتمائه الحز�ي برمته ل�ســـتعید توازنه و یلغي  

ل، غیر أن نموذج التماهي  ن ســلو�ه االنتخابي وترشــ�ح الحزب �الكامیالتعارض ب
الحز�ي یؤ�د أن هذا االحتـمال األخیر احتـمال ضــــــــــــــع�ف جدا ألن تغییر االنتماء  
ــادي ل�حدث  الحز�ي للناخب �حتاج إلى حدث �بیر �الحرب أو االنه�ار االقتصـــــــــــ

 في الواقع.
یهم المرشـــــــح ومواقفهم إزاء نفإن غالب�ة الناس ال �ع،و�ناًء على هذا النموذج

، فاالنتخاب �النســـــ�ة إلى معظم المواطنین منبثقًا من ( عادة )أو( قضـــــا�ا الســـــاعة
ــة   ــ�اســــــــ ــكل ما، �ما أن المواطن العادي ل�س مطلعا على أمور الســــــــ غر�زة ) �شــــــــ

وال �صــــــــــــــرف �ثیرًا من وقـته في فحص البرامج االنتخـابـ�ة لألحزاب   ،اطالعـًا وافـ�اً 
�قطع من    صــــــــرًا)ل�قرر من ینتخب، و�نما �أخذ (طر�قا مخت  الرئ�ســــــــة وتمح�صــــــــها

ــو�ت للحزب الذي طور نحوه والًء طو�ال األمد  خاللها عمل�ة القرار المعقدة �التصــ
ــ�اب الم�كر(هوتون،   ــار فیلیب الى انه  ٢٦٠-٢٦١،ص ٢٠١٥منذ الشــــ ). �ما أشــــ

ح�اة  لنت�جة لقوة المجال الســـــــ�اســـــــي االجتماعي وحیز الح�اة. ففي جزء من حیز ا
ــي قد �كون الناخب انتماء لم ــ�اسـ ــحین من  السـ ــ�ة ت�عا لخواص المرشـ ــاسـ جموعة أسـ

ــ�ة، وأداءهم في الحكومة، و   ــابهم لحزب، وآرائهم اتجاه قضــــــــــ حیث (حبهم وانتســــــــــ
سمات شخص�اتهم) إذ إن عدد المناطق في المجال ودرجة الترا�ط في ما بینها قد 

إلدراكـ�ة المعرفـ�ة للـناخـب. �مـا وان ایتـفاوت ـ�االعتمـاد على ـتدخـل األـنا والعملـ�ات  
اجات الداخل�ة والخبرات الســــــــــــا�قة ســــــــــــتشــــــــــــحن مناطق معینة في حیز الح�اة  الح

الســ�اســي فتكافؤها ا�جاب�ا وســلب�ا، ول�عمل المجال النفســي �قوة على توج�ه ســلوك 
الناخب. وعلى هذا األســــــــــــــاس �مكن أن یتجه الســــــــــــــلوك االنتخابي �الســــــــــــــلب أو  

 (Campbell.et al,1960,p.66-67) اإل�جاب 
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 الفصل الثالث
 و�جراءاته�ة ال�حث منهج
التي قامت بها ال�احثة من   لإلجراءات یتضــــمن هذا الفصــــل اســــتعراض      

ومن ثم اســـــتعمال الوســـــائل اإلحصـــــائ�ة   تحدید للمجتمع واخت�ار العینة الممثلة له,
 المناس�ة لتحلیل الب�انات ومعالجتها و�ما �أتي:

 حث:أوًال: مجتمع ال�
ــات العل�ــا في �ل�ــات  تــألف مجتمع ال�حــث الحــالي من طل�ــ     ة الــدراســـــــــــــ

  ٢٠١٩- ٢٠١٨) للعام الدراســـــــي٢٧٠٧وال�الغ عددهم (  ،الجامعة المســـــــتنصـــــــر�ة
)  ١٣٠٧من الذ�ور، و(  )١٤٠٠ان�ة بواقع (علم�ة و�نســـــــ  ة) �ل�١٣موزعین على (

 ) یوضح ذلك.١من اإلناث* والجدول رقم (
 مجتمع ال�حث )١جدول (

 المجموع النوع الكل�ة ت

 أناث ذ�ور

 ٤٠٦ ١٩١ ٢١٥ التر��ة األساس�ة ١

 ٩٢ ٤٩ ٤٣ الصیدلة ٢

 ٨٣ ٤٩ ٣٤ الطب  ٣

 ٨٢ ٢١ ٦١ العلوم الس�اح�ة ٤

 ٦٩ ٤٠ ٢٩ الس�اس�ةالعلوم  ٥

 ٧٨ ٣٨ ٤٠ القانون  ٦
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 ٣٧ ١٨ ١٩ طب االسنان ٧

 ٢٧٦ ١٠٩ ١٦٧ االدارة واالقتصاد  ٨

 ٤٣٦ ٢٤٣ ١٩٣ العلوم ٩

 ٣٥٠ ١٦٩ ١٨١ الهندسة ١٠

 ٢٧٩ ١٤٥ ١٣٤ ب االدا ١١

 ٤٦٥ ٢٢٤ ٢٤١ التر��ة ١٢

وعلوم  ١٣ ــدن�ـــــــة  البـــــ ــة  التر��ـــــ
 الر�اضة

٥٤ ١١ ٤٣ 

 ٢٧٠٧ ١٣٠٧ ١٤٠٠ المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *شع�ة الدراسات والتخط�ط في الجامعة المستنصر�ة.

 ثان�ًا: عینة ال�حث:
ــوائ�ة    اخت�ارال�احثة في  اعتمدت لقد  عینة �حثها على الطر�قة الط�ق�ة العشـ

من خمس    اخت�ــارهم) طــالــب وطــال�ــة تم  ٢٠٠حیــث بلغ عــدد أفراد هــذه العینــة (
القانون،   ،اآلداب   �ة التر��ة،لجامعة المسـتنصـر�ة هي: (كل�ة العلوم, �لكل�ات في ا

والمهنــة(�عمــل /ال    واالقتصـــــــــــــــاد ), موزعین على وفق متغیري نوع الجنس  اإلدارة
 ذلك. انیوضح)٣,()٢( ین, والجدولل)�عم

 

 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 

 

511 
 

 عینة ال�حث موزعة �حسب الجنس(ذ�ور/اناث)  )٢جدول(

 المجموع النوع الكل�ة ت

 أناث ذ�ور

 ٣٨ ٢٠ ١٨ العلوم ١

 ٤١ ٢١ ٢٠ اآلداب  ٢

 ٤١ ٢٠ ٢١ التر��ة ٣

 ٣٨ ١٩ ١٩ القانون  ٤

 ٤٢ ٢٠ ٢٢ االدارة واالقتصاد  ٥

 ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 

 (�عمل/ال�عمل) العمل �حسبعینة ال�حث موزعة  )٣جدول(

 المجموع الجنس العمل ت

 اناث ذ�ور

 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ �عمل ١

 ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ال�عمل ٢

 ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ لمجموعا
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   :ثأداتا ال�حثالثًا:  
 اعتمدت تحق�قا ألهداف ال�حث قامت ال�احثة ببناء مق�اس الســخر�ة الســ�اســ�ة و    

), وف�ما یلي اسـتعراض  ٢٠١٠  مق�اس السـلوك االنتخابي المعد من قبل (األعرجي
 لإلجراءات.

 :الس�اس�ة مق�اس السخر�ةأوال: 
  فقرة  )٢٧(ســــــــــخر�ة الســــــــــ�اســــــــــ�ة، الذي تألف منقامت ال�احثة ببناء مق�اس ال   

ــا�قة�صــــورته األول�ة ــاعدي   ، اعتمادًا على الدراســــات الســ ــة ألســ   ،٢٠١٧مثل دراســ
وقــد تكونــت  ،والنظر�ــة المعتمــدة في ال�حــث   ،الخــاص �مفهوم الســــــــــــــخر�ــة  والتنظیر

علي بـــدرجـــة   بـــدائـــل، وهي ( تنطبق علي �ثیرا, تنطبق  ثالث اســــــــــــــتجـــا�ـــاتـــه من  
الفقرات اال�جاب�ة  علي ) وأعطیت أوزان لكل بدیل، إذ �انت    متوســـــــــطة, ال تنطبق

 ).٣-٢-١) والفقرات السلب�ة (١-٢-٣تبدأ (

 صالح�ة الفقرات (الصدق الظاهري):
لغرض التعرف على مدى صـــــالح�ة الفقرات، فقد تم عرض المق�اس �صـــــورته     

في علم النفس لتحدید مدى صـــــــــــــالح�ة    ∗المختصـــــــــــــیناألول�ة على مجموعة من  
ــوء آراء الخبراء تم اإل�قاءف ــ�ة    قراته, وفي ضـــ ــلت على نســـ على الفقرات التي حصـــ

) فقرة، إذ ســــــــــــــقطت  ٢٤فأكثر، و�ـناًء على ذلك، فـقد تم اإل�ـقاء على (  ٪٨٠اتـفاق  
كمـا �ـانـت هنـاك �عض التعـدیالت اللغو�ـة, و�هـذا �كون  ،ثالثـة فقرات من المق�ـاس

 ) فقرة.٢٤لمق�اس مؤلف من (ا

 تمییز الفقرات:
) فرد، واعتمدت ٢٠٠ول�ة على (طبق مق�اس الســــخر�ة الســــ�اســــ�ة �صــــورته األ   

 
 لي وال�حث العلميال�حوث النفس�ة /وزارة التعل�م العاا.د علي عودة محمد / مكز  ∗

 �ل�ة التر��ة/الجامعة المستنصر�ةا.د سهیلة عبد الرضا / 
 ا.م.د �مال محمد سرحان /كل�ة االداب /جامعة �غداد

 ا.م.د سناء عبد الكر�م الكواز/ �ل�ة االداب /الجامعة المستنصر�ة.
 التر�و�ة والنفس�ة / جامعة �غدادا.م.د محمد ع�اس محمد / مر�ز ال�حوث 
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ــائي للفقرات, ومعرفــة الفقرات الممیزة من   هــذه العینــة ألغراض التحلیــل اإلحصـــــــــــــ
ــاســــــــــــــي �عـد حـذف الفقرات غیر    غیرهـا، و�ـذـلك اعـدت هـذه العیـنة التطبیق االســــــــــــ
 :ا �أتيوقد تم استعمال أسلوب المجموعتین المتطرفتین و�م الممیزة،

ــلوب تم ات�اع الخطوات  لغرض اج  المجموعتین المتطرفتین: راء التحلیل بهذا األســ
 :االت�ة

 .ــــ تحدید الدرجة الكل�ة لكل استمارة 
 ــــ ترتیب االستمارات من اعلى درجة الى اقل درجة للمق�اس.  
من االســتمارات الحاصــلة على الدرجات العل�ا في المق�اس    ٪٢٧تعیین نســ�ة     -

الدن�ا, و�ان عدد االستمارات    من االستمارات الحاصلة على الدرجات   ٪٢٧و
ــتمارة)  ٥٤في �ل مجموعة ( ــتقلتین  اســــ , ثم طبق االخت�ار التائي لعینتین مســــ

ــط درجات المجموعة العل�ا والمجموع ة الدن�ا في �ل  الخت�ار الفرق بین متوسـ
فقرة �مقــارنتهــا  فقرة من المق�ــاس, وعــدت الق�مــة التــائ�ــة مؤشــــــــــــــرا لتمییز �ــل  

) وقـــد �ـــانـــت الفقرات جم�عهـــا ممیزة عنـــد ١٬٩٦ة (�ـــالق�مـــة الجـــدول�ـــة ال�ـــالغـــ
), و�ذلك أصــ�ح المق�اس �صــورته  ١٠٦) ودرجة حر�ة (٠٬٠٥مســتوى داللة (

 ح ذلك.) یوض٤) فقرة, والجدول (٢٤النهائ�ة یتكون من (
 یوضح القوة التمییز�ة لفقرات مق�اس السخر�ة الس�اس�ة )٤الجدول (

 

 ت

ق�مة  ال المجموعة الدن�ا  المجموعة العل�ا
 التائ�ة 

 المحسو�ة 
الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المع�اري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المع�اري 

١ 2.96 .19 2.64 .55 3.94 

٢ 2.57 .60 1.98 .68 4.76 
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514 
 

٣ 2.83 .46 2.48 .60 3.38 

٤ 2.81 .47 2.37 .70 3.82 

٥ 2.33 .70 1.57 .68 5.67 

٦ 2.70 .53 2.29 .57 3.82 

٧ 2.70 .63 2.27 .68 3.35 

٨ 2.59 .65 1.98 .76 4.44 

٩ 2.94 .23 2.35 .61 6.58 

١٠ 2.75 .47 2.18 .58 5.60 

١١ 2.79 .40 2.00 .72 7.02 

١٢ 2.77 .46 1.96 .67 7.34 

١٣ 2.37 .65 2.03 .69 2.56 

١٤ 2.70 .57 2.11 .71 4.74 

١٥ 2.87 .33 2.61 .56 2.89 

١٦ 2.6481 .51 2.11 .69 4.56 

١٧ 2.4259 .71 1.90 .70 3.78 

١٨ 2.53 .63 1.98 .59 4.67 
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١٩ 2.27 .65 1.44 .66 6.56 

٢٠ 2.87 .39 2.37 .65 4.82 

٢١ 2.88 .37 2.22 .69 6.24 

٢٢ 2.51 .72 1.81 .72 5.04 

٢٣ 2.87 .39 2.38 .62 4.78 

٢٤ 2.87 .33 2.00 .70 8.21 

 عالقة درجة الفقرة �الدرجة الكل�ة:
اســـــــتعملت ال�احثة معامل ارت�اط بیرســـــــون الســـــــتخراج العالقة االرت�اط�ة بین      

درجـة �ـل فقرة من فقرات المق�ـاس والـدرجـة الكل�ـة, وقـد �ـانـت معـامالت االرت�ـاط  
عـند  )  ٠،١٣٨داـلة معنوـ�ًا، عـند مقـارنتهـا �ق�مـة معـامـل االرتـ�اط الجـدولـ�ة الـ�الغـة (

 ) یوضح ذلك.٥لجدول () وا١٩٩) و�درجة حر�ة (٠٬٠٥مستوى داللة (
 ) ٥الجدول (

 یوضح معامالت ارت�اط فقرات مق�اس السخر�ة الس�اس�ة �الدرجة الكل�ة للمق�اس 

 معامل االرت�اط  الفقرة  معامل االرت�اط  الفقرة 

1 .263 2 318 

3 283 4 .340 

5 .391 6 .310 
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7 .298 8 .315 

9 .475 10 .400 

11 511 12 .476 

13 .196 14 .335 

15 .254 16 332 

17 .269 18 .350 

19 .434 20 .331 

21 .467 22 .379 

23 .392 24 .517 

 :لمق�اس السخر�ة الس�اس�ة الخصائص الس�كومتر�ة
 :Scales Validityصدق المق�اس    
نه یؤشــــــــر قدرة المق�اس من الخصــــــــائص الق�اســــــــ�ة المهمة له، أل صــــــــدق�عد    

 . (A.P.A,1985,P.9)�اس المق�اس في ق�اس ما اعد لق
ــــــــــ الصدق الظاهري ( الصدق   أن أفضل طر�قة ألستخراج ):Face Validityــــــ

الظــاهري هي �عرض فقرات المق�ــاس على مجموعــة من الخبراء المحكمین للحكم  
قق  ), ولقد تح١٠١, ص  ١٩٩٥على صـالحیتها في ق�اس ماُیراد ق�اسـه( فات�حي,  

ي عندما عرضــــــــت فقراته على مجموعة  هذا النوع من الصــــــــدق في المق�اس الحال
 ذ�ر سا�قًا.من الخبراء والمختصین في التر��ة وعلم النفس, �ما 

ــ صدق البناء ( ــــ ــــ مؤشرات صدق البناء هي    أن أحد  ):Construct Validityــ
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517 
 

عن طر�ق ا�جاد  �سـتخرج    والذياسـتخراج القوة التمییز�ة للفقرات واالتسـاق الداخلي 
ل�ـة وعالقـة المجـاالت مع �عضــــــــــــــهـا ومع الـدرجـة الكل�ـة عالقـة الفقرة �ـالـدرجـة الك

لصـدق من خالل اسـتعمال طر�قتین السـتخراج  وقد تحقق هذا النوع من اللمق�اس,  
 تمییز الفقرات وهما: أسلوب المجموعتین المتطرفتین وطر�قة االتساق الداخلي.

 :Reliabilityالث�ات 
 Cronbachة ألفاكرون�اخ  ب الث�ات لمق�اس السـخر�ة السـ�اسـ�ة �طر�قتم حسـا   

Alfa,  ث�ـــات �مكن    ) وهو معـــامـــل٠٬٧٠(    إذ بلغ معـــامـــل الث�ـــات بهـــذه الطر�قـــة
 .الر�ون ال�ه

 مق�اس السلوك االنتخابي: ثان�ًا:
  �عد اطالع ال�احثة على األدب�ات والدراســــــــــــــات الســــــــــــــا�قة ذات العالقة �مفهوم   

االنتخابي المعد من قبل ال�احثة مق�اس الســــــلوك  اعتمدت فقد   ,خابيالســــــلوك االنت
 ).٢٠١٠ (االعرجي

 :وصف مق�اس السلوك االنتخابي
وقد وضــــــــع له بدیلین هي (   ,) فقرة٤٤النهائ�ة من (  �صــــــــ�غته  المق�اسو�تكون    

) للفقرات  ٢  ،١) للفقرات اال�جــاب�ــة و (    ٢،١نعم و ال)، وحــددت لهــا الــدرجــات (
 السلب�ة.

) خبراء من المختصــــــــین  ١٠لى () المق�اس ع  ٢٠١٠،  وقد عرض ( االعرجي   
ــلوك االنتخابي و�عدها   في التر��ة وعلم النفس إذ تبین أن فقراته مالئمة لق�اس الســ

العشــــــــــــــوائ�ــة,    الط�ق�ــة) اختیروا �ــالطر�قــة  ٢٠٠تم تطب�قــه على عینــة تــألفــت من (
�اس اســتعمل ال�احث طر�قتان  �ة والصــدق لفقرات المقولغرض حســاب القوة التمییز 

تان المتطرفتان وعالقة درجة الفقرة �الدرجة الكل�ة للمق�اس، فضــــــًال هما؛ المجموع
عن اســــــــــــــتخراج عالـقة درجـة الفقرة ـبدرجـة المجـال للمقـ�اس, ومن ثم تم حســــــــــــــاب 

 .)٠٬٧١الث�ات �استعمال طر�قة التجزئة النصف�ة إذ بلغت (

 :تمییز الفقرات
 قامت فقد  ,ت وتجاوز الخمس سنوا  د طبق على شر�حة أخرى �ما أن المق�اس ق   
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�إعادة إجراءات التحلیل اإلحصـائي واسـتخراج تمییز الفقرات وعالقة درجة ال�احثة  
الســلوك طبق مق�اس  اذ    الفقرة �الدرجة الكل�ة فضــال عن الخصــائص الســ�كومتر�ة,

غراض  ) فرد، واعتمــدت هــذه العینــة أل٢٠٠على (  األول�ــة�صــــــــــــــورتــه    االنتخــابي
و�ذلك أعدت هذه   غیرها،الفقرات الممیزة من  التحلیل اإلحصـــائي للفقرات, ومعرفة

وقد تم اسـتعمال أسـلوب  العین�ة التطبیق األسـاسـي �عد حذف الفقرات غیر الممیزة،
 :المجموعتین المتطرفتین و�ما �أتي

ــلوب تم ات�اع الخطو  إجراءلغرض    المجموعتین المتطرفتین: ات  التحلیل بهذا األســ
 :االت�ة

 .كل استمارةــــ تحدید الدرجة الكل�ة ل 
 تیب االستمارات من اعلى درجة الى اقل درجة للمق�اس. ــــ تر  
من االستمارات الحاصلة على الدرجات العل�ا في المق�اس    ٪٢٧ـــــــــــــ تعیین نس�ة   
من االســتمارات الحاصــلة على الدرجات الدن�ا, و�ان عدد االســتمارات في   ٪٢٧و

ــتعمل مر�ع �اي و ٥٤عة (كل مجمو  ــتمارة, وقد اســ روق معامل فاي لمعرفة الف) اســ
بین درجـات المجموعـة العل�ـا والـدن�ـا على �ـل فقرة من فقرات المق�ـاس، وتبین ان  
ق�مــة مر�ع �ــاي المحســــــــــــــو�ــة لجم�ع الفقرات أكثر من ق�مــة مر�ع �ــاي الجــدول�ــة 

�شــــــــــــیر الى ان    )، وهذا١) و�درجة حر�ة (٠.٠٥) عند مســــــــــــتوى (٣.٨٤ال�الغة (
ي هو عـدم معرفـة اتجـاه  لكن من عیوب مر�ع �ـا  جم�ع الفقرات دالـة إحصـــــــــــــــائ�ـا

) ان  ١٩٧٩الفروق، أي جم�ع ق�م مر�ع �ـاي تكون موجـ�ة، و�شــــــــــــــیر (الســـــــــــــــید،  
ــتمرة أي المتغیرات النفســــــــ�ة   لمعرفة اتجاه الفروق او العالقة للمتغیرات غیر المســــــ

درجـة  ،ـتأملي او نعم ال أو (درجتین  التي تنقســــــــــــــم الى فئتین فقط مـثل اـندـفاعي /
ــتعمال معامواحد  ــ�ة  ة) �مكن اســــ ــلح لتحلیل فقرات المقای�س النفســــ ل فاي النه �صــــ

 ).٣٧٦-٣٧٢ :١٩٧٩(السید،  
وـ�ذـلك نســــــــــــــتط�ع معرفـة دالـلة الفروق من خالل مر�ع �ـاي واتجـاه الفروق 

�عها  و�ذلك عدت فقرات المق�اس جم  (�السالب، ام الموجب) من خالل معامل فاي
أصــــــ�ح المق�اس �صــــــورته النهائ�ة یتكون من  مقبولة على وفق هذه الداللة و�ذلك 

 ) یوضح ذلك.٦) فقرة, والجدول (٤٤(
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 یوضح القوة التمییز�ة لفقرات مق�اس السلوك االنتخابي )٦الجدول (

رقم  
 الفقرة 

 المجموعة العل�ا 
المجموعة  

 الدن�ا 
ق�مة   �ايق�مة مر�ع 

 فاي

 الداللة 

٠.٠٥ 
 الجدول�ة  المحسو�ة  اثنان واحد  اثنان واحد 

١.  3 51 23 31 a20.263 

٣.٨٤ 

دالة   433.
 موج�ة 

٢.  7 47 36 18 a32.497 .549   دالة
 موج�ة 

٣.  4 50 31 23 a30.815 .534   دالة
 موج�ة 

٤.  8 46 33 21 a24.572 .477   دالة
 موج�ة 

٥.  5 49 26 28 a19.953 .430   دالة
 موج�ة 

٦.  2 52 25 29 a26.123 .492   دالة
 موج�ة 

٧.  14 40 39 15 a23.156 .463   دالة
 موج�ة 

٨.  11 43 34 20 a20.152 .432   دالة
 موج�ة 

٩.  13 41 42 12 a31.159 .537   دالة
 موج�ة 

١٠  11 43 28 26 a11.599 .328   دالة
 موج�ة 
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١١  7 47 35 19 a30.545 .532   دالة
 موج�ة 

١٢  1 53 16 38 a15.708 .381   دالة
 موج�ة 

١٣  6 48 36 18 a35.065 .570   دالة
 موج�ة 

١٤  11 43 35 19 a21.812 .449   دالة
 موج�ة 

١٥  5 49 29 25 a24.725 .478   دالة
 موج�ة 

١٦  15 39 25 29 a3.971 .192   دالة
 موج�ة 

١٧  4 50 42 12 a54.682 .712   دالة
 موج�ة 

١٨  5 49 30 24 a26.419 .495   دالة
 موج�ة 

١٩  3 51 30 24 a31.811 .543   دالة
 موج�ة 

٢٠  3 51 26 28 a24.938 .481   دالة
 موج�ة 

٢١  1 53 29 25 a36.185 .579   دالة
 موج�ة 

٢٢  11 43 33 21 a18.563 .415   دالة
 موج�ة 
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٢٣  5 49 19 35 a10.500 .312   دالة
 موج�ة 

٢٤  6 48 26 28 a17.763 .406   دالة
 موج�ة 

٢٥  1 53 34 20 a46.032  .653   دالة
 موج�ة 

٢٦  9 45 34 20 a24.150  .473   دالة
 موج�ة 

٢٧  13 41 33 21 a15.147  .375   دالة
 موج�ة 

٢٨  9 45 36 18 a27.771  .507   دالة
 موج�ة 

٢٩  7 47 36 18 a32.497  .549   دالة
 موج�ة 

٣٠  1 53 30 24 a38.051  .594   دالة
 موج�ة 

٣١  9 45 39 15 a33.750  .559   دالة
 موج�ة 

٣٢  10 44 35 19 a23.810  .470   دالة
 موج�ة 

٣٣  1 53 30 24 a8.0513  .594   دالة
 موج�ة 

٣٤  4 50 30 24 a9.0172  .518   دالة
 موج�ة 
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٣٥  10 44 46 8 a48.066  .667   دالة
 موج�ة 

٣٦  4 50 37 17 a42.815  .630   دالة
 موج�ة 

٣٧  12 42 41 13 a31.159  .537   دالة
 موج�ة 

٣٨  14 40 31 23 a11.010  .319   دالة
 موج�ة 

٣٩  10 44 42 12 a37.978  .593   دالة
 موج�ة 

٤٠  5 49 25 29 a18.462  .413   دالة
 موج�ة 

٤١  12 42 35 19 a19.927  .430   دالة
 موج�ة 

٤٢  8 46 18 36 a5.066  .217   دالة
 موج�ة 

٤٣  8 46 41 13 a40.682  .614   دالة
 موج�ة 

٤٤  13 41 33 21 a15.147  .375   دالة
 موج�ة 

 عالقة درجة الفقرة �الدرجة الكل�ة:
الســــــــــــــتخراج العالـقة  بو�ـنت ـ�اي ســــــــــــــیرـ�ل  اســــــــــــــتعمـلت الـ�احـثة معـامـل ارتـ�اط   

وقـــد �ـــانــت    ت�ـــاط�ـــة بین درجـــة �ـــل فقرة من فقرات المق�ـــاس والـــدرجـــة الكل�ـــة,االر 
)  ١٩٩) و�درجة حر�ة (٠٬٠٥معامالت االرت�اط دالة معنو�ًا، عند مســــــتوى داللة (

 ) یوضح ذلك.٧والجدول (
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 ) ٧الجدول (

 بي �الدرجة الكل�ة للمق�اس یوضح معامالت ارت�اط فقرات مق�اس السلوك االنتخا

 معامل االرت�اط  الفقرة  االرت�اط  معامل  الفقرة 

1 **.354 2 **.442 

3 **.374 4 **.392 

5 **.365 6 **.387 

7 **.299 8 **.380 

9 **.449 10 **.295 

11 **.428 12 **.258 

13 **.440 14 **.379 

15 **.409 16 **.193 

17 **.580 18 **.338 

19 **41.4 20 **.363 

21 **.421 22 **.344 

23 **.245 24 **.384 

25 **.509 26 **.416 

27 **.275 28 **.403 

29 **.440 30 **.406 

31 **.471 32 **.400 

33 **.491 34 **.399 



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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35 **.556 36 **.504 

37 **.423 38 **.282 

39 **.454 40 **.285 

41 **.367 42 *.148 

43 **.451 44 **.297 

 :Reliabilityالث�ات 
ســــاب الث�ات لمق�اس الســــلوك االنتخابي �طر�قة التجزئة النصــــف�ة، إذ بلغ  تم ح   

ــفي المق�اس �ان مقدارها (   )، �ما تم تصــــــــــــح�ح  ٠٬٧٥معامل االرت�اط بین نصــــــــــ
ــبیرمان براون فكان مقداره ( ) وهي ق�مة تدل على  ٠٬٨٧معامل االرت�اط �معادلة سـ

 ث�ات عالي.

 التطبیق النهائي:  :�عاً را
ــتخ�عد     ــلوك   راجاســ ــ�ة والســ ــ�اســ ــایومتر�ة لمق�اس الســــخر�ة الســ ــائص الســ الخصــ

قـامـت بتطب�قهمـا على عینـة ال�حـث   ،االنتخـابي والتحقق من صـــــــــــــــدقهمـا وث�ـاتهمـا
 .فرد  ٢٠٠ال�الغة 

 الوسائل اإلحصائ�ة: خامسًا:
 ) لعینتین مستقلتین.T-testاالخت�ار التائي ( •
 .بیرسون  معامل أرت�ط •
 معامل ارت�اط بو�نت �اي سیر�ل  •
 .معادلة ألفاكرون�اخ •
 معادلة التجزئة النصف�ة. •
 معادلة سبیرمان براون  •
 .) لعینة واحدةT-testاالخت�ار التائي ( •
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 .الق�مة التائ�ة لداللة معامالت االرت�اط •
 ر�ع �ايم •

 عرض النتائج وتفسیرها:  الفصل الرا�ع
ــًا للنت     لي تم التوصـــل إلیها في ال�حث الحاائج التي  یتضـــمن هذا الفصـــل عرضـ

 �عد تحلیل الب�انات, ومن ثم تفسیر هذه النتائج وعلى النحو األتي: ت�عًا ألهدافه

 :طل�ة الجامعةالسخر�ة الس�اس�ة لدى الهدف األول: التعرف على 
أظهرت نتائج التحلیل اإلحصـائي إن متوسـط درجات العینة للسـخر�ة السـ�اسـ�ة     

ــط الفرضـــــــي  بین  ,)٥.٥٨مع�اري مقداره (  و�انحراف)  ٥٧.٩٩بلغ ( ما �ان المتوســـــ
) لعینـة واحـدة, ظهر أن  t-testو�ـاســــــــــــــتعمـال االخت�ـار التـائي (  ,)٤٨للمق�ـاس (  

مقارنتها �الق�مة الجدول�ة ال�الغة  ) وعند ١١.٣١الق�مة التائ�ة المحســـــــــــــو�ة �انت (
مما   ,)١٩٩درجة حر�ة ( ) و�٠٬٠٥) تبین أنها دالة إحصائ�ًا عند مستوى (١٬٩٦(

 .) یوضح ذلك٨اس�ة والجدول (�نة ال�حث لدیهم سخر�ة س�عني أن أفراد عی
 ) ٨الجدول (

 للفرق بین المتوسط الحسابي والفرضي لعینة ال�حث في السخر�ة الس�اس�ة  االخت�ار التائي

المتوسط   العینة
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

المتوسط  
 الفرضي 

ى  مستو  الق�مة التائ�ة 
الداللة  

 ة الجدول�  المحسو�ة  )٠٬٠٥( 

 دالة  ١٬٩٦ ١١.٣١ ٤٨ ٥.٥٨ ٥٧.٩٩ ٢٠٠

 
ــخر�ة  ــبب سـ ــ�ة إزاء  طل�ة الجامعةسـ ــ�اسـ ــداق�ة  إلىترجع   الط�قة السـ عدم مصـ

ــ�ة في تطبیق برامجها االنتخاب�ة والتي على   األحزاب  ــ�اسـ ــهاالسـ ــاسـ تم اخت�ارهم    أسـ
ــعف   ــدوا لها   إدارةلها وضـ ــات التي تصـ ــسـ ــاع الهوة بین   أدىالذي   األمرالمؤسـ اتسـ

وعد من قبل  أو�الم   إينجد المواطن �ســـــــــــخر من   من ثموالمواطن و  المســـــــــــؤول
ولما �انت السـخر�ة ناتجًا �الدرجة األسـاس عن نمط معین    الط�قة المتنفذة سـ�اسـ�اً 
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من المعلومـات التي تـدخـل البنـاء المعرفي لألفراد، ف�مكن القول �ـان عینـة ال�حـث 
األداء الســلبي، وهذا ما  ضــة إلى �م من المعلومات الســلب�ة عن مجملكانت متعر 

ــة   ــارت دراســــ ــت�اء طو�ل األمد ناتج عن توالي   hardin 1998أشــــ متزامن مع اســــ
اإلخـفاـقات في األداء الحكومي المتعـاـقب في العراق جعـل األفراد �كونون في حـاـلة  

الداخلة إلى نظام   من عدم التوازن المعرفي الذي ینتج عن تضـارب في المعلومات 
ــاق األفرا األفراد المعرفي وهنا د، بینما  قد یبدو الســـــــخر�ة و�أنه ناتج عن عدم اتســـــ

 یتوقعونه من الس�اسیین، وماهو واقع فعال.

على طل�ة الجامعة الفروق في الســـخر�ة الســـ�اســـ�ة لدى   داللة الهدف الثاني:
 وفق متغیري:

 �عمل). المهنة ( �عمل / ال -
ــاب متوســــــــــــــط درجـات �ـل من األفراد  ولتحقیق هـذا ال   اـلذین هـدف تم حســــــــــــ

ــ�ة) �عملون والذین ال �عملون �ًال �معزل عن   ــ�اسـ اآلخر في مق�اس (الســـخر�ة السـ
) و�انحراف مع�اري مقداره  ٥٦.٤٨إذ بلغ متوســــــــــط درجات األفراد الذین �عملون (

) و�ـــانحراف  ٥٩.٥١), بینمـــا �ـــان متوســــــــــــــط درجـــات الـــذین ال �عملون (٥.١٨(
ئي لعینتین مســـــــــتقلتین, ظهر أن  ), و�اســـــــــتعمال االخت�ار التا٥.٦مقداره (  مع�اري 

)  ١٬٩٦) وعند مقارنتها �الق�مة الجدول�ة ال�الغة (  ٣.٨٩( لمحســـــو�ةالق�مة التائ�ة ا
ــائ�ا    تبین   ,ولصـــالح اإلفراد الذین ال �عملون   في الســـخر�ة الســـ�اســـ�ةانها دالة احصـ

 ) یوضح ذلك.٩الجدول (و  ,) ١٩٨) ودرجة حر�ة (٠٬٠٥عند مستوى (
 اس�ةفي السخر�ة الس�  وفقًا لمتغیر العملار التائي االخت� )٩الجدول (

المتوســـــــــط   العدد النوع
 الحسابي

االنــــــحــــــراف  
 المع�اري 

ــوى   الق�مة التائ�ة مســــــــــــــتـــ
الـــــــــــداللـــــــــــة  

 الجدول�ة المحسو�ة ) ٠٬٠٥( 

لصـــــــالح    دالة ١٬٩٦ ٣.٨٩ ٥.١٨ ٥٦.٤٨ ١٠٠ �عمل
ال   ــذیـــــــن  الـــــ

 �عملون 
 ٥.٦ ٥٩.٥١ ١٠٠ عملال �
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المواطن الذي ل�س لد�ه عمل  احثة ذلك على أســــاس إن  �مكن أن تفســــر ال�
  الواقع الســـ�اســـي المتردي  إزاءحر او وظ�فة معینة �كون في تذمر وســـخر�ة دائمة 

و�ذ�ــاء  عن ذلــك �ونــه �متلــك الوقــت الــذي �منحــه ذلــك    و�تفنن في طر�قــة التعبیر
م الواقع للوضع االجتماعي العاوالتي جاءت نت�جة    النزعة السلب�ة نحو الس�اسیین،

ــاد�ة، ــ�ة واألمن�ة واالقتصـــ ــ�اســـ ــخر�ة  ل�مكن القول �أّن ا  تحت تأثیر األزمات الســـ ســـ
عن �م من المعلومات حول الســــ�اســــیین تدفع الفرد إلى مشــــاعر    ةناتج  ةالســــ�اســــ�

الجوانب ســــــــــلب�ة األمر الذي أدى الى تغّیر في البن�ة المعرف�ة نتج عنها تغیر في 
  ,نخفاض الثقة �شــــــكل عام �األداء الســــــ�اســــــي مما ســــــبب حدوث حالة ا الوجدان�ة،

  في حین قد نجد الطالب الجامعي  Eissinger 2000وهذا ما أكدت عل�ه دراسـة 
ــؤول�اته المنزل�ة وفي مح�ط العمل �العادة    �كون لد�ه عملالذي   ومنهمك في مســــــــــ

  .الس�اسيفي الواقع  خوض �كون لد�ه وقت �افي لل القد  
 ).اناث/  ذ�ور(   الجنس -

ــط درجات �ل من الذ�ور واإلناث �ًال ولت    ــاب متوســـ حقیق هذا الهدف تم حســـ
�معزل عن اآلخر في مق�اس (الســخر�ة الســ�اســ�ة) إذ بلغ متوســط درجات الذ�ور 

بینما �ان متوســــــــــط درجات اإلناث    ,)٣.١٥مع�اري مقداره (  و�انحراف)  ٥٧.٣٨(
ــتعمال  ,)٤.٧٢اري مقداره (مع�  و�انحراف)  ٥٧.٦١( التائي لعینتین  االخت�ار    و�اسـ

) وعـند مـقارنتهـا ـ�الق�مـة  ٠.٧٧(  مســــــــــــــتقلتین, ظهر أن الق�مـة الـتائـ�ة المحســــــــــــــوـ�ة
ــائ�ا  ) تبین١٬٩٦الجدول�ة ال�الغة ( ــ�ة,  انها غیر دالة إحصـ ــ�اسـ اي  في الســـخر�ة السـ

ند مســـــــتوى  ع  ,�معنى ال یوجد فرق بین الذ�ور واإلناث في الســـــــخر�ة الســـــــ�اســـــــ�ة
 ) یوضح ذلك.١٠جدول (وال ,)١٩٨) ودرجة حر�ة ( ٠٬٠٥(

 في السخر�ة الس�اس�ة الجنساالخت�ار التائي وفقًا لمتغیر  )١٠الجدول (

ــط  العدد النوع   اـلـمـتوســـــــ
 الحسابي

ــراف   ــحـــ االنـــ
 المع�اري 

ــوى   الق�مة التائ�ة مســــــــــــــتـــ
الـــــــــــداللـــــــــــة  

 )٠٬٠٥ ( 
 الجدول�ة المحسو�ة

 دالةغیر  ١٬٩٦ ٠.٧٧ ٣.١٥ ٥٧.٣٨ ١٠٠ ذ�ور
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 ٤.٧٢  ٥٧.٦١ ١٠٠ إناث

تختزل    الســــــــخر�ة �ظاهرة اجتماع�ة التفســــــــر ال�احثة هذه النت�جة من خالل إن  
ــ�اســــــــــــي جزء ال إناث �جنس معین ذ�ور ام  من من الواقع   یتجزأ  �ون الواقع الســــــــــ
ــيء وان عینة ال�حث �انت   إنالمجتمعي والمعروف   ــ�ة تحرك �ل شـــــــــ ــ�اســـــــــ الســـــــــ
ــابهة إلى بنائها المعرفي جعلتهم في   تتعرض إلى مدخالت  حالة متقار�ة من  متشـــــــــ

في العینة �ع�شــون    التقی�م الســلبي لمجمل األداء الســ�اســي والســ�ما وان جم�ع أفراد 
عام تجاه  فإّن عینة ال�حث قّدمت نتائج متسقة مع هذا الجو ال واحدةبیئة اجتماع�ة  

ــي ــ�اسـ ــب ، �ونه غیر جدیر �الثقة وال �مكمجمل األداء السـ ن االعتماد عل�ه و�حسـ
  .        Rijkhoff 2008ةما أشارت له دراس

 :طل�ة الجامعةالسلوك االنتخابي لدى تعرف على الالهدف الثالث:  
االنتخابي  أظهرت نتائج التحلیل اإلحصـائي إن متوسـط درجات العینة للسـلوك    

رضـــــــــــي بینما �ان المتوســـــــــــط الف  ,)٨.٠٨) و�انحراف مع�اري مقداره (٥٥.٨بلغ (
) لعینــة واحــدة, ظهر أن  t-testلتــائي (و�ــاســــــــــــــتعمــال االخت�ــار ا  ,)٦٦للمق�ــاس (

) وعـند مـقارنتهـا ـ�الق�مـة الجـدولـ�ة الـ�الغـة ٠.٧٣الق�مـة الـتائـ�ة المحســــــــــــــوـ�ة �ـاـنت (
  ١٩٩) و�درجة حر�ة ( ٠٬٠٥عند مســتوى (دالة إحصــائ�ًا  غیر  ) تبین أنها  ١٬٩٦(
 ) یوضح ذلك. ١١وك انتخابي والجدول (لدیهم سل  ل�س  مما �عني أن أفراد عینة  ,)

 ) ١١ول (الجد
 االخت�ار التائي للفرق بین المتوسط الحسابي والفرضي لعینة ال�حث في السلوك االنتخابي

المتوسط   العینة
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

المتوسط  
 الفرضي 

مستوى   الق�مة التائ�ة 
الداللة  

 )٠٬٠٥( 
 الجدول�ة  المحسو�ة 

 غیر دالة  ١٬٩٦ ٠.٧٣ ٦٦ ٧.٦٥ ٥٥.٨ ٢٠٠

االقتصـــــــاد�ة والخدم�ة وتفاقم    األوضـــــــاعتردي   ى هذه النت�جة الى�مكن ان تعز  
ــاكل االجتماع�ة ــله األحزاب    ,و�ثرة عمل�ات التزو�ر للنتائج االنتخاب�ة ,المشـــــ وفشـــــ
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الحاكمة في تحقیق الرخاء وهذا ما اشـــارت له دراســـة وفشـــله األحزاب الحاكمة في 
 ن ضــــــــــعف إدارةو�ذلك فا  Lee2004وهذا ما أشــــــــــارت له دراســــــــــةتحقیق الرخاء  

لدى   واإلح�اطخلق حالة من ال�أس   إلى أدىالســـــــلطة لمؤســـــــســـــــات الدولة   أحزاب 
 .اب�ةالمشار�ة االنتخالمواطن ومن ثم عزوفه عن 

 
ــلوك االنتـخابي لدى داللة الـهدف الرا�ع: على   طلـ�ة الـجامـعة  الفروق في الســـــــ

 وفق متغیري:
 �عمل). مل / الالمهنة ( �ع -

حســــــاب متوســــــط درجات �ل من األفراد الذین �عملون  ولتحقیق هذا الهدف تم    
) إذ بلغ  الســــــــــــــلوك االنتخابيوالذین ال �عملون �ًال �معزل عن اآلخر في مق�اس (

الــــذین �عملون ( ) و�ــــانحراف مع�ــــاري مقــــداره ٥٥.١٢متوســــــــــــــط درجــــات األفراد 
) و�ـــانحراف  ٥٥.٠٨�عملون (  ), بینمـــا �ـــان متوســــــــــــــط درجـــات الـــذین ال٧.٧٤(

ــتقلتین, ظهر أن  ٧.٥٧(  مع�اري مقداره ــتعمال االخت�ار التائي لعینتین مســـ ), و�اســـ
)  ١٬٩٦دول�ة ال�الغة (وعند مقارنتها �الق�مة الج)  ٠.٨٨( الق�مة التائ�ة المحســـــــــو�ة

أن ل�س هنــاك فروق ذات داللــة احصــــــــــــــــائ�ــة بین الــذین �عملون والــذین ال  تبین  
 ,)  ١٩٨رجة حر�ة () ود ٠٬٠٥عند مستوى (  س السلوك االنتخابي�عملون في مق�ا

 ) یوضح ذلك.١٢والجدول (
 االنتخابي وفقًا لمتغیر العمل في مق�اس السلوك االخت�ار التائي  )١٢الجدول (

المتوسط   العدد  النوع 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

مستوى   الق�مة التائ�ة 
الداللة  

 الجدول�ة  المحسو�ة  )٠٬٠٥( 

 دالة غیر  ١٬٩٦ ٠.٨٨ ٧.٧٤ ٥٥.١٢ ١٠٠ �عملون 

ال  
 �عملون 

٧.٥٧ ٥٥.٠٨ ١٠٠ 

 ).اناث/  ذ�ور(   الجنس 
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�ًال الذ�ور واإلناث    منولتحقیق هذا الهدف تم حســــــــــاب متوســــــــــط درجات �ل  
ــلوك االنتخابي�معزل عن اآلخر في مق�اس ( ــط درجات الذ�ور الســ ) إذ بلغ متوســ

ناث  بینما �ان متوســــــــــط درجات اإل  ,)٩.٨٩داره (مع�اري مق  و�انحراف)  ٥٥.٠٥(
ــتعمال  ,)٤.٤١مع�اري مقداره (  و�انحراف)  ٥٥.١٥( االخت�ار التائي لعینتین    و�اسـ

) وعـند مـقارنتهـا ـ�الق�مـة  ٠.٨٣(  الـتائـ�ة المحســــــــــــــوـ�ة  مســــــــــــــتقلتین, ظهر أن الق�مـة
ــة ( ــالغـ ــة ال�ـ ــدول�ـ ــاث في   ) تبین١٬٩٦الجـ ــذ�ور واالنـ ــاك فروق بین الـ أن ل�س هنـ

)  ١٣والجدول (  ,)١٩٨ر�ة (  ) ودرجة ح٠٬٠٥عند مســـــــــتوى (لوك االنتخابي  الســـــــــ
 یوضح ذلك.

