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س���وريَُة ه���ي بداي���ة التاريخ، فمنه���ا انطلقت 
أوَُل أجبدّي���ة يف التاري���خ« أجبدي���ة أوغاري���ت« 
وس���ورية معادلة صعبة يف تكوينها، وحضارهتا، 

وإنسانيتها.
 أمل يقِل املستشرق الفرنسي أندريه بارو » إن 
على كّل إنسان متمدن يف العامل أن يقول: إنّ يل 
وطنني وطين الذي أعيش فيه وسورية » وحبكم 
موق���ع س���ورية اجليوس���راتيجيّ، كان���ت حمط 
أطم���اع ال���دول واالمرباطوري���ات، وبالرغ���م من 
الغ���زوات واملؤامرات والتحدي���ات اليت تعرضت 
هل���ا كانت على ال���دوام خترج أق���وى ألهنا كانت 
متّثل القلعة املنيعة واحلصينة، كما قال الس���يد 
الرئيس بشّ���ار األس���د » س���ورية القلع���ة املنيعة 
واحلصينة بتالمحها... العظيمة بأجمادها ... 

الشاخمة بشعبها...«
إن التحدّيات التارخيية من هجمات الصليبني 
واالحت���الل  العثمان���ي  واالحت���الل  املغ���ول  إىل 
الفرنس���يّ، واجهها الش���عب الس���وريّ بشجاعة 
وبسالة، وسّطر املالحم من أجل محاية سورية، 
وإذا أردمت الربه���ان فارجع���وا إىل كتب التاريخ، 
وصفحاته واقرؤوا جيّداً التضحيات اليت قدمها 
الش���عب السوري  يف سبيل أن تبقى راية سورية 

)قلب العروبة النابض(، خفاقة شاخمة.
كانت س���ورية وال تزال تس���عى دائم���اً لوحدة 
الصف العربيّ، وتبذل اجلهد من أجل التضامن 
العربي وقدمت التضحيات للدفاع عن املصاحل 

القومي���ة، أمل تكن س���ورية الس���باقة يف الدفاع 
عن عروبة فلس���طنيَ بثورة اجملاه���د عز الدين 
القسّام؟، أمل  يسّطر جول مجال ملحمة البطولة 
يف تفجري الس���فينة احلربيّة جان دارك من أجل 

الدفاع عن عروبة مصر.
إن ه���ذه املؤام���رة الكبرية أو احل���رب الكونية 
على س���ورية ازدادت شراس���تها بعد أن أخفقت 
احلرب اإلس���رائيليّة على لبن���ان 2006، وقطاع 
غزّة2008، وأخفق مش���روع » الش���رق األوسط 
اجلدي���د« ال���ذي كانت تس���عى إلي���ه أمريكا من 
خ���الل »الفوض���ى اخلالّقة«!! ال���يت هدفت من 
خالهل���ا إىل تش���ّظي ال���دول العربيّ���ة وحتويلها 
إىل كيان���ات طائفي���ة، وحي���اول ه���ذا التحالف 
األمريك���ي - األوروب���ي - اإلس���رائيليّ وعمالؤه 
إحي���اء ه���ذا املش���روع بالتصعيد املس���تمر على 
س���وريََة مس���تخدماً الوس���ائل مجيعه���ا ووضع 
مجيع اإلمكانات اللوجستية حتت تصرف أدواته 

لتحقيق أهدافه يف الداخل السوري.
إن م���ا تش���هده س���وريَُة م���ن ح���رب إعالميّة 
وحبك ملؤامرات متتالية هدفه إغراق سورية يف 
الفوضى، فالغربيّون والصهاينة واألمريكيّون مل 
خيف���وا خمططاهتم وأهدافهم، ب���ل أعلنوا عنها 

بشكل واضح وجليّ إىل حدّ » الوقاحة«.
ولك���نّ قدر س���ورية أن تس���تمر مبواجهة هذه 
املؤامرات بتالحم شعبها ومتتني حلمتها الوطنية 
والس���ري خلف قائدها صفاً واحداً إلفش���ال كّل 

لماذا سورية الرقم الصعب؟
رئي�سة التحرير
 الدكتورة جميدة بدور
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االفتتاحية
أشكال التآمر.

إنّ مواق���ف س���وريّة املبدئيّ���ة م���ن القضي���ة 
واملقاوم���ة  اللبنانيّ���ة  واملقاوم���ة  الفلس���طينيّة 
العراقيّة، جعلها تواجه خمططاتٍ أكثر شراس���ة 
من قبل الوالي���ات املتح���دة األمريكية واالحتاد 
األوروب���ي والكيان الصهيون���يّ، والتصريح علناً 
بأنّ رفع الضغوط على س���ورية مرهون مبواقف 

سورية من املقاومة.
لق���د أّك���د الرئي���س بشّ���ار األس���د أنّ إميانه 
باملقاوم���ة خيارٌ مبدئي األم���ر الذي جعل حمور 
الش���رِّ ) الواليات املّتح���دة األمريكية - االحتاد 
األوروب���ي- الكيان الصهيوني اإلرهابي( يش���عر  
أن���ه أمام قائد ش���عيبّ وزعيم مق���اوم أكثر ثباتاً 
والميكن هلذا احملور أن حيّقق شروطه وإمالءاته 

إطالقاً.
 من هنا يظهر دور سوريَة احملوريّ يف املنطقة، 
إنّ زعزعة االستقرار يف سورية هو زعزعة ألمن 
واس���تقرار املنطقة برمتها، حبيث يبقى حتقيق 

السالم بعيد املنال من دون سورية.
من هنا نؤّكد أنّ س���ورية تؤدّي دوراً أساس���يّاً 
ورئيس���اً يف منطقة الشرق األوسط ألهنا تعتمد 
على سياس���ة مبدئيّة » األرضُ مقابَل الس���الم« 
وااللتزام بالش���رعية الدولية، وعدم الراجع عن 
املبادىء مهما كان الثمن، وخاصًة دعم املقاومة 

الشريفة.
وعل���ى الرغم من املؤامرات والضغوطات اليت 
تعرّضت هلا سوريَُة وتتعرّض هلا اآلن مل تتوقف 

مسرية اإلصالح والتطوير والتنمية.
إنّ الس���يد الرئي���س م���اٍض بفكره وسياس���ته 

وبرناجم���ه اإلصالح���يّ خبطاً ثابتة ومدروس���ة 
لنق���ل س���ورية إىل دول���ة مدنيّ���ة متط���ورة تنعم 
باالس���تقرار والس���الم، وق���د خاط���ب الس���يد 
الرئي���س بش���ار األس���د الش���باب الذي���ن قاموا 
بدوره���م الفعّ���ال يف وأد الفتنة قائ���الً » إن قدر 
سورية أن تصيبها امللمات .. ولكنَّ قدرها أيضاً 
أن تك���ون عزيزة قويّ���ة مقاومة ومنتصرة .. وأن 
خت���رج م���ن احملن أق���وى بتماس���ك جمتمعها .. 
ورس���وخ قيمها .. بتصميم ش���عبها الذي منحه 
اهلل الوع���ي واحلض���ارة واالنفت���اح .. فأنتم من 
من���ع اخللط بني أطماع ال���دول الكربى ورغبات 
الش���عوب يف اإلصالح والتغيري فحميتم الشعلة 
الش���بابية من القتل على مذبح اجلش���ع الدويل 
.. وأنت���م من أوقف كل حماوالت الفتنة املذهبية 
احملتشدة على أبواب الوطن وقطع رأس األفعى 
قب���ل أن تلدغ اجلس���د الس���وري وتقتل���ه.. أقول 
لكم طاملا أنتم هبذه ال���روح العظيمة ومبثل هذا 

االنتماء العميق فسورية خبري«.
هذه الس���ريورة التارخيية اليت تلّخص مسرية 
كفاحن���ا الوط���ين الطوي���ل » مس���رية التحديات 
واالس���تجابات املنتصرة«، جتعلن���ا منلك اليقني 
والثقة األكيدة بأن سورية بالرغم من املؤامرات 
والضغوط���ات مل ول���ن تفرّط بثوابته���ا الوطنية 
والقومي���ة، ولن تتخلى عن خطها املقاوم، وليس 
ه���ذا التح���دي األخري س���وى حلقة م���ن حلقات 
معرك���ة املصري اليت ه���ي قدر س���ورية وحقيقة 
وجوده���ا واثق���ني بعب���ور س���ورية التح���ديّ إىل 
سورية جديدة أكثر قوة وأكثر مناعة ألّنها الرقم 

األصعب الذي بات يُحسب له ألف حساب.
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دراسات تربوية ونفسية
 طرق التعلم عند األطفال التوحديني ........................................ د. آذار عبد اللطيف

 عالج النشاط الزائد عند األطفال ................................................. د. معمر اهلوارنة

 كيف يتقدم التفكري عند الطفل........................................... ترمجة : حممد الدنيا

 تنشئة طفل متفائل............................................................. عبد العزيز اخلضراء

 من أعالم الرتبية: املفكر واملربي حافظ اجلمالي ........................................ رائد حامد
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   ما اإن علمت الأم باأنها حامل حتى �صعرت باأنها امتلكت الدنيا.. بداأت تت�صور وتتخيل 
�ص��كل ولون..... هذا الطفل الرائع الذي �ص��يولد ب�ص��ورة مالك ..وبعد رحلة دامت ت�صعة 
اأ�ص��هر جاء الطفل لتن�ص��ى تعب اأيام و�ص��هور فرحاً بطفلها الأول.. ومع مرور الأيام كانت 
الدني��ا ل ت�ص��عها وهي ت��راه يزحف ويخطو....ولكن تلك البت�ص��امة مل ت��دم طوياًل ليحل 
حملها القلق واحلرية ولتبداأ اأ�ص��ئلة احلرية واخلوف نحو الطفل وعليه...ماذا اأ�ص��ابه، 
ماذا حدث له، مل يعد ينتبه يل عندما اأناديه ومل يعد يبت�صم يل، مل يعد ي�صدر اأ�صواتاً ومل 
نعد ن�صعر بوجوده لتبداأ بعد هذه الت�صاوؤلت رحلة ال�صتق�صاءات الطبية والإر�صادية.... 

لينتهي ذلك كله بنباأ قا�س وغري متوقع) طفلك م�صاب بالتوحد(.    
 

طرق التعّلم 
عند األطفال التوحديين

 د.اآذار عبد اللطيف 

 مدر�س يف جامعة دم�صق /كلية الرتبية الثانية  تخ�ص�س علم نف�س ذوي احلاجات اخلا�صة.
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تعريف التوحد )األوتيزم (:
التوح���د مصطل���ح يرجع يف أصل���ه  إىل كلمة 
إغريقي���ة تع���ين أوتوس وهي النف���س ) الذات ( 
وحدد)جليربج( التوحد بأنه:  أعراض س���لوكية 
تتمي���ز بالعالق���ات االجتماعي���ة غ���ري الس���وية 
والتواص���ل غري الس���وي وهي غالب���اً منخفضة 

باخنفاض العمل العقلي.
والتوح���د  كلمة التينية تعين انغالق أو انعزال 
الطف���ل إىل ذات���ه. ويتمثل التوح���د يف االنطواء 
الش���ديد والركي���ز ح���ول الذات واالنش���غال هبا 

بصورة  من االنشغال بالعامل اخلارجي.
ويقول »عثم���ان لبيب فراح« إن إعاقة التوحد 
مصطلح يس���تخدم لوصف إعاق���ة من إعاقات 
النم���و.. تتمي���ز بقص���ور يف اإلدراك وتأخ���ر أو 
توقف النم���و ونزعة انطوائية انس���حابية تعزل 

الطفل عن حميطه.
التوح���د   أن  الدي���ن«  ع���ز  »حمم���د  ويذك���ر 
اضطراب يتعلق بتط���ور الدماغ مع وجود بعض 
املالمح املميزة واخلاص���ة باإلعاقة التواصلية. 
وبع���ض االهتمام���ات الطقوس���ية غ���ري القابلة 
للتغري. ويعدُّ التوحد املصنف الرئيسي جملموعة 
م���ن االضطرابات ال���يت يطلق عليه���ا مصطلح 

»االضطرابات التطورية املنتشرة«.
وتعرف���ه » ناديا أبو الس���عود« بأنه إعاقة غري 
طبيعي���ة تتض���ح قب���ل ث���الث الس���نوات بإبعاد 
التفاعل االجتماعي واالتصال الشفوي والنشاط 
التخيلي مرتبطاً مع أنواع مرضية من الس���لوك 
وبشكل خاص يف جتنب النشاط الزائد النمطية 
والتقول���ب واإلص���رار على الروت���ني والكثري من 

احلركات.
ويطل���ق »ماجد عمارة« على التوحد  مس���مي 
االنغالق النفس���ي ويُعرفه بأنه حالة من حاالت 
االضطراب االرتقائية الش���املة يغلب فيها على 
الطف���ل االنس���حاب واالنطواء وع���دم االهتمام 

بوجود اآلخرين.. أو اإلحساس هبم.
ويتجن���ب الطف���ل أي تواصل معه���م وبالذات 

التواصل البصري.
وهذا الطفل املنغلق نفسياً لديه سلوك منطي 

وينشغل بأجزاء األشياء.
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فالتوحد هو إعاق���ة متعلقة بالنمو و عادة ما 
تظهر خالل الس���نوات الث���الث األوىل من عمر 

الطفل.
وه���و ينتج عن اضط���راب يف اجلهاز العصيب 
و يؤث���ر عل���ى وظائ���ف امل���خ. وال يرتب���ط ه���ذا 

االضطراب بأية عوام���ل عرقية أو اجتماعية.. 
حي���ث مل يثب���ت أن لع���رق الش���خص أو حلالته 

االجتماعية والتعليمية أية عالقة بالتوحد. 
ويؤث���ر التوحد على النم���و الطبيعي للمخ يف 

جمال احلياة االجتماعية ومهارات التواصل.

أعراض التوحد:
 إن التوح���د متعدد الص���ور وخيتلف من فرد 
إىل آخر وأعراضه متباينة يف شدهتا حيث تبدأ 
يف الظه���ور بعد امليالد وتظهر بش���كل تدرجيي 
من)1-30 ش���هر( وتتنوع أعراضه اليت يظهرها 
الطفل التوحدي ولي���س بالضرورة توافر مجيع 
أعراض التوحد يف الطفل وتندرج األعراض من 
اخلفيف، إىل الشديد وتظهر خالل مراحل منوه 
األوىل فف���ي العام األول والثاني صعوبة أو تعذر 

يف املص ) الرضاعة(..
ه���دوء غ���ري طبيع���ي أو ص���راخ متواص���ل . . 
يرف���ض كل حم���اوالت التدليل )ضم���ه، محله( 
غي���اب التقاء العيون . . عدم املباالة بأمه أو من 
يرعاه أو أي مثري، يتأخر باملشي والكالم ملا بعد 

) 2-3 سنوات(.
أما ما بعد العام الثاني فتظهر أعراض التوحد 

كما يأتي:
1- قصور أو توقف النمو اللغوي.

2- تعذر أو غياب كلي للتواصل اللفظي.
واالس���تجابة  اإلدراك  مظاه���ر  غي���اب   -3

للمثريات احلسية.
4- مقاومة التغري يف أمناط احلياة اليومية.

5-عدم املشاركة مع األقران واللعب. )1(
ويُلّخ���ص » عب���د الرمحن س���ليمان« )2001( 

أعراض التوحد يف ست نقاط هي :       
1- العجز اجلس���مي الظاهري حيث اليدرك 
الطفل من حوله واليس���تجيب هل���م وكأهنم غري 

موجودين وكأن حواسه ال تعمل.
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2- ال���ربود العاطفي الش���ديد: حي���ث اليفهم 
الطف���ل مش���اعر اآلخري���ن حن���وه وال يتج���اوب 

معهم.
3- اإلث���ارة الذاتية: حيث يقوم الطفل ببعض 
احلركات اخلاصة به بصورة منطية مكررة مثل 

الدوران واالهتزاز والتلويح.
4- إيذاء ال���ذات ونوبات الثورة والغضب: قد 

يؤذي الطفل نفسه من دون وعي منه.
5- ال���كالم النمطي: ويظهر يف ترديد الطفل 

ملا يسمعه حرفياً دون فهم.
6- قصور يف الس���لوك: حيث يظهر سلوكات 

التناسب سنه.
 وق���د عرض اآلخ���رون األع���راض املصاحبة 

للتوحد وهي:
1- مش���كالت يف فهم الكالم: ويظهر ذلك يف 

عدم االستجابة حلديث األم.
2- مش���كالت يف فهم األش���ياء 

املرئية: فال يس���تطيع تركيز 

نظره  على األشياء.
3- مش���كالت يف استخدام احلواس: يبدو أن 

الطفل التوحدي الحيسّ بأي شيء.
4- مش���كالت اجتماعي���ة وعاطفي���ة: حي���ث 
يصع���ب على الطفل التوح���دي مبادلة اآلخرين 

يف املشاعر أو إدراك قيمة حماولتهم لذلك.
5- كث���رة احلركة أو املي���ل إىل اجلمود وعدم 
احلركة : فبعضهم يكون مفرط احلركة وبعضهم 

اآلخر يكون منعزالً مستسلماً.
6- اضط���راب النم���و العقلي: وق���د يصاحب 
ذلك تفوق يف بعض القدرات أو املهارات كالعزف 

والركيب.
7- اخلوف من أشياء خاصة: قد خياف الطفل 
من أش���ياء ال تس���تدعي اخلوف بينما ال خياف 

من أشياء تستوجب اخلوف الطبيعي)2(.

خصائص الطفل التوحدي:
1- التأخر يف املهارات احلركية: 

ظ���روف  يف  األطف���ال  هل���ؤالء  وميك���ن 
مناس���بة أن يستطيعوا تعلم  املهارات 
احلركية، ولذلك فهناك حاجة 
يف  التحك���م  لتنمي���ة 
احلركية  املهارات 
والعضالت 
ه���ي 
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أول الصفات اجلديرة باالهتمام يف أي برنامج.

2- ظهور أمناط  غريبة من الس���لوك 
مرتبطة هبذه اإلعاقة:

 ال���يت حت���رج عائلة الطف���ل التوح���دي كخلع 
املالبس يف األماكن العامة أو األكل بطريقة غري 

مالئمة أو الضرب بدون مربر. )3(

3- مشكالت اللغة والتواصل:
 أوضحت تقارير الدراسات الالحقة أن تطور 
اللغ���ة لدى ذوي  )األوتيزم( ميثل عامالً حامساً 
وهام���اً ج���داً بالنس���بة للتط���ورات احملتملة من 
اضط���راب لألفراد حيث إن���ه إذا مل يكن هناك 
أي حصيلة لغوية ل���دى الطفل يفرض أن يكون 
قد اكتس���بها م���ن البيئة احمليطة به حتى س���ن 
اخلامسة أو السادسة من عمره فإن منو قدراته 

وتطورها يف املستقبل يكون حمدوداً.
وبالت���ايل فإن أفراداً قليل���ني جداً منهم الذين 

ينجحون يف التحدث بلغة مفهومة
كم���ا تُش���ري الدراس���ات إىل أن بعض احلاالت 
مل تبدأ باكتس���اب اللغ���ة والتحدث حتى وصلت 

سن البلوغ.
عموم���اً ف���إن يف ح���وايل )30%( تقريب���اً م���ن 
األفراد التوحديني يظلون ال يس���تخدمون اللغة 

بشكل جيد )4(.

 تشخيص التوحد: 
قد يعاني أطفال التوحد من بعض السلوكات 
اهلام���ة خ���الل مراح���ل النمو: ختل���ف عقلي - 
اضطراب يف التصرفات - مش���اكل يف الس���مع، 
حيث تظهر عالق���ات الطفل االجتماعية ومنوه 
االجتماعي غري س���وية وتكون اهتماماته مقيدة 
وحركاته تكرارية أكثر من كوهنا مرنة وختيلية.

والقائمة اآلتية ميكن أن تس���اعد يف الكش���ف 

ع���ن وج���ود التوح���د عن���د األطف���ال علم���اً أنه 
اليوج���د بند ميكن أن يك���ون حامساً يف جوهره 
ويف حال���ة أن طف���الً ما أظهر س���بعاً أو أكثر من 
هذه الس���مات، فإن تش���خيصاً للتوحد جيب أن 

يؤخذ يف االعتبار بصورة جادة:
م���ع  والتفاع���ل  باالخت���الط  الصعوب���ة   -1

اآلخرين.
2- يتصرف الطفل كأنه أصم.

3- يقاوم التعلّم.
4- يقاوم تغري الروتني.

5- ضحك وقهقهة غري مناسبة.
6- اليبدي خوفاً من املخاطر.

7- يشري باإلمياءات.
8- الحيب العناق.
9- فرط احلركة.

10- انعدام التواصل البشري.
11- تدوير األجسام واللعب هبا.

أو  باألجس���ام  مناس���ب  غ���ري  ارتب���اط   -12
األشياء.

13- يطيل البقاء يف اللعب االنفرادي.
14- أسلوب متحفظ وفاتر املشاعر )5(. 

 صعوبات تشخيص التوحد:
التوح���د  اضط���راب  ب���ني  اخلل���ط  أواًل- 
واضطراب���ات أخرى: قد حي���دث اخللط نتيجة 

لتشابه األعراض ومن هذه األضطرابات:
1- الصم���م االختي���اري: وم���ن مظاه���ره أن 

يرفض الطفل احلديث يف مواقف معينة.
2- اضطرابات التعلق العاطفي: واليت اليتمكن 
الطفل من خالهلا تطوير عالقات عاطفية ثابتة 

مع األبوين.
حي���ث  اإلمنائي���ة:  اللغ���ة  اضطراب���ات   -3
يتأث���ر النم���و اللغوي عند الطف���ل ويتأخر النمو 

االجتماعي طبيعياً بدرجة نسبية.
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4- اإلعاقة العقلية: حيث يكون هناك مشكلة 
يف النمو العقلي لدى الطفل.

 ثاني���ًا- احلداثة: هو أن البحوث اليت جتري 
على إعاقة التوحد حديثة نسبياً ألن املعرفة هبا 
بدأت بدرجة حمدودة يف اخلمسينيات من القرن 

املاضي وبدرجة أكرب يف السبعينيات )6(.
 

التفكري بالصور وليس بالكلمات .
- ع���رض األف���كار عل���ى ش���ريط فيدي���و يف 
خميلته���م األمر ال���ذي حيت���اج إىل بعض الوقت 

الستعادة أفكار .
- صعوب���ة يف معاجل���ة سلس���لة طويل���ة م���ن 

املعلومات الشفهية . 
- صعوب���ة االحتف���اظ مبعلوم���ة واح���دة يف 

تفكريهم، يف أثناء حماولة معاجلة معلومة 
- يتميزون باس���تخدام قن���اة واحدة فقط من 

قنوات اإلحساس يف الوقت الواحد . 
- لديهم صعوبة يف تعميم األشياء .

وتب���ني املعلوم���ات املتواف���رة ح���ول التواص���ل 
االجتماع���ي ل���دى ه���ؤالء األف���راد أن���ه من 

احملتمل أن تكون لديهم صعوبات يف فهم 
دواف���ع اآلخري���ن . ويواجهون 

صعوبة يف معاجلة املعلومات احلسية اليت تصل 
إليهم ويس���تخدمون العقل بدالً من املش���اعر يف 

عمليات التفاعل االجتماعي  
 حي���ث جي���ب أن يب���دأ املعلم���ون بالعمل على 
االس���تفادة م���ن نق���اط الق���وة عن���د التالمي���ذ 
التوحيدي���ني. فيقوم���وا بوض���ع بني���ة ثابت���ة يف 
أثناء التدري���س ، و تعدُّ البنية الثابتة من األمور 
احليوي���ة عند تدري���س األطفال وميك���ن تعزيز 

األنشطة ببنية ثابتة تعتمد على: 
- تنظيم املواد املطلوبة للدرس.

- وجود تعليمات واضحة. 
- وج���ود نظ���ام هيكل���ي لتقدي���م التلميحات 
املس���اعدة للطف���ل حبيث ال يت���م تقديم اإلجابة 
أو االس���تجابة املطلوبة مباشرة بل يتم مساعدة 
الطف���ل للوص���ول هل���ا بتقديم تلميح���ات تنتقل 
بالطف���ل متدرج���ة إىل أخ���رى حت���ى يص���ل إىل 

االستجابة )7( .

عالجات حاالت التوحد  
العالج الدوائي :

 هن���اك ع���دد م���ن 
تأث���ري  األدوي���ة هل���ا 
ع���الج  يف  فع���ال 
سلوك الطفل الذي 
يعان���ي م���ن التوحد 
الس���لوك:  هذا  ومن 
 ، النش���اط  ف���رط 
القل���ق ، نق���ص القدرة 
 عل���ى الركي���ز، االندفاع . 
ه���و  األدوي���ة  م���ن  اهل���دف 
ختفي���ف ح���دة هذا الس���لوك 
حتى يستطيع الطفل أن ميارس 
حيات���ه التعليمي���ة واالجتماعي���ة 

بشكل سوي إىل حد ما . 
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العالج بالتكامل السمعي : 
مرتان   يومياً ملدة  أس���بوعني  مدة   اجللسة  
30  دقيق���ة يس���تمع فيها الطفل إىل موس���يقى 
دينامي���ة م���ن خ���الل جه���از خيل���ق توازن���اً بني 

الرددات املنخفضة جداً والعالية جداً.

التكامل احلسي : 
وج���د أن هن���اك مش���كلة يف تكام���ل احلواس 
واملعلومات داخل اجلهاز العصيب وعلى األخص 
 يف املعلومات املنقولة عن طريقة اللمس واحلس  
لذا يصمم ما يطلق عليه الوجبة احلس���ية وهي 
تش���مل تدريبات للح���واس متكررة مل���دة دقائق 

قليلة يومياً. )8(     

للطف���ل  بالنس���بة  اللع���ب  أمهي���ة   
التوحدي:

يس���اعد اللعب األطفال على تعلم وممارس���ة 
مهارات جديدة يف بيئة مأمونة ومساعدة. 

 ويقدم اللعب احلس���ي واللعب احلركي  بعض 
املعلومات عن أجس���امهم وع���ن البيئة احمليطة 

هبم.
وأما اللع���ب اليدوي واالستكش���اف فيعطيان 
األطف���ال األك���رب س���ناً معلوم���ات عن األش���ياء 
وخصائصها.وأما اللعب اجلسماني مبا فيه تلك 
األلعاب العنيفة والبهلوانية فتعلم األطفال الصغار 
 وأطفال قبل املدرسة مهارات حركية ومجالية . 
وأم���ا اللع���ب االجتماع���ي من���ذ بداي���ة العالقة 
املبك���رة ب���ني املربي���ة والطف���ل وحت���ى التفاعل 
بع���ض  يعلمه���م  فإن���ه  األطف���ال  ب���ني  املعق���د 
 املعلوم���ات االجتماعي���ة وكي���ف يدخل���ون فيها  
فاللع���ب بالنس���بة للطفل التوح���دي مهم حيث 

يتعلم األطفال: 
1-السلوك املالئم
2- إمتام املهارات

3- اخليال
4- أخذ الدور

5- بناء العالقات
6- التقمص

7- اللغة املالئمة 
املتنوع���ة  الط���رق  تعل���م  عل���ى  الق���درة   -8
.)9( باحلي���اة  واالس���تمتاع  واملس���رح   للع���ب 

                      
أمهية التدخل السلوكي املبكر واملكثف:

جي���ب ع���دم اخلل���ط ب���ني مصطل���ح التدخل 
الس���لوكي املكث���ف و املبكر ومصطل���ح التدخل. 
فالتدخ���ل املبك���ر ه���و مصطلح عام يش���ري إىل 
اخلدم���ات املقدم���ة إىل األطف���ال يف ح���ني أن 
التدخ���ل الس���لوكي املكث���ف واملبك���ر ه���و عالج 
حم���دد ج���داً ثبت���ت بالفع���ل فعاليت���ه وفائدته 
يف ع���الج ح���االت التوحدية وم���ن املفيد حتليل 
 مجل���ة   » التدخ���ل الس���لوكي املكث���ف واملبكر.«

فكلمة » املبكر« تعين دائماً املرحلة اليت تبدأ قبل 
أن يصل طفل إىل س���ن مخس الس���نوات وعادة 

قبل أربع السنوات . 
أم���ا كلم���ة » املكثف« فتصف الك���م اهلائل من 
الس���اعات املطلوب���ة لربنامج الع���الج ومصطلح 
س���لوكي يش���ري إىل اس���تخدام حتلي���ل س���لوكي 

تطبيقي . 
وكلمة » التدخل« بكل بس���اطة العالج وهناك 
ع���دة مالمح جتعل التحليل التطبيقي للس���لوك 

متميزاً يف عالج األطفال التوحديني :

 أواًل : كثاف���ة الع���الج إذ جيب أن يتم مبعدل 
يراوح بني ) 30-40( ساعة على األقل أسبوعياً 

ومبعدل مُدرسة لكل طفل .

ثاني���ًا : التحلي���ل التطبيق���ي للس���لوك . هو 
مدخ���ل تركي���يب راق لعملي���ة التدري���س فه���ذه 
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ليس���ت طريقة مبنية على الس���باحة مع التيار 
 ولكنه���ا طريق���ة يت���م تصميمها بعناي���ة فائقة 
ثالثًا : جيب أن يك���ون هناك حد أدنى للوقت 
خ���الل الف���رة ال���يت ال مي���ارس فيه���ا األطفال 

عملية التعليم .
رابعًا : التحليل التطبيقي للس���لوك مؤسس 
على مبادئ مدروس���ة جيداً عن تعلم اإلنس���ان 
ومت تصميمه بغرض استثمار إمكانات وقدرات 

األطفال )10( . 

دور اإلرش���اد يف التعام���ل م���ع الطفل 
التوحدي :  

يع���د اإلرش���اد األس���ري للتعامل م���ع الطفل 
التوحدي من األساليب اهلامة يف رعاية الطفل 
التوحدي سواء أكان إرشاداً  نفسياً  أم دينياً  أم  
تربوياً ويش���ري » عبد املطلب القريطي« إىل  أن 
اإلرش���اد الديين يعد من أجنح أساليب اإلرشاد 
يف مس���اعدة الوالدين يف التخفيف من مشاعر 
الصدمة وحتركهما صوب الرضا مما أصاهبما 
و تقب���ل طفلهم���ا التوحدي وأن تدي���ن الوالدين 
ه���و أحد العوام���ل املؤثرة يف منط اس���تجابتهم 
و طبيع���ة ردود أفعاهل���م إزاء إعاقة التوحد على 
أس���اس اإلميان بقضاء اهلل وقدره والتغلب على 

مشاعر اليأس. 

ومن طرق اإلرشاد األسري للتعامل مع 
الطفل التوحدي : 

مساعدة اآلباء لكي يساعدوا أطفاهلم 
جتن���ب  ل  خ���ال  م���ن  عقلي���اً  املس���اعدة   -
املقارن���ات بينه���م و ب���ني األطف���ال الطبيعيني، 
وب���ني بعضه���م   بعض���اً واإلميان ب���أن كل طفل 
 لدي���ه قدرات خاصة وله احتياجات خاصة به .
 - إظهار الثقة يف قدراته والعمل على تشجيعه  .

- مس���اعدته عل���ى الش���عور الطيب جت���اه ذاته 

وإحساس���ه بأن���ه لديه ق���درات وإمكانات ميكن 
استغالهلا

- الواقعية يف التوقعات
- الثناء ألداء عمل جيد وتشجيعه 

- املساعدة جسمياً من خالل نوم كاف
- عمل جدول روتيين ثابت .

- غذاء مناسب ومراقبة عقاقري األطباء . 
وإظهار قدر كبري من احلب واحلنان )11(.                          
املس���اعدة األكادميي���ة من خ���الل التفاعالت 

االجتماعية املختلفة منها : 
- احلديث مع الطفل فيما يثري اهتمامه.

- االس���تماع له واالس���تجابة ألس���ئلته وعدم 
التحقري مهما كانت نوع األسئلة.

 - تدريب على االس���تماع لآلخر واحرام رأي 
اآلخر.

- حتديد مكان خاص لدراسته.
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اهلوامش:

 البطاين���ة ، اأ�صام���ة . اجلراح ، عبد النا�رص ) 2007 (: علم النف�س الطفل غري العادي . الطبعة الأوىل . 
عمان اململكة الأردنية الها�صمية .

 �صليمان ، ثناء . )2007 ( . ا�صطراب التوح��د . الطبعة الأوىل . دم�صق �صوريا . 
 عب���د الرحم���ن ، حمم���د . ح�صن ، منى . )2004( . العالج ال�صلوك���ي املكثف واملبكر للطفل التوحدي . 

الطبعة الأوىل . القاهرة ، جمهورية م�رص العربية . 
 عامر،طارق.)2008(الطفل التوحدي.الطبعةالأوىل عمان ،اململكة الأردنية الها�صمية. 

 كامل ، حممد . ) 2003( . الأوتيزم )التوحد ( . مركز الإ�صكندرية للكتاب .
  forum.markaz.net
   www.tamecoml.com 

امل�راج�ع

- القيام بدور النموذج والقدوة.
- املس���اعدة االجتماعية من خالل أس���اليب 
التنش���ئة االجتماعية الس���وية والعالقات داخل 

األسرة )12( . 

وأخ���ريًا: أق���ول س���واء كان مع���دل حدوث 
التوح���د مرتفع���اً أم منخفض���اً ف���إن األطف���ال 
التوحديني ميثلون فئة من اجملتمع وجيب تقديم 
اخلدم���ات ال���يت تكفل هل���م النم���و الطبيعي يف 

حدود ما تسمح به قدراهتم.
إن  الطفل  التوحدي لديه مشاعر وأحاسيس 

وقدرات... ورغبة يف االستمتاع يف احلياة . .
فس���اعدوه بتعرفك���م إىل قدرات���ه ... أفهموه 

 .. عندم���ا تعج���ز لغته عن توصي���ل ما يريد ...
حتلّ���وا بالصرب .. . تقبلوا غضبه من دون حقد.  
ال تفق���دوا أعصابك���م عندم���ا يتصرف بش���كل 

خاطئ ... ال ختجلوا من بعض تصرفاته .
هيئوا له فرص التدرب والتعلم ....فإنه قادر 
عل���ى ذلك، ال حترموه م���ن حبكم وحنانكم لكي 

يعيش بسعادة بينكم .
أظه���روا ل���ه فع���الً أنك���م حتبون���ه .. تكلم���وا 
 لآلخري���ن عن التوحد بكل ق���وة وجرأة وإميان . 
فطفلك���م توح���دي ... خمتلف ؟ نع���م – عاجز؟ 

مطلقاً ....توحدي ؟... 
    

   ولكنه بالنه�����اية إنس�������ان  
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 باحث وع�صو هيئة تدري�صية بق�صم علم النف�س- جامعة دم�صق.

  د. معمر نواف الهوارنة 

ي�ص��كو عدد ل باأ�س ب��ه من الآباء 
واملرب��ن من �ص��لوك ل��دى اأطفالهم 
يتميز باملبالغة  يف الن�صاط احلركي  
والتهور، و�ص��عوبة  والندفاعي��ة 
ج�صمي��ة  و�صعي��ة  يف  ال�صتم��رار 
معين��ة اأك��ر م��ن دقيق��ة واحدة، 
و�صعوب��ة النتظ��ار لتلبية حاجة 
اأو رغب��ة م��ا. كم��ا يتمي��ز ه��وؤلء 
الأطف��ال بالتدخل يف �صوؤون غريهم 
واأحاديثه��م، وتك��ون اإجاباتهم عن 
الأ�صئل��ة مته��ورة ودومن��ا تفكري، 
ويكرون الرثرة ول يبدون حالة 
الإ�صغ��اء عندم��ا نتح��دث معه��م، 
ن�صاط��ات  يف  ع��ادة  وينخرط��ون 
منطوي��ة على خطر داه��م من دون 

الكرتاث بعواقبه.

عالج النشاط الزائد 
عند األطفال
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ضم���ن هذه الش���كاوى يطرح اآلب���اء واملربون 
تس���اؤالت عديدة ع���ن الطرائق ال���الزم اتباعها 
ملواجهة هذا السلوك مؤكدين احلاجة لدراسته، 
وحبثه حملياً بوصفه مش���كلة حقيقية بالنس���بة 
إىل العامل���ني م���ع ه���ؤالء األطفال م���ن ناحية، 

ولألطفال أنفسهم من ناحية أخرى. 
     يع���د اضط���راب النش���اط الزائد من أهم 
املش���كالت الس���لوكية اليت يعاني منها األطفال، 
وهذه املش���كلة تؤثر س���لباً على معظ���م جوانب 
النمو ل���دى الطفل، فاحلركات العش���وائية اليت 
يقوم هب���ا تؤدي إىل إه���دار طاقاته ب���ال فائدة، 
وانع���دام قدرته على الركي���ز واالنتباه، وبالتايل 
تؤثر س���لباًعلى صحته وعلى قدرته يف اكتساب 
امله���ارات، وه���ذا ما يش���كو منه الكث���ري من آباء 
 DSM – IV « ومرب���ي ه���ؤالء األطف���ال. ويف
، 1994« مت تصنيف���ه بوصفه أحد  اضطرابات 
األطف���ال، ال���ذي ميك���ن تش���خيصه بع���د س���ن 
الس���ابعة من عمر الطفل، وذل���ك حينما تتكرر 
األعراض � اليت ش���رحها الدليل بشكل مفصل � 
ملدة زمنية ال تقل عن سنة. ولقد أشارت العديد 
من الدراس���ات إىل املظاهر الس���لوكية املرتبطة 
باضط���راب  ) ADHD ( كم���ا تب���دو عل���ى 
س���لوك األطفال من حركة مفرطة وعدم انتباه 
واندفاعي���ة وع���دم طاعة وس���لوك غ���ري مقبول 

اجتماعيا ً.

تعريف النشاط الزائد: 
     هو نشاط عضوي مفرط وأسلوب حركي 
قه���ري يب���دو يف ش���كل سلس���لة م���ن احلركات 
اجلس���مية املتتالي���ة ، وحتويل س���ريع لالنتباه، 
وضعف القدرة عل���ى الركيز يف موضوع معني، 
الس���لوكية  املش���كالت  م���ن  الزائ���د  والنش���اط 
ال���يت يعاني منه���ا األطف���ال ويطل���ق عليه عدة 
مصطلح���ات مث���ل : احلركة املفرط���ة واحلركة 

الزائ���دة ، ويظه���ر ه���ذا االضطراب يف س���لوك 
الطف���ل فيأتي باس���تجابات متناقض���ة، ويبدي 

حركات بذيئة كثرية وشاذة وغري مقبولة.

عالج النشاط الزائد: 
     تع���ددت اجتاه���ات عالج النش���اط الزائد 
تبعاً لتعدد األسباب املؤدية إليه من ناحية، ومن 
ناحية أخرى تبعاً لتعدد اهتمامات املتخصصني 
والباحث���ني الذين اهتموا هبذه املش���كلة، فاجته 
األطباء لوصف العقاقري الطبية وفقاً لقناعتهم 
بأن املشكلة أسباهبا عضوية » تلف املخ«، واجته 
آخ���رون من � األطب���اء أيض���اً� إىل النصح باتباع 
نظ���ام غذائي عندما اكتش���فوا أن بعض األنواع 
م���ن األغذي���ة تس���بب احلرك���ة الزائ���دة لبعض 
األطفال، يف حني اجته علماء النفس إىل العالج 
الس���لوكي لكل حاالت النشاط الزائد سواء اليت 
ترجع أس���باهبا إىل البيئة والظروف االجتماعية 
والنفس���ية، أم تل���ك ال���يت ترج���ع إىل أس���باب 
عضوية، ألن املش���كلة أصبحت مشكلة سلوكية 
وأعراضها واضحة يف السلوك، وتلك األعراض 
نفس���ها تش���كل خطراً على معظم نواحي النمو 
لدى الطفل، فعالج األعراض وإزالتها هو هدف 

العالج السلوكي.
وفيما يأتي وصف ألهم األساليب واالجتاهات 

العالجية اليت اتبعت يف عالج النشاط الزائد.

 العالج الطيب:
    س���اد الع���الج الط���يب للنش���اط الزائ���د يف 
األوساط الطبية، ويتضمن هذا النوع من العالج 
إعط���اء الطفل بع���ض العقاقري املهدئة للحد من 
نش���اطه احلرك���ي املف���رط، وهو إيق���اف مؤقت 
حلركة الطفل ال يلبث أن يعود حلالته الس���ابقة، 
ولذل���ك يصف األطباء جرعات متتالية من هذه 
املهدئ���ات بصفة منتظم���ة لفرة طويل���ة، ولكن 
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ظهرت آثار جانبية سلبية على العمليات العقلية 
والعصبي���ة االنفعالية لألطفال الذين اس���تمروا 
عل���ى ه���ذه املهدئ���ات لف���رات طويلة. ثم ش���اع 
نوع آخ���ر من العالج الطيب وه���و إعطاء الطفل 
عقاقري منبهة ومنشطة تؤدي إىل زيادة النشاط 
الوظيفي للجس���م فتحدث تعادالً بني النش���اط 
احلرك���ي الزائد لدى الطفل، ووظائف اجلس���م 
ال���يت زاد نش���اطها بفع���ل الدواء املنش���ط فتقل 
بذل���ك احلركات العش���وائية والس���لوك القهري 
غري املوجه، ليحل حمله الس���لوك النشط املوجه 
املقص���ود، وتزيد فرة انتب���اه الطفل وتزيد فرة 
تركيزه، ومن ثم يستطيع أداء واجباته املدرسية 
وتتحس���ن حالته املدرس���ية، وبالرغ���م  من هذه 
املظاهر اجليدة الظاهرة لتعاطي هذا النوع من 
ال���دواء، إال أن ل���ه تأثريات جانبية س���يئة للغاية 
على الطفل جتعلنا نبتعد عن تناول هذه األدوية 
املنش���طة ولو لفرة قليل���ة، حيث ظهرت حاالت 
األرق وفق���دان الش���هية والص���داع، كما ظهرت 
عن���د بعض األطفال الذي���ن تعاطوا هذه األدوية 
لفرة ليس���ت بالطويلة آالم باملعدة وحساس���ية، 

وتعرض بعض األطفال لنوبات اكتئاب حادة.
 Varley &  « وتروب���ني  ف���اريل  ق���ام  
Tropine،1982 بدراس���ة عين���ة من األطفال 
ذوي النش���اط الزائد يف أعمار خمتلفة تراوحت 
ب���ني )4 � 15( س���نة، ويعاجل���ون بعق���ار امليثيل 
فين���دات Methyl phenidate« وبعد انتهاء 
املدة املق���ررة للعالج أظه���رت النتائج عدم تأثر 
مس���توى النش���اط الزائد لدى ه���ؤالء األطفال 
بالدواء املذكور. وتوصل للنتائج   ذاهتا ستينفلد 
ج���ادو  دراس���ة  وكذل���ك   .»1983،stenfeld«
 .»gadow & pomeroy  « وبوم���روي1990 
وهك���ذا أك���دت نتائج الدراس���ات ع���دم جدوى 
العقاق���ري الطبية يف عالج النش���اط الزائد لدى 

األطفال. 

 العالج بالغذاء:
     ينصح بعض األطباء بعالج النشاط الزائد 
ل���دى األطفال، ع���ن طريق اتباع نظ���ام غذائي، 
يتضمن االمتن���اع عن تناول بعض األطعمة اليت 
تس���بب احلركة الزائدة للطفل وخاصة احللوى 
اليت حتتوي عل���ى األلوان الصناعي���ة واألغذية 
احملفوظة اليت يدخل يف حفظها املواد الكيماوية، 
وذل���ك بع���د أن ظهرت أعراض النش���اط الزائد 
عن���د بعض األطف���ال الذين يتناول���ون مثل هذه 
النوعي���ة من األطعمة بصفه مس���تمرة ولفرات 
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طويل���ة، ولكن مبتابع���ة األطفال ذوي النش���اط 
الزائد الذين اتبعوا هذا النظام الغذائي، لوحظ 
اس���تمرار أعراض النش���اط الزائد يف سلوكهم، 
ويب���دو أن امتن���اع األطفال عن تن���اول األطعمة 
واحلل���وى اليت حتت���وي على األل���وان الصناعية 
وامل���واد الكيماوية، جمرد وقاية من تكرار آثارها 
على جهازهم العصيب، ولكن املظاهر الس���لوكية 

للمشكلة تظل واضحة يف سلوك األطفال .
واجته عدد من األطباء املختصني يف احلساسية 
 »Feingold، B« وأوهل���م الطبي���ب فاينجول���د

اختصاص���ي األطف���ال واحلساس���ية يف املرك���ز 
الط���يب يف س���ان فرانسيس���كو إىل منع األطفال 
من تناول كل األطعمة اليت تس���بب احلساس���ية 
العن���ب واخل���وخ  عن���د بع���ض األطف���ال مث���ل 
والفراول���ة وحلوم الالنش���ون وكل أن���واع الكعك 
واآلي���س كريم، هذا باإلضافة إىل امتناعهم عن 
تناول األغذية اليت تدخ���ل يف صناعتها األلوان 
الصناعية وامل���واد الكيماوي���ة، وأطلق على هذا 
النظ���ام الغذائي ) Feingold Diet ( نس���بة 
إىل اس���م الطبيب صاحب أول اقراح باتباع هذا 
النظ���ام الغذائي عالجاً لألطفال ذوي النش���اط 
الزائ���د، ومبتابعة حاالت األطف���ال الذين اتبعوا 
ه���ذا النظام الغذائي مل يظهر أي حتس���ن على 
سلوكاهتم، وظلت لديهم أعراض النشاط الزائد 
كما هي، وكش���فت نتائج الدراس���ات عن وجود 
نق���ص للفيتامين���ات الالزمة للنم���و عند هؤالء 

األطفال.
وهكذا مل تثبت فعالية العالج بالغذاء، كما مل 
تثبت فاعلية العالج باستخدام العقاقري الطبية 
يف عالج النش���اط الزائد لدى األطفال، وإن دل 
ذل���ك على ش���يء فإمنا ي���دل على أن النش���اط 
الزائد يرجع إىل العوامل االجتماعية والنفس���ية 
والظ���روف البيئية الس���يئة احمليط���ة بالطفل ، 
حيث ميارس���ون أمناطاً غري س���وية من السلوك 
ردود فعل استجابية هلذه الظروف والعوامل غري 
املواتية، وإن األس���باب العضوية اليت تكمن وراء 
بعض حاالت النش���اط الزائد مث���ل تلف املخ أو 
تل���ف يف اجلهاز العصيب جيب أن تعاجل من هذه 
اإلصاب���ة العضوية، وال يعين ه���ذا أن األعراض 
الس���لوكية س���تختفي هبذا العالج وه���ذا هو ما 

اجته إليه علماء النفس.

 العالج السلوكي : 
    ي���رى علم���اء النف���س أن النش���اط الزائ���د 
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يرجع مباشرة لألس���باب االجتماعية والنفسية 
والبيئية، وتبدو أعراضه يف الس���لوك الظاهري 
للطفل � وبالنس���بة للح���االت القليلة اليت ترجع 
ألس���باب عضوية، فاملظاهر السلوكية للنشاط 
الزائ���د هي ذاهتا عند كل األطفال س���واء كانت 
األسباب عضوية أم غري عضوية، لذلك ينصحون 
بالعالج الس���لوكي لكل حاالت النش���اط الزائد، 
ويؤي���د ه���ذا الرأي ما ثب���ت من إخف���اق العالج 
الطيب هلذه املشكلة، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى إن املظاهر الس���لوكية للنشاط الزائد تعدُّ 
عادات سلوكية اكتسبها الطفل ويزاوهلا بطريقة 
قهرية وبقوة العادة، وال ميكن حمو هذه العادات 
من س���لوك الطفل إال بعادات س���لوكية س���ليمة 

حتل حملها.
ويعتمد العالج الس���لوكي على عدة مسلمات، 
منها: أن السلوك اإلنساني سواء البسيط منه أم 
املركب خيضع يف غالبيته لعوامل مكتسبة، وإن 
السلوك الشاذ أو املرضي يكتسب نتيجة ألخطاء 
يف التعام���ل  وإن ما يكتس���به الطفل من أخطاء 
أو اضطرابات س���لوكية ميكن للطفل أن يتوقف 
عنها، أو مبعنى آخر يعاجل منها إذا ما عدلنا من 
الش���روط اليت أدت إىل تكوينها أو اس���تمرارها، 
عضوي���ة  أس���باب  هن���اك  كان���ت  إذا  وحت���ى 
لالضطراب السلوكي فإن العادات السلوكية قد 
مت تكوينها خالل تنشئة الطفل وتربيته، ومن ثم 
إذا مت تغيري الظ���روف اليت أحاطت بتكوين تلك 
العادات الس���لوكية املضطربة، أو إذا أمكن إزالة 
تلك الظ���روف، أمكن عالج تل���ك االضطرابات 

السلوكية.
ويهتم العالج الس���لوكي برصد االس���تجابات 
وردود األفع���ال البيئي���ة قب���ل ظه���ور الس���لوك 
املشكل، وبعد ظهوره، وهي األسباب اليت يعرف 
املعاجل الس���لوكي أن تعديلها أو تغيريها س���يؤدي 
إىل التخل���ي عن هذا الس���لوك، ويس���تند املعاجل 

الس���لوكي إىل مبدأ عام مؤداه: » أن السلوك هو 
حمصلة املؤثرات والظ���روف البيئية يف تفاعلها 
مع الش���خصية، وأن كل أنواع الس���لوك ميكن أن 
تتغ���ري عن طريق إجراء تغيري يف بيئة الفرد اليت 
تض���م كل املث���ريات احمليطة بالف���رد والظروف 
املعيش���ية ل���ه إىل آخ���ر ما ميك���ن أن يتعرض له 

الفرد يف حياته«.
والبيئة هبذا املفهوم قابلة للتغيري، ومن املمكن 
التحك���م يف عناصره���ا اليت تؤثر يف ش���خصية 
الف���رد، ويظهر تأثريه���ا واضحا ً يف الس���لوك، 
وم���ن ث���م ميكن تغيري س���لوك الف���رد عن طريق 
إحداث تغيري يف عناصر البيئة احمليطة به، وإن 
اهلدف من هذا التغيري هو خفض معدل حدوث 
الس���لوك غ���ري املرغ���وب، وزيادة مع���دل حدوث 

السلوك املرغوب.
واملقصود بالسلوك هنا كل األفعال والتصرفات 
الظاهرة املقنعة س���واء كانت لفظية أم بدنية أم 

حركية، وميكن  أن يالحظها اآلخرون.
 وعلى هذا، فإن العالج الس���لوكي يفرض أن 
كل أنواع السلوك ميكن أن تتغري عن طريق تغيري 
يف بيئ���ة الف���رد، وأن آثار ه���ذا التغيري تظهر يف 
السلوك عن طريق مالحظة السلوك  قبل العالج 
و يف أثنائه وبعده.  ويعتمد العالج السلوكي على 
جمموعة من األس���اليب واإلجراءات اليت هتدف 
إىل زيادة معدل ممارسة الفرد لسلوك مرغوب 
في���ه، أو تقوية هذا الس���لوك أو تعليمه س���لوكاً 
جديداً، أو خفض معدل ممارس���ته لسلوك غري 

مرغوب فيه.
وهبذا املعنى فإن تعديل السلوك يتطلب حتديد 
الس���لوك امل���راد تغيريه، ث���م حتديد األس���اليب 
واإلجراءات املناس���بة للعملية املطلوبة. وتعديل 
الس���لوك ينطلق من مسلمات النظرية السلوكية 
ال���يت يعتمد عليه���ا العالج الس���لوكي، ومن أهم 

هذه املسلمات:
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أن السلوك غري املرغوب مكتسب بفعل أخطاء 
يف عملية التعلم، ومن ثم ميكن تغيري هذا السلوك 

.»relearning« عن طريق إعادة التعلم
أن تش���خيص املش���كلة الس���لوكية يتم برصد 
اس���تجابات الف���رد، كما يالحظه���ا اآلخرون يف 

الواقع.
أن ع���الج األعراض ي���ؤدي إىل عالج املرض، 
وأن العالج الفعال هو الذي يعمل على التخلص 

من األعراض بنجاح.
وتعتمد عملية تعديل الس���لوك على احلقائق 
التجريبية والتطبيقات العملية لنظريات التعلم، 
حي���ث ينظر املعاجل الس���لوكي إىل االضطرابات 
النفس���ية أو الس���لوكية بصفته���ا اس���تجابات أو 
عادات ش���اذة مت اكتس���اهبا بفعل خربات خاطئة 
ميكن التوقف عنها أو استبدال سلوك أفضل هبا 
وعادات أنسب عن طريق تعلم خربات صحيحة، 
وذلك من خالل تطبي���ق مبادئ وقوانني التعلم، 

واألساليب واإلجراءات املنبثقة منها.
ومن أكثر هذه األس���اليب شيوعاً واستخداماً 
يف جمال العالج السلوكي هو أسلوب »التعزيز ، 

وأسلوب التعلم بالنموذج«.

أ � التعزيز:
 املقصود بالتعزيز أن يأتي حدث بعد السلوك 
ي���ؤدي إىل الش���عور باالرتياح والرض���ا فإن هذا 
الس���لوك يقوى وميي���ل إىل التك���رار أي إننا قد 
»دعمنا« الس���لوك وعملنا عل���ى تقويته ليتكرر، 
ويس���تخدم ه���ذا املصطلح أحياناً لإلش���ارة إىل 
خمتل���ف املكاف���آت واحلوافز اليت نس���تخدمها 
لتش���جيع س���لوك مع���ني وتقويته للظه���ور مرة 
أخرى. والتعزيز الذي نشري إليه هنا هو التعزيز 
اإلجياب���ي، وقد يكون التعزي���ز اإلجيابي مكافأة 
مادية أو تقديراً اجتماعياً أو معنوياً. ولكي يكون 
التعزيز فعاالًً ويؤدي إىل النتائج املرجوة منه من 

حيث تقوية السلوك املرغوب وتكرار حدوثه، ال 
بد أن تتوافر فيه عدة شروط أمهها:

� أن يكون املعزز » املكافأة« املستخدم مرغوباً 
وحمبباً للطفل.

� أن يك���ون للمع���زز قيم���ة حتددها م���ا يبذله 
الطفل من جهد للحصول عليه.

� أن يك���ون فوري���اً  مبعن���ى أن متن���ح املكافأة 
فور ظهور الس���لوك املرغوب فيه واملراد تقويته 
وتك���راره، حت���ى ال ندع���م س���لوكاً عارض���اًً غري 

السلوك املطلوب.
� أن يكون التعزيز يف البداية مس���تمراًً مبعنى 
أن ل���كل اس���تجابة صحيح���ة مكافأة ث���م يكون 
متقطعاًً مبعنى أن تقدم املكافأة أحياناًً وحتجب 

أحياناً.
وتفس���ري ذل���ك أن الس���لوك اجلدي���د حيت���اج 
يف بدايت���ه إىل التك���رار، ولكي يكتس���ب ويصبح 
ع���ادة فإن التعزيز املتقطع هو األنس���ب ليصبح 
الس���لوك أكث���ر قوة عند انقط���اع التعزيز، وهذا 
م���ا أكدته التجارب اليت أجريت يف هذا الش���أن 
من أن السلوك املكتس���ب بفعل التعزيز املتقطع 
يكون استمراره بعد انقطاع التعزيز أقوى وأكثر 
من السلوك الذي يكتسب بفعل التعزيز املستمر 
وال يتع���ارض التعزيز املتقطع  مع فكرة التعزيز 
الف���وري؛ ألنه من املمكن أن يكون التعزيز فورياً 
ومتقطع���اً يف  الوق���ت ذات���ه، وميكن اس���تخدام 
أس���لوب التعزي���ز يف تعدي���ل الس���لوك فردياًً أو 

مجاعياً.
ويتطلب اس���تخدام التعزيز يف تعديل السلوك 
حتديد الس���لوك املرغوب فيه واملطلوب تقويته 
املرغ���وب  غ���ري  الس���لوك  وحتدي���د  وتك���راره، 
واملطل���وب تعديل���ه وتغيريه والتخل���ص منه، كما 
حيتاج األمر إىل معرفة العوامل املس���اعدة على 
اس���تمرار الس���لوك غري املرغوب واليت ميكن أن 

يؤدي إبعادها إىل انطفاء هذا السلوك.
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ب � التعلم بالنموذج:
     وه���و م���ن األس���اليب اهلامة ال���يت يعتمد 
عليه���ا الع���الج الس���لوكي يف تعدي���ل الس���لوك، 
واملقصود بأس���لوب » التعل���م بالنموذج« تقديم 
مناذج توضيحية للس���لوك املرغ���وب بطريقة 
صحيح���ة، ويتم ج���ذب انتباه الطف���ل ملتابعة 

األداء، ثم يطلب منه أن حيتذيه.
ويطل���ق على هذا األس���لوب أحيان���اًً التعلم 
باملالحظ���ة، حي���ث يعتم���د عل���ى مالحظ���ة 
الطفل للس���لوك وحماكات���ه ... ولكن الطفل 
قد يالحظ س���لوكا ً غري مرغوب به ويقلده، 
ولذلك فإن النموذج حيدد السلوك املطلوب 
تقلي���ده وليس غريه، فالطفل يكتس���ب كثرياً 

من الس���لوكات ع���ن طري���ق التقليد 
واحمل���اكاة تكون هذه الس���لوكات 

مرغوبة وأحياناً غري مرغوبة، 
ولك���ن الطف���ل يقلده���ا عن 
طري���ق املالحظ���ة، وعندما 
تصبح هذه الس���لوكات غري 
املرغوب���ة عادة يف س���لوك 
الطفل، فإن األمر يس���تلزم 
التدخل لعالجها عن طريق 
الس���لوكية  النماذج  تقدي���م 
الطف���ل  أم���ام  الصحيح���ة 
وأن  مقص���ودة،  بطريق���ة 

يتك���رر هذا مع انتب���اه الطفل 
ومالحظته هل���ذه النماذج حتى 

يق���وم بتقليده���ا، وبذل���ك حتل 
النماذج الصحيحة للسلوك حمل 

والع���ادات  اخلاطئ���ة،  الس���لوكات 
الس���لوكية الصحيحة حم���ل العادات 

السلوكية غري املرغوبة.
ويستند أسلوب التعلم بالنموذج 

إىل نظري���ة التعل���م االجتماعي 

اليت تويل أمهية كبرية للتقليد واحملاكاة يف التعلم 
بصفة عام���ة، وتعديل الس���لوك بصفة خاصة، 
وتقرر ه���ذه النظري���ة أن الفرد يتعلم الس���لوك 
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 Phil ، R. O.: hyperactivity in children، 17، 4، 500 - 508(1980).
 Robson، A ، L. & Pederson، D. R.: predictors of individual differences 

inattention among، (1997).

املراجع:

عن طريق املالحظة والتقليد للنماذج السلوكية 
ال���يت ينتبه إليها. ومن ثم ميكن ضبط الس���لوك 
وتوجيهه ع���ن طريق عرض النماذج الس���لوكية 
الصحيح���ة أم���ام الطفل مع ج���ذب انتباهه إىل 

متابعتها وحماكاهتا.
ولنج���اح هذا األس���لوب يف العالج الس���لوكي، 

جيب توافر عدة شروط، منها:
� أن يت���م ج���ذب انتب���اه الطف���ل قب���ل عرض 
النم���وذج و يف أثنائ���ه خطوة خطوة، وبالنس���بة 
لألطف���ال الذين يعانون من قص���ر فرة االنتباه 
أو ال يس���تطيعون االنتباه يس���تخدم معهم احلث 
البدن���ي أو اللفظ���ي مع التوجيه���ات بني احلني 

واآلخر كلما لزم األمر.
� جي���ب أن يبدأ ع���رض النم���وذج باخلطوات 

السهلة البسيطة.
� أن تك���ون سلس���لة االس���تجابات يف النموذج 

املعروض على األطفال قصرية وغري معقدة.
� أن يب���دأ عرض النموذج بإث���ارة الدافع عند 
الطفل لالهتمام أو املالحظة، وأن يستمر جذب 

انتباهه خالل العرض.
� أن يقل���ل املع���اجل م���ن صيغة األم���ر والنصح 

بقدر اإلمكان.
� أن يت���م ع���رض النموذج املطل���وب من خالل 
مواقف حقيقية تدخ���ل يف دائرة اهتمام الطفل 

ومن حياته الواقعية اليومية س���واء يف املدرس���ة 
أم يف املنزل.

وه���ذا يدع���و إىل اهتم���ام الطف���ل باملتابع���ة 
واملالحظ���ة واالقتداء هب���ا وتكرارها يف املواقف 
ذاهت���ا عندما يواجه مثلها يف الواقع . وأس���لوب 
التعل���م بالنم���وذج يصل���ح اس���تخدامه بطريقة 
فردي���ة أو بطريقة مجاعي���ة، وينصح بأن يكون 
مق���دم النموذج من الكبار احملببني للطفل. وقد 
أمجع���ت نتائج الدراس���ات على فاعلي���ة برامج 
الع���الج الس���لوكي يف خفض مس���توى النش���اط 
الزائد لدى األطفال سواء العاديون أم املعوقون، 
وخباصة تلك الربامج اليت اس���تخدمت أس���لوبي 
التعزي���ز اإلجياب���ي والتعل���م بالنم���وذج املق���دم 

مباشرة من الكبار. 
ومن الدراس���ات اليت تؤكد على أمهية العالج 

السلوكي دراسة كالً من:
 “ Drash، 1976، et. al  ;Copeland، A & 

weiss، B، 1980 Duckkham & Laurie،1980  
Molloy،1989 Abikoff،1883 “Blanton & 
Johnson، 1991.”

إن كل ه���ذه الدراس���ات أك���دت عل���ى أمهي���ة 
التعزيز والتعلم باملالحظة والنموذج واالسرخاء 

يف عالج النشاط الزائد عند األطفال.
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كيف يتقدم التفكير 
عند الطفل*

 املقالة مرتجمة عن الفرن�صية من كتاب:
 l-Intelligence de l-enfant،l-empreinte du social  Editions: Sciences Humainnes،paris-

France،2007.
   مرتج���م �صوري، له ترجمات كثرية يف ال�صح���ف واملجالت ال�صورية والعربية، مدر�س �صابق للغة الفرن�صية 

يف بع�س الكليات العلمية يف جامعة البعث يف حم�س، �صدرت له كتب عديدة حول الطفل.

 ترجمة: حممد الدنيا       

كي��ف يتقدم التفكري عن��د الطفل؟ يو�صح عدد من الأبح��اث اأن الأطفال يوظفون 
ا�صرتاتيجي��ات ا�صتع��راف ) معرف��ة ( cognition متنوعة ج��دًا، وفقاً للْحظة 
وال�صي��اق، م��ن اأجل ح��ل ما ي�ص��كل م�ص��كالت حقيقية بالن�صب��ة له��م. تتباين هذه 

ال�صرتاتيجيات اإىل حد كبري كلما كرب الطفل واكت�صب خربة. 
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حسب نظريات النمو االستعرايف الكالسيكية، 
كنظري���ات » ج���ان بياجي���ه« Jean Piaget، و 
»جريوم برونر« Jerome Bruner و » لورنس 
يتق���دم   ،  Lawrence Kohlberg كول���ربغ« 
عم���ر الطفل وتفكريه بطريق���ة متزامنة. إذا كان 
يفكر بطريقة ما يف سن 5 سنوات، فإنه سيفكر 
يف س���ن 8 ثم يف سن 12 سنة على حنو خمتلف 
مرة أخرى، معتمداً استدالالتٍ متزايدة التعقيد 

كلما ازداد منواً. 
بذل���ك، وانطالقاً م���ن مالحظ���ات إكلينيكية 
وجتريبي���ة كثرية، وصفت نظري���ة » ج. بياجيه« 
مراحَل منو خمتلفة: املرحلة احلسية – احلركية 
بني 0 و2 سنة، ومرحلة التهيؤ بني 2 و7 سنوات، 
 opératoire ثم املرحلة اإلجرائية احملسوسة
concret ب���ني 7 و12 س���نة، وأخ���رياً مرحل���ة 
العمليات الصورية ) الشكلية ( ما بعد 12 سنة، 
إخل.. . أم���ا » ج. برون���ر« ، فق���د وصف مراحل 
 représentations خمتلفة يف أشكال متثُّالت
عقلي���ة عن���د الطفل ) متثالت عقلي���ة عملية أو 
خ���الل الفع���ل أوالً، أي املرتك���زة إىل العم���ل أو 
الفع���ل action، ثم أيقوني���ة iconiques قبل 
أن تصبح رمزية symboliques (، بينما اهتم 
» ل. كول���ربغ« بالنم���و األخالقي للطف���ل، الذي 
تص���ورَه أيضاً على ش���كل مراح���ل. إذاً، غالبية 
نظري���ات النم���و الكالس���يكية هي م���ا ميكن أن 

 . stadistes »نسميها »مراحِلية
ميك���ن مقارنة هذه النم���اذج مبَجَاز إبصاري: 
ق���د يك���ون النم���و االس���تعرايف ش���بيهاً بصعود 
درج���ات س���لّم. رمب���ا كان األطف���ال يفك���رون 
بطريق���ة معين���ة خالل فرة حم���ددة من الزمن، 
ثم يشرعون يف التفكري فجأة على حنو خمتلف، 
بطريق���ة » أرقى« ، يف املرحلة التالية. يتقدمون 
هك���ذا م���ن مرحل���ة إىل مرحل���ة مثلم���ا نرتقي 
س���لّماً درج���ة فدرجة. إذاً، كرس���ت األحباث يف 

عل���م نف���س النمو، من���ذ ثالثني س���نة، كثرياً من 
اجله���د من أجل تعي���ني طريقة التفكري اخلاصة 
ب���كل عمر. مثالً، م���ا  طريق���ة التفكري يف عمر 
5 س���نوات؟ يوصف تفكري الطفل يف هذا العمر 
 égocentrique « بأنه » متمركز حول الذات
، و » ترابط���ي« associative ، و » م���ا قب���ل 
مفهوم���ي« préconceptuelle  ، و »مشويل« 

holistique ، إخل... . 

األطفال متغريون
مع ذلك، عادت األحباث املراكمة عرب السنني 
وش���ككت بفرضية النمو عل���ى مراحل متعاقبة. 
كش���فت االس���تثناءات دائماً عن أهنا كانت أكثر 
مم���ا ه���ي. وإذا أمكن إمهال هذه االس���تثناءات 
خالل ف���رة من الزمن، فقد انته���ى األمر أخرياً 
باإلقرار مبا هو غري قابل للنقاش: إهنا جوهرية 
بالنسبة للتغيّر، ألهنا على وجه الضبط ال تندرج 

متاماً يف منوذج درجات السلّم. 
أن ننتقد النظري���ات اليت ترجح وجود عالقة 
وثيق���ة بني العمر وطريقة التفكري فذاك ال يعين 
أهن���ا تعدُّ بال قيمة بالكام���ل. لقد حركت العمَل 
على إجي���اد مناهج متنامية اإلتق���ان إلثبات أن 
الرّض���ع واألطفال الصغار عموماً » لديهم« أو » 

ليس لديهم« الكفاءات املعنية.
 أخرياً، أفضت بش���كل ع���ام إىل وضع قاعدة 
بيان���ات متزايدة الثراء حول النمو. يهدف النقد 
باألح���رى إىل أن يض���ع يف قلب اجل���دل قضيًة 
هام���ة للغاية كانت قد أمُهل���ت أكثر مما جيب: 
الطريق���ة اليت حيدث هبا التغ���ري، واآلليات اليت 

جتعله ممكناً، وتلك اليت حتركه. 
قب���ل الس���عي إىل فهم آلي���ات التغ���ري، ينبغي 
القبول مب���ا ال جدال فيه حول نقطة رئيس���ية: 
تفك���ري األطفال متغري أكثر بكث���ري مما توحي به 

النماذج التقليدية. 
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رغم أن الباحثني وجدوا هذه التغيُّرية ) قابلية 
التغري ( يف نشاطات اس���تعرافية كثرية خمتلفة، 
فقد كانوا أكثر استكش���افاً هل���ا يف أعمال حول 
احلس���اب العقل���ي calcul mental. ميكن أن 
يبدو مثرياً للدهشة، خصوصاً بالنسبة لشخص 
بالغ، أن يُرجَّح وجودُ تنوع اس���راتيجياتٍ ممكنة 
بالنس���بة حلساب عقلي بسيط. ذلك أن غالبية 
البالغني حيلون املس���ائل احلس���ابية البس���يطة 

باستعادة اإلجابة من الذاكرة. 
أما عند األطف���ال، فالوضع خمتلف. يلجؤون 
إىل تن���وع كبري جداً يف االس���راتيجيات من أجل 
حل ما يش���كل بالنس���بة هلم مشكالت حقيقية. 
فضالً عن ذلك، ما يثري االهتمام جداً، بالنسبة 
لع���امل نف���س منو، ه���و أن االس���راتيجيات اليت 
يس���تخدموهنا تتن���وع إىل ح���د كب���ري كلم���ا ك���رب 
الطفل واكتس���ب اخلربة. اكتشفتْ هذه التغريية 
االس���تعرافية يف جترب���ة كان هل���ا ه���دف آخر: 
تعي���ني املع���ارف املوج���ودة لدى األطف���ال حول 
األع���داد يف بداي���ة حياهت���م املدرس���ية وخالل 
منوه���م 1. كش���فت تس���جيالت الفيديو، خالل 
اختبارات حول اجلمْع، أن األطفال يستخدمون 
أربع اسراتيجيات متباينة: إما أن يرفعوا إصبعاً 
بالنس���بة ل���كل وح���دة وحيس���بوهنا ش���فهياً، أو 
يرفعون األصابع وحيس���بون عقلياً، أو حيسبون 
بصوت مرتفع، من دون اس���تعمال أيديهم أو أي 
شيء آخر كدعامة، وأخرياً مل تكن االسراتيجية 
الرابع���ة تنط���وي عل���ى أي تصرف مس���موع أو 
مرئ���ي. ومب���ا أن اإلجابة كانت أس���رع بكثري يف 
هذه احلاالت، فقد اس���تنتج املختِبرون من ذلك 
أن األمر قد يكون على عالقة باسرجاع النتيجة 

من الذاكرة. 

