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About RIMAK
RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences is an international
scientific journal published by Rimar Academy in Istanbul, Turkey. RIMAK Journal publishes
research, studies and revisions written in English, Arabic, and Turkish which are judged by a
committee of arbitrators and experts to be handed over to the editorial board to determine
its suitability for publication
The board of referees and editors is a collective body of international and Turkish
expert scholars who consider the liability of research projects to be published according to the
parameters and regulations of RIMAK. Being open access and online available, it is able to
offer excellent visibility and a fast processing time from submission to publication. RIMAK aims
to provide an inter-disciplinary forum to showcase state-of-the-art research challenges on
human and social sciences.

Vision
Rimak Journal is looking forward to reaching the site of local and global leadership in
the field of social studies to build parallel, happy, fair-based, equal and respectful human
communities. It also looks forward to establishing a bridge of scientific, human and modern
communication among researchers from all over the world firstly, and among societies
secondly, to strengthen human, scientific, research-based, dialogue, respect and other ways
away from dissonance, exclusion, and nervousness of all kinds.

Mission
The Journal seeks to connect human societies with each other on the basis of values,
and the basic humanitarian principles that are aimed at upholding man and preserveing his
dignity. It seeks to develop scientific research in this field, and to provide opportunities for
researchers around the world to contribute to solving human problems, whatever the need
to reach High-class human communities away from war, destruction, tyranny, enslavement,
poverty, hunger, ignorance, spiritual, ethnic, and moral....
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Why Rimak
Humanities and social sciences are of a wide range of political, religious, spiritual,
literary, philosophical, and artistic, and all sciences that sought to address the issues of society.
And it is the group of people that make up this society, so the study of social sciences is very
important. It tackles the human life, his issues for understanding the life, and others, for
developing it, and living with them in the style of a happy human life in its religious, moral,
linguistic, literary and historical aspects... It is important, because it helps man to understand
himself firstly, and understand his society secondly. Then, he could understand his religion,
language, manners, his values, customs, traditions, history, and society, added to his
understanding of the languages and traditions of others. If a man who is the core of society
and life relies on previous giving's, he will live a balanced happy life, and seek to build
civilization, serve humanity instead of corrupting and destroying it. Consequently, the study
of the social sciences and their research are important, because the social sciences are based
on the true civilization of humanity, which respects the human being whom God has honored
by giving him the mind as a guide, and made him above all other creatures.
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Commitments
Rimak Journal is committed to shoulder the following responsibilties:





Developing scientific research and encouraging it in the field of social and human
studies.
Establishing scientific communicational bridges among researchers in this field
throughout the world.
Providing an equall opportunity for researchers to contribute to the service of
humanity and to build its own civilization.
Holding scientific conferences specialized in social sciences and humanities to find out
the latest scientific research in this field, and to find appropriate solutions concerning
the serious human problems.

Copyright
Articles published in RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
will be Open-Access articles distributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution License. RIMAK Journal will insert the following note at the first page
of the published text:
Copyright © Published by Rimak Journal www.rimakjournal.com,
Rimar Academy, Istanbul, Turkey.
All rights reserved.

Publication Ethics
RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences emphasizes the
importance of strict adhering to ethical policies and standards to ensure to add high quality
research articles to the field of scholarly publication. Unfortunately, cases of plagiarism, data
falsification, inappropriate authorship credit, and the like, do arise. To verify the originality of
content submitted to our journals, we use iThenticate to check submissions.
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Publication Principles
For the submission of research studies the following regulations should be followed:












The material sent for publication must be authentic, has never been published
and has not been sent for publication elsewhere..
The first page should contain the complete research title, the researcher's
name, his/her academic rank, the institution's name and the researcher's
email.
The research article should contain English abstract with key words.
The research article should not exceed a number of 20 and not less than 7
Microsoft Word document, with 2 centemetres margins and single spaces lines,
pages including the bibliography, tables and charts.
Arabic research article should be written in 13 fonts Simplified Arabic in the
body of the research, 20 bold fonts (Gras) for the main title and 16 bold fonts
for the subtitles. 12 fonts Times New Roman for the Latin inscript in the body
of the research, and 14 fonts bold type (Majusclue) for the main title.
7 APA documentation system is the recommended style in writing
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
The research projects will be submitted to a blind peer reviews.
The researchers will be automatically notified through emails upon the
reception of their research projects. They will also be notified about all the
procedures of reviewing, and they should submit the amendments if required.

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Boards
Editor
Prof. Dr. Hani Alyas KHADHER

Co-Editors
Dr. Mahmood Fawzi ABDULLAH
Dr. Ibrahim ALHAMMADI
Dr. Mais ODEH

Rimar Academy

Türkiye

Aliraqia University
Rimar Academy
Al-Istiqlal University

Iraq
Türkiye
Palestine

Advisory Board
Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU (IMANOV)
Prof. Dr. Allawi Sadir Jazea ALDARRAJI
Prof. Dr. Husain Dakhil Z. AL-BAHADLY
Prof. Dr. Khalil ODEH
Prof. Dr. Ghadir GÜLKARİAN
Prof. Dr. Hussein F. KASASBEH
Prof. Dr. Mehdi Flayih Nasir Al-SAFI
Prof. Dr. Assia CHERİF
Dr. Osman TÜRK
Dr. Abdoulaye Aboubakari NOUROU
Dr. Bekir Mehmetali
Dr. Mohamad TURKEY

Director of National Academy of
Azerbaijan
Sciences Institute of Folklore
Baghdad University
Iraq
Dean of Faculty of Arts, Aliraqia
Iraq
University
Alnajah University
Palastine
Yakın Doğu University
Cyprus
Mutah University
Jordan
Thi Qar University
Iraq
Higher National School of
Algeria
Statistic and Applied Economy
Harran University
Türkiye
Kandi University
Benin
Kilis 7 Aralık University
Türkiye
Ankara University
Türkiye

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Editorial Review Committee (Board of Referees)
Prof. Dr. Zakaria ZALLAM

Gaziantep University

Türkiye

Alnajah University

Palastine

Director of International Historians
Association for Cultures Development
and Social Sciences

Iraq

Dicle University

Türkiye

Al-Balqa Applied University

Jordan

Fes University

Morocco

Prof. Dr. Mundher mubdir ABDULKAREEM

Diyala University

Iraq

Prof. Dr. Thani Hussein KHACHI

Rimar Academy

Türkiye

Higher National School of Statistic and
Applied Economy

Algeria

Al-Mustansirah University

Iraq

Prof. Dr. Khalil ODEH
Prof. Dr. Ibrahim Saeed ALBAIDHANI
Prof. Dr. Bahar Burtan DOĞAN
Prof. Dr. Omar mohammed AL- KHARABSHEH
Prof. Dr. Abdurrazak HABBANI

Prof. Dr. Assia CHERIF
Prof. Dr. Maha Ismael Ali AL-SHAIKHLI
Prof. Dr. Bülent YORULMAZ
Prof. Dr. Luma Ibrahim Al-BARZENJI

Yedi Tepe University

Türkiye

Diyala University

Iraq

Uom El- Bouaghı University

Algeria

Prof. Dr. Huda Hsahem Mohammed ALRUBAI

Babylon University

Iraq

Prof. Dr. Maher. KHUDAIR

Diwan Sharia Courts

Palastine

Prof. Dr. Randa ELKHERBAWY

King Khalid University

Saudi Arabia

Prof. Dr. Abddulrazaq Ayda ALUHAIBY

Bilad Alrafdain College

Iraq

Prof. Dr. Rıyadh Farag Mabrook BIN ABADAT

Seiyun University

Yemen

Prof. Dr. Esra SİVEREKLİ

Harran University

Türkiye

Prof. Dr. Jamal Hamid RASHID

Baghdad University

Iraq

Prof. Dr. Hussein F. KASASBEH

Mutah University

Jordan

Prof. Dr. Mahmood Fawzi ABDULLAH

Aliraqia University

Iraq

Princess Nourah Bint Abdulrahman
University

Saudi Arabia

Al Qadisiya University

Iraq

Prof. Dr. Samia IBRIAM

Prof. Dr. Wejdan Abdulrhman ALOUDAH
Prof. Dr. Salah Yarka MELEK
Prof. Dr. Mohsen Mohammed AWAWDEH
Prof. Dr. Faeza Abdulameer Nayyef ALHUDEEB
Dr. Mohamed Ali Mohamed OFEIN
Dr. Wisam Abdullah JASIM
Dr. Mohamed KALOU

King Faisal University

Saudi Arabia

Baghdad University

Iraq

Dean of Faculty of Arts, Mosul University

Iraq

Baghdad University

Iraq

Adıyaman University

Türkiye

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Dr. Ghrieb DJAMILA

Badji Mokhtar University

Algeria

Dr. Suhad Ali Osman ABDALLAH

King Khalid University

Saudi Arabia

Dr. Deniz aşkın

Bitlis Eren University

Türkiye

Dr. Sönmez ABBASLI

National Academy of Sciences Institute
of Folklore

Azerbaijan

Dr. Yakup GÖÇEMEN

Kilis 7 Aralık University

Türkiye

Dr. Maheer M. ABDULKAREEM

Diyala University

Iraq

Dr. Ilhem Shahrazed ROUABAH

Blida 2 University

Algeria

Dr. Salim Nasser Said AL KAHALI

Rimar Academy

Türkiye

Palestine Technical University

Palestine

Hama lakhdhar el oued University

Algeria

Ministry of Education

Türkiye

Director of Nouakchott Center for Legal
and Social Studies

Mauritania

Ministry of Education

Saltant of
Oman

Dr. Payman Jalal AHMED

Baghdad University

Iraq

Dr. Ahmet ISMAILOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli University

Türkiye

Kuwait University

Kuwait

Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI

Kilis 7 Aralık University

Türkiye

Dr. Bushra Saadoon AL-NOORI

Baghdad University

Iraq

Rimar Academy

Türkiye

University of Mohamed Khider Biskra

Algeria

Diyala University

Iraq

International Relations Academy

Morocco

Dr. Turgay GÖKGÖZ

Kilis 7 Aralık University

Türkiye

Dr. Aouadi MOSTEFA

Hama lakhdhar el oued University

Algeria

Ministry of Education

Iraq

Mardin Artuklu University

Türkiye

Kandi University

Benin

Dr. Nadjoua HABBA

Mohamed Khidher- Biskra University

Algeria

Dr. Soad HABBANI

Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fes
University

Morocco

Jadara University

Jordan

Dr. Fatima ALFAQEEH
Dr. Hind GHEDHAIFI
Dr. Fatma KOÇ
Dr. Mohamed Abdel Jelil Cheikh El GHADI
Dr. Khalid ALJABRI

Dr. Rashid H R H ALAZIMI

Dr. Ibrahim ALHAMMADI
Dr. Messaouda TALHA
Dr. Nahidh Falih SULAIMAN
Dr. Samar KHAMLICHI

Dr. Hakim Musa Abed Khudhaier ALHASANAWY
Dr. Rachid CHIKHOU
Dr. Abdoulaye Aboubakari NOUROU

Dr. Mohammad Ahmad Nayef ALAKASH

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Dr. Rabia GHITE

Mohammed V University
Al-maarif University College

Morocco
Iraq

Ondokuz Mayıs University

Türkiye

Anbar University

Iraq

Quran And Islamic Sciences

Yemen

Rimar Academy

Iraq

Khemis Miliana University

Algeria

Islamic University of Minnesota

USA

Dr. İpek Ağcadağ Çelik

Kilis 7 Aralık University

Türkiye

Dr. Khalid ELHAMDOUNI

Faculte of Law Rachidia

Morocco

Arts and Humanities Raccada Kairouan
University

Tunisia

Kirkuk University

Iraq

Adıyaman University

Türkiye

Samarra University

Iraq

Dr. Dalila BEDRANE

Amar Tlidji Laghouat University

Algeria

Dr. Ibrahem ALSHBLI

Mardin Artuklu University

Türkiye

Dr.Bashir Sabhan AHMED

Tikrit University

Iraq

Dr. Könül MAMMADOVA

Azerbaijan University

Azerbaijan

Baghdad University

Iraq

Harran University

Türkiye

Baghdad University

Iraq

National Academy of Sciences Institute
of Folklore

Azerbaijan

Ministry of Education

Iraq

Dr. Mahmud KADDUM

Bartın University

Türkiye

Dr. Alzarga HSIN

Sirte University

Libya

Ministry of Education

Iraq

Uluslararası Kıbrıs University

Cyprus

University Entente International

Niger

Doku Eylül University

Türkiye

International University

Sudan

Dr. Mohammad Odeh Enad ALHMMAD

Islamic University

JORDAN

Dr. Fatma Saad AL-NAIMI

Qatar University

Qatar

Prince Sattam Bin Abdulaziz University

Saudi Arabia

Dr. Mohammad JUMAA
Dr. Ahmet Derviş MÜEZZIN
Dr. Eyad Nathim JASSEM
Dr. Ahmed Saleh Ali BAFADHL
Dr. Sundus Azeez Faris AL-FARIS
Dr. Alem MALIKA
Dr. Saleh Flayeh Za᾽al ALMATHHAN

Dr. Thabet ZOHRA
Dr. Salwa Jarjees SALMAN
Dr. İsmet KALKAN
Dr. Hayder Sahib SAHKIR

Dr. Muna Hussein Obaid AL-SHEMALI
Dr. Ahmet KAYA
Dr. Bushra Nima Rashid AL- EQABI
Dr. Rza HALILOV
Dr. Mosaddaq Ameen Ateah AL_DOORI

Dr. Khawlah Arazzag Abdul WAHHAB
Dr. Yurdal CIHANGIR
Dr. Ibrahim Guero Mohamadoul KAIROU
Dr. Muhammed Murtaza ÇAVUŞ
Dr. Amira Abdelhaiy Hassan DRAR

Dr. Walaa Ahmed ABDELFATAH

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Dr. Mais ODEH

Al-Istiqlal University

Palestine

Dr. Hunida Gindil ABUBACKER

Abu Dhabi University

U.A.E

Mosul University

Iraq

Omdurman Islamic University

Sudan

Kilis 7 Aralık University

Türkiye

Mutah University

Jordan

Nouakchoot University

Mauritania

Ondokuz Mayıs University

Türkiye

Al Mustansiriyah

IRAQ

Dr. Sabrina TEBBOUCHE

Constantine University 2

Algeria

Dr. Daelm Kazum SUHEL

Baghdad University

Iraq

Dr. Awan Abdullah Mhmood ALFAIDHI
Dr. Khalid Ahmed Hassan AHMED
Dr. Yusuf KÖŞELİ
Dr. Fatima AL NAWAYSEH
Dr. Boune Oueld BAHE
Dr. Mohammad Maher JESRY
Dr. Suhad AL KRAWAI

Dr. Eman Mohamed Abdal Kader ATAWY

Imam Abdulrahman Bın Faisal University Saudi Arabia

Dr. Ahmet ADIGÜZEL

Iğdır University

Türkiye

Dr. Fatma ALNAIMI

Ministry of Education

Saltant of
Oman

Alzaiem Alazhary University

Sudan

Dr. Ethar Abdul Mohesen Qasim AL-MAYYAHI

Kufa University

Iraq

Dr. youess es SALHI

Fes University

Morocco

Geriatric’s Society

Saudi Arabia

Ministry of Education

IRAQ

Dr. Şentaç ARI

Girne Amerikan University

Cyprus

Dr. Rougaya Abedrahman OUMAR

Minsteral of Hig Education

Chad

Baghdad University

Iraq

Ankara University

Türkiye

Almustafa University College

Iraq

Dr. Amani Mukhtar Awadalla MOHAMED

Dr. Amal Taha Hussien Al ABBDI
Dr. Ayad Al_HACHAMİ

Dr. Rafid Sabah ALdulradha AL-TAMEEMI
Dr. Mohamad TURKEY
Dr. Suheir Ibrahim HACHIM

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

Dr. Abdullah YILDIRIM

Ministry of Education

Türkiye

Dr. Ferhat ÇETİNKAYA

Dicle University

Türkiye

Dr. Linda ABDELLAOUI

Abou Bekr Belkaid Tlemcen University

Algeria

Dr. Sara Mohsin QADER

Salahaddin Universtiy-Erbil

Iraq

Sağlık Bilimleri University

Cyprus

Gumushane University

Türkiye

Mohammed Sherif Mesaadia University

Algeria

Baghdad University

Iraq

KU Leuven University

Belgium

Dr. Huda Abed Ali HATTAB

Baghdad University

Iraq

Dr. Jihane FAKİH

Lebanese University

Lebanon

Dr. Saedah ALBEERISH

Benghazi University

Libya

Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Dr. Mohamad ALAHMAD
Dr. Siham GOUASMIA
Dr. Athraa Ismael ZADIN
Dr. Tijani BOULAOUALI

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
www.rimakjournal.com

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717-8293

January 2022, Volume

4, Issue 1

From Editor:
We are pleased to announce the launch of the Fifteenth issue of RIMAK
International Journal specifically dedicated to humanities and social sciences, and
release this issue. We hope that readers will find the published articles as informative
as we found it to be.
Our journal is committed to shoulder the responsibility to encourage
humanities and social sciences research, not only by building a Worldwide bridges and
bonds among researchers, but also by granting social sciences researchers equal
opportunities for serving humanity and finding solutions for its problems.
One of the objectives of this journal is to encourage publication from various
contexts addressing different issues dealing with an applied perspective to the field of
humanities and social sciences. We therefore would like to welcome submissions to
discuss the latest developments in the field of humanities and social sciences for the
future issues of RIMAK.

Prof. Dr. Hani Alyas KHADHER
Rimar Academy
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The modern scientific revolution has imposed on the researcher to
broaden his view by referring to more than one science in
addressing his research issues, and in the light of the
contemporary ideological debate that the unspoken and the
accepted are recognized to without the slightest prestige, it is
necessary to discuss what these debates erupt with objectivity
and impartiality. The issue of the historical existence of the
Qur’anic events, which was taken - according to Arab modernists
- from the school of archaeological criticism of the Bible as an
example, and since the prevailing belief among Muslims is the
infallibility of the Holy Qur’an from distortion and falsification
through recurrent and because it contained - equivalent to a third
- on Historical events, including stories, and previous facts, it is
not possible “beliefly” and “realistically” that the divine news
contradict the achieved historical reality, and since the main
purpose of the Holy Qur’an - including the verses of the stories is guidance , the Qur’an has transmitted history To achieve this
purpose without being a book of history that delves into the
details and identifies the dates and respects the chronologies with
precision and detail, it is not possible “methodologically” and
“realistically” to require the archaeological evidence for each
Qur’anic event, especially since the nature of the archaeological
research itself He suffers from technical and epistemological gaps
that make his discoveries and reading of him between the
hypothesis of the results of the auxiliary sciences and the selfinterpretation of the archaeologist, and the process of
archaeological documentation of historical events in Holy Qur’an
remains - if it is achieved - as a matter of concerted evidence despite its suspicion - that raises the believer's faith - and faith in
degrees. - It also obliges the non-believer in the Qur’an as a divine
source to conform to the material evidence of the divine revelation
or what is termed in Islamic thought with the « scientific miracles
of the Holy Qur’an ».
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التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية يف القرآن الكرمي
قصص األنبياء منوذجا–
شهاب نقادي

2

امللخص:

فن يف معاجلة القضية
أصبحت الثورة العلمية احلديثة تف ِرض على الباحث التوسيع من نظره ابلرجوع إىل أكثر من ّ
ِ
حترج أو أدىن
السجال األيديولوجي املعاصر الذي يتعرض للمسكوت عنه و املسلّم به دون ّ
العلمية ،و يف ظل ّ
السجاالت ابملوضوعية و احليادية االّزمة ،على غرار مسألة الوجود التارخيي
هيبةّ ،
تعّي مناقشة ما تُثَ ّوره تلك ّ
لألحداث القرآنية و اليت أخذ حداثيو العرب من مدرسة النقد األركيولوجي للكتاب املقدس مثال ُُيتدى به ،و مبا
أن االعتقاد اجملمع عليه عند املسلمّي هو عصمة القرآن الكرمي من التحريف و التزييف ،و لكونه احتوى على
ٍ
قصص و أخبا ٍر مبا يوازي الثلث ،فال ميكن "واقعيا" أن خيالف اخلرب اإلهلي الواقع التارخيي
أحداث اترخيية من
"املتحقق" ،و مبا أن املقصد األساسي من القرآن الكرمي –مبا فيها من آايت القصص -هو اهلداية و اإلرشاد فإن
القرآن قد نقل لنا اترخياً دون أن يكون كتاابً للتّاريخ ،فال ميكن "منهجيا" أن نتطلّب ال ّدليل األركيولوجي لكل
حدث قرآين ،خاصة و أ ّن األركيولوجيا نفسها تعاين من ثغرات إبستيمولوجية جتعل مكتشفاهتا و قراءهتا هلا بّي
ظنية نتائج العلوم املساعدة و ذاتية أتويل عامل اآلاثر  ،و تبقى عملية التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية –إذا
حتققت -من ابب تضافر األدلة –على ظنيتها -اليت ترفع من إميان املؤمن –و اإلميان درجات -كما تلزم غري
احلجة ال ّدينية "بتوافق الدليل املادي للوحي اإلهلي" ،أو ما اصطلح عليه يف الفكر اإلسالمي ب "اإلعجاز
املؤمن ّ
العلمي للقرآن الكرمي".
الكلمات املفتاحية :دراسات قرآنية ،اإلعجاز التارخيي ،األركيولوجيا ،التوثيق ،قصص األنبياء.

املقدمة:
رهونة بتوثيقه ،كذا يف البحث التارخيي ،و يُعترب توثيق الوقائع التارخيية ابآلاثر و املخلّفات املادية
إ ّن تَثبيت احلَ َدث َد ْعوى َم ُ
الرواية الشفهية ،و ملا نعلم أ ّن آايت األخبار و األحداث قد شغلت ثلث القرآن فإ ّن قابلية
من املناهج املعتمدة حديثاً موازاةً مع ّ
ّ
ظل الدراسات البَ ْينية احلديثة ،ال ُّ
للتأكد من القرآن الذي قد جتاوز قنطرة اليقّي من
توثيقها "أركيولوجيا" ابت ٌ
أمر ال مناص منه يف ّ
كردة فعل على مفتعلي العداوة و البغضاء بّي األركيولوجيا و القرآن من احلداثيّي و
خالل حيثيات مجعه و طريقة نقله ،و لكن ّ
بعض املفكرين املستوردين ملنهاج "النّقد التارخيي للتوراة" و الذي تبنّته –من قبل -الثورة الربوتسناتية على الرتاث الديين يف الغرب،
فجاء اهلدف من هذه الورقة البحثية ك "املصاحلة" لتلك "العداوة املفتعلة" بل و إلظهار "الصداقة" املبطّنة – يف حقيقة األمر -بّي
احلقلّي املعرفيّي ،مستصحباً هدفاً آخر من نوع روحاين املتمثّل يف زايدة اليقّي –و اليقّي درجات -من مصداقية القرآن بتضافر
األدلّة و تصديق بعضها البعض.
حل
و عليه فإ ّن بلوغ هذه األهداف يتوقّف أساساً – و بعيداً عن عاطفة االنتماء و االعتزاز ابل ّدين -على حماولة ّ
لعل من أهم
إشكاليات مزدوجة -منهجية و تطبيقية -يف التّعامل مع عملية التّوثيق األركيولوجي لألحداث امل َّ
تضمنة يف القرآن ،و ّ
ُ
تلك اإلشكاليات و ّأوهلا هو حترير املوقف املتبادل بّي األركيولوجيا و القرآن ،و ما مدى التوافق و التكامل – إن وجد -بينهما،
2الباحث ،جامعة أمحد بن بلة ،وهران،

اجلزائرnegadi_chiheb@outlook.fr ،
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مع حماو ِلة منذجة النتائج احملتملة لتلك اإلشكاليات من خالل وقائع اترخيية قرآنية اخرتت أن تكون يف جمال قَصص األنبياء –
مؤخرا بّي األوسا الفكرية و املتمثّلة يف اإلنكار التارخيي لألنبياء -ليحمل البحث
بسبب اخللفية الفكرية "املُوضوية" اليت انتشرت ّ
عنوان "التوثيق األركيولوجي لألحداث التارخيية يف القرآن الكرمي –قصص األنبياء منوذجا".
ميكن معاجلة املوضوع و إشكالياته بطرق متعددة ،و لكين ق ّدرت أن تكون الطريقة املناسبة بعقد "املقابلة" بّي طريف
البحث ،األركيولوجيا و القرآن ،و ذلك بعد أتطري إيبستيمولوجي لكل طرف ،بقصد حتقيق مناطات التوثيق املمكنة أو املتع ّذرة ،و
موثوقية
لذلك كلّه ارأتيت أن أهيكل البحث يف أربعة مباحث ،أضبط يف األول منها مفهوم التّوثيق األركيولوجي و درجة ُ
املخلفات األركيولوجية تقنياّ و معرفياّ ،مث أتكلم يف املبحث الثاين عن األحداث التارخيية القرآنية تَو ِ
صيفا و تصنيفا ،ألعقد يف
ْ
املبحث الثالث مقابلة بّي األركيولوجيا و القرآن ،و بيان موقف كل واحد منهما اجتاه اآلخر ،مث أختم مببحث رابع أحاول تقدمي
مناذج من التّوثيق األركيولوجي لبعض الوقائع التارخيية يف قصص األنبياء و النظر يف مدى جناعة هذه املقاربة.
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املطلب األول :دراسة يف املصطلح:
صحح ابن فارس أصل مادة "و ث ق" و أرجعها إىل داللة العقد و اإلحكام ،و امليثاق عنده مبعىن العهد امل ْحكم مث
ُ
الرواة و هي لفظة "ثقة" (ابن فارس ،2001 ،صفحة )1043
است ّدل بكلمة مشهورة يستعملها احمل ّدثون يف دراسة األسانيد و ّ
يف إشارة منه لالستعماالت األوىل ملادة "و ث ق" يف الرتاث اإلسالمي و ابلضبط يف جمال التّح ُّقق من صدق امل ِ
خرب و من َمثَّ من
َ
ُ
سمى هذه العملية ابلتّ ْوثيق.
صدق اخلََرب ،و تُ ّ
عمم من مدلوهلا تبعاً لتطور مدلول كلمة "الوثيقة" مبا يوافق
تشعبها أخذت كلمة "التوثيق" ُُت ّ
بتطور العلوم و ّ
صص أو تُ ّ
ّ
ِ
قصرت داللة الواثئق على أهنا "أوعية للمعلومات املكتوبة" فقط
طبيعة كل علم املستعمل هلا ،فنجد مثال أ ّن العلوم اإلدارية َ
وسعت العلوم التارخيية من أوعية حتميل املعلومة (اهلجرسي و حسب هللا،1998 ،
(قبيسي ،1982 ،صفحة  )45يف حّي ّ
فخار األواين أو
صفحة  ،)223و عليه فإن املعلومة التارخيية قد تُستخرج من طبيعة احلجارة املستعملة يف التّمثال نفسه أو من ّ
النمط املعماري أو حىت من طريقة الكتابة إىل جانب الرواايت و السردايت الشفهية ،و أتخذ مصطلحات التوثيق  /الوثيقة حينئذ
معناها األعم.

أما مصطلح األركيولوجياَ  ،Archeologieفرغم تركيبه املزجي بّي مصطلحّي إغريقيّي "أركيوس  "arkhaiosأي
القدمي و "لوجوس  "logosأي العلم ،و الذي يدل على "علم القدمي" ( )82 .p ،2000 ،larousseإالّ أن استعماالته
جمرد السرد التارخيي كما فعل
الرومان يف مسارحهم ،و قد يراد به ّ
"اليواننية" األوىل كان مبعىن التمثيل الدرامي الذي كان يقوم به ّ
"دنيس داليكارنس  Denys D’halicarnasseيف كتابه "األركيوجليا الرومانية" يف توثيق أحداث حروب روما مع قرطاجنة
يف القرن األول امليالدي ،مث كان من األوائل الذين استعملوا كلمة أركيولوجيا مبعناها املعهود الفرنسي "جان سبون" ،لكنه كان
يطلق عليها أحياان مصطلح "أركيوجرافيا"  ،Archeographieمث ُكتب البقاء ملصطلح "األركيولوجيا" بعده ،و استقر األمر
عليه إىل العصر احلديث (حسن ع ،1993 ،.الصفحات  ،)13-12و الذي يدل على "علم التحري عن األصول املادية
حلضارة اإلنسان" (رزق ،1996 ،صفحة  )12و يقابل هذه الداللة االصطالحية يف االستعمال العريب "علم اآلاثر" حيث أ ّن
معىن األثر يدور على ثالثة أصول متالزمة و هي :تقدمي الشيء و ذكر الشيء و رسم الشيء الباقي ،و منه األاثرة ،أي البقية من
الشيء ،و اجلمع أاثرات ،و منه قوله تعاىل":أو أاثرة من علم " (ابن فارس ،2001 ،الصفحات .)43-42
ُيدد املصطلحان -سواء الالتيين " "archeologieأو العريب "اآلاثر" -موضوع الدراسة الذي هو اإلنسان بثقافته و
فكره و فنّه ،كما ُيدد ِ
موضع الدراسة و هي كل ُملّ ٍ
ف أو بقااي تُش ّكل وعاء ملوضوع تلك الدراسة.
بعد أتصيل اصطالحي ل "التوثيق األركيولوجي" ميكن اقرتاح التعريف التايل و هو "عملية الت ُّ
ًّحقق من اخلرب التارخيي
"الشفهي" من خالل البقااي "املادية" لذلك اخلرب" حيث تُصبح الرواية التارخيية موضوع التوثيق ،و املخلّفات املادية ِ
موضع التوثيق،
ُ
و األركيولوجيا منهج التوثيق .
املطلب الثاين :موثوقية األركيولوجيا
يف أي عملية توثيقية يُشرت فيها حتديد درجة موثوقية الوعاء املعلومايت املوثق به ،بغض النّظر عن مصداقية احملتوى الذي
قد يتأثر مبالبسات تش ّكله ،و نظرة إبستيمولوجية لعلم األركيولوجيا قد يكشف اللّثام عن درجة موثوقيته ،و قبل الكالم عن
ابسيتيمولوجية األركيولوجيا ال بد من حتديد حماور البحث العلمي داخل األركيولوجيا من جهة ،و إبراز عالقتها البينية مع املعارف
املختلفة من جهة أخرى.
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أما من جهة حماور البحث الداخلية فإن مثة جمالّي أساسّي يتلخص فيهما البحث األركيولوجي ،األول املتمثّل يف عملية
التّنقيب و التّ ْرميم مث حتليل موادها األولية و أترخيها مث حفظها ،مبا قد يسمى ابلعملية األرشيفية ،و الثاين يتمثّل يف استنطاق
املخلفات األثرية من خالل املواد املستعملة يف صناعتها و نقوشها و رموزها ابستحضار السياق اجلغرايف و االنرتبولوجي و
الكرونولوجي لتلك املخلفات ،مبا قد يسمى ابلعملية التفسريية (.)2012 ،Francfort
بناء على حتديد حماور الدراسة األركيولوجية ،فإن عالقتها البينية ابحلقول املعرفية األخرى ابتت ظاهرة ،حيث أن عملية
األرشفة ستحتاج ضرورة إىل العلوم التجريبية كالفيزايء و الكيمياء و علم اهلندسة و اجليولوجيا و غريها ،كما أ ّن العملية التفسريية
ستعتمد على العلوم اإلنسانية و االجتماعية و اللسانية  ،كاالنرتبولوجيا و اإلتنولوجيا و تيولوجيا و الفيلولوجيا و اهلرمينوطيقا و
غريها.
يظهر أن علم األركيولوجيا هو أكثر العلوم اليت يتقاطع فيه احلقول املعرفية على اإلطالق (،yoffee & severin
 )2010و ال يظن أنه َخ ٌرب إجيايب و مطمئن من جهة موثوقية املخلّفات األركيولوجية ،حيث أنه ستتقاطع بذلك أيضا كل
جماالت االرتياب لكل علم و ترتاكم يف علم واحد ،مع ما يصيب العملية التفسريية للمخلّفات املادية من ذاتية األركيولوجي نفسه
و أيديولوجيته و خلفياته الفلسفية ،و ال يعىن هذا حبال هدم علم قائم بذاته والذي برهن عمليا على أمهيته على مستوايت كثرية،
عوقات املعرفية و
و لكن املقصود هبذا الطّرح وضع اإلطار اإلبستيمولوجي احلقيقي لألركيولوجيا ليكن األركيولوجي على علم ابملُ ّ
التقنية و يتعامل معها أبكرب قدر ممكن من احليادية و املوضوعية مستحضرا أثناء حبثه أبن املعلومة األركيولوجية تتميّز ب أهنا:
 ظنية الثبوت ظنية الداللة :و قد تكون يف أدىن مستوايت الظنية مبا يتماس –يف الكثري من احلاالت -مع الشك و التخمّي ومزورة ألغراض جتارية و
التّخيل ،ألن اخلطأ وارد يف أترخيها أو قراءهتا بلغة معيّنة أو حىت فهمها كما قد تكون تلك العائدات ّ
يتعجل يف اجلزم ابحلقائق.
سياحية و حىت إيديولوجية فال ّ
يتوقف استكمال املعلومات على ملفات أثرية أخرى فال ميكن اجلزم -على األقل
 مؤقّتة و نسبية يف الزمان و املكان :فقد ّمؤقة -بنتيجة هنائية ،بل قد يُظن أن املعلومة صحيحة فتظهر بعدها ملّفات تقلب املعلومة رأسا على عقب ،كما أن
يتحمس يف إصدار األحكام النهائية حىت تكتمل الصورة أو
املخلّفات األثرية قد ُتتلف قراءهتا ابختالف مواقعها اجلغرافية فال ّ
تقرب من الكمال (رزق ،1996 ،الصفحات .)27-23
 حتتمل األدجلة من مستنطقيها :و من ذلك توجيه بعض التفسريات مبا يتوافق و إيديلوجيات معينة كالعِلموية اإلحلادية املنكرةلألداين و اتريخ األنبياء ،أو بداف ٍع استعمار ٍي لتربير النفوذ و االستيطان من خالل األركيولوجيا و غريها من اإليديوجليات كما
هواحلال ابلنسبة للحمالت االستكشافية اليت يقوم هبا الباحثون اإلسرائلييون حتت العناية الربطانية منذ منتصف القرن العشرين
يف سبيل إثبات وجود اليهودي يف األرضي فلسطينية (األسعد ،2010 ،صفحة .)7
 خنلص من هذا املبحث أن األركيولوجيا علم قائم بذاته مبين على غريه ،له أمهيته و تطبيقاته على مستوايت كثرية ،لكناستنتاجاته قد تتأرجح بّي اليقينيات إذا ُح ّفت بقرائن أخرى و هذا قليل ج ّدا ،كما قد تكون من قبيل الدعاوى و التخمينات
بل و من اخلياالت أحياان كثرية ،فتكون موثوقية األركيولوجيا يف أحسن أحواهلا ظنيّة و هي األصل الذي يُبحث عنه يف العملية
التوثيقية (علي.)2019 ،
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املطلب األول :توصيف و تصنيف
من ٍ
أحد مصادر الرواية التارخيية
مادة اترخيية بنسبة الثُّلث ،مما يرشحه أن يكون َ
منطلق إحصائ ٍي احتوى القرآن الكرمي على ّ
ٍ
بشخصية أو أبقو ٍام
على األقل -عند املسلمّي ،من جهة أخرى مل يقتصر القرآن الكرمي على سرد عام للحدث التارخيي املتعلقِ
السرد ،كبعض األحوال السياسية و االقتصادية يف احلكم الفرعوين من
فحسب ،بل جاء ٌ
ذكر لبعض التّفاصيل يف خضم ذلك ّ
خالل قصة موسى .أو تطور الصناعة احلربية أو املدنية أو تلك املتعلقة بوسائل النقل من خالل قصة نوح و داود و سليمان
األم من خالل قصة آدم ،و املقصود هو تواجد معلومات يف جماالت متنوعة
عليهم السالم ،أو اإلشارة إىل ُمالبسات تَ ُّ
كون لغة ّ
تستصحب القصة القرآنية (مهران ،1988 ،صفحة .)9/1
و مما جيب التأكيد عليه إبستيمولوجيا هو أن القرآن الكرمي يعترب مصدراً اترخيياً من غري أن يكون كتااب للتّاريخ ،و هذا
تصديقاً ألحد مقاصد القرآن األساسية -إن مل يكن مقصده األساسي -و هو "مقصد اهلداية" و الذي يربر مجلة من خصوصيات
األسلوب القرآين يف سرد اخلرب التارخيي و اليت كانت حمل استشكاالت بل نقد عند بعض املستشرقّي أو احلداثيّي ،كأسلوب
التَكرار للحدث التارخيي اترة ابالختصار أو اترة ابالستطراد ،و اترة ابلتصريح يف بعض التفاصيل و اترة ٍ
إبهبام قد يصل إىل إهبام
ألمة بنفسها و لزماهنا و مكاهنا يف آن واحد ،كقصة أصحاب القرية يف سورة يس ،كما
الشخصية األساسية نفسها يف القصة أو ّ
كقصة يوسف ،أو سرد قصص متلفة يف السورة
قد يكون أسلوب سرد القصة َدفعي (أي إفراد سورة بكاملها لقصة واحدة) ّ
الواحدة اترة برتتيبها الكرونولوجي كما يف سورة األعراف وهود و القمر ،و اترة بغري تريتب كما يف سورة مرمي و األنبياء و الشعراء
و النمل ،و اترة قد يُشري القرآن إشارًة واحد ًة فقط يف القرآن أبكمله كشخصية إدريس يف سورة مرمي.

كل هذا التنوع يف األسلوب السردي التارخيي يف القرآن جاء ليحقق مقصد اإلرشاد و الوعظ و تثبيت القلوب فال يُتعامل
مع القرآن و احلالة هذه تعامل املؤرخّي للرواية التارخيية املنقولة بتَطّلب التّفاصيل و التّواريخ احمل ّددة و املوقع اجلغرايف و اشرتا
وجه للقرآن الكرمي يف موضوع التاريخ.
التسلسل الزمين لألحداث فال َو ْجه للنقد املنهجي املُ ّ
السردايت التارخيية األخرى ،سواء ذات مصدر بشري أو إهلي
و بعقد مقارنة بّي املضمون التارخيي يف القرآن الكرمي و ّ
فإننا جند:
للح َدث أو ما يسمى ب "نواة احلدث"
 -1توافقاً كبرياَ مع بعض األساطري و األحداث و األخبار الشعبية املوروثة ،مما يقيم أصال َ
اليت جتعل من ذلك التوافق تصديقا "إمجاليا" للقصة القرآنية و ليس تشكيكا هلا.
 -2يف املقابل جند ابتعاد القرآن الكرمي عن املبالغات و املغاالت و ما حتيله العقول عند نقله للحدث مما قد جنده يف املورواثت
السردية التارخيية األخرى كالتّوراة (مهران ،1988 ،صفحة .)45/1
صحح هلا و املع ّقب للمعهود
 -3انفرادات القرآن أبحداث مل ترد إال فيه ،بل و مالفات لبعض التفاصيل التارخيية جاء القرآن كاملُ ّ
ُ
التارخيي يف زمن التّنزل رافعاً حت ّدي "اإلعجاز التارخيي" للقرآن الكرمي (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،صفحة .)51
ذكر أو إشارةٌ يف القرآن الكرمي الذي أُنزل ابألساس
 -4هناك مادة اترخيية كبرية جدا سجلها التاريخ شفهيا و ماداي مل جند هلا ٌ
هلداية البشر ،ذلك ملراعات مبدأ "االقتصاد املعريف" و "االنتقاء التارخيي" مبا يتوافق مع حتصيل ذلك املقصد.
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املطلب الثاين :موثوقية األحداث القرآنية
املطلب الثاين من املبحث األول و الذي جاء حتت عنوان "موثوقية األركيولوجيا" ،للوقوف على
املطلب
يقابل هذا
َ
ُ
درجات املوثوقية بّي املصدرين مث يتم بعدها مقابلتهما ،و تعترب هذه العملية "منهجيا" أساسية للتوصل إىل نتائج بعيدة عن الذاتية
و عاطفة االنتماء الديين ،و كذلك لتحقيق الدقة يف عملية التوثيق بعد ترتيب درجة املوثوقية لكل مصدر.
الكالم على موثوقية األحداث التارخيية القرآنية اتبع ملوثوقية القرآن الكرمي نفسه ابلتّضمنب ،و حقيقة نقل القرآن ابلتّواتر خيتصر لنا
طريق تثبيت موثوقيته (و ليس مصداقيته اليت يتعلق موضوعها بفلسفة العلوم الدينية و مقارنة األداين) .
مجع عن مج ٍع عن مج ٍع حتيل العادة اتفاقهم على الكذب (عبداملنعم ،1999 ،صفحة  )212/3و هو
التّواتر هو ما رواه ُ
يف القرآن متحقق يف النّقل الشفوي ،و هو األصل يف إثبات موثوقيته ،إذ أن الوعاء الورقي (الكتابة) اتبعة له ،و ليس العربةُ بعدد
اجلماعة الناقلة للخرب بقد ِر ما تكون العربة حبال اجلماعة الناقلة له ،حيث أن استحالة الكذب يف النقل قد يتحقق بثالثة أو حىت
ائن نصية أو سياقية ترفع من موثوقية النقل من الظنيّة إىل درجة اليقّي (النّجار ،2017 ،صفحة .)8
ابإلثنّي إذا َح ّ
قل قر َ
ف النّ ُ
واقعيا و إحصائيا ،آالف احلفظة للقرآن سنواي عرب العامل يؤكدون عمليا و ميدانيا نقل القرآن الكرمي ابلتواتر اللفظي ،حىت أصبح
حفظ القرآن ظاهرة اجتماعية يف العديد من البلدان اإلسالمية ،هذا يف ظل العوملة و امل ْشغَالت و اإلغراءات املادية و طغيان
َ
املدنية االستهالكية ،مما قد يستنزف الوقت و اجلهد للشخص دون حتقيق هدف احلفظ ،و لو وازان هذه احلالة الدينية/االجتماعية
مبا كان عليه األمر يف العصور األوىل زمن الصحابة و من جاء بعدهم (و قد كانوا حديثو عهد زمانيا و مكانيا و إميانيا برأس
السند القرآين –و هو النيب صلى هللا عليه و سلم -مع تفرغهم و قلة مشاغلهم و بساطة مدنيتهم) فإننا نتصور بسهولة حتقق
التواتر يف نقل القرآن ،مع ما كان يَشغَله من مركزية و حضور يف جماالت متلفة سواء دينية أو حىت سوسيلوجية ،فكما أن الصالة
ِ
صحح العقد.
ال تصح إال بقراءة قدر من القرآن فقد كان عقد القَران يثبت آبايت من القرآن كمهر يُ ّ

أما من انحية األنرتوبولوجية فقد كانت القدرة على احلفظ عالية "كما و كيفا" يف األزمنة القدمية و هي ملكة كاد اإلنسان
يفقدها يف العصر احلديث فقداان اتما ،غري أن هذه امللكة توافرت لبعض األفراد يف العصور القدمية إىل درجة تكاد ال تصدق لو مل
تكن لدينا أدلة كثرية عليها على حد قول املتخصص األمريكي يف اتريخ العلوم جورج سارتون (سارتون ،2010 ،صفحة
 ،)290/1و ابستحضار عدد كلمات القرآن و اليت هي حنو  77400كلمة فقط ،و اليت تنزلت على ٍ
مكث يف ظرف ثالثة
ّ
تصور أبدا ضياع القرآن الكرمي من جهة حفظ كلماته.
عشر سنة كاملة ،ال يُ ّ
عوقات املدنية ،و مركزية القرآن الكرمي يف احلياة االجتماعية و
ابلنّظر إىل الدوافع الدينية و امللكات الذاتية و انتفاء املوانع و املُ ّ
املنزلة على سنوات ممدودة ،ميكن اجلزم بنقل القرآن متواترا يف الصدور موازاة
االقتصادية و السياسية لدى األوائل ،و آايته املعدودة ّ
مع كتابته يف السطور مما يثبت موثوقيته و صحة نسبته إىل منتهى السند البشري و هو حممد صلى هللا عليه و سلم و أن هذه
املوثوقية ترقى إىل درجة اليقّي بال شك.
يقول أحد أشهر و أشرس املستشرقّي الناقدين للقرآن و هو مارجليوث حول نظرية اإلسناد":إن قيمة نظرية اإلسناد يف
حتقيق الدقة ال ميكن الشك فيها ،و املسلمون حمقون يف فخرهم بعلم اإلسناد" (حسن أ ،2019 ،.صفحة )59

7

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

املطلب األول :موقف القرآن من األركيولوجيا
ابلالزم -على موقف القرآن من األركيولوجيا كعلم قائم
مبقار ٍبة موضوعية لآلايت القرآنية سأسرد بعض اآلايت ال ّدالة –ابملقتضى أو ّ
بذاته و مصدر للمعرفة و املعلومة منطلقا من اآلايت ذات الداللة العامة إىل ما ميكن أن تكون داللتها خاصة و مطابقة للمقصود
حميال إىل التفاسري املعتمدة طلبا لالختصار:
يقول هللا سبحانه و تعاىل:
"قُل انْظُروا ما َذا ِيف َّ ِ
األر ِ
ت و النُّ ُذ ُر َع ْن قَ ْوٍم الَ يُ ْؤِمنُون" (يونس.)101
اآلاي ُ
الس َم َوات َو ْ
ض و َما تُ ْغ ِىن َ
ْ ُ َ
ٍ
وت َّ ِ
"أَوَمل ي ْنظُروا ِيف ملَ ُك ِ
األر ِ
ض َو َما َخلَ َق هللا ِم ْن َش ْيء ( "...األعراف.)185
الس َم َاوات َو ْ
َْ ُ َ
ِ
"سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ِ
ِ
ّي َهلُْم أنّهُ احلَ ّق" (فصلت)53
آايتنَا ِيف األفَاق َو يف أنْ ُفسه ْم َح ّيت يَتَ بَ َّ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
ّي" (األنعام)11
ض ُمثّ انْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ املُ َك ّذب َ
"قُ ْل س ُريوا ِيف ْ
ك مساكِنَ هم َمل تُس َكن ِمن ب ع ِد ِهم ّإال قَلِيالً و ُكنّا َْحنن ِ
"و َكم أهلَكْنَا ِمن قَري ٍة ب ِطرت معِ َ ِ
ّي" (القصص.)58
َ ْ ْ
الوا ِرث َ
ْ َْ َ َ ْ َ
يشتَ َها فَتلْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ض فَي ْنظُروا َكيف َكا َن عاقبة الّذين َكانُوا ِمن قَبل ِهم َكانُوا هم َ ِ
ِ
األر ِ
أخ َذ ُه ْم هللا
األر ِ َ ُ ْ َ
ض فَ َ
أش ُّد مْن ُه ْم قُ ّوةً َو آ َاث ًرا ِيف ْ
"أ ََوَملْ يَس ُريوا ِيف ْ
َ َ
ُْ
ْ ْ ْ
َ
بِ ُذنُوهبِِ ْم َو َما َكا َن َهلُْم ِم َن هللاِ ِم ْن َو ٍاق" (غافر .)21
ِ
ك ِمْن ها قَائِم و ح ِ
صي ٌد" (هود .)100
ك ِم ْن أنْبَ ِاء ال ُقَرى نَ ُق ُّ
"ذَل َ
صهُ َعلَْي َ َ ٌ َ َ
ِ
و عن فرعون قال تعاىل" :فَالي وم نُن ِجيك بِبدنِ ِ
ك آيَةً َو إ ّن َكثِ ًريا ِم َن النّ ِ
اس َع ْن آايتِنَا َغافِلُو َن" (يونس
ك لتَ ُكو َن ل َم ْن َخلْ َف َ
َْ َ َ ّ َ ََ َ
.)92
و عن سفينة نوح قال تعاىل ":فَأَجني نَاه وأَصحاب َّ ِ ِ
ِ ِ
"و
اها آيَةً لّْل َعالَم َ
السفينَة َو َج َع ْلنَ َ
َْ ُ َ ْ َ َ
ّي " (العنكبوت  )15و قال عنها أيضاَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
اها آيَةً فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِر" (القمر . )15-13
اه ْم َعلَى ذَات ألْ َو ٍاح َو ُد ُس ٍر َْ .جت ِري َأب ْعيُننَا َجَزاءً ل َم ْن َكا َن ُكف ْر َ .و لََق ْد تََرْكنَ َ
َمحَْلنَ ُ
مع عشرات املواضع ملوضوع قصص الغابرين اليت متثل دعوى -غري مباشرة -السرتجاع التاريخ أبحداثه و شخصياته و مواقعه.
جاءت هذه اآلايت يف سياق النّظرة القرآنية الكلية ِ
املقررة و املؤّكدة على ضرورة تطلّب العلوم و املعارف بشىت أنواعها و مبختلف
ّ
ُ
ٍ
طرقها ،فاحتةً الباب على مصراعيه غري متحرزةٍ من النّقد و االنتقاد ،وال حاجة الستطراد أكثر َحول موقف القرآن من العلم عموما
إلمكانية حتول املطلب إىل حبث مستقل ،و لكن املقصود بيان اهتمام القرآن ابلبحث عن املعلومة حبثا مقصودا لذاته و لغريه ،و
مر بيانه -فإن االهتمام القرآين مبا قد يُعلّمنا و يُعلِمنا
إ ْذ كانت األركيولوجيا علما من العلوم ،بل علما تلتقي فيه شىت العلوم –كما ّ
بتا ريخ البشرية و األمم السابقة ابت مرتبطا ارتباطا حتميا ابلبحث و التنقيب و اسرتجاع ما يوصلنا إىل ذلك مبرتبة الوسيلة إىل
مقصد و الطريق إىل من َفد.
َ
املوضوع و امل ْوضع بّي آايت األحداث و األخبار و القصص من جهة و االسرتجاع التارخيي يف
زد على ذلك ،أن ُ
َ
األركيولوجية من جهة أخرى يتقاطع يف نقطة مشرتكة و هي "التاريخ" ،و الذي جيعل تالقي املصدرين و احتكاكهما أمرا ال مناص
منه.
وسع جمال البحث أكثر و نقول أن
و لو أردان أن أنخذ املخلّفات األركيولوجية مبعناها احلريف و األعم ،فإننا نستطيع أن نُ ّ
القرآن الكرمي قد ربط الكثري من العبادات و الشعائر مبعامل و أمكان و قطع و ملّفات أثرية ،مما جيعل آايت األحكام هي األخرى
ترتبط ابألركيولوجا من هذه احليثية ،فالصالة و احلج و العمرة مرتبطة ابلكعبة و عرفة و املسجد النبوي و هي ملفات أثرية ابلتعبري
أركيولوجي ،و كذا مقدار زكاة األموال قياسا على الدينار الذهيب و الدرهم الفضي اللّذين وقف عليها أتباع التابعّي يف حتديد
الصاع النبوي املتواجد يف املسجد النبوي يف حتديد مقادير زكاة الفطر وهكذا ،أما من اجلانب الوعظي فقد ّاُتذ
أنصبة الزكاة ،و ّ
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القرآن الكرمي من النظر يف األمم السابقة و دايرهم و ما بقي من آاثرهم منهجا وعظيا يعتمد على قياس احلاضر ابملستقبل ،و نفوذ
يتبّي لنا و بكل أسف خطأ بعض الفتاوى املعاصرة احملرمة لزايرة األماكن األثرية بل
سنة هللا يف األمم الغابرة و ّ
الالحقة ،و من هنا ّ
و حترمي -أو كراهة -علم األركيولوجيا من أساسه !!
املطلب الثاين :موقف األركيولوجيا من القرآن
ٍ
ٍ
علم اإلبيغرافيا
كمروية ،أما كالوثيقة فإن األركيولوجيا
كوثيقة و
تقف األركيولوجيا أمام القرآن و تتعامل معه
ُ
تعتمد َ
( )épigraphieلتَ تَحقق من الوجود التارخيي للقرآن الكرمي اعتمادا على التأريخ ابلكاربون املشع إذا كان وعاء الكتابة ذو ٍ
أصل

عضوي أو بطرق أخرى أكثر تعقيدا ،و أقدم مطو وصلنا للقرآن الكرمي يرجع إىل القرن األول اهلجري ،وبعد حتقيق دقيق لتأريخ
يخ ميكن حصره يف فرتة ما بّي  20و  40سنة فقط
توصل فريق البحث إىل أتر ٍ
املخطو جبامعة ليدن األملانية ابلكاربون املشع ّ
بعد وفات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ،إضافة إىل مئات املخطوطات اليت ترجع إىل القرن الثاين و الثالث اهلجري و اليت
تربهن على وجود القرآن التارخييا كما تربهن على حفظ مضمونه إذ مل يسجلوا -بعد املقارنة بينها و بّي القرآن املطبوع بّي أيدينا-
يغري املعىن يف اآلايت أو مالفة يف ترتيب سوره أو آايته مما خيرج عن الرواايت العشرة املعتمدة للقرآن الكرمي (حسن
أي خطأ معترب ّ
أ ،2019 ،.الصفحات .)211-183

جمرد وجود القرآن كوثيقة ،ألن نقل القرآن يف
إ ّن إثبات الوجود التارخيي للقرآن إبيغرافياً هو دليل أركيولوجي مستقل عن ّ
التقليد اإلسالمي ُيصل ابلنقل الشفهي ابألصل ،أما الكتابة فقد جاءت اتبعة له ،و إمنا فائدة إثبات الوجود التارخيي عن طريق
أتريخ املخطوطات –و هو نوع من أنواع التوثيقُُ -يتاج إليه لرد دعوى أتليفه يف هناية القرن الثاين اهلجري من طرف اخللفاء بدافع
سياسي حمض ،هذه الدعوى االستشراقية اليت توىل قيادهتا "شاخت" و "وانسربو" مث "ابتريشا كراون" و زميلها "كوك" من بعدهم.
أما موقف األركيولوجيا من القرآن كمروية اترخيية فإن اآلاثر مل تكشف بعد عن كل األحداث و الشخصيات القرآنية و قد يتعذر
ذلك لكون القرآن نفسه مل يفصل كل األحداث و الشخصيات التارخيية كما مر بيانه ،على األقل ليس على طريقة املؤرخّي ،و
لكن األمر الذي ميكن اجلزم به هو أنه مل يقع التعارض أو التناقض يف شيء بّي املصدرين أبدا ،و هلذا جند أقصى ما ميكن أن
يُنتقد به القرآن الكرمي هو "عدم الوجود األركيولوجي لألحداث التارخيية املروية" ،و هذا النقد يف احلقيقة ليس بنقد مبين على
ذكر
قاعدة سليمة يف األصل ،إذ أن عدم وجود الدليل ال يلزم منه عدم وجود املدلول مطلقا  ،فكم من مدينة بكاملها مل أييت هلا ٌ
السرد التارخيي و قد ُوجدت حديثا ،حيث أهنا عاشت يف صمت و ذهبت يف صمت رغم تق ّدمها و ازدهرها ومتوقعها
يف ّ
االسرتاتيجي الذي جيعل عدم ذكرها اترخييا أمرا مستبعدا ،كما هو حال ملدينة "بومبايي" اإليطالية مثال (ُيي،2004 ،
الصفحات .)69-63
ال أبس َبع قد مقارنة بّي القرآن و الكتاب املقدس و موقف األركيولوجية منهما كي يظهر حقيقة التصادم املزعوم بّي
األركيولوجية و القرآن الكرمي ،و ابلرجوع إىل مدارس النقد العايل للكتاب املقدس اليت قامت به احلملة التنويرية يف أورواب ،جند أن
هناك تصادم حقيقي بّي املكتشفات األركيولوجية و النص املقدس ،و لذلك فقد اشتدت نكري الكنيسة يف بداايت عصر النهضة
التدخل األركيولوجي من طرف التيار "املينيماليست" يف الدراسات النقدية للكتاب املق ّدس خشية الفضيحة التارخيية اليت قد
عن ّ
ُخيلّفها ذلك التدخل ،حيت ما لبثت أن استسلم ذلك التيّار و بعد صموده برهة من الزمن و ادعائه التوافق بّي املصدرين ،اعرتف
أخريا بوجود وحشة علمية بّي املصدر الالهويت التورايت و املصدر املادي األركيولوجي و نشأ إثرها تيار معاكس متاما ُعرف ابلتيار
"املكسيماليست" (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،صفحة .)549
أما من اجلانب القرآين ف إنه مل يفصل األحداث التارخيية و مل يهتم جبزيئات احلدث و إمنا كان السرد التارخيي يف القرآن
يتمحور حول مقصد اهلداية –كما مر بيانه ،-و عليه فإن اإلمجال املعريف يف األركيولوجيا و اإلمجال اإلخباري يف احلدث القرآين
9
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ال يضع املصدرين يف موقف التعارض الحتمالية التأويل يف املصدرين على السواء ،عكس الكتاب املقدس الذي ور نفسه بذكر
التفصيالت و اإلغراق فيها و اليت جاء التعارض من جهتها ،و ال يعىن هذا حبال غياب بعض اإلشارات يف التفصيالت القليلة
جدا يف القرآن الكرمي و اليت تتوافق و االكتشافات األركيولوجية و اليت أصبحت حمل اهتمام العديد من الباحثّي حتت ما يسمى
ابإلعجاز التارخيي يف القرآن الكرمي (عامري ،براهّي النبوة ،2017 ،الصفحات .)519-497
أما من اجلانب األركيولوجي فال ميكنه حبال رفض األحداث التارخيية يف القرآن حبجة عدم وجود ما يثبتها آركيولوجيا ،كون
حبيس
األركيولوجيا مل تستخرج كل ما هو دفّي و مغيّب عنّا من اللّوحات و اآلاثر و غريها ،و ما استخرجته بقي -أكثره-
َ
املتاحف و املراكز األثرية و قل ما تكتمل الصورة للحدث التارخيي أركيولوجيا ابعرتاف األركيولوجيّي أنفسهم .
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املبحث الرابع :قصص األنبياء ،بني القرآن الكرمي و األركيولوجيا
كخالصة للمباحث السابقة النظرية و كتأصيل هلذا املبحث التطبيقي ،يتقابل القرآن الكرمي و اآلاثر األركيولوجية ابعتبار
املظنون منهما و اليقيين ،أبن القرآن الكرمي يقيين الثبوت ظين الداللة ،و أن اآلاثر األركيولوجية تتأرجح بّي يقيين –و هو قليل -و
ظين الثبوت –و هو كثري ،-و يف بعض األحيان شكية الثبوت ،أ ما داللتها فأقصى درجاهتا الظن ،و عليه فإن عملية التوثيق
األركيولوجي للقرآن ستُأخذ على أساس تقوية اجلانب الظين من داللة القرآن على األحداث املروية و ليس لإلثبات النص الثابت
يقينا ابألصل ،نظريها تصحيح معىن احلديث النبوي ابلشواهد يف علم "مصطلح احلديث" ،على أن غياب هذا التوثيق يُبقى داللة
النص القرآين يف دائرة االحتجاج.
مث إن الفائدة األخرى من هذا التوثيق هو دفع موهم التعارض و افتعال اخلصومة بّي القرآن الكرمي و األركيولوجيا فجاء
سادا للذريعة دافعاً للتّ ِ
همة أكثر منه فاحتاً للمصلحة.
التوثيق ًّ
و بناء على ذلك سأق ّدم موضوع قصص األنبياء كنموذج تطبيقي لألحداث التارخيية اليت ميكن توثيقها أركيولوجيا مع بيان
املنهجية املتّبعة واليت تتناسب مع إبيسنيمولوجية احلقلّي (القرآين و األركيولوجي).
املطلب األول :أمساء األنبياء يف النقوش و األلواح القدمية
ذكر القرآن الكرمي مخسة و عشرون نبياً أبمسائهم ،و مل يذكر كل األنبياء املبعوثّي من هللا لقوله تعاىل":و منهم من مل
نقصصهم عليك" ،و هم ُكثر  ،و حبسب الرواية من حديث أيب ذر الغفاري فإن عددهم يبلغ  124ألفا (صحيح ابن حبّان
 ،)361و ميكن تقدير-اعتمادا على قوله تعاىل" :و إ ْن ِّم ْن أَُّم ٍة إالّ َخالَ فِ َيها نَ ِذ ٌير" -أن عدد األنبياء و الرسل هو نفسه عدد
تنوه دائما برجال مصلحّي ،يتميّزون برجاحة
األمم و احلضارات السابقة كلها ،خاصة و أن الرواايت التارخيية و األساطري السابقة ّ
العقل و الشخصية القيادية ألقوامهم ،مما جيعلهم أنبياء "حمتملّي" مثل كونفشيوس و الو تسو و زرداشت و حىت بوذا ،فإ ّن الناظر
ورثُوه من احلكمة ليستطيع اجلزم أهنا من مشكاة النبوة األوىل بغض النظر عن الغلو الذي وقع لبعضهم من بعض أتباعهم أو
إىل ما َّ
حتريف لبعض مقوالهتم كما حصل مع أنبياء امللل السابقة.
من جهة أخرى جرت عادة الطغاة على إمخاد ذكر الثائرين املنتفضّي ضد طغياهنم و ضالهلم ،فال يُنتظر -و احلالة هذه-
إىل أن ُخيَلّد ذكر كل األنبياء يف النقوش و األلواح طاملا أن التاريخ يكتبه املنتصر كما يقال.
خنلص مما سبق أن:
 هناك أنبياء جاء ذكرهم يف النقوش و األلواح على ّأهنم مصلحون صاحلون و مل يُذ َكروا يف القرآن و قد تكون أمسائهممعروفة لدينا مجيعا من خالل الكتاابت األثرية أو املورواثت الشعبية و لككنا جنهل أهنم يف األساس أنبياء.
 هناك أنبياء ذُكروا يف القرآن و مل أيت ذكرهم يف النقوش و األلواح ،و الظاهر أهنم كثر ،خاصة األمم اليت أُهلكت عنبكرت أبيها و مل ُتلّف إراث مكتواب أو أن أممهم مل يريدوا ُتليد ذكرهم.
 هناك أنبياء ذكروا يف القرآن و ذكروا يف النقوش و األلواح و هم قلة (عامري ،الوجود التارخيي لألنبياء،2021 ،املسمى
الصفحات  ،)270-263و ذكرهم يف املخلفات األثرية ال يعىن أهنم هم أبعينهم لعدم التالزم بّي االسم و ّ
مهمة
ابلضرورة ،لكن االحتمال قائم مادام هناك قرائن أخرى قد تؤيد هذا التوثيق ،مع استحضار حقيقية فيلولوجية ّ
تعرض تلك األمساء عند نقلها من لغة ألخرى إىل شيء من التحريف
لألمساء املنقولة عرب الكتاابت ،و هي احتمالية ّ
لعدم وجود املقابل احلريف هلا -مثال ،-أو عند قراءهتا بكتابتها األصلية اليت قد جنهل طريقة نطقها بوجه صحيح
كاهليوغليفية (محّاد ،1991 ،صفحة  ،)81و هذا كله جيعل منهج البحث عن األمساء يف النقوش إلثبات اترخيية
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املطلب الثاين :قصص األنبياء يف املذكرة اإلنسانية
كثريا ما يستند بعض احلداثيّي و الالّدينّي على املوروث الفولكلوري لإلنسان يف إثبات أسطورية القصص الدينية عموماً و
قصص األنبياء خصوصاً ،و النظرة البحثية املوضوعية يف ترتيب املقدمات على النتائج تقتضى عكس النتيجة متاما ،خاصة إذا
حتول ما أمسوه ابلفلكلور الشعيب إىل أشبه ما يكون ابإلمجاع إنساين على احلادثة ،أو بتعبري أدق على "أثر أصل احلادثة" من غري
ّ
االلتفات لتفاصيلها و جزئيّاهتا و اليت تعترب عادة حمل األسطرة يف املخيال اجلماعي.
فورود حادثة خلق آدم من قوة متعالية و مفارقة عليه و على الطبيعة ،و أنه ُخلق من طّي أو تراب مع املاء مث ُخلق منه
زوجه مث أكلهما من شجرةٍ ببستان ،إن ورود هذه األحداث هبذه التفاصيل يف ثقافات متباعدة جغرافيا و زمانيا مث تدوينها يف
لوحات و نقوش طينية متلفة (الكيالين ،2001 ،الصفحات  )30-28يدل كل ذلك على صحة أصل القصة رغم وجود
تشويهات روائية.

نفس امللحظ لقصة طوفان نوح عليه السالم الواردة يف الذاكرة اإلنسانية و قد ذكرت أكثر من  500قصة أسطورية
حتاكي أحداث طوفان نوح ،و من بّي أقدم الرواايت ملحمة جيلجاميش املنحوتة يف أحد اللوحات السومرية (الكيالين،2001 ،
الصفحات .)160-155
نيب و ما تتميّز به قصته مع شخصية اترخيية نقلتها الذاكرة البشرية –مؤيّدة
قد يكون التطابق بّي صفات شخصية ّ
النيب ،كما هو احلال بّي ما يُعرف
بتسجيل منحوت أو مكتوبّ -
يرجح إىل ح ّد ما توثيقاً أركيولوجيا للقصة القرآنية الناقلة لذلك ّ
ٍ
عن قصة نيب هللا أيوب عليه السالم يف القرآن الكرمي و بّي الذي ذُكر يف ٍ
موروثة عن السومريّي و املنحوتة على ستة ألواح
قصة
ّ
ّ
طينية بعضها موجود يف جامعة بنسيلفانيا و البعض اآلخر يف متحف الشرق القدمي إبسطنبول و جاء فيها أ ّن رجالً صاحلا أصيب
مبرض حىت أوشك على اهلالك و فقد أهله مث شفي عن طريق االغتسال و الشُّرب من ٍ
ٍ
ماء مبارك مث رجع له أهله (الكيالين،

 ،2001صفحة )62

و هكذا ميكن االستفادة من القصص املنقولة من خالل اللوحات و الربدايت و غريها يف عملية التوثيق األركيولوجي إذا ما
كانت األحداث و التفاصيل و اجلزئيات تتوافق مع القصة القرآنية على األقل من ابب االستأانس و تقوية الشاهد ،مع استحضا ٍر
دائ ٍم لِما ميكن أن يصيب القصة من أسطرة أو إمهال أو زايدة تفرضها طبيعة التفكري البدائي لدى اإلنسان ،و لعل أهم مؤلّف
ميكن اعتماده لالطالع على اتفاق الذاكرة اإلنسانية مع القصص الدينية –مع حت ّفظ ملقاصد املؤلِّف -هو "الفلكلور يف العهد
القدمي" جليمس فريزر (فريزر.)1972 ،
املطلب الثالث :األنبياء من خالل خملفات أممهم األثرية
إن مبدأ حرمة توريث آاثر األنبياء اخلاصة أبجسادهم كصورهم و متاثيلهم يف الدايانت التوحيدية الثالثة ،جيعل مهمة البحث عن
ملفاهتم األثرية "التمثيلية" صعبة للغاية ،و قد جاء يف الوصااي العشر و ابلضبط يف الوصية الثانية -و هي أرفع نص يف العهد
ِ
القدمي ":-ال تصنع ِ
ت  ،و ما يف امل ِاء ِمن َْحت ِ
ض ِمن َْحت ِ
ِِ ِ
ت
َ َْ ْ َ
لك متْثَ ًاال َمْن ُحواتً َو ال ُ
الس َماء من فَوق و َما يف ْ
َ ْ
َ
األر ِ ْ
ص َورةً ما ممَّا يف ّ
األر ِ
ض" (سفر اخلروج )20كما جاء يف العهد اجلديد ما يؤكد ذلك حيث قال املسيح عليه السالم كما ورد يف إجنيل َم ّيت رقم
ْ
" :19ملاذا تدعوين صاحلا ؟ ليس أحد صاحلا إال واحد و هو هللا و لكن إن أردت أن تدخل احلياة فاحفظ الوصااي" مبا فيها من
الوصية الثانية.
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األنبياء منهجا غري دقيق ،و هو منهج سبق استعماله من طرف مدرسة "املاكسيماليزم" التوراتية عند تنقيبها لألدلة
األركيولوجية إلثبات صحة التوراة ،و هذا ما جيعل الباحث أكثر حذرا و دقة إذا ما أراد األخذ هبذه الطريقة.
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جند نفس املبدأ يف الرتاث اإلسالمي ،حيث جاء عن حنش ابن املعتمر قال" :قال يل علي ابن أيب طالب رضي هللا عنه:
مسته و ال قربا إال َس ّويته" و يف رواية "و ال
أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم؟ أن ال تدع متثاال إال طَ ْ
صورة إال طمستها" (صحيح مسلم  ،)969و احلديث عام يف كل صورة أو متثال إال أن احلرمة تتأ ّكد إن تعلق األمر ابألنبياء و
ُ
الرسل و أتباعهم و ال تزال فتوى التحرمي سارية املفعول من القدمي إىل يومنا هذا حسب قرار رقم  195للمجمع الفقه اإلسالمي
التابع لرابطة العامل اإلسالمي املنعقد ابجلزائر (جممع الفقه اإلسالمي)2012 ،
تبّي لنا شرعية مبدأ "حرمة متثيل األنبياء يف الدايانت التوحيدية الثالثة" فإنه جيعل اهتمام األركيولوجّي ينتقل من
إذا ّ
املخلفات األثرية اخلاص أبجساد األنبياء و ذواهتم إىل املخلّفاهتم السكنية و املعمارية و املكانية هلم و ألقوامهم و هذا اجملال
البحثي يعرفّه بعضهم أبطلس األداين ،و هو جمال يتقاطع مع األركيلوجيا من جهة التوثيق املادي املكاين للحدث التارخيي ،و على
سبيل املثال فقد ح ّدد القرآن الكرمي مكان إرم -و اليت هي حضارة قوم عاد الذي بُعث إليها هود عليه السالم -مبكان حماذي
ٍ
ِ
الرحالة من العرب،
"و اذْ ُك ْر َ
أخا َعاد إ ْذ أَنْ َذ َر قَ ْوَمهُ ْ
ابألح َقاف" (األحقاف  )21و األحقاف كما ُيدده ّ
لألحقاف يف قوله تعاىلَ :
هو الربع اخلايل من اجلزيرة العربية جنواب (املغلوث ،2005 ،صفحة  ،)92بعد أن كانت تُصنّف تلك املدينة ضمن األساطري و
اخلرافات و أن القرآن هو الكتاب املقدس الوحيد الذي ذكرها ،اكتشفتها بعثات أركيولوجيا و ابحثون أحرار و جهات رمسية
متعددة بداية القرن املاضى حىت أُطلق عليها اسم "أطلنطس الصحراء" أو "جزيرة الرمال" (ُيي ،2004 ،الصفحات ،)85-70
فيكون الوجود التارخيي ملدينة إرم حجة للوجود التارخيي لنيب هللا هود عليه السالم.
تفرد هبا القرآن روايةً -هو
إن التنقيب عن آاثر املادية لألمم و احلضارات اليت بُعث إليهم األنبياء –خاصىة تلك اليت ّ
إثبات للوجود األركيولوجي لألنبياء بطريقة غري مباشرة ،ذلك أبن األسلوب القرآين يتّجه اترة يف تسمية األمم السابقة أبمسائهم و
ٌ
اترة بنسبتهم ألنبيائهم كما يف قوله تعاىل على لسان شعيب عليه السالم ":و اي قَوِم ال َجي ِرمنَّ ُكم ِش َقاقِي أ ْن ي ِ
صيبُ ُك ْم ِمثْ َل َما
ُ
َ ْ
َْ ْ
ود أو قَوم صالِح و ما قَوم لُو ٍ ِمْن ُكم بِبعِ ٍ
وح أو قَوم ه ٍ
يد" (هود .)89
اب قَ ْوَم نُ ٍ ْ َ ُ
ُْ
َ
َْ َ ْ
أص َ
ْ َ
املطلب الرابع :معجزات األنبياء بني اآلاثر و الرواية

عرف العلماء املعجزة أبهنا" :أمر خارف للعادة مقرون ابلتّحدي ،سامل من املعارضة" (محصي ،1980 ،صفحة  ،)9مما
ّ
توعدها األنبياءُ أقو َامهم من مجلة املعجزات كوهنا ُترق العادة و القانون الطبيعي و مل يستطع أحد
جيعل العقوبة الكونية اليت ّ
معارضته أو دفعه ،كما أن التح ّدي قائم بّي النيب و من خالفوه إىل أن يتحقق األمر املتح ّدى به(أي حتقق العقوبة).
و بناء على ما مضى فإن جمال البحث األركيولوجي يف ابب املعجزات ال يقتصر على جمرد البحث عن عصى موسى أو
خامت سليمان فقط و الذي يبدوا أنه من املستحيالت -وحىت لو ق ّدر احلصول عليها فإن املعجزة لن تتكرر على غري يد النيب و
عندها سنحصل على جمرد عصى أو خامت ،-و لكن جمال البحث سيتّسع و ُُي ّول اهتمام األركيولوجي إىل الكوارث الطبيعية
"ح َدثية" مع وقائع املعجزات/العقوابت
اإلستثنائية اليت حدثت يف التاريخ و البحث عن موافقات "زمانية أو مكانية" و مطابقات َ
اليت وردت يف القصة حسب الرواية القرآنية.
إن االلتفات إىل املعجزات املتعلقة ابلعقوابت الكونية  /الطبيعية اليت توعّد هبا األنبياء أقوامهم و وقعت حقيقة ،هلي أحد
طرق التوثيق األركيولوجي لألنبياء أنفسهم ،فحىت لو حرص أعداء األنبياء على طمس هوايهتم "اترخييا" –كما مرت اإلشارة إليه
من أن التاريخ يكتبه األقوى -فإن توثيق الكارثة الطبيعية "اخلارقة" ال متر بصمت على املذ ّكر اإلنسانية ،و إن قُ ّدر السكوت عنها
فإهنا ترتك ندوابً يف األرض ميكن استنطاقها "جيولوجيا".
فمثال لو أخذان حادثة طوفان نوح عليه السالم و قلنا –كما يدل عليه ظاهر القرآن خبالف ما ورد يف التوراة -أنه مل يعم
السجالت التارخيية السومرية و اإلغريقية و
مجيع األرض ،بل كان ُمتَ ْ
موقعا يف بالد الرافدين (ُيي ،2004 ،صفحة  )21فإن ّ
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نص بردية إيبوير - ipuwer papyrusاليت ترجع ل  1300سنة ق.م (أي بعد خروج بين إسرائيل ب
جند أيضا يف ّ
 200سنة فقط) و املتواجدة مبتحف ليندن هبوالندا -موافقة كبرية بّي مضموهنا و املصائب و الكوارث (عقوابت كونية/معجزات
إهلية) اليت حلت بفرعون زمن موسى عليه السالم و قُبيل خروج بين إسرائيل من مصر املنصوصة يف القرآن الكرمي ،فقد ذكرت
حتول هنر النيل إىل ال ّدم و انتشار احلشرات و الضفادع و الفقر و اجملاعة و اجلفاف و نقص الثمرات ،حىت أهنا ذكرت يف
الربدية ّ
الورقة ( )2-7 :1أن فرعون "قد فُقد يف ظروف مل ُيدث مثلها من قبل" ،و كل ذلك موافق ابلتصريح (حتول النهر إىل دم) أو
ابلتلميح (هالك فرعون) للنص القرآين (وليد)2020 ،
و املالحظ من خالل هذا املطلب أن هذا اجملال من التوثيق ،أي توثيق العقوابت/املعجزات ،أركيولوجياً/جيولوجياً هو أكثر
موضوعية ،تقنيا و معرفيا ،و األبعد عن تدخل "يد اإلنسان" فيها سواء ابألسطرة أو التحريف أو الطمس أو أدجلة النتائج ،اللّهم
إال ما كان من تعمية إعالمية لتلك االكتشافات تقودها خلفية إيديوجلية ما.
نتائج البحث:
بناءً على ِش َق ّي البحث ،النظري و التطبيقي ،ميكن استخالص النتائج التالية:
 تُصنّف األركيولوجيا -بعد وضعها يف إطارها اإلبستيمولوجي -على أهنا أحد العلوم األكثر ذاتيةً و األقل دقةً ،معرفيا و تقنيا ،مماجيعل الباحث يتعامل معها حبذر إذا ما أراد توظّيفها يف حقل علمي أو إنساين أو إجتماعي ذي طبيعة معرفية خاصة ،على غرار
العلوم املتعلّقة ابلوحي كتفسري القرآن الكرمي مثال.
يتعّي على املوثِّق ألحداث القرآن ابألركيولوجا أن يستحضر قبل عملية التوثيق مجلة من اخلصائص يف صورة "مق ّدمات" تتعلّق
 ُّ
بطبيعة القرآن كمصدر وحي قبل أن يكون وثيقة اترخيية هي كالتّايل:
رجح -يف الغالب-أسلوب
صد القرآن اهلدائي الذي جيعل من مادته التارخيية اتبعة لذلك املقصد ،و الذي يُ ّ
َ م ْق َ
االختصار و اإلهبام يف سرد القصة.
ابلصرامة املنهجية اليت
 القرآن كتاب احتوى على التاريخ و ليس بكتاب يف التاريخ ،فال ينبغى أن يُتعامل معه ّ
تُسلّط على املؤلفات التارخيية احلديثة.
 نَقل القرآن مبا فيه من مضامّي اترخيية ابلتواتر جيعل منه كتااب ُم َوثّقا بذاته.
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غريها تنص على كارثة طبيعية جعلت منطقة العراق حتت عشرات األمتار من املاء ،كما صدقتها أعمال اليت قام هبا كل من
األركيولوجي الربيطاين "ليوانرد وويل" (حتت إشراف املتحف الربيطاين و جامعة ابنسيلفانيا) ،و األركيولوجي األملاين "إيريك فريديرك
مشيدت" بّي العشرينيات و الثالثينيات القرن املاضى ،و رغم استقالل أعماهلما ،إالّ ّأهنما وصال إىل نفس النتيجة املتمثلة يف وجود
طبقة من الطّي األصفر بعد عمق مرتين و نصف على طول الدجلة و الفرات تفصل بّي طبقتّي احتوت كل واحدة منهما على
ملفات أثرية (عظام ،أواين  )...مما يدل على وقوع طوفان مفاجئ و موضعي يف املنطقة (ُيي ،2004 ،الصفحات .)31-25
نفس الشيء ابلنسبة لعقوبة قوم لو املنصوص عليها بدقة يف القرآن الكرمي حيث قال هللا تعاىل" :فَلَ َّما َجآءَ أ َْمُرَان َج َع ْلنَا َعالِيَ َها
سافِلَها و أَمطَرَان علي ها ِحجارةً ِمن ِس ِج ٍل َّمْنض ٍ
ود" (هود  ،)82و ابلتّأمل جند أن جامع الظاهرتّي "عاليها سافلها = إنزالق
ُ
َ َ َ ْ ْ َ َْ َ َ ّ ْ ّ
توصل
أرضي مفاجئ" و
سجل منضود= إنفجار بركاين" ،هو يف الواقع اجليولوجي صدع تكتوين ،و قد ّ
"إمطار ابحلجارة من ّ
ٌ
األركيولوجي األملاين "فرينر كلري" إىل أن منطقة البحر امليت كانت مسرحا لتلك الواقعة حبكم وجودها يف منطقة زلزلية نشطة على
تصدع تكتوين ميتد على طول  300كلم و وجود آاثر من الصهارة الربكانية يف الطّبقات األرضية إىل جانب قرائن أخرى كارتفاع
ملوحة البحرية و الذي يدل على حتلل كمية عضوية هائلة -يف ظل غياب مصدر آخر للملوحةُ( -يي ،2004 ،الصفحات
.)52-51
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 -ال يرفض اإلسالم علم األركيولوجيا و ال ُُيّرم تطلّبه ،كما أن هذا األخري مل أييت مبا يناقض أو يك ّذب "النّقل الصحيح الصريح".

 يُنظر إىل عملية التوثيق األركيولوجي لألحداث القرآنية كأحد الطّرق اليت تزيد من يقينية داللة النّص على القصة ،فضال من أنالو ْحياين" و الدليل األركيولوجي" املادي".
يكون مثة تضارب بّي الدليل القرآين " َ

 ال ينبغى االقتصار يف عملية التوثيق األركيولوجي لقصص األنبياء على إثبات املوافقة االمسية بّي املكتوب يف النّقوش و اللوحاتالنيب يف القرآن الكرمي ،بل جيب توسيع التوثيق ابلبحث يف:
األثرية و ورود اسم ّ
 امل ّذكرة اإلنسانية اليت توارثتها الثقافات الشعبية من خالل اللّوحات و الربدايت ،مما ميكن أن تتوافق مع القصة
القرآنية بعد تصفيتها من شوائب األسطرة و املخيلة اجلماعية ،فيكون التوثيق هبذه الطريقة من ابب "اجململ
ابجململ".
 التنقيب عن املدن و املخلفات السكنية لألقوام الذين أُرسل إليهم األنبياء ،فإن وجودهم التارخيي اتبع لوجود
أقوامهم و ُمدهنم التارخيي ،فيكون التوثيق هبذه املنهجية توثيقا غري مباش ٍر.
 البحث من جهة "جيولوجيا األرض" و اليت تتوافق مع األركيولوجيا يف كوهنما وسيلتان السرتجاع املاضي ،و يكون
البحث يف جمال املخلّفات املادية اجليولوحية اليت ميكن التوثيق من خالهلا بعض معجزات األنبياء املتمثّلة يف
العقوابت "الطبيعية" اليت ُسلّطت على أقوامهم ،هذا املنهج هو اآلخر يعترب توثيقا غري مباش ٍر لقصص األنبياء يف
القرآن الكرمي.
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Argentina is located in the continent of South America and it is
considered the eighth largest country in the world in terms of an
area of 2780,400 square kilometers. The city of Buenos Aires is
the official capital of the country. The first European explorers
reached it in 1516 were the Spanish who occupied most of South
America. In opposition to them, Simon Bolivar and Jose San de
Martín appeared, who imagined that the homeland would one day
be born, free of Spanish intervention. The personality of Jose San
Martin represented the pillar of independence in Latin America
because he led the independence movement for three countries:
Argentina, Peru, and Chile, in which he proved that he had the
greatest role in the independence of these countries. The research
dealt with three sections. The first topic included the naming of
Argentina and its indigenous people, geographical explorations
and the Spanish colonization of Argentina. The second topic
focused on the personality of Jose San Martin because of its
paramount importance in supporting the liberation movements in
Argentina, his birth and his military upbringing. As for the
progress of liberation movements and the emergence of the
Argentine Republic was Among the third topic.
The researcher concluded that the country of Argentina, which
was called in Latin the country of silver, is inhabited by many
ancient civilizations, including the Indians, the Mayan peoples
and the people of Diaguita.San Martín benefited from his military
and leadership experience, which he had accumulated in the
leadership of the Andean Army to liberate Chile and then Peru.
San Martín's victory in Chile was not to push him to invade, but
he ceded to his friend Ohanes to lead Chile and harnessed all his
energy to complete the liberation of Peru, the last stronghold of
the Spaniards. San Martín cooperated with his friend Simon
Bolivar to complete the liberation of Peru and offered him to be a
soldier under his command. Martín's liberation of all the lands
occupied by the Spaniards.
After the liberation of Peru, San Martín did not cling to power,
although he described himself as the protector of Peru, so after he
sensed that there was opposition among the patriots to him, he
quickly resigned, and left for Argentina, then to Chile, and after
the death of his wife in 1823, he took his only daughter to France
to spend the rest of his life In, He died in August 17, 1850.

Key words: Argentina, War of Independence.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.15.2
1

Dr. , Diyala University, Iraq, maher_mubder@yahoo.com

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Maher Mubdir AL-ABBASI

حرب االستقالل األجرنتتنتـنـة ( )1850-1812
ماهــر مبــدجر عبـدالكريـم

العباســي 2

امللخص:
تقع األجرنتين يف قاجرة أمريكا اجلتوبية وتعد اثمن أكرب دولة على مسيوى العامل من حيث املساحة ،إذ تبلغ
مساحيها  2780400كيلومرت مربع وتعيرب مديتة بونيس ايرس العاصمة الرمسية للبالد وكان أول من وصلها من
املسيكشفن األوجروبين عام  1516هم األبسبان الذين احيلوا معظم أمريكا اجلتوبية أنذاك ،ولكن برز من يعاجرضهم
فقد ظهر كل من بسيمون بوليفاجر وخوبسيه بسان دي ماجرتن اللذان ختيال ان الوطن بسيولد يوماً ما بعيداً عن
اليدخل األبسباي.
مثلت شخصية خوبسيه بسان ماجرتن عمود االبسيقالل يف أمريكا الالتيتية ألنه قاد حركة االبسيقالل لثالث دول
وهي :األجرنتين ،البريو ،وتشيلي وأثبت فيها انه صاحب الدوجر األكرب يف االبسيقالل هلذه الدول.
تضمن البحث ثالثة مباحث اشيمل األول مته على تسمية األجرنتين وبسكاهنا األصلين واالبسيكشافات اجلغرافية
واالبسيعماجر األبسباي هلا ،أما الثاي فركز على شخصية خوبسيه بسان ماجرتن ملا هلا من أمهية قصوى يف دعم حركات
اليحرجر يف األجرنتين ومولوده ونشأته العسكرية ،أما بسري حركات اليحرجر ونشوء اجلمهوجرية األجرنتييتية فكان من
ضمن املبحث الثالث.
الكلمات املفتاحنة :األجرنتين ،حرب االبسيقالل.
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استكشاف األجرنتتن وسكاهنا األصلنن
 أصل تسمنة األجرنتتن.اشيق ابسم األجرنتين من اليعبري الالتيين أجرنتييتو ( )Argentineوتعين الفضة كما يسيخدمها الشعراء األبسبان يف عصر
التهضة يف القرن السابع عشر ،وكان النيشاجر الشائعات عن ونود بسبائك ذهب ونبال من الفضة يف ذلك البلد قد نذب
املسيكشفون األبسبان للبحث عته ،ولكتهم يف حقيقة األمر مل يعثروا على أي متها ،من مث فأن األجرنتين ال تتطبق عليه اليسمية
أنفة الذكر ،إذ كان مصدجره الطبيعي والوحيد القابل لالبسيغالل هو بسكانه األصليون اهلتود ،لذلك كان بسكانه يفيقدون إىل حد
كبري من الرباعة والفخامة اليت تيميع هبا بعض اجلماعات اجملاوجرة لألجرنتين مثل البريو واملكسيك ،لكتها كانت تشرتك مجيعها يف
العديد من السمات ،وهي طرائق الري والزجراعة (.)1
 السكان األصلنونيتسب بسكان األجرنتين إىل شعب داينوييا ( )Diaguitaويرتكز بسكاهنا يف مقاطعات بساليا ( )Saltaوتوكمان وبسان
خوان ،وكانوا يفيقرون إىل نظام بسيابسي مركزي ،إذ مل يكونوا شعب موحد ،وكانت قراهم مشيية ،ويسكتون يف مالنئ مصتوعة
من القش واالغصان ،وأحياان من االحجاجر ،ومع هناية القرن اخلامس عشر امليالدي وقبل جميء األبسبان بثالثة أو أجربعة انيال،
كونوا جروابط مع حضاجرة االنكا وأتثروا بشعبها وحبلول القرن السادس عشر ،اختذوا من الداينة واللغة واملالبس املزخرفة من حضاجرة
ّ
االنكا واعيمدوا على عالقيهم اليجاجرية وبتاء الطرق السريعة من خالل أتثرهم ابلبريو ،وقد ابسيخدمها األبسبان فيما بعد يف
ابسيكشافاهتم يف املتطقة ،إىل نانب شعب داينوييا كانت قبائل الكرداندي الذين بسكتوا ابمباس عن بساحل احمليط األطلسي
ونبال قرطبة على شواطئ هنر جريودي البالات ،وقد عرفوا اببسم ابمباس بعد وصول األبسبان(.)2
 االستكشاف األسباي واالستعماجر ح ى عا 1850أدجرك ملوك أبسبان يا ان االجراضي االمريكية كانت نزء من متطقة نديدة وغري معروفة ،وتبايتت الدوافع يف إجربسال بعثات
عرب احمليط االطلسي ،واليت هدفت إىل أمرين :مها توبسيع بسلطة االمرباطوجرية إىل أقاليم ومتاطق نديدة ،ودافع اقيصادي وهو
ابسيغالل مواجرد نديدة ومثيتة مثل (معادن الفضة والذهب ،احملاصيل الزجراعية ،اليد العاملة) ،كما هتالك دافع ديين ،فإهنا كانت
مهيمة بتشر داينيها وثقافيها يف العامل(.)3
ناءت أول جرحلة أبسبانيا ابسيكشافية إىل األجرنتين حتت قيادة (خوان دايز دي بسوليس)( ،)4إذ غادجرت الرحلة عام
 1515من أبسبانيا لثالث بسفن حبرية حبثاً عن ممر نتويب إىل احمليط اهلادي ،وبعد االحباجر على طول السواحل الربازيلية هبط
بسوليس عتد مصب هنر كبري (هنر جريو دي ال بالات) يف  20كانون األول  ،1516وقد وثق بسوليس االكيشاف اببسم الياج
األبسباي ،لكن بسوليس ابسر وقيل مع طاقمه من قبل السكان احمللين(.)5

يف عام  1520ابسيكشف فرديتاند مانالن( ،) 6يف جرحليه الياجرخيية حول العامل ،مصب هنر البالات وبعد بسبع بستوات من
جرحليه قام املالح بسبسييان كابوت بعملية إعادة مسح نغرايف كامل لألجراضي املخصصة للياج األبسباي يف أمريكا اجلتوبية ،وبعد ان
اخرتق كابوت دليا هنر ابجراان ،وأنشأ أول مسيعمرة أبسبانية تدعى (بسانكي بسبريييوس) يف األجرنتين ،ابلقرب من جروزاجريو احلالية ،إذ
بساعدت تلك احلملة جربسم خرائط للسواحل الربازيلية ،لكن تلك املسيعمرة مل يكيب هلا التجاح ،عتدما عاد كابوت من جرحليه إىل
أبسبان يا نلب معه بعض احللي من الفضة العائدة للهتود ابجراان ،كما عادة مع بعض القصص املغرية لألبسبان الذين صادفهم هتاك،
والذين ذكروا انه وجراء االهناجر توند مملكة هتدية عظيمة غتية ابملعادن الثميتة ،كما امسوها ب ـ (مملكة القياصرة البيضاء) ،مما ونهت
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األبسبان مرة اخرى إىل هنر اللالات (هنر الفضة) ،وااثجر تصميمهم الشروع يف الغزو ،وقد وصلت الشائعات نفسها إىل الربتغال،
الذين اظهروا اهيمامهم ابملتطقة وأجربسلوا بعثات ابسيكشافية عام  1531بقيادة افانسو بسوزا الذي افاد ان هتالك مملكة هتدية
عظيمة ومتانم الذهب والفضة (.)7
يف عام  1536وخوفاً من اليوبسع الربتغايل يف املتطقة قام الياج الربيطاي إبجربسال جرحلة ابسيكشافية يف األجرنتين قادها
بيدجرو متدوزا الذي أبسس مسيوطتة على الضفة الغربية من مصب هنر ال لالهتا ومسيت املسيوطتة أببسم (بسانيا ماجراي ديل بوبن آير)
املعروفة حالياً أببسم بونيس ايرس ،لكته تعرض إىل هجوم عتيف من قبل السكان األصليون واضطر إىل اليخلي عتها( ،)9بسبب
نقص األمداد ات الرئيسة ،عتدما أمر متدوزا بسيوية املسيوطتة ومغادجرهتا ،وقد اندفع عدد من قادة احلملة الذين كانوا يؤمتون ابجملد
األعظم يف اعيقادهم املواصلة يف ابسيكشافاهتم ومتكتوا من الوصول إىل قرى قبائل الفوجراي يف (االجرغواي) وكانت تلك القبائل
مساملة وتعاملوا مع األبسبان حبسن االبسيقبال ،واغدقوا عليهم ابلضيافة واهلدااي ،واندجموا مع السكان وأبسسوا مديتة (بسونسيون) يف
االجرغواي(.)10
ومع ازدايد معرفة األبسبان ابألمريكين فأن متاطق هنر جريو دي ال بالات مل حتظى اال ابلقليل من اهيمام السلطات األبسبانية،
ولرمبا كان السبب هو انيشاجر الشائعات بشأن ونود معادن الفضة والذهب يف نتوب األجرنتين اليت دفعهم لليونه يف قلب
امرباطوجرية األنكا املهزومة ،فضال عن ذلك بسبب املقاومة اليت ابداها السكان األصليون يف متاطق جريو البالات(.)11
انطلق األبسبان متذ عام  1565-1543برحالت ابسيكشافية مشال غرب األجرنتين وأبسس األبسبان خالهلا بلدة متدوزا
 ،1561وبسان خوان  ،1562وابسيريو  ،1553وبسان ميفل توكمان  ،1565وقرطبة  ،1573وبساليا  ،1582وايوخا
 ،1591بسان لويس .)12(1596
 التظا االنتماعي واالقتصادي يف األجرنتتنابسيطاعت االمرباطوجرية األبسبانية بعد احكام بسيطرهتا على متاطق وابسعة من القاجرة األمريكية وبعد بتاء مسيوطتة يف
شرق األجرنتين ِمسيّت (بونس ايرس) املطلة على احمليط االطلسي ابلقرب من املوقع الذي اخياجره بيدجرو متدوزا إنشاء نظام مركزي
موحد اتبع للياج األبسباي ،واعيمد فيه بسكان تلك املتطقة على تربية املاشية كذلك الزجراعة اليت كان هلا دوجر كبري نييجة املتاخ
اجليد فيها.
متذ متيصف القرن السادس عشر قسمت أبسبانيا أمريكا الالتيتية على واليين كبريتن األوىل املكسيك عام 1535
وعرفت اببسم أبسبان يا اجلديدة ،والثانية :مشلت ما تبقى من املتاطق ومسيت هبا عام  1545وكانت األجرنتين اتبعة إىل والية
ليما(.)13
بساد ابسيخدام نظام اإلقطاع يف األجرنتين أو االميياز الذي ميتح فيه األجراضي إىل أفراد أبسبان يعمل حتت حكم السكان
األصليون وتقدمي اجلزية على شكل ذهب أو فضة أو حماصيل زجراعية أو حيواانت تقدم للمالك ويف املقابل حيافظ املالك على
حياة جرعاايهم وتعليمهم ودايانهتم التصرانية وادى ذلك التظام إىل اابدة السكان األصليون ،إذ كان عدد السكان األصليون ال
اخنفاضا بسر ًيعا بعد ذلك بتسبه %٩٠بسبب نظام اابده القرى ابلكامل(.)١٤
بسجل
ً
ييجاوز  %٢٠٠٠فرد ويف عام ّ ١٥٧٠
ونييجة اخنفاض اليد العاملة للسكان األصلين أبسس املسيعمرون بيطبيق نظام عمل ييطلب من السكان القيام أبشغال ترتاوح بن
شهرين وأجربعة اشهر يف متانم ومصانع املسيطر عليها من لدن األبسبان وبعد شهرين ييم ابسرتناع الرنل اهلتدي إىل بلده وال
يسيبدلوهم بغريهم أشبه بتظام البديل لكن ذلك التظام مع مروجر الوقت مت ابسيبداله ابالعيماد على العمل احلر يف املتاطق اليت اشيد
فيها نقص األيدي العاملة احمللية واخيياجر العبيد واألفاجرقة يف عام  ١٥٩٥بدأ بيع العبيد األفاجرقة يف األجرنتين يف بسوق بويس ايرس
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ويف العام  ١٧٧٦اقدمت حكومة الياج األبسباي على خطوة مهمة يف اتجريخ األجرنتين وهي إنشاء وحدة إداجرية نديده يف
أمريكا األبسبانية وهي ما تعرف مبملكة جريو ال بالات واختذت االخرية من مديته بونيس ايرس عاصمة هلذه الوالية وكان انئب امللك
يف مديتة بونس ايرس يشرف على هذه الوالية وأصبحت مسيقلة إداجراي بعد ما كانت اتبعة لوالية ليما قبل عام .١٧٧٦
يعد تطوجر والية ال بالات ألبسباب متها  :التمو السكاي الذي حصل يف القرن الثامن عشر وتوبسع املميلكات االبسيعماجرية يف
أمريكا اجلتوبية ،وجرغبة الياج األبسباي الطموحة ليتمية وتطوير تلك املميلكات ،فضال عن ذلك فأن والية ال بالات أصبحت واحدة
من أهم املتاطق اليجاجرية احليوية يف اإلمرباطوجرية وازدهرت اليجاجرة يف ميتاء بونيس ايرس حيث أصبح تصدير البضائع بسهولة إىل
أبسبانيا عرب ميتاء بونيس ايرس بعدما كانت البضائع املعروضة تذهب إىل ليما ومكسيكو لليصدير ،كما ان معظم معادن الفضة
بدأت تيدفق من اعايل البريو إىل بويتس ايرس ،فضال عن وصول أعداد ميزايدة من العبيد إىل املديتة فاجرتفع بذلك اليعداد السكاي
يف متاطق ال بالات وأخذت اليجاجرة التامجة عن تربية املاشية تيوبسع ابالعيماد على األبساليب األكثر كفاءة واجرتفاع حجم الصادجرات
من متيجات ونلود ومنت املدن(.)١٧
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ويف عام  ١٦٢٢انشأت أبسبانيا مكيب كماجرك يشرف على اليجاجرة الداخلية والسفر اليسوعين الكاثوليك اليت أدت دوًجرا مهما يف
تثقيف خنبة من بسكان األجرنتين(.)١٥

Maher Mubdir AL-ABBASI

املبحث الثاي
دوجر خوسنه دي سان ماجرتن يف حرب االستقالل األجرنتتنتنة 1850-1812
 وألدته ونشأته العسكرية:ولد خوبسيه فرانسسكو ماجرتن يف عام  ٢٥شباط  ،١٧٧٨واملعروف إببسم خوبسيه ماجرتن يف مديته ايبيوجر  yapeyuيف
مشال األجرنتين ألبسـ ـ ـرة من أصل أبسباي ،كان والده ضابطًا يف اجليش األبسباي ،ويف عام  ١٧٨٤م ،عأدت األبسرة إىل أبسبانيا
حيث تلقى خوبسيه علومه األولية يف مدجربسة التبالء يف مدجريد ،وعتدما أهنى دجرابسيه انيقل إىل العمل يف قادش بصفة طالب ضابط
يف اجليش األبسباي ،مث بصفيه مساعداً للحاكم العسكري هلا اجلترال فرانسيسكو ماجراي) (francisco maria solanoالذي
تعلم على يديه الفتون واخلربة العسكرية ونظرا لشخصييه االنيماعية وقربه من جرئيسه وصداقيه له فقد اتيحت له فرصه إلقامة
عالقات صداقة مع نتراالت أبسبانيا يف تلك امل ّدة من انحية لدجرابسة بسيابسة أوجرواب وعالقيها ابملصاحل األمريكية من انحية أخرى،

وكانت ظروف تلك املدة يف أبسبانيا مواتية ليتمية ذكاء وقدجرات بسان ماجرتن ،إذ توفرت له فرصة املشاجركة كمفكر ليربايل يف
اجلمعيات السرية اليت هدفت إىل تعديل نزعة احلكم املطلق للملك األبسباي وبصفيه حماجرابً شاجرك يف معاجرك مقاومة الغزو الفرنسي
ألبسبانيا(.)١٧
صدجرت األوامر إىل اجلترال بسوالنو  solanبيشكيل فصيل قوامه  ٦٠٠٠لليحرك إىل الربتغال ،فييقابسم مسؤولية تلك
املهمة مع مساعدة املقرب خوبسيه دي بسان ماجرتن ،وعتد عودهتما إىل قادش من هذه املهمة كان الفرنسيون حييلون مدجريد ،يف
وقت انقسم فيه الشعب األبسباي على فريقن غري ميساوين فريق من امليفرنسين املؤيدين لالحيالل الفرنسي وفريق من الوطتين
الرافضن للغزو ،ويبدو ان اجلترال بسوالنو  solanكان مع الفريق األول الذي انبهر بتجاح اخلطوات األوىل للغزو الفرنسي فكان
أن تقاعس يف موانهه الفرنسين الذين وصلوا إىل خليج قادش ،فقامت جمموعة من الوطتين ابالنيقام من اجلترال امليفرنس غري إن
بسان ماجرتن توىل أتمن قصر قائده يف تلك اللحظة احلرنة أبن اغلق أبوابه واحاطه ببعض قوات املدفعية ولكن بسوالان هرب
بصحبة بسان ماجرتن إىل متزل صديق له ،وهتاك متكن الشعب من القبض على بسوالان واليتكيل به يف شواجرع وميادين قادش(.)١٨
متكن بسان ماجرتن من اللجوء إىل بيت أحد أصدقائه وبذلك جنا من غضب اجلماهري وتونه إىل اشبيلية للعمل يف نيش اجلترال
كابسيا نيوس  Castanusيف مقاومة الفرنسين ،وهكذا بدأ بسان ماجرتن املشاجركة يف حرب االبسيقالل األبسبانية بدافع من
الوطتية اليت جتري يف عروقه ،ملا كان الفرنسيون حياولون اغيصاب وابسيعماجر أبسبانيا ،ومبا ان أبسبانيا نفسها تسيعمر أمريكا فأن
شعوجر بسان ماجرتن أبمهية ابسيقالل أمريكا قد ازداد قوة وتصميما مما ولّد يف قلبه اصراجر على حترير أمريكا من العبودية ،لذلك كرس
وقيه ونهده الكيساب املزيد من اخلربة العسكرية يف ميدان املعركة وهو ييحالف مع الربيطانين ضد اكثر نتود العامل قدجرة وانيصاجراً
آنذاك ،وقد مترس بسان ماجرتن يف أبسلحة اجليش املخيلفة طوال مدة ونوده يف شبه اجلزيرة األيربية ،إذ بدأ يف بسالح املشاة يف
معسكر كامبو اموجر  Campoamorويف معسكر موجربسية مث بسالح الفربسان يف كييبة دجرانونز دي نومانثيا Dragonnes
شهراً على منت الفرقاطة امللكية األبسبانية ،Doroteaكما حاجرب يف معركة ابيلن
Denuman Ciaكما مضى ثالثة عشر ً
Bailenيوم  ١٩متوز ١٨٠٨م وابسيحق كل تقدير وثتاء على نهده فيها ،ويف معركة البوفريا Albuferaيف  16اايجر ١٨١١
اليت حصل فيها على جرتبة قاعد عامل  Comandanteوابسيفاد اجلترال بسان ماجرتن من اليدجريب واليعليم واليأهيل العسكري،
وعتدما قرجر العودة إىل أمريكا كان قد أصبح عسكري ميمرس(.(١٩
تونه بسان إىل احد املوانئ األوجربية ليجر إىل بونس ايرس يف  ١٨١٢ووصل اليها يف  ١٣اذاجر  ١٨١٢ومبجرد وصوله كلفيه
احلكومة إبنشاء بسالحاً للفربسان فأعده على مسيوى عايل من الكفاءة واالنضباط  .وبعد عودة بسان ماجرتن إىل األجرنتين هامجت
قوة بريطانية مديتة بونيس ايرس اليت أاثجرت الرعب يف نفوس القوة األبسبانية ولكن متكتت االخرية من صد اهلجوم الربيطاي
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انضم بسان مرتن إىل حمفل لوانجرو  Lautaroوهي مجعية بسرية ذات طابع بسيابسي انشأت يف بونيس ايرس وكان هلا أتثري
كبري يف االحداث الداخلية ،إذ جركزت اهيمامها على ابسيقالل البالد( .)٢٠وبذلك بدأت حياة بسان ماجرتن العسكرية يف أمريكا
اجلتوبية عام  ١٨١٢على ضفاف هنر الباجران عتدما كان البحاجرة األبسبان يقومون ابهلجوم املفانئ من حن إىل آخر على املتاطق
السكتية الواقعة على الساحل ،ويف عام  ١٨١٢كانت هتاك بسرية أبسبانية قامت بتهب قرييت بسان نيكوالس وبسان بيدجرو لذلك
تونهت كييبة من الفربسان بقيادة العقيد بسان ماجرتن إىل تلك القرية ليخليص املتطقة من املسيعمرين .وعتدما علم بسان ماجرتن ابن
البحاجرة يسيعدون للقيام بعملية عسكرية يف متطقه بسان لوجرنس يف الشمال لالبسييالء على االجراضي الواقعة بن العاصمة
وضواحيها ،انيقل خفية إىل هتاك ونصب هلم كمن وابسيخدمت يف اعداده كل اخلربات واملهاجرات العسكرية ونتوده من أنل
القضاء على تلك احلركة وتونه إىل بسان لوجريتزو وقد اشيبك معهم ابلسالح األبيض مما انرب نتود االحيالل على الفراجر إىل
البحر ،وخلفت تلك الواقعة خسائر يف االجرواح واملعدات األبسبانية وناء هذا التصر ختليداً ملكانة األجرنتين وجرفع الروح املعتوية فيها
بعد ان أثبيت تلك املعركة اليفوق املادي األجرنتييين على العدو وجرفع الروح املعتوية (.)٢١
أصبح بسان ماجرتن على ابسيعداد ليتفيذ حلمه الذي جراوده كثريا وحترك جبيش يضم ( ٥٠٠٠مخسة االف مقاتل) وغادجر
متدوزا يف  ١٩كانون الثاي  ،١٨١٧إذ قام بسان ماجرتن بيقسيم نيشه على بسية اقسام من أنل ان خيدع به عدوه فقسمهم على
اقسام ميساوية يف العدد حىت يسيطيعون عبوجر نبال االنديز مسيخدمن مخسة ممرات نبلية خميلفة وذلك هبدف أشغال العدو
وإجرابكه فقاموا بيسلق ممرات قاحله بلغ اجرتفاعها  ١٣٠٠٠قدم عن مسيوى بسطح البحر مسيخدمن حركات بسريعة ،ولكي حيقق
بسان ماجرتن املزيد من تظليل خمابرات العدو جلأ إىل خدعه اخرى وأمر إبعداد مأدبة طعام دعا اليها قبيلة اهلتود من أنل اليشاوجر
واالبسرتشاد آبجرائهم وكان أفراد تلك القبيلة مولعون ابحلرب والقيال لكتهم ظلوا حىت يف ذلك الوقت مبيعدين عن األبسبان فقدم هلم
بسان ماجرتن اهلدااي والرشاوى مقابل ان يسمحوا هلم ابملروجر يف بسالم عرب اجراضيهم وطلب متهم ان يعملوا كمرشدين ،واعيمد بسان
ماجرتن على اولئك اهلتود الذين يقدمون املعلومات عن األبسبان له مقابل حصوهلم على املزيد من اهلدااي واهلبات ونقل لألبسبان
املعلومات الزائفة عن نيش بسان ماجرتن وبيلك الوبسيلة أصبح الطريق الذي تسلكه قوات ماجرتن يف مأمن من اكيشاف األبسبان
هلا (.)٢٢
يف  12شباط  1817انيصر نيش بسان ماجرتن على القوات اليشيلية يف معركة تشا كابكو ودخلت القوات املتيصرة
مديتة بسانيياغو عاصمة تشيلي وانيشر اخلرب بسرعة الربق يف مجيع احناء تشيلي فقرجر بسان ماجرتن إقامة حكومة تشيلية ابخيياجر
شعبها فاخياجروا بسان ماجرتن لكته جرفض الفكرة ودعا إىل إعادة انيخاب حاكم آخر وطين فكانت نييجة االقرتاح هي اخيياجر
اجلترال ب رانجردو وهكذا بدأ بسان ماجرتن ليحقيق آمال الشعوب االمريكية امليمثلة حبكم نفسها بتفسها وأتبسيس أكادميية عسكرية
شن بسان ماجرتن هجوماً على القوات
يليحق هبا أبتاء تشيلي واملدن االخرى الذين يرغبون لالخنراط ابجلتدية .ويف عام ّ ١٨١٨
األبسبانية اليت لقيت اهلزمية التهائية يف تشيلي ومت حترير تشيلي وكان لذلك اليحرير صداه يف القاجره اببسرها وزاد يف اليصميم إىل
تتفيذ مشروع حترير البريو وهكذا متت املرحلة األوىل من خطة بسان ماجرتن ،وبعد أتكيد ابسيقالل تشيلي امر بسان ماجرتن قواته
ابليونه حنو البريو لقيال القوات األبسبانية وجرحلت القوات يف أيلول  ١٨٢٠وكان قوامها  ( ٤٠٠٠أجربعة االف) مقاتل ومخسة
عشر أ لف بتدقية بقيادة القائد توماس كوتشرا حمملة على ظهر أجربع بسفن حربية نزلت تلك القوات نتوب ليما واحيلت مديتة
بيسكو دون اية صعوابت تذكر فضرب احلصاجر حول بساحل البريو فأعلن بسان ماجرتن بيحرير ليما وأعلن ابسيقالل البريو يف ٢٨
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وطردهم من املديتة بعد اشهر من القيال وكان ليلك االحداث أتثرياً عميقا يف نفوس بسكان بونس ايرس وعززت الثقة إبمكانياهتم
يف اداجرة مدهنم ومن نانب آخر قوضت تلك األحداث السلطة االبسيعماجرية داخل املديتة وخاجرنها مما دفع القوات احمللية إىل
جتريد انئب امللك من بسلطيه.

Maher Mubdir AL-ABBASI

متوز  ١٨٢١بكلماته الشهرية قائالً " :لقد أصبح ت البريو متذ هذه اللحظة حرة مسيقلة بفضل اجرادة شعبها وعدالة قضييها اليت
يدافع عتها هللا "(.)٢٣
أبسس بسان ماجرتن مجعية االخاء العسكري حتت ابسم (مجاعة مشس) ،إذ هدفت إىل مكافأة الضباط الذين حياجربون من
أنل االبسيقالل لكتها أدت يف هناية األمر إىل ظهوجر االجربسيقراطية العسكرية وصدجر قراجر يتص على متح احلرية لألطفال املولودين
آلابء من العبيد ويف  ٢٨متوز  ١٨٢١اصدجر قراجر آخر إبعفاء اهلتود من دفع الضرائب ،فضالً عن انشاء مكيبة قومية األمر الذي
ادى إىل ترك آ اثجر عظيمة بعيدة املدى يف نفس شعب البريو الن حاكمها القدمي اتصف بشيء من الطغيان والعتف وبسان ماجرتن
واتصف مبالمح اخلري والعطف وكان موضع حسد بعض انصاجره ومتافسيه ومتهم كان بسيمون بوليفاجر.

ويف اخلامس والعشرين من متوز  ١٨٢٢نرت مقابلة بن بسان ماجرتن وبسيمون بوليفاجر ،إذ عرض بسان ماجرتن على بوليفاجر
إجربسال نيش كومليب كبري إىل البريو البسيخالصها من يد األبسبان وعرض وضع نفسه حتت أمرته لكن بوليفاجر متلص من ذلك
العرض ،إذ مل يكن جراغباً مبشاجركة زعيم آخر يف حترير البريو وترك املؤمتر وهو مقيتع أبن بوليفاجر مل يقدم له العون الذي كان البد مته

حترير البريو حتر ًيرا اتماً (.)٢٤

بعد عودة بسان ماجرتن إىل ليما مجع اجمللس وتتازل يف  ٢٠ايلول  ١٨٢٢عن مجيع السلطات اليت خولت إليه فرحل إىل

األجرنتين وبقيت البريو مركز للمقاومة األبسبانية حىت وقعت هزمية اجليش األبسباي هتاك عام  ١٨٢٤ومما أكد على جناح حركات
االبسيقالل يف أمريكا اجلتوبية اهنا ابسيمرت ما يقاجرب  ١٠اعوام بن عامي  ١٨١٤و  ١٨٢٤ومل تسيطع أبسبانيا خالل تلك
االعوام وقف حركات اليحرجر ،وقد شجعت بريطانيا تلك احلركات االبسيقاللية وعاجرضت تدخل الدول األوجربية ضد الثواجر وذلك
حلرص احلكومة الربيطانية على االبسيمراجر يف فيح األبسواق وابعاد االحيكاجر األبسباي عتها ،فاعيمدت بريطانيا على بسيأدهتا البحرية
لكي متتع كل الدول األوجربية اآلخرى من اليدخل يف حرب ابسيقالل املسيعمرات األبسبانية ،ولقد امضى بسان ماجرتن وقياً قصرياً يف
األجرنتين مث يف تشيلي ولكن اعدائه ونهوا املعاجرضن ضده فقام متافسوه إبعداد اخلطط لليخلص مته .ففي عام  ١٨٢٣توفيت
زونة خوبسيه دي ماجرتن يف بونيس ايرس بعد نشوب احلرب االهلية يف مقاطعات االنديز وتونه إىل فرنسا مع ابته الصغري بعد
فشل مساعيه ابن يعيش حياته اخلاصة بسالم وتويف يف  ١٧آب  ،١٨٥٠فقد فعل بسان ماجرتن اكثر مما فعله أي جرنل من أنل
قضية ابسيقالل األجرنتين وتشيلي والبريو ومل يكن نتدايً ابجرعاً فحسب فقد أدجرك ان االبسيقالل يكون بيعاون أفرادها مع بعضهم
وقد أظهر نفسه كسيابسي ابجرع من خالل جماهبيه للقوات األبسبانية(.)٢٥
اجلمهوجرية األجرنتتنتنة
أصدجر يف عام  ١٨٥٣دبسيوجر لألجرنتين نص على ضروجرة إنراء جملس متثيلي مجهوجري حلكوميها وفقاً للدبسيوجر كذلك

حفظ كرامة السكان األصلين ضد العبودية ،فضالً عن العمل على نعل البالد مسيقلة ابسيقالال اتماً ضد أي تدخل أبسباي،
ومبونب ذلك الدبسيوجر مت يف عام  ١٨٦٢انيخاب ( ابجر تولوا ميه ميترى ) صاحب فكرة االحتاد الوطين كأول جرئيس جلمهوجرية
األجرنتين  ١٨٦٤إىل  ١٨٦٨حكم البالد حكماً مؤقياً وابسيمر ملدة عامن حيث قام خالل مدة حكمه بيشجيع اليجاجرة واليعليم
واهلجرة إىل األجرنتين من أنل زايدة اعداد السكان .وبدأ ميترى بيشديد خطوط السكك احلديدية مبساعدة انكليزية واهيم
ابليعليم ألنه كان يعيقد ان احلكم هو اليعليم فأصبح اهيمامه تشجيع اليعليم وواصل الرؤبساء بعده التهج نفسه بيشييد خطوط
املصدجرين عن طريق إقامة ثالنات كبرية ومصاعد عمالقة ليسهيل عملية
السكك احلديدية وتشجيع الزجراعة وتربية املاشية وبساندو ّ
تصدير اللحوم واجللود واحلبوب فظهرت خالل تلك املدة طبقه برنوازية أتلفت من املثقفن والسيابسين اليت بساعدت على تطوير
الدولة اقيصادايً(.)٢٦
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اخلامتة
كانت بالد األجرنتين اليت اطلق عليها ابللغة الالتيتية بالد الفضة يسكتها العديد من احلضاجرات القدمية متهم اهلتود
وشعوب املااي وشعب داينوييا وكانت واحدة من دول أمريكا اجلتوبية اليت وطأهتا اقدام املسيعمرين األبسبان فربز خوبسيه بسان
ماجرتن الذي كان ابوه ضابطا يف اجليش األبسباي ودجرس يف مدجربسة التبالء العسكرية هذا ما بساعده على اليتشئة العسكرية .وكانت
عودته إىل أمريكا وطته األم األجرنتين وختليصها من السيطرة األبسبانية يف البدء من خالل انضمامه إىل احملفل املابسوي (لوانجرو)
ليجعله من قادة حركات اليحرجر ليلك البالد .فقد عمل بسان ماجرتن على اعداد نيش متضبط مدجرب تدجريبا نيدا لييمكن من
قيادة هذا اجليش من القيام حبركات اليحرجر ،ومن مث ابسيفاد بسان ماجرتن من خرباته العسكرية والقيادية ،اليت تراكمت لدية يف قيادة
نيش االنديز ليحرير تشلي مث بعدها البريو.
مل يكن التصر الذي حققه بسان ماجرتن يف تشيلي ليدفعه للغزو بل تتازل إىل صديقه اوهحيتز لقيادة تشلي وبسخر كل
طاقيه إلكمال حترير البريو آخر معاقل األبسبان ،تعاون بسان ماجرتن مع صديقه بسيمون بوليفاجر إلكمال حترير البريو وعرض عليه ان
يكون نتداي حتت قيأدته وهذا يعكس الشعوجر الوطين الكبري لسان ماجرتن يف حترير كل االجراضي اليت حييلها األبسبان.
وبعد حترير البريو مل ييشبث بسان ماجرتن ابلسلطة جرغم انه وصف نفسه ابنه حامي البريو ،اذا انه بعد ان احس ان هتاك معاجرضة يف
صفوف الوطتين له بساجرع ابالبسيقالة ،وجرحل إىل األجرنتين مث إىل تشيلي وبعد وفاة زونيه يف ١٨٢٣م اصطحب ابتيه الوحيدة إىل
فرنسا ليقضي بقية حياته يف فقر مدقع ،إذ وفاته املتية يف  ١٧اب ١٨٥٠م .فقد فعل بسان ماجرتن اكثر مما يفعله أي جرنل لقضية
ابسيقالل األجرنتين وتشيلي والبريو.
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تعرضت األجرنتين على غراجر هذا اليحول الكبري إىل منو بسكاي بسبب اهلجرة امليوالية من األبسبان وااليطالين حىت زأدت
اعداد السكان يف عام  ١٨٥٠بتسب كبرية نداً وتركزت زايدة السكان يف املدن واالماكن القريبة من السواحل .وحولت الزايدة
السكانية السريعة مديتة بونيس ايرس إىل واحدة من أكرب املدن االقيصادية ،والذي حصل يف األجرنتين بفضل اليصدير ونشاط
احلركة الصتاعية وتطوير بسكك احلديد والربق واالبسالك الشائكة اليت ابسيخدمت يف تقسيم السهول إىل ضيعات وكان اصحاب
االجراضي الكبرية واملالّك هم اكثر املسيفيدين يف األجرنتين الهنم كانوا مييلكون مواد اإلنياج وكانت الدولة أتخذ نسبة مئوية مقابل
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Some unfortunate brothers were baptized to feasts and banquets
for the public, and during season times Historical sources ndicate
that the cults of the Abbasid Caliphs, including the Abbasid
aliphate Al-Mahdi, the Mamoun and the Mu 'taad, ranged between
six thousand and a thousand dinars a day, while the expenses of
the Al-Mutakil kitchen amounted to one thousand dirhams, which
is a fairly large budget.
He was also known to identify the Abbasids with public and rivate
tables, including the Caliph al-Mansur Al-Rasheed al-Mamoun
with a stature favourable to the general public in addition to the
state of development that Arab and Islamic society witnessed
during the Arab era, in terms of the literature of the gourmet and
the pious tools related to the Arab cuisine Result for Tth.
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املأدب العامة يف العصر العباسي
مؤيد إبراهيم حممد حسن

2

امللخص:

اعتمد بعض اخللفاء العباسيني إىل اقامة الوالئم واملأدب للعامة ،ويف أوقات املواسم واالعياد واالحتفاالت الرمسية،
وخصصوا من أجل ذلك امليزانيات الكبرية من األموا واليت تصرف على مثل تلك الوالئم ،إذ اشارت املصادر
التارخيية إىل إ ن نققات مطابخ اخللفاء العباسيني ومنهم اخلليفة العباسي املهدي واملأمون واملعتضد ترتاوح بني ستة
آالف وعشرة آالف دينار يوميا ،يف حني بلغت نفقات مطبخ املتوكل مائيت ألف درهم وهي ميزانية كبرية نوعا ما
كما اشتهر عدد من اخللفاء العباسيني مبوائدهم العامة واخلاصة ومنهم اخلليفة املنصور والرشيد واملأمون إبقامة
موائد للعامة اخلاصة إضافة إىل حالة التطور الذي شهدها اجملتمع العريب واإلسالمي يف العصر العباسي من حيث
آداب املائدة واألدوات واألواي املتعلقة ابملطبخ العريب نتيجة للتاثر ابلثقافات الغري عربية.
الكلمات املفتاحية :املأدب العامة ،العصر العباسي.
املقدمة:
تعد املاكل واملأدب العامة واليت كان يقيمها اخللفاء واألمراء العباسيني من أهم الظواهر االجتماعية اليت اشتهر هبا البعض
من أولئك اخللفاء واليت كانت مبثابة مدعاة للفخر عند الكثري منهم ،إذ كانت تضم بني جنباهتا أطباقها أشكاال وأصنافا خمتلفة من
األطعمة والفواكة منها ما هو معروف ومشهور بني الناس ومنها ما هو غريب جديد مل يكن معروفا ومشتهرا بينهم بل جاءت
وصفاته من أماكن بعيدة وثقافات مناطق جديدة افتتحها العرب واملسلمون يف ذلك الزمان.
كما كان يدعى إىل تلك املاكل واملأدب فئات متعددة من الناس منهم ما هو مقرب إىل اخللفاء كالوزراء والوالة والقادة
العسكريني والكتاب الشعراء إذ كانت تقيم هلم مأدب ومآكل خاصة ابإلضافة إىل العامة من أبناء الشعب واليت كانت تقيم هلم
الوجبات املأكل العامة ويف أوقات ومناسبات خمتلفة.
وستناو يف هذا البحث مجيع ما يتعلق بتلك املأدب واملوائد اليت كان يقيمها أولئك اخللفاء خلاصة الناس ولعامتهم
ابإلضافة إىل أهم األواي اليت كانت تستعمل يف الطبخ وانواع املطابخ املشهورة يف تلك الفرتة وذلك الزمن.
املائدة لغة واصطالحا
املأدب مجع مآدبة ،وهي مشتقة من (أدب) ،ويبدوا ان هلذا االشتقاق أمهية كبرية ،فقد أطلق النيب حممد (صلى هللا عليه
اله وسلم) على القران الكرمي لفظة (مآدبة) فقا عليه الصالة والسالم (إن هذا القران مآدبة هللا يف األرض فتعلما من مآدبته ما
استطعتم)( ،)1فهذه اللفظة توحي إىل النرفع عن كل ما جيايف اآلداب واألخالق والذوق العام عند حضور الطعام.
أما لغة فان األدب :هو الذي يتأدب به األديب من الناس مسي به النه يؤدب الناس إىل احملامد وينهاهم عن املقابح،
فاألدب " ان جتمع الناس إىل طعامك هي املآدبة واملآدبة "()2
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مل يكن الطعام يف اجلاهلية وصدر اإلسالم غنيا ومنوعا إذ أنه كثريا ما ما كان يتكون من اللنب أو مشتقاته ،أو من التمر
واحلبوب وأحيانا قليال من اللحم أيكله االغنياء وامليسورين من الناس ،لفد كانت أغلب األطعمة أو الكثري منها بسيطة تتكون من
الثريد الذي كان يصنع من اللحم واخلبز واللنب ،أما احللوى فلم تكن أكثر من الرغيدة والرهيدة اللتان تصنعان من اللنب والدقيق،
والعصيدة من السمن والدقيق والضيعة من الدقيق والعسل.
ويبدوا ان مجيع هذه األصناف من الطعام والوجبات قد طرا عليها الكثري من التطور والتحسن والتحديث مع ازدايد حركة
الفتوحات اإلسالمية ودخ و لكثري من البلدان واملناطق كالشام وفارس ومصر والعراق إىل حاضرة اإلسالم ودخلت معهم وجباهتم
ومآكلهم اليومية ،فكان للفرس اثر يف ادخا أنواع الطعام وألوانه ،فمنهم اخذ العرب وهبم اقتدوا خاصة بعد ان عاشوا يف مناطق
واسعة ذات ثروات طبيعية ومراع دائمة اخلضرة.
لعل امللوك واخللفاء كانوا من اشد الناس على انتقاء ما لذ من الطعام وطاب ،فهم يتخريون اللذيذ من كل شيء ،وما
عليهم ان اتعبوا غريهم أو أنفقوا األموا الطائلة يف سبيل ذلك ،فكان اخللفاء العباسيون يعنون هبذا األمر كل العناية ،وحيرصون
على ان ال يفوهتم من لذائذ املأكل والثمار شيء ،فكانت هذه اللذائذ حتمل من األقطار إىل قصورهم يف بغداد ليتمتعوا هبا ،وكانوا
يفرضون ان حيمل اليهم مع خراج كل بلد ما حسن فيه من مأكل أو زهر أو مثر.
فعلى سبيل املثا ال احلصر كان الرمان واخلوخ املقدد حيمل مع خراج الري ،وكان العسل والشمع أييت مع خراج املوصل
واصبهان( ،)7وكان البنفسج أييت من الكوفة والنرجس من جرجان()8والعنرب والزبيب من مكة واحلجاز وماء الورد من فارس
وغريها.
كان اخللفاء واألمراء والوزراء يعدون السخاء على العامة واخلواص من الفروض اليت جيب أتديتها أما العامة فكانوا
يسرتضوهنم أببسط أساليب السخاء وهو الدعوة إىل املوائد ،فكان العامة جيتمعون على مائدة األمري أو اخلليفة أيكلون منها
صباحا ومساءا ،وقد ابلغ األمراء حىت نصبوا املوائد على الطرقات سيما يف شهر رمضان املبارك ويبدوا ان هذه العادة كان معموال
هبا عند األمم القدمية وابخلصوص من قبل بعض ملوك الفرس ،إذ ان اخللفاء العباسيني قلدوا الفرس واقتدوا هبم يف كثري من آداهبم
االجتماعية()9
أ – مائدة ابو جعفر املنصور:
كان اخلليفة املنصور العباسي من أوائل اخللفاء العباسيني الذين اهتموا ابملوائد والطعام على الرغم مما اشتهر به من حرص
على امساك األموا وعدم البذخ أو اإلسراف إىل حد البخل إال انه ومع ذلك جند ان الرواايت التارخيية تصف املنصور إبنه كان
يكثر من الطعام إىل حد االضرار بصحته( ،)10بل انه كان يتانق يف إعداد مائدته وتزيينها ابلورد والرايحني وألوان الطعام
والشراب ويبالغ يف ذلك فقد روى املسعودي( )11نقال عن عبد الرمحن القمي( )12قوله " :دخلت عليه يف بعض األايم وهو
جالس يف موضع يف آخر داره وقد رفعه على بركة ويف صدره صفة ويشرف منها على البستان وعلى حري الغزالن وحظرية
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أما اصطالحا فللمآدبة عدة معاي عدة تعاريف تعطي مجيعها معىن واحد ،فقد عرفت على اهنا " الصنيع الذي يصنعه
االنسان وجيتمع عليه الناس"( ،)3وقيل " اهنا تقع على كل طعام يصنع ،ويدعى عليه الناس وخصصا األصدقاء ،ومسيت مآدبة
الجتماع الناس عليها"( ،)4كما عرفت على اهنا " الطعام الذي يعمل للجريان االصحاب الجل املودة " ( )5وغريها من
التعاريف()6
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القمارى( )13واشباهه فقلت له :اي أاب جعفر انت وهللا جالس يف اجلنة ،قا  :أليس لك ان خترج من اجلنة حىت تصطبح فيها فما
جلست واستقر يب اجمللس حىت اتون مبائدة جزع مل أر أحسن منها ويف وسطها جام جزع ملونة قد لوى على جنباهتا الذهب
األمحر وهي مملوءة من ماء ورد وقد جعل سافا فوق ساف كهيئىة الصومعة من صدور الدجاج وعلى املائدة سكرجات ()14جزع
فيها االصباغ وأنواع امللح وقمنا من فورن إىل موضع املنارة فقدم بني أيدينا اجانة بيضاء قد كرمت ابلبنفسج وغريها قد عبئ فيها
التفاح الشامي فما رايت طعاما انظف منه فقا يل :هذا حق الصبوح فما انسى إىل الساعة طيب ذلك اليوم"
ب – مائدة هارون الرشيد:
أشارت أحدى الرواايت التارخيية إىل ان الرشيد كانت له مائدة عامرة ابفخر أنواع األطعمة وينفق عليها األموا الطائلة
الباهضة يف الوقت الذي كانت هناك الكثري من الفئات الفقرية يف اجملتمع واليت تعاي الفقر والفاقة والعوز واحلرمان ،وقد بلغت
حالة اإلسراف والتبذير يف أحدى املوائد ان اقرب املقربني منه يستغرب لذلك اإلسراف وينهى الرشيد عن فعلته هذه()15
وقد حتدث املؤرخني عن الرشيد وشدة حبه وشغفه ابألكل والطعام حىت قالو ان الطباخني اختذوا له أكثر من ثالثني لون
من الطعام الذي كان ينفق عليه عشرة آالف درهم يوميا ،وملا تزوج من زبيدة بنت جعفر أقيمت يف قصره وليمة أنفق عليها مخسة
ومخسني ألف ألف درهم ( )16وانه ملا زار البصرة سنة (196ه 811/م)أحضر له واليها جعفر بن سليمان بن علي اهلامشي
على مائدته كل حار وابرد وأحضر ألبان الظباء وزبدها فاستطاب الرشيد طعومها()17
ج – مائدة املأمون:
مل خيتلف املأمون العباسي عن ابيه الرشيد أو عن جده املنصور من حيث إقامة املوائد العامة أو اخلاصة أو من حيث
االهتمام ابملآكل أو صنع األصناف اجلديدة واملبتكرة من الطعام أو حىت من حيث االنفاق على تلك املأدب والوالئم اليت كان
يقيمها بني احلني والآلخر ومبختلف انواع املناسبات حىت وان مل تكن ذات أمهية أو قيمة.
وقد أوردت لنا املصادر التارخيية الكثري من اإلشارات والرواايت اليت تدلل على ذلك منها ما رواه أحدهم بقوله " :كنت
أحد العشرة الذين اختارهم املأمون جملالسته وحمادثته من الفقهاء واملتكلمني واهل العلم ،قا  :تغدينا يوما عند املأمون فظننت انه
وضع على املائدة أكثر من ثلثمائة لون ،وكلما وضع لون نظر اليه املأمون وقا  :هذا يصلح لكذا ،وهذا نفع لكذا "()18
كما كان املأمون شانه شان ملوك بين العباس أكثر ميال إىل اللحوم وخاصة حلوم الدجاج حىت ان اجلاحظ يشري إىل ذلك
بقوله " وملوكنا واهل العيش منا ال يرغبون يف شيء من اللحمان رغبتهم يف الدجاج ،وهم يقدموهنا على البط والنواهظ والدراج،
وعلى اجلداء،وهم ايكلون الرواعي كما ايكلون املسمنات"()19
كما كان املأمون مييل أيضا إىل حلم الغنم ،فقد قا للحسن بن سهل يوما " :نظرت يف اللذات فوجدهتا كلها مملولة سوى
سبعة ،قا احلسن :وما السبعة اي امري املؤمنني ؟ قا  :خبز احلنطة وحلم الغنم واملاء البارد ...وعد أربعة غريها ( ،)20كما بلغت
نفقته يف اليوم الواحد ستة آالف دينار ،كان الكثري منها خيصص ملطبخه( ) 21وهذا دليل على حرصه املبالغ فيه يف تقدمي الطعام
وحالة اإلسراف اليت متتع هبا فيما خيص ابملآدب.
وكان املغين املشهور زرايب( )22ذا حظوة كبرية عند اخلليفة املأمون وهو املعروف بكونه صاحب اللياقة يف امللبس واملطعم
واملوائد ،حيث اشاع امناطا جديد ة يف تنظيم املائدة فكانوا يبدأون ابملاء مث يقدمون اللحوم والطيور وينتهون ابحللوى ،واختذ أمراء
االندلس وخلفاؤهم وخواصهم زرايب قدوة فيما سنه هلم من آداب املائدة واستحسنه من األطعمة اليت نسبت اليه ()23
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اخلالفة اليت امر هبا التوسع يف الطعام والوظائف ،ففرق على بين هاشم األموا واالرزاق واالبل والبقر( ،)25كما اتبع اخلليفة
الراضي (322ه – 329ه933 /م 940-م) يف مطاخبه وجمالسه وخدمه وحجابة أموره ترتيب املتقدمني من اخللفاء يف البذ
والعطاء( ،)26وكان للخليفة املقتدي ابمر هللا (467ه 487-ه1074 /م1094-م) مائدة يتغدى عليها كل يوم دجاجة
مشوية ويف أحدى املرات استلقى على ظهره فوجدوه ميتا قبل ان يغسل يديه ()27
آداب املائدة:
تعد املوائد سواء العامة منها أو اخلاصة من الظواهر االجتماعية يف العصر العباسي واليت يدعى اليها خمتلف فئات اجملتمع
سواء الفقراء أو األغنياء أو رجاالت الدولة ،ومع ذلك فقد كانت لتلك املوائد آداب واصو تتعلق هبا جيب ان تتم قبل األكل،
فعلى سبيل املثا ال احلصر ما الذي جيب عمله يف املائدة وما هو الشيء الذي جيب حتاشيه من الضيوف واملضيف ،وكيف يتم
تقدمي األطعمة ومىت تقدم الفواكه واحللوى ،وماذا يفعل املدعوون بعد الطعام إىل غريها من االمور األخرى
تعترب مسالة تزيني املائدة ابلورود واألزهار من املقدمات املهمة واملستحسنة بل واملستلطفة واليت جيب القيام هبا ،كما ان
او عمل يقدم عليه املدعوون قبل تناوهلم الطعام غسل االيدي من وعاء واحد مث يبدا رب البيت ابلتقدم للطعام لئال حيتشم
أحد( ،)28مث تقدم املشهيات أوال ،وبعدها تقدم الفواكة ومن مث تقدم األطعمة كلها دفعة واحدة لياخذ كل واحد ما يشتهي
منها
أما جلهة افراد كل ضيف بصحنه وطبقه ،فإن الطعام كان يوضع على املوائد يف أطباق مشرتكة للجميع ،فيتناو كل أكل
حاجته ،أما البسملة فكانت من اللوازم اإلسالمية املستحسنة يف بدء الطعام ،كما ان قراءة سورة احلمد كانت من األمور املكروهة
خال الطعام خصوصا من جانب صاحب املنز كوهنا تدفع الضيوف إىل ترك املائدة قبل الشبع ،حىت ان أحدهم انشد قائال:
ومحد هللا حيسن كل وقت

ألنك تزجر االضياف عنه

ولكن ليس يف وقت الطعام

واتمرهم إبسراع القيام ()29

أما احلديث على الطعام وجتاذب األراء فقد استحسنه قوم وكرهه آخرون ،وفضل بعضهم ان يكون احلديث من قبل
صاحب املنز  ،كي ال يضيع وقت األكل على الضيف ،واهلدف من راء احملادثة اليت يقوم هبا املضيف اتمني املتعة لالكل وتشجيعا
له على االستمرار يف األكل.
ويبدوا ان أراء الكثري من املفكرين والعلماء املسلمني قد تنوعت حو مسالة قواعد آداب املائدة وأمهيتها اليت جيب االلتزام
والتمسك هبا ،فقا ابن محدون( " :)30الندمي من أكل مع امللوك واألمراء والسادة ،فليكن اظفاره مقلومة ،وطرف كمه نظيف،
ولقمته صغرية ،ولياكل مما بني يديه وال يدسم امللح واخلل( ،)31وقا بديع الزمان اهلمداي(" :)32من أكل على موائد الرؤساء
فال تسافرن يده على اخلوان ،وال يرعني أرض اجلريان ،وال ايخذن وجوه الرغفان ،وال يفقان اعني األلوان"(.)33
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ابإلضافة إىل ما ذكرن فقد عرف عن بعض اخللفاء العباسيني املتاخرين اشتهارهم بنصب املوائد نذكر منهم اخلليفة املعتضد
ابهلل (279ه289-ه892 /م901-م) الذي طلب يف أحد األايم لون من الطعام فقيل له ما عمل اليوم فانكر ذلك وقا " :
جيب ان ال خيلوا املطبخ من كل شيء حىت إذا طلب مل يتعذر ،ووقع إىل ديوان النفقات إبقامة ذلك اللون إىل ان يرد التوقيع
بقطعه ،فكان يعمل وينفق عليه دراهم كثرية وال حيظر املائدة توقعا ان يطلبه فيقدم عند الطالب كما رسم فمضى على ذلك سنة
ومل يطلبه( )24أما اخلليفة املقتدر ابهلل الذي ما ان توىل سدة احلكم واخلالفة عام (295هـ908/م) حىت كانت واحدة من رسوم
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كما ان ابن كشاجم( )34الشاعر وضع كتااب يف أدب الندمي يتطرق إىل أصو األكل على املوائد ،وجاء يف كتاب املوشى
يف الظرف والظرفاء ملؤلفه اب ن حيىي الوشاء جمموعة نصائح لالكلني من الظرفاء تتعلق بتصغري اللقم ،والتجلل عن الشره والنهم،
وعدم حتسي املرق ،وتتبع مواضع الدسم فالظرفاء " ال يكوكبون يف اخلل ،وال ميضون يف أكل البقل ،وال ميششون من العظام
كرادبس قصب الساق الغليظة ،وال يتعدون مواضعهم ،وال يلطعون اصابعهم ،وال ميالون ابللقم افواههم ،وال يعجلون يف مضغهم
وال ايكلون جبانيب الشدقني" ()35
ومن العادات املتعلقة ابملائدة أيضا تعترب من آداهبا انه إذا ما انتهى الطعام ،فان اجلميع يبادر إىل الغسل ،ويعمد رب
البيت أو املضيف إىل غسل يديه بعد ضيوفه ،وكان يفضل ان يغسل كل انسان مبفرده ملا حيتاج اليه من استقصاء الغسل ،واملبالغة
يف التنظيف واجالة االنمل يف اللهوات واخلال يف االسنان ،الن سرت الغسل عن عني احملب واملبغض والرفيع واملتواضع امحد من
اطالعه عليه()36
ويبدوا ان األدب العريب قد اتثر إىل حد ما آبداب املائدة صياغة وموضوعا ،فكانت الدعوات اخلطية حلضور املأدب
تكتب بلغة مجيلة ،تتجلى فيها بالغة العصر ،ويظهر اثر الرتف االجتماعي مرتمجا إىل ترفا ادبيا ،ومن ذلك ما كتبه الصاحب بن
عباد( )37لبعض أصدقائه يدعوه إىل جملسه بقوله ":وحنن اي سيدي يف جملس غين إال عنك ،شاكر إال منك ،قد تفتحت فيه
عيون النرجس ،وتوردت فيه خدود البنفسج ،وفاحت جمامر االترج ،وفتقت فارات النارنج ،ونطقت السنة العيدان ،وقام خطباء
األاتر ،واهتزت رايح االقداح ،فبحيايت ملا حضرت لتحل بك يف جنة اخللد وتتصل الواسطة ابلعقد)()38
أدوات املطبخ وأواين املائدة:
متيزت أواي الطعام اليت استخدمت على املوائد أبهنا تتناسب مع إعداد املدعويني ونوع الدعوة ،إذ ظهر استخدام أنواع
خمتلفة األشكا واألحجام ،وفقا لوظيفتها ولقدرهتا على استيعاب الطعام الذي يعد للمدعويني ،فإذا كانت الدعوة عامة وإعداد
املدعويني كبري فإن ذلك يعين ضرورة هتيئة كميات كبرية من الطعام وتوزيعها على املائدة يف أواي ذات أحجام كبرية إلشباع
املدعويني ،أما إذا كانت الدعوة خاصة وإعداد املدعويني حمدودةا فيمكن استخدام أواي ذات أحجام متوسطة أو صغرية كما ال
ميكن إغفا املستوى املعاشي يف استخدام أنواع األواي سواء كان ذلك من حيث احلجم أو الشكل أو مادة الصنع ،فهناك أواي
فاخرة وأخرى رخيصة.
والواقع ان املطبخ ذكان يضم عددا من القدور تصنع من النحاس أو من الفخار الالمع ،وكانت امساؤها ختتلف حسب
سعتها واستعماهلا فالطبخري من النحاس ،وكان يستعمل إلعداد أطباق احللوى وهو يشبه الطبق لكنه دون غطاء ،والطنجري كان
لعمل التمر والسمن والدقيق يطبخ به اخلبيص الفالوذج وما كان من عائلتها ،وهلذا القدر مغارف حديدية ،وكان للقدور الضخمة
اذان ،وافضل انواع القدور جودة هي القدور الشامية والسمرقندية ،ولقد عرفت يف بغداد أسواق احلدادين والصفارين ،كما ان
هناك املرجل وهو من النحاس واجلفنة وهي القدر الكبري جدا(.)39
ومن القدور األخرى اليت تستخدم يف عملية الطبخ قدر املقلى وهو من الفوالذ أو من احلجر،وطبق الصاج وهو من املعدن
ويستعمل للخبز املنزيل يتبعه لوح للرق ،ويف املطبخ توجد السفافيد وهي اسياخ احلديد لشوي اللحم ،والزنبيل وهي سال النخيل،
أما الوقود فكان من احلطب والفحم واخلشب وروث احليوانت والنشارة ،أما جلهة املواد املستعملة لتنظيف أدوات املطبخ فكثريا ما
كان يستخدم الرتاب ابإلضافة إىل مسحوق البواتس اجلاف ،كما ويستخدم أيضا نبات الزعفران أو الورق األخضر أو
اللليمون( ،)40أما بيوت األغنياء فكانت األواي تنظف ابملاء املعطر()41
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كما ان هناك القصعة وهي تلي اجلفنة يف احلجم ،إذ قيل إهنا تشبع عشرة أشخاص فقط ،وقيل أيضا أبهنا تكفي ألربع أو
مخسة أشخاص ،ويبدو أن حجم القصعة مل يكن حمددا فإذا كانت القصعة تلي اجلفنة يف احلجم فإن ذلك ال يعين أهنا ذات قياس
اثبت وحجم واحد ،فهناك قصاع أبحجام كبرية تكفي لعدد يزيد على العشرة ،وهناك قصاع حبجم أصغر تكفي ألقل من عشرة،
وهذا ما يفسر سبب االختالف يف حتديد حجم القصعة( ،)43أما الصحفة فتايت بعد القصعة يف احلجم ،فهي تكفي الشباع
مخسة اشخاص أو حنو ذلك ،ولعل الصحفة كانت أكثر استخداما يف موائد الطعام اليت تضم عددا حمددا من األشخاص ،أي يف
الدعوات اخلاصة وليست يف الدعوات العامة.

ومن األواي األخرى املكتلة ،وقيل املأكلة ،وهي تكفي لشخصني أو ثالثة ،لذا فإن استخدامها يكون على املوائد اخلاصة،
ورمبا استخدمت يف تقدمي الفواكه واحللوى ،حيث أهدي للرسو صلى هللا عليه وآله وسلم مكتل فيه رطب ،وعرف العرب
صحفة ،وهي تشبه الصحفة إال أهنا اصغر حجما وهي تكفي إلشباع شخص واحد فقط ،وتصنع
ُ
الصحيفة ،ويبدو أهنا مصغر ُ
الصحيفة من خشب اخللنج وتنقش أبشكا خمتلفة ،وكانت السكرجة مستخدمة عند العرب وهي من آنية الفرس اليت انتقلت إىل
العرب ،أما الغضارة فهي اإلنء من الفخار األخضر حبجم القصعة ،وقد تصنع الغضارة من اخلشب ،وهناك الطيفورية ومجعها
الطيافري ،وهي اشبه ابلصفائح واألطباق وتستعمل لتقدمي اهلريسة()44
ويضاف إىل أواي املائدة االبريق املصنوع من الزجاج ،والصينية وهي طبق معدي كبري مستدير جوانبه مرتفعة ،وكان يطلق
اسم الصيين على كل وعاء مصنع جيدا ومصدره خارجي ،وتشمل األواي الصينية االوعية الفخارية اجلميلة املستعملة للطهي
والسلق والقلي()45
ومن توابع املطبخ واملائدة املاء والثلج ،وكان املاء يوضع يف جرار فخارية بعضها مفتوح من أعاله الذي هو أوسع من قعره
ويسمى احلب وله فائداتن األوىل ترسب الرمل والطني يف األسفل ،والثانية تربيد املياه عرب مسام هذا اإلنء بواسطة التبخر البطيء،
أما الثلج فكان يستعمل لتربيد املياه واملشروابت يف دور األغنياء على وجه اخلصوص ،ويعد املاء املثلج ذا أمهية كبرية للناس يف
فصل الصيف ،وكان الناس امليسورين واالغنياء يقومون جبمع الثلج يف الشتاء وحيفظونه ببيوهتم يف الصيف ،يف حني كان العامة
جيمعون املاء البارد ويضعونه يف اكواز إىل زمن الصيف ليشربوا املاء البارد مقام الثلج ومسوا االكواز ابلثلجيات ،أما اجلرار اليت كانت
توضع فيها املياه فتسمى ابملزمالت( ،)46كما كان الثلج يباع يف األسواق شتاءا وصيفا ويستعمل لتربيد اخلضروات يف أوان
فخارية خزفية ،يف حني كانت الفواكه والوصفات الطبية واألدوية توضع حلفظها يف قوالب معباة ابلثلج.
اخلامتة:
من خال دراستنا للمأدب العامة يف العصر العباسي جند ان هنالك جمموعة من األمور تتضح لنا بصورة جلية ،فبعد ان
عرفنا معىن املآدبة و املائدة لغة واصطالحا الحظنا ان تلك املأدب اليت كانت تقام يف العصر العباسي كانت ختتلف بصورة جلية
وواضحة عن الفرتات اليت سبقتها من حيث النوع والكم ولعل السبب يرجع يف ذلك إىل اتثري الثقافات األجنبية من فارسية تركية
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ويف عامل املائدة فان األواي كثرية ختتلف ابلشكل وابلسعة وطريفة االستعما من الفرد أو من جمموعة األكلني ،فألطباق
عديدة بعضها يسمى ابجلفنة وهي أعظم القصاع وأكربها ،وقيل هي نفسها الدسيعة ،وورد أن اجلفنة تشبع عشرة أشخاص ،إال
أن الظاهر من الرواايت إن اجلفان مل تكن حبجم واحد ،فهناك جفان عظام تكفي إلشباع عدد كبري من األكلني يفوق العشرة،
ورميا جتاوز ذلك إىل ثالثني شخص حيث ورد ذكر اجلفنة يف أشعار الشعراء على سبيل الفخر واملدح ،لبذ الطعام وإشباع
الضيوف والفقراء ،وكانت العرب متدح عظم اجلفان وسعة اآلنية فيقا (فالن عظيم اجلفنة) إذا كان مطعما()42
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وغريها على خمتلف جوانب احلياة وال شك وال ريب كانت املوائد أحد أهم األمور اليت اتثرت بتلك الثقافات ويتضح ذلك أكثر
من خال دخو الكثري من أصناف الطعام إىل املائدة العربية اليت مل تكن تعرف تلك األصناف قبل ذلك.
كما يبدو واضحا اتثر اخللفاء العباسيني بتلك الثقافات وال سيما الفارسية منها يف ابدئ األمر مث الرتكية والذي انعكس
بدوره على طريقة تناوهلم للطعام واآلداب اليت دخلت واليت مل تكن معروفة أصال على املائدة العربية.
كذلك اشتهر عدد من اخللفاء العباسيني مبوائدهم اليت كانوا ينصبوها للعامة من الناس أو للخاصة واملقربني منهم من شعراء
وأدابء وندماء أو وزراء وأمراء كما هو ااحلا مع املنصور مرورا ابلرشيد واملأمون وغريهم من اخللفاء العباسيني املتاخرين.
ونرى ايضا حالة اإلسراف والبذخ واملبالغ الضخمة اليت خصصت من خزينة الدولة والذي يرافق نصب تلك املوائد فهناك
آالف االف الدننري والدراهم تنفق على وجبات للطعام مث يرمى ذلك الطعام دون االستفادة منه جملرد االنتهاء منه.
وأخريا نرى تعدد األواي اليت تستخدم يف الطعام يف هذا العصر فمن تلك األواي ما كان أصال موجود ومنه من جيء به
من مناطق ودو بعيدة كما ان املطبخ العباسي قد شهد تطور اختلف عما كان موجود قبله.
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 -23املقري :نفح الطيب353- 352/2،
-24التنوخي :نشوار احملاضرة181/2،
 -25ابن اجلوزي :املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم69-68/6 ،
 -26ابن اجلوزي :املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم267/6،
-27العاي ،نصر :يف احلضارة العربية ،ص143
-28الصايب :كتاب الوزراء ،ص261
 -29الثعاليب :احسن ما مسعت ،ص60
 -30ابن محدون ،أبو املعايل حممد بن ايب سعد احلسن بن حممد بن علي بن محدون امللقب كايف الكفاة هباء الدين البغدادي ،كان فاضال ذا معرفة
اتمة ابألدب والكتابة ،صار صاحب ديوان الزمام املستنجدي للخليفة العباسي املستنجد ابهلل ،للمزيد ينظر،ابن خلكان :وفيات االعيان182/4،
 -31ينظر :الثعاليب :خاص اخلاص ،ص 90
 – 32بديع الزمان اهلمداي ،أبو الفضل امحد بن احلسني بن حيىي بن سعيد ،كاتب واديب من اسرة عربية ذات مكانة علمية مرموقة استوطنت مهدن
وهبا ولد بديع الزمان فنسب اليها وكان يفتخر ابصله العريب ،تويف عام 395هـ 1007/م) ،ينظر،القريواي :مجع اجلواهر يف امللح والنوادر،ص255
 -33ينظر الثعاليب :خاص اخلاص ،ص90
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اخللفاء476/2،
 -38الثعاليب :يتيمة الدهر81/3،
 - 39ينظر :حممد كاظم مكي :مدخل إىل احلضارة العباسية،ص166
 – 40ينظر :النابلسي :علم املالحة يف علم الفالحة ،ص144
 -41ينظر :ابن اجلوزي :املنتظم181/8،
 -42ينظر :املكصوصي ،ماجد عبد احلميد عبد الرزاق :املائدة أنواعها ورسومها وأمهيتها،ص158
 -43ينظر :ماجد عبد احلميد عبد الرزاق املكصوصي :املائدة أنواعها ورسومها وأمهيتها ،ص – 44 160-159ينظر :السامرائي إبراهيم :التكملة
للمعاجم العربية من االلفاظ العباسية،ص80
 -45ينظر حممد كاظم مكي :مدخل إىل احلضارة العباسية،ص168
 -46الصايب :كتاب الوزراء،ص216
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 -34كشاجم ،أبو احلسني أو أبو الفتح بن السندي الكاتب ،من اهل الرملة من نواحي فلسطني ،كا رئيا يف الكتابة ومقدما يف اخلطابة والفصاحة،
قيل انه كان طباخ سيف الدولة احلمداي وله شعر انيق ،ينظر :ابن العماد احلنبلي :شذرات الذهب143 /3،
 -35ينظر :ص106
 -36حممد كاظم مكي :املدخل إىل حضارة العصر العباسي،ص172
 -37الصاحب بن ع باد ،أبو القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن امحد بن ادريس الطالقاي ،امللقب بكايف الكفاة وزير ملؤيد الدولة بن ركن
الدولة بن بويه ،وزير غلب عليه األدب ،ولقب ابلصاحب لصحبته مؤيد الدولة،تويف ابلري سنة385هـ995/م،ينظر:ابن الكردبوس :االكتفاء يف اتريخ
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The study touched on an important topic in Japan, which is
(Prime Minister of Japan Nobusuke Kishi from 1957-1960) and he
also had an "important political role because of his great
importance to Japan, where in this year (1957) he became the
Prime Minister of Japan and had a great role in his proximity It
was also characterized by a policy of establishing good relations
with European countries for joint cooperation in order to establish
friendly relations and establish security agreements, especially
with the United States of America.
Nobusuke Kishi was the great statesman, especially in the field of
economy, and he was loved by the United States of America
because of its strong and reassuring relations with him.
The study was divided into an introduction, a conclusion, and
three sections. The first topic dealt with Nobusuke Kishi, his life
and political role until 1957. While the second topic spoke to
Nobusuke Kishi's internal policy in Japan, as well as regarding
the third topic, it shed light on it, dealing with Nobusuke Kishi's
foreign policy.
Finally, it should be noted that Nobusuke Kishi's political role still
needs more studies and research, especially since this modest
effort touched on one aspect of the political aspect. We hope that
later studies will address the economic, social and cultural
aspects that had an important impact on Japan's policy and in In
conclusion.

Key words: Nobusuke Kishi, Japan, Political, United States of
America, Foreign Policy.
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نوبوسوكه كيشي ودوره يف السياسة الياابنية

سها عادل عثمان

2

امللخص:
تطرقت الدراسة إىل موضوع مهم يف الياابن أال وهو (رئيس وزراء الياابن نوبوسوكه كيشي من )1960-1957
وكان له أيضا" دور سياسي مهم ملاله من أمهية كبرية ابلنسبة للياابن حيث أصبح يف هذا العام( )1957رئيس
وزراء الياابن وكان له دور كبري من قربه من الوالايت املتحدة األمريكية وكذلك اتسم بسياسة من إقامة عالقات
طيبة مع الدول األوربية من أجل التعاون املشرتك من أجل إقامة عالقات صداقة وإقامة اتفاقيات أمنية وخصوصا"
مع الوالايت املتحدة األمريكية.
وأخرياً البد من اإلشارة إىل دور نوبوسوكه كيشي السياسي ال زال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث ،سيما
وان هذا اجلهد املتواضع تطرق إىل جانب واحد من وهو اجلانب السياسي ،وأنمل أن تتناول دراسات الحقة
اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت كان هلا أثرا مهماً على سياسة الياابن.
الكلمات املفتاحية :نوبوسوكه كيشي ،الياابن ،السياسة ،الوالايت املتحدة األمريكية.

املقدمة:
إ ن دراسة الشخصيات السياسية تفتح الباب للتعرف على اتريخ الدول السيما تلك الشخصيات اليت يكون أتثريها مهم
ع لى شعوهبا ودوهلا ،ولذلك حبثت الدراسة يف موضوع مهم يف الياابن أال وهو (رئيس وزراء الياابن نوبوسوكه كيشي من -1957
 )1960وكان له أيضا" دور سياسي مهم ملاله من أمهية كبرية ابلنسبة للياابن حيث أصبح يف هذا العام( )1957رئيس وزراء
الياابن وكان له دور كبري من قربه من الوالايت املتحدة األمريكية وكذلك اتسم بسياسة من إقامة عالقات طيبة مع الدول األوربية
من أجل التعاون املشرتك من أجل إقامة عالقات صداقة وإقامة اتفاقيات أمنية وخصوصا" مع الوالايت املتحدة األمريكية.
كان نوبوسوكه كيشي رجل الدولة الكبري وخصوصا" يف جمال االقتصاد إضافة كان حمبواب" من قبل الوالايت املتحدة
األمريكية ملا هلا معه من عالقات قوية ومطمئنه منه.
قسمت الدراسة إىل مقدمة وخامتة وثالث مباحث فقد تطرق املبحث األول إىل نوبوسوكي كيشي وحياته ودوره السياسي حىت عام
( )1957أما يف حني تكلم املبحث الثاين إىل سياسة نوبوسوكه كيشي الداخلية يف الياابن وكذلك يف خصوص املبحث الثالث
فقد سلط الضوء عليه فتناول سياسة نوبوسوكه كيشي اخلارجية.
اعتمدت الدراسة إىل العديد من املصادر كان من أمهها رساله املاجستري مهند سلمان صاحل الغالقات األمريكية الياابنية
( )1972-1952كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة البصرة  2013م وكذلك مصادر أخرى منها فوزي درويش وكذلك كاظم
هيالن وظاهر مسعود واخل من املصادر يف منت البحث.
 2الباحثة ،وزارة الرتبية
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وأخرياً البد من اإلشارة إىل دور نوبوسوكه كيشي السياسي ال زال حباجة إىل املزيد من الدراسات والبحوث ،سيما وأن هذا اجلهد
املتواضع تطرق إىل جانب واحد من وهو اجلانب السياسي ،وأنمل أن تتناول دراسات الحقة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
والثقافية اليت كان هلا أثرا مهماً على سياسة الياابن.
مشكلة الدراسةThe Problem of Study :
من خالل هذه الدراسة ميكن التعرف على إجاابت األسئلة اآلنية:
 .1ماهو الدور الذي اداه رئيس الوزراء الياابين نوبوسوكه كيشي يف السياسة الياابنية.
 .2هل اتثر نوبوسوكه كيشي ابلسياسة الياابنية.
فرضية الدراسةHypothesis of Study :
كان لنوبوسوكه كيشي دور مهم يف استقرار الوضع الداخلي يف الياابن وكذلك دوره املهم يف جتديد معاهدة األمن والتعاون املشرتك
مع الوالايت املتحدة األمريكية.
منهجية الدراسة:Approach of Study :
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي و التحليلي لالحداث من خالل إبراز دور نوبوسوكه كيشي يف اتريخ الياابن بعد احلرب
العاملية الثانية.
أمهية الدراسة:Importance of Study :
تربز أمهية الدراسة كون الياابن خرجت بعد احلرب العاملية الثانية خاسرة وقامت بتوقيع معاهدة استسالم مع الدول األوربية وكذلك
مع الوالايت املتحدة األمريكية ولكن بعد ظهور بوادر احلرب الباردة احتاجت واشنطن والدول األوربية إىل قاعدة وحليف هلا يف
منطقة الشرق األقصى لذلك وقعت على معاهدة أمن وسالم عام  1952وبدأت الياابن تؤدي دوراً مهماً يف السياسة الدولية.
هدف الدراسةObjective of the Study :
هدفت الدراسة إىل التعرف إىل الدور الذي ادته الياابن يف منطقة اسيا وكيف تعاملت مع حليفتها واشنطن وهل كان ملعاهدة
السالم مع الوالايت املتحدة األمريكية دور يف تنشيط الياابن سياسياً.
اإلطار الزمين للدراسة:
حددت مدة الدراسة ابالعوام  1960-1957وهي املدة اليت أصبح فيها نوبوسوكه كيشي رئيسا للوزراء يف الياابن.
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ولد كيشي  Nobusukeساتو يف  Tabuseيف حمافظة ايماغوتشي وعند نشوءه ترك عائلته يف سن مبكر مث
انتقل للعيش مع عائلة كيشي أكثر ثراء واعتمد اسم عائلتهم له األخ األصغر منه الالعب  Eisakuساتو وهو جد رئيس
الوزراء احلايل يف الياابن (شينزو أيب) ،درس كيشي يف جامعة طوكيو االمرباطوري ويف شبابه كان كيشي من اتباع الياابنية
الفاشية (كيتا) الذي دعا إىل نوع من االشرتاكية امللكية ويف أواخر ( )1920سافر كيشي إىل مجيع احناء العامل لدراسة
السياسة الصناعية يف خمتلف الدول مثل الوالايت املتحدة األمريكية وأملانيا واالحتاد السوفييت (.)1
ويف عام ( )1929كان كيشي معجب يف الصناعات الغربية وكذلك اخلطط السياسية واالقتصادية وخصوصاً االحتاد
السوفييت وهذه اخلطط اليت جعلته مؤمنا" مقتنعا" يف التنمية الصناعية اليت تراها الدولة واحلقيقة ان من خالل هذه اخلطط
االقتصادية اقرتنت بذ لك معاانة هائلة وخسائر فادحة يف األرواح داخل االحتاد السوفييت مما قام االحتاد السوفييت من سياسة
التصنيع املتسارع مع جتاهل اتم حلياة االنسان كل هذا ليس مصدر قلق لكيشي وكان كيشي أيضا" اعجب ابلنظرايت الدارة
العمل من فردريك وينسلوااتيلور يف الوالايت املتحدة األمريكية والسياسة األملانية الصناعية إضافة إىل املكانة العالية لكيشي
الذي يعترب من املهندسني التكنلوجيني يف االعمال األملانية كذلك كان كيشي واحد من األعضاء األكثر بروز من جمموعه
البريوقراطيني إلصالح احلكومة الياابنية (.)2
فضل كيشي منوذج التنمية االقتصادية مع ارشاد الدولة وتوجية االقتصاد ويف عام ( )1933فصاعداً بداً كيشي يغري
ابنتظام الدميقراطية يف خطبه وأشاد أبملانيا النازية كنموذج للياابن مشابه جدا" يف تفكريه فيما يتعلق ابلبيوقراطيني
اإلصالحيني ويف خططها للتخلص من سياسة عدم التدخل الرأمسالية حيث كانت حرب شاملة داخل اجليش الياابين الذي
أراد الياابن لتصبح دولة الدفاع الوطين ومشولية اقتصادها وكان ذلك كله موجه حنو دعم اجليش ويف عام ( )1935مت تعيني
كيشي انئب وزير(مانشوكو)للتنمية الصناعية (.)3
بني كيشي التخطيط االقتصادي ملانشوكو عن طريق اختيار بعض الصناعات الغربية لبالده والذي من شأنه ان خيلق
أساس صناعي لدولة الدفاع الوطين بدال" من السياسة السابقة،اعتمد كيشي يف سياسته اجلديدة من أجل جعلها مرحبة يف
االستثمار حيث عمل إىل ختفيف أجور العمال إىل ادىن نقطة حىت حتت خط اإلنتاج االجتماعي على حد تعبريه ويف العام
نفسة أي يف (اب  )1935أصبح كيشي من كبار املسؤولني املشاركني يف التنمية الصناعية يف مانشوكو حيث اهتم من
استغالل السخرة للصينيني ويف نفس العام أيضا" قدم كيشي خطط اقتصادية للمانشوكو مع الرتكيز على الصناعات الثقيلة
اليت هتدف لسماح الياابن خلوض حرب شاملة مع االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة األمريكية عام ( )1940كذلك اهتم
كيشي ابلسيطرة على املال العام ابإلضافة إىل ذلك كان متورطا" بتجارة االفيون وشارك يف الفساد الثراء نفسه وكان معروفا"
ملهارته يف غسل األموال خالل الفرتة اليت قضاها يف مانشوكو(.)4
متيز كيشي يف السيطرة على رأس املال اخلاص يف االقتصاد وبقوة لتحقيق زايدة كبرية يف اإلنتاج الصناعي ،حيث
خدم النظام الذي كان رائده يف منشوراي وكان موجه من قبل الدولة ،وقامت الشركات استثمارات البناء ،بناءا" على أوامر
احلكومة ،ويف عام ( )1937دعى كيشي إىل استخدام السخرة يف كل من مانشوكو ،كما مت اعتقال الكثري من الفالحيني
الصينيني واختذهم كعبيد ملانشوكو وكان أسلوب كيشي هو االحتقار للصينيني كشعب الذي أشار به إىل وجود العصاابت
اخلارجة عن القانون (.)5
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ويف عام ( )1940أصبح كيشي وزيرا" يف حكومة (فوميماروكونويه) ويف عام ( )1941عني كيشي وزيرا" للذخائر
من قبل رئيس الوزراء الياابين (هيديكي توجو) من قدامى احملاربني يف محلة منشوراي ونتيجة لذلك اعتربه توجو ان كيشي هو
افضل رجل العداد الياابن اقتصاداي" وكان اهلدف من ذلك هو إعالن حرب شاملة ضد الوالايت املتحدة األمريكية ويف (1
كانون األول  )1941صوت كيشي يف جملس الوزراء حلرب مع الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا ،ووقع كذلك على
إعالن احلرب الصادر ( 7كانون األول ،)1941انتخب كيشي يف جملس النواب الياابين كعضو يف مجعية املساعدة يف
عام( )1942وكان كيشي يشارك الكثري من الكوريني والصينيني للعمل كعبيد يف مصانع الياابن وااللغام يف أثناء احلرب يف
ظل أشد الظروف املهينة يف الياابن ويف عام ( ) 1944قدم كيشي وتوجو االستقالة من جملس الوزراء من خالل إقامة
خالفات داخل جملس الوزراء بعد سقوط سايبان وعلى أثر ذلك سقطت حكومة توجو (.)6
مما غادر كيشي من مجعية املساعدة وأسس حزاب" سياسيا" جديدا" مع ( )32من أعضاء الربملان ومبرور الوقت
صدرت علية قرار إلقاء القبض عليه وتوديعه يف سجن سوجامو لعدة أسباب منها ،اجلرائم اليت كان يتبعها كيشي ،وكذلك
اهتامه دكتاتورايً مما صدر أمرا " من القائد األعلى لقوات التحالف ابلقيام أبمر السجن وابلفعل سجن يف سوجامو ،اال انه
قام جمموعة من األمريكيني املؤثرين الذين شكلوا انفسهم يف اجمللس األمريكي للياابن وضغطت على اإلدارة األمريكية لالفراج
عنه الهنا تعترب كيشي هو افضل رجل لقيادة مرحلة مابعد حرب الياابن وقبل ذلك سري إىل احملكمة العسكرية الدولية للشرق
األقصى من أجل التقصي معه وخصوصا" ابجلرائم اليت ارتكبها لكن واسطة اجمللس األمريكي للياابن املتكون من الصحفيني
(هاري كرين،وكومبتون،واحملامي جيمس كوفمان،والسفري الياابين السابق جوزيف جيم منا والدبلوماسي يوجني) للضغوط على
اإلدارة األمريكية (.)7
وابلفعل مت االفراج عنه واطالق سراحه من سجن سوجامو يف ( 24كانون األول  )1948بداً كيشي يفكر ابلفعل
التخطيط لعودته السياسية إ ذ انه فكر حبزب مجاهريي وتوحيد االشرتاكيني املعتدلني واحملافظني إىل حركة شعبية مسي
(اخلالص الوطين) وهو حزب شعبوي والذي من شأنه استخدام أساليب لتشجيع النمو االقتصادي وكذلك دعم سياسة
االمة يف سياستها القومية (.)8
أما عن سياسته بعد احلرب العاملية الثانية فقد كان كيشي يسعى إىل خلق احتاد أعادة أعمار الياابن ابإلضافة طمح
أ ن يصبح رئيسا" للوزراء وهذا طموح يريد الوصول اليه وهدفه الرئيسي يف السياسة هو تعديل الدستور الذي فرضته امريكا
وخصوصا" املادة التاسعه من الدستور ،ويف عام ( )1950كان دور كيشي هو توحيد املعسكر احملافظ ضد التهديدات
املصورة من احلزب االشرتاكي الياابين ويف عام ( )1952فشل كيشي يف مسعاه لينتخب عضوا" يف الربملان وبعد هذه اهلزمية
حل كيشي حزبه وحاول االنضمام إىل االشرتاكيني ،ويف عام ( )1953انتخب عضوا" يف الربملان الياابين ومت ذلك أبنه
ليربايل ،فيما بعد استلم قيادة احلزب الليربايل _شيجريوا يوشيدا_ لكن بعد ذلك اضطربت الشوارع الرئيسية يف الياابن
ابملظاهرات على ان يوشيدا كان قريبا" لالمريكيني وكذلك احلاجة من التخلص من املادة التاسعه (.)9
ويف عام ( )1954حدث نزاع بني شيجريوا يوشيدا ونوبوسوكي كيشي مما مت تنحية كيشي وذلك حملاوالته من أجل
الوصول إىل زعامة احلزب الليربايل ،كل هذا جعلت كيشي التوجه حنو حزب معارض ومت ذلك يف (تشرين الثاين)1954
التوجه حنو احلزب الدميقراطي الذي كان بقيادة (ايتشريوا هاتوايما) ،ويف (شباط )1955فاز الدميقراطيون يف االنتخاابت
العامة وأصبح هاتوايما رئيس الوزراء الياابن ويف اليوم التايل أدى اليمني الدستوري وبعده بدا" كيشي حماداثت مع الليرباليني
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حول دمج احلزبني بعدما تنحى يوشيدا عن زعامة احلزب بعد خسارته يف االنتخاابت ويف العام نفسه ( )1955اندمج
احلزب الدميقراطي مع احلزب الليربايل(.)10

وانتخب(ايتشريوهاتوايما) رئيسا" جديدا" للحزب الدميقراطي الليربايل وأصبح كيشي سكرتري احلزب مع السيطرة على
الشؤون املالية ،حينها طمأن كيشي السفري األمريكي (جون اليسون) انه سيكون ال()25سنه القادمة يف مصلحة الياابن
وابلتعاون بشكل وثيق مع الوالايت املتحدة األمريكية وأراد االمريكيني كيشي ليصبح رئيس وزراء الياابن واصيبوا خبيبة أمل
كبرية عندما (ايشيباشي) فاز ابالنتخاابت (.)11
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املبحث الثاين( -:سياسة نوبوسوكه كيشي الداخلية)
وعندما انتخب (ايشباشي اتنزان)رئيساً للوزراء خلفاً هلاتوايما الذي كان متحمساً لتعديل املعاهدة األمنية وإعادة العالقات
الدبلوماسية مع الصني الشعبية لكنه مل يستمر يف منصبه طويالً بسبب تدهور حالته الصحية ،إذ قّدم استقالته يف( 23شباط
 )1957األمر الذي مهد الطريق لوصول(نوبوسوكه كيشي)إىل رائسة الوزراء يف  25شباط من العام نفسه ويف اليوم التايل صرح
كيشي يف مؤمتر صحفي قائالً" :من وجهة نظر الشعور الوطين فإن الشعب الياابين يرغب إبلغاء املعاهدة األمنية واالتفاقية اإلدارية
بني الياابن والوالايت املتحدة(.)xii
شهدت الياابن خبصوص الوضع الداخلي انقساماً حاداً يف املواقف جتاه معاهدة األمن والتعاون املشرتك فكان كيشي
وعد هذه التصرحيات تدخالً مباشراً
وحكومته من أشد املدافعني عن املعاهدة ،ووجه انتقادات ملواقف السوفييت والصني الشعبيةّ ،
يف الشؤون الداخلية للياابن ،وأشار إىل أن السيادة على جزر هابومايس وشيكواتن هي إلتزامات دولية ال يستطيع اجلانب
السوفيييت جتاهلها ويف املقابل رفضت األحزاب االشرتاكية املعاهدة األمنية اجلديدة ،وعدهتا تكريساً للمعاهدة السابقة ،وأشارت
إىل أن وجود القوات األمريكية على أراضيها ميثل انتهاكاً للدستور وهتديداً لألمن ،ويشكل حافزاً للصراع بني الوالايت املتحدة من
جهة والسوفييت والصني الشعبية من جهة أخرى ،وان اخلاسر الوحيد يف ذلك الصراع هو الشعب الياابين ورداً على مواقف
األحزاب االشرتاكية طالب كيشي حبل الدايت وإجراء انتخاابت مبكرة ،ويف حماولة منه لكسب التأييد األمريكي عرض فكرة حل
الدايت على السفري ماك آرثر الثاين يف  8شباط  ،1960وطلب منه طرح املوضوع على الرئيس ايزهناور ووزير اخلارجية هريتر،
وشدد على ان حل الدايت وإجراء االنتخاابت ميثل استفتاءً شعبياً على مشروعية املعاهدة واحلفاظ على التحالف مع الوالايت

املتحدة والعامل الغريب ،وأكد كيشي أن املعارضة ستقاطع جلسة التصويت على املعاهدة ،األمر الذي يؤدي إىل اضعافها(.)xiii
رفضت االدارة األمريكية فكرة حل الدايت وإجراء انتخاابت جديدة ،وأكدت ان ذلك سيزيد املشهد السياسي الياابين تعقيداً،
وأمام الرفض األمريكي اضطر كيشي التخلي عن مطالبه ،وبدأ العمل على تدعيم موقفه داخل حزب األحرار الدميقراطي ،إذ كانت
هناك نية لدى بعض أعضاء احلزب تنحية كيشي من منصبه ،بسبب تفرده يف اختاذ القرارات دون التشاور معهم خاصة فيما يتعلق
مبعاهدة األمن وكان يف مقدمتهم يوشيدا ،ونتيجة لذلك التقى كيشي يف  6نيسان ابلسفري ماك آرثر الثاين وطلب منه التدخل
والضغط على يوشيدا واحلد من حالة االنقسام داخل احلزب ،األمر الذي يسهل التصديق على املعاهدة األمنية ،وأشار إىل الدور
املهم الذي ميكن ان ميارسه يوشيدا يف هذا االجتاه إذ قال" :ان أي دعم يقدمه يوشيدا للتصديق على املعاهدة ال ميكن أن يعادل
أبي مثن(.)xiv
عدت األحزاب االشرتاكية الطريقة اليت مت من خالهلا التصويت على املعاهدة بغري الدميقراطية ،وهددت ابالستقالة
اجلماعية ومقاطعة جلسات الدايت ،وطالبت بتنحي كيشي خالل ثالثني يوماً ،األمر الذي حيول دون نفاذ املعاهدة ،وإجراء

انتخاابت مبكرة بينما وجهت الصحف الياابنية الكربى محلة انتقادات شديدة طالت احلكومة وحزب األحرار الدميقراطي على
حد سواء ،إذ وصفت استخدام األجهزة األمنية ضد نواب األمة بـ"عنف األغلبية ،والعمل غري الدميقراطي" ،ووصفت كيشي
بـ"الشخص املتملق لسيده األجنيب" ،الذي كان حرايً به تعزيز مكانته بني أبناء شعبه بدل من االعتماد على األمريكيني ،وان حيلة
كيشي لن تنطلي على الشعب الياابين يف مترير املعاهدة ،ويف منتصف الليل ،ليتم املصادقة عليها يف اليوم الذي يصل فيه ايزهناور
يف  19حزيران ويف ظل احلملة العنيفة اليت تعرضت هلا حكومة كيشي من األحزاب املعارضة والصحافة الياابنية ،ومطالبتها بتنحي

كيشي وإجراء انتخاابت جديدة ،ازداد قلق ماك آرثر الثاين حيال مستقبل معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،ونتيجة لذلك أجرى
سلسلة من املباحثات مع القيادات الياابنية مبا فيها املعارضة ،فالتقى فوندا وهو أحد قيادات حزب األحرار الدميقراطي يف 21
حزيران  ، 1960وحتدث السفري ماك آرثر الثاين عن استدعاء احلكومة للشرطة إذ عدها القضية األكثر جدالً بني الياابنيني ،ومن
جانبه أكد فوندا أن استدعاء الشرطة كان السبيل الوحيد أمام احلكومة للتعامل مع املعارضني ،ووصف هتديد املعارضة ابالستقالة
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طلب ماك آرثر يف اليوم نفسه من حكومته االتصال بيوشيدا الذي كان موجوداً يف الوالايت املتحدة للمشاركة يف
احتفاالت الذكرى املئوي ة النطالق العالقات الدبلوماسية بني الياابن والوالايت املتحدة وحثه على دفع القيادات احملافظة ملساندة
ودعم كيشي ،مقابل تسليم أكيدا رائسة الوزراء خلفاً لكيشي ،سيما وان أكيدا كان من حلفاء يوشيدا املخلصني .ونتيجة لذلك
أجرى األخري مباحثات مع املسؤولني األمريكيني ،واستطاعوا اقناعه مبقرتحات ماك آرثر الثاين أصبح املشهد السياسي الياابين أكثر
تعقيداً بعد دعوة األحزاب االشرتاكية واحلزب الشيوعي إىل أتجيل زايرة الرئيس ايزهناور ،ففي اجتماع ملسؤولني أمريكيني يف 23
أاير أعرب هريتر عن خشيته من عدم قدرة كيشي على االستمرار يف منصبه ،األمر الذي يعيق التصديق على املعاهدة ،وخالل
االجتماع حتدث ايزهناور عن زايرته املرتقبة للياابن ،إذ شدد على ضرورة اخضاعها ملزيد من النقاش واملراجعة .ويف اليوم نفسه بعث
هريتر برسالة إىل السفري ماك آرثر الثاين طلب فيها من األخري تقدمي تصوراته جتاه زايرة الرئيس ،وأكد هريتر أبن الرئيس ال يريد أن
تشكل زايرته احراجاً للحكومة الياابنية ،ونبه إىل أن تكون اقرتاحاته بعيداً عن أي مناورات مع القيادات الياابنية(.)xvi
اجتمع جملس األمن القومي األمريكي يف  31أاير  ،1960إذ أكد اجملتمعون ان فرصة كيشي للبقاء يف السلطة أصبحت ضئيلة،
وانه يعول على زايرة الرئيس من أجل تعزيز موقفه واستعادة هيبته حىت يتمكن من حل الدايت والدعوة إلجراء انتخاابت جديدة
يف خريف ا لعام نفسه ،ويف حال استمرار املعارضة السياسية فان عليه أن يتنازل عن طموحاته السياسية ومع اصرار حكومة كيشي
على إجراء الزايرة يف موعدها احملدد يف  19حزيران وجتاهلها ألصوات املعارضة املطالبة بتأجيلها ،حددت وزارة اخلارجية األمريكية
العاشر من حزيران موعداً لوصول(جيمس هاجريت)السكرتري الصحفي للبيت األبيض إىل الياابن متهيداً لزايرة ايزهناور ،وملعرفة مدى
استعدادات احلكومة الياابنية الجناح الزايرة ،األمر الذي أدى إىل إعالن األمني العام جمللس نقاابت العمال الياابين يف  3حزيران
أبن اجمللس سينظم مظاهرة ضخمة ،عند وصول هاجريت إىل الياابن ،وحذر من وقوع أحداث تؤدي إىل "عنف جسدي" يف حال
استخدمت احلكومة القمع ضد املتظاهرين(.)xvii
ويف الوقت الذي كانت فيه األوضاع يف الياابن تتجه حنو التصعيد ،كان هريتر يدىل بشهادته أمام جلنة العالقات اخلارجية
يف الكونغرس األمريكي يف  7حزيران من العام نفسه ،وتساءلت اللجنة عن مدى استخدام كيشي لزايرة الرئيس من أجل تدعيم
موقفه يف الداخل ،وماهي اإلجراءات اليت سيتخذها هريتر ملنع ذلك ،فإجاب األخري أنه على علم بذلك ،وان استغالل كيشي
للزايرة ال ترتتب عليها آاثراً سلبية بقدر ما يرتتب على إلغاءها ،وان إلغاءها ميثل تراجعاً للسياسة األمريكية يف مواجهة الشيوعيني،
وسيكون هلا تداعيات مؤسفة للغاية يف الشرق األقصى أبسره ويف اليوم التايل التقى ماك آرثر الثاين بكيشي ،وقد شجب األخري
االعتداء الذي تعرض له هاجريت يف مطار هانيدا ،وأكد ان السبب الرئيس يف ذلك يعود إىل قانون الشرطة الياابين ،إذ انه مل مينح
األجهزة األمني ة سلطات واسعة ملواجهة مثريي العنف ،وفيما خيص زايرة الرئيس قال كيشي" :ان احلكومة عازمة على توفري احلماية
الالزمة لسالمة الرئيس إذ اهنا فوق كل االعتبارات" ،لكنه ويف الوقت نفسه أشار إىل عدم قدرته على منع وقوع بعض احلوادث
غري السارة وعلى الصعيد السياسي الداخلي أبلغ كيشي السفري ماك آرثر الثاين أنه أجرى اتصاالت مع زعماء األحزاب االشرتاكية
من أجل هتدئة األوضاع واجناح زايرة الرئيس للياابن ،وأوضح ان هناك تطوراً يف موقف نيشو زعيم احلزب االشرتاكي الدميقراطي
الذي رفض أعمال الع نف اليت شهدهتا الياابن وأكد ترحيبه بزايرة الرئيس األمريكي ،لكن املشكلة األساسية تكمن يف موقف
أنشريو ايسنامي زعيم احلزب االجتماعي الدميقراطي الذي أصر على استقالة احلكومة والغاء املعاهدة األمنية وارجاء زايرة الرئيس.
ويف ختام اللقاء طلب كيشي منحه مدة يومان إىل ثالثة أايم ليتسىن له اصدار حكمه النهائي حول أتجيل الزايرة من
عدمه(.)xviii
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قبل أن تتسلم وزارة اخلارجية األمريكية توصيات ماك آرثر الثاين شهدت الياابن توترات أمنية خطرية ،ففي يوم  15حزيران 1960
توجه آالف املتظاهرين الغاضبني إىل مبىن الدايت وكان معظمهم من حركة الزنكاكورين الطالبية وعند وصوهلم مقر الدايت ويف
حماولة منهم القتحامه تصدت هلم قوات الشرطة فاستخدمت ضدهم خراطيم املياه والغازات املسيلة للدموع ،لكن ذلك مل مينع من
دخوهلم الدايت وتدمري قاعاته واحراق السيارات التابعة للشرطة ،وقد أدت هذه األحداث إىل وفاة أحدى الطالبات وإصابة أكثر
من ستمائة شخص من بني الشرطة واملتظاهرين .ويف الوقت نفسه أضرب  650ألف عامل عن العمل وخرجوا مبظاهرات حاشدة
طالبو من خالهلا عدم مصادقة جملس املستشارين على املعاهدة األمنية ،وقد أدت املظاهرات إىل توقف حركة الشحن يف السكك
احلديد يف اثين عشر مركزاً يف الياابن ونتيجة ملا تقدم دعا كيشي جملس الوزراء إىل عقد جلسة طارئة يف منتصف ليلة  16حزيران
وبعد املناقشات أصدر اجمللس بياانً دان فيه أعمال العنف وممارسات الشيوعيون وان اإلجراءات اليت قام هبا الشيوعيون تتماشى مع
أهداف الشيوعية العاملية من أجل اهليمنة على العامل (.)xix
وهكذا دخلت معاهدة األمن والتعاون املشرتك حيز التنفيذ يف  20حزيران  1960دون عرضها على جملس املستشارين
للتصديق عليها ويف اليوم نفسه التقى ماك آرثر الثاين مع يوشيدا وأبلغه عن نية كيشي تقدمي استقالته قريباً ،واقرتح عليه ادارة البالد
مؤقتاً حىت إجراء االنتخاابت العامة يف تشرين الثاين من العام نفسه ،لكن يوشيدا رفض هذه املهمة ،وأشار إىل انه يفضل اختيار
أكيدا أو ساتو للقيام هبا وقبل أن ينتهي شهر حزيران ،وعلى الرغم من استقالة كيشي اليت من املفرتض أن تنهي أحداث العنف،
حذرت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية من خطر تعاظم نفوذ األحزاب اليسارية يف الياابن وبدعم من موسكو وبكني،
وأشارت الوكالة إىل اهنم سيعملون على تقويض املعاهدة يف املستقبل وجعلها غري ذات قيمة وغري قابلة للتنفيذ ،وأوصت الوكالة
بضرورة اتباع سياسة هتدف إىل عدم ااثرة اليساريني والشيوعيني من خالل دعم العناصر املعتدلة يف حزب األحرار الدميقراطي،
واألحزاب االشرتاكية على حد سواء ،وحماولة عزل املتشددين .فعلى سبيل املثال طالبت الوكالة بزايدة الدعم املايل لزعيم احلزب
االشرتاكي الدميقراطي نيشو ،وذلك لضمان مساندته ملرشح حزب األحرار الدميقراطي يف االنتخاابت القادمة(.)xx
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وصل كيشي إىل الوالايت املتحدة يف( 19حزيران  )1957وفور وصوله عقد اجتماعا مع ايزهناور ،تناول فيه عدد من
املسائل ذات االهتمام املشرتك ،إذ أكد كيشي إلتزامه ابلتحالف مع الوالايت املتحدة ،ووقوف الياابن على احلياد يف الصراع مع
الشيوعيني ،لكنه أشار إىل ضرورة تصحيح بعض السياسات اخلاطئة اليت تؤثر سلباً على العالقات بني البلدين ،مؤكداً على ان

ظروف الياابن شهدت تغرياً كبرياً منذ التوقيع على معاهدة السالم (عام  )1951فالياابن أصبحت عضواً يف األمم املتحدة وقواهتا
الدفاعية بدأت تنمو ابطراد ،األمر الذي أدى إىل تنامي رغبة الشعب الياابين إلعادة النظر يف املعاهدة األمنية ،ومن املشكالت
األخرى اليت أاثرها كيشي مسألة ختفيف القيود على التجارة الياابنية مع الصني الشعبية ،ومشكلة إعادة الياابنيني إىل مناطقهم
األصلية يف جزر بونني الذين أبعدوا عنها ابلقوة منذ عام  ،1945فقد بلغ عددهم أكثر من سبعة آالف شخص ،فضالً عن
توسي ع القوات األمريكية مساحة قواعدها العسكرية على حساب أراضي املواطنني الياابنيني ،وأكد كيشي على ان العالقات بني
البلدين ستتأثر حتماً ان مل توضع حلول سريعة هلذه املشكالت وبدوره أكد ايزهناور ان مجيع هذه املشكالت سيتم حبثها مع وزير
اخلارجية دلس(.)xxi
ويف اليوم التايل عقد كيشي اجتماعه األول مع دلس وكان حمور احلديث حول املعاهدة األمنية واستهل كيشي حديثه
ابلتأكيد على اإللتزام ابملعاهدة األمني ة ،لكنه ويف الوقت نفسه شدد على أمهية إجراء حتسينات على بعض بنودها بشكل يطمئن
الياابنيني وال يثري مشاعرهم ،إذ أن أغلبهم يرون فيها معاهدة غري متكافئة واهنا ال ختدم املصاحل الياابنية بقدر ما ختدم املصاحل
األمريكية ،وكرر كيشي حديثه عن تغري الظروف اليت شهدهتا الياابن منذ التوقيع على معاهدة السالم إذ أشار إىل أن الياابن عندما
وقّعت عليها مل يكن أمامها خيارات أخرى واهنا كانت تعاين من آاثر اهلزمية ومن أهم البنود اليت طالب كيشي إبجراء تغيري عليها
هو البند األول من املعاهدة األمنية الذي يعطي احلق للقوات األمريكية التدخل يف الشؤون الداخلية للياابن يف حال حدوث مترد أو
ثورة داخلية ،فضالً عن البند الثالث من املعاهدة اخلاص بتحرك القوات األمريكية على األراضي الياابنية يف حاالت الطوارئ دون
التشاور مع احلكومة الياابنية ،واقرتح كيشي حتديد مدة املعاهدة خبمس سنوات بدال من عشرة سنوات رفض دلس املطالب اليت
تقدم هبا كيشي ،إذ عد إلغاء املعاهدة أو إجراء تغيريات عليها حيتاج ملصادقة ثلثي أعضاء جملس الشيوخ األمريكي ،وهذا األمر ال
ميكن حتقيقه يف ظل الصراع مع الشيوعيني ،أما ما خيص انتقاد الياابنيني للفقرة األوىل من املعاهدة األمنية فأشار دلس إىل أن
تدخل القوات األمريكية لن يكون إال أبذن من احلكومة الياابنية ،وهذا الشيء يؤكد سيادهتا وال يتعارض معها .ورفض دلس
التشاور مع احلكومة الياابنية يف حاالت الطوارئ كحدوث عدوان مفاجئ على الياابن ووصفه بغري العملي ،وانه يفقد القوات
األمريكية عنصر السرعة واملفاجئة يف الرد على أي عدوان وانتقد دلس بشدة حتديد مدة املعاهدة خبمس سنوات إذ قال" :حنن لن
نعارض رغبات احلكومة الياابنية إذ طلبت إهناء التعاون معنا ولن نفرض أنفسنا على حليف مرتدد وحنن مستعدون لتطوير اسرتاليا
ابعتبارها قاعدة صناعية بدالً من الياابن" األمر الذي جعل كيشي يرتاجع عن مطالبه اخلاصة بتعديل املعاهدة ،لكنه اقرتح تشكيل
جلنة مشرتكة مهمتها دراسة املشكالت اليت تعيق تعديل املعاهدة كتدبري خيفف من حالة االحتقان الداخلي يف الياابن وقد وافق
دلس على تشكيل اللجنة دون إلتزام الوالايت املتحدة مبا تتوصل اليه من قرارات(.)xxii
أهنى كيشي زايرته إىل الوالايت املتحدة يف  21حزيران من العام نفسه وان أهم ما حققه يف مباحثاته مع املسؤولني
األمريكيني هو انتزاعه العرتاف علين من دلس جتاه املعاهدة األمنية إذ أكد دلس على انه ليس لديه الرغبة يف االستمرار يف املعاهدة
إىل أجل غري مسمى ،وانه مستعد لتغيريها يف حال تغريت الظروف اإلقليمية .فضالً عن إعالنه انسحاب  %60من القوات
العسكرية األمريكية يف الياابن بعد هناية عام واحد ،ومن جهة أخرى ،فشل كيشي يف حل املشكالت العالقة بني البلدين فلم حتل
مشكلة توسيع القوات العسكرية األمريكية لقواعدها على حساب أراضي املواطنني الياابنيني ،ومل يعاد املهجرين الياابنيني إىل
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مناطقهم األصلية يف جزر بونني ،فضالً عن رفض دلس ختفيف القيود املفروض على التجارة الياابنية مع الصني الشعبية وبناء على
اتفاق دلس-كيشي شكلت جلنة مشرتكة ايابنية -أمريكية يف  6آب  1957عرفت أبسم اللجنة الياابنية-األمريكية األمنية وقد
ترأس السفري ماك آرثر الثاين اجلانب األمريكي يف حني ترأسها عن اجلانب الياابين وزير اخلارجية اشريو فوجياما إال ان اللجنة مل
تعاجل املشكالت األساسية اخلاصة ابملعاهدة األمني ة فظلت عملية مصادرة األراضي الياابنية لصاحل اجليش األمريكي دون حل ومل
تسهم اللجنة بعودة املهجرين إىل موطنهم األصلي بل على العكس من ذلك أرادت الوالايت املتحدة أن جتعل من هذه اللجنة أداة
إلحكام سيطرهتا على الياابن بعد انسحاب القوات منها ،األمر الذي أدى إىل توجيه انتقادات هلا من األحزاب االشرتاكية وبعض
الشخصيات احملافظة وطالبوا إبلغائها(.)xxiii
أدت هذه األحداث والتطورات األنفة الذكر إىل تولد قناعة لدى السفري ماك آرثر الثاين بضرورة تعديل املعاهدة األمنية
ففي مطلع عام  1958كان السفري ماك آرثر الثاين هو أول من أاثر موضوع املعاهدة األمنية داخل مراكز صنع القرار السياسي
يف اإلدارة األمريكية ،إذ نبه يف  12شباط من العام نفسه على خطورة األوضاع الداخلية يف الياابن ،وان على الوالايت املتحدة أن
تبادر ملالقاة رغبة كيشي يف عقد معاهدة جديدة تضمن بقاء الياابن يف حتالفها مع الوالايت املتحدة وأن ال تتجه حنو اختاذ موقفاً
حمايداً يف الصراع مع الشيوعيني ،وأضاف قائالً" :ان هناك شعور قوي مبا يكفي يف ان تفكر الياابن ابلوقوف وحدها مثل
السويد"(.)xxiv
ويف السياق نفسه أرسل ماك آرثر الثاين مذكرة إىل وزارة اخلارجية تضمنت أفكاراً ومقرتحات يف كيفية التعامل مع الياابن،
إذ أكد على ضرورة االستعداد لوضع معاهدة أمن متبادل حقيقية ،ال تشعر الياابنيني أهنا غري متكافئة ،وشدد على أن تشمل
املعاهدة مجيع منطقة احمليط اهلادئ مبعىن ان تكون املعاهدة إقليمية وليس ثنائية ،وهذا يعين توسيع مسؤولية الياابن الدفاعية إىل
خارج نطاق جزرها األربع الرئيسة ،والتوصل إىل ترتيبات قضائية مرضية للجانب الياابين .واقرتح السفري ماك آرثر الثاين أن يكون
للمعاهدة املقرتحة عنواانً واسعاً ومرانً مثل "معاهدة التعاون املتبادل واألمن الدوليني" وأشار إىل ان االتفاق على هذه األسس
سيؤدي إىل خلق مناخ نفسي مالئم بني الياابنيني األمر الذي يسهل من عملية اقناعهم للمسامهة يف مشروع األمن اجلماعي يف
منطقة احمليط اهلادئ ومن املسائل املهمة اليت أاثرها ماك آرثر الثاين هي املنطقة اليت ستشملها املعاهدة ،إذ عدها املشكلة األساسية
اليت تعيق التوصل إىل معاهدة أمنية جديدة بني الياابن والوالايت املتحدة إذ كتب للخارجية األمريكية يف  18شباط من العام
نفسه" ،ان أغلبية الشعب األمريكي يريد أن يكون للياابن دوراً مهماً يف الدفاع عن أراضي الوالايت املتحدة القارية" يف حال
تعرضها ألي عدوان خارجي .إال انه شدد يف الوقت نفسه على ان الياابنيني لن يوافقوا على أي توسيع هلذه املنطقة ،ألنه يتعارض
مع دستورهم وطبيعة أوضاعهم السياسية ،وملعاجلة هذه النقطة اقرتح ماك آرثر الثاين أن تكون املنطقة حمدودة نسبياً .ونبه حكومته
إىل ضرورة االسراع ببدء املفاوضات من جديد قائالً" :علينا أن نستعد جدايً ألي مفاوضات قادمة ،وإال فأننا سنخاطر إبعالن

الياابن إهناء املعاهدة احلالية من جانب واحد(.)xxv

رفضت وزارة اخلارجية األمريكية األفكار واملقرتحات اليت تقدم هبا سفريها يف الياابن ،وجاء ذلك الرفض يف  22آذار
 ، 1958عندما بني روبرتسون مساعد وزير اخلارجية أن الوقت غري مالئم لعقد معاهدة أمنية جديدة ،بسبب ان الياابن مل تطبق
بنود املعاهدة األمني ة بشكل صحيح ،فقواهتا العسكرية ال تزال غري مكتملة وغري قادرة للدفاع عن أراضيها .وطرح روبرتسون
تساؤالت عدة أمهها ،يف حال وافقت احلكومة األمريكية على تعديل املعاهدة هل ان الياابن مستعدة للقيام بدور الشريك يف
معاهدة أمن متبادل؟ وهل ان احلكومة الياابنية تريد ان تواصل العالقات احلميمة معنا أم ال؟ وعلى الرغم من ذلك فان روبرتسون
طلب من ماك آرثر الثاين البدء مبشاورات مع احلكومة الياابنية ملعرفة األهداف املشرتكة بني الطرفني اليت على أساسها ميكن عقد
معاهدة أمنية جديدة ،وقدم له توصيات تكون األساس يف مشاوراته مع الزعماء الياابنيني أمهها.)xxvi(:
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 .4موافقة الياابن على دخول األسلحة النووية إىل أراضيها.
 .5أن تعمل الياابن على تقوية اقتصادها مبا يضمن قدرهتا على التسلح.
 .6أن توجه الياابن اقتصادها على أساس املنفعة املتبادلة مع دول (العامل احلر).

من الواضح ان توصيات روبرتسون كانت ذات سقف مرتفع وال تتناسب مع الواقع السياسي للياابن ،وكان اهلدف منها
منع احلكومة الياابنية من اي طلب يؤدي إىل احداث تغري جوهري على املعاهدة األمنية يف حال وافقت الوالايت املتحدة على
إجراء مفاوضات حوهلا وعلى الرغم من رفض وزارة اخلارجية األمريكية مقرتحات ماك آرثر الثاين لكنها كانت حريصة على معرفة
مدى استعداد احلكومة الياابنية لعقد معاهدة أمنية جديدة تضمن هلم مشاركة فعالة يف األمن اجلماعي .إذ التقى هاورد ابرسونز
مدير مكتب شؤون مشال شرق آسيا مع السفري الياابين يف واشنطن يف  9نيسان  1958وتساءل ابرسونز عن املشكلة الرئيسة يف
العالقات األمريكية-الياابنية فإجاب السفري أهنا االدارة املستمرة من جانب الوالايت املتحدة جلزر اوكيناوا وبونني ،وذلك ألن
الياابنيني يعدون هذه اجلزر جزءً من أراض يهم قبل اندالع احلرب العاملية الثانية ،وان الياابن تنازلت عن فرموزا وكوراي ومنشوراي ألهنا

مل تكن جزء من أراضيها بل مت السيطرة عليها ابلقوة مث تساءل ابرسونز عن الطريقة األمثل حلل مشكلة اجلزر ،فرد السفري هناك
طريقتني :األوىل ،إعادة اجلزر إىل السيادة الياابنية فوراً ،أما الطريقة الثانية ،هي أن تعاد اجلزر تدرجيياً من خالل اختاذ خطوات متهد
إلعادهتا للسيادة الياابنية ،كاعتماد املناهج الدراسية الياابنية يف املدارس ،ورفع العلم الياابين فوق أسطح املؤسسات بدالً من العلم
األمريكي األمر الذي رفضه ابرسونز بشدة إذ شدد على أمهية جزر بونني واوكيناوا ابلنسبة للوالايت املتحدة يف صراعها مع
الشيوعيني وان على الشعب الياابين أن يفهم ان عودة اجلزر لن يكون بدون مثن وان الثمن هو عدم تقييد حركة القوات األمريكية

على هذه اجلزر وبدوره أكد السفري أن احلكومة الياابنية ستطالب بعودة اجلزر بعد االنتهاء من االنتخاابت العامة واملقررة يف 18
آاير .)xxvii(1958
من جانبها عارضت وزارة الدفاع األمريكية أية مفاوضات لعقد معاهدة أمنية جديدة تنص على عودة جزر اوكيناوا وبونني
للسيادة الياابنية ،إذ عدهتا نقطة االرتكاز يف الصراع مع الشيوعيني على منطقة الشرق األقصى .غري ان ماك آرثر الثاين كان له
موقفاً خمتلفاً إذ انتقد الطريقة العسكرية اليت يدير فيها اجليش هذه اجلزر ودعا إىل اختاذ خطوات لتطوير واقعها السياسي

واالقتصادي كتقدمي مساعدات مالية للسكان ،وإعطائهم مزيداً من احلرية الدارة شؤوهنم احمللية ،وأكد ماك آرثر الثاين على امكانية
تسليم االدارة يف هذه اجلزر للياابنيني مع احلفاظ على املصاحل اإلسرتاتيجية للوالايت املتحدة فيها ،األمر الذي ينعكس اجياابً على
العالقات مع الياابن وقد وافق الرئيس ايزهناور على مقرتحات ماك آرثر الثاين األخرية قائالً" :أعتقد ان هذا هو النهج السليم جدد
ماك آرثر الثاين دعوته لوزارة اخلارجية األمريكية للشروع مبفاوضات مع احلكومة الياابنية لغرض تعديل املعاهدة ،فأرسل يف 18
نيسان  1958مذكرة لروبرتسون حثه فيها على االسراع وعدم املماطلة بعقد معاهدة أمنية جديدة ،وأشار إىل ان التأخري سيكون
له نتائج سلبية على الوضع الداخلي يف الياابن ،إذ ان الشيوعيني يعملون على ااثرة الرأي العام الياابين ضد السياسة األمريكية،
متهمني إايها برفض تعديل املعاهدة ،وأكد ماك آرثر الثاين على ان أي حكومة ايابنية ستفرزها االنتخاابت القادمة واملقرر اجرائها
يف  22أاير القادم ستكون من أهم أولوايهتا التفاوض مع األمريكيني على تعديل املعاهدة ،وتطرق ماك آرثر الثاين إىل املنطقة اليت
تشملها املعاهدة ،إذ شدد على أن تكون منطقية وواقعية تتناسب وقدرات الياابن الدفاعية ،مع مراعاة الفقرة التاسعة من الدستور،
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 .1أن تكون يف الياابن قوة عسكرية قادرة على الدفاع عن نفسها ،وتساهم يف الدفاع عن دول (العامل احلر) خارج أراضيها.
 .2أن يكون للياابن دوراً فاعالً يف األمن اجلماعي .والدخول ابتفاقيات ثنائية مع الدول غري الشيوعية يف منطقة الشرق
األقصى.
 .3استمرار وجود القوات األمريكية يف الياابن وفقاً ملا تقتضيه األوضاع الدولية.

Suha Adel OTHMAN

وأضاف قائالً" :امسحوا يل أن أقول مرة أخرى وبص راحة ان ليس لدينا خيار سوى التحرك بسرعة بعد االنتخاابت الياابنية والبدء
مبحاداثت هادئة مع كيشي على مشروع معاهدة جديدة وفقاً ملا قدمته من اقرتاحات(.)xxviii
ومع اقرتاب موعد االنتخاابت حاول كيشي احلصول على دعم مايل من الوالايت املتحدة لتمويل محلته االنتخابية
ومواج هة األحزاب االشرتاكية اليت اهتمها ابستالم أموال كبرية من الصني الشعبية واالحتاد السوفيييت ،وقد أوكل املهمة لشقيقه
ايسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكي ساتو الذي التقى مع عدد من املسؤولني األمريكيني لغرض إقناعهم بتقدمي املساعدة لكيشي ،إال ان األمريكيني رفضوا
التدخل مباشرة يف الشؤون الداخلية للياابن .األمر الذي استدعى تدخل السفري ماك آرثر الثاين فأقنع بدوره الرئيس ايزهناور على
أمهية دعم محلة كيشي االنتخابية مالياً .ومنذ انتخاابت آاير  1958أدت وكالة االستخبارات املركزية  CIAاألمريكية دوراً هاماً
يف احلمالت االنتخابية الياابنية ،إذ أعدت الوكالة برانجماً سرايً لدعم الشخصيات البارزة يف حزب األحرار الدميقراطي ،وكان ضابط
املخابرات الفريد أوملر (.)xxix
املسؤول األول عن الربانمج ويف ظل رفض وزارة الدفاع األمريكية حبث املعاهدة األمنية ،شهدت الياابن نشاطاً سياسياً،
سيما بعد تشكيل احلكومة برائسة كيشي ،إذ التقى فوجياما مع ماك آرثر الثاين يف  31متوز  ،1958وأكد على ان االنتخاابت
األخرية أثبتت أن أغلبية الشعب الياابين تؤيد التحالف مع الوالايت املتحدة ،ونبه إىل أنه سيقوم بزايرة إىل واشنطن يف أقرب وقت
ممكن لبحث مسألة تعديل املعاهدة األمنية مع املسؤولني األمريكيني ،وعقد اتفاق أمين جديد يراعي الفقرة التاسعة من الدستور،
ورفض فوجياما ارسال قوات عسكرية خارج األراضي الياابنية ،وأشار إىل ان أي اتفاق مع الوالايت املتحد ينبغي أن ال يرتك
انطباعاً لدى الشع ب الياابين أنه اتفاق أحادي غري متكافئ ،وشدد على مشاورة احلكومة الياابنية يف أي حترك للقوات العسكرية
األمريكية انطالقاً من أراضيها وقال" :أعتقد ان ذلك سيكون مفيداً لواشنطن(.)xxx

غادر ماك آرثر الثاين إىل واشنطن يف  8أيلول  ،1958وذلك حتضرياً لزايرة فوجياما املقررة يف  11من الشهر نفسه،
وعند وصوله عقد اجتماعاً مع دلس قدم من خالله شرحاً وافياً لألوضاع الداخلية يف الياابن ،أشار فيه إىل ان األحزاب االشرتاكية
تعمل على اعداد مشروعي قرار وتقدميهما لدورة جملس النواب العادية املقبلة ،األول يتعلق برفض ادخال السالح النووي إىل
الياابن دون موافقة احلكومة الياابنية ،أما الثاين فيتعلق بعدم استخدام القواعد األمريكية يف الياابن دون اذن مسبق من احلكومة
الياابنية ،وقد أوضح السفري ماك آرثر الثاين أن كيشي أبلغه أبنه سيحول دون مرور املشروعني إذا قبلت االدارة األمريكية الشروع
مبفاوضات حول تعديل املعاهدة األمنية ،وقد نبه ماك آرثر الثاين إىل وجود وجهيت نظر داخل حزب األحرار الدميقراطي فيما خيص
تعديل املعاهدة األمنية ،األول يرى ضرورة إجراء تعديالت على املعاهدة دون إلغاءها ،يف حني يرى البعض اآلخر أبمهية الغاء
املعاهدة واحالل معاهدة جديدة بدالً عنها .وأشار ماك آرثر الثاين إىل أن األغلبية هي مع الرأي الثاين مبا فيهم رئيس الوزراء
كيشي ،وجدد ماك آرثر الثاين دعوته للشروع مبفاوضات مع الياابنيني إذ قال" :إذا مل نتصرف بسرعة سيزداد الوضع سوءاً،

وسنواجه طلباً رمسياً من الياابن ملنع دخول السالح النووي ،ولن يسمح لقواتنا ابلعمل انطالقاً من قواعدان يف الياابن إال مبوافقة
مسبقة من احلكومة الياابنيةونتيجة لذلك وافق دلس على البدء مبفاوضات مباشرة مع احلكومة الياابنية فيما خيص تعديل املعاهدة
األمنية ،لكنه شدد على ضرورة وجود توافق مع وزارة الدفاع واألخذ ابحلسبان ما يثري قلقهم(.)xxxi

ويف اليوم التايل عقد اجتماع ضم ممثلني عن وزاريت اخلارجية والدفاع من أجل التوصل إىل صيغة مشرتكة جتاه املفاوضات
مع اجلانب الياابين حول تعديل املعاهدة األمنية ،وقد ركز االجتماع على نقطتني أساسيتني ،متثلت األوىل ،بقضية حترك القوات
األمريكية والتشاور مع احلكومة الياابنية ،إذ أبدت وزارة الدفاع قلقها من ان ذلك سيقيد حركة القوات العسكرية األمريكية يف حال
وقوع عدوان مباشر .أما النقطة الثانية فقد متثلت بتأكيد وزارة الدفاع على ان أي معاهدة جديدة ينبغي أن تتضمن السماح
لدخول السالح النووي للقواعد األمريكية يف الياابن ،لكن ماك آرثر الثاين انتقد تشدد املسؤولني العسكريني ،ونبه إىل ان الظروف
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وصل فوجياما إىل واشنطن يف  11أيلول  1958إلجراء مفاوضات متهيدية حول القضااي األمنية( ،)xxxiiiويف اليوم
نفسه عقد اجتماعاً مع دلس ،وقد استهل حديثه عن نتائج االنتخاابت األخرية ،وأشار إىل اهنا أفرزت حكومة ستساهم يف
احملافظة على استقرار العالقات مع الوالايت املتحدة ملدة أربع سنوات قادمة ،مث حتدث عن التغريات اليت شهدهتا الياابن منذ
التوقيع على املعاهدة األمنية عام  ،1951فالياابن أصبحت عضواً يف األمم املتحدة ،ومتتلك قوات عسكرية وان مل تكن ابلشكل
املطلوب لكنها قادرة على اإلسهام يف الدفاع عن الياابن ،وأوضح أن هذه التغيريات جعلت من الشعب الياابين يشعر أن الوقت
حان لتعديل املعاهدة األمنية ،وأضاف فوجياما قائالً" :ان املعاهدة النافذة تفتقر إىل االستقالل واملبادرة ،ومبا ان هذا االنطباع ظل
سائداً فان بقاء املعاهدة احلالية سيلحق ضرراً ابلعالقات األمريكية-الياابنية " ،وطرح فوجياما ثالثة خيارات حلل املشكالت األمنية
وهي عقد معاهدة جديدة ،أو إجراء تعديالت على املعاهدة احلالية ،او توقيع اتفاق سري بني احلكومتني األمريكية والياابنية ،لكنه
أكد على ترجيح اخليار األول أاثر املسؤولني يف وزارة اخلارجية الياابنية تساؤالت عدة حول مسودة املشروع ،سيما فيما يتعلق
بنطاق املعاهدة اجلغرايف ،فاعرتضوا على توسيع املنطقة ،وتسألوا كيف يتم الدفاع عن مناطق مثل اوكيناوا وبونني ابعتبارها أراضي
ايابنية وهي خارج السيادة الياابنية وحتت السيطرة األمريكية ،ونبه املسؤولون إىل ان ذلك سيكون له آاثر سيئة على الوضع

الداخلي الياابين ،ومن جهة أخرى انتقدوا عدم تطرق املسودة وبوضوح إىل التشاور مع احلكومة الياابنية فيما خيص حركة القوات
األمريكية ،فضالً عن ذلك طالبوا إبجراء تعديالت على االتفاقية اإلدارية الهنا ال حتظى بتأييد شعيب(.)xxxiv
ويف ظل حالة االنقسام بني السياسيني الياابنيني ،التقى ماك آرثر الثاين مع فوجياما يف  28تشرين الثاين من العام نفسه،
وأشار األخري إىل ضرورة مواصلة املفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاق هنائي حول املعاهدة األمنية ،وأاثر فوجياما مسألة منطقة
املعاهدة إذ عدها النقطة األهم يف تعديل املعاهدة ابلنسبة للياابن ،وأشار فوجياما إىل ان األحزاب االشرتاكية فضالً عن الكثري من

الشخصيات املؤثرة يف حزب األحرار الدميقراطي رفضوا توسيع املنطقة لتشمل جزر اوكيناوا وبونني إال يف حال إعادة هذه اجلزر
للسيادة الياابنية ،وان أدراج ممتلكات الوالايت املتحدة يف احمليط اهلادئ ستثري تساؤالت كربى حول تفسري الدستور الياابين ،وان
الرأي العام والدايت سريفضها ،ففي حالة نشوب صراع بني الصني الشعبية والوالايت املتحدة ،واستخدمت األخرية جزر أوكيناوا
ملهامجة أهداف صينية فان الياابن مضطرة للدخول يف الصراع بناء على املعاهدة اجلديدة ،األمر الذي يتعارض مع الدستور
اليااب ين .ويف اليوم نفسه نقل ماك آرثر الثاين حتفظات احلكومة الياابنية على منطقة املعاهدة إىل كل من وزاريت الدفاع واخلارجية
األمريكيتني(.)xxxv
استمرت املناقشات بني املسؤولني األمريكيني والياابنيني حىت شهر أيلول عام  ،1959إذ توصل الطرفان إىل اتفاق حول
املعاهدة األمنية ،واقرتح فوجياما أن توقع االتفاقية يف واشنطن يف  20كانون األول من العام نفسه وأن يكون كيشي هو من يوقعها
عن اجلانب الياابين ،وقد القى اقرتاح فوجياما ترحيباً من السفري ماك آرثر الثاين إذ قال" :ان كيشي صديق قوي وخملص للوالايت
املتحدة على الرغم مما يتعرض له م ن هجمات من موسكو وبكني واألحزاب االشرتاكية الياابنية والعناصر اليسارية هبدف الضغط
عليه من أجل إهناء العالقات الوثيقة بني الياابن والوالايت املتحدة ،إال انه وقف بثبات على سياسته الرامية لتعزيز العالقات بني
بلدينا" .ويف السياق نفسه ،طلب ماك آرثر الثاين من حك ومته دعم كيشي بوجه من أمساهم بـ"االنتهازيني" داخل حزب األحرار
الدميقراطي وقد وافقت وزارة اخلارجية األمريكية على املوعد املقرتح ،ورحبت بزايرة كيشي للوالايت املتحدة لغرض توقيع
املعاهدة(.)xxxvi
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اليت وقعت فيها معاهدة  1951ختتلف بشكل كبري عن الظروف احلالية ،وينبغي أن يكون هدف املعاهدة األساسي هو احملافظة
على التحالف مع الياابن يف ظل الصراع مع الشيوعيون ،ونبه إىل ان املعاهدة األمنية لعام 1951مل تعد قابلة للتطبيق ،وان هذه
فرصتنا البقاء الياابن إىل جانبنا ،وإال فأننا سنواجه طلباً أحاداي إبلغاء املعاهدة مما يشكل تراجعاً لسياسة الوالايت املتحدة يف
املنطقة(.)xxxii

Suha Adel OTHMAN

ويف مطلع عام  1960بدأت احلكومة الياابنية حتضر لزايرة كيشي إىل الوالايت املتحدة واملقرر إجراءها يف  19كانون
الثاين من العام نفسه ،لغرض التوقيع على املعاهدة األمنية ،وقد رافق هذه التحضريات خروج مظاهرات كبرية عمت املدن الياابنية،
سيما العاصمة طوكيو ،منددة ابملعاهدة اجلديدة ،فخرجت يف  18من الشهر نفسه مظاهرة صاخبة بلغ عدد املشاركني فيها أكثر
من  300ألف متظاهر ،وهم حيملون الراايت احلمراء ،ورفعوا شعارات مناهضة للسياسة األمريكية واملعاهدة األمنية ،وكان األخطر
يف هذه املظاهرات مشاركة  2000عنصر من حركة زنكاكورين الطالبية املتطرفة ،اليت طالبت إبهناء العالقات مع الوالايت
املتحدة حىت وان تطلب ذلك استخدام العنف ويف اليوم التايل توجهت املظاهرة حنو مطار هانيدا ملنع كيشي من السفر إىل
الوالايت املتحدة ،األمر الذي استدعى دخول قوات مكافحة الشغب فاعتقلت أكثر من ألف متظاهر ،وفسحت الطريق لكيشي
للسفر إىل الوالايت املتحدة(.)xxxvii
وصل كيشي إىل الوالايت املتحدة يف  19كانون الثاين  ،1960وفور وصوله عقد اجتماعاً مع الرئيس ايزهناور استعرضا
فيه األوضاع السياسية الداخلية يف الياابن ،وأكد كيشي أبن حزب األحرار الدميقراطي ال يزال ملتزماً بتحالفه مع الوالايت املتحدة،

أما األحزاب االشرتاكية والشيوعيون فأشار إىل اهنم يعملون على ضرب التحالف بني البلدين ،وحياولون تشويه املعاهدة األمنية
وأوضح كيشي أن االحتاد السوفيييت والصني الشعبية متورطني بدعم املعارضة من أجل تقويض التحالف األمريكي الياابين .وبدوره
تساءل ايزهناور عن حجم وقوة املعارضة يف الدايت الياابين ،وهل هي قادرة على افشال التصويت على املعاهدة ،فإجاب كيشي
أبن حزب األحرار الدميقراطي ميتلك ثلثي مقاعد الدايت ،وان تصويت املعارضني ضدها لن حيول دون املصادقة
عليها(.)xxxviii
وقّع كيشي يف اليوم نفسه مع وزير اخلارجية األمريكي هريتر على املعاهدة األمنية اليت أطلق عليها اسم معاهدة األمن
والتعاون املشرتك وتكونت املعاهدة من أحد عشر بنداً أمهها البند اخلامس الذي اكد على ان أي هجوم مسلح على أي من
الطرفني يف املنطقة التابعة للسيطرة الياابنية يعد هتديداً ألمن وسالمة كل منهما وجيب مواجهته وفقاً لإللتزامات الدستورية والعملية
لكل منهما أما البند السادس فقد مسحت الياابن مبوجبه للقوات األمريكية استخدام أراضيها واستخدام قواعدها الربية واجلوية
والبحرية يف الياابن ،ومبوجب هذه املعاهدة الغي البند الذي يسمح للوالايت املتحدة التدخل العسكري يف حال وقوع اضطراابت
وحددت املعاهدة
داخلية ،فضالً عن إلغاء البند الذي مينع الياابن منح قواعد لقوة اثلثة بدون موافقة مسبقة من الوالايت املتحدةّ ،
بعشرة سنوات تبدأ من اتريخ املصادقة عليها وتنتهي ابنتهاء املدة احملددة هلا وبناءً على طلب أحد األطراف املوقعة
عليها(.)xxxix
ويف الوقت نفسه مت التوقيع على اتفاقية(سوفا) وهي اختصار لالسم الكامل اتفاقية وضع القوات األمريكية وهي اتفاقية
إداريه تنظم وجود القوات العسكرية األمريكية يف الياابن ،وأهم ما تضمنته إلتزام الياابن ببقاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها،
وتكون هذه القوات هي املسؤولة عن ادارة القواعد ،وعدم مسؤولية األمريكيني عن أتهيل املنشآت يف هذه القواعد يف حال قررت
الوالايت املتحدة ارجاعها للياابن ،وتضمنت االتفاقية منح األمريكيني حق استخدام املطارات واملوانئ الياابنية دون دفع أية اجور
مقابل ذلك ،ومسحت بدخول األشخاص املدنيني والعسكريني األمريكيني وأسرهم إىل الياابن ،وأشارت االتفاقية إىل وجوب تشاور
الوالايت املتحدة مع احلكومة الياابنية عند استخدام القواعد املوجودة على األراضي الياابنية ،أو عند حترك القوات العسكرية
األمريكية عند حدوث أية عمليات قتالية ،واهنا غري ملزمة ابلتشاور مع الياابن يف حالة وقوع عدوان مباشر على الياابن(.)xl
من الواضح ان معاهدة األمن والتعاون املشرتك واتفاقية سوفا املشار اليهما انفاً اللتان وقع عليهما كيشي كرستا الوجود األمريكي

يف الياابن ،وان إلغاء البند الذي يسمح للوالايت املتحدة التدخل يف الشؤون الداخلية للياابن يف حال حدوث اضطراابت داخلية،
جاء ملنع إي ردة فعل شعبية واسعة تشمل احملافظني إىل جانب األحزاب االشرتاكية ،األمر الذي يؤدي إىل سقوط حكومة كيشي
دون املصادقة على املعاهدة يف الدايت ومن املفيد ذكره ان كيشي وخالل وجوده يف الوالايت املتحدة توصل إىل اتفاق سري مع
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تفاوتت ردود الفعل الداخلية واخلارجية جتاه التوقيع على معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،فعلى املستوى األمريكي ،رحبت
الوالايت املتحدة ابملعاهدة وعدهتا نصراً سياسياً وأمنياً لكال البلدين ،اذ وصفها ابرسونز أبهنا "تتويج لعملية اترخيية" .وعلى

الصعيد الدويل رفض كل من االحتاد السوفيييت والصني الشعبية معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،فبعد ثالثة أايم من التوقيع عليها
استدعى وزير اخلارجية السوفيييت أندريه غرومي ـ ـ ـ ـ ـ ــكو السفري الياابين يف موسكو وخاطبه بلغة ال ختلو من التهديد قائالً" :ان الياابن
لن تكون مبنأى عن صوارخينا احلديثة يف ظل وجود القواعد األمريكية على أراضيها ،وعليكم أن تتذكروا املصري املأساوي هلريوشيما
وانكازاكي ،وان توقيع الياابن على معاهدة األمن والتعاون املشرتك مع الوالايت املتحدة ميثل استفزازاً للشعوب السوفييتية والصينية،
وان هناك أعضاء يف الكرملني يطالبون ابالنسحاب من اإلعالن املشرتك وإعادة جزيريت هابومايس وشيكواتن .أما حكومة الصني
الشعبية فوجهت انتقادات الذعة إىل احلكومة الياابنية ووصفت اعضائها بـ(جمرمي احلروب)(.)xlii

اخلامتة
إن االنعطافة اليت متثلت طبيعة السياسة بني الوالايت املتحدة والياابن ،ورمست حدود هذه العالقة ومقتضياهتا األمنية
وإبعادها اإلسرتاتيجية ،وميكن وصفها بـ(الصفقة طويلة األمد) بني طرفني كان لكل منهما مصلحة خمتلفة ،التقت يف هدف واحد،
وأدركت الوالايت املتحدة ان عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية ،يقتضي تبين سياسات واسرتاتيجيات جديدة ،قائمة على واقع ان
اضعف دورهم يف ميزان القوى العاملي ،وان كل من االحتاد
األعداء التقليدين يف احلرب العاملية الثانية (أملانيا ،ايطاليا ،الياابن) ّ
السوفييت والوالايت املتحدة ،حلفاء احلرب العاملية الثانية ،واملنتصران القواين ،متجهان إىل حالة من التنافس والصراع بسبب
التناقض يف األيديولوجية اليت تبناها كل منهما على اجلانب اآلخر ،كان للياابن مصلحة خمتلفة وحساابت أخرى تتقاطع يف بعض
جوانبها وتلتقي يف جوانب أخرى مع احلساابت األمريكية ،فكان الياابنيون يريدون التخلص من الرتكة الثقيلة اليت تراكمت على
كاهل األمة الياابنية أثر احلرب العاملية الثانية واهلزمية وما تبعها من إجراءات االحتالل القاسية اهلادفة إىل تدمري البىن االرتكازية
للدولة الياابنية وصوال إىل تفكيكها وإضعافها عرب تركها تعاين من صراعات داخلية لشل قدرهتا على إعادة بناء نفسها ،ومن مث
كانت الياابن متحمسة بقوة ألية حتوالت يف سياسة االحتالل ترمي لرفع وختفيف هذه العقبات ،وذلك حىت أتخذ الياابن املسار
الذي اختارته وهو البناء االقتصادي والتخلي عن التوجهات العسكرية والنأي بنفسها عن الصراعات الدولية ،والن كل ذلك كان
ال ميكن ان يتحقق دون ان يكون هناك مثناً يتوجب على الياابنيني دفعه ،فقد وافقوا على معاهدة سان فرانسيسكو ومعاهدة
األمن عام  ،1951ليكونوا حتت ما ميكن ان نطلق عليه (املظلة األمريكية) ،وأفرزت طبيعة السياسة األمريكية الياابنية إنتاج نظام
يف عالقتهما ميكن ان نطلق عليه (نظام ما بعد االحتالل) قائم على تلبية مصاحل الطرفني يف إطار واسع من التحالف
االسرتاتيجي ،استبدل فيه اإلسهام العسكري الياابين ابلدعم اللوجيسيت واإلسهام االقتصادي الذي أجربت الوالايت املتحدة على
املوافقة عليه ،وان ظلت العالقة بني الياابن واالحتاد السوفييت يف حدودها الدنيا ليس بسبب األمريكيني وامنا بسبب تنازع البلدين
على جزر الكوريل وفشلهما يف إجياد تسوية مرضية للطرفني.

56

Volume: 4 Issue: 1

ابرسونز مساعد وزير اخلارجية األمريكية تضمن السماح للقوات األمريكية املتواجدة يف الياابن برد فعل فوري ودون العودة والتشاور
مع احلكومة الياابنية يف حال تعرضت القوات العسكرية األمريكية يف كوراي ألي هجوم شيوعي ،كما مسح االتفاق بدخول األسلحة
النووية إىل القواعد األمريكية يف الياابن(.)xli

Suha Adel OTHMAN

قائمة املصادر
أوال:الكتب العربية:
كاظم هيالن حمسن ،سياسة االحتالل األمريكي يف الياابن  :1952-1945دراسة يف التاريخ السياسي ،دار الفراهيدي للنشر
والتوزيع ،بغداد 2011،م،
هشام عبد الرءوف حسن ،اتريخ الياابن احلديث واملعاصر،املكتبة االجنلو املصرية ،مصر2000 ،م ،ص. 45
ضاهر مسعود ،اتريخ الياابن احلديث  1945-1853التحدي واالستجابة(،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،ابو
ظيب2009 ،م.
درويش ،فوزي ،الشرق االقصى الصني والياابن (،)1972-1853مطابع غيباشي ،القاهرة 1994,م
اثنيا :الكتب األجنبية:
Akira Iriye and Warren I. Cohen(eds.), The United States and Japan in the postwar world,
1989, University of Kentucky Press, United States, P.67
Roger Buckley, The United States in the Asia-Pacific Since 1945, University of Cambridge
Press, New York, .110،p.2002

اثلثا :الرسائل واإلطاريح:
مهند سلمان،صاحل ،العالقات االمريكية الياابنية  ،1972-1952رسالة ماجستري ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة البصرة،
2013م.
عباس فنجان صدام اإلمارة ،أوضاع الياابن االقتصادية يف عهد االحتالل االمريكي ،1952-1945رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية ،جامعة البصرة2009 ،م .
رابعا :املقاالت والبحوث العربية:
كاظم هيالن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك بني الوالايت املتحدة والياابن دراسة اترخيية يف ضوء واثئق اخلارجية األمريكية
 ،1960-1957جملة دراسات اترخيية ،العدد احلادي عشر ،كلية الدراسات التارخيية ،جامعة البصرة،
2010م.
عبد اللطيف شهاب زكري ،النموذج الياابين وازمته االقتصادية ،اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية ،العدد( ،)30السنة (2011م).
خامسا :املوسوعات العربية:
ربيع ،حممد حممود واخرون ،موسوعة العلوم السياسية ،دار الوطن،الكويت1993 ،م.
حممد عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية ،ج ،3املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت1979 ،م .
سادسا :املوقع االلكرتوين شبكة املعلومات الدولية:
https:/en.wikipedia.org-wiki-Nobusuke-kishi
www.wikipedia.org
https:/en.wikipedia.org-wiki-Nobusuke-kishi

57

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

(https:/en.wikipedia.org-wiki-Nobusuke-kishi )1
(https:/en.wikipedia.org-wiki-Nobusuke-kishi )2
( )3كاظم هيالن حمسن ،سياسة االحتالل األمريكي يف الياابن  :1952-1945دراسة يف التاريخ السياسي ،دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد 2011،م،
ص.25
( )4املصدر نفسة ،ص. 26
( )5عبد اللطيف شهاب زكري ،النموذج الياابين وازمته االقتصادية ،اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية ،العدد( ،)30السنة (2011م) ،ص. 11-10
( )6هشام عبد الرءوف حسن ،اتريخ الياابن احلديث واملعاصر عصري طايشو-شوا ،املكتبة االجنلو مصرية ،مصر2000 ،م ،ص. 45
( )7حممد عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية ،ج ،3املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت1979 ،م ،ص. 243
( )8املصدر نفسة ،ص. 244
( )9عباس فنجان صدام اإلمارة ،أوضاع الياابن االقتصادية يف عهد االحتالل االمريكي ،1952-1945رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة البصرة،
2009م ،ص. 89
( )10كاظم هيالن ،املصدر السابق،ص. 16
( )11هشام عبد الرؤوف ،املصدر السابق ،ص. 48
( )xiiمهند سلمان،صاحل ،العالقات االمريكية الياابنية  ،1972-1952رسالة ماجستري ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية ،جامعة البصرة2013 ،م ،ص. 109
( )xiiiمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص. 110
( )xivضاهر مسعود ،اتريخ الياابن احلديث  1945-1853التحدي واالستجابة(،ابو ظيب :مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية2009،م ،ص 32
( )xvفوزي درويش ،الشرق االقصى الصني والياابن ( ،)1972-1853القاهرة :مطابع غيباشي 1994,م،ص.34
( )xviحممد ربيع حممود واخرون ،موسوعة العلوم السياسية ،دار الوطن،الكويت1993 ،م ،ص.65
( )xviiمهند سلمان صاحل،املصدر السابق ،ص.112
( )xviiiمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص .113
( )xixكاظم هيالن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك بني الوالايت املتحدة والياابن دراسة اترخيية يف ضوء واثئق اخلارجية األمريكية  ،1960-1957جملة دراسات
اترخيية ،العدد احلادي عشر ،كلية الدراسات التارخيية ،جامعة البصرة2010 ،م ،ص.17
( )xxمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص.114
( )xxiكاظم هيالن ،معاهدة االمن والتعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص .18
( )xxiiمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص.116
( )xxiiiكاظم هيالن حمسن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص.20-19
) (xxivاملصدرنفسة ،ص .21
( )xxvمهند سلمان صاحل ،املصدر السابق ،ص .118
( )xxviكاظم هيالن حمسن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص.22
( )xxviiمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص .120
( )xxviiiمهند سلمان صاحل ،املصدر السابق ،ص .121
( )xxixللتوسع ينظرwww.wikipedia.org :
( )xxxكاظم هيالن حمسن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص.25
(xxxi) Akira Iriye and Warren I. Cohen(eds.), The United States and Japan in the postwar world, 1989,
University of Kentucky Press, United States, P.67.
( )xxxiiمهند سلمان صاحل،املصدر السابق ،ص .123
(xxxiii) Roger Buckley, The United States in the Asia-Pacific Since 1945, University of Cambridge
Press, New York, 2002, P. 110.
( )xxxivمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص .124

58

Volume: 4 Issue: 1

اهلوامش

Suha Adel OTHMAN

( )xxxvكاظم هيالن ،التعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص .26
( )xxxviمهند سلمان صاحل،املصدر السابق ،ص .125
( )xxxviiاملصدر نفسة ،ص .125
( )xxxviiiكاظم هيالن ،التعاون املشرتك ،املصدر السابق ،ص .28
( )xxxixمهند سلمان صاحل،املصدر السابق ،ص .126
( )xlكاظم هيالن حمسن ،معاهدة األمن والتعاون املشرتك ن املصدر السابق ،ص .29-28
( )xliمهند سلمان ،املصدر السابق ،ص.127
( )xliiمهند سلمان صاحل ،املصدر السابق ،ص .128

59

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

THE POSITION OF THE SOVIET UNION ON THE INDEPENDENCE OF KUWAIT IN 1961
Howra Abdul SATTAR1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 60-68
Received: 17/11/2021
Accepted: 01/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

Since the end of World War II, the Soviet Union has sought to find
a foothold in the Middle East, as it was waiting for the opportunity
to penetrate the Middle East, especially the Arab Gulf, which is of
international strategic importance. The British were in the region,
and at the same time, it did not want to disturb his relations with
the United Arab Republic, which supported the independence of
Kuwait and rejected Abdul Karim Qasim's position on Kuwait's
annexation of Iraq. This research attempts to study the Soviet
policy towards the independence of Kuwait and how the Soviet
Union reconciled its good relationship with Iraq and Egypt, and its
rejection of Kuwait's distinguished relations with Britain.

Key words: Kuwait, The Soviet Union, Kuwait and Iraq, The
Independence of Kuwait.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.15.5
1

Dr. , Basra University -Center for Basra and Gulf, Iraq, Studies.haoraabd109@gmail.com, https://orcid.org/0000-00028082-3466

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Howra Abdul SATTAR

موقف اإلاحتد السوفييت من استقالل الكويت عدم ١٩٦١م
حوراء عبد الستدر

2

امللخص:

سعى اإلاحتد السوفييت منذ هندية احلرب العدملية الثدنية للبحث عن موطئ قدم له يف الشرق األسوس ،حيث كدن
يتحني الفرصه للتغلغل يف منطقة الشرق األسوس ،سوالسيمد اخلليج العريب ذي األيمهية االسرتاتيجيه الدسوليه لكن
أزمة استقالل الكويت جعلت اإلاحتد السوفييت يف موقف صعب فهو يرغب يف التخلص من الوجو الربيطدين يف
املنطقه سويف نفس الوقت مل يكن يرغب يف تعكري عالقدته مع اجلمهوريه العربيه املتحده اليت إيدت استقالل
الكويت سورفضت موقف عبد الكرمي قدسم بشأن ضم الكويت للعراق .حيدسول هذا البحث راسة السيدسة
السوفيتية جتدة استقالل الكويت سوكيف سوفق اإلاحتد السوفييت بني عالقتة اجليدة مع العراق سومصر سوبني رفضة
لعالقدت الكويت املميزة مع بريطدنيد.
الكلمدت املفتدحية :الكويت اإلاحتد السوفييت استقالل الكويت.
املقدمة:
ظهر اإلاحتد السوفييت كقوه عظمى بعد احلرب العدمليه الثدنيه ( )1945-1939سوبدء بعد تعدفيه من أاثر تلك احلرب
توسيع عالقدته الدسوليه سوحمدسولة التغلغل يف املندطق اليت كدنت هتيمن عليهد بريطدنيد  ,سومنهد منطقة اخلليج العريب اليت اهتمت هبد
رسوسيد القيصريه قبل ذلك لكنهد مل احتقق جندحدً ملحوظد فيهد .فجدئت قضية استقالل الكويت سو املوقف العراقي الرافض له لتكون
امتحدانً للسيدسه السوفيتيه اليت من جهه كدنت تريدموطئ قدم هلد يف املنطقه سومن جهه آخرى مل تكن ترغب يف خسدرة شعبيتهد
سوعالقدهتد اجليده مع العراق بعد عدم  .1958من جهه آخرى مل تكن الكويت سولة مستقلة حىت التدسع سو العشرين من حزيران
عدم  1961ألن بريطدنيد العظمى هيمنت على شؤسوهند اخلدرجية .سومع ذلك فإن التغيريات السيدسية يف املنطقة سوتعديف االقتصد
الكوييت جعلت اتفدقية احلمدية املوقعة يف عدم  1899مع بريطدنيد العظمى قد عفد عليهد الزمن حبلول منتصف عدم 1961
أمرا ممكنًد للكويت.
تقريبدً ممد جعل أتسيس السيد ة الكدملة ً

أ ى مسدح بريطدان ابستقالل الكويت إىل نشوب صراع مع العراق ممد أثر على التقييم الدسويل للدسولة اجلديدة يف الشرق
األسوس ،سواهلدف من املقدل هو احتديد مقدمدت سوجيزة لالستقالل سواألحداث اليت أ ت إىل السيد ة سو العقو اليت أبرمت هبذه
املندسبة.
 جذور استقالل الكويت:مت توقيع اتفدقية احلمدية بني بريطدنيد سوالكويت يف عدم  .1899سوسوقع املعدهدة يف الثدلث سو العشرين من كدنون الثدين
الشيخ مبدرك الصبدح (الشمري  )2011سواملقدم (مدلكومل جون ميد)  Malcolm John Meadeالذي كدن املمثل
السيدسي لربيطدنيد يف اخلليج العريب .إلتزم ت الكويت ابمسه سوابسم ذريته سون موافقة مسبقة من احلكومة الربيطدنية (Cooper,
1967).
2

 .جدمعة جدمعة البصرة  -مركز راسدت البصرة سواخلليج العراق
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سومن اجلدير ابلذكر انه حىت منتصف األربعينيدت من القرن املدضي كدنت الكويت منطقة متخلفة اقتصد ًاي حيث عدش
سكدهند يف ظرسوف ابئسة .لكن بدأ عهد اجلديد يف الثالثني من حزيران عدم  1946يف الكويت عندمد مسح حدكم الكويت عبد
هللا السدمل الصبدح (العتييب  )1998للشركدت األجنبيه بتطوير نف ،البال ممد يعين أن رأس املدل ميكن أن يتدفق من اخلدرج إىل
سنواي حبلول عدم  1960حيث أصبحت
الكويت .سونتيجة لذلك سوصلت كمية التنقيب عن النف ،إىل أربعه سومثدنون مليون طن ً
الكويت سوفقدً لذلك رابع أكرب سولة يف العدمل يف جمدل التنقيب عن النف ،بعد الوالايت املتحدة األمريكية سوفنزسويال سواإلاحتد
السوفييت(Slight, 1990).
أفسحت الكويت الطريق أمدم القيد ة املستقلة للشؤسون السيدسية .فمن انحية حدسولت سول جدمعة الدسول العربية عدة
مرات قبل الستينيدت احتقيق انضمدم الكويت إىل املنظمة سون أي جندح .من انحية آخرى جعلت طموحدت الدسول العربية من
الواضح حلكومة بريطدنيد العظمى أن بعض فقرات عقد احملمية قد فقدت صالحيتهد يف الوضع املعني سوهلذه فيجب الغدئهد.ففي
عدم  1960اصبحت الوالية القضدئية لألجدنب سوالعديد من احلقوق املتعلقة ابلشؤسون اخلدرجية للبال من اختصدص حكومة
األمري(Bernard & Salles, 1999).
املوقف العراقييف التدسع عشر من حزيران  1961حصلت الكويت على استقالهلد رمسيًد .سوشكلت مذكرة ( بليو إتش لوس) W. H.
 Luceاملقيم السيدسي الربيطدين يف اخلليج العريب املوجهة إىل األمري األسدس الرمسي لالستقالل .سوبندءً على ذلك تولت
حكومة الكويت مسؤسولية قيد ة الشؤسون الداخلية سواخلدرجية للبال سوابلتديل مت إهندء اتفدقية احلمدية لعدم  1899بسبب تعدرضهد
أيضد فضالً عن ذلك
مع سيد ة الكويت سواستقالهلد .سوتوجب أن احتكم العالقدت بني البلدين برسوح الصداقة الوثيقة يف املستقبل ً
معد بشأن األمور اليت هتمهمد كمد تعهدت حكومة صدحبة اجلاللة بتقدمي
استلزم االمر تشدسور احلكومتني (الربيطدنيه سو الكويتيه) ً
املسدعده حكومة الكويت يف املستقبل بندء على طلب حدكم الكويت .عالسوة على ذلك مت اإلعالن عن أن العقد يفقد
صالحيته بعد ثالث سنوات من مطدلبة أحد األطراف املتعدقدة إبلغدئه (الشواف قدسم سو عراقيون آخرسون .)2004
قبل األمري الشرسوط املذكورة أعاله يف مذكرة الر اخلدصة به سواليت أعد هد يف نفس اليوم .سومع ذلك سواجهت الكويت
موقفدً عراقيدً رافضه لالجراءات السدلفه.ففي الرابع سو العشرين من حزيران عدم  1961أعلن رئيس الوزراء العراقي عبد الكرمي
قدسم ( ان  )2012مطدلبته ابلكويت ألهند كدنت جزءًا من حمدفظة البصرة اليت تقع جنوب العراق حىت انتهدء السيطره العثمدنية

على العراق خالل احلرب العدمليه االسوىل ( .)1918-1914سوزعم عبد الكرمي قدسم أن اتفدقية عدم  1899اليت أبرمهد احلدكم
الربيطدين يف بوشهر مقدبل  15.000رسوبية مدفوعة للشيخ الكوييت كدنت غري قدنونية لذا ال ميكن اعتبدرهد صدحلة ألهند أبرمت
سون علم السلطدن العثمدين .سوبسبب ذلك " قررت مجهورية العراق محدية الشعب العراقي يف الكويت سواملطدلبة ابألرض اليت تعو
حدكمد.
ملكيتهد حملدفظة البصرة اليت استولت عليهد اإلمربايلية تعسفدً ...سوبندءً على ذلك سنصدر
ً
مرسومد بتعيني شيخ الكويت ً
قدئمقدم الكويت الذي سيخضع لسلطة حمدفظة البصرة( " ...الزبيدي  )1981مت طرح مطدلبة احلكومة يف شكل مذكرة إعالمية
سوأرسلت إىل مجيع الوفو األجنبية املقيمني يف العراق .سوأكدت عبد الكرمي قدسم أن"حكومة العراق تعلن إفشدء هذه احلقدئق للرأي
العدم العريب سوالدسويل أبن الكويت ملك للعراق" .عالسوة على ذلك تؤكد احلكومة قرارهد بشأن النضدل ضد اإلمربايلية سوبذلك
تعرب عن قندعتهد أبن اإلمربايلية ستقضي على الكويت سويف البلدان العربية اآلخرى .عالسوة على ذلك تعلن احلكومة قرارهد املؤكد
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 .1عدم استقبدل سوكيل أسو ممثل ألي سلطة أسو حكومة يف الكويت أسو يف أي مكدن آخر ضمن حدسو أراضيهد
 .2عدم التندزل أسو بيع أسو اإلجيدر أسو رهن أسو منح أي جزء من أراضيه حلكومة أسو رعداي أي سلطة آخرى.

Howra Abdul SATTAR

ابإلصرار ابستمرار على أتسيس سوحدة الشعبني الكوييت سوالعراقي سولن تتخلى احلكومة عن ذلك حىت احتقيق هدفهد  ,يرى البعض
ان موقف عبد الكرمي قدسم السدبق كدن بسبب سعيه للتخلص من بعض املشدكل الداخليه بينمد يرى البعض االخر ان ذلك كدن
مبثدبة أسدس حلدلة مستقرة للشؤسون الداخلية سوليس بعض أهداف الشؤسون اخلدرجية (العلوي  )1995سوف ًقد لصحيفة (نيو
ستيتسمدن)  New Statesmanالصد ره يف الثالثني من حزيران من ذلك العدم كدن سبب اإلجراءات العراقية هو ركو سوق
النف ،الذي يعو إىل عدم  1957سوالتأميم العدم املخط ،لشركة نف ،العراق (Andrew, 1988).
مل ييأس رئيس الوزراء العراقي عبد الكرمي قدسم من طموحه يف أن يصبح زعيمد للعدمل العريب كله أسو على األقل جزء منه.
من أجل القضية فقد بذل قصدرى جهده ليظهر للعدمل العريب أبسره على أنه أكثر املتدبعني التزامد حملدربة اإلمربايلية .يف حني أن
خطدب قدسم مل يكن أكثر حده من سوجهدت النظر اآلخرى املتعلقة ابلكويت املطرسوحة يف العراق منذ ثالثينيدت القرن املدضي
(Phyllis, 1990).
مرسومد استثندئيًد سوتعبئًد .يف الثالثني من حزيران عدم 1961م طلب فيه مسدعدة عسكرية
من جهته أصدر أمري الكويت
ً

من احلكومة الربيطدنية يف إشدرة إىل التفدهم الربيطدين -الكوييت بعد أن أبلغ احلكومدت العربية يف سوقت سدبق ابخلطر الذي
يتهد بال ه .لقد مت التشكيك يف حقيقة اهلجوم القد م من العراق لألسبدب التدلية ) :(Andrew, 1988بقدر مد كدن عبد
الكرمي قدسم ينوي ضم الكويت ابلقوة كدن إبمكدنه أن يفعل ذلك ابلتوازي مع املؤمتر الصحفي يف اخلدمس سو العشرين من حزيران
,حىت ال تتمكن احلكومة الربيطدنية من الوفدء ابلتزامدهتد ابملسدعدة اليت أخذهتد اجتده الكويت .من جهه آخرى كدن رئيس الوزراء
العراقي مدرًكد حلقيقة أن افرتاض جندح محلته ضد الكويت سو متكنه من احتالهلد سيؤ ي اىل انتقدم بريطدين منه  ,كدن الرئيس

العراقي مدرًكد حلقيقة أنه ال ميكنه االعتمد على أي مسدعدة من اخلدرج إذا بدأ بنشدط عسكري أسو قدم مطدلبدت إقليمية .استبعد
خطر املواجهة احملتملة مع بريطدنيد العظمى كل نوع من املسدعدة من جدنب الدسول الغربية .مل يستطع االعتمد على مسدعدة
الصني أسو اإلاحتد السوفييت اللذين كدنت عالقدهتمد ببغدا متوترة إىل حد بعيد .عالسوة على ذلك كدن من الواضح أنه ال ميكن
االعتمد على أي مسدعدة من سول املنطقة العربية حيث احتول تندفس عبد الكرمي قدسم مع الرئيس املصري مجدل عبد الندصر
على القيد ة يف العدمل العريب إىل صراع شخصي .كدن امللك سعو ) (Phyllis, 1990صدي ًقد سوحلي ًفد ألمري الكويت سوامللك

حسني احلسني ) (Fred, 1989ملك األر ن سومل يكن إبمكدنه احتمل تقوية اجلوار املندهض للهدمشيني سوعلى الرغم من ذلك
ر هدرسولد مدكميالن  (Louis, 1990) Harold Macmillanرئيس الوزراء الربيطدين على التهديد العراقي سوبندءً على
طلب أمري الكويت قدل" :إن التعزيز العسكري سونقل األسلحة مستمر يف حمدفظة البصرة حبسب عدة تقدرير سوار ة من مصد ر
خمتلفة يف  29سو  30حزيران .يف ظل هذه الظرسوف شعر حدكم الكويت أنه من سواجبه االستفد ة من املسدعدة العدجلة من
بريطدنيد سوأخرياً يف األسول من متوز بدأ أكثر من ستة آالف جندي بريطدين ابلنزسول يف الكويت سويف الوقت نفسه ارسلت اململكة
العربية السعو ية قوه عسكريه مكونه من حوايل الف سومدئيت جندي إىل حدسو الكويت سوالسعو ية جبوار العراق حيث مفرتق طرق
حفر البدطن سوسوا ي العوية) . (Carter, 1977سومع ذلك مل حيدث ق ،صدامدت ال يف هذا الوقت سوال بعده.
موقف اإلاحتد السوفييت:
مل يكن إلعالن استقالل الكويت يف حزيران عدم  1961أي أتثري على الشؤسون اخلدرجية السوفيتية .اذ رأت احلكومه
السوفيتيه ان أمري الكويت ليس حدكمدً لبلد حمتل أسو مل ًكد يعتزم احلصول على االستقالل لبلده ). (Philip, 2001
سوقد أتكد هذا الرأي حول اإلاحتد السوفييت من خالل سوجو االتفدق بني بريطدنيد سوالكويت سوالذي كدن يعترب إشدرة إىل
االستعمدر اجلديد .سونتيجة لذلك مل ترسل احلكومة السوفيتية برقية هتنئه إىل حدكم الكويت مبندسبة إعالن استقالل بال ه سومل يتم
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خالل الفرتة القصرية بني إعالن عبد الكرمي قدسم رفضه الستقالل الكويت سوالتدخل الربيطدين انتقدت الصحف
السوفيتية سيدسة عبد الكرمي قدسم لكن مل يتم اختدذ موقف قيق فقد تغري بعد انضمدم القوات الربيطدنية بطلب من األمري .عند
مسدع اخبدر التدخل العسكري الربيطدين من قبل احلكومه السوفيتيه أرسل نيكيتد خرسوتشوف (Carter, 1977)Nikita
 Sergeyevich Khrushchevإىل السري فرانك رسوبرتس  Frank Robertsالسفري الربيطدين يف
موسكو  Moscowالذي أبلغه أن التدخل حدث سوف ًقد لتعهد سدبق اللتزامدت بريطدنيد العظمى .سوأعرب عن افرتاضه أن
اإلاحتد السوفيديت فعل الشيء نفسه يف هذا الوضع .سوأضدف أن بريطدنيد ستعتزم سحب قواهتد عندمد يتم ضمدن سالمة الكويت.
أكد خرسوتشوف للسفري الربيطدين أنه استفسر للتو سوأتكد من أنه حىت لو مل يفعل ذلك سون أي سبب فلن يتخذ هو سوال سولته
خطوات يف هذا الشأن .إال أن التدخل الربيطدين سوإعالن عبد الكرمي قدسم كر فعل على ذلك سوالذي كشف عن رغبته يف
االستمرار يف معركته من أجل عو ة األراضي الكويتية إىل العراق ابلوسدئل السلمية جعل من املمكن لإلاحتد السوفييت سو  -لفرتة
معينة من الزمن  -ملصر لشن هجوم أيديولوجي معلنة أن الصراع بني الشعوب العربية هو معركة ضد اإلمربايليني سواملستعمرين
).(Philip, 2001
سوهبذا املعىن كدن تغيري االتفدقيه يف عدم  1961مبثدبة مندسورة بسيطة سوطموح مجدعي لربيطدنيد سوالكويت لتأكيد حكمهمد
االستعمدري سواالحتفدظ مبكدنتهمد يف الشرق األسوس ،من أجل التغلب على الدسول العربية التقدمية  -مثل العراق سواجلمهورية العربية
املتحدة  -سوحركدت التحرر الوطين .لقد جتدهلوا ا عدء العراق الذي يستند إىل حقوق اترخيية مشكوك فيهد سوركزسوا فق ،على
اإلنزال الربيطدين الذي اعتربسوه غري قدنوين .سواليت جعلت احتالل الكويت ممكنًد مرة آخرى .من انحية آخرى ميكن هبذه الطريقة
ممدرسة الضغ ،على احلكومة العراقية لسحب قدنون كدنون األسول  1960الذي صدر بعد املفدسوضدت الربيطدنية العراقية بشأن
النف ،سواليت حرمت شركة نف ،العراق من امتيدزاهتد .مل يكن اإلاحتد السوفييت سوالدسول االشرتاكية اآلخرى على غراره يف نية قبول
سيد ة الكويت األمر الذي حصل على أتكيد سيدسي آخر عندمد قطع قدسم العالقدت الدبلومدسية مع تلك الدسول  -ابستثندء
الصني  -اليت اختذت موق ًفد بشأن االستقالل الكويت بعد خطدبه ).(Carter, 1977
مندقشة القضية الكويتية يف جملس األمن:
يف نفس اليوم الذي نزلت فيه القوات الربيطدنية يف الكويت اجتمع جملس األمن التدبع لألمم املتحدة لبحث الوضع .يف
اليوم التديل طدلب ممثل العراق لدى األمم املتحدة عدانن البدجه جي (اهلدجري االاحتد السوفييت سواالزمة الكويتية العراقية
 :1961رؤية كويتية  )2014بدعم من اإلاحتد السوفييت ابنسحدب القوات الربيطدنية .هذا اال عدء مل يكن له أي أتثري كمد
احد إىل جملس األمن عت فيه الدسول األعضدء إىل قبول استقالل
قدمت بريطدنيد بدعم من الوالايت املتحدة سوفرنسد اقرت ً
الكويت سوسوحدة أراضيهد يف إشدرة إىل طلب أمري الكويت سوإقدمة السالم سواهلدسوء يف املنطقة معد .لقد حظي املوقف الربيطدين
بدعم كدمل من احلكومة الكويتية اليت أعلن ممثلهد :أن بال ه سديمهت يف انسحدب القوات الربيطدنية بشرط أن تضمن األمم
املتحدة أهند ستقدم يد العون يف حدلة حدسوث أي نوع من العدسوان من جدنب العراق .سوطدلب بقبول الكويت يف األمم املتحدة
).(Trevor, 1990
فيمد أعرب ممثل اإلاحتد السوفييت يف جملس االمن الدسويل زسورين  Valerian Zorinعن احتجدجه مبندسبة اجتمدع
جملس األمن على املشدركة الوفد الكوييت يف االجتمدع النه عد الكويت بلد حمتل اذ هتيمن السلطة الربيطدنية على اإل ارة احمللية
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ذكر احلدث إال لفرتة سوجيزة يف إحدى الصحف احملليه السوفيتيه اليت ذكرت أن بريطدنيد متكنت من االحتفدظ مبوقعهد يف البال
سوان االستقالل جمر امر شكلي (اهلدجري االاحتد السوفييت سواالزمة الكويتية العراقية  :1961رؤية كويتية .)2014
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فيه .يف هذه احلدلة ال ميكن اعتبدر البال سولة مستقلة .سوبسبب هذا فقد استخدم حق النقض ضد االقرتاح الذي قدمته
بريطدنيد .كمد لفت االنتبده يف بيدنه الصد ر يف اخلدمس من متوز إىل حقيقة أن العراق ال ينوي شق طريقه يف الكويت ابلقوة سوأن
السالم يف املنطقة ال يتهد ه سوى سوجو القوات الربيطدنية سوسفنهد .سوبسبب ذلك طدلب جملس األمن ابختدذ اإلجراءات الألزمة
أسدسد حلل املسألة املتندزع عليهد سوالذي كدن
اليت جترب احلكومة الربيطدنية على سحب قواهتد من الكويت .سوشد على أنه سيكون ً
جيب أن يتم يف انسجدم مع ميثدق األمم املتحدة من خالل تدابري سلمية سوليس ابستخدام القوه). (Shaw, 1979
مل تعرتف اجلمهورية العربية املتحدة بسيد ة الكويت بعد بينمد رفضت املطدلب العراقيه بضم الكويت  ,مت احتديد سوجهة
نظرهد من خالل عدم رغبة اجلمهوريه العربيه املتحده يف أن تعزز الكويت  -كوهند جزءًا من العراق  -خصمهد أكد الوفد يف
الصحدفة أن سوحدة الدسول العربية ال ميكن أن تتم ابلقوة ضد إرا ة السكدن .سوحقيقة سوصول القوات الربيطدنية إىل الكويت شد ت
الدعدية املصرية على الشك يف استقالل الكويت .فقد اعتربت الدعدية أن سولة عربية تستخدم مسدعدة سولة إمربايلية مثل بريطدنيد
ارمد يعد خيدنة .عالسوة على ذلك أ انت اجلمهوريه العربيه املتحده اململكة العربية السعو ية بسبب تعدسوهند العسكري مع بريطدنيد
احد بدعم من اإلاحتد السوفييت سوالذي مبوجبه طُلب انسحدب القوات األجنبية .مل يتم قبول
) .(Herb, 2020سوقدمت اقرت ً
ٍ
كدف من األصوات .سويف الوقت نفسه سوضعت جدمعة الدسول العربية القضية على جدسول أعمدهلد يف
االقرتاح لعدم سوجو عد
اخلدمس من متوز على الرغم من االحتجدج العراقي .متت مندقشة طلب عضوية سولة الكويت الذي مت تسليمه بتدريخ السدبع سو
العشرين من حزيران .عالسوة على ذلك فقد سعت جدمعة الدسول العربيه حل النزاع ابلطرق السلميه ).(Carter, 1977
يف هندية املفدوضدت  -يف التدسع عشر من متوز عدم  1961مت اختدذ القرارات التدلية ):(Philip, 2001
 .1تتعهد حكومة الكويت بطلب انسحدب القوات الربيطدنية من األراضي الكويتية يف أقرب سوقت ممكن.
 .2تتعهد العراق حكومة مجهورية العراق .بعدم استخدام القوة لضم الكويت للعراق.
 .3سويتعهد جملس اجلدمعه العربيه بدعم كل رغبة تعرب عنهد الكويت يف إاحتد مع سول آخرى يف جدمعة الدسول العربية سوفقدً التفدق
اجلدمعة .سويقرر اجمللس الرتحيب بدسولة الكويت كعضو يف جدمعة الدسول العربية.
 .4ترحب اجلدمعة بتقدمي املسدعدة للكويت يف االنضمدم إىل األمم املتحدة.
 .5تتعهد الدسول العربية بتقدمي املسدعدة الفعدلة للمحدفظة على استقالل الكويت .بندء على طلبهد سومينح اجمللس األمني العدم
سلطة اختدذ التدابري الألزمة للتنفيذ العدجل هلذا القرار.
كمد اتفق امري الكويت سوحممد علي حسونة األمني العدم جلدمعة الدسول العربية على مسألة تكوين القوات العربية سو يف
احلد ي عشر من آب عدم  1961أرسل األمري يف اليوم التديل رسدلة إىل السري سويليدم لوس  William Luceيطدلب فيهد
رمسيدً بسحب القوات الربيطدنية من الكويت ,فيمد سوصلت طالئع القوات العربيه اليهد يف العدشر من ايلول سوصلت القوات من
الكويت .سواليت تكونت من قوات موحدة من مخس سول عربية :اجلمهورية العربية املتحدة سواململكة العربية السعو ية سواألر ن
سوالسو ان سوتونس ).(Carter, 1977

يف منتصف متوز بدا أن اإلاحتد السوفييت مبعزل عن املوضوع سوترك الدسول العربية احتل اخلالف مع األمل يف أن الدعم
املعنوي للعراق الذي مل يعد يندميكيًد لن يؤثر على عالقته ابجلمهورية العربية املتحدة .سوهكذا فإن يف منتصف شهرمتوز بدت
احلكومه السوف يتيه منفصلة عن القضية سوتركت الدسول العربية احتل املسدئل املتندزع عليهد مع أملهد يف أن الدعم املعنوي للعراق الذي
مل يعد يندميكيًد لن يؤثر على عالقدته مع اجلمهورية العربية املتحدة .سوابلتديل مل يتم نشر اي شيء عن اعرتاف جدمعة الدسول
العربية ابستقالل الكويت  ,سومل يُذكر اي خرب عن استبدال القوات الربيطدنيه ابلقوات العربية حىت أسوائل عدم ( 1962بيومي
.)2002
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بعد سقوط حكومة عبد الكرمي قدسم (بيومي .)2002
أن انقالب الثدمن من شبدط عدم  1963يف العراق سو اإلطدحة بعبد الكرمي قدسم احدث تغيريات جذرية يف قضية
الكويت .على الرغم من أن إ ارة اجلمهورية اجلديدة بقيد ة عبد السالم عدرف ) (Trevor, 1990مل تقدم إعالان حمد ًا بشأن
قضية الكويت إال أنه بعد أايم قليلة من االنقالب صرح العديد من الوزراء أبهنم ال ينوسون االستمرار يف سيدسة عبد الكرمي قدسم
فيمد يتعلق ابلكويت سوأهنم يعتربسون شعب الكويت ابملثل سكدن الدسول العربية املستقلة كشعب عريب شقيق .خالل األشهر
املضطربة يف شبدط سومدرس اختذت احلكومه العراقيه عد ًا من اخلطوات (إطالق شركدت الطريان سوإلغدء القيو املفرسوضة على
متطلبدت التأشرية إعد ة العالقدت االقتصد ية سواستقبدل سوفد حكومي كوييت غري رمسي يف الفرتة مد بني  21سو  24مدرس إخل).
من أجل تطبيع العالقدت بني البلدين .سوهذا يشري ابلفعل إىل أن العراق سوفقدً لبيدانت األايم األسوىل سيتندزل عن مطدلبته ابلكويت
حىت سون اإلعالن عنهد صراحة .يف ذلك الوقت بدا للدسول االشرتاكية أنه يف النهدية يف الوضع املتغري جذرًاي إلرضدء مجيع
األطراف املعنية سيتم حل النزاعدت .كدن هندك طلب متزايد يف املعسكر االشرتاكي إلعد ة النظر يف سوجهدت النظر الرافضة
السدبقة .لقد اعتربسوا أن إقدمة اتصدالت مهمة يف املقدم األسول من سوجهة نظر اقتصد ية سويف هذا الصد حكموا على االعرتاف
الدبلومدسي ابلكويت بكل مد هو مربر .ضرسورة اندمدج الكويت يف العراق الذي متنوا احتقيقه بطريقة سلمية سون انعكدسدت سولية
أيضد بسبب السيدسدت
خدصة .سومع ذلك فشلت اجلهو ليس فق ،بسبب إعد ة تقييم سوجهة النظر االشرتاكية يف شبدط  ,سولكن ً
املعد ية للشيوعية سواملعد ية للسوفييت للقد ة العراقيني سواليت من خالهلد انقلبت على نفسهد عمليد ضد نفسهد أعظم مؤيديهد حىت
تلك النقطة .كواحدة من نتدئج تدهور العالقدت العراقية السوفيتية بعد أنسحدب قوات اجلدمعة الدسول العربية من الكويت يف
شبدط عدم  1963تبىن اإلاحتد السوفييت على الفور اقرتاح احلكومة الكويتية إلقدمة عالقدت بلومدسية .يف الثدلث عشر من
آذار اعرتف اإلاحتد السوفييت رمسيًد ابحلكومة الكويتية هبدف إجبدر العراق على إعد ة النظر يف سيدسدته حىت تلك النقطة
).(Shaw, 1979
يف نيسدن عدم 1963م قدمت املغرب يبذل جهوًا لالعرتاف ابلكويت كعضو يف األمم املتحدة سونتيجة لذلك استدعوا
جملس األمن لبحث هذه القضية .سوسبقت اجتمدعدت جملس األمن عدة أسدبيع من املندقشدت الداخلية حدسول العراق خالهلد عدم
طرح املسألة على جدسول األعمدل بعد .مل يتمكنوا من بدء محلة مفتوحة حمكوم عليهد ابلفشل على أي حدل مبثل هذا اهلدف
بعد تصرحيدت الثدمن من شبدط .سوهكذا يف بداية شهر أاير أثندء حمد اثهتم مع السفراء األجدنب املنتدبني لدى العراق أرا الوزراء
سوخدصة طدلب شبيب سوزير اخلدرجية العراقي ,إقندع ممثلي األمم املتحدة ابلتصويت ضد طلب العضوية الكويتية (بطدطو
.)1992
حبلول ذلك الوقت تغريت ابلفعل سوجهة نظر اإلاحتد السوفييت بشأن الكويت سوكدن يدعو بشدة إىل قبول الكويت يف
األمم املتحدة .سوإىل جدنب اإلاحتد السوفييت طلبت الكويت من الدسول االشرتاكية عمهد يف طلبهد ابالنظمدم اىل االمم املتحده
من بولندا سواجملر فق .،مت اختيدر اجملر من أجل زاي ة أيمهية مشدركتهد يف اجلمعية العدمة سوقد سوافقت اجلمعية العدمة يف الرابع عشر
من آاير ابإلمجدع على قبول انضمدم الكويت لألمم املتحدة .سورحب املغرب ابلعضو اجلديد نيدبة عن الدسول العربية .كمد رحبت
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سوقد تعززت سوجهة النظر السوفيتية الثدبتة يف هذه القضية من خالل حقيقة أنه يف الثالثني من تشرين الثدين عدم 1961
اقرتحت اجلمهورية العربية املتحدة االعرتاف ابلكويت كعضو يف األمم املتحدة .سواختذ اإلاحتد السوفيديت موقفد من أتجيل القضية
فبحسب رأيهد ال ميكن اعتبدر الكويت سولة مستقلة سون أ ىن شك .سوكتفسري مت التأكيد على أن انسحدب القوات الربيطدنية مل
يؤسس لسيد ة الكويت لذا فإن اإلاحتد السوفييت لن يعرتف بسيد ة الكويت طدملد كدن االتفدق مع بريطدنيد سدري املفعول
(فتحي  .)2009هبذا املعىن السوفيديت نقض اإلاحتد مرة آخرى عضوية الكويت يف األمم املتحدة سومل يوافق على عضويتهد إال
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اجلزائر ابالمر سوذكرت ابملسدعدات اليت قدمتهد الكويت للجزائرين اابن الثوره ضد االستعمدر الفرنسي سوبذلك أصبحت الكويت
العضو رقم مئه سواحد عشر يف األمم املتحدة ).(Trevor, 1990
أيضد مشكلة خطرية يف العراق .رفضت الدسول
إىل جدنب فشل السيدسة اخلدرجية فقد شكل التدهور االقتصد ي ً
الغربية تقدمي القرسوض له سواقرتحت بدالً من ذلك أن يتحول العراق إىل الكويت اليت متتلك كمية كبرية من األموال االحتيدطية .مل
يظل الكويتيون منعزلني لكنهم ذكرسوا أن االحتمدل الوحيد للحصول على قرض سيكون موجوًا إذا اعرتفت احلكومة العراقية
ابلكويت كدسولة عربية ذات سيد ة سواعرتفت حبدسو هد سواحتملت مسؤسولية احرتامهد غري املشرسوط .سوهكذا متت تسوية النزاع الكوييت
متدمد ففي الرابع من تشرين االسول عدم  1963عندمد أصدر العراق سوالكويت إعالان مشرتًكد جدء فيه
الذي امتد ملدة عدمني ً
):(Trevor, 1990
 .1اعرتفت مجهورية العراق ابستقالل سولة الكويت سوسيد هتد الكدملة مع حدسو هد على النحو احملد يف رسدلة رئيس سوزراء العراق
املؤرخة احلد ي سو العشرين من متوز عدم  1932سواليت قبلهد حدكم الكويت يف رسدلته املؤرخة العدشر من آب عدم .1932

 .2تعمل احلكومتدن من أجل تعزيز األخوة سوالعالقدت القدئمة بني البلدين الشقيقني مستوحدة من سواجبدهتمد الوطنية سواملصدحل
املشرتكة سوالتطلع إىل سوحدة عربية كدملة.
 .3تعمل احلكومتدن على إقدمة تعدسون ثقديف سوجتدري سواقتصد ي بني البلدين سوتبد ل العالقدت بني البلدين" .من أجل احتقيق مجيع
األهداف املذكورة أعاله قررسوا إقدمة عالقدت بلومدسية على الفور بينهمد على مستوى السفراء.
سوابلتديل أكد عبد هللا سدمل الصبدح أمري الكويت يف خطدبه يف كدنون الثدين عدم  1963يف الدسورة األسوىل جمللس األمة
الكوييت أن بال ه غري ملتزمة سوحمديدة بش كل إجيديب يف قضية احلرب البدر ة .سوسعت الكويت جدهدة لتوسيع عالقدهتد الدسولية بعد
نيلهد االستقالل .سونتيجة لذلك مت االتصدل الدبلومدسي مع الدسول االشرتاكية سوالدخول يف اتفدقيدت خمتلفة مثل اتفدقيدت جتدرية
سواتفدقيدت لتنظيم حركة الطريان فضالً عن االتنفدقيدت الثقدفية ).(Shaw, 1979
اخلدمتة:
كدن اإلاحتد السوفييت يتحني الفرصه للتغلغل يف منطقة الشرق األسوس ،سوالسيمد اخلليج العريب ذي األيمهية االسرتاتيجيه
الدسوليه  ,لكن أزمة استقالل الكويت جعلت اإلاحتد السوفييت يف موقف صعب فهو يرغب يف التخلص من الوجو الربيطدين يف
املنطقه سويف نفس الوقت مل يكن يرغب يف تعكري عالقدته مع اجلمهوريه العربيه املتحده اليت إيدت استقالل الكويت سورفضت
موقف عبد الكرمي قدسم بشأن ضم الكويت للعراق .سومع عدم تدحلهد بشكل مبدشر يف االزمه  ,لكنهد سوجدت احلل عندمد مت
سحب القوات الربيطدنيه من الكويت سوحلت حملهد قوات عربيه  ,فيمد ا ى انقالب الثدمن من شبدط يف العراق اىل تعزيز العالقدت
الكويتيه السوفيتيه الن حكومة االنقالب العراقيه اعرتفت ابستقالل الكويت.
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دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
انئلة جريس

حداد 2

امللخص:

هدفت الدراسة احلالية التعرف إىل دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة ،ولتحقيق هدف الدراسة ،مت استخدام املنهج الوصفي ،حيث مت تطوير اداة الدراسة واملكون
من ستة جماالت ،مت توزيعها على املعلمني واملعلمات يف املدارس العربية يف الداخل الفلسطيين يف لواء الشمال
معلما ومعلمة ،وقد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة لدور اإلدارة املدرسية يف زايدة
واليت تكونت من (ً )312
فع الية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
احصائية لدور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،تعزى إىل
متغريات الدراسة الرئيسة.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة املدرسية ،التكنولوجيا املساندة ،ذوي االحتياجات اخلاصة.

املقدمة:
حتتاج عملية التعلم والتعليم إىل تطوير وحتسني يف ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل يف خمتلف مناحي احلياة؛ من
أجل بناء شخصية متفاعلة مع البيئة احمليطة ،وقادرة على التعامل معها إبجيابية؛ وهذا يتطلب دعم اإلدارة املدرسة اليت هي ذلك
الكل املنظم الذي تتفاعل أج زائه داخل املدرسة وخارجها بشكل إجيايب ،وفن للسياسة العامة وفلسفة تربوية وضعتها الدولة ،ورغبة
يف إعداد الناشئني ،واإلدارة املدرسية ليست مدير املدرسة وحده يرأس العمل املدرسي ،لكنها هيئة تتكون من مدير املدرسة
ومساعديه من وكالء ومعلمني إداريني وفنيني كل حسب مس ؤولياته ومهامه ومتطلبات عمله ،حيث يعمل اجلميع يف قسمه بروح
من التعاون واالستشارات حول جناح العملية التعليمية (أمحد.)2000 ،
من هنا نرى أن اإلدارة املدرسية من خالهلا حتقق أهداف جملتمع وآماله وتطلعاته ،حيث تقوم ببناء الشخصية السليمة يف
كافة اجلوانب العقلية ،واجلسمية ،واالجتماعية ،واالنفعالية ،وإعداد القوى البشرية القادرة على اإلنتاج .فلم تعد وظيفة اإلدارة
تسيريا روتينيًا ألمور املدرسة ،ومل يعد هدف مدير املدرسة جمرد احملافظة على النظام يف املدرسة والتأكد من سري الدراسة
املدرسية ً
وفق اجلدول املوضوع ،بل أصبح حمور العمل يف هذه الدراسة يدور حول التلميذ ،وحول توفري كل اإلمكانيات والظروف اليت
تساعد على توجيه منوه العقلي ،والبدين ،والروحي ،واألخالقي .فالوظيفة الرئيسية لإلدارة املدرسية ،هي هتيئة الظروف وتقدمي
اخلدمات اليت تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم رغبة يف حتقيق النمو املتكامل هلم ،وذلك لنفع أنفسهم وجمتمعاهتم (أمحد،
.)24:2002
فلإلدارة املدرسية وظائف ذات جانبني (إداري ،وفين) وخيدم كل منهما اآلخر مبا حيقق أهداف املدرسة ،إال أن املدارس
العربية تعطي كل االهتمام للجوانب اإلدارية وتغفل اجلوانب الفنية على الرغم من أمهيتها وضرورهتا.
دورا ضرورااي؛ يف جمال تقدمي الدعم فيما يتعلق ابلتكنولوجيا املساندة للطلبة
إن الدور الذي تقوم به اإلدارة املدرسية يعد ً
ذوي االحتياجات اخلاصة .أصبح األشخاص الذين يعانون من إعاقات مسعية وبصرية وفكرية وحركية واضطراابت وطيف التوحد
 2د ، .أكادميية رميار ،الداخل الفلسطيين
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قادرين اآلن على التخلص من إعاقتهم أو التخفيف من آاثرها السلبية ،والتواصل مباشرة مع اجملتمع واالندماج واملشاركة فيه.
بشكل عام ،مع هذه التكنولوجيا املتقدمة ،ميكن لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة أداء مجيع األعمال اليت يقوم هبا اآلخرون.
مثل :القراءة والكتابة والرسم والرتمجة والتواصل مع العامل واحلصول على املعلومات اليت حيتاجوهنا.
ويف هذا اإلطار متثل التكنولوجيا أمهيةً ابلغةً لذوي اإلعاقات مبا أحدثته من تغري فـي حياة الفرد واجملتمعات ،كما أن
استخدام هذه التكنولوجيا ومستحداثهتا واليت أتيت مالئمة لطبيعة العالقة ،قد أكدت فعاليتها يف التغلب على الصعوابت يف عملية
التعليم وسد الفجوة نتيجة اإلعاقة بغض النظر عن نوعها فيما توفره من فوائد تعود على ذوي اإلعاقات مـن الناحيـة النفسـية،
واألكادميية ،واالجتماعية ،واالقتصادية (مرزوق.(2010 ،
بدال
تعترب تكنولوجيا التعليم املساندة من الوسائل الفعالة يف التعليم ،حيث تعتمد على األساليب العلمية احلديثة يف التعليم ً
من الطرق التقليدية القدمية املتبعة .وت عمل على إجياد حلول للعديد من املشكالت اليت يواجهها مدرسو املدرسة داخل الصفوف
الدراسية .ومن بني تلك املشاكل اليت يواجهوهنا كيفية التعامل مع الطالب الذين يعانون من النشاط الزائد أو مشاكل يف النطق أو
مشاكل يف السـمع وغريها يف املرحلة االبتدائية .يواجه املعلمون صعوبة كبرية يف كيفية التعامل مع هؤالء الطالب بطريقة حضارية.
تكنولوجيا التعليم املساندة اليت متنحهم حرية التعبري عن آرائهم وجتربة األشياء من وجهة نظرهم مما يؤدي إىل حتقيق الذات وتقوية
ثقتهم أبنفسهم ،ويساعد املعلم يف توجيه سلوك هؤالء األطفال (البدو.)282 :2020 ،
تتطلب خصائص الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة التعليمية واملعرفية واللغوية والعاطفية االجتماعية إجراء تغيريات
جوهرية على مستوى تنظيم البيئة التعليمية وطرائق التدريس والتعلم واسرتاتيجيات التدريس .وملا كان القيام هبذه اإلجراءات يقع
كبريا لإلدارة املدرسية يف هتيئة املناخ الالزم وهو ضروري ملساعدة الطالب على النمو إىل أقصى
على عاتق املعلم ،إال أن هناك ً
دورا ً
قدر من قدراهتم وإمكاانهتم ،للوصول إىل استعداداهتم احلقيقية وتنميتها مبا يف وسعهم ووف ًقا لقدراهتم (القحطاين.)2018 ،
متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة من تكنولوجيا التعليم ،وفيما يلي شرح مبسط هلذه املتطلبات:
 -1الدراسة والتحليل :قبل اختاذ قرار بشأن تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة ،جيب إجراء دراسات هتدف إىل حتليل
مشاكل ذوي االحتياجات اخلاصة ،تقييم احتياجاهتم التعليمية وحتليل خصائص كل فئة واملقررات الدراسية املوجهة إليهم .وحتليل
املوارد واملعوقات البيئية والتعليمية.
 -2التصميم والتطوير :وهذا يتطلب وضع مواصفات ومعايري علمية حمددة ودقيقة لتصميم كل مصدر تعليمي لكل فئة منها،
وتصميم املوارد وتطويرها بطريقة منهجية سليمة ،وإنشاء مركز تكنولوجيا تعليم مركزي متخصص يف إنتاج املوارد واألنظمة التعليمية.
 -3تصميم وتوفري بيئات وأماكن تعليمية مناسبة :ضرورة توفري أماكن وبيئات تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.
تشمل هذه البيئات :املباين املدرسية ومراكز مصادر التعلم واملكتبات املدرسية الشاملة.
 -4االقتناء والتزويد :ويقصد به العمل على توفري مصادر تعليمية متعددة وخمتلفة وحتديثها وتزويدها بشكل مستمر .ويشمل هذا
املطلب توفري :املواد والوسائل واملوارد التعليمية واألجهزة واملعدات الالزمة الستخدام تلك املوارد ،ومن مث توفري الكوادر البشرية
املؤهلة واملدربة لتوظيف تلك املوارد.
 -5املتابعة والتقومي :جيب إنشاء إدارة متخصصة للمتابعة والتقومي وتشمل مهامها :متابعة وتقييم املوارد البشرية وغري البشرية،
ومتابعة وتقييم توظيف واستخدام املوارد من قبل املعلمني واملتعلمني ،وحتديد احتياجات املدرسة أو املؤسسة التعليمية املوارد البشرية
وغري البشرية ،مث كتابة التقارير ورفعها إىل املسئولني لتوفريها.
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اخلاصة يف تل ك الفئة ،ويتطلب ذلك ما يلي :عقد حماضرات وندوات ومؤمترات وورش عمل ،وإنشاء مركز تعليمي ،وقناة تلفزيونية
لذوي االحتياجات اخلاصة وتصميم مواقع على شبكة اإلنرتنت.
 -9النشر والتوظيف والتبين :جيب أال تتوقف تكنولوجيا التعليم عند تصميم وتطوير املنتجات واالبتكارات التكنولوجية لذوي
االحتياجات اخلاصة ،بل ينبغي أن تسعى إىل نشرها وتوظيفها وتبنيها من قبل املدارس واملؤسسات التعليمية والتدريب لذوي
االحتياجات اخلاصة (عبد العاطي.)2014 ،
ائدا يف استخدام أجهزة احلاسوب والتقنيات التكنولوجية األخرى
دورا ر ً
وقد أدى التعليم اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة ً
نظرا للصعوابت اليت ينطوي عليها تعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة .حيث كان كوادر الرتبية
يف جمال الرتبية والتعليمً ،
تعليما الذين كانوا على استعداد حملاولة استخدام التكنولوجيا اجلديدة .وصف كريك وزمالؤه
اخلاصة من بني املتدربني األكثر ً
( )1993استخدام احلاسوب يف الرتبية اخلاصة ابلكلمات التالية (اآلغا" :)29 :2013 ،للحاسوب القدرة على تطوير ملفات
ختزين املعلومات وتنظيم وعرض النصوص والفيديو واملعلومات الرقمية وتوفري وصول سهل للمعلومات والربامج ،وتتيح للطفل التعلم
بسرعة ،والتعزيز الفوري واملباشر ،ابإلضافة إىل كل هذا ،جيعل احلاسوب عملية التعلم أكثر نشاطًا وكفاءة ،ويعطيها مز ًيدا من
أيضا معدات وبرامج خاصة تساعد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة على استخدام احلاسوب،
التوجيه الذايت" .هناك ً
وتسمى "التكنولوجيا املساندة" ،ولكنها مل يتم استخدامها على نطاق واسع حىت اآلن .ألهنا مكلفة وابلتايل يصعب توفريها يف
املدارس والفصول الدراسية للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة أو يف منازهلم .غالبًا ما ال تتمتع غرف التعليم اخلاص ابلقدرات
التقنية الالزمة الستخدام التكنولوجيا املساندة بشكل فعال (أمني.)26 :2008 ،
يتحمل معلمو الرتبية اخلاصة املسؤولية الرئيسية يف توفري املداخل املناسبة لتقدمي املناهج للطالب ذوي االحتياجات
اخلاصة ،حيث يقوم املعلمون بتكييف املناهج وتعديلها ابستخدام أدوات واسرتاتيجيات خمتلفة ،ويعترب استخدام التكنولوجيا من
أهم املتغريات يف اجملال اإلعاقة الذهنية كوسيلة لتعديل املنهاج ودعم تقدميه ،ملا هلا من دور مهم يف احلد والتقليل من الصعوابت
والتحدايت اليت تؤثر على مجيع املهارات الوظيفية والتعليمية واالستقاللية ،مما يؤدي إىل ضمان تكافؤ الفرص وحتسني جودة
احلياة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛ يف عام  ،2004أكد قانون حتسني تعليم األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة،
) ، IDEIA (2004يف تعديالته ،على احلاجة إىل أن يتبىن الفريق التعليمي استخدام التكنولوجيا املساندة مع مجيع الطالب
ذوي االحتياجات اخلاصة.
وهذا االعتماد يتطلب حتديد الوسائل التكنولوجية املناسبة إلدراجها ضمن اخلطة الرتبوية الفردية للطالب ،وابلتايل،
فاملعلمون هم املسئولون عن مساعدة األطفال وأسرهم يف اختيار كافة التكنولوجيا املساندة ،فضال عن توجيههم لكيفية
استخدامها .ويعود جناح الربامج الرتبوية واخلربات االجتماعية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة إىل استخدام وسائل التكنولوجيا
امل ساندة ،حيث إهنا توفر االستقاللية ،وذلك من خالل الوصول إىل بيئات متنوعة ،وهذه وسائط تنتج وتعدل وتكيف جلعل
املهمات التعليمية واالجتماعية والرتفيهية واحلياتية اليومية أكثر سهولة .ويعود استخدام ذوي االحتياجات اخلاصة للتكنولوجيا
املساندة ابلفوائد عليهم ،منها تق ليل أثر اإلعاقات ،وتقدمي املساعدة يف عملية تعلمهم ،ومشاركتهم يف الفصول التعليمية ،وتعزيز
فرصهم املهنية واإلبداعية ،كما أهنا تساعد يف عملية إثراء املناهج التعليمية .ورمبا يزيد استخدام التكنولوجيا املساندة من
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 -6التدريب :التدريب مطلب ملح لنجاح أي برامج تطويرية ،ويشمل التدريب تدريب اجملموعات التالية :معلمو األشخاص
ذوي االحتياجات اخلاصة ،واملتخصصني يف تكنولوجيا التعليم ،وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -7اإلعداد األكادميي ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة وأخصائي تكنولوجيا التعليم :جيب تطوير اإلعداد األكادميي ملعلمي
ذوي االحتياجات اخلاصة وأخصائي تكنولوجيا التعليم لتلك الفئة بكليات الرتبية.
 -8التوعية واإلعالم :وهو مطلب أساسي لتوعية املعلمني واملتخصصني يف تكنولوجيا التعليم وأولياء أمور ذوي االحتياجات

Naaila Jeries HADDAD

االستقاللية ،وتدعيم التقدير الذايت والثقة ابلنفس لكل طالب ،وتشجيع التعاون بني الطلبة ،وال سيما ذوي االحتياجات اخلاصة،
على سبيل املثال ،استخدام هؤالء الطالب مع برامج خمتلفة يف تعليمهم ،مع فرصة التكرار واملمارسة ،يدفعهم للتعلم والقيام أبدوار
نشطة يف مجيع جماالت حياهتم .وقد تقلل التكنولوجيا املساندة من االعتماد على اآلخرين ،وحتكمهم يف بيئتهم ،كما أهنا
خصوصا وأهنم أكثر
كثريا يف التخلص من طرق سلبية يف تعلمهم ،وجتعلهم أكثر نشاطًا واهنما ًكا يف العملية التعليمية،
ً
تساعدهم ً
ميوًال الستخدام قواهم العقلية واجلسمية اليت ميكن أن تعتمد عليها تلك التكنولوجيا (سامل.)2004 ،
لكل إنسان احلق يف العيش مبساواة ،كرامة ،راحة واستقالليّة.
هذا احلق أيضا يشمل األشخاص مع إعاقة ،إذ حيق هلم كذلك العيش حيا ًة طبيعيّة مثل اآلخرين .من أجل حتقيق هذا
كل مكان ،واملشاركة
اهلدف مطلوب وجود االتفاقيات والنصوص هبذا الشأن لتمكني األشخاص مع إعاقة من الوصول إىل ّ
واالندماج ابجملتمع بتسا ٍو ،واحرتام واستقالليّة قصوى.
والسبب يف توفّر اإلاتحة هو األشخاص مع إعاقة حيث إن ما يقارب الـ  % 18من اجملتمع يف الداخل الفلسطيين هم
أشخاص مع إعاقة منها :اإلعاقات اجلسدية ،إعاقات حسية (البصر والسمع) ،إعاقات عقليّة ونفسيّة.

وفقا لبياانت لدائرة اإلحصاء املركزيّة ،يعيش يف الداخل الفلسطيين ما يقارب الـ  1,440,000إنسان مع إعاقة ،مما يعين
بغض النظر عن داينته ،عرقه،
أنه تقريبا يف كل عائلة من بني ّ
ست عائالت يف الداخل الفلسطيين يوجد شخص مع إعاقة ،وذلك ّ

قدر أنه لكل  700,000شخص تقريبا (أي ما يقارب الـ  %10من اجملتمع) يعترب
عمره أو جنسه .ابإلضافة إىل ذلك ،يُ ّ
موضوع اإلاتحة مسألة حامسة وابلغة األمهيّة.

ينص
سن عام  ،1998إذ ّ
يتم تعريفه وفقا لقانون املساواة يف احلقوق لألشخاص مع إعاقة والذي ّ
إن الشخص مع إعاقة ّ
حد كبري أبدائه
القانون على أن "إنسان مع إعاقة جسدية ،نفسيّة أو عقليّة ،اثبتة أو مؤقتة ،واليت بسببها يكون اإلنسان حمدود إىل ّ
يف جمال واحد أو أكثر من جماالت حياته األساسيّة".
تعريف "اإلاتحة" وفقا لقانون املساواة ابحلقوق لألشخاص مع إعاقات :1988
يقدمها ،احلصول على
التحرك به ومعرفته ،استخدامه واالستمتاع من اخلدمات اليت ّ
"التمكن من الوصول إىل كل مكانّ ،
املعلومات اليت يوفرها املكان أو اخلدمة ،استخدام األجهزة املتوفرة ابملكان واالشرتاك ابلربامج والفعاليات اليت يوفرها املكان ،وكل
هذا جيري مبساواة ،واحرتام ،واستقاللية وأمان".
مبادئ اإلاتحة
يوجد مبدأين أساسيني يف موضوع اإلاتحة ومها "مبدأ االندماج" و "مبدأ التسلسل"
" .1مبدأ االندماج"
األشخاص مع إعاقة هم جزء ال يتجزأ من اجملتمع واجلمهور الواسع ،ابلتايل هم متساوي احلقوق مع اآلخرين ،إذ حيق هلم
العيش ،واالندماج من دون متييزهم أو إقصائهم من اآلخرين.
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وفقا هلذا املبدأ ،على أي إنسان مع إعاقة أن يصل ألي مكان يقصده وأن حيل على نفس اخلدمات املتوفرة متاما مثل أي
شخص آخر .التسلسل هو منطقي -موقف خاص لألشخاص مع إعاقة ،الصعود من مكان مناسب بدون درج ،طريق ُمتاحة،
مدخل ُمناسب ويتيح ا لدخول لألشخاص مع إعاقة ،ممرات مناسبة ،مكاتب استعالمات مناسبة مع توفري خدمة لذوي
االحتياجات اخلاصة ،مصعد يف األماكن املطلوبة ،مراحيض مناسبة لألشخاص مع إعاقة .عدم توفر مركب واحد على األقل من
يدل على خلل يف تنفيذ مبدأ التسلسل ،ويف هذه احلالة كأن املبدأ مل يتحقق وغري متوفر بتاات ،مما يعين أن املكان ال
هذه املركبات ّ
يوفر اإلاتحة املطلوبة.
ُشّرع فصل "اإلاتحة" عام  ، 2005وذلك يف إطار قانون املساواة يف احلقوق لألشخاص مع إعاقة (منذ عام .)1998
يعرف ما
هذا الفصل يُلزم توفري اإلاتحة يف القطاع احلكومي ،والبلدايت ،واملؤسسات غري الرحبية والقطاع اخلاص .التشريع القانوين ّ
هو واجب إاتحة املباين ،والبىن التحتية ،والبيئة احمليطة واحلدائق ،واالتصاالت اهلاتفية ،والتكنولوجيا ،واملواصالت ،والصحة،
وغريها .التشريع حيدد كذلك اإلطار الزمين الذي مبوجبه جيب توفري اإلاتحة ،واإلعفاءات وطرق تطبيق القانون.
إاتحة اخلدمات
تتطرق القوانني إىل سؤال
تتطرق لكل ما يُطلب عمله ابإلضافة إلاتحة املباين ،وكذلك ّ
القوانني الثانوية اخلاصة هذه ّ
التصميم الداخلي للمبىن بشكل مالئم ويُتيح لكل شخص مع إعاقة معيّنة أن حيصل على اخلدمات املتوفرة مثل أي شخص أو
تتطرف ألماكن خمتلفة مثل
عرف بشكل عام الواجبات العامة املُلقاة على املتيح ،وكذلك اخلاصة إذ ّ
زبون آخر .هذه القوانني تُ ّ
املطاعم ،الفنادق ،املكتبات وغريها.
يف إطار هذه القوانني الثانوية ،مطلوب األخذ ابحلسبان واالهتمام ابجملاالت التالية:
 .1تصميم داخلي يوفّر اإلاتحة
.2 .2إجراءات "اخلدمات املتاحة"
العمال وتوعيتهم بشأن اإلاتحة واخلدمات املتيحة
 .3إرشاد املوظفني و ّ
 .4إاتحة اإلنرتنت
 .5إاتحة مركز االتصاالت وأجهزة توجيه احملاداثت
 .6إاتحة اإلعالانت
 .7إاتحة املعلومات
 .8إاتحة وسائل التكنولوجيا كجزء من اخلدمات ،االستعانة أيضا أبجهزة مثل الصراف اآليل ،آالت دفع النقود ملوقف
السيارات وغريها.
 .9أجهزة تكنولوجية ُمساعدة
 .10إاتحة مركز خدمات اجلمهور
 .11إاتحة املناسبات واملعارض واملؤمترات (دليل املتيح،
.)https://www.aisrael.org/?CategoryID=3171
يتمثل أحد أهداف التعليم املنصوص عليها يف قانون التعليم يف الداخل الفلسطيين يف "توفري فرص متكافئة لكل فىت وفتاة،
ومتكينهما من التطور بطريقتهما اخلاصة وخلق جو يشجع ويدعم االختالف" (القسم  ( 2أ) ( )8من قانون التعليم احلكومي،
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" .2مبدأ التسلسل"
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 .)1953حوار مهم بني الطالب واملعلمني واملوظف ني وأولياء األمور واجملتمع ،وتصميم بيئة تعليمية وتوفري استجابة مثالية جلميع
أشخاصا شاملني.
الطالب ،وهذا احلوار مي ّكن الطالب واملوظفني من أن يكونوا
ً

وف ًقا للجزء ب من املادة  7من قانون املساواة يف احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة( 1998-5758 ،املشار إليه فيما
يلي يف هذا التعميم" :القانون")  ،حيق للطالب املعاق أو أحد الوالدين لطالب معاق احلصول على تسهيالت لذوي االحتياجات
اخلاصة سيسمح له ذلك ابلوصول إىل قدراته والتعلم والقيام بدور نشط يف مجيع أنشطة املؤسسة التعليمية وكذلك الطالب وأولياء
األمور اآلخرين بطريقة متساوية ،وحمرتمة ،ومستقلة ،وآمنة.
مبوجب هذا القانون ،وضع وزير التعليم اللوائح اليت تتناول التعديالت املطلوبة إلمكانية الوصول الفردي  -اللوائح رقم
.201
يشرتط القانون واللوائح ملكية املؤسسة التعليمية إلاتحة الوصول إىل كل من املؤسسات التعليمية واخلدمات التعليمية اليت
تقدمها للطالب ذوي اإلعاقة وأولياء األمور ذوي اإلعاقة ،عندما ال تكون املؤسسة التعليمية مناسبة هلم.
تتضمن اللوائح تفاصيل حول األنواع املمكنة إلمكانية الوصول املقدمة للطالب الذي يدرس يف نظام التعليم وللوالد املعاق
الذي أييت إىل املؤسسة التعليمية (عندما قد تكون هناك وسائل راحة إضافية غري مدرجة هناك).
نوضح أن إمكانية الوصول يف نظام التعليم هي إمكانية وصول فردية للطالب فيما يتعلق ابحتياجاته الشخصية ويتم
حتديدها بعد التخطيط املناسب حىت بداية املدرسة أو يف أي مرحلة أثناء املدرسة يف اإلطار التعليمي ،كل ذلك يف غضون فرتة
زمنية معقولة وبسرعة.
جيب أن جتري ملكية مؤسسة تعليمية (سلطة حملية أو ملكية) على الفور تعديالت إمكانية الوصول اليت ميكن إجراؤها
ابلوسائل املوجودة يف حوزهتا.
ترخيصا لتشغيل مؤسسة تعليمية ،واليت ينطبق عليها
ستكون ملكية مؤسسة تعليمية ،أي سلطة حملية أو شركة ُمنحت
ً
االلتزام إبمكانية الوصول ،مسؤولة عن ضمان أن تكون تعديالت إمكانية الوصول مناسبة ومتاحة.
رسوما على شخص من ذوي اإلعاقة بسبب تقدمي طلب
نؤكد أن مالك مؤسسة تعليمية أو أي شخص آخر لن يفرض ً
وبسبب إجراء تعديالت إمكانية الوصول الالزمة جلعل اخلدمة يف متناوله مبوجب لوائح إمكانية الوصول.
جماالت الوصول:
 -تسهيالت الوصول اجلسماين :الطالب ذوو اإلعاقة ،على سبيل املثال :اإلعاقات اجلسدية وضعف السمع وضعاف البصر،

والطالب يف املؤسسات التعليمية اليت مل يتم تكييف مبانيها وأاثثها مع احتياجاهتم ،حيق هلم احلصول على جتهيزات حتت مسؤولية
املؤسسة التعليمية أو من خالهلا املساواة إذا رغب املالك يف احلصول على مشاركة من وزارة الرتبية والتعليم ،فعليه االتصال ابلوزارة
هلذا الغرض والعمل وف ًقا لإلجراءات.

 تسهيالت الوصول يف اجملال الرتبوي :الطالب ذوو اإلعاقة الذين كانوا مؤهلني للحصول على خدمات التعليم اخلاص والذينحيتاجون إىل تسهيالت يف طرق التدريس والتعلم واملواد التعليمية وطرق االختبار ،سيتم فحص أهليتهم للحصول على تسهيالت
من قبل طاقم املدرسة التعليمي والعالجي املالئم.
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إجراءات قسم صعوابت التعلم يف وزارة الرتبية والتعليم ،مبا يف ذلك وثيقة "تعديالت على تسلسل التعلم والفروق للطالب ذوي
صعوابت التعلم و." ADHD
 للطالب املؤهلني للحصول على خدمات الرتبية اخلاصة :جيب اتباع الدليل اإللكرتوين "تالم يف الرتبية اخلاصة" وكتيب"إنشاء قاعدة التقارير".
 تسهيالت الوصول يف اجملال الرتبوي-التكنولوجي :الطالب ذوو اإلعاقة الذين حيتاجون إىل جتهيزات تقنية مساعدةسيحصلون على أهليتهم للحصول على مساعدات مت فحصها من قبل اهليئات املهنية ذات الصلة وف ًقا لإلعاقة (خرباء ميدانيون
من مركز لدعم التعليم ،خرباء ميدانيون من مركز لدعم التعليم متخصصون يف اجملال البصري ضعاف وكفيف ضعيف السمع
والصمم) مع الكادر التعليمي والعالجي ابملدرسة .إذا رغب املالك يف احلصول على مشاركة من وزارة الرتبية والتعليم ،فعليه
االتصال ابلوزارة هلذا الغرض والعمل وف ًقا لإلجراءات.
 الرحالت واألنشطة املدرسية الداخلية واخلارجية :جيب أن تضمن ملكية املؤسسة التعليمية أن األنشطة التعليمية اليت تتمخارج املؤسسة التعليمية  ،مثل الرحالت والسلة الثقافية واجلوالت والرايضة واألنشطة الصعبة والبعثات إىل اخلارج والرحالت إىل
بولندا ،ستكون ميكن الوصول إليها مبوجب القانون واللوائح.
عند التخطيط للنشاط ،ستعطى األولوية للنشاط العام الذي ميكن الوصول إليه ،ولكن يف حاالت خاصة ،ميكن إجراء
نشاط منفصل للطالب من ذوي اإلعاقة بشرط ضمان بديل يسهل الوصول إليه ومناسب وحمرتم ومفتوح جلميع الطالب ،مبشاركة
الطالب املعاقني والطالب غري املعوقني.
إىل احلد الذي تطلب فيه ملكية املؤسسة التعليمية من وزارة الرتبية والتعليم املشاركة يف متويل إمكانية الوصول الفردي ،فإن
حتديد التعديالت سيكون بناءً على احلكم املهين للخرباء امليدانيني يف وزارة الرتبية والتعليم ووف ًقا لسياسة الوزارة.
إمكانية الوصول الفردي لويل األمر الطالب
الوالد ذو اإلعاقة ،الذي حيتاج إىل تعديالت يف إمكانية الوصول لغرض املشاركة يف األنشطة املتعلقة أبطفاله يف املؤسسة
التعليمية  ،حيق له الوصول إىل الوصول إىل املدرسة واألنشطة يف املؤسسة التعليمية مثل اجتماعات الوالدين واالحتفاالت وغري
ذلك ،مع مراعاة اللوائح واإلجراءات.
هدفت دراسة البدو ( )2020إىل التعرف على وجهة نظر املعلمات مبدارس دولة االمارات العربية املتحدة (مدرسة الرفاع
الثانوية للبنات) حنو فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة ابملدارس .تكونت
عينة الدراسة من ( )70معلمة .استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ألهداف الدراسة؛ حيث قامت ببناء استبانة
علمية لقياس اهلدف من الدراسة .إ ّن معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي يف املدارس هي :قلة
املتخصصات املالية ،ضعف أتهيل وتدريب املعلم على استخدام احلاسب اآليل ،قلة توافر أجهزة احلاسب اآليل يف مدارس وبرامج
الدمج ،قلة الربامج االلكرتونية املتخصصة لكل حالة من احلاالت ولكل إعاقة .قلة الربامج التعليمية املرتبطة ابملناهج الدراسية،
أيضا قلة الوقت للحصول على التدريب وتدريب الطلبة الستخدام التكنولوجيا ،نقص الوقت الالزم إلعداد وتطوير االسرتاتيجيات
ً

التعليمية اجلديدة اليت تدمج التقنية يف املناهج الدراسية ،االفتقار إىل أدوات موثوق فيها يف بعض املدارس ،نقص يف استقاللية
أخريا مستوى راحة املدرس ونقص يف سهولة الوصول.
الطالب .و ً
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هدفت دراسة احلطاب ( ) 2016ابلكشف عن درجة استخدام التكنولوجيا املساندة من جانب املكفوفني ،وذلك من
خالل اختيار عينة مكونة من  60طالبًا وطالب ًة من املكفوفني يف الفئة العمرية  11-9سنة يف مؤسسات التعليم اخلاصة
ابملكفوفني يف عمان ومأداب يف العام الدراسي  ،2014 -2013والعمل على تقسيم العينة إىل جمموعتني (مستخدمي
التكنولوجيا ،وغري مستخدمي التكنولوجيا) ،وإجراء املقابلة مع املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا البالغ عددهم  30طالبا وطالبة.
كما هتدف الدراسة إىل مقارنة الفروق يف الدافعية للتعلم لدى اجملموعتني من خالل تطبيق مقياس الدافعية للتعلم على مجيع أفراد
عينة الدراسة .أشارت النتائج إىل أن التكنولوجيا اللمسية األكثر استخداما من جانب املكفوفني كانت املخرز واللوح ،مث برامج
احلاسوب ومعداته ا ليت تستخدم تطبيقات بريل ،مث آلة بريكنز ،وأما أقلها استخداما فهو جهاز األوبتكون .أما ابلنسبة للتكنولوجيا
استخداما فكان برانمج
استخداما األشرطة واملسجالت ،مث الكتب الناطقة ،مث برانمج إبصار ،وأما أقلها
السمعية ،فكان أكثرها
ً
ً
فيجو بريل .كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا يف متوسط درجات دافعية التعلم للطالب مستخدمي التكنولوجيا وغري
مستخدمي التكنولوجيا ،وجاءت الفروق لصاحل املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا .وخلصت الدراسة إىل جمموعة توصيات ،منها:
 )1إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع استخدام التكنولوجيا املساندة وأثرها على دافعية التعلم لدى الطالب املكفوفني نظرا
لقلتها؛  ) 2والعمل على توفري التكنولوجيا املساندة يف مدارس الرتبية اخلاصة ومراكزها يف األردن ،ألهنا ال تزال دون املستوى
املطلوب؛  )3العمل على أتهيل املعلمني واملعلمات يف مدارس الرتبية اخلاصة ومراكزها ملساعدهتم يف كيفية التعامل مع التكنولوجيا
املساندة؛  ) 4العمل على تنمية استخدام التكنولوجيا املساندة يف رفع دافعية التعلم للمكفوفني ملا هلا من قيمة فارقة بني الطالب
املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا وغري مستخدمي التكنولوجيا.
هدفت دراسة الدوايدة ( )2014إىل حتديد درجة أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة
أيضا إىل حتديد العالقة بني تقدير املعلمني ألمهية تلك
ابلتكنولوجيا املساندة مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية ،كما هدفت ً
الكفاايت ومدى امتالكهم هلا مع كل من متغريات الدراسة اليت تضمنت اجلنس ،وعدد سنوات اخلربة ،واملؤهل العلمي ،والتدريب،
وختصص املعلم الدقيق .ولتحقيق ذلك اُستخدم املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي من خالل استبانة تضمنت ( )21كفاية .وقد
معلما ومعلمة للرتبية اخلاصة .وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أمهية مجيع الكفاايت املهنية
اشتملت عينة الدراسة على (ً )190

للمعلمني بدرجة مرتفعة ،كما أن درجة أتثري متغريات الدراسة على أمهية الكفاايت كانت دالة إحصائيًا لصاحل اإلانث ،والتدريب،
ومعلمي اضطراب التوحد ،وغري دالة إحصائيًا ألثر عدد سنوات اخلربة واملؤهل العلمي .أما فيما يتعلق بدرجة االمتالك ،فقد بينت
الن تائج درجة امتالك متوسطة على الكفاايت ككل .كما أن درجة أتثري متغريات الدراسة على امتالك الكفاايت كانت غري دالة
إحصائيًا ألثر اجلنس ،وعدد سنوات اخلربة ،واملؤهل العلمي ،وختصص املعلم الدقيق .ودالة إحصائيًا ألثر التدريب.
قام هاريس ( )Harris, 2011يف الوالايت املتحدة األمريكية بدراسة هدفت إىل معرفة مدى توظيف التكنولوجيا

احلديثة من قبل املعلمني يف العملية التعليمية وحتديد العوامل اليت تؤثر على توظيفها ،كما هدفت إىل الكشف عن امتالك مهارات
استخدام التكنولوجيا احلديثة املوجودة واملرغوبة لعمل توصيات مالئمة خبصوص التدريس اثناء اخلدمة للمساعدة يف زايدة
استخدامها بني املعلمني .تكونت عينة الدراسة من ( )133معلما ومعلمة ،مت يف هذه الدراسة استخدام املنهج املسحي الوصفي
جلمع البياانت واظهرت النتائج ان اعلى نسبة استخدام للتكنولوجيا يف االنرتنت ،ومعاجل النصوص إلعداد املواد التعليمية ،وتدريس
الطالب يف غرفة الصف .يف حني اظهرت النتائج استخدام عد قليل من املعلمني برجميات جاهزة غري معاجل النصوص يف
صفوفهم .كما بينت النتائج حاجة املعلمني إىل التدريب والتأهيل لتنمية قدراهتم على توظيف التكنولوجيا احلديثة يف الغرفة
الصفية ،وأشارت النتائج إىل ان استخدام التكنولوجيا احلديثة بدرجة منخفضة ،نتيجة لعدم توافر اإلمكاانت اليت تسهم يف
توظيفها.
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من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة اليت تناولت تكنولوجيا التعليم املساندة ودور االدارة املدرسية وفعاليتها
على العملية التعليمية التع لمية ،الحظت الباحثة قلة الدراسات اليت طبقـت علـى واقـع دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية
التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف الداخل الفلسطيين يف منطقة الشمال ،وأن غالبية الدراسات تناولت
التكنولوجيا املساندة لدى العادين ولكن تندر لدى فئات ذوي االحتياجات اخلاصة ابلرغم من احلاجة املاسة إليها ،لذا جاءت
هذه الدراسـة ملعرفـة دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر
املعلمني يف منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين .وابلتايل تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجابة عن اآليت:
 .1ما دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني
يف املدارس االبتدائية يف منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( (α ≤0.05يف متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو
دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف
املدارس االبتدائية يف منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين ابختالف اجلنس ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة؟
مصطلحات الدراسة:
تعرف اإلدارة املدرسية أبهنا اجلهود املنسقة اليت يبذهلا فريق من العاملني يف اجملال الرتبوي مديرو وفنيو املدارس ،هبدف
حتقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة مبا يتماشى مع ما هتدف الدولة إىل حتقيقه يف تربية أبنائها يف جمال الرتبية والتعليم ،بطريقة
صحيحة وعلى أسس سليمة.
أيضا مجيع اجلهود واألنشطة والعمليات من (ختطيط ،وتنظيم ،ومتابعة ،وتوجيه ،ورقابة) اليت يقوم هبا املدير مع
وتعرف ً
العاملني معه بغرض بناء التلميذ من مجيع نواحيه (عقليا ،أخالقيا ،اجتماعيا ،وجدانيا ،وجسميا) ،حبيث يستطيع أ ن يتكيف
بنجاح مع اجملتمع ويساهم يف تقدمه" (العجمي.)30:2002 ،
ومن خالل التعريفات السابقة تعرف الباحثة اإلدارة املدرسية إجرائيا مبا يلي :هي جمموعة العمليات اليت يقوم كل العاملني
يف املدرسة يف تفاعل ضمن مناخ مناسب ،داخل املدرسة وخارجها وف ًقا لألسس والسياسات ،والفلسفة الرتبوية املوضوعة من قبل
الدولة ،رغبة يف إعداد النشء مبا يتوافق مع اجملتمع ،ورفع الكفاية اإلنتاجية للمدرسة ،واالرتقاء مبستوى العاملني فيها.
يعـرف اخلطيـب واحلديـدي ( ) 163 :2010األداة التكنولوجية املساعدة أبهنا أي جهاز أو جزء من جهاز ،أو نظام يتم
جاهزا من األسواق ،أو يتم تعديله وتكييفه ليستخدم من أجل زايدة أو حتسني القدرات الوظيفية للطفل املعاق ،وأما
شراؤه ً
خدمات التكنولوجيا املساندة فهي أي خدمة تساعد الطفـل ذوي االعاقة علـى اختيـار أو معرفـة أو استخدام إحـدى األدوات
التكنولوجيـة املسـاندة ،ومثـل هـذه اخلـدمات تشـمل تقيـيم حاجـات الطفـل وتـوفري األداة التكنولوجيـة وتصميم األدوات التكنولوجيـة
أو تكييفهـا أو صيانتها أو استخدامها ،وتدريب الطفل وأسرته واملعلمني على استخدامها.
وتعـرف سـعيد ( ) 22 :2010التكنولوجيـا املساعدة أبهنا :جمموعـة املبـادئ واألساليب واالخرتاعات اليت تساعد ذوي
اإلعاقات يف التأهيل والتدريب للوصول إىل االستقاللية وااللتحاق ابلعمل واالستقرار من خالل االنتاج وعوائده.
كمـا يـذكر اخلطيـب ( ) 32 : 2012أن مصطلح التكنولوجيـا املسـاعدة يستخدم لإلشارة إىل األدوات التكنولوجية اليت
متكـن األشخاص ذوي اإلعاقات من القيام أبنشطة يتعذر عليهم أتديتها دون استخدام هذه األدوات .ومن األمثلة على ذلك
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الكتب الناطقة ،وبرامج احلاسوب الناطقة ،وأشرطة التسجيل واملعينات السمعية والبصـرية ،ومعينات احلركة والتنقل ،ومعينات
القراءة والكتابة ،ومعينات التواصل.
كـمـا يـعـرف الشـرمان ( ) 56 :2015التكنولوجيـا املساعدة أبهنـا األدوات واخلدمات واستخدامها من أجل التغلب على
القدرات واإلمكاانت املفقودة ،ولتحسني القدرات الضعيفة ،فتكنولوجيا التعليم املساندة قد تكون أي شيء ميكن احلصول عليه
وتوفريه للطلبة من ذوي اإلعاقات من أجل زايدة أو استدامة أو حتسني القدرات الوظيفية للطلبة ذوي اإلعاقات.
ومن خالل التعريفات السابقة تعرف الباحثة التكنولوجيا املساندة مبا يلي :كل ما أنتجه العلم احلديث مـن أجهـزة وأدوات
وبرجميـات مصممة بناء على نظرايت وأسس علمية لتساعد ذوي االحتياجات اخلاصة يف التأهيل والتدريب للوصول لالستقاللية.
يعرف القريطي ( )2012ذوي االحتياجات اخلاصة أبهنم" :أولئك األفراد الذين ينحرفون عن املستوى العادي أو املتوسط
يف خاصية ما من اخلصائص ،أو يف جانب ما أو أكثر من جوانب ،الشخصية إىل الدرجة اليت حتتم احتياجاهتم إىل خدمة خاصة
ختتلف عما تقدم إىل أقراهنم العاديني ،وذلك ملساعدهتم على حتقيق أقصى ما ميكنهم بلوغه من النمو والتوافق" .وميكن حصر
فئات ذوي االحتياجات اخلاصة الشائ عة فيما يلي :اإلعاقة البصرية ،اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة اجلسدية أو الصحية ،اإلعاقة
العقلية ،املوهوبون أو العباقرة ،صعوابت التعليم اخلاصة والتوحد (سويدان واجلزار.)18-17 :2007 ،
أمهية ال ّدراسة
للدراسة يف اجلوانب التّالية:
األمهيّة النّظريّة :تتمثل األمهيّة النّظرية ّ

 .1تتناول موضوعا تربواي مهما وهو الكشف عن دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة ،حيث إن هذا املوضوع يشغل اهتمام كل من له عالقة ابملدرسة من الرتبويني والطّلبة وأولياء أمورهم
السابقة حول املوضوع – يف حدود علم الباحثة .-
يف ظل ندرة ّ
الدراسات ّ
 .2إضافتها ألدب تربوي ينطوي على معرفة تربويّة جديدة حول دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب
ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات التعليمية يف الداخل الفلسطيين يف لواء الشمال من وجهة نظر املعلمني ،مما
الرتبوي املتصل ابملوضوع.
جيسد أمهيتها يف ّ
سد النّقص احلاصل يف األدب ّ
ّ

األمهيّة التّطبيقيّة :تتمثل األمهيّة التّطبيقيّة هلذه ال ّدراسة فيما يلي:

الرتبية والتّعليم
 .1االستفادة من نتائج ال ّدراسة احلاليّة يف خدمة مجيع األطراف املتصلة ابل ّدراسة من املسؤولني يف وزارة ّ
وخصوصا من خالل وقوفهم على دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
ً
تصور مبدئي للبدائل املناسبة أمام صناع القرار واجلهات املسؤولة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة
 .2تساعد يف تقدمي ّ
لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.

حدود الدراسة :تشتمل حدود الدراسة على اآليت:
الدراسة يف عنواهنا الذي يركز على دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا
 احلدود املوضوعية :ينحصر موضوع ّاملساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
 احلدود البشريّة :يتم تطبيق هذه ال ّدراسة على عينة مت اختيارها من املعلمني يف املدارس االبتدائية يف الداخل الفلسطيين يفلواء الشمال.
الدراسي .2022/2021
الدراسي األول من العام ّ
الدراسة يف الفصل ّ
الزمانيّة :أجريت هذه ّ
 احلدود ّ79
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منهج الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها مت استخدام املنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة املراد دراستها،
وحتليل بياانهتا وبيان العالقات بني مكوانهتا.
معلما ومعلمة،
جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي املرحلة االبتدائية يف لواء الشمال وعددهم (ً )4691
خالل الفصل الدراسي األول للسنة الدراسية .2022\2021
عينة الدراسة :مت اختيار عينة عشوائية ميسرة ممثلة جملتمع الدراسة من املعلمني لتطبيق االستبانة عليهم تقدر ب ( )%7من جمتمع
معلما ومعلمة .ويبني اجلدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات
الدراسة ،حيث اشتملت عينة الدراسة على (ً )312

املستقلة.

اجلدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستوايت متغرياهتا
المتغير

المستوى/الفئة 

العدد

النسبةالمئوية%

الجنس

ذكر

116

37.2%

انثى

196

62.8%

المجموع

312

%100

بكالوريوسفمادون

218

69.9%

دراساتعليا

94

30.1%

المجموع

312

%100

اقلمن  10سنوات

200

64.1%

10سنواتفأكثر

112

35.9%

المجموع

312

%100


المؤهلالعلمي

سنواتالخبرة


أداة الدراسة :من أجل حتقيق أهداف الدراسة وبعد الرجوع إىل األدب الرتبوي السابق املتعلق مبوضوع دور اإلدارة املدرسية يف
زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
صدق أداة الدراسة :مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها ( )30مستجيبًا من جمتمع الدراسة ،ومت استبعادهم من عينة
الدراسة .ومت حساب معامالت ارتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة .كما مت حساب
معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة .حيث تبني أن قيم معامالت ارتباط
جماالت أداة الدراسة مع األداة ككل ،تراوحت ما بني ( ،)0.97-0.96كما أن قيم معامالت االرتباط البينية جملاالت أداة
الدراسة تراوحت ما بني ( .)0.96-0.88كذلك مت التحقق من مؤشرات صدق البناء ،من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة
استطالعية مكونة من ( ) 30من املستجيبني من خارج عينة الدراسة املستهدفة ،وذلك حلساب قيم معامالت ارتباط بريسون بني
فقرات االداة واجملاالت اليت تنتمي إليها .وبني الفقرات واألداة ككل ،حيث أظهرت النتائج معامالت االرتباط بني فقرات األداة
وجمال الدراسة واألداة الكلية ،كانت مناسبة ،حيث ت راوحت االرتباطات بني فقرات االداة وجماالت الدراسة ما بني (-0.78
 ،)0.94وبني فقرات اجملاالت واألداة الكلية ما بني ( ،)0.88-0.76وهي مالئمة ألغراض لتحقيق أهداف الدراسة احلالية.
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 -احلدود املكانية :أجريت هذه ال ّدراسة يف املدارس االبتدائية يف الداخل الفلسطيين يف لواء الشمال.

Naaila Jeries HADDAD

ثبات أداة الدراسة :متّ استخدام طريقتني للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،الطريقة األوىل هي االختبار وإعادة االختبار والطريقة

الثانية هي حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة .حيث مت يف األوىل تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية ( 30مستجيبا)
مرتني بفارق زمين مدته أسبوعني ومت حساب معامل االرتباط بريسون (معامل ثبات االستقرار) بني التطبيقني .كما مت يف الطريقة
الثانية حساب معامل ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل كرونباخ ألفا.
اجلدول ( :)2معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا لألداة ككل وجماالهتا
المقياسومجاالته
المجالاألولتوفيرالتكنولوجياالمساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجالالثالثالتفاعلالذاتيلتعليمالطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية

ثباتاالتساقالداخلي

ثباتاإلعادة 
 0.83

0.86
0.89
0.90
0.90
0.84
0.92

 0.84
 0.85
 0.89
 0.87
 0.88
 0.93

0.87

أظهرت النتائج يف اجلدول ( )2أن معامل ارتباط بريسون بني درجات املفحوصني على األداة يف مريت التطبيق بلغ معامل الثبات
الكلي لألداة ( . )0.93أما معامل ثبات االتساق الداخلي "كرونباخ ألفا") لألداة ككل بلغ ( .)0.92ويُالحظ أهنا ذات معامل
ثبات مرتفع .وعليه اعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة وحتقيق غرضها والوثوق بنتائجها.
تصحيح أداة الدراسة
ألجل احتساب الدرجة الكلية لألداة ،مت وضع مخسة بدائل خيتار املستجيب أحد هذه البدائل اليت تعرب عن رأيه،
جدا،
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للبدائل اخلمسة على التوايل للفقرات ،إذ أعطيت الدرجة ( )5على البديل كبرية ً
والدرجة ( )4للبديل كبرية ،وأعطيت الدرجة ( )3على البديل متوسطة ،وأعطيت الدرجة ( )2على البديل متدنية ،وأعطيت
جدا .وللحكم على مستوى املتوسطات احلسابية للفقرات واجملاالت واألداة ككل ،اعتمد املعيار
الدرجة ( )1على البديل متدنية ً
اإلحصائي ابستخدام املعادلة اآلتية:
مقسوما على عدد اخليارات
مدى الفئة= (أعلى قيمة – أدىن قيمة)
ً
مدى الفئة=  0.8=5÷ 4=1-5وبذلك يصبح معيار احلكم على النحو اآليت:
اجلدول ( :)3املعيار اإلحصائي لتحديد درجة املتوسطات احلسابية
المتوسطالحسابي
من 1.00أقلمن1.80
من 1.80أقلمن2.60
من 2.60أقلمن3.40
من 3.40أقلمن4.20
من5.00 – 4.20

الدرجة
متدنيةجدًا
متدنية
متوسطة
كبيرة
كبيرةجدًا

 -املتغريات الرئيسية :دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.

 املتغريات الوسيطة وتشمل :اجلنس :وله فئتان (ذكر وأنثى) ،املؤهل العلمي :وله ثالثة مستوايت (بكالوريوس فما دون،دراسات عليا) ،اخلربة :وهلا ثالث مستوايت (أقل من  10سنوات) 10( ،سنوات فأكثر).
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 لإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية . لإلجابة عن السؤال الثاين مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،وحتليل التباين الثالثي املتعدد ملعرفة الداللةاإلحصائية للفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات.
عرض النتائج:
نتائج السؤال األول الذي نص على :ما دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة؟
رقم
المجال 

المجال 

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

الدرجة

1

المجالاألولتوفيرالتكنولوجياالمساندة

3.08

.837

1

متوسطة

2

المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم

3.08

.921

2

متوسطة

6

المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة

2.99

.906

3

متوسطة

3

المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم الطلبة باستخدام التكنولوجيا
المساندة

2.95

.940

4

متوسطة

5

المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة

2.95

.916

5

متوسطة

4

المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة

2.87

.842

6

متوسطة

االداةالكلية

2.99

.815

متوسطة

جدول ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على جماالت دور اإلدارة املدرسية يف
زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،مرتبة تنازليًا وفق املتوسطات احلسابية
* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5

يالحظ من جدول ( )4أن دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
جاءت بدرجة متوسطة مبتوسط حسايب ( ، )2.99حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة املتوسطة إىل وجود العديد من التحدايت اليت
تواجه املديرين يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة ،حيث ينصب تركيز املديرين يف املدارس على التكنولوجيا احملوسبة واليت تعىن
بعملية التعليم والتعلم بشكل عام ،بينما ال يركزون بشكل كبري على التكنولوجيا املساندة اليت تساعد الطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصة.
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مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية:
اجملال األول توفري التكنولوجيا املساندة اجلدول ( :)5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات اجملال مرتبة تنازليا وفق املتوسطات احلسابية
رقم 
الفقرة 
6
7
9
3
1
5
10
4
8
2

الفقرة
توفراإلدارةالمدرسيةطرقالتواصلمعأولياءاألموربسهولة.
توفر اإلدارة المدرسية مستلزمات المدرسة بالتنسيق مع األجهزة
المختصة (العالجية والنفسية) بفئة الطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة.
ت َعمل اإلدارة المدرسية المعلمين على تعديل كفاياتهم المهنية
لتتماشىمعالتكنولوجياالمساندةالمستخدمة.
توجه اإلدارة المدرسية المعلمين للمساهمة في إعداد خطة فردية
مبنيةعلىالتكنولوجياالمساندة.
توفر اإلدارة المدرسية وسائل تعليمية مساندةمناسبة للطلبة ذوي
االحتياجاتالخاصة.
تعمل اإلدارة المدرسية على توفير مواصالت آمنة في المدرسة
وإليهاتالئماحتياجاتالطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
تجري اإلدارة المدرسية التقييم المستمر لفاعلية التكنولوجيا
المساندة
توفر اإلدارة المدرسية أدوات تشخيصية كافية للطلبة ذوي
االحتياجاتالخاصةكلحسبحاجاته.
ت َعمل اإلدارة المدرسية على إشراك المعلمين في مؤتمرات
وندواتذاتعالقةبالتكنولوجياالمساندة.
توفراإلدارة المدرسيةبنيةتحتيةمناسبةللطلبةذوياالحتياجات
الخاصة.
المجالاألولتوفيرالتكنولوجياالمساندة

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

الدرجة

3.60

1.084

1

كبيرة
متوسطة

3.27

.975

2

3.17

1.092

3

3.08

.952

4

3.00

1.062

3.00

1.207

3.00

1.092

2.96

1.045

2.91

1.159

2.85

1.042

3.08

.837

متوسطة
متوسطة

5

متوسطة

6

متوسطة

7

متوسطة

8

متوسطة

9

متوسطة

10

متوسطة



متوسطة

*الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحظ من جدول ( ) 5أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث ميكن عزو هذه النتيجة
املتوسطة إىل أن املديرين يتعاملون مع التكنولوجيا املساندة يف املدرسة يف ضوء االمكانيات املتاحة يف املدرسة ،حيث إن درجة
توافر مثل هذه التكنولوجيا ليس ابألمر السهل يف املدارس ،حيث إن احلاجات املختلفة للتكنولوجيا املساندة يصعب احلصول
عليها واستخدامها يف املدارس.
اجملال الثاين تنظيم عملية التعليم اجلدول ( :)6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
فقرات اجملال مرتبة تنازليا وفق املتوسطات احلسابية
رقم 
الفقرة 

الفقرة
ت َعمل اإلدارة المدرسية على زيادة إدراك المعلمين الستخدام التكنولوجيا
المساندةمعالطلبة.
ت َحرص اإلدارة المدرسية على التطور الذاتي للمعلمين فيما يخص
التكنولوجياالمساندة.
تعزز اإلدارة المدرسية تواصل المعلمين مع الطلبة باستخدام التكنولوجيا
المساندة.
تشجعاإلدارةالمدرسيةعلىإرسالالدروسعبرالتكنولوجياالمساندة.
تقدماإلدارةالمدرسيةنشراتإرشاديةالستخداماتالتكنولوجياالمساندة.
تنشر اإلدارة المدرسية ثقافة دور التكنولوجيا المساندة في تعزيز عملية
التعليموالتعلم.
تحدد اإلدارة المدرسية عناصر المنهج التي تناسب تطبيقات التكنولوجيا
المساندة.
المجالالثانيتنظيمعمليةالتعليم

2
1
4
3
5
6
7

83

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

3.28

1.021

1

3.20

948.