 االنتخابي السلوك في  الجنساالخت�ار التائي وفقًا لمتغیر  )١٣الجدول (

المتوسط   العدد  النوع 
 الحسابي 

االنحراف  
 المع�اري 

مســــــــــــتــــوى   الق�مة التائ�ة
ــداللـــــــــة   الـــــــ

 الجدول�ة المحسو�ة ) ٠٬٠٥( 

 غیر دالة  ١٬٩٦ ٠.٨٣ ٩.٨٩ ٥٥.٠٥ ١٠٠ ذ�ور 

 ٤.٤١ ٥٥.١٥ ١٠٠ إناث

ذ�رًا �ان   لطالب الجامعيالســلوك االنتخابي المتمثل �المشــار�ة الســ�اســ�ة لان   
ــ  من ثمحق و   انثى �عمــل او ال �عمــل �عتبر  ما �مــارس هــذا الحق او یتخلى    هانــف

م انتخابها  األداء الســــــــــــابق للحكومات التي تمرهون �مســــــــــــتوى    قد �كون ذلكعنه  
اســــــــــــــیین على الوفاء �الوعود التي قطعوها خالل فالمواطن ادرك عدم قدرة الســــــــــــــ�

 .Kristofdhont 2012سة حمالتهم االنتخاب�ة وهذا توصلت ال�ه درا

بین السـخر�ة السـ�اسـ�ة    االرت�اط�ةعلى طب�عة العالقة  الكشـف :الهدف الخامس
 :للعینة �كل والسلوك االنتخابي

ال توجد عالقة  مـعامل ارتـ�اط بیرســــــــــــــون فأنه  �اســــــــــــــتعـمالتائج  �ـعد تحلـیل الن   
ــ�ةبین    ارت�اط�ة ــ�اســـ ــخر�ة الســـ ــلوك االنتخابي  الســـ اذ بلغت ق�مة   للعینة �كل,  والســـ

ــاط ( ــامـــل االرت�ـ ــالغـــة ٠٬١٣١معـ ــة ال�ـ ــدول�ـ ــة بیرســــــــــــــون الجـ ) و هي اقـــل من ق�مـ
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ــتعمال  ،)٠٬١٣٨( ت الق�مة  االخت�ار التائي لمعرفة داللة معامل االرت�اط بلغ  و�اســـ
) عند مســتوى  ١٬٩٦اصــغر من الق�مة الجدول�ة () وهي   ١٬٦٣التائ�ة المحســو�ة (

 ).١٩٩) ودرجة حر�ة (٠٬٠٥داللة (
  بلغة مجتمع�ة ســاخرة  لالنتقاد الســخر�ة وســیلة للتعبیر عن القضــا�ا التي تدعوا   

الســـلوك االنتخابي المرت�ط شـــأنه �مدى  التي قد ال تكون هي الســـبب الم�اشـــر في 
الطالب الجامعي �ونه    خاب�ًا امامفي تطبیق ما ســـــــوقت له انت  األحزاب صـــــــداق�ة م

فور تجاه (األحداث والســـ�اســـیین)  عمل�ة تعم�م لمشـــاعر الن  لما �انت هناك.مواطن
  ،في وقت وأحد فالفرد الذي �قدم مواقفا مشـــــككة في األحداث التي تقع في مح�طه 

وأصـــ�حت  .فه غیر موثوق �هســـیتم تعم�مها لتشـــمل مجمل األداء الســـ�اســـي بوصـــ
ال عن العمل�ة الســ�اســ�ة التي ألتســمح بوجود األمل عند المواطن الســلب�ة واالنفصــ
لها   عط�ات ولما �انت هذه الم  Sloterdijik2005عل�ه دراســـــــة   وهذا ما قد أكدت 

 .تأثیراتها ستكون متسقة �طب�عة الحال تأثیر �بیر في �ال المتغیر�ن فانّ 

  التوص�ات:
 :ال�احثة �اآلتي توصيائج ال�حث في ضوء نت

ــاعدة  العمل ع -۱ ــارات االنتخاب�ة او المســـ ــتشـــ لى وضـــــع تطبیق الكتروني لالســـ
العل�ا   المفوضـ�ةالذ��ة تقوم �أعداده    األجهزةاالنتخاب�ة �مكن اسـتخدامه في 

المســــــــــــــتقـلة لالنتخـاـ�ات اذ �مكن من خاللهـا أن یـتأثر الســــــــــــــلوك االنتخـابي  
ــارات االنتخ ــتشـــــــ ــتخدمین  بتطب�قات االســـــــ على  اب�ة: من خالل تحفیز المســـــــ

 .یز المشار�ة في االنتخا�ات تحف
تنمـ�ة مســــــــــــــتوى الوعي لـكاـفة شــــــــــــــرائح المجتمع العراقي، ـ�أهمـ�ة دورهم في  -۲

ممارســـــــــة حقهم الســـــــــ�اســـــــــي ( حق االنتخاب )، وانعكاس ذلك على تطور  
ة، المجتمع اقتصـاد�ًا وحضـار�ًا وأمن�ًا ومجتمع�ًا، وعدم الر�ون لفكرة السـخر�

 إدارتهافي  األحزاب ســبب فشــل �عض  لبالد �وعدم االهتمام �الوضــع العام ل
  للمؤسسات التي تصدت لها

أن تقوم مؤســـــســـــات الدولة المتمثلة بوزارة التعل�م العالي ووزارة الثقافة ووزارة   -۳
العمـل والشــــــــــــــؤون االجتمـاع�ـة المفوضــــــــــــــ�ـة العل�ـا المســــــــــــــتقلـة لالنتخـاـ�ات  
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 ومنظمات   اإلعالم�االشـــتراك مع وســـائل    ســـاناإلنوالمفوضـــ�ة العل�ا لحقوق 
المجتمع المــدني ذات االختصـــــــــــــــاص؛ في الشــــــــــــــروع �ــالتثق�ف في أهم�ــة  
ــواء من الناح�ة   ــتقبل البلد، ســــــــ ــیر ومســــــــ االنتخا�ات ومخرجاتها على مصــــــــ
الســــــلب�ة مثل العزوف عن المشــــــار�ة �ســــــبب فكرة الســــــخر�ة وعدم االهتمام  

 .لألفضللتغییر والالم�االة، او �المشار�ة الفاعلة وا

  :المقترحات
 :حثة اجراء دراسة عنوتقترح ال�ا

االنتماء  و   ،التطرفو  ،متغیرات مثل التعصــب �عض اللســلوك االنتخابي مع ا -١
  .الس�اس�ة لألحزاب 

للعراق مع الســــــــــــــلوك   الن�ــاب�ــةمقــارنــة للســــــــــــــلوك االنتخــابي في االنتخــا�ــات  -٢
ــاـ�ه في التر�یـ�ة االجتمـاعـ�ة موغرافـ�ة مـثل �واـلد   االنتخـابي لـلدول التي تتشــــــــــــ

 .لبنان

 المصادر:
). الســــــــلوك االنتخابي وعالقته �االعتقاد �عدالة العالم،  ٢٠١٠عرجي، ابراه�م مرتضــــــــى (األ •

ــة عن االنتخا�ات الن�اب�ة في العراق عام  . مجلة �ل�ة ٢٠١٠لدى طل�ة جامعة �غداد، دراســــ
 .٩٨اآلداب، العدد 

ــدام(أ  ،الســــــــاعدي • ــ�اســــــــي ٢٠١٧حمد صــــــ وعالقته �االعتقاد بنظر�ة المؤامرة، ). التهكم الســــــ
 وحة د�توراه غیر منشورة.اطر 

مسـتوى المشـار�ة السـ�اسـ�ة لدى الشـ�اب الجامعي   .)٢٠١١الشـامي، محمود محمد صـالح ( •
ــر   ــطیني في عصــــ ــالم�ة، مجلة الجامعة  العولمةالفلســــ ــع، العدد الثاني، اإلســــ ، المجلد التاســــ

 .١٢٧٧-١٢٣٧ص
ت. ترجمة لم النفس الســـــــــ�اســـــــــي: أوضـــــــــاع، وأفراد، وحاال) ع٢٠١٥دا�فد �اتر�ك ( هوتون، •
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 والسلوكية  االجتماعية املشكالت معاجلة يف النفسي  االرشاد دور 

  املخدرات وادمان االسري التفكك
ً
 أمنوذجا

 
 عدي جرب كاظمم. د. 

 ة العزیزیةتربی -مدیریة تربیة واسط  

 :معنى التنشئة االسر�ة
االسـرة جماعة اجتماع�ة اسـاسـ�ة ودائمة ونظام اجتماعي رئ�س وهي  تعتبر    

ل�ســت اســاس وجود المجتمع فحســب بل مصــدر االخالق والدعامة االولى لضــ�ط  
ــان اول دروس الح�ا ــلوك واالطار الذي یتلقى ف�ه االنســــــ  وتؤ�د   ,ة االجتماع�ةالســــــ

 والســــــلوك  االســــــر�ة  التنشــــــئة  طب�عة  بین عالقة وجود   اهم�ة  على الدراســــــات   معظم
ــوي  ــئة  غا�ة  لتحقیق  وذلك السـ ــلة  المفاه�م ل�عض   تطو�ر  من  التنشـ ــلوك المتصـ   �السـ

 وتلك  اجتماع�اً   المتوافقة  االســـــــــتجا�ات   بین  التمییز  على  ومســـــــــاعدتهم  االبناء لدى
  االســــــــر�ة  ةالتنشــــــــئ  طب�عة  بین عالقة وجود  على دراســــــــات ال وتؤ�د  ,المتوافقة  غیر

ــلوك ــ�ة  �انت   فأن  المخدرات   على  �اإلدمان المنحرف  والســــــ  الكبت  الى تؤدي قاســــــ
  بــدون   التصــــــــــــــرف  او  الالم�ــاالة  عــدم  الى  تؤدي  فــأنهــا  متراخ�ــة  �ــانــت   واذ   ,والتمرد 
 الذي االسري   التفكك لها  المؤدي والسبب   منشئها  سو�ة  الغیر  التنشئة وهذه  ضوا�ط

ــد   ینخر ــرة جسـ ــالیب   ,االسـ ــئة ابنائها من   و تختلف االسـ ــر في تنشـ التي تت�عها االسـ
  -اسرة ألخرى و�االتي:

التنشــــــــــــــئــة العقالن�ــة والتي تقوم على الحــب المرت�ط �عقالن�ــة وفهم للموقف   :اوالً 
ــاته وترتكز على التطبیق الجید للثواب والعقاب من جهة والتشـــــج�ع   ومال�ســـ

ــاد والتوجـ�ه الثواب    لعـقاب هو حرمـان منو�كون ا ,من جهـة اخرى  واالرشــــــــــــ
  .ومن المكافآت التي سبق ان حصل علیها وهذا �حقق الض�ط المتوازن 

ــتخدام العنف المرت�ط �الغضـــــــب والتهدید  :ثان�اً  ــئة القائمة على العقاب �اســـــ التنشـــــ
 .لبلوغ درجة الكف السر�ع لألخطاء السلو��ة

ال �كلف    قة او االهمال حیث على الالم�االة المطل  التنشــــئة المتراخ�ة القائمة  :ثالثاً 
الوالدین نفســـــیهما اي مشـــــقة في اســـــتخدام اي اســـــلوب من اســـــالیب ضـــــ�ط  
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 .السلوك
ــلوب معین یرتكز    :را�عاً  ــدة حیث �عمد احد االبو�ن الى اســ التذبذب بین اللین والشــ

طرف على الشــدة والقســوة ســواء البدن�ة او النفســ�ة او هما معًا بینما یتخذ ال
 .اكسًا لهالثاني اسلو�ًا مع

التنشـئة غیر المنتظمة او غیر المتناسـقة التي تعتمد على اسـالیب متعددة  :خامسـاً 
 ). ٥٩ :٢٠٠٥ ,تتأرجح بین الشدة واللین والالم�االة ( عثمان

 :التوافق واالنسجام االسري 
ان االســــــــــــرة هي المجال االجتماعي االول الذي ینشــــــــــــأ ف�ه الطفل وتعتبر    

�ــًا او غیر طب�عي حیــث تؤثر  مســــــــــــــؤول الم�ــاشــــــــــــــر االول عن نموه نموًا طب�عال
المتغیرات البیئ�ــة تــأثیرًا مهمــا في توافق االبنــاء ســــــــــــــواء �ــان ذلــك في نوع عالقــة  

ذي �ع�شــه الطفل مع والد�ه الوالدین �األبناء والمتمثلة في تحدید المجال النفســي ال
و�شــیر   ,ن التدر�ب الســلو�ي من الوالدیناو في تر��ة االبناء اي ما یتلقاه الطفل م

لماء النفس الى ان الخبرات الم�كرة التي �خبرها الطفل في السنوات االولى تؤثر  ع
 تأثیرًا مهمًا في 

تكو�ن شــخصــیته ونموها وتشــكیل ســلو�ُه و�أن هناك عالقة م�اشــرة وواضــحة  
)  Freudو�د (فقد أكد فر   ,وسـلوك الطفل وشـخصـیته ,بین اسـالیب المعاملة الوالد�ة

ون في الطفولة من طب�عة التعامل والتفاعل بین  ان نوع الشـــــــــــخصـــــــــــ�ة الممیزة تتك
في الســـــــنوات الخمس الطفل ووالد�ه ومن تماســـــــك االســـــــرة وعدم تفككها خاصـــــــًة  

 .)١٠٣ :٢٠١١,االولى ( �وري 
ــة الزوج Adlerور�ز ادلر (   ــاملـ ــه وعلى معـ ــد�ـ ــل بوالـ ــة الطفـ ــة عالقـ ) على اهم�ـ

ــ�ة الفرد وفي تو لزوجته ومعاملت ــخصــــ ــه ومع  هما ألوالدهم في خلق شــــ افقه مع نفســــ
البیئة وان االســـتقرار االســـري والتماســـك والتفاعل اال�جابي هو شـــرط اســـاس للنمو  

نفعالي للطفل في حین التفكك واالنحالل االســـــــــري ســـــــــوف تكون عواق�ه مدمرة اال
ء الـذین لم  �مـا اظهرت دراســـــــــــــــات عـدیـدة �ـأن االبنـا  ,لألبنـاء واالســــــــــــــرة والمجتمع

شــــــئوا في جو اســــــري ال �ســــــوده الحب والوئام  �حصــــــلوا على عطف أبوي �اَف ون
في عالـقاتهم االجتمـاعـ�ة  واالنســــــــــــــجـام �ـانوا أـقل امـنًا وأـقل ثـقة ـ�النفس وأـقل توافـقًا 
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  .) ٨٢: ١٩٩٩ ,( الز�یدي والشمري          واكثر استعدادًا لالنحراف

 :عناصر التنشئة االسر�ة االساس�ة 
 -:�ة نذُ�ر منها اآلتيالك عناصر عدیدة للتنشئة االسر�ة االساسهن  

االنتظام والتناسـق في اسـلوب التنشـئة المت�ع و�عني ان تكون التنشـئة عقالن�ة    -١
من حیث الهدف متناســقة من حیث االســلوب فاإلدراك العقالني لعناصــر �ل  

شــــك اقدر   موقف واســــت�عاب المبررات الكاف�ة للتعامل معه �أســــلوب معین ال
 .فل بوجه عامذات عل�ا سو�ة لدى الط على خلق ضوا�ط داخل�ة او بلورة

االســــــــــــــلوب المنـاســـــــــــــــب وتعني مالئمـة العقـاب للموقف �حیـث �كون العقـاب   -٢
ــ�ح اجدى لخلق  ــتخدامه مقنعة لكل من االب واالبن فالعقاب �صـ ومبررات اسـ

 .الضوا�ط الداخل�ة الصح�حة لدى الطفل
ف�ًا, واثبتت التجارب ه فقد �كون العقاب بدن�ًا نفســــــ�ًا او عاطنوع�ة العقاب ذات  -٣

فقــد   ,ن اخت�ــار نوع العقــاب الصـــــــــــــــائــب في �ــل حــالــة �حقق جــدوى العقــاب ا
�ســــــتبدل �العقاب البدني اح�انا �عقاب نفســــــي او وجداني حین �شــــــعر الطفل 
�فقـدانـه لعطف ابو�ـه او حین �شــــــــــــــعر �فقـد �عض االمت�ـازات التي �ـان ینعم  

 .بها
ســل�ًا على  ین افراد االســرة تنعكس  و�رى ال�احث ان المشــاجرات والمنازعات ب  

ــة اذا ما �ان   ــتقرارها وان ذلك یؤدي بدوره الى االنحراف خاصـ ــرة واسـ ــك االسـ تماسـ
�ذلك دور اال�اء واالمهات ال �قتصر على توفیر    ,لهذه النزاعات صفة االستمرار�ة

بل �متد لتوفیر الحب والحنان والرعا�ة  المال والطعام والمل�س والمســــــــــكن ألبنائهم  
ها بدیًال عند اي فرد اخر, ان غ�اب التوج�ه واالرشـــــــــاد لنفســـــــــ�ة التي ال �جدون لا

ــعیهم للكســــــــــب المادي من دون االلتفات الى  االســــــــــري نت�جة انحراف اال�اء وســــــــ
ــنة في االســــرة قد  االبناء واالهتمام بهم والخالفات بین الوالدین وغ�اب القدوة الحســ

رســــــوب والتخلف الفراغ الروحي و�ثرة الیؤدي �األبناء الى تعاطي المخدرات �ذلك  
وضـــــــــعف االلتزام الدیني    الدراســـــــــي وتعاطي االبو�ن وغ�اب احدهما عن االســـــــــرة

ــة   ــوة المفرطة التي یتعرض لها االبناء من قبل ا�ائهم �جعلهم اكثر عرضـــــــــ والقســـــــــ
 .   لتعاطي المخدرات 
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 :االسرة والمجتمع
في الثقاف�ة واالجتماع�ة    لماء االنســان (انثرو�ولوجي) اهم�ة االطریؤ�د ع   

ومن جملة العوامل التي تترك اثرًا �الغًا في تر�ی�ة    ,بناء شـــــــــــــخصـــــــــــــ�ة االنســـــــــــــان
بیئتِه وط�قة اســرته والعالقة بین ابو�ه ومســتوى مدرســته ورفاقه   ,شــخصــ�ة االنســان

واالخالق الفاضــلة او   فالســلوك الحســن او الســيء  ,و�ل ما یرى و�ســمع في ح�اته
والتي   ,�نَف ابو�ِه ومدرســـــــتِه واقرانه ســـــــها الشـــــــاب في طفولته منالرذیلة التي اقت�

وان من العوامل المؤثرة    ,ترســـخت في ضـــمیرِه تشـــكُل جان�ًا من صـــفات شـــخصـــیته
في نفسیته العالقة التي تنشأ بینه و�ین ابو�ه فأن �ان االبو�ن متصلبین ال �غدقان  

ى حق�قة والواقع لیلجأ اللحنان اصــــــ�ح الطفل متقوقعًا یهجر عالم العل�ه العطف وا
�ذلك الجو االســـــــري اذ  ,عالم الخ�ال ینشـــــــد و��حث عما لم ینلُه في ح�اته العاد�ة

كان مشــــــــــحونًا �النزاع والجدل والتفكك فذلك �شــــــــــكل احد ابرز العوامل المؤثرة في 
ــل�ًا في ح�اته الالحقة ــ�ة الطفل والتي تنعُكس ســــــ فعن أبي جعفر االمام  ,شــــــــخصــــــ

 .فاُل َ�صالِح ا�ِاِئهم "" ُ�َحُفظ األط :م قالال�اقر عل�ه السال
 ,واالســــــرة تعتبر �مثا�ة الوطن الصــــــغیر  ,ان الوطن �عتبر �مثا�ة االســــــرة الكبیرة  

ــغاراً  ــرة مجموعة من االفراد ��ارًا وصـ ــم االسـ ــم مجموعة من    ,وتضـ اما الوطن ف�ضـ
ألســرة أحاد وتشــكل ا  ,رة ادق �شــكل الفرد أحاد األســرةو�ع�ا  ,االســر �بیرة وصــغیرة

لح الوطن وأن فســدت وتفككت االســرة   ,المجتمع او الوطن لحت االســرة صــُ فأن صــُ
ــد وتفكك الوطن ــكل �بیر في  ,فسـ ــنوات االخیرة �شـ ــات في السـ ــعت الدراسـ ولقد اتسـ

وافق معرفة تأثیر اســــــالیب اال�اء وممارســــــاتهم في شــــــخصــــــ�ات االبناء وســــــوء الت
تائج تهدف الى تحســــین التعامل مع  االدمان على المخدرات �غ�ة الوصــــول الى نو 

ان االســـرة اهم هیئة    ,هذه المرحلة �ما �خلُق جیًال وشـــ�ا�ًا اصـــحاء نفســـ�ًا وجســـم�اً 
في المجتمع تضـــــطلع �عمل�ة التنشـــــئة وهي الهیئة التر�و�ة االســـــاســـــ�ة طوال حقب 

زل هي اســــــــمى وابدع ثمرات الحضــــــــارة  ة المنان ح�ا "التار�خ وفیها �قول روزفلت  
م قوة في تكو�ن العقــــل واالخالق وال �جــــب ان �حرم منهــــا الطفــــل اال  وهي اعظ

 ."ألس�اب قاهرة 
ــلوك االجتماع�ة   ــالیب الســـ ــید االول من اســـ ــرة تزود الفرد �الرصـــ  والصـــــح  ,واالســـ
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نقه  و��ف�ة �ســــب رضــــا الجماعة و�كتســــب منها المذهب الدیني الذي �عت ,والخطأ
 ,اجتماع�ًا والعادات والق�م ( فلســــفي لمیول الســــ�اســــ�ة واســــالیب الترو�ح المقبولوا

٢٦ :١٩٩٤ (. 

 :مفهوم التفكك االسري 
ــرة     ــان�ة هو االنتماء الى االســـــ ــل في الح�اة االنســـــ ــك ان االصـــــ من دون شـــــ

وتعتبر االســـــــــرة خل�ة اســـــــــاســـــــــ�ة یتكون منها المجتمع االكبر ومن ثم فأن التفكك  
ــل�مةثل االاالســــــري �م ــتثناء من الح�اة الســــ ــافة  ,ســــ متغیر االدمان على  اال ان اضــــ

ــر�ة �مكن في اح�ان �ثیرة التي   خلل في القاعدة الى احداث   ان یؤدي  الح�اة االســـــ
ضــــمن الح�اة االســــر�ة تمثل اســــتثناء وهي ما   تقوم علیها االســــرة و�جعل المع�شــــة

 .�طلق علیها االنه�ار االسري 
البنـاء االســــــــــــــري وضــــــــــــــعف التفـاعالت    تخلخـل روا�طوالتفكـك االســــــــــــــري    

ــعور �االغتراب  االجتماع ــرة واضــــــــــطراب توقعات ادوارهم والشــــــــ �ة بین افراد االســــــــ
وانعــدام االمن والرغ�ــة في التحلــل من القیود االســــــــــــــر�ــة واالتجــاه نحو الجمــاعــات  
ــ�اب عدیدة نت�جة للتغیرات   ــك الداخلي و�عود ذلك ألســـــ ــعف التماســـــ الخارج�ة لضـــــ

 ,ضـــا�ا ومشـــكالت مر بها المجتمع وما �صـــاحبها من ظواهر وقاع�ة التي �االجتم
و�رى علماء النفس والتر��ة ان تعاطي المخدرات هو نت�جة للتنشــئة الخاطئة حیث  
انه ســـلوك مكتســـب شـــأنُه شـــأن اي ســـلوك اجتماعي اخر وان التنشـــئة االجتماع�ة  

ــلوك المنحرف ــلب�ة تفرُز انماطًا من الســـ دمان علیها  درات او االوتعاطي المخ ,الســـ
لظروف االســـــر�ة للمراهقین والشـــــ�اب الذین یتعاطون  وان ا ,احد انواع هذا الســـــلوك

المخدرات تبین انهم �عانون التفكك االســري والحرمان االقتصــادي لألســرة وال�طالة  
 . ) ٩٦: ١٩٨١,( ال�اسین وانخفاض المستوى التعل�مي والمسكن المزدحم

 :العائل�ة المفككةالح�اة  
وضع في رحاب االسرة فاذا لبنة االولى للجانب االجتماعي والخلقي تان ال   

ــتقرار واخذ عن   ــعر االبناء �األمان واالســـــ ــرة روح التفاهم والمودة شـــــ ــادت االســـــ ســـــ
اما اذا حصــل في االســرة التفكك والتر��ة الخاطئة  ,الوالدین القواعد الخلق�ة الســل�مة

اة السـو�ة الصـالحة بل على العكس دم افرادًا غیر مؤهلین للح�فأنه على االغلب �ق
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وقع أن �قــــذف الى المجتمع الكثیر من المنحرفین والجــــانحین والمــــدمنین  فمن الت
حیث تضـــــــعف الرقا�ة االســـــــر�ة والتعامل   ,وهنا �كون الوالدان قدوة ســـــــیئة ألبنائهم

ــ�ة ومتطل�ات نموهم   ــوة مع االبناء وتجاهل حاجاتهم النفســـــــــ الطب�عي ف�كونوا  �قســـــــــ
ان وتعاطي المخدرات �كون  ر من االنحرافات والســلو��ات الشــاذة وادمعرضــًة لكثی

 .)٤٧٠: ١٩٨٣ ,على رأس تلك االنحرافات ( االلوسي وخان

 :االزمات والتفكك االسري 
ان االنحرافـــات تمیـــل الى االرتفـــاع في ظروف االزمـــات والحروب والتي   

ت اسـر�ة واجتماع�ة  ن والشـ�اب الى مواجهة مشـكالتقذف �اآللف االطفال والمراهقی
) انُه �ازد�اد الفوضــــــى واالضــــــطرا�ات التي تعكر صــــــفو  (Carrخطیرة فیرى �ار  

ــلوك المنحرف بین فئات  الح�اة العائل�ة اثناء الحروب واالزمات تزداد معدالت الســ
ففي ظروف االزمــات والحروب تزداد اعــداد االحــداث الــذین    ,االطفــال والمراهقین

تلك   �ذلك ان ,�ســـــــبب التســـــــرب الم�كر من المدارس�عملون خارج نطاق االســـــــرة  
االزمــات والحروب تجلــب العــدیــد من المتغیرات في العالقــات االســــــــــــــر�ــة وتخلق  

ا  واالدوار التي تتقمصــه  ,فانفصــال الزوجة عن زوجها  ,اضــطرا�ًا في تك�ف االســرة
الزوجـة العـاملـة ذلـك ان المرأة تتقمص دور الزوج في ادارة شــــــــــــــؤون العـائلـة اثنـاء  

ین الزوج والزوجــة الن المرأة ال  �ــاب الزوج فــذلــك یؤدي الى تتــأجج الصــــــــــــــراع بغ
  واصــــــــــ�حت جزًء من  تســــــــــتط�ع التخلي عن االدوار التي اكتســــــــــبتها �مرور الوقت 

 التك�ف سوء انعكس على االمر الذي شخصیتها اثناء غ�اب الزوج
االســري وأدت الى حدوث حاالت هجر وطالق عدیدة �انت ضــحیتها االســرة  

مواقع جدیدة وظروف الح�اة المزدحمة �ضاف الى ذلك انتقال االسر الى    ,البناءوا
ــاهم في خلق توترات في اجواء االســــرة ــال الفرد عن روا�طه  ,جم�عها تســ ان انفصــ
ــال  االســـــــــــر�ة وضـــــــــــعف انتمائه لها في ظروف االزم ات یدفعه لالرت�اط واالتصـــــــــ

ولعـل اكثر    ,المنحرـفةـ�الجمـاعـات التي یتعـامـل معهـا والخضــــــــــــــوع لتـلك الجمـاعـات  
ة صـــــــــــــلة �موضـــــــــــــوع الســـــــــــــلوك المنحرف هي نظر�ة التفكك  النظر�ات االجتماع�

لعالم االجتماع الفرنســـــــــــــي أمیل دور   Social Disorganization)االجتماعي (
ــیر  Emile) Durkheimكا�م   ــعف او  ) حیث �شـــــ الى الحالة التي �كون فیها ضـــــ
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االســـــــري والســـــــلوك المنحرف الذي صـــــــراع للمعاییر االجتماع�ة مؤد�ًا الى التفكك 
وقد وجد دور �ا�م ان ز�ادة نســــــــ�ة االنحرافات الســــــــلو��ة   ,االجتماعي  یهدد االمن

واالدمـــان على المخـــدرات تحـــدث عنـــدمـــا تضــــــــــــــعف وتتفكـــك الروا�ط االســــــــــــــر�ــة  
ـلك �حـدث عـندمـا �ع�ش المجتمع حـاـلة تغییر ســــــــــــــر�ع و�ـذـلك و�ـل ذ   ,واالجتمـاعـ�ة

ي ف�ه  ي تؤدي الى ان تتقوض اسـس النظام االخالقحین یواجه ازمات وحرو�ا والت
 . )١٠٥: ١٩٩٩,(مصطفى

  Drugs Addiction :  المخدرات ادمان
ــتعمال ــتهالك او  االســـــــــ  یؤدي الذي المخدرة المواد  او للعقاقیر المتكرر االســـــــــ

 اداء في المواد  هذه على الجســــــــم  �عتمد  حیث  الجســــــــدي  االعتماد  الى  اســــــــتعمالها
 المواد  ذهه تعاطي  عن الشـــخص   امتناع  او  منع حالة فيو   ,مر�حة  �صـــورة  وظائفه
 .المنع اعراض  عل�ه تظهر

  :الشخص المدمن
 المخدرات  او الكحول مثل  معین  عقار  تعاطي  على یتعود   الذي الشــخص   هو

ــعر  تعاط�ه  توقف حالة وفي ــطراب   من  �حالة �شــــ ــمي النفســــــي  االضــــ   حتى والجســــ
 .)٨٧: ١٩٩٦ ,( سو�ف علیها تعود  التي المادة من جرعة یتناول

  -:مخدراتالمؤد�ة إلدمان ال االس�اب
  من  وتختلف  ,آلخر  مــدمن  من  تختلف  عــدیــدة  اســــــــــــــ�ــا�ــاً   المخــدرات   لتعــاطي 
 المخدرات  ادمان  اســــ�اب   وألن ,آلخر وقت  من  اختالفها  عن فضــــال  ,آلخر  مجتمع

ــوعات   من ــا�كة المعقدة الموضــــ ــ�قوم  لذا  والمتشــــ ــ�اب  ال�احث �عرض   ســــ   التي  االســــ
 -:تفصیلي �شكل لإلدمان تؤدي

 :التفكك االسري  -١
دع االسـرة والخلل واالضـطراب والخالفات االسـر�ة الشـدیدة التي تسـود ان تصـ

على شخص�ة   بین الوالدین وانعكاسه وسوء التفاهم الحاصل ,العالقات بین افرادها
�أســــــــــالیب التر��ة الصــــــــــح�حة وانحالل الرا�طة االســــــــــر�ة    وجهل الوالدین  ,االبناء

ا العــــاط  ,لحق�قي بین الزوجینوالطالق  فع الى ادمــــان المخــــدرات في یــــد والطالق 
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542 
 

و�خلق نفســـ�ة متوترة معقدة و�جعل االبناء في مهب الر�ح و�كونوا عرضـــة إلدمان  
المخدرات حیث ضـــــعف المراق�ة واالرشـــــاد والتوج�ه والتعدیل لســـــلو��اتهم وافكارهم  

 .الخاطئة

 :المخدرة المادة توفر -٢
  علیها  الدمانوا  تعاطیها على قوي  مؤشــــر  ووجودها لمخدرةا المادة توفر ان  

 .�بیرة بنسب  تعاط�ه نسب  �انت  ما لما وانتشاره توفره ال فلو

  : المخدرة المادة تأثیر -٣
  انواعه  تشابهات   وان  �ه خاص  ومفعول  تأثیر المخدرات   انواع من  نوع لكل  ان

  ,االخر  من  نوع �ل  تمیز فروقاً  وهناك)   مهلوسـات   ,مث�طات  ,منشـطات  ,مخدرات (
  االدمان  بدا�ة ان  خاصــــــة التجر�ة  تكرار في دور المخدرة دةالما ومفعول  لتأثیر ان

  الن النشـــــــــوة  من  معینة حالة  في  الدخول او  ,االســـــــــتطالع حب   بدافع  تكون   اح�انا
  من االولى المرة  في  المخدر مفعول  احدثه ما  �ســــــــــــبب   �كون   التعاطي  تكرار  غال�اً 
  .)٤٣: ١٩٩٦ ,مرغوب ( سو�ف اثر

 :الشخص�ة -٤
ــ  �شــــــــیر ال�احث ان   ,علیها   واالدمان  المخدرات   تعاطي في  تأثیراً  خصــــــــ�ةللشــــــ

 هذه  تتمثل منحرفة ســـــلو��ات   منها  تبدو  الضـــــع�فة  او المتكاملة  غیر فالشـــــخصـــــ�ة
 للفرد  الشـخصـ�ة  بناء  تكامل ضـعف ان ,المخدرات  من  انواع  تعاطي في السـلو��ات 

ــ�اب   من  هو  لمواجهة  متهیئا  غیر الشـــــــــــخص  ان  حیث  من  لإلدمان المؤد�ة االســـــــــ
  �جد  حیث   االدمان الى  فیتجه  طب�ع�ة  �صـــــــورة الحلول وا�جاد   الح�ات�ة  الت المشـــــــك
 الفرد  أن المخدرات   سـبب تعاطي  �كون   وقد  ,المشـكالت  تلك  ونسـ�ان  النفسـ�ة الراحة
 .بیئ�ة شدیدة او قاس�ة ظروف او ضغوط تحت  واقع

 :تعاطي الوالدین او احدهما -٥
 في  واالهمال  ,االبناء  ةشــــخصــــ�  وتشــــكیل  بناء  في الكبیر الدور  ألســــرةل ان  

ــرات  من  �كون  قد   ذلك   او  المخدرات   بتعاطي خاللها  من  التنبؤ  �مكن التي المؤشـــــــــــ
المخـدرات وضــــــــــــــعف الرـقاـ�ة   احـدهـما او الواـلدین فتـعاطي  عـام �شـــــــــــــــكل  االنحراف
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 لمخدرات ا  تعاطي الى اخر او  �شــكل تدفع قد  ,االســري  وضــعف الضــ�ط  ,االســر�ة
  انخراط  یرجح المخدرات   یتعاطى االســــــرة في شــــــخص  وجود  ان  الدراســــــات   واثبتت 

  او منه  بتشــــــــــــج�ع  او  االكبر  للشــــــــــــخص   التقلید  بدافع  التعاطي في اخر شــــــــــــخص 
 .) ٧٣: ٢٠٠٠,التعاطي (زهران الى الداع�ة الظروف لتشا�ه او ,عنه تغاضي

 :ال�طالة -٦
بـدو في االفق انهـا تتجـه نحو  لقـد زادت نســــــــــــــ�ـة ال�طـالـة في مجتمعنـا وال ی  

ي مشـكلة اجتماع�ة رئ�سـة لألسـرة والمجتمع من حیث اثارها السـلب�ة  االنخفاض وه
على الشـــ�اب حیث اصـــ�حوا اكثر شـــعورًا �الملل والغضـــب من المجتمع والشـــعور 

اب و�فتـقدون تـقدیر اـلذات والقلق واالكتـئ ـ�الوحـدة وعـدم االســــــــــــــتقرار واعتالل المزاج
ــل ــعرون �الفشـــــ ــوأ م و�شـــــ ــحة وانهم اقل من غیرهم وهم في حالة اســـــ ن حیث الصـــــ

 .النفس�ة واكثر احتماًال لالنتحار واالدمان على المخدرات 

 :االصدقاء -٧
  مع  التفــــاعــــل  طر�ق  ومؤثر فعن  فــــاعــــل  االقران  تــــأثیر  یرى ال�ــــاحــــث ان   

  �التدخین  سـلب�ة  او  ا�جاب�ة �انت  سـواء السـلو��ات   وتتعلم  االفكار  تنتقل االصـدقاء
  �انت  الشـ�اب   بین  المخدرات   تعاطي  ةبدا�  ان  الدراسـات   وتشـیر المخدرات   وتعاطي

فعند ضــعف انتمائه ألســرته او ضــعف الدور الضــ�طي لألســرة    ,صــدیق من  بدعوة
  ,والفشـــــــــــــل في تدع�م االتجاهات التي تمتثل لمعاییر المجتمع �قوى انتمائه ألقرانه 

عف انتمائِه ألسـرتِه تكون �مثاَ�ه االداة  لحثِه على ارتكاب السـلوك المنحرف  اي ضـُ
 .مانكاإلد 

 :الفراغ وقت -٨
من العناصـر الهامة للشـعور �الرضـا العام عن الح�اة وقت الفراغ وهو یؤثر    

 االوقات  هذه وان  ,على العالقات االسـر�ة وعلى جوانب الح�اة االجتماع�ة االخرى 
 الى یؤدي  عامالً   ن تكو  فقد  �ضــــــر  ال ف�ما االقل  على  او  ینفع ف�ما  تنقضــــــي  لم ان

 الضـجر  الى فتدفع االوقات  هذه  تشـغل لم ان  السـ�ما درات المخ  وتعاطي  االنحراف
ــأم ــائها الى  یدفع مما  �االغتراب  والشـــعور والسـ ــاً   �ان  عمل �اي  قضـ  لدى  خصـــوصـ

                  .والنشاط �الحیو�ة تمتاز التي والش�اب  المراهقین
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 :التواصل ووسائل االعالم -٩
 لذا الفراغ لوقت   متنفس  ماالعال فوســــائل  الفراغ بوقت   االعالم  وســــائل  ترت�ط  

  االخالق  تهـدم او  رذیـلة الى  ـتدعو ال  اي  ا�جـابـ�ة  االعالم وســــــــــــــیـلة  تكون  ان �جـب 
  تحث   ســـلب�ة  ألتكون  ان ف�جب   وفائدتها  االعالم�ة المادة  محتوى   عن  النظر �غض 
  او  المخدرات   ر�ب ته  �تعلم ســـــلو��ة  انحرافات  الى م�اشـــــر  غیر او  م�اشـــــر �شـــــكل
ــب�ه وما  تعاطیها او  بها  االتجار ــوة من  تسـ ــتكشـــاف  التجر�ة الى  تدعو  او نشـ  ,واالسـ

  االجتماع�ة  التنشــــــــــــئة  �عمل�ات   م�اشــــــــــــرة  عالقة لها  المخدرات   ادمان مشــــــــــــكلة ان
ــتقیها  التي  الخاطئة ــ�اب   المراهقین  �ســـــــــــ ــائل  من  والشـــــــــــ   والتواصـــــــــــــل   االعالم وســـــــــــ

  االخرى   �الثقافات  االفراد   �عض  التأثر  یث ح الخارج  الى الســـــــفر  �ذلك  ,االجتماعي
  دوراً   لهـا  النقص   وعقـدة  المختلفـة  العـادات  ومجـاراة   المتقـدمـة �ـالمجتمعـات   واالنبهـار

 .االفراد  �عض  لدى النقص  ذلك تعو�ض  في

 :الدیني الوازع ضعف -١٠
 لد�ه  تتكون   اذ   االنســـــان  شـــــخصـــــ�ة على  تأثیر له  الدیني الوازع ضـــــعف ان  
 اي  عن  یتوانى  ال  �جعله  اال�مان ضـــــــــعف و ,والحرام الحالل  في قضـــــــــا�ا  الم�االة

  واكثرها حرمةً   االشــ�اء  اكبر  المخدرات   وتعتبر الســماو�ة  الق�م او  �الدین مخل  عمل
 الوازع ضــــــعف تشــــــاطر  اخرى  دوافع  هناك  تكون  هذا ومع  االنســــــان�ة  على ضــــــرراً 
 عوامـــل  د وجو   او  تحر�مهـــا  �عـــدم  االعتقـــاد   مثـــل  المخـــدرات   نحو  لالنحراف  الـــدیني
 .العامل هذا مع وتتفاعل ترت�ط

 :خاطئة مفاه�م رسوخ -١١
  لتوهم  او  وهم�ة صـح�ة  �أغراض   معینة ألهداف المخدرات  من  انواع تؤخذ    
  ,الوهم�ة   االســ�اب  من  وغیرها  الجنســي  النشــاط لز�ادة او المر�ر  الواقع  من  الهروب 

  قبیـل  من  او  ,صــــــــــــــح�حـة  وغیر  وهم�ـة  �ونهـا  تتعـدى  ال المفـاه�م  هـذه  غـالب�ـة  لكن
  او  ـثابـتة  علمـ�ة  اســــــــــــــس على �ســــــــــــــتـند  ال  اـلذي الزائف والترو�ج واـلدعـاـ�ة  االعالم
ان االنســـــان �طب�عته �میل الى اشـــــ�اع غرائزه ولذاته وشـــــهواته ســـــع�ًا منُه    ,حق�ق�ة

لتامین ما �فرُحه و�َسعُده والن المخدرات تعتبر واحدة من اقوى الوسائل التي تؤمن  
�ع میُله الطب�عي فتســتأثر �اهتمام الإلنســان لذته ونشــوته   لالهثین وراء اللذات وتشــُ
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المخـــــدرة  المواد  هـــــذه  تبیتهـــــا لهم  التي  جـــــدًا  الخطیرة  �جهلون االعراض  والـــــذین 
وو�الت �بیرة واآلم مســتمرة من    �مصــائب   نفســه  ان یورط  واالنســان العاقل أل�مكن
 . )٤٥٨: ١٩٩٤,اجل لذة عابرة (فلسفي

 َلذِة �َمَرارة اآلفاِت " (عل�ه السالم) " ال �ُقوُم َحالَوُة الَ قال امیر المؤمنین علي 

 :االجتماع�ة والبیئة البیئة -١٢
  او تزرع  او  المخدرات   فیها  تنتشــــــــــر  التي  فالبیئة  الطب�ع�ة  البیئة  تعني  البیئة  
ــنع ــر فیها  تصـ ــكل  المخدرات   تعاطي فیها  ینتشـ   هي  االجتماع�ة  البیئة اما  ,�بیر  �شـ
  المجتمع  ثـقاـفة من جزء  المخـدر �كون  فـقد  وتعـاطیهـا المخـدرات  من المجتمع  موقف
  المقاهي  ال�احث ان  و�الحظ ,المجتمع  فئات   بین  �بیر �شــكل  التعاطي  ینتشــر  وهنا

ــكل انتشـــرت  والكاز�نوهات  ــ�حت   �بیر  �شـ   اط�اف  جم�ع  من  طب�عي  حال  واقع واصـ
  الغالب�ة  مه  الذین  للز�ائن  �قدمون   ف�ما  علیهم  حســــــــــــیب   وال  رقیب   ال حیث   المجتمع

 .والش�اب  المراهقین من

 :االجتماعي لتغییرا -١٣
 معه  �حمل  فقد   المعاني  من  �ثیراً   �حملُ   االجتماعي  التغییر  ان یرى ال�احث   

  �كاملهِ   المجتمع �شـــــمل  �أن  عاماً  او  �بیراً   �كون  وقد  االفراد  لها یتعرض  مشـــــكالت 
  المتتال�ة  الحروب   ةو�شــــــــــــــیر ال�احث هنا انه نت�ج  ,لمجتمعنا  �الفعل  حدث  ما وهذا

ــطرا�ات  ــلطة وضـــــعف والنزوح والهجرة  واالحتالل  ث والكوار   واالضـــ  وقوة  القانون  ســـ
  شـــــــــیوخها  �عض  وســـــــــطوة  العشـــــــــائر�ة  االعراف  وســـــــــ�ادة  المتحز�ة الماف�ات  ونفوذ 

  االجتماع�ة واالمراض   الو�ائ�ة االمراض   وانتشـار  واالداري  المالي والفسـاد  المارقین
  تؤثر  العوامل هذه �ل  ,شـــــــابهها وما والفقر وال�طالة  رقةوالســـــــ والجر�مة  كاالنحراف

 .المخدرات  تعاطي نحو االفراد  وتسهل وتدفع

 :القانون  وضعف الفساد -١٤
  بین  تفاعل  وهناك  المنظمة للجر�مة  الرئ�س  التمكیني العامل  هو الفســـــاد  ان  

ــواق ــاد مع اســـ ــاد   المخدرات  الفســـ ــر والفســـ ــواق  ی�ســـ   منهما �ل و�عزز المخدرات  اســـ
  واموال   ,بدورهما  �غذ�انه  اللذین  ,بها  تجارواال  المخدرات   انتاج  فالفساد ی�سر  ,الخرا
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ــادرات  ارقام وتشــــــوه  االســــــعار  تضــــــخم الى فتؤدي  البلد   تفقر المخدرات    وق�ام  الصــــ
 �له وهذا  الفســاد   وتفاقم  والثروة الدخل  توز�ع في الخلل  وتعمیق عادلة  غیر منافســة

  غیر المخدرات   قطاع  بدوره یوطد  مام  القانون   ســـــــــــــ�ادة  اضـــــــــــــعاف  على  �ســـــــــــــاعد 
 .)٢٠: ٢٠١٧,(مكتب االمم المتحدة المعني �المخدرات  عةالمشرو 

 -:من ادمان المخدرات السبیل للوقا�ة
 في  الوقوع  منع  الى  الرام�ـة  الجهود   المخـدرات   مجـال  في �ـالوقـا�ـة  نقصـــــــــــــــد   
 والواقع  ,التعــاطي  الى  المؤد�ــة  العوامــل  االفراد   تجنیــب   ومحــاولــة  المخــدرات   تعــاطي

 والمؤســـــســـــات   ,االســـــرة(  منها  رئ�ســـــة جهات   من دد وتتح  تنطلق  الوقائ�ة  العمل�ة ان
), والتشـر�عات   والقوانین  ,االعالم ومؤسـسـات   ,الصـح�ة والمؤسـسـات   والتعل�م  التر�و�ة

  الحما�ة  وتوفیر  اجتماعي  ضـ�ط من  بها  یتعلق وما  االجتماع�ة  والتنشـئة  االسـرة ان
  عمل�ة  انها الیها  ینظر  االجتماع�ة  فالتنشـــــــــئة  ,دماناال  فر�ســـــــــة  الوقوع  من والوقا�ة
  من  انمــاطــاً   المتعــددة  النمو  مراحــل  خالل  الفرد   وتعلم  تلقي  یتم  خاللهــا  من  تر�و�ــة
                 .الفرد  فیها �ع�ش التي والبیئة الثقافة مع وتتوافق تنسجم التي والتفكیر  السلوك
  وتنشــــــــــئة  لتفكك االســــــــــري نت�جة ا شــــــــــك دون   ان تعاطي المخدرات هو من  

 مواجهة  على  القدرة  �ضعف  انعكست   خاطئة  معاملة  واسالیب   اجتماع�ة غیر سو�ة
  مع التعامل طرق   على  الفرد   تعلم لم  االجتماع�ة  التنشــــــــــــئة  ان  اي ,ازمة او موقف

 في الفشــــــــــــل هذا  وترجم  المقبلة  ح�اته في  تواجهه ســــــــــــوف التي واالزمات   المواقف
االرت�اط  والتماســــــك و   االجتماع�ة  التنشــــــئة ان  ,ف�ه  واالســــــتمرار المخدرات   تعاطي

واسـلوب التعامل الذي یت�عه الوالدان في التنشـئة یترتب عل�ه نتائج  االسـري الوثیق 
غـاـ�ة االهمـ�ة تنعكس على تكو�ن االتجـاهـات التي ـیدر�هـا االبـناء وـ�الـتالي تنعكس  

 الخروج  موعد   للقانون   هی�ة  الفرد   نفس في تغرس �ذلك  ,على ســــمات شــــخصــــ�اتهم
  �قـدمـه  والـذي تخط�ـه  وا  التعـدي  عنـد   العقـاب   من  والخوف  ومخـالفتهـا  القوانین  على

 الطفـل ـ�ه  �غمران  اـلذي والحـنان  والعـاطفـة  واـلدفء  الحـب  عالقـة  خالل  من  االبو�ن
ــعر  فان ــرة  نظام  مخالفته عند   �الحرمان  شـــ ــكل  وط�قه  النظام  احترم  االســـ ــل�م �شـــ   ســـ
  الحترام  مالحظته خالل  من  و�دعم  يالمجتمع  النظام  على  ا�ضــــــــــــــا  �ســــــــــــــري  وهذا

ــئة  ان,االنظمة لتلك  ناالبو�   �عتمد  حیث  الطفولة  مرحلة من  تبدأ  االجتماع�ة  التنشـــــ
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ــع وهنا والد�ه  على ــرفاته  على قیوداً  الطفل  على الوالدین  �ضــــــــــ   االكل  ووقت   تصــــــــــ
  من  وقت  لكل  المرغو�ة والســــــــــلو��ات  الخروج ووقت   اللعب  ووقت  الدراســــــــــة ووقت 

 .  )١٠٠: ١٩٨٢,رداش(الدم االوقات 
ــة  تعـدُ  ســــــــــــــرةاال و�رى الـ�احـث ان     تبـنا  خاللهـا فمن  للطـفل االولى  المـدرســــــــــــ

 الصـواب  الطفل و�تعلم  و�كتسـب   المجتمع  ثقافة وتغرس  السـلوك  و�نط�ع الشـخصـ�ة
  تكون  افرادها  مع  عاطف�اً   وتتجاوب   الحاجات االســاســ�ة  تشــ�ع  التي واالســرة والخطأ
  عالقاتها  تكون  المفككة التي  االســرة  عكس الطفل ارســعادة واســتقر  في مهماً   عامالً 

 والمشـــــــــكالت   االجتماع�ة  لالنحرافات  مرتعاً   تكون   فهي  مســـــــــتقرة  وغیر  مضـــــــــطر�ة
 المخدرات  من  ابنائها  وقا�ة في  وحیو�اً  مهماً   االســــرة ودور  ,النفســــ�ة  واالضــــطرا�ات 

  طر�ق  نع  االجتماع�ة  التنشــــــئة في  مهما عامالً   تشــــــكل  والتثق�ف  لألبناء  والتوع�ة
  وتوجیههم  االبناء  بها  �قوم  التي  الســلو��ات   حوتصــح�  واالرشــاد   والتوج�ه  التصــح�ح

ــاـئل  التلفز�ونـ�ة البرامج اختـ�ار  في ــل  ووســــــــــــ  المقروءة  والمواد   االجتمـاعي  التواصــــــــــــ
 یتدرب   اال�اء  طر�ق فعن ,االصــــــدقاء  اخت�ار في ارشــــــادهم الى اضــــــافة  المناســــــ�ة

ــئوا  االبناء ــا علمواو�ت  والقوانین  واالنظمة والتقالید  العادات   احترام  على  و�نشــــــــ   ا�ضــــــــ
  االجتماعي النموذج  اذهانهم في  یترســــــــــخ �ما  االجتماع�ة  والق�مة االســــــــــري  الدور

  �شــعرهم وهذا  ب�عض   �عضــهم  االفراد   بین  واالنضــ�اط  التماســك على  المبني لآلســرة
 .السل�م واالجتماعي االسري  التفاعل و�ذلك المجتمع قوانین تخطي �خطورة
 وحب  الشــــــــــــخصــــــــــــي  ومظهره  �ك�انهِ   المراهق �شــــــــــــعر  المراهقة مرحلة فيو   