اسرتاتيجيات ممكنة للتفكري :         
أثارت ه���ذه املالحظ���ات التجريبية الباحثني 

ألس���باب عدي���دة: فم���ن جه���ة، كان���ت الغالبية 
العظم���ى من األطفال تس���تخدم اس���راتيجيات 
عدي���دة خمتلفة. ع���دا ذلك، كان الطفل نفس���ه 
يس���تطيع أن يستخدم اس���راتيجيتني خمتلفتني 
بالنس���بة ملسألة هي نفس���ها، بفاصل أسبوعني 
بينهم���ا. ذل���ك بأن يعتم���د يف امل���رة الثانية، يف 
األح���وال مجيعه���ا، اس���راتيجيًة أعق���د، أو أقل 

تعقيداً، من املرة األوىل.  
لي���س اس���تخدام اس���راتيجيات اس���تعرافية 
متنوعة أمراً خاصاً باحلس���اب 2. عندما يطلب 
منه���م أن���ه يهجئ���وا كلمات، ي���ؤدي أطف���اٌل من 
املرحل���ة الدراس���ية االبتدائي���ة األوىل ذلك على 
حن���و صوت���ي  ) لفظ���ي ( حين���اً، وبالتماثل بني 
الكلم���ة وكلمة أخ���رى معروفة أكث���ر حيناً آخر، 
ويهجئوهن���ا ذاكري���اً يف أحي���ان أخ���رى. ولقراءة 
الوقت على ميناء س���اعةٍ كبرية، يستطيع أطفال 
من هذه املرحلة أن حيس���بوا، بالدقيقة، تسبيقاً 
أو  بالضب���ط،  الوق���ت  إىل  قياس���اً  تأخ���رياً  أو 
حيس���بون باخلمس دقائق، أو ابت���داء من الربع 
أو النصف. وكي يتذك���روا متواليَة أرقام كيفية، 
كرقم هات���ف، يكررها أطفال احلضانة وأطفال 
االبتدائي���ة األوىل ما يلزم من املرات أحياناً أو ال 
يكرروهنا سوى مرة واحدة، أو ببساطة ينتظرون 

حتى تكون لديهم حاجة للجوء إىل ذلك.
تب���دو التغريية االس���تعرافية فض���الً عن ذلك 
أهن���ا تبدأ من���ذ وقت مبكر جداً وتس���تمر طوال 
احلياة. عندما يلقى رضيعٌ بعمر س���نة تش���جيعَ 
أمه يف النزول على س���طح منحٍن، ميكنه القيام 
بذل���ك على يديه وقدميه، أو وهو حيبو، رأس���ه 
عل���ى  يزح���ف  أو  أوالً،  قدم���اه  أو  األم���ام  إىل 
مؤخرت���ه. كذل���ك األمر، ميكن لش���خص عمره 
70 س���نة، عند لزوم حّل عملية ضرْب، أن يقوم 
بذلك عقلياً، أو مبس���اعدة حاسبة، أو كتابياً 3. 
التغريية االس���تعرافية موج���ودة فضالً عن ذلك 
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لدى األفراد كلهم عرب العامل، سواء أكان ذلك يف 
الص���ني أم يف الواليات املتحدة..، مثلما أظهرته 
عام 1993 دراسٌة لعامل النفس األمريكي » ديفيد 
ك. جريي« David C. Geary وزمالئه. تبدو 
يف الواق���ع أهنا خاصية أساس���ية لدى الكائنات 

البشرية. 
أع���اد اكتش���اف كف���اءات مبكرة عدي���دة لدى 
الرضي���ع النظ���رَ بالنم���اذج التقليدي���ة. الرّضع 
ق���ادرون، من���ذ عم���ر أس���بوعني، عل���ى تقلي���د 
س���لوكات يالحظوهن���ا عند آخري���ن. ومنذ عمر 
أربعة أش���هر، يُظهرون من خالل س���لوكهم أهنم 
يفهم���ون أن األش���ياء تبق���ى موج���ودة عندما ال 
يعودون يروهنا، بينما يرى » ج. بياجيه« أن هذه 

اللياقة ال تظهر قبل عمر 8 أشهر. 
يف  االس���تعرافية  التغريي���ة  ه���ذه  إدراج  كان 
مقاربة نظرية جديدة أمراً ضرورياً. حسب هذه 
املقاربة، يعرف الطفل ويس���تخدم اسراتيجيات 
تفكري متعددة، وعليه أن خيتار من بينها، وغالباً 
ما يكتشف طرقاً جديدة ملعاجلة مسألة معينة. 
وم���ن قبيل اجملاز اإلبص���اري، رمب���ا كان النمو 
ش���بيهاً بسلس���لة موجات تراكب، حيث تتوافق 
كل واحدة مع أس���لوب تفكري أو مع اس���راتيجية 
خمتلفة. لس���نا هنا إذاً إزاء صورة الس���لّم، اليت 
تعْق���ب فيه���ا كلُّ اس���راتيجة تفكريٍ اس���راجييًة 
أخ���رى. توض���ح جتربُة الرّض���ع الذين حياولون 
النزول على منحدر هذا اجملاَز جيداً 4. أظهرت 
مالحظة أحدهم، خالل فرة مخسة أسابيع، أن 
التعل���م مير بتغريي���ة يف االس���راتيجيات يتطور 
اس���تخدامُها مع مرور الوقت. كان عليه النزول 
عل���ى منحدر حمفوف باخلطر بالنس���بة له، أي 
أكثر احنداراً بقليل مما يناس���ب قدراته. خالل 
مخ���س اجللس���ات    األوىل، كان حيبو وحسْ���ب 
عملي���اً؛ ثم بدأ ينزل على ظه���ره على حنو أكثر 
قلي���الً؛ بع���د ذلك أخذ يزحف عل���ى بطنه، أكثر 

فأكثر غالباً. حاول أيضاً أن ميشي إىل أن اعتمد 
أخ���رياً االن���زالَق يف وضعية اجلل���وس يف أغلب 
األحيان. ليس فقط نشأت لديه كل اسراتيجية 
جدي���دة على حنو تدرجي���ي، بل فضالً عن ذلك 
مل يتخ���ّل كلياً عن طرقه القدمية. اس���تخدمها 
على حنو أقل وحسب. أمكن لكل اسراتيجية إذاً 
أن تُراكبَ أخرى، مع االنطالق يف الوقت نفس���ه 
بالتدري���ج حن���و اعتماد أكثِرها فعالي���ًة وأكثرها 

أماناً. 
ولك���ن أن نتع���رّف التغرييَة االس���تعرافية وأن 
نصِ���ف النمو على أن���ه تراكب موج���ات، فذاك 
يتضمن اإلجابة عن سؤال آخر، جتهله املقاربات 
التقليدي���ة: كي���ف يقوم األطف���ال باالختيار بني 
االس���راتيجيات املختلفة املوجودة لديهم؟ كيف 

تتغري هذه اخليارات مع العمر واخلربة؟.
قابلي���ة األطف���ال كب���رية يف االختي���ار من بني 
اس���راتيجيات خمتلف���ة. يتواءم���ون مث���الً م���ع 
التعليم���ات ال���يت تعطى هل���م. إذا توجبت عليهم 
اإلجابة يف مس���ائل حسابية بسيطة خالل وقت 
حمدود، جييبون ذاكري���اً، من الذاكرة، حتى ولو 
مل يكون���وا متأكدي���ن متام���اً م���ن النتيج���ة، ألن 
هذه االس���راتيجية أسرع من أن حيسبوا بطرق 
أخرى. على العكس، إذا كان من األهم أن يكونوا 
دقيقني ال سريعني، يأخذون وقتهم للتحقق من 

اإلجابة باحلساب على أصابعهم. 
لالس���تدالل  طريق���ةٍ  اختي���ارُ  يتعل���ق 
raisonnement أيض���اً خباصيات املس���ألة. 
إذا كانت املس���ألة سهلة بالنس���بة للطفل، ميكن 
أن جييز لنفس���ه استخدام اس���راتيجية سريعة 
م���ن حيث إهن���ا تكفيه لإلجابة بش���كل صحيح. 
وعل���ى العك���س، إزاء مس���ألة أعقد، يس���تخدم 
طريقة أكث���ر تطلباً من الناحية الزمنية واجلهد 
كي يكون واثقاً من اإلجابة بشكل صحيح. مثالً، 
س���يهجئ الطفل ذاكرياً كلماتٍ بسيطة، غري أنه 
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سيستخدم معجَماً فيما يتعلق بتلك األصعب. 
مْقدرات االختي���ار على حنو متكيِّف موجودة 
منذ بداية الطفول���ة، مثلما تبينه جتربة الرّضع 
الذي���ن ينزل���ون بط���ول س���طٍح منح���ن. إذا كان 
املنحدر خفيفاً، يستخدم الرضع طريقَة حترُّكِهم 
املعت���ادة. عل���ى العك���س، كلم���ا ازداد االحندار، 
يلج���ؤون إىل اس���راتيجيات متنامي���ة األم���ان، 
كاالنزالق على البط���ن أو على املؤخرة. ميّكنهم 
هذا التنوع يف التصرف���ات من نزول املنحدرات 
الس���هلة بشكل سريع وأن حيافظوا على توازهنم 

بالنسبة للمنحدرات احملفوفة باخلطر. 
فض���الً عن ذل���ك، أظهرت أحب���اث خمتربات 
عدي���دة خمتلف���ة أن اللج���وء إىل اس���راتيجيات 
اس���تدالل متع���ددة واالختي���ار م���ن بينه���ا يزيد 
مْق���دراتِ التعلم عند األطفال 5. وهذا ما ميكن 
أن يب���دو مناقضاً للحدس. يف الواقع، لوحظ أن 
التالميذ األكرب سناً، أو األكثر موهبة، ال يعدّون 
عل���ى أصابعه���م، مثلم���ا يفعل���ه، عل���ى العكس، 
م���ن هم أصغر س���ناً أو م���ن هم أق���ل إجادة يف 
الرياضيات. يُستخلص من ذلك إذاً أنه ال بد أن 
التالميذ كلهم يأخذون اإلجابة من الذاكرة منذ 

بداية تعلمهم.
 م���ع ذل���ك، أظه���رت الدراس���ات أن األطفال 
الذين يتمتعون بالعدد األكرب من االسراتيجيات 
املختلف���ة يف بداي���ة امتح���اٍن كان���وا ه���م أيض���اً 
أولئ���ك الذي���ن يتعلمون بالش���كل األفضل. كيف 
نفس���ر ذلك؟ أن يكون متاحاً للطفل اس���تخدام 
اسراتيجيات بس���يطة جداً فذاك ميّكنه من أن 
ينتج عدداً أكرب من اإلجابات الصحيحة مما إذا 
منع من ذل���ك. يربط الطفل اإلجابة الصحيحة 
باملس���ألة، وبالتايل الذاكرة بالنسبة للمستقبل. 
تتالش���ى االس���راتيجيات األبسط بعد ذلك من 
تلقاء نفس���ها عندما ميتل���ك التالميذ ما يكفي 

من املعارف كي جييبوا بدقة من دوهنا. 

تغري مستمر    
خالل الس���نوات العش���رين األخرية، غالباً ما 
رك���ز اختصاصيو النمو، املهتم���ون بالتغري، على 
نقطت���ني مرات عدي���دة: فهْم التغري ه���امٌّ جداً، 
لكن مستوى فهم هذا التغري يبدو حمدوداً جداً. 
 Robert »وكم���ا أوضح » روبرت ج. ش���تاينربغ
J. Steinberg: » أخش���ى أن يعاين واحدٌ باملئة 
فق���ط م���ن أدبنا النمائ���ي مس���ألَة اآلليات اليت 
حترك التغريات النمائية«. قد ميكن تفسري هذه 
الواقعة من خالل التعقيد الذي ال يفارق التغري. 
م���ع ذل���ك، ميكن االعتق���اد بوجود س���بب آخر: 
يب���دو أن من املمكن ع���زْو صعوبة فهم الباحثني 
للتغري إىل عدم متكنهم من متييز وجود التغريية 

واخليار يف كل موضع من تفكري األطفال. 
حت���ى ذلك احلني، كانت النظريات التقليدية، 
اليت تش���بّه النموَّ بس���لّم، تنظ���ر إىل التغري على 
أن���ه متقط���ع ون���ادر. ووفق���اً هلذه النم���اذج، قد 
ميضي طفٌل فرةً معينة مع أس���لوب تفكري ما أو 
مع نظرية م���ا؛ ثم بعد ذلك يُجري تغرياً فجائياً 
نس���بياً حنو طريقة أخ���رى يف التفكري؛ ثم فيما 
بعد أيضاً، ينتقل إىل مستوى أعلى، وهكذا... . 
صحي���ح أن » ج. بياجي���ه«، إن ب���دا عل���ى أنه 
املنظ���ر األهم للمراح���ل، كان أيضاً املنظر الذي 
ظهر أكثر حساسية لضرورة شرح التغري. وضع 
بذلك فرضية وجود تغريية أكرب يف التفكري خالل 
فرات االنتقال الوجيزة، ونظر إىل هذه التغريية 
على أهنا حامسة بالنسبة للتغري االستعرايف. أقرَّ 
أيضاً أن بنى االس���تعراف تتغري بشكل متواصل 
على حنو دقيق نتيجة عمليات التمّثل والتكيف، 
مبا يف ذلك خالل فرات التوازن العام. مع ذلك، 
االنطب���اع املس���يطر الذي يظهر م���ن عمل » ج. 
بياجي���ه« هو أن الطفل م���ن عمر معيَّن، ويف أي 
وقت كان تقريباً، سيفكر مبشكلة ما بطريقة ما، 

كاشفاً بذلك عن مستوى بنيانه االستعرايف. 
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توضح الدراس���ات اليت رصدت تغريات تفكري 
الطف���ل بدقة كم يبدو تدرُّجياً. يس���تمر الطفل، 
بع���د أن يك���ون قد تعل���م اس���راتيجيات جديدة 
وأفضل بزمن طويل، يف اس���تخدام ما هو أقدم 
وأقل فعالية من بينها. يبقى ذلك صحيحاً حتى 
عندم���ا يكون الطفل قادراً على أن يش���رح مباذا 

هي املقاربة اجلديدة أفضل من القدمية. 
 Robert Siegler »مثالً، قام » روبرت سيغلر
 ،Eric A. Jenkins »و » إري���ك أ. جنكين���س
بفح���ص أطفال م���ن عمر مخس س���نوات كانوا 
يعرف���ون اجلم���ع ويعدّون بدءاً م���ن واحد، ولكن 
مل يكونوا يعرفون أهنم يستطيعون العدّ بدءاً من 

الرق���م األك���رب ) 2 + 5 ، والع���د 5، 6، 7 عل���ى 
س���بيل املث���ال ( 6. أعطيا األطف���ال متارين إىل 
أن تكتشف غالبيتهم وسيلة العمل هذه. بعد أن 
استخدمت بنتٌ صغرية اإلسراتيجيَة اجلديدة، 
س���أالها ملاذا ال تعدّ بدءاً من واحد. كانت فطِنة 
جداً، وأعطت اإلجابة اآلتية: » مع هذه الطريقة 
ال حنت���اج لعدّ األرقام األخ���رى كلها«. مع ذلك، 
رغم فهمها مليزات هذا االس���تدالل اجلديد، مل 
تعتمده، كما األطفاُل اآلخرون، إال بالتدريج. ال 
يتنامى اس���تخدام االس���راتيجيات اجلديدة إال 

ببطء. يبدو التغري متواصالً إذاً بالفعل.  
التغري متواصل أيضاً يف تواتر ظهور طرق تفكري 
جديدة. ال يشّغل األطفال اسراتيجيات جديدة 
بطريق���ة عرَضية وإمنا على حن���و متواصل. ما 
ه���و الفت للنظ���ر أن ه���ذه املكتش���فات حتدث 
بش���كل خاص ضمن س���ياقات جناح. يستخدم 
األطفال بشكل عام اسراتيجيات جديدة بعد أن 
يكونوا قد حلوا املش���كلة بنجاح، وبطرق قدمية. 
ليس األطفال روبوتات تسري وفق مسار متماثل 
حت���ى بلوغ عث���رة جتربهم على تغي���ريه. إهنم يف 
الواقع مبتكرون على حنو مس���تمر، يبحثون عن 
مقارب���ات جديدة حتى لو مل يكن هنالك ش���يء 
يش���جعهم على ذل���ك. إذاً، عندما نتس���اءل ملاذا 
يكتش���ف األطفال طرق تفكري جديدة، علينا أن 
ن���درك أهنم يكتش���فون ألهنم ال يس���تطيعون أن 
يعمل���وا خبالف ذلك. أن يتطورا، فذاك يعين أن 

يتغريوا، والتغري مسامهٌة متواصلة يف النمو. 
ولكن مل���اذا مل تول النظريات التقليدية أمهية 
أك���رب للتغري؟ لقد ركزت، من دون أن تنفي وجود 
تغريات صغرية متواترة، على فرات من املفرض 
أهن���ا ثابت���ة، تعقبه���ا ف���رات انتقالي���ة وجي���زة. 
وهك���ذا، حني���ت التغ���ريات األقل أمهي���ة واألقل 
ب���روزاً، ولكن رمب���ا الوحيدة املوج���ودة يف هناية 
األم���ر، إىل املس���توى الثاني. مع ذلك، تس���اهم 
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دراسة التغريات األصغر، إىل حد كبري بالتأكيد، 
يف فهم تطور تفكري الطفل. 

مقارنٌة ممكنة هنا مع علم أحياء تطور األنواع. 
ليس علم���اء األحياء متفقني فيم���ا بينهم حول 
ضرورة تقديم آليات تطور واس���ع وطويل الزمن 
macro - évolution عل���ى أهن���ا أح���داثٌ 
انقالبية، كويكباتٌ س���يارة تتحطم على األرض 
أو س���وى ذلك، من أجل تفس���ري التغريات واسعة 
النطاق يف تطور األنواع. باملقابل، يتفق معظمهم 
 micro - حول مس���امهات التط���ور األصغ���ر
أو   mutations كالطف���رات   (  évolution

 recombinaisons الوراثي���ة  االحت���ادات 
génétiques ( يف التط���ور الواس���ع وطوي���ل 
الزمن. وبالطريقة نفس���ها، ميك���ن أن يكون من 
املفيد أكثر، لفهم منو الطفل، أن نصف التغريات 
الصغرية اليت حتدث على حنو متواصل ومتدرج، 
ب���دالً من أن حناول ش���رح التغ���ريات الكبرية من 

مرحلة تفكري إىل أخرى. 

الطفل عامل النفس       
ينبغ���ي  واملنط���ق،  الرياضي���ات  جان���ب  إىل 
أن نش���ري أيض���اً إىل نظري���ات العقل الس���اذجة               
ال���يت   théories naïves de l`esprit
يطوره���ا » الطفل عامل النف���س« والرضيع قبل 
ذلك )7(. يف حيات���ه االجتماعية احلقيقية، يف 
تأثراته يف البيت، ويف املدرس���ة أو خالل أوقات 
فراغه، على الطفل أيضاً أن يتعلم أن يكون »عامل 
نف���س صغ���ري«. ينبغي علي���ه يف الواقع أن يطور 
باس���تمرار » نظريات« حول الطريقة اليت يفكر 
هبا ويفكر هبا اآلخ���رون حوله، كي يفهم ويتوقع 
املعق���دةِ  واالنفع���االت،  الس���لوكات  ديناميكي���ة 
أحيان���اً؛ بل إن بعض علم���اء النفس، مثل » أالن 
 Rutgers من جامعة ،Alan Leslie »لس���لي
األمريكي���ة رأوا أنه رمب���ا كان يف دماغنا، الذي 
صاغ���ه تط���ور األنواع، وبش���كل فط���ري، وحدةٌ 
 module de جزئي���ة » مَدْيول« نظري���ة للعقل
théorie de l`esprit وأن ه���ذه اآللي���ة ه���ي 
اليت رمب���ا كانت تتدهور لدى األطفال املصابني 
 .)8(  )autistes ال���ذات  )انغ���الق  بالذاتوي���ة 
أن نفه���م أن اآلخ���ر، مثلما حن���ن، كائنٌ قصدي 
intentionnel موه���وبٌ ببص���رية، وح���االتٍ 
عقلية، واعتقادات، ورغبات...، فهذا يف الواقع 
أمر جوهري للدخول يف التعلم الثقايف البشري، 
مثلما حلله بش���كل صائب » ميكايل توماس���للو« 
Michael Tomasello، م���ن معهد » ماكس 
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بالنك« يف » اليبزيغ« )9(. 
قابلية احمل���اكاة عند الرضي���ع، اليت الحظها 
 Andrew Meltzoff ملت���زوف«  أندري���و   «
م���ن جامع���ة »واش���نطن« - احمل���اكاة الوليدي���ة 
والش���فتني،  اللس���ان  حل���ركات   néonatale
وال���رأس واليدي���ن -، وهو م���ا مل يكن قد عرفه 
» بياجيه« ، هي دون ش���ك نقطة االنطالق هلذا 

التعلم الثقايف. 

رضع يفكرون
 كيف نعرف أن رضيعاً يفكر أو يفهم األحداث 
احمليط���ة به؟ أي���ة أوضاع تطلق لدي���ه مثَل هذا 
التفك���ري؟ إذا س���لمنا بالفرضي���ة ال���يت تفيد أن 
الرضي���ع يتمت���ع حبد أدن���ى من مع���ارف تتعلق 
ببع���ض القوانني الفيزيائي���ة، فعندئذ ينبغي أن 
يفاجئه أي حدث إبصاري خيرق هذه القوانني. 
نعرف أن الرّضع الصغار يكشفون حاالت انتظام 
وأن لديه���م أيض���اً توقعات فيم���ا خيص جمرى 
األح���داث. تتي���ح » طريقة خمالف���ة التوقعات« 
حتديدَ نواة املع���ارف والطريقة اليت تتطور هبا.   
مث���الً، كي تعرف إن كان الرضيع بعمر ش���هرين 
ونصف الشهر يتصور ش���يئاً خمبًّأ خلف سِتار، 
 Renée »مل تلجأ عاملة النفس » رينيه بيارجون
Baillargeon إىل إع���ادة إظهار الش���يء أمام 
الرضيع لتالحظ عندئ���ذ أنه يتفاجأ: إنه ينظر 
إىل احلدث وقتاً أطول باملقارنة مع عودة الشيء 
للظه���ور م���ن جديد ضم���ن مهل���ة » معت���ادة«. 
اس���تنتجت م���ن ذل���ك أن مفه���وم دوام الش���يء 
يتسجل يف ترسيمة schèma قواعد زمانية - 
مكانية فطرية، قائمة مسبقاً، حيث إن الرضيع 
بعمر  شهرين قادر أيضاً على أن يدرك القوانني 
الفيزيائية اليت حتكم حترُّك األشياء. وفقاً هلذه 
املبادئ، تتابع األشياء املتحركة طريَقها مادامت 
مل تص���ادِف عقب���ات؛ ال ميكنه���ا اجتي���از هذه 

العقبات أو شْغل مكاٍن مشغوٍل بشيء آخر. ومن 
أج���ل إظهار معارف الرّضع ه���ذه بوضوح، يعوِّد 
اجملرِّب الرضيعَ على النظر إىل مشهد تتدحرج 
فيه كرة وتتابع سريها خلف ستار إىل أن يوقفها 
ج���دارٌ. بعد اعتياد إبص���اري على هذا احلدث، 
يواجه الرضيع حدث���ني جديدين. يوضع حاجز 
أمام اجلدار فيكون بذلك عائقاً جديداً. تتدحرج 
الكرة خلف الستار، وحاملا يُرَفع الستار، يُعرَض 
عل���ى الرضيع حدثٌ ممْكِ���نٌ حيث تتوقف الكرة 
بنتيجة احلاجز وحدثٌ غري ممكن حيث تتوضع 
الك���رة عل���ى مقربة من اجل���دار. ينظر الرضيع 
إىل ه���ذا الوضع الثاني، ال���ذي يوحي بأن الكرة 
عربت احلاج���ز، وقتاً أط���ول باملقارنة مع نظره 
إىل الوض���ع املمكن، وهذا يدل عل���ى أنه مفاجٌأ 
بغلط الوضع. وعلى الرغم من أن هذه التجارب 
مل تطبَّ���ق عن���د ال���والدة، يبق���ى صحيح���اً أن 
الرضيع، بعمر ش���هرين، يتمتع مبفاهيم معارف 
أولي���ة معقدة تس���اعده يف مْقدرات فهم أحداث 

العامل. 
تُظه���ر ه���ذه التج���ارب إذاً أن الرضيع يفهم، 
منذ عمر ش���هرين ونصف الشهر، بعض املبادئ 
الفيزيائية مثل مبدأ الصالبة ) ال ميكن لش���يء 
ما أن خيرقه شيءٌ آخر أو أن يشْغل املكانَ نفسه( 
والدوام واالس���تمرارية ) استمرار الشيء املخبّأ 
يف الوجود (. يُدرَك بعض هذه املبادئ على حنو 
متأخر أكثر، كمبدأ العطالة inertie واجلاذبية 
األرضي���ة gravité. وحس���ب » ر. بيارج���ون«، 
تش���كل هذه املبادئ، املفهوم���ة يف البداية خالل 
أوضاع بس���يطة، بنيَة معارف فطرية. س���تغتين 
ه���ذه البنية مبتغ���ريات متنامية الدق���ة آتية من 
األوض���اع األعقد. رمبا كان الرضي���ع يتمتع إذاً 
بآلي���ة تعلُّم فطرية متّكنه من كش���ف اختالفات 
أوضاٍع متزايدة التعقيد خالل السنة األوىل من 

احلياة. 
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ن���ادل( Jaqueline Nadel  اإن الأطف���ال امل�صخ�صن على اأنهم م�صابون بالذاتوية ل يتوقعون 
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 Psychologie du développement: enfance et adollescenc، Henri 
Lehalle، Daniel Mellier. Dunod 2005. 

 Le Développement cognitif. Théories actuelles de la pensée en 
contextes. Bertrand Troadec، Clara Martinot، Belin، 2003.

 L`Intelligence de l`enfant، Sciences Humaines Éditions، 2006

 ،Catherine Barhelemy برتليم���ي( 
اأخ�صائي���ة الذاتوي���ة يف املعه���د الوطن���ي لل�صحة 
والأبحاث والدرا�ص���ات الطبية / تور- فرن�صا: 
)الذاتوية علة تتاأذى فيها امل�صاركة العاطفية عند 
امل�ص���اب به���ا(. مع ذلك، هناك ف���وارق هامة بن 
الأ�صخا����س الذي���ن نطلق عليهم �صف���ة الذاتوية. 
يت�صن���ى لبع�صه���م مث���اًل اأن يط���وروا ) خلّي���ات 
كف���اءة(  îlots de compétence مذهلة 
يف املو�صيق���ى اأو يف الريا�صي���ات، بينم���ا ُيظه���ر 
اآخ���رون م�صت���وى تط���ور متدني���ًا ومتجان�ص���ًا؛ 
ويتمك���ن بع�صه���م م���ن ال�صيط���رة عل���ى اللغ���ة، 
بينم���ا لن يتكل���م اآخرون منه���ا اأب���دًا. اإن احلياة 
الجتماعي���ة عن���د امل�صاب���ن بالذاتوي���ة معوق���ة 
جدًا بنتيجة �صعوباته���م يف اأن ين�صبوا لالآخرين 
حالت عقلية ) نواي���ا اأو انفعالت (، واأي�صًا من 
حيث اإنهم يبدون فاقدين للتناغم الوجداين جتاه 
اأمثالهم. اأما فيما يخ�س التعبري عن انفعالتهم، 
����س. ) غالبًا  فاإن���ه مده����س، اإن مل نقل اإن���ه م�صوِّ
م���ا يع���اين هوؤلء املر�ص���ى من �صحال���ة كبرية يف 
ر�صي���د تعبرياتهم الوجهي���ة، اأو اإنهم يواجهون 
�صعوب���ات يف �صب���ط تعبريه���م النفع���ايل وفق���ًا 
لل�صياق مث���اًل، يبت�صم بع�صهم على الدوام، حتى 
اإن النا����س يح�ص���ون عموم���ًا بال�صي���ق معه���م(، 

توؤك���د )كاترين برتليم���ي(. ول تظه���ر التعابري 
عن���د اآخرين من مر�صى الذاتوية اإل يف الأو�صاع 
ال�صدي���دة، اأي اإنهم بال تعبري معظم الوقت اإل يف 
حال���ة النفع���ال الق���وي، اإيجابي���ًا كان اأم �صلبيًا. 
كم���ا اأن بع����س الأطف���ال امل�صابن به���ا ل يبكون 
عندما يوؤذون اأنف�صهم، اأو ل يظهرون اأي انفعال 
خ���وف يف بع�س الظروف، رغم اأن هذه الظروف 
خميفة بنظر اأ�صخا�س �صليمن، وهذا ما يدفعهم 
اإىل اأن يتبن���وا �صلوكات خطرة، كال�صري يف و�صط 
املرور يف �ص���ارع رئي�صي مزدحم بال�صيارات، اأو 
ت�صل���ق جدار بارتفاع عدة اأمتار. ) ولكن، لوحظ 
عند الر�ص���ع ال�صغار جدًا، ممن اأمكن ت�صخي�س 
الذاتوي���ة لديه���م، وج���ود �ص���ذوذات له���ا عالق���ة 
ب���� ، فك رم���وز البيئ���ة على نحو ح�ص���ي ، ت�رصح 
)برتليم���ي(. يب���دو هوؤلء وكاأنهم �ص���ّم، ولديهم 
متا����س ب�رصي غ���ري �صوي؛ وعن���د وجودهم بن 
ذراعي اأحد الكبار، تك���ون و�صعيتهم اإما رخوة 
اأك���رث مم���ا ينبغ���ي اأو مت�صلبة اأكرث مم���ا ينبغي.
للح���الت  تعلمه���م  يت�ص���م  اأن  ميك���ن  )وهك���ذا، 

النفعالية ب�صوء الفهم.... .)املرتجم(

9-  M. Tomasello، Aux origines de 
la cognition humaine، Retz، 2004.
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ال�صغ��ار املتفائلون هم اأولئك الذين يتطلعون اإىل امل�صتقبل بعن الأَمل لأنهم يعرفون يف 
قرارة نفو�صهم باأن لديهم من املهارات ما ميكنهم من مواجهة التحديات، اإن هوؤلء الأَطفال 

املهرة املتفائلن اأَعظم �صعادة واأَوفر �صحة من اأقرانهم املت�صائمن.

تنشئة طفل متفائل
عبد العزيز اخل�سراء
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وتنش���ئة الطف���ل املتفائل تتطلب م���ن األَبوين 
جهداً خاصاً منطياً ينمي لديه مهارات متكنه من 
مواجهة مطالب احلياة وتقبُّلها بيس���ر وسهولة.

ومن حُسْن الطالع أن تنشئة طفل متفائل ليست 
عملي���ة معقدة وال يُظن أن وقتها تأخر أو أَنه مل 
يَحن إذ ميكن تداركها يف أي س���ن ويف أي وقت 
فش���عور الطفل بأن هناك م���ن يهتم بأمره يُولِّد 
لديه اإلحس���اس باألمان وأن الدنيا مكان صاحل 
للعيش، واألم اليت تُهدِّهد طفلها الصغري الباكي 
مثالً تُولِّد فيه مثل هذا اإلحساس الذي يبث يف 
نفسه الطمأنينة، وإذا تولد لدى الطفل إحساس 
بأن هناك من يرعاه ويعتين بأموره سيجد نفسه 
يواج���ه أوضاعاً جديدة تالزمه، ويبقى حمافظاً 
على تفاؤله وش���عوره بأن���ه حاصل على الرعاية 

وهذا بدوره يزيد ثقته بنفسه.
وحتى يف أوقات اللعب يتدرب الصغري املتفائل 
على جعل األمور اليت يصادفها تسري وفق رغبته 

وهواه.
ومهما صغر الطفل فإن إظهار األم محاستها 
ألي عم���ل يقوم به مثل جعل س���يارته تس���ري أو 
دميت���ه تغ���ين مث���الً، ه���ذه احلماس���ة املرافقة 
بالتش���جيع يولدان يف نفسه إحساساً باالعتداد 

بالنفس وأنه يستطيع أن يؤدي عمالً جليالً.
وغين ع���ن القول: إن أن���واع  األلعاب والدمى 
ال���يت توضع بني ي���دي األطفال جي���ب أن تكون 

منس���جمة مع أعمارهم وقدراهت���م على فهمها، 
فهذا التدرج يس���اعد الطف���ل يف كل مرحلة من 
مراح���ل عم���ره عل���ى اإلحس���اس بقدرت���ه على 

)اإلجناز(.

ما التفاؤل؟!
إن النظرة الش���ائعة للتفاؤل هي رؤية النصف 
املمتل���ئ م���ن الك���وب، أو رؤية اجلانب املش���رق 
للمصائ���ب أو توق���ع هناي���ة س���عيدة للمش���اكل 

احلقيقية الواقعية.
وم���ن وجهة نظر »التفك���ري اإلجيابي« التفاؤل 
يتأل���ف من تكرار ع���دد من العب���ارات الداعمة 
لالعت���زاز بالذات مثل: »يف كل يوم وبكل طريقة 
أحتول إىل ش���خص أفض���ل وأفضل«.. قد تكون 
ه���ذه مظاه���ر التفاؤل ولك���ن معن���اه أَعمق من 
ذل���ك بكث���ري، فبعد حب���ث متواصل عل���ى مدى 
عش���رين عاماً، خَلُصَ الباحثون إىل فهم أُس���س 
أو أساس���يات التفاؤل، فأسس التفاؤل ال تكمن 
يف ه���ذه العب���ارات اإلجيابي���ة أو ص���ور النصر 
وإمن���ا يف الطريقة ال���يت نفكر هبا وننظر هبا إىل 
اخل���واص املمي���زة له وه���و ما أطلق عليه اس���م 
»الطراز التفس���ريي« وهذا الطراز ينمو ويتطور 
يف الطفول���ة وي���دوم � إن بق���ي ب���دون  تدخ���ل 
خارجي � مدى العم���ر، إن الطفل األكثر عرضة 
لالكتئاب يؤمن أن األسباب املؤدية إىل األحداث 
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النظرة املؤقتة )املتفائل(النظرة املستمرة )املتشائم(
)إن األمر سوف يستغرق بعض الوقت إىل )لن يسعى أي شخص أبداً لطلب صداقيت(

أن أجد صديقاً مقرباً يف املدرسة اجلديدة(.

)أمّي يف مزاج كئيب للغاية(. )أمي هي األكثر كآبة يف العامل بأسره(

)سعيد غاضب مين ولن ميزح معي اليوم(.)سعيد يكرهين ولن يصاحبين ثانية(

السيئة اليت تقع قد تكون مستمرة، ومبا أن السبب سيبقى لألبد يف نظر هذا الطفل فهذا يعين أن 
األحداث السيئة سوف تتواصل بشكل دائم، ويف املقابل يرى الطفل الذي جييد التعامل مع اإلخفاق 

والتصدي لالكتئاب أن األسباب اليت تقف وراء األحداث السيئة هي جمرد أسباب مؤقتة.

وق���د يب���دو الف���رق  بني األس���باب املس���تمرة 
الدائمة واألسباب املؤقتة بسيطاً يف بادئ األمر 
ولكنه من األمَهية مبكان بالنسبة لطفلك لدرجة 
أنه جيب عليك أن تتعلم كيف تنصت وتلتقط ما 

توحي به وتُحمِّله كل عبارة يتفوه هبا.
فف���ي املث���ال األول: ي���رى الطفل املتش���ائم أن 
بُعدَ أصدقائ���ه عنه بُعدٌ دائم وأبدي، أما الطفل 
املتفائل فهو مينح نفسه الوقت ويرى أنه سينجح 

يف النهاية يف إقامة صداقات.
ويف املث���ال الثان���ي: ي���رى الطفل املتش���ائم أن 
السبب يرجع لسمة دائمة مالزمة ألُمه والطفل 
املتفائل يلقي باللوم على املزاج ويرى أنه عارض 
ومؤق���ت والطفل املتش���ائم يعتق���د أن األحداث 
الس���يئة تنب���ع م���ن مس���ات مالزمة لش���خصه، 
وهك���ذا فالطف���ل املتفائل يرى أن املزاج الس���يئ 

وغريه ما هي إال حاالت مؤقتة عارضة.

األحداث السيئة

األحداث اجليدة:

النظرة املستمرة )املتفائل(النظرة املؤقتة )املتشائم(
)السبب الوحيد لفوزي باجلائزة يف هذه 

اللعبة هو أني قد تدربت جيداً هذه املرة(
)لقد كسبت ألنين أبذل جهداً كبرياً 

واستذكر دروسي جيداً(
)لقد انتخبت قائداً لشرطة اجلوالة ألن 

باقي األطفال سعوا جملامليت(
)لقد انتخبت قائداً لشرطة اجلوالة ألن 

األطفال حيبونين(
)أصبح أبي يقضي معي بعض الوقت ألن 

مزاجه أصبح جيداً مؤخراً(
)إن أبي حيبين ويقضي معي بعض الوقت(.
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فالطفل املتفائل يفسر األحداث اجليدة لنفسه 
يف إطار أسباب دائمة ومستمرة، وهبذا يشري إىل 
مسات وق���درات دائمة فيه مثل اجتهاده وحمبة 
الناس له، أو كونه ش���خصاً يستحق احلب، كما 
أنه يس���تخدم كلمة »دائماً« عند وصف أس���باب 
األحداث اجليدة، أما الطفل املتشائم فإنه  يفكر 
يف إطار أس���باب مؤقتة فيستخدم عبارات مثل: 
»كن���ت يف مزاج جيد« أو »لقد تدربت جيداً هذه 
امل���رة«، وهكذا فالطفل ال���ذي يؤمن بأن جناحه 
يرجع ألس���باب دائمة فهو يتمتع مبس���توى أداء 
جيد وس���وف يبذل املزيد م���ن اجلهد يف املرات 
القادم���ة، ويف املقاب���ل فإن الطفل ال���ذي يُرجع 
األحداث اجليدة إىل أسباب مؤقتة قد يستسلم 
عندما حيقق النجاح ألنه يؤمن بأن النجاح كان 

حدثاً عارضاً بالنسبة له. )1(

التفاؤل املتزايد:
إن التف���اؤل أو النظ���رة اإلجيابي���ة إىل احلياة 
تتطل���ب م���ن الش���خص أن يؤمن ب���أن املصادر 
متاح���ة لكي جتعل األمور تس���ري عل���ى ما يرام، 
رمبا تكون ش���يئاً داخل الش���خص نفس���ه )مثل 
املوهب���ة أو الباع���ث( أو رمبا تنش���أ من اخلارج 
)مث���ل االعتقاد بأن اهلل يرعاك وكذلك اآلباء أو 

املسؤولون عنك(.
� األطفال املتفائلون يتصورون أنفسهم أقوياء 
وأن الع���امل ينع���م باألَمان، وهلذا إذا رس���بوا يف 
امتح���ان م���ا أو خدعه���م أح���د األصدق���اء فإن 
النكس���ة الناجت���ة عن ذل���ك تكون مؤقت���ة، فهم 
مؤمنون بأهنم ال يزالون جديرين بالثقة ولديهم 
القدرة على املقاومة حتى لو سارت األُمور حنو 

األَسوأ.
� املتفائلون مثابرون أما املتشائمون فينسحبون 
من أول ظهور ملؤش���رات صعبة؛ ألهَنم يفتقدون 
يب���دو يف  واالنس���حاب  الثق���ة يف جمهوده���م، 

اإلخفاق الذي يالزم نظرة الرجل املتشائم.
� األطفال الذين يتميزون باخلجل أو بالنشاط 
األكث���ر من الالزم مييلون إىل التفكري املتش���ائم؛ 
ألهنم ال يس���تطيعون أن يؤدوا دورهم يف احلياة 
بنج���اح مثل األطفال املنفتحني أو الذين يتحلون 

بالصرب واهلدوء.
� التش���اؤم والتفاؤل ميكن تعليمهما مبالحظة 

األم واألب كيف يقوالهنما؟ )2(
الح���ظ والدان ولديهم���ا التوءمني أن أحدمها 
متفائل يف مجي���ع تصرفاته وحيدوه األَمل حتى 
إنه يقول: كل شيء يف هذه الدنيا مجيل كالورد، 
وأما اآلخر فكان حزيناً متشائماً يائساً، ولذلك 
اضط���ر الوال���دان أن يعرضامها عل���ى الطبيب 
النفسي الذي قدم بدوره اقراحاً للوالدين، وهو 
خط���ة موازنة ب���ني كل من ش���خصي التوءمني، 
فق���ال هلما: يف يوم العيد أدخ���ال كالً منهما يف 
غرف���ة منفصل���ة عن األخ���رى، وليفت���ح هداياه 
وح���ده، وأعطوا الطفل املتش���ائم أفضل اهلدايا 
ال���يت ميكن ش���راؤها وأعط���وا الطف���ل املتفائل 

صندوقاً به علف وراقبامها عن كثب.
نف���ذ الوال���دان تعليم���ات الطبي���ب والحظ���ا 
النتائج اليت أثارت بنفسيهما الدهشة والغرابة، 
فعندما اختلس���ا النظ���ر لرييا املتش���ائم مسعاه 
يش���تكي بصوت عاٍل وهو يقول: أنا ال أحب لون 
هذا احلاسوب، وأنا على يقني أنه سوف ينكسر 
بس���رعة! أنا ال أحب هذه اللعبة فهناك شخص 
لديه سيارة أكرب من هذه وأمجل منها، أنا تعيس 
يف ه���ذا الي���وم، ما أس���وأ ه���ذا العيد!، ومش���ى 
الوالدان حنو غرفة املتفائل واختلسا النظر إليه 
فوج���داه ينثر العل���ف يف اهل���واء بطريقة مرحة 
ومضحك���ة، ويضحك بصوت عاٍل ويقول: إنكما 
ال تستطيعان خداعي، من أين لكما هبذا العلف، 
ال بد أن يكون هناك حصان صغري يف انتظاري! 
كم أنا س���عيد هبذا العيد اجلميل، كم أنا أحبكما 
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يا أبي ويا أمي العزيزين، كم أنا فخور بكما...

كي���ف تنم���ي ش���عور التف���اؤل عن���د 
طفلك؟

مه���م أن تغ���رس األم���ل والتف���اؤل يف نف���وس 
األبن���اء من الصغر حتى يتع���ودوا على الصعاب 
ألَن التف���اؤل طاقة يودعها اهلل تبارك وتعاىل يف 
نفوس البش���ر لتمكنهم من جماهبة ما يعرضهم 

من معيقات يف مسرية حياهتم.
نوَّهن���ا بأن التف���اؤل ميكن تعليم���ه لألطفال، 
وفيما يأت���ي بعض التوجيهات وأوجه النش���اط 
ال���يت ميك���ن أن تس���اعد عل���ى تولي���د الش���عور 

بالتفاؤل عند أطفالنا:
� ش���جِّع طفلك على اإلص���رار والتفاؤل »لقد 
عملت كثرياً يف مشروع العلوم اخلاص باملدرسة، 
فكل أس���بوع ميضي ميكنك إجن���از املزيد وهذا 

ميدُّك مبشاعر االفتخار«.

قصة خالد »الطفل املتفائل«ُ.
يُع���دُّ خال���د مث���االً للطف���ل املتفائ���ل، فعندما 
اكتش���ف أن أس���رته تعتزم الرحيل للمرة الثالثة 
خالل ثالث سنوات، شعر بضيق ملحوظ، فقد 
أحب مدرس���ته وزم���الءه ومنزله ال���ذي ال يبعد 
كثرياً عن منطقة املدرسة، وبعد الشكوى األَولية 
حتول إىل التفكري مبا يتوافر يف منزهلم اجلديد 
من مس���احات للعب وزوايا تشبه مدينة مالهي 

مصغرة.
كان خالد متأكداً من أن والده مضطر لالنتقال 
للم���كان اجلديد بس���بب انتق���ال وظيفته وليس 
ألي سبب آخر، وتبني له أن العائلة مرتاحة هلذا 
االنتقال، وحدَّث نفس���ه أن بإمكانه التواصل مع 
أصدقائه مبختلف وس���ائل االتصال، كما عرف 
أن العائل���ة س���تقيم حف���ل تعارف كب���ري للتعرف 
إىل اجل���ريان اجلدد خالل أس���بوع من وصوهلم 

إىل املكان اجلديد لذا قرر اس���تخدام خربته يف 
الكتابة ليكتب مقاالً بعنوان »عند الرحيل«.

أن  يعتق���دون  املتفائل���ني  أن  ن���رى  وهك���ذا   �
األحداث اإلجيابية الس���عيدة تفس���ر باألش���ياء 
دائمة احلدوث واالنتشار، ولذا يأخذ املتفائلون 
على عاتقهم مسؤولية إحداث األشياء احلسنة، 
ويف حالة حدوث شيء سيء فإن املتفائلني يرون 
أنه مؤق���ت ومتعلق مبوقف م���ا، وتكون نظرهتم 
واقعي���ة من حيث إهنم كانوا الس���بب يف حدوث 

الشيء السيئ.
� إن الزاد األساس���ي للمتفائ���ل هو إميانه بأن 
اجله���د ال ب���د أن يكون أكثر مما ه���و ظاهر يف 
التق���دم أو النج���اح، وأن املش���اكل أو العقب���ات 
ن طفلك درس���اً بإعطائه  مجيعها تُعدُّ وقتية، لَقِّ
أمثل���ة يس���تطيع أن يفهمها »ه���ل تتذكر عندما 
قم���تُ بلص���ق ورق احلائط لغرفتك كن���تُ أَتعلم 
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كلما واصلتُ عملي وقد كان ش���يئاً حمبطاً وكم 
أخطأت، ولكن عندما سأقوم بلصق ورق احلائط 
لغرفة أختك س���أتالفى أخطائي وس���أكون أكثر 

معرفة هبذا العمل«.
� »هل تذكر أني بقيت ألقي إليك بالكرة حتى 

تُحسِّن من مهارتك؟
يف البداي���ة ألقي ل���ك الكرة ببطء ث���م ألقيها 
بأش���د من ذلك، وهكذا حتى أصبحت مهارتك 
أعلى، إن العمل اجلاد واجلهد يأتيان بالثمار«.

� تعاط���فْ لك���ي تتأك���د م���ن فهم���ك لدرج���ة 
اهتمام���ات طفل���ك، ث���م لقن���ه درس���اً ع���ن حل 
املش���اكل، »أن���ت ال ترغب يف عم���ل جتربة أداء 
ملس���رحية املدرسة ألنك ال تعتقد أنك ستشارك 
ب���دورك فيها، وأن���ت حزين... لك���ن دعنا نفكر 
يف ثالث���ة أس���باب تدلنا أن جتربة األَداء ش���يء 
ل���ه قيمت���ه حتى ول���و مل يكن للش���خص دور يف 

املسرحية«.
� أعط أمثلة تبني أن كل املشاكل تُعدُّ وقتية... 
»عندما ماتت اجلدة كان من الصعب على اجلد 
أن يتاب���ع حيات���ه مبف���رده، فعلى الرغ���م أنه من 
املس���تحيل أن تعود اجلدة للحياة مرة أخرى، إال 
أن هناك الكثري من الطرق اليت ميكننا أن نساعد 
هب���ا اجلد، وهلذا الس���بب فإنه يقضي الكثري من 
الوقت يف زيارتنا حنن وأبناء عمك.. إنه مل يزل 

يفتقد اجلدة لكنه مل يعد وحيداً كما كان«.
وحيسن االنتباه ملا يأتي:

� »اِبته���ج« إن طلب���ك  م���ن طفل���ك أن يش���عر 
بالس���عادة حني يكون واضح���اً عليه االكتئاب أو 
التشاؤم ال جيدي، فسوف يعتقد على الفور أنك 
ال تفهمه، يف هذه احلالة ال بد أن تُظهر اجلمل 
اإلجيابي���ة بع���د أن تُبدي تعاطف���ك معه بضرب 
األمثلة على النجاحات الس���ابقة اليت حققها أو 

بعرض أسباب للتفاؤل. )3(
� ملاذا أَنتم س���لبيون هلذه الدرجة؟ أال ميكنكم 

أن تنظروا إىل اجلانب املضيء؟
هذه األس���ئلة ليس���ت مفيدة لألطف���ال، رمبا 
يكونون غري قادرين على اإلفصاح عن الس���بب، 
أو حت���ى إذا كانوا قادرين على إدراك األَس���باب 
فقد قمت لتوك حبثهم على الدفاع عن أسلوهبم 

يف التفكري وليس تغيريه.
الربي���ة التفاؤلية تعني أطفال���ك على النجاح 
التفك���ري  وع���دم  بالنج���اح  االس���تمرار  وعل���ى 
باليأس... وإن بع���ض اآلباء واألُمهات خيطئون 
عندما خيوفون أوالدهم من املرحلة اليت س���وف 
يدرس���وهنا، أو من االمتحان... كقولك أحتداك 
أن تنجح ألن هذه الس���نة ليست كسابقتها، مثل 
ه���ذه العبارات اليت يقوهلا اآلب���اء واألمهات عن 

قصد ترك آثاراً سلبية تشاؤمية على األبناء.

مزايا التفاؤل:
تصي���ب احلي���اة كالً م���ن املتش���ائم واملتفائل 
باملآس���ي ذاهتا، ويتعرض كالمه���ا  لإلحباطات 
عينه���ا، لك���ن املتفائ���ل ينه���ض بس���رعة من أي 
هزمي���ة، ليبدأ الكرّة من جديد، بينما يستس���لم 
املتشائم ويسقط يف بئر اإلحباط أمام أول أزمة 
تواجهه، وبس���بب هذه الروح جتد املتفائل ينجح 
يف حتقي���ق املزيد من العمل، ويس���عد بصحبته 
اآلخ���رون، ويتمت���ع بصح���ة أفض���ل، إذ يؤم���ن 
املتفائ���ل أن يومه خري من أمس���ه، وأن غده خري 
من يومه، وأن ما خيبئ له املس���تقبل هو أفضل 

بكثري مما يف يديه.
فاملتفائل���ون يفس���رون األح���داث اإلجيابي���ة 
والسلبية بأسلوب معني جيعل األحداث السلبية 
قليلة األمَهية واألثر، واألحداث اإلجيابية َقيِّمة 

وعظيمة. )4(
كيف يفعلون ذلك؟

يفسر املتفائلون جناحاهتم بأهنا:
� نتيجة طبيعية لصفات مميزة فيهم.
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� دائمة احلدوث يف هذا اجملال.
� منتشرة يف جماالت أخرى من حياهتم.

بينم���ا يرى املتش���ائمون جناحاهت���م على أهنا 
)ضربة حظ( فهي:

� حدثت بسبب خارجي وليس لديهم يد طوىل 
فيه.

� حدثت مرة ولن تتكرر.
� حمدودة بذلك اجملال الذي جنحوا فيه.

وس���نوضح ه���ذه األفكار ع���رب املثالني اآلتيني 
علم���اً أن هن���اك أمثلة أخرى كثرية مش���اهبة يف 

حياتنا.
1 � رس���بت يف امتح���ان اللغ���ة العربي���ة: هذا 
)اإلخف���اق( يفس���ره املتفائل���ون بس���بب مؤق���ت 
وحمدود االنتشار )مل أس���تعد لالمتحان بشكل 
جيد( أي إن هذا االمتحان بالذات مل أستعد له، 
بينما حيدّث املتش���ائمون أنفسهم بأن إخفاقهم 
هن���ا دائ���م، أي اآلن ويف املس���تقبل. ويف ه���ذا 
االمتحان وغريه: )أنا لست ذكياً بدرجة كافية!( 
ول���ذا فلن أفلح أب���داً... ال يف هذا االمتحان وال 

يف غريه.
2 � فزت يف مس���ابقة اجل���ري: يرى املتفائلون 
أن فوزهم هذا بس���بب متتعهم جبس���م رياضي 
)أنا رياضي بارع( أو بسبب اجتهادهم يف القيام 
بالتمرين���ات )لق���د تدرب���ت جب���د( بينم���ا يعزو 
املتش���ائمون فوزهم إىل نصيح���ة املدرب أو إىل 

ضربة حظ. )5(

خطورة التشاؤم:
ي���رى »س���ليجمان« أن التش���اؤم لي���س جمرد 
أس���لوب س���ليب للتفكري، وإمن���ا يعّده أح���د أكثر 
التهديدات جس���امة لصحة أطفالنا يف عصرنا 
احلاض���ر؛ حي���ث يقول: »إنه امل���رض املؤدي إىل 
االكتئاب« وقد بنى »سليجمان« استنتاجاته على 
أربع دراسات مجعت معلومات من أكثر من ستة 

عش���ر ألف ش���خص من خمتلف األعمار، يفيد 
»سليجمان« بأنه مقارنة بالناس الذين ولدوا يف 
الثلث األول من هذا العصر، فإن طفل اليوم قد 
أَصبح أكثر عرضة لالكتئاب بواقع عشرة أمثال 

ما كان عليه احلال سابقاً.
وهن���اك ما هو أش���د إزعاج���اً بدرجة أكرب أال 
وه���و أن االكتئ���اب ي���راءى حدوث���ه خط���رياً يف 
مرحلة مبك���رة من العمر ويوضح »س���ليجمان« 
نتائج مس���ح مت إج���راؤه على ثالث���ة آالف طفل 
تراوح أعمارهم ما بني التاسعة والرابعة عشرة 
� ق���د أوضح���ت أن 9% من األطفال ق���د أخذوا 

باالبتالء بداء االكتئاب. )6(
واالكتئاب مرض يؤدي إىل:

� الش���عور باحل���زن والي���أس والعج���ز ونقص 
الطاقة وعدم الرغبة يف مزاولة األنشطة.

الطف���ل  يب���دأ  إذ  االجتماع���ي  االنس���حاب   �
باالعت���زال مغفالً النش���اطات الذاتي���ة ومالزماً 

الصمت والسكون.
� عدم الرغبة يف مزاولة احلياة الطبيعية.

� الش���عور بأن���ه غري حمب���وب ولدي���ه تدٍن يف 
مفهوم الذات.

� فق���دان الركي���ز وتش���تت االنتب���اه فالطفل 
املكتئب ال يس���تطيع الصرب على نش���اط س���وى 

فرة بسيطة.
� تدهور املستوى الدراسي بصورة مفاجئة.

� إمهال املظهر اخلارجي.
� احلساس���ية الزائ���دة فم���ن الس���هل ج���رح 

مشاعره.
وملعاجلة االكتئاب عند األطفال حيس���ن اتباع 

ما يأتي:
لألطف���ال  الس���لبية  للمش���اعر  االس���تماع   �
املصابني باالكتئاب ومناقشتها وتقبلها وتفهمها 
مهم���ا كان���ت األَس���باب، ومس���اندهتم عاطفي���اً 

باحلب واحلنان.
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� احلدي���ث اإلجيابي: على املربي إبالغ الطفل 
مباش���رة بأن العبارات اإلجيابي���ة تعمل مضاداً 
ملش���اعر الذنب والتش���اؤم، فالتف���اؤل والتفكري 
بإجيابية يؤدي إىل العم���ل بإجيابية، والعبارات 
الس���لبية جتع���ل األمر أس���وأ فيجب اس���تبدال 
احلديث اإلجيابي عن الذات بآخر س���ليب مثل: 
مش���اعري سوف تتحسن وسيس���اعدني والدي 

ألحَتسن.
� ُقم بتشجيع طفلك والثناء عليه عندما يبدأ 

باملشاركة واالستمتاع ولو بصورة بسيطة.
���ط هل���ا بعناي���ة  � حَ���دِّد للطف���ل أعم���االً خُطِّ
ليقضي وقته ويش���عر بثق���ة بالنفس كلما أجنز 
عم���الً، فاإلهن���اك يف العمل يبعده ع���ن األفكار 
الس���وداوية، واحرص على نشر جوٍّ من املرح يف 

أثناء العمل.
� جَنِّ���ب الطف���ل الوحدة قدر املس���تطاع ولكن 
ننصحك بعدم املبالغة ألن ذلك يؤدي إىل عكس 

املطلوب.

اهتم بكيفية النقد:
اِهتم بالطريقة اليت تنتقد هبا أطفالك، يوضح 
»س���ليجمان« أن هناك طرق���اً صحيحة وطرقاً 
خاطئًةً لالنتقاد؛  وهذا ما قد يكون له أثر فعال 

على جعل طفلك متفائالً أو متشائماً.
أول قاعدة النتقاد طفلك هي أن تكون دقيقاً، 
يق���ول )س���ليجمان( يف هذا الش���أن: »إن النقد 
املبالغ فيه ينتج عنه اإلحساس بالذنب واخلجل 
بدرج���ة أكرب مما ينبغ���ي ويتغري س���لوكه، ولكن 
التوقف متاماً عن توجيه أي نوع من اللوم ميحو 

اإلحساس باملسؤولية ويبطل إرادة التغيري«.
عليك إجياد أس���لوب توضيحي تفاؤيل آخر؛ 
كأن تش���رح ألطفالك املش���كالت مبصطلحات 
واقعي���ة تب���ني فيه���ا أن الس���بب مُح���دَّد وقابل 
للتغي���ري، ولنأخذ مثاالً الطفلة »س���عاد« البالغة 
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من العمر مثاني س���نوات، وال���يت تركت غرفتها 
من دون إع���ادة ترتيب وتنظي���م وغادرت البيت 
لتش���ارك زميالهتا يف نزهة، وذلك ألزم والديها 
ترتي���ب الغرف���ة ألن وكي���ل عقارات س���يحضر 

ملشاهدة املنزل.
وملّا عادت »سعاد« أخذهتا األم إىل غرفة النوم 

وشرحت هلا أسباب تذمرمها يف صيغتني.
األوىل: »ي���ا س���عاد، إن���ك قم���ت بفعل ش���يء 
أغضب وال���دك وأغضبين فعالً..( )إن نقد األم 

مُحدَّد هنا حيث تصف مشاعرها بدقة(.

والثانية: )لقد طلبنا منك يا س���عاد أن ترتيب 
غرفت���ك وتنظفيه���ا، ولكن���ك يف كل م���رة كنت 
تؤجل���ني إجناز املطلوب( هنا تصف األم الواقعة 
بدق���ة وتصف مش���كلة س���عاد بعبارات س���ليمة 
فاألم هنا ش���رحت الواقعة كم���ا حدثت متاماً � 
وخصوص���اً إذا م���ا أضافت عل���ى حديثها زيارة 
وكيل العقارات... � شرحت سبب املشكلة واألثر 
املرتب عليها وهنا يأتي اللوم والنقد يف موضعه 

الصحيح.
»سأتركك لربع س���اعة لتفكري مبا قلته لك، 
بعدها أريد أن ختربيين عما ميكنك عمله لتبقى 
غرفت���ك مرتبة ونظيفة، وأن ما حدث لن يتكرر 
ثاني���ة، وعلي���ك أن تكتيب ثالث ط���رق حلل هذه 

املشكلة«.
ميثل هذا الوقت جماالً للتفكري باملش���كلة، ثم 
ابتك���رت أم س���عاد عمالً لتؤدي���ه ابنتها  بوصفه 

طريقة سليمة للتعامل مع املشكلة . )7(

الثقة بالنفس تعزز التفاؤل:
إن الثقة بالنفس تعين شعور الشخص بقدرته 
عل���ى النج���اح، وتبني مق���دار قدرته ه���ذه عند 

تنفيذ العمل الذي يريد القيام به.
وثقة الطفل بنفس���ه تولد لديه نظرة إجيابية 
جت���اه ذاته، كم���ا تولد لدي���ه ق���درة فائقة على 
االحتف���اظ بنظ���رة إجيابي���ة إىل نفس���ه... فهو 
ق���ادر على حتقي���ق النجاح فيم���ا يعرض له من 
مواق���ف وأعمال، وتكرار النجاح���ات يولد لديه 
شعوراً عميقاً بالتفاؤل الدائم وفيما يأتي بعض 
النصائح اليت تنمي ثقة الطفل بنفس���ه وبالتايل 

تعزز لديه شعوره بالتفاؤل:
1 � لتك���ن أول ردة فع���ل عندم���ا تلق���اه ه���ي 
االبتس���امة مهما كان حال س���لوكه، ويبادلك هو 

االبتسامة.
2 � اس���كت عن أخطائه وهفواته، حتى حيني 
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الوقت املناس���ب لتوجيهه ونصحه مبا يعينه 
على جتنب تلك األخطاء.

3 � أش���عره مبحبتك له ق���والً: بالتعبري له 
بالكلم���ة، وفعالً: بأن يُماَزح ويُتقبَّل ليش���عر 

بأنك تُقدَّره وحتبه أنت واآلخرين.
4 �  امتدح���ه عندما يؤدي ما يُستحس���ن 
فعله، وعند جتنبه ما ال حيس���ن فهذا يقوّي 

لديه القدرة على اختاذ القرار.
5 � اذكر حماسنه أمام أصدقائه.

6 � ع���وّده عل���ى التف���اؤل، وش���جّعه عل���ى 
احلي���اء والصدق فإن ذلك ل���ه آثار بالغة يف 

تقوية الثقة بالنفس وتقويم الشخصية.
7 � ع���وده على اإلحس���ان للن���اس، فذلك 

يرك آثاراً إجيابية على ذاته.
8 � جنّب���ه اإليذاء النفس���ي والبدني، فكل 
ذلك يساعده بشكل فعال على تعزيز وتنمية 
الثقة بنفس���ه، ويس���اعده أيض���اً على تقويم 

شخصيته.
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 الأ�صت��اذ حاف��ظ اجلمايل مفك��ر قومي نقدي من الط��راز الرفيع، 
عا�س حياته مهموماً بق�صايا الإن�صان العربي وم�صتقبله، اإىل جانب 
ذلك هو مرب كبري عرفته اأو�صاط الرتبية والتعليم معلماً وموجهاً 
واإداري��اً خمل�ص��اً، وعرفت��ه اجلامع��ة يف رح��اب كلي��ة الرتبية يف 
خم�صينيات و�صتينيات الق��رن املا�صي اأكادميياً مرموقاً، كما عرفه 
ع��امل الفكر والبح��ث والتاأليف كاتباً ومرتجم��اً دوؤوباً قّدم للمكتبة 

العربية �صتة وخم�صن كتاباً.

 من أعالم التربية

 المفكر والمربي حافظ الجمالي
2003-1916

   رائد حامد
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 ول���د حاف���ظ اجلمايل ع���ام 1916 يف مدينة 
مح���ص يف حي الفاخورة جبانب محام الباش���ا، 
نش���أ يف أسرة محصية معروفة، يقول املؤرخون 
:إهنا عربية حس���ينية هامشي���ة متفرعة من آل 
احلراك���ي )1( أس���رة متعلم���ة حلمته���ا الثقافة 
والعلم وس���داها القي���م الفكرية العالية، أس���رة 
اس���تطاعت أن تق���دم يف أقل من مئة س���نة من 
أواس���ط الق���رن التاس���ع عش���ر حت���ى أواس���ط 
القرن العشرين سبعة عش���ر شيخاً عاملاً، يأتي 
يف مقدمته���م الش���يوخ املعلم���ون: جنيب خضر 
اجلم���ايل )1853-1915(، مج���ال الدي���ن رضا 
اجلمايل )1872-1935( راغب جنيب اجلمايل 

 )2( )1965-1884(
حاف���ظ اجلم���ايل هو ابن الش���يخ عبد الفتاح 
اجلم���ايل خطيب وإم���ام جامع البازرباش���ي يف 
محص واملدرس العام فيه، وكان من بني القالئل 
يف أسرته الذين امتهنوا التجارة إىل جانب العلم، 
حيث عمل يف جتارة احلبوب وامتلك ثروة طائلة 
)3( لكنه بس���بب وطنيته أنفق قسماً كبرياً منها 
يف مناهضة االس���تعمار الفرنس���ي ودعم الثوار 

املقاومني.
كان حاف���ظ اجلم���ايل واحداً من س���تة أخوة 
ذكور)4( توزع���وا بني العمل يف التجارة ومتابعة 
التحصي���ل العلم���ي، وكان نصيب���ه بعي���داً ع���ن 

التجارة.
يف ع���ام 1923 دخل مدرس���ة منب���ع العرفان 
االبتدائية يف محص ونال ش���هادهتا عام 1928، 
ث���م انتق���ل بعد ذل���ك إىل جتهيز مح���ص فبقي 
فيها س���ت س���نوات، ويف عام 1934 خترّج فيها 
ناجح���اً يف البكالوري���ا القس���م األول، ويف ذلك 
العام انتقل إىل دمش���ق ومعه أسرته، ليدرس يف 
جتهيز دمشق وحيصل على القسم الثاني ) فرع 

الفلسفة( من البكالوريا.
 يف مطل���ع ع���ام 1935 ب���دأ حيات���ه العملي���ة 

بالتدري���س يف مدرس���ة خاصة يف دمش���ق، ويف  
الوق���ت ذاته واظب على ال���دوام يف دار املعلمني 
العلي���ا، ثم صدر قرار تعيينه معلماً يف مدرس���ة 

منبع العرفان يف محص يف 1936/10/3.
يف 1936/10/31 ص���درت نتائ���ج مس���ابقة 
كان تق���دم إليها يف الصيف لإليفاد إىل فرنس���ا 
واحلصول على إجازة يف الفلس���فة وكان مقبوالً 
فيها، فقطع عمله يف التعليم وسافر إىل باريس 

ومعه ثالثة من زمالئه السوريني )5(
مل يقتصر نش���اط حافظ اجلمايل يف باريس 
على الدراس���ة فقط فأجواء النصف الثاني من 
الثالثينيات يف سورية )حيث حتولت البالد حنو 
مرحل���ة جديدة من العمل السياس���ي بعد توقيع 
املعاهدة مع الفرنسيني(، دفعت طالب الفلسفة 
السياس���ي  العم���ل  أج���واء  يف  االخن���راط  إىل 
الوطين، وق���د عرف عن اجلمايل مس���اعيه يف 
باريس آنذاك إلحياء رابطة الطالب السوريني، 
اليت عملت يف تلك املرحلة على الدفع عرب الرأي 
الع���ام والربملان الفرنس���ي حن���و التصديق على 
املعاهدة السورية الفرنس���ية،ومل تكن السياسة 
وحدها هي ما أس���بغته باريس على جتربة هذا 
الش���اب الس���وري، ففيها كتب الش���عر ألول مرة 
يف حيات���ه، وال���يت رمبا كانت األخ���رية على حد 

ما نعلم.
 يف مت���وز 1939 قبل اندالع احل���رب العاملية 
بش���هر ع���اد حاف���ظ اجلمايل إىل ب���الده حيمل 
ش���هادة يف الفلس���فة، ويف مطلع العام الدراسي 
عيّن أس���تاذاً للفلس���فة يف جتهيز البنني) ثانوية 
املأم���ون( يف حلب إىل جانب أس���اتذة كبار مثل: 
جان غوملييه، زكي األرسوزي، محيد األنطاكي، 

عمر حييى وآخرين. )6(
وعندم���ا كان يف حلب، وقب���ل أن يصدر قرار 
نقل���ه إىل دمش���ق ت���ويف والده ع���ام 1940، وقد 
ودعت���ه مح���ص كله���ا يف موكب مهي���ب تكرمياً 
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ملواقفه الوطنية وأخالقه.
يف 1943/11/23 عيّ���ن اجلمايل أس���تاذاً يف 
جتهيز البنني يف دمشق وبعد عامني، ويف مطلع 
عام 1945 عني مفتش���اً للتعلي���م االبتدائي )ما 
يُس���مى اليوم موجه���اً تربوياً( يف محص ومحاة، 
وله عن تلك األيام ذكريات وانطباعات نش���رها 

يف جملة املعلم العربي.
وم���ن حكايات تلك املرحل���ة من حياته خالفه 
مع ساطع احلصري الذي كان بني عامي 1944-

1945 مشرفاً عاماً على التعليم يف سورية.
 مل يتحدث اجلمايل عن تفاصيل هذا اخلالف 
مع هذا اإلصالحي الكبري لكنه كرر أكثر من مرة 
يف كتابات���ه » أن احلص���ري كان يكرهين« ويكاد 
يكون اجلم���ايل الوحيد من بني الذين كتبوا عن 
احلص���ري بعد وفات���ه مربزاً نقده ملش���روعه يف 

إصالح التعليم يف سورية.
ويف ع���ام 1948 نق���ل األس���تاذ اجلم���ايل إىل 
اإلدارة املركزي���ة يف وزارة املع���ارف رئيس دائرة 

وعضواً يف جلنة الربية والتعليم.
وبع���د أقل من عام عل���ى عمله يف الوزارة نقل 
إىل اجلامعة الس���ورية ) جامعة دمش���ق( وكانت 
آن���ذاك تتب���ع وزارة املع���ارف، وعيّن أس���تاذاً يف 

املعهد العايل للمعلمني ) كلية الربية الحقاً(
وبع���د أيام قليلة من تعيينه هذا قررت الوزارة 
إيف���اده ومع���ه عدد من األس���اتذة منهم س���امي 
الدروبي ونعيم الرفاعي ملتابعة دراسة الدكتوراة 

يف اختصاصات تربوية.
ويف 1949/10/15 يع���ود  حاف���ظ مرة ثانية 
إىل باري���س ليلتح���ق جبامع���ة الس���وربون ك���ي 
حيضر للدكتوراة يف الربية، وبعد عشر سنوات 
من رحلت���ه األوىل إىل باريس كانت مالمح هذه 
املدين���ة ق���د تغريت بع���د احلرب وتغيّ���رت فيها 

مشاهد كثرية.
بدأ حافظ اجلمايل حيّضر رس���الة الدكتوراة 

بإش���راف أس���تاذه مريلوبونيت واختار عنواناً هلا 
» اآلثار النفس���ية واالجتماعية والربوية للفصل 
بني اجلنس���ني يف س���ورية« ، ويف غم���ار البحث 
والعم���ل التق���ى اجلمايل يف مكتب���ة من مكتبات 
الس���وربون طالب���ة س���ورية أوف���دت حديثاً إىل 
باريس لدراسة اللغة الفرنسية وشاءت الصدفة 
أن تكون هذه الفتاة » محصية« فأحبها ثم تزوجا 
عام 1953، وكان هذا زواجه الثاني، بعد جتربة 
أوىل يف الب���الد مل تُثمر ع���ن أوالد، ويف صحبة 

هذه الشابة أكمل ما تبقى من حياته.
تلك كانت السيدة سعاد عزنك زوجة األستاذ 

وأم ابنته الوحيدة سها.
زواج األس���تاذ رمب���ا أثر على س���رعة إجنازه 
يف الدكت���وراة لكن���ه مل مينعه م���ن املتابعة رغم 
الصعوبات اليت واجهها يف علم اإلحصاء وأثرت 
على اجلان���ب العملي يف البح���ث، لكن املفاجأة 
غ���ري املتوقعة جاءت بعد أكثر من ثالث س���نوات 
م���ن البح���ث والتحض���ري، حي���ث انتقل أس���تاذه 
املش���رف م���ن باري���س إىل جامعة أخ���رى بعيدة 
فأصب���ح االتص���ال به صعب���اً، ومل يك���ن ممكناً 
إجياد أس���تاذ مش���رف بديل ألن ذلك كان يعين 
الع���ودة إىل نقط���ة البداية، وبع���د تقييم املوقف 
اس���تدعته وزارة املع���ارف فعاد إىل س���وريا من 
غ���ري أن حيصل على ش���هادة الدكتوراة، وعادت 
معه زوجته إىل دمشق يف األيام األخرية من عام 
1953 ، حيث التحق هو بكلية الربية يف مبناها 

القديم الكائن يف احللبوني أستاذاً بال كرسي.
بينما عينت زوجته مدرسة للغة الفرنسية يف 
جتهيز البنات يف دمش���ق ) م���كان وزارة الربية 

حالياً/ الشهبندر(
كان األس���تاذ ق���د اس���تأجر بيت���اً يف منطق���ة 
العفي���ف بعيد عودته من باريس، لكنه مالبث أن 
تركه بعد س���نوات قليل���ة إىل منطقة ركن الدين 
وطيلة هذه السنوات مل يتمكن من شراء بيت إال 
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يف عام 1964. )7(
األس���تاذ  ع���اش  اخلمس���ينيات  س���نوات  يف 
معركة السياس���ة يف صفوف حزب البعث، وكان 
تعرف إىل مؤسس���ه ) األستاذ عفلق( يف أواسط 
الثالثيني���ات حينم���ا كان أس���تاذاً يف التجهي���ز 
وقد عرفت مس���رية النضال السياس���ي األستاذ 
اجلمايل مناضالً صلباً عنيداً يف سبيل احلرية 
وحماربة الدكتاتورية اليت ذاق طعم س���جوهنا يف 

عهدي الزعيم والشيشكلي )8(
يف 1960/1/16 رّف���ع األس���تاذ اجلمايل إىل 
أس���تاذ كرس���ي يف كلية الربية مل���ادة علم نفس 
الطف���ل وكان ذل���ك تكرمياً  له عل���ى جهوده من 
قب���ل الكلي���ة وعميده���ا الدكتور مجي���ل صليبا 

الذي كان يقدره كثرياً.
كم���ا درّس األس���تاذ اجلم���ايل إىل جانب علم 

النفس مادتي: الربية العامة وعلم املناهج.
وبعد تقاعد الدكت���ور صليبا الذي بقي أربعة 
عش���ر عاماً عميداً لكلي���ة الربية مل جتد الكلية 
خرياً من األس���تاذ اجلمايل لتخت���اره عميداً هلا 

فأصبح عميداً للكلية يف 1964/7/1.
لك���ن السياس���ة أب���ت إال أن تتق���دم يف حي���اة 

األس���تاذ، فبعد مخسة أش���هر فقط من تسلمه 
عم���ادة الكلي���ة اختاره رفاق���ه القدام���ى الذين 
أصبحوا يف السلطة سفرياً يف السودان وعندما   
غادر الكلية بكى يف وداع زمالئه له ، كأمنا تلك 
السنوات العشر كانت س���تنتزع من قلبه. فبقي 
يف الس���ودان حتى هناية 1969، حيث انتقل إىل 

روما سفرياً.
وبعد مثاني س���نوات من العمل الدبلوماس���ي 
اختاره رفيقه وتلمي���ذه حممود األيوبي ) رئيس 
الوزراء آن���ذاك( وزيراً للربي���ة يف حكومته اليت 

شكلها يف 1972/12/23.
لكن املقام مل يطل يف هذا املقعد فبعد تس���عة 
أش���هر فقط وبعد التعديل ال���ذي أجراه األيوبي 
عل���ى حكومت���ه يف 1973/9/26 غادر اجلمايل 
الوزارة ليحل حمله فيها الدكتور شاكر الفحام.