2

3.09

1.004

3

3.06
3.01

1.068
1.135

2.96

1.072

4
5
6

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.95

1.047

7

متوسطة

3.08

921.



متوسطة

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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رقم 
الفقرة 
1
2
4
3
5

الفقرة
تزوداإلدارةالمدرسيةالمعلمينببرامجتعليميةتتعلقبالتعلمالذاتيتعتمد
علىالتكنولوجياالمساندة.
تعززاإلدارةالمدرسيةالتفاعلالذاتي للتعليمبينالطلبةأنفسهممنخالل
التكنولوجياالمساندة.
تعمل اإلدارة المدرسية على تشجيع المعلمين على التفاعل مع المعطيات
التّعليمية المحليّة والعالمية التي تسهم في تطوير التكنولوجيا المساندة بما
ينعكسعلىالتعلمالذاتيللطلبة
تقوم اإلدارة المدرسية بتزويد الطلبة بتغذية راجعة حول التكنولوجيا
المساندةفيزيادةمقدرتهمعلىالتعلمالذاتي.
المجالالثالثالتفاعلالذاتيلتعليمالطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

3.01

1.024

1

3.00

1.043

2

2.95

991.

3

2.83

995.

4

2.95

940.

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من جدول ( )7أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث إن ما يتوفر لدى الطلبة من
تكنولوجيا مساندة هي التكنولوجيا اليت يستخدموهنا يف البيوت ،وابلتايل فهناك قصور واضح يف حث الطلبة على استخدام
التكنولوجيا املساندة حىت تساعدهم على التعليم.
اجملال الرابع اإلبداع يف تعليم الطلبة اجلدول ( :)8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات اجملال مرتبة تنازليًا وفق املتوسطات احلسابية

رقم 
الفقرة 
1
2
3
5
7
4
6

الفقرة
تشجعاإلدارةالمدرسيةمعلميالمدرسةعلىتوظيفالتكنولوجياالمساندة
ليتمكنالطلبةمناكتشافالمعرفةوإنتاجها.
تقوماإلدارةالمدرسيةبنشرثقافةاستخدامأساليبالتعليماإللكترونيعبر
التكنولوجياالمساندةالكتشافمواهبوإبداعاتالطلبة.
تشجع اإلدارة المدرسية الطلبة على اعتبار التكنولوجيا المساندة مصدر
رئيسًّالألنشطةالتّعلمية.
تتأكد اإلدارة المدرسية من فعالية التكنولوجيا المساندة في تلبية احتياجات
الطلبة.
تشجع اإلدارة المدرسية المعلمين على التعاون في تشغيل أجهزة وأدوات
التنقلوالحركة.
ّ
الطلبة بالبرامج
تقوم اإلدارة المدرسية بعقد دورات تدريسيّة لتعريف
التّعليميّةاإلبداعيةمنخاللالتكنولوجياالمساندة
توفر اإلدارة المدرسية التكنولوجيا المساندة مثل آلة برايل ،واجهزة
التضخيم،واجهزةالسمع،والمعيناتالسمعية.
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

3.21

1.076

1

2.94

1.108

2

2.92

1.011

3

2.88

969.

4

2.76

980.

2.75

969.

2.60

1.080

2.87

842.

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

5

متوسطة

6

متوسطة

7

متوسطة



متوسطة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحظ من جدول ( )8أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة
املتوسطة إىل احملددات واملعوقات اليت تساهم بشكل واضح يف تنظيم عملية التعليم والتعلم ،والرتكيز على اجلوانب االبداعية للطلبة
ذوي االحتياجات اخلاصة.
اجملال اخلامس اخلطة التطويرية للمدرسة اجلدول ( :)9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على فقرات اجملال مرتبة تنازليًا وفق املتوسطات احلسابية
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يالحظ من جدول ( )6أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث ميكن عزو هذه النتيجة إىل
أن املديرين يشجعون إىل حد ما استخدام التكنولوجيا املساندة يف عملية التعليم نتيجة املشكالت اليت تعاين منها ادارات املدارس
يف توفري متطلبات التكنولوجيا املساندة للطلبة.
ا جملال الثالث التفاعل الذايت لتعليم الطلبة ابستخدام التكنولوجيا املساندة :اجلدول ( :)7املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات اجملال مرتبة تنازليًا

Naaila Jeries HADDAD
رقم 
الفقرة 
7
5
3
4
1
6
2

الفقرة
تُدرباإلدارةالمدرسيةالمعلمينعلىاستخدامالتكنولوجياالمساندة.
تزيد اإلدارة المدرسية المقدرة على تنظيم انشطة التكنولوجيا المساندة في
تعزيزالتفاعلاالجتماعيااليجابيللطلبة.
تضع اإلدارة المدرسية برنامج تحفيز الطلبة المبدعين من خالل استخدام
التكنولوجياالمساندة.
تعزز اإلدارة المدرسية منحى العالقات اإلنسانيّة اإلرشاديّة التي تعزز
االستخدامالفاعلللتكنولوجياالمساندة.
تضعاإلدارةالمدرسيةلَوائحمدرسيةالستخدامالتكنولوجياالمساندة.
تحدداإلدارةالمدرسيةمصادرالتمويللشراءأجهزةومعداتالتكنولوجيا
المساندة.
تخاطباإلدارةالمدرسيةأولياءاألموررسميًّالتوعيةأبنائهمالستخدامات
التكنولوجياالمساندة.
المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة

المتوسط 
الحسابي*
3.10

االنحراف 
المعياري 
1.011

1

3.03

1.137

2

متوسطة

3.00

1.048

3

متوسطة

2.97

1.017

4

متوسطة

2.90

1.053

5

متوسطة

2.83

1.040

6

متوسطة

2.81

1.067

7

متوسطة

2.95

916.



متوسطة

الرتبة 

الدرجة
متوسطة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحظ من جدول ( )9أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة
املتوسطة إىل أن املديرين يضعون اخلطط التطويرية يف املدرسة يف ضوء االمكاانت املتاحة.
اجملال السادس التسهيالت واإلاتحة اجلدول ( :)10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على فقرات اجملال مرتبة تنازليا وفق املتوسطات احلسابية
رقم 
الفقرة 

الفقرة
تتواصل اإلدارة المدرسية مع السلطة المحلية لتقديم الخدمات التي تسهل
تحقيقالتعليمللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
تقدم اإلدارة المدرسية التسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة من أجل
الوصولإلىقدراتهالمطلوبةعلىنحومتكافئمعاآلخرين
تسهل اإلدارة المدرسية االتصال والتواصل مع أولياء األمور لتطبيق
التكنولوجياالمساندةللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
يتمتوفيرخبراءفيالتكنولوجياالمساندةمنأجلإجراءاإلرشادوالصيانة
والتحديثالمستمرلها.
تُ َ
طبّق اإلدارة المدرسية القوانين المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة على
مبدأالكرامةاإلنسانية
تسهل اإلدارة المدرسية الوصول إلى أصحاب القرار من أجل توفير
التكنولوجياالمساندةللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
يتم اتباع الدليل االلكتروني للحصول على كافة الخدمات للطلبة ذوي
االحتياجاتالخاصة.
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة

3
4
1
7
5
2
6

المتوسط 
الحسابي*

االنحراف 
المعياري 

الرتبة 

الدرجة

3.11

1.029

1

متوسطة

3.07

998.

2

متوسطة

3.03

1.079

3

متوسطة

3.00

1.070

4

متوسطة

2.98

1.080

5

متوسطة

2.91

1.039

6

متوسطة

2.81

1.001

7

متوسطة

2.99

906.



متوسطة

* الدرجة الدنيا ( )1والدرجة العليا ()5
يالحظ من جدول ( )10أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة ،حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة
املتوسطة إىل وجود مشكالت يف تطبيق االنظمة والقوانني املتعلقة بتعلم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف ضوء التكنولوجيا
املساندة.
نتائج السؤال الثاين الذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بني
متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ل دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات
اخلاصة تُعزى ملتغريات الدراسة (اجلنس ،سنوات اخلربة ،املؤهل العلمي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ يبني جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
كل جمال من جماالت دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة  ،وف ًقا
ملتغري(اجلنس ،سنوات اخلربة ،املؤهل العلمي)
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االداة
الكلية

الجنس

ذكر

انثى

المجموع

المؤهلالعلمي
بكالوريوس
فمادون

دراسات
عليا

المجموع

المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري

سنواتالخبرة
اقل من  10المتوسط
الحسابي
سنوات
العدد 
االنحراف
المعياري
10سنوات المتوسط
الحسابي
فأكثر
العدد 
االنحراف
المعياري
المتوسط
المجموع
الحسابي
العدد 
االنحراف
المعياري

2.96

2.94

2.88

2.81

2.90

2.89

2.90

116

116

116

116

116

116

116

.780

.848

.853

.770

.857

.857

.756

3.15

3.16

2.99

2.91

2.99

3.04

3.04

196

196

196

196

196

196

196

.863

.955

.988

.881

.951

.930

.845

3.08

3.08

2.95

2.87

2.95

2.99

2.99

312

312

312

312

312

312

312

.837

.921

.940

.842

.916

.906

.815

3.05

3.05

2.91

2.84

2.92

2.96

2.95

218

218

218

218

218

218

218

.849

.939

.952

.848

.943

.906

.831

3.15

3.15

3.02

2.94

3.04

3.04

3.06

94

94

94

94

94

94

94

.811

.878

.912

.826

.851

.907

.775

3.08

3.08

2.95

2.87

2.95

2.99

2.99

312

312

312

312

312

312

312

.837

.921

.940

.842

.916

.906

.815

3.13

3.07

2.97

2.90

2.99

3.01

3.01

200

200

200

200

200

200

200

.840

.924

.978

.838

.904

.893

.807

3.00

3.09

2.91

2.82

2.89

2.94

2.94

112

112

112

112

112

112

112

.829

.919

.871

.849

.939

.930

.830

3.08

3.08

2.95

2.87

2.95

2.99

2.99

312

312

312

312

312

312

312

.837

.921

.940

.842

.916

.906

.815
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المتغيرات 

اإلحصائي

المجال الثالث
المجال
التفاعل الذاتي
المجال األول
المجال الرابع الخامس
المجالالثاني
لتعليم الطلبة
توفير
اإلبداع في الخطة
تنظيم عملية
باستخدام
التكنولوجيا
التطويرية
تعليمالطلبة
التعليم
التكنولوجيا
المساندة
للمدرسة
المساندة

المجال
السادس
التسهيالت
واإلتاحة

Naaila Jeries HADDAD

يُالحظ من جدول ( )11وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل جمال من
جماالت دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،وف ًقا ملتغري(اجلنس ،سنوات
اخلربة ،املؤهل العلمي) ولتحديد الداللة اإلحصائية هلذه الفروق الظاهرية ،مت تطبيق حتليل التباين املتعدد ،ويبني جدول:
ُ
جدول ( )12حتليل التباين املتعد للمتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل جمال من جماالت دور
اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،وف ًقا ملتغري(اجلنس ،سنوات اخلربة ،املؤهل

العلمي)

مصدرالتباين
الجنس

المؤهلالعلمي 

سنواتالخبرة

الخطأ

المجموع

87

المجال 
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم
الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم
الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم
الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم
الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم

مجموع 
المربعات

درجة
الحرية

متوسط 
المربعات

الداللة 
قيمةف 
اإلحصائية

1.811

1

1.811

2.722

.100

3.959

1

3.959

4.864

.028

.562

1

.562

.645

.422

.398

1

.398

.573

.450

.217

1

.217

.264

.608

1.693

1

1.693

2.089

.149

1.167

1

1.167

1.810

.179

.456

1

.456

.686

.408

1.309

1

1.309

1.609

.206

.066

1

.066

.076

.783

.309

1

.309

.444

.506

.970

1

.970

1.181

.278

.116

1

.116

.143

.706

.077

1

.077

.120

.729

2.919

1

2.919

4.388

.037

.537

1

.537

.660

.417

.449

1

.449

.516

.473

1.130

1

1.130

1.625

.203

2.177

1

2.177

2.651

.105

1.156

1

1.156

1.426

.233

.768

1

.768

1.191

.276

202.926

305

.665

248.245

305

.814

265.708

305

.871

212.024

305

.695

250.447

305

.821

247.122

305

.810

196.713

305

.645

3182.565

312

3216.796

312

2983.313

312
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الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة

المجموعالمعدل

المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية
المجال األول توفير التكنولوجيا
المساندة
المجالالثاني تنظيمعمليةالتعليم
المجال الثالث التفاعل الذاتي لتعليم
الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة
المجال الخامس الخطة التطويرية
للمدرسة
المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة
االداةالكلية

2786.939

312

2983.875

312

3037.388

312

2987.542

312

218.111

311

263.829

311

274.913

311

220.370

311

261.217

311

255.043

311

206.410

311

* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05 = α
يُالحظ من جدول ( )12عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.05 = αاستجاابت
افراد عينة الدراسة على دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة تعزى إىل
متغريات الدراسة ،حيث تؤكد هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على وجود درجة متوسطة ملديري املدارس يف زايدة
فعالية التكنولوجيا املساندة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
التوصيات:ويف ضوء نتائج الدراسة ،فقد أوصت الدراسة ابآليت:
 احلوار والتوعية املستمرة للجميع حول توفري التكنولوجيا املساندة بصورة كبرية. إقامة ورشات عمل وتدريب مستمر فيما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا املساندة جتسري اهلوة املعرفية بني املعلمني والطالب يف استخدام التكنولوجيا املساندة. -جتهيز املدارس ابألجهزة التكنولوجية املساندة.

88

Volume: 4 Issue: 1

مصدرالتباين

المجال 

مجموع 
المربعات

درجة
الحرية

متوسط 
المربعات

الداللة 
قيمةف 
اإلحصائية

Naaila Jeries HADDAD

املراجع:
أمحد ،إبراهيم أمحد .) 2000( .القصور اإلداري يف املدارس :الواقع والعالج .دراسة منشورة .دار الفكر العريب :القاهرة.
أمحد ،أمحد إبراهيم .)2002( .اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة ،دار املعارف احلديثة :القاهرة.
اآلغا ،انئلة .) 2013( .التقنيات احلديثة لتحدي االعاقة البصرية ،دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات التأهيـل للمعاقني
بصـراي بقطـاع غـزة ،مقدمـة لليـوم البحثـي بعنـوان :استخدام تكنولوجيـا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم
اجلامعي يف فلسطني بتاريخ ،20.05.2013 :ص.29
أمني ،زينب .)2008( .تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة ،ط  ،2املنبأ ،دار التسيري للطباعة والنشر.
البدو ،أمل حممد عبد هللا .)2020( .فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة
ابملدارس من وجهة نظر املعلمني .اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية.304-273 ،)1(3 .
احلطاب ،لني حكم .)2016( .درجة استخدام التكنولوجيا املساندة وأثرها على دافعية التعلم لدى الطالب املكفوفني يف األردن.
جملة جامعة الطيبة للعلوم الرتبوية.)2(11 .
اخلطيب ،مجال حممد .)2012( .استخدامات التكنولوجيا يف الرتبية اخلاصة ،الطبعة الثانية .دار وائل للنشر والتوزيع :عمان.
اخلطيب ،مجال حممد .احلديدي ،مىن صبحي .)2010( .قضااي معاصرة يف الرتبية اخلاصة .دار وائل للنشر :عمان.
الدوايدة ،أمحد موسى .) 2014( .درجة أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة ابلتكنولوجيا املساندة
وعالقتها ببعض املتغريات .جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية.63-35 .)2(22 .
سامل ،أمحد .)2004( .تكنولوجيا التعلم والتعليم اإللكرتوين .مكتبة الرشد :الرايض.
سعيد ،العزة .) 2010 ( .الوسائل التعليمية والتكنولوجيا املساعدة .دار الثقافة للنشر والتوزيع :عمان.
سويدان ،أمل عبد الفتاح .اجلزار ،مىن حممد .)2007( .تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة .ط .1دار الفكر :عمان.
الشرمان ،عاطف أبو محيد .) 2015( .تكنولوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة .دار املسرية للنشر والتوزيع
والطباعة :عمان.
عبد العاطي ،حسن الباتع .) 2014( .تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة .دار اجلامعة اجلديدة:
اإلسكندرية.
العجمي ،حممد حسنني .)2002( .اإلدارة املدرسية ،دار الفكر العريب :القاهرة.
القحطاين ،فالح .) 2018( .الصعوابت اإلدارية والفنية اليت تواجه تطبيق برامج دمج ذوي اإلعاقة العقلية يف املرحلة االبتدائية
مبدارس التعليم العام وسبل عالجها :دراسة ميدانية على مدارس الرتبية والتعليم مبنطقة عسري .رسالة ماجستري غري
منشورة ،جامعة امللك خالد ،اململكة العربية السعودية.
القريطي ،عبد املطلب أمني .)2021( .سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتهم ،مكتبة األجنلو املصرية :القاهرة.
مرزوق ،مساح عبد الفتاح .)2010( .تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجـات اخلاصـة ،الطبعـة األوىل ،دار املسرية للنشر والتوزيع:
عمان.

Harris, J. (2011). Utilization of computer technology by teacher at carl Schurz High school, a
Chicago public school. Dissertation Abstract International, A61/06, 2268 .

89

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

NATURAL FACTORS AFFECTING ECO-ARCHITECTURE
(DADES OASIS MODEL)
Farida OUZDI 1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 90-105
Received: 29/11/2021
Accepted: 08/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

Some unfortunate brothers were baptized to feasts and banquets
for the public, and during season times Historical sources ndicate
that the cults of the Abbasid Caliphs, including the Abbasid
aliphate Al-Mahdi, the Mamoun and the Mu 'taad, ranged between
six thousand and a thousand dinars a day, while the expenses of
the Al-Mutakil kitchen amounted to one thousand dirhams, which
is a fairly large budget.
He was also known to identify the Abbasids with public and rivate
tables, including the Caliph al-Mansur Al-Rasheed al-Mamoun
with a stature favourable to the general public in addition to the
state of development that Arab and Islamic society witnessed
during the Arab era, in terms of the literature of the gourmet and
the pious tools related to the Arab cuisine Result for Tth.
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العوامل الطبيعية املؤثرة يف العمارة البيئية
(واحة دادس أمنوذجا)
فريدة

أزدي 2

امللخص:
ارتبط استقرار اإلسنان ابجملنالت الواحية ،مبدى إمكنسنية العيش اليت ميكن أ يوفره له هذا اجملنل .فكن املنء هو
العنمل األول الذي جذب اإلسنان  .قنم هذا األخري بتكييف العننصر األخرى املكوسنة للطبيعة لصنحله مبن يوافقهن،
وليخلق لنفاه توازان بني من توفره الطبيعة ،ويالئمهن مع أسنشطته املختلفة ،خنصة يف بننء ماكن أيويه وحيميه،
وذلك إبستخدام املواد املتنحة من الطبيعة احمللية (الرتاب ،التنب ،اخلشب .)...ووسنئل بايطة من صنعه اخلنص،
وتقنينت حملية معروفة ابلتنبوت أو الطنبية .هذه العمنر املشيدة من طرف اإلسنان الواحي تعترب صديقة للبيئة
الطبيعية ا حمللية ،سنظرا لتكيفهن مع الوسط الطبيعي ،سواء من حيث الشكل أو مواد البننء .وتتميز بكفنءة عنلية يف
تدفئة اهلواء الداخلي للبننية وحتقيق الراحة للاكن  ،من خالل تعديل اهلواء الداخلي مقنرسنة مع اهلواء اخلنرجي .إال
أ هذه العمنرة البيئية ،تتعرض يف اآلوسنة األخرية لتحدايت كبرية ،تتنوع بني العوامل البشرية والطبيعية .و لقد
تاببت هذه العوامل يف تراجعهن يف ضوء التحوالت اإلجتمنعية واإلقتصندية والققنفية اليت تعرفهن واحة دادس.
الكلمات املفتاحية :العمنرة البيئية ،الواحة ،العوامل الطبيعية.
املقدمة:
تعترب العمنرة البيئية من أهم مظنهر تفنعل اإلسنان مع البيئة الطبيعية داخل اجملنل الواحي ،وحتدي كل ظروف احلينة
االقتصندية واالجتمنعية والبيئية ،وذلك وفق اإلمكنسنينت املتنحة طبيعين .هذا املوروث اإلسناني الذي مييز الواحنت املرربية وواحة
دادس ابخلصوص ،أصبح يشهد اليوم تراجعن كبريا ،بفعل التحوالت اليت عرفتهن احلينة العنمة داخل الواحة سواء إقتصنداي أو
إجتمنعين وثقنفين.
شكلت كل هذه التحوالت حتداي أمنم استمرارية العمنرة البيئية ،خنصة بعد اإلمهنل والتهميش الذي حلقهن من طرف
اإلسنان  .من جعلهن عرضة لكل أسبنب التدهور الطبيعية والبشرية .وسرتكز هذه الدراسة على العوامل الطبيعية املؤثرة على العمنرة
البيئية من خالل املننخ ،أي عوامل التعرية الطبيعية املتجلية يف األمطنر والرايح واإلختالف يف درجة احلرارة .حيث تبني من خالل
املاح امليداي الدمنر الكبري الذي ختلفه هذه األخرية على املبني الواحية التقليدية.
أمهية البحث:
تشكل العمنرة البيئية أحد أهم املعنمل احلضنرية بواحة دادس .كمن أهنن الشنهد األسنسي على اتريخ اجملتمعنت ،وثقنفتهن
وتطورهن التدرجيي .إ العمنرة البيئية داخل اجملنل الواحي لدادس ال تقتصر أمهيتهن يف تكيفهن البيئي ،إمنن هي حتمل بني طينهتن
ثقنفة واتريخ اجملتمع وحضنرته ،والظروف االقتصندية واالجتمنعية والاينسية لألجينل الانلفة .كمن أ هذه األخرية تربط بني
أجينل خمتلفة سواء الانبقة أو احلنلية واملاتقبلية ،وتامح بربط الصلة فيمن بينهن إسنطالقن من هذا املوروث الققنيف املشرتك .وسنظرا
 2البنحقة ،جنمعة ابن زهر،
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أهداف البحث:
هتدف هذه الدراسة إىل كشف بعض العوامل الطبيعية املؤثرة يف العمنرة البيئية بواحة دادس الواقعة ابجلنوب الشرقي املرريب،
وأسبنب اإلمهنل الذي عرفته يف الانوات األخرية؟ بعد تركهن بال صينسنة وترميم .وبداية خنر العوامل الطبيعية هلن تدرجيين ،ومنهن من
دمر كلين وبعضهن يف طريق الزوال .مث الوقوف عند احللول املمكنة للحد من تراجع العمنرة البيئية وإعندة توظيفهن وفق من يوافق
العصر احلديث ،وذلك ابقرتاح بعض التدابري اللممكنة للنهوض هبذا املوروث احلضنري والعمل على استدامته.
منهجية البحث:
اعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،جلمع املعلومنت والبينانت املتعلقة ابلعمنرة البيئية ،والوقوف على
مكنمن اخللل واإلسهنم يف معنجلته ،مع الكشف عن الظروف الراهنة للعمنر البيئية داخل واحة دادس .وملقنربة املوضوع من جواسنبه
املختلفة ،مت إعتمند العمل امليداي ابألسنس .مت اإلعتمند على املقنبالت الفردية واجلمنعية وبطنقة املالحظنت ،كوهنن إحدى
الوسنئل املهمة للتشخيص اجليد لوضعية العمنرة البيئية من أجل توضيح أهداف البحث .ابإلضنفة إىل املراجع اليت ختص موضوع
البحث ،مث بعد ذلك استخدام األدوات الكرطوغرافية املننسبة ملترريات البحث وهي:
 -برانمج Arc GIS

 صور Google Earth الصور الرقمية جملنل الدراسة .1العمارة البيئية بواحة دادس
يقصد ابلعمنر البيئية ،املبني املتكيفة مع الوسط البيئي الطبيعي .ألهنن تعتمد على املوارد الطبيعية .فهي ال أتثر على البيئة
الطبيعية كوهنن انبعة منهن ابألسنس ،سواء من حيث مواد البننء املاتعملة (الطني ،اخلشب ،احلجنرة) .أو التقنينت املعتمدة يف
عملية تشييد هذه املبني واليت تعرف حملين بتقنية التنبوت أو الطنبية ،واألجور وهي معتمدة يف بننء األسنسنت واجلدرا  .وعمل
اإلسنان على تكييف هذه البننايت مع العننصر املننخية .يعترب الطني هي املندة الرئياية اليت تدخل يف عملية البننء ،ويتميز
بضعف توصيله احلراري .وحتضر خبلط الرتبة واملنء وتوضع داخل قوالب على شكل طوب يتم جتفيفه .أو يدك الطني داخل
التنبوت .إىل جنسنب الطني يدخل يف عملية البننء ا خلشب والقصب والقش والتنب وهي مواد ضعيفة التوصيل احلراري ،تعمل على
سنقل احلرارة ابلتبنطؤ التدرجيي إىل داخل املبىن .ومتقل القصبنت والقصور والدور التقليدية هذه العمنرة البيئية داخل الواحة.
 .1.1موقع واحة دادس
تقع واحة دادس ابجلنوب الشرقي املرريب ،بني خطي طول ' 5° 30و 6°غرب خط غرينتش وخطي عرض '31° 30
و 31°مشنل خط اإلستواء .حيد الواحة من الننحية الشمنلية األطلس الكبري ،ومن اجلنوب األطلس الصرري (جبل صنغرو) ،ومتتد
على طول وادي دادس (خريطة رقم .)1
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لتطور التحدايت الطبيعية والبشرية وعمق أتثريهن على العمنرة البيئية ابجملنل الواحي مع مرور الزمن ،كن من األمهية مبكن إاثرة
هذا املوضوع للوعي ابلتحدايت اليت تواجه هذا الرتاث الققنيف .خنصة حمنولة كشف عن اإلشكنل الذي تواجهه هذه العمنرة من
طرف الطبيعة .وهل أسهمت عوامل أخرى يف تعميق هذا اإلشكنل؟

Farida OUZDI

أسهم املوقع اجلررايف للواحة خبصنئصه املننخية ،يف تبين اإلسنان هبذا اجملن ل سلوكنت معينة انبعة من العمل اجلمنعي الذي
حتكمه التقنليد واألعراف احمللية ،عرفت منذ أزمنة غنبرة تكيفن مع الوسط الطبيعي ،وفق من حيقق التواز بني املتطلبنت البشرية
وإمكنسنينت الطبيعة .ولنن يف العمنرة البيئية ابلواحة خري شنهد على مدى تفنعل اإلسنان مع بيئته الطبيعية بشكل متواز .
خريطة رقم 1 :موقع واحة دادس

املصدر :الصور الرقمية لواحة دادس

سنظرا للموقع اجلررايف للواحة ،واسنفتنحهن يف اجلنوب على املؤثرات الصحراوية اجلنفة .من أضفى عليه املننخ شبه جنف.
وتفنواتت درجة احلرارة بني الفصول .حيث يف فصل الصيف إىل أزيد من  40درجة ،وتنخفض يف فصل الشتنء إىل من دو
الصفر .ورغم هذه الظروف الطبيعية القنسية ،جنح اإلسنان ابلواحة يف اإلسندمنج والتكيف مع هذا املننخ ويتحقق ذلك على
ماتوى العمنرة البيئية.
.1.1

أمناط العمارة البيئية ابلواحة

تشكل املبني التقليدية مركز اإلسنتمنء املشرتك لكل الفئنت اإلجتمنعية املشكلة للمجنل .وتعترب هذه املبني من أهم مظنهر
تفنعل الانكنة مع البيئة الطبيعية ،وحتدي كل ظروف احلينة اإلقتصندية واإلجتمنعية والبيئية من أجل إسترالل أمقل للمجنل.
وتتنوع هذه املبني بني الق صور؛ كوحدات سكنية أوىل مجعت فئنت إجتمنعية خمتلفة والقصبنت اليت بنيت بعد اإلستقالل التدرجيي
عن القصر مث الدور التقليدية.
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املنزل الكبري ذي الررف املتعددة املتكو أحينان من عدة طبقنت...أمن صيرة املذكر"إغرم" فيحيط معننه الشنئع ابلقرية احملصنة اليت
يطلق عليهن ابلدرجة املرربية اسم القصر واملنتشر خصوصن يف واحنت اجلنوب الشرقي وعلى طول أودية درعة ودادس وتودغى
وغريس (اجلمعية املرربية للتأليف و النشر.)1984 ،
القصر أو "إِ ْغ ْرْم" حاب تعبري البنحث حممد ملراي علوي)كلية اآلداب مكننس) هو خلية سكنية تضم العديد من املننزل
واألسر اليت جيمعهن تقنرب وتشنبه أمننط العيش وأيضن بعض الرتابطنت اإلجتمنعية ذات األصول القبلية املتعددة واملوروث عن
األوضنع الاينسية (حممد ح .)1999 ،.ومن خالل هذا التعريف جند البنحث يركز على الوظيفة الاكنية والرتابط االجتمنعي
للقصور.
من ميكن أ خنلص اليه يف األخري أ املعمنر الطيين عبنرة عن بننايت تقليدية أسنتجتهن الظروف التنرخيية،املننخية و األمنية؛
وقد سنشأ بعد ارتبنط اإلسنان ابألرض واستقراره وممنرسته ألسنشطة زراعية ،وفيه عرب عن تفنعله مع اجملنل واحمليط البيئي الصعب
واملوارد احملدودة اليت طنملن كنسنت حمط النزاع والصراع بني أفراد اجلمنعنت داخل قبنئل "إغرمن " .ولضمن سالمتهن من اهلجومنت
املتوقعة يف أي حلظة مت حتصني هذه املبني اليت حتتوي على جمموعة من املانكن أبسوار عنلية ومسيكة كمن شيدت أبراج يف مجيع
الزوااي .لتبدوا كقرية صررية حمصنة باور تقليدي ،خيضع فيهن اجلميع لنظنم مجنعي عريف ،ينظم احلينة داخل إغرم حاب األعراف
املتفق حوهلن.
ني" .مل أييت بننء" تررمنتني "بشكل اعتبنطي ،امنن أسهم يف ذلك ظروف
القصبنت :ويطلق عليهن ابللرة احمللية إسم " تِ ْر ْرَمتِ ْ
اترخيية اجتمنعية واقتصندية .فبعدمن هجر الاكن " إغرمن " أي القصور بدأت رحلة بننء القصبنت" ،حيث كن سكنهم القني
هو "تررمنتني" وازداد عددهن بعد دخول االستعمنر وتدخل الكالوي ابملنطقة ،وتتوزع على طول الوادي أبعداد كقرية  .كمن أ
التزايد الدميررايف وضيق مانحنت القصور ،من األسبنب اليت أدت اىل بننء تررمتني أي القصبنت خنرج القصر ،وشكلت هذه
املرحلة أوىل البوادر واإلشنرات
ِ
ت أو القصبة ال ختتلف كقريا عن املبني اليت جندهن داخل القصور .وامنن من
الحتضنر إغرمن بعد امهنهلن ابلكنمل .و ت ْر ْرم ْ
مييزهن هو عزهلن بصفة عنمة عن" إغرم" ،فيمكن أ تكو قريبة منه أو بعيدة" ميكن أ يكو هلن هبو مركزي أو اليكو  ،وتتجلى
خنصيتهن األسنسية يف وجود أربعة أبراج مقنمة على الزوااي ،قد تصلح للحراسة كمن تصلح كدعنئم للمبىن (ميمو.)2005 ،
الدور التقليدية :شيدت هذه األخرية بعد استقرار عدد من الاكن وحتان ظروفهم املعيشية ،وتوفر االمكنسنينت املندية
لبننء سكن ماتقل .ويعتمد يف بننءهن كذلك على سنفس املواد والتقنينت التقليدية .وسنظرا لالستقرار األمين الذي ميز هذه املرحلة
اليت شيدت فيهن إسنعكس ذلك على شكل البننية ،حيث يالحظ غينب األبراج اليت كنسنت تاتعمل للمراقبة وذلك إلستبنب
األمن.

 3جتنهل الكقري من البنحقني التامية األصلية والفعلية هلذا املعمنر حيث يقدمه الكقريين على تامية القصر مبعىن" إغرم "والقصبة مبعىن"تررمت" واألجدى هو

احلفنظ على األمسنء األصلية )إغرم و تررمت ( لتفندي اخللط بني القصور والقصبنت اليت حتمل دالالت خمتلفة يف دول أخرى .
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القصور :تتعدد تعنريف البنحقني هلذا النوع من العمنرة البيئية كل من زاويته ،فهننك من يعطي القصر أو كم يامى حملين
"إِ ْغ ْرْم" 3تعريفن متنشين مع وظيفته الدفنعية ،وآخرو حاب املكوانت البننئية أو الشكل املعمنري ،أو كتجمع سكين ويف احلقيقة
اجلنسنب الوظيفي إلغرم ال يقتصر على وظيفة دو أخرى أو ميزة عن أخرى وإمنن جيمع هذه اخلصنئص كلهن .ومن التعنريف
الواردة يف هذا اجلنسنب؛ "إِ ْغ ْرْم" مصطلح أمنزيري واسع االسنتشنر جند استعمنله يف جمنل جررايف يشمل مننطق متتد من اجلنوب
األطلس الكبري واجلنوب الشرقي ،إىل الريف ،واذا كن استعمنله عند بعض القبنئل يتخد صيرة املؤسنث تررمت ويطلق حينئذ على

Farida OUZDI

تطورت هذه املبني على مر التنريخ من إغرمن اىل تررمتني اىل دور تقليدية ،وتتميز خبصنئص مننخية متميزة حيث تلطف
حرارة الصيف وبرودة الشتنء .فهي تعكس قيمة تراثية ترتبط بتنريخ اسنشنءهن وأمننط بننءهن وخمتلف املواد املاتعملة يف تشييدهن،
وعالقتهن بشخصينت وأحداث اترخيية.

صورة رقم  :1منوذج للقصر بدوار أقبوب
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

صورة رقم  :2منوذج للقصر بدوار أيت بومن
املصدر :تصوير شخصي2014 ،
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صورة رقم  :3منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

توضح الصور التنلية ،جمموعة خمتلفة من املبني الواحية التقليدية .شيدت يف مراحل اترخيية خمتلفة ،بننء على األوضنع
االقتصندية واالجتمنعية والاينسية اليت متيز كل مرحلة.
 .1املزااي البيئية للعمارة الواحية التقليدية
تتضح املزااي البيئية داخل مبني الواحة التقليدية يف جواسنب خمتلفة .تنطلق من الكفنءة العنلية يف تدفئة اهلواء الداخي للبننية
وحتقيق الراحة للاكن  ،من خالل تعديل اهلواء الداخلي مقنرسنة مع اهلواء اخلنرجي .خنصة وأسننن أمنم مننخ شبه جنف ،يتميز
ابحلرارة املرتفعة صيفن ،واملنخفضة شتنء.
جند املالئمة البيئية يف العمنرة الواحية على ماتوى مواد البننء املاتعملة وكذا على ماتوى التقنينت .هذا الشكل العمراي
املتوارث عرب األجينل مت تشييده تلقنئين مع مراعنة الظروف احمليطة ابلاكن أسنذلك منهن؛ األمنية ،واالقتصندية والطبيعية.
 .1.1البناء ابملوارد الطبيعية احمللية
اعتمد اإلسنان بواحة دادس على من توفره البيئة الطبيعية من مواد أولية لتشييد املبني ،واستعمل الرتبة واخلشب والتنب
وجذوع األشجنر احمللية والقصب .حيث مل يتطلب البننء منه الافر البعيد والبحث عن اجلديد امنن ،ياتخدم من توفره له بيئته
احمللية ومن يليب حنجينته امللحة ،ابمكنسنيته البايطة ومن تتيحه له بيئته الطبيعية من مواد حمدودة ليعيش ويضمن لنفاه االستمرارية.
وينطلق التكيف البيئي الطبيعي من املواد املاتعملة يف البننء ،هذه األخرية هلن خصنئص معينة؛ فهي ضعيفة التوصيل احلراري،
حيث متنع إسنتقنل احلرارة بشكل مبنشر وسريع من اخلنرج حنو الداخل .وتعمل على تاريب احلرارة بشكل بطيء من خنرج املبين
الذي يتعرض مبنشرة ألشعة الشمس إىل داخله ،فيحدث ذلك بشكل تدرجيي ،من جيعل احلرارة اليت تصل يف األخري إىل الداخل
منخفضة.
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 1.1التكيف البيئي بني تقنيات البناء وشكل البناية
يتننسب هذا النوع من العمنرة يف مواجهة الظروف املننخية القنسية ،إسنطالقن من التقنية املاتعملة يف البننء وشكل البننية.
حيث يعتمد يف بننء اجلدرا على مسك معني ،يتحدد إسنطالقن من قنلب الطنبية املكوسنة من األلواح اخلشبية ،والذي يرتاوح بني
 50سنتيمرت ،وياهم ذلك يف رفع مدة العزل احلراري .كمن يتم الرتكيز على توفري األفنية الداخلية لإلستفندة من اإلضنءة الطبيعية،
وجتديد اهلواء داخل البننية للحفنظ على مننخ معتدل يف الداخل.

صورة رقم  :4تقنية الطنبية أو التنبوت املعتمدة يف بننء العمنرة البيئية
املصدرMUSTAPHA JLOK : 2001 :

إ هذه البننايت مبزاايهن املتعددة وخصوصينهتن احمللية ،تعرضت لإلمهنل ،بعد التحوالت اجملنلية التوسع العمراي احلديث
واإلسنفتنح الققنيف .حيث أدى ذلك إىل تراجع اإلهتمنم هبن ،وتركهن عرضة لكل العوامل الطبيعية اليت تدمرهن بشكل تدرجيي ،يف
ظل غينب عملية الرتميم.
 .3أتثري العوامل الطبيعية على العمارة البيئية
تعترب األسنشطة الطبيعية عوامل تدمري مهمة للعمنرة الواحية التقليدية يف عدد من املننطق .خنصة بعد هجرهن من طرف
الانكنة وتركهن عرضة للمخنطر الطبيعية .ولقد بدأ تراجع العمنرة البيئية ابلواحة ،بعد التحوالت العنمة اليت عرفهن اجملنل الواحي
وظهور الاكن احلديث .ومنه أصبحت العوامل الطبيعية أتثر على املبني وتاهم يف إتالفهن بشكل تدرجيي .وتتعدد العوامل
الطبيعية املؤثرة على العمنرة البيئية؛منهن منهو ميكنسنيكي وفيزايئي.

 .1.3الوضعية املناخية

أتيت أمهية اإلش نرة إىل الوضعية املننخية داخل الواحة إىل أمهية اخلروج مبعطينت موضحة للامنت األسنسية املميزة للمننخ الواحي،
مث إبراز عالقته ابلعمنرة البيئية والوقوف عند أهم العننصر املننخية املاهمة يف تدهور عدد من املبني.
يعترب املوقع اجلررايف لواحة دادس أحد أهم العوامل املؤثرة على املننخ .وميكن اإلسنطالق من القنرية؛ حيث حيد الواحة من
الننحية الشمنلية جبنل األطلس الكبري ،وتنفتح يف اجلنوب على الصحراء اإلفريقية الكربى .ومنه تتأثر الواحة ابلتينرات الصحراوية
اجلنفة القندمة من اجلنوب ويف املقنبل تشكل جبنل األطلس الكبري حنجزا أمنم مرور التينرات الرطبة القندمة من الشمنل ،وهذا
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.1.3

أتثري التساقطات املطرية

على الرغم من قلة األمطنر لايندة املننخ شبه اجلنف ،إال أسنه تشهد أحينان بعض الانوات املطرية ،ذات أمطنر غزيرة
وشديدة ومتواصلة يف مدة زمنية قصرية وأتثر على أسنسنت اجلدرا حيث توجد تارابت منئية .وخترتق املينه جمموعة من املامنة
تؤدي إىل حدوث تشققنت يف اجلدرا  ،وتفاد األخشنب املاتخدمة يف البننء ،وتعمل على تفتيت الاطوح املكشوفة للخنرج
خنصة إذا تراكمت املينه بعد إسناداد قنوات التصريف .إ التانقطنت املطرية من ضمن األسبنب الرئياية اليت أدت إىل تدهور
العديد من املعنمل الرتاثية ،بعد النخر يف جدراهنن اخلنرجية وإزالة ميالطهن اخلنرجي ،مث ضعف البننية وسقوطهن تدرجيين .إىل أ تظهر
معنملهن الداخلية اليت ال تالم هي األخرى من جممل هذه التأثريات.
رغم أ التانقطنت املطرية شحيحة ،وغري منتظمة ،إال أهنن غنلبن أتيت بشكل فجنئي على شكل زخنت سريعة يف وقت
وجيز تؤدي إىل صبيب قوي ،كقريا من حتدث معهن سيوالت جنرفة أتخذ معهن األخضر والينبس ،وتلحق أضرارا كبرية ،خنصة عندا
ترتجم إىل فيضننت ،حيث تدمر املبني القريبة من اجملنري املنئية .وهذا من حدث يف فيضنانت  ،1965اليت سنتج عنهن خراب كبري
للعمنرة البيئية وزوال عدد مع هذه املبني.
صورة رقم  :6منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
صورة رقم  :5منوذج للقصر بدوار إمزيلن

املصدر :تصوير شخصي2014 ،

املصدر :تصوير شخصي2014 ،

رغم أ التانقطنت املطرية شحيحة ،وغري منتظمة ،إال أهنن غنلبن أتيت على شكل زخنت مطرية سريعة يف وقت وجيز.
كقريا من حتدث معهن سيوالت جنرفة أتخذ معهن األخضر والينبس ،وتلحق أضرارا كبرية ،خنصة عندا ترتجم إىل فيضننت ،حيث
تدمر املبني القريبة من اجملنري املنئية .وهذا من حدث يف فيضنانت  ،1965اليت سنتج عنهن خراب كبري للعمنرة البيئية.
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جيعل مننخ الواحة يتميز ابلقانوة .ويتضح ذلك من خالل التفنوت الكبري يف درجة احلرارة ،وشح األمطنر املتانقطة وتبنينهن.
إضنفة إىل قوة التبخر بابب إرتفنع درجة احلرارة وجفنف اجلو.

Farida OUZDI

صور جوية :توزيع العمنرة البيئية بواحة دادس

املصدر :برانمج Google Earth
 .3.3تدخل عامل الرطوبة يف إضعاف العمارة البيئية
تتعرض العمنرة البيئية ملشكل الرطوبة بشكل كبري .وتظهر هذه اخلطورة عند البننايت اليت تتوسط احلقول الزراعية ،وقريبة
من اجملنري املنئية .تتارب املينه إىل اجلدرا عن طريق املانمنت وتؤثر على البننية إسنطالقن من:
 تفتيت اخلشب بعد بعد إمتصنص املنء وإضعنف صالبته بعد إسنتفنخ ألينفه وترري شكله ،وعند جتفيفه من الرطوبة ينكمشوحتدث به شقوق ,وعندة من تاتخدم األخشنب يف عملية البننء عند التاقيف ،وحينمن ترختي صالبة األخشنب تاقط
األسقف؛
 منو بعض النبناتت ولو بشكل ضعيف ،حبكم أ الواحة تعرف مننخن جنفن تريب يف الرطوبة .إال أ الرطوبة اليت تؤدي إىلمنو النبناتت انجتة عن األمطنر املتانقطة والضنايت الننجتة عنهن بابب تراكم املينه يف األجزاء الافلية من اجلدرا .
وسبب ذلك هو هجرا هذه املبني وغينب أي أسنواع الصينسنة والرتميم .تنمو هذه النبناتت عندة وسط املبني اليت هتدمت
سقوطهن ،وتابب جذور هذه النبناتت أتثريا على اجلدرا املتبقية وحتدث هبن تشققنت؛
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 فقدا أسنسنت البننايت للصالبة بعد جتع املينه ابلقرب من األسنسنت واخرتاق املينه للمانمنت ،كمن يصبح اللحنمالرابط بني الكتل احلجرية هش ،ومعه تصبح اجلدرا غري قندرة على اجملنهبة ،وتصبح البننية آيلة للاقوط.
مصدر الرطوبة ابلنابة للع منرة الواحية انبع ابألسنس من القرب من املصندر املنئية .حيث أ أغلبهن يتموقع ابلقرب من
وادي دادس.
مث مينه األمطنر املؤثرة بشكل وأتثر الرطوبة على املبىن إسنطالقن من؛ تفتيت اخلشب املاتخدم يف البننء تدرجيين ،وتكنثر
الفطرايت والبكترياي يف املبىن ،وتانقط ميالط اجلدرا .
وتتعرض املبني اجملنورة لوادي دادس لرطوبة كبرية أتثر على أسنس البننية .حيث أتثر على أسنس البننية .تتارب املينه إىل
اجلدرا عن طريق املامنت.
 .4.3فعالية الرايح اجلنوبية واجلنوبية الشرقية
تدخل الرايح ضمن العوامل امليكنسنيكية املؤثرة يف العمنرة البيئية ،وهذه األخرية بشكل كبري يف تدهور عدد من املبني.
وتعرف الواحة هبواب للرايح اجلنفة والقوية خنصة القندمة من اجلنوب الشرقي وتكو قنرية .هذه الرايح القوية تشكل خطورة كبرية
على املبني الواحية التقليدية ،سنظرا للارعة والقوة اليت متيزهن ،إضنفة إىل تدخل مصندر هذه الرايح يف تعميق هذه اخلطورة .حيث
الواحة تاتقبل الواحة يف الرنلب الرايح القندمة املننطق الصحراوية اجلنفة.
عندة من تكو هذه الرايح حمملة ابحلبنت الرملية اخلشنة والصلبة .وبعد إصطدام الرايح احململة ابلرمنل ابجلدرا اخلنرجية
للبننية فهي حتدث هبن ثقوب صررية تتاع مع تكرار العملية ،وحتدث أضرارا للمبىن بعد آتكل امليالط اخلنرجي الذي يتعرض
للتعرية الرحيية بشكل مبنشر .مث تبدأ عملية إتالف اجلدرا الداخلي بعد إزالة القشرة اخلنرجية ويبدأ تدهور اجلدار ابلكنمل.
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 .5.3احلرارة ومشكل متدد وتقلص مواد البناء
تدخل احلرارة ضمن العوامل الفيزايئية املؤثرة يف العمنرة البيئية ،سنتيجة التفنوت الكبري يف درجة احلرارة بني الانوات ،وبني
الفصول وبني الليل والننر .ويتميز مننخ الواحة ،ابرتفنع درجة احلرارة إىل أكقر من  40درجة يف الفصول احلنرة .واخنفنضهن إىل من
دو الصفر يف الفصول البنردة .حيث قد يصل أدىن معدل ماجل إىل ( )-9درجنت .والعوامل املتحكمة يف حرارة املنطقة
متنوعة ،تتلخص يف القنرية واإلرتفنع والعرض ،وهي عوامل حنمسة يضنف إليهن التوجيه ،وأتثريه حملي مندام التوجيه الانئد هنن
جنويب شرقي (أقدمي . )1983 ،ويف إطنر هذه الظروف املننخية وترري معدل احلرارة ،فإ عملية التمدد والتقلص الننجتة عن
اإلختالف يف درجة احلرارة ترتدد ابستمرار سواء بني الانوات أو الفصول أو بني الليل والنهنر.
احلرارة املرتفعة :تتأثر املواد املشكلة للبننية ابرتفنع درجة احلرارة .وتؤدي إىل متددهن بعد زايدة حجمهن .أل هذه املواد بعد
تعرضهن للتاخني بفعل أشعة الشمس تتمدد عند كل االجتنهنت وتترري حنلتهن .رغم أ التمدد يبقى سنايب ،إال أسنه يظهر أتثريه
مع مرور الزمن وتردد العملية بشكل متوايل يف فرتات زمنية حمدودة .حتدث هذه العملية يف الفرتات اليت تتعرض فيهن املبني
للتشميس املبنشر ،وميكن التمييز فيهن بني الليل والنهنر والفصول احلنرة والبنردة .ومتتص املواد طنقة حرارية مرتفعة ابلنهنر و يف
فصل الصيف ابخلصوص .وسنظرا لضعف التوصيل احلراري هلذه املواد ترتفع درجة حرارهتن ابخلنرج وتارهبن بشكل بطيء حنو
الداخل .وتبقى الطبقة اخلنرجية من املبىن هي املاتقبل هلذه الطنقة كوهنن املالمس األول وتبدأ فعنليتهن عندهن ،ومرورا إىل الطبقنت
الداخلية.
احلرارة املنخفضة :تتعرض مواد البننء إىل ترري يف حنلتهن من جديد بعد اخنفنض درجة احلرارة ،وتصبح ابردة إستجنبة
للحرارة املنخفضة يف ا خلنرج .مث يتقلص حجمهن بعدمن متدد عند إرتفنع درجة احلرارة .وهذا اإلختالف يف درجة احلرارة تنتج عنه
عملية التمدد والتقلص يف اجتنهنت خمتلفة ،وتكرار هذه العملية على سنفس املواد وملدة زمنية طويلة يضعف مقنومتهن ،ويارع من
تفتيتهن ،مث سقوطهن خنصة وأ هذه العملية قد تصنحبهن العوامل امليكنسنيكية املاهمة يف عملية تدهور املبني.
تتأثر اجلدرا اخلنرجية للعمنرة البيئية بشكل كبري من هذه العملية ،خنصة امليالط اخلنرجي للبننية .كو هذا األخري هو
املالمس املبنشر للهواء اخلنرجي ،ويتفنعل مبنشرة بكل هذه الترريات .وميكن أ تقتلع صفنئح كبرية من امليالط اخلنرجي للجدرا
بعد إزالة احلمنية ويتابب ذلك يف إتالفه بارعة.
يتدخل املنء املتارب إىل اجلدرا عرب املانمنت يف إحداث أضرار على ماتوى العمنرة البيئية ،بعد ترري حنلته الفيزايئية
بني التجمد عند إخنفنض درجة احلرارة ،والذواب ابرتفنع درجة احلرارة ،ومع تكرار هذه العملية حيدث تشققنت على ماتوى
اجلدرا  .ففي ظل عملية التجمد يزداد حجم املنء بـ  % 9وسنتيجة عملية الضرط املمنرسة على كل اجلواسنب ،حتدث تصدعنت
تتاع مع تكرار هذه العملية ،كمن تتفتت املواد املشكلة للبننية مث سقوطهن تدرجيين.

101

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Volume: 4 Issue: 1

صورة رقم  :7منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

صورة رقم  :7منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

إ هذه األخطنر الطبيعية تبدوا أتثرياهتن بشكل جلي ،وميكننن توقع األسوأ ماقبال ،من مل سنعي هبذه األخطنر وأاثرهن
الالحمدود عرب الزمن .فهذه األخطنر الطبيعية تشكل حتداي للانكنة احمللية ،ومدى قدرهتم على احلفنظ على تراثهم املعمنري
الذي يضم اترخيهم و حيفظ هويتهم .فليس من الصعوبة ايقنف أتثريهن على املعمنر الطيين ،فلطنملن كن هذا املعمنر متكيف مع
مننخ املنطقة ،وأثبتت قدرة األجداد على تفنديهن عن طريق أسنليب بايطة ( اإلصالح والرتميم) ،وهلذا متكنن من احلصول على
معمنر طيين متكيف مع الظروف املننخية.
مع فقدا األفكنر املانيرة لالستمرارية ،بدأان سنفقد هذه املعنمل بشكل تدرجيي .لذلك البد من الوعي أبمهية البننايت
الطينية التنرخيية والتحرك ملواجهة خمتلف هذه التحدايت الننجتة عن العوامل الطبيعية ،وذلك بوضع حد ألاثرهن الالبية وتكقيف
اجلهود إلعندة البننء واإلصالح والرتميم وهكذا سيتم إحينءهن من جديد .فنملعمنر الطيين ليس أقل أمهية من اجملنالت األخرى اليت
حتظى ابلرعنية واالهتمنم ،فهو يؤرخ حلقب زمنية غنبرة يف القدم ،كمن أسنه يالئم البيئة الطبيعية اليت سنشأ فيهن وحقق توازان
اجتمنعين واقتصنداي وسكنهن منذ زمن .وإمهنله جرم يف حقه فنلواجب احرتام اجننزات األجداد ،وحفظهن لألجينل القندمة ،فهم
ميلكو احلق يف التعرف على تراثهم املعمنري وخمتلف اجملرايت التنرخيية املرتبطة به.
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خامتة
إ مواجهة التحدايت الطلبيعية ،ورد اإلعتبنر للعمنرة البيئية واحلفنظ عليهن من اإلسنداثر ،أصبح أمرا ضروراي و ملحن،
ومقلقن يف اآل ذاته .وذلك أل العوامل املننخية واإلكرهنت البشرية ختنق املعمنر الطيين ،وأضحت مجيعهن متضي يف اجتنه اسنداثر
هذا األخري الذي يشكل مورواث إسنانسن ين مييز واحة دادس حملين ،وسيكو حمط جذب ماتقبل إذا مت إحينءه وتوظيفه بشكل
ماتدام .كمن أسنه ميكن أ يصبح منطلقن إلحينء جمموعة من الفنو الققنفية واألسنشطة احلرفية داخل الواحة.
لذلك البد من الوعي أبمهية هذا املوروث اإلسناني ،والعمل على وضع حد ملختلف التحدايت اليت تواجهه ،مع تكقيف
اجلهود إلعندة البننء والرتميم ،و هكذا سيتم احينءه من جديد و إعندة توظيفه.
من خالل الدراسة مت استخالص جمموعة من النتائج والتوصيات:
النتائج:
 أثرت الظروف االجتمنعية اليت عرفتهن الواحة؛ من تزايد دميررايف ،اهلجرة اخلنرجية ،ظهور خدمنت جديدة واإلسنفتنح علىالققنفة الرربية...على العمنرة البيئية ،حيث مت إمهنهلن ،وجعلهن عرضة لكل أشكنل التخريب الطبيعي والبشري؛
 أدى اإلمهنل وغينب عملينت الرتميم ،إىل فقدا الكقري من املبني البيئية الواحية؛ -غينب سنصوص قنسنوسنية حتمي العمنرة البيئية؛

 هدم جمموعة من املبني التقليدية رغبة يف تشييد سكن مبوصفنت عصرية؛ تعدد العوائق على أي تدخل تنموي خيص املعمنر الطيين خنصة وأ الوضعية العقنرية هلذا األخري معقدة ،إضنفة إىل وضعهاملتدهور؛
 غينب املعمنر الطيين يف خمططنت وتصنميم التهيئة العمراسنية؛ استمرارية الضرط على العمنرة البيئية ،أمنم التزايد الدميررايف وحنجة الانكنة لتشييد بننايت امسنتية حديقة. -مشكل امللكية اخلنصة للمعنمل الرتاثية ،من يصعب كل التدخالت املمكنة.

 ضعف وعي اجملتمع احمللي أبمهية املوروث اإلسناني ،وإمكنسنية إسترالله اقتصندية اليت ستعود عليهم ابلنفع األكيد بعداإلسهنم يف عملية تطويره؛
التوصيات:
إ طبيعة التحدايت اليت تواجههن العمنرة البيئية بواحة دادس تفرض تكقيف اجلهود واملشنركة من أجل رفع خمتلف
التحدايت الطبيعية ،اليت تاهم يف تدهورهن من خالل:

 مجع املعلومنت واملعطينت الكنفية عن العمنرة البيئية ابملنطقة لتاهيل عملينت التدخل التنموي وذلك للقينم بدراسنت وأحبنث عميقة؛
 التنايق بني املتدخلني من؛ املالك والدولة ةالقطنع اخلنص واجملتمع املدي لرفع قيمة املعنمل الرتاثيةاملناي؛

وإعندة احينء زمنهن

 احلفنظ على العمنرة البيئية وإحينئهن من جديد ،وضمن إستدامتهن على املدى البعيد ،فهي موروث إسناني لن يكررهنالزمن ،عن طريق إعندة ترميم هذه البننايت وجتديد وظنئفهن إقصنداي؛
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 سنشر التوعية ابألمه ية البيئية والتنرخيية واالجتمنعية واالقتصندية للعمنرة البيئية وإمكنسنية إعندة إسترالهلن بشكل يضمنإستدامتهن؛
 -تصنيف العمنرة البيئية كرتاث وطين.

أسهمت هذه الدراسة يف تبين بعض من التحدايت الطبيعية اليت تواجههن العمنرة البيئية داخل اجملنل الواحي لدادس .يف
حني أ جواسنب أخرى من العوامل املدمرة ال تزال خفية ،حتتنج إىل دراسنت أخرى تنفض الربنر عنهن وتكشفهن للواقع ،لتاهيل
عملينت التدخل إلعندة إحينء هذا املوروث اإلسناني الذي هجر لانوات وترك عرضة للضينع .وذلك لتاهيل كل عملية تدخل
تروم إعندة اإلحينء من جديد ،بطرق تضمن إستدامته على املدى البعيد.
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The research aims to identify the importance of the exercises used
in the research using exercises with increasing and decreasing
distance on both sides of the court, the aim of which is to develop
the accuracy of the transmission in ground tennis, which is one of
the most important skills of the game of tennis, as the
experimental method was used for its suitability and the nature of
the research, the research sample included the team of the
University of Anbar In tennis for the academic year (2020-2021),
they were chosen deliberately, and the following statistical
methods were used: arithmetic mean, standard deviation, t-test
for linked samples, t-test for unrelated samples and percentage
The researchers reached the following conclusion
The development of the accuracy of the serve skill in tennis.
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مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس األسرضي
حسن جيجان صباسر غضبان

4

عبد اجلليل مولود عبد اجلليل ابراهيم
حممد مدهللا سلوم

5

6

امللخص:
يهدف البحث يف التعرف على أمهية التمرينات املستخدمة يف البحث ابستخدام مترينات بتزايد املسافة وتناقصها
على جهيت امللعب اهلدف منها تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس األسرضي والذي يعد أحد اهم مهاسرات لعبة التنس
األسرضي ،اذ مت استخدام املنهج التجرييب وذلك ملالئمته وطبيعة مشكلة البحث وبتصميم اجملموعة الواحدة ذات
االختباسرين القبلي والبعدي اشتملت عينة البحث منتخب جامعة األبنباسر ابلتنس األسرضي للعام الدسراسي
( )2021-2020ومت اختياسرهم بصوسرة عمدية ،ومت استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية :املتوسط احلسايب
واالحنراف املعياسري واختباسر(ت) للعينات املرتبطة وقد توصل الباحثان إىل االستنتاجات اآلتية:
 -تطوسر دقة مهاسرة اإلسرسا ابلتنس األسرضي.

الكلمات املفتاحية :ابلتنس األسرضي ،منتخب جامعة األبنباسر ،التمرينات.

العراقssanchsabar@gmail.com ،

 4الباحث ،جامعة األبنباسر،
5
الباحث ،جامعة األبنباسر ،العراقAbdjal2017@gmail.com ،
6
الباحثجامعة األبنباسر ،العراق 1mohd91@gmail.com ،
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 _1التعريف ابلبحث
 1_1مقدمة البحث وأمهيته
إ ن ما يشهده العامل من تقدم كبري يف مجيع جماالت احلياة ال أييت من فراغ وامنا أييت بنتاج دسراسات وحبوث يقوم هبا الباحثني
واملختصني كل يف جمااله اخلاص الذي خيتص به ومن هنا أييت دوسران يف تطوير األلعا الرايضية من خال االهتمام والبحث يف
األسلو والطريقة اليت تساعد على الرقي يف األلعا الرايضية ملا هلا من اهتمام من مجيع سكان العامل ولكي بنصل إىل ما بنطمح
به كمختصني يف اجملا الرايضي جيب التفكري بشكل خاص بكل لعبة ال وبكل مهاسرة على حده ولكل مهاسرة من مهاسرات
األلعا حيث يذكر (ماهر حممد العامري  ")2014ان املدسربني يسعون دائما إىل تطبيق افضل الطرائق التعليمية والتدسريبية اليت
من خالهلا يستطيع املدسر أو املدسرس الوصو ابلالعب أو املتعلم املبتدئ األفضل مستوى ممكن يف األدا املهاسري من خال
تعرف املدسر على الكثري من مداخل وأساليب التمرين املباشرة وغري املباشرة ابلشكل الذي جيعل الالعب يف العملية التعليمية
موقفا اجيابيا وليس سلبيا"( )iمن أجل ذلك على املدسربني اجياد الطريقة املناسبة لكل مهاسرة على حده ولكل عينة أي حسب
مستوى وعمر العينة املستهدفة من أجل االختصاسر يف اجلهد املبذو والوقت الن ذلك يساعد على االستفادة من املدة الزمنية اليت
يبدأ فيها املنافسة وخاصة يف األلعا الفردية وهي ما سوف يتم استهدافه يف هذا البحث الن األلعا الفردية حتتاج إىل اهتمام
أكرب من األلعا اجلماعية الن الالعب حيتاج إىل تدسريب خاص يستهدف بنقاط الضعف ويعاجلها ويقوي بنقاط القوة لدى
الالعب ومن هنا جات أمهية البحث احلالية وذلك ابستخدام مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف
تطوير دقة اإلسرسا عند الالعب ابعتباسر اإلسرسا من املهاسرات املغلقة اليت تكون ادائها متوقف على الالعب ومدى تركيزه واسرتفاع
الكرة عند تنفيذ اإلسرسا .
 2_1مشكلة البحث
إن لعبة التنس األسرضي حتتاج إىل تركيز كبري من الالعب ألهنا جيب ان تؤدى بسرعة ودقة متناهية أي ابنه هناك ترابط كبري
بني القدسرات البدبنية املتمثلة ابلسرعة والقدسرات احلركية املتمثلة ابلدقة والن هذا الرتابط يودي إىل ضعف أدا مهاسرة اإلسرسا يف
التنس األسرضي يتطلب وجود مترينات تودي إىل جعل هذا الرتابط يؤدى بشكل جيد جدا من أجل بنا صوسرة حركية لالعب
حتاكي اإلسرسا  ،ومن هنا جا ت مشكلة البحث ،لذى اسرأتى الباحثان إىل وضع مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني
ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس األسرضي.
 3_1هدف البحث
التعرف على أتثري التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس األسرضي.
 4_1فرض البحث.
هناك فروق ذات دالة احصائية بني االختباسرات القبلية والبعدية جملموعة البحث التجريبية يف تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس
األسرضي.
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 5_1جماالت البحث.
 1_5_1اجملا البشري :منتخب جامعة األبنباسر للتنس األسرضي.
 2_5_1اجملا الزمين :للمدة من  2021/11/2إىل .2021/2/4
 3_5_1اجملا املكاين :ملعب األبنشطة الطالبية يف جامعة األبنباسر.
الفصل الثاين
 -2منهجية البحث وإجراءاته امليدانية:
 1-2منهج البحث:
استخدام الباحث املنهج التجرييب وذلك ملالئمته وطبيعة مشكلة البحث وبتصميم اجملموعة الواحدة ذات االختباسرين القبلي
والبعدي.
 2_2جمتمع البحث وعينته:
مت حتديد جمتمع البحث واليت متثل بالعيب منتخب جامعة األبنباسر والبالغ عددهم ( )6العبني،اما العينة فقد مت اختياسرها
عمداي وبلغ عددهم ( )4العبني ابعتباسرهم العينة التجريبية وبنسبة مئوية ( )66،6من جمتمع االصل.
 3_2األجهز واألدوات ووسائل مجع املعلومات
أوال :األجهز :
 جهاز حاسو بنوع (.)hp حاسبة يدوية بنوع ( )kasityعدد (.)1 ساعة توقيت بنوع  LGاياببنية.اثنيا :األدوات
 ملعب التنس األسرضي. كرات التنس األسرضي (.)20 شريط قياساثلثا :وسائل مجع املعلومات
 املصادسر العربية واألجنبية. االختباسرات والقياس. 4_2حتديد متغري البحث واختباسره
استهدف الباحث متغري اإلسرسا يف لعبة التنس األسرض ي ألبنه يعترب بداية لكل بنقطة وتعتمد عليها اللعبة بشكل اساسي ال
ميكن االستغنا عنه او التهاون يف القيام أبدائه ألبنه سوف يعطي فرصة للمنافس ألحراز بنقطة بكل سهولة من خال الرد املناسب
لإلسرسا .
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االختباسر الثالث:

اسم االختباسر :اختباسر(جوبنس  )1987Jonesاملعد لإلسرسا ابلتنس ()ii
الغرض من االختباسر :لقياس القدسرة املهاسرية والدقة ملهاسرة ضربة اإلسرسا .
اإلجراءات:
 يتم ختطيط منطقة اإلسرسا كما هو موضح يف شكل (.)1_2 يبلغ طو املنطقة احملصوسرة بني الشبكة واخلط األو ( )3قدم واملنطقة اليت تليها ( )12قدم واملنطقة الثالثة ( )3قدم ،أمااملنطقة األخرية فهي املسافة املتبقية بني خط اإلسرسا واملنطقة الثالثة وقدسرها ( )3قدم أيضاً (ويشمل هذا التخطيط منطقيت
اإلسرسا اليمني واليساسر).
 البد ابالختباسر وذلك ابن يقف املختربين على شكل أزواج (كل زميلني) أحدمها يرسل واآلخر يسرتجع الكرات ،ويعطىلكل طالب ( )5حماوالت من كل جابنب.
 يوضع حبل فوق الشبكة ابسرتفاع ( )10قدم فوق احلافة العليا للشبكة. إذا عربت الكرة من فوق احلبل تعطى بنصف دسرجة التقييم احملددة على أسرض امللعب الذي تسقط فيه الكرة. الكرة اليت متس احلبل أو الشبكة وتسقط يف امللعب تعاد وال حتتسب حماولة فاشلة ،بينما تعترب احملاولة فاشلة إذا حصل خطأيف اإلسرسا .
 يعطى لكل طالب حماولتني للتمرين.حساب الدسرجات:
يتم اختياسر أفضل حماولة من اليمني وأفضل حماولة من اليساسر وجتمع االثنان ويستخرج الوسط احلسايب هلما.
كيفية تسجيل الدسرجات:
 عند سقوط الكرة يف املنطقة األوىل حيصل الالعب على ( )2دسرجة ،أما سقوطها يف املنطقة الثابنية فيحصل على ( )4دسرجةواملنطقة الثالثة ( )5دسرجات أما املنطقة األخرية فيحصل على ( )6دسرجات.
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شكل سرقم ()1_2

توضح الدسرجات التقوميية ومناطق الدقة الختباسر (جوبنس)
لقياس أدا مهاسرة اإلسرسا

 5_2تصميم التمرينات
بعد اطالع الباحث بتصميم مترينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تطوير دقة اإلسرسا ابلتنس
األسرضي ،حيث قام الباحث بتقسيم املنطقة اخللفية إىل ثالث مناطق متساوية بقياس  1،82طو  8،23عرض لكل منطقة ما
عدا منطقة اإلسرسا اليت تكون خلف اخلط النهائي للملعب وكما يف الشكل ادانه ()1_2
d
g
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يرسل الالعب من منطقة  aإىل امللعب املقابل إىل منطقة  oمرة إىل منطقة  mمرة إىل منطقة  wمرة وإىل منطقة اإلسرسا
املخصصة حسب القابنون.
يرسل الالعب من منطقة  bإىل منطقة  oمرة إىل منطقة  mمرة إىل منطقة  wمرة وإىل منطقة اإلسرسا املخصصة
حسب القابنون.
يرسل من منطقة  cإىل  oمرة وإىل  mمرة إىل  wمرة وإىل منطقة اإلسرسا املخصصة حسب القابنون.
يرسل من منطقة  dإىل منطقة  oمرة إىل  mمرة إىل  wمرة وإىل منطقة املخصصة لإلسرسا حسب القابنون .ومن مجيع
املناطق احملددة يف امللعب ابلرتتيب.
 6_2التجربة االستطالعية:
قام الباحث أبجرا الدسراسة التجريبية األولية على عينة قبل الدخو يف الدخو يف الربانمج املعد من قبل الباحث من أجل
التعرف على مدى الصعوبة يف التمرينات حبيث تكون التمرينات واالختباسرات مناسبة للعينة وقد اجريت يف يوم االسربعا
 2020/11/4على لالعبني من منتخب اجلامعة.
 7_2اجراءات البحث امليدانية:
 1_7_2االختباسرات القبلية
قام الباحث ابجرا االختباسرات القبلية جملموعة البحث التجريبية يوم اخلميس  2020 /11 /5ملتغري اإلسرسا يف لعبة
التنس األسرضي.
 2_7_2جتربة البحث الرئيسية
بدأ الباحث ابجرا جتربة البحث الرئيسية يف يوم األحد املوافق  2020 /11 /8وذلك بتطبيق مترينات بتزايد املسافة
وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب ملدة ( )8اسابيع بواقع ( )2وحدة يف األسبوع الواحد حيث بلغ عدد الوحدات ()16
وحدة وقد مت االبنتها من جتربة البحث الرئيسية يوم االثنني املوافق (.)2021/1/4
 3_7_2االختباسرات البعدية
أجريت االختباسرات البعدية يوم االسربعا املوافق  2021/1/6ملهاسرة اإلسرسا يف التنس األسرضي وقد أتبع الباحث بنفس
طريقة أدا االختباسرات القبلية والشروط ذاهتا.
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 8_2الوسائل االحصائية
 -3عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها
 1_3عرض نتائج االختباسرات القبلية والبعدية وحتليلها ومناقشتها
جدو ()1_3
يبني االوساط احلسابية لالختباسرات القبلية والبعدية والوسط احلسايب للفروق واحنرافتها املعياسرية وقيم (ت) احملسوبة والداللة ملهاسرة اإلسرسا جملموعة
البحث

املتغري
اإلسرسا

االختباسر القبلي

االختباسر البعدي

وحدة
القياس

س

ع

س

ع

بنقطة

10،66

1،21

20،58

1،83

سف
9،91

عف
1،49

ت احملسوبة
16،24

الداللة
دا

(ت) اجلدولية ( )2،57دسرجة احلرية ( )5ومستوى داللة ()0،05

ينب اجلدو ( )1_3اخلاص ابلفروق بني االختباسرات القبلية والبعدية يف مهاسرة اإلسرسا للتنس األسرضي جملموعة البحث
التجريبية وان قيمة (ت) احملسوبة ملهاسرة اإلسرسا ( )16،24ومبا ان قيمة (ت) احملسوبة ملهاسرة اإلسرسا ابلتنس األسرضي كابنت أكرب
من قيمة ت اجلدولية أمام دسرجة حرية ( )5=1-6ومستوى داللة ( )0،05أي ان الفروق دالة احصائية ولصاحل االختباسرات
البعدية والذي يعزوه الباحث إىل التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب واليت ساعدت على تطوير دقة
أدا اإلسرسا ابلتنس األسرضي ملا للتمرينات اليت أعدت من قبل الباحث اليت كابنت قريبة من أدا املهاسرة او ساعدت على أدا
املهاسرة بشكل فعا حب يث كابنت التمرينات بشكل متدسرج وتختلف حياكي واقع املهاسرة املراد تطويرها حيث تذكر (سرشا طالب
 ) 2007بنقال عن ابراهيم عصمت "ان التماسرين اذا احسن ابنتقاؤها ووضع براجمها واستخدامها وتقوميها تستطيع ان تشوق
الالعب وتثري مهته وتوسع خرباته وتساعده يف الفهم فهي تشحذ الفكرة وتساعد يف تعليم املهاسرات ويف تنمية االجتاهات "()iii
ومبا ان لعبة التنس األسرضي بشكل عام واإلسرسا بشكل خاص حيتاج إىل تدسريب كبري خصوصا اذا كان املتدسر كبري السن لذلك
قام الباحث بتنويع التمرينات وزايدة عدد التكراسرات من أجل احلصو على األدا اجليد حيث يعترب سعدون حسن "ان اإلسرسا
أكثر ضربة مركبة ومعقدة ومهمة يف لعبة التنس وحتتاج لتدسريب طويل التقاهنا ليعتاد اجلسم على حتقيق التوافقات بني االستناد
جابنبا على القدم األمامية اليسرى لالعب اليد اليمىن وسرمي الكرة ابليد اآلخرى يف اهلوا وحركة املضر الصحيحة ابليد احلاملة
للمضر وحركة القدم اآلخرى يف التقدم ودوسران اجلسم بقوس من دائرة والقفز يف بعض األحيان عند التسديد ( )ivومن ذلك
بنستنتج ان العب التنس األسرضي حيتاج إىل التوافق العضلي العصيب ابالضافة إىل الدقة يف إسرسا الكرة وخصوصا يف مهاسرة
اإلسرسا واليت ال اتيت اال من خال مترينات تناسب مهاسرة اإلسرسا الهنا تعترب من املهاسرات اهلجومية للعبة حيث يعترب سرافد مهدي
ان اإلسرسا "من مفاتيح اللعب اهلجومي والقوة الضاسربة يف اللعب احلديث للتنس ،والالعب الذي يتميز ابلقوة والدقة يف اإلسرسا
تكون فرصته كبري يف كسب املباسرة "( )vوعلى ذلك فان اإلسرسا يعترب املهاسرة االصعب يف لعبة التنس األسرضي الن الالعب عليه
ان يشرك كل اعضا جسمه يف اإلسرسا من أجل جعل اإلسرسا بشكل يصعب مهمة استالم الالعب املنافس لإلسرسا ابلتايل
يعطي الالعب املرسل امكابنية احلصو على بنقطة بسبب االستقبا اخلاطئ للمنافس او احلصو على بنقطة من خال اإلسرسا
حيث يذكر سعدون حسن ان "اإلسرسا يعترب من اعقد ضرابت التنس تعلما "( )viوهبذا يكون الباحث قد حقق ما يصبو اليه
من هدف البحث وفرضيته.
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 1-4االستنتاجات
 -1التماسرين بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب حققت اتثري اجيابيا يف تطوير اإلسرسا يف التنس األسرضي.
 2_4التوصيات
 _1ضروسرة اعتماد التمرينات بتزايد املسافة وتناقصها املتبادلني بني ساحيت امللعب يف تعلم وتطوير اإلسرسا يف التنس األسرضي.
 _2اجرا حبوث ودسراسات آخرى يف تعلم وتدسريب يف مهاسرات اللعبة وألعا آخرى مشاهبة.
 _3ضروسرة اجرا دسراسات آخرى على فئات عمرية أكرب ولكال اجلنسني.
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The research aimed to reveal the role of the digitization literature,
and the theories that explain it, in associating digitization and
educational process, by adopting the qualitative approach, and
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The research findings show that the aspects of approach between
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teacher and learner, curriculum, educational tools, learning
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technology, with the involvement active stakeholders in the field of
education. Experts and researchers should be interested in
conducting more researches about digitization and educational
process.
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الرقمنة والعملية التعليمية  ....مقاربة مفاهيمية
مسية عيد زعبوط

2

امللخص:
هدف البحث إىل الكشف عن دور أدبيات الرقمنة ،والنظرايت املفسرة هلا ،يف املقاربة بني الرقمنة والعملية
التعليمية ،ورصد أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ،عن طريق اعتماد املنهج النوعي ،أبسلوب النظرية
اجملذرة.
وأظهرت أبرز النتائج أن أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ُوِج َدت يف مخسة حماور هي :املعلم واملتعلم،
املنهاج ،والوسائل التعليمية ،والبيئة التعليمة ،واالسرتاتيجيات التعليمية.
ومتثلت أبرز التوصيات :أن يتفهم املسؤولون أمهية التخطيط الستخدامات تقنية الرقمنة ،مع إشراك اجلهات
الفاعلة يف جمال التعليم ،وأن يهتم اخلرباء والباحثون يف إجراء مز ٍ
يد من البحوث حول الرقمنة والعملية التعليمية.
الكلمات املفتاحية :مقاربة ،الرقمنة ،العملية التعليمية ،التعليم الرقمي ،النحول الرقمي.

املقدمة:
ينجز بعض
مل أجد أفضل من التوجه إىل يوميات إحدى األسر كي تكون مدخالً فيه شيء من الواقعية ،فبينما كان األب ُ
مستخدما الالبتوب وبرانمج إكسل ،كانت األم تشرتي بعض احلاجات ابستخدام برانمج املساعد الشخصي للهاتف ،عن
أعماله
ً
طريق السوق اإللكرتوين ،ويشارك االبن األكرب يف إحدى الدورات التدريبية عرب إحدى املنصات ،أما االبن األصغر فإنه يتلقى
مستخدما :احلاسب اآليل ،وتطبيق الصف االفرتاضي ،وكانت االبنة تتبادل املعرفة مع زميالهتا ،مستخدمةً غرفة
تعليمه مع زمالئه،
ً
الدردشة عن طريق اهلاتف ،وتطبيق الفيس بوك ،وانتقلت بعد ذلك إىل كتابة رسالة لصديقتها اليت تتكلم لغة أخرى ،مستخدمة
اجلهاز اللوحي للرتمجة.
اللعب ،وتبادل
العمل ،و ُ
ُُيكن القول أن هذا اجلزء من حياة هذه األسرة ،أصبح مألوفًا لدى كثريين ،إذ أصبح ُ
التعلم ،و ُ
ونظرا ملا يشهده الواقع املعاش من أتثٍّر ٍ
فاعل بتطبيقات الرقمنة؛ فقد
املعرفة آليًا ً
(رقميا) ،وأصبح ذلك جزءًا من احلياة اليوميةً ،
بعيدا عن
أصبحت تقنية الرقمنة يف متناول كثري من الناس ،وتسللت لدى كث ٍري من جماالت احلياة اليومية ،ومل يكن اجملال التعليمي ً
ذلك؛ بل أسهمت الرقمنة يف حتقيق مزيدٍ من التحوالت الرقمية ،ويف حتقيق مز ٍ
يد من املعرفة العلمية التعلّمية.
دث هذا املزيد من التحوالت الرقمية ،والتسارع الذي يُالزمها ،خلطًا يف املفاهيم املنبثقة عن الرقمنة؛ ما يُؤثر سلبًا
وقد ُُي ُ
يف العملية التعليمية يف ظل الرقمنة ،األمر الذي يُؤكد احلاجة إىل املقاربة املفاهيمية بني الرقمنة والعملية التعليمية.
مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث فيما يُالحظ عن طريق االطالع ،والبحث يف بعض األدبيات ،والنظرايت اليت مت رصدها ،إذ لوحظ
مفاهيمي بني تقنيات الرقمنة والعملية التعليمية ،وإلظهار قابلية املشكلة للبحث والدراسة؛ ُُيكن بلورهتا ابلسؤال اآليت:
وجود خلط
ّ

كيف ُُيكن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 2أ.د ، .أكادُية
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السؤال الرئيس :ما إمكانية املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟ وتتبلور إمكانية املقاربة ابإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 .2ما دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
 .3ما أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية ؟
أهداف البحثُُ :يكن اإلجابة عن أسئلة البحث بتحقيق األهداف اآلتية:
 .1الكشف عن دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية .
 .2الكشف عن دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية.
 .3رصد أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية.
أمهية البحث :متثلت أمهية البحث ابآليت:
 تلبية البحث ألحد حماور املؤمتر العلمي الدويل للدراسات املعاصرة يف العلوم االجتماعية ،أال وهو :حمور الرتبية والتعليم.
 احملاولة العلميــة اجلــادة للبحث ،يف حتليــل أدبيــات الرقمنة ومناقــشتها؛ ابعتماد هنج النظرية اجملذرة للمنهج النوعي .

 انتهاج البحث هنج املقاربة بني الرقمنة ،والعملية التعليمية؛ عن طريق استقراء بعض األدبيات والبحوث اليت تتعلق ابلرقمنة
واحلياة الرقمية؛ األمر الذي يُضفي تنوعاً مهماً يف الطرح.
 جذب اهتمام الباحثني؛ إلجراء حبوث أخرى ذات عالقة ابلرقمنة.

منهجية البحث :مت اعتماد النظرية اجملذرة بوصفها إحدى أساليب البحث النوعي ،للمقاربة بني الرقمنة ،والعملية التعليمية،

واختاذ املسلك التفسريي الذي يُركز على كيفية إدراك املشاركني موضوع البحث وتفهمه؛ وهذا ما توصل إليه البحث؛ بصياغة
املشكلة بـ كيف ُُيكن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟ فكانت املقاربة عن طريق مناقشة األدبيات ،والنظرايت املفسرة
للرقمنة ،وتفسريها؛ إذ يُعد أصحاهبا مشاركني ،وفق منظور البحوث النوعية ،إذا ُُيثل مصطلح مشاركني يف البحوث النوعية،
مصطلح العينة يف البحوث الكمية.

ولتوضيح عملية املقاربة ،اعتُ ِم َد النموذج املطور من قبل ماكسويل ( )Maxwellعام (1998م) ،مبكوانته اخلمسة:
أسئلة البحث ،أهداف البحث ،اإلطار املفاهيمي ،املنهج ،النتائج ،على النحو اآليت:
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أسئلة البحثُُ :يكن توضيح مشكلة البحث ابإلجابة عن األسئلة اآلتية:

Sumaiah Eid ALZABOOT

املفاهيم

األهداف
األسئلة
النتائج

الشكل ( :)1منوذج ماكسويل

يُالحظ من الشكل ( )1أن أسئلة البحث هي نقطة االنطالق ابلنسبة للبحث النوعي؛ ويتبني من السهم املوصول(

)

أن ابقي املكوانت تنطلق من هذه األسئلة وترتبط هبا ،ويبني الشكل أن قاعدة املثلث املقلوب تربط بني األهداف واملفاهيم ،ورأسة
مرتبط أبسئلة البحث؛ ما يُؤكد أن أسئلة البحث تستدعي صياغة األهداف ،وتُش ّكل اإلطار املفاهيمي؛ لتحقيق األهداف.

أما املثلث يف أسفل الشكل فهو يربط بني املنهج ،والنتائج ،ورأسه يف األعلى مرتبط ابألسئلة؛ ما يُؤكد أن أسئلة البحث
أيضا ،أنه يوجد سهمان منقطان ( ،).........األول
تستدعي اختيار املنهج املناسب للبحث ،والوصول إىل النتائج ،ويُالحظ ً
يربط بني األهداف ،واملنهج ،ما يُؤكد أمهية األهداف يف حتديد منهج البحث ،ويربط السهم الثاين بني املفاهيم ،والنتائج ؛ ما يُشري
إىل أن مناقشة النتائج وتفسريها ،ينبغي أن تكون يف ضوء املفاهيم املعتمدة يف البحث؛ لتحقيق األهداف.
املواد املشاركة يف البحث:
نظرا للتفاعل املشرتك
يُطلق على عينة البحث النوعي مسمى املواد املشاركة أو املشاركني؛ سواء أكانوا أفر ًادا أم غري ذلكً ،
بني الباحث واملشاركني ،ووف ًقا إىل ما تُشري إليه األدبيات البحثية :أن الباحث خيتار املشاركني يف حبثه النوعي ،من أفر ٍاد أو
وُيب عن أسئلته.
أدبيات ،أو واثئق بطريقة مقصودة ،بناءً على تقديره وتصوره أن ذلك يُسهم يف حتقيق أهداف البحثُ ،
(الفقيه . )2017 ،لذا اختريت مخس أدبيات ونظريتان بطريقة العينة القصدية؛ لتمثل املواد املشاركة للبحث احلايل.
املصطلحات العلمية للبحث:
مقاربة :هي أساس نظري يتكون من جمموعة من املبادئ؛ وهي الطريقة اليت يعتمدها الدارس ،أو الباحث؛ من أجل
موضوع معني ( .الزبيدي ،2017 ،صفحة )1
البحث يف
ٍ
املقاربة إجرائيًا هي :األسس واملفاهيم اليت حتتوى على مسات مشرتكة ،ويتم التوصل إليها بعد مناقشة املعلومات وحتليلها.

الرقمنة :هي عملية حتويل اإلجراءات واألنشطة من أنشطة تقليدية ،إىل أنشطة رقمية ،ابستخدام األجهزة اآللية،
والربجميات ،والتطبيقات الرقمية ( .احلوسي ،2021 ،صفحة )1
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العملية التعليمية :هي جمموعة منظمة من األنشطة واإلجراءات ،هتدف إىل تلبية احلاجات التعليمية وتتضمن العملية
التعليمية املبادئ األساسية؛ منها :الدُيقراطية ،والعلم ،واإلنسانية ،وهتدف إىل إكساب املتعلم املهارات التعليمية( .يوث،2021 ،
صفحة )1
التعليمية إجرائيًا هي :أنشطة علمية مدروسة ،هتدف إىل إكساب املتعلم املعرفة يف مر ٍ
احل خمتلفة؛ ابعتماد األساليب
املناسبة لكل مرحلة ،ومن أهم عناصرها املعلم ،واملتعلم ،واملنهاج.
التعليم الرقمي :هو تق دمي حمتوى تعليمي إلكرتوين عرب الوسائط املعتمدة املوجودة على احلاسب اآليل ،وشبكاته ،إىل
املتعلم ،بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوى ،ومع املعلم ،ومع أقرانه ،سواء أكان ذلك بصورة متزامنة ،أم غري
متزامنة ،وكذلك إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت ،واملكان ،والسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم ومقدرته ،فضالً عن إمكانية إدارة
هذا التعلم عرب الوسائط( .احللفاوي ،2011 ،صفحة )17
التعليم الرقمي إجرائيًا هو :التعليم الذي يعتمد استخدام جهاز احلاسب اآليل ،وبرجمياته ،أو الالبتوب ،أو الشبكة
اإللكرتونية ،وتطبيقاهتا ،ويشمل التعليم االفرتاضي ،والتعليم الشبكي ،والتعليم اإللكرتوين ،واجلانب اإللكرتوين من التعليم عن بعد.
التحول الرقمي هو :االستثمار يف الفكر وتغيري السلوك؛ إلحداث حتول جذري يف طريقة العمل ،عن طريق االستفادة من
التطور التقين الكبري؛ خلدمة املستفيدين بشكل أوسع وأفضل؛ إذ يُسهم التحول الرقمي يف بناء جمتمعات فاعلة ،ومستدامة ،عرب
حتقيق تغيري جذري يف خدمات خمتلفة األطراف من مستهلكني ،وموظفني ،ومستفيدين ،مع حتسني جتارهبم وتطويرها ،عرب سلسلة
من العمليات ،وإعادة صياغة اإلجراءات الالزمة للتفعيل والتنفيذ( .املفضي ،2021 ،صفحة )5
التحول الرقمي إجرائيًا هو :عملية استبدال األساليب والوسائل ،واخلدمات املستخدمة ،والسلوكات املمارسة يف التعليم،
والعمل ،يف الواقع احلايل ،إىل أساليب العامل الرقمي ،ووسائله وخدماته ،ومن أمثلة ذلك :احلوسبة السحابية ،بوصفها حتول رقمي،
إذ مت استبدال عملية االعتماد على األجهزة اململوكة للمستخدم ،إىل اعتماد السحابة اإللكرتونية ،وتطبيقاهتا يف التعلم ،والعمل،
والتسوق ،وغري ذلك.
اإلطار النظري للبحث:
تضمن اإلطار النظري للبحث أربعة حماور هي :الرقمنة ،وأدبيات الرقمنة ،والنظرايت املفسرة للرقمنة ،ومناقشة احملاور
وتفسريها ،على النحو اآليت:
احملور األول :الرقمنة
الرقْم ،مبعىن اخلط العريض ،ويُقال جاء ابلرقم أي الكثري ويف علم
تُشري الرقمنة ً
لغواي يف املعجم الوسيط ،إىل أهنا من ّ
احلساب :هو الرمز املستعمل للتعبري عن أحد األعداد البسيطة وهي األعداد التسعة األوىل مع الصفر ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
ِ
َصحاب الْ َك ْه ِ
ت أ َّ
ف
 ) 9 ،......والرقيم أي الكتاب ،ويف ذلك قال تعاىل يف اآلية رقم ( )9من سورة الكهف " :أ َْم َحسْب َ
َن أ ْ َ َ
الرقِي ِم َكانُوا ِمن ِ
لوحا من الرصاص ُكتب عليه نسب
َو َّ
آايتنَا َع َجبًا" صدق هللا العظيم ،ويُشري الرقيم إىل الكتاب الذي كان ُُيثل ً
ْ َ
أصحاب الكهف ،وأمساؤهم ،ودينهم ،واألسباب اليت جعلتهم يلجأون إىل الكهف( .مصطفى ،الزايت ،عبد القادر ،و النجار،
بدون اتريخ ،صفحة )367
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الرقمنة إجرائيًا هي :املهمة اليت تتعلق ابحلاسب اآليل ،والتطبيقات املنبثقة عنه ،وتُشري هذه املهمة إىل حتويل املعلومات،
والبياانت ،والصور ،وما إىل ذلك ،إىل أرقام يتم معاجلتها داخل األجهزة اآللية ،مثل :احلاسب اآليل ،وتطبيقاته.

Sumaiah Eid ALZABOOT

بناءً على مفهوم الرقمة ؛ فإن تقنياهتا دخلت يف جماالت احلياة كافة ،منها :االجتماعية ،واالقتصادية ،والزراعية ،والرتبوية،
عملييت التعلم والتعليم وتطويرمها ،إذ ُُيكن القول أن القراءة والكتابة اختذت من
والتعليمية ،ويُالحظ أن الرقمنة أسهمت يف تغيري
ّ
عملييت التعلم والتعليم ،إالّ أن الرقمنة استبدلت ذلك يف جهاز احلاسب
وسائل لتحقيق
السبورة ،والورقة ،والكتاب ،والكراسة،
َ
ّ
اآليل ،وبرجمياته ،ويف تطبيقات السحابة اإللكرتونية ،والشبكة اإللكرتونية( .الزعبوط)2021 ،
ومن منطلق أن احلاسب اآليل اعتمد يف البداية على األرقام فيما يُسمى ابخلوارزميات ،اليت يعود أصلها إىل عامل الرايضيات

الفارسي " حممد بن موسى اخلوارزمي" ،منذ عام (820م)؛ إذ يرجع إل يه الفضل يف اعتماد الدول الغربية الرتقيم العشري ،فإن
كلمة خوارزميات تُشري إىل سلسلة من التعليمات يطالب احلاسب بتطبيقها بصفة آلية ،ومل ِ
تكتف الرقمنة بعمل احلاسب اآليل يف
ُ
مهاما فردية ،كالتعرف على الوجه ،واألصوات ،والبحث يف شبكة اإلنرتنت ،بل أسهمت يف تطبيقات
ظل ذاكرة حمدودة ،تُؤدي ً
تعليمية كثرية ابستخدام اخلوارزميات يف العمليات احلسابية والرايضيات ،وتوسعت الرقمنة يف اعتماد احلاسب اآليل على البياانت،
ابإلضافة إىل اخلوارزميات عرب شبكة اإلنرتنت ،فأصبح يُستخدم يف عملية استخراح معلومات ،أو بياانت معينة من شبكة

اإلنرتنت؛ لتعزيز العملية التعليمية ،وتطويرها ،واستمرت تقنية الرقمنة يف التنامي إىل أن مت إدخال البياانت داخل احلاسب اآليل
ضمن ما يُعرف بـ قواعد املعرفة ،ومتكن احلاسب اآليل عرب األدوات الربجمية من البحث يف هذه القواعد ،والقيام ابملقارنة والتحليل؛
مفهومي الرقمنة والعملية
من أجل استخالص أفضل احللول للمشكالت املختلفة ،واستنتاجها( .الزعبوط )2021 ،وللمقاربة بني
ّ
التعليمية ،ينبغي البحث يف أدبيات الرقمنة والنظرايت املفسرة هلا ،عرب حماور البحث.
احملور الثاين :أدبيات الرقمنة
ركزت خطة عمل املفوضية األوروبية على العملية التعليمية الرقمية عرب إعادة التعليم والتدريب للعصر الرقمي ،وأظهرت
رئيسة املفوضية "فون دير الين " مدى احلاجة إىل إطالق العنان إلمكاانت التقنيات الرقمية للتعلم والتعليم ،وتطوير املهارات
الرقمية ،فالتعليم والتدريب أساسيان لتحقيق الذات ،والتماسك االجتماعي ،والنمو االقتصادي ،واالبتكار ،وركزت على رفع
مهما
مستوى جودة أنظمة التعليم والتدريب ،بتوفري املهارات الرقمية عرب التحوالت الرقمية؛ وُُيثل
نظامي التعليم والتدريب جزءًا ً
ّ

من التحول الرقمي؛ إالّ أهنما ُيتاجان إىل إدارة فاعلة؛ ملواجهة خماطر التحول الرقمي ،مبا يف ذلك خماطر الفجوة الرقمية بني
احلضر ،والريف ،أو بني مراكز املدن الكربى ،واملناطق النائية عنها؛ إذ ُيكن أن يستفيد بعض األشخاص أكثر من غريهم.
)(Commission, 2021
ابطني للعملية التعليمية الرقمية مها(Commission, 2021) :
وركزت اخلطة ً
جانبني مرت ْ
أيضا على ْ
 األول :نشر جمموعة واسعة من التقنيات الرقمية (التطبيقات واملنصات والربجميات)؛ لتحسني نطاق التعليم
والتدريب وتوسيعه ،إذ إن التعليم عرب اإلنرتنت ،والتعليم عن بعد ،والتعليم املدمج أمثلة حمددة لكيفية استخدام
عمليت التعليم والتعلم.
تقنية الرقمنة لدعم
ّ

 الثاين :تزويد املتعلمني كافة ،ابلكفاءات الرقمية (املعرفة واملهارات واملواقف)؛ للعيش ،والعمل ،والتعلم،
واالزدهار يف عامل تتوسطه التقنيات الرقمية بشكل متزايد.
وركزت خطة العمل األوروبية على التغيري الرقمي طويل املدى يف التعليم والتدريب ،الذي يشمل حتسني مهارات القراءة
والكتابة الرقمية ،والقدرات يف مستوايت التعليم والتدريب كافة ،ومستوايت املهارات الرقمية ،كما تناولت موضوع القدرة التنافسية
جمايل التعليم
املستدامة ،والعدالة االجتماعية ،واملرونة ،يف التحول الرقمي
لقطاعي التعليم والتدريب املهين ،وُيتاج الفاعلون يف ّ
ّ
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 التحول الرقمي :إن حتويل التعليم للعصر الرقمي مهمة تشمل أفراد اجملتمع كافة :حبيث يشرتك الرتبويون ،والقطاع العام،
والقطاع اخلاص ،واجملتمع املدين ،واآلابء ،واملتعلمون ،يف اجلهود املبذولة لتحقيق تعليم رقمي عايل اجلودة ،وشامل
معاشا للمجتمعات كافة ،كذلك ينبغي أن يكون مثبتًا ابألدلة ،والبياانت؛ لرصد
اقعا ً
للرقمنة ،وسهل املنال؛ ليصبح و ً
التقدم ،وحتسني الفهم للتحدايت املنبثقة عن التحول الرقمي .
 االستثمار املناسب :ينبغي أن يكون االستثمار يف االتصاالت ،والتجهيزات ،والقدرات ،واملهارات التنظيمية ،لتتمكن
اجملتمعات من التعليم الرقمي؛ إذ أنه ُُيثل ح ًقا أساسيًا من حقوق اإلنسان ،ما يُؤكد ضرورة الوصول إليه .

 التطور الرقمي :أسهم التطور الرقمي يف تنامي أعداد املستفيدين من املتعلمني واملهتمني ،فحقق بذلك املساواة
والشمولية ،وتناميًا يف املهارات الرقمية ،ونشر أنظمة شاملة ُيكن الوصول إليها رقمياً؛ إذ إن االفتقار إىل املهارات
الرقمية ،واالفتقار إىل إمكانية الوصول للمعلومة الرقمية؛ يُسهم يف ازدايد عدد احملرومني من مواصلة التعلم ،وازدايد خماطر
الفقر واحلرمان ،كذلك يُسهم يف تنامي األمية الرقمية.
 الكفاءة الرقمية :تعد الكفاءة الرقمية مهارة أساسية للمعلمني؛ لذا ينبغي تضمينها يف جماالت التطوير املهين للمعلمني
كافة.
 حمو األمية الرقمية :يُعد حمو األمية الرقمية من ضرورايت الرقمنة؛ إذ تدخل احلاسبات واخلوارزميات يف األنشطة اليومية

احلياتية كافة ،فمن املهم تثقيف األشخاص يف مجيع األعمار حول أتثري التكنولوجيا الرقمية يف رفاهية اجملتمعات ،ويف
وطريقة عمل أنظمة التكنولوجيا؛ إذ إن التحميل الزائد للمعلومات مع غياب الطرق ،واألساليب الفاعلة للتحقق من
املعلومات؛ يُوجب التحلي ابملقدرة على التعامل الناقد مع املعلومات ،وتقييمها ،وتصفيتها.

 وأظهرت إحدى األدبيات تصورات طلبة املرحلة اجلامعية حول التعليم اإللكرتوين ،إذ اختذ الباحثون عينة تكونت من
( )420طالبًا وطالبة يف املرحلة اجلامعية ،واعتمد الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ابستخدام استبانة ُوزعت على

الطلبة؛ إلظهار تصوراهتم حول الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت ،وحول املزااي املتوقعة من االلتحاق هبذه الدورات،
نظرا ألهنم غري مضطرين لالهتمام مبا
وأظهرت تصورات الطلبة
مستوى مر ً
ً
تفعا يتمثل يف شعورهم ابالرتياح ،والطمأنينةً ،
يرتدون من مالبس أثناء التعلم والتدريب ،ابإلضافة إىل أهنم غري مضطرين إىل التفكري بكيفية الوصول ملكان التدريب،
وغري مضطرين للتعامل مع سوء األحوال اجلوية ،وأظهرت تصوراهتم إىل ارتفاع مستوى رغبتهم يف االلتحاق ابلدورات
نظرا ألهنا تتيح الفرصة للتعلم والتدريب يف الوقت الذي يتناسب مع تطلعاهتم (Alexander,
عرب اإلنرتنت؛ ً
).Truell, & Zhao, 2012

كما أظهرت تصورات الطلبة بعض العيوب املالزمة للدورات التدريبية الرقمية ،اليت تتعلق ابحتمال املماطلة ،وقلة فهم
وجها لوجه مع املدرب ،إضافة إىل املشكالت التقنية اليت تُعد مساوئ حمبطة ،ومرهقة للتعلم عرب
احملتوى عندما ال يكون التدريب ً
اإلنرتنت ،وأشارت تصورات الطلبة إىل سهولة الغش عرب الدورات التدربية الرقمية (Alexander, Truell, & Zhao, .
)2012
وأوردت إحدى دراسات معهد تونغ فانغ للتصميم يف اتيوان أن التعلم الرقمي جاء يف البداية ليحمل مسمى التعليم
اإللكرتوين الذي اقرتحه "جاي كروس "ألول مرة عام (1999م) ،ومع تقدم أدوات التكنولوجيا وتطورها ،ظهرت مصطلحات
خمتلفة ،مثل :التدريب املستند إىل اإلنرتنت ،والتدريب عرب شبكة اإلنرتنت ،أو التعليم عرب اإلنرتنت ،والتعليم الشبكي ،والتعليم عن
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والتدريب إىل التفكري بشكل اسرتاتيجي يف كيفية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب ،ويُشري التفكري بشكل اسرتاتيجي إىل
كيفية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب إىل اآليت(Commission, 2021) :

Sumaiah Eid ALZABOOT

بعد ،ويُعد التعليم الرقمي شامالً هلذه األنواع ،ويف العصر الذي تتدفق فيه املعرفة واملعلومات بسرعة؛ يغطي تطبيق التعليم الرقمي
جماالت احلياة كافة(Ming, Huang, & Kuang, 2017) .
بناءً على ذلك ،فقد اقرتحت اجلمعية األمريكية للتدريب والتعليم ) (ASTDأن التعليم الرقمي يُشري إىل أنه عملية
تطبيق الوسائط الرقمية على العملية التعليمية ،وتشمل الوسائط الرقمية :اإلنرتنت ،وأجهزة احلاسب ،والبث الفضائي ،واألشرطة
أيضا إىل التعليم القائم على الشبكة،
الصوتية ،وأشرطة الفيديو ،والتلفزيون التفاعلي ،واألقراص املدجمة ،ويُشري التعليم الرقمي ً
والتعليم القائم على احلاسب ،والفصول الدراسية االفرتاضية ،والتعاون الرقمي ،ويُعد التعليم الرقمي أداة رقمية للحصول على مواد
تعليمية رقمية للتعليم عرب اإلنرتنت ،أو دون اتصال ابإلنرتنت عرب الشبكات السلكية ،أو الالسلكية(Ming, Huang, & .
)Kuang, 2017

ٍ
بشكل أفضل ،مقارنة مبا يقدمه
وأظهرت الدراسة :أن التعليم الرقمي يُسهم يف تعزيز ممارسات إُابية ُحتفز على التعلم
التعليم التقليدي من إُابيات ،كذلك يُسهم يف تعزيز عملية التفاعل بني املعلم واملتعلم؛ األمر الذي يدعم عملية دمج تقنيات
الرقمنة يف العملية التعليمية ،الذي ال يُشكل فائدة للمتعلم فحسب ،بل تعم الفائدة لكل من املتعلم واملعلم(Ming, .
)Huang, & Kuang, 2017
عددا ال
وأظهرت إحدى أدبيات اليونسيف عام ( )2021أن اجملتمعات منخفضة الدخل ،وذات الدخل املتوسط تواجه ً
ُيصى من التحدايت يف جمال التعليم ؛ متثلت يف تنامي معدالت االلتحاق ابملدارس ،ويف خروج ماليني األطفال من املدرسة ،مع
وجود نسبة كبرية من أولئك الذين يتعلمون يف املدارس من الفئات الفقرية ،وجاءت الرقمنة لتقدم احلل؛ إذ جلأت اجملتمعات إىل
التعليم الرقمي ،ودعم التعليم عن بعد؛ لضمان استمرارية التعلم(UNICEF, 2021) .
كبريا يف
وحول تطبيق حلول التعليم الرقمي يف البلدان املنخفضة الدخل ،والبلدان مرتفعة الدخل ،أظهر هذا التطبيق ً
وعدا ً
حتسني نتائج التعلم ،عندما يتم دجمه يف عمليات التعليم؛ إذ يؤدي دجمه يف التعليم إىل تسهيل املرونة يف التعليم ،وإىل تزويد
املتعلمني عملية التحكم يف تعلمهم ،وتشجيع تنمية الكفاءات املعرفية(UNICEF, 2021) .
وقد ثبت أن حلول التعليم الرقمي جتذب املتعلمني عاطفياً ،إذ يتضح أن مواقف املتعلمني ،ومتعتهم واهتماماهتم تزداد جتاه

التعليم الرقمي ،إضافة إىل أن التعليم الرقمي يُسهم يف اكتساب مهارات احلساب ،والقراءة ،والكتابة الرقمية ،وأشارت دراسة
اليونسيف أن التعليم الرقمي يُسهم يف جعل التعلم أكثر سهولة للمتعلمني من ذوي احلاجات اخلاصة ،إضافة إىل حتسني أدائهم،
وحتسني مهارات القراءة لدى الذين يعانون من عسر القراءة ،وتعزيز مهارات الرايضيات للصم ،وضعاف السمع ،واملكفوفني.
)(UNICEF, 2021
واهتمت إحدى األدبيات مبوضوع منصات التعليم الرقمي ،وذلك عرب دراسة نقدية هلذه املنصات ،إذ أوردت أن التعليم

نظرا ألن العامل أصبح رقميًا أكثر من أي وقت
يشهد تغريات جوهرية يف أعقاب التطورات التكنولوجية السريعة يف أحناء العامل كافة؛ ً
مضى ،فقد أصبح القطاع التعليمي مملوءًا بشكل متزايد ابأللعاب الرقمية ،والتطبيقات الرقمية ،واملواقع اإللكرتونية ،ووسائل
التواصل االجتماعي ،وبيئات التعلم الرقمي ،فقد أدى وابء كوفيد  ،19-وما يرتبط به من مقاييس التباعد االجتماعي ،وإغالق
املدارس ،واجلامعات ،واملؤسسات الرتبوية كافة ،يف أحناء العامل كافة ،إىل تسريع هذه الرقمنة؛ األمر الذي يدعو إىل احلاجة للتدقيق
الدقيق حول كيفية إعادة تشكيل هذه الرقمنة ودجمها يف البيئات التعليمية(Decuypere, Landri, & Grimaldi, .
)2021
كذلك ،انتشرت املنصات ،وتنوعت أشكاهلا ،وأصبحت شركات ا لتكنولوجيا العاملية ،واحمللية على حد سواء ،من البيئات
الرقمية املصممة إلدارة العملية التعليمية ،ومراقبة سلوك املستخدم؛ ومن املساحات الرقمية اليت جتمع جمموعات متنوعة من
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وأشارت الدراسة إىل توافر النظام األساسي هلذه املنصات عرب اإلنرتنت ،فهو ُُيثل بنية رقمية قابلة للربجمة ،ومصممة لتنظيم
التفاعالت بني املستخدمني ،والشركات ،واهليئات ،وما إىل ذلك ،كذلك هو موجه أبسلوب منهجي؛ ليقوم ابملعاجلة احلسابية،
وتداول البياانت ،وتبادل املعلومات ،وحتقيق الدخل من بياانت املستخدم؛ لذا فاحلاجة ماسة إىل املنصات الرقمية ،ألهنا أصبحت
تبين املؤسسات التعليمية جمموعة متنوعة
راسخة يف احلياة االجتماعية بشكل عام ،ويف اجملال التعليمي بشكل خاص ،ما أدى إىل ّ
من املنصات العاملية اليت تتعلق ابلتعليم(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
وتُعد املنصات الرقمية معمارايت رقمية؛ فهي تعمل كأبراج زمانية ،ومكانية ،وُمت ّكن املستخدم من عرض أنشطته ،وتتكون
املنصات الرقمية من نوعني خمتلفني من الواجهات :واجهات املستخدم الرسومية ،وواجهات برجمة التطبيقات ،وتشتهر املنصات
ابلتتبع الدقيق وتسجيل األنشطة ،واملعلومات ،وتقوم جبمعها ،وحتليلها الح ًقا على أهنا بياانت رقمية ،ويف هذا الصددُ ،متثل
جديدا من البيئات التعليمية(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
نوعا ً
املنصات الرقمية ً
وتعتمد املنصات الرقمية وسائل جديدة إلنتاج قيمة ،ما يعين أهنا تقيس أنشطة املستخدم ،ومعلوماته بوصفها بياانت،
وتقدم تلك األنشطة عرب املنصات الرقمية على أهنا سلوك ُيكن مالحظته وقياسه ،وبذلك فهي تعمل بوصفها قنا ًة؛ لتسهيل تبادل
احملتوى واألنشطة التعليمية ،مثل :جمموعة )منصات أمازون( ،ومنصة )كالس رووم( ،وكثري من أنظمة إدارة التعلم الشائعة
ومنصات إدارة الفصل ،وغري ذلك ؛ ما يُؤكد أن منصات التعليم الرقمي ،تستفيد من عمليات تبادل البياانت هذه ،دون أن
تشارك ابلضرورة يف إنتاج احملتوى التعليمي بنفسها(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
مزودا للمحتوى املنتج ذاتيًا ،مثل :منصة(
ومن املنصات ما يتسم ابلكفاءة يف تقدمي احملتوى التعليمي ،ما يعين أهنا تعد ً
 ،)Pearson Collectionsبوصفها مثاالً ملنصة التعليم الرقمي املوجه لقطاع التعليم العايل ،إذ تستثمر يف توزيع احملتوى
التعليمي (املنتج) ذاتيًا؛ ومنصة(  ،)Khan Academyاليت توفر حمتوى جمانيًا ملرحلة رايض األطفال ،ويف احلالتني ،هناك ما
اعا جديدة من آليات السوق الرقمي (املنصات الرقمية) آخذةٌ ابلظهور يف جماالت احلياة كافة ،منها اجملال التعليمي،
يُؤكد أن أنو ً
سواء أكانت هذه املنصات ،منتج ًة للمحتوى التعليمي ،وموزعة له ،أم وسيطًا؛ لنقل حملتوى التعليمي(Decuypere, .
)Landri, & Grimaldi, 2021
احملور الثالث :النظرايت املفسرة للرقمنة
إن تبين نظرايت تعلم حديثة ،يُسهم يف تصميم األنظمة املعرفية والتقنية وتنظيمها؛ وُُي ّكن من صناعة املستقبل القائم على
حتليل األفكار وحل املشكالت ،واالبتكار ،واختاذ القرار السليم؛ من أجل إعداد جيل قادر على
مسايرة التطورات يف جماالت احلياة كافة ،ووف ًقا ملسرية البحث احلايل ،اختريت بعض النظرايت
املفسرة للرقمنة.
نظرية االتصال الشبكي لـ جورج سيمنز
ُولِ َد جورج سيمنز عام (1970م) وهو كندي األصل ،وحصل على درجة الدكتوراه يف
علم النفس من جامعة أبردين عام (2011م) ،وطورت أطروحته كنموذج للمعلومات يف جمال

124

Volume: 4 Issue: 1

تفردا ،وأشارت الدراسة إىل منصات رقمية متخصصة لكل جمال من جماالت احلياة ،مثل :اجملال
الوظائف إىل واجهات أكثر ً
التعليمي ،ومع تنامي عملية انتشار منصات التعليم الرقمي ،وانتشارها يف أحناء العامل كافة ،إال أن البحث الرتبوي الذي يتبىن نظرة
حمدودا(Decuypere, Landri, & Grimaldi, 2021) .
نقدية ملثل هذه املنصات ال يزال ً
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السلوك الفردي يف الشبكات االجتماعية ،وانضم سيمنز إىل هيئة التدريس يف جامعة تكساس يف( أرلينغتون ) ،بوصفه أستا ًذا يف
علم النفس ،يف ديسمرب عام ( 2013م) ،وهو مدير تنفيذي ملخترب ابتكار التعلم واملعرفة الشبكية الذي مت افتتاحه يف ربيع عام
( 2014م) ،وهو مؤلف لكتاب " معرفة املعرفة" ال ذي ترجم إىل عدة لغات منها :اإلسبانية ،والفارسية ،واهلنغارية.
)(Siemens, wikipedia., 2020
تسعى النظرية االتصالية إىل توضيح كيفية حدوث التعلم يف البيئات اإللكرتونية املركبة ،وكيفية أتثر التعلم عرب
الديناميكيات االجتماعية اجلديدة ،وتدعيمه بواسطة التكنولوجيا؛ إذ تُعد من النظرايت احلديثة اليت ارتبطت ابلتطور التكنولوجي
املعاصر؛ لوضع العملية التعليمية عرب الشبكات يف إطار اجتماعي فاعل( .عبد العزيز)2017 ،
وترتكز النظرية االتصالية على مقولة أن العصر احلايل ،هو عصر قائم على املعرفة يف جماالت احلياة كافة؛ وهلذا فاإلنسان
ُيتاج املعرفة ابستمرار ،ومبا أن اإلنسان يقوم بدور مهم يف إنتاج املعرفة ؛ إذ ال يعد متلقيًا هلا فقط ،ولكي يكتسب املعرفة يف
ختصص ما ،يلزمه اإلملام ابملعارف يف جماالت أخرى ،وكونه ال يستطيع معاجلة املعارف اليت ُيتاجها مبفردة ،لذا عليه التوجه إىل
شبكة اإلنرتنت للتعلم ،ولتحقيق املعرفة وإنتاجها ،فالتعلم والشبكة يف إطار النظرية االتصالية مفهوم بسيط يتكون من التقاء عقد
(نقاط ) ( ،)notesومن اتصاالت (وصالت) بني هذه النقاط (( .)connectionsصربي)2020 ،
وتُشري نقاط االلتقاء إىل مكوانت بشرية ،ومكوانت غري بشرية ،وتتضمن املكوانت البشرية املتعلمني ،أو اخلرباء يف جماالت
معرفية معينة ،أو املعلمني ،أما املكوانت غري البشرية ،فتتضمن :مصادر معلومات معينة كاحملتوى التعليمي ،أو قواعد البياانت ،أو
مواقع الويب ،أو مدوانت ،أو مواقع خدمات تفاعلية مثل :حمررات الويكي ،أو برامج الدردشة ،وتُشري الوصالت إىل اجلهد

املبذول يف عملية التعليم ،إذ يربط هذا اجلهد التعليمي (الوصالت) بني النقاط املتمثلة ابملكوانت البشرية ،واملكوانت غري البشرية.
(صربي)2020 ،

ومن مميزات النظرية االتصالية أهنا تُسهم يف تشجيع االتصال بني املتعلم واملؤسسة التعليمية ،كما أن هلا دور يف تنمية
التبادل والتعاون بني املتعلمني عرب التعلم النشط ،وتركز دائماً على إعطاء تغذية راجعة؛ للتأكيد على أمهية الوقت يف إجناز املهمة،
وهتتم ابملواهب ،واألساليب احلديثة للعملية التعليمية( .محودة و حسني)2019 ،
نظرية العقول اخلمسة هلوارد جاردنر
ولد هوارد جاردنر يف  11يوليو عام (1943م) يف سكرانتون بوالية بنسلفانيا،
وحصل على درجة الدكتوراة يف جامعة هارفارد عام (1971م) ،وهو عامل يف علم النفس
التنموي ،واشتهر بنظرية الذكاءات املتعددة؛ إذ كان يعتقد أن املفهوم التقليدي للذكاء يتسم
ابحملدودية ،وأن مقاييس الذكاء غالبًا ما متثل الذكاءات األخرى اليت قد ُيتلكها اإلنسان،
وأوجز كتابه " أطر العقل" يف عام(1983م) ،نظرية العقول اخلمسة(Lim, Wong, .
)Boon, & Tan, 2009
وتُعد نظرية العقول اخلمسة من النظرايت الرتبوية احلديثة هلوارد جاردنر االذي أشار عربها إىل جمموعة القدرات العقلية اليت
ينبغي أن يتصف هبا إنسان القرن احلادي والعشرين ،وهي العقل املتخصص ،والعقل الرتكييب ،والعقل املبدع ،والعقل احملرتم ،والعقل
األخالقي ،وأشار إىل ضرورة االهتمام هبذه العقول؛ إلعداد أجيال لديها القدرة على التكيف مع جمتمع املعرفة والتطور التكنولوجي
يف العصر الرقمي(Kimberly, 2014) .

125

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Volume: 4 Issue: 1

نظرية العقول اخلمسة
املصدرhttps://shaghf.net/ar/resources/read/khmsh-aqwl-mn-ajl-almstqbl:

ويف ذات السياق ،يُشري العقل املتخصص ،أو التخصصي إىل مقدرة املتعلم على حتديد املعارف املهمة ،واملعارف غري
املهمة ،اليت ينبغي أن يركز عليها أثناء التعلم ،من أجل اكتساب طرق التفكري املتنوعة ،أما العقل الرتكييب فيؤكد على الربط بني
املعارف اليت تشمل املواد الدراسية املختلفة ،ويُشري العقل اإلبداعي إىل التفكري مبداخل جديدة وغري تقليدية ،والرتكيب والتوليف

بصورة إبداعية ،وُيتاج إىل أمثلة من األفكار واألنشطة واألعمال اإلبداعية والذهاب إىل أبعد من املألوف ،ويُؤكد العقل احملرتم
عملية التعامل مع اآلخرين ،وكيفية التفكري يف االختالفات بينهم ،وتقييم التنوع ،وتوظيفه ،أما العقل األخالقي فيُشري إىل حتمل
املسؤولية ،واملقدرة على القيام ابملهام كافة على الوجه األمثل( .صربي)2020 ،

نظرا ملا
بناءً على ذلك ،ينبغي أن تسعى املؤسسات التعليمية إىل تنمية العقول اخلمسة جلاردنر للمراحل التعليمية كافة؛ ً
يتسم به القرن احلايل من التنامي املعريف ،وزايدة التنافسية العاملية ،واحلاجة إىل مزيد من التميز األكادُيي للمتعلمني ،فاملتعلم الذي
احدا ،أو أكثر ،ال ُيتلك املقدرة على النجاح يف أي مكان ،والذي ال ُيتلك مقدرة إبداعية ،أو مقدرة تركيبية،
صا و ً
ال ُيتلك ختص ً
لن يتمكن من االستفادة من جهاز احلاسب اآليل ،وتطبيقاته الرقمية وبراجمه ،أما الذي ليس لديه املقدرة على احرتام اآلخرين ؛
فلن يتمكن من التبادل املعريف مع اآلخرين ،وابلنسبة ملن ال ُيتلك املقدرة على ممارسة السمات األخالقية احلميدة ؛ فلن يتمكن
من حتمل املسؤولية؛ واختاذ القرار السليم ،وتبادل املعرفة مع اآلخرين( .عبد العزيز)2017 ،
احملور الرابع :مناقشة احملاور
اإلجابة عن السؤال األول :ما دور أدبيات الرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
يُالحظ أن خطة عمل املفوضية األوروبية ركزت على جانبني للتعلم الرقمي ،مها التقنيات الرقمية ،والكفاءات الرقمية ،وهذا
يتطلب سياسات تتناول حماور التعليم الرقمي كافة ،وتتطلب إجراءات عملية ،حبيث تشمل البنية التأسيسية (التحتية)،
واالسرتاتيجيات التعليمية ،وإدارة القيادات ،ومهارات املعلم ،ومهارات املتعلم واحملتوى التعليمي ،والتقييم ،واألطر القانونية الوطنية.
كذلك ركزت خطة عمل املفوضية على أمهية التفكري االسرتاتيجي يف دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب ،األمر
الذي يدعم التفكري يف التحول الرقمي ،والتطور الرقمي ،واالستثمار املناسب ،والكفاءة الرقمية ،وحمو األمية الرقمية ،ولعل الشكل
اآليت يُوضح ذلك:
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التطور الرقمي

التحول الرقمي

االستثمار المناسب

الكفاءة الرقمية
محو األمية الرقمية

احتياجات عملية دمج التقنيات الرقمية يف التعليم والتدريب
املصدر :الباحثة

وابعتماد مزااي التعلم والتدريب وفق تصورات الطلبة ألحدى أدبيات الرقمنة :أنه ينبغي على املهتمني ،واملسؤولني،
واملستشارين يف نظم املعلومات ،أن يستخدموا هذه املعلومات ليس فقط لتقوية دوراهتم التدريبية عرب اإلنرتنت ،ولكن لتطوير
الدورات التقليدية اخلاصة هبم ،وابلنسبة للعيوب؛ فإن أعضاء هيئة التدريس ،واملستشارين يف نظم املعلومات ُيتاجون إىل معاجلة
هذه العيوب املتصورة عن طريق اختاذ خطوات لضمان غياب هذه العيوب ،إذ إن الطلبة يدخلون إىل البيئة اجلامعية مبعتقدات
حول التعلم عرب اإلنرتنت قد تكون أو ال تكون صحيحة.
بناءً على ذلكُ ،يتاج معلمو نظم املعلومات إىل التأكيد على متطلبات إكمال الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت بنجاح،
وقد ال يفهم الطلبة مقدار العمل والوقت املطلوب للنجاح يف الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت؛ لذا ينبغي أن يكون لدى الطلبة
توقعات واقعية ،وأن يكونوا على دراية ابملتطلبات الالزمة للنجاح يف فصل دراسي افرتاضي (عرب اإلنرتنت).
وُُيكن القول أن األدبيات احلالية تكشف عن تفسريات خمتلفة للرقمنة يف التعليم من قبل الباحثني احملليني والدوليني،
وابعتماد حتليل شامل لوجهات النظرُُ ،يكن تقسيم العملية التعليمية الرقمية إىل أربعة حماور ،هي:
 .1املواد الرقمية :وتتثمثل بـ حمتوايت الكتب اإللكرتونية ،أو البياانت الرقمية ،واحملتوايت املقدمة بطرق رقمية أخرى.
 .2األدوات (األجهزة) الرقمية :وتتمثل بـ أجهزة احلاسب املكتبية ،وأجهزة احلاسب احملمولة ،وأجهزة احلاسب اللوحية،
واهلواتف الذكية.
 .3العرض الرقمي :هي أنشطة التعلم عرب شبكة اإلنرتنت ،مثل :اإلنرتانت ،واإلنرتنت ،والبث الفضائي.
 .4التعلم املستقل :يُشري إىل التعلم الذايت املستقل (الشخصي) للمتعلمني الذين يشاركون يف نشاط التعلم عرب
اإلنرتنت أو دون اتصال ابإلنرتنت.
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حماور العملية التعليمية الرقمية
املصدر :الباحثة
ويف ذات السياقُُ ،يكن استنتاج أن تعزيز فاعلية التعليم تتحقق ،عندما تكون وظائف املنظومة التعليمية غنية ،ومتنوعة
لتكون قريبة من إدراك املتعلم ،وجتذب املتعلم الذي يسجل عرب النظام الرقمي للتعليم ،وفيما يتعلق ابملشكالت اليت تواجه التعليم
الرقمي املختلطُ ،يكن إلدارة املدارس تزويد املعلمني ابلدعم واملساعدة يف الربامج واألجهزة ،وف ًقا لالحتياجات؛ لتقليل الشك يف
التعليم الرقمي ،وُُيكنهم دمج املعلمني ذوي االهتمامات جلمع املوارد ذات الصلة من اإلنرتنت وتطوير الربامج ذاتيًا ،أو إنشاء
صفحات الويب؛ لتعزيز عملية التعليم الرقمي .
فاملعلم هو مفتاح تطوير فاعلية التعليم الرقمي ،فعندما يتبادل املعلمون خربات التعليم مع أقراهنم ،أو مع اخلرباء ،أو املشاركة
كبريا من قبل املتعلمني
والتعلم عن طريق جمتمعات الويب؛ لتطوير أساليب التعليم ،وحتسني إدارة الفصل الدراسي ،سيجدون قبوالً ً

نظرا ألن أهدف املعلمني ،ومهامهم ترتكز على جعل املتعلمني يتلقون معرفة منهجية عرب شبكة اإلنرتنت،
وغريهم من املهتمني؛ ً
ومتكينهم من امتالك مفاهيم االستخدام الصحيحة يف األجهزة احملمولة الذكية شائعة االستخدام؛ إذ ابت اإلنرتنت خمرتقًا للقيود
املفروضة على الزمان واملكان ،ليكون أداة تعليمية رقمية يف كل مكان وزمان.
كثريا لدى
بناءً على ذلك ،فإن تكلفة حلول التعليم الرقمي ،واستدامتها ،من األسئلة احلامسة اليت هلا نتائج قد ختتلف ً
الباحثني حوهلا؛ إذ تعد االستدامة وقابلية التوسع من االهتمامات الكبرية لواضعي السياسات واملهتمني يف جمال التعليم ،ال سيما
يف اجملتمعات منخفضة الدخل؛ إذ غالبًا ما يوجد حتدايت يف البنية التحتية (حمدودية الوصول إىل الكهرابء ،واإلنرتنت ،واهلواتف
احملمولة) ألجزاء كبرية من البلدان.
وبنظرة نقدية إىل إحدى األدبيات اليت ركزت على التعلم الرقمي ابستخدام املنصاتُُ ،يكن القول أن هذه املنصات
صيغت على أهنا رأمسالية يف النظام األساسي ،فهي تُعد سوقًا يتحول إىل بياانت ليس فقط ألهنا توفر احملتوى ،إمنا بوصفها
نظاما لتسييل قيمة من أنشطة مستخدميها ،ومن تنظيم أنشطة املعلمني واملتعلمني
أسلواب لتوليد اإليرادات ،وتناميها ،وبوصفها ً
ً
كعالقات بيانية ،اليت يتم استنباطها واستخراجها وحتقيق الدخل منها بشكل منهجي فيما بعد ،لذا ُُيكن النظر إىل املنصات على
أهنا يف حالة تغري مستمر ،وحركة مرنة؛ ابعتبارها جزءًا من التجمعات غري املتجانسة لكل من الفاعلني االجتماعيني والتقنيني.
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ويف مدى أتثري املنصات الرقمية يف عملية التعليم وإعدادها؛ فهي تتدخل بقوة يف عمليات اإلعداد التعليمي ،مع وجود
ونظرا للتوجه حنو
نظرا لشموهلا لبيئات خمتلفة املمارساتً ،
الفروق الدقيقة بينها ،وُمتثل العملية التعليمية جماالً غري متجانس ؛ ً
املنصات الرقمية التعليمية يف بيئات خمتلفة؛ إذ ينبغي على املهتمني والرتبويني البحث ابستمرار حول األشكال الناشئة حديثًا
ملنصات التعليم الرقمي ،وينبغي االهتمام احلثيث يف طبيعة املنصات الرقمية بوصفها أجهزة تعليمية رئيسة يف إدارة العملية التعليمية،
إضافة إىل أهنا متتلك مقدرة عالية يف االنتشار والتنقل ،والتشريع ،والنمذجة ،وتوليد إمكاانت خمتلفة ،فاجملال التعليمي القائم على
املنصات الرقمية ال يز ُال جماالً حديثًا ُيتاج إىل استمرارية البحث والتقصي والتقييم.
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما دور النظرايت املفسرة للرقمنة يف املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
ُُيكن القول أن نظرية جورج سيمنز ُع ِرفَت مبسميات كثرية منها :االتصالية ،والشبكية ،ونظرية التواصل الشبكي ،ولعل
السبب يعود إىل توجهات الباحثني ،واملهتمني ،وقناعاهتم أثناء الرتمجة ،ويُالحظ أن النظرية االتصالية تستخدم مفهوم الشبكة اليت
تتكون من عدة عقد (نقاط) تربط بينها وصالت؛ إذ متثل العقد املعلومات والبياانت على شبكة الويب ،سواء أكانت معلومات
نصية ،أم معلومات مسموعة ،أم معلومات مرئية ،وُمتثل الوصالت عملية التعليم ذاهتا ،فهي اجلهد املبذول لربط هذه العقد مع
بعضها لتشكيل شبكة من املعارف الشخصية.
وُُيكن إبراز أمهية النظرية االتصالية يف التعليم الرقمي؛ إذ ُيتل التعليم الرقمي أمهية كبرية لدى النظرية االتصالية عرب تطويع
عملييت التعليم والتعلم ،ويركز التعليم الرقمي على املتعلم ،وهذا يعين أن دور املتعلم يف عملية التعليم والتعلم قد تغري،
الرقمنة لتيسري
ّ
ٍ
وخمطط هلا ،وهذا املوقف التعليمي يتم
مصدرا للمعلومات إىل ميس ٍر لعملية التعليم ،ومنظم،
وتبعا له فقد تغري دور املعلم من كونه
ً

يف بيئة غنية مبصادر املعلومات واملعارف ،ومن هنا تربز أمهية النظرية االتصالية أبهنا تيسر بيئة تفاعلية تعاونية معززة لإلبداع؛ فهي
ت دعو إىل توفري شبكات التعلم الرقمي ،ومنتدايت ملناقشة األنشطة ،والرسائل اإلخبارية ،وقوائم الربيد اإللكرتوين ،وغريها.

ويتضح أن التعليم يف ضوء النظرية االتصالية يتسم ابالستمرارية ،والتعاونية ،والتواصل ،فهو ليس بثًا حملتوى يتضمن جمموعة
حيزا؛ ليُعرب املتعلمني
من املعارف ،واملعلومات ،واملهارات؛ بغرض بلوغ جمموعة من األهداف التعليمية السلوكية ،فحسب ،بل يُوفر ً
وحيزا للتعلم بطريقة منظمة.
وحيزا للبحث عن املعلوماتً ،
حيزا للحوار واملناقشةً ،
عن ذاهتم مثل املدوانت ،ويُوفر ً

كما يتضح أن العملية التعليمية وفق نظرية العقول اخلمسة ُمتثل املقدرة على املشاركة لبناء املعرفة؛ لتكون العملية التعليمية
ذات معىن يف ظل التغيري املتنامي للتكنولوجيا احلديثة يف عصر الرقمنة ،ويرتتب على ذلك حتول جذري للعملية التعليمية ،وذلك
بتغيري اسرتاتيجيات التعليم التقليدي إىل اسرتاتيجيات التعليم الرقمي؛ إذ أصبحت عملية التغيري هذه ،من األمور األساسية اليت
ينبغي اختاذها يف العصر احلايل أال وهو العصر الرقمي.
بناءً على ما تقدم ،فإن التعليم وفق نظرية العقول اخلمسة يتطلب إعادة بناء املفاهيم العلمية بطريقة علمية يف ذهن املتعلم،

عن طريق الربط بني سبل البحث عن ا ملعلومات ،وتنقيحها ،وحتليلها ،وتركيبها ،وبني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي ،ابستخدام
تقنية الرقمنة يف بيئة تعليمية تفاعلية توفر تقنيات متنوعة ختتلف فيها وسائل التعليم من القلم ،والطباشري ،والسبورة التقليدية ،إىل
اللوح الذكي ،واألجهزة احملمولة ،والنقل اإللكرتوين للوظائف االتعليمية ،والكتاب اإللكرتوين (الرقمي).
ويف ذات السياق ،فقد َمتثّل التغيري يف اسرتاتيجيات التعليم التقليدية ،إىل اسرتاتيجيات التعليم الرقمي مثل :اسرتاتيجية
الفصول املقلوبة ،واسرتاتيجية املناقشة املتزامنة ،واسرتاتيجية املناقشة غري املتزامنة ،واسرتاتيجية الرحالت املعرفية ،واسرتاتيجية
الفصول االفرتاضية ،واسرتاتيجية التعلم التشاركي اإللكرتوين ،واسرتاتيجية األلعاب اإللكرتونية ،واسرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية،
وعليه فقد متكنت اسرتاتيجيات التعليم الرقمي أن تتحول من أداة لنشر املعلومات إىل جماالً لتبادل املعلومات والتفاعل مع
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بناءً على ذلكُُ ،يكن القول أن استخدام برانمج البالك بورد(  (Blackboardيُسهم يف تفاعل املعلم واملتعلم يف
احملاضرات املقدمة ،كذلك يتيح فرص تواصل املتعلمني وتفاعلهم مع املقرر الدراسي خارج قاعة احملاضرات ،ويف أي مكان ويف أي
وقت ،إضافة إىل إاتحة الفرصة للنشاطات املكملة للتعليم الصفي العادي ،وإاتحة الفرصة للتواصل مع أستاذ املقرر ،والتواصل مع
الطلبة املسجلني يف نفس املقرر؛ ابألساليب التفاعلية التزامنية وغري التزامنية مثل :نوافذ احلوار ،والرسائل اإللكرتونية املوجهة
واملعممة ،كذلك يسمح نظام البالك بورد يف بناء مقررات إلكرتونية ،ومنتدايت حوار ،وهذا ما يدعم تطلعات نظرية العقول
عمليي التعلم والتعليم الرقمي ،كذلك ُمتكنه من الرتبية الرقمية والتحول الرقمي؛ األمر الذي يفتح
اخلمسة اليت ُمت ّكن املتعلم من
ّ
خاصا يف جمال التعليم حيث أهلمت املعلمني واملتعلمني استكشاف
أتثريا ً
آفاقًا واسعة حنو االرتقاء املعريف ،كما أن لنظرية غاردنر ً
طرق جديدة للتعليم ،فالطريقة ا لوحيدة لالستعداد ملا سيأيت بعد ذلك هي إنشاء البنية التحتية العقلية؛ لتزدهر يف أي بيئة ،ففي
عصر الرقمنة تسهم املؤسسات التعليمية عرب اإلنرتنت يف تطوير مهارات التفكري والتعلم املستقل.
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية؟
ينبغي االنتقال ملنهجية النظرية اجملذرة ،اليت تسعى لبناء نظرية صادقة ،وقد ُمسيت النظرية اجملذرة ألهنا تنبع من البياانت
موضوع ما ،إذ يتم اكتشافها وتطويرها والتحقق من صحتها عن طريق اجلمع املنظـم لتلك البياانت وحتليلها،
املستخدمة لدراسة
ٍ
ويتم صياغتها ابألسلوب االستقرائي عن طريق جمموعة من اإلجراءات املنظمة هي:
 الرتميز املفتوح ( :)Open Codingويُشري إىل عملية استخراج املفاهيم؛ ابعتماد البياانت األولية من موضوع البحث،وترتيبها يف جمموعات.
الرتميز

الرتميز املغلق

اجملال

املفتوح
التعليم
الرقمي

مهارت املتعلم

أدبيات الرقمنة

دور املعلم
اسرتاتيجيات التعلم
اختيارات
املنهاج التعليمي
البيئة التعليمية

والنظرايت املفسرة للرقمنة

الوسائل التعليمية
األنشطة الالمنهجية
 الرتميز احملوري ( :)Axial Codingيُشري إىل ترتيب البياانت بعضها مع بعض مرة أخرى؛ ليتم وضعها يف جمموعاتتُسمى فئات ،حبيث تكون هناك فئات رئيسة ،وفئات فرعية ،ويتم الربط بني الفئات ،عن طريق ربط الفئات الفرعية ابلفئات

الرئيسة.
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نظرا لدوررهم
اآلخرين ،فلم يعد املتعلمني مستهلكني لإلنرتنت؛ عن طريق اكتساب املعلومات ،بل أصبحوا مشاركني فاعلني فيها؛ ً
الفاعل يف إفادة اآلخرين.

Sumaiah Eid ALZABOOT
الترميز المحوري
الرقمنة  ....مقاربة
تعليمية

الفئة الرئيسة
المتعلم

المعلم

المنهاج
بيئة تعليمية ،صف
دراسي
وسائل تعليمية
استراتيجيات التدريس

الفئات الفرعية
العنصر األساس لعملية التعلم ،يمتلك
المقدرة على المشاركة لبناء المعرفة،
يمتلك المقدرة على التحليل والتركيب،
يمتلك المقدرة على تبادل المعرفة،
يمتلك المقدرة على الحوار والمناقشة
تحويل دور المعلم من ملقن للمعارف
إلى ُمعد ومنظم لخبرات المتعلم ،يقوم
بدور الميسر ،والمنظم ،يقوم بدور
المرشد
مقررات إلكترونية ،كتاب إلكتروني
(رقمي) ،مكتبة رقمية ،نظام البالك
بورد
صفوف افتراضية ،دورات تدريبية
عبر اإلنترت ،غرف دردشة،
مدونات ،منصات تعليمية رقمية،
منتديات حوار
ألواح ذكية ،فيديو تعليمي ،صفحة
الويب،
استراتيجية الفصول
المقلوبة،واستراتيجية المناقشة
المتزامنة ،واستراتيجية المناقشة غير
المتزامنة ،واستراتيجية الرحالت
المعرفية ،واستراتيجية الفصول
االفتراضية ،واستراتيجية التعلم
التشاركي اإللكتروني ،واستراتيجية
األلعاب اإللكترونية،
واستراتيجية المشاريع اإللكترونية

 الرتميز االنتقائي ( :)Selective Codingيُشري إىل ربط الفئات كافة ،وتكوين فئة رئيسة ؛ حبيث حتوي الفئات كافة ،مثتصورا حول موضوع البحث .
يتم صياغة احملتوى ؛ ليُعطي ً
الترميز االنتقائي
تتمثل عملية المقاربة بين الرقمنة والعملية التعليمية
المتمثلة في األدبيات والنظريات المفسرة للرقمنة ،في
دور المعلم والمتعلم ،وفي البيئة التعليمية ،وفي
المنهاج ،وفي الوسائل التعليمية المستخدمة ،وفي
استراتيجيات التدريس ،إذ تُشير عملية المقاربة إلى
دخول النظام الرقمي بمتطلباته كافة ،إلى العملية
التعليمية ،هذا النظام الذي ما زال يحتاج إلى إلى
االهتمام البحثي والتقييمي من قبل المهتمين والمعنيين
بالعملية التعليمية؛ من أجل الكشف عن دوره في
المعالجة المعرفية والتعليمية واإلرشادية للعملية
التعليمية ،ومن أجل رصد مستوى تأثيره في المنظومة
التعليمية.
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المكونات
المعلم والمتعلم

البيئة التعليمية

المنهاج

الوسائل التعليمية،
واستراتيجيات التدريس
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وتتمثل أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية يف الشكل اآليت:
المعلم
والمتعلم
البيئة
التعليمية

المنهاج

الرقمنة

الوسائل
التعليمية

االستراتيجيات
التعليمية

املصدر :الباحثة

مؤشرات النتائج :متثلت أوجه املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية يف احملاور اآلتية:
حمور املعلم واملتعلم :أظهرت مؤشرات النتائج مقدرة األجهزة الرقمية على تغيري دور املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية ،فقد
مصدرا ملعلومات املتعلم؛ ما يعين أن املتعلم يتلقى معلوماته من املعلم مباشرة يف البيئة التقليدية للعملية التعليمية ،ويف
كان املعلم
ً
ومرشدا للعملية التعليمية ،وأصبح املتعلم ُُيثل احملور األساس للمنظومة
ومنظما،
ميسرا،
ً
ً
ظل الرقمنة ،والتعليم الرقمي ،أصبح املعلم ً
التعليمية ،إذ أسهمت الرقمنة يف متكينه من التعليم يف أي مكان ،وأي وقت ،إضافة إىل متكينه من التعامل مع التطبيقات الرقمية،
والتعلم عربها.
حمور املنهاج :أظهرت مؤشرات النتائج مقدرة الرقمنة والتعلم الرقمي على استبدال الكتاب (املنهاج) ،واملساقات التدريسية،
والتدريبية ،إىل الكتاب (املنهاج) اإللكرتوين ،وإىل مقررات إلكرتونية ،ومكتبة رقمية ،وأبشكال عدة ،مثل :امللفات اإللكرتونية،
والفيديوهات ،واليوتيوب ،واألقراص املدجمة ،وما إىل ذلك ،اليت ُُيكن قراءهتا ،ومناقشتها مع آخرين عرب التطبيقات الرقمية.
حمور الوسائل التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال الوسائل
التعليمية التقليدية ،مثل :السبورة ،والقلم ،والطباشري ،وما شابه ذلك من الوسائل التعليمية التقليدية ،إىل وسائل تعليمية رقمية ؛
مثل :نظام البالك بورد ،واأللواح الذكية ،واحلاسب اآليل ،وبراجمة املتنوعة ،وتطبيقات الشبكة اإللكرتونية.
حمور البيئة التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال البيئة التعليمية
التقليدية ،املتمثلة ابملدرسة أو اجلامعة ،إىل بيئة التعليم الرقمي املتمثلة ابملنصات الرقمية ،وغرف الدردشة ،والصفوف االفرتاضية،
وتطبيقات الشبكة اإللكرتونية املتنوعة.
حمور االسرتاتيجيات التعليمية :أظهرت مؤشرات النتائج أن املقاربة بني الرقمنة والعملية التعليمية تكمن يف استبدال
االسرتاتيجيات التعليمية التقليدية ،إىل اسرتاتيجية الفصول املقلوبة ،واسرتاتيجية املناقشة املتزامنة ،واسرتاتيجية املناقشة غري املتزامنة،
واسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب تطبيقات الشبكة ،واسرتاتيجية الفصول االفرتاضية ،واسرتاتيجية التعلم التشاركي اإللكرتوين،
واسرتاتيجية األلعاب اإللكرتونية ،واسرتاتيجية املشاريع اإللكرتونية ،وما إىل ذلك من اسرتاتيجيات رقمية.
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التوصياتُُ :يكن أن يُوصى ابآليت:

نظرا لدخول
 .1أن يتفهم املسؤولون أمهية التخطيط الستخدامات تقنية الرقمنة ،مع إشراك اجلهات الفاعلة يف جمال التعليمً ،
الرقمنة يف جماالت احلياة كافة ،منها اجملال التعليمي.
 .2أن يتفهم املسؤولون أمهية تطوير الربامج التعليمية؛ لتحسني استجابتها للتغيريات اليت ُحتدثها الرقمنة يف العملية التعليمية؛
وذلك ابالستفادة من توافر التطبيقات الرقمية التعليمية ،والربجميات الرقمية التعليمية ،سواء أكانت االستفادة عرب احلاسب اآليل،
أم عرب الشبكة اإللكرتونية.
 .3أن يتفهم املعلمون أمهية التحاقهم ابلربامج التدريبية اخلاصة ابلرقمنة والعملية التعليمية؛ إذ يُسهم ذلك يف احلد من املمارسات
السلبية جراء استخدام األجهزة الرقمية ؛ األمر الذي يدعم الدور احلقيقي للرقمنة يف جناح املسرية التعليمية.
نظرا
 .4أن يتفهم املسؤولون أمهية التعاون ،واملشاركة ،للقطاعات كافة ،يف جتهيز البنية التأسيسية (التحتية) للتعليم الرقمي؛ ً
النتشاره عرب التطبيقات الرقمية كافة ،واعتماده لدى الدول املتقدمة .
 .5أن يهتم اخلرباء والباحثون يف إجراء مز ٍ
يد من البحوث حول الرقمنة والعملية التعليمية ،وُُيكن اقرتاح بعض املسميات للبحوث
املقرتحة كاآليت:
 دور الرقمنة يف تعزير العملية التعليمية من وجهة نظر املعلمني. الرقمنة وأثرها يف العملية التعليمية من وجهة نظر اخلرباء. اآلاثر اإلُابية والسلبية النامجة عن استخدام تقنية الرقمنة يف العملية التعليمية من وجهة نظر الطلبة.االستنتاج:
ُُيكن صياغة النظرية اجملذرة لنهج هذا البحث ،ابلتأكيد على وجود عالقة ترابطية وثيقة بني الرقمنة والعملية التعليمية ،إذ
أظهرت املنصات الرقمية التعليمية أن العملية التعليمية ُمتثل جماالً غري متجانس ،فهو يتكون من بيئات خمتلفة املمارسات،
مستمرا يف استقراء األشكال التعليمية الناشئة ،املنبثقة من تقنية الرقمنة،
اهتماما
والتوجهات؛ لذا ينبغي أن يشمل البحث الرتبوي
ً
ً
وما يتصل بذلك حول الكشف عن اإلمكانيات التعليمية ،ورصدها.
ويف ذات السياقُُ ،يكن القول أن التقنية الرقمية ،وما حتمله من مسات مستجدات العصر ومتطلباته ،قد جتد مسريهتا
عائ ًقا لدى بعض اجملتمعات اليت ترفض التغيري ،وتُثقله ابلسلبيات ،ومن منظور األدبيات والنظرايت املفسرة للرقمنة يف التعليم؛ فإنه
ال ُُيكن حصر الوسائل الرتبوية احلاضرة إبطار املاضي ،وأبساليبه ،فاألساليب الرتبوية البد أن ختتلف من زمان آلخر ،فلكل زمان
نفعا استخدام أدوات املاضي يف الزمن احلاضر ،أو تطويع جيل الواقع املعاش لغري زمانه ،بل ُُدي النفع ابلتوجه
أدواته ،ولن ُُدي ً
إىل االستثمار يف العقول البشرية ،عن طريق استخدام ما يناسب زماهنم من أساليب وأدوات؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية.
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بُ ىَن الرتميز يف رواية "شهادة من زمن احلرب" يف ضوء نظرية تشارلز ساندرس بريس
خالد بن سليمان بن مهنا الكندي

2

امللخص:

يعين الرتميز االنتقال من داللة الوحدات الصوتية والصرفية والرتكيبية إىل املعىن االقتضائي الناشئ من العالقات
واملعرفة املشرتكة بني املتخاطبني والظروف احمليطة هبم حلظة اخلطاب .وتسعى الدراسة إىل تقدمي آلية الرتميز اليت
ق ّدمها تشارلز ساندرس بريس يف نظرية العالمات ،واختبار قيمة هذه اآللية والبحث عن البىن اللغوية املسؤولة
الرتميز يف رواية "شاهد من زمن احلرب".
الكلمات املفتاحية :الرتميز ،نظرية العالمات ،املسكوت عنه.
املقدمة:
يفرق الناقد واملفكر الفرنسي تزفيتان تودوروف بني العالمة والرمز ،فيجعل العالمة ا
داال لغواًّي يَ ْف َه ُم منه املتلقي الداللة
احلرفية اليت تقوده إليها ِو ْحدات النص الصوتية والصرفية والرتكيبية ،وجيعل الرمز ا
داال لغواًّي أو غري لغوي يقود إىل املعىن (املسكوت

عن ه) خلطاب تتعاون فيه الوحدات اللغوية مع أعراف املتخاطبني واملعرفة املشرتكة اليت بينهم وظروف املقام (تودوروف،2017 ،
ص .)43-40وهكذا تكون عملية الرتميز عنده مساوية إلنتاج املسكوت عنه.
وقد اجتهد مؤسس الفلسفة الذرائعية الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندر بريس (1914-1839م) يف الدعوة إىل علم
جديد يكون جمالُه دراسة العالمات اللغوية وغري اللغوية؛ مسّاه ( Semioticsالسيميائية) ،مستعينًا مبا تراكم عنده من معرفة
فج ِم َعت أعمالُه على مرحلتني ،أُوالها بني
ابملنطق والفلسفة وغريمها ،ولكنه مات قبل أن َْجي َمع أفكاره النظرية يف كتاب مستقلُ ،
ُخراها عام .1958
عامي 1935-1931م ،وأ ْ
َ
قدمه تزفيتان تودوروف،
وغايتنا يف هذه الدراسة البحث يف نظرية بريس عن البىن املسؤولة عن صناعة الرتميز مبفهومه الذي ّ
مث ضرب األمثلة على هذه البىن من رواية "شهادة من زمن احلرب" الصادرة عام  2015للكاتب العماين حممد العرميي ،مع بيان
القيمة الفنية هلذه البىن الرمزية.

 2د ، .جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمانabuqasimkindi@gmail.com ،
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تصورها خبياله خبط مائل.
تفصيالت حقيقية أخذها من العبد بن سامل أو ّ

صور يف ُعمان ،هاجر إىل لندن ليدرس يف إحدى جامعاهتا؛ لكنه انغمس يف مراقص
ماجد من أسرة َم ْشيخة يف والية ُ
الفنادق الفاخرة وحاانت األزقة الضيقة ،وكان يغشى مقهى جعيتا للّبناين أيب سليم يف شارع "إيدجور" ،ومنه أقام عالقة غرامية مع
ماجدا غامر مرة
اندلة سويدية امسها أجني ،ورغم حتذيرات إدارة اجلامعة لطلبتها من الدخول يف األحياء الفقرية اليت خلفها فإن ً
وسجلت بياانت ماجد ،مث زار
ابلدخول ورأى شا ااب عربياا مطعوًان بس ّكني امسه راشد ،فاتصل ابلشرطة ،فجاءت ومحلت املطعونّ ،
وتعرف على أخيه امللتحي أيب حممد ،وهو طالب حيرر ماجستري يف االقتصاد والسياسة ،فدعاه أبو حممد إىل
ر ً
اشدا يف املستشفى ّ
كرر زًّي رته لراشد وتعرف على أصدقائه الكوييت البخيل املتدين سعود ،والبحريين حممد املتخصص
الصالة يف مصلى املستشفى ،مث ّ
يف اإلجنليزية ،والفلسسطيين ًّيسني املتخصص يف الرتمجة ،مث صار يزورهم يف الشقة وأدرك تش ّدد سعود ودماثة ًّيسني.
ًّيسني يعرف لغة األوردو ألن أمه ابكستانية ُولِدت يف بريطانيا ،وحبكم تعامله مع اهليئات الدبلوماسية عمل يف وكالة
جد ًّيسني من قرية العباسية يف فلسطني
وتعرف قياداهتم ،ويقرأ أعمال املتنيب وحسن البنا ،وكان حممود ُّ
األوتروا لغوث الفلسطينيني ّ
اليت مسّاها االحتالل يهودا ،مث هرب من عصابة اهلاغانة الصهيونية إىل جنوب لبنان ،وحصل طه بن حممود على منحة دراسيةمن اجلامعة األمريكية ،مث عمل يف السفارة الربيطانية يف الكويت ،وتزوج من الباكستانية كوثر ،مث غادرا إىل جنوب لبنان مث إجنلرتا
وأجنبا ًّيسني ،مث عمل طه يف صحيفة عربية بلندن ورزق البنت مشس ،وقُتِل يف مذحبة صربا وشتيلة وهو يغطي مشاهد اجتياح
اجليش الصهيوين وامليليشيات املسيحية خميمات الالجئني الفلسطينيني (العرميي ،2015 ،الفصل.)1
حرضت أمريكا على اهلجوم على العرب واملسلمني ،وقررت غزو أفغانستان،
بعد اهنيار الربجني يف  11سبتمرب ّ 2001
ماجدا أنه عضو يف مجعية اخلالص املعنية بغوث املسلم ني ،وشرح له فضل طالبان يف إعادة اللحمة بني لوردات
وأبلغ ًّيسني ً

وشجع ًّيسني بقية زمالئه على دعم
احلرب األفغان بعد خروج االحتاد السوفيييت ،وبفضل ًّيسني ترك ماجد حياة الفحشّ ،
اجلمعية ،فوافق راشد على اإلسهام مباله ،واختار سعود أن يتصرف وحده ،واتبع ماجد أخبار أفغانستان ،وقرأ يف إصدارات مجعية
اخلالص وقد أحضرها له ًّيسني؛ حىت اقتنع ابالنضمام إىل اجلمعية ،وعادت به الذاكرة إىل بندقية "أم عشر" املعلقة يف جملس والده
امللقب ابلشيخني؛ ألنه حصل على مشيخة القبيلة بعد وفاة والده وعلى مشيخة العلم من املدرسة الصولتية يف مكة .ويف مطار
إسالم أابد تدخل صديق لياسني يف إهناء إجراءات سفر ماجد إىل أفغانستان ،والحظ ماجد بعد انضمامه إىل اجملاهدين الراغبني
يف الذهاب من ابكستان إىل أفغانستان أهنم من جنسيات متعددة ،فأقام يف روالبندي يف غرفة مع سوداين ولييب أو موريتاين ،مث
نقلتهم حافلة إىل بيشاور يف ابكس تان ،وأقاموا يف خميم خيرب قرب أفغانستان برعاية أعضاء مجعية اخلالص ،مث مضت احلافلة يف
طرق وعرة شاهقة بني هندوكوش ،وكان جو َار ماجد صحفي بريطاين امسه توم آشالند ،له معرفة واسعة ابإلسالم ألنه درس يف
األزهر ،وغطّى انتفاضة األقصى الثانية ضد شارون (السابق ،الفصل.)2
جهادًّي هو سعد العشرية ،وعلموا أنه
يف أفغانستان أصبح ماجد يف جيش اخلالص ال يف مجعية اخلالص ،واختار له امسًا
ا

ال ُِجييد استعمال السالح فكلّفوه ابلدعم اللوجسيت وتضميد اجلراح ،وسأل مدير املعسكر كل جماهد عن سبب قدومه ،وشرح هلم

أن مهمة جيش اخلالص محاية قوافل اإلمداد الباكستانية إىل طالبان من لوردات احلرب ،وعلم ماجد أن األفغان يف الشمال
يكرهون العرب بسبب أن العرب قتلوا أحد لورادات احلرب بعد أن سطا على قافلة تغذية ،واسرتدوها منه .تعلم ماجد أسس
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أ ُِخ َذ حمتوى الرواية من اعرتافات شاب ُعماين امسه ماجد عاش أحداث سقوط كابل على يد حلف الناتو ،وأدىل بشهادته
على ابن أخته العبد بن سامل ُموصيًا بنشر ما قاله كما هو ،وبعد وفاة ماجد اقتنع الروائي العماين حممد العيد أبن سرية ماجد يف
نشر يف رواية ،وحفاظًا على وصية ماجد جعل الروائي ما قاله ماجد خبط غامق ،وجعل ما أضافه إىل سريته من
أفغان ينبغي أن تُ َ
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املبحث األول :مضمون رواية "شهادة من زمن احلرب":
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اإلسعاف األويل على يد الطبيب البوشناقي يوسف (أو كاظم األسى يف رمزه اجلهادي) ،وح ّدثه عما فعله الصربيون ابلتعاون مع
األرثوذكس من قتل وتعذيب للرجال والنساء املسلمني ،مث جاءت ثالث سيارات حمملة ابلبنادق والرشاشات ،ونزل منها ثالثة
وتبني أنه زوج عني زادة أخت الطبيب يوسف ،وأهلب أبو حممد احلماس يف الرجال مبيّنًا
أشخاص أحدهم أبو حممد شقيق راشدّ ،
أهنم يدافعون عن أوطان اإلسالم ،وليسوا هم املعتدين (السابق ،الفصل.)3
أبو حممد قائد كتيبة استطاعت حترير نساء بوشناقيات منهن عني زادة أخت يوسف ،مث أسس مجعية ملساعدة األسر
املهجرة ،وتزوج عني زادة بعد أن قتل الصربيون زوجها أمام عينيها ملا اثر عليهم حني ملسوا بطنها احلامل ،وأجنبت عني زادة ابنها
ّ
حممدا بشعر أشقر وبشرة مسراء .مل يرتح ماجد من حماربة طالبان للطوائف اإلسالمية ومحايتها ألسامة بن الدن ،وتضايق من وظيفة
ً
مقاتال ،وزاده ضي ًقا أن الطبيب يوسف كان يهذي يف أوقت كثرية .كانت حركة
التمريض ألنه كان متف ًقا مع ًّيسني أن يكون دوره ً
طالبان تسيطر على كابل ،وطلبت من جيش اخلالص أن يتوىل الدعم اللوجسيت ويكون خلف جيش طالبان يف مشال كابل بني
عرابت كثرية مم ِّوهة؛ على حني يبقى جيش طالبان أمام مواجهة الناتو يف الشمال الذي توقعت احلركة جميء احللفاء منه ،لكن

الناتو مل يكن يفرق بني العسكريني ورجال اإلسعاف والدعم اللوجسيت ،وكان االستشهاد أحب إىل اجملاهدين من األسر والتعذيب
على يد احللف .يذكر ماجد سوء تعامل األفغان مع العرب ،وأن حلف الناتو احلاقد على العرب ضغط على البوشناقيني يف اتفاق
السالم مع صربيا على سحب جنسيات اجمل اهدين العرب ،ما جعل هؤالء العرب معلقني غري قادرين على البقاء يف البوسنة
واهلرسك وال العودة إىل أوطاهنم املتواطئة مع األمريكان يف حرهبا املزعوم ضد اإلرهاب ،ولذا تدخلت مجعية اخلالص خلدمة
اجملاهدين العرب .كانت إدارة مجعية اخلالص قد استأجرت منازل يف مشال كابل لتكون خمازن لإلغاثة ،وكان من بني هذه املنازل
فاقدا ألسرته بصاروخ
منزل حاجي علي .وحاجي علي أحد اجملاهدين األفغان ضد السوفييت ،وقد خرج من احلرب مبتور الرجلني ً
روسي؛ وكره لوردات احلرب ألهنم أفسدوا اجلهاد ،وحولوه إىل حرب طائفية راح ضحيتها اجملاهدون ،ومل يبق له إال صيب صغري امسه
وحيد (السابق ،الفصل.)4
ماجدا وأصحابه على سرداب للهرب من القصف،
شنّت أمريكا
هجوما عني ًفا على مواقع طالبان واملدنينيّ ،
ودل وحيد ً
ً
أصر والده على البقاء خارج السرداب ،وكلما انفجرت قذيفة قريبة من البيت خرج وحيد يتفقد أابه لكن أابه كان ينهره .مشل
و ّ
التدمري البيوت ،وأعمدة االتصاالت ،وحمطات الكهرابء ،ومراكز القيادة العسكرية ،واملؤسسات العامة ،وغرف العمليات؛ لكن
األفغان شعب ال يعرف االستسالم .كانت غارات احللفاء الصباحية تضرب قوات طالبات الربية يف مشال كابل ،ويف الليل تطلق
الطائرات األمريكية ابلوان ت حرارية لتظليل مضادات طالبان ،ورغم كثرة القصف صعد األفغان فوق بيوهتم اتركني خوفهم وتضرعوا
وفر املدنيون حنو قندهار على حالة من
إىل هللا ،ومل تستطع العيادة استيعاب اجلرحى ،وتراجع جيش طالبان إىل املدينة اترًكا مشاهلاّ ،
صاروخا سقط على بيت قريب من
الع َوز ،وحاولت طائرة األابتشي البحث عن العيادة واستهدافها ،وأطلقت
ً
اإلعياء والصراخ و َ
العيادة كان ميلكه مصرًّين ال عالقة هلما حبرف الطوائف ،وتناثرت أشالء أفراد أسرهتما ،واستهدف طيّار أمريكي أسرة كانت تقل
بيك أب ،وأصيب الصحفي اإلجنليزي عبدهللا آشلند ،ول ّقنه ماجد الشهادة (السابق ،الفصل.)5
أيضا؛ لكن بقي
سقطت كابل يف يد احللفاء ،وفقدت قيادات طالبان تواصلها ،وفقد أعضاء جيش اخلالص تواصلهم ً
معهم راديو علي حاجي يسمعون منه آخر التطورات ،واستشهد نزار الشيشاين ،وملا تراجع اجملاهدون كثّفت قوات الناتو القصف،
وبث
وهرب القادة كالعادة اتركني اجملاهدين يواجهون مصريهم؛ لكن املال عمر زعيم طالبان طالب اجملاهدين ابلصمودّ ،
ومشطت طائرات األابتشي جنوب كابل
للمجاهدين خرب بقائه هو وأسامة بن الدن ،يف الليل وصلت قوات الناتو مركز اببلّ ،

ملالحقة الفارين ،وانضم إىل السرداب فىت خليجي امسه وليد ال يتجاوز العشرين ،وعليه رداء صوف ممزق ،وقال إنه متطوع من
منظمة طبية ،وشعر ماجد أنه مل يُِفد اجملاهدين شيئًا ،فأقصى ما كان يفعله تلقينهم الشهادة ،والمته نفسه على العبثية اليت دفعته
إىل هذه احلال .ظلت طائرات األابتشي تقتل من تشاء بال مباالة ،واملرتزقة يبلّغون األمريكان أبماكن اجملاهدين ،ووصل اجلنود
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صرح الفىت اخلليجي وليد أن امسه احلقيقي خالد ،وأنه جاء للبحث عن والده اجملاهد يف أفغانستان بعد أن بلغهم خرب
ّ
وفاته؛ فوجد أابه حياا لكنه فاقد لعقله حنيل اجلسد بسبب سوء معاملة طالبان له ،وقرر أن يبقى معه يف املستشفى إىل أن يُشفى،

وتعلم خالد لغة البشتو ليحسن مناقشة قادة طالبان ،حىت عرض عليه قادة طالبان أن يعمل معهم يف التعاون اخلارجي (االتصال
ابلعرب وغريهم) ،فرفض لكراهته االخنراط يف حرب الطوائف ،وأوضح له عدم تقدير األفغان للعرب ،مث عرضوا عليه العمل يف
العالقات االقتصادية مع العرب ،وشاور عبدالرؤوف طبيب والده ،فشجعه ،وحكى له عبدالرؤوف أن والده أ ُْر ِغ َم على فعل ُم ِهني
تعرفه إبصبعه .إن األفغان كانوا يرتكبون يف األسرى
تعرفه إمنا ّ
تعرض للقتل والتمثيل حىت إن من ّ
لكرامته ،ففقد عقله وذاكرته ،مث ّ
الكي ،قلع األسنان واألظافر ،انتزاع فروة الرأس ،اخلِصاء ،االغتصاب ،تشويه األجزاء الظاهرة من
العرب أبشع أنواع التعذيبّ :
اجلسد ،التجويع ،أكل حلام رفقائهم املعذبني بعد سلق اجلثة أمام أعينهم .ونقل خالد والده إىل سكنه حىت تويف ،وعندما أراد
البحث عمن يساعده يف غسله ودفنه قصفت قوات الناتو السكن فتحول إىل مقربة جلثة والده (السابق ،الفصل.)7
سريا على األقدام انموا يف كهف ،مث َسَروا إىل حياة أابد فباتوا يف
بعد أن تسلل ماجد وأصحابه إىل ابكستان عرب جبال هندكوش ً
معتقال عربياا جرحيًا ،وسبب
مسجد ،ويف الصباح وقعوا يف قبضة العسكر الباكستاين ،وأدخلوهم يف سجن من األمسنت فيه ً 16
اعتقاهلم أهنم كانوا يف اخلطوط األوىل ملواجهة الناتو ،مث وقعوا يف كمني ،ولكنهم متكنوا من خطف  3ضباط من الناتو فاشرتطوا

شروطًا على النات و إن أرادوا سالمتهم ،وألن يف كتيبتهم ابكستانيني فقد طلب الناتو من احلكومة الباكستانية التدخل والتفاوض
مع الكتيبة ،واتفقوا على تسليم الضباط مقابل أن تعاجل ابكستان أفراد الكتيبة اجلرحى وتؤمن إطالق سراحهم ،ولكن القوات
الباكستانية سجنت كل من اعرتف أبنه شارك طالبان .ومن هؤالء املعتقلني العرب ميين أمهل والده تربيته بعد أن تزوج والده فتاة
صغرية ،وعمل اليمين يف مطعم فلم يعطه أجرته ،مث توطدت عالقته إبمام مسجد فشجعه ومجاعة آخرين على اجلهاد (السابق،
الفصل.)8
وصاه به ًّيسني
كان ًّيسني الفلسطيين قد ل ّقن ً
ماجدا ماذا يقول لو وقع يف األسر ،فلما حقق مع الباكستانيني أخربهم ما ّ
وهو االعرتاف بعالقته بياسني وإنكار عالقته أبيب حممد ،واتفق ماجد مع الطبيب يوسف على أن يقولوا املعلومات نفسها ،وأما
خالد فأخذه الباكستانيون ومل تره اجملموعة بعد ذلك .كان يف سجن التحقيق شيخ يتخول اجملموعة ابملوعظة احلسنة ،ولكن ُز ّج
وح َكى هؤالء األسرى عن ألوان العذاب اليت أريد منها نزع اعرتاف
إىل السجن أسرى من قاعدة أقامها حلف الناتو امسها ابجرامَ ،
منهم مبا مل يفعلوه ،مثل الصعق الكهرابئي ،والضرب ابلكرابيج يف املناطق احلساسة من اجلسم ،والتعليق من الساقني ،وقلع
األظافر ،وغمر الرأس ابملاء حىت يشرف على املوت ،واحلرمان من دورات املياه ،وتسليط األضواء طوال الوقت على الوجه ،وإمساع
وح ِّقق اثنية مع ماجد فلم يعرتف بعالقته جبيش اخلالص ،وسألوه عن
السجني صراخ السجناء مبكربات الصوت ،وتثليج الزنزانةُ .
عُمان ،وعندما طلب مكاملة ليتحدث مع أسرته يف عُمان سخر منه الضابط شوكت الباكستاين ،وقال إنه سيحقق معه اثلثة
ماجدا لتعذيب األمريكان ،وجاء جنود أمريكان وأخذوا يوسف ،وحقق شوكت مع ماجد
ليعرف أكثر عن ًّيسني وإال فسيعرض ً
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الفريق الطيب ليبدوا أسرى يف نظر امليليشيات الطاجيكية ،وكان جنود الطاجيكي يضربون أحيا ًان الفريق الطيب إمعا ًان يف التمويه،
وتعرض اجملاهدون العرب
وكان الطاجيك حاقدين أكثر على العرب ألن العرب هم من قتل قائد الطاجيك أمحد شاه مسعودّ ،
خليانة األفغان من طالبان ،فقد سلموهم لقوات الناتو (السابق ،الفصل.)6
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وخ ِشي املندسون يف السرداب من أن يفتك اجلنود بعلي فخرجوا ،وكان
عيادة علي حاجي ،لكن علياا حاجياا مل ُ
يد ّهلم على شيءَ ،
من اجلنود طاجيكي من مشال أفغانستان حاقد على العرب وطالبان ،فأخذ يدوس جسد علي ليعرتف مبشاركته يف احلرب؛ لكن
علياا مل يعرتف ،وتدخل شاب امسه خالد بشرح مهمة الفريق الطيب ابللغة البشتونية ،وأغرى الطبيب يوسف الطاجيكي مبال مقابل
وحيدا كيف يعاجل والده ،ومهس يف أذن علي حاجي مببالغ خبّأه يف جدار العيادة
إخراج الفريق إىل حدود ابكستان ،وعلّم الطبيب ً
مكافأة له على إخالصه ،واستوىل الطاجيكي على حمتوًّيت العيادة وه ّدد علياا ابلقتل إذا أفشى بفعلة الطاجيكي ،وقيّد الطاجيكي
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ماجدا مل يعرتف بشيء
مرة اثلثة ،وه ّدده أبنه سيسلّمه لألمريكان بتهمة عالقته اببن الدن أو للطاجيك بتهمة أنه عريب؛ لكن ً
جديد ،ويف التحقيق الرابع حقق معه أمريكي يرتدي زي رعاة البقر امسه سام يف ردهة فيها خمتلف اجلنسيات ،وسأله إن كان
يعرف اإلجنليزية ومل يكن ماجد يعلم أن ملف دراسته يف بريطانيا كان عند سام ،فقال إنه يفهمها لكن ال حيسن التحدث هبا،
واصطنع عبارات مكسرة ليعتقد ذلك مثل ( ،)I kill no oneمث أحضر سام مارمجًا لبنانياا خبيثًا كلما ترجم كالم ماجد
أمورا مل يقلها ماجد ،حىت تعارك معه ماجد وضحك األمريكي ،وأصر ماجد على عدم وجود ما يدينه (السابق،
أضاف ً

الفصل.)9

ُخرِج ماجد من السجن ،ووضع يف غرفة نوم مرحية ،فاغتسل ،وقضى صلواته ،مث أدخل غرفة حتقيق ،وظل غافيًا فيها حىت
أْ
ماجدا أسئلة أتتيه من اهلاتف عن
أيقظه صوت ارتطام ابلطاولة ،ورأى شوكت يتصفح أوراقًا مث رفع السماعة ،وأخذ يسأل ً
األماكن اليت مجعته ابلطبيب البوشناقي ،مث صرخ أمام شوكت أنه جائع ليسمعه من هم جوار غرفة التحقيق ،فأحضروا له األكل
وهم يراقبوهنمن خلف زجاج معتّم ،مث أخرجوه ،مث أدخلوه غرفة مظلمة وهجم عليه شوكت وسام وعبده وهو انئم؛ لكن جاء اثنان

أنيقان ووقفا خارج الغرفة املوصدة وطلب أحدمها من سام فك القيد لكنه رفض فأجربه على االتصال ابملسؤولني .كان الرجالن
من ُعمان وحت ّداث من خارج الغرفة إىل ماجد أن الباكستانيني واألمريكان يسعون إللصاق هتمة اإلرهاب به ،وأهنم زعموا أن
ماجدا يف جيش اخلالص ،ولكن ثقة ماجد بيوسف خلّصته من التهم ،وبقيت هتمة واحدة هي
الطبيب يوسف اعرتف أبنه درب ً
بدال من احلقيقة ،وأخرباه أهنما
التسلل إىل ابكستان عرب أفغانستان ،وكشف العمانيان ملاجد عن هويّتهما عندما قاال له "احلغيغية" ً
حريصان على مساعدته ،وعندما رفض سام فتح الباب للعمانيني فتح أحدمها الباب عنوة وأطلق النار ،فأصاب ابخلطأ كتف
ماجد فأغشي عليه ،وبعد اإلغماء اس تيقظ ماجد بصوت شوكت وهو يطمئنه أبنه سيغلق ملفه؛ لكنه أحضر ورقة كان ماجد قد
كتبتها وهو يف سرداب علي حاجي عن دوره يف عالج املرضى يف احلرب ،وطلب منه إعادة كتابتها ليتأكد من تطابق اخلطني ،مث
أطلق سراحه وسنحت له الفرصة لتوديع الشيخ حامد ،ولقي خارج السجن العماين سامل بن مسعود ينتظره ملرافقته إىل إسالم أابد
لتهيئة عودته إىل عمان ،وركب سيارة فارهة ميسك مبقودها شاب بنظارة سوداء ومل يكلمه حىت وصال إسالم أابد ،وسلّمه الشاب
نقودا لشراء مالبس واالتصال أبهله ،وهكذا عاد ماجد إىل عُمان (السابق ،الفصل.)10
غرفة يف فندق و ً
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ابملصطلح املنطقي "الفصل" موصوفًا بوصف "املادي.material quality :
 )3أن يكون هلا صلة ابملوضوع الذي تشري إليه؛ حىت يتمكن الذهن من ربطها مبوضوعها.
 )4كل موضوع أو فكرة ميكن أن يتحول إىل عالمة إذا قام بوظيفة النيابة  representingعن شيء آخر.
 )5وجود عالمة يعين وجود عالقة بني ثالثة أطراف :عالمة وفكرة وموضوع.
 )6لكل عالمة شكل مييِزها أو مسات متيِزها من سائر العالمات ،كما هو حال كلمة  signنفسهاِ ،
ومن َمثّ "دعوان نفحص بعض
ّ
ّ

الرموز اللغوية للعالمات على العموم .جيب أن يكون للعالمة فصول [مسات] يف نفسها تعمل على متييزها ،وجيب أن يكون
للكلمة صوت مميز خمتلف عن صوت أية كلمة أخرى؛ وال يُِه ّم كيف يكون هذا الصوت مادام شيئًا مميًِّزا .يف املقام الثاين ،جيب أن
مؤشر الطقس weather-
[مادية] حقيقية ابلشيء الذي تشري إليه حبيث تتأثر هبذا الشيء .إن ِّ
يكون للعالمة صلة فيزًّيئية ّ
– cockوهو عالمة [يف صورة ديك] على اجتاه الريح -جيب أن يتحول مع الريح .هذه الكلمة يف هذا الصدد هي كلمة غري

مباشرة ،ولكن ما مل تكن مثّة طريقة تربط الكلمات ابألشياء اليت تشري إليها ،وتضمن مطابقتها هلا ،فلن تكون هلا قيمة إن كان
كل ما هلذين الرمزين اللغويني [يعين  ]weather-cockهو الئق ليجعلهما عالمة.
يُراد هلا أن تكون عالمات هلذه األشياءّ .
ستعمل على هذا النحو؛ وما مل يُؤول إىل
إن [هذا املركب] على األقل أمارة  ،symptomولكنه ليس يف الواقع عالمة ما مل يُ َ
فكرة ،ويعرض نفسه للمعاجلة الذهنية" ).)Peirce,1873, W 3:76; CP 7.355-6
 )7العالمة تنتج الفكرة يف الذهن.
ومثة مسات أخرى للعالمة وردت يف مواضع أخرى من أعمال بريس ،وهي:
 )1العالمة وسيط  representamenألهنا تنقل املعرفة من ُمبلِّغ العالمة إىل مؤِّوهلا" :تستلزم العالمة أو الوسيط عالقة
يتجسد فيه عنصر اإلدراك ليَ ْن ُق َل هذا اإلدر َاك من فِ ْك ِر ُمبلِّ ِغ اإلشارة deliverer
مجاعية؛ ألن العالمة ميكن تعريفها أبهنا شيء ّ
أيضا"
جتسد فيه اإلدر ُاك إىل فكر مؤِّول العالمة  interpreterالذي جيب أن يتجسد فيه هذا اإلدراك ً
الذي ّ
أيضا ألهنا تتوسط بني املوضوع والذهن فتنقل إىل الذهن
) .)Peirce,1895, MS [R] 16:12; PM 52وهي وسيط ً

فكرة عن املوضوع(( :قد تكون لدينا مصلحة وسيطة يف شيء مادام هذا الشيء ينقل إىل الذهن فكرة عن شيء آخر ،ومادام
يفعل ذلك فهو عالمة أو وسيط" ).)Peirce,1894, EP 2:5; MS [R] 1009
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"أي ٍ
موضوعا [أي ينوب عنه] أبية طريقة"
شيء ُميثِّل
إن أيسر تعريف ق ّدمه بريس للعالمة  signهو قوله :إهنا ُّ
ً
(أي شيء) يشمل العالمات اللغوية وغري اللغوية ،وأما املوضوع  objectأو
) ،)Peirce, 1902, 599:28-36ولف ُ
ظ ُّ
املحال إليه  the denoted thingفهو ينطبق على أي شيء ميكن احلديث عنه أو التفكري فيه ،سواء كان له وجود يف العامل
ُ
أو ليس له وجود .وال ينبغي أن يُ ْف َه َم من متثيل العالمة للموضوع أهنا تُشري إليه وحده؛ بل هلا "ثالثة أدوار إشارية ،أوهلا أهنا عالمة
على فكرة تفسر هذه العالمة؛ واثنيها أهنا عالمة ملوضوع معادل لتلك الفكرة؛ واثلثها أهنا عالمة -يف بعض اجلوانب أو السمات
املميِّزة  -qualitiesجتعل الفكرة على اتصال مع موضوعها" ).)Peirce,1868, W 2:223
ُ
وميُْ ِكننا أن نستخلص ُج ّل السمات اليت ال تنفك عن أية عالمة من حديث بريس Peirce,1873, W 3:66-
) ،)8وجنملها فيما يلي:
 )1ال يُ َع ّد شيءٌ عالم ًة حىت يؤِّوله الذهن.
ِ
مسموعا ،أو كلمة مكتوبة ،أو أي شيء حمسوس ،وتُسمى هذه السمة املادية
مادي سواء كانت صوًات
 )2العالمة شيء ّ
ً
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 ) 2العالمة تنوب عن املوضوع فتثري فكرته يف الذهن مث تصبح الفكرة عالمة للموضوع نفسه" :العالمة شيء يعمل على نقل
معرفة تُ ِّ
عرف بشيء آخر ،ويقال عن هذه العالمة إهنا تقوم مقام  stand offأو ُمتثِّل (تنوب عن  .)represent forويسمى
أيضا عالمة ذهنية
هذا الشيء الذي تنوب عنه العالمة :موضوع العالمة ،أو الفكرةَ اليت تثريها العالمة يف الذهن ،وتُ َع ّد الفكرة ً
أيضا أتويل العالمة .)Peirce,1895 EP 2:13)"interpretant of the sign
للموضوع نفسه ،وتسمى الفكرة ً
موجه إىل
وحي ِد َ
 )3ال يصري الشيء عالمة حىت أيخذه املؤِّول بعني االعتبار ُْ
ث يف ذهنه عالم ًة مكافئة" :العالمة أو الوسيط شيء ّ
شخص ،وهي تقوم مقام شيء عندما حيصل االعتبار  respectمن الشخص هلذا الشيء أو القدرة  capacityعلى فهمه .إنه
ِ
تطورا .تلك
خياطب
ً
شخصا ،أي أنه ُْحيدث يف ذهن ذلك الشخص عالمة مكافئة  equivalent signأو رمبا عالمة أكثر ً
ِ
ئت أمسّيها أتويل العالمة األوىل .العالمة ُِحتيل إىل شيء هو موضوعها .إهنا ُِحتيل إىل ذلك املوضوع لكن ليس من
العالمة اليت أُنْش ْ
كل النواحي ،بل ابإلشارة إىل صنف من األفكار أمسّيه أحيا ًان خلفية الوسيط the ground of the
 .representamenينبغي أن تُ ْف َهم "الفكرة" يف حديثنا هنا على أهنا نوع من احلَ ْدس األفالطوين  ،Platonic senseوهو

س الذي يدل عليه قولنا :إن امرءًا يستحوذ على فكرة امرئ آخر ،وكذلك
س مألوف ً
َح ْد ٌ
جدا يف احلديث اليومي؛ أقصد احلَ ْد َ
عندما يستطيع امرؤ أن يسرتجع فكرة كان قد ف ّكر فيها فيما مضىِ ،
ومثْلُه عندما يواصل امرؤ يف التفكري يف أي شيء ،ولْنَ ُق ْل يف
ع ْشر ثو ٍان ،مادام تفكريه مستمرا يف وفاق مع ِ
نفسه خالل هذه امل ّدة ،أي أن يكون له حمتوى مشابه ،أعين الفكرة نفسها ،ال أن
َ
ً
ُ
تتغري فكرته يف كل حلظة زمنية فاصلة" ).)Peirce,1897 CP 2.228
 )4غاية العالمة التأثري" :العالمة هي الشيء املندوب  representativeأو النائب  deputyعن شيء آخر لغرض التأثري

يف الذهن" ).)Peirce,1899-1900 MS [R] 142:3
 )5ميكن تشبيه العالمة ابلشاحنة أو احلَ ّمالة " :vehicleإن العالمة هي َمحّالة َْحت ِم ُل إىل الذهن شيئًا من اخلارج"
).)Peirce,1893 NEM 4:309-10; CP 1.339
 )6ميكننا أن نعرب عن وظيفة العالمة بقولنا ُِ
(حتيل إىل موضوع) ،أو (حتمل معىن) ،أو (تؤدي إىل أتويل)" :ذلك الذي تقوم
العالمة مقامه  stand forيسمى موضوعها ،وبعبارة أخرى :ذلك الذي َحتْ ِملُهُ  conveyالعالمةُ هو معناها ،وبصيغة اثلثة:
إن الفكرة اليت تؤدي إليها  give riseالعالمةُ هي أتويلُها" (.)ibid
وحسب تلك السمات ميكن تيسري تعريف العالمة عند بريس أبهنا :شيء حمسوس ينوب عن موضوع ،ويثري يف الذهن
أتويال إذا أخذها املؤِّول بني االعتبار ،وهي وسيط ينقل املعرفة من املبلِّغ إىل املؤِّول ،ووسيط بني املوضوع والتأويل.
ً

األنواع الرئيسية للعالمة حبسب أنواع الوجود:
أتيت هذه األنواع الرئيسية نتيجة ِ
لرؤية بريس إىل الوجود على أنه ثالثة أنواع:
 )1الوجود األوالين firstness
 )2الوجود الثانياين secondness
 )3الوجود الثالثاين Thirdness
إن كل احلقائق املمكن حتقُّقها قبل أن تُوجد يف الكون هي الوجود األوالين ،فإذا ظهر منها شيء يف ِ
الكون وعاِمل احلقيقة
َ
تعرف هذه احلقائق اليت يراها يف عامل الوجود الثانياين فإن قدراته البيولوجية احملدودة
وجودا اثنيانياا ،فإذا أراد اإلنسان ُّ
صارت ً
ِ
ِ
اسه ومعرفته السابقة ،وهكذا
فسرها عقله
تفسريا متأثًِّرا مبا متُْلِيه عليه حو ُّ
وقصور حو ّ
ً
اسه الطبيعية تؤثّر يف نظرته إىل هذه احلقائق ،فيُ ّ
يكون الوجود الثالثاين عبارة عن حال هذه احلقائق من زاوية نظر اإلنسان وتفسريه.
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الوجود الثانياين وال يَ ْعبُ ُر إىل الوجود الثالثاين ،وذلك ألنه ليس عالمة تنوب عن شيء ابلنسبة إىل البدوي؛ أي إن البدوي غري
قادر على أن يفهم من هذا اهلاتف شيئًا.

حالة "لُبد" -النِّسر األسطوري الذي يعيش تسع ِم ِ
يف ِ
ائة عام وذكره الشعراء العرب ومنهم النابغة الذبياين يف معلّقته -نرى
َ
َ
ْ
أن لُبَد مل يظهر يف الوجود الثانياين؛ لكن الصفات اليت ذكرها الشعراء العرب عنه مستوحاة من موضوعات موجودة يف العامل
ٍ
قادرا على أتويلها حسب اخللفية اليت عنده عن هذا النسر األسطوري.
الثانياين ،وألجل هذا أصبح كل مثقف يقرأ كلمة "لُبَد" ً
وألجل هذا ميكننا أن نقول إن املوضوع نوعان :ما له وجود يف الواقع ،وما ليس له وجود يف الواقع ،وال هتتم نظرية العالمات إال
ابملوضوع الذي يدخل يف عملية السيميوزيس ،ويف ذلك يقول بريس" :الوسيط أو العالمة هو أي شيء -وليس ابلضرورة أن
ِ
ِ
يوجه إىل
حمتمل ّ
يكون حقيقيااُ -حييل يف الوقت نفسه داخل عالقة مطابقة إىل اثن من ثالثة ،هو موضوعه ،وإىل وسيط آخر َ
مطابقة مع املوضوع نفسه ،وهذا الوسيط احملتمل هو أتويل العالمةِ .
ومن َمثّ يستلزم فكرة السلسلة اليت ليس هلا هناية
ممكنة").)Peirce,1902 MS [R] 1147
يقول بريس عن األنواع الثالثة الرئيسية للعالمات الناجتة عن أنواع الوجود" :مثّة اثلوث مهم للغاية هو أن هناك ثالثة أنواع
من العالمات اليت ال غىن عنها مهما اختلفت األسباب ،األول هو العالمة املرسومة أو األيقونة  ،iconاليت تُ ْشبِه موضوع
اخلطاب .النوع الثاين هو اإلحالة  ، indexوهو مثل الضمري أو االسم املوصول ،يفرض انصراف الذهن إىل املوضوع املخصوص
املقصود دون أن ِ
يصفه .والنوع الثالث هو ال ُكلِّي -سواء كان امسًا أو وص ًفاthe general name or description -
الذي يشري إىل موضوعه من خالل تداعي األفكار أو االرتباط املعتاد بني االسم والشخصية املسماة" Peirce,1885 W
ُ
).)5:243

إن األيقونة  iconأو العالمة املرسومة  the diagrammatic signهي العالمة اليت متاثل أو تشابه املشار إليه حنو
املؤشر  indicatorفهي العالمة اليت ترتبط مع احملال إليه بعالقة
صورة تشرشل املعربة عن تشرشل ،و ّأما اإلحالة  indexأو ِّ
سببية أو عالقة مبنية على قانون طبيعي حنو الدخان امل ِحيل إىل النار ،و ّأما الرمز  symbolفهو العالمة اليت ترتبط مع املرموز إليه
ُ
بعالقة اجتماعية أو اعتباطية حنو العالمات اللغوية (كوبلي ،2005 ،ص.)81-80
وتتفاوت أنواع العالمة الثالثة الرئيسية يف درجة قدرهتا على االستغناء عن العنصرين اآلخري ِن اللذين ِّ
يشكالن مع العالمة
َْ
عملية السيميوزيس ،ومها املوضوع  objectوالتأويل  ،interpretantفاأليقونة  iconهي العالمة املشاهبة ملوضوعها إىل
درجة أنه ميكن اعتبار موضوعها حقيقة يف الوجود األوالين وإن مل يَُر يف الوجود الثانياين وال أُِّول يف الوجود الثالثاين .وأما اإلحالة
 indexفهي إفراز من إفرازات موضوعها ،وهي تدل على أن موضوعها وصل إىل الوجود الثانياين وأفرزها ،وال خيتلف عقالن يف
تعرف موضوعها يف حال وجودها [أ ي يف حال وجود اإلحالة] ،وألجل هذا فهي ليست حمتاجة إىل التأويل؛ ألن التأويل تفسري
ُّ
ِ
الع ْرف بني ُمبلّغ العالمة
شخصي خيتلف من شخص لشخص .وأما الذي ختتلف يف أتويله العقول ويفتقر إىل االصطالح البشري و ُ
 delivererومؤِّوهلا  interpreterفهو النوع األخري من العالمات  .symbolيقول بريس يف شرح كل هذا(( :العالمات
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يسميه بريس التمثيل أو النيابة
أمورا أخرى ،وهذا ما ّ
إن اإلنسان يف الوجود الثالثاين جيعل كل األشياء عالمات يفهم منها ً
شخصا بَ ْد ِواًّي يرى ّأول مرة يف حياته اهلاتف فإن هذا اهلاتف يبقى ابلنسبة إليه من
تصوران
ً
 ،representationوألجل هذا لو ّ
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استقر لون أمحر يف كرسي أنيق صار يف الوجود الثانياين،
فلنأخذ ً
مثاال على ذلك -األلوا َن ،فاأللوان حقيقة كونية ،فإذا ّ
ملكي صار يف الوجود الثالثاين.
فإذا ّأوله اإلنسان على أنه لون ّ
نفسه هو يف الوجود األوالين عبارة عن ُم ْسنَد أبرجل من مادة ،فإذا ُوِج َد كرسي خشيب أبربعة أرجل يف حمل بيع أاثث
والكرسي ُ
ِ
اسي طاولة الطعام صار يف الوجود الثالثاين.
صار من الوجود الثانياين ،فإذا فَه َم منه اإلنسان أنه من كر ّ
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ِ ِ
ثالثة أنواع ،األول هو األيقونة ،وهي متثل موضوعها ً ِ
صيصة  virtueمتتلكها حىت لو كان املوضوع وعملية
متثيال ُم ْغنيًا حبكم خ ّ
ِ ِ
ِ
صيصة ال ميكن أن متتلكها إذا مل يكن
التأويل ال وجود هلما [يف العامل] .والنوع الثاين هو اإلحالة ،وهي متثّل موضوعها حبكم خ ّ
موجودا [يف العامل] ،ولكنها [مع وجود املوضوع] متتلك اخلصيصة إىل درجة تغنيها عن عملية التأويل الذهنية .ويُ ْف َهم من
املوضوع
ً
كالم بريس أن التأويل ملكة متيّز اجلنس البشري عن احليوان ألهنا تعين فك الرموز اليت ال تستطيع احليواانت فهمها .وهذا على
خالف األيقونة واإلحالة فإن للدماغ احليواين القدرة على استنتاج املوضوع هبما .والنوع الثالث هو الرمز ،وهو ميثِّل موضوعه حبكم
ِ ِ
صيصة حيصل عليها من خالل عملية ذهنية .وُمتثِّل األيقونة موضوعها بقدر ما تُ ْشبِ ُهه ،فهي ال تنقل معلومات ،وال تضع العقل
خّ
يف وضع ُمي ِّكنه من اكتساب معلومات .ومع ذلك فإن منظومة األيقوانت ُمبَ ْرهنة ابلرسوم البيانية لعلماء الرًّيضيات ،سواء كانت
تستلزم السريورة  continuityمثل األشكال اهلندسية  ،geometrical figuresأو كانت مصفوفات من املوضوعات
املنفصلة  arrays of discrete objectsمثل جمموعة من الصيغ اجلربية  ،algebraical formulaeفكلها أيقوانت.
إن األيقوانت البد أن تُستعمل يف أية عملية تفكري))).) Peirce,1900 MS [R] 142:3-4
من الواضح أتثري املفاهيم املنطقية والفلسفية يف تقسيم العالمات وفق أنواع الوجود ،فقد ربطها بريس بفكرة األجناس
ِ
واثنيا إىل أنه يف عالقة
جوهرا بسيطًاً ،
واجلوهر البسيط يف قوله" :تُلْفت األجناس االنتباه مباشرةً إىل أن أي شيء ميكن أوًال اعتباره ً
أبشياء أخرى ،واثلثًا إىل أنه عالمة تشري إىل موضوع حبكم حتديد عالمة أتويل أمسّيها أتويلها ،مث إن العالمة تشري ابلطريقة نفسها
وضوحا أنه ذكر هيجل حني حتدث عن العالمة
إىل املوضوع") .) Peirce,1902 MS [R] 425:116.وأكثر من هذا
ً
املفردة -اليت سنشرحها الح ًقا -ومن املعلوم أن مذهب املثالية املطلقة (املوضوعية) عند هيجل كما عرضه يف كتابه "دائرة معارف
العلوم الفلسفية" يرى أن كل الظواهر الطبيع ية واالجتماعية تقوم على أساس املطلق (الروح والعقل أو الفكرة املطلقة أو عقل العامل
تطور
أو روح العامل) ،وهو مطلق إجيايب يتألف من اإلدراك الذايت ،وتتطور الفكرة املطلقة عرب ثالثة مستوًّيت :املستوى األولُّ :
ِ
ف الفكرة مضموهنا يف نسق من املقوالت املنطقية املرتابطة
الفكرة يف قاعها أي يف ذواتنا يف عنصر التفكري اخلالص؛ إذ تَ ْكش ُ
واملتماسكة ،وهذا من اختصاص علم املنطق .واملستوى الثاين :تطور الفكرة يف الوجود اآلخر أي الطبيعة ،فهو يرى أن الطبيعة ال
تطور الفكرة يف الفكر
تتطور وإمنا تعكس التطور الذايت للمقوالت املنطقية ،وهذا من اختصاص فلسفة الطبيعة .واملستوى الثالثُّ :

والتاريخ (يف الروح) ،وهذا من اختصاص فلسفة الروح ،ويف هذه املرحلة حتافظ الفكرة على ذاهتا وإن كانت تظهر أبشكال خمتلفة
يف النشاط اإلنساين (دروا ،2014 ،ص.)236

نفهم من األقسام الرئيسية للعالمة -اليت ذكرانها ساب ًقا -أهنا أقسام ال ختلو منها أية عالمة ،فكل عالمة البد أن تكون
رمزا ،وذلك ألن العالمة إما أن تكون عالقتها مبوضوعها عالقة مشاهبة فهي مع موضوعها يف وجود أوالين،
أيقونة أو إحالة أو ً
فهذه العالمة هي األيقونة .وإما أن تكون عالقة العالمة مبوضوعها عالقة سببية حت ُكمها قوانني الطبيعة فهي مع موضوعها يف
وجود اثنياين ،فهذه العالمة هي اإلحالة .وإما أن تكون عالقة العالمة مبوضوعها عالقة اعتباطية من وضع اجتماعي ُعريف فهي مع
موضوعها يف وجود اثلثاين ،فهذه العالمة هي الرمز.

قسم بريس املوضوع إىل موضوع مباشر ( Immediate Objectاملوضوع الذي ُِحتيل إليه العالمة قبل أن تُقيد بتأويل
ّ
ِ
وموضوع ديناميكي ( Dynamical Objectاملوضوع الذي
طقسا بعينه)،
ٍ
ِّ
متلقيها ،مثل موضوع الطقس قبل أن تُشاه َد ً
مر هبا هذا املتلقي مثل رؤيته للطقس الغائم قبل أن يذكر له
يفكر فيه ِّ
متلق بعينه حني أتتيه العالمة ،وهو موضوع مقيد بظروف ّ
أحد كلمة الطقس) (.)Peirce, 1909, a site
وردة الفعل ممثًِّال ،وجعل له ثالثة أنواع ،أوهلا املمثل املباشر Immediate
ومسّى بريس الصورة الذهنية ّ
التوصل إليه ابلعالمة وحدها (،)Peirce, 1906, a site
 Interpretantوهو الذي تقصده العالمة بنفسها؛ أي ميكن ُّ
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فهو عالقة مباشرة بني العالمة واملوضوع ال تتأثر ابختالف املؤولني ،وال يصنع وعيًا شخصياا ،وألجل ذلك ُِمسّي (معىن العالمة)
و(املمثل املوضوعي) ،ومادام يقود إىل املوضوع فهو يساعد على معرفة الغرض من كالم املتكلم دون انتظار أتويل املؤِّول ،فهو
َ
ِ
يعطي قيمة ذاتية للعالمة ،مث املمثّل الديناميكي  Dynamical interpretantوهو الصورة الذهنية اليت تصعد إىل ذهن
مر هبا .مث املمثل النهائي  ultimate or final interpretantوهو احملصلة النهائية اليت
ٍّ
متلق بعينه نتيجة ظروف معينة ّ
سيقرتفها متلقي العالمة ،فلو كانت ا لعالمة هي (اجلو عاصف) لرمبا كانت احملصلة النهائية إلغاء النزهة ( Peirce, 1909, a
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املبحث الثالث :مسات الرتميز وبُنىاها يف رواية شهادة من زمن احلرب:
السمة األوىل :الرتميز عرب العالمات اللغوية والعالمات غري اللغوية:
أتويال إذا أخذها املؤِّول
من خالل املبحث السابق عرفنا أن العالمة عند بريس (شيء ينوب عن موضوع ،ويثري يف الذهن ً
بني االعتبار ،وهي وسيط ينقل املعرفة من املبلِّغ إىل املؤِّول ،ووسيط بني املوضوع والتأويل) وهذا يعين أن العالمة ميكن أن تكون
مؤشًرا
رمزا ( symbolعالمة من وضع البشر) سواء كانت لغات أو إشارات تدل على لغة متواضع عليها ،وميكن أن تكون ِّ
ً
 indicatorأو أيقونة  ،iconوهنا يُثار السؤال اآليت :كيف لنا يف رواية أن نبحث عن عالمات غري لغوية ،وكل ما يف الرواية
كلمات من لغة متواضع عليها؟ واجلواب أن مثة فرقًا بني مستوى السرد  narrativeومستوى اخلطاب  ،discourseفمستوى
السرد هو عالقة الشخصية بسائر الشخصيات ،فالشخصية (أ) ميكن أن توحي إىل الشخصية (ب) بعالمة غري لغوية فتفهم املراد
منها ،وأما مستوى اخلطاب فهو العالقة بني الكاتب والقارئ ،وهي عالقة تقتضي أن يفهم القارئ مراد الكاتب من خالل
عالمات لغوية فقط هي الكلمات واجلمل املسطّرة يف روايته.
فمن أمثلة العالمات اللغوية اليت جرت بني الشخصيات ما مسعه ماجد من "قفشات أبو سليم اللبناين (صاحب املقهى)
وهو يتغزل مبفاتن اندلته السويدية املغناج أجني" (العرميي ،2015 ،ص ،)18ومن الواضح أن ماجد قد فهم من هذه العالمة
ِ
ومدخال آخر للتكسب منها عرب
متعم ًدا لتكون عامل جذب لزابئنه،
اللغوية
ً
ً
مسكوات عنه هو أن املدير إمنا اختار هذه النادلة ّ
ِ
شااب عربياا من املوت ،وطلب له سيارة
يفسر قول ماجد يف موضع آخر بعد أن أنقذ ا
عالقات جنسية ستقيمها مع الزابئن ،وهو ما ّ

ت ابتسام ُة الرضا ثغري ،وطغت على وجهي بشاشة رافقتين إىل سريري الذي سبقتين إليه أجني
إسعاف ،وعاد إىل شقته:
َ
"فافرتش ْ
املغناج" (السابق).

ومن أمثلة العالمات غري اللغوية متييز ماجد لصعاليك جورج أورويل من خالل مشاهدته لنحولة أجسادهم ،وحبثِهم عن
نفاًّيت احملالت التجارية" ،فهم يُ َدفّئون أجسادهم اهلزيلة على انر يُضرموهنا من ورق اجلرائد ،وكرات ِ
ني نفاًّيت األبواب اخللفية
للمحالت التجارية" (السابق) ،فهذا السلوك منهم غري اللغوي كان عالمة غري لغوية قادته إىل معىن اقتضائي هو اعتبارهم
صعاليك.
إن التبئري الداخلي ال ذي أسنده حممد العرميي إىل شخصية ماجد جعل أتويل العالمات اللغوية وغري اللغوية يف روايته إمنا
يكون من طرف ماجد غالبًا ،إال يف الفقرات اليت ُكتِبَت خبط مائل فإهنا مروية بلسان ابن أخته العبد بن سامل .واملقصود ابلتبئري
أثرا للكاتب (القاضي ،2010 ،ص.)50-49
جل القصة على لسان إحدى شخصياهتا حبيث ال جند غالبًا ً
الداخلي أن تكون ّ
حتول األفكار إىل عالمات تؤدي وظيفة الرتميز:
السمة الثانيةّ :
مسموعا ،أو كلمة مكتوبة ،أو أي شيء حمسوس،
صوات
األصل أن العالمة -كما يذكر بريس -شيء مادي سواء كانت ً
ً
ويسميها السمة  material qualityللعالمة ،ولكنه مع ذلك ُجي ِّوز أن تتحول األفكار -وهي أمور معنوية ذهنية-
واملوضوعات غري احملسوسة -مثل الكهرابء -إىل عالمات؛ إذا ّأدت وظيفة النيابة .representing
ماجدا أبنه ينتمي إىل مجعية خريية
بعد إعالن الرئيس األمريكي بوش االبن احلرب على اإلرهاب وأفغانستان صارح ًّيسني ً
ماجدا يستدعي الصور الذهنية اليت حيفظها عن طرائق
ملساعدة ضحاًّي احلرب من املدنيني يف أفغانستان ،وعبارته هذه جعلت ً

أمرا ما فسأل ًّيسني عنه ،يقول ماجد" :كنت
ًّيسني للتقرب إليه ،وكانت هذه األفكار عالمة لغوية قادت ً
ماجدا إىل أن يستنتج ً
منهم ًكا أراجع دروسي عندما فتحت ابب شقيت على وجه ًّيسني وبيده حقيبة سفر ...قال وهو يتنهد متعبًا ...أان انشط يف
ِ
أعدت
ت من قبل إدارهتا بتنسيق جانب من عمليات وجهود اإلغاثة يف أفغانستان ...وبسرعة
ُ
مجعية خريية إسالمية ،وقد ُكلّ ْف ُ
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حتول الفكرة إىل عالمة يف الرواية ترمز إىل معىن اقتضائي إمنا حيصل يف مواضع املونولوج
والواضح من هذه األمثلة أن ّ
النفسي حني ختلو الشخصية بنفسها أو ينتقل صوهتا من خماطبة العامل اخلارجي إىل حماورة ذاهتا.
واملؤول:
السمة الثالثة :أتويل العالمة مرهون ابملعرفة املشرتكة بني املبلّغ ّ

يذكر بريس أن العالمة وسيط  representamenينقل إدرا ًكا من ُمبلِّغِها  delivererإىل مؤِّوٍل interpreter
ِ
ويسمي بريس هذه املعرفة
نفسه املربو َط هبذه العالمة ،وهذا يعين أن بينهما معرفة مشرتكة ملا تعنيه هذه العالمةّ ،
َْحيم ُل هذا اإلدر َاك َ
املشرتكة :خلفية الوسيط  ،the ground of the representamenويشرتط يف حتقُّق التأويل أن أيخذ املؤِّو ُل العالمةَ
بعني االعتبار  ،respectوأن تكون له القدرة  capacityعلى فهمها .وعندما يشرتك مؤِّوالن يف معرفة املعىن احلريف للعالمة
لكن أحدمها هو القادر على فهم معناها االقتضائي بسبب اخللفية املعرفية اليت بينه وبني املبلِّغ -تتولد عملية الرتميز.
أرضا خصبة للرموز اليت ال يفهمها
إن الطبيعة العسكرية هلذه الرواية ،ومشاهدها احلربية ،وطرائقها االستخباراتية -جعلها ً

إال املتواطئون على أتويالهتا اخلاصة اليت ال يريدون لغرمائهم أن يدركوها .ومن هذه الرموز "سعد العشرية" فهو االسم اجلهادي
ملاجد بني زمالئه يف جيش اخلالص أبفغانستان ،ورد ذكره أول مرة يف الفصل الثالث "جيش اخلالص" (السابق ،ص.)47
بعدما قِ َيد ماجد مكبًّال أبغالل اليدين والقدمني بوساطة سام األمريكي وشوكت الباكستاين وعبده اللبناين أدخلوه على
رجلني يرتدًّين مالبس غربية ،فغضب أحد الرجلني من مظهر األصفاد وطلب من سام ِحب ّدة أن يفك األصفاد ،لكن سام زعم أنه
ينفذ اإلجراءات ،فطلب الرجل أن يتصل سام برئيسه؛ لكن سام رفض ،فغضب الرجل الثاين ورفع مسّاعة اهلاتف ورماها يف وجه
سام مكِّرًرا طلب زميله أبن يتصل سام برئيسه ،فأمر سام شوكت وعبده أبن يف ّكا أصفاد ماجد ،وقال للرجلني " You have
( "30 minutes onlyالسابق ،ص ،)191-190هذه العبارة األخرية ال يعرف ماجد كنهها ،وكل ما يفهمه هو والقارئ
منها أن الرجلني اتفقا مع سام على أن مينحهما فرصة للتثبت من أمر ما بعد التحقيق مع ماجد ،وبناء عليه َسيَجري تفاوض
بينهما وبني سام إلطالق سراح ماجد بناء على اكتشاف هذا األمر من عدمه ،فتلك العبارة اليت قاهلا سام للرجلني عالمة ال
يدرك معناها ماجد؛ ألهنا مبنية على موضوع تواطأ سام والرجالن على إخفائه عن ماجد.

السمة الرابعة :تفاوت األنواع الرئيسية للعالمة يف قدراهتا الرتميزية:
حسب تقسيم بريس للعالمة من حيث أنواع الوجود إىل أيقونة ومؤشر ورمز يتضح أن كل الناس قادرون على فهم األيقونة ألهنا
تشبه موضوعها ،وأن كل إنسان يعرف اآلاثر اليت خيلِّفها موضوع ما -مثل اآلاثر اليت خيلّفها السلطعون على رمال الشاطئ -فإنه
قادر على استنتاج املوضوع برؤية آاثره ،وأما الرمز؛ فألنه من وضع البشر؛ فإنه ال ميكن للمرء أتويلها إال إذا كان من اجملموعة اليت
تواطأت على داللة الرمز على مفهوم معني.
والسؤال املهم املتعلق ابلرتميز :هل ميكن أن جند من كل نوع من أنواع العالمات الرئيسية ما يؤدي دور الرتميز أي اإلحالة
املؤشر؛ ألن املعىن االقتضائي من الرمز مثّلنا له يف
إىل معىن اقتضائي؟ ويف اإلجابة عن هذا السؤال سنقتصر على نوعني :األيقونة و ِّ
السمات السابقة.
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وكاد ماجد أن يرفض االجنراف خلف دعوة ًّيسني لوال أن األفكار مرت أخرى دفعته إىل استنتاج إجيايب حنو نواًّي ًّيسني:
"أعدت التفكري يف موقفي من ًّيسني ،فقد كان الرجل خري صديق ،وعالقيت به -على قصر املدة -أبعدتين عن حياة اللهو اليت
ُ
كنت أعيشها" (السابق ،ص.)35
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شريط عالقيت بياسني منذ بداية تعريف عليه ،وسعيه للتقرب مين أكثر دون أصدقائه الثالثة ،فسألته :هل مهمتك املكلف هبا لدعوة
متطوعني ُج ُدد لالنضمام إىل اجلمعية ْأملَْتها الظروف احلالية؟" (العرميي ،2015 ،ص.)34-33

Khalid Sulaiman Muhanna ALKINDI

املؤشرات الرتميزية الواردة يف الرواية الشقة الفاخرة اليت كان يسكنها ماجد يف أحد اجملامع السكنية ،فقد استنتجت
ومن ِّ
ثري ،وهذا هو املعىن املباشر الذي ميكن أن يتوصل إليه كل من يعرف نوع األاثث
السويدية أجني من هذا املؤشر أن ً
ماجدا شاب ّ
الثمني ،ولكن السويدية مل تكتف هبذا املعىن املباشر بل قادها هذا إىل الوقوع يف عالقة غرامية مع ماجد "فهمست له صباح اليوم
التايل -وهي تفرك بشفتيها الطريتني َحلَمة أذنه( -أحبّك)" (السابق ،ص.)20

ومن األيقوانت الرتميزية العرابت ِّ
املموهة اليت وضعها جيش اخلالص يف مشال كابل ،وخارطة كابل اليت ُرِسم فيها خط أمحر

يساعد الطاقم الطيب يف جيش اخلالص -ومنهم ماجد -يف الوصول إىل البيت املستأجر على أنه عيادة جيش اخلالص ،فهذه
األيقوانت -وإن كانت تدل على موضوعات مباشرة هي إحالة العرابت املم ِّوهة إىل عرابت اجليوش يف نظر قوات التحالف
(أمريكا والناتو) ،وإحالة اخلارطة إىل مدينة اببل -فقد استنتج منها ماجد -مع قرائن أخرى -أن املنتمني إىل مجعية اخلالص ليسوا
انتظاما عن كونه فرق حراسة
فرقة حراسة مساندة جليش طالبان وداعمة له لوجستياا فقط؛ بل "بدا يل جيش اخلالص أكثر
ً
مسلحة ،فقد كان أفراده منظمني ومنضبطني ،ويتمتعون بقدرات بدنية وقتالية عالية" (السابق ،ص.)72 ،69
السمة اخلامسة :املباشر والديناميكي والنهائي:
قسم بريس املوضوع إىل:
ّ

وموضوع ديناميكي
 .1موضوع مباشر  Immediate Objectهو املوضوع قبل ربطه مبوقف معني رآه مؤِّول معني،
ٍ
 Dynamical Objectهو مصداق من مصاديق املوضوع رآه مؤِّول معني ،ومثال هذا أن الطاولة عندما تكون
موضوعا يف الطبيعة جند هلا أحجاما ِّ
أسعارا متفاوتة ،ومواد مك ِّونةً هلا متباينة ،فالطاولة يف هذه
ً
ً
متعددة ،وألو ًاان خمتلفة ،و ً
مباشرا ميكن أن يتخيل هيئاهتا معظم الناس .ومثال هذا من الرواية قول ماجد عن صواريخ أمريكا على
اهليئات تُ َع ّد
ً
موضوعا ً
كابل" :كانت الصواريخ العابرة للبحار تتحرك يف السماء كالشهب يف سريها احلثيث لتدمري َْجم َمع حكومي أو خمازن أسلحة
أو جتمعات عسكرية ،أو تُس ِّوي ابألرض منزًال على رؤوس ُس ّكانه" (السابق ،ص ،)80فماجد وزمالؤه يتخيلون ما يشاؤون
دوي اهنيارها إثر كل قصف أمريكي؛ فهم ال ميكن أن خياطروا ابخلروج حلظات القصف.
من أنواع املباين اليت يسمعون ّ
موضوعا ديناميكياا سينصرف إليه ذهنه عندما يقول
 .2ولكن الطاولة اليت تقابل ز ًيدا الواقف عند مقهى على شاطئ حبر ستُعد
ً
له زميله "دعنا جنلس إىل هذه الطاولة" ،فاأللف والالم يف الطاولة هنا تصنع امسًا معرفة أبل العهدية احلسية .ومثال هذا يف
الرواية أن احملقق الباكستاين شوكت مل يشاهد جيش اخلالص يف أفغانستان ،وإمنا وردته معلومات عنه من االستخبارات
األمريكية ،فما يبدو عليه جيش اخلالص يف ال واقع الطبيعي عند شوكت هو موضوع مباشر .وعندما طلب من ماجد بعد
إلقاء القبض عليه هو وزمالؤه متسلّلني إىل ابكستان أن يتحدث عن سريته ابلتفصيل ،تكلم ماجد عن حياته يف لندن،
ودوره اإلسعايف لنجدة ضحاًّي احلرب املدنيني ،ومل يذكر عالقته جبيش اخلالص لعلمه أن الباكستانيني واألمريكان سيع ّذبونه

بذنب االنتساب إىل جيش اخلالص ،فقال له شوكت" :أراك مل تقل شيئًا عن جيش اخلالص!" (السابق ،ص،)170
ماجدا إىل موضوع ديناميكي هو حقيقة جيش اخلالص
فالعالمة "جيش اخلالص" تقود شوكت إىل موضوع مباشر ،وتقود ً
يف أرض الواقع.

وقسم بريس التأويل من حيث عالقته ابملعنيني احلريف واالقتضائي إىل:
ّ
 .1أتويل مباشر هو الصورة الذهنية جلنس الشيء قبل رؤيته على أرض الواقع.

 .2وأتويل ديناميكي هو الصورة الذهنية عن الشيء بعد رؤيته يف أرض الواقع ،فاملؤِّول بعيد عن هذا الشيء اآلن لكن
صورته الذهنية حتتفظ بتفصيالته.
 .3وأتويل هنائي ،هو ردة فعل املخاطب بعد أن يستمع أو يرى عالمة الشيء.
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وميكن التمثيل هلذه األنواع أبن صورة جيش اخلالص يف ذهن شوكت هي أتويل مباشر ،وصورة اجليش يف ذهن ماجد أتويل
ديناميكي ،وردة فعل ماجد -وهي إنكار عالقته جبيش اخلالص -بعد أن سأله شوكت عن جيش اخلالص هي أتويل هنائي.
ومن خالل هذه األقسام اخلاصة ابملوضوع والتأويل ندرك أن الديناميكي والنهائي مها الناجتان عن عملية الرتميز؛ ألهنما يدالن
على موضوع خاص أو أتويل خاص ال يُ ْد ِرُكه إال َمن عايشه ،وهذه هي مسة الرتميز :اختصاص املعىن واملوضوع مبؤِّول معني.
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The study addressed the field of educational management, it
aimed to know the relationship between management strategy and
academic achievement of science class students of the Faculty of
Education at Al Zaeim Al Azhari university.The researcher
followed the descriptive method, the sample was (94) of the
students, the questionnaire was used as a tool of data collection,
the data was analyzed by the statistical package of the social
sciences (SPSS), (T) test,the one way analysis of variance( ANOVA),
Person correlation, chi-squared test and ( MAN-WHITENY)
The researcher came to many results, the most important:
There was no statistically significant differences attributable to
the gender, housing and major variables, there is appositive
statistical correlation between dimensions of time management
and Grande Point Average (GPA), there was an inverse negative
correlation between time management waster and the Grade Point
Average(GPA) of the students.
Through what the researcher's came to as results, she
recommended:
The necessity of holding training workshops on the importance of
time in the student's academic and social life at Al Zaeim Al
Azhari university, introducing courses on all levels of education
on time management and its strategy.
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اسرتاتيجية إدارة الوقت وعالقتها ابلتحصيل الدراسي لدى طالب جامعة الزعيم األهزري  ،كلية الرتبية أمنوذجا
أماين خمتار عوض هللا حممد

2

امللخص:
تناول البحث جمال اإلاداة الرتبوية وهدف ملعرفة العالقة بني اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لدى
طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيتناول البحث جمال اإلاداة الرتبوية وهدف ملعرفة العالقة بني
اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
اتبعت الباحثة املنهج الوصفي ،وبلغ حجم عينة الدةاسة ( )94طالب وطالبة .مت استخدام االستبانة كأادا جلمع
البياانت ،ومت حتليل البياانت بواسطة برانمج احلزم االحصائية للعلوم االجتماعية) ، (SPSSاختباة) ، (Tوحتليل
التباين األحااد ) ، (ANOVAحساب معامالت اةتباط بريسون) ، (Pearson correlationاختباة
كا تربيع ،مان –وتين(MAN-WHITNEY).
ومن مث توصلت الباحثة للعديد من النتائج من أمهها:
ال توجد فروق ذات اداللة احصائية تعز ملتغري اجلنس ،السكن او التخصص ،توجد عالقة اةتباطية طرادية موجبة
بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي ،توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت
واملعدل الرتاكمي لد الطالب.
من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج قد أوصت ابلعديد من التوصيات من أمهها:
ضروة عقد وةش تدةيبية حول أمهية الوقت يف حيا الطالب األكاادمية واالجتماعية جبامعة الزعيم األهزهر ،.
إادخال مقرة ادةاسي جبميع مراحل التعليم خيتص إباداة الوقت واسرتاتيجياته.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجية إاداة الوقت ،التحصيل الدةاسي ،جامعة الزعيم األهزهر .

املقدمة:
إن العصر احلديث يسمى بعصر السرعة ،مما أاد إىل وجواد صراع ادائم يف عملية اللحاق ابلزمن لتحقيق االهداف من قبل
األفرااد واجلماعات .وجند ان املشكلة احلقيقية تكمن يف إاداة الوقت وليست يف الوقت نفسه ،فهناك من حيسن إاداة وقته بفاعلية
ويستطيع ان ينجز الكثري من االعمال بينما جند هنالك من يهدة وقته ادون فائد  ،لذا يعد الوقت موةاد مهم جيب االستفااد منه
واحملافظة عليه.
وتعترب اسرتاتيجية إاداة الوقت من أهم العوامل اليت تؤادى إىل حتسني مستو التحصيل الدةاسي لد الطالب اجلامعيني
من خالل تقسيم الوقت بني حياهتم األكاادمية واالجتماعية وال يتأتى ذلك إال من خالل إادةاكهم ألمهية الوقت وحسن وإاداةته.
ومن انحية اخرى يعد الطالب من أهم العناصر اليت تعتمد عليها العملية التعليمية يف حتقيق أهدافها ،وخاصة الطالب
اجلامعي فهو ال يعد جملراد تلقني املااد العلمية ،بل أنه مدير للعملية التعليمية وميسر للتعلم ،وابلتايل فان خريج اجلامعة سواء اكان
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يف العمل املهين أبنواعه املختلفة بشكل عام ،أم يف احلقل الرتبو عند مماةسته ملهنة التدةيس ،فال ينبغي أن ماةسها إال بعد ان يعد
هلا إعداادا اختصاصيا ومهنيا سليما (حجي ،1994 ،ص .)9

Issue: 1

ويتضح من كل ما ذكر ان الوقت يعترب أحد فنون احليا  ،إذ أن إاداةته وتنظيمه وحسن استغالله أهم فن جيب أن يتعلمه
مجيع األفرااد ابختالف املراحل العمرية ،وهو يعد من مهاةات الفطنة والذكاء يف التعامل مع الساعة وعقاةهبا .وتعد إاداة الوقت من
اهم مفاتيح النجاح يف احليا بشكل عام ،واحليا الدةاسية بشكل خاص والسيما الدةاسية بشكل خاص والسيما اجلامعية أل
نشاط يقوم به الطالب اجلامعي فالبد من تعلم بعض املهاةات لتنظيم الوقت اليت هتدف إىل تزويد الطالب ببعض االسرتاتيجيات
والطرق يف االحساس بقيمة الوقت وإاداةته ( انمق ،2015 ،ص .)34

Volume: 4

-2مشكلة البحث وأسئلته
من خالل عمل الباحثة يف جمال التدةيس اجلامعي الحظت قلة اهتمام الطالب أبمهية إاداة الوقت بفاعلية وما يرتتب على
ذلك من مشكالت تصاحب حتصيلهم األكاادمي ومن هنا انبثقت مشكلة البحث احلالية يف الكشف عن اسرتاتيجية إاداة الوقت
وعالقتها ابلتحصيل الدةاسي .وتكمن مشكلة البحث يف:
السؤال اليئيس التايل:
هل توجد عالقة اةتباطية بني اسرتاتيجية إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي لد طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة
الزعيم األهزهر ؟
وتتفرع من السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية:
 -1هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري اجلنس ؟
 -2هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري التخصص ؟
-3هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري السكن؟
-4هل توجد عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية
الرتبية جامعة الزعيم األهزهر ؟
-5هل توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر واملعدل الرتاكمي ؟
 -6هل توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر تعزى
ملتغري اجلنس ؟
-3أمهية البحث:
تكمن أمهية هذا البحث يف اآليت:
-1قلة الدةاسات اليت هتتم مبوضوع اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة اجلامعات احلكومية وغري احلكومية
 -١لفت انتباه طالب جامعة الزعيم األهزهر ألمهية إاداة الوقت وكيفية استثماةه.
154

Amani AWADALLA

-3لفت االنتباه إلاداة الذات من خالل إاداة الوقت بفاعلية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -3لفت انتباه الطالب ملضيعات الوقت بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
-4اخلروج بنتائج وتوصيات قد يستفيد منها املسؤولني يف توجيه برامج تنمية اسرتاتيجيات إاداة الوقت.
-4أرداف البحث:
 _1معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري اجلنس.
 _ 2معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري التخصص.
 _3معرفة الفروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم
األهزهر تعزى ملتغري السكن.
 -4الكشف عن وجواد عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي
بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر .
 _5الكشف عن وجواد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية
الرتبية جامعة الزعيم األهزهر .
 -6معرفة الفروق ذات الداللة اإل حصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر يعزى
ملتغري اجلنس ؟
-5منهج البحث:
اتبعت الباحثة يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي.
-6حدود البحث:
 احلدواد املوضوعية :تتمثل يف عنوان البحث اسرتاتيجية إاداة الوقت لد طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر
 احلدواد املكانية :تتمثل يف كلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر
 احلدواد الزمانية :للعام 2021-2020م
-7مصطلحات البحث:
-1الوقت :هو العامل املشرتك بني مجيع الناس وخيتلفون يف كيفية استغالله ويعواد ذلك إىل طبيعة ثقافتهم ومهمتهم واهدافهم
املستقبلية(.السيوف ،ص 2014 ،960م)
-2إاداة الوقت:العملية اليت توهزع الوقت بفعالية بني املهام املختلفة ،وذلك هبدف اجناهزها يف الوقت املالئم واحملداد ،وبذلك يتكون
وقت العمل من وقت فعال منتج ووقت غري فعال ضائع ( .املومين ،2017 ،ص .)435
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-3اسرتاتيجية إاداة الوقت :مبفهومها الواسع تعرف أبهنا:اإلادةاك الواعي بفن استخدام الوقت ،واملعرفة العملية بكيفية استغالله
بفاعلية ،من أجل هزاياد االنتاجية ،وةفع معدالت ااداء الفرااد ،من اجل حتقيق األهداف اليت مت حتديدها على ضوء خطوط
ومساةات واضحة ترسم معامل وشكل املنظمة يف املستقبل(.سيباين ،ب .ت ،ص.)33
-4التحصيل الدةاسي :إتقان مجلة من املهاةات واملعاةف اليت متلكها الطالب بعد تعرضه جملموعة من اخلربات الرتبوية يف مااد
ادةاسية معينة أو جمموعة من املوااد( .محواد  ،2009 ،ص )15
-5التحصيل الدةاسي :املعدل الرتاكمي للطالب الذ يتم احتسابه من خالل الوسط احلسايب جلميع املقرةات اليت ادةسها الطالب
مقسوما على عدادها (اماين خمتاة ،تعريف اجرائي)
-6طالب جامعة الزعيم األهزهر  .هم الطالب املنتسبون إىل كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر ويدةسون هبا حسب انظمة اجلامعة
ولوائح التعليم العايل ( .أماين خمتاة ،تعريف اجرائي)
 -7جامعة الزعيم األهزهر :احدى اجلامعات السوادانية احلكومية ( .اماين خمتاة ،تعريف اجرائي)

Amani AWADALLA

الفصل الثاين
-1اإلطار النظي والدراسات السابقة
 متهيد:يف هذا الفصل تقوم الباحثة بعرض اإلطاة النظر الذ يتكون اوال من ثالث مباحث ،املبحث األول إاداة الوقت أما املبحث
الثاين التحصيل الدةاسي واملبحث الثالث جاء مستعرضاً جلامعة الزعيم األهزهر كإحدى مؤسسات التعليم العايل الرائد يف
السوادان مث اثنياً الدةاسات السابقة.
املبحث األول
مدخل:
هدةه.

يتسم هذا العصر بسرعة االيقاع ويعترب عنصر الوقت واسرتاتيجية إاداةته هي الفيصل يف كيفية االستفااد من الوقت ادون

وأشاةت خلفان ( خلفان ،،ص )48أبنه لكي حنصل على معىن واضح السرتاتيجية إاداة الوقت فهي عكس معىن
التشويش واالضطراب ،وحيا الفوضى وانعدام الرقابة واالستغراق يف احلاضر والتصرف وفق االفعال وةادواد االفعال وغياب الرؤية
واستشراف املستقبل وعدم وجواد خطط وغياب االحساس عند العاملني يف املنظمة أبمهية الوقت.
 -مفهوم الوقت

لغة:هو مقداة من الزمان ،وكل شيء قدةت له حينا ،وأقدةت غايته فهو مؤقت ،والوقت من الدهر املعروف (األنصاة ،
 ،2003ص )138
و الوقت اصطالحا عرفه سالمة ( ،1988ص )16أبنه وحد قياس لدوةان االةض حول حموةها وحول االةض ،حبيث
مثل اليوم 24ساعة والشهر  30يوما والسنة 12شهرا.
بينما يرى الصريف(  ،2003ص )12أن مفهوم الوقت يطلق على عملية ختطيط وتنظيم وةقابة الوقت مبا مكننا من
اختياة الشيء املناسب الصحيح املرااد عمله ،وابلتايل القيام أبعمال كثري يف وقت قصري.
بينما اشاةت مرااد ( ،1995ص  )15إىل وجواد اختالف جوهر بني مفاهيم الوقت املختلفة نظرا الختالف الظواهر
اليت تشري اليها هذه املفاهيم وفقا لتصنيف الظواهر الكونية املوجواد  ،وبناء على هذا االختالف استعرض سالمة ( ،1988
ص )16مخسة مفاهيم خمتلفة للوقت وهي كما اوةادها على النحو التايل:
 -1الوقت املااد امليكانيكي :وهو قياس حركة جسم مااد ابلنسبة جلسم مااد آخر كفرت ادوةان االةض حول الشمس.
 -2الوقت البيولوجي :وهو قياس تطوة الظواهر البيولوجية ومنوها ،كم يقيس مدى النضج اجلسد لألجسام احلية ،وقياس معدل
منو اجلسم بيولوجيا.
 -3الوقت النفسي :وهو شعوة اداخلي يعتمد على طبيعة الظرف او احلدث الذ يعيشه الفراد وحالته النفسية.
 -4الوقت االجتماعي :يعتمد على االحداث االجتماعية والتاةخيية اهلامة كهجر الرسول صل هللا عليه وسلم ،وميالاد سيدان
املسيح عليه السالم.
 -5الوقت امليتافيزيقي :او عامل ما وةاء الطبيعة وال نعلم عنه سوى ما وةاد يف الكتب السماوية عن احلساب واخللواد واألهزل وغريها.
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 مسات الوقت -١ةأس مال ينفد وليس ادخال يتجداد ،ويتناقص ابلسحب احلتمي الذى ال مفر منه ،وال توجد و سيلة إليقافه او هزايادته او
إحالله.
 -٢الوقت يعين احليا واملال.
 -٣ال مكننا خلق الوقت ،لذلك ينبغي احملافظة على املتاح واحملداد لدينا منه.
 -4الوقت قابل للهدة والضياع ولكن ايضا قابل للتعظيم ،ومن مث االجناهز الوظيفي ومماةسة االنشطة األخرى.
-5الوقت غري مرن وال مكن اعاادته لكن فقط مكن قضاؤه حبكمة.
 مفهوم إدارة الوقت:يرتبط مفهوم إاداة الوقت ابلزمن اخلاص املتاح للفراد بعد انتهاء مد العمل الرمسي الذى يستطيع الفراد من خالله مماةسة
اعماله ونشاطاته كما يريد انطالقا من ختطيطه وتنظيمه.وبذلك خيتلف مفهوم إاداة الوقت ابختالف األفرااد وادوافعهم واحتياجاهتم
وطبيعة وظائفهم ،ولذا اصبحت إاداة الوقت من املعايري اليت تؤخذ يف احلسبان لتحديد النجاح يف احليا  ،للوصول إىل االستغالل
االمثل للوقت املتاح من خالل ترتيب املهام حبسب اولوايهتا لإلفااد منه بشكل فعال يف املستقبل (الرحيمى ،2014 ،ص
.)235
 العمليات االدارية وإدارة الوقتتتكون العمليات اإلاداةية من اةبع وظائف وهي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه والرقابة .وفيما يلي توضيح لكل منها كما
أوةادها املومين (  ،2017ص :)439-437
-1ختطيط الوقت :يعد التخطيط الوظيفة االويل من وظائف اإلاداة  ،فهي الوظيفة اليت يتم من خالهلا وضع االهداف ،وصنع
القراةات والتفكري يف املستقبل ،فالتخطيط اجليد خيتصر الوقت الالهزم لتحقيق االهداف ،من خالل حتديد الزمن الالهزم إلجناهز كل
جزء منها.
 -2تنظيم الوقت :مثل تنظيم الوقت الوسيلة اليت عن طريقها يتم اجناهز األهداف ،فالتنظيم ضروة البد منها لرتتيب اجلهواد
البشرية ،وتصنيفها نت أجل الوصول إىل الغاايت.
 -3التوجيه :حتتل عملية التوجيه مكانة خاصة كعنصر من عناصر العملية اإلاداةية ،بوصفها تتعلق ابلكيفية اليت مكن من خالهلا
حتقيق الطالب ألهدافه .وتظهر أمهية الوقت يف التوجيه خالل مراحل تنفيذ املهام لضمان حتقيق األهداف ابلشكل املخطط له ويف
الوقت املتاح ،اذ ان ادوة التوجيه يتعدى نطاق استخدام الوقت إىل آفاق التفعيل االستثماة للوقت ،وهذا يتطلب حتديدا
لاللتزامات االجتماعية والعائلية ضمن الوقت املتاح الذ يعد من املواةاد املهمة الواجب أخذها اابحلسبان.
 -4الرقابة على الوقت :الرقابة عنصر هام وأساسي من عناصر العملية اإلاداةية اليت ال يتم اكتماهلا إال من خالل ااداء هذه املهمة
بشكل علمي وعملي ،يؤاد إىل حتقيق مستو كفؤ من األاداء.
فالرقابة على الوقت تعين االلتزام ابخلطة اليت وضعت من قبل ،وكذلك تعىن مدى االلتزام ابملباادئ العامة للتعامل مع
الوقت ،وتعين املراجعة املستمر  ،وتتضمن عملية الرقابة مقاةنة السلوك احلايل ابلسلوك املخطط واكتشاف حجم االحنراف ،وتقييم
واختاذ اجراءات التصحيح الالهزمة .وتظهر أمهية الرقابة ابعتباةها عملية منتظمة للتأكد من ان التنفيذ يتم وفقا للتوجيه احملداد مسبقا
يف خطة العمل ،وذلك للوقوف على جوانب اخلطأ والضعف واالحنراف ،واجيااد احللول املناسبة هلا لتاليف تكراة وقوعها يف
املستقبل.
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كما اوةادهتا فضيلة( ،2008ص  )30كما يلي:

Amani AWADALLA

 معوقات تنظيم الوقت :تعرف معوقات تنظيم الوقت أبهنا نشاط غري ضروة يستغرق وقتا بطريقة غري مالئمة وال يظهر منهعائد يتناسب والوقت املبذول ألجله( املزين ،2012 ،ص.)378
ومن أشكال هدة الوقت كما أوةادها املزين (  ،2012ص )378كما يلي:
عدم توهزيع الوقت املخصص للتدةيس على األهداف التعليمية بشكل مناسب.
-1
الوقت الضائع نتيجة كثافة الطلبة يف تصحيح الكراسات وغريها.
-2
الوقت االنتقايل بني القاعات الدةاسية وايضا عند التحول من نشاط تعليم إىل نشاط تعليمي آخر.
-3
عدم انتباه الطلبة وعدم تنفيذهم ملا يطلب منهم.
-4
قلة االمكانيات واألادوات التعليمية يف اجلامعة.
-5
املبحث الثاين :التحصيل الدراسي
 مفهوم التحصيل الدراسيهو إتقان مجلة من املهاةات واملعاةف اليت مكن أن متلكها الطالب بعد تعرضه جملموعة من اخلربات الرتبوية يف مااد
ادةاسية معينة أو جمموعة من املوااد (محوادى ،2009 ،ص .)5
 إدارة الوقت والتحصيل الدراسيأشاةت خلفان ( ،2011ص )62ان اختالف الطالب يف تنظيمهم للزمن املتاح على املوااد الدةاسية واألنشطة اإلاداةية
والفنية املختلفة ،سوف يرتتب عليه تفاوت التحصيل العلمي للطالب واختالفهم يف خرباهتم ابملنهج التعليمي .وأوضحت أبنه من
الضروة هزاياد الوقت التعليمي ملا له من ادوة يف حتسني العملية التعليمية ،وأن هناك عالقة طرادية بني الوقت الدةاسي ونسبة
احلضوة ،وأن هناك عالقة عكسية بني الوقت املدةسي ونسبة التسرب.
املبحث الثالث :جامعة الزعيم األهزري
 نبذة اترخيية:التعليم األساسي:يقصد ابلتعليم األساسي القدة الضروة للتعليم واملعاةف والقدةات الذهنية والقيم واملهاةات األساسية
الضروةية للحيا اإلنسانية واليت تعتربها كل ادولة حقاً اجتماعيا تقدمه ضمانة حلركة أجياهلا القاادمة بغية أهداف مرسومة
وحمسوبة(الطيب حممد البشري ،2009 ،ص .)5
ويتبلوة الطموح للنهضة يف الوطن العريب يف جمال بناء ةأس املال البشر ةاقي النوعية ،يف غاايت ثالث (املؤمتر العاملي
جبنيف ،2008 ،ص  )37-36وهي:
 جامعة الزعيم األهزري ( اليؤية واليسالة):إن جامعة الزعيم األهزهر برؤيتها اليت تتمثل يف الراياد العلمية متيزا وانتماء ا لدعم مقومات النهضة القومية واالنفتاح عامليا
(جامعة الزعيم األهزهر  ،2018 ،ص .)3
وأما ةسالة جامعة الزعيم األهزهر تتمثل يف تعزيز التحول جملتمع املعرفة وقيم التعاون والتعاضد العلمي بكاادة مبدع وخريج
متمكن وبيئة ونظم جامعية متفراد  ،تدةك أن الطالب هم من األعمد األساسية اليت ينبين عليها الدوة الرائد للجامعة لتحقيق
الرؤية والرسالة ويشكلون أهم مؤشر لتقدم وةاياد اجلامعة(.جامعة الزعيم األهزهر  ،2018 ،ص)3
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 الدراسات السابقةفيما يتعلق ابلدةاسات السابقة ،مل جتد الباحثة الكثري من الدةاسات احمللية ،لذلك سوف نستعرض الدةاسات العربية
واالجنبية.
أوال:الدراسات العيبية
-1دراسة حقي ( )1995املشار اليها يف ابو دنيا ( :)2003
عنوان الدةاسة:إاداة الوقت وعالقته ابلدافعية لإلجناهز والتحصيل لدى طالب كلية االقتصااد املنزيل ،حيث بينت النتائج
تفوق الطالب على الطالبات يف إاداة الوقت ،كما بينت الدةاسة تفوق طالب السنة الثانية على طالب السنة األوىل الذين ادةسوا
مااد اقتصااد منزيل ،بينما مل تظهر عالقة بني إاداة الوقت والتحصيل الدةاسي ،كما أظهرت الدةاسة عالقة بني إاداة الوقت ومعظم
أبعااد ادافعية االجناهز وهي :املثابر  ،قلق التحصيل ،املنافسة ،التحكم يف ا لبيئة ،احرتام الذات والتوجه حنو املستقبل.
-2دراسة فخيو( :)2005
بعنوان :مستوايت إاداة الوقت لدى طالبات جامعة قطر وختصصهن اجلامعي يف عالقتها ابلتحصيل األكاادمي والرضا عن
احليا  ،حيث تكونت عينة الدةاسة من ( )759طالبة من كليات (الرتبية ،االنسانيات ،العلوم ،الشريعة واالقتصااد) وقد بينت
الدةاسة عدم وجواد فروق ادالة احصائيا بني التخصص األكاادمي ومستوايت إاداة الوقت ،كما بينت وجواد فروق ادالة احصائيا بني
التحصيل األكاادمي ومستوايت إاداة الوقت ،فيما مل جتد الباحثة فروقا ادالة احصائيا بني التحصيل والرضا عن احليا وعالقتها
مبستوايت إاداة الوقت.
 -3دراسة عبد العال (:)2009
عنوان الدةاسة:فاعلية إاداة الوقت لدى طالب كلية املعلمني حبائل ابململكة العربية السعوادية وعالقته ابلتحصيل ،هدفت
الدةاسة إىل حتديد فعالية إاداة الوقت لدى طالب كلية املعلمني حبائل ابململكة العربية السعوادية وعالقته ابلتحصيل الدةاسي ،وقد
أجريت الدةاسة على عينة مت اختياةها بطريقة طبقية عشوائية من طالب الكلية يف التخصصات االادبية والعلمية ،وبلغ جمموعها
( )82طالبا ،طبق عليها استبيان مكون من ()15فقر  .وقد توصلت الدةاسة إىل ان عينة الدةاسة يديرون بعض وقتهم بكفاء يف
بعض األحيان ،وحيتاجون مع ذلك إىل ان يكونوا أكثر متسكا وحرصا على تطبيق بعض اسرتاتيجيات توفري الوقت ،وان هنالك
عالقة اةتباطية بني إاداة الوقت وبني التحصيل الدةاسي ،فكلما اةتفعت فعالية إاداة الوقت اةتفع معها التحصيل الدةاسي.
اثنيا :الدراسات األجنبية
 -1دراسة اوغلو وفيلز ()2008
عنوان الدةاسة:العالقة بني إاداة الوقت والتحصيل األكاادمي للطلبة الذين يدةسون يف كليات الرتبية يف جامعة غاهز –
تركيا .بينت الدةاسة ان سلوك الطالب يف جمال ختطيط الوقت كان على مستو عال ،ويف جمال مضيعات الوقت كان يف اادين
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هي واحد من كليات جامعة الزعيم األهزهر  ،انشئت عام  ،1993وبدأت يف استقبال أول ادفعة من الطالب عام
 ،1994وجند أن إاداة الكلية حترص على مواكبة املتغريات ،واللحاق بركب التطوة بروح علمية وةؤية أكاادمية انقد وذلك من
خالل املراجعة املستمر لألنظمة األكاادمية واخلطط الدةاسية وتنقيحها وإعداادها وفق توصيات جملس الكلية وتنفيذا لقراةات
جملس األساتذ  ،وجلنة الرتبية ابجمللس القومي بوهزاة التعليم العايل والبحث العلمي (.جامعة الزعيم األهزهر  ،2010 ،ص )7
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مستوايته ،كما ان جناح الطلبة كان فوق املعدل ،كما أظهرت الدةاسة ان هناك عالقة اجيابية ذات اداللة بني ختطيط الوقت
ومضيعات الوقت بني التحصيل األكاادمي للطلبة ،وهناك عالقة متوسطة ذات معىن بني إاداة الوقت والتحصيل األكاادمي .كما
بينت الدةاسة ترتيب األمهية النسبية لكل املتغريات اليت كان هلا اثر يف التحصيل األكاادمي على النحو اآليت:مضيعات الوقت
وختطيط الوقت ،واالجتاه حنو الوقت.
 -2دراسة دانلنجي ( )2012
عنوان الدةاسة :اثر إاداة الوقت يف التحصيل لد الطالب اجلامعيني –الوالايت املتحد االمريكية ،هدفت الدةاسة
لكشف عن اثر إاداة الوقت يف التحصيل لدى الطالب اجلامعيني.تكونت عينة الدةاسة من ( )22فقر موهزعة على مهاةات إاداة
الوقت ،وتنظيم الذات ،ومت احلصول على عالمات الطالب من سجالهتم واحلصول على تقاةير اشراكهم يف النشاطات
الالمنهجية.وبعد مجع البياانت وحتليلها بينت النتائج وجواد عالقة اةتباط ادالة بني مهاة إاداة الوقت وتنظيم الذات ،مما ينعكس
اجيابيا على التحصيل ،وعدم وجواد فروق ادالة احصائيا بني التخصص وإاداة الوقت ،ووجواد فروق ذات اداللة احصائية يف مستو
إاداة الوقت واهزاداياد التحصيل لدى اإلانث أكثر من الذكوة.
 -3دراسة دايل ( - )2014دولة تيكيا
عنوان الدةاسة :مهاةات إاداة الوقت لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى حتصيلهم األكاادمي وةضاهم عن احليا  ،هدفت
الدةاسة إىل الكشف عن اثر مهاةات إاداة الوقت لدى الطلبة اجلامعيني على مستوى حتصيلهم األكاادمي وةضاهم عن احليا ،
تكونت عينة الدةاسة من ()550طالبا جامعيا منهم ()308إانث )242( ،ذكوةا تراوحت اعماةهم بني ()32-19سنة،
وظهرت نتائج الدةاسة وجواد عالقة اةتباط اجيابية ادالة بني امتالك الطالب ملهاةات إاداة الوقت وبني الرضا عن احليا ومستوى
التحصيل ،وبينت الدةاسة ان اإلانث افضل يف إاداة الوقت من الذكوة ،ووجواد فروق ذات اداللة احصائية يف اثر إاداة الوقت على
التحصيل والرضا عن احليا ملن تزيد اعماةهم عن ( )26سنة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل الدةاسات السابقة الحظت الباحثة أن معظم الدةاسات متثلت أهدافها يف الكشف عن العالقة بني إاداة
الوقت والتحصيل الدةاسي وهذا من اهداف الدةاسة احلالية ولكن جند أن الدةاسة احلالية تدةس اسرتاتيجية إاداة الوقت وعالقتها
ابلتحصيل الدةاسي لدى عينة من طالب كلية الرتبية (املساق العلمي) جبامعة الزعيم األهزهر  ،كلية الرتبية ا منوذجا وهذا ما مل
تقدمه الدةاسات السابقة من خالل أهدافها ،وختتلف الدةاسة احلالية مع بعض الداةسات السابقة يف جمتمع العينة ،وحدواد
الداةسة واملنهج املستخدم ،وقد استفاادت الباحثة من الداةسات السابقة يف إعدااد اخلطة ،واالستبانة ويف كتابة اإلطاة النظر .

161

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 1

الفصل الثالث
 مدخل:يشتمل هذا الفصل إجراءات الدةاسة امليدانية اليت أتبعتها الباحثة حيث تتناول املنهج وجمتمع الدةاسة وعينتها وأادا
الدةاسة و املعاجلات اإلحصائية.
 منهج الدراسةأتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذ يناسب هذا النوع من الدةاسات ،حيث هتدف البحوث الوصفية إىل وصف
ظواهر أو أحد اث أو أشياء معينة ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها ووصف الظروف اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما
توجد عليه يف الواقع(اماين خمتاة.)152 ،2005 ،
 جمتمع عينة الدراسة:يتكون جمتمع الدةاسة من طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر البالغ عدادهم ( )572طالب وطالبة ،اما
عينة الدةاسة بلغ عدادها ( )94من طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -أداة الدراسة :االستبانة:



القسم األول البياانت الشخصية للمفحوصني وقد كانت ( اجلنس ،التخصص ،املعدل الرتاكمي ،السكن)

 القسم الثاين :حماوة االستبانة.
اختاةت الباحثة االستبانة املقيد كوسيلة جلمع املعلومات من عينة الدةاسة وهو نوع يسمح ابختياة اإلجاابت املناسبة من
بني بدائل ،مقياس لكرت الثالثي.
 اخلصائص السيكو مرتية للمقياس:صدق االتساق الداخلي مع الدةجة الكلية:)Internal Validity( ::
قامت الباحثة حبساب معامالت اةتباط (بريسون)  Pearson correlationبني ادةجات كل بند من بنواد االستبانة
والدةجة الكلية جملموع االستبانة الكلية ،واتضح من هذا اإلجراء أن مجيع بنواد االستبانة هلا معامل اةتباط موجب غري صفر
ابلدةجة الكلية ،ما عدا البند ةقم ()8واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول ةقم ( )1يوضح معامل اةتباط بريسون بني ادةجة كل عباة والدةجة الكلية حملاوة االستبانة
ةقم
العباة

معامل االةتباط

ةقم
العباة

معامل االةتباط

ةقم
العباة

معامل االةتباط

1

0.450

13

0.214

25

0.448 .

2

0.402

14

0.471

26

0.525

3

0.400

15

0.411

27

0.413

4

0.573

16

0.256

28

0.273

5

0.576

17

0.206

29

0.546

6

0.125

18

0.344

30

0.353

7

0.536

19

0.325

31

0.335
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8

0.087

20

0.107

32

0.485

9

0.235

21

0.257

33

0.223

10

0456

22

0.252

34

0.301

11

0.368

23

0.192

35

0.331

12

0.271

24

0.319

يتضح من اجلدول السابق ان مجيع بنواد استبانة اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر موجبة غري
صفرية (أكرب من  )0.01ما عدا البند ةقم ( )8اذ بلغ معامل اةتباطه ( ،)0.087لذلك قامت الباحثة حبذف هذا البند ،وعليه
تصبح بنواد االستبانة يف صوةهتا النهائية مكونة من ( )34بنداً فقط.
معامل الثبات:جدول ةقم ( )2يوضح معامل الثبات بطريقة الفاكروبناك والتجزئة النصفية لكل حموة من حماوة االستبانة واالستبانة
الكلية
عداد البنواد معامل
الفاكروبناك

احملوة

التجزئة النصفية
سبريمان-
معامل
االةتباط بني وبراون
نصفي
االختباة

التخطيط

9

0.707

0.441

0.612

التنظيم

10

0.623

0.342

0.510

التوجيه

5

0.510

0.447

0.618

التقومي

5

0.660

0.463

0.633

مضيعات الوقت

5

0.566

0.329

0502

االستبانة الكلية

34

0.747

0.479

0.648

توصيف عينة الدراسة:
جدول ةقم (  )3يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للجنس
اجلنس

التكراة

النسبة املئوية ( )%

ذكر

26

%28

أنثى

67

%72

اجملموع

93

%100

يتضح من اجلدول أعاله أبن عداد اإلانث أكثر من الذكوة حوايل  % 72بينما الذكوة يبلغ عدادهم حوإىل  %28من النسبة
الكلية وتعز الباحثة ذلك الةتفاع اعدااد اإلانث ابجلامعات فضال عن ان بعض الذكوة يرتكوا الدةاسة ابجلامعة نسبة للظرف
االقتصاادية واالجتماعية الضاغطة.
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التكراة

املؤهل األكاادمي

النسبة املئوية ( )%
%15.1

14

ةايضيات

30

%32.2

كيمياء

22

%23.7

احياء

27

%29
93

اجملموع
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جدول ةقم (  )4يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للتخصص األكاادمي

%100

يتضح من اجلدول أعاله أبن طالب قسم الرايضيات هم يشكلون اعلى نسبة حوايل  %32.2من مجلة طالب أفرااد عينة الدةاسة
ويليهم طالب قسم االحياء  ،%29ويشكل طالب قسم الكيمياء %23.7بينما جند اقل نسبة لطالب قسم الفيزايء %15.1
ويعزى ضعف هذه النسبة لرغبة الطالب يف ختصص يف املوااد اليت حيتاجها سوق العمل.
جدول ةقم ( )5يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للمعدل الرتاكمي.
املعدل الرتاكمي

التكراة

النسبة املئوية ( )%

من 2إىل اقل من 2.5

9

%9.7

من 2.5إىل اقل من 3

44

%47.3

 3فأكثر

40

% 43

اجملموع

93

%100

يتضح من اجلدول اعاله أبن حوايل  %90.3من الطالب معدهلم الرتاكمي يرتاوح بني  -%2.5وأكثر من  ،%3بينما بلغت
النسبة املئوية للطالب الذين معدهلم الرتاكمي من  -2اقل من  2.5حوإىل .%9.7
جدول ةقم ( )6يوضح توهزيع أفرااد عينة الدةاسة وفقا للسكن
النسبة املئوية ( )%

السكن

التكراة

ادخلي

33

خاةجي

60

%64.5

اجملموع

93

%100

%35.5

من اجلدول أعاله يتضح أبن معظم أفرااد العينة  64.5يسكنون سكنا خاةجيا ويعزى ذلك لعدم توفر اماكن شاغر ابلنسبة
ومعظمهم أييت من خاةج والية اخلرطوم فيضطر بعضهم للسكن مع اقاةهبم يف أغلب األحيان.
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الفصل اليابع (حتليل البياانت ومناقشة النتائج)
عيض ومناقشة نتيجة الفيض األول :عيض نتيجة الفيض األول:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض األول والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري اجلنس) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة مان
– وتين (  ،)Mann- Whitneyوأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )7يوضح نتيجة اختباة (مان – وتين) ملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي
بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري اجلنس.
أبعااد استبانة جمموعتا
املقاةنة
اسرتاتيجية
إاداة الوقت

اد ح

متوسط
الرتب

جمموع الرتب

اإلانث

67

47.49

3182.00

الذكوة

26

45.73

1189.00

اإلانث

67

51.35

3440.50

الذكوة

26

35.79

930.50

اإلانث

67

51.48

3449.00

الذكوة

26

35.46

922.00

اإلانث

67

49.19

3295.50

الذكوة

26

41.37

1075.50

اإلانث

67

42.21

2828.00

الذكوة

26

59.35

1543.00

اإلانث

67

49.80

3336.50

الذكوة

26

39.79

1034.50

التخطيط
التنظيم
التوجيه
التقومي
مضيعات
الوقت
الدةجة
الكلية
لالستبانة

قيمة املعلمة ( )uقيمة ()z
احملسوبة
838.000
579.500
571.000
724.500
550.000
683.500

0.284
2.508
2.598
1.271
2.785
1.607

القيمة
االحتمالية
0.777
0.012
0.009
0.204
0.005
0.108

من اجلدول اعاله يالحظ يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر
واليت تعزى ملتغري اجلنس ،كانت النتائج كالتايل:

-1حمور التخطيط

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،838.000وقيمة ( )zاحملسوبة  ،0.284بقيمة احتمالية
 ،0.777مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد (التخطيط والتقومي) تعز ملتغري اجلنس بينما توجد فروق ذات
اداللة احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس.

 -2حمور التنظيم

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،579.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،2.508بقيمة احتمالية
 ،0.012مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد التنظيم تعز ملتغري اجلنس .بينما توجد فروق ذات اداللة
احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس.
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 -4حمور التقومي:

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،724.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،1.271بقيمة احتمالية
 ،0.204مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد التقومي تعز ملتغري اجلنس.

-5مضيعات الوقت:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت ،550.000وقيمة ( )zاحملسوبة  ،2.785بقيمة احتمالية
 ،0.005مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد مضيعات الوقت تعز ملتغري اجلنس.
مما مت ذكره جند انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد (التخطيط والتقومي) تعز ملتغري اجلنس بينما توجد فروق
ذات اداللة احصائية لبقية األبعااد (التنظيم ،التوجيه ،مضيعات الوقت) تعزى ملتغري اجلنس ،إال أن الدةجة الكلية(السمة العامة)
جلميع احملاوة أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري اجلنس
يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،683.500وقيمة ( )zاحملسوبة  ،1.607بقيمة احتمالية  ،0.108مما يعين انه ال توجد
فروق ذات اداللة احصائية يف تعز ملتغري اجلنس.
عيض نتيجة الفيض الثاين:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض الثاين والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري التخصص) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة
حتليل التباين األحااد (ِ ،)ANOVAوأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )8يوضح نتيجة اختباة حتليل التباين األحااد ( )ANOVAملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت
لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص.
جدول ةقم ( )8يوضح نتيجة اختباة حتليل التباين األحااد ( )ANOVAملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة
الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص.
أبعااد استبانة مصدة التباين
اسرتاتيجية إاداة
الوقت
التخطيط

التنظيم

التوجيه

جمموع املربعات

ادةجات
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات

9.250

3

083.3

اداخل اجملموعات

1024.449

89

511.11

الكلي

1033.699

92

بني اجملموعات

863.15

3

388.5

اداخل اجملموعات

965.931

89

472.10

الكلي

828.947

92

بني اجملموعات

373.24

3

214.8

اداخل اجملموعات

197.365

89

103.4

قيمة ( ف) مستوى
الداللة
احملسوبة
املعنوية
268.0

505.0

980.1

848.0

680.0

123.0
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ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ ان قيمة املعلمة ( )uبلغت  ،571.000وقيمة ( )zاحملسوبة  ،2.508بقيمة احتمالية
 ،0.009مما يعين انه توجد فروق ذات اداللة احصائية يف بعد التنظيم تعز ملتغري اجلنس.
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التقومي

مضيعات
الوقت

الكلي

570.389

92

بني اجملموعات

104.13

3

368.4

اداخل اجملموعات

563.421

89

737.4

الكلي

667.443

92

بني اجملموعات

034.32

3

678.10

اداخل اجملموعات

891.354

89

988.3

الكلي

925.386

92

010.188

3

936.62

034.5345

89

936.58

034.5433

92

الدةجة الكلية بني اجملموعات
لالستبانة
اداخل اجملموعات
الكلي

922.0

2678.0

063.1

434.0

052.0

369.0

يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص،
كانت النتائج كالتايل:
 -1حمور التخطيط:

ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،268.0بقيمة احتمالية 848.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التخطيط لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -2حمور التنظيم:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،505.0بقيمة احتمالية 680.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التنظيم لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -3حمور التوجيه:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،980.1بقيمة احتمالية 123.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -4حمور التقومي:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،922.0بقيمة احتمالية 434.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.
 -5حمور مضيعات الوقت:
ابلنظر إىل اجلدول أعاله يالحظ أن قيمة (ف) احملسوبة بلغت  ،2678.0بقيمة احتمالية 052.0 ،مما يعين عدم وجواد
فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة معنوية  ،0.05يف حموة التوجيه لدى تعزى ملتغري التخصص.مما مت ذكره جند انه ال توجد
فروق ذات اداللة احصائية تعز ملتغري التخصص ،إال أن الدةجة الكلية(جلميع احملاوة) أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى طلبة
املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري التخصص يالحظ ان قيمة(ف)احملسوبة بلغت ،1.063
وقيمة احتمالية 0.369مما يعين انه ال توجد فروق ذات اداللة احصائية يف تعز ملتغري التخصص.
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جدول ةقم ( )9يوضح نتيجة اختباة (ت) ملتوسط جمموعتني مستقلتني ملعرفة اداللة الفروق يف أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت لدى
طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واليت تعزى ملتغري السكن.
أبعااد استبانة جمموعتا املقاةنة الوسط
احلسايب
اسرتاتيجية
إاداة الوقت
التخطيط
التنظيم
التوجيه
التقومي
مضيعات
الوقت

االحنراف
املعياة

ادةجات احلرية

قيمة
احملسوبة

(ت) مستوى الداللة

اداخلي

20.2727

3.23335

91

1.094

0.277

خاةجي

21.0667

3.40919

اداخلي

23.2121

3.51566

خاةجي

22.9500

3.0556

اداخلي

11.5455

2.01697

خاةجي

11.6833

2.09512

اداخلي

11.2424

2.00047

خاةجي

11.3833

2.27806

اداخلي

7.5152

2.06339

خاةجي

7.5833

2.06087

73.7879

7.70048

74.667

7.72332

الدةجة الكلية اداخلي
لالستبانة
خاةجي

0.375

91

0.308

91

0.298

91

0.153

91

0.526

91

0.708
0.759
0.767
0.879
0.600

جند من اجلدول أعاله أن قيمة( ت) احملسوبة جلميع احملاوة قد احنصرت بني ( ،)1.094 -0.153احنصرت قيمة
مستو الداللة بني (  )0.879-0.277وادةجة احلرية ( )91ويتضح من اجلدول اعاله ان الدةجة الكلية لالستبانة جلميع
حماوةها قيمة ت احملسوبة( )0.526وقيمة مستوى اداللة ( )0.600مما يعين عدم وجواد فروق ادالة احصائيا عند مستوى اداللة
معنوية  ،0.05يف حماوة استبانة اسرتاتيجية إاداة الوقت أببعاادها املختلفة ( التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التقومي ومضيعات
الوقت) تعزى ملتغري السكن.
عيض نتيجة الفيض اليابع:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض الرابع والذ ينص على أنه ( توجد عالقة اةتباطية طرادية " موجبة) بني أبعااد اسرتاتيجية
إاداة الوقت واملعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر ) ،قامت الباحثة ابستخدام معامل
اةتباط بريسون ،وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي جدول ةقم ( )10ما أييت:
أبعااد استبانة اسرتاتيجية إاداة قيمة معامل اةتباط بريسون مع املعدل ادةجات احلرية
الرتاكمي
الوقت
التخطيط

**0.418

93

مستوى الداللة
0.01
168

Volume: 4

للتحقق من صحة نتيجة الفرض الثالث والذ ينص على انه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف أبعااد اسرتاتيجية
إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر تعزى ملتغري السكن) ،قامت الباحثة ابستخدام اختباة
(ت) ملتوسط جمموعتني مستقلتني ( ،وأظهرت نتائج التحليل االحصائي اجلدول التايل.
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عيض نتيجة الفيض الثالث:
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التنظيم

*0.209

93

0.05

التوجيه

*0.248

93

0.05

التقومي

*0.265

93

0.05

يتضح من اجلدول اعاله ال بعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت يف بعد التخطيط قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (
 )0.418بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة ()0.01
أما يف بعد التنظيم قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.209بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
( ،)0.05ويف بعد التوجيه قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.248بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
( ،)0.05وفيما يتعلق ببعد القومي قيمة معامل اةتباط بريسون واملعدل الرتاكمي (  )0.265بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة
()0.05
ومما سبق ذكره يتضح ان هنالك عالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت (التخطيط ،التنظيم،
التوجيه ،التقومي) لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي.
عيض نتيجة الفيض اخلامس:
للتحقق من صحة نتيجة الفرض اخلامس والذ ينص على أنه ( توجد عالقة اةتباطية عكسية " سلبية) بني مضيعات
إاداة إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي) ،قامت الباحثة ابستخدام
معامل اةتباط بريسون ،وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )11يوضح نتيجة معامل االةتباط العزمي لبريسون ملعرفة اداللة العالقة االةتباطية بني مضيعات إاداة الوقت لدى
طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي
أبعااد استبانة اسرتاتيجية إاداة قيمة معامل اةتباط بريسون مع املعدل ادةجات احلرية
الرتاكمي
الوقت
مضيعات إاداة الوقت

93

0.499**-

مستوى الداللة
0.01

أظهر معامل اةتباط بريسون وجواد عالقة اةتباطية فيما بني املعدل الرتاكمي و مضيعات الوقت حيث بلغت قيمة معامل
االةتباط (  )0.499بدةجة حرية ( )93ومستو اداللة ( )0.01ومما سبق ذكره يتضح ان هنالك عالقة اةتباطية عكسية بني
مضيعات إاداة الوقت لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر واملعدل الرتاكمي.
عيض نتيجة الفيض السادس:
للتحقق من صحة نتيجة الرفض الساادس والذ ينص على أنه ( توجد فروق ذات اداللة إحصائية يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة
املساق العلمي بكلية الرتبية جامعة الزعيم الزهر يعزى ملتغري اجلنس) قامت الباحثة ابستخدام اختباة كا تربيع( Pearson
 ،)Chi- Squareوأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي اجلدول التايل.
جدول ةقم ( )12يوضح نتيجة اختباة مربع كا ملعرفة اداللة الفروق يف املعدل الرتاكمي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية
جامعة الزعيم يعزى ملتغري اجلنس.
املعدل الرتاكمي
 2وأقل من 2.5

169

ذكر

انثى

اجملموع

كا
احملسوبة

اجلنس
4

5

9

4.208

تربيع ادةجة احلرية
93

مستوى الداللة
0.043
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 2.5وأقل من 3

15

29

44

 3فأكثر

7

33

40

Issue: 1

26

67

93
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نالحظ من اجلدول أعاله ان قيمة كا 2احملسوبة املقدة ( ،)4.208بدةجة حرية ()93عند مستوى اداللة ()0.043
توضح ابن هنالك فروق ذات اداللة احصائية يف املعدل الرتاكمي لد طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية تعزى ملتغري اجلنس.
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الفصل اخلامس
النتائج والتوصيات
استنااداً على نتائج حتليل البياانت يف الفصل السابق تعرض الباحثة أهم النتائج اليت توصلت إليها الدةاسة ،واليت على
ضوئها يتم تقدمي التوصيات واملقرتحات املتعلقة ابسرتاتيجية إاداة الوقت وأتثريها أببعاادها املختلفة على التحصيل الدةاسي لدى
طالب كلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
وتتلخص أرم النتائج يف رذه الدراسة فيما يلي:
 -1ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب بكلية الرتبية تعز ملتغري اجلنس.
 -2ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب كلية الرتبية تعزى ملتغري السكن.
-3ال توجد فروق ذات اداللة احصائية لدى طالب كلية الرتبية تعزى ملتغري التخصص.
 -4توجدعالقة اةتباطية طرادية موجبة بني أبعااد اسرتاتيجية إاداة الوقت (التخطيط ،التنظيم ،التوجيه ،التقومي) واملعدل الرتاكمي
لدى طالب كلية الرتبية.
 -5توجد عالقة اةتباطية عكسية سلبية بني مضيعات إاداة الوقت لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية واملعدل الرتاكمي.
 -6فروق ذات اداللة احصائية يف املعدل الرتاكمي لد طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية تعزى ملتغري اجلنس.
من خالل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج قد أوصت مبا أييت:
-1ضروة عقد وةش تدةيبية للطالب حول أمهية الوقت يف حيا الطالب األكاادمية واالجتماعية جبامعة الزعيم األهزهر .
-2اادخال مقرة ادةاسي جبميع مراحل التعليم العام والعايل خيتص إباداة الوقت واسرتاتيجياته.
 -3تطوير مهاةات استثماة الوقت ،لزاياد التحصيل الدةاسي لدى طالب املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم األهزهر .
 -4العمل على تطوير مهاةيت التخطيط والتقومي لزاياد التحصيل الدةاسي لدى طلبة املساق العلمي بكلية الرتبية جبامعة الزعيم
األهزهر .
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املصادر و املياجع
أبو ادنيا ،انادية ( ،)2003أثر كل من التحصيل األكاادمي وبعض خصائص الشخصية على تنظيم الوقت وادقة تقدير األاداء
التدةيسي لدى الطالبة املعلمة ،اجمللة املصرية للدةاسات النفسية ،مج( ،)13ع(.)39
أماين خمتاة عوض هللا( ،)2005ادوة مدير املدةسة الثانوية يف تنمية اجملتمع
االنصاة  ،مجال الدين( ،)2003لسان العرب ،لبنان ،اداة الكتب العلمية ،مج(.)12
جامعة الزعيم األهزهر ( ،)2010منهج كلية الرتبية:خطة كلية الرتبية بكالوةيوس الشرف ،السوادان ،شركة مطابع السوادان للعملة
احملدواد .
جامعة الزعيم األهزهر ( ،)2019أمانة الشؤون العلمية:ادليل الطالب ،السوادان ،اداة جامعة الزعيم األهزهر للنشر.
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Epics are the oldest products in the world. They are passed down
from generation to generation. They allow us to detect cultural
exchanges. In the study, the works of "Digenis and Azrael" and
"Duha Kocaoğlu Deli Dumrul" were compared. The work focused
on common cultural elements. Anonymous epic called "Digenis
and Azrael" was translated from Dimotiki Greek into Turkish.
Both works were analyzed in a holistic way with content analysis
method.
There are religious elements in both works. Belief in the existence
and oneness of God is emphasized. In both works, the
protagonists are famous for their beatings. They both fought with
the Azrael who came to take their lives. In the end, they accepted
God's will and accepted death. In both works, there is a
grandfather who is defined as a wise person and he comments on
the hero.
The differences in the works are as follows: Azrâil wants to take
Digenis' life because the time has come. He wants to take Deli
Dumrul's life because he is suspicious of God's unity and power.
Azrâil, who is a strong character in Deli Dumrul, bows to the
power of Digenis in Digenis. Deli Dumrul's mother does not want
to give her life for her son. Azrael's mother advises Azrael not to
take anyone's life. In both works, the inability to accept death in
the universal human thought and the desire to change the result
are handled.
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DİĞENİS İLE AZRAİL” VE “DUHA KOCA OĞLU DELİ DUMRUL” UN “
KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


ÖZET
Destanlar, bütün dünyanın en eski ürünleri olarak kabul edilmektedir.
Anlatıcıların dilinde, halkın gözüyle yorumlanırlar ve farklı kültürlerin iç içe
geçmiş yapı taşlarını birbirine ularlar. Bu nedenle destanlar, bir milleti millet
yapan unsurları barındırırken kültür alışverişlerini de tespit etmemize olanak
sağlarlar. Çalışmada, MS 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen Diğenis’in
yaşantısından bir kesiti anlatan Kıbrıs destanı “Diğenis ile Azrail” ve İ.S.15.
yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilen Dede Korkut hikâyelerinden “Duha Koca
Oğlu Deli Dumrul” arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınmıştır. “Diğenis
ile Azrail” adlı anonim destan Dimotiki Rumcasından Türkçeye aslına uygun
olarak çevrilmiştir. Her iki eser de içerik analizi yöntemiyle bütünlüklü olarak
incelenmiştir. İçerik analizi, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve
temalar çerçevesinde bir araya getirmeyi ve bunları okuyucunun anlayabileceği
şekilde düzenleyerek yorumlamayı amaçlar. Eserlerin içeriği,
olayların
kurgulanışı, olayların gelişiminde etken olan unsurlar olarak iki ana başlık
altında sınıflandırılarak analiz edilmiştir.
Eserlerin ikisinde de dinî unsurlar yer almakta; Tanrının varlığına ve birliğine
yönelik inanç vurgulanmaktadır. Her iki eserde de olay kahramanları dayak
atışları ile ünlenmişlerdir. Her ikisi de canlarını almaya gelen Azrail ile
dövüşmüşler; ancak Tanrı’nın isteğine razı gelerek ölümü kabullenmişlerdir. Her
iki eserde de bilge kişi diye tanımlanan bir dede vardır ve kahramanla ilgili
yorum yapmaktadır. Eserdeki belirgin farklılıklardan biri, Tanrı’nın olay
kahramanlarının ölümlerine yönelik verdiği emrin içeriğinde görülmektedir.
Azrail, Diğenis’in canını zamanı geldiği için almakla görevlendirilirken; Deli
Dumrul’un canının alınması Tanrı’nın birliğine ve gücüne şüpheyle
bakmasından kaynaklı cezalandırmak amaçlıdır.
İkinci farklılık Azrail’in olaylar karşısındaki tutumunda görülmektedir. Deli
Dumrul’da güçlü karakter olan Azrail, Diğenis’te Diğenis’in gücüne boyun
eğmektedir.
Diğer bir fark anne karakterindedir. Deli Dumrul’da anne
kahramanın annesi iken, Diğenis’te Azrail’in annesidir. Deli Dumrul’un annesi
oğlunun yerine canını vermek istemez. Azrail’in annesi ise Azrail’e kimsenin
canını almaması yönünde nasihat eder. Destanlar, tüm sözlü anlatılarda olduğu
gibi, onları anlatan kişinin hafızasında yer ettiği nispette aktarılmaktadır. Bazen
bu anlatılar,
ortak konuların işlendiği diğer anlatılarla beslenir ve farklı
olayların benzer parçaları birbirine eklenir. Bu nedenle farklı kültürlere ait
olsalar da ortak motifleri taşıyan sözlü geleneğin ürünleri anlatıcıların hayal
gücünde yeniden şekillenerek anlatılır. Çalışmada da görüleceği üzere iki eserde
de evrensel insan düşüncesinde yer alan ölümü kabullenemeyiş ve sonucu
değiştirme arzusu işlenmektedir. Kıbrıs, tarihinde binlerce yıllık kültür mirasını
barındırmaktadır. Gün itibarıyla bu kültür alışverişini eldeki metinlere göre
kesin çizgilerle açıklamak elbette ki mümkün değildir. Amaçlanan, çalışmanın
sonraki çalışmalar için bir temel oluşturmasıdır.

Anahtar Sözcükler: “Dede Korkut Hikâyeleri”, “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul”,
“Diğenis ile Azrail”.
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Dil, toplumun hizmetinde canlı bir varlık olduğuna göre, zamana ve toplumda beliren
yeni ihtiyaçlara göre değişir. Bu değişim politik sebepler, doğa olayları, coğrafi şartlar, geçim
kaynakları vb. nedenlerle insanların kavram ve nesneleri adlandırmalarını sağlamıştır
(Tuğluk, 2021: 154-155). Yaşamla edebiyat arasındaki yapıya eşdeğer olarak, çağın
yaşayışını, felsefesini, dünya görüşünü ve zevkini takip eder. Bir toplumun zihin yapısını
gösteren, milleti millet yapan, insan ile toplum arasındaki bağı sağlayan en güçlü kültür
öğesidir. Bu bağlamda bakıldığında kültürel bağların nesilden nesile aktarımının
sağlanabildiğini ve toplum yapısının anlaşılırlığını kolaylaştıran asıl unsurdur. İnsanların
yaşadığı toplum yapısıyla bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı vardır (Türk, 2017:
786; 2021:137). Dil, yaşamın her alanında varlığını gösteren, dilin etkide bulunma gücü
yaşamın bütün alanlarına yayılır. Dilin kendine mahsus gereksinimleri ve koşulları ile kendi
çevresini ve yönünü belirler (Türk, 2020: 323).
Edebî eserler, sosyal ve kültürel yaşamı en etkileyici biçimde tanımlayan, nesilden
nesile köprü oluşturan yapı taşlarıdır. Yüzyıllar içerisinde oluşturulan kimlik unsurları,
edebî eserler sayesinde varlığını sürdürür. Özellikle destanlar, yaratıldığı ve yaşatıldığı
çevrenin kültürel unsurlarını ortaya çıkarmaları yönüyle oldukça önemli veriler olarak
kabul edilirler.
Günay (2000: s.194), bütün dünya edebiyatlarının başlangıcı olarak destanları
gösterir. Ona göre destanlar; çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin
hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet
muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyelerdir. Her
kültür olgusu kültürlerin tümünde de görüleceği gibi doğar, gelişir ve kaybolur veya yeni
fonksiyonlarla yenilenir ve gençleşir. Güzel (2003: s.212) destanların öneminin anlatılan
olayların ve şahsiyetlerin gerçeğe uyup uymadığından ziyade, söylendiği dile ve o dili
konuşan millete ait pek çok özelliği bünyesinde bulundurmasından kaynaklandığına dikkat
çeker.
Destan anlatıcıları duydukları veya dinledikleri olayları dinleyici kitlelerine göre
yeniden üretirler. Kahramanlar, olaylar, zaman ve mekân olgusu onların dilinde yeni
anlamlar kazanır. Turan (2006:s. 95), destanların yalnız tarihin eksikliklerini doldurmakla
kalmadığını; içtimai ruhun akislerini, düşünce ve inançlarını meydana koymak bakımından
da çok mühim bir yer işgal ettiklerini söyler.
Dede Korkut Hikâyeleri, bu yönüyle, Türk kültürünün zenginliklerini, renkli Türk
folklorunun sayısız değerlerini Türk milletinin yüksek insanî vasıflarını, duygularını,
faziletlerini ve meziyetlerini dile getirmektedir. Muharrem Ergin, Dede Korkut Hikâyelerinin
önemini vurgulamak için 1971 yılında yayınlanan Dede Korkut Kitabı” adlı eserin
önsözünde Fuat Köprülü’nün derslerinde söylediği sözlerine dikkat çeker. “Bütün Türk
edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut
ağır basar”(Ergin: 1971: s. 1).
Bugün için Dede Korkut kitabının iki yazma nüshası bulunduğu bilinmektedir. İlk
bilinen yazması, Dresden Krallık Kütüphanesi’nde; ikinci yazma nüshası ise Vatikan
Kütüphanesi’ndedir. Gökyay (1973:IV) yazmaların üzerinde yazıya geçirildikleri tarihin belli
olmadığını; ancak eserlerin paleografik özellikleri dikkate alındığında XVI. yüzyıl olabileceği
yönünde bir çıkarımda bulunur.
Ergin (1971:XIII) eserlerin, destan devri bittikten ve destanlar halk hikâyesine
dönmeğe başladıktan sonra 15.asrın sonu ile 16. asrın başlarında meçhul bir sanatkâr
tarafından yazıya geçirildiğini söyler. Hikâyelerde nazım ve nesir iç içedir. Olayların
anlatımında nesir; karşılıklı konuşmalar, soylama ve dua bölümlerinde nazım kullanılmıştır
Araştırmacıların ortak görüşü; Dede Korkut Hikâyeleri’nin devre bakımından Eski Anadolu
Türkçesi, saha bakımından Doğu Anadolu ve Azerbaycan sahasının eseri ve hikâyelerde
anlatılanların da büyük bir Türk boyu olan Oğuzlarla ilgili olduğudur. Eski Anadolu
Türkçesi döneminde yazı dilil oluşumu yeni olduğu için batıya göç eden Oğuz boyları kendi
ağız özelliklerini eserlere yansıtmışlardır (Koç, 2020: 56).
Boratav (1939, Aktr. Gökyay, 1973:LVII), hikâyelerdeki destanî unsurların, bu
destanların doğuşuna yol açan tarihî olaylardan ibaret olmadığını söyler. Bu örgünün içinde
Türklerle Oğuzlarda ve başka milletlerde bu destanların dışında yaşamış ve gelişmiş olan
türlü folklor temlerinin ve motiflerinin görüldüğüne vurgu yaparak Oğuzların Azerbaycan’a
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olsun, Aandolu’ya olsun, büyük Selçuklu akınından önce türlü şekilde sızmalarından kalma
tarihî kalıntıların karışmış olabileceğine işaret eder.
Köprülü (2003:277), Anadolu serhatlerindeki daimî Türk–Bizans mücadelelerinin
doğurduğu destan ürünlerine dikkat çekerek; “Bizans edebiyatında Akritas destanını
doğuran bu devamlı cenk, aynı şartlar altında Türkler arasında da “Battal Gazi” ve
Dânişmend Gazi” menkıbeleri gibi birtakım destanî mahsuller vücuda getirmiştir. Her
manası ile “Darü’l - Cihad” olan uçlardaki bu “Alpler Devri”nde, Bizans hudutlarında
yaşayan “Akrit: Hudut muhafızları” ve “Apelet” : akıncılara karşı Müslüman Türklerin de
“alp”leri ve “Gâzi”leri vardı.”
demektedir. Ona göre; “Akritas”, onların hayat ve
mefkûrelerini, “Battalnâme” ve “Dânşmendnâme” ise Türklerin hayat ve mefkûrelerini
göstermektedir.”der.
Dede Korkut Hikâyeleri içinde Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, bu bağlamda üzerinde en
çok araştırma yapılan hikâyelerdendir. “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesi dejenere
olmaya yüz tutmuş alp tipinin, İslâmiyet’in getirdiği manevî kuvvet karşısında mağlubiyetini
gösteren en güzel hikâyelerden birisidir” (Kaplan, 1991, s. 60).
Deli Dumrul, Dede Korkut Kitabı’nın Vatikan nüshasında yoktur. On iki hikâyelik
Dresden nüshasında ise beşinci hikâye olarak yer almaktadır. Deli Dumrul’da ana tema
ölümle mücadeledir. Bu tema etrafında şekillenen olay örgüsü içerisinde derin yapıda yeni
bir inanç sistemine adapte olmaya çalışan bir toplumun ikilemleri sembolik bir üslupla
kahraman üzerinden dile getirilmiştir (Ergin, 1994).
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Bizans destanı olarak kabul gören Digenis Akritas ile
benzerliği ve ortak motifler taşıması yönüyle de araştırmacıların oldukça ilgisini
çekmektedir. Sevim ( 2002: 1-5 ), Türklerin hem Bizans, hem de bölgede yaşayan
Ermenilerle yüzyıllarca süren savaşlarından bahseder.
Digenis Akrites Destanı’nın bilinen altı versiyonu vardır. Kimin tarafından yazıya
geçirildiği bilinmemektedir. Araştırmacılar tarafından en güvenilir versiyon olarak
“Grotaferrata” gösterilmektedir. (Aktr: Yılmaz:2011) Destan, VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla
kadar neredeyse üç yüz yıl süren Arap- Bizans savaşlarını anlatmaktadır.
Destan kahramanı Digenis, bu savaşlarda sınır muhafızlığı yapmaktadır. Yani bir
“Akrites”tir Basileios adı, Digenes lakabıdır. Çift soylu anlamına gelen bu lakab ona Annesi
Yunanlı babası Suriyeli olduğu için verilmiştir. Diğenis bu özelliği nedeniyle hem
Hristiyanlar hem de Müslümanlar arasında bilinen bir karakterdir (Baysal, 2009). Bizans
tarihinde iki Basileios’tan söz edilir; ancak Baysal çalışmasında buna yönelik herhangi bir
bilgi aktarmamıştır. Ozansoy (2009), “Digenis Akrites” kitabında, Digenisi, kahramanlığı
ülkeden ülkeye geçerek dillere destan olmuş; yakışıklı, güçlü, savaşçı bir yiğit olarak
tanımlar.
Baştav 1988’de Uluslararası Türk Dili Kongresi’nde Bizans’ın Türk kavimleri ile olan
temaslarının IV. yüzyılda başladığını söyler. Byzantinoturcica Moravcsik’ten yaptığı
aktarmaya dayanarak;
bu uzun temaslar sonunda Bizanslıların Türk kavimlerinden
birçoğunun adını veya unvanlarını, Yunan diline uydurarak kaydettiklerine vurgu yapar.
Ayrıca bu yolla bu kavimlerin teşkilâtı, hayat tarzı, maddî veya manevi kültürü ile ilgili
birçok kelimenin de muhafaza edildiğinden bahseder.
Kıbrıs’ın İslâm diniyle olan tanışıklığının 7. yüzyılda Arap Hilafet ordusunun
Müslümanlığı yaymak amacıyla Kıbrıs’a seferler düzenlemesiyle başladığı bilinmektedir.
647-649 yıllarında Larnaka’yı ele geçiren muaviye ordusuyla adaya çıkan Hz. Muhammed’in
halası ve sütannesi Ümmü Haram ( Hala Sultan), attan düşüp ölünce öldüğü yer olan Tuz
gölü kenarında onun için bir türbe yapılmıştır. Hala Sultan’ın üzerinde havada asılı
durduğu söylenen kutsal taşlar bu şekilde korumaya alınmıştır. Cami ve türbe
mermerlerinde Şemi, Müftü Raci Efendi gibi Kıbrıslı Türk divan şairlerinin şiirleri yer
almaktadır. (Yaşın:s41). 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Güney Kıbrıs’ta kalmış olan
bu kutsal türbe, Müslümanların izin almak kaydıyla gidebildikleri İslâm dünyası için önemli
bir ziyaret ve ibadet yeridir.
Osmanlının 1571 yılında Kıbrıs’ı fethetmesi, adada büyük bir Türk nüfusunun
oluşmasında önemli bir etkendir. Bu durum, Türk- İslâm kültürüyle tanışan ve tarih
boyunca farklı kültürlerin nüfuzu altında yaşamak zorunda kalan adadaki Müslüman
Türklerin de kendi kimliklerinin farkına varmaları yönünde bir uyanış hareketi olmuştur.
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Bilindiği üzere Kıbrıs 1571 ile 1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları
içerisindeydi. 1878 yılında ada İngilizlere devredildi. Bu bağlamdan bakıldığında dönem
itibarıyla Ada’ya hâkim olan düşüncenin izleri görmek mümkündür (Türk, 2019; 282).
Bugün ada, iki bölgeli devlet olma sürecinde Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılsa da, ada
halkı kendini Rum ya da Türk olarak tanımlasa da, Hristiyanlığı ya da Müslümanlığı
benimsese de reddedemeyeceği ortak bir kültürü vardır. Yüzyıllarca Mısırlılar, Hititler,
Fenikeliler, Asurlular, Persler, Makedonlar, Romalılar, Bizanslılar, Lüzinyanlar, Venedikliler,
Osmanlılar ve İngilizler gerek ticari gerekse stratejik sebeplerle bu adaya kendi kültürlerini
taşımışlardır.
Bu nedenle Kıbrıs Türk edebiyatını Türk kültürüne paralel bir şekilde ele almak ve
Osmanlıdan önceki edebî ürünlerin Kıbrıs Türk edebiyatı üzerindeki etkisini görmezden
gelmek adada bin yıllardır birikmiş kültür zenginliğini yok saymakla eşdeğerdir. Üstelik bu
durum siyasi nedenlerle adanın tüm kültürünün Elen mitolojisine dayandığını, adada
yaşayanların Elenlerden (Yunanlı) ibaret olduğunu savunan yanlı görüşlere de ideolojik
malzeme sunmak anlamına gelecektir.
Adada yaşayan Türk halk, farklı kültürleri kendi kültürel kotasında asimile etmemiş
olsa bile, tarihe dayalı her kurgunun, dilden dile dolaşan her anlatının buralardaki
yaşanmışlığın gerçekliğine dayandığını bilmektedir. Özellikle toplumsal etki yaratmış
olayların anlatıldığı destanlar, hemen her dönemde, her kültürde, konuşulan her dilde
söylenmiş ya da yazıya aktarılmıştır.
Çalışmada ele alınan eserin aslı Dimotiki Rumcasıyla yazıya geçirilmiştir. Yaşın (
2005) çalışmasında eserin yazıya geçirildiği dönem ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir.
Eser yazarın deyimiyle; Dimotiki Rumcasından Türkçeye, Türkçenin söyleyiş esprileriyle
çevrilerek aslına sadık kalınarak yapılmıştır. Çalışmada üzerinde durulan nokta metnin
aslı yani olay kurgusudur. Eserin Türkçe anlatım özelliklerinin gözetilerek çevrilmesi
çalışma konusu oluşturulmasında önemli bir etken olmuştur.
Eserlerin Olay Kurgusu Bağlamında İncelenmesi
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’ un Olay Kurgusu
Hikâyede olayın kahramanı Deli Dumrul, insanları kuru çay üzerine yaptırdığı bir
köprüden zorla geçirmektedir. Bunun için onlardan otuz üç akçe almakta; dahası geçmek
istemeyen olursa döverek kırk akçe alarak geçmeye zorlamaktadır. Hikâyede Deli Dumrul’un
bunu yapma amacı “ Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, benden güçlü er var
mıdır ki çıksın benimle savaşsın der idi, benim erliğim, benim bahadırlığım, kahramanlığım,
yiğitliğim Ruma, Şama gitsin, ün salsın der idi.” sözleriyle kendi ağzından konuşturularak
veriliyor.
Hikâyenin devamında Deli Dumrul, köprünün yanına konaklayan obadan gelen
ağlama seslerini duyarak sebebini öğrenmek için onların yanlarına gider. Orada Allah
Taâla’nın buyruğuyla al kanatlı Azrâil’in gelerek yiğidin canını aldığını öğrenir. Deli
Dumrul, “Bre, Azrâil dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor, yâ kadir Allah, birliğin
varlığın hakkı için Azrâil’i benim gözüme göster, savaşayım, çekişeyim mücadele edeyim,
güzel yiğidin canını almasın.”der.
Bu sözler, Hak Taâla tarafından hoş karşılanmaz. “Bak bak, bre deli kavat benim
birliğimi tanımıyor, birliğime şükür kılmıyor, benim ulu dergâhımda ( eşiğimde, huzurumda )
gezsin benlik eylesin. Azrâil, var ve o deli kavatın gözüne görün, benzini sarart, canını hırıldat
al.” sözleriyle kızgınlığını dile getirerek Azrâil’i Deli Dumrul’un canını alması için gönderir.
Azrâil, Deli Dumrul’un canını almak için kırk yiğitle yeyip içtiği yere gelir. Azrâil’i karşısında
gören Deli Dumrul, Azâil’in ne çavuşa ne kapıcıya yakalanmadan içeriye girmesine çok
şaşırır. “ Bre ne heybetli ihtiyarsın söyle bana, Kazam belâm dokunur bugün sana” diyerek
meydan okur. Azrâil, “Gözü güzel kızların gelinlerin canını çok almışım, Sakalımın ağardığını
ne beğenmiyorsun, Ak sakallı kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım, Sakalımın
ağarmasının mânası budur.” diyerek Deli Dumrul’u kendisiyle dövüşmeye (cenk etmeye)
çağırır.
Deli Dumrul kara kılıcı ile Azrâil’e saldırınca Azrâil güvercin olur ve pencereden kaçar.
Deli Dumrul bunu bir zafer olarak algılasa da hikâyenin devamında yanılgısı ortaya çıkar.
Etrafındaki güvercinleri Azrâil adderek elindeki doğanıyla avlayarak evine dönerken Azrâil,
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atının gözüne görünür ve atını ürkütür. At ürktüğünden Deli Dumrul’u üzerinden atar, yere
vurur. Azrâil’in gücünü hisseden Deli Dumrul Azrâil’e yalvararak canını bağışlaması için
yalvarır. Azrâil, “Bre deli kavat bana ne yalvarıyorsun, Allah Taâla’ya yalvar, benim elimde
ne var, ben de emir kuluyum.”der.
Hikâyenin devamında Deli Dumrul, Azrâil’in aradan çekilmesini Allah Taâla ile
kendisinin konuşmak istediğini söyler. “Yücelerden yücesin, Kimse bilmez nicesin,Güzel
Tanrı, Nice cahiller seni gökte arar yerde ister, Sen bizzat müminlerin gönlündesin, Dâim
duran cebbar Tanrı, Baki kalan settar Tanrı, Benim canımı alacaksan sen al, Azrâil’e almağa
bırakma .” sözleriyle Allah’ın birliğini inandığını ve birliğine şükür kıldığını söyler.
Deli Dumrul’un bu sözleri Tanrı’nın hoşuna gider. Azrâil’den Deli Dumrul’ a canının
yerine can bulursa canını bağışlayacağını iletmesini ister. Deli Dumrul bunun üzerine
babasından ve annesinden kendi canı yerine can vermelerini ister. İkisi de kabul etmez.
Azrâil canını almak için gelir. Bunun üzerine Azrâil’den canını almadan önce eşiyle
helâlleşmek için zaman ister. Eşi, Deli Dumrul yerine canını vermeyi gönüllü olarak kabul
eder. Azrâil eşinin canını almaya gelince Deli Dumrul eşine kıyamaz. “Alırsan ikimizin
canını beraber al, Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak, Keremi çok kadir Tanrı”
sözleriyle Tanrı’ya yalvarır.
Bunun üzerine Tanrı, Azrail’e Deli Dumrul’un anne ve babasının canını almasını
emreder. Deli Dumrul ile eşine yüz kırk yıl daha ömür verir. Hikâyenin sonunda Dedem
Korkut gelerek “Bu destan Deli Dumrul’un olsun, benden sonra alp ozanlar söylesin alnı
açık cömert erenler dinlesin.” der ve iyi dileklerde bulunarak hikâyeyi bitirir.
Diğenis ile Azrail’in Olay Kurgusu
Eser, Azrail’in panayıra giderken annesi ile yol üstünde karşılaşması ile başlar. Anne,
Azrail’e insanların canını almaması için nasihat etmektedir: “Evlâdım ne güzellerin canını al,
ne kocakarıların küçük çocuklarınkini de alma, analar ağlamasın.”
Azrail bu sözlere karşılık annesine:
“Güzelleri almazsam, kocakarıları almazsam,
Çocukları almazsam bana Azrail mi denir?” sözleriyle karşılık verir.
Olayın devamında Siyahlar giyinmiş, siyah ata binmiş, altın kılınç kuşanmış olan Azrail,
içinde bir sürü beyin yeyip içtiği bir bahçeye gider. Beyler Azrail’i görünce onu da yeyip
içmeye davet ederler.
“Hoş gelmişsin Azrail bizimle yeyip içmeye,Tavşan eti yemeye, fırında ördek
yemeye,Erkekler için pek makbul yaban balından yemeye, Dermansız hastalara hemenden
şifa veren Nam salmışlara layık tatlı şaraptan içmeye.”
Ancak Azrail onlara, ““Ben Azrail, yeyip içmeye gelmiş değilim sizinle, Tek muradım
Diğenis’i almaktır.”diye cevap verir. Diğenis Azrail’in canını almaya geldiğini anlayınca
sinirlenir ve Azrail’i dövüşmeye çağırır.
“ Bunu duyunca fes başından atar Diğenis’in,
O öfkeyle bir tekme savurur masaya, iskemlelere,
Sürahisini kaldırdığı gibi fında eder havaya,
Sonra Azrail’in karşısına geçer, şöyle der:
“Beni hafif tutasın ki ben de seni hafif tutayım.”
Aralarındaki dövüş üç gün üç gece sürer. Üç gecenin sonunda Diğenis galip gelir.
Azrail, Diğenis’ten dövüşe ara vermelerini ister. Sonra ellerini açıp Tanrıya şükreder ve
Diğenis’in yenemeyeceği kadar güçlü olduğunu söyler.
“Ve Azrail ellerini açıp şükreder Tanrısına:
“Şükürler olsun iyi Tanrım, sen yukarda olana,
Bilenleri de bilmeyenleri de bilene,
Bana gönderdiğin varlık yiğit bir varlık çıktı.
Ona öylesine bir insanca güç vermişsin ki
Bu dövüşte onu yenip de sana nasıl getirebilirdim ki.”
Bunun üzerine Azrail’e Tanrıdan ve baş meleklerinden ses gelir:
“Seni dövüş yapmaya göndermediydim ki ey Azrail,
onun ruhunu söküp getiresin diye yolladıydım.”
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Destanın bu bölümünde Diğenis’in ölüm döşeğindeki hali anlatılır.

“Ve Azrail kara kartala döner Diğenis’in başında
Başlar pençesiyle can içinden ruhunu kazımaya.”

“Can çekişir Diğenis, demir saraylara girse olmaz,
Demir yataklara, demir yorganlara girse olmaz.”
Diğenis’in ölmek üzere olduğunu duyan üç yüz yiğit onu görmek için dışarıda beklerler; ama
Diğenis’in bu halinden korkarlar. Diğenis korkacak bir şey olmadığını içeri gelebileceklerini
söyler.
“Dışarıda ise üç yüz yiğit bekleşir
görmek isterler Diğenis’i ama korkarlar halinden.
Aralarından ufak tefek birisi çıkar
uzun dizlikli gençten biri, içeri dalar ve selam verir:
“Selam Diğenis, sen ki bir vakitler sevdalıyken
ayın gölgesinde yürür de hiç korkmazdın,
şimdi dışarıda üç yüz yiğit bekler seni,
hem girip görelim derler, hem de korkarlar halinden.”
Diğenis cevap verir, şöyle der:
“Söyle de korkmasınlar, geleceklerise gelsinler.”
Yiğitleri içeri alan Diğenis onlara izaz ikramda bulunmak ister; ama yiğitlerin isteği ondan
eski savaşları dinlemektir. Diğenis onların bu isteğini yerine getirir.
“Diğenis cevap verir ve aynen şöyle der:
“Siz orada ekmeğinizi yeyedurun
ben burada eski savaşları naklederim.
Uzak mı uzak diyarlarda, ötelerde bir sazlıkta,
tam dokuz torba doldurmuştum diller ve burunlarla
burunlar ejderha burnu, diller arslan diliydi.
Ortalığı zehir gibi keskin bir koku alıp götürmekteydi,
Bu koku beni susuzluktan kurutmak üzereydi, toprağı da.
Duraksadım atıma su verecek yer arandım
Fırat nehrini gördüm, koşup suyunda durdum
Nehirde bir Arap varıdı, durmuş da nöbet tutar.
Duraksadım ona münasip bir selam aradım.
Gül ağacı desem dikenleri var,
Karanfil diyecek olsam, boğumları var,
Ey ince dal, diyesim geldi, bükülür diye korktum.
İyisi mi ona layığını vereyim dedim:
“Selam sana ey yiğit Arap, yiğitlere nur olsun...”
Burada sözü anlatıcı alır ve Diğenis’in iyi niyetle verdiği selama karşılık Arab’ın Diğenis’e
vurduğunu anlatır.
Ama Diğenis selam verirken, Arap vurmaya başlar.
Anlatıcı burada sözü Diğenis’e bırakır ve ardından Arab’ı nasıl dövdüğünü anlatmak için
yine kendisi devreye girer.
“Seni gidi Arap seni, şimdi sana gösteririm!”
Bir tane, güm, kafasına, öyle bir okkalı indirir ki
ama taş değil çatlasın, köprü değil yıkılsın,
eski kale değil altı üstüne gelsin.
Arabın burun deliklerine kısraklar dolup taştı,
koltukaltlarında ördekler ötüşe başladı.
Diğenis’in Araba attığı dayak o civarlardaki bir memleketin her köşesinde duyulur. Bu
memlekette yaşayanlar, duydukları sesi, Tanrı’nın memleketin birini yok ettiği şeklinde
yorumlarlar.
“O civarlarda bir memleket varıdı ki
Diğenis’in attığı dayak her köşesinde nam saldı.
Bir yerlerde gök gürülder, bir yerlerde şimşek çakar,
bir yerlere dolu düşer, dolu düşer, dolu, dolu...
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Bir yerlerde Tanrı memleketin birini yok eder.”
Destanın bu bölümünde ortaya yaşlı bir dede çıkar ve duydukları sesin Diğenis’in dayağı
olduğunu anlatır.
“Yaşlı bir dede ise, o eski bilge insanlardan biri
ahalinin bu sözlerine karşılık şöyle der:
“Ne gök gürülder ne ne de şimşek çakar,
ne bir yerlere dolu, dolu, dolu düşer,
ne de Tanrı memleketin birini yok eder,
Diğenis’in dayağıdır bu, vay yiyenin haline!”
Destan bilge kişinin sözlerinden sonra bitmez. Anlatıcı Diğenis’in dayağının ne kadar etkili
olduğunu anlatmak için dayak yiyen Arab’ın hikâyesine geçer.
“Sözüm ya bitti ya bitmediydi, Arap ovadan gitti,
Şehre inince sağa sola hoşça bir selam verdi:
“Bre beyler ey, geliniz de yaremi görünüz,
Bir köpek, kudurmuş bir köpek, pek fena vurdu beni,
Dokuz kaburgamı kırdı, üçünün işini bitirdi...”
İnsanlar, elini kaldırırlar yarayı görsünler diye ,”
Saçı başı yolunmuş yerlerde debelenir Arap.
Eserin devamı varsa bile bugün elde olan ve Türkçeye çevrilmiş metni burada bitmektedir.
Olayların Gelişiminde Etken Olan Unsurlar
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’da Olayların Gelişiminde Etken Olan Unsurlar
Olayların başlangıcı, Deli Dumrul’un, kuru bir çayın üstüne köprü yapması ve hiç
gerek yokken insanları oradan geçirmeye zorlaması, geçmeyenleri döverek onlara meydan
okuması kendi deyimiyle; erliğinin, bahadırlığının, kahramanlığının, yiğitliğinin Ruma,
Şama gitmesi ve ününün yayılması içindir. Ağlama seslerinin geldiği oba, hikâyede
olayların başlamasında tetikleyici unsurdur. Obadakiler, yiğitlerinin canını alan Allah
Taâla’nın buyruğuna boyun eğmiş, inançlı kişilerdir. Deli Dumrul onların bu kanaatkâr
tutumlarını algılayamaz ve Azrâil’e dolayısıyla Tanrı’ya meydan okur.
Hak Taâla, Deli Dumrul’un kendisine meydan okumasına çok kızdığından Azrâil’i
onun canının alması için görevlendirir. Amacı Deli Dumrul’u kendi birliğine inanmadığı ve
şükretmediği için cezalandırmaktır. Azrâil,, dört büyük melekten biridir ve canlıların canın
almakla görevlidir. Azrâil, kimseye görünmeden istediği mekâna girebilmekte; ortama göre
görüntü değiştirebilmektedir. Obadaki yiğidin canını alırken al kanatlı; Deli Dumrul ile
dövüşürken güvercin olabilmektedir.
Deli Dumrul’un beraber yiyip içtiği kırk yiğit, onun çevresi tarafından ne kadar
sevildiği aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu göstermesi şeklinde yorumlanabilir.
Hikâyede Deli Dumrul’a canlarını vermeyi istemeyen ve sonunda bu nedenle Tanrı
tarafından canlarının alınarak cezalandırıldığı kişiler onun annesi ve babasıdır. Anne ve
babanın canını vermemesi Deli Dumrul’un eşini ön plana çıkarması nedeniyle dikkat
çekici bir ayrıntıdır.
Dede Korkut, Deli Dumrul’un okuyucu tarafından olumlu bir karakter olarak
algılanmasında önemli bir etkendir.
Diğenis ile Azrail’de Olayların Gelişiminde Etken Olan Unsurlar
Olayların başlangıcı Diğenis’i öldürmekle görevli Azrâil’in panayıra giderken annesi ile
karşılaşması ile başlar. Anne Azrâil’in insanların canlarını almak için görevlendirildiğini
bildiğinden ona can almaması yönünde nasihat eder.
Azrâil için annesinin nasihatlerinin bir anlamı yoktur; çünkü ona bu görevi Tanrı ve Baş
Melekler vermiştir. Diğenis’in canını alması için bir gerekçeye ihtiyacı yoktur. Diğenis’in
canını almak için onunla üç gün üç gece savaşır; ama gücü karşısında geri çekilir. Tanrıya
Diğenis’in çok güçlü olduğu için canını alamadığını söylese de Tanrı ve Baş Melekler görevini
tamamlaması gerektiğini bildiriler.
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Azrail verilen görevi tamamlamak için geri döner.
Destanın bu bölümünde Diğenis’in ölmek üzere olduğu anlatılır. Diğenis ölümden
korkmaktadır. Dışarıda toplanan üç yüz yiğit yanına girmek ister; ama Diğenis’in ölümden
korkması onları şaşırtmıştır. Bu nedenle yanına girmeye korkarlar. Onlara cesaret veren ve
korkmadan Diğenis’in yanına giden uzun dizlikli, ufak tefek bir gençtir.
Diğenis
ziyaretine gelen yiğitlere eski kahramanlıklarını anlatarak ölüm korkusunu atmaya çalışır.
Destanda geçen Arap karakteri Diğenis’ten dayak yiyen ve Diğenis’in dayağının komşu
memleketlerde duyulmasında etken olan kişidir.
Destanda yer alan Bilge kişi dayak sesini duyup da Tanrının bir memleketi yok ettiği
şeklinde yorumlayanlara Diğenis’in dayağının gücünü anlatır.
Sonuç
Çalışma konusu olan destanları bütünlüklü olarak karşılaştığında aşağıdaki çıkarımlarda
bulunur.
İki destanda benzer unsurlar;
1. Eserlerin ikisinde de dinî unsurlar yer almakta; Tanrının varlığına ve birliğine
yönelik inanç vurgulanmaktadır.
2. Her iki eserde de olay kahramanları dayak atışları ile ünlenmişlerdir.
3. Her ikisi de canlarını almaya gelen Azrail ile dövüşmüşler; ancak Tanrı’nın isteğine
razı gelerek ölümü kabullenmişlerdir.
4. Her iki eserde de bilge kişi diye tanımlanan bir dede vardır ve kahramanla ilgili
yorum yapmaktadır.
İki destanda yer alan farklılıklar;
1. Azrâil, Diğenis’in canını zamanı geldiği için almakla görevlendirilirken;
Deli
Dumrul’un canının alınması Tanrı’nın birliğine ve gücüne şüpheyle bakmasından
kaynaklı cezalandırmak amaçlıdır.
2. Deli Dumrul’da güçlü karakter olan Azrâil, Diğenis’te Diğenis’in gücüne boyun
eğmektedir.
3. Deli Dumrul’da anne kahramanın annesi iken, Diğenis’te Azrail’in annesidir. Deli
Dumrul’un annesi oğlunun yerine canını vermek istemez. Azrail’in annesi ise Azrail’e
kimsenin canını almaması yönünde nasihat eder.
Genel itibarıyla ortaya çıkan sonuç; anlatıcının farklı kültürlerin kahramanlarını ortak bir
paydada buluşturarak anlattığı yönünde yorumlanabilir. Kıbrıs edebiyatına yönelik
kurumsallaşmış çalışmaların 19. yüzyılda başladığı ve bu çalışmaların daha çok Kıbrıs
Türk edebiyatına yönelik olduğu bilinmektedir. Bunun yanında sözlü gelenek içinde yer alan
ve kaynağını eski anonim halk anlatılarından alan ortak kültüre ait birçok ürünün olduğu
da bir gerçektir. Ne yazık ki bu ürünler tarih içinde farklı sebeplerle yazıya geçirilememiştir
veya farklı dillerde geçirildiği için gereği gibi değerlendirilememiştir. “Diğenis İle Azrâil” de bu
bağlamda üzerinde durulması gereken ortak kültüre ait bir Kıbrıs destanıdır. Kimin
tarafından yazıya geçirildiği veya anlatıcısının kim olduğuna yönelik bir bilgiye bugün
itibarıyla sahip değiliz. Bazen anlatıcıların farklı ortamlarda, değişik kişilerden dinlediklerini
kendi yorumlarıyla yeniden şekillendirebildikleri de bilinmektedir. Nitekim “Diğenis ve
Azrâil” ile “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” arasındaki benzerlikler ve farklılıklar bizi bu
yönde düşündürmeye yöneliktir.
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1. Antonio Gramsci's Theory of Cultural Hegemony
Cultural hegemony, in general, refers to the domination of a powerful class over
weaker classes through ideological and cultural means. It is usually achieved by social
institutions which allow the powerful class to highly influence the values, norms, ideas,
beliefs and behavior of the rest of society. In order to understand the concept of cultural
hegemony, which has first been developed by the Italian theorist Antonio Gramsci, it is
necessary to start with hegemony itself.
Hegemony is often based on the use of political and economic powers by the superior
over the inferior. Hegemony has traditionally been defined as a political power, which exists
between two or more states. However, Karl Marx extends the traditional view of hegemony to
the relations between social classes within the state. Marx maintains that the power of the
ruling class is based on economic content in which the class struggle ultimately influences
the economic and political systems of the state. While the ruling class is securing its power
by the formulation of dominant ideas, the working class may react against the
dissemination of hegemonic ideas. As a result, the state becomes unstable economically
and politically (Williams, 1977, p.108). However, the Italian theorist Antonio Gramsci
modifies Marx's view of hegemony. For Gramsci, hegemony is not only economic and
political, but also cultural. He looks at culture as a tool by which the dominating class
controls the lower class.
While in prison, Gramsci is writing a series of essays that is known as Prison
Notebooks in 1926. In Prison Notebooks Volume 1, Gramsci focuses on how the social,
political, economic and cultural conditions contributed to the rise of Fascism as a political
force in Italy. He wonders how that political force is entrenched as a dictatorship. By
referring to the working people's consent as hegemony, Gramsci examines their consent to
the Fascist dictatorship as a new phenomenon in society. Although he mentions the term
"hegemony" only once in his essay "Some Aspects of the Southern Question", Gramsci
highlights hegemony interestingly (Buttigieg, 1992, p.21). According to Gramsci, it is not
only coercion that functions in hegemony, but also consent does (Gramsci,1971, p.156).
Accordingly, Gramsci raises "The Southern Question" of why the Italian working class
adapted to Benito Mussolini's Fascism. Gramsci seems to be puzzled by the consent of
people to Mussolini's tyranny. Mussolini's tyranny extends from the North to the South.
Mussolini controls labor and factory owners. He also suppresses the uprising of unions. As
such, Prison Notebooks is designed to solve the problem of "The Southern Question". The
question centers on bringing the laborers of the Italian North with the peasants of the South
to produce a new form of cultural hegemony (Srivastava and Bhattacharya, 2012, p.24).
Here, comes the role of ideology in producing the new form of cultural hegemony which is
based on consent.
From a Gramscian point of view, ideology is a terrain of principles, practices and
dogmas, where the individuals are assigned as social agents. This terrain produces the
social agents in order to play economic roles in the level of production as well as in the
overall structure of society. For Gramsci, ideology has a Marxist materialistic and
constitutional nature since its products, represented by the social agents, are directly
influenced by economic and institutional motives. In addition, Gramsci perceives ideology as
a battle field where persistent struggles exist when two hegemonic principles confront each
other (Mouffe, 1979, pp.185-186). According to Gramsci, the practice of ideology has its own
representatives and intellectuals. Intellectuals are responsible for spreading ideology and
realizing its moral and intellectual reform. Their role centers on persuading people of their
ideological project. They, therefore, employ institutional structures so that they would be
able to accomplish their mission. Churches, schools, media and even architecture are all
instruments that can be used for the function of ideology. The setting, where these tools are
found to produce ideology, is called civil society. For Gramsci, civil society achieves stability
when hegemony functions within two types of institutions. The first type uses coercion to
preserve people's subordination through the police and military institutions. As for the
second type, it preserves people's consent by religious institutions, schools, and media. It is
here where ideology manages to produce hegemony, that can be exercised by a certain social
group over another (Mouffe, 1979, p.187). Mussolini's ideology is the best example of what
Gramsci presents.
Mussolini's ideology plays a central role in the development of people's consent to
Fascism. As a matter of fact, Fascism has not precisely been defined, but it is generally
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characterized by the absolute power of the state and rule by a dictator. It is a doctrine of
action and thought. Before being a political force, Fascism has first been shaped by
ideological thought. Gramsci and Mussolini agree that ideology is a battle field of continuous
struggles. This stresses the idea that man should be active. He must conceive life of struggle
where permanent peace has no place. Accordingly, Fascist ideology is a system of education
where people learn how to run a battle (Mussolini, 1935, p.237). However, Mussolini
disagrees with Gramsci's understanding of the nature of ideology. Ideology, from a
Gramscian perspective, has a Marxist materialistic and constitutional nature. Yet, Mussolini
develops an ideology that embodies a rather spiritual thought than materialistic one. He
states that the Italians should grasp Fascism as a new way of life. Culture, as known, is
usually referred to as a new way of life. So, Mussolini's description of Fascism as a new way
of life suggests the establishment of a new culture in Italy. In order to make this new culture
or way of life survive, Mussolini, thereby, refuses the materialistic body of Marxism and
substitutes it by religious spirituality. He, therefore, embraces "holiness" and "heroism" as
reliable bases for his ideology. Mussolini, finally, clarifies that his Fascist state is completely
spiritual and moral by nature. As a result, his ideology makes the state a good guarantor of
security on both internal and external levels (Mussolini, 1935, pp.238-242). Compared to
the Marxist ideology, Mussolini's ideology seems to be triumphant as it brilliantly touches
the ethos of the Italian nation in the 1920s.
2.Importance of Cultural Hegemony to Cultural Studies
In the 1970s, cultural hegemony has been introduced to the field of cultural studies
by Raymond Williams and others. They play an important role in understanding Gramsci's
question. Cultural Studies aims to complete what Gramsci has already proposed. In this
sense, Cultural Studies gives Gramsci's theory of cultural hegemony a final shape and
applies it to other fields. According to Williams' view of Gramsci's work, the answer lies in
the fact that hegemony is a concept which goes beyond two vigorous concepts. Williams
identifies the two concepts as culture and ideology. Culture is the social process in which
people shape their lives. This culture submits to a system of values and meanings that is set
to serve the interests of a particular social class (Williams,1977, p.108).
The theory of hegemony, in general, and cultural hegemony in particular, is of central
importance to the development of Cultural Studies. Stuart Hall sheds light on this by
saying: "I have said enough to indicate that, in my view, the line in Cultural Studies which
attempted to think forward from the best elements in the structuralist and culturalist
enterprises, by way of some of the concepts elaborated in Gramsci's work, comes closest to
meeting the requirements of the field of study" (Hall, 2018, p.72).
Although Hall believes that Gramsci's contribution is significant in the field of Cultural
Studies, he indicates that Gramsci has not offered absolute responses to "the conundrums
of theory". Nevertheless, Gramsci at least addresses many of them. Hall refers to the issues
which Marxist theory did not resolve. Cultural hegemony is one of them. Hall also confirms
that having a "detour through Gramsci" remains inevitable. He specifies the degree of
importance of Gramsci's work to Cultural Studies by arguing that British Cultural Studies
has learned from Gramsci a thorough record of information about the nature of culture itself
and about the importance of questions of class relations to the development of the theory of
cultural hegemony. However, while Gramsci still belongs to Marxism, the importance of his
work lies in the radical displacement of some Marxist legacies in British Cultural Studies
(During, 1999, p.102).
It seems that Gramsci's theory works to the advantage of practice in Cultural Studies.
The theory helps the field understand how cultural forms function in any society; either to
develop social domination or to provide people with the power of resistance against such
domination. From the perspective of Cultural Studies, society is analyzed as a hierarchical
and counter set of social relations where the oppression of subordinate classes prevails
(Ritzer, and Smart, 2000, p.396). Hence, taking Gramsci's theory of hegemony, and
"counter-hegemony" which means resistance, as a base, Cultural Studies seeks to analyze
cultural hegemony through the analysis of ruling or hegemonic social and cultural
domination. At the same time, the field aims to find "counterhegemonic" forces to struggle
and resist the domination of the ruling social and cultural forces (Durham, and Kellner,
2009, p. xxiv). It is also worthy noting that Williams emphasizes the importance of counter
hegemony to the practice of Cultural Studies: "We have then to add to the concept of
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hegemony the concepts of counter-hegemony and alternative hegemony, which are real and
persistent elements of practice" (Williams, 1977, p.112).
Moreover, one of the theories that Cultural Studies pays attention to is Postcolonial
theory. The major concern of Cultural Studies and Postcolonialism is culture. Postcolonial
theory primarily depends on the analysis of literary texts in relation to the historical
contexts of Colonialism. Simultaneously, text analysis is pivotal to Cultural Studies. Yet,
texts that Cultural Studies deals with include films, music, mass media, fashion, and even
photographs.
The interdisciplinarity of Cultural Studies urges the field to deal with the colonial
discourse. Cultural Studies admits the British colonial rule throughout the world. Williams
confirms that British colonialism achieved a powerful dominance through the penetration of
societies and cultures (Williams, 1973, p.280). In postcolonial studies, the concept of
dominance and Gramsci's theory of cultural hegemony really matter. Although most of
colonial regimes are originally established through military dominance, the colonizer
eventually develops a hegemonic regime. Edward Said, for instance, reveals the fact that
European colonial power in the East prevails through dominance and consent. Gramsci's
theory is vital to Said's study of Orientalism since European powers dominate the East
through the manipulation of the Orientals' culture. In Said's opinion, Orientalism itself, as
an influential academic field, is a cultural instrument by which the consent of the Oriental
colonized can be achieved. Said indicates that Orientalism has been established as an
ideology in order to make both the East and the West believe in the importance of civilizing
the Oriental people
(Said, 1978, p.42).
Furthermore, Postcolonial theory takes advantage of Gramsci's reflections on the
Indian struggle against British Imperialism and his theory of Italian colonialism. Srivastava
and Bhattacharya indicate that Gramsci tackles the Indian nationalist struggle against the
British colonization under the leadership of Gandhi. He focuses on the relationship between
the political struggle and military war, and the influence of this relationship on the design of
the state and the civil society respectively. He also argues that Italy can be taken as an
example of the colonial relationship on the national level and the international level as well.
Italy, as Gramsci sees, is a representative for a national colonization through the domination
of the North over the South. He refutes the idea of the "supporting" North and describes the
South as a "semi-colonial market" to the North. As for the international level, Gramsci refers
to Italy as being both colonized and colonizing. Italy has been divided by external European
powers into fragmented territories, such as, the Bourborn Kingdom of the Two Sicilies and
the Catholic Church. In addition, he turns the attention to Italy as an imperialistic power.
In this respect, he refers to the Lybian struggle against Italian colonization (Gramsci,
1971, pp.3-4).
3.Analysis of Things Fall Apart
Things Fall Apart is written by the Nigerian novelist Chinua Achebe and published in
1958. The novel is meant to show the Igbo culture before and after colonization. The pretext
of colonization is the civilizing mission which is supposed to civilize the primitives and
modify their culture. The novel summons the focal points of Gramsci's theory of cultural
hegemony. As it has been observed earlier, Gramsci theorizes that any regime does not
necessarily relies on dominance by force but uses hegemony as a system of control.
According to Gramsci, a hegemonic system is established through the willing consent of
people. That consent is obtained by the dominant regime through cultural hegemony.
Achebe's novel, hence, presents the hegemonic model of consent and coercion that can be
found in the relationship between the colonizer and the colonized.
The Igbo society is known for its distinctive social structure which is composed of the
Igbo Council of Chiefs. The Council of Chiefs comprises the Igbo Clan Heads of many
villages. Each clan consists of families and each family has a leader. Each clan also has its
own political and economic system. Nevertheless, the Igbos, as a whole, are unified by their
beliefs and traditions. They all believe in ancestors, gods, and goddesses. These beliefs are
the main source of their religious and human activities (Ogbaa, 1995, p.21). As soon as the
colonizer enters this society, the Igbo culture starts changing.
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As far as the novel is concerned, language and religion are the cultural components
that have been penetrated by the British colonizer. Throughout the novel, the colonial
regime uses ideological means to convince the colonized that it is at their best interest to
believe in the current regime. The colonizer does not force them into following orders. But, it
convinces the colonized through religion. As a result, People of Umuofia are divided into two
opposite sides. Some of them show consent to the new religion, while others resist it by all
means. The British colonizer employs the church as an ideological institution where he
teaches the natives Christianity. Looking at the people of Umuofia as primitives, the
colonizer deploys the Christian beliefs as a part of their civilizing mission.
The church focuses on those who suffer because of Igbo customs. It wins such
outcasts as Nwoye and Nneka. Okonkwo's son Nwoye abandons the Igbo beliefs that caused
his brother Ikemefuna to be slaughtered by Okonkwo. As for Nneka, she escapes from her
ancestors' beliefs as her twins have been thrown in the forest of evil by the elders: "[She] had
had four previous pregnancies and child-births. But each time she had born twins, and they
had been immediately thrown away" (Achebe, 1959, p.138). Nneka seems to be content with
the new religion that authorizes her to be a mother of twins.
The colonizer establishes cultural hegemony through language as well. Language plays
a huge role in stabilizing the colonial power. The colonizer introduces his educational
system to the colonized through English. The colonized is ultimately required to learn the
new language in order to establish himself in the new emerging society. Ngugi wa Thiong'o,
for instance, conveys a personal experience of being a Kenyan who speaks Gikuyu language.
His culture is transmitted by the oral stories of ancestors that have been told in the Gikuyu
language. But, things suddenly change as he goes to a colonial school where the language of
his education is no longer the language of his culture. He describes English as the official
vehicle and the magic formula to colonial elitedom. Ngugi Thiong'o explains three roles of
language in a living culture. The first role is that language is a code of understanding social
roles that introduce people to the modes of production in a given society. The second role is
that language is a mode of communication through which people communicate with each
other. The third role is that language is a carrier of culture. Language, as a culture, is the
collective memory container of people's experience in history (Thiong'o, 1986, pp.11-14).
In Things Falls Apart, Achebe gives voice to the voiceless Africans as he introduces
Igbo language as a cultural carrier of Igbo culture. Igbo culture is conveyed in an oral form
of proverbs and songs. Proverbs, as Achebe shows, are the core of the Igbo language:
"Among the Igbo the art of conversation is regarded very highly and proverbs are the palmoil with which words are eaten" (Achebe,1959, p.11). When Obierika condemns the
colonizer's rule, he recalls an Igbo proverb to describe the rapid spread of the colonizer's
culture: "As the elders said, if one finger brought oil it soiled the others" (Achebe,1959,
p.116). However, the colonizer imposes his own language on the natives. According to the
colonizer's mindset, the language of the superior must prevail. The Igbos, for the colonizer,
have no language because they are only savages who communicate through an awkward
babble of uncouth sounds. As English language manages to penetrate the natives' culture, it
profoundly gains the consent of Okonkwo's son Nwoye. He seems to be heavenly
overwhelmed by the hymn of Christianity: "It was not the mad logic of the Trinity that
captivated him. He did not understand it. It was the poetry of the new religion, something
felt in the marrow" (Achebe,1959, p.135). This sort of poetry touches Nwoye's heart because
it reminds him of Ikemefuna, who has been sacrificed for the survival of the tribe: "The
hymn about brothers who sat in darkness and in fear seemed to answer a vague and
persistent question that haunted his young soul" (Achebe,1959, p.135).
In spite of the fact that the colonizer's language wins many natives, a mutual
misunderstanding of each other's culture takes place. In the discussion between Okonkwo
and Obierika, the latter suggests the impossibility of understanding the customs of Umuofia
by the colonizer, who speaks a completely different language: "How can he when he does not
even speak our tongue?" (Achebe,1959, p.160). The encounter of English and the Igbo
language, therefore, ends with what Homi Bhabha refers to as mimicry. Bhabha points out
mockery as an outcome of the natives' attempts to mimic the colonizer's culture. It turns the
colonized to be a jester-like performer. Mimicry is usually directed towards undermining the
colonizer's cultural superiority (Homi Bhabha, 1994, p.8591). Ajofia's mockery of Mr. Smith
is a salient example. The spokesman of the nine ancestors of Umuofia, Ajofia, makes fun of
Mr. Smith as the latter shows lack of understanding to Ajofia's salutation. But, the
spokesman's attempt to salute in English goes in vain: "Ajofia laughed in his guttural
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voice…'They are strangers…and they are ignorant' " (Achebe,1959, p.171). Obviously, the
linguistic difference furthers the cultural gap. A clash of two cultures may also occur due to
the lack of communication between the colonizer and the colonized. As Mr. Smith asks the
interpreter to tell Okonkwo and his fellows to leave the church, their answer is: "We cannot
leave the matter in his hands because he does not understand our customs, just as we do
not understand his. We say he is foolish because he does not know our ways, and perhaps
he says we are foolish because we do not know his" (Achebe,1959, p.172). So, the ultimate
clash between the two cultures stems from the lack of knowledge about the other culture
including language.
At the end, the colonizer's system of education succeeds in accomplishing the civilizing
mission, for the church teaches the new ideology in a very intelligent way: "The white man is
very clever. He came quietly and peaceably with his religion. We are amused at his religion.
We were amused at his foolishness and allowed him to stay. Now he has own our brothers,
and our clan can no longer act like one. He has put a knife on the things that held us
together and we have fallen apart", Obierika said (Achebe,1959, p.160). The ideology of the
church becomes the only means through which more outcasts are won in Umuofia: "Before
God…there is no slave or free. We are all children of God and we must receive these our
brothers" (Achebe,1959, p.144). Yet, the church threateningly stimulates the converters to
give up their native religion: "Unless you shave off the mark of your heathen belief I will not
admit you in the church", the white missionary said (Achebe,1959, p.145). The Igbo natives
start giving up their cultural identity in favor of the new religion. Consequently, they must
be excluded from the clan: "the adherents of the new faith were thenceforth excluded from
the life and privileges of the clan" (Achebe,1959, p.146). This provokes the spirit of
resistance in Umuofia that is represented by Okonkwo.
For Okonkwo, it is an unbearable situation to witness the eradication of ancestors'
heritage by the Igbos themselves. The "Roaring Flame" Okonkwo is an emblem of cultural
preservation against cultural hegemony. He aggressively reacts against the persistent
endeavor to spread Christianity: " 'Answer me,' roared Okonkwo, 'before I kill you!' … He
seized a heavy stick that lay on the dwarf wall and hit him two or three savage blows"
(Achebe,1959, p.139). While the colonizer regards the colonized as savages who need to be
civilized, Okonkwo views the colonizer's culture as filth: "Let us not reason like
cowards…These people are daily pouring filth over us" (Achebe,1959, p.146). Likewise, he
deeply mourns his people's contribution to the downfall of their culture: "What is it that has
happened to our people? Why have they lost the power to fight?" (Achebe,1959, p.159).
Being unconquerable warriors is an essential part of Igbo cultural identity. The Igbo man
must cultivate his skills in war and fighting. It is an urgent need for their survival. However,
the fearless people of Umuofia ultimately bow to the power of the colonizing ideology.
It is noted that the colonizer achieves control through consent. Nevertheless, coercion
is also used only when consent fails. For Gramsci, physical force is used against those who
never show consent. He says: "The apparatus of state coercive power which 'legally' enforces
discipline on those groups who do not 'consent' either actively or passively. This apparatus
is, however, constituted for the whole society in anticipation of moments of crisis of
command and direction when spontaneous consent has failed" (Gramsci, 1971, p.12). As
the novel tells, the colonizer's use of force contributes to the subordination of the natives.
Obierika informs Okonkwo of the military force that has been used against those who refuse
to accept the colonial regime willingly in Abame: "Have you not heard how the white man
wiped out Abame?" (Achebe,1959, p.159). Now, it is too late for Okonkwo and his fellows to
restore their culture again. Similar to his culture, the great Okonkwo falls apart too. By
committing suicide, Okonkwo, eventually, becomes a man who deserves to be remembered
in one paragraph only: "The story of this man who had killed a messenger and hanged
himself would make interesting reading. Perhaps not a whole chapter but a reasonable
paragraph, at any rate", the Commissioner said (Achebe,1959, p.187).
4.Conclusion
In conclusion, cultural hegemony is the product of an enormous collaboration between
ideology and culture. A certain power turns to be culturally hegemonic once ideology
manages to penetrate the culture of a specific society. As it has been observed, cultural
hegemony occupies a wide range of interest in the field of Cultural Studies and Postcolonial
studies as well. Cultural Studies tackles the theory of cultural hegemony according to
Antonio Gramsci's perception of hegemony within the Fascist regime of Mussolini. Gramsci's
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theory also functions in Postcolonial theory as colonialism results in cultural hegemony.
Most, if not all, of the colonized countries inevitably experience hegemonic domination.
Hegemonic powers attack the culture of the colonized in favor of the colonizer's interests. A
case in point is Achebe's Things Fall Apart that exposes the British cultural hegemony in
Nigeria where Igbo society is subject to be culturally penetrated by the colonizer. At the end,
the Igbos collapse and their culture finally falls apart due to cultural hegemony.