 والداهُ  ال�ه  �صـــــــغي  الن  �حاجة  المراهق  �كون  وهنا  ,لالســـــــتقالل  والنزعة المنافســـــــة
  فالمراهق  رجل  انه لهُ   ونظهر  ,واحترام  تقدیر محل  وتكون   بها و�ؤخذ   آلرائه  و�ستمع
  ســــــــــــــو�اً   االثنین  بین ـما  اعـلالتـف  �كون  ان �جـب   ـلذا الـ�ه  �حـاجـة واهـله ألهـله  �حـاجـة
 ســواء المرحلة هذه  �خصــائص  ومعرفة ودرا�ة  علم  على الوالدین  كون � وان  وســل�ماً 
  االفراط وعدم  �االتزان  یتســــــمُ   تعامالً  معهم والتعامل ســــــوأ حداً   على واالناث  للذ�ور

ــات ان ,والتفر�ط ــارت اغلب الدراســــ  للمخدرات   المتعاطین  ال�الغین  من)  ٪٧٥(  واشــــ
  تعـاني  التي  المجتمعـات   من اً �ثیر   وان ,المراهقـة  مرحلـة  في  المخـدرات  يتعـاط  بـدأوا
  المنوطة والوظ�فة الدور تؤدي تعد  لم  االســـــــــرة  ان  یالحظ واالنحرافات   االدمان  من
 المشــــكالت   طب�عة وادراك معهم والتواصــــل  التعامل ان طر�قة  ,صــــح�ح �شــــكل  بها
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ــادقـــة  الحق�ق�ـــة  والرغ�ـــة  تواجههم  التي   لألبنـــاء  الفرص   اتـــاحـــةو   اال�ـــاء  من  الصــــــــــــــ
  والعق�ات   الحواجز وتذلیل  ومشـــــــــــكالتهم  حاجاتهم وتلمس  معهم  ل�التعام  والعقالن�ة

 ). ٧٤: ١٩٩٦,االبناء (سو�ف بین اال�اء و
و�ؤـ�د الـ�احـث ان الوـقاـ�ة وتجـنب الوقوع في شــــــــــــــراك المخـدرات �جـب على    

یها  المراهق او الشـــــــــاب ان �كون على حذر من صـــــــــح�ة ومجالســـــــــة المدمنین عل
ــه  فاق الســــوء الذین یرغبونه و�ســــتمیلو ور  ه لیتعاطى المخدر, وان �حذر و�نت�ه لنفســ

كي ال تتغلــب علیهــا لــذة المخــدرات وان یتــذ�ر ان هــذه اللــذة العــابرة الزائلــة تترك  
ــدد نذ�ر قول  ــتمرة ترافقه مدى الح�اة وفي هذا الصـــــــــ ــ�حة مســـــــــ امیر  وراءها فضـــــــــ

 .ِة ُ�َكُدر حَالَوة اَلَلذِة "فضَ�حالمؤمنین علي (عل�ه السالم ) " عاُر الَ 

  -:المخدرات ادمان لعالج لسبلا
 وان  العالج  في  مهمــاً   �عــد   الــذي  �ــالتقبــل  یبــدا  المخــدرات   ادمــان  عالج  ان  
ــان�ة   االعتراف  خالل من  خاصــــــة  ق�مة له  التقبل ــاعره  وفكره  المدمن �إنســــ   وال  ومشــــ
  ,وتصـح�حها   معها لتعاملا بل  المالئمة  غیر  وسـلو��اته افعالهُ   عن  التغاضـي  �عني
  بین الفصــــل  اي اخر شــــيء الســــلبي ســــلو�ه ورفض  شــــيء  ســــان�إن المدمن  فتقبل

 الرـ�ائز من المـدمن مع  المهنـ�ة  العالـقة  تعـد  �مـا) االدـمان(  ســــــــــــــلوـ�ه  و�ین المـدمن
ــر�ة  �ذلك ,العالج في المهمة   ,الثقة   بناء الى تؤدي التي المدمن  �رامة  واحترام الســ
 :االتي النحو على العالج ت خطوا نستعرض  یلي وف�ما

 :المشكلة بوجود لمدمنا �عرف ان -١
ــة  االســــــــــــــس  من  ــدمن  �كون   ان  للعالج  المهمــ ــة  على  المــ  بوجود   وعلم  درا�ــ

  المخـدرات اتعـاطى  �قول  المـدمن  ان  اذ   ,المخـدرات  على  االدمـان  وهي  ,المشــــــــــــــكـلة
  انا قولو�  االجتماع�ة  الح�اة او  �العمل  االخفاق او  االســر�ة  المشــكالت   انســى لكي
  المشكلة وجود  ینكر و وقت  اي في االدمان ترك على قادر

 :المشكلة بوجود �فكر المدمن یترك ان -٢
  �عتقُده  �ان  ف�ما  التشــــك�ك  �ســــبب   تفكیر  �حالة المدمن  �كون  الحالة هذه في  
  و�بدأ  الحق�قة  من واالقتراب   االعتراف  تعني  التشـك�ك حالة الى الوصـول وان  سـا�قاً 
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 .ض�ةالما االحداث  استرجاع خالل من و�تأملها �األمور �فكر

 :المشكلة بوجود المدمن �عترف ان -٣
  �ان والتي  مدمن شــــــــــخص  انهُ   مفادها  حق�قة الى  توصــــــــــل المدمن  �كون   هنا
  وهي مشــــــكلة لد�ه  �أن  التز��ف  عن  �عیداً  �صــــــدق  و�عترف  بها �عترف  وال  �فتقدها
 .المخدرات  ادمان

 :المشكلة نحو التحرك -٤
 المشــــكلة لحل �العمل نالمدم الشــــخص  قبل  من ذاتي  اســــتعداد  وجود   ي�عن  

 الفكري   التوجه  �ه  ونعني المدمن  داخل  من و�بدأ الفعل  هو المشــــــكلة  نحو والتحرك
  .تستحقه الذي �القدر المشكلة نحو والنفسي

 :للعمل التخط�ط -٥
  تنظ�م  على  مبن�اً )  فعل(  ســـــــــــلو�ي تحرك المشـــــــــــكلة  نحو  هنا التحرك  �كون   

  االعتراف الى المدمن  إل�صـــــــــــــال  ط�طالتخ  تم فكما والمدمن المعالج  بین  تخط�طو 
ــكلة لحل العمل  وتخط�ط  تنظ�م الى  �حاجة  �كون   �إدمانه   بها  یتعلق ما و�ل المشـــــــ

  -:و�كون ذلك من خالل االتي
ــم المدمن وهي  -أ ــموم من جســـ ــتخدم في مرحلة ازالة الســـ اولى الخطوات التي تســـ

امل من  تخل�ص الجســم من الســموم وازالتها �شــكل �  عالج المخدرات حیث یتم
 .الدم

ــد�ة ترافق عمل�ة    -ب ــ�ة وجســـــــ ــحاب�ة وهي اعراض نفســـــــ معالجة االعراض األنســـــــ
تخل�ص الجســــــــــــــم من المواد المخـدرة �اضــــــــــــــطرا�ات النوم واالرق واألم ال�طن  

رتفاع درجة حرارة الجســم �ما یرافق ذلك هالوس  والتعرق وارتفاع ضــغط الدم وا
ــفى او احد وهنا �كون المدمن مح  ,النتحار واالكتئاب ومیل ل ــتشـــــــ جوز في مســـــــ

 .مراكز العالج حتى تتم الس�طرة عل�ه و�كون �عیدًا عن اماكن المخدرات 
تـأهیـل المـدمن وهي المرحلـة المهمـة والمر�ز�ـة في العالج المقـدم الى المـدمن   -ج

وتحمله للعالج  منًا ما بین اشهر الى عدة سنوات وفقًا لحالة المدمنوتستغرق ز 
مدمن مهارات تســاعُده على عدم االنتكاس مرة اخرى من  وهنا یتم تعل�م الفرد ال
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550 
 

 .خالل جلسات العالج النفسي السلو�ي المعرفي
تقد�م االســتشــارات النفســ�ة وذلك من خالل جلســات العالج النفســي الفردي او    -د

ان والتعرف حیث �عطى للمدمن فرصـة للتعبیر عن معاناته مع االدم  الجماعي
ــ�ة التي �ان ــتط�ع  على الضــــــــغوط النفســــــ ت تدفعه لإلدمان منذ البدا�ة لكي �ســــــ

 .المعالج ان �حل تلك المشكالت من جذورها
العالج الذي �قدم من قبل المجتمع المح�ط �الفرد المدمن عن طر�ق تشـــــج�عُه    -ذ

شـأنه مسـاعدته في تخطي االدمان فالمجتمع �سـاعد المدمن وتوفیر �ل ما من 
ــر�ة واالجتماع�ة    لى العالج عن طر�ق ا�جاد الحلول الناجعةع ــكالته االســ لمشــ

 .المح�طة �ه حتى ال �عود لإلدمان وتقد�م الدعم والمساندة النفس�ة
منع االنتكـاس و�تم ذـلك من خالل المـتا�عـة المســــــــــــــتمرة للمتعـاف من االدمـان   -ر

الیهـا وان �مـارس    اجراء تحـالیـل تؤ�ـد عـدم تعـاط�ـه للمواد المخـدرة والعودة  عبر
تخلص من   المدمن  �كون  المرحلة  هذه  الى  الوصول  ند وع  ,ح�اتُه �شكل طب�عي

  النت�جة  من جزء او  نت�جة الى  ووصــــل  خارج�اً   ثم داخل�اً   عالجها  وتم المشــــكلة
 .الشفاء وهي والمأمولة المتوقعة

  - :للعالقات االسر�ة بین اال�اء واالبناءاالسس السو�ة 
  : الواحد الفر�ق بروح ةاالسر  تعمل ان -١

  االســــــرة  تكو�ن منذ   وتماســــــكهم  واتحادهم  االســــــرة افراد   بین  �ادلةالمت  الثقة ان 
  الســــــــــلوك  وتعدیل  وتغییر  والتراجع  �األخطاء  االعتراف �ذلك مهماً   عامالً  �عد 

  الطفولة. منذ  للتعل�م اساس�اً  امراً  �عدُ  الخاطئ
 :والتفر�ط االفراط عن �عیداً  االسري  الض�ط -٢

  فعل  وردود   االبناء  نفور الى يتؤد  الشــــــدیدة والســــــ�طرة  االســــــري   الضــــــ�ط ان
  ندعو وال  ,المراهقة مرحلة  خاصــــة  �االتجاه  وتعاكســــها �القوة  تســــاو�ها  عكســــ�ة

 والق�م   واالخالق  �ـاألنظمـة  محفوفـة  الحر�ـة تكون   مـا  �قـدر  المطلقـة  الحر�ـة  الى
 والثقــة   والحوار  النقــاش  هو  المراهق  الى  للولوج  ال�ــاب   وان  ,المجتمع  ومعــاییر
ــ  المت�ادلة   عن  �عیداً   موضــــــــوعي  �شــــــــكل  وحاجاتها  المرحلة  تلك  ارواســــــــت�صــــــ
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  �كون  فالضـــــــــــ�ط  ,والتهم�ش  واالقصـــــــــــاء  والقمع المفرطة التعنت والســـــــــــلطو�ة
 الى   اللجوء وعدم لألمور  الســــــــــــل�م والتقدیر  واالحترام  الحب   على  قائم  عقالني

 او   �ـاألخطـاء  الوقوع  نـد ع  واالهـانـة  البـدني  العقـاب   صــــــــــــــور  من  صــــــــــــــورة  اي
 .السلوك تعدیل طرق  وات�اع الثواب  من حرمان �كون  ب العقا بل التقصیر

  �خلقُ   واالبناء  اال�اء  بین  والصـادق  الهادئ الحوار  على  المبني  االتصـال ان
  و��ف�ة والمصـاعب   المشـكالت   مع التعامل  خبرات   االبناء و�كسـب   مثمراً  داعماً  جواً 

 االدوار توز�ع  اهم�ـة  �عرفوا  �ـذـلك  اخرى  مرة  بهـا  الوقوع  وعـدم  منهـا  والتعلم  تخطیهـا
 وتوافر  االدوار  تلــك  من  �ــاألســــــــــــــرة  فرد   �ــل  على  یترتــب   ومــا  دور  �ــل  ومتطل�ــات 

  .االسري  واالسناد  والدعم النفسي �األمن الشعور

 :التوص�ات
من خالل ـما تم عرضــــــــــــــه في ال�حـث الحـالي عن التفكـك االســــــــــــــري ودوره 

ــأنها ان تح  احث �مجموعة�إدمان المخدرات خرج ال� ــ�ات من شـــــــــ افظ  من التوصـــــــــ
ــلو��ات المنحرفة ــنها من التفكك والسـ �إدمان   على تماســـك االســـرة ووحدتها وتحصـ

  -:المخدرات و�ما یلي
یتدارك اال�اء واالمهات أخطائهم التر�و�ة وان �سارعوا الى احترام شخص�ة  ان    -١

 .�حاً المراهق او الشاب وتوج�ه میوله وغرائزه توجیهًا صح
ح�ط اســرته قســطًا وافرًا من االهتمام والتقدیر  ان ینال المراهق او الشــاب في م  -٢

 .من قبل ابو�ه
ه نـتائج ســــــــــــــلبـ�ة فكمـا ان اهـانـته  ان االفراط في المحـ�ة هو �ـالحرمـان منهـا فـل -٣

في نفسـه �ذلك    اثرًا سـیئاً   تترك في مجموعها  نفسـه  وتحقیره وتجاهل ذاته وعزة
 ,والتدلیل للطفل االفراط في المح�ة

رُ   ":قال  الســــــالم  عل�ه ل�اقرا  جعفر ابي االمام عن  ــَ  اِلبرُ  َدعاهُ  َمن  اال�ِاء شــــ
 ." األفراطِ   الى

اســـــتغالل الحس الدیني فالدین االســـــالمي لم یتجاهل في برنامجه التر�وي فقد   -٤
كلفهم بتأد�ة ســـــــــلســـــــــلة من الفرائض الدین�ة و�نطلق االســـــــــالم في تر��ة جیل  

ائر الرغ�ات  خالل ارضــــــــــــاء الرغ�ات الروح�ة في تعدیل ســــــــــــ  الشــــــــــــ�اب من
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552 
 

وراء الرذائـــل الطب�ع�ـــة ومنعهـــا من التمرد واالنفالت وراء الغرائز واالنجراف  
ــات المـنافـ�ة للقـانون    , واالخالق �ـاإلدمـان على المخـدرات   ,واآلـثام فـالممـارســــــــــــ

ــ�اب الســـــبب في ذلك التر��ة القائمة على ضـــــعف ــ�ة بین الشـــ  والرذیلة المتفشـــ
�مرتكبیها ومن �ح�ط    تؤدي �النها�ةوالتمرد وان تلك االفعال ســـــــوف   ,اال�مان

  في وتعالى  سـ�حانه وقد قال.قاءوالشـ  نحو التعاسـة  بهم من اسـرهم ومجتمعهم
أن  ِذ�ِري   َعن  َأعَرَض   (َوَمن  الكر�م  محكم �تـا�ـه هُ   فـَ ة  لـَ نكـًا)  َمعَ�شــــــــــً ــَ       ضـــــــ

  ." ١٢٤" اآل�ة طه  سورة  العظ�م العلي هللا صدق
  االرهاب�ة  التنظ�مات   على  القضـاء �جب  ات المخدر  من  للوقا�ة ان ال�احث   یرى   -٥

 والجر�مـة  الشــــــــــــــ�كـات   لتلـك  الرئ�س  الـدخـل  تمثـل  وهي  �ـالمخـدرات  تتـاجر  التي
ــ�حت  بل  المنظمة   االجرام�ة  الجماعات  على  حكراً  ل�س المخدرات   تجارة  واصـــ
 .وتعاطیها لمخدرات ا تدفق زاد  مما تنظ�ماً  اقل اخرى  جماعات  بل الكبیرة

ســــــ�ة وترو�ض الغرائز من خالل ت�صــــــیر المراهق والشــــــاب تعدیل المیول النف  -٦
  امیر  قال  ,ن عقل یهد�ه الى الصــــالح و�منعه من التمرد �قدراته وما �متلكه م

�ذلك عامل   ," اَلرشـــــــادِ  الى َیهد�كَ  ِفُكركَ  ")  الســـــــالم (عل�ه علي  المؤمنین
ــان فیبدأ منُذ نعومة اظفاره التر��ة فهو ذو اهم�ة �بیرة في على    ح�اة اي انســــــ
ــ�اق ــل�مة و�هذا السـ   َمن  " )الســالم علي (عل�ه  المؤمنین  امیرقال   التر��ة السـ

ــاو�هِ  َقَلت  ِ�األَدِب  ُكَلف فالتر��ة عامل مؤثر في ��ح جماح االنحرافات   ," َمسـ
 .فس�ةوالغرائز وتعدیل المیول الن

الَحب فهو العامل الذي �حفز الناس   دعوة الشــــــــــ�اب والمراهقین على اســــــــــاس  -٧
ــاء ــان في جم�ع مواقف الح�اة عن    نســـــــ  االمامورجال وهو قوة محر�ة لإلنســـــــ

" اي مخاط�ة الشـــ�اب  اُلُحب اال  الَدین  َوهلَ  "  قال انه  الســالم  عل�ه  الصــادق
ــوة  والمراهقین بلغة ملئها الحب �ي تكون مؤثرة فیهم �عیدًا عن العنف والقســــــــــ

  .سواء في البیت او المدرسة عاملة تر�و�ةواعتماد اسالیب م
ان التر��ـة التي ال تقوم على اســـــــــــــــاس من اال�مـان والـدین ال تنجح في تقـدم    -٨

ي نكون عاجز�ن عن ��ح غرائز  الش�اب واالسرة والمجتمع فمن دون وازع دین
االنسـان وتعدیل سـلو�ه ومیوله واتجاهاته وانفعاالته وهدایتها لما ف�ه مصـلحة 

 .المجتمعالفرد و 
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553 
 

ــد   -٩ ــا عن الح�اة ألنه  �جب ان �كون وقت الفراغ مصـ ــعور �الرضـ ــي للشـ ــاسـ ر اسـ
�مـارس دفعـًا داخل�ـًا من خالل اســــــــــــــتخـدام وتنم�ـة المهـارات وتوفیر اشــــــــــــــ�ـاع  

عور �الهو�ة واالســـــــــترخاء الن نشـــــــــاط وقت الفراغ اكثر اهم�ة  اجتماعي وشـــــــــ
ــعادة من خالل اقامة ــا والســـــ ــعور �الرضـــــ ــات  للشـــــ ــســـــ   المراهقون   یرتادها مؤســـــ

  خیر�ة  او  دین�ة  انشطة او  الر�اضة او  القراءة في  الفراغ  اوقات  لشغل والش�اب 
توفر خدمات لهم من    للمراهقین  ارشـاد�ة نفسـ�ة  ع�ادات   تأسـ�س او رحالت  او

 .اجل مساعدتهم في ادراك انفسهم وتوفیر الدعم االسري 
وتز�د المعاناة  القضــــــاء على ال�طالة ألنها تؤدي الى تدهور الوضــــــع المالي   -١٠

ســــعادة والصــــحة النفســــ�ة والجســــم�ة للفرد حیث ان  وهذا بدوره ینعكس على ال
الناس على اســـــاس العمل   اغلب الناس یبنون صـــــورتهم عن ذاتهم و�صـــــنفهم

فأن اصـــــــــــ�ح الشـــــــــــاب عاطًال عن العمل ســـــــــــوف �فقُد هذا   ,قومون �هالذي �
تماع�ة و�ظن  الجانب عن صــورة الذات ور�ما شــعر �النقص او الوصــمة االج

ــواب أنه منبوذ  ــري    ,عن خطأ او صـ ــناد االسـ ــاءل حجم الدعم واالسـ وهنا یتضـ
وهنا تكون المخدرات ملجًا  ,واالجتماعي وتتعرض عالقاته االســــر�ة للتصــــدع

معـــالجـــة ظـــاهرة التســــــــــــــرب من     للهروب من الواقع المر�ر, و�ـــذلـــكومالذاً 
ــوارع والطرقات   ــ�اب االحداث في الشـــ ــار الشـــ ــون  المدارس وانتشـــ الذین �مارســـ

 .اعماًال هامش�ة
  :المصادر

 .الكر�م القران*
مط�عة  ,والمراهقة الطفولة نفس  علم  :)١٩٨٣أم�مة علي (  ,جمال حســـــــین وخان  ,االلوســـــــي*

 .جامعة �غداد
ــادل  ,الـــدمرداش* ــاهره  االدمـــان):  ١٩٨٢(  عـ ــدد  ,المعرفــة  عــالم  مجلــة  ,وعالجـــه  مظـ )  ٥٦(  عـ

 .واآلداب ون والفن للثقافة الوطني المجلس ,الكو�ت
  الكـتب   دار  ,التوافق  نفس  علم):  ١٩٩٩(  فـ�اض جـاســــــــــــــم ,ري والشــــــــــــــم  علوان ـ�اـمل  ,الز�ـیدي*

 .الموصل ,والنشر للط�اعة
 .مصر ,القاهرة ,الناشر عالم الكتب ,النفس�ة الصحة :)٢٠٠٠( السالم عبد حامد ,زهران*
ــو�ف* ــطفى  ,ســــــــ   عدد  ,معرفةال  عالم  مجلة  ,تكامل�ة  نظرة والمجتمع  المخدرات):  ١٩٩٦( مصــــــــ
 .واآلداب والفنون  للثقافة الوطني المجلس ,الكو�ت) ٢٠٥(
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  .عمان ,دار الشروق للتوز�ع والنشر ,االجتماع علم): ٢٠٠٥ابراه�م ع�سى ( ,عثمان* 
 ,مؤســــســــة االعلمي للمطبوعات  ,والعاطفة العقل  بین الشـــ�اب):  ١٩٩٤محمد تقي ( ,فلســــفي  *

 .لبنان  ,بیروت
ترجمة سـامح ود�ع  ,لنفسـيا والعالج  االرشـاد في  والتطبیق النظر�ة  ):٢٠١١جیرالد (  ,كوري *  

 .االردن ,عمان ,دار الفكر ناشرون وموزعون  ,الخفش
ــین ( ,مصـــطفى*  ,مط�عة الیرموك ,االزمات ظروف في  المنحرف الســلوك):  ١٩٩٩عدنان �اسـ

 .�غداد
 . العالمي اتالمخدر  تقر�ر :)٢٠١٧( والجر�مة �المخدرات المعني المتحدة االمم  مكتب*
  ,عالم المعرفة   ,االحداث جنوح في  العائلي التفكك اثر):  ١٩٨١(  جعفر عبد االمیر  ,ال�اســـــــین*

 .لبنان  ,بیروت
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 السياسي االستقرار   على املعلومات ثورة تأثري

 ٢٠١١ عام  بعد اخلليجي التعاون جملس دول يف

 
   الياسري حممد قاسم حسني أ.م.د.

 العربي  لیجوالخ  البصرة دراسات مركز

 مقدمة
  أهم  فكــانــت اللغــة  ،ت األولى مع بــدا�ــة وجود اإلنســـــــــــــــانبــدأت ثورة المعلومــا  

ــال ــیلة لالتصــــــــــ و�عد ذلك   ،والط�اعة التي أدت إلى إنتاج الكتب   ،الكتا�ة  ثم ,وســــــــــ
و�ان أهم    ،واختراع المذ�اع والتلفز�ون  ،السـلك�ة والالسـلك�ة  االتصـال وسـائل ظهرت 

ائجهــا  ور الحــاســــــــــــــ�ــات اإللكترون�ــة التي �ــان من نتــثورة في المعلومــات هي ظه
مما أدى إلى التطور الكبیر في   ،(اإلنترنت) اســــــتخدام الشــــــ�كة العنكبوت�ة العالم�ة

تفكیر وتوجهات المجتمعات    وتغییر في ،انتقال المعلومات �شكل سر�ع ودون قیود 
داول وت  ،خالل وســـــائل االتصـــــال االجتماعي  من ،اإلنســـــان�ة الســـــ�ما فئة الشـــــ�اب 

فكان من   ،والتعذیب  ،سـاد المالي واإلداري و�شـف حاالت الف  ،األخ�ار �شـكل سـر�ع
خط  نتائج ذلك إثارة والغضــب من األنظمة الســ�اســ�ة القائمة الذي تجســد على   الســّ

ــامات  ــكل اعتصـ ــ�ان  ،شـ ــرا�ات   ،مدني  وِعصـ ــلحة  ،ومظاهرات  ،و�ضـ ومواجهات مسـ
وفرض إصــــالحات    ،ســــ�ةنجح �عضــــها في تغییر أنظمة ســــ�ا  ،�انفي �عض األح

ودخـلت   ،هت �عض األنظـمة التحر�ات الشـــــــــــــــ�ابـ�ة �عنفعلى غیرها في حین واج
وتدخل خارجي عســكري أو تخل ســ�اســي في   ،دول أخرى في حالة عدم االســتقرار

 .شؤونها الداخل�ة
 :مشكلة ال�حث

ــ�ة والد�مقراط�ة في الدول   في تأثیر ثورة المعلومات  درجةُ  ما  ــ�اسـ التحوالت السـ
ــعب�ًا ؟ وهل �انالع ــهدت حراكًا شـــــــــ لتلك المعلومات تأثیرًا إ�جاب�ًا أم    ر��ة التي شـــــــــ

 سلب�ًا في التغییر نحو األفضل؟
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 :فرض�ة ال�حث
أدت ثورة المعلومات واالتصـــــاالت واتســـــاعها في المنطقة العر��ة إلى التأثیر    

رة  وســـــــــتؤدي تلك الثو  ،�ة لتغییر األنظمة الســـــــــ�اســـــــــ�ةعلى تحر�ك الجماهیر العر�
 .منطقة العر��ةالمعلومات�ة دورًا أكبر في مستقبل ال

 :هدف ال�حث
  العر�ـ�ة  الجمـاهیر على  ثورة المعلومـات وـتأثیراتهـا  دور بـ�ان  یهـدف ال�حـث إلى 

 .في تغییر األنظمة الس�اس�ة وتطبیق الد�مقراط�ة سل�ًا أو إ�جا�اً 
 :�حثأهم�ة ومنهج ال

واتســاع    ،رة المعلومات واالتصــاالت تأتي أهم�ة ال�حث من خالل ما أحدثته ثو  
 ؛واســــــــــــــتخـدامهـا في إحـداث تغییرات حـذر�ـة في تفكیر الشــــــــــــــ�ـاب العر�ي  ،نطـاقهـا

مع �ل السـلب�ات التي رافقت التغییرات    ،للتخلص من األنظمة الد�تاتور�ة والقمع�ة
ــ�ة ــ�اســـ ــتقبل  ،  الســـ ــتقراء مســـ ــفي التحلیلي في تحلیل واســـ واعتمد بذلك المنهج الوصـــ

 ��ة.المنطقة العر 
  :حدود ال�حث

  ،٢٠١١ عـام �عـد  زمـانـ�اً  ،ـبدول مجلس التعـاون الخل�جي یتحـدد ال�حـث مكـانـ�اً  
ــي طول(  ،)°٣٢ –  ١٦ومكان�ًا بین دائرتي عرض ( االمانة    )(°٦٠ –  ٣٥وقوســــــــــ

 . )١خر�طة(  ،)٢٠١٣  ،الب�انات اإلحصائ�ة  ،العامة لدول مجلس التعاون الخل�جي
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 منطقة الدراسة  )١خر�طة(

 

خر�طة دول مجلس  ، تعاون الخل�جياألمانة العامة لمجلس ال ،اعتمادًا على ،المصدر
 ٢٠١٧التعاون الخل�جي 

 :مفهوم ثورة المعلومات-أوالً 
  ،معین  هـدف لتحقیق مـعالجتـها تـمت  التي ـ�انـها البـ�اـنات   المعلوـماتتعرف   

هي    التي المعلومات بثورة �عرف  ما ظهور إلى أدى المعلومات  اســــــــــتغالل وز�ادة
  ، المعلومـات   تقن�ـة تحـدثهـا غییرات ت  مجموعـة  وهي  ،المعلومـات  من  هـاـئل  �م  دفق(تـ

ــذه التغیرات هي ــة  واهم هـ ــدة  االتصــــــــــــــــاالت   تقن�ـ ــدیـ  وأجهزة  ،المعلومـــات   لبـــث   الجـ
  زمني  �ســـ�اق  ترت�ط  مالم  داللتها �ل�ة المعلومات   ثورة  وتفقد  ،الحاســـوب لمعالجتها)

ــر�ة  الن  ؛معین ــهد  لم  ال�شـ ــلة واحدة معلومات   ثورة  تشـ ــلسـ   ثورات   من طو�لة  و�نما سـ
و�ان اختراع    ،)١(االتصـــــــــــال  مقومات   أهم  بوصـــــــــــفها اللغة  بتطور بدأت   المعلومات 

أمــا الثورة    ،الثورات ت�عهــا الثورة الثــان�ــة التي تمثلــت �ظهور الط�ــاعــةالكتــا�ــة أو  
في حین أن الثورة   ،والمرئ�ة  الســــــــمع�ة المعلومات  مصــــــــادر  الثالثة فتم فیها ظهور

  ،مســــة التي مازلنا نع�ش فیها ومن ثم الثورة الخا ،میزت �ظهور الحاســــوب الرا�عة ت
ــ  تكنولوج�ا  بین  والترا�ط ذ تم التزاوجإ   االتصــــــــاالت   وتكنولوج�ا  المتطورة یب الحواســــــ

 :)٢(األنواع مختلفة
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  اإلنتاج  وتضـــاعف  الضـــخم  المعرفي  االنفجار  ذلك ثورة المعلومات في  وتمثل  
  ممكنة  ســــــ�طرة أقصــــــى  تحقیق إلى  الحاجة هوروظ ،مختلف المجاالت  في الفكري 

ــانعي  والمهتمین  و�تاحته لل�احثین ،المتدفقة المعلومات  ف�ض   على  في  القرار  وصــــــــ
  تنظ�م  في  و�رامج معاصــــرة  أســــالیب   اســــتخدام  طر�ق  عن جهد  و�أقل  ،وقت   أســــرع

  تقن�ة واســـــــــتخدام  ،الحاســـــــــب اإللكتروني  على األولى الدرجة في  تعتمد   المعلومات 
 فهي تتمثل في  االتصـال  لوسـائ  ثورةآما    ،المعلومات   مؤسـسـات  مسـاندةاالتصـال ل
ومن ثم   ،السلك�ة والالسلك�ة  �االتصاالت  بدأت   التي  الحدیثة  االتصاالت   تكنولوج�ا
 أفقها  یزال  وال ،واألل�اف ال�صـر�ة  الصـناع�ة  األقمار  على  وأخیرًا االعتماد  ،المذ�اع

ــ�ات ثورةفي حین أن   ،محدد   غیر   المتناهي  غیر  التطور  هي  ترون�ةاإللك  الحاســـــ
 والواقع ،وشـ�كاتها المعلومات   نظم وفي إدارة ،المختلفة المعلومات   أنظمة  إنتاج في
ــا  تعر�ف  أن ــات  تكنولوج�ــ بین  معنى  على  ینطوي   المعلومــ ــا  التزاوج    تكنولوج�ــــ

 إلى الثالث   الثورات  هذه  قادت  وقد   ،االتصـــاالت   وتكنولوج�ا  اإللكترون�ة الحاســـ�ات 
  أصـ�ح  قد   للمعلومات   لكترونيالفضـاء اإل  أن  �معنى  ،للمعلومات  جدیدة  منظ  سـ�ادة
  .)٣(الدول عالقات  في المستقبل وس�ط
ــم   ــ�ح تقسـ ــر�ة المجتمعات   اصـ ــاس على الیوم  ال�شـ ــت  المعرفة أسـ  ،الثروة ول�سـ
ــ�حت   ثم ومن ــناع�ة  الثورة  معاییر  �عكس التقدم  محور  هي  المعرفة أصــــ   التي  الصــــ

  ال  مجتمع في  ق�مة  ذا  شــیئاً   الوفیرة  المعلومات   تعني  وال ،ةالثرو  على  أكثر اعتمدت 
 هذا سـاعد  وقد   ،وعالقات   مفاه�م من المعلومات  هذه  تحتو�ه ما اسـتخالص   �حسـن
  اســــــتخدام  نت�جة ،األرض   ســــــطح على  نقطتین أي  بین الوقت  اختصــــــار في  التقدم

ــ�كة ــاالت  شـــــ ــأة و�ذلك  ،اإللكترون�ة  االتصـــــ ــاء نشـــــ   وهو  ،الجدید   المعلوماتي الفضـــــ
 في  �المتعاملین خاصـــــــــة  و�روتو�والت  دةمحد  لغة له  تخیل�اً  ول�س  حق�قي فضـــــــــاء

  مجـال  في  مهمـة  تحوالت   �طرح  ممـا  ،محـدد   جغرافي  واقع  إلى �ســــــــــــــتنـد   وال  ،إطـاره
  أن المســــــت�عد   غیر من  و�بدو  ،والســــــ�اســــــ�ة  واالجتماع�ة  االقتصــــــاد�ة  الح�اة  تنظ�م
 في  حـــار�ـــت   �مـــا  ،ات المعلومـــ  على  الســــــــــــــ�طرة  أجـــل  من  حروب   في  دول  تـــدخـــل

ــتعمرات    على  الســـ�طرة أجل  من  الماضـــي ــتمرة  ز�ادة في  والمعلومات   ،)٤(المسـ   ،مسـ
  نقــل  یتطلــب   وال  ،والطــاقــة  اإلنفــاق  من  الهــائــل  الكم  یتطلــب   وال  �حتــاج  ال  و�نتــاجهــا

  �ســـــــــرعة  المجتمع في  المعلومات   وتنتشـــــــــر  ،عال�ة  تكلفة  أو طو�الً   وقتاً   المعلومات 
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ــادر  وتوجــد   ،عــال�ــة   تقــار�رو   ،والكتــب   ،الــدور�ــات   :منهــا  للمعلومــات   دةعــدیــ  مصـــــــــــــ
  ،الجامع�ة   والرسائل  ،والمؤتمرات  الندوات   إلى  المقدمة  واألوراق  ،والب�انات   ،ال�حوث 
 ،والم�كروفیلم ،الق�ـاســــــــــــــ�ـة  والمواصــــــــــــــفـات   ،الموحـدة  والمعـاییر  ،االختراع  و�راءات 
 المعلومات  من  لالهائ الكم  على عالوة ،واألقراص  ،واألشـــرطة  ،والشـــرائح ،واألفالم

  الصــــناع�ة األقمار توفر  �ذلك  ،والمســــموعة ،المرئ�ة  لاالتصــــا  وســــائل  تبثها  التي
  المجتمعات  على  �طلق  وأصــ�ح  ،وتت�عه  حصــره  �ســهل ال المعلومات  من  �بیراً  كماً 

  والمفكر�ن  العلمـاء  �عض  اســــــــــــــتغـل  وـقد   ،المعلومـات  مجتمعـات   تكنولوجـ�اً  المتطورة
 حداث اسـت في للمعلومات  الخاصـ�ة هذه  العسـكر�ین  السـ�ما القومي، المسـتوى   على
  أو  ســــلماً   لإلنســــان  المعلومات�ة  األســــاســــ�ة  البن�ة  ضــــد   توجه  الحروب   من جدید   نوع

ــكال وتعددت  ،حر�اً    �حیث   ،)المعلومات  حرب (  علیها ُأطلق التي الحرب  هذه أشـــــــــــ
ــملت  ــ�ة  الحروب   منها  ،الحروب   من  �ثیرة  أنواعاً  شـــ ــاد�ة   والحروب   ،النفســـ   ،االقتصـــ

 ،الحروب  من  األنواع هذه  أهم وهي ،والفیروسـات   القراصـنة  وحرب   ،الفضـاء  حرب و 
  عســــــكر�ة مواجهة  أي  تبدأ أن قبل  المســــــتقبل في  صــــــراع أي  تنهي  أن  �مكن والتي

 .)٥(التقلید�ة �األسلحة
ــتخدام وتقوي   تنمو الحكومات  أن    ــكال  �اســـــ   المنظمة  والمعلومات   المعرفة أشـــــ
  من  لالســتفادة المرشــحین أفضــل  تمثل  �اختصــار  يوه  ،الدولة ومهام  أعمال  لجم�ع

  وســائل القرار، وتعمل  وصــناعة والدبلوماســي  الســ�اســي المجال في المعلومات   ثورة
  وتلقي  و�بالغه  القرار  اتخاذ   وسرعة  الس�اسي  الموقف  تقدیر  في  مهماً   دوراً   االتصال

 الدول�ة العالقات  تناول إلى أدت  قد  المعلومات�ة أن  ال�عض   و�رى   ،�شــــــــــــــأنه  الردود 
  المتحدثة  األلسـنة  تعدد   منها  نتج  اإلعالم�ة  لومات�ةالمع  الثورة أن أشـمل �ما  �صـورة
ــم ــقاط العالم  العلم�ة  الثورة فاجأت  وهكذا  ،الدولة  �اســـــــ   عندما  ،القطب�ة  الثنائ�ة  �إســـــــ
  ثورة  �شــــــــفته  الذي الخلل  نت�جة  الســــــــوفیتي االتحاد   وتفكك  المعســــــــكر�ن  أحد   انهار

ــتغلت   ما و�قدر  ،المعلومات  ــتوى   قیقتح في  اإلنســــــان  لرفاه�ة  المعلومات  اســــ   المســــ
  �قدر  الدول، في  واالســـــترات�ج�ات   الســـــ�اســـــات   تتطل�ه لما  ط�قاً   والثقافي  االجتماعي

  ه�منتها  وفرض   ثقافتها  نشـــــــر في المتقدمة الدول من المعلومات  هذه اســـــــتغلت  ما
  والسـ�طرة  االسـتقطابه محاولة في  األخرى  المجتمعات   على والحضـار�ة  االجتماع�ة

ــالحها،  طل�اً   علیها   ینمو أحدهما حدان، له ســــــالح المعلومات   ثورة  فإن  لذلك لمصــــ
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 �شــــرط الغیر،  من  والمعرفة والثقافات   الخبرة  �اكتســــاب   المجتمع خالله  من و�زدهر
ــب  ما  اخت�ار ــار  الجانب   هو اآلخر والحد  ،المجتمع وم�ادئ  ق�م  مع  یتناســـــــــ  الضـــــــــ

 لىإ  والحضـارات  الثقافات  هذه  السـتیراد   ألسـسوا الضـوا�ط  توضـع لم  إذا  �المجتمع،
 .)٦( المجتمعات  داخل
  ظواهر  تشّكل  إلى  واالتصاالت   المعلومات   ثورة  لنتاجات   الواسع  االنتشار  أدى  
ــ�ة وأمن�ة  ذات  ــ�اســــــ ــ�ف أع�اء جدیدة  ســــــ مما  ،الدول أمن  منظومة إلى �بیرة لتضــــــ

  واالتصـــــــــــاالت   �ة�المعلومات  المتصـــــــــــل  اإللكتروني  األمن  حما�ة إلى  الحاجة دعت 
  جزءاً  وردعهـا  الجر�مـة اإللكترونـ�ة  مكـافحـة  إلى حـاجـة نم  علـ�ه ینطوي  �مـا  ،لـلدوـلة
 أتت   التي  التحوالت  وأعطت   ،)٧(دولة ألي الشامل  الوطني  األمن منظومة  من  هاماً 
  الهائلة  بتقن�اته  اإلعالم أثبت  ذ إ  ،اتســاعاً  أكثر �عداً   واالتصــال  لإلعالم  العولمة  بها
  محورها  هو بل  ،والثقافة نوالف والفكر واالقتصــاد  الســ�اســة في  حوالت الت  محرك  أنه

 جدید   شكل  إ�جاد  في  اإلنترنت   ش�كة في  المتالحقة  التطورات  وأسهمت   ،ومحرضها
ــن�فاته تعددت   اإلعالم  من ــم�اته  تصــ   اإلعالمیین،  والمختصــــین  المهتمین لدى  ومســ

ــلوظهرت    ،)٨(الـبدـیل واإلعالم  ،الجـدـید  اإلعالم علـ�ه  أطلقوا  اـلذي  مواقع التواصـــــــ
  جمهور  �ســــــتعملها  األنترنت   على  واألدوات   البرامج  من  وعةمجم :وهي  االجتماعي

  وسیلة  عبر  النظر  ووجهات   والخبرات   واألفكار  واآلراء  المحتوى   لت�ادل  المستخدمین
  عبر  النـاس  من  مجموعـة بین  والتفـاعالت   المحـادثـات   تســــــــــــــهیـل  على  تعمـل  إعالم

وات أد   خمس  هـناك أن  إلى  المعلومـات   تقنـ�ة یـئةه  وتشــــــــــــــیر  ،)٩(األنترـنت  شــــــــــــــ�كـة
 :)١٠(وهي ،للتواصل االجتماعي

  ،�الغیر  المســتخدمة لالتصــال  اإللكترون�ة المواقع وهي  :االجتماع�ة  الشــ�كات -١
ــكل  ذلك  یتم ما  وغال�ا ــمي  غیر  �شـ ــتناد  ،رسـ ــ�كة إلى  التام  و�االسـ   ،اإلنترنت   شـ
 .رالف�س بوك وتو�ت الش�كات  تلك على األمثلة وتشمل

  لمســـــــتخدمیها  تســـــــمح التي  لكترون�ةاإل  المواقع  :الوســـــــائط مشـــــــار�ة  شـــــــ�كات -٢
 الوســائط   على  �التعلیق لهم  تســمح �ما  اآلخر�ن مع والصــور  �مشــار�ة الفیدیو

 .یوتیوب  مثل موقع ،بهم الخاصة
ــافة ف�ه وتعرض   محتو�اته تدار  إلكتروني موقع  :المدونات -٣ ــ�ع المضـــــ  المواضـــــ

ــمح ،معكوس  زمني  ت بترتیب �اإلدخاال �عرف ما  أو إل�ه ونة المد   لزوار  وتســــــــ
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 .علیها �التعلیق
 إلى  �إضــــــــــافة المحتو�ات   لمســــــــــتخدمیها تســــــــــمح  تطب�قات  :الو�كي  تطب�قات -٤

على    الشــــــائعة  األمثلة أكثر ومن  ،المحتو�ات  تلك  تنق�ح أو  اإلنترنت   صــــــفحة
 .(الو�كیبید�ا) الحرة الموسوعة التطب�قات  تلك

 ولح  المشـــــــار�ین �التحاور  من لمجموعات   تســـــــمح  تطب�قات  وهي:  المنتد�ات -٥
 .فیها والنقاش محددة مواض�ع

ــي ف�ما  دور ثورة المعلومات على التحول الد�مقراطي تحدید   و�مكن   ــ�اســـ   والســـ
 :)١١(یلي
أي مـا �عرف ـ�المواطن الـناـقد   ارتـفاع إعـداد موطني اـلدوـلة المهتمین �شــــــــــــــئونهـا-١

 .والحیوي 
  ،عنهــــا   والــــدفــــاع  ،علیهــــا  الحفــــاظ  و��ف�ــــة  ،اإلنســـــــــــــــــان، وأهمیتهــــا  حقوق   دعم-٢

 .تساندها التي  لمؤسسات وا
ــرورة  ،االجتماع�ة  العدالة  ألفكار  الترو�ج-٣ ــ�ة  نظم  بناء  وضـــ ــ�اســـ   قائمة جدیدة  ســـ

 .التعدد�ة على
  ووجهــات   األفكــار  وت�ــادل  الــذات   عن  التعبیر  مجــال  في  هــامــة  وســــــــــــــیلــة  وفرت -٤

 .والكتا�ة �حر�ة ،النظر
 .لحكوم�ةالحكوم�ة وغیر ا والمؤسسات  المواطنین ینب وتقو�ة التواصل دعم-٥
 في  المختلفة  الح�اة تجارب   نقل ،والحر�ة  ،الد�مقراط�ة  عن  ســ�اســ�ة أفكار  نشــر-٦

 .المتقدمة  الدول
 .الس�اس�ة المعارضة وقوى  األحزاب  دور وتدع�م تعز�ز-٧
  نم  تقلص  األقل  على  أو  ،للمعلومات  الســــ�اســــ�ة الحاكمة  النظم احتكار  إنهاء  -٨

 .ذلك على قدرتها
ــة واآلراء راألفكا وعرض   تقد�م  -٩ ــحین  الخاصــ ــیین  �المرشــ ــ�اســ   االنتخا�ات  في  الســ

ــفت  كما ــات   حجم  وفضــــــحت  �شــــ ــلو��ة والمحل�ة  األمن�ة  الممارســــ   المعی�ة والســــ
 .الدولة ومؤسسات  المرشحین أو  لألفراد  سواء والسلب�ة
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  للتعبیر المختلفة لعرق�ات وا والهو�ات  والت�ارات   الثقافات  لكافة الفرصــــــــــة  إتاحة  -١٠
  المجتمع داخل  االختالف ق�مة  من �عزز  إن  شـــــــانه من  ل�شـــــــك  نفســـــــهما  عن

 والسالم  الحوار ق�مة من و�دفع  ،الدولي
 .التشر�ع�ة والمجالس البرلمانات  في العمل وتحسین تطو�ر المساهمة -١١

  الم�اشـرة  غیر  الد�مقراط�ة الممارسـات  وصـف في  عدة مصـطلحات  اسـتعملت   
 أدوات   التي تعني توظ�ف  لرقم�ـةا الـد�مقراط�ـة  مصــــــــــــــطلح  فظهر  ،التقلیـد�ـة  یروغ

  وتحلیل  وتصــــــــــــــن�ف وجمع تولـید  في  الرقمـ�ة  واالتصــــــــــــــاالت   المعلوـمات   تكنولوجـ�ا
  الـد�مقراط�ـة  ق�م  �ممـارســـــــــــــــة  المتعلقـة  والمعـارف والب�ـانـات   المعلومـات   �ـل  وتـداول
ــارهـا  ومـدى  الفكري  اوـقالبهـ اـلد�مقراطـ�ة  عن  النظر �غض   ،المختلـفة وآلـ�اتهـا   انتشــــــــــــ

  المواطنین  ق�ـام  وهي تعني  ،أهـدافهـا  تحقیق  في  فـاعلیتهـاو   مقصـــــــــــــــدهـا  وســــــــــــــالمـة
 في فعالة  �وســیلة واالتصــاالت  المعلومات   ثورة  منجزات   معًا �اســتخدام  والحكومات 

  :)١٢(و�تحقق ذلك من خالل ما �أتي ،الد�مقراط�ة جوهر تفعیل
  االتصـــــــال�ة الخدمة في  المشـــــــتر�ینو   االتصـــــــال في  المشـــــــتر�ین  بین  المســـــــاواة -١

 .اتجاهین) في التفاعلي (االتصال
  أو  تـدخـل  دون   اآلراء  ت�ـادل  خالل  من  جمـاعي  واتفـاق  التواصـــــــــــــــل  علي  القـدرة-٢

 خارج�ة. وقوي  مصادر من تأثیر
  والمعلومات الجمهور،  صــنعة في  �شــارك  ،االتصــال في جدیدة  مفاه�م  صــنعت -٣

 .للجم�ع متوفرة أص�حت 
 فرد  �كل وخاصــــــة ةشــــــخصــــــ� أصــــــ�حت   ذ أنهاإ  اإللكترون�ة المواقع ملك�ة  تنوع-٤

 .الشخصنة طا�ع تأخذ  وهي
  قبــل  من  اإلعالم  وســـــــــــــــائــل  علي  الحر�ــات   تقییــد   أو  لإلعالم  االحتكــار  غ�ــاب -٥

 .الحاكمة السلطة
 تداول حر�ة في  مهم دور  من  واالتصــــــال  المعلومات   �ه ثورة أدت  �الرغم مما  

عة من  أنها أفرزت مجمو  إال  ،الد�مقراط�ة  ارسـات المم  وتطو�ر  وتحسـین  المعلومات 
  :)١٣(یلي ما أبرزها من علیها مآخذ  أو  المعوقات 