بع���د ال���وزارة أحي���ل األس���تاذ اجلم���ايل على 
التقاعد مبكراً قبل الس���تني،حيث تفرغ للكتابة 

والرمجة وحلقة األصدقاء.
وكان منه���م بدي���ع الكس���م وحكم���ت هاش���م 
وس���امي الدروبي وعبداهلل عبد الدايم وأس���عد 
صقر وخريي الش���االتي وش���وقي بغ���دادي ومل 
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تتوق���ف زياراته إىل محص لرؤية العائلة بالرغم 
من وفاة أمه عام 1970 عندما كان يف روما.

يف مت���وز عام 1975 اختري األس���تاذ اجلمايل 
رئيس���اً الحتاد الكتاب العرب، فبقي فيه عامني 
، وبق���ي حريص���اً بعد ذل���ك على املش���اركة يف 
نشاطات االحتاد ولقاءاته ومؤمتراته اخلارجية، 
فزار يف هذا اإلط���ار عواصم كثرية. وكان له يف 
ه���ذه املش���اركات حضور ب���ارز وق���وي بوصفه 
مفكراً قومياً ومدافع���اً عنيداً عن فكرة احلرية 

والدميقراطية.
ويف ع���ام 1981 اختري عضواً يف جلنة حتكيم 
أفض���ل كتاب يف االحتاد وبقي لس���نوات عضواً 
يف هيئ���ة حتري���ر عدد من اجمل���الت والصحف 
الفكري���ة واألدبي���ة ال���يت كانت تصدره���ا وزارة 

الثقافة واحتاد الكتاب العرب.
يف أخريات سنيه عاش اجلمايل حياته هبدوء 
بعي���داً عن األضواء وضجي���ج اإلعالم واملنابر ، 
وكانت آخر مرة رأيته فيها حماضراً يف األسبوع 
الثق���ايف لكلي���ة اآلداب يف جامع���ة دمش���ق عام 
1996 حي���ث بدا ضعيفاً يف بنيته، جيد صعوبة 
يف ق���راءة نصه بوضوح، كان هذا املش���هد ينبئ 
بالغروب واقراب الرحيل لكن كهولة هذا الرجل 
مل حتل دون استمراره يف العطاء والرمجة فقدّم 
يف س���نواته األخرية عشر ترمجات مهمة، وكثرياً 
م���ا كان األس���تاذ يش���اهد مغادراً بيت���ه يف املزة 
)خلف الرازي( ذاهباً إىل صديقه الذي مل ينسه 
أب���داً »بديع الكس���م«، ويف م���رات كثرية كان مير 
قرب���ه يف الطريق من غ���ري أن يراه وبعد أن يعود 
أدراجه خائب الرجاء يكتشف أن الكسم كان قد 
دق بابه منذ قليل، فتفتح له الباب السيدة سعاد 
لتق���ول له: أمل تلتقيا يف الطريق؟ منذ قليل جاء 

إىل هنا  يسأل عنك؟! 
يف س���نواته األخ���رية كان األس���تاذ يس���تعني 
بأج���ور مقاالته وريعية ما يرمجه من كتب على 

مصروف���ه، ومل يأخ���ذ من أهله ش���يئاً بعد وفاة 
والده وكان يصر يف اخلمس���ينيات والستينيات 

على تقديم املصروف لوالدته . . . 
 عاش حياة متواضعة، ش���ريفاً نزيهاً، مل حين 

رأسه يوماً، مل يطغه املنصب ومل يغوه املال.
حت���ى تقاع���ده ال���ذي حصل عليه م���ن احتاد 
الكت���اب الع���رب تربع ب���ه أليتام مح���ص، فّضل 
األس���تاذ أن يعي���ش س���نواته األخ���رية يف عزل���ة 
اختيارية وهدوء، هامجه املرض فجأة شيخاً يف 
الس���ابعة والثمانني فأس���عف إىل مشفى الرازي 
القريب حيث اكتش���فوا وجود ورم يف مثانته ، و 
مالب���ث بعد أيام قليلة أن أغم���ض عينيه ورحل 
هب���دوء بعيداً ع���ن ضوضاء ه���ذا الزمن يف يوم 
األحد:2003/11/9 لتختم رحلة حياته الطويلة 
املفعمة بالعطاء والنضال والتمسُّك العنيد بقيم 
احلري���ة، ث���م نقل بن���اء على وصيت���ه ليدفن يف 
مح���ص اليت أحبها حباً خمتلف���اً حيث مل تفارق 

صورهتا خميلته يوماً.

 حافظ اجلمايل إنسانًا ومعلمًا:
بق���ي  حاف���ظ اجلم���ايل أحد عش���ر عاماً يف 
التعلي���م الثان���وي والتوجيه الرب���وي) التفتيش( 
وعش���ر س���نوات يف التعليم يف اجلامعة أس���تاذاً 
يف كلية الربية، أي إنه قضى من حياته ش���طراً 
هام���اً » واحداً وعش���رين عاماً« معلم���اً قبل أن 
يتدرج يف العمل السياس���ي بعد ذلك من س���لك 
السفارة إىل الوزارة ليقضي فيهما عشر سنوات 

أخرى من حياته.
إذاً تكوّن اجلمايل معلماً ومربياً.

وخ���الل عقدين رسّ���خ يف ذاكرة طالبه صورة 
املعل���م واملفّك���ر الطليع���ي املتمثل قي���م احلداثة 

واحلرية والتطلّع إىل املستقبل.
قال أحد طالبه » كان يلتقي بنا حنن - الطالبَ 
- يف بعض األيام خاصة يف العطل األس���بوعية 
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منتصف اخلمس���ينيات، كان حياور ويناقش ما 
يس���معه من أس���ئلة، يوضح املفاهي���م واملواقف 
واألحداث، يسمع تس���اؤالت وإجابات الطالب، 
مل يك���ن يفرض رأي���اً بل كان يدير احلوار إىل أن 
يقودن���ا إىل الفكرة املقصودة واضحة بعيدة عن 

أي التباس . . 
لقد عودن���ا التفاعل مع مايط���رح وعدم أخذ 
املعلومة على عالهتا.. كأني به أراد أن يتخذ من 

الشك أسلوباً واحلوار طريقة. » )9(
ويتابع تلميذه قائالً:  يف اجلامعة مل خيرج يف 
حماضرات���ه عن منهجه هذا، إىل جانب ذلك مل 
تفارقه ال���روح املرحة ماجعله على الدوام قريباً 
للطلبة، وقد أس���قط احلدود بينه وبينهم داخل 
القاع���ة ويف املمرات ويف أي م���كان كان جيتمع 

فيه األستاذ إىل طالبه« )10(
وح���ول ش���خصيته الفكري���ة والربوي���ة ق��ال 
د.فخ���ر الدين الق���ال تلميذه وزميل���ه فيما بعد 
»كان األس���تاذ اجلمايل متأثراً بسخرية سقراط 
وأف���كار جان بياجيه ويعترب نفس���ه تلميذاً له يف 

علم نفس الطفل«.
وقال آخر: » كان رفيقاً بطالبه يهتم مبستوى 
أدائهم، شديد االحرام هلم، وكثرياً ماكان يشدد 
عل���ى الدق���ة يف تناول املعارف اليت يدرس���وهنا، 
مل ينظ���ر يوم���اً إىل كت���اب يف أثن���اء حماضراته 
اجلامعية، كان يأتي وبيده وريقات صغرية يضعها 

على الطاولة ثم ينطلق فيأسر سامعيه.
كان متمكن���اً مم���ا يقدم���ه يش���د اجلميع إىل 
حديث���ه، فيب���دو فكره واضحاً جلي���اً قادراً على 

إحداث األثر املطلوب« )11(
مرجعية حافظ اجلمايل املعلم كانت تكمن يف 
أخالقه وقيمه بوصفه إنساناً أوالً فجميع الذين 
عرفوه  لفتهم يف ش���خصيته عش���قه للنظام يف 
حيات���ه وكذل���ك التزامه وجديت���ه يف كل ما فعل 
وكذل���ك عش���قه باملق���دار ذاته للحري���ة والعقل 

واجلمال.
» كان األس���تاذ اجلمايل وديعاً لطيفاً حيس���ن 
اإلصغاء والصمت بقدر ما يُحس���ن الكالم، كان 
يصغي لآلخرين كأنه اليعرف شيئاً، وحني يأتي 
دوره يف ال���كالم إذا به أعرف منا مجيعاً«هذا ما 

قاله أحد أصدقائه. )12(
ويق���ول آخر مم���ن عرفوه: »قلما كان يس���يء 
الظ���ن بإنس���ان ، مل يتحدث ع���ن أي من الناس 
بسوء بل لطاملا غفر لآلخرين أخطاءهم« )13(

 كان أيضاً يف كل تعليقاته ومالحظاته طريفاً 
بامساً، حيبه من حيتك به ويسر بلقائه واحلوار 
معه. واألهم من ذلك كله أنه كان إنساناً حراً من 
الصع���ب إخضاعه تلخص حقيقته كلمات ثالث 

احلرية والنزاهة واملعشر الطيب.

حافظ اجلمايل املفكر والرتبوي:
عاش حافظ اجلمايل يف املساحة الطوىل من 
عمره حياة املعلم والباحث واملفكر أكثر بكثريمما 
عاش حياة الس���فارة و ال���وزارة، ويعتقد بعضهم 
)14( أن اجلمايل مل يس���تطع املواءمة بني العمل 
املكتيب وما يقيده م���ن الروتني والبريوقراطية و 
تفك���ريه املنطل���ق ومنهجه يف النق���د االجتماعي 
والرب���وي والفكري لذلك مل يعم���ر كثرياً يف أي 
منص���ب، كأن���ه مل خيل���ق إال للبح���ث والكتاب���ة 

والتأمل.
ألف األستاذ اجلمايل عدداً من الكتب يف علم 
الربية وعلم النفس ونش���ر أيضاً يف هذا اجملال 
عش���رات املقاالت واألحباث اليت التزال متناثرة 
يف بط���ون عدد كب���ري من اجمل���الت ومنها جملة 
املعل���م العرب���ي ناق���ش فيها وحل���ل بعقل نقدي 

واضح عدداً من املشكالت الربوية والنفسية.
فكت���ب ب���ني عام���ي 1948 و 1956 عن تربية 
الغد وعن عالق���ة الربية بالتط���ور االجتماعي 
وع���ن الطفول���ة  واملراهق���ة والكهول���ة وال���ذكاء 
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والغرية، ويف الستينيات والسبعينيات كتب 
عن أزم���ة التوجيه واالمتحان���ات والربية 
املس���تمرة كما كتب ع���ن الربية واحلرية ، 

ومشكالت الربية عامة.
يف عام 1949 كتب منتقداً واقع التوجيه 
الربوي الذي كان يسمى آنذاك التفتيش:

» مل يك���ن التفتي���ش منظم���اً والجدي���اً، 
عل���ى وزارتن���ا أن تنتق���ي املفتش���ني بأكرب 
عناية ممكنة وأن تضع أمام رجال التعليم 
مث���الً أعلى يش���اركون يف حتقيقه ويكونوا 
قادرين على متثله، هذا إذا أردنا أن ننشئ 
جيالً جديداً« )من ذكريات التفتيش املعلم 

العربي آذار 579-1949(
ويف عام 1948 كتب متسائالً عن وظيفة 

املدرسة ودورها االجتماعي:
» أعلى املدرس���ة أن تعم���ل للتقدم االجتماعي 
بتعمد وصراحة، أم عليها االكتفاء جبعل األطفال 
قادري���ن عل���ى التالؤم م���ع الوض���ع االجتماعي 

الراهن؟
أجي���ب علينا صب ه���ؤالء األطفال يف قوالب 
املؤسس���ات االجتماعي���ة  احلالي���ة أم علينا أن 
نربيه���م بص���ورة مييل���ون معه���ا إىل تغيري هذه 
املؤسس���ات ونقدها« ) التوجيه املدرسي، املعلم 

العربي أيار 1948 ص573(
 وي���رى األس���تاذ اجلم���ايل أن قضي���ة الربية 
ليس���ت افتت���اح املزيد من امل���دارس فقط بل يف 
الغايات اليت جيب أن حتققها، لذلك نراه يدعو 
وزارة املع���ارف إىل وضع مبادئ جديدة للتوجيه 
الربوي ويدعوه���ا أيضاً للعناية ب���دور املعلمني 
االبتدائي���ة والعالية من حي���ث االختيار النوعي 
ألس���اتذهتا وكذلك حس���ن اختيار الطالب فيها 
م���ن العناصر الش���ابة نقي���ة الوجدان ش���ديدة 
احلرص على املصلحة الوطنية مستعدة للتفاني 

يف أدائها.

ويبدي قلقه من وضع الربية يف البالد العربية 
ودورها فيقول:

على الربية يف بالدنا العربية أن تقوم بعملية 
إنق���اذ اجتماعي، عليها أن تغرس عند الناش���ئة 

معرفة األمة وحبها.
لذلك كان يرى الربية أداة بيد اجملتمع يعتمد 
عليها يف ترقية مدنيته و تنمية حضارته وتسديد 
خطاه خالل مراحل التطور .. ) الربية والتطور 
االجتماعي، املعلم العربي ،آذار - نيسان 1955، 

ص 391(
ويدعو األس���تاذ اجلم���ايل ع���ام 1964 وزارة 
الربي���ة لعق���د مؤمتر ملناقش���ة أزم���ة التوجيه، 
ويف الس���نة ذاهتا يق���دم يف مقال آخر طروحات 
واقراح���ات ح���ول التخطيط الرب���وي.  ) أزمة 

التوجيه ،آذار- نيسان،1964 ص34(
ويف إط���ار فهمه لطبيعة العالق���ة بني الربية 
واحلري���ة يدعو األس���تاذ اجلم���ايل يف مقال له 
عام 1964 إىل ثورة جديدة على صعيد املدرسة 
إلدخ���ال مفهوم احلرية إىل قل���ب الفكر الربوي 
من خالل املدرس���ة بوصفها مؤسس���ة تعليمية، 
ويق���ول: املدرس���ة التقليدي���ة س���ينتهي دوره���ا 
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ومدرس���ة املس���تقبل هي اليت تقوم على دعامة 
احلرية ألن املهمة األوىل للمدرس���ة س���تتمحور 
حول الدعوة لتنش���ئة مواطنني أحرار. ) الربية 

واحلرية، كانون ثاني- شباط 1964 ص14(
ويف حديث���ه عن مش���كالت الربية عام 1974 
يض���ع يده عل���ى واحدة م���ن أهم املس���ائل اليت 
يعاني منها العمل الربوي وهي اهلوة بني امليدان 
ومواقع القرار اإلداري العليا حيث يتمحور اجلهد 
األساس���ي حلركة التط���ور الرب���وي يف املكاتب 
واإلدارات بعيداً عن امليدان يقول: لوزارة الربية 
وجود إداري مكانه مبنى الوزارة وأجهزة اإلدارة 
فيها بينم���ا يكمن الوجود احلقيق���ي للوزارة يف 
م���كان آخر هو املدرس���ة أو الص���ف، وعلى وجه 
الدق���ة يف ال���دروس، ألن���ه عندما تري���د الوزارة 
أن تكتش���ف صورهتا احلقيقي���ة فعبثاً تنظر إىل 
ش���يء آخر غري قاعة ال���درس وتلك العالقة بني 
املعلم���ني وطالهب���م« ) مش���كالت الربي���ة، آذار 

1974 ص 25(
ويف الس���نة ذاهت���ا يكت���ب ع���ن دور البح���ث 
التجري���يب يف اس���تقصاء املش���كالت الربوي���ة 
بش���كل علمي وعن أمهية البح���ث الربوي، ويف 
عام 1977 يكتب عن الربية املس���تمرة والتعليم 

خارج املدرسة.
هبذا املس���توى م���ن التحلي���ل النق���دي تعامل 
األس���تاذ اجلمايل مع قضايا ومشكالت الربية 
ال���يت كتب عنه���ا، كتب جميباً عن أس���ئلة مولداً 
ألس���ئلة أخرى تس���تحق التوقف والتأمل من كل 
الذين يطمحون إىل االرتقاء مبستوى ومردودية 

العملية الربوية يف بالدنا.
فض���الً عن الربية كتب األس���تاذ اجلمايل يف 
قضاي���ا الفك���ر األخرى فكان احملور األساس���ي 
لدي���ه نقد س���ريورة الفك���ر العرب���ي واحلضارة 
العربي���ة واجملتمع العربي قدمي���اً وحديثاً وكثرياً  
م���اكان هذا النقد قاس���ياً مؤملاً اعتق���اداً منه أن 

كثرياً من علل أمتنا احلالية يرجع إىل بنية الذات 
العربية على حنو ما آلت إليه يف عصور التخلف 
العربي، ومهمة هذه املراجعة النقدية عنده كانت 
الكش���ف عن عيوب هذه الثقافة املردية والعمل 

على بناء وتكوين إنسان عربي جديد.
كتب اجلمايل ع���ن الثقافة واحلداثة والتاريخ 
واملس���تقبل، وكان رائ���داً يف التنبي���ه إىل اآلث���ار 
الس���لبية للعقلي���ة املاضوي���ة واحملافظ���ة ال���يت 
تسود األمة قيماً وس���لوكاً واليت تعّطل إمكانات 

التقدم.
وحتس���ب ل���ه تنويريت���ه املمي���زة يف حديث���ه 
ع���ام 1945 يف كتاب مدرس���ي ع���ن تعليم املرأة 
واجملتمع املدني والدولة املدنية، ودور الطبقات 

الفقرية يف منعة وقوة اجملتمع.
يف كت���اب مدرس���ي ألف���ه األس���تاذ اجلم���ايل 
بعن���وان » دروس األخ���الق واملعلوم���ات املدنية« 
للش���هادة املتوس���طة وتبنت���ه وزارة املعارف عام 
1945 لي���درّس  للطالب وأعي���د طبعه ألمهيته 

عام 1947، و 1951.
وأثار آنذاك نقاش���ات واعراضات كثرية يقول 
يف فص���ل من���ه بعن���وان »عوام���ل تأخ���ر وتقدم 

األمم«:
»علين���ا أن حنطم أصنام املاضي دفعة واحدة 
لنعيد بناء حياتنا من جديد على أس���س معقولة 
صاحلة، وإال فس���وف نبقى حي���ث حنن ويبقى 

فوقنا االستعمار أبداً«
ظروف���ه  يف  العرب���ي  اجملتم���ع   « ويق���ول: 
احلاضرة- وهو جمتمع حمافظ - يلهي نفس���ه 
مبشاكل س���خيفة يصرف فيها نش���اطه ويبذل 
فيه���ا جه���وده من غ���ري أن جي���ين م���ن ذلك إال 
إضاع���ة وقته وتبديد جه���وده، كأن يضيع وقته 
عبثاً يف مناقشة حجاب املرأة وحدوده والسماح 
هل���ا بالذهاب إىل دور اخليال أو بإقصائها عنها 
بينم���ا ن���رى األمم املتط���ورة تبحث يف مش���اكل 
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الطاقة الذرية ووجوه استثمارها«
ويق���ول: » احل���ق أن األم���م املتأخ���رة يتصف 
أكثره���ا بروحي���ة حمافظ���ة يغلب عليه���ا تأمل 
رواسب املاضي وبقاياه والوقوف عندها، وتعتقد 
أن احملافظة على هذه الرواس���ب، وهذه البقايا 

هي كل ما يضمن لألمة التقدم والنجاح.
أما األمم املتطورة فنراها على العكس فياضة 
احلي���اة زاخ���رة الق���وى ال تس���تطيع أن حتب���س 
وجوده���ا يف إطار س���ابق وال يف مفاهيم قدمية 
وال يف قي���م عتيق���ة، بل تفي���ض حياهتا وتطغى 

كالسيل اجلارف على كل قديم باٍل«
هب���ذه النظرة النقدية حيلل األس���تاذ اجلمايل 
الواق���ع العربي فيتحدث عن احملافظة واجملتمع 

احملافظ.
ثم يتحدث ع���ن الفقراء واألغنياء يف اجملتمع 

فيقول:
» إن ضع���ف الطبقة الفق���رية هو ضعف جزء 
كب���ري من اجملتمع وبالتايل ضع���ف اجملتمع كله، 
وإن م���وت عدد كبري من الفقراء اليعين إال موت 
ج���زء هام من اجملتم���ع، وهلذا جند أن الطبقات 
الغني���ة هي املس���ؤولة بالدرجة األوىل بكس���لها 

ومخوهلا عن حال الطبقات الفقرية وبؤسها«.
 كان حافظ اجلمايل يف منهجيته مفكراً نقدياً 
بامتي���از، مل يغب هذا املنهج ع���ن كل ما أجنزه، 
كان يُعْم���ل فكره النق���دي يف كل ما يقرأ يلتمس 
مواض���ع القوة والضعف يقارن ويُحلل بعيداً عن 

األحكام املطلقة.
 يف كتب���ه نق���رأ الكات���ب العلمان���ي النزع���ة 
العقالن���ي املنه���ج يركز على مس���ائل املس���تقبل 
العرب���ي: مظاهر ختلفه وطرائ���ق العمل القادرة 
على جتاوز الضعف إىل القدرة على فهم العصر 

وضرورة التفاعل معه )15(
كتب عنه رفيق دربه الطويل د. عبد اهلل عبد 

الدائم يقول:

» كان إنس���اناً تواقاً للمعرف���ة هنماً يف تقصي 
فضائها وألواهنا ولديه تأكيد خاص على أمهية 
الدميقراطية يف حياة الشعوب ويف بناء مستقبل 

األمة العربية«
يضي���ف د. عب���د الداي���م » إن فك���ر اجلمايل 
وليد التزاوج بني الفكر العربي والثقافة العاملية 
»ويش���هد« أنه كان ش���ديد النقد للثقافة العربية 
ال لإلقالل من شأهنا، ولكن حرصاً منه على أن 

يكون اليوم والغد أفضل من األمس )16(
واملفك���ر العربي اللبناني منح الصلح يرى فيه 
ذل���ك املفكر النهض���وي الذي جعل مه���ه التقاء 
العربي بالعربي على قاعدة التطلع املشرك إىل 

احلداثة والعلم واحلرية )17(
 

حافظ اجلمايل واملعلم العربي:
واكب حافظ اجلمايل جملة املعلم العربي منذ 
تأسيسها ففي عامها الثاني بعد انطالقتها كان 
عض���واً يف جلنة الربية والتعليم املش���رفة على 

اجمللة لعام كامل 1949-1948.
وطوال ثالثة وثالثني عاماً ش���ارك يف الكتابة 
يف اجملل���ة فقدم فيها ب���ني عامي 1981-1948 
س���تة وأربعني مق���االً، كان أوهلا » حب االطالع« 
يف كان���ون الثاني 1948 وآخرها » الفكر القومي 
ب���ني املربرات واأله���داف ) األول( 1981 وتناول 

يف هذه املقاالت قضايا تربوية ونفسية كثرية:
فكت���ب يف الربي���ة ع���ن تربية الغ���د، والربية 
والتط���ور االجتماع���ي، والربي���ة االجتماعي���ة ، 
والربي���ة القومي���ة، والربية واحلري���ة، والربية 
والثقاف���ات األجنبي���ة، كم���ا كتب ع���ن: التوجيه 
الثانوي���ة، وأزم���ة  الربي���ة  املدرس���ي، وأص���ول 
التوجيه، واالمتحانات، والربية املس���تمرة، ويف 
عل���م النف���س كت���ب يف: االضطراب���ات العقلية، 
والتث���اؤب  واملراهق���ة،  والطفول���ة،  والكهول���ة، 

والذكاء، والغرية، وتطور الطباع.
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كتبه:
 كت���ب حافظ اجلمايل ع���ن الثقافة واحلداثة 
والتاريخ واملس���تقبل، كما ترجم عدداً من الكتب 
مهتم���اً مبضموهنا أوالً، وقد ح���دد يف مقدماته 
هلذه الكتب رؤاه يف قراءة الواقع واملستقبل، ألف 
وترجم ستة ومخسني كتاباً عرب تسعة ومخسني 
عام���اً وكتب مئ���ات املقاالت نش���رها ب���دءاً من 
الثالثيني���ات م���ن الق���رن املاض���ي يف بريوت يف 
صحيفيت النداء واملكشوف ويف صحف وجمالت 

سورية كثرية:
- كمجل���ة املعرف���ة ) الربوي���ة 1947-1946( 
واملعل���م العرب���ي - واملعرف���ة ) وزارة الثقاف���ة(، 
وخارج سورية يف جمالت: شؤون عربية، الفكر 

العربي، الوحدة.
- مج���ع بعضاً من هذه املقاالت يف ثالثة كتب 
هي: حول املس���تقبل العرب���ي طبعه عام 1976، 
بني التخلف واحلضارة طبعه عام 1978- عربي 

يفكر عام 1982.
- ألف األس���تاذ اجلمايل تس���عة عش���ر كتاباً 

معظمها كتب مدرسية وجامعية:
- ماوراء الطبيعة 1944.

- الوس���يط يف املنطق 1945 باالش���راك مع 
مجال احملاسب.

- دروس األخ���الق واملعلوم���ات املدنية 1945 
وطبعات أخرى 1951-1948.

- األخالق 1945 وطبعة أخرى 1954.
- دروس علم النفس 1947.

- بني الربية وعلم النفس 1947.
- علم االجتماع الربوي 1949.

- علم االجتماع 1954.
الع���ام  التدري���س  أص���ول  - حماض���رات يف 

.1955
- مبادئ األخالق 1956.

- اجملتمع ومش���كالته 1959 باالش���راك مع 

نعيم الرفاعي وتيسري شيخ األرض.
الس���ورية  العربي���ة  اجلمهوري���ة  جمتم���ع   -

ومشكالته 1963 ، وطبعة أخرى 1966.
- اجملتمع العربي 1965 باالشراك مع: خالد 

دمهان ونقوال بنوت.
- علم اجلمال.

- علم النفس ونتائجه الربوية، باالشراك مع 
د. سامي الدروبي.

- حول املستقبل العربي 1976.
- بني التخلف واحلضارة 1978.

ع���ام 1979  القوم���ي  واملس���تقبل  البع���ث   -
باالشراك مع صابر فلحوط.

- عربي يفكر 1982.
-  كما ترجم سبعة وثالثني كتاباً عن الفرنسية 

بينها عشرة كتب يف علم النفس:
- سيكولوجية الطفل ، ج كوالن 1956.

- تربي���ة األطف���ال العس���رين  د. جلبري روبن 
باالش���راك م���ع تيس���ري ش���يخ األرض  وعب���د 

الرمحن محورعام 1958.
- أحب���اث يف علم نفس الطفل واملراهق، جان 

بياجيه 1960.
- عل���م النف���س االجتماع���ي، د.ج يس���ربوت 

.1960
- عل���م النف���س االجتماع���ي، أوت���و كلين���ربغ، 

جزءان.
- أصالة الثقافات ودورها يف التفاهم الدويل 

.1963،
- علم نفس الطفل من الوالدة حتى املراهقة، 

موريس دوبيس 1965.
- فيديل كاسرو، ج نايتري، 1970.

-  الثورة الفرويدية، بيري فوجريوال،1972.
- سيسولوجية املسرح، جان دوفينو،1976.

- الدميوقراطية الفرنس���ية ،فالريي جيسكار 
ديستان،1977.
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1- اأ�رص حم�س، نعيم، الزهراوي ج3 �س110.
2- اجلذر ال�صكاين احلم�صي، نعيم الزهراوي ج6 �س216-212-210.

3- راغب اجلمايل، �صيخاين �س28.
4- اأولد عبد الفتاح اجلمايل هم: حافظ- عدنان- عبد املعطي- عبد البا�صط- �صيا- عبد الباقي.

5- زم���الء اجلم���ايل يف الإيفاد اإىل باري�س ع���ام 1936: اأنور نعمان لدرا�ص���ة التاريخ، �صامي الدهان 
لدرا�صة اللغة العربية يو�صف ال�صبع لدرا�صة اللغة الفرن�صية واآدابها.

6- انظر : حتية لثانوية املاأمون مبنا�صبة مئويتها- فريد جحا- حلب 1992، �س28-26.
7- يف ع���ام 1964 ا�ص���رتى الأ�صتاذ اجلمايل بيتًا يف منطقة املالك���ي ، ويف عام 1972، باع ذلك البيت 

وا�صرتى اآخر يف املزة، خلف م�صفى الرازي، وهو الذي عا�س فيه عقودًا حتى وفاته عام 2003.

 هوامش:

- سيس���يولوجية الغ���زل العربي، طاهر لبيب 
.1981

إمي���ل  االجتماع���ي،  العم���ل  تقس���يم  يف   -
دوركهايم،1982.

- أصول احلضارات ....... 1982.
- طريقة التحليل النفسي والعقيدة الفرويدية، 

دوالن دالبيز،1983.
- التصوير واملكننة، مارك يل بوت،1984.

- فلسفة الفيزياء، ماريو بونج، 1984.
- مذكرات إدغار فور،1986.

- دراسات حول النظرية الدميقراطية، رونية 
دو الشاريري،1986.

- حك���م األصوات: النس���اء العربيات يتكلمن 
عائشة ملسني،1987.

ديلدي���م،  للطف���ل،  النفس���ي  النم���و   -
فريمولني،1989.

- حي���اة أم���رية عثماني���ة يف املنف���ى، كني���زي 
مراد،1990.

- حتول الس���لطة ألفني توفلر باالش���راك مع 
أسعد صقر- جزءان 1991.

- أفالطون، فرانسوا شاتلييه،1991.
- موج���ز تاري���خ األدي���ان، فيلس���يان ش���ايل، 

.1991

- األساطري املؤسس���ة للسياسة اإلسرائيلية، 
صي���اح  م���ع  باالش���راك  غ���ارودي  روجي���ه 

جهيم،1996.
- اإلسالم الشيعي عقائد وأيديولوجيات، يان 

ريشار،1996.
- مخس���ة ملي���ارات إنس���ان يف مركب���ة، ألبري 

جاكوار.1996
- ع���امل ص���ويف » موج���ز تاري���خ الفلس���فة« 

جوستان غاردير،1996.
- إنش���اء حض���ارة جديدة - سياس���ة املوجة 

الثالثة، ألفني توفلر،1998.
- املصادفة والضرورة، جان مونو،1998.

رمي���ون  النقدي���ة،  التاري���خ  فلس���فة   -
آرون،1999.

- معنى الفلسفة، فرناند ألكييه،1999.
- اجلزائ���ر حتم���ل الس���الح » زم���ن اليقني« 

سليمان الشيخ 2003.
- مل���اذا دفن���ت باري���س املعاه���دة الس���ورية 

الفرنسية، جورج الالذقاني 2004.
- الفرعون األخري ، جلبري سينويه،2005.

- الس���رب التجرييب لنفس���ية الطفل بالروائز، 
دالبيز.
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- اأ�رص حم�س،ج3، نعيم الزهراوي، دار ال�صالمة حم�س، الطبعة الأوىل،2003.
- اأعالم ومبدعون، عبد الغني العطري، دار الب�صائر، دم�صق، الطبعة الأوىل،1999.

- اجلذر ال�صكاين احلم�صي ج6، نعيم الزهراوي، دار ال�صالمة، حم�س، الطبعة الأوىل،2003.
- درو�س الأخالق واملعلومات املدنية، حافظ اجلمايل، وزارة املعارف، مكتبة ربيع حماة،1947.

- راغب جنيب اجلمايل، حممد في�صل �صيخاين، دار طال�س دم�صق، الطبعة الأوىل،1992.
- الكتاب التاريخي الوثائقي لكلية الرتبية، دم�صق ،1997.

- معج���م املوؤلف���ن ال�صوري���ن يف الق���رن الع�رصي���ن، عبد الق���ادر عيا����س، دار الفكر، دم�ص���ق، الطبعة 
الأوىل،1985.

- مو�صوع���ة اأع���الم �صورية يف القرن الع�رصي���ن، ج1، �صليمان �صليم البواب، املن���ارة، دم�صق، الطبعة 
الأوىل، 2000.

- �صور من حافظ اجلمايل، اإ�صماعيل امللحم، جريدة الأ�صبوع الأدبي،2011/4/23.
     - حافظ اجلمايل وداعًا، حممد مروان مراد، �صحيفة ت�رصين، 13/ت�رصين الثاين 2003 �س8.

- الكتابة عن حافظ اجلمايل، فايز �صارة، �صحيفة النور، 19 ت�رصين الثاين،2003.
- حوار مع حافظ اجلمايل، �صحيفة الثورة،5/اآذار 2003.

- حافظ اجلمايل، �صوقي بغدادي، �صحيفة ت�رصين،18/ت�رصين الثاين،2003.
- حافظ اجلمايل، حممدغازي التدمري، �صحيفة العروبة- حم�س: 2003/5/18.

- فهار�س مكتبة الأ�صد الوطنية.
- اأر�صيف جملة املعلم العربي.

- لق���اءات م���ع: د. فخ���ر الدين القال، د. خال���د طحان، الأ�صتاذ خمت���ار خياط، ال�صي���دة �صعاد عزنك، 
الآن�ص���ة �صه���ا اجلمايل، وحوارات م���ع: خريي ال�صالتي، د. جنان عدنان اجلم���ايل، د. غامن عبد البا�صط 

اجلمايل.

 املصادر:

8- عن ن�صاطه ال�صيا�صي انظر ما كتبه، د. مفيد م�صوح يف النرتنيت، مادة) حافظ اجلمايل(.
9- انظ���ر م���ا كتب���ه اإ�صماعي���ل امللح���م يف الأ�صب���وع الأدب���ي 2011/4/23 بعنوان” �ص���ور من حافظ 

اجلمايل”
10- امل�صدر ذاته.

11- الدكتور خالد طحان يف حوار معه، دم�صق 2010/8/22.
12-راجع: �صوقي بغدادي يف �صحيفة ت�رصين) حافظ اجلمايل يرحل( 2003/11/18.

13- انظر: حممدمروان مراد) حافظ اجلمايل وداعًا( �صحيفة ت�رصين/13 ت�رصين الثاين 2003.
14- راجع: اإ�صماعيل امللحم يف الأ�صبوع الأدبي) �صور من حافظ اجلمايل( 2011/4/23.

15- امل�صدر ال�صابق ذاته.
16- انظر: حممد مروان مراد، �صحيفة ت�رصين 13/ ت�رصين الثاين 2003.

17- امل�صدر ال�صابق ذاته.
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اإلرشاد النفسي واالجتماعي
 اإلرشاد يف وزارة الرتبية ................................................................. د . وليد محادة

 املرشد النفسي بني حقيقة الرضا املهين والضغط النفسي...................... عامر السويداني

 برامج التدريب للمرشدين النفسيني واالجتماعيني .............................. فريال القحف

 اإلرشاد االجتماعي بني الواقع والطموح .......................................... كربية الساعور

 مالحظات ميدانية حول عملية اإلرشاد الرتبوي واالجتماعي................... أسامة خليفة
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ب��داأ الإر�ص��اد يف وزارة الرتبية بتكلي��ف املدر�صن حملة 
الإج��ازة يف الرتبي��ة وعلم النف�س بوظيف��ة املر�صد النف�صي 
تاري��خ  ال��وزاري 543/2153)3/4(  بالق��رار  الرتب��وي 
2000/10/10م ومت توزيع املر�صدين على املدار�س وفق 

الأولويات الآتية :
1 – املدار�س الإعدادية والثانوية املختلطة  .

2 – املدار�س الإعدادية .
3 – املدار�س الثانوية .

يف 2001/9/5م �صدر املر�صوم اجلمهوري رقم /466/ 
القا�ص��ي باإ�صافة مر�صد نف�ص��ي ومر�صد اجتماعي للعاملن 
يف وزارة الرتبي��ة وبه��ذا املر�ص��وم اأ�صبح ملهن��ة الإر�صاد 

م�صمى وظيفي.

مهام دائرة اإلرشاد :
1 - حتديد مهام املرش���د النفس���ي الربوي واالجتماعي 

يف املدارس .
2 - متابع���ة التطورات واملس���تجدات العلمي���ة والربوية 
يف جمال اإلرش���اد والعمل على مراسلة املؤسسات الربوية 

والنفسية لالستفادة من جتارهبا يف هذا اجملال .
3 - تقويم عمل املرش���د يف املراحل التعليمية املختلفة ، 

بغية معرفة واقع اإلرشاد والعمل على تطويره .

اإلرشاد 
في وزارة التربية 

اإعداد د. وليد حماده

 �صدر هذا القرار قبل عامن من �صدور قانون التعليم الأ�صا�صي الذي األغى ت�صمية املدار�س الإعدادية.
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4 - دراس���ة التقاري���ر الدوري���ة ال���واردة م���ن 
احملافظات عن واقع اإلرشاد . 

5 - املشاركة بإجراء البحوث الربوية يف جمال 
اإلرشاد، بالتعاون مع الكليات املتخصصة .

6 - القي���ام بزيارات ميدانية لإلش���راف على 
عملية اإلرشاد يف املدارس .

7 - إقامة دورات تدريبية للمرشدين النفسيني 
واالجتماعيني . 

8 - املش���اركة يف انتقاء املرش���دين النفسيني 
الربويني واالجتماعيني .

9 - تعميم نش���رات دورية عن اإلرش���اد على 
املدارس .

10- املش���اركة يف ورش العم���ل واملؤمت���رات 
الربوي���ة احمللي���ة واخلارجي���ة املتعلقة مبوضوع 

اإلرشاد النفسي واالجتماعي .
11- تقدي���م املقرح���ات ال���يت تس���اعد على 

تطوير عملية اإلرشاد .
والبالغ���ات  الوزاري���ة  الكت���ب  إع���داد   -12
والتعميم���ات والتوجيه���ات ال���يت تنظ���م عملية 
اإلرشاد يف ميدان الربية بالتنسيق مع اجلهات 

املختلفة يف وزارة الربية .
13- متابع���ة عم���ل املوجه���ني االختصاصني 

لإلرشاد يف مديريات الربية .
14- التنس���يق م���ع مديري���ة تقني���ات التعليم 
خاص���ة  تعليمي���ة  تلفزيوني���ة  برام���ج  الع���داد 

باإلرشاد .
15- اإلجاب���ة ع���ن األس���ئلة واالستفس���ارات 

والشكاوي الواردة حول اإلرشاد .

معاي���ري انتقاء املوج���ه االختصاصي 
لإلرشاد :

أ- املؤهل العلمي : أن يكون حاصالً على إجازة 
جامعية يف اإلرش���اد النفس���ي أو علم النفس أو 
أن يكون حاصالً عل���ى إجازة يف الربية وخضع 

لثالث دورات يف اإلرشاد على األقل .
ب - األفضلي���ة حلملة الدكتوراه فاملاجس���تري 

فالدراسات العليا يف االختصاص نفسه .
ج - مدة اخلربة عشر سنوات وميكن التساهل 
يف املدة إذا مل تتوافر الس���نوات العش���ر حلداثة 

الوظيفة .
د - مقابل���ة جتريه���ا جلنة خمتصة يف اإلدارة 
املركزية بوزارة الربية للمرشح للتوجيه لتحديد 

صالحيته .

 مهام املرشد:
املرش���د ش���خص مؤهل / اختصاص: إرشاد 
نفسي،علم نفس، تربية/ يقوم مبساعدة الطالب 
على فهم ذات���ه ومعرفة قدراته والتغلب على ما 
يواجه���ه من صعوبات ليصل إىل حتقيق التوافق 
النفس���ي والربوي واالجتماعي وبناء شخصيته 
س���وية ) وقد وردت مهام���ه يف النظام الداخلي 

للتعليم األساسي( .

 أهم البالغ���ات الوزارية اليت صدرت 
يف جمال اإلرشاد :

صدرت جمموعة من البالغات الوزارية تنظم 
العملية اإلرشادية من أمهها :

1- الب���الغ الوزاري رقم ) 543/2153( تاريخ 
2000/10/10   املتضمن مهام املرشد النفسي 

الربوي . 
تاري���خ   )543  /2192( رق���م  الب���الغ   -2
2000/11/9  املتضمن تش���كيل الفريق الوطين 

لإلرشاد النفسي الربوي .
تاري���خ   )543/2465( رق���م  الب���الغ   -3
موجه���ني  ترش���يح  املتضم���ن    2000/11/11
الرب���وي يف  النفس���ي  اختصاص���ني لإلرش���اد 

احملافظات.
تاري���خ   )543/2697( رق���م  الب���الغ   -4
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2000/12/9 املتضمن ختصيص غرفة للمرشد 
يف املدرسة لضمان جناح عمله.

تاري���خ   )543/2490( رق���م  الب���الغ   -5
2001/2/24 املتضمن توعية اجلهازين اإلداري 

والتدريسي بأمهية عمل املرشد.
تاري���خ   )543   /2879( رق���م  الب���الغ   -6
2002/9/11 واملتضمن إعادة توزيع املرش���دين 
النفسيني يف املدارس بعد صدور قانون التعليم 

األساسي. وكان التوزيع حسب اآلتي:
1( - األولوي���ة مل���دارس احللق���ة الثاني���ة من 

التعليم األساسي.
2( - املدارس الثانوية » العامة واملهنية«.

3( - يراعى عند التوزيع أن يعني املرش���د يف 
املدرسة ذات الشعب األكثر.

4( - يراع���ى عن���د توزيع املرش���دين أن يكون 
املرشدون الذكور يف مدارس الذكور واملرشدات 

اإلناث يف مدارس اإلناث.
تاري���خ   )3/4(43/2696 رق���م  الب���الغ   -7
2002/8/26م املتضمن اعتبار املرشد النفسي 
الربوي من اجلهاز اإلداري يف املدرسة وبالتايل 

فهو يلتزم بدوام اإلداريني شريطة أن :
ال يكل���ف بأي���ة أعم���ال تتع���ارض م���ع مهمته 

األساسية .
عدم املراقبة يف االمتحانات االنتقالية .

ميك���ن أن يراقب يف االمتحان���ات العامة عند 
الضرورة القصوى حس���ب تقدي���ر مدير الربية 

رئيس االمتحان .
ال يشارك يف أعمال التصحيح .

ميكن تكليف مرشد نفسي يف كل مركز صحي 
باإلضاف���ة إىل الطبي���ب يف أثن���اء االمتحان���ات 
العامة ملعاجلة بعض املش���كالت النفس���ية اليت 

تواجه الطالب خالل االمتحانات .
يداوم املرشد يف فصل الصيف حسب األصول 
ملتابع���ة حاالت الطالب اليت حتتاج إىل خدمات 

إرشادية ووفق اخلطة املعتمدة .

آ- الصعوبات اخلاصة وتتضمن :
1 - اختالف املؤهالت للمرشدين .

2 -ع���دم وجود خربات كافي���ة لعدد كبري من 
املرشدين .

3 - اختالف التدريب العملي للمرشدين .
4 - اختالف الس���مات والكفايات الشخصية 

للمرشدين  .
5 - عدم وجود مكتب للمرشد يف املدرسة .

6 - تكليف املرشد بأعمال ال تتفق مع مهامه 
من قبل إدارة املدرسة .

7 - نق���ص املراج���ع اخلاص���ة باإلرش���اد يف 
املكتبات املدرسية .

8 - ندرة املراكز العالجية النفسية املتخصصة 
اليت ميكن أن حت���ال إليها احلاالت اليت تتجاوز 

حدود عمل املرشد .
9 - إش���راف املرش���د يف العديد من املدارس 
على عدد كبري من الطالب / مثالً وج��ود 1300 

طالب يف بعض املدارس/.
10- كث���رياً م���ا تكون حصص الفراغ مش���كلة 
)إما بس���بب قلة وجود حصة الفراغ يف املدرسة 
وهذا يعي���ق دخول املرش���د إىل الصف لتطبيق 
خطته اإلرش���ادية أو يكون املرش���د مبثابة معلم 
احتي���اط يش���غل حصص الف���راغ ليس���د مكان 

املدرس الغائب ( .

ب - الصعوب���ات املرتبط���ة بالفري���ق 
العامل باإلرشاد وتشمل :

1 - صعوب���ات ع���دم تفهم اإلدارة املدرس���ية 
واهليئة التدريسية لعملية اإلرشاد .

2 - عدم اإلملام باخلدمات اإلرشادية .
3 - عدم اشراك اهليئة اإلدارية و التدريسية 

يف العمل اإلرشادي .
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ج - صعوبات تتعلق بالطلبة :
1 - عدم وعي الطلبة بأمهية اإلرشاد .

2 - س���وء الفه���م للعملية اإلرش���ادية من قبل 
الطلبة .

د- صعوبات تتعلق باألسرة وتشمل :
1 - ضعف االتصال بني املدرسة واألسرة .

2 - إمهال اآلباء ملشكالت أبنائهم .
3 - ع���دم إعط���اء اإلرش���اد النفس���ي القيمة 

احلقيقية يف جمالس اآلباء واملعلمني 

ه���� - صعوبات متعلق���ة بنجاح عملية 
اإلرشاد وتشمل :

1- س���وء فه���م العامل���ني باملدرس���ة يدفعهم 
الستعجال نتيجة معاجلة السلوك .

2 - رفض اجلديد من حيث إدخال اإلرش���اد 
من قبل العاملني .

و- صعوب���ات ناجت���ة ع���ن اخنف���اض 
مستوى متويل الربامج اإلرشادية .

 أهم الدورات ال���يت أقامتها الوزارة يف 
اإلرشاد:

1 - دورة بالتعاون مع اجلمعية السورية للعلوم 
النفس���ية يف الش���هر الثان���ي من الع���ام 2001م 
هدف الدورة تدري���ب الفريق الوطين واملوجهني 
االختصاصي���ني لإلرش���اد عل���ى مهام املرش���د 
الربوي وعلى تقنيات اإلرشاد حتى يتمكنوا من 

اإلشراف على العملية اإلرشادية .
الربي���ة  وزارة  أقامته���ا  2 -  دورة مركزي���ة 
للموجه���ني االختصاصي���ني لإلرش���اد بتاري���خ 
 ، 2002/1/3م  لغاي������ة  2001/1/22م 
ه���دف ال���دورة رفع الكف���اءة املهني���ة للموجهني 

االختصاصني .

منظم���ة  م���ع  بالتع���اون  مركزي���ة  دورة   -  3
اليونس���يف بتاريخ 2002/6/23م حول الصحة 
املعرض���ني  لألطف���ال  واالجتماعي���ة  النفس���ية 
لألزم���ات واحلوادث والك���وارث . هدف الدورة 
تدري���ب فريق وطين ملواجهة األزمات اليت ميكن 
أن حت���دث يف امل���دارس وكيف ميك���ن التخفيف 
من أثار األزم���ة على األطفال ، ويقع على عاتق 
الفري���ق تدري���ب ف���رق مدرس���ية ملواجه���ة هذه 

األزمات .
4 -  دورة مركزي���ة  بالتع���اون م���ع منظم���ة 
بتاري���خ  اليونس���يف  ومنظم���ة  اليونس���كو 
2002/9/8م ، ه���دف ال���دورة تدري���ب مدربني 
يف جمال اإلرش���اد لكل حمافظة من احملافظات 
ويق���ع على عاتق هؤالء املدرب���ني عملية تدريب 

املرشدين فيما بعد .
5 - دورة تدريبي���ة بالتع���اون م���ع اجلمعي���ة 
الس���ورية للعلوم النفسية بتاريخ 2002/9/22م 
هدف ال���دورة تدريب املرش���دين املبتدئني على 

العملية اإلرشادية.
6 - دورات حملية للمرش���دين يف احملافظات 
مجيعه���ا بتاريخ 2003/1/4م هدف الدورة رفع 

أداء املرشدين .
7 - دورات حملية للمرش���دين يف احملافظات 
مجيعها بتاريخ 2003/5/10م ، هدف الدورات 

تدريب املرشدين على بعض تقنيات اإلرشاد .
8 - دورة حملية للمرش���دين يف شهر حزيران 

2004م .
9 - دورة حملية للمرش���دين يف شهر تشرين 

الثاني 2004م .
10- العدي���د من ال���دورات املركزية واحمللية 
للمرش���دين لتنمي���ة امله���ارات اإلرش���ادية ويف 
جمال محاية الطفل واملدرس���ة صديقة الطفولة 
كان آخره���ا دورة مركزية ح���ول مهارات البحث 

الربوي من 10 - 14 -2010-10.
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بغي���ة تطوي���ر العملية اإلرش���ادية ورف���ع أداء 
املرش���دين أقامت وزارة الربي���ة عدة دورات مع 
جه���ات وطنية ودولية مثل : اجلمعية الس���ورية 
الربي���ة -منظم���ة  النفس���ية  - كلي���ة  للعل���وم 

اليونسيف - منظمة اليونسكو ، كان أمهها :
11- الدراسات اليت أجرهتا الوزارة:

أجريت عدة دراسات حول العملية اإلرشادية 
كان أمهها :

» دراس���ة االحتياجات التدريبية للمرشدين« 
2003 ، بينت نتائج الدراس���ة أن أكثر املرشدين 
حباجة إىل تدريبات عملية يف اإلرشاد النفسي 
وبناءً على هذه النتائج أقيمت عدة دورات لرفع 

كفاءة املرشدين العملية .
دراس���ة ملعرف���ة املش���كالت ال���يت تعي���ق عمل 

املرشد  هبدف جتاوز هذه املشكالت 2007.
12 - دليال اإلرشاد :

هب���دف تفعيل دور املرش���د ومس���اعدته على 
القي���ام بدوره بالش���كل املطلوب أص���درت وزارة 

الربية دليلني لإلرشاد :
الرب���وي  النفس���ي  اإلرش���اد  دلي���ل   - األول 

للمرحلتني اإلعدادية والثانوية تضمن :
والرب���وي  النفس���ي  اإلرش���اد  مفه���وم   -1

وأهدافه.
2 - خصائص املرشد ومهامه .

3 - نظريات اإلرشاد .
4 - وسائل مجع املعلومات .

5 - العالقة اإلرشادية ومهارات التواصل .
6 - تدريبات عملية ميدانية يف اإلرشاد .

7 - من���اذج م���ن ح���االت إرش���ادية م���ن واقع 
املدارس .

8 - املسؤولون عن اإلرشاد.
الثاني - الدليل العلمي للمرش���دين النفسيني 

والربويني تضمن :
1- مهام املرشد .

2 - البطاقة اإلرشادية .
3 - عملية اإلرشاد الفردي واجلماعي .

4 - جماالت املش���كالت اليت يعمل هبا املرشد 
» انفعالية – تربوية – اجتماعية« .

5 - القواعد األخالقية ملهنة اإلرشاد .
6 - مراحل عملية اإلرشاد .

7 - أدوات التقويم والتشخيص .
نظري���ات  لبع���ض  تطبيقي���ة  من���اذج   -  8

اإلرشاد.

يف  املرش���د  حن���و  االجتاه���ات  أه���م 
املدرسة:

هبدف التعرف إىل واقع اإلرش���اد يف املدارس 
واالجتاه���ات حن���و عمل املرش���د قام���ت دائرة 
اإلرش���اد النفس���ي واالجتماعي جبولة ميدانية 
على 96 مدرس���ة أجريت خالهل���ا مقابالت مع 

الفئات اآلتية :

عدد )96( مدير مدرسة
عدد )96( معلم
عدد )96( مرشد

عدد )96( طالب

 املوجه 
االختصاصي
 يف احملافظة

عدد ) 6 (

390اجملم���وع

ولقد طرحت خالهلا جمموعة أس���ئلة أعدت 
مسبقاً وكانت نتائجها اآلتية  : 
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أواًل - نتائ���ج املقاب���الت م���ع مدي���ري 
املدارس :

1 - هل أصبح اإلرشاد حاجة ملحة يف 
املدارس ؟

80% أكدوا أن اإلرش���اد أصبح حاجة ملحة يف 
املدارس .

11% أجابوا إىل حد ما .
9% أجاب���وا أن���ه ال حاجة لوجود اإلرش���اد يف 

املدرسة .
2 - هل قرأت عن اإلرشاد ؟

31% م���ن املديري���ن قال���وا إهن���م ق���رؤوا ع���ن 
اإلرشاد وكانت معظم قراءاهتم هي دليل املرشد 

والبالغات الوزارية الصادرة .
44% قرؤوا البالغات الوزارية .

25% مل يقرؤوا شيئاً عن اإلرشاد .

3 - ه���ل خفف املرش���د من مش���كالت 
املدرسة ؟

45% أجابوا نعم .
38% أجابوا إىل حد ما .

17% أجابوا أن املش���كالت بقيت كما هي وأن 
وجود املرشد يف املدرسة  عديم الفائدة .

4 - أميك���ن ألي معل���م أن يق���وم بدور 
املرشد أم إهنا مهنة حتتاج إىل ختصص؟

64% أجاب���وا أهن���ا مهنة حتت���اج إىل ختصص 
وال ميكن لش���خص غري خمتص أن ميارس ه�ذا 

الدور .
23% أجاب���وا أن���ه ميكن لبع���ض املعلمني ذوي 

اخلربة أن يقوموا بدور املرشد .
13% أجاب���وا أنه ميكن ألي معلم آخر أن يقوم 

هبذا الدور .
5 -هل يقوم املرشد يف مدرستكم بدوره 

بشكل جيد ؟
72% أجابوا نعم .

ثانيًا – نتائج املقابلة مع املعلمني :
1 - ه���ل وجود اإلرش���اد يف املدرس���ة 

خطوة جيدة ؟
90% من املعلمني قالوا إهنا خطوة جيدة .

9% أجابوا إىل حد ما .
1% أجاب���وا ال فائ���دة م���ن وجود املرش���د يف 

املدرسة .
2 - ه���ل خفف املرش���د من مش���كالت 

املدرسة ؟
52% قالوا نعم .

24% أجابوا إىل حد ما .
24% أجاب���وا مل تس���تفد املدرس���ة م���ن وجود 

املرشد .
3 - ه���ل حيق للمرش���د أن يتدخل يف 

طريقة معاملة املعلمني للتالميذ ؟
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33% قال���وا نع���م خاص���ة أنه يوج���د عدد من 
املعلم���ني ال ميتلكون املعرف���ة الكافية يف كيفية 

التعامل مع التالميذ .
45% أجابوا أنه ميكن للمرش���د أن يتدخل يف 

بعض األحيان .
22% قالوا إنه ال حيق للمرش���د أن يتدخل يف 

ذلك .
4 -هل حي���ق للمرش���د أن يتدخل يف 

املشكالت اإلدارية يف املدرسة ؟
25% قالوا نعم .

34% من املعلمني أكد إمكانية التدخل يف بعض 
األحيان  إذا كانت املشكالت متعلقة بالطالب .

41% مل جييزوا تدخل املرشد .
5 - م���ا جم���االت التع���اون ب���ني املعلم 

واملرشد ؟
 املعلمون مجيعه���م أفادوا أن جماالت التعاون 
هي مش���كالت الطالب / تأخر دراس���ي – تعب 

– عدوان – خجل ... اخل / .  

ثالثًا – نتائج املقابلة مع الطالب :
1 - ه���ل ع���رّف لك���م املرش���د طبيعة 

عمله؟
84% أجابوا نعم .

2 - هل تتقبل الذهاب إىل املرشد ؟
60% أجابوا نعم .

26% أجابوا إذا كانت املشكالت دراسية .
14% أجابوا ال .

3 -ه���ل خفف املرش���د من مش���كالت 
الطالب يف املدرسة ؟

62% أجابوا نعم .
4 - ه���ل حيافظ املرش���د على أس���رار 

الطالب ؟
82% أجابوا نعم .

14% أحياناً .

4% ال حيافظ املرشد على أسرار الطالب .
5 - هل تثق باملرشد ؟

86 % من الطالب أجابوا نعم .
12% إىل حد ما .

2% ال يثقون باملرشد .
6 - أتفضل وجود مرش���د أم مرشدة يف 

املدرسة ؟
الطالبات مجيعهن يفضلن وجود مرشدة .

90% من الطالب يفضل وجود مرشد .
10% من الطالب يفضل وجود مرش���دة ألهنا 

تأخذ دور األم من وجهة نظرهم .

رابعًا – األسئلة املوجهة إىل املرشد:
1 - هل تش���عر أنك حباجة إىل املزيد 

من التدريب يف اإلرشاد ؟
88% من املرش���دين النفس���يني يشعرون أهنم 

حباجة إىل املزيد من التدريب.
12% من املرش���دين يشعرون أهنم حباجة إىل 
التدريب على بعض اجلوانب )إرشاد مجاعي(.

يش���عر  املرش���دون االجتماعي���ون مجيعه���م 
حباجة ماسة إىل الكثري من التدريب.

2 - هل تتعاون معك اإلدارة لكي تقوم 
بدورك بشكل جيد ؟

70% من املرشدين النفسيني أجابوا أن اإلدارة 
متعاونة .

55% م���ن املرش���دين االجتماعي���ني أجابوا أن 
اإلدارة متعاونة .

3 - ه���ل مه���ام املرش���د ال���يت وضعتها 
الوزارة واضحة ؟
48% أجابوا نعم .

38% أجاب���وا أن بعضه���ا واض���ح وبعضها غري 
واضح .

14%  أجابوا أن املهام غري واضحة .
4- ه���ل يكفي���ك الوق���ت يف املدرس���ة 
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)ال���دوام الرمسي ( لكي ت���ؤدي مهامك 
كاملًة ؟

46%  أجابوا نعم .
40%  أجابوا إىل حد ما .

14%  أجابوا ال .
5- هل يتعاون املعلمون معك ؟

54%  أجابوا نعم .
34%  أجابوا أحياناً .

12%  أجابوا ال .
6- هل جتيد استخدام احلاسب ؟

36%  أجابوا نعم .
32%  أجابوا إىل حد ما .

32%  أجابوا ال .
7- هل جتيد استخدام لغة أجنبية ؟

م���ن املرش���دين أجاب���وا ب���أن لغته���م   %15
جيدة.

- مصادر معلومات املرشد عن اإلرشاد:
- كتب جامعية .

- دورات .
- جمالت .
- صحف .

9% من املرشدين حصلوا على معلومات حول 
اإلرشاد من االنرنيت .

- آخر ثالثة كتب قرأهتا عن اإلرشاد :

36% من املرشدين قرؤوا مراجع عن اإلرشاد 
أمهها وحسب النسبة املئوية هي: 

- اإلرشاد النفسي ) حامد زهران (
- العملية اإلرشادية ) د. علي سعد ( 

- عل���م نف���س الطفولة واملراهق���ة ) د. مالك 
خمول(

- العالج النفس���ي الس���لوكي للطفل ) د. عبد 
الستار إبراهيم (

وآم���ال  آف���اق تطوري���ة  الثال���ث عش���ر –   -
للمستقبل:

نأمل مستقبالً :
 أن تذل���ل الصعوب���ات ال���يت تواج���ه العملية 

اإلرشادية .
 إعداد املرش���د إع���داداً مناس���باً ميكنّه من 
القي���ام بدوره على أكمل وج���ه وخاصة يف كلية 

الربية .
 إحداث مديرية خاصة باإلرش���اد النفس���ي 

واالجتماعي يف وزارة الربية .
 إنش���اء مراك���ز ع���الج نفس���ي حت���ال إليها 

احلاالت الصعبة.
 إدخ���ال اإلرش���اد إىل مؤسس���ات اجملتم���ع 

كلها.
 أن يأخ���ذ اإلع���الم دوراً مناس���باً يف نش���ر 

الوعي النفسي لدى املواطنني .

 وزارة الرتبية )2001(: دليل املر�صد النف�صي - دم�صق.
 وزارة الرتبية )2002(: الدليل العملي للمر�صدين النف�صين والرتبوين- دم�صق.

  وزارة الرتبية )2007( واقع الإر�صاد يف وزارة الرتبية - درا�صة ميدانية - مديرية البحوث - دائرة 
الإر�صاد - دم�صق.

  وزارة الرتبية )2003(: النظام الداخلي للتعليم الأ�صا�صي- دم�صق.
 وزارة الرتبية: بالغات وزارية - دم�صق.

املراجع:
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ي��وؤدي الإر�صاد النف�ص��ي دورًا كبريًا 
العملي��ة الرتبوي��ة وقائي��اً  ورائ��دًا يف 
الف��رد  م�صاع��دة  بغي��ة  عالجي��اً  اأو 
عل��ى التواف��ق م��ع متطلب��ات العملي��ة 
التعليمي��ة، ويعد املر�ص��د النف�صي اأحد 
هام��اً  وعن�ص��رًا  العملي��ة  ه��ذه  اأركان 
وجزءًا ليتجزاأ منها، حيث ت�صري عملية 
الإر�ص��اد اإىل العالقة املبا�صرة الر�صمية 
املعنية التفاعلية بن طريف تلك العملية 
املر�ص��د وامل�صرت�ص��د، اإذ يتحم��ل فيه��ا 
املر�ص��د النف�ص��ي م�صوؤولي��ة امل�صاعدة 
الإيجابي��ة للم�صرت�ص��د م��ن اأجل تغيري 
اأمناط��ه ال�صلوكية ال�صلبي��ة اإىل اأمناط 
�صلوكية جديدة اأكر اإيجابية من خالل 
فه��م ا�صتعدادات��ه واإمكانات��ه وقدراته 
وتقوي��ة مهارات��ه يف الختي��ار واتخاذ 
القرار ال�صحي��ح، اإن للمر�ص��د النف�صي 
دورًا مهم��ا يف حتقيق واإجناز الأهداف 
الإر�صادية واأهداف امل�صرت�صد وبلورة 
طموحات��ه وتطلعات��ه واآماله من خالل 
واخلدم��ات  الفني��ة  امل�صاع��دة  تق��دمي 

الإر�صادية .
 

المرشد النفسي 
بين حقيقة الرضا المهني والضغط النفسي
  عامر ال�سويداين
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إذ يع���د املرش���د النفس���ي م���ن أه���م العوامل 
الفاعلة يف بناء شخصية املتعلم وذلك من خالل 
ممارس���ة دوره ومس���ؤولياته.وتعد املؤسس���ات 
الربوي���ة اجمل���ال احلي���وي الفعال لإلرش���اد يف 
دول العامل مجيعها وتزداد العالقة بني اإلرش���اد 
وأهداف التعليم يف املراح���ل التعليمية املختلفة 
م���ع زيادة اهتمام ال���دول وتأكيدها على البحث 
وإجياد حلول ملش���كالت الط���الب، حيث تصبح 
احلاجة كبرية وش���ديدة إىل وجود هذا املرش���د 
الذي يق���دم خدمات���ه ومهاراته اإلرش���ادية إىل 
هؤالء األفراد الذين يعانون من مشكالت خمتلفة 
يف البيئة املدرس���ية. ويسعى اإلرش���اد النفسي 
إىل مس���اعدة الف���رد يف أن يتفاعل مع اآلخرين 
بطريق���ة صحيحة حتقق له التوافق االجتماعي 
والتوافق الشخصي، لذلك فإنه جيب النظر إىل 
الفرد على أنه ش���خصية متفردة، وعلى املرشد 
أن يراع���ي يف أثن���اء تعامل���ه م���ع املسرش���دين 
س���واء أكانوا أفراداً أم مجاعات الفروق الفردية 
بينه���م وه���ذا يس���تلزم تنويع أس���اليبه وبراجمه 

اإلرشادية. 
فمهنة اإلرش���اد النفس���ي تعدُّ م���ن اخلدمات 
االجتماعي���ة اليت تعتمد على العنصر البش���ري 
املؤهل للقيام مبس���ؤولياته بط���رق فعالة، وهذه 
الفعالية يف أداء مهام العمل تش���ّكل األساس يف 
جناح العملية االرشاية )عسكر وعباس،1983، 

ص 65(.

تعريف املرشد النفسي:
جاء يف النظام الداخلي ملدارس مرحلة التعليم 
األساسي املعدل أنه يتم تكليف املرشد النفسي 

الربوي ضمن الشروط اآلتية:
» أن حيم���ل إجازة جامعي���ة يف الربية أو علم 
النفس أو اإلرش���اد النفسي ويفضل محلة دبلوم 
التأهيل الرب���وي أو دبلوم الدراس���ات العليا يف 

اإلرشاد النفسي أو الربية أو علم النفس )وزارة 
الربية ،2004،ص26(.

وقد عُرِّفَ املرش���د النفس���ي املدرس���ي: بأنه 
الشخص الذي يعد اخلدمات والربامج ليقدمها 
لتالمي���ذ امل���دارس عل���ى اختالف مس���توياهتم 
بقص���د حتقيق أهداف الربي���ة احلديثة وتنمية 
ش���خصيات الطالب ومس���اعدهتم لالس���تفادة 
من الفرص واخلربات املدرس���ية إىل أقصى حد 
تس���مح به قدراهتم واس���تعداداهتم املختلفة )أبو 

عباة ونيازي،2001، ص202(.
وأيضاً عُرّفَ املرش���د النفسي املدرسي: بأنه 
الشخص الذي امتهن اإلرشاد الربوي وختصص 
في���ه وأعد له وت���درب عليه )الداه���ري،2000، 

ص74(.

صفات املرشد النفسي :
جيب أن تتوافر يف املرش���د النفسي جمموعة 
من الصفات والكفاءات واملهارات لكي يستطيع 
القي���ام مبس���ؤولياته وواجباته عل���ى أكمل وجه 

ومن هذه الصفات نذكر:
1- القدرة على تقبل اآلخر.

2- امتالك قدرة عقلية متفتحة.
3- األمانة وااللتزام املهين والعلمي.