190

Shaymaa Neamah Mohammed ALMKHELIF
References
Achebe, Chinua (1959). Things Fall Apart. A Division of Random House, Inc.
Bhabha, K. Homi (1994). The Location of Culture. Routledge.
Buttigieg, Joseph A., ed. (1992). Antonio Gramsci: Prison Notebooks Volume 1. Columbia
University Press.
Durham, Meenakshi Gigi and Douglas M. Kellner, ed. (2009). Media and Cultural Studies
Key Words. John Wiley and Sons.
During, Simon (1999). The Cultural Studies Reader. Psychology Press.
Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prison Notebooks. Quintin Hoare and Geoffrey
Nowell Smith. Eds. and Trans. International Publishers.
Hall, Stuart (2018). "Cultural Studies: Two Paradigms". Essential Essays Vol. 1:
Foundations of Cultural Studies, ed. David Morley. Duke University Press.
Mouffe, Chantal, ed. (1979). Gramsci and Marxist Theory. Routledge and Kegan Paul.
Mussolini, Benito (1935). The Doctrine of Fascism. Ardita.
Ogbaa, Kalu (1995). Igbo: Nigeria. The Rosen Publishing Group, Inc..
Ritzer, George, and Barry Smart (2000). Handbook of Social Theory. Sage.
Said, Edward W. (1978). Orientalism. Vintage Books.
Srivastava, Neelam Francesca Rashmi and Baidik Bhattacharya (2012). The Postcolonial
Gramsci. Routledge.
Thiong'o, Ngugi wa (1986). Decolonizing the Mind.: The Politics of Language in African
Literature. East African Publishers Ltd..
Williams, Raymond (1977). Marxism and Literature. OUP Oxford.
________ (1973). The Country and the City. Oxford University Press.

191

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

IMAGINATION IN ORHAN PAMUK’S NOVEL THE WHITE CASTLE
Sevsen Aziz HILAYIF 1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 192-200
Received: 02/12/2021
Accepted: 09/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

Orhan Pamuk is considered one of the most important novelists
and short story writers in Turkish Literature. The full name is
Ferit Orhan Pamuk. He was born in Istanbul in 1952. He is now
69 year old and still alive. He is considered the first Turkish writer
who wins Noble Prize for literature for the year 2006. He won
several other prizes, one of which is Noble Prize because he has
several short stories and novels.
The White Castle is one of the most important novels for the
author Orhan Pamuk who won the Noble Prize. It is considered a
historical novel that belongs to the Ottoman Empire era in the
17th century. The novel revolves on one of the passengers who
travels to Napoli through the sea. The Ottoman pirates captivate
him and sell him to one of the Turkish people as slave. Both the
master and the slave almost share the same features although
they are from different geographic areas. The novel deals with the
similarities and differences among the people of the and the
people of the west in an accurate way.
The concept of dream is to wish something favorable in the future.
There were several types and ways of daydreams. This concept is
different from one person to another. This term cannot be clearly
defined because of its subjective nature. It appears in a very wide
area, from the ability to maintain the thing dreamt to achieve to
the world of dreams of the dreamer. Hence, the reality of
daydreams is a wonderful art that is different from one person to
another.
We start the research by giving inclusive summary. In the
Introduction, there is short summary for the life and literary
personality of the Turkish author Orhan Pamuk as well as his
works. The research introduces information about the novel which
is the subject of the research paper. It introduces, through
detailed study for the novel The White Castle, a detailed
explanation about the art of dreams.
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Sevsen Aziz HILAYIF

ORHAN PAMUK'UN BEYAZ KALE ROMANINDA“
HAYAL KURMA SANATI

ÖZET
Orhan PAMUK, Türk Edebiyatının en önemli hikaye ve roman yazarlarındandır.
Tam adı Ferit Orhan PAMUK olan yazar, 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya
gelmiştir. Halen hayatta olan 69 yaşındaki PAMUK, 2006 Nobel Edebiyat
Ödülünü alan ilk Türk yazarıdır. Nobel başta olmak üzere, daha birçok ödüle
layık görülen yazar, hikaye ve roman türünde çok sayıda eseri, Türk Edebiyatına
armağan etmiştir.
Beyaz Kale, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan PAMUK'un en önemli
romanlarından biridir. 17. asır Osmanlı İmparatorluğu zamanından bahseden,
tarihi bir romandır. Napoli isimli şehre deniz seferiyle giden bir yolcunun,
Osmanlı korsanları tarafından alıkonulması ve köle olarak bir Türke satılmasını
konu edinir. Esasında hem efendi hem de köle, hemen hemen aynı
özelliklerdedir ve iki farklı coğrafyanın insanıdırlar. Doğu ve Batı insanının
aralarındaki benzerlik ve farklılıkların yoğun olarak konu edildiği roman,
psikolojik ve sarsıcı özelliktedir.
Hayal kurmak, geleceğe yönelik çok arzu edilen bir şeyi, istemek ve onu
arzulamaktır. Hayal kurmanın birçok çeşidi ve metodu vardır. İnsandan insana
farklılık arz eden bu kavramın, öznel olmasından kaynaklı olarak net bir tarifi
mümkün değildir. Hayali kurulan şeyin gerçekleşme olasılığından, hayal
kuranın Düş dünyasına kadar oldukça geniş bir alanda karşımıza çıkar.
Dolayısıyla hayal kurmanın kişiden kişiye değişen muhteşem bir sanat olduğu
gerçeği ortaya çıkmış olur.
Çalışmamıza, bu kapsamlı özetle başlıyoruz. Giriş kısmında, büyük Türk yazarı
Orhan PAMUK'un kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserleri tanıtıldıktan sonra,
çalışma romanı ve çalışma konusu hakkında bilgiler verilecektir. Ardından
Orhan PAMUK'un Beyaz Kale isimli romanından hareketle, hayal kurma sanatı
hakkında geniş izahat verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Orhan Pamuk, Beyaz Kale, Hayal Kurmak, Düşünce,
Zaman.
Giriş
(Ferit) Orhan PAMUK, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri:
Nobel Edebiyat Ödüllü büyük Türk yazarı Orhan PAMUK, 1952 tarihinde Türkiye'nin
en büyük şehri olan İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu, Nişantaşı isimli semtte geçti.
1970 yılında Robert Kolejinden dereceyle mezun oldu. Ortaöğrenimini burada tamamlayan
Orhan PAMUK, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümüne kaydını yaptırdı. Bu fakülteden
1977 yılında mezun oldu. Aynı zamanda, bu fakültede yüksek lisansını tamamladı. Henüz
23 yaşındayken, tüm ömrünü yazarlığa adayacağına dair kendisine söz verdi ve yazarlık
hususunda çalışmalara başladı. İlk çalışmaları şiir üzerine idi. Yeditepe isimli meşhur
İstanbul dergisinde, şiirlerini yayınladı. Çok geçmeden öykü ve roman türüne ağırlık verdi ve
şiiri neredeyse bıraktı (BOZDEMİR, 2011: 73).
Yazdığı hikaye ve romanlar, daha ilk yıllarda çok rağbet gördü. Edebiyat camiasında
ismi yavaş yavaş anılmaya başladı. İlk başarısı, yazdığı Hançer adındaki hikaye ile geldi.
Antalya ilinde düzenlenen festivalde, bu hikaye ile üçüncülük kazandı. Ardından, yazdığı bir
roman sayesinde birincilik duygusunu tattı. Bu romanın adı Karanlık ve Işık idi. Karanlık
ve Işık adlı bu roman, Orhan PAMUK'a Milliyet Gazetesi roman yarışmasında birincilik
getirdi bununla birlikte, artık iyice tanınmaya ve keşfedilmeye başlandı (DEMİR, 2011: 128).
Ödüllerin ardı arkası kesilmedi. Her yazdığı eser, oldukça popüler oldu. Bizim de
çalışma kitabımız olan Beyaz Kale isimli 1985 basımlı romanıyla, tüm dünyada tanınır oldu.
Ünü yurtdışına giden yazar, yazma faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.
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Orhan PAMUK, her ne kadar edebiyatın çeşitli alanlarından eserler verse de,
romancılığı ile ön plana çıkmaktadır. Orhan PAMUK'un roman anlayışı, postmodern diye
tabir edilen çağdaş roman anlayışıdır. Eserlerinde takip ettiği metod, öncesinde yazacağı
konu hakkında derin bir araştırma yapmasıdır. Bu araştırmalar neticesinde yazacağı eserin
tarihine gider, orada yaşıyormuş gibi içten ve samimi bir üslupla anlatır (KILIÇ, 2000: 11).
Bu samimiyetten kaynaklı olarak okuyucu kitlesi oldukça fazladır. Yalnızca Türkiye'de değil,
tüm dünyada eserleri okunmaktadır. Hatrı sayılır pek çok dile çevrilen kitapları, yalnızca
Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde ödüllere layık görülmüştür.
Eserlerinin başlıca konularından biri, doğu insanı ile batı insanı arasında köprüler
kurmasıdır. Bu iki insan türünün psikolojik ve sosyolojik derinliklerine iner, yer yer onları
kavga ettirir, ve bazen de onları bir araya getirir. Bu metod, Ahmet Hamdi TANPINAR gibi
usta yazarların metodudur. Bu halde TANPINAR'dan etkilendiği söylenebilir.
Dünyanın 32 farklı diline çevrilen eserleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın
yetiştirdiği en önemli yazarlardan biri olduğunu kanıtlar niteliktedir (DEMİRALP, 2018: 14).
Orhan PAMUK, bir söyleşisinde, Türklerin tarihte katliam yaptığına dair imada
bulunmuş, bundan dolayı hapis istemiyle hakkında dava açılmıştır. Davası görülen yazar,
beraat ermiştir. Bu olaydan sonra yazım hayatında yavaşlama olmuştur. Fakat 2006 yılında
dünyanın en önemli ödülleri olan Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür. Nobel'in
herhangi bir dalından daha önce bir Türk, herhangi bir ödül alamamıştır. Bu zinciri kıran
Orhan PAMUK, Nobel Ödülünü almış olan ilk Türk ünvanının da sahibi olmuştur.
Bu en önemli ödül dahil, dünya genelinde 20 civarında ödüle layık görüldü. Ayrıca,
çeşitli dünya üniversiteleri tarafından kendisine fahri doktoralık verildi. Şu an dünyanın 12
üniversitesinde fahri doktor kabul edilmektedir.
İyi derecede İngilizce bilen yazar, halen yaşamaktadır ve 69 yaşındadır.
Eserleri (ECEVİT, 2004: 80)
ROMAN:
Cevdet Bey ve Oğulları (1982), Sessiz Ev (1983), Beyaz Kale (1985), Kara Kitap (1990),
Yeni Hayat (1994), Benim Adım Kırmızı (1998), Kar (2002), Masumiyet Müzesi (2008),
Kafamda Bir Tuhaflık (2014), Kara Kitap 25 Yaşında (Numaralı Özel Baskı, 2015), Kırmızı
Saçlı Kadın (2016).
ANI:
İstanbul: Hatıralar ve Şehir (2003), Babamın Bavulu (2007), Resimli İstanbul Hatıralar ve Şehir (2015).
SENARYO:
Gizli Yüz (senaryo 1992).
DİĞER:
Öteki Renkler (denemelerinden ve söyleşilerinden seçmeler, 1999), Manzaradan
Parçalar (denemelerinden ve söyleşilerinden seçmeler, 2010), Saf ve Düşünceli Romancı
(Harvard Üniversitesi'nde verdiği Norton dersleri, 2011), Ben Bir Ağacım (2013, Öykü),
Hatıraların Masumiyeti (2016, anlatı).
ALDIĞI ÖDÜLLER: (SIRASIYLA) (DOĞAN, 2014: 55)
1- 1979
2- 1983
3- 1984
4- 1990
5- 1991
6- 1991
7- 2002
8- 2003
9- 2003
10- 2005
11- 2005
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Milliyet Roman Yarışması Ödülü - Karanlık ve Işık kitabıyla
Orhan Kemal Roman Ödülü - Cevdet Bey ve Oğulları kitabıyla
Madaralı Roman Ödülü - Sessiz Ev kitabıyla
Independent Yabancı Roman Ödülü - (İngiltere) Beyaz Kale kitabıyla
Prix de la Découverte Européene - (Fransa) Sessiz Ev kitabıyla
Antalya Altın Portakal film festivali en iyi senaryo ödülü - Gizli Yüz kitabıyla
Prix du Meilleur Livre Etranger - (Fransa) Benim Adım Kırmızı kitabıyla
Premio rinzane Cavour - (İtalya) Benim Adım Kırmızı kitabıyla
International Impac-Dublin Literary Award - (İrlanda) edebi kişiliğinden dolayı
Prix Médicis Étranger - (Fransa) Kar kitabıyla
Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü - (Almanya) edebi kişiliğinden dolayı
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12- 2005
13- 2006
14- 2006
15- 2008
16- 2010
17- 2012

Richarda Huch Ödülü - (Almanya) edebi kişiliğinden dolayı
Le Prix Méditerranée étranger Ödülü - (Fransa) Kar kitabıyla
Nobel Edebiyat Ödülü - edebi kişiliğinden dolayı
Ovid Ödülü - (Romanya) edebi kişiliğinden dolayı
Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü - (ABD) edebi kişiliğinden dolayı
Sonning Ödülü - edebi kişiliğinden dolayı

Beyaz Kale Romanı Hakkında:
Beyaz Kale, Türk Edebiyatının en önemli romanlarından biridir. Orhan PAMUK'a ait
olan eser, 1985 yılında yayınlanmıştır. 1990 yılında yabancı dillere çevirisi yapılan eser,
Orhan PAMUK'un ilk çevirisi yapılan eseridir (ESEN, 1996: 66). Küçük hacimlidir ve en
önemli özelliği, ilk postmodernist eser olmasıdır.
Eserin şahıs kadrosunda önemli olarak iki kişi göze çarpar. Bir İtalyalı köle ve bir
Osmanlı hocası, eserin başrol kadrosundadır. Beyaz Kale'nin kısaca özeti şu şekildedir:
Venedikli bir alim, deniz yolculuğu esnasında, Osmanlı korsanları tarafından esir
alınır. Kendisi İtalyandır ve Osmanlı topraklarında pek çok zorluk ve tehlike ile karşı karşıya
kalır. Esir pazarında satılır. Zaman geçtikçe, Venedikli alimin ünü artar. Engin tecrübesi ve
muhteşem zekası sebebiyle padişahın dikkatini üzerine çeker. Padişah, paşasına bu esiri
satın almasını emreder. İtalyan yani Venedikli bilgin, artık Osmanlı sarayında ilim ve
tecrübesiyle yaşamaya başlar. Günler sonra, padişahın paşası, Venedikli alimi biriyle
tanıştırır. Bu kişi, tıpkı kendisi gibi ilim seviyesi çok yüksek bir Osmanlı alimidir. Bu alimin
lakabı Hoca'dır. Hoca ile Venedikli alim, zaman geçtikçe arkadaş olurlar. Saray eşrafının
sorunlarını çözerler. Osmanlı'ya çok faydası dokunan bu iki bilgin, dönemin coğrafyasında
meydana gelen veba isimli salgın karşı tüm ilim ve tecrübeleri ile çözüm bulurlar. Bu süre
zarfında arkadaşlıkları günden güne artar. Hoca, çok önemli bir mevkii olan
müneccimbaşılık görevine terfi alır. Padişah ile birebir görüşme ve konuşma imkanını elde
eden hoca, yıllardır hayalini kurduğu bir icadı padişah ile paylaşır. Yapmak istediği şey
büyük bir silahtır ve yapar. Padişahın sonsuz desteği sayesinde kısa sürede silah icad edilir.
Kısa zaman sonra, Beyaz Kale isimli bir sefere çıkma kararı alan padişah, bu silahın savaşta
kullanılmasını ister. Silahın ağır olmasından kaynaklı olarak çamura gömülmesi, savaşın
kaybedilmesine yol açar. Bu başarısızlığın sebebi Hoca olarak görülür. Hoca ise, padişah
emriyle öldürüleceğini anlar. Her noktada kendisiyle birebir benzeyiş gösteren Venedikli
Alim'e ricada bulunur. Her ikisi yer değiştirir. Hoca, batıya yani Avrupa'ya kaçar. Yıllardır
hayali olan silahı geliştirir.
Hayal kurmak nedir? Neden sanattır?
Hayal kurmak, geleceğe yönelik olarak bir olgunun meydana gelmesini düşünmek
manasındadır. (GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU, Hayal Kurmak Maddesi)
Daha geniş bir ifadeyle, kişinin gelecekte olmasını temenni ettiği şeyi, zihninde büyük bir
heyecanla canlandırmasıdır. Hayal kurmak, her insanın fıtratında var olan bir olgudur.
Dolayısıyla, hayal kurmayan bir insan düşünülemez.
Hayal kurmanın en önemli özelliği, geleceğe yönelik olmasıdır. Geçmişe dair "keşke
şöyle yapsaydım" veya "şöyle yapsam nasıl olurdu acaba?" gibi cümleler de esasında birer
hayal kurma eylemidir. Fakat geçmişe yönelik kurulan hayaller, pişmanlık kavramıyla ifade
edilir. Çünkü geçmiş, geçmişte kalmıştır ve şekillendirilemez. Hayal kurmak ise, şekil
verilebilir bir kavramdır. Dolayısıyla hayal kurmak eyleminin çalışma alanı, gelecektir.
Hayal kurmanın pek çok çeşidi vardır. Genel olarak 2 kısma ayırabiliriz. Bunlar,
olması muhtemel olan hayaller ve olması mümkün olmayan hayaller olarak karşımıza çıkar.
Kişinin çok çalışıp gelecekte öğretmen olmayı istemesi, olması muhtemel ve dolayısıyla
çabaya bağlı hayal kurmaktır. Fakat örneğin kişinin ölümsüz olmayı hayal etmesi, imkansız
hayallerdendir. Her ne dense insan, çabaya bağlı olmayan ve zihni zorlayan bu imkansız
hayalleri çokça kurar. İnsana cazip gelen, inşirah veren bir düşü düşlemesi, psikolojik
olarak kişiyi daha iyi hissettiren bir eylemdir. Zorluklardan kaçışın en kolay yolu,
kolaylıklar dünyasında hayal kurmaktır.
Peki neden hayal kurmak bir sanattır? Öncesinde, sanat kavramını açıklayalım.
Sanat, Arapça kökenli bir kelimedir. "Yapmak", "meydana çıkarmak" manalarına gelir.
Fakat, bu dar manası ile bu kavramı açıklamamız mümkün değildir. Çünkü her yapılan
veya meydana çıkarılan şey, sanat değildir. Bir şeyin sanat olması için, estetik kaygısı ile
yapılmış olması lazımdır. Örneğin, tahtadan bir kaşık yapmak, sanat değildir. Beceri ve
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zanaattir. Fakat bu kaşığa süslemeler, bezgiler ve geometrik oymalar yapıldığı takdirde,
sanat ve estetik kaygısı ile yapıldığı için sanat olur. O halde bir şeyin sanat olması için,
işlevsellikten ziyade, estetik bir düşünce ile yapılması lazımdır.
Kişi hayal kurarken, istediği her şeyi düşünebilir. Başta da belirttiğimiz gibi, hayal
kurmanın sınırı yoktur. Dikkat edildiği takdirde, kişi hayal kurarken asla basit, sıradan ve
öylesine hayal kurmaz. Aksine, kişi hayaline birçok estetik güzellik katar. Bir televizyonun
hayalini kurarken, ister istemez altında işlemeli bir televizyon sehpası hayal eder. Ya da bir
arabanın hayalini kurarken hayalinde yalnızca bir araba değil, etrafında yeşillikler, yanında
kıvrılarak akan bir dere ve cıvıl cıvıl kuşları da hayal eder. İşte hayal kurmanın bu estetik
yönü, hayal kurma eylemini bir sanata dönüştürür. Bu yüzden hayal kurmak, yalnızca
düşlemek değildir. Hayal kurmak, aynı zamanda bir sanattır.
Hayal kurmak ve hayal kurma eyleminin neden sanat olduğu, tarafımızca
açıklandıktan sonra, şimdi de Orhan PAMUK'un Beyaz Kale isimli muhteşem romanından
hareketle, hayal kurma sanatına bakalım:
Orhan PAMUK'un Beyaz Kale Romanında Hayal Kurma Sanatı:
Beyaz Kale romanının daha ilk sayfasında, konumuzla ilgili olarak muhteşem bir
detay göze çarpmaktadır. Venedikli Bilgin, Türk korsanları gemilerini ele geçirmeye
başladıklarında kurduğu hayali şöyle anlatmaktadır:
"Şimdi sisin içinde hayalet gibi dolanan Türk gemilerinin renklerini düşleyip, eski bir
masanın üzerinde kitabımı yazmaya çalışırken, öyle bir dönemin, bir hikayeye başlayıp
onu bitirmek için en uygun zaman olduğunu düşünüyorum" (PAMUK, 2021: 11).
Görüldüğü üzere Venedikli Bilgin'in, tüm bu seyehat ve problemlerden kurtulduktan
sonra, tecrübelerini aktarmak için yazmak istediği bir kitap var. Bu kitap, Venedikli'nin
hayalidir. Düşlediği şey, tüm bu olumsuzlukların meyvesi olarak ortaya çıkacak olan bir
kitaptır. Bu kitabın yazım aşamasına tekabül eden bu muhteşem hayalin en dikkat çekici
noktası, şüphesiz, gemilerin renklerini hayal etmesidir. Yani gelecekte bir kitap yazacak ve
bu kitabı yazarken aklına, kendilerini istila etmek için gelen Türk gemilerinin renklerini
getirecektir. Dolayısıyla bu hayal, basit bir hayalden çok daha ötede, stratejik olarak
düşünülmüş ve her bir ayrıntısı önceden tahayyül edilmiş bir hayaldir.
Hayallerin sanat ile bütün olduğundan bahsetmiştik. Söz konusu bahsin en güzel
örneklerinden birini, bu alıntıda görmekteyiz. Kurulacak olan hayalde, gemilerin rengini
düşünüyor olmak, estetik duygusuyla hayal kurmak manasına gelir. Yoksa tam tersi,
"gemiler bize saldırdı" demek, sanatı bir hayal değildir. Fakat gemilerin rengine değin
düşünülmüş, estetik ve güzel noktaları ön plana çıkarılmış bir hayalden bahsedildiği
görülmektedir. Bu hayal, hayal kurma sanatına ışık tutmaktadır.
Kitabın ilerleyen kısımlarında, Venedikli'nin bir başka hayali göze çarpmaktadır. Bu
hayalin en önemli özelliği, anında kurulmuş olmasıdır. Acele edilmiş, hızlıca kurulmuş olan
bu hayale bakalım:
"Sisin içinde, kargacık burgacık dar sokaklarda yürürken birden evimize
gelivereceğimizi, ya da onları (akrabaları), bir rüyadan uyanır gibi karşımda
buluvereceğimi sanıyordum." (PAMUK, 2021: 14)
Burada konumuza dair dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, telaş içinde iken
kurulan hayallerin ne özellikte olduğudur. Zindanda iken bir Osmanlı paşası tarafından
alınıp götürülen Venedikli Bilgin, bu aciliyet içerisinde hayal kurmaktadır. Hayali, imkansız
olan hayaller kategorisindedir. Çünkü Venedikli de bilir ki, bulundukları yer, Osmanlı
topraklarıdır. Dolayısıyla İtalya'daki evine gelmiş olmaları, imkansızdır. Kişi tüm imkansız
hayallerini, en çaresiz zamanlarında kurar. Çünkü hayal kurmak, gerçek acı içerisinde
kişiye az da olsa keyif verir. İlerleyen kısımlarda, rüyadan uyanır gibi kendisini evinde hayal
etmesi, durumun vehametini gözler önüne sermektedir. Öyle kötü kabuslar vardır ki, kişi
uykusundan uyanınca şükreder. Mutlu olur. Çünkü az önce gördükleri yalnızca kötü birer
rüyadır. Dolayısıyla kötü rüyadan yani kabustan uyanmak, o kabustan kurtulmaktır.
Venedikli Bilgin, tutsak edildiği günden beri sanki büyük bir kabusun içerisindedir. Bu
kabustan uyanmak ister, fakat kendisi de bilir ki yaşadıkları rüya veya kabus değildir. Tüm
bu çaresizlik ve telaş içerisinde kurulan hayallerin estetik ve ince bir ruhla kuruluyor
olması, her ne olursa olsun kişinin hayal kurabileceğini gösterir. Hayal kurmak, engel
tanımaz. Acı büyüdükçe, hayalin şiddeti de büyür. Dolayısıyla daha sanatlı, daha estetik ve

196

Sevsen Aziz HILAYIF
daha zarif hayaller, en çaresiz zamanlarda kurulur. Estetik kaygısı, hayalleri süsleyen bir
olgudur.
Orhan PAMUK'un eşsiz eseri Beyaz Kale'nin ilerleyen kısımlarında, çalışmamızı
ilgilendiren oldukça önemli bir kısım geçmektedir. Venedikli Bilgin, şunları söylemektedir:
"Bir ay süren bu yazı işinin sonunda, bir gece, pişmanlığa kapılıp bütün yazdıklarını yırttı. Bu
yüzden o yazdıklarını ve kendi geçmişimi, şimdi, hayal gücüme dayanarak yeniden kurarken
sevdiğim ayrıntılara kapılmaktan korkmuyorum hiç." (PAMUK, 2021: 51).
Hoca lakaplı Osmanlı Bilgin, bir ay boyunca yazım hayatına adım atmış, anılarını
kaleme almıştır. Fakat bir ayın sonunda, tüm yazdıklarını pişmanlık duygusuna kapılıp
yırtmıştır. Venedikli Bilgin, tüm bu olup bitenleri zihninin bir köşesine yazmıştır. Çünkü
tüm bu seyahatten ve tutsaklıktan kurtulup memleketine döndüğünde, anılarını yazmak
istemektedir. Tüm kitap boyunca Venedikli Bilgin'in en büyük hayali, yaşadıklarını
yazmaktır. Geçmişi geleceğe taşımak ve ölümsüz kılmak, Venedikli'nin kurduğu hayaldir.
İşte bu hayalinin önemli bir parçası, Hoca ile biriktirdiği anılardır. Hocanın anılarını
bir çırpıda yırtması, Venedikli'nin hayaline konu olmuştur. Tüm bu olup bitenleri, tahayyül
ettiği kitabına almak için sabırsızlanıyordur.
Burada belki de en önemli ayrıntı, Venedikli'nin "hayal gücüme dayanarak" sözüdür.
Hayal kurmanın sınırı olmadığından bahsettik. Herkes istediği hayali zihninde
canlandırabilir. Fakat kimi insanların hayal dünyası oldukça geniştir. Hayal gücü denilen
şey, bu geniş düşünce kabiliyetidir. Venedikli, hayal gücüne çok güvenmektedir. Çünkü
yaşadığı olayları aktarmak istemektedir. Bu sebeple, yaşadığı her bir olayı, farklı gözle analiz
etmektedir.
"Sevdiğim ayrıntılara kapılmaktan korkmuyorum hiç" söylemi ise, temel konu
dururken, ayrıntılarda boğulmaktan korkmadığı anlamındadır. Kişi günlük hayatta,
ayrıntılara kapılmaktan korkar. Çünkü onlar, kişiyi asıl meseleden uzaklaştırır. Fakat
hayali kurulan şeyin ayrıntıları, kişiye zevk verir. Bu yüzden, günlük hayattaki olgular,
hayaldeki olgular gibi değildir. Hayal kurarken zihne gelen ayrıntılar, hayali daha sanatlı bir
mevkiye taşır. Çünkü sanat, ayrıntılarda gizlidir.
Çalışmamızın bu kısmında, kurulacak bir hikayenin ayrıntıları göze çarpıyor.
Hikayeler, hayal ürünü anlatılardır. Bir hikayenin şekillenme süreci, Beyaz Kale isimli
romanda şu şekilde izah edilir:
"Sonra, iyi bir hikayenin başı masal gibi çocuksu olmalı, diye düşündük, ortası korkulu rüya
gibi korkutucu, sonu da ayrılıkla biten bir aşk hikayesi gibi acıklı olmalıydı." (PAMUK, 2021:
74)
Hikayeler, birer hayal ürünüdür. Hikaye yazarları ise, hayal kurma sanatının
sanatçılarıdır. İyi bir hikaye, iyi bir hayal demektir. Kişinin hayal gücü ve düşünce
perspektifi ne kadar büyük ise, ortaya o kadar önemli bir hikaye çıkacaktır. Her hikaye
mutlu sonla bitmez veya her hikaye baştan sona kadar mutluluk barındırmaz. İyi bir hayal
gücü, iyilik ve kötülüğü savaştırır. Bir örnekle izah edelim:
Zulüm gören mazlum bir kişi, hayalinde zulüm görmediği bir ortamı canlandırır. O
kişi, artık mazlum değildir. Fakat aynı hayalinde, zalim olan ve kendisine zulmeden kişiyi
cezalandırır. Kötü olanı hayalinin bir parçası yapar. Bu sayede, çok daha mutlu olacaktır.
Madem ki hayal kurmak, kişiye mutluluk veren bir sanattır, o halde kötü ile iyinin
savaşında iyinin galip gelmesi de mutluluktur.
Romanın alıntıladığımız bu kısmında, Hoca ve Venedikli, bir hikayenin temelini
oluşturmaktadır. Giriş kısmı çocuksu ve güzel, gelişme kısmı korkunç, sonuç kısmı ise
acıklı ve kötü bir şekilde bitmektedir. Hayal kurmanın öznel olduğunu, yani kişiden kişiye
farklılık arz ettiğinden bahsetmiştik. Hayal ürünü olan bu hikayenin içeriği, elbette Hoca ve
Venedikli'ye göre bu şekildedir. Bir başkası, bambaşka bir hikaye hayal edebilir. Fakat
burada konumuzla ilgili temel nokta, hayallerin bir düzen içerisinde kurulduğudur. Birbirini
takip eden konular, bir düzenin parçalarıdır. Sanat ise, intizam üzerine kuruludur. O halde
diyebiliriz ki, hayal kurmak, zihnin düzenli bir şekilde yaptığı bir eylemdir. Sanat ise, baştan
sona düzen üzerine kuruludur. O halde bu alıntıdan yola çıkarak diyebiliriz ki, intizamın
yani düzenin olduğu yerde sanat vardır. Hayal kurmak, bu bakımdan bir sanattır.
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"O bana her şeyi anlatmış; ben de ona anlatırsam Evliya da karşılığında bana
eğlenceli şeyler anlatırmış: hayatın en hoş yanı, hoş hikayeler uydurup, hoş hikayeler
dinlemek değil miymiş?" (PAMUK, 2021: 119).
Evliya adındaki bir şahıs, kendisini sakin bir hayata adayan Venedikli Bilgin'in
evine gelir. Venedikli'ye alıntıladığımız kısmı söyler. Kendisi de, tıpkı Venedikli gibi anı ve
hikaye yazarı olan Evliya, kurmuş olduğu bu cümle ile Venedikli'nin dikkatini çekmeyi
başarmıştır. Burada temel nokta, tüm zevklerin en üst merhalesinin hayal kurmak
olduğudur. Hikayelerin, sanatlı birer hayal ürünü olduğundan bahsetmiştik. Tüm insani
zevklerin en üstünü, en güzel hayali kurmak ile mümkündür.
Kişi, mutluluk kaynağı olarak, elde ettiği şeylerin varlığını düşünür. Elde edilmemiş
şeyler, mutluluğun kaynağı olamaz. Örneğin bir başkasının arabası, bizim için mutluluk
vermez. Çünkü o arabanın sahibi değilizdir. Madem kişi, elinde olanlar kadar mutluluk
duyuyorsa, elinde olmayanlar kadar da acı ve keder hissini duymalıdır. Bir başkasının
arabası için mutlu olmayız, bununla beraber kendi arabamız yok diye üzüntü duyabiliriz.
Gelecekte bir arabamız olabilir. Arabamızın olduğu bir geleceği hayal etmek, bize zevk
verecektir. O halde, elde olmayan şeylere karşı duyulan hüznün ilacı, hayal kurmaktır.
Hayal kurmak, parayla alınıp satılmaz. Ücretsizdir ve sınırı yoktur. Ücretsiz ve sınırsız
bir dünya, cennet gibi bir yerdir. İşte bu adeta cennetten bir parça olan yer, kişinin hayal
dünyasıdır. Belki de Türkçede kullanılan "hayal dünyası" kavramının sebebi budur. Çünkü
hayal kurmak, bambaşka bir dünyaya adım atmaktır. Tamamen kişiye özgü bu dünyada
dolaşmak, manevi anlamda kişiye mutluluk ve huzur verir. Buna binaen Evliya'nın da
dediği gibi: hayatın en hoş yanı, hoş hikayeler uydurup, hoş hikayeler dinlemek değil miymiş?
"
Hayal kurmak, muhteşem bir sanattır. Sanatkarları ise insanlardır. Her insan, hayal
dünyasında sürekli olarak bir şeyler inşa eder. Estetik ve zarafet, bu yapıların başat
faktörüdür. Estetiğin olduğu yerde sanat vardır. Güzeli görmek, mutluluk için çabalamak,
derin ve eşsiz bir sanatın tezahürüdür.
Bunlar:
1- Hayal kurmak, estetik ve zarafet yönünden dolayı, bir sanattır
2- Kişi, en telaşlı anında bile hayal kurabilir. En sanatı hayaller, en zor zamanlarda
kurulur.
3- Hayal kurmanın sanat oluşunun temelinde, ayrıntılar ve hayal gücü vardır.
4- Hikayeler, en sanatı hayal ürünüdür. Çünkü her açısı önceden detaylıca düşünülür.
5- Dünyanın en güzel hissi, bir hayalin ürünü olan uydurma hikayeler anlatmak ve
dinlemektir. Çünkü hayal kurmak, sonu olmayan bir sanattır. Sonsuzluk, insana
mutluluk ve huzur verir.
Sonuç
Orhan PAMUK, Türk Edebiyatının en önemli hikaye ve roman yazarlarındandır. Halen
hayatta olan 69 yaşındaki PAMUK, 2006 Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk Türk yazarıdır.
Nobel başta olmak üzere, daha birçok ödüle layık görülen yazar, hikaye ve roman türünde
çok sayıda eseri, Türk Edebiyatına armağan etmiştir.
Beyaz Kale, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan PAMUK'un en önemli romanlarından
biridir. 17. asır Osmanlı İmparatorluğu zamanından bahseden, tarihi bir romandır. Napoli
isimli şehre deniz seferiyle giden bir yolcunun, Osmanlı korsanları tarafından alıkonulması
ve köle olarak bir Türke satılmasını konu edinir. Esasında hem efendi hem de köle, hemen
hemen aynı özelliklerdedir ve iki farklı coğrafyanın insanıdırlar. Doğu ve Batı insanının
aralarındaki benzerlik ve farklılıkların yoğun olarak konu edildiği roman, psikolojik ve
sarsıcı özelliktedir.
Hayal kurmak, geleceğe yönelik çok arzu edilen bir şeyi, istemek ve onu arzulamaktır.
Hayal kurmanın birçok çeşidi ve metodu vardır. İnsandan insana farklılık arz eden bu
kavramın, öznel olmasından kaynaklı olarak net bir tarifi mümkün değildir. Hayali kurulan
şeyin gerçekleşme olasılığından, hayal kuranın Düş dünyasına kadar oldukça geniş bir
alanda karşımıza çıkar. Dolayısıyla hayal kurmanın kişiden kişiye değişen muhteşem bir
sanat olduğu gerçeği ortaya çıkmış olur.
Çalışmamızda, hayal kurma sanatına dair, Orhan PAMUK'un Beyaz Kale isimli
romanından hareketle 5 noktaya temas ettik. 5 önemli açıdan, hayal kurma sanatının
inceliklerini ortaya koymaya çalıştık. Hayal kurmak, olmayanı düşlemek, geleceğe dair umut
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dolu olmak, bir şeylerin çok daha farklı olmasını ummak, maddi ve manevi arzuları, sanki
varmış gibi yapmak… bunların hepsi birer hayal kurma ürünüdür. Tüm hayaller estetik
kaygı ile kurulur. Estetik ve zarafet, sanatın birer parçasıdır.
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The concept of rooting and renewal in Arabic calligraphy is linked
to the calligrapher’s need to show new aesthetic methods, through
formations and calligraphic structures based on a single letter.
The perceptual vision of the calligrapher, so this research was
concerned with studying the rooting and renewal of the rule of the
single letter in the formations of Arabic calligraphy in particular,
which included four chapters, the first chapter included the
research problem, its importance, objectives, limits and definition
of its terms.

As for the second chapter, it deals with tracing the concept of
rooting and renewal and its connection with the artist and the
possession of the idea and the ability to technical aesthetic
expression, through the one-letter linear formations made
by calligraphers, relying on the spatial organization and choosing
the appropriate letter for the composition.
The analysis concluded with a number of results that were
devoted to the fourth chapter, which showed rooting, renewal,
acceptance of decorative and different aesthetic formations in
structural structures, and investing some characteristics of
letters to arrange and divide the linear structure into creative
forms and structures.
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جدل التأصيل واملغايرة يف تكوينات احلرف الواحد
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كفاح مجعة حافظ

صرب 2

امللخص:
أرتبطمفهومالتأصيل والتجديديفاخلطالعريبحباجةالفناناخلطاطإىل إظهار أساليب مجاليةجديدة ،من
خاللالتكويناتوالرتاكيباخلطيةاملبتكرةاملعتمدةعلىاحلرفالواحد،وقدساعدهتابعضاخلصائصالفنية
للحرف نفسه على استلهام التكوينات من قبلالفنان وحماولة تفعيل البنية اجلمالية ،السيما أمكانية التش ُكل
والتحكم ابحلروف وتوسع الرؤية اإلدراكية للخطاط ،لذا عين هذا البحث بدراسة التأصيل والتجديد لسيادة
احلرفالواحديفتكويناتاخلطالعريبعلىوجهالتحديد ،والذيتضمنأربعةفصول ،اشتملالفصلاألول
علىمشكلةالبحثوأمهيتهوأهدافهوحدودهوتعريفمصطلحاته. 
أماالفصلالثاينفقد تصدىلتتبعمفهومالتأصيل والتجديدوارتباطهاابلفنانوامتالكالفكرةوالقدرةعلى
التعبرياجلمايلالتقين،منخاللالتكويناتاخلطيةذاتاحلرفالواحداليتقامهبااخلطاطني ،ابعتماده على

التنظيماملكاينواختياراحلرفاملناسبللتكوين .
 أماالفصلالثالثفقدمثلإجراءاتالبحثوجمتمعهالذيبلغ()20تكويناًمعتمداًعلىاحلرفالواحد،اختري
منها()2منوذجاًلتمثيلاجملتمعواليتاعتمدفيهاالباحثعلىاملنهجالوصفيالتحليليعلىوفقاملنهجالعلمي .
وخلص التحليل إىل  عدد من النتائج اليت خصص هلا الفصل الرابع واليت أظهرت التأصيل والتجديد وتقبل
التكويناتاجلماليةالزخرفيةواملغايرةيفالبىنالرتكيبيةواستثماربعضخصائصاحلروفلرتتيبوتقسيمالرتكيب
ية .
اخلطيإىلأشكالوبىنإبداع 
الكلمات املفتاحية:جدلالتأصيل،املغايرة،تكويناتاحلرفالواحد .
املقدمة:
فالتقيدعدقاعدةسارعليهاطالباخلطالعريبعلى
املغايرةوالتأصيل يفالتقليدواحملاكاة مفهومانمتناقضانكلياً ،
ُ
اساتذهتمالكباروهيمتبعةلدىاخلطاطني،وهولفرتةليستابلبعيدةكانعرفاًسائداًمعموالً به ،إذنتجعنالتقليداملباشر
انفصالبنيالوحياالبتكاريوسنناالدراكالعقليلدىاملتدربيففناخلطالعريب،فهومعينبتطبيقالقاعدةالأكثر،وضبط
حروفهابشكلتطابقيمعاالستاذأواملدرب،وهيصفةليستذميمة،ابلعكسكانكباراخلطاطنياجملودينيتبارونيفتقليد
أساتذهتم ، لتحقيقذاتيةاملتدربوأتكيدقدرتهعلىجماراةاستاذهمنخاللضبطأشكال ومقاساتاحلروف ،وبعدهايكسب
رضااستاذهفيجيزهضمنالعرفاملعمولبهتقليدايً .
والتجديدوالتأصيل يبدوانمصطلحانمتضادانيفاملعىنبشكلكامل ،إالانالوقتاحلاضروبعدكلهذهالنتاجات
اخلطيةغريالقليلةبلتدخلضمنوصفالكثرة ،حاولاخلطاطوناملعاصرونالتمردواخلروجعلىالتقاليداخلطيةمنخالل
مزاوجةبنيأصالةاألمنوذجاخلطيوحداثةتشيده،أصالة القاعدةاخلطيةوجدةتصاميمالرتاكيبمنجهةأخرى،واالقتصارعلى
حرفواحديفحماولةالثباتامكانيةمطاوعةاحلرفالعريب ، وقابليتهعلىاالمتدادواملرونةواملطاوعةمنخاللاللفوالدوران
2د.،العراق،laithabd1977@gmail.com
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والصعودوالنزولواالستطالةواملدوغريهامنالصفاتاليتيتمتعهبادوناخلروج عناألصالة يفالقاعدةاجلماليةواهلندسية،
ونتيجةلذلكفعمليةالتجديدتُعدإضافةمجاليةلضبطالعالقةبنيالوحيوالعقلملنعاضطرابدخولالتجديدمناملدارسالغربية
علىقاعدةخطيةأصيلة ،وهذهموضوعةخارجةعناطارالبحثاحلايل أوارتداداًحنواألصولاملاضية مناببأمهيةاملاضي
واحلننياليهبوصفهأساساًيفتشكلاملعاصرة،وعليهفقدحددتموضوعةالبحثبنيأصالة وجتديدمنداخلالفلسفةالعربية
االسالميةوالعرفاخلطياملتأصلمعالتحررضمنمعطياتاملرحلة .
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الفصل األول
يُعداخلطالعريبأحداالجنازاتاجلماليةاليتحتتضنفاعليةاإلبدا ومفصالًمهماًمنخاللاملنجزاتاخلطيةاملتقنة،فهو
ٍ
وظيفيةومجاليةوتعبرييةعلىحد سواء ،وتعدالنصوصاملنتقاةجزءاًأساسياًيفالتنظيماجلمايلللرتاكيباخلطية
يستبطنقيماً
علىحرف و ٍ
ٍ
احد فيهمناإلبدا 
مبختلفانواعها ،فضالً عنحتقيقتوازانتمنخاللتكراراحلرفنفسه ،إالأناالقتصار
واالجادةوإثباتالشخصية، وعلىاملكرراتللحرفالواحداليعينحتقيقاجلانباجلمايلوالتعبرييإالاذاكانضمنرؤيةفنية
مدروسةمنقبلاخلطاطاملسلم،فبدأمنذالوهلةاألوىل ابلتفكريمباتعنيهتراكيباحلرفالواحدمنجوانبمجاليةوهيالغاية
األساسيةوتعبرييةانوجدت .
فظهراجلانباجلمايلوالتعبرييللخطالعريبمنخاللتكراررسماحلرفالواحدومعاجلةالفضاءاتالبينيةداخلالبناء
التصميميوحتقيقهاللمحيطالكفايفوإحكامالتوازانتداخلاملنجزاخلطيللحرفالواحدوصوالًللتنظيماجلمايلإليتكوين،
فقدأوىلاخلطاطونعنايةفائقةالختيارالنصوصذاتاحلروفاملتطابقةإذعدعنصراًفاعالًإلظهار مجالالرتكيبمنخالل
ُ
التكرارحمققاًايقاعاًمجالياًمرتبطاًابلتطابقنفسهللحرفالواحد،لتحقيقالتوازنبنياملقاطعاخلطيةوصوالًللتنظيماجلمايلالذي
ينشدهاخلطاطمنعمليةالتكويناخلطي ، ومنخاللالتتبعوالدراسةوجدالباحثانهذهالبقعةحباجةإىل اانرةودراسةفنية
أكادمييةوعليهصاغمشكلةحبثهابلتساؤلااليت :
(ماهوجدلالتأصيلواملغايرةيفتكويناتاحلرفالواحد) 
أمهية البحث واحلاجة اليه:
 -1يسهمالبحثاحلايليفحتديدمجالياتالتأصيل  واملغايرةيفايقا احلرفاملتطابقالواحدوأسبابالتطابقالشكليلهيف
تكويناتاخلطالعريبوصوالًللتنظيماجلمايلوالتعبريي.

 -2يسلطالبحثالضوءعلىموضوعةمهمةمرتبطةبنياخلطالعريبقاعدايًومجاليةاملنجزالبصرياملتمثلابلتكويناتاخلطية،
فضالًعنإمكانيةاإلفادةمننتائجالبحثيفتعزيزاجلوانبالفكريةوالتطبيقيةلدىاملعنينيمبيداناخلطالعريبعموماً.
 -3مرونةوطالقةاحلرفالعريبوقابليتهعلىالتجددواالنتشارضمنقاعدةتناسبيةمجالية.
هدف البحث:
كشفالتأصيل املغايرةللتكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفاخلطالعريب ،وأسسهاالتنظيميةاملتبعةوصوالًللتنظيم
اجلمايلداخلالرتاكيباخلطيةوارتباطهامبعانيها. 
حدود البحث :
.1احلداملوضوعي:التكويناتاجلماليةاملتقنةاملعتمدةعلىاحلرفالواحديفخطالثلثاجلليعلىخامةالورق .
.2احلدالزماين:منعام2004ولغايةالوقتاحلاضر .2021
.3احلداملكاين:العراقوتركيالكوهنمااألكثرانتاجاًيفهذاالتخصص .
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مصطلحات البحث:
( .1عرف الباحث املطلح ألنه جديد وخيص موضوعة البحث اجرائياً)
املغايرةدفاعاعنوجهةنظرمعينة ،ويكونذلك
جدلالتأصيل واملغايرة :احملاورةتبادلاحلججواجلدالبنياألصالة و
ً
حتتلواءاملنطقوالرجو إىل ارحامقواعدفناخلطالعريبوالتأسيسيفاألعماقلرتاكيباحلرفالواحدوالتجانسبنياملاضي
واحلاضرفكلجتديدبالأساس يكونغريمستقرفنياً،لتجنباالزدواجيةبنيأنصاراألصالة وأنصارالتجديديففناخلط
العريب،وهبذااملغايرةتكونشرطاألصالة.
 .2املغايرة :وجود اختالف يف اجملال املرئي (جيالم،1980،ص)15
 هو نو من املقارنة بني االختالفات اليت تظهر يف هيأتني أو أكثر وخمتلفة يف جوانب أخرى
(السبعاوي،1995،ص )96
املغايرةإجرائياً :املزجبنيالقدميواجلديديفهيأةبصريةحتتكمإىل معايريوقواعدمجاليةأصيلة ،مرتبطةابلتجديدضمن
رؤىفلسفية .
 .3تكوينات احلرف الواحد :الرتاكيباملعتمدةيفبِنيتهاالشكليةعلىتطابقوتكرارحرفاًواحداً ،لتحقيقالتجديدضمنرؤية
فنيةحديثة،مستعيناًخبصائصاحلروفالتصميميةلتحقيقذلك.
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(الفصل الثاين)
أتصيل القاعدة يف تكوينات احلرف الواحد
التأصيليفاخلطالعريبهوبياناألصل منقواعدهوإتبا طريقةاالساتذةمناجملودينالقداما،والذينسارواعلىهذا
األصل منالتقليدواحملاكاة ،إذوصلاحلرفالعريبإىلقاعدةمجاليةورايضيةالميكناالستزادةعليهاضمنخصائصمتيزهعن
غريهوهوماينفردبهالشكل(احلرفأوالكلمة)منصفاتابرزةحتددكينونتهوتدلعليهحمددةمعاملهمباتفرقهعنغريهوجتعل
منهذاتفردخاصمعرباًعنذاته(فرمان,1998،ص.)6 
ان
فبينمايصربعضاخلطاطنيعلىضرورةاحملافظةعليهاواستبعادايممارسةجتديديةقدتضربشكلاحلرفالعريب،إال 
كانت الضرورة الفنية قادت البعض اآلخر إىل استغالل مرونة ومطاوعة احلرف يف تشكيل تصاميم تركيبية من حرف واحد
موضوعة البحث احلايل ،بعد التأكيد على اصالته ،واالصغاء إىل حتدايته واستفهاماته ،إذ ال ميكن للباحث ان ينحاز الحد
املوقفنيويسبغعليهاملشروعية ، ومناالجدراننبحثوبدقةمتناهيةعنبواعثكلموقفوتداعياتهومنطلقاته ،وهناتربز
تساؤالتمنها :
 .1للتجديددوراًمجالياًيفاغناءالتأصيل ضمنفلسفةمجاليةخمتلفةتتواكبومعطياتالعصريفتكويناتاحلرفالواحددون
نصاًحمدداًامخالفذلك.
 .2هناكتقاطعسليببينهما ،اياضافةاملغايرةتضرابألصالة التناسبيةلقاعدةاحلرفالواحد أوتفيدهمجالياً ،وماسببغزارة

االنتاجفيه.
 .3القواعدواملعايريتنطبقعليهمايفايزمن،امتتحددابلرؤىالفلسفيةاملتجددة.
 .4حياكمالتكوينالنصيكماحياكمالرتكيبذواحلرفالواحدقاعدايًومجالياً،وماالغايةاملرجوةمنهانمليكننصاًقرائياً.
 .5نو التكويناإلبداعيللحرفالواحدهلهومرتبطابخلطاطومبقدرتهالفكريةوالتنفيذيةاممقتصرعلىاحلرفنفسه،وهناك
تباينيفجتاربالفناننييفاخلطالعريب.
فمنهم من يفهم التجديد ابالغرتاب الفكري بعد اتصال الفنان ابلغرب ،وأتثرأغلب الفنون التشكلية بذلك ،وتشبع
البعضبقيمهمومفاهيمهموانبهارهمبكلماهووافدمنالغرب ،إالانذلكالينطبقعلىاحلرفالعريب ،فالعمليةمعكوسة
متاماً ،وهذا ينطبق على بعض الرسامني والتشكيليني العرب ايضاً وهناك امثلة كثرية ودراسات مستفيضة عليها وهي ليست
موضوعتنا ،وهذااالمركانيتطلبمنالباحثنيواملفكرينأنجيددواإبستمرارأدواهتماملعرفيةوحماولةاكتشافاملنطقاجلمايلالفين
منأجل فهمينفتحعلىاملدارسالفنيةوالفلسفيةاحلديثةضمنتنو واضح"فإنأعظممصدرللتنو هوخلقاجتاهاتمتعددة
الجنازاالعمالوتنويعالطروحاتالفكرية"(ايريك،2000،ص .)147
ويواكبتطورهااملستمروالتفاعلمععناصرهااالجيابية وإعادةصياغتهايفأطرخلفيتهمالفكريةوثوابتهاالفنيةواجلمالية
ٍ
علىحد سواء ،علىعكسهعندمايتوقفويتعطلالفكرعنالتجديدوأدواتهاملعرفية يفاخلطالعريبوتنشطالذاكرةوالتقليد
الصارم،والتأكيدعلىالوقوفعندقاعدةاحلروفوالسريعلىهنجاالقدمنيدوناخلروجعنعباءهتماملعتادةاعتزازاًبرتاثهمالفين
فماهواثبتوأصيل يسبقاجلديد ،واألصالة

وأتكيداًعليه ،إذ يعدالرتاثخزينلتلكاخلرباتحيثيستمدكيانهواستمراره ،
أساساملعاصرةوالوسيلةتؤديإىلالغاية(حنفي،،1987ص)11فهويؤديإىلالسكونوفقدانالثقةابلذاتوالتبعيةالصارمة
لالساتذةعلىطالهبممنخاللالتقليدواحملاكاة .
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مَثةحقيقةانجمموعةمناألقدمنيتقاطعتأرائهممعاملغايرةوأ خفتالوجهاملشرقلهحىتصاريشارلهبدالالتغري
ٍ
وسلبيةعلىحد سواء ،لدىمنتعطلتامكاانته وإبداعاهتمالتجديديةوصارديدهنممعارضتهووصفهأبوصافذميمة،
مقبولة
مو معدهخروجعنالفهمالصحيحلفناخلطاألصيل ،إذالميكنانتضيف أوحتذفايشئمنهذا ،فالتجديداليوملدى
اخلطاطالعريبموضوعةمثريةللجدلكمفهوموأدواتوحدودوضروراتفنيةومجالية،واملوقفمنهمليكنسلبياًكلياً،بلانقسموا
بنيمؤيدومعارضله،"وملتكنضوابطاخلط،أوقواعدهومقاييسهحتدمناالبتكارواإلبدا عندالفنان(اخلطاط)،والدليلانه
معوجودهااستطا هذاالفنانانيقدملناالكثريمناالعمالاخلطيةاملبتكرة" (حسن ،،2002ص)33والذيدفعهموعي
املرحلةالفنيةاملستقبيلةاملتأثرةابلفلسفاتاحلديثة،منأجلمواكبةالفنيفالعاملأمجع .
فالقيماخلطيةالفنيةتتحققمنخاللترتيبالعناصرواملفرداتاملتمثلةابحلرفالعريبالواحد،يفالبنيةاخلطيةدوراًمجالياً
والذي يرتبط بتصميم الرتكيب اخلطي ضمن املنجز البصري ،وعالقته التجاورية املتبادلة حمققاً التشابك والتقاطع واالمتداد
واالستطالةوالتقصريانلزماالمر،وهيمتثلاهلدفاجلمايلوالوظيفيبعدتصميمهالذيحيتويذاتيةوفرديةاخلطاطاجملود،فلكل
خطاطاسلوبهوخصائصهالفنيةاليتمتكنهمنحتقيقالغايةمنالتكوينوالرتكيبالفينسواءكانتوظيفيةاممجاليةامتعبريية
فاالسلوب"إنهطريقةصياغةالشكلوعمليةتنظيمهذهالقوالباليتيصبفيهاالشكل ،وطريقة صياغةتراكيباألشكال اليت
هيجوهراالسلوب"(أبوملحم،،1968ص .)5
وهذا قد جيرب اخلطاطني الذين يسريون يف تدريباهتم على كبار اخلطاطني يف
تطبيقالنسبةالفاضلةدونانيشعرالنهمدرببشكلصارموبشكلفطريوتلقائي،
إذاليوجدتعارضبينهماأوبنياإلحساسوالذوقالفطريابجلمالوالتفكريالتناسيب
إلنشاءأرقىمجالياتاخلطوطالعربيةمنخاللحرفواحدوكمايفالشكل( .)1
وهناظهرجمموعةمناخلطاطنياملبدعنيالذينتوغلوايفاملمنو واحملذرمنه
مسبقاً ، وأثبتوااهنمعلىالطريقالصحيحالذيمليزغعنقواعدواطراألصالة املعم ول
هبالدىاجملوديناالقدمني .
ويفضوءذلكنرىأنأغلب فالسفةالعصرقداشارواإىل أمهيةماهواثبتومستقريفاحلياة،كوناملستقبلليس
وحدهيشكلقوة ،بلاملاضيأيضاًكذلك (أرنيت ، ،1974ص ،)9بلابلعكسزاوجوابنيالتأصيل يفضبطموازيناحلروف
وقياساهتاومجاهلاالشكلياملتمثلابحملاكاةوالتقليدللحرفالواحد،وبنيإبداعهميفاالبتكاروالتصميممنخاللخلقتراكيب
تصميميةجديدةتدخلضمنأطراحلداثةوالتجديد. 
وهبذافقدابغتواالواقعاملقفلوفتحواأبواباإلبدا ومزجوابنياألصيلواحلديث،
بعالقةتواشجيةمجيلةأظهرتمكامناجلمالواملتعةلدىاملتلقيالعارفاملتحققةمنها،
وكمايفالشكل()2 
غريأنهناكبعضاالتكويناتملحتققذلك نتيجةالتشابكوالتعقيديفاختيار
الرتاكيبالفنيةأولضعفامكانيةاخلطاطالفنيةنفسه، وعدمدرايتهألصولوقواعداخلط
العريب من جهة ، وضعف معرفته ابلتصميم والرتكيب من جهة أخرى ،وهذا ال يدخل
ضمنمناذجوجمتمعالبحثاحلايل،وإمناهناإشارةمكثفةلرتاكيبإبداعيةمتقنةخلطاطني
معاصرينحمرتفنيوجموديناستغلو ٍ
احدوأسسواعليهتركيبهم .
احرفو ٍ
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النجاحالفنية، 
فالفنانالواعيمستبصرومكتشفيقضبعيداًعناجلمودواحملدوديةوالتقليداالعمى،اضافةإىلتضخيمالذاتوالشعور
ابلفوقيةنتيجةضبطهلقواعداحلروفوامكانيةاخلطبشكلمتقنتقليدي،واالنعزالواالنغالقوالتقوقعضناًمنهوصولهإىلقمة
اهلرموالنجاح. 
فالفنانالواعيال يتهيباحملذورواملمنو يفالفن،ضمنختصصهالفين،امنايتوغليفالشكوالتساؤلحىتيصللغايته
ويفهماحلقائق،فهومرهفاحلسقلقمتوثبيصغيدائماًليدركويناقشليفهمواليشتغلإالعنقناعةورؤيةواضحة. 
وقدجتسدتمنخاللاعماله الفنيةيفتراكيبإبداعيةمتقنةبني
األصالة واجلدة،كما يف الشكل ( ،)3فال ميكن أن نطالب اخلطاطني أن
يسريواعلىهنجمعنيابالكراه،الناملنهجنتاجالثقافةالفنيةاايًكاناجتاهها،
فالفنارقىَثاراحلضاراتاالنسانية وهونتاجللعقلالبشرياملبد  ،مماادى
إىل  ظهورمدارسومناهجمتعددةقاطعتوخالفتسابقتهاوازاحتهانتيجة
احلاجة امللحة للتجديد يف الفن ،وأييت فن اخلط معرباً عن حاجته لتداول
اجلمال املرئي والالمرئي ،الظاهر والباطن ،الثابت واملتحرك ،الجل الكشف
عن اهم املعايري اليت ميكن الركون اليها يف فن اخلط العريب واليت عرفت
ابخلصائصفهي"تفسريللمعايريوالعالقاتاليتتنتميلألسس وعناصرالفن
وتكونمتطابقةمعاإلجنازالنهائي"(لفتة،200،ص.)17 
فكانمنهامااتفقمعفكرةالتجديدواالنفتاحواختلفالبعضاالخر،وهبذافأنفناخلطالعريبيؤشرخصوصيتهالفنية
وفقاًإىل عمليةاالستقراءالفلسفيوالنظريضمناملعطياتاليتحتيطبه،كماينبغيقراءةالرتاثاخلطيبعدتوافرأدواتهوفهمه
وهضمه ،الجلاستقراءالتجديددونانقطا عنجذره"فماهواثبتوأصيل يسبقاجلديد ،واألصالة أساس املعاصرةوالوسيلة
تؤديإىلالغاية(حنفي،،1987ص .)11
وهذاحتققبضبطكتابةاحلرفالعريبمجالياًضمنرؤيةتصميميةجديدة
متثلت بتعدد أشكال كتابة احلرف الواحد لذلك دأب اخلطاطون على اجناز
تكوينات جديدة ذات تراكيب خمتلفة األشكال واالوضا  ،بعد أن وجدوا أن
الصفات الفنية هلذه احلروف تساعد على امكانية تشكيلها ،لرشاقتها وتعدد
أشكاهلا ،وتتميز ابملرونة واملطاوعة ،وتتقبل املد واالستطالة والقصر بسهولة ،اذ
ميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة(جرمط،2041،ص،)77كماالشكل
()4 
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فعندمانراجعوندققيفالرتاكيباخلطيةاملتقنةحبثاًعنعواملجناحها، سيتمثلأمامنادورالوعيالفينلدىاخلطاطيف
صياغتها،كماسيتضحلناانالتطوريفايجانبفينأوعلمييبدأمعاولبوادرالوعي،وهوادراكاحلقيقةوتشخيصاسرار

Volume: 4

فقدظهر اإليقا اخلطيبشكلواضحنتيجةالتكرار ،النالرتكيباصالً مبينعلىحرفاًواحداًوهذهمنأكثر صفاة
الً ،حمققاًمجالياتالمتناهيةيف
احلروفالعربيةمدعاةللفخر ،فهذااحلرفالذييؤسسلرتكيب أوتكوينمنجزاًبصرايًمتكام 
حركةتصميميةجتديديةمبتكرة. 

Kifah Jumaah Hafth SABER

فالفناناملبد مبادرإىل قراءةالفنقراءةمعاصرة ،تنسجم معالواقعوتستجيبحلاجاتهومتطلباته ،وأنحيذرالرتاجع
واالنقطا الفين ، فعليهالغوريفاعماقواسرارالتجديدوالتحديثويتحولإىل فنانمتجددمياشياملدارسواملناهجاحلديثةيف
الفن. 
كماهواحلاليفابقيالفنوناألخرى،فاخلطالعريبجزءًالينفصلعنهامعاحملافظةعلىالتأصيل،فهوبذلكيتحول
إىل ٍ
متلقسليبغريمبد ،يفسرالفنبطريقةتناغموضعهالنفسيوالروحي،لكنعلىحسابفنه وإبداعهوانتاجهوغريها،على
عكسهم املفكرون واملبدعون الذين سامهوا يف تركيز الوعي الفين ومحايته من متاهات فكرية منحرفة أو هابطة ادعت ابلفن
والتجديدلكنهافشلتنتيجةعدممعرفتهملقواعدواصولاخلطالعريبواليتهيجزءاًاليتجزأمنالتجديد. 
فكلجتديديبىنعلىأتصيل وهوحالهمتميزةمنالنشاطاالنساينيرتتبعليهاإنتاججديديتميزابجلدةواألصالة،وهو
انتجالزمجملموعةمتفاعلةمعقدةمنالنشاطات .(الكناين ،2004،ص ،)19وقدابد 
لدتحبرف و ٍ
ٍ
احد منطلقةيففضاءها
الفنانالعريبيفابتكارتراكيباًخطيةمتنوعةمتقنةو

الالمتناهيمكونةتركيباًإبداعياًمتأصالًمبقاساتهاجلمالية،وكمايفالشكل()5 

وهنايتجسددورالوعيالفينيفتشخيصاملنهجالصحيح،فالفنانالواعياملبد ال
تؤثرفيهايجتاربغريصحيحة،والاملناخاتالفنيةالسلبية، واليتشوهبصرهيفاالجنازات
البصريةاهلابطة ،وغرياملتقنةواليتهيبعيدةعناألصالة وضبطالقاعدةاجلماليةواهلندسية
ملوازيناحلروفالعربية ، واليتالميكناالستغناءعنهاحبجةالتجديداليسببكان"فأن
ذلكاليعينالدعوةإىل ترديداملاضي أواستنساخه أوتقدميهبشكليوحيظاهرايً ابجلده اليتالختفيأخالصهللنموذج"
(السعدي،2010،ص)19 
مستوىالقبولابلرأياالخر،والسماحمبراجعةاالفكارواملفاهيمالفنية

فالفنانحيتاجإىلخطابثقايففينيطوروعيهإىل
الهناقدتشيخوتستوجباستبداهلا،فاألصيلمنالقدميحيتاجإىلرؤيةجديدةتنهضبهليواكبالتطورويتماشىمعطروحات
ٍ
مجاليةووظيفيةعلىحدسواء،فهويُعدمناهمالفنوناليتتعكس
عصره،فاخلطالعريبيشملجوانبعديدةختصاالنسان،
رؤايوفكراالنسانيفدراساتمتعددةحديثة ،لغويةوأترخييةومنطقيةوتشكليةودراسة
قواعدهوتصميمأشكالهوغريها ،وموضوعةالبحثاحلايلواحدةمنهذهالدراساتاليت
مازالتحباجةإىل مزيدمنالتقصيوالدراسةللوقوفعلىحيثياهتاالفنية.اناختالف
الرؤاي اجلمالية للخط العريب بني دعاة األصالة ودعاة التجديد ،تتعدد معايري القياس
بينهما. 

فال ميكن قياس املعايري اجلمالية لديهم بنفس املقياس ،ولكن ميكن الدعوة إىل
املزاوجة بينهما وهذا ما هو حاصل يف مناذج البحث املنتقاة بشكل قصدي ،وكما يف
الشكل( )6
انمناهماملفاهيماليتيبىنعليهااخلطالعريبهيموضوعةالتأصيل ،فهيموضوعةمتوارثة ،وهيامتداداملاضيإىل
املستقبلمروراًابحلاضر ،وهذه الطريقةاليتحيافظهبااخلطاطاجملودعلىقواعدواصولاخلطالعريب ،وهذهالتتحقق إالابملثابرة
واالخالصلتحقيقاالتقانيفاحملافظةعلىمجاليةاخلطالعريب،وهيغايةكربىللفنانأواخلطاط. 
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جذاباملنظريسرالرؤايلدىاملتلقيملاميتلكةمنانتظاموترديديفشكلاحلرفالواحد،متناغمومتوافقوتكونالوحدة
بنياجزائهالصفةالغالبة ،فهومستقلبقيمتهاجلماليةاخلالصة ،وهوليسوظيفي أوتعبريي أونفعي ،فهويدخلضمنالفنون
املستقلةذاتالشخصيةاملنفردة،برغمانهفناًمجالياًيشرتكمعابقيالفنوناألخرى .
وهناجيباإلشارة إىل اننقاطاخلالفبنيدعاةالتأصيل ودعاةالتجديداملتعددة ،تشكلقيوداًومعرقالً علىعملية

اإلبدا الفنية واجلمالية ،وحرية التعبري لدى اخلطاطني املعاصرين ختوفاً اترًة ،وتبعي ًة اترًة أخرى ،فقد نرى ان اجود اخلطاطني
املعاصرينقدساروامببدأالتجديد ، علىالرغممنشهرهتمابلتجويديفاخلطالعريبوضبطحروفهوالسريعلىاالقدمنيضمن
املدارساليتينتمونهلا،إالاهنمخاضواجتاربجتديديةغايةابلنجاحوحققواامساءًالمعةيفذلكحالالفنكباقيالفنونوالعلوم
األخرى .

املبحث الثاين
مسارات التحديث يف تكوينات احلرف الواحد

إختذتمساراتحتديثالتكويناتاخلطيةاملعاصرةشكالًجديداًيفتصريهاتبعاًللمتغرياتاخلارجيةاليتجاءهباالرؤى
الفلسفيةوحركةالنقدومعطياتالفنونوالبىناجملاورة ،إذحققتهذهالتكويناتإنتصاراًواضحاًعلىالبىنالتقليديةيفاحلفاظ
علىاألصلالقاعديوتشييدبىنشكليةتستثمرتلكاملعطيات،مباينتجعنهامثاابتجديدةواضافاتنوعيةعلىصعيدتلك
التكوينات ،ومنهاالتكويناتاخلطيةاليتتعتمديفبنيتهاعلىاحلرف الواحدلذلكدأباخلطاطونعلىاجنازتكويناتجديدة
ذاتتراكيبخمتلفةاألشكالواالوضا ، بعدأنوجدواأنالصفاتالفنيةهلذهاحلروفتساعدعلىامكانيةتشكيلها،لرشاقتها
وتعددأشكاهلا ،وتتميزابملرونةواملطاوعة ،وتتقبلاملدواالستطالةوالقصربسهولة ،اذميكنالتصرفهباضمنالقواعداملوضوعة
(جرمط،2014،ص.)76 
فنرىاللوحاتاخلطيةوالرتاكيبمتجددةومتنوعةكالً وامكانيةاخلطاطالفنيةوالتنفيذية ،ضمنالقواعداخلطيةالثابتة
للحروفالعربيةواضحةاحلدود،وهناكاسبابعديدةساعدتاخلطاطنياجملودينيفذلك،منهامرتبطابحلرفنفسةمنخالل
قابليتهعلىاملناورةيفتصميمالرتكيب ،منخاللتغريتصميمالرتكيبللحرفالواحدنفسهفيغطياحلرفجزءاً مناالخر

بعمليةالتحويروالدمج واالختزالواالشتقاقضمنالقواعداألصيلةاملعمولهبا،كمايف
الشكل( )8
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فقط،بعيداًعنالوظيفةوالتعبريالنهيستخدمحرفاًواحداًفقط ،اذاناملوضو احلاضر
يف العمل الفين مجالياً تدركه البصرية قبل البصر ،فالعمل الفين اخلطي يرتبط ابملوضو 
زمكانياً ويتغري مبتغرياته وحتوالته االنية ،وهذا مرتبط ابلتجديد ودوره يف فكر الفنان
اخلطاط،فالرتكيبذواحلرفالواحديتسمابلتناسقوالتوازن،كمايفالشكل(.)7 
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ولكنالميكنلهحذف أواضافةخطوطجديدة ،وفقرؤيةحديثةجتديدية ،إمناكانتاملغايرةيفالتصميميفبنية
الرتاكيب وأشكاله املتباينة ،هي امليدان االوسع إلظهار أمكانياته ضمن رؤية جتديدية
متأصلةالقواعدمرتبطةابملاضيومادرسهمنقواعدمجالية ،واحملافظةعلىإعادة ترتيبها
ضمنرؤيةاحلياةاملعاصرة،كماتعدحماكاةألساتذهتمبشكلمتطورومتجدد،وقديغيب
املوضو يفالرتكيبللحرفالواحد ،ويكتفياملصمماخلطاطبتحقيقاجلانباجلمايل

Kifah Jumaah Hafth SABER

وامتالكهأكثر منصورةلرسماحلرفالواحدمنخاللالتداخلوالرتاكبضمنقواعدالتأصيل ،حمققاًالزخرفيةاحلروفية
أبهبى صورها،كما يف الشكل ( )9فقد تباين رسم احلرف الواحد حمققاً اجلانب اجلمايل
والزخريفيفنفسالتكوين. 
وغريها من املواصفات اليت ساعدت على تطور تصاميم الرتاكيب اخلطية على مر
الزمان ،إذ ميتلك احلرف العريب القدرة على التشكل والرتاكب يف انوا ٍ غري حمددة من

األشكال،كما له القدرة على التحول الشكلي ألكرب عدد ممكن من األشكال اإلبداعية
ٍ
المتناه يف التحول والتجدد ،يتماشي
حرف
داخل الرتكيب اخلطي يف مدة حمددة ،فهو
ٌ
وخمتلفالرتاكيبالفنيةيفاخلطالعريب .
وقدشهدتالساحةالفنيةتكويناتخطيةذاتميولابتكاريةافرزتلناقيماًمجالي ًةمضافةتتسمابحلركةواجلدةواألصالة
والختضعللتقننيالذييعتمد القواعدالثابتة ، عكستمرونةوطالقةواسعةيفالقدرةعلىالتشكلوالتنو واإلبدا لتنــظيم
التكويناخلطي.(جرمط،2014،ص)4-3وكمايفالشكل( )10
 وهناكماهومرتبطابخلطاطاجملودنفسهالذيميتلكصفاتاإلبدا اليتساعدتهعلىالتجديدوهوامليداناالوسعيف
ذلك،فاملبد ميتلكصفاتاإلبدا وهياألصالةوالطالقةواملرونة"ومااظهرهاخلطاطمنقدراتإبداعيةوطاقاتفنيةمتميزةيف
إظهارهابملستوىالالئقالذيميزاحلرفالعريبعنسواه
صياغةاحلرفالعريب و 
مناحلقولاإلبداعيةويفالفنونالتشكيليةخاصةمنخاللبنيتهاليتكانت
حصيلةالفكراالنساينالعريب"(الزيدي،،2008ص.)49 
فهوينظرإىل فناخلطالعريبنظرةتشكيليةفنيةمرنةغريجامدةمن
خاللالتفكرييفتغيريتصاميماملنجزالبصرياملتمثلةابلتكويناتاخلطية،كما
ميتلكالشجاعةالفنيةواملثابرةوااللتزاميفاخراجالعملالفينأبعلىمستوايته،
وهومنفتحعلىكلماهوجديدومتفاعلمعهضمناسلوبهاخلاص،فقدكون
كماانهمنتجكماًونوعاًيف
اخلطاطنياملبدعنيمدارساًخطيةيشارهلاابلبنان،
ُ
جمالاختصاصهضمنأطرالتجديدومواكبته .

الدراسات السابقة
بعداإلطال علىأدبياتالتخصصواستقراءومتابعةالرسائلواألطاريح اجلامعيةخاللالدراسةاالستطالعيةللمكتبة
العامةواخلاصة ،للحصولعلىدراسةمشاهبهذاتعالقةمباشرة أومقاربةتعينمبوضوعة (التأصيل والتجديد لسيادةاحلرف
ظ حسبإطالعهعلىرسالة أو أطروحة أوحبثلهصلة
الواحديفتكويناتاخلطالعريب)البحثاحلايل ،إالأنالباحثملحي م
مباشرةابملوضوعةاحلالية .

مؤشرات اإلطار النظري

 .1إن التكوينات اخلطية ذات احلرف الواحد ،تراكيب مجالية ختلو على األغلب من اجلانب القرائي الوظيفيوعليه اتسمت
ابلليونة.
 .2ساعدتمطاوعةاحلرفالعريبيفتنو أشكالالتكويناتومتغرياهتاالبنيويةضمنرؤيةاخلطاطمجالية.
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 .6خلتالرتاكيباملعتمدةعلىاحلرفالواحدمن(الشكل)تقيداحلروفابحلركات،لعدموجودنصحمددعلىاألغلب،على
عكسهكان(االعجام)تنقيطاحلروفجزءاًأساسياًمناحلرف.




Volume: 4

 .3التكويناخلطياملعتمدعلىاحلرفالواحديستمدمساتهالشكليةاجلماليةمنخصائصاحلرفنفسه،فقدكانحرفالواوذا
خصائصوقابليةعلىالتشكلأبهبىالتكويناتاجلمالية،منخاللمالحظةذلكيفالنتاجالكميوالنوعي.
 .4متثلحروفخطالثلثاجلليبعداًمجالياًوزخرفياًيفصحعناالبتكارومواكبةالتجديدمنخاللحترراحلرفالواحديف
صياغاتفنيةمجاليةمتنوعة.
 .5لعبالفضاءدوراًمتميزاًيفإظهارمكامناجلمال،فهوجزءاًأساسياًيفالنتاجالبصري.

Kifah Jumaah Hafth SABER

(الفصل الثالث)
جمتمع البحث:
جمتمعالبحثالنماذجاخلطيةاملنفذةبتكويناتذاتسيادةحلرف و ٍ
ٍ
احد وبلغجممو النماذجغرياملتكررة ()20
مشل
أمنوذجاًوهيتشكلاجملتمعالكليللبحث. 

عينة البحث: 
إعتمدالباحثيفإختيارعينتهعلىاالنتقاءالقصدي ،وفقاللتشابهيفتنفيذبعضأشكال تكويناتاحلرفالواحد،
وطريقة توزيعها ضمن اجملتمع الكلي للبحث ،إذ بلغ عدد العيينات املنتقاة ( )2عيينات وهي النسبة العلمية للبحث مستثين
املتشابهمنها .

منهجية البحث:
أتبعالباحثاملنهجالوصفيللعينةكونهاألنسبمعهدفالبحثاحلايل .

أداة البحث:

لغرضحتقيقهدفالبحثاحلايل،قامالباحثبتحديداملرتكزاتاألساسيةلتكويناتاحلرفالواحديفاستمارةضمن
موضوعةالبحثاحلايل،لتكونمرتكزاتالتحليلاملعمولهبا،ويفضوءذلكحللالباحثعيناتحبثه. 


حتليل العينة
أمنوذج ()1

الوصف العام :تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيم
مجايلمتماسكمنخاللتراكبحرفواحد (الواو)مثلماهو
ظاهريفالشكل ،علىوفقهيأةحرةحتققتمنخاللقابلية
حرفالواوعلىالتنو ،وفقتصورإبداعيدوننصقارئيمعني .

األسس الفنية :يتسم التكوين اخلطي ابلتوازن احملوري املتناظر،

متعادلالقوىبنينصفيالتكوينبشكلمتكافئومتماثل،فضالً
على اعتماد اخلطاط على نفس احلرف ولكن بنوعني من
األشكال ،فظهرت الرتاويس متداخلة ومتقاطعة أنتج شكالً
متناسجاًإبداعياًجديداً ،وعنطريقالتكرارأنتج ايقاعاًمجالياً،يربزيفمتاسكوحدةالتكوين ،ومتالتعويلعلىمغايرةاجلمع
واالرساليفهنايةحرفالواو،لإلسهاميفبناءاهليأةالشكلية،وجيدراإلشارةإىلوجودتباينلوينبنياحلروفمعوجودزخارف
ٍ
الصبغاتعلىحدسواء .
حتشوه،كمازمكتاحلروفابلصبغةالذهبية،مماحققتناسباًوانسجاماًوتناغماًيفالشكلواأللوانو
خصائص التكوين : لقداظهراخلطاطمقدرتهيفاملعاجلاتالتصميميةيفالتجديدضمنقواعداألصالة ،يفتوزيعحرفالواو

ضمنفضاءاتبينية،واختيارمواقعاحلرفاملناسبةلتحقيقاحمليطالكفايفللتكوين،مستغالًخصائصحرفالواويفخطالثلث
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تصميميةمنفتحةعلىاحلاضر،ضمنمرجعياتفنيةأصيلة .
أمنوذج ()2

 الوصف العام :تكوينخطيكتبخبطالثلثاجللي،ذوتنظيممجايلمتماسك من خالل تراكب حرف واحد (الدال) خال من االضافات
األخرى،علىوفقهيأةدائريةغريمنتظمةحتققتمنخاللقابليةحرف
الدالعلىالتشابك،حمققاًشكالًمجالياًخايلمنالوظيفةالقرائية .

 األسس الفنية :أتسمالتكويناخلطيابلتوازنالتام،منخاللتقابلوتعاكس حرف الدال ،احدث تناغماً ووحدةومتاسكيف بنية الشكليف
التكوين ،مستغالً شكل حرف الدال يف خط الثلث اجللي ،وقابليته على
التقاطع والرتاكب مكوانً نسيجاً زخرفياً ،عن طريق تغيري اجتاه احلرف،
فظهرتالرتاويسمتجاورةومتعاكسةمكونةشكالً جنمياً إبداعياً يفوسطالتكوين،أماالتكرارفقدأنتج هيأة هندسية،شبه
دائرية،كماعززتكراررسماحلرفالواحدنفسهاحداثالرتابطواالنسجاممنخاللالتشابهيفرسماحلرفاملكررواشغاله
مساحياًومعاجلةالتكوينتصميمياً .
يمجايليواكبالعصر،إذ

 خصائص التكوين:تعدبنيةالتكويناخلطيةأبرزجانبجتديدي،إلظهارالتكوينبشكلإبداعاستثمراخلطاطتكراررسماحلرفمكانياًداخلالتكوينلتحقيقبنيةمجاليةشكلية،متحسباًملكاناحلرفاجتاهياًمعاحملافظة
علىاحمليطالكفايفللتكوين،مستغالًالفضاءاتالضمنيةللحرفبطريقةفنيةمدروسةتدلعلىاملهارةيفمعاجلةالتكوين .

 -دور األصالة يف خط احلرف:أ تسمالتكويناخلطيابحملافظةعلىالقاعدةيفخطحرفالدالضمناالصولوالقواعد

املعمولهبا .

 -دور التجديد يف التكوين اخلطي:ظهرالتكويناخلطيبشكلجتديديمعاصرمعتمداً علىحرفالدالضمنالتوجه

التصميميذوالتجديدواالبتكار .
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دور األصالة يف خط احلرف:عمداخلطاطااللتزامابلقاعدةاخلطيةاملعمولهباومراعاةاالصولاخلطيةالصحيحة. 
حرف و ٍ
دور التجديد يف التكوين اخلطي :انطلق اخلطاط من مبدأ مواكبة التجديد يف تكوين معتمداً على ٍ
احد ضمن رؤاي

Volume: 4

اجللي ،يف املرونة واملطاوعة وتنو رسمشكل احلرف الواحد ،إضافة إىل اعتماده التعاكس املرآيت ،مما اكسب التكوينشكالً
متشابكاً نتيجة التقاطعات ،فضالً عن خاصية االختزال والتحوير من خالل قطع بعض اجزاء احلرف ومراكبته فوق االخر،
واستغاللتنو األلوانالبرازذلك .

Kifah Jumaah Hafth SABER

(الفصل الرابع)
النتائج
 .1االستثمارالواعيملفاهيمالرتكيبوالتصميم يفتراكيباحلرفالواحدالذيحققاجلانباجلمايلواإلبداعيوكمايفالعينتني
(.)2-1 
 .2املغايرةللسياقالنمطيالتقليديواحدةمنمظاهرالرتاكيباملعتمدةعلىحرفاًواحداًيفاخلطالعريبوكمايفالعينة(.)2
 .3حققتالرتاكيباخلطيةللحرفالواحدابعاداًمجاليةوتعبرييةيفبعضاالحيانمنخاللاحلركةوالنشاطواالندماجوكمايف
العينة(.)2
 .4ظهرالتوازناجلمايلوالراتبةيفأغلبالتكويناتاملعتمدةعلىاحلرفالواحدوكمايفالعينة(.)1
 .5كانلاليقا والتكراراملرتكزاألوليفحتقيقالتجديداجلمايلوكمايفالعينتني(.)2-1
 .6ظهراحلرفالواحديفبعضالرتاكيبذوسيادةمطلقة ،بقصداالعتمادعليهيفالتأسيسوالتكونللرتكيباخلطيوكمايف
العينتني(.)2-1
 .7التناظروالتقابللهاحلصةاالكربيفتكويناتاحلرفالواحديفاخلطالعريبزكمايفالعينتني(.)2-1
 .8تسهماملعاجلاتاللونيةيفترسيخاملنحىاجلمايلللرتاكيباخلطيةذاتاحلرفالواحدوكمايفالعينة(.)1
 .9تعدالتكويناتاخلطيةاملعتمدةعلىاحلرفالواحددليالًعلىشخصيتهااملتميزةدوناحلاجةإىل مكمالتنصية أوزخرفية
وكماالعينتني()2-1
 .10حققاحلرفالواحدشكالًزخرفياًنتيجةااليقا املتحققمنالتكرار،وعليهاكتفىذاتياًعنالزخارفالنباتيةأواهلندسيةأو
غريهاوكمايفالعينة(.)2
االستنتاجات

 .1ميكنملفاهيمالرتكيبوالتصميمانتكوناملرتكزالذييعولعليهيفتراكيباحلرفالواحد.
 .2امكانيةأتسيسبنيةتركيبيةذاتمساتابتكاريةمجالية،منخاللمطاوعةاحلرفالواحديفتغريصورتهالشكلية.
 .3احلركةوالنشاطللحرفالواحدنتيجةمطاوعتهوقابليتةعلىالتنو ألكثرمنطريقةيفالرسم.
 .4نتيجةالتكراروااليقا ظهرالتوازنوالتناظروالتقابليفتكويناتاحلرفالواحد.
 .5اغتنتبعضالتك ويناتللحرفالواحدعنمكمالهتاالزخرفيةلتحقيقهاالزخرفيةاحلروفيةعنطريقالتشابكوالتقاطعواملد
وغريها .
التوصيات:
 .1االفادةمناملغايرةيفتراكيباخلطالعريبملواكبةاملدراسالفنيةاحلديثة ،بوصفهمرتكزلتطويرفناخلطالعريبواملزاوجةبني
األصالةوالتجديد .
.2الرتكيزعلىالتأصيليفرسماحلرفضمنالقواعداخلطية،ومعرفةاملرتكزاتالفنيةوالتصميةللتجديدضمنرؤىمدروسة .
املقرتحات:
 -1دورالتأصيلوالتجديدلسيادةاحلرفالواحديفتكويناتاخلطالكويف .
 -2املرتكزاتالفنيةللتجديديفتكويناتاخلطالعريبضمنرؤيةحداثوية .
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We have inherited an Arabic language with a long history that was
rich in a great wealth of words, words, structures and different
styles, and many materials were prepared for it from the reasons
for sophistication that were used to keep pace with the ages. From
colloquial expressions, wrong words and styles such as verbs,
nouns, derivatives and plurals.
The structures of verbs in linguistic blogs have received great care
and clear attention, because verb is a fertile material that has
enriched the language with countless words through derivation
and addition. That is why scholars called them buildings, and
most of the knowledge of the Qur’an and Sunnah is inferred by
their knowledge.
The verb in contemporary Arabic has proceeded in many
directions, some of which is correct and acceptable, because it
came in accordance with the rules of the language, and did not
violate
its
analogy,
and
some
of
them
were
not
acceptable, because they violate the rules of the language and its
origins, and it is necessary to warn about the places of error in it,
and to respond to pens and tongues. To the correct eloquent one
of its buildings, we thought that we present in this research
the trends of the development of the verb in contemporary Arabic,
so we dealt with its formulation, its significance, its transgression
and its necessity, and its conjugation with prepositions, and we
have clarified the error in the uses of writers, orators and writers
of these verbs in their different conjugations.

Key words: Verb, Contemporary Arabic, Formulation, Semantics,
Transgression And Necessity.
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امللخص:
لقد وِرثنا لغ ًة عربيّةً ذات أتريخ طويل حفلت بثروة كبرية من الكلمات واأللفاظ والرتاكيب واألساليب املختلفة،
النري واحلضارة اخلالدة،
قي مو ّاد كثرية استعانت هبا على مسايرة العصور  ،فكانت الفكر ّ
وهتيّأ هلا من أسباب ّ
الر ّ
ومن أجل احلفاظ على هذه اللغة العظيمة ال بُ ّد من اإلشارة إىل ما اعرتاها من األلفاظ العاميّة ،والكلمات
واألساليب اخلاطئة من أفعال وأمساء ومشت ّقات ومجوع.
وحظيت أبنية األفعال يف املدوانت اللغوية ٍ
ِ
مادة خصبة رفدت اللغة مبا ال
بعناية كبرية ،واهتمام واضح ،أل ّن الفعل ّ
َْ
ّ
كل هذا االهتمام ،ويعتنوا به أَّيما عناية،
حيصى من األلفاظ عن طريق االشتقاق و ّ
الزايدة ،فال َ
غرو أن يوليه العلماء ّ
"أصول مباين أكثر الكالم ،ولذلك مسماها العلماء األبنية ،وبعلمها يُستَ ُّ
دل على أكثر علم القرآن
ألنّهُ َّيثّ ُل
َ
ْ
ُ
والسنّة".
وقد سار الفعل يف العربية املعاصرة يف ّاّت ٍ
متعددة ،فكا َن منها ما هو صحيح مقبول ،ألنّهُ جاء على وفق
اهات ّ
ّ
ُ
البد من التنبيه على
اعد اللغة وأصوَهلا ،و ّ
بعضها غري مقبول ،ألنّهُ خيالف قو َ
ضوابط اللغة ،ومل خيالف قياسها ،وكان ُ
الّتاهات
نعرض يف هذا البحث ّ
مواضع اخلطأ فيهّ ،
ورد األقالم واأللسنة إىل الصحيح الفصيح من أبنيته ،فرأينا أن َ
اجلر ،وأوضحنا
تطور الفعل يف العربيّة املعاصرة ،فتناولنا صياغته ،وداللتهّ ،
ّ
وتعديه ولزومه ،وتصريفه مع حروف ّ
اخلطأ يف استعماالت الكتّاب واخلطباء واألدابء هلذه األفعال يف تصريفاهتا املختلفة.
الكلمات املفتاحية :الفعل ،العربية املعاصرة ،الصياغة ،الداللة ،التعدي واللزوم.

املقدمة:
حظيت أبنية األفعال يف املدوانت اللغوية ٍ
ِ
مادة خصبة رفدت اللغة مبا ال حيصى
بعناية كبرية ،واهتمام واضح ،أل ّن الفعل ّ
َْ
ّ
"أصول مباين
كل هذا االهتمام ،ويعتنوا به أَّيما عناية ،ألنّهُ َّيثّ ُل
َ
من األلفاظ عن طريق االشتقاق و ّ
الزايدة ،فال َ
غرو أن يوليه العلماء ّ
أكثر الكالم"(.)i
وقد سار الفعل يف العربية املعاصرة يف ّاّت ٍ
اهات متع ّددة ،فكا َن منها ما هو صحيح مقبول ،ألنّهُ جاء على وفق ضوابط
ّ
ُ
ورد
،
فيه
اخلطأ
اضع
و
م
على
التنبيه
من
البد
و
،
أصوهلا
و
اللغة
اعد
و
ق
خيالف
ه
ن
أل
،
مقبول
غري
ها
بعض
كان
و
،
قياسها
اللغة ،ومل خيالف
ّ
ّ
ُ
ُّ
األقالم واأللسنة فيه إىل الصحيح الفصيح ،من أجل احلفاظ على هذه اللغة العظيمة ممّا اعرتاها من األلفاظ العاميّة ،واألساليب
التطور قسمان ،صحيح مقبول ،وخطأ مرفوض ،أدركنا أ من
اخلاطئة يف استعمال األفعال وأبنيتها وصيغها املختلفة (وإذا علمنا أ من ّ
وتقر ما هو صحيح
استعمال الفعل يف لغتنا العربية المراهنة حيتاج إىل فحص ومراجعة ،تنفي عنه ما هو خطأ خمالف لقواعد العربيةّ ،
()ii
تطور الفعل يف العربيّة
جيري على أصول اللغة،
ويساير نظامها)  ،ولكي نُ ْوِيف املوضوع حقمهُ يف الدراسة رأينا أن َ
نعرض الّتاهات ّ
ُ
املعاصرة:

2د ،.جامعة واسط ،العراق،

Drmajeed40@yahoo.com
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الفعل يف العربيّة املعاصرة
ُ

Majeed Khairallah RAHI 

 -1صياغة الفعل:
التطور الذي طرأ على صياغة بعض األفعال واملشتقات منها يف العربيّة املعاصرة انجم عن اجلهل بصياغتها الصحيحة،
إ ّن ّ
انشغَ َل فال ٌن عن الواجب ،فهو
نصت عليها املعجمات ،وجاء به املأثور من كالم العرب ،ومن األمثلة على ذلك قوُهلمَ :
اليت ّ
ِ
ِ
ِ
"املشاغ َل"
ول عنه ،وأشغَالُهُ كثريةٌ ،أل ّن
ابُ :شغِ َل عن الواجب ابلبناء للمجهول ،فهو مشغُ ٌ
ُمْن َشغ ٌل عنه ،ومشاغلُهُ كثريةٌ ،و ّ
الصو ُ
(ليس يف العربيِّة "انشغَ َل" ،ومل يُ ْس َم ْع ذلك عن
للز
"م ْشغَل" ،وهو مكان ُّ
الشغْل ،جاء يف معجم أخطاء الكتّاب ّ
مجع َ
ّ
عبالويَ :
)
(
iii
وشغِ َلِ ُ ،
فهو
ض ُّم وا ْشتَ غَ َل بِِهُ ،
كمنَ َعهَُ ،ش ْغالً ،ابل َفْت ِح ،ويُ َ
الدليل على ذلك ما جاء يف التاج( :وقد َشغَلَهَُ ،
ِنَ ،
العرب)  ،و ُ
كع َ
ول)(.)iv
َم ْشغُ ٌ
"تفاعل" ،فيوقعون الفعل من واحد ،يف
اجلدار ،على وزن
تطور صياغة الفعل يف العربية املعاصرة قوُهلم :آت َك َل ُ
ومن أمثلة ّ
َ
وجه
حني أ ّن وزن " َ
تفاع َل " يفيد املشاركة يف أشهر معانيه ،واستعمال الفعل هبذا املعىن غري موجود يف املعجمات القدَّية ،فال َ
ِ
ت أسنانُهُ،
تقول :أتَ مك َل
اب أن َ
لقوهلم هذا ،وال م
ُ
احلديد ،على وزن "تفعم َل" الذي يراد منه معىن التّدرج يف حصول الفعل ،وأكلَ ْ
صو ُ
( )v
ِ
ِ ِ
احلديد،
قل :أت مك َل
ُ
مت ،وتساقَطَ ْ
ت :حتات ْ
ب" ،وأتَ مكلَ ْ
وائتَ َكلَ ْ
ت ،جاء يف املصباح( :وأكلَت األسنا ُن أ َكالً ،من ابب "تع َ
ت)  ،لذا ْ
وجه لقوهلم هذا.
تقل :آت َك َل
ُ
احلديد ،إذ ال َ
وال ْ

ت املدرسةُ عام كذا ،وهو خطأ شائع ،صوابه :أ ُِس ِ
ومن ذلك قوُهلم :أت مسس ِ
ست املدرسةُ عام كذا ،ابلبناء للمجهول ،إذ
ُ ّ
َ
يقوم بنفسه،
خاص مبا ُ
س" ّ
س" ،،قال الدكتور مصطفى جواد يف سبب ختطئة هذا األسلوب( :أل ّن الفعل "أت مس َ
ليس يف اللغة "أت مس َ

س" ،وإّّنا
واملدرسةُ و ُ
أشباهها من العمارات واملسجد وأمثاله من البنيان ال ُ
تقوم أبنفسها ،ولذلك مل تستعمل العرب قط َ
الفعل "أت مس َ
( )vi
صواب أن َ ِ
ُس َست املدرسةُ،
تقول :أ ّ
هو من اللغة العامية ،أل ّن اللغة العامية فقدت الفعل املبِن للمجهول منذ عصور كثرية)  ،فال م ُ
ِ ِ (.)vii
ِ ِ ٍ
ِ ِ
وم فيه"
وأ ُِس
س امل ُ
َح ُّق أَ ْن تَ ُق َ
سجد ،قال تعاىل " لَ َم ْسج ٌد أ ّ
س َعلَى التم ْق َو ٰى م ْن أ مَول يَ ْوم أ َ
ُس َ
ّ َ َ
شري
وجه هلذا يف ٍ
ويقولون :ينبغي هلذه اخلصال أ ّن تتج مذَر يف النّفوس ،مبعىن "تتأ م
صل" ،وال َ
مساع أو قياس ،أل من واقع اللغة يُ ُ
ِ
ت الشميءَ إذا استأصلَْت ُه،
إىل أ ّن اجلَ ْذر ُ
قطعتَهُ ،أي أبع ْدتُُه عن أصله ،ومن ذلك قوُهلم :ج َذ ْر ُ
يرد مبعىن األصل ،وج َذ ْر ُ
ت الشميءَ إذا ْ
صل" ،أل ّن ذلك مل يعضده مساع أو
وجه لقوهلم :تتج مذ ُر هذه
ُ
اخلصال يف النّفوس ،مبعىن "تتأ م
قطعهُ أيضاً ،وال َ
وأييت "ج مذَرهُ " مبعىن َ
أجذر ،وج مذر ،واجن َذَر ،واجذأ مر " ،ومل يرد يف اللغة " ّت مذَر" على "تف مع َل" ،جاء يف
قياس ،فالو ُ
ارد من هذا الفعل يف اللغة " َج َذَر ،و َ
ساب ،و ْاجن َذر :انْ َقطَع ،واج َذأ مَر :انْتَص ِ
القاموس( :اجل ْذر :ال َقطْع ،واألَصل ،أو أصل اللِّ ِ
للس ِ
سان وال مذ َك ِر واحلِ ِ
ت
باب ،والن ُ
مبات :نَبَ َ
َ ْ
ُ
َ َ
َُ
ب ّ
َ َ
ُْ
ُْ
( )viii
م
م
ص َل
ومل يَطُ ْل)  ،ويزاد على ذلك أ ّن قوَهلم" :ج َذَرهُ" ورد مبعىن قطَ َعهُ ،وكذلك جذَرهُ ابلتشديد مبعىن "قط َعهُ" أيضاً ،فإذا كان "أت م
"ج مذَرُه" مبعىن "قطمَعهُ"؟ ،والعرب
جعل له أصالً ،فكيف يكون "ّتَ مذَر " مبعىن "أت م
"مصوغاً من "أ م
ص َل" إذا كان مصوغاً من َ
صلَ ُه" إذا َ
أصيل.
ُ
ومؤ م
تقول يف هذا املعىن :أتثم َل وأت م
ص َل ،فهو ُمؤثم ٌل ُ
أثيل و ٌ
ص ٌل ،و ٌ
ِ
ب على وزن "تفعم َل" ،مبعىن "غ ِر َق"،
ُ
ويشيع يف كالم الكتّاب قوُهلمَ :تر مسبَت املادةُ يف املاء ،فيصوغون من "رسب"" :تر مس َ
ِ
ِ
ب يف املاء،
رسبَت ّ
وهو خطأ شائع ،أل ّن ذلك مل يرد يف كتب اللغة ،والصو ُ
املادةُ يف املاء ،جاء يف القاموسَ :
اب أن يقالَ :
(رس َ
(،)x
(،)ix
وصار إىل أسفل) ومل تذكر
كنصَر ،وَكُرَمُ ،ر ُسوابًَ :
َ
ب الشميءُ ُر ُسوابً من ابب َ
"قعد" :ث ُق َلَ ،
ب ُس ْفالً) ويف املصباحَ :
(ر َس َ
ذه َ
(.)xi
ِ
تقل:
قل :رسبَت ّ
صايفُ :
ب" ،قال المر ّ
املعجمات "تر مس َ
املاد ُة يف املاء ،وال ْ
بعريب) لذا ْ
(مَرت ّسب :يستعملونه مبعىن المراسب ،وليس ّ
املادةُ يف املاء.
تر مسبَت ّ
ت فالانً يف األمر،
وجرى الكتّاب على استعمال "استَ ْمَز َج" ،وهم يعنو َن به :استطالع المرأي ،فيقولو َن :استَ ْمَز ْج ُ
ت
اب أن َ
علي بكذا ،وهو من اخلطأ الشائع ،وال م
شاور ُ
ت فالانً يف األمر ،أو استطْلَ ْع ُ
واستَ ْمَز ْج ُ
صو ُ
تقولْ :
ت رأيَهُ يف األم ِرَ ،
فأشار ّ
( )xii
ِ
ِ
ط،
مز َجهُ مبعىن خلطَهُ ،فامتز َج مبعىن اختل َ
اج فلم يُسمع  ،والذي يف اللغة من ّ
رأيَهُ ،أو استَ َعْن ُ
مادة " مزج"َ :
ت برأيهّ ،أما االستمز ُ
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"انفعل" من هذين
ك مثال
عرض له كذا،
جاء يف لغة اجلرائد ّ
انذهل ،ومل ُْحي َ
للشيخ إبراهيم اليازجي( :ويقولو َنَ :
َ
َ
فاندهش و َ
ِ
ِ
ب ،و َذ َه َل من ابب َمنَع ،وهي اللغةُ الفصحى)( ،)xviiوقال حممد العدانينّ يف قوله:
احلرفني ،وإّّنا يقالَ :ده َ
ش من ابب تَع َ
(ويقولو َن :اندهش فال ٌن ممما رأى ،ومل ي رو عن العرب مأَّنا استعملت الفعل املطاوع "اندهش" ،ومل يرد له ذكر يف ِ
معامجها،
َ
َ
ٌ
ُْ َ
()xix
( )xviii
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ،فهو
وال م
ش فال ٌن ،أو ُده َ
قلَ :ده َ
ش فال ٌن ممما رأى ،أو ُده َ
ابَ :ده َ
صو ُ
ش)  ،وسار على ذلك صالح الزعبالوي  .لذا ْ
اندهش.
تقل:
َ
َم ْد ُه ُ
وش ،وال ْ
فعل
وإذا أراد الكتّ ُ
اب أن يُشريوا إىل فعل أو عمل َ
تناولَهُ القانو ُن ابلوصف ،ورت َ
مب عليه حكماً من األحكام ،قالوا :هذا ٌ
ِ
األمر كذلك ،فالفعل
طال يَطَ ُ
اب حيسبو َن أ من يف اللغة " َ
يَطالُهُ القانو ُن ،وهذه جرائ ُم يَطا ُهلا القانو ُن ،والكتّ ُ
ال" هبذا املعىن ،وليس ُ
ِ
يكرُم ،فهو ك ِرميٌ"،
جل يَطُ ُ
"طال" ّإما أن يكو َن الزماًَ ،نو قولكَ :
"كرَم ُ
يل ،فيكون من الباب اخلامس ،مثل ُ
ول ،فهو طَو ٌ
طال المر ُ
طال خال ٌد سعيداً يَطُْولُهُ ،فهو طائِ ٌل ،إذا غلبَهُ أو فاقَهُ يف الطُّول ،أو يف الطمْول مبعىن الفضل
متعدايً َنو قولِكَ :
وإما أ ْن يكون ّ
ّ
ِ
ِ
است ْدالَالً ابال ْس ِم منهُ ،إِ ْذ
َص ُل َ
"نصر" ،جاء يف التاجَ :
مح ِويُّو ُن :أ ْ
(وقال الن ْ
"طال" :طَُوَل ك " َكُرَم"ْ ،
والقدرة والغىن ،فيكون من ابب َ
قال ابن ِج ٍِِن يف املنْ ِ
صف :هذا ِمن الطُّ ِ
ِ
جاءَ على "فَعِ ٍيل" ََنْ َو طَ ٍ
ول ِض ُّد
"شُر َ
ويل ََحْالً على َ
ف" فَ ُه َو َش ِر ٌ
َ
يف ،وَكُرَم فَ ُه َو َكرميٌّّ ُ َ ...
ُ
(.)xx
ِ
ص ِر إذا كان ال ِزماً َغْي َر ُمتَ َع ٍّد ،وأَما طالَهُ ُمتَ َع ِّدايً ،فهو "فَ َعل" وال يَكو ُن "فَ ُع َل" ،أل من "فَ ُع َل" ال يَتَ َعدمى)
الق َ
فعل يَطُْولُهُ القانو ُن ،وهذه جرائِ ُم يَطُْوُهلا القانو ُن ،وليس يف العربية
اب هنا يريدون ّ
وال ُكتّ ُ
املتعدي ،ولذا َ
وجب أن يقولوا :هذا ٌ
"يَطَال".

مقاتلني ،وأ مسَر
العد ُّو مخس َة
ويَِرُد يف التمعبري احلديث استعمال الفعل "أ مسَر" للدماللة على معىن أخذ األسري ،فيقولون :أ مسَر ُ
َ
ارد يف اللغة للداللة
وجه هلذا االستعمال ،ألنمهُ مل يرد الفعل "أ مسَر" بزنة "فعم َل" ابملعىن الذي أر َادهُ ال ُكتّاب ،والو ُ
اجليش سعيداً ،وال َ
ُ
)
xxi
(
ِ
َسرا ِمن اببِ
على ذلك املعىن الفعل
(أسَرهُ أيسُرهُ ْ
(أس ْرتُهُ أ ْ ً ْ َ
أسراً)  ،ويف املصباحَ :
"آسَر" ،ففي احملكمَ :
ابعي َ
الثالثي َ
"أسَر" ،و ُ
الر ّ
ّ
( )xxii
ضا ِألَ من فَعِ ًيال ِمبَعىن م ْفع ٍ
أردف:
مث)  ،و َ
ول َما َد َام َجا ِرًاي َعلَى ِاال ْس ِم يَ ْستَ ِوي فِ ِيه الْ ُم َذ مكُر َوالْ ُم َؤن ُ
ب فَ ُه َو أَ ِس ٌري َو ْامَرأَةٌ أ َِس ٌري أَيْ ً
َ
َْ َ ُ
ضَر َ
ِ ()xxiii
ِ
ت المر ُج َل م ْن َاب ِب أَ ْكَرَم لُغَةٌ ِيف الث َُّالث ِّي) .
آس ْر ُ
(و َ
َ
وعلى ما تقدمم ال َّيكن أن نستعمل الفعل "أ مسر ي ؤ ِسر" للداللة على معىن أخذ األسري ،وإّّنا املستعمل هو :أسره ِ
أيسُرهُ،
َُ
َ
ُ
َ َُ ّ ُ
وآسرهُ يُ ْؤ ِسُرهُ.
َ
"تفاعل" من
القوم ،للدماللة على معىن التمعاون ،وليس كذلك ،إذ مل ترد صيغة َ
ويَِرُد يف االستعمال احلديث قوُهلمَ :
آتلف ُ
القوم،
املادة ،وإّّنا الوارد هو الفعل الالزم من ألفاظ ّ
هذه ّ
املادة اللغوية "ألف" للداللة على معىن التّعاون ،فأنت تقولَ :
ائتلف ُ
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هش فال ٌن ممّا رأى ،إذا أصابَْتهُ احلَْريةُ و ُّ
"انفع َل"،
ويشيع يف كالم الكتّاب قوُهلمَ :
الذ ُهول ،فيأتو َن ابلفعل على صيغة َ
اند َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ش فال ٌن ،وهو
"مْن َدهش" ،وليس يف اللغة َ
ش" ،و ّ
ش فال ٌن ،أو َده َ
اب أن تقولُ :ده َ
الصو ُ
"اند َه َ
وأيتو َن ابسم الفاعل منه على ُ
م ْدهوش ،جاء يف القاموس( :د ِهش ،ك َفرِح ،فهو د ِهشَ :حتيمر ،أو َذهب ع ْقلُه من َذه ٍل أو ولٍَهِ ،
شِ ُ ،
هوش،
َ ُ
َ
ِن ،فهو َم ْد ٌ
َ َ َ ُ
َ ُ ٌ
وده َ
َ َ
َ
َ ٌ ََ
كع ّ
،
)
xv
(
ٍ ِ
ِ
ود مهش تَ ْدهيشاً ،وأدهشه غريه) ويف التاجِ :
ِ
يل:
َ
فهو َده ٌ
ِحَ ،د َهشاًُ ،
(ده َ
َ َ
ش ،ك َفر َ
شَ :حتَيم َر أَو ذَ َه َ
َْ َُ ُ
ب َع ْقلُهُ م ْن ذَ َه ٍل أَو َولَه ،وق َ
ِ ِ
ِ
وَن ِوهِ ،
ش أَيْضاًِ ُ ،
ال :أ َْد َه َشهُ للاُ،
ش َد َهشاً ،وأ َْد َه َشهُ َغْي ُرهُ ،يُ َق ُ
ِم َن ال َفَزع َْ
وشَ ،
ُ
ِن ،فهو َم ْد ُه ٌ
ش تَ ْدهيشاً :مثْ ُل َده َ
ود مه َ
وده َ
كع َ
(،)xvi
مه َش ُة)
وأ َْد َه َشهُ األ َْمُر واحلَيَاءُ ويُ َق ُ
ال :أصابَْتهُ الد ْ
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امتزجا)( ،)xiiiويبدو أ ّن االستِمزاج
ومازج ُه ،و َ
َ
متازجا ،و َ
اب ابملاءَ ،
خمشريَ :
(مز َج ال مشر َ
فامتز َجَ ،
وماز َجهُ مبعىن خالطَهُ ،ومتازج ،قال المز ّ
ِ
الرصايف يف قوله
ممّا َ
وضعهُ األتراك من عند أنفسهم خطأً ،واستعملوه مبعىن طلب املوافقة جلهلهم ابلعربية ،وهو ما أشار إليه ّ
(يستعملونَهُ مبعىن اختبار المرأي ،وطلب املوافقة ،وال أصل له يف العربيّة)(.)xiv

Majeed Khairallah RAHI 
( )xxiv
ِ
ت بني الشميئ ِ
بعضهُ بعضاً،
ف ُ
ائتلف الشميءُ :أل َ
ني أتليفاً ،فتألمفا ،وائتل َفا)  ،ويف احملكم( :و َ
وأتلم َ
القوم ،جاء يف الصحاح( :ألم ْف ُ
ف ُ
( )xxv
بعضهُ إىل ٍ
ف :تنظمَم)
مجع َ
بعض ،وأتلم َ
وألمَفهَُ :

وي ِرد يف التعبري احلديث استعمال الفعل "تبطمر" للداللة على معىن االستخفاف ،يف َنو قوهلم :تبطمر فال ٌن على النّ ِ
عمة،
َُ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
الثي "بَطَر" ،ففي الصحاح:
ويتَ بَطمُر على النّعمة ،ومل يرد وزن "تفعم َل" من هذه ّ
املادة ابملعىن الذي أرادوه ،وإّّنا الوارد من ذلك الثّ ّ
(وبطر فال ٌن نعم َة ِ
املال)( ،)xxviويف أساس البالغةِ :
األشر ،وهو ش مدةُ املرح ،وقد ِ
للا:
بطَر ابلكسر يَْب طَ ُر ،وأبطََرهُ ُ
َ
َ
(البطَُرُ َ :
استخفمها ،فك َف رها)( ،)xxviiلذا قلِ :
بطَر فال ٌن النّعم َة ،وال ت ُق ْل :تَ بَ طم َر فال ٌن على النّعمة.
َ
ِ
املادة ،وال
ابلصاعقة ،فيستعملون صيغة
"انفعل" من هذه ّ
يب ّ
وي ِرُد يف االستعمال املعاصر قوُهلمَ :
انصع َق فال ٌن ،مبعىن أُص َ
َ
ِ
صواب أن تقول :صعِق فال ٌنِ ،
وصعِ َق ،إذا غُ ِش َي عليه
َ
َ َ
جلُ ،
وصع َق فال ٌن ،جاء يف األساسَ :
ُ
وجه هلذا االستعمال ،وال م ُ
(وصع َق المر ُ
،
)
xxviii
(
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صع َق:
مات)
بَ :م َ
وصع َق إذا َ
اتَ ،و َ
صع َق َ
وجاء يف املصباح املنريَ ( :
يسم ُعهَُ ،
من ه دمة أو صوت شديد َ
ص َع ًقا م ْن َابب تَع َ
ِ
ِِ
ِ
اجلمع ِ
ِ
ُوىل :النم ْفخةُ ،وال م ِ
ِ
يب َشْي ئًا مإال َد مكْتهُ،
ص ْع َقةُ ْاأل َ
ص ْو ٍت َِمس َعهَُ ،وال م
ُغش َي َعلَْيه ل َ
صاع َقةُ :النما ِزلَةُ م َن المر ْعدَ ،و َْ ْ ُ َ
َ َ
ص َواع ُقَ ،وَال تُص ُ
َحَرقَتْهُ)(.)xxix
َوأ ْ
ولذا ال يستعمل الفعل "انصعق" للداللة على اإلصابة ابلصاعقة ،أل من ذلك مل يرد يف مصنفات اللغة وأسفار القوم ،فال
جيوز أن تقول :انصعق فال ٌن ،وإّّنا تقولِ :
وصعِ َق فال ٌن.
َ
صع َق فال ٌنُ ،
َ
وتسافل فال ٌن ،للداللة على معىن االَنطاط ،فيستعملون صيغة
تسافل الشميءُ،
ويشيع يف االستعمال املعاصر قوُهلم:
َ
َ
اب أن يقال :س َف َل فال ٌن،
"تفاعل" من هذه املادة ،وليس كذلك ،أل من هذا الفعل مل يرد يف مظا ّن اللغة ومصنّفات القوم ،وال م
صو ُ
ِ
استفل فال ٌن ،ففي الصحاح( :ال مسفالةُ ابلفتح :النم ذالةُ ،وقد َس ُف َل ابلضم)( ،)xxxويف
َ
مل فال ٌن ،و َ
وسف َل فال ٌن ،وس ُف َل فال ٌن ،وتسف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس َف َل م ْن َغ ْريه ،فَ ُه َو َساف ٌلَ ،و َس َف َل ِيف ُخلُقه َو َع َمله َس ْف ًال
ص َار أ ْ
ب لُغَةٌَ :
املصباحَ ( :س َف َل ُس ُفوًال م ْن َابب قَ َع َدَ ،و َس ُف َل م ْن َابب قَ ُر َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الس ْفل ِابل م ِ
يل لِ ْْلََر ِاذ ِلَ :س ِفلَةٌ ،بِ َك ْس ِر الْ َف ِاء)(.)xxxi
مل ِخ َال ُ
ف َج َادَ ،ومْنهُ ق َ
ض ّمَ ،وتَ َسف َ
م ْن َابب قَتَ َل َو َس َف ًاالَ ،واال ْس ُم ُّ ُ
"فاع َل" للداللة على معىن البُ ْرء ،يف َنو قوهلم :شافاهُ للاُ ،ويُشافيه للاُ ،ومل ترد
اب الفعل َ
"شاَف" على زنة َ
ويستعمل الكتّ ُ
ُ
وتشفمى.
ارد من ذلكَ :ش َفى ،وأشفى ،واستش َفى ،واشت َفىَ ،
"فاع َل" من ّ
املادة ،وإّّنا الو ُ
صيغة َ

مرضه ،ففي كتاب األفعال البن القوطية( :ش َفى للا املر ِ
فأنت تقول :ش َفى للا املر ِ
ب
َ
َ
ب َُ
َ
ُ
ُ
يض شفاءً :أ ْذ َه َ
يض شفاءً ،إذا أ ْذ َه َ
()xxxiii
( )xxxii
ِ
.
 ،ويف الصحاح( :وش َفاهُ للاُ من مرضه شفاءً)
مرضهُ)
َ
وتقول :استشفى من علم ِته ،واشت َفى ،ففي األساسِ ُ :
يضهم ،واستش َفى من علم ِته ...واستش َفى برأيه)( ،)xxxivويف
(شف َي مر ُ
فلما هجا ك ّف َار قر ٍ
يش َش َفى وا ْشتَ َفى ،أي ش َفى املؤمنني ،واشتََفى هو ،وهو من
حسانّ :
النهاية يف غريب احلديث( :يف حديث ّ
ِ
افتع َل منه ،فنقلَهُ من شفاء األجسام إىل شفاء القلوب
الشفاء :البُ ْرءُ من املرضُ ،
ِّ
يقال :شفاهُ للاُ يَ ْشفيه ،واشتفىَ :
( )xxxv
ِ
ِ
ِِِ
ك،
والنُّ ُفوس)
(ش َفى م
 ،ويف املصباحَ :
ت بِِه ِم ْن َذل َ
ت ِابلْ َع ُد ِّوَ ،وتَ َشفْمي ُ
يض يَ ْشفيه م ْن َاب ِب َرَمى ش َفاءٌَ :عافَاهَُ ،وا ْشتَ َفْي ُ
اَّللُ الْ َم ِر َ
ِِ ()xxxvi
ِألَ من الْغضب الْ َك ِامن َكالد ِ
ماء فَِإ َذا َز َال ِمبَا يَطْلُبُ ُه ِْ
تقل:
ئ ِم ْن َدائه)
اإلنْ َسا ُن ِم ْن َع ُد ِّوِه فَ َكأَنمهُ بَِر َ
قل :شفى للاُ املر َ
َ
ََ َ
يض ،وال ْ
 .لذا ْ
شافاه.
تشاَف فال ٌن ،ومل ترد هذه الصيغة يف
ويستعملون حيناً صيغة
"تفاعل" من هذه املادة للداللة على معىن البُ ْرء ،فيقولونَ :
َ
مظان اللغة ومصنفات القوم ،وإّّنا الوارد من ذلك قوهلمُ :ش ِف َي فال ٌن ،واشتفى فال ٌن ،وتشفمى فال ٌن ،واستشفى فال ٌن ،للداللة معىن
التداوي ،جاء يف اللسان( :يقال :شفاه للا ي ْشفيه ،واشت َفى افت عل منه ،فن َقله من ِش ِ
َجسام إىل ِشفاء ال ُقلُ ِ
فاء األ ِ
وب والنُّ ُفوس،
َ
ََ
َ ُ َ
ٍ
ت من َغْيظي ،ويف حديث امل ْل ُد ِ
ض َع ِّ
وغَ :
ت بكذاَ ،
بكل ما يُ ْشتَ َفى بهَ ،فو َ
وتشفْمي ُ
واشتَ َفْي ُ
الشفاءَ
بكل شيء أَي عا َجلُوهُ ِّ
فش َف ْوا له ِّ
الج واملداواة)(.)xxxvii
َم ْو ِض َع العِ ِ
ُ
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االحتاد ،فيقال
تشيع يف لغة اجليل احلاضر مبعىن ّ
املادة "تَ َ
(ومن هذه ّ
ضامن" ،والفعل واملصدر من املو ّاد اليت ُ
امن" ،واملصدر "تَ ُ
ض َ
"ضمن"
مضامن يف الفصيح املأثور التّكافُل ،وبعيد ما بني ّ
تبلغ َ
األمةَ
بتضامنِها ُ
ومادة َ
االحتاد والتمكافُلّ ،
مثالً :إ من ّ
اآلمال ،ومعىن الت ُ
ُ
()xl
ِ
مضامن مبعىن م
االحتاد شيء من املولد اجلديد الذي جاءت به لغة العصر) .
تعِن "كفل" ،والضمم ُ
ني :الكفيل ،ويبدو يف هذا أ من الت َ ُ َ
 -2دالل ــة الفعل:

"رضخ" يف
أذعن ،وواضح أ ّن
تطورت دالالت أفعال كثرية يف لغة احملدثني ،فهم يقولو َنَ :
َ
رض َخ فال ٌن لْلم ِر ،مبعىن َ
لقد ّ
أنكرهُ،
كسَرهُ ،وقوُهلم:
أصل االستعمال تعِن
"كسر"ُ ،
العظم ْ
تقولَ :
َ
شجب فال ٌن القر َار ،مبعىن َ
رضخاً إذا َ
رض َخ النّوى أو احلصى أو َ
َ
أهلك.
األصل يف "
شجب " أنّهُ يعِن َ
َ
و ُ

طور إذا كان ال خيالف ضوابط اللّغة ،وال خيرج عن أقيستها ،حبيث
ُ
العرب :شجبَهُ إذا أهل َكهُ ،و ْ
تقول ُ
نقبل التّ ّ
أحزنَهُُ ،
وَنن ُ
ِ
دهسْتهُ ال مسيمارُة،
تطورت دالالهتا قوُهلم ملن َ
وتطورها يف آن واحد ،ومن األفعال اليت ّ
ّنوها ّ
يضمن للغة ّ
ُ
داسْتهُ ال مسيمارةُ بعجالهتاَ :
س » إىل مفعول به واحد مع نصب هذا املفعول ،واشتقاق مصدر له ،هو « َد ْهس ».
ّ
بتعدي الفعل « َ
ده َ

الشرطة ودواوين
السنني على هذا الفعل الغريب ومصدره ،ودخال يف ّ
سجالت احلوادث يف دواوين ّ
مرت عشرات ّ
وقد ّ
مع ِ
س وال ابلدموس صلة ،أل ّن الفعل
احملاكم ،وذاعا يف صحف األخبار ،واستُ ْع ِمال يف القصص واآلاثر ،مع أ مَّنما ليس هلما ابلد ْ
اب،
ملعناه مبا يُر ُ
هس » مل ْ
يرد يف اللغة هبذا املعىن ،وال عالقة ُ
يدهُ الكتّ ُ
دهس » إّّنا يُ
ستعمل للّون ،وهو الزم ال متع ّد ،و ُ
ُ
الفعل « َد َ
« َ
( )xli
ِ
بضم الدمال
مل )  ،والد ْ
س :كثَُر فيه الد َ
س املكا ُن َد َهساً و َ
ُّهسةُ ّ
مه ُ
اس ،وهو المر ُ
أده َ
ففي كتاب األفعال البن القوطيةَ ( :ده َ
(يقول الكتّاب :دهس ِ
الطفل ،فنُِق َل إىل
وقال األستاذ صالح الدين
الزعبالويُ :
كالص ْفرة واحلُ ْمرِة من أمساء األلوانَ ،
ُّ
ت السيّارةُ
ّ
ُ ََ َ
َ
( )xlii
السيّارةُ ،أو
داسْتهُ،
يرد يف اللغة هبذا املعىن ،وال عالق َة ملعناه مبا يُر ُ
و"دهس" مل ْ
يدهُ الكتّاب)  .لذا قلَ :
املش َفى ،مبعىن َ
داسْتهُ ّ
َ
دهسْتهُ.
دعسْتهُ ،وال تقلَ :
َ
عّبو َن عن هذا املعىن ّإال مبثل هذا
ومن ذلك قوُهلمَ :
ونزَل عنه ،وهو خطأ شائع ،ال يكادو َن يُ ّ
تنازل فال ٌن عن ح ّقه ،إذا ترَكهُ َ
لتبني لنا
يقول املؤلّفو َنَ :
القول ،وكثرياً ما ُ
تنازل ُ
وحتول عنه ،وال وجه له ،ألنّنا لو عدان إىل كتب اللغة ّ
امللك عن العرش ،إذا َ
اعتزلَهُّ ،
ِ
اآلخر يف حرب
تنازل
اخلصمان ،إذا َ
تقولَ :
الرجوع عنه ،فأنت ُ
انزل ٌّ
أن ليس يف معاين َ
"تنازَل" ما يفيد النّزول عن أمر و ّ
كل منهما َ
( ،)xliii
نازُل ال يكو ُن ّإال من شخصني فأكثر ،جاء يف األساس( :وانزلَهُ يف ِ
(وانزلَهُ يف
احلرب ،وتنازلُوا)
ويف املصباحَ :
أو َنوه ،والتّ ُ
( .)xliv
كل و ٍ
ِ
احد منهما يف مقابلة اآلخر)
وتنازالَ :
نزل ُّ
احلرب منازل ًة ونِزاالًَ ،
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االحتاد ،وإّّنا وردت فيه ٍ
معان ُّ
تدل على الكفالة ،واالحتواء واالشتمال وااللتزام،
األمر اآلخر :أ من هذا الفعل مل يرد مبعىن ّ
و ُ
جاء يف املصباحِ َ :
مضعِ ِ
ض ممْن تُهُ الْ َم َ
يف ،فَيُ َق ُ
ت الْ َم َ
ني :الْتَ َزْمتُهَُ ،ويَتَ َعدمى ِابلت ْ
الَ :
ض ِم ٌ
ض ِام ٌن َو َ
ض َما ًان ،فَأَ َان َ
ال َوبِِه َ
(ضمْن ُ
ال :أَلَْزْمتُهُ
ِ
ِ
مس َل،
ض مم َن م
احتَ َوىَ ،وِمنْهُ َ
ميءَ َك َذاَ :ج َعلْتُهُ ُْحمتَ ِوًاي َعلَْي ِه ،فَتَ َ
إ مايهَُ ...و َ
ض ممنْ ُ
اَّللُ أ ْ
َي فَا ْشتَ َم َل َعلَْيه َو ْ
َص َال َ
ض ممنَ ُه ،أ ْ
ب الْ ُف ُحول الن ْ
ت الش ْ
ِ
ض َمنًا،
ض مم َن الْغَْي ُ
ض ِم َن َ
َخَر َجهُ َوأ َْزَكاهَُ ،و َ
اب َك َذاَ :ح َواهَُ ،وَد مل َعلَْي ِهَ ،وتَ َ
ض ِمنَ تْهُ َو َح َوتْهَُ ...وتَ َ
َي َ
فَتَ َ
ات :أ ْ
ث النمبَ َ
ض مم َن الْكتَ ُ
ض ممنَ تْهُ ،أ ْ
()xxxix
.
ض ِم ٌن ِمثْ ُلَ :زِم َن َزَمنًا ،فَ ُه َو َزِم ٌن َوْزًان َوَم ْع ًىن)
فَ ُه َو َ
االحتاد شيء من املولّد اجلديد الذي جاءت به لغة العصر ،يقول:
مضامن" مبعىن ّ
ويرى د.إبراهيم السامرائي أ من جميء "الت ُ
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"تفاعل" مبعىن
اآلمال ،فيوردو َن الفعل
تبلغ َ
ُ
األمةُ
بتضامنِها ُ
"تضام َن" على َ
ويقول ُ
معب ،و ّ
َ
ُ
بعض الكتّاب حيناًَ :
تضام َن الش ُ
م
و"ض مم َن"،
األو ُل :أنمهُ مل يرد يف اللغة وزن
"احت َد" ،ويف ذلك أمر ِان :م
"ض ِم َن"َ ،
املادة ،وإّّنا الوارد من ذلكَ :
"تفاعل" من هذه ّ
َ
و"تَض ممن" ،قال صاحب القاموس( :ض ِمن الشميء وبهِ ،
ميء
ني :ك َفلَهَُ ،
وض ِم ٌ
ض ِام ٌن َ
وض ْمناً ،فهو َ
ضماانً َ
كعل َمَ ،
َ
َ َ
َ َ
وض ممنْ تُهُ الش َ
َ
ُ
( )xxxviii
ٍ
.
ض ممنْ تَهُ ّإايهُ)
تَ ْ
جعلْتَهُ يف ِوعاء فقد َ
ض ِميناًَ ،
عِنَ :غمرْمتُهَُ ،
فتض ممنَهُ ّ
فالتزَمهُ ،وما َ
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اب:
بعض الن ّقاد العبارة املذكورة ،قال حممد العدانينّ( :يقولو َنَ :
تنازل فال ٌن عن ح ِّق ِه جلارِه ،وال م
واستناداً إىل ذلك منع ُ
صو ُ
نزل له عن ح ِّق ِه.
َ

( ،)xlv
تنازل
واتبعهُ على ذلك صالح
العرش)
الزعبالوي يف قو ِلهّ ( :أما قولُكَ :
تنازل عن العرش فخطأٌ ،صوابُُهَ :
ّأما َ
َ
اعتزل َ
ّ
( )xlvi
ِ
وتنازل عن ِ
وجه له البتّة) .
عرشهَ ،
َّيلكَ ،
فال ٌن عن ح ِّق ِهَ ،
عما ُ
وتنازل عن كّبايئه ،فال َ
وتنازل ّ
اجلر "على" ،وهذا خطأٌ شائع ،أل من
بعض الكتّاب:
و ُ
َ
يقول ُ
اس على الشميء ،ويع ّدون الفعل "تعارف" حبرف ّ
تعارف النّ ُ
بعضهم بعضاً)( ،)xlviiومنه قولُهُ تعاىل:
ف" من أفعال املشاركة ،على ما هو املشهور ،جاء يف التاج( :وتعارفُواَ :
"تعار َ
عرف ُ
الفعل َ
( ،)xlviii
بعضكم بعضاً ،فثبت بذلك أ من الفعل الزم ،وأنمهُ من أفعال املشاركة.
لتعارفُوا)
أي َ
ليعرف ُ
َ
وقبائل َ
(وجعلْنا ُكم ُش ُعوابً َ

اس ،ويقدر عليه
عرفُوه ،قال
ّ
اجلوهري( :أما اليوم فيما َ
ولكن جاء يف كالم الفصحاء َ
يتعارفُها النّ ُ
"تعارفوا الشميءَ" إذا َ
(،)xlix
فقد عدمى الفعل مباشرة إىل املفعول به.
األطباءُ فاألوقيّةُ عندهم وز ُن عشرة دراهم)

"تعارف" يكون الزماً إذا جاء مبعىن املشاركة ،ويكون متع ّدايً ِ
بنفسه إذا جاء لغي ر معىن املشاركة ،وكان
ونرى أ ّن الفعل
َ
عادات
وجه هلذا القول ،ألنّهُ خطأ شائع ،والصواب أن يقال :هذه
مبعىن "عرف" ،ويقولون :هذه
تعار ٌ
ٌ
ٌ
ف عليها ،وال َ
عادات ُم َ
(.)l
عارفةٌ ،يعضد ذلك ما جاء يف مفردات الراغب من قوله( :وصارت الضيافةُ متعارفةً يف القرى)
ُمتَ َ
"سأل فال ٌن عن األمر" ،يف حني أ ّن االستعمال
وقد ورد يف كالم بعض الكتاب قوُهلم :تساءَل فال ٌن عن األمر ،وأرادوا به َ

السؤال ،فيقتضي
القوم عن املوضوع ،أل ّن الفعل "تساءَل" من أف عال املشاركة ،وهو يفيد االشرتاك يف ُّ
الوارد يف اللغة هو :تساءَل ُ
بعضهم بعضاً ،وال جيوز أن تقول :تساءَل
تقول :تساءَال ،أي َ
أن يكون بني اثنني فأكثرُ ،
سأل أحدمها اآلخر ،وتساءَلُوا إذا سأل ُ
(.)li

بعضهم بعضاً)
فال ٌن عن األمر ،جاء يف الصحاح( :تساءلوا :أي َ
سأل ُ

ت:
بعض الن ّقاد ،فأنكروا ورود الفعل "تَساءل" لغري املشاركة ،قال ُ
الناقد أسعد داغر( :ويقولو َن :فتساءَلْ ُ
واستند إىل ذلك ُ
مساؤل للمفرد ،وهو يفيد االشرتاك يف السؤال ،فيقتضي أن يكون بني اثنني فأكثر،
كيف
يفعل هذا ،فيستعملو َن الت َ
َ
ُ
يستطيع أن َ
( )liii
(،)lii
بعضهم بعضاً) واتبعه يف ذلك حممد العدانينّ .
تقول :تساءال ،أي سأل أحدمها اآلخر ،وتساءلوا ،إذا سأل ُ
وشاع يف الكالم قوُهلم :تعطمش فال ٌن إىل ِ
لقاء أخيه ،إذا اشتاق ِ
لقائه ،فهم يرو َن أنمهُ قد أييت "تفعم َل" بتشديد العني مبعىن
َ
َ
ِ
ت إليه" ،و "اشت ْقتُهُ وتش موقْ تُهُ" ،ولكن ليس هذا قياساً،
"فع َل" ك " َ
ت إليه ،وتش موقْ ُ
افتعل ،ك "اشت ْق ُ
يقارب َ
ُ
مشى ومتشمى" أو َ
قل ماؤه ،فهو ع ِطش ،وإىل لقائهِ:
ِ
ِ
ِ
ش املكا ُن :م
ش َعطَشاًَ ،
ش" مبعىن آخر ،قال ابن القطاعَ :
َ ٌ
وعط َ
(وعط َ
ش" مبعىن ،و"تعطم َ
ف "عط َ
( )liv
ش)( ،)lvويف اتج
ش :تكلم َ
ش" معناه :تكلم َ
اشت ْق ُ
ف العطَ َ
ف العطَش ،ففي القاموس( :وتَ َعطم َ
ت)  ،وذكر أصحاب املعجم أ ّن "تعطم َ
ِ
ِ
ِ
خالف ِّ
ش:
حمرك ًة:
ُ
ش ،م
ش وعاط ٌ
ش عطَشاً ،فهو عط ٌ
ش ،وتَ َعطم َ
ِح يعطَ ُ
ي ،معروف ،وعط َ
العطَ ُ
بيديَ ( :
جل ،كفر َ
الر ّ
العروس للمز ّ
ش المر ُ
( )lvi
وعاطش ،وال ت ُقل :تعطم ْشت إىل ِ
لقائه ِ
عطش إىل ِ
ِ
ِ
ِ
رؤيته ،أل ّن معىن "
تكلم َ
ُ
قلَ :عط ْش ُ
ٌ
ت إىل ُرؤية فالن ،وأان ٌ
ف العطَ َ
ْ
ش) ولذا ْ
ش(.)lvii
ش" تكلم َ
ف العطَ َ
تعطم َ

مظر،
تروى ،م
وأتّن ،و َ
ونقرأُ يف ُّ
القصة يقولو َن :مت مع َن فال ٌن يف األم ِر ،يريدو َن به م
الصحف العربيةُ ،
الرواية و ّ
وجند كتّ َ
اب ّ
أطال الن َ
مظر" ،ففي النهاية يف غريب احلديث البن
وليس كذلك ،جاء يف اللغة "مت مع َن عليه" مبعىن "تصاغر وتذلم َل" ،ومل يرد مبعىن َ
"أطال الن َ
ِ
تصاغر وتذلم َل
ف)( ،)lviiiويف التاج( :ومتََعم َن:
األثري( :متََعم َن ،أي
اعرت َ
تصاغر وتذلم َل انقياداً من قوهلمَ :
أذعن و َ
أمع َن حب ّقي إذا َ
َ
َ
انقياداً)( ،)lixواستند إىل ذلك النقاد فمنعوا قول القائل " متعم َن فال ٌن يف األم ِ
ورودهُ يف شيء
قال
،
"
ر
(أما متعم َن فلم يثبت ُ
اليازجيّ :
ّ
()lx
م
ت إىل ما
س ،وما أشبه ذلك)  ،وقال آخر( :ف "متعم َن" على ذلك ال َّيُ ُّ
من كالم العرب ،وكأَّنم بَنَ ْوهُ على :أتم َل ،وتدبمَر ،وتفمر َ
التقصي بسبب ،من قريب أو بعيد)(.)lxi
الرتوي و ّ
عناهُ الكتّ ُ
اب من معىن ّ
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مع زي ٌد حاجاتِِه من
مع" متعدايً للداللة على أخذ البضاعة ،يف َنو قوهلم :تبض َ
ويرد يف التعبري املعاصر استعمال الفعل "تبض َ
ِ
متعدايً،
وجه له ،أل من مظا ّن التوثيق
مع
حاجاته من ُّ
أقرت استعمال هذا الفعل الزماً ،وليس ّ
السوق ،وال َ
السوق ،ويتَ بَض ُ
ّ
اللغوي ّ
ّ
( )lxviii
يقال :جبهتُ ُه
سال)
سالُ ،
مع الشميءَُ :
مع الشميءَُ :
 ،ويف اللسان( :وتبض َ
للداللة على غري املعىن املراد ،ففي احملكم( :وتبض َ
()lxx
()lxix
العَر ُق مثل
تبَ َ
مع َ
سيل ُمتَ َقطّعاً)  ،ويف التاج( :وتبَض َ
تسيل عرقاً)  ،وأردف( :يتبَض ُ
ض ُع ،وتتبَض ُ
مع :يت َفت ُ
مح َ
ابلعرق ،ويَ ُ
مع ،أي ُ
()lxxi
ِ
أصح) .
سال،
ص َع" ،أي َ
"تَبَ م
وابملعجمة ُّ
متعدايً بنفسه ،للداللة على أخذ البضاعة،
فأنت ترى أنمنا مل نقف يف مظا ّن التوثيق
مع" ّ
اللغوي على استعمال الفعل "تبَض َ
ّ
أخ َذ)( ،)lxxiiلذا يستعمل الفعل
ويبدو أ من الفعل املطلوب للتعبري عن املعىن املراد هو
"ابتض َع" ،ففي احملكم( :وابْ تَ َ
َ
ض َع منهَ :
ِ
ِ
ِ
السوق.
متعدايً بنفسه للداللة على أخذ البضاعة ،فيقال:
ابتضع َ
"ابتضع" ّ
َ
َ
السوق ،ويَ ْب تَ ض ُع حاجاته من ّ
أبوك حاجاته من ّ
اتجر
ويرد يف التعبري املعاصر استعمال الفعل َ
"اتجَر" الزماً للداللة على معىن التجارة من دون املشاركة ،يف َنو قوهلمَ :
ِ
القماش ،و ّاّتَر سعي ٌد
أَحد يف
اب أن تقولَّ :تََر ُ
ُ
تذكرهُ كتب اللغة ،و ّ
الصو ُ
أَحد يف القماش ،وال وجه لذلك ،إذ مل يرد به مساع ،ومل ْ
(اتجَرهُ :ابراهُ يف
يف القماش ،أل من وزن َ
"فاع َل" من هذا الفعل ورد متع ّدايً للداللة على غري هذا املعىن ،ففي األساسَ :
"اّتر" ،م
ليدل على معىن التمجارة من دون
التّجارة)( ،)lxxiiiواملراد يف هذا التعبري الذي اعتاده ال ُكتماب هو الفعل الالزم "ّتر" أو ّ
ِ
م ِ
ِ
اجلمع َّتٌْر)( ،)lxxivويف املصباح:
مشاركة ،جاء يف الصحاحَ :
تعل ،فهو اتجٌر ،و ُ
(ّتََر يَتْ ُجُر َّتْراً وّتارةً ،وكذلك اّتَر يَتمجُر ،وهو اف َ
ِ ( )lxxv
ِ
م ِ
اجلمع َّْتر ِمثْل ص ِ
ِ
ِ ِ
ص ْح ٍ
اح ٍ
ض ِّم التماء) .
َ
ب َوّتُم ٌار بِ َ
ب َو َ
(ّتََر َّْتًرا م ْن َابب قَتَ َل َواّتََر َواال ْس ُم التّ َج َارةُ َوُه َو َاتجٌر َو َْ ْ ُ ٌ ُ َ

ِ
"تفاعل" من اجلهر للداللة على معىن
ابلقول ،فيستعملون صيغة
ّتاه َر فال ٌن
ويشيع يف االستعمال املعاصر قوُهلمَ :
َ
"ّتاهر" يف غري هذا املعىن ،ففي احملكم( :وَكبش أجهر ،ونعجةٌ جهراء :ال تُب ِ
صُر يف
َْ
ْ
ْ ٌ ْ َُ
اإلعالن ،والوارد يف كالم العرب استعمال ََ َ
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ِ
دارهُ ،ومعىن
ُ
ويرد يف التعبري احلديث استعمال الفعل "أ مجًر يُ ّ
ؤجُر" متع ّدايً للداللة على معىن اإلكراء يف َنو قوهلم :أ مجَر فال ٌن َ
مار من سعيد ،ومل يرد استعمال هذا الفعل متع ّدايً للداللة على املعاين املذكورة ،وإّّنا ورد
االكرتاء يف َنو قوهلم :أ مجَر خال ٌد الد َ
"آجَر" متع ّدايً ،يف َنو
دارهُ ،والفعل املزيد ابهلمزة َ
"أجَر" متع ّدايً ،يف َنو قوهلمَ :
للداللة على معىن اإلكراء الفعل الثالثي َ
أجَر فال ٌن َ
مار من سعيد ،جاء
"استأجَر" للداللة على معىن االكرتاء ،يف َنو قوهلم:
دارهُ ،ويستعمل الفعل
َ
استأجر خال ٌد الد َ
آجر فال ٌن َ
َ
قوهلمَ :
( )lxiv
"أفع َل" بداللة املصدر "إجيار" ،واسم
(وآج ْر ُ
"آجَر" هنا على وزن َ
ت مملوكي إجياراً ،فهو ُم ْؤ َجٌر)  ،وهذا الفعل َ
يف كتاب العنيَ :
ِ
(األجُر :اجلزاءُ على ِ
أجَر
أيجُرهُ ،وأيجُرهُ ْ
"م ْؤ َجر" ،ويف احملكمْ :
وآجَرهُ ...و َ
أجراًَ ،
أجَرهُ للاُ ُ
ور ،وقد َ
ُج ٌ
اجلمع أ ُ
العمل ،و ُ
املفعول ُ
( )lxv
ب لُغَةُ بَِِن َك ْع ٍ
ب،
َجَرهُ م
َ
َجًرا ِم ْن َاب ِب قَتَ َلَ ،وِم ْن َاب ِب َ
اَّللُ أ ْ
أيجُرهُ ْ
ضَر َ
وآجرهُ إجياراً ،ومؤاجرةً)  ،ويف املصباح( :أ َ
اململوك ُ
أجراًَ ،
وآجره ِابلْم ِّد لُغَةٌ َاثلِثَةٌ ،إذَا أَ َاثبه ،وأَجرت الدمار والْعب َد ِابللُّغَ ِ
ت ،فَأَ َان
ات الث َمال ِث ،قَ َ
ال المزخمَْ َش ِر ُّ
مار َعلَى :أَفْ َعلْ ُ
َُ َ َ ْ ُ َ َ َْ
يَ :و َ
آج ْرت الد َ
َ َ َُ َ
( )lxvii
ِ ( )lxvi
فأجَرين :صار أجريي) .
أج ْرتُهَُ ،
استأج ْرتُهُ و َ
ُم َؤجٌر)  ،ويف القاموس( :و َ
آجراً ،لذا
وقد خلت كتب اللغة من الفعل :أ مجَر أتجرياً ،ابملعىن املذكور ،وإمّنا تقول :أ مجَر فال ٌن الطّ َ
ني ،إذا َ
طبخهَُ ،
فجعلَهُ ّ
مار ،وال ت ُق ْل :أ مج ْرُهتا أتجرياً.
وآج ْر ُ
أج ْر ُ
مارَ ،
قلَ :
ت الد َ
ت الد َ
ْ
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يتماشى مع القانون ،و يقصدو َن أ من العمل ال يساير القانون ،وال يطاب ُقهُ،
العمل ال َ
وشاع يف العربيّة املعاصرة قوُهلم :هذا ُ
"متاشى" ُّ
بعضهم بعضاً ،وال يكون فاعلُهُ ّإال مثىن أو مجعاًَ ،نو:
"متاشى" تعِنَ :
يدل على املشاركة ،ف َ
واحلقيقةُ أ من معىن َ
ماشى ُ
متاش ْوا:
بعضهم إىل بعض ،جاء يف التاج( :و َ
متاشوا ،للداللة على املشاركة ،وقد يكون معىن َ
متاشى فالن وفالن ،أو َ
َ
"متاشى"َ :
مشى ُ
( )lxii
العمل ال
تدل على املشاركة ،ولذا كان على الكتاب أن يقولوا يف ذلك :هذا
"تفاعل" ّ
َ
مشى ُ
بعضهم إىل بعض)  .فصيغة َ
ُ
( )lxiii
يسايرهُ .
ُ
يشايع ُه ،وال ُ
يطابق القانو َن ،وال ُ
يتابعهُ ،وال جياريه ،وال ُ

Majeed Khairallah RAHI 
( )lxxvii
( )lxxvi
ِ
الش ِ
الرجال :الذي
أجهُر)
ممس)
 ،وجاء فيه أيضاً( :واملتَ َجاه ُر :الذي يُِر َ
 ،وجاء يف لسان العرب( :و ْ
يك أنمهُ َ
األج َهُر من ّ
ُ
( )lxxviii
ِ
ال ي ب ِ
صُر يف الش ِ
أجهُر)(.)lxxix
ممسَ ،ج ِهَر َج َه راً)
 ،وفيه( :واملتَ َجاه ُر :الذي يُِر َ
ُْ
يك أنمهُ َ
ُ
ِ
يدل على األجه ِر ،وهو من ال ي ب ِ
تجاهر اسم ِ
فاعل من الفعل "ّتَاهر"ُّ ،
صُر يف الش ِ
"ّتاهر"
ط الفعل املزيد
ممس ،ويرتب ُ
ُْ
ْ
َ
َ
فاملُ ُ
(وج ِهَرت
اجملرد " َج َهَر" الد ّ
"ج ِهَر" الد ّ
مال على عدم البصر يف ّ
مال على اإلعالن ،ففي القاموسَ :
اجملرد َ
الشمس ،وليس ابلفعل ّ
ابلفعل ّ
)
lxxx
(
العني ،كفرِح :مل تُب ِ
ِ
ِ
ممس)  .لذا قل :جهر فال ٌن ِ
ص ْر يف الش ِ
تقل:
ابلقول،
ُ
َ ْ
وجاهر ابلقولَ ،
وج ْه َوَر ابلقول ،مبعىن اإلعالن ،وال ْ
َ
ْ َ ََ
"ّتاهر" له داللة أخرى هي عدم البصر يف الشممس.
ّتاهر ابلقول ،أل من الفعل
َ
َ

 -3تع ّدي الفعل ولزومــه:

تطور الفعل يف العربيّة املعاصرة ،فقد يكون الفعل الزماً ،واحملدثو َن يُ َع ّدونَهُ ،وقد يكو ُن متع ّدايً
هذه ظاهرةٌ أخرى من ظواهر ّ
إىل مفعولني ،وهم يعدونه إىل واحد ،ويقد يكون متع ّدايً بنفسه ،وهم يع ّدونَه حبرف اجلر ،فمن أمثلة الفعل الالزم الذي يُع ّديه
ِ
لعب فال ٌن ابلكرِة.
ب فال ٌن الكرَة ،و ّ
الصو ُ
ابَ :
احملدثو َن ،قوُهلم :لع َ
األمر ،وقوُهلم:
تداولُوا يف األمر ،و ّ
الصو ُ
ومن األمثلة على الفعل املتع ّدي الذي يستعملُهُ احملدثو َن الزماً قوُهلمَ :
اب :تداولوا َ
فر ،ومن أمثلة الفعل املتع ّدي إىل مفعولني الذي جيعلُ ُه احملدثو َن متعدايً إىل
َ
السفر ،و ّ
الصو ُ
اب :اعتاد خال ٌد ّ
اعتاد خال ٌد على ّ
الس َ
ِ
اب :كلمَفِن
زوَدين سعي ٌد
زوَدين سعي ٌد ابلكتاب ،وال م
اب :م
مفعول واحد ،قوُهلم :م
الكتاب ،وقوُهلم :كلمَفِن فال ٌن ابلعمل ،و ّ
الصو ُ
َ
صو ُ
الكتاب ،وقوُهلم :أعطيت الكتاب ٍ
ِ
خلالد،
اب :خ مولَِن فال ٌن تسلّ َم
فال ٌن
ُ
العمل ،وقوُهلم :خ مولَِن فال ٌن بتسلّم الكتاب ،و ّ
َ
الصو ُ
َ
الكتاب.
اب:
وال م
أعطيت خالداً
ُ
َ
صو ُ
ٍ
قول الكتّاب :حاز فال ٌن على الش ِ
شهادات ٍ
حاز
مهادة ،وأان حائٌِز على
ومن ذلك ُ
عالية ،وهو من األخطاء ّ
الشائعة ،ف « َ
ُ َ
حاز فال ٌن الشمهادةَ،
يتعدى بنفسهُ ،
حاز » ب «على » ،وهو ّ
تقولَ :
ض ممهُ ،وموضع اخلطأ يف كالمهم هو تعدية « َ
الشميءَ » مبعىن َ
اإلرث  ،لكنك ال تقول :حاز فال ٌن على الش ِ
ٍ
مهادة ،قال د.مصطفى
وأان حائٌِز
العقار و َ
شهادات عالي ًة ،كما ُ
املال و َ
َ
تقولُ :ح ْز ُ
ت َ
حاز عليه ،فالفعل "حاز" يتعدمى بنفسه إىل مفعول به)( ،)lxxxiواستند يف ذلك إىل ما
تقلَ :
جواد( :قُ ْلَ :
حاز فال ٌن الشميءَ ،وال ْ
حازه حوزاً ِ
ِ
وحيازةً)( ،)lxxxiiويف املصباح:
اجلمع ،و ُّ
جاء يف كتب اللغة ،ففي الصحاح( :احلَْوُزُ :
كل َم ْن ضم إىل نفسه شيئاً ،فقد َ ُ َ ْ
ِِ
ِ ِ
"س َار" لُغَةٌ فِ ِيه،
ض َم ْمتُهُ َو َمجَ ْعتُ ُهَ ،وُك ُّل َم ْن َ
وزهُ َح ْوًزا َوِحيَ َازةًَ :
َح ُ
(ح ْز ُ
ضم َإىل نَ ْفسه َشْي ئًا فَ َق ْد َح َازهَُ ،و َح َازهُ َحْي ًزا م ْن َابب َ
ميءَ أ ُ
ُ
ت الش ْ
( )lxxxiii
اإلبِل ِابللُّغَتَ ْ ِ
و ُح ْز ُ ِ
حاز عليها.
ني ُس ْق َتها بِِرفْ ٍق)
حاز الشمهاد َة ،وال تقلَ :
 .لذا قلَ :
َ
ت ْ َ
معب بر ِ
ئيس اجلمهوريّة ،أل من
ئيس اجلمهوريّة ،يريدو َن بذلك :أذهبَهُ وأفناه ،وال م
صو ُ
ابَ :
ويقولونَ :
أطاح الش ُ
أطاح الش ُ
معب ر َ
ِ
وطاح الشميءُ طَْي َحاً:
أطاح » فعل مزيد ابهلمزة ،يتع ّدى
بنفسه ،ال ابلباءُ ،
أطاح فال ٌن الشميءَ إذا أهل َكهُ ،ففي اللسانَ ( :
تقولَ :
« َ
( )lxxxiv
معب بر ِ
ِ
ئيس اجلمهوريّة ،أل ّن الفعل «أطا َح »
َطاحهُ هو أَفناهُ وأَذهبَهُ )
ِن
 ،فال َ
وذهب ،وأ َ
وجه لقول الكتّابَ :
أطاح الش ُ
َ
فَ َ
( )lxxxv
معب بر ِ
.
أطاحهُ :أفناه وأذهبَهُ)
ئيس اجلمهوريّة ،وال م
ّ
صو ُ
ابَ :
يتعدى بنفسه ،قال العدانينّ( :ويقولو َنَ :
أطاح الش ُ

ِ
اخلري ،فيع ّدون الفعل املزيد ابهلمزة إىل
أغدق للاُ عليه النعم َة ،و َ
ويشيع يف كالم الكتّاب قوهلمَ :
أغدق للاُ على بلدان العزيز َ
املطر إذا كثُر،
أغدق " فعل الزم غري متع ّد ُ ،
تقولَ :
لتبني لنا أ ّن " َ
املفعول به ،وليس كذلك ألنّنا لو عُدان إىل معاجم اللغة ،م َ
أغدق ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت
تَ :غُزَر ْ
ت ،و َغدقَت العني َغ َدقاً ،فهي َغدقة ،وا ْغ َد ْوَدقَ ْ
صبَ ْ
جاء يف لسان العرب( :و َغدقَت األَرض َغ َدقاً ،وأَ ْغدقَ ْ
ت :أ ْ
َخ َ
ِ
املطر يُ ْغ ِدق
وع ُذبت ،وماءٌ ُم ْغ َد ْوِد ٌق و َغْي ٌ
ت عني املاء ،ابلكسر ،أَي غَُزَر ْ
داق :غزير ،ومطر ُم ْغ َد ْود ٌق :كثري ،و َغدقَ ْ
ت وأَ ْغ َد َق ُ
أسبغ للاُ عليه النّ َع َم ،أو
إِ ْغداقاً ،فهو ُم ْغ ِدق)( .)lxxxviفقول الكتّاب
َ
"أغدق عليه النِّ َع َم " خطأ شائعَّ ،يكن تصحيحه بقولكَ :
أفاض عليه النّ َع َم ،أو أجزَهلا.
َ
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الطالب ،أو املعلّ ُم
اقب فال ٌن على ّ
اقب املعلّمو َن على ّ
و ُ
طالهبم ،أو ر َ
يشيع يف اجلامعات واملدارس ّأايم االختبارات قوُهلم :ير ُ
ِ
ماد ِته ،أو راقبت ِ
اقب" حبرف اجلر "على"
عليه يف ّ
ب على ّ
ُْ
عمل إنساينّ ،فيع ّدون الفعل "ر َ
يراق ُ
مادة كذا ،واملُراقبةُ على الطّالب ٌ
ِ
الب ،واملعلّ ُم
ب املعلّمو َن َ
وليس كذلك ،أل ّن هذا الفعل يتع ّدى بنفسه ال حبرف اجلر ،و ّ
اقب فال ٌن الطّ َ
الصو ُ
طالهبم ،ور َ
اب :يُراق ُ
عمل إنساينّ (.)xc
اقب ّ
مادتَهُ ،وراقَ ْب تُهُ يف مادة كذاُ ،
يُر ُ
ومراقبةُ الطّالب يف االختبار ٌ
ُِ
وحيسبون أ ّن الفعل يف معىن الطّلب
التحري
ّ
وخيط ُئ الكتماب يف استعمال " حتمرى " فيقولون :ما يز ُال ّ
مستمراً عن اجملرمنيَ ،
ونقب ،وكذلك
ميخ إبراهيم
اليازجي( :ويقولو َن :حتمرى عن األمر ،أي َ
التقصي عامة ،وليس األمر كذلك ،قال الش ُ
والبحث و ّ
حبث َ
ّ
صتُهُ ابلطملب ،وأان أحتمرى هبذا األمر
وخص ْ
يع ّدونه ب "عن" ،وإّّنا حتمرى مبعىن :طلب األحرى ،تقول :حتمريْ ُ
ت الشميءَ ،أي تع مم ْدتُهَُ ،
(.)xci
األمر"،
أقصدها ،وأتو مخاها)
ك ،أي ُ
مرضاتَ َ
األحق ،فإذا قلت" :حتمريْ ُ
فالتحري هو طلب األحرى ،أي طلب األوىل و ّ
ّ
ت هذا َ
التماسهُ ألنّه األحرى ،والفعل يتعدمى بنفسه.
وتعمدت
َ
فمعناه أنّك تو مخْي تَهُّ ،
م
م
يتعدى بنفسه،
س" فعل ال ّ
س الوز ُير اللّجا َن ،وهذا خطأ ،أل ّن "ترأ َ
ومن أمثلة استعمال الفعل يف العربية املعاصرة قوُهلم :ترأ َ
()xcii
بل يتعدى ابحلرف ،قال الزخمشري( :وترأمس عليهم ،ورأمسوه على ِ
أس الوز ُير
أنفسهمَ ،نو :أتمَر ،وأمُروه)  ،فأنت ُ
ُُ
تقول :ر َ
ّ َ َ
(،)xciii
م
س عليه".
وجاء
َس)
أس فال ٌن َ
"ارأتس عليه" مثل "ترأ َ
َ
القوم يَ ْرأ ُ
أس" جاء متعدايً كقول صاحب الصحاح( :ور َ
اللجا َن ،أل ّن "ر َ
م
م
س الوز ُير اللجان.
س الوز ُير على اللجان ،وال تقول :ترأ َ
وعلى هذا تقول :ترأ َ
ِ
اب على هذا
ت على الشميء ،أو تعمرفْ ُ
ومن ذلك قوُهلم :تعمرفْ ُ
ت على فالن ،وهو خطأٌ شائع ،وال وجه له البتّة ،وجيري الكتّ ُ
يتعدى بنفسه يف هذا
ت فالانً" ،أل ّن الفعل "تعمر َ
ف" ّ
ت الشميءَ" أو "تعمرفْ ُ
كثري من الن ّقاد ،وصوابُُه "تعمرفْ ُ
اخلطأ كما جيري عليه ٌ
( ،)xciv
ت زيداً كما تقول :م
و"تعمرفَهُ" معناه:
اجلر "على"ُ ،
املوضع ،وال ّ
تقول :تعمرفْ ُ
تومسْ تُهُ ،وترقم ْب تُهُ ،وتدبم ْرتُهُ ،وأتم لْتُهُ
يتعدى ب حرف ّ
( )xcv
ت
ت ما َ
ت زيداً ،وتعمرفْ ُ
ت)  ،لذا قُ ْل :تعمرفْ ُ
عرفْ ُ
عند َك ،أي تطلملَْب ُ
ب معرفتَهُ حىت عرفَهُ ،جاء يف التاج( :وتعمرفْ ُ
ت ّ
تطلم َ
حىت َ
ِ
ت على فالن.
ت على الشميء ،أو تعمرفْ ُ
الشميءَ ،وال تقل :تعمرفْ ُ
استعمال الفعل مع حروف اجلر:
-4
ُ

ِ
الفعل يف العربيّة املعاصرة يف غري مواضعه الصحيحة يف أحيان كثرية ،فمن ذلك قوُهلم :أثَّر احلز ُن على فالن،
استُعم َل ُ
ياسي
اب :تضلم َع فال ٌن من العلم ،وقوُهلم :انبثَ َق عن ّ
اب :أثَّر احلز ُن يف فالن ،وقوُهلم :تضلم َع فال ٌن يف العلم ،و ّ
و ّ
الصو ُ
الصو ُ
الصراع ّ
الس ّ
عدد من األحزاب.
عدد من األحزاب ،وال م
ياسي ٌ
ٌ
اب :انبثَ َق من ّ
صو ُ
الصراع ّ
الس ّ

ِ
اجلر « عن » ،وليس كذلك ،أل ّن الوارد يف
األمر ين ُّم عن كذا ،فيُع ّدو َن الفعل ب حرف ّ
ويشيع يف كالم الكتّاب قوُهلم :هذا ُ
أسكت للاُ انمتَهُ ،أي ما يَنِ ُّم عليه من
الصحاح( :ومنه قوُهلم:
َ
اللغة يؤيّد تعدية الفعل ب « على » يف هذا املعىن ،ال ب « عن » ،ففي ّ
ِ ( )xcvi
جل عن ِ
ِِ
ِِ
حديث المر ِ
حديث المر ِ
ماقد أسعد
ينم
ينم
تقلُّ :
قلُّ :
علم ِه وذكائِِه ،قال الن ُ
ُ
ُ
جل على علمه وذكائه ،وال ْ
حركته)  ،لذا ْ
ِ
ِ
ِ
املسك
ت على
داغر( :وقوُهلم :وعملُهُ هذا يَن ُّم عن سوء نيمته ،فيعدون الفعل "منم" ب "عن" ،وهو يتعدى ب "على" ،كقوهلم :نَ مم ْ
( .)xcvii
رائحتُهُ)
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Issue: 1

العمل.
ابشر ُ
شائع ،صوابُُهْ :
ت َ

Volume: 4

ابشر فال ٌن ِ
اجلر ،وهذا خطأ شائع،
بعملهَ ،
وابش ْر ُ
ت يف العمل ،بتعدية الفعل حبرف ّ
وكثَُر يف كالم املعاصرين قوُهلمَ َ :
"ابشر" هبذا املعىن ال يتع ّدى حبرف اجلر ،وإّّنا يتع ّدى بنفسه ،جاء يف القاموس احمليط:
وصوابُهَُ :
ابشَر فال ٌن عمَلهُ ،أل من الفعل َ
( )lxxxvii
ِ
ِ
ت ابلعمل ،قال
جامعها)
 .واستند إىل ذلك النٌ ّقاد احملدثو َن ،فمنعوا قول القائلَ :
ابش ْر ُ
األمر :وليَهُ بنفسه ،واملرأةََ :
(وابشر َ
َ
( ،)lxxxviii
ِ
واتب عه يف
العمل ،أي وليَهُ بنفسه)
ابشَر فال ٌن ابلعمل ،أو يف العمل ،وال م
األستاذ حممد العدانينّ( :ويقولونَ :
صو ُ
ابَ :
ابشر َ
()lxxxix
ت يف ِ
العمل ،خطأ
الزعبالوي
ذلك األستاذ كم ال إبراهيم ،واألستاذ صالح ال دين
 .فقولُ َ
ابشر ُ
ابشر ُ
ّ
ت ابلعمل ،أو ْ
كْ :
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ويشيع يف العربية املعاصرة قوُهلم :تضلم َع فال ٌن يف العل ِم ،بتعدية الفعل "تضلم َع" حبرف اجلر "يف" ،وليس كذلك ،أل من الوارد
( .)xcviii
يف اللغة يؤّكد تعدية الفعل حبرف اجلر "من" ،جاء يف املصباح املنري( :وتضلمع من الطم ِ
أضالعهُ)
عام :امتْل منه ،وكأن ُمه مْل
َ
َ
ّ
ِ
م
واستند إىل ذلك النّ ّقاد فأنكروا قول القائل :تضل َع فال ٌن يف العلم ،فنرى األستاذ حممد العدانين يقول( :ويقولو َن :فال ٌن متضلّ ٌع يف
يتضلّ ُع من زمزم،
متضلّ ٌع من اللغة العربيّة ،أل ّن الفعل "تضلّ َع " معناه :امتْلَ ِشبعاً أو ِرّايً ،ومنه :كا َن َ
اب :فال ٌن َ
اللغة العربيّة ،و ّ
الصو ُ
()xcix
وهو ال يتع ّدى ّإال حبرف اجلر "من") .
"اقتبس" يتع ّدى بنفسه ،كما يتع ّدى
س منه هذا التمعبري ،أل ّن الفعل
اقتبس فال ٌن عنه هذا التّعبري ،و ّ
الصو ُ
َ
اب :اقتبَ َ
ويقولونَ :
()c
ت منه انراً ،ففي الصحاح:
قال تعاىل "انْظُُرْوان
نقتبس ِم ْن نوِركم" ُ ،
اجلر "من" ،وال يتع ّدى ابحلرف "عن"َ ،
وتقول :اقتبَ ْس ُ
حبرف ّ
ْ
()ci
س فال ٌن منه هذا التمعبري ،وال تقول:
(و َ
ت منه انراً ،واقتبَ ْس ُ
كذلك اقتبَ ْس ُ
ت منه علماً أيضاً ،أي است َف ْدتُهُ)  ،فأنت تقول :اقتبَ َ
س عنه هذا التمعبري.
اقتبَ َ
ِ
ِ
استند سعي ٌد إىل ِ
استند سعي ٌد على ِ
صاحبه ،أل من الفعل "استنَ َد" يتع ّدى
قول
قول
صاحبه ،وال م
ابَ :
ويقول املعاصرو َنَ :
صو ُ
ٍِ ِ
ِِ
حبرف اجلر "إىل" ،ففي املصباح( :ال مسنَ ُد بَِفْت َحتَ ْ ِ
ودا ِم ْن َاب ِب "قَ َع َد"،
ميء ُسنُ ً
ت إلَْيه م ْن َحائط َو َغ ِْريهَ ،و َسنَ ْد ُ
استَنَ ْد َ
نيَ :ما ْ
ت َإىل الش ْ
وسنِ ْدت أ ِ ِ ِ
مي ِء ،فَ َسنَ َد ُه َوَ ،وَما يُ ْستَ نَ ُد إلَْي ِه:
ت إلَْي ِه ِمبَْع ًىنَ ،ويُ َعدمى ِاب ْهلَْمَزِة فَيُ َق ُ
استَ نَ ْد ُ
ال :أ ْ
ب" لُغَةٌَ ،و ْ
ََ ُ ْ
َسنَ ُد م ْن َابب "تَع َ
َسنَ ْدتُهُ َإىل الش ْ
ِِ ِ ()cii
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يث َإىل قَائله ابْألَلفَ :رفَ ْعتُهُ إلَْيه بذ ْك ِر َانقله) .
ت ْ
ض ّم َهاَ ،و ْ
احلَد َ
ِم ْسنَ ٌد بِ َك ْس ِر الْميمَ ،وُم ْسنَ ٌد ب َ
َسنَ ْد ُ
اجلَ ْم ُعَ :م َسان ُدَ ،وأ ْ

استند عليه ،قال األستاذ صالح
صح َة لقول الكتّاب:
استند" ّ
َ
أسند ،و َ
"سند ،و َ
فأنت ترى أ من َ
َ
تتعدى ب "إىل" ،وال ّ
اب يعرفون ذلك غالباً ،لكنمهم يقولون حيناً،
استند،
وتساند ،و َ
َ
"سند ،و َ
ت أ من َ
الزعبالوي( :وقد رأيْ ُ
أسند" تتعدمى ب "إىل" ،والكتّ ُ
يتعدى ب "إىل" يف هذا املعىن يف الوضع
فيعدون الفعل ب "على" وحقيقةُ األمر أ من "سند" وما اشتُ مق منه إّّنا ّ
ت على فالنّ ،
استن ْد ُ
إليه ،وقص ْدت ِ
إليه ،وأخل ْدت إليه ،واستسلَمت ِ
تقول :ركنْت إليه ،وس َكنْت واطمأنَنْت ِ
يتعدى ب " إىل"،
واجملاز ،وهكذا ُ
إليه ،كلّه ّ
ُ
ُ
ْ ُ
ُ
ُ
ُ
إليه" و"اعتَم ْدت ِ
الفارق بني "استنَ ْدت ِ
ِ
عليه" أ ّن يف
كما ُ
ت عليه ،و ُ
َ ُ
ُ
ت عليه ،واتم َكأْ ُ
ت عليه ،وارت َك ْز ُ
اعتم ْد ُ
ت عليه ،وع مولْ ُ
تقولَ :
( .)ciii
االعتماد استِناداً و ُّ
متكناً)
مم أ من الفعل يف العربية املعاصرة قد تط مور يف مسارين ،املسار األ مول صحيح مقبول ،ألنّهُ جاء على وفق أقيسة
يستبني ممّا تقد َ

اللغة وقواعدها ،واملسار اآلخر غري مقبول ،ألنّهُ خرج عن ضوابط اللغة ونظامها ،وقد تناولنا ذلك ابلتفصيل ،وأوضحنا مواطن
رد األقالم واأللسنة إىل الصحيح الفصيح من كالم العرب.
الفساد فيه ،ونبّهنا على مواضع اخلطأ فيه ،وأشران إىل وجوب ّ
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اتج العروس من جواهر القاموس حملمد مرتضى الزبيدي ،حتقيق جمموعة كبرية من العلماء ،طبعة الكويت.
تذكرة الكاتب ،أسعد خليل داغر ،كلمات عربية للطباعة والنشر ،القاهرة.
اجلوهري (ت يف حدود 400ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الصحاح (اتج اللغة وصحاح العربية) :إمساعيل بن َحاد
ّ
2009م.
فصول يف اللغة والنقد ،د .نعمة رحيم العزاوي ،املكتبة العصرية ،بغداد2004 ،م.
القاموس احمليط للفريوز آابدي (ت817ه ) حتقيق حممد عبد الرَحن املرعشلي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2003 ،م.
قل وال تقل ،د .مصطفى جواد ،بغداد1988 ،م.
لسان العرب ،ابن منظور (ت711ه ) ،دار صادر ،بريوت1956 ،م.
لغة اجلرائد ،إبراهيم اليازجي ،مطبعة مطر ،مصر.
لغوايت  ،1حممد علي النجار ،مطابع دار الكتاب العريب ،مصر.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للفيومي (ت770ه ) ،املكتبة العلمية ،بريوت.
معجم األخطاء الشائعة ،حممد العدانينّ ،مكتبة لبنان انشرون ،ط2008 ،2م.
معجم أخطاء الكتاب ،صالح الدين الزعبالوي ،دار الثقافة والرتاث ،دمشق2006 ،م.
مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،حتقيق صفوان عدانن داوودي ،دار القلم – الدار الشامية2009 ،م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري (جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ت606ه ) ،حتقيق حممود حممد
الطناحي ،وطاهر أَحد الزاوي املكتبة اإلسالمية ،دمشق1963 ،م.
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الزخمشري 538ه  ،حتقيق حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1998 ،1م.
أساس البالغة ،جار للا
ّ
األفعال البن القطاع ،حتقيق إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت2002 ،م.
األفعال البن القوطية ،حتقيق إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت2002 ،م.
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As with any language learning process, learning English relative
clauses is not an easy task for a number of reasons. Moreover,
learning relative clauses by English language learners whose
mother-tongue is Arabic is faced with difficulty for many. Learners
of English relative clauses, with an Arabic first language, come
across areas of similarity and difference regarding rule formation
in both English and Arabic. These similarities and differences
could be a major source of positive and negative transfer. Also,
known within contrastive studies and error analysis. This paper
supports and highlights such limited findings. Arabic mothertongue learners of English encounter difficulties in their use of the
English relative clauses because of negative transfer. The Arabic
language has relative clause formation rules that function both
similarly to English, in parts, and differently, in other parts. Thus,
notions which are encoded differently than in that of the English
language is found to cause noticeable mistakes and errors by
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well as in Arabic, this paper has aimed to pin down such an
important issue. The aim of this paper is to pinpoint limited
findings and limited studies regarding English relative clauses'
use by Arabic native speakers. This is done by illustrating how the
differences between the Arabic and English languages in concern
to relative clauses' formation rules cause learners of English with
an Arabic mother-tongue to make repeatable mistakes and errors
in their English learning process, specifically with regard to
relative clause grammar and formation rules.
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Introduction
Language has an interactive function because it is used to communicate. Language
allows us to perform speech acts and to have an expressive effect. This study aims to
discuss two different languages: English and Arabic. Within this study the focus is on
English and Arabic relative clauses. (Diagne, S. & Faye, J. C., 2021)
Within the English language, a relative pronoun is considered as a group of words
which replace nouns or other pronouns which are derived from (Wh-) such as: who, which,
whose, whom, and whose. A relative pronoun in English introduces a clause or a part of a
sentence which describes a noun. (Ibid)
Relative clauses' formation in both the English and the Arabic language are somewhat
similar in many constructions. Nonetheless, there are certain distinct aspects which cause
mother-tongue interference and a place for error and mistakes. (Hamdallah R.W. &
Tusheyeh H. Y., 2019)
within this paper a contrastive study will be implemented to investigate areas of
comparison and contrast between English and Standard Arabic relative clauses to also
investigate areas of mother-tongue interference.
The treatment, here in this paper, of the relative clauses is an analysis in the
generation of English relative clauses and an examination of how the rules of derivation of
these clauses in Standard Arabic interact with the application of English relative clauses.
Analysis, here, is of surface structure similarities and differences between the two
languages. This, hopefully is attempted to be done, in the aim of identifying areas which
pose problems for Arabic speakers in learning to produce English relative clauses.
Literature Review
English language learners encounter a number of difficulties when it comes to
learning English. Moreover, when it comes to forming relative clauses, problematic issues
arise due to differences between languages, as well as the nature of the English language
regarding relitivization. Mother-tongue interference with concern to relitivization is also a
source of difficulty, mistakes and error. Before moving more deeply, mother-tongue
interference means the effect of the learner’s native language on second/foreign language
learning.
Mother-tongue is one's native language, first language or parent language. (The Free
Dictionary, 2015)
Mother-tongue interference refers to the effect of the learner's first language (L1) on
her/his acquisition of the target language. The target language, in turn, is the language the
learner is aiming to learn (L2). (Contrastive Analysis, 2015)
Problems of mother-tongue interference come about when learning a new language
whether English or otherwise. One of these problems is mother-tongue interference in the
acquisition of the English relative clauses.
Contrastive Analysis examines different languages with the aim of discovering their
structural similarities and differences. Contrastive Analysis is a method that was greatly
used in the 1960s and 1970s to explain reasons behind new language learning difficulties
and reasons why some features of a target language were more difficult to learn than others.
(Mozlan, 2015)
The basis within this method is that the more difference between the learners' mothertongue and the target language, the more difficulty the learner will come across when
learning the target language structures and features. (Contrastive Analysis, 2015)
It was suggested in (Cantrative Analysis Hypothesis (CAH)) that difficulties faced with
learning a new language could be predicted depending on the degree of difference between
the learner's first language and second/foreign language. Nevertheless, there are certain
problems with this hypothesis, for instance, this hypothesis does not predict many of the
errors and mistakes that the learner makes in second language learning. Another problem is
that this hypothesis predicts interference errors and mistakes where they, in fact, do not
ascend. (Eric, 2008)
It was asserted by Lado that those items of a target language that are similar to the
learner's native language would be easy for her/him to learn. Whereas, those features of a
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target language that are different from the learner's native language would be difficult for
the learner to learn. This is the basis of what the Contrastive Analysis Hypothesis suggests.
(Lado, 1957)
The Contrastive Analysis Hypothesis (CAH) has two versions. One is known as the
strong version and the other as the weak version. The strong version claims that the
number of errors a learner of a target language will come upon could be equated to the
degree of difference between the learner's native and target language. The weak version
asserts that errors a leaner of a target language encounters depends on the degree of
mother-tongue interference a learner face. (Contrastive Analysis Hypothesis (CAH))
Arabic speaking learners of English tend to make errors when they try to form relative
clauses in English as a Second/ Foreign Language (ESL/EFL). Some of these errors are
attributed to the difference between relitivization in both Arabic and English. I.e., these
errors are made due to the interference of the learner's mother-tongue (Arabic) on the
learner's target language (English). Interference of the mother-tongue is also known as
"Transfer". Transfer defined as the effect of the learner's first language upon the learner's
target language. It is important to mention, though, that there are two types of transfer, in
language learning. (Sabbah, 2015)
According to Sabbah, nevertheless, transfer is of two types. There is both positive
transfer and negative transfer. Positive transfer refers to the process of using rules from the
learner's mother-tongue which facilitates or has a positive influence on learning the target
language. This transfer is mostly due to similarities between the learner's first language and
target language. In contrast, negative transfer is the transfer of rules from the learner's
mother-tongue which impedes or has harmful influence on the command of rules of target
language This is due to differences between the first and second/foreign language. (Ibid)
Errors in language learning can be explained by referring to language learning
theories. Among these theories are the Contrastive Analysis Theory and the Error Analysis
Theory. The Contrastive Analysis Theory is used to explain a language learner's errors.
Contrastive Analysis studies the similarities and differences between two languages or more
asserting to the claim that learners will tend to refer back to their native language when
they encounter target language items that greatly differ from their native language. The
second theory of language learning is "Error Analysis", which studies learners' errors in the
target language with the aim of recognizing the reasons behind such errors and their
causes.
Definition of Relative Clauses
A relative clause, according to transformational grammar, is a surface structure of an
embedded sentence that’s is formed following a definite or an indefinite head noun phrase
named the antecedent. (Hamdallah R.W. & Tusheyeh H. Y., 2019)
The antecedent is who or what a sentence is talking about and relative clauses either
help to clarify the antecedent or give extra information about it. (Diagne, S. & Faye, J. C.,
2021)
Relative clauses could be adnominal clauses which are considered central types of
relative clauses. The antecedent of adnominal relative clauses form part of the main clause.
Nonetheless, nominal relative clauses have its antecedent. Sentential and nominal relative
clauses are also adnominal clauses but are briefly discussed. In the sentential relative
clause, the antecedent is the complete clause. Whereas restrictive relative clauses are
connected with the antecedent and as they give essential information for the identification of
the antecedent which they modify, non-restrictive relative clauses have a weak relation with
the antecedent they modify. Non-restrictive relative clauses are also known as parenthetic or
descriptive relative clauses and they give additional and non-essential information about the
antecedent which they modify. (Ibid)
When forming the relative clause, the rule asserts the deletion of the second identical
noun phrase. That is, the noun phrase of the embedded sentence. The rule acquires the
replacement of the second identical noun phrase by the appropriate relative pronoun. Here,
the relative clause formation rule is similar to its rule in Standard Arabic. That is, the
relative clause is always placed after the antecedent. Yet, there is a small difference between
both languages concerning the relative pronoun. Within the English language, the relative
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pronoun may come after either a definite antecedent or an indefinite antecedent. For
example:
1. The girl who was swimming fast stopped.
2. A girl who was swimming fast stopped
In Standard Arabic, however, relative pronouns do not follow an idefinte antecedent.
Thus, while example (3) in Arabic is correct, example (4) is not.
3. I saw the man who lost.
رأيت الرجل الذي خرس
4. I saw a man who lost.
رأيت رجال الذي خرس
Relative Pronouns in both Arabic and English
In English, there are five forms of the relative pronoun which are: who, whom, whose,
which, and that. Relative pronouns, in Standard Arabic, have the same base but with
phonological differences in masculine and feminine and different endings for case and
number. That is, in Standard Arabic, the relative pronoun is determined by gender, number,
and case. In Standard Arab, these forms are not distinct as they are in English. Therefore,
there are eight various relative pronouns in Standard Arabic. These forms are: ، اللذان،الت
 ي،الذي
ن
اللوات
،اللذين
،
اللتي
،الذين
،اللتان.
(Hamdallah
R.W.
&
Tusheyeh
H.
Y.,
2019)
ي
However, in Standard Arabic, unlike in English, the relative pronoun does not take the
place of a subject or object. Instead, it acts as an adjective and agrees with the antecedent
in gender, number, and case. (Ibid)
Moreover, a basic difference between Standard Arabic and English in relativization is
that in Standard Arabic there is an appearance of a personal pronoun in the relativized site
called ) (الضميالعائدwhich agrees with the relativized noun phrase in number, gender, and case.
In English, nonetheless, there is no such pronoun. (Hamdallah R.W. & Tusheyeh H. Y.,
2019)
For example: "الت سافر أبوها اسمها هبة" أو "الرجل الذي أحمد أطول منه فاز
"الفتاة ي
As well, there are restrictive and non-restrictive relative clauses in both English and
Arabic. In both English and Standard Arabic, non-restrictive relative clauses are surface
structure realizations of a conjoined sentence immediately preceded by a noun phrase. This
noun phrase has a reference that is unique to both speaker and hearer and contains a noun
phrase that is referential with a specified antecedent. Similar to non-restrictive relative
clauses in English, non- restrictive relative clauses in Standard Arabic are derived from
conjoined sentences. (Ibid)
Furthermore, both in English and Arabic, there are nominal and verbal relative
clauses. In nominal sentences, the predicate is either an adjective or a prepositional phrase.
Also, both in English and Arabic, there are two types of relativization: object and subject.
Object relativization is the relativization of the direct object, the indirect object or the object
of a preposition. As, for example: " "الكتاب الذي قرأتmeaning "The book which I read".
In English, as in Standard Arabic, there are free or headless relative clauses as in the
example: " "من يدرس ينجحwhich is translated into "He who studies succeeds"
As stated above, relative clauses in English and Standard Arabic are formed in
similar ways in many constructions. Nevertheless, there are distinct aspect between both
languages. Relative clauses' formation process is basically the same in English and
Standard Arabic. English has, for instance, five different forms of relative pronouns.
Standard Arabic, on the other hand, has eight different relative pronouns. The relative
pronoun in Standard Arabic, unlike in English, agrees with the antecedent in number,
gender, and case.as well, in Standard Arabic, the relative pronoun appears with definite
antecedents only. Furthermore, there is a basic difference between relative clauses, in both
English and Arabic. This basic difference is appearance of a personal pronoun in the
relativized site. This pronoun, known in Standard Arabic as ) (الضمي العائدagrees with the
antecedent in gender, number and case. English relative clauses and Arabic relative clauses
could be formed as both restrictive and non-restrictive clauses, nominal and verbal
relatives, subject and object relatives and free or headless relative clauses. That is, English
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and Standard Arabic relative clauses are similar in many forms, however, there are slight
differences between English and Standard Arabic in this respect. (Hamdallah R.W. &
Tusheyeh H. Y., 2019)
From the above rules regarding relative clauses, it is found that there are areas where
the process of relativization in both English and Standard Arabic are similar. For instance,
in both English and Standard Arabic relative clauses are identical in function and in
distribution. In both languages relative clauses are derived by embedding a sentence in a
noun phrase as a modifier if the embedded sentence contains a noun phrase and only if this
noun phrase be identical with the noun phrase it serves as modifier. Nevertheless, there are
differences between the two languages despite the similarities. For instance, despite the
apparent similarities, differences between the two systems regarding relativization appear
even within this correspondence. (Hadra, 1978)
In English, for instance, the shared noun phrase which is in the embedded sentence
(whether subject or object) is replaced by an acceptable relative pronoun which is itself
governed by certain restrictions. In Standard Arabic, unlike English, the shared noun in the
embedded sentence is deleted and left with no pronoun in its place when the noun in the
ن
relative clause is subject of the clause. For example, "قابلت
 "الرجل الذيtranslated into " The man
ي
the met me", instead of "The man who me" which is correct English. Also, for instance, the
ن
example "قابلت
 "رجلtranslated as "Man met me" instead of the correct English relative clause
ي
"A man who met me". In such sentences, it is found that mother-tongue interference and
first language negative transfer appears obvious and clear. This is because the rule in
Standard Arabic suggests that when the relativized noun phrase is subject of the relative
clause, the duplicate embedded noun is deleted. The rule in Standard Arabic, unlike
English, also leaves a zero pronoun when it is non-subject of the relative clause. In
Standard Arabic, the relativization rule states the deletion of the identical embedded noun
in the relative clause. As in, for example, in Arabic, it is correct to say ""الرجل الذي قابلته البارحة
which is translated as "The man that I met him yesterday" instead of the correct English
sentence "The man (whom) I met yesterday". Another example includes the Arabic sentence
" "رجل قابلته البارحةwhich could be incorrectly translated as "Man I met him yesterday" instead of
a correct English relative clause sentence "A man whom I met yesterday". This is a further
illustration of mother-tongue interference and error or mistake due to first language
negative transfer despite similarities between English and Arabic relative clauses. These
errors or mistakes occur if an English language learner of an Arabic native language
attempted to rely on her/his mother-tongue to solve difficulties she/he might face when
dealing with relative clause formation. (Ibid)
Results
Learning English Relative clauses, by students whose mother-tongue is Arabic can
also be asserted to the significance of the Contrastive Analysis Hypothesis, similar to other
grammatical structures in English. This paper backs and highlights such findings. Due to
similarities and differences between the rules of Arabic relative clause formation and
English relative clause formation rules we find that Contrastive Analysis has a role to play
in such structures. Many Arabic first language learners of English may encounter
difficulties while trying to learn the correct use of relative clauses in English language and
may commit many repeated mistakes and errors influenced by their mother-tongue and due
to first language interference. The difficulty in learning English relative clauses faced by L2
English learners whose native language has both similar and dissimilar relative clause
formation rules can cause English learners’ confusion. According to Error Analysis and
Contrastive studies, Arabic mother-tongue learners of English may refer back to their native
language when dealing with relative clauses. Similarities between the two languages could
be a helpful tool in grammatical rules which are similar but are a source of repeatable
mistakes in parts which are different. That is because the Arabic language encodes the
notion of relitivization in a similar way to English could be a source of equivalent error
because learners of English may assume that dissimilar rules are in fact identical and be a
source for implementing the Arabic rule formation of relative clauses in rules that apply
different ways than that of the English language. Because of the uniqueness of the English
relative clause formation rule system, Arabic L1 learners of the English language face
significant difficulties in learning English relative clauses. Given the fact that relative
clauses are one of the most frequent structures used in the English language, this paper
has aimed to discuss such an important matter.
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The aim of this paper is to pinpoint Contrastive Analysis findings regarding English
relative clauses, clarifying how the similarities and differences between the Arabic and
English languages in concern to relative clause formation rules could lead Arabic native
learners of English to make repeatable errors in their English learning process. These
mistakes or errors are unconsciously or involuntarily made by Arabic native learners of
English due to the differences between the relative clause rules in the two languages. These
errors are made because of ignorance of the correct rule or structure, are made repeatedly
and cannot be recognized by the learner of the target language. These errors are problems in
the learner’s knowledge of the target language. Such contrastive errors are considered gaps
in the learner’s competence or knowledge.
Discussion
Errors and mistakes due to first language interference is made in relative clauses
when students of an Arabic mother-tongue aim to translate relative pronouns from Arabic
into English. Due to similarities between both English and Arabic relative clauses, English
language learners may attempt to refer back to their native language in order to support
English second/foreign performance regarding relative clauses.
Making mistakes and errors during the journey of new language learning is something
inevitable, nevertheless, errors should lead to improvement, progress and not lead to
frustration. As well, teachers should learn how and when to correct these errors. The
suggestion, here, to teachers of second/ foreign language classrooms is to show respect to
the learners' native language and that teachers highlight areas where the native language
would be a source of error, if the teacher was knowledgeable of the learners' native
language. This, in turn, should help learners of the English language to overcome such
problems and lead to better target language acquisition.
Methods
A qualitative approach has been followed in this paper through the study of previous
case studies, and accomplished researches. Within this paper analysis has depended on the
study and analysis of pre-existing data as well as through the comparison between Arabic
and English relative clause formation rules. Certain cases, within this paper, are observed
and based according to Contrastive studies and Contrastive Analysis theories and thus a
thorough analysis of data has been reached.
Conclusion
This paper concludes that learning English relative clauses by learners whose mothertongue is Arabic emphasizes the importance of Contrastive Analysis. This is due to the fact
that Arabic native speakers encounter noticeable difficulty while attempting to use English
relative clauses. The source of such difficulty is based on the degree of similarity and
difference between relative clause formation rules in Arabic and the English.
The difficulty in learning English relative clauses by Arabic natives is because their
native language has relative clause formation rules that functions both similarly and
differently. Areas of similarity is found to lead to positive transfer from the mother-tongue
into English. Similarity; however, can be a huge source of error, because learners of English
tend to refer back to their mother-tongue in most relative clause formation rules.
Furthermore, formation rules, which learners find difficulty in learning could be a major
source of error. Similarity between both English and Arabic relative clauses is found to
mislead learners of English to overgeneralize Arabic relative clause rules. Learners, thus,
apply and mistranslate these Arabic relative clause rules into English in aim to solve
difficulties in English relative clause formation rules.
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املوروث املعماري يف مدينة الناصرة إابن العهد العثماين
1918-1517
حسني

منصور2

امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل إظهار اجلوانب العمرانية ملدينة الناصرة إابن العهد العثماين  1918-1517يف ضوء
الواثئق العثمانية ورسومات وصور الرحالة األوروبيني ودورها يف حتوهلا من قرية صغرية إىل مدينة حضرية مث مركز
قضاء .والتعرف على االهتمام الذي لقيته مدينة الناصرة من احلكومة العثمانية يف اجملال العمراين .وذلك من خالل
دراسة اآلاثر العمرانية يف املدينة مثل :الدور ،األماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية ،السرااي ،األسواق ،اخلاانت،
عني العذراء.
وقد بدأت مبناقشة اجلغرافيا التارخيية ،وعرض أوصاف الرحالة العرب واألوروبيني للناصرة ،مث تطرقت الدراسة عرض
الطراز املعماري يف مدينة الناصرة ،وعرض عملية املس والتوييق لبعض املعامل التارخيية يف الناصرة ،وأخرياً اخلامتة.
اعتمدت الدراسة يف األساس على سجالت حمكمة الناصرة الشرعية ودفاتر الطابو العثمانية والسالنامات وكتاابت
ورسومات الرحالة األوروبيني واجلرائد والصحف اليت صدرت يف فرتة الدراسة .كما أفادت الدراسة من جمموعة
املصادر واملراجع التارخيية ذات العالقة.
الكلمات املفتاحية :املوروث املعماري ،مدينة الناصرة ،العهد العثماين.
املقدمة:
تعاجل هذه الدراسة املوروث املعماري يف مدينة الناصرة إابن العهد العثماين  1918-1517وانعكاسها على احلياة
االقتصادية واالجتماعية وإلظهار عمق الروابط والتغيريات املعمارية اليت مرت هبا املدينة خالل فرتة الدراسة .وذلك من خالل
دراسة االاثر العمرانية يف املدينة.
تسعى هذه الدراسة إىل إظهار اجلوانب العمرانية ملدينة الناصرة ،وأيرها يف منو وتطور املدينة وحياة سكاهنا من خالل
األنشطة االقتصادية ودورها اإلاجا ي يف منو وتطوير اجلوانب العمرانية ،وجعلها مركز هام للنشاط االقتصادي واالجتماعي ،واليت
كان هلا دور يف رسم صورة مشولية لتاريخ املدينة احمللي من خالل هذه اجلوانب واليت مل تلق أي اهتمام من قبل الباحثني حىت االن.
كما تسعى هذه الدراسة إىل قراءة للتاريخ احمللي إابن العهد العثماين بعد أن شهدت أورواب حتوالت عمرانية ،اقتصادية
واجتماعية مهمة أيَّرت بشكل واض على جوانب كثرية من األوضاع يف الدولة العثمانية خالل فرتة الدراسة .وقد اهتم الباحثون
يف اآلونة األخرية من القرن العشرين إببراز هذا التاريخ على مستوى مناطق فلسطني كافة.
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فاتسعت املراكز العمرانية وأُنشئت احلارات والدور وأماكن العبادة اإلسالمية واملسيحية واألسواق واخلاانت واملدارس والسرااي .مما
زاد من إظهار احلركات السكانية وازدايد حركة احلجاج املسيحيني من مناطق خمتلفة إىل مدينة الناصرة.
أمهية الدراسةImportance of Study :
تسعى هذه الدراسة إىل سد النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية عن املوروث املعماري ملدينة الناصرة واليت مت استخدام
واثئق عثمانية تتي وفرة من التفصيالت عن احلياة االقتصادية واالجتماعية ،وعن العالقات بني املدينة والقرى احمليطة هبا.
كما حتتوي على معلومات غزيرة جداً تعطينا تصوراً دقيقاً للموروث املعماري ودراسة املظاهر العمرانية وانواعها يف
الناصرة .كما تظهر هذه الواثئق وجود اختالف بني دور األغنياء والفقراء من حيث احلجم واملرافق امللحقة هبا واملواد املستخدمة يف
البناء ،وذلك حسب املكانة اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ألصحاهبا.
منهجية الدراسةApproach of Study :
اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي معتمداً التسلسل التارخيي لألحداث والتوازن بني الذات واملوضوع ومجع احلقائق
واملعلومات من خالل حتليل الرسومات والواثئق ملعرفة كيفية استخراج املعلومات والتأكد من صحتها.
حدود الدراسةBoundaries of Study :
تتمثل منطقة الدراسة مبدينة الناصرة اليت تقع يف وسط اجلليل اجلنو ي مشال فلسطني ،واليت تقع جغرافياً يف اجلزء الغر ي من
قارة آسيا.
أوالً :اجلغرافيا التارخيية:
التسمية:
الناصرة أكثر املدن قداسة يف الداينة املسيحية على وجه األرض ألنه فيها جرت بشارة مرمي العذراء ابحلَبَ ْل من املالك
جربيل بوالدة السيد عيسى ابن مرمي عليه السالم.
إن مدينة الناصرة ُعرفت عند اليهود ابسم املدينة البيضاء على اجلبل أو املدينة املختبئة أسفل جبل ساعري (النيب ساعني).
وهناك من يذكر أن معناها املنفصلة ،وأم املغر (لكثرة املغاور احملفورة يف جباهلا وصخورها) ،واحلراسة (برج احلراسة) :ذلك اجلبل
املنتصب فوق املدينة كاحلارس( .مسارة)1899 ،
إن اسم مدينة الناصرة الكنعاين القدمي هو آبل وقد ُمسيت ايضاً قداماً بِ عني آبل وهي اليوم عني العذراء اليت تع ي عني
احلياة .وقيل معناها الغصن لكثرة غاابهتا ونظارة اغصاهنا يف املاضي .وقيل معناها الزهرة اجلميلة ألن الناصرة تبدو كالزهرة املتفتحة
ومسيت البيضاء لبياض مبانيه
ومسيت أيضاً مدينة البشارة ُ
منخفضةً يف الوسط واجلبال حوهلا كاألوراقُ .
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املوقع:
تقع مدينة الناصرة يف وسط اجلليل اجلنو ي ،يف منتصف الطريق تقريباً بني البحر األبيض املتوسط وهنر األردن على خط
الطول (35و 15درجة) وعلى دائرة عرض ( 32و 44درجة) (عبيد )2010 ،يف جنوب جبال اجلليل اىل اجلهة اجلنوبية الغربية
من حبرية طرباي واىل الشمال من جبل طابور ابلقرب من قرية كفركنا واىل اجلنوب الشرقي من حيفا وأسفل جبل النيب ساعني .ومتتد
على عدة هضاب متقابلة جبانب مرج ب ي عامر الواقع جنوب الناصرة .وترتفع هضاهبا يف بعض األحيان اىل ما يقارب 1555
قدم ما يعادل  400مرت فوق سط البحر .وتُشرف على سهل مرج ب ي عامر). (Petersen, 2001وحتيط ببقعة مركزية تكاد
تكون مستوية وفيها قامت مدينة الناصرة وتفرعت إىل عدة شعاب طويلة ملتوية قامت فيها حارات الناصرة الرئيسية :حارة الروم،
وحارة اإلسالم ،وحارة الالتني .أشار) ، (Toblerإىل أن معظم سكان الناصرة تركزوا يف حاراهتا الثالث :حارة اإلسالم ما بني
سرااي ظاهر العمر شرقاً وجامع الناصرة غرابً ،وحارة الروم مشال عني العذراء حىت ابب اخلانوق ،وحارة الالتني غرب اخلان
التحتاين). (Tobler, 1868
من املفيد ان نذكر ،كان ملوقعها اجلغرايف أمهية منذ القدم فكانت ابلقرب منها الطريق التجاري الرئيسي الربي دمشق-
خان التجار -القدس -القاهرة؛ ومن خان التجار -الناصرة -مينائي حيفا وعكا ،مما ساعد يف ازدهار الناصرة وتطويرها وجعلها
موقعاً اسرتاتيجياً للتجارة احمللية واإلقليمية فاندجمت يف فُلك االقتصاد األورو ي خاصة يف زراعة القطن وتصديره اىل أورواب عامة
وفرنسا خاصة.
حيُد الناصرة من الغرب التالل الغربية للجليل األسفل ومن اجلنوب مرج ب ي عامر وجبل الدحي ومن الشرق جبل طابور
ومن الشمال جبل سيخ ،كما حيدها من الشرق القرى :إكسال ،دبوريه ،عني ماهل ،ومن الغرب عيلوط ،معلول ،ومن اجلنوب
ايفة الناصرة وقرى مرج ب ي عامر :سومل ،نني ،اندور ،الناعورة والطيبة .ومن الشمال الرينة وصفورية( .الدابغ)1974 ،
نبذة اترخيية:
مدينة الناصرة هي من املدن الفلسطينية القدامة ،ترجع يف نشأهتا إىل عصور ما قبل التاريخ .وقد أظهرت احلفرايت اليت
جرت يف مغارة جبل القفزة جنوب الناصرة لوجود هياكل عظمية بشرية تعود إىل االنسان األول أي حوايل من 40000إىل
 100000عام .كما دلت احلفرايت األيرية على أن الناصرة كانت مسكونة يف العصر الربونزي والعصر احلديدي( .حاكمة،
)2005
مت ذكر الناصرة يف العهد اجلديد ابعتبارها املكان الذي نشأ فيه املسي  .أخذت الناصرة تنمو وتزدهر بعد ميالد السيد
املسي عليه السالم ،فبنيت فيها الكنائس واألديرة .وبدأ احلجاج املسيحيني أيتون إليها من شىت بقاع العامل للزايرة والتربك .مت
إنشاء أول كنيسة هناك يف القرن الرابع امليالدي ،ويف القرن الثامن امليالدي كانت هناك كنيستان يف املدينة . (Peterson,
)2001
دخلت الناصرة ضمن الدولة اإلسالمية على يد شرحبيل بن حسنة سنة 635م ،فكانت من جند األردن وكان فيها
كنيستان ،واحدة عند عني العذراء واألخرى ابلقرب من بيت العذراء .وخالل فرتة اخلليفة هارون الرشيد كان فيها دير واينا عشر
راهباً ابإلضافة إىل دير وكنيسة يف جبل القفزة فيه  8رهبان .وكانت الناصرة يف هذا العهد مدينة صغرية وغري هامة ،ومعظم سكاهنا
من املسيحيني( .الدابغ)1974 ،
استوىل الصليبيون على الناصرة سنة  1100م ،وقام تنكرد يف إعادة بناء املدينة ،فبىن الكنائس ونقل مقر األسقفية من
بيسان إىل الناصرة سنة  1108م .ومت بناء يالث كنائس ،ابإلضافة إىل كنيسة البشارة وهي :كنيسة القديس يوسف ،كنيسة
القديس جربائيل للروم األريوذكس ،وكنيسة القديس زكراي .مث أُقيم نزل للحجاج املسيحيني سنة 1263م بني كنيسة البشارة
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اهتم العثمانيون ابلناصرة كثرياً ،فلم يسكنها يف أوائل العهد العثماين إال املسلمون ،منهم محولة كبرية امسها بيت حجري اليت
كانت من بني العرابن اليت سكنت يف انحية مرج ب ي عامر ولواء اللجون( ،ب.م )1989 ،نزهلا بعض املسيحيني عام 1535م.
تشري معطيات دفاتر الطابو العثمانية لسنة 1525م ،كان يوجد يف الناصرة  43بيت ،ارتفع العدد إىل  95بيت سنة
1539م ،ويف سنة 1556م وصل عدد البيوت إىل  217بيت ،وبني السنوات 1576 -1566م سكنها  215عائلة
مسلمة ،و 17عائلة مسيحية(Lewis, 1976) ،تدل املعطيات اليت وردت يف هذه الدفاتر أن الناصرة منذ بداية العهد
العثماين كانت مأهولة ابلسكان ،وبذلك يكون عدد السكان املسلمني  1075نسمة ،وعدد السكان املسيحيني  85نسمة،
وجمموع عدد سكان الناصرة يف تلك الفرتة  1160نسمة.
ويف منتصف القرن السادس عشر رحل إىل الناصرة رجال ن من ب ي املعلوف وسكنا يف اجلهة الشمالية من املدينة واستأذنوا
األمري فخر الدين املع ي ( ،) 1635 -1590أن يسم هلم برتميم كنيستها القدامة املعروفة ب كنيسة القرب املقدس ( ،كنيسة
البشارة للروم األريوذكس)  -كما مس جبلب عدد من البنائني املهرة الذين سامهوا يف بناء الكنائس واألديرة  -وهي حمل مسكن
مرمي العذراء .فأذن هلم فرمموها وبنوا ديراً بقرهبا( .املعلوف ،ب.س) كما تعاطف مع الرهبان الفرنسيسكان ووضع مغارة البشارة
حتت تصرفهم عام  1620م ،ووافق أن يقوموا ببناء دير وكنيسة يف املكان .ويف البنائني صناعة متقنة ،ويف الكنيسة عمودان
ضخمان أحدمها مكسور عند وسطه .أما بنو املعلوف فاستولوا على املغارة اليت بَشََّر فيها املالك جربائيل العذراء وهي تستقي من
العني ،وبنوا هلا درجاً .
بدأ النشاط العمراين ينمو يف الناصرة يف عهد االمري فخر الدين ،فأقام عالقات جتارية مع جتار ايطاليا وفرنسا والبندقية،
ومس هلم ببناء مراكز جتارية فيها )Petersen, 2001( .وصارت الناصرة تنمو وتكرب تدراجياً فشهدت نشاطاً عمرانياً ملحوظاً
خاصة بناء الكنائس واألديرة ابعتبارها املدينة املقدسة عند املسيحيني الذين حرصوا على زايرهتا واحلج إليها من خمتلف االقطار،
مما أدى إىل انتعاشها اقتصادايً وعمرانياً.
النهضة العمرانية خالل فرتة ظاهر العمر الزيداين (1775 -1730م) (الدابغ)1986 ،
بعد القضاء على األمري فخر الدين سنة  1635م ،حدث فراغ سياسي يف مناطق حكمه أدى إىل ظهور قوى حملية منها
الشيخ ظاهر العمر الزيداين الذي استطاع ملء هذا الفراغ .وقد مشل حكمه طربية مث توسع حنو صفد وعكا ،والناصرة ،واستطاع
فرض سيطرته على اجلليل كملتزم للضرائب يف الفرتة ما بني ( 1752 -1730م) ،مث أصب حاكم حملي وجن إبقامة كيان يتمتع
ابستقالل ذايت يف ظل الدولة العثمانية ومل يعلن انفصاله عنها لكنها سعت للقضاء عليه سنة 1775م( .الصباغ)1950 ،
متتع سكان الناصرة ابألمن واالستقرار يف عهد ظاهر العمر ،ساهم ذلك يف هجرة الكثري من السكان إىل الناصرة قادمني
من مدن الدولة العثمانية .كان من ضمن املهاجرين جمموعة من أصحاب املهن واحلرف الذين سامهوا بتنشيط وتطور احلركة
العم رانية ونقل الناصرة من قرية صغرية إىل مدينة حضرية ذات طابع مسيحي واض ومركز اقتصادي وجتاري هام .وبدأت هنضة
عمرانية بني السكان حيث مس هلم ببناء كنائس وأديرة للطوائف املسيحية :الروم األريوذكس ،الروم الكايوليك واملوارنة.
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وكانت مجيع كنائسها خربة.
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وكنيسة املالك جربائيل .كانت الناصرة خراابً خالل احلروب الصليبية اليت دامت  194عاماً (1290 -1097م) ،بعد أن دمرها
السلطان بيربس البندقداري سنة 1263م( ،الطراونة )1982 ،مث دمرها السلطان خليل بن قالوون سنة 1291م ،ويف عام
1322م كانت الناصرة قرية صغرية جداً فيها بعض البيوت املبعثرة هنا وهناك .ويف عام 1350م كانت الناصرة مليئة ابلسكان،
ومبنية يف سهل مجيل مليء ابألزهار والورود وحتيطها كاحلزام سلسلة من اجلبال اليت تعطيها حصانة طبيعية ضد األعداء( .ب.م،
 )2011ويف العهد اململوكي ( )1517 -1291كانت الناصرة بلدة صغرية اتبعة ململكة صفد ،وقد سكنتها عائالت مسلمة،
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امحد ابشا اجلزار (1804 – 1776م)
تسلم امحد ابشا اجلزار والية صيدا سنة 1776م ،بعد مقتل ظاهر العمر الزيداين .وقد عانت الناصرة من ركود اقتصادي
وعمراين ،وعاىن سكاهنا من سياسة اجلزار القاسية إىل درجة أن الكثريين منهم اضطروا ملغادرة املدينة بعد أن فرض ضرائب ابهظة
على السكان ونشر اخلوف يف نفوسهم ،بعد وقوفهم إىل جانب انبليون بوانبرت يف محلته على فلسطني .كما جعل مجيع موارد
الوالية حتت تصرفه مبا فيها أمالك رهبان دير الناصرة.
بعد وفاة اجلزار سنة 1804م ،انتقل احلكم إىل سليمان ابشا العادل (1819 – 1804م) .متيزت فرتته ابهلدوء واالمن
والرفاهية ،وشهدت الناصرة منواً اقتصادايً وعمرانياً نسبياً حيث شجع الناس على العودة إىل املدينة .وازداد عدد احلجاج املسيحيني
القادمني واستقرار قسم منهم يف الناصرة.
صارت الناصرة خالل القرن التاسع عشر مدينة عصرية ،ازداد عدد سكاهنا وتوسعت عمراهنا وحيزها العام لتشمل مناطق
جتاوزت منطقة كنيسة البشارة.
هناك العديد من العوامل اليت سامهت يف التوسع العمراين:
 التحسن يف الظروف األمنية ،التحوالت االقتصادية ،التكاير الطبيعي ،اهلجرة ،نشاط املؤسسات الدينية املسيحية وازدايد نشاط
الدول األوروبية يف البالد.
 أقيمت يف الناصرة خالل القرن التاسع عشر  12كنيسة وعدد من األديرة.

 وأقيمت  7مدارس جديدة ومستشفيان ويالث دور ايتام .وأقيمت فنادق ونزل للحجاج املسيحيني.
 وصارت املدينة مركز قضاء مهم لبالد الشام.
 امتازت العمارة يف الناصرة ابلبساطة اخلالية من الزخارف املعقدة ،وأتيرت بشكل عام ابلنمط املعماري العثماين الذي كان
منتشراً يف أرجاء الدولة العثمانية.
 واستخدام املواد األولية الالزمة ،احلجارة واالخشاب املتوفرة يف املنطقة ،فقد وجد احلجر األبيض يف جبل القفزة الذي يقع

جنوب الناصرة( .مسارة)1899 ،
 وكانت سطوح املنازل مغطاة ابلقرميد األمحر املرسيلي ،مما كان يضفي على بيوت الناصرة مجاالً ورونقاً ،فكانت تظهر للناظر
من بعيد وكأن بيوهتا متالصقة لبعضها البعض .واستخدام البالط املستورد من دول أوروبية ذي األلوان اجلميلة ،اليت ما تزال حتافظ
على مجاهلا حىت يومنا هذا.
اثنياً :أوصاف الرحالة العرب واألوروبيني للناصرة:
قدم إىل الناصرة إابن العهد العثماين ( )1918 – 1517عدد من الرحالة العرب واألوروبيني الذين جاؤوا للتعرف على
املدينة ومسحها وكتبوا مشاهداهتم ومالحظاهتم .فقد أعطوا وصفاً للمناطق اليت زاروها خاصة فيما يتعلق مبواقع املدينة االيرية
واملقدسة والسكان وأعدادهم وعاداهتم وتقاليدهم وظروفهم االقتصادية واالجتماعية.
أظهرت رحالت الرحالة املوروث املعماري للناصرة إىل حيز الوجود ،حيث مل تكن للناصرة أمهية يف األزمنة القدامة ومل يرد
هلا ذكر يف خمتلف مصادر تلك العهود .وأول ذكر هلا يف الكتاب املقدس العهد اجلديد .ففيها بُشرت مرمي العذراء أبهنا ستكون أُم
املسي  ،وهي مقدسة عند املسيحيني فيها نشأ وقضى معظم حياته.
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أخذت الناصرة تنمو وتتقدم بعد تنصري امللك قسطنطني (337 – 306م) ،فبنيت فيها الكنائس واألديرة وأ ََّمها الكثريون
للزايرة والتربك ببقاعها( .الدابغ)1974 ،

Issue: 1

زار الرحالة العرب واملسلمني الناصرة ووصفوها أبهنا قرية من بالد اللجون من أعمال جند األردن ،وعدها شيخ الربوة
والعمري والقاضي العثماين من والايت اململكة الصفدية ،هبا دار مرمي ابنة عمران ومقام األربعني يف جبل عال .كما زارها حممد بن
عبد اجلواد القااييت ووصف حمل إقامة املسي وأمه السيدة مرمي .وعلى هذا احملل دير كبري للنصارى ومغارة فيها موضعان منقوران

Volume: 4

من اجلبل متصل أحدمها ابآلخر .وأما البناء الذي فوقهما يف الدير والكنيسة ،فهو يف غاية الزخرفة والتزويق ابلنقوش واملعادن
الذهبية والفضية وغريمها .كما زار القااييت دار حضرة الشيخ يوسف الفاهوم وأجناله وأعمامه فوجدها عالية املباين كاملة املعاين،
مفروشة ابلرخام ،وفيها ديوان مشيد مسقوف ابلقرميد ،ويف أطواقه وشبابيكه أنواع الزجاج يف نضارة اتمة وابتهاج ،وفيه محام
ظريف ومجلة أود (غرف) فيها التخوت والسرر والناموسيات معدة للمسافرين والضيفان( .الوعري)2014 ،
ظهرت الناصرة يف العديد من كتب الرحالة األوروبيني خالل الفرتة اإلسالمية اليت وصفت املدينة وأظهرت آاثرها ،حيث
قاموا أبعمال البحث والتنقيب يف الكنائس واألديرة وأرفقوا وصوفاهتم برسومات تقريبية ملخطط املدينة ،منهم( :ب.م)2011 ،
سي وولف  ،Caewulfالذي زارها سنة 1102م وقال :أن يف املدينة دير مجيل يدل على مكان البشارة ،ويوجد
خارج املدينة نبعة ماء جارية ما زالت حماطة مثل السابق أبعمدة من الرخام .زار الرحالة الروسي دانييل الناصرة سنة 1108م،
وقد وصف البيت الذي عاشت فيه السيدة مرمي العذراء حيث قال :يف وسط املدينة ُشيدت كنيسة كبرية مرتفعة ،وعند دخولك
هذه الكنيسة ترى عن يسارك ما يشبه املغارة الكهف الصغري  ،وهي عميقة ومن أمامها يوجد ما يشبه معبد  .وهلذه املغارة ابابن
واحد عن جهة الغرب وآخر عن جهة الشرق وإذا ما نزلت  ،بعض الدرجات فسرتى يف جهة الباب الغر ي عن اليمني صومعة.
ويف هذه الصومعة عاشت مرمي العذراء وهلذه الصومعة عدة أبواب صغرية وهنا أطعمت العذراء السيد املسي يف هذه الغرفة وهنا
أيضاً مرقد املسي ( .حماميد)1989 ،
جوانس فوكاس  ،Joannes Phocasزار الناصرة سنة 1185م وقال :أهنا غري مأهولة ابلسكان ،وبعد أن تدخل
القرية الكبرية من بوابتها األوىل جتد كنيسة املالك جربائيل ،واليت تشاهد فيها مغارة صغرية موجودة على اجلانب األيسر من مذب
الكنيسة ،وفيها أيضاً نبعة ماء جارية حيث كانت مرمي الطاهرة تنشل املاء منها .كما أشار الرحالة بورشارد دي ماونت سيون
 ،Burchard De Mount Sionيوجد يف الناصرة بعض اآلاثر الدالة على مكان البشارة :يالية مذاب حمفورة يف
الصخور يف الكنيسة القائمة مثل بيوت املنطقة املتواجدة يف املغر والكهوف .والكنيس اليهودي الذي أصب كنيسة .ويف هناية
البلدة توجد كنيسة امللك جربيل وابلقرب منها نبعة ماء يقدسها السكان( .ب.م )2011 ،وهناك الرحالة السري جون ماند فيل
أشار سنة 1322م ،أن الناصرة كانت يف السابق مدينة كبرية وعظيمة ،وألهنا اآلن قرية صغرية جداً ،وفيها بعض البيوت املبعثرة
هنا وهناك( .ب.م)2011 ،

أما الرحالة ريتشارد جاي لفور دي  ،Sir Richard Guylfordeوصف الناصرة سنة 1506م ،أبنه كانت فيها
كنيسة مجيلة اهندمت ومل يبق منها إال مصلى صغري يقف على كهف البشارة .كان هذا املصلى جزء من الكنيسة اليت هي اآلن
(1506م) ،حبالة خراب ويف هذا املصلى عمود من الرخام( .ب.م)2011 ،
وصف أحد الرحالة الناصرة سنة 1621م ،أبهنا قرية يف سف جبل يف مكان قبي املنظر يف و ٍاد ضيق حتيط به اجلبال.
وفيها  30بيتاً منها  28للمسلمني و 2للمسيحيني( .منصور )1924 ،كما وصف الفارس دارفيو الناصرة سنة 1659م ،وفيها
دير رهبان األرض املقدسة ،وبقااي الكنيس الذي يُدَّعى أن املسي وعظ فيه( .الصباغ ل )1996 ،.ويف أواخر القرن الثامن عشر
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زارها الرحالة فول ي وقال عنها :الناصرة ذات الشهرة العاملية ،سكاهنا يلثهم مسلمون والثلثان مسيحيون .ولآلابء الفرنسيسكان
فيها نزل ومعبد .
كما وصف الناصرة الرحالة بريكهارت سنة 1812م ،عندما زارها ونزل يف دير إرساليات األرض املقدسة ،ودير الفرير
(األخوية الالتينية) ،وهو عبارة عن بناية واسعة ،رممت عام 1730م بكاملها ووسعت إىل حد كبري ،ويف داخلها كنيسة البشارة
اليت تبدو فيها البقعة اليت وقف عليها املالك جربائيل حني أعلن ملرمي العذراء األنباء السارة عن محلها ابملسي عليه السالم.
والكنيسة من أروع الكنائس اليت شاهدهتا يف سورية ،وأتيت يف املرتبة الثانية ،بعد كنيسة القرب املقدس (كنيسة القيامة) يف القدس.
وتوجد ضمن أسوار الدير حديقتان ومقربة صغرية .واألسوار مسيكة جداً ،وامكن استخدامها كحصن يلجأ إليه مجيع مسيحيي
البلدة .ويقيم حالياً (1812م) يف الدير أحد عشر راهباً( .الدابغ)1974 ،
وصف ابكنغهام  J.S. Buckinghamالناصرة سنة 1816م ،أهم املباين الرئيسية العامة يف الناصرة هو املسجد
الذي يربز بوضوح ،فهو مبىن أنيق ومجيل جداً ،وله مخس قناطر مقوسة على اجلوانب ،وحماطة جبدار مب ي بشكل جيد ،وله قاعة
مفروشة يتوسطها مئذنة طويلة تنتهي هبالل ابرز يرتفع يف وسط القرية ،وامكن مشاهدته من بعد كأنه يعلن للقادمني سيطرته على
الناصرة .والطائفة االريوذكسية هلا كنيستهم يف سف جنوب اجلبل الشرقي للناصرة .واملوارنة هلم كنيسة أمام دير الفرنسيسكان،
وهذا الدير من أكرب وأوسع األديرة اليت شاهدهتا يف بالد الشام ،وأكرب من تلك املوجودة يف أزمري والقاهرة واإلسكندرية.

(ب.م)2011 ،
وصفت ماري إليزا روجرز الناصرة عندما زارهتا سنة 1855م ،كان هذا السط عالياً ويطل على مشهد ساحر للبلدة،

يتوسطه اجلامع مبئذنته احملاطة أبشجار السرو الباسقة ولوهنا الداكن ،ومباين الدير الواضحة املعامل يف احلي املسيحي .وبدت البيوت
املربعة واألسط املستوية املبنية من احلجر األبيض نظيفة ومتألقة .أما املدينة القدامة فقد بنيت على ربوة ،بينما زحفت الناصرة
اجلديدة غري احملاطة ابألسوار ،تدراجياً ابجتاه الوادي الذي انتصبت يف بطنه مبان وبيوت أحدث وأكرب .مث اتبعت وصفها خالل
زايرهتا لكنيسة البشارة الكايوليكية فقالت :فعربان الصحن الواسع للكنيسة .خصص أحد جانبيه للرجال واألوالد احلاسري
الرؤوس ،واجلانب اآلخر للنساء الراكعات على األرضية الرخامية يف صفوف متتالية ،نزلنا لدى إهناء احلفل لرؤية مغارة مرمي يف

ست على الدرج العريض املؤدي للمغارة بنات عربيات صغريات ،فتابعنا
الطابق السفلي حتت املذب املرتفع للكنيسة مباشرةَ .جلَ ْ
نزولنا إىل املذب يف مغارة السيدة العذراء ،وهو مب ي من املرمر األبيض الصرف ،ومنقوش مبهارة وإتقان ولكن بتصميم فج من
زخرفة الركوكو (الزخرفة الغري منتظمة) ،وعلى مقربة من هذا املوضع ،انتصب جزء من عامود اجلرانيت ركناً من أركان الغرفة اليت
وقفت فيها مرمي عندما ظهر هلا املالك جربائيل ،أوحت قطع قماش امللون اليت غطيت هبا جدران الكنيسة أبهنا كانت سجاجيد
حائطية مزخرفة ،يوجد يف ساحة الدير أجزاء وشظااي من احلجر املنحوت لعمود قدمي تستخدم يف اجلدران األحدث عهداً.

(روجرز)2013 ،

وصف حممد رفيق بك وحممد هبجت بك الناصرة أواخر العهد العثماين ،هي مبنية على السط املائل اجلنو ي من جبل
الشيخ (جبل النيب ساعني) ،وهي مجيلة املنظر جداً أايم الربيع بدورها البيضاء الناصعة وطبقاهتا وسطوحها املستور ابآلجر
(القرميد) وأبشجارها وجبنائنها وكرومها الزمردية .وأخذت متتد خبطى واسعة حنو الشرق والغرب وال تتجاوز دور أبنية الناصرة ألفاً
ومخسمائة بناء ،فإن مجيع الدور يف القصبة (الناصرة) مبنية على الطراز اجلديد يدخلها الضياء واهلواء .واجدر بنا أن نسمي الناصرة
(البلدة البيضاء) ،ألن األقسام اخلارجية من الدور مبنية ابألحجار املالطية املنحوتة .وترى أخشاب النوافذ امللونة كأهنا أزهار
مفتحة .ويف الناصرة دور مبنية من طبقتني وال شبهة أهنا مبنية على طرز شائق جداً ( .بك)1987 ،
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اليت سامهت يف بناء مؤسسات مسيحية وإقامة أبنية متعددة بنماذج عمرانية أوروبية وإسالمية.
تلعب الطبيعة اجلغرافية دوراً كبرياً يف حتديد طراز النمط املعماري للمشاريع العمرانية يف الناصرة وتتأير هذه املشاريع لطبيعة
النشاط االقتصادي املمارس .وكانت هذه املشاريع مبنية من احلجارة البيضاء والكلس (اجلري) وسقوفها مغطاة بقرميد أمحر مستورد
من مرسيليا الذي بدأ استعماله عام  1831م ،وما واكب ذلك من تغريب بعض العناصر املعمارية والزخرفية .وهذا يشري إىل
التطور املعماري واالقتصادي واالجتماعي .واستخدم سكان الناصرة مواد البناء اليت وفرهتا هلم الطبيعة وكانت تتكون من احلجر
الكلسي األبيض الَّلني ،والذي يقتطع من اجلبال الصخرية والكلسية احمليطة ابلناصرة ،ومادة الكلس والطني املخلوط ابلقش لزايدة
صالبة البناء ومتاسكه  (Cunningham, 1824).كما أظهرت السجالت الشرعية أن مكوانت الدور والبيوت حلارات
الناصرة من املؤن (الطني املخلوط ابلرماد والفحم واألحجار) ،وأسقف البيوت تغطى ابخلشب ويليها طبقة من الطني املخلوط
ابلتنب للربط بني احلجارة ،مث تقصر هذه اجلدران بطبقة من الشيد األبيض( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1293 ،ه/
1877م)
بدأ النشاط العمراين ابلنمو يف الناصرة نظراً ألمهيتها الدينية وحركة احلجاج املسيحيني الوافدين إليها واستقرار عائالت
عديدة فيها ،منهم املسلمني واملسيحيني .وطريقة ختطيطها وتوزيع معاملها العمرانية مثل :احلارات ،األسواق ،األماكن الدينية،
اخلاانت ،املستشفيات واملدارس.
رابعاً :أهم املعامل العمرانية يف مدينة الناصرة:
كنيسة اجملمع (الروم امللكيني الكاثوليك) ":"The Synagogue
تقع كنيسة اجملمع يف مركز الناصرة وسط أسواقها (سوق اخلواجات) ،وهي عبارة عن هيكل قاعة واحدة صغرية وبسيطة،
وهو املكان الذي دخله السيد املسي ليعلن فيه ألهل وطنه أنه املسي ورفضوه فيه ،وأن السيد املسي تعلم وصلى فيه.
عند مدخل الكنيسة جتد بوابة كبرية على جانبيها قطعيت عمود من اجلرانيت األمسر ،وإذا دخلت منها جتد درجاً عن امينك
يصعد إىل األمطوش مسكن خوري الطائفة .ويقابلك ابب الكنيسة اجلديدة وعن مشالك ابب اجملمع املذكور ،تنزل إليه ببضع
درجات فتجد نفسك يف عقد من نوع العقد املعروف ابألنبوب طوله  30قدماً وعرضه  26قدماً .ويقابلك أبواب يالية هياكل
حسب نظام الكنائس الشرقية ،وله ابب آخر إىل الشرق وجبوار هذه الكنيسة دكاكني َوقْفها وخان الكايوليك( .منصور)1924 ،

داخل الكنيسة قاعة واحدة ،وهبا مذب مصنوع من الرخام ،ومن وراء املذب صليب .وهناك أقبية تؤدي إىل فناء ،وأحد
األعمدة أٌدجمت يف مبىن الذي بناه الصليبيني لكنيسة اجملمع يف القرن الثاين عشر امليالدي .وكانت الكنيسة حتت سيطرة
الفرنسيسكان حىت القرن الثامن عشر امليالدي ،حيث مت نقل ملكيتها إىل الكنيسة الكايوليكية اليواننية أبمر الشيخ ظاهر العمر
الزيداين.

كما مت جتديد وتوسيع الكنيسة بعد إضافة قطعة أرض مت شراؤها ،ليكون طوهلا  25ذراعاً وعرضها  20ذراعاً وارتفاعها
 12ذراعاً ،بعد زايدة عدد نفوس هذه الطائفة يف الناصرة سنة 1886م إىل  318شخصاً( .ب.م)1998 ،
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كان العصر الذهيب للعمارة يف الناصرة قد بدأ يف عهد ظاهر العمر الزيداين ،حيث مت تنفيذ عدد من املشاريع العمرانية
مثل :الكنائس واألديرة والسرااي والبيوت واملباين اجلديدة ،مما أدى إىل تزايد عدد السكان سعياً إىل األمن واالستقرار ،وهجرة عدد
من احلرفيني والتجار وأصحاب املهن ،بعد أن اهنالت األموال من الدول األوروبية على الناصرة ابعتبارها مدينة مقدسة للمسيحيني

Issue: 1

اثلثاً :الطراز املعماري يف الناصرة:

Hussein MANSOUR 

كنيسة البشارة للروم األرثوذكس (كنيسة املالك جربائيل):
سكن الناصرة املسيحيون زمن امللك قسطنطني يف القرن الرابع امليالدي .وشيدت فيها زوجته امللكة هيالنة كنيستني
إحدامها يف موضع بشارة العذراء ،وهي من أقدم كنائس سورية بعد كنيسة القرب املقدس يف القدس .والثانية يف حمل تربية املخلص.
ويف سنة 1109م صارت الناصرة كرسي أسقف ،ويف سنة 1140م التأم فيها جممع إلقامة البااب إسكندر الثالث يف
رومية ،وحاصرها الصليبيون .زارها لويس ملك فرنسا سنة 1251م ودخل الكنيسة ،ودمرها السلطان بيربس البند قداري سنة
1263م ،مث دمرها السلطان خليل بن قالوون سنة 1291م .ويف النصف األول من القرن السادس عشر رحل إىل الناصرة اينان
من ب ي معلوف وسكنا ابلقرب من الكنيسة بعد ان استأذنوا األمري فخر الدين املع ي سنة 1620م ،ان يسم هلم برتميمها ،وكان
فيها عمودان ضخمان أحدمها مكسور عند وسطه .واستولوا على املغارة اليت بشَّرفيها املالك جربائيل العذراء وهي تستقي من
العني ،وبنوا هلا درجاً ،وتقربوا من الشيخ ظاهر العمر الزيداين وفوض إليهم بناء كنيسة البشارة على أطالل الكنيسة اليت بنتها امللكة
هيالنة ،وذلك برباءة سلطانية من الشيخ ظاهر العمر .وشرع الكاهن ابلبناء وجلب املاء مبوجب قناة متتد مسافة أربعني مرتاً عن
الكنيسة ،وهذه القناة تصب يف بئر مغارة البشارة وخترج منه متوجهة إىل العني )Alexandre, 2012(،وفوق هذه البئر توجد
املغارة اليت يف داخلها قائمة مائدة ألجل تكميل األسرار اإلهلية( .املعلوف)1907 ،
جرى توسيع الكنيسة إبضافة مثانية أمتار على العرض ليصب  23مرتاً والطول  29مرتاً واالرتفاع  12مرتاً ،بعد الزايدة يف
عدد نفوس الطائفة البالغة  2295شخصاً سنة 1900م( .ب.م)1998 ،
كنيسة البشارة لالتني:
بُنيت يف املوضع الذي يَعتقد الالتني أنه بيت العذراء وهو بيت صغري مسقوف ابخلشب ومطني ابلطني مسند إىل صخر
فيه ابب مغارة منقورة يف ذلك الصخر وهو اآلن كنيسة( .منصور )1924 ،حيث ظهر هلا املالك جربائيل مبشراً إايها ابحلبل
بيسوع .كانت توجد يف املدخل اجلنو ي للمدينة وسط ساحة مربعة الزوااي وحماطة جبدران متينة مانعة ،وأُقيمت من جديد سنة
1072م ،ومنظرها مجيل جداً من اخلارج .أما داخلها فال تسل عن مجاهلا فإن الناظر إليها يتعجب من تلك الزخرفة والتماييل
والزهور والصور وهلم جرا من أنواع الزخرفة املستعملة يف هياكل الالتني اليت ال ختف عن كل واحد يف كنائسهم.

أشهر موضع مقدس يف دير الالتني هو املغارة اليت كانت ساكنة فيها والدة اإلله املوجودة حتت وسط نفس اهليكل
الشهري .وهذه املغارة متتد من اجلنوب إىل الشمال وقائمة من يالث قالاي صغرية( .مسارة )1899 ،ويدخل املغارة بدرج الرخام
األبيض من جهة اهليكل الشمالية ،فالقسم األول منها املمتد من اجلنوب إىل الشمال يؤلف قالية تدعى ابسم قالية املالك
جربائيل  ،ويف داخل هذه القالية يوجد مائداتن صغرياتن الواحدة قائمة يف اجلهة الشرقية منها على اسم القديسني يواكيم وحنة
والدي والدة اإلله ،والثانية يف اجلهة الغربية منها على اسم املالك جربائيل ،ومن بني هاتني املائدتني يدخل إىل القسم الثاين من
املغارة الكبرية الذي يؤلف قالية والدة اإلله مرمي العذراء ،وحتت سقف هذه املغارة قائمة مائدة توجد عليها كتابة التينية :هنا
الكلمة صار جسداً  .وحول املائدة يوجد عدة قناديل غالية الثمن اليت تضيء السقف دائماً ،ويف سقف هذه املغارة معلق عدة
يرايت من بلور .وفوق املائدة يوجد متثال مجيل جداً كتمثال اهليكل من الداخل.
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يتكون اجلامع من مبىن بسيط حييط بساحة مفتوحة مستطيلة الشكل ،مع ترتيب داخلي من األعمدة ،حيث تقام فيه
الصلوات اليومية هلل تعاىل وتلقى فيه اخلطبة يوم اجلمعة ،ويف وسطه الفناء أو صحن اجلامع يتوسطه ينبوع ماء للوضوء ومئذنة
طويلة تنتهي هبالل ابرز بُنيت على الطراز العثماين .وقبة تسندها أكتاف ويف الداخل صحن اجلامع الذي حيتوي على احملراب
املتجه حنو القبلة (مكة املكرمة) ،ويرتكز على ستة أعمدة مربعة ،واملنرب على امني احملراب حيث َخيطب اخلطيب يف املصلني
وللجامع ابابن أحدمها من جهة الشمال واآلخر من جهة الشرق). (Baedeker, 1876
أظهرت الرسومات املنقولة للناصرة منذ بداية العهد العثماين (1517م) ،للرحالة األوروبيني على وجود جامع وسط
البلدة .كما أظهرت املعطيات اليت وردت يف دفاتر الطابو العثمانية خالل القرن السادس عشر لقرية الناصرة ،وجود  43خانة
( 215نسمة) مسلمة سنة 1525م ،ارتفع هذا العدد سنة 1539م إىل  95خانة مسلمة و 6خانة نصارى وإمام واحد .ويف
سنة 1555م ارتفع العدد إىل  200خانة مسلمة و 17خانة نصارى و 11جمرد (أعزب) ،و 1مؤذن ،وخطيب . (Lewes,
)1976
مما يلفت النظر يف هذه املعطيات ،وجود وظائف دينية :مؤذن ،إمام وخطيب .وهذا يدل على وجود جامع يف الناصرة،
وكما أظهرته رسومات الرحالة األوروبيني ،أن الناصرة كانت بلدة مسلمة ضمت جامع يعود إىل العهد اململوكي وتبدو مئذنته
طويلة ومربعة ذات طراز معماري مملوكي .كما ظهر يف رسومات الرحالة (أوجي ي روجرز) سنة 1535م1631 ،م صورة اجلامع
ومأذنته العالية تنتصب إىل غرب كنيسة مار يوسف خبمسني خطوة.
جتدر اإلشارة أن وجود جامع الناصرة يرجع إىل بداية العهد العثماين ،ومر مبراحل متعددة من حيث إعادة البناء أو الرتميم
نتيجة الظروف الطبيعية اليت مرت هبا الناصرة مثل :الزالزل ،االمطار الغزيرة والسيول .أُمهل اجلامع خالل فرتة ظاهر العمر الزيداين،
وكان املسلمون يصلون يف أحد بيوته .بعد تسلم امحد اب شا اجلزار احلكم ،طلب من الشيخ أمحد بن حممد الني ي الشافعي أبن
يستوطن يف الناصرة ،وعيَّنه قاضياً حملكمة الناصرة الشرعية سنة 1776م( .سجل حمكمة الناصرة الشرعية1291 ،ه1874/م)
ما قام به امحد ابشا اجلزار وخلفائه من بعده واهتمامهم برفع مكانة الناصرة عمرانياً واقتصادايً ودينياً ،ساهم يف ترميم
وتوسيع اجلامع ،ووىل عليه سليمان ابشا العادل الشيخ عبد هللا الفاهوم قاضياً وانظراً ومشرفاً على املؤسسات اإلسالمية يف
الناصرة( .رستم )1987 ،وشهدت الناصرة زمن سليمان ابشا العادل منو وتطور عمراين وزايدة عدد سكاهنا.
أشار اسعد منصور يف كتابه اتريخ الناصرة (منصور )1924 ،وبناءاً على قراءاته أن اجلامع بُ ي سنة -1805
1808م ،ويف سجل حمكمة الناصرة الشرعية ذُكَر أن اجلامع وأوقافه كانت بيد احلاج امحد املشهور ابلغماري متويل وقف زاوية ا ي
مدين الغوث ابلناصرة ،الذي توىل اإلشراف املباشر على ا لوقف وعمارته وعلى مصاحل الزاوية املذكورة (سجل حمكمة القدس
الشرعية1274 ،ه1857/م) الذي تويف قبل عام  1808م ،مث استلم من بعده احلاج قدورة .وهذا يشري أن اجلامع وأوقافه
أُنشئت قبل فرتة سليمان ابشا العادل .ومن مطالعة سجل حمكمة الناصرة الشرعية ليستطيع الدارس حتديد أوقاف الناصرة ويتض
أهنا اشتملت على بيوت ودور ودكاكني وأراضي وخان.
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يعترب جامع الناصرة (املعروف ابجلامع األبيض)( ،سجل حمكمة الناصرة الشرعية1302 ،ه1885/م) من املرافق الدينية
املهمة يف مدينة الناصرة ،ومن أهم املظاهر العمرانية اليت تعترب روح وجوهر العقيدة اإلسالميةَ ألهل املدينة .وكان اجلامع من أبرز
مميزات املدينة اليت جتلت فيها املعامل األيرية واملظاهر العمرانية العثمانية ابعتبارها مكاانً للعبادة والتعلم والثقافة الدينية.
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جامع الناصرة (اجلامع الشريف):
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سرااي ظاهر العمر الزيداين:
بىن الشيخ ظاهر العمر الزيداين سرااي عظيمة يف الطرف الشرقي من الناصرة سنة 1730م ،مؤلفة من عدة بيوت على
قطعة األرض ملك أسعد العباس الظاهر .ويعد أحد أهم املباين التارخيية يف الناصرة خالل العهد العثماين ،وحيمل املبىن الكثري من
القيم التارخيية وامناط معمارية خمتلفة .تشرف السرااي على سهول مرج ب ي عامر وملراقبة حتركات أهايل جبل انبلس ،والعشائر البدوية
ليسيطر ظاهر العمر على طرق املواصالت والنقل والتجارة ،اليت مرت من منطقة املرج .كما استخدم ظاهر العمر سرااي الناصرة
مقراً حلكمه وسكناً لزوجته ،وكان يقيم فيها شهرين أو يالية للراحة وإدارة أمور حكمه .وملا مل يكن ملسلمي الناصرة جامع يقيمون
فيه فروض العبادة فقد أذن ظاهر العمر للمسلمني ابلصالة يف أحد بيوت السرااي والتأذين على سطحه .وخالل القرن التاسع
عشر خصصت احلكومة العثمانية األقسام الغربية والشرقية منها لسكن أسعد بن عباس الظاهر وأخيه حسني ،مث استقل هبا عمر
أسعد العباس وبعض اخوته وأنشأوا عليها األبنية احلالية احمليطة ابجلامع .وأما القسم الشمايل من السرااي فقد أُعد لعمل قائمقام
الناصرة ،ويف سنة 1857م كان خراابً ،مث أنشأت احلكومة العثمانية عليه سجناً ودار للحكومة ،مث أصبحت مقر لبلدية الناصرة .
)(Mariti, 1792
يتكون مبىن السرااي من طابقني تربط بينهما أدراج حجرية .القسم السفلي يتكون من عدة عقود مصلبة ،والقسم العلوي
من عقود انبوبية أس قف الطابق العلوي مكون من جسور خشبية تعلوها عوارض خشبية فوقها طبقة من الكلس ،وجدراهنا بسمك
 1.5مرت وذلك ألسباب أمنية .وقد بُ ي سنة 1870م ،خالل فرتة القائمقام حممد الصالح( ،منصور )1924 ،والرواق عقوده
ذات أقواس نصف دائرية .وأمام السرااي ساحة مبلطة ابحلجر .وقام عباس الظاهر إبجراء إضافات على السرااي يف القسم اجلنو ي.
فقد ُشيد الربج فوق مبىن السرااي سنة 1904م احتفاءً ابليوبيل اخلامس والعشرين العتالء السلطان عبد احلميد الثاين للعرش.
وكان برجاً متواضعاً مقارنة بباقي األبراج يف القدس ،ايفا ،انبلس ،حيفا وصفد ،ومل تثبت فيه ساعة .الربج مب ي ابلطراز االكلكيت
حيث يدمج بني النمط العثماين وامناط أوروبية تقليدية خمتلفة .وقد نقش على الربج شعار الدولة العثمانية وهو النجمة واهلالل.
(داود )2018 ،ومل حتدث إضافات على السرااي حىت هناية الدولة العثمانية سنة 1918م .
ُعرف خان الناصرة التحتاين (سجل حمكمة الناصرة الشرعية1244 ،ه 1828/م) كمركز جتاري ،وهو املكان إليواء
النزالء الغرابء ،وختزن فيه البضائع ،أو تباع فيه السلع واحملاصيل الزراعية ،ومتارس به احلرف واملهن املختلفة( .صباغ )2009 ،ويعد
اخلان التحتاين من أقدم خاانت الناصرة أقيم أو رمم قبل العهد العثماين ،وذلك من خالل رسومات الرحالة األوروبيني اليت تشري
لوجود خان يف الطرف اجلنو ي للناصرة سنة  1664م .يقع عند مدخل الناصرة اجلنو ي مقابل مقام شهاب الدين .متيز بنيانه
املعماري ابلشكل الرابعي يف غالب األحيان ،ويف بعضها اآلخر يتخذ الشكل املستطيل .ويتكون من ساحة كبرية مكشوفة وحييط
هبا عدد من املخازن والدكاكني خلزن وبيع البضائع ،وتفت أبوابه إىل جهة الساحة فقط ،ويف الطبقة العلوية أُقيمت الغرف إليواء
وراحة التجار واملسافرين واألعيان ،وتفت ابب الغرف حنو الساحة الواسعة .كما يغطى سقف املخازن والدكاكني ابلقباب
للمحافظة على البضائع والسلع من التلف نتيجة العوامل اجلوية يف الصيف أو الشتاء( .رامون)2005 ،
جاء تصميم اخلان املعماري على نسق ختطيطي كالتايل :خمازن تقع على حميط ساحة مربعة ذات طابق أو طابقني حتت
ويعلى غرف ونوافذ لتأدية األغراض التجارية نفسها  .لذا كان اخلان أشبه ابحلصن الصغري من أجل احملافظة على سالمة التجار
والنزالء وبضائعهم من االعتداء وجتعلهم يف مأمن فيكون اخلان قد حاز على الدور األهم يف اجملال االقتصادي والتجاري يف املدينة.
(رامون)2005 ،
استخدم اخلان التحتاين أواخر العهد العثماين سجن الدي وان العريف وكان على اببه لوحة كتب عليها ابألملانية اآلخور
األملاين أي بيت الدواب .سجن فيه جنيب نصار صاحب جريدة الكرمل ،حيث أُدخل من خوخة (الباب الصغري) بوابة اخلان،
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اهتمت الدولة العثمانية ابملوروث املعماري للناصرة خالل العهد العثماين ( ،)1918 – 1517وكان هلا دور واض يف
حتديد املعامل التارخيية يف املدينة ،واجب احملافظة عليه كتاريخ عر ي عريق للناصرة .فالدولة العثمانية تركت مورواثً معمارايً متمثلة يف
املباين واملنشآت واألماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية اليت مت عرضها.
يتض من ذلك أن مدينة الناصرة مليئة ابآلاثر اإلسالمية واملسيحية اليت تشهد على عروبة هذه املدينة ،وأن نشاطها
العمراين بدأ ابلنمو نظراً ألمهيتها الدينية وحركة احلجاج املسيحيني الوافدين إليها واستقرار عائالت فيها ،منهم املسلمني

واملسيحيني .عاشوا يف حالة استقرار وانتعاش اقتصادي ،انعكس ذلك على املوروث املعماري وتطور حضارة الناصرة من حيث
مظهرها العمراين العام وطريقة ختطيطها وتوزيع معاملها العمرانية مثل :احلارات ،البيوت ،األسواق ،الدكاكني ،املدارس ،أماكن
العبادة ،اخلاانت ،السرااي ،األديرة واملستشفيات.
يالحظ من خالل ذلك أن عدد سكان الناصرة تضاعفوا خالل العهد العثماين عدة مرات ،وزاد عدد املسيحيني عن
املسلمني نتيجة الزايدة الطبيعية واهلجرة املتواصلة من مدن بالد الشام وابقي أحناء الدولة العثمانية ألسباب اقتصادية ودينية .تشكل
الرتكيب السكاين خالل العهد العثماين حصيلة الظروف التارخيية ،السياسية واالقتصادية وله أير واض يف ذلك حيث بدأ العديد
من السكان وبدافع ذايت ،دي ي أو أم ي ابالستقرار وسامهوا إباجاد هنضة عمرانية موسعة يف الناصرة.
التوصياتSuggestion :
العمل على مساعدة أصحاب األمالك العقارية يف مدينة الناصرة واملهددة ابلبيع أو اهلدم نتيجة اإلمهال إبجراء ترميمات ملعاملترايية عثمانية.
إعادة الدور اإلداري الذي كانت تتمتع به الناصرة خالل العهد العثماين كمركز قضاء.االهتمام بدراسة اتريخ الناصرة العثماين من خالل دعم ونشر كتب وأحباث وإقامة مؤسسات ومجعيات هتتم ابلتاريخ العثماين.العمل على إقامة مراكز لتعليم اللغة العثمانية حىت يستطيع الباحث ترمجة الواثئق اليت دونت ابللغة العثمانية.الدعوة إىل ضرورة إقامة مؤمترات علمية والعمل على مساعدة الباحثني ابستخدام األرشيفات العثمانية ،وانشاء بنك معلوماتملواضيع التاريخ العثماين وتقدامها خدمة للباحثني والدارسني.
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ومشى حتت عقد إىل فناء .وكان اخلان عبارة عن غرف أرضية كانت تستعمل أواخري خليول وحيواانت املسافرين وغرف علوية كان
يستأجرها أصحاب احليواانت واملسافرون ليناموا فيها .وقد حول األملان هذا اخلان إىل آخور ،مث تنازلوا عنه فحولته احلكومة إىل
سجن( .نصار)1981 ،
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خريطة تظهر موقع قضاء الناصرة

رسم للناصرة عام 1677م ،وتظهر فيه جامع الناصرة ،عني العذراء ،كنيسة املالك جربائيل ،اخلان.

رسم للشيخ ظاهر العمر الزيداين بريشة املرحوم املهندس زايد أبو السعود الزيداين
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This research seeks to analyze the speech of His Majesty Sultan
Qaboos bin Said, may his soul rest in peace, based on the theory
of discourse analysis; This is because the text is the internal
structure of discourse that consists of vocabulary, structures, and
sentences, which helps to know the various rhetorical methods
that His Majesty, may God have mercy on him, relied on
to convince the recipient, and to clarify the linguistic effects that
indicate the political and social functions that the discourse on
democracy accomplishes for the actors; Because language reveals
the depths of politics and its purposes, it is the first language of
communication with citizens and the masses, and it has strength
and ability to realize the common and speed of understanding,
and the ability to influence the recipients and convince them.
Discourse analysis in this study, like the rest of the studies,
depends on the vocabulary, structures, and sentences that make
up the text. major.
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نظرية حتليل اخلطاب ودورها يف بيان املقاصد السياسية خطاب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا
ثراه يف افتتاح الدورة السادسة جمللس عُمان أمنوذجا
زاهر بن مرهون بن خصيف

الداودي2

امللخص:
يسعى هذا البحث إىل حتليل خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،معتمدا على
نظرية حتليل اخلطاب ،ذلك أن النص هو بنية اخلطاب الداخلية اليت تتألف منها املفردات والرتاكيب واجلمل ،مما
يعني على معرفة األساليب اخلطابية املتنوعة اليت اعتمد عليها صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف إقناع املتلقي ،وبيان
اآلاثر اللغوية الدالة على الوظائف السياسية واالجتماعية اليت ينجزها اخلطاب عن الدميقراطية للفاعلني ،ذلك أن
اللغة تكشف أغوار السياسة ومقاصدها ،قهي لغة التواصل األوىل مع املواطنني واجلماهري ،وهلا قوة وقدرة على
إدارك املشرتك وسرعة الفهم ،والقدرة على التأثري على املتلقني وإقناعهم.
ويعتمد حتليل اخلطاب يف هذه الدراسة شأنه شأن بقية الدراسات على املفردات والرتاكيب واجلمل اليت يتألف
منها النص ،كما يعتمد على السياق اللغوي والسياق غري اللغوي الذي يعىن بدراسة اخلطاب يف ضوء ظروف
إنتاجه ،ويشمل خصائصه اإلدراكية واالجتماعية والثقافية ،وارتباطه ابلزمان واملكان ،مما يشكل بنية نصية كربى.
الكلمات املفتاحية :حتليل اخلطاب ،جاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه  ،سلم عمان ،منتل النص،

املتلقي ،القصدية.
املقدمة:
النص هو بنية اخلطاب الداخلية اليت تتألف منها املفردات والرتاكيب واجلمل ،بغية معرفة األساليب اخلطابية املتنوعة اليت
اعتمد عليها صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف إقناع املتلقي ،وبيان اآلاثر اللغوية الدالة على الوظائف السياسية واالجتماعية اليت
ينجزها اخلطاب عن الدميقراطية للفاعلني ،ذلك أن اللغة تكشف أغوار السياسة ومقاصدها ،قهي لغة التواصل األوىل مع املواطنني
واجلماهري ،وهلا قوة وقدرة على إدارك املشرتك وسرعة الفهم ،والقدرة على التأثري على املتلقني وإقناعهم.
ويعتمد حتليل اخلطاب يف هذه الدراسة شأنه شأن بقية الدراسات على املفردات والرتاكيب واجلمل اليت يتألف منها النص،
كما يعتمد على السياق اللغوي والسياق غري اللغوي الذي يعىن بدراسة اخلطاب يف ضوء ظروف إنتاجه ،ويشمل خصائصه
اإلدراكية واالجتماعية والثقافية ،وارتباطه ابلزمان واملكان ،مما يشكل بنية نصية كربى.
ونظرا لعزوف كثري من الباحثني عن دراسة اخلطاابت السياسية يف عمان ،وخطاابت صاحب اجلاللة خاصة ،دفعين إىل
اختيار هذا املوضوع خاصة أن هذا اخلطاب (خطاب صاحب اجلاللة يف افتتاح  سلم عمان) أن استطاع منتجه يف أن حيمل
كلماته ومجله القصرية معان سامية عظيمة ،لن يتمكن من الوصول إىل كنهها إال بدراستها والوقوف عند سياقاهتا املختلفة .وال
أزعم أن هذه الدراسة هي الدراسة األوىل خلطب صاحب اجلاللة ،إمنا هناك دراسات سبقت هذه الدراسة ،مع قلتها ،أمهها:
دراسة حممد بن سامل بن حممد اجلامودي ،وعنواهنا األفعال اإلجنازية يف خطب السلطان قابوس بن سعيد (.)2015 –1970

 2د، .

جامعة السلطان قابوس ،عمانzaher@squ.edu.om،
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وستعتمد الدراسة نظرية االتصال يف علم اللغة النصي ،ذلك أن االتصال نشاط اجتماعي حيوي ،يتناقل األفراد أو
اجلماعات عن طريقه معلوماهتم وآرائهم ،كما يعينهم على نقل احلقائق واألفكار ،فيتحقق فهمها من تفاعل األفراد من خمتلف
الثقافات واالجتاهات الفكرية للوصل إىل املعىن املنشود من هذه الرسائل.
وستقسم الدراسة إىل قسمني رئيسني مها القسم النظري وفيه سيبني البحث تعريف اخلطاب السياسي نظراي ،مث القسم
التطبيقي ،وفيه يتم حتليل النص بعد متهيد يتناول فيه البحث منتل النص ،وظروف إنتاجه ،ومكان إنتاجه ،وذلك هبدف بيان
العالقة بني األلفاظ املعتمد عليها يف اخلطاب ،وظروف إنتاجه ومكانه ،مث حيلل البحث املعاين السامية اعتمادا على املستوايت
املختلفة.
اخلطاب:
يعد أفالطون أول من نظر إىل اخلطاب ،فقد ضبط املفهوم الفلسفي للخطاب استنادا إىل قواعد عقلية حمددة ،وهو أول
من كشف املعىن الفلسفي للخطاب اليوانين.ومبا أن اخلطب تعرب عن حقائق واقعية أبلفاظ واضحة مباشرة بعيدة عن الصنعة
والتكلف فصل أرسطو طاليم اخلطابة عن الشعر (إبراهيم ،عبدهللا ،1993 ،ص ،59طاليم ،أرسطو ،1997 ،ص.)181وقد
تباينت تعريفات علم اخلطاب وتنوعت رؤاه وتشابكت موضوعاته واهتماماته ،ال سيما بعد ظهور املدارس الفكرية واملذاهب
املنهجية احلديثة ،فكل يرى معىن اخلطاب من زاويته ونزعته ،ويعاجله حسب حدود إمالءات تياره أو مدرسته .فقد ربط احملدثون،
يف حماولتهم وضع أسم لتحليل اخلطاب وتفكيكه ،مفهوم اخلطاب بفكرة الثنائية اللغوية (اللغة والكالم) ،وهي فكرة اعتمد فيها
سوسري على املفهوم والوظيفة ،ليميز فيها بدقة بني اللغة والكالم ،فاللغة والكالم عنده ليسا شيئا واحدا ،وإمنا هي منه مبثابة قسم
معني وإن كان أساسيا ،فقد ألزم سوسري اخلطاب حدود اللسان ،فكل خطاب عنده ال يند عن ثنائية اللسان والكالم ،وهو ما
يوجهه ريكور ملفهوم اخلطاب حني يراه يتحقق بفيزايئية فعل اللسان ،فقد وضع ريكور اخلطاب بدال من الكالم ال ليؤكد
خصوصية اخلطاب فقط ،بل ليفرق بني علم الداللة والسيمياء ،ألن السيمياء يف رأيه تدرس العالمة ،يف حني أن علم الداللة
يدرس اخلطاب أو اجلملة ،مع أن هاريم يرى أن فضاء اخلطاب أرحب سعة من اجلملة (الزين ،حممد ،2017 ،ص.)751
ذلك أن اللغة ملكة يتبناها اجملتمع ليسهل هبا التواصل بني األفراد ،وهي وسيلة تواصل متجددة ابستمرار ،يف حني أن الكالم إنتاج
فردي يتجلى يف حرية الفرد يف استخدامه لألنساق التعبريية إلبراز آرائه وأفكاره ،وهي قدرة تتفاوت من فرد إىل آخر (سوسري،
فرديناند ،1985 ،ص.)29 – 26
وقد اهتم إميل بنفينست ابلتلفظ حني رأى أن اخلطاب كل لفظ يفرتض متكلما يهدف إىل التأثري يف املستمع ،فجعل
اللغة تنتقل من سكوهنا إىل حركتها يف االستعمال الفردي ،ذلك أن التلفظ عنصر أساسي من اللغة اليت تشكل ماهية اخلطاب ،مما
258
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كما أن هدف دراستنا ليم تتبع األفعال اإلجنازية ،وإمنا هدفنا الوقوف على املستوايت اللغوية ،والعالقات اللغوية ،اليت
وظفها السلطان الراحل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يف خطاابته السياسية ،وقد اعتمد البحث
على خطابه يف افتتاح  سلم عمان ،وهو نص مع قصره محل معان سامية ،مما يدل داللة واضحة على أن املعاين ال تقاس بطول
النصوص أو قصرها ،وإمنا تقاس مبضموهنا ،ولن يتحقق هذا املضمون إال ابمتالك األدوات الصحيحة السليمة ،وتوظيف القرائن
املختلفة توظيفا خيدم معاين اخلطاب ومضامينه السامية.
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وقد كان هدف هذه الدراسة حتليل األفعال اإلجنازية يف خطب السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه،
والوقوف على أصناف األفعال اإلجنازية يف خطب املدونة ،إال أن مدونة دراسة اجلامودي كانت أمشل من مدونة دراستنا هذه ،فقد
اعتنت دراستنا على خطابه طيب هللا ثراه يف افتتاح الدورة السادسة جمللم عمان.

Zahir bin Marhoon bin Khaseef AL-DAOUDI 

يتيح لنا بناء عالقة تفاعلية بني املخاطب واملتلقني ،اللغة وسيلة للتعبري وأداة للتفكري وحقل للتأويل والتفسري ،وال ميكن أبي حال
من األحوال إدراك اللغة مبعزل عن فهم اخلطاب.وقد أفضت جدليات فلسفة مفهوم اللغة تفنيدات مثلت فيما بعد منعطفات
متداخلة ،منها مفهوم الكالم ،ومفهوم اجلملة ،وصوال إىل مفهوم النص الذي استندت على إثره نظرايت عنيت بتفسريه ،وتفتيت
مكنونه وبيان خباايه (عكاشة ،حممود ،2005 ،ص.)37
واخلطاب كما يراه ميشيل فوكو مصطلح لساين وشكل أديب يتميز عن غريه من األشكال األدبية بطريقة نظمه ،وكونه انجتا
ِ
املخاطب عن آرائه وأفكاره اليت كونتها ثقافته وخربته والظروف احمليطة به (فوكو ،ميشيل ،ص.)4
عن عصف ذهين ،يعرب فيه
واخلطاب السياسي هو خطاب السلطة يوجه عن قصد حنو املتلقي للتأثري فيه ،وإقناعه مبضمون خطاب يتضمن أفكارا
سياسية ،أو يكون موضوعه سياسيا ،يستثري الرموز يف عقول املخاطبني من أفراد اجملتمع ،ليحقق هدفه (الوعر ،مازن،1997 ،
ص ،135داود ،حممود ،2003 ،ص .)25فهو أي اخلطاب السياسي خيضع لنفوذ السلطة وأتثريها ،فهو يعكم عالقة السلطة
ابجملتمع وتطور وثقافته ،وال تظهر مدى فاعليته ابلقدر الذي حيظى به من التأثري يف توجيه اجملتمع ،وتصوير واقع سياسي معني،
ومفاهيم سياسية يفهمها املتلقني يف حميط اجتماعي معني ،وهو يشكل وحدة لغوية خاضعة للتأمل ،لدمل املتلقي ابألفكار واآلراء
يسعى املخاطب إلقناعه هبا ،بتسلسل منطقي جلمل متتابعة تصوغ األفكار السياسة املنشودة من اخلطاب الذي حيوي مجال
مصوغة أبسلوب يثري مشاعر املتلقي وحيرك فهمه ،ليدرك مضمون الرسالة اليت يتضمنها اخلطاب ،ويدرك القصد الذي أراده
املخاطب من تعابريه (عكاشة ،حممود ،2004 ،ص.)26
واخلطاب السياسي شأنه شأن بقية اخلطاابت فإنه يعتمد اللغة أداة من أدواته ،فيحقق السياسي براعة يف انتقاء ألفاظه
وتعابريه وصياغتها صياغة صحيحة سليمة ليؤثر يف الرأي العام ،وقد ربط ديل هاميز الكفاية االتصالية بقدرة املتكلم على إنتاج
منطوقات مناسبة ألمناط املواقف االتصالية املختلفة ،وعدم االقتصار على حتقيق التواصل يف منط اجلمل النحوية فقط ،وإمنا يتم
ذلك بتقدمي عبارات نصية مع مراعاة النواحي الصرفية والداللية والبالغية فيها ،ويؤثر املشاركون يف االتصال واملوقف االتصايل،
وصيغة االتصال ،واحلدث اللغوي ،واملوضوع ووظيفة التفاعل يف االتصال اللغوي ،وما حتويه من مؤلف ومتلق ونص ووسيلة
مالئمة إليصال النص (العبد ،حممد ،2005 ،ص ،48هدسون .)1990 ،فلغة اخلطاب السياسي ال تعد سياسية أبلفاظها
وعباراهتا ،وإمنا مبعلوماهتا املهمة اليت تنقلها ،ذلك أن اخلطاب السياسي حمفز للمثريات االجتماعية والسياسية اليت تنعكم عليه،
والواقع الذي يتناوله (برهومة ،عيسى ،2007 ،ص .)132رامسا عالقة بينه وبني متلقيه بلغته اخلطابية اليت يربز فيها قدرته على
اختيار أقوال تناسب مكانته ومكانة املتلقي ،ومبا يتناسب مع أيديولوجيته وسياسته (عكاشة ،حممود ،2005 ،ص .)25فيوظف
اللغة اخلطابية صوتيا وصرفيا وحنواي وبالغيا ودالليا ،ليحقق هدفه من اخلطاب ،مبينا قصده ،فرؤية املتلقي للخطاب ختتلف
ومستوى فهمه وحتليله بناء على ما ميتلكه من خربة وثقافة ،ومع ما يتناسب هذه اخلطاابت مع طبيعة املتلقي بتنوعها (اجلابري،
حممد .)1994 ،ف على منتل النص أن يراعي املعيار االجتماعي ليحقق هدفه يف إقناع املتلقي ،فسياق اخلطاب يتأثر مبدى معرفة
املنتل طبيعة املتلقي ،وما يعرفه املنتل واملتلقي عن املقام ،ويرتبط هبذا املعيار اسرتاتيجيتان أوهلما اإلسرتاتيجية التضامنية ،ويلجأ إليها
املنتل عندما يريد إنشاء عالقة محيمية بني وبني املتلقي ،فيحاول كسر احلواجز بينهما ،فيبتعد عن الداللة املباشرة ،أما الثانية فهي
اإلسرتاتيجية التوجيهية وفيها يظهر املنتل سلطته على أن تكون العالقة رمسية بني املنتل واملتلقي ،ويكون اخلطاب مباشرا واضحا
بعيدا عن الضمنية (الشهري ،عبد اهلادي ،2004 ،ص.)46
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والنص املكتوب للخطاب ،هو:
بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
السالم على من أُرسل رمحة للعاملني.
ُ
احلمد هلل على ما أفاء به علينا من نعم ،وأسبغه من آالء ،والصالةُ و ُ
ِ
أعضاءَ  سلم ُعمان الكرام…
ليسران أن نلتقي بكم يف هذا اليوم املبارك ،لنفتتح أعمال الفرتة السادسة جمللم ُعمان ،متمنني أن تُكلل أعماله
إنه ُ
ُ
ابلتوفيق و ِ
ِ
السداد خلدمة هذا الوطن العزيز.
أعضاءَ  سلم ُعمان الكرام…
نتطلع إىل مواصلة
إن ما حتقق على أرض ُعمان من ُمنجزات يف خمتلف اجملاالت ،هلي مبعث فخ ٍر ومصدر اعتزاز ،وإننا ُ
مسرية النهضة املباركة ،إبرادة وعزمية أكرب ،ولن يتأتى حتقيق ذلك إال بتكاتف اجلهود وتكاملها ملا فيه مصلحة اجلميع.
ولقد اتبعنا عن ٍ
كثب أعمال  سلم ُعمان بشقيه  سلم الشورى و سلم الدولة ،يف الفرتات املاضيةُ ،مثمنني اجلُهد الذي
بذله اجمللم خالهلا ،مما كان له األثر امللموس لإلسهام يف دفع مسرية التنمية الشاملة قُدماً حنو مز ٍ
يد من التطور والنماء.
ِ ِ
 سيب الدعاء ،ربنا عليك توكلنا ،وإليك أنبنا ،وإليك
ُ
نسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً ،خلدمة وطننا وأن ميُدان بعونه إنه ُ
مسيع ُ
املصري ،وُكل عام وبالدان العزيزةُ وأبناؤها األوفياء يف خري ومسرة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .
حتليل خطاب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يف افتتاح جملس ُعمان:
عنوان اخلطاب:
اهتم علم السيمياء اهتماما واسعا ابلعنوان يف النصوص األدبية كونه "نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية وأخرى رمزية تغري
الباحث بتتبع دالالته وحماولة فك شفرته الرامزة" ،فقد أصبح العنوان موازاي للنص ال ميكن جتاوزه ،فقراءة العنوان إنتاج الداللة
لتؤدي إىل التشخيص املطلوب أو املرسوم يف ذهن املتلقي بل يف أتويله ويف منوه ابكتشاف الدالالت املخبوءة يف نسيل العنوان،
وربطها ابملنت النصي لتتكامل الرؤية إىل النص عموما( .خليل ،مسري ،2004 ،ص ،29قطوس ،بسام ،2001 ،ص،33
محداوي ،مجيل ،1997 ،ص.)96
والعنوان هو العالمة اجلوهرية والعنصر األهم من عناصر النص املوازي ،حىت كاد يستقل بعلم خاص هو علم العنونة أو
العنواانت ،ومن أكرب املشتغلني هب ذا العلم واملؤسسني له ليوهوك يف كتابه مسة العنوان ،إذ يعرفه أبنه "  سموع العالمات اللسانية
كلمات مفردة ،أو مجل أو نص ميكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على حمتواه العام وتعرف اجلمهور بقراءته" (رضا،
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اعتمدت الدراسة على النص املسموع وهو خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،وهو نص
يتعذر إدراجه يف هذه الدراسة ،ألن الدراسة تعتمد على املكتوب ،لذلك فقد جلأت إىل توثيق النص املكتوب ،مبا يتفق مع النص
املسموع من مكتبة  سلم ُعمان ،على املوقع ( .)https://www.mol.om/His-Majesty-Speechوقد مت
اسرتداده يف  ،2021 /10 /8وهو نص يتفق مع السموع إال يف السياقات املصاحبة هلذا النص .ومبا أن حتليل اخلطاب يعتمد
على املعطيات اللغوية ،وغري اللغوية ،ومنها السياق املصاحب للخطاب ،فقد عاد الباحث إىل النص املسموع .وميكن العودة إليه
على هذا الرابط ( )https://www.youtube.com/watch?v=rBBPc9uSU5gوقد مت اسرتداده يف /10 /1
 2021م ،وهو تسجيل كامل خلطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس يف افتتاح الفرتة السادسة جمللم عمان األحد  3صفر
1437ه 15 ،نوفمرب 2015م ،خطاب ألقاه يف حصن الشموخ ،يف والية منح.

Issue: 1

نص اخلطاب:

Zahir bin Marhoon bin Khaseef AL-DAOUDI 

عامر ،2014 ،ص .)125وقد حدد جرار جينيت أربع وظائف للعنوان هي :الوظيفة التعينية ،أو التحديدية ،والوظيفة الوصفية،
والوظيفة اإلحيائية ،والوظيفة اإلغرائية (بلعابد ،عبد احلق ،2008 ،ص .)63فالعنوان حييلنا إىل ما يعرف ابلسياق الذي يسهم يف
تواصلية النص وانسجامه .وقد صرح "فريث" أبن املعىن ال ينكشف إال من خالل سياق الوحدة اللغوية سواء أكانت هذه
السياقات لغوية وهو ما يطلق عليه بعضهم مصطلح النص املساعد ،ويشمل العالقات اليت تتخذها الكلمة داخل اجلملة .وهذه
العالقات األفقية  Syntagmatic relationعلى عكم العالقات اجلدولية  Pavadigatic relationوهي العالقات
االستبدالية اليت تتخذها الكلمة مع كلمات أخرى ميكن أن حتل حملها (حجازي ،حممود ،1998 ،ص ،159يول ،جورج،
 .)136أم كانت هذه السياقات اجتماعية ،وهي ما أطلق عليه فريث "سياق املوقف" أو ما أطلق عليه "ابملر" السياق غري
اللغوي (حجازي ،حممود ،1998 ،ص ،)159فمن األجدى أن تتداخل كل السياقات وتتآزر يف التحليل النصي مع مراعاة
توافق الوقوع أو الرصف ،وهو ما يقصد به االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة أو استعمال وحدتني
معجميتني منفصلتني استعماهلما عادة مرتبطتني الواحدة ابألخرى (عمر ،أمحد ،1985 ،ص .)74فاألمر ليم مقتصراً على
وصف الرتاكيب حنوايً بل يتطرق أيضاً إىل وصفها داللياً ،فاللغة منظومة ال قيمة ملكوانهتا إال ابلعالقات القائمة فيما بينها ،أي ال
ميكن لأللسين اعتبار مفردات اللغة كياانت مستقلة ،بل جيب عليه وصف العالقات اليت تربط هذه املفردات .ويؤكد "جون لوينز"
على التحديد الداليل للرتاكيب من خالل السياق بقوله حيدد السياق معاين األحداث الكالمية (عفيفي ،أمحد،2001 ،
ص .)50فالكالم يرشد إىل تبيني اجململ ،والقطع بعدم احتمال غري املراد ،وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،والسياق
هو الذي حيدد معىن اجلملة ،أما االسم فيوحي يف كل حالة من هذه احلاالت مبفهوم معني ،فعنوان اخلطاب يتضمن اخلطاب ،فال
حيتمل موضوع اخلطاب عنواان غريه ،ألن العنوان حمور اخلطاب واملشري إىل موضوعه ،فالعنوان يف اخلطاابت السياسية يتضمن
املوضوع األساسي يف اخلطاب.
مع تتبع خطاابت السلطان الراحل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يتضح أن هذه
اخلطاابت حتمل عنوان السياق الذي وضعت ألجله ،ومنها خطابه يف افتتاح  سلم عمان ،وهو  سلم يتشكل من  سلم الدولة
و سلم الشورى ،الذي يعهد إليه ببعض االختصاصات ومنها إقرار مشروعات القوانني احملالة إليه من احلكومة أو تعديلها،
ومناقشة خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة ،واقرتاح مشروعات القوانني ،وممارسة االختصاصات األخرى على النحو الذي يبينه
القانون.
وقد صدر قانون  سلم عمان مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2021/7مبيناً الفئات اليت يتم من بينها االختيار لعضوية
 سلم الدولة ،وشروط العضوية ،وفرتة العضوية ابجمللم ،وأسباب انتهائها ،والضماانت املقررة ألعضاء اجمللم ،واالختصاصات
اليت ميارسها  سلم الدولة ،وأجهزة اجمللم الرئيسية ،وأدوار االنعقاد.ونصت املادة ( )32من ذات القانون على أن يضع  سلم
الدولة الئحته الداخلية ،وتبني هذه الالئحة واجبات وحقوق األعضاء وضماانهتم ،وإجراءات تشكيل مكتب اجمللم واللجان،
وحتديد اختصاصاهتما ،ابإلضافة إىل اختصاصات رئيم اجمللم وانئبيه ،وطريقة اختيار انئيب الرئيم ،كما بني القانون اختصاصات
األمانة العامة ابجمللم.
بنية اخلطاب:
يتكون اخلطاب من بىن مرتابطة ،ومنسجمة يف مقاصدها ،فتنضبط ابملقصدية اليت ينشدها منتل النص ،فعند استماعنا
للخطاب ،ومشاهدة منتجه ونربات صوته ،ومكان اإللقاء ،يتبني لنا بلورة املعىن الكلي للنص ،فمعلوماته أكرب من  سرد  سموع
املعاين اجلزئية للجمل واملقاطع اليت تشكله (فضل ،صالح ،1996 ،ص .)330فتتضح شخصية منتل اخلطاب والقائم به وفكره
يف خطابه ،فمنتل اخلطاب السلطان الراحل حضرة صاحب اجلالبة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،وهو
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عرف حبنكته السياسية داخليا وخارجيا ،فقد استطاع أن يؤمن سياسته اخلارجية ويقيم عالقات ودية مع كل أقطار العامل،
ومل ينم اجلبهة الداخلية ،فقد عمل على رفعتها ،فشهدت عُمان يف عهده هنضة سريعة يف سائر اجملاالت .وميكن استجالء تلك
البىن يف عدة بىن ،أمهها:
 -1البنية األوىل :وتتمثل هذه البنية يف مستهل اخلطاب حتديدا ،وهي مجلة تتضمن معىن احلمد ،وهذا دأب صاحب اجلاللة
السلطان قابوس طيب هللا ثراه ،يف كل خطاابته ،فقد كان يبدأ خطابه ابلبسملة ،مث احلمدلة ،رابطا احلمد مبضمون خطابه ،وهذا
هنجه طيب هللا ثراه ،ففي افتتاح الدورة الثانية جمللم عمان ربط احلمدلة ابلشورى بقوله احلمد هلل الذي جعل الشورى منهجا من
مناهل الشريعة الغراء ،مؤكدا يف هذا اخلطاب على أن السياسات الداخلية ترمي إىل حتقيق املشاركة الفعالة بني احلكومة والشعب
املتمثل يف  سلم عمان املوقر ،ويف هذا اخلطاب ربط احلمدلة ابلنعم اليت أفاء هللا هبا على عمان حكومة وشعبا بقوله" :احلمد هلل
على ما أفاء به علينا من نعم ،وأسبغه علينا من آالء" ،ذلك أن اخلطاب قد ركز على نعم عديدة أوجزها طيب هللا ثراه يف نعمة
املنجزات اليت حتققت على أرض عمان يف خمتلف اجملاالت ،ودفع مسرية التنمية الشاملة حنو التطور والنماء ،ويف هذا اخلطاب
أمجل ومل يفصل حرصا منه طيب هللا ثراه على اإلجياز ،والشمول ،ذلك أن لكل  سال من اجملاالت نعم أخرى تندرج حتته،
وتتضمنه ،ولعل أهم نعمة متتعت هبا عمان نعمة األمن واألمان.
 -2البنية الثانية :منت اخلطاب ،وال ميكننا أن نعدها بنية مستقلة يف اللسانيات النصية ،ألن النص بنية واحدة تتضافر معه
 سموعة من البىن لتشكل بنيته الكلية ،وقد تضمن املنت  سموعة من البىن اليت ختدم مقصد منتل اخلطاب ،ولعل أهم هذه البىن ،هو
الفخر ابإلجنازات اليت حققت يف أرض عمان يف خمتلف اجملاالت ،والتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة إبرادة وعزمية ،مع
ضرورة تكاتف اجلهود وتكاملها.
 -3البنية الثالثة :اخلامتة ،وفيها الدعاء الذي هنجه صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،يف كل خطاابته،
مؤكدا على ربط الدعاء (اخلامتة) مبوضوع اخلطاب ،ومبا أن موضوع اخلطاب هنا هو السعي إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة،
والسعي يف دفع مسرية التنمية الشاملة حنو مزيد من التطور والنماء ،فقد سأل هللا التوفيق والعون خلدمة هذا الوطن ،مث هنأ عمان
( بالدان العزيزة) وأبناؤها األوفياء يف خري ومسرة ،وهذه التهنئة محلها صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه
مقصدا أ راده ،فقد اعتمد على كلمة بالدان العزيزة ،ومل يقل عماننا ،أو عمان ،وقصد بذلك مرحلة االنتماء إىل البالد ،فاإلضافة
دلت على املالصقة بينه طيب هللا ثراه واملتكلم والبالد العزيزة ،ولن حيافظ على عمان ولن يسعى إىل البذل والعطاء إال من انتمى
إليها ،مث اعتمد على أبناؤها ،ومل يقل أبناءان ،ووصفهم ابألوفياء ،وقد قصد بذلك طيب هللا ثراه أن يكون الوفاء هلذه البالد ،وعدم
عقوقها ،ألن االبن ال يعق أمه وال أابه ،وهذا ما يثري املتلقي ويدفعه إىل املسامهة بعزمية وإرادة يف دفع التنمية الشاملة حنو مزيد من
التطور والنماء.
 -4السياق ودوره يف اخلطاب :وندرك من اخلطاب السامي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد
طيب هللا ثراه ،أنه راعى منزلة متلقي اخلطاب ومستقبله ،فاملتلقي فردا كان أم مجاعة ،أم شعبا ،فهو يسعى إلقناع املتلقني ،فقد

262

Issue: 1

)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%
(D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF

Volume: 4

السلطان التاسع لسلطنة ُعمان ورئيم  سلم الوزراء ،ووزير الدفاع ،واخلارجية ،واملالية ،وحاكم البنك املركزي ،والقائد األعلى
للقوات املسلحة ،واحلاكم الثاين عشر ألسرة آل بو سعيدُ ،ع َّد صاحب أطول فرتة حكم من بني احلكام العرب والثالث يف العامل
حىت وفاته .املوسوعة العاملية ،مت االسرتداد  ،2021 /11 /1املوقع:

Zahir bin Marhoon bin Khaseef AL-DAOUDI 

استخدم الوسائل الثقافية والدينية ،واللغوية ،فقد وظف منتل اخلطاب الثقافة الدينية ،فقد سبق اخلطاب تالوة آايت من الذكر
احلكيم تالها القارئ طالب بن سعيد القنويب ،وهي آايت اختارها منتل اخلطاب.
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يف مكان حمدد وهو  سلم عمان ،وعلى أعضاء  سلم عمان ،يف زمن معني وهو افتتاح أعمال الفرتة السادسة جمللم عمان ،إال

أنه بث مباشرة (بثا حيا) على القناة العمانية ليتلقاه الشعب أبكمله .وهنا تربز قدرة منتل النص على توظيف اللغة يف تفاعل
اجتماعي ،ضمن توافق بني النص املنطوق والسياق الصادر فيه ،مراعيا زمن اخلطاب ومكانه ،وحال املنتل وعالقته مع متلقي
اخلطاب ،فقد ربط األحداث ابملكان الذي ألقي فيه اخلطاب ،ومن وجه هلم اخلطاب ،فاخلطاب موجه إىل أعضاء  سلم عمان
خاصة ،وذلك يتضح من النداء الذي خاطب به املنتل متلقيه وهو قوله يف موضعني بعد احلمدلة أعضاء  سلم عمان ،كما يتضح
من اإلحاالت اليت تعود إىل متلقي النص وهم أعضاء  سلم عمان ،وهو التشكيل اجلديد جمللم عمان يف دورته السادسة ،أما
البث احلي خلطاابت صاحب اجلاللة على بقية الشعب .ذلك أن هذا اخلطاب يهتم ابلتنمية الشاملة ،وقد كان هنل صاحب
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم طيب هللا ثراه إمنا يلقي خطاابته مباشرة على شعبه ويبني هلم اخلطط التنموية الشاملة،
وهذا يتبني من خطاابته طيب هللا ثراه السابقة منذ توليه احلكم نعاهدكم ،سنعلم أبناءان ،من أولوايتنا ،وغريها من الكلمات اليت
تبني اهتمامه طيب هللا ثراه ابلتنمية الشاملة ،وحرصه على أن يدرك الشعب اخلطوات اليت ستبىن عليها التنمية الشاملة.
إن هذه اآلايت إمنا تدل داللة واضحة على مراعاة منتل النص متلقيه ،خاصة أن هبا وصية مهمة ،وكأن منتل النص يشدد
بتكرار هذه اآلايت على ضرورة احملافظة على املنجزات اليت حققت ،فإمنا هي أمانة يف أعناق األعضاء اجلدد يف هذه الدورة .فهذه
اآلايت تدل داللة واضحة على أن  سلم عمان يف فرتته السابقة قد حقق ما أوكل إليه من مهام ،وعلينا يف هذه الدورة أن حنافظ
على ما حقق ،وأن نستمر يف العطاء ،فما حقق إمنا هو صالح ،والرتاجع بعد هذا الصالح فساد ،فهو دعوة إلكمال الصالح
واالستمرار عليه ،وخري دليل على ذلك ان منتل النص السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،مل يذكر يف النص الفساد
وإمنا شدد على ما حتقق وأن علينا أن حنقق ونستمر يف التنمية الشاملة ،وهذا لن يتحقق إال بتكاتف اجلهود وتكاملها.
لعل متلقي اخلطاب مل يتبني اإلجنازات اليت حققت على أرض عمان ،مع أن صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه قد أمجل هذه
اإلجنازات ،ذلك أن ميزة اخلطاب إذا أراد أن يكون ديناميكيا فإنه يقدم معلومات مكثفة دون أي إشارة إىل تفاصيلها ويقدم يف
الوقت نفسه معلومات عامة ومضغوطة يف إطار جذب (الوعر ،مازن ،1993 ،ص ،)235إال أن متتبع النص املسموع يلحظ
أن السياق املصاحب للنص ،قبل بداية اخلطاب قد عدد اإلجنازات اليت حققتها السلطنة يف كافة اجملاالت.
املستوايت التحليلية يف اخلطاب:
ارتكز خطاب صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف افتتاح الفرتة السادسة جمللم عمان ،على املستوايت اللغوية املختلفة ،وهي
املستوى الصويت ،واملستوى الصريف ،واملستوى النحوي ،واملستوى املعجمي والداليل ،ومبا أن اخلطاب املكتوب ال ميكن أن نتبني
فيه املستوى الصويت من حيث النرب والتنغيم ،والوقف ،فإننا سنقصر هذه الدراسة على املستوايت اللغوية املختلفة األخرى ،وهي
املستوى الصريف ،واملستوى النحوي ،واملستوى املعجمي ،والداليل.
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املستوى النحوي:
إن اجلمل النواة األساسية تصاغ على حد تعبري تشومسكي يف مجلة حتويلية مشتقة واحدة ،عن طريق استخدام أدوات
الربط والتحويل (الواو ،لو ،أن ،كما) ،فاستخدام أدوات الربط أن يف اخلطاب املعد يؤدي وظيفة نفسية أكثر من كوهنا وظيفة
داللية (الوعر ،مازن ،1993 ،ص ،)233ويتضح ذلك يف قوله طيب هللا ثراه " :إنه ليسران أن نلتقي بكم يف هذا اليوم املبارك
لنفتتح أعمال الفرتة السادسة جمللم عمان متمنني أن تكلل أعماله ابلتوفيق والسداد خلدمة هذا الوطن العزيز" ،ويف قوله " :إن ما
حتقق على أرض عمان من منجزات يف خمتلف اجملاالت هلي مبعث فخر ومصدر اعتزاز ،وإننا نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة
املباركة إبرادة وعزمية أكرب" ،فاعتماده على أداة الربط إن يدل على أن منتل اخلطاب يريد أن يزيل احلرية والشك من ذهن املتلقي،
مما يدل على أنه طيب هللا ثراه يطبق يف خطبته معيار النظم الشكلي ،والداليل ،وهو نظام نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين،
وقد اعتمد يف ذلك على  سموعة من اإلسرتاتيجيات اللغوية ،أمهها:
النداء :والنداء مركب لفظي مبنزلة أمساء األصوات ،يستخدم إلبالغ املنادى حاجة أو دعوته إىل إغاثة أو نصرة

(املخزومي ،مهدي ،1964 ،ص ،)311وقد اعتمد يف النداء على حذف أداة النداء ،فنادى يف موضعني أعضاء  سلم عمان
حبذف األداة ،وذلك للقرب النفسي ،كما أنه يف هذا النداء أضاف اجمللم إىل عمان ،تشريفا هلم وإشعارا لدورهم يف خدمة
عمان ،ووصفهم ابلكرام ليضحوا بكل ما ميلكون من أجل هذا الوطن ،ومل يرد النداء يف اخلطبة إال يف موضعني فقط ،وقد قصره
على أعضاء  سلم عمان الكرام ،وهو بذلك خياطب احلكومة والشعب معا ،انظالقا من مبدأ الشراكة بينهما ،ويتضح ذلك من
نسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً،
اعتماده على ان الدالة على الفاعلني ،يف علينا ،يوفقنا ،وميدان ،خاصة يف خامتة اخلطاب ،يف قولهُ " :
ِ ِ
 سيب الدعاء ،ربنا عليك توكلنا ،وإليك أنبنا ،وإليك املصري ،وُكل عام وبالدان العزيزةُ وأبناؤها
خلدمة وطننا وأن ميُدان بعونه إنه ُ
مسيع ُ
األوفياء يف خري ومسرة".
فقد شارك منتل النص املتلقي يف طلب التوفيق من هللا ،وذلك ليقينه أبن مسرية التنمية إمنا هي شراكة بني احلكومة
واجملتمع ،وأن خدمة األوطان إمنا هي ملقاة على عاتق اجلميع شعبا وحكومة ،وحلكمته طيب هللا ثراه مل يلجأ إىل الفصل وإمنا جلأ
إىل اجلمع ،ألهنما يشكالن كال واحدا ،ومما يدل على ذلك قوله " :ولن يتأتى ذلك إال بتكاتف اجلهود وتكاملها ملا فيه مصلحة
اجلميع" ،وقد قصد منتل النص هبذه اجلملة معىن إجنازاي غري مباشر ،فقد قصد حث اجلميع حكومة وشعبا (الذي ميثله  سلم
الدولة و سلم الشورى) على العمل معا بيد واحدة ،لتتكامل اجلهود ،وتتضافر فيما فيه خدمة هذا الوطن الغايل ،ومصلحة
اجلميع ،موظفا طيب هللا ثراه كلمة اجلميع  ،بدال من استخدام ان الدالة على اجلماعة ،ليشمل خطابه كل شيء على أرض الوطن،
ميكنه االستفادة من هذه النهضة املباركة.
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وردت األفعال يف خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه ستة عشر مرة ،وقد اعتمد يف تسع مرات على
الفعل املاضي ،ثالثة مواضع منها يف مقدمة اخلطاب ،كان منها فعل ماض مبين للمجهول ،وأربعة منها يف منت اخلطاب،
وموضعني يف ختام اخلطاب ،يف حني أنه اعتمد يف تسعة مواضع على الفعل املضارع ،تركزت ستة مواضع منها يف منت اخلطاب،
وثالثة مواضع يف خامتة اخلطاب ،ولعل سبب ذلك هو أنه طيب هللا ثراه أراد أن يذكر أعضاء اجمللم ابإلجنازات اليت حققها يف
املاضي ،ليحث األعضاء اجلدد على العمل بعزمية ملواصلة مسرية النهضة املباركة ،والفعل املاضي يدل داللة واضحة على اإلجنازات
اليت متت ،فخطبه طيب هللا ثراه حتظى ابهتمام اجلهات السياسية واملؤسسات اإلعالمية ،فقد كان يطلع شعبه على  سرايت مسرية
التنمية والنهضة اليت قادها ،وسياسات حكومته داخليا وخارجيا ،لذلك يذكر اإلجنازات اليت متت يف الفرتة السابقة ،وهي إجنازات
قد وضعت يف خطط  سلم عمان ،ونوقشت ،وحققت ثناء من لدن صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه.
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وميكن أن يتضمن هذا الفعل اإلجنازي غري املباشر النهي ،وهو هني عن التشتت والتفرقة ،وقد اعتمد يف ذلك على أداة
االستثناء إال ،مع النفي لن ،مما يدل على احلصر ،فقد حصر حتقق مواصلة املسرية على تكاتف اجلهود وتكاملها ،وهناك
مسكوت عنه يف النص ،ميكننا ان نصوغه على النحو اآليت ،وهو إذا مل تتكاتف اجلهود فكيف ستكون النتيجة ،إذا مل تتكاتف
فإن النتيجة ستكون فتفشلوا وتذهب رحيكم.
ولن تتحقق املسرية كما هو مرسوم هلا ،لذلك حث على التكاتف مراعيا مصلحة اجلميع ،ولذلك فقد اعتمد على
إسرتاتيجية التمىن ،وهو طلب حصول شيء ويكون يف املمكن وغري املمكن ،فقد متىن السلطان الراحل طيب هللا ثراه يف خطابه
ابلتوفيق و ِ
ِ
السداد خلدمة هذا الوطن العزيز" ،إمياان منه أن اخلطط التنموية إمنا
التوفيق والسداد ،يف قوله" :متمنني أن تُكلل أعماله

هي خطط مدروسة حتقيق إىل عزمية اجمللم ،وتوفيق احلق تبارك وتعاىل لتحقيقها ،ومما يدل على ذلك :قوله طيب هللا ثراه" :وإننا
نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،إبرادة وعزمية أكرب".
ُ

املستوى املعجمي:

لعل أهم عنصر نقف عنده يف هذا املستوى عنصر االستبدال ،ذلك أن االستبدال عنصر من عناصر ترابط النص واتساقه،
فالنص ليم تتابعا لوحدات لغوية فقط ،وإمنا هو عالقة داللية ومعجمية وحنوية بني الكلمات واجلمل ،فيسهم االستبدال يف
تشكل التسلسل الضمريي ،فيعوض عنصر بعنصر آخر داخل النص مبا خيدم قصد منتل النص ،واملوضوع الذي يقدمه.
ونلمم ذلك يف خطب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،فكان ينتقي الكلمات اليت ختدم
موضوعه ،وقصده يف خطابه ،ويتبني ذلك يف مواضع عدة يف مقدمة خطابه يف منت خطابه ويف خامتة خطابه ،من ذلك:
 اعتمد على كلمة نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،ومل يقل أنمل ،ذلك أن صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب
هللا ثراه ،يدرك أن ما يطلب يف مسرية النهضة املباركة إمنا هو أمر مقدور عليه ،وميكن حتقيق ابإلرادة والعزمية ،ومما يدل
على ذلك أنه ذكر إبرادة وعزمية أكرب ،فهو هنا أبسلوب غري مباشر حيث أعضاء  سلم عمان على البذل ،خاصة أنه
خاطبهم يف مفتتح خطابه (مقدمة خطابه) البنية األوىل ابلكرام عندما انداهم أعضاء  سلم عمان الكرام ،فالكرم املطلوب
يف  سلم عمان هو البذل يف سبيل حتقيق اإلجنازات املختلفة ،وقد أدرك طيب هللا ثراه أنه لو اعتمد على كلمة أنمل وكأنه
يطلب منهم أمرا ميكن حتقيقه وقد ال يتحقق ،ولكن التطلع يدل على أن إمكاانت حتقق األمر متوفرة وما حتتاجه فقط هو
البذل والتضحية.
 اعتمد على كلمة "اتبعنا" يف قوله ولقد اتبعنا عن كثب أعمال  سلم عمان بشقيه  سلم الشورى و سلم الدولة ،ومل
يعتمد على كلمة "الحظنا" أو "مسعنا" ،ألن املالحظة قد تكون عابرة ،والسمع ال ينم عن اهتمام ،إال ان كلمة اتبعنا فإنه
يدل على حرص واهتمام ،وهو يدل بصورة غري مباشرة على اهتمام صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه،
وحرصه على ما يقدم يف هذا اجمللم الذي حيمل اسم عمان ،واهتمامه ابلنهضة املباركة وأنه يتابعها بنفسه.
 اعتمد على كلمة " مثمنني اجلهد الذي بذله اجمللم خالهلا" ،ومل يقل " مقدرين اجلهد ،ألن التثمني يدل على القيمة
العالية اليت بذهلا األعضاء يف الفرتات املاضية ،يف حني أن كلمة مقدرين فإهنا ليم من الضرورة أن تعكم اجلهد الذي
بذله أعضاء اجمللم سابقا ،فقد أراد طيب هللا ثراه أن يبني لألعضاء اجلدد وللمجتمع أبسره أن أعضاء  سلم عمان بشقيه
مل أيلو جهدا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة ،ويف سبيل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،مما يعكم بصورة غري مباشرة أن
على األعضاء اجلدد أن يسريوا على نفم هنل من سبقهم يف مواصلة مسرية النهضة ،وعدم التقهقر عنها ،وهذا يعكم
سياق اآلية القرآنية وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ،فهي دعوة إىل اإلصالح والعمل إبرادة وعزمية أكرب لتحقيق ما
يرجوه طيب هللا ثراه ،وما يرجوه اجملتمع من هذا اجمللم.
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كما بينت هذه الدراسة أن خطاب السلطان الراحل طيب هللا ثراه تكون من بىن مرتابطة ،ومنسجمة يف مقاصدها ،فراعى
ِ
املخاطب.من إسرتاتيجيات اخلطاب التنموي
يف تشكيله املتلقي ،واملقام ،فكان للسياق اللغوي وغري اللغوي دور يف بيان قصد
االرتكاز على األفعال املاضية ،للتذكري ابإلجنازات اليت متت يف املاضي ،للعمل على هنجها وبسعي أفضل.
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بينت هذه الدراسة أن اخلطاب السياسي للمقام السامي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه
اهتم ابملستوايت اللغوية مجيعها ،فقد وظفها يف سبيل بيان مقاصده السياسية ،فليم لطول اخلطاب أو قصره شأن يف بيان
املقاصد اليت يتوخاها منتل النص.
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The study aims to identify the degree of effectiveness of distance
learning in light of Covid-19 outbreak from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba. In this
study, the researcher used the descriptive approach through
a questionnaire that was given to (150) students in higher
education institutions in Beersheba. The students were chosen
randomly, and the validity of the study tool was verified by
presenting it to a group of arbitrators, and its stability was
verified, as the value of Cronbach's alpha was (94.4%), which has
a high degree of stability, and appropriate statistical methods
were used for: Reaching the results The results were as follows: 
1. The degree of effectiveness of distance learning in light of the
outbreak of the Corona virus from the point of view of students in
higher education institutions in Beersheba region came to a
medium degree.
2. The degree of continuity of distance learning in light of the
outbreak of the Corona virus from the point of view of students in
higher education institutions in Beersheba region came to a
medium degree.
3. The degree of e-learning obstacles from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region
came to a medium degree.
4. The degree of interaction of faculty members with distance
education in light of the Corona crisis from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region
came to a medium degree.
5. The degree of students' interaction with distance learning in
light of e-learning from the point of view of students in higher
education institutions in Beersheba region came to a high degree.
6. There are statistically significant differences in the responses of
the study sample members towards the degree of effectiveness of
distance learning in light of the outbreak of the Corona virus from
the point of view of students in higher education institutions in
Beersheba region due to the gender variable, and the differences
were in favor of females versus males.
7. There are differences in the average responses of the sample
members about the degree of effectiveness of distance learning in
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Hatem AZBARGA 
light of the outbreak of the Corona virus from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region due
to the variable of the teaching stage in the college in favor of
those studying a teaching certificate versus those studying a first
and a second title.
8. There are no differences in the average responses of the sample
members about the degree of effectiveness of distance learning in
light of the outbreak of the Corona virus from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region due
to the variable of the year of study in the college.

Key words: The Effectiveness of Distance Learning, The Corona Virus,
Higher Education Institutions. 

شي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة
درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل تف ّ
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
حامت عودة

الزابرقة 2

امللخص:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة
هدفت لدراسة إىل التعرف على درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل استبانة مت
تطبيقها على ( )150من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة ،وقد مت
التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني كما مت التحقق من ثباهتا حيث بلغ
قيمة كرونباخ ألفا ( )%94.4وهي تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،كما مت استخدام األساليب االحصائية ملناسبة
من أجل التوصل إىل النتائج وكانت النتائج على النحو اآليت:

تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر
 .1أن درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ

السبع جاءت بدرجة متوسطة
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة
 .2أن درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة
 .3أن درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة
متوسطة
 .4أن درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة
 .5أن درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
منطقة بئر السبع جاءت بدرجة مرتفعة

 2د ،.فلسطنيhatemm10@gmail.com ،
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يدرسون شهادة التدريس مقابل من يدرسون لقب أول ولقب اثين
تفشي فريوس
 .8ال توجد فروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية.
الكلمات املفتاحية :فاعلية التعلم عن بعد ،فريوس الكوروان ،املعاهد العليا.
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 .6توجد فروق ذات داللة إحصائيّة يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس وكانت الفروق
ّ
لصاحل اإلانث مقابل الذكور
تفشي فريوس
 .7توجد فروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية لصاحل من
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الفصل األول:
اإلطار املنهجي:
مشكلة الدراسة:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
ما درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
أمهية البحث:
تظهر أمهية الدراسة من خالل إظهار أمهية التعليم عن بعد يف ظل أزمة كوران ،كما أن التعليم عن بعد من أهم الوسائل
البديلة للتعليم الوجاهي الذي مت االعتماد عليه من أجل تعليم الطلبة واكسبهم املهارات التعليمية اليت حتثهم على االبداع من
خالل توظيف الربامج احلاسوبية يف عملية التعلم ،سواء كان ذلك من قبل املعلم أو من خالل تفاعل الطالب ،كما أنه يظهر أمهية
هذا البحث م دى استجابة الطلبة لتطبيق هذا األسلوب من التعلم ومدى رضاهم عن نتائجه من خالل انعكاس ذلك على
مهاراهتم التعليمية
أهداف البحث:
هدفت الدراسة إىل التعرف على:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
 .1درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
 .2درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
 .3درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
 .4درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر
السبع
 .5درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر
 .6الفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تًبعا للمتغري (اجلنس ،املرحلة التدريسية يف الكلية ،السنة الدراسة يف الكلية).
مصطلحات البحث:

 -التعليم عن بعد :هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف حتقيق األهداف التعليمية

وتوصيل احملتوى التعليمي إىل املتعلمني ،دون اعتبار للحواجز الزمنية واملكانية ،وقد تتمثل تلك الوسائط اإللكرتونية يف األجهزة
اإللكرتونية احلديثة ،مثل :الكمبيوتر ،وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية أو من خالل شبكات احلاسب املتمثلة يف اإلنرتنت،
وما أفرزته من وسائط أخرى مثل املواقع التعليمية واملكتبات اإللكرتونية ( رمي.)2020 ،
 فريوس كوروان (كوفيد :)19-هي فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان ،وتسبب لدى اإلنسانأمراضاً للجهاز التنفسي اليت ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة (السارس) ،ويتسم بسرعة االنتشار (منظمة الصحة العاملية.)2019،

 املعاهد العليا :هي مؤسسات تعليمية يدرس فيها الطلبة الذين اجتازوا مرحلة الثانوية العامة للحصول على شهادة تدريس أولقب أول أو لقب اثين.
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اإلطار النظري:
املبحث األول :التعليم عن بعد
وقد يرى بعض املعلمني أن التعليم عن بعد سيعمل على إلغاء دور املعلم يف العملية التعليمية ،واحلقيقة أن التعليم عن بعد
زاد من أمهية التعليم ،وجعل دوره أكثر أمهية وأكثر صعوبة ،فاملعلم يف التعليم عن بعد هو شخص مبدع ذو كفاءة عالية ،ويدير
العملية التعليمية ابقتدار ويعمل على حتقيق اهداف التعليم ابستخدام التقنية احلديثة ،فقد أصبحت مهنة املعلم مزجياً من مهام
القائد واملوجه عن بعد (راببعة.)2020،حيث أن الرضا عن التعليم عن بعد أيخذ أكثر من اجتاه ،فاملتعلمني حيققون درجات رضا
مرتفعة عندان يرسل املعلمون هلم رسائل طويلة نسبياً ومعدة بشكل جيد من الناحية الرتبوية ،وتتوسع يف احملتوى املعريف بشكل
مدروس ،واليت غالباً ما يتم توجيهها إىل اجملموعة أبكملها ،كما حيقق الرضا عن التعليم عن بعد كلما أظهرت رسائل املعلمني

تفهماً للمتعلمني ،وحسن االستماع هلم وإظهار الشخصية والسلوك االجتماعي عرب االنرتنت ،كما حيقق املعلمون درجات رضا
مرتفعة عن التعليم عن بعد كلما شعر املعلمون ابهتمام املعلمني ،ومتابعتهم وتفاعلهم مع احملتوى وتطور معارفهم مع مرور الوقت.
( قرعان.)2021 ،
ويرى ( )2020،Yuliaأن التعليم عن بعد سيكون منط التعليم يف املستقبل ألنه يسجم مع طبية الطلبة يف هذا العصر،
فاجليل احلايل يتميز بتعلقه الشديد أبجهزة اهلاتف الذكية واستخدام التطبيقات املختلفة ،كما أهنم يتسمون ابملرونة وسرعة التكيف
مع التطبيقات اإللكرتونية ،وينتبهون أكثر من غريهم حملتوايت الشاشة ،وقادرون على ختطي خطوات ومراحل تعليمية يف زمن
قياسي ،ويستطيعون تداول معارف مكثفة خالل تفاعلهم مع التطبيقات اإللكرتونية.

وعرفه (العتييب ) 2019 ،أبنه توظيف تكنولوجيا االتصال بواسطة االنرتنت يف التعاليم ،فهو نظام تعليمي يساعد على
توصيل املعلومات إىل مكان تواجد املتعلم .ويعرف ( ) 2018،Berg & Simonsonأبهنا منظومة تفاعلية ترتبط ابلعملية
التعليمية التعلمية ،وتقوم هذه املنظومة ابالعتماد على وجود بيئة إلكرتونية رقمية تعرض للطالب املقررات واألنشطة بواسطة
الشبكات االلكرتونية واألجهزة الذكية.
مميزات التعليم عن بعد:
 عدم حصر الطالب ابختيار جامعة يف منطقة جغرافية معينة ،وبذلك تزداد اختيارات الربامج الدراسية أمام الطالب.

 زايدة إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم وبني املعلمني واملدرسة ،من خالل جمالس النقاش وغرف احلوار على سبيل املثال.
 مالئمة خمتلف أساليب التعليم ،فاملتعلم يستطيع االستفادة من احملتوى التعليمي الذي يكون مرتبا ومنساق بصورة سهلة وجيدة.
 توفري فرصة أكرب للطالب غري القادرين كذوي االحتياجات اخلاصة من التعلم يف جامعات مرموقة.
 توفري املواد الدراسية على اإلنرتنت مما يضمن ختزينها والوصول هلا بعد ذلك بشكل أسهل يف أي وقت من أي مكان.
 توفري فرصة أكرب للطالب للعمل ابلسرعة اليت يفضلوها.
سلبيات التعليم عن بعد:
 .1غياب القدوة والتأثر ابملعلم يف هذا النوع من التعليم.
 .2ال ميكن هذا النوع من التعليم من اكتشاف املواهب والقدرات لدى املتعلمني.
 .3ال ينمي القدرة اللفظية لدى املتعلم.
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 .4قد يتسرب للمتعلم امللل من طول اجللوس أمام األجهزة.
 .5التعلم عن بعد يضعف العالقات االجتماعية لدى املتعلم.
 .6غياب اجلانب االنساين يف العملية التعليمية لغيابه يف اآللة.
 .7يؤثر التعليم عن بعد على الناحية الصحية لدى املتعلم.
 .8تتطلب هذا النمط من التعليم من الطالب الدراية الكافية ابستخدام التكنولوجيا وكيفية االستفادة من املادة التعليمية.
 .9غياب فرصة التواصل اجليد مع االساتذة لإلجابة عن استفساراهتم حول ما يدرسوه ( حممد.)2020 ،
معيقات التعليم عن بعد:
أثبت التجربة أن بعض املعلمني واألهايل والطلبة غري مهيئني لتعليم عن بعد ،وأبرزت املتابعة بشأن احلصص عرب برامج
التعليم اإللكرتوين فقدان اجلدية ،وعدم املتابعة من قبل عدد ال أبس به من الطالب واألهايل:
الطلبة :شعر الطالب بعدم كفاءة التعلم عن بعد ،فقد تفاوتت درجة جديتهم من طالب إىل آخر ،ويرون أن العبء
الدراسي قد تضاعف ،وأهنم يعانون من ضغط نفسي كبري ألهنم ال يعرفون ماذا يفعلون ،وكيف يدرسون ،ابإلضافة إىل الضغط
النفسي بسبب البقاء يف البيوت ،حيث تطرق الطلبة لفكرة أن يكون هناك مرونة يف احتساب درجات التحصيل ،فيكون للطالب
اخليار يف احتساب درجاته أو أن حيتسب انجح /راسب ،وختتلف هذه النتيجة من طالب آلخر ومن مؤسسة تعليمية ألخرى،
فطالب اجلامعات جتاوبوا نسبيا مع التجربة ،بينما جند طالب املدارس او املراحل الدراسية األدىن مل يستفيدوا من التجربة إال اندراً.
األهايل :مل يعتادوا هذا الكم أو النوع من التعلم الذايت داخل البيت ،مع صفوف ومراحل تعليمية خمتلفة ،وتقع على عاتق
والوالدين عبئ التعليم واملراقبة واملواكبة لتعلم األبناء ،خاصة يف الصفوف األوىل ،ابإلضافة لشبكات اإلنرتنت اليت ال تستوعب هذا
الكم من الطالب واملعلمني والعاملني يف آ ن واحد ،ابإلضافة إىل أن بعض من ميلكون احلواسيب لديهم مشاكل يف شبكات
اإلنرتنت ،وختتلف قدرات االهل على مساعدة أبنائهم وبناهتم،كما يشكو األهل من أن االتصال بشبكة اإلنرتنت يكون ضعيف
وقات مما يؤثر على استيعاب الطلبة ،وضعف دافعية أبناءهم للتعلم ،وعدم املقدرة على توفري األجهزة اإللكرتونية لكافة األفراد،
وعدم القدرة على استيعاب كل الدروس لعدم توافر كفاءة املعلمني لدى األهايل وابلتايل صعوبة شرحها لألبناء
املعلمني :خيتلف دور املعلم يف التعليم التقليدي عن دوره ابلتعليم اإللكرتوين ،فيتطلب منه التعامل مع الوسائل التكنولوجية
احلديثة ليتمكن من توظيفها بشكل جيد يف العملية التعليمية ،ويتطلب منه اتباع اسرتاتيجيات تعليمية تناسب بيئة التعليم
اإللكرتوين منها :التعلم التعاوين ،والنقاش ،والتعلم التشاركي ،واحملاضرة اإللكرتونية ،والعروض العلمية لربجميات الوسائط املتعددة،
التعلم مبحاكاة لعب األدوار ابلويب (جريد.)2020 ،
مربرات التعليم عن بعد:
إن تعايل األصوات اليت تطالب ابلتعليم عن بعد له مربرات منها أورده الشرهان ( )2014كما يلي:
 التوجيهات العاملية وتوصيات املنظمات املختصة ابلتعليم :فقد طالبت الكثري من املنظمات العاملية املختصة ابلتعلم على
ضرورة تبين اجلامعات للتعليم عن بعد ،وذلك لتوفري التعليم ألكرب قدر من أراد اجملتمع ،إذ يعد التعليم عن بعد وأثره على اقتصاد
الدول املتقدمة حافزاً لتبين التعليم عن بعد يف العامل العريب ،وبشكل خاص يف اجلامعات.
 مربرات اجتماعية وثقافية :إن التعليم عن بعد يتيح فرصة التعليم ملن مل حيالفهم احلظ يف االلتحاق ابجلامعة نتيجة لبعض
التقاليد والظروف االجتماعية ،ففي التعليم عن بعد يستطيع العامل واألم احلامل وربة البيت والسجني من مواصلة التعليم.
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األمريكية ،دون تكبد عناء السفر واألجور املرتفعة للسفر /كما يستطيع العمال يف املصانع تنمية أنفسهم مهنياً من خالل
االلتحاق بدورات تدريبية عن بعد.
 مربرات إنسانية ونفسية :إن التعليم عن بعد حيقق غاية سامية ،إذ يوفر فرصة التعليم ملن حرم منها ،وحيقق التعليم للجميع،
وهو مرن يستطيع حتقيق رغبات املتعلمني املتنوعة ،وميكن أن يسرتجعه املتعلم وحيفظه بسهولة.
 مربرات اقتصادية :فالتعليم عن بعد اقتصادي وغري مكلف ،فالتكاليف التواصل جمانية يف بعض الدول ،كما أنه ال يتطلب
شراء مواد دراسية ،وميكن حفظه واسرتجاعه بسهولة ويسر.
 مربرات سياسية :وميكن االحساس هبذا املربر خالل جائحة كوروان ،فالتعليم عن بعد قد يكون اخليار الوحيد الستمرار التعلم
يف احلروب والصراعات ،والظروف الطارئة مثل انتشار األوبئة والكوارث الطبيعية.
احللول اليت ميكن استخدامها للتغلب على املعيقات اليت ميكن أن توجه التعليم ما بعد كوروان
 .1التوسع يف التعليم عن بعد وتكنولوجيا املعلومات ،والتوسع يف استخدام املنصات اليت ميكن تقدمي الدروس من خالهلا ،والتوسع
يف مكينة االمتحاانت من خالل التوسع يف انشاء بنوك لألسئلة وتطبيق التصحيح اآليل والعمل على ربط املؤسسات التعليمية
املدارس واجلامعات بشبكة اتصاالت موحدة.
 .2تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وهو ما يطلب ضرورة حتديث البنية التحتية ابملؤسسات خاصة يف املناطق الفقرية حىت ميكنهم
احلصول على اخلدمات املقدمة عن طريق التعليم عن بعد ،وتوفري الالزم الستكمال تغطية احملافظات بكابالت االلياف الضوئية
لزايدة سرعته.
 .3توفري مزيد من االجراءات االحتزازية الصحية وتوعية االفراد أبمهية وضرورة االلتزام هبا ،ولعل ذلك يتطلب ان تقوم االجهزة
االعالمية بدورها يف ه ذا اجملال ،اضافة اىل توفري البياانت واملعلومات العلمية الصحية عن الفريوس وكيفية مواجهته ويتم ذلك من
خالل تضمني تلك املعلومات يف املقررات واالنشطة يف املراحل التعليمية املختلفة.
 .4سرعة عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ابملدارس واجلامعات إلدارة املناهج الدراسية وفقا للصيغة اليت سوف
تتبناها كل دولة سواء كانت تعليم عن بعد أو تعليم خنتلط ،والتوجه حنو تدريب املعلمني على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف
التعليم.
املبحث الثاين الدراسات السابقة:
هدفت دراسة قنييب وآخرون ( )2020إىل التعرف على واقع التعليم اإللكرتوين يف فلسطني خال جائحة كوروان
( ) COVID 19من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق ذلك اتبع املنهج الوصفي التحليلي ،ومت اختيار عينة عشوائية مكونة
)  ) 256معلما ومعلمة من احملافظات الفلسطينية .تكونت أداة الدراسة واملتمثلة يف استبانة من ( )15فقرة موزعة على ثالثة
جماالت هي :جمال "املنهاج الفلسطيين" ،وجمال "املعلم الفلسطيين والتدريب اإللكرتوين" ،وجمال "البنية التقنية الفلسطينية والعالقة
مع مؤسسات اجملتمع املدين" .مت التحقق من صدق األداة وثباهتا وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :أن املنهاج الفلسطيين
حباجة إىل تطوير ليتالءم مع التعليم اإللكرتوين بدرجة كبرية ،وأن درجة ممارسة املعلمني للتدريب اإللكرتوين جاءت بدرجة
متوسطة ،كما أظهرت النتائج حاجة املعلمني املاسة للتدريب على منصات التعليم اإللكرتوين ضمن مرجعية واحدة ،حيث أن
تعدد املنصات التعليمية اإللكرتونية جاء مربكا للمعلمني بدرجة كبرية وفق الستجاابهتم ألداة الدراسة بنسبة تقارب ()%70
ابإلضافة للحاجة خلطة واضحة لدعم الطلبة األقل حظا والذين أتثروا سلبا من خالل اجلائحة من بدرجة كبرية بنسبة
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( )% 69.5من املستجيبني ألداة الدراسة .كما أشارت النسب املئوية لنتائج الدراسة أن جهوزية البنية التقنية الفلسطينية تراوحت
بني القليلة واملتوسطة  .ويف ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة تطوير املنهاج الفلسطيين من خالل تصميم احملتوى التعليمي
والوسائل التعليمية اليت توظف التعلم التفاعلي ليوائم التعلم اإللكرتوين واملبين على االحتياجات التعليمية للطالب ،إعداد املعلمني
وأتهيلهم لالخنراط يف التعلم اإللكرتوين بفاعلية ،وحتسني البنية الرقمية التكنولوجية يف املدارس ابلشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين
وكافة أطراف الدعم والتمويل اجملتمعي والوطين .
وهدفت دراسة رمي ( )2020إىل الكشف عن التحدايت اليت واجهت األسر السعودية يف تعليم أبنائها ،واستخالص
ظل جائحة كوروان املستج ّد " ."COVID-19استخدمت
ظل التحدايت اليت واجهت األسر السعودية يف ّ
املقرتحات يف ّ
وتضمن جمتمع البحث احلايل مجيع اآلابء واألمهات الذين لديهم
الباحثة املنهج الوصفي املسحي ملناسبته ألهداف الدراسة،
َّ
فردا مت اختيارهم
طالب أو طالبات مبراحل التعليم العام خالل العام الدراسيّ .أما عينة البحث فقد اشتملت على (ً )412
ابلطريقة العشوائية ،ومت استخدام االستبانة أدا ًة جلمع البياانت يف البحث احلايل؛ وذلك ملناسبتها ملوضوع البحث ،ولتحقيق
نتائجِ ،م ْن أبرزها :أن األسر السعودية ابلرغم من ِح ْرصها على استمرار تعليم
أهدافه ،واإلجابة عن تساؤالتهَّ .
وتوصلَت الدراسة إىل َ
ِ
السبحل
يتم توظيف مجيع ُّ
أبنائها واستكماهلم للعام الدراسي ،فإ ّن الطالب مل ححي ّققوا أقصى استفادة ممكنة من التعليم عن بحعد .إذ مل ّ
ظل جائحة كوروان
املمكنة للتعليم عن بحعد أبفضل صورة ممكنة .ومن التحدايت اليت واجهتهم أ ّن تطبيق التعلم اإللكرتوين يف ّ
املستجد " " COVID-19جاء بشكل مفاجئ دون متهيد أو إعداد مسبق .ومن املعوقات اليت واجهت األسر :عدم توفُّر
ّ
األجهزة التكنولوجية لدى مجيع الطالب ،ابإلضافة إىل وجود بعض املشكالت املتعلقة بصعوبة االتصال اإلنرتنت يف بعض
أيضا التكلفة
املناطق ،وكذلك وجود بعض العوامل املتعلقة بقصور توظيف املعلمني ملهارات استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم ،و ً
املرتفعة لتصميم وإنتاج الربجميات التعليمية ،توصلت الدراسة إىل العديد من املقرتحات ،منها :أن يكون التعليم تفاعليًّا متزامناً مع
جماان جلميع الطالب
األستاذ (يف نفس الوقت) ،توفري أجهزة كمبيوتر حممول أو أجهزة ذكية للطالب ،توفري شبكة إنرتنت ً
ِ
أكثر جاذبي ًة ،وغريها من املقرتحات.
والطالبات ،حتسني مواقع التعليم جلَ ْعلها َ
وأجرى راببعة ( )2020دراسة هدفت إىل الكشف عن الدور الذي يؤديه التعليم عن بعد يف تنمية التعلم الذايت لدى

طلبة جامعة الزرقاء اخلاصة يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )138طالباً من طلبة
جامعة الزرقاء اخلاصة ،وجرى مجع البياانت ابستخدام استبانة التعليم عن بعد استبانة التعلم الذايت ،كشفت نتائج الدراسة أن
تقييم عينة الدراسة ملستوى التعليم عن بعد والتعلم الذايت كان متوسطاً ،وأنه توجد عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني التعليم عن بعد
والتعلم الذايت ،وأوصت الباحثة بتعميم جتربة جامعة الزرقاء اخلاصة يف التعليم عن بعد على بعض اجلامعات احلكومية يف األردن.
دراسة العتييب ( :)2019معايري اجلودة يف أنظمة التعليم اإللكرتوين
ومن خالل حبث أجراه العتييب ( ) 2019سعى إىل التعرف على مفهوم اجلودة ومبادئها ،وتسليط الضوء على أمهية
وأهداف اجلودة يف العملية التعليمية ،ابإلضافة إىل استعراض مفهوم التعليم اإللكرتوين وأمهيته ،والكشف عن أهم املعايري املعتمدة
جلودة نظام التعليم االلكرتوين ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .ومت التوصيل إىل عدد من النتائج ومن أبرزها أن
إدارة اجلودة مفهوم حديث النشأة وقد بدأ يف االتساع واالنتشار يف مج يع الدول ،وأن لنظام اجلودة أمهية ابلغة يف حتسني العملية
التعليمية وتطويرها ،ويعول عليه الرتبويون كثرياً يف إصالح وترقية النظم الرتبوية .وإن جودة برامج التعليم االلكرتوين تزيد كلما
خضعت ملعايري املنظمات العاملية غري الرحبية ،وتتفاوت املعايري واملؤشرات املتعلقة جبودة التعليم االلكرتوين من حيث عددها وفقا
لتنوع الدراسات واملؤسسات اليت تناولت هذه املعايري.

275

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

كوروان  COVID-19يف جورجيا.
هدفت إىل دراسة جتربة االنتقال من التعليم يف املدراس إىل التعليم عن بعد خالل انتار وابء فريوس كوروان يف جورجيا ،فقد
استندت الدراسة على إحصائيات األسبوع األول من عملية التدريس يف إحدى املدارس اخلاصة وجتربتها يف االنتقال من التعليم
وجهاً لوه إىل التعليم عن بعد خالل جائحة كوروان ،وقامت مبناقشة نتائج التعليم عن بعد.كما مت استخدام منصيت EduPage
و  Gsuiteيف العملية التعليمية ،وتوصلت الدراسة إىل أن االنتقال بني التعليم التقليدي والتعليم عرب االنرتنت كان انجحاً،
وميكن االستفادة من النظام واملهارات اليت اكتسبها املعلمون والطالب وإدارة املدرسة يف فرتة ما بعد الوابء يف حاالت خمتلفة مثل
ذوي االحتياجات اخلاصة الذلني هم حباجة لساعات اضافية ،أو من خالل زايدة فاعلية التدريس اجلماعي أو زايدة االستقاللية
لدى الطالب واحلصول على مهارات جديدة.
دراسة ( )2020،Draissi & Yongخطة االستجابة لتفشي مرض ( )COVID-19يف اجلامعات املغربية وتنفيذ
التعليم عن بعد
وهدفت إىل التعرف إىل خطة االستجابة لتفشي مرض ( )COVID-19يف اجلامعات املغربية وتنفيذ التعليم عن بعد،
فقد قام الباحثون بفحص واثئق خمتلفة تتكون من مقاالت إخبارية خاصة ابلصحف اليومية والتقارير واإلشعارات من موقع
اجلامعات ،لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج حتليل احملتوى ،وأشارت النتائج إىل أن ما يقي يف جائحة
 COVID-19صعوبة استمرار اجلامعات يف التغلب على املعيقات اليت تواجه كل من الطالب واألساتذة ،واالستثمار يف
البحث العلمي .وقد أدت أساليب التدريس اجلديدة إىل زايدة االستقاللية للطالب ،وكانت الواجبات االضافية املخصصة للطلبة
هي أحد أهم إجراءات األساتذة للحافظ على زخم أعمال الطلبة من املنزل ،كما أن اجلامعات عملت على توفري حرية الوصول
إىل عدد قليل من منصات التعلم اإللكرتوين أو قواعد بياانت.
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دراسة ( ) 2020،Basilaia & Kvavadzeاالنتقال إىل التعليم عرب اإلنرتنت يف املدارس أثناء جائحة فريوس

Hatem AZBARGA 

الفصل الثالث:
إجراءات الدراسة:
منهجية البحث :استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة يف الوقت احلاضر وكما هي
يف الواقع ،وهو املنهج املناسب واألفضل ملثل هذه الدراسات.
جمتمع البحث :يتكون جمتمع الدراسة من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
عينة البحث :تتكون العينة من  150من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وقد مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ،واجلدول
رقم ( )1يبني خصائص العينة الدميوغرافية:
جدول ( :)1خصائص العينة الدميوغرافية
مستوايت املتغري

العدد

النسبة

املتغري

ذكر

23

15.3

انثى

127

84.7

لقب أول

92

61.3

لقب اثين

12

8.0

شهادة تدريس

46

30.7

أوىل

87

58.0

السنة ا لدراسية يف

اثنية

9

6.0

الكلية

اثلثة

25

16.7

رابعة

29

19.3

اجلنس
املرحلة التدريسية يف
الكلية

أداة البحث :مت بناء أداة الدراسة على شكل استبانة من خالل االستفادة من الدراسات السابقة ،وقد كانت االستبانة مكونة من
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا
( )37فقرة تشرتك مجيعها يف قياس درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
يف منطقة بئر السبع.

تفشي فريوس كوروان ،ومعيقات التعليم اإللكرتوين
وقد مت تقسيمها إىل أربعة حماور :وهي :استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
من وجهة نظر الطلبة ،وتفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر الطلبة ،وتفاعل الطلبة
مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين وبعد عرضها وإجراء التعديالت الالزمة من إضافة وحذف مت اعتمادها بصيغتها
النهائية بناء على طلب احملكمني.
صدق أداة البحث (صدق البناء) :مت التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص،
والذين أبدوا بعض املالحظات حوهلا ،وبناءً عليه مت إخراج االستبانة بشكلها احلايل.

ثبات أداة البحث :مت حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وحبساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيمة الثبات
( )0.944وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة جيد جداً من الثبات.
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املتوسط احلسايب

الدرجة

2.33 – 1.00

منخفضة

3.67 – 2.34

متوسطة

5.00 – 3.68

مرتفعة

Volume: 4 Issue: 1

تصحيح أداة البحث :جدول ( :)3مفاتيح التصحيح

متغريات البحث:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
املتغري التابع :درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
املتغريات التصنيفية :اجلنس ،املرحلة التدريسية يف الكلية ،السنة الدراسة يف الكلية.

الفصل الرابع :النتائج واالستنتاجات والتوصيات
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة
نتائج السؤال الرئيس :ما درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقياس درجة فاعلية التعلم عن بعد يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
ظل ّ
تفشي فريوس الكوروان من
جدول ( :)2املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
اجلانب
اجملال األول :استمرارية التعلم عن بعد يف ظل تف ّشي فريوس كوروان.
اجملال الثاين :معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر الطلبة .

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3.56

0.87

متوسطة

3.23

0.52

متوسطة

اجملال الثالث :تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة

الدرجة

متوسطة

كوروان من وجهة نظر الطلبة .