  غیر  الحـدود   عبر  المعلومـات   تـدفق  عمل�ـة  في  ترى   الحكومـات   من  العـدیـد   إن  -١
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ــعة ــاد  ملفات  فعرض  ،القومي  ألمنها  محتمالً  تهدیًدا للقیود   الخاضــــــــــ   قد  الفســــــــــ
 تلك  نشــــــر إن  بل ،القضــــــاء عمل في تدخالً   وتمثل  التحق�قات   �ســــــیر �ضــــــر

 صـــــــــفحات   �إنشـــــــــاء  خاصـــــــــة مصـــــــــلحة له من  ق�ام إلى یؤدى قد   ت المعلوما
 .خارج�ة جهات  من المعلومات  تلك تستغل  وقد  ،لها معارضة

  أن  �مكن ال  االتصــــــــــــاالت   وثورة المعلومات  وفرة  من  الحق�ق�ة  االســــــــــــتفادة  إن  -٢
 واـلد�مقراطـ�ة   التعبیر  حرـ�ة اإلطالق على جوهرـ�ة أهمهـا �شــــــــــــــروط  إال تتوافر
معظم الـدول    في  الحكومـات   تتخـذهـا  التي  األمن  ذر�عـة  فـإن  و�ـالتـالي  ،الفعل�ـة
  ،واه�ة  ذر�عة تعد   ،المختلفة  االتصــاالت   وســائل  عبر  التعبیر  حر�ة لقمع  ســب�اً 

  صــــــــــ�غ  ألنه ؛للغا�ة  ضــــــــــ�ًقا مفهوًما  الشــــــــــكل بهذا  األمن مفهوم  أضــــــــــحى  ذ إ
 .مات والحكو  المؤسسات  أمن أجل من خص�ًصا

 العصـــــــر،  مســـــــتجدات   على  دول لالنفتاحمعظم ال في  التشـــــــر�عات   مالئمة  عدم-٤
 مع  جنب  إلى  جن�اً   تسـیر  المعالم واضـحة  واسـترات�ج�ة  علم�ة  سـ�اسـات   وغ�اب 
 .التنمو�ة الخطط

 العادة في دائماً   تأثیراً   تخّلف ال  اإلنترنت  شــــــ�كة  تحر�ها  التي  االحتجاجات   إن  -٥
ــاط  تولید  في نجحت  إذا إال ــ�اســــــــــــي  نشــــــــــ  هذه  ولذلك فإن  ،تقلیدي  واقعي  ســــــــــ
  ألنهم رفضــــه إلى  الناشــــطون  �میل  ما وهو  ،زعامات  إلى  تحتاج  حتجاجات اال

 تتبدد   ما  ســـــــــــــرعان  لذلك فان أغلبها  ،نق�ة  شـــــــــــــعب�ة حر�ات   �عدون أنفســـــــــــــهم
 .وتختفي

 تدخل  من مز�د  إلي ســــــــیؤدي  الته  الفوضــــــــى من  نوعاً   اإلنترنت   د�مقراط�ة  أن  -٧
ــ�طرةال أجل  من الحكومة ــجل  ذ إ  ،جماهیرها  علي ســـــــــ   مواقعهم  للمواطنین �ســـــــــ
 عرضــــة   أكثر  �جعلهم مما ،والفكر�ة  الســــ�اســــ�ة  أهوائهم  عن لتكشــــف وأفعالهم

 .اإللكترون�ة الرقا�ة لهذه
,  غیرهـــا   أو  طـــائف�ـــة  أو  عرق�ـــة  مجموعـــات   تتكون   عنـــدمـــا  �برى   مخـــاطر  ثمـــة  -٨

ــا�ا ض �ع أن  �ما ،ال�عض  �عضـــــــها  بین  ف�ما إال  تتواصـــــــل وال  ,منغلقة   القضـــــ
 .نخبو�اً  طا�عا لها �كون  أن �مكن تناولها یتم قد  التي

ــتخدم  أن  �مكن  -٩ ــاً   الممكن ومن  ،الئقة  غیر  مواد   على لالّطالع  تســــــــــ   أن أ�ضــــــــــ
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ن  غیر  الســــــــلوك  من  تمكِّن   وعرض  ،والتشــــــــهیر  المضــــــــا�قة  مثل المســــــــتحســــــــَ
 .الخطر�ن األفراد  مع والتفاعل مز�فة معلومات 

 وما  نت اإلنتر   شــــ�كة مع  التصــــاالت األخیرة الســــ�ماالمعلومات وا  ثورة  أفرزت   
ــاحات   االجتماعي التواصــــــل مواقع من  تحتو�ه ــ�ة ســــ  واإلصــــــالح �ما  للعمل  خصــــ
  اإلصــــــــــالح�ة الم�ادرات  تعد  ولم  ،عم�قاً   تأثیراً   والتنظ�مي  اإلداري  الفكر  على أثرت 

  تجاوزت  فقد  ،الحاكمة  الثقاف�ة السـلطات   طر�ق  عن  شـرعیتها  تسـتأصـل  ألن  �حاجة
  وفعال�ة  �سرعة  أعمالها تدیر  فعالة  مات وتنظ�  مشار�ع  و�نت  ،والمكان  الزمان  حدود 

  صــــــالح في  �ان  وهذا  شــــــتى،  ودول  مت�اینة أماكن في والقادة  األعضــــــاء وجود  مع
  ؛االفتراضـــــــي   المدني  �المجتمع  �عرف ما تشـــــــكل  أن �عد   ،االفتراضـــــــ�ة  التنظ�مات 

  الخل�جيدول مجلس التعاون    في  والســـــــ�اســـــــي والمدني  االجتماعي الحراك  فتنظ�م
 وما  ،االجتماعي  التواصـــــــــــــل  �شـــــــــــــ�كات   �بیر حد  إلى  متعلق ،ظورالمن المدى في

ــ�ما  ،االفتراضـــــــي المدني  المجتمع  منظمات  من  تحتو�ه ــ�ابي  اإلق�ال �عد   الســـــ   الشـــــ
 في  الشـــــــ�اب  مشـــــــار�ة  أن فكرة  من انطالقا  ،المختلفة عوالمها في  لالنخراط  الكبیر

ــا�ا ــائلا  أهم من  المجتمع  قضــــــــ ــتخدمة لوســــــــ ــهام  المســــــــ   انة�مك النهوض  في لإلســــــــ
  احت�اجات   ســـــــــد   عن الحكومات  �عض   عجز �عد   الحالي عصـــــــــرنا  في المجتمعات 

  االحت�ـــــاجـــــات   وازد�ـــــاد   ،الح�ـــــات�ـــــة  الظروف  تعقـــــد   و�عـــــد   ،ومجتمعـــــاتهـــــا  أفرادهـــــا
 مواز�ـة  أخرى   جهـة  وجود   من  بـد   ال  ولـذلـك �ـان  ،التغییر  إلى  والـدعوة ،االجتمـاع�ـة

ــةالحكوم  للجهـــات  ــام  المجـــال  �مـــلء  تقوم  ،�ـ   �ـــه  تقوم  الـــذي  لـــدورا  أو إكمـــال  ،العـ
أتاحت مواقع التواصـل   إذ   ،)١٤(االجتماع�ة  االحت�اجات   تلب�ة في الحكوم�ة الجهات 

ــات  في  الخوض   إمكان�ة  االجتماعي ــة  ومناظرات   مناقشـــــــ ــ�اســـــــ  ،والدین ،حول الســـــــ
ــا  ،والمجتمع ــة  �جرأة   وغیرهـ ــه  والواقع  ،�بیرة  وحر�ـ ــة  من  الرغم  على  انـ ــدور  أهم�ـ  الـ
  ،لمعلومات من دور فهي ال تمثل األســـاس في التغییر ثورة ا  تؤد�ه الذى  الســـ�اســـي

ــاح�ــه  أن  من  بــد   فال   مع  التــأقلم  یتم  حتى  الثقــاف�ــة العر��ــة  البن�ــة  في  تغییر  �صـــــــــــــ
 .الجدیدة األوضاع
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 :مؤشرات ثورة المعلومات في دول مجلس التعاون الخل�جي-ثان�اً 
 :ج�ا المعلوماتت وتكنلو تطور االتصاال -١

ــة    ــدمـ ــأتي ال�حر�ن في مقـ ــة  تـ ــالمرت�ـ ــب العر�ي و�ـ ــالترتیـ �ـ ــك  ــذلـ دول الخل�ج و�ـ
تلیها   ،التاســــعة والعشــــر�ن عالم�ًا �مؤشــــر تطور االتصــــاالت وتكنلوج�ا المعلومات 

وأخیرًا ُعمان التي تأتي �المرت�ة السـادسـة    ،والكو�ت  ،وقطر  ،اإلمارات ثم السـعود�ة
ل الخل�ج الســته  وهذا �شــیر إلى تقدم دو   ،الخمســون عالم�اً عر��ا والمرت�ة التاســعة و 

  .)١وشكل( ،)١ینظر جدول( ،في تطور االتصاالت والتكنلوج�ا فیها
 ) ١جدول(

 ٢٠١٦ الخل�جي التعاون  مجلس دول في المعلومات وتكنولوج�ا االتصاالت تطور مؤشر

ق�مة   الدولة 
 المؤشر

الترتیب  
 العالمي

 الترتیب العر�ي 

 ٢ ٣٨ ٧.١١ اإلمارات 

 ١ ٢٩ ٧.٤٦ ال�حر�ن 

 ٣ ٤٥ ٦.٩ السعود�ة

 ٦ ٥٩ ٦.٢٧ مان عُ 

 ٤ ٤٦ ٦.٩ قطر

 ٥ ٥٣ ٦.٥٤ الكو�ت 

  لتكنولوج�ا العالمي   التقر�ر ،المعلومات  وتكنولوج�ا االتصـــاالت وزارة ،اعتمادًا على ،المصـــدر
  ٥٤ص ،٢٠١٦األردن  ،المعلومات
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 )١(شكل
 ٢٠١٦لتعاون الخل�جي ت في دول مجلس الوماالمع وتكنولوج�ا االتصاالت تطور مؤشر

 ) ١ب�انات جدول( ،المصدر

 :استخدام وحر�ة األنترنت -٢
دولة ال�حر�ن �المرت�ة األولى في نســـــــــ�ة عدد مســـــــــتخدمي األنترنت الى   تأتي 

 إلى  �شـــــــــیر ) مما٪٩٠الدولة تلیها اإلمارات و�نســـــــــ�ة تز�د على (مجموع ســـــــــكان  
 ،واســـــــــــــع  نطاق على الرقم�ة المعلومات   ثورة واســـــــــــــتخدام المجال هذا في  تقدمهما

)  ٪ ٦٧.٦الســـعود�ة بنســـ�ة (  في حین تاتي ،والكو�ت   ،وُعمان  ،تلیهما �ل من قطر
  و�عزى   ،األنترنت  خدمة من  محرومون   الســــــــــكان من  �ثیر  مما یدل على أن هناك

  أن  �مكن ال  التي  مســـاحتها ســـعة  عن فضـــالً   ،الدولة  تفرضـــها  التي القیود  إلى  ذلك
 دام وسائل التواصلمجال استخ وفي ،األنترنت  �ش�كات  واطنیهام �ل تغطي

اإلمارات �المرت�ة األولى في نســــــــــــــ�ة عدد مســــــــــــــتخدمي  االجتماعي تأتي دولة  
وجـاءت ُعمـان �ـالمرت�ـة   ،)٪٧٦.١الف�س �ـك إلى مجموع ســــــــــــــكـانهـا التي بلغـت (

ي في حین أن دولة الكو�ت تأتي �المرت�ة األولى ف  ،)٪٣٤.٨و�نســــــــــــــ�ة (  ،األخیرة
  ،وجـاءت عمـان ـ�المرتـ�ة األخیرة   ،)٪٥٠نســـــــــــــــ�ة مســــــــــــــتخـدمي تو�تر التي بلغـت (

أما مؤشــــر حر�ة األنترنت في دول مجلس التعاون الخل�جي فأن    ،)٪٤.٣و�نســــ�ة(
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ذ یبلغ مؤشــــــــــــــرهـا في حرـ�ة  إ  ،وُعمـان �مراتـب متقـدمـة  ،والكو�ـت   ،وقطر  ،اإلمـارات 
ال یز�د مؤشــر الحر�ة  اســتخدام األنترنت �أكثر من النصــف في حین أن الســعود�ة

هـناك قیود تفرض   ترب من الثـلث في ال�حر�ن ممـا ـیدل على أنفیهـا عن الر�ع و�ق
 ).٢) وشكل(٢ینظر جدول (، على استخدامه في الدولتین األخیرتین

 ) ٢جدول (
 ٢٠١٧ الخل�جي التعاون  مجلس دول في اإلنترنت  مستخدمي  أعداد ونس�ة

السكان   الدولة  
 /  

 نسمة

األنترنت/  
 تخدممس 

الــفــ�ــس   %
ــك/   �ـــــــــــ
 مستخدم

تــو�ــتــر/  %
 ممستخد

حـــــر�ـــــة   %
 األنترنت 

 ٥٥ ٢٧.٢ ٢.٥ ٧٦.١ ٧ ٩٢.٤ ٨.٥ ٩.٢ اإلمارات

 ٣٥ ٣٣.٣ ٠.٥ ٥٣.٣ ٠.٨ ٩٣.٣ ١.٤ ١.٥ ال�حر�ن

 ٢٥ ٢٩ ٩ ٤٨.٤ ١٥ ٦٧.٧ ٢١ ٣١ السعود�ة

 ٥٥ ٢٩.٢ ٠.٧ ٦٦.٧ ١.٦ ٨٧.٥ ٢.١ ٢.٤ قطر

 ٥٥ ٥٠ ٢ ٦٠ ٢.٤ ٨٢.٥ ٣.٣ ٤ الكو�ت

 ٥٥ ٤.٣ ٠.٢ ٣٤.٨ ١.٦ ٨٤.٨ ٣.٩ ٤.٦ نُعما

ــدرال ــطفىوعید   مالك ،على  اعتماداً  ،مصــــــ  ،نجم  ترجمة ،العر��ة  والحكومات األنترنت  ،مصــــــ
  ٧٠و ،٦ص ،٢٠١٧ ،اإلنسان  حقوق  لمعلومات العر��ة الش�كة نوارة،

 )٢شكل(
 ٢٠١٧نس�ة مستخدمي األنترنت من مجموع سكان دول مجلس التعاون 
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 ) ١جدول(ب�انات  ،المصدر

 :حر�ة الصحافة والنشر -٢
واألولى على دول المجلس في   ،) عـالم�ـاً ١٠٤(دولـة الكو�ـت �ـالمرت�ـة    تـأتي  

) على  ١٦٤  ،١٦٨مراتب (الوال�حر�ن � ،الســعود�ة  تأتيفي حین    ،حر�ة الصــحافة
ــت   متأخرةوفي مراتب  ،التوالي ــیر   ،عن دول المجلس الســــــ   ىقیود عل  إلىمما �شــــــ

  اإلمارات ي  عدد الصــــــحف فتات أما ،علومات �حر�ة فیهماووصــــــول الم ،الصــــــحافة
ــحف فیها ( ــح�فة) في حین    ٢٤�المرت�ة األولى التي ببلغ عدد الصــــ دولة   تأنيصــــ

و�ذلك  ،صـــــــحف) ٨قطر �المرت�ة األخیرة التي ال یز�د عدد الصـــــــحف فیها عن (
 قـلة  إلىو�عزى ذـلك   ،مكتـ�ة عـامـة)  ٧تزـ�د عن (  الحـال في عـدد المكتـ�ات التي ال

لــة العر��ــة واألجنب�ــة تــأتي  ون�ــة العــاموف�مــا �خص القنوات التلفز�  ،عــدد ســــــــــــــكــانهــا
وعمــان �ــاقــل    ،محطــة تلفز�ون�ــة)  ٦٢اإلمــارات �ــأكبر عــدد من المحطــات بلغــت (

ــار المعلومات المتنوعة   ٨عدد بلغت ( ــیر إلى انتشــــــــــ محطات تلفز�ون�ة) مما �شــــــــــ
لى جم�ع المواطنین  وعبر محطـــات متعـــددة في اإلمـــارات و�مكـــان�ـــة وصــــــــــــــولهـــا إ

مـا تطرحـه تلـك القنوات فهي جم�عهـا تعمـل وفق هنـا حر�ـة   ولكن تـأتي  ،والمق�مین
  .  )٣ینظر جدول( ،توجیهات وأشراف أنظمة الدول الخل�ج�ة
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 ) ٣جدول(
 ٢٠١٧مؤشر حر�ة الصحافة لدول مجلس التعاون 

ــتـــــرتـــــیـــــب   الدولة الـــ
 العالمي

ــدد  عدد الصحف عـــــــــــــــــــــــ
 المكت�ات

الـقـنوات  عـــــدد 
 �ون�ةالتلفز 

 ٦٢ ٢٥ ٢٤ ١١٩  اإلمارات

 ١٣ ٨ - ١٦٤  ال�حر�ن

 ١٠ ٨٥ ١٧ ١٦٨ السعود�ة 

 ٨ ٢٨ ٢٠ ١٢٦ مان عُ 

 ١٧ ٧ ٨ ١٢٣ قطر  

 ١٧ ٢٧ ١٨ ١٠٤ الكو�ت 

ــدر ــائيالمر�ز -١ ،اعتمادًا على ،المصــــ  ،لدول مجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة  اإلحصــــ
  ٣١ ،٢٤،٣٠ص ،١٩ ،١٨، ٤لجدو   ،٢٠١٩فبرایر  ،١العدد  ،الثقافة إحصاءات

 https://weedoo.tech/-2 
 مجال في  متقدمة  مراتب   نحو  طر�قها  الخل�جي  التعاون  مجلس  دول  وتشـــــــــــــق  

  الوقت في  علیها �طلق  التي  واالتصـــــــــاالت،  المعلومات   وتقن�ة العالمي  االقتصـــــــــاد 
  أن دول�ة  تقار�ر  أظهرت  إذ   ،)دولة  ١٣٩( لوتشـم  ،الرا�عة  الصـناع�ة  الثورة الحالي

 وفي  ،مستقبالً   المعلومات   لتقن�ة  المتنوعة الش�كات   الحتواء استعداد   على السعود�ة
 إلى  تقنّ�اً   تقدمت   الســـعود�ة  أن �ظهر العالمي  االقتصـــادي  للمنتدى  الســـنوي   التقر�ر
  عدة  ینب العالمي  االقتصـــــادي  المنتدى  �صـــــنفها التي الدول  بین  من)  ٣٣(  المر�ز

  أن  مؤ�داً   واالتصــــــــــاالت،  المعلومات   تقن�ة نمیدا في  المتقدمین أعلى  �اســــــــــم  دول
 هذا في) دول ٧(  بین  من  المتقدمة المراتب   من جزءاً   لتكون   طر�قها تشــــق المملكة
 العــالمي  االقتصـــــــــــــــاد   مجــال  في  متقــدمــة  مراتــب   في  خل�ج�ــة  دول  وحلول  ،المجــال

ــ�ة ــعها الدول�ة  والتنافسـ ــمل  التي بـــــــــــــــــالبر�كس  تعرف التي  لالدو   موازاة  في �ضـ  :تشـ

https://weedoo.tech/
https://weedoo.tech/
https://weedoo.tech/
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 في  عادة العالم دول  تتصــدر التي  ،أفر�ق�ا وجنوب   والصــین والهند  وروســ�ا  ز�لالبرا
 الدول أعلى  بین الســـــــــــعود�ة العالمي  التقر�ر  ووضـــــــــــع  ،التقن�ة المجاالت   من  كثیر

ــاالت،  المعلومـات   تقن�ـة  میـدان  في  المتقـدمـة   �ورـ�ا أفر�ق�ـا،  جنوب   :منهـا واالتصــــــــــــ
  الصــــــــــــین،  مالیز�ا،  أســــــــــــترال�ا، ارات،اإلم  ألمان�ا، فرنســــــــــــا، �ندا،  تر��ا،  ��ة،الجنو 

  تقن�ة  اســـــــتخدام �فاءة  وعن ،المكســـــــ�ك  إندون�ســـــــ�ا،  األرجنتین، البراز�ل،  كولومب�ا،
ــاالت   المعلومـات    نوعـ�ة  وتحســــــــــــــین  أعمـالهـا،  وتنفـیذ   الحكومـة  جـاـنب  من واالتصــــــــــــ

  الثامن المر�ز في جاءت  مملكةال أن إلى  التقر�ر  �شــــــیر  المعلومات،  تقن�ة خدمات 
 المعلومات   تقن�ة اســـتخدام  تشـــج�ع في  التاســـع  المر�ز  احتاللها  ضـــًال عنف  ،عالم�اً 

  النطاق  اشـــــــــتراكات   ناح�ة من  عشـــــــــر  الخامس  المر�ز احتلت  �ما  واالتصـــــــــاالت،
  جهة من  عشــر  الــــــــــــــــثامن  المر�ز وفي ،المحمول للحاســوب   اإلنترنت  في العر�ض 

 العالمي  قر�رالت ووفق  اإلنترنت،  على الحكومة  تقدمها التي الخدمات   نوع�ة  مؤشـر
 دول  من تصــــــــــــــن�فـاً   أفضـــــــــــــــل  الخل�ج  دول  جـاءت  ،٢٠١٥  المعلومـات   لتكنولوج�ـا
  �المراتب  والكو�ت   وٌعمان والســـــــــعود�ة  وال�حر�ن وقطر اإلمارات  حلت  ذ إ البر�كس،

ــلة من  و�الرغم ،التوالي  على)  ٧٢  ،٤٢  ،٣٥  ،٣٠  ،٢٧  ،٢٣( ــرا مواصــــــ ــو�ســــــ  ســــــ
  للعام  ،٢٠١٦  -٢٠١٥  عامل العالم�ة  التنافســــــــــــ�ة  لمؤشــــــــــــر العالم دول  تصــــــــــــدرها

)  ١٤(  المر�ز  �احتاللها ،العر��ة  الدول تصــــــــدرت  قطر فإن التوالي،  على الخامس
 المر�ز  في  اإلمـارات   دولـة  تلتهـا  ،قبلـه  الـذي  �ـالعـام  مقـارنـة  �مر�ز�ن  متقـدمـة  عـالم�ـاً 

ــاً )  ١٧( ــالم�ـ ــارنـــة  عـ ــام)  ١٢(  �ـــالمر�ز  مقـ ــ  الـــذي  العـ   ترتیـــب   تراجع  حین  في  ه،قبلـ
ــعود�ة  جاءت  �ما  عر��ًا، الثالث   المر�ز بذلك  محتلة ،)٢٥(  إلى  احد و  �مر�ز الســــــــ

ــوق   و�اتت  ،)٣٩(  ال�حر�ن  عالم�ًا،)  ٣٤(  المر�ز في الكو�ت   المعلومات   تقن�ة ســـــــــ
  األوســـــــط،  الشـــــــرق  في  الكبرى   وهي ،الســـــــعود�ة  العر��ة  المملكة  في  واالتصـــــــاالت 

  االستثمار ز�ادة  مع  ،٢٠١٥  عام  في) دوالر  مل�ار  ٣٧  (نحو وصلت   ور�ما  ،مهّ�أة
ــ�ة في ــحاب�ة الحوســـــــ ــ�كات   الب�انات   وتحلیل  التنقل�ة  والقدرات   الســـــــ ــل وشـــــــ  التواصـــــــ

  ارتفاع  التقر�ر  رصد   من  و�الرغم  ،لأل�حاث   سي دي  آي  شر�ة  �حسب   االجتماعي،
  مرت�ة  صـــــعودها أن  إال  ٢٠١٦  العام خالل  األعلى إلى  مرتبتین المملكة  تصـــــن�ف

ــتعداد  درجة  ناح�ة  من) ٢٨(المر�ز إلى ــ�كات  الحتواء  االســـــــــ   لتقن�ة  المتنوعة  الشـــــــــ
ــ�فســـــح  حتماً   المعلومات، ــتعداد  لز�ادة الطر�ق للمملكة  ســـ ــ�كي، االســـ  والنهوض   الشـــ
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ــاالت  المعلومات   بتقن�ات  ــع�فة  النقطة  لكن  واالتصــــــ   من فقط)  ٪٦٤( أن  هي  الضــــــ
 احتلت   أنها أظهر  الذي  ر�رللتق وفقاً   منتظم،  �شـــــكل  اإلنترنت   �ســـــتخدمون   الســـــكان
 .)١٥(المعلومات  لتقن�ة الفردي االستخدام ناح�ة نم) ٢١(  المر�ز

تأثیر ثورة المعلومات على االســتقرار الســ�اســي في دول مجلس التعاون  -ثالثاً 
 الخل�جي:

االســـتقرار الســـ�اســـي قدرة النظام الســـ�اســـي على حفظ األمن  �شـــیر مصـــطلح    
طنون الع�ش  الموا  وفیر البیئة المناســــــ�ة التي �ســــــتط�عالداخلي والخارجي للدولة وت

  الســــ�اســــي متى  االســــتقرارو�تحقق    ،واســــتقرارهمفیها �ما �ضــــمن حقوقهم وحر�اتهم  
والخارج�ة له وأن اسـتطاع النظام السـ�اسـي أن یتك�ف مع متطل�ات البیئة الداخل�ة 

ــمن قواعد   ــتمرار�ته�ضــ ــتقرار  ،اســ ــود   فاالســ ــ�اســــي هو الحالة التي �ســ قدرة   فیها الســ
تمتع الســــــــــــــلطـــة الحـــاكمــة  و   ،تجـــاه الجمهور  زامـــاتـــهوالتالنظـــام على أداء وظـــائفـــه  

 :)١٧(ولالستقرار عدة مؤشرات وهي ،)١٦(�الشرع�ة وخضوعها للقواعد القانون�ة

ثن�ة أو النزعات االنفصــــــال�ة والصــــــراعات العرق�ة واألالتكامل القومي وغ�اب  -
 .محدودیتها

مة و�قصــــد �الشــــرع�ة تقبل الشــــعب للســــلطة الحاك  ،شــــرع�ة النظام الســــ�اســــي-
 .وخضوعه لها طواع�ة

ــد أي أخطار - ــي وقدرته على حما�ة المجتمع والدولة ضـــــ ــ�اســـــ قوة النظام الســـــ
 .خارج�ة محتملة

غییر الســــــر�ع للوزارة �مثا�ة مؤشــــــر جید �معنى عدم الت  ،االســــــتقرار الحكومي-
 .على استقرار الحكم

 .رى األخز موقع البرلمان في مواجهة السلطات ما �عز  ،االستقرار البرلماني-
ــال بین الحكام  - ــ�ة للمواطنین وفتح قنوات االتصــــ ــ�اســــ ــار�ة الســــ تشــــــج�ع المشــــ

 .والمحكومین
ــلطة على تو   - ــاد�ة للحكومة وقدرة السـ ــ�اســـات االقتصـ فیر احت�اجات  نجاح السـ

  .الناس وتمكینهم من الع�ش الكر�م
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 .ةقلة النزوح الداخلي والهجرات الخارج� -
بها وجود آل�ات النتقال الســــــــلطة   و�قصــــــــد   ،توفر آل�ات للخالفة الســــــــ�اســــــــ�ة-

 .والق�ادة من شخص إلى آخر �طر�قة سلسة وقانون�ة وشرع�ة
 حسن إدارة العالقات الخارج�ة -
 .للنظام الحاكم األیدیولوجينقصد �ه الث�ات و  :االستقرار السلو�ي-
عدد  :مثل  ،االستقرار الس�اسيفي المقابل، هناك عدة مؤشرات لق�اس عدم  و   

وجود حرب و  ،عدد اإلضــــــــــــرا�ات العامةو   ،الســــــــــــ�اســــــــــــ�ة داخل الدولة  االغت�االت 
عدد عمل�ات التطهیر  و  ،داخل البناء السـ�اسـي الحكوم�ةعدد األزمات و   ،عصـا�ات 

عدد الثورات  و   ،عدد أعمال الشـــــــغب داخل نظام الدولةو  ،تتم في أجهزة الدولةالتي  
عدد القتلى الذین  و  ،عدد المظاهرات المعاد�ة للحكومةو   ،دولةالتي نشـــــــبت داخل ال

لقوا مصـــرعهم في العنف المحلي أما مؤشـــرات الصـــراع الخارجي والتي تســـاهم في 
ــتقراره فهي ــة ا :عدم اســ ــ�اســ ــد الســ عدد مرات و  ،لخارج�ة للدولةعدد المظاهرات ضــ

ب�ة التي  عدد مرات العقو�ات الســــــــلو   ،االحتجاج ضــــــــد الســــــــ�اســــــــة الخارج�ة للدولة
عدد و  ،لتي قطعت عالقاتها الدبلوماســــــ�ة معهاعدد الدول او   ،فرضــــــت على الدولة

عدد و  ،المرات التي تم فیها اســــتدعاء ســــفراء الدولة أو طرد الســــفراء األجانب منها
ــد الدولةالمرات التي  ــدرت فیها تهدیدات ضـــــــــــ عدد المرات التي ألتجأ فیها  و   ،صـــــــــــ

عدد و   ،ت التي تقابل الدولة خارج�اً للعمل العســــــــــــــكري �نوع من الحل للمعضــــــــــــــال
عــدد المرات التي تم فیهــا تحر�ــك القوات و   ،روب التي اشــــــــــــــتر�ــت فیهــا الــدولــةالح

ــل إلى حد نشـــــــوب الحرب  ــكر�ة دون أن تصـــــ هت عدد االتهامات التي وجو   ،العســـــ
ولكي یتحقق االسـتقرار السـ�اسـي   ،)١٨(عدد القتلى في الصـراعات الخارج�ةو   ،للدولة

لذلك فإننا   ،لمجتمعاصــالحة حق�ق�ة بین مشــروع الســلطة ومشــروع وجود میتوجب  
ــلطة والمجتمع ــالحة بین السـ وجود و  ،نرى أهم�ة بلورة مشـــروع وطني متكامل للمصـ

ــ�ة  و  ،لطة والمجتمعالثقة المت�ادلة والرضـــا المت�ادل بین الســـ توفر الحر�ات الســـ�اسـ
 .في �ل دولة من دول مجلس التعاون الخل�جي والثقاف�ة

تكون أقرب إلى االســتقرار الســ�اســي    غال�ًا ما  اثن�اً   المتجانســةن المجتمعات  إ  
و�كمن الســبب في هشــاشــة االســتقرار الســ�اســي في   ،من تلك التي تعرف التعدد�ة
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  األثنـ�ة  مع األقل�ـةالتي تتعـامـل  الحـاكمـة   طب�عـة األنظمـةالمجتمعـات المتعـددة إلى  
و�ؤدي   ،وز الوالءات غیر الوطن�ةینتج عنه بر مما   من منطق االســـــــــــــت�عاب �القوة

و�ظهر عدم االســـــــــــــتقرار    .�الفدرال�ة أو االنفصـــــــــــــال أو تغییر النظامطال�ة  مال إلى
ــ�اســــي في دول مجلس التعاون الخل�جي �ونها مجتمعات عقائد�ة ت تمتد  عدد�ة الســ

وهذا التنوع    ،مع دول الجوار الجغرافي  عقائدي  شكل تداخلتلها  عبر حدود   ها�عض
الدول التي تتنوع مذهب�ًا  الســ�اســ�ة الســ�ما في اســتقرار األنظمة   فياكل ســبب مشــ

 على الســـلطة فضـــًال عن الصـــراعات الداخل�ة  ،والكو�ت  ،والســـعود�ة  ،مثل ال�حر�ن
ن  أ من المؤشــرات الســا�قة لالســتقرار الســ�اســي و�ظهر   ،من داخل األســر الحاكمة

اســـي أفضـــل مما هو  وأن �انت تتمتع �اســـتقرار ســـ�  ،دول مجلس التعاون الخل�جي
إال أنوضـعها السـ�اسـي یتعرض بین    ،إلقل�م�ة المح�طة بهاعل�ه في دول العر��ة وا

الحین واآلخر إلى عــدم اســــــــــــــتقرار لتــأثره �حــاالت عــدم االســــــــــــــتقرار في المح�ط  
 ،على المحـك  بین الشــــــــــــــعوب الخل�جـ�ة وأنظمتهـا الصــــــــــــــراعـات  زاـلت فمـا ،مياإلقل�

  ،السـ�ما في ال�حر�ن   عدم القبول الشـرعي إلى  في �عضـها  وتتعرض شـرع�ة النظام
تعتمـد على تحـالـفاتهـا مع  الخـارجـ�ة  األخطـارمواجهـه  على اـلدول  تـلك   ن ـقدرةأكمـا  

ولم تصــــــــــــــل البرلمـاـنات  ،وأخرى بین مـدة    حكومـة في الكوـ�ت و�تم تغییر ال  ،الغرب 
وهناك شــرخ في العالقة  ،ومجالس الشــورى إلى فعالیتها وتتحكم فیها عدة ســلطات 

ــة االبین   ــة یتجلى في بروز موجـ ــاهر المواطن والحكومـ ــات والمظـ ــاجـ التي    ات حتجـ
ــد ثورات الر��ع العر�ي عـــام   ــاون الخل�جي �عـ ــاحـــت دول مجلس التعـ   ،٢٠١١اجتـ

ــًال عن   ــ�ة  ت�االت  دور االغفضــ ل�ضــــ�ف إلى �ل ما ة واإلعدامات وســــحب الجنســ
�ن  ذ�رناه احد مؤشـــــــرات عدم االســـــــتقرار الســـــــ�اســـــــي في �عضـــــــها الســـــــ�ما ال�حر 

ــتخدام   وقد أتاحت ثورة المعلومات   .والســــــــعود�ة ــارها على تزاید اســــــ وســــــــرعة انتشــــــ
 ،والیوتیوب   ،وتو�تر ،االجتماع�ة (الف�س بوك  التواصــل  شــ�كات  وظهور  ،األنترنت 

ــار�ـة  والصــــــــــــــور  الفـیدیو  والتلغرام) من تـ�ادل مـقاطع ،والـفایبر  ،ب آلوتس  وا  ومشــــــــــــ
 شـــــكلت  إنها  �ما الم�اشـــــر  والتفاعل  والتواصـــــل  ،و�جراء المحادثات الفور�ة الملفات 
  �عض   وتتحاور  تتجمع بدأت   هنا ومن  ،والمســـؤولین  على الحكومات  غطضـــ  عامل

جدیدة في إحداث التغییر  تحمل رؤى  ،الشــــــ�كات  هذه  داخل  الشــــــ�اب�ة المجموعات 
 .والثورة
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ــائص  أر�ع  وهناك   ــ�كات  منحت مواقع  خصــــ ــل  وشــــ   دورها  االجتماع�ة التواصــــ
 :)١٩(وهي ،جماهیري وخاللهالحراك ال قبل المهم

ــ�ا أطر  وضــــــــــع-١ ــ�ةســــــــ ــابق  ففي  :وواضــــــــــحة  محددة  ســــــــ   المظاهرات  �انت   الســــــــ
  ،واضـــــــحة  وجهة أو هدف  بال  و�أنها  األح�ان من  في �ثیر  تبدو  واالحتجاجات 

ــامـات  علیهـا  وتغلـب   التحرك  و��ف�ـة  الرؤى واألهـداف  في  واالختالفـات   االنقســــــــــــ
لكن    وتفك�كها اختراقها و�فشـالها على  الحاكمة السـلطة �سـاعد  ذلك و�ان  ،وآلیته

  المعالم واضـــــحة إذ �انت   ،�ســـــا�قاتها  تكن لم  ٢٠١١ منذ   األخیرة  اجات االحتج
 .والمكان والزمان  والمطالب  والشعارات  واألهداف

 الســــــــــــــلطـة  نطـاق  من  اإلعالمـ�ة  الرواـ�ة  خرجـت  :اإلعالمـ�ة  الرواـ�ة  صـــــــــــــــناعـة-٢
ــحاب  ــاء االفتراضــــــــــــي  وأتاح  ،النفوذ  وأصــــــــــ  الكلمة  �ملكون  منل  المجال  الفضــــــــــ

 .مدى د أ�ع ومن  ،الرأي وأصحاب 
 اســــــــــــــتخـدام إلى  االحتجـاجـات   هـده  منظمو لجـا :االحتجـاجـات   تنظ�م على  الـقدرة-٣

الحر�ــات   انــدالع  قبــل  والمعلومــات والخطط  االتصـــــــــــــــاالت   ت�ــادل  في  اإلنترنــت 
  ،المخاطرة  ســــــاحة  عن �عیداً   األخر  هو  �كن لم  أنه  من  الرغم  على  ،الجماهیر�ة

  �ان  متلقیها إلى  علومةالم  وصــول  وســرعة  اإلنترنت   انتشــار  نطاق  اعاتســ ولكن
 في فإنه  ،مطلقـها  اعُتـقال أو  ،الحـقاً   المعلومة  فحتى ُحجـبت   الواضــــــــــــــح  تأثیره له

  والتعت�م الحجب  مســـــــــــألة  فضـــــــــــًال عن هذا  ،تأثیرها في  التحكم  �مكن  ال  النها�ة
�ـة  واالحتجـاجـات الجمـاهیر   ،للحكومـات   محرجـة  أصــــــــــــــ�حـت  االتصـــــــــــــــال  وقطع

عــدا دولــة قطر التي اتهم نظــامهـا  اجتــاحــت �ــل دول مجلس التعــاون الخل�جي  
  :)٢٠(و�ما �أتي ،بتحر�ك الجماهیر العر��ة وتمو�لها

 :دولة اإلمارات العر��ة المتحدة -١
  فیها  حدث  فقد  ،ذاتها �حد   مظاهرات  أي تشــــــــــــهد  لم  اإلمارات  أن  من  الرغم  على  

فقد   ،شــــعب�ة  اســــتجا�ة  ألي الُحكومة من  وتحســــ�اً   واالضــــطرا�ات  التوترات   من عدد 
  الس�اسیین  الناشطین  على  والتضییق  ،منها التوق�ف واالعتقال  امت �عدة إجراءات ق

  �انتخاب   الدولة  رئ�س  وحقوقیون   ناشــــــــــــطون  طالب  مارس  ٩ ففي ،والمعارضــــــــــــون 
  وتعز�ز الم�اشــــــــــــر،  �االقتراع  اإلماراتي االتحادي  الوطني المجلس  أعضــــــــــــاء كامل
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 وأكد  ،رقاب�ة أو  ع�ةتشـــــــــــر� ســـــــــــلطات   حال�اً  تملك  ال التي  الهیئة هذه  صـــــــــــالح�ات 
  التي العر�ضـــــة في شـــــخص)  ١٣٣(  وعددهم متعددة فكر�ة  توجهات  من الموقعون 

ــروها للرئ�س رفعوها ــكهم  ،اإلنترنت   على ونشــــــ  إذ  ،اإلمارات  في  الحكم  بنظام  تمســــــ
ــاروا ــجام  وجود  إلى أشـــ ــعب  الق�ادة  بین �امل  انســـ ــار�ة وأن ،والشـــ ــنع يف المشـــ   صـــ
  ناشــــط قال  ٢٠١١ أبر�ل  ٧ وفي ،الوطن هذا رافوأع  تقالید   من جزءاً   تعتبر القرار
 و�واجه  �القتل  تهدیدات   تلقى  أنه  اإلمارات   في  د�مقراط�ة  إصالحات   إجراء  إلى  دعا

  أو  م�اشـــرة  انتخا�ات   �إجراء  اإلمارات   دولة  تســـمح وال  ،اإلنترنت  على  تشـــهیر حملة
ــ�ة أحزاب  بوجود  ــ�اســـ ــوى   اخت�ار  یتم ولن  ،ســـ ــكان  من  )٪٢(  ســـ ــو�ت   الســـ   أو للتصـــ

  منتدى  أحمد منصـــــــور و�دیر  ،االتحادي الوطني المجلس  انتخا�ات  في لمشـــــــار�ةا
 .محظور وهو اإلماراتي الحوار منتدى �عنوان اإلنترنت  على س�اس�اً 

 :مملكة ال�حر�ن-٢
  ١٤/٢/٢٠١١  االثنین  یوم في غضـب   یوم إلى  اإلنسـان حقوق  في  ناشـطون  دعا  

ــادف�  الذي ــرة الذ�رى   صـــــــ ــتوروال  المیثاق  إلطالق  العاشـــــــ   دعا �ما  ،ال�حر�ني دســـــــ
  نفس في  مظاهرات  لبدء  وتو�تر  الف�ســـــــــبوك موقعي  عبر  اإلنترنت   على  ناشـــــــــطون 

  أن عن  اإلعالن وتم ،الحرـ�ات  من  ومزـ�د   ،المملكـة في  ـ�اإلصــــــــــــــالح  تطـاـلب  الیوم
  ،لتحر�هم  اً رمز  لجعله محاولة في  اللؤلؤة دوار قرب  ســـــــ�كون  الرئ�ســـــــي  االعتصـــــــام

 هذه وقاد   ،شــــــــعب�ة انتشــــــــرت في �ل مناطق ال�حر�نوتحول ذلك الحراك إلى ثورة  
  ولیبرال�ة  شـــ�ع�ة معارضـــة  جمع�ات  ســـ�ع  جانب  إلى  مســـتقلون  شـــ�اب   االحتجاجات 

  أّنهـا  إذ  األشــــــــــــــخـاص   إحـدى �قـ�ادة تكن  ولم ،واـلد�مقراطـ�ة  ـ�الحرـ�ة  تطـاـلب   وقومـ�ة
 درع �قّوات   اســتعانت   ال�حر�ن�ة الحكومة  أنّ  �الذ�ر الجدیر  من  ،�حته  شــعب�ة كانت 

 والهجمــــــات   الــــــدول�ــــــة  النزاعــــــات   لفض   قّوة  تكون   أن  المفترض   من  التي  الجز�رة
ــلة  ،التعاون  مجلس  دول إحدى  على  الخارج�ة ــلســ   المظاهرات  من  وتخللت الثورة ســ

  بین والمســـــاواة   الســـــ�اســـــ�ة  الحر�ة من  أكبر  قدر  تحقیق في البدا�ة في  كانت تهدف
 ،الملكي  إلى إنهاء النظام  وتحولت ف�ما �عد المطالب   ,األغلب�ة  شـــــــــ�عةال  الســـــــــكان

 الملك وأعلن  ،٢٠١١  فبرایر  ١٧ في  لكن تم فض االعتصـــــــــــامات في دوار اللؤلؤة
ــتمرت  فقد   ذلك ومع ،الطوارئ لثالثة أشــــهر وحالة ،العرف�ة  األحكام   المظاهرات  اســ

 واشــــــــــــــتراك أحزاب   ،یویون  األول من  في  الطوارئ   حــالــة  رفع  �عــد   ،الحین  ذلــك  منــذ 
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  احتجاجات   عدة نظمت   اإلســـــالم�ة التي الوطني الوفاق  ةومنها جمع� ،المعارضـــــة
الف  ٩الذي حضــــــــــــــرها أكثر من (  ٢٠١٢ مارس  ٩أســــــــــــــبوع�ة منها مظاهرة في 

  ،الف متظاهر)   ١٠حضـــــرها (  ٢٠١٢ب آمن    ٣١ومظاهرة أخرى في   ،متظاهر)
 في  الكبرى  للمســــیرات   ر�نیینال�ح النشــــطاء  ودعا  ،تخللتها اشــــت�اكات وأعمال عنف

ــال  ،ال�حر�ن  تمرد   عنوان  حــــت ت  ٢٠١٤آب    ١٤ ــاتــــب   وقــ   تومــــاس  األمیر�ي  الكــ
 غـــذت   مرئ�ـــة  غیر  قوة  هنـــاك  تـــا�مز أن  نیو�ورك  �صــــــــــــــح�فـــة  مقـــال  في  فر�ـــدمـــان

  الشـــــــعب�ة المعارضـــــــة أمد   الذي  إیرث   غوغل  نظام وهي  ،ال�حر�ن في  االحتجاجات 
  ف�ه وفتحت   النظام هذا  المعارضـــــــة ت اســـــــتخدم فقد   ،االحتجاج  �أســـــــ�اب   ال�حر�ن�ة

  غیر  شـــاســـعة مســـاحات  وجود   حق�قة  لب�ان  ،إل�ه  الولوج  �حر�ني ألي  �مكن  حســـا�اً 
  ســــــكان�ة  �ثافة من  مناطقها من  �ثیر  في  الدولة  تعاني  بینما  ،ال�حر�ن في  مســــــتغلة

  هدمتها  التي المســـاجد   مواقع  یوضـــح خاص   را�ط إیرث  جوجل أضـــاف وقد   ،خانقة
 .�ةال�حر�ن الحكومة

 :المملكة العر��ة السعود�ة-٣
  تظــاهر  عنــدمــا  ،٢٠١١  عــام  من  ینــایر  ٢٨  الجمعــة  یوم  الحراك الجمــاهیري بــدأ    

ســــیول في  إلى  أدت   التي  التحت�ة  البن�ة ســــوء  على  احتجاجاً  جدة  مدینة في المئات 
  أن  �عـد  المظـاهرة  ونظمـت   ،واألمن المتظـاهر�ن  بین  اشــــــــــــــتـ�اكـات   وحـدـثت   ،المـدیـنة
 وفي  ،للتظاهر دةج  ســــكان  لدعوة  بیري  البالك هواتف في  اع�ةجم رســــائل  أرســــلت 
ــائل ــراب  دعت   أخرى  رســــــ ــبت   یوم في جدة  مدینة في  عام إلضــــــ   ٥  یوم وفي  ،الســــــ

ــام  من  فبرایر ــاهرت   ٢٠١١  عــــ   المعتقلین  ذوي   من  امرأة)  ٤٠٠(  من  أكثر  تظــــ
  یوم وفي ،الر�اض   العاصـــــــمة في الســـــــعود�ة الداخل�ة  وزارة  مقر أمام  الســـــــ�اســـــــیین

  قرـ�ة  في شــــــــــــــخص)  ٣٠٠( من أكثر  تظـاهر  ٢٠١١  عـام من فبرایر  ١٧ الخم�س
ــ�ع�ة  األغلب�ة  ذات  العوام�ة ــرق   الشـــــ ــعود�ة شـــــ ــجناء  عن  �اإلفراج  للمطال�ة  الســـــ   ســـــ
 السـعود�ة الشـغب   مكافحة  لقوات   تا�عة  سـ�ارة  عشـر�ن من  أكثر  وحضـرت   ،سـ�اسـیین

  المنطقة في  احتجاجین  الســعودیین مارس نظم مئات  ٣وفي یوم    ،المظاهرة  لتفر�ق
 قبل  اعتقل  الذي العامر توفیق  الشـــــ�عي الدین رجل  عن  �اإلفراج للمطال�ة  الشـــــرق�ة

ــبوع  نحو ــبب   أســــــ ــتور�ة  ملك�ة  ق�ام إلى  دعوته  �ســــــ   وعن  الطائفي  التمییز ورفع  دســــــ
ــجناء ــتمرت االحتجاجات    ،و�ذلك تظاهرات في القط�ف والهفوف  ،آخر�ن ســــــ واســــــ
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 المـلك  من  قرارات   إطالق  إلى  جـات االحتجـا  أدت   وـقد   ٢٠١٣المتقطعـة حتى نهـاـ�ة 
  القرارات   وشــــــــــــــملـت  ،٢٠١١  آذار/مـارس  ١٨  الجمعـة یوم  العز�ز  عبـد  بن  هللا  عبـد 

  اطلینالع  إلعانة  مخصـــص   برنامج و�نشـــاء  ،الفســـاد   لمكافحة  الوطن�ة  الهیئة إنشـــاء
ــا  و  العمـــل  عن ــدام نمر النمر   .القرارات   من  غیرهـ ــإعـ ــامـــت �ـ ــات قـ لكن الســــــــــــــلطـ

  ،٢٠١٨واغت�ال جمال خاشــقجي عام    ،٢٠١٦ ضــة فيالشــخصــ�ة الشــ�ع�ة المعار 
 .وغیرها من الشخص�ات 