4- امتالكه السعة يف األفق.
5- التمتع بروح املرح واحلماسة

6- القدرة على التعاون مع اآلخرين

الرضا املهين:
لقد أحدث التق���دم املعريف كثرياً من التغريات 
يف تركي���ب اجملتم���ع العامل���ي، وق���د أدى النم���و 
العلمي السريع يف السنوات األخرية إىل تسليط 
الضوء على املؤسسة الربوية، وبدأت الدراسات 
واألحباث م���ن قبل املختصني واملهتمني يف هذا 
اجمل���ال تؤكد عل���ى أمهية العنصر البش���ري يف 
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عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وأصبح 
هناك حاجة ماس���ة إىل االهتم���ام هبذا العنصر 
ورضاه املهين داخل املدرسة.  إْذ يعدُّ االستثمار 
البش���ري هو حاج���ة العصر، ألن بناء اإلنس���ان 
يع���ين بناء احلض���ارة مبختلف جوانبه���ا، ولكي 
يعط���ي ه���ذا اإلنس���ان أفضل مالدي���ه كان البد 
من دراس���ة ظروفه املتنوعة )مادية - معنوية - 
اجتماعية - تقنية( ومعرفة تأثرياهتا عليه سواء 
أكانت س���لباً أم إجياباً، فالعنصر اإلنس���اني هو 
أه���م العناصر اليت جيب إرضاء حاجاهتا املادية 
والنفس���ية واالجتماعية وأمهه���ا احرام وتأكيد 

الذات.
 ويرى )فروم Vroom ( أن الرضا املهين، هو 
امل���دى الذي توفر معه الوظيفة لش���اغلها نتائج 

)100.p،1964،Vroom( ذات قيم إجيابية
كما أن الرض���ا املهين: هو جمموعة اجتاهات 
يكوهن���ا العامل حول خمتل���ف جوانب العمل بعد 
التحاقه به، وهو هدف يس���عى إلرضاء خمتلف 
احلاجات عند الفرد )مادية ونفسية واجتماعية( 
وبالت���ايل خيتلف باخت���الف األف���راد لكنه يعرب 
ع���ن حالة إجيابية جت���اه املهنة، ومن خالل هذا 
الوعي لدور الفرد وتطلعاته ورغباته ومس���توى 
طموحه وتوقعه من عمله يتحقق االنس���جام يف 
العم���ل بني العامل وظروف العمل فيقوم العامل 

باملهام املهنية املوكلة إليه جبودة وإتقان.
وحتى يقوم املرشد النفسي مبهامه وواجباته 
عل���ى أكمل وج���ه البد من التعرف إىل مس���توى 
الرضا لديه حنو هذه املهنة، والذي ينعكس على 
طبيعة عملية اإلرش���اد سواء بش���كل إجيابي أو 

سليب.
وألن جناح العملية الربوية مرتبط إىل حد ما 
بالدور األساسي الذي يؤديه املرشد النفسي يف 
املدرسة من خالل مساعدة الطالب وتوجيههم 
التوجي���ه األمث���ل، كان الب���د م���ن االهتمام هبذا 

العض���و الفع���ال يف املنظوم���ة الربوي���ة، وتوفري 
الظ���روف املالئمة له لتحقي���ق رضاه عن مهنته 

وبالتايل أدائه ملهامه على أحسن وجه.
فعدم رضا املرش���د النفس���ي ع���ن مهنته يُعدُّ 
مش���كلة كبرية ميكن أن تواجهها املدرسة، وذلك 
ألن ع���دم رض���اه عنها س���يؤدي ب���ه إىل كرهها 

وعدم القيام بدوره وواجبه على الوجه 
املطل���وب، مم���ا س���ينعكس ذل���ك س���لباً على 
جناح العملية اإلرش���ادية وبالتايل على مردودية 

املدرسة بشكل عام.
وإذا كان الرض���ا املهين هو الش���عور النفس���ي 
باالرتي���اح والقناعة أو الس���عادة من العمل الذي 
يؤديه اإلنس���ان، فإن الرضا املهين لدى املرش���د 
النفس���ي هو شعوره باالرتياح والسرور من مهنة 
اإلرشاد النفسي يف املدرسة، األمر الذي يدفعه 
إىل التمس���ك بعمل���ه وإتقان���ه وحتقي���ق أهدافه 

واإلبداع فيه.
ومن هنا نستطيع القول: إن العمل على حتقيق 
الرضا املهين لدى املرش���د هو يف غاية األمهية، 
عل���ى اعتبار أن���ه إذا كان راضياً ع���ن عمله فإن 
ذلك سيش���كل بالنس���بة له حافزاً حن���و اإلنتاج 
األفضل واإلتقان واإلبداع يف عمله والسعي إىل 

حتقيق األهداف املرجوة منه.

تعريف الرضا املهين:
يقصد بالرضا املهين كما عرفه معجم وبسر 
)Webster Dictionary(  بأنه : كل ما يؤدي 
إىل اإلشباع واملتعة والس���عادة. ويرى )العديلي، 
1995( ب���أن الرضا املهين هو عبارة عن ش���عور 
نفس���ي بالقناعة واالرتياح أو الس���عادة إلش���باع 
احلاجات والرغبات والتوقعات من العمل نفسه 
وبيئ���ة العمل، مع الثق���ة وال���والء واالنتماء ومع 
العوامل واملؤث���رات البيئية الداخلية واخلارجية 

ذات العالقة ) العديلي ، 1995، ص189(.
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ويعرفه )عبد اخلالق، 1982( على أنه احلالة 
ال���يت يتكام���ل فيها الف���رد مع وظيفت���ه وعمله، 
فيصبح إنساناً تستغرقه الوظيفة ويتفاعل معها 
من خ���الل طموحه الوظيف���ي ورغبته يف النمو 
والتقدم وحتقيق أهدافه االجتماعية من خالهلا 

)العمري،2001،ص17(.

مصادر الشعور بالرضا املهين:
ينب���ع الش���عور بالرض���ا املهين م���ن مصدرين 

أساسيني :
1- إن الرض���ا يأت���ي م���ن أداء العمل وإجنازه 

بشكل صحيح مهما كانت بيئة العمل. 
2- املصدر الثاني للرضا املهين هو بيئة العمل 

واليت تشتمل على مكان العمل واألشخاص. 
ويش���تمل ه���ذان املص���دران على ع���دة أبعاد 
تس���اعد الفرد عل���ى اإلحس���اس بالرضا املهين 

منها:
أ- الرضا عن الوظيفة.

ب - الرض���ا ع���ن األج���ر واحلواف���ز )مادية 
ومعنوية(.

ج� - الرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي.
د- الرضا عن مجاعة العمل.

ه�- الرضا عن منط القيادة واإلشراف.

العوامل احملددة للرضا املهين:
 هناك العديد من العوامل املرتبطة واملتفاعلة 
مع بعضها بعضاً، واليت تس���هم يف حتديد درجة 

رضا الفرد عن مهنته وأهم هذه العوامل:
1- العوامل الشخصية: 

وه���ي العوامل ال���يت تتعلق باألف���راد العاملني 
أنفس���هم م���ن حي���ث الس���ن، اجلن���س، احلال���ة 
االجتماعية عدد سنوات اخلربة، مستوى اإلعداد 
املهين، درجة التعليم وقدرات ومهارات العاملني 
باإلضافة إىل مسات الش���خصية اليت يتميز هبا 

الفرد ومستوى الطموح والذكاء لديه.
2- العوامل املهنية: 

العوام���ل  أن   )1982 اخلال���ق،  )عب���د  ي���رى 
املهني���ة هي » كل ما يتعل���ق بتنظيم العمل ذاته، 
وما يس���ود هذا التنظي���م من أوضاع أو عالقات 
ترتب���ط باملهن���ة ويتس���ع ه���ذا املفهوم ليش���مل 
مس���توى املهنة وحمتواها ونظامها ومداها، وما 
متثله هذه املهنة لش���اغلها م���ن إثراء مهين، وما 
تعكسه من ذاتية وتنوع واستقالل ومسؤولية. إذ 
إن تأثري هذه العوامل بالنس���بة للعاملني خيتلف 
م���ن جمتمع إىل آخر فقد يزداد تأثري عامل دون 
اآلخر على الرضا عن العمل يف جمتمع ما بينما 
يكون لعامل آخر تأثري كبري على الرضا املهين يف 

جمتمع آخر.
 3- العوامل البيئية:

وهي مرتبطة بالبيئة ومن هذه العوامل مكانة 
املهن���ة يف اجملتمع ونظ���رة اآلخري���ن إليها.فقد 
حتتل مهن���ة ما يف جمتمع ما مكان���ة اجتماعية 
مرموق���ة. وذات مكان���ة اجتماعية منخفضة يف 

جمتمع آخر. وذلك حبسب ثقافة كل جمتمع.

مظاهر ونتائج الرضا املهين:
من املمكن أن يس���تدل عل���ى الرضا املهين من 
خالل بعض املظاهر اليت تتصل بسلوك العاملني 

يف بيئة العمل وتتمثل يف:
- حتسني األداء وجودته.

- اخنف���اض معدالت الغياب وقلة الصراعات 
واخلالفات يف العمل.

- اس���تجابة العامل���ني الس���ريعة وتقبلهم لكل 
إج���راءات التعدي���ل والتطوي���ر وغريها يف جمال 

العمل.
- مش���اركة العاملني يف خمتلف األنشطة اليت 

تعكس الرضا املهين لدى األفراد .
- اإلبداع وتطوير العمل وحتسينه واخنفاض 

68

ملــــف 
العـــدد

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



معدل دوران العمل.
ومثة أشكال أساسية لعدم الرضا املهين :

- االنسحاب. 
- الغياب.

- ترك العمل.

الضغوط النفسية:
مقدمة:

الظواه���ر  معظ���م  ش���أن  ش���أهنا  الضغ���وط 
احلياتي���ة، فه���ي ظاه���رة م���ن ظواه���ر احلياة 
موج���ودة يف كل جماالت احلياة، إْذ أصبح الفرد 
يواجه اليوم ألواناً ش���تى من الضغوط س���واء يف 
املدرس���ة أوالعمل ومع األس���رة وبني األصدقاء، 
ويف كل جوانب احلياة وعلى املستويات املختلفة 
االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافي���ة والربوية 
مجيعه���ا، حتى أصبح���ت الضغ���وط مسة هذا 
النفس���ية  الضغ���وط  حظي���ت  وق���د  العص���ر. 
ونتائجها على اهتمام واس���ع من قبل املشتغلني 
بعل���م  النف���س يف الوقت احلاضر، ذلك بس���بب 
النتائج واآلثار اليت خيلفها الضغط على سلوك 
العاملني وصحتهم ومدى تكيفهم يف بيئة العمل، 
حي���ث تؤدي عوام���ل كثرية يف بيئ���ة العمل قدراً 
كب���رياً من الضغط إذ تتف���اوت املهن يف طبيعتها 
من حيث طريق���ة األداء واملس���ؤوليات والنتائج 
املرتب���ة على الس���لوك العملي، فظ���روف العمل 
واملتطلبات النفسية واجلسدية الضرورية ألداء 
العم���ل قد تكون س���بباً يف تولي���د الضغط لدى 
العام���ل وهذا يش���كل لديه عبئاً ثقي���الً ينعكس 
عل���ى توافقه وس���لوكه وعالقاته م���ع اآلخرين. 
وأش���ارت عدة أحباث إىل أن املواقف الضاغطة 
إذا تضمن���ت مطالب مل تكن يف حدود إمكانيات 
وقدرات اإلنسان، فإهنا سوف تؤدي إىل اإلحباط 
ال���ذي ينطوي علي���ه االغراب ع���ن الذات وعن 
اآلخري���ن واضطراب حيات���ه االنفعالية وضعف 

دافعيته إىل االنتماء، وكلما زادت شدة األحداث 
الضاغط���ة كلما اجت���ه الفرد إىل س���وء التوافق 
وابتع���د ع���ن التواف���ق الس���ليم وإذا مل حي���دث 
التكيف فإن ذلك قد يؤدي إىل حدوث مشكالت 
صحي���ة واإلصابة ببعض األم���راض وقد يصل 

األمر إىل حد املوت.
ويف عصرن���ا الراهن الذي يطل���ق عليه  بأنه 
عص���ر الث���ورة املعرفي���ة والتكنولوجي���ة اهلائلة 
أصبح���ت مس���ألة الضغوط النفس���ية مش���كلة 
معقدة تقود إىل مش���كالت اجتماعية متفاقمة، 
تؤث���ر س���لباً عل���ى حي���اة اجملتم���ع وتقدمه ويف 
خمتل���ف املهن وخاصة مهنة اإلرش���اد النفس���ي 
يف املدرس���ة مل���ا تنط���وي علي���ه ه���ذه املهنة من 
صعوب���ات وإحباط���ات اليت حتيط باملرش���دين 
النفس���يني باس���تمرار، فهم غالبا ال يستطيعون 
حتقيق األه���داف مجيعها ال���يت يطمحون إليها 
مع طالهب���م وهذا يؤدي إىل وج���ود فجوة كبرية 
بني اجله���ود املبذولة، والنتائ���ج اليت حيققوهنا، 
وبالتايل يزداد الفرق بني طموحاهتم وإجنازاهتم 
ي���ؤدي إىل صراع���ات نفس���ية ناجتة ع���ن هذه 

الضغوطات.
فالضغوط النفس���ية والعمل يسريان جنباً إىل 
جنب وذلك لسبب واضح هو التعرض لدرجات 
خمتلفة م���ن الضغوط يف جمال العمل وتش���كل 
الضغ���وط ال���يت يعاني منه���ا املعلم���ون وخاصة 
املرش���دين النفس���يني مش���كلة حقيقية وحتدياً 
صارم���اً لتحقي���ق طموحاهتم وآماهل���م يف عامل 
املهن���ة، وذل���ك مل���ا تتطلب���ه منه���م م���ن كفاءات  
وق���درات ومه���ارات إضاف���ة إىل وج���ود أعب���اء 
ومطالب ومسؤوليات متعددة تلقى على عاتقهم 
وينتج عن هذا كله توترٌ وقلقٌ نفسيٌ واضطرابات 
فيزيولوجية وتش���وه معريف وس���وء يف العالقات 
االجتماعي���ة م���ع اآلخرين وانع���كاس ذلك على 
التوافق النفس���ي واالجتماع���ي واألكادميي لدى 

69 العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



طلبته���م مم���ا يش���كل عبئ���اً ثقي���الً  باعتبارها 
مصادر أساس���ية لضغ���وط نفس���ية إجيابية أو 

سلبية ) العامسي،2003، ص6(.
وقد احتل الضغط النفسي وعالقته باملتغريات 
املختلفة اهتماماً واس���عاً يف اجملال اإلرش���ادي، 
واملرش���د النفس���ي ه���و ش���خص متخصص يف 
تقديم اخلدمات اإلرش���ادية للطلبة ومساعدته 
هل���م يف حتقي���ق أقص���ى غاي���ات النمو الس���وي 
والسليم مع استثمار كامل لطاقاهتم وإمكاناهتم 
وقدراهتم يف جمال حتقيق األهداف املنشودة. 

وإذا م���ا اس���تمر الضغ���ط النفس���ي  من دون 
مواجه���ة فإنه قد يؤدي باملرش���د النفس���ي إىل 
االحراق النفسي وهكذا يظهر الضغط النفسي 
واالح���راق م���ن العوامل املؤثرة بش���كل مباش���ر 
عل���ى نوعية عمل املرش���د وكذلك عل���ى نوعية 

اخلدمات املقدمة.
ويق���وم املرش���د النفس���ي يف س���بيل التواف���ق 
والتعام���ل م���ع الضغ���وط والتقلي���ل م���ن آثارها 
السلبية بسلسلة من االسراتيجيات واألساليب 
املعرفية والس���لوكية املختلفة، بعضها يركز على 
التعامل مع مصدر الضغط أو املشكلة وتغيريها 
الضاغ���ط بص���ورة  املوق���ف  تقيي���م  إع���ادة  أو 
إجيابية، وبعضها اآلخر يستهدف خفض اآلثار 
االنفعالي���ة املرتبطة باملواق���ف الضاغطة، وقد 
يس���تطيع بع���ض املرش���دين مواجه���ة الضغوط 
بفاعلي���ة وجن���اح يف ح���ني أن بعضه���م اآلخ���ر 
خيفق���ون يف مواجهتها ومييلون إىل االنس���حاب 
واإلن���كار، ومن هن���ا تأتي ض���رورة احلاجة إىل 
التدخ���الت اإلرش���ادية العالية املس���توى إلدارة 
الضغوط وذلك عن طريق تش���كيلة واس���عة من 

الفنيات املختلفة.
كم���ا أن الضغ���وط النفس���ية ال���يت أصبح���ت 
حتي���ط بالفرد م���ن كل جان���ب كث���رية ومتعددة 
وذات درج���ات متفاوتة قال تع���اىل » لََقدْ خَلَْقنَا 

اإلنْسَ���ان يف َكبَدٍ » ) سورة البلد – اآلية 4( وقد 
يرجع ذلك إىل التغريات اليت طرأت على احلياة 

األسرية واالجتماعية واملهنية.
وعل���ى الرغ���م م���ن بع���ض اآلث���ار اإلجيابي���ة 
للضغ���وط النفس���ية كأن تك���ون حال���ة دافع���ة 
للس���لوك اجليد وللنجاح والتف���وق وحافزاً على 
اإلجناز وحتقيق الذات، إال أهنا إذا كانت شديدة 
فس���يكون هل���ا أض���رار بالغ���ة عل���ى مس���تويات 
عديدة، فمن الناحي���ة الصحية تؤدي الضغوط 
النفس���ية دوراً يف إضع���اف جه���از املناعة لدى 
اإلنسان وذلك يعرضه إىل اإلصابة بالعديد من 
األم���راض مثل أمراض القل���ب والصداع املزمن 
واإلره���اق وارتف���اع ضغط ال���دم والقرحة وآالم 
املفاص���ل وهذا ما جعل بعض الباحثني يطلقون 
على ضغط العمل » القاتل الصامت« ) الشعالن، 

.)25 ،2002
وتعد مهنة اإلرش���اد النفس���ي الي���وم من أهم 
مه���ن اخلدمة اإلنس���انية يف اجملتم���ع احلديث 
فض���الً ع���ن أهن���ا م���ن امله���ن الضاغط���ة حيث 
تتعدد اجلوانب اليت ينبغي على املرشد التعامل 
معها، إضافة إىل أنه املس���ؤول املباشر عن تلبية 
احلاجات املعرفية االنفعالية والنفس���ية للطلبة 
والعم���ل عل���ى منوها وتطوره���ا، كم���ا أن عليه 
أن يس���هم من خالل عمل���ه يف تكوين اجتاهات 
إجيابية لديهم حنو قيم اجملتمع وآدابه، لذا فإن 
املرش���د النفس���ي حباجة إىل زيادة االهتمام به 
م���ن قبل صن���اع القرار واجله���ات املختصة من 
حيث إعداده وهتيئة البيئة املدرسية املناسبة له 
لتخف���ف عنه بعض الضغوط ال���يت يواجهها يف 
ه���ذه املهنة، وتتعدد مصادر الضغوط النفس���ية 
لدى املرش���دين فقد يكون مصدرها الطلبة، أو 
مدي���ر املدرس���ة، أو العالقات م���ع اآلخرين، أو 
اجملتمع احمللي، أو م���ا يتعلق بالوظيفة كالدخل 
وف���رص الرقي أو ع���دم الفهم ال���كايف لطبيعة 
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عمل املرشد النفسي يف املدرسة. 
وعلي���ه فإن املرش���د النفس���ي ق���د يواجه يف 
املدرس���ة ع���دة أن���واع م���ن املواق���ف الضاغطة 
وه���و يف مواجهته هل���ا قد يتبع أس���اليب إما أن 
تك���ون إجيابي���ة كالتصدي للمش���كلة، أو ضبط 
النفس، أو التحليل املنطقي للموقف وغريها من 
األساليب اإلجيابية واليت يستطيع هبا السيطرة 
على املوق���ف الضاغط والتعامل مع���ه إجيابياً، 
وإما أس���اليب س���لبية كأس���لوب لوم ال���ذات أو 
التجن���ب واهلروب أو التنفيس االنفعايل وغريها 
م���ن األس���اليب اليت ق���د تزيد من آث���ار املوقف 

الضاغط.

تعريف الضغوط النفسية:
املعن���ى    Smith  )1993( مسي���ث  يرج���ع 
االش���تقاقي للمصطل���ح إىل األص���ل الالتي���ين، 
فكلم���ة ضغ���ط Stress مش���تقة م���ن الكلم���ة 
الالتيني���ة Stictus وهي تع���ين الصرامة، وهي 
تدل ضمنياً على الش���عور بالتوتر وإثارة الضيق 
 Stringer  والذي يرج���ع يف أصله إىل الفع���ل
وق���د أش���ار الزاروس إىل أن مصطل���ح الضغط 
ظه���ر ألول م���رة يف عام 1944 وب���دأ يتداول يف 
الواليات املتحدة يف أثناء احلرب العاملية الثانية 

وما بعدها.
 )Stress( وقد جاء تعريف مصطلح الضغط
يف معج���م علم النفس املعاص���ر مبعنى اإلجهاد 
وهو مصطلح يستخدم للداللة على نطاق واسع 
م���ن ح���االت اإلنس���ان الناش���ئة  بوصفه���ا فعل 
لتأثريات خمتلفة بالغة القوة )العامسي،2007(.

بينم���ا رك���ز » دوالس« يف تعريف���ه للضغ���ط 
النفس���ي عل���ى احل���دث اخلارج���ي ال���ذي يثري 
الضغ���ط لدى الفرد وقد عرفه على أنه املثريات 
النزاع���ات  أو  للحي���اة  اخلارجي���ة  واملتطلب���ات 
والرغبات واإلمكانات الداخلية اليت تتطلب منا 

التكيف )القحطاني، 2004، ص12(.
أم���ا فيم���ا يتعلق بالضغ���وط النفس���ية الذي 
يتعرض هلا املرش���د النفسي يف املدرسة فيمكن 
تعريفها على أهنا تلك املثريات البيئية والوظيفية 
والفردية اليت تضغط على املرش���د، وجتعل من 
الصعب عليه التكيف مع املواقف املختلفة، ومن 
ثم حتول دون حتقيق األداء بفاعلية وجتعله غري 

راض عن الدور الذي يقوم به 

مصادر الضغوط النفسية:
ي���رى الزاروس أن هن���اك مصدرين للضغوط 

ومها:
ا- املص���در الداخلي الذات���ي: الذي يتمثل يف 
املستويات اخللقية غري الواقعية، واليت يؤمن هبا 
الفرد. حيث إن هناك بعض األشخاص يفرضون 
على أنفس���هم ضغوطات يف غياب العوامل اليت 
تس���بب الضغ���ط ويظهر ه���ذا الضغ���ط نتيجة 
األف���كار الالعقالني���ة ع���ن أنفس���هم واآلخرين 
)األش���قر،1995،ص6(. كذل���ك م���ن املمكن أن 
تك���ون الضغ���وط الداخلي���ة مش���كالت مرضية 
جس���مية أو مشكالت نفسية ناجتة عن مشاعر 

احلزن واألسى املرتبطة باألحداث املزعجة.
2- املصدر اخلارجي : الذي يتمثل يف ضغط 
الظ���روف األس���رية مثالً، ومثل ه���ذه الضغوط 
هلا القدرة على تعقيد مس���اعي الفرد وتعطيلها 
وتتوقف درجة شدة العوامل السابقة على موارد 
الش���خص وإمكانيات���ه للمقاوم���ة وقدرت���ه على 
التحمل والتقويم الشخصي واالداراك للمواقف 
)82.1961p،Lazarus(.وتتمثل هذه الضغوط 
باحل���وادث غري الس���ارة اليت يصعب الس���يطرة 

عليها أو غري املتوقعة )احلربي،2002،ص6(
ويف ضوء ما تقدم نستطيع أن خنلص، إىل أن 
هناك العديد من مصادر الضغوط اليت يتعرض 
هلا املرش���د النفس���ي يف البيئة املدرسية تتمثل 

71 العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



يف متطلبات العمل الزائدة، اليت جتعل املرش���د 
غ���ري قادر على القيام بأعباء العمل أو متطلباته 
وغموض ال���دور، وعبء الدور، وص���راع الدور، 
عدم االس���تقرار الوظيفي، وعدم الرقي املهين، 
واإلحب���اط الوظيف���ي، وظروف العمل الس���يئة، 
واالخت���الف  الوظيف���ة،  يف  العالق���ات  وتوت���ر 
الوظيفي، وتعدد املس���ؤولية، وع���دم وضوحها، 
واملس���تقبل الوظيفي ،واالفتقار إىل املشاركة يف 
اختاذ القرارات، وعدم وضوح األهداف، وغياب 
املس���اندة االجتماعي���ة وغريه���ا م���ن مس���ببات 

الضغوط. 

أنواع الضغوط النفسية:
 هناك نوعان للضغوط النفسية ومها :

1- الضغوط اإلجيابية:
 وه���ي التغ���ريات والتحديات ال���يت تفيد منو 
الف���رد وتط���وره كالتفكري مثالً، وه���ذا النوع من 
الضغط حيس���ن من األداء العام ويس���اعد على 

زيادة الثقة بالنفس.
ف���كل واح���د من���ا حباجة لق���در معق���ول من 
الضغط النفس���ي اإلجيابي وذلك لإلفادة بأكرب 
قدر ممكن من احلياة ألنه يعمل حافزاً يس���اعد 
عل���ى مواجه���ة الكث���ري م���ن التحدي���ات اليومية 

)كينان،1999،ص9(.
والضغط النفسي اإلجيابي يساعد على:

- النظرة اإلجيابية لألمور.
- رفع القدرة اإلنتاجية واإلبداعية.

- احليوية والتفاؤل.
- اليقظة الفكرية.

- العالقات الشخصية اجليدة.
2- الضغوط السلبية :

 وهي األحداث اليت تؤدي بدورها إىل الشعور 
بالتعاس���ة واإلحب���اط وع���دم الس���رور أي عدم 

االتزان النفسي )احلواجري، 2004، ص44(.

والضغط النفسي السليب يؤدي بالفرد إىل :
- الكآبة.

- عدم الركيز. 
- اإلرهاق والتعب.

- اخنفاض القدرة اإلنتاجية واإلبداعية.
- املرض.

ويف ه���ذا الصدد يذكر موريس Morriss أن 
اإلحس���اس بالضغوط النفسية بنوعيها السلبية 
واإلجيابية يعتمد على تقويم الفرد للموقف على 
حنو أساس���ي فقد يش���كل املوق���ف ذاته ضغطاً 
س���لبياً لش���خص م���ا بينما ق���د يش���كل ضغطاً 

.)p210،1990،Morriss( إجيابياً آلخر
 )Bad Stress( 1- الضغط النفس���ي السيئ
وه���و الضغط الذي يضع عل���ى الفرد متطلبات 

زائدة ويطلق عليه الكرب.
 )Good Trees( 2- الضغط النفسي اجليد
فهذا الضغط له متطلبات إلعادة التكيف )كوالدة 

طفل، أو السفر، أو املنافسة الرياضية(.
 Hypers( الزائ���د  النفس���ي  الضغ���ط   -3
Trees( نات���ج ع���ن تراك���م األح���داث املس���ببة 
حبي���ث   )Over Stress( النفس���ي  للضغ���ط 
تتج���اوز مص���ادر الف���رد وقدراته عل���ى التكيف 

معها.
 Under( 4- الضغ���ط النفس���ي املنخف���ض
Stress( وحيدث عندما يش���عر اإلنس���ان بامللل 
وانعدام التحدي واإلثارة ويرى سيلي أن اإلنسان 
خ���الل حياته البد أن يعاني م���ن األنواع األربعة 

للضغط النفسي.

االحرتاق النفسي:
 ميكن أن تؤدي الضغوط النفسية إىل مايسمى 
باالحراق النفس���ي الذي يتضمن حالة انفعالية 
متطرف���ة وتعباً جس���مانياً يش���عر عندها الفرد 
بفق���دان األمل والتعاس���ة )التل،1993،ص400( 
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وق���د أوردت » ماس���الش« تعريف���اً لالح���راق 
النفس���ي على أنه فقدان االهتمام باألش���خاص 
املوجودي���ن يف بيئ���ة العمل، حيث يش���عر الفرد 
باإلرهاق واالس���تنزاف العاطفي اللذين جيعالن 
هذا الفرد يفقد اإلحس���اس باإلجن���از ويولدان 
عنده االجتاهات الس���لبية حن���و األفراد ويفقد 
بذلك تعاطفه حنوهم )املرزوقي، 2004،ص6(. 
ويش���ري مفه���وم االح���راق النفس���ي إىل حالة 
م���ن اإلهناك العقلي واالنفعايل واجلس���مي اليت 
تعري الفرد واليت تنشأ نتيجة لتعرضه املستمر 
للضغوط ويعكس مفه���وم االحراق عدم الرضا 
ع���ن العمل ل���دى الف���رد وعن الظ���روف املهنية 
واالجتماعي���ة اليت يعيش���ها، فالش���خص الذي 
يعان���ي االح���راق ال ميتل���ك مش���اعر إجيابي���ة 
أو عاطفي���ة م���ع اآلخري���ن ويعان���ي م���ن اآلثار 
الس���لبية كالتع���ب واإلجه���اد والش���عور بالعجز 

وفق���دان االهتم���ام باآلخري���ن الذي���ن يعمل���ون 
معهم واخنفاض مفه���وم الذات، وعلى هذا فإن 
االحراق النفسي هو خربة نفسية مؤملة وسلبية 
يعيش���ها الفرد وتس���بب له الكثري من املشكالت 
وعدم الشعور باالرتياح وتؤدي إىل حدوث نتائج 
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فريال القحف

برامج التدريب 
للمرشدين النفسيين 

واالجتماعيين ومستلزماتها     

 نظرًا ملا للتدريب من اأهمية يف متكن الأفراد من امتالك املهارات وتنمية القدرات الذاتية لديهم، 
فقد حر�صت وزارة الرتبية على اأن ت�صع مرتكزات اأ�صا�صية للتدريب لالرتقاء باأداء العاملن 

لديها يف املجالت جميعها ب�صورة عامة، ويف ميدان الإر�صاد والتوجيه الطالبي ب�صورة خا�صة 
واإثراء اجلوانب املهنية لديهم من خالل توفري العديد من فر�س التدريب املتنوعة للمر�صدين يف 

اأثناء اخلدمة على امل�صتويات العلمية واملهنية والعملية والفنية.
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 وق���د توج���ت ال���وزارة مس���ريهتا بتجديدات 
تربوية وتعليمية عديدة، ومنها التطور يف تقديم 
خدمات اإلرش���اد والتوجيه إىل أبنائها يف أغلب 
املدارس، وذلك انطالق���اً من أن هذه اخلدمات 
ج���زء م���ن العملي���ة الربوي���ة والتعليمي���ة، فهي 
تس���اعد يف التعرف على ما ميتلكه الطالب من 
قدرات وميول واس���تعدادات ومسات شخصية، 
والعمل على تنميتها وتوجيهها مبا يساعده على 

فهم ذاته وتنمية إمكاناته واختاذ قراراته.
كما تس���هم هذه اخلدمات أيضاً يف مساعدة 

الطالب على التكيف مع البيئة املدرسية.
 وم���ن ه���ذا املنطل���ق وحرص���اً عل���ى أمهي���ة 
قي���ام املرش���د النفس���ي واالجتماع���ي بواجباته 
لربام���ج  والتطوي���ر  واإلع���داد  التخطي���ط  يف 
وخدم���ات اإلرش���اد والتوجي���ه بطريق���ة مهنية 
وأدائية متط���ورة وتقديم اخلدم���ات التوجيهية 
واإلرش���ادية ألبنائن���ا الط���الب والطالب���ات يف 
مراحله���م العمرية مجيعه���ا، وتلبية احتياجاهتم 
النفس���ية والربوي���ة واالجتماعي���ة، مب���ا يرجم 
األه���داف والغايات الربوية املرس���ومة، فال بد 
من وض���ع مرتك���زات خلطة تدريب املرش���دين 

النفسيني واالجتماعيني.

ومن هذه املرتكزات:
للمرش���دين  ش���امالً  التدري���ب  يك���ون  أن 
النفسيني واالجتماعيني مجيعهم بصورة دورية 

ومستمرة.
أن يكون الربنامج التدرييب متكامالً وش���امالً 
للممارسات ذات العالقة مبهنة املرشد النفسي 

واالجتماعي.
أن يتضمن برنامج التدريب الش���قني النظري 
والتطبيق���ي، ويرك���ز عل���ى املع���ارف وامله���ارات 

الضرورية لذلك.
تقييم���اً  التدري���يب  الربنام���ج  يتضم���ن   أن 

للمش���اركني قب���ل تنفي���ذ التدري���ب ويف هنايت���ه 
لتقييم اخلربات واملهارات املكتس���بة اليت تكونت 

من خالل هذا التدريب.
م���دى حتقق أهداف التدري���ب، ويتم ذلك من 

خالل:
الربوي���ة  املس���تجدات  إىل  التع���رّف   -
واالجتماعي���ة والنفس���ية يف جماالت اإلرش���اد 

والتوجيه الطالبي.
- تنمية مهارات املرش���دين يف جمال اإلرشاد 
والتوجيه الطالبي على أساليب اإلرشاد والتوجه 
والوقائي���ة  اإلمنائي���ة  اجمل���االت  يف  الطالب���ي 

والعالجية.
 - تنمي���ة مه���ارات املرش���دين يف توظي���ف 
التقني���ات احلديثة يف جمال اإلرش���اد، وإنش���اء 
قاع���دة بيان���ات خاص���ة يت���م من خالهل���ا فتح 
وأس���اليب   ومش���كالهتم،  للطلب���ة  س���جالت 

إرشادهم  ... اخل.
يف  العلم���ي  البح���ث  مناه���ج  اس���تخدام   -
تطبيقات احلاس���ب اآليل يف عمل املرشدين من 
خالل استخدامات احلاسوب يف البحث العلمي 
للحصول على املعلومات، وكتابة التقارير وحتليل 

البيانات .. اخل.
 

حمت���وى الربامج التدريبي���ة املقدمة 
للمرشدين الرتبويني واالجتماعيني:

أوالً : ينبغ���ي أن تتضم���ن ه���ذه الربام���ج م���ا 
يأتي:

1- اإلرشاد والتوجيه الطالبي.
2- اإلرشاد والتوجيه الربوي.

3- اإلرشاد والتوجيه املهين.
4- اإلرشاد والتوجيه النفسي.

5- اإلرشاد والتوجيه السلوكي.
6- اإلرشاد والتوجيه األخالقي.

 ثانياً: أساليب اإلرشاد والتوجيه الطالبي:
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  هناك العديد من أساليب اإلرشاد والتوجيه 
الطالبي وكل منها يُستخدم حسب احلاجة اليت 

خيتارها املرشد ومنها:
األسلوب الفردي.

األسلوب اجلماعي.
األسلوب املباشر.

األسلوب غري املباشر.
األسلوب السلوكي.

األسلوب عن طريق اللعب لألطفال.
األس���لوب م���ن خ���الل املناه���ج  واألنش���طة 
املدرس���ية وسنتعرض بش���كل مفصّل إىل بعض 
أن���واع ه���ذه احلاالت ال���يت يتناوهلا املرش���د يف 

أسلوب اإلرشاد الفردي:
احلاالت النفس���ية: مثل اإلنطواء، ضعف 
الثقة بالنفس، االضطرابات السلوكية كالعدوان 
والس���رقة والك���ذب، وعي���وب النط���ق والكالم، 
واإلعاق���ات ال���يت تؤث���ر عل���ى نفس���ية الطالب، 
واخل���وف أو الرع���ب ب���دون مربر، واالنس���حاب 
م���ن التعامل م���ع اآلخرين، والتب���ول الال إرادي 
غ���ري املرتب���ط مب���رض عض���وي ، واإلحس���اس 
الزائد بالذات، والنشاط الزائد، وقلق االمتحان 
واإلغماء غري املرتبط مبرض جسماني،واخلوف 
من الفشل الدراس���ي، وعدم القدرة على تكوين 

اجتاهات إجيابية حنو الذات.
احل���االت الرتبوية: كالتأخر الدراس���ي، 
وضع���ف املس���توى التحصيل���ي واالنقط���اع عن 
املدرسة، وصعوبات التعلّم وأساليب تشخيصها 
واحلس���اب،  والكتاب���ة  الق���راءة  يف  وخاص���ة 
واالمه���ال املتك���رر للواجبات املدرس���ية والغش 
يف االمتحانات وعدم القدرة على تنظيم أوقات 
املذاك���رة واهلروب من املدرس���ة والغياب املتكرر 
صباح���اً، وس���وء التواف���ق الدراس���ي، وضع���ف 

الدافعية للتعلّم.
احل���االت االجتماعي���ة: مث���ل التف���كك 

األس���ري والطالق، والزواج املتكرر وغياب أحد 
الوالدين ) الس���فر، الوف���اة .... اخل( وأثر رفقاء 
الس���وء، والرعاي���ة الوالدي���ة ) ال���دالل املفرط، 
واإلمهال، قس���وة الوالدين( واجلنوح واملنازعات 

األسرية.
احلاالت الصحية: مثل فقر الدم واإلصابة 
بالسكري، واإلصابة بالربو، واإلعاقة اجلسدية، 
والص���رع، ومرض القل���ب، والصداع املس���تمر، 
والفش���ل الكل���وي، وضع���ف البص���ر الش���ديد، 
وضع���ف الس���مع الش���ديد، والتخل���ف العقل���ي 

البسيط، والضغط واحلساسية.
الس���رقة،  مث���ل  الس���لوكية:   احل���االت 
والتدخ���ني ، وع���دم االلت���زام بالزي املدرس���ي، 
واالعتداء على املرافق املدرس���ية، واالحنرافات 
اجلنس���ية، وتعاطي املخدرات، والعنف والقسوة 
عن���د التعام���ل م���ع اآلخري���ن، واالعت���داء على 
املعلم���ني والط���الب أو غريهم م���ن العاملني يف 
املدرسة، وممارسة عادة الكذب، وإثارة الفوضى 
داخل الصف أو املدرس���ة، وع���دم احرام ملكية 

اآلخرين.
احلاالت االقتصادية: مثل تدني املستوى 
االقتصادي للطالب والذي يؤدي إىل عدم قدرته 
على شراء مالبس أو نظارة طبية أو مستلزمات 
مدرسية، أو ارتفاع املستوى االقتصادي للطالب 
ال���ذي ق���د ي���ؤدي إىل التك���رب عل���ى اآلخري���ن، 

اإلسراف والبذخ ... اخل

 طرق اكتشاف احلاالت الفردية:
تتعدد طرق اكتش���اف احلاالت الفردية،وفقاً 

لطبيعتها، ومن هذه الطرق ما يأتي:
املالحظ���ة املباش���رة: يف الباح���ة، وحني قرع 

اجلرس للدخول، داخل الصف.
مالحظة مهنية: وتتمثل يف :

سجالت املرشد.
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مقابالت أولياء األمور.
صندوق استفسارات الطلبة.

مالحظات األسرة التعليمية واإلدارية.
املقابلة الفردية للطالب.

مالحظات جلنة االنضباط.
مالحظات جلنة البيئة املدرسية.

تصمي���م اس���تبانات علمية هادف���ة وتطبيقها 
على الطالب.

مناقشات أولياء األمور ومالحظاهتم.
جمالس األولياء.

التقارير املعدة للتحصيل الدراسي.
سجل االختبارات واملقاييس.

نتائج االختبارات واملقاييس:
وهذا األمر يتطلب من املرشد أن يكون مبادراً 
يف التع���رف إىل احلاالت الفردي���ة والعمل على 
اكتش���افها واالتصال بالطالب واملعلمني وأولياء 
األم���ور ملعرف���ة املزيد م���ن احتياجاهت���م لوضع 

الربامج والفعاليات املناسبة.
 وكل ماذك���ر يع���دّ جزءاً بس���يطاً من أس���لوب 
اإلرشاد الفردي الذي حيتاجه املرشد يف برامج 

التدريب املقدمة له.
 

سجالت املرشد وأساليب تنظيمها:
 إن طبيع���ة عمل اإلرش���اد والتوجيه الطالبي 
تتطلب تنظيماً يف العمل كونه وس���يلة مساعدة 
لتحقيق األهداف املنش���ودة لذا جيب أن يتدرب 
املرش���د على كيفية تنظيم س���جالته، وأن تتنوع 
السجالت واالس���تمارات وامللفات حبيث تغطي 
تطبيقه���ا،  يري���د  ال���يت  والربام���ج  احتياجات���ه 

واحلاالت املتعددة ومن هذه امللفات اآلتي:
السجالت:

سجل اخلطة العامة والربنامج الزمين هلا.
سجل رعاية الطالب ويشمل اآلتي:

فئة املتأخرين دراسياً.

فئة املتفوقني دراسياً.
فئة املوهوبني.

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة ) املعاقني(.
فئة الرعاية الصحية.

الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم.
فئة املستحقني للمعونة املالية.

سجل املواقف الطالبية ويشمل:
فئة الطالب ذوي املواقف املتكررة.

فئة الطالب ذوي التأخر الصباحي املتكرر.
فئة الطالب ذوي الغياب املتكرر.

سجل الربامج اإلرشادية والتوجيهية.
سجل احلاالت الفردية.

السجل الش���امل للطلبة: يُعدُّ لكل طالب 
يف املدرسة ويُسمى السجل التتبعي، حيتوي على 
معلومات شاملة عن الطالب من حيث البيانات 
والصحي���ة  والتعليمي���ة  واالجتماعي���ة  األولي���ة 
والسلوكية والس���مات الشخصية وامليول املهنية 
واألنش���طة اليت ميارس���ها يف املدرس���ة، وتدون 
ه���ذه املعلومات والبيانات بش���كل دقيق ومنظم 
يف الس���جل الش���امل للطالب، ويش���رف املرشد 
على تعبئة هذا السجل وإكمال بياناته، بالتعاون 
مع اهليئة التدريسية مع توظيفه يف جمال عمله، 
وأن يبدأ العمل هبذا السجل منذ التحاق الطالب 
باملدرس���ة، وأن ينتقل مع���ه يف حالة انتقاله إىل 
مدرسة أخرى، وعلى املرشد العمل على تطبيق 
الس���جل الش���امل للطال���ب تطبيق���اً صحيح���اً 
واالس���تعانة ب���ه عن���د حبث احل���االت الطالبية 
ومتابعة تارخيهم االجتماعي والربوي والنفسي 
م���ع مراع���اة ما حي���دث م���ن تغي���ري يف بيانات 
الطالب ش���هرياً عن طريق التنسيق مع املشرف 

على الصف.
اس���تمارة حبث احل���االت الفردي���ة: أصبحت 
الرعاي���ة الفردي���ة للطال���ب يف املدرس���ة إحدى 
أولويات عمل املرش���د يف املدرس���ة، اليت هتدف 
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إىل مس���اعدة الطال���ب على إزالة املش���اكل اليت 
حت���ول بينه وبني االس���تفادة م���ن الربامج املعدة 
لذل���ك، ومن ه���ذا املنطلق يتم حتديد اس���تمارة 
خمصص���ة لدراس���ة حالة الطالب ال���ذي يعاني 
م���ن مش���كلة تربوي���ة أو نفس���ية أو اجتماعي���ة 
أو اقتصادي���ة وغريه���ا، وتركز االس���تمارة على 
الدراس���ة والتش���خيص والع���الج واملتابع���ة وأن 
يصمم املرش���د اس���تمارات للمقابل���ة توضع يف 
ملف الطالب املخصص ملتابعة خطة العالج أوالً 

بأول.
امللفات: تتع���دد امللفات اليت يعدها املرش���د 

وحيتاجها يف عمله ، ومن هذه امللفات:
- ملف حفظ استمارة حبث حالة.

- ملف الصادر.
- ملف الوارد.

- ملف حلفظ أوراق العمل اخلاصة بورشات 
العم���ل وال���دورات التدريبي���ة اليت ش���ارك فيها 

املرش���د. والب���د من أن تك���ون كل ه���ذه امللفات 
والس���جالت ضمن قاع���دة بيانات واالس���تفادة 
م���ن احلاس���ب اآليل يف حف���ظ ه���ذه املعلومات 
والبيان���ات املتعلق���ة بعمله ويوظفه���ا يف عملية 

اإلرشاد والتوجيه الطالبي.
 

برامج التدريب اهلامة للمرشد:
 هن���اك برامج تدريب هام���ة جيب أن يتدرب 
عليها املرش���د يف أثناء ورشات العمل والدورات 

التدريبية ومنها:

اللغوي���ة العصبي���ة  أواًل: الربجم���ة   
وتعاجل احملاور الثالثة اآلتية:

تطوير الشخصية و يتضمن:
- زيادة الثقة بالنفس .

- حتسني العالقات مع اآلخرين.
- تنظيم العواطف.
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- تعديل السلوك.
- الصحة اجلسدية والنفسية.

- ختفيف األمل كالصداع وغريه.
- إزالة الوهم واخلوف.

- حل املشكالت الشخصية والعاطفية.
ب - تطوير األداء: ويتضمن :

- اكتساب املهارات الفنية.
- اكتساب القيم األخالقية.

- االستعداد للمقابلة.
- تنمية الدوافع للعمل واالنتاج.

- تطوير التفكري اإلبداعي.
- رفع مستوى األداء الفين واملهين.

ج�- الربية والتعليم والتدريب:
- سرعة التعلم والتذكر.

- إتقان هتجّي الكلمات واإلمالء.
- تشويق الطالب للدراسة.

- زيادة فاعلية وسائل اإليضاح.
- تنمية القدرة على التفكري.

- حتسني السلوك.
- حتسني احلفظ واالستذكار.

ثاني���ًا: تعدي���ل الس���لوك م���ن خالل 
االطالع على:

وجماالهت���ا  الس���لوك  تعدي���ل  نظري���ات   -
التطبيقية.

- املبادىء األساسية لتعديل السلوك.
- جتديد السلوك املستهدف وتعريفه.
- منهجية البحث يف تعديل السلوك.

- زيادة السلوك املرغوب فيه.
- خفض السلوك غري املرغوب فيه.

- تعدي���ل س���لوك األطف���ال ذوي صعوب���ات 
التعلم.

- تعديل الس���لوك يف جماالت النشاط الزائد 
والسلوك النمطي.

- تعدي���ل مظاهر الس���لوك غ���ري املالئم عند 
األطفال.

- تعديل مهارات السلوك االجتماعي.
األنش���طة  مجاع���ات  وتدري���ب  توظي���ف   -

املدرسية يف تعديل السلوك الطالبي.
- تقييم برامج تعديل السلوك.

ثالثًا: االجتاهات والقيم:
- طبيعة االجتاهات.

- مكونات االجتاهات.
- وظائف االجتاهات.

- خصائص االجتاهات.
- تعلم االجتاهات.
- تغيري االجتاهات.

- القيم وتغريها والعوامل املؤثرة فيها.
- القيم والسلوك األخالقي.

- تطبيق���ات تربوي���ة يف تعلي���م االجتاه���ات 
والقيم.

 
رابعًا: التوجيه املهين:

 الكتشاف ميول واستعدادات ومهارات الفرد 
وتوعيت���ه بغرض التعلي���م والتدري���ب وجماالت 
العم���ل املتاحة اليت تتف���ق وقدرات���ه واجتاهاته 
واليت تؤهله لبن���اء املهنة اخلاصة به عرب تقديم 
املعلوم���ات احلديثة والدقيقة عن فرص التعليم 
والتدريب والدعم املتوافرة اليت متكنه من اختاذ 
الق���رار املناس���ب بالنس���بة ملس���تقبلهم العلم���ي 

والوظيفي:
لذا جيب أن تتضمن برامج تدريب املرش���دين 

عن التوجيه املهين املواضيع اآلتية:
- خلفية عامة عن التوجيه املهين.

- نظريات التوجيه املهين.
- مهارات صنع القرار.

- برنام���ج توعية طالب الصف األول الثانوي 

80

ملــــف 
العـــدد

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



الختيار دراستهم ) الفرع العلمي أو األدبي وفق 
قدراهتم(.

- املهارات املطلوبة لسوق العمل . . . اخل.

خامسًا- االختبارات واملقاييس: 
وتتعدد أنواع االختبارات واملقاييس ومنها:

- اختبار ميول األطفال املهنية.
- اختبار التوافق املهين.
- مقياس ذكاء األطفال.

- مقياس الشخصية لألطفال.
- مقاييس احلاجات النفسية األساسية.

وجي���ب أن تطبق هذه االختب���ارات واملقاييس 
وتصحيحه���ا لتوظي���ف نتائجه���ا يف خدم���ات 

وبرامج اإلرشاد والتوجيه الطالبي.
 والبد من أن نعرج يف ورش���اتنا التدريبية إىل 
مفهوم الصحة النفسية وأسسها، ودور التوجيه 
املدرسي يف حتقيق الصحة النفسية واجلسمية 
للط���الب، واملش���كالت النفس���ية واالجتماعي���ة 
الشائعة عند طالب املدارس واحلاالت اليت يتم 

فيها حتويل الطالب إىل الطبيب النفسي إخل.
وهناك قضايا أخرى متعلقة بعمل املرش���دين 

منه���ا: الربي���ة الصحي���ة وعالقته���ا بالتغذي���ة 
والتثقيف الغذائي والصحي، واملشاكل التغذوية 
لدى الطلبة، وخاصة يف هذه الفرة واليت يعتمد 
أغلب الناش���ئة فيها على الوجبات الس���ريعة يف 
غذائهم، واليت ت���ؤدي إىل بعض األمراض كفقر 
الدم أو حاالت اإلمساك أو اإلسهال . . . . اخل

فالتوعية التغذوية تس���اعد الطالب يف تعزيز 
صحته���م وتنمية قدراهت���م الذهنية وتعمل على 
وقايتهم من املشاكل الصحية والغذائية، وتُسهم 
يف حتس���ني تغذيته���م وتعوده���م عل���ى العادات 

الغذائية احلسنة.
االتص���ال  مله���ارات  املرش���دين  امت���الك  إن   
وأش���كاهلا ونظرياهتا ومهاراهتا تساعدهم على 

امتالك صمام األمان يف عملهم اإلرشادي.
إن تدريب املرشدين النفسيني واالجتماعيني 
بالش���كل  القي���ام مبهماهت���م اإلرش���ادية  عل���ى 
املطل���وب، ضرورة م���ن ضرورات جن���اح عملية 
اإلرش���اد وخدمات���ه وحتقي���ق أهداف���ه العملية 
املتوخاة من���ه، إذ إن عمليات التدريب والتأهيل 
جتعلهم أق���رب إىل الواقع العملي، وتس���اعدهم 

على فهم طبيعة عملهم وأساليبه.

  دليل عمل الخت�صا�صي الجتماعي - �صلطنة عمان- وزارة الرتبية والتعليم، املديرية العامة للعالقات 
والإعالم الرتبوي دائرة الإر�صاد والتوعية الرتبوية 1427ه� - 2006م.

  خط���ة الإمن���اء املهني للعامل���ن يف جمال التوجيه والإر�ص���اد الطالبي، �صلطنة عم���ان، مطبوعات وزارة 
الرتبية والتعليم،املديرية العامة للعالقات والإعالم الرتبوي، دائرة الإر�صاد والتوعية الرتبوية،2006م.

  املعل���م العربي، العدد الث���اين،2004م، ال�صنة ال�صابعة واخلم�صون، فري���ال القحف �س54، التكافل يف 
الأدوار بن املر�صد النف�صي واملر�صد الجتماعي.

 التوعي���ة الُطالبي���ة، �صلطنة ُعمان، مطبوعات وزارة الرتبية والتعلي���م املديرية العامة للعالقات والإعالم 
الرتبوي دائرة الإر�صاد والتوعية الطالبية.

 �صلطن���ة ُعم���ان ، وزارة الرتبي���ة والتعلي���م )2004(، اخلط���ة امل�صتقبلي���ة لتطوي���ر اأداء الخت�صا�صين 
الجتماعين، دائرة الإر�صاد والتوعية الرتبوية.

 املصادر واملراجع:
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كربية ال�ساعور                                                             

اإلرشاد االجتماعي

 بين الواقع والطموح
اإىل  يرتب��ط  جمتم��ع  اأي  م�صتقب��ل   اإن 
ح��د كب��ري بنوعي��ة اخلدم��ات  الرتبوية 
والنف�صي��ة والجتماعي��ة الت��ي يح�ص��ل 
ح��ق  �صع��ار  كان  واإذا  الأطف��ال  عليه��ا 
املعرف��ة وحرية التعبري م��ن اأهم �صروط 
التنمي��ة الب�صري��ة ف��ان اأهم مي��دان لهذه 
التنمية هو مي��دان الرتبية والتعليم ففي 
هذا املجال يتح��دد اإىل درجة كبرية �صكل 
وم�صتقب��ل اأي جمتم��ع باإع��داد الكفاءات 
الب�صري��ة الفاعلة التي ت�صتطيع امل�صاركة 

يف �صنع تنمية حقيقية. 
وال�ص��وؤال الذي يطرح نف�ص��ه هل تقوم 
املدر�ص��ة الي��وم مبهمته��ا باإع��داد اأف��راد 
يتمي��زون بالتفك��ري الناق��د واملبدع وحل 

امل�صكالت؟
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األم���ر ال���ذي يع���ين تغ���ريات ثوري���ة يف جمال 
الربي���ة والتعليم مؤسس���ة على فلس���فة تربوية 
تنشد اإلبداع وتنبذ الطرق التقليدية يف احلفظ 
والتلقني لتحقيق رؤي���ة الربية يف جودة التعليم 
وذلك من خالل مدرسة مرحبة باألطفال ترك 
هلم فضاءات واسعة للتعليم الشائق القائم على 
املش���اركة  تتن���وع فيها أس���اليب التعليم وحترم 

عقول األطفال واختالف قدراهتم.
 ويف سورية أحرز اجتاه حتديث املناهج تقدماً 
ملموس���اً والس���يما  تطبي���ق مدخ���ل الكفايات 
وامله���ارات. وبعد أن أصبحت خدمات اإلرش���اد 
جزءاً أساس���ياً من العملية الربوية يف املدرس���ة 
احلديثة فان دخول خدمات اإلرش���اد يف مرحلة 
التعلي���م األساس���ي ال���ذي عليه العق���د والرجاء 

اكتسب أمهية كبرية. 
ويرى تقرير التنمية البش���رية يف سورية لعام 
2005 )التعلي���م والتنمي���ة البش���رية حنو كفاءة 
أفض���ل( أن فلس���فة اجل���زاء والعق���اب البدن���ي 
ق���د تراجع���ت م���ع إدخ���ال اإلرش���اد النفس���ي 
واالجتماع���ي وذل���ك خط���وة واع���دة ومهمة يف 
التخلص من املفاهيم التقليدية للتعليم االبتدائي 
وحتس���ني لنوعية التعليم األساسي لكن العديد 
م���ن الباحث���ني الربوي���ني يب���دون قلقهم يف ظل 
الصعوب���ات والعقبات اليت تعانيها هذه التجربة 
من أن تتحول إىل أحد األعباء امللقاة على عاتق 
النظ���ام الرب���وي  إال أن ما يدع���و للتفاؤل تلك 
اجلهود والدعوات لتجاوز تلك العقبات ومتكني 

اإلرشاد من االضطالع بدوره .
ولق���د مت البدء بتعيني املرش���دين النفس���يني 
يف بداي���ة ع���ام 2001وذل���ك مبوجب املرس���وم 
اجلمهوري رقم 466 بتاريخ 2001/9/5القاضي 
بإضافة مرش���د نفس���ي واجتماعي للعاملني يف 
وزارة الربي���ة ومت تعي���ني ع���دد من املرش���دين 
االجتماعيني يف عام 2002 ثم عني يف س���نوات 

الحقة املزيد من املرشدين النفسيني واملرشدين 
االجتماعي���ني حبي���ث مش���ل ع���دداً كب���رياً م���ن 
امل���دارس يف احملافظات كله���ا و قد واكب  ذلك 
جمموعة من البالغات الوزارية اليت تنظم العمل 
اإلرشادي وتوزع املرشدين و األعمال واملهام اليت 
يقوم هبا املرش���د وختصيص غرفة لإلرشاد يف 
املدرس���ة وتشكيل فريق وطين وترشيح موجهني 

اختصاصيني لإلرشاد يف احملافظات.
ويع���رف اإلرش���اد االجتماعي بأن���ه علم وفن 
حتقيق العالقات االجتماعية يف أحسن صورها 
ويظهر تأثري نشاطه يف كل جمال إنساني وهو إذ 
يهتم حباجات الفرد االجتماعية اليت مل تتحقق 
فإن���ه يف الوقت ذات���ه حيقق الصل���ة والثقة بني 
الفرد وحميطه االجتماعي من خالل مساعدته 
ليوظف ما عنده م���ن إمكانات وقدرات توظيفا 

سليما من أجل حتقيق التوافق مع احلياة. 
مثة أهداف لإلرشاد االجتماعي نذكر منها : 
- توعي���ة اجملتمع املدرس���ي بأهدافه ومهامه 
وال���دور املنوط ب���ه لتحس���ني العملي���ة الربوية 
وتوثي���ق التعاون والتواصل بني البيت واملدرس���ة 
وتوجي���ه الطال���ب ومد يد العون ل���ه يف مواجهة 
مشكالته واالستثمار األفضل لقدراته وحتسني 

كفاءته لتطوير فرصه بأفضل صورة.
تطبيق أساليب اإلرشاد الفردي املباشر وغري 
املباش���ر والتوجي���ه واإلرش���اد اجلمع���ي مبهنية 

وإتقان لضمان جناح العملية اإلرشادية.

الدورات التدريبية اليت أجنزهتا وزارة 
الرتبية:

 أقام���ت وزارة الربية دورات تدريبية مركزية 
يف اجلمعية السورية للعلوم النفسية  وبالتعاون 

مع منظمة اليونيسيف واليونسكو منها:
- دورة لتدري���ب الفري���ق الوط���ين واملوجهني 
االختصاصي���ني عل���ى مه���ام املرش���د وتقنيات 
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اإلرشاد.
- دورة مركزي���ة بالتعاون مع كل من منظميت 
اليونسيف واليونسكو هبدف تدريب مدربني يف 

جمال اإلرشاد .
-  تبعها دورات حملية للمرشدين االجتماعيني 
يف احملافظ���ات مجيعه���ا عل���ى بع���ض تقني���ات 

اإلرشاد .
- دورة تدريبي���ة للمرش���دين  االجتماعي���ني 
بالتع���اون ب���ني وزارة الربي���ة  ومنظم���ة اآلغ���ا 
خ���ان عام 2007 حتت عنوان )ورش���ة اإلرش���اد 
املدرس���ي( ومتي���زت بربنام���ج تدري���يب متكامل 
من قبل خرباء إقليميني  باإلرش���اد و مبس���توى 
جي���د من املعلومات والتطبيق���ات العملية وتنوع 
الوس���ائل وطرائ���ق التدريب ح���ول املوضوعات 

اآلتية:       
- العملية اإلرش���ادية – اخلطة اإلرش���ادية - 
التوجيه الفردي- التوجيه اجلمعي - النظريات 
الس���لوكية  املعرفي���ة  اإلرش���اد)  األساس���ية يف 
– اإلنس���انية( - التوجي���ه امله���ين – اإلرش���اد 

األسري. 
اإلرش���ادية–  املش���كالت  ح���ل  مه���ارات   -

إسراتيجيات حل املشكالت. 
الف���ردي  اإلرش���اد  عملي���ة يف  تطبيق���ات   -
واجلماع���ي - ضغ���ط الرف���اق - العالج املعريف 

السلوكي.
إال أن هذه الدورة اليت ش���ارك فيها املوجهون 
االختصاصيون و قلة من املرشدين االجتماعيني 
يف احملافظات كلها مل يتم نقل خرباهتا التدريبية 
إىل باق���ي املرش���دين االجتماعي���ني  م���ن أج���ل 

حتقيق الفائدة املرجوة منها. 
ولق���د بين���ت املالحظ���ة واملتابع���ة امليداني���ة 
وج���ود نقص يف إعداد املرش���دين االجتماعيني 
وتأهيله���م وكذل���ك صعوبات وعقب���ات تعرض 
تطبي���ق اإلرش���اد االجتماعي البد من تس���ليط 

الضوء عليها متهيدا لعالجها.

الصعوبات واملعوقات يف اإلرشاد:
إن الصعوب���ات والعقب���ات ال���يت يعان���ي منها 
العمل اإلرش���ادي ترتبط  مبجموعة من العوامل 
املتش���ابكة واملتداخلة فيما بينها، بعضها يتعلق 
بطبيع���ة النظ���ام التعليم���ي والتحدي���ات ال���يت 
يواجهها وبعضها يرتبط بالتغيريات االجتماعية 
ومش���كالت الفقر وتفكك األسرة وانتشار بعض 
الظواهر السلبية ويتصل بعضها اآلخر بالسمات 
الش���خصية للمرشد والكفاية املهنية للمرشدين 

االجتماعيني ومستوى تأهيلهم وتدريبهم.
إن جناح اإلرش���اد يف حتقي���ق أهدافه يتطلب 
تضاف���ر جه���ود جه���ات عدي���دة داخ���ل وخارج 
اجملتم���ع املدرس���ي ولي���س مبق���دور اإلرش���اد 

حتقيقها منفرداً. 
فإذا كانت رسالة اإلرشاد هي نشر ثقافة وقيم 
جديدة تقوم على اح���رام كرامة وحقوق املتعلم 
فإنه جيد نفسه يف كثري من األحيان يف تعارض 
مع األس���اليب التقليدية يف التعليم والتعامل مع 
الط���الب القائ���م عل���ى الضغط واإلك���راه فكثري 
من املعلمني اعتادوا هذه األس���اليب يف مواجهة 
مشكالت الطلبة بدالً من حماولة البحث وتفهم 
واق���ع الطلب���ة واعتم���اد التعزي���ز اإلجيابي وقد 
يع���ود ذلك ملفهوم اجل���زاء والعق���اب الكامن يف 
النظ���ام التعليم���ي التلقيين حي���ث يتوقف جناح 
املتعل���م على احلف���ظ وإعطاء اإلجاب���ات امللقنة 
واملستنس���خة لذا فإن جه���ود املعنيني  إلصالح 
النظام التعليمي اليوم تركز على تأهيل املعلمني 
وتطوي���ر مه���ارات اإلدارة الصفي���ة  اليت حتقق 
التفاعل الصفي اخلالق ب���ني املعلم واملتعلم من 

خالل حرية النقاش النقدي املفتوح. 
إن املعلم  املثق���ل باألعباء املختلفة ينتظر من 
املرش���د أن يقدم حلوالً عاجلة ملشكالت الطلبة 

84

ملــــف 
العـــدد

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



لذل���ك يراج���ع دوره الرب���وي ال���ذي ينبغ���ي أن 
يتمح���ور حول الطال���ب ويعتقد بع���ض املعلمني 
أن دوره���م ينتهي عند إرس���ال الطلبة إىل غرفة 
املرش���د علم���ا أن للمعلم الدور اهلام واحلاس���م 
يف متابعة ومالحظة طالبه و تفهم مش���كالهتم 
ومعرفة أس���باهبا والتعاون مع اإلرشاد يف حبث 
س���بل عالجه���ا  فحت���ى عندم���ا يقوم املرش���د 
باق���راح أفضل اخلطط اإلرش���ادية و أس���اليب 
الع���الج املختلفة لتقصري التالميذ و املش���كالت 
الس���لوكية املختلفة فان تطبي���ق تلك احللول لن 
يكون ممكن���ا بدون التعاون م���ع باقي األطراف 
يف املدرس���ة فضالً عن إش���راك أولي���اء األمور 

والطلبة  أنفسهم.

االجتماعي���ني  املرش���دين  إع���داد 
وتأهيلهم

إن حداث���ة اإلرش���اد االجتماع���ي يف س���ورية  
فضال عن وجود فجوة بني الدراس���ة األكادميية 
ومتطلبات العمل امليداني كل ذلك يؤدي إىل فقر 
واضح يف امتالك املرش���د للمهارات واملعلومات 
ويس���تدعي تضيي���ق  و  الالزم���ة،  التقني���ات  و 
ه���ذه الفج���وة التدري���ب العمل���ي عل���ى خمتلف 
ط���رق وتقنيات اإلرش���اد فالغالبية العظمى من 
املرش���دين االجتماعيني خضعوا لدورة تدريبية 
واحدة أو أكثر حول بعض تقنيات اإلرش���اد اليت 
ال تفي باالحتياج���ات التدريبية والفنية الفعلية 

للمرشدين. 
كما يعاني املرش���د من نقص يف الكفايات 
الش���خصية واملهنية من حي���ث املقدرة على 
التواصل مع األط���راف الفاعلة يف اجلماعة 
املدرسية وبناء عالقة إرشادية تكون مدخالً 
ضروري���اً و متهد األرضية املناس���بة جلهود 
اإلرش���اد الالحقة يف التعاون والتنس���يق مع 
أولياء األمور و فعاليات اجملتمع احمللي اليت 
الغين عنها يف العمل اإلرشادي لدعم جهود 

املدرسة 
ويف ظل غياب التدريب النوعي املناس���ب 
لتحس���ني كف���اءة اإلرش���اد يف الق���درة على 
إجياد حلول للمشكالت امليدانية و يف ابتكار 
إس���راتيجيات للتعامل مع الواقع جند بعض 
املرش���دين يلج���ؤون إىل االرجت���ال وتقدي���م 
النص���ح والوعظ وأحيان���اً مييلون إىل تقليد 
األس���اليب التقليدية الس���ائدة غري اجملدية 
بدالً من تناول املش���كالت بطريقة منظمة و 
منهجية تنطلق من البحث وحتري األسباب 
ع���رب اجلمع املنظ���م للمعلومات واملالحظات 
اليت متكنهم من حتديد املش���كلة وأس���باهبا 
بش���كل علمي دقيق متهي���داً القراح احللول 
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الناجعة وتوليد البدائل املناسبة لكل حالة. 
إن معاجل���ة العيوب وأوجه القصور يف جتربة 
اإلرشاد حتتم علينا إعطاء خربة وتأهيل املرشد 
االجتماع���ي أولوي���ة خاص���ة عرب خطة ش���املة 
تضمن تدريب املرشدين وإعدادهم إعدادا نوعياً 

عالياً وحتفزهم على النمو املهين املستمر.
ويعاني املرشد االجتماعي من ضغوط نفسية 
خمتلف���ة يتمثل بعضها باألع���داد الكبرية للطلبة 
ويف ظ���ل تزايد انتش���ار املش���كالت االجتماعية 
والس���لوكية يش���عر بعض املرش���دين باالرتباك 
عن���د التعامل مع بعض املش���كالت اليت تنطوي 

عل���ى حماذي���ر اجتماعي���ة مث���ل التحرش 
اجلنس���ي وبع���ض النم���اذج املتطرف���ة من 
ح���االت االضطراب الس���لوكي ال���يت كثرياً 
ما ترافق بغياب دور فاعل لألس���رة نظراً 
لنقص الوعي وانش���غال اآلباء عن متابعة 
أبنائه���م والب���د أن نش���ري إىل قل���ة مراكز 
التأهيل والعالج املختصة لبعض احلاالت 
الصعب���ة وال���يت تتج���اوز ح���دود ق���درات 

املرشد وتتطلب دعماً وعالجاً نفسياً.

يف  ودوره���ا  املدرس���ية  اإلدارة 
اإلرشاد

لإلدارة املدرس���ية دور رئيسي يف تفعيل 
اإلرش���اد والتأثري على املعلم���ني ودعوهتم 
للتعاون والتنسيق مع املرشد والعمل بروح 
اجلماع���ة  لتطوي���ر املدرس���ة ودفع عجلة 

اإلرشاد.  
غري أن اجملتمع املدرسي املثقل باألعباء 
باألعم���ال  املدرس���ية  اإلدارة  وانش���غال 
اإلداري���ة املختلف���ة قد يكون على حس���اب 
دوره���ا الرب���وي يف خل���ق من���اخ تعليم���ي 
مناس���ب من متابعة ميدانية ألداء املعلمني 
يف الصف���وف فض���ال ع���ن أن مي���ل بعض 

اإلدارات للبريوقراطي���ة والتس���لط  يس���هم يف 
ظه���ور النزاعات بني أعضاء اجملتمع املدرس���ي 
األم���ر ال���ذي يرك آث���ارا س���لبية عل���ى التعليم 
ويقوض جهود اإلرش���اد و جيد بعض املرشدين 
أنفسهم غارقني يف هذه النزاعات يف حني أنه ال 
جيوز للمرش���د أن يكون طرفاً يف النزاعات وأن 
حيرص على دور حمايد ونزيه ويتحلى مبهارات 
التفاوض والقدرة على حل اخلالفات عرب احلوار 

الصريح لكسب ثقة العاملني يف املدرسة. 
كما أن سوء فهم العملية اإلرشادية يدفع ببعض 
اإلدارات املدرس���ية إىل تكلي���ف املرش���د ببعض 
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األعمال اليت ال تتصل بصميم عمله اإلرش���ادي 
وتك���ون على حس���اب القي���ام بال���دور املنوط به 
كالقي���ام بضبط التالميذ  واملس���اعدة يف بعض 
أعمال أمانة الس���ر وتغطية حصص الفراغ عند 
غياب بعض املعلم���ني، والبد من التنويه أنه من 
مهام املرشد األساسية تقديم التوجيه واإلرشاد 
اجلمع���ي لتنمي���ة مه���ارات التالمي���ذ باحل���وار 
والتفاع���ل وتعزي���ز ثقته���م بأنفس���هم وتوعيتهم 
مبخاط���ر بعض الس���لوكات الفوضوي���ة وغريها  
وذلك عرب اس���تثمار حصص الف���راغ ولكن على 
أن ي���رك للمرش���د تنس���يقها بن���اء على اخلطة 
اإلرش���ادية اليت يضعها يف ض���وء ظروف البيئة 
املدرس���ية واحتياج���ات التالميذ وأن املبالغة يف 
الطلب من املرشد تغطية حصص الفراغ لفرات 
طويل���ة ولصفوف بعينها حيم���ل حماذير تَحوُّله 
إىل معل���م احتياط وقد يكون على حس���اب بقية 

صفوف املدرسة.
إن جه���ل املعلمني جبوهر العملية اإلرش���ادية 
جيعله���م يعتق���دون أن يف جعب���ة املرش���د حلوالً 
جاه���زة ملش���كالت الطلبة وكثريا م���ا يضغطون 
عليه ويس���تعجلون النتائ���ج ويتهمونه باإلخفاق 
علم���اً أن التعام���ل م���ع الش���خصية اإلنس���انية 
وعملية تعديل الس���لوك تتطلب الصرب وتضافر 
اجلهود املكثفة واملخلصة من كّل أطراف العملية 

التعليمية )معلمني – إدارة – أولياء الطلبة(.