3.53

0.78

اجملال الرابع :تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين

3.74

0.93

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.52

0.64

متوسطة

تفشي فريوس
نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  3.52مع
احنراف معياري 0.64
وقد كانت أهم األبعاد (تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين) مبتوسط حسايب  3.74مع احنراف
تفشي فريوس كوروان) مبتوسط حسايب  3.56مع احنراف معياري
معياري  ،0.93مث البعد (استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
 ،0.87مث البعد ( تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر الطلبة) مبتوسط حسايب
 3.53مع احنراف معياري  ،0.78وكان أقل األبعاد أمهية (معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر الطلبة) مبتوسط حسايب
 3.23مع احنراف معياري .0.52
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شي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
نتائج السؤال األول :ما درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل تف ّ

منطقة بئر السبع؟

لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
ّ
تفشي فريوس كوروان من
جدول ( :)3املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

مت توفري دليل الستخدام املوقع اخلاص ابملادة التعليمية للطلبة

3.84

1.18

مرتفعة

فعال
ميتلك احملاضرون مهارات كافية لتصميم وإنتاج حمتوى الكرتوين ّ

3.76

0.93

مرتفعة

يسهل تصميم املوقع الذي وفرته الكلية للتعليم اإللكرتوين عرض املادة بطريقة شيقة

3.71

1.05

مرتفعة

أشعر ابلرضا عن استخدام نظام التعلم عن بعد كبديل عن نظام التعلم الوجاهي يف ظل وابء
الكوروان

3.65

1.49

تسهم تقنية التعلم عن بعد بفاعلية يف استمرارية وجناح العملية التعليمية يف ظل أزمة كوروان

3.65

1.08

متوسطة

تتم عملية تبادل املواد التعليمية دون عوائق فنية

3.62

1.09

متوسطة

توفر الكلية الدعم الفين املالئم لتسهيل توظيف التكنولوجيا يف املادة التعليمية

3.56

1.18

متوسطة

هناك سالسة يف االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بعد يف ظل أزمة كوروان

3.54

1.27

متوسطة

مت تدريب الطلبة من قبل الكليات على استخدام التعلم عن بعد من خالل اعطائهم بعض
املساقات التأهيلية خالل الوابء

3.53

1.21

تقوم إدارة الكلية بتقييم مستمر آللية التدريس عن بعد

3.51

1.11

متوسطة

نظام التعلم عن بعد يوفر تواصال بني الطلبة واحملاضرين

3.44

1.33

متوسطة

التقنيات املتبعة يف التعلم عن بعد فعالة تغطي كافة جوانب اخلطة الدراسية للمساقات

3.38

0.99

متوسطة

يتم تدريب الطلبة على التعلم االلكرتوين من خالل دورات أو مساقات أتهيلية أو ورشات عمل
عن بعد

2.84

1.28

الدرجة الكلية

3.56

0.87

الفقرة

الدرجة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة

تفشي
نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب 3.56
مع احنراف معياري 0.87
وقد كانت أهم الفقرات ( مت توفري دليل الستخدام املوقع اخلاص ابملادة التعليمية للطلبة) مبتوسط حسايب  3.84مع
احنراف معياري  ،1.18وكان أقل الفقرات أمهية ( يتم تدريب الطلبة على التعلم االلكرتوين من خالل دورات أو مساقات أتهيلية
أو ورشات عمل عن بعد) مبتوسط حسايب  2.84مع احنراف معياري .1.28
نتائج السؤال الثاين :ما درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة معيقات التعليم اإللكرتوين من
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)4

279

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

الفقرة
مت عقد مساقات تدريبية وإعداد الطالب قبل أزمة الكوروان آللية استخدام التعليم اإللكرتوين من قِبل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة
مرتفعة

1.29

الكلية

3.72

مجيع احملاضرين لديهم اخلربة واملهارات الكافية واملناسبة الستخدام احلاسوب،االنرتنت واالدوات
الرقمية

3.62

1.04

يتناسب نظام التعلم عن بعد مع نوع املواد بشقيها النظري والعملي

3.55

1.09

أتثر تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكرتوين واحملاضرات بسبب ظروف معيشية صعبة او خاصة عند
الطلبة

3.43

1.11

سرعة االنرتنت مناسبة يف بييت وأستطيع حضور أي حماضرة دون أي انقطاع

3.29

1.22

متوسطة

تواجه احملاضرين مشاكل يف التعليم عرب برانمج الزوم من وجهة نظرك

3.16

1.28

متوسطة

هناك صعوبة يف التواصل بني احملاضرين والطلبة (إذ ميكن تبادل األفكار واآلراء من خالل ورش
تعليمية عرب منصة الزوم

3.08

هناك صعوبة لدى احملاضرين يف متابعة األعداد الكبرية للطلبة خالل املساق عرب أدوات التعليم عن
بعد املتاحة من وجهة نظرك

3.01

1.18

الدرجة الكلية

3.23

0.52

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

متوسطة
1.02
متوسطة
متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر
طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  3.23مع احنراف معياري 0.52
وقد كانت أهم الفقرات ( مت عقد مساقات تدريبية وإعداد الطالب قبل أزمة الكوروان آللية استخدام التعليم اإللكرتوين من
قِبل الكلية) مبتوسط حسايب  3.72مع احنراف معياري  ،1.29وكان أقل الفقرات أمهية (هناك صعوبة لدى احملاضرين يف متابعة
األعداد الكبرية للطلبة خالل املساق عرب أدوات التعليم عن بعد املتاحة من وجهة نظرك) مبتوسط حسايب  3.01مع احنراف
معياري .1.18
نتائج السؤال الثالث :ما درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع
التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم
(.)5
جدول ( :)5املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة
كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

جييب احملاضر عن استفسارات الطلبة عن املادة العلمية املرفقة يف موقع املساق

4.11

0.99

مرتفعة

يشتمل احملتوى التعليمي على اضافة متارين وواجبات تساعد على التعلم بشكل عا

3.88

0.91

مرتفعة

الفقرة

الدرجة
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يتم إرفاق املادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر يف موقع الكلية

3.84

0.99

مرتفعة

تتوافق خطة املساق عن بعد مع التعلم الوجاهي

3.66

1.02

متوسطة

يقوم احملاضرون بتنويع أساليب التقييم

3.39

1.11

متوسطة

يتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التعلم عن بعد من وجهة نظرك

3.39

1.03

متوسطة

يعتقد الطلبة أن االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم التحصيل العلمي

3.36

1.12

متوسطة

التعلم عن بعد أكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من التعليم التقليدي من وجهة
نظرك

3.34

1.32

هناك مصداقية عالية يف تقييم الطلبة من وجهة نظرهم من خالل نظام التعلم عن بعد

3.23

1.25

متوسطة

يبدي احملاضرون رضاهم عن نظام التعلم اإللكرتوين من وجهة نظرك

3.16

1.23

متوسطة

الدرجة الكلية

3.53

0.78

متوسطة

متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن
بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب
 3.53مع احنراف معياري 0.78
وقد كانت أهم الفقرات (جييب احملاضر عن استفسارات الطلبة عن املادة العلمية املرفقة يف موقع املساق) مبتوسط حسايب
 4.11مع احنراف معياري  ،0.99وكان أقل الفقرات أمهية (يبدي احملاضرون رضاهم عن نظام التعلم اإللكرتوين من وجهة نظرك)
مبتوسط حسايب  3.16مع احنراف معياري .1.23
نتائج السؤال الرابع :ما درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا
يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد
يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)6
جدول ( :)6املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

يتيح نظام التعلم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية يف أي وقت

4.11

0.92

مرتفعة

يستطيع الطالب طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل التعلم عن بعد

3.78

1.12

مرتفعة

أتفاعل مع نظام التعلم عن بعد بشكل مستمر

3.77

1.11

مرتفعة

عرض املادة الكرتونيا يزود الطالب مبهارات اضافية

3.71

1.16

مرتفعة

أشعر ابلرضا عن مدى االستفادة من التعلم عن بعد

3.58

1.18

متوسطة

يساعد أسلوب التعلم اإللكرتوين يف فهم املادة العلمية بشكل واضح ومفهوم

3.51

1.16

متوسطة

الدرجة الكلية

3.74

0.93

مرتفعة

الفقرة

الدرجة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل
التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط احلسايب 3.74
مع احنراف معياري 0.93
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نتائج الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف متوسطات استجاابت
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
تعزى ملتغري اجلنس .متّ استخدام اختبار "ت" للفروق يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ملتغري اجلنس ،وقد حصل الباحث على النّتائج كما
ّ
موضحة يف جدول (.)7
هي ّ
تفشي
جدول ( :)7نتائج اختبار "ت" للفروق يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس
اجلنس

العدد

ذكر

23

احلسايب
املتوسط
ّ
ّ
3.22

املعياري
االحنراف
ّ
0.58

أنثى

127

3.57

0.64

درجة احلريّة

قيمة""t

مستوى ال ّداللة

148

-2.408

0.017

الداللة ( )α ≤ 0.05يف
السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ّ
تشري املعطيات الواردة يف اجلدول ّ
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
استجاابت أفراد عيّنة ّ
الدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الداللة اإلحصائيّة املتعلقة هبذا املتغري بلغت (.)0.017
منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس وذلك أل ّن قيمة ّ

أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا ( ،)0.05وكانت الفروق لصاحل اإلانث مبتوسط حسايب ( )3.57مقابل الذكور
مبتوسط حسايب (.)3.22
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف متوسطات استجاابت أفراد العينة

تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية
متّ استخدام اختبار حتليل التباين األحادي () One Way ANOVAللفروق يف متوسطات استجاابت أفراد
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة يف جدول رقم (.)8
جدول ( :)8نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف
عن بعد يف ظل ّ
الكلية
جمموع املربعات
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

درجات
احلرية

10.412

2

51.638

147

62.050

149

متوسط املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة

اإلحصائية

5.206
0.651

14.820

0.000
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وقد كانت أهم الفقرات ( يتيح نظام التعلم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية يف أي وقت) مبتوسط حسايب
 4.11مع احنراف معياري  ،0.92وكان أقل الفقرات أمهية (يساعد أسلوب التعلم اإللكرتوين يف فهم املادة العلمية بشكل واضح
ومفهوم) مبتوسط حسايب  3.51مع احنراف معياري .1.16

Hatem AZBARGA 

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )0.05≤يف متوسطات
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت ()0.000
أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا ( ،)0.05وبذلك نرفض الفرضية الصفرية.
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
ومن أجل دراسة الفروق حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،مت استخدام اختبار توكي ( )Tukeyللمقارانت الثنائية
البعدية ،حيث متثل األرقام يف اجلدول الفروق يف األوساط احلسابية ،واجلدول التايل يوضح نتائج هذا االختبار:
اجلدول رقم ( :)9نتائج اختبار توكي ( )Tukeyللمقارانت الثنائية البعدية حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية.
ّ
لقب أول

املتغري

لقب اثين

شهادة تدريس

لقب أول
لقب اثين
شهادة تدريس

0.469273

0.888508

الفروق دالة إحصائيا عند مستوى .0.05
من خالل اجلدول السابق كانت الفروق بني من يدرسون شهادة التدريس وبني كل من يدرسون (لقب أول ،لقب اثين)
لصاحل من يدرسون شهادة التدريس .الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية
متّ استخدام اختبار حتليل التباين األحادي () One Way ANOVAللفروق يف متوسطات استجاابت أفراد
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري السنة الدراسة يف الكلية ،وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة يف جدول رقم (.)10

جدول ( :)10نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية
عن بعد يف ظل ّ
جمموع

درجات احلرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

2.362

3

0.787

داخل اجملموعات

59.688

146

اجملموع

62.050

149

املربعات

0.409

قيمة ف

الداللة

احملسوبة

اإلحصائية

1.926

0.128

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )0.05≤يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ

العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية ،وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت
( )0.128أي أن هذه القيمة أكرب من قيمة ألفا ( ،)0.05وبذلك نقبل الفرضية الصفرية.
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 .1أن تعمل املعاهد على اختيار األنسب من أدوات التكنولوجيا استناداً إىل اإلمكاانت املتوافرة
 .2احملافظة على اإلجيابية خالل التعليم عن بعد من قبل الطلبة والتواصل مع املعلمني من أجل االستفسار عن أي صعوبة ميكن
أن تواجه الطلبة
 .3عالقة التعليم عن بعد بدافعية الطلبة حنو التعليم.
 .4أساليب التقومي من خالل التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان.
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Arab geographers played an important role in laying the first
chapter on the foundations of cartography through their original
traces that they immortalized throughout the history of their
ancient civilizations. Later, I moved to the countries of the Arab
world for their knowledge of the foundations of the rules and
principles of cartography. Their books also made an effective
contribution to making the Arab map from their knowledge of the
concept of the map, the foundations of its mathematical and
artistic construction, and its developmental stages, which reached
its climax in the tenth century AH Therefore, the Arab maps
represented the life of the Arabs in its various fields and
manifestations with simple and few symbols such as the square,
the rectangle and the circles. Its effects were reflected in the
emergence of the most prominent cartographic schools that were
characterized by scientific ideas and original and contemporary
curricula at the same time, which were represented by
their geographical maps on which they represented the various
geographical phenomena  (natural and human) of many countries
of the world that they visited and toured, and they reflected this in
their maps, which later became the basis for the manufacture
of Arabic map.
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علم خرائط عند العرب املسلمني يف العصور الوسطى
ظالل جواد كاظم

2

امللخص:
للجغرافيني العرب دور مهم يف وضع الباب األوىل ألس للم ارخراط ل ررق تببعامهم األللي ال ي للوواا لرب
اترقخ حضارامهم العرقق  ،ومما ال شك فيه أن العرب كانت لوقهم م املعرف العلمي الرلين مما أالبهم ألن قكونوا
ألحاب أوىل املوارس اجلغرافي يف لنال ارخراط العربي  ،والبمييز مبنااجهم ال ي انبقلت فيما بعو إىل دول العامل
العريب ملعرفبهم الول القوالو ومبادئ للم ارخراط  .كما سامهت مؤلفامهم مسامه فعال يف لنع ارخرقط العربي
م معرفبهم ملفهوم ارخرقط وأس بناءاا الرايضي والفني ومراحلها البطورق ال ي وللت ذرومها يف القرن العاشر
اهلجري ،لذلك مثلت ارخراط العربي حياة العرب مبخبلف جماالمها ومظااراا برموز بسيط وقليل كاملربع
واملسبطيل والوواطر كلها تشري إىل معلومات ااطل وخمبلف ألهنا حتبوي مضامني للمي ورايضي ذات حمبوى جغرايف
وهلذا مل تك جمرد رسوم بل كانت مبثاب واثط للمي اسبخومت كإحوى الوساطل املهم للكشف ل العوقو م
احلقاط اجلغرافي وانعكست أاثراا بظهور أبرز املوارس ارخراططي ال ي متيزت أبفكار للمي ومنااج أليله ومعالره
يف آن واحو وال ي متثلت خبراططهم اجلغرافي ال ي مثلوا لليها خمبلف الظواار اجلغرافي (الطبيعي والبشرق ) للعوقو م
بلوان العامل ال ي زارواا وجتولوا فيها فعكسوا ذلك يف لراططهم ال ي ألبحت فيما بعو القالوة االساس يف لنال
ارخرقط العربي .
الكلمات املفتاحية :لراط  ،العرب املسلمني ،العصور الوسطى.

املقدمة:
قرتب اترقخ لنال ارخراط ببارقخ وتطور اإلنسان للى سطح األرض فقو وجوت ارخراط بوجوده وتطورت ببطوره
وارخرقط لبارة ل شكل أو لورة توضيحي مصغرة ملظاار سطح األرض الكروي ممثل للى لوح مسبوق مبقياس رسم معني
وتشمل الظواار الطبيعي والبشرق ولقو ساام العرب روال القرون مسامه كبرية يف تطوقر للم ارخراط وفنون لنالبها مبأثرق
ابإلغرق الذق سامهوا يف اذا امليوان.
وأول لرقط ال ي لرفها العرب كانت ارخرقط ال ي أمر بصنعها احلجاج ب قوسف الثقفي لنوما أمر القاطو قبيب ب مسلم
الباالي فاتح بالد ما بني النهرق ان قرسل لورة للمنطق ال ي رال حصاراا.
بوأ اابمام يف جواول املوقع ال ي تسمى الزجيات وأول م أابموا هبا كان العامل الفلكي الغزاوي وجاء بعو ارخوارزمي وانا
بوت مرحل لنع ارخراط للى أساس لطوط الطول ودواطر العرض ،ازداد االابمام يف املوضولات اجلغرافي وتركز يف ولف بالد
العامل اإلسالمي ولفاً مفعالً .وكانت لرقط العامل ترسم داطماً بشكل مسبوقر وميثل مركزاا مك املكرم  .قهوف البحث البعرف
للى مسبوايت املعرف والوساطل املسبخوم يف إجناز ارخرقطه يف العصور القومي والوسطى مقارنه مع احلالي ليبسىن لنا معرفه دقه
تلك ارخراط وأنواع املسبخوم يف إجنازاا واملنار ال ي مثلها.

 2د ،.جامع الكوف ،
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مرحل انبثقت فيها العلوم واتسعت فيها رقعبها مع أنبشار اإلسالم واملسلمني يف أرجاء العامل م الشرق إىل الغرب.
تفرتض الدراسة :معرف دور العرب املسلمني ومسامهبهم يف للم ارخراط وأرل العامل اذ قعو العرب للى مر العصور ام الواضعني
األس للخراط معرف للم ارخراط وتعرقفه يف اللغ وااللطالح .تطوقر للم ارخراط يف الوراسات اجلغرافي حىت ولل إلينا هبذا
الكيفي العلمي الرلين وبصورة موروس ودقيق  .بيان أام رواد للم ارخراط املسلمني وأمهيبهم يف اذا العلم.
احملوراألول:
مفهوم اخلريطة وأمهيتها يف الدراسات اجلغرافية.
 -1مفهوم اخلريطة:
قعو تببع ارخرقط يف املصطلح التيين قعين قطع قماش يف حجم منوقل اليو تقرقباَ فان كلم ارخرقط مل تعجب الرومان
الذق حاولوا اسبعمال ومصطلحات ألرى للوالل للى ارخرقط مثل  ،formaإال أن الفضل يف ترسيخ اسبعمال اذا املصطلح
 mappamundiقعود إىل الرااب فيكون م سانت اقكري الذي ارل اذه البسمي للى لراط العامل يف العصور الوسطى
حبوود  840ميالدق وبعو ذلك بسنوات شاع اذا املصطلح الذي البصر فيما بعو إىل كلم  mapبعو ان مت اسبعماهلا كثرياَ
ووجوت قبوالَ لاملياً ويف اللغ العام ميك ارخرقط ما اهنا متثيل الطالحي أو لغري املقياس لألرض أو جزء منها.
للم ارخراط أو ف للم ارخراط او دراس أو ممارس رسم ارخراط اسبخوم لرسم ارخراط تقليوايً القلم والورق ولك
انبشار احلواسيب اآللي رور اذا الف اغلب ارخراط البجارق ذات اجلودة العالي ترسم بواسط برامج كمبيوترق وقعرف للى
ارخراط تطورا مسبمرا بفعل ظهور لود م الربامج ال ي تسالو للى معاجل ارخراط بشكل دقي وفعال معبموة للى ما قسمى
بنظم املعلومات اجلغرافي وم اذه الربامج  Gisو maplnfoاللذان قعوان الراطوان يف اذا اجملال
(امحو جنم الوق فليجه ومجيل جنيب لبو هللا،1986،ص.)5
تعو تعرقف األجيال العربي اجلوقوة ابإلجنازات اجلغرافي ال ي حققها اجلغرافيون العرب واملسلمني يف لصر ازداار الوول
العربي اإلسالمي  ،إىل جانب الكشف ل األفكار واملعلومات اجلغرافي ال ي وردت يف الكبب ال ي ال تعو م املصادر اجلغرافي
البحب كاملعلومات ال ي وردت يف ثنااي النصوص القرآني .
ويف النصوص الشعرق وإمهال الوارسني ملا ورد يف كبب املغازي والبارقخ واأللبار وما ذكر م معلومات جغرافي مهم يف
مووانت األموال وارخراج هبوف بيان املسامه اهلام ال ي قومها اجلغرافيون املسلمون ،وأثرت يف الفكر اجلغرايف األوريب يف القرون
الوسطى .ولعل املفارق ال ي قشري إليها واملبمثل يف إمهال اجلغرافيني العرب املعالرق لبلك املنجزات ظنا منهم أن اجلغرافيني القوماء
مل ققوموا مسامه جادة يف تطوقر الفكر اجلغرايف ،يف حني أن اابمام املسبشرقني ببلك اإلجنازات كان كبريا جتلت يف قيامهم
ببحقي ونشر ودراس أمهات الكبب اجلغرافي العربي اإلسالمي ال ي لملوا للى البنقيب لنها.
 -2أمهية اخلريطة اجلغرافية:
تعو ارخرقط وسيل بصرق فان دوراا قعبرب مركزايً يف تثبيت احلقاط واملفاايم يف االذاان ،ذلك كون حاس البصر اقوى
احلواس ،حيث حتبفظ ابملعلومات موى ارول م احلواس األلرى وللي تبجلى امهي ارخرقط يف كوهنا ذاكره ولغ اجلغرافيني ال ي
تسمح ببحوقو البوزقع اجملاين للظاارة وميك حصر االمهي يف االيت:
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 -1تسالو للى تسجيل املعلومات ومجعها بكيفي مركزة يف مكان واحو امام بول تقومي املعلومات بكيفي جمردة سرلان ما حتمي
م الذاكرة.
 -2تسهيل فهم العوقو م العالقات ال ي ال ميك إدارمها ابسبعمال وساطل ألرى وتسهم يف فهم البيئ اجلغرافي .

 -3كذلك للخرقط امهي كبرية يف شىت جوانب احلياة م حيث معرف الطرق البجارق واالجتااات واملون وحتوقو امللكيات
الزرالي والصنالي والبجمعات السكاني .
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تطور اخلرائط يف العصور الوسطى عند املسلمني.
كانت اجلغرافيا للم ولف األرض وتعين م لالل اذا الولف إبراز البيئ الطبيعي ال ي حتي ابإلنسان .مث ابلبيئ
البشرق وما موى أتثري كل م البيئبني ابأللرى واي للى ضوء ذلك للم دقناميكي قبطور ابملشااوة الوقيق والبفكري املنطقي،
فهو موضوع مزدوج له جانبان احومها اجلانب العلمي واأللر اجلانب العملي لذلك حيباج اجلغرايف يف دراسبه إىل الكثري م
الوساطل العلمي له سواء تلك ال ي تعيينه للى املالحظ والرلو والبسجيل وقولل يف اذا اجملال العملي للوراس اجلغرافي
اسبخوامه للخرقط والصور اجلوق الفوتوغرافي واملرطيات الفضاطي والرسوم البياني والبوضيحي  .وحياول اجلغرايف م كل منهم ان
قسبخرج ما حتبوقه م معلومات وحتليلها والرب بينها والواقع ان ارخرقط متثل احملور االساسي للجانب العملي يف الوراس اجلغرافي
(لالء ولفي.)2000،
فاجلغرايف بوون لرقط قكاد قكون ال قرى ررقق الصحيح فهي اداة ضرورق ألهنا تقوم الصورة املرطي ال ي تسالو يف تغيري
العالق املببادل بني االنسان والبيئ كما متثل وسيل بياني قعرض لليها اجلغرايف نباطج دراساته واحباثه.
ارخراط ال ي وضعها اجلغرافيون للعامل فضال ل اجملسمات للكرة األرضي ال ي كان اجلغرافيون العرب واملسلمون قو
وضعواا مثل ارخرقط املأموني نسب للخليف العباسي املأمون الذي رمست ارخرقط ألجله
(لبو الرمح لاحل مزوري،2009،ص.)250
مراحل تطور خرائط املسلمني:
قو قسم للماء اجلغرافي أدوار لراط املسلمني إىل ست مراحل اي:
 -1املرحلة اليت سبقت اخلرائط املأمونية:
وردت إشارات ل رسم ارخراط يف زمين احلجاج واملنصور ،دون العثور للي اذه ارخراط  ،واابم حكام املسلمني برسم
ارخراط  ،فارخليف املعز لوق هللا الفارمي لملت له لرقط سن ثالث ومخسني وثالمثاط للى مقطع م احلرقر فيها لورة آقاليم
األرض وجباهلا وجناداا وموهنا وأهناراا ومسالكها وفيها لورة مك واملوقن .
(.)16

وكبب للى كل موقن وجبل وبلو وهنر وحبر وررق امسه ابلذاب أو الفض أو احلرقر وأنف لليها اثنني ولشرق ألف دقنار

 -2مرحلة اخلريطة املأمونية:
واي أول لورة لألرض ُرمست يف زم املأمون ،وقام للى لنعها جممول م للماء الفلك والرايضيات وأهنم جعلوا لكل
أقليم أبراجاً ختصه وسياراً ققبصر لليه ،فاألقليم األول جعلوا له كوكبه زحل ،وم برجه اجلوي والولو .والثاين كوكب املشرتى وم
أبراجه القوس واحلوت .ويف اذه ارخرقط قبوأ ل الصفر م الساحل اإلفرققي وقنبهي لنو ارخ ْ 180شرق الصني .وحتوي
العامل املعروف آنذاك .وفيها تفصيالت للعامل اإلسالمي ،وما فبح املسلمون م العامل ،وكذلك اهلنو وأواس آسيا ،وقليل م
البفاليل فيما قبعل أبورواب وأواس وجنوب إفرققيا ( .)17وقو أقبل الغرب للى لطاء اجلغرافيني املسلمني بشغف واابمام
ابلغني ،فلم قك األوروبيون حىت بواق القرن ارخام لشر قرجعون إال إىل اجلغرافيا اإلسالمي كما ققرر (كراتشكوفسكي)  ،وقو
ظلت الكارتوغرافيا األوروبي (للم ارخراط ) تعبمو للى لارر األدرقسي حىت قبيل القرن ارخام لشر امليالدي.
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أسا م
لرقط األدرقسي :وإمجاالً فإنه منذ وقت األدرقسي 1150م إىل حوايل 1450م ،اسبموت اجلغرافيا األوروبي ر ً
حتوالً لنصرااي ألاب الفكر األورويب فيما بني 1450م إىل 1550م ،فنهضت محل ضو املسلمني ال
اجلغرافيا اإلسالمي  ،إال أن ُّ
أساس هلا م العلم ،وأسفرت ل حتول اجلغرافيني األوروبيني إىل جغرافيا بطليموس وملا كان اسبمرار اذا األمر غري منطقي فقو
اضطر العلماء اثني ً إىل اجر بطليموس .احل أن إسهامات املسلمني يف اجلغرافيا حمي واسع ،رمبا بقور سع اآلماد املذال ال ي
وحبرا (امحو جنم الوق وجيل جنيب لبو هللا،1986 ،ص.)35-30
بلغبها رحالت للماطهم االسبكشافي بارا ً

 -3مرحلة اخلرائط الفلكية:

ومتثل اذه املرحل لراط ارخوارزمي والبباين ،ومها م رجال الفلك الذق وضعوا أزايجاً مهم  .فكباب لورة األرض حملمو
ب موسى ارخوارزمي الذي ذكره أبو الفواء يف القرن الرابع اهلجري ابسم ربع املعمور ،لبارة ل جواول فلكي بشكل لمودق يف
كل لفح تبني املواقع اجلغرافي لألماك الكربى ال ي قصل لوداا إىل  537موضعاً موزل للى اآلقاليم املخبلف حسب بعواا
ل ل الصفر الذي مير جبذر السعادة يف أقصى غرب إفرققيا ،مث جواول للجبال ولوداا  ،290مث البحار واجلزر واألهنار يف
كل أقليم (.)18

 -4مرحلة اخلرائط األلقليمية:

واي ارخراط ال ي ظهرت يف لصر النضج واإلبواع اإلسالمي يف القرن الرابع اهلجري ،وميثل اذه املورس ألحاب مؤلفات
املسـ ــالك واملمالك ال ي تشمـل فروع اجلغرافي الولفي واألقليمي  .ومبثل اذه املرحل اجليهاين يف كبابه املسالك يف معرف املمالك.
ولور اآلقاليم ،واب حوقل يف كبابه لورة األرض،
لور اآلقاليم ،واأللطرلي يف كبابه مسالك املمالك ّ
والبلخي يف كبابه ّ
واملقوسي يف كبابه أحس البقاسيم يف معرف اآلقاليم واملسعودي يف مروج الذاب والبنبيه واإلشراف.
 -5مرحلة خرائط األدريسي:
لراط األدرقسي مل تقبصر للى البلوان اإلسالمي  ،وإمنا مشلت العامل املعروف وبنيت للى درجات الطول ودواطر العرض،
مع دق رسم الشوارئ وجماري األهنار ،واالجتااات الصحيح  ،وإن البصميم الذي اسبخومه األدرقسي قشابه م بعض الوجوه
البصميم الذي اختذه مركيبور فيما بعو.والشيء اجلوقو الذي أدلله األدرقسي للى ف رسم ارخراط او أ ّن كل لرقط م ارخراط
تكون جزءاً م ارخرقط الكبرية ،وإن ضم اذه ارخراط إىل بعضها البعض قبألف منها مصور اتم للعامل املعروف آنذاك .وقو لمم
األدرقسي اذه ارخرقط للى شبك م لطوط الطول ودواطر العرض ُمسيت لوح الرتسيم ،واو تصميم جغرايف للكرة األرضي  ،دق
لليه مواقع البلوان واحواً واحواً بواسط بركار م حوقو ،وبذلك اسبطاع أن حيق بكل دق بني اآلراء املبضارب للولول إىل
الوضع الصحيح الذي وللت إليه لرقطبه.وم مزااي لراط األدرقسي البزامها مبقياس الرسم ،وحتوقو مواضع لطوط الطول
ودواطر العرض البزامها كذلك ابلشكل احلقيقي للمنطق  ،لذا البربت قم ما بلغبه الكارتوكرافي لعلماء املسلمني (فالح شاكر
اسود،بوون سن ،ص.)19-17
 -6اخلرائط البحرية:
لرف العرب املسلمون اذا اللون م ارخراط حبكم نشارهم البجاري بني اجلزقرة العربي وساحل اهلنو ،أو مع الساحل
الشرقي إلفرققيا ،وكان منهم راببني مهرة قعرفون املسالك البحرق  ،وقسبفيوون م النجوم يف سريام ليالً ،وقبضح معرف العرب
املسلمني هبذا النوع م ارخراط مبا رواه املقوسي يف كبابه أحس البقاسيم.
هبذا فقو اتضح م البحث أن العرب املسلمني لرفوا رسم ارخراط قبل إجناز ارخرقط املأموني  ،وقو وردت إشارات دون
احلصول للى النصوص ،مث جاءت مرحل ارخرقط املأموني ال ي البُربت فاحت لهو جوقو اشرتك فيها جممول م العلماء ومنهم
ارخوارزمي.
291

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

أما لراط ارخوارزمي والبباين ،فإ ّن األزايج ال ي وضعواا توضح جهودام القيِّّم يف اذا اجملال ،وأن ارخرقط ال ي وضعواا
متثل موالل للمرحل املبقوم ال ي وللت إليها ارخرقط املأموني (فالح شاكر اسود،بوون سن ،ص.)19

أهم النتائج اجلغرافية الطبيعية والبشرية والفلك والرايضيات:
اجلغرافيا الطبيعية:
تعرف ابللغ االنكليزق مبصطلح  physiographyوتعرف اقضا ابسم الفيزقوجغرافيا واي للم م العلوم اجلغرافي
املبخصص بوراس أتثري الظواار الطبيعي للى البضارق اجلغرافي يف الكره األرضي وقهبم مبعرف نسب وجود املسطحات املاطي
والسالسل اجلبلي واملنار السهلي .
تعرف اجلغرافي الطبيعي اقضا ابهنا العلم الذي قبحلل وقورس دور العوامل الطبيعي واملنالي يف البغيري م ربيع الكره
األرضي  .وال ي ال قوجو أي دور مباشر لإلنسان والكاطنات احلي ال ي تعيش للى سطح األرض يف البأثري للى اذه البغريات
اجلغرافي .
خصائص اجلغرافية الطبيعية :تبميز اجلغرافيا الطبيعي مبجمول م ارخصاطص (جمو لضر ، )2016،ومنها:
 -1تعو للما م العلوم ال ي تسالو يف دراس العوقو م البغريات اجلغرافي ال ي حتوث يف الكرة األرضي .
 -2تساام يف تزوقو الباحثني والطالب مبجمول م املعلومات املهم حول البضارق اجلغرافي يف الطبيع .
 -3تسالو يف وضع املقارانت بني الوراسات اجلغرافي السابق واحلالي ملعرف البطورات ال ي ظهرت للى سطح األرض.
فروع اجلغرافيا الطبيعية :تقسم اجلغرافي الطبيع إىل جممول م الفروع ،امهها:
 -1علم األرض :قعرف للميا مبصطلح جيومورفولوجيا ،واو العلم اجلغرايف الطبيعي الذي قهبم بوارس البضارق

األرضي ال ي

توجو للى سطح األرض كاجلبال والسهول واهلضاب والبحار واحمليطات وغرياا.
وحيرص اذا الفرع م للم اجلغرافيا الطبيع للى مبابع البطورات ال ي ظهرت للى البضارق األرضي اباللبماد للى
حتليل البغريات ال ي حوثت لليها مع مرور الوقت ،وقهبم أقضا يف دراس املعامل اجلغرافي الثابب مثل احمليطات والبحار ملعرف نسب
املياه والكاطنات احلي ال ي تعيش فيها.
 -2علم املاء :قعرف للميا مبصطلح ايورولوجيا واو العلم اجلغرايف الطبيعي الذي قورس املاء بصفبه مكوانً م مكوانت
اجلغرافي الطبيعي وققوم ولفاً لطبيع املياه يف كاف احناء العامل وقساام يف وضع الوراسات لبوضيح لصاطص املاء وتفالله مع
البيئ احمليط به وأتثري الكاطنات حي واالنسان للى املياه يف األرض.
 -3علم املناخ :او العلم اجلغرايف الطبيعي املرتب بوراس املناخ وأتثريه للى الكرة األرضي ل ررق رب الغالف اجلوي
والعنالر املكون له كالطق ودرج احلرارة وحرك الرايح والضغ اجلوي كما انه قهبم بوراس أتثري ربيع البقلبات اجلوق يف
منطق ما وحتوقو درج وربيع أتثرياا لالل فرتة زمني معين (جودة حسنني جودة،2004،ص.)20
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وقو أجنزت اذه ارخرقط بعو ارالع املسلمني للى ما تُرجم م احلضارات ال ي سبقبهم ،ورغم ذلك مل قكونوا انسخني
هلذا الرتاث بقور ما ألذوا منه ما وجووه لحيحاً بعو حتقيقه يف مرالوام ،وتوللوا إىل نباطج جيوة لنوما لححوا أكثر
األلطاء ،وقبوو أ ّن ارخرقط املأموني اببكار إسالمي لالص البمو للى جهود مسبقل كل االسبقالل ل البأثريات اليوانني .
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 -4علم الرتبة :قعرف للميا مبصطلح بيوولوجيا واو العلم الذي قهبم بوراس الرتب بصفبها م املكوانت االساسي يف اجلغرافيا
الطبيعي فيورس لصاطص الرتب والعنالر ال ي تبكون منها والعوامل ال ي ادت إىل تشكل الرتب يف املكان الذي وجوت فيه للى
سطح األرض.
 -5علم الصخور :او احو فروع للم اجلغرافيا الطبيعي والذي قهبم بوراس ربيع وانواع ولصاطص ولفات واشكال الصخور
ال ي توجو يف الكره األرضي سواءً للى سطحها أو ضم ربقامها الواللي .

 -6اجلغرافية البشرية :او فرع م فروع اجلغرافيا قورس النماذج والعمليات ال ي تصوغ تعامل البشر مع البيئ مع تركيز للى
اسباب ونباطج البوزع املكاين للنشارات البشرق للى سطح األرض واجلغرافيا البشرق تبناول دراس توزقع اجملبمعات البشرق وموى
البأثري املببادل بينهما وبني بيئامها الطبيعي  ،والصور االجبمالي النامج ل تفالل اإلنسان مع البيئ احمللي مثل توزقع السكان
وامناط العمران حضرايً كان أم رقفياً ،وتشمل دراس النشاط البشري ومؤثراته.
الرتكيب السياسي بولف ظاارة جغرافي متثل رقعاً م سطح األرض هلا حووداا االلطنالي وامكانيامها االقبصادق
والبشرق وما قرتتب للى ذلك مشكالت قوجهها وقؤثر فيها ابلضرورة والظروف اجلغرافي الساطوة للى املسبوقني األقليمي والعاملي
(لالح لبو اجلابر ليسى،2011،ص.)1
اجلغرافي البشرق تبحود بوراسبها ملالمح البفالل ،واوجه البباق والبشابه بني اآلقاليم املخبلف يف البيئات بعنالراا الطبيعي
وموارد الثروة املعوني بولفها اساس وقالوه لفهم العنالر احلضارق  cultural orman – madeاملرتب لليها واملرتابط معه
دالل إرار بيئي حمود.
واي بذلك تؤكو مبوأ االرتباط  correlationالذي قثمر يف فهم العالقات البأثريق والبأثرق Cause – Effect
 Relationshipsبني االنسان وبيئ وقصبح تعرقف اجلغرافيا البشرق بذلك اهنا العلم الذي قهبم بولف وحتليل األمناط
املكاني للظاارات الثابب واملبغرية ذات االلل البشري للى سطح األرض.
وتنقسم اجلغرافيا البشرية إىل ثالثة فروع رئيسية:
 -1اجلغرافيا االجتماعية :تبصل اجلغرافيا االجبمالي اتصاالً وثيقاً بعلم االجبماع كما قفهم م امسها وكل فرع م فرولها قرتب
او األلر ارتباراً وثيقاً ببعض العلوم األلرى.

 -2جغرافيا السكان :ذات لل وثيق بعلم السكان أو الوميوجرافيا.

 -3جغرافيا العمران احلضري والريفي :ذات لل وثيق بعلم ختطي املون والرقف country planning and town
وتعبمو جغرافي ارخومات للى كل اذه العلوم السابق يف توزقع وتصنيف املراكز ارخومي .
أهم فروع اجلغرافيا البشرية (جودة حسنني جودة،2004،ص:)35
 -1جغرافي
 -2جغرافي
 -3جغرافي
 -4اجلغرافي
 -5اجلغرافي
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السكان.
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السياسي .
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(لالح لبو اجلابر ليسى،2011،ص .)1فضال ل دراس الظواار لارج كوكب األرض اابم للم الفلك قومياً ببببع أوضاع
الشم والقمر والكواكب واالسبفادة منها يف جمال البقومي وكما أهنم اسبفادوا م للم الفلك يف املالح وتوسع حالياً ليشمل
دراس املسافات والنظام الشمسي ،والنجوم املوجودة يف جمرة درب الببان وغرياا م اجملرات مع اكبشاف اجملسات الفضاطي توسع
أكثر ليشمل دراس كوكب األرض .ققرتب للم الفلك م الفيزايء الفلكي ال ي تركز للى دراس سلوك األجرام السماوق
ولصاطصها وحركامها ولادة ما قسبخوم املصطلحني ابلبناوب.
أهم الفروع لعلم الفلك هي:
 -1للم الفلك البصري.
 -2للم الفلك غري البصري.
احلقول الفرعية لعلم الفلك:
 -1للماء الكواكب.
 -2للماء النجوم.
 -3للماء الشم .
 -4للماء اجملرة.
 -5للماء الكون.
ويف جماالت فلكي ألرى مبا فيها موقع األرض بني الكواكب وشكلها وحركبها وحميطها وقطراا .وميوان اجلغرافيا الولفي
أو األقليمي ال ي أمسااا العرب املسالك واملمالك فبوأاا ابلبعرقف مبفهوم األقليم لنو اؤالء اجلغرافيني الذي قسموا املسكون منه
إىل سبع آقاليم وحتوثوا ل الربع املعمور منه حيث ألذوا يف البواق حوود املعمور م األرض ل اجلغرافيني اليوانن.
علم الرايضيات :او للم الرتكيب والنظام والقياس وولف األشكال واألجسام ،كما قبعامل مع البفكري املنطقي واحلساب
الكمي منذ بواق القرن السابع لشر والبح للم الرايضيات أساسياً يف العلوم الفيزايطي والبكنولوجيا .كما ظهر بووره الكبري يف
اجلوانب الكمي لعلوم احلياة املخبلف وتبكون النظم الرايضي م جممول م البوقهيات والنظرايت ال ي قبم انباجها م لالل
املنط والفهم تطورت الرايضيات احلوقث  .وم الضروري معرف اترخيها واالسهامات املهم ال ي قومبها كل م احلضارات اليوانني
واهلنوق واإلسالمي يف البطورات الالحق هلذا العلم (ايثم لماقره،2016،لفحات مبفرق ).
سامهت العوقو م احلضارات املخبلف يف تطوقر للم الرايضيات بوءاً م السومرقني الذق كانوا أول م رور نظاماً
قبضم العمليات احلسابي األساسي والضرب والكسور واجلذور الرتبيعي بعو حوايل سبمئ لام يف أمرقكا مث تطوقرا نظمه تقومي
مفصل بواسط جممول م للماء الفلك .ويف نف الفرتة مث تطوقر مفهوم الصفر ،ومع تطور احلضارات بوأ للماء الرايضيات
ابسبخوام للم اهلنوس حلساب املساحات والكميات وقياس الزوااي ويف القرن الباسع ميالدي قام العامل املسلم ارخوارزمي ابببكار
للم اجلرب ورور نظام ارخوارزميات الذي نسبه إليه.
وقو كان للحضارة اليوانني أتثري كبري يف تطور للم الرايضيات م لالل انوسبها املعمارق املذال وتقوميها للعوقو م
العلماء الذق توللوا إىل ابرز النظرايت واملفاايم ال ي ما زالت مسبخوم حىت الوقت احلوقث مثل فيثاغورس لاحب نظرق
فيثاغورس الشهرية.اضاف إىل افالرون وارسطو كذلك برز العوقو م العلماء اإلغرق الذي تركوا بصم واضح يف للم الرايضيات
امثال (ارمخيوس ،ابو لونيوس ،ودقوفانبوس ،اببوس ،اقليوس) كما برز بعواا للماء لصر النهض االوربي م امثال فيوانتشي
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الفلك :او الوراس العلمي للكون وكل االجرام املوجودة يف الفضاء كالشم والكواكب والنجوم واألقمار
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الذي اشبهر بنظرايته حول احلساب واجلرب واهلنوس ويف ذات الفرتة برزت تطورات لوة مشلت الكسور العشرق واللوغارتيمات
واهلنوس االسقاري وال ي بشرت بعهو جوقو م الرايضيات.
فروع علم الرايضيات:
 -1احلساب
 -2اجلرب
 -3اهلنوس
 -4للم املثلثات
 -5للم االحصاء
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املسلمون ودورهم يف تقدم علم اخلرائط.
مل قك للعرب قبل إسالمهم اابمام هبذا العلم ولذلك اسبخوموا الشعر يف ولف بعض املنار دالل جزقرمهم ولارجها
ولنوما جاء املسلمون وانطلقوا قنشرون اإلسالم اابموا ابرخراط الربق والبحرق للى حو سواء ،والبمووا القياسات الفلكي
والرايضي فأتت لراططهم للى اس لحيح والطوا اذا العلم دفع جوقوة.
ومن العوامل اليت سامهت يف تقدمي هذا العلم عند املسلمني (فالح شاكر اسود،1982،ص:)198
 -1الفبوحات اإلسالمي .
 -2أتساع رقع العامل اإلسالمي ولال العصر الذايب وتولو احلاج جلهاز الربقو الذي قبطلب معرف الطرف واالجتااات كان
مربراً لظهور ارخراط والكبب ال ي تعاجل ذلك.
 -3نشاط حرك البجارة الربق والبحرق بني خمبلف البلوان.
 -4تشجيع ارخلفاء املسلمون للعلم والعلماء ولذا اسبخومت اذه ارخراط م قبل االمراء والوالة.
ولقد متثل دور علماء املسلمني يف تقدمي هذا العلم أبمور عدة من بينها:

قاموا ببحوقو مواقع البلوان حبسب دواطر العرض ولطوط الطول ووضعوا جواول لال ولينوا لطوط الطول مبالحظ
البالف األوقات الزمني واسبخوموا األلوان يف رسم ارخراط  ،فاألزرق للبحار واألهنار واأللضرللسهول واالمحر والبين للجبال
ورمسوا املون للى دواطر مذاب .
 -1خطوط الطول وخطوط العرض:
ُّ
قعو املسلمون أول م وضع لطوط الطول ولطوط العرض للى لرقط الكرة األرضي وضعها العامل أبو للي املراكشي
(ت 660اـ 1262 -م) وذلك لكي قسبول املسلمون للى السالات املبساوق يف بقاع األرض املخبلف للصالة.
كما وضع البريوين قالوة حسابي لبسطيح الكرة أي نقل ارخطوط وارخراط م الكرة إىل سطح مسطح وابلعك  ..وهبذا
سهل رسم ارخراط اجلغرافي .
 -2لقياس حميط األرض:
كان أول م قام مبحاول قياس أبعاد الكرة األرضي ارخليف العباسي العامل املأمون (ت218 :اـ833 -م)  ،فقو جاء
بفرققني م للماء الفلك واجلغرافيا فرق برائس  :سنو ب للي ،وفرق بقيادة :للي ب ليسى اإلسطراليب .وققال إن رائس أحو
الفرققني كانت لبين موسى ب شاكر ،واتف معهما أن قذابا إىل بقعبني خمبلفبني للى الواطرة العظمى م حمي األرض شرقًا
وغراب ،مث ققيسا درج واحوة م احملي  .وقو البار كل فرق بقع واسع مسطح  ،وركز يف ٍ
وتوا ،واختذ النجم القطيب
مكان منها ً
ً
نقط ً اثبب ً ،مث قاس الزاوق بني الوتر وبني النجم القطيب واألرض ،مث سار مشاالً للى مكان زادت فيه تلك الزاوق  ،وقاس كل فرق
املساف بني الوتوق وكانوا ققيسون املسافات للى األرض حببال قشووهنا للى األواتد .والعجيب أن النباطج جاءت دقيق إىل ٍّ
حو
تولل الفرق إىل أن حمي األرض قساوي ( 66ميالً لربياا) واو ما قعادل ( 47.356كم) ملوار األرض ،واي نبيج
بعيو ،فقو َّ
ِّ
مقارب جواا للطول احلقيقي ملوار األرض والذي ُل ِّرف حوقثًا واو حوايل ( 40.000كم) أي أن نسب ارخطأ يف اذا القياس
العباسي مل تصل إىل ( )%2واو أمر جوقر ابلبقوقر .مث جاء (البريوين) فقام ببجرب جوقوة للى أساس خمبلف ..بقياس
االخنفاض الرأسي م قلل اجلبال يف اهلنو ،فجاءت شبيه أبرقام فلكيي املأمون فأثىن لليهم .وققول املسبشرق (نللينو) يف كبابه
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احملورالثالث:
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(للم الفلك لنو العرب) :إن قياس العرب للكرة األرض ي او أول قياس حقيقي أُجري كله مباشرة مع كل ما تقبضيه تلك املساف
الطوقل واذا الفرق الكبري م العلماء واملساحني العرب فهو قعو م ألمال العرب املأثورة وأجمادام العلمي .
 -3دوران األرض حول نفسها:
يف الوقت الذي كان العامل ال قبخيل فيه أن األرض كرة مل قك اناك م قناقش مسأل دوران الكرة حول نفسها ،ولك
ثالث م للماء املسلمني كانوا أول م انقش فكرة دوران األرض يف القرن الثالث لشر امليالدي (السابع اهلجري) وام :للي ب
لمر الكاتيب ،وقطب الوق الشريازي م األنول  ،وأبو الفرج للي م سوراي .فقو كان اؤالء الثالث أول م أشار يف البارقخ
اإلنساين إىل احبمال دوران األرض حول نفسها أمام الشم مرة كل قوم وليل  ،وققول سارتون يف كبابه (مقوم يف اترقخ العلم):
إن أحباث اؤالء العلماء الثالث يف القرن  13مل تذاب سوى بل كانت أحو العوامل ال ي أثرت للى أحباث "كوبرنيكوس" يف
نظرقبه ال ي أللنها سن 1543م.
ال ق ِّ
نكر أحو أن الغرب قو اسبفاد م جمهودات املسلمني يف للم اجلغرافيا لام إال أن (أرل اإلسالم) أو ارخراط
ُ
َّ
َّ
اإلسالمي كانت يف مقوم مظاار البأثري اإلسالمي املباشر يف احلضارة الغربي  .فقو ختطف الغرب مؤلف األدرقسي (نزا املشباق
مصورا أساسياا لوارسي اجلغرافيا األوروبيني للى
يف الرتاق اآلفاق)  ،وقاموا بطبالبه ربعات كثرية وخمبلف  ،حىت ظل اذا الكباب
ً
موار أكثر م أربع قرون .لمم األدرقسي لرقطبه للى الطرقق العربي يف ذلك الوقت ،حيث بوأ ابجلنوب يف أللى ارخرقط  ،مث
انبقل إىل الشمال يف أسفلها ،كما تبكون خمطور ارخرقط م  70ورق (21×33سم) تصل إىل حنو مخس أمبار مربع .
جمهودا لارقًا م أجل جتميع
وقو قام العامل األملاين (كونراد ميلر) بنشر نسخ ُملَ َّون منها سن 1928م ،بعو أن بذل ً
اابم اجملمع العراقي هبذا الكباب ،فعمل ابحثوه للى مراجع وتوقي كل
أجزاطها املخبلف  ،وترمج األمساء العربي إىل األملاني  .مث َّ
النسخ املوجودة يف العامل ،وألرجوا لرقط األدرقسي وربعواا سن 1951م واي بطول مرتق ولرض مرت واحو (فالح شاكر
اسود،1982،ص.)198
من أهم العلماء املسلمني يف جمال علم اخلرائط:

 -1األدريسي :الذي قسم أرض كما تصوراا إىل سبع آقاليم وقسم كل أقليم إىل لشره اقسام مبساوق  ،ورسم لكل قسم لرقط
( 70لرقط )

 -2املقدسي :الذي قعو أول م اسبخوم األلوان يف ارخراط .

 -3ابن حولقل :وقو ألف كبااب امساه لوره األرض ،ورسم لراططه بطرقق انوسي ختطيطي .

 -4املسعودي :وتعبرب لرقطبه ادق ارخراط ال ي ظهرت لبحوقو العامل املعروف يف ذلك الوقت ،حيث البقو ابسبوارة األرض
واجلوقر ابلذكر ان مما أمبازت به لراط املسلمني االواطل وضع اجلنوب يف اللى ارخرقط ولعل مغزى هللا اللم ان معظم املون
اإلسالمي يف ذلك الوقت (املوقن  ،دمش  ،القاارة ،بغواد ،الكوف ) كانت مشايل مك لذا قبجهون جه اجلنوب اثناء الصالة
وقعبربونه قشري إىل اشرف بقع املسلمني وم انا كان البو م وضع اجلنوب يف اللى ارخرقط (املوسول وقكيبيواي).
االستنتاجات:
 -1تعو ارخراط إحوى وساطل املسبخوم يف اقصال املعلومات فهي كباب وسيل اقضاح ملخبلف الظواار املمثل لليها سواء
كانت ربيعي أم بشرق ،بذلك للف اجلغرافيون العرب العوقو م االجنازات يف جمال رسم ارخراط العربي م لالل موارسهم
اجلغرافي ال ي اتسمت ابلشمولي يف حمبوااا العلمي واجلغرايف ،وكيف أضافوا إىل تراث اذه الثقافات بعو أن اسبولبواا وكيف سار
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التوصيات:

 -1االابمام ابلرتاث اجلغرايف اإلسالمي السيما يف جمال رسم ارخراط .
 -2البماد بعض املساق العربي اإلسالمي ألمهيبها يف البمثيل ارخراططي.
 -3ضرورة الكشف ل ارخراط العربي اإلسالمي املفقودة.
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املسلمون م الرحل إىل الكشف إىل الولف والبحليل ،وم الفلك إىل الكارتو جغرافيا ،وكيف ارتبطت اجلغرافيا ابرخراط يف
لصر ازدااراا.
 -2أدرك العرب ابن للم ارخراط او للم قؤثر بشكل مباشر للى مجيع اجملاالت لألغراض الفكرق واالدارق وغرياا ،اتضح كيف
دفع اإلسالم اجلغرافيني املسلمني للى البعمي يف مساطل الفلك ،لبحوقو املواقع ،ومعرف أوقات الشروق والغروب يف كل مكان
وكيف أ ّن احلج كان دافعاً قوايً هلم لولف الرحل  ،ومشجعاً للى ارتياد اآلفاق ،وكيف أ ّن امبواد رفع الوول اإلسالمي  ،وضرورة
رب أجزاطها بعضها ابلبعض األلر ،قو أدى إىل اابمام املسلمني ابلربقو ،وابملسالك
 -3قعو العرب اام ألحاب القالوة العلمي ال ي البموت لليها االمم األلرى يف وضع االس العلمي األوىل لعلم ارخراط مما
ادى إىل ظهور موارس جغرافي لربي السيما ارخراط ال ي اتسمت ابإلبواع وااللال كاملوارس األدرقسي ،متثلت لراط املورس
األدرقسي نقط حتول يف الرتاث العريب اجلغرايف العريب ،إذا نقلت لراططهم فيما بعو إىل اورواب وبقي احناء العامل مما أمبازت به م
نضج للمي ومنهجي دقي يف رمسهم رخراططهم،اسبخوم األدرقسي االسلوب العلمي الرايضي يف رمسه رخراططه إذا اسبطاع ان حيول
ارخرقط الكروق إىل لرقط مسطح معبمو للى لربته النظرق والعلمي ال ي اكببها م دراساته ملؤلفات ومصادر اجلغرافيني
العرب،سامهت لراط مورس األدرقسي يف توسيع االف اجلغرايف العريب إذا لوت مبثاب وثيق اترخيي وثروه للمي تضم يف ريامها
خمبلف املعلومات واحلقاط العلمي ال ي مت تووقنها يف مؤلفات وكبب قطلع الباحثون يف كل زمان ومكان ملعرف أمهيبها وارالبها يف
جمال رسم ارخراط .
-8 -4تعو ارخراط لنو العرب املسلمون متثل مرحل مبطورة يف اسبخوام األساليب الكمي ال ي ال ختبلف لما جيري يف رسم
ارخراط يف العصر احلوقث واملعالر.

Dhilal Jawad Kadhim YASSIN 
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Faruk Nafez Jamlibel is one of the greatest poets of the twentieth
century. He was born in Istanbul in 1898 and died in 1973 at the
age of 75. Farouk Naviz Jamlibel  wrote

a part of the
literary collection "Five Parts" with Anis Bahish, Youssef Zia,
Khaled Fakhri and Orhan Seif. He wrote many outstanding poetic
and theatrical works. In his poems, the writer used mostly syllabic
meters. The main feature of five-syllabic groups, which he already
used within his poems, is that they depend on syllabic meters. He
used the syllabary very effectively in his poems. Because of
his contributions to Turkish literature, he has preserved his
reputation even decades after his death. Faruk Nafez Jamlibel has
dealt with various topics in his poems such as death, longing,
pain, trouble, distress, anguish, anxiety, and homeland intensely
and effectively. It also dealt with the issue of homelessness, which
is not without (devoid of) pain and hope. Through our research,
we have seen that one of the most important concepts used in
Farouk Nafez Jamlibel's poems is displacement (homelessness).
Since there is no study in this field, we have identified the subject
of our study under this name, which expresses alienation, i.e.
moving away from the homeland. The research paper deals with a
person who migrates to different and foreign cities and often
faces financial difficulties and bemoans deeply his original
hometown. The subject of our research is distinguished by the
name of the concept of "expatriation in the poems of Farouk Nafez
Jamlibel". Therefore, it is natural for him to use the concept of
homelessness in his poems. At the beginning of the research, we
worked to provide a comprehensive summary of the research
topic. Then, we briefly introduce Faruk Nafez Jamlibel's life,
literary personality and works. Then, after a comprehensive
definition of the displaced person, we will try to give details about
this topic in Faruk Nafez Jamlibel's poems.

Key words: Faruk Nafiz Çamlıbel, Literature, Hometown, Poetry, Han
Duvarları, Anatolia.
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Hazim Mohammed HUSSEYIN &Widaad Jasim MOHAMMED
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'İN ŞİİRLERİNDE GURBET ANLAYIŞI

Özet:
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, 20. yüzyılda yetişmiş en büyük şairlerdendir. 1898
İstanbul doğumlu olan şair, 1973’te hayata gözlerini yumdu. Enis Behiç, Yusuf
Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte “Beş Hececiler” adındaki edebiyat
grubunun parçası olan Faruk Nafiz Çamlıbel, çok sayıda güzide şiir ve tiyatro
eseri kaleme almıştır.
Şiirlerinde daha çok hece ölçüsünü tercih etmiştir. Zaten içinde bulunduğu
beş hececiler grubunun temel özelliği, şiirleri hece ölçüsüyle yazmaktır. Türk
milli nazım birimi olan hece ölçüsünü oldukça etkili kullanmıştır. Türk
Edebiyatına yaptığı katkılar sebebiyle, ölümünün üzerinden onlarca yıl
geçmesine rağmen şöhretini korumaktadır.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, şiirlerinde ölüm, hasret, sancı, dert, sıkıntı, ızdırap,
tasa, memleket gibi temaları oldukça yoğun ve etkili bir şekilde işlemiştir. Buna
bağlı olarak, acının ve umudun hiç eksik olmadığı gurbet temasını ele almıştır.
Yaptığımız araştırmalar neticesinde, Faruk Nafiz Çamlıbel'in, şiirlerinde en çok
kullandığı kavramlardan birinin Gurbet olduğunu gördük. Bu alanda yapılmış
bir çalışmanın olmaması dolayısıyla, çalışma konumuzu bu isim altında
belirledik. 
Gurbet, kişinin öz vatanından uzak kalmasıdır. Daha çok geçim sıkıntısından
dolayı, farklı ve yabancı şehirlere göç eden kişi, asıl memleketine oldukça yoğun
bir şekilde özlem duyar. Bu tarifi zor özlem, Gurbet adıyla nitelendirilir. Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL, esasında bir memleket şairidir. Dolayısıyla şiirlerinde, Gurbet
kavramını kullanması oldukça doğaldır.
Çalışmamızın başında, konuya dair kapsamlı bir özet sunuyoruz. Ardından
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in kısaca hayatı, edebi kişiliği ve eserlerine değineceğiz.
Ardından kapsamlı bir Gurbet tanımından sonra, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in
şiirlerinde, bu temayı etraflıca incelemeye gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Edebiyat, Şiir, Han Duvarları, Gurbet,
Anadolu.

GİRİŞ:
Hayatı, edebi kişiliği ve eserleri:
18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy
Rüşdiyesi ile Hadîka-i Meşveret İdâdîsi’nde tamamladı. Tıp fakültesinde 4 sene okudu, fakat
bitiremeden ayrıldı. O sırada bir gazetenin, yazar kadrosundan kendisine iş buldu. İki yıl
süreyle aynı gazetenin mümessili oldu. Bu gazetenin adı "İleri" gazetesi idi. İlk iş deneyimini
bu şekilde yaptıktan sonra, tarihi Kayseri Lisesi’ne, edebiyat öğretmeni olarak girdi. Bu
dönem 1922 ve 1924 yılları arasındadır. Burada çok başarılı ve çok verimli iki senelik bir
öğretmenlik döneminden sonra mesleği çok sevdi. Ankara'da çeşitli okullarda edebiyat ve
Türkçe öğretmenliği yapmaya başladı. Bu süreç 1946 senesine kadar devam etti. Sırayla
öğretmenlik yaptığı kurumlar ise şu şekildedir:
Kayseri lisesi edebiyat öğretmenliği, (1922-1924)
Ankara Muallim Mektebi, (1924)
Ankara Kız lisesi/ Ankara Erkek Lisesi, (1924-1932)
İstanbul Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, (1932-1946) (ORTAÇ,
1937: 44)
Öğretmenlik yaptığı dönemin sonunda, siyasete önem vermeye başladı. Türk
siyasetinde aktif olarak çalışmak ve memleket meseleleriyle bizzat ilgilenmek istiyordu.
Çünkü Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, bir memleket şairiydi. Bu duygu ve düşüncelerle 1946
yılında siyasete girdi. Merhûm başbakan Adnan Menderes'in kurduğu Demokrat Parti’den
milletvekili seçildi. Siyasete girdiği ilk yıl milletvekili olarak göreve başladı. 1960 yılında
gerçekleşen darbe girişimi neticesinde, diğer tüm parti üyeleriyle birlikte hapse mahkum
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edildi. 1 sene 3 ay boyunca, Yassıada denilen cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra, 1961
yılında özgürlüğüne kavuştu. Bundan sonra asla siyasetle uğraşmadı. Artık direnci
kırılmıştı. Yorulmuştu. Ömrünün geri kalanını sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmeye karar
verdi. Evi İstanbul'daydı. İstanbul'un Arnavutköy semtinde bulunan bu evinde ikamet etti.
1973 yılında, bir deniz gezisinde yere yığıldı. Vücudu yorulmuştu. Bir sonbahar günü,
hayata gözlerini yumdu. Kabri, İstanbul'un en meşhur kabristanı olan Karacaahmet
Mezarlığındadır.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, küçük denilebilecek yaşlarda edebiyatın en önemli
parçalarından olan şiire merak saldı ve çok kaliteli şiirler yazmaya başladı. Onun bu
konuda yol göstericileri, büyük türk şairleri olan Tevfik Fikret, Ahmed Hâşim ve Cenap
Şahabettin gibi ustalardır. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in şiirinin gelişmesinde, saydığımız bu
şairlerin rolü ve etkisi büyüktür. Şiirlerinin konusu genel olarak aşk ve kederdir. Şiirlerine
çok bağlıdır. Çok önemli olayları göz ardı edebilir, fakat çok küçük detaylara şiir yazabilirdi.
Şiirde özgür ruhlu bir yapısı vardır. Hürriyet kavramnı savunan ve özgürlüğü her alanda
olmasını savaunan yazarlardandır. Kısaca canı ne istiyorsa, onu şiirine konu edinmiştir.
Özgür ve bağımsızlığını koruyamayan milletlerin, ahlakının da kaybolduğu görülür.
Bağımsız olmayan bir milletin kültür hayatını devam ettirmesi, dinini, dilini yaşaması da
mümkün değildir (Türk, 2016: 449).
1918’de Şarkın Sultanları adıyla ilk kitabını yayınlamıştır. Bu, onun ilk şiir
kitabıdır aynı zamanda. Yeni Mecmua, Fağfûr, Şâir gibi edebî dergilerde de şiirleri
yayımlanmaya başlamıştır. 1918 yılı, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in şiirde arayışının başladığı
yıldır. Aynı zamanda ilk ürünlerini edebiyata kazandırdığı yıl olacaktır. Artık aruz veznini
çok iyi derecede kullanıyordur. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in edebiyatçı yönü, yavaş yavaş
kendini belli etmeye başlar. Orijinal bir üslupla yazdığı şiirler, yavaş yavaş meşhur olmaya
ve dilden dile dolaşmaya başlar (Yücebaş, 1974: 75). Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde
hecenin ve bilhassa aruzun gevşemesinin tesiriyle muhtelif yapıların kullanması hayli
yaygındır (Türk, 2020: 163).
1919’da Edebî Mecmua isimli derginin müdürlüğünü yapmıştır. Bu sıralarda
yazdığı şiirlerin teması, genel olarak aşk ve sevgidir. Daha sonraki dönemlerinde acı ve
ıstırap gibi kederli şiirlerine rastlamaktayız. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, özenle sürdürdüğü
sanat anlayışını, 1922 yılında değiştirmiştir. 1922 yılından sonra, memleket meselelerine
yönelir. Artık eskisi kadar aşk ve sevgi üzerine yazmamaya başlar. Onun için önemli olan
şey, memlekettir. Ayrıca bu vakte kadar aruz vezniyle yazıyorken, artık yalnızca hece veznini
kullanır. Çünkü hece ölçüsü, Türk milli nazım birimidir. Milliyetçi bir tavır içinde
olmasından kaynaklı olarak hece veznini, aruz veznine tercih etmiştir. Bu yeni tavrının
nişanı ise, 1926 yılında 10 kıta halinde yazdığı "Sanat" şiiridir. Şiir, baştan sona milliyetçilik
üzerine yazılmış, doğu-batı yorumudur. Batı edebiyatı ve batı, ayaklar altına alınmış, Türk
milliyetçiliği yüceltilmiştir. Anadolu insanı, Anadolu kültürü, ön plana çıkmaktadır.
Dolayısıyla Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, artık bir Anadolu şairidir (Kaplan, 1965:16).
Meşhur olan birçok şiiri vardır. Bunlardan en meşhur olanı, hiç şüphesiz "Han
Duvarları" şiiridir. Şiirde Anadolu ve millet tasvirleri göze çarpar. Çok uzun bu şiir, bir
solukta okunacak şekilde sade ve akıcı bir üslupla yazılmıştır. Bu şiirle birlikte artık Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL, memleket edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olmayı başarır. Çünkü
Anadolu denilen nazlı gelini çok iyi tanımaktadır ve çok sevmektedir. Anadolu coğrafyasını
karış karış şiirlerine ekleme ve yorumlama gayreti içerisinde, halkın diliyle sayısız şiirler
yazmaya devam eder. Anadolu’nun sevgisini, kavgasını, örf ve adetini şiirlerinde anlatır ve
artık O, büyük bir Anadolu şairidir.
Hecenin Beş Şairi’nin öncüsü olarak adlandırılsa da Türk şiirinin köklü
kaynaklarına eğilmekten geri durmayan Faruk Nafiz, modern Türk şiirini besleyen
kaynaklar arasında yer alan divan şiirinin şekillendirdiği geleneğin imkânlarından
yararlanmayı tercih etmiştir (Karataş, 2013: 212).
Aruz ve hece ölçüsünü oldukça etkili kullanmıştır. Her ne kadar son dönemini
hece ölçüsünü kullanarak geçirse de, Aruzu tamamen terk etmemiştir. Aruz vezni
noktasında, Türk Edebiyatının baş şairi Yahya Kemal BEYATLI'yı üstad kabul eder. Daha
sonra kendisi de en az Yahya Kemal kadar usta olacaktır.
Faruk Nafiz Çamlıbel, tüm bu ustalık süresince, kendisine has özellikler ortaya
koyar. Anadolu’yu, okulla birleştirme hayali, onun orijinalitesini ortaya koyan eşsiz bir
duruştur. Anadolu’da çeşitli yerlerde öğretmenlik yaptığından bahsetmiştik. Bu öğretmenlik
yılları, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yani kısaca öğretmenlik mesleğinin karşılığı
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olarak maaş istemez. Çünkü kendisi bizzat Anadolu’dan beslenmektedir. Anadolu insanını
tanımak ve iyice onlarla hemhal olmak için çıktığı bu yolda, onların geleneklerini ve
göreneklerini, acısıyla tatlısıyla şiirlerine muhteşem bir üslupla yansıtmayı başarır. Onun
için samimiyet ön plandadır. Bu yüzden yüksek zümre edebiyatı yerine, samimi Anadolu
edebiyatını tercih etmiştir (Koşar, 2009: 61).
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in belki de en dikkat çekici yönü, aynı zamanda bir mizah
ustası olmasıdır. Mizahî bir üslupla kaleme aldığı eserlerinde, Faruk Nafiz Çamlıbel adı
yerine, farklı isimler kullanır. Bunlardan bazıları Çamlıviran, Çamdeviren, Deli Ozan,
Çamlıbel ve Akıllı Ozan'dır. Bu takma isimlere "mahlas" adı verilir ve Türk Edebiyatının
olmazsa olmazı bir gelenektir. Bu takma isimlerle yazdığı espri yüklü şiirlerin sayısı
neredeyse 1000'i bulur. Bu tarz şiirlerini, mizahî edebiyat dergilerinde yayınlamıştır.
Bunlardan bazıları Akbaba Dergisi (1934), Karikatür Dergisi (1936), Mizah Dergisi'dir
(1946).
20. yüzyılda yetişmiş en büyük şairlerden biri olan Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, 1973
tarihinde hayata gözlerini yuman şairin mezarı, Memleketi İstanbul'da, Karacaahmet
Mezarlığındadır.
Eserleri: (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi: cilt 8, 196)
Şiirler: Şarkın Sultanları (İstanbul 1918); Dinle Neyden (İstanbul 1335); Gönülden Gönüle
(İstanbul 1919); Çoban Çeşmesi (İstanbul 1926); Suda Halkalar (İstanbul 1928); Bir Ömür
Böyle Geçti (İstanbul 1932); Elimle Seçtiklerim (İstanbul 1934); Boğaziçi Şarkısı (İstanbul
1936); Tatlı Sert (mizahî şiirler, İstanbul 1938); Akıncı Türküleri (İstanbul 1938); Akarsu
(İstanbul 1940); Heyecan ve Sükûn (İstanbul 1959); Zindan Duvarları (1960’lardan sonra
yazmaya başladığı kıta tarzında şiirleri, İstanbul 1967); Han Duvarları (İstanbul 1969).
Tiyatrolar: İlk Göz Ağrısı (İstanbul 1922); Sevk-i Tabîî (İstanbul 1925); Canavar (İstanbul
1926); Akın (İstanbul 1932); Özyurt (İstanbul 1932); Kahraman (İstanbul 1933); Ateş
(İstanbul 1939); Dev Aynası (İstanbul 1945); Yayla Kartalı (İstanbul 1945). Mektep
Temsilleri. Numaralar (İstanbul 1928); Bir Demette Beş Çiçek (İstanbul 1933); Yangın
(İstanbul 1931); Hanım Şiir Yazacak, Yeni Usûl, Mektublar (İstanbul 1933); Kanbur
(İstanbul 1922).
Tüm eserleri bunlarla sınırlı değildir. Her ne kadar çok bilinmese de, Faruk Nafiz
ÇAMLIBEL'in bir romanı vardır. Bu roman, 1936 yılında İstanbul'da yayınladığı "Yıldız
Yağmuru" isimli küçük hacimli bir eserdir. Ayrıca çeşitli dergi ve gazetelerde hâtıra, sohbet,
makale ve denemeleri yayımlanmıştır.
Gurbet nedir?
isim, "Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik:
Örneğin, "Ben gurbette değilim / Gurbet benim içimde." -Kemalettin Kamu (Güncel
Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Gurbet maddesi)
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, Gurbet tanımını kısaca bu şekilde izah
etmiştir. Böylesine derin ve kapsamlı bir kavramın açıklaması, tam anlamıyla mümkün
değildir. Çünkü Gurbet kavramı, oldukça karışık ve bir o kadar hassas bir konudur.
Gurbet, yalnızca doğup büyüdüğümüz yerden uzak kalmak manasına gelmez. Beklemek,
özlem duymak, kavuşma hasretiyle yanıp tutuşmak gibi duyguları da içinde barındırır.
Dolayısıyla Gurbet, birçok açıdan ele alınabilir bir kavramdır. Çeşitleri oldukça fazladır.
Örneğin kişinin ülkesinden ayrı kalması, yurtdışında çalışıyor olması, ülkesinin hasretini
doğurur. Dolayısıyla il, ilçe, köy fark etmeksizin, kişi vatanını özler. Dolayısıyla başta
belirttiğimiz üzere Gurbet, yalnızca doğup büyüdüğün yerden uzak kalmak değildir. Az önce
verdiğimiz örnekte kişi, ülkesinden ayrı düşmüş, ve geniş kapsamlı bir Gurbet hissi
yaşamaktadır.
Gurbet kavramının birçok çeşidi olduğundan bahsetmiştik. Faruk Nafiz
ÇAMLIBEL'in şiirlerinde bu kavramı sıkça görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, kendisinin
bizzat memleket şairi olmasından kaynaklıdır. Birçok açıdan Gurbet kavramını şiirlerinde
işleyen şairin, konuya dair kapsamlı bir yaklaşımı söz konusudur. Öncesinde belirtmek
isteriz ki Gurbet, yalnızca toprak-yer-yurt ile alakalı değildir. Kişinin psikolojik olarak
kendisini Gurbette hissettiği anlar olabilir. Örneğin sevilmediği ya da sevgisine karşılık
bulamadığı yerde insan, gurbette gibidir. İsterse kişi bizzat doğup büyüdüğü vatan

303

Volume: 4 Issue: 1

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
toprağında yaşıyor olsun. Buna rağmen kişi, ilgili psikolojik buhranlar ve bunalımlar
yaşadığı zamanlarda, tanınmamaktan, anlaşılmamaktan, sevgisine karşılık bulamamaktan
kaynaklı olarak, kendi topraklarında yabancılık hissedebilir. İşte belirttiğimiz husus budur.
Gurbet, tanımı kısaca yapılacak ve hemen anlaşılacak bir olgu değildir. Yapısında birçok
duygu, Düşünce ve yaklaşımı barındırır.
Gurbet tanımının, bu denli karışık ve oldukça psikolojik yönünün olduğunu bilen
şairler, bu kavramı sıkça kullanmışlardır. Çünkü şiir, Dil ötesi bir üslupla yazılmaktadır.
Konusu daha çok komplike yani karışık temalardır. Sıradan, basit ve hemen anlatılıp
anlaşılacak kavramlar, şiire çok az konu olur. Şiirin merak uyandırmasının temel sebebi,
içimden çıkılmaz hususlara getirilen süslü ve pratik yaklaşımlardır. Örneğin Faruk Nafiz
ÇAMLIBEL'in meşhur şiiri olan Han Duvarları'nda, bir satır göze çarpmaktadır:
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde
(BANARLI, 1949: 29)
Bir gurbetten diğerine gitmek, Gurbet üstüne gurbet yaşamak konu edinilmiştir.
Zamanın tesirinin, Gurbet söz konusu olunca çok daha uzun olduğu anlatılmaktadır. İşte
bahsettiğimiz psikolojik hadiselere şiirsel yaklaşımın bir örneği bu şekildedir.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in şiirlerinde Gurbet anlayışına geçmeden önce, Gurbet
kavramı ancak bir şairin dilinden çok daha iyi anlaşılır. Matematiksel veya bilimsel
kavramlar, daha normatiftir. Etrafı sınırlıdır. Örneğin yerçekimi kanunu değişmez. Fakat
insani bir psikolojik olgu, pek çok açıdan incelenebilir. Söz konusu Gurbet olunca ve söz
konusu şair Faruk Nafiz ÇAMLIBEL olunca, ortaya çok farklı yaklaşımlar çıkacaktır. O
halde şimdi, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in şiirlerinde Gurbet anlayışını etraflıca inceleyelim.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in şiirlerinde gurbet anlayışı:
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, başta belirttiğimiz üzere, gurbeti doya doya yaşayan bir
şairdir. Esasında İstanbullu olan şair, öğretmenlik yaptığı yıllarda Ankara ve Kayseri gibi,
Türkiye'nin iç kesimlerinde bulunan şehirlere gitmiştir (TANSEL, 1974: 39). Eğitimini
tamamlayana kadar hiç Gurbete çıkmamış olan Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, gurbetle
tanıştığında daha henüz 30'lu yaşlarındadır. Bu yaşına kadar memleket şiirleri yazmış,
Anadolu’ya bağlanmıştır. Bu memleketi sevmekte, Türk toprağına aşırı bağlılık
duymaktadır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle beraber, doğup büyüdüğü İstanbul'da ayrılık
vakti gelmiştir. Aslında gurbete ilk defa çıkacağı zaman çok mutludur. Üzüntü veya
herhangi bir burukluk hissetmez. Çünkü Faruk Nafiz ÇAMLIBEL için vatan toprağının her
bir yanı, onun memleketidir. Başta böyle düşünür, çünkü o, bir memleket şairidir ve her yer
onun için asli vatandır. Her ne kadar bu duygu ve düşüncelerle yola çıksa da, yol esnasında
tüm duygu ve düşünceleri değişir. Gurbetin aslında o kadar da kolay olmadığını anlar. Tüm
bu yolculuk, onun zindanı olur. Memleketi İstanbul'dan ayrıldığı her saniye, Gurbet onun
içinde büyür. Gurbet yangınıyla dolup taşan Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, HAN DUVARLARI
isimli uzun şiirini yazarak tüm bu yaşadığı Gurbet duygusunu çarpıcı bir biçimde
anlatmaya başlar:
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu'y. (Çamlıbel, 2015: 15).
Burada dikkat çeken en önemli detay, Gurbet hissini duymaktır. İnsan, bir şeyi
duyduğu zaman ona kayıtsız kalamaz. Duyduğu sese yönelir. Anlamaya çalışır. Şiirin bu
şekilde başlıyor olması çok önemlidir. Çünkü şair, çok derin bir duygu olan Gurbeti, önce
duymuştur. Yani bu durum, Gurbetin başlangıcıdır. Hissetmek ise daha sonra ortaya çıkar.
Ulukışla şehri üzerinden bir yolculuk yaptığı ve bu yolculuğun Anadolu’ya yapıldığı
anlaşılmaktadır. Orta Anadolu söyleminden kasıt ise, Anadolu’nun tam ortası olan Kayseri
şehrini tarif etmektedir. İlerleyen, çalışmamız açısından oldukça önemli bir durum söz
konusudur:
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık (Çamlıbel, 2015: 15).
Belirtmiş olduğumuz üzere, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, daha önce hiç gurbete
çıkmamıştır. Bu itirafı bizzat görmekteyiz." İlk acı, ilk ayrılık" diyerek, bu ayrılığın ilk kez
olduğunu söylemektedir. Daha da önemlisi, bu ilk Gurbet duygusunu, ilk sevgi duygusuna
benzemektedir. İnsan, ilk defa sevgiyle ve aşkla tanıştığında ne yapacağını bilemez. Hatta ve
hatta içini korku kaplar. Bilinmezlik ya da bir duyguyu ilk defa hissediyor olmak, kişiyi
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bunalıma sürükler. Neticesinde ortaya panik, acı veya korku gibi duygular çıkar. Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL ise bu ilk Gurbet duygusunu, ilk sevgi duygusuna benzetmiştir. Ne
yapacağını veya ne hissedeceğini şaşıran şair, bu panikle yüreğinin yandığını söyler. Yürek,
kalp demektir. Kalbin yanması mecazi bir anlatımdır. Aşırı duygu yüklenmesinde kişinin
kalbi daha hızlı çarpar ve terleme gibi belirtiler gösterir. Burada şu tespiti yapmaktayız. Kişi,
çok sıcak olunca terler. Buradaki sıcaklıkla, kişinin heyecandan terlemesi birbirine
bağdaştırılır. Neticesinde kişi, heyecandan terleyince, kalbinde bir yanık olduğunu söyler.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL ise, alıntıladığımız bu kısmın ikinci dizesiyle bunun bize
anlatmaktadır. Ve hatta şair, daha ileri giderek, havanın ılık olmasının sebebinin,
yüreğindeki yangın olduğunu söylemektedir. Bu durumda, duyulan heyecanın çok şiddetli
olduğunu söylemek ister. Yüreği bir ateş yakar, ve bu ateş, havayı ısıtır. Havayı ısıtacak bir
ateş ise, oldukça büyük bir ateş olması gerekir. Demek ki Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, yüreğinde
yanan Gurbet ateşinin çok büyük olduğunu söylemektedir. İlerleyen kısımlarda şu iki dize,
dikkat çekicidir:
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine.
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine (Çamlıbel, 2015: 16)
Gurbet, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in muttasıl olarak kendine çekmektedir. Buradaki
muttasıl kelimesi, Arapça'dır. Türkçesi ise" süreklidir". Yani fasıla olmadan, ara vermeden
manalarına gelmektedir. Dolayısıyla şairin hissettiği gurbetin, arada bir hissedilen değil;
sürekli olarak hissedilen bir duygu olduğu anlaşılıyor. Bu sürekliliği meydana çıkaran şey
ise yollardır. Dönemin şartlarında bir at ve at arabası ile yaptığı yolculuk hem çok zahmetli
ve hem de çok uzun sürmektedir. Bu zahmetli yolculukta, yollar bitmeyecek gibidir. Belki de
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, gittiği yere alışacak ve Gurbetlik çekmeyecek. Fakat yol esnasında,
yolların da uzayıp gitmesiyle Gurbet aklından bir türlü çıkmamaktadır. Gurbetin muttasıl
olması, yolların uzun ve zahmetli olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Başka bir kısımda Faruk
Nafiz ÇAMLIBEL, şunları söylüyor:
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağ. (Çamlıbel, 2015: 16).
Kayseri yolculuğunda, Niğde isimli bir Türk şehrinde mola vermektedir.
Kervansaraylar, ya da diğer adıyla "Han"lar, yolcuların dinlenmesi için yol kenarlarına
kurulmuş konaklama yerleridir ve oldukça mühimdir. Niğde'de bulunan Kervansaraya
girdiğinde, ülkenin dört bir yanından gelen misafirler göze çarpar. Bu yüzden şair, vatanın
dört bucağının, bu Kervansarayda birleştiğini, mecazi bir yolla söylemektedir. Türkiye'nin
her tarafından, bu Kervansarayı ziyaret eden insanlar, tıpkı Faruk Nafiz ÇAMLIBEL gibi
gurbettedir. Söz konusu Gurbet olunca, yolculuk akla gelir. Yolcuların durağı ise
Kervansaraylardır. Dolayısıyla Kervansaraylara toplanan insanlar, bu ocağı gurbetle
doldurur. Gönüller Gurbet yüklüdür, ve Gurbet yüklü gönüllerin toplanma ocağı ise bu
Kervansaraylardır.
Belki de çalışmamızın en dikkat çekici yeri, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in bu
Kervansarayda, duvara kazınmış bir şiiri keşfetmesidir. Üç kıtadan oluşan ve Maraşlı
Şeyhoğlu Satılmış isimli bir şaire ait olan bu şiirin her bir kıtasını, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in
Han Duvarları isimli meşhur şiirinde görebiliriz. Buna iktibas denir. Yani bir metni olduğu
gibi kendi yazdığı metnin içine almak işidir iktibas. Han Duvarları başlı başına bir Gurbet
şiiri olduğuna göre, duvardaki şiir de bir Gurbet şiiri olmalıdır. Üç kıtanın üçünü de konu
edineceğiz. Maraşlı'nın Han Duvarına kazınmış üç kıtalık şiirinin ilk kıtası şöyledir:
"On yıl var ayrıyım Kınadağı'ndan
Baba ocağından yar kucağından
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben" (Çamlıbel, 2015: 16).
Şimdiye kadar Gurbet temasını, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in ağzından işledik. Burada
artık başka bir şairin bakış açısı ele alınacak. Hemen ardından Çamlıbel'e geri döneceğiz.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL neden şiirinin içine, bir başka şairin şiirini konu edindi? Bunun
cevabını yine kendisi verir. Bu Şiir o kadar dikkatini çeker ki, olduğu gibi üç kıtayı da Han
Duvarları isimli şiirine ekler. Burada Maraşlı'nın şiirinin ilk kıtasını görmekteyiz. Anlaşılan
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış Kınadağı isimli bir şehirde yaşamaktadır ve bu memleketten 10
yıldır ayrı kalmıştır. Baba ocağı şeklinde tarif etmesi, Memleketi olduğunu gösterir. Ayrıca
Gurbete yalnız başına çıkmıştır. Karısı da Kınadağı'nda kalmıştır. Memleket hasreti bir
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yana, yarinin hasreti de üstüne gelince iyice dolmuş taşmıştır. Huduttan hududa atılmış
olduğunu, yani bir o Gurbetten bir başka Gurbete sürekli olarak gittiğini, Acı bir haykırışla
dile getirmektedir. Belki de bu Kayseri yolculuğu, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in ilk Gurbetidir.
Fakat burada Maraşlı'nın şiirini görüp irkilmiştir. Çünkü kendisi daha bir Gurbete
dayanamazken, Maraşlı Huduttan hududa, Gurbetten gurbete gitmiştir. Hal böyle olunca,
bu orijinal Anadolu şairinin Duvarda kazınmış şiirini, Han Duvarları' na konu etmiştir.
Bizler de çalışmamızda konu edinerek, Maraşlı'yı anmış olalım:
Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide,
İki dağ ortasında boğulan bir geçide (Çamlıbel, 2015: 17).
Burada şair, yolların çok uzun olmasından şikayet etmektedir. O kadar uzun,
yorucu ve sıkıcı bir yoldur ki bu, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in göre sonsuz olarak nitelendirilir.
Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana
Biz menzile vararak atları çektik hana (Çamlıbel, 2015: 18).
Burada ise, yolun bittiğini ve artık bu eziyeti çekmeyeceğini dile getirmektedir. Her
yol biter. Her ne kadar karamsarlık ve yorgunluktan ötürü, sonsuz gibi gözükse de, aslında
her yol biter. Şiirin bu kısmında ise, artık menzile, yani ulaşılması gereken yere ulaştıklarını
dile getirir ve tanrıdan, yolda olanlara yardım ister. Çünkü çok yorulmuştur ve o anda yolda
olan gurbetçilerin halinden anladığı için dua eder. Sıra tekrar Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın
şiirine gelir. Şiirin ikinci kıtası şu şekildedir:
"Gönlümü çekse de yârin hayali
Aşmaya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgârın önüne katılmışım ben" (Çamlıbel, 2015: 18).
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, gurbete ilk defa çıktığı için, Gurbet duygusunu tam
olarak tarif edememekten korkmaktadır. Dolayısıyla, gurbeti çok ağır bir şekilde hisseden
Maraşlı'nın şiirini iktibas etmiştir. Bu alıntı, bir acziyetin göstergesi ve Maraşlı'ya duyduğu
derin saygının tezahürüdür. Burada Maraşlı, gönlünün sürekli memleketinde ve karısında
olduğunu söylemektedir. Fakat gücü memleketine gitmeye yetmez. Bu durumu "aşmaya
kudretim yetmez cibali" dizesiyle tarif eder. Cibal, dağlar demektir. Gurbet onun için bir
dağdır ve aşılması imkansızdır. Bu çaresizliği, kendisini rüzgarın önündeki kuru bir yaprağa
benzeterek açıklamaktadır. Kuru yaprağın, rüzgar önünde hiçbir iradesi yoktur. Tıpkı bu
örnekte olduğu gibi şairin de Gurbet önünde hiçbir iradesi yoktur. Bu Gurbet rüzgarının
önüne katılan şair, Huduttan hududa, Gurbetten gurbete sürüklenir. Bu çarpıcı örnek,
çalışmamızla ilgili birçok noktayı aydınlatmaktadır:
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde (Çamlıbel, 2015: 18).
Burada çok önemli bir husus vardır. O da, Gurbet söz konusu olunca, zaman
algısının değişiyor olmasıdır. Yalnızca üç gün, Söz konusu Gurbet olunca üç mevsim gibi
gelmektedir. Yabancı bir yerin meşakkati, yolculuğun zorluğu ve memleket özlemi gibi
etkenlerden dolayı şair, üç gün gibi kısa bir süreyi, sanki üç mevsim geçmiş kadar uzun
hissetmiştir. Başlarda belirttiğimiz üzere Gurbet, psikolojik bir olgudur. Hissedilen
duygunun şiddeti, kişiden kişiye değişir. Birçok çeşit ve yönü vardır. Bu çalışmanın
gayesine uygun olarak alıntılandığımız bu kısımda, Gurbette geçen vaktin, göreceli olduğu
anlaşılmaktadır. İlerleyen kısımlarda, Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın şiirinin son kıtası göze
çarpmaktadır:
"Garibim namıma Kerem diyorlar
Aslı'mı el almış haram diyorlar
Hastayım derdime verem diyorlar
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben" (Çamlıbel, 2015: 19).
Maraşlı, bu son kıtada çok çaresiz olduğunu dile getirmektedir. Türk halk
destanlarında Kerem ile Aslı'nın hikayesinde, kendisini Kerem' e benzetmiştir. Çünkü
Kerem, Aslı'sına kavuşamadan ölmüştür. Kendisi de, kendi karısına kavuşamamaktadır. Bu
yüzden kendisini Kerem'e benzetmiştir. İkinci dizede, Aslı'yı, yani karısını başkasıyla
evlendirmişler. Bu durumda karısı, artık Onun helali değildir. Hal böyle olunca, çok üzücü
bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Şiirin son kıtasının son dizesinde ise, kendi ismini söyleyip
bitirdiği şiirini incelemiş bulunmaktayız.
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Bu tarif edilemez duyguların içinde, Faruk Nafiz Çamlıbel, şiirini şu iki dizeyle
bitirmektedir:
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları,
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları! (Çamlıbel, 2015: 19).
Niğde şehrinde, bir hanın duvarında rastladığı üç kıtalık Gurbet şiiri, Faruk Nafiz
ÇAMLIBEL'i oldukça etkilemiştir. Kendisi de ilk kez Gurbet hissini yaşamıştır. Dolayısıyla
tarif edilemez duygularına tercüman olan bu Duvarda yazılı şiiri, kendi şiirine almıştır. Şiiri
ise bu iki dizeyle bitirmektedir. Han Duvarlarına ne zaman baksa, artık gönlü sızlamaktadır.
Yani duygu patlaması yaşamaktadır. Bu aşırı yoğun duygular içerisinde olmasına rağmen
şair, anlatmak istediği mesajı oldukça etkili ve başarılı bir şekilde bizlere sunmuştur.
SONUÇ
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, 20. Yüzyılda yetişmiş en büyük şairlerdendir. Her ne
kadar tiyatro ve deneme gibi edebiyatın çeşitli sahalarında eserler verse de, biz onu daha
çok şair vasfıyla tanıyoruz. Türkçenin en önemli ediplerinden, en önemli temsilcilerinden.
Onu bu denli önemli kılan husus, şüphesiz Türk Edebiyatına yaptığı katkılar, verdiği
eserlerdir.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, başlarda aşk ve sevgi üzerine şiirler kaleme almıştır. Bu
şiirleri destansı ve çok önemlidir. Fakat yayın hayatının ilerleyen zamanlarında, Memleket
meselelerine yönelmiştir. Bu onu, daha çok vatan-memleket üzerine eserler vermeye
yöneltmiştir. Artık tanınmış ve ciddi bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Onun bu şöhretinin
asıl sebebi, şüphesiz, Anadolu insanının acı ve kederlerini çok iyi tanıyıp aynı zamanda
tanıtmasıdır. Gurbet ise, özellikle Türk insanının, asla kaçamadığı duygulardan biridir.
Gurbet, Acı ve keder demektir. Kişinin doğup büyüdüğü topraklardan ayrı kalması
neticesinde memleketine duyduğu özlemdir. Faruk Nafiz ÇAMLIBEL ise, hayatının otuzlu
yaşlandıran itibaren gurbette büyümüş bir şairdir. Başlarda tarif edemediği bu gurbet
duygusu, daha sonraları Gurbet hakkında yazılmış en güzel şiirlerin şairi yapacaktır onu.
Biz de çalışmamızda bu konuyu seçmemizin temel sebebini buna dayandırıyoruz. Bir
memleket ve Gurbet şairinin şiirlerinde işlediği Gurbet teması, değerli bir çalışma kaynağı
oluşturmaktadır. Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ın bir şiirini de içinde barındıran bu uzun ve
eşsiz şiir, Gurbet teması altında etraflıca incelenmiştir. Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında
bu sonuç cümlesi ve ardından son olarak bir kaynakça, çalışmamıza eklenmiştir.
Çalışmamıza konu ettiğimiz tüm şiirleri, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL'in "Han Duvarları - Toplu
Şiirler" isimli 2005 Yapı Kredi Yayınlarından çıkmış olan kitaptan aldığımızı belirtmek
isteriz.
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This research seeks to study the functional relationship between
the lexical units and what the hypotheses of textual linguistics
and pragmatics put forward, and this is what required us to
address the functional achievement achieved by words in terms of
functions and values within texts according to relationships based
on meaning, referral and intent.
In order to reach an actual explanatory competence that
guarantees accurate knowledge of how the lexicon works, this
calls for research into the functional support relationships
between levels of grammar, and semantics, and deliberation
in building and interpreting the rules of text formation and
discourses at the linguistic and pragmatic levels. This is on the
grounds that the structural and semantic properties formed the
core of the textual research, and therefore the textual research is
carried out on the levels: grammar, semantics and circulation and
it is not permissible to separate them.
And the research on the relations of methodological compatibility
and functional
integration between the lexicon, text,
and circulation, is usually related to the study of the
textual/pragmatic functionalism accomplished by lexical units
within texts, according to the processes of linking and cohesion
between the constituent units of the text and the conversational
processes performed between interlocutors in certain contextual
conditions
.Accordingly,

the
treatment
of
the
established relationship between the lexicon, the text and
the circulation remains determined mainly by clarifying the
functions that words accomplish within the circle of
communication, that is, studying the role of words and the extent
to which they are related to the activity of speech.
The boundaries drawn by dictionaries for the word within narrow
circles, related to description and identification necessarily, will be
different from those textual/deliberative conditions of the
word included in the conversational processes charged with the
terms of interaction and influence, and this is what prompts us to
distinguish between the words deposited in the memory of
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اإلحالة ابملعجم وإجراء التحليل النصي التداويل
مفاهيم وتطبيقات
جميد خري هللا راهي

3

عبد املالك بلخريي

4

امللخص:
يسعى هذا البحث لدراسة العالقة الوظيفية بني الوحدات املعجمية وما تطرحه فرضيات لسانيات النص والتداولية،
وهذا ما استدعى منا معاجلة املنجز الوظيفي الذي حتققه الكلمات من ووظائف وقيم ضمن النصوص وفق
عالقات أساسها املعىن واإلحالة والقصد الوصول إىل كفاءة تفسريية فعلية تضمن املعرفة الدقيقة بكيفية اشتغال
املعجم ،يستدعي ذلك البحث يف عالقات التسان ــد الوظيفي بني مستوايت ،النـ ــحو ،وال ــدالل ــة ،والتــداول يف بناء
وتفسري قواعد تكوين النصوص واخلطاابت على املستوين اللساين والتداويل ،وهذا على اعتبار أن اخلواص الرتكيبية
والداللية ،شكلت صلب البحث النصي ،وعليه فإن البحث النصي ينجز على مستوايت هي :النحو ،والداللة
والتداول وال جييز الفصل بينهما .والبحث يف عالقات التوافق املنهجي والتكامل الوظيفي بني املعجم والنص
والتداول ،يرتبط يف العادة بدراسة الوظيفية النصية/التداولية اليت تنجزها الوحدات املعجمية ضمن النصوص وفق ما
تضفيه من عمليات الربط والتماسك بني الوحدات املكونة للنص وعمليات التخاطب املنجزة بني متخاطبني يف
ظروف سياقية معينة ،وعليه تبقى معاجلة العالقة املؤسسة بني املعجم والنص والتداول ،تتحدد يف األساس بتبيني
الوظائف ،اليت تنجزها الكلمات ضمن دائرة التخاطب ،أي دراسة دور الكلمات ومدى ارتباطها بنشاط القول.
َّ
إن احلدود اليت رمستها القواميس للكلمة ضمن دوائر ضيقة ،متعلقة ابلوصف والتعينيابلضرورة ستكون مغايرة لتلك
الشروط النصية/التداولية للكلمة اليت تضمنتها عمليات التخاطب املشحونة بشرطي التفاعـ ــل والتأثري ،وهذا ما
يدفعنا حنـ ــو التمييز بني الكلمات املودع ـ ــة يف ذاكرة القواميس ومردوديتها التعبريية املنجزةيف السياق.
الكلمات املفتاحية :املعجم ،التحليل ،النص ،مفاهيم.



املقدمة:
البحث يف عالقات التوافق املنهجي والتكامل الوظيفي بني املعجم والنص والتداول ،يرتبط يف العادة بدراسة الوظيفية
النصية /التداولية اليت تنجزها الوحدات املعجمية ضمن النصوص وفق ما تضفيه من عمليات الربط والتماسك بني الوحدات املكونة
للنص وعمليات التخاطب املنجزة بني متخاطبني يف ظروف سياقية معينة ،وعليه تبقى معاجلة العالقة املؤسسة بني املعجم والنص
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والتداول ،تتحدد يف األساس بتبيني الوظائف ،اليت تنجزها الكلمات ضمن دائرة التخاطب ،أي دراسة دور الكلمات ومدى
)(i
ارتباطها بنشاط القول.
عملية دراسة احلدود النصية/التداولية للمعجم ،تستدعي يف املرحلة األوىل التمييز املنهجي ،بني املقتضى املعجمي للكلمة،
من خالل حتديد املعىن الذي حتمله يف ذاهتا والذي تضفيه على السياق اليت تستخدم فيه ،والقيمة النصية/التداولية هلا من خالل
التعابري اليت تستخدم فيها(ii) .ويف مرحلة اثنية ،يستدعي ذلك أيضا التمييز بني وظيفة املعجم يف حتديد تسمية األشياء والوقائع
املتصلة ابلعامل اخلارجي ،ودوره التحليلي يف توضيح الوظيفة التفاعلية لتلك األشياء والوقائع ضمن عملية التخاطب.
إن احلدود اليت رمستها القواميس للكلمة ضمن دوائر ضيقة ،متعلقة ابلوصف والتعيينبالضرورة ستكون مغايرة لتلك الشروط
النصية/التداول ية للكلمة اليت تضمنتها عمليات التخاطب املشحونة بشرطي التفاعـ ــل والتأثري ،وهذا ما يدفعنا حنـ ــو التمييز بني
الكلمات املودع ـ ــة يف ذاكرة القواميس ومردوديتها التعبريية املنجزةيف السياق) ،(iiiفاملعاين االشتقاقية اليت يتم أتويلهاليست ما يتم
ترتيبه ضمن القاموس ولكنها مستمدة من استدالل سياقي وفق ما يلزمنا به اخلطاب من تعابري مضمرة ومقاصد واستعماالت
خمصوصة ،وذلك على اعتبار أن هذه املعاين االشتقاقية املتولدة عن عمليات التخاطب ،تبقى حمكومة" بقواعد ومضمرات وأعراف
).(iv
واستعماالت خمصوصة ،هي العناصر التداولية اليت تفصل املبين يف النص حقا ،عن املعطى الداليل اخلام "
إن الفرضية النصية/التداولية وما قدمته من حلول وإمكاانت لكيفية حتليل املعجم ،مسح للسانني والتداوليني ،حنو التمييز
بني رافدين للوحدات املعجمية ،راف ــد لغوي ،تكون فيه الكلمة " ذات مقتضى معجمي حتمله يف ذاهتا وال يزودها به السياق الذي
تستخدم فيه " ) (vبل " األمر على العكس من ذلك فهي اليت من شأهنا ،بفضل ذلك املقتضى الذي حتمله ،أن جتعل للسياق
وقعا معنواي (vi) .وهناك رافد استعمايل تداويل ،وفيه تكون الكلمة حمملة " بتارخيها الداليل الثري الذي اكتسبته من طويل جتربتها
)(vii
القولية بدخوهلا سياقات استعمال كثرية خمتلفة ،أو خروجها منها".

يبقى البحث يف عالقة اإلحالة ابملعجم مبا تطرحه فرضيات إجراء التحليل النصي/التداويل ،يستدعي من الوجهة العملية،
التفريق املنهجي بني وظيفتني للكلمة ،وظيفة تركيبية ،تظهر وفق حمددات بنيوية وما تضفيه الكلمة من تساند حنوي/داليل على
الكلمات اجملاورة هلا ،ووظيفة تداولية ،تظهر يف املنجز اليت حتققه الكلمة ضمن سياق استعماهلا من خالل ما تضمره عبارات
املتكلم من معان ومقاصد.
قصد الوصول إىل كفاءة تفسريية فعلية تضمن املعرفة الدقيقة بكيفية اشتغال املعجم ،يستدعي ذلك البحث يف عالقات
التسان ــد الوظيفي بني مستوايت ،النـ ــحو ،وال ــدالل ــة ،والتــداول يف بناء وتفسري قواعد تكوين النصوص واخلطاابت على املستوين
اللساين والتداويل ،وهذا على اعتبار أن اخلواص الرتكيبية والداللية ،شكلت صلب البحث النصي ،وعليه فإن البحث النصي ينجز
)(viii
على مستوايت هي :النحو ،والداللة والتداول وال جييز الفصل بينهما .
 -1اإلحال ــة ابملعجم والسي ــاق
إذا اعتربان أن السياق " إطار عامتنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية ،ومقياس تتصل بوساطته اجلمل فيما بينها
وترتابط ،وبيئة لغوية وتداولية تراعي جمموع العناصر املعرفية اليت يقدمها النص للقارئ ") (ixفإنه قد جرى ضمن تقاليد البحث
)(x
اللساين والتداويل ،توزيع دراسته على مستوين:
أ) مستوى أول :يتعلق بدراسة مستوى العالقات الداخلية للنص أي يتعلق بدراسة العالقات الوظيفية والرتكيبية للكلمات املكونة
للنص ،حبيث تتم الدراسة بتحديد مواقع الكلمة وعالقتها مبا يسبقها ويلحقها ضمن تراكيب النص ،وينعت هذا النمط من
السياق ،ابلسياق اللغوي).(xi
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االجتماعية ،والتارخيية ،والثقافية..اخل ،وينعت هذا النمط بسياق االجتماعي والتارخيي والثقايف للنص ،كما ينعت كذلك ابلسياق
)(xii
التداويل ،أي ظروف إلقاء اخلطاب.
لقد كانت عناية الدراسات اللسانية يف شقها التداويل ابلسياق جد متقدمة ،حيث أقبلت على تبيني مسات التمايز
املنهجي بني السياق املرتبط ابجلملة يف بعدها اللساين والسياق املرتبط ابألقوال يف بعدها التداويل .فالسياق األول :تتحدد ووظيفته
يف دراسة العالقات الرتكيبية بني الوحدات اللسانية املكونة للرتكيب ضمن النظام اللساين ،أما السياق الثاين :تتحدد وظيفته يف
تتبع جوانب االجناز اليت حتققها األقوال ضمن ظروف إلقاء اخلطاب يف بعده التداويل ،ومنه فالسياق األول حيتكم يف بنائه إىل
قواعد التكوين اللساين بينما السياق الثاين حيتكم إىل قواعد التكوين االتداويل.
تبقى وظيفة السياق املركزية ومنجزه يف نظر التداوليني ،تظهر يف إزالة اللبس يف األقوال وإسناد املراجع ضمن دائرة
اخلطاب (xiii).ومما ال شك فيه " أن املنهج السياقي ببعديه اللغوي الداخلي والبعد املقامي اخلارجي ،يقدم بني يدي فهم النص
نسقا من العناصر اليت تقوي طريق فهمه وتفسريه واالستنباط منه" ) (xivولكن تبقى العالقة بني اإلحالة والسياق تتأسس على
الوظيفية اليت يضفيها السياق عليها ،حيث به تضبط " حركات اإلحالة بني عناصر النص ،فال يفهم معىن كلمة أو مجلة إال
بوصلها ابليت قبلها أو ابليت بعدها داخل السياق (xv) ".كما يعمل على ترتيب عالقات الرتابط بني الكلمات واجلمل ،من خالل
الكشف حدود االتساق واالنسجام املؤسس بني وحدات الرتكيب ضمن النص وفق ما تطرحه الشروط النحوية والداللية يف بعدها
النصي ،ومسالة التأويل والفهم والتفسري يف بعدها التداويل.
إن مركزية اإلحالة ضمن السياق ميكن حتديدها بدقة وذلك من خالل " أن العناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي
)(xvi
بذاهتا من حيث التأويل ،إذ ال بد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل أتويلها "
مسالة معاجلة وظيفة اإلحالة ضمن السياق ،تتعلق يف األساس يف البحث عن الروابط اليت حتقق االتساق ،الذي يعترب
)(xvii
شرطا ضروراي لالنسجام،
كما تتعلق ابلبحث عن العناصر اليت حتقق نظرية العائد ( )anaphoreوضمن هذا السياق ،حيدد G. VINGER
وظيفة العائد ،حيث يعتربه " نظاما حيوي ذاكرة داخلية متكن القارئ من اقتصاد جمهود االحتفاظ ابلعناصر اللسانية كلها ومتكن
هذه العناصر من االتساق" ).(xviii
وفق هذا الدور الوظيفي لإلحالة فقد مت دراسة وظيفتها اخلطية والتداولية ،من خالل حتديد وظائف الربط النحوي/الداليل
والتأويل التداويل اليت حتققها ضمن النصوص ،وعليه فقد مت تقسيمها إلىنوعني:

 -إحالة سياقية " :يكون العنصر فيهامرتبطا مبا هو لغوي"

)(xix

)(xx

 -إحالة مقامية " :يكون العنصر فيهامرتبطا مبا هو غريلغوي"

)(xxi

هذا التفريق املنهجي بني ما هوإحالة سياقية وإحالة مقامية ،حييلنا حنو التمييز بني مفهوم السياق واملقام ،فالسياق يف
العادةما تكون من عناصر لغوية ،أما املقام ما دخلت يف تكوينه عناصر غري لغوية ،مستمدة من نشأة اخلطاب وظروف
)(xxii
إلقائه.
ميكن تقسيم الوحدات املكونة لإلحالة من الوجهة البنوية إىل منطني:

)(xxiii

حالة معجمية :تتم بوحدات معجمية les Unitéslexicauxكاألمساء واألفعال ،وهي عادة تعرف على أهنا كلمات مملوءةles mots pleins.
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ب) مستوى اثين :يتعلق بدراسة والبحث يف الظروف املنشئة للنص أو ظروف احمليطة به ،واليت تتحدد عادةيف اجلوانب
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إحالة حنوية :تتم بوحدات حنوية  les Unités grammaticauxكأمساء اإلشارة ،وأمساء املوصول ،والضمائر ،وهيعادة تعرف على أهنا كلمات فارغة les mots videsهذه الوحدات هي اليت تتشكل منها نظرية العائد .anaphores
يبقى الفارق املميز بني هذه الوحدات هو الداللة ،فالوحدات املعجمية هلا داللة وهلا إحاالت مباشرة ،أما الوحدات النحوية فهي
)(xxiv
وحدات فارغة من الداللة وإحالتها تتحدد ضمن الوظيفة الرتكيبية.
يف املقابل من هذا التقسيم البنوي الذي أخذته الوحدات اللغوية ضمن النظام اللساين ،بينوحدات معجمية
 ،les Unitéslexicauxحتمل داللة يف نفسها ووحدات حنوية  ،grammaticauxحتمل داللة يف غريها.
فإن جان كلود ميلنر JeanClaude Milnerاقرتح " نظري ــة لسانية يف اإلحال ــة ،وهلذه النظرية مزية ،من مجلة مزااي
أخرى ،يف تعيني حدود التحليل اللساين يف إسناد املـ ـراجع وتفسريها (xxv)" .وضمن هذه النظرية اللسانية عرض جان كلود ميلنر
)(xxvi
نوعني من اإلحالة:
أ) إحالة حاصلة :فهي مرتبطة بتعيني مرجع العبارة.

ب) إحالة حمتملة :فهي مرتبطة بتعيني داللته املعجمية ،أي داللة مرجع العبارة .وهلذااعترب أن الضمائر مفتقرة إىل اإلحالة
احملتملة (xxvii)،وعلى أهنا " عاجزة مبفردها عن حتديد إحالتها احلاصلة عند االستعمال") (xxviiiهبذا التنميط الذي أخذته اإلحالة يف
تصنيف جان كلود ميلنر ،جندهيميز بني نوعني من التعابري اإلحالية:

)(xxix

أ) النوع األول :تعابري ذات إحالة حمتملة واستقاللية إحالية.

)(3

ب) النوع الثاين :تعابري جمردة من اإلحالـ ـ ــة احملتملة والفاقـ ــدة لالستقاللي ــة اإلحالي ـ ــة كالضمائر  ،لتجاوز هذا النقص اإلحايل

فريى ميلنر البد من اللجوء إىل املفسر أو اللجوء إىل مقام إلقاء القول ،حىت يتحقق عنده ما يسمى ابإلشباع الداليل الذي هو
خاصية اإلحالة احملتملة) ، (4فاإلشباع الداليل اعترب خاصية لتمييز أشكال اإلحالة وفك اإلهبام على الوحدات اللغوية الفاقدة
لالستقاللية االحالية.

يف املقابل من الطرح البنوي ملفهوم اإلحالة وتصنيفاهتا ضمن تيارات البنوية اللسانية ،فإن تيار الداللة الصورية ضمن ما
يعرف ابلفلسفة املثالية ،يعترب أن عملية إشراك األشياء ابلكلمات كما يطرحه علم الداللة ال يكفي(xxx) ،وهلذا يرى فريغةجيب "
التمييزبني إحالة تعبري ما (أي الشيء الذي ميثله) عن معناه الذي هو الطريقة اليت ميثل هبا ما ميثله أي النمط اخلاص بتمثيل
)(xxxi
اإلحالة "
وهلذا يرى أنصار الداللة الصورية ،أن حتديد املعىن يتوقف على مفهوم اإلحالة ،وأنه ليس سوى الطريقة اليت تقدم أو حتدد
هبا اإلحالة (xxxii).وعليه يبقى مفهوم اإلحالة يف منهجم وخاصة ما تقدم به فريغة ،يتحدد يف " العالقة العامة ما بني تعبري لغوي
)(xxxiii
ومظهر الواقع الذي حييل إليه هذا التعبري "
يبدو أن أنصار التيار التداويل مل يقتنعوا هبذه األطروحات السابقة ،حيث وجهوا تصوراهتم حنو دراسة العالقة الوظيفية مابني
اإلحالة واملعىن ،اليت تتجاوز يف عمومها ما جاء به علم الداللة االحايل الذي يشرك مع الكلمات أشياء وعلم الداللة املعريف الذي
يشرك مع الكلمات متثالت ذهنية ،بينما يروان أنه ال بد من إشراك الكلمات ابالستعمال ،حيث يعتربون أن االستعمال هو الوجه
)(xxxv
احلقيقي الذي تظهر فيه الوظيفة (xxxiv).وهبذا فإهنم يقدمون الوظيفة على احملتوى التمثيلي ويعتربون وجوده يتوقف عليها.
إن االهتمام ابالستعمال يف إظهار الوظيفة التداولية للتعابري اللغوية ،كان من املقدمات املنهجية اليت توسل هبا التيار
التداويل لفهم العالقات الوظيفية بني اإلحالة واملعىن والسياق والقصد التواصلي.
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نقصد ابإلحالة ابملعجم وفق فرضيات االتساق واالنسجام ،تعين البحث عن الوظائف الداللية والتداولية اليت تنجزها
الوحدات املعجمية من ربط بني حدود اجلمل ضمن اخلطاب ،وخاصة ما تعلق ابخلطاب القرآين ،وهذا كما تناولتها بعض
مدوانت النحو وفسرهتا وأتولتها بعض التفاسري.
الش ـ ـ ـ ـاهد الق ــرآين األول :يقول هللا تع ـ ــاىل) :وأسـ ـ ــروا النجوى الــذين ظلم ــوا هل ه ــذا إال بشــرمثلكم(
إن عملية أتويل العالقة الوظيفية بني اجلملتني وفق حمددات االتساق واالنسجام املؤسس يف احلدود بينهما ضمن هذا
الشاهد القرآين ،حييلنا على التحليل النحوي البن هشام األنصاري،حيث  بقول " :فجملة االستفهام مفسرة للنجوى" .وعليه
ميكن القول أن العالقة بني كلمة النجوى املوجودة يف اجلملة اخلربية األوىل وأسروا النجوى الذين ،كما فسرها ابن هشام يف منهجه
النحوي ،هي عالقة معنوية داللية تربطها ابجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم  .اليت جاءت مفسرة ومبينة ،حيث فكت
اإلهبام كلمة النجوى املوجود يف اجلملة اخلربية وأسروا النجوى الذين ظلموا.
هذا التخريج النحوي لدراسة احلدود الداللية بني اجلملتني ضمن هذا الشاهد القرآين ،يرجعه حممد الطاهر بن عاشور،
لعالقة بني مجلة االستفهام هل هذا إال بشر مثلكم وكلمة النجوى لكون أن مجلة هل هذا إال بشر مثلكم بدل من
النجوى .ينما حممود األلوسي أتول العالقة الداللية بني اجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم وكلمة النجوى على
أساس سؤال مقدر نش ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ماذا قالوا يف جنواهم؟
ميكننا أن نستخلص من خالل هذا التخريج النحوي البن هشام وتفسري حممد الطاهر بن عاشور وحممود األلوسي هلذا
الشاهد القرآين الذي وردت فيه كلمة النجوى كوحدة معجمية والعالقة الداللية/التداولية اليت أجنزهتا مع اجلملة االستفهامية هل
هذا إال بشر مثلكم  ،أن اإلحالة ابملعجم ،أجنزت ضمن هذا الشاهد جمموعة من الوظائف النصية التداولية:

أوال :التخريج النحوي البن هشام ،حققت وظيفية حنوية/داللية أساسها التفسري املؤسس بني كلمة النجوىضمناجلملة اخلربية
األوىل وأسروا النجوى الذينواجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر مثلكم اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.

اثنيا:تفسري طاهر بن عاشور ،أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها البدل ،املؤسس بني مجلة االستفهام هل هذا إال بشر مثلكم
وكلمة النجوى لكون أن مجلة هل هذا إال بشر مثلكم بدل من النجوى.

اثلثا :أتويل حممود األلوسي :أنشأت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر حتقق بني اجلملة االستفهامية هل هذا إال بشر
مثلكم وكلمة النجوى وكأن ــه قيــل :ماذا قالوا يف جنواهم؟
الشاهد القرآين الثاين :يقول هللا تعاىل :هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاباليم تؤمنون ابهللورسوله.
ميكن تبني العالقة النحوية/الداللية بني كلمة التجارة املوجودة يف اجلملة االستفهامية األوىل هل أدلكم على جتارة
تنجيكم من عذاب اليم واجلملة اخلربية تؤمنـ ــون ابهلل ورس ــوله وهذا من خالل ما ذهب إليه ابن هشام يف منهجه النحوي،
حيث اعترب "مجلة تؤمنون تفسري للتجارة ".وهذا على اعتبار أن كلمة التجارة املوجودة يف اجلملة االستفهامية األوىل هلأدلكم
على جتارة تنجيكم من عذاب اليم ،حتيلنــا على عالقة داللية اجلمـلة اخلربية تؤمنـ ــون ابهلل ورس ــوله اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.
 يف مقابل من هذا التخريج النحوي لدراسة احلدود الداللية بني اجلملتني ضمن هذا الشاهد القرآين ،يرجع حممد الطاهر بن
ورسوله وكلمة التجارة لكون أن مجلة تؤمنون ابهللورسوله"مستأنفة استئنافا بيانيا

عاشور العالقة بني مجلة اخلربية تؤمنون ابهلل
ألن ذكر الداللة جممل والتشويق الذي سبقها مما يشري يف أنفس السامعني التساؤل عن هذا الذي تدلنا عليه وعن هذه

314

 Issue: 1 Volume: 4

 -2اإلحالة ابملعجم واالتساق واالنسجام املؤسس يف احلدود بني اجلمل):(xxxvi
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التجارة ".بينما حممود األلوسي أتول العالقة الداللية بني اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله وكلمة التجارة على أساس سؤال مقدر
نشـ ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ما هذه التجارة ؟
مي كننا أن نستخلص من خالل هذا التخريج النحوي البن هشام وتفسري حممد الطاهر بن عاشور وحممود األلوسي هلذا
الشاهد القرآين الذي وردت فيه كلمة التجارة كوحدة معجمية والعالقة الداللية/التداولية اليت أجنزهتا مع اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل
ورسوله ،أن اإلحالة ابملعجم ،أجنزت ضمن هذا الشاهد جمموعة من الوظائف النصية التداولية:
أوال :التخريج النحوي البن هشام ،حققت وظيفية حنوية/داللية أساسها التفسري املؤسس بني كلمة التجارةضمن اجلملة اخلربية
االستفهامية هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب اليمواجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله اليت جاءت مفسرة ومبينة هلا.
اثنيا :تفسري طاهر بن عاشور ،أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر ،املؤسس بني مجلة اخلربية تؤمنون ابهلل ورسوله
وكلمة التجارة لكون أن مجلة تؤمنون ابهلل ورسله مستأنفة استئنافا بيانيا.

اثلثا :أتويل حممود األلوسي :أجنزت وظيفية حنوية/داللية أساسها سؤال مقدر ،حيث أتوهلا على أن اجلملة اخلربية تؤمنون ابهلل
ورسوله وكلمة التجارة جتمعها عالقة تداولية قوامها سؤال مقدر نشـ ــأ بينهما وكأن ــه قيــل :ما هذه التجارة؟ 

 -3املعجم والقصد التخاطيب
جرى ضمن مباحث الدرس التداويل ،التفريق املنهجي بني فرضييت املعىن والقصد يف حتليل اخلطاب ،وذلك على اعتبار "
معىن العبارة غري كاف يف حتديد مضموهنا املرجعي ،وال سيما عندما يكون التعبري قرائنيا " ،أي حيتاج يف تفسريه إىل قرائن سياقية،
مستمدة من استدالالت يتم أتويلها من السياق التداويل الذي أنتجت فيه تلك الكلمات والعبارات ،فقرائن السياق التداويل،
أصبحت يف منهج وتصور فالسفة اللغة وحملليها ،قرينة مركزية يف تفسري القصد تتجاوز املعىن احلريف للعبارات ،حيث جرى ضمن
نظرية قصد املتكلم كما يطرحها غرايس GRICE
يف نظرية االستلزام احلواري ،البحث يف قصد املتكلم الذي يتأسس يف العادة على خلفية معرفية مشرتكة أو قصد يتجاوز
الداللة الطبيعية إىل داللة غري طبيعية ،وهذا من منطلق أن الداللة الطبيعية ،داللة مباشرة وال تفرض قصد معينا من املتكلم ،بينما
أن " الداللة غري الطبيعية ال تستخدم قصدا واحدا ،وإمنا قصدين ،قصد إحداث أثر يف املخاطب ،وقصد أن تتم االستجابة هلذا
القصد األول بفضل تعرف املخاطب القصد األول".
تبقى مسالة البحث يف عالقة املعجم ابلقصد ضمن هذا البحث ،تتعلق يف األساس بدراسة وظيفة املعجم وما يضفيه من
معاين ومقاصد ضمن دائرة اخلطاب القرآين وذلك كما أتوهلا األلوسي يف روح املعاين من خالل تفسريه سورة الفاحتة  .وهذا وفق
تبيني وظيفة مبدأ االختيار املعجمي وقيمه التداولية ضمن اخلطاب القرآين ،حيث تعرض يف تفسريه بنوع من البسط والتأويل لفعل
)نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) واملقاصد االشارية املنجزة ضمنه .

يقول األلوسي " :يف سر قوله)نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) فقد قيل:هو اإلشارة إىل حال العبد كأنه يقول :إهلي ما بلغت عباديت
إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حىت ال يلزم تفريق
الصفقة .وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذبفإان مل نزل خاضعني ألهل الدنيا متذللني هلم مستعينني
يف حوائجنا مبن ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا وال حياات وال مواات وال نشورا ،واي ليت الفحل يهضم نفسه فكيف يقول أحدن ــا إي ــاك
أعب ـ ــد وإيـ ــاك أستعيـ ــن ابإلفـ ـراد وميكـ ــن ف ــي اجلمـ ــع أن يقصـ ــد تغليـ ــب األصفياء املتقني من األولياء واملقربني .وقيل :لو قال (إايك
اعبد) لكان ذلك مبعىن أان العابد وملا قال)إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد (كان املعىن أين واحد من عبيدك .وفرق بني األمرين كما يرشدك إليه قوله
اَّلل ِمن َّ ِ
ِ ِ
ين(وقوله تعاىل حكاية عن موسىَ ):ستَ ِج ُدِين إِن َشاءَ َّ
اَّللُ
الصاب ِر َ
تعاىل حكاية عن الذبيح عليه السالمَ ) ستَج ُدِين إن َشاءَ َُّ َ
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إن العدول عن صيغة املضارع املفرد (أعبد) إىل صيغة املضارع ابجلمع يف)نـَ ْعبُ ُد (يف سورة الفاحتة ،أتوهلا األلوسي من أوجه
كأن غايته كانت من ذلك أن يبني مقاصد العدول من صيغة املفرد إىل اجلمع ضمن اخلطاب القرآين ،وذلك من خالل اختياره
لكلمة دون غريها مراعيا لشروط املقام وظروف إلقاء اخلطاب ،وهذا يظهر يف مجلة املعاين واملقاصد لكلمة)نَـ ْعبُ ُد (وما حققته من
أثر التسليم واإلقناع ملن يقف على أهم ما قدمه صاحب روح املعاين من حجج على استعمال اخلطاب القرآين هلا دون غريها
وهذه احلجج تظهر يف املقاصد اتآتية:

أ -أوال :حني يقول " :هـ ــو اإلش ـ ــارة إىل حـ ــال العبـ ــد كأنه يق ــول :إهلي ما بلغت عباديت إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة
ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حىت ال يلزم تفريق الصفقة" .
ب -اثنيا " :وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذب ".

ج -اثلثا " :وميكن يف اجلمع أن يقصد تغليب األصفياء املتقني من األولياءواملقربني ،وقيل :لو قال (إايك اعبد) لكان ذلك مبعىن
أان العابد وملا قال )إِ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد (كان املعىن أين واحد من عبيدك".فهذه احلجج اليت ساقها صاحب روح املعاين لكلمة )نَـ ْعبُ ُد،(
وذلك من خالل الع ـ ــدول عن صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع كما أوهلا وفهمها األلوسي ،فيمكننا مناقشتها ،وفق قانون ،قانون

األنفع،كماعاجله عبد هللا صولة ،حيث يقول إن "هذا املصطلح من وضعنا وضعناه أسوة بديكرو يف حديثهعن قانونالنفع أو

اجلدوى  Loidel’utilitéبتطبيقه نفهم ما يقال لنا وحنسب  Calculonsداللة هذا يقال لنا يف ضوء املقام أو الوضعية
منطلقني من داللته يف مستوى املكون اللساين فقانون النافع يرتمجه متأول امللفوظ إىل سؤال من قبيل :ملاذا قال املتكلم ما قال؟
ويستعني يف حتصيل اجلواب عن ذلك ابملقام أو الوضعية كما قلنا وهو قانون ختضع له عملية أتويل اخلطاب بصفة عامة يف نطاق
ما يسميه براندانر ابلتداولية املدجمة وبنظرية الداللة وفق الشكل " :ليواصل قائال " :أما قانون األنفع فهو عندان أخص ابخلطاب
احلجاجي يف البالغة اجلديدة ونظرايت احلجاج التقين عند ديكرو وأسكمرب .يعترب برملان وتيتيكاه من انحية وديكرو وأسكمرب من
انحية أخرى ،كل على طريقته ،أن بني وحدات اللغة تفاوات يف درجة التعبري عن فكرة ما حبيث يعتمد التعبري ابلعنصر (أ) دون
العنصر (ب) تطبيقا لقانون األنفع حجاجيا .فالسؤال الذي يطرح هنا عند مساعنا خطااب ما هو :ملاذا ترك املتكلم العنصر(ب)
وعرب بدال منه ابلعنصر (أ) وما وجه النفع يف ذلك؟ أي فيم كان العنصر(أ) أنفع وأجدى من طريقة (ب)".
 هبذا الشكل الذي أخذه قانــون األجــدى واألنفـ ــع عند عبد هللا صولة يف اختيـ ــار الكلم ـ ــات ضمـ ــن اخلطاب ااحلجاجي
وفق مبدأ العدول القائم على اختيار كلمة دون غريها لقصد تنبيه املخاطب ملقاصد املتكلم من الوجهة احلجاجية ،جند صاحب
روح املعاين وكأن به يتوسل بقانون األنفع يف متيزه بني كلمة)نَـ ْعبُ ُد ، (كما وردت يف سورة الفاحتة وكلمة (أعبد) ،فبني سر العدول

من صيغة املفرد إىل اجلمع يف التعبري حيث يقول ":وقوله )نَـ ْعبُ ُد (دون (أعبد) فقد قيل :هو اإلشارة إىل حال العبد كأنه يقول:
إهلي ما بلغت عباديت إىل حيث أذكرها وحدها ألهنا ممزوجة ابلتقصري ولكن أخلطها بعبادة مجيع العابدين وأذكر الكل بعبارة
واحدة حىت ال يلزم تفريق الصفقة ،وقيل :النكتة يف العدول إىل اإلفراد التحرز عن الوقوع يف الكذب .وقوله" :يقول أحدان إايك
أعبد وإايك أستعني ابإلفراد وميكن يف اجلمع أن يقصد تغليب األصفياء املتقني من األولياء واملقربني ،وقيل :لو قال (إايك اعبد)
لكان ذلكمبعىن أان العابد وملا قال)إِ َّاي َكنَـ ْعبُ ُد(كان املعىن أين واحد من عبيدك".
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صابًِرا (فصرب الذبيح لتواضعه بعــد نفسه واحدا من مج ــع ومل يصرب الكليم إلفراده نفسـ ــه مع أن ك ـ ــال منهما عليهما السالم قالإِن
َ
َشاءَ َّاَّللُ
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The great Turkish poet Ahmed Arif is considered one of the
important poets in Turkish literature in the 20th century. He was
born in Diyar Bakr on 23rd of April 1923 and died on 2nd of June
1991 in Ankara. Through his life that lasted for 68 years, he
published one book about poetry. It was considered the best book
to be published in Turkey which makes him different from any
other poet.
Death as a fact and part of our nature is considered the end of
life. The separation of the soul from the body is inevitable. It is
impossible that a man can be born again after his death. Hence,
there was a great discussion about the nature of our life and the
existence of death throughout the whole history of human beings.
Specifically, the scientists, philosophers, and thinkers, made
scientific activities over humanity and death and what would
happen after it. The poets are among the groups who express their
opinion concerning this subject arousing different new point of
views in their comments and thoughts. The nature of the poem is
to think differently and explain it differently too resorting to
symbolic language. Hence, the exposition of the beliefs difficult to
be understood through poetry and literature create a genuine
overflow of thoughts. Ahmed Arif is one of the well-known poets by
his valuable thoughts in this subject.
I decide to introduce a detailed explanation about life of the great
Turkish poet Ahmed Arif as well as his literary orientation and
poem. Among his poems, we introduce some information about
death and life after death through which I browse all the poems
by Ahmed Arif who is considered one of the important poets in
Turkish literature in the 20th century.
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Ihsan Hadi Ahmed ALDULAIMI
AHMED ARİF'İN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ

Özet:
Büyük Türk Şairi Ahmed Arif, 20. yüzyıl Türk Edebiyatının en önemli
şairlerindendir. 23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır'da doğan şair, 2
Haziran 1991 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. 68 yıllık ömrüne çok az
sayıda eser sığdıran Ahmed Arif, bu yönüyle diğer şairlerden ayrılmaktadır.
Kendisi hayattayken yalnızca 1 şiir kitabı yayınlanan Ahmed Arif'in bu
kitabı, Türkiye'de en çok baskı yapan şiir kitapları arasına girmiştir.
Ölüm, yaşamın sona ermesi, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esasında
ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek, insanlar için olanaksızdır.
Dolayısıyla ölümden sonraki hayatın varlığı ve mahiyeti, insanlık tarihi
boyunca tartışılmıştır. Bilim insanları, mütefekkirler ve filozoflar başta
olmak üzere tüm insanlık, ölüm ve ötesi hakkında ilmi faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Bu hususta fikir belirten, yorum ve düşünceleriyle yeni
bakış açıları getiren gruplardan biri de şairlerdir. Şiirin doğasında farklı
düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara başvurmak vardır.
Dolayısıyla anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla
ortaya koymak, orijinal bir fikir akımı meydana getirir. Bu hususta
oldukça kıymetli fikirleriyle tanınan şairlerden biri, Ahmed Arif'tir.
Çalışmamıza, bu kapsamlı özet ile başlıyoruz. Ardından Büyük Türk Şairi
Ahmed Arif'in yaşamı, edebi yönü ve yapıtları tanıtılacaktır. Ardından ölüm
ve ölüm ötesi hakkında bilgiler sunulduktan sonra, 20. yüzyıl Türk
Edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Ahmed Arif'in tüm şiirlerinde,
konuya ilişkin incelemeler yapılacaktır. Sonuç bölümü ve kaynakça
eklentisi ile, çalışmamız tamamlanacaktır.
 Anahtar Kelimeler: Ahmed Arif, Türk Edebiyatı, Ölüm, Ölüm ve Ötesi.
GİRİŞ:
Ahmed Arif, 23 Nisan 1923'te Türkiye'nin doğusunda yer alan Diyarbakır ilinin
Hançepek semtinde dünyaya geldi. Babası, devlet memuru olan Arif Hikmet Bey'dir. Annesi
ise kanaat önderi Abdulkadir Cibrali'nin kızı Sare Hamım'dır. 8 çocukları olan çiftin, en
küçük oğlu, Ahmed Arif'tir. Kendi ismi Ahmed Hamdi Önal'dır. Fakat yapılarında Ahmed
Arif ismiyle yayın yaptığı için, bu isimle tanınmış ve meşhur olmuştur.
Babası Arif Hikmet Bey, memuriyeti dolayısıyla Siverek ve Harran ilçelerinde bulundu.
Bu sebeple Ahmed Arif'in çocukluğu, bu ilçelerde geçti. Bu ilçelerde Türkçeden ziyade
Zazaca adındaki bir dil konuşuluyordu. Henüz çocukken Zazaca dilini öğrendi. Harran
ilçesinde Arapça konuşulduğu için Arapça'yı öğrendi. Ayrıca kendisi bizatihi Kürt olduğu
için Kürtçe'yi öğrendi (Durbaş, 2009: 29). Henüz çocuk yaşta pek çok dil ve kültürle
tanışmış oldu. 1929 yılında, henüz 9 yaşındayken, annesi vefat etti. Babası, Arif Hanım'la
evlendi. Üvey annesi Arif Hanım, Ahmed Arif'e annelik yaptı (Durbaş, 2009: 35).
Ahmed Arif, artık okul çağına geldi. Babasının görev yaptığı Siverek'te, ilkokula
başladı. Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde, ablasının yanında ortaokulu bitirdi. Lise eğitimini,
Afyon Lisesinde bitirdi. Burada parasız yatılı olarak okudu. Burada edebî yönü şekillenmeye
başladı. Lise yıllarında edebiyata merak saldı. Henüz küçük yaşlarda, şiir yazmaya başladı.
İlk şiirinin ismi yoktur. Taşpınar isimli bir dergide 1942 yılında yayınlanan bu şiiri, oldukça
sevildi (Şeker, 1997: 39). 1943 yılında, Lise eğitimini aldığı Afyon Lisesinden mezun oldu.
Liseden sonra, büyük abisi Muhammed Necati Bey'in Uşak ilindeki evinde kaldı. Bu
süre zarfında babası, emekli oldu ve memleketi Diyarbakır'a yerleşti. Ahmed Arif'i de yanına
çağırdı. Ardından çok geçmeden vatani görevini yapması için askere gitti. Riva ilçesinde
yedek subay rütbesi ile askerliğini bitirdi. 1947 yılında terhis oldu. Üniversite okumak için
Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya gitti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinin felsefe bölümüne kayıt yaptırdı. Fakat mezun olmadan kaydını sildirdi.
Bir müddet kendini şiire verdi. Behçet NECATİGİL, Faruk Nafiz ÇAMLIBEL gibi usta
şairlerden etkilendi ve şiirlerini buna göre yazdı. Vakit geçtikçe, kendi şiir algısı oturmaya
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başladı. Pek çok dergide şiir yazsa da, asıl adını duyurduğu ve kendisine şöhret getiren
dergiler, İnkılapçı Gençlik Dergisi ve Meydan Dergisi oldu. Bu dergilerde yazdığı şiirler
neticesinde artık daha çok tanınmaya başladı. 1948 yıllarında, yayın hayatına kesin olarak
başladı ve sürekli edebi metin üretti.
1948 yılında, Dışişleri Bakanlığı, personel alımı için sınav yaptı. Bu sınavı kazanan
Ahmed Arif, tam yurtdışına gönderileceği sırada, Palmiro ismini verdiği bir şiiri nedeniyle
tutuklandı (Odabaşı, 2014: 22). Bu tutukluluk hali çok uzun sürmedi. Komünizm
savunucusu olmakla suçlanmış, fakat hakkındaki dava, delil yetersizliğinden dolayı
düşmüştür. Bu tutukluluk hali nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı'ndaki işe kabul edilmedi. Aynı
yıl, Danıştay'a iş başvurusu yaptı ve Merkez Bankasında memur olarak çalışmaya başladı.
Aynı zamanda yarım bıraktığı üniversite eğitimine devam etme fırsatı buldu (Paşaoğlu,
2019: 7).
1950 yılında, Türk kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle, ve 1952 yılında hükümet
karşıtı örgüt oluşturma suçlamaları nedeniyle 2 kez tutuklandı. İstanbul'a götürülen şair,
burada toplam 38 ay cezaevinde kaldı. 2 yıl hapis cezası aldı ve 8 ay gözetim altında
tutulma cezasına çarptırıldı. 1954 senesinde, cezaevinden tahliye edildi. 8 aylık gözetim
cezası için memleketi Diyarbakır'a gitti ve burada bir fabrikada katip vasfıyla çalışmaya
başladı. Cezası bittikten sonra Ankara'ya geri dönüş yaptı. 1954-1959 yıllarında, Leyla Erbil
adındaki hanımefendiye aşkından dolayı, aşk temalı şiirler ve mektuplar kaleme aldı.
Benzersiz bir ozan (Akın, 2004: 58) namıyla bilinen Ahmed Arif, üniversite eğitimini
tamamlayamadı. 1956 yılında, redaktör olarak bazı gazetelerde çalışmaya başladı. Bu
gazetelerin başlıcaları, Medeniyet, halkçı ve öncü ismindeki dönemin popüler gazeteleridir.
Ahmed Arif'in şair kimliğinin yanısıra gazeteci kimliği ile de tanınıyor olmasının sebebi
budur. 1967 yılında, Aynur Hanım ile tanıştı ve aynı yıl onunla evlendi. Filinta isminde bir
oğlan çocuğu oldu. Bu süre zarfında, Türkiye Kominist Partisi'nin Ankara İl Temsilciliğinde
görev yaptı.
Fikret OTYAM ismindeki Türk Edebiyatçısı, verdiği bir röportajda, Ahmed Arif'in
şiirlerinden bahsetti. Bu bahis, Ahmed Arif'in şöhretini zirveye taşıdı. Türkiye'de herkes,
artık Ahmed Arif'i tanıyordu. Sene 1968'de, tüm şiirlerini bir araya topladı. Hasretinden
Prangalar Eskittim adını verdiği bu şiir kitabı, Ahmed Arif'in tek şiir kitabıdır. Şiirlerinde
yerel ve modern motifler iç içedir (Oktay, 1990: 44). Döneminde o kadar popüler oldu ki,
henüz basımı yapıldığı yılda bile onlarca baskı yaptı. Tüm Türkiye'de okundu, araştırıldı. Bir
şairin tek bir şiir kitabı ile meşhur olması oldukça zordur. Fakat Ahmed Arif, kendine has
üslubu ve kalitesiyle, imkansızı başardı. Türkiye'nin en çok baskısı yapılan şiir kitapları
arasındadır. Aynı zamanda birçok şiiri bestelendi. Ahmet Kaya ve Cem Karaca gibi Türk
müziğinin öncü şahsiyetleri, onun birçok şiirini besteledi. Şiirlerinde yoğun bir müzik
kültürü göze çarpmaktadır (Belge, 2018: 4).
Şiirlerinden genel olarak memleketi olan Doğu illerinin derdini, sıkıntısını ve
kültürünü anlattı. Doğu başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde okuyucu kitlesine sahip
oldu. İlk ve son şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim'den sonra, başka bir şiir
kitabı yayınlamadı. Artık şiir yazmamaya başladı.
1977 senesinde, gazetecilik mesleğinden emekliye ayrıldı. Emeklilik hayatını,
Ankara'daki evinde sürdürdü. Birkaç dostu ve ailesi dışında kimseyle konuşmak
istemiyordu. Kimseye röportaj vermedi. Kimseyi kabul etmedi. Sessiz ve sakin bir emeklilik
dönemi yaşadı. 1989 yılında, Refik Durbaş ismindeki bir gazeteciye röportaj verdi. Bu
oldukça önemli röportajdan, çalışmamıza kaynaklık edecek pek çok bilgiyi almış
bulunuyoruz. Öncesinde bir gazetede yayınlanan bu önemli röportaj, daha sonra kitap
halinde basıldı. 2 Haziran 1991 senesinde, Ankara'daki evinde, geçirdiği kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti.
Eserleri:
Hasretinden Prangalar Eskittim (1968 - şiir)
Yurdum Benim Şahdamarım (2003 - ölümünden sonra, yayınlanmamış şiirleri)
Leylim Leylim (2013 - Leyla Erbil'e yazdığı aşk mektupları)
Ölüm Hakkında:
"isim. 1. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi,
ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü
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gördüğüm asabi buruşmalar var." -Yusuf Ziya Ortaç. 2. Ölme biçimi: Yanarak ölümü,
feciydi. 3. İdam cezası: Ölüme mahkûm oldu. 4. ünlem. Ölmesi istenen canlı için kullanılan
bir söz: Zalimlere ölüm! 5. mecaz, Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: Küçük sanayinin
ölümü. 6. mecaz, Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey
olmuştu." -Reşat Nuri Güntekin" (Güncel Türkçe Sözlük Ve Yazim Kilavuzu, 2001: Ölüm
Maddesi)
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu, ölüm kavramını bu şekilde izah etmiştir.
Ölüm, canlılığın sona ermesi, kişinin yaşamının son bulmasıdır. Yalnızca insanlar için değil,
hayvanlar ve bitkiler gibi tüm canlı organizmalar için mutlak bir gerçektir. Bu gerçeklik,
tüm hayat çizgisinin bozulmasıyla ve ruhun bedenden ayrılmasıyla ortaya çıkar. Bu büyük
hakikatin, tarih içerisinde pek çok tanımı yapılmıştır. Birçok açıdan ele alınmış ve alınmaya
devam etmektedir. Esasında oldukça basit bir olay olmasına rağmen, İnsan psikolojisine
olan etkileri ve sonrasında herhangi bir yaşamın var olup olmaması gibi tezahürleri
dolayısıyla ölüm, oldukça karmaşık bir yapıya bürünür.
Tarihte var olmuş tüm dini inançların merkezinde, ölüm ve ötesi vardır. Muhakkak
her din, ölüme ve ötesine kendi yorumunu getirmiştir. İslam dini de, diğer dinler gibi bir
ölüm anlayışına sahiptir. Ahiret olarak adlandırılan öte dünya tasvirleri ve tanımları, İslam
diniyle zirveye ulaşmıştır. Tüm ölüm ve ötesine ait kavramları, sistematik bir şekilde ele
almış ve inanç sistemine oturtmuştur. Bununla beraber örneğin Yahudi inancında, ölüm
sonrası için çok az bilgiler verilir veya neredeyse hiç üstünde durulmaz. Bu hadisenin dini
boyutunu ele almamızın sebebi, bu husus hakkında bilgi veren ve bilgi anlayışı içerisine
giren en önemli yapı olmasından dolayıdır. Örneğin bilim, var olanla ilgilenir. Veya örneğin
felsefe, hakikat arayışıdır. Dolayısıyla ölüm ve ötesi, bu her iki ilim dalı için de pek önemli
değildir. Fakat dini yapılanmalar, ölüm ve ötesi hakkında oldukça yoğun bir araştırma
içerisindedirler. Bu yüzden ölüm ve ötesinin dini boyutuna kısaca değinmiş olduk.
Ölüm ve ötesi, daha çok psikolojik yönleriyle ele alınır. Bu sebeple psikolojik unsurları
içinde barındıran alanların konusudur. Edebiyatın en kuvvetli dalı olan şiir, psikolojik
unsurları ele alır. Farklı bakış açılarıyla, farklı yönleri ele alır. Ölüm gibi psikolojik bir
olgunun, şiirin konusu olması, bu bakıma oldukça doğaldır. Bu sürecin işleyişi, bir annenin
bebeğine olan ilgisi gibidir. Nasıl anne bebeğini büyütür ve onu yanından ayırmaz, tıpkı
bunun gibi şiir de, ölüm kavramından ayrı kalamaz. Tüm şairler, ölüm ve ötesine dair
muhakkak şiirler yazmıştır. Kapsamı bu kadar geniş olan kavramın, şiirlerde yer alması,
doğal bir sürecin ürünüdür. Bu süreci şiirlerinde oldukça yoğun bir şekilde işleyen şairlerin
başında, Ahmed Arif gelmektedir. Onun ölüme bakışı oldukça farklı ve orijinaldir. Bu
durumu şiirlerinde sıklıkla görmekteyiz. Ahmed Arif'in şiirleri, pek çok açıdan incelenmiştir.
Fakat ölüm ve ötesine dair düşünceleri, neredeyse hiç dile getirilmemiştir. Çalışmamızın
konusu, bu durumun mahsulüdür.
Ölüm ve ötesine dair yaptığımız bu girişten sonra şimdi de, Ahmed Arif'in şiirlerinden
hareketle ölüm ve ötesini inceleyeceğiz.
Ahmed Arif'in şiirlerinde ölüm ve ötesi:
Ahmed Arif, şiirlerinde ölüm temasını oldukça sık kullanmıştır. Şiirin doğasında farklı
düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara başvurmak vardır. Dolayısıyla
anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla ortaya koymak, orijinal bir fikir akımı
meydana getirir. Bu hususta oldukça kıymetli fikirleriyle tanınan şairlerden biri, Ahmed
Arif'tir.
Birazdan inceleyeceğimiz üzere, pek çok şiiri ölüm vurgusu yapar. Çeşitli açılardan ele
alır ve şiirlerinde titizlikle işler. Konumuz bağlamında ilk olarak, şairin Yalniz Değiliz şiirinin
bir kısmına bakalım:
"Çukurovam,
Kundağımız, kefen bezimiz." (ARİF, 2021: 23)
Ahmed Arif, Türkiye'nin doğusunda bulunan illere atıfla, doğunun güzelliklerini
anlatır çoğu şiirinde. Bu şiir, onlardan biridir. Çukurova, Adana ilini içine alan çok geniş bir
alandır. Tarımla uğraşan çifçilerin çektiği eziyetlerden ve tarım topraklarının öneminden
bahseder. Bu sebeple Çukurova için kundak ve kefen bezi benzetmelerini yapar. Bir insan
doğduğunda kundağa sarılır. Öldüğünde ise kefen bezine sarılır. Bu durum, hayat
döngüsünü bize anlatır. Tarlalarda çalışırken doğum yapan emekçi Türk kadını, aynı
şekilde çalışmaya devam eder, ve ömrünün sonuna kadar kendi alın terini döker. Sonunda
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aynı toprağa gömülür. Her ne kadar bu şiirde ölüm ötesine yani ahirete yönelik bir içerik
bulunmasa da, ölüme giden bir yol tarifi vardır. Buna göre, kişinin doğup büyüdüğü ve
emek verdiği topraklar, o kişinin aynı zamanda mezar yeridir. Dolayısıyla buradan
konumuza ilişkin çıkarılacak sonuç, ölümün bize çok yakın olduğudur.
Ahmed Arif'in Hani Kurşun Siksan Geçmez Geceden isimli muhteşem şiirinde, ölüm ve
ötesine dair çok önemli bir ayrıntı göze çarpmaktadır:
"Derya dibinde yangınlar,
Kan kesmiş ovalar üstünde Mayıs…
Uçmuş bir kuştüyü hafifliğinde,
Çelik kadavrası, koruganların.
Ölünmüş, canım, ölünmüş,
Murad alınmış…" (ARİF, 2021: 30)
Burada her ne kadar alenen ölümden bahsedilmese de, ölüm tarif edilmektedir. Bir
kişinin ölümü, çevre insanları oldukça etkiler. Deryada yangın; ovalarda kan vardır. Bu
mecazi anlatım, ölüm haberinden sonra gelen sessizliği ve kederi tarif eder. Kuştüyü
hafifliğiyle uçan şey, ruhtur. Geriye sadece insan kadavrası, yani cesedi kalmıştır. Çelik
kadavra tabiri, Ölü bedenin kişide bıraktığı sancıdır ve bu sancı oldukça ağırdır. Bu yüzden
çelik benzetmesi yapılır. Öldükten sonra, murad alınmış olur şaire göre. Çünkü tüm çaba ve
hayat telaşı, ölüme koşmak içindir. Derdin ve kederin bittiği, kişinin ebedi uykuya yattığı
ölüm, bazıları için murad edilen yani istenilen bir şeydir. Ölüm sonrası için ahiret hazırlığı
yapmış bilinçli bir kişi, ölümden korkmaz ve ölümü murad eder.
İnsan ruhunu yücelten derin ve ulvi duyguların ölümü demektir (Türk, 2020: 170).
Ahmed Arif, bir başka şiirinde, kişiyi ölüme yaklaştıran bir sebepten bahseder. Ve
bunu öylesine güzel bir dille anlatır ki, kişide hayranlık uyandırır. Bu bağlamda şairin
Akşam Erken İner Mahpusaneye isimli şiirinin ilgili kısmına bakalım:
"Hırsla çakarım kibriti
İlk nefeste yarılanır cigaram,
Bir duman alırım, dolu,
Bir duman, kendimi öldüresiye.
Biliyorum," sen de mi?"diyeceksin,
Ama akşam erken iniyor mahpusaneye.
Ve dışarda delikanlı bir bahar,
Seviyorum seni,
Çıldırasıya…" (ARİF, 2021: 38)
Hayatından kesitler sunduğumuz Ahmed Arif'in, ömründe çok defa hapse mahkum
edildiğini biliyoruz. Çoğu şiirini, hapishanede yazmıştır (Aydoğdu, 2020: 1306). Sigara
alışkanlığı, hapishane yıllarına dayanır. Cigara tabiri, Türk Halk ağzında, sigara kavramının
karşılığıdır. Sigaranın daha ilk nefeste yarıya kadar yanması, çok derin bir nefes alındığını
gösterir. Bu ise, daha çok dertli zamanlarda ortaya çıkar. Sigaranın insan vücuduna
oldukça zararlı olduğu açıktır. Bu zarar neticesinde kişiyi ölüme yaklaştırır. Bu denli hırsla
içilen sigara, kişide ölüm düşüncesini beraberinde getirir. Öfke ve mutluluk duyguları,
sigara bağımlısı kişilerde ortaya çıkınca, bir sigara yakmak isterler. Ahmed Arif ise, bu
durumda ölüme yaklaştığını ve kendine zarar verdiğini bilmektedir. O halde, kişiyi ölüme
yaklaştıran her etmen, kişide ölüm düşüncesini ön plana çıkarır. Örneğin kaza geçirmiş biri,
derhal ölümü düşünür. Ölümü düşünmek ise, kendisine yaklaştıran sebeplerle
karşılaşmakla daha çok mümkündür.
Ahmed Arif'in en güzel şiirlerinden biri olan Suskun adlı şiirinde, sevdiği kişiye
hitaben yazdığı şu dizeler, konumuz açısından oldukça önemlidir:
"Seni bulmuşum sonra.
Seni, kaburgamın altın parçası,
Seni, dişlerinde elma kokusu.
Bir daha hangi ana doğurur bizi?" (Arif, 2021: 45).

324

Ihsan Hadi Ahmed ALDULAIMI

Burada ölüm kavramı bizzat geçmese de, ölüme ve sonrasına vurgu vardır.
Alıntıladığımız kısmın ilk üç dizesinde, sevgilisine büyük bir aşk duymaktadır. Bu sevgisini
şiirsel bir üslupla dile getirir ve oldukça başarılıdır. Son dize, konumuzu ilgilendiren
kısımdır. Bir daha hangi ana doğurur bizi, kendilerinin ve sevgilerinin eşsiz olduğunu
gösterir. Ayrıca ölüme vurgu vardır. Burada kasıt, biz öldükten sonra manasındadır. Yani,
Biz öldükten sonra bir daha bizim gibi sevenler bir daha dünyaya gelmez, hiçbir ana, bizim
gibi iki insanı doğurmaz manasındadır. Dolayısıyla ölüm, kişiyle birlikte kişiliği de
sonlandırır. Bedeni çürüttüğü gibi sevgiyi de yok eder. Seven kalmayınca, sevgi de kalmaz.
O halde her insan ve her sevgi kıymetlidir. Bununla beraber, ne kadar kıymetli olunursa
olunsun, bu hayatın tekrarı yoktur. Ölümden sonra dönüş olmadığı gibi, Ahmed Arif ve kız
arkadaşının yaşadığı aşk gibi bir aşk yoktur. Onlar ölünce, aşkları da mezara girecek ve bir
daha kimse bu denli kıymetli bir aşk yaşamayacak. Aşkın kıymetini, ölümle ifade etmesi,
Ahmed Arif'in ne kadar büyük bir şair olduğunu göstermektedir.
Ümit, aşk ve şevk, insanlara ilerleme azmi verir (Türk, 2016: 448).
Aynı şiirin devam eden kısmında, ölümün kaçınılmaz oluşuna dair çok önemli bir
kısım yer almaktadır:
"Derimizin altında, o ölüm namussuzun…
Ve Ahmed'in işi ilk rasgidiyor.
İlktir dost elinin hançersizliği…
Ağlıyor yeşil." (Arif, 2021: 46)
Burada, iki husus vardır. Birincisi ölüme kafa tutmak, onu alaya almak vardır.
Türkçede namussuz kelimesi, hakaret olarak kullanılır. Bir kişiye veya şeye hakaret etmek,
onu hakir görmektir. Dolayısıyla Ahmed Arif'in ölüm hakkında namussuz kavramını
kullanması, onu hakir gördüğü anlamına gelir. Bir diğer husus ise, ölümün kaçınılmaz
oluşudur. Derimizin altında tabiri, ölümün her an içimizde olduğu anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla kaçınılmaz olan bir şey, korkulması gereken değil, aksine, cesaretle hakir
görülebilir bir şeydir. Bu şey ölümdür, hem kaçınılmaz, hem namussuzdur.
Ahmed Arif, Vay Kurban şiirinde, ilginç bir metodla ölümü tasnif eder. İki tür ölümden
bahseder. İlgili kısma bakalım:
"Ölüm bu,
Fukara ölümü.
Geldim, geliyorum demez.
Ya bir kuşluk vakti, ya akşam üstü,
Ya da seher, mahmurlukta,
Bakarsın, olmuş olacak.
Bir hastan vardı umutsuz,
Hasreti uykularda,
Hasreti soğuk sularda.
Gayrı, iki korku çiçeğidir gözleri,
İki mavi, kocaman korku çiçeği,
Açar, derin kuyularda…" (Arif, 2021: 51)
Burada bahsi geçen ölüm türleri ikidir. İlki zengin bir kişinin, ikincisi fakir bir kişinin
ölümü. Bu kısımda ise, yalnızca fakirlerin yani fukaranın ölümü anlatılmaktadır. Geldim
geliyorum demez söyleminden kasıt, zenginlerin ilaç ve şifa bulurken, fakirlerin bir an önce
ölüyor olmasıdır. Bu yüzden her an gelebilir. Bir zengin, en ufak bir acıda doktora başvurur
ve şifa arar. Fakat bir fakir, derdine çare, yarasına merhem bulamaz. Bu yüzden ölüm,
fukaraya aniden gelir. Bir diğer husus, fakirlerin, ölüm döşeğinde umutsuz olmasıdır. Bu da
zenginler ile kıyas edilecek olursa şöyledir. Zengin bir kimse, ücretini ödeyip tuttuğu
doktorlar sayesinde, tıbbın tüm imkanlarını kullanır. Ve tüm bu süre zarfında umut hep
vardır. Bu durumda fakirin yapabildiği tek şey, umutsuzca beklemektir. Hem ölümü ve hem
de sekerat hali denilen ölüm anını görmemiz açısından oldukça önemli olan bu şiir, ölüm
kokmaktadır. Aynı zamanda sınıfsal ayrıcalıklara başkaldırıdır, isyandır. Burada bahsi
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geçen derin kuyular kavramı, mezar yerini işaret eder. Korku çiçekleri, derin kuyularda açar
ve derin kuyular, mezarlardır.
Ahmed Arif, Unutamadığım adını verdiği şiirinde, ölüm kavramı yerine 3 adet mecazi
kavram kullanır. Bunları görmek için, şiirin ilgili kısmına bakalım:
"Asıl iş, anlamak kaçınılmaz'ı,
Durdurulmaz çığı
Sonsuz akımı" (Arif, 2021: 59).
Öncelikle, asıl iş olarak tabir edilen şeyin ölüm olduğu unutulmamalıdır. Asıl
anlaşılması gereken şey, ölümdür. Ölüm ise, Ahmed Arif'in dediği gibi 3 özelliğe sahiptir:
1- Kaçınılmaz
2- Durdurulmaz çığ
3- Sonsuz akım
Ölümün kaçınılmazlığı ile alakalı olarak daha önce bahsetmiştik. Her nereye giderse
gitsin, canlılar ölümü tadacaktır. Bu ise, ölümün kaçınılmazlığı demektir. Durdurulmaz çığ
benzetmesi ise, önüne geçilemez ve karşı konulamaz manalarına gelir. Hemen hemen
kaçınılmaz oluşuyla aynı anlamaları taşır. Sonsuz akım benzetmesi ise, ölen kişinin bir
akıma kapılmış gibi ruhunu teslim etmesi, ve bir daha uyanmamak üzere sonsuz bir
sessizliğe bürünmesidir. Dolayısıyla bu durum, Ahmed Arif'in dilinden, sonsuz akım
tabiriyle ifade edilir. Ölümden sonra hayatın var olup olmadığı hakkında bilgi vermez, fakat
gittikten sonra bir daha geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini söyler şair. Ölümden
sonrası ise, Ahmed Arif'e göre tamamen sonsuzluktur. Ölen kişi, sonsuzluğa adım atmış
demektir.
Anadolu şiirinin son kısmında, Ahmed Arif, ölüm ve sonrasına ait oldukça derin bir
vurgu yapmaktadır:
"Gör, nasıl yeniden yaratılırım,
Namuslu, genç ellerinle.
Kızlarım
Oğullarım var gelecekte
Her biri vazgeçilmez cihan parçası" (Arif, 2021: 82).
Ölüm, kaçınılmazdır. Fakat kişi, babasının varisidir. Dolayısıyla evladı yaşadıkça,
babasının aziz hatırasını yaşatır. Yeniden yaratılmak şeklinde tabir edilen şey, kız ve oğlan
çocuklarının varlığı ile, kişinin bir çeşit varlığını devam ettiriyor oluşudur. Bu bağlamda
ölümsüzlük, hakiki manada olmasa bile, mecaz olarak mümkündür. Bunun yolu da,
bahsettiğimiz şekildedir. Şiir, mecaz işidir. Şiirin ve mecazın ustası Ahmed Arif'in şiirlerinde
ölüm ve ötesi, bu şekilde izah edilmiştir.
Sonuç
Büyük Türk Şairi Ahmed Arif, 20. yüzyıl Türk Edebiyatının en önemli şairlerindendir.
23 Nisan 1923 tarihinde Diyarbakır'da doğan şair, 2 Haziran 1991 tarihinde Ankara'da vefat
etmiştir. 68 yıllık ömrüne çok az sayıda eser sığdıran Ahmed Arif, bu yönüyle diğer
şairlerden ayrılmaktadır. Kendisi hayattayken yalnızca 1 şiir kitabı yayınlanan Ahmed
Arif'in bu kitabı, Türkiye'de en çok baskı yapan şiir kitapları arasına girmiştir.
Ölüm, yaşamın sona ermesi, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esasında ölümden sonra
tekrar dünyaya gelmek, insanlar için olanaksızdır. Dolayısıyla ölümden sonraki hayatın
varlığı ve mahiyeti, insanlık tarihi boyunca tartışılmıştır. Bu tartışmanın en önemli ayağını,
şairler oluşturur.
Şiirin doğasında farklı düşünmek, farklı yorumlamak ve sembolik anlatımlara
başvurmak vardır. Dolayısıyla anlaşılması zor kavramları, şiir ve edebiyat metoduyla ortaya
koymak, orijinal bir fikir akımı meydana getirir. Bu hususta oldukça kıymetli fikirleriyle
tanınan şairlerden biri, Ahmed Arif'tir.
Ahmed Arif, şiirlerinde ölüm temasını oldukça fazla işler. Ölümü birçok açıdan ele alır
ve muhtemel manalara hamleder. Mecazi anlatımlara başvurur ve zaman zaman ölüme
isyan eder. Bu çok yönlü şairin, şiirlerinde ölüm temasını nasıl ele aldığını işledik. Özellikle
ölüm kavramının bizzat geçtiği şiirler başta olmak üzere, ölüme vurgu yapan şiirleri de
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incelemeye gayret ettik. Ölümün sonsuzluk olduğu, kaçınılmaz olduğu ve isyana
yönlendirdiği gibi pek çok özelliğinin olduğunu, çalışmamızda ifade etmeye çalıştık.
Çalışmamıza, kapsamlı bir özetle başladık. Ardından, 20. Yüzyılda yetişmiş en önemli
Türk edebiyatçılarından biri olan Ahmed Arif'in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri tanıtıldıktan
sonra ölüm ve ölüm ötesi kavramı üzerinde durduk. Konunun iyice anlaşılması hedefine
ulaşıldıktan sonra, Ahmed Arif'in tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim'den
hareketle, konu bağlamındaki şiirlerin tahlilini gerçekleştirdir.
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The research aims to shed light on the Ottoman position on the
Russo-Japanese war in the Far East 1904-1905; Where the
Ottoman Empire took an intriguing stance, there was a
discrepancy between the popular stance and the official stance of
the Attic State. The Ottoman people took the stance of open
hostility to the Russians, and supported Japan in its struggle
against Russia, and the people and intellectuals in the Ottoman
Empire showed a great desire for Japan’s victory and defeat.”
Petersburg ". While we find the position of Sultan Abdul Hamid
and the Ottoman Empire in contradiction to the position of the
public towards the people; He adopted the policy of strategic
balance in the conflict between the Japanese and the Russians,
considering that Russia is the largest neighboring country to the
Ottoman Empire, and it still poses a great danger to the property
of the Ottoman Empire that must be avoided. Therefore, the
Ottoman Sultan followed a completely different plan and policy to
the trends of public opinion. He was keen to support Japan, and
at the same time avoided angering the European countries that
supported the Russians and the possibility of confronting Russia,
which is the strongest and most dangerous neighbor to
him. Therefore, Sultan Abdul Hamid II adopted many other
strategies, and followed a neutral policy towards Russia and
Japan, went in the direction of the policy called the policy of
balances. We also discussed in this research the development of
Ottoman-Japanese relations before the Russo-Japanese war, and
focused on the causes of the conflict between the Japanese and
Russian states, and its repercussions on the balance of power in
the region. And the international position on this conflict, We
dealt with the American endeavors to end the war between the two
parties under the Port Smouth Agreement, and discussed the
effects of the Japanese victory over Russia and its repercussions
on the peoples of the East.
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املوقف العثماين من احلرب الروسية الياابنية يف الشرق األقصى 1905-1896

رشيد شيخو
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امللخص:
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على املوقف الدويل العثماين من احلرب الروسية الياابنية يف منطقة الشرق
األقصى  ،1905 – 1904حيث اختذت الدولة العثمانية موقفاً مثرياً للفضول فقد كان هناك تباين بني املوقف
الشعيب ،واملوقف الرمسي للدولة العلية ،فقد اختذ الشعب العثماين موقف العداء الصريح للروس ،وانصر الياابن يف
صراعها ضد روسيا ،وأظهر الناس واملثقفون يف الدولة العثمانية رغبة كبرية يف انتصار الياابن وهزمية " بطرسبورغ".
بينما جند موقف السلطان عبد احلميد والدولة العثمانية خمالفاً ملوقف العامة من الشعب ،فقد اختذ سياسة التوازن
االسرتاتيجي يف الصراع القائم بني الياابنيني والروس ابعتبار أن روسيا أكرب الدول اجملاورة للدولة العثمانية ،والتزال
تشكل خطراً كبرياً على أمالك الدولة العثمانية جيب جتنبه ،لذلك اتبع السلطان العثماين خطة وسياسة خمتلفة متاماً
لتوجهات الرأي العام فقد كان حريصاً على دعم الياابن ،ويف الوقت نفسه يتحاشى إغضاب الدول األوروبية
الداعمة للروس واحتمال مواجهة روسيا اليت تعد أقوى وأخطر جار له لذلك انتهج السلطان عبد احلميد الثاين
اسرتاتيجيات أخرى كثرية ،واتبع سياسة حمايدة جتاه روسيا والياابن ،وذهب يف اجتاه السياسة اليت يطلق عليها اسم
سياسة التوازانت.
كما تطرقنا يف هذا البحث إىل تطور العالقات العثمانية الياابنية قبل احلرب الروسية الياابنية ،وركزان على أسباب
الصراع بني الدولتني الياابنية والروسية ،وانعكاساته على توازن القوى يف املنطقة .واملوقف الدويل من هذا الصراع،
وتناولنا املساعي األمريكية إلهناء احلرب بني الطرفني مبوجب اتفاقية بورت مساوث ،وانقشنا آاثر االنتصار الياابين
على روسيا وانعكاساته على شعوب الشرق.
الكلمات املفتاحية :احلرب الياابنية الروسية ،الشرق األقصى ،عبد احلميد الثاين ،الدولة العثمانية.

املقدمة:
يرى الياابنيون يف روسيا جارةً مثرية للمتاعب ،ومصدر هتديد حقيقي يف مشال شرق آسيا ,ابعتبارها أقوى الدول اجملاورة
للياابن ،والقوة الوحيدة يف املنطقة "غري اآلسيوية ثقافياً وعرقياً".
وقد تناولنا يف هذه الدراسة مرحلة مهمة من مراحل الصراع العسكري الياابين يف الشرق األقصى من عام  1896إىل عام
1905م ,واليت تعترب من املراحل اهلامة يف التاريخ الياابين .نظراً لدخول الياابن يف صراع استعماري مع روسيا القيصرية للسيطرة
على كوراي ومشال منشوراي يف سبيل إقامة إمرباطورية استعمارية على غرار اإلمرباطورايت االستعمارية الغربية.
َّ
إن عنوان البحث هو "املوقف العثماين احلرب الياابنية الروسية يف الشرق األقصى  ،"1905- 1896واختيار تلك الفرتة
إمنا يعود لسببني كان األول :هو أن عام  1896ميثل بداية التدخل الروسي ضد الياابن يف قضااي الشرق األقصى ،أما السبب
3
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4
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الثاين :فكون أن عام  1905وضع هناية للحرب اليت اندلعت بني الطرفني وحققت فيها الياابن أول نصر يف اترخيها على العرق
األبيض.
أهداف الدراسة:
 إبراز العالقات العثمانية الياابنية قبل احلرب واملوقف العثماين من احلرب الروسية الياابنية.
 إبراز أسباب احلرب ونتائجها على شعوب الشرق.
 التعرف على املوقف الدويل من احلرب الياابنية الروسية.
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لوصف ظاهرة الصراع الدائر بني الياابن وروسيا وحتليله وتقوميه يف ضوء الدراسات
التارخيية ،كما اعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي من خالل إلقاء الضوء على مراحل الصراع أسبابه ،وتطور املوقف الدويل من
الصراع ،ورصد تطورات احلرب بني الطرفني ،وصوالً لنتائج احلرب على الطرفني وشعوب املنطقة.
وقد اشتمل البحث على مقدمة ومخسة مباحث منها مبحث متهيدي ابإلضافة خلامتة وقائمة أبهم املالحق ,وكذلك قائمة
ابملصادر واملراجع.
تناولنا يف البحث النقاط التالية:
اجلذور التارخيية للصراع الياابين الروسي ،ودور املسألة الكورية يف اندالع احلرب الروسية الياابنية ،واملوقف الدويل من
الصراع وأثر التحالف اإلجنليزي الياابين  ,1902يف إقدام الياابن على خوض غمار احلرب ضد روسيا ،كما تناولنا أحداث احلرب
الياابنية-الروسية .1905-1904واملوقف الدويل أثناء احلرب ،وخاصة املوقف العثماين ،وكذلك تناولنا املساعي السلمية الدولية
وعلى رأسها املساعي األمريكية ،وتوقيع معاهدة بورت مسوث ،ونتائج احلرب الروسية-الياابنية وانعكاساهتا على شعوب الشرق.
ومن مث اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على مصادر ومراجع متنوعة ومنها على سبيل املثال :الواثئق األمريكية اخلاصة
بعالقات الوالايت املتحدة مع دول العامل ,واليت كان هلا دور يف إثراء البحث من خالل رسائل وتقارير سفراء الوالايت املتحدة إىل
وزارة اخلارجية األمريكية واليت كانت تقيم األوضاع يف تلك املرحلة .ابإلضافة إىل بعض الواثئق الربيطانية اليت صدرت أثناء
التحالف اإلجنليزي الياابين واحلرب الروسية الياابنية ،كما اعتمدت الدراسة على مجموعة من الواثئق العثمانية اليت تناولت تقارير
ومراسالت السفراء العثمانيني خالل فرتة الصراع  .كما اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على عدد من املصادر واملراجع والدورايت
العربية واألجنبية اخلاصة بفرتة حبثه.
متهيد:
لقد كانت الياابن وعلى امتداد اترخيها الطويل أكثر دول العامل عزلة ،إذ مل حيدث أي اتصال بينها وبني أقرب بلدين
مجاورين هلا إال مع بداية عصر التجارة عرب احمليطات يف القرن السادس عشر .حيث وصلتها عرب كوراي والصني التأثريات احلضارية
(رايشاور ،1989 ،صفحة  .)47وكان حكام التوكوجاوا (( ،(Suganami, 1998, p. 3) )iعباس ،1976 ،:صفحة
 )238الياابنيني قد اختذوا قراراً عام  1639إبغالق أبواب بالدهم يف وجه العامل اخلارجي )(Others, 1976, p. 484
لكي يضمنوا جتنب كل ما قد يهدد استقرار نظام احلكم .وإبعاد خطر التوسع الغريب يف البحار الشرقية الذي بلغ ذروته مع مطلع
القرن السابع عشر عندما ثبت اإلجنليز أقدامهم يف اهلند ،وأخذوا يتطلعون إىل الصني اليت بدؤوا يطرقون أبواهبا مع بداية القرن
التاسع عشر(عباس ،1980 ،صفحة .)38
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وإذا كانت احلرب الياابنية الصينية  ،1895 – 1894قد أدت إىل إهناء النفوذ الصيين يف كوراي ،فإهنا يف الوقت نفسه
فتحت الطريق أمام روسيا لكي ختلف الصني يف موقعها كمنافس رئيسي للياابن على كوراي ومنشوراي .وقد ظهر ذلك بشكل
واضح من خالل التدخل الثالثي (فرنسا -أملانيا -روسيا) الذي قادته روسيا لتجريد الياابن من مكاسبها اليت حصلت عليها
مبوجب معاهدة شيمونوسيكي عام  .1895لذلك أاثر سلب روسيا ملكاسب االنتصار الياابين على الصني موجةً ال تقاوم من
العداء الياابين لروسيا ،خاصةً وأن األوساط احلاكمة يف الياابن كانت ختطط لفتوحات استعمارية ،وتروج لفكرة إمرباطورية ايابنية
كبرية تشمل كوراي واملقاطعات الشمالية من الصني ومنغوليا وكذلك منشوراي (مانفريد ،1989 ،صفحة  .)227ومما زاد األمر
سوءاً عندما حصل الروس على عقد إجيار مدته تسعة وتسعون عاماً يف شبه جزيرة "لياوتونج" عام  1898ابت من الواضح أهنم
قد أخرجوا الياابنيني لكي تتمكن روسيا من الدخول يف منافسة الياابن يف السيطرة على كوراي والصني (Duus, 1976, p.
).130
يعود سبب االهتمام الروسي بتلك املنطقة لكوهنا ذات أمهية اسرتاتيجية كبرية ابلنسبة هلا ،فقد أدركت أن الوجود الياابين
على ساحل كوراي اجلنويب سيرتتب عليه هتديد لطرق مواصالهتا البحرية ،حيث سيمكن الياابن من إغالق املنافذ البحرية ومنع
مرور السفن الروسية بني املمتلكات الروسية يف احمليط اهلادي وبني املناطق اليت حصلت عليها ومت استئجارها مبوجب تدخلها يف
هناية احلرب الصينية -الياابنية ،ولذلك سعت ملنافسة الياابن على كوراي لتأمني طرق مواصالهتا البحرية.
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وقعت تطورات كبرية يف هناية القرن التاسع عشر يف منطقة الشرق األقصى قلبت موازين القوى العاملية ،حيث هزمت
الياابن الصني يف احلرب الياابنية الصينية  .1895 – 1894وسيطرت مبوجبها على كوراي ،وبدأت متهد للسيطرة على منشوراي
ذات األمهية االسرتاتيجية ابلنسبة لروسيا القيصرية اليت تعترب واحدة من أعظم القوى األوروبية ،فتداخلت املصاحل اإلمربايلية بني
الدولتني حول أطماعهما التوسعية يف منشوراي ( BOA.İ.DH. 1049/84828-14 Eylül 1303/ 26 Eylül
.)1887.
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وإذا كانت الياابن قد أدارت ظهرها للعامل اخلارجي ،فليس معىن ذلك أن القوى الغربية قد تركتها وشأهنا ،خاصةً وأن تطور
الرأمسالية يف بالد الغرب جاء مع ظهور الثورة الصناعية اليت قادت تلك الدول إىل ميادين أوسع بسبب حاجتها إىل فتح أسواق
جديدة ملنتجاهتا ،وللحصول على مصادر للمواد اخلام ) .(Duus, 1976, p. 108وبناءً على ذلك أصبحت مسألة عزلة
الياابن موضوع اهتمام دول أورواب البحرية مرةً أخرى ،وكانت روسيا أكثر الدول نشاطاً يف حماوالهتا إقامة عالقات جتارية
ودبلوماسية مع الياابن ) .(Beers, 1972, p. 113ففي عام  1792أرسلت مبعوثها "آدم الكسمان" ,إىل ميناء منريو يف
هوكايدو إلعادة البحارة الياابنيني الذين جرفهم التيار إىل الشواطئ الروسية ،وأثناء ذلك قدم الكسمان مذكرة رمسية تطالب بفتح
أبواب التجارة بني البلدين.ولكن الباكفو(( )iiعبد الغفار رشاد ،1984 ،:صفحة ( ،)131جانسن ،صفحة  )21اعتذرت له،
ونصحته ابلتوجه إىل جنازاكي للتفاوض مع السلطة املركزية) .(T. Sakamoto., 1989, p. 84وقد أرسلت روسيا بعد
ذلك عدة بعثات إىل الياابن قوبلت مجيع مطالبها ابلرفض واملقاومة ،وذلك خلوف الياابنيني من مطامع الروس يف أراضيهم
) .(Beers, 1972, p. 113وخاصة يف جزر الكوريل اليت تقع ما بني شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو الياابنية
يف أقصى مشال شرق آسيا .وهذه اجلزر اليت تبلغ مساحتها اإلمجالية حنو  15.5ألف كلم مربع ويسكنها أكثر من  20ألف
نسمة ،حتتوي على ثروات كبرية من النفط والغاز واملعادن ،وتتمتع مبوقع اسرتاتيجي وعسكري مهم ،لذا فليس من املستغرب أن
يدور حوهلا صراع متوارث ومتجدد عرب األزمنة ألن النزاع والتنافس حوهلا مر بتطورات عديدة ،ففي منتصف القرن الـ 19عقدت
«معاهدة شيمودا» اليت أعطت جزر الكوريل اجلنوبية للياابن وجزر الكوريل الشمالية لروسيا القيصرية .فيما أبقت جزيرة سخالني
حتت إدارة مشرتكة ،وبعد ذلك بعقدين من الزمن أبرمت «معاهدة سان بطرسربغ» لعام  1875واليت قبلت روسيا مبوجبها التنازل
للياابن عن كامل جزر الكوريل مقابل أن حتصل على حق السيادة على جزيرة سخالني فقط( .املدين ،2017 ،صفحة )1
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 الصراع الياابين الروسي يف كـوراي:أدت اإلصالحات اليت قام هبا الياابنيون يف كوراي بعد احلرب إىل قيام حركة مضادة هلم بتأييد من امللكة "مني" اليت كانت
رافضة للنفوذ الياابين ) ،(Barnhart, 1997, p. 25وعلى أثر ذلك قام الياابنيون ابلتخطيط لقتل امللكة
) ، (Duus, 1976, p. 131اليت مت اغتياهلا عن طريق مجموعة من الكوريني املوالني للياابن برائسة الوصي السابق على العرش
(حيىي ،1985 ،صفحة  .)210وقد أسفرت تلك املذحبة عن سخط الدول األوروبية على الياابن ,وإىل ازدايد الشعور العدائي
بني صفوف الشعب الكوري ،الذي رد على تلك املذحبة بقتله عدد كبري من الياابنيني ،مما جعلهم يضطرون ملغادرة كوراي والعودة
لبالدهم (عباس ،1980 ،صفحة .)180
وفر مع ويل عهده يف فرباير  ،1896إىل
ومن جانبه استغل امللك الكوري فرصة غياب القوات امللكية عن سيؤول ّ
وحرض األهايل على الثورة .ويف شهر
املفوضية الروسية طالباً منها احلماية .وأصدر من املفوضية بياانً عارض فيه السياسة الياابنيةّ ،
مايو  1896اقرتح على القيصر أمر فرض احلماية الروسية على كوراي ،وحصل عليها ودخلت القوات الروسية العاصمة الكورية
سيؤول ،ومت طرد املوظفني املوالني للياابن يف احلكومة الكورية ،كما مت ُح ّل اجليش الكوري الذي عين الياابنيون بتدريبه
).(Barnhart, 1997, p. 25
ونستنتج مما سبق ،أن هروب امللك الكوري والتجائه إىل املفوضية الروسية يف سيؤول ,وضع بداية النهاية للنفوذ الياابين يف
كوراي ،وأسهم بشكل كبري يف ازدايد النفوذ الروسي يف كوراي .كما يالحظ هزمية الياابن وللمرة الثانية أمام احملافظني الكوريني،
وفشل اإلصالحات اليت حاولت أن تطبقها يف البالد أسوةً ابإلصالحات الناجحة اليت طبقتها يف "فرموزا" ,وكان سبب ذلك
الفشل احتدام الصراع بني أنصار امللكة من انحية ,وأنصار اإلصالح على الطريقة الياابنية من انحية أخرى.
وبذلك أصبح النفوذ الياابين والنفوذ الروسي يواجهان أحدمها اآلخر ،ليتكرر سيناريو املواجهة اليت حدثت يف فرتة الصراع الصيين
الياابين على كوراي ،واليت أدت إىل نشوب احلرب الصينية الياابنية ،وملا كانت الياابن خارجة لتوها من حرهبا مع الصني ،فإن
ّ
إمكانياهتا العسكرية الربية والبحرية اليت كانت كافية هلزمية الصني يف احلرب ،مل تكن تكفي خلوض غمار حرب ضد روسيا يف ذلك
الوقت ،فكانت حباجة إىل عدة سنوات من أجل استعدادها ملثل تلك احلرب (حيىي ،1985 ،صفحة  .)211وبناء على ذلك
اختارت الياابن الدخول يف مفاوضات مع روسيا من أجل احملافظة على الوضع الراهن ،وقد أسفرت تلك املفاوضات عن توقيع
بروتوكول "لوابنوف -ايماجاات" يف  9يونيه عام  .1896اتفقت مبوجبه كل من الياابن وروسيا على سحب الطرفني لقواهتما من
كوراي ،وأتييد جهود ملك كوراي يف إعادة النظام واحملافظة عليه ،واتفقتا على االعرتاف بنفوذ كل منهما ،ويف حال وقوع أية
اضطراابت يف كوراي تستدعي التدخل ،ال تتدخل أي منهما إالّ مبوجب موافقة الدولة األخرى ,مع اعرتافهما ابستقالل كوراي
واحرتام سيادهتا على أراضيها )(Barnhart, 1997, p. 25) ،(Documents, 1907, p. 216
إال أن روسيا مل تلتزم بتلك االتفاقية (تيدمان ،د .ت  ،صفحة  ،)42ومل تلتزم أيضاً ابتفاقية أبريل  ،1898إذ استمر
التنافس الروسي الياابين على توسيع نطاق النفوذ يف كوراي (عباس ،1980 ،صفحة  .)181وخالل اندالع أحداث حركة
البوكسرز(( )iiiموسى ،1968 ،142-الصفحات ،(Wakmman, 1975, p. 12) ،)142-140
) (Jinsheng, 1981 , p. 381انتهزت روسيا فرصة انشغال الدول ابلقضاء على تلك احلركة لتوسيع خمططاهتا اإلمربايلية
يف الشرق األقصى ،إذ قامت بسحب قواهتا اليت اشرتكت مع قوات التحالف ابلقضاء على حركة البوكسرز من بكني ،وذلك
إلظهار حسن النية جتاه احلكومة الصينية .ويف الوقت نفسه دفعت بقواهتا الحتالل مشال منشوراي مبا فيها امليناء الرئيسي
"نيوتشوانج"  Niuchauangواستولت على جسور السكك احلديدية يف "تيان تسني" وبكني
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) ،(Barnhart, 1997, p. 32كما دفعت قواهتا حنو اجلنوب وسيطرت على "شيهلي" يف حماولة منها للتوغل يف كوراي عن
طريق حتريك قواهتا من جنوب منشوراي ابجتاه مشال كوراي ).(Storry, 1960, p. 135
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وقد أاثر التوسع الروسي ارتياابً عميقاً لدى الياابنيني ،الذين بدا هلم أن هدف الروس هو تعزيز حامياهتم اليت أقاموها يف
منشوراي ،وأن تدعيم السيطرة الروسية على منشوراي مع وجود مينائها احلصني فيالديفوستك على احمليط اهلادي يهدد املشروعات
اليت تعمل الياابن على حتقيقها يف الشرق األقصى ،والسيما أن مد سكك حديد سيبرياي واخرتاقها ملنشوراي سوف يزيد من نفوذ
روسيا يف الشرق األقصى (البطريق ،1982 ،صفحة  .)122ورغم مطالبة الدول الغربية ابنسحاب روسيا من املناطق اليت
سيطرت عليها ،مل تعر روسيا ذلك أي اهتمام ،ومضت يف إجراء مفاوضاهتا السرية مع "تسينج" جنرال املانشو وقائد القوات
الصينية يف مكدن هبدف السماح هلا ابالحتفاظ بقواهتا يف منشوراي ,ويف منطقة السكك احلديدية (حيىي ،1985 ،صفحة
 . )282وقد تسببت تلك األنباء يف استياء كبري من جانب كل من بريطانيا والياابن والوالايت املتحدة األمريكية ،واستنكرت عقد
أي اتفاق منفصل مع الصني يتعلق مبنشوراي ،بدون اإلحاطة التامة واملوافقة من جانب كل القوى الكربى اليت اشرتكت يف
مفاوضات البوكسرز (زكراي ،1999 ،صفحة  .)205فأعلنت روسيا عن عدوهلا عن اتفاقية "تسينج -الكسييف" ،وإنكارها
نواايها العدوانية يف منشوراي ،لكنها ابملقابل عملت على تقوية قبضتها على منشوراي من خالل احملاولة املخفقة يف إجبار الصني
على توقيع اتفاقية سرية هتدف إىل حتويل منشوراي إىل حممية روسية (عباس ،1980 ،الصفحات .)185-184
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 موقف الياابن من التوسع الروسي يف منشوراي:ومن الطبيعي أن يؤدي التوسع الروسي يف منشوراي إىل إاثرة حفيظة القيادات الياابنية ألنه إذا بقيت منشوراي حممية روسية،
فإن القوات الروسية سوف تتمركز ابلتأكيد على احلدود الكورية ,وستكون مستعدة ألي تدخل سريع يف كوراي ،ومن املؤكد أن هذا
ما ال تتحمله الياابن .وعلى الرغم من كل السرعة اليت أعطتها احلكومة الياابنية لعملية إعادة التسليح وتطويره .فقد كان بعض
أعضاء احلكومة معارضني اللجوء إىل القوة ،فقد رأوا أنه من األفضل أن يسعوا مرة اثنية حلل األزمة ابلطرق السلمية (Duus,
) .1976, p. 131فقد رأى كل من "ايتو هريوبومي" و"أينوي" عقد صفقة مع الروس تقضي ابعرتاف الياابن مبصاحل روسيا
العليا يف منشوراي مقابل اعرتاف الروس ابملصاحل الياابنية العليا يف كوراي ،إال أن معظم القيادات العليا يف الياابن ،أكدوا أن الروس
ليسوا أهالً للثقة ومبا أن احلرب معها كانت حتمية ،فقد اقرتحوا بدالً من ذلك تطويقها من خالل التحالف مع بريطانيا عدوة
روسيا اللدودة يف الشرق األقصى ).(Others, 1976, p. 555
فإذا كانت املنافسة الروسية الياابنية منحصرة يف كوراي وشبه جزيرة "لياوتونج" ،فإهنا اآلن امتدت لتشمل منشوراي ،وإذا مل
يكن لكال املسألتني نفس األمهية ،فإن الياابن وابلنسبة ملسألة كوراي فإهنا كانت ترى أهنا سوف تضطر إىل أن حتارب حىت إذا ما
كانت وحدها .بينما مل تكن تنوي أن حتارب ابلنسبة ملنشوراي إال يف حالة حصوهلا على معونة خارجية (حيىي ،1985 ،صفحة
 ، )284لذلك أرادت تطويق الروس من خالل التحالف مع بريطانيا ،الذي توصل إليه املفاوضون عام )iv(1902
)(Marder, W. D, pp. 427-428.) ،(Temperley, 1927, pp. 115-120
ومبوجب ذلك التحالف اطمأن قادة الياابن أنه إذا نشبت حرب بينهم وبني الروس أصبح بوسعهم االعتماد على مساعدة بريطانيا
العسكرية يف حال انضمام أي قوى أخرى إىل جانب روسيا ضدهم ,وبذلك ضمنت الياابن وعن طريق الدبلوماسية أبهنا لن
حتاصر من جانب جبهة أوروبية موحدة مرةً أحرى ).(Grenville, W. D, p. 87
أدى التحالف األجنلو-ايابين  1902إىل نتائج سريعة على أطراف النزاع ،فقد عرضت روسيا على الصني يف  8أبريل
 ، 1902إجالء قواهتا من منشوراي على ثالث مراحل ،وقد نفذت املرحلة األوىل والوحيدة يف  8أكتوبر  ،1902وعندما حان
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موعد تنفيذ املرحلة الثانية يف أبريل  1903مل تلتزم روسيا مبا عاهدت عليه ).(Barnhart, 1997, p. 35بل راحت تطالب
الصني ابمتيازات جديدة يف منشوراي ،كما أهنا دفعت جيوشها إىل هنر "ايلو" ابجتاه كوراي (هلندوز ،د .ت ،صفحة  .)273وقد
أاثرت تلك التصرفات احلكومة الياابنية ،وشعرت أبن من حقها توجيه االعرتاض على التصرفات الروسية ،فدعا مجلس الوزراء
الياابين أعضاء احلكومة إىل اجتماع يف أبريل  1903وفيه متت املوافقة على وجوب اعرتاض الياابن لدى بطرسبورج
) .(Barnhart, 1997, p. 35ومت إرسال املقرتحات الياابنية التالية :وجوب احرتام السيادة الصينية على منشوراي ،وعودة
إدارهتا للصني ،واعرتاف الياابن مبصاحل روسيا يف منشوراي ،يف مقابل اعرتاف روسيا مبصاحل الياابن السياسية والتجارية والصناعية
يف كوراي وفقاً لنص التحالف األجنلو-ايابين ).(Beers, 1972, p. 234
وقد رفضت روسيا االقرتاحات اليت ق ّدمتها الياابن ،لكنها ّنوهت إىل أهنا توافق فقط على االعرتاف للياابن مبركزها التجاري
والصناعي املمتاز يف جنوب كوراي على أن تبقى منطقة الشمال منطقة حمايدة ،مما حدا ابلياابن إىل تقدمي مقرتحات جديدة نصت
على ما يلي:
 حرية املالحة يف بوغاز كوراي. إنشاء منطقة حياد على طول احلدود بني كوراي ومنشوراي (حبيث يكون هنر "ايلو" منطقة عازلة بني نفوذ  --روسيا يف منشورايونفوذ الياابن يف كوراي).
 ربط سكك حديد كوراي ومنشوراي بعضهما ببعض. االعرتاف مبركز روسيا املمتاز يف منشوراي ومركز الياابن املمتاز يف كوراي (بني ،د.ت ،صفحة  .)160وكانت القرارات اليتاختذت يف مجلس الوزراء الياابين يف ديسمرب  ،1903قد أجازت االستعداد الياابين للحرب يف حال رفض روسيا لتلك االقرتاحات
يتسرعوا يف الرد عليها ،ألهنا مل حتتو على شيء جديد من وجهة
) ،(J. Crowley., 1973, p. 225إال أن الروس مل ّ
نظرهم .ويف هذه األثناء قام اجليش الياابين بعملية تعبئة عامة ،بينما اندفع األسطول الياابين لرتتيب الثقل البحري للقوات
واحلصول على سفن حربية إضافية عن طريق الشراء من الرتساانت الغربية
) .(Barnhart, 1997, p. 38وبدا واضحاً أن روسيا رفضت االقرتاحات الياابنية ،وبذلك اهنارت املفاوضات بني الطرفني،
وقررت الياابن اللجوء إىل السالح بعد أن أيقنت أن االتفاق بينها وبني الروس من ضروب املحال.
ُ
أحداث احلرب الياابنية -الروسية :1905 -1904
بدأت الياابن عملياهتا العسكرية يف  8فرباير  ،1904هبجوم ليلي بقوارب الطوربيد على األسطول الروسي يف بورت آرثر،
وبعد يومني فقط أعلنت الياابن احلرب رمسياً على روسيا .ويف شهر مايو عربت القوات الياابنية هنر "ايلو" من كوراي إىل منشوراي
وبذلك احتلت الساحل اجلنويب ملنشوراي ،بينما استولت القوات احملمولة حبراً على "دايرين" وحاصرت بورت آرثر حصاراً طويالً
)،(Cox., 1992, p. 393
) .(Beers, 1972, p. 234إىل أن اضطرت احلامية الروسية املوكلة ابلدفاع عنها تسليمها مع بداية عام 1905
 ،)(Americana, 1958, p. 831حيث استسلم القائد الروسي للقوات الياابنية ومعه مخسة وعشرون ألفاً من رجاله،
وسلمهم امليناء دون أن يستشري ضباطه ،وذلك على الرغم من وجود إمدادات وذخائر كانت تكفيه للمقاومة ثالثة أشهر أخرى
(مرهون ،2002 ،صفحة .)2
مل يُدهش نبأ سقوط بورت آرثر واستسالم حاميتها أحداً من الناس لتوقعهم قرب سقوطها ،وكان استسالم قائد احلامية
الروسية للقوات الياابنية أمراً ال حمال منه ،وذلك حلقن دماء من بقي معه من اجلنود ،وذلك بعد قيامهم إبغراق بوارجهم ومعداهتم
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تعوض هزائمها الربية والدمار الذي حلق أبسطول احمليط اهلادي ،فسارعت إىل استدعاء
بعد هذه اهلزمية حاولت روسيا أن ّ
أسطوهلا يف حبر البلطيق لتعزيز وجودها يف فيالديفوستك (كعدان ،1999 ،صفحة  ,)200إال أن رود ستفينسكي قائد
أسر إىل الدوق األكرب "اليكساندر ميخائيلوفيتش" أن األسطول
األسطول كان قليل الثقة ابالنتصار على الياابنيني .ألنه كان قد ّ
كان متوجهاً إىل الدمار يف احمليط اهلادي .وقد اتضح أن ذلك التوقع كان حقيقياً )،(R. A. Esthus, 1980, p. 398
إذ كان النصر الوحيد الذي كتب هلذا األسطول هو يف املواجهة اليت حدثت على ضفاف هنر "دوجر ابنك" يف  24أكتوبر
 1904مع سفن الصيد الربيطانية اليت ظنها الروس خطأً قوارب طوربيد ايابنية فأغرقوا اثنني منها ومت تدمري اثنني آخرين ،وقتل
العديد من الصيادين الربيطانيني ،مما أاثر غضب بريطانيا على ذلك احلادث.
ويف املعركة اليت جرت يف يوم  27مايو ( 1905موقعة حبر الياابن) ،حقق الياابنيون انتصاراً ساحقاً على الروس ،دمروا
فيها األسطول الروسي الضخم ابلقرب من تسوشيما( )،(Caiger, 1978, pp. 223-224
) (T. Sakamoto., 1989, p. 102وعانت البحرية الروسية بذلك من هزمية كبرية ،كان أتثريها هائالً على العزة الروسية
( ،)BOA. Y.PRK. EŞA.47/72, 26. R.Evvel 1324/21 Mayıs 1905.حيث مل ينجو منه سوى
ثالث سفن حربية فقط من أصل مخس وثالثني سفينة .كما بلغ عدد ضحااي احلرب من اجلانب الروسي حبوايل أربعة آالف
جندي وأسر سبعة آالف آخرين ،يف حني كانت خسائر الياابنيني أقل بكثري من خسائر الروس حيث قدر عدد القتلى بـ 116
قتيل وجرح منهم ( 538ديورانت ،2001 ،صفحة .)173
وكان هلزمية الروس يف موقعة حبر الياابن أثر كبري يف نفوسهم ،فقد كانت ضربة شديدة للعزة الروسية ،وأدت عملياً إىل إهناء احلرب
بني البلدين يف مايو عام  1905لتبدأ مفاوضات السالم بني الطرفني ).(R. A. Esthus, 1980, p. 404
 موقف الدولة العثمانية من احلرب الياابنية الروسية:كان موقف الدولة العثمانية اليت خسرت حرب ال  93عاماً ( )1878-1877أمام الروس وأصبحت أمالكها يف
الروملي والبلقان وألبانيا حتت هتديد أطماع كل من روسيا والنمسا ،وهو العام نفسه الذي عقدت فيه الدول األوروبية مؤمتر برلني
هبدف استهداف الدولة العثمانية وخلخلة وضعها الداخلي ) (ŞERİFOĞLU, 2019, p. 456مثرياً للفضول حيث
كان هناك تباين بني املوقف الشعيب ،واملوقف الرمسي للدولة العليا ،فقد اختذ الشعب العثماين موقف العداء الصريح للروس،
وانصر الياابن يف صراعها ضد روسيا .وأظهر الناس واملثقفون يف الدولة العثمانية رغبة كبرية يف انتصار الياابن وهزمية "سكان
موسكو" .بينما جند موقف السلطان عبد احلميد والدولة العثمانية خمالفاً ملوقف العامة من الشعب فقد اختذ سياسة التوازن
االسرتاتيجي يف الصراع القائم بني الياابنيني والروس ابعتبار أن روسيا أكرب الدول اجملاورة للدولة العثمانية ،والتزال تشكل خطراً
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وكان الروس قد أقاموا بقيادة "كوروابتكني" موقعاً حصيناً يف "مكدن" (حيىي ،1985 ،صفحة  .)298اليت دارت فيها
رحى معركة "مكدن" اليت تعد من املعارك الكربى واحلامسة يف التاريخ ( 28فرباير 7 -مارس  ،)1905واليت انتصر فيها الياابنيون
واستولوا عليها بعد أسبوعني من القتال الضاري (عباس ،1980 ،صفحة  ،)192بعد انسحاب القائد الروسي "كوروابتكني"
وقواته إىل مشال مكدن .وقد كانت اخلسائر البشرية يف هذه املعركة ثقيلة جداً حيث سقط من اجلانب الروسي  89ألف قتيل ومن
اجلانب الياابين  71ألف قتيل تقريباً (مرهون ،2002 ،صفحة  ,)2وبلغ مجموع عدد األسرى الروس يف هذه املوقعة أربعون ألف
أسرياً (هلندوز ،د .ت ،صفحة )275
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حىت ال تستفيد منها القوات الياابنية (احملرر ،1905 ،صفحة  .)1إال أن الياابنيني حصلوا على قاعدة حبرية يكاد يكون
إخراجهم منها ابلقوة حماالً إذا مل يسرتد الروس سلطتهم على البحار اثنيةً.
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كبرياً على أمالك الدولة العثمانية جيب جتنبه ( BOA. İ.DH. 1049/84828-14 Eylül 1303/ 26 Eylül
.)1887.
وقد شهدت العالقات العثمانية الياابنية حتسناً كبرياً قبل الصراع الياابين الروسي ،فقد زار األمراء الياابنيون اإلمرباطورية
العثمانية يف مناسبات عديدة وأبدت الدولة العثمانية اهتماماً كبرياً بزايرة األمري كوماتسو أكيهيتو وزوجته السطنبول يف سبتمرب
 1887ونظمت احتفاالً كبرياً على شرف زايرهتما للعاصمة العثمانية
( ،)BOA. İ.DH. 1049/84828-14Eylül1303/ 26 Eylül 1887.وقد أدى االهتمام ابألمري واألمرية يف
اسطنبول إىل تطور العالقات العثمانية الياابنية ،وأعقب ذلك تبادل اهلدااي بني اإلمرباطور الياابين والسلطان العثماين.
حيث منح اإلمرباطور الياابين للسلطان العثماين (وسام األقحوان) وهو أعظم وسام يف الياابن كتعبري عن رضاه ابلرتحيب الذي
حظي به األمري كوماتسو وامتنانه لتقدير الصداقة اليت أظهروها للياابن وتنمية للصداقة بني البلدين
( .)BOA.Y.HUS,216/57,15 Zilhicce 1305/28 Ağustos 1888ومن جانبه أرسل السلطان عبد
احلميد إىل اإلمرباطور الياابين هدااي من أفضل اخليول املوجودة يف القصر ،ومت تعيني النقيب حممد ابي أحد مساعدي السلطان،
لنقل هذه اخليول إىل الياابن (.)BOA.Y.MTV.52/26,7.Zilhicce1308/14Temmuz 1891
ويعد غرق الفرقاطة Ertuğrul -اليت انطلقت يف  5رمضان يف  1306يف مهمة دبلوماسية إىل الياابن ،ويف طريق
عودهتا حتطمت على الصخور أمام منارة كاسينو ساكي على شاطئ كيشو يف  15سبتمرب  -1890سبباً لبدء عالقات الصداقة
الرمسية بني البلدين ،ويعد غرق الفرقاطة رمزاً للعالقة العاطفية اليت طورت العالقات بني اجلانبني .حيث أقامت الياابن نصب
تذكاري لشهداء الفرقاطة يف مدينة كوشيموتو ،ويتم زايرة هذا النصب كل مخس سنوات يف ذكرى احلادثة حيضره مسؤولون رفيعو
املستوى من الياابنيني واألتراك ( BOA, İ.DH, 1138/88816, 5 Ramazan 1306/5 Mayıs 1889,
.)BOA, Y.A.HUS.239/21, 19 Eylül 1890
 موقف الدولة العثمانية أثناء احلرب:أقام السلطان عبد احلميد غرفة عمليات خاصة ملتابعة أخبار الصراع يف الشرق األقصى ،حيث كان يتلقى تقارير فورية من
رجال الدولة وضباط املخابرات الذين كانوا على اتصال ابلعامل اخلارجي .واتبع بعناية وبشكل مستمر من خالل سفارات السلطنة
يف الدول األوروبية الصحف العاملية وتقاريرها عن التطورات اخلاصة خبريطة الشرق األقصى .وقد اتبع سفري بطرسربغ مسار الصراع
وأخرب ا لسلطان عبد احلميد جبميع تطورات الرأي العام الداخلي يف روسيا والدول األوروبية األخرى .ويف تقرير بعثة السفري من
سان بطرسربج ،أبلغ فيه السلطان أبخر تطورات احلرب ،حيث أنه يف  21مايو  ،1905هزمت البحرية الروسية يف معركة حبر
الياابن اليت كانت نتائجها كارثية على ا لروس فقد أثرت على القوى البحرية الروسية اليت أصبحت تعاين من ضعف كبري بعد تدمري
أسطوهلا ،وأن الروس قلقون من انقالب الوضع الداخلي على القيصر بسبب تلك اهلزمية ( BOA. Y.PRK.
 .)EŞA.47/72, 26. R.Evvel 1324/21 Mayıs 1905.وهكذا كان السلطان يتابع مجيع مراحل احلرب يوماً
بعد يوم ويعمل على اختيار املوقف الذي سيتبناه إيزاء الدولتني املتحاربتني والدول القوية األخرى.
ومن خالل ما تقدم نرى أنه يف الوقت الذي كان فيه الرأي العام العثماين يقف صراحة مع الياابن يف احلرب ،جند أن السلطان
العثماين قد اتبع خطة وسياسة خمتلفة متاماً لتوجهات الرأي العام فقد كان حريصاً على دعم الياابن ،ويف الوقت نفسه يتحاشى
إغضاب الدول األوروبية الداعمة للروس واحتمال مواجهة روسيا اليت تعد أقوى وأخطر جار له .لذلك كان يتابع تطورات الصراع
من خالل ال تقارير والتحليالت اليت يتلقاها ابستمرار من كبار مسؤويل الدولة الذين يثق هبم .ومن بينهم يوسف ابشا الذي كان
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 موقف فرنسا من احلرب الياابنية الروسية:يف الوقت الذي استولت فيه روسيا على منشوراي وقيامها بتهديد كوراي ،كان واضحاً أن احلياد سيكون هو موقف فرنسا
من احلرب اليت تشرتك فيها دولة حليفة إلجنلرتا ألنه ليس من مصلحة فرنسا أن جتايف إجنلرتا حليفة الياابن ،وعلى الرغم من ارتباط
فرنسا ابتفاقية حتالف وصداقة مع روسيا 1893م ،فإن ديلكاسية استطاع أن يربر وقوفه على احلياد أمام روسيا .وساعده على
ذلك أن اتفاقه مع روسيا مل يشر إىل الياابن بشيء ما ،فلم يكن ابستطاعة فرنسا أن تدخل يف حرب إىل جانب حليفتها روسيا
وعرضت نفسها حلرب كبرية ال طائل منها
وإال هدمت ما سبق وأن وطدته من عالقات طيبة مع بريطانيا منذ عام ّ ،1899
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حبث السلطان عبد احلميد بعد اندالع احلرب عن طرق لتجنب الظهور مبظهر املؤيد للياابن ومعاد لروسيا ،فقد أظهرت
الدولة العثمانية اهتمامها ابلياابن من خالل تكليف Pertev Beyأحد الضباط العسكريني يف  Erkanمبتابعة األحداث على
جبهة احلرب الياابنية وإبالغ القصر هبا ( BOA.BEO,2381/178527,18.C.Evvel1322/31Temmuz
 )1904.وأبلغ بريتيف ابشا السلطان ابستمرار بتطورات املوقف احلريب ،وقدم تقاريره إىل القصر حول ما رآه .ومن جانبه عرب
اجلانب الياابين عن ارتياحه إلرسال ضابط عثماين إىل جبهتهم كمراقب ،واهتموا به عندما تعرض لإلصابة يف جبهات القتال .ويف
الوقت نفسه شكل السلطان عبد احلميد وفداً من اهلالل األمحر خلدمة اجليش الروسي يف منشوراي ،وقد مت تعيني قائد جيش
التساليا ،املشري أدهم ومدير مستشفى احلميدية لألطفال الطبيب الضابط إبراهيم ابشاالر على رأس تلك البعثة .وهبذه الوسائل
عززت الدولة العثمانية موقفها يف العامل اخلارجي ،وضمنت عدم غضب روسيا والدول احلليفة هلا .وقد كشفت األخبار والتعليقات
الصحفية يف بداية عام  1905عن مشاعر الشعب العثماين وتوجهات السياسة العثمانية من احلرب الياابنية الروسية .ومن
املعروف أن  Devlet-i Aliyyeمل تتصل رمسيًا ابلياابن .لكن كانت هناك مصلحة وحمبة كبرية للياابنيني يف قلب كل تركي،
والسبب يف ذلك هو احلروب بني الدولة العثمانية وروسيا ،وخاصة حرب الـ  93عاماً ،اليت شكلت جرحا يف قلب وعقل كل تركي
ضد الروس ،انهيك عن موقف الروس املؤيد صراحة لليواننيني يف صراعهم ضد العثمانيني ( BOA. Y.PRK. ASK.
.)225/137, 27.11.1322/ 2 Şubat 1905.
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حياول حتديد الوضع الذي ستتخذه اإلمرباطورية العثمانية أثناء احلرب وبعدها ،من خالل االعتماد على تقارير حاكم أيدين كامل
ابشا ومساعديه .وتوضح التقارير امل قدمة إىل السلطان عبد احلميد أنه جيب على الدولة العثمانية اتباع سياسة احلياد االسرتاتيجي
وسياسة التوازن بني القوى املتصارعة .وجيب على الدولة العثمانية حتويل احلرب الروسية الياابنية إىل فرصة لصاحلها .ومع ذلك لو
اخنرطت روسيا يف هذه احلرب لفرتة طويلة ،.ال ينبغي له أن ينسى خطر النمسا يف رومليا .ويف الوقت الذي كانت فيه روسيا
منشغلة مبشكلتها ،كان لزاما عليها البحث على حلول من أجل أن تقضي على خطر الدولة العثمانية يف منطقة البلقان .فحىت لو
اهنزمت روسيا أمام الياابن فان القول أبنه ال ميكن البتة مقارنة هزميتها هبزمية بعض الدول االخرى سيكسر من شوكة قوهتا البحرية
يف احلرب ،وترتاجع قوهتا .وقد يكون للهزمية أتثري سليب على الشعب الروسي .لكن ورغم ذلك كله وحىت لو خرجت روسيا مهزومة
من هذه احلرب فلديها القوة للتوجه حنو البلقان وإمكانية التدخل فيها وخلط األوضاع فيها بسهولة ،فحىت لو مل تستطع قلب
األمور مثلما أرادت يف الياابن على بعد االف االميال ،فإنه ليس من املفرتض أن تعجز يف أي وقت على مهامجة جرياهنا .وهذا ما
مت التنبيه إليه يف التقارير اليت قدمها يوسف ابشا ووايل آيدن كامل ابشا .فأنصار احلرب يف روسيا ليسوا عساكر نيقوال جار ،وإمنا
هم عساكر البنسلفانيني األكثر عددا .وهذا يعزز احتمال توتري األوضاع يف األراضي العثمانية ذات األصول السالفية يف منطقة
الروملي .وهكذا ورغم دعم كل هذه الظروف السياسية للشعب وللياابن فإن السلطان عبد احلميد الثاين انتهج اسرتاتيجيات أخرى
كثرية ،واتبع سياسة حمايدة جتاه روسيا ،وذهب يف اجتاه السياسة اليت يطلق عليها اسم سياسة التوازانت( BŞK, 75/88,
.)Evail-i 1323/ Mart 1905, BOA. .EE.86/29,9.R.Ahir.1324/2Haziran 1906.
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(نوار ،1999 ،صفحة  .)347هذا وقد أمثرت جهود ديلكاسية وموقفه من هذه األحداث إىل توقيع االتفاق الودي بني فرنسا
وإجنلرتا عام  .1904ويف أثناء احلرب وبناء على طلب من نيقوال الثاين ،حاول ديلكاسية أن جيمع الروس والياابن للتفاوض حول
شروط السالم وإهناء حالة احلرب بني الطرفني ،إال أن جهوده ابءت ابلفشل ).(R. A. Esthus, 1980, p. 400
 موقف الوالايت املتحدة من احلرب وتوقيع معاهدة بورتسموث :1905كان الرئيس األمريكي "تيودور روزفلت"  Theodor Rooseveltيف بداية احلرب متعاطفاً مع الياابن إذ أنه كان
يعارض أن تقوم السياسة الروسية يف منشوراي ابنتهاك مبدأ "الباب املفتوح" كما كان معجباً ابملزااي العسكرية الياابنية لكنه فكر يف
شهر يناير  1905يف أن يقوم بعملية وساطة حلمل الطرفني على اجللوس على مائدة املفاوضات .لكنه أيقن أن هذه البادرة
سابقة ألواهنا (حيىي ،1985 ،صفحة  ،)300فسقوط بورت آرثر جعل القيصر الروسي ال يصغي إىل السالم ألنه كان يعلم حق
العلم أن نفوذ روسيا ومقامها بني الدول الكربى ابت رهني الفوز يف هذه احلرب ،لذلك فمن املستحيل أن تفكر أي دولة من
الدول مبفاحتة القيصر يف الصلح مادامت األحوال على ما هي عليه ،ألن ذلك يعد مبنزلة التصريح العلين أبن روسيا ال تستطيع
التخلص من هذه الورطة اليت وقعت فيها.
وعندما وصلت أخبار مساعي روزفلت للسفري الروسي يف واشنطن "كاسيين"  Cassinالذي كان مدركاً جيداً ملدى
التعاطف األمريكي للياابن ،فإنه عارض الوساطة األمريكية ،وصرح أبن حديث روزفلت عن السالم إمنا قصد به أن يُظهر للرأي
العام أن اإلشاعات املنتشرة عن طريق خصومه السياسيني واملهتمني ابحنرافاته يف كالمه عن احلرب كانت بدون أساس ،وعلق
كاسيين قائالً :أبن روزفلت عهد على نفسه أبن يكون رسوالً للسالم ،وهذا الدور ال يناسب شخصه ومزاجه ،وإمنا أراد من خالل
ذلك أن يكون أول من ينادي بعملية السالم جملرد التباهي وليس ابلطبع عن حب حقيقي وخملص لعملية السالم ،كما أكد
كاسيين لـ "هاي"  Hayوزير اخلارجية األمريكي أن أي عرض أمريكي للتوسط من أجل السالم سيقابل ابلرفض التام من جانب
روسيا ) .(May, 1957 , pp. 348- 349
لكن بعد هزمية األسطول الروسي يف موقعة حبر الياابن يف 28 -27مايو  ،1905وقضاء األسطول الياابين على معظم القوى
البحرية الروسية ،حدث تغري جذري يف موقف روسيا جتاه احلرب ،إذ جعلت الصدمة اليت تلقاها األسطول الروسي القيصر يعيد
النظر يف نيته على االستمرار ابحلرب .كما خيّم جو احلزن واالنقباض على كافة البالد ،ففي  30مايو عقد مجلساً للحرب لتقييم
احلاله املأسوف عليها ( Dispatch from Hardinge to Lansdowne, Jun 5, 1905, No. 76,
 ،)British Documents, PP. 82- 83إال أن القيصر مل يصل إىل قرا ٍر هنائي يف ذلك االجتماع ،ولكن املفوض
الفرنسي اكتسب معلومات تفصيلية عن املناقشات اليت دارت يف االجتماع ،استنتج من خالهلا أن اجلناح املوايل الستمرار احلرب
قد فقد الكثري من نفوذه .طلبت الياابن بعد أن يئست من أن أتخذ روسيا اخلطوة األوىل من الرئيس األمريكي "تيودور روزفلت"
توجيه دعوة منه جلمع األمتني املتحاربتني للجلوس معاً وإجراء مباحثات مباشرة ،يف الوقت الذي يؤكد فيه أن هذه الدعوة هي
مبادرة شخصية منه .وقد قبل روزفلت القيام هبذه الوساطة ) .(Beers, 1972, p. 237فقد كان روزفلت ال يرحب بسيطرة
روسيا أو الياابن على مشال شرق آسيا ،وكذلك خشي من تصاعد النزعة التوسعية للياابن ،مبا يهدد مصاحل الوالايت املتحدة يف
املنطقة ،لذلك كان مستعداً لتقدمي أي مبادرة سالم تبدو خاصة به ).(Barnhart, 1997, p. 39
وقد كان "كاسيين" السفري الروسي يف الوالايت املتحدة ,معارضاً للوساطة األمريكية ،بسبب التعاطف األمريكي مع
الياابن ،إال أنه بعد سقوط بورت آرثر أعطى روزفلت االنطباع األكيد أبن الروس لديهم مصلحة يف التفاوض ،ومشرياً لروزفلت أبن
بالده مل تفكر حىت يف عملية التوسط من أجل السالم .حيث أن ذلك يتطلب منها أن تدفع تعويضاً أو أن تتنازل للياابن عن
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وطبقاً لذلك وضعت معاهدة بورتسموث هناية للتوسع الروسي يف األراضي الصينية .كما أدى إحلاق جنوب جزيرة
سخالني ابلياابن إىل انتزاع منفذ طبيعي من روسيا على احمليط اهلادي ،ومن انحية أخرى ،فإن مواصالت روسيا مع أراضيها يف
"كامتشاتكا" و"تشوكوتكا" أصبحت مبوجب تلك املعاهدة حتت السيطرة الياابنية ،وبذلك سجلت الياابن أول انتصار عسكري
لقوة شرقية على قوة غربية يف التاريخ احلديث.
ويف الواقع كان التحالف األجنلوايابين سبباً مباشراً يف االنتصار الياابين على روسيا يف احلرب الياابنية الروسية –1904
 ،1905وبناءً على ذلك رأت الياابن ضرورة االحتفاظ بذلك التحالف ،الذي كان من وجهة نظرها ضرورايً من أجل ضمان
محاية األراضي الياابنية إزاء احتمال قيام روسيا بشن حرب انتقامية على الياابن ) .(Barnhart, 1997, p. 41أما من جهة
بريطانيا ،فقد شعرت هي األخرى حباجتها إىل احملافظة على التحالف بشرط توسيع أهدافه ،فقد ساد االعتقاد يف األوساط الدولية
أبن روسيا سوف تبحث عن عدو أضعف منها لكي هتامجه ،وتستعيد بعضاً من نفوذها املفقود .ومن هذا املنطلق نشأت فكرة أن
روسيا كانت خطراً على اهلند .فخوف بريطانيا من اجتاه اخلطر الروسي إىل آسيا الوسطى ،وهتديده ألمن اهلند جعلها متحمسة
للمحافظة على التحالف األجنلوايابين )،(P. Towlc, 1980, p.112
) .(Gamble,1993, p.244لتتفق الدولتان يف  12أغسطس  1905على جتديد ذلك التحالف ملدة مخس سنوات
أخرى ،وتوسيع مداه ،فقد وافقت بريطانيا على أن تتدخل عسكراي يف احلرب اليت تكون فيها الياابن طرف مع دولة عظمى واحدة
أو أكثر ،مقابل تقدمي الياابن معونة مسلحة لربيطانيا يف احلالة اليت يتم فيها هتديد أمن اهلند )،(Foy, 1959, p. 532
)(James, 1951. , p. 155
يالحظ مما تقدم أن قلق كل من بريطانيا والياابن من روسيا قد دفعهما إىل جتديدمها للتحالف ،كما أن التعديل الذي مت
على ذلك التحالف كان يف صاحل الياابن ،وكان مبثابة اعرتاف آخر من بريطانيا بقوة الياابن اجلديدة اليت أصبحت على قدم
املساواة مع ابقي الدول العظمى
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بعض املقاطعات ،ومن مث فإن روسيا لن توافق على مثل تلك التنازالت وأهنا لن تراهن مبستقبلها ابلشرق األقصى
). p. 439وبعد ترحيب الطرفني مببادرة الرئيس األمريكي لوضع حد هلذه احلرب ،دعا الرئيس روزفلت إىل عقد مؤمتر يف مدينة
بورتسموث (يف والية نيوهامبشري) يف الوالايت املتحدة األمريكية ،وذلك يف صيف عام  1905ملناقشة مقرتحات السالم
) .(Americana, 1958, p. 831ورغم الصعوابت اليت واجهت الطرفني أثناء املفاوضات ،استطاعت الوالايت املتحدة
التقريب يف وجهات نظر الطرفني ،لتعلن عن والدة معاهدة بورتسموث يف  5سبتمرب  ،1905ومبوجبها اتفق الطرفان على النقاط
التالية:
(May, 1957 ,
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خامتة:
نتائج احلرب الياابنية الروسية على شعوب الشرق:
حققت الياابن بنصرها على روسيا مجيع أهدافها اليت خططت هلا ،وكان لنصرها صداه الداوي يف آسيا ،إذ أصبحت
ابنتصارها هذا رمز آسيا اجلديد وقدوهتا .وبذلك حظيت الياابن مبكانة عظيمة يف آسيا (كعدان ،1999 ،صفحة  )204ومت
الرتحيب هبزمية روسيا أمام الياابنيني يف العديد من املناطق ،ألن انتصارها كان أول انتصار يف التاريخ احلديث واملعاصر على شعب
من العرق األبيض من شعب ينتمي إىل العرق األصفر ،وإلغاء الفكرة اليت تبنتها الدول العظمى أن القوى األوروبية ال
تقهر .)BOA. Y.A.HUS.,Gurre-i Recep) 1326/ 30 Temmuz 1908.بل رأوا أيضاً يف جناح الياابن يف حتقيق
ذلك إثبااتً ملنزلتها الرفيعة على قارة آسيا ومربراً هلا لكي تتوىل مسؤولية قيادة الشعوب اآلسيوية يف صراعها ضد اإلمربايلية الغربية
) .(Mendl.W, 1995, p. 22فقد تدفق اآلالف من الطالب اآلسيويني على طوكيو ومراكز التعليم والتصنيع الياابنية
األخرى ،وخاصة من الصني .ووجدت احلركات القومية اآلسيوية سنداً هلا يف الياابن ،فلجأ إليها القادة املنفيون .وبدؤوا منها
بتوجيه الكتاابت النقدية ضد املستعمرين ،وبذلك أصبحت طوكيو املركز الثوري للشرق األقصى من منطلق آسيا لآلسيويني
(سكاالبينو ،1961 ،صفحة .)342
فقد أدى انتصار الياابن إىل دب احلماس يف مجيع شعوب آسيا ،فها هي الصني تدبر خطة لثورهتا وبدأت حتلم حبريتها
شجع االنتصار الياابين احلركة الوطنية ضد احلكم الربيطاين ،وهذا ما أكده معظم
(ديورانت ،2001 ،صفحة  ,)173ويف اهلند ّ
شجعت وبدرجة كبرية القومية اهلندية والنزعة
القادة الربيطانيون" :إن للحرب الروسية -الياابنية أتثرياً كبرياً على اهلند .فقد ّ
ونشطت حركة املقاومة فيها" ،وقد وجدت هذه احلركات دعماً من قبل أفغانستان ،وشكلت قلقاً كبرياً ابلنسبة
االستقالليةّ ،
إلجنلرتا يف بقية مستعمراهتا األسيوية .ويف سبيل استيعاب املوقف اجلديد مت استدعاء املسؤولني من احلكام اإلقليميني واللورد
كورزون لالجتماع يف مجلس اللوردات لتشخيص احلالة املستجدة والتصدي لتلك احلركات ( BOA. Y.A.HUS.,Gurre-i
 .)Recep 1326/30 Temmuz 1908.ويف اهلند الصينية انتعشت حماوالت املقاومة ضد االستعمار الفرنسي ،وحىت يف مصر
كان لالنتصار الياابين صداه الداوي ،حيث كانت احلركة الوطنية قد بلغت ذروهتا بزعامة مصطفى كامل الذي ألّف كتيباً بعنوان
"الشمس املشرقة" أشاد فيه ابلنهضة الياابنية احلديثة وبقدرة الشرق على هزمية الغرب (عباس ،1980 ،صفحة  ،)196وقد دعا
األدابء والعلماء يف خمتلف الدول اإلسالمية أمثال (حممد عاكف إرسوي وسعيد نورسي) إىل ضرورة األخذ ابلتجربة الياابنية ،بعد
أن أيقنوا أن منوذج التقدم ليس النموذج الغريب وإمنا هو النموذج الياابين
()M. Akif Ersoy,Safahat, Süleymaniye Kürsüsünden,, Said Nursi, Divan-ı Harbi Örfi,s.79).

وكان من أعظم نتائج احلرب ضياع هيبة روسيا كدولة كربى هلا وزهنا السياسي على الساحة األوروبية والعاملية (العبد،
 ،2000صفحة  .)162وكما دلت تلك اهلزائم على أن الدول األوروبية كانت خمطئة يف تقديرها لقوة الروس .واتضح هلا يف
الوقت نفسه خطر القوة الياابنية اليت أصبحت حبق إحدى دول العامل الكربى (حراز ،1980 ،الصفحات .)116-115
ولعل من أهم نتائج انتصار الياابن على روسيا ،ارتفاع وضع الياابن بني دول العامل ،وشعور الياابنيني أن بالدهم أصبحت
على قدم املساواة مع الدول الغربية ،إذ إن انتصارهم العسكري قد أعطى دفعةً أخرى لذلك الشعور العام أبن الياابن قد وصلت
ابلفعل ملصاف الدول املتقدمة ،ونضوج فكرة أن الياابن مل تعد "ايابانً لنفسها فحسب .بل أصبحت "ايابانً للعامل أبسره"
) .(Duus, 1976, p. 134وبناء على ذلك سارعت الدول الغربية بعد احلرب بتعديل وضع البعثات الدبلوماسية يف الياابن
من مجرد بعثات إىل سفارات ،وكان ذلك مبثابة اعرتاف بوضع الياابن اجلديد كدولة مساوية جلميع الدول العظمى (Barnhart,
).1997, p. 42
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اهلوامش
( )iالتوكوجاوا :هي األسـرة الـيت انفـردت حبكـم اليـاابن بـني عـامي  ،1867-1603وهـم عشـرية مـن احملـاربني اسـتطاعوا إنشـاء إدارة مركزيـة أطلقـوا عليهـا
اسم الباكفو ،يرأسها الشوجن الذي يتوىل حكم البالد ابسم اإلمرباطور ،ومن أشهرهم إايسو توكوجاوا مؤسس هذه األسرة.
) )iiالبــاكفو :أي احلكومــة الــيت أسســها توكوجــاوا ,وكانــت تضــم الفــروع الرئيســية ألســرة توكوجــاوا ,حيــث مــارس مــن خالهلــا الشــوجن والــدامييو الســلطة
التنفيذية على البالد.
( ) iiiالبوكسرز :ومعناها القبضات املستقيمة واملتآلفة ،وهم مجاعات ينبثقون من مجاعات مسلحة هتـتم بشـكل مباشـر مبمارسـة املالكمـة والفنـون احلربيـة،
وتض م الفالحون واحلرفيون وفقراء املدن ،وعمال الشحن ،وهي حركة ثورية قامت ضد األجانب والبعثات التبشريية بشكل خاص.
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This study aimed to show the obstacles that prevent the
employment of science and mathematics teachers in employing
future skills in basic education schools. A sample of (157) male
and female teachers, and (51) supervisors. The results of the
study revealed that the degree of obstacles faced by science and
mathematics teachers in employing future skills in basic
education schools in the Sultanate of Oman.
From the point of view of teachers and educational supervisors, it
came to a large extent with an arithmetic mean (3,64). The results
also indicated that there were no statistically significant
differences at the level of significance (α = 0.05) between the
average degree of obstacles due to job variables, while the results
indicated that there were statistically significant differences at the
level of significance (α = 0.05) between The average degree of
obstacles is due to the variable of specialization in favor of
mathematics teachers. The researchers recommended the
necessity of urging teachers to apply modern teaching strategies
and assessment activities that focus on future skills, and to
reduce administrative burdens on teachers.
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معوقات توظيف معلمي العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان
من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني
محيد بن مسلم بن سعيد

السعيدي3

خالد بن مجعة بن مخيس الشيدي

4

امللخص:
هدفت الدراسة إىل الكشف عن املعوقات اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات
املستقبل يف مدارس التعليم األساسي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي ،وذلك إبعداد
االستبانة ،مكونة من ( )39وبعد التحقق من صدق األداة وثباهتا ،مت تببيقها عل عينة بلتت ( )157معلم
ومعلمة ،و( )51مشرفاً ومشرف ًة ،وقد كشفت نتائج الدراسة أن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم
والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان من وجهة نظر املعلمني واملشرفني
الرتبويني ،جاءت بدرجة كبرية مبتوسط حسايب ( .)3,64كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0,05بني متوسبات درجة املعوقات تعود إىل متتريات الوظيفة واجلنس ،يف
حني أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0,05بني متوسبات درجة
املعوقات تعود إىل متتريات التخصص لصاحل معلمي الرايضيات ،وأوص الباحثان بضرورة حث املعلمني عل
تببيق االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة ،واألنشبة التقوميية اليت تركز عل مهارات املستقبل ،وضرورة ختفيف األعباء
اإلدارية عل املعلمني.
الكلمات املفتاحية :املعوقات ،مهارات املستقبل ،معلمي العلوم والرايضات.
املقدمة:
ميثل الذكاء االصبناعي وأنرتنت األشياء أهم مظاهر الثورة الصناعية الرابعة ،واليت متثل مرحلة انتقالية يف احلضارة البشرية
مبا متثله من انتقال نوعي يف أمناط احلياة املختلفة ،مما يتبلب أن ميتلك الفرد العديد من املهارات األساسية اليت تتوافق مع
متبلبات القرن احلادي والعشرين ،لذا أصبح لزاماً عل األنظمة التعليمية العمل عل اكساب املخرجات مهارات املستقبل.
إذ أنتجت الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل كثرية غري مسبوقة خالفا للثورات السابقة اليت اعتمدت العمل اليدوي
واآليل املباشر ،فقد زادت الثورة الصناعية الرابعة من البلب النسيب عل املهارات بصورة غري متساوية يف الوظائف املختلفة ،وعل
الرغم من ذلك فقد خلقت عددا من التحدايت املهمة واليت كان من أبرزها املهارات املستقبلية والعمل عل تنميتها لدى املتعلمني
(مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول العربية ،د.ت).
إن إحداث تتيري يف مؤسسات التعليم وأنظمتها حبيث تصبح قادرة عل استشراف املهارات الالزمة للنجاح يف املستقبل
من أهم املتبلبات احلالية ،لذا ينبتي عل الدول إدماج تلك املهارات يف مناهجها املدرسية وممارستها بشكل أفضل من أجل
حتسني جودة التعليم ،وتعزيز فرص واستمرارية التعلم مدى احلياة وإنشاء روابط وعالقات أقوى مع الصناعة وسوق العمل واتباع
 3د ، .وزارة الرتبية والتعليم ،سلبنة
4الباحث،
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طرائق حديثة تستند إىل التكنولوجيا املتبورة ،وتعاين بيئة العمل العربية من مشكالت أدت إىل أتخرها يف اللحاق بركب الدول
املتقدمة (حممد ،وحممد.)2020 ،

Issue: 1

هذا التتيري يف األنظمة التعليمة يتبلب العديد من التتريات يف عناصر العملية التعليمية بدء من املنهاج الدراسي والذي
ينبتي أن يتضمن كل ما يتعلق مبهارات املستقبل ومتبلبات القرن احلادي والعشرين إىل جانب االهتمام بتدريب املعلمني وأتهليهم
من أجل متكينهم من توظيف األساليب التدريسية احلديثة اليت تساعد عل اكساب البلبة هذه املهارات.

Volume: 4

لذلك اهتمت سلبنة عمان بوضع إطار وطين للمهارات يرتبط مبجاالت التدريس والتدريب ،حيث مت اعتماد اإلطار
الوطين العماين ملهارات املستقبل يف العام  ،2021وهو إطار شامل ،توازن أهدافه بني املتبلبات الوطنية اليت تنشدها رؤية ُعمان
 ، 2040وبني متبلبات التنمية املستدامة من انحية ،والتتريات اجملتمعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية ،إضافة إىل مستقبل
املهن والوظائف والتنافسية العاملية (الدرمكي.)2021 ،
وقد أُعد هذا اإلطار الوطين ليكون ُرؤية للرتبويني واملعنيني ابلتعليم يف السلبنة تعينهم عل تضمني مهارات املستقبل يف
املنظومة التعليمية (حبسب وثيقة اإلطار) ،فإنه يُعد مرجعا مهما للمنظومة التعليمية الرتبوية واألكادميية ،حيث حدَّد مهارات
املستقبل يف سلبنة عمان وموجهاهتا ،إضافة إىل متبلبات تضمني هذه املهارات يف العملية التعليمية ،وآليات تببيقها وفقا لألطر
العاملية (جملس التعليم.)2021 ،
ومن أجل إدماج مهارات املستقبل يف النظام التعليمي ،حيتاج املتعلمون إىل بنية متكاملة وشاملة من املهارات حىت يصبحوا
من خالهلا أكثر فاعلية عند تببيق م هاراهتم يف العامل الواقعي ،ومبا ميكن من حتقيق رؤية سلبنة عمان  2040واليت يعد فيها
التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية من أهم األولوايت الوطنية .ولتحقيق ذلك فقد تبنت السلبنة توجها اسرتاتيجيا
يقوم عل تعليم شامل ومستدام وحبث علمي يقود إىل جمتمع املعرفة من خالل الرتكيز عل رفع جودة التعليم وتبوير املناهج
الدراسية واالهتمام ابلكوادر املؤهلة لدخول أسواق العمل احمللية والعاملية بقدرات وإمكاانت ومهارات منافسة تليب مستوايت
اإلنتاج والتنافس لبناء اقتصاد معريف (البلوشي واملعمري.)2021 ،
ومبا أن احملتـوى امل عرفـي واملهـاري يف مواد العلوم والرايضيات الـذي يقـدم يف املـدارس أمـر ابلغ األمهية للنجـاح علـ صعيـد
املدرسـة واحليـاة والعمل ،فتدريـس هـذا احملتـوى عمـل مهنـي مضـ ٍن ،ويتبلـب معرفـة ومهـارة مهنيـة دقيقـة ،ولـذا يعـد أمرا حاسـما
لضمـان اكتسـاب مجيـع املعل ميـن املعـارف واملهـارات الالزمة للتدريـس بفعاليـة .وعل املعلمني االستعداد اجليـد فيمـا يتصـل ابلتعليـم
والتعلـم مسـتعينني بصـور خاصـة مـن الدربـة والدرايـة مبوضـوع التخصـص وابملهـارات املهنيـة واملعـارف املكتسـبة عرب الدراسـة
واملمارسـة واإلملام ابحملت ـ وى وإدراك قضايــا املنهــج التــي يواجهـا املعلمــون فــي تدريــس العلوم والرايضيات
)(The Economist Intelligence Unit, 2017
وتعد مناهج العلوم والرايضيات من أهم املناهج املرتببة بتقدم اجملتمعات وتبوير املهارات املتنوعة واملرتببة ابلتقدم العلمي،
حيث يرتكز ت عليم العلوم والرايضيات عل املهارات املهمة كاالستقصاء العلمي الذي يعد حمور التعليم والتعلم وجيعل املتعلم النشط
حمور العملية التعليمية ،مما ينمي مهارات املتعلمني (الفياض.)2009،
من أجل ذلك كان ال يزال هناك حراك تربوي لتبوير وإصالح مناهج العلوم عل املستوى الدويل واحمللي ،وهناك عدد من
املعوقات اليت تواجه متكني معلمي العلوم من تدريس املهارات الضرورية والالزمة منها ما يتعلق ابملعلم وتتمثل :يف عدم إعداد املعلم
إعدادا مهنيا مناسباً ،وكثرة عدد احلصص اليت يدرسها معلم العلوم أسبوعيا ،وكثرة التجارب املختربية وضعف ميول واجتاهات املعلم
حنو العمل املختربي .ومنها ما يتعلق ابملتعلم املتمثلة يف ازدحام البلبة يف الفصول الدراسية ،وصعوبة ضبط البالب يف قاعة املخترب
(زيتون.)2013 ،
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ومن أجل تنمية مهارات املستقبل سع عدد من الباحثني إىل تقصي كثري من اجلوانب املرتببة بتنمية تلك املهارات مبا
حيقق أهداف التنمية املستدامة ،ومبا يضمن التحاق املتعلمني بسوق العمل ،واهتمت عدد من الدراسات بتناوهلا ملواد العلوم
والرايضيات ملا هلا من قيمة يف تنمية مهارات املستقبل .وقد تنوعت تلك الدراسات كما وكيفا ،ومنها ما قامت به شليب
( )2014حيث سعت يف دراستها إىل حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين اليت ميكن دجمها يف مناهج العلوم مبرحلة التعليم
األساسي املتوسط مبصر ،وتقومي حمتوى كتب العلوم يف ضوء توافر هذه املهارات .ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي القائم عل حتليل حمتوى كتب العلوم ،وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى تضمني مقررات العلوم ملهارات
القرن احلادي عشر ،وتوصلت الدراسة إىل إطار مقرتح يتكون من ثالث جمموعات من املهارات .
وأجرى البحراوي ( ) 2015دراسة هدفت إىل التعرف عل درجة امتالك البالب املعلمني املعايري يف ضوء مهارات القرن
احلا دي والعشرين واملعوقات اليت يواجهوهنا ،انتهجت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي .واشتملت عينة الدراسة عل ()179
طالباً من طالب وطالبات قسم اللتة العربية والدراسات القرآنية جبامعة القصيم ابململكة العربية السعودية ،واستخدمت الدراسة
أداة االستبانة املبنية عل معا يري األداء املهين املبلوب توافرها لدى البالب املعلمني يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشرين
املتعلقة بكل من :التفكري الناقد وحل املشكالت ،اإلبداع واالبتكار ،التعاون والعمل يف فريق ،التعلم املعتمد عل الذات وجاءت
مجيعها بدرجة أمهية عالية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
هدفت دراسة اجلهين ( ) 2015إىل التعرف عل معوقات تدريس مادة الرايضيات يف املرحلة االبتدائية مبحافظة خيرب
وسبل تبويرها ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من الصعوابت ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الصعوابت املتعلقة ابملتعلم
وبدرجة كبرية ،مث جاءت اثين هذه الصعوابت املتعلقة ابملنهج الدراسي وبدرجة كبرية ،وجاءت اثلثًا ويف املرتبة األخرية الصعوابت
املتعلقة ابملعلم وبدرجة متوسبة ،كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور االستبانة تعزى ملتتريي الدراسة
(عدد سنوات اخلربة ،صفوف التدريس).
وأجرت دويكات ( ) 2016دراسة هدفت إىل التعرف عل مدى فهم معلمي املرحلة األساسية الدنيا للمفاهيم الرايضية
يف حمافظة انبلس ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني متوسبات إجاابت معلمي املرحلة األساسية الدنيا وفق متتري اجلنس يف
جماالت األعداد واإلحصاء واهلندسة والقياس والدرجة الكلية ،كما ال توجد فروق بني متوسبات استجاابت معلمي املرحلة
األساسية وفق متتري عدد سنوات اخلربة يف جمال اهلندسة والقياس ،بينما توجد فروق يف جمال األعداد واإلحصاء والدرجة الكلية
لصاحل املعلمني األقل خربة من  ٥سنوات.
وأجرى العقايل ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف عل معوقات توظيف تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف تدريس
الرايضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرايضيات جبدة يف ضوء بعض املتتريات ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي .وكانت
األداة املستخدمة هي االستبانة ،واقتصرت عينة الدراسة عل ( )93معلمة من معلمات الرايضيات .وأشارت أهم النتائج إىل أن
معوقات استخدام الواقع االفرتاضي يف تدريس الرايضيات من وجهة نظر معلمات مادة الرايضيات جاءت بدرجة كبرية ،وأشارت
النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني متوسبات استجاابت أفراد عينة الدراسة
حول معوقات استخدام الواقع االفرتاضي يف تدريس الرايضيات تُعزى ملتتريي املرحلة التعليمية ،وسنوات اخلربة.
التعرف عل درجة أتثري معوقات تدريس املفاهيم الرايضية يف الصفوف األولية من
وهدفت دراسة عالمي( )2018إىل ُّ
معلما ،و( )10مشرفني مت اختيارهم
وجهة نظر معلمي ومشريف الرايضيات مبحافظة صبيا  ،وتكونت عينة الدراسة من و(ً )64
املعوقات اليت تؤثر يف تدريس تلك املفاهيم
ببريقة عشوائية ،ومتثلت أداة الدراسة يف استبيان .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ِّ
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مقررات العلوم ،ووجود فروق ذات داللة إ حصائية بني استجاابت أفراد العينة حول املعوقات املتعلقة ابملقرر الدراسي،
املضمنة يف ِّ
تُعزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت
أفراد العينة حول املعوقات املتعلقة بـالبيئة املدرسية والبالبات ،تعزى الختالف املؤهل العلمي والتخصص األكادميي ،وكذلك حول
املعوقات املتعلقة بـالبيئة املدرسية واملقرر الدراسي واملعلمات ،تعزى لعدد سنوات اخلربة ألفراد العينة.
وهدفت دراسة ملحم ) (Melhem, 2020إىل التعرف عل مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين لدى طلبة قسم
الرتبية اخلاصة يف جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية ،انتهجت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )65طالبا مت اختيارهم بشكل عشوائي .قام الباحث بتبوير استبيان الدراسة املكون من ( )80فقرة حول مهارات القرن احلادي
والعشرين ،موزع ًة عل مخسة أبعاد رئيسية ،وهي :االستدامة الشاملة ،التفكري االخرتاعي ،التواصل الفعال ،اإلنتاجية العالية ،القيم
الدينية .وأشارت نتائج الدراسة اىل أن مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين لدى البالب كان ضمن املستوى املتوسط .

وأجرى عليان واملزروعي ( )2020دراسة هدفت إىل الكشف عن املعوقات اليت حتد من تببيق منهج STEM
املتكامل يف تعليم العلوم يف سلبنة عمان ،والتحقيق يف أتثري متتري اجلنس يف وجود هذه املعوقات .ولتحقيق أهداف الدراسة مت
استخدام املنهج الوصفي واالستبيان كأداة جلمع البياانت والذي أظهرت النتائج أن درجة املعوقات تقع بني ٍ
عال إىل متوسط .جاء
اجلزء الثالث (املعوقات املتعلقة ابحملتوى) يف املرتبة األوىل مبتوسط ( )3.51وبدرجة عالية ،يليه اجلزء الثاين (املعوقات املتعلقة ببيئة
التعلم) يف املرتبة الثانية مبتوسط ( )3.31بدرجة متوسبة ،وأخرياً اجلزء األول (املعوقات املتعلقة ابملدرس) مبتوسط  2.77وبدرجة
متوسبة .كما ال توجد داللة إحصائية بني املتوسبات تعزى ملتتري اجلنس (ذكر  /أنث ).
وقد أشارت هذه الدراسات السابقة إىل أمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف التعليمي ،كما أكدت عل هناك
العديد من التحدايت اليت تواجه املعلمني يف توظيف املعلمني لألساليب التدريسية اليت متكنهم من اكساب مهارات املستقبل ،كما
الحظ الباحثان قلة الدراسات العمانية اليت حبثت يف التحدايت اليت تواجه املعلمني يف توظيف مهارات املستقبل لذا أتيت هذه
الدراسة للتقصي عن هذه التحدايت ومعرفة أتثريها عل أداء املعلمني.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
أكد مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم يف قبر مثة حاجة إىل إجراء حبوث حول املعوقات اليت حتول دون حتقيق
متكني املتعلمني من مهارات املستقبل ،حيث أكد املؤمتر عل أمهية تبوير الكفاءات يف مراحل التعليم املختلفة ،بل ويف مجيع
مراحل احلياة ،واحلاجة إىل إجراء حبوث حول كيفية تدريس مهارات املستقبل ،وحول سبل دجمها يف املناهج الدراسية ،وكيف
يقتضي هذا الدمج إعادة هيكلة املناهج الدراسية وتتيري التوجه الذي تتبناه املدرسة ،ودراسة سبل جعل برامج التعليم والتعلم
مناسباً لتنمية مهارات املستقبل .وأكد املؤمتر عل أمهية إجياد حل منهجي جيمع بني خبط املناهج والتدريس واسرتاتيجيات التعلم،

وكذلك أدوات التقييم املستهدفة اليت تدعم تبوير كل مهارة من املهارات (جيان ،ليو ،تشنغ ،ليو ،مان ،شي ،بينيان ،زيو ،اتن،
كريس ،وخيا ،ليو.)2019 ،
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وهدفت دراسة احلريب واحلسني ( ) 2019إىل التعرف عل معوقات تنفيذ األنشبة التعليمية املضمنة يف مقررات العلوم
للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية يف مدينة الرايض ،وتوصلت أهم النتائج إىل وجود معوقات حتول دون تنفيذ األنشبة التعليمية

Volume: 4

ٍ ٍ
املعوقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية بدرجة كبرية جداً ،وجاءت املعوقات املتعلقة ابملعلِّم وابملتعلِّم
بدرجة عالية ،وجاء يف مقدمتها ِّ
فروق ٍ
وابلكتاب املدرسي مؤثرًة بدرجة كبرية ،وأظهرت النتائج عدم وجود ٍ
دالة إحصائيا عند مستوى ) (α ≤ 0.05بني آراء عينة
الدراسة تُعزى ملتتريات :اجلنس ،وطبيعة العمل ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة.
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وأظهر مؤشر جاهزية مهارات املستقبل إىل أن أكثر الدول اليت سجلت أعل نشاط عل االنرتنت يف جمال مهارات
املستقبل هي تركيا وتشيلي ،تليهما فنلندا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية .ويالحظ أن العامل الرئيسي واحملرك لنشاط مهارات
املستقبل هو التعليم ،الذي ميثل  %58من إمجايل النشاط ،حيث كانت أبرز املعوقات اليت ظهرت يف ذلك هي مشكلة تناقص
أعداد املعلمني حيث يؤثر سلباً عل تبوير املهارات واملعارف األساسية واليت تعترب مهمة وضرورية لسوق التوظيف املستقبلي ،يف
حني صنف املؤشر الدول العربية املشاركة يف الدراسة كمصر والسعودية يف فئة البيئة اليت حتتاج إىل تبوير كبري (مؤسسة حممد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة واملكتب اإلقليمي للدول العربية ،د.ت).
وأوصت دراسة عبد العال ( ،)2018ابسم وخضري ( )2020أبن يكون تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين من
األهداف األساسية لربامج إعداد املعلمني خصوصا يف مواد العلوم والرايضيات ،وابلرتكيز عل إكساب البلبة مهارات القرن
احلادي والعشرين ابستخدام االسرتاتيجيات .وأوصت دراسة ) (Melhem, 2020املؤسسات التعليمية يف البيئة العربية بتوفري
وتعزيز اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين جلميع املتعلمني لتمكينهم من البقاء بقوة يف سوق العمل من خالل إعادة النظر
يف الربامج واملقررات اجلامعية لتتوافق مع متبلبات ومهارات العصر احلايل.
ونبعت هذه الدراسة أيضاً من شعور الباحثان بوجود معوقات يواجها معلمي ماديت العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل يف املوقف الصفي ،وذلك بناءً عل نتائج دراسة سابقة قام هبا الباحثان حيث كشفت الدراسة أن مستوى
فاعلية املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم والرايضيات يف ضوء مهارات املستقبل جاءت بدرجة متوسبة

(الشيدي ،السعيدي ،) 2021 ،وهذا يتبلب القيام بدراسة علمية للكشف عن املعوقات اليت تضعف من توظيف معلمي ماديت
العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل يف املوقف الصفي ،وهو ما هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيقه.
وتتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة املعوقات اليت يواجها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان
من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املعوقات اليت يواجها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل
ميكن أن تعزى ملتتريات الوظيفة ،والتخصص ،واجلنس؟
أهداف الدراسة:
تسع هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .1حتديد درجة املعوقات اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل يف مدارس التعليم
األساسي.
 .2الكشف عن أثر متتريات الوظيفة واجلنس والتخصص يف تقديرات معلمي العلوم والرايضيات لدرجة املعوقات اليت حتول دون
توظيفهم مهارات املستقبل يف مدارس التعليم األساسي.
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ملستقبل عمان .ومن املؤمل أن تساعد نتائج الدراسة احلالية عل إجياد بعض احللول للمعيقات اليت حتول دون توظيف معلمي
العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل ،وتربز أمهية الدراسة من الناحية العملية يف أهنا تلقي الضوء عل أمهية ودرجة املعوقات املتعلقة
ابملنهج ،طرائق التدريس احلديثة ،املعلم ،واملتعلمني ،والتقومي الرتبوي.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة عل حتديد درجة معوقات توظيف مهارات املستقبل يف ماديت العلوم الرايضيات.
احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة عل معلمي العلوم والرايضيات واملشرفني الرتبويني مبرحلة التعليم األساسي للصفوف مبرحلة
التعليم األساسي(5-12).
احلدود املكانية :اقتصرت عل املدارس احلكومية مبرحلة التعليم األساسي للصفوف مبرحلة التعليم األساسي ( )12-5يف

حمافظات :مسقط ،مشال الباطنة ،والربميي ،والداخلية.

احلدود الزمانية :أجريت الدراسة يف العام الدراسي ) .(2022 /2021
مصطلحات الدراسة:
● املعوقات :أوضاع صعبة يكتنفها شيء من التموض حيول دون حتقيق األهداف املرجوة بكفاءة وفاعلية (أبو عابد.)2005،
يعرفها الباحثان :جمموعة من املشكالت والصعوابت اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم الرايضات ملهارات املستقبل بسلبنة
عمان .وهي موزعة عل مخسة جماالت هي :املعوقات امل تعلقة مبنهج العلوم والرايضات ،واملعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات
املستقبل .واملعوقات اليت تتعلق ابملعلم ،واملعوقات اليت تتعلق ابملتعلم ،واملعوقات اليت تتعلق بقياس مهارات املستقبل وتقوميها،
ومقاسة مبقياس مخاسي (كبرية جداً ،كبرية ،متوسبة ،قليلة ،قليلة جداً).
● مهارات املستقبل :جمموعة من املهارات الضرورية لضمان استعداد املتعلمني للحياة والعمل وتتضمن االستخدام األمثل
للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا يف املستقبل (جملس التعليم ،ص .)2021 ،11وتقاس ابلدرجة الكلية املتحصلة أبداة الدراسة
يف ضوء مقياس ليكرت اخلماسي.
● معوقات مهارات املستقبل :يعرفها الباحثان :هي جمموعة من املشكالت أو الصعوابت اليت حتول دون توظيف معلمي العلوم
والرايضيات ملهارات املستقبل بسلبنة عمان .وهي ترتبط خبمسة جماالت من املعوقات (املنهج ،طرائق التدريس احلديثة ،املعلم،
واملتعلمني ،والتقومي الرتبوي) .ومقاسة مبقياس مخاسي (كبرية جدا ،كبرية ،متوسبة ،قليلة ،قليلة جدا).
ختصصي العلوم والرايضيات ،العاملون يف احملافظات التعليمية
● مشرفو العلوم والرايضيات :هم مشرفو العلوم والرايضياتُ ،
بسلبنة ُعمان.
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تكتسب الدراسة أمهيتها من املناهج املبورة يف العلوم والرايضيات واليت سعت وزارة الرتبية والتعليم العمانية لرببها مبهارات
املستقبل ،وتعد الوثيقة املؤطرة لتنمية مهارات املستقبل الصادرة من جملس التعليم العماين إحدى ممكنات عمان  ،2040واليت من
املؤمل أن تؤدي ممارسة مهاراهتا متاشيا مع مناهج العلوم والرايضيات إىل حتسني ومتكني املتعلمني من املهارات الضرورية واملهمة

Issue: 1

أمهية الدراسة:

Khalid Juma ALSHIDI & Humaid Muslem ALSAIDI

● معلمو ماديت العلوم والرايضيات:
هم معلمو العلوم والرايضيات ،العاملون يف مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسي ( ،)12-5احملافظات التعليمية بسلبنة
ُعمان.
الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة
أ) املعلمون :أتلف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ماديت العلوم والرايضيات العاملني يف مدارس التعليم األساسي احللقة الثانية،
معلما ومعلمة
ومدارس التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة مسقط ،ومشال الباطنة ،الربميي ،والداخلية ،البالغ عددهم (ً )1520
للعام الدراسي. (2021/2022).
ب) املشرفني الرتبويني :أتلف جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني ملاديت العلوم والرايضيات املدارس العاملني يف مدارس
التعليم األساسي احللقة الثانية ،ومدارس التعليم ما بعد األساسي ،يف حمافظة مسقط ،ومشال الباطنة ،الربميي ،والداخلية البالغ
عددهم ( )82مشرفاً ومشرفةٌ للعام الدراس). (2021/2022
العينة
عينة الدراسة (املعلمني):
نظرا
تكونت عينة الدراسة من (ً )157
معلما ومعلمة ،ومت اختيارهم ابلبريقة العشوائية البسيبة ،وهي البريقة املناسبة ً
حلجم اجملتمع ،ويوضح جدول ( )1متتريات الدراسة.
عينة الدراسة (املشرفني):
وتكونت عينة الدراسة من ( )51مشرفاً ومشرفة ،ومت اختيارهم ابلبريقة العشوائية البسيبة ،وهي البريقة املناسبة نظراً
حلجم اجملتمع ،ويوضح جدول ( )1متتريات الدراسة.
جدول ) (1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متتري اجلنس للعام الدراسي 2021/2020
متغريات الدراسة
الوظيفة
اجلنس
اجملموع

العدد

النسبة املئوية

مشرف تربوي

51

24.5%

معلم

157

75.5%

ذكر

114

54.8%

أنث

94

45.2%

208

100%

منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان يف الدراسة املنهج الوصفي ،والذي يعترب مناسباً هلذا النوع من الدراسات ،وذلك عن طريق وصف الظاهرة
من خالل مجع البياانت امليدانية حوهلا بواسبة أداة االستبانة.
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صدق األداة:
َمت قياس صدق أداة الدراسة من خالل التحقق من الصدق الظاهري وذلك بعرضها عل جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس ،واملتخصصني يف مهارات املستقبل مث إجراء التعديالت املقرتحة.
ثبات األداة:
مت التأكد من ثبات األداة من خالل تببيقها عل عينة جتريبية مكونة من ( )10مشرف ومشرفة )10( ،معلم ومعلمة،
من خارج عينة الدراسة ،ومت حساب الثبات ابالتساق الداخلي ألفا كرونباخ ( )Cronbach Alphaوبلغ معامل الثبات
الكلي لألداة ( ،)0,869مبا يفيد ثبات األداة ،وقابليتها للتببيق من أجل حتقيق أهداف الدراسة.
تطبيق الدراسة:
بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ومتترياهتا ،وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا ،طبقت
عل عينة الدراسة يف الفصل الدراسي األول ( )2022/2021عن طريق توزيع الرابط يف الربيد اإللكرتوين وبواسبة برانمج
"الواتس اب" لعينة الدراسة.
املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان برانمج الرزمة اإلحصائية ) (SPSSيف حتليل البياانت اليت مت مجعها بعد
تببيق أداة الدراسة وهي :وهي :معامل الثبات ألفا كرونباخ ،واملتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (الرتبية)،
وحتليل التباين األحادي ،املوضح يف اجلدول ( )2لتفسري تقديرات أفراد العينة.
جدول ) (2املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العينة
الدرجة

مدى الدرجات

درجة املعوقات /التحدايت

5

4.20 – 5.00

كبرية جدا

4

3.40 – 4.19

كبرية

3

2.60 – 3.39

متوسطة

2

1.80 – 2.59

قليلة

1

0 - 1.79

قليلة جدا
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لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان إبعداد استبانة ،حيث تكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من ( )39عبارة،
موزعة عل مخسة جماالت ،هي :املعوقات املتعلقة مبنهج العلوم والرايضيات ،واملعوقات املتعلقة ببرائق التدريس احلديثة ،واملعوقات
املتعلقة ابملعلم ،واملعوقات املتعلقة ابملتعلمني ،واملعوقات املتعلقة ابلتقومي الرتبوي.

Issue: 1

أداة الدراسة (االستبانة):

Khalid Juma ALSHIDI & Humaid Muslem ALSAIDI

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول ومناقشتها:
لإلجابة عن هذا السؤال ونصه :ما درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل
مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟
مت استخراج املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع جماالت أداة االستبانة واجملال العام حيث مت ترتيبها ترتيبا
تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول )(3
جدول ( )3املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت االستبانة واملتوسط العام للدراسة
م

احملاور

1

املعوقات اليت تتعلق ابملعلم.

3.81

2

املعوقات املتعلقة ابملتعلم.

3.80

0.72

3

املعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات املستقبل.

3.60

0.62

كبرية

4

املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها.

3.53

0.75

كبرية

5

املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم.

3.39

0.63

متوسبة

3.64

0.62

كبرية

املتوسط العام

املتوسط

االحنراف

درجة

احلسايب

املعياري

التحدي

0.73

كبرية
كبرية

يتضح من اجلدول ( )3أنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني ،جاءت بدرجة كبرية يف إمجايل
جماالت الدراسة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب(3.64).
وقد تراوحت املتوسبات احلسابية لكل جمال من جماالت أداة الدراسة بني ( )3.39-3.81بني الكبرية واملتوسبة،
حيث جاء جمال "املعوقات املتعلقة ابملعلم" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( )3.81بدرجة كبرية ،يف حني جاء جمال "املعوقات
املتعلقة ابملتعلم" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( )3.80بدرجة كبرية .وجاء يف املرتبة الثالثة جمال " املعوقات املتعلقة ببرائق
تدريس مهارات املستقبل" متوسط حسايب ( )3.60بدرجة كبرية ،وجاء يف املرتبة الرابعة جمال "املعوقات املتعلقة بقياس مهارات
املستقبل وتقوميها" مبتوسط حسايب ( )3.53بدرجة كبرية ،يف حني جاء يف املرتبة األخري جمال " املعوقات املتعلقة مبنهج
الرايضيات والعلوم" مبتوسط حسايب ( )3.39بدرجة متوسبة .وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل كثرة األعمال اإلدارية والفنية اليت
يكلف هبا املعلمني يف املدرسة ،ابإلضافة إىل إرتفاع الكثافة البالبية يف الصف ،وحداثة مناهج العلوم والرايضيات ،وتعدد أدوات
التقومي وت قنياته يف ضوء املناهج املبورة ،كما يعود ذلك عل قلة الربامج التدريبية ،وصعوبة املناهج اليت تببق ألول مره يف املدارس
العمانية ،وهي مناهج جديدة ،حتتاج إىل وسائل تعليمية وأدوات مساندة للتعلم ،مما يؤثر عل توظيف املعلمني ملهارات املستقبل .
أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل جمال من جماالت الدراسة فقد جاءت املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية
واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة لكل جمال كما يلي:
اجملال األول :املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم
املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة للمجال األول املعوقات املتعلقة مبنهج
الرايضيات والعلوم ،ويوضح ذلك اجلدول ()4
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العبارات

م

املتوسط احلسايب

1

ضعف مراعاة املنهج حلاجات املتعلمني وميوهلم.

3.58

1.04

كبرية

2

ضعف استخدام املنهج للتكنولوجيا التعليمية.

3.47

1.09

كبرية

3

افتقار املنهج لألنشبة اليت تساعد عل تببيق

3.45

1.07

كبرية

مهارات املستقبل.
4

ضعف ارتباط اجلانب املعريف ابلتببيقات

1.01

3.38

كبرية

واملشكالت احلياتية الواقعية.
5

عدم مناسبة األهداف واحملتوى ملهارات املستقبل.

3.38

1.10

كبرية

6

ال يهتم املنهج بتدريس احملتوى الذي يساعد عل

3.37

1.13

كبرية

اإلبداع واالبتكار.
7

ضعف تضمني املنهج للمفاهيم اليت تشكلت لدى

0.98

3.36

كبرية

املتعلمني من خالل تفاعلهم مع البيئة احمليبة هبم.
8
املتوسط العام

ال يقدم املنهج فرص للمتعلم للتعلم الذايت.

3.16
3.39

1.10

متوسبة

0.83

كبرية

يتضح من اجلدول ( ) 4أبنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة مبنهج
الرايضيات والعلوم جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.39واحتل بذلك املرتبة اخلامسة ابلنسبة جملاالت الدراسة
اخلمسة.
أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني ( )3.16-3.58بني الكبرية واملتوسبة ،وكانت
األكثر معوقاً عبارة "ضعف مراعاة املنهج حلاجات املتعلمني وميوهلم" مبتوسط حسايب ( )3.58وبدرجة كبرية .يف حني كانت
عبارة "ال يقدم املنهج فرص للمتعلم للتعلم الذايت" كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات ،مبتوسط حسايب ( )3.19بدرجة
متوسبة ،واتفقت نتائج هذا احملور مع نتائج دراسة كل من( :اجلهين ،2015 ،عالمي ،2018 ،احلريب واحلسني،2019 ،
عليان واملزروعي.)2020 ،
وتعزى هذه النتيجة إىل حداثة املناهج وبعض األخباء اليت حتتويها ،وتعدد حماور وجماالت حمتوى املناهج ،وزايدة عدد
الوحدات الدراسية املضمنة يف املنهج حيث بلتت يف بعض املراحل إىل ضعف عدد الوحدات اليت تضمنتها املناهج السابقة.
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االحنراف املعياري

الدرجة

Issue: 1

جدول ( )4املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة مبنهج الرايضيات والعلوم

Khalid Juma ALSHIDI & Humaid Muslem ALSAIDI

اجملال الثاين :املعوقات املتعلقة بطرائق تدريس مهارات املستقبل
املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة للمجال الثاين املتعلقة ببرائق تدريس
مهارات املستقبل ،ويوضح ذلك اجلدول (. (5
جدول ( )5املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة ببرائق تدريس مهارات املستقبل.
م

العبارات

املتوسط

االحنراف املعياري

الدرجة

احلسايب
1

الزمن احملددة للحصة الدراسية ال يساعد عل تببيق
البرائق التدريسية احلديثة املرتببة مبهارات املستقبل.

4.13

1.07

كبرية

2

اعتماد املتعلمني عل املعلم يف التعليم ،مما جيعل املعلم
يببق البرائق التدريسية التقليدية.

4.05

0.97

كبرية

3

ضعف البيئة التقنية لتوظيف اسرتاتيجيات التعليم
اإللكرتوين.

3.90

0.99

كبرية

4
5

عدم تقبل املتعلمني للبرائق احلديثة ،ألهنا تتبلب
جهداً منهم يف املوقف الصفي.

3.54

1.10

كبرية

ال تساعد عل توظيف املهارات يف املواقف التعليمية
املتنوعة.

3.37

0.96

كبرية

6

عدم إملام املعلم ابالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة

3.33

1.07

كبرية

املتعلقة مبهارات املستقبل.
7

ال حتث طرائق التدريس املتعلمني عل التفكري
واالستقصاء واالستدالل.

3.30

1.06

كبرية

8

البرائق التدريسية ال تساعد عل تنمية مهارات
التعلم احلديثة.

3.23

1.07

كبرية

3.60

0.75

كبرية

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( ) 5أبنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة ببرائق
تدريس مهارات املستقبل ،جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.60واحتل بذلك املرتبة الثالثة ابلنسبة جملاالت
الدراسة اخلمسة.
أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني ( )3.23-4.13بدرجة الكبرية ،وكانت األكثر
معوقاً عبارة " الزمن احملددة للحصة الدراسية ال يساعد عل تببيق" مبتوسط حسايب ( )4.13وبدرجة كبرية .يف حني كانت عبارة
" البرائق التدريسية ال تساعد عل تنمية مهارات التعلم احلديثة ".كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات ،مبتوسط حسايب
( )3.23بدرجة متوسبة ،وتعد نتائج هذا احملور متفردة مقارنة ابلدراسات السابقة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذه
املعوقات يف حدود علم الباحثني.
وتعزى هذه النتيجة إىل عدم متكني املعلمني من تعلم االسرتاتيجيات احلديثة ،وعدم وضوحها يف املنهج حيث جاءت
بشكل مقتضب جداً ،كما أن املعلمني يتبعون إرشادات وتوجيه األدلة املساندة للتدريس دون تعمق وحتليل للمناهج للتعرف عل
تلك االسرتاتيجيات والبرائق املدجمة يف كتاب البالب.
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جدول ()6املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة ابملعلم
م

العبارات

املتوسط

االحنرا

احلسايب

ف

الدرجة

املعياري
1

كثرة األعباء اإلدارية اليت يقوم هبا املعلم.

4.42

0.85

كبرية

2

ال يتيح وقت احلصة فرص للحوار االجتماعي بني املتعلمني.

4.10

1.02

كبرية

3

صعوبة توجيه الدرس يف ضوء تفكري املتعلمني وخرباهتم السابقة ألن هذا حيتاج

3.90

1.04

كبرية

إىل جهد ووقت.

4

قلة الربامج التدريبية املتعلقة برفع كفاءة املعلم.

3.90

1.04

كبرية

5

صعوبة استخدام البرائق التدريسية اليت تركز عل نشاط املتعلم.

3.54

1.00

كبرية

6

صعوبة توجيه املتعلمني عل اكتساب املعرفة نتيجة لتفاعلهم مع العامل اخلارجي.

3.48

1.03

كبرية

7

عدم االقتناع أبمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف الصفي

3.35

1.06

كبرية

3.81

0.73

كبرية

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( ) 6أبنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة ابملعلم،
جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.81واحتل بذلك املرتبة األوىل ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني ( )3.35-4.42بدرجة الكبرية ،وكانت
األكثر معوقاً عبارة " كثرة األعباء اإلدارية اليت يقوم هبا املعلم " مبتوسط حسايب ( )4.42بدرجة كبرية .يف حني كانت عبارة "

عدم االقتناع أبمهية توظيف مهارات املستقبل يف املوقف الصفي ".كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات ،مبتوسط حسايب
( )3.35بدرجة كبرية ،وجاءت نتائج هذا احملور متفقة مع دراسة كل من( :اجلهين ،2015 ،عالمي.)2018 ،
وتعزى هذه النتيجة إىل تعدد املناهج اليت يدرسها املعلمون يف بعض املدارس ،وإرتفاع أنصبتهم ،وتتيب البعض منهم
لظروف صحية دون توفري البديل ،وتكليفهم أبعباء إدارية أخرى :كإدراج بعض حصص التوجيه املهين هلم لتدريسها ،وتكليفهم
أبنشبة املدرسة مثل اجلدول املدرسي.
اجملال الرابع :املعوقات املتعلقة ابملتعلم.
املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة للمجال الثاين املتعلقة ابملتعلم ،ويوضح
ذلك اجلدول(7).
جدول ( )7املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة ابملتعلم
م

العبارات

املتوسط

االحنراف

الدرجة

1

إرتفاع كثافة املتعلمني يف الصف.

4.37

0.91

كبرية

2

اعتماد املتعلمني الضعاف عل زمالئهم املتفوقني يف اجملموعات.

4.16

0.92

كبرية

احلسايب

املعياري
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املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة للمجال الثالث املعوقات املتعلقة
ابملعلم ،ويوضح ذلك اجلدول(6).
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3

ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى املتعلمني.

4.01

0.99

كبرية

4

عدم قيام املتعلمني إبجناز املهام املكلفني هبا.

3.86

0.95

كبرية

5

ال يسمح وقت احلصة بتعبري املتعلم عن رأيه.

3.75

1.07

كبرية

6

ضعف الثقة ابلنفس لدى بعض املتعلمني.

3.69

0.93

كبرية

7

عدم تقبل املتعلمني لألنشبة اليت تتبلب مشاركتهم يف املوقف

3.43

1.06

كبرية

الصفي.
تكرار غياب املتعلمني بصورة مستمرة طوال العام الدراسي.

8

املتوسط العام

3.17

1.22

متوسبة

3.60

0.75

كبرية

يتضح من اجلدول ( ) 7أبنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة
ابملتعلم جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.69واحتل بذلك املرتبة الثانية ابلنسبة جملاالت الدراسة اخلمسة.
أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني ( )3.17-4.37بدرجة كبرية ،وكانت األكثر
معوقاً عبارة " إرتفاع كثافة املتعلمني يف الصف" مبتوسط حسايب ( )4.37وبدرجة كبرية .يف حني كانت عبارة تكرار غياب
املتعلمني بصورة مستمرة طوال العام الدراسي ".كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات ،مبتوسط حسايب ( )3.17بدرجة
متوسبة ،واتفقت نتائج هذا احملور مع دراسات كل من( :اجلهين ،2015 ،عليان واملزروعي.)2020 ،
وتعزى هذه النتيجة إىل ضعف الدافعية لدى املتعلمني ،وتصوراهتم املسبقة حول صعوبة تعلم العلوم والرايضيات ،وقلة
متابعة ويل األمر هلم ،وتعدد وتنوع األنشبة والتعيينات اليت تبلب منهم ،إىل جانب وجود إشكاليات لدى بعض البلبة تتعلق
مبهارات القراءة والكتابة.
اجملال اخلامس :املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها.
املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية (املرتبة) للعبارات املكونة للمجال اخلامس املعوقات املتعلقة
بقياس مهارات املستقبل وتقوميها ،ويوضح ذلك اجلدول(8).
جدول ( )8املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات املتعلقة بقياس مهارات املستقبل وتقوميها
م

العبارات

1

تعتمد أساليب التقومي عل الكتابة بصورة كبرية.

4.04

2

يرتبط نظام التقييم للمعايري ابملنهج الدراسي واالمناء املهين للكوادر التدريبية

3.65

0.81

3

ال تشجع أدوات التقومي املتعلمني عل قياس مهارات املستقبل لدى البلبة.

3.63

0.94

كبرية

4

تركز املؤشرات عل قياس مهارات التفكري العليا

3.55

0.84

كبرية

5

عدم إعباء املتعلمني الفرصة للتقومي الذايت وتقومي األقران.

3.53

0.92

كبرية

6

ضعف العالقة بني أساليب التقومي واألهداف التعليمية.

3.32

1.00

متوسبة

7

يستخدم التقومي االلكرتوين وبرجمياته ملتابعة مدى تببيق املهارات وتقييمها

3.30

0.92

متوسبة

8

ال تراعي األسئلة الفروق الفردية بني املتعلمني.

3.29

0.94

متوسبة

3.53

0.63

كبرية

املتوسط العام
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املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري
0.88

كبرية
كبرية
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وتعزى هذه النتيجة إىل تعدد تقنيات التقومي وأدواته وعدم متكن املعلمني من ممارستها يف املواقف الصفية ،وضعف
التدريب املرتبط هبا ،وتنوع مواصفات التقومي وتعددها واختالفها بني املراحل التعليمية ،وأتخر وصول تعليماهتا وملحقاهتا
للمعلمني.
نتائج السؤال الثاين ومناقشتها:
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املعوقات يواجهها معلمو العلوم
والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل ميكن أن تعزى ملتتريات الوظيفة ،واجلنس ،والتخصص؟
أ) الوظيفة
للكشف عن أثر متتري الوظيفة مت استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ( ،)T-Testويوضح ذلك
اجلدول (.)9
جدول ( )9املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار( )T-Testتبعاً ملتتري الوظيفة
اجملال

الوظيفة

العدد

الكلي

املتوسط االحنراف
احلسايب

املعياري

املشرفني

51

3.50

0.39

املعلمني

157

3.59

0.62

قيمة ت درجة

الداللة

اجتاه

الداللة

 0.551 0.601غري دالة

تشري نتائج اجلدول ( )9إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )(α=0.05يف درجة املعوقات
اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل ميكن أن تعزى إىل متتري الوظيفة .واتفقت نتائج هذا السؤال
مع نتيجة دراسة (عالمي .)2018 ،وميكن تفسري هذه النتيجة أبن كل من املشرف واملعلم يشرتكون يف كثري من املهام املرتببة
ابلتدريس مثل التدريب ،وتببيق بعض الدروس ،والتشارك يف إعداد االختبارات ومراجعتها وحتليلها مما يعين تقارب وجهات نظرهم
حول كثري من موضوعات التدريس.
ب) التخصص
لإلجابة عن هذا السؤال (متتري التخصص) مت استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)،(T-Test
ويوضح اجلدول ( )10ذلك.
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أما املتوسبات احلسابية لكل عبارة من عبارات اجملال فقد تراوحت بني ( )3.29-4.04بدرجة الكبرية ،وكانت األكثر
معوقاً عبارة " تعتمد أساليب التقومي عل الكتابة بصورة كبرية" مبتوسط حسايب ( )4.04وبدرجة كبرية .يف حني كانت عبارة "ال
تراعي األسئلة الفروق الفردية بني املتعلمني" كانت أدىن العبارات من حيث املعوقات ،مبتوسط حسايب ( )3.29بدرجة متوسبة.

Volume: 4

يتضح من اجلدول ( ) 8أبنه عل املستوى العام فإن درجة املعوقات اليت يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف
مهارات املستقبل مبدارس التعليم األساسي بسلبنة عمان وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني يف جمال املعوقات املتعلقة بقياس
مهارات املستقبل وتقوميها جاءت بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ( )3.69واحتل بذلك املرتبة الرابعة ابلنسبة جملاالت
الدراسة اخلمسة .وتعد نتائج هذا احملور متفردة مقارنة ابلدرا سات السابقة حيث مل تتناول الدراسات السابقة هذه املعوقات يف
حدود علم الباحثني.

Khalid Juma ALSHIDI & Humaid Muslem ALSAIDI

جدول ( )10املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار(  )T-Testتبعاً ملتتري التخصص
اجملال
التخصص

الوظيفية

العدد

املتوسط

االحنراف قيمة ت

درجة

اجتاه

احلسايب

املعياري

الداللة

الداللة

الرايضيات

139

3.73

0.59

العلوم

69

3.47

0.64

0.005 2.842

دالة

تشري نتائج اجلدول ( ) 10إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة )(α=0.05بني درجة املعوقات اليت
يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل تعزى إىل التخصص ولصاحل مادة الرايضيات ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت إليه دراسة احلريب واحلسني( .) 2019ويعزى ذلك إىل عدة عوامل منها طول منهج الرايضيات مقارنة ابلعلوم،
وكذلك العبء التدريسي ،والتبوير املستمر للمناهج ،والتعيينات اجلديدة يف الرايضيات.
ب) اجلنس
لإلجابة عن هذا السؤال (متتري اجلنس) مت استخدام املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (،)T-Test
ويوضح اجلدول ( )11ذلك.
جدول ( )11املتوسبات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار( )T-Testتبعاً ملتتري اجلنس
املتوسط

االحنراف

اجملال

اجلنس

العدد

احلسايب

املعياري
0.59

الكلي

ذكور

114

3.71

0.64

إانث

94

3.56

قيمة ت
1.719

درجة

اجتاه

الداللة

الداللة

0.087

غري دالة

تشري نتائج اجلدول ( ) 11إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ) (α =0.05بني درجة املعوقات
يواجهها معلمو العلوم والرايضيات يف توظيف مهارات املستقبل ،وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة احلريب واحلسني
( .) 2019ويعزى ذلك إىل تقارب العبء التدريسي لكل من الذكور واإلانث ،وتشاركهم يف كثري من اجلوانب املرتببة ببيئة العمل
كالتحضري والتدريب من خالل جمتمعات التعلم املهنية املشرتكة.
توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،يوصي الباحثان ابآليت:
 .1ختفيف األعباء اإلدارية عن املعلمني.
 .2حث املعلمني عل تببيق االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة ،واألنشبة التقوميية اليت تركز عل مهارات املستقبل.
 .3تنظيم دورات متقدمة ،وعقد مشاغل تربوية ،تعين بتدريب املعلمني عل مهارات املستقبل يف املوقف الصفي ،يف الدراسة
اجلامعية ،وأثناء اخلدمة.
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مقرتحات الدراسة
 .1دراسة االحتياجات التدريبية الالزمة لتوظيف مهارات املستقبل يف التدريس من قبل معلمي العلوم والرايضيات ابحللقة الثانية
من التعليم األساسي.
 .2دراسة أثر الربامج التدريبية أثناء اخلدمة يف توظيف معلمو العلوم والرايضيات ملهارات املستقبل عل املستوى التحصيلي للبلبة .
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The study aimed to identify the level of availability of action
research standards among senior teachers to improve educational
practices in Oman's schools. To achieve the objectives of the
study, the researchers used the descriptive curriculum, and after
verifying the validity and stability of the tool was applied to a
sample of (55) teachers and senior teachers, the results of the
study revealed that the degree of availability of action research
standards among teachers in basic education schools in Oman
came with an average percentage (37.33), and that there were no
statistically significant differences at the level of significance (α
=0.05) between average availability of action research criteria
attributable to the sex variable.
The researchers recommended that teachers should be trained in
how to interpret the results of the study and discuss them,
spreading the culture of action research in the field of education.
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درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان
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امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل لتحسني
املمارسات التعليمية يف مدارس سلطنة عمان .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج
الوصفي ،وبعد التحقق من صدق األداة وثباهتا مت تطبيقها على عينة مكونة من ( )55معلم ومعلمة
أوىل ،وقد كشفت نتائج الدراسة إىل أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف مدارس
التعليم األساسي بسلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة بنسبة مئوية ( ،)37.33كما أشارت النتائج إىل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني متوسطات توافر معايري
البحث اإلجرائي تعزى ملتغري اجلنس.
وأوصى الباحثان بضرورة تدريب املعلمني على كيفية تفسري نتائج الدراسة مناقشتها ،نشر ثقافة البحث
اإلجرائي يف احلقل الرتبوي.
الكلمات املفتاحية :البحث اإلجرائي ،معايري البحث اإلجرائي.

املقدمة:
يواجه املعلم يف مهنته العديد من اإلشكاالت سواء كانت بسيطة أو مركبة ،واليت يقف أمامها حائرا فيسعى البعض إلجياد
املعاجلات املناسبة هلا ،بينما يتجاهلها البعض اآلخر دون البحث عن أسباهبا ،مما يعين أمرين أساسيني :أوهلما أن استخدام
أسلوب احملاولة واخلطأ يف التعامل مع تلك التحدايت ال حيقق نتائجه اإلجيابية يف معظم األحيان ،بينما جتاهلها يؤدي إىل تفاقمها
وتراكمها وتشعبها إىل إشكاالت جديدة ،جتعل املعلم يواجه مشاكال حقيقية عصية على احلل ،وتقف عائقا يف سبيل االرتقاء
مبستوايت أدائه وأداء طالبه ،وابلتايل يؤثر سلبا على خمرجات التعليم الكلية.
وتشري التوجهات املعاصرة )فيما يتعلق ابلتنمية املهنية( إىل أمهية الرتكيز على وعي املعلم ،وتنمية قدراته على التعرف على
مشكالته وإجياد احللول هلا ،عوضا عن انتظار الباحثني املتخصصني لدراسة أدائه ،وبناء أدوات تقييمه ،واستخالص التوصيات
اليت حتسن من خمرجاته ،واليت قد تكون يف كثري من األحي ان بعيدة عن واقع املعلم الفعلي ،وال تقيسه بدقة ،وقد ال تسد الثغرة بني
املنهج على املستوى النظري وممارساته الفعلية يف الصف الدراسي.
إن العصر احلديث يتطلب معلمني ذوي مهارات عالية يف تشخيص املشكالت الرتبوية ومعاجلتها ،ولديهم القدرة على
االطالع والبحث ،وتطوير األدوات مبا يسهم يف حتقيق األهداف ،والعمل على إجراء البحوث الرتبوية كمنهجية علمية يف معاجلة
املشكالت اليت تواجههم يف املوقف الصفي (سرور ،وحسني ،وحمسن.)2011 ،
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هذا األمر جيعل البحوث الرتبوية ضرورة ملحة مبا تتضمنه من ممارسات حتليل وتفكر وأتمل بغية حل املشكالت أو
تطوير أداء قائم ،وهو ما يتطلب امتالك املعلم للمعارف واملهارات الالزمة للقيام ابلبحث اإلجرائي.
كما أن معلم القرن احلادي والعشرين ويف ظل جمتمع اقتصاد املعرفة املتسارع ،تبدلت أدواره وتوسعت؛ فأصبح من املتوقع
منه أن يكون ذا تفكري علمي منظم ،قادر على تصميم اخلربات واألنشطة بشكل خمطط ومدروس ،وإبمكانه إكساب طالبه
القدرات العقلية واالجتماعية املختلفة مبا يساعدهم على اختاذ قراراهتم الفردية واجلماعية بشكل فاعل ،وجيعل تعلمهم ذا معىن،
وصوال إىل تغيري النظرة الذهنية والنمطية الرتيبة حول املعلم وأدواره ،اليت ُوصمت ابلتقليدية والسلبية يف الكثري من األحيان.
وتسعى وزارة الرتبية والتعليم إىل تضمني برامج لتدريب املعلمني على إجراء البحوث اإلجرائية ،يف إطار عدد من
الساعات التدريبية ،إذ يتم تدريب املعلمني على أساسيات ومهارات البحث اإلجرائي ،مث يقوم املعلم بتطبيق ما تدرب عليه يف
بيئة عمله ابملدرسة ،وذلك ابختيار قضية تربوية تشكل حتداي ابلنسبة له ،مث يصمم من األدوات واخلطط اإلجرائية والربامج
العالجية ما يعينه على تعزيز نقاط قوته ،ومعاجلة أولوايت التطوير يف ممارساته ويف ممارسات زمالئه وطالبه ،ويتم الحقا تقييم
إجراءاته ومهاراته يف تطبيق البحث اإلجرائي ،وتقدمي التغذية الراجعة له مشتملة نقاط قوة البحث وأولوايت تطويره.

ويسمى البحث اإلجرائي مبسميات عدة تناولتها الدراسات واألدبيات املختلفة منها ،حبث املعلم ،وحبث الفعل ،والبحث
القائم على املمارسة ،واليت تعين مجيعها حبثا يشارك فيه الباحث يف مجع البياانت هبدف حل مشكلة عملية يف بيئة حقيقية
(العمراين.)2020،
كما يرى ) Coghlan, Coughlan & Shani (2019أن مفهوم البحث اإلجرائي ميكن تناوله ابعتباره دجما
للمعرفة التطبيقية للعلوم السلوكية مع املعرفة التنظيمية املتوفرة ،وتطبيقها ملعاجلة املشكالت ،هبدف تغيري سلوك أو أداء ،وتطوير
الكفاءات واملعارف العلمية.
ووفق هذا املنظور فإن تطبيق البحث اإلجرائي يسهم يف حتول املعلمني إىل ممارسني ،وهي إحدى توجهات التنمية املهنية
للمعلمني يف العصر احلايل؛ وذلك لتغيري معتقدات املعلمني حول أدوارهم ،وحول الطالب ،واملنهج ،واجملتمع ....اخل .وأتخذ
البحوث اإلجرائية أشكاال خمتلفة كاآليت (العمراين:)2020 ،
-1البحوث التآزرية :حيث جيريها جمموعة من الباحثني من مدارس حمددة؛ لدراسة املشكالت الرتبوية ،وأتسيس قناة حوار
مستدام بينهم.
- 2البحوث الصفية :يقوم هبا معلم واحد أو جمموعة معلمني هبدف حتسني أداءاهتم وممارساهتم يف الغرفة الصفية.
- 3البحوث التشاركية :واليت هتدف لدراسة الواقع احلايل ابملدرسة لتطويره ،ومعاجلة حتدايت العمل اليت حتد من اإلنتاج.
ويتم اختيار النوع املناسب يف ضوء بعض الضوابط منها طبيعة البحث ،والغرض منه ،ونوع الدعم الذي سيحصل عليه
الباحث ،ونوع وحجم البياانت املطلوبة ،وقدرة البحث على مجعها وحتليلها ،ونوع املساعدة اليت سيحتاجها إلجناز البحث
(ضحاوي.)2013 ،
إن امتالك املعلم للمهارات البحثية عموما ليس أمرا من الكماليات كما كان يف الزمن القريب املاضي ،بل إنه اعتمد
كأحد معايري تقييم املعلمني يف العديد من الدول .فعلى سبيل املثال جند أن املركز الوطين العتماد مؤسسات إعداد املعلمني
) (NCATEيف الوالايت املتحدة األمريكية وضع عددا من املعايري يف فرباير  ،2008لتبقى معتمدة حىت  2015بغية
حتديثها.

367

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

والشخصية.
املعيار  :2ويتمثل يف نظام التقومي املتبع جلمع البياانت اليت تقيس أداء املعلمني ،وتوظيف تلك البياانت يف حتسني وتطوير طرائق
تدريسه وأساليبه.
املعيار  :3اهتمام املعلم ابلتنوع بني طالبه ،ووجود الفروقات الفردية بينهم ،والتعامل مع ذلك بكياسة من خالل تطبيق
االسرتاتيجيات التدريسية املالئمة واحلديثة.
ونالحظ أن هذه املعايري تنظر للمعلم بصفته منتجا للمعرفة وليس مستهلكا هلا فقط ،وهو ما أقرته أيضا اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف جمال التعليم ) ،(ISTEاليت وضعت ستة معايري رئيسة للمعلمني هي املواطن الرقمي ،واملتعاون العاملي ،واملفكر
احلاسويب ،واملصمم املبتكر ،واملتواصل املبدع ،وآخرها أن يكون منتجا للمعرفة.
وعليه ،فإن تنمية مهارات املعلمني يف القيام ابلبحوث اإلجرائية يعتمد على ما يتلقونه من تدريب وأتهيل يف ضوء املعايري
املهنية املعاصرة ،وخصوصا التدريب أثناء اخلدمة؛ إلثراء املعلم يف جمال ختصصه ،مبا يشكل لديهم االجتاهات الناقدة والتأملية
والتحليلية ،ويطور القدرات البحثية لديهم.
وانطالقا من هذا االهتمام ابإلنتاج البحثي كمعيار جودة ألداء املعلمني ،جند أن استمارة املعايري املهنية للمعلم العماين
اليت أصدرهتا وزارة الرتبية والتعليم ،واليت اشتملت ثالث جماالت رئيسة هي :املعارف ،واملهارات ،والقيم ،قد تضمنت يف اجملال
املهاري معيار "احلرص على املعرفة والفهم الكامل واألحدث لألحباث احلالية ذات الصلة" ،ومت وضع مؤشرات لقياس حتقق هذا
املعيار.
إن هذا التوجه يعكس رغبة املخططني واإلدارات العليا يف جعل كل معلم ابحث ،وقادر على مالحظة أتمل وتقييم
ممارساته الذاتية ،واحلكم عليها وفق منهجية إحصائية وعلمية دقيقة ،وإجراء التغيري الالزم يف ضوء النتائج البحثية .وهناك عدة
مناذج للبحث اإلجرائي واليت أشار إليها)(Ward,2017) ،(Riel,2017) ، (Arora,2017وميكن إجيازها كاآليت:
منوذج Mcniff
يرى هذا النموذج أن البحث اإلجرائي هو جمموعة من اخلطوات اليت ترتبط منطقيا ،بدءا ابملالحظة ،مث التأمل وانتهاء
ابملعاجلة التجريبية من قبل املختص.
 .1منوذج مركز تكنولوجيا التعليم يف جامعة هوبكينز يف واشنطن األمريكية ) ،(CTEوالذي ينظر للبحث اإلجرائي أبنه سلسلة
من احللقات ،حبيث حتوي كل حلقة مخس خطوات ،تبدأ ابإلحساس ابملشكلة وحتديد وصياغة تلك املشكلة ،مث البحث عن
اخللفيات املعرفية حوهلا ،وإعداد اخلطة اإلجرائية ،مث تنفيذ اإلجراءات ومجع وحتليل وتفسري البياانت ،انتهاء بكتابة التقرير البحثي.
 .2منوذج مركز البحث اإلجرائي التعاوين يف جامعة بريدين األمريكية ) (CCARيرى هذا النموذج أن البحث اإلجرائي يبدأ
مبراجعة ممارسات املعلم ،والتأمل فيها ،واقرتاح حل ،مث تطبيقه ،وتقييمه ،وتطبيق حل آخر يف حال فشله ،ومراجعة النتائج بعد
كل حل.
 .3منوذج  Stephen Kemmis:ويف هذا النموذج فالبحث اإلجرائي هو سلسلة خطوات ،وتتكون كل دورة من أربع
خطوات هي :التخطيط ،بعدها اإلجراء يليها املالحظة والتأمل ،مث املمارسة.

368

Volume: 4

املعيار  : 1اكتساب املعلمني مدى واسع من املعارف واملهارات واالجتاهات ،اليت تنمي شخصياهتم وتؤهلهم يف اجلوانب املهنية

Issue: 1
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 .4منوذج  kurt Lewin:والذي يعترب البحث اإلجرائي كسلسلة حلزونية احللقات ،حيث متثل احللقة األوىل حتديد املشكلة،
مث األداء ،يليها تقييم النتائج وفق األداء.
 .5منوذج أبو عواد ونوفل :وتتلخص فكرته يف جمموعة من اخلطوات تتمثل يف :الـتأمل واالحساس ابملشكلة ،حتديد املشكلة
وصياغتها ،وصف وحتليل املشكلة ،صياغة الفرضيات ،تصميم خطة إجرائية واختبار ،وصف النتائج ومناقشتها ،التوصيات وتقرير
البحث ،التأمل ملشكلة جديدة أو التعديل (أبو عواد ،نوفل.)2012 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات البحثية لقياس امتالك املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي ،ومنها دراسة املزيين
( ،)2012وقد هدفت الدراسة إىل استقصاء فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات الدراسة اإلجرائية ومفهوم تعليم العلوم
لدى معلمات العلوم أثناء اخلدمة .ولتحقيق هذا اهلدف استخدم املنهج التجرييب ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال
إحصائيا بني متوسط رتب درجات معلمات العلوم يف التطبيق القبلي ومتوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف أبعاد
االختبار( :مفهوم الدراسة اإلجرائية ،مهارة الفكر ،مهارة التخطيط) ويف الدرجة الكلية لالختبار ،لصاحل متوسط رتب درجاهتن
يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت .كما أشارت النتائج إىل وجود فرق دال إحصائياً بني متوسط رتب درجات معلمات العلوم
يف التطبيق القبلي ومتوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف مجح األبعاد والدرجة الكلية لسلم تقدير مهارات البحث
اإلجرائي ،لصاحل متوسط رتب درجاهتن يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت.
وهدفت دراسة نصر ( )2014إىل معرفة أثر البحث اإلجرائي كأسلوب إشرايف على النمو املهين للمعلم واملشرف.
استخدمت املنهج الوصفي التحليلي نظرا ملالءمته مع هذا النوع من الدراسات .كما واستخدمت االستبانة ،وورقة تفكر وأتمل
واملقابالت ونتائج التالمذة كأدوات جلمع البياانت .بينت نتائج أن مصطلح البحث اإلجرائي هو مصطلح غري مألوف ابلنسبة
للمشاركات .وأن البحث اإلجرائي هو أسلوب إشرايف من خالله يعمل املعلم أو املشرف على حل املشكالت اليت تواجهه كما
ويؤثر على منوه املهين ،وأن تطبيق البحث اإلجرائي داخل املدرسة أدى إىل زايدة املعرفة واملهارات يف جمال االختصاص وحتسني
عملية التدريس حسب آراء املشاركات يف هذه االسرتاتيجية .كما أشارت النتائج إىل أن تطبيق البحث اإلجرائي داخل املدرسة
إىل إكساب املشاركات معرفة جديدة من خالل اطالعهن على مفهوم البحث اإلجرائي وعلى مفهوم التعلم التعاوين ،وأن البحث
اإلجرائي قد أثر بشكل إجيايب على نتائج الطالب ،فارتفعت نسبة حتصيلهم العلمي يف مادة الرايضيات .كما كشفت النتائج أن
أبرز املشاكل اليت واجهت املشاركات يف تطبيق هذه االسرتاتيجية كانت كثرة أعباء العمل ،ضيق الوقت نسبة ملا تتطلبه هذه
االسرتاتيجية من أجل كتابة األدبيات ،عدم اخلربة ،صعوبة يف استخدام اإلنرتنت والربجميات.
وأجرى الدغمي ( )2015دراسة هدفت إىل التعرف إىل درجة متكن معلمي العلوم من مهارات البحث اإلجرائي يف
حمافظة املفرق ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير اختبار ت ّكون من ( )37فقرة ،اندرجت حتت ستة جماالت ملهارات
البحث اإلجرائي (مهارة معرفة البحث اإلجرائي ،مهارة حتديد مشكلة البحث اإلجرائي ،مهارة صياغة فرضيات البحث
اإلجرائي ،مهارة مجع بياانت البحث اإلجرائي ،مهارة حتليل بياانت البحث اإلجرائي ،مهارة استخالص نتائج البحث اإلجرائي).
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية :إن درجة متكن معلمي العلوم من معرفتهم مبهارات البحث اإلجرائي دون املستوى املقبول
تربوايً ،وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية يف درجة متكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي
تعزى للجنس ،أو للخربة ،أو التفاعل بينهما يف مجيع جماالت ومهارات البحث اإلجرائي .أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة
الدراسة متت
متكن معلمي العلوم جملاالت مهارات البحث اإلجرائي الكلية قد جاءت بدرجة متكن (ضعيفة) ،ويف ضوء نتائج ّ
التوصية إىل وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسات األكادميية ابلرتكيز على متكني املعلمني من مهارات البحث اإلجرائي.

369

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

وهدفت دراسة العتييب ( ) 2016إىل قياس مهارات البحث اإلجرائي بني معلمات الصف االبتدائي قبل اخلدمة ،وعمل
برانمج تدرييب لتطوير مهارات البحث اإلجرائي لديهن ،وقياس فعالية الربانمج يف تطوير مهارات البحث اإلجرائي لديهن.
استخدم هذا البحث مقاربة شبه جتريبية تعتمد على وجود جمموعة جتريبية واحدة من املعلمات قبل اخلدمة .وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد الدراسة يف القياس القبلي والبعدي للمعرفة واملهارات ملهارات البحث اإلجرائي.
يشري هذا إىل فعالية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي بني معلمات الصف قبل اخلدمة يف املرحلة االبتدائية.
واقرتحت الباحثة ضرورة وجود مسار حبث عملي يتم تدريسه يف كليات الرتبية ،وميكن أن يكون مشروع خترج يف هذه
الكليات ،وتشجيع املعلمني على القيام ببحوث إجرائية حلل املشكالت امليدانية.
أما الدوسري ( )2016فقد هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث
اإلجرائية ،واملتمثلة يف العوامل (الشخصية واإلدارية واألكادميية) .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة هلا؟،
وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي :أن العوامل األكادميية هي أبرز عوامل العزوف مث تلتها العوامل اإلدارية مث العوامل الشخصية.
وهي متمثلة يف :أن كثرة املشاغل احلياتية لدى املعلمني ،وضعف املهارات الالزمة للبحث اإلجرائي ،وكثرة النصاب التعليمي لدى
املعلمني ،وقلة احلوافز املادية واملعنوية للمعلم املميز ،هي أبرز العوامل ذات العالقة لعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية
من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية ،كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي التخصص وعدد سنوات اخلربة،
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري نوع التأهيل لصاحل املعلمني.
وهدفت دراسة عساف ( )2017إىل التعرف على آراء املعلمني يف حمافظة غزة حول أمهية البحث اإلجرائي ودرجة
التقدير الكتساب مهاراته ،ووضع رؤية مقرتحة لتنمية مهارات معلمي حمافظات غزة .ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الباحثة
أدوات تطبيق املنهج الوصفي التحليلي على وكانت النتائج أن  ٪76.8من املبحوثني يعتقدون أبمهية البحث اإلجرائي يف العمل
املدرسي ،و ٪73.4من املبحوثني يرغبون يف تطوير مهاراهتم البحثية يف هذا اجملال ،بينما وافق  ٪80.1منهم على أن ظروف
العمل ال تسمح مبمارسة البحث اإلجرائي ،وأظهر  ٪50من املبحوثني احلاجة إىل تطوير مهاراهتم البحثية اإلجرائية والفنية .كما
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بني متوسطي درجات تقييم املبحوثني،
حيث حيتفظون مبهارات إعادة البحث اإلجرائية املتعلقة بتنوع اجلنس ،وكانت الفروق لصاحل الذكور.
أما دراسة الغتامي ( )2018فقد هدفت إىل قياس مدى توافق البحث الذي أجراه معلمو املدارس مع معايري البحث
العملي .صمم الباحثون بطاقة تقييم لتحليل عينة من البحوث اليت كتبها مدرسو املدارس العاملون يف سلطنة عمان .كما مت إجراء
مدرسا ابحثًا لدراسة مدى معرفتهم مبتطلبات البحث اإلجرائي ،وآرائهم حول كيفية مساعدة مدرسي املدارس
مقابالت مع ً 12
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حيث جاءت دون مستوى اإلتقان ،كذلك عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية بني متوسطي درجات املعلمات
األوائل يف اختبار املهارات ،تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،بينما توجد فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي درجات املعلمات
األوائل يف اختبار املهارات ،تعزى ملتغري الربامج التدريبية لصاحل املعلمات األوائل الالئي حضرن هذه الربامج ،ويف ضوء هذه
النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات ،منها :إثراء خطة اإلمناء املهين لوزارة الرتبية والتعليم بربامج تدريبية متكاملة حول تنمية
مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل .كما اقرتحت بعض الدراسات ،منها :دراسة فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية
مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل.
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وسعت دراسة السيد والعمري ( )2015إىل حتديد مدى توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل مبدارس
التعليم األساسي يف حمافظة ظفار؛ ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم
توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمات األوائل
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أتهيال إلجراء حبث مدرسي موثوق .وخلصت الدراسة إىل أن البحوث اليت مت حتليلها ال حتمل مسات
على أن يصبحوا أكثر ً
البحث املقبول واملرضي ،على الرغم من اعتقاد األساتذة إبملامهم ابلبحوث اإلجرائية وااللتزام مبقاييسها .كما أن تصورات املعلمني
وفهمهم للبحث تتأثر بعدد من العوامل مبا يف ذلك التعليم اجلامعي ،والقواعد واللوائح اليت تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وآراء
املشرفني عليهم .وتوصي الدراسة بوضع معايري ومعايري ألحباث املعلم ختتلف عن معايري البحث األكادميي والربامج اجلامعية ،ولكن
جيب أن تتوافق مع اتفاقيات البحث العملي.
وهدفت دراسة األفندي ( )2018إىل التعرف على املعوقات اليت تواجه املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية يف املدارس
األهلية (احلكومية) يف بيت حلم من وجهة نظر املعلمني ،وكذلك التحقق من أتثري املتغريات املستقلة :اجلنس ،سنوات اخلربة،
املؤهالت ،وموقع املدرسة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .وأظهرت النتائج أن املعوقات متوسطة .وكان ترتيب أمناط
املعوقات من وجهة نظر املعلمني :عقبات شخصية مث عقبات إدارية ومدرسية ،وأخرياً معوقات أكادميية .كما أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية جتاه معوقات متغري اجلنس لصاحل الذكور .كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغري املؤهالت ،وسنوات اخلربة ،ومتغري موقع املدرسة.
وأجرى أبو علي ( )2020دراسة هدفت إىل تقصي درجة ممارسة معلمي العلوم يف املدارس األردنية ملهارات البحث
اإلجرائي من وجهة نظرهم .وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملناسبته لتحقيق أهداف البحث .وبينت نتائج البحث أن
درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي جاءت متوسطة .كما بينت النتائج أن درجة ممارسة عينة البحث ملهارات
البحث اإلجرائي ال ختتلف ابختالف جنس املعلم ،يف حني أن درجة ممارسة عينة البحث لتلك املهارات ختتلف ابختالف املؤهل
العلمي ،ولصاحل محلة مؤهل البكالوريوس والدراسات العليا .ويف ضوء هذه النتائج مت التوصل إىل جمموعة من التوصيات.
وقد كشف ) Ronen (2020أن هناك فجوة واضحة متأصلة بني أفكار ومعتقدات املعلمني من جهة وبني تنفيذهم
العملي وممارساهتم التدريسية من جهة اثنية ،أدى ابلباحث إىل صنع شراكة بني أكادميية للمعلمني وامليدان الرتبوي يف املدرسة،
طبق فيها البحوث اإلجرائية ،وأشرك فيها معلمني اثنني جبانب  24معلما ال زالوا يف مرحلة ما قبل اخلدمة ،مجيعهم من ختصص
العلوم ،واستمرت ه ذه التجربة لعامني ونصف ،وقد ساعدت دورات التفكري يف التفكري والفعل على رصد العملية املعقدة للشراكة
اليت تسد الفجوة بني الثقافات األكادميية وامليدانية لدى املعلمني.
خضعت البياانت اليت مت مجعها لثالث مراحل من حتليل احملتوى التفسريي ،تشري إىل دور دورات التفكري يف التفكري
والتنفيذ ،مما أدى إىل تداخل السمات املعرفية والتأثريية والنظرية والعملية خالل منوذج املمارسة األكادميية امليدانية.
ويرى )Hegazy, Ellerton, Campos-Remon, Zaphir, Mazzola, & Brown (2021
أن البحوث اإلجرائية مكنت طالب السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس يف برانمج التنمية املهنية اخلاصة هبم،
وساعدهتم يف فهم وإدراك ممارساهتم مع الطالب ،وأن هذه البحوث تدعم النظرية ابلتطبيق واملمارسة ،حبيث خيلق هذا الدمج
بينهما ممارسات مستدامة للتعليم من أجل التفكري ،وبذلك يرى الباحثون أن البحوث اإلجرائية تساهم يف ختطي املعلمني لكثري
من التحدايت واآلليات أثناء إجرائهم للتغيري الرتبوي التحويل املطلوب مع طالهبم.
وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة ضعف املهارات واملعايري املتعلقة ابلبحث اإلجرائي لدى املعلمني ،ابلرغم من أتكيد
التوصيات على أمهية اكتساب املعلمني ملهارات البحث اإلجرائي ،كما جند قلة الدراسات العمانية اليت حبثت يف معايري البحث
اإلجرائي ،لذا تسعى هذه الدراسة إىل التقصي عن توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل.
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وتكشف العديد من الدراسات عن ضعف توفر مهارات البحث اإلجرائي لدى املعلمني ،فنجد يف دراسة مأوي واحملسن
( )2014أن املعلمني ينقصهم مهارات إجراء البحوث اإلجرائية برغم أهنم يؤمنون بدور تلك البحوث يف منوهم الشخصي
واملهين ،واجتاهاهتم اإلجيابية جتاه دورها يف تطوير فهمهم لعملييت التعليم والتعلم  (Mooi & Mohsin, 2014).كما
توصلت دراسة عبد القادر والعمري ( )2015على عدم توفر مهارات البحث اإلجرائي األساسية لدى عينة الدراسة ،وأهنم مل
يسبق هلم أن أجروا أي حبث إجرائي ،ومل خيضعوا لدورات تدريبية ختتص ابلبحث اإلجرائي ،إضافة لعدم توفر دعم اإلدارة وال
الوقت إلجراء تلك البحوث.
كما وجد عساف ( )2017يف دراسته أن هناك ضعف يف مهارات املعلمني يف إجراء البحث اإلجرائي تعزى ألعباء
التدريس الكثرية ،واحنسار الثقافة البحثية لدى املعلمني ،وضعف وجود احلوافز يف بيئة العمل.
وتتفق أيضا دراسة خباري ( )2019اليت رصدت آراء القيادات املدرسية ،واليت توصلت إىل أن للبحث اإلجرائي أمهية
عالية جدا يف حتسني ممارسات املعلمني ،ودراسة البدوي ( )2020اليت استهدفت ( )60معلمة من معلمات مدارس تبوك ،إذ
خلصت هذه الدراسة إىل تفاوت معايري البحث اإلجرائي لدى أفراد العينة ،وأن النسبة األكرب منهن ميتلكن مهارة تصور وحتليل
املشكلة فقط.
وللتصدي هلذه املشكلة ،حتاول الدراسة احلالية الكشف عن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل ،واإلسهام
يف توظف املعلمني هلذه املعايري من خالل اإلجابة عن السؤالني:
 .1ما مدى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات توافر معايري البحث اإلجرائي لدى
املعلمني األوائل تعزى ملتغريات اجلنس؟
أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل:
 .1حتديد مستوى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل لتحسني املمارسات التعليمية يف مدارس سلطنة عمان.
.2الكشف عن إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات مستوايت تقدير أفراد
العينة هلذه املمارسة تعزى ملتغريات اجلنس.
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برغم أمهية البحوث اإلجرائية )كما سلف( إال أن تطبيقاته يف احلقل الرتبوي ال زالت حتظى ابهتمام حمدود ،ومن خالل
جتربة الباحثَني الشخصية يف إطار عملهما يف تدريب املعلمني األوائل ،أنه أثناء جلسات التأمل الذايت يف استمارة املعايري املهنية
اليت يتم تعبئتها من قبل املعلمني األوائل لتقييم مستوايهتم يف كل معيار من املعايري املدرجة ابالستمارة ،كان معيار "احلرص على
املعرفة والفهم الكامل واألحدث لألحباث احلالية ذات الصلة" هو األضعف لدى أغلب املعلمني االوائل ضمن ممارساهتم
التدريسية ،مما يعكس احلاجة امللحة لتدريبهم على إجراء هذه البحوث ،وتقييم كل مرحلة من أحباثهم والوقوف على أوجه القصور
العامة املشرتكة بينهم؛ للرتكيز عليها بشكل مكثف أثناء تطوير احملتوى التدرييب للبحث اإلجرائي.
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أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
تعترب هذه الدراسة استجابة للتوجهات الرتبوية املعاصرة يف تطوير ممارسات املعلمني وجمموعات التعلم املهنية ،عرب إجراء
حبوث إجرائية لتحسني األداء ،وحتقيق التوازن والتكامل بني مهامهم كمعلمني ومهامهم كباحثني ،وتطوير قدراهتم على تقييم
عمليات التعليم والتعلم يف صفوفهم الدراسية ،وإصدار األحكام مبوضوعية وفق منهجية علمية بعيدا عن التخمني والعشوائية.
األمهية التطبيقية:
ميكن أن تكون الدراسة مرجعا للمعلمني األوائل ،واملدربني يف مراكز التدريب ،وعموم الباحثني ،لتحسني ممارسات
املعلمني ،من خالل تقييم مهاراهتم يف إجراء البحوث اإلجرائية عرب مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم ،وحل حتدايت
عملييت التعليم والتعلم مب نهجية علمية قائمة على البحث العلمي ،وابلتعاون مع زمالئه املعلمني .كما تفيد الدراسة يف مراجعة
املعنيني يف مراكز التدريب للمادة التدريبية املقدمة للمعلمني األوائل املتعلقة ابلبحث اإلجرائي ،وسبل حتسينها.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على حتديد درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل.
احلدود املكانية :مدارس التعليم األساسي مبحافظة مسقط ،ومشال الباطنة ،وجنوب الباطنة.
احلدود الزمانية :العام الدراسي(2021/ 2022).
احلدود البشرية :املعلمني األوائل يف مدراس التعليم األساسي بسلطنة عمان.
مصطلحات الدراسة:
يعرف املقبل ( ،)2018و )Clayton & Broome (2018البحث اإلجرائي أبنه البحث الذي يقوم به
املعلمون ألجل تطوير أدائهم وممارساهتم يف التدريس ،ومعاجلة املشكالت اليت تواجههم يف التدريس؛ للوصول للتغيري املنشود.
ويعرفه الباحثان إجرائيا أبنه :أحد حبوث التنمية املهنية والذي يسعى إىل مساعدة املعلم على استقصاء ممارساته من خالل
دراسة الظواهر والقضااي الرتبوية ،ومعاجلة التحدايت اليت تواجهه؛ بغية جتويد العملية التعليمية.
املعايري :يعرفها هجتون ) (Houghton, 1996; 42أبهنا "جمموعة من املقاييس املعربة عن املستوى النوعي الذي
جيب أن يكون متواجداً يف مجيع اجملاالت األساسية واملكونة ألي برانمج تعليمي".
ويعرفها الباحثان معايري البحث اإلجرائي إجرائياً أبهنا :جمموعة من املقاييس تستخدم لتحديد مدى توافر مواصفات
البحث اإلجرائي يف البحوث اليت يعدها املعلمني األوائل ،ويتم قياسها من خالل بطاقة حتليل.
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الطريقة واإلجراءات
أتلف جمتمع الدراسة من مجع املعلمني األوائل العاملني يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان يف حمافظة مسقط،
ومشال الباطنة ،وجنوب الباطنة ،والبالغ عددهم ( )1472معلم أول ،ومعلمة أوىل ،للعام الدراسي). (2021/ 2022
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )55حبثاً إجرائياً ملعلم أول ،ومعلمة أوىل ،ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة ،وهي
الطريقة املناسبة حلجم اجملتمع ،يوضح ذلك اجلدول ). (1
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس للعام الدراسي 2022 /2021
متغريات الدراسة
النوع

اجملموع

العدد

النسبة املئوية

ذكر

24

%43.6

أنثى

31

%56.4

55

%100

منهج الدراسة:
اعتمد الباحثان يف الدراسة املنهج الوصفي ،وهو املنهج املناسب هلذا النوع من الدراسة اليت هتدف إىل تعرف مدى توافر
معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل ،وقد قام الباحثان إبعداد بطاقة حتليل تضمنت معايري البحث اإلجرائي.
أداة الدراسة:
طبقت الدراسة بطاقة حتليل تضمنت معايري البحث اإلجرائي ،وقد مت تصميمها بعد الرجوع لألدب الرتبوي ،وقد تكونت
البطاقة من جزئني أساسني :اجلزء األول اخلاص ببياانت املعلم ،واجلزء الثاين يتضمن معايري البحوث اإلجرائية ،وقد تكونت يف
معيارا.
صورهتا النهائية بعد حتكيمها ستة حماور موزعة على (ً )45
املقياس املعتمد يف الدراسة:
مت استخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام ليكرت ) (Likertالستجاابت أفراد العينة يف حملاور الدراسة على
النحو املبني يف اجلدول )(2
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جمتمع الدراسة:
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جدول ( )2درجات املقياس املعتمد لتقديرات لقياس مدى توافر معايري البحث اإلجرائي
درجات مقياس ليكرت()Likert

درجة التوافر

1

توافر املعيار

0

عدم توافر املعيار

صدق األدوات:
للتحقق من صدق بطاقة التحليل استخدم الباحثان صدق احملكمني من خالل عرض األداة على جمموعة من احملكمني
املختصني يف البحث اإلجرائي ،ويف ضوء آرائهم ومالحظاهتم ،قام الباحثان إبجراء التعديالت املناسبة ،من حذف وتعديل
وإضافة ،وإخراج األداة يف صورهتا النهائية.
ثبات األدوات:
للتأكد من ثبات األداة ،قام الباحثان بتطبيق االستبانة على عينة جتريبية بلغت ( )5معلم ومعلمة ،وكانت العينة التجريبية
املختارة خارج نطاق العينة األصلية للدراسة ،وبعد االنتهاء من التطبيق على العينة التجريبية مت حساب معامل ثبات األداة عن
طريق معادلة ألفا كرونباخ ) (Cronbachk,s Alphaحيث وصلت بطاقة التحليل األوىل  0.844وهي معدل جيد
ومناسب للتطبيق .
إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد حتديد مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ومتغرياهتا ،وبعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة ،والتأكد من صدقها وثباهتا ،طبق
الباحثان األداة على عينة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين ).(2021/2022
املعاجلة اإلحصائية:
مت معاجلة بياانت الدراسة إحصائياً ابستخدام برانمج) ، (spssوذلك على النحو التايل:
• لقياس الثبات ألدوات الدراسة :مت استخدام معامل الثبات الفا كرونباخ.
• لإلجابة عن السؤال األول :مت استخدام التكرارات والنسبة املئوية .
• لإلجابة عن السؤال الثاين :مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ) (T-testللتحقق من داللة الفروق اليت تعزى ملتغري
الدراسة .ويوضح اجلدول ( )3احلدود الفعلية للفئات.
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جدول ( )3احلدود الفعلية للفئات بناءً على التدرج املستخدم يف أداة الدراسة
الدرجة

التكرارات

النسبة املئوية

3

100-67

100 - %67

مرتفع

2

66-33

%66 - %33

متوسط

1

32 – 0

%32 – 0

منخفض

Volume: 4

املعيار

املستخدم

نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول ومناقشتها
لإلجابة عن هذا السؤال ونصه :ما مدى توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل يف مدارس التعليم األساسي
بسلطنة عمان؟
مت استخراج النسبة املئوية ،جلميع تكرارات حماور معايري البحث اإلجرائي يف أداة بطاقة التحليل ،حيث مت ترتيبها ترتيبا
تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول )(4
جدول ( )4النسبة املئوية ملعايري البحث اإلجرائي يف أداة بطاقة التحليل ،واألمهية النسبية (الرتبة) جلميع حماور األداة
م

املعايري

التكرار

النسبة

املستوى

املئوية
1

أدوات الدراسة

214

42.8

متوسط

2

إجراءات الدراسة ومنهجيتها

209

41.8

متوسط

3

مشكلة الدراسة وأسئلتها

412

41.2

متوسط

4

مناقشة النتائج وتفسريها

371

37.1

متوسط

5

املوضوع ومقدمة الدراسة

375

31.2

متوسط

6

املراجع والتوثيق

89

29.9

منخفض

37.33

متوسطة

النسبة العامة
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يتضح من اجلدول ( )4أنه على املستوى العام فإن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف مدارس التعليم
األساسي بسلطنة عمان جاءت بدرجة متوسطة يف إمجايل حماور الدارسة.
كما يتبني من اجلدول ( ) 4أن النسبة املئوية للمتوسطات احلسابية لكل معيار من معايري البحث اإلجرائي يف أداة
الدراسة بني ( ،)%29.9 -%42.8أي بني املستوى املتوسط واملنخفض ،حيث احتل املعيار "أدوات الدراسة" الرتبة األوىل
من حيث درجة التوافر ،وذلك بنسبة مئوية ( )%42.8وبدرجة متوسطة ،يليه املعيار "إجراءات الدراسة ومنهجيتها" بنسبة مئوية
( )%41.8وبدرجة متوسطة ،وجاء اثلثاً املعيار "مشكلة الدراسة وأسئلتها" بنسبة مئوية ( )%41.2وبدرجة متوسطة ،ورابعاً
املعيار "مناقشة النتائج وتفسريها" بنسبة مئوية ( )%37.1بدرجة متوسطة ،وخامساً املعيار "املوضوع ومقدمة الدراسة" بنسبة
مئوية ( ،)%31.2وأقل املعايري يف التوظيف "املراجع والتوثيق " بنسبة مئوية ( )%29.9بدرجة منخفضة.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن إعداد األدوات البحثية يعد من املهارات العامة ،حيث يعتمد الباحث على األدب الرتبوي
والدراسات السابقة يف إعداد األدوات ،أضف إىل الدعم الذي حيصل عليه من قبل الباحثني ذوي اخلربة يف اجملال الرتبوي ،كما أن
إجراءات الدراسة غالبا تكون جاهزة ،إذ يعمل الباحث على تكييف اإلجراءات وتطويرها يف ضوء الدراسة البحثية اليت يقوم
بتنفيذها ،وتتضح مدى اخلربة البحثية يف كتابة املقدمة واليت تتطلب مهارات تتعلق ابلتفكري الناقد والتحليل واالستخالص ،والربط
بني أجزاء املقدمة وبيان مشكلة الدراسة أبسلوب علمي ،لذا جاء هذا املعيار يف املرتبة قبل األخرية ،كما أن خربة املعلمني يف
التعامل مع املنهجية العلمية يف التوثيق جاء يف املرتبة األخرية ،وهذا يعود على املعايري اخلاصة بنظام التوثيق األمريكي والذي
يتطلب أن حيصل الباحث على تدريب كايف حىت يتمكن من التوثيق بطريقة علمية ومتوافق مع معايري التوثيق العلمية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السيد والعمري ( ،)2015حيث كشفت عن عدم توافر مهارات البحث اإلجرائي لدى
املعلمات األوائل وجاءت دون مستوى اإلتقان ،ودراسة أبو علي ( )2020اليت بينت أن درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات
البحث اإلجرائي جاءت متوسطة.
ختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدغمي ( )2015اليت توصلت إىل أن درجة متكن معلمي العلوم من معرفتهم
مبهارات البحث اإلجرائي دون املستوى املقبول تربوايً ،ودراسة الغتامي ( )2018اليت خلصت إىل أن البحوث اليت مت حتليلها ال
حتمل مسات البحث املقبول واملرضي.
أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل معيار من معايري الدراسة فقد جاءت التكرار والنسبة املئوية واألمهية النسبية
(الرتبة) للعبارات املكونة لكل معيار كما يلي:
املعيار األول :املوضوع ومقدمة الدراسة
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار األول املوضوع ومقدمة الدراسة يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(5).
اجلدول ) (5التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار األول املوضوع مقدمة الدراسة
م

377

املعايري

التكرار

1

موضوع البحث له عالقة ابحلقل الرتبوي.

54

النسبة

املئوية

98.2

ى

املستو

مرتفع

2

تضمني الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة.

46

83.6

مرتفع

3

يظهر معرفة وفهم (الباحث) مبشكلة الدراسة.

44

80.0

مرتفع
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5

االقتباسات (التصرف) ذات الصلة مبشكلة الدراسة.

39

70.9

مرتفع

6

ترابط األفكار والتسلسل يف عرض املشكلة.

36

65.5

متوسط

7

كتابة املقدمة أبسلوب علمي متضمنا حتليل األفكار ومتحيصها.

29

52.7

متوسط

8

الشمولية والدقة يف عرض الدراسات السابقة والتعليق عليها.

28

50.9

متوسط

9

التحليل التأملي ووضوح الكتابة االكادميية للنص.

20

36.4

متوسط

10

التحليل املنطقي للنص املقتبس.

14

25.5

منخفض

11

الكلمات املفتاحية مناسبة وذات صلة مبوضوع البحث

13

23.6

منخفض

12

ملخص الدراسة واضح ويتضمن العناصر الرئيسة

10

18.2

منخفض
متوسط

تشري النتائج يف اجلدول ( )5أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار املوضوع ومقدمة الدراسة
جاء متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%31.2وجاء املعيار يف املرتبة اخلامسة من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )5أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار األول املوضوع ومقدمة الدراسة فقد تراوحت
بني ( ،)%18.2 -%98.1أي بني املستوى املرتفع واملنخفض ،وكانت األكثر توافر معيار "موضوع البحث له عالقة ابحلقل
الرتبوي" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%98.1مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "ملخص الدراسة واضح ويتضمن
العناصر الرئيسة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )18.2مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن الدراسة البحثية تتعلق مبعرفة مدى توافر معايري البحث لدى املعلمني ،لذا من املتوقع أن تكون
معظم البحوث اإلجرائية تنفذ يف ذات التخصص ،أضف أن ملخص الدراسة مل يتضمن يف مواصفات البحث اإلجرائي الذي
حصل عليه املعلمني من املؤسسة الرتبوية ،إذ أن معظم البحوث اإلجرائية بدون ملخص حبثي ،وبدون الكلمات االفتتاحية ،كما
اتضح من قلة خربة املعلمني البحثية يف كتابة املقدمة خاصة ما يتعلق ابلتحليل النصوص املقتبسة ،والتحليل التأملي للنصوص
األكادميية ،وهذا يعزى إىل قلة الساعات التدريبية اليت حصل عليها املعلمني يف الربامج التدريبية املقدمة هلم من املؤسسة الرتبوية.
املعيار الثاين :مشكلة الدراسة وأسئلتها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلتها يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(6).
اجلدول ( )6التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلته
م

احملاور

التكرار

النسبة املئوية

املستوى

1

حتديد احلدود املكانية والزمانية واملوضوعية والبشرية واملادية بدقة.

53

96.4

مرتفع

2

ارتباط املصطلحات بعنوان الدراسة.

52

94.5

مرتفع

3

صياغة األسئلة بطريقة علمية.

52

94.5

مرتفع

4

ارتباط األسئلة مبشكلة الدراسة.

52

94.5

مرتفع

5

استعمال مفردات قابلة للقياس.

50

90.9

مرتفع

6

الصياغة العلمية ملشكلة الدراسة وارتباطها ابلعنوان.

48

87.3

مرتفع

34

61.8

متوسط

26

52.7

متوسط

7
8

يشمل عرض املشكلة جوانب مقنعة بوجودها ومظاهرها وأسباهبا وأمهية
البحث فيها
حتديد مربرات الدراسة.
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املتوسط العام

375

31.2

Issue: 1

4

عنوان البحث واضح وحمدد ويشمل متغريات الدراسة.

42

76.4

مرتفع
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0

9

صياغة األهداف بطريقة علمية.

25

45.5

متوسط

1

بيان أمهية الدراسة وفائدهتا وإسهامها يف اجملال الرتبوي.

20

36.4

متوسط

املتوسط العام

412

متوسط

41.2

تشري النتائج يف اجلدول ( )6أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار مشكلة الدراسة وأسئلتها
جاء متوسطاً ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.2وجاء املعيار يف املرتبة الثالثة من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )6أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار الثاين مشكلة الدراسة وأسئلتها ،فقد تراوحت
بني ( ،)%36.4 -%96.4أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافر معيار "حتديد احلدود املكانية والزمانية
واملوضوعية والبشرية واملادية بدقة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%96.4مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "بيان أمهية
الدراسة وفائدهتا وإسهامها يف اجملال الرتبوي" بنسبة مئوية للتكرارات ( )36.4مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن حمددات الدراسة من املهارات السطحية اليت يستطيع الباحث القيام هبا ،أضف إىل أن توافر
البياانت لدى املعلمني جعل من السهل إجناز هذا املعيار ،كما أن قلة الساعات التدريبية والربامج املقدمة للمعلمني يف جمال
الدراسات البحثية أثرت على بقية املعايري واليت كانت مبستوى متوسط ،ما يعطي داللة على فقدان املعلمني للعديد من املهارات
البحثية ،إذ أن املتوقع أن تظهر خربة الباحث يف صياغة املربات واألمهية البحثية ،وهذا األمر يتعلق حبجم الربامج التدريبية اليت
تقدم للمعلمني يف البحث اإلجرائي.
املعيار الثالث :إجراءات الدراسة ومنهجيتها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات يف املعيار الثالث اخلاص إبجراءات الدراسة ومنهجيتها يف بطاقة
التحليل ،والنسبة العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(7).
اجلدول ( )7التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الثالث إجراءات الدراسة ومنهجيتها
م

احملاور

التكرار

النسبة
املئوية

املستوى

1

وصف جمتمع الدراسة من حيث نوعه وحجمه ومكانه.

52

94.5

مرتفع

2

حتديد عينة الدراسة وطريقة اختيارها.

50

90.9

مرتفع

3

حتديد إجراءات الدراسة ومجع البياانت بشكل واضح.

50

90.6

مرتفع

4

حتديد نوع البحث ومنهجيته بوضوح (كمي – نوعي – مزجي)

31

56.4

متوسط

5

توضيح األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت.

26

47.3

متوسط

209

41.8

متوسط

املتوسط العام

تشري النتائج يف اجلدول ( )7أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار إجراءات الدراسة ومنهجيتها
جاء متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.8وجاء املعيار يف املرتبة الثانية من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )7أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار إجراءات الدراسة ومنهجيتها قد تراوحت بني
( ،)% 47.3 -%94.5أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا هو معيار "وصف جمتمع الدراسة من حيث نوعه
وحجمه ومكانه" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%94.5مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار "توضيح األساليب اإلحصائية
املستخدمة يف حتليل البياانت" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%47.3مبستوى متوسط.
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التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار الرابع أدوات الدراسة يف بطاقة التحليل ،والنسبة العامة حيث
مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول).(8
اجلدول ( )8التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار الرابع أدوات الدراسة
م

احملاور

التكرار

النسبة املئوية

املستوى

1

ارتباط حمتوى األداة مع موضوع الدراسة.

51

92.7

مرتفع

2

السالمة اللغوية ألدوات الدراسة.

51

92.7

مرتفع

3

وصف شامل وحمدد لألداة وطريقة إعدادها.

46

83.6

مرتفع

42

76.4

مرتفع

24

43.6

متوسط

214

42.8

متوسط

4

سالمة املنهجية العلمية املستخدمة وتوافقها مع املشكلة
البحثية (وصفي /شبة جترييب) ( -كمي /نوعي /مزجي؟)

5

التأكد من صدق وموثوقية األدوات.

املتوسط العام

تشري النتائج يف اجلدول ( )8أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار أدوات الدراسة جاء
متوسطاً ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%42.8وجاء املعيار يف املرتبة األول من إمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( )8أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار أدوات الدراسة فقد تراوحت بني
( ،)%43.6 -%92.7أي بني املستوى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا هو معيار "ارتباط حمتوى األداة مع موضوع
الدراسة" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%92.7مبستوى مرتفع .وجاءت يف املرتبة األخرية معيار "سالمة املنهجية العلمية املستخدمة
وتوافقها مع املشكلة البحثية (وصفي /شبة جترييب) ( -كمي /نوعي /مزجي)" بنسبة مئوية للتكرارات ( )%43.6مبستوى
متوسط.
وتعزى هذه النتيجة إىل أن معظم الباحثني يعتمد على الباحثني ذوي اخلربة يف حتكيم ومراجعة األدوات اليت يقوم إبعدادها
املعلمني لذا جاءت مطابقة ملعظم معايري البحوث اإلجرائية املتفق عليها يف املنهجية العلمية ،وخاصة منوذج عواد ونوفل .
املعيار اخلامس :مناقشة النتائج وتفسريها
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات املعيار اخلامس مناقشة النتائج وتفسريها يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(9).
اجلدول ( )9التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار اخلامس مناقشة النتائج وتفسريها
المستوى

م

المحاور

التكرار

النسبة المئوية

1

تنظيمالبياناتوفقاألدواتالدراسة .

 55

 100

مرتفع 

2

اإلجابةعلىجميعأسئلةالدراسة .

 51

 92.7

مرتفع 

3

ارتباطالتوصياتبنتائجالدراسة .

 49

 89.1

مرتفع 

4

تصنيفالبياناتوتحديدمستواها .

 48

87.3

مرتفع 
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وتعزى هذه النتيجة إىل أن إجراءات الدراسة تعد من املهارات السطحية اليت من السهل أن ميتلكها الباحث ،وأتيت يف
شكل قالب جاهز ميكن الباحث االستعانة هبا من خالل الدراسات السابقة ،مع بعض التعديالت لتكييف وفق ألهداف
الدراسة ،لذا جاء هذا املعيار يف املرتبة الثانية من حيث توافره يف البحوث اإلجرائية.
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5

الربطبيننتائجالدراسةواألدبالنظريوالدراساتالسابقة .

 41

 74.5

مرتفع 

6

شموليةالتقريرلكافةعناصرومكوناتالدراسةمنالمقدمةالىالخاتمة  30
والخالصة 
 26
التركيزعلىالداللةالعلميةللصفةالمرادقياسها .
شموليةالنتائجوامكانيةتعميمهاوفقًالعينةالدراسةالتيحددهاالباحث   24

 54.5

متوسط 

47.3

متوسط 

 43.6

متوسط 

9

بروزصوتالباحثوهويتهمنخاللمناقشةالنتائج 

 24

 43.6

متوسط 

10

تفسيرالنتائجبطريقةعلميةومنهجية .

 23

 41.8

متوسط 

 371

 37.1

متوسط 

7
8

المتوسطالعام 

تشري النتائج يف اجلدول ( )9أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار مناقشة النتائج وتفسريها جاء
متوسطاً فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( .)%41.8وجاء املعيار يف املرتبة الرابعة من إمجايل معايري الدراسة .كما يتبني من
اجلدول ( ) 9أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات معيار مناقشة النتائج وتفسريها فقد تراوحت بني (،)%41.8 -%100
أي بني املس توى املرتفع واملتوسط ،وكان األكثر توافرا معيار " تنظيم البياانت وفقا ألدوات الدراسة" بنسبة مئوية للتكرارات
( )% 100مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار " تفسري النتائج بطريقة علمية ومنهجية" بنسبة مئوية للتكرارات
( )%41.8مبستوى متوسط.
وتعطي هذه النتيج ة داللة تربوية إىل أن هناك غياب خلربة املعلمني يف مناقشة النتائج وإظهار التفكري الناقد يف تفسري هذه
النتائج ،وحتليلها ابملنطق العلمي ،وتعزى هذه النتيجة إىل قلة الربامج التدريبية اليت تقدم للمعلمني يف برامج التدريب ،إذ حيصل
البحث اإلجرائي على عدد قليل من الساعات التدريبية ال تتجاوز ( )5ساعات تدريبية.
احملور السادس :املراجع والتوثيق
التكرارات للمفردات والنسبة املئوية جلميع املفردات يف املعيار السادس اخلاص ابملراجع والتوثيق يف بطاقة التحليل ،والنسبة
العامة حيث مت ترتيبها ترتيبا تنازلياً كما هو واضح يف اجلدول(10).
اجلدول ( )10التكرارات والنسبة املئوية واألمهية النسبية (الرتبة) للمعيار السادس املراجع والتوثيق
النسبة المئوية

المستوى

المحاور

م
1

التوثيقفيالمتنبطريقةعلميةدقيقةوفقالنظام .APA

46

 83.6

مرتفع 

2

تنوعالمراجعوحداثتها .