 :سلطنة ُعمان-٤
  وارتفاع  ،الدخل  بتحســــــین  للمطال�ة  ٢٠١١  ینایر  ١٧  یوم بدأ الحراك في مســــــقط  

 هذه  على لترد  شــــــهر  نحو الحكومة وانتظرت   ،المع�شــــــة وتكال�ف  ،الســــــلع أســــــعار
  القطـاع  في الوطن�ـة  العـاملـة  وى الق  ألجور األدنى  الحـد   برفع  الســــــــــــــلم�ـة  المســــــــــــــیرة

  على  االجتمــاعي  التواصـــــــــــــــل  مواقع  عبر  لالحتجــاج  دعوات   شــــــــــــــرت ون  ،الخــاص 
  المسیرة  اسم  علیها  أطلقوا  مسیرة  في  م  ١٨/٢/٢٠١١  الجمعة  یوم  للخروج  اإلنترنت 

  �العاصـــــمة الوزارات   مجمع أمام  ســـــلم�ة  مظاهرة الیوم  عصـــــر فخرجت  ،الخضـــــراء
 وردد  ،نســاء  بینهم  المواطنین  من  متظاهر)  ٣٠٠(  نحو  فیها شــارك  مســقط  العمان�ة

  األســــــــــــعار، وغالء واإلداري  المالي الفســــــــــــاد   �محار�ة  تطالب   هتافات   المتظاهرون 
  مع بید  و�دا ،للفســـــــــاد  ال  قبیل  من شـــــــــعارات  مرددین  ،االجتماع�ة  العدالة  و�تحقیق
 ،طنالو  في  شــر�اء و�لنا  ،للجم�ع  والعدالة ،للجم�ع والحر�ة  ،الفســاد  ضــد   الســلطان

ــعب   علیها �تب   الفتات   ورفعوا ــلطان �حب   الشــــــ ــعب  ،الســــــ ــالح  یر�د   والشــــــ   ،اإلصــــــ
  من  مجموعـة علیهـا  �تـب   عر�ضـــــــــــــــة الفتـة  لوحظـت   �مـا  ،تكفي  ال  واحـدة  وجـامعـة
  ،للعاطلین   عمل  فرص  و��جاد   االجتماعي  الضــمان  مســتحقات  ز�ادة  بینها المطالب 
  حما�ة  دائرة ورد   وتفعیل  ،المدرســــــــــي  التعل�م  نظام  �إصــــــــــالح  المتظاهرون  وطالب 

  المال�ة الرقا�ة جهاز دور  وتفعیل  ،الشـــــورى  مجلس  ت صـــــالح�ا  وز�ادة ،المســـــتهلك
وانطلق حراك    ،نوعـةالمت  األخرى   المطـالـب   من وغیرهـا  الرواتـب   وز�ـادة  ،الـدولـة  في

مظاهرات    وتلتها  ،٢٠١١  عام  فبرایر  ٢٥ الجمعة  في مدینة صـــالة یوم  الجماهیري 
  االعتصــــــامات  بدأت   صــــــحار وفي  ،٢٠١١/ ٢/  ٢٧یوم  مناطق الدولة  في جم�ع

 الرصــــاص  الشــــرطة أطلقت  عندما  مصــــرعه  واحد  شــــخص   تلقي  أثر  حتجاجات واال
 ولم ،الوزراء  جم�ع  �إقالةوعندها أمر الســــلطان قابوس    ،متظاهر�ن على  المطاطي
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  وقام ،وزراء  ســـــــتة شـــــــمل  وزار�اً   تعدیالً  وأجرى   ،فقط  وز�ر�ن  ســـــــوى   منهم  �ســـــــتثني
ــ �عض   بتعیین   االحتجاجات  موجة  من  ذلك �حد   أن أمل على الجدد   ار�نالمســـــــتشـــــ

ومع �ل تلك اإلصــــــــــالحات اســــــــــتمرت   ،وغیرها من اإلصــــــــــالحات   ،الســــــــــ�اســــــــــ�ة
ــتجا�ة لكافة   ٥/٣/٢٠١١وفي یوم    ،االحتجاجات  ــلطان قابوس عن االســـ اعلن الســـ

واســــــتمرت االعتصــــــامات واالحتجاجات خالل شــــــهري أبر�ل    ،مطالب المتظاهر�ن
 .ومایو

  :طرقدولة  -٥
  الحاكمة  الســـــلطة ضـــــد   حتجاجات واال  المظاهرات   �عض  خروج قطر  شـــــهدت   
  عـام  في أخرهـا و�ـان  ،ـیذ�ر  حراك  أي �عـدهـا  تشــــــــــــــهـد  ولم  ،وقتهـا  في  قمعـت  لكنهـا

 .)٢١(الحاكمة السلطات  قبل من وقمعت  ،٢٠١٢

 :دولة الكو�ت -٦
ــتقالة  ٢٠١١عام    الكو�ت�ة  المعارضـــــة طالبت      على الوزراء مجلس  رئ�س  �اســـ

  �حل أمیري  مرســـــــوم  صـــــــدر  �ما رد�ســـــــمب  ٢٨ في  تم  ما وهو  �الفســـــــاد   تهم  لف�ةخ
  الجمعــــة  وفي یوم  ،٢٠١٢  فبرایر  ٢  في  جــــدیــــدة  النتخــــا�ــــات   والــــدعوى   البرلمــــان

  ومئــات   ،الشــــــــــــــرطــة  بین  الجهراء  منطقــة  في  اشــــــــــــــت�ــاكــات   انــدلعــت  ١٨/٢/٢٠١١
 ،لكو�ت ا  أعالم  رافعین البدون   �اســــم  المعروفین  جنســــ�ة  �حملون   ال ممن  المحتجین

ــور ــكلتهم  �حل  مطالبین  األمیر وصـ ــلوب   المتظاهرون  والتزم ،مشـ ــلمي �األسـ   ثم السـ
 ،الشــــــــــــــوارع  من  عــدد   غلق  إلى  أدى  ممــا  ألف  عن  زاد   حتى  تــدر�ج�ــاً   عــددهم  تزایــد 

  مشــــــــــــــكلتهم  أن  مؤ�ــدة  المكــان  �ــإخالء  البــدا�ــة  في  وطــالبتهم  األمن  قوات   وتــدخلــت 
 وألقوا المظاهرة  �فض   ذیرات التح  رفضـــــــــــــوا  المحتجین لكن. للحل  طر�قها ســـــــــــــتأخذ 
 شــــــارك  �ما  شــــــخصــــــًا) �جراح  ٣٠(  إصــــــا�ة إلى أدى مما الشــــــرطة  على  الحجارة
ــا�ه  احتجاج في  األشـــخاص   عشـــرات  ــلیب�ة  مشـ  وعدت   ٢٠١١ مارس  ٤ وفي  ،�الصـ
  نوفمبر  ٢٨وفي    ،للبــدون   واإلنســــــــــــــــان�ــة  المــدن�ــة  الحقوق   �منح  الكو�ت�ــة  الحكومــة
 .الدولة أمیر وقبلها استقالته الوزراء مجلس رئ�س قدم ٢٠١١

س التعاون الخل�جي تقن�ات حدیثة لحجب مواقع األنترنت  وتســتخدم دول مجل  
المواطنین وقمع حر�ات   على التجســـــــــس وقد تســـــــــتخدم هذه التقن�ات في  ،وتقنینها
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 :)٢٢(ومن بینها ما �أتي اإلنترنت  استخدام وتستمر في تقیید حر�ة ،المعارضة
  ،ترنـت اإلن  علي  الحر�ــة  تقــار�ر  في  حرة  غیر  أنهــا  علي  تقی�مهــا  تم  :اإلمــارات -أ

  ،) ٦٨(  ٢٠١٥و  ،)٦٧(  ٢٠١٤و  ،)٦٦(  ٢٠١٣  عـــــام  النقـــــاط  مجموع  �ـــــان  إذ 
 قبل  من  اإلنترنت  عدوة  �ـــــــــــــــــــــــــــدولة إدراجها  وتم  ،)٦٩(  ٢٠١٧و  ،)٦٨(  ٢٠١٦و

 المتحـدة  العر��ـة  اإلمـارات   وتفرض  ،٢٠١١ عـام  في  حـدود   بال  مراســــــــــــــلون   منظمـة
ــ اإلنترـنت  على  رـقاـ�ة  خـدمـات   ومـقدم و�قوم  ،اآلمـنة  الحوســـــــــــــــ�ة  برامج  تخـدامـ�اســــــــــــ

  اإل�اح�ة،  المواد  حظر إلى دو وشـر�ة  لالتصـاالت،  اإلمارات  مؤسـسـة في  اإلنترنت 
ــاســــة  والمواد  ــ�ًا، الحســ ــ�اســ ــد   شــــيء  وأي  ،اإلســــرائیل�ة  المجاالت   وجم�ع  ســ   الق�م ضــ

 دمات الخ  جم�ع حظر  و�تم ،المتحدة العر��ة  اإلمارات   لدولة  المتصــــــــــــورة  األخالق�ة
 لســــــلطات   اإلماراتي الحوار  منتدى خضــــــعو   ،معظمها أو  اإلنترنت   عبر  الصــــــوت�ة

 .اإلمارات�ة السلطات  قبل من متعددة رقا�ة
ــن�فها  تم  :ال�حر�ن -ب    �ان ذ إ  ،اإلنترنت   علي تقار�ر الحر�ة في  حرة  غیر"  تصـ

  ،) ٧٤( ٢٠١٤  ،)٧٢( ٢٠١٣  ،)٧١( ٢٠١٢  ،)٦٢( ٢٠١١ عـام  النقـاط  مجموع
  اإلنترنت  عدو ة�ــــدول إدراجها  وتم ،)٧٢(  ٢٠١٧و ،)٧١(  ٢٠١٦ ،)٧٢(  ٢٠١٥

  النشــــــطة  المراق�ة  �ســــــبب   ٢٠١٣و  ،٢٠١٢  عام في  حدود   بال مراســــــلون   بواســــــطة
 في  �ما  ،القمع�ة اإلجراءات   من  مجموعة  �اســـتخدام  ،األخ�ار مقدمي  علي والتطفل

  لواعتقا   ،اإلنســــــــــــان  حقوق   نشــــــــــــطاء  ومضــــــــــــا�قة ،�عیًدا  الدولي  اإلعالم  إ�قاء  ذلك
  ومقاضــــــاة  ،)االحتجاز قید   أحدهم توفي(  اإلنترنت  على  آخر�ن  ونشــــــطاء  المدونین
ــطاء ــاالت �موجب   وتعطیل  التعبیر،  حر�ة نشــــــ ــاالت   قانون   االتصــــــ   وقانون   االتصــــــ
 هذا و�طلب  ،المواقع و�غالق حجب   ینظم  الذي  ال�حر�ن في والمطبوعات   الصـحافة

 حجـب   لبرمج�ـات   حـل  وتثبیـت   شــــــــــــــراء اإلنترنـت   خـدمـات   مزودي  جم�ع  من  القرار
ــاعدت   ،الوزارة  تختاره  الذي الو�ب  موقع ــاالت   تنظ�م  هیئة  وســــــ   الثقافة  وزارة  االتصــــــ

 لحجـب   برمجـ�ة  حلول شــــــــــــــراء عملـ�ة  بتنســــــــــــــیق  المـذ�ور القرار  تنفـیذ   في  واإلعالم
  تتحكم  وال ،والثقافة  اإلعالم  وزارة قبل من  فقط  البرنامج هذا  تشـــــــــــغیل  و�تم  ،المواقع

 في  شـــــكالاأل  من شـــــكل �أي  اإلنترنت   خدمات   مقدمي أو  االتصـــــاالت   تنظ�م  هیئة
  .المحظورة غیر أو المحظورة  المواقع

وســـــــــــحب الجنســـــــــــ�ة مصـــــــــــیر �ل من �طالب �الد�مقراط�ة   ،و�كون الســـــــــــجن 
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  إحكام إلى  االتصـاالت  شـر�ات   وتسـعى  ،والحر�ات في وسـائل التواصـل االجتماعي
  مســــتخدمي  تســــتهدف  وقوانین تشــــر�عات   وســــن  ،األنترنت  مواقع وحجب   ســــ�طرتها
  ، المعلومات   تقن�ة  جرائم  �شــــــــــــأن  ٢٠١٤ لســــــــــــنة)  ٦٠( رقم  القانون   مثل  ،األنترنت 

  العقو�ات  مادة) تحدد   ٢٤(  متضــــمنا  ،٢٠١٤  ســــبتمبر في  التنفیذ   حیز  دخل  والذي
ــ�ة الرادعة ــاءة  ال�حر�ن�ة الحكومة تعده لما  وقاسـ ــدرت  ،إسـ ــئون  الدولة  وزارة  وأصـ   لشـ

 موقع)  ٤٠(  على احتوت   قائمة  ،٢٠١٣  سأغســــــــــــط  من الثالث  في  االتصــــــــــــاالت 
 موقع  القائمة  وذ�رت   الطائفي  اإلرهاب   على محرضـــة المواقع تلك  وعدت  ،ب للحج
  الرا�ع ائتالف  وموقع  ،العلمـائي اإلســــــــــــــالمي  المجلس  ومنـتدى  اللبـنانـ�ة  المـنار قـناة

 .)٢٣(فبرایر من عشر
  ،اإلنترنت   يعل الحر�ة  تقار�ر في حرة  غیر أنها  علي  تقی�مها  تم  :الســــعود�ة-٣

  ،) ٧٠(  ٢٠١٣و  ،)٧١(  ٢٠١٢و  ،)٧٠(  ٢٠١١  عـــــام  النقـــــاط  مجموع  �ـــــان  ذ إ
ــا  وتم  ،)٧٢(  ٢٠١٧و  ،)٧٢(  ٢٠١٦و  ،)٧٣(  ٢٠١٥و  ،)٧٢(  ٢٠١٤و  إدراجهـ

 المملكة  وتدیر  ،٢٠١١  عام في حدود  بال  مراســــلون   منظمة بواســــطة  إنترنت  كعدو
  االتصـــــــــــــاالت   ةهیئ خالل  من الدول�ة  اإلنترنت  حر�ات   جم�ع الســـــــــــــعود�ة  العر��ة
ــف�ة  یذ تنف  و�تم  ،المعلومات   وتقن�ة ــتخدام  هناك  المحتوى   تصـــ ــ�ة  �اســـ   ،اآلمنة   الحوســـ
  واحد  ،اإلنترنت   خدمات  وحدة بها  تحتفظ  لقائمتین وفًقا المواقع من عدد   حظر  و�تم

  توجیهـات   على  �عتمـد   واآلخر ،)إ�ـاح�ـة  معظمهـا( أخالق�ـة  غیر  مواقع  على  �حتوي 
 الحكومــة  قــد تنت  التي  المواقع  ذلــك  في  �مــا(  الــداخل�ــة  وزارة  تــدیرهــا  أمن�ــة  لجنــة  من

  غیر  المواقع  عن بنشــــــــــــــاط  اإلبالغ على المواطنین  تشــــــــــــــج�ع  و�تم  ،)الســــــــــــــعودـ�ة
 .المقدم الو�ب  نموذج �استخدام للحجب  األخالق�ة

  إ�اح�ة، و�ب   لمواقع  النطاق  واســــــــــعة  تصــــــــــف�ة في  عمان  تشــــــــــارك  :عمان  -٤
  القـانونـ�ة، غیر  المخـدرات  عن محتوى و   اإلســــــــــــــالم، ینتقـد  ومحتوى   مثلي، ومحتوى 

  الفن�ة  التصــــف�ة  على دلیل یوجد   ال. الحظر على  للتحایل  تســــتخدم مجهولة عومواق
  وتشــجع  اإلنترنت   على  التعبیر حر�ة  تقید  واللوائح  القوانین  لكن  الســ�اســي،  للمحتوى 
 .الذات�ة الرقا�ة
ــة  هي  :قطر  -٥ ــدولـ ــة  الـ ــان�ـ ــة  في  اتصــــــــــــــــاالً   األكثر  الثـ ــ  المنطقـ   لكن  ،ةالعر��ـ

ــتخدمي ــعون   اإلنترنت   مســ ــارمة  لرقا�ة  �خضــ ــح  و�تم  ،اإلنترنت   على صــ  المواد  ترشــ
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ــ�اســـــــــــي والنقد   ،اإل�اح�ة ــحة وموارد  ،الخل�ج لدول الســـــــــ ــ�ة الصـــــــــ  وأدوات  ،الجنســـــــــ
  مثل الحسـاسـة  القضـا�ا  على  الذات�ة الرقا�ة  �مارسـون   الصـحفیین لكن  ،الخصـوصـ�ة

 .مةالحاك والعائلة ،واإلسالم ،الحكوم�ة الس�اسات 

  :الكو�ت  -٦
ــاالحتت   مما �جعلهم �حظرون    ،ت الكو�ت�ة �خدمات اإلنترنت كم وزارة االتصـــــــــــ

الكو�ــت �قوم معهــد  و   ،ألمناو   ،لتقــالیــد اوالمنــاهضــــــــــــــــة للــدین، و   ،المواقع اإل�ــاح�ــة
وال یتم تســــــجل أســــــماء  ،بتشــــــغیل نظام اســــــم النطاق في الكو�ت  لأل�حاث العلم�ة

دولة   أو المشـــــــــاعر العامة أو ال تلتزم �قوانین النطاقات التي تضـــــــــر �النظام العام
ــوت�ة عبر بروتو�ول اإلنترنت أمًرا قانونً�ا، و الكو�ت  وصـــــدرت    .تعد الخدمات الصـــ

  ١٦٠و(  ،حقـــة مغردي تو�ترتخص مال  ٢٠١٤-  ٢٠١٣قضــــــــــــــ�ـــة) عـــام    ٢٨٠(
 .)٢٤( قض�ة) �سبب سب الذات األمیر�ة

 :رة المعلوماتمستقبل دول مجلس التعاون الخل�جي في ضوء ثو -را�عاً 
ــ�إ    �ســـبب  اســـي في دول الخل�ج ل�س ولید الیوم فقد بدأ ن عدم االســـتقرار السـ

نت�جة  و   ،شــــــــعو�هامن أعمال عنف واضــــــــطهاد ضــــــــد أبناء    حكوماتهاما تمارســــــــه  
لســــ�اســــات األنظمة الحاكمة وتعاملها مع هذه المطالب �طائف�ة تحول هذا الحراك 

إلى حراك شــ�عي �خص الشــ�عة   ،شــعب من حراك شــعبي �شــارك ف�ه جم�ع أبناء ال
  ،ال�حر�ن  وقد برز هذا الحراك �شـكل واضـح في ،مل مطالبهم المشـروعةو�ح ،فقط

حصــل الشــ�عة على   فقد  الكو�ت  أما في  ،ومازال الحراك فیهما مســتمراً  ،لســعود�ةاو 
وتقف ال�حر�ن    ،وتم تمثیلهم في البرلمـان مع منحهم حقی�ـة وزارـ�ة ،�عض مطـالبهم

التغییر ســــــوف تعني نها�ة  حافة الهاو�ة �حیث أن أي خطوة في اتجاه  على  ور�ما  
ومن ثم هناك شـــــك في اســـــتجا�ة هذه   ،األســـــاســـــ�ةهذه األنظمة أو تغییر طب�عتها  

من األدوات األمن�ة والمال�ة   مان خل�طاً الســـــــعود�ة وعُ   وتســـــــتخدم  ،األنظمة للتغییر
ــب الوقت و�ال ــ�ة واإلعالم�ة التي تمكنها من �ســـــــــ ــ�اســـــــــ تالي تفتیت مطالب والســـــــــ

لمــا تملكــه من طرق   ر �عیــدة عن احتجــاج مواطنیهــا ت�عــاً ومــا تزال قط  ،المحتجین
أما في األمارات تظل مطالبهم محصورة في   ،رف ف�ه مواطنیها عن االحتجاجتص

وعل�ة فان الحراك الشــــــ�عي في دول   ،�عض مؤســــــســــــات االتحاد ال غیر  إصــــــالح
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عة  الحین واألخر �الرغم من األســـــــالیب المت�  بین  ومتجدداً   الخل�ج ما یزال مســـــــتمراً 
ــعي إلى إنهائه ول�س من المتوقع  ــاء عل�ه والســـــــــــ أن تدیر دول مجلس في القضـــــــــــ

 .)٢٥(على المدى القر�ب  س�اس�اً  التعاون الخل�جي تغییراً 
  اإلخوان  لجماعة  وتأیید قطر  ،التعاون   مجلس  دول  بین  الداخلي  النزاع  و�سبب   

 والمملكة ،المتحدة العر��ة  اإلمارات   من  لكل  معاكســــــةال الجهة في  تقف  المســــــلمین
  مع جنب  إلى  وجن�اً   ،للجماعة  المناهضــــــة القوى   لصــــــالح  نهائ�اً  الســــــعود�ة  العر��ة

  ســـاخطة  شـــ�اب�ة  �وادر  هناك  فإن  ،خل�ج�اً   الجماعة  تواجهها التي  الكبیرة التحد�ات 
  مسـتوى   سـتعادةا اإلخوان  على  المسـتحیل  من سـتجعل  معاد�ة  و�یئة  سـلف�ة  ومناَفسـة
  اإلخوان  جماعة وســـعت   ،الخل�ج  دول داخل  الســـابق  والســـ�اســـي  االجتماعي  نفوذها

 قیود   إلنشـــاء  الشـــعب�ة  التعبئة  من  إقل�م�ة موجة  اســـتخدام إلى  خل�ج�ة دول عدة في
 إلى  الجماعة  أعضـــــــاء وانضـــــــم  ،الخل�ج�ة الحاكمة األســـــــر  على جدیدة  ســـــــ�اســـــــ�ة
 وفي  ،ســـ�اســـ�ة  �إصـــالحات  تطالب   التي �ةوالســـعود  ،اإلمارات  في  العامة العرائض 

ــلمین  اإلخوان فإن ؛و�ت الك ــمن  دائماً  �انوا  المســـ ــ�ة  الجمع�ات   ائتالف  ضـــ ــ�اســـ   الســـ
ــتقالة  على البدا�ة في  المحتجة  التعدیالت   على  الحق  وقت  وفي ،الوزراء  رئ�س  اســـ

 و�دأت  ،�امل  برلماني ملكي  نظام إنشـــــــاء  نحو البرلمان  تفو�ض  لز�ادة  الدســـــــتور�ة
ــارات   من  اإلخوان  على  القیود   فرض   حمالت  ــةالع  اإلمـ ــدة  ر��ـ ــت   التي  المتحـ   اعتقلـ

 سري   تنظ�م  تشكیل  بتهمة  لإلخوان  التا�ع  اإلصالح  حزب   من  مواطن)  ١٠٠(  قرا�ة
  عام مطلع  اإلرهاب   ضـد   جدید   قانون   ووضـعت السـعود�ة  ،الحكم  نظام لقلب   �سـعى

  منظمة  المســلمین  اإلخوان  جماعة الســعود�ة الحكومة  إلعالن الطر�ق  مّهد   ٢٠١٤
  ـ�إدراجـها  المســــــــــــــلمین اإلخوان  لمعـاقـ�ة  األخرى   هي  ارات اإلمـ  تحرـ�ت  �مـا  ،إرهـابـ�ة
  على  الســـــلفیون  المرشـــــحون  تفوق   ال�حر�ن وفي  ،اإلرهاب�ة  المنظمات  قائمة  ضـــــمن
  من  )٪٥٠(  حـــال�ـــاً   و�متلكون   ،٢٠١٤  عـــام  البرلمـــان�ـــة  االنتخـــا�ـــات   في  اإلخوان

ــات  ــار  یزال ال ؛الكو�ت  وفي ،البلد�ة  مجالس رئاســـــ ــلف�ة  أنصـــــ   على  �حافظون   الســـــ
في یبــدو    ،الكو�ت�ــة  الحكومــة  مع  ممتــازة  �عالقــات   و�تمتعون   البرلمــان  في  تمثیــلال

  عن  �منأى  اإلمارات   �استثناء  الخل�ج في  المسلمین اإلخوان  لجماعة  األمر غامضاً 
ــعة حملة ــهدتها  التي �تلك  النطاق واســـــــــــ ــر، شـــــــــــ ــتقبالً  تواجه  إنها إال مصـــــــــــ   مســـــــــــ

 .)٢٦(غامضاً 
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الر��ع العر�ي خّلف انقســــــــامًا  من أن  وعلى عكس ما تروج له �عض التقار�ر    
على مســـتوى االســـتجا�ة لمطالب التغییر واإلصـــالح التي    الســـ�ما  بین دول الخل�ج

ع العر�ي، فان التقارب على  �رفعها خل�جیون مســـــتلهمون من نظرائهم في دول الر�
مستمر، لكن �قي االختالف الوحید  مستوى الرؤى �عیدة األمد والمصالح المشتر�ة

التعـاون الخل�جي والـذي أججتـه تـداع�ـات الر��ع العر�ي �كمن في   ل مجلسبین دو 
تنافس �فعل تنامي الثروات النفط�ة    إلىمتحوالً   ،وعر��اً   إدارة شــــكل التغییر خل�ج�اً 

أن تحول مع    إلىومن یؤثر أكثر من اآلخر    ،والعـالم العر�ي  ،على زعـامـة الخل�ج
ــتقط أزمة إلىالعالقات الخل�ج�ة األخیرة   زمها   ،اب ومحاور فقط على الزعامة اســـــــــ

وقـد ســــــــــــــعـت دول مجلس التعـاون الخل�جي منـذ    ،وق�ـادة محـاور في العـالم العر�ي
في   العر�ي  الر��ع  ل  ،األن  إلى  ٢٠١١انطالق  التظــــــاهر  ومســــــــــــــتقبًال  من  لحــــــد 

اسـتمر الخلل السـ�اسـي  و   .والمسـیرات االحتجاج�ة التي تسـتقطب الشـ�اب الخل�جیین
عبّ�ة الفّعالة ودورها في ل ضــــعف  في دول الخل�ج في ظ ــّ�ة الشــــّ �اســ ــّ الُمشــــار�ة الســ

وهو األمر الـذي    ،تحـدیـد الخ�ـارات واتخـاذ القرارات العـامـة في أغلـب دول المنطقـة
 .أدى إلى استمرار الخلل في عالقة الّسلطة �المجتمع

اـلدوـلة المتـعددة  إلى اـلدوـلة الر�عـ�ة تحـدـ�ات االنتـقال من   دول المجلس تواجـهو   
�ــاتــت عــاجزة عن    لكن تلــك أنظمــة تلــك الـدول  الـدخــلوتنو�ع مصـــــــــــــــادر    ،نتــاجاإل

اســـــــــــــت�عاب التغییرات المجتمع�ة العم�قة الناجمة عن ظهور أج�ال من الشـــــــــــــ�اب  
ثم أن    ،�فعـل ثورة المعلومـات   المتعلم والمنفتح على العـالم �كـاـفة تغییراـته واتجـاهـاـته

دون أن یترافق ذلك مع ثقافة    من  ،إلى جیل الشـــــــ�اب  الســـــــعود�ةالق�ادة في انتقال  
أفضـى إلى دخولها في مغامرات    ،مؤسـسـ�ة و�غ�اب المشـار�ة والمؤسـسـات التمثیل�ة

ــقجيمنها   ــار قطر ،وحرب ال�من  ،اغت�ال خاشــــــــــ ومع اندالع احتجاجات    ،وحصــــــــــ
دول المجلس لن  فان    ،٢٠١٩ولبنان والعراق عام    ،٢٠١٨الجزائر والســــودان عام  

على درجة المرونة واالستجا�ة التي ستبدیها  ذلك  قف  یتو وس ،تكون �منأى عن ذلك
وهي سـتقف في نها�ة المطاف أمام    ،أنظمتها الحاكمة لحاجات التغییر واإلصـالح

مفترق ال ُی�قي لها ســوى واحد من طر�قین إما االلتحاق بر�ب الملك�ات الدســتور�ة  
جتمــاع�ــة  ت امع �ــل مــا قــد �جل�ــه من انه�ــارا  ،لعن�فأو مواجهــة خطر االنتقــال ا

 خلق إلى ســـیؤدي الوضـــع وهذا  ،ور�ما أحداث عنف وتدخالت خارج�ة  ،وســـ�اســـ�ة
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ــتلقي جدیدة عالقات    أخرى   دول  مع  لهذه الدول الدول�ة العالقات  على �ظاللها  ســـــــــ
وقد یؤدي إلى بروز تنظ�مات إرهاب�ة ســـتســـتفید هي    ،والدولي  اإلقل�مي المجال في

  ،وتطو�ع جزء من الشـــــــــ�اب الخل�جي  ،األخرى من ثورة المعلومات لفرض أجندتها
 وســــــوف ،ونشــــــر الرعب والخوف عبر ما تبثه من مقاطع مســــــجلة على الیوتیوب 

ونرى أن ثورة المعلومات  ،المعالم  واضــــــح  غیر  الســــــ�اســــــي  النظام  مســــــتقبل  �كون 
�ذلك سـتؤثر تلك   ،أكثر �حر�ات   السـماح على  األنظمة الخل�ج�ة  سـتجبرواتسـاعها  
  اإلنترنت  اســــتخدام أن ذ إ ،الخل�جي الســــ�اســــي  القرار  وصــــنع العام الرأي الثورة في
وســ�عمل   ،الد�مقراطي  واالنفتاح  �الالمر�ز�ة  یتســم  ســ�اســي  نظام إ�جاد  إلى ســیؤدي

  ،والد�مقراط�ة   �الحر�ة  یتسـم جو  خلق  الشـ�اب الخل�جي �اسـتمرار و�لى على تحر�ك
  من أكبر ةمرحل إلى  شـ�كات التواصـل االجتماعي سـ�صـل في  السـ�اسـي الطرح و�ن

و�مكن   ،جدید   ســـــ�اســـــي خطاب  إلى  المدني  المجتمع وســـــیؤســـــس ،الفكري   النضـــــج
 :توقع ثالث سینار�وهات هي

تزاید تأثیر ثورة المعلومات على التحول الســـ�اســـي والد�مقراطي   ،األول  الســینار�و-
ــال   ــائل االتصــ ــائل   ،ونقل المعلومات في المنطقة الخل�ج�ة �فعل تطور وســ وان وســ

وال �مكن حجبها حتى �اســـــــــــتخدام اقوى المنظومات   ،شـــــــــــر �ســـــــــــرعةالمعلومات تن
وســــ�كون    ،األمن�ة اإللكترون�ة طالما أن هناك منظومات أخرى تواجه ذلك الحجب 

  ،لوســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي الدور األكبر في تحشــــــــید الجماهیر نحو التغییر 
 ظل  في  �والسینار  هذا حدوث   �مكن  وال ،الحاكمة  ظمةاألن  وسیؤدي ذلك إلى تغییر

 الدول�ة  القوى   وتدخل  ،الشارع  على  الس�طرة في  األنظمة  �عض  لقوة  الحالي  الوضع
 قبولها  من  تســــــــتمدها  التي  شــــــــرعیتها  حما�ة  بزعم  القائمة  األنظمة على  الحفاظ في
 .شعو�ها من ول�س العالم�ة المنظومة في

  والد�مقراطي  السـ�اسـي التحول  على  المعلومات   ثورة  ثیرتأ  تراجع ،الثاني  السـینار�و-
ــ�طرة األنظمة الحاكمة على منظماتها المعلومات�ة    ،الخل�ج�ة  المنطقة في �فعل ســــــــ

لتحج�م دور الشــــــ�اب في  ،ومحاولة إ�جاد �عض اإلصــــــالحات   ،الســــــ�ما األنترنت 
رات  وفي فت ،مع اســــــتمرار بروز االحتجاجات هنا وهناك ،تأج�ج الشــــــارع الخل�جي

 .متقطعة
  ،لمز�د من اإلصالحات بین تزاید ثورة المعلومات ومنح ا  التزامن  ،السینار�و الثالث-
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�ما أن المنظومات   ،لكن ســــــــتســــــــتمر االحتجاجات وعدم االســــــــتقرار في �عضــــــــها
األمنـ�ة التي تضــــــــــــــعهـا األنظمـة الحـاكمـة على المعلومـات لن تصــــــــــــــمـد �ثیرًا أمـام  

وهو الســـــــینار�و    ،ض الهزات األمن�ةوســـــــتواجه الحكومات �ع  ،الغضـــــــب الشـــــــعبي
  .عالمتوق

  :االستنتاجات
ـنا أن ثورة المعلومـات أحـدث تغیرات �بیرة في المنطقـة یتضــــــــــــــح من دراســــــــــــــت 

لكنها ل�ســـــــــــت العامل  ،العر��ة ووصـــــــــــل تأثیرها إلى دول مجلس التعاون الخل�جي
  لكنها ساعدت في ظهور مجتمع  ،األساس والم�اشر في حدوث الحراك الجماهیري 

ــغط على األنظمة الق ــه من اجل الضــــ ــالحات حق�ق�ة فرض نفســــ   ،ائمة للق�ام �إصــــ
ومازالت   ،عملت ثورة المعلومات على صـــــــحوة الشـــــــعوب الخل�ج�ة من �بوتها كما

تلك الشعوب تعمل على التغییر نحو األفضل مستفیدة من ثورة المعلومات وسرعة  
ــارها في العالم ــ�ة القائ ،انتشـــــــ ــ�اســـــــ مة الســـــــــ�طرة على تدفق ومحاولة األنظمة الســـــــ

  : ترح الدراسة �ما �أتيلذلك تق  ،المعلومات 
توجهات    على  ثورة المعلومات وتأثیرها حول العلم�ة الدراسـات   من المز�د   إجراء-١

 .الش�اب 
والوصـــــــــــــول إلى حلول  ،االســـــــــــــتجا�ة لمطالب الجماهیر الخل�ج�ة في التغییر  -٢

 س�اس�ة تصنع الد�مقراط�ة الحق�ق�ة.
ــائل ردو   تفعیل  -٣ ــ أســـاس  على  المختلفة  اإلعالم وسـ   الثقة  لبناء  وذلك داق�ةالمصـ

 .والحكومة المواطن ینب
ــ�اســــي  -٤ ــتفادة من ثورة المعلومات في اإلصــــالح الســ ــار�ة الحوار�ة  ،االســ والمشــ

 .الم�اشرة بین الحكومة والشعب 
والرؤى التي ال تتفق والواقع   ،تحصــــین الشــــ�اب الخل�جي من الثقافات الدخیلة  -٥

  .لخل�جيا
 :الهوامش

�ل�ـة العلوم    ،أطروحـة د�توراه   ،الوطني لمجتمع المعلومـات �ـالجزائر  المرصـــــــــــــــد  ،هنـد علوي   )١(
 .٣١-٣٠ص ،٢٠٠٨ ،الجزائر ،قسنطینة  ،جامعة منتوري  ،اإلنسان�ة واالجتماع�ة



 ٢١٢٠)    ٔآ�ریل   نيسان (   ٢٨- ٢٧ اجلامعة املستنرصیة -  ا�ٓداب لكیة         ا�متع   مؤمتر العلوم إال�سانیة و�دمة آٓفاق 
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، دار صـــــــفاء ١ط   .نظم المعلومات اإلدار�ة  ،إ�مان فاضـــــــل الســـــــمراني وهیثم محمد الزعبي )٢(
 .١١٨ص ،٢٠٠٤ ،األردن ،عّمان ،والتوز�ع للنشر

ــال وآل�ات حراكها   ،ثامر �امل محمد )٣( العولمة من منظور ثورة المعلومات وتكنولوج�ا االتصــــــ
ــ�ة ،في الوطن العر�ي ــ�اســـــ ــ�ة  ،٣٧العدد    ،مجلة العلوم الســـــ ــ�اســـــ جامعة   ،�ل�ة العلوم الســـــ

 .٢٢٧-٢٢٦ص ،٢٠٠٨ ،�غداد
 /   ٢٠٠٩/٦/٢٤ ومات /منتد�ات ستار تا�مز ثورة المعل )٤(

http://www.startimes.com/?t=17649861  
 ، المصدر نفسه ،منتد�ات ستار تا�مز ثورة المعلومات)٥(

http://www.startimes.com/?t=17649861 
 ، نفسه المصدر ،منتد�ات ستار تا�مز ثورة المعلومات)٦(

http://www.startimes.com/?t=17649861 
ــي )٧( ــلطة  " ،عادل الطو�ســـــــ ــر�ع�ة )دور الســـــــ األردن في حما�ة األمن مجلس األمة( في  التشـــــــ

ــم�ة". ورقة مقدمة إلى مؤتمر األ�ام العر��ة األر�ع  ــیبراني في المملكة األردن�ة الهاشـــــــ الســـــــ
 .٢٠١٥ ،بیروت ،للمرصد العر�ي لألمن السیبراني

لم�ة للنشـــــــــر الدار العا ،م�ادئ علم االتصـــــــــال ونظر�ات التأثیر  ،إســـــــــماعیل محمود حســـــــــن )٨(
 .٤٧٩-٤٧٨ص ،٢٠١٢ ،القاهرة ،والتوز�ع

أثر وسائل التواصل االجتماعي في عمل�ة التحول الد�مقراطي في الدول   ،جیدور حاج �شیر )٩(
ــة مقارنة ــ�ة  ،أطروحة د�توراه  ،العر��ة دراســــــ ــ�اســــــ جامعة محمد   ،�ل�ة الحقوق والعلوم الســــــ

 .٥٠-٤٩ص ،٢٠١٧ ،�سكرة الجزائر ،خضیر
للمشـــار�ة اإللكترون�ة واســـتخدام أدوات   مســـودة الســـ�اســـة الحكوم�ة  ،ماتن�ات المعلو هیئة تق)  ١٠(

ــل االجتماعي في القطاع الحكومي ــخة الثان�ة ،التواصـــــــــــ   ،٢٠١٣  ،األردن  ،عّمان ،النســـــــــــ
 .٧-٦ص

الد�مقراط�ة   ،دور تكنولوج�ا المعلومات في دعم التحوالت الد�مقراط�ة  جمال علي الدهشان،  )١١(
  ،١م ،مؤســــســــة التر�و�ة ألفاق المســــتقبلال ،المجلة الدول�ة للعلوم التر�و�ة ،جاأنموذالرقم�ة  
 .١٤٤ -١٣٨، ص ٢٠١٨ ،إستون�ا ،تالین ،٢العدد 

الد�مقراط�ة  ،دور تكنولوج�ا المعلومات في دعم التحوالت الد�مقراط�ة  ،الدهشان  جمال على)  ١٢(
التر��ة و�ناء اإلنســــــــــــان في    ،لرا�عمقدمة إلى المؤتمر العلمي اورقة عمل    ،الرقم�ة نموذجاً 

- ٢٩ ،مصــــــــــر ،جامعة المنوف�ة ،شــــــــــبین الكوم ،�ل�ة التر��ة  ،حوالت الد�موقراط�ةظل الت
٣٠/٤/٢٠١٤، 

 http://geldahshancom.blogspot.com/2014/07/ 
  ،مصدر سابق ،الدهشان جمال على )١٣(
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http://geldahshancom.blogspot.com/2014/07/ 
دراسة علم�ة لظاهرة المنظمات  ،�ي"الف�س بوك في الوطن العر   ،شر�ف درقاوي   عبد القادر  )١٤(

، مر�ز جیل ١العدد    ،مجلة جیل الدراســــــــات الســــــــ�اســــــــ�ة والعالقات الدول�ة  ،االفتراضــــــــ�ة
 .٨٦ص ،٢٠١٥ینایر  ،الجزائر ،البلیدة ،ال�حث العلمي

ــات  ــة  الـمـعـلـومـــــ ــة  تـقـنـ�ـــــ ــ�ـــــ ــافســــــــــــ (١٥)  الـخـلـ�ـج  أون   الیـن،  الـخـلـ�ـج  یـزاحـم  دوالً   عـظـمـى  فـي  تـنـــــ

https://alkhaleejonline.net 
  حالة دراســة الســ�اســي  االســتقرار تحقیق في  الســلطة  على  التداول مبدأ  دور ،دقاشــي حمیدة)  ١٦(

 .٢٣ص ،٢٠١٦ ،الجزائر ،الس�اس�ة والعلوم الحقوق  �ل�ة ،ماجستیر رسالة  ،بلج�كا
  ٢٨/٨/٢٠١٧،ق�اسه مؤشراتو   وتجل�اته مفهومه :الس�اسي االستقرار ،مكاوي  الدین  بهاء )١٧(

 http://alsahafasd.com/10089100 
 http://alsahafasd.Com/10089100 ،المصدر نفسه ،مكاوي  الدین  بهاء )١٨(
ــتخدام ،العكیلي  دالل)  ١٩(   �انون   ٢٧ الثالثاء ،العر�ي  العالم في االجتماعي  التواصــــل  مواقع  اســ

 abaa.org/arabic/informatics/13660https://ann ،٢٠١٧ األول
 /ar.wikipedia.org/wiki//:،العر�ي الر��ع ،الحرة الموسوعة )٢٠(
ــید حوراء )٢١( ــتقبل  ،ال�اســــري   مهدي رشــ ــ�عي  الحراك  مســ   ،الخل�جي  التعاون  مجلس  دول  في الشــ

٧/١١/٢٠١٤، s/197http://fcdrs.com/polotic 
  ،البلد حسب األنترنت على والرقا�ة األشراف ،الحرة الموسوعة )٢٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 ،اإلنسان حقوق  تلمعلوما  العر��ة  الش�كة  العر�ي،  العالم  في  اإلنترنت  ،وآخرون   ،عید جمال )٢٣(

 .١٥ص ،٢٠١٥ ،القاهرة
 ٣٨-٣٧ ص ،المصدر نفسه ،وآخرون  ،عید جمال )٤٢(
 http://fcdrs.Com/polotics/197 ،مصدر سابق ،ال�اسري   مهدي رشید حوراء)  ٢٥(
  ،٢٠١٥/ ١٥/٢ ،المجتمع ،الخل�ج في المسلمین اإلخوان مستقبل ،الشلقامي أحمد )٢٦(

http://mugtama.com/reports/item/14460 
 

 :المصادر
 .٢٠١٧ الخل�جي التعاون  مجلس دول خر�طة ،الخل�جي التعاون  لمجلس العامة األمانة )١(
أثر وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعي في عمل�ة التحول الد�مقراطي في   ،جیدور حاج  ،�شــــــــیر )٢(

ــة مقارنة ــ�ة  ،أطروحة د�توراه  ،الدول العر��ة دراســــــ ــ�اســــــ ة جامع  ،�ل�ة الحقوق والعلوم الســــــ
 .٢٠١٧ ،الجزائر  ،�سكرة ،محمد خضیر

الدار العالم�ة للنشــــــــر  ،م�ادئ علم االتصــــــــال ونظر�ات التأثیر ،إســــــــماعیل محمود ،حســــــــن )٣(

https://annabaa.org/arabic/informatics/13660
http://fcdrs.com/polotics/197
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .٢٠١٢ ،القاهرة ،والتوز�ع
ــات   ــة  الـمـعـلـومـــــ ــة  تـقـنـ�ـــــ ــافســـــــــــــــ�ـــــ (٤)  الـخـلـ�ـج  أون   الیـن،  الـخـلـ�ـج  یـزاحـم  دوالً   عـظـمـى  فـي  تـنـــــ

https://alkhaleejonline.net 
دراسة علم�ة لظاهرة المنظمات    ،يالف�س بوك في الوطن العر� ،القادر شر�ف "عبد  ،درقاوي  )٥(

، مر�ز جیل ١العدد    ،مجلة جیل الدراســــــــات الســــــــ�اســــــــ�ة والعالقات الدول�ة  ،االفتراضــــــــ�ة
 .٢٠١٥ینایر  ،الجزائر ،البلیدة ،ال�حث العلمي

  حالة  دراســة ســ�اســيال  االســتقرار  تحقیق  في  الســلطة  على  التداول مبدأ  دور ،حمیدة ،دقاشــي )٦(
 .٢٠١٦ ،الجزائر ،الس�اس�ة والعلوم الحقوق  �ل�ة ،ماجستیر رسالة  ،بلج�كا

الد�مقراط�ة   ،دور تكنولوج�ا المعلومات في دعم التحوالت الد�مقراط�ة  ،جمال علي  ،الدهشان )٧(
  ،١م ،المؤســــســــة التر�و�ة ألفاق المســــتقبل ،المجلة الدول�ة للعلوم التر�و�ة ،أنموذجاالرقم�ة  
 .٢٠١٨ ،إستون�ا ،تالین ،٢العدد 

الد�مقراط�ة   ،دور تكنولوج�ا المعلومات في دعم التحوالت الد�مقراط�ة  ،جمال على  ،الدهشان )٨(
التر��ة و�ناء اإلنســــــــــــان في    ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرا�ع  ،الرقم�ة نموذجاً 

- ٢٩ ،مصــــــــــر ،جامعة المنوف�ة ،شــــــــــبین الكوم ،�ل�ة التر��ة  ،ظل التحوالت الد�موقراط�ة
٣٠/٤/٢٠١٤،  

http://geldahshancom.blogspot.com/2014/07/ 
ــمراني )٩( ــل إ�مان  الســـ ــفاء  دار ،١  ط .اإلدار�ة المعلومات نظم  ،الزعبي  محمد وهیثم،  فاضـــ  صـــ

 .٢٠٠٤ ،األردن ،عّمان ،والتوز�ع للنشر
  ،٢٠١٥/ ١٥/٢ ،المجتمع ،الخل�ج في المسلمین اإلخوان مستقبل ،أحمد، الشلقامي )١٠(

http://mugtama.com/reports/item/14460 
 األمن حما�ة  في  األردن في(  األمة مجلس) التشــــــــر�ع�ة  الســــــــلطة  دور  ،عادل" ،الطو�ســــــــي )١١(

ــیبراني ــم�ة األردن�ة المملكة  في  الســـــــ  األر�ع العر��ة األ�ام مؤتمر إلى مقدمة  ورقة". الهاشـــــــ
 .٢٠١٥ ،یروتب ،السیبراني لألمن العر�ي للمرصد

 �انون   ٢٧ الثالثاء ،العر�ي  العالم في االجتماعي  التواصـــل  مواقع  ماســـتخدا ،دالل ،العكیلي )١٢(
 https://annabaa.org/arabic/informatics/13660 ،٢٠١٧ األول

ــد الوطني لمجتمع ا ،هند  ،علوي  )١٣( ة العلوم  �ل�  ،أطروحة د�توراه  ،لمعلومات �الجزائرالمرصــــــــــ
 .٢٠٠٨ ،الجزائر ،قسنطینة  ،جامعة منتوري  ،اإلنسان�ة واالجتماع�ة

 حقوق   لمعلومــات  العر��ــة  الشــــــــــــــ�كــة  العر�ي،  العــالم  في  اإلنترنــت  ،وآخرون   ،جمــال  ،عیــد  )١٤(
  ،٢٠١٥ ،القاهرة ،اإلنسان

ــال وآل�ــات   العولمــة من منظور ثورة  ،ثــامر �ــامــل  ،محمــد  )١٥( المعلومــات وتكنولوج�ــا االتصـــــــــــــ
ــ�ة ،راكها في الوطن العر�يح ــ�اســـــ ــ�ة   ،٣٧العدد   ،مجلة العلوم الســـــ ــ�اســـــ   ،�ل�ة العلوم الســـــ

https://annabaa.org/arabic/informatics/13660
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 .٢٠٠٨ ،جامعة �غداد
ــائيالمر�ز  )١٦( ــاءات ،لدول مجلس التعاون لدول الخل�ج العر��ة اإلحصـ   ،١العدد  ،الثقافة  إحصـ

 ٣١ ،٢٤،٣٠ص١٩ ،١٨، ٤جدو ل ،٢٠١٩فبرایر 
ــ�كة نوارة،  ،نجم  ترجمة، العر��ة  وماتوالحك  األنترنت  ،وعید مالك ،مصـــــــــطفى )١٧(  العر��ة الشـــــــ

 .٢٠١٧ ،اإلنسان حقوق   لمعلومات
  ٢٨/٨/٢٠١٧،ق�اسه ومؤشرات وتجل�اته مفهومه :الس�اسي االستقرار ،الدین  بهاء  ،مكاوي  )١٨(

 http://alsahafasd.com/10089100 
 ،٢٤/٦/٢٠٠٩  ،رة المعلوماتمنتد�ات ستار تا�مز ثو  )١٩(

 http://www.startimes.com/?t=17649861 
ــد ،   ــة  عــلــى  األنــتــرنـــــــت  حســـــــــــــــــــــب  الــبــلـــــ ــا�ـــــ ــة  الــحــرة،  األشــــــــــــــــراف  والــرقـــــ (٢٠)  الــمــوســــــــــــــــوعـــــ

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 ///wikiar.Wikipedia.org ،العر�ي الر��ع ،الحرة الموسوعة )٢١(
الســ�اســة الحكوم�ة للمشــار�ة اإللكترون�ة واســتخدام أدوات    مســودة المعلومات،هیئة تقن�ات   )٢٢(

 .٢٠١٣ ،األردن ،عّمان ،النسخة الثان�ة ،التواصل االجتماعي في القطاع الحكومي
األردن�ـــــة  وتكنولوج�ـــــا  االتصــــــــــــــــــاالت  وزارة    لتكنولوج�ـــــا   العـــــالمي  التقر�ر  ،المعلومـــــات 

 .٢٠١٦ دناألر  ،المعلومات
ــید حوراء ،ال�اســـري  )٢٣( ــتقبل ،مهدي رشـ ــ�عي  الحراك  مسـ   ،الخل�جي  التعاون  مجلس  دول  في الشـ

٧/١١/٢٠١٤، http://fcdrs.com/polotics/197 
 24. https://weedoo.tech/ 
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The problem of research:   
After researching the methods of psychological 

measurement and its stages of development in the psychological 
and educational sciences, starting with the method used by 
Bogards, the researcher believes that researchers who preceded 
him all tried to reach the method that guarantees the highest 
accuracy in measurement by eliminating the defects in the 
previous measurement methods As will be mentioned later. 
therefore, the researcher believes that both Likert and Thurstone 
method are good methods of measurement, but each of them has 
its flaws and advantages. Accordingly, the researcher seeks to 
analyze both methods in an attempt to arrive at the method that 
he believes is the most appropriate for measurement innovated 
by the researcher.  