املدرسة والعالقة مع أولياء األمور
تعان���ي املدرس���ة اليوم م���ن غي���اب التواصل 
م���ع أس���ر التالميذ الذي يتيح تب���ادل املعلومات 
والتع���اون حيث يتبادل الطرف���ان االنتقادات يف 
ح���ني أن املطلوب ه���و التحلي بروح املس���ؤولية 
والتنس���يق يف رعاي���ة الطلبة وتش���كو املدرس���ة 
م���ن عزوف أولياء األمور عن مراجعة املدرس���ة 
ومتابع���ة مش���كالت أبنائه���م و يرج���ع ذلك إىل 

مجلة من األس���باب من بينها اخلوف من االهتام 
بالتقصري نظرا  لألفكار املسبقة لدى الكثري من 
اآلب���اء بأنه ال يتم اس���تدعاؤهم إال عند حدوث 
مش���كلة وم���ا يؤيد ذلك ق���ول املعلم���ني: إن آباء 
التالميذ املتفوقني فقط هم من يراجع املدرسة 
بانتظام، ويتفاقم هذا الوضع يف ظل قيام بعض 
اإلدارات بتهمي���ش دور املرش���د  وحت���ول دون 
حتدثه مع أسر الطلبة وتتهمه بالتدخل يف عمل 
اإلدارة وذلك يوسع الفجوة بني املدرسة والبيت

أما جمالس األولياء  واليت تعد أحد األش���كال 
اهلام���ة لتمت���ني العالقة ب���ني املدرس���ة وأولياء 
األم���ور واجملتم���ع احملل���ي فغالبا م���ا ختفق يف 
حتقي���ق أهدافه���ا يف خل���ق ف���رص للتواص���ل 
والتفاعل عندما تعقد بش���كل ص���وري و يفتقر 
جدول أعماهل���ا إىل املوضوعات اليت حتوز على 
اهتمام اآلباء وتفس���ح اجملال لتناول املش���كالت 
الفعلي���ة يف العملية التعليمية ب���روح موضوعية 
تتقب���ل النقد وتبحث يف س���بل التعاون والبحث 

يف احللول املناسبة .
إن إعطاء اإلرش���اد دوراً حقيقياً يف التحضري 
جملال���س األولي���اء وتش���جيع اآلب���اء عل���ى إبداء 
الرأي واملشاركة يف نش���اطات املدرسة املختلفة 
والتواصل الفعال مع اآلباء القائم على اإلصغاء 
والتفهم واحرام ظروف األس���رة وجتنب توجيه 
االنتق���اد واللوم واالهتام بالتقصري يش���كل بداية 
لفتح قنوات اتصال فعالة بني املدرسة والبيت.

الثواب خري من العقاب
ولع���ل أهم الضغوط والتحديات اليت يواجهها 
املرشد تكون يف جمال مناهضة خمتلف أشكال 
العن���ف املدرس���ي حي���ث جي���د نفس���ه يف حرج 
ش���ديد من زمالئ���ه املعلم���ني عن���د التبليغ عن 
حاالت عنف باملدرس���ة علماً أن املرشد مسؤول 
أمام الربية عن إرس���ال س���جل تتب���ع العنف يف 
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 علم النف�س الرتبوي، د. فاخر عاقل.
 حما�رصات يف التوجيه والإر�صاد، عزيز �صمارة،ع�صام منر، دار الفكر، دم�صق.

 تقرير التنمية الب�رصية يف �صورية لعام 2005م
 م����رصوع دع���م ال�صرتاتيجي���ة الوطني���ة لل�صب���اب يف �صورية، التقري���ر الكيفي، اأكرم الق����س ، جمموعة 

باحثن، الهيئة ال�صورية ل�صوؤون الأ�رصة،2009 ،دم�صق.
 مبادىء التوجيه والإر�صاد، د. �صامي حممد ملحم، دار امل�صرية، عمان.

املصادر واملراجع:

املدرس���ة ولذلك جنده حيجم يف بعض األحيان 
ع���ن اإلبالغ ع���ن ح���االت العنف خوف���ا من أن 
يتع���رض للعزل���ة يف اجملتمع املدرس���ي  و مييل 
بع���ض املعلمني إىل اعتماد أس���اليب العقاب يف 
معاجلة املشكالت السلوكية للطلبة بدل تفهمها 
و الس���عي ملعاجلتها من خالل اعتماد أس���اليب 

وبدائل العقاب الربوية. 
 إن إش���اعة ثقاف���ة الدميقراطي���ة والس���عي 
إللغ���اء خمتلف أش���كال العق���اب والتدريب على 
قواعد التهذي���ب واالنضباط الذاتي يتوصل هبا 
التالميذ إىل ضبط أنفسهم بأنفسهم كما يقول 
الدكت���ور فاخر عاق���ل فعلى املدرس���ة أن جتعل 
نرباس���ها )الث���واب خري م���ن العق���اب( فالضبط 
املدرس���ي ليس غاية يف ذاته بل هو وسيلة خلق 
الظروف اليت تقود إىل منو الطلبة منواً صحيحاً 
عقلياً وجس���دياً ونفس���ياً واجتماعي���اً فالعقاب 
البدني ينتهك حقوق الطفل ويرك آثاراً س���لبية 
على منوه وي���رى الكثري م���ن الباحثني الربويني 
أن العق���اب النفس���ي والبدني من أهم أس���باب 
التسرب من التعليم ويشهد مفهوم العقاب اليوم 
بعض الراجع على مس���توى نس���ق القيم يف ظل 

تشديدات وزارة الربية الصارمة. 
والبد م���ن التذكري أن التوق���ف عن العقاب ال 

يعين أب���داً التوقف عن التهذيب وتدريب الطلبة 
عل���ى قواعد النظام واالنضباط بل إنه من مهام 
اإلرش���اد العمل عل���ى تغيري اجتاه���ات اجملتمع 
املدرس���ي وتوعيته بالنتائج السلبية للعنف على 
ش���خصية الطال���ب وتطبي���ق مب���ادئ وتقنيات 
تعديل السلوك فالعقاب البدني ال يقوم السلوك 
اخلاطئ وال يعلم الطالب الس���لوك املناس���ب بل 
يش���جعه على اللجوء إىل العنف حلل مشكالته، 
صحي���ح أن جل���وء املعل���م للضغط واإلك���راه قد 
ينج���ح بفرض اهل���دوء يف الصف لكن ذلك قائم 
على الطاعة واإلذعان و يؤدي إىل صحة نفسية 

سيئة.
إن تضاف���ر جهود اجلماعة املدرس���ية يتطلب 
عم���ل فري���ق واح���د تش���غله وت���ؤرق مضاجع���ه 
مه���وم الطلب���ة ويس���عى ب���كل ما أوت���ي من علم 
لوض���ع أقدامهم عل���ى طريق الص���واب، ومهما 
بلغ املرش���د من التمكن املهين يظل دوره قاصراً 
وتظل احللول اإلرش���ادية ش���عارات غري واقعية 
إذا مل يلتزمه���ا أعض���اء اجملتم���ع املدرس���ي من 
خ���الل اإلميان العميق بض���رورة تغيري و تطوير 
أدائهم و أساليب التعامل مع الطلبة وتشجيعهم 
على املش���اركة والعمل على مراعاة خصائصهم 

النمائية واحتياجاهتم. 
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بع��د ع�صر �صنوات من جتربة الإر�صاد يف �صوري��ا، مازالت هذه التجربة مكان جدٍل �صديد 
وت�صارب يف الآراء حول الفائدة املرجوة من وجود املر�صد يف املدر�صة، هذا اجلدل ليجري 
فق��ط خارج الإطار الرتبوي بل اإن اأ�صده يدور داخل اأ�صوار املدار�س، ففي ا�صتطالع �صابق 
لآراء املعلم��ن قام��ت ب��ه دائرة الإر�ص��اد النف�ص��ي والإجتماع��ي، اأج��اب 52% بنعم على 
ال�ص��وؤال: هل خفف املر�صد من م�صكالت املدر�صة؟ بينما اأجاب 24% اإىل حٍد ما واأجاب %24 
اإن املدر�ص��ة مل ت�صتف��د من وجود املر�صد، ومن عامة النا�س ن�صم��ع اأقواًل تنال من العملية 
الرتبوي��ة بالكام��ل، وباعتقادهم اأنه��ا اآلت اإىل الرتاج��ع، لذلك من الواج��ب تطوير العملية 
الرتبوية، مبا يوؤدي اإىل تاليف الثغرات والنواق�س وجتنب الأخطاء والعرات، الأمر الذي 

ليرتك جماًل لت�صخيمها، وبالتايل نفتح ف�صحة للنقد البناء الهادف يف املجال الرتبوي.

مالحظات ميدانية 
حول عملية اإلرشاد 
التربوي االجتماعي

   اأ�سامة خليفة
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تقييم اإلرشاد الرتبوي:
يق���ال إن أصع���ب م���ا يف العمل بدايت���ه، فقد 
يرفض اجلديد ألنه جديد فقط، والبداية األوىل 
لإلرش���اد كان���ت بص���دور املرس���وم اجلمهوري 
رقم/466/ بتاريخ 2001/9/5م، وعشر سنوات 
مرت على البداية كافية لتحقيق انطالقة جيدة 
حن���و مراكمة املزيد من اإلجنازات اليت تس���مح 
برؤي���ة أفضل للفائدة اليت حيققها اإلرش���اد يف 
حتس���ني العملي���ة الربوية، ه���ذه املرحلة اهلامة 
ملستقبل اإلرشاد حتتاج إىل مراجعة نقدية ونقد 

ذاتي يساهم يف النهوض على أسس سليمة.
االجتماعي���ة  اإلرش���ادية  العملي���ة  وتقيي���م 
مبجملها يكون بإصدار حكم على ما أجنزته من 
جناح أو إخفاق يف حتقيق أهدافها املتمّثلة يف:

رف���ع مس���توى وع���ي التلمي���ذ لذات���ه وبيئته، 
وتقديره لقدراته بالش���كل املناسب، و خاصة يف 

جمال التحصيل الدراسي.
حتقي���ق تكيف التلميذ مع بيئت���ه االجتماعية 

وخاصة املدرسية.
مس���اعدة التلميذ على حل مش���كالته بنفسه 
م���ن خالل التعريف باملش���كلة وأس���باهبا وطرق 

حلها.
حتسني العملية الربوية بإتاحة الفرصة لنمو 

متكامل لشخصية التلميذ.
ويرتبط هذا التقييم بعدد من النقاط:

الرب���وي  اإلرش���اد  تقيي���م  الميك���ن   -1
خ���الل الس���نوات الس���ابقة على أس���اس العمل 

املؤسساتي.
2- التقيي���م يتم على أس���س فردي���ة لتجربة 

شخصية ملرشد تربوي ما يف مدرسة ما.
3- التقيي���م الش���خصي لتجربة إرش���ادية يف 
مدرسة ما اليكون بأحكام مطلقة، فهذه التجربة 

قد تنجح يف جانب وتفشل يف جانب آخر.
4- نتائج العمل اإلرش���ادي ال تظهر مباشرة، 

وبس���رعة قصوى، كم���ا أن هذا النتائج ليس���ت 
س���لعة عينية ميكن توصيفه���ا من حيث اجلودة 

أو الرداءة.
5- آثار العمل اإلرش���ادي يظهر يف الس���لوك 
الف���ردي، لك���ن احلك���م التقييم���ي يطل���ق على 
إحص���اء مجاعي للتغريات املالحظة على جممل 

السلوك موضوع اإلرشاد.

العمل اإلرشادي املؤسسي:
اإلرش���اد املدرس���ي جزء من العملية الربوية، 
وجمموع���ة املرش���دين االجتماعي���ني وموجههم 
املختص ج���زء من املؤسس���ة الربوية الش���املة 
واملتمّثلة بوزارة الربية، واالنتقادات اليت وجهت 
إىل اإلرش���اد جتعل���ه عضواً ملحق���اً أو زائداً قد 
يتقبله اجلسم األساس���ي أو ال يتقبله، والسؤال 
املطروح هنا: هل يتقبل جسم مؤسسي عضواً ال 
يعمل بنفس النظام؟ وكي يبدو اجلزء منس���جماً 
م���ع النس���يج العام فق���د مّت بناء اإلرش���اد على 
األسس الراتبية التالية: قمة اهلرم )وزير الربية( 
يليه مدير البحوث، ثم رئيس دائرة اإلرشاد، ثم 
يأت املوج���ه االختصاصي يف احملافظة، وأخرياً 
قاع���دة اهل���رم املتمثلة باملرش���دين، وحني جعل 
مدير املدرس���ة مس���ؤوالً إدارياً عن املرشد كان 
ذلك مبثابة إقحام لإلرش���اد يف السياق البنيوي 
املدرس���ي، ومل���ا جعل املدير مس���ؤوالً عن س���ري 
العملية اإلرش���ادية واعتماد اخلطة اإلرش���ادية 
وتأمني مستلزمات اإلرش���اد داخل املدرسة، مل 
يأت هذا األمر يف سياقه البنيوي الصحيح، ألن 
معظم املديرين غري قادرين على توجيه اإلرشاد 
أو تصويب خطته أو إبداء املالحظات عليها، وإن 
كان عمل اإلرشاد االجتماعي ال يزال يف بداياته 
إال أن بناءه ليس متكامالً أو متس���انداً وظيفياً، 
فهو  حاصل مج���ع عددي ألعمال جمموعة من 
املرش���دين املوزعني يف خمتل���ف املدارس، يربط 
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بينهم طابع العمل املتشابه، يضع كل منهم خطة 
فصلي���ة متضمن���ة اإلرش���اد الفردي واإلرش���اد 
اجلماعي والتوجيه اجلمعي، ومرجعهم يف ذلك 
موج���ه خمتص واحد يف احملافظة لو بدأ جبولة 
تفتيشية للمرشدين يف مدارسهم الينتهي العام 
قبل أن يكمل جولته، هذا فيما يتعلق باإلرش���اد 
االجتماع���ي يف احللق���ة األوىل، والينطبق على 
اإلرش���اد النفس���ي يف احللقة الثاني���ة إذ لديهم 
موج���ه اختصاصي يف املناط���ق، إمنا الكثري من 
األمور اإلرشادية مشركة بني اجلانبني، خاصة 
ما يتعلق بالعمل املؤسس���ي، فالبنية املؤسس���ية 
احلقيقية عادة ما تعمل وفق خطة عامة واحدة 
هل���ا توجهات حمددة تكون مبثابة دليل املرش���د 
عندما يضع خطته احمللية مبا يتالءم مع اخلطة 
اإلرش���ادية العام���ة وحتقق أهدافها، فاإلرش���اد 
االجتماع���ي برأيي رمبا يفتق���د إىل خطة عامة 
على مس���توى احملافظة تراع���ي اخلصوصيات 
االجتماعي���ة و الربوية فيها، ورمبا لكل منطقة 
خصوصياهت���ا وحتت���اج إىل خط���ة خاص���ة هبا، 
وه���ذه اخلط���ط املتدرجة ليس���ت منفصلة عن 
بعضها جيمعها م���ا هو عام وتوحدها األهداف 

الربوية العامة للوزارة.

تقييم جتربة املرشد يف مدرسة ما:
مب���ا أنه ال توج���د خطة إرش���ادية عامة، فال 
ميكن تقييم التجربة اإلرش���ادية إال على أساس 
التجربة الفردية ملا وضعه كل مرش���د من خطة 
خاصة مبدرس���ته، واألس���اس الذي يوضع هلذا 
التقييم خيتلف حس���ب موقع م���ن يريد التقييم 

وما يتوقعه من نتائج حيققها اإلرشاد:
 1- املوج���ه املخت���ص يب���ين تقييم���ه على ما 
ينجزه املرشد من سجالت مدونة، ألهنا بالنسبة 
له هي الش���اهد اهلام على م���ا أجنزه من عمل، 

يشاركه يف ذلك الرقابة والتفتيش.

 2- مدير املدرسة يبين تقييمه على مقدار ما 
يساعد املرشد يف نش���اطات املدرسة املختلفة، 

وملء حصص الفراغ.
3- معلم الصف يب���ين تقييمه على مقدار ما 
يُس���اهم به املرش���د من تعديل الس���لوك املزعج 
واملهمل���ني  والعدواني���ني  املش���اغبني  للتالمي���ذ 
وغريه���م مم���ن يعيق���ون العملي���ة التعليمية يف 

الصف.
4- التالمي���ذ يبن���ون تقييمه���م عل���ى مقدار 

وقوف املرشد إىل جانبهم يف مشكالهتم.
5- أولي���اء األم���ور يبن���ون تقييمه���م على ما 
حيققه املرشد ألبنائهم من تقدم دراسي أو حل 

ملشكالهتم.
6- املرش���د إن كان حي���ق ل���ه تقيي���م نفس���ه 
فيب���ين تقييم���ه على أس���اس فاعليت���ه وتفاعله 
مع التالميذ واملعلم���ني واجلهاز اإلداري وأولياء 
األمور و تعامله اليومي مع احلاالت الطارئة، كي 
ال يصبح مهه مجع الس���جالت فوق الس���جالت 
ويضيق وقته عن تدوينها وتصنيفها، فإذا س���اد 
اعتق���اد أنه كلما كثرت الس���جالت كان املرش���د 
ناجحاً، تس���ابق املرش���دون يف إبراز مهارهتم يف 
تنظيم الس���جالت والتس���جيل فيها بكفاءة ولو 
على حساب إدارة الوقت وتنظيمه يف أداء املهام 
املتنوع���ة املنوطة هبم، وإذا كان املرش���د الناجح 
هو الذي يرضي املدير أمضى وقته يف حصص 
الف���راغ وغرق يف نش���اطات املدرس���ة املختلفة، 
ومن الضروري أن تعرف اإلدارة أن جناح املرشد 
ه���و جن���اح املدرس���ة وإخفاق���ه هو إخف���اق هلا، 
والنتيج���ة أن املهارات واخل���ربات واملعارف اليت 
ميتلكها املرشد ليس���ت كافية وحدها لنجاحه، 
ب���ل البد من تع���اون املدرس���ة إدارة ومعلمني مع 
املرش���د ش���رطاً ضرورياً لنجاحه، ثم يأتي بعد 

ذلك شرط تعاون أسر التالميذ.
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خطأ األحكام املطلقة:
ليس هناك جناح مطلق أو إخفاق مطلق، فقد 
يتعامل املرش���د مع حاالت اهلروب من املدرسة، 
ويلتزم اجلميع الدوام املدرس���ي إال حالة تتحول 
بعد املتابعة إىل حالة تسرب عصية انتقل األمر 
فيها من جمال عمل املرش���د إىل عمل الش���رطة 
مدعومة بقان���ون التعليم اإللزام���ي، فيقال عن 
عمله) جاء ليكحلها فعماها(، ويسحب الكثريون 
جان���ب اإلخف���اق ه���ذا على م���ا مّت إجن���ازه مع 
احل���االت األخ���رى، فالوق���وع ضحي���ة اإلخفاق 
يك���ون  مدوي���اً، عكس النجاح ال���ذي يبدو باهتاً 

غري ملفت للنظر.

التطلع إىل النتائج السريعة:
يتوق���ع املعل���م عندما حيول حال���ة طارئة إىل 
املرشد أن يعود التلميذ وقد أصبح تلميذاً مثالياً، 
فالعدواني ختلى عن عدوانيته، والكسول مهتماً 
بواجبات���ه، واملش���اغب التزم النظ���ام، وصاحب 
السلوك التخرييب أصبح حريصاً على املمتلكات 
العام���ة، فيصدر حكمه اجلازم أن ال جدوى من 
اإلرشاد، مادام مل يتحقق املطلوب بالسرعة اليت 
يرغبها، فال يهمه أن يتحسن الوضع مع اقراب 
العام الدراس���ي من هنايته أو يف العام القادم ألن 
التلمي���ذ س���يصبح يف صف أعلى، م���ع العلم أن 
املعلم ذاته كان ميارس العملية اإلرشادية قبل أن 
يصبح اإلرشاد وظيفة اختصاصية، من دون أن 
يشعر بالكلل أو امللل من تكرارها مع تلميذ يأبى 
التغي���ري حتى لو مل يلمس نتائج مباش���رة لعمله، 
وكان يقول: النصيحة لوجه اهلل والطينة اليت ال 

تلصق باجلدار ترك أثراً.

التقييم حيتاج إىل عملية إحصائية:
آث���ار العملي���ة اإلرش���ادية تظهر يف الس���لوك 
الف���ردي، لكن احلكم التقييم���ي العام للنجاح أو 

اإلخف���اق يطلق عل���ى نتائج اإلحص���اء اجلمعي 
جململ التغريات املالحظة على السلوك موضوع 
العملية اإلرش���ادية، مع ذلك ميكن أن نقول: إن 
اإلرشاد أخفق مع حالة معينة، لكن ذلك ال يعد 
إخفاقاً صرحياً جململ العملية اإلرشادية، ألننا 
نتعامل مع إنسان من أحاسيس ومشاعر ميتلك 
حريته وصنع مصريه، ويكفي املرش���د أن يعرّف 
املسرشد مبش���كلته وطرق حلها، ويرك اخليار 
للمسرشد بعد ذلك ليقرر ما يقرره، واملسرشد 

هو املسؤول عن قراره وليس املرشد.

اقرتاحات لتطوير اإلرشاد:
العم���ل الفردي ي���ؤدي إىل نتائج ضمن حدود 
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معين���ة، لكن العمل اجلماعي املتكامل املتس���اند 
يعطي نتائج أفضل وهو حيتاج إىل بنية مناسبة 
وخطة عمل واحدة، بالنس���بة للبنية فهي حتتاج 
إىل هيئة وسيطة تتوسط دائرة اإلرشاد والقاعدة 
الواس���عة من املرش���دين العامل���ني يف املدارس، 
هذه اهليئة مس���ؤولة عن اإلرشاد يف احملافظة، 
وم���ن املمكن أن تك���ون هنالك هيئ���ة أدنى منها 
على مس���توى املنطقة إذا دعت الضرورة لذلك، 
تكون مس���ؤولة بدالً من املدير عن س���ري العملية 
اإلرش���ادية واعتماد اخلطة املقدمة من املرشد 
وتوفري كل مس���تلزمات اإلرش���اد، أما بالنس���بة 
إىل اخلطة فينبغي أن تكون على ش���كل محالت 
تس���تهدف يف كل فصل أو س���نة دراسية مشكلة 

هامة حس���ب س���لم األولويات، فقد نعدُّ اهلروب 
من املدرس���ة أبرز املشكالت اليت جيب التصدي 
هلا، العتبارات منها أن اهلروب من املدرس���ة هو 
ه���روب من مؤسس���ة تربوية إىل حياة التش���رد 
اليت تؤدي إىل االحنراف وتعلم السرقة والكذب 
واكتس���اب ع���ادة التدخني، وغري ذل���ك، أي إهنا 

مشكلة تؤدي إىل مشكالت أخرى .
ف���إذا اتفقنا على أن يكون اهلروب عنواناً هلذه 
احلملة، توضع اإلجراءات العملية للتصدي هلذه 
املش���كلة، وعلى كل مرش���د أن يعتمدها أساساً 
خلطت���ه، دون أن ي���رك اجلوان���ب األخ���رى من 
عملية اإلرشاد اليت يراها ضرورية خلصوصيات 
مدرسته، تش���مل احلملة املذكورة حتديد دائرة 
اإلرش���اد لطبيعة املش���كلة وأس���باهبا وما ينجم 
عنه���ا وطرق معاجلتها، ويتم عرض هذه الورقة 
عل���ى املرش���دين م���ن خ���الل املوج���ه املختص، 
ليقوم���وا بدوره���م لنقله���ا إىل املعلم���ني وأولياء 
األمور ضم���ن محلة توعية يف هذا اإلطار، ومن 
املمك���ن أن تكون التوعي���ة عرب جملس األولياء أو 
نش���رات مطبوعة أو ملصق���ات جدارية، ويبقى 
عل���ى املرش���د أن يتابع بفعالية ح���االت اهلروب 
اليت جيب أن يفرقها بأسلوبه عن حاالت الغياب 

املربرة وغري املربرة.

خامتة:
إذا كان���ت عملي���ة اإلرش���اد تتم هبذا الش���كل 
املتكام���ل واملتس���اند فإنن���ا نس���تطيع أن نقي���م 
اإلرش���اد على أس���اس العمل املؤسسي، وميكن 
أن نص���ل إىل ما حققته اخلطة من نس���بة جناح 
مئوي���ة، وحنكم فيم���ا إذا اس���تطعنا أن حناصر 
املش���كلة وحند منه���ا أو نقضي عليه���ا وبالتايل 
أنس���تمر يف احلمل���ة أم ننطلق ملعاجلة مش���كلة 

أخرى؟
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قضايا معاصرة
 عمالة األطفال مسؤولية من؟..................................................... د. سلوى مرتضى

 ماهو دور األسرة يف التنشئة االجتماعية؟...................................... د. سوزان املقطرن

 إدارة املعرفة واقتصاد املعرفة ................................................د. حممد سعيد احلليب
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عمالة األطفال مسؤولّية من؟
 د. �سلـوى مرت�سـى

تع��د ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من امل�صكالت اخلطرية التي تواجه املجتمعات 
الإن�صاني��ة يف كثري من بل��دان العامل وبدرجة اأ�صا�صية دول العامل الثالث، التي برزت 
يف معظمها ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمت ب�صكل كبري وموؤثر منذ عدة �صنوات، الأمر 
ال��ذي دفع العديد م��ن الهيئات واملنظم��ات الدولية املعنية اإىل اأن ت��ويل هذه امل�صكلة 
اهتماماً كبريًا وجعلها تتبنى اأن�صطة و�صيا�صات وبرامج عمل ت�صب يف خانة احلد من 

هذه الظاهرة اخلطرية، واإيجاد فر�س حللول اإيجابية تعالج �صلبياتها.
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وال خيفى على أحد املبدأ التاس���ع من مبادئ 
اجلمعي���ة العام���ة ملنظم���ة األمم املتح���دة الذي 
ين���ص على أنه جي���ب أن يتمتع الطفل باحلماية 
من مجيع صور اإلمهال والقس���وة واالس���تغالل 

وحيظر اإلجتار به على أية صورة.
وال جيوز اس���تخدام الطفل قبل بلوغه الس���ن 
املالئ���م وهو م���ا عرفه املش���رع الس���وري بعمر 
/18/ عاماً وحيظ���ر يف األحوال مجيعها محله 
عل���ى العمل أو تركه يعمل يف أية مهنة أو صنعة 
تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي 

أو العقلي أو اخللقي.
رغ���م أن عمال���ة األطفال تعد خرق���اً للقانون 
الدويل، فإن كثرياً من اجملتمعات تعتقد أن عمل 
األطف���ال هو أمر طبيعي بل وضروري لتنش���ئة 
الطف���ل تنش���ئة متكنه من االعتماد على نفس���ه 
باملس���تقبل وبذلك حندد مفهوم عمالة األطفال 

بأنه:
»العمل ال���ذي يضع أعباء ثقيل���ة على الطفل 
ويه���دد س���المته وصحت���ه، وع���دم قدرته على 
الدفاع عن حقوق���ه، وهي عمالة رخيصة بديلة 
ع���ن عمل الكبار، وهو العمل الذي ال يس���هم يف 

تنميتهم«.   

أسباب عمالة األطفال:
تتعدد األس���باب وتتش���عب ولكنه���ا متداخلة 

ومتشابكة ومرابطة فيما بينها نذكر منها:
أواًل� األسباب االجتماعية:

أ � اجله���ل: للجه���ل ال���ذي تعان���ي من���ه بعض 
اجملتمعات دور كبري يف وجود عمالة األطفال وقد 
يرافق أحياناً مع الفقر الش���ديد فأكثر األطفال 
العاملني يف املناطق الفقرية، حيث ينتشر اجلهل 

وانعدام االهتمام باملدارس والعلم.
ب � غياب الضبط االجتماعي:

أي انعدام اآلليات اليت تنقل القرارات الدولية 

واإلقليمية من س���طور األوراق إىل حيز التنفيذ 
وهذا ما يؤدي إىل االنفالت احلاصل يف كثري من 
القضايا االجتماعية، ومناهضة عمالة األطفال 
بدأت تش���غل الرأي العام العاملي ملا تش���كله من 
ص���ورة مأس���اوية ملالي���ني م���ن األطف���ال. ومع 
ذل���ك قد يغيب التحرك الفعل���ي من قبل الدول 

واجملتمعات، للحد من هذه املشكلة.
ج � العوامل السكانية:

هنال���ك عالقة بني بعض الظواهر الس���كانية 
وعمال���ة األطفال مثل ارتف���اع معدالت اإلجناب 
واهلجرة من الريف إىل املدن، وزيادة عدد أفراد 
األسرة مع تدني دخلها، ويزداد األمر تعقيداً إذا 

وجد مريض داخل األسرة.
د � اخنفاض املستوى التكنولوجي:

ق���د يك���ون هنال���ك ارتب���اط بع���ض الش���يء 
ب���ني عمال���ة األطفال وب���ني اخنفاض املس���توى 
التكنولوجي يف القطاع���ني الزراعي والصناعي 
فضالً عن اخنفاض أجور األطفال وكفاءاهتم يف 
أداء بع���ض األعمال مثل مجع القطن، واألعمال 

املساعدة يف الورش الصناعية.
ثانيًا� األسباب االقتصادية:

يعد الفقر من األسباب اليت تتعلق بدول العامل 
النامي���ة، حي���ث إن العائالت حباجة ماس���ة إىل 
الدخل والدع���م الذي يوفره عمل األطفال ففي 
بعض األحيان يكون أجر الطفل املصدر الوحيد، 
أو األساس���ي للدخل الذي يكفل إعالة الوالدين 
أو أحدمه���ا ويوفر االحتياجات األساس���ية اليت 
يعجز الكبار عن توفريها، خاصة األطفال الذين 
يفقدون الوالد ويعيش���ون يف كن���ف أمهاهتم من 

األرامل واملطلقات.
وهذا بدوره يؤدي إىل ازدياد معدالت البطالة 
ب���ني البالغني وخاصة يف األعم���ال والصناعات 
واحل���رف اليت ال تتطلب تأهيالً حمدداً أو جهداً 
خاصاً من قبل العامل وال ينحصر األمر بالفقر 
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إمن���ا للبطال���ة اليت يعان���ي منها الكب���ار دور يف 
تش���جيع عمالة األطفال حيث تكون أجورهم يف 
الغال���ب أقل من الكب���ار وحقوقهم غري حمفوظة 
حبي���ث ال يق���وم رب العم���ل بتس���جيل الطف���ل 
بالتأمين���ات وه���ذا يش���جع أرب���اب العمل على 
تش���غيل الصغ���ار بدالً من الكب���ار مع قلة فرص 
العم���ل املتاح���ة للكب���ار وتدن���ي نس���بة التنمية 

األساسية للفقر.
ثالثًا� األسباب الدراسية:

تعد من األس���باب اهلامة اليت تسهم يف دخول 
الطفل سوق العمل وذلك بسبب:

أ � سوء التكيف االجتماعي:
أي ع���دم مق���درة الطف���ل عل���ى التكي���ف مع 
اجملتم���ع احملي���ط ب���ه. وال خيفى عل���ى أحد ما 
حيتاج���ه الطفل من ح���ب وتقدي���ر وغريها من 

االحتياجات.
ب � التأخر الدراسي:

أي ع���دم مق���درة الطف���ل على الوص���ول إىل 
املرحلة اليت وصل إليها من هم يف نفس املرحلة 

والعمر والصف وأسباهبا:
� الضع���ف العقلي والعض���وي، واجلو العائلي 
املس���توى  ضع���ف  م���ع  بالفوض���ى،  املش���حون 
االقتصادي لألسرة وعدم اهتمام العائلة إىل ما 
يعانيه الطفل يف الدراس���ة. وق���د يكون التغيب 
واهل���روب م���ن املدرس���ة وظاهرة التس���رب من 
املدرس���ة بس���بب عدم مباالة األه���ل بتعليمهم، 
وكراهية الطفل للمدرس���ة، وإخفاقه الدراس���ي 
م���ع ضعف الفهم واإلدراك، وضرب املدرس���ني، 
وس���وء املعاملة باملدرس���ة.. وتأثر الطفل برفاق 
الس���وء، وقد يكون ضعف املناهج الدراسية اليت 
ال تس���عى إىل تنمية فكر الطفل وإبداعاته سبباً 

بذلك وتدني العائد االقتصادي من التعليم.
مع وج���ود ثغ���رات قانونية وضعف املس���اءلة 
اجلنائية س���واء عل���ى أصحاب العم���ل أو أولياء 

األم���ور الذين يدفع���ون بأوالده���م للعمل وترك 
املدرسة.

حقائق وأرقام:
 ال تتوف���ر لدين���ا أرق���ام حقيقية ع���ن عمالة 
األطفال ولكن من املش���اهدات نش���ري إىل تفاقم 
هذه الظاهرة واتس���اعها، وه���ي يف الريف أكرب 
م���ن املدينة وتش���كل اإلناث النس���بة األكرب. ويف 
حب���ث للدكت���ور نبيل م���رزوق )البطال���ة والفقر 
يف س���ورية( تبني أن األطفال ما بني س���ن )10� 
14( عام���اً يش���كلون حنو )3%( من ق���وة العمل 

اإلمجالية وتصل يف الريف إىل )%4.2(.
ويف دراس���ة لليونيس���يف ع���ام 2004 غطت 
أكثر من عش���رين ألف أس���رة تبيّن أن جمموعة 
األطف���ال من عم���ر )10� 11( س���نة تس���اهم ب� 
)3.1%( م���ن ق���وة العم���ل وأن )12� 14( س���نة 
تس���اهم ب� )12.8%(. وأن )15� 17( تس���اهم ب� 

.)%9.32(
وتقدر منظمة العمل الدولية واليونيسيف عدد 
األطف���ال العاملني يف الدول النامية والذين تقل 
أعمارهم عن 14 س���نة حن���و 200 مليون طفل.

ويف عام 2002 بين���ت منظمة العمل الدولية أن 
)325( مليون طفل عمرهم من )14، 15( س���نة 
يعمل���ون وأن 8 مالي���ني طفل منهم ميارس���ون: 
الدعارة، الس���خرة، ويف دراسات أخرى بينت أن 

نسبة العمالة يف: 
العامل 
15% من األطفال←العربي

أمريكا 
16% من األطفال←الالتينية

17% من األطفال←آسيا
23% من األطفال←إفريقيا
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كما بينت الدراسات أن:
25% من عمالة األطفال تعاني من مش���كالت 
أس���رية واجتماعي���ة نتيج���ة انفص���ال الوالدين 
وتعرضه���م للس���جن على ذمة قضاي���ا متنوعة. 
وأوضحت اإلحصائية أن نس���بة 50% من عمالة 
األطف���ال ترج���ع إىل ع���دم كفاية دخل األس���رة 
ملواجهة متطلبات احلياة ويعتمد 90% من أس���ر 
هؤالء األطفال على دخلهم الس���تكمال النفقات 
املعيش���ية الضروري���ة ال���يت ال ميكن االس���تغناء 

عنها.
ويف إحصائي���ة للمجل���س القوم���ي لألموم���ة 
والطفول���ة تب���ني أن 2.8 ملي���ون طف���ل ت���راوح 
أعماره���م م���ن )6� 14( عام���اً يش���كلون ظاهرة 
عمالة األطف���ال وفقاً ملا رصده املس���ح القومي 

لتلك الظاهرة يف مصر.
ويف الس���ودان: يؤكد الواقع قبل اإلحصائيات 
التزايد املستمر للظاهرة بأشكال وألوان خمتلفة 
ومتجددة رغم وجود نصوص واضحة يف دستور 
الس���ودان االنتق���ايل للع���ام 2005 تش���دد على 
ضرورة توفري الرعاية الصحية لألطفال إضافة 
ملصادق���ة الس���ودان عل���ى كثري م���ن االتفاقيات 
ال���يت تنص عل���ى ض���رورة محاي���ة األطفال من 

االستغالل.  
ويف مؤمتر الهاي العاملي عن عمالة األطفال 
املنعق���د يف /أيار/ 2010 نوقش موضوع عمالة 
األطف���ال يف أح���د القطاع���ات كقط���اع الث���روة 
الس���مكية وذلك مبدينة اله���اي اهلولندية حيث 
بين���ت اإلحصائيات أن مث���ة )132( مليون طفل 
وطفل���ة أعماره���م ب���ني )5� 14( س���نة يعمل���ون 
يف قط���اع صي���د األمس���اك وتربي���ة احليوانات 
املائي���ة يف كل أحناء الع���امل واعترب املؤمترون أن 
ه���ذا النوع من العمل لألطف���ال من أخطر أنواع 
العمل على الطفل ملا يس���ببه له من أذى جسدي 
واخنفاض يف مستوى حتصيله املعريف كما حيد 

م���ن قدرات األطفال العقلية واجلس���دية ويضر 
بصحته���م ومنوهم وإن 70% من عمالة األطفال 
يف الع���امل توج���د يف الزراعة والثروة الس���مكية 

وذلك يف إفريقيا وآسيا.

اآلثار السلبية لعمالة األطفال:
1� اآلثار الصحية:

نظ���راً لوج���ود األطفال ف���رات طويلة بالعمل 
فإن هذا ينعكس سلباً على منوهم ويكونون أكثر 
عرضة للعوامل اليت تؤثر على اختالل الوظائف 
احليوية، ومعدل النمو، وتوازن األجهزة املختلفة 
يف اجلس���م، وأق���ل حتم���الً ملصاع���ب العم���ل، 
والضغ���وط النفس���ية اليت تصاح���ب العمل، مع 
ع���دم تقديم رعاي���ة صحية هلم عن���د إحلاقهم 

بالعمل.
ه���ذا باإلضافة إىل أن معظم العاملني يعانون 
من سوء التغذية واألمراض املتوطنة وذلك يؤدي 
إىل ضعف مقاومة اجلس���م لألمراض املختلفة، 

98

قضــــايا 
معاصرة

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



ويتع���رض الطف���ل املش���تغل لكثري م���ن املخاطر 
الصحي���ة وأمراض املهنة وح���وادث العمل وتربز 

أهم هذه املخاطر فيما يأتي:
وح���وادث  امليكانيكي���ة  املخاط���ر  زي���ادة   �1
وإصابات العمل بني األحداث عنها بني البالغني 

وذلك ألسباب كثرية منها:
س���رعة الشعور باإلجهاد نظراً لطول ساعات 

العمل.
نقص اخلربة وعدم االهتمام بالتعليم والتدريب 
امله���ين في���ؤدي ذل���ك إىل االس���تعمال اخلاطئ 
للمعدات، وعدم اهتمامهم باس���تخدام وس���ائل 
الوقاي���ة الش���خصية مث���ل القف���ازات واألحذية 
العازلة واألقنعة الواقية، وعدم اهتمام أصحاب 
العم���ل بتعلي���م وتدري���ب األحداث عل���ى مبادئ 

السالمة املهنية.
تكرار العمل يف بعض الصناعات فيؤدي ذلك 

إىل امللل وعدم الركيز عند احلدث.
درجة الركيز يف أثناء العمل تقل عند األحداث 

باملقارنة بالبالغني.
2� التعرض للمخاطر الطبيعية:

ويتمثل ذلك يف كثري من املخاطر: نذكر منها
الش���ديدة وخاص���ة يف مصان���ع  الضوض���اء 
النسيج والورش امليكانيكية املختلفة وينتج عنها 
الصم���م املهين، وع���دم الركيز والتأثري الس���ليب 

على اجلهاز العصيب.
التعرض للحرارة الشديدة يف بعض الصناعات 
واألف���ران  والزج���اج  والصل���ب  احلدي���د  مث���ل 
والس���بائك، وما ينتج عنه���ا من التهابات جلدية 
وح���روق وقرح الع���ني وغري ذلك م���ن األمراض 

واإلصابات.
اإلض���اءة الضعيف���ة وما تس���ببه م���ن ضعف 

اإلبصار، قلة الركيز، وزيادة نسبة احلوادث.
3� التعرض للكيماويات:

إن العم���ل يف جماالت التصنيع والورش يكون 

دائماً مرتبطاً باس���تخدام مواد متعددة كل منها 
يش���كل خطورة متعددة، ويصاحب هذه األعمال 
دائماً اس���تخدام األمحاض والقلويات واملذيبات 
العضوي���ة واملنظفات ومواد الصباغة والدباغة، 
وم���ا ينتج عن هذه امل���واد من التهاب���ات جلدية 
وحروق وأمراض عضوية أخرى، خاصة بالنسبة 
لل���دم واجلهاز العصيب، واجلهاز الدوري كما أن 
بعض هذه املواد تسبب السرطانات كما يتعرض 
األطف���ال لبعض الكيماويات ذات التأثري الس���ام 
مثل الرصاص ومركبات الكلور العضوي وما هلا 
من أضرار شديدة على األطفال املعرضني هلذه 
امل���واد، كما حت���دث هذه املواد خطورة ش���ديدة 

على اجلهازين العصيب والتنفسي.

� اآلثار النفسية:
النفس���ية الرهيب���ة   وتتجل���ى يف الضغ���وط 
واالس���تغالل والقسوة والعنف بأشكاله كلها مبا 
يف ذل���ك العنف اجلس���دي واملعنوي واجلنس���ي 
وتش���ري الدراس���ات واملالحظات أن نسبة كبرية 
من ه���ؤالء األطفال يتعرض���ون لالغتصاب من 
قب���ل أصح���اب العمل أو ممن يكربوهنم س���ناً يف 

العمل.
كل هذا يؤثر س���لباً على عاطفتهم وس���لوكهم 
أس���رهم ويف  داخ���ل  االجتماع���ي واألخالق���ي 
جمتمعه���م، والعدي���د منهم ينحرف ويستس���لم 
للعادات غري احلميدة كالتدخني، والقمار وتعاطي 
املخدرات وغريها من اآلف���ات االجتماعية اليت 

تدمر اجملتمع.
كم���ا أن اخل���دم وما يتعرضون ل���ه من ضرب 
وإهان���ة وس���اعات عمل غري حم���دودة تؤدي إىل 

أضرار بنسبة كبرية.
ويصبح الطفل العامل الذي مل تشبع حاجاته 
من األمن واالس���تقرار واحلب والتقبل أو اللعب 
ومل ميارس هوايات���ه غري قادر على التمييز بني 
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الص���واب واخلط���أ كما يك���ون ه���ؤالء األطفال 
معرضني ألن تغدو س���لوكاهتم عدوانية رداً على 
ظلم اجملتمع هلم فيصبح العدوان لديهم منهجاً 

يف التعامل مع اآلخرين.

� اآلثار الرتبوية:
إن دخ���ول األطفال إىل س���وق العم���ل يتطلب 
تس���رب الطفل من املدرس���ة وهذا م���ا يزيد من 
مع���دل األمية وينخف���ض معه املس���توى العلمي 

واملعريف للطفل. 
كم���ا ينخفض مس���توى ال���ذكاء عن���ده نتيجة 
غياب���ه عن العل���م واملعرفة وبذلك يتأثر نس����يج 
اجملتم���ع. وتنخف���ض قدراته يف جم���ال القراءة 

والكتابة.

� اآلثار اإلجيابية لعمالة األطفال:
يتي���ح العم���ل لألطفال خ���ربات هام���ة تؤهل 
صاحبه���ا إىل تع���رف عامل جدي���د وتفتح أمامه 
جم���االً للتعام���ل م���ع األخري���ن عل���ى اخت���الف 
طبائعهم ومساهتم الش���خصية، وتؤهله لكس���ب 
العي���ش، إال أهن���ا خ���ربات ال تت���الءم ومرحلت���ه 
العمرية، فضالً عن أهنا خربات يدوية ال تس���مح 
ل���ه إال بقدر ضئيل من إعمال العقل، وال متنحه 
إال فرص���ة حمددة لتدري���ب العملي���ات العقلية 
العليا اليت تصب يف النهاية يف مستوى الذكاء.

والطفل يف األس���رة الريفي���ة، ينظر إليه على 
اعتب���ار أن���ه أح���د امل���وارد االقتصادي���ة املهم���ة 
لألس���رة، حيث إن طبيعة حياة األس���رة الريفية 
ال تعرف متييزاً حاداً بني العمل والراحة واللعب 
فاحلي���اة هي العم���ل، والعمل هو احلياة، وحيث 
إن الطفل يف الريف ينضج يف فرة مبكرة، فإنه 
يصبح لزاماً عليه أن يبدأ العمل يف س���ن مبكرة 
فتس���اعد البن���ات أمهاهتن يف األعم���ال املنزلية 
ويعم���ل الذك���ور يف احلقل وليس مس���موحاً يف 

الري���ف أن يبق���ى الطف���ل طف���الً لف���رة طويلة، 
فعمله املبكر ميده باإلحساس بالرجولة املبكرة، 
فيش���عر الطف���ل بالثق���ة لقدرته على مس���اعدة 
مواجه���ة  عل���ى  وبقدرت���ه  اقتصادي���اً،  أس���رته 
مش���كالته وحلها باالعتماد على نفس���ه. وعمله 
املبكر هذا يس���اعده على تعلم العديد من املهن 
مبك���راً وذلك يزيد من مهاراته وقدراته يف الكرب 
كم���ا أن عم���ل األطفال يف س���ن مبكرة يس���اعد 
يف س���د النق���ص يف بعض احل���رف اليت تأثرت 
باملتغريات االقتصادية، وذلك بعد هجرة العديد 

من التخصصات.

� عمالة األطفال مسؤولية من؟
إن مس���ؤولية عمالة األطفال ليست مسؤولية 
ف���رد يف اجملتمع وال جهة واحدة إهنا مس���ؤولية 
اجتماعي���ة إهن���ا مس���ؤولية جمتم���ع بأكمله من 
وزارة ك���وزارات الربية والصح���ة واإلعالم ومن 
هيئة األس���رة واالحت���اد العام لنقاب���ات العمال 

ومنظمات اجملتمع احمللي املدني ذات الصلة.
وقد نش���رت جريدة الوطن يف تصريح ملديرة 
الربام���ج يف املكت���ب اإلقليم���ي ملنظم���ة العم���ل 
الدولية أن املرحلة األساس���ية للمشروع الوطين 
لرص���د عمال���ة األطفال تب���دأ من ع���ام 2010 
حت���ى 2013 ويتضمن املش���روع العمل على بناء 
الق���درات وتقدي���م بدائل تعليمي���ة لألطفال مع 
تقديم دعم تربوي للطفل وإنشاء مراكز لتأهيل 
األطف���ال وتدريبه���م على مهن متط���ورة جديدة 
تتناس���ب مع خصائص منوه���م إضافة إىل دعم 
األسر الفقرية وقد تضمن قانون العمل اجلديد 
يف سورية الصادر عام 2010 مواد خاصة بعمل 
األطف���ال ومينع مبوجبه نظام تش���غيل األطفال 
قبل إمتامهم مرحلة التعليم األساسي مع منعهم 
من العم���ل ليالً وتدريبهم على ش���روط الوقاية 

واحلماية ضمن أماكن العمل.
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حلول مقرتحة:
1� حصر األعداد احلقيقية لألطفال العاملني 

وتصنيفهم وسن القوانني حلمايتهم.
2� تفعي���ل قان���ون إلزامية التعلي���م حتى إهناء 

مرحلة التعليم األساسي.
3� وض���ع برام���ج التدخل وإش���باع احتياجات 

األطفال.
4� نش���ر الوع���ي احلقيق���ي للح���د م���ن هذه 
الظاهرة وتثقيف األس���ر بقيم���ة العلم وخماطر 

عمالة األطفال.
5� متابعة تنفيذ القوانني والربامج.

6� تضاف���ر اجله���ود م���ن خمتل���ف اهليئ���ات 
الرمسية واألهلية للتعامل مع هذه الظاهرة.

7� التدخل املكثف للجمعيات األهلية والدولية 
ورجال األعمال يف إصالح الوضع املادي هلؤالء 
األطفال وأسرهم من خالل التربعات واإلعانات 
املادية والعيني���ة والعمل على إجياد فرص عمل 
ألحد األبوين إن تبني أهنما عاطلني عن العمل.

 وعلى الرغم م���ن أن منظمات العمل الدولية 
تقدم مساعدات لدول العامل الثالث لتساعدها 
على النهوض والتخفيف من تنامي هذه الظاهرة 
ف���إن ختصيص مبل���غ 5 أو 6 مليارات س���يكون 
كافياً للمساعدة وهذا مبلغ زهيد مقارنة باملبالغ 

الطائلة اليت تصرف على احلروب والتسلح.

8� تقديم تعليم جاذب.
9� رفع مستوى الوعي بالقضية.

10� تضاف���ر اجله���ود ب���ني خمتل���ف اهليئات 
الرمسية واألهلية للتعامل مع الظاهرة.

11� وض���ع خطة وطنية حلل املش���كلة تنطلق 
من دراسة الظاهرة وحتديدها كماً ونوعاً.

ومما س���بق ن���رى أن عمالة األطفال مش���كلة 
حقيقي���ة تعان���ي منها اجملتمع���ات النامية وهذا 
ما يقف عائقاً أم���ام التنمية االقتصادية فضالً 
ع���ن اآلثار االجتماعية والنفس���ية اليت ختتلقها 
واليت تلحق باألطفال نتيجة حرماهنم من عيش 

طفولة سعيدة.
والب���د م���ن تضاف���ر اجله���ود للحد م���ن هذه 
الظاه���رة ال���يت تط���ورت إىل مش���كلة والبد أن 
تنحسر بتحسن الوضع االقتصادي واالجتماعي 
والقانوني والنفسي والربوي والثقايف واإلعالمي 
ولكن من الالفت للنظر أنه ال تكاد تنتهي ورشة 
أو ن���دوة حول ظاهرة عمالة األطفال يف أي بلد 
م���ن بلدان الع���امل حتى يبدأ التحض���ري لغريها. 
واخل���روج بتوصي���ات ونتائ���ج وغريه���ا ولكنه���ا 
تبق���ى كلها حبيس���ة ال���ورق واألدراج. وال يفوتنا 
أن هؤالء األطفال هم الثروة احلقيقية للمجتمع 
وس���يكونون يف  املستقبل قوة عاملة بناءة تطور 

اجملتمع وترتقي به حنو األفضل.

 الآثار املرتتبة على عمالة الأطفال يف �صن مبكرة، 2009، جملة ق�صايا الأ�رصة.
 حمدان هيفاء، 1997، التقرير عن عمالة الأطفال يف لبنان، منظمة العمل الدولية، وزارة العمل.

 ا�رصار بري�س، 2007، عملة الأطفال اأرقام وحقائق ماأ�صاوية.
 اإمي���ان، ف�ص���ل ال�صيد، 2009، عمال���ة الأطفال... قوانن رادع���ة وواقع مغاير. برنام���ج اأطفال يف خطر، 

املجل�س القومي لالأمومة والطفولة.
 �صحيفة الأخبار ال�صودانية، 2010.  

 ور�ص���ة عمل )ح���ق احلماية املتكامل���ة لالأطفال العاملن يف ظ���روف خطرة(، الإ�صكندري���ة /31/ مار�س 
.2009

املراجع:
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يه��دف هذا املق��ال اإىل اإلقاء ال�صوء عل��ى دور الأ�صرة يف تن�صئ��ة اأبنائها ب�صكل عام 
وذل��ك م��ن خالل اإب��راز العوام��ل الت��ي ت��وؤدي دورًا هام��اً يف التن�صئ��ة الجتماعية ، 
والتاأث��ريات املرتتبة على هذه التن�صئة على املجتمع املعا�صر وعلى امل�صتقبل وبناء 

الأجيال القادمة 

ما هو دور األسرة 
في التنشئة االجتماعية؟

   د. �سوزان املقطرن 
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 مفهوم األسرة:
تتعدد تعريفات األسرة فمنهم من يعرفها من 
حيث وظيفتها الطبيعية فقد عرفها »أرس���طو« 
إلي���ه الطبيع���ة«  بأهنا«تنظي���م طبيع���ي تدع���و 
ألنه يرى يف األس���رة اللبنة األساس���ية يف حياة 

اجملتمع. 
 ويعرفها »مريدوك« بأهنا: مجاعة اجتماعية 
تتمي���ز بإقامة عالقة مش���ركة ووظيفة تكاثرية 
وتع���اون اقتصادي يوجد بني اثنني من أعضائها 
عل���ى األقل عالق���ة  يعرف هب���ا اجملتمع وطفل 

سواء كان من نسلهما أو عن طريق التبين.
  أم���ا »برج���س و ل���وك« فيعرفان األس���رة : 
»بأهن���ا جمموع���ة من األش���خاص يرتبطون معاً 
برواب���ط الزواج أو الدم أو التبين ويعيش���ون معاً 
حت���ت س���قف واح���د ويتفاعل���ون وفق���ا  ألدوار 

حمددة«.
 أما »مكايف���ر« فيعرفها : بأهنا وحدة بنائية 
تتكون من رجل وامرأة تربطهما عالقات روحية 
متماسكة مع األطفال واألقارب ويكون وجودها 
قائماً على الدواف���ع الغريزية واملصاحل املتبادلة 

والشعور املشرك الذي يتناسب مع أفرادها.
 أم���ا »وس���ر م���ارك« فيعرف األس���رة بأهنا 
جتمع طبيعي بني أشخاص جتمعهم روابط الدم 
فألفوا وحدة مادية ومعنوية تعد أصغر الوحدات 

االجتماعية اليت يعرفها اجملتمع اإلنساني.
وأخ���رياً ميك���ن أن نق���ول: إن األس���رة: ه���ي 
جمموعة من األف���راد املتكاملني واملتكاتفني معاً 
الذي���ن يقيم���ون يف بيئ���ة خاصة هب���م وتربطهم 
وعاطفي���ة  ونفس���ية  بيولوجي���ة  معاًعالق���ات 

واجتماعية وشرعية قانونية واقتصادية«.

 أنواع األسرة:
يصن���ف االجتماعي���ون األس���رة يف أنواع على 

النحو اآلتي :

حسب درجة شرعيتها أو قانونيتها وهنا جند 
نوعني:

  أسرة شرعية مكونة من أب وأم وأبناء
 أس���رة غ���ري قانونية أو أس���رة عرفية مكونة 
م���ن رج���ل وام���رأة متفامهني معا على أس���لوب 
ومب���ادئ حمددة كما يالح���ظ يف الغرب وبعض 

بلدان الشرق.
2- حسب حجمها وتكون يف نوعني:

واألم  األب  م���ن  مكون���ة  مصغ���رة:  ذري���ة   
واألوالد.

 أس���رة قريبة: تضم باإلضافة إىل ما س���بق 
األق���ارب املباش���رين مث���ل األج���داد واألعم���ام 

واألخوال   والعمات واخلاالت.
3- حسب اكتمال تركيبتها البشرية:

تكون األسرة نوعني:
 مكتمل���ة الركيب: يتواجد فيه���ا األب واألم 

واألوالد معا« يف منزل أو بيئة أسرية واحدة.
 أس���رة ناقص���ة الركيب أو مس���لوبة: تفتقد 
بذل���ك واحداً أو أكث���ر من أفرادها كاألب أو األم 
أو األخ أو األخ���ت بصفة دائم���ة نتيجة الوفاة أو 

عدم القدرة على اإلجناب.
4- حس���ب بيئتها اجلغرافية: وتكون يف ثالثة 

أنواع:
 بدوية.

 زراعية.
 حضرية.

5- حس���ب درجة ثقافته���ا أو تعليمها: وتكون 
األسرة يف نوعني.

 مثقفة متعلمة.
 أمية غري متعلمة.

6-حسب درجة ثرائها أو طبقتها االقتصادية 
االجتماعي���ة: تبدو األس���رة هبذا املعيار يف أنواع 

مثل:
  أس���رة معدومة أو مس���حوقة ال تقوى على 
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سد عوزها اليومي.
 أس���رة فقرية: ق���ادرة على تغذي���ة حاجاهتا 

الفسيولوجية األساسية.
 أسرة متوسطة احلال.

 أسرة غنية.

 وظائف األسرة:
تعددت وظائف األسرة عرب التاريخ وأهم هذه 

الوظائف:
 الوظيفة البيولوجية:

 وتتمث���ل يف إجناب األطف���ال وتأمني الرعاية 
الصحي���ة واجلس���مية الس���ليمة وبن���اء أعضاء 

اجلسم بناء ً صحيحاً وسليماً لألطفال .
 الوظيفية النفسية: 

وتتمث���ل يف توف���ري األم���ن النفس���ي بعيداً عن 
وبن���اء   القل���ق و اخل���وف واإلحب���اط  مش���اعر 
ش���خصية الطف���ل وتنمي���ة عالقت���ه باآلخري���ن 

وترسيخ تكيفه مع البيئة اليت يعيش فيها.
 الوظيفة الثقافية:

 وتتمثل يف تنش���ئة الطفل ثقافي���اً ومبا يتفق 
والنمط العام للثقافة باجملتمع.

ويف ذلك اجملال يقع على األس���رة عبء تعليم 
أطفاهلا اللغة اليت تعد أحد وس���ائل نقل الثقافة 
ثم إكس���اب الطف���ل كل املف���ردات الثقافية اليت 
تنقل للطف���ل  باللغة أم بوس���ائل أخرى خمتلفة 

تبعاً لنمط التفاعل الذي يتم بني أفراد ها .
 الوظيفة األخالقية: 

وتتمثل يف تنمية العادات واالجتاهات والقيم 
السلوكية املرغوب هبا ومنها أخالقيات التعامل 
مع اآلخرين وع���ادات النظافة وامللبس، و تنمية 
أوج���ه الت���ذوق والتقدي���ر لكل ما ه���و مجيل يف 
الكلم���ة املكتوبة أو املس���موعة أو الصورة املرئية 

أو املوسيقى.
 الوظيفة الرتبوية:

 وتتمثل يف تنمية ش���خصية الطفل من خالل 
تعلي���م وتعل���م فعال يأخ���ذ باالعتب���ار اجلوانب 
النبيل���ة واجلوان���ب النف���س حركي���ة واجلوانب 

املهارية .
 الوظيفة الرتفيهية:

 وتتمثل يف كيفية االستفادة من أوقات الفراغ 
والرح���الت ووس���ائل الرفي���ه املفي���دة لتنمي���ة 

مداركهم ومواهبهم.

دور األسرة يف التنشئة االجتماعية :
تعريف التنشئة االجتماعية:

هي العملية اليت يقوم هبا األب واألم واجملتمع 
يف إعداد أطفاهلم للحياة. فلقد ثبت مبا ال يدع 
جماالً للش���ك أن 9% من شخصية اإلنسان إمنا 
تتضح مالحمها يف السنوات اخلمس األوىل من 
عم���ره ، ف���إذا ما صلحت ه���ذه اللبنات صلحت 
الش���خصية وإذا ما فسدت هذه اللبنات اهتزت 

الشخصية واحنرفت وهتاوت.
فقد أكدت الدراسات أمهية األسرة يف تنشئة 
األفراد التنشئة السليمة ليس يف املراحل األوىل 
فق���ط وإمن���ا يف مراح���ل النمو األخ���رى وتؤكد 
الدراس���ات أثر املنهج الذي تس���لكه األس���رة يف 
تربية أبنائها من خالل ما يراه الكبار املسؤولون 
عن األس���رة صاحلاً  ألبنائه���م ، وكلما كان هذا 
املنه���ج صحيحاً وس���ليماً كانت األس���رة ناجحة 

وموفقة يف تربية أبنائها .
فلقد أكدت دراس���ة »شلدون Sheldon« عن 
األطف���ال املوهوبني أن من األس���باب الرئيس���ية 
لتفوقهم  اهتمامات األس���رة بتكنولوجيا التعليم 
وتش���جيعهم على اس���تخدامها. وه���و ما يوضح 
أمهية منهج األس���رة يف تربية األبناء وأن غيابه 

له أثاره السلبية على أفراد األسرة.
أهداف التنشئة االجتماعية :

ال ختتل���ف التنش���ئة االجتماعي���ة ع���ن باقي 
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أنواع التنش���ئة )السياسية واملدرس���ية والدينية 
والعس���كرية والتكاثري���ة وغريه���ا( م���ن حي���ث 
حتديده���ا أهداف���اً خاص���ة هب���ا تعك���س آماهلا 

وطموحها ووظيفتها وهي مايأتي:
بطريق���ة  يتص���رف  كي���ف  الف���رد  تعلي���م   

إنسانية.
 تعليم النشء قيماً ومعايري وأهداف اجلماعة 

االجتماعية اليت ينتمي إليها.
 Basic تعلي���م الن���شء النظ���م األساس���ية 
Disciplines وال���يت تب���دأ م���ن التدريب على 
أعمال وع���ادات النظافة حت���ى االمتثال لثقافة 

اجملتمع.
 تعليم الن���شء األدوار االجتماعية ومواقفها 

املدعمة.
البيولوجي���ة  الن���شء  حاج���ات  إش���باع   

واالجتماعية.
 دمج الن���شء باحلياة االجتماعية من خالل 
إكسابه املعايري والقيم والنظم األساسية وأدواره 

االجتماعية.
 إكساب النشء شخصية يف اجملتمع.

التنش���ئة  عل���ى  املؤث���رة  العوام���ل 
االجتماعية:

1- التضامن يف األسرة وقيمها األخالقية:
يع���د اجل���و العاطف���ي ال���ذي يس���ود عالقات 
األس���رة من العوامل األساسية اليت تؤثر بصورة 
مباشرة وفعالة يف البناء الوجداني لشخصيات 

األبناء.
وقد يغطي هذا اجلو العاطفي الدافئ كثرياً من 
النقص يف جانب من األجواء األس���رية األخرى، 
فاآلباء الذين ميتازون بالتعامل العاطفي الدافئ 
م���ع أبنائهم ينج���ح الكثريون منه���م يف أدوارهم 

الربوية حتى لو كانت الظروف املادية صعبة.
ويف املقابل فإن األس���ر اليت يظهر فيها اجلد 
ت���ارة واحلن���ان والعط���ف ت���ارة  أخ���رى والنفور 

والكراهية والغرية تارة  أخرى . . كل ذلك يعمل 
عل���ى إظهار مش���اعر وجداني���ة مضطربة عند 

األبناء.
 هل���ذا جي���ب أن يكون اجل���و األس���ري هادئاً 

متوازناً تتوافر فيه راحة األبناء.
وال يقتص���ر دور األس���رة عل���ى توف���ري اجل���و 
املناس���ب وإمن���ا تكون مهمتها يف ترس���يخ القيم 
والعادات االجتماعية وغرسها يف نفوس األبناء. 
فاألس���رة اليت تنمي عند األبناء العادات والقيم 
واملعتق���دات االجيابية إمنا  تعمل يف الوقت ذاته 

على اإلبقاء على مكانتها يف اجملتمع.

الوضع االقتصادي لألسرة:
تؤدي اإلمكانيات االقتصادية لألسرة دوراً يف 
بناء ش���خصية األبناء ومدى إحساس���هم بالثقة 
بالنف���س يف عالقاهت���م م���ع اآلخري���ن، فاألبناء 
الذي���ن يعيش���ون يف أس���ر ال تس���تطيع توف���ري 
حاجاهت���م النمائية بس���بب الوض���ع االقتصادي 
يعان���ون من احلرم���ان واإلحباط وق���د يدفعهم 

ذلك إىل ممارسة سلوكات سلبية .
ويف املقاب���ل فإن األس���ر اليت تتمتع مبس���توى 
اقتص���ادي جي���د ومبقدوره���ا أن توف���ر ظروفاً 
مناس���بة لتعلي���م أبنائه���ا فإهنا تعلمه���م بصورة 

أفضل من األسر الفقرية .
كم���ا يؤثر الوض���ع االقتصادي لألس���رة على 
مواصفات املس���كن واخلدمات املتوافرة وهو ما 
ينعكس س���لباً على حياة األبناء ، كما يؤثر حجم 

األسرة أو عدد أفرادها سلباً على األبناء .  

الوضع الثقايف لألسرة:
تعد ثقاف���ة الوالدين وعلمهم���ا عنصراً هاماً 
يف تنمي���ة ثقافة األبناء وتقدي���م الدعم واحلفز 
هلم يف االطالع والتقدم العلمي وتنمية مواهبهم 
و قدراهت���م وضم���ان اجلو الس���ليم هلم نفس���ياً 
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واجتماعياً.
وال ش���ك أن الوالدين املثقفني أكثر قدرة على 
التكي���ف مع أبنائهم وعل���ى التعامل معهم بطرق 
اجيابية صحيحة.بينما يعد الوالدان اجلاهالن 
عاجزي���ن عن تقديم أبس���ط الع���ون ألبنائهم أو 
اإلجاب���ة ع���ن أس���ئلتهم باإلضاف���ة إىل جهلهما 

بطرق التعامل مع األبناء بصورة صحيحة.

أساليب التنشئة االجتماعية :
مث���ة تصنيف���ات متعددة ألس���اليب التنش���ئة 
األسرية استندت إىل طرائق تعامل الوالدين مع 
األبناء وتأثري هذه الطرائق يف بناء ش���خصيات 
ه���ؤالء األبن���اء يف إط���ار العالقات الس���ائدة يف 

األسرة. ومن أهم هذه األساليب:

األسلوب الدميقراطي:
يع���د هذا النم���ط عام���الً  هاماً م���ن عوامل 
التكي���ف االجتماعي للفرد ومنوه الس���ليم حيث 
تقوم الس���لطة فيه على احلرية والدميقراطية، 
فاألب���وان حيرم���ان فردي���ة االب���ن والبن���ت و ال 
يس���تخدمان القس���ر والتعس���ف من أجل فرض 
س���لطتهما وذلك يس���اعد على منو االستقاللية 

واالعتماد على النفس.
أما الوس���ائل اليت يعتمد عليها اآلباء لتحقيق 

الدميقراطية بني أفراد األسرة فهي:
 احرام شخصية الفرد يف املنزل.

 العمل على تنمية شخصيته.
 إعط���اء الف���رد احلرية يف التفك���ري والتعبري 
وضمان ح���ق االختيار يف كل موق���ف حيال أية 

مسالة.

أسلوب النبذ واإلمهال :
يص���ف »بولدين« املنزل الذي يس���ود فيه هذا 
األس���لوب بأنه عديم التكيف ويتصف بالصراع 

واملشاجرات واالس���تياء بني األب واألم وبينهما 
وب���ني األبناء وال���ذي يفتق���ر بدرج���ة كبرية إىل 
العالق���ات االجتماعية الطيبة س���واءً بني أفراد 

األسرة أو بني األسرة واجملتمع .
وتتمي���ز حياة الفرد يف مثل هذا املنزل بإنكار 
اهتمامات���ه ورغبات���ه واعتباره���ا غ���ري هام���ة،  
وعندما يس���عى إلث���ارة انتباه والدي���ه أو حياول 
تأكي���د ذاته فإنه يقابل باإلنكار والتجاهل ورمبا 
يعاقب بدنياً ويف كل هذا ال حياول أن يفهم ولده 
املراهق وال يعطف عليه ألنه غري مرغوب فيه.

وهنا يدور س���ؤال: من الذي يق���وم بالنبذ يف 
املنزل؟ أهو األب أم األم؟ أم مها معاً ؟.

ما مص���ادر االطمئنان واحل���ب الذي حيصل 
عليه الفرد خارج املنزل ؟.

فم���ن املمك���ن أن يك���ون هن���اك أب يهمل وأم 
تس���رف يف العط���ف ومثل ه���ذا االرتباط يؤدي 
إىل نظام غري مس���تقر و إىل صراع األبوين واىل 
القب���ول والنب���ذ يف الوق���ت ذات���ه وه���ذه مسات 
بالطبع ال تساعد على النمو النفسي اهلادئ وال 

تساعد على التكيف السليم لألبناء .
وميكن أن نقسم نبذ اآلباء لألبناء إىل قسمني 

متنوعني:
نبذٍ دائٍم منذ البداية: حيث يشعر اآلباء بعدم 
حبه���م ألبنائهم. ويالح���ظ »بولدين« يف وصفه 
هل���ذا األب الذي ينبذ ابنه بأنه حياول إخضاعه 

إىل القواعد السلوكية احلديدية.
وه���م لذلك كث���رياً ما يتخ���ذون  مقاييس من 
القس���وة والصرام���ة بال س���بب ظاه���ر أكثر من 

الرغبة يف احلرمان.
أما الصنف الثاني من النبذ فيكون على شكل 
جتاه���ل رغبات األبن���اء، فهناك ن���وع من اآلباء 
يهمل���ون أبناءه���م وال يعمل���ون معهم ش���يئاً ويف 
العادة يكون لدى الفرد يف مثل هذه العائلة قدر 

كبري من االستقالل.
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وإذا كانت األس���رة ميسورة احلال فإهنا غالباً 
ما ترسل أبناءها إىل مدرسة داخلية حيث يشعر 

اآلباء باالرتياح لبعد بنيهم عنهم.
أم���ا يف األس���ر األقل رعاية فيعم���د االبن إىل 
قض���اء املزيد من وقت���ه خارج املن���زل أو يتأخر 
يف الع���ودة إلي���ه لريض���ي حاجات���ه مبصاحبته 
»ش���لة« أو مجاعة تتألف غالباً من جمموعة من 
األوالد األكرب منه س���ناً. وبالتايل فإن األسرة ال 
هتتم بوقت دخوله وخروجه والس���ؤال عن أماكن 

قضاء وقت فراغه .