29

52.7

متوسط 

3

التوثيقفيقائمةالمراجعبالطريقةالعلميةوفقالنظام .APA

14

25.5

منخفض 

89

 29.9

منخفض 

المتوسط العام

التكرار

تشري النتائج يف اجلدول ( )10أن درجة توافر معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني يف معيار املراجع والتوثيق جاء
منخفضا ،فقد بلغت النسبة املئوية للتكرارات ( )%29.9وجاء املعيار يف املرتبة اخلامسة من أمجايل معايري الدراسة.
كما يتبني من اجلدول ( ) 10أن النسبة املئوية للتكرارات لكل مفردات املعيار السادس اخلاص ابملراجع والتوثيق قد
تراوحت بني ( ،)%25.5 -%83.6أي بني املستوى املرتفع واملنخفض ،وكان األكثر توافرا معيار "التوثيق يف املنت بطريقة
علمية دقيقة وفقا لنظام " APAبنسبة مئوية للتكرارات ( )%83.6مبستوى مرتفع .وجاء يف املرتبة األخرية معيار "التوثيق يف
قائمة املراجع ابلطريقة العلمية وفقا لنظام " APAبنسبة مئوية للتكرارات ( )25.5مبستوى منخفض.
وتعزى هذه النتيجة إىل ضعف مهارات املعلمني يف التوثيق العلمي للمراجع ،إذ اتضح ذلك من خالل التوثيق يف قائمة
املراجع ،واليت تتطلب مهارة وخربة من املعلمني ،وهذا األمر يعتمد على مدى جودة التدريب الذي حيصل عليه املعلمني يف التوثيق
العلمي .مما يشري إىل قلة ممارسة املعلمني للبحث اإلجرائي ،إذ ال تشجع املؤسسة الرتبوية املعلمني على إجراء الدراسات البحثية،
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وال حيصلوا على حوافز مادية أو معنوية على إجرائها مما يقلل من جودهتا ،إذ يقوم هبا املعلمني بني فرتة وأخرى كمتطلب اثنوي أو
متطلب متعلق ابلرتقية الوظيفية.

Issue: 1

نتائج السؤال الثاين ومناقشتها

Volume: 4

لإلجابة على السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05بني متوسطات توافر
معايري البحث اإلجرائي لدى املعلمني األوائل تعزى ملتغري اجلنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال (متغري اجلنس) مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)) ، T-Testويوضح
اجلدول ( )11ذلك.
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ) )T-Testتبعاً ملتغري اجلنس
المجال 

الجنس 

العدد 

المتوسط
الحسابي 

االنحراف
المعياري 

قيمةت 

درجة
الداللة 

اتجاهالداللة 

المتوسطالعام 

ذكر 

 24

 6.70

 2.21

 0.312

 0.756

غيردالة 

أنثى 

 31

 6.90

 2.35

تشري نتائج اجلدول ( )11إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند درجة الداللة ) (α=0.05بني متوسطات
توافر معايري البحث اإلجرائي يف متغري اجلنس بني الذكور واإلانث ،وهذا يعود إىل أن مجيع املعلمني تعرضوا لذات الربانمج
التدريبية يف املؤسسة الرتبوية .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدغمي ( )2015ودارسة أبو علي ( ،)2020وأشارت نتائج
الدراسة إىل عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية يف درجة متكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي تعزى للجنس.
توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،يوصي الباحثان ابآليت:
 .1تدريب املعلمني على كيفية تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها.
 .2تدريب املعلمني على منهجية التوثيق العلمي(APA).
 .3نشر ثقافة البحث اإلجرائي يف احلقل الرتبوي.
 .4تطوير برامج تدريب املعلمني وإضافة ساعات تدريبية أكثر يف البحث اإلجرائي.
مقرتحات الدراسة
يوصي الباحثان إجراء جمموعة من الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية ،وهي كاآليت:
 .1فاعلية برانمج تدرييب قائم على البحث اإلجرائي يف تطوير مهارات املعلمني البحثية.
 .2تطبيق معايري البحث اإلجرائي على املشرفيني الرتبويني ومدراء املدراس.
 .3قياس فاعلية البحث اإلجرائي يف معاجلة القضااي الرتبوية.
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املراجع
أبو علي ،حممد زهران .)2020( .درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي يف املدارس األردنية من وجهة نظرهم.
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية382-362 ،)2( 28 .
أبو عواد ،فرايل حممد ،ونوفل ،حممد بكر .)2012( .البحث اإلجرائي .دار املسرية للنشر والتوزيع
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النفس.245-217 ،)4( 16 .
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البدوي ،عائشة حممد خليفة ( .) 2020مهارات البحث اإلجرائي لدى معلمات التعليم العام مبدينة تبوك يف اململكة العربية
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األطفال يف ضوء رؤية  :2030دراسة وصفية تقوميية .اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية168-145 ،)6( .
الدغمي ،ماجدة حممد انصر ( .)2015درجة متكن معلمي العلوم ملهارات البحث اإلجرائي يف حمافظة املفرق (رسالة ماجستري
غري منشورة) .جامعة آل البيت .كلية العلوم الرتبوية ،األردن
الدوسري ،حممد بن سعد بن حويل .)2016( .العوامل ذات العالقة بعزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية من وجهة
نظر معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرايض (رسالة ماجستري غري منشورة) .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
كلية العلوم االجتماعية ،اململكة العربية السعودية
سرور ،أمرية امساعيل حسني ،أمل حسني سرور ،ورفيق عبد الرمحن حمسن .)2011( .واقع ومعوقات البحث الرتبوي وسبل
تطويره من وجهة نظر الباحثني يف مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة .يف أعمال مؤمتر البحث العلمي:
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.162-129 ،)103(26
العتييب ،ساره بنت بدر حمسن .)2016( ..فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي لدى معلمات
الصفوف األولية قبل اخلدمة .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس.102-85 ،)69( .
عساف ،حممود عبد اجمليد ( .) 2017درجة تقدير معلمي املرحلة الثانوية مبحافظات غزة المتالكهم مهارات البحث الرتبوي
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The diffusion of communication and information technologies and
their great development in recent years have had a great impact
on all aspects of life, including the justice sector, through what is
called the electronic court or electronic dispute resolution. The
intrusion of this technology in the area of justice has had great
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accumulation or the displacement of litigants before the courts.
The videoconferencing technology adopted by the courts has led to
a number of modifications in the working methods of the judge as
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matters. This technology has changed the characteristics of the
traditional trial and affected the principles and guarantees of a
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تقنية التحاضر املرئي واحلق يف حماكمة عادلة
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ليندة مربوك

2

امللخص:
كان النتشار تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وتطورها الكبري يف السنوات األخرية أثرها البالغ ،فلقد هيمنت
على كل نواحي احلياة ،مبا فيها قطاع العدالة من خالل ما يسمى ابحملكمة االلكرتونية أو التقاضي االلكرتوين،
ولقد أدى اقتحام هذه التكنولوجيا قطاع العدالة إىل حتقيق جناح كبري ،خصوصا ما تعلق بسرعة الفصل يف
املنازعات وختفيف عبء تراكم القضااي وتنقل املتقاضني إىل احملاكم لكن يف نفس الوقت أفرزت هذه التكنولوجية
عدد من التعديالت يف أساليب عمل القاضي ،وكذلك يف حقوق األطراف خصوصا يف الدعوى اجلزائية بعد تبين
فكرة احملاكمة بواسطة تقنية التحاضر املرئي ،هذه التقنية اليت غريت من مالمح احملاكمة التقليدية ،وأثرت على
مبادئ وضماانت احملاكمة العادلة .من هنا تركزت الدراسة على أمهية احملاكمة التقليدية والرتاجع التدرجيي عنها،
لتحل حملها احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي مبا هلذه األخرية من اجيابيات وسلبيات على احلق يف حماكمة عادلة.

الكلمات املفتاحية :احملاكمة التقليدية ،تقنية التحاضر املرئي ،مبادئ احملاكمة العادلة ،حقوق الدفاع،
احلضورية ،العلنية ،الشفوية ،احلق يف القاضي ،أطراف الدعوى ،محاية حقوق اإلنسان ،العدالة.
املقدمة:

لقد أفرزت الثورة ال رقمية اليت يشهدها العامل ،تطورا كبريا على مجيع األصعدة والنواحي دوليا وحمليا .وهيمنت على كل
جوانب احلياة املعاصرة ،فبعد أن كانت الرقمنة مقتصرة يف البداية على االتصاالت واملراسالت بني األفراد واملؤسسات ،انتقلت إىل
جمال املعامالت والتبادالت التجارية والبنكية بني األفراد واملؤسسات الوطنية والدولية .ويف عهد ليس ببعيد دخلت هذه
التكنولوجية قطاع العدالة والقانون بصفة عامة ،حيث كان ملوضوع التقاضي االلكرتوين نصيبا وافرا من هذا التطور ،فبعد أن كان
مصطلح التقاضي االلكرتوين يف حد ذاته يكاد ينعدم استخدامه يف جمال العلوم القانونية والقضائية ،أصبح متداوال وظهر ما يسمى
ابحملكمة االلكرتونية كواحدة من نتائج احلكومة االلكرتونية ،ليحدث تغيريا كبريا يف إجراءات التقاضي التقليدية ،حيث اجتهت
تشريعات الدول إىل إدخال التكنولوجية الرقمية يف قطاع العدالة واليت بلغت حدا هاما من التطور يف بع البلدان ،لكن مازالت
تتدرج يف بلدان أخرى كل ذلك سعيا إىل حتسني أداء نظام القضاء وفعاليته .دون شك هي طريقة تساهم يف فك الضغط على
كاهل جهاز القضاء ،من دون تعطيل ملصاحل املتقاضني عن طريق ربح الوقت وحتقيق السرعة يف اإلجراءات ،والقضاء بني الناس
خالل أجل مع قول حتقيقا للمحاكمة العادلة .وقد كان ملرفق العدالة اجلزائري نصيبا وإن كان بسيطا من هذه التكنولوجيا ،ساعيا
حنو مسايرة التوجه العاملي يف هذا اجملال ،حىت يتسىن هلذا املرفق احلساس من مواجهة التحدايت ،ومواكبة ما ينجر عن هذه
تغري ألشكال اإلجرام خصوصا العابر لألوطان .حيث بدأت اجلزائر إبدخال
التكنولوجيا من تطورات ،يف ظل ما يعرفه العامل من ر
هذه التكنولوجيا يف املرافق اإلدارية يف إطار ما يسمى ابحلكومة االلكرتونية ،مث يف قطاع العدالة عن طريق التقاضي االلكرتوين
بواسطة ما يسمى بقانون عصرنة العدالة ،واستخدام آلية التحاضر املرئي عن بعد ،واليت يقابلها ابللغة الفرنسية مصطلح
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اجلزائرmabrouklyna94@gmail.com ،

386

Lynda MABROUK

""Visio-conférenceوقد أدرجها املشرع اجلزائري بدايةً يف إجراءات التحقيق ومساع الشهود ،مث انتقلت فيما بعد إىل
جلسات احملاكمة وتوسع استخدامها أكثر يف ظل جائحة كوفيد .19
وإذ ندرس احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي فنننا نسلط الضوء على هذا األسلو اجلديد يف اإلجراءات أمام القضاء
اجلزائي ،دراسة حتليلية تقييمية متسائلني إىل أي مدى ميكن أن تتطابق احملاكمة عن بعد عرب تقنية التحاضر املرئي
Visioconférenceمع الضماانت األساسية املقررة قانوان للحق يف حماكمة عادلة ،على اعتبار أن جلسة احملاكمة وما حييط
هبا من ضماانت ،هي حمور النظم الرمسية والرمزية والعملية لتحقيق العدالة ،ونتساءل أيضا كيف تنجح العدالة البعيدة يف ترسيخ
نفسها كبديل للعدالة احلضورية؟ وهل تتحقق فعال احلماية الالزمة واالحرتام الكايف للحقوق واحلرايت يف احلالة اليت يقدم فيها
املتهم أمام القاضي دون أن يكون حاضرا جسداي يف قاعة احملاكمة؟ وهل يتحقق مبدأ املساواة يف األسلحة بني الدفاع
واالهتام(النيابة العامة) عندما يكون ممثل النيابة حاضرا جسداي يف اجللسة وحمامي الدفاع يشارك فيها من مكان بعيد؟ وكيف
سامهت تقنية التحاضر املرئي عن بعد وأثرت يف حتقيق احملاكمة العادلة؟ وما هي أهم التحدايت اليت تواجه تطبيق هذه التقنية؟
هذه األسئلة اليت حيددها هذا البحث لإلجابة عليها ،تكون من خالل حتليل ديناميكيات نشأة هذا االبتكار وتطويره
وإضفاء الطابع املؤسسي عليه يف املؤسسة القضائية عموما ،ولإلجابة على هذه التساؤالت ،قسمنا هذه الدراسة إىل ثالثة
مباحث كما يلي:
 -املبحث األول :االنتقال من احملاكمة التقليدية إىل احملاكمة الرقمية.

 املبحث الثاين :أتثري تقنية التحاضر املرئي على احلق يف حماكمة عادلة. -املبحث الثالث :تطابق تقنية التحاضر املرئي مع احلق يف احملاكمة العادلة.
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املطلب األول :بداية الرتاجع عن احملاكمة التقليدية
مرت احملاكمة اجلنائية أو ما يطلق عليها (ابلتحقيق النهائي) ،مبحطات أساسية كانت ومازالت تتمحور حول جلسة
احملاكمة التقليدية ،اليت ترتكز على البعد املسرحي وهو الطابع األصلي واملستمر يف التنظيم القضائي املعاصر ،رغم القيود املتزايدة
تغري بع مالمح جلسة احملاكمة شيئا فشيئا ،بدءً من انتقال احملاكمة من قاعة
على جمال تطبيقه ،حيث أدت هذه القيود إىل ر
احملكمة إىل مكتب القاضي ،إىل غاية الوصول ابحملاكمة خارج أسوار احملكمة عن طريق تكنولوجيات االتصال واملعلومات.
 الفرع األول :احملاكمة التقليدية األصليةترتكز احملاكمة التقليدية على طقوس أصبحت اليوم بنظر البع عتيقة وذات نتائج عكسية ،فهناك من يرى ضرورة جتنبها
عن طريق حتديثها ،لتتناسب مع احملاكمة اجلنائية وضمان الوظيفة االجتماعية للعدالة ،فاملشهد املسرحي الدرامي املق ردس
للمحاكمة ،وطقوسها اجلامدة الثقيلة ،غالبًا ما تؤثر سلبا يف املتقاضني وال تسمح مبقاربة الواقع بدقة .خصوصا يف ظل تطور وتنوع
اإلجرام واتساع رقعته وعبوره لألوطان ،مما يستدعي تنسيقا وتواصال سريعا بني العديد من اجلهات القضائية مبا يوفر فعالية وجناعة
القضاء.
 الفرع الثاين :االنتقال التدرجيي من قاعة احملكمة إىل مكتب القاضييقول أنطوان غاربون  " :Antoine Garaponتدرجيياً انتقل مركز الثقل يف العدالة من قاعة احملكمة إىل مكتب
القاضي ،مما فسح اجملال ملا يسمى ابلعدالة الوقائية والرضائية لتحتل حيزا مهما .ففي مكتب القاضي مل يعد هناك أي بروتوكول،
بعيدا عن القاضي أو خلف حاجز أو يف املكان األدىن من املنصة ،أو يف
فالقاضي ال يرتدي زًاي رمسيا ،ومل يعد املتقاضي يقف ً
مكان بعيد أين يكون مضطرا للتحدث بصوت ٍ
عال .بل أصبح املتقاضي يقف وجها لوجه مع القاضي مما يسمح له ابلتعبري أكثر
عن ذاته وخصوصياته" .حسب غاربون  "Garaponإن تطور عدالة املكتب ظل لفرتة طويلة حمصوراً يف اجملال املدين وشؤون
األسرة ويف القضااي اجلنائية األقل خطورة ،مثل قضااي األحداث حيث يتدخل قاضي األحداث عادة يف مكتبه ،أما قضااي
طقوسا حتتوي على عناصر مسرحية تشبه تلك اليت متارس يف
األحداث اخلطرية (اجلناايت) فتحال إىل حمكمة األحداث اليت تتبع
ً
حمكمة جناايت البالغني)Antoine Garapon,1997( ".
أوال :التحول من العدالة القهرية إىل العدالة الرضائية
صاحب تطور الدولة وإسرافها يف التجرمي تضخما تشريعيا يف اجملال اجلنائي ،أدى إىل ما يعرف أبزمة العدالة اجلنائية،
فالعوامل اليت تعرقل سري العدالة اجلنائية تتعدد وتتضاعف يوماً بعد يوم ،من كثرة التعقيد وطول اإلجراءات وتباطؤها وإغراقها يف
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تعد الدعوى اجلنائية إحدى حلقات الشرعية ،ملا تنطوي عليه من ضمان إجراء حماكمة عادلة للفصل يف إدانة الفرد من
عدمه .وكما نعلم تدخل الدعوى يف حوزة احملكمة بناءً على أمر اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق ،أو عن طريق قرار اإلحالة
من غرفة االهتام ،أو بواسطة إجراءات التكليف ابحلضور ،أو االستدعاء املباشر أو عن طريق املثول الفوري .فتنتقل الدعوى من
مرحلة التحقيق إىل مرحلة احملاكمة واليت يطلق عليها مرحلة التحقيق النهائي(عبدهللا أوهايبية ص 7وما يليها ) ،أين يلتقي كل
تغريات جذرية ،طالته كما طالت
اخلصوم يف جلسة احملاكمة مبفهومها التقليدي ،هذا املفهوم الذي بدأ يف اآلونة األخرية يشهد ر
قطاع العدالة عموما وجلسة احملاكمة خصوصا ،مبا حتمله هذه األخرية من رمزية وطقوس وهيبة استمرت يف الزمن إىل يومنا هذا.
لكن بفعل تطورات التكنولوجيا وتسارع األحداث ،بدأت مالمح جلسة احملاكمة تتالشى تدرجيا ،واجلزائر واحدة من الدول اليت
تشهد هذا التغيري بفعل القوانني اليت أدخلت يف املنظومة التشريعية الوطنية مواءمة لالتفاقيات اليت أبرمتها الدولة يف جماالت عدة.

Issue: 1

املبحث األول :االنتقال من احملاكمة التقليدية إىل احملاكمة الرقمية

Lynda MABROUK

الشكليات ،مما أدى ابلسياسة اجلنائية احلديثة مواجهةً هلذه األزمة ،إىل معاصرة بدائل العقوبة مع بدائل الدعوى اجلنائية .وكان
التصور اجلديد للعدالة اجلنائية هو التحول من العدالة القهرية إىل العدالة الرضائية ،وال شك أن اللجوء إىل هذا النوع من العدالة
عزز احملاكمة خارج قاعة اجللسات ،فلم تعد احملاكمة احتفالية عامة إلذالل املتهم كما يصفها البع  ،بل عملت التشريعات
الدولية والتشريعات اجلزائرية أحدها ،على تعديل بع أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية سعيا لتحقيق هذا الغرض ابلتوسع يف
أنظمة الوساطة والتصاحل واألمر اجلزائي كبدائل للدعوى اجلنائية (القانون .)02-15
اثنيا :االنتقال إىل احملكمة االلكرتونية
إن االنتقال إىل احملكمة االلكرتونية كان عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ابنتقال مرفق العدالة من الشكل التقليدي
الورقي املعتمد يف تقدمي املعلومة واخلدمة القضائية لألشخاص(راب حممود ،ص 392و ،)393إىل الشكل االلكرتوين عرب
االنرتنت ،عن طريق ربط احملاكم القضائية كلها ضمن دائرة الكرتونية واحدة بعد حوسبة عمل كل حمكمة قضائية على حدى،
وربطها مع ابقي احملاكم لتؤدي عملها عرب الوسائل االلكرتونية ،حيث تقوم قواعد البياانت مقام الواثئق وامللفات الورقية ،على حنو
يتيح سرعة الوصول إىل املعلومات ،وسرعة اسرتجاعها والربط فيما بينها (صفاء ،ص .) 182
أشكاال عديدة كالتوقيع اإللكرتوين ،واالتصال اإللكرتوين بني املهنيني القانونيني ،وكذلك رسائل الربيد
وميكن أن تتخذ
ً
اإللكرتوين ونقاط الرؤية العامة اليت تسمح للمتقاضني ابلتواصل مع كتابة ضبط احملكمة عن بُعد مثاهلا الشباك املوحد للمحكمة
العليا ،وأهم تقنية هي تقنية التحاضر املرئي عن بعد  ،)Milano 2011( visioconférenceوهي حمور هذه الدراسة
مع الرتكيز على استعماهلا يف جلسات احملكمة وما حتققه من ضماانت للمحاكمة العادلة.
املطلب الثاين :التحاضر املرئي عن بعد تعريفه وأساسه القانوين
لقد أصبح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املسائل اإلجرائية ضرورة حتمية يف السنوات األخرية ابعرتاف
مجيع الدول ،حىت وان كان هذا االستخدام بدرجات متفاوتة فيما بينها ،والشك أن اقتحام هذه التكنولوجيا لقطاع العدالة أدى
إىل عدد من التعديالت يف أساليب عمل القاضي ،وكذلك يف حقوق أطراف الدعوى ،على رأسها احلق يف حماكمة عادلة وما
يتطلبه من مفرتضات.
 الفرع األول :تعريف تقنية التحاضر املرئي Visioconférenceتُعرف تقنية التحاضر املرئي أبهنا عبارة عن" :اتصال مسعي مرئي جيري يف وقت واحد ،بني أطراف متفاعلة معاً يف مواقع
خمتلفة ،حيث ميكن من خالل تلك املواقع ،استعمال شبكة اإلنرتنت يف التحاور معاً أو مع املوقع الرئيس ،من خالل إمكانيات
أجهزة الكمبيوتر السمعية واملرئية ،وكامريات الفيديو الرقمية أين ميكن للمتحاورين يف املواقع املختلفة توجيه األسئلة واالستفسارات
والتعليقات إىل املوقع الرئيس واستقبال اإلجاابت واالستفسارات اخلاصة هبا" (عمر عبد اجمليد ،ص  387و ،)388فهي من أهم
مستحداثت التكنولوجية اليت أاتحت بعداً جديداً من أبعاد التقاضي عن بعد ،فبواسطة هذه التقنية ميكن الربط بني عدد من
األشخاص متواجدين يف أماكن خمتلفة وتفصل بينهم مسافات شاسعة ،كأن تكون هيئة احلكم يف مقر اجلهة القضائية ،فيما يتم
ربطها عرب وسائل االتصال السمعية واملرئية بكل من له صلة ابلدعوى ،من متهمني وضحااي وشهود وخرباء وحمامني يف أماكن
خمتلفة ،والتفاعل معهم ابلصوت والصورة كما لو كانوا يف قاعة احملاكمة التقليدية يسمع كل منهم اآلخر ،ويتحدثون مع بعضهم
البع بيسر وسهولة (عمر عبد اجمليد ،ص .)387
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أوال :تقنية التحاضر املرئي عن بعد يف االتفاقيات الدولية
نصت املادة  69:2من نظام روما األساسي (جويلية  )1998على استخدام التحاضر املرئي عن بعد يف قطاع العدالة بقوهلا:
" يديل الشاهد يف احملاكمة بشهادته شخصيا ،إال ابلقدر الذي تتيحه التدابري املنصوص عليها يف املادة  68أو يف القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،وجيوز للمحكمة أيضا أن تسمح ابإلدالء إبفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا
العرض املرئي أو السمعي  "...وجاء يف البند الثامن عشر من املادة  18من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية (نوفمرب )2000املصادق عليها من طرف اجلزائر(املرسوم الرائسي رقم  )55-02ونصها كما يلي ":عندما يتعني مساع
شخص موجود يف إقليم دولة طرف ،بصفة شاهد أو خبري أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى ،ويكون ذلك ممكنا ومتفقا
مع املبادئ األساسية للقانون الداخلي جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح بناءً على طلب الدولة األخرى بعقد جلسة استماع
عن طريق الف يديو ،إذا مل يكن ممكنا أو مستصواب مثول الشخص املعين بنفسه يف إقليم الدولة الطرف الطالبة .وجيوز للدول
األطراف أن تتفق على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية اتبعة للدولة الطرف الطالبة وأن ختطرها سلطة قضائية اتبعة
للدولة الطرف متلقية الطلب ".أيضا ورد يف املادة  :36:3من االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية لسنة
( )2010النص على " :إاتحة اإلدالء ابلشهادة على حنو يكفل سالمة اخلرباء والضحااي ،وجيوز استخدام التقنيات احلديثة يف
هذا اجملال " ،من خالل النصوص املذكورة جند أن استخدام هذه التقنية اقتصر استخدامها على إجراءات مجع األدلة كشهادة
الشهود واخلرباء الذين يتعذر حضورهم شخصيا.
اثنيا :تقنية التحاضر املرئي عن بعد يف القانون الداخلي
إن من أهم القوانني اليت شرعت استخدام هذه التقنية يف اجلزائر ،القانون رقم  03-15املتعلق بعصرنة العدالة(حممد
العيداين ص  504وما يليها) ،حيث نصت املادة األوىل منه على التقاضي االلكرتوين من خالل وضع منظومة معلوماتية مركزية
لوزارة العدل ،واستخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد يف اإلجراءات القضائية ،وإرسال الواثئق واحملررات القضائية بطريقة الكرتونية،
حيث نصت املادة  14على أنه " :إذا استدعى بُعد املسافة أو تَطلب ذلك حسن سري العدالة ميكن استجوا ومساع األطراف
عن طريق احملادثة املرئية عن بعد ".أما أحكام املادة  15فحددت نطاق استخدام هذه التقنية يف فقراهتا الثالث ،حيث جاءت
كما يلي" :ميكن قاضي التحقيق أن يستعمل احملادثة املرئية عن بعد يف استجوا أو مساع شخص ويف إجراء مواجهات بني عدة
أشخاص ،ميكن جلهة احلكم أيضا أن تستعمل احملادثة املرئية عن بعد لسماع الشهود واألطراف املدنية واخلرباء .وميكن جلهة احلكم
اليت تنظر يف قضااي اجلنح أن تلجأ إىل نفس اآللية لتلقي تصرحيات متهم حمبوس إذا وافق املعين والنيابة العامة على ذلك ".واملادة
 16اليت حددت مكان إجراء التقاضي االلكرتوين بنصها" :يتم االستجوا أو السماع أو املواجهة ابستعمال آلية احملادثة املرئية
عن بعد مبقر احملكمة األقر من مكان إقامة الشخص املطلو تلقي تصرحياته ،حبضور وكيل اجلمهورية املختص إقليميا وأمني
الضبط .يتحقق وكيل اجلمهورية من هوية الشخص الذي يتم مساعه وحيرر حمضرا عن ذلك .إذا كان الشخص املسموع حمبوسا ،تتم
احملادثة املرئية عن بعد من املؤسسة العقابية اليت يوجد فيها احملبوس" .من هنا نالحظ أن قانون عصرنة العدالة كان واضحا بشأن
استخدام هذه التقنية يف مرحلة احملاكمة.
ونص املشرع ألول مرة يف قانون اإلجراءات اجلزائية على استخدام هذه التقنية مبوجب األمر رقم  ،02-15املعدل واملتمم
لقانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة  65مكرر  27بنصها" :جيوز جلهة احلكم ،تلقائيا أو بطلب من األطراف ،مساع الشاهد خمفي
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ترتبط فكرة التقاضي أو احملاكمة عن بعد عرب تقنية التحاضر املرئي يف اجلزائر ابلتقاضي االلكرتوين و اليت جتد أساسها
القانوين يف االتفاقيات الدولية ،وبع القوانني الداخلية.

Issue: 1

 -الفرع الثاين :األساس القانوين لتقنية التحاضر املرئي عن بعد

Lynda MABROUK

اهلوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته ،مبا يف ذلك السماع عن طريق احملادثة املرئية عن بعد واستعمال
األساليب اليت ال تسمح مبعرفة الشخص وصوته "...ففي البداية اقتصر استخدام هذه التقنية على مرحلة التحقيق ومسألة مساع
الشهود واخلرباء .لكن مؤخرا وبسبب جائحة كوفيد  19وارتفاع حاالت العدوى هبذا الوابء ،وحفاظا على أمن وصحة وسالمة
املواطن صدر األمر  04-20املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية يف الكتا الثاين مكرر الذي مسح ابستعمال وسائل
االتصاالت السمعية واملرئية أثناء إجراءات التحقيق واحملاكمة حلسن سري العدالة وحفاظا على أمن وصحة املواطن ،حيث فضال
عن استخدام هذه التقنية يف التحقيق وفقا للمادة  441مكرر  02نص املشرع على استخدام هذه التقنية يف مرحلة احملاكمة طبقا
للمادة  441مكرر .07
اثلثا :تقنية التحاضر املرئي عن بعد غريت من مالمح جلسة احملاكمة
اجللسة  l’audienceأو جلسة احملاكمة  l’audience de jugementهي اليت تدور حوهلا التجربة التقنية
اجلديدة وبطريقة مثرية لإلعجا  ،فوحدات الزمان واملكان للمحاكمة التقليدية واليت طاملا ارتبطت إحدامها ابألخرى ،هي اليوم يف
طور االنفصال .إنه تراجع عن طريقة تنظيم الطقوس القضائية التقليدية املعروفة (  ) Rivoire , 2011 Jean-Lucوالشك
وإىل غاية وقتنا احلاضر وقبل إدخال هذه التقنية ،ظلت دائما جلسة احملاكمة أحد مظاهر الطقوس الثابتة واملستقرة هذا ما الحظه
املؤرخون ،حيث أنه إبمكان قاضي من القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر ،أن يشارك يف جلسة حماكمة يف العصر احلديث
دون أي إحساس ابلنقص أو ابالرتباك .فجلسة احملاكمة  l’audience de jugementكمنصة للعدالة هي أيضا عبارة
عن احتفال تلتقي فيه كل التفاعالت االجتماعية يف شكل منظم ومؤطر ،فالطقوس واهلياكل واللباس والسينوغرافيا القضائية
أبدا ،واللغة املستعملة يف احملاكمة هي مرياث املاضي غري القابل للزوال.
هي نفسها مل تتغري ً
غري أن تقنية التحاضر املرئي عن بعد غريت من مالمح جلسة احملاكمة تغيريا يكاد يكون جذراي ،فلو ختيلنا أن قاضيا من
الزمن املاضي حضر جلسة حماكمة عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد  ،فننه ال حمال سيكون أكثر ارتباكا واضطرااب بسبب هذه
الطريقة ،ليس فقط ألهنا طريقة تعتمد على وسائل وأدوات تكنولوجية جديدة ( كالكامريات والشاشات ،)...بل ألن هذه التقنية
تسري جنبا إىل جنب مع مفهوم جديد حلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور األشخاص املشاركني يف جلسة احملكمة ،ومفهوم جديد أيضا ملبدأ الشفوية
واملواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )Licoppe Dumoulin, p13ابعتبارمها من املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة.
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املطلب األول :خماطر التحاضر املرئي عن بعد على مبادئ احملاكمة العادلة
والعلنية.

إن أهم املبادئ اليت نود الرتكيز عليها هي تلك اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبرحلة احملاكمة ،مثل مبدأ احلضورية والشفوية

 الفرع األول :احلق يف احلضور الشخصي جللسة احملاكمة(مبدأ احلضورية)تكون إجراءات التحقيق النهائي حضورية ابلنسبة خلصوم الدعوى ،فالقاضي اجلنائي يبين عقيدته حبرية كاملة بناءً على ما
يدور أمامه من مناقشات يف اجللسة ،وال شك يف أن اختاذ إجراءات احملاكمة حبضور املتهم تتيح له دفاعا حقيقيا ومواجهة االهتام
املوجه إليه ،وإن حضوره يساعد ال قاضي على تكوين عقيدته على حنو صائب ،ومن مث االهتداء إىل حكم عادل بشأن الدعوى
املعروضة عليه ،فالقاعدة تقضي أبنه ال يدان أحد قبل مساع أقواله وإبداء دفاعه (حامت بكار ،ص .)161
أوال :ضرورة احلضور الشخصي كضمانة يف التحقيق النهائي:
إن احلضور الشخصي ضمانة أكيدة وضروري أيضا ملبدأ شفوية املرافعة حيث ميَُ رك ُن جهة احلكم واخلصوم من مناقشة
األدلة املقدمة ،فال يكفي صحة الدليل القتناع احملكمة به ،بل البد من أن يكون هذا الدليل قد متت مناقشته يف اجللسة املادة
 212الفقرة  2ق.إ.ج بنصها ..." :وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره إال على األدلة املقدمة يف معرض املرافعات واليت حصلت
املناقشة فيها حضوراي أمامه " ،ويقتضي هذا املبدأ متكني اخلصوم من حضور اجللسة وذلك إبعالمهم مبوعدها قبل انعقادها،
وعليه فنن إبعاد املتهم عن حضور بع إجـ ـ ـ ـ ـراءات التحقيق النهائي يرتتب عنه البطالن املتعلق ابلنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام العام (شوقي
الشلقاين ،ص  ،)385وحضيت قاعدة حماكمة املتهم حضوراي يف املعاهدات والتشريعات املعاصرة ابهتمام كبري ،قد أشارت إليها
ضمنيا املادة  6من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وغريها من االتفاقيات ،وتبنتها الكثري من قوانني الدول ،فحضور
املتهم يتيح هلذه اإلجـ ـ ـراءات سريها املعتــاد وفق التنظيم التشريعي(جنيب حسين ،ص .)14
اثنيا :موقف املشرع من مبدأ احلضورية عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد
بعد أن كانت هذه التقنية مقتصرة على مرحلة التحقيق ألجل االستجوا ومساع الشهود ،انتشرت بشكل ملفت لالنتباه
خصوصا يف اآلونة األخرية بسبب انتشار جائحة كوفيد  ، 19أين جلأت اجلزائر إىل اعتماد هذه التقنية تفاداي النتشار العدوى
وتسيريا حسنا ملرفق العدالة الذي عرف تدبداب كبريا بسبب احلجر الصحي ،حيث أدخل املشرع تعديالت على قانون اإلجراءات
اجلزائية م عتمدا احلضور عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد أثناء احملاكمة كبديل للحضور الشخصي من خالل القانون 04-20
املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة  441مكرر  7حيث أجازت املادة جلهات احلكم استعمال هذه التقنية من
تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو أحد اخلصوم أثناء االستجوا أو اجراء املواجهة ،ونصت املادة  441مكرر 8
على أن االعرتاض على اجراء هذه التقنية من طرف النيابة أو احد اخلصوم جيب أن يكون مبنيا على دفوع جدية ،ويف حالة عدم
جدية هذه الدفوع لتربير رف االمتثال هلذه التقنية أصدرت جهة احلكم قرارا غري قابل ألي طعن ،ابستمرار املـحاكمة وفق هذا
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يعترب احلق يف حماكمة عادلة من أهم حقوق اإلنسان ،مبا يوفره من محاية حلقوق اإلنسان األخرى .وحىت تكون احملاكمة
عادلة جيب أن ترتكز على وسائل قانونية كفيلة حبماية هذه احلقوق ،ألن توفري حماكمة عادلة هو أمر ضروري ليس فقط من
منظور محاية حقوق املتهمني أو الضحااي ،لكن لضمان حسن سري العدالة أيضا ،وإذا كانت احملاكمة العادلة تتعلق بكافة املراحل
اإلجرائية للدعوى ،فنننا يف دراستنا هذه نسلط الضوء على املرحلة النهائية وهي مرحلة احملاكمة وما يرتبط هبا من ضماانت إجرائية
كانت أو موضوعية تكفل احلق يف حماكمة عادلة.

Issue: 1

املبحث الثاين :أتثري تقنية التحاضر املرئي عن بعد على احلق يف حماكمة عادلة

Lynda MABROUK

اإلجراء ويف هذه احلالة حيق للدفاع احلضور رفقة موكله مبكان مساعه أو أمام جهة احلكم املختصة .ونصت املادة  441مكرر9
على حق األطراف يف طلب استعمال هذه التقنية لكن مسألة قبول أو رف الطلب يعود جلهة احلكم بعد استطالع رأي كل
األطراف مبا فيهم النيابة العامة بقرار قابل للمراجعة مىت ظهرت ظروف جديدة بـعـد تـقـدمي الطلب .تطبق أحكام الفقرة الثانية من
املادة  347من هذا القانون يف حال رف املتهم اإلجابة أو قرر التخـلف عـن احلضور ،إذا تقرر إجـراء احملاكمة ابستعمال
املـحادثة املرئية عن بعد .ميكن استعمال املـحادثة املرئية عن بعد عند النطق ابحلكم ،ويكون احلكم يف هذه احلالة حضوراي (املادة
 441مكرر  10إج.ج) .إذا كان هذا هو حكم القانون ابلنسبة ملبدأ احلضور الشخصي واالستثناءات اليت وردت عليه يف ظل
القانون  .04-20نالحظ من خالل النصوص ان اللجوء إىل تقنية التحاضر املرئي سلطة تقديرية للقاضي يف احلاالت اليت
حيددها القانون مىت رآه ُمربرا ،واالعرتاض عليه جيب أن يكون مبنيا على دفوع جدية ،وقرار احملكمة يف هذه احلالة غري قابل ألي
طعن .وقضت حمكمة النق الفرنسية يف قرار هلا وبشكل صريح أبن اللجوء إىل تقنية التحاضر املرئي عن بعد يكون غري مسبب
(.)cass. Crim., 2 mars 2011
اثلثا :موقف القضاء من مبدأ احلضورية عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد
لقد اثر جدل كبري خبصوص احلضور عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد وأثره على قاعدة احلضور الشخصي كضمانة
للمحاكمة العادلة ،ويف هذا الشأن قضت احملكمة األوروبية حلقوق االنسان أبحكام متباينة وذكرت يف أحد أحكامها ،أنه على
الرغم من عدم ذكر حق املتهم يف احلضور بعبارات صرحية يف املادة  6من االتفاقية األوروبية ،إال أنه ينبع من موضوع وغرض هذه
املادة (القرار  12:02:1985رقم  Colozza §27-29 ،A.89ضد ايطاليا) ،وتعترب احملكمة األوروبية أن احلق يف
احلضور على جانب كبري من األمهية يف احملاكمة العادلة ( ،) Milano Laure, 2011فمن حق املتهم االستماع إليه وضرورة
التحقق من دقة أقواله ومقارنتها أبقوال الضحية والشهود (القرار ، GCبتاريخ  1:03:2006رقم
 Sejdovic 56581:00ضد إيطاليا) ،وأكدت احملكمة على حاجة كل من املتقاضي والقاضي يف أن يكوان يف حضور
شخصي مع بعضهما البع ومل تنكر انتهاك استخدام تقنية التحاضر املرئي هلذا املبدأ ،إال أهنا يف أحكام أخرى قضت أبن
املثول الشخصي للمتهم ليس له "نفس األمهية احلامسة يف االستئناف كما يف الدرجة األوىل" ،وإن طرق تطبيق املادة  6يف
االستئناف تكون تبعا خلصوصيات اإلجراء ،ويبدو أن هناك تناق مفاده أن احلضور الشخصي أمر وجويب وحتمي أمام قضاء
الدرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األوىل واستخدام تقنية التحاضر املرئي أمر مستحيل يف هذه املرحلــة من اإلجـ ـراءات (.) Milano Laure, 2011
 الفرع الثاين :أتثري تقنية التحاضر املرئي عن بعد على حق اخلصوم يف تبادل احلوار شفاهة( مبدأ الشفوية)تقتضي مبادئ احملاكمة العادلة وجو أن جترى مجيع إجراءات احملاكمة بشكل شفوي واضح ،وكالم مسموع تتحقق من
خالله املواجهة احلقيقية بني اخلصوم ،ويتمكن القاضي من لعب دور اجيايب يف املوازنة بني أقوال اخلصوم وتكوين قناعته ،فال يكفي
اطالع احملكمة وحدها على األوراق واألدلة ،بل جيب عرضها على بساط البحث للمناقشة ابجللسة يف حوار بني اخلصوم ليبدي
كل منهم رأيه يف الدليل الذي دارت حوله املناقشات واملرافعات (عبد الرؤوف ،ص .)1525
فنن كانت مسألة استخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد حتقق بع الشيء الشفوية(عمر عبد اجمليد ،ص ،)401إال أهنا
تشكل خسارة كبرية يف جودة التبادل يف العملية القضائية بني املشاركني يف احملاكمة ،من قضاة وخصوم وشهود وحمامني وغريهم،
ويف نظر املنتقدين هلا تثري عدة إشكاالت خبصوص اإلنقاص من مبدأ الشفوية ،نوجزها فيما يلي:
أوال :اإلحساس ابلتباعد النفسي :ابإلضافة إىل العوائق التقنية ،فنن مستخدمي هذه التقنية لديهم إحساس كبري ابلتباعد
النفسي ،ويشعرون أبن مشاركتهم يف التحاور متذبذبة بسبب قلة التواصل البصري ،الذي خيلق لديهم شعورا بتذبذ التفاعل
الذي ال يُسهل التعبري عن األحاسيس ،اليت ال ميكن التعبري عنها إال شفاهة ،فالشفوية من أهم إجراءات احملاكمة ،وهي من
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أبنه ":يف احلالة اليت تتعذر فيها املواجهة وفقا للمفهوم التقليدي ويكون مساع األقوال الشفوية غري ممكنا ،فنن تطبيق مبدأ الشفوية
عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد من شاشة إىل أخرى تكون مالئمة وعادلة وأكثر قدرة على أداء وظيفتها من التمسك ابملفهوم
التقليدي ملبدأ الشفوية" ( حامت البكري ،ص  ،)182وابلتايل فنن سبل اإلنصاف معروفة ،فقط جيب ضمان تنفيذها بدقة من
خالل بنية حتتية تقنية ذات جودة عالية وتسيري فعال ،ابإلضافة إىل اهتمام القضاة املتزايد ووعيهم الدائم ابحلفاظ على تكافؤ مبدأ
التساوي يف األسلحة  l’égalité des armesبني االهتام والدفاع.
 الفرع الثالث :احلق يف علنية احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد (مبدأ العلنية)العلنية ضمانة هامة لتحقيق احملاكمة العادلة ضد أي عدالة سرية ،فهي الرقيب على عدالة اإلجراءات ،ومن أبرز مظاهرها
السماح جلمهور الناس ابلدخول إىل القاعة اليت جتري فيها احملاكمة ،ومتكينهم من االطالع على ما جيري فيها من إجراءات وما
يدور خالهلا من مناقشات وأقوال ،واحملكمة ليست ملزمة ابستدعاء اجلمهور فال تنتفي العلنية مامل حيضر اجلمهور ،فيكفي أن
احملكمة أاتحت له ذلك ما دامت أبوا القاعة مفتوحة.
أوال :ضرورة اجراء احملاكمة بصفة علنية :وتوصف جلسة احملاكمة العلنية  l’audience publicأبهنا أحد النقاط األساسية
واألكثر حساسية واألكثر رمزية للعدالة ،فاحملاكمة العلنية ابعتبارها جتسيدا ملبدأ قانوين أساسي ،هي أيضا ممارسة مهنية تربز من
خالهلا خربة وأهلية الفاعلني يف الساحة القضائية من حمامني وقضاة وكتا ضبط وخرباء ،فهي عبارة عن عرض مسرحي علين
للعمل ية القضائية ،وتقليداي جلسة احملاكمة تعتمد على احتفالية شعبية أساسها حضور ومشاركة األطراف يف هذه االحتفالية و
طقوس تكون أساسية يف القضااي اجلنائية حيث تكون النيابة العامة ،املتهمني ،الضحااي ،القضاة واجلمهور جمتمعني شخصيا يف
نفس املكان وهو قاعة اجللسات (.) Antoine Garapon, 2001
فالعلنية هي النتيجة الطبيعية للمحاكمة العادلة ،فعندما جترى املرافعات على شبكة اتصاالت وليس يف قاعة اجللسات ،فنن مبدأ
علنية املرافعات يصبح حمل استفهام.
اثنيا :العلنية ليست قاعدة مطلقة :نعلم جيدا أن مبدأ علنية جلسة احملاكمة ليس مطل ًقا فله عدة استثناءات يف حاالت معينة

معروفة قانوان ،ولقد الحظنا أخريا كيف أصبحت قاعات احملاكم شبه مهجورة بسبب إجراءات احلجر الصحي اليت تبعت جائحة
كوفيد  ،19فهناك من التشريعات من اعتربت اجلائحة سببا لالستثناء ،كما فعل املشرع الفرنسي من خالل املادة السابعة من
األمر  303-20املؤرخ يف  25مارس  2020املتعلق بتكييف قواعد اإلجراءات اجلنائية على أساس قانون الطوارئ رقم
 290-2020املؤرخ يف  20مارس  2020للتعامل مع وابء كوفيد  ،19حماوال احلد من االنتقادات بسبب هذا االستثناء الذي
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اثنيا :تقنية التحاضر املرئي عن بعد تقوض جودة االستماع :ال شك أن استخدام هذه التقنية يقوض عمليًا جودة استماع
القاضي بسبب احلاجز واملسافة اليت ختلقها الشاشة بني القاضي واملتقاضني ،وعدم قدرة إدراك احملكمة ألهم النقاط ،كعالمات
االنزعاج أو عدم االرتياح يف اجلانب اآلخر ،ومعرفة مىت ميكن التحدث ومىت ميكن الصمت ،ومىت ميكن املقاطعة ،كل هذه
البديهيات الضرورية ملمارسة حق الدفاع بشكل كامل ختتفي أثناء املرافعة من خالل تقنية التحاضر املرئي عن بعد ،ابإلضافة إىل
األعطال الفنية يف االتصال ،مثل انقطاع الصورة أو الصوت ،حيث يصعب على اخلصم والشخص املرتافع اإلحساس أبن القضية
قد نوقشت بطريقة وجاهية .ويزداد اإلحساس ابإلحباط أكثر ألن النيابة العامة حاضرة يف قاعة احملكمة وتستفيد من االستماع
واملعلومة اليت ال تت ناسب جودهتا مع تلك املقدمة إىل املتقاضي يف الطرف اآلخر ،ويف هذا السياق قضت حمكمة النق املصرية

Volume: 4

مظاهر املواجهة بني اخلصوم ،وضمانة أساسية من ضماانت احملاكمة العادلة (  )Jean-Luc Rivoire , 2011واستعمال هذه
التقنية قد جيعل احلوار ال يتحقق معه مبدأ الشفوية ابملفهوم التقليدي السابق ،حيث جيتمع كل األطراف يف مكان واحد هو
جلسة احملاكمة ،وترتبط الشفوية ابلوجاهية اليت جيب احرتامها من حيث املبدأ يف إعطاء الكلمة جلميع اخلصوم على قدم املساواة.

Lynda MABROUK

حيد من العلنية وذلك من خالل النص صراحة على إمكانية السماح حبضور الصحفيني اجللسات حىت يف احلالة اليت أيمر فيها
القاضي بعقد اجللسة سرية ،يف ظل ظروف األمن الصحي اليت يتعني على القاضي حتديدها ،وابلتايل فنن حضور الصحفيني
ضمان الدعاية للجمهور ،فتخصيص مقعد هلم أثناء اجللسة يعين مراقبة اجلمهور ( .) Verdeilhan, 2021
إن عالنية احملاكمة وفقاً لتقنية التحاضر املرئي عن بعد ال حتقق الفائدة املرجوة املطلوبة يف إجراءات التقاضي كما هو احلال عند
ممارستها ابلشكل التقليدي وجاهةً أمام القضاة ،ألسبا منها أن بع احملامني قد يرتافعون يف قضاايهم من مكاتبهم ،أو من
بع األماك ن اخلاصة ،كما أن عدم فعالية عالنية احملاكمة ابلشكل اإللكرتوين مرده ضعف القناعة الشخصية لدى العامة يف
التقاضي االلكرتوين.
يف احلالة اليت مل يكن من املمكن فيها أن تُعقد اجللسة حبضور اجلمهور (كفرضية حماكمة متهم موجود يف السجن) فمن
الضروري لضمان احرتام مبدأ العلنية إبالغ اجلمهور بتاريخ ومكان إعادة اإلرسال( ،قرار مؤرخ يف  ،2000 :14:11رقم
 Riepan 35115:97ضد النمسا).
املطلب الثاين :خماطر تقنية التحاضر املرئي على بعض احلقوق األخرى
نلخص هذه احلقوق يف بعضها واليت هلا أمهيتها كاحلق يف الوصول إىل القاضي واحلق يف املشورة القانونية وإعداد الدفاع.
 الفرع األول :احلق يف الوصول إىل القاضييطرح املختصون عدة تساؤالت حول احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي بعد ،وما إذا كانت تتيح للمتهم الوصول امللموس والفعال
إىل القاضي؟ وهل ميكن للقاضي أيضا أن ميارس وظيفته بشكل صحيح يف احلكم من خالل التبادالت املشفرة اليت يتطلبها
استخدام هذه التقنية؟ وماذا عن املتقاضي الذي يرف استخدام التحاضر املرئي عن بعد؟
أوال :نزع الصفة اإلنسانية عن العدالة غالبًا ما يُسلط الضوء على خطورة هذه التقنية ونزعها للصفة اإلنسانية عن العدالة ،حيث
أن هذه األخرية ليست خدمة عامة مثل اخلدمات األخرى ،فال ينبغي النظر إىل اإلجراء على أنه جمرد تقنية بسيطة لتنظيم احملاكمة
ألجل حتقيق حسن األداء والربح والفعالية ،بل جيب أن تُتخذ هذه التقنية ضمن إدارة اخلدمة العامة للعدالة ،وجيب أن ال يضر
عدها اإلنساين ،ومع ذلك فنن هذه التكنولوجيا وتوغلها يف النشاط القضائي جعل هذا األخري
استخدامها بنوعية وجودة العدالة وبُ ُ
قابال للقياس الكمي ،ويف ذلك خطر يؤدي إىل االحنراف اإلداري وتقوي

استقاللية القاضي .وإذا نظران إىل اجلانب اآلخر جند

استخدام هذه التقنية يوفر العديد من املزااي للمتقاضني ،كتوفري الوقت وحتسني الوصول إىل القانون ،إال أن ذلك مربوط ابمتالكهم
الوسائل املادية الذكية للوصول إىل هذه التكنولوجيا اليت متكنهم من احلفاظ على حق الوصول احلقيقي إىل القاضي ( Marc
 ،) Janin, p13-27ميكن القول يف األخري إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليس مسألة تقنية بسيطة ،بل هلا
أتثري حقيقي على مهمة القضاء وعلى احلقوق اإلجرائية للمتقاضني خصوصا يف البلدان اليت تفتقد لوسائلها.
عددا من األحكام املتعلقة ابلتحاضر املرئي رصدت من خالهلا بع االنتهاكات
ولقد أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ً
للمادة  6يف احلالة اليت ال يتوافق فيها استخدام هذه التقنية مع احلق يف حماكمة عادلة من خالل قرارها املؤرخ
يف  02:11:2011رقم  Sakhnovski 21272:03ضد روسيا.
اثنيا :رفض املتقاضني للمحاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد
قضى اجمللس الدستوري الفرنسي يف هذا الشأن يف قرارين له بعدم دستورية الفقرة األوىل من املادة  5من األمر رقم  303لسنة
 2020املؤرخ يف  25مارس  2020املتعلق بتكييف قواعد اإلجراءات اجلنائية على أساس قانون الطوارئ رقم 290-2020
املؤرخ  23مارس  2020للتعامل مع وابء كوفيد  19ملساسها حبقوق الدفاع ،القرار رقم QPC 872-2020املؤرخ يف 15
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أقر املشرع اجلزائري شأنه شأن كل التشريعات حقوق الدفاع بنص الدستور املادة  169ونصوص القوانني األخرى،
ويعرف حق الدفاع أبنه متكني املتهم من درء االهتام عن نفسه إبثبات فساد أدلة اإلدانة ،وهذا ال يتحقق إال من خالل حماكمة
عادلة تتوافر على كل مقوماهتا من شفوية وعلنية وحضورية وغريها ،فالقانون مثلما اهتم حبقوق اجملتمع قدس حقوق الدفاع ،ورتب
للمتهمني ضماانت ال جيوز اإلخالل هبا ،فأوجب مساع ما يبديه املتهم من أوجه الدفاع ،فالنصوص الدستورية تكفل لكل إنسان
حرية التعبري عن رأيه ابلقول الشفهي أو ابلكتابة أو بغريها من وسائل التعبري(حامت البكري ،ص .)172
قادرا
ويعد وقت التحضري للدفاع ضرورًاي للغاية من أجل احرتام حقوق الدفاع وضماهنا بشكل فعال ،حبيث يكون املتهم ً
قادرا على التحدث إىل حماميه دون رقابة ويف سرية اتمة،
على االستفادة من مساعدة حمام ،وعلى وجه اخلصوص جيب أن يكون ً
إال أنه يف حالة استخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد قد يؤدي إىل املساس هبذه السرية إذا مل يكن احملامي جنبا إىل جنب مع
موكله ،وإن وجود احملامي بعيدا عن مكان تواجد املتهم أو بعيدا عن قاعة احملكمة يشكل عائقا أمامه أين يصعب عليه رؤية ومساع
كل ما حيدث يف قاعة احملكمة ،وال يسمح له متييز ردود أفعال كل األشخاص فمن الصعب أن تربز الشاشة كل ذلك ،فالتبادالت
معا يف جلسة احملاكمة .وتظل العوائق قائمة حىت ابلنسبة للشخص الذي
بني املتهم وحماميه تكون أقل سهولة عندما يكون االثنان ً
لديه حماميان أحدمها إىل جانبه واآلخر يف اجللسة (.)Jean-Luc Rivoire 2011
إضافة إىل ذلك فنن جائحة كوفيد  19وما تبعها من حجر صحي وختفيف ازدحام احملاكم شجع القضاة على التصرف
بسرعة ،طبعا مع وجو االحرتام الالزم لوقت التحضري للدفاع.
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 -الفرع الثاين :ضمان املمارسة الفعلية للحق يف االستعانة مبحام
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جانفي  ،2021والقرار رقم  QPC 919-2021املؤرخ يف  4جوان  ،2021حيث أن املشرع يف املادة  5السالفة الذكر
وسع بشكل كبري يف نطاق جلسات احملاكمة عن طريق التحاضر املرئي عن بعد ( )visiocoférenceبسبب حالة الطوارئ
الصحية الناجتة عن جائحة كوفيد  ،19ومسح للقاضي بعقد جلسات احملاكمة أبي وسيلة اتصال إلكرتونية مبا فيها اهلاتف ،أمام
مجيع احملاكم اجلنائية (ماعدا حمكمة اجلناايت) ،دون احلاجة إىل احلصول على موافقة األطراف ورغم معارضتهم.

Lynda MABROUK

املبحث الثالث :تطابق تقنية التحاضر املرئي عن بعد مع احلق يف حماكمة عادلة
ابلنسبة الستخدام هذه التقنية ومدى تطابقه من عدمه مع احلق يف احملاكمة العادلة ،فنن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
قضت يف هذا الشأن بعدة أحكام خمتلفة نستعرضها ونستعرض رأي املختصني يف هذا الشأن فيما يلي:
املطلب األول :التحاضر املرئي يسعى لتحقيق هدف مشروع
تعترب احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مشاركة املتهم يف اإلجراءات عن طريق تقنية التحاضر املرئي عن بعد ال يتعارض يف
حد ذاته مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،ومبوجب نصوص وطنية ودولية خمتلفة ،صدر هذا يف العديد من أحكامها ،عالوة
كثريا يف القضااي املتعلقة مبحاكمات املافيا اإليطالية ،اليت
على ذلك يعرتف القاضي األورويب مبزااي تقنية التحاضر املرئي ويلح عليها ً
تتطلب اختاذ تدابري أمنية مشددة تتعلق مبخاطر فرار املتهمني ،وتسمح هذه التقنية بتخفيف الضغط على األطراف والشهود،
وتعترب ضماان ملعاجلة القضااي بسرعة .هلذه األسبا املختلفة ترى احملكمة األوروبية أن استخدام التحاضر املرئي عن بعد يف هذه
القضااي يسعى لتحقيق هدف مشروع ،لكن احملكمة األوروبية مع ذلك ال تستبعد أن هذه التقنية تنتهك احلق يف الوصول إىل
عددا من القرارات يف هذا الشأن ،منها القرار
القاضي وعدالة احملاكمة .وأصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هبذا اخلصوص ً
املؤرخ يف  5:10:2006رقم  Marcello Viola 45106:04ضد ايطاليا ،والقرارين املؤرخني يف 27:11:2007
األول حتت رقم  Asciutto 35795:02ضد ايطاليا والثاين حتت رقم  Zagaria 58295:00ضد ايطاليا (2011
.)Milano Laure
املطلب الثاين :ضرورة اإلشراف على التحاضر املرئي عن بعد لضمان احلق يف حماكمة عادلة.
مجيعا أبنه ال يوجد فرق جوهري بني
إن خمتلف القضااي املرفوعة أمام احملكمة األوربية ،دافعت فيها الدول املدعى عليها ً
احلضور الشخصي للمتهم ومشاركته يف اإلجراءات ابستخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد ،لكن هناك من املختصني من يدعو
أيضا أن
إىل دح هذه احلجة ،فالفرق جوهراي بني احلضور املادي للمتهم ووجوده عرب هذا الوسيط التقين ،ويدرك القضاة ً
وجها لوجه ،فاخلصوصيات احملددة
التحاضر املرئي ُحي رور ويغري االتصال وأن االتصال عن طريق هذه التقنية ال يعادل االتصال ً
تغيريا يف االتصال مع اآلخر ،وتسبب إضعافا يف إدراك السياق أي الصلة والرابط بني احملاور
التصاالت التحاضر املرئي تسبب ً
وبيئته ،وإن كان هذا ال يعين أن التحاضر املرئي يشكل عقبة أمام عدالة احملاكمة ،لكن بشرط أن يتم التعرف على خصوصيات
التقنية وإتقاهنا بدقة من قبل املشاركني يف نظام العدال ــة (  ،) F.Pilotووف ًقا للسوابق القضائية الكالسيكية تعرتف املادة  6من
االتفاقية األوربية حلقوق االنسان للمتهم ابحلق يف املشاركة احلقيقية والفعالة يف حماكمته ،وال يشمل هذا احلق يف احلضور فقط
أيضا احلق يف االستماع ومتابعة املرافعات ،قرار احملكمة األوروبية املؤرخ يف  23:02:4994رقم
لكن
ً
 Stanford 16757:90ضد اململكة املتحدة (.)Milano Laure 2011
ومع ذلك متارس احملكمة األوروبية رقابة حقيقية من أجل احرتام عدالة احملاكمة عند استخدام التحاضر املرئي .وجتري رقابة
مشاهبة لتلك اليت تستخدمها املواد  8إىل  11من االتفاقية وهي رقابة مفروضة على بع احلقوق وفقا للفقرات الثانية من املواد
السابقة الذكر ،اليت حتدد قائمة ابلقيود الواردة على التمتع بتلك احلقوق ،وال حتتوي املادة  6على أسبا مقيدة (ابستثناء املتعلقة
ابلعلنية) ومع ذلك فنن املادة  6ليست ح ًقا مطل ًقا وقد اعتمدت احملكمة األوروبية يف سوابقها القضائية بشكل ملحوظ على
نظرية القيود الضمنية لتنظيم احلق يف الوصول إىل احملكمة ،من هنا يربز أنه يف قضااي التحاضر املرئي تنظر احملكمة يف املادة
 6الفقرتني  1و  3وتتعامل مع حقوق الدفاع كما تتعامل مع احلقوق املشروطة ،فتشرتط التأكد من أن استخدام التحاضر املرئي
منصوص عليه يف القانون وأنه يسعى لتحقيق أهداف مشروعة ،حيث أن بع النزاعات ال تصلح ألن تكون حمال الستخدام
هذه التقنية وهذه الطريقة من االتصال ،والبحث عن أساس قانوين على الرغم من أن هذا ال يثري أية صعوبة لكن سيسمح
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املطلب الثالث :أمهية تقنية التحاضر املرئي ابلنسبة للعدالة واملتهم
توفر استخدام تقنية التحاضر املرئي يف املسائل القضائية العديد من املزااي ،وهذا ما يفسر جلوء العديد من الدول إىل تكثيف
استخدام هذه التقنية على الرغم مما هلذه التقنية من أتثري على شروط إجراء احملاكمة وحقوق املتقاضني ،وال يستوي األمر يف نظر
املتخصصني خصوصا األوروبيني منهم ،إال إذا سهرت احملكمة األوروبية على أن تكون ظروف عمل هذه التقنية تتوافق مع
متطلبات احملاكمة العادلة ،وذلك من خالل تعزيز وسيطرة مراقبتها يف السنوات القادمة (.)Milano Laure 2011
إن استخدام تقنية التحاضر املرئي يف جمال العدالة مييل اليوم ليصبح مؤسسيًا ،مما يؤدي إىل ميالد شكل جديد لإلجراءات
القضائية وهي احملاكمة عن بُعد حيث مفاهيم التواجد املشرتك ووحدة املكان والزمان للمحاكمة مل تعد مناسبة أو ُم َؤهلة،
ابإلضافة إىل ذلك فنن إمكانية جتهيز النشاط القضائي عن طريق التحاضر املرئي أصبحت اآلن أداة أخرى ضمن جمموعة أدوات
العمل العام وحل اثبت ،من املرجح أن يتم استعماله على نطاق واسع حلل املشاكل العامة اجلديدة مثل نقل املعتقلني.
 الفرع األول :مزااي تقنية التحاضر املرئي ابلنسبة للعدالةتعد تقنية التحاضر املرئي la visioconférenceدون شك واحدة من أكثر األدوات الرمزية لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت جتعل بفضل وسائل االتصاالت السمعية البصرية إمكانية إجراء املقابالت أو جلسات السماع عن بعد
 entretiens ou auditions à distanceوهلا العديد من املزااي تتمثل يف احلد من السفر غري الضروري ،سواءً ابلنسبة للمتقاضني أو
احملامني أو اخلرباء ،وتقلل من التكاليف (فرج يوسف ،ص  )41واملواعيد ،وكذلك تنفص من املشاكل األمنية ،هذه املزااي كانت
السبب يف انتشار استخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد على نطاق واسع يف احملاكم الوطنية للدول ،وتشجع كل الدول اليوم
وبقوة احملاكم على زايدة النسبة املئوية جللسات احملاكمة  les audiencesاليت تتم عن طريق التحاضر املرئي ،ومع ذلك ال
ينبغي هلذه املزااي أن ختفي حقيقة أن تقنية التحاضر املرئي تغري من شروط إجراء احملاكمة وهلا ابلضرورة انعكاسات على حقوق
املتقاضني ،وعلى هذا النحو تعترب احملكمة األوروبية أن تقنية التحاضر املرئي تتوافق مع احلق يف حماكمة عادلة ،لكنها هتتم أكثر
ابلضماانت احمليطة ابستخدامه ،وإن التعميم والتقليل من أمهية هذه األداة جيعل اإلشراف عليها ضرورًاي وسيكون للقاضي األورويب
دورا هاما ال حمالة يف هذا األمر( ،)Milano Laure 2011مثال يف فرنسا بدأت هذه التقنية تظهر من اب ضيق يف قانون 15
ً
نوفمرب  2001بعد هجمات  11سبتمرب ويتعلق األمر بقانون األمن القومي ،لكن يف الواقع املشرع الفرنسي كان يفكر يف
اعتمادها ابلنسبة لإلجرام املنظم والعابر للحدود ،الذي يتطلب الوقت واملال واملخاطرة ،فهذه التقنية كما سبق جتنب تكاليف
النقل وخطر اهلرو أثناء عملية التحرايت والتحقيق ،والقيام بتنفيذ املواجهات بسرعة أكرب دون احلاجة إىل انتظار عمليات
النقل ،وال تعتمد على القر اجلغرايف للمرتج ـ ـ ـ ـ ــم( عمر عبد اجمليد ،ص ،)398وتسهل املساعدة القضائية فيما بني الدول ،كل
ذلك يف سياق أيخذان إىل االبتعاد أكثر فأكثر عن مبادئ العدالة اجلنائية الكالسيكية املتعلقة ابالختصاص القضائي اإلقليمي
تعزيزا لالختصاص القضائي اخلاص مبجاالت معينة كاإلرها ( .)Jean-Luc Rivoire 2011
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للمحكمة ابلتحقق من عدم وجود استخدام مفرط هلذه التقنية ،وتبقى اخلطوة األخرية التحكم بشكل أكثر دقة فيما يتعلق ابملادة
 6والتحكم يف التوازن بني حقوق األطراف وفعالية عدالة اإلجراءات ،وتقوم احملكمة ابلتحقق بشكل خاص مما إذا كانت
قادرا على متابعة اإلجراء ومساع أقواله دون عوائق
إجراءات التحاضر املرئي قد احرتمت حقوق الدفاع ،وتضمن أن املتقاضي كان ً
تقنية ،لذلك تتعلق عمليات التحقق يف املقام األول ابجلوانب التقنية ،اليت جيب أال تكون أبي حال من األحوال عقبة يف
االتصال بني املتهم واألطراف األخرى والقاضي.

Lynda MABROUK

 الفرع الثاين :مزااي التحاضر املرئي عن بعد ابلنسبة للمتهمبصرف النظر عن اجلانب النفعي البحت السابق ذكره ،قد يتم دفع األطراف للمطالبة ابستخدام تقنية التحاضر املرئي
لتحقيق مصلحة شخصية كتجنب املواقف اليت تثري قلق املتقاضني واحملرجة واليت على جانب من اخلصوصية ،فهي تقدم ميزة أو
مصلحة يف موقف معني .كعدم التقاء الضحااي بعيون املتهمني عند خماطبتهم وغريها من املزااي ذات الطابع اخلاص والشخصي،
واليت يف بع األحيان جتعل املتهم أكثر ارتياحا وبعيدا عن كل اإلحراج الذي يسببه حضور اجلمهور بصفة عامة.
خامتة
يف األخري ودون إنكار مزااي إجراء احملاكمات اجلنائية عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد ،ويف ظل التوجه حنو االنتشار
الواسع هلذه التقنية مستقبال فنن استخدامها وجناحها مرهون بفرض التزامات عديدة على الدول أمهها العمل على توفري الوسائل
أيضا بال شك بتدريب العاملني يف جمال
الضرورية ،وااللتزام ابليقظة ملنع احلوادث التقنية وضمان احرتام حقوق الدفاع ،وااللتزام ً
العدالة على هذا النوع من االتصاالت والتقنيات.
وطبعا األمر دائما مرتوك للمحكمة من انحية أن تقتصر استخدام هذه التقنية على قضااي حمددة ،يف حني قد تبقي
احملاكمة التقليدية على جلسات احملاكمات الطويلة واملعقدة أو حىت أنواع معينة أخرى أين ال ميكن االستغناء فيها عن االتصال
املباشر بني األطراف والقاضي ،ويتعني على التشريعات ضمان بقاء العدالة إنسانية وذات جودة عالية والسعي دائما إىل تشفري
البياانت الشخصية حفاظا على احلق يف اخلصوصية والسرية.
وأن تعمل الدول بشكل جدي من أجل خلق نظام رقايب حمكم يشرف على جناعة وفعالية هذه التقنية يف احملاكم و أن
استعماهلا جيب أن ال يهدر حقوق الدفاع ،حفاظا على املبادئ العامة للمحاكمة العادلة.

399

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 1

 اتفاقيات وقواننينظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 17متوز :يوليه )1998
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدورة  25املؤرخ يف  15تشرين
الثاين:نوفمرب.2000
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،روما يف  04نوفمرب .1950
األمر رقم  ،02-15املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم األمر رقم  ،155-66املؤرخ يف  08جوان  ،1966املؤرخ يف  23جويلية
 ،2015اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،الصادرة بتاريخ  23جويلية  ،2015العدد .40
األمر رقم  04-20املؤرخ يف  30أوت  2020املتمم لقانون اإلجراءات اجلزائيةاملرسوم الرائسي رقم  ،55-02املتضمن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املؤرخ يف ،2002 : 02: 05
املنشور بتاريخ  ،2002 :10:02اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،عدد .09
القانون رقم  03-15املتعلق بعصرنة العدالة ،املؤرخ يف  ،2015 :01:02املنشور بتاريخ  ،2015 :02: 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
عدد .06

 كتبأمري فرج يوسف ،احملاكم االلكرتونية والتقاضي االلكرتوين ،املكتب العريب احلديث ،القاهرة.2014 ،
أمحد شوقي الشلقاين ،مبادئ االجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ،اجلزء الثاين ،الطبعة اخلامسة ،ديوان املطبوعات اجلامعية .2010 ،
عبد الرؤوف مهدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية.2011 ،
عبدهللا أوهايبية ،شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري ،اجلزء الثاين ،دار هومة.2017:2018 ،
حامت بكار ،محاية حق املتهم يف حماكمة عادلة ،دراسة حتليلية أتصيلية انتقادية مقارن ة يف ضوء التشريعات اجلنائية (املصرية ،الليبية ،الفرنسية ،االجنليزية،
األمريكية ،الشريعة االسالمية) ،منشأة املعارف ،االسكندرية.1997 ،
حامت حممد فتحي البكري ،مبدأ الشفوية يف اإلجراءات اجلنائية ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة املنصورة.2011 ،
حممد زكي أبو عامر ،اإلجراءات اجلنائية ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األوىل.2010 ،
حممود جنيب حسين ،شرح قانون االجراءات اجلنائية ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية.1988 ،
 املقاالتعمر عبد اجمليد ،ضماانت احملاكمة العادلة على ضوء تقنية االتصال عن بعد يف االجراءات اجلنائية يف دولة االمارات ،دراسة مقارنة ،جملة القانون
الكويتية العاملية ،السنة السادسة ،العدد.2018 ،4
صفاء أواتين ،احملكمة االلكرتونية ،املفهوم والتطبيق ،جملة اجلامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،28العدد األول .2012
راب حممود عامر ،جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية ،السنة الثالثة عشر ،العدد .2019 ،25
حمد العيداين يوسف زروق ،رقمنة العدالة يف اجلزائر على ضوء قانون  ،03-15جملة الباحث للدراسات االكادميية ،اجمللد  ،07العدد.2020 ،01
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Neurosciences have known a comprehensive renewal and change,
especially when they tended to build a relationship between the
soul and each of physiology, biology and neuroscience.
He is treated outside the human system, he is the fool the
madman, this problematic question that frames this paper,
through which we tried to combine three different directions:
 he neurobiologique trend, which attempts to understand the
T
human being mentally and behaviorally, and this trend is clearly
linked to the mind, where it attaches great importance. 
The psychodynamique trend, which is based on the psychic
apparatus, as a basic link in human behavior, because any
behavior emanating from the individual is due to this
psychological system. 
The sociologique trend, in that it is the trend that actually
contributed to the birth and emergence of Antipsychiatry and is
based on the social environment, linking the behavior of the
individual with his social environment, and the individual
interactions that exist between individuals. Through these major
approaches, we will try to formulate a specific geometry for the
concept of madness , starting from its common and colloquial use,
with
the
intention
of
building
a
comprehensive
connotation, passing through some meanings from within the
human sciences such as psychology and sociology.
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حنان الغوات
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امللخص:
عرفت العلوم العصبية املعاصرة جتديدا وتغيريا شامال ،خاصة حينما اجتهت حنو بناء عالقة بني الروح وكل من
الفيزيولوجيا والبيولوجيا وعلم األعصاب ،فتم إنتاج مفاهيم شاملة ومتعددة التخصصات واليت من خالهلا سنعيد
طرح السؤال حول ماهية اإلنسان ،سيما ذاك الذي يشكل اخلصوصية اجملتمعية ،وأحياان كثرية ما يعامل خارج
املنظومة اإلنسانية ،إنه األمحق اجملنون ،هذه اإلشكالية املؤطرة هلذه الورقة ،حتاول التأليف بني ثالثة اجتاهات
خمتلفة:
االجتاه النوروبيولوجي ،الذي حياول فهم اإلنسان عقليا وسلوكيا ،ويرتبط هذا االجتاه بشكل واضح ابلعقل حيث
يوليه األمهية الكربى.
االجتاه السيكودينامي ،الذي يرتكز على اجلهاز النفسي ،كحلقة أساسية يف السلوك اإلنساين ،ذلك أن أي
سلوك صادر عن الفرد راجع هلذا اجلهاز النفسي.
االجتاه السوسيولوجي ،من حيث أنه هو االجتاه الذي ساهم فعليا يف والدة وبروز،Antipsychiatry
فريتكز على احمليط االجتماعي ،ويربط سلوك الفرد مبحيطه االجتماعي ،والتفاعالت الفردية القائمة بني األفراد.
فمن خالل هذه املداخل الكربى ،سنحاول صياغة هندسة معينة ملفهوم اجلنون ،منطلقني من استعماهلا الشائع
والعامي ،قاصدين بناء داللة شاملة ،مرورا ببعض املعاين من داخل العلوم اإلنسانية كعلم النفس والسوسيولوجيا.
الكلمات املفتاحية :اجلنون ،املنطق ،العقل ،اجلهاز النفسي ،اجملتمع.

املقدمة:
منذ أن وجد اإلنسان ،ومع بداايته األوىل يف التفكري ،شغل موضوع وجوده وقدره ،وماهيته أيضا حيزا كبريا من تفكريه.
وبدأ التفكري العقالين يف مفهوم اجلنون كمرادف لالعقالين أحياان ،أو نقيض للتفكري والسلوك السليم أحياان أخرى ،وإن بشكل
غري مباشر ،مؤسسا بذلك لثنائية اجلسد والروح اليت عرفها اتريخ الفكر اإلنساين الكالسيكي ،ومنذ بوادره األوىل مع األفالطونية
اليت اعتربت النفس مبثابة أفكار مستقلة عن البدن ،تقيم يف اجلسد أثناء احلياة وترتكه أثناء املوت . (Yvon, 1973)مرورا 
ابألريسطية حيث ستبدأ أول لبنة يف صرح علم النفس ،ابعتبارها النفس هي جمموع الوظائف احليوية للكائن احلي ،أي وظائف
جسمه ،اليت يتميز هبا عن اجلماد ،ومن دوهنا ال يكون اجلسم سوى جمرد جثة .(François, 1948) ومرورا أيضا اببن سينا
الذي رأى يف النفس مستقلة عن اجلسم ،وهي ال متوت وال تندثر ،خبالف اجلسد الفاين (خرية.)2016 ،
لتكتمل فكرة ثنائية اجلسد والروح ،يف الفرتة احلديثة ،مع الديكارتية اليت عاجلت العالقة اإلشكالية بني العقل واجلسم
ابعتبارمها شيئان خمتلفان ومتمايزان كل التمايز ،وليس بينهما ارتباط طبيعی ،ذلك أن اخلاصية اجلوهرية للجسم هي «اإلمتداد»،
أي شغل حيز من الفراغ ،يف حني أن خاصية العقل عند اإلنسان هي «التفكري والشعور»  ،(Hart, 1996)أما عن طبيعة
الصلة بينهما فهي عبارة عن تفاعل ميکانيکی حيدث يف الغدة الصنوبرية يف الدماغ (عزت.)2007 ،
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االجتاه النوروبيولوجي ،الذي حياول فهم اإلنسان عقليا وسلوكيا ،ويرتبط هذا االجتاه بشكل واضح ابلعقل حيث يوليه األمهية
الكربى.
االجتاه السيكودينامي ،الذي يرتكز على اجلهاز النفسي ،كحلقة أساسية يف السلوك اإلنساين ،ذلك أن أي سلوك صادر عن

الفرد راجع هلذا اجلهاز.

االجتاه السوسيولوجي ،من حيث أنه هو االجتاه الذي ساهم فعليا يف والدة وبروز  L’antipsychiatryوهو يرتكز على

احمليط االجتماعي ،ويربط سلوك الفرد مبحيطه االجتماعي ،والتفاعالت الفردية القائمة بني األفراد.
 .1مفهوم اجلنون من االستعمال العامي حنو التحديد املفهومي
 مفهوم اجلنون يف السياق العامي التداويلمل تستخدم كلمة اجلنون يف البداية من طرف أطباء علم النفس ،وال حىت من طرف املرضى أنفسهم ،بل يعود أصل هذا
االستخدام للمفهوم إىل ربطه بآلخر ،وابلضبط ابلسلوك الذي يصدر عن اآلخر ابعتباره معيارا وحكما يف نفس الوقت .وهذا
واضح من املعىن العام للكلمة  la folieاملستمد من االستعمال الشائع هلا يف احلياة اليومية وهو ما يظهر عرب العبارة:
il est complètement fou
 (Zarifian, 1999)وهذا يعين أنه ما من حتديد علمي وأكادميي يشرع استخدام صفة أو كلمة جمنون ،مما حييلنا على
التساؤل حول املشروعية األخالقية والقانونية هلذا االستخدام.
ومن هذا املنطلق ميكن أن نعترب أن تداول كلمة جمنون جمتمعيا ،أمر خيضع للعشوائية والتلقائية .ويف هذا السياق نستحضر
تلك الصورة التحقريية للجنون ،ولألمراض العقلية من وجهة نظر جمتمعية ،وهي نفس الرؤية التحقريية كذلك جتاه األقليات
اجملتمعية ،اليت تعترب ضحية للرفض االجتماعي ،واليت تؤكدها الوقائع املتعلقة ببعض األمراض السابقة من قبيل مرضى الزهري،
السل والسيدا .مثال ،حيث يتشكل اخلوف واهللع اجتاه اآلخرين املصابني هبا .2يف مقابل بعض اجلوانب اإلكلينيكية يف الطب
النفسي كاألرق والقلق والضغط ،وهي جوانب تعترب مقبولة اجتماعيا ،لكوهنا حتدث عند عامة الناس ،ونشري هنا إىل أن الفرق بني
القلق العادي والقلق املرضي بني األرق (النادر) وعدم النوم بني الضغط واحلزن ،يكمن يف درجات حدة هذه الثنائيات .رمبا هذا
السياق هو الذي أدى إىل غياب لفظة اجلنون يف اإلطار الطيب عموما ،وهو ما أدى أيضا إىل ضرورة االستعانة مبفاهيم متقبلة
اجتماعيا عوض أخرى غري متقبلة ،كتوظيف مفهوم الضغط عوض االنفصام يف الشخصية ،واالضطراب العقلي بدل اجلنون مثال
.(Zarifian, 1999)
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Issue: 1

عرب هذا التاريخ الفكري حول ماهية اإلنسان والنفس ،بدأ القضاء على ثنائية اجلسد والروح يف اجتاه بناء عالقة بني هذه
األخرية وكل من الفيزيولوجيا والبيولوجيا وعلم األعصاب كما ستصلنا مع العلوم املعاصرة اليوم ،مبفاهيمها الشاملة واملتعددة
التخصصات ،واليت عربها سنعيد طرح السؤال حول ماهية هذا اإلنسان ،سيما ذاك الذي يشكل اخلصوصية اجملتمعية ،وأحياان
كثرية ما يعامل خارج املنظومة اإلنسانية ،إنه األمحق اجملنون ،سؤال نطرحه جمددا لكن مبعطيات تتجاوز الكالسيكي ،حنو التأليف
بني ثالثة اجتاهات علمية خمتلفة:

Volume: 4

ليتم تعديل هذه الرؤية قليال مع النظرية األحادية القائلة أبن العقل واجلسد ليسا كيانني وجوديني منفصلني ،وإمنا جوهر
واحد ، (Saisset, 1842)كما أنه ال حمتوى للعقل خارج احلس ،وابلتايل فاإلحساسات هي عناصر العقل وحمتوى النفس،
ذلك أن هذه  اإلحساسات تكون أول األمر غري مرتبطة وغري منظمة ،مث ترتابط بتدخل وظائف اجلسد (Stubenberg,
 ،2016)فينشأ عن هذا الرتابط العمليات العقلية كـ :التفكري التصور التخيل اإلدراك.
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إن ما قد يثري االنتباه ،أن حالة اجلنون كما هي متداولة داخل اجملتمع ،قد تتقاطع مع بعض احلاالت األخرى ،من قبيل
حالة اإلنسان العبقري ،ذلك أنه ميكن أن تصدر عنه بعض السلوكات غري املفهومة وأحياان غري املستصاغة (من طرف العامة)،
وهي سلوكات انجتة عن اهلوة الكبرية بني التفكري السائد والتفكري اخلاص هبذه الفئة ،مما جيعل أفراد ذلك اجملتمع يصفونه ابجملنون،
ولعل اتريخ تطور الفكر اإلنساين يزخر أبمثلة من هذا القبيل :مثل ،شخصية سقراط شخصية األنبياء يف السياق الديين.
كما أن طبيعة اجملتمع املغريب من وجهة نظر سوسيو أنثروبولوجية حتيلنا يف هذا السياق على ما يطلق عليهم اسم البوهايل
أو اجملدوب .وهي حاالت تنعث أحياان ابجملانني ،ال لشيء إال ألهنا قد تتنبأ أبشياء ال ختضع لقواعد املنطق اجلمعي ،وقد يظهرون
مبظهر غري مقبول أو ال خيضع للقانون الثقايف العام اجملتمعي.وهي نظرة قد تصنع من كل من الفيلسوف ،احلكيم ،والعبقري
جمانني.3
كما أننا قد نالحظ من جهة أخرى ،أن حالة اجلنون يف سياقها التداويل ،قد تتقاطع أيضا مع حالة االستهتار املفرط ،أو
االضطراب يف العمليات الذهنية ،وهي حاالت قد تنشأ عن الوراثة ،أو الرتبية وطبيعة التنشئة االجتماعية ،كما قد تظهر إثر
إصاابت يف الدماغ أو حتت أتثري التقدم يف السن .وهي كلها حاالت ميكن الكشف عنها عصبيا ،أو عضواي أحياان.
هذه األمثلة وغريها قد جتعل من التنبؤ بطبيعة السلوك الناتج عن حالة اجلنون كمعيار للحكم أمرا غري ممكن ،خاصة
ابلنظر إليه من زاوية احلاالت اليت تتشابه معه من حيث السلوك .فإذا كان احلكم ابجلنون أييت نتيجة وجود سلوكات ال تدخل
ضمن العرف املتفق عليه .فإىل أي حد ميكن اعتبار هذا العرف اجملتمعي نفسه معيارا مناسبا للحكم على مثل هذه السلوكات،
خاصة إذا كان هذا العرف يستند يف الغالب على املرجعية الدينية أو الثقافية؟ وما الذي مينحه هذه السلطة داخل اجملتمع الواحد؟
خاصة أن ما هو عادي يف ثقافة منطقة معينة قد يكون جنونيا يف ثقافة منطقة أخرى.
يتبني مما تقدم أنه يصعب تشييد هندسة ملاهية اجلنون من املنطلق العامي ألهنا مرتبطة ابآلخر وتقييمه للحالة ،ومبرجعياته
املختلفة واملتعددة ،األمر الذي يستحيل معه حتديد املفهوم ،لتعدد املرجعيات ،أو غياهبا أحياان ،أو خلضوعها للعادة التواصلية
أحياان أخرى ،ويظل التحليل العلمي هو أسلم طريق لتحديد هندسة للجنون إن وجدت.
 مفهوم اجلنون يف السياق الفلسفيوإذا ما استحضران سياق الفكر الفلسفي فسنجده ينطلق مع أفالطون بتصنيف اجلنون كاآليت :هناك نوعان من اجلنون:
األول يرجع لألمراض البشرية ،أما اآلخر فريجع إىل دافع إهلي جيعلنا نكسر القواعد املعتادة هذا التصنيف األفالطوين مينح للجنون
وضعا ماداي وآخر ميتافيزيقيا يف نفس الوقت(Cousin, 1849)
بذلك يكون اتريخ الفكر اإلنساين قد وجد نفسه مقيدا يف جتسيدات هلذه احلالة اجلنون ،واليت تقوم على جمموعة من
املتناقضات ،حيث تعارض املنطق ابلعبث ،والغطرسة ابالعتدال ،واخليال ابحلكمة ،واإلفراط يف القياس ابلعاطفة ،واالخرتاع
ابلتقليد .إن التفكري الكالسيكي قد حاول فقط إقامة التناقضات األساسية بني اجلنون والعقل ،لنجد جمانني الفلسفة يف مقابل
الفالسفة اجملانني مثال)(Elalaoui, 2019ليتفرع عن هذه األرضية الفلسفية اجتاهني أساسيني :أحدمها عبارة عن اختيار وضع
إنساين ومجايل حيتفي ابجلنون ،فيضع نفسه طوعا بعيدا عن القاعدة ،وهنا يصبح اجلنون فلسفيا ،ومكتمال اجتماعيا ودافعا أخالقيا
ومثمرا فنيا.أما اآلخر فصادر عن من عاىن لعنة وصفه ابجلنون ،وإلقائه يف أطراف اجملتمع وإنتاج الفنون ،فاختذ مسافة معه ،وموقفا
منه(Focaut, 1972) .ليصبح معه اجلنون صفة وأداة للتعسف والقهر.
ويؤكد ميشيل فوكو يف هذا اإلطار أبن احلبس النفسي هو سبب اجلنون ،هو احليلة املثالية إلحباط األفراد الذين يطمحون
إىل حرية تعترب مفرطة للغاية ،لذلك فإن اجلنون يضع الفرد يف فضاء من احلرية غري املتوقعة حيث ينطلق العنان للغضب ،فإذا
كانت احلتمية ميكن أن تسيطر على هذه احلرية فستكون يف شكل إكراه أو عقاب أو تدريب،(Focaut, 1972, p. 141) 
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ومن جهة أخرى ،فخطاب اجلنون ،واخلطاب حول اجلنون (إيغرار ،)2009 ،هو زخم جتاه اآلخرين وترمجة لطبيعة العالقة
معهم ،هو تبديد للشخصية ،فالقول مثال :أان جمنون .لست قادرا على قول ذلك ،فأان بذلك أكرر صوريت :غيب يف نظر نفسي
(أعرف هذايين) ،ببساطة غري منطقي يف عيون اآلخرين ،الذين أخربهم جبنوين حبكمة شديدة .حييل على حالة الوعي هبذا اجلنون،
فيمنح إمكانية احلديث عنه.وهنا حنيل على اجلنون (األديب) الذي يعرب عنه بعبارة :أان شخص آخر ).(Focaut, 1972, p. 142
هكذا يتبني أبن هناك اجلنون الواعي الذي نعرب عنه بوعي اتم أبسبابه ومآالته ،وهناك جنون الواعي أو ما تطلق عليه األفالطونية
اجلنون اإلهلي.
لقد كشف اجلنون عن نفسه ،عرب جمموعة من األعراض الناجتة عن احلماس النفسي (االغرتاب ،جنون العظمة ،الكآبة،
اخلرف ،اهلوس ،اهلسترياي)،ابعتباره حتد للعقل بغض النظر عن جانبه الطيب (سعيد.)2011 ،
أما من الناحية الدينية ،فإن اجلنون يقع خارج املكان ،وخارج حدود ما هو غري معرتف به ،حسب ما جاءت به الدايانت
التوحيدية ،(Elalaoui, 2019)وهنا نستحضر التوجه الباسكايل حول ماهية اجلنون ،حيث يؤكد من جهته أبن اجلنون صفة

كونية ،مبعىن أن العامل كله جمنون ،وأبن احلقيقي الوحيد هو الدين ،أو مبعىن أصح الدين هو احلكمة يف مقابل جنون العامل 
 .(Icard, 2010) (Pascal, 1979) (Elalaoui, 2019)من خالل طرح ابسكال يف مقاربته ملفهوم الدين يف عالقته
ابجلنون يتبني أبنه يعيد تقييم اجلنون ،ابعتباره عمق احلكمة.
ومن الناحية االجتماعية يتم إضفاء الطابع املكاين على اجلنون من حيث احلبس والتضييق والتهميش ،ومع ذلك فقد
عاجلت العلوم اإلنسانية هذا التضييق .وهو ما سنتطرق له الحقا (سيكولوجيا وسوسيولوجيا).
من هذا اإلطار الفلسفي ملفهوم اجلنون ،يتبني أبن هندسة اجلنون هنا ،قد جتاوزت ما هو عامي عشوائي ومتعدد ،حنو بناء
نظرة جديدة حول ماهية اجلنون ،نظرة حتاول إقامة عالقة إجيابية معه ،يف اجتاه املصاحلة مع هذه اللفظة جمتمعيا وإنسانيا.
وهذا ما يثري حافظة السؤال :أليس اجلنون طريقة أخرى لتمثيل نفسك ،ولتمثل العامل أيضا؟ ،فإذا كان األمر كذلك فإن
اجلنون سيصبح مثل ما أشار إليه أفالطون :هو عطية إهلية ،فهو ليس شيئا خمزاي أو سيئ السمعة،(Yvon, 1973, p. 244D)
بل طريق يقود إىل أبواب الشعر  ،(Yvon, 1973, p. 245C)ابعتباره أحد مظاهر الفن األصيل ،ونظيف أن اجلنون قد
يشكل أحد أبواب اإلبداع والفن بكل أنواعه.
هكذا متت هندسة اجلنون داخل الفلسفة ،فرغم عدم قدرهتا على حتديد اجلانب امليتافيزيقي للمفهوم ،إال أهنا استطاعت
إضفاء الطابع اإلجيايب عليه ،واالنفتاح على حدوده وامتداداته وأحياان رهاانته .الشيء الذي يستدعي منا االنفتاح على طبيعة
اجلنون من داخل العلوم اإلنسانية.
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ويف مواجهة اختبار الواقع ،جند أن مجيع اليوتوبيات تقع ضمن فضاءات اجلنون ،مثل اليوتوبيا األخالقية والسياسية
(أفالطون ،توماس مور ،فورييه ،موريلي) ،ويوتوبيا اخليال العلمي (العلوم) ،ويوتوبيا البيئة والدين ،مث اليوتوبيا الرومانسية (رابليه ،فولتري) 
)(Elalaoui, 2019
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وهو ما قد جنده لدى بعض األفراد من رفض أو غضب أو انفعال ملزاولتهم ألعمال أو وظائف قد تشكل نوعا من التقيد أو
احلبس ابلنسبة هلم ،الشيء الذي ميكن أن يتجاوز مرحلة الغضب إىل مرحلة اهلروب من األماكن اليت ميكن أن تشعره أبنه حتت
رقابة اآلخرين ،وأعرافهم.
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 .2اهلندسة السيكولوجية للجنون (منوذج التحليل النفسي)
 هندسة حالة اجلنون ابلقياس على حاالت نفسية أخرىتشكل أرضية التحليل النفسي ،مرآة شفافة لبيان مالمح كل احلاالت الثاوية خلف السلوكات اإلنسانية ،بشكل علمي
جترييب ،وإن كان توجها قد يتعارض يف جوانب كثرية منه مع التوجه الفلسفي ،إال انه ميكن أن مينح معىن حمددا ملا ميكن أن يشكل
ماهية للجنون ،ففي البداية ميكن القول أبننا ،ومن هذا املدخل النفسي ،قد نصنف اجملنون ضمن قائمة احلاملني ،وذلك قياسا على
حالة احللم يف العالقة ابلالشعور ،(Freud, 1999) من حيث أهنما قد ينتجان معا عن تراكم إلحباطات متكررة ،مصحوبة
بعجز يف القدرة على حتقيق رغبة معينة .مما يؤدي إىل تشكل متثل معني ،يتوجه حنو اجملتمع كمصدر هلذه اإلحباطات وهذا الضغط
النفسي ،مما سينتج عنه الرغبة يف االنتقام كآلية دفاعية نفسية ،قد تولد االنسحاب التام من االخنراط يف أداء الدور اجملتمعي املنوط
به ،وابلتايل التمرد على اجملتمع عرب رفض التقيد أبعرافه ونظامه.
فالعدوانية مثال كأحد مظاهر اجلنون ،ال تظهر إال بعد التعرض ملثري معني ،مث إهنا نتيجة سريورات ذهنية معينة تعترب هي
املسئولة عن هذا السلوك العدواين.وهنا يتبني أن لدى العدواين مربراته اخلاصة اليت بناها انطالقا من جتاربه الشخصية وتصوراته
ومتثالته الناجتة عن تراكم وتوايل اإلحباطات ،ويف هذه احلالة يكون مغيب الوعي أو مضطربه.
إن الوقائع قد بينت أنه لدى بعض األشخاص ،يكون التمثل (املتعلق ابألفعال غري املقبولة داخل اجملتمع) تلقائيا ،ألنه
يوجد عرب اإلحياء الذايت  ،autosuggestion هذا التمثل قوي لدرجة ميكن أن يتحول إىل واقع ،كما هو الشأن ابلنسبة
للهلوسة أو الشلل أو أي ظاهرة أخرى من نفس النوع ،هذا التحول من إحياء ذايت إىل واقع ال ميكن تفسريه دون استحضار
الالوعي ،ألنه نتيجة سريورات نفسية ومتثالت الواعية.(Freud, 1999).4
وابلقياس على الظواهر النفسية الناجتة جملموعة من االضطراابت اجلسدية والعقلية مثل اضطراب الرؤية ،ميكن القول أن
اجملنون يكون جمنوان على مستوى الوعي فقط ،لكنه عاقل على مستوى الالوعي ،ذلك أن هؤالء األشخاص ،لديهم استعداد أو
ميل مسبق إىل حدوث عملية تسمى التفكيك ،وإىل حل االتصاالت اليت قد حتدث على مستوى عمل اجلهاز النفسي ،واليت
جتعل جمموعة من السريورات الالواعية ال تستمر إىل الوعي ،الشيء الذي ميكن أن يغيب تلك الوحدة بني اجلنون الواعي واجلنون
الناتج عن اإلحياء ،والذي يؤدي إىل االنفصال بني السريورات الالواعية والواعية فيما يتعلق ابجلنون ،والتمثيل (أان جمنون) هو عبارة
مربرة حلالة األشياء يف النفس وليس سببها.
إن التحليل النفسي قد ربط بني الوعي والالوعي يف شكل مفهوم ديناميكي يعيد احلياة النفسية إىل لعبة القوى اليت حتايب
ومتنع بعضها البعض ،ويف حالة ظهور جمموعة من التمثالت يف الالوعي فإن التحليل النفسي ال يرجع ذلك إىل عجز التوليف
الذي يتجلى يف هذا التفكك ،بل إنه يؤكد على وجود مترد نشيط جملموعة أخرى من التمثالت اليت أدت إىل عزل وحتويل اجملموعة
األوىل إىل الالوعي ،إنه الكبث ،(Freud, 1999) وهو عبارة عن سريورة عربها حيدث هذا التحول إلحدى اجملموعتني إىل
الالوعي ،والذي يدرك فيه شيئا مشاهبا ملا هو موجود يف اجملال املنطقي ،هذا الكبث يلعب دورا هاما يف احلياة النفسية لإلنسان،
فإذا فشلت سريورة الكبث فإن ذلك يؤدي إىل ظهور أعراض توحي بوجود أمراض معينة .قد يكون اجلنون من بينها.
مما سبق يتبني أن االضطراب النفسي املنتج حلالة اجلنون ،ابلقياس على حالة اضطراب الرؤية أو الشلل .يتم بسبب ارتباط
بعض التمثالت ابجلنون ،وبقائها معزولة يف الوعي ،بذلك ميكن اعتبار أن هذه التمثالت خاضعة للكبث ألهنا متعارضة مع أخرى
تعترب أقوى منها ،واليت من اجلها نستعمل مفهوم التجميع يف مقابل التفكيك (جتميع األان ،الذي يتألف يف كل مرة بشكل خمتلف
نتيجة نشوء تعارض بني هذه األان وجمموعات التمثيل املعزولة اخلاضعة للكبث).
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ويوضح الشكل أسفله هذه احللقة :5
L'anxiété

Ladépression

Ledélire
paranoiaque

L'état
maniaque

La
schizophrénie
chnonique
labouffée
délirante
aigue

خطاطة ( )1تبني حلقة تطور املرض العقلي

أما عن  la bouffée délirante aigueأو ما يعرف ابهلذاين ،ابعتباره جمموعة من األفكار غري املنطقية ،غري
املرتابطة ،اليت يدعمها الشخص دون أدىن قدرة من احلس الذي يسمح له أبن يدرك الغرابة يف قوله ،مثل الوميض الومهي (والذي
يطلق عليه أيضاً الوميض الومهي احلاد أو الوميض البدين) والذي يعرب عن نوابت من اهلذاين ،فيمكن أن حيدث فجأة لدى
شخص مل يسبق له أن أظهر مشكلة نفسية من هذا النوع.(Zarifian E. , 1999, p. 26)
هبذا املعىن يصبح الشخص املضطرب غري مدرك ملا يفعله ،وال يظهر أي تراجع عن أفكاره وخطابه .وكما هو احلال يف
االضطراابت النفسية ،فإن إدراكه للواقع قد يتغري يف أي وقت ،كما أن عمل عقله وعالقاته ابلعامل اخلارجي تعطلت إىل حد كبري،
وقد يستمر الوضع لبضع ساعات ،أايم أو حىت أسابيع.(Fabienne, 2009)
ويف جانب آخر من االضطراابت العقلية ،خنص ابلذكر هنا الفصام كمرض نفسي معقد ،والذي يرتجم إىل تصور
مضطرب للواقع ،واملظاهر الناجتة عنه ،مثل األوهام أو اهللوسات ،واملظاهر السلبية ،ابعتبارها عزلة اجتماعية وعالئقية ،فمن
الناحية العملية ،ميكن أن تكون خمتلفة جدا من مريض آلخر ،اعتمادا على طبيعة وشدة األعراض املختلفة اليت يطرحها املرض 
.(Fabienne, 2009, pp. 88 69)
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إن األمراض العقلية عبارة عن حاالت أو اضطراابت متيز كل إنسان مهما بلغ من درجة التوازن ،وإن بدرجات متفاوتة،
ذلك أن احلديث عن القلق أمر عادي ابلنسبة للفرد الذي ال يعاين من أي اضطراب أو مرض ،غري أن تفاوت الدرجات من
شخص آلخر يضعنا أمام التساؤل حول ما إذا كان هذا القلق عادي يندثر مع انتهاء عمل معني ،أم إنه يظل مستمرا ابنتهاء مدة
العمل ،وهنا يكمن االختالف ،فطبيعي مثال أن الطالب أو التلميذ يتوتر أو يضطرب قبل االمتحان لكن وابنتهائه البد وأن
ختتفي معامل التوتر واالضطراب ،فاستمرار القلق يف هذه احلالة يشري إىل وجود مرض القلق ،وميكن اعتبار القلق الفسيولوجي مبثابة
تعبئة للفرد ولقدراته قبل تنفيذ عملية أو عمل بصفة خاصة ،ويف نفس السياق ميكن احلديث عن الضغط الذي ينطبق عليه ما
ينطبق على القلق وخيتلف من فرد آلخر حسب القدرة على السيطرة والتحكم العقالين فيه ،أما احلديث عن اهلوس أو ما يسمى
 l’étatmaniaqueابعتباره انفعال أو ارتفاع يف القلق أو املزاج ابإلضافة إىل اضطراابت يف هذا األخري ،فقد يكون سلوك 
األفراد هوسي وقد تتماشى نوابت هذا اهلوس مع نوابت من االكتئاب الشديد ،مما يوضح أن األمراض قد تتطور من قلق مثل
االكتئاب هلوس مث إىل جنون.(Zarifian, 1999, pp. 22 25)

Issue: 1

 -أنواع وتصنيفات األمراض العقلية
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وجتدر اإلشارة إىل وجود شخصيات قابلة لإلصابة ابألمراض دون غريها ،وهي ما يصطلح على تسميتها ابلشخصيات
املرضية والعصابية (بلغة التحليل النفسي) ،وهي املعروفة ابلشخصية الصعبة ،املنفتحة ،املنغلقة .مث الشخصيات :املهووسة املذعورة،
املضطربة العقل ،فبهذا نكون انتقلنا من املرض كمرض إىل الشخصية احلاملة للمرض ،(Zarifian, 1999) ابإلضافة إىل
الشخصيات العصابية اليت فصلت فيها نظرية التحليل النفسي الفرويدية واليت قسمتها إىل (Freud, 1999) :
.hystérique, obsessionnelle et phobique
هكذا متت هندسة مفهوم اجلنون ،ابعتباره مرض انتج عن اضطراب سيكولوجي ،خاضع لسريورات سيكولوجية فاشلة
(اإلحباط الكبث) ،دون حتديد دقيق ملاهيته ،فالوعي اإلنساين الذي يشكل ماهية الشخص ،ما هو إال نتيجة ملا ميكن أن يعتمل
يف الالوعي من جهة ،وتراكم جمموعة من التجارب السيكولوجية عرب اتريخ كل شخص من جهة أخرى.
هذه الرؤية السيكولوجية ،ال تنفي أتثري اآلخر يف تشكل هذه احلالة النفسية اجلنون ،وإن بشكل مضمر ،ذلك أن ربط
اجلنون ابلتاريخ اإلنساين والتجارب الشخصية منذ الطفولة املبكرة ،يدل على التدخل الفعال واملتفاعل لآلخر ورمبا للمجتمع ككل
(األبوين ،األسرة ،احمليط االجتماعي) يف إنتاج وهندسة اجلنون.
 .3اهلندسة السوسيولوجية للجنون
إن حتديد الثنائية طبيعي مرضي ،يستدعي رصد دور األفراد يف تقرير مصري السلوك هل هو طبيعي أم مرضي ،وهنا جيب
طرح السؤال حول كيف ميكننا التأكد من أن الشخص طبيعي أم جمنون أو أنه قد تعاىف؟ مع التأكيد على ضرورة معرفة أن
مصطلح جمنون حيمل يف داللته معاين متعددة كأن يقول أحدهم أان أمحق أو جمنون ابحلب أو جمنون بشيء معني فهو بذلك قد
أعطى لنفسه الشرعية يف اجلنون كتعبري جمازي يريد به التطلع ملعىن أعمق يف إيصال الفكرة .كما أن املفردة نفسها قد حتمل معىن
6
حتقرياي ،ففي هذا السياق يقبل اجملتمع الداللة املفاهيمية للجنون لكن شريطة أال تلصق ابلشخص(Macionis & Gerber, 2010) 
يف نفس السياق ميكن احلديث أيضا عن االنفصام السياسي أو االنفصام االجتماعي.
ومن جهة أخرى فإذا كان الفرد خمتلفا عن اجلماعة فهذه األخرية تعتربه ضدها ،وإذا كان كذلك فسيدمرها ،وابلتايل
ولكي حتمي نفسها البد وأن تستبعده على قدر واسع ،ابعتباره عنصرا مشوشا هلا .فمثال من الطبيعي إذا ألقيت التحية على
أحدهم أن يردها فان مل يتم ذلك فالتفسري العام والشائع إما أنه أصم أو غاضب ،وإذا تكرر ذلك فقد يصبح جمنوان ابللغة العامية.
إال أنه وكما أشران سابقا خبصوص مشروعية استعمال صفة اجلنون ،فإن سياق اإلطار السوسيولوجي يؤكد بدوره المشروعية
استخدامها بشكل مستمر ولنفس الشخص ،مما حييل على ضرورة استعمال عبارة املرض العقلي بدل مفردة اجلنون ،هذه األخرية
نفسها ال ميكن توظيفها خارج التشخيص الطيب.
إن أول ما ميكن التساؤل حوله وحنن نؤسس للهندسة السوسيولوجية للجنون ،هو طبيعة وجوده بني جدلية احلقيقة
واجملتمع.
وهنا نستحضر النظرة اليت ترى أن األمراض هي جمرد أمساء ،أِو تصنيفات جمردة ،واليت تستمر فقط طاملا أن املصاحل
االجتماعية هي اليت حتييها ،(Focaut, 1972)يف مقابل النظرة اليت ترى أن الواقع املرضي يفرض نفسه.7

ويؤكد السياق السوسيولوجي على أن املرض بشكل عام ال يصيب الكائن احلي أو الفرد اجلسد فحسب ،بل يصيب
اجلسم االجتماعي ،على اعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ،والصحة ليست جمرد حالة جسمية بقدر ما هي قيمة ،ومعيار أيضا
كما أهنا نظام يدخل ضمن تكوين اجملتمع ككل.(Castel, 2016)
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هذا السياق يفتحنا على إعادة طرح جمموعة من األسئلة من قبيل :كيف يتأسس حضور اجلنون داخل اجملتمع ،وما طبيعة هذه
العالقة ،هل اجلنون نتاج الختالالت اجتماعية أكثر منها نفسية.(Castel, 2016, p. 21)
وتفاعال مع هذا الطرح ،ويف إطار العالقة مع تعقد وتركيب املشكالت اجملتمعية داخل اجملتمع الواحد ،نستحضر التوجه
اإلبيستيمولوجي الذي يعترب اجلنون هو ذلك التشكل من اضطراب عقلي  mental perturbéمث من إشكاليات جمتمعية
 ،social problematiqueهذه االزدواجية املفهومية تستدعي استحضار النظرة السيكولوجية اليت من شأهنا الكشف عن
اإلصابة العقلية ،وهنا نتحدث عن ما هو ذايت ،مث النظرة السوسيولوجية اليت من شأهنا اختزال اجلنون يف أصله اجملتمعي الصرف
.(Otero, 2015, p. 16)
فمن هذه النظرة األخرية (السوسيولوجية) يصبح اجلنون هو نتاج دينامية اجتماعية حتت أتثري توترات حادة وعنيفة أصابت
العالقات االجتماعية ومنظومة القيم ،يف عمق نسقها ابإلعاقة واألعطاب :فاجلنون من وجهة نظر سوسيولوجية هو تعبري عن سرية
جمتمع تعرضت فيه الروابط للتحطيم والتفكيك( .الغيالين)2018 
ذلك على اعتبار أن اجملتمع هو املنتج لشروط اجلنون ،ألنه ينتج املعاانة واإلكراه ،عرب إنتاج عوامل اهلشاشة ورعاية تلك
العوامل من خالل دينامية اجتماعية تدعمها طبيعة الروابط السائدة واملهيمنة ،وهي املسؤولة عن الظواهر االجتماعية املرتابطة مبا
فيها اجلنون .هذه الظواهر نفسها هي مادة اجتماعية جوهرية لتطوير املقاربة السوسيولوجية ومناهجها يف االجتاه املعاكس .
(الغيالين) 2018،
إن األبعاد العقلية واالجتماعية للجنون املرض العقلي (حبدودها غري الواضحة وغري املتقبلة) غري قابلة للفصل جتريبا ،وغري
قابلة لالختزال من الناحية التحليلية رغم أهنما مستقلني أنطولوجيا ،لكن إذا كان اجلنون ال يوجد إال داخل اجملتمع كما يؤكد ذلك
وجي ،(Otero, 2015, p. 32)فهذا ال يعين أن األبعاد العقلية ال ميكن تفسريها إال جمتمعيا ،فما يؤسس
السياق السوسيول 
حلالة اجلنون ،هو تلك النظرة اجملتمعية للشخص يف عالقته ابملألوف واملتعارف املتعاقد عليه جمتمعيا ،وال وجود للمرض خارج هذا
السياق .هذا احلضور للمرض وعالقته ابجملتمع حييل على طرح سؤال جديد :ما الذي جيعل من اجلنون مشكال جمتمعيا؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال جتعلنا نفعل اجلنون من خالل إدراك املشاكل اليت حيملها ،فيؤثر من خالهلا على اجملتمع ،واليت
هي خالصة العالقات املضطربة مع الذات من جهة ومع اآلخر من جهة أخرى .(Otero, 2015, p. 33)وهنا حنيل على
مفهوم اجلنون املدين ابعتباره مشكلة اجتماعية معقدة ،ويرجع تعقدها إىل ضرورة حتديد التقييم النفسي هلا ،مما ينتج الالجتانس بني
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ومن خالل ما تقدم ،فإنه ال ميكن الفصل بني وجهة النظر السوسيولوجية هذه ،وبني احلدود القانونية الوضعية اليت
تؤطرها ،على اعتبار أهنا هي اليت حتتوي ،تعاجل ،تؤهل وتدمج اجملانني املصابني مبرض عقلي داخل اجملتمع.
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وإذا ما ألقينا نظرة على حياتنا اليومية ،فإننا نالحظ أنه عندما يكون التشخيص شأان بني الطبيب واملريض ،فإن كل شيء
يكون على ما يرام ،بينما عندما جيتمع املرضى ،سواء :للدفاع عن مصاحلهم ،أو للتحديد الدقيق حلالتهم ،أو حىت لدعم البحث
يف أمراضهم .فال شيء يعمل ،لدرجة خيشى فيها أن تصبح بعض األمراض ظواهر اجتماعية أكثر من كوهنا حقائق طبية صارمة،
(مثل ما أصبحت عليه اإلعاقات اجلسدية والعقلية واآلن النفسية ).ولعل ما عاشه العامل خالل فرتة جائحة الكوفيد  19واليت ال
زلنا نعيشها إىل اليوم خري دليل على ذلك ،وهنا نتحدث عن إعادة ترميز املرض القدمي إىل خسارة اجتماعية :أي اخنفاض يف
االستقاللية ،ونوعية احلياة ،(Castel, 2016, pp. 16 19) .فمن الناحية املوضوعية يبدو أن الشعور ابملرض يف إطار
خمتلف العالقات يؤدي إىل إقامة حتدايت متعددة داخل اجملتمع الواحد ،وبذلك يسبب أي مرض مستقل بذاته مشكلة اجتماعية
جديدة .ذلك أن املرض هو كل خلل وظيفي ومؤذي ،فهو خلل وظيفي ألنه حيتاج إىل أساس وتفسري بيولوجيني ،وهو خلل
اجتماعيا (العدوين 2010) (،املشهداين.)2012)،

مؤذي ألن أي خلل وظيفي ال يسمى مرضا ما مل يسبب ضررا وأذى ملحوظا
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املواقف املعقدة واملالمح الفردية املرتبطة ابخلطورة العقلية ،سواء كما يتصورها القانون الوضعي ،أو كما حتللها النماذج اإلدارية
املتعلقة ابلتقييم النفسي ،خصوصا أن معظم احلاالت اجلنونية تتضمن بشكل أساسي صراعا نفسيا اجتماعيا .وهنا يتضح أن
اجلنون شيء ميثل مشكلة لآلخر ،ألنه يتم تصنيفه وفقا ألبعاده السائدة ،واليت ميكن أن جنملها يف الصنفني اآلتيني (Otero,
:2015, p. 34)
ما ينطوي على خطر على الذات ،وهو صنف يتميز ابلضعف العام (الفوضى العقلية وخطر االنتحار).
ما يتعلق ابلصراع مع اآلخرين (غرابء ،حميط ،أقارب) ومتتد من اإلزعاج البسيط إىل العنف اجلسدي.
لقد حاول هذا االجتاه السوسيولوجي أن يسلط الضوء أيضا على عامل اجلنون املعاصر ،طاملا أنه ال يبالغ يف تفسري ادعاءاته
الواردة يف التحذير من اخلطورة العقلية ،(Otero, 2015, p. 35)فال ينبغي أن تؤخذ على أهنا احلالة واخلربة الفعلية لألفراد
املعنيني فقط ،وإمنا من طبيعة خطاب هؤالء الذين يعتربهم اآلخرون إشكاليات.
من جهة أخرى فإن ما يؤسس لصفة اجلنون املرض العقلي هو الثقافة السائدة داخل اجملتمع الواحد ،ذلك أهنا تعلي من
شأن بعض املصادر السيكولوجية مثل املنافسة مثال اليت تقوم على التفكري التأملي واإلنتاج التقين ،ألهنا تعلي من شأن بعض
امللكات األخرى اليت حتظى بقبول الرأي العام أو برفضه حسب الثقافة السائدة ،وهنا نشري إىل فئة املبدعني من الفنانني ،والذين
قد يصبحوا منبوذين من العناية االجتماعية والرتبوية أو حىت الثقافية .إن اجلنون اإلبداعي رغم ما ينتجه من تطور فكري وثقايف لن
حيظى ابلغفران إذا انفلت هو اآلخر من إطار الثقافة املكبوتة(.وطفة)2016 , 
وابستحضار األدب املكتوب يف جمال الطب النفسي ،يف عالقته إبثيولوجيا األمراض العقلية،(Bhandari, 2020) 
ميكن القول أبهنا تتأرجح بني إرجاع املسؤولية احملورية لألسرة يف اإلصابة ابجلنون وبني من يعطي الشرعية للمجموعة كطرف
مسبب هلذا النوع من األمراض ،وتبقى جدلية الفرد واجملتمع حاضرة بقوة يف هذا التحليل ،دون إمهال أمهية الوراثة والبعد النفسي
والفيزيولوجي يف املوضوع.
ومن وجهة نظر اجتماعية قانونية ،نشري إىل اخلطر الذي ميكن أن ينتج عن حالة الشخص العقلية ،سواء على نفسه أو
على اآلخرين ،حيث مفهوم اخلطر مفتوح للتفسري ،8فيصبح هو املعيار الذي ينبغي النظر فيه عند تطبيق أي فعل قانوين جتاه
الشخص اجملنون املريض عقليا ،وهنا يصبح االنفتاح على إشكاالت تتعلق بطبيعة العالقة اجلدلية بني الطب النفسي والعدالة أمرا
مهما (اململكةاملغربية)1963،
مما تقدم يتبني أبن اجلنون املرض العقلي ،مفهوم ال ميكنه أن ينشأ إال يف سياقه اجملتمعي من جهة ،كما أنه ينشأ ويتفاعل
ويؤثر ويتأثر مع ابقي مكوانت اجملتمع ،ليؤسس لنمط معني وخاص ،يتداخل فيه ما هو صحي ،وما هو قانوين ،اقتصادي.
 .4اهلندسة الرتكيبية للجنون منوذج ZARIFIAN
بعد التحديدات السابقة لكيفية تشكل اجلنون ،من مدخل كل من الفلسفة ،التحليل النفسي والسوسيولوجيا ،يتبني أبنه
ال ميكن فصل أحدها عن اآلخر ،فهي جماالت يؤثر ويتأثر فيها اإلنسان بشكل كلي وشامل ،لينتج حالة معينة يتداخل فيها ما
هو عقلي مبا هو سيكولوجي وما هو سوسيولوجي أيضا ،فحىت املدخل العصيب ال ينفي أتثري ابقي املداخل األخرى ،هذه النظرة
الرتكيبية هلندسة اجلنون هي اليت ستقدم خالصة أتطريية هلذه الورقة ،من حيث الرغبة يف بناء نظرة مشولية تستطيع إعادة تشكيل
اجلنون كمفهوم وكسلوك ووظيفة أيضا.
وللحديث عن هذه اهلندسة الرتكبية ،نستحضر توجه  EDOUARD ZARIFIANمن خالل كتابه 
 ،Les Jardiniers de la folie (Zarifian, 1999)والذي خلص من خالل عرضه جملموعة من التعريفات العاملية
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وهبذا املعىن يصبح استخدام كلمة اجملنون اقرب إىل االستعمال العامي املتداول منه إىل االستخدام العلمي ،،وهو أتكيد
جديد ومن وجهة نظر علمية على ضرورة التخلي على مفردة اجلنون يف التداول اللفظي ،ذلك أهنا ال تتحدد بدراسة جانب
واحد ،بل هلا أبعاد وجوانب متعددة ومتداخلة ،جيب أخذها يف االعتبار جمتمعة للتأسيس للحكم ابجلنون .وهو ما يوضحه
الشكل أسفله:
هندسة اجلنون

9

le cerveau
الدماغ

l'appareil
psychique
الجهاز النفسي

La folie
الجنون

la raison

المنطق /العقل

l'environnement
social
المحيط االجتماعي
خطاطة ( )2تبني األساس الرابعي هلندسة اجلنون

الدماغ:
وحييل يف السياق الطيب العصيب ،إىل ضرورة سالمة اجلهاز العصيب ،ذلك أن أي خلل فيه قد يؤدي إىل جمموعة من
االضطراابت من بينها االضطراب الوظيفي ،والذي يرتاوح بني فقدان كامل للوعي (يف حالته القصوى) ،والتوهان ،وعدم القدرة
على االنتباه .اهلذاين .يف احلاالت األقل خطورة ،وذلك حسب طبيعة اخللل العصيب.(Shekhar, et al., 2017)
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يتبني عرب هذه اخللفية النظرية ،يف عالقتها وتقاطعها مع االجتاهات العصبية أنه ليس من السهل حتديد عتبة حمددة للجنون
 حسب  ،ZARIFIANذلك أنه من املستحيل حتديد تعريف خاص له ،وذلك راجع إىل نسبية تشخيص الطبيب النفسي
لوجود اإلصابة ابجلنون من عدمه ،من جهة ،ابإلضافة إىل التداخل والتأثري والتأثر بني ما هو اجتماعي ونفسي ،بشكل يستعصي
معه الفصل بينهما.ففي غياب النظرة التشخيصية الشمولية حلالة اجلنون ال ميكن التحديد والتشخيص املطلق والنهائي هلا ،وال
ميكن حىت اجلزم بوجودها ،ألنه وجود يتعلق ابإلضافة إىل ما هو ذايت بطبيعة وشكل ثقافة الفئة االجتماعية ،ابعتبارها صاحبة
القاعدة اليت يتم مبوجبها احلكم على أي سلوك وقياسه.(Zarifian, 1999)
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للجنون إىل اعتبار هذا األخري مبثابة خلل يف سلوكيات الفرد أوال ،خلل مصدره اآلخر ،مما يضفي عليه صفة الذاتية ،كما يتم
حتديده انطالقا من مقارنته مبا هو سائد يف اجملتمع الواحد من سلوكات تنسجم مع القواعد والنظام اجملتمعي ،مما حييل على وجود
تناقض يف حتديد ماهية اجلنون بشكل دقيق وشامل ،ألنه سيختلف من جمتمع إىل آخر ،ومن ثقافة إىل أخرى .مما يؤكد صعوبة
حتديد ماهية اجلنون(Zarifian, 1999).
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العقل املنطق:
ابعتبار اجلنون هو نتيجة منط من التفكري ،ومنطق عقلي شخصي ،قد يصبح طريقة خاصة لتمثيل النفس ،ومتثل العامل
اخلارجي ،وهنا ضرورة الوعي هبذا التمثل ،سواء كان داخل إطار منطقي حمدد ،أو خارج هذا اإلطار(Yvon, 1973, p. .
.244D)
اجلهاز النفسي:
حني يصبح القلق كحالة نفسية مرضية ،منتجا أعراضا مستمرة ،وتوترا دائما ،وهي أعراض تؤثر على املزاج والتفكري
والسلوك أيضا.(M.D, 2018)
احمليط االجتماعي:
ابعتباره جمال اعتمال مجيع احلاالت النفسية والعقلية ،وابعتباره مصدر االضطراب ويف نفس الوقت اجملال املعياري احملدد
لطبيعة هذا االضطراب ،وذلك ابعتماد مرجعيات خاصة ابجملتمع نفسه (ثقافية ،دينية ،إديولوجية ،اقتصادية ،قانونية).
اخلامة
مما تقدم نؤكد أوال على ضرورة التخلي على لفظة اجلنون يف التداول العام ،ذلك انه ال أساس هلا ال من الناحية اإلنسانية،
أو االجتماعية ،أو الطبية النفسية والعلمية ،كما نشري إىل أنه من الصعب وضع تعريف واضح ملفهوم اجلنون ،وال احلكم على ما
هو طبيعي أومرضي وال حىت الشفاء منه ،ورغم وجود جمموعة من الدراسات يف اجملال الطيب اليت وقفت على املرض العقلي
وإمكانية الشفاء منه ،10إال أنه مل يتم احلسم يف إمكانية هذا الشفاء بشكل هنائي.
صحيح أن األدوية قد تساعد على التخفيف من القلق ،الضغط واألمل ،لكن ال يعين ذلك االختفاء الكلي والتام
لألعراض ،فالشفاء حيتاج إىل سريورة طويلة ومعقدة من حيث أهنا هتم اإلنسان يف كليته :جانبه النفسي،الفيزيولوجي ،وجانبه
اإلنساين االجتماعي ،والعقلي ،فال ميكن اعتماد مقاربة واحدة يف املعاجلة thérapeutique, médicamenteuse
 ،psychologique ou socialeولكن اجلمع بينها هو السبيل الناجع .فالطبيعي واملرضي ال خيتلفان كاألبيض واألسود،
بل إن األمر على العكس من ذالك ،ذلك أن كل فرد يوجد داخل وضع معني من االستقرار لكن هذا االستقرار ال يعين توازن اتم
جلميع أبعاده اليت حتدده ،وإمنا استقرار يف وقت حمدد ،وقد ينتقل من حالته املستقرة الطبيعية هذه إىل أخرى مرضية يف وقت وجيز
جدا ،ومفاجئ.
وعليه فال ميكن حتديد اجلنون ،إال يف سياق تركييب جيمع بني احملددات األربعة (العقلي ،العصيب ،النفسي واالجتماعي)،
وأي حتديد خارج هذه النظرة الرتكيبية ،قد يصبح انقصا ،فيشكل عائقا هلندسة اجلنون مبعناها الشامل والكلي.
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In the midst of economic and consumer competition between
companies and industrial institutions, graphic design emerges as
an active actor in the sustainability of the advertising and media
cycle alike, a role that would not have been important without
the tireless work carried out by designers in various design
activities, especially after entering into the digital experience. He
benefited from it and kept pace with the new developments of
quality, and it is useful to point out that the motives of
digital development have reinforced the values that the design
worked on, and today it is witnessing many transformations in a
digital world that is constantly evolving, transformations related to
the core of the designer’s work and what he offers in work sites
based on Decades of traditional experiences that designers have
been working with, and the trend towards traditions and modern
digital frameworks that have been reinforced by the increase in
related
digital
applications
and
software
in
a
remarkable qualitative shift that indicates an important stage in
the design process that extends to centuries of work and technical
development.
The current research explores some of the turning points of this
procession with important articulated transformations, based on
the question that:
What is the status of graphic design in the age of digital
transformation? The importance of the research lies in the
following:
-Theoretical dimension: It can be useful in enhancing the
theoretical framework of the graphic design process and the
transformations it has witnessed in the digital age.
-Applied dimension: it can benefit those interested and working in
the matter of graphic design, and the research aims to: Identify
the problems of graphic design in the age of digital
transformation.
The theoretical framework includes the following topics:
-What is digital transformation?
-A brief history of graphic design
-Graphic design from traditional to digital
The impact of digital technologies on graphic design.
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امللخص:
يف خضم التنافس االقتصادي واإلستهالكي بني الشركات واملؤسسات الصناعية يربز التصميم الكرافيكي بوصفه
مهما لوال العمل
ا
فاعال نشطاا يف دميومة الدورة اإلعالنية واإلعالمية على حد سواء ،وهو دور ما كان ليكون ا
الدؤوب الذي قام ويقوم به املصممون يف خمتلف األنشطة التصميمية ،السيما بعد أن دخل يف التجربة الرقمية
وأفاد منها خري فائدة وليواكب ما يستجد من ابتكارات نوعية ،ومن املفيد اإلشارة اىل أن بواعث التطور الرقمي
عززت القيم اليت عمل على وفقها التصميم ،وهو يشهد اليوم عديد التحوالت يف عامل رقمي يتطور إبستمرار،
مستندا إىل عقود من التجارب التقليدية اليت كان
حتوالت ترتبط بصميم عمل املصمم ومبا يقدمه يف مواقع العمل
ا
املصممون يعملون هبا ،واإلجتاه حنو التقاليد واألُطُر الرقمية احلديثة اليت عززها إزدايد التطبيقات والربجميات الرقمية
ذات العالقة يف حتول نوعي الفت يؤشر ملرحلة مهمة يف مسرية التصميم اليت متتد إىل قرون من العمل والتطور
التقين.
البحث احلايل يسرب غور ٍ
بعض من منعطفات هذه املسرية ذات التحوالت املفصلية املهمة منطل اقا من تساؤل
مفاده:
 ما حال التصميم الكرافيكي يف عصر التحول الرقمي؟كما تكمن أمهية البحث يف ما أييت:
 البعد النظري :ميكن أن يفيد يف تعزيز اإلطار النظري ملسرية التصميم الكرافيكي وما شهده من حتوالت يفالعصر الرقمي.
 البعد التطبيقي :ميكن أن يفيد املهتمني واملشتغلني يف شان التصميم الكرافيكي ،كما يهدف البحث إىل :تعرفُمأالت التصميم الكرافيكي يف عصر التحول الرقمي.
الكلمات املفتاحية :حتول ،رقمي ،كرافيك ،تطبيقات رقمية.

املقدمة:
 -1يف ماهية التحول الرقمي
من بني أهم ماشهده التطور الكبري يف التصميم حتوله من التطبيق التقليدي الذي عرف به اىل البيئة الرقمية ،وهو املفصل
التطوري األهم ،ومل ِ
أيت ذلك إال بعد أن أفاد من التوسع التقين ،السيما يف جمال منظومات احلواسيب واألجهزة اللوحية
اسعا أمام التعامل املباشر مع األدوات الرقمية املعززة بعدد كبري من التنوعات
والتطبيقات التصميمية اليت فتحت الباب و ا
واإلضافات اليت مل يكن حيلم هبا املصممون من قبل ،هلذا فاحلديث عن التحول حنو البيئة الرقمية مهم ،إذمع ظهور البياانت
والقدرة على ربط تلك البياانت ابملؤشرات أو املشكالت ،فإهنا مكنَت املؤسسة ليس فقط من أن تصبح أكثر كفاءة ،ولكن لتغيري
أيضا.
ما تفعله ا
2د ،.جامعة بغداد،

العراقnsiyfjassem@gmail.com ،
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ويف عامل يعتمد على البياانت ،أمكن للمؤسسة إعادة التفكري يف عديد إفرتاضاهتا القدمية ،وعند إعادة التفكري يف تلك
اإلفرتاضات القدمية ميكننا الوصول إىل حيث تظهر القيمة ،أو الفرص يف أماكن خمتلفة عن العامل احملدد ابلعملية.
وعلى مدى العقد املاضي ،انقش عدد من العلماء أبننا شهدان حتوالت جذرية يف إنتاج الثقافة واملعرفة يف عامل به منصات
متاما من اإلنتاج غري السوقي وغري
تواصلية رقمية مثل ( )Facebookو( )Twitterوغريها ،ويرى أبن
ا
أشكاال جديدة ا
اململوك للمعرفة والثقافة نشأت عن طريق اإلمكاانت الفريدة للتقنيات الرقمية.
وأدى هذا إىل تغيري يف آلية من ميَُ َكن ليبتكر يف اجملتمع ،)2019 ،Bendor-Samuel( .و"أدى التحول الرقمي
وإبتكار أمنوذج األعمال الناتج إىل تغيري جذري يف توقعات املستهلكني وسلوكياهتم ،والضغط على الشركات التقليدية ،وتعطيل
عديد األسواق سيُ َم ِكن املستهلكني الوصول إىل العشرات من القنوات اإلعالمية ،والتواصل بنشاط وبدون عناء مع الشركات
واملستهلكني اآلخرين ،واملرور عرب عدد متزايد بسرعة من نقاط اإلتصال يف رحلة زابئنهم ،والعديد منها رقمي"
فضال عن ذلك "يستَ ِ
عمل التحول الرقمي أي تقنية رقمية متَُ ِكن الشركات من حتسني عملياهتا وممارساهتا
( ،)2017 ،Lemonا
ُ
وأدائها للتأثري على بيئتها بشكل إجيايب .هذا املفهوم يف حركة دائمة هلا بداية.
ولكن ليس هلا هناية ،إذ ميكن أن يكون التحول الرقمي مبثابة إنتقال من الورق إىل األرشفة الرقمية ،وملء النماذج
والطلبات على الورق إىل املستندات الرقمية ،مثل أمتتة عمليات حمددة ،وتكامل الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآليل .ابختصار،
ميكننا إجراء حتول رقمي على مستوايت خمتلفة من األعمال ()2021 ،Fauvelle
وأفاد التصميم الكرافيكي من هذا التحول وهو مانراه يف التطبيقات الرقمية اليت تتعزز كل يوم ،ويشري احلديث عن التحول
الرقمي إىل التغيري الثقايف ،والتنظيمي ،والتشغيلي ملؤسسة ،أو صناعة ،أو قطاع حبثاا عن إنشاء أنظمة للتكامل الذكي للتقنيات
والعمليات واملهارات الرقمية على مجيع املستوايت والوظائف.
كما جيب أن يتم هذا التكامل بشكل اسرتاتيجي وعلى مراحل جتاوز أدوار املبيعات والتسويق وخدمة الزابئن التقليدية يبدأ
كميسر
بعقلية تعاطفية للتواصل مع أصحاب املصلحة ،ا
فضال عن ذلك إعادة اخرتاع كيفية القيام ابألعمال مبساعدة التكنولوجيا ُ
لتحقيق ذلك.
وال يعتمد التحول الرقمي على التكنولوجيا والتطبيقات فقط ،بل يركز على القيمة واألشخاص والتحسني والقدرة على
التكيف بسرعة إبستعمال األدوات املثالية لتسهيل األمر(Sayol, 2021) .
هنا نود اإلشارة اىل أن هناك بعض اإلختالفات بني الرقمنة ( )Digitizationوالرقمنة ( )digitalوالتحول الرقمي
( )Digital transformationنوردها على النحو األيت:
الرقمنة (:)Digitization
هي اإلنتقال من التناظرية إىل الرقمية ،فمنذ وقت ليس ببعيد ،إحتفظت الشركات بسجالت على الورق ،سواء أكانت
مكتوبة خبط اليد يف دفاتر األستاذ ،أو مطبوعة يف املستندات ،وكانت بياانت األعمال متثيلية ،فإذا كنت ترغب يف مجع املعلومات
أو مشاركتها ،فإنك تتعامل مع املستندات املادية ،األوراق واجمللدات ،والفاكسات.
مث أصبحت أجهزة الكمبيوتر سائدة ،وبدأت معظم الشركات يف حتويل كل تلك السجالت املطبوعة ابحلرب على الورق إىل
ملفات كمبيوتر رقمية .وهذا ما يسمى الرقمنة )salesforce, 2021( .اليت تُوصف أبهنا نوع من أنواع األمتتة للمعلومات
التناظرية (العمليات اليدوية والورقية) إىل تنسيق رقمي.
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كما يستعمل العلماء عرب التخصصات مصطلح الرقمنة لإلشارة إىل العملية التقنية لتحويل تدفقات املعلومات التناظرية
إىل بِتات رقمية من ( )1و( )0مع قيم منفصلة وغري متصلة.)1997 ،Feldman( .

Issue: 1

الرقمنة (:)digital

Volume: 4

متثل كيفية إستعمال تكنولوجيا املعلومات ،أو التقنيات الرقمية لتغيري العمليات التجارية احلالية ،على سبيل املثال ،إنشاء
قنوات إتصال جديدة عرب اإلنرتنت ،أو عرب اهلاتف احملمول تتيح جلميع الزابئن التواصل بسهولة مع الشركات اليت تغري التفاعالت
التقليدية بني الشركة والزابئن.
كما ابتت تشري إىل هيكلة عديد جماالت احلياة االجتماعية حول اإلتصاالت الرقمية والبىن التحتية لوسائل اإلعالم .ويرى
"مانويل كاستيلس" الرقمنة بوصفها واحدة من  -إن مل تكن  -اخلصائص املميزة للعصر املعاصر وتُعد جزءاا من جمموعة أكرب من
املنح الدراسية اليت تشري إىل وسائل اإلعالم ونظام اإلتصاالت األساس كطريقة لشرح ،أو فهم لعديد من جوانب احلياة االجتماعية
املعاصرة)2010 ،Castells( .
التحول الرقمي (:)Digital transformation
انتشارا ،يتعلق املفهوم ابلتغيري على مستوى الشركة يؤدي إىل تطوير مناذج أعمال جديدة ،إذ تتنافس
هو األكثر
ا
أتساعا و ا
الشركات وميكنها حتقيق ميزة تنافسية عن طريق مناذج أعماهلا ،اليت تُ َعرف لتمثيل "كيفية إنشاء املؤسسة وتقدمي قيمة للزابئن ،مث
حتويل املدفوعات املستلمة إىل أرابح.
جديدا عن طريق تنفيذ منطق عمل جديد إلنشاء القيمة وإجنازها
وقدم التحول الرقمي أمنوذج عمل ا
فضال عن ذلك فالتحول الرقمي أوسع من الرقمنة كوسيلة لإلنتقال إىل األعمال التجارية الرقمية،
( ،)2008 ،C. Zottا
ويتطلب األمر بناء املزيد من اجلسور يف اسرتاتيجية شاملة للتحول الرقمي.
وإذا حبثنا عن تعريف التحول الرقمي يف ( ،)Googleفسوف تقرأ "التحول الرقمي هو التحول العميق واملتسارع ألنشطة
األعمال والعمليات والكفاءات والنماذج لإلفادة الكاملة من التغيريات والفرص املتعلقة ابلتقنيات الرقمية وأتثريها عرب اجملتمع
)(i-scoop.eu, 2021
من جانب آخر تُعد الرقمية طريقة جديدة للتفاعل مع الزابئن وال زالت متثل ابلنسبة لآلخرين طريقة جديدة ملمارسة
األعمال التجارية.)2021 ،Edelman( .
وعلى الرغم من االنتشار الواسع والتأثري املرئي للتحول الرقمي ومناذج األعمال الرقمية اجلديدة الناجتة ،إال أن األدبيات
مؤخرا فقط يف معاجلة موضوعات الرقمنة والرقمنة والتحول الرقمي
األكادميية مل هتتم حىت اآلن هبذه التطورات ،إال أهنا بدأت ا
وحظي التغيري الرقمي أبكرب قدر من اإلهتمام يف ختصصات جتارية حمددة ،على سبيل املثال ،ركز ابحثو التسويق بشكل أساس
على اإلعالن الرقمي وأتثريات الوسائط االجتماعية مبا يف ذلك تطورات منوذج اإلحالة (.)2016 ،Lamberton
فضال عن تطبيقات تصميمية ،منها العالمات التجارية وتصاميم أغلفة اجملالت وتصميم مواقع الويب .ويصور "مات،
وهيس ،وبينليان" 3أربعة أبعاد مشرتكة بني معظم  -إن مل يكن كل  -اسرتاتيجيات التحول الرقمي:
3

كريستيان مات ،أستاذ في جامعة برن ،قسم معهد نظم المعلومات ،مهارات وتكنولوجيا المعلومات ،إدارة نظم المعلومات.

توماس هيس ،المدير العام للودفيج ماكسيميليان ،جامعة ميونخ قسم كلية إدارة األعمال  -كلية ميونيخ لإلدارة.
الكسندر بينليان ،رئيس الجامعة النقنية ،دارمشدات ،قسم القانون واإلقتصاد.
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 -استعمال التكنولوجيا :موقف الشركة جتاه التقنيات اجلديدة وقدرهتا على استعماهلا.

 التغيريات يف إنشاء القيمة :أتثري هذه األدوات الرقمية على سلسلة قيمة األعمال وأعماهلا األساس.. -التغيريات اهليكلية :هي أساس إجراءات الشركة وعملياهتاِ ،من َمثَّ جيب أن تتحول حنو التحول الرقمي..

 اجلوانب املالية :إهنا القوة الدافعة وراء التحول الرقمي وتعمل ككابح .على أي حال ،جيب أخذها يف احلسبان كأساسللتحول الرقمي ،ويتصور املؤلفون تفاعالت هذه األبعاد األربعة يف شكل سهم يكون جسمه هو اجلوانب املالية ،ويرتبط ارتباطاا
جوهرااي خبلق القيمة وهيكل األعمال اليت جيب أن تتغري لالنتقال حنو التحول الرقمي واستخدام التقنيات(Fauvelle, .
)2021
 -2سرد موجز لتأريخ للتصميم الكرافيكي
مهما يف سياق التطور الواضح يف وسائل التواصل املرئي ،وكان
شكل التصميم الكرافيكي لعقود مضت ا
حمورا تفاعلياا ا
مواكباا لألحداث وخري ُم َد ِون هلا يف تطبيقاته وتنوعاته كافة ،وأبرز املصممون الكرافيكيون ذلك يف أعماهلم املؤثرة يف تعزيز التعاطي
فاعال أساس يف ذلك كله ،وعندما نريد أن نسرب غور التصميم الكرافيكي فاحلديث يطول
مع البيئة والعالقة مع اإلنسان بوصفه ا
إال أننا ميكن أن نوجز يف ذلك.
فقد"ع َّد فناا إلنشاء الرسومات ،أو إنتاج ملرئيات ،ميكن القيام بذلك على ورق ،أو القماش ،أو احلجر ،أو الفخار ،أو رمبا
ُ
شيوعا اليوم على شاشة الكمبيوتر ،ومع توافر عديد الوسائط املختلفة للعمل معها تغطي الطريقة الفنية لتصميم
يكون األكثر ا
الرسوم املرئية من الرسومات والرموز إىل الرسوم البيانية ،واملخططات ،وتصميم الشعارات ،وتصميم أغلفة الكتب ،واإلعالانت،
واملزيد ،ميكن تقصي جذوره التأرخيية إىل ما يقرب من ( )15000ق.م
عندما ظهرت أ َُول املظاهر اليت ميكن أن نسميها ابإلتصال املرئي من رسومات وخطوط على جدرات الكهوف ،لكنه
ميكن القول ابن إخرتاع الورق ،مث أخرتاع الطباعة املتحركة منتصف القرن اخلامس عشر أدى إىل إنعطافة متقدمة من حيث السرعة
والتكلفة وحداثة األنظمة (.)customlogos, 2021
ف مصطلح التصميم الكرافيكي ألول مرة يف الطباعة يف مقال صدر عام ( )1922بعنوان "نوع جديد من
كما ( ُع ِر َ
طباعة الدعوات للتصميم اجلديد" ل "ويليام أديسون دويغينز" ،ويف كتاب " "Raffe’sGraphicDesignالذي نُشر عام
( )1927الذي ُع َّد أول عنوان لكتاب يتضمن كلمات "تصميم رسومي" على غالف ،على الرغم من أنه يُظن أن كتاب "ليون
فريند" الذي صدر عام ( )1936بعنوان "التصميم الكرافيكي" هو أول وصف شامل هلذا اجملال ( ،)2019 ،Huynenهذا
ويُ ِرجع املؤرخون اتريخ التصميم الكرافيكي إىل لوحات الكهوف اليت يعود أترخيها إىل حواىل ( )38000سنة ق.م.
لوحات الكهوف هذه هي الطريقة اليت نقل هبا الناس األفكار من جيل إىل آخر ،ومعظم الشخصيات املصورة يف لوحات
الكهوف هذه هي حيواانت وبصمات ٍ
أيد وأذرع ومراجع أخرى للصيد ،وعلى الرغم من أن جوهر اإلتصال بني البشر غري مؤكد،
فمن الواضح أن البشر كانوا يتواصلون إبستعمال لغة اجلسد.
التصميم الكرافيكي املستند إىل اللغة واألجبدية هو اخلطوة الالحقة يف تطور احلرفة ،ومن املفرتض أن السومريني إخرتعوا
الكتابة حواىل ( )3000ق.م ،وبني ( )3300و( )3000ق.م إستُ ِ
عملت األنواع املبكرة من الكتابة الصورية للوقوف على
األشياء .يف هذه املرحلة املبكرة ،ميكن ابلفعل رؤية اإلستعماالت املبكرة لتصميم الرسوم (.)2021 ،Puranam
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كما أثرت ( )Art Nouveauحركة تصميم العاملية بشكل كبري على اهلندسة املعمارية واألزايء والتصميم الكرافيكي
أواخر القرن التاسع عشر.
وميكن إرجاع التصميم الكرافيكي احلديث كما نعرفه اليوم إىل مدرسة ابوهاوس يف أملانيا ،اليت أسسها "والرت غروبيوس"
كطريقة جديدة يف التفكري جتمع بني الفنون واحلرف اليدوية واألساليب الكالسيكية ،والطليعية ،والشكل والوظيفة وتضمنت
تصاميمها البساطة واألشكال اهلندسية واخلطوط اجلديدة املبسطة.
وظهرت ما بعد احلداثة كتطور ومترد ضد األفكار احلداثية ،وحبكم طبيعتها ،ال تؤيد ما بعد احلداثة جمموعة معينة من املثُل.
ُ
لكن تصاميم ما بعد احلداثة غالباا ما شككت يف السلطة ،وقلبت األفكار رأس ا على عقب ،وإقرتبت من كل ما جاء من قبل
ابلشك والسخرية.(Walgrove, 2021) .
صغ بعد ،إال أن بعض التصاميم املبكرة تضمنت طباعة الكتب والصحف ،وميكن للمرء
وعلى الرغم من أن املصطلح مل يُ َ
أيضا أن يرى أبن الرسومات على جدران الكهوف متثل شكالا من أشكال الرسومات القدمية ،لكن العمل تقدم سر ايعا حنو القرن
ا
العشرين عندما أصبحت امللصقات شكالا من أشكال التعبري ،وخالل اربعينيات القرن املاضي ،ظهر يف امللصقات الدعائية ،مثل
ملصق " ،"We Can Do Itوكانت الشعارات قصرية ،إىل حد كبري.
وعندما بدأت التكنولوجيا يف التغيري وأصبحت متاحة ملزيد من الناس ،بدأت الصناعة أبكملها اليت أصبحت تُعرف ابسم
التصميم الكرافيكي يف الظهور.)2021 ،Lu( .
من جانب أخر ُح ِسنَت األدوات جنباا إىل جنب مع الواجهات ،مما منح املصممني حرية مل يسبق هلم احلصول عليها من
قبل ،وابت من السهل تصميم خمططات ابحلجم الطبيعي وجتربة الظالل واخلطوط واملالمس ،فضال عن تصميم ختطيطات معقدة
إبمياءات بسيطة ،ومع التطور التكنولوجي بسرعة.
إذ منحت التكنولوجيا املتطورة الواقع اإلفرتاضي والواقع املعزز املصممني درجة جديدة من احلرية اليت بدأوا للتو يف
ومستقبال ستغري هذه األدوات عاملنا املرئي بطرائق متنوعة.)2018 ،Christou( .
استكشافها،
ا
كما برز التصوير الفوتوغرايف بوصفه اخليار األكثر هيمنة يف تصاميم اجملالت واإلعالانت خالل هذه املدة مع هيمنة تقنية
اإليضاح ،كما أثبتت هذه املدة أهنا أدت إىل ظهور أسلوب الطباعة الثوري مع أتثريات ثالثية األبعاد على الكلمات مما دفع
حدود احلصول على مظهر أكثر تقدما ،وشهد عام ( )1970بعض اإلجتاهات الثقافية يف ذلك الوقت البانك ،والديسكو،
واحلركة اهليبيّة(visualbest, 2021) .
ومنذ أن اكتشفت الشركات أهنا تستطيع متييز نفسها عن طريق التصوير الفوتوغرايف اإلحرتايف للعالمة التجارية والشعارات
اليت ال تُنسى وتصميم اهلُوية املرئية ،فإن احلاجة إىل التصميم الكرافيكي الفعال أبقت احملرتفني املوهوبني عند الطلب.
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أيضا للطباعة
ومثَل اخرتاع الطباعة احلجرية من أهم املعطيات التصميمية للثورة الصناعية ،هذا اإلبتكار أفسح اجملال ا
َ
احلجرية امللونة ،اليت هي جمرد طباعة حجرية ،ولكن مع مطبوعات ملونة.

Volume: 4

وهنا أبزت فكرة التمثيل املرئي لالحداث البحث اإلنساين للوصول إىل آلية للتواصل بينه وبني مكوانت احمليط الذي كان
يعيش فيه ،السيما وأن إخرتاع احلروف والكتابة مثل حجر األساس يف ما نعرفه اليوم من تيبوغرافيا ،ومل يقف عند هذا احلد ،بل
أثبت القرون التالية حقيقة ذلك يف التطور املفصلي للتصميم الكرافيكي.
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يف البداية ،كان املصممون فنانني رمسوا األشكال واملفاهيم بناءا على اإلجتاهات احلالية مثل حركة التصميم الكرافيكي
ونظرا ألن الصناعة أصبحت أكثر ارتباطاا بشكل أساس ابلتكنولوجيا ،وبدأت األدوات املبتكرة يف التقدم ،بدأ جمال
احلديثة ،ا
التصميم الكرافيكي يف التطور.
يدواي يف العقود
واليوم ،قطع التصميم الكرافيكي احلديث شوطاا طويالا يف توظيف الصور الرمزية والتقليدية املرسومة ا
املاضية ،ومنذ إطالق حاسوب ( ،)Macأصبح إبمكان املزيد من األشخاص أكثر من أي وقت مضى الوصول إىل مئات
وتعقيدا )(Peate, 2021
األدوات واحللول اليت جتعل تصميم الرسوم أكثر كفاءة
ا
أيضا .ولعل أفضل
وأخذ اجلمع بني التسويق الذكي للمحتوى والتصميم الكرافيكي يف جمال التسويق الرقمي ابإلزدايد ا
مثال على ذلك هو صناعة الفنادق.
إذ أتثرت بشدة هبذا اإلجتاه ،ومل تَ ُعد مواقع الفنادق على اإلنرتنت خمصصة للحجز فقط ،إذ تعمل اآلن كمنصة لعرض
التصاميم الداخلية ووسائل الراحة ،وهو أمر ممكن بسبب املزيج املثايل من التكنولوجيا واإلبداع وأدوات التصميم والرسومات
املتميزة.)2020 ،Monsters( .
نشري كذلك إىل حقيقة أن التصميم الكرافيكي أكثر ارتباطاا ابلتكنولوجيا وأقل ارتباطاا ابلنظرية ،إذ تتناسب كل من
أيضا إىل منو غري مسبوق
بعضا ،لذلك ،أدى التقدم غري املسبوق يف التكنولوجيا ا
التكنولوجيا والتصميم بشكل مباشر مع بعضهما ا
يف تصميم الكرافيك.
جدا مقارنة مبا هي عليه اآلن ،ومع حمدودية ذاكرة
ابدئ ذي بدء ،مل تكن أجهزة الكمبيوتر أوائل عام ( )2010متقدمة ا
ٍ
عندئذ فقط أداء وظائف قليلة ملصممي الرسوم ،وبعد التدرج يف
الوصول العشوائي وإصدارات الربامج ،ميكن ألجهزة الكمبيوتر
نظرا
أجهزة الكمبيوتر احملمولة واخرتاع تصميم األجهزة اللوحية أصبح األمر سر ايعا وسهالا ،ومع اإلنتشار الواسع للهواتف الذكية ا
لسهولة اإلستعمال والوظائف املتعددة ،أصبح من املمكن تطوير عديد التطبيقات اليت تساعد بشكل مباشر يف تصميم الرسوم.
()2020 ،Kathotia
 -3التصميم الكرافيكي من التقليدي إىل الرقمي
الشك إن الظروف اليت مرهبا التصميم الكرافيكي كانت إىل حد ما معقدة ،بسبب التداخالت الكثرية اليت ألقت بظالهلا
متصال ابلتقلبات السياسية اليت شهدهتا بعض البيئات،
على مفهم التطور ،منها ما كان تقنياا ،ومنها ما كان فكرااي ،ومنها ما كان ا
السيما أثناء احلربني العامليتني وهجرة عدد مهم من املصممني من بلداهنم حتت الضغوط اليت مورست عليهم من جهة ،وعلى
اليات إنتاج التصميم كذلك.
ولو حبثنا يف السرية السردية للتصميم ومؤاالت حتوله اىل ما نراه اليوم فهو ضارب يف عمق التأريخ الرسومي التقليدي الذي
مازال ميتلك (قوته يف عصران ،يف أهم أسواق الفن ،والكمال احلريف منذ قرون ،والعالمة اليت ال متحى ملوهبة املصممني أنفسهم،
اليت إنعكست مباشرة يف دميومة العمل املتسلسل املنجز يف اخلشب ،أو املعدن ،أو احلجر مع النتيجة الظاهرة يف سوق الورق ومنح
اإلمتياز للعمل التقليدي على أعماهلم اليت استعملوا فيها تقنيات جديدة .ويكمن السبب يف أن السوق يرتكز على األصالة
فضال عن ذلك ،ومع عديد التطورات يف
والتحكم يف عدد األعمال  ،(Manuel Zavala y Alonso, 2002)ا
جدا اليوم مقارنةا ببضع سنوات مضت حسب" جيين دارمودي" فقد كان
التكنولوجيا ،أصبح دور مصمم الكرافيك خمتل افا ا
للتكنولوجيا أتثري مهم على العامل الذي نعرفه اليوم.
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ومل ِ
تؤد التطورات التكنولوجية إىل توفري وظائف جديدة مت ااما فحسب ،بل إهنا غريت األدوار التقليدية ،هلذا فالتصميم يف
يومنا هذا هو جمرد واحد من عديد املهن اليت تغريت بسبب التقدم التكنولوجي ).(Darmody, 2018
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أمرا منطقياا ،السيما بعد التحول إىل املنصات عرب اإلنرتنت
من جانب أخر شكل اإلنتقال الوظيفي إىل التصميم الرقمي ا
جلميع الوسائط التقليدية تقريباا.
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وتلك اليت تعتمد إىل حد كبري التصميم الكرافيكي من جمالت ،وصحف وقنوات فضائية ابت قسم منها يتحرك يف الفضاء
الرقمي .هبذا املعىن ميثل التصميم الرقمي يف يومنا هذا ،وضمن التحول من الصيغ التقليدية طليعة الثورة الرقمية .إنه يقود مفاهيم
التصميم الرقمي وجتارب املستعملني من مواقع الويب والتطبيقات إىل محالت التسويق الرقمي.
ولكن هذا هو جمرد بداية ،إذ سيعمل مصممو الغد الرقميون على تصميم جتاربنا الرقمية املستقبلية من الصور اجملسمة إىل
فضال عن إنفتاحها على
واجهات الواقع اإلفرتاضي .إبختصار ،إهنا صناعة مهمة ومبتكرة للعمل فيها ) ،(global, 2021ا
ملمحا يف خضم النظرة التحولية اجلديدة.
خمتلف التقنيات البينية الساندة اليت ابتت تشكل هي األُخرى ا
هذا وشهد جمال الفن والتصميم والتخصصات املرتبطة ،أو ما تسمى ابلعلوم البينية إنتقالة نوعية منذ ظهور ألية تكامل
التكنولوجيا يف منحىن التعلم على مدى العقود القليلة املاضية ،وكان هناك إستعمال متزايد ألجهزة احلاسوب يف هذا اجملال ألداء
مهام خمتلفة ترتاوح من اإلبتكار إىل التحليل املتقدم لألعمال الفنية.

جديدا على مر العصور ،إذ
مفهوما
فضال عن تنمية العالقات املتبادلة بني التكنولوجيا والفن (التصميم) اليت مل تشكل
ا
ا
ا
أخريا
إرتبط االثنان إرتباطاا جوهرااي .ما يعين أن الطريقة اليت إنبىن عليها التصميم "الفن " و ا
أيضا الطريقة اليت يُنظَر إليه وتقديره وبيعه ا
تتطور مع تغري عامل التكنولوجيا ()March 2016 25 ،Sarah Gamboa
وتبىن الناس هذه التكنولوجيا حبماس ،غالباا كإجابة على أسئلة مل تُطرح يف كثري من احلاالت ،وبضمن هذا السياق يسمع
أمناء املكتبات يف كل مكان أصوات األشخاص الذين يتحدثون مثل اإلجنيليني ،وحيثون على حتويل النصوص واملواد املرئية إىل
أمرا بديهياا ،ولكن ألننا منيل إىل ختيل املستقبل من منظور احلاضر ،كما يشري
شكل رقمي كما لو كان التحويل يف حد ذاته ا
"أودونيل" ،فإن مثل هذه اإلسقاطات للحاضر على املستقبل قد تكون ،يف أحسن األحوال مضللة.
إذا كانت هذه التكنولوجيا اجلديدة ثورية ابلفعل ،فال ميكننا توقع أتثريها ابلكامل ،وجيب أن نكون حذرين بشأن ترك
فضال عن ذلك ميكن أن توفر امللفات الرقمية وصوالا غري عادي إىل املعلومات
إشراق املستقبل املشرق يعمينا عن حدوده ،ا
وميكنهم تسهيل الوصول إىل جهاز التحكم عن بُعد ،على الرغم من صعوبة التواصل املباشر ،)1999 ،Smith( .هذا ويركز
املصممون الرقميون بشكل أكرب على تصميم العناصر الرقمية.
إذ يقومون جبمع بني مهارات التصميم الكرافيكي والتكنولوجيا لتصميم اعالانت وصفحات تفاعلية ،وإعالانت ورسوم،
متحركة ومنذجة ،ورسومات ثنائية وثالثية األبعاد.
ِ
أيضا مؤثرات صوتية وصوتية ...عالوة على ذلك،
كما ال يستعمل التصميم الرقمي الفنون املرئية فحسب ،بل قد يتضمن ا
تعقيدا من
فإن اإلختالف بني التصميم الكرافيكي والتصميم الرقمي هو أن األخري تفاعلي ،إذ يُعد التصميم التفاعلي أكثر ا
التصميم الثابت (ِ ،)2019 ،leمن َمثَّ يتضح أن مفهوم التكنولوجيا املستعملة على نطاق واسع يف الفنون والتصميم ليس
توجها خمتل افا يف اخلمسينيات من القرن املاضي.
مفهوما
ا
جديدا ،ولكنه فكرة موجودة منذ قرون عندما إختذت تقنية املعلومات ا
ا
(.)2013 ،KRISTIN THOMSON
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وبسبب اإلستهالك املستمر للوسائط ذات املصدر الواحد تتوافر اليوم عديد القنوات واملنصات ذات البعد اجلماهريي
مرسال ،أو مشاراكا للمعلومات يف وقت مل يَ ُعد هناك معوقاا للدخول اىل الثروة املعلوماتية ،ومع
الواسع الذي يكون فيه املتلقي اما ا
النمو املتزامن يف اإلتصال ميكن تصميم ملصق ملون ما مبا يكفي إلرساله عن طريق االمييل او املنصات اإلجتماعية
()2003 ،Bilda, Zafer and Halime Demirkan
مفصال نوعياا يف سياق التطور هو دمج الروبواتت والذكاء اإلصطناعي مع التعلم
ومن املزااي املهمة اليت تشكل اليوم
ا
التقليدي لزايدة جودة األعمال املنتجة ،إذ تتمتع الروبواتت بدقة أعلى مقارنة ابإلنسان الذي يوفر تطبيقات يف مناطق تتطلب
نظرا إلمكان تكرارها وتنفيذ قائمة من األوامر ،كما جيري تغذيتها
ا
نسخا أكثر دقة ميكن برجمتها إلنتاج نسخ مطابقة متعددة ا
معلوماتياا ،ما يسمح للمشتغلني للجمع بني احلوسبة ،والروبواتت ،والفنون ،والتصميم للتوصل إىل مزيج يؤدي إىل اإلنتاج النهائي
لألعمال الفريدة ،واليوم خيضع جمال الذكاء اإلصطناعي ألحباث مهمة.
إذ حياول العلماء إبتكار آالت ميكنها إختاذ قرارات عقالنية ومستقلة ، (Robo/arch, 2015)..ويؤدي إستعمال
هكذا تقنيات إىل اإلستثمار األمثل إلمكاانت املتعلمني ،وعندما توضع الوسائل املناسبة ،تفتح التكنولوجيا أبو اااب للمتعلم مما
يسمح له ابستكشاف احلرية اجلديدة املتوافرة يف التصميم)2016 ،Raine( .
 -4أتثري التقنيات الرقمية على التصميم الكرافيكي
من انفلة القول أبن التكنولوجيا أثرت على التصميم الكرافيكي مثلما أثرت على شؤون احلياة ،واحلديث حول مدايت هذا
سهلت القيام ابلعمل
التأثري يطول يف عامل تقين تراكمي اإلجناز يوميا ،وعلى الرغم من التأثريات اإلجيابية والسلبية ،فهي من انحية ّ
بسبب اإلبتكارات التكنولوجية مثل الطابعات واملاسحات الضوئية واإلنرتنت وبرانمج التصميم ،ومن انحية أخرى عطلت بعض
املهارات اليدوية اليت كانت تشكل السمة املهارية للمصممني.
إال أنه مع ذلك أحدثت التكنولوجيا الربجمية لتطبيقات مثل ( )Corel PageMakerانعطافة مهمة يف عملية تصميم
لصت املصمم من العمل التقليدي يف تصميم الرسوم والنشر املكتيب .هذا التغيري اجلذري يف األدوات املستعملة يف
الرسوم ،اليت َخ َ
اختصارا
التصميم غري اجملال حنو منحى تكنولوجي مهم ،إذ جعل اكتشاف أجهزة الكمبيوتر عملية التصميم أكثر سهولة ومرونة و
ا
للوقت وسرعة يف التنفيذ (.)2021 ،Jennifer
وهو تطور نوعي الفت إستجاب له املصمم وتفاعل معه بشكل كبري ،وإتساقاا مع ذلك فإن التصميم الكرافيكي أتثر
متاما ،إذ يتمتع
بشكل خاص ابلتكنولوجيا اليت مل تُغري طريقة إنشاء العمل فحسب ،بل غريت ا
أيضا الطريقة اليت نقدم هبا عملنا ا
معظم املصممني اليوم بنوع واحد على األقل من التواجد عرب اإلنرتنت ؛ سواء كانت صفحة معجبني يف ( ،)Facebookأو
متابعني يف ( ،)Twitterأو يف مدونة.
عرض فيها أعماهلم ،ويستعمل عديد املصممني اإلنرتنت كمصدر
إذ يتشاركون أفكارهم ،أو حىت جمرد موقع يف حمفظة تُ َ
رئيس للدعاية ،يرجع ذلك إىل القدرة يف عرض األشياء ،مثل حتريك أعمال الرسوم املتحركة ،أو قطع الوسائط املتعددة التفاعلية،
وحقيقة أن املصممني ميكنهم مشاركة نسبة مئوية أعلى من عملهم دون قيود على احلجم أو اجلودة ،ما جعل من إستعمال
ممتعا يف كثري من الوقت بسبب العمل التفاعلي.
جاذاب للغاية ،)2018 ،UKEssays( .بل ا
أمرا ا
التكنولوجيا الرقمية ا
من جانب أخر أثر توافر الدورات والربامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية على اجملال بشكل كبري .من قبل ،كان
ِ
يستعمل شيئاا أكثر
عليك أن تنفق املال يف الكلية إلستعمال األدوات املناسبة .اآلن ،ميكن للمصمم أن يبدأ من تلقاء نفسه ،وال
شيوعا
من حاسوب وإتصال ابإلنرتنت ،إنه عامل "إصنع بنفسك" هناك ،ومما ال يثري الدهشة ،إن التصميم الكرافيكي أصبح أكثر ا
425

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

من أي وقت مضى .ووف اقا لإلحصاءات اليت مجعها ( )Brandon Gailleيعمل اآلن أكثر من ( )260.000عامل يف
قطاع التصميم الكرافيكي يف الوالايت املتحدة فقط ،وعلى الرغم من عدم توافر أي إحصائيات حول هذه املوضوع،

Issue: 1

ميكننا أن نفرتض أن الرقم أعلى بكثري على املستوى العاملي ،بينما تزدهر الصناعة حالياا يف الغالب بفضل اإلنرتنت
( )2018 ،Hoodaوهو مؤشر مهم يؤكد حقيقة التأثري املباشر للتكنولوجيا الرقمية على قطاع األعمال وجناعة التحول الرقمي،
فلقد ولت األايم اليت كان فيها التصميم الكرافيكي يركز فقط على العناصر الرسومية الواضحة ملنتج مثل التعبئة والتغليف ومواد
التسويق اخلاصة به.

Volume: 4

إذ م ّكنت التكنولوجيا العالمات التجارية من احلصول على مزيد من العرض عرب اإلنرتنت ،مما مسح للشركات ابلتفاعل مع
مجهورها ومستهلكيها ،كما عزز للمتابعني والباحثني القدرة يف مراجعة وحتليل البياانت يف الوقت الفعلي لقياس ومعرفة املصادر،
كذلك ميكننا يف الواقع حتليل نوع احملتوى والرسومات رقمياا اليت حتصل على املزيد من مرات الظهور يف الوسائط ،واملزيد من
وحتويال إىل اجلمهور.
اإلعجاابت ،واملزيد من عمليات احلفظ ،ويف النهاية ،تكون أكثر جاذبية
ا
ونظرا ألن اإلنرتنت هو املصدر الرئيس للتسويق والعرض ،فقد إستثمرت الشركات الكثري يف إنشاء حمتوى أيوين لتواصل
ا
العمالء والتحليالت والتعليقات يف الوقت الفعلي من املستهلكني )2017 ،Norcross( .وهي ابجململ بياانت تفيد يف تعزيز
التفاعل مع املؤسسات واملنتوجات اليت تعرضها ،ويف القرن احلادي والعشرون.
نظرا
يبدو أن معظم األشياء تتغري مبعدل ينذر ابخلطر ،إذ تُعد التكنولوجيا من أصعب املوضوعات اليت جيب جتاهلها ا
جدا بعد التحوالت الرئيسة يف أساليب التصميم
لتأثريها على جوانب مهمة من حياتنا ،وأتثريها على التصميم الكرافيكي مهم ا
القدمية إلستخدام الدهاانت واآلالت الكاتبة إىل اجتاهات أكثر وظيفية مثل ( )Adobe Photoshopو
(.)Autodesk Maya
متاما مثل أي تغيريات أخرى ،أاثرت التغيريات التكنولوجية يف تصميم الرسوم ردود فعل متباينة بني معظم املصممني،
و ا
ويرى بعض املطورين القدامى يف الصناعة أبن التطور التكنولوجي هو سبب ضعف اإلبداع وإخنفاض جودة العمل بني املصممني،
ُخر
لكن من السهل أن نفهم كيف تؤثر التكنولوجيا على طريقة عمل املصممني وكيف يقدمون تصاميمهم ،وهنا نشري إىل طرائق أ َ
تؤثر عن طريقها التطورات التكنولوجية على التصميم الكرافيكي هي:
 التأثري على طريقة االتصال. حتسني اجلودة. إنتاجية أعلى. ردود الفعل السريعة )(Graphicszoo, 2021دائما ببعض القدرات ،ومع تقدم أدوات التصميم،
ومن الناحية التارخيية ،كان التصميم الكرافيكي والتكنولوجيا مرتبطني ا
حتوالت الصناعة وتكيفت ومنت معها ،وعلى مدى العقود القليلة املاضية ،حتولت الصناعة إىل أن تكون رقمية ابلكامل ،مما أدى
ِ
يستعمل هبا املصممون مهاراهتم ،والتعامل مع األدوات ،والعثور بوظائف متعددة.
إىل تغيري كبري يف الطريقة اليت
فيما أييت أهم أربعة طرائق أثرت هبا التكنولوجيا على صناعة التصميم الكرافيكي:

متاما عما هي عليه
 .1املهارات العامة :إذ حىت قبل عقد من الزمن فقط ،كانت التكنولوجيا املتاحة ملصممي الكرافيك خمتلفة ا
ِ
متاما ،اليت قد ال تكون ذات
اليوم .وابلعودة إىل أبعد من ذلك ،فإن حقبة املصممني والفنانني تلك رمبا كانت تُ َعلم مهارات خمتلفة ا
صلة ابلعمل هذا اليوم.
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 .2الربامج املتاحة :عندما أصبحت عمليات التصميم رقمية ،بدأ عدد الربامج املتاحة ابإلزدايد .يف السابق ،كان على املصممني
يدواي ويلصق ،اآلن تعمل برامج الرسم
يدواي ،وإذا احتاج أي شيء إىل نقله ،أو وضعه يف مكان آخر ،سيقص ا
رسم كل شيء ا
الرقمي وحترير الصور والتخطيط على التخلص من العملية الشاقة اليت كانت متبعة.
 .3الوصول إىل التعلم :إن كمية املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت ملصممي الرسوم يف عامل اليوم املتصل ابإلنرتنت مذهلة .نعم ،إذ يُعد
تصميم الكرافيك مهارة إحرتافية ،لكن مصممي هذه األايم ال حيتاجون ابلضرورة إىل اإللتحاق ابجلامعة ليكونوا انجحني ،فهناك
عديد مواقع الويب اليت تقدم املعلومات والربامج التعليمية ودورات الشهادات.
 .4حجم العمل املتاح :اإلنرتنت مرئي للغاية ،والصور متوافرة يف كل مكان نشاهد تفصيالهتا عرب االنرتنت ...وكل شيء على
ص ِم َم معظمه بوساطة مصمم)2019 ،Daniels( .
اإلنرتنت هو نتاج التصميمُ ،
منهجية البحث
تشري أحباث اإلتصال الثانوية إىل أية بياانت جتمع لغرض واحد من قبل طرف واحد ِمن َمثَ وضعها لإلستعمال اثنية ألداء
خدمة ما من طرف آخر ،أحباث اإلتصال الثانوية هي األوسع واألكثر انتشارا وأداة داخل جمموعة من األدوات ،ألنه يتضمن
تقريبا أي معلومات ميكن إعادة إستعماهلا ،فضالا عن ذلك هي طريقة حبث شائعة تنطوي على إستعمال املعلومات اليت مجعها
آخرون عن طريق البحوث األولية.
البحث احلايل يتخذ من األدبيات ذات الصلة عمقا مرجعيا ومعرفيا لتتبع مسرية التصميم الكرافيكي يف عصر التحوالت
الرقمية ،والبحث يف ُمآالته التقنية النوعية.
النتائج ومناقشتها
عامال نوعياا يف سياق تطور التصميم الكرافيكي ،الذي أفاد
َ -1ش َّك َل اخلروج من دائرة البحث التقليدي إىل دائرة البحث الرقمي ا
كثريا من التقنيات اجلديدة ،السيما يف جمال تطوير منصات التواصل اإلجتماعي وفتح الباب أمام نشر األعمال التصميمة بشكل
ا
تفاعلي مباشر.
 -2أظهرت التجارب اليت قام هبا املصممون القدرة الواضحة يف تغيري األمناط اليت كانت سائدة والتعامل مع املعطيات اجلديدة
بتفاعل يتناسب مع رؤاهم وتطلعاهتم الفنية ،وهو أمر ما كان ليحدث لوال الوعي املتقدم لثلة من املصممن املؤثرين الذين تعاطوا
مع املعلومات الرقمية بشكل يتناسب مع ما يفكرون به من جهة ،ومع ما يتطلبه حراك السوق والتسويق.
 -3إنعكست التقانة الرقمية بشكل مباشر على تطبيقات التصميم الكرافيكي ،وظهر الفن الرقمي ليشكل إضافة نوعية لِما كان
يدواي ابت يُنجز رقمياا ،مع تطوير واضح يف آليات العمل وطرائق التنفيذ.
من تطبيقات سائدة ،فما كان يُنجز ا
 -4مل ِ
ايت حتول التصميم الكرافيكي اىل الفضاء الرقمي ،إال عن طريق اإلفادة من العلوم البينية ذات العالقة بطابعه التطبيقي،
مهما يف إبراز التعالق احلقيقي بني العلوم واملوارد
وش َكلت تلك العلوم ا
وعززت تلك العلوم البعد الوظيفي واجلمايل لهَ ،
عامال ا
الثقافية واألدبية ذات األثر.
 -5تنوعت التحوالت اليت مر هبا التصميم الكرافيكي ،منها ما جاء على شكل منظومات إجتاهية -أسلوبية ،ومنها تنفيذية،
كثريا من معطيات املراحل اليت مر هبا التصميم.
ومنها فكرية ،وهي حتوالت نوعية أفادت ا
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 القيمة األهم يف مسار التحوالت اليت مر هبا التصميم الكرافيكي تكمن يف التعاطي التفاعلي مع التطورات التقنية اليت كانتمعززا نوعيا يف إرتقاءه.
ا
 معىن التحول حنو الفضاء الرقمي جسدته بعض من أفضل التجارب واإلجتاهات التصميمية احلديثة اليت طبعت العصر التواصلياحلايل.
فاعال يف ما تشهده التطبيقات الرقمية احلديثة ،واليهم يعود الفضل يف تطوير البيئة العملياتية
 املصممون املؤثرون كانوا سبباا اآبلياهتا كافة.
التوصيات
 تعزيز البحث النوعي يف جمال التصميم الرقمي ،سيما يف كشف تعالقاته مع العلوم البينية. تشجيع املصممني حنو تعزيز رؤاهم وتطلعاهتم الفكرية والعملياتية ،ملا هلا من أمهية يف تعزيز قيمة التصميم. -تعزيز الفهم املهاري النوعي عن طريق مواكبة جتارب املصممني املؤثرين ،اليت تُعد مهمة يف جماالت اإلرتقاء النوعي.
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االستنتاجات

Volume: 4

 -6إنعكس تطور الربجميات الرقمية بشكل مباشر على أداء املصممني ،وأمثر ذلك على جودة التنفيذ وإختزال الوقت ،وتطوير
مهارات التعامل مع األفكار املطلوبة من قبل املؤسسات اإلنتاجية والسوق ،وشكلت برجميات مثل فوتو شوب وكوريل والسرتيرت
ملمحا من مالمح العصر الرقمي.
وغريها تطورا اسهم كثريا يف إبراز قيمة التحوالت املفصلية ،اليت ابتت ا
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املرأة يف رواايت سعد حممد رحيم
إحسان انصر حسني الزبيدي

2

امللخص:
عانت املرأة -وملا تزل -من سطوة اجملتمع الذكوري ،وهيمنة الرجل عليها وحرماهنا من حتقيق استقالليتها ،وعدم
َّ
أخذ رأيها يف قرارات مصريية كالزواج ،والتعليم ،والعمل ،وغريها ،وأن رواايت (سعد حممد رحيم) سلّطت الضوء
فضال عن ظهور أغلب النساء يف جمتمع الرواايت
على هذه املشاكل وغريها من تدين دورها يف احلياة العامة ،ا
(مادة البحث) بصورة منطية ،كما مل متنح هذه الرواايت مساحة جيدة لفكر املرأة العربية والغربية وأدهبا وثقافتها،
ّ
يتحول إىل قيمة ثقافية ،وهذا يكشف عن نظرة ذكورية
الضاج ابألنوثة
يف حني َّ
سجل جسدها ّ
ا
حضورا طاغياا ومل ّ
جتاه املرأة،
احلب ،الثقافة ،اجلنس ،املهيمنة.
الكلمات املفتاحية :املرأة ،اجلسدّ ،

املقدمة:
فضال عن كوهنا واحدة
نظرا للدور الكبري الذي ابتت تؤديه يف اجملتمع ،ا
قضية املرأة يف األدب عامة قضية يف غاية األمهية ،ا
املتأصلة يف اجملتمعات العربية اليت تستحق أن يُسلّط عليها الضوء إلجياد احللول واملعاجلات اليت تضمن للمرأة
من املشاكل
ّ
سبيال
إنسانيتها وحقها يف ممارسة دورها الذي تستحق ،والرواية مبا متتلكه من طاقات حوارية جذبت أقالم املبدعني ،واختذت منها ا
ملعاجلة الكثري من قضااي الفرد واجملتمع .والسيما تلك اليت يصعب التصريح هبا ،فقد انفتح السرد الروائي على عامل املرأة ،وعاجل
فضال عن معاجلة أوضاعها اجلنسية،
احلب ،والكره ،والزواج ،والطالق ،ودور املرأة يف اجملتمع وعالقتها ابلرجل ،ا
قضااي َّ
متسها مثلّ :
والثقافية ،والنفسية ،واالقتصادية.
من أسباب اختيار العنوان:
لعل حضور املرأة يف
يُعد (سعد حممد رحيم) من الروائيني الذين عاجلوا قضية املرأة ومنحوها مساحة مهمة يف كتاابهتم ،و ّ
متون رواايته ابت ثيمة وعالمة فارقة متيّز أعماله الروائية ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن وضع املرأة العراقية ،وغريها يف
عما إذا
جمتمع رواايت (سعد حممد رحيم) ،ا
فضال عن متابعة التحوالت يف مسرية الروائي على املستو الكتاي .والبحث َّ
حلوال للمشاكل
استطاعت رواايته الكشف عن املسكوت عنه ،وعن املمارسات اليت تنال من كينونة املرأة وإنسانيتها ،وهل قدمت ا
اليت تعاين منها ،وهل استطاع الروائي أن يتخذ من املرأة وسيلة إىل وصف حاالت اجملتمع االقتصادية ،والسياسية ،والثقافية،
واالجتماعية.
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مشكلة البحث:
جدال يف َّ
أي بلد لن يستطيع تطوير نفسه ما مل أتخذ املرأة فيه مكانتها ،ويُفسح هلا اجملال ألخذ دورها يف عملية
ال َ
أن ّ
البناء والتطوير ،وإذا كانت معاانة املرأة متتد على خارطة العامل فهي بال شك أكثر معاانة يف جمتمعاتنا العربية وال سيما اليت شهدت
حتوالت سياسية وأزمات اقتصادية ومنها اجملتمع العراقي .إذ مل حتصل املرأة على أبسط حقوقها اليت تضمن هلا إنسانيتها وحتقق
تضرارا ،فقد
مر به البلد من حروب وأزمات ألقت بظالهلا على اجلميع ،فكانت املرأة اخلاسر األكرب واألكثر ّ
كينونتها ،بسبب ما ّ
ازدحم طريقها ابلتابوهات املقدسة ،والعادات ،واألعراف اليت كبّلتها وحدَّت من حريتها ،وزادت من هيمنة الرجل عليها .هذه
املشكلة تناوهلا الروائي (سعد حممد رحيم) وسلّط الضوء عليها يف رواايته ليكشف حجم الظلم الذي حلق ابملرأة واملعاانة الكبرية
اليت تعانيها.
املنهج املتّبع:
هو املنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح للباحث توصيف مشكالت البحث بدقة ،والوصول الستنتاجات علمية على
بعيدا عن التحيّز الشخصي.كما يسمح بتسليط الضوء على األمراض الثقافية ،واألنساق
يتضمنها البحث ا
وفق الشواهد اليت ّ
املضمرة والكشف عن حمموالهتا الداللية ،ومقاربة أهم القضااي املتعلّقة ابملرأة واليت متثّلتها رواايت (سعد حممد رحيم).
أمناط املرأة وجتلياهتا يف رواايت (سعد حممد رحيم).
 املرأة األماألم ،هي ينبوع احملبة املتدفق ،والكوكب الدري الذي يبعث للقلوب أشعة العطف ،واإليثار ،والعطاء ،لذا يُفرتض هبا أن
تكون الصورة األنقى للمرأة ،ويذهب (صاحل مفقودة) إىل َّ
أن املرأة األم على نوعني مها :النمطية ،وغري النمطية .فالنمطية من
مواصفاهتا :األمية ،والطاعة العمياء للرجل ،واإلجناب املتواصل ،ورعاية األوالد والتضحية يف سبيل الزوج وسبيلهم ،واالهتمام
بشؤون املنزل ،وعدم اخلروج منه إال إبذن الرجل (مفقوده .)2009 ،وذهبت (إميان القاضي) إىل توصيف املرأة النمطية بقوهلا:
َّ
"إهنا ابنة اجملتمع األبوي املمتثلة ملوروثة والصادرة عنه ،القانعة بقيمه ،واحملافظة على مثله حىت لو عانت منه ،إنَّه كالقدر الذي
مدمرا ال سبيل لرده أو الثورة عليه" (القاضي .)1992 ،وقد جتلّى هذا النمط النسوي يف رواية (غسق الكراكي) بشخصية
يكون ا
(األم) من دون أن يذكر (السارد) امسها مع أنَّه أحد أوالدها ،ويبدو أن عدم ذكر اسم املرأة يشي بثقافة ذكورية نسقية تر يف
ذكر اسم املرأة عيباا.
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سعد حممد رحيم ( )2018 - 1957كاتب عراقي ،عمل يف الصحافة والتدريس ،صدرت له ست جمموعات قصصية،
كما صدرت له يف حياته أربع رواايت :هي (غسق الكراكي) اليت فازت جبائزة اإلبداع الروائي العراقي عام  ،2000و
(ترنيمة امرأة ،شفق البحر) عام .2012كما حصل على جائزة (كتّارا للرواية العربية لعام  )2016عن روايته غري املنشورة (ظالل
جسد ،ضفاف الرغبة) ،وصدرت له عام  2017رواية (مقتل ابئع الكتب) اليت وصلت إىل القائمة القصرية جلائزة البوكر العربية،
كما صدرت له يف حياته رواية (فُسحة للجنون) عام  .2018وصدرت له بعد رحيله عام  2018روايتان مها(:ملا حتطّمت
ّ
اجلرة) ،و(القطار إىل منزل هاان) ،كما صدرت له عدة كتب ودراسات فكرية ونقدية منها( :سحر السرد) ،و (استعادة ماركس)،
ّ
و (املثقف الذي يدس أنفه).
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كما َّ
أن عدم ذكر االسم بوجه عام أو مصادرته إمنا ينطوي على داللة بعيدة تكمن يف التقليل من قيمة الشخص والنزول
فضال عن أ ّن اخفاء االسم فيه إشارة إىل عمومية احلالة .هذه األم امرأة بسيطة
بكينونته إىل درك من الدونية (حبراوي ،)1990 ،ا
تؤمن ابخلرافات ،وتلبّس الشياطني ابلبشر ،وتلجأ إىل الغيبيات والقيام ببعض الطقوس البدائية ،لطرد احلسد واجلن عن أفراد عائلتها
(رحيم ،غسق الكراكي)2017 ،
ويبدو َّ
أن من أسباب تكريس دونيّة املرأة "اعتمادها اقتصاداي على الرجل وحالة اجلهل اليت كانت تعيشها ،إىل جانب
سيطرة اخلرافة وأساليب الشعوذة على عقليتها إذ استنبطتها جمموعة من القيم واألفكار الذكورية" (احملمداوي )2013 ،حاول
عمال
(السارد) أن يظهرها بصورة امرأة زاهدة وقور ،وصلدة ،وهبية على الرغم من شيخوختها املبكرة ،لكنَّها يف الوقت ذاته ال جتيد ا
غري غزل الصوف لينسيها مهومها اليت مل تبح هبا ،وال ترتدي غري اللون األسود داللة على حزهنا وهناية أايم سرورها (رحيم ،غسق
الكراكي )2017 ،كما مل يعاجل (السارد) حياهتا اخلاصة وال مهومها الذاتيةَّ ،
فكأهنا جاءت هلذه الدنيا من أجل حياة غريها،
والقيام بدور األنثى املربية واملضحية بدقة ٍ
بعيدا عن أيَّة رغبة ذاتية .يف رواية (ترنيمة امرأة ،شفق البحر) (رحيم ،ترنيمة امرأة،
وتفان ا
شفق البحر )2012 ،جند إمنوذجا آخر لألم النمطية وهي شخصية والدة (سامر) األم الطيبة اليت ال نعرف هلا امساا صرحياا هي
جسدت هذه املرأة يف حياة زوجها دور األم الصابرة ،واحلامية ألوالدها من بطش األب ،وبعد وفاته أخذت تنسج من
األخر َّ ،
خوص النخيل وسعفه احلصر واملكانس والسالل ،ملساعدة ولدها يف إكمال دراسته (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر)2012 ،
فحضورها يف الرواية اقتصر على هذا الدور اهلامشي ،أو الدور االجتماعي املكرور ،وظلَّت مك ّفنة أبثواب الضعف واألنوثة مبعناها
اضا قوااي أو موق افا اثبتاا جتاه الزوج الظامل ،أو جتاه معاانهتا من القيود اليت فرضتها عليها الثقافة الذكورية
الثقايف ،فلم نسمع هلا اعرت ا
النسقية ،فاملرأة النمطية ليس هلا دور فاعل يف الرواايت ،وهي شخصية مسطحة غري انمية ،وخانعة ،وضعيفة ال دور هلا غري القيام
اهتماما ابلشأن السياسي ،أو الثقايف ،أو االقتصادي ،وال حىت االجتماعيَّ .أما والدة (كلوداي) يف
ابألعمال املنزلية ،ومل جند هلا
ا
الرواية ذاهتا مل تكن
أ اما منطية ،فهي بنت الثقافة الغربية ،وربيبة نظام اجتماعي ال يفرض عليها سطوة الذكورة مثلما يفعل اجملتمع الشرقي،
ومينحها حرية الفعل ،وفرصة االختيار .عاشت لنفسها ،ومل يكن أكرب مهها اإلجناب ،أو رعاية األوالد ،ومل تكن أميّة ،بل حتمل
متردت على دورها كأم
شهادة عليا يف اهلندسة ،ومع امتالكها مؤهالت علمية رفضت العمل ،وأفرطت يف الشراب والتدخني ،و َّ
(رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر.)2012 ،
 املرأة األختمن مناذج هذا النمط (سارة) اليت مل يُسمح هلا أن تستمتع أبايم طفولتها كما ينبغي ،فقد منعها أخوها األكرب –بتوجيه
مسمى العيب ،وأن عليها منذ اآلن معرفة األصول
من والده -من الذهاب إىل النهر للسباحة مع ابقي األوالد والبنات حتت َّ
(رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،
إن منع (سارة) من اخلروج مع أخوهتا ،وعدم السماح هلا ابلسباحة يف النهر مع أطفال القرية ،يشري إىل َّ
َّ
أن اللعب يف
اخلارج متاح للولد وممنوع على البنت اليت تقع حتت املراقبة وخضوعها ألخالقيات صارمة ،فاملؤسسة العائلية هي أول من يقوم
"مكرسة للذكر منذ طفولتها ،معتادة على أن تر
ابحلد من حريّة املرأة وقمعها ،وتسليط هيمنة الذكر عليها ،فاملرأة بصفة عامة ّ
فيه سيّ ادا غري مسموح هلا ابلتساوي معه" (دوبوفوار)2015 ،

حتصلت (سارة) على شهادة جامعية ولكنها مل حتصل على فرصة للعمل إلثبات وجودها وحتقيق استقالليتها واحنسر
ّ
وعربت عن أحالمها وخماوفها وخواطرها الدفينة.
وجودها يف غرفتها ،كما امتلكت موهبة الرسم ،ويف لوحاهتا سكبت أساها َّ
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ومن األمثلة األخر على هذا النمط شخصية (شيماء) أخت (سامر) بطل رواية (ترنيمة امرأة ،شفق البحر) فقد مثّلت
ماليني البنات العراقيات .إذ عاشت طفولة انزفة ومسرات خاطفة ،ومل يُسمح هلا إبكمال تعليمها ،ففي الصف األول املتوسط
كربت وليس من الالئق أن خترج للمدرسة بعد اآلن ،ومل يكن من ح ّقها أن تعرتض،
حبجة َّأهنا ُ
منعها أبوها من الذهاب إىل املدرسة ّ
لذا أخفت يف نفسها حسراهتا املوجعة .وبعد وفاة والدها عملت يف صناعة خوص النخيل لتساعد عائلتها ،ومن أجل أن يكمل
أي خيار آخر أمامها
أخيها تعليمه ،وحني تق ّدم خلطبتها أحد أقارهبا ،استسلمت لواقعها ووافقت من دون تفكري ،النعدام ّ

(رحيم ،ترنيمة امرأة ،شفق البحر .)2012 ،ومل خيتلف حال (علياء) أخت (حكمت/عامر) عن حال سابقاهتا ،فعلى الرغم من
ٍ
فرحا
امتالكها قلب صاف ،مل يوهلا أخيها ما تستحق من االهتمام ،ومل مينحها دقائق معدودات ليستمع هلا ،وهي اليت كانت تطري ا
حيرك ساكناا ملا وجدها تبكي إلصرار والدها على تزوجيها من شخص س ّكري معروف يف بلدته أبنّه يقضي معظم
لرؤيته ،لكنّه مل ّ
افتض بكارهتا غاب عنها حىت منتصف الليل (رحيم ،فسحة للجنون،
وقته يف خميمات الغجر ،ويف ليلة زواجها منه وبعدما ّ
.)2018
هذه النماذج النسائية بيَّنت أن عالقة املرأة ابلرجل أقرب ما تكون إىل عالقة السيّد ابلعبد أو اجلارية ،فهي عالقة هيمنة
مهمشة مقموعة ،وجاءت يف مرتبة دونيّة.
واستسالم ،فالرجل هو سيّد املوقف واملرأة اتبعة ّ
 املرأة الزوجةشك يف َّ
أن قضية املرأة بوجه عام من "القضااي القدمية املتجددة أهنا قضية ملحة ومفتوحة .كثريا ما تثار بطريقة تصل
ال َّ
لعل قضية الزوجة بوجه خاص من أكثر القضااي إاثرة للجدل كوهنا أحد طريف األسرة
إىل حد التناقض" (مفقوده )2009 ،و َّ
يكون معه أسرة
ولكنَّها الطرف األضعف .ففي الوقت الذي يفرتض فيه أن تكون الزوجة شريكة حياة زوجها ونصفه الثاين الذي ّ
املربح أكثر من مرة على يد زوجها
تعرضت للضرب ّ
واحدة ،جند والدة (سامر) زوجة منطية بسيطة ،ومقموعة ،ومسلوبة احلرية ّ
مبكرا لتصنع له
كل أنواع اإلهانة اليت َّ
تعرضت هلا كانت تستيقظ ا
عقوبة هلا خلروجها من املنزل من دون علمه .وعلى الرغم من ّ
اخلبز والطعام وكأن شيئاا مل يكن (رحيم ،ترنيمة امرأة ،شفق البحر ،)2012 ،فاملرأة النمطية اتبعة لسلطة الرجل ،ال ينبغي هلا
كثريا ما كانت
اخلروج من منزهلا من دون موافقة زوجها ،وإذا جترأت ووصفته ابلظلم ،حضرت عقوبتها اجلسدية واللفظية ،و ا
تستقبلها بدموع وصمت.

ويبدو َّ
تنفيسا عن كبته
أن ضرب الزوجة وسيلة تقليدية لفرض سطوة الزوج وهيمنته ،وإحساسه برجولته ،ورمبا يقوم بذلك ا
ومعاانته يف عمله ،فهذه والدة (عامر/حكمت)
عاملها زوجها العسكري الذي يقضي أايم إجازته سكر ااان معاملة سيئة للغاية وأذاقها الويل على مد سبع سنني ،وكان
سبباا غري مباشر لوفاهتا يف يوم والدة (عامر/حكمت) ،فقد ضرهبا بنطاقه العسكري قبل يوم واحد من الوالدة (رحيم ،فسحة
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وميكن أن نفهم من قصة (سارة) َّ
عموما تعيش يف أزمة ،فحىت املتعلّمة وقعت ضحية ملشاعرها ،ومل حتسن
أن املرأة العربية ا
اختيار الشخص املناسب ملنحه قلبها ،وهذا يشري إىل َّ
أن "املرأة هي احللقة األضعف يف هذه األزمة داخل جمتمع رجويل ابمتياز ،ال
فرق يف ذلك بني املرأة املتعلمة أو اجلاهلة" (الداديسي.)2017 ،

Volume: 4

كبريا يف نفوس اخوهتا الثالثة ،فقد مثَّلت النسغ احليوي املتصاعد
ترك غياهبا يف بغداد خالل سنوات دراستها اجلامعية فرا اغا ا
كل ذلك وقعت (سارة) املوهوبة واجلامعية ضحية أحد زمالئها
يف كيان عائلتها (رحيم ،غسق الكراكي ،)2017 ،وعلى الرغم من ّ
الذي أحبته وفضَّلته على ابن عمها ،فقد تالعب مبشاعرها ورماها لوحدهتا يف صحراء األسى والندم
(رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،

Ihsan Hussain ZUBAID

للجنون ،)2018 ،وحني مرضت زوجة احلاج (إبراهيم)ُ ،رميت يف غرفتها كخرقة ابلية ،ومل تكن تتمتّع أبيّة سلطة مادية أو
معنوية ،فقد سلب منها زوجها هذا االمتياز ،ففي الوقت الذي كانت فيه منكسرة ّ
ومهمشة كان هو يذهب إىل بغداد ّ
مرة يف كلّ
شهر للمتّعة وحلضور حفالت الغناء ومشاهدة السينما (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة .)2018 ،فال قدسية للمرأة يف اجملتمع الذكوري
ّ
وال مكانة ذات قيمة وال ملكية خاصةَّ ،
وإمنا يقتصر وجودها على تقدمي املتّعة اجلنسية فحسب ،ويبدو َّ
أن "األنوثة على مر التاريخ
ابستثناءات حمدودة زمنيا ومكانيا .كانت مهمشة بوصفها طرفا يف ثنائية تفاضلية مع الذكورة .ومن مث ،فإن املادة كانت للثقافة
ومتمردة ،وغري
األبوية على حساب الثقافة األموية" (عبداملطلب ،)2008 ،ويف الرواية ذاهتا ظهرت الزوجة غري النمطية أاننيةّ ،
أخالقية ،وعالقتها سيئة بزوجها ،وال تسكت على اإلهانة ،وال تنفذ أوامره ،وال ترتدد يف خيانته ،مثاهلا (عاتكة)
هذه الزوجة كانت ترد الشتيمة ابلشتيمة ،بل وه ّددت زوجها(عادل) ابلندم إن جترأ وضرهبا (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة،
ّ
تتعرض لإلهانة من أغلب أفراد هذه العائلة،
 ،)2018ومع ذلك مل تكن (عاتكة) حمل احرتام وتقدير من عائلة زوجها ،بل كانت ّ
فكان البكاء عزاءها الوحيد .لقد كانت (عاتكة) ضحية زوج خائن ،مل يقرتب منها ألشهر بسبب عالقته إبحد املوظفات يف
تغريت عاطفته جتاهها ومل يعطها حقها كزوجة .وكان يفشل يف معاشرهتا وينجح يف ذلك مع عشيقته ،ومع علمها
دائرته ،فقد ّ
شك خبيانتها له مع (رفعت) زوج أخته،
بتلك العالقة كانت تصمت حفاظاا على بيتها (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة ،)2018 ،وملا َّ
ا
ّ
نفر منها أكثر ،ونظر هلا و َّ
التمرد واالنسياق خلف غريزهتا (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة ،)2018 ،فكان
كأهنا نفاية ،ممّا دفعها إىل
ّ
ّ
قتلها على يد الزوج النتيجة املتوقعة اليت يرتضيها اجملتمع ويتعاطف معها القضاء (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة .)2018 ،ومل يكن
ّ
يشفع هلا ما قالته (أمينة) بعد مقتلها أبن الشيخ (رفعت) هو الذي كان يغويها على الرغم من ص ّدها له (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة،
ّ
كل ذلك جنا هو من القتل
 )2018وأنَّه كان يريد جسدها وحيوم حوهلا مثل ضبع جائع (رحيم ،ملّا حتطمت اجلرة ،)2018 ،ومع ّ
ودفعت هي حياهتا مثناا لذلك التمرد .فاجملتمع الشرقي قد يغفر للرجل خيانته وزالته لكنَّه ال يفعل ذلك مع املرأة وإن كان الرجل
هو سبب الغواية وهو املبادر ابلفعل ،فـ(عاتكة) هي مثال للمرأة ،والسيما العربية اليت تدفع الثمن وال شيء على الرجل وإن كان
شريكها يف اخلطيئة.وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن ما قامت به (عاتكة) و(عارف) من خيانة زوجية يشري إىل حتلّل العالقات األسرية
واالجتماعية وتفسخها وزيفها بعد الغزو األمريكي للعراق عام  ،2003فالرواية بنية أيديولوجية ال ميكنها االنفصال عن التحوالت
اليت يشهدها اجملتمع.
َّأما (جناة) زوجة الشيخ (رفعت) هي األخر ضحية زوجها اخلائن املتسرت على نزقه وشيطنته بلباس الدين ،بعد أن كانت
ضحية زواج أقرب ما يكون للصفقة بني والدها احلاج (إبراهيم) ،وجاره احلاج (عبد املهيمن) ،إذ اختلفا حول ملكية ساقية تفصل
بني بستانيهما .ومن أجل إهناء هذا اخلالف ّزوجها والدها من (رفعت) ابن جرياهنم (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة ،)2018 ،فكان
ّ
ردد احلاضرون مع صوت الدفوف فقط قول ال إله إال هللا ،وكانت (جناة) تذرف الدموع حزاان على
زفافها شبه ا
حفال جنائزااي ،فقد ّ
والدهتا الراقدة على فراش املوت من دون أدىن اهتمام ال من زوجها وال من أوالدها (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة )2018 ،هذا الزواج
ّ
الصفقة الذي يصادر حق املرأة يف اختيار شريك حياهتا ،كانت هنايته اخليانة والفشل والضياع ،دفع الزوجان مثنه ،والسيما (جناة)
"متسك هباتف الشيخ رفعت ،تضغط عليه أبصابعها ،يدها ،ومالحمها تتقبض .تقذف اهلاتف بقوة حنو اجلدار فتتناثر أجزاؤه على
السجادة ،تقع مثل كلب مريض ،أمام اجلدار ،وتشرع ببكاء موجع" (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة )2018 ،لقد ُحكم على (جناة)
ّ
كما ُحكم على الكثريات من بنات بلدها ابلزواج من شخص اختاره والدها من دون أن أيخذ رأيها ومن دون مراعاة ملشاعرها
ورغباهتا.
مرة واحدة ،فهو ال
َّأما (أمينة) فقد ّ
كثريا ،مل يُسمعها كلمة (حبيبيت) ولو ّ
تزوجت من احلاج (إبراهيم) وهو الذي يكربها ا
يعرف هذه الكلمة وال شبيهاهتاَّ ،
أوقاات ممتعة مع بنات الليل .ويقتصر
السب والشتم ،والسفر إىل بغداد ليقضي ا
وإمنا يعرف كلمات ّ
أي رجل ،حىت الشاب
دورها هي على القيام ابلواجبات املنزلية املعتادة ،وظلَّت حمرومة من مساع كلمة (حبيبيت) فلم تسمعها من ّ
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جرح (نعيمة) النازف على امتداد التاريخ مازالت تعانيه املرأة إىل اليوم ،فالكثري من الرجال الكساىل العاطلني عن العمل ال
قليال يف تقدمي الطعام ،الذي جلبته
شغل هلم سو النوم واألكل واجلنس مثل (راضي) زوج (نعيمه) الذي شتمها وضرهبا لتأخرها ا
من عملها ليأكل هو بنهم وأسارير عكرة .وتنشغل هي بتنظيف املنزل وغسيل املالبس ،وإذا ما هدَّها التعب وانسلّت للفراش
حلقها وهزها جبالفة لتليب شهوته مثل ثور سفاد أو حيوان بري ،يريدها أن تتأوه حتته إبذالل ،ليشعر ابالستعالء وتشعر هي مبرارة
وأتكيدا من (الروائي) على
اهلزمية ،وإذا بقيت ابردة صفعها ونعتها ابلقذارة والعهر (رحيم ،القطار..إىل منزل هاان،)2018 ،
ا
حاال من أختها الشرقية ،فقد عاشت يف خوف وغرية مع زوجها املتب ّذل
عاملية مأساة املرأة .مل تكن والدة (كلوداي) الغربية أفضل ا
يف عالقاته الغرامية ،وقضت معه أغلب أايمها ابخلالفات اليت وصل بعضها إىل ح ّد العراك ابأليدي ،وبسبب تعامل زوجها السيء
أصاهبا املرض ،وفقدت رونقها ومجاهلا .ومل تعد كما كانت ممتازة يف فراش الزوجية على ح ّد تعبري زوجها (ألربتو) (رحيم ،ترنيمة
امرأة..شفق البحر ،)2012 ،تلك احلالة من اليأس واخلذالن أوصلتها إىل حافة اجلنون ،ودفعتها إىل التفكري ابالنتحار ،والبحث
عن قاتل مأجور لقتل زوجها (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر .)2012 ،وهذا األمر يشري إىل أ ّن مشاكل املرأة ومعاانهتا ال
ختضع لثقافة معيّنة ،وال لزمن حمدد وال للمكان دون آخر ،فهي عامة متج ّددة "فليس مثّة مرحلة من خالل من مراحل التاريخ مل
ووضيعا وغريباا" (إيغلتون.)1995 ،كما َّ
أن معاانة املرأة
تتم فيها معاقبة وإخضاع نصف صاحل من البشرية ابعتباره كينونة انقصة،
ا
بوجه عام والزوجة بصفة خاصة تعكس صورة الواقع االجتماعي ،والثقايف ،والديين ،واالقتصادي ،وما يتخلّل ذلك الواقع من نظرة
فضال عن أن "الواقع يكشف أ ّن الرجل مل حيسن قراءة املرأة ،ليس ألنّه ال يريد ذلك ،وإّمنا
دونية جتاه املرأة وتغييب دورها يف احلياة ،ا
ال يستطيع وال يسمح له رصيده الثقايف الذكوري أبن يفهم املرأة" (الغذامي.)2006 ،
 املرأة احلبيبةاحلب واجلنس "اجلنس معطى ملموس مرتبط ابجلسد،
قبل احلديث عن املرأة احلبيبة ُّ
أود أن أشري إىل الفرق الداليل بني ّ
واحلب إحساس هالمي مرتبط ابلروح والشعور" (الداديسي.)2017 ،
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يبدو َّ
يصور املرأة ،والسيما العراقية مبختلف صورها وما تعانيه على يد
أن الروائي (سعد حممد رحيم) أراد -عرب رواايته -أن ّ
جمتمعها وزوجها من ظلم ،وتعسف ،وهتميش .ففي رواية (القطار ،إىل منزل هاان) تظهر شخصية (نعيمة) اليت تعمل أبجر شهري
كل ليلة ،اتراكا
لد من ّقب اآلاثر املسرت (ديفيد) ،هذه املرأة زوجة رجل كسول يسلبها أجرهتا ويضرهبا ،ويعاشرها كمغتصب يف ّ
يفسر حزهنا العميق وصمتها الطويل ،ذلك الصمت الذي حيمل
آاثر أسنانه على ذراعيها وكتفيها وهي ذاعنة مستسلمة ،وهذا ما ّ
الكثري من الدالالت فصمت الشخص يف مثل هذه املواقف وإن كان حيمل معاين الرضوخ واالستسالم ّإال أنَّه قد حيمل معاين
السخط والرفض الداخلي جتاه الواقع الذي سلب إنسانيته ،ورمبا حال (نعيمة) أفضل من آالف النساء الكادحات اللوايت يعانني
من شىت أنواع األمراض ومينت قبل بلوغ األربعني (رحيم ،القطار..إىل منزل هاان.)2018 ،

Volume: 4

للمرة
اندرا ،فقد كان من النوع الذي يكتم مشاعره ،وملا َّ
الذي أحبته ساب اقا مل يُسمعها عبارات غزل ّإال ا
جترأ وأمسعها كالما غزلياا ّ
ّ
لتظل صورته راسخة يف وجداهنا ،وذكراه تعيش يف ضمريها (رحيم ،ملا حتطمت
األوىل ،تعثرت خبطواهتا ،واخلجل أربك ابتسامتهاّ ،
ّ
فضال عن موضوع املثقف
اجلرة.)2018 ،حاولت رواية (ملا حتطمت اجلرة) معاجلة موضوع املرأة ،واجلنس واخليانة الزوجية ،ا
ّ
معربة
متدنية
لة
ز
مبن
أة
ر
امل
فظهرت
،
اقيني
ر
الع
نفوس
يف
رعب
من
ته
بث
وما
اإلرهابية
اجلماعات
و
،
املهمش ،والطمع ،واحلالل واحلرام
َّ
ّ
ّ
عن واقعها املأزوم ،وعن جمتمعها الذكوري الذي يرتضي للرجل ما ال يرتضيه هلا.

Ihsan Hussain ZUBAID

احلب ش ّكلت الثيمة األبرز إىل جانب ثيمة احلرب يف رواايت (سعد حممد رحيم) ،و َّ
ومن الواضح َّ
احلب
أن هذا ّ
أن قضية ّ
معجوان ابحلزن ،واألسى ،والفراق ،ويبدو َّ
أن ما عاشه الفرد العراقي على مد عقود طويلة من حروب وظلم وقهر هو السبب
جاء
ا
وراء ذلك ،فالرواية يف هناية املطاف هي مرآة الواقع ،كما ميكن أن نلحظ أ ّن املرأة احلبيبة جتلّت على أمناط متع ّددة منها:
 )1احلبيبة املنقذة وامللهمة
تعرف عليها (سامر) على ساحل مدينة (سوسة) التونسية يف أثناء تن ّقله
من مناذج هذا النمط (كلوداي) وهي فتاة إيطاليةَّ ،
فجرت ابتسامتها يف روحه فقاعات السعادة ألكثر من سبعة
من مدينة إىل أخر ابحثاا عن نفسه ،وعن موضوع مناسب لروايتهَّ .
أشهر قبل أن تستحيل إىل طيف بعيد مثل حلم لذيذ غادره وظلَّ يالحقه ،فجعلته يشعر َّ
كل مصاعبها
أبن احلياة على الرغم من ّ
أمال جبمع نثاره ،انتزعته من السأم
جديرة ابلعيش .ألقته بغتة يف أفق واعد ابللذة واألمل من بعد أن خرج من عبء موت شاسع ا
والوحدة والالجدو ومنحته و العا ابحلرية واحلياة (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر )2012 ،هذه املرأة احلبيبة اليت منحت (سامر)
جمرد كتلة من توقد اجلسد والغواية
نشوة فسيحة وأخرجته من التيه ،ومن حنيب الروح ،ومع ذلك ظلّت (كلوداي) يف عني (سامر) َّ
علي بذلك الشيء النافر والشرس واحليواين الذي
واألنوثة الساحرة "جتذبين كلوداي إىل خمملها .إىل الشبكة امللساء احلادة ،تقبض ّ
فيها فأحتويها يف هذا األتون احلارق الذي هو شغفي وشبقي .روحي الظامئة الصارخة يف الربية ،احلارة واملتطلبة ،فأحس للمرة
كل الذي فعلته
األوىل أبننا ا
معا يف فاحتة نشيد ابهر يهيج مياه األبيض املتوسط" (رحيم ،ترنيمة امرأة ،شفق البحر ،)2012 ،ومع ّ
من أجله رأ (سامر) فيها اتريخ الغرب وحاضره (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر ،)2012 ،وليس ذلك فحسب ،بل كان
َّ
كل الذي حلم به
يف ّكر بـحبيبته املتوفيّة (حنان) وهو معها ،ومل يستطع االستمرار يف البقاء بقرهبا على الرغم من أهنا وفّرت له ّ
(رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر.)2012 ،ويبدو َّ
أن عدم بقاء (سامر) مع (كلوداي) انبع من موقف إيديولوجي يشي بنظرة
معادية حيملها الشرقيون جتاه اآلخر الغري ،ألهنم يرون َّ
أن الغربيني سبب تعاستهم وآالمهم.
لكن هذه احلبيبة كانت يف نظر حبيبها جمرد
حب بني (عامر/حكمت) و(هنلة)ّ ،
ويف رواية (فسحة للجنون) نلحظ قصة ّ
موضوع للوحة فنيّة ،فهي جمرد موديل وجسد عا ٍر مجيل يفيض أنوثة وقوة روح ،ميكن أن يكون موضوع لوحة تبهر العامل وجتعل
يرتدد يف مساء اإلبداع .فحلمه أن يعيد ابتكارها عرب املوسيقا والشعر والرسم ،وحييلها إىل صورة تنتقل بني متاحف العامل لقرون
امسه ّ
مثال ،ومل يتخيّل قوة شخصيتها،
فين فحسب ،إذ مل يسمح هلا بنقد أعماله ا
جمرد موضوع ّ
قادمة ،فـ(عامر/حكمت) ّ
حول (هنلة) إىل ّ
ومل يكن مأخو اذا بفكرها وال بثقافتهاَّ ،
وهجا سرااي ،وشفتيها اللتني
وإمنا ابستدارة وجهها ،وبعينيها اللوزيتني ،وفمها الذي يبعث ا
َّ
تذكرانه ابلعنب والتوت ،وترسالن له ابتسامة صافية ،وبصدرها النافر ،وخصرها النحيل (رحيم ،فسحة للجنون .)2018 ،وحت ّدث

(ابسم) عن حبيبته (لينا) اليت امتازت ابملوهبة والذكاء واإلرادة القوية على الرغم من ظروفها الصعبة (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة،
ّ
 )2018كانت أكثر جرأة منه ،وامتازت ابلتلقائية والثقة ابلنفس (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة" ،)2018 ،دان منها ليسرق قبلته
ّ
األوىل ،أذعنت ابفتنان ،ووله حار.كان لريقها على لسانه وشفتيه طعم فواكه غريبة ،وأثر لنبيذ ،من مث أطال حتديقه يف عينيها كما
لو أنّه يف شرفة يطل على الفردوس ،مع ست قبل أخر بدا أن احلياة ختتلج بني ساعديه ،تعطيه أهبى ما عندها" (رحيم ،ملا
ّ
حتطمت اجلرة )2018 ،شعر َّ
"أبهنا نصفه الذي ال بديل له .وهذا بدل أن مينحه الرضا والراحة تركه حزيناا ،حزيناا كما مل يكن من
وجباان (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة،
عنيدا ،وغبياا،
ا
قبل" (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة )2018 ،أخفق يف احلصول عليها ،فقد كان ا
ّ
ّ
تفسريا،
لذلك
جيد
أن
دون
من
،
الضياع
د
تعم
َّه
ن
لك
ضياعه
من
تنتشله
أن
وحاولت
،
الصحيح
االجتاه
يف
(لينا)
وضعته
)2018
َّ
ا
كل ما حصل للمسيحيني من
ضيّعها بغضبه ،وش ّكه ،ونزوته ،وملله مع َّأهنا ّ
صممت على البقاء معه يف بغداد على الرغم من ّ
مضايقات لكنَّه مل يق ّدر ذلك ،لشعوره بفجوة تفصل بينهما بسبب داينتها املسيحيّة (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة.)2018 ،
ّ
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تعرف عليها
أعين هبا احلبيبة املعطوبة
ا
جسداي بسبب املرض ،ومن متظهرات هذا النمط (حنان) وهي فتاة من الديوانيةَّ ،
مدرسة يف بلدهتا (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر،)2012 ،
(سامر) يف بغداد عندما جاءت ملراجعة وزارة الرتبية ا
أمال يف تعيينها ّ
يدا من اللوعة واألسى (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر،)2012 ،
استشهد خطيبها يف حرب اخلليج الثانية اتراكا يف قلبها مز ا
تصرفت بنوع من احلرية ،على غري عادة أغلب العراقيات .والسيما نساء مدينتها املقيدات ابلنواميس ،والدين ،والعادات .التقت بـ
َّ
احلب والفكر ،ومنحته أسى لطي افا ،وحفرت يف قلبه وذاكرته حباا لن ميحى ،وحت ّدت
(سامر) خارج التجمعات املناسباتية ،وابدلته ّ
عيون الرقيب ،فقد غنَّت يف أحد املطاعم غري ٍ
آهبة ابحلاضرين ،ومل متنع (سامر) من تقبيلها ،بل هي تطلب منه أن يقبلها ،وإذا
تعمدت جتاوز بعض القيود ،فلما أرادت هي و(سامر) عبور أحد
ّ
تردد نعتتّه ابخلواف .حاولت القيام مبا يشعرها حبريتها ،لذا ّ
الشوارع أخربمها شرطي املرور َّ
أصرت على السباحة
أصرت على العبور من املكان املمنوع ،كما َّ
أبن العبور ممنوع من هذا املكانَّ ،
مسو اغا ألفعاهلا
يف هنر دجلة ،لتستعيد أايمها اخلوايل ،وشقاوهتا الفاتنة (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر ،)2012 ،مل جيد (سامر) ّ
املنضب الذي استعمله اجليش
سو َّأهنا كانت تعلم ابقرتاب موهتا بعد أن أثبتت التحاليل َّأهنا مريضة ابلسرطان بسبب اليورانيوم ّ
األمريكي يف حربه على العراق يف تسعينيات القرن املاضي (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر ،)2012 ،فأرادت أن حتظى حبرية مل
حتض هبا طوال سنني عمرها ،أو لنسيان املرض وآالمه (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر .)2012 ،ورمبا وافقها (سامر) على
َ
َّ
تصرفاهتا ،ألنَّه كان يشعر حياهلا ابلشفقة وأراد أن حيقق هلا رغباهتا قبل أن يقضي السرطان على حياهتا ،كما يبدو أن أزمتها
الصحيّة هي سبب اهتمام (السارد) بـها وليس من كوهنا شخصية فاعلة ومتطورة .وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن خروج (حنان) –على
الرغم من انتمائها لبيئة حمافظة -للبحث عن عمل هو مؤشر على استجابة اجملتمع وتعاطيه اإلجياي مع قضية خروج املرأة وممارستها
للعمل ،لكن ما نلحظه يف رواايت (سعد حممد رحيم) عدم اهتمام (السارد) بعمل املرأة ،ومل جند شخصية نسائية مارست
ختصصها بشكل فاعل يف هذه الرواايت.
احلب واقتناص اللحظات السعيدة من بني براثن الزمن
مل يكن التقدم يف العمر ا
مانعا (رمزي) ،و(هاان) من الذوابن يف عوامل ّ
حب شهواين عابر للذة الروح وابحث عن لذة اجلسد "ختبطنا على
ميرره (السارد) من دون أن يصوره على أنَّه ّ
ولكن هذا ّ
احلب مل ّ
الفراش متخلصني شيئاا فشيئاا من مالبسنا من غري أن يدع أي منا صاحبه يفلت من بني يديه .ويف اللحظة اليت انكشف فيها
وعرضا ،منص ونعضعض
ساطعا حتت أضواء النيون استمرران عشر دقائق أو أكثر جييل كل منا فمه على جلد اآلخر ا
طوال ا
عرينا ا
يضا ورمحها مصاب بسرطان املبيض ،فبعد
ونلحس( ". ،رحيم ،القطار..إىل منزل هاان )2018 ،كان جسد (هاان)
معطواب مر ا
ا
ممارستها اجلنس مع (رمزي) امتألت الفوطة اليت وضعتها بني فخذيها ابلدم ،وكان األمل يف جوف حوضها ال يطاق هذا األمر
جعل (رمزي) يلوم نفسه ويشعر ابلذنب لكن (هاان) أخربته َّ
مبكرا ما جيعل إمكانية
أن ما فعاله كان سبباا يف اكتشاف املرض ا
احلب يف خريف
الشفاء أكرب (رحيم ،القطار..إىل منزل هاان )2018 ،يف رواية (القطار إىل منزل هاان) قارب (السارد) قضية ّ
مبكرا ،وال سيما لد املرأة وهذا األمر رمبَّا مل يكن
العمر إذ خالف االعتقاد السائد أبن ّ
احلب أو حىت اجلنس تنتهي صالحيته ا
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ومل تكن (اناتشا) أبفضل ٍ
حال من (لينا) ،فقد وقعت ضحية حبّها لـ(حممود املرزوق) الذي ّلونت حياته ،وانتشلته من
احلب ،إذ كان
حالة العبث واليأس والالجدو اليت كان يشعر هبا (رحيم ،مقتل ابئع الكتب ،)2017 ،لكنَّه مل يكن وفياا لذلك ّ
جمبوال على خيانة من يوقعهن يف شباكه .فقد دفع بـ(اناتشا) إىل التهلكة بعد أن وشي هبا إىل املخابرات التشيكية (رحيم ،مقتل
ا
ابئع الكتب ،)2017 ،وخذل (جانيت) الفرنسية بعد أن عاشرها م ّدة من الزمن وهرب إىل بعقوبة اتراكا إايها تواجه مرض
بيعا ،استدرجها
السرطان والعوز (رحيم ،مقتل ابئع الكتب ،)2017 ،وقبل ذلك تسبّب مبقتل ابنة الفالح ذات السبعة عشر ر ا
بكالمه املعسول ،ووعد كاذب ابلزواج لينتهك عذريتها ويرتكها خلوفها ومصريها املأساوي (رحيم ،مقتل ابئع الكتب.)2017 ،

Ihsan Hussain ZUBAID

ليحصل لو كان يف غري البيئة اليت جرت فيها أحداث الرواية ،فالبيئة واجملتمع مها من مسح لـ(هاان) ،و(رمزي) هبذا التقارب وعيش
احلب يف أخرايت العمر.
جتربة ّ

 -3احلبيبة اللعوب أو املتقلّبة

وأقصد هبا املرأة اليت تتالعب مبشاعر الرجل وتسعى للتقرب منه حىت إذا ما مت ّكنت من قلبه ختلّت عنه وحبثت عن آخر،
وبذلك تفقد هويتها ومصداقيتها وتعيش يف صراع مع ذاهتا ،من مناذج هذا النمط (مها) وهي طالبة جامعية ،تنتمي لعائلة ثرية
منفتحة ،وثَّقت عالقتها بـزميلها (كمال) ليساعدها يف فهم مادة الرايضيات.ومن أجل ذلك بدأت ابصطحابه إىل منزهلا ،ح ّدثته
يف بداية عالقتهما عن فراغها الروحي وفقدان الوفاء والصداقة احلقيقية ،فوجدت به ما يسد ذلك الفراغ ،ووجد هبا فرصة لتجربة
خجوال ،ومل تكتف بدعوته ملشاركتها الرقص ،بل
ترتدد من ملس يد (كمال) الذي كان
ا
طعم القبلة األوىل.امتازت ابجلرأة فلم ّ
احتوته بني ذراعيها ومسحت له ابلتهام شفتيها (رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،
لقد عملت الرواية على إظهار (لينا) قليلة الفهم ،فهي جتيد الرقص ولكنها ال جتيد فهم الرايضيات ،كما ظهرت بصورة
الفتاة النزقة ،واملتعجرفة (رحيم ،غسق الكراكي ،)2017 ،ويبدو َّ
أن نظرة (مها) الفوقية كانت انبعة من الفضاء األرستقراطي
الذي نشأت فيه ،ورمبَّا للسبب نفسه كانت متقلّبة املزاج ،وقراراهتا غري اثبتة ومتسرعة .فبعد أن وعدت (كمال) بعمل املستحيل
من أجل الزواج منه ،عادت بعد م ّدة قصرية لتخربه َّ
أبهنا سترتكه وتسافر إىل (برلني) لتتزوج من ابن خاهلا (عالء) ،ممَّا جعل
(كمال) يشعر َّ
أبهنا تالعبت به فوصفها ابملكر ،والنفاق ،واألاننية ،والكذب واحلقارة ،ويف حلظة غضب أقدم على صفعها ،بعد
أن وصفته ابحلمق وقصر النظر (رحيم ،غسق الكراكي )2017 ،وبعد سنة من سفرها إىل أملانيا بعثت لكمال مبجموعة رسائل
لتعرتف له َّ
ضروسا مع نفسها ،وتراه املنقذ الوحيد ملا هي فيه ،واعرتفت أبن هجراهنا له انبع من قلة فهمها ،فقد
أبهنا تعيش حرااب
ا
رأت يف (عالء) مشروع حل ألزمتها لكنَّه تركها وتزوج من غريها ،وظلت تتخبط ينقصها الوضوح والتماسك واالجتاه (رحيم،
وضمنت إحد رسائلها له ما يشبه االعرتاف ابإلمث والوقاحة واملكابرة والتبجح (رحيم ،غسق الكراكي،
غسق الكراكيَّ .)2017 ،
 ،)2017ويف رسالتها اليت وصلت بعد موته اعرتفت فيها َّ
أبهنا كانت مغرورة وأاننية وال أابلية ،ال هتتم ابآلخرين وشؤوهنم ،وطلبت
منه الغفران ورفعت أمام سطوته الراية البيضاء و َّأهنا ستعود لتستعيد بصحبته الصورة احللمية اخلالبة (رحيم ،غسق الكراكي،
.)2017
لقد كشفت شخصية (مها) عن سطحيّة املرأة االرستقراطية وتعاليها وشعورها ابلضياع والتوهان ،وعدم مشاركتها أبناء
جمتمعها معاانهتم وقضاايهم.
من الواضح َّ
تعرف مصادفة
أن معشوقات (كمال) مجيعهن متقلبات ال يثبنت على حال ،وهذا ما كشفته مذكراته إذ إنَّه َّ
على (وصال) ووصفها َّ
أبهنا وهم آخر عاشه ودفع مثنه ،فقد وجدها يف بداية تعرفه عليها "شهية ودافئة ومتفتحة ورقيقة ومتفهمة
وشفافة وكرمية وصرحية بال عقد أو مطبات يف الروح" (رحيم ،غسق الكراكي .)2017 ،وبعد لقاء محيمي مجعهما عاد بعد شهر
تعرف على املمرضة (حنان)
ليجدها "رمادية ،وابردة ،وك ّذابة ،ومراوغة" (رحيم ،غسق الكراكي )2017 ،ويف مستشفى العمارة َّ
تعرف
بلون بشرهتا اخلمري وابتسامتها اليت ال تنسى ،عذبة كانت ودافئة ،ونقية ،ومع كل ذلك هي امرأة عابرة من جمموعة نساء َّ
عليهن (رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،
ومن األمثلة األخر على هذا النمط شخصية (هاان) ،فبعد مشادة كالمية مع حبيبها (سام) خرجت غاضبة إىل وسط
الصحراء ،فلحقها (رمزي) الشاب العراقي الذي يعمل مع بعثة اآلاثر اليت يرأسها والدها وهناك اختلت بـه ،وبدت َّ
كأهنا منر جائع
احدا وهي تفح.تنزل البنطال
احلب نكاية بـ(سام)
مارست معه َّ
احدا و ا
وتنفيسا عن غضبها "تقعي على ركبتيها ،تفتح أزرار بنطاله و ا
ا
واللباس الداخلي دفعة واحدة كاشفة شيئه املنتعظ املنتفخ ابلرغبة واخلبل ،حتيطه بكفها وتضغط عليه .وحبركة سحرية راقصة أتتيها
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جاء يف مذكرات (كمال) أنّه ختيَّل وهج النور يف الساحة اخللفية للفندق كما لو أنَّه امرأة رآها من انفذة غرفته" ،أو ظل
براق المرأة ،أو دفق من ضوء مسكوب يف هيئة أنثى. ،امرأة يف وضع نصف التفاتة ،القوام شاهق ،والصدر املرتفع مل يظهر منه
سو هن ٌد واحد ،هن ٌد غاضب ،هن ٌد شجاع ،واحللمة مربومة ،صغرية وصارخة ،حلمة تلصف وسط الساحة اخلالية ،املظلمة ،امرأة
كالشرخ متحدية ورشيقة ،وابزغة يف الساحة اليت يلهث فيها الظالم" (رحيم ،غسق الكراكيَّ .)2017 ،
إن ختيّل (كمال) حلزمة
الضوء على َّأهنا جسد أنثوي مشتهى إمنا يشري إىل طاقات جسده امللتهبة والبوح مبا حيمله يف أعماقه من تصورات جتاه املرأة ،وأن
هذه املرأة املتخيّلة هي امرأة مفقودة يف واقعه أو َّأهنا املرأة املثال اليت يرغب يف احلصول عليها ،ومن الالفت َّ
أن احلديث عن املرأة
احلبيبة يف رواية (غسق الكراكي) كان أقرب ما يكون للعشق الصويف.ورمبا يعود ذلك إىل الرقابة الثقافية واحلكومية يف ذلك الوقت
احدا ،كان كل منا يصري
يف وحللت فيها ،ومل نعد و ا
"مل أتت حنوي ،مل أذهب إليها ،غري أننا ألفينا أنفسنا هكذا ،وقد حلّت ّ
جيسد نبله
اآلخر ،ويبقى ذاته ،كان الغمر ضوءاا ،كان العامل معل اقا بني مكانني،
ا
ومكاان يؤازره زمين وزمن عينيها ،كنا ا
معا العامل ّ
إبقصاء اخلطااي" (رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،
لقد ش ّكلت املرأة املتخيّلة أو احمللوم هبا صورة موازية للمرأة الواقعية ومتن ّف اسا للرجل غري القادر على نواهلا يف الواقع -أو
مثريا يوفر اللذة وإن
يضطره الستحضار صورهتا بوصفها ا
جسدا ا
نوال جسدها على وجه الدقة -ألسباب تتعلّق بثقافته وجمتمعه ممّا ّ
مرة ومل يستطع احلصول عليها "برودهتا العذبة تزيد من حرارة األجزاء
كانت لذة سلبية وهذا ما فعله (رمزي) ملّا رأ (هاان) ّ
ألول ّ
السرية احلميمة يف بدنه ،حىت أنه استحضرها يف اجلو املعتم اخلانق للحمام مرتني ابحتفال لذائذي مل خيرب كمذاقها من قبل"
(رحيم ،القطار..إىل منزل هاان.)2018 ،
احلب على حنو يشي أبمهية هذه القضية املرتبطة بعاطفة اإلنسان وطبيعة تكوينه ولكن ما
لقد عاجلت هذه الرواايت قضية ّ
احلب
احلب الروحي إىل اجلسد ومن الالفت ا
أيضا أن قصص ّ
يلفت االنتباه يف هذه الرواايت هو جتاوز العالقة بني احلبيبني مرحلة ّ
مثال-
اليت دارت بني شخصيات ا لرواايت مجيعها كان (السارد) هو الرجل وعن طريقه هو وصلتنا األحداث ومل يسمح لـ(مها)  -ا
عما يف داخلها َّ
وإمنا حتدثت عن طريق الرسائل وكان حديثها يشبه استجداء العاطفة واالهتمام من (كمال)،
أن تتحدث مباشرة ّ
أبهنا كانت املخطئة ،واألاننية ،والنزقة ،واملتعجرفة.وما يلفت انتباه الباحث َّ
احلب يف
بل ورفعت راية االستسالم أمامه واعرتفت ّ
أن ّ
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صاعدا انزاال عليه كفارسة منطلقة على حصاهنا يف الريح أبلف روح واجلة يف
جيد نفسه وقد انزلق فيها .وإذ يروح جذعها يهتز
ا
املتعة والالمعقول" (رحيم ،القطار..إىل منزل هاان )2018 ،وبعد تسع وثالثني سنة سأهلا (رمزي) عن تلك احلادثة أخربته أبهنا
جنوان من مضاجعة عابرة يف الصحراء ،ويبدو أن العالقة اجلنسية األوىل بني (رمزي) و(هاان) كانت
نسيتها وأهنا فعلت أشياءا أكثر ا
قائمة على الفوقية بعيدة عن أفقها اجلمايل وشرطها األخالقي ومل تكن انبعة عن احلب نتيجة للتفاوت بني (هاان) الغربية و(رمزي)
الشاب العراقي الذي يعمل كمساعد لوالدها .مل يكن هم (هاان) سو إشباع رغبتها اجلنسية وهو كذلك مل يشعر إزاءها بشيء
حرجا من إقامة عالقة جنسية كاملة مع (رمزي) من دون أيّة عالقة سابقة تربطهما ،فهي
غري اللذة الشهوانية ،كما مل جتد (هاان) ا
متحررة عاشت يف بيئة تسمح للمرأة أو تتهاون معها يف إقامة مثل هذه العالقات" ،وقد يقال إ ّن جتنيس العالقات احلضاريّة يف
ّ
تصور العالقة بني الرجل واملرأة
الرواية يتمثّل لضرورة فنيّة ورمزيّة .وهذا صحيح ،ولكنه ال يكون مقبوالا ّإال على أساس واحد ،وهو ّ
جهة ،ورضوخ وانقياد من جهة اثنية" (طرابيشي )1982 ،وال ميكن
عالقة تساو وتشارك وتكامل ،ال عالقة سيطرة وحتكم من ّ
رمزا
لعالقة (هاان) و(رمزي) العابرة إال أن تكون عالقة استالب وسيطرة وليست عالقة مشاركة ومساواة ،ا
فضال عن كون (هاان) ا
للغرب املتسلط ،إذ مل تكن تلك العالقة سليمة بل كانت "عالقة سيّد بعبد أو مستعمر مبستعمر" (طرابيشي.)1982 ،
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احلب والنظرة الشهوانية للجسد ،كما
رواايت (سعد حممد رحيم) اختلط ابجلنس ،فبعد قراءة الرواايت مل جند رواية فصلت بني ّ
نلحظ َّ
احلب تنوعت بتنوع الشخوص واألزمنة واألمكنة لكن نتيجة أغلبها واحدة وهي الفراق والوصول إىل طريق
أن قصص ّ
مسدود وهناايت غري سعيدة ،فقد انتهت عالقة (حنان) و(سامر) مبوت (حنان) أثر مرض السرطان بسبب اليورانيوم املنضب
حب (عامر/حكمت) و(هنلة)
الذي استعمله اجليش األمريكي يف قصف املدن العراقية يف حرب اخلليج الثانية.كما انتهت قصة ّ
حب (كمال) و(مها) بسفر (مها)
جبنون (عامر/حكمت) ،وقصة (ابسم) و(لينا) و(سامر) و(كلوداي) ابلفراق ،وكذلك قصة ّ
وحب (رمزي) و(هاان) كانت هنايته غامضة ،فقد أصيبت (هاان) مبرض سرطان الرحم ،وهذا األمر رّمبا
وموت (كمال) يف احلربّ ،
يشري إىل نظرة (السارد) التشاؤمية للمستقبل.
 املرأة اجلسدللجسد يف الرواية عالقة متينة بطرح أسئلة العالقة بني املرأة والرجل وقد "عمدت كثري من النصوص الروائية العربية إىل
استثمار موضوعة اجلسد وفق رؤ متباينة ،وبتوظيف فين مجايل خيتلف من مبدع إىل آخر .فقد حاولت املتخيالت السردية أن
تعيد للجسد أمهيته ودوره (سواء أكان سلبيا كان أم إجيابيا) يف اخلطاب الثقايف العري احلديث وتكشف عن فاعليته بوصفه هوية
ثقافية ملغزة" (النعيمي.)2007 ،
صورت اجلسد بكامل
لقد طفحت رواايت (سعد حممد رحيم) –ماعدا رواية غسق الكراكي -مبشاهد جريئة ا
جدا ّ
يتحرج (السارد) من وصف العالقات اجلنسية تلك اليت تقع ضمن املسكوت عنه سواءا اليت حصلت يف إطار
تفصيالته ،ومل ّ
الزوجية أو خارجها.ويبدو أن االنفتاح الثقايف الذي حصل يف العراق بعد عام  2003وغياب الرقيب الثقايف واحلكومي هو الذي
منح (السارد) هذه املساحة من احلريّة ومسح له بتصوير دقيق ملا حيصل داخل غرف نوم األزواج .ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف
اجلرة) "وقف وراءها على مبعدة خطوتني ،فيما ثنَّت هي جذعها ،واضعة راحتيها على طرف السرير ،انسابت
رواية (ملَّا حتطّمت ّ
ممزوج ابلشهوة على الربوز الدقيق لفقرات ظهرها ،على االستدارة احلميمة لردفيها املرتفعني ،على اخلط العسلي
نظراته .حبنان ٍ
متوقدا حىت اجلذور ثو ٍان ال تذكر
املشدود النازل لساقيها ،ابنفراجة تكفي ليسري كل شيء على ما يرام .استغرقت معاينته اليت تركته ا
معرتضا:
جيدا) .حشرجت مستنكرة( :أنزله حتت ،ليس من هنا) .قال
وخطا حنوها ،قبل أن حييطها بذراعيه مهس( :امسكي ا
ا
تفضلينه( .).لسنا يف بيتنا ،ال أريد أن أصرخ مثل حيوان مضروب) ،ورجاها أال تشنّج جسمها ،وما كادت ترخي
(أليس هذا ما ّ
املورد حىت صرخت (ال تصفع بقوة. ،آآآآآآآخ ،حبّة حبّة).كان يف نصف سبيله إىل الذروة
قبضتيها اللتني تعصران شرشف السرير ّ
كرر
حني تالحق خالل هلاثه ا
كالما يف الغزل متبّ اال ابلسباب املاجن" (رحيم ،ملّا حتطمت اجلرة ،)2018 ،ويف موضع آخر يت ّ
املشهد ذاته وابجلرأة نفسها" يستحيل خالهلا كما الطفل املنهمك مع لعبته اليت ال يف ّكر َّ
أبهنا قابلة للكسر أو العطب .وهلذا كانت
تناكده( :على كيفك ،آآآآآآخ ،لن أهرب)( .ال ترفعي صوتك)(. ،آآآآآآآآآخ. ،آآآآآآآآآآخ ،نعلة على)(. ،أووووووووووف،
التعض) ،وغالباا ما كان ينجح يف جعل تلك الكهرابء الراجفة املدهشة ،يف النهاية ،ورمبا من غري أن يقصد ،جتتاح ثنااي حلمها
فرتض ،وحني يهم تشده إليها.وهتمس يف أذنه ٍ
يف دقيقة أخر  ،ثالث دقائق" (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة،
ابق ،اتركه
(ابق،
برجاء:
ّ
َ
َ
ّ
ّ
 )2018ويف مشهد آخر وصل احلال بـ(السارد) وصف املناطق احلساسة للجسد األنثوي "نزع بلوزته الصوفية ورماها حنو حافة
السرير فسقطت على األرض ،وبقي ابلفانيلة البيضاء النصف ُكم ،ما كان يروم خلع مالبسها كلها . ،ومل جيد صعوبة وقد أعانته
عشها الليلكي القامت ،وكانت
سرهتا بقليل . ،حدق للحظة يف ّ
هي برفع مؤخرهتا ،يف سحب اجلرسيه الفستقي ا
صعدا إىل ما حتت ّ
يفضل اإلبقاء على هذه املتاهة املثرية من الشعر اخلشن الكثيف" (رحيم ،ملا حتطمت اجلرة)2018 ،
تعرف أنه ّ
ّ
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قد يلجأ (السارد) إىل توظيف شخصية ما ومنها الشخصية املتهتكة ،لتحقيق أهداف كتابية فقد "تش ّكل الشخصية
النسائية املتهتكة يف الرواية العربية املعاصرة ،وحىت األجنبية بعدا مهما جدا ،وقلما جند رواية ختلو من هذه الشخصية ،فهي بنية
مهمة من بنيات احلكي الروائي ،وهي اليت تدفع الراوي إىل مزيد من التخيل واألحداث ،وإىل تنام وتشابك معقدين" (يونس،
مهمال .بل كان يف سياقه
 )2014واجلسد بصفة عامة واألنثوي على وجه اخلصوص "مل يكن يف يوم ما ،عاملا ا
كياان ا
معزوال ،و ا
ا
وسطوعا ،من قبل القو املوجودة يف اجملتمع ،تلك اليت حاولت التأثري فيه ،بشكل ما ،أو آبخر"
بروزا
التارخيي ،اإلطار األكثر ا
ا
(حممود )2002 ،واملرأة املومس "ختتصر فيها مجيع صور االستعباد األنثوي" (دوبوفوار )2015 ،يدفعها البؤس والبطالة إىل بيع
وتتحول إىل جمرد جسد يوفر اللذة اآلنية للرجل ينحصر حضورها حبضور جسدها وتغيب عند غيابه ،ومن
جسدها بثمن خبس،
ّ
تعرف عليها (كمال) يف خميم للغجر دخل خيمتها طلباا للمتعة ،فنضت عنها ثوهبا وتصالبت
أمثلة هذا النمط (صربية) غجرية َّ
معبدا للغواية ،جذبته إليها ونزعت ثيابه ،وروت عطشه الذي ال حيتمل (رحيم ،غسق الكراكي )2017 ،عاد خليمتها بعد
أمامه ا
شهر قضاه يف املعسكر ،وتوقع أن أتخذه ابألحضان والقبالت ونسي أهنا غجرية مير على حضنها العشرات من طالب املتعة ،مل
تتذكره حىت ،لكنَّه عرض عليها الزواج ،وعارضه ابن عمه (نبيل) ووخبه على تفكريه ابلزواج من مومس رخيصة ميتطيها العشرات
من الرجال يف اليوم الواحد (رحيم ،غسق الكراكي.)2017 ،
َّ
مشروعا للكسب املادي ،وارتضت هلا أن متنح جسدها
إن املرأة الغجرية نشأت يف بيئة اجتماعية وثقافية رأت يف املرأة
ا
لكل من طلب املتعة مقابل احلصول على املال ،فالغجريَّة ضحية موروث ثقايف ووضع اقتصادي جعلها متتهن الدعارة وال تر فيها
َّ
رجال آخر منها وطره (رحيم،
عيباا أو منقصة ،فاملرأة املسنّة طلبت من (كمال) أن ينتظر يف ابب خيمة (صربية) ريثما يقضي ا
غسق الكراكي.)2017 ،
َّ
إن هذا الوضع الشاذ جعل الغجرية جسد متعوي فحسب ال جيوز االرتباط هبا كزوجة من رجل خارج بيئتها ،وإن هذا
األمر ُّ
لطالب
دافعا للمرأة غري الغجرية من بيع جسدها ّ
يعد ضرااب من اجلنون ،ويبدو أن الوضع االقتصادي املزري كان هو اآلخر ا
كل ما يفعله هبا الرجل أو ما يرتكه على جسدها
املتعة مقابل احلصول على املال ،وال حيق هلا االعرتاض إذا كان املبلغ ا
جيدا على ّ
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وشيء من عتمتها السرية البليلة" (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر.)2012 ،
َّ
إن وصف (السارد) جلسد املرأة هبذه الطريقة إمنا يهدف إىل خلق مشهد إمتاعي وبُعد مجايل ،وهذا األمر حيمل يف طياته
بعيدا عن بُعدها الروحي واإلنساين ،وحتوهلا إىل جمرد أداة للمتعة وموضوع للرغبة
نظرة ذكورية ختتزل املرأة يف جانبها اجلسدي ا
واإلاثرة.
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إن وصف املشاهد اجلنسية مبا فيها من حركات وأصوات مثرية رّمبا يكون اهلدف من ورائها جذب القار ء ،وتسويق
الرواية ،أو يكون اهلدف منها حتطيم القيود واألعراف متاشياا مع دعوات ما بعد احلداثة ،ويبدو أن اجلسد بصفة عامة "يف الفضاء
السردي املتخيل ليس بكتلة وال حجم إمنا يشري يف مدلوالته املتنوعة إىل شبكة مؤثرات ،وهو ليس عالمة على ظهور فسحة زمانية
تستدرجه إليها بقدر ما يكون هو نفسه واهبا هلذه الفسحة املنفتحة ،وكل ذلك يدل على أن اجلسد ليس فراغا أو سكوان حياداي
يصور
وإمنا هو مالء مسكون بعالمات تكسبه قيما ثقافية معينة" (النعيمي )2007 ،ففي رواية (ترنيمة امرأة ،شفق البحر) ّ
(السارد) لقاء محيمياا مجع (سامر) ،و(كلوداي) وكيف ّأهنا كانت تبادله الرغبة والفعل ،ومل تف ّكر بقيود ثقافية أو اجتماعية متنعها
تعرفت عليه منذ م ّدة ليست ابلبعيدة (رحيم ،ترنيمة امرأة..شفق البحر )2012 ،ويستطرد يف سرد
من ممارسة ّ
احلب مع رجل ّ
التفاصيل الدقيقة لذلك اللقاء احلميمي ،والرغبة املتبادلة بني طريف اللقاء ،مع وصف جريء ودقيق ألعضاء اجلسد األنثوي "ختلع
ذرعا مبحبسهما ،وبطنها مذبح نوراين يف ليل
قميصها وتقذفه يف اهلواء ،هنداها خلف محالة الصدر الشفافة حيواانن صغريان ضاقا ا
قليال حنو األسفل ،ومعه ينكشف شريط من لباسها الداخلي ،وبعض من مرتقى ردفيها.
قبيلة بدائية .تفتح زر بنطاهلا اجلينز فينزلق ا

Ihsan Hussain ZUBAID

فضال عن الشتائم واأللفاظ املهينة ،ليجعلها ابكية تستدر
وهو يف قمة نشوته اجلنسية من آاثر وكدمات نتيجة الضرب أو العض ،ا
شفقته ارضاءا لغروره وفحولته وال يهمه بعد ذلك أن تركها مثل قطعة قماش ابلية (رحيم ،مقتل ابئع الكتب ،)2017 ،من
الواضح َّ
أن عالقة (املرزوق) و(صاحبه) مع البنات املومسات عالقة استالبية قائمة على اإلذالل والدونية والغريزة احليوانية ،وأ ّن
انتهاك اجلسد األنثوي هبذه الطريقة احليوانية إمنا يعكس أيروسية نزعت عن (املرزوق) قناع إنسانيته ،و َّ
أن معاملة املرأة على أهنا
جسد متعوي فحسب ،إمنا يعكس البنية العميقة للثقافة العربية وهي بال شك ذكورية ابمتياز ،وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن (السارد) مل
حياول الكشف عن اجلانب اإلنساين املتخفي وراء اجلسد املنفلت أو املرأة املومس ،ومنحه مساحة ضيقة يف الرواية ،غري أنَّه كشف
عن مفارقة يف تفكري وتصرفات اجملتمع الذكوري جتاه املومس ،فهذا النموذج غري مرغوب به داخل مؤسسة الزواج لكنّه مطلوب
بش ّدة خارج أسوارها.
اخلامتة ونتائج البحث
حضورا طاغياا يف مجيع رواايت البحث ،ومل
سجل جسدها
 مل مينح (السارد) مساحة جيدة لفكر املرأة وأدهبا وثقافتها ،يف حني َّا
يتحول إىل قيمة ثقافية ،وهذا يكشف عن نظرة بطريركية جتاه املرأة.
يكن ذلك اجلسد ا
بعيدا عن الشهوانية والشبقية ،ومل ّ
حضورا كثي افا للمرأة لكنه حضور –يف أغلبه -على مستو اجلسد ،مع غياب دور البطولة الذي استأثر
 شهدت رواايت (سعد)ا
به الرجل فهو الشخصية الرئيسة واملرأة شخصية اثنوية.
 احتفت رواايت (سعد حممد رحيم) ابجلسد األنثوي الضاج ابألنوثة ،ومتركز حوله السرد واهنمك (السارد) يف وصف تفاصيلهوغالبا ما كان ذلك على حساب الرواية.
 حضرت املرأة يف أغلب الرواايت عاشقة ومعشوقة وإن ظهرت أيضا صبورة مطيعة للزوج وخائنة وأاننية ،كما ظهرت أيضا يفصورة املرأة القادرة على اختاذ القرارات لكنَّها كانت قرارات فاشلة.
احلب الروحي ،ولكن األول كان طاغيا على مجيع الرواايت،
حب اجلسد األنثوي و ّ
احلب يف رواايت (سعد حممد رحيم) بني ّ
تنوع ّ
 ّكما اتسم وصف اللقاءات احلميمية-سواء تلك اليت وقعت داخل املؤسسة الزوجية أم خارجها -جبرأة كبرية مل يراع فيه الذوق
العام.
هلن وال رسالة
يكن مؤثرات يف حميطهن وغري مهتمات بشأن اجملتمع وال هدف َّ
كل الشخصيات النسائية يف رواايت البحث مل َّحتليال سياسياا
هلن ا
جدا إذ مل نقرأ َّ
وال قضية يتحملن وزر الدفاع عنها أو النضال يف سبيلها ،فكان دور املرأة يف احلياة العامة ضئيل ا
حتليال للواقع.
أو
ا
نقدا وال حىت ا
اقتصاداي أو ثقافياا أو ا
يطور شخصياته ابلطريقة اليت يريد ،فالنساء يف هذه
املرأة عامل مساعد يف رواايت (سعد) وظل الرجل هو الفاعل وهو السارد ّدورا
الرواايت مجيعهن درن يف فلك الرجل وتبعنه ،فهو البؤرة الرئيسة ،واملرأة مل تكتسب أمهيتها إال من خالل عالقتها به ،فهي متثّل ا
اثنواي على الرغم من أمهيتها الظاهرية ،فاملرأة ليست بطلة أو بؤرة رئيسة بل كانت شخصيات اثنوية حتضر مىت ما حضر الرجل.
ا
 صورة املرأة يف رواايت (سعد حممد رحيم) كانت منطية وهي نتاج معطى ثقايف متجذر ومل تكن صورة جديدة.كن قريبات
 أغلب الشخصيات النسائية يف الرواايت مادة البحث متتّعن ابجلمال ،واألانقة ،واإلاثرة ،لكنَّهن لسن عفيفات و َّاملنال.
 مل خيتلف (سعد حممد رحيم) يف وصف جسد املرأة عن الشعراء ورمبا انفسهم يف حنت متثال جسدها وجتميله فقد أبدع يف وصفهحسياا ومل يرتك وصف حىت مناطقه احلساسة.
احلب واالحتفال ابجلسد من أنوثة وفحولة.
 -متحورت رواايت (سعد حممد رحيم) حول احلرب و ّ
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 يف رواايت (سعد حممد رحيم) مل تتنوع مهام الشخصيات النسائية ووظائفها اليت قامت هبا فال أدوار سياسية وال دينية والاجتماعية مع إشارات تربوية بسيطة اقتصرت على توجيه األوالد وهذا يدل على سطوة اجملتمع الذكوري األبوي على اجملتمع.
 ارتبطت تصرفات الشخصيات النسائية بواقعهن االجتماعي والثقايف ،فاملرأة العراقية اصطدمت ابحلواجز الثقافية من أعرافوعادات ودين فكانت مكبّلة مستلبة مقموعة يف حني رأينا املرأة الغربية تتمتع حبرية كاملة يف القيام مبا ترغب به من دون تفكري
ابلقيود واحلواجز.
 يف رواايت (غسق الكراكي) ،و(فسحة للجنون) ،و(ترنيمة امرأة ،شفق البحر) نلحظ َّأن املرأة العراقية يف العقود األخرية
متردت على بعض العادات والتقاليد ولكن
اختلفت عن أمها وجدهتا ّ
وحتصلت على فرصة اخلروج من املنزل إىل الدراسة والعمل و ّ
ذلك مل يكن كافيا للحصول على املساواة بينها وبني الرجل والعيش كإنسان ميتلك كينونته اخلاصة.
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Background: multiple factors can affect athletic performance
including nutrition, environmental, physiological, physical fitness,
and genetic factors. Hormonal factors such as testosterone,
and myostatin (MSTN) or GDF8 can be named to show significant
effect on muscle growth and recovery after intensive training.
Illustrating the combined relationship between the latest
factors may help in developing efficient program for athletic care
and exceled performance.
Methods: participation in this work came from 67 male divided
into two groups of 35 endurance and sprinters and 32 power
athletes, with 36 females fall into two groups of 20 sprinters and
16 power athletes. Testosterone and MSTN levels were measured
in both genders before, and after intensive training program
followed by third measurement after 5 hours rest and recovery.
The MSTN gene was analyzed for the presence of genetic
polymorphism using specific PCR amplification.
Results: data obtained showed the presence of negative
relationship between testosterone and MSTN, whereas genetic
analysis showed presence of three genotypes with different
frequencies each one of them affected MSTN with different rate
ranging from normal production levels with normal function to
lack of function found in power athletes showing speedup muscle
recovery and higher muscle mass.
Conclusions: higher levels of testosterone reduced MSTN levels
significantly showing negative correlation between them. Low
expression or production of nonfunctional MSTN protein
enhanced muscle recovery, higher muscle mass, and improved
athletic performance.
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Introduction
Skeletal muscles is the system for movement, posture, and body functions that
influence life and act as protein reservoir, contributing to homeostasis of blood sugar,
generation of heat, metabolism regulating and health throughout life [1, 2]. The endeavor to
obtain increased lean body mass is a quest pursued by athletes practicing power sports
such as football, rugby, and powerlifting. In addition, high quality and quantity of muscle
mass is the critical issue among bodybuilders by which competitors are judged. On the
other hand, muscle hypertrophy is also pursued by the many recreational lifters who desire
to develop their physiques to the fullest. Therefore, variety of populations associated with
sports and health were implicated [3]. High muscle mass is the major components for coping
with various sports for the presence of strong correlation between muscle cross-sectional
area and muscle strength [4,5] taking in concern that correct ratio of muscle mass is an
important factor from a health point of view since decreased muscle mass is associated with
increased risks of several diseases such as cardiovascular disease [6, 7], cardiometabolic
risk in adults [8] and increased incidence of type II diabetes millets in middle aged and
elderly people [9].
Myostatin, or can be named as growth-differentiation factor 8 (GDF8), is classified as
member of the Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) superfamily involved in wound
healing, angiogenesis, immunoregulation and cancer that expressed mainly in muscle
causing muscle growth inhibition [10, 11]. When this factor losses its function due to gene
mutations, an enhances muscle growth is initiated causing muscular hypertrophy, higher
muscle mass showing no extra-muscular abnormalities, and explosive strength [12]. Few
reports have evaluated serum myostatin normal levels and control in the general population
associated with age, physiological status, with a drawback that it is made in small and
nonrepresentative groups elaborating limited and inconsistent data. However, mechanical
loading of skeletal muscle is thought to be the main and critical factors in the regulation of
myostatin production [13, 14].
Most studies delt with testosterone considered it as one of the main anabolic
hormones affecting skeletal muscle synthesis, recovery, and hypertrophy upon
supplementation. It influences different physiological functions including sexual capability,
systemic metabolism, cognitive function, as well as bone growth, development, and repair
[15]. With its vital role in muscle growth, increased evidence that testosterone might involve
in development of muscle mass in adults, adaptive growth in response to anabolic signals
with increased load, maintenance of muscle mass after injury, and prevention of muscle
mass loss due to cessation or lack of movement and aging [16]. However, the in skeletal
muscle, testosterone found to be highly anabolic [17].
Elite athletes possess special characteristics appear to emerge from interaction among
anatomical, metabolic, functional, or behavioral factors responding to exogenous inﬂuences
of environmental factors [18] in addition to genetic interactions associated with physical
performance. Among the many potential genes influencing athletic performance, low or lack
of myostatin gene (MSTN) gene expression enhanced muscle development playing a negative
role in this process whereas testosterone considered as positive regulator [19]. Genetic
analysis of myostatin 5’-regulatory region, several binding sites for the androgen-receptor
complex were found, giving the indication that testosterone may down-regulates the
transcription of myostatin causing the reduction of myostatin content [20].
Thus, with our previous study [21], we aim to investigate the possible relationship
between MSTN, testosterone, and presence of genetic polymorphism in exceled and elite
athletes participated in this study.
Methods
Study approval
This study was approved by Scientific and Ethical Committee at Al-Esraa University
College, Baghdad-Iraq as a part of selection program for elite athletes at the department of
Physical Education.
Participants
Signed and written consent was obtained from all participants who ranged in age 1825±5.6 years old divided into 67 male stratiﬁed into two groups of 35 endurance and
sprinters and 32 power athletes, 10 of them are local and regional championships winners,
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and 36 female fall into two groups of 20 sprinters and 16 power athletes, 3 of them with
exceled winning history during local and regional tournaments. Control was 50 divided as
20 female and 30 males of the same age.
Sample collection
Blood samples of 5ml were collected from participants and kept in sterile tubes.
Serum and WBCs were separated to be used for biochemical and genetic analysis. All
samples were subjected to testosterone and MSTN measurement at the same day using
Testosterone ELISA Kit (ab108666), Abcam, USA, and Human Myostatin (MSTN) ELISA Kit,
Abbexa, UK respectively before and after active training session, while WBCs were the
source for DNA extracted using Genaid Total DNA extraction kit, Korea as instructed by the
company.
MSTN gene amplification
Four primers designed by [19] were used to cover the same sites constructing MSTN
gene. PCR amplicons were resolved by 1.5% agarose for 90 min. at field strength of 10 v/cm.
resulted PCR products were purified and cleaned using Favorgen PCR cleaning kit, Taiwan,
then sent for sequencing by Macrogen, Korea.
Data analysis
Data obtained were subjected to statistical analysis using SPSS for windows version
21.00. chi2 was used to confirm the genotype frequencies were in Hardy–Weinberg
equilibrium and comparing alleles and genotype frequencies between athletes and controls,
and between athletes from different sports. Student’s t-test was used for genotype indexes.
Resulting data were represented by mean ± standard deviation (SD). Differences among
groups were considered as statistically signiﬁcant when p-value was below 0.05.
Results
Athletes are specific group among society characterized by special features such as
height, power, endurance, muscularity, and tolerance to intense training. Response to
training programs and intense exercise reflects it effect on body shape, muscles size, bone
structure, and quantity of fats. Anthropometric data obtained from athletes studied are
listed in table 1.
Table 1. Anthropometric data and phenotypic characteristics of athletes participated
in the study.
Phenotypic
Characteristics
Height, cm
Weight (kg)
BMI (kg/m2)
Body fat mass (kg)
Muscular mass (kg)

Sprinters and Endurance
N=55
180.2 ± 9.1
72.5 ± 10.7 *
22.2 ± 1.6 *
8 ± 2.2
39.6 ± 8.9 *

Power athletes
N=48
177.8 ± 8.7
77.8 ± 12.6 *
23.8 ± 3 *
7.8 ± 3.8
43.1 ± 8.7 *

Control
N=50
177.5±6.3
82.6±8*
27.5±4*
10.6±2*
35.2±3

p-Value
0.597
0.007
0.000
0.637
0.015

Data recorded and analyzed were average values regardless gender and are specific to
sport categories compared to control who showed specific difference to weight, BMI, and fat
mass.
Testosterone and MSTN measurement
Anabolic steroid such as testosterone and muscle growth factor MSTN (GDF8) may
play a key role to enhance athletic performance. With such factors available at optimum
concentration, athletes may excel during sports and competitions. However, measurement of
their concentration is not stable at all time, but varies due to training and need of the body
to recover after intense exercise. Table 2 shows measurement of testosterone and GDF8
before and after one day training program in athletes participated in the study.
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Table 2. measurement of testosterone and MSTN (GDF8) in athletes at different
periods of training program.
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Participants/
Males
N=67
Control
N=30
Sprinters
and
Endurance
N=35
Power athletes
N=32
Participants/
Females
N=36
Control
N=20
Sprinters
and
Endurance
N=20
Power athletes
N=16

Testosterone ng/ml
Before
After
exercise
exercise

After
5
hours rest

Pvalue

MSTN ng/ml
Before
After
exercise
exercise

After
5
hours rest

Pvalue

4±0.2

4±0.21

4±0.2

0.005

6±0.3

6±0.25

6±0.27

0.005

7±0.23

3±1.1*

8±0.2*

0.005

5±0.7

3±0.3*

2±0.78*

0.005

8±0.31

2±0.88*

9±0.1*

0.005

4±0.85

2±0.25*

2±0.21*

0.005

Before
exercise

After
exercise

After
5
hours rest

Pvalue

Before
exercise

After
exercise

After
5
hours rest

P value

2±0.19

2±0.21

2±0.2

0.005

7±0.33

7±0.35

7±0.37

0.005

3±0.23

1±1.13*

4±0.3*

0.005

7±0.7

4±0.5*

4±0.78*

0.005

4±0.31

2±0.6*

6±0.14*

0.005

6±0.85

4±0.25*

3±0.98*

0.005

Control in both genders were listed for comparison. None of them performed any
exercise causing stress on their body.
Genetic analysis and detection of polymorphism in MSTN gene
The GDF8 maintains three coding exons responsible for MTCN production. We
successfully amplified all three exons with partial sequence of intron 1. Blast results of
obtained sequences showed exon 1 without change whereas point mutation at intron 1 at
position 88–90 bp referred to as rs11333758 where c.373+90delA. This SNP varied
according to the allele and can be classified as wild type positive homozygous where both
DNA strands kept (A) nucleotide, heterozygous where one (A) nucleotide is deleted, and
negative homozygous where the (A) nucleotide is missing in both alleles. Functionality of
this SNP was not widely reported [22]. Allele distribution and genotype of rs11333758 SNP
among participants is illustrated in table 3.
Table 3. allele distribution and genotype of rs11333758 SNP in athletes and control.
Groups

N

Allele Frequency
(%)

p-Value Compared with
Control

p-Value
Compared
with Control

0.014

Frequency percentage of
GDF8
c.373+90delA
Genotype
AA
A/–
(–/–)
88
38
1
(69.3)
(29.9)
(0.8)
57.8
29.6
13.6

Control

50

A
85.5

–
14.5

-

Sprinters and
Endurance

55

73.6

26.4

Power athletes

48

76.0

24.0

0.140

64.7

0.060

28.5

6.8

–
0.001

Signiﬁcant differences were also found in genotype frequencies in relation to gender
listed in table 4.
Table 4. difference in allele frequency within the same gender.
Male athletes

AA (%)
65.3

A/– (%)
25.7

(–/–) (%)
9.0

0.032

Control
Female athletes

64.7
54.8

35.3
34.1

0
11.1

0.037

Control

74.6

23.7

1.7

Discussion
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Among genetic factors affecting athletic performance, MSTN (GDF8) drew attention
since it represents the negative control over muscles growth and exerts its influence on
adipose tissues influencing human physical activity [23]. Among many factors affecting
athletic performance such as nutrition, environmental factors, physiological factors, neural
and cardiac fitness, anabolic hormones come to play a key role with their direct influence on
muscles fiber synthesis and recovery from intensive training. It seems there is a relationship
between MSTN and testosterone in enhancing athletic performance. During our study we
found there is a significant decrease in testosterone levels and MSTN in athletes after
intensive training which can be attributed to the need of body to increase energy levels
within cells to cope with stress of exercise. However, data obtained after 5 hours of rest
showed high elevation of testosterone in participants with continued lowering of MSTN
suggesting negative relationship between them. With such relationship exist, the body can
speedup recovery period and produce higher muscle mass as training program continues.
This can be considered as crucial factor differentiating elite athletes from the others in
future selection programs.
From another point of view, genetic factors have been considered during the research.
The main focus on MSTN gene analysis showed a significant difference between athletes and
control. Comparing deletion rate between control and athletes, we found it is higher in
athletes 29.0% than control group 14.0%, especially in endurance athletes which was 38.2%
(p < 0.05). The negative homozygous genotype (–/–) was signiﬁcantly higher in endurance
athletes rated 23.5% and in power athletes measured to be 10% than in the controls with
respect to gender (p < 0.05). Presence of the novel SNP rs11333758 in athletic group suggest
exceled endurance performance status in elite athletes and seems to be more frequent in
Iraqi athletes. Previous reports showed that this SNP is associated with production of peak
power during muscle contractions [24], thicker biceps [25], and low body fat [23].
Conclusions
We found during this work the presence of negative relationship between testosterone
and MSTN (GDF8). An elevated concentration of testosterone lowered significantly MSTN
levels in blood allowing faster muscle recovery and synthesis of more muscle fibers for
bigger muscles. With presence of different alleles of MSTN gene, the null genotype was the
least percentage among athletes, but associated with increasing muscle size and enhancing
athletic performance. This genotype was significantly higher in male athletes than females,
and in general higher in athletes compared to control.
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The first antecedents in the service of the language of the Holy
Qur'an were serious about learning, teaching and compilation.
They exerted extraordinary efforts that reflected an organized
mentality, sincerity and unparalleled dedication which impressed
the whole world. These efforts included the linguistic part of the
language, its morphology, phonetics and dictionary, and they have
in each aspect fruitful studies and precedent and informed
opinions.
There are several aspects that have contributed to the admission
of linguistics into modern Arab culture. Of these, sending Arab
scholarships to western universities; conducting university
studies and thesis by Arab students in European and American
universities; establishing a special section in linguistics in some
Arab universities; the emergence of linguistic writings known as
modern linguistics; the emergence of Arabic translations of some
linguistic articles; the organization of local and international
scientific seminars and meetings in the field of linguistics; and the
establishment of self-list specialties in general linguistics.
However, it is no wonder that others add up to the achievements
of the antecedents of theories that deal with linguistic studies,
and extract meanings from beyond the linguistic text, all of which
is related to the renaissance witnessed by other sciences in the
modern era, and which linguists have benefited from in the
linguistic field.
Some linguists have collected the terms that have emerged from
modern linguistic literature, who have varied in their approaches
in arranging these terms. I have chosen five of these general
linguistic dictionaries and addressed them in description and
analysis, indicating the differences amongst them and what
distinguishes each from others.
Key words: Linguistics, Culture, Phonetics.
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املعجم اللساين العام دراسة وصفية
عمر حسن رشيد

3

وقاص سعدي غركان

4

امللخص:
تنم عن عقلية
قد
جادت أقالم االوائل يف خدمة لغة القرآن تعلّما وتعليما وأتليفا ،فوردت عنهم جهود متميزةُّ ،
ْ
منظمة ،وإخالص ٍ
وتفان منقطع النظري أهبرت القاصي والداين ،وقد مشلت هذه اجلهود حنو اللغة وصرفها وصوهتا
ومعجمها ،وهلم يف كل جانب من هذه اجلوانب دراسات مثمرة ،وآراء متقدمة وواعية.
وهناك عدة أمور سامهت يف دخول اللسانيات إىل الثقافة العربية احلديثة ،ومنها :ارسال البعثات العربية إىل
اجلامعات الغربية ،والقيام بدراسات جامعية واطروحات من قبل طالب عرب يف اجلامعات االوربية واالمريكية،
وانشاء كرسي خاص بعلم للغة يف بعض اجلامعات العربية ،وظهور كتاابت لغوية تعرف بعلم اللغة احلديث ،وظهور
ترمجة عربية لبعض املقاالت اللسانية ،وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حملية ودولية يف جمال اللسانيات ،وانشاء
ختصصات قائمة الذات يف اللسانيات العامة
ولكن ليس عجبا أن يزيد ِ
اآلخرون على ما جاء به األولون من نظرايت تعىن بدراسة اللغة ،وتستخرج ما وراء
النص اللغوي من ٍ
معان ،وكل ذلك مرتبط ابلنهضة اليت شهدهتا العلوم األخرى يف العصر احلديث ،واليت استفاد
منها املختصون ابجملال اللغوي.
وقد هنض بعض الباحثني جبمع املصطلحات اليت استجدت من املؤلفات اللغوية احلديثة ،وهم متباينون يف املناهج
اليت اتبعوها يف ترتيب هذه املصطلحات ،وقد وقفت على مخسة من هذه املعاجم اللسانية العامة ،فتناولتها
ابلوصف والتحليل مبينًا الفرق بينها وما مييز بعضها على اآلخر.
الكلمات املفتاحية :اللسانيات ،اللغة ،املصطلحات.

املقدمة:
تنم عن عقلية منظمة،
قد
جادت أقالم االوائل يف خدمة لغة القرآن تعلّما وتعليما وأتليفا ،فوردت عنهم جهود متميزةُّ ،
ْ
وإخالص ٍ
وتفان منقطع النظري أهبرت القاصي والداين ،وقد مشلت هذه اجلهود حنو اللغة وصرفها وصوهتا ومعجمها ،وهلم يف كل
جانب من هذه اجلوانب دراسات مثمرة ،وآراء متقدمة وواعية.
ولكن ليس عجبا أن يزيد ِ
اآلخرون على ما جاء به األولون من نظرايت تعىن بدراسة اللغة ،وتستخرج ما وراء النص
اللغوي من ٍ
معان ،وكل ذلك مرتبط ابلنهضة اليت شهدهتا العلوم األخرى يف العصر احلديث ،واليت استفاد منها املختصون ابجملال
اللغوي.
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عام للمعاجم ،بينما
وجاء املبحث األول بنظرة اترخيية موجزة يف اللسانيات ومعامجها ،واشتمل املبحث الثاين على وصف ّ
هنض املبحث الثالث بـوصف منهج املعجم ومادته ،وقد راعيت الرتتيب األلف ابئي يف تسلسل املعاجم اليت تناولتها ابلوصف،
وأعطيت كل معجم رقم ،ابتداء برقم ( )1وانتهاء ابلرقم ( ،)5وذكرت ما يندرج حتته من تفصيالت عامة ،وتفصيالت منهجية.

Volume: 4

وقد هنض بعض الباحثني جبمع املصطلحات اليت استجدت من املؤلفات اللغوية احلديثة ،وهم متباينون يف املناهج اليت
اتبعوها يف ترتيب هذه املصطلحات ،وقد وقفت على مخسة من هذه املعاجم اللسانية العامة ،فتناولتها ابلوصف ،وقد اقتضت
طبيعة املادة أن أسرد املعاجم بشكل متسلسل تسبق الدراسة الوصفية مقدمة وختتمها خامتة البحث.
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املبحث األول
نظرة اترخيية يف اللسانيات ومعامجها
تع ّد اللسانيات من العلوم احلديثة ،ويرجع اترخيها إىل القرن التاسع عشر ((ألنه شهد ثالثة منعطفات كربى يف مسرية هذا
العلم ،هي اكتشاف اللغة السنسكريتية ،وظهور قواعد املقارنة ،ونشوء علم اللغة التارخيي)) (ق ّدور2008 ،م) ،فاكتشاف
السنسكريتية قد مت على يد (وليام جونز) 1786م ،وأسلوب املقارنة شارع قبل ظهور كتاب (بوب) ،عام 1826م ،املعروف بـ
(يف نظام تصريف اللغة السنسكريتية ومقارنته ابألنظمة الصرفية املعروفة يف اللغات اليواننية والالتينية والفارسية واجلرمانية) ،وأبرز
جمال عرف أسلوب املقارنة هو علم التشريح وعلم احلياة ،واهتم غرمي ودييز وشليشر بوضع القواعد التارخيية ،ومل يكن الفرق واضحا
بني املنهج املقارن واملنهج التارخيي اال بعد عام 1876م (ق ّدور2008 ،م)
ومل أتخذ اللسانيات يف الوطن العريب حقها من العناية يف الدرس اللغوي؛ ألن االعتقاد السائد ((أن مشكل املعطيات
ابلنسبة للعربية (القدمية واحلديثة على ح ّد سواء) قد ُحل يف النحو التقليدي ،وأنه يكفي جرد امهات كتب النحو واللغة القدمية،
لالهتداء إىل الضالة املنشودة)) (الفهري1993 ،م) (بلعزوي2015 ،م)
وذهب بعض الدارسني العرب أن اللغة العربية انفردت خبصائص ال توجد يف لغات أخرى ،وعلى هذا األساس ال ميكن
وصفها ابالعتماد على النظرايت الغربية اليت بُنيت لوصف لغات أوربية( .الفهري1993 ،م)

وهناك عدة أمور سامهت يف دخول اللسانيات إىل الثقافة العربية احلديثة ،ومنها :ارسال البعثات العربية إىل اجلامعات
الغربية ،والقيام بدراسات جامعية واطروحات من قبل طالب عرب يف اجلامعات االوربية واالمريكية ،وانشاء كرسي خاص بعلم
للغة يف بعض اجلامعات العربية ،وظهور كتاابت لغوية تعرف بعلم اللغة احلديث ،وظهور ترمجة عربية لبعض املقاالت اللسانية،
وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حملية ودولية يف جمال اللسانيات ،وانشاء ختصصات قائمة الذات يف اللسانيات العامة( .غلفان،
2006م)
ومن أشهر تعريفات املعجم اللساين ما ذكره الدكتور مسري استيتية بقوله(( :هو املصطلح الذي يتداوله اللسانيون ،للتعبري
عن أفكار ومعاين لسانية ،وميكن أن يكون مظلة حبثية تضم حتت جناحيها أعماالً علمية تبحث يف املصطلحات اللسانية))
(استيتية ،ط2005 ،1م – ط2008 ،2م).
واملقصود ابملعجم العام :هو املعجم الذي يهدف إىل تغطية أكرب عدد ممكن من مفردات اللغة ،وهو على العكس من
احدا من تلك املفردات ،وخيتص أبحد فروع املعرفة( .القامسي ،ط1991 -2م).
قسما و ً
املعجم اخلاص الذي يعاجل ً

أما أشهر اجلهود املعجمية العربية يف اللسانيات فقد ذكر مسري ستيتية يف حبثه (حنو معجم لسان يشامل موحد) ،بعضا من
هذه اجلهود ،وهي (ستيتية1992 ،م).
 – 1نشرت الدكتورة فاطمة حمجوب معجما لسانيا يف اللغة االنكليزيةـ بعنوان (Dictioanry of Linguistics):وقد
صدر اجلزء االول منه يف سنة 1977م ،وصد اجلزء الثاين يف سنة 1987م ،وانتهى اجلزء ابحلرف ، pومل ينشر اجلزء االخري من
هذا املعجم ،فاملؤلفة وإن كانت وضعت هذا املعجم للباحثني ابللغة االجنليزية اال انه يعد أحد اجلهود العربية اجليدة يف املصطلح
اللساين.
 – 2نشر عبد الرسول شاين يف اجلزء الثاين من اجمللد  ،15من جملة اللسان العريب معجما ثنائيا (انكليزي – عريب) ،مساه :معجم
علوم اللغة ،وقد وصل عدد السياقات االصطالحية فيه مثامنئة سياق.

457

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

 – 5وضع مكتب تنسيق التعريب يف الرابط معجما لسانيا ثالثي اللغة (اجنليزي -فرنسي – عريب) يف سنة 1984م ،وقد جاء
هذا املعجم بعنوان( :معجم علم اللسانيات).
 – 6نشر الدكتور عبد السالم املس ّدي (قاموس اللسانيات) مع مقدمة يف علم املصطلح يف سنة 1984م ،وهو قاموس ثنائي
(فرنسي – عريب) ،قدم فيه املؤلف أربعة آالف وثالمثئة ومخسني مصطلحا فرنسيا ،وقدم نظائرها يف العربية ،دون شرح ملضامينها.
 – 7نشر الدكتور بسام بركة يف سنة 1985م معجما لسانيا ثنائي اللغة (عريب – فرنسي) مسّاه( :قاموس اللسانية) ،وقد ضم
هذا املعجم ألفني ومئيت مصطلح.
 – 8نشر الدكتور حممد علي اخلويل يف سنة 1986م ،معجمه الثاين ،وهو( :معجم علم اللغة التطبيقي) ،وهو معجم ثنائي اللغة
(انكليزي -عريب) ،وهذا املعجم  -كما هو واضح من عنوانه -خاص بعلم اللغة التطبيقي.
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 – 4قام جمموعة من اللغويني العرب إبعداد معجما مسّوه( :معجم مصطلحات علم اللغة احلديث) وقد نشرت دار لبنان يف
بريوت هذا املعجم سنة 1983م ،وقد تناول حبثنا هذا املعجم ابلوصف.
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 – 3نشر الدكتور حممد علي اخلويل يف سنة 1982م ،معجما من عدة معاجم وضعها ،وعنوانه( :معجم علم اللغة النظري)،
وهو معجم ثنائي (انكليزي – عريب) ،حيتوي على شرح للمصطلحات بعبارات قصرية مؤدية للغرض ،وقد بلغ عدد املصطلحات
يف هذا املعجم زهاء اربعة آالف وسبعمائة مصطلح.
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املبحث الثاين
وصف عام للمعاجم
 - 1معجم املصطلحات األلسنية د .مبارك:
أ .وصف املقدمة:
ال تتجاوز مقدمة مبارك مبارك صفحة واحدة فقط ،شرح فيها الغاية من معجمه ،واملنهج الذي اتبعه ،وكيفية تعامله مع
بعض العقبات اليت اعرتضت سبيل والدة هذا العمل ،والسيما تلك املرتادفات املصطلحية بني العربية ونظائرها (مبارك ،ط1995 ،1/م)
ب .الغاية واهلدف من وضع هذا املعجم:
إن الغاية من هذا العمل تنطلق من االنفتاح للمصطلح العريب على اللغتني االنكليزية والفرنسية ،وال يتوقف هدفه عند
حدود إضافة عمل لغوي ثالثي إىل األعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املعجمية األخرى إذ يسجل لنا املؤلف يف مقدمته هدفا آخر يكمن يف دراسة
املصطلحات اليت تقع حتت أتثري املعطيات احلضارية ،فهذه هلا أثر يف تكوين تعدد للمعىن اللغوي للمصطلح دون أن يكون هناك
خيط انظم بني هذه املعاين (مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية :ص ،5ط1995 ،1/م)
 - 2معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
الريِّح ،و د.جورج نعمة سعد،
أتليف خنبة من اللغويني العرب ،وهم (د.حممد حسن ّ
ابكال ،و د.حميي الدين خليل َّ
ود.حممود امساعيل صيين ،ود.علي القامسي):
أ .وصف املقدمة:
وقعت مقدمة املعجم يف مثان صفحات ،ذُكر فيها الغاية من أتليف املعجم ،وجاء يف املقدمة احلديث عن طريقة اعداد
املعجم واتريخ البدء به ،وأمساء اللجنة املكلفة بوضع هذا مشروع وطريقة عمل كل عضو من األعضاء يف اللجنة ،مث احلديث عن
طريقة املراجعة األولية واملراجع الشاملة للمعجم ،وبعد هذا تطرقت املقدمة للحديث عن املنهج املتبع يف ترتيب املصطلحات
املعجمية ،واملعايري اليت اعتمدها املؤلفون يف وضع املصطلحات ،وجاء ذكر عدد من املصادر اليت اعتُمدت يف صناعة هذا املعجم،
ويف النهاية جاءت املقدمة مذيلة بسرد الرموز اليت استعملت يف بناء هذا املعجم (العرب ،ط1983 ،1/م).
ب .الغاية واهلدف من التأليف:
من املالحظ ان الدراسات اللغوية العربية أصاهبا اجلمود منذ العصور املتأخرة بعد إن ازدهرت يف العصور األوىل ،وهذا
ت هذه املالحظة إحساسا
اجلمود يقابله التطور العلمي الكبري الذي طرأ ويطرأ على الدراسات اللغوية عند الغرب ،وقد ولَّ َد ْ
ابلضرورة املاسة إىل تطوير هذه الدراسات يف الوطن العريب ،ومن وسائل هذا التطور ايصال ما استجد يف هذا احلقل من حبوث
ودراسات يف العامل الغريب ،وذلك عن طريق التعريب والتأليف ،ولذا كان من أهداف هذا العمل املعجمي هو:
 – 1املسامهة يف توحيد مصطلحات علم اللغة احلديث على مستوى الوطن العريب.
 – 2مساعدة القارئ العريب يف متابعة ما يكتب ابللغة االجنليزية يف حقل علوم اللغة احلديث.
لكن كال من التعريب والتأليف يف حقل الدراسات اللغوية يواجه عقبة كبرية وهي مشكلة املصطلحات العلمية ملثل هذا
العمل ،وقد كان هذا حافزا ملعهد اللغة العربية جبامعة الرايض أن يتبىن مشروع معجم ملصطلحات علم اللغة حىت يـُيَ ِّسر عمل
املؤلف واملرتجم العريب عند تعريب الدراسات اللغوية احلديثة( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :املقدمة ،ط،1/
1983م).
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أوال :دراسة الصوت اللغوي :أمحد خمتار عمر.
اثنيا :علم اللغة وصناعة املعجم :علي حممد القاسي.
اثلثا :علم اللغة :حممود السعران.
د_ بعض املعاجم العامة ،مثل:
أوال  -معجم املصطلحات العلمية والفنية :أمحد شفيق اخلطيب.
اثنيا – املورد :منري بعلبكي.
 - 3معجم املصطلحات اللسانية للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري ،مبشاركة اندية العمري:
أ – وصف املقدمة :
وقعت مقدمة الفاسي يف صفحتني ،ذكر فيها مصادر معجمه ،واملنهج الذي اتبعه يف بناء معجمه ،وذكر موقفه من
املصطلحات العربية القدمية ،واملصطلحات الغربية احلديثة ،مث ذكر اسهامات الزمالء من اساتذة وطلبة يف والدة هذا املعجم،
ووقف قلمه على الغاية من معجمه تلميحاً ال تصرحياً ،وهي مجع املصطلحات اليت انتشرت على ألسنة الطلبة واألكادمييني يف
املغرب العريب (العمري ،معجم املصطلحات اللسانية :ص )7وذلك بعد أن استقرت اللسانيات هناك وأصبحت علما يعتمد حىت
يف املدارس املتوسطة والثانوية (األوراغي)2010 ،
ب – مصادر املعجم:
ذكر املؤلف أن عمله هذا ميثل حصيلة خربته يف البحث والتدريس والتطبيق يف اجلامعات املغربية ،وانه سرت على ألسنة
الطلبة مفردات جديدة غالبا ما تكون مضامينها يف األدبيات الغربية ،الالتينية واألنكلوساكسونية واجلرمانية ،وهذه الروافد اليت
أمدت العربية ألفاظا ومضامني ،أمدت العربية ببناءات تصورية ومعرفية وثقافية مغايرة ،وبذلك أعرض املؤلف عن املصادر القدمية،
وخالف من يريد التأصيل بتوظيف مفردات الرتاث ،معلال ذلك خبشيته أن ختتلط املفاهيم القدمية واحلديثة ،فتكون يف املعرفة القدمية
حتمل املعرفة اجلديدة متثُّالت قدمية.
ما ال يوجد فيها ،أو ّ

وملا كانت اللسانيات يف املغرب العريب تكلّمت أوال مبفردات املدرسة الوظيفية الفرنسية اليت يتزعمها مارتينيه
ّ
 ،Martinetوظلت حبيسة مفردات هذه املدرسة ،حرص املؤلف على تاليف حصر التكوين اللساين يف املرجعيات الفرنسية،
ووسع ذلك من خالل اعتماده ونظره إىل مدارس أخرى من ضمنها النحو التوليدي والتحويلي ،والداللة التصورية أو الصورية،
وأفعال الكالم واحلجاج( .العمري ،معجم املصطلحات اللسانية.)7 :
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استعان األعضاء املكلفون بوضع هذا املعجم ببعض املصادر واملسارد يف بناء هذا املعجم ،ومن هذه املصادر:
أ_ مسارد جممع اللغة العربية ابلقاهرة اخلاصة ابملصطلحات اللغوية.
ب_ مسرد معجم علوم اللغة (اجنليزي -عريب) للدكتور عبد الرسول شاين ،املنشور يف جملة اللسان العريب عام 1977م.
ج_ املسارد اليت وردت يف الكتب اآلتية:
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ج .مصادر املعجم:
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 - 4معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:
أ – وصف املقدمة:
وقعت مقدمة املعجم يف عشر صفحات ،ذكر فيها املؤلف الغاية واهلدف من هذا املعجم ،وموقفه من املصطلحات
القدمية ،مث ذكر املصادر اليت اعتمدها يف معجمه وطريقة اشارته هلذه املصادر ،وأهم ما جاء يف املقدمة املنهج املتبع يف صناعة هذا
املعجم وطيفية عرض املادة املعجمية (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،16 – 7:العدد1977 ،4:م).
ب  -الغاية واهلدف من املعجم:
إن الغاية من هذا املعجم اللساين احلديث هو مواكبة كل جديد يف ميادين علم اللغة ،والسيما يف القرن العشرين ،فهو كما
غريه من املعاجم اليت اعتمدت الفكر الغريب مع النظر إىل ما تداخل معرفيا من املصطلحات الغربية ونظريهتا العربية ،إال أن
املصطلحات الغربية قد فرضت أصالتها يف اجملال املعريف اللغوي مما أرغم العرب على دراستها والتعرف على كنهها ؛ كوهنا مفاتيح
تساعد يف وضع قضية توحيد املصطلحات اللغوية ،وتساعد أيضا يف الوقوف على نوعية املسائل اللغوية احلديثة اليت تقع حتت
اهتمام اللغويني احملدثني ،وكل ما سبق هو حمفوظ حقوقه للمؤلف( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص -7
 ،.8العدد1977 ،4:م)
ومما تقدم جند أن املعجم قد اعتمد على املصادر اللغوية احلديثة اليت تناولت ابلدرس املسائل اللغوية على ضوء علم اللغة
احلديثة ،وقد التزم املؤلف منهجه بعدم استعمال أي مؤلف من العصور املتقدمة ،فأقدم مصدر استعمله يعود لعام 1958م ،وهو
للدكتور حممود السعران( :اللغة واجملتمع ،رأي ومنهج) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة9 :ـ ،10العدد1977 ،4:م)
تعامل املعجم مع املصادر يف إثباهتا نظام الرموز ،وهو قائم على ذكر احلرف األول من اسم املؤلف وأبيه ،ومثال ذلك:
مناهج البحث يف اللغة ،متام حسان (تح) ،األحرفية ،ليوسف السودا( ،يس) وهكذا( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة-13 :
 ،12العدد1977 ،4:م)
 - 5املوجز يف مصطلح اللغوايت د .حممد عمر أمطوش:
أ  -وصف املقدمة:
ملا كان هذا املعجم موجزا كانت املقدمة موجزة أيضاً ،فقد اقتصرها املؤلف يف صفحتني ،غري أهنا حوت األسس والغاية
ّ
واملنهج من هذا املوجز ،فقد وقَّفها الكاتب ـ ـ فضال عما سبق ـ ـ ـ على التعرف على معجمه وسبب تسميته ،ومصادره ،واملنهج
املتبع يف بناء عمله.
ب  -الغاية واهلدف من املوجز:
قبل الوقوف على الغاية جيب أن نعرف سر تسميته كما يرويها املؤلف :أمسيت هذا املسرد موجزا مبصطلح اللغوايت،
وقصدت هبا ميداان أوسع من اللسانيات وفقه اللغة .ودون اخلوض يف قضااي نظرية معقدة( .امطورش) ،ومن هذا الكالم ميكن أن
نتعرف على الغاية من هذا املوجز :فقد كان اهلدف أن يتنور طلبة اجلامعات يف املراحل األولية ابلوقوف على بعض املصطلحات
اليت نثرت استعماهلا يف احلرمات اجلامعية العربية على خمتلف علومها ،وهذا (فضال عن التسمية) يبان للقارئ من أول صفحة يف
هذا املعجم (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص ،)4فقد قصر قم املؤلف عن شرح املصطلح وتفسريه على حنو موسوعي،
واقتصر على إيراد املصطلح وما يقابله يف االنكليزية والفرنسية فقط.
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وكان املصطلح الغريب هو حصيلة االستعمال اجلامعي العريب له ،فهذا املصطلح كان منتشرا كذلك يف مظان املراجع
اجلامعية املدروسة ،وكل ذلك للغاية األصل اليت وضع هلا املعجم وهو التيسري للدراسات اجلامعية األولية ،ومن يريد أن يستزيد فقد
وضع املؤلف معجمني ملثل هؤالء كما ذكر ذلك يف مقدمته (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ،2 – 1 :دط ،دت)
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اعتمد املؤلف يف تكوين معجمه على منهج ميداين قائم على التقاط املصطلحات من جماالهتا املعرفية املوجودة يف الكتب
واملراجع املدروسة يف ميدان اللسانيات يف السنوات اجلامعية األوىل يف خمتلف األقطار العربية ،وكما ذكران يف احدى نقاط ترتيب
مادة املوجز أن من املآخذ اليت نقف عليها هنا أنه قرر استدعاء املصطلحات غري املستعملة مث جند هنا أنه يوقف معجمه على
املصطلحات املوجودة يف املراجع املنهجية للجامعات ،بل يف أي صفحة من صفحات معجمه جتدها تضج ابملصطلحات املألوفة
للقارئ ،وإن كان ال يعرف كنهها.
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ج  -مصادر املوجز اللساين:
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املبحث الثالث
منهج املعجم ومادته
 - 1معجم املصطلحات األلسنية د .مبارك:
أ  -منهجه يف ترتيب املعجم:
يعد هذا املعجم من املعاجم الثالثية الوضع ( انكليزي ـ ـ فرنسي ـ ـ عريب ) ،مل يعتمد املؤلف أي ترتيب عريب كما هو
متعارف عليه يف تكوين وبناء املعاجم العربية ،بل جعل األصل فيه الرتتيب االنكليزي ،فقد استعمل احلروف االنكليزية أساسا يف
منهجه ،فذكر املصطلحات اليت تبدأ حبرف ) (Aفيستويف هبذا الباب كل احلروف األخرى اليت أتيت بعد هذا احلرف حبسب
التسلسل االنكليزي ،حىت اذا استوىف هذا احلرف مع البواقي يبدأ ابحلرف الثاين مث يفعل األمر نفسه ،واملالحظ أن املؤلف عندما
يبدأ أبي حرف فإنه يذكر معه احلروف اليت تسبقه يف الرتتيب االنكليزي.
ب -املادة املعجمية:
الصفة الغالبة على هذا املعجم املصطلح الصويت وكل ما حييط به ،غري أنه تناول بعض املصطلحات البالغية واللغوية
وغريها ،ومل تقتصر مصطلحاته على بناء مفردي بل تعدى بعض املصطلحات ثالث كلمات ،وحبسب الغاية من ذلك إذ أن الغاية
هو زايدة التوضيح هلذه املصطلحات ،ومثال ذلك :دراسة األنظمة الكتابية ،التغيري الصائيت الكبري ،حركة عالية مصوت عال
(مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،129 ،127 ،126 :ط1995 ،1/م)
ويف بعض املصطلحات قد يستعمل بعض الروابط احلرفية بينها والسيما أحرف العطف ،مثال ذلك :مدى ترابطي أو
اقرتاين( .معجم املصطلحات األلسنية ص( )45جمال أو مدى التشتت)( .مبارك د ،.ط1995 ،1/م)( ،مدى أو جمال داليل).
(مبارك د ،.معجم املصطلحات األلسنية ص ،45ط1995 ،1/م)
وقد يستعمل الشارحة بني املصطلحات العربية وما يقابلها يف االنكليزية ،ومن ثوابت العلم أن عالمات التنقيط تستعمل
بني ثنااي العبارة وليس الكلمة:
(املدى الصريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ الداليل( ))( ((MORPHO_ SEMANد.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،46 :ط1995 ،1/م)
استعمل يف بعض مداخل املادة املعجمية نظام اإلحالة ،وقد التزم أبن حييل السابق لالحق ،وقد تكون إحاالته من خاص
إىل عام ،أو من مصطلح يلتقي مع مصطلح آخر يف املفهوم األصلي هلما ،فال حاجة ان يكرر القول يف تعريفه ،وهذا نوع من
اإلجياز وعدم إثقال املنت ابحلشو اللساين الذي ال طائل منه ،ويف إحاالهتا قد حييل إىل الرقم وقد حييل إىل املصطلح االنكليزي
ورقمه ،وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أصالة املصطلح الغريب عنده ،ومثال إحاالته:
(سياق لغوي ،راجع ( (( CORTEXT)) ( 147د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ص  ،61ط1995 ،1/م)
قد جيمع أكثر من مصطلح حتت مفهوم واحد جيمع بينهما انظم واحد كما ذكر يف مقدمته ،ومثال ذلك :منسوب إليه،
مفاضلة متسامية ،معادلة ،تعاديل(( :وهو لفظة يف مجلة جتعل االسم قبله مكافئا السم الذي بعده))( .مبارك د ،.معجم
املصطلحات األلسنية ص  ،.99ط1995 ،1/م) ويلحظ تنوع هذا املصطلح العريب يف االنكليزية والفرنسية أيضاً.
ج  -شرح املادة املعجمية:
بلغت مداخل هذا املعجم ألفان وتسعمئة وثالثة وأربعون مدخال ،وعلى عموم هذا العمل مل يثقل املؤلف منت معجمه
ابلشرح للمصطلحات ،بل اكتفى يف إيراد الغاية املفيدة لكل مصطلح على الرغم من وجود شيء من التباين يف الشرح بني القصر
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واإلطالة إال أن الفرق بينهما ال يتعدا سطرين أو ثالثة ،وكل ذلك لغاية الفائدة منه ،ومثال ذلك(( :وجوب :هو أحد املعاين
الرئيسية لكلمة حتمية)) (د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية :ص  ،195ط1995 ،1/م)
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وأما مثال ما أطال يف شرحه من مصطلحات(( :أعضاء النطق وهي االعضاء اليت تساهم يف عملية النطق ،وهي احلنجرة
والرئتان واحللق والفم واللسان واالسنان والشفتان واحلنك والصلب واحلنك اللني (الغار والطبق) واللهاة واألنف ،وبعض هذه
األعضاء يقوم بدفع تيار النفس ،مثل الرئتني ،وبعضها جيعل احلرف جمهورا أو مهموساً ،مثل :احلبال الصوتية يف احلنجرة))
(د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ص  ،206ط1995 ،1/م)
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قد يستمل يف شرحه للمادة املعجمية بعض الشواهد وإن كان قليالً يف هذا اجملال ،وهذا ليس مأخذا عليه ،وإمنا الغاية يف
هكذا معاجم املقاربة بني املصطلح العريب وما يناظره يف الفرنسية واالنكليزية ،ومثال الشواهد(( :مغاالة ،جتاوز :هي استعمال كلمة
خارج نطاق داللتها ،أي :خالفا ملا وضعت له اصال ،كما يف قول الشاعر:
((سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا)) (العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث،9- 8:
ط1983 ،1/م).
وقد يكون الشاهد غربيا من أقوال علما الغرب(( ،ظرف) أما العامل اللغوي ل .اتنيري فقد عرف الظرف أبنه الوحدة أو
سلسلة الوحدات اليت تعرب عن الظرف زمن ــمكان ـ ـ ـ اهليئة))( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،48ط،1/
1983م)
 - 2معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
أ  -املنهج املعتمد يف الرتتيب:
يعد معجم مصطلحات علم اللغة احلديث من املعجمات الثنائية (عريب – انكليزي) ،سار هذا املعجم يف ترتيب مادة
على طريقة اجلمع بني الرتتيب العريب واالنكليزي ،فاجلزء األول من الكتاب يرتب فيه املادة املعجمة ترتيبا ألف ابئيا وفقا للحروف
العربية ،فيبدأ ابهلمزة وينتهي ابلياء ،وبعد االنتهاء من اجلزء األول يذكر قائمة املصادر واملراجع اليت اعتمدت يف بناء هذا املعجم،
وقد شغل اجلزء األول مئة ومخس عشرة صفحة من املعجم ،أما اجلزء الثاين فيعيد فيه ترتيب املادة وفقا للحروف االنكليزي بدأ
ابحلرف) ، (Aوانتهاء ابحلرف ) ،(Zوقد شغل هذا اجلزء مئة وثالث صفحات من املعجم.
ويالحظ أن الرتتيب األلف ابئي مل أيخذ بعني االعتبار أداة التعريف (ال) ،فمثال (االرتفاع) أييت قبل (ارتفاع االسنان)،
املعرف كمعاملة املصطلح الذي ليس به أداة تعريف( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
وعلى هذا يعامل املصطلح ّ
املقدمة ،ط1983 ،1/م)
ب – املادة املعجمية
سارت اللجنة املؤلفة هلذا املعجم على عدة معايري يف صناعة املادة املعجمية ،ومن هذه املعايري (العرب ،معجم مصطلحات علم
اللغة احلديث :املقدمة ،.ط1983 ،1/م)

أوال– االقتصار على مقابلة واحدة لكل معىن من معاين املصطلح االجنليزي ما أمكن ذلك.
اثنيا – إعطاء االولوية للمصطلحات العربية املعروفة قدميها وحديثها ،وذلك حنو:

(البدل /عطف البيان( ( appositiveالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،11ط1983 ،1/م)
(اخلرب يف النحو) ) commentالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،35ط1983 ،1/م)
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اثلثا – صوغ مصطلحات جديدة عند الضرورة ،وذلك حنو:
التنبري )((accentuationالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،24ط1983 ،1/م)
رابعا – تعريب املصطلح االنكليزي يف حال غياب مقابل عريب دقيق ومناسب له مع شرح موجز لذلك املصطلح ،وذلك حنو:
األكوسيت acoustic
(يتعلق ابلصوت من حيث موجاته املنتشرة ابهلواء) (العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،.7 :ط1983 ،1/م)
خامسا – استبعاد املصطلحات املهجورة وكذلك امساء اللغات.
سادسا – االطراد واالتساق يف استعمال املصطلحات العربية مع مقابالهتا االنكليزية.
أما عالمات الرتقيم فإنه استخدم العالمات اآلتية( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :املقدمة ،.ط،1/
1983م)

أوال – القوسان اهلالليان :ويشريان إىل ان ما بداخلها هو شرح موجز للمصطلح ،أو مرادف له ،وذلك حنو:

اإلبداع ((اللغوي)(  creativityالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،1ط1983 ،1/م)
((الدال على فكرة او شيء)(  significantالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،37ط1983 ،1/م)
اثنيا – اخلط املائل :يشري إىل ان ما بعده بديل للمصطلح األساسي ،وذلك حنو:
(الطبق  /احلنك اللني(  soft palateالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،57 :ط1983 ،1/م)
(العاملي  /العمومي(  universalالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،61 :ط1983 ،1/م)
اثلثا – األرقام ( :(..3 – 2 – 1وتشري إىل املعاين املختلفة للمصطلح الواحد ،وذلك حنو:
( – 1بداية املقطع( : onsetالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،11ط1983 ،1/م)
 – 2بداية النطق.
 - 3معجم املصطلحات اللسانية:
أ – املنهج املعتمد يف الرتتيب :
يعد هذا املعجم من املعاجم الثالثية الوضع (انكليزي ـ ـ فرنسي ـ ـ عريب) ،مل يعتمد املؤلف الرتتيب عريب كما هو متعارف
عليه يف بناء املعاجم العربية ،وإمنا جعل األصل فيه إىل الرتتيب االنكليزي ،فقد استعمل احلروف االنكليزية أساسا يف منهجه،
فذكر مجيع املصطلحات اليت تبدأ حبرف ) (Aيف ابب ال ـ) ،(Aوهكذا فعل مع بقية املصطلحات األخرى يف الرتتيب إىل ان
انتهى ابحلرف ) ،(Zوعلل سبب اعتماده الرتتيب االنكليزي أبن هذه اللغة نشأت هبا يف أصل الوضع كثري من املصطلحات
احلديثة( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،7 :ط1983 ،1/م)
يبدأ ترقيم املعجم من اليسار كما هو معروف يف اللغة االنكليزية ،وينتهي برقم ( ،)406ومن جهة اليمني يبدأ ترقيم جديد
وينتهي برقم ( ،)64ويذكر يف هناية املعجم من جهة اليمني فهارس ابلعربية واالنكليزية والفرنسية ،ورتب املصطلحات العربية يف
الفهرس وفق احلروف االلفبائية ويذكر أمام كل مصطلح رقم الصفحة اليت وقع فيها ،وهكذا فعل مع املصطلحات االنكليزي
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هذا املعجم من املعجمات الثالثية اليت تورد املصطلح االنكليزي كما أسلفنا ،وترتب على أساسه ،مث تثبت ما يقابله
ابلفرنسية والعربية ،وذكر املؤلف أن منهجه امتاز ابجلرأة يف وضع املصطلحات ،إذ إنه مل يتبع طرقا مألوفة يف اجياد األلفاظ
املطلوبة ،فهو مل يركن دائما إىل الشيوع مع انه مبدأ مستحسن يف هذا اجملال؛ ألن هناك ألفاظا شائعا ال تفي ابملراد ،وال حتقق
املقصود ،وذكر أنه توخى النسقية يف وضع املقابالت اليت تتعارض مع مبدأ الشيوع ،وجلأ إىل كثري من املولدات اجلديدة؛ ألن كثريا
من املصطلحات الغربية مل يسبق أن نقلت إىل العربية ،وانفرد املؤلف يف ذلك يف كثري من االحيان (العمري ،معجم املصطلحات
اللسانية:ص ،7دط ،دت) ،وقد كان الفاسي واعيا بطبيعة هذا العمل ،وما يتطلبه هذا اجلهد من اعادة بناء ،واستمرارية يف
التصويب إىل ان يثبت منه ما يثبت عند أهل الصنعة واالختصاص ،ويذبل منه ما يذبل من املفردات فينزاح (العمري ،معجم
املصطلحات اللسانية:ص.)8
ومل يصرح املؤلف يف عدد املصطلحات اليت ضمها معجمه ،ومل يعمد إىل ترقيمها مما جيعل معرفة عدد مصطلحاته امرا
عسريا ،وقد تباينت طريقة املؤلف يف عرض املصطلح فقد يضع شارحة قبل املصطلح ومرة يستغين عن الشارحة ،فمثال ما وضع
قبله شارحه (نربة( ) -accent - accentالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية:ص.)190
)ومثال ما مل يضع قبله شارحة َ :ح ْدس) ( intuition intuitionالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية ص )15

وقد يضع شارحة أمام املصطلح االنكليزي دون ما يقابله يف العريب والفرنسي ،ومثال ذلك) :صوت مقحم(son .
) soundالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية ص.(157
وإذا كان املصطلح االنكليزي يقابله أكثر من مصطلح يف العربية ،فإنه يذكرها ويفرق بينها بفاصلة ،وذلك حنو) َ :م ْزَمن،
فيه زمن( )tense tensedالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية.(334
وقد يضع املرادف للمصطلح العريب بني قوسني ،وذلك حنو:
((معجم (قاموس)( ) dictionnaire- dictionaryالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية)327:
ويسري املؤلف يف معجمه ) كما هو واضح من خالل االمثلة السابق ( على طريقة عرض املصطلح االنكليزي وما يقابله
ابلفرنسية والعربية ،دون أن يشرح املصطلح أو يوضحه.
 - 4معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:
أ -املنهج املعتمد يف الرتتيب املعجمي:
اعتمد املؤلف النظام األلف ابئي يف مداخل املعجم ،وهذا بني من ثنااي الفهرست واملادة املعجمية( .معجم املصطلحات
اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،.14 :العدد1977 ،4:م)
ب  -املادة اللغوية يف املعجم:
ضم هذا املعجم ألف ومئتني وواحد من املصطلحات ،وعلى الرغم من تنوع هذه املصطلحات بني جديدها وقدميا إال أن
السيادة والرايدة فيه للجديد من املصطلحات ،ويف مقاربة له فقد ضم بني دفتيه كل املصطلحات العامة واخلاصة (على الرغم من
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والفرنسية ،فرتب االنكليزية وفق الرتتيب االنكليزي للحروف ،ورتب املصطلحات الفرنسية وفق الرتتيب الفرنسي للحروف ،وقد
وقع فهرس املصطلحات العربية يف الرتقيم الذي يبدأ من اليمني وينتهي برقم ( ،)64ووقع الفهرس االنكليزي والفرنسي ضمن
الرتقيم الذي يبدأ من اليسار ،والذي ينتهي برقم(406).
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قدم بعضها) اليت مل يسبق استعماهلا من قبل يف العربية ،يف حني أن القدمي منها شرط استعماهلا يف هذا املعجم أن ترتدي ثواب
جديدا من املفهوم اللغوي( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،13العدد1977 ،4:م)
ومل يركز يف مادته على املصطلحات اليت اشرتك العرب يف ترمجتها على اعتبار االتفاق أو املخالفة ،بل مجع ما كان مشرتكا
وما كان خمتلفا عندهم (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،14العدد)1977 ،4:
وهذا املعجم ثالثي التكوين يف غالبه ،عريب ـ ـ انكليزي ـ ـ فرنسي ،غري أنه يف بعض األحايني قد يقدم املؤلف إىل تثبيت
املصطلح العريب بني قوسني إشارة إىل أن واضعه مل يضع له مقابال أعجمياً ،وذلك إما أنه قد غفل عن ذلك ،أو ألنه ابتدعه
ابتداعاً ،ومثال ذلك( :دراسة األسلوب (علم األسلوب) :إن االهتمام ابلشخص والشخصية يفيد يف جوانب كثرية من الدرس
اللغوي يف دراسة االسلوب أو (علم األسلوب)( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص  ،.61العدد،4:
1977م ) وقد يعمد املؤلف برتك فراغ يف املكان املقابل األعجمي خشية اللبس والغموض السيما إذا كان املصطلح املذكور غري
واضح متاماً:
ج ـ ـ التمتمة:
وقد تكون (الالزمة اللغوية) عيباً عضوايً يف النطق كاللثغة أو الفأفأة أو التمتمة ،وقد تكون أمرا آخر يكفي مساعه أو ذكره
لتحديد شخص القائل أو املتحدث عنه) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،30العدد1977 ،4:م).
ومل يلتزم املؤلف منهجية واحدة يف شرح املادة العلمية فقد يطيل يف تبيان مصطلح ،وقد يقصر يف آخر وكل ذلك حبسب
احلاجة ،فمثال الثاين(( :الربط االستدراكي :وأداته لكن)) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص ،68العدد4:
1977م) ،وأما من األول(( :املماثلة :تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض يف املتصل من الكالم( ))..معجم املصطلحات
اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،169العدد1977 ،4:م) ،مث يستمر يف تبيان هذا املصطلح حىت يصل إىل مخسة عشر
سطراً.
وقد يعمد يف بعض املصطلحات إىل منهج اإلحالة عندما تتشابه املصطلحات أو تتقارب على حنو كبري يف املعىن ،وهو ال
يلتزم إبحالة الالحق إىل السابق بل قد حييل السابق إىل الالحق شرط أن يكون قريبا منه يف الرتتيب األلف ابئي426(( :ـ ـ أسند
(انظر املسند)426 ،ـ ـ اإلسناد (انظر املسند)428 ،ـ ـ املسند))( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية،78 :
العدد1977 ،4:م).
 - 5املوجز يف مصطلح اللغوايت:
أ  -ترتيب املادة املعجمية:
املوجز من املعجمات الثالثية البناء (عريب ،انكليزي ،فرنسي) ،مل يزيغ املؤلف عن األسس اليت وضعها يف مقدمة معجمه
فقد بىن املادة العلمية على ركن االختصار ليكون موائما مع الغاية منه ،فقد ـ ـ كما ذكران يف املنهج ـ ـ ـ اعتمد على قصر العبارة دون
إطناب منه ،ولعل بعض املصطلحات يزيد عن كلمتني ،غري أن هذه الزايدة ليست شرحا وإمنا تكملة للمصطلح أو من نظائره يف
العربية.
اعتمد املعجم على تنميط املصطلح وجدولته تسهيالً وتقريباً للمتلقي ،ويبدو أن األصل يف هذا املعجم غريب وليس عريب،
وهذا أحد املآخذ على هذا العمل ،فقد أورد املصطلح العريب من اليسار ،واالنكليزي من اليمني ،مث اعتمد الرتتيب االنكليزي دون
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أي مراعاة للعريب ،وهذا معجم للنشىء العريب ،فكيف ميكن أن يقف أحدهم وحىت املتخصص على املصطلح املراد وهو غري
مرتب ،فصعوبة البحث فيه واضحة للعيان ،وال يبدو سببا مقنعا دفع املؤلف إىل ذلك إال التشبه والتعبد للموائد اللسانية الغربية.
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مل يطل الوقوف على إشكاليات املصطلح العريب ،فقد خال من تعدد االستعماالت ،وما يرافقها من ابتكار مصطلحات
أخرى ،واهلدف من ذلك يف رأي املؤلف عدم االستقرار يف املصطلح العريب ،وابتعاده عن التوحد حتت مظلة اجملاالت اللغوية.
(امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت.)2 - 1:
ابتعد عن اجلمل التفسريية الكثرية االستعمال يف الكتاابت العربية ،فاملصطلح عنده مجلة ال تتجاوز ثالث كلمات يف
جمملها .
استدعى بعض الوسائل التوضيحية والتفسريية اليت هتدف أيضا إىل الوقوف على تنويع اجملاالت اليت يستعمل فيها
املصطلح ،ومن هذه الوسائل الرموز :مثل (ل ،ن ع ،ن غ ،م ل ،ل ح) ومقصود هذه الرموز حبسب املؤلف :لسانيات ،حنو
عريب ،حنو غريب ،منطق لغوي ،لسانيات حاسوبية (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ،)2 :وهكذا ،ويبدو أن استعماله
للرموز هبذه الكيفية تتفق مع الغاية من عمله ،ومثال استعماله للرموز :
((منصوب ـ ـ ن ـ ـ ع)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص ،)18و((أعراض ـ ـ م ـ ـ ـ ل )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح
اللغوايت ص ،)4و((العامل ـ ن ـ ـ ع)) (امطورش ،) ،و((انتصام ـ ل )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص.)5
قد يستعمل املؤلف الشارحة يف بعض املصطلحات والسيما اليت ترتبط فيما بينها خبيط تضارعي دقيق ،مثال ذلك:
((زائد /ملحق /حلاق )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ص(( ،)14معىن عادي /إدراج)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح
اللغوايت :ص(( ،)26مفعول /مبين للمجهول /صيغة القابلية)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص.)97
اخلامتة:
بعد االنتهاء من هذا البحث الوجيز حبمد هللا توفيقه آن يل أن أدون اهم ما نتج عنه من نتائج:
 اختلفت هذه املعاجم يف وضعها فبعضها ثنائي وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،وبعضها ثالثي وذلككمعجم املصطلحات االلسنية ،ومعجم املصطلحات اللسانية ،ومعجم املصطلحات اللغوية احلديثة ،واملوجز يف مصطلح
اللغوايت.
 بعض املعاجم اللسانية يعتمد األحرف العربية يف ترتيب املادة املعجمية وذلك كمعجم املصطلحات اللغوية احلديثة،وبعضها يرتب املادة وفقا لألحرف االنكليزية وذلك كمعجم املصطلحات األلسنية ،ومعجم املصطلحات اللسانية،
واملوجز يف مصطلح اللغوايت ،وبعضها جيمع بني الطريقتني يف الرتتيب وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث.
 بعض املعاجم تكتفي بذكر املصطلح االنكليزي والفرنسي وما يقابله يف العربية وذلك كمعجم املصطلحات اللسانية،واملوجز ،وبعضها يشرح املصطلح شرحاً طويالً او قصرياً وذلك كمعجم املصطلحات األلسنية ،ومعجم املصطلحات
اللغوية احلديثة ،وبعضها يكتفي بعرض املصطلح وما يقابله وال يشرح إال يف حال تعريب املصطلح اإلنكليزي الذي ال
مقابل له يف العربية وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث.
 -قد هتتم بعض املعاجم إبيراد الشواهد يف شرح املصطلح اللساين كما جاء ذلك يف معجم املصطلحات األلسنية.
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 أعطت بعض املعاجم األولوية للمصطلحات العربية قدميها وحديثها؛ وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث،وذهبت بعض املعاجم إىل تفضيل املصطلحات املولدة كما هو احلال يف معجم املصطلحات اللسانية ،ومعجم
املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،واملوجز.
 -استعملت املعاجم اللسانية بعض عالمات الرتقيم كوسيلة لتنظيم املادة املعجمية.
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The current century has witnessed a revolution in different fields
which required some legal rules to be reformulated to adapt with
the volume of challenges imposed by the contemporary life on
marriage life in general, on the children, which are the most
important thing that may result from marriage, and on the
importance of caring for their needs. As God has divided the
parents’ duties in caring for their children throughout the stages
of their liv.es. He laid upon the mother the responsibility of caring
for children starting from pregnancy, delivery, breastfeeding until
infancy. While He, especially, assigned the father the
responsibility of what comes after. But sometimes a child may
lose one or both parents; and here the question arises about who
shall take custody and what is the period required to satisfy that
right. Article (57) of Personal Status Law No. (188) for the year
1959 has answered this question with its nine clauses and
confirmed the necessity of caring for the child’s best interest and
prioritizing it over the parents’ rights. However, the Iraqi
Parliament has adopted an amendment of this Article in its latest
proposals under the pretext of being in line with changes of
everyday life with the assurance of applying the spirit of Islamic
Law. It discussed the transmission of the child’s custody from the
mother to the father after the age of seven in opposition to the
current law that grants the mother this right until the child turns
fifteen years of age; it also stipulated that the mother shall not get
married in order to attain custody over the child which is regarded
as a Statutory Offence represented in forcing the mother not to get
married during which she holds custody over the child.
Meanwhile, it did not stipulate over the father abstinence from
marriage in order to attain custody over his children. The
amendments have also showcased the entitlement of the
grandfather’s right in custody rather than the mother in case the
father died or didn’t fulfill the conditions of custody. By doing so,
the rule would deprive the mother from her child upon turning
seven years of age without attention being paid to the
subsequential feeling of instability such decision causes to the
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child. The parliament should have tried to balance between the
child’s right of maternal tenderness or paternal security. This is
the aim of our research which will shed light on this subject in
two scopes, the first of which focuses on educating the people of
the right of custody and its period, and the second of which is
dedicated to discussion of amendments and making proper
recommendation.

Key words: Custody, Custody Period, Mother’s Right, Father’s Duty,
Article 75, Personal Status Law.