Introduction   
      After four years of continuous work, two halves of a large 
bridge across the Rhine have met to connect Germany and 
Switzerland. The engineers working on the bridge were 
astonished to find that there was a difference of 21 inches in 
height between the two sides: Various measurements of sea 
level (North Sea versus Mediterranean) were used. Clerk 
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Maxwell says: '' We owe all the great advances in knowledge to 
those who endeavour to find out how much there is of anything. 
And Lord Kelvin says: "One's knowledge of science begins 
when he can measure what he is speaking about, and express it 
in numbers. Johannes Clare says "As the ear is made to perceive 
sound and the eye to perceive colour, so the mind of man has 
been found to understand not all sorts of things, but quantities. 
It perceives any given thing more clearly in proportion as that 
thing is close to bare quantities as to its origin, but the further a 
thing recedes from quantities, the more darkness and error 
inheres in it."Johannes Kepler, Opera, (1595) (Eysenck, 1973).                                                       
       Measurement problems can occur (sometimes with huge 
consequences) as in the bridge problem, as in psychology we do 
not disagree but rather our task is much more difficult. Because 
what we want to measure is an abstract concept and not a 
physical thing that can be measured with the physical tools of 
measurement such as height and weight. From here we find that 
in measurement we convert concepts into quantities, this 
process is a risky daring. Edward L. Thorndike (1874-1949) 
wrote in his book, Educational Psychology: “We overcome 
facts  of nature when we observe and experience them. And 
when we measure them, we make them our servants” (1903, p. 
164). Thorndike's focus on measurement and quantification was 
just as important as experimental psychology, poorly prepared 
by schools in mathematics and largely self-education in 
statistics, Thorndike was a guide to psychological and 
educational measurement and use of the universal language of 
science which is the language of numbers. o he said: "Whatever 
exists, exists in an amount (amount) and what exists in an 
amount (by amount) can be measured " this saying includes 
knowing the quantity, quality and accuracy in knowing the 
amount of this quantity (Eysenck, 1973).      
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 Therefore, we find many psychologists build their tools to 
measure the psychological concept that they want to study and 
understand. In this case, verifying the validity of the scale 
construction, and the grades obtained from it accurately 
represent the quantity of the concept or the psychological 
characteristic of the sample members, which is not an easy task. 
This difficulty is not only accurate in measuring psychological 
structures, but it is also complex. It is relatively easy to 
determine which sea should be a criterion for calculating height 
above sea level, but accurately and correctly quantifying a 
psychological variable is a great challenge.                         
      Although there are different ways to convert the 
psychological variable into quantitative numbers, but it remains 
imprecise when reviewing its procedures because it includes 
different behaviors and perceptions expressed in items that 
together constitute the psychological scale, therefore different 
behaviors that express the psychological concept cannot take 
the same weight in measurement as Likert did, and as Thurston 
emphasized.                                                                                    
         This research will shed light on item weight in 
psychometrics, It explains why the equal weight of the scale 
items establishes a serious and unacknowledged threat to the 
efforts of researchers in psychological and educational sciences, 
and concludes with a new measurement method presented by 
the researcher to address the problem of item weight. 

Research hypotheses : 
1- A weight can be given to item in the scale based on its 

weight among the members of the community. 
 2-The statistical method represented by the factor analysis 
can be used to find the weight of item.  
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Research literature 
• Thurstone Method (1929) 

      Since 1929, Thurston presented his theoretical analysis in 
an attempt to develop a method for measuring attitudes based 
on the basic ideas of psychophysics. It depends on creating a 
balance between the severity of the psychological phenomenon 
(attitude) and the physical units of measurement (the degree on 
the test). This method aims to choose items to measure attitudes  
that represent different degrees of attitude in such a way that 
accurate values can be determined for each of them .Thurston 
has used this method in measures of attitudes towards a number 
of subjects. In this case, the scale consists of a number of 
statements, including equal intervals or distances, describing 
the attitude from maximum positivity to maximum 
negativity,this Thurston method is called "Equal Appearing 
Intervals" (Guffey,etal. ,2007; Stevens, 1946).  
     On the method of preparing scale and estimating weight of 
each statement, test designer asks a large number of individuals 
to present some sentences describing their attitudes towards the 
subject to be measured, Subsequently, these sentences are 
reviewed and crystallized through literature on the subject to 
be measured and reformulated in the form of a clear and short 
sentence .Thus, a large number of statements and phrases are 
collected , possibly more than a hundred ,Thurston believes 
that it measures the attitude he wants to measure, it represents 
the extent of approval or acceptance to rejection or aversion 
,Then each statement  is written on a separate card and the 
statements are presented to a group of expert referees in the 
field (their number may reach a hundred),Experts are asked 
independently to place each statement in a category ranging 
from 1 to 11, so that the most positive expressions are in 
Category No. (1) and the most negative are in Category No. 
(11). It is noted that role of experts in this case is not to express 
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their situation or attitudes towards the subject of measurement 
or to choose statements that express their attitudes , but rather 
that their task is only to determine the extent to which these 
statements express the attitude to be measured without regard 
to their personal situation (Likert, & Murphy ,1993; 
Guffey,etal. ,2007). 
     In the next step, the weight of each statement is obtained by 
calculating the median of the experts' answers for each 
statement ,Then the percentiles are determined and the 
statement are chosen so that their percentiles are graduated in 
a manner corresponding to gradient from 1 to 11, the statement 
that occupies the first place is in the first percentile, it is the 
phrase that expresses the most positive attitudes ,the statement 
in  11th position that expresses the most negative trends. After 
this process, the ambiguous or inappropriate statements about 
which the experts disagreed are excluded, Whereas, the 
expressions that they have unanimously accepted are accepted 
according to the test of homogeneity that appeared in the 
answers of the experts by calculating the Semi-Quartile Range* 
for each statement, Considering that Semi-Quartile Range is 
one of the measures of dispersion that is best used in cases 
where we use the median as a measure of central tendency. 
statements that get half of the low quadrant range are accepted 
as an indication of the severity of the homogeneity. After 
determining statements that are valid for measurement, the 
respondent's score on the scale is the value of the mean 
calculated from the sum of the statements he answered. (Likert, 
& Murphy ,1993; Guffey,etal. ,2007; Edwards & Kenney, 
1946) 

• Likert Method (1932) 
Likert, R., devised a method for measuring psychological attitudes 

in an effort to overcome the difficulty of experts in the field in the 
Thurston method. Today, this method is considered the most common 
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method in use to measure the psychological attitudes towards a certain 
phenomenon due to its ease of application, correction and extracting its 
results (Stevens, 1946; Edwards & Kenney, 1946) 
       Thus Likert dispensed with the expert judgment that was one of the 
conditions of Thurston, as scale consists of a set of positive and negative 
items that are equal in number, He has collected a large number of 
statements from a wide range ranging from extremist or moderate 
approval to moderate or extremist opposition with the exclusion of 
statements that he thinks are neutral. He tested these statements on a group 
of individuals asking them to respond to each statement in one of the 
following categories (I strongly agree, I tend to agree, I am unsure, I tend 
to oppose, I strongly oppose). And then correct responses to these 
statements that indicate support by giving the previous categories the 
following values (5,4,3,2,1) respectively, while the opposing response 
gives the values contrary to the previous order (Edwards & Kenney, 1946) 

The Likert method is described as a model that achieves 
effectiveness, adequacy and accuracy in measurement (Borg & Call, 
1975). It has a number of advantages, such as:  
A. Ease of construction and correction.  
B. Achieve a more consistent scale.  
C. It allows the respondent to indicate the degree or intensity of his 

acceptance or rejection of the single item. 
D. does not require a large number of experts when used.  
E. Reliability tends to be good, due in part to the large range of responses 

allowed by the respondent.(Oppenheim, 1973; Stevens, 1946; 
Edwards & Kenney, 1946). 

From this review, we find that the thurston's method is 
distinguished by the fact that it gives each item its own weight 
on attitude scale, this is closer to accuracy than in Likert's 
method, which gives all items the same weight, However, 
obtaining an adequate number of experts constitutes a 
hindrance in using this method of measurement, as well as “the 
use of biased or extremist experts affects the design and 
construction of the scale,we also find that the respondent on the 
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Thurston style only answers item that applies to him,while 
Likert's method is characterized by placing a number of 
alternatives in front of each item, to which the weight of the 
item is distributed equally, the respondent is asked to express 
his attitude towards each item of the scale, and for this reason, 
each item provides us with information about the respondent. 
therefore, the researcher will employ the logic on which each 
method is based. He uses the procedures in Likert's method of 
measurement, then completes them by giving a special weight 
for each item, this weight is obtained through the process of 
factor analysis by making weight of item is value of its loading 
with the psychological concept after process of rotating of axes. 
this weight is divided equally among  alternatives of item, and 
as shown in the steps for building social distance scale by 
researcher. 
Scale application and sample  

social distance measure consisting of (23) items was 
chosen, which was previously prepared by the researcher in a 
previous study, and  researcher applied it to a random sample 
of university students of (413) male and female . 
factor analysis 

Factor analysis is used to find out whether the elements 
on the scale have similar patterns of responses. Are these 
elements “combined” to create a structure? So the basic 
assumption of factor analysis is that for a set of observed 
variables there is a set of basic variables called factors (the least 
number of elements or scale items),which can explain the 
interrelationships between those items, So the question is: do 
all these items measure what we call social distance? Factor 
analysis also answers the following questions: if scale is 
composed of domains (factors), are these domains valid? if 
there are no fields (factors) within the scale, then can we find 
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fields for this scale, or does it represent one basic field? Are 
these fields compatible with study population or can other 
fields be derived that are appropriate to the characteristics of 
the study population ? It is worth noting that factor analysis is 
a method for modeling observed variables, and their covariance 
structure, in terms of fewer unobservable latent "factors". 
Factors are usually seen as general concepts or ideas that may 
describe an observed phenomenon. variation is one of the most 
basic concepts in factor analysis, that is, the amount of 
dispersion of numerical values from the sample mean. We are 
looking to understand how the various fundamental factors 
affect the contrast between our elements (and in this research, 
each of the scale item is considered an element). Each factor 
will have an impact, but some will explain more variance than 
others, which means that the factor represents more accurately 
the elements (items) that make it up. (2) So we focus mainly on 
variance and covariance rather than the middle. Factor analysis 
assumes that variance can be divided into two types of variance 
which are common variance and unique 
variance(Stevens,1986; Kim,1978a; Cattell,1966). 
Factual analysis of the social distance scale paragraphs 

The factor summarizes the associations between the 
various items and these correlations constitute structure or 
formative qualities of the factor and which give him his 
psychological meaning. The researcher used the Principal 
Component Method developed by Hotalling (Cattell,1966; 
Ferguson & Takane, 1989; Stevens,1986) on sample of (413) 
male and female from university students , scale items (23) 
represented a variable that was used in factor analysis process. 
Table (1) shows the basic statistics for these variables. 

 

 

Table (1) 
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Basic statistics for the paragraphs of the social distance scale 

standard 

deviation   
middle items standard 

deviation   
middle items 

2.10 4.04 13 1.99 5.69 1 

2.29 3.25 14 1.84 4.82 2 

2.19 3.84 15 1.92 4.65 3 

1.66 2.02 16 2.22 3.86 4 

2.08 3.16 17 2.01 5.68 5 

2.23 4.21 18 2.11 4.03 6 

1.94 2.52 19 2.29 4.74 7 

1.99 2.54 20 2.25 4.79 8 

2.16 2.59 21 2.10 3.11 9 

1.79 1.92 22 1.93 5.79 10 

1.59 1.68 23 2.25 4.46 11 

   1.61 2.06 12 

Pearson correlation coefficients were calculated between 
these variables and Correlation Matrix was formed on which 
the factor analysis was performed. The analysis process 
produced (23) factors arranged in descending order according 
to their contribution to calculated subscriptions. The commonly 
used rule in the basic components method is that the 
contribution of factor to sum of the social contributions is not 
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less than one (Ferguson & Takane, 1989: Kim,1978a) 
Accordingly, Table (2) indicates five factors that were obtained 
according to this rule. We also note that Table (2) indicates of 
loading each factor with (23) variable (item)which means degre 
of item is linked to factor, the rows in base of the table show 
(distinct root) eigen value of resulting factors, i.e. contribution 
of each factor to sum of the contributions, and variance ratio of 
each factor to total variance of the correlation coefficients 
matrix, which is called explained variance or percentage of the 
contribution, the last row in the table shows combined 
variance.  

Table (2) shows that correlational variance of five factors 
resulting from correlation matrix analysis process represents 
about (55.681) of  total variance,this is the maximum 
correlational variance extracted from the correlation matrix, 
and data in Table (2) are not flexible for any psychological 
interpretation, therefore, the researcher deliberately rotated 
assignment axes to new positions, as rounded factors would be 
a description of structural vector characteristics (Ferguson & 
Takane, 1989),this means obtaining the largest number of high 
positive loadings and loadings close to zero, and thus we obtain 
new derived factors and the meaning is assigned to them, i.e. 
redistributing loading values so that sub-groupings of the 
factors are clear. 

Table (2) 

Factors resulting from Social Distance Scale items Correlation Matrix Analysis (Before Rotation) 

Factors 
Items 

5 4 3 2 1 

9.892E-02 0.283 0.216 -0.301 0.486 1 
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9.152E-02 0.699 -0.424 5.549E-03 0.257 2 

0.140 0.732 -0.367 4.874E-02 0.303 3 

-0.271 0.104 7.717E-02 -6.071E-02 0.673 4 

-5.881E-02 8.277E-02 0.357 -0.274 0.591 5 

-0.210 3.633E-02 9.984E-02 1.839E-02 0.636 6 

-0.297 -6.085E-04 0.158 -0.181 0.686 7 

-0.226 0.103 0.158 -0.235 0.670 8 

0.160 -9.232E-02 -3.278E-02 0.118 0.565 9 

0.206 1.282E-02 0.434 -0.232 0.518 10 

0.187 -2.019E-02 0.243 -0.222 0.637 11 

0.265 -0.178 -0.340 0.249 0.576 12 

-0.457 -9.657E-02 -0.186 0.148 0.480 13 

-0.143 -0.215 -0.349 0.193 0.586 14 

-0.224 -0.101 -0.356 0.216 0.528 15 

0.201 -0.277 -0.332 0.341 0.500 16 

0.386 -0.167 -8.636E-02 0.195 0.615 17 

0.376 -0.148 0.203 2.896E-02 0.628 18 

-0.163 -6.048E-02 4.586E-03 0.499 0.167 19 

-1.476E-02 0.281 0.271 0.559 -5.890E-02 20 
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9.908E-02 0.166 0.298 0.669 -2.233E-02 21 

-7.211E-02 8.710E-02 0.312 0.700 -1.148E-02 22 

-6.340E-02 8.431E-02 0.301 0.727 2.789E-02 23 

1.128 1.491 1.710 2.726 5.751 

Contributi

on of 

factor 

4.906 6.482 7.435 11.854 25.003 
Explained 

variance 

55.681 50.775 44.293 36.858 25.003 
Clustered  

variance 

It is worth noting that the researcher used in process of 
rotation the Varimax method to maximize normal variance of 
rotation, which was proposed by Kaiser and rotation of factors 
to make Varimax criterion of normal varimax the largest 
possible.  

Table (3) indicates factors resulting from recycling 
process,it is noticed that values of loded  with factors have 
changed if we compare them with values before rotating of 
axes, It is noted from the table that the variance ratio of each 
factor to the total variance remained constant before and after 
rotation process. Based on Therston criterion, which 
emphasizes importance of item being loded in a way that has 
practical significance in one factor and weak in others (Child, 
1979). To judge the value of the factor lodings of the variables 
(items) of practical significance for all of this, the lodings is 
close to zero, if it is less than (0.4) (Stevens,1986; Kim,1978b), 
this is used as a criterion on the basis of which the variables 
(paragraphs) are accepted in the factor. 
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Table (3) 

Factors resulting from rotating of axes (social distancing measure) 

Factors Item

s 5 4 3 2 1 

0.241 -1.996E-02 -0.106 3.642E-02 0.626 1 

0.852 9.290E-02 
-2.985E-

02 
7.392E-02 4.669E-02 2 

0.870 5.825E-02 3.827E-02 0.107 0.106 3 

0.130 0.470 1.927E-02 0.111 0.544 4 

2.432E-04 0.137 
-5.752E-

02 
3.417E-02 0.734 5 

6.466E-02 0.419 7.994E-02 0.170 0.495 6 

5.218E-04 0.464 
-7.117E-

02 
7.670E-02 0.624 7 

9.699E-02 0.377 
-9.871E-

02 
5.330E-02 0.653 8 

5.330E-02 0.172 6.205E-02 0.478 0.322 9 

-6.959E-02 -0.117 
-1.494E-

02 
0.164 0.712 10 
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4.311E-03 2.331E-02 
-9.669E-

02 
0.300 0.671 11 

0.135 0.232 1.572E-02 0.728 8.819E-02 12 

1.811E-02 0.682 4.733E-02 0.136 0.137 13 

5.073E-02 0.560 
-2.571E-

02 
0.495 8.820E-02 14 

0.132 0.588 2.006E-02 0.382 5.174E-02 15 

2.419E-02 0.274 8.006E-02 0.715 -1.156E-02 16 

5.301E-02 5.608E-02 7.773E-02 0.709 0.293 17 

-6.082E-02 -5.849E-02 6.629E-02 0.547 0.537 18 

-4.352E-02 0.294 0.430 0.170 -7.246E-02 19 

0.116 -5.417E-02 0.668 -7.145E-02 -2.612E-02 20 

2.822E-02 -0.104 0.745 8.343E-02 -3.849E-02 21 

-6.804E-02 4.873E-02 0.768 2.373E-02 -5.345E-02 22 

-5.739E-02 6.818E-02 0.785 6.307E-02 -4.222E-02 23 

1.648 2.196 2.464 2.712 3.786 

Cont

ributi

on of 

facto

r  

7.167 9.550 10.713 11.793 16.459 Expl

ained 
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varia

nce 

55.681 48.514 38.965 28.252 16.459 

Clust

ered  

varia

nce 

The commonly used rule in basic components method is 
that the contribution of the factor to the total contributions 
should not be less than (1), and this rule is an arbitrary rule 
(Ferguson & Takane, 1989) The number of factors resulting 
from factor analysis model depends on estimates of 
contributions. Therefore, choosing appropriate solution 
depends on external criteria that are not related to the model, 
The significance of factor is considered one of subjective 
criteria for determining one of factors (Kim,1978b) In small-
sized samples, one of factors can be judged to be insignificant, 
even though it contributes significantly, on the other hand, the 
least contributing factors in the case of very large samples may 
be judged to be significant (Stevens,1986),Among other 
methods in this field: the extent of conformity with results of 
other studies in the same field, and weight of lodings of factor, 
and this may be a criterion of judgmental methods in this field 
if scientific experience is available in the research subject 
(Kim,1978b) so it has been shown that the factors resulting 
from recycling process (Table 3) have psychological meanings 
according to significant lodings of items except for the fifth 
factor, which the researcher omitted due to its ineffective in 
measuring, As this factor carries the lowest effectiveness to the 
total contribution of factor, as it reached (1.648), and it includes 
only two items, which are clear from their observations that 
they are not scientifically useful "in measuring social distance. 
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Factor weight method of measurement invented by the 
researcher 
       In the first application stage, on basis of which factor 
analysis was calculated, the score obtained by subject was 
calculated on social distance scale using procedures followed 
in Likert method, but at this stage we will re-correct each 
questionnaire by giving special weight to each item, this 
procedure is based on the logic: In fact, the items differ in their 
ability to represent the concept for which they are intended. 
Since Likert's method gives all items same weight, so giving 
each item a weight consistent with its ability to represent the 
psychological concept is a matter closer to accuracy and 
objectivity in measurement, this weight is obtained by the 
researcher through process of factor analysis, by making 
weight of item a consequence of value of its loding with the 
psychological concept, this weight is divided by the number of 
answer alternatives for each item, and the result of this process 
is multiplied by the previous weight of alternative. Whereas the 
researcher had placed a seven-scale to evaluate responses on 
items of social distancing scale, which are: (I desire a lot, I 
desire a medium degree, I desire a little degree, neutral, I do 
not desire a little degree, I do not desire a moderate degree, I 
do not desire completely), through process of factor analysis, 
the value of loding of the first item with psychological concept 
was (0.626) (Table 3), and this value represents weight of item 
in the scale, so this weight is divided by number of alternatives, 
which is (7), so the result is (0.0894), so this value is multiplied 
by scale of alternatives degrees (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) respectively, 
Which was previously determined according to Likert's 
method, so the result will be (0.089, 0.179, 0.268, 0.358, 0.447, 
0.537, 0.626), which are degrees that will be used in correction 
of item according to alternative indicated by participant . thus, 
each item will be corrected by giving special weight to it, as is 
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case on first item, the sum of weights of alternatives indicated 
by participant represents value of score obtained on the scale. 
Since researcher has obtained four factors for social distance 
scale through process of factor analysis, so each participant will 
receive four scores representing these factors and each factor 
consisting of sum of significant items in it, In theory, the lowest 
score that respondent can get on the four factors starting from 
the first factor is (0.80, 0.52, 0.49, and 0.45) degrees 
respectively, and it is the lowest difference in social distance 
and represents complete acceptance of the other,while the 
highest score that the respondent can get on four factors starting 
from the first factor is (5.60, 3.67, 3.40, 3.18), which is the 
highest difference in social distance and represents the total 
rejection of the other. 
Results 

It appears from the above procedures that the research 
hypotheses: 
1- Weight can be given to item in scale based on its weight 

among research community members. 
2- The statistical method of factor analysis can be used to find 

weight of item. 
3- These hypotheses were realized and proven. 
Recommendations 

The researcher recommends using this method in 
psychological measurement and verifying it on other 
psychological variables. 
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Introduction  
                                                                                                  Il y a des 

peuples qui rêvent,  
mais pour ceux qui ne rêvent pas, 

                                                                                                       il reste le 
théâtre. (Giraudoux, 1941, p. 189) 

                                 

       Vers le début du XXe siècle, le théâtre français était en 

pleine décadence. Les innombrables pièces qui occupaient les 

scènes étaient inspirées de l’Antiquité. À l’époque des tensions 

et des soucis de la guerre, l’attente de la guerre doit mobiliser 

les consciences et les engagements des écrivains pour une 

actualité dramatique. Le rôle du théâtre consiste à supposer la 

distance, matériellement entre la scène et la salle, 

psychologiquement entre le  sujet et la vie. Les dramaturges de 

l’époque  rêvent depuis longtemps de reconquérir le public 

populaire, c’est un fait qui depuis des siècles leur échappe. 
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Après 1918, le mouvement dramatique se précise, les talents et 

les innovateurs savent faire de Paris le plus extraordinaire 

chantier de théâtre. Tous les grands auteurs : Claudel, Anouilh, 

Giraudoux, Montherlant, Mauriac, Salacrou, Sartre et Camus 

recherchent les dimensions humaines et existentielles par 

diverses voies : lyrismes, mythes, symboles, fantaisie, humour. 

D’ailleurs ces dramaturges du XXe siècle ont voulu penser et 

faire penser les grands problèmes qui hantaient le public, on 

retrouvait ces problèmes sur la scène. Ce sont dramaturges, 

plutôt ouvriers de la renaissance théâtrale du XXe siècle. 

               D’après Antoine Vitez : « le théâtre est un champ de 

forces très petit, mais où se joue toute l’histoire de la société, et 

qui, malgré son exiguïté, sert de modèle à la vie des gens.» 

(VIEGNES, 1992, p. 133). Le théâtre se fait alors un miroir de 

l’expérience humaine. Sur la scène, les dimensions humaines et 

sociales au XXe  

-1- 

siècle sont bien présentées. De même que la perspective 

politique n’est qu’un angle parmi d’autres.  

           Le théâtre giralducien se déroule dans un espace justifié 

par l’engagement de l’écrivain qui peut affirmer sur la scène sa 

vision socio-humaine la plus large. Selon Giraudoux le théâtre 



21 
 

est l’art suprême dans lequel il peut proposer des thèmes divers : 

historiques, humains et sociaux qui se font la base de toutes ses 

œuvres théâtrales. Son théâtre se présente comme un 

phénomène important des trente premières années du siècle et 

de la renaissance de la tragédie française aux sujets antiques. 

Cette période marque la curiosité du public qui cherche à voir 

ses soucis et ses questions transposées au théâtre. Ainsi, Jean 

Giraudoux, en 1935, recrée La guerre de Troie n’aura pas lieu 

en s’inspirant de l’Iliade d’Homère. Et en 1937, il montre le 

tragique familial des Atrides par la recréation d’Électre. « Pour 

Giraudoux, le théâtre est avant tout un lieu d’enchantement. Les 

sujets antiques ou modernes, les tons humour, ironie, amertume 

sont d’une grande variété. » (Berton, 1983, p. 81). 

                La notion du destin est bien incarnée dans La guerre 

de Troie n’aura pas lieu. Le conflit entre la volonté du destin 

et la responsabilité humaine se rencontrent sur la scène. La 

même notion du destin se répète dans Électre ; Électre est la 

fille d’Agamemnon. En grec, son nom signifie la "rayonnante". 

Elle a 21 ans. Au début de la pièce, elle est complètement seule, 

son père est mort, sa mère la prive de l’amour maternel, sa sœur 

Iphigénie a été sacrifiée et son frère Oreste est exilé. Électre et  

Oreste sont victimes du destin. Leurs parents : Agamemnon, 

chef des armées grecques pendant la guerre de Troie, et 
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Clytemnestre qui, à l’absence de son époux, a pris Égisthe pour 

amant. Au retour d’Agamemnon, Égisthe 

-2- 

l’assassine. Pour venger son père, Électre se trouve contre sa 

mère. Elle demande à son frère d’exécuter cette vengeance. Elle 

garde deux sentiments excessifs ; un amour pour son père et une 

haine pour sa mère. Elle montre un grand  désir  pour la vérité 

et la vengeance. Dans cette tragédie, les thèmes que traite 

Giraudoux sont : la haine, la vengeance, le meurtre, la famille et 

la culpabilité. Ces thèmes sociaux ne sont pas loin de l’esprit 

social de tous les âges ainsi qu’ils sont bien liés aux thèmes 

humains. 

              On peut mettre les personnages de La guerre de Troie 

n’aura pas lieu en deux classes : celle de la paix et celle de la 

guerre. Hector, c’est le personnage principal de la pièce, il 

exprime les idées de Giraudoux sur la guerre et la paix. C’est un 

guerrier, prince troyen et fils du roi Priam. Il est combattant 

redoutable et héroïque  représentant  la gloire et l’honneur de 

son pays de Troie. Au début de la pièce, il arrive victorieux du 

combat, mais il comprend que la guerre est un mensonge et une 

illusion dangereuse.  
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              Notre étude vise à révéler par l’analyse des deux pièces 

étudiées La guerre de Troie n’aura pas lieu et Électre, la vision 

et les idées sociales et humaines contemporaines de Giraudoux. 

Cette révélation doit être traitée par les questions suivantes: 

pourquoi Giraudoux s’inspire-t-il de l’Antiquité ? Comment 

Giraudoux fait-il le lien  étroit entre le présent et le passé? 

Pourquoi choisit-il le genre théâtral pour exposer ses idées 

sociales et humaines? Dans les deux pièces, comment l’action 

dramatique présente-t-elle les notions humaines? Comment les 

personnages giralduciens évoquent-ils les conflits sociaux et 

humains contemporains? Ces deux pièces fameuses arrivent-

elles à incarner les soucis et les problèmes de l’homme et de la 

vie du XXe siècle ? 

-3- 

Le mythe antique et la vision socio-humaine 

contemporaine 

 Pacifisme-Bellicisme 
        Dans les deux pièces mises en étude, en particulier dans 

La guerre de Troie n’aura pas lieu, les deux notions ; le 

pacifisme et le bellicisme jouent un grand rôle dans l’action 

dramatique. Deux côtés opposés ; les bellicistes s’efforcent pour 

prôner les prétextes de la guerre. Les anti-bellicistes, les 
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pacifistes croient à la possibilité d’établir la paix pour des 

raisons variées. Ainsi, on voit la provocation d’un conflit entre 

les deux côtés. Dans La guerre Troie n’aura pas lieu, 

« L’action se déroule à Troie, dans le palais de Priam. Pâris, fils 

du roi de Troie Priam, a enlevé Hélène, l’épouse du roi grecque, 

Ménélas, un ambassadeur grec est sur le point d’arriver à Troie 

pour venir chercher Hélène. Au même moment, Hector, le frère 

aîné de Pâris, revient victorieux d’une guerre et s’apprête à fêter 

la paix. Andromaque, son épouse, qui attend un enfant, n’aspire 

plus elle aussi, qu’à la paix. Elle déclare à Cassandre, la 

prophétesse, fille de Priam, que la guerre de Troie n’aura pas 

lieu : on rendra Hélène aux grecs. Mais Cassandre est inquiète : 

le destin est-là, tapi comme un tigre ; la guerre aura lieu.» 

(POTLET, 1995, pp. 55-56). Le roi  Priam est admiré par la 

beauté d’Hélène, il refuse de la rendre aux grecs. Mais 

Hector  veut coûte que coûte établir la paix, il  redoute la guerre, 

il pense que cette guerre n’a pas de sens. Ce qu’il cherche, c’est 

être heureux auprès de son épouse. Ainsi, Andromaque lui 

apprend que Pâris a enlevé Hélène et que si les troyens ne le 

rendent pas, c’est la guerre. Hector est prêt à tout pour obtenir 

la paix  en vue de sauver son pays.  

-4- 



25 
 

           D’une part, Demokos, le poète officiel de la famille 

royale, le belliciste, cherche fortement à provoquer les 

sentiments nationalistes. D’autre part, il donne tous ses 

prétextes pour venger l’honneur de son pays. Il exerce des 

négociations comme des moyens pour chanter la dignité 

nationale. Il refuse de laisser débarquer Ulysse, l’ambassadeur 

grec, le plus sage qui comprend Hector et ne souhaite pas la 

guerre, qui doit présenter la dernière chance de la paix. 

"DEMOKOS.-«  Ils ne débarqueront pas, notre honneur est en jeu. 

Nous serions la risée du monde…" (GIRAUDOUX, 1935, p. 107) 

Demokos est chargé de la propagande. Ses moyens qui servent 

à provoquer la guerre ont la tâche de chatouiller le courage et  la 

motivation  des combattants, il cherche à composer le chant de 

guerre, il propose des fausses nouvelles pour inquiéter les 

combattants. Il s’affronte par toutes les calomnies à ses 

adversaires, les pacifistes.        

                  Pour assurer la paix, Hector fait preuve d’une 

détermination exemplaire. Le guerrier se transforme en 

négociateur. Avec ténacité, il cherche à railler tous les troyens à 

sa cause. D’abord, il convoque Pâris pour l’amener à renoncer 

à Hélène puis il fait venir Hélène elle-même pour la convaincre 

de retourner en Grèce. Il persuade enfin le roi Priam de fermer 
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les portes de la guerre. Quant aux grecs, il  veut  les  recevoir  

dans  la  paix, et  non  dans  l’excitation  et l’agressivité comme 

les autres troyens, les bellicistes. Il met tout son espoir dans 

l’entrevue avec Ulysse. Hector soutient la cause pacifiste, il est 

combattant, dégoûté de la guerre, il se donne tout entier au vrai 

combat, celui de la paix, c’est un combat pour l’humanité. 

"HECTOR:-  Tu repartiras ce soir pour la Grèce, Hélène, ou je te 

tue. " (GIRAUDOUX, 1935, p. 75) 

-5- 

         Le conflit entre les grecs et les troyens, déjà traité dans les 

récits d’Homère, a servi à Giraudoux d’incarner dans La guerre 

de Troie n’aura pas lieu sa réflexion sur les causes, les 

mensonges et les horreurs des guerres. De plus, le sujet du 

conflit, proposé par  le mythe antique, permet à Giraudoux 

d’évoquer dans son théâtre sa vision moderne concernant le 

conflit qui domine l’époque du XXe siècle. « L’entretien 

d’Ulysse et d’Hector évoque clairement les conférences 

internationales il y a en eut 9 pour la seule année 1920 et les 

efforts des diplomates pour conjurer le conflit. Bien des 

allusions précises à des événements contemporains peuvent être 

relevées dans la pièce. La guerre de Troie image typique 

réinterprétée par Giraudoux renvoie à ces années  de crise de la 
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première moitié du XXe siècle. Mais la pièce, par sa portée, 

dénonce aussi bien toutes les guerres.» (FROIS, 1998, pp. 37-

38). Créée en 1935, La guerre de Troie n’aura pas lieu s’inscrit 

dans une période complexe et menaçante. À l’époque de l’entre-

deux guerres, la paix avait été signée entre la France et 

l’Allemagne après la guerre de 14-18, mais c’est une lutte 

sourde qui continuait entre les deux pays. En France, les 

hommes politiques s’affrontaient. Le clan nationaliste qui 

cherchait avant tout à affaiblir l’Allemagne s’opposait au clan 

de la réconciliation qui espérait assurer une paix durable et 

reconstruire l’Europe. Dans les années 1930, en particulier 

1935, la tension internationale monte, la crise économique, le 

développement des partis fasciste et naziste, l’arrivée d’Hitler 

au pouvoir, la remilitarisation de l’Allemagne font craindre un 

nouveau conflit. Les références à cet entre-deux-guerres se 

révèlent dans La guerre de Troie n’aura pas lieu qui évoque : 

l’attente, l’inquiétude, la menace pesant sur l’époque.  

          «Ancien combattant de 1914, deux fois blessé, Giraudoux 

comme beaucoup 
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d’hommes de sa génération, est entré écœuré des combats, de la 

souffrance et de la mort, décide à ce que l’horrible guerre qu’il 
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avait vécue soit bien la dernière, la "der des ders", comme on 

disait  à cette époque. Ce dégoût de la guerre s’exprime dans la 

pièce à travers le personnage d’Hector. Ce sentiment n’est pas 

un rejet abstrait, mais l’expérience de celui qui a vu la bataille 

et la tuerie. Dans son discours aux morts, il ne recule pas devant 

l’évocation dramatique des cadavres absents inexistants oubliés 

sans occupation, sans repos, sans être. Et il prononce une 

condamnation sans appel de la guerre.» (FROIS, 1998, p. 38). 

"HECTOR.- La guerre me semble recette la plus sordide et la plus 

hypocrite pour égaliser les humains." (GIRAUDOUX, 1935, p. 117) 

           Alors, on voit qu’Hector, le protagoniste, fait ses efforts 

possibles pour éviter la guerre. Il s’oppose à toutes les voix de 

la guerre. Le but essentiel de la pièce de Giraudoux est de 

démystifier la guerre. Les mots : héroïsme, gloire et honneur 

sont pour la vision giralducienne des mensonges et des crimes. 

Au temps de guerre, les valeurs sont faussées et changées de 

visage. Dans La guerre de Troie n’aura pas lieu, Giraudoux 

dénonce la mauvaise foi des partisans de la guerre, il s’attaque 

aussi à leurs arguments de la nécessité de la guerre. Par ailleurs, 

il déclare son soutien pour les pacifistes. Ainsi, Hector s’engage 

à repousser la menace de la guerre par son désir de la paix. Cette 
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position se voit clairement lorsqu’Hector supplie son père de 

fermer les portes de la guerre. 

          Dans la pièce d’Électre, l’image est opposée. L’héroïne, 

Électre, cherche à tout prix le conflit social par sa quête de la 

vengeance, ce conflit conduira plus tard à un conflit politique. 

« Dans le palais d’Argos, ville grecque, vit la famille royale : la 

reine Clytemnestre, la princesse Électre, sa fille, et Égisthe, 

cousin du  

-7- 

roi Agamemnon. Celui-ci a été désigné pour être le régent du 

royaume depuis la disparition du roi, qui serait mort en glissant 

sur son épée à son retour de la guerre. En fait, il a été assassiné 

par Clytemnestre, rongée par la haine, et Égisthe, qui n’est autre 

que son amant ». (RIGUET, 2014, p. 6) L’action de la pièce se 

déroule dans un palais qui désigne à la fois une atmosphère 

familiale et sociale. Cette atmosphère conflictuelle permet à 

Giraudoux d’incarner sa vision sociale. Électre, par sa grandeur, 

reste fidèle pour l’amour et la mort de son père dès le début 

jusqu’à la fin. 

"LE JARDINIER.- La voilà, la fenêtre d’Électre. 
L’ÉTRANGER.- Pourquoi si haut, presque aux combles ? 
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LE JARDINIER.- Parce que, de cet étage, on voit le tombeau de son 

père." (Giraudoux, 2007, p. 10) 

 

De même que le public prévient dès le début le conflit et la 

chute sociaux de la pièce. Par ce conflit Giraudoux veut montrer 

sur la scène la comédie bourgeoise moderne. Le personnage du 

jardinier prédit le malheur social et le sort tragique de la famille 

royale. 

"LE JARDINIER.- On dit alors que le palais rit. Ce qui se passe, c’est 

qu’en ce moment le palais rit et pleure à la fois." (Giraudoux, 2007, p. 

7) 

Le public, de sa part, peut prévoir le malheur de l’héroïne 

lorsque l’étranger, Oreste, décrit la beauté et l’orgueil d’Électre, 

et la première petite fille précise le malheur de la princesse. 

" L’ÉTRANGER.- Je me rappelle surtout deux pieds tout blancs, les 

plus nus, les plus blancs. Leur pas était toujours égal, sage, mesuré 

par une chaîne invisible. J’imagine que c’était ceux d’Électre. J’ai dû 

les embrasser, n’est-ce pas ?  

DEUXIÈME PETITE FILLE.- En tout cas, c’est le seul baiser qu’ait 

reçu Électre." (Giraudoux, 2007, p. 9) 

 

-8- 
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Les personnages des petites filles servent à réciter l’histoire et 

les relations familiales, comme elles expliquent la peur de 

Clytemnestre de la vérité ; 

"TROISIÈME PETITE FILLE.- Elle a mauvais sommeil parce qu’elle 

a peur. 

PREMIÈRE PETITE FILLE.- De quoi a peur la reine Clytemnestre ? 

DEUXIÈME PETITES FILLE.- De tout." (Giraudoux, 2007, pp. 13-14) 

 

Encore sur la scène, on voit la violence sociale qui domine la 

vie familiale. La pièce traite alors des sujets sociaux incarnés 

par la famille royale. Par ces sujets, Giraudoux affirme sa 

volonté de présenter au public une tragédie sociale. Le  conflit 

social engendre la haine, la violence et  le crime à la fin. Le 

mendiant décrit bien ce conflit lorsqu’Égisthe pense à tuer 

Électre, il lui demande d’épouser le jardinier pour que son 

meurtre soit plus facile; 

"LE MENDIANT à Égisthe.- Bravo! Je vois votre idée. Elle n’est pas 

mauvaise. C’est assez facile à tuer, une femme de jardinier. 

Beaucoup plus facile qu’une princesse en son palais ?" (Giraudoux, 

2007, p. 36) 

Le complexe d’Électre se voit par sa passion pour son père 

et sa haine pour sa mère. Comme un signe de devoir et de 

fidélité, elle doit chercher la vengeance. 
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"ÉLECTRE.- Je suis la veuve de mon père." (Giraudoux, 2007, p. 41) 

À l’égard de Clytemnestre, son dialogue avec sa fille renforce 

le conflit et l’absence des sentiments maternels. 

"ÉLECTRE.- Tu étais une nourrice, pas une mère!  

CLYTEMNESTRE.- Ma petite Électre… 

ÉLECTRE.- Je ne suis pas ta petite Électre. À frotter ainsi tes deux 

enfants contre toi, ta maternité se chatouille et s’éveille. Trop tard." 

(Giraudoux, 2007, p. 50) 

 

               Comme dans Électre où la ville d’Argos est menacée 

par la guerre  à cause du conflit de la famille royale, la ville de 

Troie est aussi menacée par la 

-9- 

guerre à cause du conflit entre les pacifistes et les bellicistes dès 

le début de La guerre de Troie n’aura pas lieu. Les partisans 

de la guerre, les bellicistes, menés par Demokos, prétendent les 

sentiments nationalistes en cherchant à provoquer le conflit. Par 

contre, les pacifistes cherchent à éviter la guerre, comme le 

héros Hector qui fait tout pour assurer la paix, il s’efforce à 

persuader les troyens de fermer enfin les portes de la guerre. 

Andromaque s’engage avec lui dans la défense de la paix. Les 

bellicistes et la vieille génération représentée par le roi Priam et 

le  Géomètre composent le clan de la guerre. Tous réunis, ils 
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s’opposent aux pacifistes. Hector se fait fort d’obliger Hélène à 

quitter Troie. Bien que Demokos dénonce la restitution 

d’Hélène comme une lâcheté qui touche l’honneur national, le 

roi décide de fermer les portes de la guerre. Ainsi, Hector pense 

au  triomphe, le départ d’Hélène obéit certes à Hector, mais le 

destin et la guerre imposent leur volonté.  Hector se sent alors 

perdre son combat pour la paix. 

Femmes-Couples 

           Le rôle des femmes chez Giraudoux est bien efficace. 

Andromaque joue un grand rôle qui marque sa responsabilité 

pour la paix dans laquelle elle a toute confiance, mais Cassandre 

lui affirme que le destin joue son rôle. Dès la première scène de 

la pièce, Andromaque exprime son grand souci de la guerre en 

annonçant le conflit entre la paix et la guerre. Elle s’entretient 

avec sa belle-sœur, la prophétesse Cassandre. 

"ANDROMAQUE.- La guerre de Troie n’aura pas lieu, Cassandre! 

CASSANDRE.- Je te tiens un pari, Andromaque.  
ANDROMAQUE.- Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le 

recevoir. 
On va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra. 

 

-10- 
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CASSANDRE.- On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra 

pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu." (GIRAUDOUX, 1935, p. 

9) 

 Dans les scènes suivantes, Andromaque essaie de cacher ses 

soucis, elle est horrifiée des menaces de la guerre. Mais, elle 

doit soutenir Hector dans son combat pour la paix. De même 

qu’elle supporte les humiliations lorsqu’elle accepte les 

grossièretés d’Oiax, le grec belliqueux, le plus brutal et mauvais 

qui gifle Hector pour provoquer la guerre. Andromaque prétend 

que son mari n’est pas giflé par Oiax. Mais, à la fin de la pièce, 

elle se trouve soumise à la crainte et au pessimisme. 

ANDROMAQUE.- Je suis brisée(…). La misère du monde est sur 

moi ». (GIRAUDOUX, 1935, p. 179) 

Comme Hélène est le symbole de la beauté, Andromaque est le 

symbole de l’amour et de la paix. Elle incarne les soucis de la 

guerre pour les femmes troyennes, son rôle porte les cris et les 

voix humains.  

"ANDROMAQUE :-  Laissez-nous nos maris comme ils sont " 

(GIRAUDOUX, 1935, p. 52) 

           Cassandre est différente des autres jeunes femmes de la 

pièce. Elle se déclare face à l’idéalisme d’Andromaque et à la 

frivolité d’Hélène. La prophétesse prévoit le souci du monde : 
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"CASSANDRE.- Moi je ne vois rien, coloré ou terne. Mais chaque 

être pèse sur moi par son approche même. À l’angoisse de mes 

veines, je sens son destin." (GIRAUDOUX, 1935, p. 79) 

             Signalons que le couple Andromaque-Hector qui 

représente la voix de la paix se fait le contraire de celui d’Électre 

et son frère Oreste, ce couple représente la voix de la vengeance 

et de la guerre au nom de la justice. On trouve alors le  
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même rôle efficace des femmes, mais opposé, joué par l’héroïne 

Électre qui cherche la guerre familiale et puis le conflit 

politique. Dans Électre, l’action dramatique est basée sur la 

tension familiale, la haine et la violence sont les moteurs 

essentiels de  cette action. Mais Oreste paraît moins dur que sa 

sœur, son dialogue avec elle exprime clairement la haine 

familiale et la chute des sentiments dans la famille. Électre 

prédestine le sort tragique des deux traîtres, Égisthe et sa mère 

Clytemnestre, par la main de son frère. Oreste explique les 

sentiments de la révolte d’Électre  à l’égard de sa mère : 

"ORESTE.- Comment peux-tu ainsi parler de celle qui t’a mise au 

monde ! Je suis moins dur pour elle, qui l’a été tant pour moi ! 

ÉLECTRE.- C’est justement ce que je ne peux pas supporter d’elle, 

qu’elle m’ait mise au monde. C’est là ma honte. Il me semble que par 

elle je suis entrée dans la vie d’une façon équivoque et que sa 
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maternité n’est qu’une complicité qui nous lie. J’aime tout ce qui, 

dans ma naissance revient à mon père." (Giraudoux, 2007, pp. 60-61) 

 

Dans la réplique d’Électre, il n’y a que la haine excessive contre 

sa mère, cette haine est agressive car elle se mène vers la 

vengeance. 

"ÉLECTRE.- Tout ce qui est de cette naissance du côté de ma mère, 

je le hais. 

ORESTE.- Pourquoi détestes-tu les femmes à ce point ? 

ÉLECTRE.- Ce n’est pas que je déteste toutes les femmes, c’est que je 

déteste ma mère. Et ce n’est pas que je déteste tous les hommes, je 

déteste Égisthe. 

ORESTE. - Mais pourquoi les hais-tu ? 

ÉLECTRE.- En fait, j’avais pitié de cette grande reine, qui dominait 

le monde, et soudain, terrifiée, humble, échappait un enfant comme 

une aïeule hémiplégique. J’avais pitié de cet  

Égisthe, cruel, tyran, et dont le destin était de mourir un jour 

misérablement sous tes coups." (Giraudoux, 2007, p. 61) 

 

Le personnage du mendiant, créé par Giraudoux, se fait 

croire qu’il est dieu, il joue son rôle à apporter et expliquer les 

actions de la pièce. Ainsi, il récite  au public la légitimé 

d’Électre à chercher la vérité et à confirmer la justice. Donc, 

l’objectif 
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d’Électre est mutuel : exécuter la vengeance et faire la justice. 

Le mendiant découvre la vérité comme un prétexte pour la 

vengeance d’Électre. 