أسلوب التدليل »التسامح« او احلماية 
الزائدة :

إن هذا األس���لوب يوفر للفرد الش���عور باألمن 
وخيلق شروطاً مناسبة تدفع به حنو االستقالل 
والتح���رر التدرجيي. لكن التس���امح جيب أن ال 
يتحول إىل تساهل واستهتار أو إىل محاية زائدة، 
ألن ه���ذا ي���ؤدي إىل عكس النتائ���ج املرجوة من 
التس���امح ويقول »هاتوي���ك« : »إن األبناء الذين 
تظه���ر منازهلم اهتماماً زائداً مبالغاً فيه يالقي 
صعوب���ات  يف تكيف���ه مع الع���امل اخلارجي كما 

يعاق منو السلوك االستقاليل لديه.
إذ إن اهتم���ام أبوي���ه الزائد به يقوده إىل توقع 
املساعدة واالهتمام من اآلخرين وحياول أن يلفت 
إليه اهتمام اآلخرين ويعترب أن هذا االهتمام من 
حقه. ويف املدرس���ة يتوقع م���ن املدرس أن يقوم 

بدور األب املتساهل. 

أسلوب القسوة والتحكم األبوي :
ميارس اآلباء أحياناً أسلوب التسلط يف تربية 
أبنائهم حبجة أنه األسلوب األفضل يف الوصول 
باألبناء إىل بر الس���المة واألم���ان. ويأخذ هذا 

األسلوب أشكاالً كثرية منها:
  كثرة األوامر والنواهي يف كل كبرية وصغرية 

يف حياة األبناء.
 تدخ���ل اآلباء يف تفاصيل حياة أبنائهم حتى 

يف اختيار املأكل وامللبس.
 اللجوء إىل العقاب البدني يف بعض األحيان 

عند اخلروج عن التعليمات واألوامر.
 وج���ود فجوة يف أس���لوب املعاملة و التفاهم 
ب���ني اآلب���اء واألبن���اء، ففي كثري م���ن األحيان ال 
يس���تطيع األبناء حتى جمرد مناقش���ة اآلباء يف 

األمور اليت ختصهم.
وقد ذكر كل من »رينهارد« و »فولر« أن العقاب 
غري العادل يعترب عامالً مهماً يف احنراف األبناء. 
فف���ي دراس���تهما أوضح���ا أن املنحرف���ني وغري 
املنحرفني يعتربون األب الذي يضرب أوالده من 

طراز اآلباء غري املعقولني. 
وق���د لوح���ظ كذل���ك أن���ه نتيجة لع���دم ثبات 
أسلوب املعاملة يلجأ األبناء إىل نوعني خمتلفني 
من الس���لوك: إذا وافق عل���ى األوامر فإنه ميتثل 
هل���ا وعندما ال يوافق فإنه مييل إىل العصيان أو 

يلجأ إىل بعض األساليب العدوانية.

أسلوب التذبذب:
يعين إثابة الوالدين األبناء لسلوك مرغوب فيه 
مرة ومعاقبته للس���لوك نفس���ه مرة أخرى.وهو 
أس���لوب خيالف اجتاه السواء أي إتباع الوالدين 
األس���اليب الس���وية اليت تعتمد على األس���اليب 

الربوية الصحيحة يف معاملة األبناء.
إن التذبذب يف معاملة االبن كأن مندحه على 
س���لوك الي���وم ونعاقبه عليه غداً ق���د يؤدي إىل 
اإلخالل مبعايري االستواء واالحنراف حيث جيد 
األبناء صعوبة يف معرفة اإلجيابيات والسلبيات 
ويكون االبن غالباً مردداً أو متشائماً وال يصلح 

للقيادة.
مما س���بق جند أن التنشئة االجتماعية تؤدي 
دوراً بارزاً  وأساس���ياً يف إكساب الفرد مجلة من 
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املعايري والقيم واالجتاهات اليت حتفل هبا ثقافة 
اجملتمع، ابتداءً  مبرحلة الطفولة مروراً مبرحلة 
املراهق���ة، فمرحلة الرش���د وص���والً إىل مرحلة 
الش���يخوخة حيث إن لكل مرحلة تنشئة ختتلف 

عن األخرى.
وتعت���رب األس���رة احملط���ة األوىل ذات األمهية 
البالغ���ة يف تنش���ئة أبنائها ، وال تتم هذه العملية 
إال من خالل جمموعة من األساليب اليت تتبعها 

األس���رة يف عملية التنش���ئة وال���يت يطلق عليها 
أس���اليب التنش���ئة االجتماعية  هذه األس���اليب 
ال���يت ختتل���ف من ثقاف���ة إىل أخرى ومن أس���رة 
إىل أخ���رى تبعاً للعوامل املؤثرة فيها واليت تتنوع 
ب���ني اإلمهال والتدلي���ل الزائدين وبني القس���وة 
والتذب���ذب املفرط فيهما يف التنش���ئة واليت من 
ش���أهنا أن تنعكس على شخصية الفرد سلباً يف 

تصرفاته إزاء املواقف املتنوعة للحياة.

 اأبو مغلي، �صميح، �صالمة، عبد احلافظ )2000( : علم النف�س الجتماعي، دار اليازودي، عمان.
 الأخر�س، حممد �صفوح )1990(: علم اجتماع العائلة، مطبعة طربن، جامعة دم�صق.

 اجليو�صي، فاطمة، ال�صما�س، عي�صى )2003(: الرتبية العامة، من�صورات جامعة دم�صق، كلية الرتبية.
 ح�ص���ن، حممد �صديق )2001(: الت�صلط الرتب���وي واآثاره على مكونات ال�صخ�صية، جملة الرتبية، العدد 

137-138، مطابع وزارة الرتبية والتعليم، قطر.
 حلمي، اإجالل اإ�صماعيل )1990(: درا�صات عربية يف علم الجتماع الأ�رصي، ط1، دار القلم، دبي.

 حمدان، حممد زياد )1990(: الأ�رصة يف املجتمع، دار الرتبية احلديثة، عمان، الأردن.
 حم�صي، اأنطوان )2003(: علم النف�س العام، ط8، من�صورات جامعة دم�صق، كلية الرتبية.

 خليل، حممد بيومي )2000(: �صيكولوجية العالقات الأ�رصية، دار قباء، القاهرة.
 الدرزي، اأمل حممد عبيد )2000(: دور الأ�رصة يف بناء اجتاهات نحو اختيار مهنة امل�صتقبل لدى الأبناء، 

جامعة دم�صق، كلية الرتبية.
 دند�س، فايز مراد )2004(: يف اأ�صول الرتبية، ط1، دار الوفاءللطباعة والن�رص، الإ�صكندرية.

 نا�رص، اإبراهيم عبد اهلل )2004(: اأ�صول الرتبية الوعي الإن�صاين، ط1، مكتبة الرائد العلمية، عمان.
 وطفة، علي )2004(: علم الجتماع الرتبوي، من�صورات جامعة دم�صق.

 العمر، معن خليل )2004(: التن�صئة الجتماعية، ط1، دار ال�رصوق، عمان.

مراجع االنرتنت:

 http://www.alausrah.com/library/03.doc
 http://www.moe.edu.kw/pages/sectors/07
 http://bafree.net/forums/archive/index.php/t-78764.htm/
 http://www.minshwi.com/other/nejemy.
 http://www.minshwi.com/other/abdalhafeez.htm
 http://bafree.net/forums/archive/index.php/t-78635
 http://www.kau.edu.sa/show-res.aspx?site-1D=306&ln.G=ar8RN=4143

املراجع:
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إدارة المعرفة
 واقتصاد المعرفة

Knowledge Management and Knowledge Economy

  د. حممد �سعيد احللبي

اإن مفه��وم )املعرف��ة( لي���س بالأمر اجلديد بالطب��ع ، فاملعرفة رافقت الإن�ص��ان منذ اأن تفتح 
وعيه ، وارتقت معه من م�صتوياتها البدائية مرافقة لت�صاع مداركه وتعمقها حتى و�صلت اإىل 
ذراه��ا احلالي��ة ، اإل اأن اجلديد اليوم هو حجم تاأثريها على احلياة القت�صادية والجتماعية 
وعل��ى من��و حياة الإن�صان عموماً ، وذلك بف�صل الثورة العلمية التنكولوجية ، فقد �صهد الربع 
الأخ��ري من القرن الع�صرين اأعظم تغي��ري يف حياة الب�صرية، األ وهو التحول الثالث اأو الثورة 
الثالث��ة ، على حد تعبري األفن توفل��ر بعد الثورة الزراعية والثورة ال�صناعية ، ومتّثل بثورة 
العل��وم والتقانة فائقة التط��ور يف املجالت الإلكرتونية والنووي��ة والفيزيائية والبيولوجية 
والف�صائي��ة .. ، وكان لث��ورة املعلومات والت�صالت دور الريادة يف ه��ذا التحول فهي مكنت 
الإن�ص��ان من فر���س �صيطرته على الطبيعة اإىل حد اأ�صبح عامل التط��ور املعريف اأكر تاأثريًا يف 

احلياة من بن العوامل الأخرى املادية والطبيعية.
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يف   املعرف���ة    )1966(   Polanyi صن���ف 
فرعني أساسيني:

1. املعرفة الضمنية
.)Tacit knowledge( 

2. املعرفة الظاهرية
.) Explicit knowledge ( 

 Nonaka and م���ن  كل  أش���ار  وق���د 
.)1995(  Takeuchi

إىل أن األصول غري امللموسة كالقيم، والصورة 
الذهني���ة للمؤسس���ة أو املش���روع، واحل���دس، 
واالس���تعارات، ونف���اذ البص���رية  تش���كل أه���م 
األصول اليت ينبغي االعتناء واالهتمام هبا ألهنا 
تشكل قيمة مضافة للعمليات اليومية اليت تقوم 

هبا املؤسسة.

Tacit knowledge املعرفة الضمنية
Know-  وتتعلق املعرفة الضمنية باملهارات

How Skills  وال���يت ه���ي يف حقيق���ة األم���ر 
توجد يف داخل عق���ل وقلب كل فرد واليت ليس 
م���ن الس���هل نقله���ا أو حتويله���ا لآلخرين. وقد 
تك���ون تلك املعرفة فنية أو إدراكية. ويف معرض 
ذل���ك يق���ول  polanyi : » إننا نعرف أكثر مما 

ميكن أن نقول: 
 We can Know more than we can
tell ويف ذلك إش���ارة صرحية بالطبع لصعوبة 

وضع املعرفة الضمنية يف كلمات منطوقة.

املعرفة الظاهرية
Explicit knowledge 

وتتعل���ق باملعلوم���ات املوج���ودة واملخزن���ة يف 
أرش���يف املؤسس���ة ومنه���ا )الكتيب���ات املتعلقة 
بالسياس���ات، واإلجراءات، املس���تندات، معايري 
العمليات والتشغيل ( وفى الغالب ميكن لألفراد 
داخ���ل املؤسس���ة الوص���ول إليها واس���تخدامها 
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وميكن تقامسها مع املوظفني مجيعهم من خالل 
الندوات اللقاءات والكتب . 

فاملعرف���ة نت���اج لعناص���ر متع���ددة، واليت من 
أمهها:

1- البيانات
2- املعلومات
3- القدرات

4- االجتاهات

البيانات:
البيانات جمموعة م���ن احلقائق املوضوعية 
غ���ري املرابط���ة يتم إبرازه���ا وتقدميها من دون 

أحكام أولية مسبقة.
 وتصب���ح البيان���ات معلوم���ات عندم���ا يت���م 

تصنيفه���ا، تنقيحها، حتليله���ا ووضعها يف إطار 
واضح ومفهوم للمتلقي.

املعلومات:
املعلومات  هي يف حقيقة األمر  بيانات متنح 

صفة املصداقية ويتم تقدميها لغرض حمدد. 
فاملعلومات يتم تطويرها وترقى ملكانة املعرفة 
عندم���ا تس���تخدم للقي���ام أو لغ���رض املقارن���ة، 
وتقيي���م نتائ���ج مس���بقة وحم���ددة، أو لغ���رض 
االتصال، أو املش���اركة يف حوار أو نقاش. و هي 
بيانات توض���ح يف إطار وحمتوى واضح وحمدد 
وذلك إلمكانية استخدامها الختاذ قرار. وميكن 
تقدي���م املعلوم���ات يف أش���كال متع���ددة ومنها:  
الش���كل الكتابي، الصورة، أو احملادثة مع طرف 

آخر.

القدرات
املعرفة جبانب املعلومات حتتاج إىل القدرة على 
صنع معلومات م���ن البيانات اليت يتم احلصول 
عليها لتحويلها إىل معلومات ميكن اس���تخدامها 
واالس���تفادة منها. وقد من���ح اهلل بعض األفراد 
القدرة عل���ى التفكري بطريق���ة إبداعية والقدرة 
على حتليل وتفسري املعلومات ومن ثم التصرف 

بناءً على ما يتوافر من معلومات. 
فإذا  مل يتوافر لدى األفراد القدرات والكفاءات 
األساسية للتعامل مع املعلومات عندئذ نستطيع 
الق���ول: إن أح���د احمل���اور األساس���ية للمعرف���ة 

مفقود.

االجتاهات
ف���وق كل ه���ذا وذاك فاملعرف���ة  وثيقة الصلة 
باالجتاه���ات. إنه يف حقيق���ة األمر االجتاهات 
اليت تدفع  األفراد  للرغبة يف التفكري والتحليل 
والتص���رف. ل���ذا، يش���كل عنص���ر االجتاه���ات 
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عنصراً أساس���ياً إلدارة املعرفة وذلك من خالل 
حفز فضول األفراد، وإجياد الرغبة وحتفيزهم 
لإلب���داع.  وه���ذا بالتأك���د  ينق���ص العديد من 

املؤسسات أو املنشآت؟؟؟ 
 

إدارة املعرفة
Knowledge Management 

تعد إدارة املعرفة من أحدث املفاهيم اإلدارية 
ال���يت منت األدبيات املتعلقة هبا كمًا ونوعاً. وقد 
ش���هدت الس���نوات املاضي���ة اهتمام���ا متزايداً 
م���ن جانب قطاع األعم���ال لتبنّي مفه���وم إدارة 

املعرفة.
 فمااملقصود يا ترى بإدارة املعرفة.؟

إدارة املعرف���ة ه���ي العملي���ات ال���يت تس���اعد 
املنظمات على توليد املعرفة واحلصول عليها ، 
واختيارها، و تنظيمها، واستخدامها، ونشرها ، 
وحتويل املعلومات اهلامة واخلربات اليت متتلكها 
املنظم���ة وتُع���دّ ضروري���ة لألنش���طة اإلداري���ة 
املختلف���ة كاخت���اذ القرارات، وحل املش���كالت ، 

والتعلم، والتخطيط االسراتيجي.
وتتألف إدارة املعرفة من العمليات اليت هتدف 
من كس���ب املعرفة أو استخدامها حتقيق مردود 
اقتص���ادي ملم���وس ، وعليه يتأل���ف نظام إدارة 
املعلوم���ات م���ن العملي���ات والتقني���ات اليت يتم 
توظيفها يف ضوء رؤية واس���راتيجية املؤسس���ة 
حبيث توفر املعرفة العلمية والتطبيقية الالزمة 
حلل املشكالت اليت تعرض العاملني يف دائرهتا 
، يقيم هذا النظ���ام عالقات جدلية مع الثقافة 
واالسراتيجية السائدة يف البيئة اليت يقيم فيها 
وسالس���ل القيم السائدة يف البنية االقتصادية، 
فيس���تمد منه���ا م���وارده وحي���دد مع���امل آليات 
التعام���ل مع تفاصليه���ا الدقيقة ، وهذا ما يثمر 
عن���ه االرتق���اء بالرأمس���ال البش���ري ، وتعميق 
املعرفة مبوارد املعلومات املتاحة لضمان القدرة 

عل���ى التنافس ، واالس���تمرار يف الوقوف مبكان 
الص���دارة ، بص���ورة عام���ة يتأل���ف الرأمس���ال 
املع���ريف من عنصرين متفاعل���ني مها : العنصر 
البش���ري الذي يتفاعل مع املعرفة ويس���توعبها 
وحييله���ا إىل واقع ملموس وجناحات مس���تمرة 
، واملعلوم���ات اليت تس���تقر يف النتاج اإلنس���اني 
املنتش���ر يف الفك���ر املوثق واإلجن���ازات الفكرية 
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للجنس البش���ري وصياغة األس���ئلة اليت تفتقر 
إىل حلول ترقى باإلنسان على الطبيعة احمليطة 

به .

عمليات إدارة املعرفة 
1- اكتساب املعرفة و تطويرها:

»حتديد أفضل امل���وارد املعرفية املتاحة داخل 

املؤسسة و خارجها و الالزمة لتحقيق األهداف 
املخططة«. 

2- تنظيم املعرفة و تقييمها :
»تقييم صالحية الوثائق الس���ائدة يف أنشطة 
باس���تمرار  املعلوم���ات  و حتدي���ث  املؤسس���ات 

لضمان دوام القدرة  التنافسية للمؤسسة« . 
3- نقل املعرفة و استخدامها: 

»تتضم���ن آلييت اس���تيعاب املف���ردة املعرفية و 
ترمجته���ا إىل عمليات قابل���ة للتنفيذ على أرض 

الواقع«.

اقتصاد املعرفة
Knowledge Economy 

لق���د بات���ت املعلوم���ات م���ورداً أساس���ياً م���ن 
امل���وارد االقتصادي���ة ل���ه خصوصيت���ه ب���ل إهنا 
احلي���اة  يف  اجلدي���د  االس���راتيجي  امل���ورد 
. الطبيعي���ة  للم���وارد  املكم���ل   ،  االقتصادي���ة 

وجتدر اإلش���ارة إىل أن بعض الباحثني قد شبه 
املعرفة بالنق���ود أو اإللكرون ال ميكن لصاحبها 
أن يش���عر بقيمته���ا إال إذا حترك���ت ، إهنا املورد 
الوحي���د ال���ذي ال ينضب بل وعل���ى العكس من 
ذل���ك كم���ا يف خصائ���ص مفهوم املعرف���ة يزداد 
حجم ه���ذا امل���ورد باس���تمرار فيما ل���و أخضع 
للتشارك والتحاصص ، وجاء يف دراسة قدمت 
إىل مؤمت���ر التعلي���م الع���ايل الذي عق���د مؤخراً 
يف دمش���ق ، تلجأ املؤسس���ات حالياً يف س���عيها 
لتنمية اقتصادها إىل وضع اسراتيجية تعليمية 
ضمن إطار ما يس���مى باقتصاد املعرفة لنش���ر 
املعرف���ة داخلياً عل���ى كل املس���تويات اإلفرادية 
واجملموعاتي���ة ، وعلى مس���توى املؤسس���ة كلها 
وذلك هبدف توليد مقدرات على صعيد حتقيق 
األه���داف االس���راتيجية للمؤسس���ة وحتس���ني 

أدائها.
 إن من املؤكد أن تطبيق اس���راتيجية تعليمية 
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يف املؤسسة سيساعد املديرين يف خلق عمليات 
مجاعية وإفرادية متكن من رفع مس���توى جودة 
العمل ، وبالتايل توليد قيم إضافية ل�ه تزيد من 
املوارد املالية للمؤسسة ، وتشري الدراسة إىل تطور 
مفهوم االقتصاد اجلديد حبيث أصبح ينظر إليه 
كونه أس���لوباً جديداً يف املقاربات االقتصادية ، 
وذل���ك يف خضم احلديث عن تط���ور االقتصاد  
بوصف���ه علماً لدرجة ص���ار بعض االقتصاديني 
يع���دّ االقتصادي���ات احلديثة منظوم���ة تكيفية 
ديناميكية ، بدالً مم���ا كان ينظر إليها على أهنا 
منظومات ت���وازن مغلقة ومعق���دة ولفرة طويلة 
، إن أه���م ما ميي���ز االقتصاد اجلدي���د اعتماده 
عل���ى مص���ادر أخرى غري الطاق���ة وهي مصادر 
غري حس���ية كاملعرفة واملعلومات وإدارة املعرفة، 
لدرجة غدت عندها تلك املصادر غري امللموسة 
جماالً رحباً للتنافس العاملي وأصبحت موضوعاً 
ملهن مس���تقبلية يف إطار املنظوم���ة االقتصادية 
العام���ة فضالً عن كوهن���ا مولداً فعلي���اً للثروة ، 
وميك���ن وص���ف الوضع احل���ايل لالقتصاد بأنه 
يقع يف منتصف الطريق بني االقتصاد التقليدي 
املتوازن املغلق القائ���م على الطاقة، و االقتصاد 
اجلديد القائم على املعرفة ، لعل بعضهم ومنهم 
ع���امل اإلدارة األمريك���ي » بير دروك���ر«  يرى أن 
العامل صار يتعامل فع���الً مع صناعات معرفية 
تكون األفكار منتجاهتا والبيانات موادها األولية 
والعقل البش���ري أداهتا ، إىل ح���د باتت املعرفة 
املكون الرئيسي للنظام االقتصادي واالجتماعي 
املعاص���ر ، من ه���ذا املنطلق أصبحت البش���رية 
على عتبة عصر جديد تؤدي فيه إجراءات حقن 
االخراعات يف االقتصاد وتقارب التقانة العالية 
دوراً مفتاحياً يف تس���ريع حركة املعرفة وضخها 
من أقنية العوملة اجلارية حالياً ، يف هذا السياق 
بزغ���ت مفاهي���م االقتص���اد الرقم���ي والتجارة 
اإللكرونية اليت تش���كل املعرفة جوهرها والقوة 

احملركة الرئيسية فيها.
يعدّ » اقتصاد املعرفة«  فرعاً جديداً من فروع 
العل���وم االقتصادي���ة ، ظهر يف اآلون���ة األخرية ، 
ويقوم عل���ى فهم جديد أكثر عمقاً لدور املعرفة 
والرأمسال البش���ري يف تط���ور االقتصاد وتقدم 

اجملتمع .
ي���رى أح���د الباحث���ني أن القتص���اد املعرف���ة 

مستلزمات أساسية أبرزها :
أواًل : إع���ادة هيكل���ة اإلنفاق العام وترش���يده 
وإج���راء زي���ادة حامس���ة يف اإلنف���اق املخصص 
لتعزي���ز املعرفة ابت���داء من املدرس���ة االبتدائية 
وصوالً إىل التعليم اجلامعي مع توجيه االهتمام  
إىل مراكز البحث العلمي ، وجتدر اإلش���ارة هنا 
إىل أن إنف���اق الواليات املتحدة يف ميدان البحث 
العلم���ي واالبت���كارات يزي���د على إنف���اق الدول 
املتقدمة األخرى جمتمعة ، وهذا ما يس���اهم يف 
جعل االقتصاد األمريكي األكثر تطوراً ودينامية 

يف العامل.
 ) بلغ إنفاق الدول الغربية يف هذا اجملال 360 
ملي���ار دوالر عام 2000م كان���ت حصة الواليات 

املتحدة منها 180 مليارا(.
ثاني���ًا : وارتباط���اً مب���ا س���بق، العم���ل على 
خل���ق وتطوير الرأمسال البش���ري بنوعية عالية 
، وعل���ى الدول���ة خلق املناخ املناس���ب للمعرفة ، 
فاملعرفة اليوم ليست » ترفاً فكريا« بل أصبحت 

أهم عنصر من عناصر اإلنتاج .
ثالثًا : إدراك املس���تثمرين والشركات أمهية 
اقتصاد املعرفة ، واملالحظ أن الشركات العاملية 
الك���ربى »العاب���رة للقوميات خصوصاً« تس���اهم 
يف متوي���ل جزء من تعليم العامل���ني لديها ورفع 
مس���توى تدريبه���م وكفاءهت���م ، وختصص جزءاً 
مهماً من اس���تثماراهتا للبحث العلمي واالبتكار 

... إخل .
إن اس���تمرار املعلومات واملعرفة باالنتشار يف 
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 د. حمم���د �صعي���د احللبي : نحو تطبي���ق اإدارة املعرفة يف التنمية الب�رصي���ة ، املوؤمتر الثاين جلمعية 
مكتبات بالد ال�صام – دم�صق 2008م.

 د.�صعد مرزوق العتيبي : اإدارة املعرفة 2008.
 حممد دياب : اقت�صاد املعرفة اأين نحن منه ، جملة العربي عدد اأيار 2004م. 

 د . ح�صن مظفر الرزو : اقت�صاد املعلومات واإدارة املعرفة – اأحوال املعرفة مار�س 2004م 
 مي�ص���اء العل���ي: دور املعرفة يف النمو القت�صادي والراأ�صمال الفكري يف البتكار– �صحيفة الثورة 

.2004/3/5
 نبيل علي : الثقافة العربية وع�رص املعلومات – عامل املعرفة 2001م – طبعة اأوىل .

املراجع :

جل األنشطة الرقمية اليت تسود معظم قطاعات 
األنشطة االقتصادية بات حيتم ضرورة معاودة 
التفك���ري هب���ذا امل���ورد اجلديد الذي ب���دأ حيمل 
 تأثريات ملموسة على اآللة االقتصادية العاملية .

ترتك���ز اقتصاديات معاجلة املعلومات إىل ثالثة 
حماور رئيسية هي : 

معاجل���ة احملتوى الذي ميثل م���وارد التصنيع 
املعلوماتي، ومعاجلة املعلومات اليت متثل أدوات 
اإلنت���اج وش���بكات االتص���ال اليت متث���ل قنوات 

التوزيع للزبائن.
إن أهم مق���وم يف صناعة املعرفة هو احملتوى 
املعريف الذي يتألف من الراث الرمزي اإلنساني 
م���ن نصوص وقواعد وبيان���ات وقواعد معرفية 
وأفالم وموس���يقى وآليات مستحدثة ، تستثمر 
هذا احملتوى إلبداع حمتوى جديد، من أجل هذا 
بدأت الوالي���ات املتحدة ومؤسس���اهتا العمالقة 
بالسعي إىل إحكام قبضتها على موارد احملتوى 
متهي���داً لفرض هيمنتها عل���ى عجلة االقتصاد 

املعلوماتي العاملي . 
إن األمنوذج االقتصادي املطلوب ملعاجلة قيمة 

املعرفة ، وإجي���اد الصياغات الرياضية املالئمة 
الحتساهبا يرتكز إىل حقيقة أن قيمة املعلومات 
تنتج عن طبيعة احملتوى الذي ميكن اس���تثماره 

بنشاط أو عملية إلنتاج عائد اقتصادي .
وإذا حاولنا تتبع أه���م املفردات الكلفوية ملادة 

املعرفة جندها تنقسم إىل احملاور اآلتية :
احمل���ور األول : تكالي���ف تطوي���ر وإنش���اء 

احملتوى املعلوماتي أو املعريف .
احملور الثاني : التكاليف الس���وقية لتداول 

املعلومات .
احملور الثالث : تكاليف مجع املعلومات من 
مواردها املنتشرة يف النظم املعلوماتية ، يضاف 
إىل ه���ذه احمل���اور مف���ردات تعتمد عل���ى هوية 
مس���تثمر املعلومات وطبيعة األهداف املرسومة 

خلطط استثمارها .
وعليه ف���إن املعادلة الرياضي���ة لوصف قيمة 
املعلومات ستكون بصيغتها الشمولية كما يأتي: 
قيم���ة املعلوم���ات = دال���ة ) طبيع���ة املعلومات ، 
املس���تخدم ، أه���داف املس���تخدم أو املؤسس���ة ، 

العمليات ، العائد(.
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ل ريب يف اأن ال�صخرية متت اإىل عامل الفكاهة والتهكم والهزل ب�صالت خمتلفة ،  بيد اأنها 
لي�ص��ت ب��ال هدف ، وخا�صة اإذا �صيغت يف �صرد ق�ص�ص��ي يكتب ليوجه وينقد وي�صحح. 
وتتمثل اأهداف ال�صخرية يف احلفاظ على قيم املجتمع وتكري�س ال�صلوك القومي ، ونعي 
التط��رف والغل��و والغلط ، وتاأييد املوقف ال�صليم على نحو مبا�صر اأو غري مبا�صر ، فهي 
تناك��ف الت�صل��ب والتطرف يف الفكر وال�صل��وك والفهم ، وتدعو اإىل املرون��ة  والدماثة ، 

وتتغيا تالوؤم الفرد مع املجتمع والزمان واملكان واملفهوم ال�صائد .
  

السخرية وتقنياتها 
في القصة القصيرة السورية

د. عادل عطااهلل الفريجات 
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والسخرية وس���يلة فنية إلعادة إنتاج الواقع ، 
فالكاتب يستخدم ) آلة تصويره ( مبدال النسب 
ب���ني عناص���ر الص���ورة ، وعدس���ته تنظ���ر إىل 
املوضوع من خالل موشور يكسر حدود األشياء 
فتكرب الزوايا وتنفرج جداً ، أو قد تصغر وتصبح 

حادة جداً . 
وق���د وجد يف تاري���خ األدب العامل���ي والعربي 
ساخرون كثر، نشري إىل بعضهم إشارات سريعة 
لنصل على عجل إىل لب املوضوع الذي نعاجله. 
وم���ن أولئك الس���اخرين أرس���توفان اإلغريقي ، 
وس���رفانتس االسباني ، وبرناردشو االيرلندي ، 
وعزيز نيس���ن القاص الركي.. . ويف أدبنا ظهر 
إمام الس���اخرين ،وهو اجلاح���ظ . وهبلول الذي 
اقرن امسه باس���م اخلليفة ) هارون الرشيد (، 
وابن اجلص���اص، وهباء الدي���ن قراقوش ، وابن 

زيدون صاحب الرسالة اهلزلية. 
 ويف عصرن���ا ال ب���د أن نذكر الكاتب املصري 
إبراهي���م املازني صاحب كت���اب صندوق الدنيا، 
كات���ب  حبي���يب   امي���ل  الفلس���طيين  والكات���ب 
الروايات واملسرحيات  املعروف، وصاحب قصة 

» املتشائل«.
 أما يف سورية، فقد حظيت القصة الساخرة 
بأق���الم عدي���دة وبنم���اذج قصصي���ة يصع���ب 
حصره���ا ، ألن قس���ما كب���ريا منه���ا أدرج ضمن 
جمموع���ات متنوع���ة حوهتا وح���وت غريها من 
القص���ص . ورغ���م ضخامة املدون���ة القصصية 
السورية ، اليت يؤرخ هلا  بالعام 1931 ، وهو عام 
ص���دور جمموعة »ربيع وخري���ف« لعلي خلقي ، 
فان الباحث قادر على أن يقدم صورة بانورامية 
ع���ن الس���خرية وتقنياهت���ا يف القصة الس���ورية 

املعاصرة .
   نشر ، يف دمشق ،عن هذا اللون القصصي، 
يف الع���ام 1990 ، كت���اب بعنوان » الس���اخرون« 
للكاتب الساخر ) خطيب بدلة( . وهو جمموعة 

م���ن القص���ص تبلغ يف الع���د /17/ قصة كتبها 
/17/ قاص���اً، منه���م : أديب النحوي، حس���يب 
كي���ايل،  س���عيد حورانية ، ف���ارس زرزور، وليد 

إخالصي .
 واحل���ق أن ه���ؤالء الكت���اب ليس���وا ه���م كل 
الس���اخرين يف سورية، وخاصة أن الكتاب الذي 
ضمهم صدر منذ أكثر من عشرين عاما . ولكن 
األهم في���ه هو أنه أرخ للقصة الس���اخرة بالعام 
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1952، وه���و الع���ام ال���ذي أصدر فيه حس���يب 
كيايل جمموعته املذكورة سابقا .

 والغري���ب أن الكت���اب املذكور » الس���اخرون« 
أغفل اس���م كاتب س���اخر هام ه���و الدكتور عبد 
الس���الم العجيلي، فقد تأسست يف دمشق، ويف 
مقه���ى الربازيل، عصبة مست نفس���ها  »عصبة 
الس���اخرين« كان من أعضائها سعيد اجلزائري 
ومواه���ب كيايل وآخرون . وق���د اختري العجيلي 

وزيرا هلذه العصبة . 
واقراباً م���ن النماذج س���نتوقف عند قصص 
س���اخرة لكل من حس���يب كيايل ، وعبد السالم 
العجيلي، وزكريا تام���ر، وخطيب بدلة، وجنيب 
كي���ايل، وإبراهي���م خري���ط، وعب���ري إمساعيل ، 
ومصطف���ى حروي���ل ، ومصطفى عب���د القادر . 
وحن���ن عل���ى وع���ي أن عملنا هنا ه���و التمثيل ، 

وليس االستقصاء . 
 فحس���يب كيايل ) ت 1993 ( نش���ر أكثر من 
عشرين كتابا . وقد وقفت عند قصته »اإلغراء« 
م���ن جمموعته » احلضور يف كل مكان« فوجدته 
يسخر من نفسه، فهو يسرد علينا اآلثار املدوية 
اليت خلفها عليه استالمه لشيك قيمته » عشرة 

آالف لرية سورية« . 
وذل���ك مقاب���ل وس���اطة للقاء ب���ني صديقني 
قدمي���ني ، يف إح���دى م���دن اخللي���ج ، اليت كان 

يعمل فيها.
 فهذه النعمة املفاجئة اليت حلت عليه خلبطت 
كل أفكاره ، وش���لت تفكريه، وأصابته باهللوس���ة 
أو كادت ، فه���و مث���ال يعد املبلغ امل���رة تلو املرة ، 
وخيط���ىء يف عده ، ثم يعي���د ليتأكد ... ويقلب 
الدراه���م ظهرا لبطن، وبطن���ا لظهر ، ويتخوف 
، وق���د ص���ار يف غرفته يف الفندق ، من س���ارق 
مفاج���ئ يقتحم علي���ه غرفته، ل���ذا يغلق الباب 
بطقت���ني، ال بطق���ة واح���دة  ... وت���راوده فكرة 
مآهل���ا: أن جاره قد يفت���ح عليه اجلدار الفاصل 

بينهم���ا من اليمني ، بل ق���د يفتح اجلدار اجلار 
اآلخر من اليس���ار ، فهو من الكرتون املقوى ... 
وال ينس���ى أن���ه كان ي���ودع يف حمفظت���ه رواية » 
دكت���ور جيفاكو« لباس���رناك ، فيخاطب الكاتب 
الروسي بقوله : طق مت يا باسرناك لن أقرأك 

بعد اآلن ، فالطفرانون هم الذين يقرؤون .
   أم���ا عبد الس���الم العجيل���ي ، فهو صاحب 
أكثر من أربعني كتابا وحائز وس���ام االس���تحقاق 
السوري . وقد طالعت له كتابه الساخر بامتياز 
» فصول أبي البه����اء« ) دمشق 1986( فوجدت 
أن القاس���م املش���رك بني قصصه املتساوية يف 
الط���ول مجيعها، ه���و انطواؤها عل���ى احليل أو 
)القفش���ات ( ال���يت كان أبو البه���اء يوقعها ضد 
الذي���ن يلقاه���م يف حله وترحال���ه ، فيوقعهم يف 
ش���باكه على حنو يذكرنا باحليل اليت جاءت يف 

مقامات اهلمداني واحلريري .
وم���ن تلك القصص قصة حتك���ي كيف أن أبا 
البه���اء أوقع بالدكتور )س���ليم ( بالبئر اليت كان 

حيفرها ملوظفي دائرة الصحة اليت يديرها .
    ويربز يف س���تينيات القرن العش���رين قاص 
س���اخر كبري ه���و زكري���ا تامر، الذي بدأ بنش���ر 
جمموعاته منذ العام 1960، وأوالها : )  صهيل 

اجلواد األبيض (.
 وس���خريته سخرية سوداء ، وتظهر غالبا يف 
هناية القصة ، وهي موجهة أحيانا لفضح الزيف 
والنفاق، حتى وان صدرا عن أعلى الس���لطات ، 
ويف قصته » انتصار« يقول الكاتب: إن امللك بعد 
أن اتف���ق م���ع وزيره على ف���رض ضريبة جديدة 
مسع باحتجاجات الرعية ، فتأثر، وهو صاحب 
القل���ب الرقي���ق ، وحتن���ن عل���ى رعيت���ه ، فعزل 
الوزير متهما إياه بأنه املس���ؤول عن هذه املظامل 

، ففرح املواطنون.
 وينهي تامر قصته هذه بقوله » غري أن اجلباة 
يف الي���وم الت���ايل تابع���وا طوافهم عل���ى البيوت 
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والدكاك���ني« ) النمور يف اليوم العاش���ر ، بريوت 
1978 ، ص 126( . ومثل هذا االستثناء اخلامت 
للقص���ة وقع يف قصة »املتهم« يف جمموعة تامر 
» الرعد » ففي هذه القصة تنبش الشرطة جثة 
عم���ر اخليام من قربها وحياكمونه، ألنه ذكر يف 
أش���عاره أن اخلمرة تذهب احلزن ، وش���عره يثري 
االضط���راب، كما يفهمه القاضي ، ويعكر األمن 
، ل���ذا حيكم عليه بالعودة إىل املقربة ويهال عليه 
ال���راب . وينه���ي تامر قصته بقول���ه : » غري أن 
احلزن ظل مقيما يتابع نشاطه اهلدام« ) الرعد 

، دمشق 1970، ص 30 ( .

السخرية والقصة القصرية جدا :
وازده���ر فن التهك���م واهلزء كثريا م���ع ازدهار 
كتابة القصة القصرية جدا يف سورية، فهي ركن 

أساسي من أركاهنا .
 ونتلب���ث عن���د من���اذج خلمس���ة قاص���ني من 
كت���اب هذا اللون وه���م : جنيب كيايل، وإبراهيم 
خري���ط، وعبري إمساعي���ل،  ومصطفى حرويل،  

ومصطفى عبد القادر . 
  نشر جنيب كيايل جمموعته » ميت ال ميوت« 
بدمشق عام 1996 . وفيها تطالعنا قصة بعنوان 
» طالب آخر زمن« وهي واحدة من /82/ قصة 
قص���رية جداً . وتروي القصة أن أس���تاذا س���أل 
طالب الصف التاسع يف مدرسته: من قتل عمر 
املخت���ار ؟ أج���اب التالميذ : م���ا عندهم خرب، و 
كي���ف يقتلونه وليس لديهم س���كني أو ش���فرة ؟ 
فغض���ب املعلم من جهلهم ، وزجمر فيهم ألهنم 
ال يعرفون اجلواب الس���ليم، ث���م دهلم عليه... 
ويف الفرص���ة روى للمدير بعض ما جرى معه 
يف الص���ف ، فنط املدير ليظهر أنه يفهم على 
الطاير، وق���ال : ماذا يقتلون عمر املختار، وال 
يعرف���ون...  أن���ت متأكد يا أس���تاذ أن القاتل 
م���ن ه���ذه الش���عبة ؟ وقبل أن جيي���ب املعلم ، 

محل املدير العصا ولسان حاله يقول : سأذهب 
ألحق���ق قبل أن يزيل���وا آثار اجلرمي���ة . عندئذ 
انقلبت دهش���ة املعلم إىل حزن ، وش���عر أن عمر 
املختار قد مات يف ذاك اليوم . ) ميت ال ميوت 

ص 25 وما بعدها ( . 
وتطالعنا جمموع���ة قصصية للكاتب إبراهيم 
خري���ط عنواهنا » حكايا س���اخرة« كرس���ت لفن 
الس���خرية بالكامل ، واس���تضاء صاحبها بقول 
القائل : » إن املفهوم ال يكون مؤثرا إال إذا جتسد 
يف موق���ف أو مش���هد«  . ومثالن���ا على املش���هد 
الذي متثلت به الس���خرية عند هذا الكاتب وارد 

يف قصة بعنوان » مقابلة« . 
فثمة متحدث مسؤول ظهر على شاشة التلفزة 
، وجهه صقيل وخداه متوردان وش���عره مصفف 

جيدا، وعلى مكتبه أجهزة هاتف وصحف 
وأوراق . وب���دأ املش���هد بعرض جمموعة 
من االجنازات ... س���أل املذيع املسؤول 
: كي���ف أجن���زمت كل تل���ك اإلجن���ازات ؟ 
أج���اب: جبهودنا وخرباتنا ، عملنا أربعا 
وعش���رين ساعة يف اليوم ، بل أكثر من 
أربع وعشرين ساعة ، وجتاوزنا اخلطة 

املقررة مبئة ومخسني باملئة .
 وأض���اف : ومشل���ت اإلن���ارة كاف���ة 
م���ن  والبي���وت، وختلصن���ا  األحي���اء  
انقطاع���ات التيار ال���يت ... ثم انقطع 
التيار الكهربائي فجأة، وعم الظالم. 
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 والس���خرية هن���ا اعتم���دت عل���ى الص���ورة 
واملشهدية والربهان الذي ال يدحض، فانكشفت 
مزاع���م األدعياء واملنافقني والكاذبني ، من دون 
كلمة تذكر أو صوت يعلو . وكأني بانقطاع التيار 
مل يقطع النور فحس���ب، بل قطع لس���ان الدعي 

الكاذب . 
 أم���ا القاصة عب���ري إمساعيل ، فقد صدر هلا 
ث���الث جمموعات قصصية هي:  للثلج لون آخر 
، وزم���ن البخور ، وحكاي���ات مقصوفة الرقبة . 
ويف »زم���ن البخور« نق���رأ يف قصة قصرية جدا 
عنواهن���ا » فخ���ر« العب���ارات الس���اخرة التالية : 
»كان عليه���ا أن حتش���و رؤوس طالهب���ا صباحا 
بقصائد الفخر العربية . وكان عليها مس���اء أن 
تتابع ذاهلة أخبارا عربية كل ما فيها يقول هلا : 

يا لك من كاذب��ة«.
ويعاجل مصطفى حرويل 
يف جمموعته »كلوز« عددا 
من الظواه���ر املغلوطة يف 
جمتمعنا ، فتحت عنوان » 
انتخاب���ات« يكتب عن رجل 
ال يس���ميه : »رش���ح نفسه، 
أع���د برناجم���ه االنتخابي : 
بن���اء، عمل ، حري���ة التعبري 
، األم���ن للمواط���ن ... ألقى 
اخلط���ب وزع البيانات ، أقام 
املضافات . صدرت النتائج ، 
لدواعي األم���ن مل يعثر عليه 

حتى اآلن«. ) كلوز ص 49 (. 
ويف موض���ع ثان يقيم هذا الكاتب س���خريته، 
ال عل���ى عب���ارة مكثف���ة دال���ة ، بل عل���ى حركة 
مع���ربة تق���ول الكثري م���ن دون تلف���ظ أو زعيق ، 
فف���ي قص���ة » مكروفون���ات« يكت��������ب حرويل : 
»خرج من املؤمتر ، تراكض املراسلون ، عشرات 
امليكروفونات بالقرب من وجهه ، تكلم ، تش���دق 
، نظ���ر ... حتول���ت املكروفونات إىل حش���د من 
أصابع وس���طى« . إن ال���رد على التنفج والكذب 
واالدع���اء واخلواء ،هو إهانة تتكفل هبا األصابع 

الوسطى ، وليس شيئا آخر... 
   وكت���ب الق���اص مصطف���ى عب���د الق���ادر 
العدي���د من القص���ص الس���اخرة يف جمموعته 
» املطرق���ة اللين���ة« ) دمش���ق 2010 ( فتح���ت 
عن���وان »دميقراطي���ة« ق���ال : ف���رزت األصوات 
االنتخابية، فرسب ،بدأ يكيل السباب والشتائم، 
ولعن الس���اعة اليت فك���ر فيها بالرش���ح. تقدم 
من���ه أصحابه مواس���ني ، قالوا ل���ه : ال حتزن يا 

صديقنا ، خريها بغريها .
 أجاهبم بصوت يتقطع أملا : لست حزينا على 
الرسوب.. فقط أريد أن أعرف أين ذهب صوتي 

الذي وضعته بيدي يف الصندوق. 
وهك���ذا خنل���ص مم���ا تق���دم إىل أن تقني���ات 
الس���خرية يف النماذج السابقة  كانت تقوم على 

ما يأتي : 
1� تصوي���ر وق���ع الغن���ى املفاج���ئ عل���ى فقري 
بائس، وهذا ما أصابه هبلوس���ات حتمل طرافة 
وتطرف���ا، إضافة  الس���تثمار املزج بني احلاضر 
واملاضي ، واستخدام العامية ، والتعويل على 
املثل الش���عيب، كما يف قصة حس���يب كيايل » 

اإلغراء« . 
2� وض���ع الش���خص موضوع الس���خرية يف 
ح���ال ين���م ع���ن غالظ���ة ت���ؤول إىل كراهية ، 
ووصف احليلة اليت توقعه يف املطب ، بس���بب 
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انش���غاله بتوافه األم���ور عن كبائره���ا ، كما يف 
قصة العجيلي املشار إليها سابقا . 

3� إهناء القصة بقفلة تسخر من كل جمرياهتا 
الس���ابقة ، كما يف قصة تامر » انتصار« وقصته 
»املتهم« ، ومزج املنطقي بغري املنطقي ، والتعبري 
عن حقيقة الشيء بضدها، فاخليانة تسمى حبا 
يف قصة تامر  » الشركة« . إضافة إىل اهلزء من 
تعسف الس���لطات وظلمها ، وخاصة حني تريد 
يلّ عنق األش���ياء لتالئم تفكريها املعوج، كما يف 
قصة » التصغري األول« يف جمموعة » احلصرم« 

لتامر . 
4� ق���ام لون من الس���خرية ع���ن طريق حذف 
الزمان واملكان من احلدث أو من السؤال ، وهذا 
ما سبب اختالط األمور بعضها ببعض، كما يف 
قص���ة جنيب كيايل » طالب آخر زمن« . إضافة 
اىل س���خرية مري���رة م���ن غب���اء مدير املدرس���ة 
وتس���رعه وانفعال���ه الذي ال مس���وغ ل���ه البتة ، 

وذلك ألنه مل يقدر األمر حق قدره .
5� بعض أشكال السخرية قام على املشهدية ، 
ومل يقتصر على ح���وار بني شخصني . فاملسؤول 
الذي تش���دق بإنارة كل األحياء، فوجئ بانقطاع 
الكهرب���اء وه���و يتكل���م، فغابت الص���ورة وغاب 
الصوت ... وال ش���ك أن مش���اهدي التلفاز آنئذ 
تبس���موا ، بل ضحكوا ،حني عاين���وا ، بالربهان 
احملسوس ، كذب املسؤول وادعاءاته الفارغة.  

6� وقع اهلزء يف هناية القصة يف أحيان كثرية، 
وخاص���ة يف القص���ة القصرية ج���دا ، وذلك من 
خ���الل حض���ور يقابل���ه غي���اب، كم���ا يف قصة 
انتخاب���ات ملصطفى حروي���ل ، والغياب هنا كان 
ملرشح االنتخابات الذي اختفى ألسباب أمنية.

 7- اجتهت السخرية أحيانا إىل رصد الفارق 
ما ب���ني التاري���خ واحلاضر ، أو م���ا بني مفاخر 
املاض���ي وخمازي احلاضر ، عل���ى حنو ما رأينا 

يف قصة » فخر« لعبري إمساعيل . 

8� وكان لدينا تقنية التحول املفاجئ الذي يبث 
حياة يف اجلماد، فلم نس���مع إال يف نطاق خيال 
علم���ي أن آلة حتول���ت إىل كائن عض���وي يؤدي 
غرضا بعينه ، وهو إصبع اإلنسان، كما يف قصة 
حرويل » مكروفون���ات« ، فاملكروفونات حتولت 
إىل أصاب���ع وس���طى، بع���د أن عاي���ن أصحاهبا 
الس���طحية والنف���اق والك���ذب يف تصرحي���ات 
أح���د املس���ؤولني . واملعروف أن إش���هار اإلصبع 
الوس���طى يف وجه أحدهم تعب���ري عن إهانة مرة  

يعرفها الناس مجيعاً .
 9� تعد املفارقة ركناً أساس���ياً يف فن التهكم . 
وق���د عول عليها كثريون . ومنهم مصطفى عبد 
الق���ادر الذي كان يص���ور حدثاً، أو يقيم حواراً ، 
متهي���داً إلعطاء لفظة واح���دة معنيني متباينني 
كما يف ألفاظه : القطيع ، والراعي ، والكمامات 
. واملفارقة كما يقول ) توماس مان ( : » هي ذرة 

امللح اليت جتعل الطعام مقبول امل�ذاق«. 
10� عول بع���ض القاصني على أمهية العنوان 
يف إثارة الس���خرية ، وإنش���اء املفارق���ة ، فعنوان 
»فخر« ال ينط���وي على ما تفاخر به املعلمة، بل 

بالعكس متاما .
الش���أن يف عن���وان » دميقراطي���ة«  وكذل���ك 
عند مصطف���ى عبد القادر . وهن���اك عنوانات 
للمجموعة كاملة تنطوي على السخرية بعينها. 
كم���ا يف عن���وان » س���نضحك«  لزكري���ا تام���ر 

وغريه. 
11� إن السياق كان أساسياً يف صنع السخرية 
ب���كل أنواعه���ا وجتلياهتا ، فاألهكوم���ة من دون 
س���ياق مالئم هلا ، تبدو بال معن���ى البتة . ومن 
هن���ا بدا كثري من الكت���اب على وعي بأن اختيار 
اللفظ���ة حبذق وتدب���ر ، يؤدي غرضه���ا بنجاح 
واستس���اغة . وعلي���ه ف���إن فن الس���خرية ليس 
عمالً س���هالً ، بل هو فن ال حيذقه إال أصحاب 

املوهبة والفطنة والزك��انة . 
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 حكايات األطفال الجديدة
القصة الحكائية بيَن الُتراث والفّن
حممد قرانيا  

اث، وقد كان   يف الأدب والفن يتَّفق النّقاد واملبدعون يف ال�صرق والغرب- على املكانة العالية للرترُ
اثهم ال�صفوي واملكتوب، الذي يحمل يف ثناياه اأ�صباب بقائه، وعوامل  للعرب نظراتهم التقديرية لرترُ
خلوده ف�صاًل عّما يّت�صم به من اجلّدة والطرافة والده�صة والإثارة. ولعل من بن اأ�صباب هذا البقاء 
واخللود، ما يت�صّمنه هذا الرتاث من الأبعاد الإن�صانية العفوية التي تتجاوز حدود الزمان واملكان، 

وما يزخر به من �صمائل الأمة اخللقية، وعقيدتها الروحية املحّددة باأطرها الإن�صانية.

 اأديب �صوري مواليد اأريحا)اإدلب( 1941،بداأرحلة الكتابة منذ عام 1959،يعنى باأدب الطفل ويكتب لالأطفال، 
ل���ه ع���دة ق�ص�س لالأطفال منه���ا: �صل�صلة مازن ال�صغري، و�صام م���ن اليا�صمن ، القمر يحب الأطف���ال، وكتب ال�صعر 

لالأطفال: املجد للطفولة ، نهر احلب.
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إن ال���راث العرب���ي، ج���زءٌ كب���ريٌ وعريضٌ من 
الراث اإلنسانيّ العام للبشرية على مرّ العصور، 
يص���ور عامل���اً عاش في���ه األجداد، وقد جسّ���ده 
املفكرون واملبدعون يف نصوص وصوٍر تعبّر عن 
تلك اجملتمعات، وحتك���ي عن األحالم واألوهام 
واألش���واق الواقعية واخليالي���ة، وتنقل نظراهتم 
للكون واإلنس���ان واحلياة، ورؤاهم للحقّ واخلري 

واجلمال.
وال���راث الذي يض���مّ جانباً م���ن ثقافة األمة، 
ينطل���ق من االلتزام بقواعد معيّنة من الس���لوك 
اإلنس���اني، والذي قد يرى فيه بعضهم شيئاً من 
التعارض بني األصالة والتجديد، لكن الضرورة 
تقتضي منا- وحنن نعيش عصراً تقنياً- إجياد 
صف���ةٍ أو صيغةٍ توفيقية بينهم���ا، حتافظ على 
» االّت���زان، وذلك ببناء اجلديد على أس���اس من 
القدي���م ألن لكل عص���ر أدواته وأس���اليبه، على 
الرغ���م م���ن أن مثة قامساً مش���ركاً بني حاضر 
األمة، وماضيه���ا، يتمّثل يف الذاكرة احلضارية، 
ال���يت عبّر ع���ن مثلها الش���اعر اإلنكليزي: » ت. 
س إيلي���وت« ح���ني ق���ال »: » إن الف���ن الرفي���ع 
جي���ب أن يك���ون هتذيباً ل���كّل من ال���راث والفن 
الش���عيب، واليق���ف من���ه موقف معارض���ةٍ« وقد 
كان » شكس���بري« يَرجع إىل األس���اطري القدمية، 
ويُخرجها يف حلل جديدة، تتمّثل يف مسرحياتٍ، 
غدت م���ن روائع األدب اإلنس���اني، وكذلك فعل 

األديب الروسي » تولستوي«.
ولي���س جدي���داً القول: إن ال���راث العربي من 
الغن���ى إىل درج���ة أن موضوعات���ه هاج���رت إىل 
الثقاف���ات األخرى، واملطلّع على املكتبة العاملية، 
والس���يما املكتبة اإلنكليزية يعرف أن بعضاً من 
قص���ص أل���ف ليلةٍ وليل���ة، مثالً بات ج���زءاً من 
ثقاف���ة الناش���ئني الناطق���ني باإلنكليزية، وعلى 
الرغ���م من حتفظن���ا عل���ى هولي���وود وأعماهلا 
املس���تقاة م���ن الثقافات غ���ري الغربية فإن بعض 

أش���هر األعمال اليت قدّمتها يس���تند إىل الراث 
العربي، واملؤس���ف أن بع���ض هذه » الثيمات« مل 
تُق���دّم مبا يلي���ق هبا يف العربي���ة، ال على صعيد 
الكتاب الورقي، وال من خالل الوسائط األخرى 
كالفيلم، والريبورتاج املصوّر، والكتاب املسموع، 
وغري ذلك، وأحدث مثاٍل على ذلك فيلم »احملارب 
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الثالث عشر« الذي يقدّم شخصية »ابن فضالن« 
يف رحلت���ه إىل بالد الصقالب���ة، وهي واحدةٌ من 
أوائل الرحالت العربية إىل العامل، وتكشف عن 
املستوى الذي بلغته احلضارة العربية يف العصر 
العباس���ي، باملقارنة مع ظالم القرون الوس���طى 

الذي كانت ترزح حتته أوروبا.

واآلن عندما نطوف على املكتبة العربية لنقف 
على كيفية التن���اول وطريقة التقديم لرحلة ابن 

فضالن نفسها، نصاب باألسى )1(.
 مثة جانب مادي يف الراث، يتمّثل فيما ميكن 
) اس���تلهامه(، وتقدمي���ه لألطف���ال، ليتالءم مع 

توجهات األمة الفكرية والربوية.
و) االس���تلهام( : » جه���د الكات���ب املبذوُل يف 
إب���داع عمل أدبيّ جديد يف ش���كله أو حمتواه، أو 
يف اإلثنني معاً، و يوسّع بعُضهم جمال االستلهام 
إىل اإلحاطة بكل أشكال االستخدام، كأن جييء 
العمل تفس���رياً جديداً للتُراث مس���تمّداً من روح 

العصر اجلديد الذي حيياه الفنان )2(.
وه���ذا يع���ين - بصورة م���ن الص���ور - إبداعاً 
متمي���زاً، الس���تعادة ال���راث وتضف���ريه، بكيفية 
عصرية عاليةٍ، جتعله يساير تطوّر األدب والفن 
كال���ذي يتجلّى - على س���بيل املث���ال- يف قصة 
» حكاي���ة البنات الثالث« م���ن جمموعة »احللم 
واملس���تقبل« ل���� لينا كيالن���ي )3( حيث تتالعب 
الكاتبة بسرد احلكاية األصلي وحدثها، وتنسج 
م���ن ذلك حكاية جديدة م���ن دون أن تتخلّى عن 

روح احلكاية:
ف���� » األم اليت حيلو هل���ا يف مثل هذه الليلة أن 

تستعيد حكايات جدّهتا تقول:
كان يا ما كان . . .. يف قديم الزمان . . 

تقاطعها الكربى:
عرفن���ا احلكاي���ة . .  كان هن���اك ثالث بنات 

يغزلن . . حتى يأكلن.
تردّ األم وهي تتنهّد :

ال . . . مل حت���زري . . ليس���ت ه���ذه ه���ي 
احلكاية.

تنرب الوسطى:
يف  يش���تغلن    .  . خيّاط���ات  بن���ات  ث���الث 
قص���ر الس���لطان . . . والصغ���رية امسها) حب 

الرمان(..
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وهي اليت أضاعت ) الكشتبان(.
تضحك األمّ و تقول:

بل الوسطى اليت امسها حبّ الرمان ... وهي 
اليت عن قصدٍ وعمدٍ رمت يف املاء الكشتبان.

تكمل الصغرى:
ذل���ك ألهنا كس���ولة ... وملول���ٌة الحتب اإلبرة 

واخليطان. . . وتتلهى مع أوالد اجلريان.
الكربى تسأل:

وما اسم البنت األوىل إذاً؟
تقول األم :

قمر الزمان ... ص »13«.
كم���ا ميكن ) إع���داد( النصّ الراث���ي، إعداداً 
معاصراً، واإلعداد هو: » تدوير العمل املوروث، 
وتقدميه بأسلوب جديدٍ، مبعنى إعادة صياغته، 

وحتريره بصورةٍ تناسب الغرض املعدّ له«.
وميك���ن أن يلجأ الكات���ب إىل ) التحويل( أي: 

نقل مادةٍ من جنس أدبي إىل آخر.
 وق���د يلج���أ إىل ) االس���تدعاء( واس���تحضار 
شخصيات تارخيية أدبية أو شعبية، كاستدعاء 
شخصية »عنرة« ، وطارق بن زياد و السندباد« 

وسواها.
وق���د يلج���أ إىل »االقتباس« باس���تالل مَثَل أو 
حادث���ة، أو آي���ةٍ  قرآني���ة، أو حديث ش���ريف، أو 
حكم���ةٍ، ويضفرها يف نصّه اإلبداعي، توثيقاً أو 
استدالالً، وقد اختذ االقتباس يف النقد احلديث 

مصطلح ) التناصّ(.
 ومث���ة جانب أدبيّ ذوقي، يتمّثل يف اس���تلهام 
العناص���ر األدبي���ة واجلمالية من خ���الل عملية 
)اس���تقالب( معنوية، بالتمّثل األدبي واجلمايل، 
يصب���ح امل���وروث في���ه ج���زءاً م���ن حساس���يتنا 
املعاص���رة، ال���يت تعمل على إحيائ���ه، وبعثه حيّاً 
يف احلاض���ر، ويف ذلك إبداعٌ وخلقٌ جديدٌ، يقف 
يف وج���ه االخراق الفكري، والغزو الثقايف الذي 
يُهددن���ا، وحياص���ر جي���ل أطفالنا م���ن اجلهات 

مجيعها.
لق���د جنح���ت القص���ة الطفلي���ة - يف مصر، 
خباصة - يف االستفادة من التُراث، ولعل سبب 
جناحها يف هذا التوجّه، عائدٌ إىل طبيعة اجلنس 
األدب���ي القصصي، الذي رأى يف ال���راث جانباً 
درامياً بتس���ليط الضوء عل���ى ) املفارقة الفنية( 
أو )ثنائي���ة التض���ادّ( يف اخل���ري والش���رّ واحلق 
والباط���ل، والع���دل والظل���م، واجلم���ال والقبح، 
مس���تغالً الراث الش���عيب؛ ومس���تلهماً الشفهي، 

والكتابي املدوّن .   
وق���د اجتمع���ت يف ش���خصيات أبطال���ه، إىل 
جان���ب الصف���ات اإلنس���انية، جوانبُ س���حرية 
خارق���ٌة، تُمّث���ل في���ه » الس���ريةُ الش���عبية ذخريةٌ 
عربي���ٌة ال تنفد مهما ُقدمت يف أش���كال وألوان، 
وزاداً ال ينته���ي، حينم���ا جنعلها مص���دراً جيداً 
م���ن مصادر ثقافة الطفل، التقل أمهيٌة - إن مل 
تكن تتف���وّق - على هؤالء األبط���ال املعاصرين، 
الذين يتفوقون باحلاس���وب وغ���ريه من األدوات 
العصرية، اليت ميكن االستفادة منها يف تشكيل 

وجدان طفل عربي«..
يف املاضي، كانت الس���ريةُ الش���عبية الرمسية 
) املكتوب���ة( واحلكايُة تس���لية األهل يف الس���هر 

وليايل السمر، يف البيوت واملقاهي ..
ويف العصر احلديث، وبعد ظهور التلفاز،خَفتَ 
ما كان هلما من احتفاء، فُأثريت تس���اؤالت عما 
إذا كان���ت س���تفقد الس���ريةُ الش���عبية، واملوروثُ 
الش���فهي، وحكايات اجلدّات، الربيقَ واجلاذبية، 
أم إهنا س���تظل تش���ّكل ذل���ك العامل الس���حري، 
الذي ال تزال الذاكرة العربية حتتفظ له بأمجل 
الصور وأمتع املش���اعر، عل���ى الرغم مما تقذفه 
احلض���ارة احلديثة من منجزات العلم، وتقنيات 

املعرفة اليت التتوقف عند حدود؟! ) 4(.
وم���ع النقل���ة الطاغي���ة، لربام���ج األطف���ال يف 
الفضائي���ات، الب���دّ من التس���اؤل: هل س���يظّل 
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الطف���ل يتخ���در عل���ى قص���ص » ع���الء الدي���ن 
ومصباحه الس���حري وافتح يا مسسم و رحالت 
الس���ندباد« وغريها من احلكايات الش���عبية يف 

عصر الفضاء واألقمار الصناعية؟.
ومن ثم هل يُجدي خيال هذه احلكايات شيئاً 
أم���ام إجن���ازات العصر اليت تف���وق اخليال، مثل 
الصواريخ عابرة القارات، واهلبوط على س���طح 
القم���ر، بعد هجم���ة العوملة اليت تعمل على حمو 

الذاكرة، وتشكيل ثقافةٍ جديدة؟!.
وعل���ى الرغم من هذه التس���اؤالت وس���واها، 
فقد اقتنع بعض الكّتاب بضرورة تقديم القصة 
احلكائية لألطف���ال، ورمبا كان ذلك، رداً عفوياً 
عل���ى صخ���ب العومل���ة ال���يت تعم���ل عل���ى إلغاء 
اخلصوصي���ة الثقافية من جه���ةٍ، وربط الطفل 
مباضي���ه وأهله من جهة ثانية، نظراً ملا للحكاية 
م���ن تأثري على ذائقة الطف���ل، عبّر عنها » خليل 
البيطار« يف قصة الغيمة املستكش���فة« )5( اليت 
محلت اجملموع���ةُ عنواهنا، ح���ني جعل احلكاية 

تشفي األطفال املرضى، وتُبدل بؤسهم فرحاً:
» قصت الغيمة بع���ض حكاياهتا اليت مجعتها 
عل���ى أطف���اٍل صفر الوج���وه، ناحلي األجس���ام، 
عذب���ةٍ..«  بابتس���امات  وجوهه���م  فأش���رقت 

ص»30«.
وق���د عاجل���ت » لينا كيالني« جانب���اً من تلك 
التس���اؤالت، وأماط���ت اللثام ع���ن دور احلكاية 
ومكانته���ا، بعفوي���ة، يف قص���ة حكائي���ة حديثة 
محلت عن���وان »حكاي���ة عن جدّت���ي« )6( حيث 
جيتم���ع األحف���اد، الذي���ن يلتفون ح���ول جدهتم 
لس���ماع حكايةٍ، فه���م »مل يعرفوا م���ا هو أمجل 
م���ن حكايات جدّهتم العج���وز، مل يكن هناك ما 
هو أهبج منها، كانوا جيلس���ون أمام اجلدّة وهي 
تق���صّ عليهم حكاياهتا، وملء عيوهنم الدهش���ة 
والفرح، أما هي فقد كانت يف غاية السعادة..«

ويك���رب أطف���ال القص���ة، ويتفرق���ون يف أمكنةٍ 

متع���ددة، لكنهم يظلّ���ون مش���دودين إىل اجلدة 
وحكاياهتا، فلما ظهر التلفاز انشغلوا به، ووجدوا 
فيه بديالً عن اجلدّة، لذلك، اتفقوا على ش���راء 
جهاز وتقدميه هدية هلا، فلما توهجت الشاشة، 
ضغطوا الزر الصغري فإذا ببطل حكايات اجلدّة 
) س���ندباد( يُطل عليهم من الشاش���ة الصغرية« 
وق���د ظ���نّ األحف���اد الكب���ار أن اجلدة س���تفرح 
وتبته���ج، ألهنم أراحوها م���ن مهمة الراوي،نظراً 
لقي���ام التلفاز هب���ا، وعرْضها مع الص���ور املثرية 
واملدهش���ة، لكن اجل���دة خيّبت ظنّه���م، عندما 

سأهلا أحدهم:
» أليس هذا شيئاً رائعاً؟.

   قالت اجلدّة:
بلى إنه لرائعٌ حقاً .. ولكنّين أعرف ماهو أكثر 

روعًة وسحراً
هتف اجلميع بصوت واحد:

وما هو ذلك األروع ياجدتنا؟.
أجابت:

إنه اخليال .. ما يتألأل يف ذهين كالنور الباهر، 
تظ���ل احلكاية اليت تعيش يف خميّلتنا أهبج ألواناً 

وأكثر إشراقاً من الصورة اليت نراها.
عند ذلك أس���رع حفيدها األصغر إىل التلفاز 

امللوّن فأغلقه، وعاد ليجلس جبانبها، ثم قال:
عودي ياجدتي، واحكي لنا حكاياتك اجلميلة 
الرائع���ة .. وصف���ي لن���ا ثلوجاً أكث���ر إخضراراً، 
وحب���اراً أكثر زرقة وصف���اءً ، وكذلك ارمسي لنا 

مشوساً وأقماراً كما يعجبك ..« ص »43«
على الرغم من اإلجاب���ة العفوية اجلميلة عن 
ه���ذه التس���اؤالت وغريه���ا، يف القص���ة، ميكن 
الق���ول م���ن دون خ���وفٍ أو ت���ردد: إن احلكاي���ة 
الش���عبية مص���در م���ن مص���ادر أدب األطفال، 
تقدّم أوس���ع مادةٍ أدبيةٍ وأغناها ..«7 ألهنا قصٌة 
أو حكاي���ٌة نس���جها اخليال الش���عيب حول حدثٍ 
هامّ، واختزهنا وجدانه العام، مبعنى أهنا امتدادٌ 
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زمين وشعوري وثقايف، تناقلها الناس جيالً بعد 
جيٍل، وه���ي تقدّم موضوعه���ا وفكرهتا وحدثها 
وشخصياهتا يف نزوٍع إجتماعي- غالباً- هدفه 
اإلصالح والتقويم والتوجيه، لذلك زخرت بعض 
احلكاي���ات بالنقد ال���الذع والسُ���خرية احلادّة، 
إىل جان���ب الفكاه���ة احملببة، فضالً ع���ن إثارة 
احلواس، اليت ميكن أن تس���تخلص منها العربة، 
وتلمس احلقيقة، س���واءٌ أكانت إجيابية مفرحة، 
أم س���لبية حمزن���ة، فالنهاي���ة اإلجيابية املفرحة 
ميك���ن أن تك���ون هناي���ة س���عيدة ألم���ري وأمرية، 
يتزوج���ان، ويعيش���ان بس���الم وأم���ان، وينجبان 
البنني والبن���ات، كاخلامتة اليت انتهت هبا قصة 
» ب���الد احملب���ة« ل� نظمي���ة أكراد م���ن جمموعة 
»احلص���ان األزرق« )8( صّف���ق اجلمي���ع إعجاباً 
حبكايةِ امللكة الصغرية، وقوبلت باالستحس���ان، 
وهنا فس���ح امللك الكبريُ مكانه البنه، وأفس���حت 
امللكة الكبرية مكاهنا للعروس الصغرية احلكيمة، 
وتُوجت مع زوجها ملكني للبالد ،اليت حكما فيها 
باحلبّ والعدل، وعاش���ا مع رعيتهما وأوالدمها 

وأحفادمها أياماً سعيدة« ص »30«
أما النهاية الس���لبية، اليت تُختت���م بالفاجعة ، 
ميك���ن أن منّثل هلا بقصة »اجلزاء« من جمموعة 
» مغام���رة مسك���ة« ل���� » مجانة ط���ه« )9( حيث 
اشرك محارٌ ومحامٌة وبطٌة وأوزة وأرنبٌ وغرابٌ 
يف زراع���ة أرٍض قمحاً وش���عرياً، وق���د تعاهدوا 
عل���ى األمانة، ثم حني منا الزرع واس���تطال، بدأ 
يتناق���ص يوم���اً بعد يوم، ألن هناك من يس���طو 
عليه، حت���ى مل يبق منه أثر، فاقرحت احلمامة 
أن يقف كل واحدٍ أمام البحرة الصغرية، وحيلف 
) يُقس���م( أنه مل يأكل ال���زرع، ملعرفة املذنب من 
ال���ربيء، ثم أقس���م اجلمي���ع، واجت���ازوا البحرة 
بس���الم، باس���تثناء احلمار الذي وق���ف وقال: » 
حيق حيق إذا أكلته، حيق حيق إذا ملس���ته، حيق 
حي���ق يرميين اهلل، حيق حيق يف حبرة اهلل، وما 

إن ح���اول القفز إىل الط���رف املقابل، حتى وقع 
يف البح���رة، وغ���رق يف مائها، فعرفوا أنه  خائن 
العه���د، وآكل القمح والش���عري، وقد نال جزاء ما 

صنع« ص »79«
كم���ا أن » ميخائي���ل عيد« أق���ام معمار قصة 
»الغراب العاش���ق واحزان احلمامة البيضاء من 
جمموع���ة » املدينة خترج من أس���وارها« )10 (

على أس���طورة يعلّل فيها س���بب حزن احلمامة، 
وهديلها الشجي، ومضمون األسطورة ومغزاها 
يتلّخص- كما يق���ول الكاتب - يف : » إن اهلديل 
ه���و زوج احلمام���ة اجل���دّة .. وق���د ذه���ب يوماً 
ليجلب هلا ما تأكله، وهي حتضن البيض ،فقتله 
صي���اد، وظلت احلمامة تناديه طوال حياهتا ... 
وقد ورث الن���داء أبناؤها، وصار صوت احلمام 

يُسمى اهلديل« ص )71(.
إن احلكاية الشعبية تاريخٌ مل يوّثق إال بالذاكرة 
وبراعة اللس���ان، وهي تعبريٌ عن عراقةٍ ش���عبيةٍ 

تلّفها العفوية والرباءة ...
 لكن الش���فوي أمُهل مع الزمن، ألنه من نتاج 
العامّة، والعامُة غري قادرة على إجياد أدٍب نوعيّ 
يُه���ذب األذواق والعقول، بينما ج���رى االهتمام 
باملكتوب واملدوّن بوصفه إبداعاً رمسياً من نتاج 
اخلاص���ة، أي النخبة ) املعت���ربة( أدبياً وثقافياً..