مدة حضانة الصغري بني احلق والواجب (دراسة يف مقرتح تعديل املادة  57من قانون األحوال الشخصية العراقي)
ام كلثوم صبيح حممد
امللخص:

سجى حازم حممود

3

4

شهد القرن احلايل ثورة يف خمتلف اجملاالت مما استوجب إعادة صياغة بعض القواعد القانونية لتتالئم مع حجم
التحدايت اليت فرضتها احلياة املعاصرة على احلياة الزوجية بشكل عام ،وعلى أهم ما قد ينتج عنها وهم األوالد
وضرورة رعاية مصاحلهم بشكل خاص ،فقد قسم هللا (جل وعال) واجبات الوالدين يف حفظ األوالد على مراحل
حياهتم فخص األم مبسؤولية االعتناء ابألففا بدا من احلمل والوالدة والرضاعة واحلضانة ,بينما خص األب برتبية
الولد بعد ذلك ،لكن قد حيدث أحياان أن يفقد الصغري أحد والديه أو كالمها ،وهنا يثار التساؤ حو من يتوىل
حق احلضانة وما هي املدة الالزمة الشباع هذا احلق؟
لقد اجابت املادة ( )57من قانون األحوا الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959بفقراهتا التسع عن هذا
السؤا مع التاكيد على وجوب مراعاة مصلحة احملضون وتغليبها على حق كل من األم واالب ،إال أن الربملان
العراقي يف فروحاته االخرية تبىن تعديال لنص هذه املادة حبجة االستجابة ملتغريات الواقع مع ضمان تطبيق روح
الشريعة اإلسالمية ،فناقش نقل األحقية يف حضانة الطفل من األم إىل األب بعد بلوغه سن السابعة خبالف
القانون الساري الذي مينح األم امكانية بقاء هذا احلق لغاية بلوغ الطفل سن الـ 15عاما كما اشرتط عدم زواجها
ألخذ احلضانة وهذا يعد خمالفة شرعية تتمثل ابجبار األم على عدم الزواج خال فرتة حضانة الطفل ،يف حني مل
يشرتط التعديل يف األب عدم الزواج لنيل حضانة األبناء ،كما نصت التعديالت على أحقية اجلد من جهة األب
يف احلضانة من األم ،يف حا تويف األب أو انتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح األصل حرمان األم من
األحقية يف حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر دون مالحظة ما يرتتب على نفسية الطفل نتيجة عدم
الشعور ابالستقرار ،وكان األوىل ابلربملان احاولة املوازنة بني احلق حبنان األم أو اختيار أمان األب وهذا هو هدف
حبثنا الذي سيسلط الضوء على هذا املوضوع يف مبحثني نركز األو على التعريف حبق احلضانة وأحكامها بينما
خنصص الثاين ملناقشة التعديالت وفرح التوصيات املالئمة.
الكلمات املفتاحية:احلضانة ،مدة احلضانة ،حق األم ،واجب االب ،املادة  ،75قانون األحوا

الشخصية.
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املقدمة:
يعترب موضوع احلضانة من املواضيع اليت انلت حيزاً كبرياً من اهتمام علماء الشريعة والقانون الهنا تتعلق ابلطفل ابلدرجة
األسا  ،فاحلضانة حق للطفل ألحتياجه إىل من يرعاه ويقوم بشؤونه ويعمل على تنشأته النشأة الصحيحة ،إذ يعد الطفل مثرة
اجملتمع ونواة تكوينها فإن صلحت صلح اجملتمع كله وان فسدت فسد اجملتمع كله ،لذلك أوجب هللا تعاىل حضانته وجعلها بني
األم واألب يف ظل قيام احلياة الزوجية ،لكن قد يبدأ الشقاق حو حضانة األففا عند حدوث الطالق فال ميكن للطفل إال أن
يكون مع أحد والديه ،ومما ال شك فيه أن الطفل يف مراحل عمره األوىل يكون حباجة إىل امرأة تقوم بشؤونه وترعاه ،فاملرأة اقدر
على تربية الطفل وادرى أبحتياجاته وأكثر صرباً على جماراة فلباته واشفق عليه ،فهي متلك من احلنان ومن العاففة له ما ال ميلكه
غريها ،ومن مث تعد احق حبضانته من الرجل ،واىل ذلك ذهب قانون األحوا الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959يف املادة
 57منه واليت اعطت لالم احلق حبضانة الطفل إىل أن يتم اخلامسة عشر من عمره ما مل يتضرر من ذلك ،إال أن الربملان العراقي يف
فروحاته االخرية تبىن تعديال لنص هذه املادة حبجة االستجابة ملتغريات الواقع مع ضمان تطبيق روح الشريعة اإلسالمية ،فناقش
نقل األحقية يف حضانة الطفل من األم إىل األب بعد بلوغه سن السابعة خبالف القانون الساري الذي مينح األم امكانية بقاء هذا
احلق لغاية امتام الطفل سن الـ 15من العمر كما اشرتط عدم زواجها ألخذ احلضانة وهذا يعد خمالفة شرعية تتمثل ابجبار األم
على عدم الزواج خال فرتة حضانة الطفل ،يف حني مل يشرتط التعديل يف األب عدم الزواج لنيل حضانة األبناء ،كما نصت
التعديالت على أحقية اجلد من جهة األب يف احلضانة من األم ،يف حا تويف األب أو انتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح
األصل حرمان األم من األحقية يف حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر دون مالحظة ما يرتتب على نفسية الطفل
نتيجة عدم الشعور ابالستقرار ،فانتقا الطفل من بيئة إىل أخرى خال مراحل عمره األوىل يؤثر سلبا على نفسيته واستقراره
وذلك ملا حيدث له من تغيري مفاجئ فيما اعتاد عليه من سلوكيات وأشخاص وأماكن ،ابإلضافة إىل أن فقدان الطفل حنان األم
وعاففتها وهو يف عمر صغري سيكون منه يف الغالب شخصية ضعيفة وغري مستقرة.
أمهية البحث
تتمثل أمهية البحث بضرورة مناقشة التعديل األخري الذي فرحه الربملان العراقي للمادة  57من قانون األحوا الشخصية
العراقي والذي يتضمن حرمان األم من األحقية يف حضانة ابناءها عندما يتمون السابعة من العمر والذي يعد اجحافا حبق األم
ابإلضافة إىل اآلاثر السلبية اليت ترتتب على نفسية الطفل نتيجة عدم الشعور ابالستقرار من جهة وفقدانه لعاففة وحنان األم من
جهة أخرى ،األمر الذي اقتضى ضرورة مناقشة هذه التعديالت للوصو إىل حل وسط يراعي مصلحة اآلابء واألففا دون
اإلضرار مبصلحة األمهات.
هيكلية البحث
سنقسم هذا البحث إىل مبحثني ،نوضح يف املبحث األو ماهية احلضانة وأحكامها ،والذي سنقسمه إىل مطلبني نوضح
يف املطلب األو مفهوم احلضانة وشروفها ومستحقيها ونوضح يف الثاين أحكام احلضانة ،أما املبحث الثاين فسنخصصه ملناقشة
مقرتح تعديل املادة  57من قانون األحوا الشخصية العراقي.
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ماهية احلضانة وأحكامها
تعترب احلضانة أثر من آاثر الرابطة الزوجية وهي نوع من انواع الرعاية اليت تقدم للطفل الصغري نتيجة عجزه عن القيام
بشؤونه واحتياجه إىل من يرعاه ويقوم به حبيث تكفل له الرتبية املثالية اجليدة ،كما أن أحكام احلضانة تعترب مظهراً من مظاهر
عناية الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية ابلطفولة ،وبغية توضيح املقصود ابحلضانة وشروط استحقاقها ومستحقيها واإلحافة
ابألحكام املتعلقة هبا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،نوضح يف املطلب األو مفهوم احلضانة وشروفها ومستحقيها ،ونوضح يف
املطلب الثاين أحكامها.
املطلب األول
مفهوم احلضانة وشروطها ومستحقيها
إن بيان مفهوم احلضانة يقتضي تعريفه لغةً واصطالحاً ،ومن مث بيان أهم الشروط الواجب توافرها الستحقاق احلضانة،
ومن مث بيان ترتيب مستحقي احلضانة ،وعلى النحو اآليت:
الفرع األول :تعريف احلضانة
احلضانة لغةً:
كلمة مأخوذة من احلضن وهي الضم إىل اجلنب ،يقا حضنت الصغري حضانته أي حتملت مؤنته وتربيته ،واجلمع احضان
ومنه االحتضان ،وهي احتمالك الشيء وجعله يف حضنك كما حتتضن املرأة ولدها فتجعلها يف أحد شقيها (الرازي،1950 ،
صفحة .)142
احلضانة يف االصطالح:
عرف فقهاء الشريعة اإلسالمية احلضانة بتعاريف متعددة حسب مذاهبهم ،فعرفها احلنفية ابهنا "تربية الطفل ورعايته والقيام
جبميع أموره يف سن معينة ملن له احلق يف احلضانة" (عابدين1421 ،ه ،صفحة  ،)500وعرفها الشافعية ابهنا "حفظ من ال
يستقل أبمور نفسه عما يؤذيه لعدم متييزه لصغر أو جنون أو عته" (الرملي1317 ،ه ،صفحة  ،)255وعرفها املالكية ابهنا
"حفظ وعناية العاجز عن القيام أبمور نفسه ورعايته يف ملبسه وفعامه ومضجعه وتعليمه" (الدسوقي ،دون ذكر سنة النشر،
صفحة  ،)450أما الفقه احلنبلي فقد عرف احلضانة أب هنا" ضم احملضون ووتربيته وكفالته والقيام مبصاحله كغسل رأ الطفل ويديه
وثيابه واالنفاق عليه وكل ما يتعلق مبصاحله" (البهويت ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة  ،)495أما الفقهاء املعاصرين فقد عرفوا
احلضانة ابهنا " القيام برتبية الصغري ورعاية شؤونه إىل أن يبلغ سناً معينة" (السباعي ،شرح قانون االحوا الشخصية-الزواج
واحنالله ج ،2000 ،1صفحة  ،)268وعرفها اخرون ابهنا " الوالية على الطفل واجملنون لفائدة تربيته وما يتعلق هبا من مصاحل
يف حفظظه واالهتمام بشؤونه" (عقيب ،1986 ،صفحة .)11
واملالحظ مما تقدم أن مجيع التعاريف السابقة اختلفت يف الفاظها إال اهنا تشاهبت يف معانيها ،فجميعها تدور حو معىن
واحد إال وهو تربية احملضون ورعايته والقيام بشؤونه إىل أن يبلغ سناً معينة
أما التشريع العراقي فلم يورد تعريفاً للحضانة يف نصوص مواده القانونية مكتفياً بذكر أحكامه يف قانون األحوا الشخصية
اتركاً املهمة للفقه على اعتبار أن وضع التعاريف هي مهمة فقهية.
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الفرع الثاين :شروط استحقاق احلضانة
ملا كانت الغاية األساسية من احلضانة هي تربية احملضون الرتبية املثالية اجليدة والعناية به وتنشأته النشأة الصحيحة ،لذلك
فقد احتافت الشريعة اإلسالمية وقانون األحوا الشخصية العراقي يف أمور احلضانة أبشرتافها شروفاً كثرية جيب توافرها
الستحقاق احلضانة ،فالقانون فابق الشريعة اإلسالمية يف بعض هذه الشروط وخالفها يف البعض اآلخر ،وهي على النحو اآليت:
 – 1البلوغ والعقل:
اتفق مجيع فقهاء املذاهب اإلسالمية على وجوب أن يكون احلاضن أو احلاضنة ابلغا الن غري البالغ هو أحوج للحاضن
فال يتصور أن يكون هو حاضناً ،وداللة بلوغ احلاضن الرجل يف الفقه اإلسالمي هو ظهور عالمات الرجولة عليه ابنبات شعر
الوجه واالحتالم أو بلوغه سن اخلامسة عشر فأكثر ،أما داللة بلوغ املرأة احلاضنة فدخوهلا سن احليض واالجناب ،ومن اجلدير
ابلذكر أن هذا الشرط يف الفقه اإلسالمي ينطبق على الرجل أو املرأة اللذان تعهد إليهما احلضانة من غري األم أو االب ،الن األم
واألب مها ابلغان فبعا لسبق اجناهبما احملضون (حامد ،1986 ،صفحة  ،)165كما اتفقوا على اشرتاط العقل الستحقاق
احلضانة ،فال حضانة جملنون وان كان جنونه متقطعاً وال ملعتوه الن كالمها احجور لذاته وال يستطيعان إدارة شؤوهنما اخلاصة وابلتايل
ال يصلحان حلضانة من هو أبمس احلاجة إىل الرعاية واالهتمام (جنيم ،1997 ،صفحة ( )179الشربيين ،2004 ،صفحة
( )491البزار ،1998 ،صفحة )284
 -3القدرة على احلضانة:
ملا كان املقصد األساسي من احلضانة هو حفظ احملضون ورعايته واالهتمام به لذلك أتفق الفقهاء على اشرتاط القدرة إلستحقاق
احلضانة ،أي البد وأن يكون فالب احلضانة قادراً على رعاية احملضون وصيانته ،فال حضانة لكبري يف السن وال للعاجز وال ملن مل
يكن ساملاً من األمراض املعدية ألن املقصود من احلضانة هو الرعاية وغري القادر على الرعاية ليس أهال للحضانة (جنيم،1997 ،
صفحة ( )179املواق ،1994 ،صفحة )597
 -4األمانة:
اختلف الفقهاء يف حتديد معىن األمانة ،فذهب احلنفية إىل أن املقصود ابألمانة هو عدم الفسق أي أن ال يكون فالب
احلضانة فاسقاً ،ومن اشكا الفسق الفجور والزان والسرقة وشرب اخلمر واملسكرات وغريها من التصرفات اليت ختدش احلياء،
وذكروا لألمانة معىن آخر وهو عدم اخلروج من الدار كثرياً وترك احملضون وحيداً اغلب الوقت ألن يف ذلك ضياع للمحضون
(عابدين1421 ،ه ،صفحة  ،)253بينما ذهب فقهاء املذاهب اإلسالمية األخرى إىل أن األمانة هو مصطلح عام وان عدم
األمانة يشمل كل ما يؤثر على دين احملضون واخالقه (الشربيين ،1997 ،الصفحات ( )455-454الدسوقي ،دون ذكر سنة
النشر ،صفحة ( )528قدامة ،1997 ،صفحة .)238
-5اإلسالم:
اختلف الفقهاء يف هذا الشرط ،فذهب الشافعية واحلنابلة إىل اشرتاط اإلسالم ألستحقاق احلضانة أن كان احملضون
مسلما ،الن احلضانة والية وال والية لغري املسلم على املسلم بينما تثبت احلضانة عندهم للمسلم على غري املسلم ابألوىل أن كان
فيه مصلحة له (الشربيين ،1997 ،صفحة ( )455البهويت ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة  ،)499بينما مل يشرتط احلنفية
واملالكية اإلسالم ألستحقاق احلضانة ما مل يعقل احملضون االداين أو خياف عليه أن أيلف غري اإلسالم أبن تلقنه دينها أو تعلمه
ما هو احرم عليه يف اإلسالم (اهلمام 1424 ،ه ،صفحة ( )316اخلرشي1317 ،ه ،صفحة .)212
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وهذا الشرط خاص ابلنساء وسواء كانت احلاضنة أما أو غريها ،إذ اتفق فقهاء املذاهب اإلسالمية األربعة على اسقاط
حق احلاضنة يف احلضانة إذا تزوجت ابجنيب عن احملضون ،ذلك الن الغاية من احلضانة هي حتقيق مصلحة احملضون فإن تزوجت
فوتت شيئاً من هذه الغاية ،يف حني ال يسقط حقها يف احلضانة إذا تزوجت بذي رحم احرم من احملضون النه يف هذه احلالة يكون
يف مقام أبيه وألن كل منهما له حق يف احلضانة منفرداً فمن األوىل اجتماعهما معاً لتحقيق مصلحة احملضون (اهلمام 1424 ،ه،
صفحة ( )316الشربيين ،1997 ،صفحة ( )456الدسوقي ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة ( )529البهويت ،دون ذكر سنة
النشر ،صفحة .)500
أما قانون األحوا الشخصية العراقي فقد نص يف املادة ( )57الفقرة الثانية على " يشرتط أن تكون احلاضنة ابلغة عاقلة
امينة قادرة على تربية احملضون وصيانته وال تسقط حضانة األم املطلقة بزواجها " واملالحظ أن شروط احلضانة املنصوص عليها يف
هذه املادة تطابق بعض الشروط املتفق عليها لدى فقهاء املذاهب اإلسالمية وختالفها يف أخرى ،فاملشرع العراقي بداية فرض توافر
شروط احلضانة يف األم يف حني مل يشرتط يف األب أي شروط  ,فاشرتط لكي تتوىل األم حضانة صغريها البلوغ والعقل والقدرة
على تربية احملضون واألمانة إال أنه مل يشرتط اإلسالم ومل يشرتط عدم زواج احلاضنة من اجنيب الستحقاق احلضانة مثلما فعل الفقه
اإلسالمي ،مع مالحظة أن قانون األحوا الشخصية العراقي كان يتضمن شرط عدم زواج احلاضنة من اجنيب عن احملضون ومل
يفرق فيما إذا كانت احلاضنة مطلقة أو أرمل ة ،إال أنه قد مت تعديل هذه الفقرة فصدر قانون رقم  106لسنة  1987الذي الغى
شرط عدم زواج احلاضنة ابجنيب وحل احلها النص اآليت " وال تسقط حضانة املطلقة بزواجها " ويبقى للمحكمة يف هذه احلالة
صالحية تقرير أحقية األم أو األب يف احلضانة يف ضوء مصلحة احملضون ،مث صدر قانون رقم  65لسنة  1986والذي اضاف يف
املادة ( ) 57الفقرة التاسعة /ب حكما يقضي ابنه يف حا وفاة والد الصغري فيبقى عند امه وان تزوجت ابجنيب عنه من العراقيني
بشرط أن تكون األم احتفظة ببقية شروط احلضانة وان تقتنع احملكمة بعدم تضرر الصغري من البقاء مع والدته وان يتعهد زوج األم
برعاية الصغري وعدم االضرار به وذلك يف عقد الزواج ويرتتب على خمالفة هذا الشرط حق الزوجة يف فلب التفريق انسجاما مع
الفقرة الثالثة والرابعة من املادة السادسة من هذا القانون ،مع مالحظة أن هذين التعديلني يقتصر أثرمها على األم فقط ،أما إذا
كانت احلاضنة غري األم فال تستفيد من هذه األحكام
كما أنه وكما ذكران سابقا فإن املشرع العراقي يف قانون األحوا الشخصية قصر هذه الشروط على احلاضنة دون احلاضن
مع أنه يف الفقرة التاسعة /ب نص على أنه " إذا مات ابو الصغري أو فقد أحد شروط احلضانة " وهذا يد على أن هناك شروط
البد من توافرها يف األب الستحقاق احلضانة وهذه الشروط يوجب العقل أن تكون هي ذات الشروط املطلوب توافرها يف
احلاضنة.
الفرع الثالث :مستحقي احلضانة
اتفق مجيع فقهاء املذاهب اإلسالمية على أن األم هي احق النا حبضانة الصغري إذا توفرت فيها شروط احلضانة كوهنا
أقرب النا إليه وأشدهم مالزمة له وأكثرهم حناان وصرباً وشفقة عليه ،واتفقوا على أن احلضانة بعد األم تنتقل إىل أقارب احملضون
من النساء فإن مل يوجد أحد منهم فتنتقل إىل أقاربه من الرجا شرط أن يكون احلاضن الذكر احرما للمحضون األنثى ،ولكن
اخلالف حدث بينهم يف مراتب مستحقي احلضانة ولكل مذهب ترتيب تسلسلي مذكور يف الكتب الفقهية وال جما اليراده هنا
(الزيلعي1314 ،ه ،صفحة ( )47العمراين ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة ( )279الدسوقي ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة
( )527قدامة ا ،1994 ،.الصفحات  ،)245-244أما املشرع العراقي فقد ذهب إىل ماذهب إليه الفقه اإلسالمي ابلنسبة
للشخص األو املستحق للحضانة وهي األم ،إذا أعطى لالم احلق يف حضانة الصغري خال قيام احلياة الزوجية وبعد الفرقة مع
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االخذ بنظر االعتبار مصلحة احملضون وذلك وفقا ملا نصت عليه املادة ( )57الفقرة األوىل واليت جاء فيها" األم أحق حبضانة الولد
وتربيته حا قيام الزوجية وبعد الفرقة مامل يتضرر احملضون من ذلك " ،ونصت الفقرة السابعة من نفس املادة على انتقا حق
احلضانة بعد وفاة األم أو فقداهنا أحد شروط احلضانة إىل األب مامل تقتضي مصلحة الصغري خالف ذلك ،وعندها تنتقل احلضانة
إىل شخص اخر خيتاره القاضي مراعياً يف ذلك كله مصلحة احملضون ،ونصت الفقرة التاسعة على أنه يف حا وفاة األب أو فقدانه
أحد شروط احلضانة فإن احلضانة تكون لالم مادامت احتفظة بشروط احلضانة ،والواضح من نص الفقرة السابعة والتاسعة أن
املشرع العراقي جعل حق احلضانة يدور بني الوالدين وال ينتقل إىل غريمها فاملا مها حيتفظان بشروط احلضانة وتقتضي مصلحة
احملضون البقاء معهما ،وحسناً فعل املشرع العراقي اذ ال يعقل ابن يكون هناك شخص ارحم واشفق على احملضون من والديه ،أما
أن كان كال الوالدين غري مؤهلني للحضانة فقد أعطى املشرع العراقي يف الفقرة الثامنة من نفس املادة للقاضي صالحية ايداع
احملضون لدى حاضن أو حاضنة امينة ،أو ايداع احملضون لدى دور احلضانة املعدة من قبل الدولة عند وجودها.
املطلب الثاين
أحكام احلضانة
بعد احنال الرابطة الزوجية تنشأ عدة آاثر تتعلق حبق احلضانة وهي تعترب يف نفس الوقت أحكاماً هلا واليت نظمها الشرع
بشكل مفصل بينما غفل القانون عن تنظيم بعضها ،وهذه األحكام هي مدة احلضانة ومشاهدة احملضون والسفر ابحملضون ،وهو
ما سنبحثه يف هذا املطلب وعلى النحو اآليت:
الفرع األول :مدة احلضانة
اتفق الفقهاء على أن مدة حضانة الصغري تقدر بقدر حاجة احملضون إليها ،أي تبدأ منذ والدته وتنتهي ابنتهاء حاجة
احملضون إىل احلاضنة ،ولكنهم اختلفوا يف وقت انتهاء حاجة احملضون إىل احلاضنة ،أي وقت انتهاء احلضانة وفرقوا يف ذلك بينما
إذا كان احملضون ذكراً أو أنثى ،فذهب احلنفية إىل أن حضانة الذكر تنتهي عند السبع سنوات واألنثى عند التسع سنوات
(عابدين1421 ،ه ،صفحة  ، )255وذهب الشافعية إىل أن احلضانة تبقى لالم إىل أن يبلغ الصيب والفتاة سن التمييز واالدراك
(الغزايل ،1997 ،صفحة  ،)240وقا املالكية أن انتهاء حضانة الذكر تكون ببلوغه أما األنثى فتنتهي حضانتها عند الزواج
(القرفيب ،1978 ،صفحة  ،)625أما احلنابلة فذهبوا إىل أن احلضانة تنتهي عند السبع سنوات ابلنسبة للذكر واألنثى على حد
سواء (قدامة ،1997 ،صفحة  ،)241أما املشرع العراقي فقد ذهب يف الفقرة الرابعة من املادة ( )57من قانون األحوا
الشخصية العراقي إىل أن مدة حضانة الصغري تنتهي عند امتام العاشرة من العمر ،مع امكانية متديدها إىل حني اكماله اخلامسة
عشر من العمر ،وذلك بناءً على قرار يتخذه القاضي إذا ظهر له ابالدلة والواقائع وبعد الرجوع إىل اللجان الطبية املختصة أن
م صلحة الصغري تقتضي البقاء عند حاضنته ،ومن مث اعطت الفقرة اخلامسة من نفس املادة الصغري عند اكماله اخلامسة عشر من
العمر حق اخليار فيمن يرغب ابلبقاء معه إىل حني امتامه الثامنة عشر من العمر.
الفرع الثاين :مشاهدة احملضون
ملا كانت الغاية األساسية من احلضانة هي حفظ احملضون وتربيته ورعايته ،لذلك وجب على الطرفني التعاون بينهما
لتحقيق تلك الغاية ،اذ أن مسؤولية احملضون تقع على عاتق كال الطرفني يف ظل قيام احلياة الزوجية وحىت بعد االنفصا  ،فالطفل
حىت ينشأ سوايً حيتاج إىل عاففة وحنان األم من جهة ورعاية األب من جهة أخرى ،وكون احملضون مع أحد والديه ال مينع الطرف
اآلخر من مشاهدته واإلشراف عليه ،فواجب الرعاية منوط بكل فرف وال جيوز له امهاله مبجرد أن احملضون مع الطرف اآلخر،
لذلك اتفق الفقهاء على ثبوت حق الوالدين يف مشاهدة الطفل (عابدين1421 ،ه ،صفحة ( )257البهويت ،دون ذكر سنة
النشر ،صفحة  ،)503فضالً عن ثبوت حق الطفل يف مشاهدة والديه ،فاملشاهدة هلا أمهية كبرية سواء ابلنسبة لالب أو األم أو
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اما املشرع العراقي فلم ينظم أحكام املشاهدة بشكل واضح ودقيق ،بل اقتصر فقط على اعطاء األب حق النظر يف شؤون
احملضون وتربيته حىت يتم العاشرة من عمره ،وذلك يف الفقرة الرابعة من املادة ()57من قانون األحوا الشخصية العراقي ،وألجل
حتقيق ذلك خاصةً وان احملضون يف بيت آخر غري بيته اوجد الفقه القضائي أحكام املشاهدة للموازنة بني النص القانوين والواقع،
فاجاز لالب أقامة دعوى املشاهدة على احلاضنة ملشاهدة احملضون ،أما ابلنسبة ملدة املشاهدة فلم يتم حتديدها بنص قانوين
ابستثناء ما اوردته الفقرة الرابعة من املادة املذكورة واليت قيدت مدة املشاهدة بعدم مبيت احملضون عند غري حاضنته ،وتُرك أمر
حتديد مدة املشاهدة لسلطة احملكمة التقديرية وجرى العمل مبوجب مباد وقرارات احكمة التمييز األحتادية على حتديد املدة
بساعتني لكل اسبوعني ،وكذلك احلا ابلنسبة ملكان املشاهدة فلم يتم حتديده بنص قانوين بل مبوجب قرارات احكمة التمييز
األحتادية فكانت األحكام تصدر ابن تتم املشاهدة يف بيت املختار عند عدم اتفاق الطرفني على مكان معني مث حتولت القرارات
إىل مركز الشرفة المكان مراقبة تنفيذ احلكم هناك مث حتولت إىل دوائر التنفيذ مث اخرياً صدر قرار جمللس قيادة الثورة والذي حدد
مقر األحتاد العام لنساء العراق مكاانً للمشاهدة ومن مث حتولت املشاهدة يف احملاكم وهو ما عليه العمل االن (السعدي،2011 ،
الصفحات  )247-245اذ جيري العمل االن على أن مشاهدة الصغري تتم يف احكمةاألحوا الشخصية اليت تقع يف مكان أقامة
الصغري مساء كل يوم مجعة.
الفرع الثالث :السفر ابحملضون
اختلف الفقهاء يف حكم السفر ابحملضون وذلك حبسب األسا الذي أقاموا عليه احلكم ،فاحلنفية قسموا السفر إىل قريب
وبعيد ،بينما أقام مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية واحلنابلة احلكم على أسا الغاية من السفر ،فذهب احلنفية إىل أن السفر
إذا كان لبلدة قريبة حبيث يتمكن األب من رؤية ولده والعودة قبل الليل فلالم السفر ابحملضون دون قيود ،أما إذا كان السفر لبلدة
بعيدة فلالم ذلك ولكن بشروط وهي :أن يكون البلد الذي تريد االنتقا إليه هو موفنها االصلي ،وان اليكون دار حرب ،وان
يكون عقد نكاحها قد مت فيه ،فاذا توفرت هذه الشروط جمتمعة يف البلد الذي تريد السفر إليه فلها ذلك وليس للويل أن مينعها من
السفر ،وهذا احلكم خاص ابحلاضنة األم أما إذا كانت احلاضنة غري األم فليس هلا السفر إال ابذن األب (جنيم ،1997 ،صفحة
 )187بينما ذهب مجهور الفقهاء من الشافعية واملالكية واحلنابلة إىل التمييز بني السفر للحاجة كالعالج والنزهة والسفر للسكن
واالقامة فذهبوا إىل أن سفر أحد الوالدين أو الويل أو احلاضنة إذا كان حلاجة فإن حق احلضانة يثبت للمقيم حىت يعود املسافر،
أما إذا كان السفر للسكن واالقامة لبلد بعيد فيسقط حق احلضانة وينتقل إىل األب أو الويل إذا توافرت فيه شروط احلضانة ،أما
إذا كان لبلد قريب فاحلضانة ال تسقط لتمكن الويل من اإلشراف ومتابعة سري احلضانة (الشريازي ،1992 ،صفحة )652
(الدسوقي ،دون ذكر سنة النشر ،صفحة ( )531قدامة ،1997 ،صفحة )217اما قانون األحوا الشخصية العراقي فلم
يتطرق إىل حكم السفر ابحملضون يف نصوص مواده القانونية ،لكن أعطى يف الفقرة الرابعة من املادة ( )57لألب حق النظر يف
شؤون احملضون وتربيته واإلشراف عليه ،وأتسيساً على ذلك فقد جرى العمل مبوجب قرارات احكمة التمييز األحتادية على منع األم
من السفر ابحملضون خارج العراق إال أبذن الويل ،الن السفر ابحملضون خارج البالد يتعارض مع حق األب يف نظر شؤون احملضون
ومتابعته.
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احملضون ،فبالنسبة لالب واألم املشاهدة حتقق غايتان اوهلما اشباع عاففة االبوة واألمومة ،واألخرى ملتابعة شؤون الطفل وتربيته
واالفمئنان عليه ،أما ابلنسبة للمحضون فمشاهدة والديه حق له كما اهنا من ابب صلة االرحام اليت امران هللا تعاىل هبا.

Saja Hazim MAHMOOD & Kalthum Sabeeh MOHAMME

املبحث الثاين:
مناقشة مقرتح تعديل املادة  57من قانون األحوال الشخصية العراقي
الزوجني (الرجل ،املرأة)

احلياة الزوجية رابطة مقدسة يتمخض عنها آاثر مادية ومعنوية ال تقتصر على السلوك االعتيادي حلياة
وما يشتمل عليها من نفقات مادية ختص الطعام ،املسكن ،امللبس التطبيب ،وآاثر معنوية تتمثل بضرورة وجود األلفة ،املودة،
الرمحة ،االحرتام بني فرفيها اليت تتهاون معها كافة اآلاثر املادية األنفة الذكر .لكن أهم ما قد ينتج عن احلياة الزوجية إذا شاء
الباري عز وجل هو األوالد الذين ميثلون اهلدف األبعد واألمسى ألسا وجود الرابط املقد بني الرجل واملرأة .وما يرتتب عليه من
ضرورة رعاية مصاحلهم.
فقد قسم هللا سبحانه وتعاىل واجبات الوالدين يف حفظ األوالد على مراحل حياهتم فخص األم ابحلمل والوالدة والرضاعة
واحلضانة حىت يستغين الطفل عن النساء فضال عن أن مسؤولية االعتناء ابألففا هي جزء ال يتجزأ من مسؤولية املرأة ،خصوصا
أن اآلابء دائما ما يكونون منشغلني يف العمل وغريه من األمور احلياتية ,بينما خص األب برتبية الولد بعد ذلك  ,وهذا االهتمام
كله ملصلحة احملضون .لكن قد حيدث أحياان أن يفقد الصغري أحد والديه أو كالمها ألسباب خارجة عن ارادة من هو حتت
رعايتهم األمر الذي قد يرتتب عليه آاثر سلبية خطرية تنعكس قطعا على مصلحة الصغري ,وهنا يثار التساؤ حو حق احلضانة
ومن يتوىل حضانة هذا الصغري وما هي املدة الالزمة الشباع هذا احلق؟
إن قانون األحوا الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959قد نظم حق احلضانة بتسع فقرات تضمنتها املادة  57منه
 ,اليت احتوت مبا يشعر بوجوب مراعاة مصلحة احملضون وتغليبها على حق كل من األم واألب فاحلضانة تعد من األمور املهمة
للطفل احملضون يف اثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة والبد للمحضون أن ينعم برعاية حقيقية ال تشعره بفراق والديه ،ويتوجب على
الوالدين تفهم حالة احملضون كوهنما أقرب النا إليه وأكثرهم شفقة وحنوا واحسنهم رعاية مبصلحته واال تدخل القانون مبا له من
سلطة ملزمة لتنفيذ ماهو مطلوب وهذا ما نراه واضحا يف الفقرات  1و 4و5و  6و 7و 9من املادة السابعة واخلمسون من قانون
األحوا الشخصية.
إال أن الربملان العراقي أجرى قراءة أوىل يف بداية شهر متوز اجلاري ملشروع تعديل قانون األحوا الشخصية رقم  188لعام
 1959والذي تضمن تعديال لنص املادة  57فناقش نقل األحقية يف حضانة الطفل من األم إىل األب بعد بلوغه سن السابعة
خبالف القانون الساري الذي مينح األم امكانية بقاء هذا احلق إىل غاية بلوغ الطفل سن الـ 15عاما األمر الذي آاثر جدال واسع
النطاق وانتقادات خاصة من قبل النساء واملنظمات املدافعة عن حقوق املرأة يف البالد ،فاحتجت العشرات من النساء على
التعديالت املقرتحة كوهنا تنص على أن تكون
األم املطلقة أحق حبضانة الولد حىت يتم السابعة ويشرتط عدم زواجها ألخذ احلضانة وبذلك ،فإن األصل يصبح حرمان
األم من األحقية يف حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر  ,األمر الذي يؤدي إىل إبعاد الطفل عن والدته وما يرتتب على
هذا من تبعات نفسية كبرية خاصة وان عمر السابعة يعد من االعمار احلرجة اليت جيب أن يستمتع فيها الصغري ابالستقرار كوهنا
متثل بداية دخوله للمدرسة ومن مث احتياجه إىل االستقرار النفسي والعاففي املتمثل ببقائه يف كنف من اعتاد عليها لرتبيته منذ
صغره ،كما أن مقرتح التعديل ينص على حرمان األم من األحقية يف احلضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى وهذا يعين اجبار األم
على عدم الزواج خال فرتة حضانة الطفل ،وهذا املوضوع يعد خمالفة شرعية (دينية) ،يف حني مل يشرتط التعديل يف األب عدم
الزواج لنيل حضانة األبناء.كما نصت التعديالت على أن اجلد من جهة األب له األحقية يف احلضانة من األم ،يف حا تويف
األب أو انتفت لديه شروط احلضانة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تدعم مطالب تعديل القانون آراء قانونية ودينية ترى يف
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وبغية تسليط الضوء على مقرتح التعديل اعاله البد لنا من مناقشة الفقرات اليت نص عليها التعديل والفقرات اليت اغفل
النص عليها وكااليت:
 -1أن مقرتح التعديل ابرجاعه سن احلضانة إىل سن التمييز الذي حدده املشرع العراقي بسبع سنوات كاملة مبقتضى نص الفقرة
الثانية من املادة ( )97من القانون املدين العراقي يف الوقت الذي كان النص املوجود يف قانون األحوا الشخصية جيعل حضانة
الصغري إىل حني امتامه العاشرة مع امكانية التمديد إىل سن اخلامسة عشر بناء على قرار يتخذه القاضي مسرتشدا ابراء خرباء
ومنظمات جمتمعية  ,ومن مث خيري الصغري فيمن يرغب ابلبقاء معه إىل حني بلوغه أي امتامه سن الثامنة عشرة من العمر  ,وهنا
البد لنا من توضيح يتعلق بعمر احملضون فبما أن احلضانة تعد من اهم حقوق احملضونني الرتبافها مبرحلة الطفولة اذ أكدت جتارب
اجملتمعات البشرية اليت اجراها ابحثني وخمتصني أبن مرحلة احلضانة متثل اهم مرحلة من مراحل عمر االنسان أبعتبارها األسا
الذي يقوم عليه بناء شخصية احملضون فضال عن كوهنا أكثر الفرتات حساسية يف حياته ملا ترتبه احلضانة من نتائج الحقة على
حياة احملضون ابتداء من مرحلة الطفولة  ,فاملراهقة والشباب وانتهاء ابلشيخوخة ،وهنا ميكن أن لنا أن نستشهد ابلكتاب الصادر
من مجعية االفباء النفسانني بتاريخ  2020/9/30والذي يؤكد فيه على أن عمر عشر سنوات هو العمر املثايل الذي يكتمل فيه
النضج الفكري واملعريف ومن مث يعد هذا العمر هو االنسب من الناحية النفسية والعقلية واالجتماعية السقاط احلضانة لكون النمو
النفسي يفرق بني عمر 7و 10سنوات ك مرحلتني منفصلتني من الناحية النفسية  ,ونظرا الن االفراف املؤيدة لتعديل املادة ()57
مل تقدم حجج داعمة لرايها ومبا حيقق مصلحة احملضون وكان األسا الذي استندوا إليه النقاص سن احلضانة إىل السابعة من
العمر يتجسد ابن قانون األحوا الشخصية عند صدوره سنة  1959قد حدد هذا السن إال أنه البد لنا من توضيح أنه مت
العدو عن هذا التحديد يف التعديالت الالحقة واليت جرت يف مثانينات القرن املاضي وهي تعديالت صائبة إذا مامت االخذ بعني
االعتبار االراء الطبية والنفسية واالجتماعية وهو ايضا ما يتم العمل به يف الدو العربية ذات الرتاث اإلسالمي والقانوين العريق.
 -2أما فيما يتعلق مبا نص عليه مشروع التعديل بنقل احلضانة من األم إىل األب مبجرد بلوغ الصغري سن السابعة فهو يتناىف
كذلك مع مباد شريعتنا اإلسالمية السمحاء اذ أن املذاهب اإلسالمية مل اتت ابدلة نقلية من القران الكرمي حتدد سن احلضانة
(وامنا فقط سن الرضاع) وكل ما اورده فقهاء املذاهب اإلسالمية كان عبارة عن اراء تصب مجيعها يف مصلحة احملضون بعد األم
األوىل برعاية صغريها ومن مث تكون االجدر بتويل حضانة ففلها كوهنا متثل الدفئ والصدر احلنون للمحضون فضال عما حباها هللا
به من قدرة يف الص رب لتحمل املشقة والسهر اللذان يعتربان من لوازم تربية الطفل واعداده يف مراحل عمره املختلفة  ,ومن مث فإن
االدعاء ابن انقاص سن احلضانة مرجعه الشريعة اإلسالمية ال أسا له من الصحة وابالستناد ملا تقدم ال يكون هناك مربر
النقاص سن احلضانة إىل السابعة.
 -3وفيما يتعلق بسحب احلضانة من األم مبجرد زواجها وحىت لو مل يبلغ الصغري السابعة من العمر فالبد من التنويه بداية إىل أن
اسقاط حق األم ابحلضانة مبجرد الزواج دون التاكيد على اسقافها من األب عند زواجه يؤدي إىل ازدواجية املعايري اذ كان يتوجب
أما االبقاء على احلضانة عند زواج أي من الطرفني بشروط أو اسقافها من كليهما وبذلك تتحقق العدالة الن األذى املتحقق
ابحملضون من زوجة األب ال يقل عن الضرر املتوقع من زوج األم.
كما أن هذا االسقاط خيالف توجهات الشريعة اإلسالمية النه سيجرب األم على عدم الزواج خشية فقدان صغريها
ومعروف ما يرتتب على هذا األمر من اضرار فهو مينع تطبيق شرع هللا يف حرية الزواج كما أنه ميثل ضغطا على أم احملضون
الضطرارها إىل البقاء وحيدة دون زواج.
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النص القانوين احلايل إجحافا يف حق اآلابء ،وإضرارا مبصلحة األففا أيضا ،مما يتطلب ضرورة البحث عن حل وسط يراعي
مصلحة اآلابء واألففا دون اإلضرار مبصلحة األمهات.
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 -4أما فيما يتعلق ابلفقرة الواردة مبقرتح التعديل واليت تنص على انتقا احلضانة من األب إىل اجلد الصحيح (اب األب وان عال)
فإن اهم ما يسجل عليها يتمثل بتعارضها مع نص املادة ( )27من قانون رعاية القاصرين (وهو قانون الحق يف التشريع
لقانوانألحوا الشخصية) واليت أكدت على أن ويل الصغري ابوه مث احملكمة  ,هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سلب احلضانة
من األم عند موت األب ومنحها للجد ختتفي منه مصلحة احملضون اذ كيف يعقل أن تتحقق هذه املصلحة عند كبري سن قد
اليقوى على رعاية نفسه انهيك عن مصلحة ففل.
كما أن هذه الفقرة تتعارض مع حقوق االرامل وخاصة زوجات الشهداء فاين املصلحة من سلب احلضانة منهن إذا بلغ
احملضون السابعة وهو أصال بدون أب سواء تزوجت هذه االرملة أم ال.
 -5البد من التاكيد على أن التعديل اغفل ما يضمن مصلحة احملضون اذ كان البد أن يشتمل على حكم مببيت احملضون مع
والده الن نص الفقرة الرابعة من املادة  57السابق مينع ذلك ،فكان يتوجب تنظيم هذا األمر خاصة وانه ينسجم وأحكام املادة 9
من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  20تشرين الثاين 1989واملصادق عليها من قبل العراق
مبوجب القانون رقم  3لسنة ، 1994حيث ورد يف نص الفقرة ( )1من املادة أعاله اآليت (تضمن الدو األفراف عدم فصل
الطفل عن والديه على كره منهما) ،كذلك يف الفقرة  3من املادة أعاله اليت جاء فيها اآليت حترتم الدو االفراف حق الطفل
املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه ،إال إذا تعارض
ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى.
 -6إذا كان قانون األحوا الشخصية النافذ قد رجح حق احلضانة لألم كجزء من واجب الرعاية واحلماية والصيانة املقرر عليها
للمحضون وهي كمسؤولية األب يف االنفاق على االسرة إال أن القانون وكذلك مشروع التعديل قد اغفال النص على اية ضماانت
للمحضون نفسه فعندما نص مشروع تعديل القانون على نقل احلضانة من األم إىل األب يف حا الزواج فهل تعد هذه ضمانة
للمحضون من أي تعسف أو ضرر قد يلحق به من زوجة ابيه مثال؟
إن اإلجابة على السؤا اعاله تقتضي التاكيد على أنه ال يكفي وجود احملضون مع األم أو األب بدون ضماانت أساسية
حتميه يف تلك الفرتة ،مبعىن أنه البد من النص على ضماانت حقيقية تلزمهم ابلتفكري مليا قبل اللجوء إىل الطالق – الذي أصبح
أسهل احلال  -حا وجود ففل يدفع الثمن عنهم مبعىن البد من تبين القانون لضماانت حقيقية ملصلحة احملضون املضرور تفرض
على مسبيب الضرر (األم واألب) كمع يار يلزم الطرفني مثل منع زواجهم إىل سن اختيار احملضون أو بلوغه سن الرشد أيهما أقرب
إىل مصلحة احملضون وقد يرتك تقدير ذلك إىل احملكمة املختصة مع استثناء حاالت الوفاة الطبيعية والقضاء والقدر واحلوادث اليت
ال دخل ألرادة الشخص هبا ،أو النص على ضمانة مالية تستقطع من األب مقدما ملصحلة احملضون وتودع لدى دائرة رعاية
القاصرين ضماان عن إساءة قد تلحق ابحملضون من التصرفات الضارة اليت قد جيريها األب بعد زواجه أو الرجل الذي يتزوج من أم
احملضون ،أو تضمني املشروع نص يلزم األب ابلتأمني على حياة احملضون لدى مؤسسات التأمني الرمسية واىل غري ذلك من
الضماانت اليت حتافظ على حياة احملضون ومستقبله انطالقا من مبدأ التعويض عن الضرر .مبعىن أنه كان يتوجب على من يريد
االقدام على التعديل أن يضع أمامه ذلك واعتبار احلفاظ على األمانة اليت وهبها هللا للزوجني واملوازنة بني احلق حبنان األم أو
اختيار أمان األب اليت من الصعوبة قو احملضون هبا خال اختياره أو رشده بل هو أحسا يقع على عاتق املشرع محايته.
 -7أن قانون األحوا الشخصية العراقي قد ترك حتديد مكان مشاهدة احملضون التفاق الطرفني فإن مل يتفقا فقد كانت املشاهدة
تتم يف أحد مراكز األحتاد العام لنساء العراق والذي الغي بعد سنة  2003ويف هذا الصدد البد من االشارة إىل أن الكثري من
املؤسسات الدينية شرعت بتهيئة أماكن الئقة خصصت الجراءات مشاهدة احملضون وذويه ورغم اهنا تراجعت عن ذلك بعد وقت
قصري بسبب ما مت رصده من خالفات وتصرفات تكون ابلضد من مصلحة الصغري وفالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها من خال
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 -8كما أنه يف بعض احلاالت – وهي من األمور اليت مت رصدها – قد ال حيضر األب إىل موعد املشاهدة وما يرتتب على ذلك
من ضرر يلحق ابحملضون لعدم حضور ذويه لرؤيته فضال عما يتكبده احلاضن من مصاريف للذهاب إىل مكان املشاهدة وضياع
الوقت يف االنتظار لذا كان األوىل مبشروع التعديل فرض ضماانت حقيقية الحرتام موعد املشاهدة ووقته وحتميل املتخلف عن
احلضور دون عذر مشروع غرامات فضال عن عقوابت قد تصل إىل درجة حرمانه من املشاهدة الن عدم حضوره ملشاهدة صغريه
دون عذر مشروع وألكثر من مرة فضال عما يرتكه من أثر سليب على نفسية الصغري نتيجة شعوره بعدم رغبة والده برؤيته فانه يف
نفس الوقت دليل على عدم رغبة ذلك األب مبتابعة شؤون صغريه.
 -9أن موقف املشرع العراقي يف قانون األحوا الشخصية من مسألة الشروط املشرتكة للحاضنني اليت تتعلق ابحلاضن الستحقاقه
احلضانة كان فيها نقص اذ جند أن املشرع العراقي اقتصر على الشروط املشار إليها على احلاضنة من دون احلاضن لذا كان األوىل
مبشروع التعديل التاكيد على توافر شروط احلاضن ليشمل احلاضنني من ذكور واانث.كما أن قانون األحوا الشخصية العراقي يف
املادة  57مل يشر ال من قريب وال من بعيد إىل اسقاط احلضانة يف حالة إصابة احلاضنني مبرض معدي أو مؤذي وترك هذا األمر
إىل مباد الشريعة اإلسالمية األكثر مالئمة لنصوص هذا القانون يف حني كان األوىل به النص على ذلك حفاظا على مصلحة
احملضونن وهو أمر مل يتطرق إليه مشروع التعديل.
 -10واخريا فقد جاء قانون األحوا الشخصية العراقي خاليا من أي نص تلميحا أو تعريفا ملسألة السفر ابحملضون من قبل امه
وهو أمر اغفله مشروع التعديل رغم امهيته خاصة يف ضوء التطور االقتصادي والتكنولوجي الذي يشهده العامل وما رافق ذلك من
انتشار وتطور وسائل االتصا واملوأصالت وازدايد حاالت السفر ابحملضون ،اذ كان يتوجب على مشروع التعديل أن حيدد
احلاالت اليت جيوز فيها السماح للمحضون ابلسفر مبوافقة األب أو بدون موافقته يف حالة الضرورة مع التفرقة فيما إذا كانت
احلاضنة عراقية أم أجنبية ،والتاكيد على حق األب يف حالة ختوفه من سفر احملضون يف فلب كفيل.
اخلامتة
بعد االنتهاء من هذا البحث توصلنا إىل مجلة من النتائج والتوصيات وعلى النحو اآليت:
أوالً -النتائج
-1نظم املشرع العراقي موضوع احلضانة يف املادة  57من قانون األحوا الشخصية العراقي رقم  188لسنة  1959إال أنه مل
يكن موفقاً يف هذا التنظيم بشكل متكامل ودقيق على الرغم من أنه سار على ما سار عليه الفقه اإلسالمي يف بعض اجلوانب إال
أنه مل خيلو من النقص التشريعي ابإلضافة إىل عدم الدقة يف تنظيم بعض اجلوانب األخرى.
-2نص املشرع العراقي على أربعة شروط جيب توافرها يف احلاضنة الستحقاق احلضانة وكان االصح على املشرع العراقي ذكر
مصطلح احلاضن ليشمل الذكر واألنثى.
 -3نص املشرع العراقي على أن مدة حضانة الصغري تنتهي عند امتام العاشرة من العمر ،مع امكانية متديدها إىل حني اكماله
اخلامسة عشر من العمر ،وبعدها خيري احملضون يف االقامة مع من يشاء من أقاربه.
-4مل يتطرق املشرع العراقي إىل األحكام اخلاصة مبشاهدة احملضون من حيث مدة املشاهدة ومكاهنا وكذلك مل يتطرق املشرع
العراقي إىل أحكام السفر ابحملضون مع أن الشريعة اإلسالمية حبثت ذلك ابلتفصيل.
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توفري أماكن تتوفر فيها ضماانت حقيقية حتقق املشاهدة جبو مريح لذلك كان األوىل مبشروع التعديل تنظيم مكان وزمان مشاهدة
احملضون المهية هذا األمر.
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-5نظم املشرع العراقي اإلشراف على احملضون ومدة احلضانة ومتديدها يف فقرة واحد من املادة  57بشكل متداخل وغري واضح،
مما جعل الكثري من الشراح والباحثني يفهمون هذه الفقرة بشكل غري دقيق.
-6نص املشرع العراقي على حق األب يف اإلشراف على احملضون خال مدة احلضانة إال أنه جعل هذا احلق اختيارايً مع أنه
فرض وواجب على الويل ،وكذلك مل ينص على وسائل كفيلة متكن الويل من حتقيق ذلك
-7تبىن املشرع العراقي يف فروحاته األخرية تعديال لنص املادة  57والذي انقش نقل األحقية يف حضانة الطفل من األم إىل األب
عند السابعة من العمر ،كما اشرتط عدم زواجها الخذ احلضانة ،كما نصت التعديالت على أحقية اجلد من جهة األب يف
احلضانة من األم ،يف حا تويف األب أو انتفت لديه شروط احلضانة وبذلك يصبح األصل حرمان األم من حضانة أبنائها عندما
يتمون السابعة من العمر.
اثنياً -التوصيات
 -1رفض مقرتح التعديل املقدم إىل جملس النواب (واملتعلق ابنقاص سن احلضانة إىل سبع سنوات واسقافها عن األم يف حالة
زواجها) كونه ال حيقق مصلحة احملضون وال يتالئم مع مباد الشريعة اإلسالمية يف جعل احلضانة حقا للصغري على ذويه وامنا هو
مقرتح سيؤدي إىل فتح ابب جديد للنزاعات بني ذوي الصغري انهيك عن األذى الذي سيلحق ابحملضون نتيجة تنقله خال سين
حياته األوىل بني فرفني قد انقطع حبل الود بينهما واصبح الصغري مبثابة كرة يتجاذهبا كل فرف لالضرار ابلطرف االخر.
 -2تعديل نص الفقرة الرابعة من املادة ( )57واملتعلقة مببيت الطفل عند والده لتكون كااليت:
 لالب النظر يف شؤون احملضون وتربيته وتعليمه حىت يتم العاشرة من عمره. للمحكمة أن أتذن بتمديد حضانة الصغري ،حىت اكماله اخلامسة عشر من عمره ،إذا ثبت هلا بعد الرجوع إىل اللجنة الطبيةاملختصة أن مصلحة الصغري تقضي ذلك.
 للمحكمة بناء على فلب من األب أن أتذن مببيت احملضون عنده ملدة حتددها إذا اقتضت مصلحة احملضون ذلك. -3فيما يتعلق حبق املشاهدة نقرتح إضافة فقرة أخرى للمادة ( )57تتعلق بتحديد مكان املشاهدة وتكون على وفق اآليت (تكون
مشاهدة أحد الوالدين ولده يف املكان املناسب الذي يتفق عليه الطرفان ،ويف حالة عدم اتفاقهما على احملكمة أن حتدد املكان
املناسب للمشاهدة يف املكان الذي تقيم فيه األم (
 -4فرض غرامات على كل من يتخلف عن حضور املشاهدة (احلاضن أو فالب املشاهدة) لعدد معني من املرات أو على كل
من ميار اعماال ختل ابجراءات املشاهدة أو يفتعل النزاع بشكل يؤثر سلبا على اجراءات سري عملية املشاهدة وختصص تلك
املبالغ يف انشاء وتطوير أماكن خمصصة للمشاهدة حتت انظار السلطة وحبمايتها.
 -5تعديل الفقرة ( )2من املادة ( )57احوا شخصية على الشكل اآليت (يشرتط أن يكون احلاضن ذكرا أو ااناث ابلغا امينا قادرا
على تربية احملضون وصيانته وسليما من اصابته أبي مرض معدي أو مؤذي حفاظا على مصلحة احملضون وسالمته من املرض
ويرتك تقدير جسامة املرض إىل جلنة فبية خمتصة ليستأنس القاضي برأيها عند اصدار احلكم ملن يستحق احلضانه من احلاضنني.
 -6إضافة فقرة جديدة حتمل تسلسل  10للمادة  57من قانون األحوا الشخصية ليكون على وفق الشكل اآليت:
 جيوز لالم أن تسافر ابحملضون لسبب معقو أن مل يكن يف السفر ضررا ابحملضون فإن منعها وليه من السفر جيوز للقاضي أنميكنها من السفر إذا ثبت له أن من له حق االذن قد تعسف يف استعما هذا احلق
 إذا كانت األم احلاضنه أجنبية اجلنسية وكان سفرها عرضيا لغري االقامة يف موفنها فللقاضي فلب احضار كفيل يضمن عودهتايف احملضون ,وللمحكمة منعها من السفر ابحملضون مىت رجحت احتمالية عدم عودهتا ابحملضون السباب معتربة.
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-ال يكون قرار السماح ابلسفر انفذ ما مل يكتسب القرار الدرجة القطعية.
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 جيوز لألب واجلد وان عال أن يسافر ابحملضون الذكر ببلوغه ( )7سنوات ملدة معقولة فإن اختلف الويل واحلاضنة على املدةفاللقاضي حتديدها.
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This research deals with the issue of the Moriscan refugee crisis
after the fall of Andalusia to the Spanish in 1492, and the brutal
policies they carried out against the refugees. The research also
deals with the policy of the Ottoman Empire towards this ordeal,
which represented the largest global humanitarian crisis during
the 16th and 17th centuries AD. The Ottoman Empire played a
major role in the process of saving these Muslim and Jewish
refugees, and their homeland in different parts of the Ottoman
geography. The Ottoman Empire also succeeded in adopting an
integrative policy for these refugees that took into account their
social and sectarian specificities, as well as the societal privacy of
the new settlement areas.
This policy has contributed to creating dynamism and vitality in
these areas, and transforming Andalusian refugees into an active
force on all cultural, social and economic levels. On the other
hand, the Spanish and European refugee crisis revealed the
mentality of the issue of religious freedom and the lack of
recognition of other religious sects. At the same time, this crisis
reflected the Ottoman mentality towards the issue of non-Muslim
minorities and how the state interacted with them, and its ability
to manage diversity within the Ottoman society.
In this context, we will try in this research to present a different
analytical approach to the issue of Andalusian Muslim and Jewish
refugees, as well as knowing the strategy of the Ottoman Empire
towards it and the backgrounds that motivate it. This topic will be
addressed through four axes as follows:
-First: Andalusia and its importance in attracting immigrants in
the Middle Ages
-Second: The historical and political circumstances in which the
Andalusian refugee crisis arose
-Third: The Andalusian refugee crisis and the position of the
Ottoman Empire on it
-Fourth: The Ottoman Empire's strategy towards the refugee crisis
-Fifth: The policy of the Ottomans towards the refugees from
Andalusia.
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موقف الدولة العثمانية من أزمة املهاجرين األندلسيني واسرتاتيجيتها جتاهها
متني شريف أوغلو
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امللخص:
يتناول هذا البحث مسألة أزمة الالجئني املوريسكني بعد سقوط األندلس يف يد اإلسبان سنة  ،1492وماقاموا به من
سياسات وحشية ضد هؤالء الالجئني .كما يتطرق البحث إىل سياسة الدولة العثمانية جتاه هذه احملنة اليت مثلت أكرب
أزمة إنسانية عاملية خالل القرن  16و17م .فقد لعب العثمانيون دورا كبريا يف عملية إنقاذ هؤالء الالجئني املسلمني
واليهود ،ووطنتهم يف أماكن متفرقة من اجلغرافية العثمانية ،كما جنحت الدولة العثمانية يف انتهاج سياسة إدماجية هلؤالء
الالجئني ،راعت فيها اخلصوصيات االجتماعية واملذهبية هلم ،وكذلك اخلصوصية اجملتمعية ملناطق التوطني اجلديدة.
وقد سامهت هذه السياسة يف خلق ديناميكية وحيوية يف هذه املناطق ،وحتويل الالجئني األندلسيني إىل قوة فاعلة على
كافة املستوايت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية .من جهة أخرى كشفت أزمة الالجئني الذهنية اإلسبانية واألوروبية
جتاه مسألة احلرايت الدينية ،وعدم االعرتاف ببقية الطوائف الدينية األخرى ،كما عكست يف اآلن نفسه الذهنية
العثمانية جتاه مسألة األقليات غري اإلسالمية ،وكيف تفاعلت الدولة العثمانية معها ،وقدرهتا على إدارة التنوع داخل
اجملتمع العثماين .ويف هذا اإلطار سنحاول يف هذا البحث تقدمي مقاربة حتليلية خمتلفة ملسألة الالجئني األندلسيني
املسلمني واليهود ،ووكذلك معرفة اسرتاجتية الدولة العثمانية جتاهها ،واخللفيات اليت كانت حتركها .وسيتم تناول هذا
املوضوع من خالل احملاور اخلمسة التالية:
أوال :األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين يف العصر الوسيط ،اثنيا :الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة
الجئي األندلس ،اثلثا :أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة العثمانية منها ،رابعا :اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتاه
أزمة الالجئني ،خامسا :سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس.

الكلمات املفتاحية :األندلس ،املوريسكيون ،اإلسبان ،العثمانيون ،الالجئون ،اليهود.
املقدمة:

عندما نتأمل يف التاريخ البشري جند أن ظاهرة اهلجرة واللجوء ظاهرة قدمية ،وجدت منذ أن ظهر اإلنسان على وجه هذه
البسيطة .وقد عرفت خمتلف مناطق العامل عدة موجات من اهلجرة ،ارتبطت أساسا أبسباب وعوامل خمتلفة ،منها ماهو إنساين،
وماهو اقتصادي واجتماعي وثقايف وعسكري وغريها .وقد كانت املنطقة العربية واإلسالمية أحد أهم املناطق الرئيسية اليت شهدت
عرب مراحل اترخيها املختلفة عدة موجات من اهلجرات ،تعددت دوافعها وخلفياهتا ،ولكنها سامهت بشكل مباشر يف خلق
تغيريات جذرية كبرية يف هويتها ويف بنيتها النفسية والدميغرافية والثقافية والسياسية لشعوب تلك املنطقة .وقد ساعدت هذه
اهلجرات على خلق حالة من التنوع الثقايف والعرقي والديين ،ساهم يف ظهور جتارب سياسية وثقافية وحضارية ،تفاعلت فيها الثقافة
اإلسالمية مع بقية الثقافات األخرى ،وأثرت بشكل مباشر على الذهنية اجملتمعية اليت استوعبت حالة التنوع ،واخنرط فيها
املهاجرون اجلدد بشكل تلقائي ،وحتولوا إىل عنصر فاعل يف تشكيل املنظومة االجتماعية والسياسة والثقافية لتلك املناطق.
وقد بلغ أتثري هذه اهلجرات على منطقة العامل اإلسالمي إىل درجة ظهور دول جديدة ،أسس فيها الالجئون القادمون من
مناطق أخرى عدة دول ،كانت هلا التأثري الكبري على اخلارطة اجليوسياسية واالسرتاتيجية والثقافية يف العامل اإلسالمي ،مثلما ما وقع
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وقد سامهت هذه اهلجرات بشكل رئيسي يف تدعيم أسس دولة سالجقة الروم يف منطقة األانضول ،وكذلك يف ظهور أهم
دولة يف التاريخ السياسي اإلسالمي بعد اهنيار دولة السالجقة ،متثلت يف الدولة العثمانية اليت كانت تنتمي إىل قبيلة قايي إحدى
القبائل الرتكمانية القادمة إىل منطقة األانضول يف العهد السلجوقي ،وقد متكنت هذه القبيلة بقيادة عثمان غازي من أتسيس دولة
كبرية ،لعب فيها الالجئون الرتكمان وبقية الشعوب األخرى دورا مهما يف تقويتها ،وبسط نفوذها على مساحات واسعة من
خريطة العامل اإلسالمي وقسم واسع من القارة األوروبية ،كما أصبحت هذه الدولة العبا أساسيا يف السياسة الدولية ،خصوصا بعد
فتح السلطان حممد الفاتح للقسطنطينية سنة 1453م ،وحتويلها إىل عاصمة لإلمرباطورية العثمانية اليت بدأت تتوسع مساحتها
اجلغرافية ،وانضوت حتت حكمها عدة شعوب وعرقيات ومذاهب أخرى ،وأصبحت مركز جذب للهجرات الوافدة.
غري أنه ويف الوقت الذي كانت فيه منطقة الشرق اإلسالمي تشهد ظهور دولة إسالمية قوية ،تؤمن حبالة التنوع الثقايف
والديين والعرقي ،وتشجع على اهلجرات إليها لتسفيد من خرباهتا املختلفة ،كانت منطقة املغرب اإلسالمي ،وحتديدا يف بالد
األندلس تشهد يف اآلن نفسه حالة من االهنيار الشامل والسقوط يف يد اإلسبان الذين مارسوا تطهريا عرقيا ودينيا بشعا جدا ،مل
يشهد له العامل مثيال .مما دفع ابملسلمني واليهود إىل اهلروب من األندلس وتركها ،واللجوء إىل عدة أماكن خمتلفة يف أورواب ويف
مشال إفريقيا .وقد عكست هذه املمارسات التطهريية حالة الذهنية االنتقامية املتطرفة اليت مل تكن تؤمن أبي تنوع ثقايف أو ديين أو
عرقي ،بل إن هذه الذهنية اإلسبانية مل تكن تعرتف حىت ببقية املذاهب املسيحية األخرى ،وانتهجت بعد سقوط األندلس سنة
1492م سياسة تصفية لكل األداين األخرى كاملسلمني واليهود واألورثودكس وغريها .ويف ظل هذا املناخ التطهريي املرعب يف
األندلس تعالت أصوات املسلمني الالجئني الذين استنجدوا ابلسلطان العثماين بداية القرن  16من أجل إنقاذ حياهتم ،وإنقاذ
معتقداهتم وعائالهتم وأطفاهلم وممتلكاهتم.
وأمام تفاقم أزمة الالجئني يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،وتدفق أعداد كبرية منهم على املناطق االعثمانية ،وازدايد
سياسة االضطهاد االسباين للمسلمني واليهود حتركت الدولة العثمانية حنو إنقاذ هؤالء الالجئني ،وانتهجت سياسة واسرتاجتية
فعالة ،سامهت يف إنقاذ اآلالف من الالجئني ،وتوطينهم يف مناطق خمتلفة من جغرافيتها .وقد وضعت الدولة العثمانية اسرتاتيجية
إدماجية هلؤالء الالجئني لكي ينخرطوا يف مناطق التوطني اجلديدة ،واالستفادة من قدراهتم وإمكانياهتم وخرباهتم .وقد اكتست هذه
االسرتاتيجية فعالية كبرية ،واستوعبت كل الالجئني ،بغض النظر عن انتماءاهتم الدينية أو املذهبية ،وساعدهتم على االخنراط يف بنية
اجملتمع العثماين املتنوع ،حيث استفاد هؤالء من مناخ احلرايت الدينية ومن القوانني والتشريعات اليت كانت سائدة يف اجلغرافية
العثمانية.
 أمهية البحث:تكمن أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على حمنة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة منها واسرتاتيجيتها يف إنقاذ هؤالء
الالجئني .فرغم أن العديد من الدراسات التارخيية قد تناولت مثل هذه املواضيع إال أهنا مل تركز بشكل أوسع على الدور العثماين
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يف منطقة األانضول اليت شهدت بداية من القرن العاشر ميالدي هجرات واسعة للقبائل الرتكمانية ،قدموا من آسيا الوسطى،
خصوصا بعد معركة مالذكرد سنة 1071م .حيث جنحت الدولة السلجوقية بقيادة ألب أرسالن يف تغيري املعادلة السياسية
واالسرتاجتية والثقافية يف منطقة االانضول ،وجنح يف السيطرة عليها عرب اسرتاجتية تشجيع القبائل الرتكمانية على اهلجرة إىل منطقة
األانضول ،وقدَّم هلم كل التسهيالت الضرورية لتحقيق عوامل االستقرار فيها ،واالخنراط يف نسيجها اجملتمعي الذي تغري بفضل قوة
تدفق الالجئني الرتكمانية إىل جمتمعات تركية إسالمية.
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يف التعاطي مع مسألة الالجئني األندلسيني املسلمني واليهود على حد سواء ،ومل تتطرق إىل واسرتاتيجية توطينهم وإدماجهم يف
أماكن خمتلفة من اجلغرافية العثمانية.
 أهدف البحث:يرمي هذا البحث إىل حتقيق عدة أهداف أساسية أمهها:
 معرفة الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة الالجئني األندلسيني ،وخلفياهتا الدينية واالقتصادية واالجتماعية. معرفة التداعيات اليت خلفتها أزمة الالجئني األندلسيني وانعكاساهتا على خريطة التوازانت اإلقليمية والدولية معرفة الدور العثماين يف عملية إنقاذ الالجئني األندلسيني اهلاربني من السياسات القمعية اإلسبانية معرفة اسرتاتيجية الدولة العثمانية يف التعامل مع هذه األزمة ،خصوصا على مستوى اإلنقاذ والتوطني واإلدماج معرفة موقف الدولة العثمانية واسرتاتيجيتها جتاه الالجئني اليهود الذين فروا من إسبانيا معرفة وضعية احلرايت الدينية يف كل من اجلغرافية العثمانية والدول االوروبية خصوصا إسبانيا وفرنسا وإجنلرتة منهجية البحث:سيتم يف هذا البحث تقدمي قراءة حتليليلة اترخيية واستقرائية ملسألة الالجئني األندلسيني ،وسيتم اتباع املنهجية التالية:
 مقدمة احملور األول :األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين يف العصر الوسيط احملور الثاين :الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة الجئي األندلس احملور الثالث :أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة العثمانية منها احملور الرابع :اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتاه أزمة الالجئني احملور اخلامس :سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس اخلامتة -1األندلس وأمهيتها يف جذب املهاجرين خالل العصر الوسيط:
لعله من املفيد حىت نفهم أزمة الالجئني األندلسيني بعد سقوط األندلس أن نشري هنا إىل أن األندلس كانت مركز جذب
الستقبال العديد من املهاجرين والالجئني الذين وفدوا إليها لعدة أسباب خمتلفة .فقد كانت اجلزيرة األيبريية عرب التاريخ ،خصوصا
يف فرتة احلكم اإلسالمي ملجأ آمنا للكثري من الشعوب الالجئة ،وذلك لطبيعة املناخ السياسي واالقتصادي والثقايف واحلرايت
الدينية والفكرية اليت توفرت يف تلك املنطقة .وميكن القول إن هناك أسباب خمتلفة لتدفق الالجئني على منطقة األندلس خالل فرتة
العصر الوسيط .وأييت الدافع الديين يف مقدمة هذه األسباب ،حيث اتسمت فرتة احلكم اإلسالمي يف األندلس ابحلرايت الدينية،
األمر الذي جعلها وجهة للعديد من األقليات الدينية املضطهدة ،خصوصا يف أورواب اليت كانت متارس سياسة االضطهاد الديين،
وكانت الكنيسة متارس ضغطا كبريا على خمالفيها من بقية األقليات الدينية األخرى ،ومنها اليهود الذين تعرضوا إىل اضطهاد كبري،
مما جعلهم يفرون إىل األندلس ليستقروا فيها ،وقد وجدوا الدعم والسند من الدولة ،ووفرت هلم احلماية ،فازدادت أعدادهم يف
األندلس ،واستقروا هبا مستفيدين يف ذلك من سياسة التسامح واحلرايت الدينية اليت كانت توجد يف األندلس قبل انقسامها
(حوراين ،2008 ،الصفحات .)233-230
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أما الدافع الرابع لتدفق املوجات على منطقة اجلزيرة اآليبريية فيتمثل يف البعد االقتصادي ،حيث شهدت بالد األندلس يف
فرتة احلكم اإلسالمي انتعاشة اقتصادية ونشاطا جتاراي كثيفا مع العديد من املناطق املختلفة ،األمرالذي نتج توفر للثروة ولألموال،
فانعكس هذا بشكل مباشر على احلياة االجتماعية ،وخلق حالة من الرفاهية ،شجعت الكثري من التجار على اهلجرة إىل األندلس
واالستقرار هبا قصد ممارسة النشاط التجاري يف العديد من املدن األندلسية اليت اشتهرت ابلصناعات واألنشطة التجارية املختلفة،
ومن أهم املدن جند مالقة وطليطلة ومرسية وغريها من املدن اليت اشتهرت ابزدهارها االقتصادي .غري أنه جيب اإلشارة إىل أن هناك
أسبااب أخرى ،حاولنا يف هذا القسم الرتكيز على امهها لعالقتها ابخللفيات والدوافع ألزمة هجرة األندلسيني بعد سقوط األندلس
اليت ستشهد بعد ذلك موجات هجرات عكسية خارجها بسبب الظروف السياسية والدينية اليت وقعت يف هناية القرن 15م،
حيث تفاقت هذه األزمة بشكل كبري ،خصوصا بعد استيالء اإلسبان على كامل اجلزيرة األيبريية ،وممارستهم لسياسة تطهري ديين
وحشية واسعة ضد املسلمني واليهود الذين كانوا يقطنون يف األندلس ).(Aka, 1997, s. 42-45
 -2الظروف التارخيية والسياسية اليت نشأت فيها أزمة مهاجري األندلس:
ظهرت أزمة الالجئني يف ظل ظروف اترخيية وسياسية صعبة شهدهتا منطقة األندلس نتيجة االنقسامات الطائفية وتراجع
احلكم اإلسالمي فيها ،األمر الذي أعطى الفرصة إىل اإلسبان للسيطرة على العديد من املدن اإلسالمية بداية من النصف الثاين
من القرن 15م .لذلك بدأ اخلوف يدب يف الكثري من سكان األندلس ،وشرع الكثري منهم يفكر يف اهلجرة ومغادرة األندلس حبثا
عن أماكن أكثر أماان واستقرارا .وقد أصبحت األندلس حماصرة بعدة ممالك مسيحية ،ترتصد سقوطها لالستيالء عليها ،مثل مملكة
الربتغال وقسطيلية واألراغون اليت كانت تشن هجمات متكررة على املدن اإلسالمية من أجل السيطرة عليها ،وقد عاىن السكان
املسلمون الكثري من هذه اهلجومات والتعدايت اليت هتدد أمنهم وحياهتم ،حيث مشلت هذه التهديدات املسلمني واليهود على حد
سواء ،وابت واضحا أن اإلس بان املسيحيني وبقية املمالك املسيحية الكاتوليكية متفقة فيما بينها على القيام بعمليات تطهري ديين
وعرقي لكل املسلمني واليهود دون متييز ).(Paşa, 2011, s. 23-24
وقد آلت هذه الظروف السياسية الصعبة إىل سقوط مدينة غرانطة يف يد اإلسبان سنة 1492م ،وبذلك ينتهي الوجود
السياسي للمسلمني يف األندلس ،حيث عمد الكاثوليك إىل انتهاج سياسة اضطهاد ديين وحشي وتصفية كل ما هو غري
مسيحي ،خصوصا من املسلمني واليهود ،وتشكلت حماكم تفتيش هلذا الغرض ،جترب املسلمني واليهود على ترك دايانهتم ،وجتربهم
ع لى اعتناق املسيحية واملذهب الكاثولوكي ،كما مت سجن وقتل ونفي الكثري ممن رفضوا هذه األوامر .وكانت امللكة إليزابيت قد
أصدرت مع زوجها فرديناند مرسوما ميهل املسملني واليهود عشرة أشهر لرتك منطقة األندلس ،ومن خيالف هذا القرار يعرض نفسه
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أما الدافع الثاين فهو دافع علمي ،وذلك بسب ازدهار احلياة العلمية والفكرية اليت شهدهتا األندلس ،ووجود العلماء
وجمالس العلم ،حيث أصبحت األندلس قبلة لتدفق عدد كبري من طالب العلم والعلماء واملثقفني والفنانني من مناطق عديدة يف
العامل ألجل التعليم أو التعلم ،واالستفادة من هذا املناخ العلمي والثقايف املزدهر ،حىت أن عددا كبريا من الطالب املسيحيني كانوا
يتوافدون بشكل كبري من مناطق أوروبية على األندلس للتعلم ،وهذا يقدم صورة عن أورواب واالحنطاط العلمي فيها خالل فرتة
العصور الوسطى .(Özdemir, 1994, s. 2-6) ،بينما متثل الدافع الثالث يف البعد السياسي ،فقد كانت األندلس ملجأ
للكثري من املعارضني للدولة العباسية وللفاطميني ومن املعارضني للكنيسة .وقد استفاد كل هؤالء من احلرايت السياسية والدينية
اليت وجدت يف فرتة احلكم اإلسالمي يف األندلس قبل فرتة انقسامها ،وقد مت استقباهلم من قبل الدولة ،ووفرت هلم احلماية الكاملة
من منطلق إنساين أخالقي ديين ،وكذلك من منطلق سياسي لالستفادة منهم يف تعامالهتا مع تلك الدول اليت فر منها هؤالء جراء
االضطهاد السياسي الذي مورس عليهم ،أو جراء التمرد والفنت اليت عرفتها تلك املناطق (.)Lütfi, 2007, s. 30-38
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إىل السجن أو القتل .وقد مثل هذا القرار إعالن احلرب من املسيحيني على كل داينة أخرى ختالف املسيحية واملذهب
الكاثوليكي ،وقرارا بدأت مبوجبه ممارسة عمليات تطهري ديين واسعة ،استعملت فيها كل الوسائل الوحشية والبشعة والتنكيل
ابملسلمني واليهود الذين وجدوا أنفسهم جمربين على ترك البلد خوفا على معتقداهتم وأرواحهم ).(Güleryüz, 2015, s. 57
ويف ظل هذا املناخ السياسي اجلديد الذي هتيمن عليه ممارسات قمعية ووحشية بدأ اإلسبان وحماكم التفتيش يف تطبيقها
ضد املسلمني واليهود ،فقد حدثت عدة ثورات وانتفاضات ضد السياسة اإلسبانية ،قابلتها السلطات اإلسبانية بسياسة قمع
وحشية ،ومارست إابدات مجاعية ،وراح ضحيتها اآلالف من املسلمني املدافعني عن حرايهتم الدينية ،حيث عرفت هذه املرحلة
موجات هجرة واسعة من املسلمني واليهود الفارين من القمع اإلسباين ،فقد جلأ هؤالء إىل العديد من املناطق املختلفة ،مثل مشال
إفريقيا القريبة على إسبانيا ،وكذلك حنو أورواب ) .(Bilgin, 2013, s. 39كما عرفت منطقة األانضول موجات هجرة
واسعة ،وتدفق عدد كبري من الالجئني األندلسيني إىل مناطق الدولة العثمانية حبثا عن األمان ،األمر الذي جعل السلطات
العثمانية اليت بسطت نفوذها على كامل مشال إفريقيا من التحرك السريع حنو إنقاذ إخوهتم املسلمني الذين انشدوها عدة مرات
للتدخل من أجل إنقاذهم من القمع املسيحي اإلسباين .لذلك تبدأ الدولة العثمانية يف وضع سياسة إنقاذ وتوطني جتاه هذه
املوجات الكبرية من الالجئني املسلمني واليهود ) .(Özdemir, 1994, s. 229فكيف كانت سياسة الدولة العثمانية جتاه
أزمة الالزمة؟ وما هي الوسائل اليت انتهجتها يف التعامل معها؟ وماهي اخللفيات اليت كانت حترك الدولة العثمانية يف استقبال مثل
هذه األعداد الكبرية من الالجئني املسلمني واليهود؟
 -3أزمة الالجئني األندلسيني وموقف الدولة العثمانية منها:
شكل املشروع اإلسالمي العثماين يف منطقة الشرق اإلسالمي هتديدا كبريا للدول املسيحية يف أورواب ،خصوصا بعد فتح
القسطنطينية ،حيث انتهج العثمانيون بعد هذه املرحلة سياسة توسعية يف اجتاه أورواب ،وبقدر ما كانت هذه االسرتاتيجية خميفة
ومزعجة للغرب ،ف قد كانت يف الوقت نفسه أمال وخالصا جديدا ابلنسبة إىل بقية شعوب اجلغرافيا اإلسالمية ،خصوصا املسلمني
يف األندلس ،أمال وقوة دعم هلم على األقل معنواي ضد التهديد املسيحي احملدق هبم يف مشال اجلزيرة األيبريية ،لذلك عمت الفرحة
والسرور كل مناطق العامل اإلسالمي عندما تواردت أخبار فتح القسطنطينية ،وحتويلها إىل عاصمة إسالمية ،أصبحت قبلة جذب
لكثري من الفئات املتنوعة عرقيا ودينيا وسياسيا .فقد رأى السلطان حممد الفاتح أن جيعل من مدينة القسطنطينية مدينة جذب
وتنوع ،تستفيد من كل اخلربات والطاقات املوجودة داخل العامل اإلسالمي وخارجه ،فشجع كل الفئات املتنوعة على اهلجرة إىل
استانبول ،وسهل لكثري من األرمن واليهود وبقية الطوائف األخرى عملية القدوم والدعم اللوجسيت واملادي ،ومنحهم حقوقهم
الدينية وحرية معتقداهتم ومحاية معابدهم وكنائسهم ،بل إن السلطان حممد الفاتح أصدر نظام امللل حلماية حقوق االقليات غري
املسلمة يف اجلغرافيا العثمانية ،وكانت مؤسسة نظام حتت مراقبة السلطان نفسه (.)C.E.BOSWORTH, 1982, s. 37
خالل هذه املرحلة التارخيية بدأت العالقات العثمانية األندلسية تتوطد وتتعزز ،خصوصا يف عهد السلطان ابيزيد الثاين
الذي أرسل له آخر ملوك غرانطة عبد  هلل الصغري رسوال ليشرح له أوضاع املسلمني يف األندلس ،ويعطيه فكرة شاملة حول
التهديدات الكربى اليت تتعرض هلا األندلس من قبل اإلسبان املسيحيني ،كما طلب منه الدعم واملساعدة .ورغم أن العثمانيني
كانوا منشغلني مبسألة السيطرة على املنطقة العربية اليت تتعرض إىل الغزو الربتغايل وتوسعه يف مناطق البحر األمحر واخلليج العريب،
ومتدده إىل احمليط اهلندي ،إال أن السلطان ابيزيد أرسل أسطوال بقيادة كمال رئيس إىل السواحل اإلسبانية ،كرسالة هتديد أوىل إىل
إسبانيا من أجل الضغط عليها للكف عن اضطهاد املسلمني يف األندلس من انحية أوىل ،وكذلك من أجل نقل الالجئني
املسلمني واليهود الفارين إىل مشال إفريقيا إىل العديد من املناطق املختلفة من انحية اثنية ).(Sakaoğlu, 2002, s. 119-122
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ويف ظل هذه املتغريات اجلدية على مستوى الشرق اإلسالمي ،وبروز قوة العثمانيني ،وكذلك يف ظل اهنيار األندلس يف يد
اإلسب ان ،تشكلت خارطة توازانت جديدة يف العامل بني احملور اإلسالمي ممثال يف العثمانيني وبني احملور املسيحي الذي تقوده
إسبانيا والربتغال .وقد احتدم الصراع بني هذين احملورين ،األمر الذي سينعكس بشكل مباشر على أوضاع املسلمني الالجئني من
األندلس حنو اجلغرافيا العثمانية اليت شهدت منذ القرن  16موجات هجرة كبرية جدا ،وجعلت الدولة العثمانية تتحرك بسرعة حنو
احتواء هذه األزمة ،خصوصا بعد أن تعالت األصوات املستغيثة هبا إلنقاذ املسلمني واليهود من االضطهاد اإلسباين املسيحي.
ورغم أن العثمانيني يف البداية مل يستطيعوا أن يوجهوا جهودهم بشكل كلي حنو مساعدة مسلمي األندلس ،بسبب تعدد
اجلبهات املفتوحة ضدهم ،خصوصا اجلبهة الصفوية واجلبهة اململوكية ،إال أهنم بعثوا عدة سفن إلنقاذ العديد الالجئني الفارين من
األندلس .وأمام تصاعد حدة الصراع العثماين اإلسباين يف منطقة البحر األبيض املتوسط ومشال إفريقيا زادت إسبانيا يف ممارساهتا
القمعية ضد املسلمني واليهود يف اآلن نفسه ،وتفاقمت أزمة الالجئني اهلاربني من األندلس ،وارتفعت أصواهتم يف البحر املتوسط،
وحتولت إىل أزمة عاملية ،جعلت من الديبلوماسية العثمانية تتحرك لطرح مسألة الالجئني على طاولة املفاوضات أمام العديد من
الدول األوروبية ،حيث أرسل السلطان أمحد األول يف بداية القرن السابع عشر مبعوثني له إىل العديد من الدول األوربية اليت
شهدت هي أيضا تدفقا لالجئني ،وذلك بقصد التباحث وإجياد حلول الستقبال الالجئني املسلمني واليهود الفارين من احملرقة
اإلسبانية (.)Özdemir, 1994, s. 225-229
 -4اسرتاتيجية الدولة العثمانية جتاه أزمة الالجئني:
كان اهلدف األول للسياسة العثمانية يف عهد السلطان سليمان القانوين هو السيطرة على منطقة البحر املتوسط ومنطقة
مشال افريقيا ،والوقوف ضد التمدد اإلسباين الذي حياول استطاع يف القرن  15السيطرة على مناطق اسرتاتيجية فيها ،وأصبح ميثل
هتديدا كبريا للدولة العثمانية ووجودها يف منطقة البحر املتوسط .لذلك محل العثمانيون على عاتقهم أولوية حترير الشمال اإلفريقي،
وقد جنحوا يف ذلك يف عهد سليمان القانوين ،واكتمل يف عهد السلطان سليم الثاين الذي أرسل فرماان إىل علي قلج ابشا ،أيمره
فيه بتقدمي املساعدة الالزمة للمسلمني األندلسيني الالجئني من البطش اإلسباين ،كما أمره مبساعدة املسلمني الثائرين ضد
سلطات حماكم التفتيش االسبانية ).(Özdemir, 1994, s. 223-227
مل تكن االسرتاتيجية العثمانية تركز على إنقاذ املهاجرين األندلسيني املسلمني فقط ،بل كانت مهتمة أيضا إبنقاذ املهاجرين
اليهود الذين كانوا يعيشون يف األندلس ،ومشلمتهم ممارسات االضطهاد والقمع الصلييب اإلسباين املتطرفة اليت ال تعرتف أبي داينة
أخرى سوى املسيحية الكاثوليكية ،حيث تذكر املصادر التارخيية أن نسبة وجود احلرايت الدينية يف بعض الدول األوروبية مثل
إسبانيا وفرنسا واجنلرتة بلغت الصفر ابملئة خالل القرن السابع عشر ميالدي ،مقارنة ابلدولة العثمانية اليت بلغت نسبة غري
املسلمني فيها أربعني ابملئة ،مما يفسر أسباب تدفق الالجئني من كافة الدايانت واملذاهب ووالعرقيات على اجلغرافية العثمانية ملا
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وميكن القول إن العالقات بني العثمانيني واألندلسيني بدأت أتخذ منعطفا أكرب مع صعود السلطان سليمان القانوين إىل
احلكم ،حيث مت توجيه اهتمام الدولة العثمانية حنو املسألة األندلسية وأزمة الالجئني املسلمني واليهود الفارين من الظلم االسباين
ومن حماكم التفتيش فيها .لقد كان السلطان سليمان مستوعبا ملعادلة الصراع يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،خصوصا أمهية
منطقة مشال إفريقيا يف ميزان الصراع العثماين اإلسباين يف حوض البحر األبيض املتوسط .لذلك قام سليمان القانوين بتقدمي الدعم
الكبري للبحارة خري الدين ابرابروس وطورغود رئيس وصاحل رئيس ملساعدة األندلس ومحاية الالجئني اهلاربني منها ،حيث نظم خري
الدين برابروس عدة هجمات على السواحل االسبانية ،ومحل معه العديد من الالجئني املسلمني الفارين من آلة القتل والتطهري
الديين اإلسباين املسيحي (.)Özdemir, 1994, s. 224-225
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توفر فيها من مناخ واسع للحرايت الدينية ،بل إن نظام امللة الذي أصدره السلطان حممد الفاتح ،ومت تطويره بشكل أوسع يف عهد
السلطان سليمان القانوين ،وهو م يعكس العقلية التساحمية للعثمانيني جتاه األقليات الدينية غري املسلمة اليت جنحت فيها الدولة

العثمانية يف ترسيخ ثقافة التعايش بني هذه املكوانت املختلفة واملتنوعة (شريف أوغلو  ،2020 ،الصفحات .)360-330
وقد ارتكزت االسرتاتيجية العثمانية جتاه مسألة املهاجرين األندلسيني على ثالثة مراحل أساسية ،هي كالتايل:
أ -مرحلة إنقاذ املهاجرين:

كانت الدولة العثمانية تدرك حجم ااملخاطر اليت يتعرض هلا املسلمون واليهود على حد سواء يف األندلس ،لذلك أرسلت
عدة سفن اىل السواحل اإلسبانية إلنقاذهم ،حيث لعب البحارة العثمانيون مثل :عروج وخري الدين برابروس ،بدعم من الباب
العايل دورا كبريا يف إنقاذ اآلالف من الآلجئني ،ومحلوهم عرب سفنهم إىل عدة مناطق اتبعة للدولة العثمانية .وتذكر الدراسات
التارخيية أن العثمانيني جنحوا يف عهد السلطان سليمان القانوين ابلضغط على اإلسبان ،ومتكنوا من إجالء وإنقاذ أكثر من ستمائة
ألف الجئ مسلم كانوا معرضني إىل اإلابدة اجلماعية من قبل الصليبيني اإلسبان ،وكان السلطان العثماين قد هدد كل أورواب أبنه
إذا مل يتم توقيف قتل املسلمني يف األندلس فإنه سيقوم بقتل كل املسيحيني املوجودين يف الشرق اإلسالمي اخلاضع للدولة العثمانية
(الفياليل ،2006 ،صفحة .)247
ويف احلقيقة ميكن القول إنه لوال هذا التهديد اجلدي الذي وجهه السلطان سليمان القانوين إىل اإلسبان وإىل كل الدول
املسيحية األوروبية لتمت إابدة كل املسلمني املوجودين يف منطقة اجلزيرة األيربية .لذلك أخذت الدولة العثمانية على عاتقها
مسؤولية إنقاذ أكرب عدد ممكن من املسلمني واليهود حىت ال تتم إابدهتم ،وقد أرسلت الدولة العثمانية عددا كبريا من سفنها البحرية
إىل السواحل االسبانية إلجالء الالجئني الفارين من حمرقة حماكم التفتيش ومن االضطهاد املسيحي االسباين ،وقامت السفن
العثمانية يف بداية األمر بنقل الالجئني إىل عدة مناطق يف مشال إفريقيا منها املغرب األقصى واجلزائر وتونس ،وذلك لقرب هذه
املناطق إىل األندلس ،وسهولة نقلهم عرب السفن إليها (بشتاوي ،2001 ،الصفحات .)190-185
ب -مرحلة توطني الالجئني:
أصبحت الدولة العثمانية بعد أن بسطت نفوذها على القسم الغريب من حوض البحر األبيض املتوسط هتديدا جداي ألوراب
يف جنوهبا ،خصوصا إسبانيا اليت اهنزمت أمام العثمانيني ،وانسحبت من كامل منطقة الشمال اإلفريقي بعد خروج تونس من يدها
سنة 1574م ) .(Khalfallah, 2002, s. 4-11وعندما تفاقمت مسألة الالجئني األندلسيني ،وتدخل الدولة العثمانية
إلنقاذهم من االضطهاد اإلسباين ،طرح السؤال الكبري على الدولة العثمانية وهو :ماهي األماكن اليت ميكن أن يتم فيها توطني
هؤالء الآلجئني؟ وماهي األماكن األكثر أماان هلم بعيدا عن املخاطر اإلسبانية؟.
عملت الدولة العثمانية على وضع خطة حمكمة لتوزيع هذه األعداد الكبرية لآلجئني ،وحددت األماكن اليت سيتم فيها
هذا التوزيع ،وكان من بني هذه األماكن اجلزائر وتونس وليبيا ،وإزمري ،والبلقان ،واألانضول ،وبعض املناطق األوروبية .وقد متكن
العثمانيون من إجالء آالف الآلجئني وتوطينهم يف هذه املناطق املذكورة آنفا ،وإنقاذ حياهتم من الوحشية اإلسبانية ومن حماكم
التفتيش اليت مل تكن متيز يف ممارساهتا القمعية ال بني مسلم وال يهودي .كانت عملية توطني الآلجئني أيضا عملية عسرية ابلنسبة
إىل العثمانيني ،وذلك بسبب الظروف السياسية اليت متر هبا الدولة العثمانية اليت دخلت يف صراع كبري مع عدة حماور وجبهات
معادية هلم يف مشال إفريقيا مثل إسبانيا ،وأيضا بعض القبائل العربية املناهضة للوجود العثماين يف هذه املنطقة ،األمر الذي صعب
عملية توطني الالجئني ،خوفا من وقوع مصادمات بينهم وبني السكان األصليني.(Mantran, 1995, s. 200-201) .
أما على مستوى جبهة املشرق العريب ،فقد كان الصراع حمتدم بني العثمانيني والربتغاليني الذين جنحوا يف االستيالء على
العديد من املواقع االسرتاتيجية يف البحر األمحر ويف منطقة اخلليج العريب ،ومتددوا إىل احمليط اهلندي ،وسيطروا على الطرق التجارية
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 مواطن توطني املهاجرين األندلسيني:جتدر اإلشارة هنا إىل أن عملية توطني الآلجئني تنقسم إىل ثالثة أشكال ،األول يتمثل يف عملية استيطان ذاتية قام هبا
الالجئون الذي متكنوا من الفرار من البطش اإلسباين ،وقد اختارت هذه الشرحية األماكن القريبة من السواحل اإلسبانية يف املغرب
األقصى ،وذلك بسبب األمل الذي حيدوهم ابلعودة .أما الشكل الثاين من عملية التوطني فقد أشرف عليها حكام املغرب
األقصى الذين وزعوا هذه األفواج الوافدة على املغرب ،حيث مت تقدمي يد املساعدة إليهم ،واستقباهلم انطالقا من الواجب الديين
واإلنساين (زروق ،1998 ،صفحة  .)129أما الشكل الثالث من التوطني فقد أشرفت عليه الدولة العثمانية اليت وضعت خطة
توطني منظمة هلذه الوفود الكبرية من الآلجئني يف أماكن خمتلفة من اجلغرافية العثمانية املرتامية األطراف .وميكن القول إنه كان
هناك تنسيق بني العثمانيني وبالد املغرب األقصى يف تنظيم عملية التوطني ،واالتفاق على مساعدة هؤالء الالجئني وإنقاذهم من
احملرقة االسبانية الوحشية (غالب ،2005 ،الصفحات  .)336-335وميكن أن نذكر أهم األماكن اليت متت فيها عملية توطني
الالجئني األندلسيني وهي كالتايل:
 التوطني يف املغرب األقصى:عرفت منطقة املغرب األقصى تدفقا لعدد كبري من الالجئني بعد سقوط غرانطة سنة  ،1492وازدادت وترية موجات هذه
اهلجرة مع زايدة حجم املمارسات القمعية الوحشية اليت مارسها اإلسبان ضد املسلمني يف األندلس ،خصوصا يف الربع األول من
القرن 17م ،ومل تكن املغرب خاضعة للدولة العثمانية ،إال أنه كان هناك اتفاق بني حكام املغرب والعثمانيني على ضرورة إنقاذ
املوريسكيني من االضطهاد املسيحي اإلسباين ،وتوطينهم يف أماكن آمنة ،حيث انتشر املوريسكيون يف خمتلف املدن املغربية اليت
بدأت تتأثر بشكل مباشر هبذه اهلجرات األندلسية ،كما انعكس ذلك على البنية اجملتمعية واالقتصادية يف املغرب األقصى ،وظهور
عادات وثقافات جديدة ،جلبها املوريسكيون معهم ،ونشروها داخل اجملتمع املغريب (غالب ،2005 ،الصفحات .)336-335
وتذكر بعض الدراسات التارخيية أن عدد املوريسكيني الذين جلؤوا إىل املغرب األقصى جتاوز األربعني ألفا ،ويف رواية أخرى بلغ
ستني ألفا ،وميثل هذا يف احلقيقة عددا كبريا ابملقارنة إىل نسبة السكان يف املغرب خالل القرن  17م ،حيث سينعكس هذا األمر
على طبيعة احلياة يف املغرب وعلى تركيبته اجملتمعية (زروق ،1998 ،صفحة .)130
 التوطني يف اجلزائر:عندما حصلت حمنة الالجئني األندلسيني وتفاقمت أكثر خالل القرن  16م والقرن 17م ،كانت اجلزائر إايلة عثمانية،
حيث حترك العثمانيون منذ خري الدين برابروس بتوطني الالجئني األندلسيني يف عدة مناطق جزائرية ،وقدمت هلم املساعدات
الالزمة اليت تساعدهم على العيش يف موطن اهلجرة ،واجلدير ابلذكر أن اجلزائر عرفت موجات هجرة كبرية من املوريسكيني حىت
قبل قدوم العثمانيني ،حيث تذكر بعض الدراسات التارخيية أن اجلزائر عرفت خالل القرن 15م موجة جلوء كبرية من األندلسيني
الذين وجدوا الرتحيب من قبل بين زاين حكام اجلزائر (الفياليل ،2006 ،صفحة  .)175ويبدو أن عدد الالجئني األندلسيني
كان كبريا جدا ،وقد قامت الدولة العثمانية بتوطينهم يف أماكن خمتلفة يف اجلزائر ،مع األسف مل تبني لنا الواثئق العثمانية العدد
احلقيقي هلؤالء الالجئني الذين مت توطينهم يف اجلزائر العثمانية ،وحيتاج األمر من الباحثني التدقيق والبحث ملعرفة العدد احلقيقي
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واملمرات املائية األهم مثل مضيق هرمز ومضيق ابب املندب .أمام هذا االنشغال العثماين هبذه اجلبهات العسكرية الصليبية اليت
تقودها إسبانيا يف منطقة البحر األبيض املتوسط ،وكذلك الربتغال يف منطقة اخلليج العريب ،عرفت عملية توطني الآلجئني يف
البداية حالة من االرتباك والعشوائية ،إال أهنا حتسنت وتطورت بعد أن متكن العثمانيون من بسط نفوذهم على مشال إفريقيا
والسيطرة على أغلب حوض البحر األبيض املتوسط بضفتيه الشرقية والغربية ،وقد سهل هذا األمر على العثمانيني توطني آالف
الآلجئني يف عدة مناطق خمتلفة آمنة (الفياليل ،2006 ،صفحة .)247

Metin ŞERIFOĞLU

لالجئني املوريسكيني الذين وفدوا على اجلزائر وعلى منطقة مشال إفريقيا مثلما يذكر ذلك املؤرخ املختص يف املوريسكيني الدكتور
عبد اجلليل التميمي يف كتابه " كتابة تراجيداي طرد املوريسكيني" (التميمي ،2011 ،صفحة .)59
 التوطني يف تونس:منذ أن أصبحت إايلة عثمانية سنة 1574م حتولت تونس إىل قبلة لالجئني األندلسيني الفارين من البطش اإلسباين ،ورمبا
يعود ذلك إىل بعد تونس عن اهلجمات والتهديدات واملالحقات اإلسبانية ،لذلك شهدت تونس بداية من القرن 17م موجات
هجرة كبرية ،كما عمدت الدولة العثمانية إىل توطني أعداد كبرية من الالجئني داخل اإلايلة التونسية ملا يتوفر فيها من أمان على
حياهتم ،حيث انتشروا يف عدة مدن تونسية مثل :تونس العاصمة وضواحيها ،ومدينة صفاقس ،وسوسة ،وجزيرة جربة وغريها من
املدن .وقد قامت السلطات العثمانية يف تونس بقيادة عثمان داي بتقدمي كل التسهيالت هلذه الوفود القادمة من األندلس ،ومسح
هلم ببناء البيوت والقرى واملدن مثل :تستور وقلعة األندلس وغريها ،مما خلق هذا حركية كبرية ودينامكية يف الدورة االقتصادية
لإلايلة التونسية (وآخرون ،1991 ،الصفحات  .)190-189وجتدر اإلشارة هنا إىل أن السياسة العثمانية يف توطني الالجئني
املوريسكيني كانت أتخذ بعني االعتبار مسألة أمن هؤالء الالجئني وتوطينهم يف أماكن أكثر أمان ،وبعيدة عن التهديدات
االسبانية اليت تالحقهم يف كل مكان ،وكانت تونس أحد أهم اإلايالت اليت وطن فيها العثمانيون أعدادا كبرية من الالجئني
املسلمني واليهود (سعيدوين ،2013 ،صفحة .)54
 توطني يف خمتلف اجلغرافيا العثمانية:قامت الدولة العثمانية أيضا بتوطني الالجئني األندلسيني من مسلمني ويهود يف مناطق أخرى من اجلغرافية العثمانية،
مراعية يف ذلك احلالة الدينية واملذهبية هلؤالء الالجئني ،وقد متت عملية توطني اليهود يف سالنيك ،ويف الشام ويف وإزمري واستانبول
وغريها ،وقدمت هلم يد املساعدة ،وسهلت هلم كل اإلجراءات للقيام أبنشطتهم التجارية والدينية يف كنف احلرية التامة ،أما بقية
الالجئني املسلمني فقد مت توطني قسم منهم يف مناطق االانضول والبلقان والشام وغريها ،ومنحتهم األراضي للفالحة ،وسهلت هلم
كل االجراءات من أجل ممارسة أنشطتهم التجارية والعلمية والدينية بكل حرية ).(Lütfi, 2007, s. 30-38
ج -مرحلة إدماج الالجئني:
مل تكن عملية توزيع العثمانيني لالجئني األندلسيني عشوائية ،وإمنا كانت عملية مدروسة تراعي االنتماء الديين واملذهيب
وحىت املهين ،وكذلك املستوى االجتماعي .وكان اهلدف من هذا هو خلق حالة من االندماج داخل املناطق اجلديدة اليت سيتم
فيها توطني هؤالء الالجئني القادمني من أماكن خمتلفة يف األندلس ومن طبقات اجتماعية متنوعة .لقد كان العثمانيون يدركون
جيدا أمهية مسألة إدماج هؤالء الالجئني ،ألهنا عملية ستساهم بشكل كبري يف خلق استقرار جمتمعي من انحية ،وكذلك خبلق
حالة من الديناميكية واحليوية يف تلك املناطق من انحية أخرى ).(Lütfi, 2007, s. 30-38
من جهة أخرى كان هناك عدد كبري من هؤالء الالجئني يتمتعون مبهارات ،ويتقنون حرفا وعلوما سينقلوهنا إىل أماكن
التوطني اجلديدة ،وكانت الدولة العثمانية تريد االستفادة من هذه اخلربات واملهارات واملهن والعلوم من أجل نشرها يف ابقي مناطق
اجلغرافية العثمانية،كما كان العثمانيون يدركون جيدا أن مثل هذه الطاقات البشرية اجلديدة سيكون هلا األثر الفعال يف إحداث
حركية اقتصادية كبرية ،وستنعكس على األوضاع االجتماعية العامة .لذلك كانت مسألة استيعاب هذه األعداد الكبرية من
الالجئني األندلسيني وتوطينهم يف أماكن حمددة ،وإدماجهم فيها بشكل مدروس أهم الركائز األساسية لسياسة الدولة العثمانية يف
تعاملها مع الالجئني األندل سيني ،وكذلك مع بقية الالجئني القادمني إىل اجلغرافية العثمانية من خمتلف بقاع األرض .ال شك أن
عملية إدماج هؤالء الالجئني كانت يف البداية عسرية للغاية ،وذلك بسبب االختالف يف الثقافات والعادات والتقاليد واملستوى
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لقد عملت الدولة العثمانية على تذليل مثل هذه العقبات من خالل مساعدهتم على التواصل مع اجملتمعات اجلديدة،
وبدأت عملية االندماج حتصل شيئا فشيئا بسبب االحتكاك والتواصل اليومي بني هؤالء الالجئني وبني أهايل أماكن التوطني
اجلديدة .وحتدثت بعض الدراسات التارخيية عن مجلة من املشاكل والتصادم بني هؤالء الالجئني القادمني وبني السكان األصليني
للمناطق اجلديدة ،إال أن السلطات العثمانية كانت تتدخل ابستمرار يف حل مثل هذه النزاعات ،والقضاء عليها ،حىت ال تنعكس
على االستقرار العام ألماكن التوطني داخل اجلغرافية العثمانية ،وقد ذكرت بعض الدراسات التارخيية أن أغلب الالجئني
األندلسيني الذين مت توطينهم يف اجلزائر وتونس كانوا ينتمون إىل طبقة الفالحني والتجار وأصحاب املهن واحلرف الصناعية،
فانعكس ذلك على األوضاع االقتصادية يف تلك املدن الشمال إفريقية ،وحتركت فيها الدورة االقتصادية مثل مدينة وهران ابجلزائر
وتونس وغريها من املدن العثمانية اليت جنح األندلسيون الالجئون يف إعادة تعمريها وإحيائها من جديد ،بعد أن كانت معرضة إىل
اخلراب واالنداثر ،كما قاموا بزراعة األرض وصناعة السفن وفتح مصانع للنسيج ،خصوصا صناعة احلرير بسبب توفر أشجار
التوت األبيض واألسود (الفاسي ،1983 ،الصفحات .)35-33
لقد امتزجت الثقافات والعادات والتقاليد اليت أتى هبا الالجئون األندلسيون مع احلالة الثقافية واجملتمعية داخل املناطق اليت
وفدوا إليها ،ورغم ظهور اختالفات يف ذلك إال أن هذا خلق حالة من التنوع والثراء الثقايف داخل اجملتمعات اجلديدة ،وساهم يف
تشكيل ذهنية جديدة لدى السكان األصليني الذين بدؤوا يتقبلون ثقافة التنوع واالختالف ،وحرصوا على االستفادة من هذه
الثقافات والتجارب للوافدين اجلدد من الالجئني األندلسيني .وقد لعب العلماء األندلسيون الالجئون دورا مهما يف التعريف
ابلثقافات والعادات األندلسية ،مما سهل عملية االندماج أكثر وبناء جسور تواصل مع األهايل ).(Lütfi, 2007, s. 337-344
وميكن القول إن الالجئني املوريسكني جنحوا يف عملية االندماج ،واستطاعوا أن يتحولوا إىل أحد املكوانت األساسية يف
النسيج اجملتمعي لبلد التوطني ،حيث تزوجوا من أبناء الوطن اجلديد ،واجنبوا أطفاال ،واخنرطوا أبمت معىن الكلمة يف هذا البلد الذي
أصبحوا فيه يشعرون ابالنتماء إليه ،وينظرون إليه على أنه وطنهم احلقيقي ،بعد أن يئسوا من العودة إىل األندلس ،خصوصا
األجيال املتالحقة اليت ولدت يف الوطن اجلديد ،وال متلك أي فكرة عن البلد األصلي ،وأصبحوا يتحدثون بلغة أهل الوطن اجلديد،
وما حتمله اللغة من أتثريات على أفكار اإلنسان وانتماءاته الثقافية واجملتمعية والسياسية .لقد وقعت حالة انصهار اتم بني الالجئني
األندلسيني والسكان األصليني ،فولدت أجيال من أصول أندلسية متاهت بشكل كلي مع ثقافة وعادات الوطن اجلديد (Yiğit,
).2006, s. 395
 -5سياسة العثمانيني جتاه اليهود الالجئني من األندلس:
تعاملت الدولة العثمانية منذ بداية حمنة الالجئني األندلسيني الفارين من الوحشية اإلسبانية من منطلق إنساين ومن منطلق
قيمها اإلسالمية اليت تدعو إىل نصرة املظلوم ،وإغاثة املستضعفني واملقهورين .ومل متارس الدولة العثمانية أي متييز لالجئني على
أساس معتقداهتم الدين ية ،بل نظرت إليهم كبشر مظلومني من حقهم أن يتمتعوا ابحلياة وحبقوقهم اليت كفلتها هلم الشرائع السماوية
واملواثيق الدولية .لذلك كانت النظرة العثمانية إىل الالجئني اليهود نظرة مرتكزة أساسا على بعد أخالقي ديين وقيمي .من جهة
أخرى كانت عملية إجالء الالجئني وتوطينهم يف السياسة العثمانية تراعي اخلصوصية العقدية واجملتمعية لليهود الذين يفضلون
العيش مع بعضهم البعض يف جمموعات متقاربة مع بعضهم ويف أماكن خاصة ،تسمح هلم مبمارسة معتقداهتم الدينية وعاداهتم
وتقاليدهم .وقد متت عملية توطني اليهود يف عدة مناطق خمتلفة منها :سالنيك وأدرنة واستانبول ،وكذلك يف جزيرة جربة ويف
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االجتماعي العلمي واملهين ،خصوصا أن أغلب الالجئني القادمني يتكلمون اللغة اإلسبانية ،وال يعرفون اللغة العربية أو الرتكية
واللهجات احمللية يف مناطق التوطني اجلديدة( .حوراين ،2008 ،الصفحات .)235-230
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منطقة صفد وغريها من املناطق اليت يوجد فيها أقليات أخرى ،ومل جترب الدولة العثمانية اليهود على تغيري معتقداهتم أو أمسائهم ،بل
حرصت أن توفر هلم كل الظروف الالزمة حىت ميارسوا حياهتم الدينية يف كنف احلرية ويف إطار قانون نظام امللة الذي حيمي
الطوائف الدينية غري املسلمة ).(Groepler, 1999, s. 134
حرصت الدولة العثمانية أن تنقذ الالجئني اليهود دون النظر إىل أوضاعهم االجتماعية ،فلم تفرق بني غين أو فقري ،ومل
متارس عليهم أي سياسة عنصرية ،بل كان العثمانيون حريصني جدا على إنقاذ هؤالء ،وتوطينهم يف أماكن آمنة بعيدة عن
التهديدات اإلسبانية ،ووفرت هلم كل الظروف املناسبة لكي يتعايشوا كجماعات تتمتع بكل حقوقها ،واشرتطت عليهم االلتزام
ابلقوانني العامة للدولة ،ويبدو أن سيالنيك استقبلت أكثر عدد من اليهود الالجئني ،وذلك لوجود يهود سابقني فيها من قدمي ،مث
لكوهنا مدينة مناسبة جدا يف خصوصيتها االجتماعية لليهود ) .(Lütfi, 2007, s. 352-355وقد انتهجت الدولة
العثمانية سياسة إدماج لليهود الالجئني قائمة على أساس اخلصوصية الدينية املناسبة هلم ،وحاولت أن تقدم هلم يد املساعدة املادية
واملعنوية ،ويسرت هلم كل الشروط القانونية لكي ميارسوا أنشطتهم التجارية واالقتصادية بكل حرية ودون أية قيود ،كما مسحت هلم
إبنشاء معابدهم اخلاصة هبم ألداء عباداهتم وشعائرهم الدينية ،وعينت ممثلني هلم يتحدثون مع املسؤولون العثمانيني إذا أرادوا
مساعدة من الدولة أو اللجوء حلل بعض املشاكل والصعوابت اليت يعيشوهنا ).(Groepler, 1999, s. 38-41
لقد سامهت هذه السياسة املتساحمة اليت انتهجتها الدولة العثمانية جتاه الالجئني اليهود يف اخنراطهم يف اجملتمع العثماين،
وأصبحوا فاعلني فيه ومستفيدين من القوانني اليت سنتها الدولة العثمانية حلماية الطوائف الدينية غري املسلمة ،كما استفاد اليهود
من الفرص االقتصادية املتاحة ،وأصبحوا قوة اقتصادية كبرية ،ال سيما فيما يتعلق بتجارة الذهب وصرف العمالت وخمتلف
القطاعات التجارية املختلفة ،خصوصا يف استانبول وإزمري وعدة مدن عثمانية أخرى مثل :القاهرة واالسكندرية ودمشق وتونس
وجزيرة جربة وغريها من املدن الساحلية اليت كان هلا نشاطات جتارية واقتصادية مع منطقة البحر األبيض املتوسط (Lütfi,
).2007, s. 367-369
إضافة إىل هذا كانت الدولة العثمانية ترغب يف االستفادة من الالجئني اليهود ومدى قدرهتم على خلق حيوية اقتصادية
وجتارية ،ستعود ابلنفع على الدولة العثمانية وعلى اجملتمع العثماين .غري أنه جيب اإلشارة إىل أن اليهود سيتحولون فيما بعد إىل
ورقة ستسخدمها الدول األوروبية لضرب الدولة العثمانية .وميكن القول إن الدولة العثمانية تعاملت مع الالجئني اليهود من منطلق
مرجعيتها اإلسالمية اليت تدافع عن املظلومني مهما كانت انتماءاهتم العرقية أو الدينية واملذهبية ،وكذلك من منطلق إنساين حيرتم
اإلنسان ويدافع عن حقوقه وحريته الدينية والقانونية ،كما كان رغبة العثمانيني يف اآلن نفسه هي االستفادة اقتصاداي وجتاراي من
هذه الطاقات البشرية اليت كانت يف األندلس.
اخلامتة:
خنلص القول يف حبثنا هذا إىل أن ظاهرة اهلجرة واللجوء مثلت أحد أهم املشاكل اليت عانت منها الشعوب والدول يف
نفس الوقت .ولعل الدولة العثمانية كانت أكثر الدول اليت عرفت موجات هجرة كبرية من عدة مناطق خمتلفة ،ألسباب خمتلفة.
وتعد موجات هجرة الالجئني األندلسيني الفارين من القمع اإلسباين من القرن  15إىل القرن  17م أحد أهم األزمات اإلنسانية
اليت شهدها العامل يف تلك الفرتة ،بل وتعد من أكرب الصفحات السوداء يف اتريخ إسبانيا ويف اتريخ أورواب بشكل عام .ولقد لعبت
الدولة العثمانية دورا مهما يف إنقاذ الالجئني املسلمني واليهود ،وقدمت هلم يد املساعدة ،وعملت على توطينهم يف مناطق آمنة،
ووضعت اسرتاتيجية حمكمة إلدماج هؤالء الالجئني ضمن النسيج اجملتمعي يف مناطق التوطني اجلديدة .وميكن أن نذكر أهم
النتائج اليت توصلنا إليها يف حبثنا هذا وهي كالتايل:
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 لعبت الدولة العثمانية دورا ابرزا يف إنقاذ هؤالء الالجئني من حمرقة االضطهاد الديين اإلسباين ،وسخرت كل إمكانياهتا من أجلنقلهم إىل أماكن أخرى ،بعيدا عن التهديدات االسبانية.
 انتهجت الدولة العثمانية اسرتاتيجية مدروسة ،تقوم على ثالثة مراحل :مرحلة إنقاذ الالجئني اهلاربني من االضطهاد اإلسباين،مرحلة توطني هؤالء الالجئني يف أماكن آمنة ،مرحلة إدماج هؤالء الالجئني يف مناطق التوطني اجلديدة.
 مل متارس الدولة العثمانية أثناء عملية إنقاذ الالجئني األندلسيني أي سياسة عنصرية أو دينية بني هؤالء ،بل استقبلت اليهود،وتعاملت معهم كما تعاملت مع املسلمني ،دون أي تفريق ،وقدمت هلم يد املساعدة ،وحرصت على احرتام خصوصيتهم،
وتوطينهم يف أماكن يستطيعون االندماج فيها بسهولة.
 مناخ احلرايت الدينية والفكرية الذي كان سائدا يف الدولة العثمانية جعلها مالذا تلجأ إليها عدة عرقيات وأقليات من خمتلفدول العامل ،ومن مناطق أخرى متر أبزمات خمتلفة ،كما تعاملت الدولة العثمانية مع ظاهرة اهلجرات والالجئني من منطلق مرجعيتها
اإلسالمية اليت تؤمن حبرمة اإلنسان ،ومتنحه األمان على حياته وعرضه وممتلكاته وحريته الدينية.
 تشكف لنا أزمة الالجئني األندلسني حالة حقوق اإلنسان واحلرايت الدينية يف إسبانيا وأورواب بشكل عام من القرن اخلامسعشر اىل حدود القرن السابع عشر ميالدي ،كما تكشف لنا هذه األزمة حالة احلرايت الدينية وواقع األقليات الدينية داخل الدولة
العثمانية اليت تعرضت إىل تشويه كبري وإىل اهتامات كاذبة من قبل بعض املؤرخني الغربيني.
 سياسة التوطني اليت انتهجتها الدولة العثمانية هلؤالء الالجئني كانت مدروسة ،وتراعي اخلصوصية االجتماعية لالجئني ،كما أنعملية االندماج كانت مدروسة أيضا ،تنظر بعني االعتبار إىل بنية وتركيبة اجملتمع الذي سيتم فيه إدماج هؤالء الالجئني ،وكذلك
توفري الدولة العثمانية كل الشروط والظروف الالزمة إلجناح عملية االندماج بسهولة ،وحتقيق استقرار حقيقي هلؤالء الالجئني.
 دور الالجئني األندلسيني يف التأثري على ثقافات وعادات مناطق التوطني اجلديدة ،ودورهم يف خلق ديناميكية اقتصادية وعلميةواجتماعية داخل جمتمعات هذه املناطق ،حيث نقلوا هلم علوما وجتارب جديدة استفادوا منها كثريا.

500

Volume: 4 Issue: 1

 أزمة الالجئني األندلسيني مل تكن أزمة عابرة نتيجة لظروف سياسية عابرة ،وإمنا كانت أزمة تعكس العقلية االسبانية املتطرفة اليتال تؤمن ابلتعايش وال حبرية اآلخرين ،كما تكشف عن عمق األزمة يف كامل أورواب اليت بينت لنا فيها اإلحصائيات عن تدهور
كبري جدا حلالة احلرايت الدينية يف داخلها.

Metin ŞERIFOĞLU

:قائمة املراجع
.  دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر: دمشق. اتريخ الشعوب العربية.)2008( .ألربت حوراين
 دار الغرب: املرتمجون) بريوت، حممد حجي وحممد األخضر: (ترمجة. وصف إفريقيا.)1983( .احلسن بن حممد الوزان الفاسي
.2 ط،اإلسالمي
. دار إهداءات: القاهرة. األندلسيون املواركة.)2001( .عادل سعيد بشتاوي
 تراجيداي طرد املوريسكيني من األندلس واملواقف االسبانية والعربية منها (اجمللد منشورات مركز.)2011( .عبد اجلليل التميمي
. منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات: تونس.)4  السلسلة،الدراسات والرتمجة املوريسكية
.1 ط، شركة انس للطبعة: القاهرة.3 التاريخ السياسي للمغرب الكبري ج.)2006( .عبد الكرمي الفياليل
: بريوت. قراءة جديدة يف اتريخ املغرب العريب عصر اإلمرباطورية العهد الرتكي يف تونس واجلزائر.)2005( .عبد الكرمي غالب
.1دار الغرب اإلسالمي ط
 أتليف التعايش وأشكاله من. موقف الدولة العثمانية من مسألة التعايش وسياستها جتاه األقليات.)2020( .متني شريف أوغلو
.صون جاغ آكادميي: Sonçağ Akademi  أنقرة.)360-330 منظور العلوم اإلنسانية (الصفحات
.1 ط، شركة النشر والتوزيع املدرسي: الدار البيضاء. التاريخ األندلسي من خالل النصوص.)1991( .حممد املنوين وآخرون
. إفريقيا الشرق.م17-16  األندلسيون وهجراهتم إىل املغرب خالل القرنني.)1998( .حممد زروق
 البصائر للنشر: اجلزائر. دراسات أندلسية مظاهر التأثري األيبريي والوجود األندلسي ابجلزائر.)2013( .انصرالدين سعيدوين
.والتوزيع
Aka, C. B. (1997). Modern Doğuşu İspanyolAltınÇağ. Ankara: Dost Kitabevi.
Ataöv,T.(1987).AzınlıklarÜstüneBazıDüşünceler. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, c
XLII(1-4).
Benjamin J.Kaplan, D. B. (2007). Religious Conflict and Practice of Toleration in Early
Modern Europe. Cambridge: MA-Harvard Unniversity Press.
Bilgin,F.(2013).Endülüs’teKalanSonMüslümanların(Moriskolar)İspanyadan Sürgünü(16091614). Din Bilimleri Akademik AraştırmalarıDergis(XIII(2).
C.E.BOSWORTH. (1982). The Concept Of Dhimma in Early İslam’’,ChiristiansandJewsin
The Ottoman Empire''. New York - London: Holmes & Publişhers.
Groepler, E. (1999). İslamveOsmanlıDünyasındaYahudiler.(S.Kaya, Çev.) İstanbul: Belge
Yayınları.
Güleryüz, N. A. (2015). Geçmişten Günümüze Anadolu’ya Yahudi Göçü. İstanbul: İstanbul
BilgiÜniversitesiYayınları.
kapart, K. (1985). ottoman population 1830-1914. Madison university of Wisconsin.
Khalfallah,Z.(2002).Osmanlı İdaresindeCerbeAdasıXVI-XVII Yüzyıllar.İstanbul: Yüksek
Lisans Tezİ İstanbul Üniversitesii.
Lütfi, Ş. (2007). Mudejares & Sefarades: Endülüs Müslüman ve Yahudilerin OsmanlıyaGöçleri.
İstanbul: İzYayıncılık.
Mantran, R. (1995). XVI-XVIII.YüzyıllardaOsmanlıİmparatorluğu. Ankara: İmge Kitabevi.
Özdemir, M. (1994). EndülüsMüslümanları.Ankara:TürkiyeDiyanetVakfıYayınlar.

501

Volume: 4 Issue: 1

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Paşa, Z. (2011). Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri. İsanbul: İlk Taraf
Yayınevi.
Sakaoğlu,N.(2002).BuMülkünSultanları(36OsmanlıPadişah). İstanbul: OğlakYayıncılık.
Şener, A. (2010, Aralık ). Osmanlı Devletinde Dini Çeşitlilik: Farklı Neydi? Doğu Batı
Dergisi(50).
Şerifoğlu,M.(2020).Osmanlıİmparatorluğunun Bir Arada Yaşama Konusundaki Tutumu ve
Azınlıklara Yönelik Politikası. M. şerifoğlu içinde, Beşeri Bilimler Açısından Bir
Arada Yaşama Kültürü ve Biçimleri (s. 329-360). Ankara: Son çağ Akademi.
Yiğit, İ. (2006). Murabitla. İstanbul: DİATürkiyeDiyanetVakfı.

502

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

SYCLE ONE SCHOOL PRINCIPLES’TEACHER JOB SATISFACTION IN NORTH AL
BATINAH IN THE SULTANATE OF OMAN
Mohammed Saleh ALAJMI 1
Naima Salim Said AL RISI 2
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 503-527
Received: 04/12/2021
Accepted: 17 /12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

The study aimed to identify the leadership patterns practiced by
the female principals of the first circle schools as seen by the
teachers of the first field in the province of North Al Batina, and to
identify the level of job satisfaction of the teachers of the first field,
and to reveal the correlation between the leadership patterns of
the female principals of the first circle and the job satisfaction of
the teachers of the first field. The researcher used the descriptive
correlation method, and designed two questionnaires: the
questionnaire measuring the leadership patterns of the female
school principals of the first episode in North Al-Batina, and the
other the questionnaire of the measurement of job satisfaction in
the teachers of the first field in The North Al-Batina, each
questionnaire contained 30 paragraphs, and included three axes.
The results of the study showed that the democratic leadership
style came first, with a mathematical average of 4.45,which is the
most practiced pattern among the principals of the first circle
schools in the province of North Al-Batina, followed by the
autocratic leadership pattern, the leadership pattern, asindicated
by the results of the study to the high level of job satisfaction in
all axes with a mathematical average of 4.52, and came first the
center of job satisfaction related to satisfaction with the nature of
work, with a mathematical average of 4.62, followed by the axis of
satisfaction of school mates, and came in third place the focus of
satisfaction for the school principal, and also indicated the results
of the study indicated the existence of a positive medium
statistically function between the practice of the female principals
of the first circle schools in the province of North Al-Batina of the
democratic leadership style and the job satisfaction of the
teachers of the first field, where the correlation reached the
coefficient r =0.61. Based on the results of the current study, the
researcher recommends: maintaining the level of active practice of
the democratic leadership style of the female teachers of the first
circle schools in North Al-Batina, because of its importance in
achieving a good level of job satisfaction, and maintaining the level
of high job satisfaction among the teachers of the first field in
North Al-Batina, because of its role in achieving.
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األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان
وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول
حممد بن صاحل بن حممد العجمي

نعيمة بنت سامل بن سعيد الريسية

3
4

امللخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات
اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان ،والتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول،
والكشف عن العالقة االرتباطية بني األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال
األول .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وصممت استبانتني :استبانة قياس األمناط القيادية
ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،واألخرى استبانة قياس الرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال
األول مبحافظة مشال الباطنة ،وقد تضمنت كل استبانة  30فقرة ،واشتملت على ثالثة حماور .وتكونت عينة
الدراسة اليت مت اختيارها ابلطريقة العشوائية البسيطة من  333معلمة جمال أول ،وميثلن ما نسبته  % 30من
جمتمع الدراسة البالغ  1110معلمة جمال أول مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان .وقد تبني من نتائج
الدراسة أن النمط القيادي الدميوقراطي جاء يف املرتبة األوىل ،مبتوسط حسايب مقداره  ،4.45وبصفة عالية جدا،
فهو النمط األكثر ممارسة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة عمان ،مث تاله
النمط القيادي األوتوقراطي مبتوسط حسايب مقداره  ،2.93وبصفة ممارسة متوسطة ،فالنمط القيادي الرتسلي
مبتوسط حسايب مقداره  ،2.64وبصفة ممارسة متوسطة ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل ارتفاع مستوى الرضا
الوظيفي يف مجيع احملاور مبتوسط حسايب مقداره  ،4.52بصفة عالية جدا ،وقد جاء يف املرتبة األوىل حمور الرضا
الوظيفي املرتبط ابلرضا عن طبيعة العمل ،مبتوسط حسايب مقداره  4.62بصفة عالية جدا ،تاله حمور الرضا عن
زميالت املدرسة بصفة عالية جدا ،وجاء يف املرتبة الثالثة حمور الرضا عن مديرة املدرسة مبتوسط حسايب مقداره
 4.37بصفة عالية جدا .وأيضا أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة موجبة متوسطة دالة إحصائيا بني ممارسة
مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة للنمط القيادي الدميوقراطي وبني الرضا الوظيفي ملعلمات
اجملال األول ،حيث بلغ معامل االرتباط  .r=0.61وبناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فقد أوصت
ابآليت :احلفاظ على مستوى ممارسة فاعلة للنمط القيادي الدميقراطي لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة
مشال الباطنة التعليمية ،ملا له من أمهية يف حتقيق مستوى جيد من الرضا الوظيفي ،واحلفاظ على مستوى الرضا
الوظيفي العايل لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة التعليمية ،ملا له من دور يف حتقيق أهداف
العملية التعليمية
الكلمات املفتاحية :األمناط القيادية ،الرضا الوظيفي ،التعليم.
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املقدمة:
بدأ االهتمام ابلرضا الوظيفي مع بداية القرن العشرين ،ألنه من العوامل األساسية اليت تساعد على حتقيق االزدهار يف
اجملتمع املدرسي ،فإذا توافرت الوسائل املادية واملعنوية الالزمة إلجناز العمل ،وهتيأت الظروف املناسبة يف املدرسة كان املعلم أكثر
قدرة على اإلجناز والعطاء ،لذلك فقد أصبح الرضا الوظيفي من أهم املوضوعات اإلدارية اليت تشغل خرباء اإلدارة الرتبوية ،كونه
يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الفائدة للمعلم واملدرسة ،فمن انحية املعلم يزيد من ثقته بنفسه وشعوره ابلرضا النفسي ،ويقلل عوامل
االحرتاق النفسي لديه ويشعره ابلسعادة ،وعلى اجلانب اآلخر حيقق الرضا الوظيفي زايدة اإلنتاجية للمؤسسة التعليمية ،مما حيقق
كل منهما ابآلخر ويؤثر فيه،
مزيدا من النمو واالزدهار يف عناصر العملية التعليمية ،وألن النمط القيادي والرضا الوظيفي يتأثر ٌ
فاملناخ الذي يوفره النمط القيادي داخل بيئة العمل ينعكس على العاملني يف املؤسسة ومدى تقبلهم لطبيعة العمل وزايدة اإلنتاج،
واملدير القائد يضع جل اهتمامه لالرتقاء ابملعلمني وطموحاهتم ،ليساعدهم على اإلجناز واالبتكار والشعور ابلرضا
(البارودي .)2015،وعرفت البارودي ( ،2015ص )11.الرضا الوظيفي أبنه " :شعور نفسي ابلقناعة واالرتياح انبع من القلب
نتيجة إلشباع حاجات وت وقعات املوظف من العمل ،ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة" .يف حني عرفه
كل من  ) 2003( Rao and Sridharأبنه مزيج من الظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية اليت ينبغي توفريها يف اجملتمع
ٌ
القيادي ،واليت جتعل الشخص يقول أان راض عن وظيفيت ،فتجعله يقبل عليها برغبة .ويضيف  )2015( Osbourneأبن
الرضا الوظيفي أحد مكوانت السعادة للمعلم والراحة النفسية لديه ،فاملعلم يع ّد من أكثر الشخصيات بذال للجهد الرتبوي ،لكثرة
مسؤولياته ،والضغوطات اليت يعاين منها وقد تولد لديه اإلحباط ،وتؤثر على درجة الرضا عن العمل ،وتتأثر ببعض اخلصائص
الشخصية للمعلم ،ومدى تقبله للمشكالت اليت تواجهه يف املدرسة .وهبذا فيمكن اعتبار الرضا الوظيفي مفهوما متعدد األبعاد،
يتضمن العديد من اجلوانب اليت تشملها منظومة الرضا النفسي بشكل عام ،فالرضا الوظيفي كمنظومة متكاملة تتمثل يف الرضا
عن الوظيفة ،وبيئة العمل والعالقات بني العاملني يف املؤسسة ،ورضا الفرد عن نفسه .وميكن القول أبن الرضا الوظيفي عبارة عن
شعور ابلراحة والسعادة يف بيئة العمل ،ويعرب عن رضا الفرد عن وظيفته ومديره وزمالئه ،ومتمثال يف االحرتام الذي يلقاه ،وتقديره
على جهوده واحلوافز اليت يُكرم هبا ،وجزءٌ كبري من ذلك يعتمد على النمط القيادي الذي تدار به املؤسسة التعليمية .ومن هنا
حتتل القيادة الرتبوية مركزا أساسيا يف النظام الرتبوي ،إذ تسعى النظم الرتبوية إىل تطوير مؤسساهتا وحتقيق األهداف املرغوبة ،وال
ميكن حتقيق ذلك إال بتعاون مجيع عناصر النظام الرتبوي ،فقد أشارت أبو طاحون ( )2012إىل أن القيادة أصبحت موضع
اهتمام الباحثني ،إلدراكهم أبن النمط القيادي يؤدي دورا كبريا يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية ،وهذا يستدعي وجود شخص
يتمتع بصفات القيادة الفاعلة  ،فالقيادة عملية يستطيع الفرد من خالهلا التأثري على اجملموعة لتحقيق األهداف ،والقيام ابألعمال
املوكلة إليهم بفاعلية .ويعترب النمط القيادي الفاعل عنصرا مهما يف حتقيق رسالة املؤسسة التعليمية ورؤيتها ،ألن القائد ذو النمط
القيادي الفاعل يقوم مبسؤولياته من ختطيط ،وتنظيم ،وتفويض للسلطات ،واختاذ القرار بشكل جيد .ويرى Hancott
( ) 2016أن النمط القيادي الفاعل الذي يتسم بصفات القيادة الناجحة يف التخطيط والتنفيذ والتقومي ضرورة للوصول
ابملؤسسات التعليمية إىل مصاف عالية من الرضا واإلنتاجية .ومن هنا ميكن االستنتاج أن النمط القيادي الذي متارسه مديرات
املدارس يف احللقة األوىل يساعد كثريا على حتقيق األهداف املرسومة يف خطة إدارة املدرسة ،واليت من بينها حتقيق الرضا الوظيفي
جلميع العاملني يف اجملتمع املدرسي ،ومبا يؤدي إىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات مستوايت جيدة يف األداء والتحصيل الدراسي.
وقد أكد املخاليف ( ) 2009أنه ابلرغم من تعدد التصنيفات ألمناط القيادة فإن أكثر املعايري شيوعا يف الفكر اإلداري هو أسلوب
كل من (الصبحي ،2019 ،الغزو )2010 ،إذ يقسمان أمناط
القائد وطريقته يف ممارسة عملية التأثري يف موظفيه ،ويتفق مع ذلك ٌ
القيادة ابعتبار سلوك القائد إىل ثالثة أمناط :النمط األوتوقراطي ،وفيه يتخذ املدير القوة للتعامل مع املعلمني ،إلجبارهم على إجناز
العمل مع قلة مراعاة ظروفهم اإلنسانية ،فاملدير هو من ينجز أغلب األعمال اإلدارية ،ويهتم بعمل كل صغرية وكبرية مبفرده ،وال
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يلجأ للتفويض غالبا وال يقبل ابآلراء وال يثق إال بنفسه وال يهتم ابلعالقات اإلنسانية كثريا ،وينسب النجاح لنفسه غالبا ،وهذه
القيادة هلا أتثري سليب حيث تن ّفر املعلمني من العمل وتقلل مستوى اإلخالص فيه .النمط الدميوقراطي ،وفيه يعمل القائد على
توزيع املسؤوليات وتكوين العالقات اإلنسانية ،واملشاركة يف اختاذ القرار ،ويتقبل أفكار املعلمني من أجل التطوير والتغيري ،ويهتم
أهل هلا ،وهذه القيادة ممتازة ،واملعلمون فيها غالبا على درجة عالية من اإلجناز وحب
ابلرؤاي والغاايتّ ،
ويفوض املسؤوليات ملن هم ٌ
العمل والتفاين فيه ،ولديهم استعداد لتحمل املسؤولية ومواجهة الصعاب ،والتزامهم ابلتعليمات والقرارات عن قناعة .النمط
الرتسلي ،وفيه يستخدم املدير سلطته بشكل حمدد ،ويُعطي املعلمني احلرية يف اختاذ القرار ،وممارسة األعمال دون متابعة أو
ضوابط ،ويرتكهم دون توجيه .ومن هنا ترى الدراسة احلالية أبن النمط القيادي نوع من السلوك ميارسه املدير مع املعلمني للتأثري
فيهم ،لتحقيق األهداف إبتقان ،حسب ما تقتضيه مصلحة املدرسة ،وأن كل نوع من هذه األمناط القيادية له أمهية تتناسب مع
موقف دون آخر ،مما جيعل لكل منط منها إجيابياته وسلبياته .وقد حظي موضوع األمناط القيادية ابهتمام الباحثني ،مثل :احلراحشة
( ) 2008إذ أشار إىل أن هناك عالقة إجيابية بني النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني .يف حني أوصت دحالن
( )2013إبجراء تدريب خاص ملديري املدارس اجلدد ،لنشر التوعية أبمهية استخدام األمناط القيادية املختلفة ،وأثر كل منها على
أداء العاملني .كما أوصى الدوسري ( )2013إباتحة احلرية للمرؤوسني للمشاركة يف اختاذ القرار ،وعدم تدخل املدير يف أعمال
ليست من مهامه .يف حني ذكرت دراسة أشتيتات ( )2017أن درجة توافر األمناط اإلدارية يف املمارسات الرتبوية جاءت بدرجة
متوسطة ،إذ جاء النمط الدميقراطي يف املرتبة األوىل ،مث النمط الرتسلي ،فالنمط األوتوقراطي .كما أشارت دراسة Munir and
 )2018( Iqbalإىل أن النمط القيادي الدميوقراطي هو النمط األكثر مناسبة للفاعلية واإلنتاجية التعليمية ولتحقيق الرضا
الوظيفي للمعلمني ،بينما يقلل النمط التسلطي من مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية .يف حني توصلت دراسة الصبحية
( ) 2019إىل أن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم األساسي هو النمط الدميوقراطي ،ويف املرتبة الثانية
األوتوقراطي والثالثة الرتسلي ،كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بني ممارسة مديري املدارس للنمط
الدميوقراطي ومستوى الرضا للمعلمني ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بني ممارسة مديري املدارس للنمط األوتوقراطي
والتسييب وأبعاد الرضا الوظيفي للمعلمني ،وأوصت بضرورة تعميم جتربة املديرين املتميزين الذين اتبعوا النمط الدميوقراطي ،كونه سببا
يف حتقيق الرضا الوظيفي .وتتنوع أمناط السلوك القيادي من موقف آلخر ومن شخصية ألخرى ،ومن أبرز األمناط القيادية املنتشرة
يف احلقل الرتبوي :النمط الرتسلي ،والنمط األوتوقراطي ،والنمط الديبلوماسي ،والنمط الدميقراطي أو التشاوري ،ويبدو النمط
الدميوقراطي هو األصلح واألقدر على التعامل مع قضااي اإلبداع الرتبوي .ومما سبق ميكن االستنتاج أن األمناط القيادية تعترب
حمركات أساسية لإلدارة الفاعلة ،وهي غالبا ما تدفع حنو الشعور ابلرضا الوظيفي كلما كانت قائمة على مبادئ دميقراطية
وتشاركية .ومن أبرز النظرايت اإلدارية املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية نظرايت احلوافز والدوافع متمثلة يف :النظرية الكالسيكية،
ونظرية  ،YXونظرية العالقات اإلنسانية ،ونظرية احلاجات اإلنسانية .واعتمدت الدراسة احلالية على نظرية هيكلية احلاجات
ملاسلو  ،Maslow's Needs Theoryالذي بني أن االحتياجات اإلنسانية تتدرج ابلتوايل يف مخسة مستوايت :احلاجات
الفسيولوجية ،واألمان ،واحلاجة إىل احلب والتآلف االجتماعي ،واحلاجة إىل االحرتام والتقدير ،واحلاجة إىل تقدير الذات (هاشم،
 .)2019عامل النفس  Maslowلديه نظريته اخلاصة عن كيفية إشباع الناس حلاجاهتم وهي مرتبة ترتيبا هرميا :وتتمثل نظرية
 Maslowللحاجات يف أربعة افرتاضات تستند عليها مفاهيم نظريته ،أوال :إذا مت إشباع حاجة ما فإهنا ال تكون فيما بعد حمفزا
للسلوك ،اثنيا :يف داخل كل إنسان جمموعة حاجات مرتابطة فيما بينها ومعقدة ،اثلثا :احلاجات اليت تكون يف قاع اهلرم جيب أن
تشبع أوال ،ألهنا أولوايت ،بينما احلاجات اليت تكون يف قمة اهلرم هلا أتثري أقل على سلوك اإلنسان وتصرفه ،رابعا :الطرق اليت
تستخدم يف إشباع احلاجات املوجودة يف قمة اهلرم ،أكثر بكثري يف عددها ،عن تلك اليت تستخدم يف إشباع املراتب السفلى من
اهلرم .حيث تكون حاجات اإلنسان هذه متدرجة يف مخس حاجات ،بداية من احلاجات الفسيولوجية متمثلة يف احلاجة إىل
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األكل والشرب واهلواء ،تليها احلاجة إىل األمان متمثلة يف حاجة اإلنسان للشعور ابألمان املادي والنفسي ،تليها حاجة اإلنسان
لالنتماء والشعور ابحلب من اآلخرين ،مث احلاجة إىل تقدير الذات متمثلة يف شعور اإلنسان أبمهية ذاته وتقدير اآلخرين له،
وشعوره ابحرتامهم له ،وأخريا احلاجة إىل أتكيد الذات وحتقيقها واستثمار طاقاته ومواهبه فيبدع يف األعمال اليت يقوم هبا
(احملمدي .)2019،ومن هذه النظرية يتضح أن األمناط القيادية اليت يعمل هبا املدير يف مدرسته تؤثر بشكل كبري يف زايدة اإلنتاج
واإلبداع وحتقيق الرضا الوظيفي يف اجلانب اإلجيايب أو يف اجلانب السليب .فاهتمام املدير ابملعلمني ومراعاة أحواهلم وظروفهم،
وتقدير جهودهم ،وتوفري بيئة العمل املناسبة يُشعر املعلمني ابألمان واالحرتام وتقدير الذات ،ويزيد رغبتهم للعمل واإلنتاج ،لكن
املدير الذي يستخدم أسلوب التخويف والتهديد والتسلط ويُهمل هذه الرغبات ويُسيّبها فإن العالقة اإلنسانية قد تضعف ،وتقل
معها الرغبة يف العمل ،واإلنتاجية وابلتايل تؤثر سلبا على الرضا الوظيفي .وخالصة القول أبن األمناط القيادية املناسبة تؤدي إىل
إشباع بعض احلاجات اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها ،ليشعر ابلرضا الوظيفي.
مشكلة الدراسة
ويصعب التقدم يف تلك األنظمة إال أبخذ
حيتل تطوير أمناط القيادة يف املؤسسات الرتبوية الصدارة يف األنظمة التعليمية،
ُ
ّ
األمناط القيادية ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية ،واألكثر مالءمة لتقدير احلاجات النفسية واالجتماعية للمعلمني .ومن هذا املنطلق
تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان نظاما لتطوير األداء املدرسي ينبغي أن تسري على هنجه األمناط املدرسية القيادية ،من
أجل مواكبة التقدم ،وابعتباره وسيلة لتشخيص األوضاع ،وحتديد االحتياجات التدريبية .وقد متثلت جماالت نظام تطوير األداء
املدرسي يف التعلم والتعليم واإلدارة املدرسية ،واملدير هو الركن األساسي يف املدرسة ،وأساليبه يف قيادة املدرسة هلا دور كبري يف
حتقيق الرضا الوظيفي للمعلمني من عدمه ،لذلك ينبغي أن تتوافر فيه صفات القيادة األكثر كفاءة (وزارة الرتبية والتعليم،
 .)2008وأشارت املوسوي ( )2010إىل مفهوم اإلهناك لدى املعلم العماين حبسب آراء بعض املعلمني أبنه :استنزاف أو حالة
جسمية أو ذهنية حتيط ابملعلم نتيجة لضغوطات عدة مثل كثرة املهام امللقاة عليه من غري مهمات التدريس ،وقد اقرتحت املوسوي
عدة توصيات لالرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي للمعلمني منها :تقدمي برامج إرشاد نفسي للمعلمني ،لتجديد طاقاهتم ،ووضع برامج
ترفيهية هلم ،والتقليل من اللجان واملشاريع املدرسية ،وتعزيز املعلمني املبدعني .وابلتايل ينبغي أن جترى مزي ٌد من البحوث والدراسات
لتجلية هذا األمر ،السيما مع توجه وزارة الرتبية والتعليم حنو حتسني كفاءة العمل الرتبوي .كما اقرتحت ندوة التعليم يف سلطنة
عمان واخلليج العريب االهتمام مبستوى الرضا الوظيفي للمعلم ،لكي يتمكن من الوصول إىل مستوى متميز من اإلبداع الوظيفي
العماين ( )2015حول واقع املعلم العماين أن
واإلجناز (جامعة السلطان قابوس .)2014 ،وجاء يف دراسة أجراها جملس الشورى ُ
الرضا الوظيفي هو الشعور النفسي ابلقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وحمتوى
بيئته ومع الثقة والوالء واالنتماء له ،وقد وردت يف هذه الدراسة بعض امللحوظات اليت تتعلق ابجلانب املادي والفين اليت تؤثر على
مستوى الرضا الوظيفي للمعلم العماين ،ومنها على سبيل املثال :األعمال اإلدارية اإلضافية اليت ترهق كاهل املعلم ،وزايدة نصاب
احلصص ،والتوزيع غري العادل للمقررات الدراسية .يف حني ذكر الراشدي ( )2018أن األمناط القيادية اليت يستخدمها مديرو
املدارس يف التعامل مع املعلمني ختتلف ابختالف السلوكيات اإلدارية اليت ميتازون هبا ،وضعف تفعيل األمناط القيادية املناسبة
لظروف املعلمني قد يؤدي إىل قلة حتقيق األهداف املنشودة للعملية التعليمية ،وكذلك توظيف القيادات اإلدارية يف الوظائف اليت
ال تتناسب مع خرباهتم ،كما قد يؤدي ذلك إىل قلة حتقيق الرضا الوظيفي املطلوب ،ولكي يتم تطوير األداء املدرسي ينبغي تعرف
الواقع الرتبوي وما يتم فيه من ممارسات إدارية .ويف هذا السياق جاء املؤمتر السنوي السادس للقيادة حتت عنوان قائد املستقبل
( ) 2018مستعرضا الصفات اليت جيب أن تتوافر يف قائد املستقبل ،واملتمثلة يف إثبات دوره القيادي أمام اآلخرين ،والرؤاي
الواضحة ،وحتفيز األتباع ،كل ذلك حتت مظلة النمط القيادي الفاعل (اجمللس األعلى للتخطيط .)2018 ،كما توصلت دراسة
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أسئلة الدراسة
 .1ما األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية
بسلطنة عمان؟
 .2ما مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف
حمافظة مشال الباطنة التعليمية؟
أمهية الدراسة
تبدو أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعني مهمني يف جمال اإلدارة الرتبوية يف سلطنة عمان ومها :األمناط القيادية،
والرضا الوظيفي ابعتبارمها مرتبطان بفئة مهمة يف اجملتمع الرتبوي ،وهلما دور ابرز يف حتقيق اإلجناز يف املدرسة ،واملسامهة يف صنع
النهضة التعليمي ة العمانية .أما من الناحية النظرية قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف إعطاء نتائج واضحة ،تساعد على تطوير أمناط
القيادة لدى اإلدارة الرتبوية املدرسية من خالل تركيزها على النمط القيادي األنسب لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة
مشال الباطنة التعليمية ،والتطرق إىل األمناط القيادية التعليمية املناسبة حسب املوقف ،وكوهنا الدراسة األوىل يف سلطنة عمان اليت
تسلط الضوء على األمناط القيادية لإلانث .أما من الناحية التطبيقية فإنه يتوقع من نتائج هذه الدراسة أن تقدم بياانت للمسؤولني
يف وزارة الرتبية والتعليم حول النمط القيادي األكثر فاعلية يف مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية حبسب نظرية
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الشيزاوية ( )2008إىل وجود عالقة إجيابية بني النمط القيادي الدميقراطي ملديري املدارس ومستوايت الرضا الوظيفي السائدة
فيها ،وهناك عالقة إجيابية بني منطي القيادة الرتبوية (األوتوقراطي والرتسلي) مع حموري (الرضا عن الزمالء والرضا عن طبيعة
العمل) ،كما توصلت الشيزاوية إىل عدم وجود عالقة بني منطي القيادة الرتبوية (األوتوقراطي والرتسلي) وحماور (الرضا عن املدير،
والرضا عن املدرسة) السائدة يف تلك املدارس .وأوصت الباحثة بضرورة تشجيع مجيع مديري املدارس يف سلطنة عمان على
استخدام النمط القيادي الدميقراطي ،ألنه يوفر التعاون واملناخ النفسي واالجتماعي للمعلمني ،مث يؤثر إجيابيا على األداء واإلجناز
املدرسي .ويف املقابل أشارت نتائج دراسة اجلساسية ( )2016إىل عدم وجود أثر لألمناط القيادية يف الرضا الوظيفي للمعلمني،
حيث أظهرت املتوسطات نتائج عالية ملمارسة األمناط القيادية مع مستوايت متوسطة للرضا الوظيفي ،وكان معامل الداللة أقل من
 ،0.05وبلغت نسبة أتثري األمناط القيادية يف الرضا الوظيفي  %31من التباين احلاصل يف املتغري التابع .بينما أكدت دراسة
السيد ( )2017أن األمناط القيادية الثالثة متارس بدرجة مرتفعة ،وأن النمط القيادي السائد هو النمط القيادي الدميوقراطي ،وأن
درجة الرضا الوظيفي املعلمني كانت مرتفعة ،كما توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
ممارسة مديري املدارس للنمط القيادي األوتوقراطي واحلر تعزى ملتغري اخلربة واملؤهل الدراسي .يف حني توصلت دراسة الراشدي
( )2018إىل أن مديري مدارس التعليم األساسي للصفني ( )12-11مبحافظة مشال الباطنة يستخدمون مجيع األمناط اإلدارية
لكن بشكل متفاوت ،حيث جاء النمط الدميقراطي يف املرتبة األوىل ،مث النمط األوتوقراطي ،فالنمط الرتسلي ،وكشفت نتائج
دراسة الراشدي عن وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بني النمط الدميوقراطي والرضا الوظيفي للمعلمني ،ووجود ارتباط سالب
دال إحصائيا للنمطني األوتوقراطي والرتسلي وبني الرضا الوظيفي للمعلمني .وبناء على ما سبق فإن األمناط القيادية اإلدارية تؤثر
على درجة الرضا الوظيفي عند امل علمني ،وابلتايل ينبغي إحداث موازنة يف األمناط القيادية مبا يؤثر إجيااب على درجة الرضا الوظيفي،
ويدفع هذا االستنتاج إىل إجراء دراسات أخرى جديدة ،ملعرفة درجة التأثري بني املتغريين .وابلتايل فيمكن أن تتقرر مشكلة الدراسة
يف دراسة األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI

احلاجات  ،Maslowوابلتايل قد تساعد يف وضع اخلطط والربامج التدريبية األكثر مالءمة للنهوض مبستوى هذه املمارسات
اإلدارية.
حدود الدراسة
احلدود الزمنية :مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي .2020\2019
احلدود املكانية :مت تنفيذ الدراسة يف مدارس حمافظة مشال الباطنة يف والايت :صحار ،وشناص ،ولوى ،وصحم ،واخلابورة،
والسويق ،ومت اختيار حمافظة مشال الباطنة ،كوهنا أكرب حمافظة تعليمية ،ويوجد هبا طاقات بشرية متنوعة .احلدود البشرية :مت تنفيذ
هذه الرسالة على عينة من معلمات اجملال األول يف احللقة األوىل .4-1
احلدود املوضوعية :األمناط القيادية السائدة لدى مديرات مدارس التعليم األساسي يف مدارس احللقة األوىل  ،4-1وهي :النمط
القيادي الدميوقراطي ،والنمط القيادي األوتوقراطي ،والنمط القيادي الرتسلي ،وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف
حمافظة مشال الباطنة.
مصطلحات الدراسة
 .1النمط القيادي:
وسيتم تعريفه من خالل مناقشة مصطلحي النمط والقيادة كما أييت :النمط كما عرفه جممع اللغة العربية (،2005
ص )955.على أنه" :الطريقة أو األسلوب" .وذكر قاموس الرباق ( )2019النمط أبنه" :أسلوب إداري خاص ينتهجه القائد
ليحقق أهدافه" .يف حني أن القيادة كما يعرفها السكارنة ( ،2010ص" :)18.القدرة على التأثري يف اآلخرين من خالل
االتصال ليسعوا حبماس والتزام إىل أداء مثمر حيقق أهداف املنظمة " .أما الغزو ( ،2010ص )11.فقد عرفها على أهنا" :التأثري
يف شخص أو جمموعة أشخاص وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاوهنم وحفزهم على العمل أبعلى درجة من الكفاءة يف
سبيل حتقيق األهداف املوضوعة من خالل خلق دافع للعمل ،وابلتايل إجناز لألهداف" .يف حني عرفها املخاليف (،2009
ص ) 25.على أهنا " :فن التأثري يف األشخاص وتوجيههم بطريقة معينة يتسىن معها كسب االهتمام ابجلماعة " .وعرف حافظ
( ،2015ص ) 35.األمناط القيادية :ابلسلوك الذي يتبعه القائد حىت يستطيع كسب تعاون مجاعته ،وإقناعهم أبن حتقيق أهداف
املنظمة حتقيق ألهدافهم" .ويف سياق آخر أشار حافظ ( ،2015ص )35.أبن األمناط القيادية" :جمموعة من السمات السلوكية
اليت يتحلى هبا القائد عند ممارسته لألعمال واختاذ القرارات وأن األمناط القيادية متثل جمموعة من السمات واملهارات اليت يسلكها
أو ي تصف هبا القائد" .وميكن تعريف النمط القيادي إجرائيا من خالل مناقشتها ملصطلحي النمط والقيادة على أنه :جمموعة من
االسرتاتيجيات واألساليب اإلدارية اإلجرائية ،املتمثلة إما يف النمط الدميوقراطي أو األوتوقراطي أو الرتسلي اليت تستخدمها مديرات
مدارس احللقة األوىل يف مرحلة التعليم األساسي يف تسيري وإدارة اجملتمع املدرسي ،وحتقيق األهداف املخطط هلا ،وسيتم قياسها
بواسطة االستبانة املعدة لذلك الغرض.
 .2الرضا الوظيفي:
أشار بشري( )2015إىل أن الرض ـا لغة :ضــد الس ـخط ،وارتض ـاه يعن ـي رآه ل ـه أه ـال ورض ـي عن ـه ،أحب ـه وأقبــل علي ـه.
ويعرف الرضا الوظيفي على أنه" :الشعور ابلقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه،
وحمتوى بيئة العمل ومع اإلحساس ابلثقة والوالء واالنتماء للعمل ،ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخلية واخلارجية ذات العالقة"
(أبو عساف واملرعي ،2019 ،ص .)153.يف حني يعرفه حممد ( ،2018ص )11.أبنه" :جمموعة العوامل ذات الصلة ابلعمل
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منهجية الدراسة
وظفت الدراسة احلالية املنهج الوصفي االرتباطي ،للتعرف على آراء معلمات اجملال األول حول األمناط القيادية ملديرات
مدارس احللقة األوىل وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة ،وذلك ملناسبته لطبيعة الدراسة
كما وكيفا ،فهو يهتم بدراسة العالقات اليت تربط بني أجزاء الظاهرة املدروسة بواسطة
احلالية ،وابعتباره يصف الظاهرة كما هي َّ
البياانت اجملمعة ،للوصول إىل فهم أمشل للظاهرة ،لكي تتم معاجلتها بشكل أفضل .كما يهدف املنهج الوصفي االرتباطي إىل إقرار
العالقات بني امل تغريات ،فإذا وجد ارتباط عال بني متغريين فهذا ال يعين ابلضرورة أن أحدمها سبب يف حدوث اآلخر ،بل قد
تكون هناك عوامل أخرى قد تتسبب يف تكوين هذه العالقة ،كما تكمن أمهيته يف التوصل ملعلومات توضح مدى قوة العالقة
وترابطها بني متغريين ،وأيضا التنبؤ ابلعالقة واالرتباط بني املتغريات األخرى (احلريري وعبد احلميد والوادي.)2017 ،
جمتمع الدراسة وعينتها واألدوات
يشمل جمتمع الدراسة مجيع معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل  4-1من التعليم األساسي يف حمافظة مشال
الباطنة يف والايت :شناص ،ولوى ،وصحار ،وصحم ،واخلابورة ،والسويق ،القائمات على رأس عملهن يف العام الدراسي
 ،2020/2019حيث بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة 1110معلمة جمال أول (وزارة الرتبية والتعليم .)2019 ،أما عينة الدراسة
فتمثلت يف 333معلمة ،وميثلن ما نسبته  %30من جمتمع الدراسة ،ومت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة من مدارس
احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة.
اشتملت الدراسة احلالية على أداتني ،متثل اهلدف من األداة األوىل (استبانة قياس األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة
األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظر معلمات اجملال األول) يف حتديد األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس
احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية .أما اهلدف من األداة الثانية (استبانة قياس الرضا
الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة التعليمية) ،فقد متثل يف التعرف على مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات
اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن .ومن خالل االستبانتني سيتم التعرف على
األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،وعالقتها ابلرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.
وللتحقق من صدق األداتني ،مت استخدام صدق احملتوى ،إذ ُعرضت االستبانتان يف صورهتما األولية على عدد من احملكمني يف
جمال األصول واإلدارة الرتبوية ،وعلم النفس الرتبوي ،يف بعض اجلامعات (جامعة صحار ،وجامعة السلطان قابوس ،وجامعة
الشرقية) ،وبعض املختصني يف وزارة الرتبية والتعليم يف تطوير األداء املدرسي ،لتحديد مدى متثيل الفقرات للسمات املراد قياسها،
ومدى كفايتها ،والتأكد من الصياغة اللغوية .وللتحقق من ثبات أدايت الدراسة احلالية مت تطبيقهما على عينة من خارج عينة
الدراسة تكونت من ( )30معلمة من معلمات اجملال األول ،وقد مت حساب معامل الثبات بواسطة Cronbach’s Alpha
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الوظيفي ،واليت تقاس أساسا بقبول الفرد ذلك العمل ابرتياح ورضا نفس وفاعلية ابإلنتاج نتيجة للشعور الوجداين الذي ميكن للفرد
من القيام بعمله دون ملل" .وهبذا ميكن اعتبار الرضا الوظيفي مفهوما متعدد األبعاد ،يتضمن العديد من اجلوانب اليت تشملها
منظومة الرضا النفسي بشكل عام ،فالرضا الوظيفي كمنظومة متكاملة تتمثل يف الرضا عن الوظيفة وبيئة العمل والعالقات بني
العاملني يف املؤسسة ،ورضا الفرد عن نفسه .وميكن القول أبن الرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول شعورهن ابلراحة
والسعادة يف بيئة العمل لتحقيق الذات واالنتماء ،ورضاهن عن وظيفتهن ومديرهتن ،ويعتمد جزءٌ كبري من ذلك على النمط
القيادي الذي تدار به املؤسسة التعليمية ،وهو الدرجة الكلية اليت سيتم احلصول عليها من خالل االستبانة املعدة لذلك.
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 ،Coefficientحيث بلغ معامل ثبات االستبانة األوىل اخلاصة ابألمناط القيادية  ،0.93أما االستبانة الثانية اخلاصة ابلرضا
الوظيفي فقد بلغ معامل ثباهتا الكلي  ،0.91وتعد هذه املؤشرات عالية ،مما يدل على مالءمة االستبانتني لتحقيق أهداف
الدراسة احلالية ،كما أشار اثبر إىل أن الثبات الكلي للمقياس يكون مناسبا عندما تكون قيمته  0,70فأعلى
( .) Taber,2016وبعد احلصول على املوافقة الرمسية من املكتب الفين للدراسات والتطوير يف وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق أدايت
الدراسة ،وبعد احلصول على املوافقة الرمسية من دائرة تنمية املوارد البشرية ابملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة
بتطبيق أدايت الدراسة ،مت تطبيق أدايت الدراسة على عينة الدراسة واليت متثلت يف ( )333معلمة من معلمات اجملال األول يف
مدارس احللقة األوىل  4-1من التعليم األساسي يف حمافظة مشال الباطنة.
اخلطوات اإلجرائية للدراسة
االطالع على األدب الرتبوي املرتبط مبوضوع دراسة األمناط القيادية وعالقتها ابلرضا الوظيفي (أبو عساف واملرعي،
 ،2019البارودي ،2015 ،حممد )2018 ،والدراسات والبحوث املرتبطة مبوضوع دراسة األمناط القيادية وعالقتها ابلرضا
الوظيفي (احلراحشة ،2008 ،دحالن ،2013 ،الراشدي ،2018 ،السيد ،2017 ،الصبحي ،2019 ،الغامدي،)2010 ،
ومقابلة عدد من املختصني يف األصول واإلدارة الرتبوية ويف اإلدارة التعليمية ،لصياغة مقدمة الدراسة ،وحتديد مشكلتها وتساؤالهتا،
وحتديد أمهيتها وأهدافها ،وحمدداهتا ومصطلحاهتا .حتديد جمتمع الدراسة ،وحتديد العينة .بناء أدايت الدراسة ،مث التحقق من

مؤشرات الصدق هلما ،حيث مت اعتماد صدق احملتوى .التحقق من ثبات أدايت الدراسة ابستخدام ألفا كرو نباخ
" ."Cronbach’s Alpha Coefficientاحلصول على املوافقات الرمسية الالزمة لتطبيق أدوات الدراسة ،ومن مث تطبيق
االستبانتني على عينة الدراسة من معلمات اجملال األول .استقبال الردود على االستباانت عرب الرابط اإللكرتوين يف برانمج
 ، google driveوالتأكد من دقة تعبئة االستباانت وسالمتها ،مث إدخال ومعاجلة البياانت إحصائيا يف برانمج ،SPSS
فاستخالص النتائج واإلجاابت عن أسئلة الدراسة ،وحتليلها مث مناقشتها.
األساليب اإلحصائية للدراسة
متت معاجلة البياانت املستخلصة من االستبانتني ،ابستخدام معاجل البياانت إحصائيا يف برانمج  ،SPSSإلجراء التحليل
اإلحصائي املطلوب لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وذلك وفق اآليت :يف اإلحصاء الوصفي للدراسة وظفت مقاييس النزعة املركزية:
املتوسط احلسايب ،والوسيط ،واملنوال .ومقاييس التشتت :التباين ،االحنراف املعياري .ولإلجابة عن السؤالني األول والثاين :مت
استخراج املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،وكذلك النسبة املئوية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل بند من بنود
فقرات االستبانة .أما لإلجابة عن السؤال الثالث :مت استخدام اختبار بريسون " ،"Pearsonملعرفة داللة العالقة بني النمط
القيادي ملديرات مدارس احللقة األوىل ،والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول .ولقياس ثبات أدايت الدراسة وظف معامل ثبات ألفا
لكرو نباخ "."Cronbach’s Alpha Coefficient
نتائج الدراسة ومناقشتها
 .1ما األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة
عمان؟ ملعرفة األمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة ،مت
حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة حملاور أداة الدراسة ،واجلدول  1التايل يوضح هذه النتائج.
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محاور أداة الدراسة

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة الممارسة

النمط القيادي الديمقراطي

4.45

0.60

1

عالية جدا

النمط القيادي األوتقراطي

2.93

0.91

2

متوسطة

النمط القيادي الترسلي

2.64

1.02

3

متوسطة

اتضح من اجلدول  1أن املتوسطات احلسابية لألمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها
معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان تراوحت بني  ،4.45 –2.64إذ جاء يف املرتبة األوىل النمط
القيادي الدميقراطي مبتوسط حسايب  ،4.45وبدرجة ممارسة عالية جدا ،واحنراف معياري  ،0.60وهذا يعين أن النمط القيادي
الدميوقراطي هو النمط األكثر ممارسة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل ،يف حني جاء النمط القيادي األوتوقراطي يف املرتبة الثانية
مبتوسط حسايب  ،2.93وبدرجة ممارسة متوسطة ،واحنراف معياري ،0.91تاله النمط القيادي الرتسلي يف املرتبة األخرية مبتوسط
حسايب  ،2.64وبدرجة ممارسة متوسطة ،واحنراف معياري  .1.02وميكن تفسري سبب حصول النمط القيادي الدميوقراطي على
املرتبة األوىل ضمن األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،إىل توجه وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة
عمان ممثلة يف دائرة تطوير األداء املدرسي ابملديرية العامة لتنمية املوارد البشرية ،إىل االهتمام بتطوير أداء قيادات املدارس يف احللقة
األوىل برتكيزها على النمط القيادي الدميقراطي ،ملا له من أمهية يف تسيري العملية التعليمية بصورة أفضل وكفاءة أكرب .ويشري دليل
نظام تطوير األداء املدرسي إىل أن على القيادات املدرسية التحلي بعدد من امليزات القيادية اليت ينبغي أن ترتسخ يف ممارسات
القائد املدرسي الدميقراطي ،ومنها :مواكبة املستجدات احلديثة يف اإلدارة املدرسية ،والتشجيع على االبتكار والتجديد يف العمل
الرتب وي ،وتنفيذ برامج اإلمناء املهين للهيئة التدريسية وفق االحتياجات الفعلية على أن تتصف ابلتنوع واجلودة (وزارة الرتبية
والتعليم .) 2008.ولذلك فإن تطوير أداء القيادات املدرسية ،ورفع كفاءهتا اإلدارية عن طريق اجلودة يف خدمات التدريب ،واإلمناء
املهين قد انعكس إجيااب على األداء اإلداري ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،كما تسعى وزارة الرتبية والتعليم
إلعداد قيادات مدرسية فاعلة ،تتمتع بصفات النمط القيادي الدميقراطي يف املستوايت اإلدارية املختلفة ،لتحقيق اجلودة والتميز يف
األداء الوظيفي ،ومتكينهم من القيام بوظائفهم بفاعلية وكفاءة ،والتطبيق العملي للمهارات اإلدارية ،وتعريفهم ابملعارف واملفاهيم
احلديثة يف جماالت اإلدارة العصرية ،عن طريق برانمج تدرييب متكامل وذلك ابلتعاون مع معهد اإلدارة العامة ،مدته أربع سنوات
من ( )2020-2017بواقع ( )100ساعة ،مقسمة إىل أربعة أسابيع على مدار العام (الرتبية والتعليم تواصل جهــودها ال ـراميــة
إلــى جتـ ـ ـ ــويد عناصر العملية التعليمية .)2019.ويُعترب برانمج دبلوم اإلدارة املدرسية أيضا من ضمن جهود وزارة الرتبية والتعليم
بسلطنة عمان الرامية إىل تطوير كفاايت مديري املدارس ،وهو أحد الربامج الدراسية اليت تقدمها كلية الرتبية ممثلة يف قسم األصول
واإلدارة الرتبوية يف جامعة السلطان قابوس ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ،ويهدف إىل تنمية الكفاءات اإلدارية لدى مديري
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لألمناط القيادية اليت متارسها مديرات مدارس احللقة األوىل كما تراها معلمات
اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية
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املدارس ومساعديهم ،وغرس االجتاهات اإلجيابية املرتبطة ابملمارسات القيادية الفاعلة يف اجملتمع الرتبوي (وزارة الرتبية
والتعليم .) 2020.كما ترى الدراسة أن من أسباب حصول النمط القيادي الدميوقراطي على املرتبة األوىل بني األمناط القيادية
األخرى ،تفعيل مديرات مدارس احللقة األوىل ملبدأ العالقات اإلنسانية ،كونه عامال مساعدا يف تكوين الثقة والتعاون بني املديرات
واملعلمات ،وهذه واحدة من خصائص العمل اإلداري يف مدارس سلطنة عمان ،تقتضي إشراك املعلمات يف وضع خطط
للمدرسة ،والعمل كفريق واحد مع املديرات .يف حني يُعزى حصول النمط القيادي األوتوقراطي على املرتبة الثانية ،مبتوسط حسايب
مقداره  ،2.93واحنراف معياري مقداره  0.91بدرجة ممارسة متوسطة ضمن األمناط القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل
مبحافظة مشال الباطنة ،إىل جناحه يف إدارة بعض األزمات والظروف الطارئة ،واستخدامه يف األوقات اليت تتطلب ذلك ،وهذا
يتطلب وجود مديرة حازمة ،فاملديرة تطلب من املعلمات تنفيذ التعليمات دون معارضة ،وهذا قد يضعف روح املشاركة والتعاون
بني املعلمات واملديرة ،كما قد يضعف املناقشة يف اختاذ القرارات ،وتضغط املديرة على املعلمات إلجناز األعمال وفقا للنظام
والقانون .ورمبا يعود استخدام هذا النمط القيادي يف بعض األحيان إىل حرص بعض املديرات على تسيري بعض إجراءات العمل
الرتبوي حبزم أكرب .ورمبا تعود هذه النتيجة إىل أن النمط القيادي األوتوقراطي تتصف فيه املديرات برتكيز السلطة يف أيديهن،
وينفردن ابختاذ القرارات ،وتقل فيه مهارة تفويض السلطة ،كما تتخذ املديرات فيه هنج احلزم واإلجرائية اليت تغلب على جانب
العالقات اإلنسانية يف تنفيذ إجراءات العمل (السكارنة .)2010 ،بينما تعزو الدراسة احلالية حصول النمط القيادي الرتسلي
على املرتبة الثالثة ،مبتوسط حسايب مقداره  ،2.64واحنراف معياري مقداره  ،1.02وبدرجة ممارسة متوسطة ضمن األمناط
القيادية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،إىل كونه غري منتشر بشكل واسع ،وال يستخدم إال إذا تطلب األمر
ذلك يف حدود ضيقة ،ألن املديرات هنا يركزن على كسب ثقة املعلمات ،وإعطائهن حرية كبرية ،وهذا النمط يعتمد على احلد
األدىن من التنظيم اإلداري والضبط ،ويعطي للمعلمات حرية كبرية يف العمل مع ضعف املتابعة ،ورمبا يعود لشخصية املديرة
نفسها ،فيغلب عليها أسلوب التساهل يف جوانب العمل .ويف هذا اإلطار تؤكد الدراسة احلالية حصول النمط القيادي الرتسلي
على درجة ممارسة متوسطة أبن األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل ختتلف حسب ثقافاهتن ومعتقداهتن
واهتماماهتن ،فمثال البعض هتتم ابألعمال املكتبية واإلدارية أكثر من االهتمام ابجلوانب الفنية ،والبعض يتساهلن يف إعطاء مساحة
ترسلية أكثر للمعلمات ،وهذا رمبا يكون بسبب االجتاهات اليت تعتقد هبا هذه الفئة من املديرات ،وهو على العموم قليل املمارسة
يف احلقل الرتبوي .ورمبا يعود السبب إىل أن بعض مديرات املدارس تعتقد أهنا وصلت هلذه الوظيفة بعد عناء وسنوات من العمل
فرتغب يف الراحة قليال ،وتبتعد عن األعمال اليت حتتاج جلهد ومتابعة حثيثة ،وتقتصر على املتابعة عن بعد فقط .واتفقت هذه
النتيجة مع نتائج دراسة السيد ( )2017اليت أظهرت أن النمط القيادي الدميوقراطي الذي ميارسه مديرو املدارس جاء يف املرتبة
األوىل بتقدير غالبا ،بينما جاء يف املرتبة الثانية يف املمارسة النمط الرتسلي بتقدير أحياان ،يليه النمط التسلطي بتقدير أحياان،
وأيضا اتفقت مع نتائج دراسة الراشدي ( )2018إذ أظهرت النتائج أن مديري مدارس التعليم ما بعد األساسي للصفني (-11
 ) 12مبحافظة مشال الباطنة يستخدمون مجيع األمناط القيادية بشكل خمتلف فحصل النمط الدميقراطي على املرتبة األوىل بدرجة
ممارسة عالية ،مث النمط األوتوقراطي يف املرتبة الثانية بدرجة ممارسة متوسطة ،فالنمط الرتسلي يف املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة ضعيفة.
كما اتفقت مع نتائج دراسة الصبحي ( )2019اليت أظهرت أن النمط القيادي السائد لدى مديري مدارس التعليم األساسي
مبدينة أبو ظيب هو النمط الدميقراطي بدرجة ممارسة مرتفعة ،مث النمط األوتوقراطي بدرجة ممارسة متوسطة ،وجاء النمط الرتسلي يف
املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة متوسطة .يف حني اختلفت مع نتائج دراسة الغامدي ( )2010حيث كشفت النتائج تبعا الستجاابت
املعلمني لدرجة ممارسة مديري املدارس لألمناط القيادية يف املدينة املنورة أن النمط القيادي الدميقراطي جاء يف الرتبة األوىل بتقدير
غالبا ،بينما جاء يف املرتبة الثانية يف املمارسة النمط الرتسلي بتقدير أحياان ،يليه النمط التسلطي بتقدير أحياان .كما اختلفت مع
دراسة أشتيتات ( )2017فجاء النمط الدميقراطي يف املرتبة األوىل وبدرجة ممارسة مرتفعة ،مث النمط الرتسلي يف املرتبة الثانية
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أ -النمط القيادي الدميوقراطي
جدول  2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي الدميقراطي
الرتبة

الفقرات

1

تراعي مديرة المدرسة الجوانب اإلنسانية
للمعلمات.
تحفز مديرة المدرسة المعلمات على االستمرار
في تحسين مستوى األداء لديهن.
تعقد مديرة المدرسة اجتماعات ،لمناقشة
المستجدات التربوية.
تقيّم مديرة المدرسة أداء المعلمات بشكل دقيق.

5

تدعم مديرة المدرسة المشاركة اإليجابية بين
المعلمات.
تهتم مديرة المدرسة بتطوير بيئة محفزة
لإلبداع واالبتكار.
تتيح مديرة المدرسة حرية التعبير عن الرأي
للمعلمات.
تفوض مديرة المدرسة بعض الصالحيات
ّ
للمعلمات في المدرسة.
تشارك مديرة المدرسة المعلمات في آلية صنع
القرار.
تتقبل مديرة المدرسة النقد بصورة موضوعية
من قبل المعلمات.
النمط القيادي الديمقراطي العام

2
3
4

6
7
8
9
10

المتوسط الحسابي

درجة
الممارسة

االنحراف
المعياري

4.63

0.68

عالية جدا

4.62

0.72

عالية جدا

4.59

0.71

عالية جدا

4.54

0.68

عالية جدا

4.51

0.79

عالية جدا

4.46

0.77

عالية جدا

4.39

0.84

عالية جدا

4.32

0.85

عالية جدا

4.28

0.88

عالية جدا

4.17

0.98

عالية

4.45

0.60

عالية جدا

ّبني اجلدول  2أن املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي الدميقراطي تراوحت بني  ،4.63 – 4.17وقد بلغ
املتوسط العام للنمط القيادي الدميقراطي  4.45ابحنراف معياري  0.60وبدرجة ممارسة عالية جدا ،وهذا يعين أن هذا النمط
القيادي يسود بدرجة عالية جدا لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال األول.
وقد حصلت الفقرة اليت نصها" :تراعي مديرة املدرسة اجلوانب اإلنسانية للمعلمات" على الرتبة األوىل مبتوسط حسايب ،4.63
واحنراف معياري ،0.68وبدرجة ممارسة عالية جدا ،يف املقابل كانت الفقرة اليت نصها" :تتقبل مديرة املدرسة النقد بصورة
موضوعية من قبل املعلمات" هي األقل رتبة ،مبتوسط حسايب بلغ  ،4.17واحنراف معياري ،0.98وبدرجة ممارسة عالية .كما
تبني من اجلدول  2أن مجيع فقرات هذا احملور كانت ممارستها عالية جدا .ويُعزى حصول الفقرة  10على الرتبة األوىل إىل إمجاع
املعلمات على أن مديرات املدارس يسهلن عملية االتصال بينهن وبني املعلمات ،وحيرصن على تنمية قيم التعاون مع املعلمات،
ويشجعن على املشاركة الفعالة ،ويؤكدن على تقوية العالقات االجتماعية ،ومراعاة اجلوانب اإلنسانية للمعلمات متمثلة يف االحرتام
والتقدير ،ومراعاة الفروق الفردية بني املعلمات ،فهذا كله يسهم يف تقوية العالقات اإلنسانية بني مديرة املدرسة ومعلماهتا ،وهذا
بدوره ينعكس إجيابيا على حتقيق األهداف الرتبوية .ويف هذا اإلطار يؤكد ايمنة وخري الدين ( )2019على أن املديرة الدميقراطية
حترص على مراعاة عدد من النقاط ،منها :إقامة عالقات إنسانية يف املدرسة أساسها احرتام املعلمات وتقديرهن ،ويرى أن النمط
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بدرجة ممارسة متوسطة ،وجاء يف املرتبة الثالثة النمط الديكتاتوري بدرجة ممارسة متوسطة ،وجاء يف املرتبة األخرية النمط
األوتوقراطي بدرجة ممارسة متوسطة أيضا .وللوقوف على آراء عينة الدراسة حول درجة ممارسة كل منط من هذه األمناط مت حساب
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع فقرات االستبانة وفيما يلي عرض هلذه النتائج:

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI

الدميقراطي له دور كبريٌ يف بناء العالقات اإلنسانية بني املديرة واملعلمات ،مما ينجم عنه جمتمع مدرسي متماسك وقوي .ولعل
املديرة الدميقراطية تلتزم مبراعاة اجلوانب اإلنسانية للمعلمات وهذا أهم ما مييز النمط القيادي الدميوقراطي فهي تعمل على تفويض
السلطات ،ومشاركة املعلمات يف اختاذ القرار ،واالهتمام ابلعالقات اإلنسانية ،ممثلة يف املعاملة احلسنة ،والثقة املتبادلة ،واالهتمام
ابملعلمات وإشباع رغباهتن الوظيفية .وتعود أمهية القيادة الدميقراطية إىل تنمية قدرات املعلمات ،وتنمية مهاراهتن ،ورفع الرضا
الوظيفي ،ألن القيادة تساعد على التشجيع والتطوير من خالل املشاركة والعمل على حتسني البيئة املدرسية .ويف املقابل حصلت
الفقرة اليت تنص على " تتقبل مديرة املدرسة النقد بصورة موضوعية من قبل املعلمات" على الرتبة األخرية بدرجة ممارسة عالية نظرا،
لكون املعلمات أمجعن على تق بل مديرات املدارس للنقد البناء ،فاملديرات قائدات مبدعات ويعلمن أبن اهلدف من النقد هو
التطوير والتجويد يف العمل ،وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل جناح أهداف برانمج تطوير األداء املدرسي ومن ضمنها :تقبل
مديرات املدارس للنقد املوجه إليهن من قبل املعلمات ،وحماولة بلورته يف مسار جتويد العمل وحتسينه ،ومن الطبيعي أن ذلك يرتبط
ابلسمات القيادية املتوافرة يف املديرات من رحابة الصدر ،واحللم ،وضبط النفس ،واحلكمة ،والقدرة على حتويل النقد مهما كان
نوعه لصاحل مسار العمل الرتبوي.
ب -النمط القيادي األوتوقراطي
جدول  3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي األوتوقراطي
الرتبة

الفقرات

1

تحاسب مديرة المدرسة المعلمات على تقصيرهن في
العمل.
تحرص مديرة المدرسة على الرقابة المباشرة في
متابعة العمل.
تطبق مديرة المدرسة القوانين والتعليمات على
المعلمات دون تساهل.
تؤدي مديرة المدرسة كافة المهام دون تفويض.
تصدر مديرة المدرسة القرارات دون إشراك
المعلمات.
تلقي مديرة المدرسة مسؤولية ضعف المستوى
التحصيلي للطلبة على المعلمات دون النظر إلى بقية
المعوقات.
تستخدم مديرة المدرسة أسلوب النقد عند مناقشة
المعلمات.
تتجاهل مديرة المدرسة العالقات االجتماعية في
العمل بين المعلمات.
توجه مديرة المدرسة المعلمات بطريقة تسلطية.
تتجاهل مديرة المدرسة مهارات المعلمات ،وقدرتهن
على االبتكار واإلبداع.
النمط القيادي األوتوقراطي العام

2
3
4
5
6
7
8
9
10

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

درجة الممارسة

4.11

0.98

عالية

3.98

1.14

عالية

3.17

1.36

متوسطة

2.78
2.72

1.28
1.30

متوسطة
متوسطة

2.71

1.36

متوسطة

2.57

1.29

ضعيفة

2.52

1.32

ضعيفة

2.49
2.27

1.31
1.24

ضعيفة
ضعيفة

2.93

0.91

متوسطة

أابن اجلدول  3أن املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي األوتوقراطي تراوحت بني  ،4.11 – 2.27وقد بلغ
املتوسط احلسايب العام للنمط القيادي األوتوقراطي  ،2.93وابحنراف معياري  ،0.91وهذا يشري إىل أن النمط القيادي
األوتوقراطي يسود بدرجة متوسطة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال
األول ،وجاء يف املرتبة الثانية من حيث املمارسة .وقد حصلت الفقرة اليت تنص على" :حتاسب مديرة املدرسة املعلمات على
تقصريهن يف العمل" على الرتبة األوىل مبتوسط حسايب  ،4.11واحنراف معياري ،0.98وبدرجة ممارسة عالية ،يف املقابل كانت
الفقرة اليت تنص على" :تتجاهل مديرة املدرسة مهارات املعلمات ،وقدرهتن على االبتكار واإلبداع" هي األقل مبتوسط حسايب بلغ
 ،2.27واحنراف معياري ،1.24وبدرجة ممارسة ضعيفة .ويشري اجلدول  3إىل أن درجة ممارسة مديرات املدارس للنمط القيادي
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ت -النمط القيادي الرتسلي

جدول  4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للنمط القيادي الرتسلي
الرتبة

الفقرات

1

تعتمد مديرة المدرسة
على المعلمات في حل
مشكالت الطلبة دون
توجيه.
تركز مديرة المدرسة
على العالقات
االجتماعية على حساب
االهتمام بالعمل.
تعقد مديرة المدرسة
اجتماعات غير مخطط
لها مع المعلمات.
تهمل مديرة المدرسة
تعزيز المعلمات ،مع
مطالبتهن بضرورة
رفع مستوى األداء.
تترك مديرة المدرسة
الحرية للمعلمات في
تنفيذ المهام دون رقابة.
تتساهل مديرة المدرسة
مع المعلمات الالتي
يتكاسلن في أداء
واجباتهن.
تسند مديرة المدرسة
المهام للمعلمات دون
خطة
مدروسة.المدرسة
تتجاهل مديرة
نقد المعلمات ألدائها.
تتردد مديرة المدرسة
في اتخاذ القرارات
اإلدارية.
مديرة المدرسة
تتردد
في قبول مقترحات
المعلمات في التطوير.

2

3
4

5
6

7
8
9
10

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

درجة الممارسة

3.50

1.24

عالية

3.04

1.44

متوسطة

2.69

1.32

متوسطة

2.65

1.40

متوسطة

2.54

1.32

ضعيفة

2.48

1.28

ضعيفة

2.42

1.30

ضعيفة

2.42

1.22

ضعيفة

2.34

1.26

ضعيفة

2.31

1.25

ضعيفة
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األوتوقراطي تفاوتت بني الضعيف واملتوسط والعايل ،ولعل ذلك يعود إىل حرص مديرة املدرسة على تعميم مجيع التعليمات
الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،وتطبيقها بدقة ،أو رمبا يعود سببه إىل احملاسبة يف العمل ،فهي ركيزة مهمة ،للضوابط املنظمة
لعمل املؤسسة التعليمية ،ولكن ينبغي أن تكون هذه احملاسبة وفق قوانيني وأنظمة العمل .وتعترب احملاسبة على التقصري أمر جيد يف
بعض املواطن ،فهي ليست سلبية ،بل مثراهتا اإلجيابية يف واقع العمل كثرية وواضحة ،وأبرزها صقل اخلربات وتنمية املعارف
واملهارات والقدرات للمرؤوسني ،واالنضباط يف العمل ،واإلخالص فيه ،مما ينتج عنه فاعلية يف األداء وتطوير يف العمل .وقد
حصلت الفقرة اليت تنص على" :تتجاهل مديرة املدرسة مهارات املعلمات ،وقدرهتن على االبتكار واإلبداع" على أقل رتبة وبدرجة
ممارسة ضعيفة ،ولعل هذه النتيجة ترجع إىل شخصية املديرة األوتوقراطية فهي تعتقد أبن جتاهل املعلمات هي أفضل طريقة
لرتويضهن ،ورمبا ترجع النتيجة إىل رغبة املديرة يف أال تتفوق عليها معلماهتا ،وعدم اهتمامها بتوثيق العالقات بينهن ،ويف هذا
اإلطار يؤكد الغزو ( )2010على أن مسات القائد األوتوقراطي يف أنه ال يثق ابلعاملني ،وال يلجأ إىل املشاركة يف صنع القرار
غالبا ،فهو يعتمد على نفسه عند اختاذ القرار .ويؤكد أيضا أشتيتات ( )2017أن مسات املديرة األوتوقراطية تساعد على قتل روح
البحث والتفكري والتجديد واالبتكار بني العاملني يف املدرسة ،وهذا يؤدي إىل ضحالة العالقات اإلنسانية يف املدرسة ،والتأخر يف
حتسني أتدية العمل ،وبطيء النمو والتطوير الذايت للمعلمات.

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI
النمط القيادي الترسلي
العام

2.64

متوسطة

1.02

اتضح من اجلدول  4املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لفقرات حمور النمط القيادي الرتسلي ،إذ تراوحت
املتوسطات احلسابية لفقرات النمط القيادي الرتسلي بني  3.50- 2.31وبلغ املتوسط احلسايب للنمط القيادي الرتسلي العام
 2.64واالحنراف املعياري  ،1.02وهذا يدل على أن هذا النمط سائد بدرجة متوسطة ولكنه بدرجة أقل من املستويني
الدميقراطي والتسلطي لدى مديرا ت مدارس احللقة األوىل يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظر معلمات اجملال األول .وقد
حصلت الفقرة اليت تنص على" :تعتمد مديرة املدرسة على املعلمات يف حل مشكالت الطلبة دون توجيه" على الرتبة األوىل،
مبتوسط حسايب  3.50وابحنراف معياري ،1.24وبدرجة ممارسة عالية ،وجاءت يف الرتبة األخرية الفقرة اليت تنص على" :ترتدد
مديرة املدرسة يف قبول مقرتحات املعلمات يف التطوير" مبتوسط حسايب بلغ  ،2.31وابحنراف معياري 1.25وبدرجة ممارسة
ضعيفة .كما يشري اجلدول  4إىل وجود  6فقرات من أصل 10فقرات يف هذا احملور حصلت على تقدير ضعيف ،ورمبا يعود ذلك
لتجاهل املديرة نقد املعلمات ألدائها ،ألن التعديل للممارسات سيتطلب منها مناقشة املعلمات واالستماع إليهن وعمل خطط
وما إىل ذلك مما يتطلب منها جهدا ،ورمبا أيضا ضعف وضوح النتائج املرتتبة لدى مديرة املدرسة حول عدم رضا املعلمات عن
أدائها وما يرتتب على سوء العالقة بينها وبني املعلمات ،ورمبا لقلة ثقتها يف رأي معلماهتا وأمهية النقد املقدم هلا ،ورمبا لقناعتها
التامة أبن ما تقوم به هو الصحيح .أما تردد املديرة يف اختاذ القرارات اإلدارية قد يكون سببه اخلوف من النتائج املرتتبة على تلك
القرارات وما ميكن ان تؤول اليه األمور ،وضعف ثقتها بقدرهتا على حتمل النتائج .ويف هذا اإلطار يؤكد الصبحي ( )2019أن
طبيعة املديرة الرتسلية تستخدم سلطتها بشكل حمدد ،وتعطي املعلمات احلرية يف اختاذ القرارات ،مث ترتك املعلمات ميارسن األعمال
دون متابعة أو ضوابط ،وترتكهن دون توجيه .ويشري اجلدول  4إىل أن درجة ممارسة مديرات املدارس للنمط القيادي الرتسلي
تراوحت بني العايل واملتوسط والضعيف .يف حني حصلت الفقرة اليت تنص على" :ترتدد مديرة املدرسة يف قبول مقرتحات
املعلمات يف التطوير" على أقل رتبة وبدرجة ممارسة ضعيفة ،ويُعلل ذلك أبن الرتدد هو من مسات املديرة الرتسلية ،وقد يكون رفض
مديرة املدرسة ملقرتحات التطوير من املعلمات انجتا عن ضعف ثقتها يف إمكاانت معلماهتا ومهاراهتن ،األمر الذي جيعلها ال حترك
ساكنا حنو التطوير ،انهيك عن كون مقرتحات التطوير حتتاج جهدا ووقتا إضافيا ،وإمكاانت قد ال تكون متوفرة لتساعد املديرة
على تنفيذ تلك املقرتحات .ويف هذا اإلطار يؤكد دودين ( )2020أبن طبيعة املديرة الرتسلية ال هتتم ابستغالل طاقات املعلمات،
وال تستفيد من إمكاانهتن وال تتدخل يف طريقة العمل ،وال تلعب دورا يف حتديد أهداف اجملموعة ،وهي قيادة تتخلى عن دورها
الرايدي ،وتسري وفق الظروف.
 .2ما مستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة حول مستوى الرضا
الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة التعليمية لكل حمور من حماور مقياس الرضا الوظيفي.
جدول  5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للرضا الوظيفي
المتوسط الحسابي

المحاور

الرتبة

االنحراف المعياري

درجة الرضا
عالية جدا

الرضا عن طبيعة العمل

4.62

1 0.42

الرضا عن زميالت العمل

4.56

2 0.46

عالية جدا

الرضا عن مديرة المدرسة

4.37

3 0.71

عالية جدا

الرضا الوظيفي العام

4.52

0.43

عالية جدا

اتضح من اجلدول  5أن املتوسطات احلسابية حملاور الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة
مشال الباطنة تراوحت بني  ،4.62 –4.37إذ جاء يف املرتبة األوىل الرضا عن طبيعة العمل مبتوسط حسايب  4.62وبدرجة رضا
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أ -الرضا عن طبيعة العمل
جدول  6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن طبيعة العمل
الرتبة

الفقرات

1

أشعر أنني أنجز عمال مهما في المجتمع المدرسي.

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

درجة الرضا

4.83

 0.45عالية جدا

2

أشعر بالرضا عندما أتغلب على التحديات في العمل.

4.79

 0.47عالية جدا

3

أستخدم أفضل الطرق إلنجاز العمل.

4.72

 0.51عالية جدا

4

أحرص على التنمية المهنية الذاتية في مجال عملي.

4.67

 0.54عالية جدا
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عالية جدا ،واحنراف معياري  .0.42وجاء حمور الرضا عن زميالت العمل يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب  4.56وبدرجة رضا
عالية جدا ،واحنراف معياري  ،0.46وجاء يف املرتبة الثالثة الرضا عن مديرة املدرسة مبتوسط حسايب 4.37وبدرجة رضا عالية
جدا ،واحنراف معياري  .0.71وبلغ متوسط الرضا الوظيفي العام للمقياس  ،4.52وابحنراف معياري عام  0.43وتدل هذه
القيمة على أن درجة الرضا الوظيفي عالية جدا لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .وميكن
تربير ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يف مجيع احملاور ملعلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة برؤية
اإلدارة املدرسية احلديثة اليت ترى من الرضا الوظيفي للعاملني يف القطاع الرتبوي أمرا مهما ،ينبغي إيالؤه االهتمام اإلداري الذي
جيعل منه عاليا ،أو رمبا يعود اىل اجلو املدرسي الذي يسوده االستقرار ،والتعاون بني املعلمني ،ووجود النمط القيادي املناسب
الذي يهتم ابملعلمات ،ويسعى لنشر الراحة والطمأنينة يف املدرسة .ورمبا يعود ذلك إىل اهتمام مديرات املدارس بتوثيق العالقات
اإلنسانية بينهن وبني املعلمات ،وكون اإلنسان اجتماعيا بطبعه ،فهو مييل إىل تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئه يف العمل،
وحيرص على توفري جو من الود واالحرتام والتعاون بينهم ،كما أن اهتمام مديرات املدارس بتحقيق املساواة بني املعلمات ،وحتقيق
معظم احلاجات اليت تشبع رغباهتن الوظيفية ،وإحساس املديرات ابملسؤولية جتاه العمل واإلخالص فيه ،والرغبة يف حتقيق مستوى
جيد من الرضا الوظيفي يف املدرسة ،وتوليد اإلحساس ابلراحة يف العمل ،حىت تقوم املعلمات أبدوارهن على أكمل وجه ،وهن يف
درجة جيدة من الرضا الوظيفي .ولعل ذلك يعود إىل أن فاعلية األداء يف أية مدرسة يرتبط ارتباطا وثيقا مبدى توفري بيئة عمل
مناسبة تسهم يف منو الرضا الوظيفي لدى املعلمات ،والذي يعد مقياسا لزايدة الفاعلية واإلنتاجية ،فالرضا الوظيفي مسة مهمة ،فمن
خالله يتم معرفة مشاعر املعلمات واجتاهاهتن املتعددة حنو خمتلف جوانب عملهن ،وهبذا يتم معرفة جوانب القصور ،ومعرفة
املشكالت اليت تعاين منها املعلمات ،مث وضع احللول املناسبة اليت تضمن التقدم وزايدة اإلنتاجية واجلودة العالية يف تقدمي
اخلدمات .وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة احلوسنية ( )2013إذ أظهرت النتائج أن مستوى الرضا الوظيفي لدى
املعلمني مبدارس التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة مشال الباطنة كان بدرجة عالية يف مجيع جماالته ،كما اتفقت معها دراسة
البدرية ( ) 2016فأكدت النتائج وجود مستوى كبري من الرضا الوظيفي للمعلمني يف خمتلف مدارس حمافظة الداخلية بسلطنة
عمان ،ودراسة السيد ( )2017أكدت أيضا على أن درجة الرضا الوظيفي العام ملعلمي حمافظة جنوب الباطنة كانت مرتفعة،
وأيضا دراسة الدرعي ( ) 2018حيث جاء مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس احللقة الثانية واحللقة الثالثة يف مدينة العني
بدرجة عالية جدا .يف حني اختلفت مع نتائج دراسة احلراحشة ( )2008إذ أظهرت النتائج أبن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمني
جاء بدرجة متوسطة ،وأيضا دراسة الرواس ( ) 2013أظهرت النتائج أن مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمني يف مدارس التعليم
ما بعد األساسي كانت درجة رضا املعلمني فيها متوسطة .وللتعرف على مستوى استجاابت أفراد عينة الدراسة وفقا لفقرات كل
حمور من حماور الرضا الوظيفي فقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات.

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI
5

أشعر أن عملي يحقق لي ذاتي.

4.67

 0.65عالية جدا

6

أنفذ المهام المطلوبة مني في الوقت المحدد.

4.66

 0.54عالية جدا

7

أشعر أن عملي يقدم لي مركزا اجتماعيا جيدا.

4.62

 0.65عالية جدا

8

يتفق عملي مع ميولي المهنية.

4.54

 0.76عالية جدا

9

يوفر لي عملي فرصا لإلبداع واالبتكار.

4.41

 0.90عالية جدا

10

أقضي كل وقتي في أداء عملي.

4.29

 0.77عالية جدا

4.62

 0.42عالية جدا

الرضا العام عن طبيعة العمل

اتضح من اجلدول  6أن املتوسطات احلسابية لفقرات الرضا عن طبيعة العمل تراوحت بني  ،4.83- 4.29جاءت
أعالها الفقرة اليت نصها" :أشعر أنين أجنز عمال مهما يف اجملتمع املدرسي" مبتوسط حسايب  ،4.83واحنراف معياري ،0.45
وبدرجة رضا عالية جدا ،أما أقل الفقرات فقد كانت الفقرة فهي اليت نصها" :أقضي كل وقيت يف أداء عملي" مبتوسط حسايب بلغ
 ،4.29واحنراف معياري ،0.77وبدرجة رضا عالية جدا .كما يتضح أن مجيع فقرات هذا احملور جاءت درجة الرضا فيها عالية
جدا .وبلغ املتوسط احلسايب للرضا عن طبيعة العمل ككل  4.62وهذا يدل على أن درجة الرضا عن طبيعة العمل عالية جدا
لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .ورمبا تعود هذه النتيجة إىل وضوح إجراءات العمل،
ووضوح القوانني املنظمة له ،ووجود املناخ املالئم للعمل ،وتنظيم العملية التعليمية يف سلطنة عمان ،فهي تسري وفق خطة منظمة،
والعمل موزع بعدالة بني املعلمات ،وتوفري مجيع املستلزمات اليت حتتاجها املعلمات من مواد وأدوات ومعينات التعلم املختلفة .كما
ميكن تفسري ذلك أبن كل معلمة مطالبة برسم خطة إجرائية تسري على ضوئها يف تنفيذ مهامها التعليمية يف احلقل الرتبوي ،ووجود
هذه اخلطة قد يساعد على جعل األمور أكثر وضوحا وإجرائية أمام هؤالء املعلمات ،وتؤدي مديرات املدارس دورا فاعال يف
مراجعة هذه اخلطط ويف متابعة تنفيذها ،وتقدمي التغذية الراجعة للمعلمات على إثر حتقق مؤشراهتا .يف حصلت الفقرة اليت نصها:
"أشعر أنين أجنز عمال مهما يف اجملتمع املدرسي" على املرتبة األوىل بدرجة تقدير عالية جدا ،ولرمبا يعود ذلك إىل حرص مديرات
املدراس على دعم إمكانيات املعلمات ومراعاة الفروق الفردية بينهن ،وتوفري كافة املستلزمات اليت تتطلبها البيئة التعليمية الناجحة،
وتعزيز اجلهود اليت تبذل ،وتقدمي احلوافز املادية واملعنوية وشهادات التقدير للمعلمات املبدعات ،ألنه يؤدي لزايدة الدافعية ،وإجناز
العمل وحتقيق الرضا الوظيفي .يف حني حصلت الفقرة اليت نصها" :أقضي كل وقيت يف أداء عملي" على أقل مرتبة ولكن بدرجة
رضا عالية جدا ،ولعل ذلك يعود إىل إدراك املعلمات لقيمة عنصر الوقت وأمهيته يف العملية التعليمية ،واعتزاز املعلمات ابلتدريس
واإلحساس ابملسؤولية جتاه بناء األجيال ،فيتم إجناز األعمال املوكلة إليهن خالل ساعات الدوام الرمسي ،وهذا مؤشر على أن
أغلب معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة يضعن جداول زمنية وظيفية تساعدهن على استغالل كل وقتهن فيما يتعلق
مبهام العمل.
ب -الرضا عن مديرة املدرسة
جدول 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن مديرة املدرسة
الرتبة

الفقرات

1

تسعدني مشاركة مديرة المدرسة للمعلمات في المناسبات االجتماعية.
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المتوسط
الحسابي

4.59

االنحراف
المعياري

درجة الرضا

 0.76عالية جدا
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3

تهتم مديرة المدرسة بالمبادرات المقترحة في المدرسة.

4.45

 0.76عالية جدا

4

تقدر مديرة المدرسة عملي وجهدي.

4.45

 0.79عالية جدا

5

تنمي مديرة المدرسة مهارات التفكير اإلبداعي لدى المعلمات.

4.39

 0.81عالية جدا

6

تطلعني مديرة المدرسة على كافة المستجدات التربوية.

4.39

 0.85عالية جدا

7

تساعدني مديرة المدرسة على التنمية المهنية المستمرة.

4.32

 0.90عالية جدا

8

تراعي مديرة المدرسة العدالة في التعامل مع المعلمات.

4.22

 0.97عالية جدا

9

تتقبل مديرة المدرسة النقد البناء الصادر مني.

4.22

 0.92عالية جدا

10

تزودني مديرة المدرسة بالتجهيزات الداعمة للتعلم.

4.19

 0.99عالية

الرضا العام عن مديرة المدرسة

4.37

 0.71عالية جدا

كشف اجلدول  7عن أن املتوسطات احلسابية لفقرات الرضا عن مديرة املدرسة تراوحت بني  4.59-4.19جاءت
أعالها الفقرة اليت نصها" :تسعدين مشاركة مديرة املدرسة للمعلمات يف املناسبات االجتماعية" مبتوسط حسايب  ،4.59وابحنراف
معياري ،0.76وبدرجة رضا عالية جدا ،أما أقل الفقرات فقد كانت الفقرة اليت نصها" :تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات
الداعمة للتعلم" مبتوسط حسايب بلغ  ،4.19وابحنراف معياري  ،0.99وبدرجة رضا عالية .كما اتضح أن مجيع فقرات هذا احملور
جاءت درجة الرضا فيها عالية جدا ،ما عدا الفقرة" :تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات الداعمة للتعلم" ،إذ جاءت بتقدير عال،
ورمبا يدل هذا على وعي مديرات مدارس احللقة األوىل ابملسؤولية امللقاة على عاتقهن ،ورغبتهن يف حتقيق الرضا الوظيفي
للمعلمات ،كونه عامال مساعدا يف زايدة الدافعية واإلنتاج ،أو رمبا يعود ذلك إىل الثقة املتبادلة بني املديرة واملعلمات .وبلغ
املتوسط احلسايب للرضا عن مديرة املدرسة ككل  ،4.37وهبذا فإن درجة الرضا عن مديرة املدرسة عالية جدا لدى معلمات اجملال
األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .وحصول الفقرة  20على الرتبة األوىل بدرجة تقدير عالية جدا رمبا يعود
الهتمام مديرات املدارس بتوثيق العالقات اإلنسانية بينهن وبني املعلمات ،من خالل مشاركة املديرات للمعلمات يف بعض
املناسبات االجتماعية ،إلمياهنن أبمهيتها يف بيئة العمل ،ألهنا تزيد اإلنتاجية والدافعية وترفع الكفاءة ،وتقرب املسافة بني املديرة
واملعلمات ،فيسهل التعاون والتواصل بينهن فيتحقق الرضا الوظيفي ،ولعله يرجع إىل كونه أمرا مهما جدا لكسب الثقة بني املديرة
واملعلمات ،والتعرف على شخصية املعلمات عن قرب .يف حني حصلت الفقرة " :16تزودين مديرة املدرسة ابلتجهيزات الداعمة
للتعلم" على أقل رتبة ولكنها بدرجة رضا عالية ،وتعزى هذه النتيجة لطبيعة العينة واجملتمع والصدق ،ورمبا يعود هذا إىل اهتمام
مديرات املدارس بتوفري البيئة املثالية للتعلم فهي تسعى جاهدة القتناء هذه الوسائل الداعمة بكل الطرق املتاحة هلا كمديرة مدرسة،
ورمبا يرجع ذلك إىل اجلهات املختصة يف دائرة تقنية املعلومات يف املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة ،وابلتايل
فاملديرات يتحركن يف هذا اإلطار ،كما أن لديهن بعض الصالحيات حنو خماطبة بعض الشركات املتعاونة خلدمة اجملتمع ،لتوفري
أحدث التقنيات ،كما تقوم املديرة حبث املعلمات على امتالك أجهزة إلكرتونية تساعدهن على مواكبة عصر التقنية احلديثة،
وتسهم يف رفعة النمو املهين لديهن ،والتعرف على الربامج احلديثة اليت تسهم وبشدة يف عملية التعلم الفعال ،وكل ذلك من أسباب
تكوين درجة عالية من مستوى الرضا الوظيفي للمعلمات حنو مديرة املدرسة.
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2

تمنحني مديرة المدرسة اختيار األسلوب المناسب ألداء عملي.

4.49

 0.80عالية جدا

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI

ث -الرضا عن زميالت العمل
جدول 8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات الرضا عن زميالت العمل
الرتبة

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة الرضا

1

أشعر بالسعادة عندما أتعاون مع زميالتي المعلمات.

4.79

 0.47عالية جدا

2

أنشئ عالقات طيبة مع زميالتي في المدرسة.

4.78

 0.43عالية جد

3

أشارك زميالتي في حل المشكالت والتغلب على التحديات في
مدرستي.

4.66

 0.58عالية جدا

4

يعجبني االنطباع اإليجابي لزميالتي المعلمات عن التطوير والتغيير
في بيئة العمل.

4.65

 0.63عالية جدا

5

تنظر زميالتي المعلمات نظرة إيجابية لعملي في المدرسة.

4.62

 0.65عالية جدا

6

توجهني زميالتي المعلمات على اإلخالص في عملي.

4.56

 0.76عالية جدا

7

تسود روح التنافس بيني وبين زميالتي المعلمات.

4.56

 0.64عالية جدا

8

تسود روح التعاون بين المعلمات في مدرستي.

4.49

 0.81عالية جدا

9

تلقى أفكاري اهتماما من قبل زميالتي.

4.47

 0.71عالية جدا

10

تشجعني زميالتي المعلمات على إكمال دراستي العليا.

4.07

 0.97عالية

4.56

 0.46عالية جدا

الرضا عن زميالت العمل ككل

ّبني اجلدول  8أن املتوسطات احلسابية لفقرات الرضا عن زميالت العمل تراوحت بني  4.79-4.07جاءت أعالها
الفقرة  25واليت نصها" :أشعر ابلسعادة عندما أتعاون مع زمياليت املعلمات" مبتوسط حسايب  ،4.79وابحنراف معياري،0.47
وبدرجة رضا عالية جدا ،أما أقلها كانت الفقرة 27واليت نصها" :تشجعين زمياليت املعلمات على إكمال دراسيت العليا" مبتوسط
حسايب بلغ  ،4.07وابحنراف معياري ، 0.97وبدرجة رضا عالية .كما اتضح أن مجيع فقرات هذا احملور جاءت درجة الرضا فيها
عالية جدا ،ما عدا الفقرة" :تشجعين زمياليت املعلمات على إكمال دراسيت العليا" إذ جاءت بتقدير عال .وبلغ املتوسط احلسايب
للرضا عن زميالت العمل ككل  ،4.56وابحنراف معياري ،0.46وهبذا فإن درجة الرضا عن زميالت العمل ككل عالية جدا
لدى معلمات اجملال األول يف مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة .وحصلت الفقرة  25على الرتبة األوىل بدرجة تقدير
عالية جدا ،ورمبا يعود سبب هذا إىل ميل املعلمات إىل العمل اجلماعي والتعاون ،فهو بدوره يسهل إجناز املهام وختفيف
املسؤوليات ،فاجلو األخوي يف بيئة العمل يزيد اإلنتاجية ويشجع اآلخرين بتحفيز مهمهم ،وابلتايل يشعرون ابلراحة والسعادة ،ويف
هذا اإلطار أشارت الدراسة احلالية إىل أن التعاون أساس النجاح يف بيئة العمل ،وكلما كانت املديرة متعاونة مع فريقها كلما
حققت النجاح والسعادة ،وكذلك ابلنسبة للمعلمات فالتعاون مع زميالت العمل حيافظ على اإلنتاجية سواء من الناحية
االجتماعية أو النفسية أو الوظيفية ،فالتعاون اإلجيايب يضفي السعادة واملرح والسرور يف نفوس املعلمات ،وكل ذلك ينعكس إجيااب
على مستوى الرضا الوظيفي لدى املعلمات.
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أنماط القيادة

الرضا الوظيفي

النمط القيادي الديمقراطي

*0.61

النمط القيادي األوتوقراطي

*-0.14

النمط القيادي الترسلي

-0.10

*دال إحصائيا عند مستوى ()α≤0.05
اتضح من اجلدول  9وجود عالقة طردية متوسطة دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي والرضا الوظيفي ،حيث بلغ
معامل االرتباط  ،r=0.61وهذا يشري إىل أنه كلما زادت ممارسة النمط القيادي الدميقراطي من قبل مديرة املدرسة زاد الرضا
الوظيفي لدى املعلمات .كما أشارت النتائج أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي األوتوقراطي والرضا الوظيفي
حيث بلغ معامل االرتباط  ،r=-0.14وهذا يعين أنه كلما زادت ممارسة مديرة املدرسة للنمط القيادي األوتوقراطي قل مستوى
الرضا الوظيفي لدى املعلمات .وأشارت النتائج أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي والرضا الوظيفي
حيث بلغ معامل االرتباط ( )r= -0.10وهذا يعين أنه كلما زادت ممارسة مديرة املدرسة للنمط القيادي الرتسلي قل مستوى
الرضا الوظيفي لدى املعلمات .وقد أشار  )2018( Akogluإىل معامل االرتباط حسب تصنيف دانس وريدي يف علم النفس
) Dancey and Reidy (Psychologyفتكون العالقة ممتازة ) ،(+1-1ومن ) (+0.7-0.7إىل )(+0.9−0.9
تكون العالقة قوية ،ومن ) (+0.4-0.4إىل ) (+0.6-0.6العالقة متوسطة ،وتكون العالقة ضعيفة من ( )0.3-0.3+إىل
( .)+0.1-0.1وميكن تفسري وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بني النمط القيادي الدميقراطي ملديرات مدارس احللقة األوىل
والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة التعليمية من وجهة نظرهن ،حيث بلغ معامل االرتباط r=0.61
ويشري إىل أنه كلما زادت ممارسة النمط القيادي الدميقراطي من قبل مديرة املدرسة زاد الرضا الوظيفي لدى املعلمات ،ولعل ذلك
يفسر بسمات النمط القيادي الدميوقراطي املتمثلة يف :تفويض السلطات ،ومشاركة املعلمات يف اختاذ القرار ،واالهتمام ابلعالقات
اإلنسانية بني مديرة املدرسة واملعلمات ،واملعاملة احلسنة ،والثقة املتبادلة ،ومنح الفرص ألعضاء الفريق .فالنمط القيادي
الدميوقراطي يؤدي إىل إشباع وتلبية أغلب حاجات املعلمات الوظيفية ،واخنفاض معدل الشكاوى والدوران ،واحرتام حقوق
اإلنسان وكرامته ،وتنمية الثقة والتعاون بني املديرات واملعلمات ،وحب املعلمات للعمل ،إذ يؤدي اجلو السائد إىل درجة عالية من
الرضا الوظيفي بني مديرة املدرسة ومعلماهتا(محادي .)2013،كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة دالة
إحصائيا بني النمط القيادي األوتوقراطي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف
حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظرهن ،حيث بلغ معامل االرتباط  ،r=-0.14وهذا يعين أنه كلما زادت ممارسة مديرة املدرسة
للنمط القيادي األوتوقراطي قل الرضا الوظيفي لدى املعلمات .وسبب هذه العالقة يعود إىل ممارسة بعض مديرات مدارس احللقة
األوىل للنمط القيادي األوتوقراطي متمثال يف استخدام التهديد والوعيد مع املعلمات يف املدرسة ،وحب السيطرة والتحكم يف مجيع
األمور اب ملدرسة ،وضعف االهتمام بتفويض بعض الصالحيات للمعلمات ابملدرسة ،وضعف العالقات اإلنسانية أحياان ،ورمبا قلة
االحرتام املتبادل بني مديرة املدرسة واملعلمات ،وكل ذلك ينعكس سلبا على سلوك املعلمات ،ويكون شعورهن سلبيا جتاه مديرة
املدرسة ،وينتج عنه ضعف مستوى الرضا الوظيفي ،مما ينعكس سلبا على أداء املعلمات يف جمال عملهن ابملدرسة .وأشارت نتائج
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 .3هل توجد عالقة ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف
حمافظة مشال الباطنة؟ ملعرفة وجود عالقة ارتباطية بني األمناط القيادية لدى مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات
اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة ،مت استخدام معامل ارتباط بريسون " ،"Pearson correlationواجلدول  9التايل
يوضح هذه النتائج.
قيم معامل ارتباط بريسون بني األمناط القيادية والرضا الوظيفي

Naima Salim Said AL RIS & Mohammed Saleh ALAJMI

الدراسة أيضا إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا
الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة من وجهة نظرهن حيث بلغ معامل االرتباط  ،r= -0.10وسبب هذه
النتيجة رمبا يعود إىل أن مديرة املدرسة تعطي حرية كبرية للمعلمات ،واتباع اإلجراءات اليت يرينها مناسبة مع ضعف الرقابة عليهن،
كما تقوم بتفويض السلطة حبرية أكرب ،وتقدم التوجيهات والتعليمات العامة حول قضااي العمل وقلما تتخذ قرارا حبلها ،بل ترتك
للمعلمات حرية التصرف ،وهذا ينعكس سلبا على شعور املعلمات ،فتشعر بعض املعلمات بضعف القدرة على التصرف
مرتسلة ،ويعترب هذا النمط أقل إنتاجا وأكثر تسيبا وال
والضياع ،بسبب قلة التوجيه أو ضعفه ،ألن فعالية التوجيه والرقابة والقيادة ّ
يبعث على احرتام املديرة كثريا ،وتنشأ عالقات سلبية بني زميالت العمل ،ويؤدي إىل اخنفاض معنوايهتن .وملعرفة أي األمناط
القيادية تسهم يف التنبؤ ابلرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول ،مت إجراء حتليل االحندار املتعدد ،واجلدول  10التايل يوضح
هذه النتائج.
جدول  10ملخص نتائج حتليل تباين االحندار اخلطي املتعدد للتنبؤ مبستوى الرضا الوظيفي من خالل األمناط القيادية
أنماط القيادة
المدرسية

معامل االنحدار
غير المعياري()B

معامل االنحدار
المعياري ()Beta

قيمة"ت"
المحسوبة

القيمة
االحتمالية

R2

قيمة
الثابت

الديموقراطي

0.45

0.63

13.79

0.000

0.38

2.44

األوتوقراطي
الترسلي

0.03
0.01

0.07
-0.01

0.90
-0.16

0.37
0.87

اتضح من خالل اجلدول  10أنه ميكن التنبؤ ابلرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة من خالل
منط واحد من األمناط القيادية وهو النمط الدميوقراطي حيث بلغت قيمة "ت" احملسوبة  13.79وبقيمة احتمالية أقل من مستوى
الداللة  ،0.05وبلغت قيمة معامل االرتباط املتعدد ،0.38=R2وهذا يدل على أن منط القيادة الدميوقراطي لدى مديرات
مدارس احللقة األوىل يفسر ما نسبته  %38من التغريات احلادثة يف الرضا الوظيفي لدى معلمات اجملال األول ،أما النسبة املتبقية
واليت متثل  %62قد تعزى لعوامل أخرى ،مثل بيئة العمل املناسبة ،احلوافز املادية واملعنوية ،املكافآت ،زميالت العمل .وميكن من
دور جيد يف حتقيق مستوى الرضا
ذلك االستنتاج أن تقوية النمط القيادي الدميقراطي وتعزيزه يف تسيري أعمال اإلدارة املدرسية له ٌ
الوظيفي لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة ،ألن هذا النمط الدميقراطي يساعد على مراعاة عناصر الرضا الوظيفي،
وحيقق أسسه بصورة جيدة ،من خالل وصول معلمات اجملال األول إىل مرحلة تولد الدوافع الذاتية لديهن والرغبة يف تقدمي أفضل
ما لديهن من أداء وإجناز يف العمل .وتعزى أسباب وجود عالقة سالبة بني النمط القيادي األوتوقراطي الذي متارسه مديرات
مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة إىل أن هذا النمط مييل إىل التفرد يف اختاذ
القرارات ،وفرض التعليمات ،والتدخل يف كل صغرية وكبرية ،لذلك من الطبيعي أن تكون العالقة سالبة .يف حني ترجع الدراسة
احلالية أسباب وجود عالقة سالبة ضعيفة بني النمط القيادي الرتسلي الذي متارسه مديرات مدارس احللقة األوىل والرضا الوظيفي
ملعلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة إىل ضعف معرفة املديرة الرتسلية بكيفية تفعيل النمط الرتسلي يف الوقت املناسب،
فاستخدامه بطريقة خاطئة يؤدي لنتائج سلبية تنعكس على اختاذ القرارات ،وحتديد األهداف ،وازدواجية اجلهود ،وكثرة الفاقد يف
الوقت واملال ،وضعف الرتابط ،كما أنه يشيع بني املعلمات روح االستهتار واإلمهال ،ألن املسؤوليات غري حمددة وهذا يؤدي إىل
ضعف مستوى األداء واإلنتاجية .وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الراشدي ( )2018إذ أشارت إىل وجود ارتباط
موجب دال إحصائيا عند مستوى الداللة  0.05بني النمط الدميوقراطي والرضا الوظيفي للمعلمني ،مع وجود ارتباط سالب دال
إحصائيا عند مستوى الداللة  0.05للنمط األوتوقراطي ،كما أظهرت نتائج دراسة احلراحشة ( )2008أبن هناك عالقة إجيابية
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التوصيات
 .1احلفاظ على مستوى ممارسة فاعلة للنمط القيادي الدميقراطي لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،ملا له
من أمهية يف حتقيق مستوى جيد من الرضا الوظيفي.
 .2إفساح اجملال أمام معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة يف عملية صنع القرار بصورة أفضل مما هي عليه.
 .3االهتمام بتقدمي التغذية الراجعة لدى مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة يف النمط الرتسلي وكيفية استخدامه
ابلطريقة املناسبة.
 .4احلفاظ على مستوى الرضا الوظيفي العايل لدى معلمات اجملال األول مبحافظة مشال الباطنة ،ملا له من دور يف حتقيق أهداف
العملية التعليمية.
 .5تعزيز مديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،لينعكس ذلك بدوره على املعلمات ،وابلتايل حتقيق الرضا الوظيفي
هلن.
 .6زايدة االهتمام ابجلانب اإلنساين بني معلمات اجملال األول يف حمافظة مشال الباطنة ،ومديرات مدارس احللقة األوىل.
املقرتحات
 .1إجراء مزيد من البحوث لدراسة الرضا الوظيفي ،لرفع مستواه عند معلمات اجملال األول.
 .2إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية ،للتعرف على العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.
 .3إجراء دراسات مقارنة بني املدارس العامة واملدارس اخلاصة عن طبيعة العالقة بني النمط القيادي ملديرات مدارس احللقة األوىل
ومستوى الرضا الوظيفي ملعلمات اجملال األول.
 .4عقد دورات تدريبية ملديرات مدارس احللقة األوىل مبحافظة مشال الباطنة ،لتدريبهن على كيفية استخدام النمط القيادي الفاعل
حسب ما يقتضيه املوقف.
 .5إجراء مزيد من البحوث لدراسة أثر النمط القيادي الرتسلي واألوتوقراطي يف حتقيق الرضا الوظيفي.
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بني النمط القيادي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني .وأيضا اتفقت مع دراسة الصبحي ( )2019بوجود عالقة ارتباطية موجبة
دالة إحصائيا بني ممارسة مديري املدارس للنمط الدميوقراطي ومستوى الرضا الوظيفي للمعلمني.
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The East, with its ontological history, is full of religions, and the
spirituality of the eastern mind is evident in its love for the
literature of proverbs and wisdom that it was able to formulate,
and its sanctification of the word is only due to its magical impact
on himself; It is his consolation for his painful reality! It deals with
its concepts and religious and worldly matters, and that he did
not digest Greek philosophy until after the writers presented it
with short sentences with wise meanings from the sayings of its
philosophers! It is known that wisdom and proverbs are advice,
guidance, advice and exhortation, expressing a subjective
experience, length of contemplation and insight into life matters,
and they often have moral dimensions and that they are suitable
for all human societies in a time and place.
The concept of culture is so complex that it includes all human
aspects. Speaking about the impact of Greek culture on Arab
culture or even the presence of multiple connections, it stems
from the phenomenon of influence and influence. Greek
philosophy was mixed with Islamic thought and culture in the
Abbasid era in general, and Arabic literature in general. In
particular, it became one of the tools of expression, and the Greek
philosophical culture penetrated into the Arab culture (its terms,
concepts and sayings of its philosophers) until it spread in its
three types: pure philosophical culture, literary philosophy, and
philosophical literature. Islamic Society As the names of Greek
philosophers gained popularity among members of society in all
its classes!
The research focused on the issue of the impact of Muslim writers
on the dissemination of Greek philosophical culture in the
Abbasid era, taking from Abu Hayyan al-Tawhidi (d. 414 AH /
1023 AD) as a model; Although al-Tawhidi was not unique in
mixing literature with philosophy; But it is a typical example of
the writers of the Abbasid era who were influenced by Greek
philosophy and whose literary culture was mixed with Greek
philosophy. Greek philosophy has spread among members of the
Islamic community by publishing the wisdom, proverbs and
sayings of Greek philosophers and scientists.
The research was divided into three sections that dealt with the
first topic: the relationship between literature and philosophy,
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while the second topic: the reasons for monotheistic influence on
Greek philosophy, and the third topic: it follows the impact of
Greek philosophy with the works of monotheism.
Key words: Culture, Philosophy, Literature.

أتثري الفلسفة اليواننية يف الثقافة اإلسالمية
ندى موسى عباس

2

امللخص:
الشرق بتارخيه األنطولوجي حافل ابألداين ،وروحانية العقل الشرقي ظاهرة يف حبه ألدب األمثال واحلكم اليت جبل
على صياغتها ،وما تقديسه للكلمة إال لوقعها السحري يف نفسه ،فهي عزاؤه عن أليم واقعه! يعاجل هبا مفاهيمه
وأموره الدينية والدنيوية ،وأنه مل يهضم الفلسفة اليواننية إال بعد إن قدمها األدابء جبمل قصرية ذان املعاين احلكمية
من أقوال فالسفتها! واملعروف إن احلكم واألمثال هي نصح وإرشاد ونصح وموعظة ،تعرب عن جتربة ذاتية وطول
أتمل وتبصر مأمور احلياة وغالبا ما تكون ذا أبعاد ألالقية وأهنا تصلح لكل اجملتمعا اإلنسانية يف زمان
ومكان.
ركز البحث على مسألة أثر األدابء املسلمني يف نشر الثقافة الفلسفية اليواننية يف العصر العباسي متخذا من أبو
حيان التوحيدي ( 414هـ 1023 /م) أمنوذجا ،ومع إن التوحيدي مل يكن متفردا مبزجه األدب ابلفلسفة،
لكنه مثال منوذجي ألدابء العصر العباسي ممن أتثروا ابلفلسفة اليواننية والتلطت ثقافتهم األدبية ابلفلسفة
اليواننية ،فقد شاعت الفلسفة اليواننية بني أفراد اجملتمع اإلسالمي بنشر احلكم واألمثال واألقوال للفالسفة
والعلماء اليواننيني.
الكلمات املفتاحية :اتريخ ،فلسفة ،التوحيدي.

املقدمة:
الشرق بتارخيه األنطولوجي حافل ابألداين ،وروحانية العقل الشرقي ظاهرة يف حبه ألدب األمثال واحلكم اليت جبل على
صياغتها ،وما تقديسه للكلمة إال لوقعها السحري يف نفسه ،فهي عزاؤه عن أليم واقعه! يعاجل هبا مفاهيمه وأموره الدينية والدنيوية،
وأنه مل يهضم الفلسفة اليواننية إال بعد ان قدمها األدابء جبمل قصرية ذان املعاين احلكمية من أقوال فالسفتها! واملعروف ان احلكم
واألمثال هي نصح وإرشاد ونصح وموعظة ،تعرب عن جتربة ذاتية وطول أتمل وتبصر مأمور احلياة وغالبا ما تكون ذا أبعاد
ألالقية وأهنا تصلح لكل اجملتمعا اإلنسانية يف زمان ومكان.
إن مفهوم الثقافة من التعقيد يصل لدرجة انه يشمل مجيع النواحي اإلنسانية ،ويف احلديث عن أثر الثقافة اليواننية يف
الثقافة العربية أو حىت بوجود الصال املتعددة ،فإنه ينطلق من ظاهرة التأثري والتأثر فلقد امتزجت الفلسفة اليواننية ابلفكر والثقافة
اإلسالمية يف العصر العباسي بشكل عام ،وابألدب العريب بشكل لاص حىت أصبحت من أدوا التعبري ،وقد تغلغلت الثقافة
الفلسفية اليواننية يف الثقافة العربية (مصطلحاهتا ومفاهيمها وأقوال فالسفتها) حىت شاعت مأمناطها الثالثة وهي :الثقافة الفلسفية
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البحتة ،الفلسفة األدبية ،واألدب الفلسفي وهلذا فقد ظهر يف نتاجاهتا مهوم ومشاكل فلسفية وإنسانية معربة عن واقع البيئة يف
اجملتمع اإلسالمي كما اكتسبت أمساء فالسفة اليوانن شهرة شعبية بني أفراد اجملتمع مبختلف طبقاته!

Issue: 1

ركز البحث على مسألة أثر األدابء املسلمني يف نشر الثقافة الفلسفية اليواننية يف العصر العباسي متخذا من أبو حيان
التوحيدي ( 414هـ 1023 /م) أمنوذجا ،ومع أن التوحيدي مل يكن متفردا مبزجه األدب ابلفلسفة ،لكنه مثال منوذجي ألدابء
العصر العباسي ممن أتثروا ابلفلسفة اليواننية والتلطت ثقافتهم األدبية ابلفلسفة اليواننية ،فقد شاعت الفلسفة اليواننية بني أفراد
اجملتمع اإلسالمي بنشر احلكم واألمثال واألقوال للفالسفة والعلماء اليواننيني.

Volume: 4

يبدو أتثر التوحيدي ابلفلسفة اليواننية واضحا مبا أقتبسه من أقوال قصرية محلت طابع احلكمة وبثها بني دفا كتبه
ألشهر وأبرز وأهم الفالسفة اليواننيني (اإلغريق) ،وكان قصده من تطعيم نتاجاته األدبية وثقافته اإلسالمية احمللية بثقافة الفلسفة
اليواننية هو لتطويع املعىن وتعميقه للقارئ بشكل حمسوس وأتكيده على املعلومة النافعة وتقريب فهم املعاين والقضااي واملسائل
للخاص والعام كمعرفة عقلية ومنطقية ،بذوقه األديب وعبارته الرصينة وأسلوبه العذب اجلزيل واملمتع واحملبب إىل العامة واخلاصة
وابلسهل املمتنع.
لقد عكست مقتبسا التوحيدي لألقوال الفلسفية اليواننية ،عقليته الفكرية األرستقراطية املتفتحة للعلوم واملعارف
والفلسفة وكل ما خيص طبقة العلماء والفالسفة واملفكرين ،ودرايته بثقافة عصره ،فوبدا شغوفا ابحلكمة واملنطق والفكر واألقوال
لفالسفة اليوانن مطلعا عليها! فمأل مؤلفاته ابلكثري من االحاال للفالسفة اليواننيني فنثر بني طيا كتبه ومؤلفاته كـ اإلمتاع
واملؤانسة والبصائر والذلائر واهلوامل والشوامل واملقابسا والصداقة والصديق مقتبسا متنوعة من الرتاث األديب العريب وأقوال
وحكم للفالسفة اليواننيني ،مستعينا هبا يف توضيح املعاين واملفاهيم والرؤى خلواطره وأفكاره وحماوال لتحليل وتفسري الظواهر
واحلاال اليت يشخصها يف جمتمعه وبيئته.
تعترب كتااب التوحيدي مؤلفا ال نظري هلا من بني الكتب الباقية من الرتاث اإلسالمي الوسيط كما أن أسلوهبا البالغ
األحكام يتسم بروعة ملحوظة ،وقد أحرز بسبب اهتمامه الشديد بدراسة اللغة واألسلوب ابملعاين واأللفاظ جناحا كبريا آلر ،ومع
ذلك فقد أستمد بعض أفكاره من املصادر الفلسفية اليواننية القدمية ،وعد ذلك ابتكارا أصيال ألهل األدب املسلمني يف العصر
العباسي ابلدرجة األوىل وبشكل ملحوظ.
قسم البحث إىل ثالثة مباحث تناول املبحث االول :العالقة بني األدب والفلسفة ،فيما بني املبحث الثاين :أسباب أتثر
التوحيدي ابلفلسفة اليواننية ،أما املبحث الثالث :فتتبع أثر الفلسفة اليواننية مبؤلفا التوحيدي.
أولا :العالقة بني األدب والفلسفة:
من الطبيعي أن نتساءل هنا هل أتدب اإلنسان فبحث عن املعاين واألفكار لتنشأ منها الفلسفة؟! أم أنه تفكر وتفلسف
فبحث عن أسلوب يعرب به عما جيول يف لياله ولواطره فأنشأ األدب؟! ليس ابإلمكان حتديد أفضلية السبق ملن هل هي لألدب
أم للفلسفة؟! ذلك إن احملفزا والدوافع عند اإلنسان هي ذاهتا قد للقت كال اإلبداعني! وميكن عدمها قطبان رئيسيان يف اتريخ
الفكر اإلنساين وأن كان لكل منهما لصوصيا ابملواضيع واملقاصد والبنية (محراوي ،2017،الصفحة  ،)358ويف العصر
العباسي بدا لنا األدب وقد محل بني جنباته مهوم وقضااي إنسانية برؤى ونظرا فلسفية!
تعد اللغة القاسم املشرتك األول واألهم بني األدب والفلسفة! أما القاسم املشرتك الثاين بينهما فهو استخراج األفكار
واستنباط املعاين ،والقاسم املشرتك الثالث هو التصورا اخليالية والعاطفية املبدعة وامللهمة ،فضال عن القاسم املشرتك الرابع وهو
العناية ابلقيم واملبادئ األلالقية الدينية والدنيوية! ولذا فقد بدا التدالل واضحا سواء يف تضمني األدب أفكارا فلسفية ،أو مبعاجلة
530

Nada Mousa ABBAS

قضااي فلسفية مأسلوب أديب مجيل واضح وسلس وأيضا مجيل ومبدع! يشد اإلحساس إليه قبل الفهم ،ومما هو مؤكد ان العديد من
األدابء كانوا قد استوحوا بعض أفكارهم ومسائلهم من مناهج العلوم اإلنسانية ،كعلم الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع!
(ماشريي ،2009 ،الصفحة  ،12محراوي ،2017 ،الصفحة .)361
إن التمازج بني األدب والفلسفة ال يعين ذوابن احلدود بينهما أو تالشيها! فااللتالف بينهما قائم فـ العملية األدبية تتميز
جبرعة من اخليال وحتكمها اجلمالية والفنية يف أساليبها ،واما الكتابة الفلسفية فتغلب عليها النظرة العقلية واملنطقية لقضاايها ،وهلا
مميزاهتا يف تراكيبها وموضوعاهتا ولغتها (محراوي ،2017 ،الصفحة  )359ومع ذلك فان هذا االلتالف ال ينفي أن حيمل
األدب مضامني فلسفية وفكرية ،كما أنه ال ينفي مجالية اخلطاب الفلسفي وإبداعاته ،ويف احلقيقة أن الكثري من اخلطااب
تعرب عن أعمق القضااي الفلسفية يف قالب أديب
الفلسفية القدمية واحلديثة عرفت تسلل مجاليا التعبري األديب يف ثناايها ،بل كانت ر
(محراوي ،2017 ،الصفحة .)361
لقد محل العديد من الفالسفة وعلى مر العصور مهوم اإلنسانية سواء كانت علمية أم أدبية! وعلى الرغم من لغتهم الصارمة
اجملردة املغرقة يف غموضها ومنطقها وعقالنيتها،لكنهم مجعوا بني أانقة اللغة األدبية واملضامني الفلسفية العميقة واملتعمقة (محراوي،
 ،2017الصفحا  )363 ،362فال أمهية لفلسفة حتلق يف التجريد دومنا مساس حبياة الناس واهتماماهتم وانشغاالهتم كما أنه
ال أمهية ألدب يف أي جنس أديب كان ،إذا لال من املعىن ،إذ املعىن هو الذي يبث احلياة وأسباب بقائها واستدامتها يف األعمال
األدبية كافة ،وابأللص األعمال األدبية اخلالدة (احلمراوي  ،2017الصفحة .)363
ولدينا على سبيل املثال مجهورية أفالطون ،فأننا نالحظ إن أفالطون قد أستوعب كل اهلموم واملشاكل واألفكار بفلسفته
ورقي نتاجه الفكري ،اذ حوى نسقه الفلسفي جماال معرفية عدة من احلياة
املتعمقة وصاغ حواراته مأسلوب أديب ،زاد يف توهج ُ
العامة ،فضمت بني دفتيها الرايضيا  ،واألدب ،واأللالق والفن ،والطبيعة ،واألنسان ،واجملتمع فضال عن السياسة! (لباز،
مجهورية أفالطون.)1983 ،
واألمثلة اليت تثبت أن كل أدب حقيقي هو يف حاجة هبذا القدر أو ذاك إىل الفلسفة (الزكوي ،)2017 ،مثل قصة
الفيلسوف أبن طفيل املعنونة بـ حي بن يقظان وهي قصة فلسفية( الزكوي ،)2017 ،فكل اآلداب العظيمة اليت متكنت من البقاء
عرب األجيال ،إمنا استطاعت ذلك ألهنا أساسا أدب فلسفي (لزكوي)2017 ،
ويرى زكراي إبراهيم إن الباحثني قد أهتموا بطائفة الفالسفة وطائفة األدابء ،ولكنهم مل يهتموا بطائفة األدابء الفالسفة أو
الفالسفة األدابء! واليت يعتقد اهنا قد مجعت بني املوقفني :ألننا ال نستطيع أن نقول عن أهلها أهنم أدابء ابجلوهر وفالسفة
ابلعرض ،كما أننا ال نستطيع أن نقول عنهم أهنم فالسفة ابجلوهر وأدابء ابلعرض بل هم فالسفة ابجلوهر وأدابء ابجلوهر أيضا
(إبراهيم ،الصفحة .)3
من املعروف ان األقوال واألمثال اليت تدلل يف جمال احلكمة تعد إرهاصا للتفكري الفلسفي ونظرا لطبيعتها اإلنسانية
واأللالقية فهي حمط اهتمام وفضول سواء من قبل األدابء والفالسفة وحىت من قبل ممن يقف حبذر أو أنكار من الفلسفة ،ألهنا
متأتية من جتربة ذاتية ،وعن طول أتمل وتبصر مأمور احلياة ،فإذا حكمة جاهلية [الفرتة قبل ظهور اإلسالم] مثال جندها تصلح
لكل العصور ،كذلك إذا أتملنا حكمة أجنبية جندها تنطبق على كل اجملتمعا ذلك ألن اهلدف منها إنساين يضرب األمثال وينبه
اإلنسان وينري له طريقه ويدله على ما فيه صالح نفسه (سراج الدين ،الصفحا .)6 –5
مل يكن ان التوحيدي متفردا هبذا االجتاه ،فقد سبقه عدد من أدابء القرنني الثالث والرابع اهلجريني التاسع والعاشر
امليالديني ،فعلى سبيل املثال فإن األديب والكاتب أبو حممد عبد هللا بن املقفع املتوىف سنة 142هـ 759 /م (اجلهشياري،
 ،1938الصفحا  ،110 – 103أبن الندمي ،2010،الصفحة  ،189أبن للكان ،1998 ،ج  ،2الصفحة ،128
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وصاحب كتاب املعارف أبو حنيفة الدينوري املتوىف سنة 276هـ  889 /م ،والذي وصفه التوحيدي يف كتابه املفقود
تقريظ اجلاحظ بقوله :إنه من نوادر الرجال مجع بني حكمة الفالسفة وبيان العرب له يف كل فن ساق وقدم [نصيب وسهم من
التأليف واملعرفة] (احلموي ،م  ،1ص  .)354وكذا جند إن أبن دريد املتوىف سنة  321هـ  933 /م قد عقد فصال ألقوال
الفالسفة اليواننيني ،يف كتابه اجملتىن عنونه ابب من نوادر كالم الفالسفة (دار الفكر املعاصر عن دائرة املعارف العثمانية.)1962،
أما الفيلسوف والعامل واألديب والفقيه واجلغرايف أيب زيد البلخي املتوىف سنة 322هـ 934 /م ،فقد لقبه احلموي جباحظ
لراسان (احلموي ،م  ،1الصفحة  ،)354ووصف قيمة وفائدة نتاجه الفكري بقوله :ما رئي يف الناس من مجع بني احلكمة
والشريعة سواه (احلموي ،م  ،1الصفحة )354
لقد ترك أيب زيد البلخي نتاجا علميا وفلسفيا غزيرا ،وصل إىل ما يربو السبعني ( )70مؤلفا بسائر علوم عصـره
(الرايضيا والطب والفلك واهليئة والتنجيم واجلغرافيا واالجتماع واأللالق والدين) وقد ومست صياغته األدبية يف مؤلفاته ابهنا
كانت غاية يف الفصاحة (احلموي ،م  ،1ص  )354ولذا فقد أشار أبن الندمي إليه يف الفهرست بقوله :وكان فاضال يف سائر
العلوم القدمية ،يسلك يف تصنيفاته طريقة الفالسفة ،إال أنه مأهل األدب أشبه وإليهم أقرب (أبن الندمي ،الصفحة .)469
وي ظهر أتثري الفلسفة اليواننية واضحا عند الكاتب الديواين قدامة بن جعفر املتوىف على األرجح سنة 337هـ 948 /م،
ذكره أبن الندمي قائال :كان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفالسفة الفضالء ممن يشار إليه يف علم املنطق (أبن الندمي ،الصفحة
 ،)188وألنه كان نصرانيا قبل أن يسلم على يد اخلليفة العباسي املكتفي ابهلل ( 295 – 289هـ 908 – 902 /م) ،فقد
ساعدته معرفته ابللغة السراينية ابالطالع على الفلسفة اليواننية وعرف عنه ميله إىل املنطق (أبن الندمي ،الصفحة .)188
وابملقابل فقد أتثر عدد من األدابء ابلتوحيدي فنقلوا عنه أقوال لفالسفة أو علماء يواننيني ،وأصبح نقل األقوال عن
الفالسفة والعلماء اليواننيني تقليدا متبعا عند األدابء ابلعصر العباسي ،نذكر منهم الراغب األصبهاين املتوىف سنة  502هـ/
1108م بكتابه حماضرا األدابء وحماورا الشعراء وحممود بن عمر الزخمشري املتوىف سنة 538هـ 1143 /م ،الذي أورد يف
كتابه ربيع األبرار ونصوص األلبار أقوال لفالسفة اليوانن نقلها من مؤلفا التوحيدي ،وكذلك أتبع هذا التقليد كل من األديب
الكاتب أبن محدون املتوىف سنة  562هـ 1167 /م بكتابه املعنون التذكرة احلمدونية ،وأسامة بن منقذ املتوىف سنة  584هـ /
1188م يف كتابه لباب اآلداب ،وأبن هذيل األندلسي املتوىف سنة  763هـ 1361/م مبؤلفه عني األدب والسياسة وزين احلسب
والرايسة.
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كما وقد أتثر التوحيدي مبؤلفا عدد من األدابء بعصره وأحب التشبه هبم (احلسن ،2011،الصفحة  )87مثل أتثره
ابألديب الكبري اجلاحظ املتوىف سنة  255هـ 868 /م ،الذي فاقت شهرته على كل أديب مفوه سبقه وحلقه يف عصره والعصور
اليت تلته ،وألنه كان من شيوخ املعتزلة (اخليون )1997 ،فقد كان ضليعا ابلفلسفة والكالم ،حيث أفاد من فلسفة اليوانن وضمن
معارفه منها يف شىت مسائله ورسائله املتنوعة اليت حوهتا مؤلفاته األدبية والتارخيية واالجتماعية واأللالقية والعقلية والعلمية
(بال  ،1961،الدمهاين.)2021،
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الشريف املرتضى1429 ،هـ ،ج  ،1الصفحا  )153 – 151يعد من أول األدابء الذين دجموا الثقافة الفلسفية اليواننية
بثقافة األدب العريب فقد ترجم من اللغة الفارسية إىل العربية بعبارة سهلة قريبة املألذ ،ثالثة من كتب أرسطو هي :املقوال
(قاطيغورايس) ،والعبارة (ابرمينياس) ،والقياس والرهبان (أنطولوطيقا األوىل والثانية) فضال عن كتاب مقدمة يف املنطق بعنوان املدلل
(إساغوجي) للفيلسوف فرموريوس الصوري(أبن صاعد األندلسي ،1912 ،الصفحة .)49
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اثنيا :أسباب أتثر التوحيدي ابلفلسفة اليواننية
لقد ظهر انفتاح العقل العريب بشكل جلي على كل ألوان الثقافا العاملية ،لعدم تعصبهم أو تزمتهم ويف الرتاث الثقايف
اليوانين كانت عناية العرب ابلفلسفة اإلغريقية (أداب وسياسة) واضحة للعيان (بدوي ،1967 ،الصفحا  ،)161 – 160ال
سيما وأن الفالسفة اليواننيني قد منحوا الفلسفة مكاان مرموقا يف احلياة والسياسة ،وهنا ينقل التوحيدي لنا بكتابه اإلمتاع واملؤانسة
رأي عن الفيلسوف ديوجانيس يف الفلسفة عندما ُسئْل :مىت تطيب الدنيا؟! فكان رده :إذا تفلسف ملوكها وملك فالسفتها
(التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)222
من الواضح جدا ان التوحيدي مل يكن يتعامل مع الفلسفة اليواننية مأهنا ترفا ثقافيا ،بقدر ما هيه وسيلة وأداة تساهم يف
زايدة الوعي والتنوير بني أفراد اجملتمع! عندما عرب عن رأيه بفلسفة اليواننيني اليت مساها احلكمة بقوله يف كتابه البصائر والذلائر
فإن احلكمة ضالة املؤمن أين ما وجدها ألذها ،وعند من رآها طلبها ،واحلكمة حق واحلق ال ينسب إىل شيء ،بل كل شيء
ينسب إليه وال حيمل على شيء ،بل كل شيء حيمل إليه ،وال حيمل على شيء بل كل شيء حيمل عليه ،وهو متفق من كل وجه،
يطرب به الراضي ويقنع به الغضبان ،مشرق يف نفسه موثوق حبكمه ،معمول بشرطه ،معدول إىل قضيته ،به للق هللا عز وجل
السماء واألرض ،وعليه أقام اخللق ،وبه قبض وبسط وحكم وأقسط (التوحيدي 1999 ،الصفحا .)7 – 6
إن من أهم ما متيز به احلضارة اإلسالمية هو التسامح وذلك ما أشار إليه املستشرق آدم متز بقوله :مل يكن معروفا يف
آرواب يف العصور الوسطى ،ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة األداين أي دراسة امللل والنحل على التالفها واألقبال على هذا
العلم بشغف عظيم (أبو ريده ،1957 ،م  ،1الصفحة .)57
وال ريب إن القيم اإلنسانية النبيلة اليت زهت هبا أقوال فالسفة اليوانن كانت من أهم األسباب اليت جذبت التوحيدي
اليها ،فعلى سبيل املثال ينقل لنا التوحيدي صدق هلجتهم يف فلسفة القيم واملبادئ فعن الفيلسوف ديوجانيوس ينقل قوله عندما
سأله أحدهم :أملك الروم أفضل أم ملك الفرس؟ فرد قائال :األفضل من كان أملك هلواه (محود ،احلوزة  )hawzah.netويف
موضع آلر ينقل لنا اخللق الرفيع للقائد اإلسكندر املقدوين الذي كان تلميذ أرسطو وقد غاير ألالق احلروب املعهودة ،عندما
رفض مهامجة أعداؤه ليال مبينا سبب ذلك بقوله :إنه ليس من عادة امللك سرقة النصر (محود ،احلوزة .)hawzah.net
وكذلك هناك أتثري آلر على الثقافة العربية وهي يف أتثري احلاكم على الرعية ،نظرا ألن الناس على دين ملوكهم ،والرواية
تشري إىل إن لليفة املسلمني املأمون الذي شغف ابالطالع على العلوم العقلية والفكرية لفالسفة اليوانن ،قد طلب شخصيا من
إمرباطور الروم أن يرسل له جمموعة من كتب الفالسفة والعلماء اليوانن القدمية (أبن صاعد األندلسي ،1912 ،الصفحة ،)48
وال شك ان اهتمام اخلليفة هذا أثر على أذواق الرعية ألن الفضول دفعهم لالطالع على الرتاث الفلسفي والعلمي والفكري هلؤالء
الفالسفة والعلماء.
وصف ايقو احلموي املتوىف سنة 626هـ1228 /م التوحيدي مبقولة أشتهر هبا على مر الزمان! عندما قال عنه إنه
فيلسوف األدابء وأديب الفالسفة (احلموي ،جملد  ،4الصفحة  )288فقد كان التوحيدي موسوعي يعىن ابملعاين واألفكار
والتساؤال ذا املغزى الفلسفي أد إىل نشوء عالقة وثيقة لديه ابلفكر والقضااي الفلسفية اليواننية ،فهو فيلسوف السؤال
يعشق اجلدل ال يكف عن إاثرة السؤال تلو السؤال ،واستخالص األسئلة عن كل ما يقع أمامه من ظواهر اجتماعية أو لغوية أو
اقتصادية أو نفسية ،فحبه هلذا امليدان جاء عن إطالع وإحاطة واهتمام وليس من صلة عارضة.
أجته التوحيدي حنو الثقافة الفلسفية اليواننية اليت أعطته زادا منوعا أضافه إىل لزينه املعريف اذ طعم كتاابته األدبية مأقوال
فالسفة اليوانن وأن كانت نسبتها ضئيلة مقارنة بكمية مادته املنوعة األلرى كما لوحظ إن معرفة التوحيدي للفلسفة اليواننية مل
تكن سطحية ،فهو مل يتخبط فيها لبط عشواء إذ كان وثيق الصلة بفكرها وقضاايها ،فجنوحه هلا كان عن عل ٍم وإحاطة واهتمام
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وحبه العقالين للفلسفة كان وجوداي كأديب وإنسان ،ويبدو أنه وجد فيها مالذا للتعبري عما خياجل فكره وما يعتمل يف نفسه وما
يعاين منه يف حياته ،جماراي فيها روحية عصره.

Issue: 1

كان التوحيدي أديبا يعرب إبحساسه عن املعاين ،مث يعود ليكسبها مسحة عقلية ،ومينحها نظرة فلسفية ،وقد كان أتثره
ابلفلسفة اليواننية أمر ملحوظا طغى على كل مؤلفاته ،األمر الذي يكشف تعاطيه للفلسفة اليواننية وموسوعية معارفه ومشوليتها،
فإن كانت كتاابته غري منظمة وتفتقر للتنسيق لكنها ذا طابع مشويل ما بني جد وهزل وموعظة وشعر ونثر وحكم وأمثال ولغة
وحنو ومنطق وفقه وعادا وتقاليد ومظاهر اجتماعية وقضااي فكرية ومسائل إنسانية ومناظرا وحوارا ألسئلة وأجوبة ،وتنم عن
عقلية متفتحة على املعطيا الثقافية لألمم األلرى!

Volume: 4

وعندما وضع التوحيدي يده على مواطن النفع يف الفلسفة اليواننية ،كان مثاال لألمانة يف النقل هذا من جهة ،ومن جهة
ألرى عمل على نشر ثقافة الفلسفة اليواننية ،بصفحا من كتبه اليت ابتت ترااث أدبيا عربيا إسالميا ،ويف هذا الرتاث نستطيع
تلمس غاية وهدف أيب حيان التوحيدي من الفلسفة اليواننية إال وهو البحث عن النموذج اجليد يف السلوك ونقاء النفس (محود،
احلوزة .)hawzah.net
عند تتبع ما أورده التوحيدي من أقوال الفالسفة اليواننيني السيما يف مؤلفاته الثالثة اإلمتاع واملؤانسة والبصائر والذلائر
والصداقة والصديق ،نستطيع أن نصف ثالثة أقسام يف نسبتها هلؤالء الفالسفة وهي:
 -1مشاهري فالسفة اليوانن وعلماؤها ،الذين كانوا من أعالم الفلسفة اليواننية املعروفني عند الكتاب والعلماء والفالسفة
املسلمني يف العصر العباسي ،مثل فيثاغورس وديو جانوس وسقراط وأفالطون وأرسطو.
 -2فالسفة وعلماء وأدابء فالسفة كانوا أقل شهرة من فالسفة اجملموعة االوىل مثل :زينون أبقراط جالينوس بطليموس،
هومريوس ،أسطفانيوس ،غالوس ،منقاريوس ،زميوس أسقلبيوس طيماانوس ،اومربوس ،أنكساغورس ،مسوانيدرس ،األسكندر
املقدوين.
 -3فالسفة مل يشر التوحيدي ألمسائهم وهم أكثر ابلعدد من اجملموعتني األوىل والثانية وأكتفى بنعتهم ابلفالسفة!
وف يما أييت حماولة تشخيص لعدد من األسباب اليت نعتقد اهنا وراء أتثر ابلفلسفة اليواننية وحبه ألقوال وأحاديث فالسفتها ،وبثها
يف كتبه:
األسباب النفسية:
كل البشر يسعون وراء السعادة! والتوحيدي واحد منهم فقد عاش حياته برمتها يبحث عن السعادة اليت حرم منها ومل
يشعر هبا يوما حبسب ظنه ،ومع إنه عاش ردحا من الزمن يتنقل بني أوساط أصحاب القصور ،لكن ليبا األمل والفقر الذين
عاشهما التوحيدي حرمته من التمتع إبجنازاته األدبية ،فقد يكون قرر االنشغال بتهذيب روحه ،وبلغ به اليأس والتشاؤم والقنوط
إىل أن يتحول إىل الزهد والورع املتمثل ابلنمط الصويف ،والتقرب من لالقه ،والزهد مبطامع الدنيا.
وما ذاك إال إلحساسه ابلغربة فقد عاش التوحيدي حياة موحشة ،ومضطربة ،محلت من النكسا والويال وقاست
لمح الوجودي األول حلاله هو شعور الغربة الذي أملر به
نفسه مرارة الناس ودنيا الناس ما جعله يشعر ابلنبذ واالنكسار ،وجند أن املَ َ
واستحكم ،فما استطاع منه فرارا ومل جيد له فكاكا!
لقد أفضى البحث عن السعادة عند التوحيدي ان يشغل نفسه مبوضوعا ذا طابع فلسفي لتشخيص دوالل النفس
البشرية بطبيعتها وأسرارها وجماهلها وتعريضها للتأمل الفلسفي ،مثل مؤلفه رسالة احلياة ،فقد سرد فيها التوحيدي خمتارا من
اقاويل فالسفة اليوانن يف احلياة واملو وما بعد املو  ،ومنهم دميوقريطس وفيثاغورس وسقراط وأفالطون وغريهم ،مث يعقب على
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كالمهم بتعليقا
الصفحة .)125

مقتبسة من أيب سليمان املنطقي ،وأيب زكراي الصيمري وعيسى بن زرعة وأيب اخلري اخلمار وغريهم (ابراهيم،

قدم التوحيدي لنا يف كتابه ألالق الوزيرين الصاحب بن عباد وأبن العميد صورة مشرقة لفالسفة اليوانن وكيف كان
األدابء يف القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي حياولون متثلها واالقتداء هبا ال سيما ابجلانب األلالقي بقوله مأن القوم قد
تكلموا يف األلالق وحددوها وأوضحوا لفاايها ،وميرزوا رذائلها وبينوا فضائلها وحثوا على التخلق ابليسري من حطامها ،وبذل
الفضول للمحتاجني إليه ،وحتصيل السعادة العظمى برفض الشهوا القليلة والكثرية منها واإلحسان إىل الناس وغري الناس بغري
امتنان وال اعتداء وال طلب جزاء وال استحماد ( التوحيدي ،1997 ،الصفحة .)187
وما فتأ التوحيدي يذكر شدة أتكيد الفالسفة اليواننيني على مسألة األلالق ،ويدعو ملن أطلع على فلسفتهم وأحبها ان
يلتزم هبا ،ملا قد رأى فيها مثالية ألالقية مشاهبة للمثاليا اليت محلتها واند هبا الشريعة اإلسالمية ،فيقول عنها :كأن الفلسفة
وردع للنفس إذا طغت ،واستصالح لألمور
إمنا تكون ابلدعوى ابللسان ،من غري عمل ومعاانة ورايضة ،وقمع للشهوة إذا غلبتٍ ،
ابلعدل املؤثر فيها وطلب السعادة والفوز يف العاقبة على ما رمسه علماؤها وحققه حكماؤها (التوحيدي،1997 ،
الصفحة.)237
ولذا جند التوحيدي على سبيل املثال ينتقد ويذم وزير ركن الدولة البويهي (366 – 320هـ 976 – 932 /م) الكاتب
أبن العميد املتوىف على األرجح سنة 366هـ 987 /م ،والذي لقب ابجلاحظ الثاين فرغم توسع معرفة أبن العميد ابلفلسفة
والنجوم وقيادة اجليوش ،إال ان التوحيدي ألقى عليه احلجة ألنه ابعتقاد التوحيدي قد لالف ألالق فالسفة اليوانن وكرم نفوسهم
مع انه يدعي حكمتهم ،فأقصاه التوحيدي من صنف الفالسفة خماطبا إايه يف كتابه ألالق الوزيرين بقوله :تزعم إنك من شيعة
أفالطون وسقراط وأرسطو طاليس ،أو كان هؤالء يضعون الدرهم على الدرهم أو أشاروا يف كتبهم ابجلمع واملنع ومطالبة الضعيف
واألرملة ابلعسف والظلم ،فيا مسكني أستح فإنك ال مع الشريعة وال مع الفلسفة وقد لسر الدنيا واآللرة (التوحيدي،
 ،1997الصفحة .)166
لقد أظهر التوحيدي إعجابه وشغفه ابلفلسفة وأقوال ومسائل الفالسفة والعلماء اليواننيني فكان يدافع عن هنجهم
األلالقي والعقالين اباللتزام به ،فعلى سبيل املثال قد ذم أبن ُزرعة الذي كان هو اآللر معجبا ابلثقافة اليواننية ،فذكر يوما
فالسفتها يف جملس الشراب ،فما كان من التوحيدي إال أن نقده ورأى أنه أزرى هبؤالء الفالسفة! ذلك ان التوحيدي أراد أن يؤكد
من جانبه كمسلم ملتزم بتعاليم الشريعة :إن العامل احلقيقي من يستطيع أن جيمع مكارم األلالق إىل جانب املعرفة (محود،
احلوزة.)hawzah.net
إذن ال نستبعد أن يكون التوحيدي قد وجد يف الفلسفة اليواننية متنفسا نفسيا وألالقيا خيفف عنه ما كان يعانيه من
ضغوط بسبب ظروفه احلياتية واملعاشية! (أبراهيم ،الصفحا  )11 – 10فكان له ان يعرب عن ذاته بوجها نظر فلسفية ،األمر
الذي أدى به إىل أن خيوض يف مواضيع فلسفية جدلية عديدة وحياول التعمق هبا ومتخض األمر عنده عن استنباط جمموعة من
األسئلة وجهها لصديقه املتفلسفة أبن مسكويه املتوىف سنة  421هـ 1030 /م ،مبواضيع توزعت بني النوازع واألمزجة البشرية
وبني احلاال النفسية املضطربة ما غمض منها عامة وما أشكل عنده لاصة ،وضمت هذه األسئلة وعددها مئة ومخسة وسبعني
( )175سؤاال مع إجاابهتا كمجموعة رسائل يف كتاب واحد بعنوان اهلوامل والشوامل ،وقد حوى الكتاب الكثري من آاثر وتراث
الفالسفة اليوانن ،وكان أول كتاب مشرتك بني أثنني من املؤلفني ،مع العلم ان للتوحيدي عناوين عناوين كتب ومؤلفا فلسفية
نذكر منها :املقابسا  ،كتاب االقناع ،اإلشارا اإلهلية احملاضرا واملناظرا احلج العقلي اذا ضاق الفضاء عن احلج الشرعي،
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رايض العارفني ،رسالة يف ضالال الفقهاء يف املناظرة رسالة يف ألبار الصوفية ،التذكرة التوحيدية ،رسالة احلياة رسالة بيان مثرا
العلوم ،رسالة االمامة أو رواية السقيفة.

Issue: 1

الفضول املعريف:
كانت الفلسفة اليواننية عند التوحيدي طريقا للبحث عن احلقيقة املوضوعية يف احلياة ،فال نستبعد نظرا لذهنيته املتفتحة
ان تعرتيه الدهشة (الفضول العلمي) فتلح على فكره ابألسئلة الكثرية والشك وهو ما عكسته مواضيعه املشوقة ،ويبدو انه قد أتثر
مأسلوب سقراط (احلوار السقراطي) ،ابستنباط الكثري من األسئلة من كل ما يقع امامه وما يتصوره من مشاكل احلياة فشغل هبا
وقته وكتبه هبا ورسائله لعله يعثر على اجوبة تقربه من احلل (العريب ،2014 ،اجلزائر ،الصفحة .)18
وأثر اهتمام التوحيدي وحرصه على إتقان ما ينسخ (والنسخ كانت مهنته) بغري تصحيف وحتريف يف سالمة لغته وارتقاء
أسلوبه بقوله مع صحة نقلي وتقييد لطي وتزويق نسخي وسالمته من التصحيف والتحريف (احلموي ،اجمللد  ،4الصفحة
 ،)292أن حيتفظ بنسبة القول إىل صاحبه ،وتقبل اآلراء املختلفة واألفكار املتباينة واملعارف املتنوعة فيها بسعة صدر ورحابة ذهن
كما أن دكاكني الوراقة ببغداد كانت حمال تعود العلماء وطلبة العلم على ارتيادها والتناظر واجملادلة يف جمالسها ،وكان التوحيدي
يشهد هذه املناظرا ويدوهنا.

Volume: 4

وهلذا نالحظ املوسوعية والتنوع والتلون ابملعارف لدى األدابء فضال عن العلماء ،فعلى سبيل املثال حوى كتاب التوحيدي
البصائر والذلائر من املعارف األدبية والنوادر والفكاهة والتاريخ والتصوف ،فضال عن الكثري من األحاديث العلمية واملسائل
واألقوال من الفلسفة اليواننية مجعها التوحيدي وحشدها على مدى مخسة عشر ( )15سنة مما مسع وقرأ .وقد عكس كل ذلك
بقوله يصف كتابه البصائر والذلائر قائال :حوى من الذهن لواقحه ،ومن العقل قرائحه ومن األلالق حماسنها ،ومن العلم
غنائمه ،ومن الفهم نتائجه ،ومن الصدر ذلائره ،ومن الدهر سرائره ومن األدب أرواحه ،ومن البال لواطره ،ومن الرويرة جواهرها،
ومن احلكمة حقائقها ،ومن التجربة أعياهنا ،ومن األمم ودائعها ،ومن احلُنكة فرائدها ،ومن األلالق حماسنها ،ومن العرب بياهنا
ومن الفرس سياستها ومن اليوانن دقائقها ،ومن الشريعة رقائقها ( التوحيدي ،اجمللد  ،3الصفحا .)13 – 12
ولذلك فإن القيمة العلمية واملعرفية هلذا الكتاب البصائر والذلائر عديدة حيصيها التوحيدي بقوله :فهو أذن للكليل
شحذ ،وللوسنان يقظة ،وللعقل مسة وللغي بالغة ،ولأللرس ترمجان وللناسي تذكرة وللغرير جتربة ولألديب عدة ،وللعامل عمدة،
ْ
مجعت فيه كل غرة الئحة ،وحجة واضحة ،وبرهان مبني ،وقول متني ،واندرة
وللخامل نباهة وللناسك بصرية وللعاقل نصيحة
ُ
ملهية ،وموعظة مبكية ،وللرفيع فيه مرتع وللمتوسط إليه مفزع ،وللدين به مقمع وأفنيت يف ذلك وأطنبت ،وصعد فيه وصوبت
(التوحيدي ،اجمللد  ،3الصفحا .)13 – 12
ورغم سوء الطالع وكثرة التشكي اللذين ومسا حياة التوحيدي ،إال انه أتصف ابلنباهة والتدقيق ورجاحة العقل اليت كانت
السبب يف حبه للتنوع املعريف واأللذ من كل علم بطرف ،فعين مبسائل املنطق ومواضيع الفلسفة والعلوم واملعارف (املعلوماتية) ،ومل
يشذ عن غريه من علماء عصره بنزعته املوسوعية اليت تبدو عنده واضحة وجليه.
ومع أن مهنة النسخ مل تدر عليه املال الكثري! حىت أنه مساها بـ حرفة الشؤم (احلموي ،اجمللد  ،4الصفحة  ،)300لكنها
أفادته يف التطبع بعدة أمور منها:
 -1طبعته على تقبل اآلراء املختلفة واألفكار املتباينة.
 -2أنعكس اهتمامه وحرصه على أتقان النسخ بغري تصحيف وال حتريف ،على لاصيته يف احلفاظ على نسبة األقوال ألصحاهبا
والدقة يف إيرادها.
 -3ساعدته على التفرغ للفلسفة والتمعن يف أقوال الفالسفة اليواننيني ،وبيان سلوكياهتم ومدى التزامهم بثواهبم األلالقية.
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ج -البيئة احمليطة:
من الواضح ان األديب العريب يف العصر العباسي ،قد ألغى كل الفوارق العرقية والدينية وأنفتح على ثقافا كل الشعوب،
لكن هذا االنفتاح مل يقلل من أصالة وقيمة إنتاجه اخلاص به ،وهو ما بينه إحسان عباس بقوله :أن القول بتقبل األدب العريب
ملؤثرا أجنبية ،ليس انتقاصا من أصالته أو استهانة بعناصر تلك األصالة (عباس ،1993 ،الصفحة .)9
لقد ساد بيئة التوحيدي التيارا العقلية والفكرية والبحث واجلدال ،تلك االجواء اليت رافقت فالسفة العصر العباسي،
فعاصر احلياة العلمية النشطة واحلركا الفكرية والعقلية ،اليت ظهر أثرها يف مؤلفاته ورسائله .وكانت الثقافة األجنبية ذا أتثري
منشط يف كافة اجملاال الثقافية والعلمية (انفعة ،1989 ،اجلزء  ،2الصفحة .)7
ففي القرون اإلسالمية األوىل جند احلكمة يف كتب األدب ،وقد امتأل هبا ،وهي ذا حمتوى فلسفي شعيب ،وكانت
أقوال احلكماء القدماء اإلغريق تؤلف قطاعا ُدرس بعناية ،وكان له أتثري واسع ويعترب من قطاعا أدب التسلية واإلمتاع ،الذي
كان يف الوقت ذاته أداب تعليميا وهتذيبيا (عباس ،1993 ،الصفحة  ،)33ولذلك نالحظ االهتمام املتزايد مأدب احلكمة
اليوانين ،وكان قسم كبري من هذا األدب قد ترجم يف فرتة مبكرة وكان أدابء هذا العصر يعيدوا إبرازه (عباس ،1993 ،الصفحة
.)33
وكان لكبار علماء ومفكري وفالسفة القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي ،فضل يف تلمذة التوحيدي ابلفلسفة اليواننية
على يديهم (أبن أيب أصيبعة ،1996 ،اجلزء  ،1الصفحا  )212- 211ونقله للرتمجا سواء كانت من املسلمني أو
النصارى أو السراين (عبود ،2012 ،الصفحة  )40ولعل ابو سليمان حممد بن هبرام السجستاين (الصفدي ،1974 ،اجلزء ،3
الصفحا  )166 – 165يعد من أبرز أستاذته يف الفلسفة واملنطق ،وأييت بعده أبو زكراي حيىي بن عدي النصراين املتوىف سنة
346هـ 957 /م كما ذكروا يف املقابسا (التوحيدي ،2011 ،الصفحة  ،)156واألثنني من تالمذة الفيلسوف الكبري الفارايب
املتوىف سنة  339هـ  950 /م (محود ،احلوزة )hawzah.netكما قد أتثر بعدد آلر منهم الفيلسوف أبو اخلري احلسن بن
اخلمار املتوىف 332هـ  943/م الطبيب واملرتجم النصراين ،والفيلسوف واملرتجم واملنطقي أبو بشر ميت بن يونس القنائي
سوار بن ر
النصراين النسطوري واملتوىف سنة 338هـ 949 /م ،والفيلسوف املعتزيل أبو احلسن علي بن عيسى بن عبد هللا الرماين صاحب
اللغة والنحو والفقه والفلك والتفسري واملتوىف سنة  384هـ994/م والفيلسوف املنطقي واملرتجم أبو علي عيسى بن أسحـاق بن
زرعة املتوىف سنة 448هـ1056 /م كما وجد التوحيدي بصديقه املتوافق معه فكراي أبن مسكويه ضالته يف إاثرة أسئلته ،حىت ان
أثقل عليه لاطبه أبن مسكويه ردا على إحدى رسائله اليت أوردها التوحيدي يف كتابه اهلوامل والشوامل اذ قال له :أرفق بنا اي أاب
حيان – رفق هللا بك – وأرخ من لناقنا وأسغنا ريقنا ،ودعنا وما نعرفه يف أنفسنا من النقص فإنه عظيم ،وما بلينا به من الشكوك
فإنه كثري وال تبكتنا جبهل ما علمناه وفو ما أدركناه( .التوحيدي ،2017 ،الصفحة .)27
اثلثا :الفلسفة اليواننية يف مؤلفات التوحيدي
مما ال شك فيه إن االتصال بني الثقافة العربية واليواننية كان قد بدأ مأوىل حلقاته يف العصر العباسي (أبو شهاب،
 ،2008العدد  ،18الصفحة  ،)1ويف حماولة لتتبع األثر الفلسفي اليوانين يف املؤلفا األدبية للتوحيدي ،الذي كان يعشق
املعاين واأللفاظ ،ففي كتابه اإلمتاع واملؤانسة يقول :ال تعشق اللفظ دون املعىن ،وال هتوى املعىن دون اللفظ (التوحيدي،2007 ،
الصفحة  ،)18فكان من الطبيعي ان ينجذب حنو أقوال الفالسفة والعلماء ،وقد لوحظ أنه وبفضل ترمجا عصره قد تشرب
ابلفلسفة اليواننية وحكمتها ،مل خيفي اجنذابه حنوها.
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فعلى سبيل املثال ورد يف الليلة الثانية ( )2والليلة السابعة عشر ( )17من ليايل كتابه اإلمتاع واملؤانسة األربعون ()40
ليلة ،أمساء عشرا الفالسفة والعلماء اليواننيني أورد آرائهم وأقواهلم فيما عرض من مواضيع وعقد جلسة لاصة للفلسفة
(التوحيدي ،2007 ،الصفحا .)45 – 35
كما ذكر التوحيدي يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة ألوان الصفا ألول مرة! ومل يكن قد ذكرهم أحد قبل التوحيدي ويبدو أنه
كان متأثرا بفلسفتهم .ومل يفو يف لضم استغراقه مبوضوعاته ان يرد على بعض املسائل واالعتقادا إللوان الصفا ال سيما
مبسألة التوافق بني الدين اإلسالمي والفلسفة اليواننية ،وهي مسألة قدمية عاجلها فالسفة اليوانن كأفالطون ( 347 –429ق .م)
وأفلوطني (  270 – 205م) ورغم دفاع التوحيدي عن الفلسفة اليواننية لكنه رفض فكرة الوحدة غري املنطقية مع الشريعة
االسالمية ،كما حاول ألوان الصفا تصوير ذلك مأقواهلم ومنها :الشريعة قد دنست ابجلهاال والتلطت ابلضالال وال سبيل
إىل غلها وتطهريها إال ابلفلسفة لنها حاوية للحكمة االعتقادية واملصلحة االجتهادية (التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)201
ويشري التوحيدي إىل أن ألوان الصفا قد ذهبوا بعيدا بقوهلم أنه مىت انتظمت الفلسفة اليواننية والشريعة العربية فقد حصل
الكمال (التوحيدي ،2007 ،الصفحة  ،)211وكان من أبرز ردود التوحيدي على أقوال ألوان الصفا قوله نقال عن استاذه أاب
سليمان السريايف :الفلسفة حق لكنها ليست من الشريعة يف شيء ،وان الشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة يف شيء،
وصاحب الشريعة مبعوث ،وصاحب الفلسفة مبعوث إليه وأحدمها خمصوص ابلوحي ،واآللر خمصوص ببحثه ،واألول مكفي
والثاين كادح (التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)212
ميضي التوحيدي مبقالة طويلة برده على مسالة ألوان الصفا يف التوفيق بني الدين والفلسفة فالتوحيدي ينفي أن يكون
احدمها مألوذ من اآللر ،فيمكن أن جيتمع األثنني الشريعة والفلسفة يف شخص واحد ،فهذا ابلدين متقراب من هللا ،وهذا
ابحلكمة متصفحا قدرة هللا(التوحيدي ،2007 ،الصفحة .)212
ويستند التوحيدي يف ردوده على ألوان الصفا آبراء أستاذه أيب سليمان كقوله :من اراد أن يتفلسف فيجب عليه أن
يعرض بنظره عن الدايان  ،ومن ألتار التدين فيجب عليه أن يعرد بعنايته عن الفلسفة ويتحلى هبما مفرتقني يف مكانني على
حالني خمتلفني ،ويكون ابلدين متقراب إىل هللا تعاىل ،على ما أوضحه له صاحب الشريعة عن هللا تعاىل ،ويكون ابحلكمة متصفحا
لقدرة هللا تعاىل يف هذا العامل اجلامع للزينة الباهرة لكل عني ،احملرية لكل عقل وال يهدم أحدمها ابآللر (التوحيدي،2007 ،
الصفحة .)212
مل يكن التوحيدي فيلسوفا حمضا ،ومل يكن صاحب نظرية يف الفلسفة ،لكنه عرب عن األفكار الفلسفية املستسقاة من
الكتب اليواننية املرتمجة للغة العربية بقالب أديب مبدع ،فقد خلص األفكار الفلسفية هذه يف كتابه املقابسا (التوحيدي،
 ،)2011الذي حوى على مئة وستة ( )106مقابسة هي عبارة عن حوارا ومناظرا يف مواضيع الفلسفة (األلالق والنفس
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لقد وصف آدم ِمتز التوحيدي مأنه أعظم ُكتاب النثر العريب على اإلطالق! ومع ان كتاابته كانت غري منظمة وال منسقة
ولكنها امتاز ابملوسوعية والتنوع املعريف اذ حو الشعر والنثر واحلكم واألمثال بطابع وأسلوب السؤال واجلواب واجلد واهلزل
والنصيحة واملوعظة ،كما طغى حبه للفلسفة والتفلسف ابستخدامه األلفاظ والرتاكيب واالصطالحا الفلسفية واملنطقية اليواننية
وأقوال لفالسفة وعلماء وأدابء اليوانن حىت أنه أود حكم هلومريوس (صاحب اإللياذة واألوديسة من القرن الثامن قبل امليالد).
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كان إنشاء عالقا إنسانية متوازنة (محود ،احلوزة )hawzah.netمن أهم شواغل التوحيدي الفلسفية يف كتبه ومؤلفاته
الصداقة والصديق واهلوامل والشوامل ،وكان عنصر التشويق يف كتاابته وحرصه على تضمينها أقوال الفالسفة اليوانن قد أفرز
بسبب :ظهور شخصية املؤلف فيها بصورة واضحة ابإلضافة إىل طبيعة املشاكل اخلاصة اليت تناولتها هذه الكتااب (انفعة،
الكويت ،اجلزء الثاين ،الصفحة .)10

Nada Mousa ABBAS

والطبيعة واإلهليا ) انقشت مأسلوب أديب قضااي فلسفية حىت إن البعض من الباحثني أعتربه كتااب أدبية بنكهة فلسفية سامهت
بتقريب الفلسفة من عامة الناس ( ايسني ،2008 ،جملة ديوان العرب اإللكرتونية .)diwanalarab.com ،ويف كتابه
اإلشارا اإلهلية (التوحيدي )1950 ،جند التوحيدي يبث ابتهاالته مأسلوبه الفلسفي الفذ ،مسجال يف لضم ذلك العديد من
احلوارا الفكرية والفلسفية.
رأى التوحيدي إن التباين أو الفرق بني األدب العريب والفلسفة اليواننية ال يلغي إمكانية تعاوهنما وإن النحو يزين املنطق
ألنه ترتيب األلفاظ ،فيما يرتب املنطق املعاين ،وقد أكد التوحيدي على التشابه بني النحو العريب واملنطق اليوانين ،مع إن االول
شفاهي مسعي بديهي وحسي يف حني ان الثاين دليل عقلي ،وللتأكيد على ذلك فان التوحيدي نقل مناظرة يف النحو ومنطق
الفلسفة اليواننية سنة  326هـ 937/م ،متت بني النحوي أبو سعيد السريايف أستاذ التوحيدي وبني صاحب املنطق أبو بشر ميت
بن يونس القناين املنطقي يف جملس أيب الفتح أبن الفرا ( احلموي ،اجمللد  ،2الصفحة )528
لقد بد نزعة التوحيدي الفلسفية وأتثره ابلفلسفة اليواننية وشغفه هبا واضحة وبشكل جلي يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة،
حيث مزج مادته األدبية مبادة من الفلسفة اليواننية ،متاما كما مزج اجلد ابهلزل يف كتابه اإلمتاع واملؤانسة لئال ميل القارئ (أبراهيم،
 ،1974الصفحة  .)97اذ أورد فيه الكثري من املسائل الفلسفية واملنطقية ،صائغا إايها مأسلوبه األديب البالغ اجلمال ،الذي يدل
على طبيعة تفكريه التنويري املتحرر وإنتاجه األديب املبهر ،بعد أن للصها من القيود الوثنية وأحكامها القطعية ،مقتصرا على
مناهجها االستداللية العقلية.
وال ريب ا ن بداية تعرف التوحيدي على الفلسفة اليواننية يف املرحلة األوىل تتبني من لالل عدم حتديد أصحاب بعض
أقوال الفالسفة اليواننيني واكتفائه ابلقول :قال فيلسوف كما يف كتابيه الـ البصائر والذلائر واإلمتاع واملؤانسة.
أن العنصر التنويري يف كتااب التوحيدي يظهر للعيان من جراء تعلقه ابلفلسفة اليواننية وفهمه لوظيفة الفلسفة اليواننية
وإميانه مأمهيتها فهي مل تكن سطحية وال هامشية ،ومل يتخبط يف اإلتيان ألقوال فيثاغورس وأنكساغوراس وديوجانيوس وسقراط
وافالطون وارسطو.
ولذلك جنده ال أيلو جهدا يف الدفاع عنها والرد على من مل يفهم مقاصده منها وأول كالمه عنها ،كما جاء يف رسالته
البيان يف مثرا العلوم بقوله :والذي هاجين هلذه الشكوى وأحوجين إىل هذه الدعوى ،قول من قال منكم :ليس للمنطق مدلل
يف الفقه وال للفلسفة أتصال ابلدين وال للحكمة أتثري يف احلكام ،وهذا كالم من لو أنعم النظر ،وأستقصى احلال لوقف على ما
عليه فيه ،وعرف ما له منه فكان يستبدل ابخلالف وفاقا وابملنازعة لالفا ،عاب هذا الرجل املنطق ،وهجن طرقة األوائل ،وزرى
على احلكمة ،وقيل رأي الناظر فيها ،وقبح التيار الباحث عنها ،وهذا كله ان مل يكن قلة سوء حتصيل فإنه يوشك أن يكون ضيق
عطن ،وجرح صدر وجمازفة يف القول واحنرافا عن الصواب (التوحيدي ،1884 ،الصفحة .)201
كما أورد التوحيدي يف اإلمتاع واملؤانسة مناظرة يف مسة الفكر اليوانين وقيمته خبدمة اإلنسانية ما بني كل من أيب بشر ميت
بن يونس وأيب سعيد السريايف النحوي! منها قول ميت بن يونس إهنم :من بني األمم أصحاب عناية ابحلكمة والبحث عن ظاهر
هذا العامل وابطنه ،وعن كل ما يتصل به ويتفصل عنه وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وأنتشر ما أنتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ
من أنواع العلم وأصناف الصنائع ،ومل جند هذا لغريهم (التوحيدي ،2007 ،الصفحا  !)103 -102فريد عليه أيب سعيد
السريايف بقوله :ألطأ وتعصبت وملت مع اهلوى ،فإن علم العامل مبثوث يف العامل بني مجيع من يف العامل ،بل كانوا كغريهم من
األمم يصيبون يف أشياء وخيطئون يف أشياء ،ويعلمون أشياء وجيهلون أشياء ويصدقون يف أمور ويكذبون يف أمور ،وحيسنون يف
عمن قبله ،كما ألذ عنه من بعده،
أحوال ويسيئون يف أحوال ،وليس واضع املنطق يوانن مأسرها ،إمنا هو رجل منهم وقد ألذ َّ
حجة على هذا اخللق الكثري واجلمع الغفري (التوحيدي ،2007 ،الصفحا !)103-102
وليس هو ر
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لقد أبدع التوحيدي يف التعبري عن أفكار فالسفة اليوانن يف القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي وصار كتبه سجال
ألقواهلم وأفكارهم اليت نشرها ،وامتزجت ابلثقافة اإلسالمية يف العصر العباسي .ومل يكن االنفتاح على الفلسفة اليواننية عند
التوحيدي ابخلاصية الذاتية ،بقدر ما كانت روحية مشرتكة بني عدد من أدابء عصره ،وقد أبدى التوحيدي أعجااب شديدا
ابلفلسفة والفالسفة اليواننيني ،ودافع عنهم صدقا ويقينا مبينا مدى التوافق عندهم بني ما يدعون اليه بفلسفتهم وعلومهم مبنهجهم
األلالقي والعقالين ،وبني ما كانوا ملتزمني به ويطبقونه بسلوكهم على أرض الواقع فعال وعمال!
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كانت الفلسفة والعلوم من بني أهم الروابط اليت قاربت بني الثقافة اإلسالمية اليت ابتت ثقافة عاملية يف العصور الوسطى
اإلسالمية وبني الثقافة اليواننية .وكانت روحية التسامح مع الرأي اآللر اليت شاعت بفضل املسلمني ،من أهم العوامل اليت دفعت
التوحيدي ألن يكون منفتحا على احلضارة اليواننية فضال عن شغفه مبا تركه فالسفتها وعلماؤها من تراث مال هبا مؤلفاته ،ال
سيما يف جوانبها اإلنسانية فيما خيص األلالق وسيطر العقل على اهلوى! ومعرفة طبيعة الغرائز البشرية.
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Divan Scribe is a very old profession and it is said that it was one
of the highest and most respected statures among worldly affairs,
after the caliphate, when their positions in the state policy and
judicial affairs are taken into account. Most of the time, the
profession of the Divan Scribe was an important step to enter
politics, as well as an important tool for reaching high positions
such as Vizier. In general, Divan Scribes had a special role serving
the Arab culture during the Abbasid period. Because the writing
style of the Scribes had both lofty ideas and beautiful expression.
As a matter of fact, as required by their statures, these people
developed a dual-character expression that both emphasized the
goals of the orders given from the administration and had the
characteristics of Arabic rhetoric in the literal sense of the word.
Their language was not a dry administrative language, on the
contrary, it had brought together the requirements of the
administrative language and the artistic beauties of the word. This
study sheds light on the relations of the Divan Scribes with
politics and the importance of this position during the Abbasid
period. Again, in this study, the connection of the art of scribe
with the vizier and the contributions of the scribes in service to
the Arab-Islamic culture and especially in political thought are
discussed despite the political crisis and troubles faced by the
scribes.
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BİRİNCİ ABBASİ DÖNEMİ EDEBİ NESR’İN GELİŞİMİNDE DİVAN KATİPLİĞİNİN VE
SİYASİ RİSÂLELERİN ROLÜ: AHMED BİN YUSUF’UN HAMÎS RİSÂLESİ ÖRNEĞİ

ÖZET:
Divan kâtipliği gayet eski bir meslek olup kâtiplerin devlet politikasında ve yargı
işlerinde edindikleri konumlar nazar-ı dikkate alındığında dünyalık işler
arasında hilafet makamından sonra en yüksek ve saygın makamlardan biri
olduğu söylenmiştir. Çoğu zaman kâtiplik mesleği siyasete girmek için önemli bir
basamak olmasının yanında vezirlik gibi yüksek makamlara ulaşmak için
de önemli bir araçtı. Genel olarak Abbasiler döneminde divan kâtiplerinin Arap
kültürüne hizmette özel bir rolü vardı. Çünkü kâtiplerin yazım üslubu hem yüce
fikirlere hem de güzel ifadelendirme özelliğine sahipti. Nitekim bu kişiler
bulundukları makamın gerektirdiği üzere hem yönetim katından verilen
emirlerin hedeflerini vurgulayan hem de kelimenin tam anlamıyla Arap
retoriğinin özelliklerini taşıyan ve sanat yönü olan çift karaktere sahip bir ifade
tarzı geliştirmişlerdi. Bu dil kuru yönetim dili olmayıp aksine yönetim dilinin
gerekliliklerini ve sözün sanatsal güzelliklerini bir araya getirmiştir. Bu çalışma,
Abbasiler döneminde kâtiplerin siyasetle olan ilişkilerini ve kâtiplik makamının
önemini sunmaktadır. Yine bu çalışmada kâtiplik sanatının vezirlikle bağlantısı
ve kâtiplerin karşılaştığı siyasi kriz ve sıkıntılara rağmen Arap-İslam kültürüne
hizmetteki katkıları ve özellikle de siyasi düşüncedeki katkıları ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Abbasi, Kâtiplik, Divan, Risâle, Ahmed Bin Yusuf
GİRİŞ
İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlu, etrafında ne olup bittiğine dair sürekli bir
merak içerisinde olmuştur. İlk insanlar için iletişim ve haberleşme, hafıza ile sınırlıydı.
Bilgiye sahip olmak ve onu korumak, haber vermek insan yaşamının vazgeçilmez gerçeğidir.
İnsan hafızası tüm bilgiyi toplayacak ve koruyacak bir yapıda olmadığı için toplanan bilginin
ve haberin kaydedilmesi zorunluluğu doğmuştur (Türk, 2019: 282). Abbasi dönemi boyunca
süren yazışmalar aslında oldukça eski zamanlara dayanmakta olup milletler ve uygarlıklar
kadar eskidir. Çünkü bu yazışmalar krallar ve diğer yöneticiler arasında bir tür iletişim ve
karşılıklı anlaşma aracıydı. Ancak kaynaklarda geçtiği üzere başlangıçta şifahi olarak
gerçekleşen iletişim; yazı araç ve gereçlerinin gelişme göstermesi, yazma ve okumayı
öğrenenlerin çoğalmasıyla birlikte yazışma yoluyla nakle dönüşmüştür.
Konuşma becerisi diğer beceriler (okuma, dinleme, yazma) ile birlikte geliştirilmelidir.
Konuşma, zamanla diğer beceriler (okuma, yazma, dinleme) ile gelişir (Türk, 2017: 787).
Daha sonraları da birbiri ardınca ortaya çıkan uluslar ve devletlerle birlikte
yazışmalardaki yöntemler gelişme gösterirken divanlar da devlet idaresindeki önemli daireler
arasından özel bir daire olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim kâtipler ve yazışmalar için özel bir
kurul ve meclis ihdas edilmiş olup saygınlık bakımından da krallar ve diğer yöneticiler ile
birlikte anılır olmuşlardır. Böylece devletlerin iç ve dış ilişkilerini yürütmede kendi
stratejilerini, isteklerini ve siyasetlerini dile getirebilecekleri bir iletişim sistemi kurmaları
kaçınılmaz olmuştur (Beyyûd, Hüseyin, 1996, s. 13). İslam’ın yayılması ve İslam devletinin
genişlemesiyle birlikte divanlar/kurullar çoğaldığı gibi yeni devletin işlerinin yürütülebilmesi
için de gerekli olan uzmanlık ve görev alanlarındaki çeşitlilik artmıştır. Nihayetinde de
divanlar ve bu divanlarda görev alan kişilere yetkiler verilmiş, bunlara özgü kanunlar
çıkarılmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelere Divaniye (Düzenlemeleri)
terimini kullanabiliriz. İlim ehli yazı sanatkârlarında bulunması gereken özellikleri, ya da
ifade araç ve gereçlerini açıklamışlardır. Abdulhamid el-Katib’in risalesi de kâtiplik kültürü
alanında derlenen ilk risaledir (el-Cehşeyârî, 1938, s. 74-79) (İbn Haldun, 2004, s. 1/431)
(el-Kalkaşendî, Ty, s. 1/91).
Yazışma işi devlet sınırlarının genişlemesi, valiler ve memurların çoğalmasıyla ortaya
çıkmıştır. O zamanlar devlet, çeşitli bölgelerdeki mevki ve makam sahibi valilere ve diğer
memurlara devletin siyaseti ve yönetimiyle ilgili işlemleri iletme ihtiyacı duymuş ve
mektuplar da bu işi için en uygun araç olmuştur. Sonuçta mektuplaşmaya/yazışmaya özgü
bir divan kurulmuş, divan başkanına da makamı itibarıyla günümüzdeki bakanlık
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makamına denk bir mevki tahsis edilmiştir. Bunlara ek olarak bu divanın memurları ve
astları bulunmaktaydı ve her biri de divandaki konumunun kapsamına göre çalışmaktaydı
(Ferrûh, Ömer, 1981, s. 1/374).
Bu makamın önemine uygun olarak orada çalışan kişinin de nitelikli ve bilgi birikimi
açısından yüksek kapasitede olması gerekiyor. İbni Esir gramerci, hukukçu veya
kelamcılardan farklı olarak kâtibin bütün ilimlerle alakadar olması gerektiğine dikkat
çekmektedir. Buna göre kâtipler Arapçaya, dilbilimine, Arap atasözlerine, Arap tarihine ve
yine devlet başkanlığında, emirlikte, hisbe ve benzeri teşekküllerde yer alabilmek için gerekli
olan mülki idare bilgisine sahip olmalıdır. Ayrıca Kur’an ve hadis ezberine aşina olması
gerektiğini belirttikten sonra sözü şöylece bağlamaktadır: “Toplu olarak söylemek gerekirse
bu sanata teşebbüs eden kişi bütün sanat dallarını bilmeye ihtiyaç duyar. Öyle ki kadınların
arasında ağıt yakan kadının, gelinin duvağını yapan kadın berberinin ve pazarda mal
yığınının başında tellallık yapan adamın bile ne dediğini bilmelidir (İbnu’l-Esîr D. e.-F., Ty,
s. 1/4-6).
Öyleyse kâtiplik makamına ulaşmak pek kolay olmayıp kişinin ansiklopedik bilgisi ve
belge bilgisinin de olması, bilgilerinin çok yönlü olması ve hayli kültürlü olması gerekir.
Bazen kâtip inceden inceye bir sınavdan geçirilir. Bu sınav üzerinden edebi ve fikri birikimi
neyse ortaya çıkar. İşte bu noktada I. Abbasi döneminde kâtipte olması beklenilen geniş
kültür, sağduyu, ince zevklilik, yumuşaklık, sabır, zekâ, işleri yürütme, hazır cevaplık,
muhataplıkta zarafet, kalpleri ve kulakları cezp ederek devlet ricalinin gönlünü kazanan ve
onların akıl düzeylerine baskın gelen konuşmadaki retorik ölçülerine dair birçok delil ve
yazılı belge bulunmaktadır (Dayf, 1966, s. 485).
Buradaki büyük önem eski bilginler tarafından fark edilmiş ve bu makamı güzel bir
şekilde nitelemişlerdir. Nitekim kâtiplik sanatı ile devlet işlerini kuvvetli bir bağ
bulunmaktadır. Çünkü kâtiplerin divanında üye olarak bulunan ve yazışmalardaki
kompozisyonu ayarlayan bir kişinin kralların yanındaki konumu her zaman yüksek ve
itibarı da yüce olmuştur. Nitekim krallar bu kişilere sırlarını açmışlar, onlar da bu sırları
saklamışlar ve erkânı arasında en yetkililerin bile bilmediklerine vakıf olmuşlardır. Buna
göre sultanın yanında kâtipten daha seçkin birisi bulunmamaktadır. Zira kâtip, sultanın
yanına ilk girip son çıkan kişi olup aynı zamanda sultanın kendisiyle fikir alış verişinde
bulunduğu gibi sultanın sırdaşı da olmuştur (el-Kalkaşendî, Ty, s. 1/101).
İbni Abdi Rabbih de daha önceleri önemsiz olan ve kâtiplik sayesinde yükselen ve
isimleri duyulan kişileri şöyle saymaktadır: “Çağımızda onlardan bazıları: Yakub b. Davud,
Yahya b. Halid el-Bermeki, İbnu’l-Mukaffa’, el-Fadl b. Sehl ve onun kardeşi Hasan, Ahmed
b. Yusuf, Muhammed b. Abdulmelik ez-Zeyyat ve benzerleri” diyerek dile getirmiştir (İbnu
Abdi Rabbih, 1983, s. 4/282).
Abbasiler Dönemi Edebi Risale Çeşitleri
Sanatsal özelliğe sahip risalelerde bütün çeşitleri bakımından gayet açık bir ilerleme
gözlemlenmiştir. Bu alandaki düzyazı sanatı içerik ve üslupta aynı düzeyde gelişme
göstermiş, içerik ve yönelimdeki çeşitlilikte örnek gösterilir olmuştur. Abbasi toplumunun
gelişimi bu sanatın ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Şüphesiz aynı toplum içerisinde
çeşitli edebi, sosyal ve siyasi konulara katılan çok sayıda yazarın bulunması da bunun
kanıtıdır. İbnu’l-Mukaffa’, Sehl b. Harun, Abdulhamid el-Katib, Amr b. Mes’ʻade ve
benzerleri gibi yazarlar bu gelişime örnek olarak gösterilebilir. Böylece Abbasi dönemi
risaleleri büyük ilerleme kaydederek Abbasi nesir sanatının en önemli eserleri arasında yer
almıştır. Bu çalışmada da edebi risaleler ve dostluk (ihvâni) risalelerinin kısa bir
tanıtımından sonra siyasi risaleler konusu ve özellikle de Me’mun’un veziri Ahmed b.
Yusuf’un “Risaletü’l-Hamîs”i (Perşembe Yazıları) ele alınıp değerlendirilecektir.
Abbasi döneminde çok çeşitli gerekçelerle çeşitli risaleler yazılmış ve zamanla gelişme
göstererek kadim Arap şiirinin dile getirdiği birçok konuya da girilmiştir. Bu da bu alandaki
ifade yollarının çeşitliliğine işaret etmektedir. Bu alan ise şiirin ve risale yazma sanatının da
ötesinde arı duru bir edebiyat alanını kapsamakta ve kendince önemli konuları dile
getirmektedir. Bu gelişmenin sonucu olarak düzyazı sanatı ortaya çıkmıştır. Edebi risale
yazarları da bu gelişime uygun olarak yenilemeye yönelmişler, daha önceki geleneksel risale
formu dışına çıkarak yeni üsluplar geliştirmişlerdir. Dolayısıyla dostluk ve divan risaleleri de
hem şekil hem de içerik bakımlarından geleneksel formunun dışına çıkarılmıştır. Bu risale
türlerine bakıldığında; hem divan ve hem de dostluk risaleleri içerisinde edebi nitelik,
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düzyazı sanatkarlığı, yazı ve hitabet özelliklerini taşıdığından dolayı edebi risale grubuna
girdikleri görülmektedir (Zeydân, Ty, s. 2/268).
Dostluk Risaleleri:
Bu risale türü kişilerin duygu ve düşüncelerini, arzularını ve korkularını arz eden
risalelerdir. Bunlar övgü, sitem, özür, acındırma, kutlama, ağıt ve taziye içerikli
olabilmektedir. Bu konular önceleri şiir yoluyla dile getirilirken Abbasi döneminde şiirsel bir
nesir tarzıyla dile getirilir olmuştur. Bunun sebebi de düzyazıda seçkin bir yazar
tabakasının ortaya çıkmasıdır. Bu yazar tabakası gayet güzel yazmakta ve geniş bir
kültürden yararlanmakta idiler. Buradan itibaren geniş bir kitle tarafından temsil edilen
medeni bir model haline gelmişlerdir. Böylece söz ya da konuşma, Arapların geçmişte sahip
olduğu kabalık ve göçebelik görüntülerinin aksine olarak başkalarına hitap ederken
sahibinin medeni imajını yansıtan daha dikkatli ve hassas bir düzeye ulaşmıştır (Dayf,
1966, s. 491).
Siyasi Risaleler:
Bunlar divan risaleleri olarak da bilinmektedir. Çünkü bu risaleler yöneticiler, valiler
ve emirlerin divanlarından çıkmaktadır. Araplar bu risale türünü İslam’ın ilk döneminden
beri bilmektedirler. Hatta Kalkaşendi, bu risale türünün ilk olarak Peygamber (sav)
döneminde ortaya çıktığı görüşünü belirtirken şöyle demektedir: “Bil ki bu divan İslam
döneminde tesis edilen ilk divandır. Nitekim Peygamber (sav) emirleriyle, ileri bölük
komutanlarıyla karşılıklı olarak yazışmaktaydı. Yine yakın bölgedeki toprakların krallarıyla
da yazışarak onları İslam’a davet etmekte ve elçileriyle bu krallara yazılı mesajlar
göndermekteydi” (el-Kalkaşendî, Ty, s. 1/91). Aynı şekilde Peygamber (sav) Müslümanları
okuma ve yazmayı öğrenmeye teşvik etmiş hatta yazıyı her bir fert için zorunlu görmüştür.
Bu durumun en belirgin dinamiği ve bütün bölgelerde yaygınlık kazanmasının gerekçesi de
bir devletin ilişkilerini, iç ve dış bağlantılarını anlatmasının ancak yazışmalar yoluyla
mümkün olmasıydı. İşte böylece Peygamberin İslam devletini kurması, bir yazışma
sisteminin de kurulmasını gerekli kılmaktaydı (Nassâr, 2002, s. 38).
Divan risalelerinin içeriğine baktığımızda devletin idari, siyasi ve mali işlerini konu
edinmesinin yanında anlaşmalara, geleneklere, hilafetin intikali, fetihler, biat etmeye çağrı,
cihada teşvik gibi resmi ve idari yönü olan konuları da içerdiği görülür. Yazışma divanları
zamanın ilerlemesi, İslam devletinin alanının genişlemesi ve siyasi olayların yeni boyutlar
kazanmasıyla birlikte günümüzdeki resmi devlet dairelerindekine benzer resmi bir karakter
kazanmıştır. Daha sonra da Emeviler döneminde Muaviye zamanında örgütlü görüntüsüyle
ortaya çıkmıştır. Akabinde de bu risaleler Abbasilerin ilk dönemindeki büyük siyasi
dönüşümün ve eş zamanlı siyasi olayların sonucunda benzersiz bir gelişme göstermiştir
(Dayf, el-Fennu ve Mezâhibuhû fi’n-Nesri’l-Arabî, Ty, s. 99).
Devlet Yönetiminde Risalelerin Rolü ve Divan Risalelerinin Konuları
Abbasiler dönemindeki siyasi çekişmeler boyutundan olaya baktığımızda risalelerin
dahili ve harici olaylarda bariz bir rol oynadığını görürüz. Risalelerin gelişme göstermesinde
siyasi gelişmelerin de etkisi olmaktaydı. Zira bu siyasi gelişmelerle birlikte devlet düzeni de
gelişme göstermekte ve bu durum da risaleleri fikri-akli yönden ve diğer kültürlerle ilgili
açılımlar bakımından şekillendirmekteydi. Yazılma amacı propaganda olan yüzlerce
mektubun/risalenin eşlik ettiği bu olaylar arasından en öne çıkanı da Abbasi
ayaklanmasıydı. Bundan sonra da Mansur’a amcası Abdullah b. Ali’nin ve Ebu Müslim elHorasani’nin başkaldırması, Muhammed en-Nefsu’z-Zekiyye ile kardeşi İbrahim’in darbe
girişiminde bulunmaları ve veliahtlık konusundaki anlaşmazlık gelmektedir. Yine bu
dönemde siyasi sahnede cereyan eden Emin ve Me’mun arasındaki büyük fitne, diğer
ayaklanmalarla birlikte Babek ve Maziyyar ayaklanmaları da bu olaylar arasındadır (Dayf,
1966, s. 11); (et-Taberî, Ty, s. 1834); (Çelik, 2006, s. 95-106); (Bozan, 2014, s. 73-93).
Gerçekten de risaleler, kendi zamanındaki toplumun gerçeklerini yansıtmasının
yanında yaşam şartlarıyla olan bağlantısı ve büyük bir tarihi değere sahip olması sebebiyle
islam tarihi konuları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan bakıldığında birinci
Abbasi döneminde divan risalelerinin altta verilen konular çerçevesinde ele alındığı görülür.
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Abbasi Davası ya da Devrimi:
Abbasi davası risalelerin sunduğu konular arasındadır. İbrahim el-İmam ve devrim
propagandacıları arasında cereyan eden bu risaleler emirleri iletmek, taraftarları harekete
geçirmek ve propaganda çalışmalarına dair açıklamalar yapmada önemli bir araçtı (etTaberî, Ty, s. 1444). İbrahim İmam’ın isteğiyle yazılan ve Ebu Müslim’in Horasandaki
propagandayı yürüttüğünü kendi taraftarlarına haber veren şu risale de bunlardan biridir:
)فإنيقدأمرتهعلىخراسانوماغلبعليهبعدذلك،فاسمعوامنهواقبلواقوله،(إنيقد أمرتهبأمري
“Ben işimin yürütülmesini ona buyurdum. Onu dinleyin ve sözünü yerine getirin. Ben
Horasan’a onu memur kıldım. Bundan sonra kimse onun önüne geçemez” (Safvet, 1938, s.
2/476). Bu mektup Abbasi devriminin ilk aşamaları olduğu için ve o koşullara uygun olarak
yazılmıştır. O dönemin tehlikeli olmasından dolayı mektupta da içerik bakımından gizlilik,
dikkatli olma ve şüphe arz etmektedir ki, gözetilen amacı açıklaması ve yerine getirmesi o
zaman bunu gerektiriyordu.
Siyasi İç Çekişmeler:
Siyasi risale konusunda elimize en çok ulaşan risaleler iç siyasi çekişmelerle ilgilidir.
Bu çekişmeler en çok da Abbasilerle şu güçler arasındadır: Abbasi devriminin kendi
önderleri ve propagandacıları, Ali evladından olanlar ve taraftarları, hariciler, ayaklanma ve
fitne çıkarma taraftarları (Dayf, 1966, s. 26).
Bu konuda çok çeşitli risaleler vardır. Bunlardan Mansur ile Ebu Müslim el-Horasani
arasında geçen Abdullah b. Ali konulu risalelerdir. Mansur, halifelik konusunda rakibi ve
kendisinin amcası olan Abdullah b. Ali’nin üzerine yürümesi için Ebu Müslim El-Horasani’yi
yönlendirdiğinde aralarında karşılıklı pek çok yazışma olmuştur. Mansur her ikisini de
rakip ve güçlü figürler olarak gördüğü için hangisinin diğerini yeneceğini de
umursamamaktadır. Ebu Müslim galip geldiğinde, Mansur onu öldürme emri vermişti. Bu
yüzden onu bir komplonun içine çekmiş ve kısa süre sonra da onu öldürerek ondan
kurtulmuştur. İşte bütün bu olanlar, aralarında gerçekleşen çeşitli yazışmaların akabinde
olmuştur (Safvet, 1938, s. 3/26-30).
Yine risalelerin bu türünden olarak Mansur ile Abbasi tahtında hak iddia eden ve
devlete başkaldıran Muhammed b. Abdullah (en-Nefsu’z-Zekiye) arasındaki yazışmalar da
bulunmaktadır. Zira Muhammed b. Abdullah, Abbasilerin tahtı kendilerinden çaldığını ve
aslında kendilerinin tahta daha layık olduğunu, kendileri olmasa devletin de olamayacağını,
özellikle de bu anlamda Haşimoğullarının önde gelenlerinin kendileri olduğunu ileri
sürmekteydi (et-Taberî, Ty, s. 1525). Nihayet Muhammed b. Abdullah başkaldırmış ve
Mansur’un gazabına uğramamak için kaçarak gözden kaybolmaya ve güvenli bir sığınak
aramaya koyulmuştu. Öte yandan da Mansur, onun nerede olduğunu araştırmakta ve
aralarındaki yazışmalar aracılığıyla ne yapacağını anlamaya çalışmaktaydı. Gerçekten de
Mansur, istediği bilgiyi elde etmiş ve onun hali hazırda gerçekleştirmeyi planladığı
başkaldırının zamanını öğrenmişti (Azimli, 2008, s. 55-74).
Mansur ve Muhammed b. Abdullah arasındaki yazışmaların, yazışma örneklerinin en
güzellerinden olduğu söylenmektedir. Bu yazışmalar sadece retorik yönüyle değil aynı
zamanda halifelikte hak iddia eden her iki kişinin de iddialarını ispat etmek için getirdikleri
delilleri içermesi ve iddialarını delillendirme yöntemi bakımından da oldukça güzeldir.
Mansur, başlattığı yazışmaları konuya delalet yönü kuvvetli olan Kur’an ayetleriyle
desteklemiş ve akabinde de hem Muhammed’e hem de onun taraftarlarına güvence vermiş,
kendisine bolca mal mülk vaat etmiş ve hapiste tutulan taraftarlarını salıvereceğini şu
ifadelerle dile getirmiştir:
)والسالم،يمنيأخذلكمنالميثاقوالعهدواألمانماأحببت
َّ فوجهإل،فإنشئتأنتتوثقلنفسك،(ثمالأتتبعأحداًمنكمبمكروه
“Şu halde ben, rezil bir şekilde hiçbirinizin peşine düşmem. Kendinizi güvende
hissetmek istiyorsanız sizin adınıza güvence alması için güvendiğiniz birisini bana
yönlendiriniz. Selametle!” (el-Muberrid, 1997, s. 3/1488).
Muhammed de Mansur’un mektubuna Kasas suresinden bazı ayetlerle cevap vermiş,
kendi dayanaklarını ve Abbasilerin hilafeti gasp yöntemini şu ifadelerle dile getirmiştir:
وأنأباناعلياًكان،ونهضتمفيهبشيعتنا،وإنكمإنماطلبتموهبنا،وقدتعلمأنالحقحقنا،( وأناأعرضعليكمناألمانمثلالذيأعطيتني
)فكيفورثتموهدونناونحنأحياء؟وقدعلمتَ أنهليسأحدمنبنيهاشميمتُّ بمثلفضلنا،الوصيباإلمام
“Ben de sana, bana verdiğin gibi bir güvence sunuyorum. Hakkın bizim hakkımız
olduğunu, aslında bizim sizden değil de sizin bizden bu konuda talebiniz olabileceğini ve de
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halifeliğe ancak bizim taraftarlarımızın yardımıyla geçebildiğinizi bilmektesiniz. Babamız Ali,
imamın naibiydi. Pekala biz henüz hayattayken ancak biz olmaksızın ona nasıl mirasçı
oldunuz? Haşimoğulları arasında sizinle akrabalığı bizimki gibi değerli olan hiç kimse
yoktur…” (el-Muberrid, 1997, s. 3/1488).
Sonuçta bu yazılı münazaraların hiçbiri de yarar sağlamamıştır. Zira Mansur,
kardeşinin oğlu ve veliahdı olan İsa b. Musa’yı en-Nefsu’z-Zekiyye’ye göndermiş, İsa da ona
galip gelmiş ve onu öldürmüştür (İbnu’l-Esîr M. e.-Ş., 1987, s. 5/156).
Dış Siyaset:
Bir devletin dış politikasında olması gereken dış siyasete dair temel dinamikleri bu
konu içerisinde görmek mümkündür. Söz konusu döneme ilişkin olarak Abbasi halifeleri ile
Bizans kralları arasında yapılan bazı yazışmalarda da bunun en iyi örneğidir. Doğal olarak
bu mektuplar iki devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen yazışmaları içerdiği gibi taraflar
arasında meydana gelen savaşları ve anlaşmaları içermektedir. Yine bunlara bağlı olarak
İslam’a davetin iletimini yoksa da cizye ödenmesinin kabul edilmesi de bu alana dahildir
(İbnu’l-Esîr M. e.-Ş., 1987, s. 5/327-333).
Bizans imparatoriçesi İrini ile Müslümanlar arasında yapılan anlaşmayı,
imparatoriçeyi tahtından indirdikten sonra bozan imparator Nikeforos ve Harun Reşid
arasındaki yazışmalar da bu türdendir (el-Cehşeyârî, 1938, s. 207). Harun Reşid,
Nikeforos’un yazısına şöyle cevap vermektedir:
،والجوابماتراهدونأنتسمعه،قدقرأتكتابكياابنالكافرة،منهارونأميرالمؤمنينإلىنقفوركلبالروم.(بسمهللاالرحمنالرحيم
)والسالم
“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla! Müminlerin emiri Harun’dan Bizans köpeği
Nikeforos’a! Mektubunu okudum ey kâfirin oğlu! Cevabı ise duyduğun değil de görmüş
olduğun gibidir! Selam!” (İbnu’l-Esîr M. e.-Ş., 1987, s. 5/333).
Mektuplardaki bu tarz, Me’mun’dan hediye talebinde bulunan Bizans kralı
Theophilius ile Me’mun arasında yazılan mektuplarda da vardır. 2 Mu’tasım’ın Bizansla
yaptığı yazışmalarında da aynı tarz görülmektedir. Bu mektuplar arasında, 223 h. yılında
yapılan Mu’tasım’ın komuta ettiği ve Müslümanların kazandığı unutulmaz Amorion Savaşı
sırasında yazılan mektuplar da vardır (et-Taberî, Ty, s. 1852). Bu yazışmada Mu’tasım tehdit
ve cezalandırma üslubuna başvururken şu cevabın yazılmasını buyurmuştur:
.)وسيعلمالكفارلمنعقبىالدار،والجوابماترىالماتسمع،وفهمتخطابك،فقدقرأتكتابك،أمابعد،(بسمهللاالرحمنالرحيم
“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla! Yazını okudum ve demek istediğini anladım!
Cevabı ise duyduğun değil de görmüş olduğun gibidir! Kafirler cehennemi kimin
boylayacağını görecekler!” (Safvet, 1938, s. 4/11).
Abbasi Devleti’nin hariciye yazışmalarında sert bir dilin, kuvvetli kararlılığın, düşmanı
hakir görmenin ve durumlarını küçümsemenin, tehdit ve cezalandırma üslubunun ön plana
çıktığını söylemek mümkündür.
İdari Ve Siyasi Meseleler:
Bu dönemde risalelerin ele aldığı konular pek çeşitli olmuştur. Valilerin
görevlendirilmeleri, görevden alınmaları, eyalet haberleri, eyaletlerdeki durumlar, fetihler,
biatlerin kabulü, güvence verilmesi, yönlendirmeler, haber iletimi için yazılan yazılar gibidir.
Ayrıca devlet işlerinin yerine getirilmesi ve devlet yönetiminin düzene konulmasına ilişkin
konuları da kapsar. Bütün bu işlerin her biriyle görevli kişiler olup tıpkı günümüzde olduğu
gibi bağlı oldukları kurumlar/divanlar bulunmaktaydı (Dayf, 1966, s. 22).
Bu işlere dair bir olay olarak, Mansur’a ulaşan habere göre Hadramevt valisi çokça
ava çıkmakta olunca valiye kendisini görevden aldığını haber veren şu iletiyi yazar:
،ولمنستكفكأمورالوحش،ماهذهالعُّ دةالتيأعددتهاللنكايةبالوحش؟إناإنمااستكفيناكأمورالمسلمين،وعدمتكعشيرتك،(ثكلتكأمك
ْ
ّسل
.)ًوالحقبأهلكملوماًمدحورا،مماكنتتليمنعملناإلىفالنبنفالن
“Ölüm seni anandan ayırsın! Aşiretin seni yitirsin! Vahşi hayvanlara kıymak için
yaptığın bu kadar hazırlık da neyin nesi? Biz, Müslümanların işiyle uğraşmanın sana
yeterince meşguliyet çıkaracağını düşünürken vahşi hayvanları hesaba katmamıştık. Sana
emanet ettiğimiz görevi falan oğlu filana teslim edesin! Sizin gibilere yerilmek ve kovulmak
yaraşır!” (Safvet, 1938, s. 3/125).
2

Safvet, Cemheretu Resâili’l-Arab, c. 3, s. 446.
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Mektuplardaki bu tarzı Abbasi halifelerinin bir kısmında da görmek mümkündür.
Bunların bazılarında halifenin devlet idaresindeki katılığını, yetki verilenlerden hesap
sorulduğunu, halkın işlerinin ihmal edilmemesini, kararlı siyasete dönmek suretiyle idari
yolsuzluğa karşı devlet ve yargı erkanının desteklendiğini görmekteyiz.
Mektuplardaki Kurgu:
Arap eleştirmenler ve belagatçılar yazışma sanatına çok önem vermişlerdir. Yazının
hattına, yazıldığı kaleme, mürekkebe, yazının güzelliğine ve şekline ne kadar önem
veriyorlarsa söylemin kolaylığı ve mananın uyumu arasındaki bağlantıya da o kadar önem
vermişlerdir. Nitekim siyaset ve divan mecralarından çıkan risalelerde de en fazla özeni
göstermişlerdir. “Çünkü bu mektuplar yüksek düzeyli muhataplıklarda, büyük işlerde,
kamu politikasında, dünya ve dinin düzeninde etkili olan mektuplardır” (el-Kâtib, 2003, s.
342).
Mektupların kurgusuna baktığımızda üç ana biçiminin olduğunu görürüz. Bunlar:
Giriş, ana konu ve sonuç bölümleridir.
Giriş:
İlk paragraf ya da başlangıç olarak da bilinir. Mesajın ne niyetle yazıldığını gösterir ve
ana konusuyla bağlantılıdır (el-Kâtib, 2003, s. 38). Çünkü İbni Esir’in de dediği gibi
“Konuşmanın kulağa ilk ulaşan kısmıdır. Eğer başlangıç, kendisinden sonra gelen anlama
uygunsa artık onu dinlemek için yeterli sebepler vardır” (İbnu’l-Esîr D. e.-F., Ty, s. 2/224).
Giriş bölümünün bazı önemli öğeleri:
-Besmele: Allah’ın adını yüceltme ve bereketini ummak için mektuba besmele ile
başlanır (el-Cehşeyârî, 1938, s. 6/222).
-Başlık: Mektubun başında gönderen ve alıcının adı anılır. Burada asıl olan ise önce
gönderenin sonra da alıcının adının yapmacıklık olmaksızın anılmasıdır (el-Kâtib, 2003, s.
330); (el-Kalkaşendî, Ty, s. 6/231). Ancak Abbasilerin ilk döneminde kâtipler, mektubu
yazan iki taraftan hangisi daha üstün ise onu önce yazmaya önem vermişlerdir. Mektubu
gönderen fazilet olarak daha sonra gelse bile bu böyledir. Mansur ile veliahdı olan
kardeşinin oğlu İsa b. Musa arasındaki yazışmalarda da durum böyledir:
.)سالمعليكياأميرالمؤمنينورحمةهللا،لعبدهللاأميرالمؤمنينمنعيسىبنموسى،(بسمهللاالرحمنالرحيم
“Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla! Allah’ın kulu ve müminlerin emirine! İsa b.
Musa’dan, ey müminlerin emiri! Allah’ın selamı ve rahmeti üzerine olsun!” (Safvet, 1938, s.
3/92).
-Dua ve selam: Mektubun içeriğine işaret etmesi daha uygun görülür. İçeriğe temas
ise başlıktan sonra ve selamlamadan önce ara cümle olarak veya iki cümleden ibaret olarak
gelir (el-Kâtib, 2003, s. 334). Selamlamaya gelince; söze onunla başlanır. Mektuplarda “esselamu aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyk” ifadeleriyle geçmektedir. Bazen
seslenilen kişi selamdan sonra anılır. Bu da “Selam aleyk ey müminlerin emiri” örneğinde
olduğu gibidir (Safvet, 1938, s. 3/92).
-Hamdele: Mektuplara Allah’a hamd ederek başlamak da güzel görülmüştür. Hamd
ifadesi normalde “emmâ baʻd” (imdi) ifadesinden önce gelmekle beraber bazen de hemen
sonrasında gelebilmektedir (el-Kalkaşendî, Ty, s. 6/224). Emin’in öldürülmesinden sonra
Tahir b. el-Hüseyin’in Me’mun’a yazdığı mektupta da bunu görmekteyiz:
 ال إله إال هو الرحمن، الذي إذا أراد أمرا ً فإنما يقول له كن فيكون، فالحمد هلل المتعال ذي العزة والجالل والملك والسلطان،(أما بعد
.)الرحيم
“Emmâ ba’d! Hamd hükümranlık, mülk, celal ve izzet sahibi olan yüceler yücesi
Allah’adır. O ki olmasını istediği şeye “ol” der ve olur! Rahman ve Rahim olandan başka
tanrı yoktur!” (Safvet, 1938, s. 3/308).
-Peygambere Salat: En tercih edilen uygulama, besmeleden sonra gelmesidir.
Peygambere adıyla bereketli ve uğurlu olması ümit edildiğinden dolayı Peygambere salatın
özel bir yeri vardır. Ancak şu da var ki Abbasilerin ilk döneminden önce nadiren de olsa
divandan çıkan mektupların doğrudan Peygambere salat ile çıkarıldığı da olmaktaydı (elKâtib, 2003, s. 329). Kaynaklar, yazışmalarda Peygambere salatı uygulama geleneğine
yerleştiren ilk kişinin Harun Reşid olduğu konusunda neredeyse fikir birliği içerisindedir (elCehşeyârî, 1938, s. 177); (es-Sûlî, 1922, s. 40).
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-Geçiştirme: Yani giriş kısmı atlanarak doğrudan konuya girilmesidir. Araplar bu
davranışı kolaylaştırmak için hutbe ve yazışmalarda )“ (أما بعدemmâ ba’d” ifadesini
kullanmaktadırlar. Bunun anlamı “her neyse”dir ve kalıtsal bir ifade olarak giriş ile sözü
edilen amaç arasındaki söylemi ayırma konumunda söylenmektedir. Elhamdu lillah ve
duadan sonra geldiği gibi “falan oğlu filandan falan kimseye” ifadesinden sonra da
gelebilmektedir (es-Sûlî, 1922, s. 337); (el-Kalkaşendî, Ty, s. 6/231).
Dile getirdiğimiz bu örnekler, giriş bölümünün kurgusunu bizlere sunmaktadır. Ancak
kâtipler, giriş bölümündeki bu kurgunun tamamına veya bir kısmına riayet
etmeyebilmektedirler. Bazen de öğeleri atlamakta ya da öğelerden birini öncelemekte veya
sonraya bırakmaktadırlar. Yahut giriş bölümü olmaksızın doğrudan konuya girebilmekte ya
da kâtipler mektuplara Kur’an ayetleriyle yahut da şiirden bir beyitle başlayabilmektedirler.
Sunum veya Ana Konu:
Burası kendisi dolayısıyla mektubun yazıldığı ya da kurgulandığı bölümdür.
Eleştirmenler bu bölümde hem anlamsal çerçevenin çizilmesinin zorluğuna ve hem de
içerikteki konuların sınırlandırılmasındaki zorluğa dikkat çekmektedirler. Zira İbni Halef elKatib’in de dediği gibi “anlamlar amaçlananın dışına doğru yaygınlaştırılabileceği gibi
sonsuz olarak da uzayabilmektedir”. Bu bölümde risalenin amacı, konu bütünlüğünden
ortaya çıkan kasıt, mantıksal düzen, içeriği doğru kullanma sanatı, alıntı yapma ve
kullanılan delillerle birlikte kâtibin delil getirme ve gerekçelendirme yeteneği, kültürel düzeyi
ve sözün manaya uygunluk sunması ön plana çıkmaktadır. Buna göre her bir risalenin
içeriği konu ve risalenin kimin tarafından gönderildiği bakımından diğer risalelere göre
farklılık arz etse de bir makamdan belli bir amaç için yazılan risalenin ihtişamlı olması,
konusunun bölümlendirilmesi ve konu bütünlüğüne dikkat noktasında kâtipler oldukça
hırslı davranmışlardır (el-Kâtib, 2003, s. 80).
Bir başka bakımdan da bu bölüm giriş ve sonuç bölümleri arasında yer aldığı için
risalenin en önemli bölümüdür. Çünkü bu bölümde katip düşüncelerini serdetmeye ve
açmaya koyulur. Bunun yanında söz içerisinde detaylandırma ve çeşitli sanatsal üslupları
kullanmadaki becerisini ortaya koyar.
Sonuç:
Risaleleri sonlandırma ve sanatla süsleme noktasında katiplerin üslubu oldukça
çeşitlidir. Çünkü risalenin bu bölümü kulaklarda en son kalan bölümü olduğu için risalenin
diğer bölümlerinden farklı olarak zihinlerdeki kalıcılığı da daha farklı olabilmektedir.
Kâtiplerin prensipleri arasında risalenin duaya eşlik eden bir selamla sonlandırılması
bulunmaktadır. Bazen de sözü sonlandırma Kur’an ayetleriyle, hamdeleyle ve sonrasında da
Peygambere salat ile veya risalenin konusuyla uyumlu çeşitli şiirlerden beyitlerle
olabilmektedir (el-Kalkaşendî, Ty, s. 6/232 ve 267).
İşte risalelerin genel hatlarıyla temel kurgusu bu şekildedir.
Ahmed b. Yusuf ve el-Hamîs Risalesi
Abbasiler dönemi, ulaştığı yüksek düzey bakımından düzyazı sanatının altın çağı
kabul edilmektedir. Bu dönemin bayraktarlığını yapan kişileri ele alan çok çeşitli araştırma
ve çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırma ve çalışmalarda ele alanın edebi düzyazı,
bilimsel düzyazı, felsefi düzyazı ve tarihi düzyazı alanları olduğu göze çarpmaktadır. Zira
İbnu’l-Mukaffa, Sehl b. Harun, el-Cahız ve daha birçok isim bu alanda oldukça başarılı
görülen isimlerdir (Dayf, Ty, s. 121); (Aytaç, 1991, s. 1-14). Ufkun karanlık tarafında kalıp
da görünmeyen düzyazı bayraktarları da ismi anılan kişilerden pek de geride
kalmamaktadırlar. Bunlardan bir kısmı isim olarak her ne kadar değerli olsalar da
şöhretleri gözlerden uzaktadır. Ahmed b. Yusuf da bunlardan biridir (el-Cehşeyârî, 1938, s.
304).
Ahmed b. Yusuf:
Asıl adı Ahmed b. Yusuf b. el-Kasım el-ʻİcli’dir. el-Katib lakabıyla bilinmektedir.
Kûfeli olup Me’mun’un risale divanlarının başında bulunmaktaydı. Abbasiler dönemindeki
kâtiplerin büyüklerinden olup 213/828 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir (ez-Ziriklî, 1986, s.
1/272). İbnu’n-Nedim onun, çağının en belagatli kâtipleri arasında olduğunu şu ifadelerle
dile getirmektedir: “Nitelikleri konusunda görüş birliği olan kitaplar: Erdeşîr’in Ahdi, Kelile
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ve Dimne, Umâre b. Hamza’nın er-Risaletu’l-Mâhâniyye’si, İbnu’l-Mukaffa’ın er-Risaletu’lYetime’si ve Ahmed b. Yusuf el-Katib’in Risâletu’l-Hamîs’i (İbnu'n-Nedîm, 2009, s. 2/391).
Kaynaklar onun yazarlığı meslek edinmiş bir aile içerisinde yetiştiğini; dedesinin ve
babasının da çeşitli divanlarda kâtip olduğuna vurgu yapmaktadırlar (el-Hamevî, 1993, s.
2/560). Ahmed b. Yusuf da tabi ki yazmayı seveceği, yazının inceliklerine ve gerekliliklerine
vakıf olacağı güzel bir ortamda yaşamıştır. Babasından ve dedesinden edebiyat, şiir ve
yazarlık sanatına duyduğu sevgiyi miras olarak almıştır ( Kurd Ali, 2012, s. 212). Kraliyet
işlerini ve protokolleri iyi kavramış, sonuçta zekâsı ve güçlü hafızasıyla mesleğiyle ilgili
işlerde zirveye ulaşmıştır. Karakter ve fazilet bakımından şaha kalkmış olup kendisinin
anılan her iki hasleti hakkında çeşitli hikâyeler anlatılır olmuştur. Adı edebiyat sahasında
konuşmacı ve şair olarak geçmektedir. Sözündeki değer, dilindeki sadelik ve hat yazısındaki
zarafetiyle nitelendirilmiştir (el-Bağdâdî, 2001, s. 6/463). Neşeyi ve eğlenceyi sevmesiyle
tanınmış olup çeşitli meclisleri vardı (et-Tevhîdî, 2011, s. 3/333). Abdulhamid b. Yahya elKatib onu görmüş ve yazısını güzelleştirmesine yarayan yönlendirmelerde bulunmuştur (elBağdâdî, 2001, s. 6/463). Bütün bunlar, gerçekten yetenekli bir yazar olması için ona
uzmanlık, deneyim araçları, kültür ve zevki sağlamış; nihayet uzmanlığındaki parlak şöhreti
insanlar arasında yayılmış ve Me’mun’un veziri olmuştur (İbnu Abdi Rabbih, 1983, s.
5/376).
Emin ile Me’mun arasında çıkan fitne olayında Me’mun’a bir yazı yazınca yıldızı
parlamış ve bu yazısında Me’mun’un halifelik meselesinde daha haklı olduğundan
bahsetmiştir. Me’mun da onun yazısını çok beğenmiş, onu kendisine hem vezir hem de baş
kâtip yapmıştır. Me’mun’a yazdığı yazı şöyledir:
لمفارقته،فقدفرقبينهماحكمالكتابوالسنةفيالواليةوالحرمة،فإنالمخلوعوإن  كانقسيمأميرالمؤمنينفيالنسبواللحمة،(أمابعد
"يا نو ُح إنّهليس من أهلِك إنه عمل غير: لقول هللا عز وجل فيمااقتص علينا من نبأ نوح،عصمة الدين وخروجه عن األمر الجامع للمسلمين
،وكتابيإلىأميرالمؤمنينوقدقتلهللاالمخلوعورداهرداءنكثه،والقطيعةماكانتالقطيعةفيذاتهللا،والصلةألحدفيم عصيةهللا،"صالح
الكائدلهمن،الراجعإلىأميرالمؤمنينمعلومحقه،والحمدهللربالعالمين،وأنجزلهماكانينتظرهمنسابقوعده،وأحصدألميرالمؤمنينأمره
.)والسالم،حتىردهللابهاأللفةبعدفرقتها،ونقضعقده،َخت ََرعهده
“İmdi, devrik kişi her ne kadar soy ve can bakımından müminlerin emirine hissedar
olsa bile dini dokunulmazlıktan uzak olduğu ve Müslümanların genelinin hükmünün dışına
çıktığı için kitap ile sünnet, yöneticilik ve dokunulmazlık bakımından artık ikisini
birbirinden ayırmıştır. Nitekim Allah azze ve celle bizim için Nuh peygamberden örnekle
haber vermektedir: ‘Ey Nuh! O, artık senin ehlinden değildir! Onun kurtulmasını istemen de
doğru değildir!’ Allah’a isyanda olan kimse ile hiçbir bağ kalmamış ve esasen Allah katında
kopmuş olan bağı koparan da yoktur. Allah devrik kişiyi hem bastırmış ve hem de ona
anlaşmayı bozanın cübbesini giydirmiş; onun işini bitirmeyi müminlerin emirine nasip etmiş
ve kendisine de daha önce sözünden dönenin beklediği akıbeti hazırlamıştır. Hamd,
alemlerin Rabbi’nedir. Müminlerin emirine bağlı kalanın da hakkı bellidir. Ama ahdini
bozanın başına gelen ne ise aldatan kişinin başına gelecek olan da odur. Ta ki Allah,
ayrılığından sonra ayrıldığı kişiyle tekrar yakınlık kurmayı nasip edinceye kadar bu böyledir.
Vesselam” (el-Cehşeyârî, 1938, s. 304).
Ahmed b. Yusuf bu mektupta, kardeşiyle çekişen Emin’in isyankârlığını ve
Müslümanların oybirliğiyle aldığı kararın dışına çıktığını öne çıkarmakta. Emin’in kendi
cezasını bizzat kendisinin kesmiş olduğu ve bir daha hem yönetim ve hem de merhamet
ortamı asla kendisine dönmeyeceği için bu felaket bağlamında Emin’in isyankârlığı ile
Nuh’un oğlunun isyankârlığı arasındaki ilişkiyi betimlemektedir. Zira Emin, kardeşi
Me’mun’un veliaht olduğuna dair babasına verdiği sözü tutmayarak ailenin dışına çıkmış ve
böylelikle de layık olduğu karşılığı görmüştür.
Risaletu’l-Hamîs:
Risaletu’l-Hamîs’e baktığımızda kâtibin özenle ve özel çabasıyla yazması gerektiğini
görürüz. Nitekim her Abbasi halifesi yönetime geçtiğinde yazıya geçirilmesi gerekli olan
siyasi risalelerin en önemlilerinden birisi Risaletu’l-Hamîs’tir. Risalenin konusu ise Abbasi
propagandasına katkıda bulunmak, mevcut halifenin desteklenmesi, hakkındaki öykülerin
tek tek anlatılması, başarılarının tanıtılması ve halifenin kendi ailesi içerisinde halifeliği en
fazla hak eden kişi olduğunun açıklanmasıdır. İlk olarak Risaletu’l-Hamîs yazan kişi,
fasihliği ve kaliteli yazılarıyla meşhur es-Seffah ve Mansur’un kâtibi Umâre b. Hamza’dır
(Dayf, 1966, s. 468); (İbnu'n-Nedîm, 2009, s. 2/366).
İşte bu Risaletu’l-Hamîs Abbasi halifelerinin başa gelmesi sırasında yazılmakta olup
içerik olarak Abbasi Halifeliği için tanıtım broşürdür. Bu risale, Abbasoğullarının taraftarı
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olan Horasan halkından kimselere okunurdu. Bu risalenin ne sebeple Risaletu’l-Hamîs
adıyla anıldığına ilişkin net bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak ihtimaller arasında en
güçlü olanı, bunun anılan ordunun niteliklerinden biri olması veya ordunun gücüne işaret
ediyor olmasıdır3 (İbn Manzûr, Ty, s. 6/70).
İşte Risaletu’l-Hamîs de bu noktada en önemli olabilecek bir risaledir. Zira bu risale
türü yeni halife tahta geçtiğinde devlete başkaldırmaya ve isyana en yatkın olan Horasan
halkına yazılmaktaydı. Çünkü Horasan halkı halifeliği ve sultayı ele geçirme niyetlerini
açıkça dile getiriyordu. Hilafeti kimin hak ettiği konusundaki çekişmelerde kendilerine hak
veriyorlardı. Abbasi devletinin kurulmasındaki en önemli payın kendilerinin olduğunu
söylemek suretiyle Abbasi devletinin kurulmasında Ebu Müslim el-Horasani’nin katkısının
olmasıyla kibirleniyorlardı.
Ahmed b. Yusuf bu risaleyi Me’mun’un halifeliğe geçmesi üzerine Horasan halkına
yönelik olarak yazdığında şöyle demiştir (Safvet, 1938, s. 3/317-334):
سالم:منأهلخراسانوغيرهممنأهلاالسالم،(منعبدهللااإلمامالمأمونأميرالمؤمنينإلىالمبايع ينعلىالحقوالناصرينللدين
،الباعث،أمابعدفالحمدهللالقادرالقاهر،ويسألهأنيصليعلىمحمدعبدهورسوله،فإنأميرالمؤمنينيحمدإليكمهللاالذيالالهاالهو،عليكم
ّ
،قبلاستحقاقهملمثوبته،والمتقدمبالمن والطولعلىأهلهما،طرالسماواتواألرضومابينهما
فا،والنوروالبرهان،ذيالعزوالسلطان،الوارث
 التييفهمونبهافصل،بماأفادهممناأللباب،دليالً هاديا ً لهمإلىمعرفته،الذيجعلماأودععبادهمننعمته،بالمحافظةعلىشرائعطاعته
)...وعلىماغاببماحضر،وحكمواعلىمابطنبماظهر،وتعقّبوامصادراالعتبار،حتىأقيمواعلىموارداالختبار،الخطاب
“Allah’ın kulu ve müminlerin emiri İmam Me’mun’dan Horasan halkına ve dahi başka
yerlerden ve İslam ehlinden olup hak üzere biat eden ve dinin yardımcıları olanlara hitaben!
Selamun aleyküm! Müminlerin emiri sizden dolayı tek tanrı olan Allah’a hamd etmekte;
O’ndan kulu ve elçisi olan Muhammed’e salat dilemektedir. İmdi! El-Kahir, el- Kadir, elBais, el-Varis, izzet ve hükümranlık sahibi, nur ve burhan sahibi, gökleri, yeri ve ikisinin
arasındakileri ortaya çıkaran, itaat yollarını henüz muhafaza etmedikleri halde kullarına
sevaplarını vermekten kaçınmayan ve bu haldeyken göklerin ve yerin ehlinin minnetlerini
kendisine sunduğu Allah’a hamd olsun. O ki şu haldeyken gönüllerine fayda veren ve
kendisinin tanınmasına yarayan bir kılavuz ve delil olması için kullarından nimetini
esirgememiş ki böylelikle hele bir deneyimli kimselerin peşine düşsünler ve muteber
kaynakları izlesinler! Bu deneyimli kimseler ve muteber kaynaklardır ki gizliye karşı açığa
çıkanla ve dahi uzaktakine karşı da hazırda olanla hüküm vermişlerdir” (Safvet, 1938, s.
3/318).
Ahmed b. Yusuf, risalesine Allah’a hamd ile başlamış ve mükemmel bir özen
göstermiştir. Sonra sözü Abbasilerin halifelikteki hakkına getirmiş, bunu da onların Allah
elçisine olan yakınlıklarına bağlamıştır. Dolayısıyla Allah elçisine mirasçı olmaya daha
müstahak olduklarını açıklarken şu sözleri söylemiştir:
ثمقرنطاعتهم.)(وأولوااألرحامبعضهمأولىببعضفيكتاب هللا:(وكانمماأوجبلهمبحقالوراثةفيمحكمتنزيلهقولهتعالى
)(أطيعواهللاوأطيعواالرسولوأولياألمرمنكم:فقال،بطاعته
“Onları (Abbasoğullarını) mirasta haklı kılan husus Allah’ın indirdiği Kur’an’daki şu
buyruğudur: ‘Aralarında kan bağı bulunanlar Allah’ın kitabında (mirasçılık bakımından)
birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar.’4 Sonra da Allah onlara
itaati kendisine itaate yakın saymış (Safvet, 1938, s. 3/322) ve buyurmuştur ki: ‘Allah’a
itaat edin, Peygambere itaat edin, sizden olan ulu’l-emre itaat edin’.”5
Böylece Ahmed b. Yusuf halifelikte Abbasilerin haklı olduklarına delil getirmektedir.
Abbasilerin propagandasını yapmakta sonra da uzunca Me’mun’u överek kardeşi Emin’le
aralarında geçeni şu sözlerle açıklamaktadır:
، وما أزاح عنهم الشبهة، واستظهاره بالتأني والصبر،العذر
 وشَاهَدوا من إبالغه،(ظهر لهم من بيان حجته على من نازعه في األمر
َ
َ ش
لماأرادهللامنتأييدهم،ًفتناولأوليا َء الحقباغيا ًطاغيا،وخانالمخلوعُفابتغاهبال ِ ّش َّرةوالغ َِّرة،...،حتىاستراثوانهوضهبحقّه،يرة
َ و َك
َ ط ال َح
ُ
َّت
.)...التيجعلهاهللاللمتقين،و َق ِبلَهللاماأيدكمبهمنالنصروالغَ َل َبةفيه،َعضُده
بها
ف
و،ِالتيوجبلهاقلبه
ة
ج
ح
عليهبالبيانوال
َّ
ُ
َ
“Onlara, yönetime gelme hususunda çekiştikleri kişilere karşı delillerini getirme
imkanı sunulmuş, iletimde bulunulduktan sonra ileri sürecekleri mazeretlerini belirtmeleri
ve durumlarını açıklamaları için teenni ve sabır gösterilmiştir. Şüpheleri ve şaşkınlıkları
giderilmeye çalışılmış ve iddia edilen hakları karşılıklı olarak elde etme çabası
güdülmüştür… Ancak ne var ki devrik kişi ihanet etmiş, tahtı zorbalık ve ansızın elde
3

el-Hamîs kelimesiyle kastedilen el-Ceyşu’l-Cerrâr adlı birliktir. Güçlü orduya işaret ederek beş bölükten
oluştuğuiçinbuadlaadlandırılmıştır.Bubölükler:Öncü,merkez,sağ,solveartçıbirliklerdir.
4
Ku’an- Kerim, Ahzab Suresi, 33/6.
5
Ku’an- Kerim, Nisa Suresi, 4/59.
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etmeye çalışmış, Hak sahiplerini de yoldan çıkmış azgınlar olarak değerlendirmiştir. Artık
Allah, bunları gerekli açıklama ve delillerle ona karşı başarılı kılınca da tahttan indirilmesi
gereği doğmuştur. Nihayet gücü kırılmış ve Allah sizin için peşinde olduğunuz kişinin zafer
ve galibiyetini tıpkı takva sahiplerinin işini makbul saydığı gibi makbul saymıştır…” (Safvet,
1938, s. 3/324).
Tabii ki öte yandan da devlet taraftarlarının, öncelikle Abbasi devletinin
kurulmasındaki katkılarını ikinci olarak da Me’mun’un zaferindeki katkılarını övmek
gerekiyordu. Buna bağlı olarak Ahmed b. Yusuf risalede Horasan halkının faziletini
övmekte, hasletlerini saymakta ve Abbasilerin zaferindeki katkılarını dile getirmektedir:
:موغيركم
دونثالثشملتْ ُك،ي مراتبها
َ
َّ وسن،(فاجتمعلكممعشرأهلخراسانفيدولةأميرالمؤمنينثالثخِ صالاختصكمهللابفضيلتها
وأماالثانيةفماآث َ َركمهللابه.فماتقدَّمألسالفكممننصرةأهلبيتالنبيوخاتمميراثهمنآباءأميرالمؤمنين.أمااألولىمناللواتيخصكمهللابهن
.)...ومحضمناصحتكم،وأماالثالثةفماتقدمتمبهمنصحةضمائركم.مننصرتهفيدعوتهالثانية
“Ey Horasan halkı! Müminleri emirinin devleti nezdinde Allah’ın size özgü kıldığı ve
mertebesi yüce olan üç özelliğiniz bulunmaktadır. Bunlar size ve sizin gibilere özgü! Allah’ın
size özgü kıldığı özelliklerin ilkine gelince sizden öncekilere, Peygamberin ehli beytine
yardımcı olmak nasip olmadığı gibi müminlerin emirinin atalarından miras kalan mühre
yardımcı olmak da nasip olmamıştır. İkincisi ise müminlerin emirinin ikinci çağrısında
yardım etmek için Allah sizi seçmiştir. Üçüncüsü ise siz, yaptığınızı sadece vicdanlarınızın
bütün temizliğiyle ve verilen öğüdü tutarak yaptınız!...” (Safvet, 1938, s. 3/324).
Ardından da Horasanlıların kendisine destek olması için sözlerini devam ettirmiş,
verdiği öğütte düşmanlarla mücadele etmek ve de Me’mun’a teşekkür etmek için ne
yapmaları gerektiğini açıklamıştır:
،وإذاللمنصدعنسبيله،فيإعزازدينه،وغايةهمه،وتبليغهمنتهىسؤله،(وإلىهللايرغبأمير المؤمنينفيإعانتهعلىصالحنيته
 فاستديموا اإلفاضة فيما رفع هللا من، (ومن أقوى األسباب على استدعاء الشكر على النعمة تذ ُّك ُر ما كانت عليه الحال قبلها،)إنه سميع قريب
.)وأعلىمنأقداركمبنصرةأهلبيتنبيكمصلىهللاعليهوسلم،خساستكم
“Müminlerin emiri niyetini bütün temizliğiyle koruyabilmesi, isteğinin sonuna kadar
yerine gelmesi, amacına erişmesi, dinini aziz kılması, O’nun yolundan alıkoyanları rezil
etmesi hususunda Allah’ın yardımını dilemektedir. O, en iyi şekilde kulunu duyan ve
kuluna yakın olandır.” “Teşekkür etmenin en güçlü sebeplerinden biri de daha önceleri
vaziyeti ne olduğunu hatırlayıp ona göre nimete şükretmektir. Daha önce düştüğünüz
alçaklığı artık Allah’ın sizden kaldırması ve Peygamberinizin (sav) ehl-i beytine yardım
ettiğiniz için değerinizi yüceltmesi nedeniyle Allah’a şükrünüzü artırınız!” (Safvet, 1938, s.
3/326).
Daha sonra da mektubuna Horasanlıları birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırmak
suretiyle devam etmiştir. Onları ayrılık ve bölünme tehlikesine karşı uyarmaktadır.
Kendilerine o zamana kadar verilen ihsanlara devam edileceği sözü de vermiştir:
،يعت دُّونمنمعاضدتكمومكانفتكمبملجعلههللاعزوجلأُلفةلكم،بتفوقحالِكمعلىغيركم
ُّ ً (وإنكانهللاقدقدَّم ُكمفياألمرينجميعا
يُبيدُبهاماكانالشيطانينزغُبهبينأهلالتباعدفياألنسابمنإيقاعالعداوةوالبغضاء)،ومودةًبينكم
“Eğer Allah iki hususta hepten sizi öne çıkarsaydı başkaları nezdindeki statünüz
yükselse bile Allah’ın size bahşettiği yakınlık ve aranızdaki sevgiye duydukları hasetten
kalplerinin daralması sebebiyle yardımınızı ve desteğinizi kabul etmezlerdi. Halbuki Allah,
şeytanın düşmanlık ve kin sokmak suretiyle zürriyetleri ayrı olan kavimler arasına
yerleştirdiği ayrılığı sevgi vasıtasıyla ortadan kaldırmaktadır” (Safvet, 1938, s. 3/325).
Ahmed b. Yusuf Ma’mun’un diliyle onlara kıymetlerinden dolayı birtakım ibretli sözler
ve öğütler yöneltmiş ve demiştir ki:
.)...مااليتفقدبهمنسواكم،ومحمودالسيرة،علىصالحاألدب،(واعلمواأنأميرالمؤمنينمتفقِّدمنتثقيفكموتقويمكم
“Ve biliniz ki müminlerin emiri gayet edepli bir şekilde sizin ne kadar aydınlandığını,
ne kadar yeterli olduğunu, yaşantınızın ne kadar övgüye değer olduğunu, başkalarında
görmediği şeyi sizden görmek ve anlamak istemektedir” (Safvet, 1938, s. 3/331).
Devamında müminlerin emirinin Horasanlıları başkalarına
yönlendiren sebepleri açıklamaktadır:
ّ
.)وقربمكانكمعندأميرالمؤمنين،للطفمحلكم،ولىبحسنالطاعةوسرعةاإلجابة
إنكمأ

üstün

tutmaya

“Sizler ki müminlerin emirine mevkiinizin yakınlığı ve konumunuzdaki zarafetinizle
birlikte itaati güzelce sergilemede ve yardıma hızlıca yetişmede en önde gelmektesiniz”
(Safvet, 1938, s. 3/331).
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Risaletu’l-Hamis’teki Bazı Fikirsel Ve Betimsel Özellikler ve Ahmed B. Yusuf’un
Üslubu:
Risaletu’l-Hamîs, Cemheretu Risaleti’l-Arab adlı kitapta yaklaşık on beş sayfa
tutmaktadır. Okunduğunda kelime seçkisindeki denge ve bazen de seci kullanımındaki
genişlik fark edilmektedir. Şevki Dayf’ın de dediği gibi karşımıza şöyle bir görüntü
çıkacaktır: “Anlamda açıklık, delil bolluğu, sözü çoğaltma, hitap yöntemiyle genişçe
açıklama. Üslubu güzel; dili de arı duru, kolay ve anlaşılır bir dildir. Paragrafları gayet
düzenli olup içerisinde müstehcen olmayan kafiyeler vardır” (Dayf, 1966, s. 469).
Ahmed b. Yusuf’un yazılarında en önde gelen özellikler arasında Kur’an ayetlerinden
delil getirmek ve siyasi olayları delillendirmek için Kur’an’dan alıntı yapma olayıdır. Bir
başka yönüyle de Ahmed b. Yusuf seci’i kullanmakta üstün bir üsluba sahiptir. Bunu da
sadece sözün bazı yerlerde uzaması durumunda kullanmaktadır. Seci kullanması süsleme
amacına dönük olup bu durum Risaletu’l-Hamîs’te gayet açıktır ( Kurd Ali, 2012, s. 213).
Risaletu’l-Hamîs’e kompozisyon üslubu yönünden baktığımızda Ahmed b. Yusuf’un
kompozisyon düzeninde birçok üsluba dayandığını görürüz. Zira onun üslubunda
kompozisyondaki söylemin ve anlamın gücü oldukça belirgindir. O, bu risalesini Horasan
halkına yazarak öğüt vermiş ve onları devlete tutunmaya teşvik etmiştir. Bu münasebetle de
risalenin söyleminin içeriğine uygun olması gerektiği açıktır. Nitekim Ahmed b. Yusuf bu
risalesinde emir ve nehyi kiplerini çokça kullanmış, bunun yanında uzun açıklamalar
yapmıştır. Ayrıca sözde ayrıntıya ve uzatmaya meyilli davranmış ve birçok yerde de sözlerine
Kur’an ayetlerinden deliller getirmiştir.
Eğer retoriğin temel kuralına gidersek karşımıza Arapların “sözün en hayırlısı az ve öz
olanıdır” atasözü çıkmaktadır. Ancak bu temel kural bu risaleyle uyuşmamaktadır. Çünkü
bu risale hem kendine özgü rengiyle ön plana çıkmakta hem de siyasi hassasiyet niteliğine
sahiptir. Zira bu risale, devletin genel tebaaya yönelik hazırladığı risalelerden farklı olarak
özel bir kesime yöneliktir. Risale başka bir kesime değil de sadece Horasan halkına özgüdür.
Dolayısıyla da diğer risalelerden farklı olarak siyasi propaganda karakteri ve diplomasi dili
özelliği taşımaktadır. Böyle bir karakter taşıdığı için de kâtibin diğer risalelerdekinden daha
farklı bir dikkat göstermesi, söylemde seçici olması ve cümlelerde de özenli davranması
gerekmektedir. Bunun yanında yine kâtibin Kur’an’dan alıntı yaparken ayetlerin sözün
sadediyle münasip olması için incelikli bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Ayrıca bu risalede
ön plana çıkan hassasiyete baktığımızda kâtibin sözü uzatmasının ve ayrıntılara girmesinin
gayet doğal olduğunu görürüz. Zira kâtip, yazısında ve kompozisyon düzeninde hünerini
sergileme hususunda oldukça hırslıdır. Bundan sonra da doğal olarak kompozisyon
içerisindeki sözü uzatma ve ayrıntıya girme niteliği belirginleşmektedir.
Devlet bürokrasisi açısından olaya baktığımızda da görmekteyiz ki Ahmed b. Yusuf
belli kural ve kanunlara göre ilerlemekte ve bunların dışına çıkmamaktadır. Nihayetinde
kâtip, halife hazretlerinin yanında sadece bir memur olduğu için halifenin divanında olması
münasebetiyle kanunlara uyması gerekecektir. O, yazısını halifenin dilinden yazmakta
olduğu için divan protokolüne uyması bir zorunluluktur. Bu protokol, kâtibe, hem
kanunlara uyması gerektiğini ve hem de bu kâtip Ahmed b. Yusuf’un bizzat kendisi olsa bile
kanunları işletmesi gerektiğini hatırlatır ( Kurd Ali, 2012, s. 213). Çünkü burada siyasi
birtakım işler söz konusu olup bu işler devlete özgü işlerdir. Bu siyaseti dillendirecek olan
da siyasetin çerçevesini çizen kişidir. Buna göre Ahmed b. Yusuf’un divandaki bir kâtip gibi
davranarak konuya bağlı kalması ve asla konu dışına çıkmaması gerekmektedir. Ancak
bütün bunlarla birlikte bu risalenin kompozisyonuna, edebi yönüne, fikri ileri sürme
üslubuna ve diğer sanat üsluplarının kullanılmasına özgünlüğünü kazandıran ise kâtibin
kendisidir.
SONUÇ:
Son olarak; yazışmanın insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Arapların da
yazı yazmaya ilgi duyması da çeşitli sebeplerden dolayı olmuştur. İslam’ın ilk ortaya çıkışı
yazışmaları da beraberinde getirmiştir ve zamanın ilerlemesiyle bir sanata dönüşmüştür.
Daha sonrasında bu sanat Emeviler döneminde gelişmiş ve şekillenmiştir. Risale kültürü, o
zamanın yaşam şartlarını yansıtan siyasi bir karakter kazanmıştır. Abbasiler döneminde ise
kalkınma ve gelişmenin zirvesine ulaşılmış ve sonuçta yazı yazma sanatı edebi ve sanatsal
rengini kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde kâtipler süslü sözler kullanmaya, şekle ve
diksiyona özen göstermişler bununla birlikte araç ve içeriği de ihmal etmemişler; bunlara
uygun olarak içeriğe ve konulara zenginlik katmışlardır.
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Genel olarak Abbasiler dönemindeki kâtiplerin Arap kültürüne hizmet etmede çok
önemli katkılarının olduğunu görmek mümkündür. Zira kâtiplerin yazı üslupları hem
düşünme biçimindeki yüceliğe hem de ifadelendirmedeki güzelliğe dayandığı için adına
yönetim dili diyebileceğimiz çift yönlü bir dili kurgulayabilmişlerdir. Bu dil, hükümdarın
emir ve amaçlarını yorumlayabilmeyi hedefleyen bir dildir. Ancak aynı zamanda kelimenin
tam anlamıyla Arap belagatine dayanan bir sanat dilidir. Kâtiplerin siyasi risalelerinin, o
dönem şartlarında devletin lisan-ı hali olduğu kadar Abbasi rejiminin meşruiyetinin
savunulmasında da önemli bir rol oynadığını söylemeye bile gerek yoktur. Bu risaleler,
modern çağda devletin üst makamlarının yayınladığı; propaganda ve bildiri amaçlı yayınlara
büyük oranda benzemekte olup yayının bu türü, günümüzde resmi gazetenin bile yerini
tutmaktadır.
Sözün özü, kâtiplerin siyasetle ilişkisi sıkı bir ilişkidir. Çünkü kâtipler hem devletin
aldığı pozisyonun dili olan hem de devletin siyasetini ifadeye döken kimselerdi. Yüksek
konumları itibarıyla devletin siyasetinde inkâr edilemez bir etkileri olduğu gibi yönetim
işlerini etkiledikleri de olmaktaydı. Hatta öyle ki içlerinden uyanık olan bazıları vezirlik
makamına bile çıkmaktaydı. Onlar, siyasi düşünceleri sultanın ve devletin genel siyasetinin
yörüngesinde dönen kimselerdi.
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امللخص:
الشكر هلل تعاىل ذي اجلود والكرم ،والصالة والسالم على أشرف
ُ
النعم ،و ُ
احلمد هلل رب العاملني سابغَ َ
ِ
األنبياء واملرسلني النيب األكرم اخلامت األمني ،والرسول األعظم حممد بن عبد هللا " صلى هللا عليه وآله وسلم
" الطيبني الطاهرين واألئمة األخيار ،واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
يركز أغلب الباحثني على احلروب الربية العائدة للدول املتنازعة يف التأريخ القدمي أو املعاصر أو احلديث،
واضعني احلروب واملعارك البحرية وأتثرياهتا يف الصف الثاين من أسباب النصر أو اهلزمية  ،والسيما إن
الدولة العثمانية مبا خيص قوهتا البحرية ومعاركها البحرية قد أنهلا شيءً من هذا التدوين التأرخيي اخلاص
هبذا املوضوع ،ومن خالل دراسيت الغلب احلروب العثمانية يف املصادر العثمانية القدمية واملصادر الرتكية
احلديثة ،وجدت إن أتثري احلرب البحرية اليقل شأأنً عن احلروب الربية ،وأن مل تكن أحد أسباب النصر أو
اهلزمية .فجاء حبثي هذا ألظهار املعارك البحرية للدولة العثمانية وتسليط الضوء على األسباب و النتائج
اخلاصة هبا.
الكلمات املفتاحية :الدولة العثمانية ،احلروب العثمانية ،البحرية العثمانية .