"LE MENDIANT.- Électre n’a donc pas poussé Oreste ! Ce qui fait 

que tout ce qu’elle dit est légitime, tout ce qu’elle entreprend sans 

conteste. Elle est la vérité sans résidu, la lampe sans mazout, la 

lumière sans mèche." (Giraudoux, 2007, p. 76) 

De plus, le mendiant annonce la violence prévue et 

l’engagement d’Oreste pour accomplir la tâche de la justice déjà 

réclamée par sa sœur. 

"LE MENDIANT.- C’est le premier repos d’Électre !…C’est le 

dernier repos d’Oreste!" (Giraudoux, 2007, p. 77) 

De sa part, Électre se trouve obligée de dire la vérité à son frère. 

"ORESTE.- Notre père, tué ! Qui te l’a dit ? 

ÉLECTRE.- Lui-même. 

ORESTE.- Il t’a parlé, avant de mourir ? 

ÉLECTRE.- Il m’avait parlé mort, le jour même du meurtre, mais 

cette parole a mis sept ans à m’atteindre." (Giraudoux, 2007, p. 95) 

 

La découverte de la vérité suscite les soucis dans la vie 

familiale lorsque la reine exprime la peur de son destin tragique, 

elle se présente dans une situation pitoyable. 
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"CLYTEMNESTRE.- Aide-moi, Électre ! 

ÉLECTRE.- T’aider à quoi ? À dire la vérité, ou à mentir ? 

CLYTEMNESTRE.- Protège-moi. 

ÉLECTRE. -Voilà la première fois  que tu te penches vers ta fille, 

mère. Tu dois avoir peur. 

CLYTMNESTRE.- J’ai peur d’Oreste." (Giraudoux, 2007, p. 101) 

 

On remarque dans la scène suivante qu’Électre incarne sa 

révolte contre sa condition sociale.  Cette révolte prend des 

dimensions humaines lorsqu’elle insiste  
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 à rétablir la justice au nom de sa ville, Argos : 

"ÉLECTRE.-  C’est ce matin à l’aube, quand on vous donnait Argos 

et ses frontières étroites, que je l’ai vue aussi immense et que j’ai 

entendu son nom, un nom qui ne se prononce pas, mais qui est à la 

fois la tendresse et la justice. (GIRAUDOUX, 1935, p. 133) 

 

Électre peut donc incarner, par ses mots grandioses, la voix 

de l’humanité contre l’injustice et la tyrannie, c’est la voix 

sociale qui se transforme en voix humaine. 

"ELECTRE.-  Quand le crime porte atteinte à la dignité humaine, 

infeste un peuple, pourrait sa loyauté, il n’est pas pardon." 

(Giraudoux, 2007, pp. 133-1134) 
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L’héroïne continue à dénoncer l’hypocrisie, elle crie son 

refus contre les jeux sociaux et politiques. Sa révolte familiale 

prend aussi des dimensions politiques. Son dialogue avec 

Égisthe se transforme à une révolte humaine et politique. 

Giraudoux a voulu donner un aspect politique à sa pièce en vue 

de lier sa vision socio-humaine avec sa vision politique, il veut 

alors montrer toutes les images de son époque.    

"ÉGISTHE.- Tu parles en jeune fille, non en roi. C’est un immense 

corps à réagir, à  

nourrir. 

ÉLECTRE.- Je parle en femme. C’est un regard étincelant, à filtrer, à 

dorer. Mais il n’a qu’un phosphore, la vérité. C’est ce qu’il y a de si 

beau, quand vous pensez  aux vrais peuples du monde, ces énormes 

prunelles de vérité. 

ÉGISTHE.- Il est des vérités qui peuvent tuer un peuple, Électre. 

ÉLECTRE.- Il est des regards de peuple mort qui est pour toujours 

étincellent. Plût au Ciel que ce fût d’Argos ! Mais, depuis la mort de 

mon père, depuis que le bonheur de notre ville est fondé sur 

l’injustice et le forfait, depuis que chacun, par lâcheté, s’y est fait le 

complice du meurtre et du mensonge, elle peut chanter, danser et 

vaincre, le ciel peut éclater sur elle." (Giraudoux, 2007, p. 134) 
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Électre veut annoncer la vérité tout de suite, elle y est 

fortement attachée. Cette vérité se présente comme un cri contre 

l’injustice humaine. 

-14- 

ÉLECTRE.- C’est aujourd’hui son jour. J’ai déjà trop vu de vérités 

se filtrer parce qu’elles ont tardé une seconde." (Giraudoux, 2007, p. 

135) 

Ressort tragique 
            Selon Giraudoux, « la tragédie suppose d’une horreur en soi, d’une 

menace imminente, d’une stratosphère surpeuplée.» (GIRAUDOUX, 

1941, p. 232). Cette tragédie domine le ressort dramatique des deux pièces. 

L’aveu de Clytemnestre et la découverte de la vérité à la fin renforcent la 

haine familiale et préparent le destin tragique pour la famille royale. La 

reine exprime sa haine pour le roi Agamemnon lorsqu’elle démasque la 

vérité  du passé.    

"CLYTMNESTRE.- Le seul homme auquel je n’étais pas, c’était le 

roi des rois, le père des pères, c’était lui ! Du jour où il est venu 

m’arracher à ma maison, avec sa barbe bouclée, de cette main dont il 

relevait toujours le petit doigt, je l’ai haï." (Giraudoux, 2007, p. 140) 

Elle continue son aveu fatal, c’est un ressort tragique qui 

domine la vie familiale. 

"CLYTEMNESTRE.- Roi des rois, la seule excuse de ce surnom est 

qu’il justifie la haine de la haine. Sais-tu ce que j’ai fait, le jour de 
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son départ, Électre ; son navire encore en vue ? ... Et je me suis 

glissée vers minuit, dans la salle du trône, toute seule, pour prendre 

le sceptre à pleines mains ! "               (Giraudoux, 2007, p. 141) 

La fin de la pièce confirme la tragédie bourgeoise que 

Giraudoux a voulu présenter sur la scène théâtrale. La 

vengeance et la mort d’Égisthe et Clytemnestre mènent des 

troubles politiques à Argos. La ville reçoit donc un sort tragique, 

elle est victime pour les ambitions des  Corinthiens,  les ennemis 

qui profitent de l’absence du chef de l’armée Égisthe, ils 

attaquent et détruisent la ville. La chute tragique d’Argos est 

décrite par les Euménides qui symbolisent les déesses de la 

vengeance. Nous les avons vues au début de la pièce à travers 

les personnages des petites filles  
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grandissant à la fin de la pièce en Euménides, elles soutiennent 

toujours Électre dans sa vengeance. 

"DEUXIÈME EUMÉNIDE.- Te voilà satisfaite,  Électre ! La ville 

meurt ! 

ÉLECTRE.- Me voilà satisfaite. Depuis une minute,  je sais qu’elle 

renaîtra. 

… 

J’ai ma conscience, j’ai Oreste, j’ai la justice, j’ai tout. 
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DEUXIÈME EUMÉNIDE. – Ta conscience ! Tu vas l’écouter, ta 

conscience, dans les petits matins qui se préparent. Sept ans tu n’as 

pu dormir à cause d’un crime que d’autres avaient commis. 

Désormais, c’est toi la coupable. 

ÉLECTRE. – J’ai Oreste. J’ai la justice. J’ai tout." (Giraudoux, 2007, 

p. 150) 

        Giraudoux dans ses deux tragédies présente concrètement 

la force du destin à travers le combat humain d’Hector et le 

conflit social d’Électre. Dans le combat d’Hector, on voit 

l’espoir des personnages pacifistes dans leur lutte en face de la 

fatalité, cet espoir finit par l’échec. Au contraire, dans le combat 

d’Électre, la fatalité est récupérée par la découverte de la vérité 

au nom de la justice. Dans les deux combats le tragique 

s’impose. C’est pourquoi, on voit l’avenir tragique inéluctable. 

« En donnant à sa pièce ce titre paradoxal et brillant, l’auteur 

invite à une réflexion sur le destin. Le destin est ce qui s’impose, 

ce qui est inéluctable.   Quels que soient la volonté des hommes 

et les efforts qu’ils déploient, quels que soient leurs rêves et 

leurs espoirs, ils ne pourront empêcher la guerre de Troie 

d’exister. Elle est inscrite depuis le fond des âges dans l’histoire 

des hommes. Malgré la négation trompeuse continue dans le 

titre n’aura pas lieu, le destin ne peut pas manquer de 

s’accomplir nous le savons, parce que qu’elle a déjà eu lieu, la 
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guerre de Troie aura lieu. Reste à savoir par quelles voies. 

(FROIS, 1998, p. 44). Même si les pacifistes de La guerre de 

Troie n’aura pas lieu ne peuvent pas arrêter la guerre, ils ne 

doivent pas être l’instrument de cette guerre. Giraudoux  veut 

montrer donc la responsabilité des hommes. Par contre, il 

souligne le rôle de 
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 la bêtise des hommes dans le déclenchement tragique de 

la guerre. Cette pensée  est affirmée par Cassandre :   

"Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celle 

des hommes et celle des éléments. " (GIRAUDOUX, 1935, p. 10) 

Quant à Andromaque,  elle refuse la tragédie de la guerre. Selon 

elle, cette tragédie ne repose sur aucune justification, elle est 

fondée sur le mensonge. 

 "ANDOMAQUE.- La vie de mon fils, et la vie d’Hector vont se jouer 

sur l’hypocrisie et le simulacre, c’est épouvantable! " (GIRAUDOUX, 

1935, p. 132) 

             Dans La guerre de Troie n’aura pas lieu, Giraudoux 

s’efforçait pour confirmer l’absurdité de la justification de la 

guerre, il a imaginé le personnage du jeune frère de Pâris, 

Troïlus, auquel Hélène avait promis de l’embrasser. Il a laissé 

pour la dernière image de la pièce les portes de la guerre qui 
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s’ouvrent en découvrant Hélène qui embrasse le jeune. C’est par 

une dérision lorsqu’on imagine Pâris-Hélène comme un couple 

sans lendemain. Giraudoux détruit les justifications de la guerre. 

Il ne laisse pas à la guerre tous ses motifs. Mais la guerre qui 

menaçait le monde entier en 1935 a eu lieu car les hommes qui 

prônaient les guerres étaient nombreux et plus puissants. 

Giraudoux, à sa façon, avait déjà posé ces difficiles questions 

de la responsabilité et de l’engagement humains. Il s’attaquait 

également  par la dérision au rôle néfaste de l’idéologie des 

symboles, des grands mots, de la propagande. La pièce parle 

directement des idéologies d’aujourd’hui, elle présente des 

personnages qui incarnent l’âge moderne même s’ils ont créés 

en 1935. Giraudoux a créé  alors des héros modernes et 

renouvelés. Hector et Andromaque incarnent leur espoir par  le 

combat contre la guerre. Hector, encouragé par son épouse, 

accepte même l’humiliation pour sauver la paix. 
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 "ANDROMAQUE à Hector.- Tu as gagné encore ce combat. Aie 

confiance." (GIRAUDOUX, 1935, p. 147) 

Hector ne mène pas son combat seul car Andromaque suit 

toutes les démarches et les obstacles que retrouve son mari. Ce 

couple continue sa lutte  pour la paix malgré les obstacles. À la 
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fin de la pièce, Hector  empêche Andromaque de fermer les 

oreilles devant l’annonce de la guerre. Cela prouve que tous les 

deux sont capables de se faire face à la guerre malgré la situation 

tragique. 

              Comme Électre, l’héroïne de la justice et de la vérité, 

Hector est bien le héros de la paix. C’est le vrai combat des 

héros giralduciens, leurs combats sont justifiables pour des 

causes humaines. Par-là, Hector et Électre, héros antiques et 

légendaires, ouvrent la voie à un héroïsme moderne, celui des 

hommes qui s’engagent par leur grande volonté à imposer 

l’humanité. Tous les deux, Hector et Électre continuent sans 

cesse leur chemin héroïque même si la fin est tragique, comme 

l’affirme Hector lorsqu’il rassure Andromaque ; 
"Tu vois qu’il ne faut pas désespérer…" (GIRAUDOUX, 1935, p. 

179) 

           Dans La guerre de Troie n’aura pas lieu, les pensées 

humaines  réapparaissent à l’époque du XXe siècle, elles nous 

permettent à comprendre combien il faut se méfier des puissants 

et de leurs mensonges pour les  justifications de la guerre. 

"HECTOR.- Et vous voulez la guerre ? 

ULYSSE.- Je ne la veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions 

à elle." (GIRAUDOUX, 1935, p. 169) 
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Ainsi que la notion du tragique qui domine le XXe siècle se 

présente en deux dimensions : sociale et humaine, toutes les 

deux dessinent l’esprit du siècle. Ces  
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images modernes reviennent évidemment au tragique antique. 

L’existence des personnages bien voulue par Giraudoux 

renforce son intention à montrer sur la scène la dimension 

sociale et politique, comme c’est le cas dans Électre 

lorsqu’Égisthe exerce un jeu politique. Il est  prêt à donner sa 

vie pour sauver la ville d’Argos. Il s’affronte contre Électre. 

C’est un conflit entre la vérité absolue et la survie du peuple. 

Mais ce confit finit par un acte tragique ; Égisthe et 

Clytemnestre sont  assassinés par Oreste.  

               Dans cette tragédie, Giraudoux confirme sa vision 

sociale de l’époque par l’existence et les rôles de ses 

personnages sur la scène. Dans Électre les Théocathoclès sont 

des personnages incarnant la bourgeoisie moderne. Le 

président, est un mari faible et ridicule, tandis que sa femme 

Agathe s’engage pour les revendications féministes. « Les 

anachronismes : bien que la pièce se déroule dans un cadre 

antique, elle est jalonnée d’éléments propres à la vie moderne : 

on y trouve par exemple un cigare, une lampe sans mazout, un 
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maçon et des revendications sur le droit des femmes. Agathe 

incarne la femme moderne par excellence. » (RIGUET, 2014, 

p. 17) 
  "AGATHE. - Je lui cire ses chaussures. Pourquoi ? … Je lui brosse 

ses pellicules. Pourquoi ?...Je lui filtre son café. Pourquoi ?" 

(Giraudoux, 2007, p. 109) 

C’est la révolte et la revendication modernes incarnées par 

la liberté féminine. On voit que Giraudoux essaie de relier le 

passé au présent par les mêmes notions sociales et humaines. 

On peut aussi trouver dans Électre une dimension politique qui 

incarne le contexte de l’entre-deux-guerres car Giraudoux écrit 

cette pièce à  l’époque  de la tension des relations franco-

allemandes. La révolte des personnages propose une réflexion 

politique sur le rôle de chaque individu au sein de la société. 
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          L’action dramatique d’Électre se déroule sur un thème 

essentiel ; la vérité, c’est l’un des objectifs à chercher pour l’être 

humain à l’époque moderne où domine l’ambiguïté de l’intrigue 

qui se base autour des mensonges. Chaque   personnage se 

trouve confronté au mensonge ou tout du moins à la 

dissimulation: Clytemnestre cache son amour pour Égisthe, elle 

cache la vérité, le meurtre d’Agamemnon. Oreste, lui-même, se 

fait d’abord passer pour un étranger, Agathe ment à son mari et 
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à son amant, et les Euménides sont masquées. Toutes les vérités 

sont découvertes à la fin. Mais la vérité réclamée par l’héroïne 

au nom de la justice n’est pas toujours bonne puisqu’elle 

provoque des ressorts tragiques comme le parricide et le 

massacre des innocents. Pour cela, cette vérité pourrait même 

être coupable.   

         Les notions tragiques des deux pièces, inspirées de 

l’antiquité, rendent le public suspendu entre le passé et le 

présent. Giraudoux reprend certains éléments tragiques de ce 

genre : le choix d’un sujet noble, c’est-à-dire qui traite les 

grands problèmes moraux, sociaux et politiques. Le conflit entre 

la justice et l’injustice, la vérité et le mensonge,  la paix et la 

guerre finit tragiquement dans les deux pièces. Ces conflits font 

renaître des thèmes tragiques : la terreur, la pitié et la fin 

malheureuse. Les crimes et la haine peuvent susciter la terreur 

chez les spectateurs et certaines faiblesses comme celles de 

Clytemnestre appellent à la pitié. L’action tragique de La 

guerre de Troie n’aura pas lieu et d’Électre se clôt dans le 

sang. Néanmoins, Giraudoux trouve la réussite par la 

renaissance des mythes antiques et leur mariage avec les 

tragédies modernes.  

-20-                           
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Conclusion 

      Les deux pièces étudiées La guerre de Troie n’aura pas 

lieu et Électre s’engagent à proposer des idées humaines et 

sociales. Dans la première, Giraudoux dénonce l’agressivité de 

la guerre, dans la deuxième, il soutient l’agressivité au nom de 

la vérité et de la justice humaine. C’est dans le mouvement 

dramatique des pièces que Giraudoux développe son expérience 

et sa connaissance du comportement humain. Il donne des 

réponses amères mais lucides aux problèmes de la guerre et de 

la société, il mérite donc d’être digne du tempérament d’un 

visionnaire.  

             Les événements historiques qui ont suivi La guerre de 

Troie n’aura pas lieu ont mis en évidence la grandeur de la 

tragédie. Giraudoux avait l’ambition de montrer sur la scène les 

questions de son époque, ces questions sont éternelles, et les 

réponses qu’il a apportées dominent encore l’actualité, toutes 

les deux, questions et réponses, restent valables jusqu’à nos 

jours. Donc, l’humanisme dans le théâtre giralducien remporte 

sur les dimensions historiques. La pièce ne parle pas de la guerre 

elle-même, mais elle révèle la préparation des derniers moments 

de la paix qui précédent la déclaration de la guerre. Même si 

cette pièce est inspirée de la mythologie et de la culture antiques, 
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elle prend aussi ses sources d’un contexte historique précis : 

c’est l’époque des années 1930.  

           Dans La guerre n’aura pas lieu, on trouve l’humanité 

hésitante entre la guerre et la paix, mais elle court d’avance à la 

guerre. Les efforts humains pour éviter la guerre sont 

impuissants et le choix, même correct, est inutile devant la 
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force absurde du destin. Le héros de cette tragédie, Hector, 

représente l’humanité  toute entière. La guerre est inévitable 

parce qu’elle s’inscrit dans une sorte de fatalité latente qui se 

déclenche par un prétexte quelconque ; c’est alors que l’homme 

entre en tragédie et découvre avec angoisse la précarité de sa 

condition humaine. Dans Électre, c’est pareil, il y a une guerre 

inévitable. L’acteur principal des deux pièces est le destin.  

Hector, en criant la paix, se trouve contre la fatalité historique, 

mais Électre, en suscitant la guerre, se fait le moteur de la 

fatalité historique. Tous les personnages constituent l’essence 

de cette humanité poussée par le destin vers la catastrophe. 

         On remarque que le couple boiteux que Pâris et Hélène 

forment  se voit comme un prétexte et une occasion pour que le 

destin intervienne. Le même couple aussi boiteux, Clytemnestre 

et son amant Égisthe, se fait une justification de la guerre sociale 
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et politique. Hector et Électre ont mené jusqu’au bout le combat 

de l’humanité pour la paix et la justice, mais, c’est le destin qui  

a imposé  ces amères constations. Le public, de sa part, attend 

un dénouement sans surprise dont le héros est l’acte tragique de 

la fatalité. 

        Les deux faces opposées ; celle de la paix et celle de la 

guerre sont présentées par la vision contemporaine de Jean 

Giraudoux proposée au XXe siècle. C’est une époque qui a 

besoin d’une expression sociale et humaine pour incarner les 

questions du siècle. Cette vision giralducienne, sociale et 

humaine, est révélée sur la scène grâce à l’inspiration des 

mythes antiques. 
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Introduction 
          Pour bien préciser l’origine du  rapport entre société et 

littérature, il est nécessaire de rappeler, pour point de départ, la 

formule de Bonald bien connue, qui a eu une importance 

considérable au début du XIXe siècle : «La littérature est 

l’expression de la société»1. Une formule ayant eu une valeur 

répressive et une fortune singulière ; très vite, elle a été reprise 

des mains de Bonald par d’autres analystes du problème 

littéraire et du problème social, qui s’appuyaient notamment sur 

les premières réflexions de Mme de Staël et de son ouvrage De 

la littérature où elle aussi  essayait d’établir une relation précise, 

scientifique, entre littérature et société. Dès lors, la relation 

entre la littérature et la société est, bien entendu, une relation 

étroitement interchangeable,  car, la littérature est perçue 

comme un phénomène social, comme fait de civilisation, pour  

Pierre Barbéris, «la relation littérature-société peut nous aider à 

comprendre la littérature »2. Un texte littéraire peut servir de 

référence sociale et historique considérable, Georges Duby 

affirme : « Moi qui veux être historien des sociétés, j’utilise le 
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document littéraire comme une source d’informations»3. Pour 

sa part, Pierre-Louis Rey, en accord avec Georges Duby, 

constate qu'il n'y a pas de différences qu'extrinsèques entre un 

livre d'Histoire et un roman, ils se distingueront l'un de l'autre 

en raison du pacte proposé par l'écrivain au lecteur ou en 

référence à une réalité peut-être sujette à caution ; il réaffirme 

qu’«un romancier soucieux de se documenter est plus crédible 

qu'un historien falsificateur.»4 

On peut considérer ainsi qu’il y a, dans l’œuvre littéraire,  

l’expression globale, sinon d’une structure sociale, du moins 

d’une certaine représentation collective, une image mentale de 

ce que fut, pour les contemporains, la société d’une époque 

donnée. 

Dans l’époque actuelle, la société moderne où nous vivons, par 

opposition aux sociétés traditionnelles, primitives et nomades, 

est caractérisée par un triple excès : excès de temps, excès 

d’espace et excès d’individualité. Un temps surchargé 

d'événements, d’actions et de changements ;  un espace où l'on 

passe sans cesse d'une échelle à l'autre, du village à la cité, au 

grand port, à la grande métropole, voire au planétaire, et dont la 

circulation et la délocalisation sont les figures familières; en 

contrepoint de ces phénomènes, une concentration forte sur 
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l’homme-sujet. Cet excès circonstanciel et spatial, cette 

individualisation des références, définissent ce qu'on désigne 

très récemment par le terme  « surmodernité».  

Dans son ouvrage Non-lieux, introduction à une anthropologie 

de la surmodernité, Marc Augé définit la «surmodernité» en 

l'opposant à la modernité par trois caractéristiques : la 

«surabondance événementielle», la «surabondance spatiale», 

l'«individualisation des références».  

Reposant sur les notions de Marc Augé, telles que le lieu 

anthropologique et le  non-lieu, ce projet d’étude a pour objectif 

d’aborder la question de la «surmodernité» en tant que 

productrice de non-lieux, sa relation avec la société et ses effets 

sur la création littéraire et surtout sur le roman.  

Le présent travail  tend ainsi à répondre à plusieurs questions, 

parmi lesquelles :  

Qu'entend-on par le lieu anthropologique et  le non-lieu ? Quelle 

relation lie le lieu anthropologique et le non-lieu aux 

dimensions identitaires, relationnelles et historiques dans la 

société ainsi que dans la littérature ?  

En tant qu’approche comparatiste, l’étude tend à faire des 

comparaisons entre des textes romanesques choisis.  Elle porte 

sur des romans français, francophones et arabes. Nous essayons 
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d’y poursuivre les représentations de la  «surmodernité» et ses 

retombés sur la société. 

1. L’anthropologie, la littérature et l’Histoire 

             La relation entre la littérature et la société est axée sur 

l’homme, le lien commun entre ce qui est littéraire et ce qui est 

social. Pour envisager l’univers de l'homme, il est impératif de 

recourir à l'anthropologie liée d'une manière ou d'une autre à 

l'étude de l'Histoire qui, à son tour, traite de l’homme et des 

peuples. La relation entre littérature, société, anthropologie et 

Histoire est donc étroitement liée à l’homme. 

L’anthropologie est l’étude de l'homme et des groupes humains. 

Philosophiquement, l’anthropologie est la théorie qui met 

l'homme au centre de ses préoccupations.5 Le terme 

‘’anthropologie’’ est composé de deux termes dérivés du grec, 

anthropos (qui signifie l’homme) et logos (qui signifie, ici, 

science)6 

On distingue  l'anthropologie physique, la discipline qui élabore 

les données de l'ethnographie et de l'ethnologie pour contribuer 

à une connaissance générale de l'homme en tant qu’être 

biologique, de l'anthropologie sociale et culturelle qui étudie la 

vie des hommes en société à travers leur langue, leurs coutumes, 
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leurs pratiques, leurs croyances, leurs mythes et leurs 

institutions. 

D'après Kant et les philosophes allemands, l'anthropologie est 

un nom donné à toutes les sciences qui se rapportent à un point 

de vue quelconque de la nature humaine, à l'âme comme au 

corps, à l'individu comme à l'espèce, aux faits historiques et aux 

phénomènes de conscience, aux règles absolues de la morale 

comme aux intérêts les plus matériels et les plus variables.7 

L’Histoire, de sa part, est un récit des faits, des événements 

relatifs aux peuples en particulier et à l'humanité en général.8 

Dans son ouvrage Non-lieux, introduction à une anthropologie 

de la surmodernité, Marc Augé tente de bien distinguer entre 

l’anthropologie et l’Histoire. Pour lui, l’anthropologie a 

toujours été une anthropologie d’ici et du maintenant. 

L’ethnologue en exercice est celui qui se trouve quelque part 

(son ici du moment) et qui décrit ce qu’il observe ou ce qu’il 

entend dans ce moment même. (…) le fait reste que toute 

ethnologie suppose un témoin direct d’une actualité présente, 

tandis que  l’historien est celui «qui exploite un document».9  

Tout ce qui éloigne de l’observation directe du terrain éloigne 

aussi de l’anthropologie, et les historiens qui ont des intérêts 

anthropologiques ne font pas de l’anthropologie.10 Ainsi, 

l’expression «anthropologie historique» est au moins ambiguë. 
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Celle  d’«histoire anthropologique» parait plus adéquate.11 

L'anthropologue qui a et qui doit avoir des intérêts historiques 

n'est pas pour autant stricto sensu un historien. Cette remarque 

ne vise qu'à préciser les démarches et les objets : il est bien 

évident que les travaux d'historiens comme Ginzburg, Le Goff 

ou Leroy-Ladurie sont du plus haut intérêt pour les 

anthropologues, mais ce sont des travaux d’historiens : ils 

concernent le passé et passent par l’étude de documents.12 

D’autre part, ce qui lie l’anthropologie à la littérature plus qu’à 

l’Histoire, c’est que la littérature, elle aussi, s’intéresse au destin 

des individus.  

Ainsi, la relation étroite de l'anthropologie avec la société ne 

s’établit pas simplement parce que la représentation de 

l'individu est une construction sociale qui intéresse 

l'anthropologie, mais aussi parce que toute représentation de 

l'individu est nécessairement une représentation du lien social 

qui lui est consubstantiel ; le social commence, d’après Marc 

Augé, avec l'individu ; l'individu relève du regard 

ethnologique.13  Partant de ce point de vue d’Augé, nous 

pouvons ajouter que pour la littérature, le social commence 

aussi avec l’individu  et l'individu relève du regard littéraire. 

Même si  la littérature se définit en tant qu’ «ensemble des 

œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité 
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esthétique»14, la littérature et l’anthropologie regardent 

l’individu en tant que point de départ pour représenter la société 

et l’humanité tandis que l’Histoire s’intéresse à examiner- à 

l'exception des grandes figures historiques, des dirigeants 

politiques, des rois, etc. -  les nations, les peuples et l’humanité 

toute entière laissant le destin de l’individu aux autres sciences 

dont  l’anthropologie. Mais, en insistant sur l’individu, Augé 

affirme qu'il ne faut pas séparer l'étude de l'identité individuelle 

de l'identité collective : «Les représentations de l’altérité intime,  

dans les systèmes qu’étudie l’ethnologie, en situent la nécessité 

au cœur même de l’individualité, interdisant du même coup de 

dissocier la question de l’identité collective de celle de l’identité 

individuelle.»15 

De même en littérature, un examen du destin individuel conduit 

nécessairement à une compréhension de l'état d’une société, car 

la littérature se définit, d’autre part, comme «l'ensemble des 

productions littéraires d'une nation, d'un pays, d'une époque»16 

et la littérature reste, pour ne pas oublier la formule de Bonald, 

l’expression de la société. 

2.  Le lieu et le lieu anthropologique 

             Pour mieux comprendre le sens du lieu 

anthropologique, il convient de connaître, tout d’abord la 
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définition du lieu lui-même. Le lieu est l'espace qu'un corps 

occupe. Tout corps occupe un lieu, remplit un lieu, est dans un 

lieu.17 Louis Marin emprunte à Furetière une définition 

aristotélicienne du lieu lorsqu’il le qualifie de «Surface 

première et immobile d'un corps qui en environne un autre ou, 

pour parler plus clairement, l'espace dans lequel un corps est 

placé » et cite l'exemple qu'il donne: «Chaque corps occupe son 

lieu.»18 Michel de Certeau, pour sa part, voit dans le lieu, quel 

qu'il soit, l'ordre «selon lequel des éléments sont distribués dans 

des rapports de coexistence»19 

Mais si Certeau exclut la théorie qui affirme que deux choses 

occupent la même « place » et s'il admet que chaque élément 

d’un lieu doit être à proximité des autres, dans un « endroit » 

propre, il définit cependant le « lieu » comme une « 

configuration instantanée de positions »20, ce qui revient à dire 

que dans un même lieu, peuvent coexister des éléments distincts 

et singuliers, certes, mais auxquels on ne s'interdit pas de penser 

aux relations ni à l'identité partagée que leur confère 

l’occupation du lieu commun. À cette définition du lieu 

commun et de la coexistence entre des éléments distincts et 

singuliers dans le lieu en question, Marc Augé y ajoute le critère 

du temps ou de l’histoire, affirmant alors que «toutes les 

relations inscrites dans l’espace s’inscrivent aussi dans la durée, 
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et les formes spatiales simples ne se concrétisent que dans et par 

le temps.» 21 Augé voit, ainsi, qu’à partir des formes spatiales 

simples, se croisent et se combinent thématique individuelle et 

thématique collective. 22 

De cette notion du lieu commun, Marc Augé développe sa 

vision du lieu social, en partant du groupe archaïque des êtres 

humains.  Le lieu commun pour lui, est précisément le lieu 

qu’occupent les indigènes qui y vivent et y travaillent, qui le 

défendent, et qui lui tracent les points forts afin d’en marquer 

des limites. Ils en surveillent ses frontières mais y font aussi des 

repères, et lui impriment une empreinte particulière qui provient 

de puissances chthoniennes ou célestes, des ancêtres ou des 

esprits qui en peuplent et en animent la géographie intime. 

Partant de la notion du lieu commun ou du lieu social constitué 

d’un ou de plusieurs individus dans un cadre spatio-temporel –

relationnel, Marc Augé en arrive à la notion du «lieu 

anthropologique». Il y voit une «construction concrète et 

symbolique de l'espace». Ces lieux, pour lui sont dotés au moins 

de trois caractères communs. Ils se veulent (on les veut) 

«identitaires», «relationnels» et «historiques»23 : identitaires — 

c'est-à-dire susceptibles de permettre l'identification de celui qui 

y naît, y vit ou y meurt —, relationnels — car le lieu contient en 

lui les relations d’une coexistence qui jouent entre les éléments 
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qui le composent —, historiques enfin dans la mesure où il 

contient des repères temporels pour ceux qui y vivent.  

La localisation dans le temps et l'espace des individus avec des 

caractères identitaires et relationnels constituent les normes de 

base d’un «lieu anthropologique» d’après Augé.  Il nous reste à 

savoir ce que Marc Augé entend par le non-lieu et quelle est la 

différence entre celui dernier et le «lieu anthropologique» 

et  quelles sont les conditions constituantes du «non-lieu»? 

3.  Le non-lieu et la surmodernité  

              Nous avons mentionné que Marc Augé a fondé sa 

notion du «lieu anthropologique» sur les trois caractères 

communs, «identitaires», «relationnels» et «historiques»,  alors 

qu’il définit la notion du  non-lieu comme une négation de la 

notion du «lieu anthropologique»: «Si un lieu peut se définir 

comme identitaire, relationnel et historique, un espace qui ne 

peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni 

comme historique définira un non-lieu.».24 

Augé met en relief alors la dimension relationnelle des individus 

coexistant dans le lieu anthropologique en allant plus loin 

lorsqu’il dit que : «nous incluons dans la notion de lieu 

anthropologique la possibilité des parcours qui s'y effectuent, 

des discours qui s'y tiennent, et du langage qui le caractérise.»25   
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Ainsi, pour Augé, un lieu, dans son sens anthropologique, ne 

peut se définir comme un lieu que lorsqu’il est associé à des 

symboles et des significations qui y sont introduits, à travers des 

parcours, des relations, des actions et des conversations, et à 

travers les possibilités qui s’y présentent. Dès que des individus 

se rapprochent et se mettent à vivre côte à côte, ils font du social 

et aménagent des lieux communs pour y mener leur existence. 

Chaque lieu n'ayant pas d'identité fixe et dans lequel les 

relations ne se tissent pas, ne durent surtout pas dans le temps, 

et n'ayant pas de caractéristiques historiques, il est considéré 

obligatoirement comme un lieu qui rentre dans la catégorie des : 

«non-lieux» produits par la «surmodernité» qui lui procure alors 

une dimension dont la provenance appartient à notre époque 

moderne.                                  La «surmodernité» a imposé aux  

consciences individuelles de nouvelles expériences d'isolement 

directement liées à l'émergence et à la propagation de ces non-

lieux. Mais le non-lieu n’est d’ailleurs pas le synonyme de 

l’utopie, car le non-lieu existe, mais il n'abrite aucune société 

organique.26 Il est proche, cependant, de ce que Michel Foucault 

appelle  l’hétérotopie.27 

La surmodernité qu’Augé essaie de définir est celle qui est 

étroitement adjointe à notre monde d'aujourd'hui, cette  

modernité excessive qui a produit de nouveaux espaces, espaces 
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de transit et espaces temporaires qui ne disposent pas de leur 

propre identité attrayante et dont le nombre augmente au fur et 

à mesure que la société se modernise et progresse. Le concept 

de la surmodernité, selon lui, caractérise mieux certains aspects 

du monde contemporain que le concept de postmodernité. Son 

concept lui permet d’ailleurs de regrouper trois transformations 

majeures auxquelles sont soumis nos contemporains : la 

surabondance événementielle, la surabondance spatiale et 

l'individualisation des références qui trouvent naturellement 

leur expression complète dans les non-lieux28 comme les 

aéroports, les autoroutes, les gares,  les  centres commerciaux.   

Le non-lieu est donc celui dans lequel se déplacent plus 

fréquemment les touristes, les utilisateurs des infrastructures 

modernes du transport, les clients des grandes surfaces, et 

encore les utilisateurs des distributeurs de billets par cartes de 

crédit. 

Ces espaces du transit, temporaires ou plutôt ces non-lieux 

dépourvus  d’identité, sont associés à un mouvement d'histoire 

qui s’accélère en parallèle avec le cours des événements qui se 

déroulent à une grande vitesse si terrible dans le monde entier. 

Ces espaces inscrivent en effet dans l’histoire une accélération 

que l’homme ne parvient plus à freiner, ne permettant plus à 
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personne de la contenir, car ils tournent sans cesse dans le 

tourbillon des non-lieux. 

Mais, Bernard Debarbieux voit que le non-lieu, chez Marc 

Augé, est caractérisé de façon positive cette fois ; il est présenté 

pour lui comme le produit de la surmodernité, de cette 

surmodernité qui «impose aux consciences individuelles des 

expériences et des épreuves très nouvelles de solitude».29 Alors 

que les «lieux anthropologiques créent du social organique, les 

non- lieux créent de la contractualité solitaire», en ôtant à celui 

qui y pénètre «ses déterminations habituelles». Ce dernier n'est 

plus alors «que ce qu'il fait ou ce qu'il vit comme passager, 

client, conducteur»30. Il est enfermé de gré ou de force dans un 

espace caractérisé par la vitesse mais aussi par le transit 

temporaire.  

Ainsi et pour conclure, nous pouvons dire que la surmodernité 

engendre un non-lieu dont l'espace ne crée «ni identité 

singulière, ni relation, mais solitude et similitude»31 . Mais nous 

pouvons dire, en revanche, que c'est l'identité des individus qui 

fait le « lieu anthropologique », à travers des critères 

authentiques tels que les connivences du langage, les repères du 

paysage, les règles non formulées du savoir-vivre. C’est  le non- 

lieu en l’occurrence qui crée l'identité partagée entre les 
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passagers ou la clientèle, car l'espace du non-lieu délivre celui 

qui y pénètre de son identité et ses particularités. 

4. Les lieux et  la littérature 

4 .1.  Le lieu commun, primitif et le lieu anthropologique  

            Avant de définir le lieu anthropologique, Marc Augé  a 

entrepris d'étudier les anciennes sociétés indigènes, qu'il 

appelait (les sociétés archaïques ou arriérées)32, et s'est inspiré 

des études d'autres chercheurs notamment Marcel Mauss et 

Claude Lévi-Strauss. Ensuite, il a commencé à les comparer 

avec les sociétés modernes en leur totalité ainsi qu’en leur 

individualité. 

En effet, Marcel Mauss, précise, avant même Claude Lévi-

Strauss  et Marc Augé,  que l'homme étudié par les sociologues 

n'est pas l'homme divisé, contrôlé et maîtrisé de l'élite moderne, 

mais l’homme ordinaire ou archaïque qui se laisse définir 

comme une totalité :« L'homme moyen de nos jours-ceci est 

surtout vrai pour les femmes-, et presque tous les hommes des 

sociétés archaïques ou arriérées, est un total; il est affecté dans 

tout son être par la moindre de ses perceptions ou par le moindre 

choc mental. L'étude de cette ‘’totalité " est capitale, par 

conséquent, pour tout ce qui ne concerne pas l'élite de nos 

sociétés modernes»33 Quant à l'individualité à laquelle Mauss 
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pense, c’est une individualité représentative de la culture, une 

individualité-type. De sa part, Claude Lévi-Strauss  a confirmé, 

dans l'analyse qu'il fait du phénomène social total, l’observation 

de  l'ensemble des aspects discontinus sous l'un quelconque de 

ces mêmes aspects (familial, technique, économique) mais aussi 

de la vision qu'en a, ou peut en avoir, tout indigène qui le vit. Il 

est donc impératif d’étudier à la fois l’ensemble d’une société, 

d’un groupe humain ainsi que l’individu qui évolue en leur sein. 

Pour  Lévi-Strauss,   «L’expérience du fait social total est 

doublement concrète (et doublement complète) : expérience 

d’une société précisément localisée dans le temps et l’espace, 

mais aussi d’un individu quelconque de cette société.»34 

Nous pouvons conclure que les anthropologues sont intéressés 

à étudier les sociétés archaïques, primitives et indigènes en tant 

que sociétés-types pour étudier le lieu commun, le lieu social, 

le lieu intime ou ce que Marc Augé a appelé le «lieu 

anthropologique», le lieu où les trois caractères s’expriment: les 

caractères «identitaires», «relationnels» et «historiques», 

comme nous l'avons abordé  précédemment. 

Pour étudier ce phénomène et pour lui donner des modèles 

littéraires, nous traiterons de textes extraits de romans offrant 

une description des sociétés archaïques, primitives, rurales ou 

nomades, et nous verrons comment la nature sociale fonctionne 
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entre les indigènes- ou autochtones-, et comment  le lieu primitif 

diffère du lieu urbain. 

4.2.  Textes littéraires à comparer 

                   Pour bien préciser la thématique du lieu 

anthropologique ainsi que le non-lieu au niveau littéraire, nous 

avons opté pour choisir des textes romanesques opposant le lieu 

anthropologique et le non-lieu, la communauté nomade et la 

communauté sédentaire, l’espace désertique et l’espace urbain, 

la ville et la nature. 

Notre approche comparatiste repose sur la lecture des textes 

tirés des œuvres romanesques appartenant à quatre littératures 

mondiales traitant de l'opposition civilisation / nomadisme tout 

en révélant la misère de l'Homme primitif face à tant de 

tentatives de l’Homme civilisé de l’arracher à son milieu,  la 

plupart des textes traités sont donc extraits  du  Désert (1980) 

du Français, J.M.G. Le Clézio, La Prière de l'absent (1981) du 

Français d'origine marocaine Tahar Ben Jelloun, la tétralogie 

d’Al-Husūf  (L'Éclipse) (1989) du Libyen Ibrahim al-Koni,  et  

Al-Tїh  (L’Errance) de la pentalogieMūdūn al- mїlh,  (Villes de 

sel) (1984-1989) du Saoudien Abdul Rahman Mounif,et d’un 

corpus secondaire des mêmes auteurs, ou d’autres, qui nous 

paraît assez représentatif pour notre recherche. Les œuvres 
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choisies, qui superposent l’Histoire à la fiction, s’articulent sur 

une vision dénonciatrice de la modernité et de l’espace urbain 

et sur une vision idéaliste  du nomadisme et de l’espace primitif. 

4.3. Territoires primitifs et lieu anthropologique 

                  La question qui se pose en tout premier lieu, dans 

une communauté nomade divisée en tribus peut être la 

suivante : y existe-t-il des catégories sociales comme dans les 

cas analysés par les anthropologues ou les ethnologues tels que 

Marcel Mauss, Claude Levi -Strauss ou encore Marc Augé ? Ou 

pouvons-nous trouver dans des groupes sociaux à l’instar des 

tribus nomades, un véritable lieu anthropologique où les 

caractères «identitaires», «relationnels» et «historiques» 

prennent réellement place ? 

Les tribus nomades en tant que groups d’êtres humains rentrent 

naturellement dans le cadre des catégories sociales susceptibles 

d’être étudiées par l’anthropologie ou l’ethnologie, mais les 

lieux y compris le lieu anthropologique nécessitent la présence 

d’un endroit ou d’un espace fixe dans lesquels vivant et 

coexistant les indigènes. Nous constatons cependant  que les 

nomades n’ont pas d’espace fixe dans lequel ils mènent leur 

existence. Ils sont en mouvement permanent. Comment 
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peuvent-ils alors garder leur héritage culturel, leur civilisation, 

leur caractère spatio-temporel et leur sociabilité ? 

En effet, « nomadisme » et « sédentarisme » forment deux 

termes qui constituent un duo de mots à la fois indissociable et 

contradictoire, l’un étant lié de par ses différences avec l’autre, 

mais aussi l’un se distingue de l’autre de par ses différences 

avec l’autre. Le nomade est souvent associé à l’image d’un 

homme «déraciné» ou d’un être «sans-racine», s’agissant d’un 

homme dépourvu d’espace fixe, étant constamment en 

mouvement, il se déplace dans un espace ouvert et illimité. Il 

appartient à une communauté pastorale, contrainte de se 

déplacer en permanence de par l’effet climatique dont résultent 

notamment l’aridité naturelle du relief désertique, la migration 

d'un endroit à un autre à la recherche d'eau ou pour échapper au 

manque de nourriture, à la famine et à la sécheresse.  Mais cette 

manière de vivre, et ce déplacement perpétuel ont contribué à 

créer pour les nomades un certain héritage spécifique, voire des 

coutumes et une civilisation très enracinés dans l’Histoire. L'âge 

d’un tel phénomène de civilisation primitive est peut-être plus 

ancré dans l’Histoire que celui de nombreuses civilisations 

citadines nées et vouées à l’extinction au fil de l’Histoire. Il 

s’agit pour les nomades d’une civilisation spécifique attachée à 

la survie. Dans son livre al-kātїb w'al-mānfā (L'Ecrivain et 
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l'exil), Abdul Rahman Mounif décrit les tribus des nomades en 

les qualifiant ainsi : 

Le mouvement de la migration réalisé par les anciennes 

tribus dépassait la transition, car ces tribus emportaient avec 

elles leur civilisation et préservaient leur langue et leurs 

traditions, tant qu'elles étaient puissantes et capables 

d’affronter l'autre,.35 

Habituées depuis des milliers d’années à ce genre de vie, il est 

tout à fait naturel aux tribus nomades de résister à toute tentative 

menée de force ou de gré en vue de leur offrir la stabilité et la 

sédentarité, actions signifiant pour elles à une sorte d’esclavage, 

pour eux qui se heurtent tôt ou tard à un refus de leur part. Le 

narrateur dans  Wāw al-suġrā (L'Oasis cachée) d'Ibrahim al-

Koni explique dans ce passage significatif et met en lumière une 

des raisons du déplacement continu des nomades : 

Pourquoi se déplacent les tribus ? Pourquoi traversent-elles 

un lieu vers un autre lieu plus lointain ? Partent-elles par 

crainte de l'ancienne prophétie qui dit que demeurer dans un 

lieu quarante jours, c'est devenir esclave de ce lieu ? Ou 

voyagent-elles car la Loi dit que mourir sur le dos d'un 

méhari est le destin réservé aux seuls peuples nobles ?36 

C’est une question de coutumes et de tradition qui s’installent 

chez les tribus depuis leur existence et qui évoluent dans un sens 
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d’une stabilité et de préservation permanente de ces mêmes 

coutumes et tradition. C’est aussi une sorte de fierté et de 

noblesse ressenties par tout un peuple qui vit constamment en 

mouvement perpétuel, pour devenir pour ainsi dire un mode de 

vie, une culture et une civilisation ancrées et profondément 

enracinées dans son code tribal et dans ses traditions 

ancestrales. Ce mode de vie spécifique ne permet pas à ce 

peuple d’avoir la notion d’une évolution telle qu’elle est conçue 

par les citadins qui mènent une vie sédentaire mais évolutive 

propre à eux.  

Le sédentarisme suggère d’ailleurs l’idée d’une véritable 

stabilité liée à un lieu bien déterminé dont les limites sont 

géographiquement localisées dans un espace fixe, qui 

appartiennent à des individus voués à y vivre et pour lequel ils 

proclament leur appartenance, comme le définit Marc 

Augé.  Alors que le nomade est constamment « en chemin », le 

sédentaire est un homme qui « habite », installé en lieu dit 

anthropologique rassurant et protecteur, rempli d’habitudes, de 

coutumes, de conventions et de lois. Quel est donc le lieu 

anthropologique réservé au nomade ? Pour le nomade, le lieu 

anthropologique est varié mais identitaire : commençant par une 

tente, un campement, un puits, un pâturage et se terminant par 
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le désert lui-même si spacieux soit-il ; le désert tout entier est 

considéré comme le lieu anthropologique par excellence du 

nomade, un «lieu mobile». D'après Alina Gageatu-Ionicescu, le 

rapport entre la civilisation et le désert est marqué par la 

connaissance directe du désert en tant que lieu vital réservé 

spécifiquement et exclusivement aux nomades, et même si le 

désert est considéré comme une «patrie mobile» et un lieu de 

solitude, il demeure pour eux comme un lieu de rencontre entre 

les membres de leur collectivité à travers les campements et les 

aires d’arrêt des caravanes. D'autre part, «les principes de la 

civilisation nomade sont modelés sur et avec le désert. Dans la 

poésie préislamique, le désert constitue, en effet, une forme et 

une substance pour donner une écriture dans laquelle s’insinue 

le parcours spatial avec les arrêts et les campements qu’il 

comporte». 37  

4.4.  Frontières à défendre 

                  Selon Marc Augé, il y a en outre d’autres conditions 

qui vont dans le sens de déterminer un lieu anthropologique 

détaillant ses racines: Les origines du groupe sont souvent 

diverses, mais c’est l’identité du lieu qui le fonde, le rassemble 

et l’unit, et ce que le groupe doit défendre contre les menaces 

externes et internes pour que le langage de l’identité garde un 
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sens.» 38 Si nous prétendons  que le désert est considéré comme 

un lieu anthropologique réservé aux nomades, et que c’est ce 

même lieu qui les rassemble et les unit, il leur appartient alors 

de le défendre contre les menaces externes et internes, comme 

le suggère Augé. Trouvons –nous  ces conditions  répondues 

dans nos textes ? 