يف حقل احلكاية ومنذ بواكريها األوىل- نتش���ت 
بذور الغواية والولع واالفتتان هبذا الفن احلكائي 
الناب���ت من املتخيّل اإلنس���اني الفط���ري والبكر 
وجتليات���ه الس���ردية يف القص���ة والرواية، وكان 
احملكي يساوي احلياة، وغيابُه يعين املوت، فإذا 
ما نف���د رصيد حكايات » ش���هرزاد« اليت افتنت 
هبا »ش���هريار« ومل جتد الراوي���ة يف خميّلتها ما 

حتكيه، كانت النهاية.
لقد عشق احلكاية كل من رواها واستمع إليها 
واطلّع على نصوصها قدمياً وحديثاً، كما افتنُت 
هبا كل من اش���تغل باإلبداع، مستلهماً من عاملها 
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ا هلوامش:

ما يُحقق رؤيته للكون واحلياة واإلنسان.
وكما أقبلت اجلدات يف املاضي على احلكاية 
بشغفٍ، فقد أقبل عليها املبدعون بشوقٍ وحننيٍ، 
عملوا على تش���كيل قصصهم من متوهنا املدوّنة 
ومروياهتا الشفهية، وزيّنوا هبا عاملهم اإلبداعي، 
واشتغلوا بتوظيفها، ليُصبح األدب أوسع مكانًة، 
وأكثر متيّزاً، وخباصةٍ عندما يتعلّق األمر بأدب 
األطفال، الذي يس���مح بتنوّع أش���كال التوظيف 
واالس���تثمار فيه، وكان قد اُعتمد هذا التوظيف 
- عاملياً - مع بدايات ظهور أدب األطفال، وغدا 
أه���مّ املص���ادر لكّت���اب الطفولة يف الع���امل، من 
أمثال » الفونتني« و »تشارلز بريو« و »فرانسيس 
أوزبور« و »روبرت س���امرب« و »هانز أندرس���ون« 
ومن ثم، الشاعر »حممدعثمان جالل« )1838- 
1898( و »كام���ل كيالن���ي« و »حمم���د س���عيد 
العريان« ومتّكن أدب األطفال من حتقيق هنضة 

متكاملة يف تارخيه احلديث.

حيث أضفت احلكايُة على الساحة اإلبداعية 
ثراءً متمي���زاً، فأوجدت ظاهرةً يعيش���ها األدب 
الطفل���ي بروح القص���ة/ احلكاية، فنّ���اً إبداعياً 
متج���دداً، وأكثر قدرةً عل���ى تصوير اخلصائص 
النوعي���ة ملاضي األهل، يضعها الكاتب جنباً إىل 
جن���ب م���ع رؤيته لطبيع���ة عصر العومل���ة املعّقد 

واملتأّزم ..
وهن���ا البد من االعراف ب���أن وجود املؤثرات 
الراثية يف القصة الس���ورية ساعد على تأصيل 
القص���ة الطفلية يف وقتٍ مبّك���ر، يرجع إىل بدء 
ظهوره���ا يف اجملل���ة الطفلية، قب���ل ظهورها يف 
جمموع���ات قصصي���ة، وأن وج���ود ه���ذا اللون 
الراث���ي كان م���ن قبيل عش���ق احلكي الس���ردي 
القدي���م الذي اخت���ذه روّاد الكتاب���ة الطفلية يف 
أواخر ستينيات القرن املاضي قالباً فنياً للتعبري 
عن اجلديد الذي أحدثه اتصال اجملتمع العربي 

بثقافات األمم املعاصرة.
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ا�صته��وت احلكاي��ات اخلرافي��ة الت��ي جمعت ب��ن الواقع واخلي��ال الإن�ص��ان على مر 
ف�صر وجوده واملغزى منه، و�صاقها  الزم��ان، لأنه وجد فيها ما يرُغذي خياله وفكره، وما يرُ
عل��ى األ�صن��ة احليوان ليجعل منه��ا و�صيلة لنقد الطبقات العلي��ا يف جمتمعه ولتنف�س بها 
الطبق��ة امل�صطهدة عن حقدها للم�صتغلن، ف�صارت على مدار التاريخ اأداة نقٍد واإ�صالح 

وو�صيلة تفريغ لنفعالت مكبوتة بفعل اجتماعي اأو �صيا�صي.

الحكاية ومصادرها 
في مرويات إيسوب اإلغريقي

 فايز جمدالوي
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وق���د صنف���ت ه���ذه احلكاي���ات ال���يت تناقلها 
اإلنس���ان مش���افهًة زمناً طوي���الً يف خانة األدب 
الش���عيب، واغتنى هب���ا كبار الفالس���فة والُكتاب 
والش���عراء، وحيف���ل التاري���خ هب���ذه احلكاي���ات 
اخلرافي���ة التعليمي���ة التهذيبي���ة كحك���م لقمان 
احلكي���م وأمث���ال أحيقار حكي���م وادي الرافدين 
وتأم���الت  اهلن���د  فيلس���وف  بيدب���ا  وقص���ص 
كونفوش���يوس حكيم الصني وحكايات إيس���وب 
حكيم اليونان، ويثري استغرابنا أن العرب عرفوا 
لقمان وأحيقار وبيدبا وكونفوشيوس ولكنهم مل 
يعرفوا إيس���وب اليوناني وقصصه وحكمه فمن 

إيسوب هذا؟
تتض���ارب األقوال حول وجود هذا الرجل بني 
من يراه حمض خيال خمتلق، ومن يراه شخصية 
واقعية حيكت حوهلا األس���اطري ، ومن جيزم أنه 
شخصية حقيقية عاش يف القرن السادس قبل 
املي���الد، وهذا ما رآه هريودوت امل���ؤرخ اليوناني 
الش���هري ، فه���و يؤك���د أن إيس���وب عب���د ولد يف 
الش���مال الش���رقي من اليون���ان يف قرية أمرتوم 
620 ق.م، وكان دميماً مش���وه اجلس���م س���ليط 
اللسان، وقد غطت س���جاياه النفسية واخللقية 
العظيمة ماكان يعاني���ه من عيّ يف النطق، فقد 
كان ش���جاعاً جريئ���اً س���ريع البديه���ة ذا ذكاء 

خارق.
بدأ حياته عبداً واس���تمد امسه Aesop  من 
سواد بشرته ألهنا تعين أثيوبيAethop ويبدو 

أن أصله من أثيوبيا.
اكتشف سيده زانتوس حكمته وأعتقه ليتجول 
يف ب���الد اليونان مواطناً حراً، وكان تواقاً لزيارة 
معب���د اإلل���ه أبوللو يف دلفي حي���ث كانت هناك 
احلكم���ة واحلكم���اء الذي���ن مسع عنه���م، ولكنه 
س���خر من عجرفته���م وخبلهم، فألق���ي القبض 
علي���ه ، وحوكم حماكم���ة صوري���ة، وحُكم عليه 
باإلع���دام رمياً م���ن فوق صخرة ش���اهقة مات 

إيسوب احلكيم عام 564 ق.م.
و إليسوب يعود فضل تطوير احلكاية الشعبية 
يف اليون���ان لتصب���ح أداة نق���د وتعليق سياس���ي 
واجتماع���ي . . . . متت���از قصص���ه بأهنا رمزية 
خيالية ش���خصياهتا من احليوان���ات اليت ترمز 
إىل بين البش���ر أو من عناصر الطبيعة، وبعضها 
من اآلهلة أو البش���ر وهلا مغ���اٍز أخالقية قدمها 
بأسلوب واضح بسيط بعيد عن التصنّع وحتمل 
طابعاً شعبياً وهدفها املنفعة والفائدة معاً متتع 
القارئ مبا فيها من خيال آخاذ وتفيده يف دفعه 
إىل التفك���ر والتأمل يف احلياة واجملتمع وتنتهي 
قصصه بعبارة تبيّن املغزى فيها بشكل صريح.

ت���دور تلك القصص حول الس���لوك يف احلياة 
ولتكون س���هلة مرحية ، وتركز على املثل النبيلة 
وخدم���ة اآلخرين، وبعضها يق���دم نصائح تدعو 
للحذر والذكاء كل ذلك بدعابة وسخرية تفضح 

عاملاً ال أخالقياً جمرداً من القيم.
نش���رت أول جمموعة منها ح���وايل 300 قبل 
امليالد ومجعها دميريوس إلفالريي، واعتنى هبا 
الكت���اب فأعادوا صياغتها نث���راً مجيالً لتُصبح 
قصصاً ش���عبية واس���عة االنتش���ار وبنيت عليها 
أعم���ال أدبي���ة )قص���ص ومس���رحيات( وجع���ل 
اخلطب���اء منه���ا أدوات إقن���اع وتأث���ري يف الناس 
وصاغه���ا الش���عراء ش���عراً مجيالً مث���رياً للنقد 
وأدرجه���ا املربون واملعلمون يف املناهج التعليمية 
لتك���ون م���ادة تربوي���ة وجعلها الفنان���ون لوحات 
خال���دة، وه���ي اليوم ج���زء م���ن أدب األطفال ، 

وموضوع من موضوعات األدب املقارن.

 مصادر حكايات إيسوب:
لق���د وجدت ه���ذه احلكاي���ات اخلرافية قبل 
إيس���وب، فبع���ض ه���ذه احلكاي���ات ج���اءت من 
أصول سومرية وآشورية وبابلية ومصرية وجاء 
بعضها من أصول هندية كما وجدت يف التاريخ 
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اليوناني فالش���اعر هوم���ريوس الذي عاش بني 
القرنني الثامن والسابع من امليالد يروي حكاية 
الصقر والبلبل ) وهي قصة جاءت فيما بعد يف 
حكاي���ات إيس���وب حتت الرق���م 73 كما تتضمن 
آثار الش���اعر أرخيلوخوس حكايتني عن الثعلبة 
والنس���ر ) حكاية عند إيس���وب حت���ت رقم 67( 
وعن الثعلب والقرد ) عند إيس���وب حتت الرقم 
5( وجاء إيس���وب لينهل من معني من سبقوه وال 
يس���تبعد أن يكون قد اطلع على ما نقله اليونان 
من ثقافات الش���رق وم���ن ضمنها قصص بيدبا 
اهلندية وقصص لقمان احلكيم وقصص أحيقار 
احلكي���م، وقصة يوس���ف عليه الس���الم وإخوته 
وهك���ذا قد يكون لتلك الثقاف���ات يف هذا الباب 
ومل���ا أوتيه من ذكاء وقاد وبديهة حاضرة وخيال 
متوه���ج وس���خرية الذعة وملك���ة نقدية عجيبة 
ق���د يكون ل���كل ذلك أعظ���م األث���ر يف صياغته 
تل���ك القصص اجلميل���ة اليت أصبح���ت عموداً 
م���ن أعمدة الفكر اإلنس���اني والراث احلضاري 

اإلنساني.

آثارها:
وق���د تناقلتها األجيال بعد إيس���وب فنهل من 
حكاياهتا وحكمتها فالس���فة اليون���ان والرومان 
العظم���اء كأفالط���ون وأرس���طو وغ���ّذت خيال 
وهوم���ريوس  كأرس���توفان  الكب���ار  ش���عرائهم 
وهوراس، وراح اخليال الش���عيب ينس���ج قصصاً 
أخرى ويضيفها إىل حكايات إيس���وب وينس���بها 
ل���ه وقي���ل إن عب���د اهلل ب���ن املقفع اطل���ع عليها 
فأخ���ذ قصصه منه���ا ومن حكاي���ات بيدبا كما 
أغنى ش���عراء اليون���ان والرومان مث���ل بابريوس 
وفيدروس، ويف العصور املتقدمة مثل براشيوليين 
اإليطايل وجان دون الفونتني تلك احلكايات من 
نس���ج خياهلم وهكذا غابت احلقيقة يف قصص 

إيسوب.

وأقدم جمموعة مس���جلة من حكايات إيسوب 
)350-283ق.م(  إلفال���ريي  وصنّفه���ا  مجعه���ا 
وترجم الشاعر اليوناني فيدروس هذه احلكايات 
اليونانية إىل الالتينية ويف القرن امليالدي األول 
)123( ق���ام األديب اليوناني باب���ريوس بتحويل 
حكايات إيس���وب إىل شعر شعيب يف كتاب مساه 
حياة إيس���وب وكت���ب األديب اليونان���ي أفينوس 
يف القرن الرابع املي���الدي حكايات خرافية كان 
مصدر الكثري منها حكايات إيسوب، وورد الكثري 
من حكايات إيسوب اخلرافية يف كتب ألفالطون 
وأرسطو وأرستوفانس وترجم الدكتور مصطفى 
الس���قا من مصر يف أربعينيات القرن العشرين 
حكايات إيسوب، وقدّم الكاتب إمام عبد الفتاح 
إمام »حكايات إيسوب  ترمجة ودراسة وتعليقاً« 
يف كت���اب صدر ع���ن دار املدى للثقافة والنش���ر 

سورية دمشق 2003 ط1.
 وقد كان للحكايات اليت تدور حول احليوانات 
وحتمل طابعاً شعبياً كحكايات إيسوب وحكايات 
كليل���ة ودمن���ة عظيم األث���ر يف أوروب���ا العصور 
الوس���يطة فلقد تلقفها الكت���اب وتأثروا هبا أيّما 
تأث���ري وطوروه���ا فظه���رت جمموع���ة هامة من 
احلكاي���ات يف أواخر القرن الثاني عش���ر كتبها 
ماري دي فرانس، ثم ظهرت مالحم احليوانات 
وه���ي قصص طويل���ة تدور حول حي���وان واحد 
جيس���د دور البطولة فيها وأشهرها ) جمموعة 
الثعلب رينار( الذي يرمز إىل دهاء اإلنسان وقد 
صاغها غوته يف ملحمة شعرية ساخرة وطويلة، 
إدمون���د  اإلنكلي���زي  الش���اعر  واس���تفاد منه���ا 
سبنس���ر يف القرن السادس عشر يف قصته األم 
هربد)1591( كما استغلها املسرحي جون درايدن 
يف القرن السابع عشر يف قصيدته اإليل والنمرة 
ووصل���ت احلكاية اخلرافية أوجها على يد جون 
دي ال فونتني الشاعر الفرنسي ) 1695-1621( 
الذي تتبع منوذج إيسوب يف حكاياته ) حكايات 
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الفونتني( وفيها الكثري من السخرية من القضاء 
يف عص���ره، ومن البريوقراطية والربجوازية ومن 
احلياة البشرية بأسرها، وترمجها إىل الروسية 
 )1844-1768  ( كريل���وف  أندرفيت���ش  إيف���ان 
وتأثر هبذا الشكل من احلكاية اخلرافية الكاتب 
األملاني جوهتلد إفرايم لسنج يف كتابه جمموعة 
احلكايات اخلرافية )1759( والكاتب األمريكي 
الساخر جيمس جروفر ثربر الذي كتب )الرجال 
والنساء والكالب( ) 1943( والروائي اإلنكليزي 
ج���ورج أورويل وامسه احلقيق���ي أريك آرثر بلري 
الذي كتب ) األسد ووحيد القرن 1941 ومزرعة 

احليوان 1945.(
وبالع���ودة إىل حكاي���ات إيس���وب ف���إن أق���دم 
جمموعة مس���جلة ظهرت هلا يف أثينا عام 300 

ق.م.
مجعها دميريوس إلفالريي ثم ظهرت جمموعة 
أخرى باللغة الالتينية مجعها الشاعر فيدروس 
)86 ق.م( وفيها ترجم حكايات إيسوب شعراً من 
اليونانية إىل الالتينية وظلت تقرأ طوال العصور 
الوسطى ألهنا كتبت بلغة بسيطة وبإجياز، وروى 
الكث���ري منها املؤرخ اليوناني الش���هري بلوتارك يف 
القرن األول امليالدي يف كتبه ) الس���رية الذاتية، 
ويف البح���وث األخالقية، احملاورات الس���اخرة( 
وكت���ب أفيان���وس الرومان���ي يف الق���رن الراب���ع 
امليالدي الكث���ري من احلكايات اخلرافية بعضها 
مجعه ممن قبله والس���يما إيسوب وألف بعضها 
) 42 حكاية(، أما أول جمموعة يونانية حلكايات 
إيس���وب فقد اكتش���فت ع���ام 1841 يف اليونان، 
وقد مجعه���ا بابريوس األدي���ب اليوناني وحوهلا 

إىل شعر شعيب وبقي منها 123 حكاية.

 الدراسات حوهلا:
ورمب���ا كانت الرمجة العربية األوىل حلكايات 
إيس���وب يف أربعينات القرن العش���رين وقام هبا 

الدكت���ور مصطف���ى الس���قا، ولك���ن أحس���ب أن 
الدراسة العلمية التحقيقية األوىل هلذه القصص 
كانت على يد الكاتب إمام عبد الفتاح إمام اليت 
انته���ى م���ن كتابتها يف أكس���فورد 5/ آب 1994 
وص���درت طبعتها األوىل ع���ن دار املدى للثقافة 
والنش���ر يف دمش���ق وب���ريوت 2002 وأعي���دت 
طباعته���ا ضمن سلس���لة الكت���اب للجميع وهي 
سلس���لة شهرية توزع جماناً يف الصحف العربية 
التالية: الثورة السورية، األيام البحرينية، البيان 
اإلماراتية، احلياة الس���عودية، السفري اللبنانية، 
القاهرة املصرية، القب���س الكويتية حتت الرقم 

15 عام 2003.
وقد بل���غ عدد احلكايات فيه���ا / 207/ وقد 
اعتمد يف دراس���ته على اجملموعة املكتش���فة يف 
اليون���ان لألدي���ب اليونان���ي باب���ريوس ) عددها 
123( وعلى ماورد من حكايات متناثرة يف كتب 
التاري���خ واجملموعات اليت وصل���ت من العصور 
الوسيطة وماورد منها عند الفونتني ليبلغ عدد 

ما أورده من قصص ) 207(

مضموهنا:
جاء جل خرافات إيس���وب يف ش���كل حكايات 
فيها س���رد قصصي وحوار يدور بني احليوانات 
وتعك���س أف���كار عامة الن���اس عن الس���لوك يف 
احلي���اة، والعالق���ة هلا باملث���ل العلي���ا للفضيلة 
أوالس���عي حن���و الكمال ال���يت كان حي���ث عليها 
فالس���فة العص���ور القدمي���ة ب���ل رك���زت عل���ى 
الفضائ���ل االجتماعية اليت جتعل احلياة س���هلة 
ومجيل���ة وأكدت عل���ى قيم اإلخ���الص واألمانة 
والوف���اء وال���والء والتواضع واالعت���دال والعمل 
املتواص���ل والذكاء والتعود عل���ى احتمال احلياة 
وعلى نصائح تتعلق بالدعوة إىل الفطنة والذكاء 
واالنتباه، وكيف يكون اإلنسان أفضل يف احلياة؟ 
وكي���ف يس���تفيد من أخط���اء اآلخري���ن؟ وكيف 
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جيع���ل األحوال تس���ري دائماً لصاحل���ه؟ ولذلك 
محلت هذه احلكايات طابعاً ش���عبياً وصارت يف 

هناية األمر نوعاً من األدب الشعيب.

أبطاهلا: 
 وق���د توات���ر ورود احليوان���ات أبط���ال تل���ك 
احلكاي���ات اخلرافية عند إيس���وب عل���ى النحو 
اآلتي: األس���د) 26( م���رة، الثعلب ) 23( احلمار 
والكل���ب )16(، الذئب )14(، الغراب ) 7( القرد 
واملاعز والنس���ر واألفع���ى )6( ، الفأر والضفدع 
والق���ط، )5( ال���دب والث���ور واألرن���ب والغ���زال 
والديك واحلمام والنمل )4(، السلحفاة والدجاج 
واحلص���ان واخلنزي���ر )3(، احلم���ل واخل���روف 
والدلف���ني والس���نونو واخلنفس���ة والبعوض )2( 
وكل م���ن القن���رب ومال���ك احلزي���ن والعصف���ور 
واخلفاش واخللد وابن ع���رس والبلبل والصقر 
والببغ���اء وطائر اللقلق واحل���دأة والقربة والبجع 
واليمام والبغل والسمك والنحل وسرطان البحر 

وحشرة احلصاد، وحشرة احلقل مرة واحدة.
 وه���ذه احليوانات متثل س���لوكات وخصائص 
بش���رية فاألس���د رمز القوة والثعل���ب رمز املكر 
واحلم���ار رم���ز الغب���اء واخل���روف رم���ز الرباءة 

والذئب رمز قسوة القلب وهكذا.
 ولع���ل لتوات���ر ه���ذه احليوان���ات يف قصصه 
ص���ورة للحياة يف عصر إيس���وب فاألس���د كان 
بط���الً ل� )26( قصة وهذا يعين أن عصره عصر 
ملكت���ه الق���وة واليعرف بغريها س���يداً، كما ورد 
الثعلب بطالً ل� )23( حكاية  من حكايات إيسوب 
وهذا يكشف كم للحيلة واملكر والدهاء يف كسب 
العيش والتعامل مع الناس من أمهية يف عصره 
وورد احلم���ار والكلب بطلني ل� )16( حكاية ويف 
ذلك داللة على أن اإلنسان عليه أن يتحمل الكثري 
الكثري يف هذه احلياة ، أما الذئب فقد جاء بطالً 
ل���� 14 قصة وال خيفى م���ا لذلك من داللة على 

عصر ال يعرف بالرمحة بل قانونه شريعة القوة 
وقس���وة القلب وهكذا دواليك. وكانت القصص 
اليت أبطاهلا من النباتات قليلة: فالشجرة كانت 
بطلة ألربع حكايات وال���وردة كانت بطلة لقصة 
واحدة، كذلك القصص اليت أبطاهلا من ظواهر 
الطبيعة كالنهر والبحر والشمس والريح والربيع 

والشتاء.
واملالحظ أن أغل���ب القصص دارت احلوادث 
فيها بني حيوان وحيوان فمن أصل 207 حكايات 
كانت القصص بني احليوانات فيها 155، وهذا 
يؤكد إحدى نظريتني يف ذلك فإما أن اإلنس���ان 
م���ا زال قريب العهد من العص���ور البدائية اليت 
ع���اش فيها على مقرب���ة من احليوان���ات الربية 
األليف���ة معاً فظن أهنا تش���اركه حيات���ه وتنفعل 
وتس���لك كما يس���لك بين البش���ر يف تصرفاهتا، 
وإم���ا أهن���ا من إب���داع الطبقات الش���عبية الدنيا 
اليت عاشت الظلم واالس���تعباد وطغيان احلكام 
ومل جترؤ على التعب���ري عما تعانيه وعما تتمناه 
ممن يتحكم مبظاهرها بأس���لوب مباشر فعمد 
كتاب هذه الطبقات إىل استخدام هذا األسلوب 
ه���ؤالء  انفع���االت  ش���حنة  ليفرغ���وا  الرم���زي 
املس���حوقني وليجعلوا منها ميداناً لنقد الطبقة 
العليا ويفضحوا ما فيها من فس���اد وظلم وغدر 
وأناني���ة من غ���ري أن يعرض���وا أنفس���هم خلطر 
العقاب، وهذا اجتاه أكدته املنجزات احلضارية 
اليت خلفتها لنا الشعوب، وقصة بيدبا الفيلسوف 
مع دبش���ليم امللك يف كليلة ودمنة ليست ببعيدة 

عنا وكذلك حكايات الفونتني وغريمها . . . 
لك���ن م���ا يقارب رب���ع حكايات إيس���وب )44( 
كان أبطالَها بنو البش���ر والعالقة هلا باحليوان، 
فإذا ماس���لمنا بنظري���ة أن كّتاب هذه احلكايات 
كان���وا أقرب إىل العه���ود البدائية فطغت عليهم 
نزع���ة احتادية بع���امل احليوان فإن ه���ذا العدد 
الضخ���م يدفعن���ا إىل الش���ك يف أهن���ا كتبت يف 
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عص���ور متأخ���رة وحنلت على إيس���وب، وإذا ما 
أخذن���ا  بالنظرية الثاني���ة اليت ترى أن القصص 
على ألس���نة احليوان صورة لنقد الطبقة الدنيا 
للطبقة العليا فإن هذه القصص اإلنس���انية كان 
أبطاهل���ا حكماء حيناً ومن الش���عب حيناً ومتّثل 
القص���ة اإلنس���انية مرحلة متقدم���ة من احلياة 
اإلنس���انية ولذلك ال عج���ب أن نعتقد أهنا أيضاً 
يف بعضها إن مل نقل كلها منحولة على إيس���وب 
والس���يما أن عص���ره عص���ر اآلهل���ة واخلراف���ة 
واخليال اجلامح، وهنا البد من اإلش���ارة إىل أن 
قصص كليلة ودمنة كانت يف جمملها على لسان 
احليوان وال مكان فيها لبين البشر إال ما ندر. 

ولعل القصص اليت أوردها إيس���وب واليت كان 
أبطالَه���ا بنو البش���ر واحلي���وان أو النبات متّثل 
مرحل���ة انتقالي���ة يف الفك���ر اإلنس���اني واألدب 
الش���عيب القائ���م عل���ى النص���ح واإلرش���اد وكان 
عدده���ا يف حكايات���ه 31 حكاي���ة دار فيها حوار 

بني بين اإلنسان واحليوانات.
 وهن���اك بع���ض احلكايات ال���يت كان أبطاهلا 
اآلهل���ة م���ع احلي���وان أو اآلهلة مع بعضه���ا وبلغ 

جمموعها 24 حكاية.

غاياهتا:
إن ه���ذه احلكاي���ات مجيعها كانت س���عياً من 
اإلنس���ان لتفس���ري مظاه���ر الطبيعة وس���لوكات 
البش���ر وأخالقه���م و ح���ل بع���ض ألغ���از اخللق 

وأسراره وغري ذلك . . 
 إن مغزى هذه احلكايات هو النصح واإلرشاد 
والربية العملية النفعية األخالقية، ولكن البأس 
من معرفة أس���اليب هؤالء احلكماء واملصلحني 
يف إزج���اء النص���ح واإلرش���اد وأيه���ا أكث���ر إثارة 

وتشويقاً لنا؟
 إن التاري���خ اإلنس���اني حافل هب���ذا اللون من 
األدب احلكم���ي ال���ذي جعل هدف���ه على الدوام 

االرتق���اء باحلي���اة اإلنس���انية إىل أط���وار أكث���ر 
عدال���ة وإنس���انية وأمناً وس���الماً وحب���اً ووئاماً 
وكانت وسيلته الكلمة الطيبة تنساب على لسان 
األب البن���ه واحلكيم مل���ن حوله ينقل من خالهلا 
مثرة خربته وعصارة حنكته مس���تهدفاً اختصار 
التجربة وتكثيفها يف كلمات تكون دليل حياة ملن 
اتع���ظ واختذ من العقل س���بيالً له فاقتدى مبن 
س���بقه على طريق اخلري ونأى جبنبه عن طريق 

الفساد والشر.
نفوس���نا  إىل  اخت���ذ  األدب احلكم���ي  وه���ذا 
مس���ارب ثالث���ة: أم���ا األس���لوب األول فه���و أن 
ينس���اب إلينا من أفواه احلكم���اء والعقالء على 
هيئة حكم تكثف التجربة اإلنسانية وتنساق يف 
كلم���ات بليغ���ة فخمة جزلة تق���رب هبذه احلكم 
أن تك���ون من أدب اخلاص���ة ال العامة وأن يكوّن 
جمموعه���ا برنامج عمل أخالق���ي ال حيتاج إىل 
تبويب وتنس���يق ليكون منهج حياة فاضلة وهذا 
م���ا جنده يف القرآن الكريم على لس���ان األنبياء 
كنصائح نوح لولده أو على لسان لقمان احلكيم 
الويل الذي كان عبداً حبشياً من النوبة يف أسوان 
مصر ) وهذا تقاطع يس���تثري االهتمام فإيسوب 
كان عبداً حبش���ياً أيضاً وتس���ميته إيسوب تعين 
حبشي نسبة إىل )أثيوبيا( )Aethop( وعاصر 
نيب اهلل أيوب وس���يدنا داوود وق���د أورد القرآن 
الكري���م بعض���اً من كالم���ه فيما وع���ظ به ولده 
ال���ذي هو أحب اخلل���ق إليه وهو أش���فق الناس 
علي���ه فكان مما وعظ به قوله يف س���ورة لقمان 
يف الق���رآن الكري���م  » يابين ال تش���رك باهلل إن 
الش���رك لظلم عظيم/ يابين إهن���ا إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات 
أو يف األرض ي���أت هبا اهلل إن اهلل لطيف خبري/ 
يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر 
واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور/ 
وال تصعر خدك للناس والمتش يف األرض مرحاً 
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إن اهلل الحي���ب كل خمت���ال فخور«  فهذه احلكم 
بع���ض مما قص���ه اهلل تع���اىل عن لقم���ان عليه 
الس���الم يف القرآن الكريم م���ن احلكم والوصايا 
واألمث���ال النافع���ة اجلامع���ة للخ���ري النافعة من 
الشر وقد وردت آثار كثرية يف أخباره ومواعظه، 
وقيل إنه كان له كتاب يؤثَر عنه يُس���مى ) حكمة 
لقم���ان( ومما جاء منه���ا يف ) البداية والنهاية( 

البن كثري:
  يابين إن العمل يستطاع باليقني ومن يضعف 

يقينه يضعف عمله.
  يابين إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور 

عما قليل يقلي صاحبه ) يكرهه ويبغضه(
 يابين ال تكن حلواً فتبلع وال مراً فتلفظ.

ياب���ين ما ندم���ت على الصمت ق���ط وإن كان 
الكالم من الفضة كان السكوت من الذهب.

 ياب���ين اعتزل الش���ر كيما يعتزلك فإن الش���ر 
للشر خُلِق.

 يابين أنزل نفس���ك منزلة من ال حاجة له بك 
والبد لك منه.

 ياب���ين جالس العلم���اء وزامحهم بركبتك فإن 
اهلل ليحيي القلوب امليتة بنور احلكمة كما حيي 

األرض امليتة بوابل السماء.
 يابين إياك والدَّين فإنه ذل النهار هم الليل.

 ياب���ين من ك���ذب ذهب ماء وجهه ومن س���اء 
خلقه كثر غمه.

 يابين إياك والس���ؤال فإنه يذهب ماء احلياء 
من الوجه.

 ياب���ين اح���ذر احلس���د فإن���ه يفس���د الدي���ن 
ويضعف النفس ويعقب الندم.
 يابين الرفق رأس احلكمة.

 ياب���ين إياك وصاحب الس���وء فإنه كالس���يف 
حيسن منظره ويقبح أثره.

 ياب���ين إني ق���د ندمت على ال���كالم ومل أندم 
على السكوت.

 يابين إن أردت أن تؤاخي رجالً فأغضبه قبل 
ذل���ك فإن أنصف���ك يف غضبه فاخت���ذه صديقاً 

وإال فاحذره.
 يابين من كتم سره كان اخليار بيده.

 وجن���د هذا األس���لوب من النصح واإلرش���اد 
فيم���ا ورد عن أحيقار حكي���م نينوى العظيم يف 
زمن امللك اآلشوري سنحاريب ) 704-671ق.م( 
وكان مستشاراً له ومل يرزق بولد فاختذ ابن أخته 
ن���ادان وريث���اً له وعلّمه احلكم���ة وملّا كرب أحيقار 
ق���دّم ن���ادان للملك وريث���اً له فاخت���ذه وزيراً له 
وص���ار أحيقار يبذل النصح له، لكن نادان خيّب 
آم���ال خاله في���ه فيضطر أحيقار إىل اس���رداد 
املرياث منه وحيقد نادان على خاله وخيدعه يف 
مؤامرة تنتهي بأحيقار إىل السجن، وحيكم عليه 
باإلعدام وتش���اء الص���دف أن الرجل الذي أوكل 
إليه إعدام أحيقار كان أحيقار نفس���ه قد أنقذه 
من حكم مماثل فينقذ أحيقار من اإلعدام ومترّ 
الس���نون ومتر اململكة مبش���كلة مع مملكة مصر 
ويعجز نادان عن حلها وحني يأس���ف امللك على 
فق���د أحيقار يصرح الس���ياف أنه م���ا زال على 
قيد احلياة فيظهر وحيل املش���كلة ويعود ظافراً 
مُكرّم���اً وينتق���م من ابن أخته حببس���ه يف مكان 
مظل���م ويؤدبه بكالم حكمة قاس���ية .. إن حكمة 
أحيقار كانت خالصة احلكمة الرافدية املتأثرة 
باحلكمة الس���ومرية واألكادية وقد استفاد كتبة 
العه���د القديم أميا اس���تفادة من حك���م أحيقار، 

ومن هذه احلكم:
 » ياب���ين اخض���ع ابن���ك  م���ادام صغ���رياً قبل 
أن يفوق���ك ق���وة  ويتم���رد علي���ك فتخج���ل من 

مساوئه.
يف ف���م الفطن توج���د احلكم���ة والعصا على 

ظهر فاقد اللب.
م���ن وقر عصاه فهو يبغ���ض ابنه والذي حيبه 

يبكر إىل تأديبه.
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الس���فه متأص���ل يف قل���ب الص���يب لكن عصا 
التأديب تنقيه.

 إن هذا األس���لوب يف عرض النصح واإلرشاد 
هو أس���لوب مباش���ر صري���ح قد يقبل���ه العقالء 
والفالس���فة واحلكماء ولكن البسطاء حيتاجون 
إىل أس���لوب أكث���ر سالس���ة وإحيائي���ة وأس���هل 
متناوالً فالدواء املرّ يستس���اغ مع العس���ل احللو 
.. وهكذا كانت الصورة الثانية من صور النصح 

واإلرشاد.
وهنا يقرب أدب النصح واإلرشاد من الشعب 
والبس���طاء ليك���ون أدب متع���ة وتس���لية ومنفعة 
وفائ���دة، وتق���دم احلكاي���ة ال���درس األخالق���ي 
متضمناً يف أحداث وأحاديث تنساب على ألسنة 
احليوانات ويكون املغزى واضحاً يفهمه السامع 
دومن���ا كبري عناء أو كثري جه���د، ويتنبّه إليه وإن 
ق���رأ احلكاية قراءة عجل���ى وهذا ما جعلها على 
عك���س س���ابقاهتا من احلكم واألمثال املباش���رة 
أكثر سالس���ة وتقب���الً وأروع تأث���رياً لبعدها عن 
املباشرة واملواجهة والختاذها من أقنعة التلميح 
والتعريض والرمز ما تُسرِّب به املطلوب يف لني 
ورفق ولذلك غدت من أساليب الربية للناشئني 
من���ذ القديم، وه���ذه الطريقة يف نق���ل املفاهيم 
األخالقية والس���لوك اجليد البسيط يف احلياة 
بارعة وحاذقة مؤثرة ألهنا تس���تحوذ على خيال 
الن���اس ويتوارثوهنا جيالً بع���د جيل مع التعديل 

والتحوير الذي يالئم كل جيل وعصر.
ومن ه���ذه القصص وأش���هرها كليل���ة ودمنة 
.. ويب���دو أهن���ا حكاي���ات ق���د صاغه���ا اخليال 
الش���عيب يف اهلند منذ آالف السنني ونسبها إىل 
الفيلس���وف والعامل واحلكيم بيدبا الذي عاصر 
امللك دبش���ليم الطاغية املتج���رب وتقول القصة: 
إن بيدب���ا تق���دّم إىل امللك لينصح���ه ولكنه كان 
فجّ���اً صرحياً جماهراً بانتق���ادات جريئة للملك 
ف���زج به يف الس���جن وع���اد امللك ليس���تنصحه 

م���رة أخرى بعد ش���هور فوجده عل���ى حالته من 
الصراح���ة واجلرأة فأمر الس���جان بإعادته إىل 
الزنزان���ة ولكن بيدبا ق���ال للملك : ماذا حيصل 
يف اللي���ل للنجوم واملاء والقم���ر؟! فقال امللك ال 
أدري قال بيدبا: إذا دخل املس���اء اذهب وشاهد 
ماذا حيصل ؟ ... راح امللك يتأمل الليل ويشاهد 
النجوم والقمر والس���ماء كل ليلة ولكنه مل يفهم 
امل���راد فأمر بإحضار بيدبا فق���ال له: إن القمر 
يش���رق جلياً واضحاً ثم ال تلب���ث الرياح أن تثري 

الغيوم فيبدأ بالتصاغر حتى حيتجب متاماً.
 ق���ال امللك: وما قصدك من ذلك؟ قال بيدبا 
كذلك سبقنا آباؤنا وأجدادنا ومل يركوا لنا شيئاً 
وأنت لست أفضل ممن سبقك! فسوف ينساك 
ش���عبك إال إذا حكمتهم بالعدل واحلب والطيب 
والك���رم، وتق���ول الرواي���ة إن امللك س���رّ بكالمه 
وجعله القاضي العام للش���عب، وطلب امللك منه 
أن يفعل شيئاً يبقي امسه على مر الزمان خالداً 
فكت���ب بيدبا كليل���ة ودمنة وترجم ه���ذا الكتاب 
إىل اللغ���ة الفارس���ية ويقال إن م���ن ترمجه ذكر 
امس���ه يف خامتة الرمجة بقول���ه ) متت ترمجة 
ه���ذا الكتاب من اهلند إىل لغ���ة الفرس على يد 
هبنود س���حوان الفارسي( ثم نسخه وترمجه إىل 
العربي���ة عبد اهلل بن املقّف���ع وذكر ذلك يف آخر 
احلكاي���ات، ولقد عرف الع���امل كله هذا الكتاب 

من ترمجته العربية. 
وأغل���ب الظ���ن أن حكايات إيس���وب كانت من 
هذا القبيل ولكن جامعيها من الكتاب والشعراء 
واحلكم���اء والفالس���فة اليون���ان والرومان ومن 
تالهم يف العصور املس���يحية األوىل قد جعلوها 
مادة ش���عرية ونثري���ة تربوية أخالقي���ة فجعلها 
بلوت���ارك يف صل���ب حبوثه األخالقية ودرس���ت 
احلكاي���ات ال���يت مجعه���ا أقيان���وس الرومان���ي 
)القرن الرابع امليالدي( يف املدارس وصارت يف 
العهود املس���يحية األوىل م���واد أخالقية تدرس 
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للطلب���ة ، وصارت على ي���د املربني مادة بالغية 
لتدريب النشء على ترمجتها وتلخيصها وإعادة 
صياغتها وتفسريها يف ضوء خرباهتم وكل ذلك 
دف���ع بتلك احلكاي���ات إىل األس���لوب الثالث من 

أساليب عرض أمثال هذه احلكايات.
وهذا األس���لوب هو املتب���ع يف عرض حكايات 
إيسوب اخلرافية فقصصه حكائية سردية فيها 
حوار تقريري يس���تهدف ع���رض املغزى بصورة 
أقرب ما تكون من املباشرة، وتنتهي بكلمة طيبة 
هي املغزى األخالقي ويذكرها إيس���وب أو راوي 
القص���ة صراح���ة بعد أن كانت تع���رض وحدها 
يف وصاي���ا لقم���ان وأحيق���ار أو تع���رض القصة 
فقط كم���ا يف كليلة ودمنة، حنن هنا أمام قصة 
كان يكف���ي أن يقرأها أو يس���معها املتلقي ليفهم 
مغزاها ألن احلكمة فيها ال حتتاج إىل كبري عناء 
كي تفه���م وأمام حكمة ومغزى ختتتم به القصة 
ون���ادراً م���امل تذكر تل���ك احلكمة، وه���ذا يؤكد 

التوجه الربوي التعليمي األخالقي فيها.
وكثرياً ما نظر إىل هذه اخلامتة على أهنا متثل 

العنصر اجلوهري يف احلكاية.
ويذهب الدارسون إىل أن هذا األسلوب يضعف 
خميلة القارئ ويستخف بعقل املتلقي ويضعه يف 
مكانة جتعله غري قادر على استخالص احلكمة 
ولكن حقيقة األمر أن هذه احلكايات يف النهاية 
نوع من األدب الش���عيب الذي يعكس أفكار عامة 
الن���اس وبالت���ايل فه���ي موجهة هلم وتس���تهدف 
إصالح أحواهلم املعيشية وعالقاهتم االجتماعية 
وغالبي���ة هؤالء آنذاك غ���ري مؤهلني لفهم أقوال 
احلكماء فكان البد من اقران احلس���ي باجملرد 
واجملسّد بالرمز ، فكان اقران احلكاية مبغزاها 

يف قصص إيسوب.
 وم���ن املفيد يف هذا اجمل���ال أن نعرض بعضاً 

من تلك القصص كما وردت يف أصلها.
فم���ن قص���ص اآلهل���ة م���ع بعضها م���اورد يف 

احلكاية 155) إله الثروة( اليت تقول:
»عندم���ا ترقى هرقل إىل مرتب���ة اآلهلة دعي 
إىل مأدبة كب���ري اآلهلة زيوس وعندما دخل على 
اآلهلة قام بتحية كل إله برحاب ش���ديد ثم دخل 
بلوت���وس إله الثروة فتجاهله هرقل وأدار رأس���ه 
احتقاراً، ودهش زيوس من تصرفه هذا فس���أله 
: مل���اذا عامل���ت مجيع اآلهلة برح���اب ثم نظرت 
إىل بلوتوس بغري احرام على هذا النحو فأجاب: 
الس���بب أنين عندما كنت أعيش بني البش���ر مل 

أكن أراه إال يف صحبة األوغاد.
 املغ���زى األخالقي:  تذكرنا القصة بأن الثراء 
هو ضربة حظ ميكن أن تصيب اإلنسان صاحب 

اخللق السيئ.« 
ومن القصص ال���يت دارت أحداثها بني اآلهلة 

واإلنسان احلكاية 175.
»عندما خلق اإلله بروميثوس البشر علق على 
رقبتهم حقيبتني األوىل تتدىل على الصدر وهي 
مليئة بعيوب اآلخرين والثانية تتدىل إىل اخللف 
وهي حتتوي على عيوب الش���خص نفسه وهلذا 
يس���تطيع  اإلنس���ان أن يرى عيوب اآلخرين من 

على بعد ميل ولكنه  اليدرك عيوبه أبداً.
املغزى األخالقي: تس���خر القصة من اإلنسان 
ال���ذي يتغاض���ى ع���ن ش���ؤونه ويهت���م بش���ؤون 

اآلخرين«
 ومن قصص اإلنس���ان مع الطبيعة : احلكاية 

164 شجرة التوت:
»قتل قاطع طريق رجالً يف الش���ارع فشاهده 
امل���ارة وطاردوه وترك ضحيت���ه غارقاً يف دمائه 
وهرب فسأله بعض الناس القادمني يف االجتاه 
املض���اد ما ال���ذي لطخ يديك على ه���ذا النحو؟ 
فأج���اب بأنه كان لتوه يتس���لق ش���جرة توت، يف 
أثناء هذا احلدي���ث وصل الذين كانوا يطاردونه 
فأمس���كوه وقادوه إىل ش���جرة التوت ليش���نقوه 
عليه���ا فقالت له ش���جرة التوت أن���ا ال أمانع يف 
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املس���اعدة بإعدامك فقد قتلت الضحية وحدك 
ثم أردت أن تلقي علي بدمائها.

 » املغ���زى األخالق���ي: حت���ى الرج���ل الطيب 
ل���و افريت عليه كذب���اً فإنه كثرياً م���ا يبدي لك 

الصورة السوداء اليت رمستها له.«
ومن القصص اليت وردت على ألس���نة ظواهر 
الطبيعة احلكاية 142 الزهرة األس���طورية اليت 
ال تذب���ل » منت نبت���ة ال تذبل أب���داً جبوار وردة 
وذات ي���وم قالت للوردة: كم أنت مجيلة وكم أنت 
حمبوب���ة يف عيون اآلهلة والبش���ر على الس���واء 
أهنئ���ك على مجالك وش���ذاك الطيب، فأجابت 
الوردة لكن عم���ري قصري وحتى إذا مل يقطفين 
أح���د فإنين أذبل أما أنت فإن���ك تظلني متفتحة 

وتبقني دائماً نضرة كما أنت اآلن.
  املغ���زى األخالق���ي : م���ن األفض���ل أن يقنع 
اإلنس���ان بأمور قليلة ويعي���ش حياة طويلة على 
أن يتمت���ع حبياة ناعمة قصرية تنقلب إىل كوارث 
ورمب���ا تؤدي إىل املوت.« وم���ن قصص احليوان 
احلكاية رقم 136 ملاذا يس���رق النمل اليت يفسر 

فيها إيسوب بعض ظواهر الطبيعة.
»كانت النملة يف بداية أصلها موجوداً بش���رياً 
وهذا  اإلنس���ان ه���و فالح غري قان���ع بثمار كده 

وتعبه فبدأ ينظر بعني احلس���د إىل إنتاج جريانه 
ويسرق منهم، ولقد غضب زيوس كبري اآلهلة من 
جشعه فحوله إىل حشرة هي اليت نسميها النملة 
لكن حتى بعد أن تغري ش���كله ظل خلقه وسلوكه 
كما هو فحت���ى يومنا الراهن اليزال يتجوَّل هنا 
وهناك يف احلقول ليس���رق القمح والش���عري من 

اآلخرين ويقوم بتخزينه لنفسه.
  املغ���زى األخالقي: مضمون هذه احلكاية أن 
العقاب القاس���ي اليغري اخللق األصلي لإلنسان 

الشرير.«
تلك هي حكايات إيس���وب وذلك هو إيس���وب 
، ونرج���و أن نك���ون ق���د أمطنا اللث���ام عن هذه 
الش���خصية اإلش���كالية يف التاري���خ اإلنس���اني 
ويقي���ين أن ه���ذا احلكيم إيس���وب ه���و حمصلة 
تالقح ثقايف فعصره بعد عصر لقمان وأحيقار 
وبع���د زم���ن بيدبا والب���د لليونان الذي���ن فتحوا 
مش���ارق األرض ومغارهب���ا أن يكون���وا قد وقفوا 
عل���ى هذه اآلثار اإلنس���انية فنقلوه���ا إىل لغتهم 
وص���ارت ميداناً لدراس���اهتم وجعلوها وس���يلة 
لربي���ة أبنائه���م وتلقفه���ا حكماؤه���م وأغناه���ا 
خياهلم الش���عيب بقصص اآلهلة فكانت حكايات 

إيسوب.

 املدخل اإىل خرافات اإي�صوب، ال�رص روجر ل�صتاجن �س20، د. م�صطفى ال�صقا 1943 دار الهالل ، م�رص 
.1975

 حكايات اإي�صوب ترجمة ودرا�صة، اإمام عبد الفتاح اإمام الطبعة 3، دار املدى للثقافة والن�رص والتوزيع، 
دم�صق2003.

 www.dahsha.com اإي�صوب واحلكاية ال�صعبية، د.زياد احلكيم 
 كليلة ودمنة، ابن املقفع، دار الكتاب، بريوت1974ط2.

 البداية والنهاية، عماد الدين اأبي الفداء اإ�صماعيل بن عمر ابن كثري.
 اأحيقار، الأب �صهيل قا�صا، دار بي�صان للن�رص والتوزيع، 2005 ط1.

www. Tahawolat.com حكمة وادي الرافدين واأثرها يف العامل القدمي 

املراجع:
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عالم الكتب
 كيف تنمي شخصية طفلك لعبد العزيز اخلضراء ...................... عرض: ليلى احلايك

 دليل اآلباء واألمهات يف الرتبية املتجددة ........................عرض: عبد اللطيف األرناؤوط
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يف  الكت��اب  ه��ذا  يبح��ث   
الوظيفة املقد�صة التي ت�صغلها 
تع��دُّ  والت��ي  الإن�ص��ان  حي��اة 
اأهم وظيفة، وه��ي على درجة 
عالي��ة وكبرية م��ن اخلطورة 
بن��اء  والأهمي��ة، لأن مهمته��ا 
البديع��ة،  الإلهي��ة  املنح��ة 
الوظيف��ة  ه��ذه  ومتطلب��ات 
اجلدي��دة الرائعة هي مهارات 
تنظيمي��ة ومعرفي��ة: تتلخ�س 
ح�صا�صي��ة  املعل��م-  �ص��رب  يف 
الفنان-  تفادي فتاوى الطبيب 

ومهارات وم�صوؤولية القائد.

كيف تنمي شخصية طفلك؟
لعبد العزيز الخضراء

  عر�ض:  ليلى احلايك
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يبح���ث أيضاً يف امله���ام واألعم���ال والتدريب 
الكبري لربية األطفال والعوامل املس���اعدة- بعد 

هذه املقدمة الرائعة.
 يغ���وص الكات���ب يف صفح���ات كتابه يف عدة 
أبواب مس���اعدة ومؤثرة، وتكوّن دليل عمل لكل 
زوجني بدأا باالس���تعداد لتحمل مسؤولية تربية 

أوالدمها.
 يف عن���وان الب���اب األول: كيف تنمي األس���رة 
الثق���ة بالنفس لدى األطفال؟، يب���ني الكاتب أن 
ذل���ك يتم من خالل وجودنا آباء وأمهات جبانب 
أطفالن���ا وأنّ بإمكاهنم االعتماد علينا فوظيفتنا 
أثن���اء اكتس���اهبم  مس���اعدهتم ومس���اندهتم يف 
للمهارات وأن نعزز لديهم الثقة اليت حيتاجوهنا 
لالعتم���اد على أنفس���هم، وهذا أم���ر دقيق جداً 
حي���ث جي���ب أن خنت���ار الوق���ت ال���ذي جيب أن 
نتدخ���ل في���ه والوقت ال���ذي نتنحى في���ه جانباً 
والوقت الذي مندح فيه والذي نقوم فيه بالنقد 

البناء  كل هذا هام جداً وهو فن وليس علماً.
إن أطفالن���ا حباجة مس���اندتنا وتقييمنا على 
أن يك���ون تقييم���اً صادقاً عندم���ا جيتهدون يف 
تطوي���ر وصقل العديد من مهاراهتم فهم حباجة 
إىل املس���اندة للتق���دم يف حياهت���م، وكذل���ك إىل 
وجودنا جبانبه���م عندما يتقهقرون أو يتعثرون، 
وهم حباجة إىل تش���جيعنا عل���ى زيادة قدراهتم 
وتوسيع آفاقهم وحتفيزهم إىل القيام بأفضل ما 
يظن���ون أن مبقدورهم فعله ومهم جداً أن يكونوا 

متأكدين من مساندتنا هلم عندما خيفقون. 

كي���ف تس���اعد األس���رة أطفاهلا على 
اكتساب الثقة؟.

تنمو الثقة بالنفس منذ األيام األوىل من عمر 
الطفل وتستمر يف منوها تدرجيياً خالل املراحل 
احلياتي���ة املتتابع���ة وتوضع يف جم���ال التطبيق 
خالل االكتس���اب املتت���ايل والتأث���ريات املختلفة 

يف إط���ار األس���رة باعتباره���ا املؤسس���ة األوىل 
الحتض���ان وتكوين ش���خصية الطف���ل فهي اليت 
ترع���ى بناءه على أس���س جيب أن تكون غاية يف 
املتان���ة وغاية يف اجلودة، ويذكر الكاتب العوامل 

املساعدة أو الضرورية لبناء هذه الثقة:
 أن يعيش الطفل يف جو من األمان.

 املساعدة يف بناء الكفاءة.
 تأثري رأي الوالدين يف مش���اعر الطفل جتاه 

نفسه.
 األب املث���ايل ومهارات���ه يف غ���رس الثقة يف 

نفوس أطفاله.
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أيضاً ش���رح الكاتب املبادىء األساسية لغرس 
الثقة يف نفوس أطفالنا نذكر منها:

- أح���بّ طفلك - دع طفل���ك حيبك - طفلك 
حباج���ة إىل س���لطة ضابطة وموجهة - ش���جع 
طفل���ك وحف���زه - ع���ود طفل���ك عل���ى حتمّ���ل 

املسؤولية.
أيض���اً باملقابل بيّن الكات���ب األمور اليت تضر 
مبش���اعر الثقة بالنفس مث���ل: االنتقاد املدمر- 
اإلس���راف يف املدي���ح - االضطه���اد العاطفي- 
العصبي���ة املزمنة - التهدي���د بالتوقف عن حب 

طفلك.

الباب الثاني:
بن���اء اح���رتام وتقدي���ر ال���ذات عند 

الطفل
وبيّ���ن ذل���ك من خ���الل الطفل ومنو مش���اعر 
تقدي���ر ال���ذات - إض���اءات على مفه���وم احرام 
وتقدي���ر ال���ذات - مس���اعدة الطفل عل���ى بناء 

تقديره لذاته، بالعمل على :
الشعور باألمان - الشعور باالنتماء واحلب - 

الشعور باهلوية الذاتية أو مفهوم الذات.
فائدة احرام الذات وكيف يتشّكل وكيف ننمي 
مفهوم ذات إجيابي لدى أطفالنا مع االنتباه إىل 

أسلوب الكالم مع الطفل.
الباب الثالث:

مس���اعدة الطف���ل يف تكوين وتنمي���ة مهاراته 
االجتماعية يف هذا الباب يبني الكاتب أثر الثناء 
والتش���جيع يف تكوي���ن امله���ارات االجتماعية - 
االتصال والتكيف مع جمموعات األقران- النمو 
االجتماعي الطبيعي لألطفال- أمهية املهارات 
االجتماعي���ة ودور األهل فيها من خالل القصة 

وأمهية قراءهتا هلم.
الباب الرابع:

تنمية ق���درات األطفال على حل مش���كالهتم 
م���ن خالل مهمة الوالدين الكبرية يف هذا اجملال 
ومساعدة األطفال ومن خالل العالقات السليمة 
ب���ني اآلباء واألبن���اء وأثرها يف حل املش���كالت، 
وخل���ق الثق���ة والعم���ل على مس���اعدهتم وتوفري 

احلاجات األساسية هلم مثل:
األمن البدني - األمن العاطفي - احلاجة إىل 

اللعب.
الباب اخلامس:

وفي���ه يبني الكاتب أمهي���ة الصداقة لألطفال 
من خالل رأي علماء النفس يف الصداقة  ورأي 
علماء الربية  ودور الوالدين  يف  تكوين الصداقات 
وتشجيعهم على التواصل االجتماعي، وتعليمهم 
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مهارات هذا التواصل ليكون تواصالً ناجحاً من 
خ���الل التعامل م���ع الناس مب���ودة وحمبة وهذا 
ما جيع���ل الطف���ل ش���خصية جذاب���ة وحمبوبة 

ومسؤولة اجتماعياً.
ولآلب���اء واألمه���ات الناجحني ه���دف مزدوج 

لتنشئة أبناء اجتماعيني.
اهل���دف األول: أن يضمن���وا ألبنائه���م حي���اة 

سعيدة ذات معنى.
اهل���دف الثان���ي: أن يكونوا ذوي فائ���دة ونفع 

لعائالهتم  وجمتمعاهتم حني يكربون.
الباب السادس:

دور األس���رة يف تنمي���ة مه���ارات التفكري عند 
األطف���ال، وهنا يوض���ح الكاتب ه���ذا الدور من 
خ���الل تعري���ف التفكري وتعليم مه���ارات التفكري 
والف���رق  بينهم���ا وكيف تس���اعد طفلك على أن 
يتط���ور فكرياً بزيادة االهتمام بأس���ئلة األطفال 
واإلجاب���ة عنه���ا والعبارات اليت تس���تخدم لتلك 
اإلجابات، وهذا م���ا يوضحه من خالل التعامل 
مع طفلك منذ عامه األول، وتنمية هذه املهارات 
إىل أن يصب���ح تلمي���ذاً، وهنا يدخ���ل الكاتب يف 
الباب السابع ليش���رح يف هذا الباب تنمية حب 
الق���راءة لدى أطفالنا من خ���الل مفهوم القراءة 
بواس���طة تعلم ال���كالم أوالً وتش���جيع منو اللغة 
وأمهية القراءة لألطفال ويبني متى يبدأ الطفل 
الق���راءة - ويذكر لن���ا يف هذا الب���اب جتربة أمّ 

ناجحة يف هذا اجملال.
وينتقل ليبني دور األسرة يف هتيئة استعدادت 
الطفل للقراءة، حتى تصبح القراءة عادة حمببة 

لألطف���ال ليص���ل إىل دور األس���رة يف تنمي���ة 
مه���ارات ال���ذكاء العاطفي للطف���ل ووعي اآلباء 
ملش���اعر األبن���اء، واس���تغالل املش���اعر فرص���ة 
للتعلي���م والتقرب منهم واالس���تماع بصرب إليهم 
وهم يفرغون مشاعرهم، وذلك هبدف الوصول 
إىل التعلي���م العاطف���ي وتقدي���م الدعم العاطفي 
هل���م وهنا يس���هب الكاتب يف إعط���اء أمثلة على 
ذلك، وخيتم املؤلف ه���ذا الكتاب بالباب األخري 

وهو اإلبداع عند األطفال وعوامل تنميته:
فب���دأ بتعري���ف اإلب���داع - الفرق ب���ني الذكاء 
واإلب���داع واملوهب���ة، وأث���ر اإلبداع على نفس���ية 
وش���خصية املبدع - حضان���ة التفكري اإلبداعي 
ودور األس���رة يف تربية اإلبداع وتوظيف األسئلة 

يف تنمية التفكري اإلبداعي.
أس���ئلة التفكري املتميز وأساليب تربوية داعمة 

إلعداد العقل املبدع منها:
 - الطف���ل  مداعب���ة   - البيئ���ة   - التغذي���ة 
أثراملوس���يقى والتمثي���ل والرس���م والزخرفة يف 

تنمية اإلبداع.
وأخريًا :

نتمن���ى ل���كل اآلباء واألمه���ات أن يس���تفيدوا 
من هذا الكتاب وما س���بقه م���ن الكتب للمؤلف 

مشكوراً وهي:
اآلباء والربية املعاصرة 2- األسرة ومستقبل 
األبناء 3- األمة نس���يج األمهات، 4- مس���ؤولية 
اآلباء يف تنشئة األبناء، 5- التكامل الربوي بني 
البيت واملدرس���ة، 6- األمومة مس���ؤولية فكيف 

متارسينها.

 كي���ف تنم���ي �صخ�صية طفلك للكات���ب عبد العزيز اخل�رصاء، دار النم���ري للطباعة والن�رص والتوزيع، 
دم�صق،  2010م.

الكتاب: 
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املربي��ة  الباحث��ة  تتبّن��ى   
الدكت��ورة زهرة عاطفة زكريا يف 
كل ما اأ�صدرته من اأعمال تربوية 
مفهوماً للتجديد الرتبوي ينطلق 
من روؤية جديدة تراعي املتغريات 
التي طراأت على املجتمع العربي 
الإ�صالمي املعا�ص��ر ،فكل جتديد 
منطلق��ات  اإىل  ي�صتن��د  ترب��وي 
وليراع��ي  م�صت��وردة  تربوي��ة 
وتطلع��ات  الجتماع��ي  الواق��ع 
يكم��ن  وقيم��ه،  املجتم��ع،  ه��ذا 
وراءه م�صعى خمطط له لتذويب 
الإ�صالمية  العربي��ة  ال�صخ�صي��ة 
يف بوتق��ة القيم املادي��ة املهيمنة 
وا�صتن��زاف  العومل��ة،  ب�صب��ب 

خ�صو�صيته.

 كتاب تحت األضواء
 دليل اآلباء واألمهات 

في التربية المتجددة

 عر�ض:عبد اللطيف االأرناوؤوط
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يف مقدم���ة كتاهب���ا املوس���وم ) دلي���ل اآلب���اء 
تس���تعرض  املتج���ددة(  الربي���ة  يف  واألمه���ات 
الباحث���ة املربية التحوالت الس���ريعة اليت هزّت 
كيان اجملتمع التقليدي، وانعكس���ت على األدوار 
الربوية لألسرة واملدرسة، وقد أصبحت قنوات 
اإلع���الم الفضائي���ة املص���در الرئي���س لربي���ة 
األجيال والتحكم يف س���لوكهم ،فهي أس���رية هذا 
التوجي���ه بس���بب قوة بثه���ا ودعمه���ا بالتقنيات 
احلديث���ة واملغريات اليت جت���ذب الطفل، ورافق 
ذلك تش���عّب مهام اآلباء واألمه���ات وانصرافهم 
ع���ن االهتمام بربي���ة األبناء وتوفري االس���تقرار 
النفس���ي والتوازن يف شخصياهتم بسبب غياب 
أفراد األس���رة الكبار عن البي���ت، وقد أدّى ذلك 
إىل ظهور اضطربات نفسية لدى الناشئة بسبب 
قلّ���ة الضب���ط واالهتم���ام برعايته���م، وهذا ما 
يفرض أدواراً جدي���دة لآلباء واملربني تعوّض ما 
فات، واستخدام أس���اليب تربوية حتقق النضج 

العقلي لألبناء.
 ومثة مظاهر ومست عامل األس���رة املعاصرة 
منها ارتفاع س���ن الزواج وذلك يس���اعد يف قيام 

األسرة على أبوين ناضجني عقلياً وثقافياً.
فكي���ف مت���ارس األس���رة دوره���ا املعاصر يف 

تربية اجليل وإىل أين تنطلق؟
األس���رة  تعان���ي  االقتصادي���ة  الناحي���ة  م���ن 
اليوم حت���ت تأثري املتطلب���ات العصرية والنزعة 
االس���تهالكية، م���ن ذلك توفري املس���كن واألثاث 
ودفع فواتري امل���اء والكهرباء، ونفقات الزواج مع 
تدني دخل الش���اب، وهذا ما دف���ع إىل العزوف 
عن الزواج أو تأخري سنه وارتفاع نسبة العنوسة 
والقل���ق أمام املس���تقبل، وتق���رح الباحثة توفري 
وحدات سكنية للمقدمني على الزواج بتقسيط 
مري���ح، وخفض املهور، واحلدّ من اإلس���راف يف 
نفق���ات العرس وش���هر العس���ل، فالش���اب اآلن 
يعاني قلقاً أمام مستقبل حياته، ويسعى جاهداً 

مبمارسة أكثر من عمل ، غري أن ارتفاع األسعار 
يذهب مبحاوالته س���دى .. وال ب���دّ أن تتضافر 
جهود األسرة والدولة على تسهيل العقبات اليت 
تواجهه، وترش���يد االس���تهالك، من دون تدخل 
األس���رة والفرض على الشاب أن خيتار شريكة 
حيات���ه يف ض���وء واقع���ه امل���ادي واالجتماع���ي 

واإلنساني.
 وتعرض الباحثة مسات الزواج الناجح وآثاره 
عل���ى األبن���اء حيث يفضي إىل أس���رة مس���تقرة 
نفس���ياً ومادي���اً متح���ررة م���ن القل���ق واجلنوح، 
متعاونة يف حتمّل املسؤولية، فانسجام الزوجني 
ينعكس استقراراً نفسياً على األبناء ويوفر بيئة 

صاحلة ملواجهة املستقبل.
 وم���ن مقومات االس���تقرار األس���ري الناجح 
املرحلة اليت تسبق الزواج حيث يتصارح الشابان 
ويتحاوران يف بناء مس���تقبلهما األسري من غري 
حتف���ظ أو قلق، وتعرف األح���وال احمليطة هبما 
وعالقتهم���ا باأله���ل وم���ا حيم���ل كل منهما من 
رواس���ب الربية األس���رية اليت قدمت هلما  ،يف 
مس���عى للتن���ازل والتصوي���ب والتضحي���ة، ومن 
أبرز مس���ات التوافق بني الزوج���ني التقارب يف 
مستوامها العلمي والعمري، وتبين أفكار أسرية 
سليمة، والتحرر من املفاهيم التقليدية كتفضيل 
البنني على البنات، واإلميان باخلرافات، والقدرة 
على ضبط االنفعال، واخلروج من ضيق ساحة 
الش���عور، وقبول الطرف���ني واقعهما املادي مهما 
كان متدني���اً، جتنب���اً ألي خالف���ات مس���تقبلية 
تعصف باألسرة ، وتعزيزاً حللمهما املشرك يف 

بناء أسرة سوية . . 
 وم���ن أب���رز مظاه���ر احل���دّة يف التعامل بني 
الزوج���ني التعن���ت يف ال���رأي وارتف���اع الص���وت 
واإلس���اءة اللفظي���ة والغ���رية املدمّرة والتس���لّط 
واالس���تبداد، وع���دم مراع���اة أه���واء كل منهما 

وميوله واهتماماته.
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ويُفض���ل مصارح���ة كل منهم���ا بواق���ع أفراد 
أس���رته م���ن حي���ث متاس���ك األس���رة وتفككها، 
وتقدي���م صورة صادقة عن التج���ارب العاطفية 
لكل منهما، ومدى استعدادمها لتحمل مسؤولية 

البيت، وتقديم االحرام املتبادل . . 
إن أب���رز هدف للزواج إجن���اب أطفال أصحاء  
يتمتعون بالرعاي���ة واحلب واحلنان، فالرضاعة 
االصطناعية تباعد ما بني األم وجنينها وتفرط 
باحلميمي���ة ال���يت يوفره���ا اإلرض���اع الطبيعي، 
وإش���راف األم بنفسها على الطفل مينحه احلب 
واحلنان اللذين اليتوافران لربية تش���رف عليها 
غري األمهات، إضافة إىل ما تكتس���به من خربات 
يف تربي���ة الطفل تكون هلا وألس���رهتا وألوالدها 

ذخرية تستفيد منها األمهات مستقبالً.
 وعن دور األس���رة وأثره يف تربية األبناء ترى 
الباحثة أن الربية األس���رية الس���ليمة تؤدي إىل 
مس���اعدة الطفل لالس���تقالل ، واالعتماد على 
ذات���ه وحتقيقه���ا، وتع���زز التواف���ق االجتماعي، 
وتقبّل التوجيه واإلرشاد وإدراك إمكاناته الذاتية 
وتطويرها، بينما تشل الربية األسرية املغلوطة 
قوى الطفل النفس���ية، وتشوّه صورة األهل لديه 
وتع���زز روح الرف���ض والتم���رد ل���دى األطفال ، 

وتفضي هبم إىل العقد النفسية .
وإن ق���وام الربية األس���رية الس���ليمة حماورة 
الطفل وتوجيهه للس���لوك القويم من دون فرض 
قس���ري وأوامر زاجرة، وتصويب سلوكه بتمليكه 
الوعي الذي يس���اعده عل���ى مواجهة أي موقف 

طارئ.
 وأبرز ما يهزّ حياة األبناء الشجار املتبادل بني 
األبوي���ن، فهو جيعلهم فريس���ة للقلق واإلحباط 
والش���ك باستطاعة األبوين على أن يكونا مثلهم 
األعل���ى، فاخلالفات جيب أن حتّل بني الزوجني 
بعي���داً ع���ن األطف���ال، واالحتف���اظ بصورهتما 

املثالية يف نظر األبناء . . 

دور  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  وللضغ���وط 
يف تفاق���م النزاع بني الزوجني، فتدني مس���توى 
األس���رة امل���ادي والتبذي���ر غري امل���دروس يفاقم 
اخلالفات ويزيد التوت���ر وخباصة إذا كان األب 
بس���بب الضغوط اليت يواجهها يتصرف بقسوة 
أم���ام متطلبات أس���رته ويهدد تكي���ف األطفال 
النفس���ي، ويكبت رغباهتم اليت جيب أن تناقش 
بعيداً عن النزوات العاطفية، وعلى أس���اس من 
التعق���ل ومراع���اة اإلمكان والتكي���ف مع العصر 

الذي تبدلت فيه كل متطلبات األبناء..
فاهل���دف الرب���وي يف هناية املط���اف هو: بناء 
جي���ل يس���تمتع باحلي���اة ويس���عد هب���ا، بعيدين 
ع���ن العدواني���ة والشراس���ة، ويعتم���د على ذاته 
ويس���تمتع بتجاربه الذاتية ويطور شخصيته يف 

البحث واالبتكار.
 وال جم���ال لبل���وغ الف���رص املالئم���ة وتطوير 
ميوله وفعالياته، وتعزيز رغبته يف االس���تطالع 
واملعرفة ومس���اعدته على املتابعة، ومنحه قدراً 
م���ن احلري���ة للتص���رف واالعتم���اد عل���ى ذاته، 
واحلب حاجة إنس���انية هام���ة، يتعزز بالتواصل 
املس���تمر  بني األبوين واألوالد ومتابعة شؤوهنم، 
أما العنف فهو سبيل إىل الكبت واالنفعال، ومن 
مظاهر التعبري ع���ن الرفض لدى الطفل التبول 
يف الف���راش ومصّ األصاب���ع والعدوانية وضيق 

التنفس والصداع والعزلة وآالم املعدة.
وللع���ب دور بارز يف حياة الطفل التمثيلي منه 
والتخييل���ي ، وهو أول خط���وة للتفكري ، واألهل 
ملزم���ون مبش���اركة الطف���ل يف لعب���ه وإرش���اده 
ومس���اع كالمه ال���ذي حيمل مش���اعره وأفكاره، 
وم���ن املالئم جتهيز غرف���ة الطفل بكل ما ينمي 
خيال���ه ويدع���م قدراته الفني���ة والعلمية، وميدّه 

بالتعلّم الذاتي.
وممارسة التفكري املبدع، واملشاركة الوجدانية 
اليت تبدأ من األسرة وتتجه إىل العامل اخلارجي، 
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فاملن���اخ األس���ري ه���و الوس���ط 
الرب���وي ال���ذي حيدّد مس���تقبل 

الطفل وتطلعاته.
وع���ن أمهي���ة تنظي���م أوق���ات 
الطفل يف البيت، تنصح الباحثة 
اآلباء برويض األبناء على احرام 
واملواعي���د يف عصرن���ا  النظ���ام 
الذي تتحكم في���ه األنظمة، ومن 
مظاه���ر ه���ذا التنظي���م ترتي���ب 
غرف���ة الطف���ل وس���ريره ولعب���ه 
اهلادف���ة، ووض���ع برنام���ج يومي 
يش���مل أوق���ات الطع���ام واللعب 
والتنزه واملش���اركة يف النشاطات 
الربوية وممارسة اهلوايات وزيارة 
واملكتب���ات  والن���وادي  املتاح���ف 
واملراكز الثقافية، وحتديد موعد 
ص���ارم للن���وم واليقظ���ة وأوقات 
الدراس���ة واملطالع���ة ومش���اهدة 
التلف���از  يف  األطف���ال  برام���ج 
وممارس���ة ألعاب احلاس���وب، و 
أاّل يتش���دد اآلباء يف خمالفة هذا 
النظام بالزجر، وإمنا يستبدلون 
به أوامر العرض واحلث والسؤال 
اللطيف الذي يشجع الطفل على 
التزام النظ���ام وتنفيذه، وتعويده 
عل���ى اس���تغالل الوق���ت وتنمية 
روح االكتشاف وحتمل املسؤولية 
مهارات  وتطوير  واالس���تقاللية، 
التفك���ري الناقد لدي���ه، وتوظيف 
معارف���ه فيم���ا يفي���د، فاح���رام 
شخصية الطفل هو املدخل لربية 
سليمة ونظام دقيق ليصبح على 
مر الزمن عادة مستحكمة لديه.