املقدمة:
متاماً كما هي اليوم ،و لطاملا أعتربت الدول الربية أن اإلحبار يف
كانت البحار مهمة للغاية يف مجيع جوانب أتريخ البشريةً ،
البحار هدف ،يف الواقع أن هدفها للوصول إىل البحار األكثر دفئًا ،وليس هدفهم الوصول للبحار فحسب بل كانوا يسعون ألجل
دائماً على
احلفاظ على األمن الساحلي  -األمن البحري للبلدان  -و هلذا السبب كانت عمليات بناء السفن واحلصول عليها ً
جدول أعمال الدولة.
من ُذ اللحظة اليت بدأ فيها األتراك االستقرار يف أراضي األانضول احملاطة ابلبحار من ثالث جهات  ،شعروا ابحلاجة إىل
التحول إىل البحر وبدأت عملية تطوير البحرية العثمانية يف أتريخ األنشطة البحرية الرتكية ،عند إلقاء نظرة على املعامل اهلامة
سيساعدان على فهم عمليات التنمية الطبيعية للبحر عرب التأريخ ،وتفاعل التطورات الدورية مع املالحة البحرية لألتراك ،مما يوجه
هذا التفاعل التنبؤات ابألنشطة والتفاعالت البحرية املستقبلية .و يف هذه البحث الذي يهدف إىل التحقيق يف أوائل لقاءات
احلربية لألتراك مع البحر يف التأريخ ،وأتثريه على األنشطة البحرية احلربية إىل جانب عملية التطور التأرخيي والسياسي ومراحل
التنمية اليت تتزامن مع عمر الدولة العثمانية.
خاصا يف
أيضا
أن املنظمات والسفن البحرية التابعة للعثمانيني ،الذين كان لديهم تفوق خطري يف البحار ،تستحق ً
أهتماما ً
ً
هذه البحث ،الذي تناول بشكل أساسي السياسات البحرية ،فهناك أقسام حول حوض بناء السفن وهيكله ،وأحواض بناء
السفن يف مناطق جغرافية أخرى من اإلمرباطورية ،والضباط العاملون يف حوض بناء السفن والبحرية ،والسفن املستخدمة يف
 2د ،.جامعة البصرة،
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البحرية ابإلضافة إىل ذلك ،جيذب األنتباه إىل قصص احلياة واألنشطة البحرية للبحارة الرواد ،اليت أدت إىل تغيريات وحتوالت كبرية
يف اجملال البحري.
عندما أراد األتراك أن جيعلون األانضول وطنهم ،شعروا بضرورة تنفيذ إسرتاتيجية جديدة ،إذ أدركوا مبا أن األانضول حماطة
ابلبحار من ثالث جهات ،فمن الضروري إعطاء أمهية للبحر ،بعد تشاكا ابي (املتويف عام 1095م) ،الذي أسس دولة حبرية يف
غرب األانضول ،فبدأ األتراك يف بناء أحواض بناء السفن ومقاعدها ،وبناء القوات البحرية خالل حكم دولة تركيا احلديثة.
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احملور األول:
( )1حصار كفه عام 1454م
كان حصار (كفه   )Kefeأحد العمليات العسكرية لإلمرباطورية العثمانية وخانية القرم ،اللتني حتالفتا يف عام
1454م ،ضدكفهوهي إحدى حصون مجهورية جنوى يف شبه جزيرة القرم ،فتم رفع احلصار بعد عرض جنوى دفع جزية سنوية
لإلمرباطورية العثمانية وخانية القرم ،مقابل إبقاء حكم كفه يف أيديهم .فقامت البحرية العثمانية املكونة من  56سفينة حربية،
حتت قيادة دمري كاهيا ،حبصار أكرمان أوالً (ميناء مولدافيا املفتوح على البحر األسود) ،بعد أكرمـ ـ ـ ـ ــان ( KennethMeyer,
 ،)1976,s. 161وصلت البحرية العثمانية إىل شبه جزيرة القرم وأستولت على سيفاستوبول ،ابإلضافة إىل ذلك كان قوم القرم
أيضا ومت هنب املنطقة ألول مرة بواسطة
(إمارة ثيودورو) ،الذين حكموا منطقة صغرية من ُذ القرن الرابع عشر للميالد ،مبثابة اجلزية ً
أسطول تركي أرسله السلطان مراد الثاين (1451 -1446م) ،يف عام 1446م (.)İdris Bostan,2000,s.37
( )2حصار أماسرا عام 1460م
كان حصار أماسرا هو العملية الربية والبحرية اليت أسفرت عن قيام اجليش العثماين بقيادة الفاتح سلطان حممد الثاين
(1481-1451م) ،والبحرية العثمانية بقيادة الوزير األعظم فيلي حممود ابشا ابألستيالء على مستعمرة جنوى أماسرا عام
أيضا حنو أقامة احلكم العثماين
1460م ،وضمها إىل األراضي العثمانية بعد فتح إسطنبول ،توجهت أنظار السلطان حممد الفاتح ً
على ساحل البحر األسود ،ويف الواقع كانت سامسون فقط ،أحد املوانئ املهمة على ساحل البحر األسود يف األانضول  ،حتت
احلكم العثماين.)UzunçarşılıİsmailHakkı,1988,s.47-48(
عاد سلطان حممد فاتح من بعثة مورا الثانية يف هناية شهر آب  /أغسطس عام 1460م ،مث توجه إىل أماسرا ،لكنه أبقى
قراره سراً يف البداية ،فأرسل البحرية العثمانية املكونة من  100سفينة و  50سفينة شحن (واليت ستقل  30ألف جندي حبري)،
إىل البحر األسود حتت قيادة الوزير األعظم حممود ابشا ،وأصدر أوامر سرية إليه (فكان هذا األسلوب أحد اإلجراءات املضادة
أنطباعا أبنه ذاهباً يف رحلة صيد إىل
ملواجهة املخابرات األوربية) ( .)Dursun Bey,1990, s.96كما أعطى السلطان
ً
مشاال من طريق أكيازي بولو ،بينما كان اجليش العثماين يسرتيح يف بولو،
أوسكودار ،مع عدد قليل من جنود األانضول ،فأستدار ً
معتقدا أن احلملة كانت تستهدف بالده ،وكان هناك
أنسحب حاكم سينوب إسفينداير أوغلو إمساعيل ابي إىل قلعة سينوبً ،
أيضا كميات كبرية من مدريب اجلمال احململني ابلربونز إللقاء املدافع إذا لزم األمر ،،نزل السلطان إىل وادي هنر ابرتني مع نزهة
ً
شاقة يف التضاريس اجلبلية بعد بولو مع جيشه ،علم أن سفن احلملة البحرية كانت ترسو يف منطقة أماسرا البحرية ،اتركة بعض
سفنها يف ابرتني ،بينما توجه السلطان إىل أماسرا .كما مت أرسال كتيبة عسكرية ألستالم السلطة يف جنوى يف احلصن
( .)İdrisBostan,2000,s.58وأعالن األستسالم دون قتال ،وإال ستضرب القلعة من الرب والبحر ولن يراف هبم السلطان.
من انحية أخرى توقف السلطان عندما وصل إىل التل حيث كانت شبه جزيرة أماسرا والقالع مرئية للنظر .فوجئ املسؤولون عن
القلعة حبصار مفاجئ من البحر والرب ،فقرروا األستسالم دون مقاومة وأرسلوا وفداً إىل السلطان برائسة آخر قنصل يف جنوى.
وهبذه النتيجة أنتهى حكم جنوى يف أماسرا الذي كان من ُذ عـ ـ ــام 1204م ( Luigi Tommaso Belgrano, 1990,
.)s.19, 20
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( )3معركة الريس براق البحرية عام 1499م
أيضا إبسم معركة حبر سابينزا أو معركة حبر زونشيو أو معركة حبر إنيبايت األوىل أو معركة جزيرة بوراك ريس البحرية.
تُعرف ً
وقعت هذه املعركة البحرية يف عام 1499م ،خالل أربعة أايم منفصلة هي ( 12آب  /أغسطس و  20أغسطس و 22
أغسطس و  25أغسطس) .وهي حرب حبرية بني األسطول العثماين حتت قيادة النقيب دراي داود ابشا والبندقية حتت قيادة
النقيب العام أنطونيو جرمياين يف عهد السلطان ابيزيد الثاين (1512-1481م) ،فقد كانت معركة حبرية أنتهت أبنتصار تكتيكي
وإسرتاتيجي كبري للبحرية العثمانية ،فهي أول حرب تستخدم فيها املدافع على السفن ألول مرة يف التأريخ
(.)GökhanAtmaca ve Doğan Tanriverdi ,2016 ,s.57.
دخلت سفن األسطولني يف قتال متالحم ،وف ًقاً ملصادر الفينيسية ،فهامجت سفنها السفن العثمانية  ،بشجاعة كبرية يف
احلرب املتبادلة يب الطرفني ،واليت دارت كل يوم على حدة .ورغم ذلك عاىن الفينيسيون من هزمية كبرية يف هناية هذه احلرب،
وأجربوا على الفرار من ساحة املعركة ،وهكذا خسر األسطول الفينيسي معركة حبرية حول جزيرة سابينزا للمرة الثانية ،وغرقت
العديد من سفنهم كما أستولت على قسماً منها القوات العثمانية (.)Norris, John J. , 1977 , say. 383-385.
( )4معرب ديو البحرية  3شباط  /فرباير عام 1509م
أيضا إبسم معركة شاول الثانية ،وهي معركة حبرية وقعت يف  3شباط  /فرباير 1509م ،قبالة
كانت معركة ديو واملعروفة ً
مدينة ديو اهلندية يف حبر العرب ،بني اإلمرباطورية الربتغالية والبحرية املشرتكة لسلطنة غوجارات واملماليك و مملكة كلكتا املدعومة
من قبل العثمانيني .ومع انسحاب البحرية املوحدة يف املعركة ،حقق الربتغاليون أنتصاراً حامساً .مت ضمان أمن الطريق التجاري
الربتغايل عرب رأس الرجاء الصاحل إىل حد كبري ،ومن خالل هذه التج ــارة ( Gökhan Atmaca ve
 ،)DoğanTanriverdi ,2016,s72.مت أتسيس التفوق التجاري الربتغايل الذي أستمر ملدة قرن كامل .أن معركة ديو
فاصلة من الناحية اإلسرتاتيجية إذ اهنت سيطرة املسلمني على خطوط التجارة البحرية مع آسيا وبدء السيطرة األوروبية على املسرح
البحري اآلسيوي .وتبيـّن جناح العامل الغريب املسيحي يف فتح جبهة خلفية رئيسية يف الصراع مع العامل اإلسالمي بعيداً عن الشرق
األوسط وأورواب ،تلك اجلبهة هي احمليط اهلندي الذي كان قلب التجارة العاملية آنذاك .هذه املعركة هيأت املسرح لسيطرة
الربتغاليني (وبعدهم ابقي األوروبيني) على التجارة يف احمليط اهلندي للقرن التايل ،وبذلك أسهمت بدرجة هائلة يف منو اإلمرباطورية
الربتغالية (ومن بعدها اإلمرباطورية الربيطانية) (.)Rogers, Clifford J. Readings 1995, pp. 299–333
( )5حصار ج ّدة  19نيسان  /أبريل عام 1517م
تصدت جدة حلصار سفن البحرية الربتغالية  -اهلندية عليها يف عام 1517م ،من قبل البحرية واحلامية اململوكية املدعومة
من العثمانيني يف مواجهة التهديد الربتغايل ،وكلف السلطان اململوكي كانسو غافري القائد حسني الكردي بتحصني مدينة جدة،
وبىن هذا األخري أسواراً قوية حول املدينة .وكان البحار الرتكي سلمان ريس قد أنظم إىل اخلدمة اململوكية عام 1514م (أمحد
الظرايف2021 ،م ص.)7
حاولت سفن البحرية الربتغالية األستيالء على مدينة عدن يف عام 1513م ،وأيضاً يف عام 1517م ،لكنها فشلت يف
حماولتها ،ومل تتمكن من التقدم إىل مدينة جدة يف عام 1513م ،بسبب األحوال اجلوية الغري املالئمة .دخلت السفن احلربية
الربتغالية إىل البحر األمحر يف عام 1517م ،وأستهدفت جدة وميناء مكة واملدينة ،مدينيت اإلسالم املقدستني ،ومع تدمري
األسطول الرتكي هنــا ( ،)Clifford Edmund Bosworth, 2007, s.222-223لن تكون هناك قوة عسكرية
متبقية يف البحر األمحر ميكن أن متنع السفن الربتغالية ،اليت شرعت يف عملية أخرتاق مل تستطع أن تكون فعالة ضد نريان مدفعية
السفن العثمانية عند مدخل امليناء واحلامية يف قلعة جدة ،وفشلت السفن الربتغالية يف دخول امليناء خالل املعركة كما منعت
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كان اهلدف األول للبحرية العثمانية هو جزيرة سيها جنوب البيلوبونيز ،وأستولت البحرية على قلعة ابليو هورا وأستعبدت
مشاال ودخلت خليج سارونيك حيث تقع أثينا ،وأستولت على جزيرة إجيينا ،ومن هناك توجهت إىل جزر
سكان اجلزيرة ،وأجتهت ً
سيكالديز وأسر مورتيد (كيا) ،ترمي (كيثنوس) ،كويونلوكا (سرييفوس) ،سريي (سريوس) ،موكيين (ميكونوس) ،ديلوس ،ابرا
(ابروس) ،كوتشوك ابرا ،ومت األستيالء على هذه اجلزر من قبل البندقية (.)Joseph von Hammer ,2012,s.50.
وتوجه إىل مركز دوقية انكسوس فوافق الدوق جيوفاين الثاين كريسبو ابرابروس على دخوله احلكم العثماين من خالل اخلضوع خلري
مقدما يف ذلك العام) .فكانت
سنواي (مت حتصيل أول هذه الضريبة ً
الدين ابشا ،ووف ًقا لقانون ،وعد بدفع جزية  5000دوقية ً
أيضا بطريركية الروم األرثوذكس يف إسطنبول ووافق دوق انكسوس على تعيني أسقف للجزيرة ،ويف عام 1540م،
اجلزيرة ملحقة ً
أعتقل العثمانيون الكاهن الذي أرسلته البندقية إىل اجلزيرة ،أستمراراً لعملياته األمامية بعد انكسوس ،واستوىل األسطول العثماين
أيضا على إستنديل (تينوس) وإسكينوس (سيكينوس) وسااتنليك (جياروس) وايمورجي (أمورجوس) وابتناز (بطموس) وإسطنبول
ً
(أستيباليا) وأانيف وآنيي (إيوس)( دانيال .كوففمان ،2002،ص .)257خالل هذه العملية على الرغم من أن البحرية العثمانية
واجهت مقاومة جزئية فقط يف ابرا وكوتشوك ابرا وإستنديل وانكسوس  ،إال أهنا متكنت من حتييدها بسهولة .محلة حبر إجيه هي
مرحلة يف احلرب العثمانية يف جزر البندقية 1540-1537م ،واحدة من عمليتني عسكريتني للبحرية العثمانية حتت قيادة
ابرابروس خري الدين ابشا لغزو جزر البندقية يف حبر إجيه (اميبار كولني ،2005 ،ص .)280
( )6معركة بروازه البحرية  27أيلول  /سبتمرب عام 1538م
حدثت معركة بروازه يف  27أيلول  /سبتمرب عام 1538م ،يف منطقة بروازه مشال غرب اليوانن ،كانت بني سفن البحرية
العثمانية و سفن البحرية الصليبية بدعم البااب الثالث بولس .دمرت البحرية العثمانية بقيادة بربروس خري الدين ابشا سفن البحرية
يبق هناك مقاومة للسفن العثمانية احلربية يف
الصليبية اليت كانت بقيادة األدمريال أندراي دوراي .و نتيجة هلذه املعركة البحرية ،مل َ
البحر األبيض املتوسط وبدأت اهليمنة العثمانية على البحر األبيض املتوسط ( .)İdris Bostan,2000.s.114كانت
القطعات سفن البحرية العثمانية حتت قيادة بربروس خري الدين ابشا وعددها  122سفينة سريعة و  12000روافع ،من انحية
جاليوان (خزاانت وقود) و  140سفينة شراعية،
أخرى كان أسطول األحتاد الصلييب يتكون من  112سفينة سريعة و 50
ً
وكانت حتمل  60.000جندي و  300قطعة فردية كان قائد األسطول الصلييب األدمريال أندراي دوراي ،الذي كان وقتها يف
خدمة اإلمرباطور الروماين املقدس تشارل ـ ـ ـ ــز (.)İdris Bostan ve Salih Özbaran, 2009 ,s.200.
( )7معركة البوران البحرية  1تشرين األول  /أكتوبر عام 1540م
كانت معركة البوران متثل صراع بني العثمانيني وهابسبورغ للسيطرة على البحر األبيض املتوسط ،قبالة جزيرة البوران ،حيث
أسطوال عثمانيًا بقيادة علي هاميت ،ومت غرق السفينة العثمانبة و األستيالء
دمر األسطول األسباين بقيادة برانردينو دي ميندوزا
ً
على  10سفن آخرى .علم برانردينو دي ميندوزا قائد األسطول األسباين ابهلجوم البحري العثماين عليهم ،و أن العثمانيون سوف
مل ميروا عرب وهران ،توقع ميندوزا عودة أسطول القائد البحري العثماين علي هاميت إىل اجلزائر على طول الساحل األفريقي  ،لذلك
أحبر ميندوزا غرًاب مع  10سفن سريعـ ــة ( ،)Gökhan Atmaca ve Doğan Tanriverdi ,2016.s72ويف 1
تشرين األول  /أكتوبر التقى األسطوالن ابلقرب من جزيرة البوران ،هاجم األسطول العثماين سفينة ميندوزا الرئيسية لكن دون
جدوى  ،وإدرا ًكا منه أن نتيجة احلرب كانت تعتمد إىل حد كبري على هذا الصراع ،أمر القائد األسباين جنوده ابلتحرك إىل جانب
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( )5معركة حبر إجية 1540 – 1537م

Issue: 1

املدافع العثمانية من نوع ابكالوشكا ،اليت يبلغ طوهلا  550و  660سم والقادرة على رمي قذائف املدفعية ما يقرب من 5
كيلوغرامات السفن الربتغالية من األقرتاب أكثر من الألزم من القلعـ ــة(Ahmet Kavas, 2001, s 111.)
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واحد ،ورفع اجلانب اآلخر ليكون مبثابة جمموعة ضد نريان السفن العثمانية .مث صعدت قوات ميندوزا إىل السفن العثمانية
وأستولت عليها ،مما أدى إىل مقتل أفراد طاقم السفن العثمانية ،مث أجتهوا إىل سطح سفينة علي هاميت وألقوا القبض عليه
(.)İdris Bostan, 2000.s 84
وكانت من نتائج هذه املعركة األستيالء على عشرة من بني ستة عشر سفينة عثمانية ،وغرق سفينة واحدة ،كما مت قُتل
أكثر من  700جندي عثماين ،ابإلضافة إىل ذلك ،مت أسر  427جندي وأطالق سراح  837من العبيد املسيحيني .ويف الوقت
نفسه ،كانت خسائر األسبان  137جندي وأصيب  500جبروح ،مبن فيهم قائد األسطول ،الذي أصيب برصاصة يف رأســه
(.)İdris Bostan ve Salih Özbaran, 2009.s.150
( )8فتح البصرة عام 1546م
فتحت اإلمرباطورية العثمانية البصرة يف عام 1546م ،منعاً من وقوعها يف أيدي الربتغاليني .كلفت الدولة العثمانية وايل
بغداد أايس ابشا بتنفيذ العملية ،فسار إىل البصرة بوحدة عسكرية قوامها حوايل  1000جندي من فرق املشاة ،ورافقت احلملة
 120سفينة صغرية حتمل مستلزمات احلصار و ذخرية املدافع.)Abdurrahman Sağırlı,2000,s.44( .
على الرغم من أن أايس ابشا بعث برسالة إىل الشيخ حيىي على بواابت البصرة وطلب منه تسليم املدينة ،فأرسل الشيخ
حيىي هذه الرسالة إىل القائد الربتغايل لويس فالكاو يف هرمز ،وعرض ِ
عليه تسليم قلعة البصرة إىل الربتغاليني مقابل مساعدته
للتصدي للعثمانيني .ويف  30تشرين الثاين  /نوفمرب عام 1546م ،أعربت القيادة الربتغالية يف هرمز عن وجهة نظرها للقائد العام
الربتغايل ابملوافقة على العرض ،وبعد أسبوع تعهدت مبساعدة الشيخ حيىي ومع ذلك ،فإن القائد العام ،الذي حشد كل موارده
لصد حصار منطقة ديو ،ترك نصف الطلب دون إجابة (.)Yusuf Halaçoğlu ,1995 ,s. 114.
أسقطت الكتيبة العثمانية يف وقت قصري قلعة زكية اليت كانت تعترب مفتاح البصرة ،وكذلك منطقة الكرمة اليت تقع على
ضفاف هنري دجلة و الفرات وشط العرب ،إال أهنا مل تستطع مقاومة القوة النارية الفعالة للجيش العثماين ،وقد أكتمل إحتالل
دورا
البصرة بسقوط هاتني املدينتني – قلعة زكية والكرمة  -يف  15كانون األول  /ديسمرب عام 1546م ،ولعب بالل حممد بك ً
مهما يف األستحواذ على البصرة ،ومت تعيينه والياً على املدينة اليت بدأ تنظيمها (AbdülhakimKılınç,2017,171-
ً
.)192
( )9فتح عدن  26شباط  /فرباير عام 1548م
أستعادة اإلمرباطورية العثمانية مدينة عدن يف  26شباط  /فرباير عام 1548م ،اليت سقطت يف أيدي شيوخ عرب حمليني
يف عام 1547م ،وذلك منعاً لوقوعها أبيدي الربتغاليني .رأت الدولة العثمانية أن توطني قوة عسكرية برتغالية يف هذا امليناء املهم
سيعرض سالمة مكة واملدينة للخطر ،واملالحة يف البحر األمحر ،فكلفت القائد البحري بريي ريس أبستعادة عدن ،وهلذا الغرض
غادر بريي ريس السويس يف  29تشرين األول  /أكتوبر عام 1547م ،أبسطول مكون من  60سفينة من خمتلف األحجام وعند
وصوله إىل ،فأضاف حاكم اليمن فرهاد ابشا تعزيزات من مخس سفن إىل أسطوله ،وتوجه إىل عدن وحدة عثمانية بقيادة سنجقي
قاسم بك عدن فحاصرهتا بـ ـراً (.)Ertuğrul Önlap,2000,s.7
وعند وصول األسطول العثماين ابلقرب من عدن يف  15تشرين الثاين  /نوفمرب عام 1547م ،هاجم علي بن سليمان
التفالقي الوحدة العثمانية بقوة قوامها  3000االف فارس تقريبًا ،وحماولة كسر احلصار قبل وصول البحرية الربتغالية ،لكنه تكبد
خسائر فادحة وتويف هو نفسه يف ساحة املعركة ( .)Zaka HannaKour, 2012,s.70وبينما تراجعت القوات العربية
املهزومة إىل القلعة ،توىل حممد جنل علي بن سليمان زمام األمور ،يف  19كانون الثاين /يناير عام 1548م ،وصل األسطول
الربتغايل الذي جاء للمساعدة ،وعندما رأوا البحرية العثمانية قبالة عدن تراجعوا ،فأسفر تعقبهم من قبل السفن العثمانية على
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السيطرة عليها يف ميناء زيال الواقع قبالة السواحل الصومالية و األستيالء على  120سفينة برتغالية و حرق بعضها ( Aksaray,
.)Y. Bülent, 2007,s.45.

Issue: 1

أيضا ،ووضعت املدافع على الشاطئ وأضرمت النريان يف اجلدران ،ويف
عقب األنتصارُ ،حصرت مدينة عدن من البحر ً
اليوم الرابع من فرض احلصار ،مت صد اهلجوم العريب املضاد ،يف حني أن القصف املدفعي الذي أستمر ملدة  18يوم فشل يف
إحلاق أضرار كبرية ابلقلعة ،ومت األستيالء على التلة املسماة ُك ُفل الواقعة يف القلعة ،ووضعت املدافع هناك ،وسقطت القلعة نتيجة
اهلجوم العام يف  3شباط  /فرباير عام 1548م ،والسيطرة الكلية يف  26شباط  /فرباير من العام نفس ـ ـ ــه ( Cezar,
.)Mustafa, Mufassal, 1958,s.125.

Volume: 4

( )10معركة بونزا البحرية  5آب  /أغسطس عام 1552م
معركة بونزا معركة حبرية وقعت قبالة جزيرة بونزا اإليطالية يف العام 1552م ،تقاتل فيها األسطولني العثماين بقيادة درغوث
رئيس وأسطول جنوى حتت قيادة أندراي دوراي ،كان األسطول العثماين يتكون من  100قادس (سفينة سريعة) مت أرساهلا إىل
البحر املتوسط ملساعدة هنري الثاين الفرنسي يف صراعه مع امللك شارل اخلامس فيما يعرف بـ احلرب اإليطالية -1551
1559م ،كما كان بصحبة األسطول العثماين ثالث من القوادس الفرنسية حتت إمرة جابرييل دارامون والذي قام مبرافقة
األسطول العثماين من إسطنبول خالل غاراته على طول شاطئ كاالبراي جنوب إيطاليا وأستيالءه على مدينة ريدجيو
( .)Afif.Büyüktuğrlu, 1970,s.250وخالل هذه املواجهة واليت متت مع  40قادس من جنوى متكن العثمانيني من
هزميتهم هزمية ساحقة و مت أسر  7من القوادس .بعد هذه املعركة دخل األسطول العثماين – الفرنسي مدينة مايوركا يف  13آب
/أغسطس عام 1552م  ،وقد سهل هذا النصر للعثمانيني مهمة مهامجة صقلية و سردينيا وشواطئ إيطاليا للسنوات الثالثة
القادمـ ـة (.)Halil. İnalcık,2004,s.82
( )11معركة هرمز البحرية  25-9آب /أغسطس1554م
وقعت معركة هرمز يف  9آب  /أغسطس عام 1554م ،يف مضيق هرمز بني البحرية احلربية العثمانية بقيادة سيدي علي
ريس والبحرية الربتغالية حتت قيادة فرانندو دي نوروهنا .أبمر من السلطان سليمان القانوين (1560 -1520م) ،فغادرت
البحرية احلربية العثمانية بقيادة سيدي علي ريس والية البصرة متوجهة إىل السويس يف  2متوز /يوليو 1554م ،فأوقف العثمانيون
السنجق البحرية يف اخلليج العريب طوال شهر آب  /أغسطس ،وحدثت مواجهة مع البحرية الربتغالية أثناء عبورهم مضيق هرمز يف
 9آب/أغسطس .وأدرك األدمريال العثماين أن البحرية الربتغاليــة ( ،)İsmail Hami, 1971 ,s.406-407كانت تبلغ
ضعف حجمهم ،ومل تكن تعمل أبنتظام ،واعتقد أنه ابألمكان ضرهبم ،وفعالً بدأت أبطالق نريان املدافع والبنادق ،ومل حتقق أي
نتائج تذكر يف املعركة ،واليت أستمرت حىت الفجر ،فقدت البحرية الربتغالية العديد من البحارة وأغرقت سفينة شراعية فوقها.
عندئذ بدأت ترتاجع بشكل غري متساوي أبجتاه جزيرة هرم ــز (Mahmut Ak , Seydi Ali Reis , 2019 ,s. 22-
.)24

( )12معركة مسقط البحرية  25آب  /أغسطس 1554م
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غادرت البحرية العثمانية ،اليت كانت يف احلملة اهلندية الرابعة يف صيف عام 1554م ،اخلليج العريب بعد معركة هرمز
ووصلت إىل ميناء صحار يف عمان ،بعد مغادرة امليناء واألحبار إىل السويس  ،وواجهت البحرية العثمانية البحرية احلربية الربتغالية
اليت حاصرت مسقط يوم السبت  25آب /أغسطس عام  1554م(.)Ahmet Güleryüz , 2004,s.250
اعتقدت البحرية الربتغالية بقيادة فرانندو دي نوروهنا ،واليت تتكون من  34سفينة ولديها العديد من اجلنود ،وأهنا ستعطل
البحرية العثمانية ،اليت مل يكن لديها حىت نصف قوهتا ،فقامت بشن هجوم سريع ،وأختاذ أجراءات ،فقرر قائد البحرية العثمانية
سيدي علي ريس الدفاع يف منطقة خالية من الرايح ،ابلقرب من الشواطئ املتعرجة من أجل حتييد ميزة األحبار اليت تتمتع هبا سفن
العدو .وكانت السفن الشراعية الربتغالية بدأت أبطالق النريان من جهة ،وساعدهتا الرايح من ورائها من جهة أخرى
( ،)Ertuğrul Önlap , 2000.s.105ونتيجة هلذه الطلقات بدأت السفن العثمانية حترتق وتتعرض للغرق ،فهاجم
سيدي علي ريس  14قودساً وركب سفنهم قبل أن تتمكن القوادس الربتغالية من اللحاق هبا .وحدثت املواجهة بني اجلانبني،
فغرقت مخسة سفن وقوادس من الربتغاليني( ،)32وعلى آثر ذلك أستشهد  200حبار عثماين ،مبن فيهم قادة بعض السفن .وقرر
األدمريال الربتغايل الذي غرقت سفنه العشر ،األنسحاب عندما مل يتمكن من تدمري البحرية العثمانية ،وخالل هذا الوقت غرقت
طائراتن برتغاليتان أشتعلت فيهما النريان قبل األنسحاب ،اعتقد سيدي علي ريس أنه لن يصطدم بقواته املدمرة يف عرض البحر،
لذلك قام بسحب أسطوله البحري إىل مسقط لشفاء جروح ـ ــه (.)Mehmet Kiremit , 1999 ,s.140
( )13معركة جربة البحرية 1560م
حدثت معركة جربة بني البحرية العثمانية بقيادة األدمريال بيايل ابشا والبحرية الصليبية بقيادة القوات اإلسبانية يف أاير /
مايو عام 1560م ،قبالة ساحل جزيرة جربة يف تونس ،ويف هذه احلرب اليت أنتصر فيها العثمانيون أنتصاراً عظيماً ،إذ غرقت
نصف السفن الصليبية ،يف  14آاير  /مايو عام1560م ،فدخلت البحرية العثمانية يف احلرب على شكل نصف القمر ،اليت
متارس يف بريفيزا .قاد القائد البحري العثماين بيايل ابشا املركز ،وكوردوغلو أمحد بك على اجلناح األمين وكورد أوغلو مصطفى بك
تشكيال مشاهب ـ ـاً (Levent TonyalıveGökhanAtamaca,2010
يف اجلناح األيسر ،أتبعت البحرية الصليبية
ً
.),s.150
فبدأت هذه املعركة ابملدفعية ،والحظ بيايل ابشا عالمات الذعر واهلزمية يف األسطول الصلييب نتيجة الضرابت الدقيقة
والفعالة للمدفعية العثمانية ،ابملقابل أمر العدو ابهلجوم عند رؤية هذه املناورة ،فقام خوان دي ال سريدا بتقسيم السفن ،اليت حتت
آمرته إىل جمموعتني فوجه اجملموعة الثانية إىل الشاطئ أثناء التحرك إىل البحر املفتوح مع بعض منهم ،عندها توجه بيايل ابشا حنو
اجملموعة اليت أرادت اإلحبار ،بينما أجته كورد أوغلو مصطفى بك حنو األرض ،فقام بيايل ابشا بتوجيه ضربة كبرية للبحرية الصليبية
يف عرض البحر ،وإمساك األسطول جيوفاين أندراي دوراي وعرقلته ،لكن القبطان دوراي متكن من الفرار يف قارب صغري وأصيب
جبروح خطرية يف هذه األثناء ،وهامجت القوات حتت قيادة كوردوغلو مصطفى بك السفن الصليبية اليت مل تتمكن من اهلبوط
وحتييد جزء كبري من القوات الصليبية،وأنتهت املعركة البحرية ابنتصار حاسم للعثمانيني (.)Refik Özdek, 1990 ,s.7
( )14حصار مالطا عام 1560م
حصار مالطا أو محلة مالطا هي عملية حصار على جزيرة مالطا من قبل قوات الدولة العثمانية يف عام 1565م ،ودفاع
فرسان اهلوسبتاليني عن اجلزيرة .وعند وصول البحرية العثمانية إىل مالطا ،مت أنزال  20ألف جندي ،فحاصرت القوات األوىل قلعة
سانت إملو ،اثين أقوى نقطة مقاومة يف اجلزيرة .وبعد أايم قليلة من بدء احلصار ،وصلت األساطيل بقيادة تورغوت ريس و أولوتش
علي ريس إىل اجلزيرة ،نتيجة األشتباكات اليت أستمرت حىت أيلول  /سبتمرب ،وبسبب سوء األحوال اجلوية ،واملساعدات العسكرية
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املتوقعة أيصاهلا للعدو من صقلية عرب مشال اجلزيرة ،قرر القائد العام كيزيلمديل مصطفى ابشا رفع احلصار واألنسحاب يف 11
أيلول /سبتمرب عام 1565م ،ورفع احلصار ابلكامل (.)LeventTonyalıveGökhanAtamaca,2010.s.70

Issue: 1

( )15فتح قربص 16آاير  /مايو عام  1 -1570آب/أغسطس 1571م

Volume: 4

احلرب العثمانية -الفينيسية أو محلة قربص  -هي احلرب الرابعة بني العثمانيني والبندقية .وقد كانت بني الدولة العثمانية
ومجهورية البندقية بني عامي 1571-1570م ،وكانت هناك عدة دول تقف إىل جانب البندقية ،يف املدة األخرية من احلرب إذ
أنضمت مجهورية البندقية واإلمرباطورية اإلسبانية والدولة البابوية ومجهورية جنوى ،ودوقية سافواي وفرسان اإلسبتارية إىل التحالف
املقدس ،الذي مت تشكيله مببادرة من البااب بيوس اخلامس( .)Refik Özdek , 2010,s.45وكانت أهم عملية عسكرية
حلكومة السلطان العثماين سليم الثاين (1574- 1566م) ،أن التوتر الذي بدأ مع حماولة حصار مالطا يف عهد السلطان
سليمان األول (1566-1520م) ،وأستمر مع الرحلة األستكشافية إىل قربص الواقعة حتت سيطرة مجهورية البندقية .وبعد
شهرا،
سقوط نيقوسيا دون مقاومة ،بقيت فاماغوستا فقط حتت سيطرة البندقية ،وقاومت مدينة مالطا احلصار ملدة أحد عشر ً
فسقطت يف  6آب /أغسطس عام 1571م ،وعلى الرغم من هزمية األسطول الصلييب لألسطول العثماين يف معركة ليبانتو  ،إال
أهنم لن يتمكنوا من األستفادة من الوضع الذي خلقه النصر ،فكان على مجهورية البندقية أن تقبل السالم مع العثمانيني ،الذين
كانوا يقومون ببناء أسطوهلم البحري بسرعة (.)Çevikel, Nuri , 2006, s. 102
( )16معركة ليبانتوالبحرية عام 1571م
حدثت معركة ليبانتو البحرية بني الدولة العثمانية واألساطيل الصليبية على برزخ كورنث ،ابلقرب من ليبانتو ،يف  7تشرين
األول  /أكتوبر عام 1571م ،وتعرضت البحرية العثمانية ألضرار ابلغة يف هذه املعركة يف عهد السلطان سليم الثاين (- 1566
1574م) ،وتعترب أكرب هزمية حبرية تعرضت هلا الدولة العثمانية ،إذ تذكر املصادر العثمانية هذه املعركة إبس ـ ـ ــم سنگن ( Ahmet
 .)C.Gazioğlu, 1994, s.35-83فكان السبب الرئيسي هلذه اخلسارة يف هذه احلرب البحرية هو أنه هناك عدد من
القادة أمثال بريتيف وميزين زاده علي ابشا كان قد مت أحضارهم إىل هذه املناصب من ميدان األنكشارية ،اإل أهنم غري مؤهلني من
الناحية البحرية ،ابإلضافة إىل ذلك أن السفن العثمانية اليت كانت يف البحر بشكل مستمر و ملدة سبعة أشهر أعتباراً من شهر
آذار /مارس ،كانت حباجة إىل الصيانة واألصالح ،وأن طاقمها البحري كان متعباً ،كما أن بعض أفراده مت تسرحيهم وآخرون كانوا
جمازين ،فتم تعزيز الطاقم البحري من قبل الفرسان من غري البح ــارة (.)Günen Çoşkun , 1995 , s.562
( )17معركة وادي سيل البحرية عام 1578م
معركة وادي سيل أو معركة وادي املعازين وهي معركة كانت بني قوات سلطان املغرب السعدي عبد امللك (- 1576
1578م) ،بدعم من اإلمرباطورية العثمانية يف عام 1578م ،وامللك الربتغايل سيباستياو الثالث واحلليف الربتغايل أبو عبد هللا
أيضا إبسم معركة امللوك الثالثة .ونتيجة هذه املعركة ،فقد الربتغاليون تفوقهم يف املنطقة من جهة ،و وفاة
حممد املتوكل .وتُعرف ً
عاما من جهة أخرى.
امللك الشاب سيباستياو الثالث دون أن يرتك وريثًا قد وضع مملكة الربتغال حتت السيطرة اإلسبانية ملدة ً 60
ابإلضافة إىل ذلك إن لوفاة السعدي عبدامللك أثناء احلرب ،وتويل العرش شقيقة أمحد املنصور (1603 – 1578م) ،أزداد نفوذ
اإلمرباطورية العثمانية على املغرب أكثـ ـ ــر (.)NejatTarakçı,2009,S.25
( )18معركة مومباسا عام 1589- 1584م
وقعت معركة مومباسا يف  5آذار  /مارس عام 1584م ،يف مدينة مومباسا ،وهي مدينة ساحلية يف دولة كينيا احلالية.
وألجل أستعادة مدينة مومباسا الساحلية اإلسرتاتيجية ،أرسل الوصي الربتغايل أسطوله البحري املكون من  18سفينة حبرية إىل
مدينة مومباسا ،حتت قيادة شقيقه توماس دا سوزا كووينتو ،وعقب اهلجمات الربتغالية اليت بدأت يف أعقاب القصف البحري يف
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هزم األمري
 5آذار  /مارس عام 1589م ،ومت خالل املواجهة بني الطرفني حرق السفن العثمانية ،واألستيالء على قلعة مومباساُ ،و َ
علي بك وقواته ،الذين أضطروا للذهاب إىل الشاطئ ،وأسر األمري علي بك ،مت نقله إىل العاصمة الربتغالية لشبونة ( Lyle N.
.)McAlister, 1984,p.p 125
( )19معركة جهنم السوداء البحرية متوز /يوليو عام 1609م
أسطوال ضعيفاً كان قد متزق أثناء عبوره هنر الدانوب يف عام 1609م ،اإل أن
من املعروف أن اجليش العثماين أستخدم
ً
أنفتاح البحرية العثمانية على البحر األبيض املتوسط ،وبسبب أغالق البحرية املشرتكة ملالطا وفلورنسا طريق مصر البحري أن
توجهت البحرية العثمانية إىل قربص ،متعقبتاً حبرية مالطا وفلورنسا وهبذا كانت قد بدأت املعركة ،مع سفن البحرية املشرتكة ملالطا
وفلورنسا كان هناك خزان كبري للوقود أطلق عليه العثمانيني إسم جهنم السوداء ،وخالل املعركة مت سيطرة البحرية العثمانية عليه
مدفعا و  2000بندقية ،وأسر  500حبار( Ahmet
وعلى العديد من خزاانت الوقود ،و األستحواذ على ما يقرب من ً 160
.),Kavas , , 2005,s.170
( )20معركة كيب جيلدونيا  16-14متوز  /يوليو عام 1616م
كانت معركة كيب جيلدونيا قد وقعت بني اإلمرباطورية اإلسبانية واإلمرباطورية العثمانية بني  16-14متوز  /يوليو عام
 1616م .وكانت هذه املعركة هي اهلجوم العثماين على سفن فرانسيسكو دي ريفريا خالل دوريته يف شرق البحر األبيض
املتوسط ،و نتيجة املدفعية الثقيلة لإلسبان ،عاد العثمانيني خبسائر فادحة(.)Erhan Afyoncu, 2016, s.6
( )21معركة قارا هرمان البحرية عام 1625م
كانت معركة قارا هرمان هي العملية البحرية اليت نفذهتا الدولة العثمانية ضد القوزاق ،الذين هنبوا ساحل البحر األسود يف
عام 1625م ،وأسفرت عن أنتصار البحرية العثمانية .تعترب معركة قارا هرمان أعظم ضربة للبحرية العثمانية ضد القوزاق يف البحر
األسود .يتبني من هذا التأريخ فصاعداً أخنفض هتديد القوزاق للمدن العثمانية على ساحل البحر األسود بشكل كبري ،ومع ذلك
ال ميكن كسر قوة احملارب القوزاقي .ويف واقع األمر جنح القوزاق الذين حافظوا على وجودهم يف سهول مشال البحر األسود ،حتت
رعاية روسيا القيصرية وبولندا ،يف األستيالء على قلعة آزوف بغارة عام  1637م ( LeventTonyalıveGökhan
.)Atamaca,2010 ,s.574
( )22معارك جاانق قلعة البحرية عامي 1669 - 1654م
كانت معركة الدردنيل البحرية األوىل اليت خاضتها البحرية العثمانية حتت قيادة مراد ابشا مع سفن مجهورية البندقية بقيادة
األدمريال كارا ديف ،أمام مضيق الدردنيل يف  16آاير  /مايو عام  1654م .وهي إحدى مراحل احلروب البندقية  -العثمانية
أثناء غزو جزيرة كريت يف امدة من عام 1654م إىل عام 1669م .وبعد هذه املعركة مت فتح النقل البحري يف حبر إجية
للعثمانيني ،و بدأ األسطول الفينيسي والبحرية العثمانية يف تنفيذ إسرتاتيجية اهلروب وأتباع بعضهما البعض مبجموعات صغرية من
السفن يف منطقة حبر إجيه الكبرية .وعقب أنتهاء موسم احلملة يف حبر إجية والبحر األبيض املتوسط  ،أنسحب الفينيسيون إىل
مقيدا يف جزيرة كريت.
موانئهم وقالعهم الواقعة على هذه الشواطئ ،حبيث ال ميكن مهامجة هذه القواعد لن اجليش العثماين كان ً
(.)Ahmet C.Gazioğlu, ,1994, s.245
أما معركة الدردنيل البحرية الثانية بقيادة األدمريال مصطفى ابشا مع سفن البحرية جلمهورية البندقية أمام مضيق الدردنيل
يف  21حزيران  /يونيو عام 1655م ،وتعترب من مراحل حروب البندقية  -العثمانية يف عامي  1669- 1654م .وعلى الرغم
من أن البحرية العثمانية كانت قادرة على كسر احلصار واألحبار إىل حبر إجية ،اإل أهنا تكبدت خسائر لدرجة أهنا مل تستطع تنفيذ
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( )23حصار ليمين عام 1657م
حصار ليمين ،هي العملية البحرية للحربية العثمانية يف عام 1657م ،واليت أسفرت عن أستعادة جزيرة ليمنوس ،اليت
أستولت عليها البندقية يف عام 1656م ،وتعترب مرحلة من مراحل احلروب العثمانية  -الفينيسية عامي 1669-1654م ،ومع
هذه احلملة البحرية الناجحة يف عام 1657م ،مت كسر احلصار الفينيسي أمام مضيق الدردنيل ،ومتت أستعادة جزيريت البوسفور
وبوزكادا وليمين ،اللتني مت إحتالهلما .وكان الصدر األعظم كوبرولو حممد ابشا قد أرسل رسالة هتنة إىل السلطان حممد الرابع
(1687- 1648م) ،يف أدرنة معلنا هذا الفتح اجلديد .وبعد عودة السلطان إىل إسطنبول ،مت األعالن عن فتح ليمنوس و ترقية
الصدر األعظم من قبل السلطان حممد الرابع مع حتياته اخلاصة (.)Joseph von Hammer , 2008,s.158
( )24معركة جزر األغنام عام 1695م
وقعت معركة جزر األغنام للبحرية العثمانية بقيادة النقيب حسني ابشا مع سفن البحرية جلمهورية البندقية بقيادة دراي
ميزومورتو أمام جزر األغنام يف  9شباط  /فرباير عام 1695م ،وهي جزء من احلرب العثمانية  -الفينيسية ضمن حروب
التحالف العثماين املقدس يف عامي  1699 - 1683م .واجهت البحرية العثمانية بقيادة ميزومورتو حسني ابشا البحرية
الفينيسية حتت قيادة زينو يف  9فرباير 1695م ،خالهلا شبه جزيرة كارابورون .وبفضل هذه املعركة اليت أدت إىل أنتصار
العثمانيني ،أن رفع ضغط البحرية الفينيسية على حبر إجية وأستطاع العثمانيني إعادة جزيرة ساقز ،وقد مت إحتالل هذه اجلزيرة يف
عام 1694م ،يف عهد السلطان أمحد الثاين (1694 -1690م) ،الذي مل يستطع رؤية هذا األنتصار ،إذ تويف يف  6شباط /
فرباير 1694م (.)Feridun Emecen , 2003, s. 191
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Issue: 1

معركة الدردنيل البحرية الثالثة ،وهي املعركة البحرية للبحرية العثمانية بقيادة األدمريال سري كنان ابشا مع سفن البحرية
جلمهورية البندقية أمام مضيق الدردنيل يف  23حزيران  /يونيو عام 1656م ،وتعترب من مراحل حروب البندقية  -العثمانية عامي
 1669- 1654م .وعانت البحرية العثمانية أكرب هزمية هلا من ُذ معركة ليبانتو عام1571م ،تركت هذه اهلزمية إسطنبول شبه
معزولـة (.)Aktepe, M. Münir, 1994,s.375-376

Volume: 4

عملية حربية حبرية ،على نطاق ميكن أن يغري الوضع يف جزيرة كريت .األ أن شجع هذا النجاح يف الدردنيل البنادقة على أرسال
أسطول أكرب إىل املنطقة بعد عام من هذه املعركـة ( Levent Tonyalı ve Gökhan Atamaca, 2010,
.)s.300
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احملور الثاين:
حروب البحرية العثمانية ()1918-1700
( )1معركة إمروز البحرية األوىل عام 1717م
حدثت معركة إمروز بني البحرية العثمانية ،اليت كان لديها  44سفينة حربية حتت قيادة كابنت دراي هوكا إبراهيم ابشا،
والبحرية الفينيسية اليت كان لديها  26سفينة حربية حتت قيادة لودوفيكو فالجنيين  ،خالل األايم  12و  13و  16حزيران /
يونيو عام 1717م ،قبالة ساحل جزيرة إميروز ،ومل يكن هناك منتصر معني يف املعركة اليت تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة ،وقد
ساعدت هبوب رايح مشالية األسطول العثماين للحصول على موقع متميز فأحبر إىل البندقية عن طريق رسم مسار مستقيم يف
وقت مبكر حوايل الساعة الثالثة والنصف ليالً ،فهامجت مثانية سفن عثمانية السفن الفينيسية املسماة (كولومبا ،تريونفو ،سفينة
فالجنيين الثانيـ ــة (.)AliRızaİşipek ve Oğuz Akdemir ,2006 ,s.163
ويف يوم  13حزيران  /يونيو ،التقى االسطول الفينيسي مع األسطول العثماين ابلقرب من الطرف الغريب جلزيرة ليمنوس،
بينما كانت سفينة القائد الفينيسي فالجنيين تتقدم غرًاب ،كان األسطول العثماين يتقدم حنو جزيرة ليمنوس .ويف  16حزيران /
يونيو ،مت أطالق النار على سفينة القائد فالجنيين حيث أصيب قائد السفينة فالجني يف رقبته وأغمي عليه وأفرتض يف بداية األمر
أنه قتل.
ويف متام الساعة  15:30أي بعد  5ساعات من املعركة ،أنسحب األسطول العثماين أبجتاه جزيرة ليمين بستة سفن،
وجرح  87جندي فقط على منت
وكانت خسائر األسطول الفينيسي أن قتل 261جندي وأصيب  543آخرون جبروح  ،إذ قُتل ُ
سفينة فالجنيين الرئيسية .و يف تقرير فالجنيين الصادر يف  21حزيران  /يونيو ،ذكر أن  833جندي قتلوا ،فكأنت اخلسائر
اإلمجالية خالل احلرب أبكملها حوايل 1390جندي(.)AlperenAydın,Yusuf,2011,s.270
( )2معركة لوري برنو عام 1737م.
صباح يوم اجلمعة املصادف  12ربيع الثاين عام  1150ه ،بينما كانت البحرية العثمانية يف منطقة ديفيبوين ،شوهد
األسطول الروسي املكون من  200سفينة و مخسة قاذفات متجهه حنو حبر آزوف .عند ذلك حتركت البحرية العثمانية أبجتاه
األسطول الروسي ،فلم جيرى الروس على املقاومة من البحر وأجتهوا حنو الساحل بسبب القاع املسطح لسفنهم .عند ذلك أفرغ
الروس معظم مدفعياهتم وإمداداهتم احلربية وأقاموا اخلنادق على الشاطئ .يف حني وصلت البحرية العثمانية إىل مدى أطالق نريان
املدفعية خالل املدة ما بعد الظهر ورست سفنهم ( .)AlperenAydın,a.g.e,s.271وعندما بدأت السفن العثمانية يف
أطالق نريان مدافعها ،بدأ الروس يف الرد على نريان سفنهم من الشاطئ .فكانت مدافع السفن العثمانية تضرب السفن الروسية
وحتدث هبا أضراراً بسبب املياه العميقة .وكانت الفرقاطات هي السفن اليت أظهرت أكرب جهد يف القتال ( İlhamiDanış ,
.)2007 ,s.72
( )3معركة چشمة البحرية عام 1770م
أندلعت معركة چشمة البحرية بني يومي  7-5متوز  /يوليو عام 1770م ،بني البحرية الروسية والبحرية العثمانية مقابل
خليج چشمة ،نتيجة هلذا الصراع ،الذي كان جزءًا من احلرب العثمانية  -الروسية خالل عامي 1774-1768م ،فدمر الروس
البحرية العثمانية ابلكامل ،فمات حوايل  11000حبار عثماين ،بينما كانت خسائر الروس حوايل  700جندي حبري ،بينما
هرب الكابنت دراي ماندالزاده مع رئيسه النقيب حسام الدين ابش ــا (.)İlhami Danış , 2007,s.72
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( )5حرب خليج يين قلعة 1792 – 1787م
وقعت معركة خليج يين قلعة أو (معركة خليج كريتش) ،بني اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية العثمانية خالل احلرب
العثمانية  -الروسية خالل األعوام 1792-1787م ،فكانت القوات البحرية الروسية حتت قيادة األدمريال فيودور أوشاكوف،
فأنتهت املعركة ابلتعادل دون أي نتائج حامسة لل جانبني العثماين والروسي .وميكن القول من وجهة نظر إسرتاتيجية ،أن الصراع
أنتهى أبنتصار روسيا القيصرية ،ألن اإلمرباطورية العثمانية فشلت يف إنزال قواهتا يف شبه جزيرة القرم عن طريق البحر ،فلم يكن من
املمكن تدمري السفن الروسية نتيجة لذلك (.)R. C. Anderson , ,p.p 157
( )6معركة ميناء طرابلس األوىل البحرية عام 1805 - 1801م
مسيت احلرب الطرابلسية نسبة إىل طرابلس (يف ليبيا احلالية) أو احلرب الرببرية األمريكية األوىل (1805 -1801م) ،و
املعروفة أيضاً إبسم (حرب الساحل الرببري) نسبة إىل ساحل مشال أفريقيا الغريب ،وهي أوىل حربني خاضتها الوالايت املتحدة
األمريكية ضد دول مشال أفريقيا ،اليت كانت جزءً منها اتبعاً للدولة العثمانية املعروفة يف ذلك الوقت إبسم الدول الرببرية ،وهذه
الدول كانت تضم سلطنة املغرب اإلمرباطورية الشريفية ،وثالثة من الوالايت العثمانية (اجلزائر و تونس وطرابلس) ،وكان سبب
احلرب كان خمالفة البحرية األمريكية ألوامر وايل طرابلس القرمانلي وعدم دفع اجلزية كما كان وقتها ،وقيام السفن األمريكية
ابلدخول إىل منطقة البحر األبيض املتوسط بدون أخذ األذن الألزم من البحرية العثمانية عقب معركة درنة ،ففرضت القوات
العثمانية والرببرية حصاراً على القوة الغازية املوجودة فيها ،فعمدت الوالايت املتحدة إىل اإلستسالم ( Nafziger G.
 )F2001, p.p. 283ومت توقيع معاهدة أهناء احلرب يف يوم  10حزيران  /يونيو عام 1805م ،واليت عرفت أبتفاقية طرابلس
 ،وطلب ابشا ليبيا يوسف ابشا من الوالايت املتحدة غرامات مالية تقدر بثالثة ماليني دوالر ذهباً ،وضريبة سنوية قدرها 20
ألف دوالر سنوايً ،وظلت الوالايت املتحدة تدفع هذه اجلزية حلماية سفنها حىت عام 1812م ،حيث سدد القنصل األمريكي يف
الدولة العثمانية  62ألف دوالر ذهباً ،وكانت هذه هي املرة األخرية اليت تسدد فيها الضريبة السنوية واليت تسمى أحياانً (احلرب
األمريكية املنسية) ،وذلك ألن هذه احلرب غابت عن الذاكرة الشعبية األمريكية يف غضون جيل واحد ( James Tertius de
.)Kay, 2004,p.p.253
( )7احلرب الرببرية الثانية عامي 1816- 1815م
كانت احلرب الرببرية الثانية حرابً حبرية بني الوالايت املتحدة ودول مشال إفريقيا األمازيغية التابعة لإلمرباطورية العثمانية بني
عامي 1815م و 1816م ،وأسفرت احلرب عن أنتصار البحرية األمريكية  ،وتوقفت الوالايت املتحدة والدول األوروبية عن
تكرمي دول القراصنة ملنع هجمات السفن ،مما ساعد على بدء هناية القرصنة يف هذه املنطقة ،الشائع يف القرنني السادس عشر
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حدثت معركة مضيق كريتش يف جنوب كرچ يف شبه جزيرة القرم يف يوم  20حزيران  /يونيو و يوم  9متوز  /يوليو عام
1774م ،أثناء احلرب العثمانية الروسية بني عامي  1774-1768م .ويف  20حزيران  /يونيو عام 1774م ،أشتبكت القوة
مدفعا
العثمانية املكونة من  5بوارج و  9فرقاطات و  26قوادس ضد القوة الروسية املكونة من  3فرقاطات و  4سفن ذات ً 16
و قاذفتان و  3سفن صغرية بقيادة انئب األدمريال أليكسي سنيافني ،فرست السفن الروسية خارج مضيق كريتش وأحبروا إىل كرچ
يف اليوم التايل .ويف يوم  9متوز /يوليو من العام نفسه ،فأراد العثمانيني تدمري السفن الروسية حىت تتمكن جيوشهم الربية من عبور
مضيق كريتش ،لكنهم توقفوا عن احملاولة بعد أن أدركوا أن القنابل الروسية هلا مدى أكرب ،فكانت القوة العثمانية يف ذلك اليوم
مكونة من  6بوارج و  7فرقاطات و  17زوارق سريعة ( Ali Rıza İşipek ve Oğuz Aydemir ,2006
.),s.159
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والثامن عشر للميالد على مر السنني ،فبدأت القوى األوروبية يف بناء سفن أكثر قوة فلم يستطع القراصنة الرببريون مطابقتها يف
العدد أو التكنولوجيا (.)Wheelan, Joseph. 2003,p.p.232
( )8معركة انوارين البحرية عام 1827م
وقعت معركة انوارينو يف يوم  20تشرين األول  /أكتوبر عام 1827م ،بني القوات البحرية العثمانية واملصرية ضد القوات
البحرية الربيطانية والفرنسية والروسية اليت تعمل معاً ،وتعرف هذه املعركة أيضاً إبسم (حادثة انوارينو) أو (انوارينو ريد) أو (كارثة
انوارينو) ،يف التأريخ العثماين فكانت الوضعية اليت عليها األسطول العثماين مناسبة متاماً لشن هجوم على السفن األوروبية،
وأساساً مل يسعى العثمانيني إىل حتسني وضعهم قبل املعركة ،ألعتقادهم أبن األسطول األورويب قادم جملرد املناوشة وأبراز القوة،
فتمكنت األساطيل األوروبية أن تسد على العثمانيني جمال املناورة من تدمري معظم السفن العثمانية واملصرية واجلزائرية يف غضون
عدة ساعات (( Leiner, Frederic , 2007. s. 39-50.
( )9غارة سينوپ عام 1853م
غارة سينوپ ( 30تشرين اثين  /نوفمرب عام1853م) ،إحدى املعارك املهمة يف حرب القرم ،ويف هذه الغارة وجهت
السفن الروسية يف البحر األسود ضربة قوية للسفن العثمانية يف سينوپ .وتتمتع غارة سينوپ مبكانة خاصة يف أتريخ احلروب
البحرية العاملية أبعتبارها املعركة األخرية اليت شاركت فيها السفن الشراعية اخلشبية واملعركة األوىل اليت أستخدمت فيها القذائف
كبريا ،إذ قال شهود عيان
املتفجرة ،بدالً من قذائف املدافع .ورأى املراقبون يف مواجهة القوات غري املتكافئة يف غارة سينوب ً
ظلما ً
إن الروس مل يرمحوا البحارة العثمانيني الذين تدفقوا يف البحر ،فأنعكس أثر املعركة يف الرأي العام األورويب على أهنا وحشية روسية،
وكانت أحد األسباب اليت دفعت بريطانيا العظمى وفرنسا لدخول حرب القرم إىل جانب اإلمرباطورية العثمانية .ومباشرة بعد الغارة
دخلت القوات البحرية الربيطانية والفرنسية البحر األسود ،فأضطرت روسيا القيصرية إىل قبول السالم والتوقيع على معاهدة ابريس
يف  30آذار  /مارس عام1856م (.)W. James 1837, p.p. 89.
( )10حركة  93احلربية عامي 1878-1877م
وقعت حرب  93أو احلرب العثمانية  -الروسية عامي 1878-1877م يف عهد السلطان العثماين عبد احلميد الثاين
نظرا لتوافقها مع عام
(1909 -1876م) ،والقيصر الروسي اإلسكندر الثاين (1881 – 1855( – )Alexandre IIم)ً .
 1293وف ًقا للتقومي الرومي ،فقد عرفت إبسم حرب  93يف التأريخ العثماين ،وقد قاتل على حد سواء على جبهة الدانوب
(البلقان) على احلدود الغربية لإلمرباطورية العثمانية وعلى جبهة القوقاز على احلدود الشرقية ،إال أن اإلمرباطورية العثمانية تعرضت
هلزمية منكرة بسبب عدم أستعدادها للحرب .ومن األسباب الرئيسية للحرب هي ثورات األقليات يف اإلمرباطورية العثمانية ،والرأي
العام األحادي اجلانب يف روسيا القيصرية ودول أورواب الغربية ،حول إنتهاك حقوق اإلنسان للمسيحيني الذين يعيشون يف
اإلمرباطورية العثمانية ،وسياسة التوسع الروسية يف البلقان ،ومطالب األستقالل لرومانيا وبلغاراي .فعقدت القوى العظمى يف أورواب
معاهدة لبناء أحواض السفن يف إسطنبول ملنع احلرب ،إال أن احلرب أندلعت عندما رفضت مطالبهم من قبل اإلمرباطورية العثمانية
(.)Gulen, Nejat, 2001,s.225
( )11معركة إمروز البحرية الثانية عام1912م
وقعت معركة إمروز أو معركة إيلي (سيدوالهري) خالل حرب البلقان األوىل يف يوم  16كانون األول  /ديسمرب عام
1912م ،بني القوات البحرية العثمانية واليواننية مقابل كيب سيدوالهري (كيب إيلي) وجزيرة إمروز ،وأنتهت املعركة عسكرًاي
بشكل غري حاسم ،حيث أعلن كال اجلانبني النصر ،وأحضر العثمانيني العلم الذي أستخدمه بربروس خري الدين ابشا يف معركة
بريفيزا من املتحف البحري ورفعوه على سارية البارجة بربروس خري الدين (حممد فريد ، ص  ،).647-587بينما قدم اليواننيني
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وقعت معركة موندروس يوم  18كانون الثاين  /يناير عام1913م ،بني اإلمرباطورية العثمانية والقوات البحرية اليواننية،
وكانت املعركة خالل حرب البلقان األوىل هي احملاولة الثانية واألخرية من قبل العثمانيني لتفريق األسطول اليوانين املتمركز يف مضيق
الدردنيل وأستعادة السيادة يف حبر إجيه .وكانت القوة النارية للسفن العثمانية فاقة التوقعات طوال احلرب ،لكن مل يكتب هلا
النجاح .ومل تتمكن سفينة أفريوف الروسية من تفادي نريان املدافع العثمانية ،بينما تعرضت السفن العثمانية الصاابت ابلغة نسبيًا،
إذ أصيبت وحدة مدفعية سفينة بربروس مبا جمموعه  25قذيفة كبرية وصغرية ،مما أدى إىل مقتل  4ضباط و  28حبار ،وإصابة 5
ضباط و  50حبار آخرون جبروح .وخالل احلرب مت أطالق ما جمموعه  1138قذيفة من السفن العثمانية ( Ali Haydar,
.)Emir, 1932,s.410.
( )13حرب جاانق قلعة البحرية عام 1915م
إن العمليات البحرية حلرب الدردنيل هي سلسلة من العمليات البحرية اليت أجريت يف مضيق الدردنيل يف املدة من يوم
 19شباط  /فرباير إىل يوم  18آذار  /مارس عام 1915م ،بني أسطول احللفاء األوربيني واملدفعية الربية التابعة لإلمرباطورية
العثمانية ،واليت كانت يف موقف دفاعي خالل احلرب العاملية األوىل .فالعمليات البحرية يف حرب الدردنيل ،وخباصة حرب 18
آذار  /مارس البحرية ،هلا أختالفات واضحة عن املعارك البحرية يف القرن العشرين .وكانت أهم هذه املعارك البحرية دائماً تدور يف
عرض البحر ،ومل يتمكن أي مراقب من مراقبة ساحة املعركة أبكملها من موقعـ ـ ــه ( Ali Haydar, Emir
 ،),1932,s.196ومن انحية أخرى حدثت معركة يوم  18آذار /مارس البحرية على طريق حبري ضيق بني أرضني ،يف ساحة
معركة ذات قدرة حمدودة على املناورة .وإن مجيع العمليات البحرية يف حرب الدردنيل (إبستثناء عمليات الغواصات) ليست بني
قوتني حبريتني ،ولكنها يف األساس سلسلة من الصراعات بني األسطول احلريب من جانب واملدفعية الربية من جانب آخر .وعلى
الرغم من أن كل ذلك حدث يف حبر يبلغ طوله  4أميال وعرضه ميل واحد والتالل احمليطة به ،إال أن فقدان هذا املمر املائي ال
يعين خسارة معركة واحدة فحسب ،بل خسارة احلرب أبكملها ابلنسبة لإلمرباطورية العثمانية ( Yaşar Semiz
.),2000,s.258
( )14حرب إمروز البحرية الثالثة عام 1918م
حدثت معركة إمروز يف حبر إجيه يف يوم  20كانون الثاين  /يناير عام 1918م ،خالل احلرب العاملية األوىل .وحدث ذلك
مع هجوم البحرية العثمانية على البحرية امللكية الربيطانية ،اليت متركزت يف جزيرة گوك جادة مما أاتح عدم وجود دروع ثقيلة لقوات
احللفاء يف هذه املنطقة ،وهذا األمر أعطى فرصة للطرادات القتالية العثمانية واليت كانت إبسم (ايفوز و ميديل اخلفيف) ملهامجة
املنطقة .ونتيجة للهجوم العثماين غرقت سفينتان حربيتان صغرياتن مصنفتان على أهنما مراقبان بريطانيان ،وأسقطت طائرة وقتل
العديد من طاقمها ، (İbrahim Artuç , 2015,s.72)وكذلك ضربت السفن العثمانية اليت مل تتعرض ألضرار كبرية
خالل املعركة ،إال أن األلغام البحرية اليت زرعتها قوات احللفاء حلماية اجلزيرة من اهلجمات العثمانية أثناء العودة .وقد تضرر الطراد
البحري ايفوز ،وغرق الطراد ميديل وقُتل بعض أفراد طاقمها وأسر آخرون .بينما متكن الطراد ايفوز من الوصول إىل مضيق
الدردنيل حتت هجمات الطائرات الربيطانية ،وعند وصوله إىل املضيق تعرض للهجوم أبستمرار من قبل الغارات اجلوية لقوات
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عرضا حبضور قائد البحرية يف منطقة أفريوف و حافظ اإلغريق على الوضع يف مشال حبر إجية لصاحلهم ،و مل تستطع البحرية
ً
العثمانية كسر احلصار اليوانين فبقيت يف مضيق الدردنيل و حماولة السيطرة على حبر إجيه (  Afif, Büyüktuğrul,
.)1974,s.175.

Sahira Hussein MAHMOUD 

احللفاء ،حىت مت إنقاذه بعد ستة أايم .ونتيجة للضرر الذي حلق أبحدى السفينتني احلربيتني لإلمرباطورية العثمانية وغرق األخرى
مماحدد بشدة التحركات املستقبلية للبحرية العثمانية (.)Hüsamettin Sevengül, 1976,s.302.
اخلامتة
يالحظ من خالل البحث فاعلية البحرية العثمانية ،مع إن العثمانيني مل يتوقفوا أو يتأخروا يف حتديث املنظومة الدفاعية
البحرية ،ابلرغم من مرورهم ابلعديد من اهلزائم اليت أنتجت خسائر يف اخلربات البحرية و املعدات .إال أن اإليدلوجية اليت أتبعتها
البحرية العثمانية تزامنت بشكل تناسب طردي مع التطورات التأرخيية اليت مرت هبا الدولة العثمانية من ُذ نشوئها إىل األهنيار .حيث
نالحظ إن اإليدلوجية السرتاتيجية للدولة خالل توسعاهتا ،أن تتبع العمليات اهلجومية والغارات والفتوحات خباصة يف القرنيني
اخلامس عشر والسادس عشر للميالد ،حيث مت فتح املناطق الواقعة على البحر مثل البصرة و مسقط و البندقية ،غري إنه مع الركود
والرتاجع اليت صنفها املؤرخون يف حياة الدولة العثمانية أصبحت السياسة واإليدلوجية السرتاتيجية دفاعية حبته ،للمحاولة بقدر
األمكان احملافظة على األراضي اليت إستطاعت الدولة العثمانية فتحها ،ومع ذلك بقى إسم البحرية احلربية العثمانية ذو صدى
وأتثري يف العامل الغريب ،نتيجة خلرباهتا اليت أكتسبتها من جهة و للتزامن مع التطورات يف التقنية املدنية يف بناء السفن والتقنيات
العسكرية البحرية اليت حدثت من جهة أخرى أثر ظهور الثورة الصناعية يف أوراب.
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Ibn Qutayba (d. 276 AH / 889 AD) was attentive in both the
Arabic linguistics and

its literature, whereas he hath assorted
numerous workbooks which testify his care about, and those who
came after, have been benefited from his critical material on the
fields of language and literature, this incipit of the research is
concerned with reading Ibn Qutayba's linguistic views through
the subject of his book Adab al-Kātib “The Writer's Literature”
particularly those related to orthography and solecism in the
Arabs’ language, and the importance of the research lies
in shedding light on the Arab linguistic legacy in the third century
AH\ ninth century AD, and displaying the impact of Ibn Qutayba
in it, and the objective of the research is to analyze what was
mentioned in two important linguistic topics from the book of
Adab al-Kātib “The Writer’s Literature” which are: the topic of
rectification of the hand and the topic of rectification of
the tongue, which they are both linguistic topics that show the
prevailing linguistics status in the era of Ibn Qutayba, thence,
they are also considered a door to understanding the linguistic
opinions that the writer gleaned from his wells and sheikhs.
The research deals with linguistic problems related to the
orthography and the Arab solecism and phonetics among the
populace in the era of Ibn Qutayba, relying on a research
framework that begins with a preamble considering both the
writer and the book, and then deals with the linguistics status in
the third century AH through what was mentioned in the book’s
sermon, then he presents some of what was mentioned in his
book Adab al-Kātib ”The Writer’s Literature” in the two chapters;
rectification of the hand and rectification of the tongue, then
epitomized the disputations between Ibn Qutayba and the
commentators of his book regarding the two mentioned sections,
and the research is concluded with a brief epilogue that presents
his most prominent conclusions.
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"قراءةٌيفاجلهوداللّغويّةالبنقتيبةيفمؤلّفهأدبالكاتب" 
صاحلعبّود2

امللخص :
اهتم ابن قتيبة (ت276 .هـ889 /م) بعلوم اللّغة العربيّة وأدهبا ،وصنّف يف ذلك تصانيف تشهد على عنايته هبا،
ّ
وهتتم هذه اإلطاللة البحثيّة بقراءة آراء ابن قتيبة
وقد أفاد من أتى بعده من ّ
مادته النقديّة يف جمايل اللغة واألدبّ ،
مادة كتابه أدب الكاتب ،وال سيّما املرتبطة منها ابإلمالء واللحن يف لغة العرب ،وتقع أمهّيّة
اللّغويّة من خالل ّ
امليالدي ،وتبيان أثر ابن
اهلجري /التاسع
العريب يف القرن الثالث
ّ
ّ
البحث يف تسليطه الضوء على الرتاث اللّ ّ
غوي ّ
هامني من كتاب أدب الكاتب مها :مبحث تقومي اليد
قتيبة فيه ،وغاية البحث حتليل ما ورد يف مبحثني لغويّني ّ
اباب
لغوّين ّ
ومبحث تقومي اللسان ،ومها مبحثان ّ
يعّبان عن احلالة اللّغويّة السائدة يف عصر ابن قتيبة ،كما يعتّبان ا
لفهم اآلراء اللّغويّة اليت استقاها الكاتب من مصادره وشيوخه.
ٍ
معتمدا
العامة يف عصر ابن قتيبة،
ا
العريب لدى ّ
يعاجل البحث إشكاليّات لغويّةا ترتبط ابإلمالء وقواعده وحلن اللسان ّ
ٍ
اهلجري من خالل
يتعرض للحالة اللّغويّة يف القرن الثالث
هيكال حبثيًّا
ا
ّ
يستهل بتمهيد يتناول الكاتب والكتاب ،مثّ ّ
ّ
ما ورد يف خطبة الكتاب ،مثّ يعرض بعض ما ورد يف كتابه أدب الكاتب يف ابيب تقومي اليد فتقومي اللسان ،مثّ يوجز
وُيتتم البحث ٍ
خبامتة موجزةٍ تعرض أبرز
وشراح كتابه إزاء البابني املذكورين ،خ
ماهيّة اخلالفات بني ابن قتيبة ّ
استنتاجاته.


اهلجري الثالث ،اللحن.
الكلماتاملفتاحية :أدب الكاتب ،ابن قتيبة ،اللغة العربيّة يف القرن
ّ

املقدمة: 
ِ
بلغ أبو ٍ
كبريا يف التصنيف والتأليف
ري (ت276 .هـ889 /م) ا
َ
ّ
حممد عبد هللا بن مسل ٍم املعروف اببن قتيبة الديـَنَـ ْو ّ
شأًن ا
معدود يف علماء اللغة العربيّة
اللغوي منزلةٌ ساميةٌ ،فهو
العلمي وعاءا من أوعية العلم ،وكان ألثره
جل من درس أثره
ٌ
ّ
ّ
حّت اعتّبه ّ
ّ
املقدَّمني (العلياينّ.)64 :1991 ،
من أبرز شيوخه يف النحو واللّغة اإلمامني سهل بن حممد بن عثمان أبو حامت ِ
الس ِج ْستاينّ (ت250 .هـ863 /م) ،وأبو
ّ
ِ
ّيشي (ت257 .هـ871 /م) ومها من املعدودين يف علوم اللغة العربيّة ( ابن الندمي-86 :2013 ،
الفضل العبّاس بن الفرج الر ّ
(الذهيب،
العريب ،واألخبار و ّأّيم الناس"
 ،)87وكان من كبار النحاة وأهل اللغة يف عصره ،وجاء فيه أنّه "كان ر ا
أسا يف علم اللسان ّ
ّ
 ،)298 :13 :1983وقد أشاد به العلماء واملرتمجون ،وقال فيه ابن الندمي (ت384 .هـ994 /م) يف ابب علماء اللغة العربيّة
والنحو ممّن خلط بني مدرسيت :البصرة والكوفة" :وكان ابن قتيبة يغلو يف البصريّني ّإال أنّه خلط املذهبني ،وحكى يف كتبه عن
الكوفيّني ،وكان صادقاا فيما يرويه ،عاملا ابللّغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقه ،كثري التصنيف والتأليف ،وكتبه ابجلبل
ا
مرغوب فيها" (ابن الندمي.)115 :2013 ،
ٌ

 2الباحث،

الكلّيّة اجلامعيّة مرج ابن عامر ،فلسطنيsaleh3abboud@gmail.com ،
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ٍ
اسي الثاين ،وفيها عرفت
ترعرع ابن قتيبة يف النصف الثاين من القرن
ّ
اهلجري الثالث ،أي يف فرتة خعرفت اترُييًّا ابلعصر العبّ ّ
مؤسسة اخلالفة (ط ّقوش ،)157-156 :2009 ،مثّ
الدولة العبّاسيّة بداية ضعفها وظهور الفنت وحت ّكم األمراء وال سيّما الرتك يف ّ
الكالمي والعودة إىل مذهب السنّة وعلمائها ويف مق ّدمتهم
إ ّن ابن قتيبة قد عاصر فرتة ارتداد الدولة العبّاسيّة عن مذهب املعتزلة
ّ
أئمة القرآن والسنّة يف عصره
اإلمام أمحد بن حنبل الشيباينّ (ت241 .هـ855 /م) ،إذ رأى بعضهم يف ابن قتيبة و ا
احدا من ّ
ترسخت فيه
(حطيط14 :1990 ،؛ العلياينّّ ،)261 :1991 ،أما يف جمال علوم اللغة العربيّة؛ فقد خولد ابن قتيبة يف عص ٍر قد ّ
العروض
مدارس النحو
العريب يف الكوفة والبصرة وبغدادّ ،
إماما يف اللغة والنحو و َ
حّت هنل من شيوخ العربيّة يف عصره فصار ا
ّ
والقراءات (فضل هللا.)58 :2018 ،

كتابأدبالكاتب
لغوي يعرض فيه كاتبه أصول الكتابة وآداهبا ومعارفها ،وقد ألّفه ابن قتيبة خالل مقامه يف
إرشادي
كتاب
توجيهي أديبٌّ ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌ
اسي عبيد هللا بن حيىي بن خاقان (ت263 .هـ877 /م) (سالم ،)22 :1980 ،الذي استوزره اخلليفة
بغداد ،وأهداه للوزير العبّ ّ
املتوّكل (ت247 .هـ861 /م) واملعتمد (ت279 .هـ892 /م) (.)Sourdel, 1971: 3: 824
فن األدب لدى شيوخ ف ّن األدب
ع ّده ابن خلدون يف املق ّدمة من الكتب األربعة األدبيّة اللغويّة اليت تنتهي إليها أصول ّ
الفن وأركانه أربعة دواوين وهي:
ودراسته يف جمالس العلم عند العرب ،إذ قال" :ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أ ّن أصول هذا ّ
البغدادي ،وما
علي القايل
ّ
أدب الكاتب البن قتيبة ،وكتاب الكامل ّ
للمّبد ،وكتاب البيان والتبيني للجاحظ ،وكتاب النوادر أليب ّ
فتبع هلا وفروعٌ عنها" (ابن خلدون.)277-276 :2 :2004 ،
سوى هذه األربعة ٌ

ٍ
طبعات تعتمد هذه الدراسة منها طبعة دار الكتب العلميّة يف بريوت للعام  1988بشرح
طخبع كتاب أدب الكاتب ع ّدة
أهم شروحاته اليت اعتنت بشرحه وتبسيطه
علي فاعور وتقدميه .شرح كوكبةٌ من العلماء واألدابء كتاب أدب الكاتب ،ومن ّ
ّ
ِ
األندلسي (ت521 .هـ1127 /م)،
البطليوسي
السيد
والوقوف عليه وعلى ما جتاوز فيه :االقتضاب يف شرح أدب الكتّاب البن ّ
ّ
ّ
اليقي (ت540 .هـ1145 /م) ،ومها معتمدان يف هذه الدراسة.
وكتاب شرح أدب الكاتب ملوهوب بن أمحد أبو منصور اجلو ّ
يقسم الكتاب إىل أربعة ٍ
أقسامّ :أوهلا كتاب املعرفة ،مثّ كتاب تقومي اليد ،مثّ كتاب تقومي اللسان ،مثّ كتاب معاين أبنية
خ
ٍ
وهتتم
اب
خ
ولكل قسم منها أبو ٌ
ومباحث هلا تفصيلها ،ويعرض شواهدها وأمثلتها مع تعليقه عليها وشرحه للغريب فيهاّ ،
األفعالّ ،
هذه املقالة مببحثني مها :مبحث تقومي اليد ومبحث تقومي اللسان.
احلالةاللّغويّةاألدبيّةيفعصرابنقتيبةكمايصفهايفأدبالكاتب
ميكن االعتماد عند وصف حالة اللغة العربيّة يف عصر ابن قتيبة على ما أورده يف مق ّدمة كتابه أدب الكاتب ،واليت اعتّبها
أهم ما ورد يف الكتاب ،إذ قال" :الناس يقولون إ ّن أكثر أهل العلم يقولون :إ ّن أدب
ّ
ابن خلّكان (ت681 .هـ1282 /م) ّ
ٍ
ٍ
ٍ
الكاتب خطبةٌ بال كتاب ،وإصالح املنطق ٌ
كتاب بال خطبة ،وهذا فيه نوع ّ
تعصب عليه؛ فإ ّن أدب الكاتب قد حوى من كلّ
ٍ
شيء ،وهو مفنّن ،وما أظن محلهم على هذا القول ّإال أ ّن اخلطبة طويلةٌ واإلصالح بغري ٍ
خطبة" (ابن خلّكان،)43 :3 :1978 ،
ٌ
ّ
ٍ
ِ
غوي-
يب للمشهد
ونظرا ملا قيل آن افا ،فإنّه من ّ
الثقايف اللّ ّ
اهلام التوقّف عند خطبة الكتاب ،ملا هلا من دور يف حتديد ّ
ّ
ا
التصور ال خقتَـْي ّ
اقتباس لبعض ما ورد يف املق ّدمة ممّا يصف حال علم اللغة وأهله يف عصر
أييت
وفيما
،
اهلجري
الثالث
القرن
يف
السائد
تعليمي
ٌ
ّ
ّ
ِ
ِ
اغب
الكاتبّ :
"فإين رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل األدب ًنكبني ،ومن امسه ّ
متطريين ،وألهله كارهنيّ :أما النَّاشئ منهم فر ٌ
ِ
املتأدب يف عنفوان الشباب ٍ
ًنس أو متنا ٍس؛ ليدخل يف مجلة اجملدودين ،وُيرج عن مجلة
عن التعليم ،والشَّادي ٌ
اترك لالزدّيد ،و ّ
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رم ْتهأانةٌ ِّمن ِّ
أي ِّ
مأَت
ؤومالض
ربيعةعام ٍر...نَ ُ
َ
ََ
ُّحايفمأ ٍََْت ِّّ
ْ َ

يديفنساءأينساء"(ابنقتيبة،:1988 27-26
).
ير
ّ
580

Issue: 1

أي: أبيدي نساء ،وقال آخر:

Volume: 4

وبكرة اجلهل مقموعون" (ابن قتيبة ،)9 :1988 ،تؤّكد الفقرة شهادة ابن قتيبة يف حال األدب
احملدودين ،فالعلماء مغمورونَّ ،
يهتمون ابألدب واللغة العربيّة على ح ّد وصفه ،بل ّإهنم يتشاءمون ويكرهون التعاطي
املهتمني به يف عصره ،فمعظم الناس ال ّ
و ّ
ظ من نصيب
فقانع منه ابلقليل ،وابت احل ّ
معهما ومع أهلهما ،وقد ساد يف الناشئة رفضهم للتعلّم ،و ّأما من طلب العلم منهم ٌ
باعا
العام انط ا
اجلهلة واهلوان من نصيب أهل العلم الذين ابتوا غري مشهورين لسيادة اجلهل ودولته بني الناس ،وحيمل هذا التوصيف ّ
ٍ
حتول
هام ٍة من فرتات اتريخ الثقافة العربيّة وتراثها
األديب و
قخ ْتيبِيًّا قامتاا يعرض الواقع
التعليمي الشائع يف فرتة ّ
العلمي و ّ
ّ
اللغويّ ،
اللغوي و ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
اف ،فابن قتيبة من القلّة
ليس له من العلم وضروبه ّإال الكف خ
فيه املشتغل بعلوم األدب واللغة إىل شخص خم َزد ارى حمتقر يف عني غريهَ ،
اهلجري ،إذ عرض يف خطبة كتابه أدب
الثقايف عند أهل الكتابة يف القرن الثالث
الذين خلّفوا ملن بعدهم صورةا للمشهد
ّ
ّ
اللغوي و ّ
ٍ
ماديٍّة تتح ّكم هبا أسباب املال
كثريا من شواهد الضعف والرتاجع يف املستوى
الثقايف يف البيئة البغداديّة اليت انقلبت إىل بيئة ّ
ّ
الكاتب ا
القليل من حدود املعارف ،وقد
والسلطان ال العلم والقلمَّ ،
وترد ْ
ت خمكنة الكاتب واألديب املث ّقف ّ
حّت ابت أقصى ما يبتغيه خ
النزر خ
ط قومي احلروف ،وأعلى منازل أديبنا أن
قائال" :فأبعد غاّيت كاتبنا يف كتابته أن يكون حسن اخل ّ
ّبني ابن قتيبة ذلك يف وصفه ا
كأس ،وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقومي الكواكب ،وينظر يف ٍ
أبياات يف مدح قَـْيـنَة أو وصف ٍ
شيء من
الشعر ا
يقول من ِّ
ا
القضاء وح ِّد املنطق ،مثَّ يعرتض علَى كتاب هللا ابلطعن وهو ال يعرف معناه ،وعلى حديث رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم
لطيف وفال ٌن دقيق النظر ،يذهب إىل أ ّن
عوضا من هللا وممّا عنده أبن يخقال :فال ٌن ٌ
ابلتكذيب وهو ال يدري من نقلَهخ ،قد رضي ا
الرعاع والغخثاء والغخثْر ،وهو لعمر هللا هبذه الصفات
لخطف النظر قد أخرجه عن مجلة النَّاس وبلغ به علم ما جهلوه؛ فهو يدعوهم َّ
وظن أن قد َعلِ َم ،فهااتن جهالتان؛ وأل ّن هؤالء جهلوا وعلموا ّأهنم جيهلون ،ولو أ ّن هذا املعجب
أوىل ،وهي به أليق؛ ألنّه جهل َّ
خ
بنفسه ،الزاري على اإلسالم برأيه ،نظر من جهة النظر ألحياهخ هللا بنور اهلدى وثـَلَ ِج اليقني ،ولكنّه طال عليه أن ينظر يف علم
ب لذلك وعاداهخ .واحنرف عنه
الكتاب ،ويف أخبار الرسول صلّى هللا عليه وسلّم وصحابته ،ويف علوم العرب ولغاهتا وآداهبا ،فنَ َ
صَ
وقل فيه املتناظرون" (ابن قتيبة .)10 :1988 ،تلك هي حال الكتّاب وأهل الكتابة يف
إىل عل ٍم قد سلَّمهخ وألمثاله املسلمونَّ ،
عصر ابن قتيبة ،فجاء كتابه أدب الكاتب حماولةا منه لتيسري املعرفة اللغويّة الالزمة لدى أهل الصنعة من الكتّاب واملتعلّمني،
"فلما أن
ولرتشيد تلك الصنعة ،وإمداد أهلها خ
صرح به يف خطبة الكتاب حني قالّ :
ومتعلّميها بسبب حتسينها وتعزيزها ،وهذا ما ّ
ٍ
ٍ
ت
فو أثـَخرهخ،
ت أن
جعلت له حظًّا من عناييت ،وجزءاا من أتليفي ،فعم ْل خ
خ
يذهب رمسهخ ْ
وخشي خ
كل يوم إىل نقصانْ ،
َ
ويع َ
رأيت هذا الشأن ّ
مل ْغ ِف ِل التأديب خكتخـبا ِخفافاا يف املعرفة ،ويف تقومي اللسان واليد ،يشتمل كل ٍ
كتاب منها على ٍّ
فن ،وأع َفْيته من التطويل والتثقيل،
ا
ّ
ِ
ِ
ِ
خألنْ خشطَه لِ ِ ِ
ِ
أضل من املعرفة ،وأستظهر له إبعداد اآللة لزمان اإلدالة أو لقضاء
خقيد عليه هبا ما َّ
فاءت به مهَّتخهخ وأ َ
تحفُّظه ودراسته إن ْ
خ َ
الوطَ ِر عند ّ ِ
تبني ِ
فضل النظَ ِر( "...ابن قتيبة.)14 :1988 ،
َ
ٍ
أخطاء
العامة من
جاء ابب املعرفة يف كتاب أدب الكاتب حماولةا مب ّكرةا البن قتيبة لتصحيح ما وقع به الكتّاب واملتعلّمون و ّ
تقل" ،فرتاه حيشد األلفاظ والعبارات اليت وقع الناس
شاعت بينهم ،وهو يف ذلك من أوائل من ّقوموا أهل اللغة على نظام "قخل وال ْ
فيها ووضعوها يف غري موضعها ،فيضع الفروق اللغويّة بني األلفاظ ،مبيّـناا وجهها ومدلوهلا مع الشاهد والدليل ،ولتمثيل ذلك قال
ابن قتيبة يف هذا السياق" :ومن ذلك :املأمت،يذهب الناس إىل أنّه املصيبة ،ويقولون :كنّا يف ٍ
مأمت ،وليس كذلك ،إّّنا املأمت النساء
جيتمعن يف اخلري والشر ،واجلمع مآمت ،والصواب أن يقولوا :كنّا يف منَ ٍ
تاقبلهن عند البكاء،
احة ،وإّّنا قيل هلا َمنَاحةٌ من النَّوائح ل
خ
َ
ّ
ّ
َّجر ،وقال الشاعر:
يقال :اجلبَالن يتنَاوحان ،إذا تَـ َقابال ،وكذلك الش خ
ِّ
يمأ ٍََْتوخدود
قت
قامالن
َّائحاتو ُش ِّّق ْ
ُ
ٌ
عشيَّةَ َ
...جيوبأبيد َ

Saleh ABBOUD 

يتّضح من خالل قراءة املادة اللغوية يف كتاب ابب املعرفة أ ّن مثّة خلطاا كبريا عند الناس والكتّاب بني ٍ
ألفاظ ٍ
ومعان تعكس
ّ
ّ
ا
املعجمي السليم.
اللغوي و
تدنـّياا يف حتديدها ومعرفة مدلوالهتا على النحو
ّ
ّ

يتطرق ابن قتيبة يف كتاب املعرفة إىل الكثري من القضاّي اللّغويّة على غرار :القوالب املزدوجة املستخدمة يف اللّغة العربيّة،
ّ
ٍ
ٍ
مستعمل عند العرب يشرح خالله الكثري من العبارات الشائعة واليت يساء
ابب ما يستعمل من الدعاء يف الكالم ،أتويل كالم
تدل عليه ،أصول أمساء الناس وتبيان حقوهلا من عامل النبات والطري واحليواًنت واحلشرات والصفات وغري
استخدامها بغري ما ّ
اباب
ذلك ،مثّ يشرح الكثري من ألفاظ الكون والطبيعة والفضاء والنبات وغري ذلك من الصفات املرتبطة ابخليل والناس ،مثّ يعقد ا
اب والثياب واألسلحة
يتناول فيه الفروق اللغويّة يف كث ٍري من األلفاظ املرتبطة ابإلنسان وجسده واألصوات األطعمة واألشربة والدو ّ
اخلاصة فيه.
العامة و ّ
والطيور ،مثّ تناول ّناذج من األض ّداد ،واملزيد من األلفاظ املستخدمة يف عصره وبيئة ّ

مبحثكتابتقومياليد
ٍ
مردها اجلهل أبصول
يصبو الكتاب إىل تيسري قواعد الكتابة واإلمالء للمتعلّمني وأهل الكتابة؛ كي ال يقعوا يف أخطاء ّ
ٍ
الكتابة والرسم يف كالم العرب ،وقد ّبني ابن قتيبة يف هذا الكتاب كيفيّة كتابة احلروف والكلمات يف كثري من األلفاظ حملّ
أسلواب لعرض الطريقة ال خفضلى للكتابة.
اخلاصةّ ،
العامة و ّ
االستعمال عند ّ
فاّتذ طريقة التصويب ا
ٍ
حروف
يتناول الكاتب يف هذا الباب ع ّدة مسائل يهدف من خالهلا إىل تقومي الكتابة وطرائقها ،ومن أبرز مباحثه :حذف
لدى الكتابة كحروف امل ّد واللّني ،ومهزة الوصل يف األمساء ،واملكتوب من األمساء واألفعال ابأللف والياء ،وكيفيّة كتابة املقصور من
األمساء واألفعال ،وكذلك مع املنقوص واهلمزة يف األفعال واألمساء املنتهية هبا ،والتذكري والتأنيث وأحكامهما يف العدد ،وغري ذلك.

ميهد من خالهلا لعرض التفاصيل والشواهد اليت تتبع
يستهل ابن قتيبة هذا الفصل من كتابه بعرضه قاعدةا لغويّةا أصوليّةا ّ
ّ
هلا ،وجاء يف قاعدته تلك قوله" :الكتَّاب يزيدون يف كتابة احلرف ما ليس يف وزنه؛ ليفصلوا ابلزّيدة بينه وبني املشبه له ،ويسقطون
من احلرف ما هو يف وزنه ،استخفاف ا واستغناء مبا أبقي عما ألقي ،إذا كان يف الكالم دليل على ما حيذفون من الكلمة .والعرب
يك " وهم يريدون" مل يكن ،"ومل " أخبَ ْل " وهم يريدون "مل أخابل،" 
كذلك يفعلون ،وحيذفون من اللفظة والكلمة ،حنو قوهلم" :مل خ
املخاطب ما يعنون به" (ابن قتيبة:1988 ،
وإجيازا ،إذا َعَرف
وُيتزلون من الكالم ما ال ُّ
يتم الكالم على احلقيقة ّإال به ،استخفافاا ا
خ
اللغوي لأللفاظ الشائعة بني الناس ،وعليه
نزوال عند كثرة االستعمال
 ،)161فالتسهيل والتخفيف من أساليب اللغة العربيّة املتّبعة ا
ّ
حصرا:
يعرض ابن قتيبة شواهده يف الكتاب ،ومن أمثلة ذلك ا
متثيال ال ا

 كيفية كتابة "ابسم هللا"" :تكتب" بسم هللا" إذا افتتحت هبا كتااب أو ابتدأت هبا كالما بغري ٍألف؛ أل ّهنا كثرت يف هذه
ّ
ا
ا
كل كتاب يكتب ،وعند ال َفَزع واجلََزع ،وعند اخلّب يَِرخد ،والطعام يخؤكل ،فحذفت األلف استخفافاا ،فإذا
احلال على األلسنة ،يف ّ
وجل( :اقرأْ ابس ِم ربِّك (و) فسبِّ ْح ابس ِم
َّ
كالما أثبت فيها أل افا حنو" :أبْ َدأخ ابسم هللا " و"أختم ابسم هللا ،" وقال هللا ّ
توسطت ا
عز ّ
ومتوسطةا" (ابن قتيبة.)161 :1988 ،
الع ِظيم) ،وكذلك كتبت يف املصاحف يف احلالني مبتدأةا
ربِّ َ
ّ
ك َ

 كيفيّة كتابة األفعال اليت تبدأ هبمزة الوصل اليت تليها يف حروفها الياء والواو ،فيعرض القاعدة من خالل الشاهد ،ويفذلك يقول" :تقولِ " :
س من كذا وكذا ،"ويف
إيت ا
فالًن ،"و" إي َذ ْن يل على األمري،"و ْ
"إيبق ّي غالم"و" اجيَ ْل من ربّك ،"و" إيئَ ْ
اجلمع " ايتوا"  ،"اي َذنوا ،"كل ذلك تثبت فيه الياء ،فإذا وصلت ذلك ٍ
بفاء أو وا ٍو أعدت ما كان من ذوات الواو إىل الواو ،وما
خ
خ
ّ
كان من ذوات الياء إىل الياء ،وما كان مهموزا إىل األلف ،فكتبتِ " 
فأت فالًنا"" ،فأْذَن له عليك" ،"فَأْبَ ْق ّي غالم ،"وكذلك إن
ا
ِ
فاو َس ْن يف ليلتك" ،من الوسن ،وكذلك إذا اتّصلت
فاو َج ْل من ربّك"ْ " ،
اتّصلت بوا ٍو ،تقول" :وأْتخوين ،وأْذَنخوا ،وأْب خقوا ،"وتقولْ " :
بوا ٍو ،تقول" :و ْاو َجل من ربّك" ،"و ْاو َسن" ،وتقول يف فعل من امليسر" :يَ َسَر فال ٌن" وتقول":فايْ ِس ْر ،وايْ ِسر ،"فإن اتّصل هذا بثخ َّم
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مبحثكتابتقومياللسان
اهتم ابن قتيبة يف هذا الباب مبعاجلة اللُّحون اللّغويّة اليت انتشرت يف عصره بني املشتغلني ابلكتابة ،وقد انصرف يف ذلك
ّ
َّ
توضيحا للَْب ِ
يؤدي النتشار الل ْحن أي اخلطأ
إىل تصحيح األلفاظ املتقاربة يف النخطق والداللة،
س الواقع بينها عند ال خكتّاب ،والذي ّ
ا
يف الكالم كم ّبني ابن قتيبة (ابن قتيبة ،)215 :1988 ،إذ اجتهد يف تبيني الفروق الدالليّة بني الكلمات اليت تتقارب يف النطق
وّتتلف معانيها ،وال يعرف الناس ما بينها من ٍ
حترى الدقّة يف استخدامها ممّا يبدأ حبرفني متقاربني يف اللفظ
فروق ،ومن ذلك أفا ٌ
ظ ّ
ملتبسني يف املعىن إن مل جتري األلسن فيها جمرى التنبّه والدقّة ،ومنها" :اجلخ ْه خد الطاقة ،تقول :هذا خجهدي أي طاقيت ،واجلَ ْه خد
ِ
ٍ
وحيتج بقوله تعاىل( :والذين ال
هد و ا
هد واجلَ َ
فعلت ذلك َِِ ْهد ،وتقول :ا ْج َه ْد َج ْه َد َك ،ومنهم من جيعل اجلخ َ
املش ّقة ،تقول :خ
احداّ ،
يفسره وميثّل له
َجيدو َن ّإال خجهدهم) ،وقد قخ َ
رئ َجهدهم" (ابن قتيبة ،)207 :1988 ،فهو يضع الرأي الغالب يف لغة العرب ،مثّ ّ
ٍ
يدل
حاالت معيّ ٍنة -كما هو حال الشاهد السابق -يذكر احتمال كون املرجوح
غوي ،وهو يفي
صحيحا يف اللغة ،ممّا ّ
ا
بشاهده اللّ ّ
جهة أخرى ،وهذا ما انتهجه يف ٍ
جهة وحرصه على حتري الدقّة من ٍ
على سعة اطّالعه من ٍ
ألفاظ كثريةٍ يف الكتاب ،كقوله يف لفظة
ّ
وضمها" :واحلَْوخر الرجوع عن الشيء ،ومنه :أعوذ ابهلل من احلَور بعد ال َكور ،واحلخور
"احلور" والفروق بينها مفتوحة احلاء املهملة ّ
النقصان ،قال الشاعر:
ِّ
الدهرذوغ ََِّي َّ
القوميفح ِّ
ور"(ابنقتيبة،:1988 212
).
اد
التَبخلَ َّنفإ ّن
والذ ُّميَبقىوز ُ
ُ
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 كيفيّة كتابة األمساء األعجميّة وغري األعجميّة اليت فيها ألف" :حتذف األلف من األمساء األعجميّة حنو :إبراهيم،فأما ما ال يستعمل
وإمسعيل ،وإسرئيل وأسحق،
ا
وهرون وسائر األمساء املستعملة؛ ّ
استثقاال هلا ،كما ترتك صرفها ،وكذلك خسلَيمن خ
سمى به كثريا ،حنو قارون ،وطالوت ،وجالوت ،وهاروت ،وماروت؛ فال حتذف األلف يف ٍ
شيء من
من األمساء األعجميّة ،وال يـختَ َّ
ا
الختل احلرف ،وما
مستعمال؛ أل ّن األلف لو حذفت وقد حذفت منه إحدى الواوين
ذلكّ ،إال داود فإنّه ال حتذف ألفه ،وإن كان
ا
ّ
حسن ،وإذا جاء منها أمساء ليس يكثر استعماهلا
حسن وإثباهتا ٌ
كان على فاعل مثل صلح ،وخلد ،وملك ،فإ ّن حذف األلف منه ٌ
ٍ
ٍ
كثريا وجيوز إدخال األلف والالم
كل اسم منها يستعمل ا
حنو جابر ،وحامت ،وحامد ،وسامل ،فال جيوز حذف األلف يف شيء منها ،و ّ
فيه -حنو احل ِرث ،-فإنّك تكتبه مع إثبات األلف والالم بغري ٍ
"حارث قال
أثبت األلف فكتبت
ٌ
ألف؛ فإذا حذفت األلف والالم ّ
لئال يشبه "حرااب"فيلتبس به ،مثّ أدخلوا األلف
ذاك"،وقال بعض أصحاب اإلعرابّ :إهنم كتبوه ابأللف عند حذف األلف والالم؛ ّ
ألهنم ال يقولون احلرب ،وهو اسم ٍ
وس ْفني،
والالم فحذفوا األلف حني أمنوا اللبس؛ ّ
وم ْروان ،خ
رجل ،و ّأما ما كان مثال :خعثْ َمنَ ،
الرمحن" بغري
حسن إذا َكثخر ،ومن ذلك ما مل حتذف ألفه وهو
مستعمل؛ مثلِ : عمران ،وكتبوا َّ " 
حسن ،واحلذف ٌ
فإثبات األلف ٌ
ٌ
ٍ
إيل أن يعيدوا األلف فيكتبوا َ " ر ْمحَان الدنيا واآلخرة" ،و ّأما
ألف حني أثبتوا األلف والالم ،وإذا حذفت األلف والالم
ُّ
فأحب َّ
شيطان ِ
ودهقان فإثبات األلف فيهما حسن ،وكان القياس أن يكتبومها إذا دخلت األلف والالم فيهما بغري ٍ
ألفّ ،إال أ ّن الكتَّاب
ٌ
جممعون على ترك القياس" (ابن قتيبة.)169 :1988 ،
يعاجل ابن قتيبة الكثري من القضاّي الصرفية واإلمالئية اهلامة والضرورية للمشتغلني ابلكتابة وشؤوهنا ،وليس ٍ
ببعيد أنّه قد أورد
ّ
ّ ّ
ّ
املدونة خالل إقامته يف بغداد ،وقد وصلته تلك املو ّاد املغلوطة من
كثريا من األغالط اليت الحظها يف كراريسهم ونصوصهم ّ
يف كتابه ا
اليومي آنذاك.
خالل تدريسه وعمله
ّ

Volume: 4

ايت ا ِ ِ
أو بغريها من سائر الكالم مل حتذف الياء ،وخكتبتِ " :
(ومنهم
وجل:
فالًن مثّ ائْته ،اي َذن يل على األمري ،مثّ ائْ َذن"،قال هللا ّ
ْ
عز ّ
صفًّا (و)ّي صاحل ائْتِنا) ،والفرق بني الفاء والواو ،وبني مثّ ،أ ّن الفاء والواو يتّصالن ابحلرف،
َم ْن خ
يقول ائْ َذ ْن ِيل) ،وقال( :مثَّ ائْـتخوا َ
فكأهنما منه ،وال جيوز أن يفرد واح ٌد منهما كما تفرد مثّ؛ أل ّن مثَّ منفردةٌ من احلرف" (ابن قتيبة.)165-164 :1988 ،
ّ
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بوب ابن قتيبة أصناف اللَّحن الواقع يف األلفاظ الشائعة واستخداماهتا عند الناس يف أبو ٍ
اب ،وكان منهجه يف ذلك توزيع
ّ
ٍ
ومعىن ،ومن تلك العالقات
منهجا يف ترتيبها وفق عالقاهتا ببعضها لفظاا ورمساا ا
تلك األلفاظ يف صفات جتتمع بينها ،واتّبع ذلك ا
تكوهنا ،التقارب يف األلفاظ واحلروف
اليت اعتمدها يف كتاب تقومي اللسان :التقارب يف اللفظ واملعىن بني األلفاظ واحلروف اليت ّ
تغري املعىن ،التقارب يف
املكونة هلا مع االختالف يف املعىن ،التقارب يف األلفاظ مع اختالف صرف مبانيها وما له من أث ٍر يف ّ
ّ
ٍ
اجلذر مع اختالف املصادر وأمسائها وأفعاهلا منه ،الشبه الواقع ابهلمزة وما يقع من خالف يف املعىن هبا ،التشديد والتخفيف يف
ٍ
ٍ
اختالف يف
اختالف يف املعىن ،التحريك والتسكني يف حروف األلفاظ املشرتكة وما يفرزه من
حروف األلفاظ وما يطرأ عنه من
املعىن.
يعاجلخ ابن قتيبة يف كتاب تقومي اللسان ظواهر اللحن الشائعة من خالل ضبط بعض القواعد اللفظيّة واإلمالئيّة بغية
غوي لأللفاظ إزاء معانيها الصحيحة ،وقد رّكز يف هذا الكتاب على بعض أسباب اللحن البارزة ومنها:
تصحيح االستخدام اللّ ّ
العامة يف كث ٍري من األخطاء
التصحيف ،التحريك والتسكني ،اهلمز والتخفيف ،التضعيف والتخفيف ،وهي من عوامل دخول ّ
واللحن واللبس احلاصل يف اللغة العربيّة يف عصره.

املتفشي يف عصره ،وأسهم يف ضبطها صرفيًّا
حاول ابن قتيبة تصحيح العديد من األبنية اللغويّة اليت أفسدها اللحن
ّ
مستأنسا آبراء
وأتخريها ،وشرع يف ذلك مع الكثري منها،
اقصها وحذفخها وتقدميخها
وشكليًّا من حيث
حروف األلفاظ وز خ
خ
ّيداهتا ونو خ
خ
ا
ِ
فضل
صحة الضعيف يف األلفاظ املستعملة مكان األقوى ،وإن ّ
شيوخه ومن سبقه وما ضبطته العرب يف ذلك .مل ينف ابن قتيبة ّ
غوي ،ومن أمثلة ذلك عنده:
استعمال األقوى على الضعيف ،وغايته يف ذلك اإلرشاد والرتشيد اللّ ّ
"يقولون د َمههم األمر ،ود ِمههم أجود ،ويقولونََ :ملَهم األمرَِ ،
أجود (ابن قتيبة" ،)274 :1988 ،ويقولون
َخ
َ َخ
وَملَ خهم َ
َ َخ َ
خ
ِ
ِ
ِ
فاوة" (ابن قتيبة،
األجود احلَ َ
األجود اجلنازة ،ويقولون ما داللتك على كذا ،واألجود ما َداللَتخك ،ويقولون احل َ
فاوة و َ
اجلَنازة ،و َ
.)275 :1988
ٍ
ٍ
برمته ،فهو ال يعدو كونه
اإلرشادي
توجهه
املنهجي يف الكتاب ّ
ما يق ّدمه ابن قتيبة من مو ّاد لغويّة سريعة مباشرةٍ يعكس ّ
ّ
ّ
ِ
شأًن من خطبة الكتاب
أقل ا
ا
مرشدا سل اسا يعتمد التحديد والشواهد العينيّة دون اإلسهاب حوهلا ،ممّا ّ
يّبر نظرة العلماء إىل كونه ّ
حنوا يعتمد العرض والتّبير والتوسعة يف القضيّة.
اليت تتّجه ا
العريب وحدةا لغويّةا حمكمةا حيتكم إليها
الشعر
ّ
غوي على بقاء النّص القرآينّ و ِّ
يدل منهج ابن قتيبة يف كتابه وحمتواه اللّ ّ
ّ
موجهٌ لقطاع
اللّغويّون عند الكتابة والصناعة اللغويّة ،وهو يف ذلك على منهج شيوخه ومن جاؤوا من بعده ،وأ ّن خطابه يف الكتاب ّ
مادة ابن قتيبة يف
تبني من خالل الوقوف على ّ
العامة من الذين ال يقعون ضمن اجلهالء ابللّغة واستعماالهتا ،وقد ّ
من الكتّاب و ّ
لتطور اللحن وأبوابه اليت طرقها ،بل نبّه منه دون شرح أسبابه وتداعياته اللّغويّة واحلضاريّة ،وهذا يعود لكونه
كتابه عدم التفاته ّ
موس اعا يف الظاهرة.
مرشدا ال حبثاا ًّ
كتااب ا
لغوّي ّ
ا

خاص،
عموما وكتايب :تقومي اليد وتقومي اللسان فيه بنح ٍو ٍّ
أضفت ثقافة ابن قتيبة اللّغويّة الواسعة يف كتابه أدب الكاتب ا
اخلاصة مبنهجيّ ٍة
للمادة اللّغويّة بخ ا
ّ
العامة و ّ
كثريا مع عادة اللّغويّني املعاصرين له ،ممّن واجهوا انتشار اللحن عند ّ
عدا موسوعيًّا يلتقي ا
حامت ِ ِ
ِ
ٍ
الس ّكيت (ت244 .هـ858 /م) يف كتابه إصالح املنطق ،وشيخه أبو ٍ
ّ
شبيهة ،ومنهم :يعقوب بن إسحاق ابن ّ
السج ْستاينّ
(ت250 .هـ863 /م) يف كتابه حلن ّ
العامة ،كما تشهد الكتب اليت أخلّفت بعده على أتثّرها مبنهجه يف كتابه أدب الكاتب ،ولعلّ
أبرز تلك الكتب اليت يتّضح أتثّرها به كتاب الفصيح أليب العبّاس أمحد بن حيىي الشيباينّ املعروف بثعلب (ت291 .هـ904 /م)،
بيدي (ت379 .هـ989 /م).
العامة أليب بكر خ
وكتاب حلن ّ
الز ّ
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ٍ
اليقي (ت540 .هـ/
برز من ّ
شراح كتاب أدب الكاتب البن قتيبة اثنان ،أحدمها يف املشرق ،وهو أبو منصور اجلو ّ
ِ
األندلسي (ت521 .هـ1127 /م) ،ونتعرض يف السياق اآليت
البطليوسي
السيد
1145م) ،والثاين يف املغرب ،وهو ابن ّ
ّ
ّ
ٍ
خالفات مع ابن قتيبة.
لغايتيهما من شرح الكتاب ،وما وقع فيهما من
اجلواليقي (ت.540هـ/ 1145
م)
ّ
كتابشرحأدبالكاتبملوهوببنأمحدأيبمنصوٍر

حي ّدد أبو منصوٍر غايته من شرح أدب الكاتب البن قتيبة يف مق ّدمة شرحه ،ويذكر أنّه يقصد من ذلك شرح خطبة
ٍ
وتوضيحا ملا وقع فيه من
تبياًن للما خرَّد عليه فيه من غريه من العلماء،
نزوال عند طلب
الكتاب ،ا
مجاعة من أهل العلم ذلك ،ا
ا
األخطاء واملشكالت ،وتفسريا ملا ورد فيه من ٍ
أبيات شعريٍّة ،فهو يتتبّع اخلطبة عباراة تلو العبارة ،ويلتزم شرحها ،والتعليق عليها
ا
ٍ
ٍ
ويفسر ويعلّق على ما ُيتاره
إبسهاب ،مثّ ينتقل من اخلطبة إىل ّ
مادة الكتاب؛ فيختار منها عيّنات ويضرب عن أخرى ،فيشرح ّ
صححه غريه
فيفسرها ّ
ويبني مناسباهتا ،ويرتجم ألصحاهبا يف كث ٍري منها ،مبيّـناا زللها وما ّ
منه ،ويرصد األبيات الشعريّة الواردة فيهاّ ،
اليقي.)1 :1995 ،
فيها (اجلو ّ
اليقي نقده لكتاب أدب الكاتب من خالل اعرتاضاته على بعض ما ورد فيه ،وال سيّما يف املسائل املرتبطة
ّ
وجه اجلو ّ
ٍ
تصويب لكثري ممّا اعتّبه ابن قتيبة خطأا ،فعدل عن رأيه فيه ،ونبّه إىل رأيه
العامة ،وقد جاء عنده
ابجلوانب الصرفيّة وظواهر حلن ّ
ٌ
"مسك ماحلٌ" واستشهاده بشع ٍر
جائزا يف اللّغة العربيّة .من أمثلة ذلك اعرتاضه على قول ابن قتيبة يف ّتطئة من يقول ٌ
ابعتباره ا
ِ
مستشهدا ٍ
يدل على
اليقي رأي ابن قتيبة
ببيت من ِشعر جري ٍر ّ
ا
لشاع ٍر يدعى خعذافر ،ليس شعره ّ
حجةا عند أهل اللّغة ،ففنّد اجلو ّ
كثري من األمثلة والشواهد الدالّة على وقوع ابن قتيبة يف أغالط من
صحة قوهلم ٌ
ّ
اليقي ،)243 :1995 ،ومثّة ٌ
مسك ماحلٌ (اجلو ّ
وجهة نظر من كانوا من بعده وشرحوا كتابه.
ِّ
األندلسي(ت.521هـ/ 1127
م)
يدالبطليوسي
ابالبنالس
كتاباالقتضابيفشرحأدبالكتّ
ّ
ّ
ّ

ٍ
ويهتم فيما وقع فيه
يذهب الشارح يف هذا الكتاب إىل انتقاء مواضع معيّنة من ّ
مادة كتاب أدب الكاتب البن قتيبةّ ،
السيد البطليوسي إىل أ ّن ما وقع من ٍ
ِ
خطأ يف الكتاب
اخلطأ ،وغايته من ذلك التنبيه عليها وتصحيح ما وقع فيها اخلطأّ .
ينوه ابن ّ
ّ
ط من ابن قتيبة نفسه ،فهو يقسمه إىل ٍ
أقسام أربعة هي:
ليس كلّه غل ٌ
ّ
 .1مواضع أخطأ فيها ابن قتيبة فينبّه عليها وعلى خطأه فيها.
 .2مواضع وقع فيها االضطراب والبلبلة ،حيث مسح فيها ما منعه يف مواضع أخرى.
 .3اعتماده يف ابب حلن العامة على رأي شيخه أيب حامت ِ
األصمعي ،وتعاميه عن رأي غريه من اللّغويّني
نقال عن
الس ِج ْستاينّ ا
ّ
ّ
الكبار ممّن ال يتّفقون معه؛ ممّا يوهن قوله.
ملادة الكتاب ال ملؤلّفه.
 .4مواضع وقع فيها الغلط بسبب الناقلني ّ
ِ
مادة أدب
السيد
كثريا من املسائل اليت تشهد على وقوع األقسام األربعة من مواضع الغلط يف ّ
البطليوسي ا
رصد ابن ّ
ّ
تقوي قوهلم وتضعف قول ابن قتيبة،
الكاتب ،فنقلها عن الكتاب ،مثّ ذكر أقو ااال تفنّدها واستشهد لرأي املخالفني ٍ
حبجج وشواهد ّ
(البطليوسي )13-11 :2 :1996 ،وغريها.
توسع يف بعضها كما فعل يف ابب قوهلم يف لفظة "احلشمة" ومعناها
وقد ّ
ّ
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العامة من الذين هنلوا منه وث ّقفوا لساهنم ولغتهم
موج اها ا
ليس من ٍّ
مفيدا للكتّاب و ّ
شك أ ّن كتاب أدب الكاتب قد ش ّكل ّ
املكتوبة ،فنشطوا ِبه من اخلطأ إىل الصواب ،وميكن القول إ ّن ابن قتيبة قد جنح يف حتقيق غاية كتابه ،وكان أميناا لتلك الغاية ،وأ ّن
منهجه امليسور املختصر واح ٌد من أسباب ذلك النجاح ،ومن أسباب رواج الكتاب يف عصره وبعده.

Saleh ABBOUD 

ٍ
أغالط ،إذ عرض قول ابن قتيبة
اضحا يف تعاطيه مع ما وقع يف أدب الكاتب من
جاء منهج
مقتبسا ،مثّ
البطليوسي و ا
ا
ّ
ٍ
بشاهد أو أكثر يدعم رأيهم ويفنّد رأي ابن قتيبة يف املسألة.
عرض آراء غريه مع ذكر أمسائهم ،مثّ استأنس
استنتاجاتالدراسة
امليالدي أن ينهضوا
اهلجري /التاسع
ينضم ابن قتيبة إىل كوكبة اللغويّني العرب الذي حاولوا ِهودهم اللغويّة خالل القرن الثالث
ّ
ّ
 ّالعامة على ح ٍّد سواء.
املوجهة اهلادفة واليت تنفع ّ
اخلاصة و ّ
ابللغة العربيّة وعلومها من خالل أتليف الكتب ّ
ِِ
فاهتم ابلتنبيه على وجوه
ّيشي وغريمها من علماء اللغةّ ،
 اجتهد ابن قتيبة يف مواصلة مسار شيوخه وفيهم السج ْستاينّ والر ّصوًن للضوابط اللغويّة والقواعد األصوليّة اليت تصون اللغة ومستخدميها
الصواب يف األلفاظ كتابةا وصياغةا وصرفاا ومشافهةا ،وذلك ا
اضحا يف منت الكتاب ،فقد أخذ عنهم ومجع وعاء كتابه من أوعيتهم.
من اللحن واخلطأ والركاكة ،وكان أتثّره بشيوخه يف اللّغة و ا
 اعتمد ابن قتيبة يف كتابه أدب الكاتب على مقاييس لغويّة عمادها املشهور عند العرب ولغتهم ،فاعتمده يف تصويبه لألخطاءمادته يف الكتاب.
يف الكتابة والنطقّ ،
ويدل على ذلك كثرة الشواهد الشعريّة والقرآنيّة اليت دلّل هبا على ّ

ويدعو َن ما
 يعتّب ابن قتيبة من املتش ّددين يف وجوه قَبول الصواب ودف ِع اخلطأ ،فهو من الذين يـخ ْقبلو َن على األفصح املشهورَ ،َعداهخ ،بل يعتّبونَهخ حلناا.
ودليال عمليًّا
مرشدا هلم ا
ومادته فيه لشرحية الكتّاب اخلاملني املتهاونني يف اللغة وضوابطها ،فجاء كتابه ا
وجه ابن قتيبة كتابه ّ
 ّيعينهم يف صناعتهم.

ٍ
ووَه ٍن أسبابه مرتبطةٌ مبيل
مادة كتاب أدب الكاتب البن قتيبة أ ّن املشهد
 يبدو من خالل ّالثقايف يف عصره يعاين من ضعف َ
ّ
يقه ِ
العامة واخلاصة عن طلب العلم بطر ِ
وسبله العلميّة السديدة.
ّ
ّ

مادةا
يسر يف كتابه جلمهوره ما أمكنه من أسباب الشرح املوجز واملقارًنت السهلة كي جيعلها ّ
 تستنتج الدراسة أ ّن ابن قتيبة قد ّفيوضح
اخلاصة مبا ال متتنع معه اإلفادة عنده ،فيعرض اخلطأ إزاء الصواب ،وميثّل لذلكّ ،
العامة و ّ
لغويّةا يسرتشد هبا املتعلّم من ّ
الشيء بض ّده إذا لزم األمر.
البطليوسي يف االقتضاب واجلواليقي يف شرح أدب الكاتب إىل تبيان وجوه ما جاء يف
 سعى شارحا كتاب أدب الكاتب:ّ
َ ٍ
وتعصب لألفصح
الكتاب ،وأسهبا يف ذلك ،وإن خالفا ابن قتيبة يف قضاّي
ومقاصد لغويّة مل يتّفقا فيها مع الوجه الذي تش ّدد فيه ّ
تعصباا منه؛ لقبوهلما آراء علماء آخرين غري الذين اعتمدهم ابن قتيبة
أقل ّ
من وجهة نظر من اعتمد عليهم من شيوخه ،فكاًن ّ
شيوخ وإضرابه عن رأي غريهم.
مرجعا يف آرائه ،فعمدا إىل تبيان الصواب الذي ظنّه ابن قتيبة غلطاا؛ القتصاره على مذهب ٍ
ا
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(الـ) االستغراقية يف (روضة احلدائق شرح الرسالة الالمية

لعبد الرزاق بن مصطفى األنطاكي ( ق11ه) دراسة وحتقيق

Volume: 4

زينا كامل

شاكر2

امللخص:
يتناول البحث حتقي ًقا ودراسةً ملوضوع (الـ) االستغراقية من املخطوط النحوي املعروف ب (روضة احلدائق يف شرح
لعبدالرزَّاق بن ُمصطَفى األنْطاكِ ّي (ق 11هـ) ،وقد تضمن البحث دراسةً للمؤلِّف :امسه ،ولقبه،
الرسالة الالمية)
ّ
و صحة نسبة املخطوط له ،وذكر أهم مؤلفاته ،مث أعقبته بذكر منهجي يف التحقيق الذي متثل بنسخ املخطوط
من األصل وهي نسخة خبط يد املؤلِّف مث قابلت عليه بقية النسخ الثالث إلثبات العبارة ،مث عكفت على حتقيق
املخطوط متتبعةً املؤلِّف وشرحه ،وقمت بتخريج اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،والشواهد الشعرية ،واألقوال
فت ابألعالم الوارد ذكرهم ،مث وضحت بعض املفردات ملتبسة املعىن.
من مصادرها األصلية ،وكذا َّ
عر ُ
الكلمات املفتاحية :روضة حديقة ،عبد الرزاق بن مصطفى االنطاكي ،موضوع ال "سورة".

املقدمة:
املبحث األول :املؤلف
امسه ولقبه:i
هو عبد الرزاق بن مصطفى الرومي األنطاكي.
سبب أتليف الكتاب:
اختصرت الالمية مع ما فيه من
مل يذكر األنطاكي عنو ًاًن لكتابه هذا يف مقدمة كتابه غري أنَّه قد أومأ إليه بقوله(( :ملا
ُ
َّ
اللطائف احملتجبة أردت أن أشرحه ،ليكون حديقةً يف حدائق العلماء وروضة من رايض َّ
األخالء.ii))...
غري أنَّه قد ذكره صراحةً يف اخلامتة بقوله(( :وقد وقع الفراغ من هذا التأليف املوسوم بـ(روضة احلدائق) يوم الثلث يف شهر
وآخرا)).iii
احملرم سنة سبعة عشر ومئة وألف فلله احلمد أوال ً

فع َمد إىل جعل رسالته تلك متنًا َشَر َحه يف مؤلَّف
فإنَّه بعد أتليفه لرسالةٍ يف األلف والالم أراد شرحها وتوضيح خمتصرها َ
ٍ
اثن هو (روضة احلدائق شرح خمتصر الالمية) ومجعهما يف ٍ
كتاب واحد.
مؤلفاته العلمية:iv

 ذريعة الطعام فيما جاء فيه من األحاديث واألخبار .درسه وحققه :الشيخ أمحد فريد املزيدي ،وطبعته دار الكتب العلمية عام2020م.
 خالصة الذريعة يف الطعام. خمتصر الالمية وهي رسالة يف الم التعريف .خمطوط حمفوظ يف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة .ومل يزل خمطوطا. روضة احلدائق شرح الرسالة الالمية يف النحو :وهو ما حنن بصدد حتقيقه. 2د ،.وزارة الرتبية العراقية،
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 مفتاح الوصول شرح مرقاة األصول ،vومل يزل خمطوطًا. كشف الكنوز يف حبر الرموز :خمطوط حمفوظ يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية يف اململكة العربية السعودية،وكذا يف اللجنة امللكية لشؤون القدس.
vi
 الطب النبوي يف منافع املاكوالت . ميزان التائبني  -يف املوعظة.وفاته:vii

لألنطاكي سنة وفاةٍ حمددةٍ له ،فقد اكتفت بذكر القرن الذي تُويف به وهو (ق11هـ).
مل تذكر املصادر اليت ترمجت
ّ

موضوعات الكتاب:
ٍ
مقل،
ابتدأ املؤلِّف رسالته ابلبسملة واحلمدلة ً
متناوال إايمها إبعراب ألفاظهما ذا ً
كرا اختالف العلماء يف ذلك ابختصار غري ٍّ
قسم كتابه على :مقدمة ،وتقسيم ،وخامتة ،أوجز يف املقدمة اختالف النُّحاة يف حتديد أداة التعريف أكان ابأللف والالم أم
مث َّ
أن داللتها للعهد مطل ًقا دون غريه ،أو َّ
ابلالم فقط ،مث ذَ َكر معىن التعريف بني الداللة على اجلنس أو العهد ،أو َّ
أن معناها
االستغراق او للحقيقة ،وقد تناول آراء العلماء ابلدرس والتتبع.

قسم (الـ) على قسمني:
مث بدأ ابلتقسيم فقد َّ

 (الـ) التعريفية :وهلا معنيان مها( :الـ) العهدية اخلارجية ،واجلنسية اليت تكون ٍملعان كاالستغراق وغريه.
( -الـ) الزائدة :وهي على نوعني( :الـ) الالزمة ،و(الـ) العارضة.

مث خامتة أوجز فيها ما متَّ ذكره يف الرسالة.
املبحث الثاين :الكتاب:
حتقيق اسم الكتاب:
حمددا بل أملح إليه بقوله(( :فيقول أفقر العبيد إىل ربِّه الغين عبدالرزاق بن
مل يذكر األنطاكي يف مقدمة كتابه عنو ًاًن ً
اختصرت الالمية مع ما فيه من اللطائف احملتجبة ،أردت
اخلفي ملا
ُ
اخلفي ،وأجزاه بوعده ّ
مصطفى األنطاكي عامله هللا تعاىل بلطفه ّ
َّ
أ ْن أشرحه ليكون حديقةً يف حدائق العلماء ،وروضةً يف رايض األخالء ،وما توفيقي َّإال ابمللك املنَّان)).viii
غري أنَّه قد ذكره صراحةً يف اخلامتة بقوله(( :وقد وقع الفراغ من هذا التأليف املوسوم بـ(روضة احلدائق) يوم الثلث يف شهر
وآخرا.ix))...
احملرم سنة سبعة عشر ومئة وألف فلله احلمد أوال ً
وقد تزينت نسخ املخطوط بعناوين أخرى منها :روضة احلدائق يف الالمات ،وعلى نسخة اثنية :روضة احلدائق شرح
اتما للمخطوط.
الرسالة الالمية يف النحو ،واألخري هو األكثر شهرًة ،وهو الذي أثبته عنو ًاًن ًّ
منهجي يف التحقيق:
بعد نسخ املخطوط وإجراء املقابلة للنسخ األربعة واثبات االختالفات بينها من نقص ،أو زايدة ،أو تقدمي وأتخري،وقد
بدأت بتخريج اآلايت القرآنية ،واألحاديث النبوية من
ميَّزت ما زاد على األصل بقوسني معقوفني كتبت بينهما ما زاد عليها ،مث ُ
وخرجت أقوال النُّحاة من كتبهم ،مث
ت األبيات الشعرية إىل شعرائهاَّ ،
مضاهنا األصلية ،وكذا َّ
ونسب ُ
عر ُ
فت ابألعالم الوارد ذكرهمْ ،
تناولت ما جاء يف املخطوط حبثًا ودراسةً.
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فوقه ،وهي نسخة وقف جلي لصاحبها رابيل بن حاجي علي كما هو مدون يف اخلتم املختومة به.

صور املخطوطات:
اللوحة األوىل من األصل:

اللوحة األخرية من األصل:
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 األصل :وهي نسخة خبط يد املؤلِّف وقد ُكتبت خبط مداد أسود للشرح َّأما املنت فقد مازه عنه خبط أمحر ،تقع يف تسع عشرةلوحةً ،يف ُكل لوحة عشرين سطرا ،ويف ُكل سطر أربع عشرة كلمةً ،وهي ُمذيـَلَة بتعليقات املؤلف وحو ٍ
اش على جانيب اللوحات .أمتَّ
ّ
ّ
كتابتها يوم الثالاثء من شهر احملرم سنة (1117هـ) ،وقد ُحفظت يف مكتبة السليمانية بقسم أنطاليا اتكي أوغلو ،ابلرقم العام
( ،514 ) /1-14والرقم اخلاص (.)49
كل سطر ما بني
 النسخة الثانية :وهي نسخة تقع يف أربع وعشرين لوحةً ُكتبت خبط مداد أسود وتقع يف سبع عشرة ًسطرا يف ِّ
ٍ
كلمات ،وقد ُحفظت مبكتبة اسكي شهر ،ابلرقم العام ( )1021/7والرقم اخلاص (.)492 .75
سبع كلمات وتسع
كل سطر سبع عشرة كلمةً،
 النسخة الثالثة :تقع يف أربع عشرة لوحة ُكتبت مبداد اسود ،وعدد أسطرها سبعة وعشرين ًسطرا يف ِّ
وقد ُح ِفظت يف مكتبة طاب كويب سراي ومكتبة مانيسا ابلرقم (  ،)6774وقد مت نسخها سنة 1117هـ.
كل سطر اثنا عشر كلمةً ،وقد ميَّز الناسخ املنت خبط أمحر
 -النسخة الرابعة :تقع يف ثالث عشرة لوحةً ،أربع وعشرون سطرا يف ِّ
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اللوحة األخرية من النسخة الثالثة:
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اللوحة األوىل من النسخة الرابعة:

اللوحة األخرية من النسخة الرابعة:

اثنيا :التحقيق:
(الـ االستغراقية)
سواء كانت مع عالمة الوحدة كالض َّْر ِبة ،أو التثنية ،أو اجلمع كالض َّْربَتني والعلماء ،أو ال ،كالضرب xهكذا قاله جنم
إن التاء يف الكلمة للوحدةَّ ،
األئمة xiيف حبث املعرفة ،و قد قال ما يناقضه يف تعريف الكلمة حيث قال :فإ ْن قيلَّ :
ألن ( َكلِ َمة
وَكلِ ًما) كـ(ـتَ ْمرة ومتَْر) ،والالم xiiفيها للجنس ،فيتناقضان بداللة اجلنس على الكثرة املناقضة للوحدة ؟ قلناَّ :
إن اجلنس على ضربني:
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أحدمها :استغراق اجلنس :وهو الذي ََيسن فيه كلمة ( ُكل) كقوله تعاىل8/ :ظ  /إِ َّن إِ
سا َن ل َِفي ُخ إسر  ،xiiiوهذا
اْلنإ َ
ُ
ّ

مفي ٌد للكثرة xivفيُناقض الوحدة.

والثاين :ماهية اجلنس :من غري داللة xvاللفظ على القلة والكثرة بل
واملراد هو الثاين xviiiانتهى.

xvi

عقلي ،وهذا يناقض الوحدة،xvii
ذلك
ٌ
احتمال ّ

جيرد التاء عن معىن الوحدة ويُراد هبا التأنيث ،xixمث يدخل على مدخول (الـ) االستغراقية ملا سيجيئ أتمل.
وال يَ ُبعد أ ْن َّ
كل ٍ
فرد فرد ،xxواملثىن ُك َّل اثنني اثنني ،واجلمع ُك َّل مجاعة مجاعة فال يُستثىن من األول إال األول،
واملفرد امل َّ
عرف هبا يشمل َّ
ُ
اْلنإسا َن ل َِفي ُخسر ( )2إَِّال الَّ ِذين آمنوا  xxiفمعناه [ َّإالُ xxiii]xxiiك َّل و ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
احد من الذين
ن
إ
)
1
(
ر
ص
إع
ل
ا
و
إ
َ َُ
و َّأما قوله تعاىل َ َ :إ
إ
َ
xxvi
xxv
xxiv
معا إال على االنقطاع ،ومن الثاين إال الثاين ،ومعىن قولكَّ :
إن
يرفع هبذا احلجر [إال] الزيدين
جيوز:
وال
،
آمنوا
ً
الرجل ُ
ُ
الرجلني يرفعان هذا احلجر إال اخوتك إال اثنني من اخوتك ،وال جيوز :الرجالن يرفعان هذا احلجر إال اخوتك معا ،إال على
االنقطاع ،ومن الثالث إال xxviiالثالث.
و َّأما قوهلمَ :جاءِين ِ
يدا أو إال الزيدين ،فالقياسَّ :أال يصح على االتصالَّ ،
ألن أفراد
الر ُ
القوم إال ز ً
جال إال ز ً
يدا ،وَ :جاءَين ُ
َ ّ
xxviii
دل على آحاد يدل على أحدها واحده إال أ ْن يُؤول بـ(أ ْن) هذا يف املعىن
يدل عليه تعريفهم اجلمع
بـ(ما ّ
اجملموع مجوع كما ّ
ِ
العلماءَُ ،ك ّل َع ِامل ،أوُ :ك ّل علماءَّ ،
صور بدون جميء ُك ّل واحد حى
وأبن جميء اجملموع ال يـُتَ َّ
منكرا أضيف إليه ( ُك ّل) فمعىن :لَق ُ
يت ُ
ً
طيق َرفْ َع هذا احلَ َجَر
ي
مثل:
تثناء
االس
يصح
مل
حكم
احد
و
ل
ك
ل
يثبت
ن
أ
غري
من
هو
هو
حيث
من
ابجملموع
متعلقا
احلكم
كان
لو
ْ
ُ ُ
ُّ
xxxi
xxix
زوج إال واح ٌد ،xxxقال ابن هشام :وتنقسم
يدا ،وهذا كما ُّ
يصح :عندي عشرةٌ إال و ً
القوم إال ز ً
ُ
احدا  ،وال يصح :العشرةُ ٌ
xxxiv
xxxiii
xxxii
َّ
 ،ألهنم قالواَّ :
إن
اجملموعي
ال
ادي
(الـ) االستغراقية إىل قسمني وتنحصر فيهما  ،ألنَّه (إ ْن َ
ص َّح قيام ( ُك ّل)) اإلفر ّ
ّ
(كل) مضاف إىل نكرة.xxxv
(الـ) االستغراقية مثل ّ
xxxvi
درهم ،إذ ال يلزمك إال درهم
اجملموعي
وقد يراد ابجلمع احمللّى بـ(الـ) ال ُك ّل
كما يف قولك للرجال9/ :و /عندي ٌ
ّ
رجل عندي درهم ،وجب عليه لكل و ٍ
لكل ٍ
احد منهم درهم ،xxxviiكذا قال السيد الشريف:xxxix xxxviii
ّ
واح ٌد ،ولو قالّ :

يدا ،أو:
يرفع هذا احلجر إال ز ً
الرجل ُ
( مقامها حقيقة فـ)يسمى ما يصح قيام ( ُك ّل) مقامها حقيقة (استغراق األفراد) حنوُ :

كل رجل ،وكل
الرجالن يرفعان هذا احلجر إال الزيدين ،و:
ُ
الرجال يرفعون هذا احلجر إال الزيدين ،فإنَّه يصح أ ْن يُقال حقيقةً ّ
رجلني ،وكل رجال.
جمازا( xli xlاستغراق اخلصائص)xlii
جمازا فـ) يُسمي ما يصح قيام ( ُك ّل) مقامها ً
(فإ ْن) مل يصح قيامه مقامها حقيقة بل( ً
كقوله تعاىلَٰ :ذَلِ َ ِ
علما ،فإنَّه ال يصح أ ْن يُقال حقيقةً :القرآ ُن ُك َّل كتاب من أفراد الكتب
اب  xliiiوحنو :زي ٌد
ك الإكتَ ُ
الرجل ً
ُ
كل ٍ
جماز مبالغة ترقيان يف الكمال إىل ح ٍّد صار معه َّ
كأن
علما من أفراد الرجال العلماء بل َّإَّنا يُقال :ذلك ٌ
رجل ً
السماوية ،و :زي ٌد ّ
xliv
اجلنس كلمة أو تنز ًيال لغري ِعلم زيد منزلة العدم ابلنسبة إليه وإىل هذا أشار َمن قال :اللفظ عند االطالق ينصرف إىل الكامل
يصد ُق على االستغراق العُْريف ،حنو :مجع األمري الصاغة ،أي :صاغة بلدهِ أو صاغة مملكته َّ
 xlvأورد َّ
كال خيلف
فإن ً
أبن التعريف ُ
األداة xlvii xlviفيه بتجوز وليست بشمول xlviiiاخلصائص بل مشول بعض ما يَصلُح له اللفظ ،وهو صاغة بلد األمري ،أو صاغة
مملكته دون من عداهم ،xlixوأجيب أبنَّه يصح [أ ْن] lيقالُ :ك ّل صاغة بلده.li
ِ
ذكرت من األفراد وخصائص األفراد
كال من القسمني إىل قسمني فقال ( :إ ْن كانت) ،أي :فيما
قسم ً
ُ
(مث) أراد أ ْن يُ ّ
(لغويةً )liiأي :منسوبة إىل معىن لفظ وضعه له واضع اللغة (فـ )liiiيسمي ما يُشار هبا إىل املفهوم لغةً من حيث حتققه يف ُك ّل
liv
األفراد ،أو يف خصائصها (استغراق حقيقي) كقوله تعاىل :إِ َّن َّ ِ
ِ
الذنُوب َِ
لما (و[إ ْن])lv
مج ًيعا
اَّللَ يـَ ْغفُر ُّ َ
الرجل ع ً
وحنو :زي ٌد ُ
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خري من العنبَّ ،
ويف (الـ) احلقيقةَّ ،
ألن
حقيقي ،lxviiوألنَّك رمبا تقول يف بلد:
خري من املرأة
ألن قولنا:
ُ
البطيخ ٌ
الرجل ٌ
ُ
ّ
كل من البطيخ والعنب إىل جنس خاص مبعونة العرف ،ولذا قد يعكس يف ٍ
بلد آخر ،أقول :ال
بطيخه ٌ
ُْ
خري من عنبه ،فاإلشارة يف ٍّ
ِ
فائدة يف تقسيم العهد الذهين واحلقيقة إليهماَّ ،
َس َفارا  lxviiiابإلشارة
ألن املقصود حاصل ً
مثال يف قوله تعاىلَ :ك َمثَ ِل ا إحل َما ِر َإَي ِم ُل أ إ
شرفها هللا تعاىل ،-أو من محار الدنيا ،وكذلك يف قولك :البطيخ خري من العنب ابإلشارة إىل
إىل محا ٍر ما سواء من محار املدينة َّ -
املاهية سواء حصلت يف بطيخ ٍ
بلد ،أو بالد الدنياَّ ،
ألن ثبوت lxixاخلريية ملاهية البطيخ ال يقتضي ثبوهتا لكل من lxxأفرادها ومن
الرجل خريٌ من املرأةِ ،مع كوهنم قائلني َّ
أبن :عائشة -رضي هللا تعاىل عنها -خري من كثري من lxxiأفراد جنس
مثة تراهم يقولون:
ُ
الرجل خبالف تقسيم (الـ) االستغراقية َّ
فإن األحكام اترة تتعلق لألفراد اللغوية ،واترة لألفراد العرفية.

ضالء يف اشتمالية lxxiiاستغراق املفرد من استغراق التثنية واجلمع ،قال َّ َّ
اكي( :استغراق املفرد
(و) قد تنازع ال ُف َ
السك ّ
lxxv
lxxiv
أمشل10/ )lxxiiiو /من استغراقها ،وتبعه صاحب التلخيص  ،وذلك َّ
ألن املفرد شائع يف وحدان جنسه ،والتثنية يف مثنات
جنسها ،واجلمع يف مجاعات جنسه lxxviحى ال يستثىن من األول إال األول ،وال lxxviiمن الثاين إال الثاين ،وال من الثالث إال
مر ،قال جنم األئمة :وهو القياس ،lxxviiiولذا قال ابن عباس (رضي هللا تعاىل عنهما)(( :الكتاب أكثر من
الثالث كما َّ
lxxx
lxxix
ِ
ٍ
أعم من املالئكة أال ترى َّ
أعم ِمنَ :ما
أن قولك :ما م ْن َملَك إال وهو شاهدّ ،
الكتب))  ،وصاحب الكشاف (( :املَلَك ّ
ِم ْن َمالئكة)).lxxxi

ورده التفتازاينّ يف غري موضع ،lxxxiiوتبعه السيد الشريف[ lxxxiiiقدس سره]َّ lxxxiv
أبن أحدمها ليس أبمشل من
َّ
lxxxvi
lxxxv
السماو ِ
ات َو إاأل إَر ِ
ض
آد َم إاأل إ
اآلخر  ،و َّ
َو َعلَّ َم َ
ب َّ َ َ
َمسَاءَ
متسك فيه بتفسري أئمة التفسري يف مثل قوله تعاىل :أَ إعلَ ُم غَإي َ
xci
ِ ِ xc lxxxix
كل و ٍ
البيض بِ ِ
ُكلَّ َهاَ lxxxviii lxxxviiو َّ
احد
ويلبس
اخليل،
ي
اَّللُ َُِي ُّ
ب ال ُإم إحسن َ
الثياب َ
َ
وأئمة اللغة يف مثل :فال ٌن ير ُ
كب َ
ُ
واحد ،xciiوأئمة األصول يف :ال xciiiأتزوج النساء ،وال اشرتي العبيد ،وال أتكلم الناس ابحلنث بواحد ،xcivمث أقول جوااب عن
xcv
ذلك التمسك ( :و َّأما (الـ) يف ) مثل قوله تعاىل :أَ إعلَم غَيب َّ ِ
اخليل ) و يف
ُ إَ
الس َم َاوات َو يف مثل قول أئمة اللغة ( :فال ٌن ير ُ
كب َ
xcix
xcviii
xcvii
xcvi
ِ
العبيد ،فللجنس ) [ فـ(الـ) اجلنس] جماز بطريق اطالق اسم
مثل [قول] أئمة األصول والفقهاء ( :وهللا ال اشرتي َ
ci
ِ ِ c
الص َدقَ ِ ِ
اخليل ،وَينث بشراء
ال ُك ّل على البعض حى يُراد الواحد بقوله تعاىل :إِ ََّّنَا َّ ُ
ات للإ ُف َق َراء َوال َإم َ
ساكي وبقوهلم :فال ٌن ير ُ
كب َ
واحد ( ال االستغراق).
ciii
cii
عرف إذا مل يكن هناك عهد ،واالستغراق جيب محله
والكالم فيه قال فخر االسالم وغريه  :قال مشاخينا :اجلمع امل َّ
ُ
على تعريف اجلنس جمازا وي ِ
بطل اجلمعية ،فكان تفسريهم مبنيا على كون (الـ) للجنس ال بناءً على َّ
أن civذلك املعىن يستلزم تكرارا
ً ُ
cvi
cv
يف مفهوم اجلمع املستغرق10/ظَّ /
ألن الثالثة مثال مجاعة فتندرج فيه بنفسها وجزء من األربعة واخلمسة وما فوقهما فتندرج
أيضا يف ضمنهما cviiنقول :ال ُك ُّل من حيث هو ُكلٌّ مجاعة فيكون معتربا يف اجلمع املستغرق ،وما عداه من اجلماعات مندرجة
فيه ً
cix
بكل و ٍ
احد
أيضا كان تكرارا حمضا ،فلذلك ترى األئمة [األصول] cviiiيفسرون اجلمع املستغرق
فيه فلو اعترب كل واحد منها ً
ِّ
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lxv
وعريف إذا أُريد به سوق من أسواق البلد.lxvi
الذهين ،إذا دخل السوق [حقيقي]  ،إذا أُريد به سوق من أسواق الدنياّ ،

Volume: 4

lvi
شارعا ،أو أهل اصطالح ،أو أهل
كانت (عرفية) أي :منسوبة إىل معىن لفظ وضعه 9/ظ /له غري واضع اللغة سواء كان ً
ٍ
العام كما هو املتبادر lviiعند
العرف ّ
العرف ُفرياد هبا ما ليست بلغوية سواء كانت شرعيةً ،أو اصطالحيةً ،أو عرفيةً مبعونة املقام ال ُ
ُ
lix
lviii
االطالق حى يتجه أنَّه يلزم كون االستغراق حبسب الشرع ،أو االصطالح واسطة (فـ ) يسمى ما يُشار هبا إىل املفهوم عرفًا
lxii lxi
lx
ِ
ك
الصا َغة
األمري َّ
 ،وكقوله تعاىل :ذَل َ
كل األفراد ،أو يف خصائصها (استغراق عريف ) حنوَ :
مجع ُ
من حيث حتققه يف ّ
ِ
اب .lxiii
الْكتَ ُ
قال بعض احملققنيَّ :
إن ختصيصهم ذلك التقسيم إىل حقيقي وعريف ختصيص بال خمصص ، lxivألنَّه جيري يف العهد
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cxi
cx
مجع من
ستعمل يف كالمهم ٌ
صح هذا البناء لزم أال يُ َ
[واحد] فيكون كاملفرد يف استغراقه كما قاله السيد الشريف  ،ألنه لو ّ
قياسا وحقيقةً بل على خالف القياس واجملاز وأ ْن ال يصح كالم ابن عباس (رضي هللا تعاىل عنهما) وصاحب
اجلموع املستغرقة ً
cxii
الكشاف وكالم النحاة من َّ
كل منها يشتمل على أفراد من ذلك اجلنس ،واجلموع
[أن] مجع اجلمع كـ(أًنعيم) ّ
يدل على مجوع ّ
يف مجع اجلمع مبنزلة اآلحاد cxiiiفافهم.
cxiv

واي عجبا أنَّهُ قال يف التلويحَّ :
الثياب البيض ،للجنس
ويلبس
يل
َ
أن ما ذكره أئمة العرب يف مثل :فَُال ٌن يَرَك ُ
ب اخل َ
ُ
للقطع أبنَّه ليس القصد إىل عهد أو استغراق ،مث قال فيهَّ :
إن محل مثل هذا اجلمع على اجلنس جماز وعلى العهد أو االستغراق
حقيقة.cxv

cxvii
cxvi
أن ما قيلَّ :cxix
دائما ليس شيء ،cxviiiكما َّ
ومبا قلناه ظهر َّ
أن املراد ابملفرد
قيل :املراد ابألمشلية ابجلملة ال ً
أن ما َ
cxxi
cxx
مفردا يف اللفظ ،أو ال كاجلمع احمللى بـ(الـ) الذي بطل فيه معىن اجلمعية  ،وسواء كان مجعا صورة
املفرد يف املعىن سواء كان ً
حق القول يف cxxiiهذا املقام من مسارح األنظار ومطارح األفكار ،كم cxxiiiزلت
قوم وره ٌ
أو ً
ط فليس بشيء(( ،ولقد ّ
مفردا حنوٌ :
cxxiv
احلق أفهامهم))
فيه لألفاضل أقدامهم ،وكلَّت دون الوصول إىل ّ
cxxv
ِ
ِ ِ
ْ ِ ِ َّ ِ
اَّلل
ي لَ ْوَال أَ ْن َه َد َاًن َّ
احلَ ْم ُد ََّّلل الذي َه َد َاًن هلَََٰذا َوَما ُكنَّا لنَـ ْهتَد َ
(و) ملا cxxviورد َّ
ان افراد االسم 11/و /يدل على [وحدة معناه cxxviiواستغراقه يدل على] cxxviiiتعدده ومها متنافيان
فضال عن كونه أمشل ،أجاب:
فال يصح استغراق املفرد ً

أوال :بقوله( :ال تدخل) ،أي( :الـ) االستغراقية (على) االسم (املفرد) اكتفى به عن التثنية واجلمع فال يتجه َّ
أن ذلك ال
يُراد غري خمتص ابملفردَّ ،
ألن رجلني ورجال يدالن cxxixعلى اثنني واحد ومجاعة واحدة أتمل.

(إال) حال كونه (جمردا عن )cxxxالداللة على معىن (الوحدة) سواء كانت مستفادة من اللفظ تضمنا على من ذهب

َّ
أن cxxxiاسم اجلنس موضوع للماهية مع وحدة ال بعينها ،أو مستفادة من تنكريه أو تنوينه التزاما على َمن cxxxiiذهب أنَّه موضوع
هلا فقط.

وقال السيد الشريفَّ :
ستعمل يف الرتاكيب لبيان النسب واألحكام ،وملا كان أكثر
((إن أمساء األجناس cxxxiiiأكثر ما ي
ُ
َ
َّ
الع ْرف واللغة جارية على املاهيات من حيث هي فُ ِهم بقرينة تلك األحكام مع أمساء األجناس يف تلك
األحكام املستعملة يف ُ
الرتاكيب معىن الوحدة ،وصار اسم اجلنس إذا أطلق وحده يتبادر منه الفرد إىل الذهن إللِ ِ
ف cxxxivالنفس مبالحظته مع ذلك
االسم كأنَّه ٌّ
دال على معىن الوحدة)) cxxxvفإذا دخل عليه حرف االستغراق ُجِّرَد عن هذا العارض الذي منشأه االعرتاض أتمل.
وأجاب اثنيا بقوله( :و) حال كونه (مرادا به) ،أي :ابملفرد املستغرق معىن ( ُك ّل فرد) ال جمموع األفراد وهو املنايف ،إذ
أصال خبالف األول َّ
فإن افراد االسم يقتضي اعتبار الفردية مع اجلنس فإذا مل يكن هناك آخر اقتصر على
ليس فيه مالحظة وحدة ً
ما هو أقل املراتب ،أعين :فردية cxxxviواحدة ،وإ ْن وجد ما يقتضي الزايدة كأداة االستغراق عمل مبقتضاه ومل يكن متنافيا ملقتضى
االفراد ،ألنَّه يقتضي اعتبار الفردية وال مينع اعتبار فردية مع أخرى هكذا قاله السيد الشريف .cxxxviiوغريه ،cxxxviiiوأنت خبري
cxl
cxxxix
َّ
وإما إذا اريد به الوحدة بشرط شيء cxliكما هو الظاهر
أن هذا َّإَّنا يتم
إذا أريد ابملفرد 11/ظ /الوحدة ال بشرط شيء َّ
فال فاعرف.

َّ
وإَّنا امتنع وصف هذا املفرد بنعت اجلمع فال يقال :الرجل الطوال ،للمحافظة على التشاكل اللفظي هكذا قالوا ،cxliiإال
أنَّه مناف مبا قالوا :أنَّه cxliiiحنو :جاءين الرجال الضاربة cxlivفاعلم.
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فرياد به أقل ما يتحقق فيه املفهوم لكونه متيقنًا ،وهو الواحد يف املفرد ،واالثنان يف املثىن ،والعدد الزائد على االثنني بواحد يف
حصل الدراهم إال ثالثة ،قال
حصل الدرمهني إال درمهان ،ويف َّ
حصل الدراهم إال واحد ،و يفّ :
وجب يف مثلّ :
اجلمع فال ي َ
َّ َّ
((املؤمن ِغٌّر كرميٌ))ُ ،cxlviمسيَت مهملة والحتماهلا الكل
اكي(( :اجلملة اليت ال تكون ُمبَـيَّـنَة احلال يف الكل وخالفه كقولنا:
ُ
السك ّ
وخالفه إ ْن استعملت مل تستعمل إال يف املتيقن وهو البعض ،ولطلب اليقني يف االستدالل ال ترتك احلقيقة فيه إىل اجملاز وال
التصريح إىل الكتابة)) cxlviiأتمل.
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مفردا،
َّ
(وإما) أ ْن يعترب ويقصد (يف) ضمن (فرد ما) وهو املسمى الفرد املنتشر ،واملراد به فرد من اآلحاد إ ْن كان اللفظ ً
cxlv
مجعاَّ ،
وإَّنا يعترب فيه (إن كان املقام استدالليًّا) يُطلب فيه اليقني ال خطابيًّا
ومن املثنيات إ ْن كان تثنية ،ومن اجلماعات إ ْن كان ً
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اهلوامش

 ]28أي :كل واحد من جنس االنسان ضعيف؛ فإنَّه يصح هذا القول على جهة احلقيقة.
الث اين :ابعتبار صفات األفراد :كانت (الـ) لشمول اخلصائص فقط ،مثل :أنت الرجل؛ أي :اجلامع لصفات الرجال احملمودة .ينظر :شرح قطر الندى ،113
ومتهيد الفوائد بشرح تسهيل القواعد .829/2
xxxivيف (ب) :اجملموع.
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xينظر :شرح َّ
 xiلقب أطلق على العامل َّ
اابذي(ت .)684ينظر :سلَّم الوصول.126/3
العالمة رضي الدين االسرت ّ
( )1التاء) يف (ب).
 xiiiسورة العصر.2 :
َّ َّ ِ
ين ءَ َامنُواْ [ سورة العصر ]3 :فلو مل يكن املستثىن
 xivإفادة الكثرة متأتية من جواز أن يكون املستثىن منه ً
مجعا فقد ورد االستثناء يف اآلية ذاهتا بقوله تعاىل :إال ٱلذ َ
جزءً من املستثىن منه ملا جاز االستثناء منه .ينظر :شرح الرضي .24/1
 xvيف األصل :والت .خطأ من الناسخ.وما أثبته من (ب).
(xviبل) نقص يف (ج).
ٍ
ِ
 xviiيتوجب يف هذه احلالة أ ْن تكون الالم استغراقية؛ َّ
دال على ماهية خارجيةً مشخصةٌ ُوضع اللفظ إبزائها من غري داللة على مجيع أفرادها أو بعضهم،
ألن اللفظ ٌ
(كل) .ينظر :شرح الرضي .237/3
ومل يدل دليل على البعض فيتعني كوهنا لالستغراق مبعىن ّ
xviiiينظر :شرح الرضي .24-23/1
 (xixالثانية) يف (ج).
(xxفرد) نقص يف (ب).
xxiسورة العصر.3 ،2 ،1 :
َّ xxii
(إن) يف (ب) و(ج).
 xxiiiما بني املعقوفتني زايدة من (د).
(xxivآمنوا) نقص يف (د).
 xxvزايدة من (ب) و(ج) و(د).
(xxviالذين) يف (د).
xxviiيف األصل ( إال إال) وما أثبته من (ب) و(د).
(xxviiiاجلمع) نقص يف (د).
احدا) نقص يف (د).
 (xxixعندي عشرة إال و ً
(xxxواحدا )يف (د).
(xxxiتنقسم) نقص يف (د).
 xxxiiينظر :شرح قطر الندى .113
xxxiiixxxiiiاالستغراق قسمان:
ِ
ِ
ِ
ضعي ًفا [ سورة النساء:
نسا ُن َ
كل حقيقةً لشمول األفراد ،ويلزم من مشول األفراد مشول اخلصائص ،مثلَ  :و ُخل َق ْاإل َ
األول :حقيقي :وهو الذي خيلف (الـ) فيه ّ
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َّ xxxv
ألن النكرة عامةٌ ومدلوهلا يقع على عامة أفراد اجلنس ،فهي تشابه االستغراق يف العموم .ينظر :حاشية بن محدون على شرح املكودي أللفية ابن مالك
.220/1
(xxxviاجملموع ) يف األصل و(ب) ،وما أثبته من (ج).
xxxviiينظر :بيان املختصر 233/2
(xxxviiiالسند) يف (د).
xxxixعلي بن حممد بن علي ،املعروف ابلشريف اجلرجاين :فيلسوف ،من كبار العلماء ابلعربية .ولد يف اتكو قرب أسرتاابذ سنة (740هـ) واقام يف شرياز وتويف
فيها سنة (816هـ) ،كثرت مصنفاته فقد بلغ عددها اخلمسني مصن ًفا منها :التعريفات ،وشرح السراجية يف الفرائض ،وشرح الكربى والصغرى يف املنطق ،وحاشية
على الكشاف .ينظر :اتريخ االسالم  ،100/13وبغية الوعاة  ،197/2والشقائق النعمانية .29
مل....جمازا) نقص يف (ب) و(ج).
xlمن قوله ( :فإن
ً
(كل) واستعمل اللفظ املوضوع جلميع الرجال
xliوقد أوضح الصبَّان ذلك بقوله(( :أي :ابالستعارة أب ْن شبهت مجيع اخلصائص جبميع الرجال جبامع الشمول يف ّ
ٍ
التجوز ابستعارة
وهو (الرجل) بـ(الـ) االستغراقية يف مجيع اخلصائص ...،وحينئذ فاحلمل َّإما على املبالغة ،أو على تقدير مضاف ؛أي :جامع ُك ّل خصيصة ،ولو جعل ّ
اللفظ املوضوع جلميع الرجال للرجل الواحد ملشاهبته مجيعهم يف استجماع اخلصائص لكان أقرب مث رأيت اللَّقَّاينّ كتب على قول التوضيح:فهي لشمول خصائص
اجلنس ما نصه :هذا بيان حلاصل املعىن املراد يف قولك :أنت الرجل ،ال ملدلول اللفظ؛ إذ مدلوله :أنت ُك ّل رجل مبالغةً ،واملراد منه :أنت اجلامع خلصائص كل رجل))
حاشية الصبان .262/1
xliiاملراد ابخلصائص :تلك الصفة أي مجيع أحواهلا وأصنافها وعند اإلطالق خصائص مجيع األوصاف ((حاشية الصبَّان .263 /1
xliiiسورة البقرة.2 :
xlivيف (ب) :الكمال.
xlvجاء يف الكشَّاف(( :معناه أ ّن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل َّ
كأن ما عداه من الكتب يف مقابلته ًنقص وأنَّه الذي يستأهل أ ْن يُسمى كتااب كما تقول :هو
الدر املصون .81/1
الرجل؛ أي :الكامل يف الرجولية اجلامع ملا يكون يف الرجال من مرضيات اخلصال)) الكشاف  .74/1وينظرّ :
xlviيف (ب) :إال َّ
وإن فيه.
(xlviiاالرادة) يف (ج).
(xlviiiبشمول) نقص يف (ج).
xlixينظر :املعتمد  ،225/1واحملصول .361/2
lما بني املعقوفتني زايدة من (ب) و(د).
liينظر :شرح التصريح  ،181/1وحاشية الصبان .262/1
liiينظر :حاشية الدسوقي على خمتصر السعد ،604/1
(liiiف) نقص يف (ج).
النحاس(( :فهذا معروف واملعىن أن يقال :أًن أغفر لك كل ذنب)) معاين القرآن .107/2
livlivف(الـ) تقوم مقام (كل) قال َّ
lvما بني املعقوفتني زايدة من (ب) و (ج).
 lviيف األصل :وضع ،وما أثبته من (ب).
(lviiوإن تبادر) يف األصل و(ب) و(ج) ،وما أثبته من (د).
(lviiiعند االطالق) نقص يف (د).
(lixف) نقص يف (ج).
lxينظر :حاشية الدسوقي على خمتصر السعد .604/1
lxiو من النُّحاة َمن يرى َّأهنا اسم موصول .ينظر :شرح التصريح  .181/1والصواب َّأهنا تعريفية الستغراق اجلنس لتوفر الشروط الثالثة اآلتية:
-

تصلح (كل) مكاهنا.

جواز االستثناء منه مع كونه بلفظ املفرد.

 جواز الوصف .ينظر :شرح الكافية الشافية .322/1املعرف على العموم وفق اآليت::األول :مذهب اجلمهور أنَّه يفيد العموم ودليلهم احلديث( :أمرت أ ْن أقاتل الناس حى يقولوا :ال
lxiiاختلف العلماء يف داللة اجلمع َّ
عاما ملا صح استثناء الزكاة منها.
إله إال هللا ))..وملَّا ذُ ّكِر به أبو بكر الصديق استعمل االستثناء فقال :إال حبقها ،ولو مل يكن ًّ
والثاين :مذهب املعتزلة :وهلم عليه دليالن مها :األول :أنَّه َيتمل العموم واخلصوص؛ َّ
ألن (الـ) قد تكون استغراقية أو عهدية واالحتماالن متساواين ،وهو مردود
لكل من اجلزء فيصرفه إليه .والثاينَّ :
جبوابني :األولَّ :
أن
أن معىن (الـ) التعريف التعريف مبا يعرفه السامع فإ ْن كان له عه ٌد به فيصرفه إليه ،وإ ْن مل يكن فالسامع أعرف اب ِّ
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َّأهنا من قبيل اجلمع احمللَّى بـ(الـ) اجلنسية ،فقد خرجت منه داللة اجلمع لدخول (الـ) االستغراقية عليه
أن كلمة(ملَك) نكرة يف سياق النفي دخلت عليها ِ
 َّ(من) االستغراقية فاندرج حتتها اجلمع لوجود الفرد فيه
َ
َّ
احلاقة []17
(ملَك) كلمة مفردة تدل على اجلمع بداللة قوله تعاىل:
إن َ

 ولو أريد به املفرد ملا حتقق املعىن املراد وهو َّالدر املصون .259/10
أن املالئكة على أرجائها ال َملَك واحد ينتقل على أرجائها يف أوقات .ينظرّ :
lxxxviسورة البقرة.33 :
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lxiiiسورة البقرة.2 :
(lxivخمصوص) يف (ج).
lxvما بني املعقوفتني زايدة يف (ب) و(ج) (د).
lxviالذي أؤيد به َّ
أن الالم لالستغراق َّأهنا تدل على العموم ،فكلمة( ال صاغة) سواء دلت على صاغة البلد أو صاعة بالد اململكة فكال الداللتني عامة املعىن .وهللا
تعاىل أعلم.
عام يُراد به كل النساء .ينظر :شرح املفصل البن
lxviiإذا أريد هبا جنس الرجال وجنس االًنث ،فكلمة(الرجل)معناها عامٌّ يراد به مجيع الرجال ،وكلمة (إمرأة) لفظ ٌّ
يعيش  ،349/3و .133/5
lxviiiسورة اجلمعة.5 :
 ( lxixمن قوله :الدنيا ......ثبوت ) نقص يف (د).
(lxxمن) نقص يف (ج).
 ( lxxiمن) نقص يف (ب).
 ( lxxiilxxiiأمشلية) يف (د).
الس َّكاكي إىل َّ
أن املفرد
lxxiiiاالشكال هنا يف اسم اجلنس املفرد َّ
املعرف بـ(الـ) االستغراقية هل هو أمشل من املثىن واجلمع الداخل عليهما (الـ) االستغراقية؟ ذهب َّ ّ
في املفرد ال املثىنَّ ،أما إذا قلنا :ال رجال يف الدار ،فقد نفى مجع الرجال ال الفرد ،واستدل بقوله
أمشل يف االستغراق من اجلمع فإذا ما قلنا :ال ٌ
رجل يف الدار ،فقد نُ َ
تعاىل( :رب إين وهن العظم مين) ومل يقل :وهن العظام ،فيتوصل ابختصار اللفظ إىل االطناب يف معناه .ينظر :مفتاح العلوم .216/1
lxxivينظر :حاشية الدسوقي على خمتصر السعد .621/1
( lxxvحدان) يف األصل و(ب) و(ج) ،وما أثبته من (د).
(lxxviجنسها ) يف (ب).
 lxxviiاألول إال األول ) نقص يف (ج).
ضي .238/3
 lxxviiiينظر :شرح َّ
الر ّ
 lxxixهو جواب ابن عباس ع ن قراءة ( وكتابه) يف قوله تعاىل ( :كل آمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ) [من سورة البقرة ]285 :فقد قرأ (وكتابه) فقد َّ
عد
(الكتاب) اسم جنس قال .ينظر :معاين القران واعرابه  ،368/1و معاين القرآن للنحاس .330/1
فأما اجلمع فال يدخل حتته إال ما فيه اجلنسية من
وقال الزخمشري (( :ألنَّه إذا أريد ابلواحد اجلنس-واجلنسية قائمة يف وحدان اجلنس كلها -مل خيرج منه شيءَّ ،
اجلموع)) الكشاف .331/1
(lxxxالكشف ) يف (د).
lxxxiالكشاف .605/4
املطول (( :وال تنايف بني االستغراق وافراد االسم؛ َّ
كل فرد ال جمموع األفراد؛
lxxxiiجاء يف كتاب َّ
جمردا عن معىن الوحدة ،وألنَّه مبعىن َّ
ألن احلرف َّإَّنا يدخل عليه ً
وهلذا امتنع وصفه بنعت اجلمع)) املطول .28
أن استغراق املفرد أمشل من استغراق اجلمع أورد بيانه يف ٍ
 lxxxiiiجاء يف حاشية السيد الشريف على املطول قوله (( :ملا ادعى َّ
مفرد ومجع منفيني ب(ال) النافية
َّ
َّ
أصال ،وحنو :ال رجال ،مع نصوصيته يف االستغراق إذا جاز أن خيرج فيه واحد أو اثنان
رجل ال يصح أ ْن خيرج منه فرد ً
للجنس؛ ألهنا نص يف االستغراق ،فنحو :ال َ
جاز يف غريه من اجلموع ابلطريق األوىل)) احلاشية على املطول .101
 lxxxivما بني املعقوفتني زايدة من (ب).
ايضا السمني احلليب مبا أييت:
lxxxvوردَّه ً
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املعرف بـ(الـ) يعطي معىن االستغراق الذي يوحي للجمع حقيقةً وال َُيمل على العهد إال بقر ٍ
ينة .والدليل الثاينَّ :
أن معىن قوهلم :مجع األمري العلماء أنَّه مل جيمع
اجلمع َّ
العلماء األرض كلهم ،والكالم َُيمل على احلقيقة ما مل توجد قرينة صارفة عنها ،وقد أجيب عنه َّ
أبن هذا الكالم َُيمل على العرف فإذا قلناَ :من دخل داري أكرمته،
فالكالم ُعرفًا ال يقتضي اكرام اللصوص .ينظر :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن .1497/4
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lxxxviiسورة البقرة.31 :
معرف بـ(الـ) أريد به كل األمساء والصفات للمسميات .ينظر :معاين القرآن لألخفش  ،63/1والكشاف  ،153/1والبحر احمليط .234/1
lxxxviiiفهي مجع َّ
lxxxixسورة ال عمران.134 :
حمسن ،واملعىن :هللا َيب كل فرد من احملسنني .واثنيهما :أراد به اجلمع
ازي (احملسنني) بتفسريين :أوهلما :أراد به املفرد واملعىن :فإ ْن
َّ xc
َ
عفوت فأنت ٌ
فسر االمام الر ّ
ورجح الرازي األول من القولني فاملقصود به الرسول
قليل منهم) ،و وافقه البيضاوي و أبوحيان االندلسيَّ ،
فاملقصود هم الفئة القليلة اليت وردت بقوله تعاىل( :إال ٌ
(صلى هللا عليه وسلم) ؛ إذ هو املأمور ابلعفو والصفح .ينظر :مفاتح الغيب  ،326/11وأنوار التنزيل  ،129/1والبحر احمليط .384 /3
xciينظر :معاين القرآن للنحاس  ،191/3والكشاف  ،388/1والبحر احمليط .281/6
أبيضا ،فقد َّ
املعرف بـ(الـ) على املفرد لقرينة عقلية فال يسع االنسان أ ْن يلبس أكثر من ثوب وال يركب
دل اسم اجلنس اجلمعي َّ
xciiاملعىن :ركب فرسا ولبس ثواب ً
أكثر من فرس .ينظر :معاين القرآن لألخفش  ،191/3ومعاين القرآن للنحاس .388/2
( xciiiال) نقص يف (ج).
 (xcivبل واحد) يف االصل وما أثبته من (ب) و(ج).
xcvينظر :مغين اللبيب  ،73ومهع اهلوامع  ،309/1وحاشية الصبان .260/1
xcviما بني املعقوفتني زايدة من (ب).
xcviiينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين (ت855هـ)  ،25/1و
xcviiiهنا يناقض العلماء فيما ذهبوا إليه َّ
أبن اجلمع احمللَّى بـ(الـ) تكون فيه (الـ) لالستغراق ،فبالرغم من التعميم إال َّأهنا هنا دلت على اجلنس بداللة القرينة
املخصصة لبعض املذكور ال كلهَّ ،
احدا ،فال يُعقل أ ْن يركب كل
جمازا عن اجلنس ،فإذا قلنا :يركب اخليل فاملراد فرسا و ً
العام إذا دخلت عليه (الـ) يكون ً
فإن اجلمع ّ
أيضا وتزوج بعد ذلك يع ّد حانثا بواحد ،إال إذا نوى العموم حقيقةً فال َينث.؛ َّ
ألن دخول (الـ) اجلنسية ال
اخليل ،ولو أقسم أبنَّه ال يتزوج النساء ،أراد هنا اجلنس ً
يبطل اجلمع .ينظر :عمدة القاري  ،25/3وحاشية الصبان ،260/1
xcixما بني املعقوفتني زايدة من (د).
 cسورة التوبة.60 :
(ciبشراء) نقص يف (ج).
ciiينظر :نفائس األصول يف شرح احملصول .1829/4
ciiiمنهم التفتازاين .ينظر :شرح التلويح على التوضيح 98/1 ،97/1
َّ civ
(أن) نقص يف (ب).
(cvمن) نقص يف (ب).
 (cviمن قوله :اجلماعة.....فوقهما) نقص يف (د).
cviiيشري هنا إىل قول سيبويه َّ
أن مجع القلة الصحيح ملا فوق الثالثة إىل العشرة فقد جاء يف الكتاب .(( :ولو مسيت رجال شفةً أو أمةً مث قلت :آم يف الثالثة إىل
ٍ
العشرة ،و َّأما يف الكثري فإماء ،ولقلت يف شفة :شفاهٌ )).الكتاب .401/3وينظر :اللمع  ،171واملفصل يف صنعة االعراب  ،235وشرح التصريح .521/2
cviiiما بني املعقوفتني زايدة من (د).
 (cixاملستغرق) نقص يف (د)
cxما بني املعقوفتني زايدة من (د).
cxiينظر :احلاشية على املطول .112
cxiiما بني املعقوفتني زايدة من (ج).
 cxiiiجاء يف شرح املفصل قوله(( :وهو لفظ مفرد دل على اجلمع ،ال واحد له من لفظه ،وجيمع يف القلة على "أنعام" .فإذا مجعوا هذا اجلمع للتكثري ،قالوا:
"أًنعيم" ،فـ "أًنعيم" ،على هذا مجع اجلمع ،فلو قال له" :عندي أًنعيم" فأقل ما يلزم به سبعة وعشرون من ذلك النوع؛ ألن النعم مجع من جهة املعىن ،وأقل ما
ينطلق عليه اسم اجلمع ثالثة ،فإذا مجعت ،وقلت" :أنعام" ،فإن أقل تضعيفها ثالث مرات ،فتصري تسعة ،فإذا مجعت "أنعاما" ،وكان املراد ابقلها تسعة ،كان أقل
تضعيفها ثالث مرات ،فتصري سبعة وعشرين))  .303/3وينظر :شرح الرضي على الكافية.145/1
(cxivللجنس) نقص يف (ج).
 cxvينظر :شرح التلويح على التوضيح .99-98/1
(cxviاملراد) نقص يف (د).
(cxviiيف اجلملة) يف (ب).
cxviiiمن قوله ( ابألمشلية ...بشيء ) نقص يف (ج).
 cxixهامش :قائل ذلك العصام.يف األطول.
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(cxxالذي) :نقص يف (ب).
(cxxiاحلقيقية) يف (ج).
َّ cxxii
(إن) يف (ب) و(د).
cxxiiiيف األصل (مل) وما أثبته من (ب).
cxxivاملطول شرح تلخيص املفتاح .232
cxxvسورة األعراف.43 :
( cxxviملا) نقص يف (ب) و(ج).
cxxviiاملراد ابلوحدة هنا الوحدة الشخصية الذهنية فهي متعددة ،وإ ْن أريد هبا الوحدة الشخصية اخلارجية فتكون (الـ) جنسية ال استغراقية ؛ َّ
ألن الشخصية
الذهنية ال تتناىف مع التعدد الذي يقتضيه االستغراق.
cxxviiiما بني املعقوفتني زايدة من (ب) و(ج).
(cxxixيدل) يف (ب).
( cxxxعن ) نقص يف (ب).
 (cxxxiموضوع) مثبتة يف األصل و(ب) وهي زايدة من الناسخ.
cxxxiiيف األصل( :ما) وما أثبته من (ب).
معني ككلمة(أسد ) ينظر :تشنيف
عام غري َّ
cxxxiiiاسم اجلنس :هو ما ُوضع للحقيقة الذهنية من حيث هي ؛ أي :من غري اعتبار قيد معها ً
أصال ،وهو معىن ّ
املسامع جبمع اجلوامع .406 /1
cxxxivيف االصل( :االلف) ،وما أثبته من (ب).
cxxxvكشاف اصطالحات الفنون .443/2
(cxxxviالفردية ) يف األصل و (ب) ،وما أثبته من (ج).
cxxxviiينظر :احلاشية على املطول .115
 cxxxviiiينظر :فصول البدائع  ،65/2وكشف االسرار .149/1
(cxxxixيعم) يف (ج).
cxlأي :الوحدة الشخصية الذهنية ال الوحدة النوعية.
(cxliبشرط شيء) نقص يف (د).
cxliiعلة ذلك أمران :أوهلما :مراعاة للتشاكل اللفظي بني الصفة واملوصوف ،واثنيهما َّ
للكل عند
العام جيب أن يكون ً
أن اسم اجلنس َّ
املعرف ابلالم ّ
متناوال ِّ
حمتمال ما دونه إىل األدىن كما يف قوهلم :ال أتزوج النساء .ينظر :كشف األسرار  ،23/2وتسهيل الوصول إىل علم االصول .139
االطالق ً
(cxliiiمن) يف (ج).
ِ
ٍ
َّه ْم أ َْع َج ُاز ََنْ ٍل ُّمن َقعر [القمر ]20 :فقد وصف اجلمع ابملفرد ،وكذا قول الشاعر:
cxlivوقد وصف اجلمع ابملفرد وقد ورد ذلك كثريا كقوله تعاىلَ :كأَنـ ُ
َأال َّ
هوى ومنادح
إن جرياين العشية ر ٌ
ائح دعتهم دو ٍاع من ً
ِ
فقد وصف (جريان) وهو مجع بـ(رائح) وهو مفرد ،وعلة ذلك َّ
أن (فاعل) يراد به الكثرة .ينظر :األلغاز النحوية .31
 cxlvكونه املقام خطابيا يكون بع ّد (الـ) لالستغراق .ينظر :الكوثر اجلاري .96/9
الرتمذي وأبو داود .ينظر :اجلامع البن وهب  ،358واألدب املفرد  ،215و املستدرك على الصحيحني .103/1
 cxlviرواه أمحد و
ّ
ب :اخلدَّاع ،ومعىن احلديث َّ
احلق موصوف ابلسهولة والليونة مل يعهد احليلة واملكر .ينظر :النهاية يف غريب احلديث
الغر :الذي مل ُجيرب االمور ،واخلِ ُّ
أن املؤمن ّ
و ّ
 ،354/3واملفاتيح يف شرح املصابيح .253/5
cxlviiمفتاح العلوم .442/1
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Scientific research endeavors to provide theoretical approaches to
various fields and fields, It has been valued by field applications in
experimental and descriptive studies on samples planned in
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procedures were based on constructive steps to achieve the above,
However, she stood on a deep challenge depicted in the
assessment, When all the activities are based on the learner's use
of his experiences to respond to all the situations he is confronted
with, It is therefore a continuous process of evaluation.
practical difficulties, while promoting research with an office
approach between the theoretical aspect stipulated in the process
and the real environment in which it takes place.
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واقع تقومي األداء الرتبوي يف ضوء املقاربة ابلكفاءات

أمساء بن حيىي
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إبراهيم اتمتلت

4

3

امللخص:
حرص البحث العلمي على تقدمي تناوالت نظرية ملختلف اجملاالت وامليادين ،مثّنها بتطبيقات ميدانية يف دراسات
جتريبية ووصفية على عيّنات مقصودة يف بيئات متعددة ،سعيا حنو تعلم فعال من خالل استثما ٍر أمثل لبيئة املتعلم
وركائزه ،وم ّد أنشطة املدرسة إىل خارجها ،من مشكالت افرتاضية إىل مشكالت حقيقية من واقع حياة املتعلم.
استندت فلسفة املقاربة ابلكفاءات وإجراءاهتا على مراحل بنائية ميكن هبا بلوغ ما سبق ،غري ّأّنا وقفت على حت ّد
عميق يتمثل يف التقومي ،حيث األنشطة مجيعها تقوم على توظيف املتعلم خلرباته يف التجاوب مع مجيع املواقف
والوضعيات اجملاهبة له ،من ذلك فهي عملية تقومي مستمرة.
أمام هذا ،أييت البحث ليق ّدم تناوال نظراي عن التقومي بصورة عامة مع الرتكيز على التقومي يف بيداغوجية املقاربة
ابلكفاءات ،مربزا يف ذلك أسسه وخلفيته النظرية وصعوابته التطبيقية ،مع تثمني البحث مبقاربة مكتبية بني
تتم فيها.
اجلانب النظري الذي ّ
تنص عليه املقاربة والبيئة الفعلية اليت ّ
الكلمات املفتاحية :التقومي الرتبوي ،األداء ،الكفاءة.

املقدمة:
يع ّد التقومي الرتبوي ركيزة أساسية ضمن ركائز املنظومة الرتبوية ،عليه تُرهن جناح مجيع عمليات التعلم األخرى ،ابعتباره
عامال يف تشخيص واقع املتعلم للشروع يف حتديد مسارات التعلم من جهة وعامال للوقوف على مستوى مكتسبات التعلم
املخططة هلا يف املنهاج التعليمي .من هذا فعدم مواءمته أو جتاوبه مع املقاربة املعتمدة يف بناء خربات املتعلم يش ّكل شرخا واضحا
املوجهة للتجاوب معها.
يف عناصر املنهاج ،ومنه الوقوف على أداء املتعلم يف املواقف أو األنشطة ّ

تعرض هلا أثناء دراسته ملادة معيّنة ،غري أنّه مع
اعترب التقومي إىل وقت قريب كشفا لثغرات املتعلم وتعثراته يف جزئيات دقيقة ّ
تطور املقارابت الرتبوية غدى اليوم أداة للوقوف على حتصيل املتعلم ،هبدف التثمني أو التصويب أو التوجيه ،هلذا أخذ أنواعا
ّ
متع ّددة وأشكاال خمتلفة ،كل منها يستند على أهداف ومعايري حم ّددة مسبقا تقف عليها اجلهات الوصية ،حيث تقوم مبتابعتها
واحلرص على إجراءاهتا الشاملة واجلزئية بصورة دقيقة ومستمرة.
ّنجت املدرسة اجلزائرية سياسات تربوية ع ّدة من االستقالل إىل يومنا هذا ،واجتهدت يف مسايرة املقارابت احلديثة إىل
آخرها اليوم واملتمثلة يف املقاربة ابلكفاءات اليت أتخذ بفلسفة التعلم املتمركز على نشاطات املتعلم واستجاابته "حمورية املتعلم
موجها ومنشطا له يف بيئة تتّسم ابلثراء والتنوع ،تقوم على توظيف خمتلف
للعملية التعليمية التعلمية مقابل اعتبار املعلّم ّ
االسرتاتيجيات اإلجيابية يف املواقف اجملاهبة" ،ومنه فالتقومي يكتسي جمموعة وظائف غري الوظائف املعهودة يف مقارابت سابقة.
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من هذا يع ّد التقومي يف بيداغوجية الكفاءات أصعب مرحلة وأعقدها ،حيث انلت الكثري من التساؤالت واالستفسارات
عن كيف ومىت وأين ..نظرا لصعوبة الوقوف على مستوايت األداء الفعلي ال األداء النظري ،وهذا ما طرحته العديد من الدراسات
ونظمت فيه العديد من امللتقيات واألايم الدراسية ،ففي إعداد املناهج حيرص املؤلفون يف حتديد وضعيات االنطالق وبناء التعلمات
جرد الشروع يف بناء األنشطة التقوميية جبميع صيغها خيلق نوعا
على عمقها ومستوى طرحها وأتخذ يف ذلك أوقاات ممت ّدة ،غري أنّه مب ّ
التسرع يف وترية العمل على خلفية ختريج الكتاب وتقدميه للطباعة ،ونفسه ما نلحظه يف الكثري من املذكرات والرسائل
من القلق و ّ
اجلامعية عند بلوغ الباحث إىل مرحلة تفسري النتائج واالستنتاج وتقدمي التوصيات واملقرتحات .
يف مالحظات ووقفات عابرة للباحثني يف ميدان الرتبية والتعليم وقفا على العديد من املعيقات والصعوابت اليت يشعر فيها
ولعل هذا البحث أييت
املختص أب ّن هناك خلال يف تكامل مراحل بناء املوضوع ،خاصة ما تعلّق منها ابملرحلة األخرية "التقومي"ّ ،
لتقدمي مفهوم التقومي الرتبوي وخلفيته النظرية يف ضوء املقاربة ابلكفاءات مع تقييم ملستوى أداء املتعلم على خلفية الوقوف على
صعوابت املعلم يف التقومي ،منه ميكن حتديد ذلك يف التساؤالت اآلتية:
تساؤالت البحث:
-1ما اخللفية النظرية لبيداغوجية املقاربة ابلكفاءات؟ وما مفهوم التقومي الرتبوي يف ضوء نفس املقاربة؟
-2ما واقع تقييم أداء املتعلمني يف منهجية املقاربة املعتمدة حاليا يف ميدان الرتبية والتعليم؟
-3هل للمعلمني قدرة على التحكم يف املعايري احمل ّددة لتقومي الكفاءة ابملفهوم البيداغوجي؟
أهداف البحث:
1
2
3
4

التعرف على مفهوم التقومي وأسسه ومبادئه يف املقاربة ابلكفاءات.
 ّتقدمي قراءة تراكمية للخلفية النظرية اليت قامت عليها املقاربة ابلكفاءات.الوقوف إحصائيا على معيقات التقومي لدى املعلمني يف املقاربة ابلكفاءات.-إبراز حتدايت املقاربة ابلكفاءات يف ظل ظهور مشكالت تربوية مل تكن موجودة مسبقا.

أمهية البحث:
أيخذ البحث أمهيّته يف أنه يبحث يف موضوع ذا عالقة بتكوين املتعلم ،حيث تع ّد بيئة التعلّم شغل مجيع السياسات
الرتبوية ،يف ضوئها تتح ّدد معامل الدولة وأسسها ومستقبلها ،انطالقا من احلفاظ على املوروث الثقايف احلضاري للمجتمع من جهة
ومسايرة التطورات احلديثة والوسائل العصرية من جهة أخرى ،وبه حتقيق التوازن الذايت للمجتمع وخدمة اإلنسانية والتواجد ضمن
اجملتمع الدويل ..غري أ ّن حتقيق ذلك ال أييت إال ابملتابعة املستمرة عن أداء املنظومة الرتبوية ميدانيا ،حيث التقومي اكتسى جمموعة
وظائف بعد أن كان حكما لنجاح املتعلم من عدمه ،ومن هذه الوظائف الدافعية وتعبئة الطاقة ،التوجيه والرتكيز على املسار،
اإلرشاد ومراجعة املسار.
وعليه فضعف التقومي يف املقاربة املعتمدة يؤدي إىل ضبابية مسار العمل يف حتقيق املقاصد واألهداف املنشودة ،وانطالقا
من أ ّن التقومي يف املقاربة ابلكفاءات يستمد فلسفته من املقاربة اليت تعترب املتعلم حمور العملية التعليمية كما أ ّن األداء الفعلي يف
أهم من التحصيل النظري للمعارف واملعلومات ،صار بلوغه أمرا شاقا من جهة ،ملا حيتاج من جهد
التجاوب مع خمتلف املواقف ّ
وتوظيف ملختلف الوسائل واألدوات ،وممتعا ابعتبار املردود الفعلي لألداء الذي ينسجم مع احلياة ال املدرسة من جهة أخرى.
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املستوايت :تتشابه مع املعايري يف أّنا أسس داخلية للحكم إال أّنا ختتلف يف جانبني ،أوهلما أّنا أتخذ الصورة الكيفية وحتدد يف
ضوء ما جيب أن تكون عليه الظاهرة( .دحدي ،مزايين ،2017 ،ص.)112
مستوايت املعيار" :عبارات تصف السلوك والنشاطات القابلة للمالحظة والقياس ،وميكن حتقيقها والقيام هبا ،حيث يظهر من
خالهلا مقدار تقدم املتعلم يف حتقيق معيار ما ،وهي مرتبطة ابلسياق الواقعي الرتبوي الذي ميارس فيه املعيار ،وميكن احلكم من
معني ،وتتكون من مستوايت مثل (ممتاز ،جيد ،مرض ،غري مرض) مرتبطة ببعضها البع""
معني يف مستوى ّ
خالهلا على أداء ّ
(هيئة تطوير مهنة التعليم ،2010 ،ص.)03
احملكات :األسس اخلارجية للحكم ،وقد تكون كمية أو كيفية( .دحدي ،مزايين ،2017 ،ص.)112
األداء :ممارسات تطبيقية يقوم هبا املتعلم إلجناز مهام دراسية أو أعباء تنظيمية ،أي درجة حتقيق املهام املكونة للوضعيات التعليمية
التعلمية ،حيث يعكس الكيفية اليت يشبع هبا املتعلم متطلبات التكوين والتثقيف ،وغالبا ما حيدث تداخل بني األداء واجلهد،
فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة أما األداء فقياس على أساس النتائج اليت حققها املتعلم" (حسن ،2001 ،ص.)25
تقومي األداء :عملية قياس مدى تقدم الفرد يف إجناز املهام املوكلة إليه ،يف ضوء املعايري واملتطلبات اخلاصة ابجملال الذي يشتغل
فيه.
تقومي أداء املتعلم :عملية قياس مدى تقدم املتعلم يف إجناز وضعيات التعلم املدرسية واملواقف احلياتية املوكلة إليه حسب خصائصه
واستعداداته وحاجاته العمرية ،وذلك يف ضوء معايري أو حم ّكات مقنّنة للوقوف على مستوى فعله.
مفهوم التقومي الرتبوي :صنّف (دحدي ،الوانس ،2017 ،ص )118-117مفهوم التقومي الرتبوي إىل ثالثة أصناف ،تتمثل يف:
الصنف األول :اهلدف من التقومي قياس مدى حتقيق األهداف الرتبوية مسبقا ،منه تعريف بنيامني بلوم "إصدار حكم لغرض ما
على قيمة األفكار واألعمال واحللول والطرق واملواد ...يتضمن استخدام احملكات واملستوايت واملعايري لتقدير مدى كفاية األشياء
ودقتها وفعاليتها ،ويكون كميا أو كيفيا" ّأما مىن حبري فتعرفه أبنه "قياس مدى صعوبة اإلجراءات اليت اتبعت يف حتديد مدى
التقدم الذي أحرزه املتعلم حنو حتقيق أهداف تعليمية تربوية معيّنة"
الصنف الثاين :يركز هذا الصنف على الوصف واملقارنة والتحليل والتوضيح كأهداف للتقومي ،ومنه تعريف ووراثن وسوندارز
"التقومي عبارة عن عملية وصف دقيق للمعلومات النافعة واحلصول عليها وهتيئتها لبدائل أحكام الختاذ القرارات ،وهو عبارة عن
أتكيد القيمة" ويف نفس السياق يعرفه حممد عزت عبد املوجود "التقومي عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بياانت ومعلومات
كميا أو كيفيا عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها يف إصدار احلكم أو القرار"
الصنف الثالث :يتميّز هذا الصنف بتقومي التخطيط إلصدار أحكام جديدة ومراجعة األساليب احلالية (تغذية راجعة) ،يف هذا

يعرفه وايلز "التقومي عملية تصدر منها األحكام تستخدم كأساس للتخطيط ،إّنا عملية تشمل على جتديد األهداف وتوضيح
ّ
يعرفه فؤاد أبو حطب "يتضمن
كما
األحكام"
هذه
ضوء
يف
األهداف
و
ألساليب
ا
اجعة
ر
وم
األدلة
على
األحكام
وإصدار
اخلطط
ّ
مفهوم التقومي عملية إصدار احلكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو املوضوعات ،وهو هبذا املعىن يتطلب استخدام املعايري أو
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املعايري" :عبارة يستند إليها يف احلكم على املهمة يف ضوء ما تضمنته العبارة من وصف للسلوك ،واملمارسات اليت تعرب عن قيم أو
اجتاهات أو أمناط تفكري ،أو قدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات ،ابعتبارها خطوطا إرشادية متثل املستوى النوعي أو الكمي
لألداء" (هيئة تطوير مهنة التعليم ،2010 ،ص.)03
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مفاهيم البحث:
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املستوايت أو احملكات لتقدير هذه القيمة ،كما يتضمن أيضا معىن التحسني أو التعديل او التطوير الذي يعتمد على هذه
األحكام".
مفهوم التقومي الرتبوي يف املقاربة ابلكفاءات:
يعترب التقومي الرتبوي يف منهاج املقاربة ابلكفاءات عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية التعلمية يواكبها يف مجيع مراحلها،
ويؤدي دورا رئيسيا يف الوقوف على مدى حتقق األهداف الرتبوية ونواتج التعلم املنبثقة عنها ،وقد أصبح معنيا أكثر اليوم بقياس
مدى فهم املتعلم للمعارف والتمكن من املهارات والقدرة على توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة ،ويف حل املشكالت اليت
تواجهه ،فهو عبارة عن مسعى يرمي إىل إصدار احلكم على مدى حتقيق التعلمات املقصودة ضمن النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة
واقتدار.
ق ّدمت (بوعيشة ،بوعمارة ،2011 ،ص )739مفهوما على أنه "تقومي شيء مركب ،هلذا جيب أن أيخذ بعني االعتبار
األبعاد واملعارف الضرورية كالعناصر املكونة هلا وكذلك مساعي التحليل والبناء اليت يبديها التلميذ ومطالبته بتربير قراراته واختياراته،
وكذلك إظهار العالقات املوجودة بني خمتلف العناصر املدجمة واملكونة ،ومنه فإنه يسمح ابلوقوف على مكتسبات املتعلمني بداللة
الكفاءات ،حيث أن كفاءة املتعلم تسمح له بتسخري جمموعة معلومة من املردود من أجل حل اإلشكالية املطروحة يف سياق
املعلوم".
أسس التقومي يف املقاربة ابلكفاءات:
يراعى عند الشروع يف تقومي مكتسبات املتعلمني من منطلق املقاربة ابلكفاءات ،اآليت( :بن سي مسعود ،2008 ،ص )139
-1يف البداية حتديد الكفاءة بدقة انطالقا من الوضعية.
-2تبىن وضعية التقومي بشكل ييسر إدماج املعارف الفعلية واملعارف السلوكية والقدرات.
-3وضعية التقومي تكون جديدة على املتعلم.
-4ختضع وضعية التقومي إىل منتوج.
-5ختاطب الوضعية كل تلميذ على حدى.
-6التلميذ فاعل ومشارك.
-7توضع وضعية التقومي يف سياق تواصلي وتكون منسجمة مع الكفاءة املستهدفة.
-8ضرورة مراعاة مستوى املتعلمني املستهدفني.
-9تكون وضعية التقومي ذات داللة ابلنسبة للمتعلم.
-10احلرص على الوضوح يف تقدمي وضعية التقومي وذلك من حيث املقروئية ودقة املعلومات.
اخللفية النظرية لبيداغوجيا املقاربة ابلكفاءات :تستند املقاربة على جمموعة نظرايت ،نركز يف هذا البحث على أهم النظرايت،
واليت تتمثل يف:
أ .النظرية البنائية:
إن األساس الذي نشأت منه املقاربة ابلكفاءات هي املدرسة البنائية اليت ظهرت كردة فعل عن املدرسة السلوكية اليت
حتصر التعلم يف ( مثري واستجابة ) ،أما املنظور البنائي فينطلق من أن حصول التأثري يستلزم وجود قابلية يف اجلسم الذات (املؤثر
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يرى املعرفيون أن السلوك وظيفة للفرد ويؤكدون على البيئة املعرفية ال تتألف فقط من معارف سابقة التعلم ولكنها تتضمن
ابإلضافة إىل ذلك االسرتاتيجيات اليت يوظفها الفرد للمعاجلة املوقف التعليمي الراهن ،وهذا يعين أن هناك تفاوت بني املتعلمني
على الرغم من تشابه ظروفهم اخلارجية ،ذلك أن االسرتاتيجيات اليت ميتلكوّنا هي املسئولة عن معاجلة املوقف التعليمي الراهن
وهذا يعين أن هناك تفاوات يف بنايهم العقلية ،وعلى هذا األساس فان املعرفيون يركزون كثريا يف أي عملية تعليمية على اإلمكانيات
الذاتية للمتعلم.
ج .نظرية معاجلة املعلومات:
هناك عوامل عديدة أدت إىل ظهور هذه النظرية أمهها األحباث املتطورة اليت حدثت يف جمال اإلعالم اآليل ،وذلك نظرا
للتشابه الكبري بني احلاسوب والذاكرة اإلنسانية يف معاجلة املعلومات ،فإذا كان احلاسوب يؤدي وظيفته من خالل ثالث مراحل
وهي :مرحلة إدخال املعلومات ،مرحلة املعاجلة وتنفيذ الربامج ،مرحلة إخراج املعلومات .كذلك األمر ابلنسبة لإلنسان فإنه مير
هبذه املراحل يف معاجلته للمعلومات وتتمثل فيما يلي :مرحلة تسجيل املعلومات اليت يستقبل فيها املثريات اخلارجية عرب احلواس،
مرحلة االسرتجاع حيث يقوم اإلنسان ابسرتجاع املعلومات وتوظفها حبسب املواقف اليت يواجهها ،إذا فعملية التعلم تتأثر وسلبيا
ابلكيفية والظروف اليت متت فيها هذه العمليات واليت يلعب فيها العامل الذاتية الشخصي دورا ابرزا( .بن سي مسعود،2008 ،
ص.)87-86
وسائل التقومي الرتبوي:
تتع ّدد وسائل التقومي وتتنوع ،غري أننا ميكن حصرها يف( :رجب ،2001 ،ص.)04
** التقومي القائم على األداء :أي قيام املتعلم بتوضيح تعلمه من خالل توظيف مهاراته يف مواقف حياتية حقيقية ،او مواقف
حتاكي املواقف احلقيقية ،أو قيامه بعروض عملية يظهر من خالهلا مدى اتقانه ملا اكتسب من مهارات يف ضوء النتائج التعليمية
املراد إجنازها.
** ملف اإلجناز (البورتفوليو) :جتميع هادف ومنظم ألعمال الطالب وإجنازاته عرب فرتة زمنية حمددة ،مثّ مراجعتها يف ضوء حمكات
حمددة للحكم على مدى حتقيق أدائه ملعايري اجلودة املنشودة.

** التقومي الذايت :تقومي املتعلم لنفسه.
** تقومي األقران :قيام كل متعلم بتقييم أعمال أقرانه.
** تقومي األداء القائم على املالحظة :عملية يتوجه فيها املعلم حبواسه املختلفة حنو املتعلم ،بقصد مراقبته يف موقف نشط ،وذلك
من أجل احلصول على معلومات تفيد يف احلكم عليه ،ويف تقومي مهاراته وقيمه وسلوكه وأخالقياته وطريقة تفكريه.
** تقومي األداء ابملقابالت :لقاء بني املعلم واملتعلم حمدد مسبقا ،مينح املعلم فرصة احلصول على معلومات تتعلق أبفكار املتعلم
معني ،وتتضمن سلسلة من األسئلة املعدة مسبقا.
واجتاهاته حنو موضوع ّ
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ب .النظرية املعرفية:
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الذات  -االستجابة) ،لقد أثرت البنائية على التصورات التعليمية حيث وجه الفعل الرتبوي حنو وضعيات تفاعلية تثري لدى املتعلم
احلاجة إىل البحث وصياغة املشكالت ،وإاثرة القضااي ،وخلق فرص املبادرة واإلبداع وتقوم هذه التصورات الديداكتكية على فكرة
مركزية جتعل من املعرفة السيكولوجية بطفل منطلقا لبناء وضعيات تعلم تسمح للتلميذ اكتساب مفهوم أو عملية معينة وذلك
اعتماد على إدماج هذا املتعلم داخل حميط يتيح له استعمال وسائل اسرتاتيجية تؤثر على هذا احمليط ومتكنه من االرتقاء من
اإلحساس إىل التمثل والبناء( .العريب ،2011 ،ص.)83-82
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** تقومي األداء ابالختبارات :الوسيلة اليت تستخدم يف قياس مدى ما حيققه الفرد ويكتسبه من معلومات وقدرات واجتاهات
ومهارات يف ّناية اخلربة التعليمية.
** تقومي األداء خبرائط املفاهيم :توجيه املعلم للمتعلم لتحديد املفاهيم املتضمنة يف احملتوى عن طريق بناء خريطة مفاهيم ،والربط
بني هذه املفاهيم.
** دراسة احلالة :كثريا ما يالحظ املعلم أن بعضا من تالميذه يعانون من حالة أتخر عن ابقي زمالئهم ،هلذا يلجأ إىل دراسة
حالته جلمع البياانت املخرجات السلوكية املنتظرة من خالل العملية التعليمية (معرفيا ،وجدانيا ،حسيا حركيا) استوجب العمل
أبساليب تقوميية توافقها ،ومن هذه املقاييس ( امليول ،االجتاهات ،القيم ،الشخصية).
األسس العامة اليت يبىن الالزمة ،واملتعلقة حبالته األسرية أو املستوى املادي والثقايف ألسرته ،وهذا من أجل وضع خطة قصد معاجلة
التأخر والعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة( .الظاهر وآخرون ،2002 ،ص.)18
** املقاييس :تنوع
عليها التقومي :يبىن التقومي الرتبوي على جمموعة من األسس سواء تعلق بربانمج أو فرد أو جمموعة أفراد ،حيث ع ّددها (خوالدة،
 ،2012ص )34-32يف:
قوم منو الطالب يف كافة اجلوانب العقلية واجلسمية واالجتماعية
** الشمول :جيب أن يكون شامال للموضوع أو املتعلم ،مبعىن أن نُ ّ
والثقافية.

تتم دفعة واحدة كما هو احلال يف بع" االمتحاانت اليت حنكم من خالهلا على املتعلمني جناحا
** االستمرارية :عملية مستمرة ال ّ
او رسواب ،لذا ينبغي أن يسري التقومي جنبا مع التعليم من بدايته إىل ّنايته.

** التعاون :جيب أن ال ينفرد ابلتقومي شخص واحد فقط ،فالتقومي عملية يشرتك فيها اجلميع مبا فيها املسؤولني واملعلمني.
** مراعاة الفروق الفردية :يع ّد أساسا جوهراي جيب مراعاته ،فليس معىن وجود متعلمني يف حجرة دراسية واحدة أّنم مجيعا
يتم يف ضوء تق ّدمه وليس يف ضوء تق ّدم زمالئه.
متساوون يف كل شيء ،فتقومي املتعلم ّ
** أن يكون التقومي اقتصاداي :احلرص على االقتصاد يف الوقت واجلهد والتكاليف ابلنسبة للمعلم واملتعلم.
مبادئ املقاربة ابلكفاءات :مجلها الباحثان (عواريب ،األعور ،2011 ،ص )568يف:
أ .اإلمجالية :مبعىن حتليل عناصر الكفاءة انطالق من وضعية الشاملة (وضعية معقدة ،نظرة عامة ،مقاربة شاملة) ،ويسمح هذا
املبدأ بتحقيق قدرة املتعلم على جتميع مكوانت الكفاءة اليت تتمثل يف السياق واملعرفة.
ب .البناء :أي تفعيل املكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم املعارف.
ج .التناوب :الشامل (الكفاءة) ،األجزاء (املكوانت) ،الشامل (الكفاءة) ،يسمح هذا املبدأ من االنتقال من الكفاءة إىل مكوانهتا
مث العودة إليها.
د .التطبيق :مبعىن التعلم ابلتصرف ،يسمح هذا املبدأ مبمارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها.
ه .التكرار :أي وضع املعلم ع ّدة مرات أمام نفس املهام اإلدماجية اليت تكون يف أو مع أو أمام نفس احملتوايت ،يسمح هذا املبدأ
يف التدرج ابلتعلم.
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و .اإلدماج :مبعىن ربط العنصر املدروسة ببعضها ،أل ّن إمناء الكفاءة يكون بتوظيف مكونتها بشكل إدماجي إدماجي.
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ح .املالئمة :تكرار وضعيات ذات معىن وحمفزة للمتعلم.

Volume: 4

ز .التمييز :الوقوف على مكوانت الكفاءة من سياق ومعرفة.

مبادئ التقومي الرتبوي وفق منهاج املقاربة ابلكفاءات :ع ّدد (حثرويب ،2002 ،ص )298مبادئ التقومي الرتبوي يف املقاربة

ابلكفاءات يف:

-1عدم فصل عملية التقومي عن عملية التعليم والتعلم ،بل جيب أن تكون بعدا أساسيا فيها.
 -2أن ال يتناول التقومي أساسا املعارف يف شكلها االنعزايل ،بل هو عملية هتدف إىل احلكم على مدى حتكم املتعلم يف كفاءة ما،
وذلك من خالل جتنيده جملموعة من املكتسبات والوصول إىل أجوبة او حل لوضعيات مشكل.
-3إدماج املمارسات التقوميية يف املسار التعليمي كمؤشر إلظهار املستوى الذي بلغه املتعلمون ،وابلتايل تعديل عملية التعلم.
-4االعتماد يف التقومي التحصيلي خاصة على الوضعيات اإلدماجية القريبة من الواقع ،اليت جتعل املتعلم يف وعي من ذاته ومتكنه
من توظيف خمتلف موارده املهارية واملعرفية.
-5تنويع الوضعيات التقوميية اليت تثري وتنمي لدى املتعلم مواقف واسرتاتيجيات مكيفة وفق ما يقتضيه حل املشكالت املطروحة.
الفرق بني التقومي التقليدي والتقومي وفق املقاربة ابلكفاءات:
يوضح اجلدول اآليت الفرق بني منظوري التقومي كما أوردها (العالية ،2017 ،ص)101
التقومي ابملنظور التقليدي

التقومي مبنظور املقاربة ابلكفاءات

القدرة على جودة األداء وجتنيد املكتسبات واستثمارهاالقدرة على التخزين والتكديس.استعراض املعارف النظرية للظهور ابلتفوق ضمن وضعية جديدة هلا داللة ابلنسبة للتلميذ.اختبارات تربهن على ما أصبح التلميذ قادرا على أدائهوالنجاح.
يربهن على النجاح الدراسي فيمنح الشهادة .ضمن وضعيات.تربهن الشهادة على كفاءة األداء ضمن برانمج حمدد.التقومي مرتبط بنسبة النجاح.التقومي مرتبط بربامج التكوين مع الوسط الذي يطبق فيه.التقومي مرتبط ابحملتوى الدراسي للمعلم.التقومي يشمل على كل الوسائل اليت متكن من معرفةمؤشر الكفاءة.
وظائف االختبار يف التقومي ابلكفاءات :يتح ّدد االختبار يف التقومي ابلكفاءات بثالثة وظائف أساسية تتمثل يف الوظيفة
"اإلشهادية ،التعديلية ،التوجيهية" أوردهتا (بن السايح  ،2016ص )177يف:
الوظيفة اإلشهادية:
وهي هتدف إىل القيام بكشف شامل للمكتسبات اخلاصة ابلتعلمات اليت من املفروض أّنا اكتملت ،وتبعا لذلك سيسند
عدد يتم مبقتضاه احلكم على جناح التلميذ أو إخفاقه ،كما يسمح بتحديد مدى متلّك التلميذ للمكتسبات املقيّمة من خالل
االختبارات الفصلية (ديسمرب ،مارس ،ماي) ،ومن خالل هذه االختبارات يتح ّدد متلّك التالميذ لتعلّمات كل فصل ،إالّ أن
اختباري الفصلني األولني يؤداين الوظيفة الثانية لالختبار.
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الوظيفة التعديلية:
يؤدي االختبار هذه الوظيفة طاملا مل يبلغ التعلم ّنايته ،ومثال ذلك االختبارات الشهرية يف املواد األساسية (رايضيات ،لغة
عربية ،لغة فرنسية) ،حيث يتم اللجوء إىل هذه االختبارات لتحديد مستوى التالميذ والقيام أبنشطة عالجية قبل االختبارات
النهائية.
الوظيفة التوجيهية:
يؤدي االختبار هذه الوظيفة عندما يتعلق بتقومي املكتسبات القبلية( ،قبل بداية التعلّمات) حيث هتدف هذه الوظيفة إىل
معرفة ما إذا كان املتعلمون ميتلكون مؤهالت وقابليات ملتابعة الوحدة الدراسية اجلديدة ،ويف هذا السياق ميكن للمدرس أن
يستعمل اختبارات االستعداد أو اختبارات تنبئية أو يعطي للمتعلمني متارين آنية وعاجلة ملعرفة مدى حتكمهم يف معارف معينة.
معايري تقومي أداء املتعلم:
ميكن أن نعتربها (املعايري)"نظرة نقوم بتسليطها على موضوع أو نشاط خاضع للتقومي" حيث تتضمن أربعة معايري تتمثل يف:

الوجاهة :مالءمة املنتوج للوضعية أي ما ق ّدمه املتعلم من جواب يع ّد مقبوال للوضعية.
السالمة :االستعمال السليم لوسائل املادة وأدواهتا.
االنسجام :استخدام مسعى منطقي منهجي ودقيق يف التجاوب مع الوضعية.

االكتمال :صفة الكمال يف التناول والوقوف على جدوى اجتماعية للمنتوج مع اإلبداع والشعور ابملتعة يف اجلواب.
صعوابت تقومي الكفاءات ومعيقاهتا :ذكرت (بن السايح ،2016 ،ص )107نقال عن (بن سي مسعود ،2008 ،ص)140
جمموعة من العوامل اليت تش ّكل صعوبة واضحة يف عملية التقومي ،من هذه الصعوابت نذكر:
-1كثرة عدد التالميذ يف القسم ال يسمح بتوجيه التقومي حنو القياس وتقدير مدى تطور الكفاءات املستهدفة لدى التلميذ.
-2عدم تكوين املعلمني تكوين جيدا فيما خيص تقومي عمليات تعلم التالميذ مع عدم إعطاء جانب التقومي األمهية اليت يستحقها.
-3على الرغم من اإلصالحات اليت عرفتها املدرسة اجلزائرية ،فإن بقاء املمارسات التقوميية احلالية ممارسات تقليدية نتيجة
الصعوابت اليت يواجهها التقومي ابملقاربة ابلكفاءات.
يف دراسة استكشافية على عيّنة من املعلمني مبنطقة ورقلة للباحثتني (قاجة ،بن سكرييفة )2011 ،توصلتا إىل أن درجة
الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف تقومي الكفاءات متوسطة ،وذلك إثر نتائج استبيان يشمل على  07عبارات يف بعد التقومي
وذلك على عيّنة مكونة من  74معلم ومعلمة متّ اختيارهم بطريقة عشوائية على أن حيدد املعلم خيارا واحدا من اخليارات اآلتية :ال
تنطبق (درجة واحدة) تنطبق أحياان ( 2درجتان) تنطبق متاما ( 3درجات) .علما أن الدراسة مشلت ثالثة أبعاد "التخطيط،
التنفيذ ،التقومي" وجمموع عبارات األداة  25عبارة) ،وفيما يلي نتائج بعد التقومي:
اجلدول رقم  01يوضح املتوسطات احلسابية للصعوابت اليت تواجه املعلمني يف التدريس يف مرحلة التقومي
الرقم العبارة
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املتوسط احلسايب

01

أجد صعوبة يف جعل التالميذ ينجزون كل األنشطة (التمارين) املقرتحة
لضيق الوقت

02.2

02

أجد صعوبة يف تسجيل تقدم التالميذ بصورة منتظمة

01.94
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03

أجد صعوبة يف حتديد نوع الواجبات املنزلية اليت أكلف هبا التالميذ

02.09

04

أجد صعوبة يف مراقبة الواجبات املنزلية للتالميذ

01.87
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05

أجد صعوبة يف تصحيح أنشطة كل املواد

02.08

06

أجد صعوبة يف تصحيح الواجبات املنزلية

02

07

أجد صعوبة يف حتديد العقوبة للتالميذ الذين ال ينجزون واجباهتم

01.83
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جدول رقم  02يوضح املتوسطات احلسابية للصعوابت اليت تواجه املعلمني يف التدريس ابلكفاءات
الرتتيب

الصعوابت

املتوسط احلسايب

درجة الصعوبة

الثالث

مرحلة التخطيط

01.8028

متوسطة

الثاين

مرحلة التنفيذ

01.8818

متوسطة

األول

مرحلة التقومي

01.8857

متوسطة

نقرأ يف اجلدول رقم  01أ ّن املتوسطات احلسابية كانت متوسطة قريبة إىل االرتفاع خاصة ما تعلق ابلعبارات (،03 ،01
 ) 06 ،05حيث جند أن ضيق الوقت شكل صعوبة أوىل يف الرتتيب تلته صعوبة حتديد الواجبات املنزلية ،بعدها تصحيح أنشطة
الواجبات املنزلية ..من هذا فاملعلم إذا مل يصل للوقوف على الواجبات املنزلية وتقوميها يشكل خطرا على معرفة مستوى أداء املتعلم
ابلتايل زعزعة الوظيفة التصحيحية والتوجيهية للتقومي من جهة ،كما يشكل تراخ يف إجناز املعلم مع تد ّن لدافعية املتعلم بعد تراكم
اخلربات ذات الشعور ابلتسيّب واإلمهال .كما نلحظ يف اجلدول  02ترتيب صعوبة التقومي لدى املعلم يف الدرجة األوىل ،أي أّنا
أكثر صعوبة من التخطيط والتنفيذ.
عز ِ
ت الباحثتان النتائج إىل ضعف التكوين القاعدي لألساتذة مع احلاجة العميقة للمرافقة البيداغوجية ،بدء بفلسفة املقاربة
ََ
والقناعات ُجتاهها إىل مراحل تنفيذها ،مع توفري البيئة املناسبة اليت تتوفر على شروط تطبيقها وفق ما يستجيب ألسسها ومبادئها،
أما فيما خيص بعد التقومي فنرجعه إىل أن املعايري املعتمدة اتَّسمت ابلعمومية والضبابية بني خمتلف بُ َىن مضامني املواد اليت يدرسها
املتعلم ،إضافة إىل صعوبة تفريد وضعيات املشكلة للمتعلمني على اعتبار اختالف خصائصهم وقدراهتم.
خالصة البحث:
وتوجهه يف خمتلف
تبنّت املدرسة اجلزائرية بعد سلسلة من املقارابت مقاربة الكفاءات ،ابعتبارها املقاربة اليت تدعم املتعلم ّ
مواقف التعلّم ،حيث هتتم بتعليم املتعلم كيف يتعلم وكيف يستجيب مع مواقف حياتية تتشابه مع وضعيات التعلّم لألنشطة
املدرسية.
تتطلب بيداغوجية املقاربة ابلكفاءات ضوابط ومعايري تفرض توافرها يف بيئة املتعلم ،بدء أبركان العملية التعليمية إىل مراحل
إعداد الدرس وتطبيقه ،حىت نضمن جتسيد أهدافها يف ضوء ما تنص عليه فلسفة املقاربةّ ،أما إن افتقدت لذلك تغدو شكال دون
جوهرا ،وهذا صلب ما تعانيه يف التطبيق امليدان.
حيرص التقومي يف املقاربة ابلكفاءات ابعتباره ركنا أساسيا يف حتسني العملية التعليمة ابستمرار من خالل الرفع من املردودية
الرتبوية ،يتجلى ذلك يف وقوفه على األداء الفعلي للمتعلم –القدرة يف التجاوب مع اخلربات احلياتية ،-حيث يعطي صورة حقيقية
عن مدى تقدم كل متعلّم يف تعلّمه.
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توصيات ومقرتحات:
-1ختصيص ميدان الرتبية والتعليم أبقسام خاصة حملاكاة التجارب واخلربات اجلديدة هبدف نقدها وحوكمتها يف ظل ظروف العوامل
البيئية واالجتماعية والنفسية للمجتمع قبل الشروع يف تعميمها.
السندات واملوارد املدرجة يف بناء التعلمات وسائل ال
-2الرتكيز على حتقيق الكفاءات املخطط هلا يف املناهج ،على أن تكون ّ
غاايت يف ح ّد ذاهتا ،ومنه إيالء متّسع من احلرية للمعلم يف توظيف ما يراه مناسبا يف سبيل بلوغ الكفاءة ويرتتب عن ذلك ختفيف
األعباء اإلدراية والتنظيمية.
-3االهتمام ابلتكوين النوعي ملنفذ املقاربة -املعلم ،-بدءا بتثمني جهود التكوين واملرافقة املخصصة لألساتذة حاليا ودعمها
بربامج أخرى ختدم خمتلف جوانب بيئة املتعلم ومنه مكتسباته املعرفية واملهارية والوجدانية.
-4استثمار حبوث مؤسسات البحث ودراساهتا ،سواء ما تعلق منها ابملشاريع املتخصصة أو مشاريع فِرق املخابر لالستفادة منها
يف امليداين التطبيقي ،على أساس أن املدرسة تع ّد ميداان تطبيقيا آلراء وأفكار ونظرايت خمتلف التخصصات اجلامعية ،اإلنسانية
االجتماعية األدبية العلمية التقنية واالقتصادية..

حمرك املنظومة الرتبوية وجناحها ،ومنه ختصيص موضوع معايري
-5إيالء التقومي الرتبوي بصفة عامة أمهّية قصوى ابعتباره أساس ّ
تقومي أداء املتعلم ببحوث ميدانية متخصصة ويف خمتلف جماالت املواد اليت يدرسها املتعلّم.
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األخضر عواريب ،إمساعيل األعور ( ،) 2011التقومي يف إطار املقاربة ابلكفاءات ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،اجمللد،3
العدد. 2
إمساعيل دحدي ،مزايين الوانس ( ،)2017التقومي الرتبوي ،مفهومه وامهيته ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،31جامعة
قاصدي مرابح.
أكرم صاحل حممود خوالدة ( ،)2012التقومي الرتبوي يف الكتابة والتفكري التأملي ،دار احلامد ،عمان ،األردن ،ط.1
حبّار العالية ( ،)2017التقومي الرتبوي يف ضوء منهاج املقاربة ابلكفاءات ،جملة مقارابت ،جامعة اجللفة ،اجمللد  ،02العدد .28
رواية حممد حسن ( ،)2001إدارة املوارد البشرية ،رؤية مستقبلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.
زكرايء حممد الظاهر ،مترجيان جاكلني ،جودت عزت عبد اهلادي( ،)2002مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية ،الدار العلمية الدولية
ودار الثقافة ،ط ،1عمان ،األردن.
كلثوم قاجة ،مرمي بن سكرييفة ( ،)2011الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف التدريس ابلكفاايت ،جملة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية بورقلة ،عدد خاص :ملتقى التكوين ابلكفاايت يف الرتبية :العدد ،4جانفي ،جامعة قاصدي مرابح
ورقلة ،اجلزائر.
لبىن بن سي مسعود ( ،)2008واقع التقومي يف التعليم االبتدائي يف ظل املقاربة ابلكفاءات ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية العلوم
االجتماعية ،جامعة قسنطينة.
حممد الصاحل حثرويب ( ،)2002املدخل إىل التدريس ابلكفاءات ،دار اهلدى ،اجلزائر.
حممود العريب ،دراسة كشفية ملمارسة املعلمني املقاربة ابلكفاءات ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة وهران،
2011
مسعودة بن السايح ( ،) 2016واقع التقومي يف إطار املقاربة ابلكفاءات ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة تبسة،
العدد12
مصطفى رجب ( ،)2001القياس والتقومي الرتبوي ،وزارة الرتبية السورية ،مديرية اإلعداد والتدريب ،سوراي.
نورة بوعيشة و مسية بوعمارة ( ،)2011ممارسة معلمي املرحلة االبتدائية للتقومي يف ضوء املقاربة ابلكفاءات من وجهة نظر
املفتشني الرتبويني ،ملتقى التكوين ابلكفاايت يف الرتبية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر.
هيئة تطوير مهنة التعليم ( ،)2010املعايري املهنية للمعلمني ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،فلسطني.
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The Iraqi government signed with Britain a treaty in 1930 AD,
which approved a bilateral alliance between them that includes all
political, economic and military issues, which will be recognized
after Iraq’s entry into the League of Nations. Iraq by entering the
League and declaring his independence After the discussions,
statements, and opinions that were presented at the meeting, the
League's Mandates Committee announced on October 3, 1932,
that Iraq had been accepted as a member of the League of Nations
The independence of Iraq and its entry into the League of Nations
is an important and pivotal issue, as Iraq became the first Arab
country to get rid of the occupation, even though the
independence was not complete because Britain sought to achieve
this goal in exchange for a treaty that chained Iraq with many
restrictions, including military and economic issues The United
States of America has striven to develop its diplomatic relations
with Iraq, given that Iraq was of strategic importance in the eyes
of American policy planners. US to the level of an embassy in
Baghdad The cultural relations between Iraq and the United
States during the royal era developed significantly if compared to
other fields, because it is considered the gateway to Iraq’s entry to
the League of Nations, and for this reason the Iraqi government
set up in 1930 a committee of experts to improve education and
recommended the necessity of adopting the American approach to
education, and this The Americans wanted to exploit it after they
had a share in Iraq's oil, and thus exploiting all means in order to
secure their interests, especially the means of education, because
it is an effective means in creating a trend of educated elites
tending to the United States of America.
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امللخص:
وقعت احلكومة العراقية مع بريطانيا معاهدة عام 1930م واليت أقرت عقد حتالف ثنائي بينهما يشمل مجيع املسائل السياسية
واالقتصادية والعسكرية ،يتم االعرتاف هبا بعد دخول العراق عضوا يف عصبة األمم ،ولتحقيق ذلك قدمت بريطانيا تقريرها هبذا
اخلصوص إىل جلنة االنتداابت يف العصبة الختاذ قرار املوافقة على طلب احلكومة العراقية بدخوله العصبة وإعالن استقالله.
وبعد املباحثات والبياانت واآلراء اليت طرحت يف االجتماع أعلنت جلنة االنتداابت يف العصبة يف الثالث من تشرين األول عام
1932م قبول العراق عضوا يف عصبة األمم.
إن استقالل العراق ودخوله عضوا يف عصبة األمم قضية مهمة وحمورية إذ أصبح العراق أول دولة عربية تتخلص من االحتالل ،رغم
أن االستقالل مل يكن كامال ألن بريطانيا سعت لتحقيق هذا اهلدف مقابل معاهدة كبلت العراق قيود كثرية ومنها املسائل
العسكرية واالقتصادية.
وسعت الوالايت املتحدة األمريكية حثيثاً من أجل تطوير عالقاهتا الدبلوماسية مع العراق ،ملا كان للعراق من أمهية اسرتاتيجية يف
نظر خمططي السياسة األمريكية إذ رغبت واشنطن برفع درجة متثيلها الدبلوماسي يف بغداد من مستوى مفوضية إىل مستوى سفارة،
وارأتت احلكومة األمريكية ابإلعالن عن رغبتها يف رفع درجة املفوضية األمريكية إىل مستوى سفارة يف بغداد.وتطورت العالقات
ٍ
بشكل كبري اذا ما قورن ابمليادين األخرى ،ألنه يعد بوابة دخول
االقتصادية والثقافية بني العراق والوالايت املتحدة يف العهد امللكي
العراق لعصبة األمم ،ومن أجل ذلك وضعت احلكومة العراقية يف  1930جلنة من اخلرباء ،لتحسني شأن التعليم واوصت بضرورة
اعتماد النهج االمريكي يف التعليم ،وبذلك وجدت أمريكا الفرصة ساحنة العادة تشكيل املنطقة سياسياً واقتصادايً وثقافياً وفق
التصور االمريكي الذي يؤمن أبكرب قدر ممكن من مصاحلها احليوية ،ومن هنا جند جذور أمهية العراق يف تلك االسرتاتيجية واليت
رمست مالمح جديدة للعراق مبا يتالئم وطموحاهتا.
الكلمات املفتاحية :الوالايت املتحدة ،عصبة األمم ،الدبلوماسية.
املقدمة:
ازدادت أمهية العراق االسرتاتيجية مع مطلع القرن العشرين ،السيما مع تصاعد الصراعات السياسية واالقتصادية العاملية
على منطقة اخلليج العريب ومنها بريطانيا اليت عملت على بسط نفوذها يف املنطقة لتأمني مصاحلها ،ومع بداية احلرب العاملية األوىل
عام  1914وضعت بريطانيا اخلطط العسكرية الحتالل العراق ومن مث إعالن االنتداب عليه عام  1920والذي أدى إىل قيام
ثورة العشرين واليت مهدت لقيام النظام امللكي الذي شهد العراق يف ظله الكثري من األحداث السياسية ،أثرت بشكل أو أبخر
على دخول العراق العصبة السيما بعد اسناد وموافقة الوالايت املتحدة األمريكية يف حتقيق ذلك.
من هنا جاءت فكرة عنوان الدراسة ،أما السبب يف اختيار املوضوع الرغبة الشخصية لدراسة اتريخ العراق املعاصر وأمهية
دخوله عصبة األمم يف عام  ،1932فضال عن قلة الدراسات األكادميية اليت تطرقت إىل دور الوالايت املتحدة يف دخول العراق
3
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العصبة .ومن أهم أهداف الدراسة توضيح دور بريطانيا يف ترشيح العراق عضوا يف عصبة األمم ،وموقف الوالايت املتحدة
األمريكية من موضوع انضمام العراق إىل عضويتها والنتائج اليت الت اليها املفاوضات مع بريطانيا من جهة واحلكومة العراقية من
جهة أخرى.
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طلبت احلكومة الربيطانية من املندوب السامي الربيطاين اجلديد جلربت كاليتون (السامرائي ،2015 ،صفحة )113
( )Clbert Claytonوالذي وصل إىل العراق يف  2آذار 1929م و كان متعاطفا مع املطالب العراقية ،أن يعلم امللك فيصل
االول (اللطيف ،1911 ،الصفحات  )15-10واحلكومة العراقية عن رغبة بريطانيا إلهناء االنتداب وترشيح العراق لعضوية
عصبة األمم (العمر ،1977 ،صفحة .)260
جرت مفاوضات بني الطرفني لعقد معاهدة التحالف بدأت يف 21أذار 1930م وقد ترأس الوفد الربيطاين املندوب
السامي اجلديد فرنسيس هنري مهفري (( )Francis HenryHumphrysاحلسين ،اتريخ العراق السياسي احلديث مج-1
 ،2008 ،3صفحة  )165فيما كان الوفد العراقي برائسة امللك فيصل األول وعضوية نوري السعيد (حممد ،1988 ،صفحة
 )15ورستم حيدر (فتحي ،1988 ،الصفحات  )42-1واخرون ومت عقد اجتماع اثين يف  8نيسان من العام نفسه لبحث مواد
املعاهدة وإصدار بيان يؤكد االتفاق بني الطرفني وأهم ما جاء فيها :أن املعاهدة ستدخل حيز التنفيذ عند دخول العراق عصبة
األمم ويكون وضعه دولة حرة مستقلة ،و أحلقت ابملعاهدة بنود منها أن تسري ملدة  25عام (معهد القائد املؤسس للدراسات
القومية واالشرتاكية العليا ،2002 ،صفحة .)85
تعد معاهدة 1930من أهم املعاهدات اليت عقدت بني العراق وبريطانيا ،فعلى املستوى الداخلي فأهنا ألغت االنتداب
عن العراق ،وأوصلته إىل عصبة األمم ،فضال عن إطالق يد احلكومة يف التمثيل الدبلوماسي اخلارجي وإيصاله إىل مصاف الدول
املستقلة ،وجعلت الشعب العراقي حيكم نفسه بنفسه ،أما على املستوى اخلارجي فأهنا أصبحت األساس الذي عقدت على غراره
املعاهدات مع البالد العربية األخرى ،ورمست اخلطوط الرئيسة هلا فيما بعد (املعاهدة العراقية الربيطانية وملحقها والكتب املتبادلة
بني فخامة رئيس الوزراء وبني فخامة املعتمد السامي حوهلا ،1930 ،الصفحات .)15-12
أشعرت احلكومة الربيطانية عصبة األمم يف عام  ،1929بعزمها على ترشيح العراق لعضوية عصبة األمم إذا ما حل عام
 ،1932قبل أن تتقدم لدرس األسس اليت وضعتها العصبة األممية لتحرير العراق من نري االنتداب ،وتعهدت بتقدمي تقرير مفصل
عن سري اإلدارة يف العراق للمدة ما بني  1932 - 1921وقد وضعته فعالً (قرار جملس عصبة االمم ومذكراته بشان دخول
العراق عصبة االمم يف اجتماعه املنعقد يف  28كانون الثاين  ،1932 ،1932الصفحات )15-12
وقدم ممثل احلكومة الربيطانية يف العصبة اللورد سيسل (( (Cecilمحدان ،2013 ،صفحة  )118نسخة منه إىل
سكراترية عصبة األمم يف  13أاير من عام  1931وضح فيه أوضاع العراق االجتماعية واملالية والعمرانية والسياسية ،وما انله من
تقدم وازدهار ،وأكد تقرير ممثل احلكومة الربيطانية يف جلنة االنتداابت على إلغاء معاهدة االنتداب واستبداهلا مبعاهدة جديدة بني
العراق وبريطانيا كبلدين مستقلني حليفني عرب تشكيل حلف وثيق ترسيخا للصداقة بينهما وإجراء تشاور صريح يف كل قضاايه
السياسية اخلارجية اليت قد تؤثر على مصاحلهما املشرتكة والدفاع املشرتك يف حالة دخول أحد طريف املعاهدة يف حرب مشروعة
قانونياً أو التعرض إىل التهديد املباشر هبا ،إذ نصت على أن يهب الطرف اآلخر للدفاع عنه.
ووضع قوات بريطانية فيها على امتداد مدة املعاهدة البالغة  25عاما ،من دون أن "يُعترب وجود هذه القوات احتالالً أو
يشكل خرقاً حلقوق العراق السيادية بل تعاون عسكري كما أكد التقرير على حل املتعلقات املالية بني العراق وبريطانيا ،فضالً عن
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تركزت مطالب الشعب العراقي منذ قيام احلكم امللكي على إهناء االنتداب ودخول العراق عصبة األمم ونتيجة للتطورات
السياسية واالقتصادية (بينروز ،صفحة  )111ووصول حزب العمال الربيطاين ) (D, p. 234إىل السلطة الذي كان يريد
ختفيف من العبء االقتصادي ،الذي يشكله العراق وبقاء القوات الربيطانية فيه على اخلزينة الربيطانية السيما يف ظل الكساد
الكبري ،الذي ضرب االقتصاد العاملي حينها وأتثر بريطانيا به كثرياً.
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املبحث األول :ترشيح بريطانيا العراق كعضو يف عصبة األمم وإعالن استقالله.
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اتفاقية عدلية للتعاطي مع حتدايت الثقة ابلقضاء العراقي حينها (قرار جملس عصبة االمم ومذكراته بشان دخول العراق عصبة
االمم ،الصفحات .)16-15
وتضمن التقرير أيضا على إلغاء كل الصالحيات االنتدابية الربيطانية يف العراق ،وحولتها للحكومة العراقية (أي السيادة
الوطنية على القرار العراقي) لتليب بذلك املطلب العراقي الرئيس املتعلق برفض الوصاية الربيطانية على القرارات العراقية املتعلقة
بكيفية إدارة البلد ،السيما يف جماالت األمن والدفاع والسياستني الداخلية واخلارجية ،ويقول مقرر جملس العصبة خبصوص هذا
التقرير إنه" :حماولة دولة حامية تقيم الربهان على كفاءة قطر قدم تعهداته ابلتدريب للحصول على حق تبوئ مركز بني األمم،
وعلى كل فهو ميثل وجهة النظر الربيطانية حبق" (سوسه ،عصبة االمم والعراق ،الصفحات .)16-15
طلب اجمللس يف اليوم الرابع من شهر كانون األول 1931م إىل اللجنة الدائمة لالنتداابت أن تبدي رأيها يف مقرتح
احلكومة الربيطانية املتعلق بتحرير العراق عقب النظر يف هذا املقرتح ،على ضوء القرار الذي اختذه اجمللس يف ذلك التاريخ بشأن
الشروط العامة اليت جيب استيفاؤها قبل إلغاء االنتداب ،وأيدت اللجنة رأيها يف التقرير الربيطاين الذي مت توزيعه على أعضاء
اجمللس الدائمني يف  30كانون األول 1931م ورأت اللجنة أن مهمتها إبداء الرأي يف هل قد حان الوقت املنصوص عليه يف
املادة األوىل و املادة  22من ميثاق العصبة ،فيما يتعلق ابلعراق الذي اكتسب الوصااي املفروضة عليه (قرار جملس عصبة االمم
ومذكراته بشان دخول العراق عصبة االمم ،الصفحات .)2-1
وبناء على طلب جملس العصبة ،رفع انئب رئيس جلنة االنتداابت السيد فان ريس )( )Van Raceرابط،2010 ،
صفحة  )15تقريره ومن أهم ما جاء فيه :أنه يقتضي النظر يف أمر انضمام العراق إىل عصبة األمم إىل املادة األوىل واملادة الثانية
والعشرين من ميثاق العصبة ،فاملادة األوىل تدرج الصفات اليت جيب أن تتصف هبا الدول قبل قبوهلا عضوا يف العصبة ،وقد تبني
هبذا اخلصوص أمهية املعاهدة العراقية الربيطانية اليت تعرتف ابستقالل العراق وأنه حاز على الصفات املطلوبة ،أما خبصوص املادة
الثانية والعشرين اشرتطت أن ال تنتهي مشورة بريطانيا إال بعد أن حيصل العراق على الكفاءة الكافية حلكم نفسه (سوسه،
الصفحات .)16-15
وأشار انئب رئيس جلنة االنتداابت فان ريس أيضا يف تقريره أن أمر دخول العراق عضوا يف العصبة أدا أكدت الدولة
املنتدبة عليه (بريطانيا) على أن العراق أصبح قادرا على االستقالل بشؤونه وال توجد مشاكل قانونية تقف أمام دخول العراق
العصبة ،اذا أصرت بريطانيا على دخوله ،على أن تتعهد حكومة العراق ابلقيام بواجباهتا حنو العصبة والنظام الدويل وتنتقل مجيع
مسؤولياهتا من بريطانيا إىل احلكومة العراقية (سوسه ،الصفحات .)16-15
ومل تتمكن اللجنة يف ابدئ األمر التوصل إىل نتيجة ألهنا مل تراقب أحوال العراق السياسية والداخلية عن قرب ،وهذا هو
السبب الذي من أجله شعرت اللجنة أبن ال مفر هلا يف هذا الشأن ،وان املعلومات اليت لديها استقتها من التقارير السنوية اليت
وضعتها بريطانيا واليت تنص على نضوج العراق السياسي .وعلى الرغم من ذلك أن أغلب أراء اللجنة ترى أن املعلومات املتوفرة هلا
تؤكد أن للعراق حكومة مستقلة وإدارة قادرة على تسيري شؤون احلكومة بصورة منظمة ،ويف استطاعته احملافظة على اآلمن العام يف
العراق وأثبتت أن لدى العراق مصادر مالية وافية لسد حاجات احلكومة ،فضال عن اعتماد قوانني ونظام قضائي فيها (طقوش،
اتريخ العرا ق احلديث واملعاصر ،2015 ،صفحة ص.)151
تولت جلنة االنتداابت الدائمة يف عصبة األمم فحص تقرير احلكومة الربيطانية املنتدبة ممثالً الستجوابه ،فأضاف هذا املمثل
معلومات كثرية على ما جاء يف التقرير وكان مماقاله يظهر أن الذين سنّوا ميثاق العصبة مل جيعلوا العضوية منحصرة يف احلكومات
وى خاصاً يف حياهتا السياسية والثقافية ،بل جعلوا املقياس على كل حال كون احلكومة مستقلة متام
الراقية ،اليت بلغت مست ً
االستقالل ،وقادرة على أن تقف وحدها والدفاع عن نفسها.
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3ـ التصريح ابستعداده مبدئيا للحكم ابنقضاء عهد االنتداب يف العراق ،عندما تتعهد هذه الدولة أمام اجمللس بعهود تنطبق على
التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة الدائمة لالنتداابت ،مع العلم ابن حق التقاضي إىل حمكمة العدل الدولية الدائمة منحصر يف
األعضاء الذين هلم ممثلون يف جملس العصبة.
4ـ لذلك يطلب اجمللس إىل مقرريه ملسائل األقليات والقانون الدويل واالنتداابت وممثل بريطانيا العظمى يف اجمللس أن يهيئوا
ابستشارة ممثل احلكومة العراقية وعند االقتضاء ابستشارة ممثلي اللجنة الدائمة لالنتداابت ،الئحة تصريح تتناول شىت الضماانت
املوصى هبا يف تقرير اللجنة الدائمة لالنتداابت ،وعرض تلك الالئحة على اجمللس يف دورته التالية.
5ـ أنه اذا حكم اجمللس (بعد فحص العهود اليت تقطعها احلكومة العراقية) بتقليص االنتداب عن العراق ،ينفذ هذا احلكم ابتداء
من اتريخ انضمام العراق إىل عصبة األمم.
هيأت اللجنة املختصة يف عصبة األمم مذكرتني خمتصرتني ابلشروط املطلوبة من العراق ضماانً الخنراطه يف عضوية العصبة
وقد تضمنت املذكرة االوىل موادا تتعلق ابألمور العامة كحماية احلياة العامة ،واعتبار الرعااي العثمانيني املقيمني يف العراق يف
السادس من آب  1924قد اكتسبوا اجلنسية العراقية يتمتعون حبقوق متساوية مدنية كانت هذه احلقوق ام سياسية ام دينية،
وكانت كل هذه االمور مدرجة يف القانون االساسي العراقي.
أما املذكرة الثانية فهي تقتصر على مصاحل االجانب وبعض االمتيازات الدولية كالسماح للبعثات الدينية ،من مجيع
املذاهب ،حبرية التبشري والتدريس والتطبيب وغري ذلك ،وان يعترب العراق مقيدا ابملعاهدات واالتفاقات اليت كانت دولة االنتداب
طرفا فيها ،وان التعهدات املالية املكتسبة بني  26نيسان  1925واتريخ دخول العراق عصبة األمم ستكون حمرتمة ،والسيما تلك
اليت تعهدت هبا بريطانيا نيابة عن العراق ،وان يطبق نظام قضائي موحد على العراقيني واالجانب على حد سواء ،وان متنح على
شرط املقابلة ابملثل مجيع الدول الداخلة يف العصبة معاملة أكثر األمم حظوة ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ قبوله عضوا يف
العصبة ،وحيق لكل عضو من اعضاء العصبة أن يستفسر ما يشاء( .االمم ،صفحة .)9
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استمر النقاش والسؤال واجلواب طويال مث اختذ جملس العصبة هذا القرار ملا كان اجمللس مكلفا ابلنظر يف القضية اخلاصة
املتعلقة إبلغاء االنتداب املفروض على العراق لذلك قرر اجمللس األمور التالية( :قرار جملس عصبة االمم ومذكراته ،صفحة .)9
1ـ تسجيل الرأي الذي أبدته جلنة االنتداب بطلب من اجمللس بناء على اقرتاح احلكومة الربيطانية.
2ـ اعتماد املعلومات املتيسرة كافة للداللة على أن العراق بوجه اإلمجال قد استوىف الشروط احلقيقية املذكورة يف ملحق القرار الذي
اختذه اجمللس يف  4أيلول عام .1931
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قرار العصبة:
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املبحث الثاين :بداايت الوجود االمريكي يف العراق
من خالل استقراء التاريخ للعالقات األمريكية – العراقية وما أفرزته تفاعالهتا من احداث وسلوكيات ،جند أن الوالايت
املتحدة األمريكية ومنذ أن برزت كدولة مستقلة ،ويف ضوء اعتبارات النشأة والتكوين فأهنا قامت على اساس مبدا جوهري إال وهو
مبدا اغتنام الفرصة والتوسع على حساب االخر ،حتقيقا ملصاحلها االقتصادية والسياسية والثقافية دون االلتفات إىل مصاحل الدول
املقهورة من جراء السيطرة ابلقوة على مقدرات تلك الدول والعراق واحد منها.
ومل خيف على الوالايت املتحدة األمريكية االمهية الكربى اليت تشكلها حبرية النفط اليت يعوم عليها العراق ودول اخلليج
العريب ،إذ شكل العراق منذ اواخر القرن التاسع عشر إحدى االولوايت يف إدراك املؤسسات األمريكية حيال مصاحلها يف املنطقة،
وختتلف أساليب املستعمرين يف احلصول على مطامعهم إال أن هدفهم واحد فالوالايت املتحدة األمريكية سعت للحصول على
موطئ قدم يف العراق ،او للحصول على امتياز لالستحواذ على اخلريات وأتكيد النفوذ السياسي ،وانطالقاً من هذا املبدأ ادركت
الوالايت املتحدة االمريكية ،بعد أن اعلنت استقالهلا عن بريطانيا عام (H.E.Egerton, 1923, pp. 47- 1783
)88ان من الضروري أن يكون هلا دور متميز يف الساحة الدولية (نعنيعي ،1983 ،صفحة .)88
استخدمت حكومة الوالايت املتحدة األمريكية أساليب عدة الستعمار الشعوب واستغالهلا ،فكانت أساليب هم
اقتصادية وثقافية وتنصريية (شريف س ،.اخلليج العريب يف السياسة اخلارجية االمريكية ،2016 ،1988-1971صفحة )46
ويف العراق وبعد اجتماعات مطولة ومكثفة كان مقرها احد كنائس نيوب نزويل ((colins )Niobe Nzewell
) conices Encyclopedia, 1985, p. 473بوالية نيوجرسي االمريكية ،اتفق جمموعة من الشباب االمريكيني
املتحمسني على أتسيس منظمة تسمى "االرسالية التنصريية العربية" )( )ArabianMissionعلي ،1987 ،صفحة  )73يف
عام  ،1889واليت قادها الدكتور املر النسنك (( (E-Lansingشريف س ،.صفحة  ،)47وثالثة من مساعديه هم جيمس
كانتني )( (James Cantineابراهيم )2018 ،وصموئيل زومير )(Samuel Marinues (neil, 1982, p. 368
) Zwemerوفيليب فليبس ) )Philip Phelpsصاغوا من خالهلا اهداف االرسالية ووضع اليات عمل هلا ومصادر التمويل
وتشكيل فرق عمل وكانت أهدافها حتويل منطقة اخلليج العريب واجلزيرة العربية والعراق إىل املسيحية (بسام ،صفحة .)5
ابدت حكومة الوالايت املتحدة األمريكية اهتماماً ملحوظاً ابلعراق منذ عام  ،1889حني قررت تعيني أول قنصل هلا يف
والية بغداد جون هنري (( )John Henryالدوري ا ،.العالقات العراقية االمريكية  ،1945-1939صفحة  ،)33اابن
وجودها حتت السيطرة العثمانية ،بعد أن كانت احلكومة الربيطانية يف بغداد تتوىل االشراف على الرعااي االمريكيني يف العراق
بصورة غري رمسية ،ويف عام  1891فتحت االرسالية التنصريية االمريكية ،أول مركز هلا يف البصرة متخذة منها قاعدة لنشاطاهتا
التنصريية والثقافية يف منطقة اخلليج العريب ،ويف اواخر عام  1895وصل املنصرون إىل مشال العراق ،متجهني حنو امليدانني الطيب
والتعليمي كوسيلتني مهمتني من وسائل التقرب من االهايل ،وخالل السنوات االوىل من القرن العشرين حققت االرسالية األمريكية
توسعاً ملحوظاً يف نشاطها التنصريي السيما بعد وصول جون فان ايس )( (John Van Essايس ،1949 ،صفحة )338
إىل البصرة عام ( 1902العالف ،موقع العراق يف االسرتاتيجية االمريكية املعاصرة ،صفحة .)1
ساهم املنصرون االمريكيني وبشكل رئيسي يف تغلغل نفوذ بالدهم يف الدولة العثمانية والوالايت التابعة هلا ،واىل ذلك اشار
استاذ العالقات الدولية يف جامعة كولومبيا الدكتور مون Moon؛ إذ قال" :ان اجلمعيات التنصريية األمريكية وجدت يف االقطار
اخلارجية من أجل بناء االمرباطورية " ).(Josef, 1961, p. 41
ازداد االهتمام االمريكي يف العراق منذ اوائل القرن العشرين ،إذ ارسلت احلكومة االمريكية ،االدمريال االمريكي جسرت
كوليب )( )Colpy Mitchel chesterاالصول التارخيية للنفط العراقي مج  ،1973 ،1صفحة  )96يف عام 1908
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امتعضت الوالايت املتحدة األمريكية من سياسة بريطانيا يف العراق ،هذا مع أن الرئيس االمريكي ودرو ولسن
) )1921-1913( )Woodrow Wilsonانذاك قد صرح بشروطه االربعة عشر بوجوب ترك حق تقرير املصري للبلدان
املتخلفة ويف  28حزيران  1919تشكلت عصبة األمم بصورة رمسية واجتمع جملس احللفاء فوزعت املستعمرات االملانية
واملمتلكات العثمانية (سوراي وفلسطني واالردن والعراق) وبعد أن اجنز الرئيس االمريكي ولسن وضع النصوص النهائية لصالحية
جلنة االستفتاء املقرر ارساهلا إىل سوراي ،اخذت بريطانيا تتنصل من االشرتاك يف مهمة هذه اللجنة بطرق خمتلفة ،وبعد أن عادت
اللجنة إىل ابريس وقدمت تقريرها الذي جاء فيه( :أنه مهما كانت االدارة االجنبية اليت يؤتى هبا إىل سوراي والعراق ،ينبغي أن ال
أتيت ابدا بعدها دولة مستعمرة ابملعىن القدمي ملفهوم كلمة االستعمار ،بل عدها دولة وصية من قبل عصبة األمم شاعرة شعورا
خالصا ابن وديعتها املقدسة تفرض عليها طلب خري الشعبيني السوري والعراقي ورقيهما) (اهلرمزي ،2010 ،صفحة .)14
لذا طالبت الوالايت املتحدة ،من بريطانيا بضرورة اشراكها بنفط العراق واخلليج العريب ،لكن بريطانيا رفضت ذلك مما
دفع الرئيس االمريكي ولسن ) (Academic American Encyclopedia, 1981, pp. 166-167إىل ارسال
برقية إىل احلكومة الربيطانية نددت فيها سياسة بريطانيا واهم ما جاء فيها " :انكم تريدون ممارسة نوع من االستعمار اصبح موضة
قدمية" (هايس ،2007 ،صفحة  )107لذلك انصب االهتمام االمريكي للعراق يف املدة اليت تلت انتهاء احلرب العاملية االوىل،
على اجلانب االقتصادي وحتديداً النفطي ،السيما النقص احلاصل يف النفط انتاجا واحتياطا ،وذلك قبل اكتشافه يف شرق تكساس
ولويزايان وكاليفورنيا ،طرح على الكونغرس االمريكي ( ( )the American Congressواتس ،2006 ،الصفحات -27
 )28اقرتاحاً ملعاجلة ذلك النقص عرب تقييد تصدير النفط اخلام والسيطرة على مصادر أخرى خارجية ،ومساعدة الشركات
األمريكية يف بلوغ هذا اهلدف.
وعلى اثر ذلك تشكلت جمموعة شركات نفطية مكونة من (سكوين فاكوم  ،Socony Facumشركة تكساس
 ،Texasشركة  ،Gulfشركة مكسيكان  ،Mixicanشركة سنكلري  Sinclairشركة ستاندرد اويل نيوجرسي Standrd
 Oil Of New Jerseyوشركة اتالنتك  )Atlanticإذ عقد اجتماع بني مدراء تلك الشركات انذاك مع املستشار
التجاري يف وزارة اخلارجية األمريكية للبحث يف سبل تفعيل عمل هذه الشركات ،على اساس مبدأ املشاركة األمريكية يف استثمار
حقول نفط العراق واخلليج العريب (شريف ا ،1995 ،.الصفحات .)20-19
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ومبوجب اتفاقية سايكس بيكو (( (Sykes-Picot Agreementحسني ،مشكلة املوصل دراسة يف الدبلوماسية
العراقية االنكليزية الرتكية ويف الراي العام ،1955 ،الصفحات  )23-7اليت وقعت عام  ،1916تقامست كل من بريطانيا وفرنسا
األراضي العربية إذ حصلت الدولتان مبوجب ذلك على حصة من نفط العراق ،وقد اغضب ذلك االتفاق احلكومة األمريكية ألنه
استثىن مواطنيها من االمتيازات يف املنطقة مما ادى إىل حصول نزاع بينهما ،وكان حجة بريطانيا وفرنسا هي عدم مشاركة احلكومة
األمريكية يف احلرب معهما ضد الدولة العثمانية واهنا دخلت احلرب فيما بعد ،مع احللفاء ضد احملور اليت متثل الدولة العثمانية حمور
اساس فيها (احلمود ،1980 ،الصفحات .)25-24
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موفداً من قبل جمموعة من املستثمرين االمريكيني ليقود املفاوضات مع املسؤولني العثمانيني للحصول على االسبقية يف نفط املوصل
يف استانبول (( )Istanbulطقوش ،اتريخ العثمانيني من قيام الدولة اىل االنقالب على اخلالفة ،2013 ،الصفحات -110
 )111ويف  9اذار  ،1910منح جسرت كوليب امتياز البحث عن النفط يف العراق مسافة  20كيلومرت على جانيب سكة احلديد
املقرتح انشاؤها بني كركوك واملوصل (عيساوي ،1983-1982 ،صفحة  )16وعلى الرغم من بعض الدعم الذي وفرته اخلارجية
األمريكية إلجناز املشروع ،فان االدمريال كوليب مل يكن قادرا على جتاوز املصاحل الربيطانية من أجل اجناز سكة حديد بغداد (حبري،
 ،1967الصفحات .)72-69
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على أثر ذلك قامت شركة سكوين ( )soconyاألمريكية إبرسال بعثة من اجليولوجيني إىل العراق للبحث والتحري عن
النفط يف اب  ،1919ملفاحتة بريطانيا ابملوضوع ،إال أن بريطانيا رفضت ،مما دفع ابلشركات األمريكية إىل مطالبة احلكومة
األمريكية للتدخل يف االمر للضغط على بريطانيا من أجل افساح اجملال للشركات األمريكية ابلعمل يف العراق ،واعتماد سياسة
الباب املفتوح (( )open Door Polcyاي أن يكون االستثمار يف العراق مفتوحا لكل الشركات اليت هتتم ابمتيازات النفط)
(العالف ،العراق والوالايت املتحدة االمريكية دراسة يف التاريخ والسياسة والنفط والتعليم( )2006 ،الالمي ،1973 ،صفحة
 )63هتدف من وجهة نظر احلكومة األمريكية (الشرقاوي ،صفحة  )6احلفاظ على حقوقها يف األراضي املسلوخة عن الدولة
العثمانية واملوضوعة حتت االنتداب.
وقد أصرت وزارة اخلارجية األمريكية على رفض العودة إىل أوضاع ما قبل احلرب (العكيدي ب ،.صفحة  )40وذلك
ألن الشرق االوسط عام  1920خيتلف متاما عما كان عليه قبل عشرة اعوام (العكيدي ب ،.الصفحات .)40-39
وبعد انعقاد مؤمتر لوزان (( )Lausanne conferenceعباس ،2014 ،صفحة  )28عام  ،1922رأت بريطانيا
أنه من االفضل هلا اشراك الشركات األمريكية لتحصل على أتييدها يف مواجهة ادعاءات الدولة العثمانية يف املوصل (حسني،
صفحة ص )40على اثر ذلك شهدت العالقات األمريكية الربيطانية حتسناً ملموساً (العقاد ،1973 ،صفحة  )13فدخلت
الشركات األمريكية والربيطانية يف مفاوضات مع جمموعة الشركات اليت تؤلف شركة النفط الرتكية Turkish Oil
( Companyخليل ،1980-1979 ،الصفحات  )27-26متخضت املفاوضات عن عقد اتفاقية يف  20حزيران
 ،1922واخلاصة ابملصاحل األمريكية الربيطانية املتعلقة مبوضوع نفط العراق وتتلخص اباليت :ال يعرتف بشركة النفط الرتكية إال
بعد تقرير يصدر من جهة حمايدة تؤيد كون الشركة معرتف هبا قانونيا ،ال متنع أي شركة امريكية حسنة السمعة ومستعدة وراغبة يف
االشرتاك ،ابقاء وزارة اخلارجية األمريكية ابستمرار على علم أبي اتفاقية او تفاهم جديد (سليمان ،نفط العراق دراسة سياسية
واقتصادية ،1958 ،الصفحات .)91-90
وبعد مفاوضات سرية دامت بني احلكومتني الربيطانية واالمريكية امتدت حىت عام  ،1926انتهت مبنح الشركات
األمريكية حصة قدرها ( %75 ،23املبارك ،العالقات العراقية االمريكية  ،1984 ،1962-1930صفحة  )3من حقوق
استثمار النفط ،وكان من نتيجة ذلك أن كسبت الوالايت املتحدة األمريكية جولة مهمة يف واحدة من اهم االزمات اليت دارت
على النفط ،إذ حصلت الشركات األمريكية على حصة مساوية للشركات الدولية األخرى (سليمان ،الصفحات  )91-90من
االمتيازات ،االمر الذي اوجد هلا موطئ قدم يف العراق (النصراوي ،2005 ،صفحة .)54
وعقب االتفاقية اليت وقعت بني شركة النفط الرتكية واحلكومتني األمريكية والربيطانية ،وعلى اثر االكتشافات النفطية
الضخمة يف كركوك ،عقدت جمموعة الشركات املكونة لشركة النفط الرتكية اجتماعا يف كانون األول ( 1928املبارك ،صفحة
 )153عرضت فيه احلكومة الفرنسية خارطة ملنطقة الشرق االوسط مؤشراً عليها ابخلط االمحر حدود تركيا والدول العربية اليت
كانت والايت اتبعة للدولة العثمانية ،وطالبوا الوالايت املتحدة األمريكية بعدم القيام بنشاط انفرادي ضمن احلدود املؤشرة ابخلط
االمحر (الغريري ،2013 ،الصفحات  )24-23إال عن طريق شركة النفط الرتكية فوافقت الوالايت املتحدة األمريكية على كل
الشروط ،ومت التوقيع مع الشركات على مامسي (ابتفاقية اخلط االمحر) (( )TheRedline Agreementوهي املنطقة
احملددة خبط امحر على اخلريطة ومتتد حول األراضي االسيوية التابعة للدولة العثمانية وهي اعالن واضح عن عدم اعرتاف أمريكا
ابالتفاقية اليت استبعدت الشركات النفطية االمريكية.
ومت اتسيس كارتل ميارس نشاطه داخل املنطقة احملددة خبط امحر على اخلارطة) (وهيم ،1982 ،الصفحات -106
 )107إال أن هذه االتفاقية مل تؤد إىل اهناء الصراع الربيطاين االمريكي على النفط ،إذ سعت الشركات األمريكية للحصول على
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لذلك أبدت الوالايت املتحدة استياءها الشديد هلذه اهليمنة الربيطانية املفروضة على سياسة العراق اخلارجية مبوجب
املعاهدة وتعبرياً عن هذا االستياء وجهت وزارة اخلارجية األمريكية إىل جيمس موز (( )James Mooseشذر ،العراق وامريكا
 ،1998 ،1958-1945صفحة  )102انتقاد ملا جاء يف معاهدة  1930من بنود حتول دون امكانية تطوير العالقات
الدبلوماسية مع العراق وارأتت احلكومة األمريكية ايضا أن يقوم ممثلها يف بغداد جيمس موز ،ابإلعالن عن رغبتها يف رفع درجة
املفوضية األمريكية إىل مستوى سفارة واعربت بريطانيا عن ترحيبها مبسعى الوالايت املتحدة لرفع متثيلها الدبلوماسي مع العراق،
وهي ترى يف الوقت ذاته أنه ليس هناك مانع لديها حيول دون حتقيق هذه الرغبة (شذر ،العالقات العراقية االمريكية-1945
 ،2017 ،1985صفحة .)113
تطلب جممل هذه التطورات يف العالقات القائمة بني العراق والوالايت املتحدة األمريكية تنظيم شؤوهنا يف اطار معاهدات
واتفاقيات ثنائية تعد حبد ذاهتا حتوالً نوعياً يف طبيعة العالقات العراقية األمريكية (الدوري ا ،.الصفحات ص )53-52وبناءً على
ذلك ،جرت مفاوضات بني احلكومتني الربيطانية واالمريكية خبصوص اعداد الئحة متهيدية ملعاهدة أرادت بريطانيا من خالهلا،
انتزاع اعرتاف واشنطن ابالنتداب الربيطاين على العراق ،فيما ارادت واشنطن وسيلة العرتاف قطعي حبقوق احلكومة األمريكية
ورعاايها يف العراق ،وأخريا مت التوقيع على املعاهدة يف  9كانون الثاين  1930يف لندن ،اعرتفت الوالايت املتحدة األمريكية
حبكومة العراق رمسياً (لونكريك ،1988 ،الصفحات .)350-349
االمر الذي قيمه امللك فيصل بن احلسني يف رده على املعتمد السامي الربيطاين السري فرنسيس هنري مهفريز Francis
)" :)Henry Humphriesأن اعرتاف حكومة الوالايت املتحدة األمريكية ابلعراق له قيمة عظيمة يف نظران والشك اننا
مدينون يف ادراكنا هذه النتيجة احلسنة إىل املساعي الطيبة اليت بذلتها حكومة حضرة صاحب اجلاللة الربيطانية" (احلسين ،اتريخ
العراق احلديث مج  ،2008 ،3-1صفحة .)165وبذلك جند أن الوالايت املتحدة األمريكية عدت العراق جزءاً من منظومة
املصاحل االسرتاتيجية ،وهذا ما يفسر مقولة الرئيس االمريكي دوايت ديفيد ايزهناور:Dwight David Eisenhower
" أن العراق حصن االستقرار والسالم يف املنطقة "( .واخرون ،2011-2010 ،صفحة .)16
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من جانب اخر سعت الوالايت املتحدة األمريكية حثيثاً من أجل تطوير عالقاهتا الدبلوماسية مع العراق ،ملا كان له من
أمهية اسرتاتيجية يف نظر خمططي السياسة األمريكية إذ رغبت واشنطن برفع درجة متثيلها الدبلوماسي يف بغداد من مستوى مفوضية
إىل مستوى سفارة ،لكن هذه الرغبة اصطدمت بقيود املعاهدة العراقية الربيطانية لعام  ،1930إذ مل تسمح املعاهدة أن يكون
هناك متثيل دبلوماسي غري بريطاين مبستوى سفارة يف العراق ويف الوقت نفسه ال يسمح للعراق أن يقيم أي متثيل دبلوماسي مع
دولة أخرى ،وان كانت بريطانيا على مستوى سفارة.
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امتيازات نفطية منذ مطلع الثالثينات من القرن العشرين ،إذ ارادت أن تضع هلا موطئ قدم يف شركة نفط املوصل (سليمان،
صفحة  )Mosul Petroleum Co Ltd) )115كما حاولت التقرب من اجلانب االمريكي ألهنا كانت تدرك جيدا
االمكانيات املالية الكبرية اليت تتمتع هبا حكومة الوالايت املتحدة (مراد ،1995 ،صفحة .)82
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املبحث الثالث :دور الوالايت املتحدة األمريكية يف دخول العراق العصبة
من الوسائل اليت اعتمدهتا الوالايت لتأكيد تواجدها يف العراق هو اجلانب الثقايف السيما التعليمي منه ،إذ طرأ على
العالقات الثقافية بني العراق والوالايت املتحدة يف العهد امللكي تطوراً كبرياً اذا ما قورن ابمليادين األخرى ،ألنه يعد بوابة دخول
العراق لعصبة األمم ويف بداية االمر كان يتم مبوافقة بريطانيا وعلمها ابعتبارها كانت الدولة املنتدبة على العراق ،ومن أجل ذلك
وضعت وزارة املعارف (الدوري ا ،.الصفحات  )55-54يف عهد وزيرها عباس مهدي البغدادي (الزبيدي م،1985 ،.
الصفحات  )49-48يف  30تشرين الثاين  1930جلنة من اخلرباء ،لتحسني شأن التعليم واوصت ضرورة اعتماد النهج
االمريكي يف التعليم ويبدو أن هذا االمر هو خطة بريطانية لكسب طرف مؤثر يف عصبة األمم ،يشهد بتحسن االحوال
االجتماعية والثقافية يف العراق عند رفع التقرير الدوري اخلاص ابلعراق ،وهذا االمر ارادت أمريكا استغالله بعد أن اصبح هلا حصة
يف نفط العراق ،وابلتايل استغالل مجيع الوسائل بغية ضمان مصاحلها والسيما وسيلة التعليم ،ألنه وسيلة فاعلة يف خلق اجتاه من
النخب املتعلمة متيل للوالايت املتحدة االمريكية (امحد ا ،.تطور التعليم الوطين يف العراق  ،1982 ،1932-1869صفحة .)280
استغل السياسيون ويف مقدمتهم نوري السعيد التعليم يف ادخال العراق كعضو يف عصبة األمم ،لذلك استقر االمر على
استقدام جلنة برائسة الربوفيسور بول مونرو  (Maraquis, 1941, p. 1572) )DR.Paul) Monroeمدير معهد
الرتبية الدويل جبامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك الذي وافق على زايرة العراق (احلسن ،2011 ،صفحة  )14وبعث إىل وزير
املعارف السابق الذكر ،بكتاب خيربه بوصول اللجنة يف اوائل شباط  1932وكانت مؤلفة من :بول مونرو ()P.Monrroe
رئيسا ،وليم جاندلر ابكلي (  )William Chandler Baglyعضوا ،ادكار والس انيت( Edger Wallace
 )Kinghtعضوا ،جانيت مونرو( )Janet Monroeالسكرترية.
ورافق اللجنة رمسيا املفتش العام حممد فاضل اجلمايل (امحد ا ،.صفحة  )313الذي عاد إىل العراق مع اللجنة بعد
حصوله على الدكتوراه يف الرتبية من كلية املعلمني ( )Teachers Collegeيف جامعة كولومبيا يف السنة ذاهتا.
بدأت اللجنة عملها ابن قدمت مقرتحات عديدة لرفع مستوى التعليم وحل مشاكله ومن ذلك:
حتسني أوضاع املعلمني ،معاجلة مشكلة الرسوب ،اجياد نوع من املدارس اليت تسمى مبدارس التعليم ابلعمل وذلك ملعاجلة
مشكلة املنهج املتشابه يف كل املدارس العراقية ،اوصت اللجنة بوجوب العناية ابلعلوم واجلغرافية (العارف ،1992 ،الصفحات
.)131-130
كان من اسباب استقدام جلنة مونرو هو رغبة احلكومة العراقية بتسجيل تطور كبري يف ميدان التعليم (د.ك.و،الوحدة
الواثئقية ،م.ب.م،الوحدة الواثئقية،ملفات وزارة املستعمرات الربيطانية ،تسلسل  ،509صفحة  )37ففي التقرير الذي قدمته
اللجنة إىل عصبة األمم عن حتسن مستوى التعليم يف العراق ،على اساس أنه سجل تقدماً جوهرايً خالل فرتة االنتداب الربيطاين
(امحد ا ،.صفحة .)333
لقد متثل االجتاه االمريكي يف التعليم ،يف قيام احلكومة العراقية بعقد مؤمترها الرتبوي األول يف بغداد بني  15-9نيسان
 1932برعاية امللك فيصل وقد حضر املؤمتر حوايل  70ابملائة من العاملني يف ميدان الرتبية والتعليم يف العراق ،افتتح املؤمتر يف 9
نيسان ،من قبل امللك فيصل الذي اكد على ضرورة األخذ بتوصيات جلنة مونرو األمريكية يف رسم منهج قومي للوضع التعليمي يف
البالد (امحد ا ،.صفحة  )334وبذلك كان حتسني واصالح النظام التعليمي يف العراق من اهم اولوايت القيادة الفيصلية إذ
انصب الرتكيز على النهوض ابلتعليم كعالج ملختلف املشاكل االجتماعية واالقتصادية يف البالد.
لقد كان من نتائج التوجه االمريكي افساح اجملال للبعثات التنصريية األمريكية يف انشاء عدد من املؤسسات التعليمية يف
العراق ،ومنها فتح مدرسة اثنوية يف بغداد ابسم (كلية بغداد) يف عهد الوزير عبد احلسني اجلليب (الزبيدي ح ،2013 ،.صفحة
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كما اقرتحت وزارة املعارف يف  7ايلول  1932على جملس الوزراء أتليف جلنة إلصالح املدارس الصناعية ،على أن يرأس
هذه اللجنة الدكتور هارولد كلوز ( )Harold Kloseرئيس قسم الكيمياء يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،وقد وافق جملس
الوزراء على ذلك من الشهر نفسه ،وصل الدكتور كلوز للعراق واشرتك يف االجتماعات اليت عقدت يف ديوان وزارة املعارف وذلك
ملناقشة واقع التعليم الصناعي يف العراق ،وقد وضع تقريراً مفصالً كان الغاية منه رفع مستوى هذا النوع من التعليم (امحد ا،.
صفحة .)342
كما قدم الدكتور كالفن ستاوت ( )Clavins Staudtطلباً لفتح مدرسة للبنني يف بغداد ومتت املوافقة عليها ،ومما
ساعد على التطور العلمي يف العراق هو عودة عدد من خرجيي اجلامعات األمريكية منهم حسن جواد ويوسف زينل وداؤد قصري
املدرسني يف املدارس الثانوية ،وميت عقراوي (اجلابري )2013 ،خريج جامعة كوملبيا ومدير دار املعلمني وتوجيه املعارف على ضوء
اخلربات التعليمية االمريكية ،وكانت مهمة هؤالء العائدين من اجلامعات األمريكية هو اصالح العملية التعليمية بعد أن شاهدوا
اخلربات يف الوالايت املتحدة االمريكية (جوده ،2009 ،الصفحات .)155-154
وكان للتقارير اليت ارسلتها اللجان األمريكية اخلاصة بتطوير التعليم ابلغ االثر على موافقة جملس العصبة على قبول العراق
كعضواً فيها ،وبعد دخول العراق عصبة األمم يف  3تشرين األول  ،1932انشأت احلكومة األمريكية مفوضية هلا يف بغداد،
وعلى هذا االساس مت حتويل القنصلية األمريكية إىل بعثة دبلوماسية مبستوى مفوضية ( )Legationومل مير سوى بضعة اشهر
على قبول العراق يف عصبة األمم ،عينت واشنطن الدبلوماسي القدير انبنشو (العكيدي ب ،.صفحة Paul )50
) )Knabenshueوزيراً مفوضاً لدى العراق ،وكان ذلك مبثابة حتول نوعي يف العالقات العراقية االمريكية ،ال سيما وان
الدبلوماسي النشط أصبحت له عالقات واسعة مع ابرز الساسة العراقيني ،ومنهم نوري السعيد الذي وصف انبنشو عالقته به يف
احد تقاريره السرية ،اليت بعثها إىل خارجية بالده هبذا االسلوب:
"انين وحلسن احلظ امتتع بصداقة شخصية متينة مع نوري ابشا ،وعلى نطاق واسع من أي شخصية رمسية عراقية أخرى.
اننا نتبادل الضيافة والزايرات على الدوام وهو أييت إىل املفوضية للعب التنس ،ويف الصيف املاضي علمته السباحة .انين اشعر حبرية
يف الكالم معه مباشرة وبصراحة" (الدوري ا ،.الصفحات .)44-43
لقد شهدت احلقبة التارخيية اليت اعقبت انضمام العراق إىل عصبة األمم وما بعدها ،تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية
تركت اثرها الواضح على مستوى التعليم فقد شهدت انعطافه جديدة يف اتريخ التعليم ونقطة حتول ملموسة يف مسريته ،فقد
سامهت الوالايت املتحدة األمريكية مسامهة فعالة يف ادخال العراق عصبة األمم املتحدة ،وذلك من خالل دورها الواضح والكبري

628

Issue: 1

تتابع بعد ذلك وصول عدد من اخلرباء االمريكيني الرتبويني إىل العراق منهم اخلبري جورج كلوس ()George Claus
الذي وصل إىل بغداد يف  23متوز  1932لوضع برامج للمدارس املهنية (شذر ،صفحة  )33فاقرتحت وزارة االشغال
واملواصالت على جملس الوزراء أن تستقدم خبريا اجنبياً الدارة شؤون مدرسة اهلندسة هبدف "اصالحها وتطويرها لتكون حمققة
للرغائب والغاايت املبتغاة منها (د.ك.و،الوحدة الواثئقية  ،م.ب.م،مقررات جملس الوزراء ،مقررات شهر كانون اول  ،1924صفحة .)1
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 )373وترجع بداايت الدعوة لتأسيس هذه املدرسة إىل قيام االب ادموند ولش ( )Admund Walshأحد اساتذة جامعة
جورج اتون األمريكية بزايرة العراق وذلك لغرض دراسة احوال التعليم يف املدارس الكاثوليكية (اتريخ التعليم يف العراق يف عهد
االنتداب الربيطاين ،2000 ،صفحة  )9ونتيجة هلذه الزايرة فقد شكل رؤساء مثانية كليات وجامعات (امحد ا ،.صفحة )340
يسوعية يف الوالايت املتحدة األمريكية مجعية لشأشراف على النشاط التعليمي االمريكي يف العراق ،ضمت اربع صفوف اخلامس
والسادس االبتدائيني واالول والثاين الثانويني (امحد ا ،.الصفحات .)341-340
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يف النهوض بواقع العملية الرتبوية يف العراق ،وبذلك يكون للوالايت املتحدة األمريكية الدور الرائد والبارز يف دخول العراق عصبة
األمم.
ومبوجب االحصاءات الرمسية العراقية بلغ عدد املدارس األمريكية يف العراق خالل العام الدراسي  1933-1932مثاين
مدارس ابتدائية ومتوسطة واثنوية ،ثالث منها للبنات ،وبلغ جمموع عدد التالميذ يف هذه املدارس  750طالبا ،وكانت اثنتان تقع
يف بغداد ،واثنتان يف البصرة ،وواحدة يف املوصل ،ويف املرحلة اجلديدة احتلت اجلامعات األمريكية املكانة االوىل من حيث عدد
الطالب العراقيني الذين انتموا اليها ففي سنوات االنتداب ،درس  121طالباً وطالبة عراقية يف اجلامعات االمريكية )102( ،منهم
يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ،و( )19يف اجلامعات املوجودة داخل الوالايت املتحدة االمريكية (الدوري ا ،.الصفحات )48-47
بينهم اربع طالبات وهن (مائدة احليدري ،وزكية قصري ،متخرجات من مدرسة االمريكان يف بريوت ،ونزهت غنام متخرجة من
مدرسة اهلية يف بريوت ،وقمر مظفر متخرجة من مدرسة الراهبات يف بغداد وقد ارسلن لدراسة العلوم يف جامعة بريوت) (جراين،
 ،2005صفحة  ،)953ارتفع هذا العدد بعد دخول العراق عصبة األمم املتحدة إىل ( )54طالباً وطالبة ،يدرسون يف الوالايت
املتحدة االمريكية.
ادانه جدول احصائي لطلبة البعثات العراقية إىل الوالايت املتحدة االمريكية (زكي ،2013 ،صفحة )56
السنوات

عدد الطالب

1926-1925

5

1927-1926

4

1928-1927

3

1929-1928

3

1930-1929

1

1931-1930

4

1932-1931

5

1933-1932

19

وكان نتيجة االنفتاح على العامل اخلارجي وارسال البعثات إىل الوالايت املتحدة األمريكية واالطالع على مستوى التطور
الذي شهده التعليم النسوي ،فقد دعا امللك فيصل االول ،إىل حترير املرأة وتعليمها وتثقيفها ،مؤكدا على أن املرأة كلما ازدادت
علماً وثقافة ،ستؤثر أتثرياً مباشراً يف اجملتمع من خالل اعداد جيالً واعياً ،هلذا مت االهتمام يف تعليم الفتيات وارسال البعض إىل
الدراسة خارج العراق (اجلنايب ،2010 ،الصفحات  ،)45-44وازدادت اعداد مدارس البنات (د.ك.و،الوحدة الواثئقية
،مقررات جملس الوزراء ،تسلسل بال ،صفحة  )1املتوسطة والثانوية ويف اجلامعات العراقية ،للتفاصيل ينظر (احلمداين،1989 ،
صفحة  . )80وذلك بفضل السياسة التعليمية اليت انتهجتها احلكومات العراقية وزايدة التخصيصات املالية يف ميزانية الدولة لوزارة
املعارف.
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وهكذا استطاع االمريكيون انشاء مصاحل اقتصادية وجتارية هلم يف العراق خالل الفرتة اليت تلت احلرب العاملية االوىل ،واليت
كانت مليئة ابلصراعات الدولية والتنافسات يف منطقة اخلليج العريب سيما العراق ،وكيف استطاعت الوالايت املتحدة األمريكية
من الظهور كقوة جديدة يف العامل.
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يتبني لنا أن الوالايت املتحدة األمريكية سعت جاهدة ومنذ تغلغلها يف العراق جلعله اتبعاً هلا ،عن طريق السيطرة على
االمكانيات االقتصادية هلذا البلد وتسخري هذه االمكانيات خلدمة اغراضها التوسعية ألهنا ارادت أن يكون هلا نصيب يف نفط
العراق ،وقد اتضحت هذه املصاحل يف ميادين عدة سيما التعليم.
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Islam is a major turning point in the life of the nation in particular
and humanity in general, because the impact of the Arab-Islamic
civilization on human life as a whole is still visible. Art was a
manifestation of the Arab Islamic culture and that it represents a
pattern of human civilization patterns. Arab Islamic art is one of
the important tributaries that accompanied the life and
development of the Arab Muslim man. Islamic religious buildings,
such as statues, pictures, and other tools used by the Christian
churches in their rituals, as these teachings prevented from
imitating nature completely. The abstract of the reality of the
Creator. This spiritual identity of art is the prominent feature that
has marked the history of Islamic art, in all its diverse fields, from
diagnosis to abstraction.
The Arab-Islamic personality crystallized under the Islamic
religion, and art and its aesthetics became a source of interest for
Muslim philosophers of beauty, including Al-Ghazali, Abuhyan AlTawhidi and Al-Farabi, because Islamic religious thought is far
from everything that is analogous in Islamic art so as not to be an
emulation of the Creator.
From here, the research problem started with the following
question: What distinguished the decorative art from the rest of
the Islamic arts through its vast civilization from the other arts?
And to what extent does it include the aesthetic dimension within
the opinions of Muslim philosophers who are interested in the
aesthetics of art?
1-As for the importance of the research, it focused on: the
possibility of considering it a source for those interested in
studying decorative.
2-The possibility of seeing the aesthetics of decorative art and the
artist's orientation to this type of art.
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امللخص:
يعد اإللسام نقطة حتول كبرية يف حياة األمة بصورة خاصة واإلناانية بصورة عامة ،ذلك إن التأثري الذي أحدثته
احلضارة العربية اإللسامية يف احلياة البشرية قاطبة ما زلنا نلماه ظاهراً .وقد كان الفن مظهراً من مظاهر الثقافة
العربية اإللسامية وإنه ميثل منطاً من أمناط احلضارة اإلناانية ويعد الفن العريب اإللسامي من الروافد املهمة اليت
واكبت حياة اإلناان العريب املالم وتطوره ،اذ ازدهرت الفنون بتفرعاهتا املختلفة ما بني عمارة وتصوير ورقش
وخط وصناعات زخرفية وزجاجية ويدوية خمتلفة ،وقد خلت العمائر الدينية اإللسامية من التماثيل والصور وما
إليها من األدوات اليت تاتخدمها الكنائس املايحية يف طقولسها ،كما حالت هذه التعاليم دون تقليد الطبيعة
تقليداً كاماً فالفكر الديين اإللسامي لساهم يف ابعاد كل ماهو تشبيهي وتوجيهه حنو نزعة جتريدية كانت متأصلة
يف أوىل األقوام حىت تاتمد وجودها من قوة الفهم اجملرد حلقيقة اخلالق.هذه اهلوية الروحية للفن هي امللمح البارز
الذي بصم اتريخ الفن اإللسامي ،يف مجيع جماالته املتنوعة بدءا من التشخيص ووصوال إىل التجريد.
والشخصية العربية اإللسامية تبلورت يف ظل الدين اإللسامي واصبح الفن ومجالياته مصدر اهتمام فالسفة
اجلمال املالمني منهم الغزايل وابوحيان التوحيدي والفارايب ألن الفكر الديين اإللسامي أبعد كل ماهو تشبيهي
يف الفن اإللسامي حىت اليكون مضاهاة للخالق.
من هنا انطلقت مشكلة البحث ابلتاؤال اآليت :ماهو الذي أمتاز به الفن الزخريف عن ابقي الفنون اإللسامية
عرب حضارهتا الوالسعة عن الفنون االخرى؟ وما مدى تضمينها للبعد اجلمايل ضمن اراء الفالسفة املالمني
املهتمني جبماليات الفن أما أمهية البحث فقد تركزت على:
- 1إمكان اعتباره مصدر للمهتمني بدرالسة الفن اإللسامي.
-2إمكانية اإلطاع على مجالية الفن الزخريف وتوجه الفنان إىل هذا النوع من الفن.
الكلمات املفتاحية :الفن الزخريف ،الفنون ،احلضارة اإللسامية.
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هدف البحث:
الكشف عن اخلطاب اجلمايل للفن الزخريف يف احلضارة اإللسامية.
حدود البحث:
يتحدد البحث احلايل بدرالسة الزخارف الفنية اإللسامية جبميع أنواعها.
وقد توصل البحث إىل اهم النتائج التالية:
-1اخلطاب اجلمايل يقوم على فلافة الفنان املالم من حيث االعتقاد با هناية الوجود ،فاملالم يرى هللا هو مركز الكون وكل
شيء يبدء منه ليعود أليه .
-2االبتعاد عن متثيل الطبيعة وتقليدها.
-3االهتمام ابلزخارف املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود إىل نفس التكوين.
-4الفن اإللسامي نفعي ابلدرجة األوىل ويف الوقت نفاه لمل صيااات مجالية.
-5اتضح اهتمام الفنان املالم ابلزخرفة اهلندلسية بشكل ابتكاري الستندت على أشكال خمتلفة من املربعات واملثلثات والدوائر
املتمالسة واألشكال املتقاطعة بصيغة مجالية خالصة.
-6العناصر النباتية مصدرها فروع النبات واوراقه وازهاره ولكن أبلسلوب حمور.
-7الستفاد الفنان من ظاهرة التنوع والنمو والتفرع للنبااتت أبشكاهلا املختلفة اليت ترلسم بصورة متالالة ومتصلة من زخارف
ماتمرة ومتفرعة.
- 8الستخدم الفنان املالم اخلط العريب يف الزخرفة والتزيني ويف بعض االحيان أدخلوا عناصر نباتية يف انتهاء احلرف.
-9مل يهتم الفنان املالم بتصوير وتقليد الطبيعة حرفيا لذلك الستخدم الزخارف واألشكال األدمية واحليوانية كوحدات زخرفية هلا
قيمتها اجلمالية.
-10اشتهر الفن والرتاث اإللسامي إضافة إىل الزخارف بفن الكتابة والتصوير وفن العمارة وفن اخلزف واريها من الفنون اليت
مجلت الطابع اجلمايل.
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ارتبط مفهوم الفن اإللسامي اما جاءت به التعاليم الدينية ،فالفنان املالم وظف نوع من اخلطاب الشكلي للتعبري عن
مفاهيمهم مجالية مما عكس صيااات تشكيلية متنوعة ونتاجات عديدة وخاصة الزخارف أبنواعها األمر الذي أدى إىل تناول هذا
املوضوع للوقوف عند هذا النوع من الفنون وما يتناوله اخلطاب الشكلي اجلمايل ،لذلك انطلقت مشكلة البحث من التااؤل
اآليت :ماهو الذي أمتاز به الفن الزخريف عن ابقي الفنون اإللسامية عرب حضارهتا الوالسعة عن الفنون االخرى؟ وما مدى تضمينها
للبعد اجلمايل ضمن اراء الفالسفة املالمني املهتمني جبماليات الفن.
أمهية البحث
تتجلى أمهية البحث يف:
 إمكان اعتباره مصدر للمهتمني بدرالسة الفن اإللسامي. إمكانية اإلطاع على مجالية الفن الزخريف وتوجه الفنان إىل هذا النوع من الفن.هدف البحث
يهدف البحث احلايل إىل الكشف عن :اخلطاب اجلمايل للفن الزخريف يف احلضارة اإللسامية .
حدود البحث
املختلفة.

هناك الكثري من الفنون اإللسامية املختلفة واملتنوعة ،لذلك حتدد البحث احلايل بدرالسة اخلطاب اجلمايل للزخرفة أبنواعها

حتديد مصطلحات
-1اخلطاب :
اخلطاب عند (أرلسطو) هو"الكام املقنع .وهي نوع من القياس .واألدلة عنده قامان ،األول خارج عن الفن
كالشهادات ،والثاين نتيجة للفن كالرباهني وطرق الرتايب وإاثرة العواطف " (صليبا ،املعجم الفلافي ،ص.)531
اخلطاب عند (الفارايب) هو " كاجلدل – تشتمل على الربهان املشوب .إال أن اخلطابة تعلم الربهان على الذي كذبه مااو حلقه،
واجلدل يعلم الربهان على الذي كذبه اقل من حقه "( .صليبا ،املعجم الفلافي ،ص.)532
اخلطاب عند (الالند) "عملية فكرية جتري من خال لسلالة عمليات أولية جزئية ومتتابعة .بنحو خاص ،تعبري عن الفكر وتطوير
له بالالة كلمات أو عبارات متالالة"( .الالند ،مولسوعة الالند الفلافية ،ص.)287
- 2اجلمال:
جاء تعريف اجلمال على أَنه"التنالسب التام املمتع" (حاان ،مقدمة يف علم اجلمال ،ص ،)16كما مت تعريفه على انه:
"مقولة مجالية تعكس وتُ ّقوم ظواهر الواقع واألعمال الفنية اليت متنح اإلناان إحاالساً ابملتعة اجلمالية واليت ُجتاد بشكل حاي
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موضوعي حرية القوى اإلبداعية واملعرفية ومتامها ،وقدرات اإلناان يف كل جماالت احلياة االجتماعية ،جوانب العمل واجلوانب
االجتماعية الايالسية الروحية" (روزنتال ،املولسوعة الفلافية املعاصرة ،ص.)168
ويُعرف (كانت) اجلمال على أَنه " اإلدراك الذي يصاحبه إشباع احلاجة اجلمالية عن طريق الشعور ابملتعة ،اخلالية من أي
منفعة"( .ماهر كامل ،اجلمال والفن ،ص.)16
واجلمال عند (لسانتياان) "يوجد يف اإلدراك وال وجود له يف اري ذلك .واجلمال الذي ال يدرك هو لذة ال ُحتس ومن مث فهو
تناقض"( .لسانتياان ،االحااس ابجلمال ،ص.)70
وقد جاء اجلمال بتعريف (هربرت ريد) الذي ياتند على ألساس مادي حاي مفاده" إن اجلمال وحدة للعاقات الشكلية
بني األشياء اليت تدركها حوالسنا وقد أكد "ريد" على أَن اإلحااس ابجلمال يتام ابلتقلب عرب الزمان واملكان ،فما هو مجيل يف
زمان قد يُرى قبيحا يف زمان آخر كما إن اإلحااس ابجلمال هو القاعدة األلسالسية اليت يقوم عليها النشاط الفين"( .حاان،
مقدمة يف علم اجلمال ،ص.)17
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اجلمال يف الفكر اإللسامي:
الفلافة اجلمالية اإللسام ية انطلقت من روح الوحدانية وبلغت ارقى مراتبها وأكملها وقد تعددت الرؤى واألفكار
الفلافية ،إذ جند أن العرب املالمني كانت هلم حماوالت يف حتديد مفهوم اجلمال .ان الفالسفة املالمني متيزوا بنظرهتم الفاحصة
لكون إن اإللسام لمل رلسالة دينيه عرب التاريخ امتزج فيه التأمل والشعور والفكر الذي ّكون الشخصية اإللسامية صاحبة القيم
واملثل ،ومن هؤالء الفالسفة (أبو نصر الفارايب) ""339-257ه ""950-870م ،الذي أكد يف فلافته عن"أمهية احلس
واحملاوس فقد عد الفن صفة حاية ألسالسها التجريب ،يتصف ابلتصوف الروماناي الرافض للمادايت املبتذلة مصفيا لألرواح
انقا إايها إىل ماتوى العقل الفعال بفعل الستحصال املعرفة االشراقية املتجلية بطريقه الفيض من العقل الفعال"( .جنم عبد حيدر،
علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)45ان فلافه الفارايب اتامت بطابعني من حيث" التوفيق بني الدين والفلافة ،إذ أكد الفارايب أن
الفلافة والدين هدفهما واحد ومصدرمها واحد و الميكن أن يكون هناك خاف بينهما ...أما الطابع الثاين يف فلافة الفارايب
فهو التوفيق بني رأي أفاطون وأرلسطو ورفض أي اعتبار خلافهما وهذا ماجاء يف كتابه" اجلمع بني رأي احلكمني" (جنم عبد
حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)43-42
فيعتقد الفارايب ابن اخلاف بني أرلسطو وأفاطون كان خافا ابلظاهر وليس ابجلوهر فمزج بنزعة روماناية حتمل يف طياهتا
الروح الشرقية اإللسامية و مابني الفلافة اجلمالية عند أفاطون وأرلسطو ،فقد"كان يبدأ امنهج أرلسطو يف أتكيده على احلس
واحلواس يف الستحصال املعرفة ومنها الفنون مث ينهيها افاطونية يف أتكيده على اشراقية املعرفة واالبتكار بوالسطة الفيض الصادر من
العقل الفعال واهب الصور األبدية ،فقد امتزج النظام احلاي ومعطياته وأمهيته ابلنظام املثايل االشراقي الفيضي بوالسطة التجريد
العقلي حنو عامل املثل"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)46اإللسام لمل جتربة فريدة من نوعها ألسالسها التأمل
والتقرب إىل هللا فالتجربة اإللسامية هي"جتربة التذوق اجلمايل يف أعلى صوره وامساها مجيعاً ...أهنا تنادي اإلناان أن حييا فكراً
وإحاالساً ابجلمال والفن( .حجازي ،فلافة الفنون يف اإللسام ،ص.)72
وهذا يؤكد الرؤية املثالية اليب نصر الفارايب على الرام من حتديده درجات العقل وفعالياته وصوالً إىل اعلى املراتب وهي (هللا
تعاىل) وبناءً على ذلك فقد خرج بنزعة روماناية صوفية حتمل يف طياهتا الروح الشرقية اإللسامية ما بني الفلافة اجلمالية عند كل
من افاطون وارلسطو وهو واضح يف كتابه املولسيقى الكبري ومن خال االلتزأم الفارايب امحاولة التوفيق بني الدين والفلافة ،فقد
كان اجلمال ابلنابة له حتقيق القيم اخلرية يف األشياء اجلميلة من خال بناءها وتركيبها.
ومن خال ما تقدم يتضح ان الفارايب قد حدد أو اشرتط القيم اخلرية يف معيار مجاله وان صويف النزعة ،افاطوين املثال
وارلسطو واقعي وهو ما عمل عليه ،اذ حاول التوفيق بني الفلافة اإللسامية واالاريقية لدى افاطون وارلسطو.
أما الفيلاوف (ابن لسينا) ""428-370ه " "1073-980م ،.فقد اتامت فلافته أبهنا "عقلية يف أصوهلا فهو
كالفارايب يؤمن ابلعقل الفعال مصدر للعلم واملعرفة ،كما يؤمن به أيضا مصدراً لإلهلام الروحي وتتام فلافته أبهنا صوفية يف
ألفاظها وتعابريها وتوفيقية يف ااايهتا وأهدافها فلقد كان الطابع العام لفلافة ابن لسينا كما هو احلال عند الفارايب التوفيق بني
أحلكمة والشريعة"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص .)48التأمل يف الامات الروحية والتفكري واحلدس كان منبع
اجلمال احلقيقي عند ابن لسينا ،وماكان من اخلري والفضائل وارتباطها ابجلمال اإلهلي ،فقد رأى أن ماحتمله كلمة مجال من معىن
هو مائمتها للخري ،فبالتايل ميكن إدراكه .ابن لسينا أضاف يف فلافته انه قام بفصل"اجلمال الدنيوي األدىن عن اجلمال اإلهلي
األمسى ورأى أن اجلمال الاامي املطلق هو انعكاس لذلك العامل أي إن اجلمال ال ينبعث إال من احلق ...فاجلمال عنده يشكل
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مفهوم متعدد اإلطراف يدخل العقل يف جمال فكري خالص فا يوجد أي نوع مجال أو هباء أكثر مسو من اجلمال العقلي اخلري
اخلالص"( .جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص".)58-57وضع درجات للجمال بفعل التقرب إىل العقل الفعال
واهب الصور وواهب الكليات وابلنتيجة واهب اجلمال ،فاجلمال احلقيقي هو اجلمال اإلهلي ،اجلمال املقرتب من الاماء
امفهومهما الديين ،واما أن التقرب الصحيح واحلقيقي إىل العقل الفعال يتم بوالسطة املعرفة ابلفكرة اليت بتصاعدها حتصل ومضات
احلس ،الذي هو تراكم قبلي للقوانني الومهية واخليالية هلذا ميكن أن نقول إن اجلمال احلقيقي هو اجلمال الاماوي الذي يدرك
بوالسطة احلس" حباب ابن لسينا"( .العبيدي ،القيمة واملعيار اجلمايل يف التشكيل املعاصر ،ص.)24
واشتملت املعرفة عند ابن لسينا على ثاثة مستوايت:
" -1معرفه ابلفطرة "...العقل االبتدائي العملي".
 -2معرفه ابلفكرة " ....العقل املاتفاد".
-3معرفه احلدس "...العقل املبدع .املبتكر .العقل القدلسي .الروح القدلسية"
فإما املعرفة ابلفطرة :هي معرفه املبادئ كقولنا " الكل أعظم من اجلزء" و"إن الواحد نصف اثنني" و" إن األشياء املااوية لشيءواحد متااوية".
اما أن املعرفة ابلفكرة مكتابه وتكون إبدراك اجملردات املعقدة والكليات العامة واالنتعاش هبا ،واملرء حيتاج إىل جمهود أكرب منجمهود النوع األول ،اليدركها إال من وصل
إىل مرتبة العقل املاتفاد".التحليل .االلستدالل .االلستنتاج".
وهناك نوع اثلث من املعرفة هو املعرفة ابحلدس" (جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)49فأبن لسينا يرى "العيين احملاوس هو الساس اجملرد املعقول ،وهلذه جنده ندم على تعجله قبول قيالسية املنطق الصوري
االرلسطي ،على انه ال ينكر امهيته يف حتصيل املعرفة النه وحده ال يكفي بل جيب ان تنظم اليه نتائج التجربة احملاولسة والواقع
املشاهد الذي اصبح ميدان املعرفة ،بل انه هجرها قروانً طويلة"( .مطلب ،اترخيية املعرفة عند االاريق حىت ابن رشد ،ص.)152
وعند انتقالنا إىل املوقف اجلمايل عند (أبو حامد الغزايل)""1111-1058جنده يقول "واعلم أَن كل مجال حمبوب عند
مدرك ذلك اجلمال ،وهللا تعاىل مجيل حيب اجلمال وأَن كان اجلمال ابحلال والعظمة وعلو الرتبة وحان الصفات واألخاق وأرادة
اخلريات لكافه اخللق وإفاضتها عليهم على الدوام إىل اري ذلك من الصفات الباطنة ،أدرك حبالسة القلب ولفظ اجلمال" (ابو راين،
فلافة اجلمال ونشاة الفنون اجلميلة ،ص ،.)20أما نظرته إىل ماالة التذوق اجلمايل يف تنالسق الصور ومدى اناجامها أو تلك
اليت هلا عاقة ابلصفات ألباطنة وكيفية إدراكها ،أو تلك اليت تدرك ابلعقل ،جنده قد أشار إىل ثاثة ظواهر مهمة وهي
"حاية ،وجدانية ،عقلية" ،موقف الغزايل اجلمايل ارتبط أيضا ابجلمالية اإلهلية ،إن كانت حاية وجدانية أو عقلية.
ويؤكد ان اجلمال ينقام اىل:
"-1مجال الصورة الواضحة املدركة بعني الراس وهو مجال حاي.
-2مجال الصورة الباطنة املدركة بعني القلب ونور البصرية وهو مجال وجداين" (الغزايل ،احياء علوم الدين ،ص.)306
إما الفيلاوف العريب (ابن رشد)" "1194-1126جند أَنه قد عارض الغزايل"الذي دافع عن ألسس "االحتمالية املثالية"
واظهر نقائض أحباثه معتمدا على أمثلة من الواقع الفين كما جاء يف أقواله إن فهم أي إنتاج فين من قبل أي إناان مشروط بفهمه
)ألسالسا ) للحكمة اليت توخى الفنان التعبري عنها عن عمله الفين ،واهلدف الذي من اجله وضع هذا اإلنتاج الفين ...وإذا مل نفهم
تلك أحلكمة إطاقا فايظهر لنا إن هذا اإلنتاج الفين ميكن إن يكون له أي شكل دون حتديد كما ميكن أن يكون له أي حجم
وأي مقاييس وأي طريق لرتتيب أجزائه" (نيكوف ،موجز اتريخ النظرايت اجلمالية ،ص ،)50فوجهة نظر ابن رشد للجميل"ال
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ينبغي أن تفهم كقيمة أو كطبيعة كونه كذلك وإمنا يتعني أن ياتدل عليه من تناول منهاجي حتليلي لواقع مدرك ينظر إليه على انه
كل متمالسك ومنتظم وهو الطبيعة اليت خلقها هللا لسبحانه وتعاىل"( .حاان ،مقدمة يف علم اجلمال ،ص.)60

Issue: 1

وهناك الفيلاوف العريب اإللسامي األخر (ابو حيان التوحيدي) الذي يتااءل قائاً" :ما لسبب الستحاان الصورة احلانة؟
وما هذا الولوع الظاهر ،والنظر والعشق الواقع من القلب ،والصبابة املتحمية للنفس ،والفكر الطارد للنوم ،واخليال املاثل لإلناان؟
اهذه كلها من ااثر الطبيعة؟ أم هي من عوارض النفس؟ أم هي من دواعي العقل؟ أم هي من لسهأم الروح؟ أم هي خالية من العلل
اجلارية على اهلذر؟ وهي جيوز ان يوجد مثل هذه األمور الغالية واألحوال املؤثرة على وجه العبث وطريق النظر"( .زكراي ،ابو حيان
التوحيدي ،ص.)273

Volume: 4

"لقد وضع التوحيدي شروطاً للتذوق اجلمايل اوهلا اعتدال مزاج املتذوق والثاين هو تنالسب اعضاء الشيء املتذوق يف
الشكل واللون ولسائر اهليئات ،لذا ميكن ان يكون التذوق من األمور الصعبة بفعل حتقيق الكمال يف األشياء من خال السقاط
النفس عليها" (جنم عبد حيدر ،علم اجلمال افاقه وتطوره ،ص.)48
ويف هذا يذكران التوحيدي ابشرتاطات التنالسب بني االجزاء للعمل الفين لدى ارلسطو واناجأماته بني عناصره املتعددة
املؤلفة للعمل الفين.اجلمال وما فيه من انتظام وتنايق والذي يدور ضمن عاقة الفرد ابلعامل ،إمنا يكون عن طريق اإلدراك ابحلس
والعقل كوهنما أهم شروط املعرفة ،ويقول عن اجلمال"كمال يف االعضاء وتنالسب بني االجزاء مقبول عند النفس" (التوحيدي،
االمتاع واملؤاناة ،ص.) 146واجلمال عنده نوعان مجال مثايل وهو مجال مطلق المتغري وال نايب .ومجال مادي ويصل اليه
ابحلواس وخاضع للتغيري ،فالتوحيدي يربط اجلميل اما هو انفع وخري.
اما (ابن قيم اجلوزية) فقد قسم اجلمال اىل:
- 1مجال ظاهر.
 -2مجال ابطن وهو يرى ابن اجلمال الباطن هو احملبوب لذاته وهو مجال العلم والعقل واجلود والعفة والشجاعة وهو حمل نظر هللا
من عبده موضوع حمبته)" (ابو راين ،فلافة اجلمال ونشاة الفنون اجلميلة ،ص) 23
اما الفيلاوف ابن حزم االندلاي فقد ذكر يف كتابه (طوق احلمامة) عن اجلمال"ان النفس احلانة تولع بكل شيئ حان،
ومتيل إىل التصاوير املتقنة وهي اذا رات بعضها ثبتت فيه ،فان ميزت وراءها شيئا من أشكاهلا ،اتصلت وصحت احملبة احلقيقة، ،
وان مل ورائها شيئا من أشكاهلا مل يتجاوز حبها الصورة وان للصور توصيا عجيبا بني اجزاء النفوس النائية" (االندلاي ،طوق
احلمامة ،ص.)22
وكان من أهم املفاهيم اليت لعبت دورا ذات أمهيه يف نظرايت الفالسفة اجلمالية هو" مفهوم التنالسق " اهلارمونيه" إن املفهوم
عن التنالسق الكوين الذي ظهر يف املفاهيم الفيثااورية لقي انعكالسه يف أعمال كثري من فالسفة العرب اللسيما يف مؤلفات" أخوان
الصفا" القرن العاشر ،فطوروا مفهوم التنالسق هذا بشكل يتفق مع حبثهم حول نظرايت املولسيقى ،لقد فهم الفالسفة العرب،
وطوروا تعاليم اإلاريق القدماء حول النظرايت املولسيقية منطلقني من مفهومهم وصفاهتم القومية"( .ابوراين ،فلافة اجلمال ونشاة
الفنون اجلميلة ،ص.)51وعند درالسة الفن اإللسامي يعكس عاقة وثيقة بني الشكل واملضمون ،فكل مظهر مجايل من مظاهر
الفن اإللسامي يعكس مضمون فلافي حامل خلطاب مجايل.
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املبحث الثاين
الفن يف الفكر اإللسامي:
للفن اإللسامي مكانة مهمة لكونه قد لمل خطاب لصور منتزعة من واقع احلياة الطبيعية أو انعكالسا الشعوراي لوجدان
وواقع الفنان ذاته ،حيث كانت العاقة بينه وبني اإللسام بوصفه فلافة للحياة وعقيدة لإلناان املالم ونظاما للمجتمع اجلديد
موضع اختاف واجتهادات يف الرأي فمن قائل ابن اإللسام قد حرم التصوير وأخر معتقد إبن اإللسام قد حلله وشجعه ولعل
مرد هذا االختاف والتباين يف االراء وحتديد املواقف يعود إىل عدم ورود نص صريح يف القران الكرمي أو احلديث الشريف يؤيد
التحرمي أو يؤكد التحليل.
أهم مسات الفن اإللسامي هي الفلافة اليت يقوم عليها من حيث االعتقاد ،فاملالم يرى هللا بقوته وعظمته ورلمته هو مركز
الكون وكل شيء يبدء منه ليعود أليه .يرى ذلك جليا يف الستخدام النقوش املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود
إىل نفس التكوين .الفن اإللسامي ليس فنا دعواي كما يف املايحية ولكنه نفعي ابلدرجة األوىل امعىن أنه حياول جتميل القطع
النفعية لالستخدامات اليومية دون قصد جعلها حتفة موضوعة على رف للزينة فقط ،فزين الفخار والصحون ونقش اجلدران
والااح ،إمياان منه أبن احلياة بايطة ولكنها أيضا ليات فاراة من اجلمال .لذلك ترى املنتجات الفنية اإللسامية جمهولة املصدر
أو الصانع ،ألن من يصنعها مل يقصد منها تقدمي نفاه كفنان ماتقل ولكنه كان حيرص على تقدمي شيء مجيل ينتفع به.
لقد تطرق الفن اإللسامي إىل جماالت عدة ،كالفخار والبناء (املااجد والقصور) واملعادن (الااح واألواين واحللي) ،و
النايج (الاجاد واألقمشة).
كما عرف الفن اإللسامي التعامل مع بعض اخلامات اببتكارية مجيلة كالورق واجللود واخلشب ووظفها حبرفية عالية .فتجد
النجارة يف الفن اإللسامي قد ألسات لعلم جديد وإبداعي يف الستخدام اخلشب وتطويعه بطرق اري مابوقة كاالرابياك
واملعشقات وفن املفروكة .أما عن الفن الفريد الذي كان للقرآن الكرمي ابلغ التاثري عليه فهو فن اخلط العريب الذي برع فيه املالمون
على اختاف أعراقهم .األشكال كانت ذات صيغة جتريدية المتثل أي تشبيه ملا خلق هللا لسبحانه وتعاىل حىت ان الفن املعماري قد
خا من التمثيل املباشر واجته املعماريني إىل التجريد وصوال هبم إىل التجريد اهلندلسي والنبايت وحتوير معامل األشكال الواقعية ونتيجة
لكراهية تصوير األشكال املوجودة يف الطبيعة بواقعيتها التجا الفنان اإللسامي إىل اتقان الزخارف اليت كانت من البعد من متثيلها
وجتايمها للطبيعة.انظر شكل .)2) ،1

شكل ()1
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يعد اإللسام نقطة حتول كبرية يف حياة األمة بصورة خاصة واإلناانية بصورة عامة ،ذلك ان التأثري الذي أحدثته احلضارة
العربية اإللسامية يف احلياة البشرية قاطبة ما زلنا نلماه ظاهراً".

Issue: 1

ويعد الفن العريب اإللسامي من الروافد املهمة اليت واكبت حياة اإلناان العريب املالم وتطوره ،اذ ازدهرت الفنون بتفرعاهتا
املختلفة ما بني عمارة وتصوير ورقش وخط وصناعات زخرفية وزجاجية ويدوية خمتلفة ،وهذه الفنون اليت اتامت ابلامو والرقي يف
التعبري وابلروحية العالية اليت ابتعدت عن الشكل املشخص حماولة اجياد املنفذ الرصني للولوج إىل عامل الروح ،العامل الذي يعتمد يف
بنائه على عناصر اجلوهر وتراكيب احلس الاامي والتفاعات ذات االدراك الروحي والعقلي خللق عملية التوازن ما بني املادايت
والروحانيات (رمضان ،خصائص التجريد يف اخلزف املعاصر يف العراق ،ص" )68والشخصية العربية اإللسامية تبلورت يف ظل
الدين اإللسامي واصبحت ذات كيان ووحدة متكاملة ،وظهر ذلك جليا يف الفنون التشكيلية والعمارة اإللسامية (االلولسي،
مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر)ص )17اليت نشأت وتطورت وهنضت يف خدمة هذه
الداينة ويذكر (ابو صاحل االلفي) ان شخصية الفن اإللسامي وارادته اجلديدة قد تبلورت يف ظواهر هامة متت بطريقة تلقائية ضمن
اطار الفلافة الشرقية العامة واوجزها اما أييت:

Volume: 4

-1كراهية متثيل الكائنات احلية.
-2التقشف.
-3االهتمام بزخرفة الاطوح وشغل الفراغ( ".االلفي ،التذوق واتريخ الفن ،ص.)27-26
وبذلك مل يتجه الفنان املالم إىل النحت يف املدة اإللسامية وذلك طبقاً لتعاليم اإللسام فقد "خلت العمائر الدينية
اإللسامية من التماثيل والصور وما إليها من األدوات اليت تاتخدمها الكنائس املايحية يف طقولسها ،كما حالت هذه التعاليم
دون تقليد الطبيعة تقليداًكاماً" (كويل ،الفن اإللسامي ،ص.)11
فالفكر الديين اإللسامي لساهم يف ابعاد كل ماهو تشبيهي يف الفن اإللسامي وتوجيهه حنو نزعة جتريدية كانت متأصلة يف
اوىل األقوام حىت تاتمد وجودها من قوة الفهم اجملرد حلقيقة اخلالق (اخلزاعي ،الرلسم التجريدي بني النظرة اإللسامية والرؤية
املعاصرة ،ص.)30يقول (مارلسيل برييون)"ان الفنان عندما يشغل نفاه إبكااب الشكل طابعاُ روحياً والستشعار ما هو فوق
احلاي ،فأنه يفر دائماً إىل األلسلوب التجريدي وولسائله التعبريية ،عنه من خال أي شكل من األشكال ،خباصة الشكل
التجريدي " (امساعيل ،الفن واإلناان.)71 ،
فنرى عدم رابة الفنان املالم وميله إىل النحت ألن اإللسام عندما جاء اعلن احلرب على االصنام والوثنية وقد جاء ذلك
اَّللُ ْ
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَ ْع َملُو َن)) وايضاً ( ( ُه َو ه
يف آايت بينات منها ( (أَتَ ْعبُ ُدو َن َما تَْن ِحتُو َن َو ه
ص ِّوُر لَهُ ْاأل ْ
اخلَالِ ُق الْبَا ِر ُ
ئ الْ ُم َ
َمسَاءُ
احلُ ْا َىن)) فلذلك اجته الفنان للنظر إىل املطلق واىل اجملرد ومل يهتم اطاقاً امحاكاة األشياء ،ومن اجل ذلك مل تكن وظيفة الفن
ْ
اإللسامي نقل املرئي بل اظهار ما هو اري مرئي وحماولة االحااس ابلقوانني الرايضية اليت حتكم هذا الوجود ،وأتكيداً هلذا االجتاه
اجته الفن اإللسامي إىل املعمار والزخرفة فتتائم وتاقى من جهة اخرى مع التاثريات اليت فرضها املكان وانه "ميثل شكاً من
أشكال الفكر اجلمايل ،وهو نشاط جرت فيه احملاولة لرفع الفن إىل ماتوى املناخات الروحية من اري ان تنتزع عنه النكهة احلاية
احلية للتأمل والتخيل" (لسوريو ،اجلمالية عرب العصور ،ص" )185وانه بطبيعته الااكنة ال ميثل فناً حمتواه جتربة احلدث بل الوعي
ابالزمن (عاشور ،درالسات يف اتريخ احلضارة اإللسامية العربية ،ص" )446وان الفنان املالم امنا الستطاع تغيب حالسة البصرية
الباطنية على احلواس الظاهرة يف انشاء ألسلوبه التجريدي احملض وان يظهر صفاته اجلمالية لذاهتا واما يتنالسب مع الدعوة إىل ادراك
حمبة هللا الدائمة مما ااتح لفنه ان يعرب عن قيم مجالية خالصة يكون يف ادراكها لذة ال متناهية تتجاوز يف حدودها ملذات صور
اخلائق (عاشور ،درالسات يف اتريخ احلضارة اإللسامية العربية ،ص.)446
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الفنان املالم اوجد للطبيعة نظاما خاصاً هبا وفرض عليها عاملاً تشكيلياً نقلها من املدرك احلاي والظواهر املوضوعية إىل
ما يقابلها من رموز اخذت جماهلا يف فلك احلضارة كحل زمين ملعضات التصوير برمتها .وهكذا اصبحت نظرية (الشكل ذي
املغزي) أتكيداً للقيم التشكيلية يف الفن اإللسامي عامة كما اصبح الرتدد املولسيقي يؤلف اشعاعاً ملعىن كامن يف الشكل يصدر منه
وينيبء عن صفاته الصورية .وكنتيجة هلذه احلالة ،انتهى كل عصر إىل اختيار ما ينالسبه من أشكال الفن ،ألن اتثري الرتكمات
الشكلية على طيف االمزجة ،امنا كان يتم بصورة انتقائية ،يبدأ بعدها رحلة البحث وااللستقصاء عن املتتابعات الشكلية اليت ختضع
يف الغالب إىل عمليات تركيب جديدة قد تكون معرباً إىل مرحلة اتلية أي :من التعبري البايط إىل التعبري املركب (.الراوي ،اتمات
يف الفن اإللسامي ،ص.)7-6
إن الولسائل التصويرية اليت هي بطبيعتها وجوهرها قد أعدت لوصف األشياء وتقريبها إىل احلس اضحت وهي ذات قيمة
جمردة فصلت عن موضوعها الذايت ( ترمي إىل التعبري عن االفكار ) أو الرتمجة عن املشاعر بشكل متاام يقرب من مهمة املطلق
املولسيقي" (الراوي ،اتمات يف الفن اإللسامي ،ص".)7ازدهرت الزخارف املعمارية يف العصور اإللسامية ،واختذت هلا خصائص
أمتازت هبا ،لسواء من حيث تصميمها واخراجها الفين ،أو من حيث موضوعاهتا وآلساليبها ،ومن طرق االخراج الفين كان النقش
على اجلص ،أما بطريقة احلفر املباشر أو بطريقة الصب اآليل ،وكان النحت يف احلجارة واخلشب ،أما بطراز مملس ،تظهر
ماطحات املنحواتت فيه قليلة الربوز ملااء متااوية متوازية ألرضيتها ،وأما بطراز النحت املخرم املفراة ارضيته ،واليت تظهر
الزخارف عليها انصعة واضحة املعامل ،واالرضية اائرة قامتة ،وانتشر الستخدام الفايفااء والقرميد واحلجارة املختلفة االلوان".
(فكري ،حميط الفنون ،ص.)188
كان للفن اإللسامي هدفاً خمتلفاً عن أهداف الفنون اليت لسبقته فقد اجته حنو التحوير والتجريد والتهذيب للطبيعة قد جتاوز
النقل والتقليد إىل مرحلة اإلبداع وكان املصدر الثاين لإلحياء هو األشكال اهلندلسية واالبتكار( .مرزوق ،العراق مهد الفن
اإللسامي ،ص".)14فقد كانت النبااتت املصدر األول لاحياء :كالايقان واالاصان املنفردة واملزدوجة واملتشابكة واجملوفة،
واالوراق كاملة أو نصفية … ولسعف النخيل ،ومثار الفاكهة والزهور الستخدموها بغزارة وتنوع … واصبحت خاصية من
خصائص الزخرفة اإللسامية (المد فكري ،حميط الفنون ،ص".)189-188وهذه الزخارف تنقل للرآئي احاالساً ابلاكون كما
يبدو وفيها يف بعض االحيان احاالساً ابحلركة نتيجة التنويع يف الستعمال اخلامات املختلفة وااللوان وتبادل الظل والنور على
االجزاء الغائرة والبارزة يف الزخارف" (االلفي ،التذوق واتريخ الفن ،ص" )27-26
وكانت الكتابة العربية هي املصدر الثالث لاحياء الزخريف املعماري (شكل  )37واما من حيث اآللساليب أو طرق التعبري
فأن الزخرفة اإللسامية متتاز ابملزج بني األشكال اهلندلسية واألشكال النباتية ،مزجاً تنحصر فيه هذه األشكال يف اطار هندلسي
حمدود ،وينطلق هبا اخليال من جهة اخرى إىل اري احملدود إىل الاهناية فتكرر وتتجدد وتتناوب وتتشابك حبيث ال تعرف منها
البداية وال تدرك فيها النهاية (المد فكري ،حميط الفنون ،ص.)189وقد اطلق عليها (االرابياك)* انظر شكل ()3

شكل ))3
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وابلنابة هلذه التكوينات واألشكال املعمارية فقد شكلت كل واحدة منها عنصراً مهماً ذا قيمة فنية ووظيفة مجالية يف آن
واحد وقد قامت الباحثة ابلوقوف على بعض املفردات املعمارية اإللسامية اليت أدخلها النحات العراقي املعاصر يف املنجز النحيت
املعاصر فاألشكال املعمارية اإللسامية هي وحدات فنية حتدد قيم االصالة وكان من مظاهر العمارة اإللسامية هي القباب شكل
()4

شكل ))4
وقد الستخدمت يف العامل اإللسامي يف اجلوامع واالضرحة وهي "من األشكال املعمارية اليت عرفها الفن العريب اإللسامي
بعد التطور الذي حصل يف جمال البناء على ايدي البنائني العرب املالمني يف العهود اإللسامية الاحقة وما ابدعوا يف ابتكار
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ولذلك انبثقت من املوروث اإللسامي األشكال املعمارية اليت يرجع نشوءها إىل الايادة املطلقة للتعاليم القرآنية والشريعة
اإللسامية فدور العبادة اختذت أشكاالً معمارية خاصة اقتضتها االحتياجات العملية ألداء الفرائض الدينية والصاة ونشر تعاليم
الدين اإللسامي (االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر ،ص" .)73وعلى الرام
من اختاف املكان والزمان اللذين نشأت األشكال املعمارية اإللسامية فيها تطورت ،إال اهنا من حيث اجلوهر تندمج حتت راية
العقيدة اإللسامية وبذلك تتشكل وحدة متكاملة متثل احلضارة العربية اإللسامية … فاألشكال املعمارية اإللسامية كالقبة واملئذنة
والعقد واحملراب والزخرفة واريها … هي اللبنات اليت بنت عليها العمارة اإللسامية جمدها وعظمتها … وان الفن املعماري هو
الشاهد األكثر أتكيداً والباقي حىت األن (االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر،
ص.)2-1
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إن اجتاه الفنان املالم حنو الرقش والزخرفة حماولة حنو االختزال والاتشخيص فهو دائماً يبحث عن الروحي والقيم الظاهرة
يف أشكاله املرئية "فالفنان املالم يواجه الطبيعة لكي يتناول عناصرها ويفككها إىل عناصر أولية ويعيد تركيبها من جديد يف صيااة
مرحية عذبة توحي ابلاعادة بعيدة عن حماكاة الطبيعة" (االلفي ،الفن اإللسامي ،ص.)27-26
وعلى هذا قام بتحطيم أشكاله ماتخدماً يف ذلك الزخرفة اليت حياول ان يشغل هبا صوره الواقعية أو منحواتته وهو
بذلك حيطم أشكاهلا اخلارجية اما حتدثه هذه الزخرفة.ان فكرة الوحدة يف الفن العريب اإللسامي ومساته املميزة مل تتعارض مع تراث
وخصوصيات الشعوب واالمم املنضوية حتت لواء اإللسام ،بل ان اإللسام مكنها من تطوير نفاها ضمن أهدافه وتعاليمه وهذا ما
مييز قدرته على اجلمع بني الوحدة املوضوعية واملنهجية على الرام من تنوع البيئات اجلغرافية واملراحل التارخيية وتعدد األهداف
وتطورها على مر العصور"ان الفنون اإللسامية وليدة اإللسام ،فقد نشأت وتطورت وهنضت ضمن احلضارة اإللسامية وأن الفن
اإللسامي فن جديد ميتاز من بني مجيع الفنون بتنوع مصادره تنوعاً كبرياُ ،وابتااع افق املاحظة واالشتقاق ،كما ميتاز يف الوقت
نفاه بوحدة التعبري الفنية ،واليت منشؤها ان املالمني … كانت هلم قدرة فائقة على حتوير العناصر املشتقة ،وتشكيلها بصيغة
جديدة مل تكن معروفة أو متبعة من قبل ،واهنم أدخلوا اخلصائص الفنية ،وابتكروا من اآللساليب ،ما مييز أعماهلم بطابع خاص يعرب
عن وحدة اخليال الفين ،وحدة التفكري واملزاج واالهلام وكانت العمارة اول حقل ظهرت فيه هذه املواهب الفنية" (المد فكري،
حميط الفنون ،ص" )175
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وإضافة وحدات زخرفية هندلسية ونباتة وكتابية ،مما اضفى عليها مسة مجالية خاصة وجعلها يف مقدمة األشكال املعمارية"
(االلولسي ،مجاليات األشكال املعمارية اإللسامية وانعكالسها يف الرلسم العراقي املعاصر ،ص.)36
وقد كانت القباب تغطي ابلواح من الباط املزجج ،والستخدمت املقرنصات يف داخلها على عنق القبة من اخلارج وتضيف
القبة على البناء نوعاً من القدلسية والشموخ والعظمة .أما املأذن "فهي من اهم العناصر املعمارية املميزة للمااجد اإللسامية"
(بلقيس هادي ،اتريخ الفن العريب اإللسامي ،ص.)36
وقد تنوع أشكاهلا واحجامها من مكعبة والسطوانية وحلزونية وتعددت طوابقها وارتفعت اعناقها وامتشقت قوائمها.
اكتابت املآذن صفة اجلمال الروحي للمعاين الاامية اليت جاء هبا اإللسام كما اهنا كانت وال تزال العامة الدالة على وجود
املاجد فقد الستمد الفن اإللسامي جامه من الفنون الاابقة وروحه من الدين اإللسامي مما حدا به إىل انتقاء العناصر اليت
تائمه مما لسبق ألبراز تلك الروحية اليت حيملها الدين اإللسامي شكل( .)5

شكل ))5
ألن هناك نغمة السالسية وايقاعاً مشرتكاً يتكرر ابحلاح يف مجيع نواحي الوجود الطبيعي واحلياة البشرية يف املاضي واحلاضر"
(االلفي ،الفن اإللسامي ،ص.)9
وكان احملراب ايضاً ابتكاراً معمارايً وقد وضع يف جدار القبلة لتعيني اجتاهها وفكرته كانت عند املالمني منذ الانة الثانية
للهجرة أي منذ ان الستقر االجتاه يف الصاة حنو الكعبة وقد كانت ايضاً على أنواع عديدة منها حمراب جام ع اخلاصكي يف بغداد
شكل ( ،)6وتطالعنا األشكال املعمارية االخرى وهي العقود واليت كان من ضمنها العقد املدبب شكل .7

شكل ()6
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اما االعمدة والتيجان فقد كانت ايضاً على أنواع خمتلفة ومنها ما كان يوجد يف مدينة لسامراء شكل ( )8و شكل ()9

Volume: 4

شكل))9

شكل ()8

وخاصة ما تقدم هو انه نتيجة ألبتعاد الفنان املالم عن احملاكاة الطبيعة فقد اجته حنو الزخرفة أبشكاهلا النباتية واهلندلسية
(ولسوف نتطرق لألشكال الزخرفية يف الفصل الثالث) أو حماولة مزجها معاً وهو (االرابياك) وكذلك كان اجتاهه حنو األشكال
املعمارية واهتمامه هبا وألعطائها قيمة فنية مجالية إضافة إىل الرقش انظر شكل(10).