Les quatre textes sur lesquels nous nous appuyons pour exposer 

notre analyse se basent, en effet, dans une large mesure, sur des 

faits réellement vécus et incluent des personnages ayant 

véritablement existé. Le Clézio et Ben Jelloun évoquent tous 

deux la question de la colonisation occidentale du Maroc et son 

influence néfaste sur la société marocaine, notamment sur les 

nomades, et plus particulièrement leur résistance face au 

colonisateur. Les deux romans, Désert et La Prière de l'absent, 

relatent deux récits indépendants présentés alternativement, le 

premier étant historique alors que l’autre est composé de faits 

bien que fictifs, sont cependant proches de la réalité. Le récit 

historique raconte la lutte que Cheikh Ma el Aïnine39, le chef de 

la résistance, a menée contre les troupes coloniales dans le 

désert du Sahara au début du XXe, alors que l'autre récit relate 

la vie d’un personnage fictif (Lalla) qui menait une vie 
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tourmentée à la recherche d’un idéal dans l'époque post-

coloniale. 

Dans La Prière de l'absent, Ben Jelloun adopte, lui aussi, une 

forme technique, relativement similaire à celle mise en scène 

par Le Clézio, s’agissant d’un récit historique qui relate 

l'histoire du même héros historique, Cheikh Ma-Al-Ainayn40 et 

les tribus touaregs dans leur résistance contre la colonisation. Le 

récit historique se sert d’un arrière-plan emprunté d’un récit 

fictif principal de trois personnages errants qui, eux aussi, vivent 

à l’époque post-coloniale dans une situation sociale très 

difficile. 

 Le personnage central, Yamna, accompagnée de deux 

individus vagabonds,  se chargent d’amener un nouveau-né41 à 

travers le Maroc vers le désert pour atteindre la tombe de Cheikh 

Ma-Al-Ainayn, située à Smara en plein désert. Tout au long de 

ce voyage initiatique, Yamna se donne pour mission de relater 

à l’enfant l'histoire légendaire de Cheikh Ma-Al-Ainayn. 

L’Histoire joue également un rôle capital dans la tétralogie 

d'Ibrahim al-Koni Al-Husūf  (L'Éclipse). La fiction s’allie ainsi, 

là aussi, à l’Histoire pour parvenir à une approche qui met en 

relief l’Histoire de l’occupation ottomane avant de relater les 

événements de la campagne italienne et de l’intervention 
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française menée enfin dans le désert libyen. Une série répétitive 

de déplacements et d’exodes oblige les tribus nomades à se 

trouver contraintes de gré ou de force à une résistance inévitable 

contre les colonisateurs et face à une sédentarisation forcée. 

La pentalogie d'Abdul Rahman Mounif  Mudun al milh (Villes 

de sel) se distingue, quant à elle, par l’omniprésence de 

l'Histoire. Elle relate symboliquement l'histoire de la fondation 

de l'Arabie Saoudite qui a coïncidé avec la découverte du 

pétrole par les Américains, découverte qui marque le début 

d’une grande mutation dans le désert de l’Arabie.  Même si le 

héros chez Mounif est représenté par un ensemble d'acteurs, la 

majorité des Bédouins qui ont subi les conséquences de cette 

profonde transformation, le personnage de Mut‘ib al-Hadhal se 

montre comme le héros principal qui guide la rébellion contre 

les compagnies pétroliers américaines et les autorités locales qui 

se relient à eux en fin de compte.  

Nous pouvons affirmer, par conséquent, que la dimension 

historique joue un rôle primordial dans les textes comparés et 

que les nomades défendent courageusement leur désert, 

considéré, en effet, comme leur lieu anthropologique.   

Dans les deux romans Désert et La Prière de l'absent, Le Clézio 

et Ben Jelloun évoquent le processus de cette confrontation 
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militaire entre colonisateurs et  les tribus du Sahara qui n’ont de 

choix que de défendre leur désert, leur culture et leur héritage. 

D'après Bruno Doucy, «la pénétration des troupes françaises sur 

le sol marocain oblige les tribus nomades à se rebeller et à 

accepter une lutte inégale.»42  Les nomades avec leur chef 

Cheikh Ma el Aïnine n’ont alors d’autre solution que de résister 

même si le combat est inéquitable.  

Alors, Aujourd'hui, 21 juin 1910, la troupe des tirailleurs 

noirs est en route, avec les trois officiers français et 

l'observateur civil en tête. Elle a obliqué vers le sud, pour 

rencontrer l'autre troupe qui est partie de Zettat. Les 

mâchoires de la tenaille se referment, pour pincer le vieux 

Cheikh et ses loqueteux.  [D, 383] 

Contrairement à l’image sombre du Cheïkh Ma-al-Aynayn et au 

massacre subi par les résistants exposés dans Désert de Le 

Clézio, Ben Jelloun entame l'histoire de Cheïkh Ma-al- Aynayn 

dans La Prière de l'absent par la nécessité aux résistants de 

parvenir à la victoire finale contre les envahisseurs.  Ici le 

Cheïkh Ma-al- Aynayn, chef de la résistance nomade réunit à la 

cité de Smara les principaux chefs des tribus sahariennes pour 

préparer une offensive militaire : 

Notre pays est menacé. Les armées françaises et espagnoles 

se préparent à occuper le Sahara. Si l'envahisseur réussit à 
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occuper le sud de Maroc, s'il arrive à couper le pays en deux, 

ce sera une catastrophe pour l'avenir de nos enfants et petits-

enfants. (…). Nous, nous avons peu d'armes et peu de 

moyens, mais nous avons quelque chose de précieux en plus, 

la foi et la volonté des hommes. Résister ou mourir. Nous 

résistons, les envahisseurs connaissent notre détermination. 

[P, 165-166]  

À l'instar de Le Clézio et de Ben Jelloun, Ibrahim al-Koni 

développe lui aussi un aspect important de la lutte menée par les 

nomades contre l'invasion étrangère dans le désert libyen. Le 

héros chez al-Koni est un personnage fictif, concrétisé par 

Cheikh Goma qui conduit la résistance saharienne contre la 

colonisation italienne et française ensuite. Cheikh Goma 

encourage ici les nomades à défendre leur désert : 

La défense du désert est un devoir pour nous tous, et quand 

les bruits des tirs du fusil prévalent, les livres doivent être 

rangés et les feuilles refermées pour être mis du côté. [ Éc, 

P, 38]  

 Dans Mūdūn al- mїlh (Villes de sel), Abdul Rahman Mounif 

suit la même thématique adoptée dans Désert, La Prière de 

l'absent et L'Éclipse, quant à  la résistance contre les 

envahisseurs du désert. Villes de sel se révèle comme un grand 

roman de résistance au niveau de l’environnement désertique. 



80 
 

Dans Villes de sel, il n’y a ni armée coloniale ni résistants 

désertiques armés et bien organisés contrairement aux autres 

romans étudiés; mais nous constatons cependant le déroulement 

d’une véritable confrontation entre des compagnies pétrolières 

américaines et un peuple de Bédouins qui manifeste résolument 

son refus catégorique de se soumettre à la volonté de 

l’intervention étrangère. Le roman nous présente tout un peuple 

qui voit dans les sociétés pétrolières étrangères une puissance 

quasi-dominatrice et tout à fait colonialiste non moins 

importante que les forces armées du colonialisme. Le chef 

principal du mouvement de la résistance est un personnage fictif 

: Mut‘ib al-Hadhal. Il se montre inquiet et sceptique face aux 

Américains dont la présence semble être favorisée et soutenue 

par le pouvoir local représenté par l'Emir de la région. Mut‘ib 

al-Hadhal doit donc non seulement mener la résistance contre 

les Américains, mais contre le pouvoir et contre les traitres qui 

les aident et facilitent leur prépondérance sur son propre 

environnement. L'Emir considère les Américains comme des 

frères qui viennent aider les Hommes du désert et les sauver de 

la pauvreté et de la misère : 

- Sous nos pieds, il y a une mer de pétrole, une vraie mer 
d'or. Nos frères sont là pour l'exploiter. 

C’est alors que Mut‘ib al-Hadhal s’adresse à l'Emir : 
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- En réalité, Excellence, avant que ces diables n'arrivent, 
tout allait très bien pour nous, railla Mut‘ib. Mais 
depuis qu'ils sont là, la vie pue la pisse de chameau, et 
c'est de pire en pire. 

Agacé, l'Emir se montre outré face aux propos de Mut‘ib, il le 

menace et lui ordonne de ne pas provoquer des problèmes avec 

les Américains.  [V, E, 96-97] 

Ainsi, l'intuition que Mut‘ib al-Hadhal ressent n’est pas illusoire 

car les Américains ne tardent pas à envahir l’oasis de Wadi al-

Ouyoun, et les tracteurs se déchaînent alors contre les vergers 

comme des «chacals affamés» (V, E, 115), détruisant et mettant 

à sac tout ce qui reste de l'oasis de Wadi al-Ouyoun au milieu 

des cris de Mut‘ib al-Hadhal, qui se lamente impuissant : «Quel 

désastre ! Quel désastre !, Wadi al-Ouyoun ! » :  

Ainsi commença le massacre de Wadi al-Ouyoun, et ainsi se 

poursuivit-il jusqu'à ce que tout eût disparu. Mut‘ib al-

Hadhal, qui en vit le début, n'en vit pas la fin. Les oasiens 

avaient accouru au bruit des machines infernales et 

contemplaient le carnage. Lorsque, remis de la stupeur du 

choc initial, ils se retournèrent et regardèrent Ibn al-Hadhal, 

ils dirent que la scène était d'une infinie tristesse. C'était la 

première fois qu'ils voyaient un homme de la trempe de 

Mut‘ib pleurer. Ses larmes tombaient dru, mais en silence. 

Un parfait silence. [V, E, 115] 
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Ce massacre perpétré avec insouciance et mépris contre 

l'environnement de l'oasis de Wadi al-Ouyoun qui écrase tout, 

rappelle les massacres commis par le capitaine italien Bordillo, 

chez al-Koni dans L'Eclipse, qui n’hésite pas à tout détruire lui 

aussi, arrachant avec cynisme les plantes et tuant sans aucune 

pitié les animaux comme les nomades, et rappelle aussi les 

événements catastrophiques survenus à l’oasis d’Adrār quand la 

compagnie grecque y vient pour investir dans la terre de l’oasis 

d’une manière identique à la compagnie américaine : 

 (...) Les habitants se sont réveillés au bruit du rugissement 

des véhicules de la compagnie grecque ; ils regardaient les 

convois de camions descendre lentement des montagnes 

sauvages du Nord, au-dessus desquelles se sont élevés les 

machines, les grues et les foreuses qui rentraient dans l’oasis 

tout en soulevant une tempête de poussière (...). Les  

machines sauvages commençaient alors à dévorer la surface 

et percer le sol jusqu'à créer un mouvement qui commençait 

à s’animer. [Éc, An, 30-31] 

Notons que Marc Augé insiste quant à lui sur l’identité et 

l’appartenance à un lieu, soit l'identité d'un lieu, l'identité d'un 

individu ou l'identité d'une  collectivité. La relation entre ces 

éléments constitue effet l’identité du lieu ainsi que de l’individu. 

Les collectivités (ou ceux qui les dirigent), comme les individus 

qui s'y rattachent, ont besoin simultanément de penser l'identité 
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et la relation, et, pour ce faire, de symboliser les constituants de 

l'identité partagée (par l'ensemble d'un groupe), de l'identité 

particulière (de tel groupe ou de tel individu par rapport aux 

autres) et de l'identité singulière (de l'individu ou du groupe 

d'individus en tant qu'ils ne sont semblables à aucun autre). Le 

traitement de l'espace est l'un des moyens de cette entreprise.43  

Si nous contemplons la relation existant entre les personnages 

de Mut‘ib al-Hadhal, l'Emir, les Américains, les autres nomades 

et le lieu de l’oasis de Wadi al-Ouyoun qui se trouve en plein 

désert et où les Américains y découvrent du pétrole et décident 

de la détruire, nous constatons alors que l’oasis de Wadi al-

Ouyoun forme un lieu authentiquement anthropologique pour 

Mut‘ib al-Hadhal et les autres nomades, tandis qu’elle ne 

constitue qu’un simple non-lieu pour les Américains ainsi que 

pour l'Emir, car les Américains sont des intrus et allochtones 

futurs de ce lieu et ne connaissent ni l’oasis ni ses habitants, les 

nomades. L’Emir, pour sa part, même s’il appartient aux 

autochtones de part sa naissance et connait toute la région dans 

laquelle il a vécu bien des années, cette Oasis ne se transforme 

pour lui qu’un lieu de passage qui sert à lui apporter de la 

richesse matérielle parce qu’il représente le gouvernement 

d’une part et qu’il est chargé de faciliter le travail des 

compagnies pétrolières américaines d’autre part ; ce qui veut 
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dire qu’il n’existe pour lui la moindre sociabilité ou intimité qui 

puissent le lier à ce lieu. C’est la raison pour laquelle, il nous 

semble que seuls les personnages de Mut‘ib al-Hadhal et les 

autres nomades qui le suivent ressentent l’importance de leur 

oasis et sa dimension identitaire quand ils se trouvent face à la 

destruction de ce lieu, l’oasis de Wadi al-Ouyoun étant pour eux 

un véritable lieu anthropologique alors qu’elle n’est autre qu’un 

non-lieu pour les Américains, mais aussi pour l’Emir. 

Il est de même pour la compagnie grecque dont l’entrée dans le 

désert annonce le commencement d’un changement spatio-

social qui allait survenir dans le désert, et symbolise alors chez 

al-Koni, l’envahisseur qui frappe le désert. 

Ce site identitaire situé en plein désert représente en effet pour 

Cheikh Goma et pour les habitants de l’oasis, un  véritable lieu 

anthropologique tandis qu’il n’est autre qu’un non-lieu pour les 

Grecs. 

On peut résumer, à travers le schéma ci-dessous, la relation 

tissée entre les personnages (individu ou collectivité) et les lieux 

(lieu anthropologique ou  non-lieu), selon la définition de Marc 

Augé : 

L’invasion de l’oasis de Wadi al-Ouyoun 



85 
 

Lieu                   

Personnages   
 

L’oasis de Wadi al-Ouyoun 

Mut‘ib al-Hadhal  Lieu anthropologique 

Les nomades  Lieu anthropologique 

Les Américains Non-lieu 

L’Amir Non-lieu 

L’invasion de l’oasis d’Adrār 

Lieu                   

Personnages   
 

L’oasis d’Adrār 

 

Cheikh Goma  Lieu anthropologique 

Les habitants de l’oasis d’Arār  Lieu anthropologique 

Les Grecs Non-lieu 

Après avoir passer en revue les différents aspects de la notion 

relative au lieu primitif et au lieu anthropologique dans nos 

romans examinés, on peut se permettre de dire que le lieu 

primitif dans les romans étudiés représente un lieu 

effectivement anthropologique, et bien défendu, même si la 

relation entre ce lieu et les individus qui y vivent demeure 

relativement instable : une relation de mouvement et de 

déplacement permanents, car le lieu primitif ici est bien le 
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désert, alors que les individus qui y vivent représentent la 

communauté nomade.  Et cette communauté dépend par nature 

du mouvement et de la mobilité qui se déroulent en permanence. 

La relation entre les individus et le lieu en question se présente 

et demeure cependant comme une relation interactive dans 

laquelle se créent des rapports sociaux, intimes, linguistiques et 

historiques.  On peut dire donc que le désert est un lieu 

effectivement anthropologique pour les nomades car les trois 

conditions «identitaire», «relationnelle» et  «historique» 

définies par l’anthropologue Marc Augé, sont bel et bien 

remplies.   

 4.5. Le non-lieu 

           Nous avons mentionné plus tôt que le non-lieu est le 

produit de la surmodernité  qui est, de sa part, un complément à 

la modernité. 

Nous tenons à noter ici que Marc Augé, dans son analyse de la 

modernité et de la surmodernité, a fait référence à l'Histoire et à 

la littérature en citant plusieurs textes littéraires, bien connus et 

de différentes époques, pour retracer historiquement les traits de 

la modernité, tels que l’Ulysse de Joyce, A la Recherche du 

temps perdu de Proust, Histoire de Claude Simon.  Il y a 

remarqué une évocation permanente du passé par le présent, 



87 
 

dans le but de mettre en évidence ce qui est nouveau par rapport 

à l'ancien. Il a conclu que la modernité dans l’art est un 

processus d'évocation du passé à travers le présent, en d'autres 

termes, la contiguïté du passé avec le présent, et il en a donné 

des exemples. Tout en évoquant l’analyse faite par  Jean 

Starobinski,  il dit que la « présence du passé au présent qui le 

déborde et le revendique : c’est dans cette conciliation que Jean 

Starobinski voit l’essence de la modernité.»44 

Les citations de tous ordres, insérées dans les textes littéraires, 

qui proviennent de tous les temps de l’existence, de l’imaginaire 

et du passé historique, et qui prolifèrent dans un apparent 

désordre, contribuent d’une manière ou d’une autre à provoquer 

le sentiment du contraste qu’on remarque entre l’ancien et le 

nouveau.  

Afin de montrer plus d'influence du passé sur le présent en vue 

d'atteindre ce contraste qui produit la modernité, Augé évoque  

l'article de Starobinski qui s'ouvre significativement à son tout 

sur une citation de Baudelaire et du premier poème des 

Tableaux parisiens où le spectacle de la modernité réunit dans 

une même envolée : 

Je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde ; 

Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la Cité, 
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Et les grands ciels qui font rêver d'éternité. 45 

Dans ces vers, les lieux et les rythmes anciens sont significatifs 

indiquant que la modernité ne les efface pas mais les met à 

l'arrière-plan.46 Ils sont comme des indicateurs du temps qui 

passe et qui survit. La modernité en art préserve toutes les 

temporalités du lieu, telles qu'elles se fixent dans l'espace et la 

parole. Dans ces trois vers, non seulement le passé et le présent 

coexistent, mais on voit les trois temps exister, «l'atelier» 

indicatif du présent, «les clochers, ces mâts de la Cité» indicatifs 

du passé,  «éternité» indicatif d’un futur figuratif.   

Derrière la ronde des heures et les points forts du paysage, on 

trouve en effet des mots et des langages : mots spécialisés de la 

liturgie, de «l'antique rituel », en contraste avec ceux de l'atelier 

« qui chante et qui bavarde »; mots aussi de tous ceux qui, 

parlant le même langage, reconnaissent qu'ils appartiennent au 

même monde. Au même monde, mais le temps est différent. 

Mais, malgré la différence des époques, cette modernité à 

l’époque de Baudelaire conserve encore son identité,  sa 

sociabilité, son intimité,  et son historicité. Ce sont cette intimité 

du lieu  et ce mélange de paysages historiques et contemporains  

qui poussent Baudelaire à rêver d'éternité. Dans le paysage 

baudelairien,  le passé et le présent  coexistent dans une 
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harmonie entre l’ancien et le nouveau sans aucune opposition ni 

spatiale ni individuelle. 

On voit bien, dès lors, ce qui distingue la surmodernité de la 

modernité telle que la définit Starobinski à travers Baudelaire. 

La surmodernité n'est pas le tout de la contemporanéité. Dans la 

modernité du paysage baudelairien, au contraire, tout se mêle, 

tout se tient : les clochers et les tuyaux sont les « maîtres de la 

Cité ». Ce que contemple le spectateur de la modernité, c'est 

l'imbrication de l'ancien et du nouveau. La surmodernité, elle, 

fait de l'ancien (de l'Histoire) un spectacle spécifique - comme 

de tous les exotismes et de tous les particularismes locaux.47 : 

Si nous retournons à la définition de Marc Augé : « si le lieu 

anthropologique peut se définir comme identitaire, relationnel 

et historique, un espace qui ne peut se définir ni comme 

identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique définira 

un non-lieu48», nous trouvons que la modernité aux époques 

précédentes garde son authenticité anthropologique. Mais, 

aujourd’hui, nous sommes devant une modernité d’un autre 

type, une modernité excessive  qui dépasse tout indicateur 

historique, culturel et social ; c’est la modernité que Marc Augé 

a proposé d'appeler la surmodernité qui est à l’origine 

productrice de non-lieux,  c'est-à-dire d'espaces qui ne sont pas 
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eux-mêmes des lieux anthropologiques et qui, contrairement à 

la modernité baudelairienne, n'intègrent pas les lieux anciens: 

ceux-ci, répertoriés, classés et promus «lieux de mémoire », y 

occupent une place circonscrite et spécifique.49 Ces non-lieux se 

propagent partout dans notre monde actuel où se multiplient, en 

des modalités luxueuses ou inhumaines, les points de transit et 

les occupations provisoires (les chaînes d'hôtels et les squats, les 

clubs de vacances, les camps de réfugiés, les bidonvilles promis 

à la casse ou à la pérennité pourrissante), où se développe un 

réseau serré de moyens de transport. 

Si  nous examinons nos textes romanesques  choisis, nous les 

trouvons peuplés des images de ces non-lieux. 

Chez  Le Clézio, dans Désert, nous trouvons souvent ce 

contraste entre le passé et le présent, le passé des lieux 

anthropologiques et le présent des   non-lieux. Son personnage 

Lalla, d’origine nomade et qui est immigré en France n’oublie 

pas son passé heureux et le compare toujours avec son présent 

en pleine modernité. 

À son époque de Lalla, tous ont oublié leurs ancêtres. Elle seule 

semble préserver, entretenir la mémoire des nomades- son 

peuple-, de sa tradition et de son pays natal, le désert. Elle ne 

peut résister à l’appel du désert, le lieu où elle ressent  plus de 
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bonheur qu’ailleurs. C’est d’ailleurs pour ce lieu et par respect 

pour son peuple qu’elle décide finalement de quitter la France 

pour retrouver ses racines, et, en donnant naissance à une petite 

fille, de tenter de perpétuer son peuple et ses traditions. En 

France, en pleine modernité et ses non-lieux, elle ne supporte 

pas la ville qui est un lieu vide, où les chemins ne mènent nulle 

part, elle a soif de liberté, de désert. En retournant dans le désert 

elle redécouvre de façon instinctive la sagesse de ses ancêtres, 

les nomades. 

Mais son évasion de la France ne signifie-t-elle pas l’évasion de 

la modernité, de la grande ville, l’évasion de non-lieu vers le 

lieu familier, le lieu anthropologique,  qu’est le désert, pour 

Lalla, le pays natal? 

Mais, que signifie la ville pour elle, et pour les personnages de 

nos romans choisis? La ville est-elle un groupe de non-lieux, ou 

un grand non-lieu ? Comment les villes paraissent-elles aux 

yeux des passagers, des voyageurs ou des exilés? 

4.6.  La grande ville et le non-lieu 

           Avant d’aborder la thématique de la ville et ses impacts 

sur ses habitants ou sur les passagers, les voyageurs ou les 

exilés, dans nos textes comparés, il est nécessaire de rappeler 

que la ville de notre époque en pleine surmodernité n’est pas au 
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même niveau que la ville ancienne, même si une sorte de 

modernité ou de développement relatif existe dans chaque 

époque.   

Il convient de faire aussi la distinction entre la notion de la 

surmodernité et la modernité évoquée par Marc Augé, telle 

qu’elle est définie par Starobinski quand il se réfère à 

Baudelaire, pour se joindre à sa vision et affirmer que  la 

modernité traditionnelle dessinée dans le paysage baudelairien, 

reflète une image où tout se mêle, tout se tient : le passé et le 

présent, l’ancien et le nouveau, tandis que la surmodernité fait 

du facteur ancien (de l'histoire) un spectacle spécifique adaptée 

à elle et uniquement à elle. C’est cette perception qui s’applique 

le mieux en effet à la ville vécue à notre époque, celle de la 

surmodernité, l’époque où les non-lieux caractérisent leur 

espace pratiquement indéfini. Dans la ville moderne, il y a 

toujours une place spécifique pour tout ce qui est historique, 

culturel ou touristique (en vitrine, sur les affiches, à droite de 

l'appareil, à gauche de l'autoroute). 50 Augé a profondément 

contemplé cela : 

Depuis  Malraux, nos villes se transforment en musées 

(monuments ravalés, exposés, illuminés, secteurs réservés et 
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rues piétonnières), cependant que déviations, autoroutes, 

trains à grande vitesse et voies rapides nous en détournent.51 

Nous pourrions dire donc qu’il y a une opposition entre l'espace 

symbolisé d’un lieu et l'espace non symbolisé d’un non-lieu, ce 

qui produit nécessairement une définition négative réservée aux 

non-lieux. 

En faisant une lecture profonde dans nos textes romanesques 

étudiés, nous remarquons aisément qu’ils nous offrent plusieurs 

exemples de non-lieux tels qu’ils sont perçus par Marc Augé, 

comme les autotroutes, les gares, les lieux de transit et les 

supermarchés.  

Chez Le Clézio, dans Désert, nous observons que le non-lieu le 

plus conforme à la définition donnée par Marc Augé, est situé 

dans la gare de Marseille que Lalla fréquente au cours de son 

séjour imposé parce qu’elle est contrainte de la fréquenter, par 

manque d’avoir un lieu où se loger. Le narrateur attribue ainsi à 

la gare une véritable représentation d’un non-lieu : « La gare, 

c’est aussi un des endroits où l’on peut voir sans être vu, parce 

qu’il y a trop d’agitation et de hâte pour qu’on fasse attention à 

qui que ce soit. Il y a des gens de toutes sortes dans la gare (…)» 

(D, 272). La description de la gare présente ainsi des 

énumérations et des juxtapositions d’êtres divers dans leurs 
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comportements, leur apparence ou leurs origines ethniques. 

Cette technique d’énumérations et de juxtapositions a pour but 

de permettre au lecteur de se rendre compte lui-même de 

l’importance du non-lieu par une présentation exemplaire de ses 

caractéristiques : notamment la foule diverse et bigarrée 

présente constamment, jour et nuit dans la gare, lieu destiné par 

nature au croisement hâtif de personnes de tous horizons, qui ne 

se connaissent cependant pas.  Ainsi et comme le dit Marc 

Augé, «c'est le non- lieu qui crée l'identité partagée des 

passagers et de la clientèle»52, le non-lieu ici n’est autre que la 

gare. La description insiste sur le caractère chaotique des 

mouvements : certains sont perdus, « qui cherchent avec 

angoisse le quai », d’autres « clopinent », d’autres encore errent, 

et se cognent « les uns aux autres.» (D, 272-273). Les immigrés 

qui arrivent à Marseille sont dépourvus d’identité homogène ; 

ils sont plutôt chargés d’une seule similitude qui se trouve 

confrontée de façon visuelle à celle de la ville moderne, ce qui 

aboutit à créer un enchevêtrement dans les identités, à une 

rupture nette avec les autres identités, et ne transforme non 

seulement la gare en un non-lieu, sans identitaire mais en un lieu 

sans aucun état d’âme, et de contacts relationnels. Rappelons la 

définition d’Augé : l'espace du non-lieu délivre celui qui y 

pénètre de ses déterminations habituelles. «Il n'est plus que ce 
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qu'il fait ou ce qu'il vit comme passager.»53. À travers ce non-

lieu, Lalla regarde ceux qui se déplacent en vitesse et partent 

vers d'autres villes avec pitié : «Elle regarde ceux qui s'en vont 

vers d'autres villes, vers la faim, le froid, le malheur, ceux qui 

vont être humiliés, qui vont vivre dans la solitude. » [D, 273] 

Cette description semble nous dire que  la gare n’est qu’un lieu 

de transit caractérisé par une sorte d’errance géographique et 

elle souligne par là aussi la portée du déracinement des hommes 

privés de foyer. Ces hommes qui éprouvent l’anonymat et 

l’humiliation sont également privés de tout ce qui compose une 

véritable identité. Lalla ne se sent pas différente d’eux ; ils sont 

tous condamnés à la condition même qu’impose la grande ville 

: la « solitude » qui est un des composants des non-lieux. 

Dans La Prière de l’absent de Ben Jelloun, les lieux 

communément habituels situés dans les grandes villes 

marocaines donnent aussi d’autres exemples significatifs d’un 

non-lieu annoncé. Dans ce roman, le narrateur décrit la gare 

routière de la ville de Meknès dans laquelle Yamna et ses 

compagnons trainent comme dans « une cour de miracles», à 

l’instar de tous les lieux du départ et d’arrivée, comme en 

conséquence le cas de la gare décrite par Le Clézio. La gare 

routière présentée par Ben Jelloun, ne manque pas de constituer 
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« aussi un lieu d’énigme, du jeu, du rire et de violence.» (P, 99), 

où se réunissent les vagabonds, les mendiants les voleurs et tous 

ceux que la grande ville marginalise et rejette impitoyablement. 

Dans la gare routière de Rabat, les mendiants, les vagabonds et 

les badauds «étaient plus nombreux qu'à Meknès et les 

adolescents à la recherche de n'importe quel travail pullulaient. 

Le car fut pris d'assaut par nombre de mains et de bras nus. On 

vendait la ville, ses remparts, ses enfants et même une partie du 

ciel. Les mots fusaient de tous côtés dans un vacarme de plus en 

plus amplifié.» (P, 100).  

Dans la gare, quelle que soit la description et la présentation 

physiques données, à Marseille dans Désert, ou à Meknès ou à 

Rabat, dans La Prière de l’absent, les passagers ne se 

connaissent pas et «passent comme des fantômes, en traînant 

leurs bagages.» (D, 273) derrière eux. Nous constatons ainsi que 

cette description s’accorde en effet parfaitement avec les 

critères de tous les non-lieux, critères dont les caractéristiques 

sont détaillées par Marc Augé qui  révèle les expériences vécues 

d’une solitude et d’un anonymat déterminants, auxquelles est 

confronté constamment chaque passager, voyageur ou même 

chaque citadin. 
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Chez al-Koni et Mounif, il nous suffit de lire la description 

donnée aux oasis, aux cités, et aux villes implantées dans le 

désert tels qu’ils sont présentés par les deux romanciers pour 

constater que chacun de ces espaces géographiques peut être 

considéré, en y appliquant la règle définie  par Marc Augé, 

comme des non-lieux ; ces lieux n’étant en réalité pour les 

nomades que des lieux de passage où les caravanes font halte 

pour se reposer et se ravitailler avant de reprendre la route vers 

d’autres lieux, «À Wadi al-Ouyoun, Oujra, Al-Rahba, Al-

Hadra, et autres villages, oasis ou douars, c'était par les pistes 

qu'arrivaient les caravanes et les nouvelles. Les gens les 

connaissaient, les surveillaient, attendaient que s’y profilent les 

voyageurs.» (V, E, 199). Ces lieux pour les nomades peuvent 

être synonymes d’espaces comparables aux gares, aux 

supermarchés ou aux hôtels, situés dans de grandes, moyennes 

ou mêmes de petites villes, où les gens demeurent ou passent 

provisoirement, comme dans des lieux publics placés dans ces 

villes où des gens attendent souvent d’autres passagers avec qui 

ils entretiennent des relations commerciales, «À Rawda, les 

puits avaient été creusés légèrement sur la hauteur, et c’était là 

que les caravanes faisaient halte et que les oasiens les 

attendaient.» (V, E, 199). 
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Al-Koni nous invite lui aussi, dans une optique quasiment 

identique, à connaitre des lieux familiers comme les oasis 

d’Adrār, Owaynat, Ghât ou des villes comme Fezzan, Sebha qui 

sont présentés devant les nomades passagers ou exilés comme 

des non-lieux où ces derniers ne connaissent personne et où 

personne ne les connait d’ailleurs non plus.  

Il en est de même pour le cas des lieux présentés par  Mounif, 

des grands lieux, décrits par al-Koni, s’annoncent comme des 

carrefours où se rencontrent plusieurs pistes désertiques. C’est 

dans un de ces carrefours que le narrateur décrit l’arrivée de 

deux Nomades, Amūd  et Mānṣūr Bārǧūǧ dans la ville de Sebha 

pour la première fois, Dès l’arrivée des deux voyageurs dans la 

ville de Sebha, cette dernière se présente à eux d’une façon qui 

suggère l’absence de toute identité bien définie, ou plutôt 

comme une image conforme à un véritable non-lieu qui les 

fascine tout d’abord par sa brillance artificielle, mais qui ne 

tarde pas à les engloutir dans ses méandres illusoires où ils se 

sentent aliénés, angoissés, confus, attirés spontanément par un 

retour au désert, leur lieu primaire, confrontés ainsi à une 

expérience plus ou moins similaire à celle de Lalla à Marseille.  

En abordant les personnages de nos romans, nous remarquons 

que leur expérience dans la ville est concrétisée par la solitude, 
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parce qu’ils se trouvent dans un état de passagers, d’exilés ou 

de voyageurs sans identité précise, raison pour laquelle ils 

regardent la ville et ses sites de transit, ses rues, ses marchés 

comme des lieux totalement étrangers à eux, par conséquent des 

non-lieux, ce qui coïncide avec la formule dictée par Marc 

Augé, «L'espace du voyageur serait ainsi l'archétype du non-

lien»54. En effet, le mouvement ininterrompus des personnages 

qui font leur va-et-vient sans cesse, s’ajoute à l’expérience 

particulière d'une forme sévère de solitude et, au sens littéral, 

d'une «prise de position»55, - l'expérience de celui qui, devant le 

paysage qu'il se doit de contempler et qu'il ne peut pas 

contempler, «prend la pose » et tire de la conscience de cette 

attitude un plaisir rare et parfois mélancolique. C’est dans cette 

optique que nous constatons, comme nous le fait remarquer 

Augé, qu’il n’existe pas parmi les « voyageurs» solitaires du 

siècle passé, les voyageurs professionnels ou les savants, mais 

les voyageurs d'humeur, de prétexte ou d'occasion, que nous 

soyons à même de retrouver l'évocation prophétique d'espaces 

où ni l'identité, ni la relation, ni l’histoire ne font véritablement 

sens, où la solitude s'éprouve comme dépassement ou 

évidement de l'individualité, où seul le mouvement des images 

laisse entrapercevoir par instants à celui qui les regarde fuir 

l'hypothèse d'un passé et la possibilité d'un avenir. En plus de 
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l’expérience poétique et rêveuse de Baudelaire, Augé ajoute 

l’expérience pratique de Chateaubriand, qui ne cesse de voyager 

effectivement, et qui sait voir, mais il voit surtout la mort des 

civilisations, la destruction ou l'affadissement des paysages.56 

Nous pouvons pour notre part, ajouter l’expérience du 

personnage d’Octave, le héros d’Alfred de Musset, décrivant la 

ville de Paris en train de s’urbaniser au XIXe siècle, et son 

sentiment de se trouver perdu dans cette grande ville: 

Alors je rentrais dans la ville ; je me perdais dans 

les rues obscures ; je regardais les lumières de 

toutes ces croisées, tous ces nids mystérieux des 

familles, les voitures passant, les hommes se 

heurtant. Oh ! Quelle solitude ! Quelle triste fumée 

sur ces toits ! Quelle douleur dans ces rues 

tortueuses où tout piétine, travaille et sue, où des 

milliers d'inconnus vont se touchant le coude.57 

Plusieurs expériences semblables se manifestent dans nos textes 

comparés. Dans Désert, Le Clézio ne présente non seulement 

Lalla, mais aussi toutes les personnes qui errent comme elle 

dans la ville, plongées dans ce grand non-lieu. Nous constatons 

alors que toutes ces personnes n’ont de choix que de se noyer 

dans ce «flot d’hommes et de femmes qui coulent dans les 

avenues, en faisant un grand bruit de moteurs et de chaussures.» 

(D, 283). Le Clézio, décrit le parcours de Lalla dans Marseille, 
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en nous offrant l’élément essentiel de la clé d’un non-lieu 

annoncé : «ce sont les journées de Lalla, ici, dans la grande ville 

de Marseille, le long de toutes ces rues, avec tous ces hommes 

et toutes ces femmes qu’elle ne pourra jamais connaitre.» (D, 

274). Le tumulte hétérogène de gens venant de tous horizons, 

de toutes nationalités et de toutes ethnies, fait de Marseille, aux 

yeux de Lalla, non seulement un non-lieu, mais aussi un espace 

qui sème l’horreur et surtout la peur et le manque 

d’homogénéité que cette ville présente va renforcer ses 

sentiments de refus, voire de dégoût, que tant d’autres personnes 

aussi bien qu’elle ressentent et qui caractérisent l’effet exercé 

par l’espace d’un véritable non-lieu. La multitude étrange et 

hétérogène de personnes concentrées dans ce non-lieu dans 

Marseille, détaillée dans Désert, rappelle la ville de Sebha dans 

L’Eclipse où des personnages nomades décrits par al-Koni, 

comme Amūd et Mānṣūr, souffrent de mêmes symptômes 

d’aliénation, dont souffre Lalla. La ville de Sebha se transforme 

elle aussi dans ce roman, en un grand non-lieu réunissant des 

émigrants venants de tous horizons cherchant du travail, mais 

souffrant des effets résultants d’un non-lieu imposé par la force 

des choses à eux. En aucun cas, la modernité et la civilisation 

occidentale, représentée, dans Désert de Le Clézio, par la 

grande ville de Marseille, ne répond à une partie des aspirations 
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et des attentes de Lalla. Pour Raymond MbassiAtéba, «la 

civilisation technologique prive l'homme de ses valeurs 

fondamentales. Elle ruine sa sensibilité et sa sensorialité.»58 

Chez Ben Jelloun, au Maroc, l’image présentée de la ville et des 

sociétés locales ne semble pas trop différente de celle vue dans 

la ville occidentale à l’époque moderne. La modernité qui 

envahit l’esprit des habitants, résultant de l’entrée en scène des 

nouvelles valeurs importées de l’Occident après l’indépendance 

et les contacts entrepris avec le continent européen font du 

Maroc un pays en perte de son âme authentique. Dans son livre, 

Tahar Ben Jelloun, l’écrivain des villes, Nadia Kamal-Trense 

nous en dit d’avantage sur ce phénomène: «Au Maroc, les 

valeurs dominantes se situent exactement entre ces deux pôles, 

tradition et modernité. Cela fait du Maroc un pays tendu 

jusqu'au déchirement, le tissu social laisse apparaître des 

béances dues à cette tension; elle accroît l'ambiguïté des 

comportements des pratiquants de l'espace urbain.»59. Il 

convient d’indiquer qu’à la manière de Le Clézio qui s’applique 

à décrire  les détails environnementaux néfastes de la Cité, dans 

Marseille et Paris, en tant que non-lieux, les trois espaces 

urbains par lesquels Lalla passe au cours de son émigration, 

venant du désert en direction de l’Europe et vice-versa, Ben 
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Jelloun semble utiliser la même stratégie dans son analyse 

minutieuse de l’espace nuisible de la société moderne, 

matérialisée cette fois par les villes de Fès, Meknès, Rabat et 

Agadir, les quatre grandes villes dans lesquelles Yamna et ses 

compagnons vagabondent en poursuivant leur route en direction 

du désert.  

Les premiers romans d’Abdul Rahman Mounif laissent déjà 

entrevoir une certaine critique assez virulente contre la ville 

moderne, son environnement et sa société décomposée, en tant 

qu’espace dans lequel se développent la corruption, les facteurs 

d’avilissement, et de dénaturations physiques et mentales de 

l’être humain.  Mais l’opposition entre ville et village, ou plutôt 

entre  non-lieu et lieu anthropologique ne s’est manifestée 

concrètement chez lui que dans son roman, Al-ašğār wa iġtiāl 

marzūk (Les arbres et l'assassinat de Marzouk) (1973). Comme 

le personnage de Le Clézio, Adam Polo, dans Procès verbal, qui 

vit et supporte mal l’espace citadin car il lui donne un vertige 

permanent issu des contradictions d’un grand non-lieu, le 

personnage de Mounif, Ilyās mène une vie de déchirement 

personnel entre la ville et le village d’al- Tiba. Dans la ville où 

il cherche du travail, il vit une profonde confusion : l’espace 

rêvé (al-Tiba d’autre fois, en tant que lieu intime, lieu 
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anthropologique) : la forêt, les sources d’eau, les oiseaux 

sillonnant et le ciel bleu, s’opposent à l’espace de (la ville, en 

tant que non-lieu, avec ses bâtiments, ses rues, ses voitures, ses 

usines, ses bruits incessants…).60     Le héros s’exprime avec 

angoisse : 

Les grandes villes protègent l’homme… mais elles 

s’obstinent à le ronger de l’intérieur jusqu'à ce 

qu’il meure. (…)  La vie dans la grande ville est 

une prison sans fin.61 

Mais le duel qui se révèle chez Mounif sous forme d’un rejet de 

la ville par rapport au village, le lieu primitif ou le lieu 

anthropologique par rapport aux lieux urbains et aux non-lieux, 

voit déjà le jour bien avant la sortie de Villes de sel, pour se 

manifester de façon beaucoup plus précise dans son roman, Les 

Fins où la grande ville est présentée comme une véritable 

antithèse du village désertique al-Tiba, et où l’opposition  non-

lieu et lieu anthropologique s’avère plus nuancée. 

Pour conclure enfin, si nous avons qualifié, au cours de l’étude 

de nos textes romanesques,  les grandes villes de non-lieux, c’est 

parce que ces villes telles qu’elles sont présentées, sont 

exemptes des dimensions bien définies, ce qui est mises en 

conditions par Marc Augé, pour constituer un lieu 

«anthropologique»  ou «intime».  Pour les personnages étudiés, 
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ces lieux manquent en effet d’une vraisemblable empreinte 

identitaire, de moindre facteur relationnel et d’aspects issus de 

l’historique.  

En nous basant sur la définition donnée par Marc Augé selon 

laquelle «un lieu qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni 

comme relationnel, ni comme historique, se définira 

nécessairement comme un non-lieu», nous nous rendons 

compte aisément alors que la ville présentée dans nos romans 

ne peut que rentrer dans le cadre d’un véritable non-lieu. 

Conclusion 
              La relation entre la littérature et la société est une 
relation ancienne. Elle est généralement de dépendance 
réciproque et d'influences mutuelles, ce qui détermine par 
conséquent la relation de l'écrivain avec sa société. La littérature 
est un phénomène social, la plupart de son matériel littéraire 
étant liée dans sa forme initiale, principalement à la vie et à la 
société. Le principe général de l'origine des genres littéraires et 
de leur évolution ou de leur extinction est basé essentiellement 
sur le développement des sociétés car chaque étape du 
développement social,  a ses valeurs esthétiques qui apportent 
leurs reflets dans tous types littéraires, selon la capacité et la 
créativité de l'homme créateur dans ce système social. 
La relation qui réunit la littérature, la sociologie, l’Histoire et 
l’anthropologie est axée sur l’Homme. Mais si l’Histoire 
s’intéresse a priori aux peuples et aux nations, l’anthropologie 
et la littérature font partie des disciplines qui naissent avec 
l’observation de l’Homme pour se répandre et atteindre le 
groupe ou la communauté concernés. L’anthropologie suppose 
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l’existence d’une observation directe d’une actualité présente 
tandis que l’Histoire dépend des documents. Quant à la 
littérature, elle s’intéresse aux individus et aux faits sociaux, 
bien qu’elle puisse puiser dans  l’Histoire. 
Une définition générale du lieu pourrait être la suivante : le lieu 
est l'espace occupé par un ou plusieurs individus ou objets. Marc 
Augé  a divisé le lieu en deux types : le lieu anthropologique et 
le non-lieu. Quant au lieu anthropologique, il s’agit d’un lieu 
commun dans lequel vivent des individus qui le défendent et qui 
en surveillant les frontières. Mais ce lieu ne pourrait être 
anthropologique que s’il est doté au moins de trois critères 
communs : identitaires, relationnels et historiques. 
Le  non-lieu est un lieu qui se trouve en état de relation négative 
par rapport au lieu anthropologique, ce qui veut dire qu’il 
représente un espace dont la définition ne comporte les 
moindres critères identitaires, relationnels, ou historiques. Tout 
lieu n'ayant pas d'identité fixe, dans lequel les relations ne se 
tissent pas et ne durent pas, n'ayant pas de caractéristiques 
historiques non plus, peut rentrer dans le cadre de l'un de ces 
«non-lieux». 
Le non-lieu ne constitue d’ailleurs pas une utopie : il existe mais 
il n'abrite aucune société organique, il est plutôt hétérotopie. 
Le non-lieu est produit par la «surmodernité» qui est un 
phénomène lié spécifiquement à notre monde contemporain. La 
«surmodernité» est caractérisée en effet par trois 
transformations : la surabondance événementielle, la 
surabondance spatiale et l'individualisation des références. Elle 
produit de nouveaux espaces : espaces de transit et espaces 
temporaires dits des non-lieux qui ne disposent pas de repères 
identitaires. Ces espaces créent de la contractualité solitaire en 
ôtant à l’individu qui s’y trouve ses déterminations habituelles; 
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ce dernier n'est plus alors que ce qu'il fait ou ce qu'il vit comme 
un simple passager. 
À travers une approche comparatiste basée sur des textes 
littéraires divers, nous avons essayé d’y appliquer les notions du 
lieu anthropologique, le non-lieu et la surmodernité. Cette 
approche tente de révéler les oppositions existantes entre le 
monde moderne et le monde primitif, entre la ville et la nature. 
Étant donné que les anthropologues et les ethnologues ont 
travaillé sur les groupes sociaux archaïques en tant que 
catégories-types pour étudier la société, nous avons trouvé 
nécessaire de mettre en pratique des textes romanesques traitant 
de la thématique de la modernité et de la primitivité. Il s’avère 
que même si le mode de vie du nomadisme est basé sur le 
déplacement, ce type de communauté parvient néanmoins à 
préserver son identité, sa tradition et sa culture, et nous 
constatons alors que les nomades ou les paysans sont solidement 
attachés à leur milieu, considéré comme un lieu 
anthropologique de par ses caractères anthropologiques, 
l’«identitaire», le «relationnel» et l’«historique». Le Lieu 
anthropologique réservé aux nomades  est  naturel, primitif et 
varié mais identitaire, c’est un «lieu mobile» : il s’étend au 
désert tout entier. 
Par contre,  les habitants des villes souffrent d’une crise d’un 
non-lieu dépourvu des repères identitaires. Les textes 
romanesques analysés se basent sur des faits réels et fictionnels 
et incluent des personnages historiques. Les quatre textes 
comparés semblent mettre en évidence une résistance contre le 
phénomène du non-lieu et une défense  acharnée pour le désert 
de la part de ses habitants. 
Avant d’entrer dans le monde des non-lieux et d’analyser 
l’influence de ces espaces sur les personnages dans nos textes, 
il nous a fallu donner une définition de la relation entre ces non-
lieux et la surmodernité, de même que la relation entre  cette 
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dernière et la modernité. La modernité traditionnelle, si l’on ose 
dire, celle qui existe dans toutes les époques, ne place pas de 
frontières entre le passé et le présent, entre l’ancien et le 
nouveau; elle a le privilège de pouvoir créer une coexistence 
entre la dimension spatio-temporelle et la dimension sociale, 
tout en préservant l’identité du lieu ainsi que de l’individu. Bref, 
elle préserve son authenticité anthropologique. La surmodernité 
consiste, cependant, en un phénomène spécifique, lié 
notamment à notre époque moderne. Elle revoie l’Histoire à 
l’archive et ne conserve aucune valeur ni aux relations 
individuelles, ni aux dimensions spatio-temporelles. 
Les non-lieux qui en résultent portent les mêmes 
caractéristiques. Raison pour laquelle, les personnages de nos 
textes comparés souffrent de la perdition de l’identité et de 
l’aliénation lorsqu’ils passent  par une expérience dans l’un de 
ces lieux. Les  non-lieux dans les grandes villes, comme les 
autoroutes, les gares et les points de transit, se transforment en 
espaces de solitude et de grand anonymat. La ville, elle-même, 
se  transforme en un grand non-lieu, qui s’applique en 
particulier aux personnages tels que les passagers, les 
voyageurs, les exilés et même aux poètes ou aux rêveurs. 
Nous pouvons dire en fin de compte que si l'anthropologie a 
réussi à mettre l’accent sur les problèmes de la société moderne, 
et si la littérature a réussi à les révéler, les critiquer et répondre 
à leurs échos dans de nombreux moyens d’écriture, il est temps 
pour la société  elle-même de trouver les solutions à ses 
problèmes dont le phénomène lié à la surmodernité. 
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