شكل ))10
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
جمتمع البحث:-
يشتمل جمتمع البحث على التشكيات الزخرفية اإللسامية أبنواعها املختلفة.
عينة البحث:-
مت تعيني عينة البحث بصورة قصدية من جممل التشكيات الزخرفية اإللسامية وهي:
زخارف هندلسية
زخارف نباتية
زخارف خطية
زخارف أدمية وحيوانية
منهج البحث -:مت الستخدام املنهج الوصفي التحليلي.
حتليل العينات:
أمنوذج رقم )(1
قاعدة ماجد /مسرقند/اوزبكاتان
يتوضح لنا الشكل ابقواس رالسية مزينة اما الهناية من الزخارف اهلندلسية املختلة منها ذات
جنوم مخالسية ومثانية وعشارية وأبنواع خمتلفة ،وعلى الرام من الشعور ابلتعقيد عند تنفيذ هذه
الزخارف من قبل الفنان املالم إال اهنا عربت عن االهنائي يف احلياة ولملت خطاب مجايل
خاص لابتعاد عن مظاهاة اخلالق واعتماد الفنان على ألسلوب وقاعدة لتقايم الاطح إىل اجزاء
متااوية لتنفيذ هذا النوع من الزخارف مما يعطي االنطباع الهتمام الفنان املالم ابلشكل اهلندلسي نظراي وتطبيقيا فرتتيب األشكال
اهلندلسية لملت نوع من االيقاع والتوازن والرتتيب.
ان اجتاه الفنان املالم حنو الزخرفة هو حماولة حنو االختزال والاتشخيص فهو دائماً يبحث عن الروحي والقيم الظاهرة يف
أشكاله املرئية ،فكانت اهم مسات هذا الفن هو االعتقاد بقوة هللا وعظمته وانه مركز الكون فكل شيء يبدأ منه ويعود إليه وفق
رؤية ميتافيزيقية تعرب عن املطلق من خال هذه الزخارف اهلندلسية املكررة ،فتشكل منبعاً مجالياً فلافياً جتريدايً وكجزء مهم من
الشخصية اإللسامية وقد أعطت توافقا بني الشكل واملضمون وبتجرد للحياة بشكل هندلسي رايضي وامعان روحية أتملية هلذا
الكون " ،تتمثل الرؤية الفنية عند املالم ابالتصال مابني الاماء واألرض ،وظهرت هذه املعاين الفلافية ابندماج شكلني ميثان
الاماء واألرض ،امعىن إهنا تشكلت مابني املادة والروح ،فالنجمة الثمانية والشكل الثماين هو اندماج مابني مربعني ،يشكل املربع
األول"املاء واهلواء والنار والرتاب" ،ومربع آخر يشري إىل االجتاهات األربع" .عبد الناصر ،الرمزية الدينية يف الزخرفة اإللسامية،
ص.)111وهذا يعين توافق واندماج بني رمزية املادة ورمزية الروح ،وبني األفكار وحماولة الوصول إىل املطلق وبذلك تشكل
الوحدات الزخرفية حركة متتابعة فليس هناك بداية أو هناية متتعت ابلديناميكية.
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أمنوذج رقم )(2
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زخارف نباتية-لسامراء
كثريا ابنصراف املالمني إىل
العنصر النبايت يف الزخارف اإللسامية أتثر ً
تقليدا صادقًا أمينًا ،فكانوا ياتخدمون اجلذع والورقة لتكوين
الطبيعة وتقليدها ً
زخارف متتاز اما فيها من تكرار وتقابل وتناظر ،تدل على لسيادة مبدأ التجريد
والرمز يف الفنون اإللسامية وأكثر الزخارف النباتية انتشارا يف الفنون اإللسامية
األراباك ،وقد عمت هذه التامية حىت كادت تُطلق على كل الزخارف
النباتية اإللسامية ،ولكن احلقيقة أن األراباك هي الزخارف املكونة من فروع
نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة ،وفيها موضوعات زخرفية مهذبة ترمز إىل الوريقات والزهور
احليز اجملرد الفين اجلمايل يتحول إىل بنية متجزئة ومشبعة ابلضوء وتكوين مناخات ضوئية روحية تتنقل بني الااكن
واملتحرك والفنان املالم حياول خلق ماتوايت على لسطح اخلامة وأي تغري يف الضوء الااقط يعطي نوع من التغري يف الولسيط الفين
ويعطي اإلحياءات التعبريية ومن مث االرتقاء إىل البعد الباطين والروحي ،التجزئة يف الزخرفة ولسقوط الضوء الطبيعي عليها تعطي
اإلحااس مجاليا ابلتوازن الكوين والوصول إىل ماالهنائية الشكل ويشكل النور عنصر ألسالسي للتوافق الروحي واملادي ابجلمالية
العربية اإللسامية واما إن حماولة التعبري عن املطلق يتوصل الفنان عندها إىل أمسى وأرقى حاالت التجريد الروحي ،هذا االنفتاح
الكامل لألشكال املتكررة واملتجاورة إىل ما الهناية اعطت نوع من التحكم اجلمايل يف درجات االنعكاس للضوء من حيث القوة
واالنتظام فشفافية النور تنشا عاقات روحية عميقة متثل التقابل بني املرئي واخلفي ،وهي حالة من أإلحااس والتعبريات املادية عن
الروح والتولسع يف احليز املكاين ،فالفنان املالم واجه الطبيعة وعناصرها وقام بتفكيكها إىل عناصر أولية واعادة تركيبها من جديد
يف صيااة بعيدة عن حماكاة الطبيعة" ،وعلى هذا قام بتحطيم أشكاله ماتخدماً يف ذلك الزخرفة اليت حياول ان يشغل هبا صوره
الواقعية أو منحواتته وهو بذلك حيطم أشكاهلا اخلارجية اما حتدثه هذه الزخرفة"( .احلايين ،منابع الرؤية يف الفن ،ص.)49
أمنوذج رقم )(3
اخلط الكويف
يظهر لنا الشكل الزخريف الكتايب حاما خطاب فين مجايل منتظم ،فالفنان املالم
وجد يف الوحدات الزخرفية الكثري من املعاين املتعددة اليت الميكن ان تظهر مغزاها باهولة،
فلها أعماق حمملة اماببات الهنائية ،فاملتأمل لتكرارها جيدها انية ابملعاين والرموز ،فبالنابة
للزخرفة الكتابية كانت هلا من األمهية حيث مت تنفيذها على اجلدران والكتب وحىت على
لسطح االنيات اخلزفية فالزخرفة الكتابية لملت مضمون واضح ،واملضمون يف الزخرفة
اإللسامية يف الفن يرتكز إىل رموز حتتويه وتعرب عنه بشكل واضح للمتلقي.
ومن هذا املنطلق لمل الفنان املالم الزخرفة اإللسامية رموزاً فنية متتلك القدرة الذاتية
على التأثري يف النفس البشرية ملا فيها من قيم مجالية تدخل يف املادة اليت تكون الرمز الفين
لسواء على قطعه جلد أم على جدار ،هلذا حاول املزخرف املالم ان ينشئ من خال أعماله اإلبداعية صورة للعامل املطلق ابلستمرار
وهي هبذا انعكاس للفكر اإللسامي ،الزخرفة الكتابية اإللسامية تعد دعوة صرحية إىل التحرر من املادايت والتطلع إىل ما وراء
املادة ..حبثا يف مسو الروح والوجدان بعيداً عن العامل االرضي الزائل والنفاذ إىل آفاق رحبة الاماء ..فالفنان املالم يرتقي ابلزخرفة
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اإللسامية صعوداً إىل التشخيص والتجريد يف ان واحد ،فالتكرار هنا حيدد رايضياً يف أوضاع وحجوم وهيئات متعاقبة يف البعد
الثالث يف ماتوى النظر وهو حمدد خبط أفقي ،فتاتقر احلروف مع بعضها لتشكل نوع من التالال املتنالسق حاما ناقا زخرفيا
متناام مع الاطح الذي مت تنفيذ هذا النوع من الزخرفة عليه.
لقد شكل الفنان املالم أبشكاله اإلبداعية وحدة مجالية مميزة معربة عن عظمة ووحدانية اخلالق جل جاله ،فعمد إىل
الستخدام الزخرفة الكتابية أبلسلوب فين مجايل وبصيااة ذات تنالسق واضح فكان ذلك لكي يعرب عما يف نفس الفنان املالم من
اميان واضح بتوحيد هللا لسبحانه وتعاىل ولكي يبتعد عن كل ماهو تشبيه للطبيعة أو تشبيه خللق هللا لسبحانه وتعاىل ،حيث يظهر
لنا الشكل وهو مقام إىل عدة حقول افقية وحيتوي كل حقل على زخرفة خطية وحاب اخلط الكويف.
اجته الفنان املالم ابحلرف العريب من شكله البدائي إىل شكل فين زخريف رائع ومل يعد له حد يف التفنن واإلبداع ومل يتخل
عن وظيفته قط ،حيث اصبح ميثل صيغة فنية جمردة ال ترتبط ابملعىن بذاته بل بصفته القدلسية اليت اصبحت مجالية تبعاً جلمالية
احلرف ذاته ،الذي تزداد مكانته الفنية كلما يزداد بعده عن وظيفته البيانية.وقد ادى اخلط الكويف وبعض أنواع اخلطوط العربية
وظائف زخرفية مهمة يف هذا اجملال ضمن أشكاهلا ومرونة حروفها الرائعة والبالغة االتقان والدقة ،فنجد ان احلروف العربية تاتمد
زخرفتها من تنالسق احلروف وحدها ،فالفنان املالم وظف عناصر زخرفية مجيلة من رؤوس احلروف ولسيقاهنا ،وجعل للحرف العريب
أشكاالً متنوعة وبديعة لسواء بشكلها اهلندلسي أو الزخريف ،فكتبوا احلروف على أشكال دائرية وعلى مربعات وعلى أشكال الطري
والزهر ولساعده على ذلك طبيعة احلروف العربية وطريقة اتصاهلا .ان احلروف العربية املنقوشة على املااجد وداخل وخارج املشاهد
املقدلسة اصبح هلا وظيفة رمزية ..تؤكد قوة اإللسام وروحانيته ،وكانت تلك الوظيفة الرمزية هي اجلانب االجتماعي للفن العريب
اإللسامي بشكل عام ،مع التأكيد على قدرة الفنان املالم على إضفاء املاحة الفنية للتكوينات احلروفية والزخرفية إىل جانب
العطاء الروحي الذي يقدمه اإللسام.
أمنوذج رقم ))4
زخرفة أدمية وحيوانية
يظهر لنا الشكل الزخريف اخلشيب أبشكاله األدمية يف اجلزء
العلوي وتوزيع املفردات األدمية بطريقة متنالسقة ومتقابلة مع
الستخدام بعض الوحدات الزخرفية النبايتية ويف احلقل الافلي
يوجد أشكال حيوانية وبشكل واضح متثل طري احلمام وايضا
بوضعيه التقابل والتناظرمع وجود بعض الزخرفة عن طريق اخلطوط
امللتوية واحللزونية ،الفنان املالم مل يهتم ابلتعبري عن األشكال
األدمية واحليوانية تعبريا مقصودا به ذات اإلناان واحليوان ولكنه
الستخدم هذه العناصر كوحدات زخرفية حبتة هلا قيمتها الفنية.
وتبدو األشكال قد جتاوزت املألوف لاعي الفنان إىل حتقيق وحدات زخرفية متنوعة .كانت الكائنات احليّة ولسيلةً تاتخدم
كوحدةٍ يف األعمال الزخرفيّة ،اختذها الفنانون قدمياً كأحد األشكال األلسطوريّة ،وألن الستخدام الكائنات احلية ولسيلة للتصوير
يُعترب شكاً من أشكال الوثنيّة ،فقد راب الفنانون املالمون ابلبعد عنها واتباع ألسلوب التحوير والتجريد يف تنفيذه هذا النوع من
الزخرفة ألن متثيل الشكل احليواين والبشري بشكله الواقعي كان اري حمبب عند اإللسام.
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الفنان املالم مل يكن يتجه كثريا حنو األشكال األدمية واحليولنية لكن جند يف هذا الشكل الزخريف نوع من اجلمالية
الواضحة من خال هذا التناظر الامتناهي واملطلق ،فالزخرفة بكل أنواعها تبتدا من نقطة والتنتهي مما جيعلها تتام اباللستمرارية
وهذا الشيئ واضح للعيان عند املتلقي ،ويظهر ايظا يف هذا الشكل بااطة يف تنفيذ األشكال األدمية حيث من الواضح لنا وجود
اثنني من الرجال وهم بوضعية احنناء لواحدة من اقدامهم بينما مت االرتكاز على القدم االخرى وكاهنم يقومون بتادية فعالية معينة
من خال هذا التقابل الواضح.ويبدو نفس الشيئ يف تقبل احلمامات وكان هناك نوع من اخلطاب فيما بينها صااه هذا التقابل
والتناظر والتماثل لتوصيل فكرة ذات رلسالة مجالية ال متناهية وهو اتقان هذا النوع من الزخرفة بعيدة عن جتايم الطبيعة احلية أو
تصويرها مما لملت صيااة زخرفية أمتازت به الفنون اإللسامية ،وبذلك مل تكن الكائنات احلية ااية وتعبريا مقصود به ذات
اإلناان واحليوان بل كانت ولسيلة حىت ميكن الستخدامها كوحدة زخرفية هلا قيمة مجالية فنية فإضافة إىل األشكال املختزلة األدمية
واحليوانية نفذ الفنان بعض األشكال االلسطورية واملركبة الهنا اتفقت يف تركيبها يف االبتعاد عن احلقيقة ومطابقة لصيغة التجريد اليت
اعتمدها الفنان ضمن اجملال الزخريف.
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الفصل الرابع
النتائج
-1اخلطاب اجلمايل يقوم على فلافة الفنان املالم من حيث االعتقاد با هناية الوجود ،فاملالم يرى هللا هو مركز الكون وكل
شيء يبدء منه ليعود أليه .
-2االبتعاد عن متثيل الطبيعة و تقليدها.
-3االهتمام ابلزخارف املتوالدة واملتناظرة اليت تتمركز حول عنصر لتدور وتعود إىل نفس التكوين.
-4الفن اإللسامي نفعي ابلدرجة األوىل ويف الوقت نفاه لمل صيااات مجالية.
-5اتضح اهتمام الفنان املالم ابلزخرفة اهلندلسية بشكل ابتكاري الستندت على أشكال خمتلفة من املربعات واملثلثات والدوائر
املتمالسة واألشكال املتقاطعة بصيغة مجالية خالصة.
-6العناصر النباتية مصدرها فروع النبات واوراقه وازهاره ولكن أبلسلوب حمور.
-7الستفاد الفنان من ظاهرة التنوع والنمو والتفرع للنبااتت أبشكاهلا املختلفة اليت ترلسم بصورة متالالة ومتصلة من زخارف
ماتمرة ومتفرعة.
 -8الستخدم الفنان املالم اخلط العريب يف الزخرفة والتزيني ويف بعض االحيان أدخلوا عناصر نباتية يف انتهاء احلرف.
-9مل يهتم الفنان املالم بتصوير وتقليد الطبيعة حرفيا لذلك الستخدم الزخارف واألشكال األدمية واحليوانية كوحدات زخرفية هلا
قيمتها اجلمالية.
-10اشتهر الفن والرتاث اإللسامي إضافة إىل الزخارف بفن الكتابة والتصوير وفن العمارة وفن اخلزف واريها من الفنون اليت
مجلت الطابع اجلمايل.
التوصيات
ضرورة االهتمام ابعادة اتهيل وترميم الرتاث اإللسامي للحفاظ عليه.
جيب توثيق األشكال الرتاثية وخصوصا الزخارف وذلك نتيجة العثور على العدد القليل من املصورات اخلاصة ابلبحث.-الستمرا ر الباحثني وطلبة العلم يف درالسة الزخارف خصوصا وأبنواعها ملا هلا أمهية كبرية لتعبريها عن املطلق والامتناهي.
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The Holy Qur’an is the Book of God Almighty، and He described it،
Glory be to Him, with several descriptions, and He told about it
that it is a book that needs contemplation that leads you to the
goal of the intended verses, and you think about the verses، rather
the wall، to come up with a conception of it. The event, rather,
depicts it from its different angles, and that is the camera in the
Holy Qur’an, as it paints for us a vivid scene that pulsates with
life in which all the meanings of life are dialogues and
embodiment of what is not in a body, a chemical substance or a
physical space. The place is separate from the time, but the study
of the scene is fragmented, with a metaphor here or a metaphor
there, this kills the scene and takes it out of its beauty.
For this reason, the choice was made to study the scene in the
Holy Qur’an، in order to clarify the beauty of the Holy Qur’an that
is not limited to the verbal only, but comes out in the word to
what is embodied، reasonable and metaphysical.
This research is based on an introduction in which I talked about
the scene in language and terminology, then she added to talk
about the role of some linguists in approximating the term scene.
As for the requirements of the research, the first of them is
devoted to the study of material examples, as the importance of
the material aspect in nature in general is mentioned in it, and
this is supported by texts from the Noble Qur’an.
As for the second، it was to study the moral examples، so I talked
about the abstract morals, which are the perceptions of the mind,
which do not possess tangible or tangible entities, and I included
them with some examples of what was mentioned in the Holy
Qur’an as well.
As for the third, it was to study the unseen examples, in which I
dealt with talking about the unseen، which is everything that is
absent from man, corroborating that with what was mentioned in
the Holy Qur’an.
Finally, I say: This is a humble work in its chapter whose goal is
to serve the word of God Almighty.
Key words: Construction, Research, Study.
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األنساق الرتكيبية يف بناء املشهد القرآين قراءة يف مقاصد الشريعة
قراءة يف مقاصد االختيار
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امللخص:
إن القران الكرمي كتاب هللا تعاىل وصفه سبحانه أبوصاف عدة ،وأخرب عنه أبنه كتاب حيتاج إىل تدبر يوصلك إىل
غاية املراد من اآلايت ،وتفكر حييط ابآلايت بل السور للخروج بتصور عنه ،فلكل سورة حمور تدور حوله ،وهدف
تركز عليه ،وهذا حال املشهد والصورة الفنية فاهنما ال جيزائن احلدث بل يصورانه من زواايه املختلفة ،وتلك هي آلة
التصوير يف القران الكرمي فإهنا ترسم لنا مشهداً حياً ينبض ابحلياة فيه كل معاين احلياة من حماورات وجتسيد ملا هو
ليس جبسد أو مادة كيميائية أو حيز فيزايئي ،فالكامرة القرآنية تسمو بك لتجعلك متصوراً ألشياء اليت هي خارج
إطار املكان ومنفصلة عن الزمان؛ أما دراسة املشهد جمزء ،ببيان استعارة هنا أو جماز هناك فهذا يقتل املشهد
وخيرجه من مجاليته.
وهلذا كان االختيار على دراسة املشهد يف القران الكرمي ،لبيان ما يف القرآن الكرمي من مجال ال يقتصر على اللفظ
فقط ،بل خيرج ابللفظ اىل ما هو جمسد ومعقول وغييب.
ويقوم هذا البحث على متهيد حتدثنا فيه على املشهد لغة ،واصطالحاً ،مث أردفنا احلديث عن دور بعض علماء
اللغة يف تقريب مصطلح املشهد.
أما مطالب البحث ،فقد أفردان األول منها لدراسة األمثلة املادية ،إذ ذكران فيه أمهية اجلانب املادي يف الطبيعة
عموماً داعمني ذلك بنصوص من القرآن الكرمي.
أما الثاين ،فكان لدراسة األمثلة املعنوية ،فتحدثنا عن املعنوايت اجملردة اليت هي كوهنا مدركات ابلعقل واليت ال
متتلك كياانت ملموسة أو حمسوسة وأردفناها ببعض األمثلة مما ورد يف القرآن الكرمي أيضاً.
أما الثالث ،فكان لدراسة األمثلة الغيبية ،فتناولنا فيه الكالم عن الغيب والذي هو كل ما غاب عن اإلنسان
معضدين ذلك مبا ورد منه يف القرآن الكرمي.
وأخريا نقول :هذا عمل متواضع يف اببه غايته خدمة كالم هللا تعاىل ،فإن كان قاصراً فمن نفسينا والشيطان ،وإن
كان اتماً فبتوفيق منه سبحانه.
الكلمات املفتاحية :القران الكرمي ،األنساق الرتكيبية.
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وهلذا كان االختيار على دراسة املشهد يف القرآن الكرمي ،لبيان ما يف القرآن الكرمي من مجال ال يقتصر على اللفظ فقط
بل خيرج ابللفظ إىل ما هو جمسد ومعقول وغييب.
ويقوم هذا البحث على متهيد حتدثت فيه على املشهد لغة ،واصطالحاً ،مث أردفت احلديث عن دور بعض علماء اللغة يف
تقريب مصطلح املشهد.
وقسمت البحث إىل ثالثة مباحث تبعاً ملتطلباته ،فقد أفردت األول منها لدراسة األمثلة املادية .أما الثاين ،فكان لدراسة
األمثلة املعنوية .والثالث ،فكان لدراسة األمثلة الغيبية.
وأخرياً أقول :هذا عمل متواضع يف اببه غايته خدمة كالم هللا تعاىل ،فإن كان قاصراً فمن نفسي والشيطان ،وإن كان اتماً
فبتوفيق منه سبحانه.
املشـهد:
لغ ــة:
ِّ
ِّ
َّال أَصل ي ُد ُّل علَى حضوٍر و ِّع هل ٍم وإِّع َالٍمَ ،ال َخيهرج َشيء ِّمن فُر ِّ
ِّ
َّه َادةُ،
وع ِّه عَ ِّن الَّذي ذَ َك هرَانهُِّ .م هن ذَل َ
ني َوا ههلَاءُ َوالد ُ ه ٌ َ َ ُ ُ َ َ ه
الش ُ
ك الش َ
ُُ هٌ ه ُ
i
ور ،والهعِّهل ِّم ،و هِّ
احلُ ُ ِّ
ضُر الن ِّ
شاه َدةُ:
ول الَِّّيت ذَ َك هرَان َها ِّم َن ه
اإل هع َالِّم .يُ َق ُ
ُص َ
ال َش ِّه َد يَ هش َه ُد َش َه َادةًَ .واله َم هش َه ُدَ :هحم َ
َّاِ ) ،واملُ َ
َهجي َم ُع هاأل ُ
َ
ض َ
iii
ii
اهدة هِّ
احلَواِ( ).
اإل هد َراك ِِّبِّ هح َدى ه
ضره ،فَ ُه َو شاه ٌد .وقَ هوم ُش ُهود أَي ُحضور ) ،و اله ُم َش َ
اله ُم َعايَنَةَُ .
وش ِّه َده ُشهوداً أَي َح َ

اصطالحا:

هو إخراج مدلول اللفظ من دائرة املعىن الذهين اجملرد إىل الصورة احملسوسة املتخيلة ،واحلادث احملسوِ ،واملشهد املنظور،
والنموذج اإلنساين والطبيعة البشرية ،مث يرتقي ابملشهد الذي يصوره فيمنحه احلياة الشاخصة ،أو احلركة املتجددة.
فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة ،وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد ،وإذا النموذج اإلنساين شاخص حي ،وإذا الطبيعة
البشرية جمسمة مرئية).(iv
دور علماء اللغة يف تقريب مصطلح املشهد القرآين :
لقد التفت علماء البالغة واللغة القدماء إىل ظاهرة املشهد والصورة الفنية وإن مل يسموها ابصطالحنا املعاصر ،وقد أشار يف
ذلك سيبويه ت180 :ه ) إىل هذه الظاهرة ومساها االتساع أو التوسع ،وفسرها أبهنا انعكاِ لسعة كالم العرب  .)vوال شك أن
املشهد وما يدور بداخله من تشخيص اجلمادات وإطالق عليها ما يطلق على اإلنسان العاقل ما هو إال توسع يف اللغة وخروج
عن مقتضى الظاهر.
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إن القران الكرمي كتاب هللا تعاىل وصفه سبحانه أبوصاف عدة ،وأخرب عنه أبنه كتاب حيتاج إىل تدبر يوصلك إىل غاية
املراد من اآلايت ،وتفكر حييط ابآلايت بل السور للخروج بتصور عنه ،فلكل سورة حمور تدور حوله ،وهدف تركز عليه ،وهذا
حال املشهد والصورة الفنية ،فإهنما ال جيزائن احلدث بل يصورانه من زواايه املختلفة ،وتلك هي آلة التصوير يف القرآن الكرمي
فإهنا ترسم لنا مشهداً حياً ينبض ابحلياة ،فيه كل معاين احلياة من حماورات وجتسيد ملا هو ليس جبسد أو مادة كيميائية أو حيز
فيزايئي ،فالكامرة القرآنية تسمو بك لتجعلك متصوراً ألشياء هي خارج إطار املكان ومنفصلة عن الزمان؛ أما دراسة املشهد
جمزء ،ببيان استعارة هنا أو جماز هناك فهذا يقتل املشهد وخيرجه من مجاليته.
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وأشار أبو عبيدة إىل هذه الظاهرة األدبية ومساها :جماز ما جاء من لفظ خرب احليوان واملوات ،على لفظ خرب
اإلنسان)) .(viأما اجلاحظ ت255 :ه ) فقد ذكر اجملاز وعده مفخرة كالم العرب وأبشباهه اتسعت اللغة).(vii
وحتدث ابن املعتز عن هذه الظاهرة بشيء من الوضوح عند حديثه عن شعر امرئ القيس:
وليل كموج البحر أرخى سدوله
فقلـت له ملـا متطـى بصلبه

عل َّـي أبنـواع اهلمـوم ليبتلي

وأردف أعجـازا وانء بكلكل)(viii

هذا كله من االستعارات؛ ألن الليل ال صلب له وال عجز  ،)ixوكان ابن املعتز يريد أن يقول إن امرأ القيس قد خلع على
الليل صفات الكائن احلي فجعله مثله ،مما ابن للسامع وكأنه مشهد فين فيه كل مسات املشهد من حوار وصورة فنية ،ولكن ال
ميكن أن نلزم ابن املعتز مبصطلحات عصران فلكل عصر لغة.
أما عبد القاهر اجلرجاين ت471 :ه ) فقد تناول موضوع الصورة الفنية ،ويعد أدق من وقع على معىن املشهد وما يدور
رِ ُمبينةً،
اجلماد حياً انطقاً ،واألعج َم فصيحاً ،و
فيه من تشخيص وجتسيد وختييل وحماورة ،إذ يقول :فإنك لرتى هبا
َ
َ
األجسام اخلُ َ
واملعاين اخلفيةَ ابديةً جليةً ...وإن شئت أرتك املعاينَ اللطيفةَ اليت هي من خبااي العقل ،كأهنا قد ُج ِّسمت حىت رأهتا العيون ،وإن
شئت لطَّ ِّ
فت األوصاف اجلسمانية حىت تعود ُروحانية ال تناهلا إال الظنون).(x
َ
ويعلق اجلرجاين على قول لبيد:

ت وقِ َّـرةٍ
وغ َداةَ ٍ
ريح قد َك َ
ش ْف ُ

الش ِ
ت بيَ ِد َّ
مال ِزَمامها
إذ
أصبح ْ
َ

وذلك أنه جعل للشمال يداً ،ومعلوم أنه ليس هناك ُمشار إليه ميكن أن ُهجتَرى اليد عليه ،كإجراء األسد والسيف على
وسللت سيفاً على العدو ال يُ َف ُّل ...وليس لك شيءٌ من ذلك يف بيت لبيد ،بل ليس أكثر
الرجل يف قولك انهبَ َرى يل أس ٌد يَهزئُِّر،
ُ
من أن ُختيل إىل نفسك أن الشَّمال يف تصريف الغَداة على حكم طبيعتها ،كاملدبر ِّ ِّ
ومقادتُهُ يف كفه ،وذلك
َ
زمامه بيدهَ ،
املصرف ملا ُ
ُّ
تتحصل ،وال سبيل لك أن تقول:
وذات
َّ
الوههم والتقدير يف النفس ،من غري أن يكون هناك شيء ُحيَ ُّ
سٌ ،
كله ال يتعدَّى التخيُّ ُل و َ
وع َىن به َزيداً ،وجعل
َك َىن ابليد عن كذا ،وأراد ابليد هذا الشيء ،أو َج َعل الشيءَ ال ُفالَينَّ يداً كما تقولَ :ك َىن ابألسد عن زيدَ ،
كتصرف اإلنسان يف الشيء يقلبهُ،
تصرفاً ُّ
لع وراءها أن تقول :أراد أن يُثبت للشمال يف الغداة ُّ
زيداً أسداً ،وإمنا غايتُك اليت ال ُمطَّ َ
ِّ
مشار
هم الزمام يف استعاراته للغداة حكم اليد يف استعارهتا للشمال ،إذ ليس هناك ٌ
فاستعار هلا اليد حىت يبال يف حتقيق الشبَهُ ،
وحك ُ
مصرفةً ،كأن
الزمام كنايةً عنه ،ولكنه و ََّّف املبالغةَ َش هرطها من الطرفني ،فجعل على الغداة زماماً ،ليكون أمتَّ يف إثباهتا َّ
إليه يكون ُ
ص ِّرفة).(xi
جعل للشمال يداً ،ليكون أبل يف تصيريها ُم َ

ويف ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول :إن علماءان تنبهوا إىل هذه اخلاصية األسلوبية وأحسوا بوجودها وعرفوا مفهومها دون
لفظها ،وبذلك يقول األستاذ سيد قطب رمحة هللا عليه) معتذراً عن عبد القاهر اجلرجاين ممن فهم املشهد والصورة الفنية فلم ينطق
هبا ،إذ يقول :هذا هو الذي وقف دونه عبد القاهر وإن كان يبدوا أنه كان حيسه يف ضمريه ،وال يصوره كامالً يف تعبريه ،وليس لنا
على أية حال أن نطالبه ابلتعبري يف لغة عصران األخري ..يرمحه هللا)).(xii
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املطلب األول
يعد اجلانب املادي من الطبيعة عموماً من أبرز مظاهرها احملسوسة اليت تشكل حيزاً وجودايً ملموساً ،فضالً عن كون الطبيعة
املادية أكثر التصاقاً حبياة اإلنسان وغريه من الكائنات احلية ،ومبا أن الصورة الفنية واملشهد وما يدور فيهما من ختييل وجتسيد يقوم
على التسامي ابألشياء إىل مرتبة اإلنسان ابستعارة صفاته ومشاعره) .(xiii
املثال األول:
ضي هاألَمر واست وت علَى ه ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني }
يض الهماءُ َوقُ َ ه ُ َ ه َ َ ه َ
يل بُ هعداً ل هل َق هوم الظَّالم َ
يل اي أ هَر ُ
ض ابهلَعي ماءَك َواي َمساءُ أَقهلعي َوغ َ
َ
اجلُودي َوق َ
{وق َ
[سورة هود :آية ]44
منح املشهد القرآين مبا فيه من تشخيص وجتسيد األرض والسماء بعداً إنسانياً ،فقد خصهما هللا تعاىل ابخلطاب ،ووجه
إليهما النداء من بني سائر املخلوقات ،مث أمرمها مبا يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله ابهلَعِّي ماءَ ِّك وأَقهلِّعِّي من الداللة على
االقتدار العظيم ،وأن السموات واألرض وهذه األجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غري ممتنعة عليه ،كأهنا عقالء مميزون قد
عرفوا عظمته وجاللته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور ،وتبينوا حتتم طاعته عليهم وانقيادهم له ،وهم يهابونه ويفزعون من
التوقف دون االمتثال له والنزول على مشيئته  ،)xivفكان اخلطاب إىل األرض وإىل السماء بصيغة العاقل ،فتستجيب كلتامها لألمر
الفاصل فتبلع األرض ،وتكف السماء  ،)xvوجميء الفعل بصيغة الفعل املبين للمجهول يوحي بسرعة األمر وإن املوقف ال حيتمل
تريث وإمهال ،وانظر إىل مجالية املشهد يف قوله تعاىل{ :وقيل اي أرض ابلعي} أي انشقي استعري له من ازدراد احليوان ما أيكله،
للداللة على أن ذلك ليس كالنشف املعت ِّاد التدرجيي) .(xvi
املثال الثاين:
ضنَا هاألَمانَةَ علَى َّ ِّ
ات و هاألَر ِّ ِّ ِّ
ني أَ هن َهحي ِّم هلنَها وأَ هش َف هقن ِّمهنها و َمحَلَ َها هِّ
اإلنهسا ُن إِّنَّهُ كا َن ظَلُوماً
{إِّ َّان َعَر ه
َ
ض َوا هجلبال فَأَبَ ه َ
السماو َ ه
َ
َ َ
َج ُهوالً}[سورة األحزاب :آية ]72
إن بداية اآلية أو مشهد العرض يوحي بتجسيم األمانة محالً ثقيالً وعبئاً كبرياً يرزح حتت وطأته من يكلف حبمله ما
استدعى بروز صفات إنسانية معنوية شعورية يف هذه اجلمادات اليت انربت تدفع عن نفسها هذا احلمل الثقيل...؛ أما يف قوله
تعاىل {:و َمحَلَ َها هِّ
اإلنهسا ُن } فهو املشهد املقابل وهو مغاير متاماً للمشهد األول ،فبساطة الرتكيب قد ترتجم السهولة والتوافق يف
َ
xvii
ِّ
تقبل األمر دون تفكري يف العواقب {إنَّهُ كا َن ظَلُوماً َج ُه ًوال}) (.

إن هذا املشهد ،فيه إيقاع يكشف عن جسامة العبء امللقى على عاتق البشرية ،وعلى عاتق اجلماعة املسلمة بصفة خاصة
وهي اليت تنهض وحدها بعبء هذه األمانة الكربى .أمانة العقيدة واالستقامة عليها والدعوة والصرب على تكاليفها ،والشريعة
والقيام على تنفيذها يف أنفسهم ويف األرض من حوهلم  ،)xviiiوإن هذا املشهد يصور لنا أن الكون كله أشفق على نفسه من
حتمل األمانة ،وهذا يعين أن األمانة سوف تكون عرضة للتصرف واالختيار ،وال كائن يف الكون قد ضمن لنفسه القدرة على
الوفاء وقت األداء.
حتمل األمانة وكأهنا قالت :إان اي ربنا نريد أن نكون مسخرين مقهورين ال اختيار لنا؛
لقد أعلنت الكائنات قوهلا فأبني ُّ
ولذلك جند الكون كله يؤدي مهمته كما أرادها هللا تعاىل ،ما عدا اإلنسان ،أي أنه الذي قبل مبا له من عقل وتفكري أن يتحمل
أمانة االختيار ،وبلسان حاله أو بلسان مقاله قال :إنين قادر على حتمل األمانة؛ ألين أستطيع االختيار بني البدائل) .(xix
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املثال الثالث:
ِّ
ت}[سورة فصلت :آية ]39
{وِّم هن آايتِِّّه أَن َ
ض خاش َعةً فَِّإذا أَنه َزلهنا َعلَهي َها الهماءَ هاهتَ َّز ه
ت َوَربَ ه
َّك تََرى هاأل هَر َ
َ
فخشوع األرض هنا هو سكوهنا قبل نزول املاء عليها.فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت ،وكأمنا هي حركة شكر وصالة
على أسباب احلياة .ذلك أن السياق الذي وردت فيه هذه اآلية سياق خشوع وعبادة وتسبيح ،فجيء ابألرض يف هذا املشهد،
شخصاً من شخوص املشهد ،تشارك فيه ابلشعور املناسب وابحلركة املناسبة  ،)xxوحيتوي النص على مشهدين أو صورتني :صورة
ترسم حلظة مجود وسكون خارجي أخفت داخلها انفعاالً نفسياً أو حركة متأججة ساخنة داخلياً ما تلبث أن تكشف القناع عن
حركة قوية مباغتة ،تنتظم فيما بعد ،واملشهد الثاين ينقل صورة حركية ديناميكية تنمو منواً تدرجيياً؛ لتبل حركة النص منتهاها ،مث
يستقر املشهد عند تلك احلركة الناجتة عن مالمسة املاء لألرض املتعطشة ،وإروائه هلا بشكل دوري متكرر تؤكده الصي الفعلية
املستخدمة يف السياق الدالة على احلدوث والتكرار) .(xxi
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املطلب الثاين
املعنوايت اجملردة هي املدركات ابلعقل ،اليت ال متلك كياانً مادايً ملموساً أو حمسوساً ،لكنها تعد الوجه اآلخر للوجود،
ومكمالت للمادية احلسية ،وعلى الرغم من أهنا تفتقر لوجود فيزايئي ،إال أهنا متتلك حضوراً واسعاً يف الفكر والتصور ،فهي
احلاضر الغائب ،حاضر يف أذهاننا وتفكريان ،وغائب أمام حواسنا).(xxii
املثال األول:

ِّ ِّ
ِِّّ
نات يسعى نُورهم ب ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين فِّيها
ني أَيهد ِّيه هم َو ِّأبَهمياهن هم بُ هشرا ُك ُم الهيَ هوَم َجنَّا ٌ
ُُ ه َه َ
{يَ هوَم تََرى اله ُم هؤمن َ
ني َواله ُم هؤم َ ه
ت َهجت ِّري م هن َهحتت َها هاأل هَهن ُار خالد َ
ِّ
ك ُه َو اله َف هوُز اله َع ِّظ ُيم}[سورة احلديد :آية ]12
ذل َ

واملشهد هنا ِبمجاله وتفصيله جديد -بني املشاهد القرآنية -وهو من املشاهد اليت حيييها احلوار بعد أن ترسم صورهتا
املتحركة رمساً قوايً .فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً .هؤالء هم املؤمنون واملؤمنات نراهم .ولكننا نرى بني
أيديهم وأبمياهنم إشعاعاً لطيفاً هادائً .ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بني أيديهم .فهذه الشخوص اإلنسانية قد أشرقت وأضاءت
وأشعت نوراً ميتد منها فريى أمامها ويرى عن ميينها.
إنه النور الذي أخرجها هللا تعاىل إليه وبه من الظلمات .والذي أشرق يف أرواحها فغلب على طينتها).(xxiii
املثال الثاين:

ِّ
َّهار فَإِّذا ُه هم ُمظهلِّ ُمو َن}[سورة يس :آية ]37
{وآيَةٌ َهلُُم اللَّهي ُل نَ هسلَ ُخ مهنهُ الن َ
َ

سلخ جلد الشاة :إذا كشطه عنها وأزاله...فاستعري إلزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله  ،)xxivوأشار أبو
هالل العسكري إىل معىن السلخ يف هذه اآلية ،وهو أن الليل والنهار ليسا على احلقيقة شيئني يسلخ أحدمها من اآلخر ،إال أهنما
يف رأى العني كأهنما ذلك ،والسلخ يكون يف الشيء امللتحم بعضه ببعض ،فلما كانت هوادي الصبح عند طلوعه كامللتحمة
أبعجاز الليل أجرى عليها اسم السلخ؛ فكان أفصح من قوله :خيرج؛ ألن السلخ أدل على االلتحام املتوهم فيهما من
اإلخراج  ،)xxvويعرب االستاذ سيد قطب رمحة هللا عليه) عن هذا املعىن أبمجل تعبري إذ يقول :والتعبري القرآين عن هذه الظاهرة-
يف هذا املوضع -تعبري فريد .فهو يصور النهار متلبساً ابلليل مث ينزع هللا تعاىل النهار من الليل فإذا هم مظلمون .ولعلنا ندرك شيئاً
من سر هذا التعبري الفريد حني نتصور األمر على حقيقته.
فاألرض الكروية يف دورهتا حول نفسها يف مواجهة الشمس متر كل نقطة منها ابلشمس فإذا هذه النقطة هنار حىت إذا
دارت األرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ،انسلخ منها النهار ولفها الظالم -وهكذا تتواىل هذه الظاهرة على كل نقطة
ابنتظام وكأمنا نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل حمله الظالم .فهو تعبري مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير).(xxvi
املثال الثالث:
َّس  )16واللَّهي ِّل إِّذا َعس َعس  )17و ُّ ِّ
َّس  )15ا هجلَو ِّار اله ُكن ِّ
{فَال أُقه ِّس ُم ِّاب هخلُن ِّ
َّس [ })18سورة التكوير:
َ
َ
الصهب ِّح إذا تَنَ ف َ
ه َ
اآلايت  15اىل ]18
ِّ
فَالَ أُقه ِّسم ابخلنس أي الكو ِّ
اكب الرواجع ِّم هن َخنَس إذا أتخر ،وهي ماعدا النريين من َّ ِّ
وز َح ُل
وهي هبر ُام ُ
َ َ
ُ
َ
الدراري اخلمسة َ
ِّ
وعطَ ِّ
الشمس و ِّ
ِّ
صفت بقوله تعاىل :ا هجلََو ِّار اله ُكن ِّ
حتت
القمر
َّس ،اجلوار الكنس ألهنا َهجتري مع
ارُد و ُّ
شرتى ُو ه
الزههَرةُ وامل َ
ُ
وترجع حىت ختفي َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
البيت الذي يتخذهُ من
كنوسها
ضوء
ُ
الشمس فخنُوسها ُ
ناسهُ وهو ُ
اختفاؤها َ
دخل ُك َ
رجوعها و ُ
حتت ضوئها من كنس الوحشى إذا َ
662

Volume: 4

النسق الرتكييب للمشاهد العقلية

Basim Rashid ZOBAA & Osama Hamdan Abdullah RAHIM

ِّ ِّ
عن الع ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كالوحش يف
تطلع يف أماكنِّها
يون
س ابلنهار
أغصان
فتغيب ِّ ُ
وتكنس ابلليل أي ُ
الشجر وقيل هي ُ
ُ
ُ
مجيع الكواكب ختن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أقرب من ِّ
الصبح ومعناهُ َّ
أن
تنفس
ِّ
َّس ألنَّه ُ
إدابره ُ
أدبر ُ
أول النهار وقيل ُ
س أي َ
ظالمه ،والصبح إ َذا تَنَف َ
ُكنُسها ،والليل إ َذا َع هس َع َ
ِّ
الصبح  ،)xxviiوانظر إىل فتح هللا سبحانه وتعاىل
َّس
ونسيم
وح
فجعل َ
يقبل ِبقباله َر ٌ
ُ
ٌ
َ
ذلك نفساً لَهُ جمازاً َ
َ
أقبل ُ
الصبح إذَا َ
فقيل تنف َ
يف هذه اآلايت إذ يقول :واخلنس اجلوار الكنس ..هي الكواكب اليت ختنس أي ترجع يف دورهتا الفلكية وجتري وختتفي .والتعبري
خيلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء .وهي جتري وختتبئ يف كناسها وترجع من انحية أخرى .فهناك حياة تنبض من خالل التعبري
الرشيق األنيق عن هذه الكواكب ،وهناك إحياء شعوري ابجلمال يف حركتها ،يف اختفائها ويف ظهورها ،يف تواريها ويف سفورها ،يف
جريها ويف عودهتا ،يقابله إحياء ابجلمال يف شكل اللفظ وجرسه.
َّ ِّ ِّ
س» أي إذا أظلم .ولكن اللفظ فيه تلك اإلحياءات كذلك .فلفظ عسعس مؤلف من مقطعني :عس.
« َواللهيل إذا َع هس َع َ
عس .وهو يوحي جبرسه حبياة يف هذا الليل ،وهو يعس يف الظالم بيده أو برجله ال يرى! وهو إحياء عجيب واختيار للتعبري رائع،
ومثله« :و ُّ ِّ
َّس»  ..بل هو أظهر حيوية ،وأشد إحياء .والصبح حي يتنفس .أنفاسه النور واحلياة واحلركة اليت تدب يف
َ
الصهب ِّح إذا تَنَف َ
كل حي .وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراهتا التعبريية ال حتتوي نظريا هلذا التعبري عن الصبح .ورؤية الفجر تكاد تشعر
القلب املتفتح أنه ابلفعل يتنفس! مث جييء هذا التعبري فيصور هذه احلقيقة اليت يشعر هبا القلب املتفتح.
ِّ َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
الصهب ِّح
سَ ،و ُّ
وكل متذوق جلمال التعبري والتصوير يدرك أن قوله تعاىل« :فَال أُقهس ُم اب هخلُنَّس ا هجلَوار اله ُكنَّسَ ،واللهيل إذا َع هس َع َ
ِّ
َّس»  ..ثروة شعورية وتعبريية .فوق ما يشري إليه من حقائق كونية .ثروة مجيلة بديعة رشيقة تضاف إىل رصيد البشرية من
إذا تَنَف َ
املشاعر ،وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية ابحلس الشاعر.
يلوح هبذه املشاهد الكونية اليت خيلع عليها احلياة ويصل روح اإلنسان أبرواحها من خالل التعبري احلي اجلميل عنها
لتسكب يف روح اإلنسان أسرارها ،وتشي هلا ابلقدرة اليت وراءها).(xxviii
املثال الرابع:
اف ِّم هن َربِّنا يَ هوماً َعبُوساً قَ همطَ ِّريراً}[سورة اإلنسان االية]10:
{إِّ َّان ََن ُ

{يَ هوماً َعبُوساً} {قَ همطَ ِّريراً} وصف اليوم بصفة أهله من األشقياء حنو هنارك صائم والقمطرير الشديد العبوِ الذي جيمع ما
بني عينيه  ،)xxixوجند كلمة العبوِ قد استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إىل ذلك اليوم ،فإهنم جيدونه عابسا
مكفهرا ،وما أشد اسوداد اليوم ،يفقد فيه املرء األمل والرجاء ،وكلمة قَ همطَ ِّريراً بثقل طائها مشعرة بثقل هذا اليوم).(xxx

إن اخلوف الشديد الذي يعتمل القلوب من هول ذلك اليوم ،واإلحساِ الداخلي خبطورة املوقف يف الزمن القادم جعل
اإلحساِ ابلزمن وحتديداً اليوم) اجملهول كماً وكيفاً يتبدل ويتحول من ظاهرة مدركة عقلياً وشعورايً إىل شيء مرئي متجسم
ومتشخص ،فغدا للزمن كينونة أخرى حني جترد من زمنيته وخرج عن كونه جمرد وعاء حيتوي الوجود وحييط ابألحداث وعداداً فارغاً
حيسب األعمار ،عمر األرض واإلنسان ليصبح فاعالً لألحداث) .(xxxi
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املطلب الثالث
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اىل :يُ هؤِّمنُو َن ِّابلهغَهي ِّ
ِّم هن أ ِّ
َمر
النيب
كِّ .ففي قَ هولِِّّه تَ َع َ
بُّ :
اب َعهن َ
غاب َعهن ُه هم ،ممَّا أَخربهم بِّه ُّ
ب؛ أَي يُ هؤمنُو َن مبَا َ
كل َما َغ َ
الغَهي ُ
ِّ
ِّ
َّار .وكلُّ ما غاب عهن هم ِّممَّا أَنبأَهم بِِّّه ،فَهو غَيب ...والغَيب أَيضاً ما غاب ع ِّن الع ِّ
اجلنة والن ِّ
ص ًال ِّيف
يون ،وإِّن َكا َن ُحمَ َّ
َ َ َ ُ
َُ ه ٌ
َ َ َ ُه
البَ هعث و َ
هُ
ِّ
اله ُقلُ ِّ
ص هو ًات ِّم هن َوَر ِّاء الغَهيب أَي ِّم هن َم هو ِّض ٍع َال أَراه).(xxxii
وب .ويُقالَ :مس هع ُ
ت َ
املثال األول:

ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ج َسأَ َهلُهم َخَزنَتُ َها أََمله َأيهتِّ ُك هم
ور  )7تَ َك ُ
اد متََيَّ ُز م َن الهغَهيظ ُكلَّ َما أُلهق َي ف َيها فَ هو ٌ
{إ َذا أُله ُقوا ف َيها َمس ُعوا َهلَا َشهي ًقا َوه َي تَ ُف ُ
نَ ِّذ ٌير}[سورة امللك االاياتن]8-7:

ِّ
ور تغلى هبم غليان املرجل مبا فيه .وجعلت كاملغتاظة عليهم لشدة غلياهنا هبم ،ويقولون:
املنكر الفظيع ابلشهيق َوه َي تَ ُف ُ
xxxiii
ال
فالن يتميز غيظاً ويتقصف غضباً ،وغضب فطارت منه شقة يف األرض وشقة يف السماء :إذا وصفوه ابإلفراط فيه
) ،قَ َ
ِّ
َّهيق ِّجلهنَّم ِّعهند إِّله َق ِّاء اله ُكف ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ابه ُن َعبَّ ٍ
َح ٌد إَِّّال
اِ  ):الش ِّ ُ َ َ َ َ
َّار ف َيها ،تَ هش َه ُق إلَهيه هم َش هه َقةَ الهبَ هغلَة للشَّع ِّريُ ،مثَّ تَ هزفُر َزفه َرةً َال يَهب َقى أ َ
يوحي ابلتجسيد والتشخيص جلهنم من خالل تشبييه إايها ابلبغلة اليت عندما تزفر ال يبقى
اف  ،)xxxivكالم ابن عباِ
َخ َ
أحد إال وخافها ،وميكن أن نقول :إن جهنم غدت وحشاً كاسراً هائجاً يرتقب اللحظة اليت خيلو فيها إىل من يلقون إليه فينتقم
منهم انتقام من طال انتظاره؛ ليأخذ بثأر قدمي كي يشفي غليله).(xxxv
املثال الثاين:

ِّ
{ويستَ هع ِّجلُونَ َ ِّ ِّ
َّه هم بَ هغتَةً َوُه هم َال يَ هش ُعُرو َن}[سورة العنكبوت :اآلية]53:
اب َولَيَأهتيَ ن ُ
َج ٌل ُم َس ًّمى َجلَاءَ ُه ُم اله َع َذ ُ
ك ابله َع َذاب َولَ هوَال أ َ
ََ ه

فالعذاب هو العقوبة واجلزاء السيء الذي يالقيه أهل النار ،وهو معنوي يف األصل ،غييب مشخص جمسد وكأنه وحش أييت
فجأة يف مشهد رهيب من مشاهد العذاب اليت حيلها هللا تعاىل يف أهل العتو والكفر.
املثال الثالث:
{الهي وم ََنهتِّم علَى أَفه و ِّاه ِّهم وتُ َكلِّمنَا أَي ِّد ِّيهم وتَ هشه ُد أَرجلُهم ِّمبَا َكانُوا يك ِّ
هسبُون}[سورة يس :اآلية ]65
َ
َه َ ُ َ َ ه َ ُ ه ه َ َ ه ُ ُ ه
وهكذا خيذل بعضهم بعضاً ،وتشهد عليهم جوارحهم ،وتتفكك شخصيتهم مزقاً وآحاداً يكذب بعضها بعضاً .وتعود كل
جارحة إىل رهبا مفردة ،ويثوب كل عضو إىل ابرئه مستسلماً.إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب! كذلك انتهى
املشهد وألسنتهم معقودة وأيديهم تتكلم ،وأرجلهم تشهد ،على غري ما كانوا يعهدون من أمرهم وعلى غري ما كانوا ينتظرون .ولو
شاء هللا لفعل هبم غري ذلك ،وألجرى عليهم من البالء ما يريد).(xxxvi
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اخلامتة:
من خالل ما تقدم نستخلص اآليت:
 .1جيب أن يدرِ القرآن دراسة حمورية شاملة ال متجزئة كل آية على حدة.
 .2إن موضوع املشهد القرآين اليزال يف أول طريقه وحيتاج من يشمر عن ساعده وخيوض غماره بعد أن فتح له اجملال األستاذ
سيد قطب رمحه هللا تعاىل) ومهد له الطريق.
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راثء أهل البيت لدى شعراء النّصارى اللّبنانيّني املعاصرين
خالد أمحد ِس ــنداوي

2

امللخص:
يهدف هذا البحث إىل الوقوف عند راثء أهل البيت لدى شعراء لبنانيّني ينتمون للطّائفة املسيحيّة ،وقد اختار
البحث عيّنة من مراثي آل البيت من شعر أربعة شعراء مسيحيّني معاصرين هم :جوزيف اهلاشم ،بولس سالمة،
الراثء هو
الراثء معجميّا واصطالحا ،وبيّنت أ ّن ّ
رميون قسيس ،وجوزيف احلرب .استُهلّت ال ّدراسة بتوضيح معىن ّ
الشعراء منذ اجلاهلية .بعدها بيـن البحث ملاذا ِ
حظي أهل
شعري إنساينّ و
غرض
اجتماعي وذايت ،وقد اعتىن به ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعراء ،مث ّبني سبب نظم شعراء لبنان
بكم هائل من املراثي ،وذلك ّ
مهمة لدى ّ
ألّنم َحظَوا مكانة ّ
البيت ّ
ٍ
الراثء ااهرة
النّصارى مراث عديدة يف آل البيت ّ
خاصة يف علي بن أ ي االب وابنه احلسني بن علي ،وذلك أل ّن ّ
الوصفي
وخاصة إذا كان يف آل البيت .وقد اعتمدت ال ّدراسة املنهج
السامية،
ّ
إنسانيّة فريدة تلتقي مع ّ
التعاليم ّ
ّ
حليلي.
والتّ ّ
العر ي املعاصر ،شعراء
لي بن أ ي االبّ ،
الكلمات املفتاحية :أهل البيتّ ،
الشعر ّ
علي ،ع ّ
الراثء ،احلسن بن ّ

يعي.
الشعر
الشعر ّ
املسيحيّ ،
النّصارى ،لبنانّ ،
الش ّ
ّ
املقدمة:

الراثء من أبرز وأقدم أغراض الشعريّة ومن املوضوعات البارزة يف الشعر (ضيف ،)5 ،1988 ،ويعترب أصدق أنواع
إ ّن ّ
الراثء وليد انفعال صادق ومعاانة مؤملة .وأمهيّة هذا
الشعر(عبّود )81 ،1960 ،الذي اعتىن به ّ
ّ
الشعراء ونظموا فيه أشعارا أل ّن ّ
الفردي وما ينتابه من أحاسيس أمام فاجعة املوت الّيت تع ّد من أقدم ما يواجهها الوجود
الغنائي تكمن يف تصويره للوجدان
الفن
ّ
ّ
ّ
الفن وقد نظموا الكثري من القصائد يف راثء األقارب واألابعد ،كما نظموا
اإلنساينّ .و ّ
الشعراء منذ القدمي بذلوا اهتماما ّ
خاصا هلذا ّ
املؤرخني إ ّن ّأول قصيدة
العر ي ُ
الراثء بال منازع أقدم أغراض ّ
وُيمع كثري من ّ
املراثي يف راثء عظماء ال ّدين وكبار العلماء .و ّ
الشعر ّ
الراثء (اجلُ َمحي.)22 ،1974 ،
قيلت يف ّ
الشعر العر ي كانت يف ّ
الشعراء يف العصور املختلفة مراثي كثرية ،و ّأّنا نظمت يف
الراهن فنرى يف دواوين ّ
الراثء مع توايل العصور إىل عصران ّ
واستمر ّ
العر ي يف العصور
فقدان العزيز ،أو سكب الدموع أمام سلطان لينال ّ
الشاعر حظوته ،وملراثي أهل البيت مكانة مرموقة يف األدب ّ
الشيعة
خيتص بشعراء ّ
املختلفة فلم يكن هناك شاعر مسع أو شاهد مأساة آل البيت ّإّل وقد نظم يف راثئهم قصيدة ،وهذا ّل ّ
فحسب ،بل جتاوزته إىل آداب غريهم من أصحاب األداين واملذاهب األخرى ،فقد نظموا قصائد صادقة يف راثء أهل البيت.
الشعراء يف نظم قصائدهم يف راثء أهل البيت مواضيع خمتلفة وقاموا ابل ّدفاع عن آل البيت ووصف
وقد تناول هؤّلء ّ
مصائبهم واحملن اليت واجهها أهل البيت أثناء حياهتم.
مل يتّبع الشعراء يف نظم مراثي أهل البيت اريقا واحدا ولكن من خالل دراسة هذه املراثي ميكن اإلشارة إىل ع ّدة ميزات
الشاعر مناقب أهل البيت وفضائلهم،
هلذه املراثي ،منها :أ ّن املراثي تبدأ يف معظمها بذرف ال ّدمع والنّواح والنّدب ،ومن مثّ يذكر ّ
2
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حّت عصران الراهن ،فهناك شعراء قد نظموا قصائد يف راثء أهل البيت منهم
وما زال النظم يف راثء أهل البيت متدفّقا ّ
شعراء لبنانيّون مسيحيّون ،فاجنذبوا إىل أهل البيت واريقتهم ونظموا القصائد يف راثئهم.

املتوخى من هذا املقال هو دراسة مراثي أهل البيت اليت نظمها شعراء مسيحيّون من لبنان ونسعى يف هذا اجملال
إ ّن اهلدف ّ
الشاعر يف راثء أهل البيت منها :إاهار
اهتم هبا ّ
أن نق ّدم ميزات املراثي اليت اعتىن هبا ّ
الشاعر املعاصر يف نظمها ،واملواضيع اليت ّ
احملن الّيت واجهها أهل البيت ودور أهل
احلزن واألمل من مقتل أهل البيت ،ذكر فضائل أهل البيت وعظمتهم ،وصف املصائب و َ
البيت عليهم يف تعزيز دين اإلسالم وإحيائه وسنصل إىل هذه األهداف من خالل ال ّدراسة التّحليليّة والوصفيّة لقصائد هؤّلء
الشعراء.
ّ
سؤال البحث:
يسعى البحث لإلجابة على هذه األسئلة:
الشعراء املسيحيّون يف راثئهم ألهل البيت؟
ما هي املواضيع اليت اعتىن هبا ّ
ما هي األسباب اليت دعت شعراء لبنان املسيحيّون املعاصرين إىل راثء أهل البيت؟
وما هي مميزات مراثي شعراء لبنان املسيحيّون املعاصرين يف آل البيت؟
منهج البحث:
حليلي ،أي وصف وحتليل مراثي آل البيت الّيت
نظرا لطبيعة ال ّدراسة فقد اعتمد هذا البحث على املنهج
الوصفي واملنهج التّ ّ
ّ
اختريت كعيّنات للبحث ،ومعاجلتها وحتليلها ومقارنتها ببعضها ّلستخالص دّلّلهتا والوصول إىل نتائج وتعميمات عن مراثي آل
البيت لدى شعراء لبنان املسيحيّني.
الراثء يف اللّغة واملصطلح
ّ
أ.الراثء يف اللغة
ّ

الراثء ،ح ّددها علماء اللّغة يف
عندما نعود إىل مصادر ّ
الّتاث يف اللّغة العربيّة وهي غنيّة ج ّدا ،جند ثالثة أصول لكلمة ّ
معامجهم وهذه األصول هي:

ضب .
األول :رأث مهموزة األلفّ ،
الرثيئة تُفتأ الغَ َ
.1األصل ّ
وتدل على معىن اخللط واّلختالط .تقول :أرأثَ اللّنب :خثُر ويف املثل ّ
الرثيئة :اللّنب احلامض حيتلب عليه فيخثر ،ومنها ارتثأ عليهم أمرهم إذا اختلط( .الزخمَْ َشري.)154 ،1979، ،
وّ
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ف وأحداثها وما أصاب احلسني يوم عاشوراء عام 680م ،فنرى املراثي اليت
وقد أتثّر ّ
الشعراء أش ّد التأثري بواقعة الطَّ ّ
نُ ِظمت يف هذا اجملال أكثر من غريها ،وهي تتميّز حبرارهتا وإاثرهتا للعوااف .واألمر الذي يلفت النّظر أ ّن املراثي اليت نظمها
خيتص بعصر
ّ
ختتص بذلك العصر ،ولكن راثء أهل البيت ّل ّ
الشعراء يف العصور املختلفة يف راثء األقارب ،وعظماء ال ّدين واحلكام ّ
صور الشعراء عظمة آل البيت ومكانتهم يف
اهتم الشعراء يف مجيع العصور األدبيّة براثء آل البيت وقد ّ
دون العصور ،بل قد ّ
القلوب.

Volume: 4

وذم أعداء آل البيت،
الرسول اليت ّ
حب آل البيت ّ
لعلي من بعد وفاته ،ووصيّته يف ّ
وذكر بعض أحاديث من ّ
تدل على اخلالفة ّ
العاافي.
الراثء
وذكر مصائب واحملن اليت حلّت هبم .فجاءت أكثر مراثي آل البيت ّ
تدل على النّدب وتعترب من ّ
ّ

Khalid Ahmad SINDAWI

الركبتَني واملفاصل (اجلوهري:14 ،1990 ،
ّ .2أما األصل الثّاين فهو :رثى ابأللف الليّنة ومضارعه يرثي و املرثيّة ابلفتح َ
وجع يف ّ
يدل على رقّة وإشفاق ،يقال رثيت لفالن :رققت ،ومنه قوهلم :رثى امليت بشعرَ ،ورثَت املرأة بعلها ترثيه راثية
 )309واألصل ّ
(ابن منظور 309 :14 ،1997 ،مادة راث).

رث اهليئة (.ابن
رث ابلتّضعيف ،وهو أصل واحد ّ
رث ،ورجل ّ
يدل عل أخالق وسقوط .يقال ثوب ّ
ّ .3أما األصل الثّالث فهوّ :

مل حيّا مثّ ميوت (ابن منظور،151 :2 ،1997 ،
الصريع الذي يُثخن يف احلرب ُ
فارس .)384 :2 ،1979 ،واملرتَثّ :
وحي ُ
مادة رثت) .
ّ

ب.الراثء اصطالحا
ّ

الراثء :بكاء امليّت وتعداد حماسنه ،فيقال:
الراثء اصطالحا تعين :بكاء امليت وذكر مناقبه شعرا أو نثرا .و املرثيّة و ّ
كلمة ّ
رثى فالن فالان يرثيه رثيا إذا بكاه بعد موته ،ورثوت امليّت إذا بكيته وع ّددت حماسنه (ابن منظور .)309 :14 ،1997 ،ورثيت
(الزخمشري .)155 ،1979 ،إذن
امليّت ّ
ابلشعرُ ،
للراثء ّ
وقلت فيه مرثيّة ومراثي .وقد ورد مجع املرثيّة على مراثي ولكن يرد مجع ّ
الشعريّة أو
الشعريّة يف عصر صدر اإلسالم هي :القصيدة أو القطعة ّ
كما يقول األستاذ ،مقبول علي بشري النّعمة يف كتابة املراثي ّ
معنوي (النّعمة .)15 ،1997 ،وهو بكاء
الراثء موضوعا هلاّ ،أما الراثء فهو اإلشفاق واحلزن ،وهو أمر
األثر
ّ
األد ي الّذي تتّخذ ّ
ّ
تصوب إىل قلبه ،فقد أصابه القدر يف ابنه
األهل واألقارب حني يعصف هبم املوت ،فيئن ّ
الشاعر ّ
ويتفجع ،إذا يشعر بلطمة مروعة ّ
يبث فيها لوعة قلبه
أو يف أبيه أو يف أخيه ،وهو يّتنّح من هول اإلصابة ترنّح ال ّذبيح ،فيبكي ابل ّدموع الغزار ،وينظم األشعار ّ
الراثء:البكاء على امليت وع ّد حماسنة شعرا (قُدامة بن جعفر،
وحرقته (ضيف.)5 ،1988 ،ويعتقد قدامة بن جعفر أ ّن ّ
األول هو التّعبري عن مشاعر احلزن وّل
الراثء يقوم على َ
أساسنيّ :
1302ه1884/م .)118 ،ونستخلص من هذا التّعريف أ ّن ّ
راثء بدونه ،والثاين ذكر حماسن املرثي له وأجماده.
الراثء بدونه ،وهذه العاافة هي اليت
ّأما البكاء على امليّت والتّعبري عن مشاعر احلزن واألسى أمر
ّ
ضروري إذ ّل يستقيم ّ
فجع بني احلسرة (القريواين.)147 :2 ،1972 ،
الراثء يكون ااهر التّ ّ
الراثءوسبيل ّ
أشار إليها ابن رشيق يف تعريفه ّ
اللغوي للراثء فأصبح املعىن ميثّل مدلوّل واحدا عند بعض النّقاد .وقد أشارت
اّلصطالحي ابملعىن
ولقد تداخل املعىن
ّ
ّ
ابلشعر ،والنّثر .
الراثء يعين بكاء امليّت وتعداد حماسنه ّ
بُشرى اخلطيب إىل ذلك بقوهلا :إ ّن ّ

األمة العربيّة من األمم الّيت حتتفظ بّتاث ضخم من املراثي ،وهي أتخذ عندها ألواان ثالثة وهي،
ولكلّ ّأمة مراثيها ،و ّ
وسنتطرق إىل دراسة أنواع الراثء فيها يلي:
النَّدب ،التّأبني ،والعزاء،
ّ
ليبث فيها لوعة قلبه وحرقته.
ويتفجع وينظم األشعار ّ
فيئن ّ
الشاعر ّ
النّدب :هو بكاء األهل واألقارب حني يعصف هبم املوتّ ،
التّأبني:

خير جنم ّلمع من مساء
وليس التأبني نواحا وّل نشيجا على هذا النّحو ،بل هو أدىن إىل الثّناء منه إىل احلزن اخلالص ،إذ ّ
يصوروا خسارة النّاس فيه .ومن هنا كان
السياسيّة أو العلميّة أو األدبيّة ،و ّ
اجملتمع ،فيشيد به ّ
كأّنم يريدون أن ّ
الشعراء ّ
منوهني مبنزلتة ّ
يعرب عن حزن اجلماعة وما فقدته يف هذا
التّأبني ضراب من التّعااف والتّعاون
اّلجتماعيّ ،
يعرب عن حزنه هو وإّّنا ّ
فالشاعر فيه ّل ّ
ّ
حّت ّل تُنسى
ويلح يف هذا التّسجيل وكأنّه يريد أن حيفرها يف ذاكرة التّاريخ حفرا ّ
املهم من أفرادها ،ولذلك ّ
يسجل فضائله ّ
الفرد ّ
الشاعر ينفذ من حادثة املوت الفرديّة الّيت هو بصددها إىل التّفكري
الزمنّ .أما العزاء مرتبة عقليّة فوق مرتبة التّأبني ،إذ نرى ّ
مر ّ
على ّ
يف حقيقة املوت واحلياة .وقد ينتهي به هذا التّفكري إىل ٍ
معان فلسفيّة عميقة فإذا بنا جنوب معه يف فلسفة الوجود والعدم واخللود.
ال ّل يدوم.
ّ
ومرد هذا كلّه أ ّن احلياة ّ
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الرجال والنّساء مجيعا كانوا يندبون املوتى ،كما كانوا يقفون على قبورهم
الراثء منذ العصر
اجلاهلي أل ّن ّ
َعرف العرب شعر ّ
ّ
مؤبّنني هلم ُمثـنني على خصاهلم ،وقد خيلطون ذلك ابلتّفكري يف مأساة احلياة وبيان عجز اإلنسان وضعفه أمام املوت ،وأ ّن ذلك
مصري حمتوم.
الراثء خضعت
حّت
الراثء فهو كان يف أصله "تعويذات للميّت ّ
يطمئن يف قربه" .وّل ب ّد أ ّن هذه ّ
الصورة ّ
ّ
األوليّة من ّ
شعر ّ
"أول
لتطورات عديدة إىل أن أخذت شكلها القصيدة النّاضجة .وحيدثنا ابن ّ
سالم اجلُ َمحي يف كتابه "ابقات فحول ّ
الشعراء" أ ّن ّ
ّ
ِ
يب (ت531.م) يف قتل أخيه ُكلَْيب وائل" .ويف هذا
من قصد القصائد وذكر الوقائع ال ُـم َه ْل ِهل َعدي بن ر َ
بيعة بن احلارث التّـ ْغل ّ
هامة منها:
اخلرب دّلّلت ّ
الراثء.
 .1أ ّن وقوع املوت كان من أقوى دوافع ّ
الشعراء لنظم األشعار يف ّ
الراثء وليد انفعال صادق ومعاانة مؤملة.
 .2أ ّن شعر ّ

الشعر.
 .3أ ّن اإلنسان احملزون حياول أن خي ّفف من أحزانه بواسطة ّ
الفن تنويعا
الراثء يف العصر
اجلاهلي ،إذ نرى قد استُخدم يف نظمها وسائل فنيّة كثرية ،وقد ّنوعوا هذا ّ
ّ
وتطورت قصائد ّ
ّ
التامة مبوسيقاهم وأوزاّنم
العناية
مع
عر،
الش
من
وع
الن
هذا
نظم
يف
وتشبيهاهتم
هتم
ر
استعا
و
بصورهم
اء
ر
ع
الش
اهتم
ّ
ّ
واسعا ،كما ّ ّ
ّ
يتعمق قلوهبم وأفئدهتم.
واملالءمة بني أنغامهم وشعور احلزن الّذي ّ

هن الالئي يقمن
الفن النّساء الّرجال والنّساء ،بل رّمبا كان للنّساء ح ّ
كن ّ
ظ األوفر من القيام عليه ،إذ ّ
وكان يساهم يف هذا ّ
يقمن بذلك يف جمالس القبيلة وعلى القبور ويف املواسم العظام كموسم
يف ندب امليّت ّأايما ،بل رّمبا امت ّد
ّ
قيامهن عليه سنوات ،وقد َ
ُعكاظ.
أرق شعورا ،وأيضا فإ ّن
أدق ِح ّسا و ّ
الرجال يف ندب املوتى والنّواح عليهم ،أل ّن املرأة ّ
ومن الطّبيعي أن ّ
يتفوق النّساء على ّ
ابلشجاعة والبطولة ،فكانوا أينفون أن يقعدوا للبكاء وذرف ال ّدموع كالنّساء،
الرجال تقوم على القتل وسفك ال ّدماء والتّفاخر ّ
حياة ّ
الصرب على من ميوت منهم.
بل لقد ذهبوا يظهرون التّجلّد و ّ

تتطور ،حتت أثري ّنو العقل
وهذه ّ
العر ي مع عصوره املختلفة ،اترة تنمو واترة ّ
الصور اجلاهليّة ّ
للراثء استمرت يف األدب ّ
الصور اجلاهليّة،
وتطور حياة العرب واختالف األحداث عليها من جهة اثنية ،ولكنّها يف مجلتها ترت ّد إىل هذه ّ
العر ي من جهةّ ،
ّ
يشتق الفرع من أصوله.
وتشت ّق منها كما ّ
راثء أهل البيت لدى شعراء لبنان املسيحيّني
تطورا ملحواا يف العصور املختلفة ،إ ّن
العر ي قد شاهد ّ
إ ّن دراسة شعر شعراء لبنان املعاصرين ،تُ ّبني لنا أدب هذا القطر ّ
السياسيّة واّلجتماعيّة ،وأصبح األدب وسيلة لتحسني هذه الظّروف يف عصران .وقد جاء قسم
أدب لبنان قد أتثّرت فيه الظّروف ّ
كبري من األدب اللّبناينّ ملتزما يف خدمة شعر املقاومة وال ّدفاع عن اإلميان والعقيدة .وقد قام ّشعراء من مذاهب وأداين خمتلفة
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العرب
الراثء يف األدب
ّ
ّ

Volume: 4

خاصا
الشعراء من عصر
الراثء يف مجيع مراثي ّ
الراهن سواء أكان راثء ّ
اجلاهلي إىل عصران ّ
ونشاهد هذه األلوان الثّالثة من ّ
ّ
ابلشعر ،بل هو
الراثء ّ
ّاجته إىل بكاء النّفس ،والقريب ،أو القوم ،أم راثء ّ
عاما فرضته اجملاملة وابيعة احلياة اّلجتماعيّة .وّل خيت ّ
ص ّ
الشعر.
الفن يف ّ
شائع يف النّثر و ّ
الشعر ولكن غلب هذا ّ

Khalid Ahmad SINDAWI

كاملسيحيّة وغريها قاموا ابل ّدفاع عن وانهم وعقيدهتم وإمياّنم ،و ّاختذوا عظماء ال ّدين أسوة ألنفسهم ،فجاء شعرهم شعرا ملتزما،
فأهل البيت هم أسوة ال ّدفاع عن ال ّدين ،والعقيدة ،واإلميان ،فلهذه األسباب نرى شعراء لبنان اجنذبوا إىل أهل البيت.
ّأما القصائد الّيت نُظمت يف راثء احلسني بن علي ،فهي أكثر اهورا يف شعر شعراء لبنان .فقد نظم شعراء لبنان املسيحيّون
وخاصة القتل من أجل العقيدة واإلميان ،قد جعل مدلوّل
قصائد يف راثء احلسني مؤّكدين فيها العالقة بني دين اإلسالم واملسيحيّة.
ّ
علي احلوار املشّتك بني اإلسالم واملسيحيّة.
مشّتكا بني شعراء لبنان املسيحيّني واملسلمني حيث أصبح احلسني بن ّ

ِ
علي ويوم عاشوراء بوصف األحداث واملصائب الّيت شهدها آل
ومل يكتف شعراء لبنان املسيحيّون يف راثء احلسني بن ّ
الشعب من الم
الراهن وما يعاين ّ
الرسول يف واقعه الطّ ّ
ف ،بل جعلوا عالقة بني املاضي واحلاضر ملعاجلة مأساهتم يف عصر ّ
ّ
الشعوب من جديد ومقاومة
واضطّهاد ،وأن يذكروا احلسني وتضحيته يف سبيل إرساء العقيدة وال ّدين وأن ُيعلوا منه أسوة لبعث ّ
ُّ
تطرق
الظّلم والوقوف يف وجه الطغاة .فلهذا يصبح احلسني أسوة املقاومة واّلستشهاد يف شعر شعراء لبنان املعاصرين .وقد ّ
الشعراء يف راثئهم آلل البيت إىل مواضيع خمتلفة منها التّعبري عن احلزن ،وذكر فضائل آل البيت ومناقبهم ،ووصف املصائب واحملن
ّ
ود ْور أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم .ومن بني الشعراء اللبنانيني النصارى الذين ألّفوا يف احلسني بولس سالمة
اليت حلّت هبمَ ،
حيث نظم "ملحمة الغدير" وتضم أكثر من  3000بيت ،كما ونظم ملحمة علي واحلسني واشتملت  220بيتا ،وعبد املسيح
الشاعر رميون قسيس الّذي كتب "ملحمة احلسني جتاوزت أبياهتا
ضمت  5595بيتا ،و ّ
األنطاكي الّذي كتب "امللحمة العلويّة" ّ
املائة بيت.
التّعبري عن احلزن يف راثء أهل البيت
حل به إثر فاجعة فقدان األحبّة واألصدقاء واألقرابء و،...
الراثء عادة ابلبكاء ّ
تبدأ قصائد ّ
ويصور احلزن واّلمل الذي ّ
ليعرب عن شعوره وعواافه جتاه
تسمى "النَّ ْدب" .يف هذا املقطع من قصيدة الراثء ،يسعى ّ
الشاعر ّ
الراثء اليت ّ
وهذه ّأول مرحلة من ّ
الشعور والعاافة إىل املتلَ ّقي
يتحملها بسبب هذا الفقدان ،ويسعى أن ينقل هذا ّ
احلبيب الّذي فارقه ورحل وأن يصف املعاانة اليت ّ
الشاعر وشعوره وعواافه كأ ّن
الشاعر ّ
الصور اليت تثري انتباه ّ
الشعر ،فيختار ّ
أدق املعاين و ّ
حتملها مفردات ّ
عرب األحاسيس الّيت ّ
املتل ّقي هو الذي أُصيب هبذا الفقدان املفاجئ.
وّل تُستثىن املراثي اليت نُظمت يف راثء أهل البيت إذ نرى هذه املراثي كغريها تبدأ ابلنّدب والتّعبري عن احلزن واألسى يف
تدل على عظمة
الصور األدبيّة اليت ّ
استشهاد أهل البيت ،ولكن ّ
الشاعر ميزج راثءه ابلقداسة اليت ميتلكها املرثي له فيختار املعاين و ّ
الصادقة ،فلموت أهل البيت مكانة
الشاعر أن يتكلّم عن هذا ّ
آل البيت .فيسعى ّ
الشعور ابحلزن واألمل وأن ّ
يعرب عن ابلعوااف ّ
السياسة يف عصران
عظيمة يف مراثي شعراء لبنان .فهذا ّ
الشاعر جوزيف اهلاشم -وهو أديب لبناين من أدابء وعلماء ورجال ّ
األمة اإلسالميّة ،بل البشريّة قد
علي بن أ ي االب ،يعتقد ّ
الشاعر من خالل أبيات هذه القصيدة أ ّن ّ
ّ
الراهن -له قصيدة راثء يف ّ
خسرت خسراان عظيما مبقتل علي بن أ ي االب فيقول:
اي "ابن ملْجم" إ ّن سي َفك ِ
هام
خاس ٌئ
ف َّ
يف َزيْ ٌ
َّ
الس ُ
والردى ْأو ُ
ُ َ
َ
ِ
العال ُم
يوم سقوطه
ورب الكعب ِـة ّ
العلي َ
ظَـ َف َر ُّ
وسـماِّ ،
وفاز َ
سام
ض ّر ًجا بِ َدِم التُّـ َقى
الصالةَ ُم َ
اجلرح املمي ُ
أ ََّم ّ
ت ِو ُ
وكأنـّما ُ
شهادةِ
وكأ ّن أهل ِ
ِ
واجلهاد مـَر ُام
البيت ،ما اشتاقوا ِسوى
درب ال ِّ
ُ
َ
(اهلاشم)18 ،1999 ،
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ِ
علي بن أ ي االب سيـبقى على مدى احلياة ولن ينمحي من أذهان العامل،
فيعتقد ّ
الشاعر أ ّن ال ّدين الذي قُتل من أجله ّ
علي ابل ّدعائم واألعمدة اليت يبقى
منكيب شهيد كعلي بن أ ي االب .قد شبّه الشاعر ّ
أل ّن دعائم هذا ال ّدين سّتتفع على َ
منكيب ّ
ِ
علي ودوره يف حتكيم أساس ال ّدين.
عليها ال ّدين
مستحكما وهبذا أشار ّ
الشاعر إىل عظمة ّ

وللشاعر بولس سالمة من شعراء لبنان قصيدة حتت عنوان "ملحمة عيد الغَدير" يتكلّم فيها بعاافة صادقة عن مقتل
ّ
علي ويذرف ال ّدمع يف راثئه ويعتقد أ ّن عليّا هو النّور الّذي انطفأ من قبل أن يصل أوانُه ،فيقول:
ّ
غاب ضوء النّها ِر قبل انقضائهِ
هات اي شعر أدمعا لراثئـهِ
ِ
ُ ُ
َ ُ
َ
فـاألثيــر الطّهور يف أجوائ ـ ــهِ
سر عاليا مل يُدنَّس
ُ
ُ
واذك ِر النّ َ
ُّ
رحب فضائِه
ضا
مس
ِ
يكسف ال ّ
ابجلناح عري ً
ويسد الفضاءَ ُ
ش َ
سول خل ُقك أمسى من مناط العي ِ
زوج ِ
بنت الر ِ
وق يف إسرائِه
ّ
َ
ّ
ميس الغبار ُكنهَ صفاتهِ
يظل نقيّا
شيمةُ النّوِر أن َّ
ال ُّ
ُ
(سالمة1423 ،هـ2002/م)187 -183 ،

علي ويشبهه ابلنَّسر يف علو شأنه وشجاعته ويعتقد أ ّن مكانته أعلى من
ّ
فالشاعر يف هذه األبيات يتكلّم عن عظمة ّ
ميسه الغبار ،وهو سيبقى حيّا على مدى العصور.
السماء ،ونور هدايته ّل ّ
العيّوق (النَّجم األمحر) يف ّ

الشاعر ويقول:
ويواصل ّ

يوما قد جاءَ ابب ِن ُمراد
َ
ليت ً
نذل مرادٍ
الرمح ِن َ ُ
ايه عب َد ّ

َج َه َ
اليتيم بكاءً
ش املسج ُد ُ
الش ُّ
وبكى َّ
ت
ات
وغاض ْ
ط الفر ُ
َ
(ن.م)287 -286 ،

َّ
ـصور يف دهـمائِـه
كفـنَـتــهُ الع ـ ُ
لس ِ
ماء يف بغضائِه
ـدو ا َّ
ي ــا ع َ
اإلمام من فقهائِه
غاب
ُ
حيــن َ
ـات اهلـَزا ِر يف عـينائِـ ــه
زقــزق ُ

الشاعر هبذه
الشاعر أ ّن عليّا مبقتله يف حمراب مسجد الظَّ ِهر ابلكوفة الّذي هو موضع اإلميان ومتام ال ّدين .وقد جاء ّ
يعتقد ّ
الشاعر هذا املأمت يسري يف مجيع كيان
علي ،ومبقتله قد تيتّم املسجد وأجهش ابلبكاء .وجعل ّ
ّ
الصورة األدبيّة كأ ّن املسجد من أبناء ّ
ط ّنر الفرات ،عصافري اهلَزار.
العامل حيث يبكي ش ّ
أحب
ويشري ّ
الشاعر بولس سالمة يف املقطع األخري من قصيدته إىل واقعة الطَّ ِّ
فّ ،
ويبني كيف أتثّر أبحداث كربالء و ّ
ِ
يعرب عن
احلب بروحه ،فهو ّل يكتفي بذكر مواقف اترخييّة من واقعة عاشوراء ،بل ّ
احلسني من صميم قلبه وفؤاده حيث امتزج هذا ّ
لشاعر يف مقطع من هذه القصيدة ،يرى أحزان عاشوراء متأل
ويصور هذه األحداث واملواقف مبيّنا أحزانه .فا ّ
مشاعره وعواافهّ ،
العامل أبس ِره ،حيث يرى األّنار ،واألشجار ،والطّيور ُّ
أتن حزان وأملا بسبب واقعة عاشوراء .ومجيع العامل يرثي احلسني حمزوان ،فيقول:
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Issue: 1

الصمود وتضحية النّفس من أجل العقيدة واإلميان وهو ركز
فحسب ،بل هو رمز ّ
مل يكن مقتل اّلمام علي حادثة مفجعة َ
الشاعر:
ولكل من أراد أن يدافع عن عقيدته وأن يقف صامدا يف وجه الظّاملني .فيقول ّ
لكل إنسان ّ
حر ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
عام
وله ب َ
دين َ
وأنت شهي ُدهُ
ش ْم َخة منكبَـ ْيك د ُ
هل ينطَوي ٌ

Volume: 4

الصبح عندما ضربه عبد الرمحن ابن ُملْ َجم
يشري ّ
الشاعر يف هذه األبيات إىل تلك العبارة اليت قاهلا علي يف أثناء صالة ّ
ِ
ِ
علي واشتياقه إىل اّلستشهاد.
ي (ت661.م) يف رأسه ،فقال" :فُ ُ
زت ّ
ال ُـمراد ّ
ورب الكعبة" وتشري هذه العبارة إىل غربة ّ

Khalid Ahmad SINDAWI

ف وال ُفر ِ
ت
ات
أدم ُع الطَّ ِّ
وغاض ْ
َ
ُ
ت
هر قانيًا وتـدلَّ ْ
صب َغ النّ ُ
جريح
أرسل
شج َو ٍ
العندليب ْ
ُ
صب
َح ِسبَتهُ العيو ُن
ترجيح ٍّ
َ

ـكة غَـي ِ
ـزقات يف أي ِ
ـناء
زق ُ

شجرات تكاد تُلقي ِ
الراثء
ُ ُ

ت فيه ال ّدموع ِ
دماء
َّ
واستحر ْ
ُ
ابعدته األايم عن حسناءِ
َ ُ ُ
َ
ب َّ
ـث فيها األسى بـعاشور ِاء

نواح
تعلم الغصو ُن ٌ
وهو مل ُ
الشاعر جوزيف اهلاشم واقعة عاشوراء ومقتل أهل البيت فيها ،ويذرف ال ّدموع ويبكي ،ومتتزج مع دموعه فرحة أل ّن
ويذكر ّ
مقتل احلسني وأصحابه يف احلقيقة هو انتصار ال ّدين ،وهم -احلسني وأصحابة الذين قُتلوا يف كربالء -الّذين فازوا فوزا عظيما
مبقتلهم ،وقد خسر أعداء اإلسالم وأ ّن انتصارهم كان ابلظّاهر ،فيقول:
فالـثّغر يفتـ ُّـر عن َد احل ِ
يف ،واإلسالم منتَ ِ
ـزن واألل ِـم
ص ٌر
الس ُ
ُ
إن ُ
يغدر ّ
ُ
ـك ثــورةُ عاشور ِاء يف ط ـَـر ٍ
ينساب رقراقا َم َع النَّـغَ ِـم
مع
ب
تبـكيـ َ
ُ
وال ّد ُ
َ
علوايت)65 ،1999 ،
(اهلاشمّ ،
ِ
علي وأصحابه،
ّأما ّ
الشاعر جوزيف حرب فقد تناول يف قصيدة له موسومة بـ ـ "بكائيّة رأس احلسني" راثء احلسني بن ّ
ويصور ذلك املشهد الذي دخلت رؤوس شهداء كربالء إىل بالط اخلليفة يزيد بن معاوية يف قصر اخلالفة بدمشق ،ويشبّه رؤوس
ّ
الرماح ابملنارات الّيت تدخل قصر اخلليفة يزيد بن معاوية يف دمشق الواحدة تلو اآلخر ،فيقول:
أصحاب احلسني املقطوعة على ّ
سن ثالثة وسبعني رحما /..فهل
ٌ
يدي على ّ
منائر /دخلت البال َط اليز ِّ
ثالث وسبعون رأسا /ورأس احلسني اليعتُها /منارةٌ خلفها ُ
لشمس بعد أن تشرق؟ /ولفر ٍ
ـمرع!/
ات بعد أن
ينساب! /ولريح بعد أن َّ
َ
هتب ! /ولطائر بعد أن يسحب جناحيه!/ولنبت بعد أن يُ َ
(العاملي1422 .هـ2001/م،
يعدل! /وحلك ٍم بعد أن يستوي! /ولدين بعد أن يشيع! /ولسالم بعد أن يسود"
ولقضاء بعد أن َ
ّ
.)48
فالشمس ّل تشرق من بعده،
عري يرى أ ّن احلزن يسري يف مجيع العامل بسبب مقتل احلسنيّ ،
ص ّ
إ ّن ّ
الشاعر يف هذا النّ ّ
الش ّ
كل أركان العامل.
الزرع ّل ينموّ ،
السماء ،و ّ
الريح ّل ّ
هتب والطّائر لن حيلق يف ّ
والفرات ّل ُيري و ّ
فالشاعر يقيم العزاء يف ّ
ِذكر فضائل أهل البيت
سمى التّأبني ،وليس التّأبني نواحا وّل نشيجا،
إ ّن ّ
الشاعر يف راثئه يذكر حماسن امليّت ،وفضائله َ
وح َسبَه ونَ َسبَه وهذا ما يُ ّ
السياسيّة أو
خير جنم ّلمع من مساء اجملتمع ،فيشيد به ّ
الشعراء ّ
منوهني مبنزلته ّ
بل هو أدىن إىل الثّناء منه إىل احلزن اخلالص ،إذ ّ
اجلماعي،
يصوروا خسارة النّاس فيه .ومن هنا كان التّأبني ضراب من التّعااف والتّعاون
العلميّة أو األدبيّة ،و ّ
كأّنم يريدون أن ّ
ّ
يسجل فضائله
ّ
فالشاعر فيه ّل ّ
املهم من أفرادها ،ولذلك ّ
يعرب عن حزنه هو وإّّنا يعرب عن حزن اجلماعة وما فقدته يف هذا الفرد ّ
مر الزمان.
ويلح يف هذا التّسجيل وكأنّه يريد أن حيفرها يف ذاكرة التاريخ حفرا ّ
ّ
حّت ّل تنسى على ّ
إ ّن شعراء لبنان املعاصرين أيضا يف راثئهم ألهل البيت ،ذكروا فضائلهم وحماسنهم ،وقد وصفوا هذه الفضائل يف أشعارهم،
أهم الفضائل واحملاسن الّيت قام شعراء لبنان املعاصرين بذكرها ووصفها وهي" ِذكر َح َسب ونَ َسب أهل البيت ذكر صفات
ولعل ّ
ّ
الصمود يف سبيل اإلميان.
األخالقيّة ،اإلميان والعقيدةّ ،
الصرب و ّ
الشجاعة ،اجلود وال َكَرمّ ،
أبلقاب خمتلفة منهاِ :
ٍ
و"علي العصور"
"سدرة املنتَهى يف الكمال اإلنساينّ"،
فالشاعر بولس سالمة ،يذكر عليّا يف شعره
ّ
ّ
(السيّد1425 ،هـ2004/م.)277 ،
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علي بن أ ي االب وميدحه ،ويذكر بعض صفاته كمولود يف داخل الكعبة،
ويف موضع آخر يتكلّم ّ
الشاعر عن نَ َسب ّ
ويعتقد أ ّن ليس هناك ّل يف قدمي وّل يف املستقبل ،من يستطيع أن يصل إىل هذه املكانة أن يكون وليد الكعبة ،فيقول:
ب
ب
ّقب
العلي َونِ ْع َم
من به يشرئِ ُّ
نِ ْع َم ُّ
اي ْ
َّس ُ
االسم والل ُ
ُ
األصل والن َ
ُ
ِ
ش ِ
وأب
مس ِظلُّمها
جناح ال ّ
واهلــاشـ ـمـيّـ ـ ــان :أُمٌّ ح ـ ـ ّـرةٌ ُ
الباذخانُ :
ِِ
ال قبل ،ال بع ُد ،يف ِ
رجب
بيت احلر ِام َشدا
طفل وال َّ
اعتز إال ابمسه ُ
ٌ
ُ
(اهلاشم)31 ،1999 ،
علي يف اإلميان حيث سبق النّاس ابإلميان فكان ّأول من آمن ابهلل
ويذكر ّ
لعلي ،وهي أسبقيّة ّ
الشاعر أيضا صفة أخرى ّ
الرسول يف حني كان النّاس يعبدون األواثن ويشركون ابهلل ،فيقول:
وّ
الفساد طغى ،والكفر ِ
ِ
ب
منتش ٌر
يوم
ش ُ
س ال ِّ
رك واألواث ُن تُـ ْنـتَ َ
َ
صُ
وغطر َ
َ
ُ
كرمه ،ال "للس ِ
ـب
جود" لـه ــا
وال بـِمكةَ
ٌ
أصنام وال نُـ ـ ُ
الل ــهُ َّ َ
ـصـ ـ ُ
ّ
(اهلاشم.)31 ،1999،

ويضيف:

ِ
ت
فًت ،لواله ما َخ َف َق ْ
ُ
سيف اجلهاد ً
ِ
ِ
الكمال ِبه
أوصاف
كل
دت ُّ
جتس ْ
ّ
اإلمام،
هو
فارسهُ
ُ
ُ
"حسام الدي ِن"ُ ،

ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوةِ ِ
ـب
هللا راي ـ ـ ـ ٌ
ـات وال قُـبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
مض ِ
يف َو ِ
ب
ساعدهِ األعصا ِر والغَ َ
ضُ
ضتِ ِه
الس ُ
بني قَـ ْب َ
يف إال َ
م ـ ـ ـ ــا َز ْغـ ـ ـ َـر َد ّ
(اهلاشم)45 -34، 1999،

عليِ ،سعة علمه ،ويف هذا اجملال يذكر عليّا بِلَ َقبَـ ْني" :سيّد البيان" و "ابب
ومن الفضائل الّيت يشري إليها ّ
الشاعر حول ّ
ِ
ِ
لي يُ َنهل من القرآن الكرمي ،فيقول:
الع ْلم " ،ويعتقد أ ّن علم ع ّ
البيان و"ابب ِ
سي ُد ِ
الع ِ
هنج من بالغتِ ِه
لم" ُم ْشتـَِرعا
ّ
والفقهُ ُمذ كا َن ٌ
ُ
والنـهج كالبح ِر ،فاغرف من غزارتهِ
ِ
عب من َم َنه ِل
يَ ُّ
القرآن ،حيفظُهُ
ّ ُ
ُ
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املسيحي املعاصر جوزيف اهلاشم الّذي يُ ُّ
عد من أبرز شعراء النّصرانيّة يف األدب املعاصر ،له ديوان شعر حتت
الشاعر
و ّ
ّ
لعلي وآلل البيت .ويعتقد أ ّن عليّا يف أعلى ذروة
وايت ،قصائد من وحي اإلمام" ّ
عنوان َ
يثبث فيه وّلءه احلاسم و ّ
"علَ ّ
الصادق ّ
حممد ،يف قصيدة حتت عنوان "أهل البيت" خيااب احلسني بن
ّ
علي سوى هللا ونبيّه ّ
الصفات اإلنسانيّة فلم يكن هناك من يعتلي ّ
علي ويقول:
ِ
الر ِ
سل كلِّهم
العلي ِسوى
اي َ
اثنني ،ربّك فو َق ّ
العليِ ،ومن يعلو ِّ
ابن ّ
ٍ
ِ
ِ
به النّبوةَُّ ،
احلاكم احلَ َك ِم
كف
مت
وأمحد يف ُدىن
اإلسالم ،قد َختَ ْ

Volume: 4

علي وفضائله ويعتقد أ ّن هللا خلق عليّا ملناصرة أفضل أنبيائه .وأ ّن عليّا هو نور اهلداية الذي يُهدى
وهو يتكلّم عن عظَ َمة ّ
الضالون ،يقول:
به ّ
هامشي صايف ِ
هللا نـصرا ملصطفى أنب ِ
ـيائه
ٌّ
الف َرنْ ِد ،ب ـ ـراهُ
ُ ً
ض ِ
ِ
ياء ٍ
ـض هبائِه
رحيب
َّ
َّم من ال ّ
صب فيه اإللهُ في َ
يف خض ٍّ
ضل ِ
ِ
وه ًدى للنّ ِ
اتئه
نور
فوس إ ْن َّ
اي َّ
كرك ٌ
علي العصوِر ذ ُ
(عقل)261 ،2009 ،

Khalid Ahmad SINDAWI

كني إذا
حجةٌ للمشر َ
لسانُه ّ

ـجـتِ ِه ،هانُـوا بساحتِه
ضاقوا حب ّ

(اهلاشم)48-45 ،1999 ،

لعلي ،ويعتقد أ ّن عليّا قد تل ّقى
يصور ّ
ّ
الشاعر يف هذه األبيات العالقة الوثيقة فيما بني القرآن وكتاب "ّنج البالغة" ّ
معارف القرآن الكرمي من صميم وجوده ،واحتفظ هبذه املعارف يف قلبه وعمل هبا قوّل وفعال يف حياته.
املسيحي املعاصر يف قصائده يف راثء علي بن أ ي االب وأمعن
الشاعر
الصفات اخللقيّة والفضائل الّيت اعتىن هبا ّ
ومن ّ
ّ
لرب العاملني ،فما كانت عبادته امعا ابجلنّة وّل خوفا من
فيها ،هو ّ
علي وتقواه وعبادته كانت مرضاة ّ
علي .فزهد ّ
الزهد وتقوى ّ
عذاب النار ،بل كانت عبادة خملصة حقيقيّة لوجه هللا ،وهذه العبادة هي عبادة األحرار.
ِ
ب
ْمحهُ واخلَ ُّل مأ َكلُه،
يصوم ،يَط ِوي ،وزه ُد
ُ
واجلوع ُ
ُ
األرض َمط ُ
والع ْش ُ
ِ
ِ
األرب
املرقوع ،مرتد ًاي
خيتال يف ثوبِه
ُ
ِ
ـاد َة هللا ،فهي الغايةُ
عبـ َ
ُ
ِ
هب
أقدامه ،يَس َف ُح
اهلام ابلتقوى ،فإ ّن على
من َّ
ُ
رصعَ َ
اإلبريز وال ّذ ُ
علوايت)34 ،1999 ،
(اهلاشمّ ،

ِ
َّورتَني" ،يذكر فضائل
و ّ
علي هبذا العنوان ُ
"م ْشعل الث َ
الشاعر جوزيف اهلاشم يف قصيدة أخرى أنشدها يف راثء احلسني بن ّ
أبّنا ااهرة ،وخري نساء العاملني كمرمي العذراء  ،وأبيه الّذي
علو مقامه وشأنه ،ويصف فضائل ّأمه فاامة ّ
احلسني ونَ َسبه ،ويذكر ّ
اعتلى به اإلسالم ،رابطا بني داينة املسيحيّة ،واإلسالم ،فيقول:
جمد تراه بع ُد يف ِ
وأي ٍ
الق َم ِم
علي
ُّ
ْ
اء اي َ
اي َ
ابن فاطمةَ الزهر َ
ابن ٍّ
اي ابن خ ِري ِ
الرِح ِم
ت
نساء
َكطُ ْه ِر مرميَ يف قدسيّ ِة َّ
العاملنيَ ،مسَ ْ
َ
َ
للبيت واحلرمِ
تُصان ذريةٌ ِ
ِ
و"بعض منهُ" َّ
إن ِهبا
الرسول،
بنت
ُ
ٌ
َ
الرسل كلِّ ِ
العلي سوى اثنني :ربُّك فو َق ِ
هم
اي َ
العليِ ،ومن يعلو ِّ
ابن ّ
ٍ
ِ
ِ
مت به النُّبوةَُّ ،
احلاكم احلَ َك ِم
كف
وأمحد يف ُد َىن
اإلسالم ،قد َختَ ْ
(اهلاشم)58 ،1999 ،
املسيحي املعاصر رميون قَ ّسيس قصيدة اويلة يف راثء احلسني ،بعنوان" :ملحمة احلسني" تقع يف  114بيتا،
وللشاعر
ّ
ّ
املتنوعة ويذكر مقااع من ثورة احلسني ،كما يذكر
يواّف ّ
مطولته هذه أغراضا شعريّة خمتلفة ،كاملدح و ّ
الصور األدبيّة ّ
الشاعر يف ّ
الشاعر قد ذكر فيها شهداء النّصرانيّة يف
لعل أبرز ميزات هذه القصيدة أ ّن ّ
أمساء األشخاص واألماكن التّارخييّة يف واقعة كربالء ،و ّ
الربط بني دين اإلسالم ودين املسيح.
واقعة الطّ ّ
الروم يف بالط اخلليفة يزيد بن معاوية ،هبدف ّ
ف ،مثلَ :وَهب النّصراينّ وسفري ّ
الشاعر يف أبيات من هذه القصيدة إىل رأس احلسني مقاران ورابطا ّإايه مع رأس حيىي بن زكرّاي النّيب .
كما وأشار ّ

ِ
يب األعظم حيمل رسالته النّبويّة
الشاعر يف هذه القصيدة فضائل احلسني ويعتقد أنّه وجه
فيذكر ّ
ّ
رسويل ،وهو سبط النّ ّ
املسيحي املعاصر رميون قسيس:
الشاعر
جلميع البَ َشر ،يقول ّ
ّ
راي ـةَ تُرتَـجى ٍ
لعرب وفـُ ِ
ـرس
جئت تُـ ْعلي
َّب قد َ
اي حفي َد الن ِّ
ِ
و"حسينًا" مسّوه من غري ل ُْب ِ
س
هو م ِّن-قد قالـها-أنــا منهُ
وأمرهُ ال لِ ـ ِرجـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـس
ط ُمط َّّه ٍر كعلـ ٍّـي
هو ِسب ُ
ـمي ُ
هاشـ ٍّ
(قسيس)2011 ،
ّ
يدل على
مين وأان من احلسني" الّذي ّ
يشري ّ
بوي القائل يف ّ
حق احلسني" :حسني ّ
الشاعر يف هذه األبيات إىل احلديث النّ ّ
ِ
ِ
ِ
النبوة الذي نزلت يف ح ّقهم آية التّطهري.
يب ،وهو من بيوت أذن هللا أن تٌ َ
رفع ،يف بيت ّ
شأن احلسني ومنزلته عند النّيب ،فهو سبط النّ ّ
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البشر.

(ن.م)33 ،

احلق للبشريّة فيهتدي به
قد شبّه ّ
علي يف اهلداية إىل نور النّجم الّذي يضيء اريق ّ
الشاعر يف هذا البيت شأن احلسني بن ّ

احلق
و ّ
الشاعر جوزيف اهلاشم يصف احلسني أبنّه قد نَ َذر نفسه الطّاهرة ،وقد جاد بنفسه وهو غاية اجلود ليكون شهيد ّ
والعدل .فيقول:
ِ
ك َّ
ابلروح ،ما أمساهُ ِم ْن َك َرِم
للجود
ت
ِ
الش ّماءُ ُم ْذ بُ ِرئَ ْ
نفس َ
َمنذورةٌ ُ
(اهلاشم)58 ،1999 ،

وصف مصائب أهل البيت
الشخصيّات ،هو ذكر املصائب واحملن واآلّلم اليت شهدها وواجهها
الشاعر أثناء راثئه لكبار ّ
من القضااي اليت اعتىن هبا ّ
الشاعر هبذا عن أحزانه وآّلمه وُيعل راثءه أكثر أتثريا يف املتل ّقي وإضافة إىل هذا ،ليشرح
الشخص املرثي له يف حياته ،ليخ ّفف ّ
ّ
ليتعرف عليه ويتأثّر من فقدانه.
للمتل ّقي مقااع من واقع حياة ّ
املتوّف يف املاضي ّ
السقي َفة
غريت هذه احلادثة مسار التّاريخ أبكمله هي قضيّة َّ
فمن املصائب واحملن اليت شهدها أهل البيت يف حياهتم وقد ّ
حق الوّلية واإلمامة على
علي ،فيَوم َّ
السقي َفة يف اتريخ اإلسالم هو اليوم الّذي تبدأ فيه مصائب وحمن أهل البيت ألن ّ
ووصاية ّ
علي وأبنائه وقد كان أمرا إهليّا.
املسلمني قد اغتُصب من ّ

أمتمت
الشيعة آبية إكمال ال ّدين ،قال هللا تعاىل( :اليوم
الشأن آية تُعرف لدى ّ
وقد نزلت يف هذا ّ
أكملت لكم دينَكم و ُ
ُ
يب هذه اآلية للنّاس يف يوم الثّامن عشر من شهر ذي
عليكم نعميت
ُ
ورضيت لكم اإلسالم دينا) سورة 5املائدة :آية . 3وقد أبلغ النّ ّ
خم 3.ولكن النّاس قد جهلوا هذه القضيّة ونكروها.
ّ
السنة العاشرة من اهلجرة يف غدير ّ
احلجة ّ
السقي َفة هو اليوم الذي نُ ِّكست فيه
الشاعر
املسيحي اللّبناينّ يرثي أهل البيت ،ويشري إىل هذه القضيّة ويعتقد أنّه يوم َّ
إ ّن ّ
ّ
احلق ،وما كان هذا األمر إّل غرائز وهوى النَّفس الذي اتّبعه قوم ضالّون ،فيقول:
أعالم اإلسالم وجهزت جيوش الكفر لص ّد دين ّ
الس ِ
أعالم
َ
الص ُ
يوم َّ
فوف ،ونُ ّك ْ
قيفة ما الْتَـ َوت َ
تلك ّ
ست ُ
لوالك اي َ
ِ
ِ
أبحالم النّ ِ
األحكام
واختلت
اهلوى،
ّت
ضل ْ
فوس غر ٌ
ُ
ائز فَطَغَى َ
(اهلاشم)19 ،1999 ،

الشعراء يف العصور املختلفة ورثى ملصائبها
الشيعة ،وقد وصفها ّ
ف هي من أفجع األحداث يف اتريخ ّ
ّل ّ
شك أ ّن واقعة الطّ ّ
يعرب عن
الراثء يعترب من أصدق املراثي ألنّه ّ
الراهن نرى راثء هذه الواقعة على لسان شعراء النّصرانيّة من لبنان وهذا ّ
ويف العصر ّ
الشعراء.
عاافة صادقة رمستها ريشة هؤّلء ّ
680

Issue: 1

الشاعر رميون قسيس:
األئمة الّذي يُهتدى به كما يُهتَدى ابل َفرقَد بدون ذهاب ضوء ،فيقول ّ
واحلسني هو أبو ّ
أي طَ ْم ِ
س
األئم ِة ميشي
يف الورى فَرقَدا بال َّ
ٌ
و"حسني" أبو ّ
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الشاعر رميون قسيس أشعاره بذكر فضائل احلسني يف قصيدته "ملحمة احلسني" ،فاحلسني ّل بديل له يف
ويواصل ّ
الكياسة معا ،وليس هناك من يُسامي احلسني يف هذه اخلصال ،فيقول:
ّ
الشجاعة واجلود ،وهو ينبوع ومصدر الفطنة و َ
ٍ
ال ُُي َارى ،ونَـ ْب ُع فَـ ْه ٍم َونَ ْد ِ
س
كف
جرأةٌ يف
جود ٍّ
شجاعة ُ
(قسيس)29 ،2011،

Khalid Ahmad SINDAWI

علي 4يف مقااع من قصيدته ملحمة احلسني حبماس وهلفة ،وابّلستعانة ببعض
ّ
فالشاعر رميون ّ
قسيس يذكر زينب بنت ّ
تعرب عن لسان حاهلا يقول يف األبيات  85-82من قصيدته:
القصائد املنسوبة إىل زينب ،والّيت ّ
أنت أختُه خري ٍ
زينب ِ
وصاحت :لتَعسي
وجهها
أخت
ْ
لطمت َ
َ
ٌ
َ
ِ
عندما شاه َدته رأس حس ٍ
عرها تُشري ِ
خبمس
ني أنش َد ْ
تش َ
َ
ت احلرب جاجــذيها بـ ـِ ِ
استتم كماال أهن ِ
ـض ِ
رس
اي ً
هالال ملاّ َّ
ْ
ُ
اليوم أمسي
ما ّ
توّه ُ
ت اي َ
شقيق فؤادي كان هذا ما ح ّقق َ
(قسيس)37 ،2011 ،

ويتفجع ملشاهد منها.
الرسول،
و ّأما ّ
ّ
الشاعر اللبناينّ املعاصر جوزيف احلرب ،يرسم تلك احملن واملصائب اليت حلّت آبل ّ
5
علي يف كربالء على يده.
فهو يرسم يف أشعاره مشهد استشهاد الطّفل ّ
الصغري الّذي استشهد وقد محله احلسني ابن ّ

ويعترب هذا املشهد من أفجع وأبشع مشاهد واقعة كربالء والّذي لن ينمحي من ضمائر البشريّة ،عندما الب احلسني شربه
من املاء لطفله الصغري ،ولكن جيش األعداء قد رمى الطّفل بسهم يف عنقه بدّل من املاء ،فيقول :
ِ
َّ
اختلجت عليه أحشاؤه!/
فل بسه ٍم
..اس ِق ِه /و ْأو َتر
ْ
أراك ّل َ
تنسني اي كربالء كيف صاح به أحد اجلند /خ ْذ ْ
َ
القوس َورمى الط َ
ِ
أس ِ
املشقوق /والعق َد
وقميصه
قد َم ِيه /ومشملته/
املرسلتني/
يدي /هبيين ذؤابَتيه
َ
وخالخيل َ
َ
َ
افل احلسني على ّ
فهبيين كربالءُ أرح ر َ
َ
ترسل من بني أجفانِه /خمافةَ أن يتملّح فمه إذا ّلمست قطرات دمعِه ش َف ِ
(العاملي،
تيه.
العود والبكاءَ الّذي ما َّ
و َ
ُ
َ ُ
ّ
1422هـ2001/م)42 ،
دور أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم
السبيل إىل درجة اّلستشهاد
يعتقد ّ
الشيعة ّأّنم ق ّدموا حياهتم من أجل تــثبــيت ال ّدين والعقيدة ،وقد جاهدوا يف هذا ّ
يب ،وقد
وحتملوا
ّ
ّ
الرسالة ّ
السلطات الظّاملة آنذاك .فأهل البيت هم معدن ّ
املشاق والتّعذيب من قبل ّ
ومفسرو الوحي من بعد النّ ّ
ِ
الشاعر امللتزم يف راثئه آلل
كرسوا حياهتم من أجل إحياء ال ّدين
السبيل الكثري من املعاانة فبهذا نرى ّ
ّ
احملمدي ،وقد واجهوا يف هذا ّ
ّ
الرسول يشري إىل دورهم ومنهجهم وجماهداهتم يف إحياء ال ّدين.
بيت ّ

يتطرق إىل دور أهل البيت يف إحياء دين اإلسالم ،ويعتقد أنّه لوّل علي ملا
الشاعر
فنرى ّ
املسيحي املعاصر جوزيف اهلاشم ّ
ّ
الشاعر إىل
ارتفعت راايت ال ّدين الّيت تدعو إىل احلقيقة واإلميان ،ومل تكن هناك مساجد ليُـ ْعلى َّ
ويكرب اسم هللا فيها ،وهبذا يشري ّ
علي احلاسم يف تعزيز ال ّدين ،فيقول:
دور ّ
اجلهاد ،فًت ،لواله ما َخ َف َقت لدعوةَ ِ
ِ
ب
سيف
هللا ،ر ٌ
ُ
ُ
اايت وال قُـبَ ُ
(اهلاشم)34 ،1999 ،
قسيس يقول :قد أراد احلسني من مقتله يف معركة كربالء الّذي كان قدرا مق ّدرا من لدن اخلالق ،أن يّتك
وهذا رميون ّ
الشهادة ليثبت هبا دين هللا.
لألجيال واألمم مجعاء أن تنعم بضراوة النّضال وقداسة املواقف وغنائم ّ
سبيل ِ
اإلله يُفدي بنَـ ْف ِ
ماح العوايل يف ِ
س
يقول :ولق ْد
للر ِ
َ
عشت ّ
(قسيس)24 ،2011 ،

قسيس مع
الشاعر
ف هو رمز التّضحية من أجل ال ّدين والعقيدة ،و ّ
إ ّن مقتل احلسني يف واقعة الطَّ ّ
املسيحي املعاصر رميون ّ
ّ
يصور مدى دور احلسني يف إحياء دين هللا ،فمقتله مل يكن إّل دعوة من هللا وقد لبّاه
وصفه ملواقف واقعة عاشوراء ومقتل احلسنيّ ،
احلسني من غري أن يوجس يف نفسه خيفة ،فهو يقول :
681

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

(ن.م)26 ،

ِ
حقيقي كما يعتقد أ ّن شهداء كربالء قد
السيوف ،وهو انتصار
يشري ّ
الشاعر يف هذه األبيات إىل انتصار ال ّدم على ّ
ّ
انتصروا بدمائهم يف ّناية املطاف على أعداء اإلسالم.
الص ّور األدبيّة الّيت َمنَ َحت هلذا البيت
وقد مزج ّ
احملسنات البديعيّة و ّ
الشاعر بني البكاء والطّرب وبني ال ّدمع والنّغم وهذه من ّ
الشاعر من خالل هذه املفارقة أ ّن ثورة عاشوراء قد انتصرت ،وإن كانت هناك مصائب وحمن قد شهدها آل البيت.
ويصور ّ
مجاّلّ ،
الّنتيجة
الشعر شعراء لبنان النّصارى املعاصرين النّتائج التّالية:
نستخلص من هذه ال ّدراسة الّيت تناولت راثء أهل البيت يف ّ
الشجاعة
حب اإلميان والكمال واحلريّة و ّ
 يرى شعراء النّصارى اللّبنانيّني أ ّن أهل البيت هم أسوة اإلميان والعقيدة ،وأ ّن حبّهم هو ّاملعنوي.
احلب
والعدالة و ّ
ّ
السامية ،لذلك فليس عجيبا أن يشّتك املسلمون وغري املسلمني يف هذا ّ
الشهادة والقيم اإلنسانيّة ّ

 أتثر شعراء لبنان النّصارى املعاصرين من عظَمة أهل البيت ،وقد نظموا الكثري من القصائد يف راثئهم وقد تكلّموا فيها عنعظَمة أهل البيت.
الراهن نرى أيضا قصائد كثرية يف راثء أهل البيت عليهم ،ونشاهد
اهتم ّ
الشعراء يف العصور املختلفة براثء آل البيت ،ويف العصر ّ
 ّقصائد صادقة على لسان شعراء لبنان املسيّحني.

عربوا يف قصائدهم عن حزّنم وآّلمهم من مقتل أهل
 اهتمام شعراء لبنان املعاصرين بعقيدة صادقة يف راثء أهل البيت ،وقد ّالبيت ،وذكروا عظَمتهم وفضائلهم ،وقاموا بوصف املصائب واحملن اليت قد حلّت آبل البيت وقاموا بتبيني دورهم يف إحياء دين
اإلسالم.
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السياق يصف جوزيف اهلاشم مقتل احلسني بن علي يف كربالء أبنّه ثورة ،وبرأيه أ ّن هذه الثّورة قد ح ّققها احلسني
ويف هذا ّ
سر خلق وابتداع العامل والكون لوّل هذه الثّورة،
من أجل إرساء ال ّدين والعقيدة ،ولوّل هذه الثّورة ملا احتفظ دين هللا ،ومل يتح ّقق ّ
فيقول:
ت ِ
ِ
الكون ابلنّ ِ
دم
ابتداع
سر ِ
هلل ألوي ـةٌ
وخاب ُّ
لوال ُكم ،ملا ارت َق ْ
َ
صر فالث ــغر يفرتُّ عنـ ـ َد احل ـ ِ
ِ
ـزن واأل ِمل
يف،
الس ُ
ُ
واإلسالم منتَ ٌ ّ ُ َ
أن َ
يغدر ّ
اء يف طَر ٍ
ينساب رقراقًا مع النَّـغَ ِم
مع
َ
ُ
ب وال ّد ُ
تبكيك ثورةُ عاشور َ
َ
(اهلاشم)65 ،1999 ،
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اهلوامش
3
املسم اة اليوم راغب) ويبُـ عُد عن مكّة حوايل
غدير ماء يقع بني مكّة واملدينة (يف منتصف الطّريق بينهما تقريبا) ،على بعد ثالثة أميال من اجلُ ْح َف ة ( ّ
للحج أو العُمرة .حدثت يف هذا الغدير حادثة
احلج اج
مر عليها ،واليت ُحي ِرم منها ّ
ّ
157كيلومّتا تقريباّ ،أم ا اجلُ ْح َف ة ،فهي ميقات أهل الشام ومصر ومن ّ
حبج ة الوداع وكان معه مجع غفري من النّاس ،وملا قضى مناسكه عاد إىل املدينة
عرف ّ
الس نة العاشرة للهجرة ،حيث ح ّج النّيب ّ
ّ
مهم ة يف ّ
حج ته األخرية الّيت تُ َ
الش يعة
لدى
املقولة
هذه
ف
عر
ت
و
،
"
وّله
م
فعلي
موّله
كنت
من
"

:
فيها
وقال
خطبته،
ألقى
و
ة،
احلج
ذي
من
عشر
امن
الث
يف
،
خم
غدير
يف
وقف
عودته
أثناء
و
ّ
ّ
ّ
ّ َ
ّ
َُ
الش يعة إ ّن النّيب قصد هبذه اجلملة تعيني علي بن أ ي االب خليفة على املسلمني بعد وفاته ،أبمر من ربّه بواسطة املالك جربيل .
بـِ"حديث الغدير" .وتقول ّ
ّ
الش هر 12
احلج ة ( ّ
علي ابخلالفة .وحييي ّ
وتعتمد ّ
كل ّ
عام من الثّامن عشر من ذي ّ
الش يعة ذكرى حادثة غدير ّ
خم ّ
الش يعة على حديث الغدير إلثبات أحقيّة ّ
معز ال ّد ولة أمحد بن بـُ َويْه عام 352/943يف بغداد ،وبعده بعشرة أعوام احتُفل بعيد الغدير يف مصر زمن
يف التّقومي اهلجري).و ّأول من جعله عيدا رمسيّا هو ّ
حممد
املعز ابهلل
أهم أعياد ّ
حكم الفااميّني أبمر من ّ
سم ى أيضا "عيد هللا األكرب" و"عيد آل ّ
الش يعة ،ويُ ّ
الفاامي سنة  .362/972ويعترب هذا العيد من ّ
ّ
الس ماء "يوم العهد املعهود" وامسه يف األرض "يوم امليثاق
الس الم)" ،وأ ّن مجيع األنبياء عيَّدت هذا العيد وحفظت حرمته ،وأ ّن اسم هذا العيد يف ّ
(عليّهم ّ
الص الة وينحرون
املأخوذ واجلمع املشهود .يتعبّد ّ
الص احلة ويصومون ويكثرون من ّ
الش يعة بليلة عيد الغدير ويتزيّنون ابملالبس القشيبة ،ويعملون األعمال ّ
ابلزايرة
ال ّذ ابئح ويقيمون الوّلئم ويقرأون دعاء
علي بن أ ي االب يف النّجف ّ
ّ
خاص ا هبذا اليوم ،ويهنّئون بعضهم البعض .ويُ َ
ستح ب زايرة مرقد اإلمام ّ
حمم د هادي  .عيد الغدير يف عهد الفااميّني.
ستح ب كذلك الغسل،
ويستحب إجراء عقد التّآخي بني ّ
املخصوصة ،ويُ َ
الش يعة .للتّفاصيل انظر  :األميينّ ،
ّ
مؤس سة دائرة الفقه اإلسالمي ،2004 ،اجلزء
قم ّ  :
اهرانّ  :
الس نة واألدبّ  .
مؤس سة اآلفاق1417/1997 ،؛ عبد احلسني األميين  .الغدير يف الكتاب و ّ
ِ
حمم د صادق.شريعة العيد.بريوت:بيت العلم للنّاهبني57-59 ،2009 ،؛ 
األول؛ الك ْرابسيّ ،
VECCIA VAGLIERI, L. "GHADIR KHUMM", ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, NEW EDITION , II, P. 993-
994.
4
ف  ،وكان هلا
يب مسّاها زينب .شاركت أخاها احلسني يف واقعة الطّ ّ
هي زينب بنت علي بن أ ي االبّ ،أم هافاامة ّ
الزهراء.وحبسب بعض الرواايت إ ّن النّ ّ
أبم املصائب ملا رأت من مصائب يف حياهتا   .توفّيت سنة  62للهجرة  ،ودُ فِنت يف مدينة دمشق .وهناك رأاين آخران:
دور ابرز يف أحداثها  .وقد لُ ّق بتّ 
أحدمها أ ّّن ا توفّيت يف القاهرة ،ودفنت هناك سنة 64للهجرة .واآلخر يرى أ ّّن ا دُفنت يف مقربة البقيع ابملدينة.للتّفاصيل عنها انظر:
PINAULT, DAVID. "ZAYNAB BINT 'ALI AND THE P LACE OF THE WOMEN OF THE HOUSEHOLDS
OF THE FIRST I MAMS IN SHI'ITE DEVOTIONAL LITERATURE ," IN WOMEN IN THE MEDIEVAL
ISLAMIC WORLD, EDITED BY GAVIN HAMBLY, 69-98. NEW YORK: ST. MARTIN'S PRESS, 1998.
األسدي بسهم وقُتِل،
5املقصود علي بن احلسني وهو أحد أبناء احلسني بن علي وكان رضيعا يتلوى من العطش يف معركة كربالء ،رماه ِح ْرِم لَة بن كاهل
ّ
ِ
عترب على األصغر "اباب للحوائج"  ومع أنّه
الرضيع يف هل أّنما افل واحد أم ا فالن .ويُ َ
وهناك خالف يف كتب املقاتل عن علي األصغر وأيضا عن الطّفل ّ
ِ
ـح ّد ثي ،جواد .موسوعة عاشوراء .ترمحه من الفارسيّة إىل العربيّة خليل زامل
الش يعة كبري  .ملزيد من التّفاصيل أنظرُ  :م َّ
كان افال رضيعا إّل أ ّن مقامه عند ّ
ِ
ج ة البيضاء.328 ،1997 ،
الرسول األكرم ،ودار احملَ َّ
الع صامي ،بريوت:دار ّ
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The use of modern teaching strategies aims to develop the
practices of female learners inside and outside the classroom,
which contributes to changing the role of the student from a
negative role to a positive role in general. Therefore, learning
strategies have become involved in the application of many
educational and teaching programs and curricula, as they greatly
help in conveying information to the learner. With less effort and
time, except that the material to be learned is theoretical
or practical. In light of what the current era is witnessing of a
huge knowledge explosion and a wide technological revolution
that covered various areas of life, it has become necessary for
researchers to be interested in searching for ways to ensure the
development of thinking among learners, which is one of the
foundations of correct learning, some strategies, means and
methods used in the learning process help. To bring the learner to
a stage where he can access knowledge on their own by applying
that knowledge and using it to overcome the problems they face in
their daily lives. He has to use different and multiple methods and
methods, and this requires him to be familiar with how learning
takes place, and how the teaching methods and means used affect
the speed of achieving the goal of the learning process and
the success of applying the educational curriculum and achieving
its goals.
One of the features of the modern era is technological progress
in various fields and situations of life, as rapid change has
become a feature of the era in which we live. There is no doubt
that its use affects all aspects of life, including education and
teaching, and with this clear progress in the level of mastery of
learning skills in sports events around the world, it has become
necessary to use learning strategies in programs and curricula for
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teaching and teaching physical education and learning basic skills
for all games and events Sports, including volleyball .
The researchers found the lack of use of modern strategies in
the educational process, and despite their active role in learning
basic skills using modern methods, it requires the presence of
exercises that contribute to learning basic skills in volleyball,
whose weakness emerged from the research sample, which casts a
clear shadow on the performance and levels of learners. The aim
of the research is to prepare special exercises According to the
brain-based learning strategy in learning some basic volleyball
skills for students of the second average, and to identify the effect
of special exercises according to the brain-based learning strategy
in learning some basic volleyball skills for students of the second
average, and to identify the preference of the experimental and
control groups in learning some basic volleyball skills for female
students. The second is average. The researchers used
the experimental approach for the experimental and control
groups, and the research sample was represented by (30)
students, then the sample was divided into an experimental group
of (15) female students and a control group of (15) female
students.

Key words: Special Exercises, Brain-Based Learning Strategy, Basic
Skills.
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أثر مترينات خاصة وفقا التسارتيجيجة تلتعلم تملستند للدماغ يف يعلم
بعض تملهارتت تألتساتسجة ابلكرة تلطائرة للطالبات
ماجدة محجد كمبش

نضال فاضل عباس

تتسرتء فاضل عباس

4

5
6

تمللخص:
إن استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يهدف إىل تطوير ممارسات املتعلمات داخل الصف وخارجه مما يسهم
يف تغيري دور الطالبة من دور سليب إىل دور إجيايب شكلل اام للل صببت اسرتاتيجيات التعلم تدخل يف
تطبيق اللثري من الربامج واملناهج التعليمية والتدريسية كوهنا تسااد شكلل كبري يف إيصال املعلومات إىل املتعلم
جبهد ووق صقل سوى كان املادة املطلوب تعلمها مادة نظرية صو املية .ويف ظل ما يكهده العصر احلايل من
تفجر معريف هائل وثورة تلنولوجية واسعة مشل جماالت احلياة املختلفة ابت من الضروري صن يهتم الباحثون يف
البتث ان السبل اليت تلفل تنمية التفلري لدى املتعلمني واللي يعترب إحدى صساسات التعلم الصتيح تسااد
شعض االسرتاتيجيات والوسائل والطرق املستخدمة يف املية التعلم الى إيصال املتعلم إىل مرحلة يستطيع فيها من
الوبول للمعرفة أبنفسهم وذل شتطبيق تل املعرفة واستخدامها يف التغلب الى ما تواجههم من مكلالت يف
حياهتم اليومية وهلا هو مبثاشة اهلدف األسا اللي جيب صن تسعى الرتشية إىل حتقيقه وللي يتملن املدر من
دفع طالشه إىل التعليم فال شد له من استخدام طرق وصساليب خمتلفة ومتعددة وهلا يتطلب منه صن يلون ملما
شليفية حدوث التعلم وكيف تؤثر الطرق والوسائل التدريسية املستخدمة ىف سراة حتقيق اهلدف من املية التعلم
وجناح تطبيق املنهج التعليمي وحتقيق صهدافه.
تلكلمات تملفتاحجة :مترينات خابة اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ املهارات األساسية.



تملقدمة:
ملخص تلبحث:
إن من مسات العصر احلديث هو التقدم التلنولوجي يف شىت جماالت ومواقف احلياة إذ صببح التغري السريع هو مسة العصر
اللي نعيش فيه صن التطور التلنولوجي حقق طفرة كبري يف الميات التعلم وما زال خيطو خبطوات اثشتة لتتقيق املزيد من التطور
حيث صببح احمل األساسي الى مصداقية املوضواات املختلفة ممّا الش ّ فيه صن استخدامها تؤثر الى كافة جوانب احلياة مبا
فيها التعليم والتدريس ومع هلا التقدم الواضح يف مستوى اتقان تعلم املهارات يف الفعاليات الرايضية الى مستوى العامل صببح
من الضروري استخدام اسرتاتيجيات التعلم يف شرامج ومناهج تعليم وتدريس مادة الرتشية الرايضية وتعلم املهارات األساسية للافة
األلعاب والفعاليات الرايضية ومنها لعبة اللرة الطائرة.
4ص .د .جامعة دايىل العراق
5
الباحثة املديرية العامة لرتشية دايىل العراق nedhalfadel@gmail.com
6
الباحثة املديرية العامة لرتشية دايىل العراق esraafaduil76@gmail.com
magda.hamid@uodiyala.edu.iq
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تبني للباحثون قلة استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف العملية التعليمية ورغم دورها الفاال يف تعلم املهارات األساسية
ابألساليب احلديثة يتطلب وجود مترينات تساهم يف تعلم املهارات األساسية ابللرة الطائرة اليت شرز ضعفها لعينة البتث مما يلقي
شظاللة شكلل واضح الى اداء املتعلمني ومستوايهتم.وهدف البتث إىل ااداد مترينات خابة وفقاً السرتاتيجية التعلم املستند
للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صثر التمرينات اخلابة وفقاً
السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.والتعرف الى صفضلية
اجملمواتني التجريبية والضاشطة يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط .واستخدم الباحثون املنهج
التجرييب للمجمواتني التجريبية والضاشطة ومتثل اينة البتث شـ ( )30طالبة مث تقسيم العينة الى جممواة جتريبية شواقع ()15
طالبة وجممواة ضاشطة شواقع ( )15طالبة ومتثل جمتمع البتث شطالبات الصف الثاين متوسط يف القاراة للبنات يف حمافظة دايىل
شعقوشة للعام الدراسي ( )2021-2020للفصل الدراسي األول وكان اددهم ( )53طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة
الضاشطة اليت شلغ ادد طالباهتا ( )26طالبة وشعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية اليت شلغ ادد طالباهتا ( )27طالبا
اختارت الباحثون اينة البتث شطريقة اكوائية ان طريق (القراة) فبلغ ادد افراد العينة ( )30طالبة موزاني شواقع ( )15طالبة
من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة و ( )15طالبة من شعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية وذل شعد استبعاد الطالبات
الراسبات وذوي الغياابت املتلررة وطالبات العينة االستطالاية البالغ اددهم ( )10طالبات فقد شلغ النسبة املئوية للعينة
( )%56.60من جمموع جمتمع البتث وهي تعد نسبة جيدة لتمثل اجملتمع متثيال حقيقيا .استنتج الباحثون إىل صن التمرينات
اخلابة وفقاً السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ صثر واضح وفعال يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين
متوسط .صن شرح وارض وتطبيق املهارات يف النكاط التعليمي والتطبيقي يف اجلزء الرئيسي من الوحدة التعليمية قد ساهم شكلل
واضح يف تعلمها .يف ضوء احلقائق العلمية اليت اسفرت انها نتائج البتث يوبي الباحثون إىل ضرورة االاتماد الى اسرتاتيجية
التعلم املستند للدماغ يف شناء املناهج التعليمية لطالبات الصف الثاين متوسط وضرورة تطبيق التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية
التعلم املستند للدماغ الى اينات صخرى.
 -1تلتعريف ابلبحث:
إن العملية التعليمية تركز الى وسيلة مهمة وهي نقل املعارف واملعلومات من املدر إىل الطالب وابلطريقة املناسبة
وهلا أييت ان طريق اختيار صفضل الطرائق والنماذج واالسرتاتيجيات اليت تالئم املرحلة العمرية للمتعلّمني ومنها اسرتاتيجية التعلم
املستند للدماغ .صن اسرتاتيجية التعلّم املستند للدماغ من االسرتاتيجيات اجلديدة والفاالة يف العملية التعليمية والرتشوية إذ صن االقة
التفلري مبستوى التعلم من اجلوانب املهمة يف املية التعلم احلركي صو تطور مستوى التعلم واللي قد يصل ابملتعلم إىل إجياد حلول
إجياشية مملن من خالهلا صن يصل إىل املستوى املطلوب صن التفلري األساسي يتضمن امليات اقلية صساسية كاكتساب املعرفة
وتلكرها واملالحظة واملقارنة والتصنيف والتفلري احلسي والعملي كما يتضمن املستوايت املعرفية صما التفلري املركب ويتضمن
استعمال العمليات العقلية املعقدة للل جيب صن نبدص مع املتعلمات ضمن مستوايت التعلم فعلى املتعلم مثال إجاشة واحدة
للسؤال الواحد صما التفلري يف املرحلة الثانية فانه يعطي احلرية للمتعلم للوبول إىل استجاابت متعددة للسؤال الواحد فمن خالل
طرح االسئلة والتعميمات للوبول إىل حل املكللة للل حيتاج املتعلم إىل التفلري البسيط من القيام شعمليات ذهنية شسيط مثل
التلكر واالسرتجاع والعودة إىل املية الرشط شني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي لتعلم اي مهارة مثال وهلا يتطلب املرور
شعمليات مركبة تتضمن جممواة من العمل يات العقلية للل يف مراحل التعليم املختلفة هو متلني املتعلم من صساليب التفلري
واملياته ومهاراته من خالل املية التعليم ووفقا ملستوايت نضج املتعلم لتعلم املهارة صو املهارات املطلوشة ومتطلبات املعرفة املختارة
ووفقا خلصائص وشيئة التعلم اليت يدور فيها التعليم ويف ضوء العالقات املتبادلة شني املعلم واملتعلم.
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جماالت تلبحث:
تجملال تلبشري :طالبات الصف الثاين متوسط يف متوسطة القاراة للبنات (للعام الدراسي )2021-2020

تجملال تلزماين :للفرتة من ( 2020 /11/15إىل )2021 /2 /8

تجملال تملكاين :ساحة متوسطة القاراة للبنات
 -2منهيجة تلبحث وتجرتءتيه تملجدتنجة:

إن اختيار املنهج املالئم ملكللة البتث وصهدافه من املتطلبات الضرورية يف البتث العلمي إذ استخدم الباحثون املنهج
التجرييب ملالءمته طبيعة املكللة املراد حلها فاملنهج التجرييب "هو التغيري املتعمد واملضبوط للكروط احملددة لواقعة معينة ومن مث
مالحظة التغريات الناجتة يف هله الواقعة ذاهتا وكلل تفسريها" (قندجلي  )2015كلل ااتمد الباحثون يف تصميم حبثهما
الى صسلوب اجملمواتني املتلافئتني (التجريبية والضاشطة).
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إِ َّن ل ُل ّل لعبة من األلعاب الرايضية مهارات صساسية خابة هبا فال ُلرة الطائرة إحدى األلعاب الرايضية اليت انتكرت الى
مدى واسع يف العامل جلماليتها ومجالية مهاراهتا الاتمادها الى املهارات األساسية اليت متثل اجلانب األسا لتعلّم صي لعبة ملا
حتتاجه من مهارات حركية مهمة لتأدية هله املهارات شوبفها الركيزة اليت تبىن اليها هله اللعبة وجتلب العديد من مجهور
املكاهدين ان طريق املزيج الرائع من األداء الفين واجلمايل اللي يظهر يف صثناء حترك املتعلّمات يف امللعب للا يتوجب توجيه
العناية اللليّة إىل مرحلة تعلّمها وتلليل الصعاب إبتباع خطوات التعلّم الرتشوي من حيث التدرج من السهل إىل الصعب ِممَّا
وتنافسا ابالاتماد الى صسس المية بتيتة تسااد الى سراة التعلّم ومن هنا تربز صمهية البتث يف
جيعلها صكثر صاثرة وتكوي ًقا
ً
تَـ َعرف أتثري اسرتاتيجية التعلم املسند إىل الدماغ وذل لتناغمها وفااليتها للتطبيقات اليت تعىن يف جمال الفروق الفردية شني
إسهاما منهم يف تطوير وإثراء العملية التعليمية اليت شرزت انايتها يف
املتعلّمني وهلا ما داا الباحثون إىل القيام شبتث جترييب
ً
تعلم املهارات األساسية ابل ُلرة الطائرة وتطويرها .ان طريق مقاشلة الباحثون ملدرسات الرتشية الرايضية فضال ان اطالاهم الى
جممواة من الدراسات واملصادر املتعلقة ابملوضوع تبني للباحثون قلة استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف العملية التعليمية ورغم
دورها الفاال يف تعلم شعض املهارات األساسية ابألساليب احلديثة مما يتطلب وجود مترينات خابة تساهم يف تعلم املهارات
األساسية اليت شرز ضعفها لعينة البتث مما يلقي شظاللة شكلل واضح الى اداء املتعلمات ومستوايهتن مما يسوغ وجود حاجة
ملتة إىل استعمال طرائق وصساليب متنواة وخمتلفة يف تقدمي املادة التعليمية تضفي يف املية التعلم نوع من األاثرة والتكويق وتبعد
امللل ان الدر وتسهم شكلل إجيايب يف مكاركة الطالبات يف ارض املهارة وللل ارتى الباحثون القيام هبله التجرشة من خالل
استخدام التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة للطالبات
وهدف البتث إىل ااداد مترينات خابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة
لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صثر التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات
األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط والتعرف الى صفضلية اجملمواتني التجريبية والضاشطة يف تعلم شعض املهارات
األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.اما فروض البتث صن التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ صثر
يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط وهنال صفضلية للتمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم
املستند للدماغ ان األسلوب املتبع يف تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة لطالبات الثاين متوسط.
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 2-2جمتمع وعجنة تلبحث:
مت حتديد جمتمع البتث طالبات الصف الثاين املتوسط يف متوسطة القاراة للبنات للعام الدراسي ()2021-2020
للفصل الدراسي األول وكان اددهم ( )53طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة اليت شلغ ادد الطالبات ()26
طالبة وشعبة (ب) اليت متثل اجملمواة التجريبية اليت شلغ ادد طالباهتا ( )27طالبا الما صن الباحثون قد اختاروا جمتمع البتث
شطريقة امدية وذل ألسباب ادة منها .مالءمته ملفردات الدراسة ومتتع املدرسة شساحة مناسبة لتطبيق التجرشة فضال ان ذل
تعاون اٍدارة املدرسة مع الباحثون .اختارت الباحثون اينة البتث شطريقة اكوائية ان طريق (القراة) فبلغ ادد افراد العينة ()30
طالبة موزاني شواقع ( )15طالبة من شعبة (ص) اليت متثل اجملمواة الضاشطة و ( )15طالبة من شعبة (ب) اليت متثل اجملمواة
التجريبية وذل شعد استبعاد الطالبات الراسبات وذوي الغياابت املتلررة وطالبات العينة االستطالاية البالغ اددهم ()10
طالبات.در الباحثون طالبات اجملمواة التجريبية الى وفق اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ شينما درس اجملمواة الضاشطة
ابلطريقة املتبعة اليت يتبعها مدرسة املادة ساشقا .وشناء الى ما تقدم فقد شلغ النسبة املئوية للعينة ( )%56.60من جمموع جمتمع
البتث وهي تعد نسبة جيدة لتمثل اجملتمع متثيال حقيقياً
اجلدول ( )1يبني جتانس اينة البتث يف متغريات (العمر والطول واللتلة)
ت

المتغيرات

وحدة القياس

1
2
3

العمر
الطول
الكتلة

سنة
سم
كغم

الوسط
الحسابي
14.46
158.41
46.56

االنحراف
المعياري
1.31
2.47
3.48

الوسيط

معامل االلتواء

14.00
158.00
46.00

1.05
0.500.68-

يدل الى صن الدرجات موزاة توز ًيعا ااتداليًا.
قيم معامل االلتواء حمصورة ما شني  3±وهلا ّ

 3 -2وتسائل مجع تملعلومات وتالدوتت وتألجهزة تملستخدمة يف تلبحث:
 وتسائل مجع تملعلومات:املصادر العرشيّة واألجنبية استبانة حتديد اهم االختبارات املستخدمة ابلبتث فريق العمل املسااد املالحظة العلمية
املعاجلات االحصائية.
 تألجهزة وتألدوتت تملستخدمة ابلبحث:استخدم الباحثون األدوات اآلتية:
ملعب كرة طائرة قانوين مع مستلزماته ادد ( )1كرات طائرة نوع ( )Mikasaبينية الصنع ادد ( )15كرة ميزان
طيب لقيا اللتلة بافرة ادد ( )2شريط قيا لقيا الطول ابلسنتمرت ادد ( )1كامريا تصوير فيديو وصقراص DVD
جهاز كومبيوتر نوع  Lenovoادد ( )1سااة توقي ادد (.)1
 4-2تجرتءتت تلبحث تملجدتنجة:
 حتديد متغريتت تلبحث: -1حتديد تملهارتت تألتساتسجّة ابل ُكرة تلطائرة:
ان طريق املنهج املعتمد لوزارة الرتشية للمرحلة املتوسطة (الصف األول متوسط) ابل ُلرة الطائرة (اخرون  )2012مت
حتديد املهارات األساسيّة (قيد البتث) وهي :اإلرسال املواجه من األسفل التمرير من األالى التمرير من األسفل) .
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قام الباحثون إباداد استمارة لتتديد صهم االختبارات اليت تقيس األداء املهارى للمهارات قيد البتث ومت ارض تل
صيضا يف اختصابات اللرة الطائرة (التعلّم احلركي الم التدريب االختبارات والقيا
خبريا
وخمتصا ً
ً
االستمارة الى (ً )15
طرائق التدريس) لتتديد صهم االختبارات اليت تقيس األداء املهارى للمهارات قيد البتث وشعد تفريغ البياانت ااتمدت
الباحثون االختبارات اليت حصل الى نسبة ( % )90من شني االختبارات املرشتة كما هو مبني يف اجلدول ( )2ويف ضوء ما
صفرزته استمارة االستبانة مت حتديد االختبارات املهارية قيد البتث.
يبني النسب املئوية لالختبارات املرشتة لقيا األداء املهاري للمهارات قيد البتث
اجلدول (ّ )2
المهارات

ت

االختبارات المرشحة

اإلرسال
المواجه
من
األسفل

1

إرسال إلى الجهة األخر من الملعب

2

اإلرسال

التمرير
من
األعلى

التمرير
من
األسفل

الغرض من االختبار
قياس مستو األداء المهاري لإلرسال عن طريق
الخبراء.
قياس مهارة اإلرسال لد العب الكُرة الطائرة في
موقف مشابه للمباراة.

النسبة
المئوية%
%91
%65

3

اإلرسال

قياس مهارة اإلرسال.

%68

1

مستمرة من األعلى
المناولة فوق الرأس
ّ

قياس مستو األداء المهاري عن طريق الخبراء.

%86

2

اختبار تكرار التمرير على الحائط

3
1

دقة التمرير على الحائط
التمرير من األسفل

قياس قدرة المختبر على سرعة التمريرومقدار تمكنه
من مهارة التمرير من أعلى باألصابع.
قياس دقة التمرير من أعلى.
قياس مستو األداء المهاري عن طريق الخبراء.

%64
%66
%88

2

اختبار التمرير من أسفل بالذراعين

قياس قدرة المختبر على سرعة التمرير ،ومقدار
تمكنه من مهارة التمرير من أسفل باليدين.

%60

3

دقة التمرير على الحائط

قياس دقة التمرير من أسفل.

%69

 -3تالختبارتت تملهارية للمهارتت تألتساتسجّة قجد تلبحث:

 -تالختبار تألول  :إرسال إىل اجلهة األخرى من امللعب (الكيخلي .)2016

تلغرض من تالختبار :قيا مستوى األداء املهارى لإلرسال ان طريق اخلرباء

موتصفات تألدتء :يقف املخترب خلف خط النهاية ويؤدي اإلرسال املواجه األمامي من األسفل لتعرب ال ُلرة إىل اجلهة األخرى
من امللعب إذ يعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.

تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة الى النتو االيت( :اجلزء

تلتحضريي :ودرجته ( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته () )2

الكلل ( )1اختبار اإلرسال إىل اجلهة األخرى من امللعب

مستمرة من األالى (الكيخلي  )2016الغرض من االختبار :قيا مستوى األداء املهاري
 تالختبار تلثاين :املناولة فوق الرصّ

ان طريق اخلرباء.

مرة (سيطرة الى ال ُلرة) ويعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.
مرة شعد ّ
موتصفات تألدتء :يؤدي املخترب مناولة فوق الرا ّ
692

Volume: 4 Issue: 1

 -2حتديد تختبارتت تلبحث:

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة كاآليت( :اجلزء التتضريي :ودرجته
( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته (. ))2
 تالختبار تلثالث :التمرير من األسفل( :الكيخلي  )2016الغرض من االختبار :قيا مستوى األداء املهاري ان طريقاخلرباء.

مرة (سيطرة الى ال ُلرة) ويعطى ل ُل ّل خمترب ثالث حماوالت.
مرة شعد ّ
موتصفات تألدتء :يؤدي املخترب مناولة من األسفل ّ
تلتسيجل :يتم تقييم صداء املخترب يف احملاوالت الثالث ان طريق اخلرباء ويلون تقسيم الدرجة الى النتو اآليت( :اجلزء

تلتحضريي :ودرجته ( )3اجلزء الرئيس :ودرجته ( )5اجلزء اخلتامي :ودرجته ())2
 -4تلتيربة تالتستطالعجة:
التجرشة االستطالاية هي" :جترشة بغرية صو امل مصغر للدراسة العامة يقوم هبا الباحث شغية الوقوف الى السلبيات
واإلجياشيات اليت ترافق إجراء التجرشة الرئيسة للبتث" (باحل  )2004ومن صجل التأكد من سالمة اإلجراءات والطريقة اليت
ان طريقها يتم احلصول هبا الى البياانت قام الباحثون إبجراء التجرشة االستطالاية لالختبارات املستخدمة يف البتث وذل
لغرض توضيح االختبارات وارضها هلم ومت تنفيل التجرشة االستطالاية هلله االختبارات يف يوم السب املوافق 2020/11/28
بباحا واهلدف منها :تَـ َعرف الصعوابت واملعوقات اليت قد تواجه الباحثون يف صثناء تطبيق االختبارات
يف متام السااة التاسعة
ً
التعرف الى امل ّدة الزمنية لتنفيل االختبارات التأكد من بالحية األدوات واألجهزة املستعملة
(قيد البتث) من صجل تالفيها َ
ُ
انقصا مدى تفهم صفراد العينة واستجاشتهم لتعليمات تنفيل االختبارات وخطواهتا .والنتائج املتتققة من
واستلمال ما قد يلون ً
التجرشة االستطالاية( :بالحية األدوات واألجهزة املستخدمة بالحية االختبارات املستخدمة مجيعها من حيث متتعها ابلوق
املناسب للتنفيل وبالحية امللان وسهولة تطبيق اينة البتث لالختبارات تفهم فريق العمل املسااد يف طريقة تنفيلهم
الختبارات البتث).
 -5تألتسس تلعلمجة لالختبارتت تملستخدمة يف تلبحث:
إ َّن من صهم خصائص االختبار صو القيا اجليد هو توافر معامالت الصدق والثبات واملوضواية فيتم ذل اند
استخدام االختبار مع مالحظة معامل إدارة االختبارات وتنظيمها والقيا شدقة (جواد  )2004واليه سعى الباحثون إىل إجياد
األسس العلمية لالختبارات املختارة الى النتو اآليت:
 صدق تالختبارتت:إِ َّن بدق االختبارات هو" :صَ ْن يقيس االختبار ما وضع لقياسه مبعىن صن االختبار الصادق اختبار يقيس الوظيفة اليت
شدال منها صو ابإلضافة إليها" (ملتم  )2000واليه مت إجياد معامل الصدق لالختبارات
يزام صَنَّهُ يقيسها وال يقيس شيئًا آخر ً
املستخدمة يف البتث إذ استخدم الباحثون الصدق الظاهري ان طريق ارض االختبارات املقرتحة يف البتث الى جممواة من
اخلرباء يف جمال االختبارات والقيا وال ُلرة الطائرة واملدرجة ويف ضوء احلصول الى آراء اخلرباء اختار الباحثون االختبارات اليت
حصل الى امهية نسبية مقدارها ( )%80فأكثر من آراء اخلرباء وشلل يلون قد حتقق بدق االختبار إذ يـُ َعد االختبار
بادقًا "اندما يتفق الى ذل اخلرباء وشنسبة مقبولة " (محزة .)2005
 ثبات تالختبار:إِ َّن االختبار اجليد هو االختبار اللي يتصف ابلثبات فاالختبار الثاش هو" :االختبار اللي يعطي نتائج متقارشة صو
مرة يف ظروف متماثلة" (اخرون ن .)1988 .وللي يتتقق الباحثون من ثبات االختبارات
النتائج نفسها إذا ما طبق صكثر من ّ
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 موضوعجة تالختبار:تعين موضواية االختبار" :االتفاق يف اآلراء ألكثر من حملم لرتتيب األفراد وتقييمهم يف صثناء االختبار" (سالمة
 )1980ومن صجل التتقق من موضواية االختبارات املهارية قام الباحثون شعرض هله االختبارات الى جممواة من اخلرباء
واملختصني للتأكد من مدى وضوح تعليمات االختبارات وطريقة حساب الدرجة فاملوضواية "ترجع يف األبل إىل مدى
وضوح التعليمات اخلابة شتطبيق االختبار وحساب الدرجات صو النتائج اخلابة شه" (رضوان  )2000ويكري اجلاشري إىل صن
"االختبار يـُ َعد موضوايًا إذا كان يعطي الدرجة نفسها شغض النظر امن يصتته وهلا يعين احللم اللايت للمتلم" (اجلاشري
 )2011ف ُللّما كان هناك صسس اثشتة وواضتة فإِ َّهنا تسااد الى إمتام املية التقومي مبوضواية صكرب وملا كان االختبارات
جدا.
تعتمد األدلة القاطعة صي األرقام كتصيلة للنتائج للا فِإ َّن موضوايته االية ً
يبني معامالت الثبات واملوضواية لالختبارات قيد البتث
اجلدول (ّ )3
ت

االختبارات

الثبات

الموضوعية

1

اختبار مهارة اإلرسال المواجه من األسفل.

0.86

0.89

2

اختبار مهارة التمرير من األعلى.

0.87

0.90

3

اختبار التمرير من األسفل.

0.88

0.90

 -6تالختبارتت تلقبلجة:
شعد حتديد االختبارات املستعملة يف البتث وإجياد األسس العلمية هلا قام الباحثون إباطاء وحدة تعريفية ألفراد العينة
مجيعها يوم اخلميس املوافق  2020/12/10لغرض متلني الطالبات من معرفة شلل املهارة األول ي وكيفية أتديتها شعدها
صجري االختبارات املهارية (قيد البتث) وللمجمواتني التجريبية والضاشطة يف يوم االرشعاء املوافق  2020/12/9يف متوسطة
القاراة للبنات والى ساحة املدرسة .وقد مت تنفيل االختبارات مبساا ّدة فريق العمل املسااد وإبشراف مباشر من قبل الباحثون
وقد راع الباحثون اند تطبيق االختبارات النقاط اآلتية :إجراء االختبارات ألفراد العينة مجيعهم يف امللان نفسه تثبي فريق العمل
املسااد يف كافة االختبارات ولألفراد مجيعهم إجراء االختبارات ألفراد العينة مجيعهم يف صوقات وظروف متكاهبة شرح كيفية تنفيل
االختبارات ألفراد العينة مجيعهم ابلطريقة نفسها استخدام صجهزة وصدوات قيا واحدة ألفراد العينة مجيعهم تسجيل نتائج
االختبارات املهارية اخلابة شقيا األداء الفين (التلني ) من قبل ثالثة مقومني وابختصاص ال ُلرة الطائرة صخل الوسط احلسايب
لدرجات ثالثة مقومني لغرض حتديد الدرجة النهائية ل ُل ّل اختبار.
 -تلتكافؤ:

متاما يف مجيع
"للي يستطيع الباحثون صن يرجع الفرق إىل العامل التجرييب جيب صن تلون اجملمواات التجريبية متلافئة ً
ظروفها ما ادا املتغري التجرييب اللي يؤثر الى اجملمواة التجريبية" (جميد  )1987ولغرض حتقيق ذل قام الباحثون إبجراء

694

Volume: 4 Issue: 1

قاموا ابستخدام طريقة االختبار وإاادة االختبار الى اينة ملونة من ( )10طالبات من شعبيت (ص ب) وذل يف متام السااة
التاسعة من بباح يوم االحد املوافق  2020/11/29وإاادته يف يوم االحد املوافق 2020/12/6صي شعد مرور سبعة صايم
ويكري (اشراهيم  )2000إىل صَنَّهُ "ملعرفة ثبات االختبار يعاد تطبيقه شعد مرور سبعة صايم الى االختبار األول " (اشراهيم
وتبني
 )2000وهبدف معرفة االرتباط شني نتائج االختبارين قام الباحثون ابستعمال قانون معامل االرتباط البسيط (شريسون) ّ
صن قيم معامل االرتباط كان االية ِممَّا يدل الى صن االختبارات تتمتع شدرجة ثبات االية وكما هو مبني يف اجلدول ()3

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

املية التلافؤ شني جمموايت البتث يف املتغريات املستخدمة مجيعها (قيد البتث) وصظهرت النتائج ادم وجود فروق معنوية شني
اجملمواتني ِممَّا يؤكد التلافؤ شينهما كما هو مبني يف اجلدول ()4
جدول ( )4يبني التلافؤ شني جمموايت البتث التجريبية والضاشطة يف اختبارات قيد البتث
المعالجات
االحصائية
المتغيرات

1
2
3

االرسال
المواجه من
االسفل
التمرير من
االعلى
التمريرمن
األسفل

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة t

ـــ
س

ع

ـــ
س

ع

المحسوبة

درجة

3.616

1.595

3.466

1.156

0.241

درجة

2.281

1.300

2.416

0.794

0.279

درجة

2.766

0.824

2.799

0.901

0.086

وحدة
القياس

الداللة
مستو
الدال
لة
0.8
13
0.7
83
0.9
32

عشوائي
عند
مستو
داللة ≥
0.05

قيمة ( )tاجلدولية اند درجة حرية ( )18ومبستوى داللة (2.10= )0.05

 -7تلتيربة تلرئجسة:
من صجل اتباع السياق العلمي السليم للتوبل إىل صدق النتائج حلل مكللة البتث ومن صجل حتقيق صهداف البتث
وضع الباحثون الوحدات التعليمية اخلابة مبنهاج اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ للمجمواة التجريبية ومبا يالءم موضوع
البتث واينته تضمن ( )16وحدة تعليمية وملدة ( )8صساشيع وشواقع وحدتني تعليميتني يف األسبوع ليومي السب واألحد
مت تنفيل الوحدات التعليمية الى اجملمواة التجريبية يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي ( )2021-2020يف يوم السب
املوافق  2020 /12/12واالنتهاء منها يوم السب املوافق  2021/2/8يف ساحة متوسطة القاراة للبنات مت استخدام ()12
مترين ل ُل ّل مهارة من املهارات قيد البتث صببح جمموع التمرينات الللي ( )36مترين متدرجة من السهل إىل الصعب راع
اهتن الى تعلّم املهارات مت العمل مع اجملمواة التجريبية يف صثناء الثمانية صساشيع ابستخدام
الباحثون مستوى املتعلّمات وقدر َّ
اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ لتعلّم شعض املهارات األساسيّة ابل ُلرة الطائرة طبق الوحدات التعليمية مجيعها الى اينة من
طالبات الصف الثاين متوسط /متوسطة القاراة للبنات مرااية تسهيل املية التعلّم إىل الطالبات ابستخدام مبدص التدرج يف التعلّم
من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املركب إذ مت تطبيق التمرينات اليت تتضمن التعلم املستند للدماغ شني الطالبات يف صثناء
تنفيل التمارين املهارية مت العمل مع اجملمواة الضاشطة يف صثناء ( )8صساشيع ابملنهج املتبع من قبل املدرسة جلميع الوحدات
التعليمية شلغ زمن الوحدة التعليمية ( 40دقيقة) ومقسمة الى ثالثة صقسام (القسم التتضريي القسم الرئيسي القسم
اخلتامي) وكما هو موضح الى النتو االيت :القسم التمهيديُ :م ّدته ( 10دقائق) واشتمل الى :املقدمة واإلمحاءُ :م ّدته (5
دقائق) يتم فيها الوقوف شنسق من قبل الطالبات وصخل الغياابت وإاطاء متارين إمحاء وهرولة ألجزاء اجلسم مجيعها من األالى
وم ّدهتا ( 5دقائق) .القسم الرئيسيُ :م ّدته (25
إىل األسفل لغرض التهيئة للقسم الرئيسي.التمرينات البدنية :إاطاء متارين شدنية ُ
وم ّدته ( 10دقائق) ويتم ان طريقه شرح املهارة
دقيقة) وهي اليت مت فيها تطبيق التجرشة وهو مقسم إىل :النكاط التعليميُ :
املنفلة يف الوحدة التعليمية من قبل املدرسة ومن مثَّ ارضها لتوضيح طريقة األداء شصورة بتيتة وطرح شعض األسئلة التعليمية
وم ّدته (15دقيقة) ويتم ان طريق تطبيق التمارين املهارية وفق اسرتاتيجية التعلم املستند
املتعلقة ابلدر النكاط التطبيقيُ :
للدماغ القسم اخلتاميُ :م ّدته ( 5دقائق) يتم يف هلا القسم إاطاء لعبة بغرية لغرض ختفيف اجلهد لألاضاء وشث األاثرة
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يبني صقسام الوحدة التعليمية الواحدة والنسب املئوية خالل املنهج التعليمي للمجمواة التجريبية
اجلدول (ّ )5
ت

أقسام الوحدة التعليمية

1

القسم
الرئيسي
(25د)

الجانب التعليمي (10د)
الجانب التطبيقي (15د)

المجموع

الوقت خالل الوحدة
التعليمية /د
(10د)

الوقت خالل المنهج
التعليمي /د
(160د)

النسبة المئوية
%
% 40

(15د)

240

% 60

(25د)

400

% 100

 -8تالختبارتت تلبعدية:
شعد االنتهاء من تنفيل الوحدات التعليمية املع ّدة الى وفق اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ مت إجراء االختبارات البعدية
جملموايت البتث التجريبية والضاشطة يوم السب املوافق  2021/2/8يف متوسطة العامرية للبنات وإبشراف مباشر من قبل
الباحثون وذل لقيا مقدار التق ّدم احلابل للمتعلّمات يف اجملمواتني التجريبية والضاشطة وقد حرب الباحثون الى هتيئة
الظروف نفسها اليت جرت هبا االختبارات القبلية من حيث الزمان وامللان وفريق العمل املسااد واألجهزة واألدوات
املستخدمة وذل لغرض احلصول الى نتائج دقيقة.
 -9تلوتسائل تإلحصائجة
لغرض معاجلة البياانت إحصائيًا استخدم الباحثون احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتمااية ( )SPSSوذل
البياانت اخلابة ابلبتث.

ملعاجلة

 -3عرض تلنتائج وحتلجلها ومناقشتها:
 -1عرض وحتلجل نتائج تالختبارتت تلقبلجة وتلبعدية للميموعة تلتيريبجة للمهارتت تألتساتسجة (قجد تلبحث) ابلكرة تلطائرة
ومناقشتها

جدول ( )6يبني قيمة  Tاحملسوشة للمقارنة شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة التجريبية للمهارات األساسية (قيد البتث)
ابللرة الطائرة.
المعالجات
االحصائية
المتغيرات

االختبار القبلي
وحدة
القياس

االرسال
المواجه
من االسفل
التمرير
من االعلى
التمرير
من االسفل

قيمة T

االختبار البعدي
س

س

ع

ف

ع
ف

المحسوبة

نسبة
الخطأ

8.456

 0.000معنوي
 0.000معنوي
 0.000معنوي

س

ع

درجة

3.616

7.520 1.595

0.791

درجة

2.281

6.860 1.300

1.135 4.578 0. 537

12.749

درجة

2.766

6.370 0.824

1.089 3.603

10.460

0.598

1.459 3.903

الداللة

درجة احلرية ( )9معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05
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مبني يف اجلدول
والتكويق واحلماسة شني الطالبات والوقوف شنسق وإهناء الوحدة التعليمية واالنصراف إىل الصف وكما هو ّ
()5

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

يتضح من اجلدول ( )6قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية والوسط احلسايب للفروق واحنراف الفروق ان وسطها
احلسايب وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية للمهارات األساسية ابللرة الطائرة
(االرسال املواجه من االسفل التمرير من االالى التمرير من االسفل)  .إذ تبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة االرسال
املواجه من االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )3.616وابحنراف معياري قدره ( )1.595يف حني شلغ يف االختبار البعدي
( )7.520وابحنراف معياري قدره ( )0.791صما الوسط احلسايب للفروق ( )3.903يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها
احلسايب ( )1.459وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )8.456ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود
فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية .وتبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االالى
شلغ يف االختبار القبلي ( )2.281وابحنراف معياري قدره ( )1.300يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )6.860وابحنراف
معياري قدره ( )0.537صما الوسط احلسايب للفروق ( )4.578يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ()1.135
وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )12.749ومستوى الداللة  ))0.000وهو ابغرمن ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف
االختبار القبلي والبعدي للمجمواة التجريبية .وتبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االسفل شلغ يف
االختبار القبلي ( )2.766وابحنراف معياري قدره ( )0.824يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )6.370وابحنراف معياري
قدره ( )0.598صما الوسط احلسايب للفروق ( )3.603يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ( )1.089وقيمة ()T
احملسوشة ( )10.460ومستوى داللة  )0.000وهو ابغرمن ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي
والبعدي للمجمواة التجريبية .ونلتظ من اجلدول ( )6إىل وجود فروق معنوية االية شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة
التجريبية ويعزو الباحثون الفروق املعنوية اليت ظهرت يف اجملمواة التجريبية إىل استخدام التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلّم
املستند للدماغ كان فعاالً ألحداث التعلم ومن مث سااد الى اظهار تقدم واضح يف مستوى االداء املهاري للمجمواة التجريبية.
ويرى الباحثون صن املية التعلّم شوبفها جممواة من العمليات مرتبطة ابملمارسة واخلربة واليت تؤدي إىل تغري اثش يف السلوك إذ
فعاال يف املية التعلّم والتعليم فلالمها انصران صساسيان يف تعلّم الفرد وهلا ما صكدته (الدليمي
صن للمعلم صو املدر
أتثريا ً
ً
 )2015من صن املية التعلّم هي سلوك يتغري ابخلربة والتجرشة وهو ُك ّل ما يلتسبه من الوم وميول وقدرات واجتاهات
ومهارات حركية سواء متعمدة صم غري متعمدة .ويرى (هللا  )2015الى صن املية تعلم مهارة ما ال ميلن حتقيقها مبجرد الدافع
لتعلمها فقط وللن جيب ممارستها وتلرارها صدائها للي يسيطر املتعلم الى حركاته حبيث يؤديها شكلل بتيح وسليم فالابة
اللرة الطائرة ال تتعلم كيف تؤدي مهارة االرسال مبجرد صن تكاهد النموذج وامنا تتعلم الالابة كل مهارات اللعبة شعد الكرح
اللفظي والنموذج األول مث متار املهارة ادة مرات حت اشراف وتوجيه املدرشة اللي توضح دائما الفرق شني االداء اخلاطئ
والصتيح .ويتفق الباحثون مع ما صشار إليه (حمجوب  )1989املية التعليم أب ََّهنا" :سلسلة من املتغريات حتدث خالل خربة
معينة لتعديل سلوك اإلنسان وهي املية تليف االستجاابت لتناسب املواقف اليت تعرب ان خرباته وتالئمه مع احمليط" .صن التعلّم
املستند للدماغ طريقة تعلّم وتعليم يف صن و ٍ
احد يكرتك فيها الطلبة أبنكطة متنواة تسمح هلم ابإلبغاء اإلجيايب اليت جتعل املتعلمني
صكثر فاالية وتنمي لديهم املهارات اجلديدة اليت تساادهم الى التليف مع املستجدات ومن خالهلا يتتولون من احلالة السلبية
إىل احلركة والنكاط (سعادة  .)2006وص َّ
َن سبب النتائج املعنوية للعينة كون التمرينات اخلابة املستخدمة يف الوحدات التعليمية
مت من خالل الكرح والعرض مث التطبيق ويرى (يعرب خيون " )2010إِ َّن رؤية املتعلم للتركة املراد تعلمها من العوامل اليت
يستطيع املتعلم من خالهلا إدراك تصور صويل ملظهر احلركة اجلديدة يف شللها العام كلل إدراك األجزاء املهمة من احلركة
اجلديدة كما صن حيتفظ ابنطباع تل احلركة صو املهارة وإذا ما قمنا شعمل النموذج مرة صخرى وشطريقة شطيئة فإِ َّن املتعلم يستطيع صن
إيضاحا من الصورة األول ى للتركة" (خيون  2-3 )2010ارض وحتليل نتائج االختبارات
يلون بورة مرة صخرى صكثر
ً
القبلية والبعدية للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث) ابللرة الطائرة ومناقكتها
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المعالجات
االحصائية
المتغيرات

االختبار القبلي

قيمة T

االختبار البعدي

وحدة
القياس

س

ع
ف

ف

المحسوبة

مستو
الداللة

1.264

3.512

0.007

معنو
ي

10.005

0.000

معنو
ي

6.114

0.000

معنو
ي

س

ع

س

ع

3.466

1.156

4.870

0.689

1.403

التمرير من
االعلى

درجة

2.416

0.794

4.430

0.480

2.013

0.636

التمرير من
االسفل

درجة

2.799

0.901

4.140

0.564

1.340

0.693

االرسال
المواجه
من االسفل

درجة

الداللة

درجة احلرية ( )9معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05

يتضح من اجلدول ( )7قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية والوسط احلسايب للفروق واحنراف الفروق ان وسطها
احلسايب وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية ابللرة الطائرة
(االرسال من االسفل التمرير من االالى التمرير من االسفل)  .إذ تبني صن قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة االرسال من
االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )3.466وابحنراف معياري قدره ( )1.156يف حني شلغ يف االختبار البعدي ()4.870
وابحنراف معياري قدره ( )0.689صما الوسط احلسايب للفروق ( )1.403يف حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب
( )1.264وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )3.512ومستوى داللة ( )0.007وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق
معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة التجريبية.واذ تبني صن قيم االوساط احلساشية
الختبار مهارة التمرير من االالى شلغ يف االختبار القبلي ( )2.416وابحنراف معياري قدره ( )0.794يف حني شلغ يف
االختبار البعدي ( )4.430وابحنراف معياري قدره ( )0.480صما الوسط احلسايب للفروق ( )2.013يف حني شلغ احنراف
الفروق ان وسطها احلسايب ( )0.636وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )10.005ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ()0.05
مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة التجريبية .وتبني صن
قيم االوساط احلساشية الختبار مهارة التمرير من االسفل شلغ يف االختبار القبلي ( )2.799وابحنراف معياري قدره ()0.901
يف حني شلغ يف االختبار البعدي ( )4.140وابحنراف معياري قدره ( )0.564صما الوسط احلسايب للفروق ( )1.340يف
حني شلغ احنراف الفروق ان وسطها احلسايب ( )0.693وقيمة ( )Tاحملسوشة ( )6.114ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر
من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق معنوية يف االختبار القبلي والبعدي للمجمواة الضاشطة وإبجياشية صقل من اجملمواة
التجريبية .ويعزو الباحثون صن املية التعلّم شوبفها جممواة من العمليات مرتبطة ابملمارسة واخلربة واليت تؤدي إىل تغري اثش نسبيا
فعاال يف املية التعلّم والتعليم فلالمها انصران صساسيان يف تعلّم الفرد وهلا ما صكدته
يف السلوك إذ صن للمعلم صو املدر
أتثريا ً
ً
(الدليمي  )2015من صن املية التعلّم هي سلوك يتغري ابخلربة والتجرشة وهو ُك ّل ما يلتسبه من الوم وميول وقدرات
واجتاهات ومهارات حركية سواء متعمدة صم غري متعمدة( .الدليمي  )2015ويرى (فرات جبار  )2015صن املية تعلم
مهارة ما ال ميلن حتقيقها مبجرد الدافع لتعلمها فقط وللن جيب ممارستها وتلرارها صدائها للي يسيطر املتعلم الى حركاته حبيث
يؤديها شكلل بتيح وسليم (هللا  .)2015وان ااتماد اجملمواة الضاشطة الى صسلوب املدر واىل التلرارات املناسبة اليت
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جدول ( )7يبني قيمة  Tاحملسوشة للمقارنة شني االختبارات القبلية والبعدية للمجمواة الضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث)
ابللرة الطائرة.

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

رافق الوحدات التعليمية شصورة مستمرة وكلل التدرج يف مستوى الصعوابت للمهارات واليت تضمن األداء من اجلميع إذ "إ ّن
املمارسة وشلل اجلهد ابلتدريب والتلرارات املستمرة ضرورية يف املية التعلم واالكتساب كما صن التدريب اامل صسا يف املية
تفاال الفرد مع املهارة والسيطرة الى حركاته وحتقيق التناسق شني احلركات امللونة للمهارة يف صداء متتاشع سليم وزمن مناسب وهو
يزيد من تعلم وتطوير املهارة وإتقاهنا (ببتي .)2000
 -2عرض وحتلجل نتائج تالختبارتت تلبعدية للميموعتني تلتيريبجة وتلضابطة للمهارتت تألتساتسجة (قجد تلبحث) ابلكرة
تلطائرة ومناقشتها
جدول ( )8يبني االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبارات البعدية للمجمواتني
التجريبية والضاشطة للمهارات األساسية (قيد البتث) ابللرة الطائرة.
المعالجات االحصائية

المجموعة التجريبية
وحدة
القياس

ت

س

ع

المجموعة الضابطة

س

ع

قيمة t

المحسوبة

مستو
الداللة

الداللة

المتغيرات
1

االرسال المواجه من
االسفل

درجة

7.520

0.791

4.870

0.689

7.983

0.000

معنوي

2

التمرير من االعلى

درجة

6.860

0.537

4.430

0.152

10.651

0.000

معنوي

3

التمرير من االسفل

درجة

6.370

0.598

4.140

0.564

8.576

0.000

معنوي

درجة احلرية ( )18معنوي اند مستوى داللة ≤ 0.05

يتضح لنا من اجلدول ( )8قيم االوساط احلساشية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )Tاحملسوشة ومستوى الداللة يف االختبارات
البعدية للمجمواتني التجريبية والضاشطة للمهارات األساسية ابللرة الطائرة (قيد البتث)  .تبني صن قيمة الوسط احلسايب ملهارة
االرسال املواجه من االسفل يف االختبار البعدي وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )7.520واحنراف معياري ( )0.791صما
اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف االختبار البعدي ( )4.870واحنراف معياري ( )0.689وشلغ قيمة ()T
احملسوشة ( )7.983ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة احصائية يف
االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة.اما قيمة الوسط احلسايب ملهارة التمرير من االالى يف االختبار البعدي
وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )6.860واحنراف معياري ( )0.537صما اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف
االختبار البعدي ( )4.430واحنراف معياري ( )0.152وشلغ قيمة ( )Tاحملسوشة ( )10.651ومستوى داللة ()0.000
وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة احصائية يف االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة.
وقيمة الوسط احلسايب ملهارة التمرير من االسفل يف االختبار البعدي وللمجمواة التجريبية قد شلغ ( )6.370واحنراف معياري
( )0.598صما اجملمواة الضاشطة فقد شلغ الوسط احلسايب هلا يف االختبار البعدي ( )4.140واحنراف معياري ( )0.564وشلغ
قيمة ( )Tاحملسوشة ( )8.576ومستوى داللة ( )0.000وهو ابغر من ( )0.05مما يدل الى وجود فروق ذات داللة
احصائية يف االختبار البعدي للمجمواتني التجريبية والضاشطة ويعزو الباحثون ذل صن النتائج اإلجياشية اليت حققتها اجملمواة
التجريبية جاءت ان طريق تطبيق خطوات التعلّم املستند للدماغ أل َّ
َن التعلّم املستند للدماغ ما هو إَِّال امل إجرائي ميارسه وينفله
الطلبة داخل الصف الدراسي مبكاركة مجيع املتعاملني وييسر التعلّم شوساطة املعلم امليسر وخيتلف ان اإلبغاء السليب ملا يقوله
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خامتة تلبحث:
استناداً إىل ما صظهرته النتائج ويف ضوء االهداف والفرضيات توبل الباحثون إىل صن للتمرينات اخلابة وفقاً السرتاتيجية

التعلم املستند للدماغ صثر واضح وفعال يف تعلم شعض املهارات األساسية لطالبات الصف الثاين متوسط ابللرة الطائرة .وان شرح
وارض وتطبيق املهارات يف النكاط التعليمي والتطبيقي يف اجلزء الرئيسي من الوحدة التعليمية قد ساهم شكلل واضح يف تعلمها.

وان زايدة خربة الطالبات من خالل املمارسة والتلرار ساادهن يف تعلم املهارات األساسية ابلكلل الصتيح ويف ضوء احلقائق
العلمية اليت اسفرت انها نتائج البتث يوبي الباحثون ضرورة االاتماد الى اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف شناء املناهج
التعليمية لطالبات الصف الثاين متوسط ضرورة شناء مناهج تعليمية ابالاتماد الى اسرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض
املهارات الدفااية ابللرة الطائرة وضرورة تطبيق التمرينات املهارية وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ الى اينات صخرى.
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املتعلم حبيث يكمل العمل واخلربات اإلجياشية اليت تساادهم الى فهم ما يسمعونه من معارف ومعلومات وكتاشة صهم األفلار
وهلا ما تؤكده (البلري )2016من صَنَّهُ ميلن تكبيه التعامل املستند للدماغ ابلرايضة اليت تلون للممارسة وليس للمكاهدة
ويرى الباحثون صَنَّهُ من خالل ارض النموذج حتقق لدى الطالبات اامل التكويق واألاثرة وميل الطالبات حنو ال ّدر وهلا صدى
إىل اإلسهام يف التطوير احلابل يف اجملمواة التجريبية ألَنَّهُ من خالل ارض األمنوذج يف ال ّدر اقرتش املفاهيم اجملردة إىل صذهان
الطالبات صن اهلدف من هله التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ يف تعلم شعض املهارات األساسية وحتسينها
مبا يتالءم مع قاشليتهم وميوهلم لغرض اكتساب التعلّم والوبول إىل مستوى جيد ألداء املهارات األساسيّة املراد تعلمها فمن
اخلطوات األساسيّة للتعلم "صَ ْن يتم تصميم الربانمج التعليمية الى ضوء قاشليات واحتياجات الطلبة" (اخرون خَ .)2005 .وِممَّا
سبق جند صمهية التمرينات اخلابة وفقا السرتاتيجية التعلم املستند للدماغ املستخدمة مع اجملمواة التجريبية اليت جاءت نتائجها
معنواي وذل من خالل نتائج االختبارات صما اجملمواة الضاشطة
تطورا ً
مطاشقة مع فرضيات البتث إذ تطورت اجملمواة التجريبية ً
صيضا وللن ليس ابلقدر اللايف إذ تفوق اجملمواة التجريبية الى اجملمواة الضاشطة يف تعلم شعض املهارات
فقد تطورت هي ً
األساسية اليت استخدم اسرتاتيجية التعلّم املستند للدماغ واليت تكري إىل االداء الصتيح للمهارة شلافة تفصيالهتا الدقيقة وهلا
سهل صسلوب التعلّم شنجاح اهلدف وحتقيقه من الوبول ابلعينة التجريبية تعلم شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة للطالبات.
ما ّ

Nidal Fadel ABBAS, Esraa Fadel ABBAS & Magda Hamid KAMBASH

تملصادر:
اشراهيم امحد سالمة .)1980( .االختبارات و القيا ي الرتشية البدنية .القاهرة :مطبعة اجليزة.
جودة امحد سعادة .)2006( .التعلم النكط شني النظرية و التطبيق .امان :دار الكروق للنكر و التوزيع.
خليل اشراهيم و اخرون .)2005( .صساسيات التدريس .امان :دار املناهج.
ريسان خريبط جميد .)1987( .مناهج البتث يف الرتشية البدنية  .املوبل :دار اللتب للطبااة و النكر.
سامي ملتم .)2000( .مناهج البتث يف الرتشية والم النفس  .امان :دار امليسرة.
سهام ابداملنعم البلري .)2016( .التعلم احلركي .امان :دار اللتب و الواثئق.
بباح حسني محزة .)2005( .القيا و التقومي الرتشوي .بنعاء :مركز الرتشية للطبااة و النكر.
اامر اشراهيم قندجلي .)2015( .منهجية البتث العلمي .امان :اامر اشراهيم -دار اليازوري العلمية .
ابد الرزاق كاظم و اخرون .)2012( .دليل مدر الرتشية الرايضية للمرحلة املتوسطة .شغداد :مطبعة وزارة الرتشية.
الي سلوم جواد .)2004( .االختبارات و القيا و االحصاء يف اجملال الرايضي  .القادسية :جامعة القادسية.
فرات جبار سعد هللا .)2015( .صساسيات يف التعلم احلركي .امان :الرضوان للنكر و التوزيع.
كاظم كرمي رضا اجلاشري .)2011( .مناهج البتث يف الرتشية والم النفس االسس و االدوات .شغداد :دار اللتب و الواثئق.
ملى مسري محودي الكيخلي .)2016( .أتثري صسلويب التنافس اللايت و اجلمااي للوي االستقالل مقاشل االاتماد الى اجملال
االدراكي يف تعلم و احتفاظ شعض املهارات األساسية ابللرة الطائرة .شغداد :اطروحة دكتوراه -جامعة شغداد.
حممد حسن االوي و حممد نصر الدين رضوان .)2000( .القيا يف الرتشية الرايضية و الم النفس الرايضي .القاهرة :دار الفلر
العريب.
مروان ابداجمليد اشراهيم .)2000( .اسس البتث العلمي الاداد الرسائل اجلامعية  .امان :مؤسسة الوراق للنكر و التوزيع.
انهدة ابد زيد الدليمي .)2015( .صساسيات يف التعلم احلركي .امان :دار املنهجية للنكر و التوزيع.
جناح مهدي شلش و اكرم حممد ببتي .)2000( .التعلم احلركي .املوبل :دار اللتب للطبااة و النكر.
نوري اشراهيم ورافع باحل .) 2004( .دليل البتاث للتاشة االحباث يف الرتشية الرايضية  .شغداد :جامعة شغداد  -كلية الرتشية
الرايضية .
نوفل ابيدات و اخرون .)1988( .البتث العلمي و مفهومة -ادواته -صساليبه .امان :دار الفلر العريب.
وجيه حمجوب .)1989( .الم احلركة و التعلم احلركي .املوبل :مطاشع دار اللتب للطبااة .
يعرب خيون .)2010( .التعلم احلركي شني املبدص و التطبيق .شغداد :دار اللتب و الواثئق مطبعة الللمة الطيبة.

701

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

SCIENTIFIC RESEARCH AND ITS ROLE IN DEVELOPING THE SKILLS OF
FACULTY MEMBERS IN THE LIGHT OF QUALITY STANDARDS AND
PERFORMANCE EVALUATION AT THE UNIVERSITY OF TRIPOLI
Abdegadir Emhammed Salih MANSOUR1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 702-717
Received: 19/11/2021
Accepted: 06/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

Scientific research eventually considered as one of the most
important functions and tasks undertaken by the university, and
it is a balancing function to the function of education. Thus,
universities have become concerned in the process of
discovering, transferring and developing knowledge, and that their
role is not limited to preparing specialized educates needed by the
labor market. Scientific research also contributed to activating the
role of The university in developing and serving communities,
which imposed on the university to undertake a new mission that
led to the necessity of linking the university with the community,
and therefore the functions of the university steadily developed.
Development, and therefore the university is entrusted with
integrated tasks and functions that it performs through its
specialized colleges and scientific centers.
University institutions have great significance in carrying out
scientific research and development, transferring knowledge and
technology to a variety of fields and activities of society, where
scientific research contributes to adapting and keeping pace with
global changes and challenges in the long and near term. We
found that developed countries follow in this field many means,
including provision of services Education, training for the
community, and encouraging universities to carry out scientific
research, and also development through their faculty promotion
system. The topic of scientific research and its role in developing
the skills of faculty members is among the topics that are of great
significance at all local and international levels, where university
education faces in This era of scientific and technological changes
and developments, compulsory on universities to develop
and modernize their educational system by paying attention to
scientific research, so that they could have constructive
possessions in improving the stage of students, in their scientific
construction, and forming their characters.
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البحث العلمي ودوره يف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري
اجلودة وتقييم األداء جبامعة طرابلس
عبدالقادر احممد صاحل منصور

2

امللخص:
يُعد البحث العلمي أحد أهم الوظائف واملهام اليت تقوم هبا اجلامعة ،وهي وظيفة مكملة لوظيفة التعليم ،وبذلك 
أصبحت اجلامعات هتتم بعملية اكتشاف املعرفة ونقلها وتطويرها ،وأن دورها ال ينحصر فقط يف إعداد الكوادر
املتخصصة اليت حيتاجها سوق العمل ،كما أسهم البحث العلمي يف تفعيل دور اجلامعة يف تطوير وخدمة اجملتمع،
األمر الذي فرض على اجلامعة القيام مبهمة جديدة أدت إىل ضرورة ربط اجلامعة ابجملتمع ،وابلتايل أصبحت
وظائف اجلامعة تتطور ابلتدريج ،فبعد أن كانت وظيفتها تقتصر على التدريس ونقل املعرفة تطورت لتشمل
البحث العلمي ،وذلك إبنتاج املعرفة وتطويرها وخدمة اجملتمع يف خمتلف جماالت التنمية ،وابلتايل فإن اجلامعة
مناطة مبهام ووظائف متكاملة تقوم هبا من خالل الكليات واملراكز العلمية املتخصصة هبا.
وللمؤسسات اجلامعية أمهية كبرية يف القيام ابلبحث العلمي والتطوير ،ونقل املعرفة والتكنولوجيا إىل خمتلف جماالت
ونشاطات اجملتمع ،فالبحث العلمي يُسهم يف مالءمة ومواكبة التغريات والتحدايت العاملية على املد البعيد
والقريب ،فنجد الدول املتقدمة تتبع يف هذا اجملال العديد من الوسائل من ضمنها تقدمي اخلدمات التعليمية
والتدريبية للمجتمع ،وتشجيع اجلامعات على القيام ابلبحث العلمي والتطوير من خالل نظام ترقية أعضاء هيئة
التدريس هبا َّ
إن موضوع البحث العلمي ودوره يف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس هو ضمن املوضوعات اليت
حتضى أبمهية كبرية يف كافة املستوايت احمللية والدولية ،حيث يواجه التعليم اجلامعي يف هذا العصر تغريات
وتطورات علمية وتكنولوجية ،فرضت على اجلامعات تطوير وحتديث النظام التعليمي هبا من خالل االهتمام
ابلبحث العلمي ،حىت تتمكن من أحداث أتثريات إجيابية يف حتسني مستو الطالب ،ويف بنائهم العلمي،
وتكوين شخصيتهم.
الكلمات املفتاحية :البحث العلمي ،معايري اجلودة ،تطوير مهارات.

املقدمة:
يُعد البحث العلمي من أهم الوظائف األساسية اليت تقوم هبا اجلامعة اليت تؤدي دورا مهما يف عملية التنمية من خالل
البحوث العلمية ،ويُعد البحث العلمي األداة الرئيسية لتطوير املعرفة ،وعلى الرغم من أمهية البحث العلمي إال أنه مل يلقى اهتماما
كبريا وانتشارا واسعا بني اجلامعات العربية ،لذلك جند أن كثريا من البحوث والدراسات العلمية جتر ألغراض الرتقية العلمية
ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف خمتلف التخصصات واليت هتتم ابلناحية الفكرية أكثر من اهتمامها ابلناحية التطبيقية ،إضافة
إىل ذلك فإن البحوث العلمية اليت حيتاجها اجملتمع اليت تتعلق بتقدمي اخلدمات أو انتاج السلع تُسهم يف إجياد حلول ملشكالت
معينة واليت تتطلب تكاثف اجلهود وخربات متنوعة فهي مل ترتقي اىل املستو املطلوب وذلك بسبب الضعف يف امليزانية املخصصة
للبحث العلمي ،وكذلك قلة اهتمام القائمني على مؤسسات التعليم العايل بعملية البحث العلمي( )1( .شريفة كالع) ص -1
11
 2د، .

جامعة سرت ،ليبياagsdadaa12345678@gmail.com ،
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مشكلة البحث:
يُعد عضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر املؤثرة يف العملية التعليمية ابجلامعة ملا ميتلكه من مهارات وقدرات يف جمال
ختصصه جتعله يف مواجهة العديد من املشكالت اليت تعرتضه أثناء أتديته لعمله كعضو هيئة تدريس جامعي ،كما ميكن له هبذه
احلصيلة املعرفية واملهارات والقدرات أن خيوض يف جمال البحث والدراسة ،واالسهام يف حل الكثري من املشكالت اليت تواجه
اجملتمع ،وابلتايل فإن من واجب اجملتمع أن يعمل على تسخري كافة اإلمكانيات ،وتذليل الصعاب اليت ميكن أن تواجه عضو هيئة
التدريس اجلامعي يف أداء عمله على أكمل وجه ،وذلك للحاجة املاسة اىل عضو هيئة تدريس تتوافر له كل اإلمكانيات املهنية
والتدريسية والعلمية واليت تؤثر بشكل إجيايب يف املنتج التعليمي.
ويواجه التعليم اجلامعي بليبيا العديد من املشكالت خصوصاً تلك اليت تتعلق أبعضاء هيئة التدريس ابجلامعات وتقف
هذه املشكالت حائالً دون تطوير مهاراهتم وقدراهتم ،يف ضوء معايري اجلودة وتقييم األداء.
فقد أثبت بعض الدراسات ضعف تشجيع اجلامعات الليبية ألعضاء هيئة التدريس على املشاركة يف الندوات واملؤمترات
العلمية ،وكذلك اعتماد الطلبة بشكل أساسي على ما يلقيه األستاذ يف احملاضرة دون الرجوع إىل املراجع والكتب ،مما يدل على
أمهية التطوير لقدرات عضو هيئة التدريس اجلامعي.
كما اتضح ضعف متابعة عضو هيئة التدريس ملا يستجد يف ميدان ختصصه ،وغياب التخطيط العلمي إلعداد األستاذ
اجلامعي ،وقلة مسامهته يف القيام ابلبحث العلمي ،وضعف توافر فرص حقيقية لعضو هيئة التدريس للتدريب على استخدام التقنية
احلديثة ،إضافة إىل ضعف التأهيل الرتبوي لبعض أعضاء هيئة التدريس( )4( .صاحل) ص 8
ومما سبق يتضح أتثري بعض املشكالت اليت تواجه التعليم اجلامعي اللييب على أداء وقدرات أعضاء هيئة التدريس
ابجلامعات الليبية مما يتطلب القيام ابلبحوث والدراسات لتحسني وتطوير أداء عضو هيئة التدريس اجلامعي مهنيا ،وعلميّاً
وأكادمييا من أجل قيامه بدوره الفعال يف اجلامعة ،والرقي مبستو طالهبا ،واملسامهة يف تطوير وتنمية اجملتمع.
ويُعد تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس عملية ضرورية وملحة ،وهذا ال يتحقق إال مبواجهة تلك املشكالت والعوائق اليت
يواجها النظام التعليمي ابجلامعات الليبية ،ومن مث تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ،وحتسني أدائهم التعليمي
والتدريسي من أجل االسهام يف حتسني مستو الطالب ،الذ يؤد إىل خمرجات ذات كفاءة عالية قادرة على االسهام الفاعلة
يف حتقيق التقدم والتطور يف كافة اجملاالت املختلفة ،وصوالً إىل حتقيق التنمية الشاملة ،لذلك سيقوم الباحث من خالل هذه الورقة
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وُ عد عضو هيئة التدريس أحد أهم عناصر العملية التعليمية ملا له من دور ابرز ومهم يف االرتقاء ابملستو املعريف والعلمي
لد الطالب مما ينعكس على جودة اخلرجيني يف خمتلف التخصصات العلمية اليت حيتاجها اجملتمع خباصة يف ضوء التنافس بني
اجلامعات يف ظل التغريات ،والتطورات التكنولوجية ،واملعرفية وثورة االتصاالت واملعلومات مما فرض على مؤسسات التعليم اجلامعي
تطوير وحتسني جودة عضو هيئة التدريس وهذا بدوره ينعكس على أداء وجودة اجلامعات وخمرجاهتا( )3( .قدادة) ص -69
107.
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وللمؤسسات اجلامعية أمهية كبرية يف القيام ابلبحث العلمي والتطوير ،ونقل املعرفة والتكنولوجيا إىل خمتلف جماالت
ونشاطات اجملتمع ،حيث يُسهم البحث العلمي يف مالءمة ومواكبة التغريات والتحدايت العاملية على املد البعيد والقريب ،حيث
جند أن الدول املتقدمة تتبع يف هذ ا اجملال العديد من الوسائل من ضمنها تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية للمجتمع ،وتشجيع
اجلامعات على القيام ابلبحث العلمي والتطوير من خالل نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس هبا( )2( .صاحل) ص 52
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ابلبحث والدراسة للدور الذي ميكن أن يقوم به البحث العلمي يف تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس جبامعة طرابلس
وحتديد أهم املشكالت واملعوقات اليت قد يواجها أعضاء هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي.
مشكلة البحث
 ما دور البحث العلمي يف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف ضوء معايري اجلودة جبامعة طرابلس؟ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 ما أهم املشكالت واملعوقات اليت يواجها أعضاء هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي جبامعة طرابلس؟ ما واقع البحث العلمي جبامعة طرابلس؟ ما أهم املهارات والقدرات اليت جيب أن تتوفر يف عضو هيئة التدريس جبامعة طرابلس؟ ما الصعوابت اليت تواجه جامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي وما سبل التغلب عليها؟أمهية البحث:
َّ
إن موضوع البحث العلمي ودوره يف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس هو ضمن املوضوعات اليت حتضى أبمهية كبرية يف
كافة املستوايت احمللية والدولية ،حيث يواجه التعليم اجلامعي يف هذا العصر تغريات وتطورات علمية وتكنولوجية ،فرضت على
اجلامعات تطوير وحتديث النظام التعليمي هبا من خالل االهتمام ابلبحث العلمي ،حىت تتمكن من أحداث أتثريات إجيابية يف
حتسني مستو الطالب ،ويف بنائهم العلمي ،وتكوين شخصيتهم.
وتتحدد أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
 االهتمام ابجلامعات الليبية من خالل تطوير عمليات البحث العلمي ابعتبارها املؤسسات اليت تعمل على مد اجملتمع أبهمالكفاءات واملخرجات اليت يطلبها سوق العمل اللييب.
 حاجة اجلامعات الليبية امللحة إىل التطوير والتحديث يف املنظومة التعليمية خباصة فيما يتعلق ابلبحث العلمي ملواجهة التغرياتوالتطورات العلمية والتكنولوجية.
 تفيد هذه الدراسة يف توجيه املهتمني ابلتعليم اجلامعي حنو االهتمام بتطوير العملية التعليمية ،والتعرف على الصعوابت اليت تعوقاجلامعات يف القيام ابلبحث العلمي وكيفية التغلب عليها.
أهداف البحث:
الكشف عن واقع البحث العلمي جبامعة طرابلس.
التعرف على الصعوابت اليت تعيق أعضاء هيئة التدريس جبامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي.
التعرف على الدور الذي يقوم به البحث العلمي يف تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس جبامعة طرابلس.
حتديد أهم الصعوابت اليت تواجه جامعة طرابلس يف القيام ابلبحث العلمي وكيفية التغلب عليها.
تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس جبامعة طرابلس.
الكشف عن احللول اليت تسهم يف تذليل صعوابت القيام ابلبحث العلمي.
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حدود مكانية :مت تطبيق األداة على عينة من أعضاء هيئة التدريس مبختلف كليات جامعة طرابلس.

حدود زمانية :مت تطبيق أداة مجع املادة العلمية أثناء العام الدراسي .2021 / 2020
منهج البحث:

يستخدم الباحث املنهج الوصفي جلمع وتلخيص البياانت واملعلومات املتعلقة ابلظاهرة موضوع البحث وإجراء التحليالت
االحصائية واستخالص النتائج ،ودراسة العالقة بني املتغريات إضافة إىل استخدام املنهج التحليلي من أجل التحليل والنقد
واستنباط األحكام ووضع احللول اليت تسهم يف معاجلة اشكالية البحث ،كما يستخدم الباحث االستبانة ابعتبارها وسيلة رئيسية
يف عملية مجع البياانت واملعلومات الالزمة الستكمال البحث.
مصطلحات البحث:
 البحث العلمييعرف البحث العلمي على أنه " عملية فكرية منظمة يقوم هبا الباحث من أجل تقصي احلقائق يشان مسالة أو مشكلة
معينة ،تسمى مشكلة البحث للوصول إىل حلول مالئمة للعالج أو إىل نتائج صاحلة للتعميم " (( )5النويهي  2014ص)
 أعضاء هيئة التدريسهم " كل من حيمل مؤهال علمياً عالياً يف أحد جماالت العلوم األساسية التطبيقية ،أو اإلنسانية ويشغل درجة أستاذ ،أو
أستاذ مشارك ،أو أستاذ مساعد ،أو حماضر ،أو حماضر مساعد يف أي من اجلامعات الليبية التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي" (( )6قرار رقم . )285
 اجلودةهي " أسلوب لوصف مجيع األنظمة واملواد واملعايري املستخدمة من قبل اجلامعات ،ومعاهد التعليم للحفاظ على مستو
املعايري واجلودة وحتسينها ،ويتضمن ذلك التدريس ،وكيفية تعلم الطالب ،واملنح الدراسية والبحوث " (( )7مهري)
الدراسات السابقة:
دراسة (احلويطي  )2017وكان من أهم اهداف هذه الدراسة التعرف على معوقات االنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس
جبامعة تبوك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هبا ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة
عدد من املعوقات أمهها (كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية ،وضعف مشاركة الباحثني وقلة حضورهم للمؤمترات الدولية واالقليمية،
وكذلك ندرة وجود حاضنات حبثية داخل اجلامعة ،وغياب القطاع اخلاص عن املشاركة ومتويل البحث العلمي ،وأوصت هذه
الدراسة ابحلث على مواجهة املعوقات اليت حتد من االنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس ،وكذلك ضرورة تطوير البنية التحتية يف
اجلامعة للحد من املعوقات اليت تواجه الباحثني يف جمال البحث العلمي
دراسة (العمايرة واخر  )2008هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على معوقات البحث العلمي لد أعضاء هيئة التدريس
جبامعة اإلسراء اخلاصة ،ومن أبرز نتائج هذه الدراسة (أن أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلسراء قد أبدوا درجة عالية من التقدير
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لوجود معوقات تواجههم يف البحث العلمي ،ومن أهم هذه املعوقات (عدم وجود جملة حمكمة يف اجلامعة ،وقلة التعاون مع
اجلامعات واجلهات املستفيدة من البحث العلمي ،وقلة احلوافز واملكافآت املادية للباحثني ،وكان من أهم توصيات هذه الدراسة
(ضرورة العمل على إجياد جملتني حمكمتني اتبعتني جلامعة اإلسراء وأحدامها للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والثانية للعلوم التطبيقية.
دراسة (العبديل  )2017هدفت هذه الدراسة إىل معرفة معوقات البحث العلمي لد أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية
للبنات ابجلامعة العراقية ،ومن أهم نتائج هذه الدراسة (وجود معوقات تؤثر بشكل كبري على حركة البحث العلمي يف كلية الرتبية
للبنات .وضعف الدعم املايل للبحوث العلمية ،وعدم تواصل الباحث مع ما هو جديد يف جمال ختصصه العلمي ،وأوصت هذه
الدراسة (العمل على ختصيص الدعم املايل لكتابة البحث العلمي ،وكذلك صياغة خطة اسرتاتيجية من قبل الكلية أو اجلامعة لرفع
جودة البحث العلمي وفق املقاييس العاملية ،أو العربية.
التعليق على الدراسات السابقة:
لقد أشارت الدراسات السابقة إىل وجود بعض املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات ،حيث اتضح من
خالل هذه الدراسات حاجة أعضاء هيئة التدريس إىل القيام ابلبحث العلمي من أجل تطوير مهاراهتم وقدراهتم العلمية،
واألكادميية ،ولذلك فأنه ميكن استنتاج ما يلي:
 من أهداف الدراسات السابقة هو التعرف على املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف القيام ابلبحثالعلمي ،وهذا ما اتفق مع الدراسة احلالية
 اتفاق الدراسات السابقة على وجود بعض املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي اقرتحت الدراسات السابقة بعض احللول ملواجهة هذه املعوقات وهذا ما اختلف مع الدراسة احلالية.اإلطار النظري للدراسة:
تبذل مؤسسات التعليم اجلامعي كثري من اجلهود واحملاوالت لربط البحث العلمي ابحتياجات اجملتمع ملا هلا من دور يف
عملية صنع القرارات والتأثري يف اجتاهات الطالب والباحثني وتكوين شخصيتهم جتاه البحث واالسهام يف مواجهة املشكالت
ابستخدام املعرفة والقدرة على التعلم الذايت( )9( .حبيب) ص 150
والبحث العلمي يف الوطن العريب حيتل مكانة متواضعة إذا ما مت مقارنته مع الدول األخر حيث يعاين من ضعف يف
متابعة العلوم املعاصرة وذلك بسبب عدم إجياد الظروف املناسبة للبحث واالستقصاء وعدم متتع العلماء حبرية التفكري ،والتعبري،
وتوفري اإلمكانيات هلم( )10( .مريزيق) ص 136
مفهوم البحث العلمي:
يُعد البحث العلمي أحد أهم األسباب للتطور العلمي ،والتنمية ملا له من دور أساسي يف التنمية الشاملة ،ويساعد أيضا
على وضع احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تواجهها اجملتمعات يف قطاعاهتا اإلنتاجية واخلدمية ،كما أن للبحث العلمي دور مهم
يف حتسني وتطوير األداء وزايدة اإلنتاج وحتقيق اجلودة للمنتجات واخلدمات( )11( .النويهي)
لذلك ميكن القول أبن البحث العلمي هو وسيلة االستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق لغرض اكتشاف معلومات أو
عالقات جديدة إضافة إىل تطوير ،أو تصحيح ،أو حتقيق املعلومات اجلديدة ،وذلك ابستخدام خطوات املنهج العلمي ،واختيار
الطريقة ،واألدوات الالزمة( )12( .حمسن  2011ص ()283-257
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أمهية البحث العلمي:

وتُعد احلاجة إىل البحث العلمي يف وقتنا احلاضر أشد منها يف أي وقت مضى ،حيث أصبح العامل يف سباق الوصول إىل
أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة اليت تكفل الراحة والرفاهية لإلنسان وتضمن له التفوق على غريه ،ومبا أن اجلامعة مؤسسة
انتاجية ،تعمل على إثراء املعرفة ،وتطوير الفنون االنتاجية ،وإعداد الكفاءات البشرية ،وصناعة األجيال وتنشئتها علميا وفكراي
وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وروحيا ،تعمل على زايدة رصيد املعرفة ،واإلفادة من مثار الرتاث العلمي ،واالنتاج الفكري ،وتنمية الثروة
البشرية ،ورفع كفاءهتا االنتاجية ،ومستواها احلضاري واالجتماعي ،وهبذا متثل اجلامعة جمتمعا علميا يهتم ابلبحث عن احلقيقة
العلمية ،فيحتل البحث العلمي موقعا هاما ضمن مسؤوليات عضو هيئة التدريس يف اجلامعات ،الذي يتطلب منه أن يقوم جبهد
علمي منظم يهدف إىل تنمية املعرفة اإلنسانية يف حقل اختصاصه إضافة إىل التدريس ،وتوىل اجلامعة يف الوقت احلاضر البحث
العلمي عناية كبرية تلتزم بتوفري اجلو املالئم واإلمكاانت الالزمة ليقوم أعضاء هيئة التدريس فيها إبجراء البحوث العلمية األصيلة
املبتكرة( )14( .اجلوارنة )  2015ص 1041-1023
البحث العلمي واجلودة الشاملة:
لقد كان للجامعات اهتماما كبريا إبدارة وتطبيق معايري اجلودة هبدف تطوير وحتسني خمرجات العملية التعليمية يف كافة
التخصصات العلمية ،وحتسني مستو االنتاجية العلمية وتطوير مستو األداء املؤسسي وتتمثل معايري جودة عضو هيئة التدريس
يف أتهيلهم عمليا وسلوكيا وثقافيا ليسهم يف تطوير وحتسني العملية التعليمية (( )15القريو وآخرون)
وتُعد اجلودة معيار الستمرار اجلامعات وبقاؤها يف أداء وظائفها وحتقيق أهدافها ،وينبغي على اجلامعات مواكبة التطورات
والتغريات العاملية حىت تتمكن من الوصول إىل درجة عالية من اجلودة واحملافظة عليها لبلوغ القمة يف املنافسة مع كافة املؤسسات
املوجودة يف اجملتمع ،وتُعد اجلودة يف التعليم اجلامعي من أهم وسائل تطوير التعليم ،واالرتقاء مبستو خرجييه يف كافة التخصصات
العلمية ،حيث اصبحت اجلامعة ملزمة ابتباع معايري اجلودة لضرورهتا امللحة اليت متليها التغريات ،والتطورات العلمية املتسارعة اليت
يشهدها التعليم اجلامعي يف كافة بلدان العامل( )16( .مهري ،2017 ،ص ) 255-240
البحث العلمي يف التعليم اجلامعي:
من مهام اجلامعة االهتمام ابلبحث العلمي والعناية به ابعتباره جزء ال يتجزأ من أنشطتها العلمية لذلك جيب أن تسعى
اجلامعة إىل هتيئة املناخ املالئم للقيام ابلبحث العلمي وما حيتاجه من امكانيات ابن توفر املعدات واألجهزة الالزمة له والكتب
واملراجع حبيث تتيح الفرصة لألساتذة والطالب استخدامها وبذلك يكون للجامعة دور كبري يف عملية التنمية الذاتية ألعضاء هيئة
التدريس والطالب )17( .اخلضري ص330
كما أن تطوير العملية التدريسية ابجلامعة تعتمد بدرجة كبرية على عمليات البحث العلمي لذلك فإن األستاذ الذي يسهم
يف البحث العلمي بشكل مستمر ميتلك قدرات ومعارف متكنه من أداء وظيفته التدريسية على أكمل وجه مما ينعكس إجيابيا على
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يُعد البحث العلمي من أهم الركائز اليت يقوم عليها التطور واالزدهار ،وتدفع عجلة التطور إىل األمام يف خمتلف جماالت
احلياة ،ويساعد يف التغلب على الصعوابت وحل املشكالت اليت تواجهنا يف خمتلف اجملاالت ،ويعد الوسيلة اليت حيقق هبا االنسان
سعادته ،ورفع املستو الفكري والثقايف واالجتماعي للباحث ،وإضافة جديدة للمعرفة والعلم ورفع كفاءة الفرد وتقليل التكلفة
املتعلقة إبجناز عمل معني ،وزايدة االنتاجية ،واحلصول على الدرجات العلمية( )13( .علي  2019ص )34-1
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الطالب وحتصيلهم العلمي إضافة إىل ذلك فإن البحث العلمي يكون له دور فعال يف متابعة كل املستجدات العلمية مما حيقق له
تطورا علميا يف جمال ختصصه واألستاذ اجلامعي ال يتوقف إعداده عند خترجه من اجلامعة وحصوله على الدكتوراه بل هو عملية
مستمرة من اإلعداد والتطوير والتأهيل وحثت الكثري من اجلامعات على ضرورة البحث العلمي ملا له من دور مهم يف الرفع من
مستو عضو هيئة التدريس وزايدة كفاءته التدريسية ولذلك ال ميكن فصل البحث العلمي عن عملية التدريس )18( .املرجع
السابق ص330
ومل يعد دور عضو هيئه التدريس يقتصر على العملية التعليمية فقط بل تعد األمر إىل البحث والقيام ابلدور الرتبوي
والتوجيهي للمسامهة يف تطوير وبناء شخصية الطالب ،فالبحث العلمي اصبح من أهم مسؤوليات عضو هيئة التدريس يف اجلامعة
وذلك ملا يقوم به من جهد علمي يؤدي إىل تنمية املعرفة وتطويرها يف جمال اختصاصه( )19( .احلويطي)
دور البحث العلمي يف العملية التعليمية:
لكي تتمكن اجلامعات من تنويع التعليم وربطه ابخلطط التنموية البد من دعمها ماداي ومعنواي لتستطيع القيام مبهامها
وتنفيذ أدوارها وحتقيق أهدافها وأداء وظائفها املتنوعة بشكل فاعل ،وحىت تسهم يف حتسني مهارات أعضاء هيئة التدريس هبا
ابعتبارهم العمود الفقري يف العملية التعليمية ،وألن جناح التعليم والرقي به يعتمد بدرجة كبرية على ما يتوفر من أعضاء هيئة
تدريس على درجة عالية من الكفاءة واملهارة ،فلم يعد دور اجلامعات وأهدافها تقتصر على التدريس فقط ،وإمنا يشمل مجيع
اجلوانب األكادميية ويف مقدمتها البحث العلمي( )20( .العمايرة )
وتعتمد عملية انتاج املعرفة على البحث العلمي ابعتباره عامال أساسيا يف توليد املعارف اجلديدة اليت تُسهم يف مواجهة
مشكالت اجملتمع ،ويُعد البحث العلمي الوسيلة األساسية لتحقيق التنمية ،وإضافة إىل ذلك فإن البحث العلمي له دور يف أعداد
وأتهيل الكوادر الفنية اليت حيتاجها اجملتمع يف كافة اجملاالت ،ويعد البحث العلمي أحد أهم الوظائف اليت تسعى اجلامعات اىل
حتقيقها (( )21احلويطي)
ولكي تتمكن اجلامعات من تنويع التعليم وربطه ابخلطط التنموية البد من دعمها ماداي ومعنواي من أجل أداء مهامها
وتنفيذ أدوارها وحتقيق أهدافها والقيام بوظائفها املتنوعة بشكل فاعل ،وحىت تُسهم يف حتسني مهارات أعضاء هيئة التدريس هبا
ابعتبارهم العمود الفقري يف العملية التعليمية ،وألن جناح التعليم والرقي به يعتمد بدرجة كبرية على ما يتوفر من أعضاء هيئة
التدريس على درجة عالية من الكفاءة واملهارة فلم يعد دور اجلامعات وأهدافها يقتصر على التدريس فقط وإمنا يشمل مجيع
اجلوانب األكادميية ويف مقدمتها البحث العلمي( )22( .العمايرة ،2008 ،ص )332-295
اإلطار امليداين للدراسة:
يتناول الباحث هنا أهم اخلطوات اليت مت اتباعها يف إعداد الدراسة امليدانية ،وذلك على النحو التايل:
عينة الدراسة:
لقد مت تطبيق أداة البحث على خمتلف كليات جامعة طرابلس ،والختيار هذه العينة مت حتديد اجملتمع األصلي وهو عبارة
عن كل أعضاء هيئة التدريس الذين يباشرون عملهم االكادميي هبذه الكليات ،،وبعد ذلك قام الباحث ابختيار العينة بطريقة
عشوائية بسيطة حيث بلغ حجمها ( )250عضوا ،ومت مجع ( )150استبانة من جمموع االستباانت املوزعة.
أداة مجع البياانت:
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قام الباحث يف هذه املرحلة إبعداد استبانة جلمع البياانت واملعلومات للتعرف على وجهة نظر أفراد العينة حول موضوع
الدراسة ،وقد مرت االستبانة ابلعديد من املراحل من أجل تصميمها وظهورها بشكلها النهائي وذلك على النحو التايل:

Issue: 1

 -االستبانة يف صورهتا األولية:

Volume: 4

اعتمد الباحث يف بناء حماور االستبانة وإعدادها على اإلطار النظري للبحث وبعض البحوث السابقة ذات الصلة املباشرة
مبوضوع البحث ،وتضمنت االستبانة جمموعة من البياانت األساسية ،كما تضمنت عدداً من العبارات واحملاور وردت يف شكل
أسئلة مغلقة.
 صدق االستبانةويقصد به مد قدرة االستبانة على قياس املوضوع وصالحيته لقياس الفرض الذي وضعت من أجله ،لذلك قام الباحث
بعرض االستبانة على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف البحث العلمي والعلوم الرتبوية والنفسية إلبداء آرائهم
ومقرتحاهتم حول االستبانة من حيث الشكل والصياغة والرتتيب ،وسالمة بنود األسئلة واتفاقها ،ومد مناسبتها للمجال ،أو
املوضوع املراد قياسه ،ومت بعد ذلك اسرتجاع االستبانة من احملكمني ،والقيام ابلتعديالت الالزمة اليت وردت وفقاً آلرائهم
ومقرتحاهتم.
ثبات االستبانة:
ويقصد به مد الدقة واالتساق ،أي أنه عند استخدام االستبانة وإعادهتا مرة اثنية يف نفس الظروف أو ظروف شبيهة
فإننا حنصل على نفس النتائج.
استخدم الباحث معادلة (ألفا كرونباخ) ،وطريقة التجزئة النصفية على حماور الدراسة ،وظهرت النتائج يف اجلدول التايل.
جدول ( )1نتائج اختبار ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية حملاور الدراسة
المجموع
المحاور

عدد
العبارات

ألفاكرونباخ

معاملاإلرتباط
بيرسون

معاملالثباتسبيرمان
براون

أهمالصعوباتالتيتواجهكفيالقيام
بالبحثالعلمي

20

0.884

0.692

0.818

اهممهاراتعضوهيئةالتدريسفيالعملية
التعليمية

10

0.930

0.853

0.921

يتضح من اجلدول السابق رقم ( )1أن معامل ثبات حماور الدراسة (معامل ألفا كرونباخ) قد تراوح بني
ملختلف حماور الدراسة ،ويتبني وجود عالقة ارتباط بني أجزاء حماور الدراسة ،حيث تراوح معامل ارتباط بريسون بني (،0.692
 ،)0.853كما إن معامل ثبات سبريمان براون بني النصف الفردي والزوجي تراوح بني ( ،)0.921 ،0.818وتعد هذه القيم
عالية ومناسبة للتحقق من ثبات املقياس.
()0.930 ،0.884

 االستبانة يف صورهتا النهائيةاستنادا إىل وجهة نظر احملكمني ووفقاً آلرائهم ومقرتحاهتم قام الباحث بعمل التعديالت الالزمة ،ووضع االستبانة يف
صورهتا النهائية.
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 تطبيق االستبانةبعد االنتهاء من كل مراحل بناء االستبانة قام الباحث بعملية التطبيق ،وذلك من خالل توزيع االستمارات على عينة
البحث ،ومتت عملية التوزيع عن طريق التسليم ابليد ،وكان ذلك مع بداية شهر مارس من عام  ،2021حيث قام الباحث بتوزيع
( )250ا ستمارة على جمموعة من االساتذة املمثلني لعينة البحث مبختلف الكليات والتخصصات ،ومع هناية شهر اغسطس
متكن الباحث من اسرتجاع ( )150استمارة ،وذلك بنسبة ( ) % 60.0من االستمارات املوزعة على عينة البحث ،وفقدان
( )100استمارة بسبب إمهال بعض أفراد عينة البحث ،وبذلك بلغ عدد االستمارات الصاحلة للتحليل اإلحصائي ()150
استمارة من أصل ( )250استمارة.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت مجعها من مفردات العينة اليت مت اختيارها من جمتمع الدراسة ،فقد مت
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة ابالعتماد على استخدام برجمية احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
" "Social Sciences forStatistical Packageواليت يرمز هلا اختصارا ابلرمز ( )SPSSاإلصدار  ،26ويف
ما يلي جمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام الباحث ابستخدامها:
 التوزيع النسيب ،والوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري. اختبار  tلعينة واحدة كأحد أساليب اإلحصاء االستداليل ،إلمكانية تعميم النتائج من العينة إىل اجملتمع.ترميز بياانت الدراسة
بعد جتميع استمارات االستبيان استخدم الباحث الطريقة الرقمية يف ترميز البياانت حيث مت ترميز اإلجاابت كما يلي:
 املقياس الثالثي:حيث أنه يقابل كل عبارة من عبارات حماور املتغريات األساسية لالستبانة قائمة حتمل االختيارات التالية وفقاً ملقياس
ليكارث الثالثي( :متوفرة بشدة – متوفرة – غري متوفرة) وقد مت إعطاء كل من االختيارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً
على النحو التايل :متوفرة بشدة ( )3ثالث درجات ،متوفرة ( )2درجتان ،غري متوفرة ( )1درجة واحدة ،ومبا أن هناك فراغني
2

وثالث اختيارات لذلك مت حتديد املد لكل اختيار حيث أن املد = =  0.666ابلتايل فإن املد بني كل اختيار
3
يساوي  ،0.666ومن ذلك فإن مد كل اختيار يتم حسابه كما مبني ابجلدول رقم (. )2
جدول ( )2يوضح مد االختيارات املستخدمة ابلدراسة
االختيارات

مدىاالختيار

غيرمتوفرة

من1إلىأقلمن1.666

متوفرة

من1.666إلىأقلمن2.333

متوفرةبشدة

من2.333إلى3

 املقياس الثنائي:إعطاءُ كل من االختيارين درجة لتتم ُمعاجلتهما إحصائياً على النحو التايل :ال ( )1درجة واحدة ،نعم ()2
(ال – نعم) مت ْ
ِ
املتوسطات احلسابية اليت
درجتان ،و ْاعترب الوسط احلسايب مساوايً للرقم ( )1.5ابعتبا ِر أن ( ،)1.5( =2/ )2+1وابلتايل فأن
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خصائص عينة الدراسة
جدول ( )3خصائص عينة الدراسة
الخصائص
الجنس

الفئة

التكرار

النسبةالمئوية

ذكور

98
52
150
46
15
23
5
19
8
5
5
12
4
8
150
105
45
150

65.3%
34.7%
100.0%
30.7%
10.0%
15.3%
3.3%
12.7%
5.3%
3.3%
3.3%
8.0%
2.7%
5.3%
100.0%
70.0%
30.0%
100.0%

إناث
المجموع
اآلداب
االقتصاد
تربيةطرابلس
حاسوب
طب

الكلية

الزراعة
العلوم
القانون
صيدلة
هندسة
تقنيةطبية
المجموع
دكتوراه

المؤهلالعلمي

Issue: 1

ِ
املتوسطات احلسابية اليت قيمتُها ( )1.5تعرب عن درجة موافقة متوسطة،
أقل من ( )1.5تُعرب عن درجة موافقة متدنية ،و
قيمتها ُ
ِ
املتوسطات احلسابية اليت قيمتُها أكرب من ( )1.5تعرب عن درجة موافقة مرتفعة.
و

ماجستير
المجموع

يتضح من اجلدول رقم ( )3الذي يوضح خصائص عينة الدراسة أهنا تتميز ابآليت:
 أن نسبة  %65.3ذكور ،ونسبة  %34.7إانث. أن نسبة  %30.7منهم من كلية اآلداب ،و %15.3من الرتبية. أن نسبة  %70.0مؤهلهم العلمي دكتوراه ،و %30.0ماجستري.نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها
مت رصد نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها حبساب التكرارات والنسب املئوية إلجاابت افراد العينة على فقرات اداة البحث،
وذلك على النحو التايل:
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أوال :الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي:
جدول ( )4نتائج حتليل أهم الصعوابت اليت تواجه عضو هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي

ت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

15

16

713

المتو
سط
الحسا
بي
𝑥

االنحرا
قيمة
ف
المعيار إختبار t
يS.D

محتوى الفقرة

الفئة

درجة
المواف
قة

ضغط مساهمة الجامعة في
إقامة المؤتمرات العلمية
الجامعة ال تدعم عضو هيئة
التدريس في القيام بالبحث
العلمي
كثرة األعباء التدريسية
الملقاة على عاتق عضو
هيئة التدريس
ضعف الرغبة لدى عضو
هيئة التدريس للقيام بالبحث
العلمي
قلة المراجع والدوريات
العلمية الحديثة بمكتبة
الجامعة
ضعف الدافع في االستمرار
بمهنة التدريس
قلة عقد المؤتمرات
والندوات العلمية
ضعف اإلمكانات المادية
لعضو هيئة التدريس للقيام
بالبحث العلمي
قلة إمكانيات مكتبة الجامعة
إداريا وتخصصيا وتقنيا
قلة المعلومات
واإلحصاءات التي تعتمد
عليها البحوث العلمية
ارتفاع الرسوم لحضور
المؤتمرات والندوات العلمية
ضعف المرتبات وغياب
الحوافز المادية التي تساعد
عضو هيئة التدريس على
القيام بالبحث العلمية
التقصير من قبل القسم
العلمي في اإلبالغ بمواعيد
المؤتمر العلمي بوقت كافي
المرافق والتجهيزات
المتاحة حاليا غير كافية
للبحث العلمي
عدم وجود اليات بالجامعة
لدعم المشاركة والتعاون مع
الجامعات على مستوى
العالم
عدم رصد الجامعة ميزانية
كافية تمكنها من تحقيق

ت
%
ت

موافق
بشدة
57
38.0
70

79
52.7
62

%

46.7

41.3

12.0

ت

60

60

30

%

40.0

40.0

20.0

ت

22

70

58

%

14.7

46.7

38.7

ت

78

59

13

%

52.0

39.3

8.7

ت
%
ت
%
ت

32
21.3
62
41.3
86

70
46.7
75
50.0
57

48
32.0
13
8.7
07

%

57.3

38.0

4.7

ت
%
ت

79
52.7
69

65
43.3
64

06
4.0
17

%

46.0

42.7

11.3

ت
%
ت

70
46.7
85

67
44.7
50

13
8.7
15

%

56.7

33.3

10.0

ت

50

62

38

%

33.3

41.3

25.3

ت

80

61

09

%

53.3

40.7

6.0

ت

80

62

08

%

53.3

41.3

5.3

ت
%

83
55.3

61
40.7

06
4.0

موافق

غير
موافق
14
9.3
18

مستوى
المعنوية
pvalue

الترتيب

2.287

.6280

44.629

0.00
0

13

2.347

.6850

41.940

0.00
0

11

2.200

.7510

35.886

0.00
0

14

1.760

.6920

31.148

0.00
0

19

0.00
0

8

2.433

.6490

45.893

1.893

.7250

31.989

2.327

.6290

45.287

0.00
0
0.00
0

18
12

2.527

.5870

52.691

0.00
0

1

2.487

.5760

52.853

0.00
0

3

2.347

.6750

42.552

0.00
0

10

2.380

.6420

45.430

0.00
0

9

2.467

.6720

44.940

0.00
0

6

2.080

.7640

33.331

0.00
0

16

2.473

.6100

49.681

0.00
0

5

2.480

.5990

50.717

0.00
0

4

2.513

.5760

53.420

0.00
0

2
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19
20

%

52.0

42.0

6.0

ت

21

70

59

%

14.0

46.7

39.3

ت
%
ت
%

28
18.7
43
28.7

87
58.0
76
50.7

35
23.3
31
20.7
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1.747

.6870

31.128

0.00
0

20

1.953

.6490

36.887

2.080

.7000

36.385

2.2620
0

.36704
0

75.478

0.00
0
0.00
0
0.00
0

17
15

من اجلدول رقم ( )4يتضح أن املتوسطات احلسابية حول (أهم الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف القيام
ابلبحث العلمي) جاءت أغلبها يف فئة املوافقة (موافق من  1.666إىل أقل من  ،2.333موافق بشدة من  2.33إىل  ،)3وإن
املتوسط العام للمحور ضمن فئة موافق (من  1.666إىل أقل من  )2.333مما يشري إىل أن مفردات عينة الدراسة يؤكدون على
موافقتهم بوجود صعوابت تواجههم يف القيام ابلبحث العلمي ،كما أن مستو املعنوية الختبار ( )tأقل من  0.05مما يتيح تعميم
النتائج املتحصل عليها من العينة على جمتمع الدراسة.
ويتضح من خالل اجلدول ( )4إن من أهم الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف قيامهم ابلبحث العلمي هي
(ضعف اإلمكاانت املادية لعضو هيئة التدريس للقيام ابلبحث العلمي) واليت حتصلت على املرتبة األوىل يف إجاابت أفراد العينة
ويعزو الباحث ذلك اىل الضعف يف مرتبات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة وعدم ختصيص مبالغ مالية ملواجهة تكاليف القيام
ابلبحث العلمي ،وجاءت يف املرتبة الثانية العبارة (عدم رصد اجلامعة ميزانية كافية متكنها من حتقيق خطتها البحثية) مما يدل على
ضعف انفاق اجلامعة على البحث العلمي ،ويعزو الباحث ذلك اىل قلة االهتمام ابلبحث العلمي والضعف يف امليزانية املخصصة
للبحث العلمي،و جاءت بعدها العبارة (قلة إمكانيات مكتبة اجلامعة إداراي وختصصيا وتقنيا) مما يدل على ضعف الكفاءات
االدارية العاملة مبكتبة اجلامعة وقلة املتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات مع النقص يف األجهزة واملعدات اإللكرتونية
املستخدمة يف تسهيل احلصول عل املعلومات والبياانت اليت حيتاجها الباحث ،ويلي ذلك جاءت العبارة (عدم وجود اليات
ابجلامعة لدعم املشاركة والتعاون مع اجلامعات على مستو العامل) ويعزو الباحث ذلك إىل قلة االتفاقيات بني اجلامعات فيما
يتعلق بتبادل املراجع والدورايت احلديثة واخلربات والكفاءات املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات ،ويتضح أيضا إن من أهم
الصعوابت اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي (قلة املعلومات واإلحصاءات اليت تعتمد عليها البحوث العلمية) إضافة إىل (ضعف
املرتبات وغياب احلوافز املادية اليت تساعد عضو هيئة التدريس على القيام ابلبحث العلمي.
اثنيا :املهارات اليت ال جييدها عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية
جدول ( )5نتائج حتليل أهم املهارات اليت ال جييدها عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية
درجةاالستخدام
ت

محتوىالفقرة

ال
فئة
ت

1

مهاراتالتعاملمعتكنولوجيا
المعلومات

%

2

مهاراتاللغةاإلنجليزية

ت

يستخدم

اليستخدم

52
34.7
62

98
65.3
88

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

𝑥

S.D

قيمة
إختبارt

مستوى
المعنوية

pvalue

الترتيب

1.347

.4780

34.54
1

0.000

2

1.413

.4940

35.03

0.000

1
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18

ت

78

63

09
2.460

.6090

49.473

0.00
0

7

Issue: 1

17

خطتها البحثية
الجامعة ال تشجع على
تسويق البحوث الى الجهات
الخارجية
ضعف مهارات البحث
العلمي لدى عضو هيئة
التدريس
تأخر المحكمين في تقييم
البحوث
ضعف التعاون بين األساتذة
في القيام بالبحوث المشتركة
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%
3

مهاراتاالتصالالفعال

4

مهاراتالعرضوالتقييم

5

مهارةتصميمالمقررالدراسي

6

مهاراتاستخداماالنترنيت

7

المهاراتاإلدارية

8

المهاراتالقيادية

9

مهاراتالبحثالعلمي

1
0

مهاراتاتخاذالقراراتوحل
المشكالت

ت

%
ت

%
ت

%
ت

%
ت

%
ت

%
ت

%
ت

%

41.3
44
29.3
38
25.3
32
21.3
43
28.7
45
30.0
39
26.0
39
26.0
43
28.7

58.7
106
70.7
112
74.7
118
78.7
107
71.3
105
70.0
111
74.0
111
74.0
107
71.3

4
1.293

.4570

34.67
5

0.000

4

1.253

.4360

35.17
6

0.000

7

1.213

.4110

36.15
3

0.000

8

1.287

.4540

34.73
2

0.000

5

1.300

.4600

34.62
8

0.000

3

1.260

.4400

35.06
4

0.000

6

1.260

.4400

35.06
4

0.000

6
مكرر

1.287

.4540

34.73
2

0.000

5
مكرر

44.64 .35425
5
0

0.000

الدرجةالكليةحول اهممهاراتعضوهيئةالتدريسفيالعمليةالتعليمية 1.2913
3

من اجلدول رقم ( )5يتضح أن املتوسطات احلسابية حول (اهم مهارات عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية) جاءت
كلها أقل من ( 1.5ال يستخدم) ،وإن املتوسط العام للمحور كذلك أقل من ( 1.5ال يستخدم) مما يشري إىل أن مفردات عينة
الدراسة يؤكدون على وجود ضعف يف مهارات عضو هيئة التدريس يف العملية التعليمية ،وان منهم ال جييد استخدام البعض من

هذه املهارات ويعزو الباحث ذلك إىل ضعف اإلعداد الرتبوي واإلعداد العلمي ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعة مما يشري إىل ضعف
االهتمام من قبل الدولة أبعضاء هيئة التدريس الذين يشكلون العمود الفقري للعملية التعليمية ابجلامعة ،كما أن مستو املعنوية
الختبار ( )tأقل من  0.05مما يتيح تعميم النتائج املتحصل عليها من العينة على جمتمع الدراسة.
النتائج والتوصيات:
أوالً النتائج:
حيث خلص البحث إىل بعض النتائج متثلت يف وجود العديد من الصعوابت اليت تعيق أعضاء هيئة التدريس يف القيام
ابلبحث العلمي ولعل من أمهها ما يلي:
 ضعف الدعم املادي للبحوث العلمية وقلة االهتمام هبا قصور اجلامعة عن تقدمي برامج كافية تساعد على القيام ابلبحث العلمي ضعف قدرات بعض أعضاء هيئة التدريس الستعماالت احلاسب اآليل واالنرتنت ابعتبارها وسائل ضرورية تساعد على القيامابلبحث العلمي.
 ضعف قدرات بعض أعضاء هيئة التدريس يف استخدام مهارات تصميم املقرر الدراسي ومهارات االتصال الفعال ومهاراتالقيام ابلبحث العلمي.
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 عدم اسهام الدولة يف تشجيع اجلامعة على النشر دوليا -عدم وجود تعاون مع اجلامعات الدولية يف جمال النشر والبحث العلمي

 ضعف الكفاءات االدارية العاملة مبكتبة اجلامعة ،ونقص املتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات مع النقص الشديد يفاألجهزة واملعدات التقنية املستخدمة يف احلصول على املعلومات والبياانت اليت حيتاجها أعضاء هيئة التدريس.
 قلة االتفاقيات بني اجلامعات فيما يتعلق بتبادل املراجع ،والدورايت احلديثة ،واخلربات ،والكفاءات املتخصصة يف جمالاملكتبات ،واملعلومات.
 ضعف املرتبات وغياب احلوافز املادية اليت تساعد عضو هيئة التدريس على القيام ابلبحث العلمي. قلة املعلومات واالحصائيات اليت يعتمد عليها عضو هيئة التدريس يف القيام ابلبحث العلمي.التوصيات:
 دعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس العلمية إعالميا ،ومنح مكافآت تشجيعية للمتميزين. اعتبار املشاركات البحثية عامال أساسيا يف تقييم عضو هيئة التدريس ،وحتديد آاثر قانونية ترتتب على غياهبا. دعم اجلامعات يف اجملاالت اليت ختدم البحث العلمي. ضرورة االهتمام بتوفري الكتب واملراجع والدورايت احلديثة. االجتاه حنو تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم مبا يتناسب مع املستجدات والتغرياتالعاملية.
 البحث عن احللول املناسبة ملواجهة املشكالت اليت تعرتض عملية القيام ابلبحث العلمي. نشر ثقافة التطوير والتعلم الذايت مد احلياة مبا يسهم يف اكتساب مهارات القيام ابلبحث العلمي. تطوير مهارات التفكري العلمي واإلبداعي واالبتكاري لد االستاذ اجلامعي ،واكسابه مزيدا من القدرات ،واملهارات ،واملعارفالعلمية ،واألكادميية ،والتدريسية ،والبحثية.
 الرفع من مرتبات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة وختصيص مبالغ مالية ملواجهة تكاليف القيام ابلبحث العلمي. الرفع من القدرات واملهارات اإلدارية والتقنية للعاملني مبكتبة اجلامعة. توفري األجهزة واملعدات التقنية املستخدمة يف احلصول على املعلومات والبياانت اليت حيتاجها عضو هيئة التدريس للقيامابلبحث العلمي.
 التعاون بني اجلامعات فيما يتعلق بتبادل املراجع والدورايت احلديثة واخلربات والكفاءات املتخصصة يف جمال املكتباتواملعلومات.
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 الضعف يف اإلمكاانت املادية ألعضاء هيئة التدريس للقيام ابلبحث العلمي ،وعدم رصد اجلامعة ميزانية كافية متكنها من حتقيقخطتها البحثية.
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اللجنة الشعبية العامة سابقا ،قرار رقم ( )285لسنة  2006بشأن الئحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيني ابجلامعات ومؤسسات
التعليم العايل
جمدي عبدالكرمي حبيب،رؤية مستقبلية للتعليم اجلامعي العريب (املتطلبات – األدوار – التحدايت – املعايري) ،اسرتاتيجيات التعليم
اجلامعي العريب وحتدايت القرن احلادي والعشرين،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2008 ،
حممد حسن العمايرة وآخر،البحث العلمي لد أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلسراء اخلاصة  -األردن (معوقاته ومقرتحات
تطويره) ،جملة جامعة دمشق ،اجمللد ( )24العد الثاين .2008
حممد عبدالسالم القريو وآخرون ،دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء مؤسسات التعليم العايل اللييب ،املؤمتر العلمي الرابع
جلامعة النجم الساطع – اإلدارة اهلندسية ودورها يف حتسني األداء املؤسسي.2018/12/13-12 ،
املعتصم ابهلل اجلوارنة ،درجة ممارسة األدوار األكادميية لد أعضاء هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل،جملة العلوم الرتبوية،
اجمللد ( ،)42العدد (.2015 ،)3
منتهى عبد الزهرة حمسن ،الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي يف جامعة بغداد من وجهة نظر التدريسيني ،جملة البحوث الرتبوية
والنفسية ،العدد الثاين والثالثون.2011 ،
هشام يعقوب مريزيق ،وآخر ،قضااي معاصرة يف التعليم العايل،الطبعة األوىل.2008،
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 . Introduction
1
The prevailing perception is that the game is intended for recreation, leisure and early
 hildhood learning and the game does not find expression during primary school and almost
c
disappears in high school. This perception is a result of concerns that the game is not
suitable for learning complex content and may delay the learning power in adulthood, where
there is an expectation of formal learning achievement-focused.
Over time, perceptions developed that saw the game in different aspects. For example,
in the emotional realm - development of inter-personal communication and empathy that
increases inner motivation and enjoyment that contribute to learning ( Schiller, 2010) and
activation of fine and gross motor skills important for the formation of cognitive connections
(Karbach & Schubert, 2013).
In the cognitive field, the game contributes to the acquisition of knowledge and the
creation of new knowledge, to the development of the imagination, creativity and invention,
exploration and criticism and acquiring learning habits (Levitt & Shonkoff , 2
 010). 
This means that the game is an integral part of the learner's natural world and as the
use of the game increases for learning purposes learning will be more meaningful and will
be accompanied by higher successes and achievements (Morning, 2012). 
This work will deal with learning math, in elementary school, through combined game
l essons. It is known that many students experience significant difficulties in acquiring and
understanding mathematical knowledge, over many years of study. Combining game in
mathematics teaching allows for diversity in teaching methods, constitutes an
unconventional practice may motivate students to learn mathematics, encourage creativity
and make them fun (Reese, 2016).
The aim of the present study is to characterize the integrated learning lessons in
 eterogeneous primary classes. Therefore the study examines the characteristics of a
h
learning environment that combines play in lessons with reference to motivation, enjoyment,
concentrated learning, and a positive identity of the student about himself in heterogeneous
classes, and hence the question of research which I discussed in this paper - is there a
positive impact of teaching games on academic achievement ?
 . Literature Review
2
2.1Teaching

through games
Meaningful learning is learning that occurs when it is active (Shute, Rieber & Van
Enk, 2011) because it activates all body systems, senses, cognition and thought, which
expands the range of learning options (Boker, 2016). 
Many studies dealing with teaching through different types of games point to many
benefits: use of games increases learning and makes students take responsibility,
 ncourages collaborations between them and improves the classroom atmosphere. Learning
e
through play is suitable for different types of learners and provides a solution for active
learners who have difficulty sitting for a long time. It enables peer non-threatening teaching,
improves learning motivation and is a pleasure factor in the class (Boker, 2016). The game
serves as a significant tool for strengthening the knowledge and understanding of the
material studied (Ben Tzodek and Nachmias, 2
 011) is a natural way of learning and as such
can be harnessed for teaching academic content (Arbel et al., 2011). 
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succeeds in giving expression to his special qualities. Boker (2016) claimed that the game is
an integral part of the learner's natural world and as use increases

When the individual takes part in an educational game, it allows him to express his
personal, latent and visible abilities. The active participant in the educational game usually

Boker argued that the game is an integral part of the learner's natural world and as
the use in a game for learning purposes increases, learning will be more meaningful and will
be accompanied by higher successes and achievements. In addition, the game provides
thinking scaffolding for the material being studied (Broza, Ben-David, Kolikant, 2014) and to
improve the advantages of the learning game there should be a discussion after the game
about strategies in the game, ways of thinking for linking prior knowledge to the new
knowledge and to reflect on the various game moves ( Broza et al., 2014).

2.2.1
 The contribution of the game to the cognitive field
In a study by Castellar et al. (2015) they examined whether traditional teaching
methods versus teaching through play are different in terms of the impact on different
 ognitive processes. In their study they combined standard metrics of working memory,
c
viso-motor Skills, accounting gains and self-reporting means of pleasure. It was found that
the improvement in account performance as a result of game i nstruction and traditional
instruction is not only different in terms of fun but also in terms of improvements in
memory capacity in favor of game teaching .

2.2.2
 The contribution of the game to the social climate in the team
Tami and Yehieli (2014) claim that there is interaction in the game, and cooperation
r equired from the game, inviting development of moral thinking, out of free will ( without the
need for "preaching morality"). This means that when the game added value for teamwork
exists, and personal responsibility for morality. In this way, it is a natural way to
understand and acquire control of social skills (openness, listening, appreciation, conflict
management, etc.). The game has long been a factor in the interaction between its
participants. The individual goes through, in miniature process of acquiring social skills
that will serve him in the future. The more he experiences as a child, the more he will
acquire positions and tools that will be available to him and h
 elp him as an adult and an
individual in the society. Today, more than in previous years, the individual is asked to
discover skills of teamwork, work based on i nteraction, consideration, collaboration,
organizational thinking, ability to locate problems and find a solution to them. In the
learning game the conditions for success are usually learning, thinking, planning the next
step, helping others and understanding
that "enemy" in the game is also "friend" in reality.
  The game in teaching
2.3
Combining game in studies allows for diversity in teaching methods, constitutes an
unconventional practice, may motivate students to learn math, and encourage creativity
(when the students themselves build a game) and make them enjoy. It also allows the
teacher to be aware of the students' difficulties in the mathematical subject that the game
deals with (Reise, 2016). I plan to develop future research to test whether game serves as a
factor that encourages learning and reduces anxiety and difficulty in studies.

2.3.1
 The game as one of the aids to overcome the difficulty in teaching mathematics
According to one of the principles in the psychology of learning, pleasure and
enthusiasm help the student to overcome difficulties in studying a particular material.
Reese (2016) argues that combining mathematics teaching allows for diversity in methods
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teaching, which is an unconventional practice, may motivate students to learn math,
encourage creativity (when students build a game themselves) and make them enjoyable.
The game also allows the teacher to face student difficulties with the mathematical subject
he deals with. In another study by Vrogte and colleagues ( Vrugte, 2015), it was found that
the game was able to target students, especially those with low prior knowledge. It is
important to draw attention to the fact that children with low prior knowledge are those who
have the potential to understand p
 roportional thinking but have not yet encountered the
right learning situation to adapt to their potential. Not only that, the study found that
students should also have ongoing thinking throughout the game.
2.4 The relationship between the combining games in teaching and the improvement
in achievements
During the study, the learning activity of social interaction was split into two:
“movement interaction” and “verbal interaction" to sharpen the observation in the
interaction processes. Both variables were found to be significantly positive correlated with
improvement in achievement, but their correlations were relatively low. Keep in mind that
the children in the experiment were elementary school students in third grade, and apart
from a brief experience in the organizational processes before the beginning of the
experiment, were inexperienced in interaction processes. Effective interaction for learning is
not self-evident at this age. It is possible that the learning activity "social interaction" should
be learned in early processes, so that it is possible to get the most out of it (Reiz, 2016).
Teaching games "Stay in a movement learning activity" include, in fact, a connection of
all the behaviors that are done for the benefit of learning. The fact that this essay has
received a particularly high correlation indicates that the various learning activities support
each other in achieving the goal of improving achievement. Also, the different activities of
learning related to game movement provides time for learning to understand the connection
of the activities and the meaning of duration .
In a multivariate linear regression analysis, it was found that "stay in the game in
t eaching" is the most significant predictor of improvement in achievements. Game in such
teaching has greater predictive ability than students’ "score before" and " estimate
". The
students’ “score before" represents the knowledge with which the learner came to the class.
The fact that the learner stayed in the learning activity of game can overcome her basic
data, and is significant for most learners, and especially for the weak.
This fact is even more important for the weak who study in heterogeneous classes,
 here the strong children can help them stay on task and thus promote them considerably.
w
It was showed that when a learner stays in a learning game activity, he can overcome his
low starting point, and perhaps even the teacher's prejudices. When taking into account the
individual learning activities leaving the "stay in movement learning activity" out of
regression, the "before score" and “after score" are revealed as variables that better predict
the improvement in learner achievement than separate learning activities. Activities are still
found to predict improvement: "Assistance with visual-movement illustration" and "socialmovement interaction". Of particular interest here are the findings concerning the
movement interaction. Of the two types of interaction only "movement interaction" was
found to be a significant predictor of improvement in achievement. To some extent this
finding can be explained by the fact that the children were given during the learning tasks of
"interaction movement”, accompanied them and was secondary in importance. To
understand this explanation one must pay attention to the manner of learning during
(Reese, 2016). 
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combining game in teaching. Thus it will be found that in the method of teaching combined
with game, the achievements of the students be higher than their achievements in

In light of the above review, it was hypothesized: There will be a difference in the
achievements of students who have studied with the frontal method and in the method of

traditional frontal teaching.
3
. Methodology
  Study population
3.1
The study involved 50 third-graders who learned the subject of multiplication for the
first time in the traditional frontal method. The second time they learned to play a game.
After each time the students were tested accordingly. 
  Research variables:
3.2
Dependent variable: student achievements .
Independent variable: Combining game in teaching.
Background variables: sex, number of siblings.
3.3Instruments

:
A questionnaire consisting of two parts:
Part A - Background data questionnaire including: sex; age; number of siblings at home and
student achievements in the first and second exams.
These variables were chosen because they are related to the level of student achievement.
Part B - Questionnaire for testing improvement in the learning process from the combining
game. This section includes 8 items for examining combining game in teaching. 
3.4Research

design:
Research design was divided into two parts: first, a descriptive statistics for
information gathering on distribution averages and standard deviations to each of the
variables and their factors. Second, for the purpose of testing the hypothesis, a T-test was
calculated for dependent samples. 
4. Findings
  Description of the study variables
4.1
This study examined the effect of combining game on students' level of achievement,
so that 50 students participated in this study. Table 1 shows the distribution of the
students’ demographic variables.
Table 1: Distribution of the Demographic Variables of the Sample (n = 50)
Variable

Component

Frequency

percentage

Male student

26

52%

Female student

24

48%

8 years

50

100%

No siblings

6

12%

1-3 siblings

24

48%

Sex
Age

Number of siblings in family
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4-5 siblings

20

40%

Table 1 shows that 50 students from an elementary school participated in the sample.
It appears that all participants are above the age of 8 years (third grade). 'The sample also
shows that 52% of the participants are male students and 48% are female students. It also
shows that 12% of the participants do not have siblings in the family and another 48% have
1-3 siblings and the rest 40% have 4-5 brothers
.
In this study the dependent variable was academic achievement (the two test averages)
and the independent variable is learning combined with games .
Table 2: Distribution and scattering indices of learning efficiency and student achievement Frontal method (n = 50)
Variable

Average

Standard
deviation

Minimum
value

Maximum
value

scale

Satisfaction with
learning

5.7

2.4

2

9

1-10

Academic
achievement
(exam average)

72.6

11.2

40

95

0-100

Table 2 shows that the participating students were satisfied at an average level
( moderate) (m = 5.7) from the procedure of traditional frontal learning. The standard
deviation was high (2.4) which indicates a distribution among the participants in everything
related to the degree of students' agreement with the effectiveness of traditional frontal
learning in multiplication lesson they learned. Some participants pointed out that indeed
the learning efficiency of the frontal method is low (minimum value=2)
 and there were those
who strongly agreed that frontal learning is very effective (maximum value=9)
As for the academic achievements variable it was found that the average achievements
of the participating students who studied in the frontal method was m
 =82.6, with a very
high standard deviation was found (11.2) and with a lowest score of 40 and a highest score
of 95.
Table 3:
Indices of distribution and scattering of learning efficiency and student
achievement – combining game in learning (n = 50).
Variable

Average

Standard
deviation

Minimum
value

Maximum
value

scale

Satisfaction
with learning

8.3

2.7

3

10

1-10

Academic
achievement
(exam average)

84.6

10.5

45

100

0-100

Table 3 shows that the participating students were satisfied at an average level (m =
 .3) of the overall learning process combining game in learning. The standard deviation was
8
high (2.7) which indicates a distribution among the participants in their degree of agreement
on the effectiveness of learning combined with game in class. Some participants indicated
that indeed the effectiveness of learning combining game is low (minimum value=3) and
there are those who strongly agreed that learning combining game is very effective
(Maximum value=10). 
As for the academic achievements variable it was found that the average achievements
value of the participating students who studied in the method combining game was m=84.6,
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100.
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4.2 Inferential Statistics
This study has one hypothesis and it found a difference in satisfaction from the
learning process and the students’ achievements who studied in the frontal method and in
the method of combining game in teaching. Thus it was found that in the teaching method
combined with game, satisfaction with the learning process and the students' achievements
are higher than satisfaction with the learning process and their achievements in traditional
frontal teaching. For the benefit of testing the hypothesis a T-test was calculated for
dependent samples.
Table 4: T-test for dependent / paired samples for the satisfaction with the study process
variable according to the study method (n = 50).
Variable
Satisfaction with
learning

Method of
teaching

N

Standard
deviation

Average

t

traditional

50

5.7

2.4

Combining
game

50

8.3

2.7

*-1.09

Table 4 shows that there is a significant difference in student satisfaction in the two
teaching methods (p < 0.05; t (98) = - 1.09). In other words, students who studied in the
traditional frontal method were found to be moderately satisfied (sd = 2.4) ( m = 5.7) which is
lower than the average satisfaction of the students who studied in the combing game
teaching method (m= 8.3; sd = 2.7).
Table 5: T-test for dependent / paired samples for the academic achievements variable
according to the study method (n = 50).
Variable

Method of
N
teaching
Academic
traditional
achievement
Combining
game

Average

Standard
deviation

t

50

72.6

11.2 *-14.28

50

84.6

10.5

p<0.05*; p<**;0.01-p<
*** 
 0.001-
Table 5 shows that there is a significant difference in student achievement in the two
teaching methods (p <0.05; t (98) = - 14.28). In other words, students who studied in the
traditional frontal method were found to average their achievement ( m = 72.6; sd = 11.2)
which is lower than the grade point average of those students who studied using the
teaching integration method (m = 84.6; sd = 10.6). In summary, it can be argued that the
hypothesis has been fully confirmed.
In addition, variance in student achievements in the context of demographic variables
was examined. T-test for non-samples depending on the context of the gender variable
according to the teaching method was calculated and a one-way ANOVA to examine the
differences in achievements in the variables age and number of siblings in the family in the
two methods. Table 6 below shows the distribution for T-test calculations for independent
samples. 
Table 6: T-test for dependent / paired samples for the academic achievements variable and
gender in the traditional study method (n = 50).
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Variable

Method of
teaching

Male students
Academic
achievement Female students

N

Average

Standard
deviation

26

72.5

11.6

24

72.6

11.1

t
*-5.74

p<0.05*; p<**;0.01-p<
*** 
 0.001-
Looking at Table 6 shows that there are no significant differences between the
 chievements of the male and female students who studied in the traditional frontal method
a
(p = ns; t (50) = - 5.74), meaning that there is no significant difference in achievements in
the context of student gender in the traditional method.
Table 7: T-test for dependent / paired samples for the academic achievements variable and
gender in the combining game study method (n = 50).
Variable
Academic
achievement

Method of
teaching

N

Average

Standard
deviation

Male students

26

84.3

10.64

Female students

24

84.9

10.71

t
*-2.11

p<0.05*; p<**;0.01-p<
*** 
 0.001-
Looking at Table 7 shows that there are no significant differences between the
achievements of the students who studied using the combining game method (p = ns. t (50)
= - 2.11), which means that there is no significant difference achievements in the context of
student gender in the method of combining game method.
To examine the differences in achievement in the context of age and the number of
siblings in the family variables, a one-way ANOVA was calculated. 
Table 8 below shows the distribution of ANOVA (F test) to examine the differences in
student achievements in the age context and a number of siblings in the family.
Table 8: One-way ANOVA to the number of siblings in the family variable for academic
achievements in both methods (n = 50)
Dependant
variable

Number of
siblings

N

Average

Standard
deviation

F

traditional study method
Academic
achievement

No siblings

6

72.5

8.7

1-3 siblings

24

72.8

11.6

4-5 siblings

20

72.4

11.8

21.8

Combining game method
Academic
achievement

No siblings

6

6

10.9

1-3 siblings

24

24

11.8

4-5 siblings

20

20

11.4

19.54

Table 8 shows that no significant differences were found in the level of achievements in the
context of the number of siblings in the family.
5. Discussion
The subject of this study is combining game in teaching and academic achievements.
The study focused on examining the relationship between students’ achievements for
l earning combined with game in arithmetic lessons (multiplication). In the study, 50 thirdgrade in elementary school students in the state Arab education participated. The research

725

Volume: 4

Issue: 1

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
hypothesis was that a difference be found in satisfaction from the learning process and the
achievements between students who learned in the frontal method and in the method of
combining game in teaching, and that in a teaching method combining game satisfaction
with the learning process and students’ achievements be higher than in traditional frontal
teaching.
For testing the hypothesis a T-test is calculated for dependent / coupled samples. The
study findings confirmed the hypothesis and showed that satisfaction with the learning
process and achievements of students who learned in the method of combining game were
high than the degree of satisfaction and achievements of those students who studied in the
traditional frontal method.
The research literature shows that combining with game learning in mathematics
 elps students in their studies and understanding the learnt material. For example, Reese
h
(2016) argues that combining game in mathematics teaching allows for diversity in teaching
methods, which is an unusual practice, that may motivate students to learn math,
encourage creativity (when the students themselves build a game) and make them enjoy and
also raise their academic achievements. Also game allows the teacher be aware of the
students' difficulties in the mathematical subject in which he deals. In her research with
third grade students she found that learning through combining game enhanced student
achievements. In another study by Vrogte and colleagues (2015) they found that the game
was able to target the students, and especially those with low prior knowledge. She found
that learning combined with game motivates students to learn and enjoy school .
In my opinion, combining game into learning in classes is important and necessary in
order to increase student interest. This is especially strongly expressed at younger ages in
primary school so cognitive development improves more when combining learning with
game.
In addition, a T-test was calculated for unmatched samples and a one-way ANOVA to
examine differences in achievements by gender and the number of siblings in the family in
both teaching methods. Findings of t-test and one-way ANOVA showed no significant
differences in the level of achievements in the context of gender and the number of siblings
in the family.
In conclusion, it was found that learning combined with game positively affects
student achievements. These findings provide further evidence for the effects of combining
game into learning on student achievements in that they show that environment variable
positively affects achievements. In addition, cultivating an environment that encourages
creativity as well as thinking strengthens the student's understanding and even increases
the interest and thus her achievements increase accordingly.
6. Summary and Conclusions
This study examined the effect of combining game in learning on students’
achievements in third grade arithmetic. 
The findings of the study indicated a difference in the level of satisfaction with learning
and achievements in favor of combined with game learning over traditional frontal learning.
This study is another study in a large set of studies that examines the issue under
investigation and its findings indicate the advantage of combining game into learning for the
benefit of studying arithmetic over traditional learning ( environment varibable) both at the
level of students’ satisfaction and at the level of achievements. In addition, no significant
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relationships were found between gender and number of siblings in the student's family on
student achievements.
This research has one key conclusion which is that combining game in learning
( environment variable) plays an important role in raising student satisfaction and
achievements.
As to this research contributions, for example, raising awareness among teachers as
well as parents about the benefits of combining game into learning. This situation requires
the assimilation of the game as part of the learning process. In addition policy makers in the
Ministry of Education have to prepare learning programs based on combining game as part
of teaching and learning. I recommend future follow-up research that will include a larger
sample of students and include different schools from different ethnic populations. 
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The communicative and cultural achievement is represented by
an activity with adopted formulas confirmed by compliance and
flexibility that enables it to keep pace with the creative path in the
age of infomedia and contemporary digital publishing programs.
The explanatory space, in its intellectual and technical forms, is
based on logical foundations that work on creating latent patterns
and patterns that enhance the purpose of its existence. And the
system in art in general and design in particular represents a
mechanism for arranging work vocabulary on the basis of
principles that usually refer to a system that checks the state of
damage between the design work vocabulary. The system stems
from those defects embodied in expressive formats that are linked
to concepts and ideas through the organization of different
vocabulary within the workspace that have specific characteristics
that reflect a particular idea and are linked to the specificity of the
required utilitarian functional nature. The lesson of the system is
not only to reach the relationships that exist between the
vocabulary in their embodiment of the concrete form, but it lies on
a much deeper level than that, which is the level of significance.
Where the formal characteristics of the product of organizational
relations reflect patterns that often express their environment or
are the result of those organizations with semantic reading, and
the difference in the nature of the formulation of these
organizations comes from the effect of the overlap of several
different factors (cultural, social, religious, civilizational,
functional).
The design thought derives its primary material through this
overlap to start the system according to the rational methods in
the drafting process. To evaluate things and this is the rule of
logic.
From here the researcher sees that the principle of the system and
its relation to the degree of formulation of the form, and the extent
of variation of this formulation is due to the mental readiness in
the process of organization and innovation, to be a specific formal
inference related to its basic function and its structural
composition in the designs of logos, so the idea of research and
formulation of the research problem came according to the
following question: Is there a role for the design system in formal
inference in logo design? The importance of the research was
formulated through:
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-Informing those interested in the design issue, for the purposes
of developing the mechanisms of their technical work.
-To benefit scientific and research institutions, as well as the
press, publishing houses, and advertising agencies. The aim of the
research lies in: Knowing the role of the design system in formal
inference in the design of logos, and defining the limits of
research, which lies in the objective limit: the design system and
formal inference in the design of logos Spatial limit: some
Examples of global logos that enhance the current research, And
the time limit for the designed logos from (2019-2021), and
definitions of the following terms were defined: design system and
formal inference..

Key words: The Design System, Logo Design, Formal Inference.
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النظام التصميمي واالستدالله الشكلي
يف تصميم الشعارات

فؤاد أمحد شالل السامرائي

2

امللخص:
يتمثل املنجز التخاطيب التواصلي الثقايف بنشاط ذو صيغ متبعة تؤكده املطواعية واملرونة اليت متكنها من مسايرة
الركب اإلبداعي يف عصر االنفوميداي وبرامج النشر الرقمي املعاصر ،وهذا النشاط حيتكم لنظام وقواعد شكلية
استداللية مرتبطة بنواتج الفكر والثقافة ومعطياهتا اليت تؤسس لنظام قائم على اشرتاطات تلك املعطيات لتحقق
أعلى قدر من املساحة التوظيحية بشكليها الفكري والتقين على وفق أسس منطقية تعمل على أحداث انساق
وأمناط كامنة تعزز من هدف وجودها ،والنظام يف الفن عموماً والتصميم على وجه اخلصوص ميثل إليه لرتتيب
مفردات العمل على وفق أسس تشري يف العادة إىل نظام حمقق حالة التالف بني مفردات العمل التصميمي.
فالنظام انبع عن تلك التالفات اجملسدة النساق تعبرييه ترتبط مبفاهيم وأفكار من خالل تنظيم املفردات املختلفة
ضمن مساحة العمل تكون ذات خصائص حمددة تعكس فكره معينه ومرتبطة خبصوصية الطابع الوظيفي النفعي
املطلوب .فالعربة من النظام هي ليست الوصول إىل العالقات القائمة بني املفردات يف جتسيدها للشكل العياين
فحسب ،بل تكمن على مستوى اعمق من ذلك بكثري ،أال وهو مستوى الداللة .حيث تكون اخلصائص
الشكلية لناتج العالقات التنظيمية عاكسه ألمناط تعرب غالبا عن بيئتها أو تكون انجتا لتلك التنظيمات ذات
االسقراء الداليل ،وأييت االختالف يف طابع الصياغة هلذه التنظيمات من اثر تداخل عدة عوامل خمتلفة (ثقافية،
اجتماعية ،دينيه ،حضارية ،وظيفية).
فالفكر التصميمي يستمد مادته األولية من خالل هذا التداخل ليبتدئ به النظام على وفق الطرق العقالنية يف
عملية الصياغة ،وما نريد أن نصل إليه هو إن العقالنية يف التفكري تشكل النظام وتؤسسه وهو غري العشوائية يف
العمل ،وابلتايل تكون طريقة واختيار هذه القواعد حمكومة حبركة العقل والفعل اإلدراكي لتقييم األشياء وهذا هو
حكم املنطق.
من هنا يرى الباحث ان مبدأ النظام وارتباطه بدرجة صياغة الشكل ، formومدى تفاوت هذه الصياغة إمنا
يرجع إىل االستعداد العقلي يف عملية التنظيم واالبتكار ،ليكون استدالالً شكلياً معيناً يرتبط بوظيفته األسا
وتكوينه البنيوي يف تصاميم الشعارات ،فجاءت فكرة البحث وصياغة مشكلة البحث على وفق التساؤل التايل:
هل هنالك دور للنظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات؟ كما صيغت امهية البحث من
خالل:
 إفادة املهتمني ابلشأن التصميمي ،ألغراض تتعلق بتطوير آليات عملهم الفين. أن يفيد املؤسسات العلمية والبحثية ،فضال عن الصحافة ودور النشر ،والوكاالت اإلعالنية.الكلمات املفتاحية :النظام التصميمي ،تصميم الشعارات ،االستدالل الشكلي.
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مشكلة البحث:
يؤلف النظام والتنظيم تكويناً حمكم حييط جبميع املعطيات الداخلة ضمن العملية التصميمية من عناصر وأسس فضالً عن
جوانبه الفكرية والتصميمية واالخراجية ،وال تؤلف تكويناً عفوايً جاء مصادفةً ودون ختطيط وتنظيم مسبق ،وهناك قوانني اثبتة
ِ
وهنايته وقد وجد العلماء يف سعيهم لتفسري النظام ،أن أية ظاهرة ال ميكن دراستها مبعزل عن حميطها
حكمت نشؤه وحتكم تطوره
وعن الظواهر األخرى اليت حتيط هبا ،فهي جزء من كل ال يتجزأ من احمليط بكل مفرداته،ويرتبط هذا النظام ابلطبيعة والكون،
وينعكس من خالل الظواهر واألشكال الطبيعية وهي ليست أشكاالً فوضوية غري منتظمة كما تبدو بقدر ما هي نظام معقد
ودقيق ،وهو ما يعرب عنه ابألشكال اهلندسية اجملردة كاخلط ،السطح ،املربع ،الدائرة ،األسطوانة ،أي أن هذا النظام يرتبط ابلطريقة
العقالنية للتفكري ،ومن هنا جند أن اإلنسان قد رصد طبيعة النظام يف كثري من جماالت احلياة ،وحاول أن يضمنها يف خمتلف نواجته
احلضارية ،الفكرية منها والعملية ،إلدراكه أن أي عمل ينجزه ال بد أن يتم بصورة نظامية تناسقية ليؤدي الغرض والنتيجة املطلوبة،
وقد انعكس هذا املفهوم يف جمال الفكر والعلوم بشكل دقيق ومباشر وبقواعد منطقية وأسلوب منهجي.
أما يف الفن فقد كان جتسيد النظام من خالل تنظيم مفردات خمتلفة ضمن العمل الفين وفقا خلصائص حمددة تعكس فكرة
معينة تتعلق ابجلانبني التعبريي واجلمايل ،وما دام الفن بشكل عام والتصميم بشكل خاص يعد انعكاساً للواقع ..فهذا يعين أن هلا
أنظمة تسهم ،إىل حد بعيد يف حتقيق أهدافه الفنية والوظيفية واجلمالية على السواء ،فالطبيعة بع ّدها املصدر األساسي الستنباط
املعلومات البصرية والناظم الشكلي لالمتدادات والتوليدات الشكلية املرئية ومن الطبيعي أن النظم اهلندسية أو الرايضية امنا تدل
عل ى التكوين الشكلي وما تتوالد عنه من دالالت تعبريية تتناول املظهر الشكلي بكل متثيالته الستنباط املعلومات البصرية
والتكوين المتدادات وتوليدات شكلية داللية ،ومما تقدم وجد الباحث مسوغاً لصياغة مشكلة حبثه من خالل التساؤل التايل:
ماهو دور النظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
أمهية البحث:
 األمهية النظرية :بناء إطار ممنهج معريف يتناول فيه النظام التصميمي وكيفية جتسيده لالستدالل الشكلي يف تصميم الشعاراتواستخالص اهم املؤشرات املرتبطة به ومن مث بيان آليات عمله وميكن االفاده منه من املهتمني واملختصني مبجال التصميم
الكرافيكي نظرايً.

 األمهية التطبيقية :مسامهة وتنمية وتطويراملهارات العملية للمشتغلني واملصممني ابجلانب الكرافيكي وتسليط الضوء هلم علىآليات تكون النظام التصميمي وكيفية جتسيد الدالالت الشكلية يف تصميم الشعارات.
هدف البحث:
كشف النظام التصميمي واالستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
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تعرف دور للنظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات ،وحددت حدود للبحث واليت تكمن احلد
املوضوعي :النظام التصميمي واالستدالل الشكلي قي تصميم الشعارات احلد املكاين :بعض من مناذج الشعارات العاملية اليت تعزز
البحث احلايل ،واحلد الزماين الشعارات املصممة من ( ،)2021-2019وحددت تعاريف للمصطلحات التألية :النظام
التصميمي واالستدالل الشكلي.
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هدف البحث:

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

حدود البحث:
احلدود املوضوعية :دراسة النظام التصميمي واالستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
احلدود املكانية :الشعارات املصممه (امريكا ،اسبانيا ،فرنسا،االمارات العربية املتحدة ) .
احلدود الزمانية2021 – 2019 :
حتديد املصطلحات:
النظام فلسفياً :هو مفاهيم العقل األساسية ،ويشمل الرتتيب الزماين ،والرتتيب املكاين ،والرتتيب العددي ،والسالسل والعلل
والقوانني ،والغاابت ،واألجنا  ،واألنوا  ،واألحوال االجتماعية ،والقيم األخالقية واجلمالية(.)1
النظام لغوايً :نظمه ينظمه ونظمه ونظاما فأنتظم وأنظم ،ونظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله ،ومنه نظمت الشعر
ونظمته ،وأنظمت فيه الشيء من خيط وغريه وكل شعبه منه واصل ونظام كل امر مالكه ،واجلمع أنظمه وانظم ونظم(.)2
النظام اصطالحا:
النظام :هو جمموعه من األجزاء اليت تعمل مع بعضها البعض يف عالقة نظامية وفقا لغرض معني لكل من املبادئ واألفكار ينجز
أو يرتب يف جتانس وتناغم املرتبة واملرتابطة وظيفيا.
التعريف االجرائي للنظام:
النظام :هو عملية ذات منهج متسلسل ومتناسق لتشكيل جمموعة عناصر داخل الفضاء التصميمي بطريقة جتسد الغرض
والوظيفة التصميمية يف الشعار.
االستدالل لغوايً-:
()3

عرفه اجلرجاين :االستدالل :هو تقرير الدليل إلثبات املدلول.
االستدالل اصطالحا:
 -الداللة (كدراسة أو علم املعىن).

()4

قضية ،أو من عدة قضااي معلومة.
قضية جمهولة من ٌ
 -استنتاج ٌ

()5

 -فعل ذهين مؤلف من احكام متتابعة ،اذا وضعت لزم عنها بذاهتا حكم اخر لغريها

()6

االستدالل الشكلي اجرائياً:
هو فعل يقر دليالً شكلياً كلمة الحتواء الوسيط املستخدم وتوجيهه يف وجهةٍ معينة تفرض ابلضرورة إمكاانت تعربيية معينة
بنظام ذو مواصفات ،ويدل على تنظيم عناصر الوسيط املادي اليت يتضمنها العمل وحتقيق االرتباط املتبادل بينها.
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اإلطار النظري
يعتمد حتقيق النظام على جمموعة من العناصر املرتبطة ضمن شبكة من العالقات التبادلية بني املكوانت اليت حتتكم له،
ويعد النظام ألية تنظم تكوين الشكل وتنقله من واقع غري ملمو إىل واقع ملمو متضمن العناصر املوجودة واحمليطة للمنجز
التصميمي ويعطيها قيمة جتسد ماجاءت به العناصر التصميمية من هدف وظيفي ،وميثل النظام يف الفن والتصميم إليه لرتتيب
مفردات العمل على وفق أسس منطقية تعمل على أحداث انساق كامنة يف قوى داخلية ،أما النظام لدى (فنتوري) فهو يشري
إىل النظام من واقع التعقيد والتناقض يف أشكال النواتج التصميمية ،اذ على املصمم أن يسعى لتكوين حالة التوافق ما بني
املتناقضات ويكيف عناصر تصميمية بنائية يف تصميم املنجز ،والنظام مبدأ أسا يف التصميم وممثالً للعملية الفاعلة اليت تدور
حول ربط األشياء وأظهارها للوجود أذ يشري إىل أن هذه العملية تعين أشياء عدة مهمة لإلنسان أمهها اهنا تعطيه الوجود ويصف
هذه العملية اليت تدور يف وعي املصمم أهنا تقع ضمن ثنائية الصامت واملضئ ،املقا وغري املقا ونعين بغري املقا هي األفكار
يف خميلة املصمم اما املقا هي األفكار اليت يتم العمل هبا على وفق واقع التصميم (أن مهمة املصمم تصميم املنتج ونقله من العامل
الصامت إىل العامل املضئ والنظام يقع خلف هذه الثنائية).
إن أمهية النظام هذه تشمل جماالت عدة على اختالف طبيعتها ،أذ يشري ( )Arnhemأنه أساسي وال غىن عنه يف
التعامل مع أي مؤسسة تنظيمية وأنه ضروري لتنظيم األجزاء ضمن الكل لتجنب التناقض والتنافر ،كذلك فهو ويعد ضروري
إليصال معىن التصميم على اختالف نوعه فكراي أو تصميميا لكي يكون له معىن وفائدة لذلك جيب ان يكون مقدما بشكل
نظامي وبذلك يكون قد حقق التقبل لدى املتلقي .وبذلك فإن النظام كيان متكامل من املنجز التصميمي ،ويتكون من أجزاء
وعناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تصميمية من أجل حتقيق وظائف وأنشطة تكون مبحصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي حيققه
النظام كله.
كما تشري هذه املفاهيم يف جمملها إىل معىن النظام أبنه األسلوب الذي ينتظم به عدد من العناصر واملفردات يف عالقات
ختدم بعضها البعض اذ ان الشكل يبدو يف وحده كلية متثل هذا النظام(.)7
ومما تقدم يرى الباحث أن احدى أهم مفاهيم النظام هو كونه أييت كوسيلة إلجناز التصميم بشكل منهجي ومنطقي وذو
صيغة متسلسلة ومتتابعة يف التصميم أحياان ،ويشمل طريقة وعملية مزج العناصر يف تكوين موحد للحصول على حالة التجانس،
وارتبط النظام يف الطبيعة خبصائص عدة تصف احلالة املوجودة عليها واملعربة عن االنسجام والتناسق والتكامل والتجانس إذ
أشرت بعض اخلصائص اليت ترتبط بطبيعة تكوين األشكال يف الطبيعة ومنط عالقتها مع احمليط أو ضمن أجزاء مكوانهتا مشكلة
حاالت وخصائص نظامية على مستوايت خمتلفة فيها ولتتم ابلتايل حالة التوافق الكامل بني اجلزء والكل واألجزاء بعضها مع
البعض اآلخر ،لقد تركزت هذه اخلصائص يف خاصيتني االوىل تشري إىل الوحدة التصميمية والثانية تؤدي اليها وهي خاصية التوازن
التصميمي .إذ ان مفهوم الوحدة التصميمية ضمن الطبيعة وأجزاءها عدت من قبل بعض املصممني أساسا لفلسفتهم يف العمل
التصميمي ويف نظرهتم إىل احلاالت املختلفة يف جوانب احلياة.
الداللة مفهوماً:
علم الداللة هو تفسري املعاين والرموز واإلشارات ،حيث يهتم بدراسة أنظمتها وآليات تكوينها ،وقد تبلور هذا املفهوم بعد
تيارات احلداثة اليت ظهرت يف ستينيات القرن العشرين "البنيوية وما بعدها" بوصفها ظاهرة لفهم العامل وتفسريه ودراسة األنظمة
األشارية املختلفة يف الثقافة العامة ،ومسي بعلم السيميولوجيا الثقافية الذي يعد أسا النظام السيميوطيقي .
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وكلمة الداللة "السيميانتك"  Semantiqueمشتقة من األصل اليوانين "سيميو" أي عالمة ،ويرجع مصطلح
السيميولوجيا إىل فردينادي دي سوسري (1857م1913-م) وأما مصطلح السميوطيقيا فريجع إىل الفيلسوف الربغمايت األمريكي
شارل ساندرز بري (1839م1914-م) الذي استعار املصطلح من التسمية اليت أطلقها جون لوك(*) على علم خاص
ابلعالمات ينبثق عن املنطق ،ولقد كان االثنان سوسري وبري (أساساً انطلقت منه اجلهود لتأسيس هذا العلم اجلديد الذي يقوم
على دراسة أنظمة التواصل البشري)( ،)8حيث ركز سويسر كما يقول جريو على الوظيفة االجتماعية لإلشارة (العالمة) بينما ركز
نظاما واحدا.
بري على الوظيفة املنطقية .واملظهرين على صلة محيمة ،والكلمتان سيمولوجيا وسيميائيات تعطيان اليوم ً
فالسيميولوجيا هي علم األشارة الدالة مهما كان نوعها واصلها ،وهذا يعين إن النظام الكوين بكل ما فيه من إشارات
ورموز هو نظام ذو داللة ،فالداللة مبفهومها العام هو اسم آخر لعلم األشارة ،وعليه ميكن القول عن الدال هو الوسيط املادي
للمدلول .والربط بني الدال واملدلول يعد صفة تعاقدية مبدئية هذا العقد مجاعي منقوش يف زمن طويل .فاللغة نظام من العالمات،
وال تعد األصوات أو الصور لغة إال عندما تعرب عن األفكار ،وبعبارة أخرى ينبغي هلا ان تكون جزءا من نظام من العالمات.
والعالمة هي (احتاد بني شكل يدل ،يسميه سوسري الدال  Signifiantوفكره يدل عليها ،تسمى املدلول )9(.)Signifieوهبذا
فان كل وسيلة من وسائل التعبري اليت يستخدمها اجملتمع تعتمد يف جوهرها على السلوك اجلماعي-أو على شيء يشبه ذلك هو

العرف  Conventionكما هي احلال ))عندما حييي الصيين إمرباطوره ابحننائه إىل األرض تسع مرات(() .)10ووفقا هلذا
التقسيم الذي قدمه "سوسري" للعالمة على إهنا احتاد بني دال ومدلول ،فأن الدال هو الصورة البصرية أو السمعية واملدلول يتمثل
يف الفكرة أو التصور وهو عملية ذهنية غري مادية ،ويف غالب األحيان تكون الرابطة اليت جتمع الدال ابملدلول اعتباطية فهي ال
ختضع لقوانني منطقية ،وابرز مثال على ذلك العالمة اللغوية ،واليت ال نرى يف بنيتها ما هو مشرتك بني الدال اللغوي واملدلول
املفهومي.ويف جمال التصميم وملا كانت موضوعاته تعبريية ،فإهنا تعد مبثابة لغة إن مل تكن لغات عديدة ،فاملعاين املعرب عنها يف
التصميم ميكن ترمجتها إىل ألفاظ.
والعمل التصميمي يقوم على حماكاة الواقع ذو الوظيفة النفعية ،وعليه فاملصمم ينتقي بعضاً من عناصر الواقع ويقدمها على
شكل عمل فين ليعطي من ورائها مقوالت اجتماعية أو ايديولوجية واخالقية ،واملتلقي بدوره يتلقى تلك العناصر وما ترسله من
عالمات ،فريدها يف ذهنه إىل مرجعها احلقيقي.وميكن القول ابن املرجع هو "ختيل املتخيل" املتماثلة طبعا من متلقي إىل آخر.
الداللة الشكلية:
يذهب نقاد النزعة الشكلية إىل فهم طبيعة الفن املعاصر يف وقت ما عند التفكري يف موضو الشكل جنده ينطوي على
جمموعة األجزاء أو العناصر ،وهي املادة الدالة على قوالب البناء احلسية اليت يرتكب منها العمل ،حيث ترتب وتنظم هذه القوالب
()11
على حنو معني-هو الشكل .يقول "جون ديوي" حنن جند يف الشكل ((تنظيما للعناصر املكونة ،أو األجزاء املركبة)).
فالشكل هو مجع لعدة عناصر متحدة يف كيان واحد له قيمة اإلدراك العقلي .ويرى "هربرت ريد" ،إن لفظة الشكل يف
الفن تعين ((اهليئة اليت اختذها العمل)) )12(.يف حني يفرق "ارهنامي" بني الشكل  Formواهليئة  ،Shapeأو املظهر اخلارجي
للشيء ويقول إن ((اهليئة هي اجلوانب املكانية اخلاصة خبصائص املظهر اخلارجي لألشياء ،ولكن ال يوجد منط بصري يكون عبارة
عن ذاته فقط ،فالبد من انه ميثل شيئا ما وراء وجوده الفردي،وهذا يشبه القول ابن اهليئة ككل هي شكل حملتوى ما،واحملتوى أو
()13
املضمون ليس هو ابلطبع مادة املوضو أو خامته)).
ويعد استخدام "ارهنامي" ملفهوم "الشكل" استخدام يتضمن اهليئة واملضمون .وعليه (فالشكل ابملعىن اإلدراك ضروري
للتشخيص الواعي احلسي للمحتوى،أما ابملعىن البنائي فانه ميثل تناغم معني أو عالقة تناسبية لألجزاء مع الكل وكل جزء مع
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(أهنا نزعة تركز على الشكل واملعىن الذي حيمله).

ولعل تركيز "الجنر" على الشكل وأمهيته يرجع إىل إدراكها العميق للوظائف اليت يقوم هبا الشكل .وهذا السبب جعل من
"الجنر" أتخذ مبفهوم بريل " " Prallعندما يعامل العمل التصميمي كبناء ( )Structureوالغرض من ذلك ،انه جيعلنا ندرك
األشكال احلسية ،بطريقة منطقية .وعندما يبد املصمم العمل التصميمي فانه ((يوضح املعىن احليوي  Vital Importالذي ال
()16
يستطيع أن يتخيله منفصال عن التعبريية اخلاصة به ،ويرتتب على ذلك انه ال ميكن أن يعرفه قبل أن يعرب عنه)).
الداللة التعبريية:
إن السيميائية تقوم على العالقة بني العالمة والدال واملدلول ،فالعالمة مكونة من دال
ومدلول ،يشكل صعيد الدوال صعيد الشكل التصميمي ،ويشكل صعيد املدلوالت صعيد
احملتوى ،والعالقة بني الدال واملدلول ،عالقة وضعية اصطالحية ،وهي ضرورة لتحقيق التواصل
الذي عرب عنه أحياان ابلبيان أحياان ابإلخبار.
وإذا أخذان نظاما مثل التصميم ،جند انه يتكون من ثالث عناصر أساسية :العنصر
األول فيه هو الدال أو البنية الشكلية ،والعنصر الثاين هو املدلول أو العلة اخلارجية للعمل،
والعنصر الثالث هو العالمة أو العمل التصميمي ،وهذا العمل ذو داللة ،والداللة تتحقق من
خالل قدرة الدال التعبريية يف توصيل األفكار.
وعليه فالقدرة التعبريية اليت يتضمنها النص التصميمي يتطلب إدراك العامل اخلارجي ((فاملعاين اليت تعرب عنها النصوص
التصميمية ما هي إال مفاهيم ذهنية مدركة عن العامل اخلارجي ،وهي مفاهيم قد ترتبط أبشياء عينية حسية ذات وجود عيين يف
العامل اخلارجي،وقد ترتبط مبفاهيم قائمة على التجريد والتعميم)) )17(.ويؤكد ذلك "سانتياان" يف قوله( أن كل تعبري راجع إىل
"الرتابط أو "التداعي" " Associationفاحلد األول يكتسب تعبريا النه يرتبط يف ذهن املدرك ،بتجارب سابقة يلتصق "معىن"
هذه التجارب و" لوهنا" ابملوضو ،حبيث يبدو كامنا فيه) )18(.وميكن القول يف هذه احلالة أن وظيفة العالمات الشكلية الدالة ال
تكمن يف ذاهتا،أي يف حقيقة كوهنا عالمات،بل تكمن يف إمكانية إدخال هذه العالمات يف عالقات هدفها القوة التعبريية،من
خالل عمليات " التنظيم وإعادة التنظيم ...فكل تنظيم له جوانبه املختلفة مثل االستقرار ،التصلب ،التعقد ،ودرجة التشكيل أو
غريها من اخلصائص ،وينتج التنظيم عن التفاعل ،وإعادة التفاعل بني الكائن والبيئة" (.)19
()20

وهبذا فان النص التصميمي عبارة عن ((نظم عالماتية تسهم يف توضيح اجلانب التعبريي وإيصاله)).
التعبريية جذور متأصلة ،يف األوجه املادية والشكلية والتصويرية للعمل.

وللجوانب

وهذه العوامل األخرية ،عندما حتلل ،تقدم شواهد تساعد على نسبة املضمون التعبريي إىل العمل ،وعليه فان العمل
التصميمي بوصفه عالمة دالة يعتمد على منظومة ثالثية من العالقات بني األطراف التألية:
((مادة التعبري واملتمثلة ابأللوان واملسافات ،وأشكال التعبري وهي التكوينات التصويرية لألشياء ،ومضمون التعبري وهو
يشمل احملتوى الثقايف من انحية واألبنية الداللية املشكلة هلذا املضمون من انحية أخرى)) )21(.ويظل العمل دون شك ،جتارب
انفعألية وختيلية ال حدود لتباينها ،ذلك أن االنطباعات اليت تنشأ نتيجة هلذه العملية سوف تتغري من فرد إىل آخر ،ولكن ضمن
احلدود اليت يفرضها النص التصميمي .إذ قد يصبح للتشكيل الفين دالالت متعددة يف آن واحد تشري إىل موضوعات خمتلفة
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اآلخر) )14(.فالشكل يشري إىل طريقة خاصة يف النظر إىل األشياء واإلحسا هبا من خالل الرتكيب اخلاص للعناصر،واليت تعد
اجلوهر الفعلي أو املوضو الفين نفسه.
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ومبعان متنوعة مما يسبب اضطرااب كبريا للتنوعات الظاهرة يف مضمونه املعرب عنه ،إال أهنا تبقى يف سياقها العام مرتابط حتمل أمهية
سيميائية ابلغة لتعدد وغىن العالمات الداللية اليت تنقلها كوهنا ال متثل كلمة مبعناها الظاهر وامنا مبا ختفيه ورائها من معان ترمز إىل
معىن غامض أو مسترت يوحي أبكثر من معناه الواضح املباشر أي إهنا بديل حيل حمل فكر أو معىن حقيقي مرمز له،وجند يف شعار
 mbcبعض املعاين اخلفية حيث يتمثل شكل الطاوو داخل الوان الطيف واليت تزامنت حينها مع ظهور اجهزة التلفزيون امللونة
واليت متثل الوان الطيف حيث أرادوا مسؤلوا الشبكة شعاراً من شانه ان حيث من ميلكون جهاز التلفزيون األسود واألبيض على
تغريه ابمللون حيث سايروا العبارة الشائعة واليت تقول فخور كالطاوو  .وعليه فإن ما يعرب عنه العمل ال ميكن إن يعرف إال ابنتباه
دقيق للتنظيم الشكلي للمادة واملوضو  ،فالقدرة التعبريية ال حتيا إال يف اخلطوط واأللوان اليت يعرضها العمل إلينا .وقد أحسن
"ايكن" التعبري حني قال ((أن العالقة بني املوضو وبني االنفعال املعرب عنه ليست على اإلطالق عالقة وسيله بغاية ،بل هي
عالقة عنصرين يدعم كل منهما اآلخر داخل كل مرتابط)) )22(.وهذا يدل على أن السطح احلسي واألساليب الشكلية للعمل
تؤكد كلها داللته التعبريية وتزيد من اجلاذبية احلسية ،وبذلك فأن كل من الشكل واملادة واملوضو ما هي إال وسائل لبلوغ هذه
الداللة التعبريية،وحنن حني نستمتع ابلعمل ال نكون وأعني "ابلصورة" و"املادة"والتعبري بوصفها كياانت مستقلة،بل إن ((احلقيقة
القصوى يف كل نظرية مجالية هي العمل الفين املكتمل بكل ما فيه من عينية ووحدة عضوية)) )23(.ومفهوم الوحدة العضوية كما
يستخلصها "عبد الرضا هبيه "من رأي "ستولينتز"( )24هو:
 .1أن يكون كل عنصر يف العمل الفين ضروراي لقيمته التعبريية واجلمالية.
 .2أن يكون كل ما هو الزم لبناء القيمتني موجودا يف العمل الفين.
 .3إن تغيري أي جزء يؤدي،ال إىل حدوث فارق فحسب،بل إىل حدوث فارق مهم،خاصة إذا كان هذا اجلزء
أساسيا وحيواي.
 .4إن هذا الفارق املشار إليه إمنا يكون يف القيمة اجلمالية للموضو .
وال شك إن ما يهمنا يف هذا السياق أن نؤكد على إن رؤية املصمم وأيديولوجيته ووجهة نظره واجتاهاته وقيمه وتصوراته
حول الواقع والفن والعالقة بينهما ،تؤثر دون شك يف إبداعاته الفنية ويف نوعية االكتشافات البصرية اليت يسعى إليها والتعبري
التشكيلي الذي يفضي إىل الداللة الوظيفية للعمل أيضا.
الداللة الوظيفية:
ترتبط الداللة الوظفيية إىل حد ما بعملية االبتكار واليت تعين عمل الشيء اجلديد ،إرضاء لبعض االحتياجات اإلنسانية.

والوظيفية مبعناها الواسع ((إن الواجب األساسي للتصميم أن يؤدي األغراض اليت تصمم من اجلها وان يكون هلا من األشكال
()25

ومبعىن آخر أن العملية التصميمية تعد وظيفة دالة وهي ((مظهر خارجي الوصاف أشياء معينة يف نسق

تبعا هلذه األغراض))
()26
معني من العالقات)).

ويف ضوء ذلك ميكن القول ان جوهر الوظيفة مرتبط جبوهر العملية التصميمية ،أي جوهر احلاجة اإلنسانية هلذا النشاط
من جهة ،ومشاعر وأحاسيس البشر من جهة أخرى .وعليه ميكن حتديد مسارين ملفهوم الوظيفة:
األول يتجسد من خالل البيئة الظاهرية للناتج التصميمي وهو مرتبط ابلصياغة الفنية واجلمالية ،وهي وسيلة لتحقيق
االستجابة البصرية .أما الثاين فهو الغاية اليت متثل وظيفته،واملتمثلة ابلبنية الداخلية للناتج التصميمي .وما حتمله األشكال من صور
مرئية ذات معاين ودالالت رمزية معدة لغرض وظائفي ،وهذان املساران البد وان يتحدا لتحقيق الوظائفية بشكلها الصحيح
تناسقا مع ال تحوالت احلضارية العامة ،إذ أن قيمة التصميم وفائدته ترتبط مبدى حتقيقه هلذا اهلدف .فالتحقيق الوظائفي يف
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التصميم هو عملية ابتكاريه تعمل على استثارة بصر املشاهد وبصريته.يقول "الكسندر اليوت" ((كل صورة عظيمة ترينا شيئا

Issue: 1

فاجلانب األول خيضع لعملية الصياغة الفنية ،وما يتضمنه من أسس وعناصر وعالقات ترتقي ابلتصميم،من خالل القيام
برتكيبات جديدة ذات قيم مجالية ،والتجوهر اجلمايل حبسب قراءة "هربرت ريد" ((حماولة من اإلنسان -خللق أشكال ممتعة تشيع
إحسا ابجلمال)) )27(.فاجلمال الفين هو إبدا جديد يتجسد يف وسيط،من خالل تشكيل املادة حبيث تصبح فعال مبثابة اجلوهر
احلقيقي للعمل الفين (فكل عنصر يف العمل جيب أن يؤلف مفردة ضرورية يف املعىن التشبيهي ،والوظيفي ،والتعبريي ،واجلمايل
الذي يهدف إليه املصمم .انه اجلمع الذي يوحد العناصر املنتقاة الذي يعطي العمل معناه 0ويكون ابستطاعة املشاهد الذي
()28
يتطلع إىل العمل أن يدرك العناصر املوحدة قبل أن يتفهم أو يتذوق أمهيتها).

Volume: 4

نبصره ابلعني مع شيء ندركه ابلبصرية)).

واجلانب الثاين إمنا أييت من القدرة على إنتاج انساق تفسريية جديدة ،من خالل استخدام ((الوسائط التشكيلية كاللون
واخلط وغري ذلك من وسائل تشكيل الرؤية اليت تكتسب أبعادا جديدة من خالل احلركة احلرة للخيال))( )29وهو خلق إبداعي
يرتبط ابإلجناز املتفوق أو التوافق بني الضرورة الداخلية والداللة التعبريية ،فالعنصر اجلوهري يف التصميم ،هو عنصر خاص ابلتنظيم
املتوازن لألجزاء ،يقول "كاندسكي" يف أتكيده على الضرورة الداخلية للنسق التصميمي ((لكي يكون معربا عن هذه الضرورة ليس
من الالزم أن يكون متثيليا،فالنقطة أو البقعة املستديرة ميكن أن تكون اكثر داللة وحتقيقا للوظائفية من الشكل اإلنساين ،وان أتثري
الزاوية احلادة للمثلث على دائرة ميكن أن حيدث اثر ال يقل يف قوته عن أتثري ،أو قوة إصبع اإلله الذي يلمس إصبع آدم لدى
مايكل اجنلو))( )30وهنا تنهل اإلشارات الغامضة قيمتها من جذور وبىن متجانسة وإشارات حتتية ..وهي انساق مجالية تضطلع
بوظيفة مضاعفة فمنها رمزية ،ومنها جترفنا إىل إعادة خلق عامل وجمتمع متخيل-قدمي أو مستقبلي -فالصفات البصرية الصرفة
للنسق التصميمي ،هي يف اجلوهر أقوى كل الوظائف فهي توصلنا إىل الشكل األكثر عم ًقا ومباشرة.
ويف ضوء ذلك فان مفهوم التصميم وابألخص تصاميم الشعارات يف اخلطوط اجلوية االماراتية مل يعد حمصورا ابلتعريف ،بل
أصبح نشاطا ثقافيا بل وأصبح متحفا متجوال وهو جيمع بني الفن البصري وفن الطباعة واملكان الذي يربط بني الفن واملعرفة
والعلم.
مفهوم الشكل:
استأثر مصطلح الشكل إهتمام حتليلي متواصل يف الدراسات الفنية والتصميمية ويورد
الباحث جانباً من تلك التحليالت لغرض حتديد مفهومه وكما أييت:
ترى (سوزان الجنر) إن الفن هو " إبدا أشكال قابلة لإلدراك احلسي حبيث تكون
عرباً وما
ُم ّعربة عن الوجدان البشري ،وعلى هذا فالفن يبد شكالً ،وهذا الشكل البد أن يكون ُم ّ
يُ ّعرب عنه هو الوجدان البشري( .)31وهبذا ترى (النج ) إن الفن شكل ،أي إن الفن ال يبدو إال
من خالل شكل ويصبح غرض الفن األساسي هو إبدا األشكال .
وع َّد (سكوت) السبب الشكلي أساساً فاعالً يف العملية التصميمية إىل جانب
َ
()32
األسباب الثالثة األخرى وهي (الضرورة اإلنسانية) والسبب املادي والسبب الفين التقين .
ويعد ( كاسريير) الفن إىل جانب اللغة واألسطورة أبنه أشكال رمزية حمددة للبناء الفكري  ......وإنه ليس إبمكاننا
إدراك احلقيقة إال عرب خصوصية هذه األشكال(.)33
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ومما تقدم يُالحظ إن الشكل رغم تعدد اإلجتاهات النظرية اليت حاولت إجياد مفهوم مباشر وحمدد له ،يبقى هو الصياغة
النهائية جملموعة العناصر البنائية واليت تكون منتظمة ومتفاعلة فيما بينها بعالقات تركيبية وإدراكية ليمثل أمناطاً ومناذجاً خمتلفة ،وهو
املادة األساس ية يف كل من األعمال الفنية املختلفة بصورة عامة وأعمال التصميم الداخلي بصورة خاصة واليت يتم التالعب هبا يف
تلك األعمال ألغراض متباينة بعض منها وظيفية والبعض اآلخر منها مجالية وأخرى معنوية.
ويُنظر إىل الشكل على أنه منظومة هلا جانبني:

 .1اجلانب الظاهري ويشمل كل ما يتعلق ابلوجود الفيزايوي (املادي) للشكل أي التأكيد على ماهيته والتعامل معه كظاهرة
فيزايوية.
 .2اجلانب الفكري ويشمل كل ما يتعلق ابلوجود الفكري (غري املادي) للشكل وما حيمله من القيم واألفكار والدالالت،
أي التأكيد على ما يؤديه والتعامل معه كظاهرة حضارية(.)34

ومبعىن آخر إن دراسة مفهوم الشكل ال تقتصر فقط على اجلانب املادي الذي هو حمصلة األجزاء والعناصر البنائية املرتتبة
على وفق عالقات منتظمة فيما بينها ،ولكن تشمل اجلانب الفكري للشخص الذي قام هبذا الرتتيب حيث يتم إعتماد عالقات
تكوينية حمددة للتعبري عن املعىن الذي أراده ذلك الشخص واليت متيزه عن ابقي األشكال.
وظائف الشكل:
إن للشكل طاقة تعبريية كامنة ،وتتمثل تلك الطاقة يف قدرته على حتقيق وظائف مجالية تُساهم يف بلورة وتشكيل هوية
الفضاء الداخلي أو العمل الفين ومن تلك الوظائف:
 .1الشكل يضبط إدراك املشاهد (املتلقي) ويرشده ويوجه إنتباهه يف إجتاه معني ،حبيث يكون العمل واضحاً ومفهوماً وموحداً يف
نظره .
 .2الشكل يُرتّب عناصر العمل على حنو من شأنه أتكيد قيمتها احلسية والتعبريية وزايدهتا .
 .3التنظيم الشكلي يف حد ذاته له قيمة مجالية كاملة.35

فالشكل يوجه إدراك املشاهد وجيذب إنتباهه إليه كجزء من عملية التذوق الفين واجلمايل للشكل ،كما إن قيمة التذوق
تعود إىل ما تكتسبه العناصر البنائية من إاثرة وحيوية عندما يُنظّمها الشكل والذي يرتبط أساساً ابلوظيفة اليت يقوم عليها ،وميكن
القول إن الشكل يعد مبثابة مرشد فهو ينبه املشاهد أو املتلقي على عناصر خمتارة معينة وجيعل املتلقي يُرّكز إهتمامه عليه ،فدراسة
مفهوم الشكل تكون مبوجب العالقات بني أجزاءه إذ يعد الناتج الشكلي هو " متثيل لألفكار من خالل تنظيم بناء جممو األجزاء
وعالقات ربطها التبادلية إلدراك الشكل املرئي "
فالشكل يف التصميم تتميز فيه النظم بوحدة متكاملة تعرب عن موضو ماله تركيبته البنائية ،وعناصره األساسية اليت ال
يستطيع أن يبدو قائما بدوهنا ،ألهنا متثل وحدته املادية اليت جتعله جمسدا يف موضو حسي متماسك ومنسجم يف مادته ،كما
ينطوي على مدلوله الباطين ،ويعرب من جهة أخرى عن حقيقة روحية يشعر هبا املتلقي وفق قدراته ،خارج واقعة امللمو .
وهبذا فأن الشكل هو الصورة املادية احملسوسة واليت تشري إىل صورة ذهنية تتجلى هذه الصورة من خالل مادة الشكل.
وهنا يكمن حوار الرؤية بني كل من الشكل واملضمون.
((الشكل هو العنصر األساس ي واالهم يف الفن ،بينما احملتوى هو مبثابة العنصر الثانوي الناقص الذي ليست له القدرة
()36
على اإلحاطة بكل جوانب الواقع)).
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وأتسيسا على ما تقدم يعد النظام يف تصاميم الشعارات التكوين املتكامل جملموعة املفردات املادية املرتابطة مع بعظها على
وفق قواعد معينة لتشكل مفهوما ذا خواص مميزه ،فالتكوين ابلنتيجة شكل  formمستند إىل كل املفردات الداخلة يف بناءه،
ذلك الش كل الذي هو مثرة التنظيم ،املرتبط ابلزمان واملكان اللذين حيققان ضرورة وجوده احلسي وفعله الوظيفي .إذ تنوعت أال
نظمه املستخدمة يف تلك األشكال تبعا ملتطلبات الفكرة ،وذلك لتنو الشعار ومشوليته ومتاسه املباشر مع املتلقي ،لذا فأن من
املهم أن يكون االختيار للتنظيمات الشكلية ودراسة عالقات الفضاء واألشكال املالئمة ذات املعىن هدفا آخر يقع ضمن تلك
األهداف وهو تصميم النظام ((العمل التصميمي هونتاج إنسان ينظم فيه املواد حبذق ومهارة لكي يوصل جتربة إنسانية ما))(.)38
وضمن هذا املفهوم ميكن توضيح أال نظمه املعمول هبا يف جمال التصميم وهي:
• النظام املركزي.

• النظام اخلطي.

• النظام التجميعي.

• النظام الشبكي.

• النظام الشعاعي.

النظام املركزي:
وميثل هذا النو من األنظمة ابلتنظيمات املتمركزة حول ذاهتا ،واملتألفة من أشكال أخرى متمركزة حول األشكال األصلية
السائدة ،واليت ختتلف عن بعضها البعض يف الشكل واحلجم ،تبعا للمتطلبات الوظيفية ،واملتطلبات التصميمية األخرى .ويتسم
هذا النظام ابلتماثل يف توزيع األشكال منها النصفي -الرابعي حبيث تظهر مجيع العناصر والفضاءات الثانوية مرتبطة ببعضها
بشكل متكافئ ومتناسق ،مثل األمناط الدائرية )39(.ويستخدم هذا النو من النظام يف بعض تصاميم الشعارات كونه حيقق نقطة
استقطاب املشاهد حنو الشكل.
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إن صياغة الشكل بصورته الداللية تعد عملية فكرية وإبداعية يف تكوين أشكال جديدة قابلة لإلدراك احلسي ،عن
طريق اخلطوط واأللوان حمققة يف ذلك مساحة يبد فيه املصمم وجيسد ايهاماً ابلعمق أو احلركة أو املنظور واملرتبط ابحلس والوجدان
البشري ،وتقول "سوزان الجنر" أن الشكل التصميمي هو ((رمز للوجدان البشري ،ذلك الن األشكال التصميمية البد من تكون
معربة عن الوجدان البشري ،وهذه األشكال ليست حسية ،ولكنها أشكال قابلة لإلدراك احلسي ،فبعض أعمال الفن تعطي
للخيال))( .)37ومن هنا يصبح الشكل كرمز داال على شيء ليس له وجه شبه ،وهذا ما يتحقق يف كثري من األعمال
التصميمية،كالعالمات التجارية والعالمات اليت ترتقي إىل أن تكون شعارات معتمدة لشركات أو مؤسسات إعالمية أو غريها،
فالتوظيف الشكلي"العالمة" واحملقق ملضامني متمثلة ابخلوف أو الفرح،أو احلرب ،أو العدل ،أو الدميقراطية ،أو اإلخالص ،أو
امللكية ...اخل ،يكون للرمز الدور الرايدي األمثل يف حتقيق القوة التعبريية.إذ البد لألشكال العالماتية أن تكون معربة ابلطريقة اليت
تكون هبا كصياغة لفكرة أو مفهوم.هذا مانلحظه عند رؤية السهم الربتقايل يف شعار االمازون والذي ميثل وجها مبتسماً راضياً
ذلك أن للشكل العالمايت كيان خاص هذا ماسعت إليه الشركة
اذ ان االبتسامة تعرب عن رضى الزابئن واحتياجاهتم اليت لبتها
الشركة من ال aإىل zمن خالل اتصال السهم هبذه احلرفني،
وعلى هذا ميكن أن نتذوق الشعار مجاليا ابلنظر إىل العمل
ذاته،واىل مجاله الباطين ،ووحدته وفاعليته.
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االستدالل الشكلي:

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

النظام اخلطي:
وتتوز فيه العناصر التشكيلية على هيأة خط مستمر أو متقطع أو مستقيم أو مائل ،منحن أو منكسر ،وترتبط
()40
التشكيالت مع بعضها ارتباطا مباشرا أو أبشكال أخرى ارتباطا غري مباشر.
وهذا النو من النظام يعطي إحياء ابحلركة واالجتاه واالستمرارية واالستطالة والنمو الناتج من تكرار وامتداد األشكال
()41
اخلطية ،حمققة يف ذلك (حركة يف اجملال املرئي).

النظام الشعاعي:
يتميز هذا النو من النظام يف العملية التصميمية ابإلحياء احلركي معتمدا االجتاهات اخلطية بطريقة إشعاعية ،وهو جيمع بني
النظام املركزي واخلطي ،ويكون الشكل املهيمن فيه متمركزا انجتا منه أنظمة طولية خطية متتد بطريقة إشعاعية .حيث يالحظ أن
التداخل والتطابق التام للمقاطع الشعاعية املرتدة حنو اخلارج يعمل على أحداث تنظيم مركزي.
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وهو منط من األنظمة املرنة اليت تتقبل النمو والتغري دون التأثر ابلطابع العام.
النظام الشبكي:
ويتمتع هذا النو من النظام ابلقدرة على توزيع األشكال على وفق تنظيم خطي متقاطع اشبه بنظام الشبكة ،وحيتوي على
()42
مفردات داخل جماله املرئي.
وخاصية التقطيع للفضاءات داخل حدود الشبكة تعزز من مركزية هذا التنظيم وحتقق حركة مستمرة يف اجملال املرئي.

إن عملية حتقيق النظام يف العملية التصميمية ،سواء كان نظاما مركزاي ،أو نظاماً خطياً أو غري ذلك من األنظمة ،إمنا هي
عملية تعمل على توحيد العناصر واليت يستخدمها املصمم يف بناء متداخل ومتماسك واجملسد يف الشعارات ،وقد يساعد التكرار
()43
واالستمرارية والتوازن يف األوزان البصرية يف حتقيق الوحدة ،كما قد يساهم هذا كله يف حتقيق التنويع والتعقيد املطلوبني.
فاخلطوط واأللوان قد تعين شيئا،وذلك حىت يف حالة غياب موضو معني ،وللمزيد من الدقة،البد من التأكيد على إن البنية
"العالماتية" –ككل -هي اليت حتمل املعىن،مبا يف ذلك املعىن التوصيلي للشكل ((بنية ديناميكية ووظيفية تستلزمم فيه التفاعل
واإلرسال ونية االستقبال من خالل استعمال رموز وقوانني مت اإلصالح عليها)) ( .)44وهبذا فان الرمز يستمد قيمته أو معناه من
النا الذين يستخدمونه ،ومبعىن إن اجملتمع هو الذي يضفي على الرمز معناه ،فاللون األبيض على سبيل املثال يعد يف بعض
اجملتمعات رمزا للحداد ،يف حني انه يف جمتمعات أخرى يكون اللون األسود هو رمز احلداد .وعليه فالرمز (( هو عالمة حتيل إىل
الشيء الذي نشري إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بني أفكار عامة)) ( )45اذ أن العالقة اليت تربط الشكل بوصفه
"احملسو العياين" ابملدلول بوصفه "اجملرد" عالقة عرفية،إذ ال يوجد تشابه أو صلة فيزيقية بني االثنني ،ويقول بري يف هذا
الصدد(( :أن العالمة الرمزية تشري إىل املوضو الذي يعرب عنها غري عرف ،غالبا ما يقرتن ابألفكار العامة اليت تدفع إىل ربط الرمز
مبوضوعه ،ولذلك يطلق عليها يف بعض االحيان تسمية "العادات" أو "القوانني" ،وهي اقرب إىل الكليات منها إىل احلقائق
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وخيضع هذا النظام إىل التجمع الشكلي املرتابط واملتناسق أو احملوري ،إال أنه توزيع غري هندسي حيث يتم جتميع األشكال
بسمة جزئية مشرتكة ،وتدرك فيه التشكيالت بشكل مكون يف التصميم 0اذ يتضمن هذا النظام ،استخدام مبدأ التقارب لربط
العناصر مع بعضها البعض ويتضمن أيضا مبدأ التكرار.
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النظام التجميعي:
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املتحققة،وميكن القول إهنا جتليات للرمز نفسه،مثل ارتباط احلمامة البيضاء ابلسالم ،والشمس ابحلرية)) ( .)46ويعد من بني أنوا
الرمز كل الشعارات فيقال أن السلحفاة رمز للبطء ،وان الثور شعار القوة ،وان احلمامة رمز الرباءة ،يف حني أن الديك شعار
للحذر.
الشعار والشكل:
إن عملية الوعي للشكل وتوظيفه ،ليضحى نظاماً داللياً (إشاراي أو رمزاي) متفقا على بثه ومعانيه ،ترتبط مبستوى اإلدراك
وصورته الزمكانية.
فالشكل  Formهو األسا واملنطلق ،والوعي به هو بداية التشكيل وحركته .ويف الشعار جند أن الشكل هو عملية بناء
وتركيب ملفردات اختريت بقصدية لتحقيق نظام شكلي جديد نسميه ابلتكوين ،إذ حترك النزعات التشكيلية القصدية من بنية
الشكل العالمايت املستل من الطبيعة أحياان أو من مركبات خمتلفة،نوعا من التحفيز واملشاكسة،وإاثرة الرغبة يف البحث والتساؤل
والكشف واالنتقاء.فقدم التأويل يف الشكل،وهي عملية تشكيل أنظمة جديدة يعتمدها املصمم يف نسيج عالقاهتا املختلفة.
وعليه فان التكوينات الشكلية العالماتية املتمثلة ب "الشعارات" تقع ضمن ((العمليات الرتكيبية ألشكال جزئية منفردة أو
مرتاكمة ،وهذه العمليات قصدية انتقائية تتصاعد أيل أعلى مراحل االختيار لتكون نظما تركيبية لعالقات تؤسس نسيجاً يتحقق يف
الوعي نسميه التكوين ،وميثل صورا عده بعضها تشخيصي دراماتيكي واآلخر يصل يف جتاوز التشخيص واحلدث إىل أعلى مراحل
التجريد))(.)47
وأتسيسا على ذلك جندان الشكل العالمايت املتجسد يف "الشعار"يعد شكالً من أشكال التنظيم الواعي يف حتقيق أتثريات
هلا قيم تعبريية ذات أبعاد مجالية يف هيأة فنية حمسوسة ومنظورة تتفاعل مع البناء املادي احملسو  ،والذي ميكن إدراكه مجاليا بصفته
الشيء املنبثق من عملية التجسيد للوحدات البصرية اخلاضعة للنظام القصدي.
والجل هذا فان اقرتاح األنظم ة التصميمية وحتقيق عالقاهتا يف الشكل العالمايت"الشعار" يبقى يدور يف الكيفية اليت
يستطيع املصمم حتديد النظام األمثل ،واحملقق لقيم تعبريية مجالية ،ذلك إن
التجربة الفنية "التصميمية" ((نتاج تواصل بني العمل الفين واملشاهد،وهذا
التواصل ال أييت إال إذا هتيأت الظروف حلدوثه)) ( ،)48من خالل األحداث
احلاصلة على سطح التصميم.
وعليه فأن االختيارات القصدية لتكوينات تنظيمية قد تتمثل بتكوينات
انتشارية أو ايقاعية (حمورية ،مركزية ،قطبية) هي اختيارات حتدد فاعلية التنظيم
الشكلي يف تصاميم الشعارات ودالالهتا.
فالشعار بداللته يعد عملية اتصال فعالة بينه وبني املتلقي من خالل التأثريات الشكلية احلاصلة يف بنية الشعار( .إذ ميكن أن
يؤسس املصمم مرجعيات فكرية من خالل املفهوم اخلاص والعام ال حالة الشيء /املرجع احلقيقي/األيقونة ،إىل حالة فنية
تصميمة،ففي الصورة الفوتوغرافية يف نقلها للواقع تعد "حماكاة" له .ولكن يف حالة إضافة بعض التغريات هلا كاالختزال أو حىت
التشويش ،أي خروجها عن املرجع متهيدا الحالل صورة فنية حمل الصورة الشيئية ،أي الذهاب إىل ما وراء البصر ابجتاه الذهن.
وهذا ما يتحقق وبقصدية يف بنية نظام الشكل الداليل ،إذ تتفاوت درجات اخلروج عن املرجع بني عالمة وأخرى ،ولكنها الشروط
أو (الضرورة) ابملفهوم الفلسفي ،ليكسب "الشعار" املشروعية التصميمية) (.)49
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الشعاروالنظام:
الشعار عبارة عن تكوين صغري احلجم يعرب عن معان ودالالت،خيضع إىل املعايري الفنية التصميميه والعلمية يف فن الرسم
واخلط واإلخراج ،وحيتاج إىل دقة يف اختيار العناصر من حيث حروف االسم ونوعها واخلطوط واملساحات اللونية،فهو يعرب عن
الفكرة ومضموهنا وهو ميثل العالمة التجارية للشركة ،وتتصف بنية نظام الشعار مبواصفات جتعله سهل التذكر والتعلق ابلذاكرة.
ومن هذه املواصفات هي:

()51

 .1املالءمة :حيث يتمتع الشعار مبالءمة حمتواه من حيث املفردة الداخلة يف تكوينه كان تكون حرفًا
أو كتابة ،أو شكالً هندسياً أو نباتياً أو حيوانياً .وقد تكون معاجلة التصميم مباشرة متثيالً :رمزاً أو
جتريداً حبتاً مع غرض شركة اخلطوط اجلوية والطبيعية العامة.
 .2اإلبدا  :أن يكون الشعار من النو اإلبداعي واضح التميز والتفرد عن تلك املستخدمة يف
الشركات األخرى اليت بنفس اخلط اإلنتاجي يف األقل.
 .3البساطة :آن يتميز الشعار ابلبساطة ،كي يعرف من حملة واحدة مراعاة لزمن التلقي
اللحظي.
 .4املعاصرة :آي أن يعكس تصميم الشعار حسا معاصرا وله جاذبية تستجيب
للقياسات الفنية املؤثرة اجتماعيا.
 .5اجلاذبية :أن يكون جاذب للمظهر ،من حيث االستجابة لالستعمال املرن قدر
اإلمكان.
 .6التذكر :أن يتضح الشعار بقوة االنطبا الدائم وان ينظر على حنو كاف لكي يتذكر.
 .7النفعية :له إمكانية لالستعمال املرن وان يكون حيوايً وفعاالً.
 .8احمللية :وفيها تتم معاجلة البنية الشكلية"الشعار" مبا يؤشر مسات حملية دون أن ينقطع كليا عن حس العاملية ،أي أن حيقق
التوافق بني املالمح احمللية والتطلعات العاملية.
كما ويصنف الشعار على وفق طبيعته وعلى ضوء استخدامه كاآليت(-:)52
أ .شعارات أتخذ هيأهتا من احلرف ،حيث تلجأ بعض املؤسسات أو الشركات إىل استخدام احلرف األول من امسها رمز ميثل
الشعار.
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وهكذا ففي بنية نظام الشكل الداليل يف بعض شعارات اخلطوط اجلوية ((ال ختضع العالقات لتحديدات مرجعية بعينها بل تنفتح
على استعارات مرجعية مث تنفتح إىل آفاق أخرى ،ولتشري العالمة إىل اكثر من مشار إليه بعينه ،ومن مث تتجاوز األعمال الفنية
البعد التسجيلي احملدد وترتفع إىل مستوى العاملية والعموم)) (.)50وهبذا فالداللة تقع على األشكال وتصبغها مبعان متعددة
ومنفتحة يشارك يف صنعها املشاهد .فاملتأمل لبنية نظام "الشعار" جيد إهنا بنية ذهنية مجالية فضال عن مرجعياته وهي بنية مفتوحة
على التاويل.يف إنتاج املعىن كما يف شعار الطريان الكندي حيث جاءت االستعارة الشكلية استعارة أيقونة،
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ب -شعارات أتخذ حروفها أو عالماهتا الكتابية أي يعطي االسم الكتايب للشركة.

ج .الشعارات اليت تكون صورة مشرتكة بني شكلني أو اكثر.

د .الشعارات اليت تركب من احلروف واألشكال يف آن واحد.

وأتسيسا على ما تقدم ميكن القول :إن كثرياً من املصممني مييلون إىل مسة التنو الشكلي يف تصاميم شعارات اخلطوط اجلوية
العربية وغري العربية املتأتية من شرط (الالتشابه) مع الشعارات األخرى ،فضال عن (الالتطابق) حتقيقا ملبدأ التفرد للشعار.
إال أن مسة التعبري تعد اهلدف األول الذي يعىن املصمم بتحقيقه من خالل تظافر ثالثة متغريات فاعلة وأساسية-كما حيددها "
()53
عبد الرضا هبية "وهي-:
 .1عناصر بناء شكل الشعار (متغريات النظام اخلاص).
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 .2العوامل الساندة وهي :مجلة املقارابت السيميائية وقوانني اجلشطالت ،التقنية التنفيذية فضال عن طبيعة العالقات بني العناصر
البنائية.
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 .3األنساق البنيوية :وهي االختيارات املرجحة للمصممم بشان مواصفات الطابع الشكلي من قبيل :النسق اهلندسي،النسق أال
يقوين ،النسق احلر ويف ،والنسق املختلط.
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النتائج ومناقشتها:
 .1حتقق ادراك النظام التصميمي يف مجيع الشعارات ،وذلك لوضوح الرسالة التصميمية اليت أرسلها املصمم للمتلقي من خالل
الرموز والكتاابت والتأشريات إذ حققت مجيعها عملية التقبل وبنسبة .%100
 .2أظهر موضو الشعار من حيث كونه لغة داللية مرمزة أفكاراً خمتلفة ترتبط مبحدد ثقايف تقرتحه املؤسسة ،أو الشركة .فالشعار
اعتمد العالمات الشكلية ،أو اهلندسية كرموز داللية وظفت ضمن معطى (تعبريي -وظيفي) يف هيأة الشعار الذي غالباً ما
يتحدث عن األساليب ضمن استعارته الواقعية الشكلية ،أو التجريدية كإشارة داللية يشري بسهولة إىل املعىن املسترت وراءه ،اليت
تكون خاضعة ملتطلبات الفكرة املرتبطة حتماً ابحملددات الوظيفية.
 .3اعتمد التنظيم الشكلي على جمموعة من األصول واملرجعيات ومدركات عقلية أسهمت استدراك الشكل يف الشعارات قد
تكون مؤثر بيئي من خالل أتثري اخلامة واستحضار بيئة جغرافية معينة أو مؤثر اجتماعي وثقايف وتكنولوجي وسياسي ويعتمد
الرجو إىل هذه املرجعيات إىل طبيعة وثقافة املصمم والبيئة احمليطة .
 .4حقق النظام املركزي كناتج عالقايت قائم على العناصر ،والفضاءات الداخلية واخلارجية ضمن بنية الشعار تكافؤاً بني الشكل
والوظيفة ،حيث اعتمد املصمم صياغات شكلية مركزية قائمة على تنظيم مفردات الشعار يف حالة جتانس على وفق تسلسل
منطقي يف ربط تلك املفردات مع بعضها البعض لتحقيق نقطة االستقطاب البصري حول نقطة مركزية تعد األسا يف إيصال
املعىن الشكلي ،واستدالله.
 .5حقق النظام اخلطي أتليفاً ،واتساقًا بني العناصر ،واألسس كافة الداخلة ضمن بنية تصميم الشعار كما هو يف العينة ()ibm
حيث اعتمد التنظيم الشكلي اخلطي ضمن صياغة فنية حققت املعىن الداليل اخلاضع هلدفيه الفكرة ضمن حمدداته القبلية .وعلى
ذلك فان للنظام اخلطي متظهراته الشكلية الناجتة من امتداد الوحدات اخلطية ضمن مكوانته األسلوبية ،واجلمالية.
 .6التنظيم للمفردات الشكلية احلروفية الداخلة يف تكوينة على حنو يعين ابلتنسيق املنتظم بني خمتلف عالقاته ،وأحداث وحدة
شكال واحداً مابني
العمل الكلية كما هو يف العينة اخلطوط اجلوية االماراتية ،ويكون ذلك من خالل اعتماد املصمم ملمحاً أو ً
احلروف العربية والالتينية.
 .7حققت الشعارات قيمتها الفنية من خالل عمليات التنظيم ،وظهر النظام التجميعي يف ترابط بني األشكال اليت جاءت
مستعارة من الواقع ضمن عملية جتميعية تدرك بشكل مكون تصميمي من النظام يعطي إحياء ابحلركة واالجتاه واالستمرارية
واالستطالة والنمو الناتج من تكرار وامتداد األشكال اخلطية حيث اعتمد التنظيم التجميعي للمفردات ضمن عملية قائمة على
التقارب يف ربط تلك املفردات مع بعضها البعض يف أحداث التكامل ما بني األشكال املختلفة لتجسد التكوين الشامل.
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االستنتاجات:
 .1ميكن املزج بني نظامني لتعريف اهلوية مها نظام كلي يدلل على هوية وظيفية تقليدية ونظام كلي من خالل العناصر ضمن
املشهد االستداليل الشكلي الذي جيسد طراز معني.
 .2يتعزز الرمز يف الشعار يف احالة الصورة الذهنية إىل وجود عياين مسبق ذو طابع استداليل تعبريي عن رموز تعزز وجتسد اهلوية
الوطنية.
 .3العالمات الشكلية أو اهلندسية كرموز داللية جسدت املعىن االستداليل الشكلي التعبريي املرتبط ابلوظيفة.
 .4يتيح االعتماد على أنظم ة األلوان احلارة والتباين اللوين استدالال بني املرئيات وإظهارها كمناطق إاثرة وحتفيز بصري وإدراك
عالقات الربط بني العناصر املنتخبة مبا يؤدي لسهولة استالم الرسالة وقراءهتا بسالسة ووضوحية ،فضالً عن جتسيدها بعداً مجالياً.
 .5ميكن املزج بني نظامني للتجسيد وتعزيز االستدالل الشكلي ،كالنظام الشكلي املرتبط مع النظام احلرويف ومها نظامان يدلل
على هوية وظيفية من خالل انتماء العناصر ضمن املشهد أو طراز معني.
 .6تتيح العالقات اجلمالية كالتضاد والتوازن والتنو جتسيداً يف تعزيز فعآليات اجلذب اجلمايل للشعار والشكلي بني املرئيات إىل
إظهاره كمناطق إاثرة وحتفيز بصري ليجسد صياغة لغة االتصال للشعار لتحقق التقبل لدى املتلقي ،ولتدل على أدائها الوظيفي.
التوصيات:
 .1أتكيد التمثيل االجيايب للسمات املمثلة هلوية اجملتمع أو البيئة احمليطة من خالل عمليات التنظيم الشكلي ودالالته ضمن حتقيق
أسا الوحدة والتنو للشعارات.
 .2االهتمام بعمليات توظيف الرموز واألشكال ذات االستدالل الذي يعزز اهلوية سواء كانت مفردة أو متعددة ملا هلا من امهية يف
ايصال املضامني املتوخاة مع عدم االكثار من املعاجلات التقنية واللونية يف الشعار واخراجه بشكل يتسم ابالختزال للعناصر
الشكلية .
املقرتحات:
 .1تشاكل األنساق التعبريية يف التصميم الطباعي .
 .2التحول الداليل يف الشعارات التجارية .
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