وحت���دد الباحثة املربية مسات 
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الربي���ة االس���تقاللية مبب���دأ واح���د هو متكني 
الطف���ل من االعتماد على نفس���ه عل���ى قدر ما 
تس���مح قدرات���ه يف اللب���اس والطعام والش���راب 
والنظافة، وتش���جيعه على ذلك وهو أمر يشعره 
بالفرح واالعت���زاز بذات���ه وتقديرها ألنه حيقق 
إجن���ازاً مينح���ه الرضا وملن حول���ه، واحلذر من 
إحباطه إذا فش���ل يف احملاول���ة، فمن املالئم أن 
يتغلب على الصعوبات مع قليل من اإلرشاد وهذا 
ما يسمح له باختيار احلل املناسب ملشكالته يف 
املستقبل مستفيداً من جتربة اخلطأ والصواب، 
وهب���ذا يتح���رر من االتكالية اليت ق���د ترافقه يف 
حيات���ه املقبلة، فيعجز ع���ن حل الصعوبات اليت 
ق���د تواجهه، وم���ن مسات الربية االس���تقاللية 
صقل مش���اعره الفنية واجلمالية واالجتماعية 
باالحت���كاك م���ع احملي���ط اخلارجي واكتس���اب 

أصول التواصل مع اآلخرين.
وتناولت الباحثة املربية موضوع » فن التعامل 
مع األبناء« فرّكز على احلب منطلقاً للربية والذي 
من شأنه زرع احلنان والسكينة يف نفس الطفل، 
واالبتع���اد عن األوامر والزواجر اليت يكرهها مع 
متركزه حول الت���زام احلزم يف تصويب أغالطه 
كي ال تتكرر، والسعي إىل حتريره من ذاته، وهو 
مس���ة مير هبا الطفل فريغ���ب يف إخضاع العامل 
ملش���يئته، فمراقب���ة س���لوك الطف���ل وتصرفاته 
تكشف لألبوين ما خيفي من مكبوتات، وأبرزها 
املؤثرات اليت يتلقاها من الوس���ط وما يش���اهد 
من برام���ج لألطفال ال ختلو أحياناً من جمانفة 
للربية وقيمها كاملكر والعنف والفساد واملناظر 
املرعب���ة، فإذا ح���اور األبوان الطف���ل حرّراه من 
العقد اليت يش���كو منها وخيفيه���ا، وبعض ألوان 
الس���لوك اليت تفصح عنها كرفض الطعام مثالً، 

فإذا حاوره األبوان أدركوا دوافعه اخلفية . . 
 وحت���ت عنوان ) احلماي���ة املفرطة لألطفال( 
ترفض الباحثة مبدأ اإلفراط يف تدليل الطفل، 

مقابل اإلمهال من األبوين لرعايته حيث يتنافى 
يف ذلك الربية السليمة.

 إن سفر األبوين أو دوامهما الطويل يبعدمها 
ع���ن رعاية األطفال، ومالزمتهما الكلية للطفل، 
املراقب���ة  إىل  واألمه���ات  اآلب���اء  بع���ض  يدف���ع 
الدائم���ة لتحركات الطف���ل أو التنازل عن الدور 
الرب���وي واالنصياع لرغباته حت���ت دافع احلب 
املف���رط، فهم ال ي���ردون له مطلب���اً، وخيضعون 
كلي���اً ملطالبه، وباملقابل من األبوين الس���لطويني 
يعتمدان على الش���دة والقس���وة يف تعاملهما مع 
الطفل، فيشّالن اندفاعيته ونشاطه، فاالعتدال 
ه���و احلل أي تبين تربي���ة دميقراطية جتمع بني 
احل���زم واإلرش���اد، واالس���تجابة ملطالب الطفل 
املنطقي���ة والضروري���ة، وتوف���ري جو م���ن األمان 
واالنضباط الطوعي من خالل القدوة احلس���نة 

والتشجيع اإلجيابي.
وتع���دّ ألع���اب الطفل مدخالً لتعلمه، يكس���ب 
وتنمي���ة  والتحلي���ل  الركي���ب  مه���ارات  منه���ا 
املالحظة، وتطوير القدرات العقلية وأنواع لعب 
الطفل تكش���ف ع���ن ميول���ه واجتاهات���ه، فعلى 
األبوي���ن توجيه لعب الطف���ل ليتعلم كيف يتعلم، 
وليع���رف ما حيتاج إىل معرفته وكيف يس���تفيد 

من معارفه  . .
وتق���دم الباحث���ة ج���داول حتدد م���ن خالهلا 
أس���باب ش���ذوذ األطفال ومناذجهم كالعدواني 
واملغ���رور واالنطوائي والفوضوي واملردد، وتعلل 
بع���ض تصرف���ات األطفال الس���لبية مث���ل: بكاء 
الطف���ل أو رفضه املدرس���ة أو تبوله يف الفراش، 
أو رفضه الذهاب إىل الس���رير أو كسله الذهين 
أو نش���اطه الزائ���د أو خماوف���ه وفقدان ش���هيته 
وضع���ف ش���خصيته وع���دم ثقت���ه باآلخري���ن، 
أو اتصاف���ه باالتكالي���ة أو االنفع���ال املف���رط يف 
املواق���ف أو جنوحه إىل الس���رقة، ولكل من هذه 
احل���االت ألوان م���ن املعاجلة تالئمه���ا، وجيدر 
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باأله���ل اإلمل���ام خبصائص الطفول���ة ومراعاهتا 
يف الربي���ة والتوجيه، فالطفل خيتلف عن البالغ 
ولذلك يعس���ر تطبيق مب���ادئ التعامل مع البالغ 

يف تربيته . . .
ويف مستوى الربية االجتماعية حتثّ الباحثة 
اآلباء على توس���يع دائ���رة بنية الطفل من خالل 
العالق���ة باجلريان، وقد ضعف���ت هذه العالقات 
يف عصرنا، وندرت الزي���ارات االجتماعية، ومّت 
حصرها بروابط القربى الش���ديدة، ومن ش���أن 
الربية االجتماعية إعداد الطفل للحياة وهتيئته 
لدخول الع���امل االجتماعي الواس���ع، وما يواجه 
فيه من أمناط إنسانية، فالصداقة حاجة ملحة 
لألطف���ال تنم���ي تواصلهم االجتماع���ي على أن 
حيس���نوا اختيار األصدقاء، وهي متدهم بآداب 
التواص���ل االجتماع���ي ومس���تلزماته، وتعلمه���م 
اإليث���ار والتس���امح واألمان���ة واللط���ف والصرب 

والتحمّل . .
 وعن دور املدرسة وهو مكمّل للربية األسرية 
. . توص���ي الباحثة اآلباء مبتابعة س���ري أبنائهم 
يف املدرس���ة، ف���ال تتخلّ���ى عن دوره���ا ومراقبة 
حتصيله���م ودواع���ي ختلّفه���م يف بع���ض امل���واد 
الدراس���ية بس���بب ميوهلم أو لكثاف���ة املنهاج أو 
لقلة املش���وقات اليت تش���دهم للدرس وتدفعهم 
إىل الس���أم حني يق���وم التعليم فيها على التلقني 
التعل���م،  واليتج���اوزه إىل مش���اركة الطف���ل يف 
وتس���خري ذكائ���ه وإبداعه، وتع���د مرحلة رياض 
األطف���ال حامس���ة يف تنمي���ة مواه���ب الطف���ل 
وقدرات���ه ألهنا القاعدة األساس���ية لكل تعلم يف 

املستقبل.
وتتج���ه املدرس���ة الي���وم إىل اعتماد أس���اليب 
تربوي���ة تق���وم عل���ى التعل���م الذاتي ال���ذي يتيح 
للطفل حتصيل املعرفة بنفسه واستثمار معارفه 

يف جماالت متنوعة ومواقف عملية.
وللتعلم الذاتي متطلباته من الوسائل والكتب 

وإبداع املعلم، وهذا ما ينمي مهارات التفكري العليا 
لدى املتعلم والسيما توافر اإلنرنت واحلاسوب 
اللذي���ن قلبا وج���ه التعليم املعاص���ر وحواله من 
تعليم مفرّد إىل نش���اط مجاعي يس���وده احلوار 
وتب���ادل املهمات وتوزعها،  وحتدي���د األولويات 
عرب عملية التخطيط للنشاطات الربوية، وبروز 
ألوان من التعلّم الالمدرسي من خالل االشراك 
يف إعداد اجملالت املدرس���ية ومعارض الرس���م 
والعزف على اآلالت املوسيقية وزيارة املتاحف، 
وإعداد كتاب الطفل بالتعاون بني اجملموعات.. 
ولإلع���الم دوره يف الربية م���ن خالل الربامج 
اإلذاعي���ة واملتلف���زة املوجه���ة للطف���ل وكذل���ك 
الصح���ف واجمل���الت واإلنرن���ت، فه���و ين���ازع 
املدرس���ة ويزامحه���ا يف أخذ دوره���ا، مع ما يف 
بعض مواده املستوردة من سلبيات جيدر االنتباه 
إليها ومراقبتها واختي���ار املالئم منها ما أمكن، 
فأغلبه���ا الميك���ن التحك���م يف رقابت���ه، واحل���ّل 
األمثل هو جلوس األهل مع األوالد وترش���يدهم 

يف مرحلة عرض هذه املواد.
وتقارن الباحثة ب���ني واقع الطفل اآلن وواقعه 
قب���ل ثورة املعلومات، وم���ا تركته هذه الثورة من 

آثار تربوية.
وتتناول الباحثة يف فصل مس���تقل تربية ذوي 
االحتياجات اخلاصة وأبرزهم » املعوّقون« وتشري 

إىل قلق األسرة حني تنجب طفالً معوّقاً.
 ورفضه���ا قب���ول الواق���ع، وتنص���ح األبوي���ن 
بامتص���اص الصدم���ة وااللتف���ات إىل رعايت���ه 
واإلعاقة قد تكون عقلية أو انفصالية أو حسية 
ومنها كفّ البصر والس���مع وصعوبات النطق أو 
حركي���ة كالش���لل وإصابات الدم���اغ، وقد تكون 
وراثي���ة أو فطرية، وحيتاج املعوّق���ون إىل رعاية 
خاصة وطرق وبرامج تربوية مدروس���ة، هتدف 
إىل تأهيلهم لالندماج حبياة اجملتمع، وممارسة 
حياة أقرب إىل الطبيعي���ة، وعلى األهل املبادرة 
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إىل كش���ف اإلعاق���ة مبك���راً ومعاجلته���ا، وهي 
تتف���اوت من حيث الش���مول واجلزئي���ة وختلّف 
آث���اراً يف نف���س الطف���ل يعوّضه األه���ل باحلب 
وإش���عاره أن���ه ال خيتلف عن األصح���اء، والتزام 
توجيه���ات األطباء والربويني واخلرباء يف جمال 

إعاقته .
وم���ن أش���كال اإلعاق���ة توحّ���د الطف���ل، وهو 
إعاق���ة يف منوّه يعاني بس���ببها صعوبة التواصل 
م���ع اآلخرين م���ن خالل ال���كالم ومتابعة منافذ 
االتصال وأساليبه كالكالم  والتواصل العاطفي 
مع اآلخرين، واالس���تماع والفهم واحملاكاة، فهو 
يعي���ش مع ذات���ه يف عزلة يستس���لم فيها لعامله 
اخلاص، واليس���تجيب لرس���ائل التواصل ومنها 
املش���اعر العاطفي���ة م���ع اآلخري���ن ومبادلته���م 
األحاس���يس حتى أبويه، ويس���جن نفسه  بعامل 
حمدود تتك���رر خالله حركاته ولعب���ه وخياراته 
كال���دوران ح���ول نفس���ه، واليس���تجيب ملهارات 
التقلي���د االجتماع���ي، وملعاجل���ة التوحّد برامج 
حسّ���ه  تنمي���ة  إىل  هت���دف  تدريبي���ة  تربوي���ة 
االجتماع���ي وتعزيز وظائ���ف التواصل لديه من 
خالل الوسائل البصرية والسمعية والنشاطات 
احلركية والفنية وتعزيز االنتباه للوسط، وحماكاة 
س���لوك األصحاء، ومنحه فرص تنمية التواصل 
مع اآلخر بالتعاون م���ع املختصني، ولألهل دور 
يف ه���ذا التأهي���ل على عس���ره، ويس���اعد على 
التكيّف وجود أش���قاء له،  مع إحاطته بالرعاية 

والتسامح أمام تصلّبه يف عامله املتفرّد . . 
وم���ن ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة األطف���ال 
املبدعون الذين تربز مواهبهم وذكاؤهم يف وقت 
مبكر، وهؤالء حيتاج���ون تربية خاصة ومناهج 
متط���ورة تالئم قدراهت���م الفكري���ة واإلبداعية، 
ومواهبه���م  تفوقه���م  اكتش���اف  األه���ل  وعل���ى 
ورعايتها، ومس���اعدة ذلك الطفل على استمرار 
تفوقه بتوفري املواد التعليمية والوسائل املالئمة، 

وللطفل املتميّز واملبدع مسات متيّزه منها: الثقة 
بالنفس وحتدي الصعاب واإلصرار على اهلدف 
والتس���اؤل واحلرص على األداء اجليد واالتقان 
، والرضا عن عمله والقدرة على التفكري والفهم 
وإدراك العالق���ات والس���عادة يف حتقيق الذات 
واملثاب���رة، وق���د يطف���ئ إمه���ال املب���دع الصغري 
وتفوق���ه ش���علة تألق���ه إذا مل يتواف���ر ل���ه اجلو 
املالئ���م ،فريت���د إىل طفل عادي بس���بب إمهاله 
أو معاكس���ته أو ال���ربم بتس���اؤالته ورغبته امللحّة 
يف الكش���ف والتعرّف، وقد يتعرف األهل الطفل 
املوه���وب م���ن خالل تقدي���ر قدرات���ه اخلاصة، 
وذكائ���ه ال���ذي يف���وق املتوس���ط ،أو حماوالت���ه 
اإلبداعي���ة املتمي���زة يف جمال مع���ني، أو نضجه 
االنفعايل والسلوكي واألدائي الذي يتجاوز سنه، 
فيبادر األهل واملدرسة إىل تعزيز هذه اجلوانب 
مبقررات دراس���ية إضافية ونش���اطات إبداعية 
تعزّز متي���زه يف جمال معيّن بعد اكتش���اف هذا 
التميّز، وخيضع لتعلي���م وفق مناهج خاصة مع 

أقرانه.
لقد حرص���ت الباحثة واملربية الدكتورة زهرة 
عاطفة زكري���ا يف كتاهبا » دليل اآلباء واألمهات 
يف الربي���ة املتجددة« على تقدميه بلغة ومعارف 
تربوي���ة واضح���ة وقريب���ة م���ن أذه���ان األه���ل 
وثقافته���م، وبس���طت مادت���ه الربوي���ة وعرضه 
باعتماد اجلداول وبذلك يكون مرجعاً ال يستغين 
عن���ه املرب���ون، فهو ميدّه���م بأساس���يات تربية 
الطفل على أس���س حديثة تراعي واقع العصر، 
وأث���ر منجزاته العلمية والربوي���ة يف تبدل وجه 
الربي���ة، وتأخذ بيد القائم���ني على هذه الربية 
للوصول إىل شاطئ األمان لبناء رجال املستقبل 
والتزامه���م بقيم اجملتمع العربي اإلس���المي يف 
مواجهة عامل س���ريع التغيّر وبالغ األداء الميكن 
جتن���ب معطيات���ه اهلائلة إال بربي���ة اجليل على 

وعي هذا العامل واحلياة فيه بأمن وسالم . . 
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َو�ص��ط ح�ص��ور اأكر م��ن )350( عاملاً ومفك��رًا واأديباً م��ن داخل اململكة العربي��ة ال�صعودية 
والع��امل انطلق��ت فعالي��ات الن�صاط الثق��ايف ملهرج��ان اجلنادري��ة )املهرجان الوطن��ي للرتاث 
والثقافة( يف دورته ال�صاد�صة والع�صرين، يف تظاهرة ثقافية واإعالمية هي الأكرب منذ النطالقة 

الأوىل لهذا املهرجان عام )1986( م.
ل يف اأرجائه ، وامل�صارك��ة يف فعالياته .. واإعداد  و كان لن��ا �َص��َرف ح�ص��ور املهرجان والتج��وُّ
ر عن واقع املهرج��ان واأهميته ، وعن الأن�صطة والفعاليات التي �َصهدها  يف  ه��ذا التحقيق امل�صوَّ

دورته الأخرية.
 

 المعلم العربي
في المهرجان الوطني 

للتراث والثقافة جنادرية )26( 
 بقلم وعد�سة : حممد يا�سر من�سور ـ كاتب وباحث �سوري
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و »اجلنادرية« ... هذا االس���م التارخيي الذي 
يردّد على ألسنتنا منذ بضعة وعشرين عاماً .. 
وم���ا زال .. َذَكرها اهلَمذان���ي ، وَذَكرها صاحب 
ب���الد الع���رب ، وكذلك عدد م���ن املؤلِّفني الذين 
َكتبوا عن املنازل والدي���ار واألماكن يف اليمامة، 
وحتدَّث عنها الشيخ عبد اهلل بن مخيس فقال: 
) اجلنادري���ة اس���م لروض���ة تق���ع إىل الش���مال 
من مدين���ة الرياض ، وهي مَصَ���بّ لعدة أودية، 
وروضة ممتدة، ومنقسمة إىل عدة أقسام ، منها 
: الروضة الش���مالية، والوس���طى ، واجلنوبية ، 
وكان���ت قدمياً تس���مَّى ) روضة س���ويل ( . وهي 
روض���ة مُنبت���ة ، كان���ت منتزَّهاً لس���كان مدينة 
الري���اض وكان���وا خيرج���ون إليها وق���ت الربيع 
، وكان الطري���ق ال���ذي يب���دأ م���ن الرياض مير 
بالودي���ان اليت تس���يل فيها املي���اه ، مير بروضة 
اجلنادرية وخيرج على الرّمة ، ويُعدّ هذا طريقاً 
إىل البص���رة . و«« اجلنادري���ة »« الي���وم ، قري���ة 
تراثي���ة تقع مشال ) الري���اض ( عاصمة اململكة 
العربية الس���عودية ، وتبع���د عنها حوايل ) 45 ( 
كل���م . وق���د أصبحت ه���ذه القرية من���ذ العام ) 
1986( مَعلَماً حضارياً وتراثياً بارزاً. وأصبحت، 
بع���د إقامة املهرجانات الراثية فيها قرية عاملية 

يزوره���ا يف ف���رة املهرجان العديد م���ن العلماء 
والكتَّاب واملفكرين . 

فعل���ى صعي���د الن���دوات الثقافي���ة والفكرية 
متَّ عَق���د الندوات اآلتية: )الغ���رب واخلوف من 
رين(  اإلس���الم.. اإلس���المو فوبي���ا: رؤي���ة املفكِّ
� )الغ���رب واخل���وف من اإلس���الم .. اإلس���المو 
فوبي���ا: رؤية السياس���يني( � )اململك���ة والعامل .. 
رؤية  اسراتيجية للمستقبل: العالقات الدولية 
والسياسية اخلارجية للملكة( � )املَشهد الثقايف 
واالجتماع���ي اليابان���ي( � جمتم���ع املعلوماتي���ة 
واقتصاد املعرفة( � )االقتصاد ومستقبل الطاقة( 
� )التجدي���د يف اخلطاب الدي���ين والوطين حول 
املرأة( � )ش���هادات وجتارب نسائية(.. وذلك يف 
قاع���ة م���كارم بفندق ماري���وت بالري���اض، ويف 
رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
وجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض، 

وجامعة امللك عبد العزيز جبدة.
كما أقيمت ثالث أمس���يات شعرية يف األندية 
األدبي���ة يف كل م���ن الري���اض وج���دة والدمام ، 
شارَك فيها جمموعة من الشعراء ميثِّلون أطيافاً 
خمتلفة من  الشِّ���عر العربي، كما ميثِّلون اململكة 
ومناط���ق من الوطن العربي الكبري. كما ش���ارَك 
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ضي���وف املهرجان يف العَرضة الس���عودية واليت 
تُعبِّر عن وحدة الوطن .

 كم���ا تضمَّ���ن النش���اط الثق���ايف ع���دداً م���ن 
العروض املس���رحية ، وأجنحة للفن التشكيلي ، 
وأخرى للخط العربي، وثالثة للتصوير الضوئي، 
الش���عرية  األمس���يات  م���ن  ع���دد  إىل  إضاف���ة 
والنش���اطات الراثي���ة اليت تُقام ع���ادةً يف مَوقع 
املهرج���ان يف قري���ة اجلنادرية. وقد ش���ارك يف 
رون  الفعاليات الثقافي���ة والفكرية واألدبية مفكِّ
وكتَّاب وأدباء من لبنان وأملانيا وفرنسا وأمريكا 
والبحري���ن واليابان وإي���ران وموريتانيا والعراق 
ومصر وس���ورية وباكس���تان والبوس���نة وتونس 

واملغرب والسعودية. 

»القرية الشعبية« تستقبل آالف الزوَّار 
يف مهرجان اجلنادرية:

اس���تقبلت قرية اجلنادري���ة الراثية يف دورهتا 
السادسة والعشرين من املهرجان الوطين للراث 
والثقافة حضوراً كثيفاً من الزوَّار ، وكان الدافع 

األول وراء حضوره���م ه���و حض���ور الفعالي���ات 
املتنوعة م���ن عروض فنية ومس���رحية، واإلملام 
بأخب���ار مجيع األجنح���ة وبراجمها اليومية ، يف 
الوق���ت ال���ذي لوحظ فيه اإلقب���ال املتزايد على 
مَعارض الكتب واملكتبات والصور الفوتوغرافية، 
احلكومي���ة  األجه���زة  أجنح���ة  إىل  باإلضاف���ة 
واخلريي���ة ال���يت حَ���رصَ مرتادو املهرج���ان على 
الت���زوُّد مبنش���وراهتا. وق���د شَ���هدت اجلنادرية 
العديد من الفعاليات كالفنون الشعبية والعروض 
الفلكلوري���ة اليت قدَّمتها أكثر من مخس عش���رة 
فرق���ة عَرَض���ت خالهلا ألوان خمتلف���ة من الفن 

الشعيب الذي ختتص هبا املناطق السعودية.
كما قدَّمت فرق الفنون الشعبية عروضاً أخرى 
يف مقرَّات املناط���ق، فيما كانت هناك الوجبات 
الش���عبية اليت حَرصَ الزوَّار على تذوّقها وشراء 
بعضه���ا للمنزل م���ن أنواع خمتلف���ة من احللوى 
واملأكوالت الش���عبية، كم���ا حَرصَ ال���زوَّار على 
اقتناء العديد من الصناعات اليدوية واحلرفية 
ال���يت تتميز مناط���ق اململكة هبا. وَوس���ط بيوت 
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���ل ال���راث احمللِّي ل���كل منطقة م���ن مناطق  متثِّ
اململكة، استمتع الزوار بعروض الفنون الشعبية 
والثقافي���ة والراثية والفنية والرفيهية املتنوعة، 
إىل جان���ب م���ا يعرض���ه احلرفي���ون والصن���اع 
التقليديون من أدوات حِرَفية قدمية كانت سائدة 
يف عق���ود مََض���ت قبل ظهور الوس���ائل احلديثة 
والتقنيات املتطورة. أمَّا يف وس���ط القرية فتبدو 
الس���احة الشعبية حيث عروض الفنون الشعبية 
اليت دَأبت املنطقة على تقدميها واليت تس���تهوي 
كثرياً من عشَّ���اق األلعاب والرقصات الش���عبية 
حي���ث تُق���دِّم الفِ���رَق الفني���ة رقصات الس���يف 
واملعش���ى والزامل والربش والع���زاوي ورقصات 
فني���ة أخ���رى تَط���رب هل���ا اآلذان عَ���رب إيقاعات 
مميَّ���زة.  وتتضمَّن القرية الش���عبية باجلنادرية 
الفعاليات املعتادة، مثل دكاكني احلِرَف اليدوية، 
والصناع���ات التقليدي���ة ،  واأللع���اب الش���عبية 
، والفن���ون الش���عبية املختلف���ة، وأجنحة مناطق  
البالد، مثل املدين���ة املنورة ، وجازان ، واملنطقة 
الشرقية، وحائل ، وعسري، واجلوف ، والقصيم 
، واألجنح���ة احلكومي���ة واملؤسس���ات اخلاصة، 

إىل جانب الس���وق الشعبية، هذه املناطق واملدن 
اليت شَهدت من خالل أجنحتها املعروضة تنوّعاً 
يف عَرض تراثها وماضيه���ا وتعريف الزوَّار هبا، 
وتقدي���م كافة اخلدم���ات املمكن���ة. وَوجد جناح 
الياب���ان إقب���االً كبرياً م���ن الزوَّار الذين ش���عروا 
بتميّز اجلناح وانبه���روا بالتقنيات واملعروضات 
في���ه. وجاء جديد اجلنادرية ه���ذا العام متمثِّالً 
يف أول صالة خاصة أقيمت على مساحة مخسة 
آالف مر مربع خُصِّصت للمرأة ، متَّ من خالهلا 
عَرض الفنون واملشغوالت الراثية اخلاصة هبا، 
باإلضافة إىل مقرّ دائم للفعاليات النسائية، وهو 
تقدير من املهرجان للمرأة وأمهية حضورها يف 

جوانب التنمية. 

»الياب���ان« َضي���ف شَ���رَف.. واجلن���اح 
الياباني فاق التوقعات:

ش���ارَكت الياب���ان يف ه���ذا املهرج���ان كضيف 
شَ���رف. وق���د َحرصَت عل���ى املش���اركة بالرغم 
مما مترّ به من كوارث وآالم. يش���عر الزائر وهو 
يدلف إىل جناح اليابان على أرض اجلنادرية أن 
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ت عيناه  العقل الياباني املُنتج يُخاطبه أينما حَطَّ
يف أقس���ام اجلناح املتميز برباعة االخراع ودّقة 

التصنيع وحَداثة املنتجات. 
عند بَوَّابة الدخول للجناح 
تنتصب شاش���ات متعددة 
للزائ���ر معلوم���ات  تُق���دِّم 
زة عن تاريخ  موجزة ومركَّ
العالق���ات والصداقة بني 
اململكة العربية الس���عودية 
نص���ف  من���ذ  والياب���ان 
ق���رن حيث تُعت���رب اليابان 
ثان���ي أكرب ش���ريك جتاري 
للمملك���ة. ويتوقف الزائر 
دقائق معدودة داخل قاعة 
مليئة مبجموع���ة خمتلفة 
ذات  الشاش���ات  م���ن 
األحج���ام املتنوع���ة ال���يت 
الش���بابية  الثقافة  تَعرض 
املتحرك���ة  الرس���وم  مث���ل 
ال���يت  األف���الم  وع���روض 
تُع���رِّف مبجتم���ع الياب���ان 
املتن���وع. وأم���ام ركن نَمَط 

احلي���اة يف الياب���ان يس���تمتع املتاب���ع مبعلومات 
وص���ور ملظاهر احلي���اة ومنها املوض���ة وأحدث 
التصامي���م املنس���جمة مع 
التقاليد العريقة، وتُشارك 
اثنت���ا عش���رة ش���ركة م���ن 
اليابانية  الشركات  كربيات 
ع���روض  خ���الل  م���ن 
احلديث���ة  الس���يارات 
واألجه���زة املتقدمة خاصة 
يف تنقي���ة املي���اه.  ويض���م 
اجلن���اح مناذج للس���يارات 
الكهربائية احلديثة وكذلك 
سيارات تعمل على الطاقة 
مَنصّ���ة  ويف  الشمس���ية. 
تُشاهَد  اخلارجية  العَرض 
اليابانية  الثقاف���ة  مالم���ح 
التقليدي���ة والف���ن الياباني 
ع���روض  تُق���ام  حي���ث   ،
طب���ول التايك���و العمالق���ة 
القت���ال  لفن���ون  وع���روض 
وعروض للرقص التقليدي 

الكاغورا. 
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املنطقة  »بيت 
 » قية لش���ر ا
مفاج���أة   ..
ي���ة  ر د جلنا ا

:)26(
املنطقة  بيت  يقع 
عل���ى  الش���رقية 
عش���رة  مس���احة 
مرب���ع.  م���ر  آالف 
وحيت���وي على عدة 
وأقس���ام  أجنح���ة 
تاري���خ  حتك���ي 
املنطق���ة منذ آالف 
ويُشاهِد  الس���نني. 
الزائ���ر عند دخوله 
خالل  م���ن  البي���ت 
الساحة الكبرية اليت 
تتوسط املكان عدة 

أقسام، منها سوق القيصرية الذي حيتوي على 
املهن والصناعات احلرفية كاملداد ، والقفاصة، 
واحلياكة ، وجتلي���د الكتب ، وصناعة األحذية، 
واحلدادة، والقطن، وغريها. وعند دخول البيت 
م���ن بوَّابته الرئيس���ة س���وف جتد عل���ى ميينك 
الس���احل البحري والذي يُشّكل حياة الشرقيني 
واعتمادهم عليه يف معيش���تهم ، ثم جتد الدكك 
والعماريات، وبَعد الس���احة الرئيس���ة أو الرباحة 
جت���د احلي���اة الربية ومس���جد جواث���ا التارخيي 
املش���هور ال���ذي بُينَ يف الس���نة الثاني���ة للهجرة، 
والواحة  الغنَّاء بنخيلها الباسقات، ثم جتد سوق 
القيصرية وهو سوق شعيب تارخيي يقع بالكوت 
يف اإلحس���اء ش���رق اململكة. وهناك على َطرَف 
جتد املقهى وهو يُقدِّم الشاي والبليلة والباجالء 
، وه���و يطل على املس���رح وشاش���ة العَرض اليت 

تُق���دِّم فن���ون املنطقة 
الش���رقية . إن بي���ت 
الش���رقية بتصميم���ه 
ومكوِّنات���ه يُعدّ مَعلماً 
م���ن مع���امل مهرجان 
وه���و   . اجلنادري���ة 
حض���ارة  حيك���ي 
الش���رقية  املنطق���ة 
ملئ���ات  متت���د  ال���يت 
البيت  وهو  الس���نني، 
اآلن  حت���ى  الوحي���د 
يف اجلنادري���ة ال���ذي 
تكاملت مكوِّناته حيث 
تاريخ  في���ه  جسّ���دت 
الش���رقية  املنطق���ة 
الربي���ة  احلي���اة  م���ن 
والزراعية  والبحري���ة 

واالقتصادية.

»بيت املدينة املنورة«... يستقبل الزوَّار 
ب� ثالثني نوعًا من التمور:

ق آالف الزوَّار  شَ���هد »بيت املدينة املنورة« تدفُّ
الذي���ن تواف���دوا على جن���اح املنطق���ة ، واطلعوا 
على العديد من املعروضات واملنتجات الشعبية 
اليت ينتجها احلرفيون املش���اركون بسوق املدينة 
الشعيب. وشَهد مسرح البيت عروضاً فولكلورية 
قدَّمتها فِرَق املدينة املنورة ، حيث قدَّمت أنواعاً 
خمتلف���ة من الفنون الفولكلوري���ة اليت تتميز هبا 

املدينة املنورة تَفاعَل معها الزوَّار بشكل كبري.
كم���ا شَ���هدت حم���الت عَ���رض مت���ور املدينة  
إقب���االً من الزوَّار عل���ى االختيار من بني ثالثني 
صنف���اً يتميَّز هبا إنتاج املنطقة من أش���هرها : ا 
لعج���وة ، واملربوم، والبي���ض، واحللوة ، والربني ، 
والربحي ، والصفاوي ، والصقعي ، والس���كري، 

158

استطالع
مصــــور

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



واألفندي، وغريها. ومل يتوقف األمر على ذلك، 
فأنت جتد األكالت الشعبية اليت تنوعت ما بني 
املنتو ، واليغمش، والكبدة، والس���وبيا، والكباب، 
وغريها من األكالت اليت الَقت استحسان الزوَّار 

وقبوهلم.

»بيت مكة« يس���تقبل زوَّاره مباء زمزم 
ومسبحة وسجادة صالة:

شَ���هد »بي���ت مك���ة املكرم���ة«  يف اجلنادري���ة 
حض���وراً كثيف���اً من ال���زوَّار م���ن كاف���ة الفئات 
ت هب���م أروقة القرية بعد  العمري���ة، والذين اكتظَّ
أن وج���دوا ترحيب���اً ح���اراً من  منس���وبي البيت 

اوي اجلميل.  يرتدون الزيّ املكَّ
وقد كان للمس���رح نصي���ب كبري يف احلضور، 
حي���ث َق���دَّم ألوان���اً ش���عبية ومتنوع���ة هتتم هبا 
منطق���ة مك���ة املكرمة خاصة واملنطق���ة الغربية 
بش���كل عام نالَت إعجاب وتفاعل اجلمهور. كما 

ناَل حم���ل التحف واألثري���ات اهتماماً كبرياً من 
قِبَل الزوَّار وخاصة املثقفني ملا حيويه احملّل من 
أثري���ات وحت���ف ووثائق وصور وعم���الت نادرة 
ج���داً . ومتيَّز )بيت مكة( بتقدي���م هدايا تتمثَّل 
يف س���جادة صالة ومس���بحة وبوصل���ة لتحديد 
اجتاه���ات القبلة وبوس���رات صور ملكة املكرمة، 
إضاف���ة إىل تقديم س���قيا »زم���زم« جلميع زوَّار 
البيت. كما متيَّز بتقديم بعض األكالت الشعبية 
اوية )السوبيا، واملنفوش، واحلالوى، واللدو،  املكَّ
والبليلة، واملطبق( اليت جذب���ت الزوَّار وجَعلتهم 

يستمتعون بتذوّقها.

القه���وة والتم���ر اجل���ويف ل���كل زائر.. 
و»الدحة« يف بيت الشَّعر اجلويف.

شَ���هد »بيت الشَّ���عر اجلويف«  الذي يتوس���ط 
س���احة مهرج���ان اجلنادري���ة ، حض���وراً كب���رياً 
واحتشد حول البيت وداخله عدد كبري من الزوَّار 
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لالستمتاع بالعروض الشعبية والفولكلورية اليت 
يُقدِّمها املش���اركون ضمن وَفد اجلوف، واندفع 
الكث���ري م���ن زوَّار القري���ة الراثية للمش���اركة يف 
رقص���ة »الدح���ة« مع فرقة اجل���وف، وهي أحد 
أنواع الفولكل���ور يف املنطقة والذي يقدِّمه فرقة 

تتكوَّن من عشرة أشخاص. 
كما يُقدِّم البيت لون اهلجيين وهو الغناء على 
ظهور اإلبل ويقدِّمه ش���خص أو عدة أشخاص. 
كما يُقدِّم عدد من شعراء املنطقة الشِّعر النبطي، 
ويُق���دَّم للزوَّار عَزف عل���ى الربابة ، كذلك تُقدَّم 
للزوَّار واملشاركني والضيوف مترة حلوة اجلوف 

اليت تشتهر هبا املنطقة ، والقهوة العربية.

»قري���ة ج���ازان« .. تف���وح يامسين���ًا 
وماجنو:

شَ���هدت الس���احة الش���عبية يف »قرية جازان« 
الراثية مبهرجان اجلنادرية عدداً من الفعاليات 
واألنش���طة املتنوع���ة. أوىل الفعالي���ات ج���اءت 
م���ع الش���اعر الش���عيب حممد عطيف والش���هري 
بالنابوش���ي، حيث َقدَّم يف مس���تهّل فقرته نصَّاً 
ترحيبي���اً بعن���وان: هوى اجلنوبي، اس���تلهبَ من 
خالل���ه مش���اعر احلض���ور الذين امت���ألت هبم 
جَنَبات املس���رح املفتوح بالس���احة الشعبية. ويف 
الفق���رة التالية تناغم أفراد فِ���رَق هتامة للفنون 
الش���عبية م���ع إيقاع���ات الطب���ول لتق���دِّم ألوان 
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اجليش والعزاوي والس���يف. كما شاركت فرقة 
فيف���اء بتقديم عدد م���ن األلوان الش���عبية اليت 

ميتاز هبا القطاع اجلبلي من منطقة جازان. 
واحتضنت القرية عدداً من البيوت التقليدية 
كالبي���ت اجلبلي، والبيت الفرس���اني، باإلضافة 
إىل البيت التهامي املعروف باسم »العشة« . كما 
افتُتح وللمرة األوىل مركز تسويق املاجنو والفواكه 
االس���توائية ال���يت تش���تهر املنطق���ة بزراعته���ا. 
وحيظى املطعم الش���عيب يف قرية جازان الراثية 
بإقبال متواصل من قِبَل زوَّار املهرجان للحصول 
على أصن���اف الطعام التقليدية والش���عبية اليت 
اش���تهرت هب���ا منطقة ج���ازان ومنها »املرس���ة، 
واملغ���ش، واحليس���ية ، واخلم���ري«، فيم���ا يُقدِّم 
احلرفي���ون يف جان���ب آخر من القري���ة عروضاً 
ألن���واع احل���رف التقليدي���ة القدمي���ة مبنطق���ة 
جازان. وتُمثِّل قرية ج���ازان الراثية باجلنادرية 
تدويناً حقيقي���اً حلقيقة إنس���ان املنطقة املُبدِع 
الذي َط���وَّع م���وارد البيئة الطبيعي���ة منذ قديم 
الزمان فتحوَّلت بيوتاً وأواني وأثاثاً ، بل حتوَّلت 

عمالً وجُهداً وحياة.

القرية الرتاثية ملنطقة القصيم ترسم 
لوحة متكاملة ألسلوب احلياة قدميًا:

تَفاعَ���ل عدد كبري من زوَّار مهرجان اجلنادرية 
مع العروض الراثي���ة والثقافية ملنطقة القصيم 
ال���يت حتكي س���رية املنطقة منذ آالف الس���نني . 
وَضمَّ���ت القري���ة س���وق احلرفي���ني واملزارعني 
والع���روض الراثية والثقافية اليت شُ���يِّدت على 
مس���احة واس���عة ، وأيض���اً مع���ارض األجه���زة 
ذت  احلكومي���ة وباح���ة للفنون الش���عبية اليت نُفِّ
واخلش���ب  املُعالَ���ج  بالط���ني  البن���اء  بأس���لوب 
واحلجارة. وتتكون القرية من وحدات عدَّة منها 
القصر وبداخله جمموعة من الصاالت وجملس 
القهوة العربية الذي يُقدَّم فيه أنواع التمور اليت 

تش���تهر هبا منطقة القصيم. كم���ا يتكوَّن البيت 
القصيم���ي من املتحف الذي يُعرض فيه العديد 
م���ن املقتني���ات األثرية ال���يت تُعبِّر عن أس���لوب 
احلي���اة يف الس���ابق للمنطق���ة واألدوات املنزلية 
ذات االس���تخدام اليوم���ي. كذلك يوجد املتحف 
الزراعي ، ويُع���رَض بداخله العديد من األدوات 
الزراعي���ة وأدوات حفظ احلبوب ومنط الزراعة 
يف السابق، وأيضاً يوجد احلرف اليدوية ، ومنها 
حرفة السدو، واملنس���وجات الصوفية ومعرض 

خاص بالنخيل.
 كم���ا تض���م القري���ة البيت الس���كين اخلاص 
مبنطق���ة القصي���م ، ويص���ور احلياة املعيش���ية 
باملنطق���ة ونقوش���ه احلرفية اجلميل���ة ، إضافة 
إىل الس���وق الش���عيب ويتكون من إحدى وثالثني 
دكان���اً ويقع ب���ني القصر والبيت الس���كين الذي 
���ل احلي���اة التجارية يف الس���ابق ويوجد فيه  يُمثِّ
احلرفي���ون )الصان���ع واحل���داد وعام���ل صه���ر 
املع���ادن( ، واألدوات املنزلي���ة م���ن أوان ودالل 

ذت حبرفية عالية. وأباريق واليت نُفِّ
  ختام���اً.. فق���د أصب���ح مهرج���ان اجلنادرية 
للراث والثقافة عالمة مميَّزة يف املشهد الثقايف 
العربي، ومناس���بة احتفالية بالغة األمهية على 
خمتل���ف الصُّع���د الثقافية والراثي���ة والفكرية ، 
وق���د حاَز مكانة رفيعة على خمتلف املس���تويات 
من خالل االس���راتيجيات املوضوعة للمهرجان 
منذ انطالقته قبل س���تة وعش���رين عاماً ، وعَرب 
سلس���لة م���ن املَناشِ���ط املربجم���ة ذات الدالالت 
الثقافية ، ومن خالل اس���تقطابه ألهم املفكرين 
واملؤرخني والعلماء واملبدعني على امتداد العامل 
العرب���ي ومن خمتل���ف األطي���اف الثقافية. كما 
���ق املهرج���ان منج���زات ثقافي���ة واجتماعية  حقَّ
وش���عبية وحضارية متنوعة، وَك���وَّن لدى أجيال 
وأطراف كثرية صورة إجيابية وخالقة عن ثقافة 

هذا الوطن العربي الكبري. 

161 العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



بيئة وعلوم
 الروح النارية لكهرباء األرض .........................................................د. يعرب النبهان

 الذكاء االصطناعي ، هل يسبق الذكاء البشري؟................................. رياض مهدي

 ختصيب اليورانيوم والنشاط اإلشعاعي .............................................. علي الداحول

162

بيئــــة 
وعلــوم

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



مل ترتك اكت�صافات فولتا وغلفاين اأحدًا مل ت�صغل اهتمامه، فكم هي مثرية لالهتمام فكرة 
احل�ص��ول على م�ص��در للقوة الكهربائية من تفاعل كيميائ��ي واحد،غام�س، ومن دون اأية 
اأج��زاء ميكانيكية متحرك��ة! وا�صتقطبت هذه الطريقة الب�صيطة يف احل�صول على الكهرباء 
اهتم��ام ع��دد هائل م��ن علماء الطبيعة. و�صكل ه��ذا احلدث قنبلة ثانية بع��د حو�س ليدن، 
واأ�صب��ح لدى العلماء الآن )اأن��واع( خمتلفة من الكهرباء ال�صماوية امل�صكلة للربق الناري 
وال�صاكن��ة الأر�صية، وهذه الأخرية مق�صومة اإىل واحدة ناجتة عن الحتكاك واأخرى عن 

التفاعالت الكيميائية فهل كانت كل هذه الأنواع ذات طبيعة واحدة؟!

الروح النارية لكهرباء األرض
ذكرى تجارب فولتا وغلفاني
 د. يعرب نبهان
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/يوني���و/  حزي���ران   19 يف 
1761 م ول���د يف عائل���ة ق���س 
أبرشية مدينة أوبان)حمافظة 
األب  روس���يا(  يف  كورس���ك 
فالدميريب���روف طف���ل أمساه 
أبوه فاس���يلي. وبع���د أن تعلم 
الق���راءة   مب���ادئ  البي���ت  يف 
واحلساب أُرس���ل إىل مدرسة 
الكنيس���ة حيث أظهر مواهب 
مدهشة. وحباً كبرياً للمعرفة. 
ودف���ع األه���ل الص���يب عم���الً 
بنصائ���ح األصدق���اء ملتابع���ة 
ديني���ة  مدرس���ة  يف  تعليم���ه 
عالي���ة. هي ماكان يس���مى يف 
ذلك الزمان )زمالة خاركوف( 

لكن فاسيلي سافر إىل سان بطرسبورغ يف عام 
1785 م قب���ل أن يت���م دراس���ته، حيث انضم إىل 
حلقة املستمعني الرمسيني حملاضرات األساتذة. 
كان قد بلغ اخلامسة والعشرين وال يزال يدرس. 
وللح���ق فقد كان ي���درس بامتياز رائع. فقد كان 
ممن حتقق هلم الدراسة متعاً هائلة. وهل هناك 
لذة تفوق لذة حتصيل املعرفة؟ ولعل هذه امليزة 
يف الطب���اع ه���ي أحد الش���روط الثابت���ة للعامل. 

وهذا ماسيكون مستقبالً أما اآلن....
يف ع���ام 1788م قام���ت جلن���ة تعليم ش���عيب 
بانتق���اء مرش���حني مم���ن مل يتم���وا دراس���تهم، 
ويثاب���رون على حضور احملاض���رات ليعملوا يف 
امل���دارس اجلبلية يف مقاطعات ألتاني واألورال، 
وكان فاس���يلي بروف ممن وقع عليهم االختيار 
وعرض عليه الس���فر إىل برن���اول. فوافق ووقع 

اتفاقاً مدته ثالث سنوات.
 ومبضي الوقت س���ريعاً يف املدرس���ة اجلبلية 
التابعة ملصانع كوليفانسكو –فوسكريسينسكي. 
ويق���وم املعلم بروف بتدريس الرياضيات واللغة 

الروس���ية والالتيني���ة ويب���دع يف ذل���ك. وكانت 
درجاته التفتيشية ممتازة لدرجة أنه بنهاية مدة 
عقده يف عام 1791 عني يف س���ان بطرس���بورغ 
مدرس���اً للرياضيات واللغة الروس���ية يف معهد 

اهلندسة التابع لفوج امساعيلوفسكي.
ومل ينشغل بروف يف سان بطرسبورغ بتوافه 
األم���ور. فذاع���ت ش���هرته يف كل أحن���اء املدينة 
حماضراً ممتازاً. يف عام 1793  م. دعته زمالة 
س���ان بطرس���بورغ الطبية لتدريس الرياضيات 
والفيزي���اء يف معه���د الط���ب اجلراح���ي التاب���ع 
ملستش���فى الق���وات الربية. وواف���ق وهنا ظهرت 
مواهب���ه العظيم���ة مربياً وباحثاً، وفكر بإنش���اء 
خمترب فيزيائي ألول مرة يف روسيا وجاءت هذه 

البداية يف وقتها متاماً.
يف ع���ام 1795م حت���ول املعه���د املذك���ور إىل 
ب���روف  ومس���ي  اجلراح���ي  الط���ب  أكادميي���ة 
بروفسوراًً ممتازاً يف األكادميية حديثة اإلنشاء.  
سافر بروف إىل موسكو وأخذ بتجميع األجهزة 
الفيزيائي���ة املس���تجلبة م���ن اخلارج م���ن بيوت 
ه���واة جتمعه���ا، وكان يغتن���م م���ا يس���نح له من 
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ف���رص بني مش���اغله الكث���رية ليق���وم بالتجارب 
ويذك���ر تفاصيلها، وكان ذلك يف جمال الكيمياء 
بشكل أساسي . وخلق نش���اط بروف ومثابرته 
العلمية ووضعه أساس���اً لعلم روسي بأيد وطنية 
انطباع���ات جديدة،وأصب���ح ش���خصية معروفة 
على املسرح العلمي للعاصمة، الذي اقتصر قبل 
ذلك على األجانب، ولكنه كان واليزال بعيداً عن 

احتالل املكانة العلمية النهائية له.
يف ع���ام 1801 م ص���در العم���ل العلمي األول 
جت���ارب  )جمموع���ة  بعن���وان  وكان  لب���روف 
ومالحظ���ات جدي���دة يف الفيزي���اء والكيمي���اء( 
واحناز إىل نظرية الفوازيه يف االحراق معارضاً 
يف ذلك فلوغس���تون. وحظيت ظاهرة اإلش���عاع 
باهتمامه اخلاص. وكان اإلشعاع الضوئي البارد 
لألجس���ام مل يزل لغزاً غري مفهوم فاستأثر هذا 

اللغز باهتمام العامل الناشئ.
ولف���ت كتابه انتب���اه األوس���اط العلمية. ومنح 
لق���ب بروفس���ور وانتخ���ب عض���واً مراس���الً يف 

أكادميية العلوم الطبية اجلراحية.
إن لكل م���ن الفيزياء والكيمي���اء التجريبيتني 
خصوصية التمسك باإلنس���ان املولع بالتجارب 
حبيث ال يس���تطيع اإلفالت منها فيما بعد، لكن 
بروف مل يكن ميلك الوس���ائل واألموال الكافية، 
وكانت التجارب غالية الكلفة لألس���ف، ومل يكن 
مدخول الربوفسور يسمح له بأكثر من أن يتمنى 
ماه���و أفضل، وبالرغم هذا فقد أنش���أ مدخرة 
)بطارية( كهربائية ضخمة ليحصل بواس���طتها 

على القوس الكهربائي.
ويسلخ بروف اجللد عن أصابعه لتصبح أكثر 
حساس���ية للتأثريات الكهربائي���ة. وجيمع بيديه 

الركيبات االختبارية ملا جيريه من جتارب.
وهاه���و يق���وم بتس���وية وتنعيم س���طح حلقة 
زجاجي���ة وينص���ب عليه���ا قطب���ني كهربائي���ني 
ويدهنها بالش���حم ث���م يضع عليها م���ن األعلى 

قلنس���وة ش���فافة كغط���اء يق���وم بس���حب اهلواء 
من حتت القلنس���وة ويصل القطب���ني إىل التوتر 
الكهربائ���ي... ال ميك���ن للق���ارئ املتتب���ع إال أن 
يتذكر تلك التجارب البسيطة واالنطباعات اليت 
تركتها، عندما كان املعلم يرينا يف خمترب الفيزياء 
املعت���م خمتلف أنظمة عمل األنابيب املفرغة من 
اهلواء. هذه األجهزة البس���يطة جداً واملؤلفة من 
قطبني تغطي هنايتيهما س���دادتان وميأل الفراغ 
بينهم���ا غاز خملخل تغ���ادر اإللكرونات القطب 
الس���الب حتت تأث���ري التوتر املطب���ق مصطدمة 
جبزيئ���ات الغ���از يف األنبوب جم���ربة إياها على 
التوه���ج، إنن���ا ال نزال نتذكر كم كان اندهاش���نا 
عظيم���اً عندما كان الضياء يبت���دئ خافتاً عند 
القطبني ثم ال يلبث أن يعم كل املسافة الفاصلة 
بينهم���ا، يف ح���ني كان املعلم املغتب���ط بالنتيجة 
احلاصل���ة يوض���ح أن ما ن���راه ماه���و إال منوذج 

صغري لأللق القطيب.
يف عام 1803 م صدر عن املطابع كتاب بروف 
)معلوم���ات ع���ن جتارب فولت���ا وغلفاني..( ويف 
العام التايل صدر كتاب آخر: )جتارب كهربائية 
جدي���دة( ثم ينتخب عض���واً يف أكادميية العلوم. 

وينشئ خمترباً فيزيائياً فريداً.
ت���ويف  م   1834 ع���ام  متوز/يولي���و/   22 يف 
األكادمي���ي ب���روف ودف���ن يف مق���ربة مسول���ين 
األرثوذكس���ية. وكتب على ش���اهدة قربه العبارة 
التالية: )قد كرس���ت حيات���ه الرائعة كلها للعمل 

الذي ال يعرف الكلل(.
ابت���دأت حيات���ه يف عه���د كاترين���ا الثاني���ة. 
وعاصر مرحلة الثورة الفرنسية. وسنوات حكم 
باف���ل األول الصعب���ة واعت���الء ألكس���ندر األول 
للعرش واحل���رب الوطنية لعام 1812م . أما يف 
األكادميية فكان هناك إعادة تنظيم، واستبدال 
يف مناص���ب الرؤوس���اء فيها. وم���ن املفرض أن 
الكث���ري من النقاش كان يدور بينه وبني األجانب 
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الذين كانت األكادميية تغص بأعدادهم الكبرية 
يف ذلك الزمان،  وهذا ما كان يؤدي إىل إجحاف 
كبري حبقه. لكن العمل بقي دائماً هدفه الرئيس، 
بإشراقاته ولذة النجاحات العلمية فيه. وحبسب 
تقييمات معاصريه فإنه مل يكن حماضراً فريداً 
فحس���ب وإمنا معلماً وأستاذاً مش���رفاً عبقرياً. 
فقد ت���رك تالميذ غدوا رموزاً لألجماد العلمية 
فيما يع���دّ. وبروف نفس���ه، يعدُّ حب���ق املواطن 

الروسي األول يف جمال التقنيات الكهربائية.
نبه���ت أعم���ال ب���روف ومؤلفات���ه الكث���ري من 
الباحثني الروس إلجراء التجارب على الكهرباء.

وتبدأ بالظهور أعمال هام���ة متتالية كأطروحة 
الكس���ندر فوينوف عن الربق والرعد وحماكمات 
فاس���يلي تيليبني���ف )ط���رق حتري���ض الكهرباء 
أفاناس���ي  اقتباس���ات  وجمم���ع  األجس���ام(  يف 
وال���ربد  ال���ربق  )ع���ن حتاش���ي  س���تويكوفيتش 
باس���تعمال القش وغريه( وأعم���ال أخرى لكتاب 
آخري���ن. ومل تك���ن ه���ذه الكتابات متس���اوية يف 
القيمة العلمية فقد كان فيها الكثري من التأكيدات 
الساذجة واالستنتاجات االعتباطية.لكن غزارة 
هذه األعمال تدل عل���ى أن بواكري الفكر العلمي 
يف روسيا املتخلفة بدأت يف القرن التاسع عشر 

مسايرة أحباث العلماء األوروبيني.
يف عام 1803م صدر يف سان بطرسبورغ كتاب 
بعنوان )مالحظات أساسية وجتريبية خمتصرة 
ع���ن الكهرب���اء ومتع���ددة اآلالت الكهربائي���ة يف 
املساعدة على الش���فاء من األمراض املختلفة(.

وهو بقلم املهندس الزراعي أندريه تيمو فيفتش 
بولوت���وف. كان ه���ذا الكتاب ينتم���ي إىل مرحلة 
ماقب���ل غلفان���ي وفولت���ا. وكان بولوت���وف اب���ن 
اخلمسة والس���تني عاماً حينذاك، بعد اطالعه 
عل���ى حوض ليدن وتأثريه، قد أخذ بفكرة عالج 
األمراض املختلفة بواسطة الصدمة الكهربائية. 
وكان ه���ذا هو الصدى األخ���ري تقريباً لالهتمام 
بعالج األمراض بالكهرب���اء الذي مسعته أوروبا 

يف أواسط القرن الثامن عشر.
أندري���ه  الرئيس���ي يف كت���اب  كان االهتم���ام 
بولوت���وف منصباً على بن���اء )اآلالت الكهربائية 
بش���كل عام والبسيطة منها خباصة(.وقد وضع 
تصميم اآلل���ة الكهربائية اليت تس���تحصل على 
الكهرباء باالحت���كاك وأتى بوصف تفصيلي هلا 
)حت���ى إذا ماثبتت فائدهتا كان باإلمكان تصنيع 
الكثري منها حس���ب منوذجه يف البيت.  من دون 
احلاجة إىل امليكانيكيني وإمنا مبساعدة أبسط 
عمال ال���ورش كالنجار مثالً واخل���راط. وبدون 

املصاريف الكبرية(.
يف عام 1818م كتب مؤسس جامعة خاركوف 
فاس���يين نازانوفت���ش كارازي���ن وكان ش���خصية 
اجتماعي���ة مرموق���ة، ذا نزوع دائ���م للحديث يف 
مذكراته )عن إمكانية استخدام القوة الكهربائية 
لطبقات اجلو العليا يف تلبية احلاجات اإلنسانية( 
واقرح رفع )جتهيزات كهروجوية( على مناطيد 
لتجمع الكهرباء من الغيوم وتوصلها إىل األرض 

لالستخدامات العملية.

 �صل�صلة م�صاهري الفيزياء الربيطانية ، 1920 .
)1798-1737( Galvani   غلفاين األيوزولويجي 

 فالدمي���ري كارت�صي���ف دكت���ور يف العل���وم التقنية وع�صو احتاد كت���اب رو�صيا. كات���ب معا�رص. ن�رصت له 
�صل�صلة عامل املعرفة الكتاب ذا الرقم 187 بعنوان اآلف ال�صنن من الطاقة.

 املراجع:
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الدائم��ة  املتغ��ريات  اإن 
يف كل م��ا يت�ص��ل بالإن�صان 
جتعل من��ه عر�صة لتخاذ 
تتكيف  وق��رارات  مواق��ف 
مع كل ماه��و جديد ، وهذا 
م��ا زاد  م��ن �صيطرته على 
م��ا يحي��ط ب��ه واإخ�صاعه 
مل�صيئته فاكت�صف واخرتع 
العظيمة  واأنتج احل�صارة 
تع��رب  اأدوات  و�صن��ع 
ع��ن حالت��ه الإبداعي��ة مبا 
ميتلكه من ذكاء، وو�صلت 
روح البتكار لديه اإىل احلد 
ال��ذي اخ��رتع في��ه تقان��ة 
الب�ص��ري   ال��ذكاء  حتاك��ي 
خدم��ة  يف  ذل��ك  ليوظ��ف 
تق��دم الب�صري��ة فهل جنح 

يف ذلك؟ 

الذكاء االصطناعي 
هل يسبق الذكاء البشري؟

ريا�ض مهدي
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احلدي���ث عن ال���ذكاء Intelligece  بوصفه 
صف���ة عقلية متيز اإلنس���ان حدي���ث قديم جداً 
ف���أول م���ن اس���تخدمه الفيلس���وف الرومان���ي 
شيش���رون وق���د الق���ى ذل���ك رواج���اً يف اللغات 
األوربية فيما بعد ثم تطور هذا املصطلح وصوالً  
للمعنى املع���ريف للذكاء وعالقت���ه بالتفكري ذلك 
ألن خاصية الذكاء اإلنس���اني تكمن يف اعتماده 
على التفكري واستخدامه لعملياته املعروفة يقول 
تريمان »ال���ذكاء هو القدرة على التفكري اجملرد« 
فنحن أمام مصطلح يعاجل عمليات عقلية اتسم 
هبا اإلنس���ان وما زال ه���ذا املصطلح مدار حبث 
وج���دال لنصل إىل نتائج ش���تى كما هو باب وجل 
من���ه العلم���اء إىل مصطل���ح جديد  ل���ه دالالته 
يف حياتن���ا املعاص���رة وهو ال���ذكاء االصطناعي 
Artificial Intelligen ال���ذي ه���و ف���رع من 
فروع علوم احلاس���ب وهو عل���م صناعة اآلالت 
الذكي���ة وكم���ا يقال عن���ه بأنه »عل���م يبحث يف 

 .»Artifucts السلوك الذكي للمصنوعات

ماذا نعرف عن تاريخ الذكاء الصنعي
 إن أول املؤمت���رات اليت س���لطت الضوء على 
الذكاء الصنعي هو مؤمتر علمي عقد يف مدينة 
Dartmouth(  ) الكندية عام  )1956( ففيه 
مت اختي���ار مصطل���ح ال���ذكاء الصنع���ي للداللة 
عل���ى هذا الفرع من فروع علوم احلاس���ب  وهو 
املصطل���ح  الذي ثبت من بني تس���ميات عديدة 
مث���ل » معاجل���ة املعلوم���ات املعق���دة« » وذكاء 
اآلالت« »والربجم���ة الكس���بية« » وعلم اخلداع«. 
ث���م أخذت عبارة الذكاء الصنع���ي تتكرر بكثرةُ  
يف العديد من الكتب واملقررات التدريس���ية ويف 
الكلي���ات واملؤمت���رات واجملالت. إن���ه مصطلح 
ل���ه مدلوله العمي���ق والذي حنن بص���دده ولكن 
الندري أهو من نافلة القول : إن أرسطو )322-

384( ق.م ق���د خط���ا أول خط���وة حن���و الذكاء 

الصنعي حني شرع يف شرح وترميز بعض أنواع 
احملاكمة اإلستنتاجية اليت أطلق عليها فيما بعد 
اس���م القياسات املنطقية Syllogisms وبقيت 
احملاوالت بعده مستمرة ؟  ففي منتصف القرن 
العش���رين مت طرح أس���ئلة عديدة حول إمكانية 
أمتت���ة الذكاء البش���ري حيث ختي���ل العلماء أن 
البش���ر كانوا بطريقة ما مبن���أى عن احملدودية 
احلس���ابية هذه احملدودية املتأصلة يف اآلالت و 
أول مق���ال يتناول إمكانية أمتتة ذكاء من الطراز 
اإلنساني كتب يف عام 1950 م وكان ذلك للعامل 
آل���ن ترين���ك Alan Turnig  ويف امل���دة ذاهتا 

   Warren –Meculloch وضع كِلٌ من
و Waltr-Pitts نظري���ة ح���ول العالقات بني 
العناص���ر احلس���ابية البس���يطة » والعصبونات 
لنق���ل  تكيف���ت  خالي���ا  وه���ي   ( احلس���ية«   
اإلحساس���ات (  حيث بِيّنا أن باإلمكان حس���اب 
أية دالة قابلة للحس���اب باستخدام شبكات من 
البواب���ات املنطقية ملعاجلة اجلوانب احلس���ابية 
لعصبون���ات بص���ورة مبس���طة وق���د اس���تخدم 
عل���م النف���س اإلس���تقرائي وعل���م اللس���انيات 
احلاس���وبية وكذل���ك نظري���ة التحك���م التكيفية 
يف تكوي���ن القال���ب الفكري ال���ذي تطور ضمنه 
ال���ذكاء الصنع���ي . لقد مت البح���ث يف كثري من 
األعم���ال املبك���رة يف جم���ال ال���ذكاء الصنع���ي 
خالل الس���تينيات وأوائل السبعينيات من القرن 
العش���رين وكذلك يف جمموعة من طرائق متثيل 
املسائل وتقنيات البحث وإجياد برامج حاسوبية 
متكنت م���ن حل ألغاز بس���يطة ومن لعب بعض 
األلعاب ومن اس���تحضار املعلوم���ات . وأوجدت 
برام���ج أخ���رى عديدة ذات نظم خب���رية منها ما 
كان يق���وم بالتش���خيص الط���يب ومنه���ا ما كان 
ينت���ج نظماً حاس���وبية وبعد ف���إن العلم قد ميز 
القدرات األساسية للذكاء اإلنساني  كي ينطلق 
لبناء أس���س خمتلف���ة يس���تطيع العلم���اء البناء 
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عليه���ا لتحقيق اهلدف الذي يصبون إليه 
نذكر منها مثالً االستجابة بشكل مرن 

واس���تغالل جممل احل���االت املطلوبة 
ال���يت  اجلم���ل  وإدراك  مصادف���ة 

ق���د تك���ون غامض���ة ومتضارب���ة 
يف آن مع���اً وإمكاني���ة التميي���ز 

ب���ني العناصر وإجي���اد أوجه 
التش���ابه بينها واس���تنباط 

العالم���ات املمي���زة بينها 
واملق���درة عل���ى تركيب 

عن  جديدة  مفاهي���م 
طريق أخذ املفاهيم 
ووضعه���ا  القدمي���ة 
بعًضا  بعضه���ا  م���ع 
جدي���دة  بط���رق 
وإنشاء أفكار جديدة 
بط���رق حديث���ة. إذاً 
أم���ام عمومية  حنن 

جململ عمليات عقلية 
وفكري���ة الكتس���اب املع���ارف وختزينه���ا 
ومن ثم معاجلتها لتوليد الس���لوك الذكي 
وحتويل املستقبالت احلسية إىل رموز ثم 
إج���راء العمليات املنطقي���ة فتوليد آليات 

الذكاء .

فهم وعمل 
وهبذا إذا اس���تطعنا فهم ه���ذه اآلليات 
املعقدة اليت يوصف هبا شخص ما بالذكاء 
والعمل بشكل حثيث إلسقاطها على اآللة 
اليت هندف لصنعها ألجل أغراض خمتلفة 
تفيدنا باس���تمرار للتغلب على مش���كالت 

قد تصادفنا أو إشكاليات حنن خنتلقها لغايات 
وأه���داف تفيد يف مس���تقبل حياة اإلنس���ان مع 

متنياتنا أال يكون عكس ذلك ،نقول :

إذا اس���تطاع العلم فهم هذه الوظائف سيكون 
ذلك كما قال James Albu إجنازاً علمياً من 
مستوى الفيزياء النووية والنظرية النسبية وعلم 

الوراثة اجلزيئية .
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عرف الذكاء الصنعي بأنه »علم يدرس املعاني 
واملفهوم���ات والطرائق اليت جتع���ل اآلالت ذكية 
فهو يهتم بدراس���ة السلوك الذكي لإلنسان بغية 

منذجة هذا السلوك أو حماكاته آلياً« .
وتعرفه إيلني ريتش »علم دراسة كيفية توجيه 
احلاسوب ألداء أش���ياء يؤديها اإلنسان بطريقة 
أفض���ل«  كذلك يعرفه مارت���ن كويك بأنه »قدرة 
اآلل���ة عل���ى القي���ام بامله���ام اليت حتت���اج للذكاء 
البش���ري عن���د أدائها مث���ل االس���تنتاج املنطقي 

والتعليم والقدرة على التعليل« .
إذاً الغاية املطلوبة من اجلهد املتواصل واحلثيث 
من قب���ل العلماء حول ال���ذكاء االصطناعي هو 
التوص���ل إىل من���وذج أو مناذج من احلواس���يب 
تتمكن م���ن معاجل���ة املعلوم���ات بطريقة أقرب 
ملعاجلة اإلنس���ان هلذه املعلوم���ات وكل ما يتعلق 
بالنش���اط العقل���ي ، لذلك مث���ل التفكري اجملرد 
وحل املش���كالت واختاذ القرارات واملقدرة على 

التعلم .
والغاي���ة هي الوصول إىل حاس���وب يس���تطيع 
منذج���ة احملاكم���ة الرمزي���ة وال���يت ه���ي إحدى 
النق���اط اجلوهرية لعلم ال���ذكاء الصنعي لنصل 
إىل تصمي���م نظم حواس���يب ذكية هلا خصائص 
الذكاء يف السلوك اإلنساني وذلك ضمن برامج 
، وبعي���داً عن اخلوارزمية نعطي أمثلة على ذلك 
مث���ل لغ���ة C أو C++  أو باس���كال Pascal  أو 
لغ���ة جافا Jafa أو باس���تخدام لغات ختصصية 
صمم���ت لتع���اجل الرم���وز بدالًمن األرق���ام مثل 
لغ���ة Lisp  كم���ا أهنا تعتمد طرائ���ق املنطق يف 

االستنتاج فكيف نصل إىل ذلك ؟ .

العالقة بني احلاسوب واملخ البشري
إن أوج���ه االخت���الف ب���ني احلاس���وب وامل���خ 
البش���ري عدي���دة منها أن املخ البش���ري حيتوي 
عل���ى ح���واىل 40 بلي���ون خلي���ة عصبي���ة ومتثل 

اخللي���ة العصبية الواح���دة تقريب���اً واحد بايت 
)حرف ( من املعلومات بينما حتوي احلواس���يب 
الش���خصية ذاكرة رئيسية تصل إىل حواىل 256 

مليون بايت )256 ميغا بايت (.
ونالح���ظ أن اإلنس���ان كي يتخذ ق���راراً أو إذا  
أراد التعل���م أو القيام بأعم���ال حتتاج إىل الذكاء 
فإنه  يس���تخدم عادة نس���بة صغرية من الس���عة 
الكلي���ة للم���خ ت���راوح ب���ني 10% إىل30% وه���ي 
تكاف���ئ م���ا يوازيها من س���عة املخ حن���و ) 10 ( 

بليون بايت.
إن هذه السعة تفوق إىل حد كبري جداً أي سعة 
ذاكرة رئيسية ألي حاسوب موجود حالياً وللعلم 
ف���إن كل خلي���ة عصبية حتوي ما ب���ني ألف إىل 
عش���رة آالف دخل وخرج مبجموع وقدره حوايل 
  Interconnections وصل���ة  ترلي���ون   100
فيم���ا بينها وباملقابل الجند يف حواس���يب اليوم 
غ���ري عدد حم���دود ج���داً. وبعلم احلاس���وب كل 
بواب���ة منطقي���ة Logicgate  ال تزيد وصالت 
الدخ���ل اخلاص���ة هب���ا عل���ى أربع وتبلغ س���رعة 
النبضات العصبية حويل 6 كم / سا فإن سرعة 
اإللكرونات يف الدارات اإللكرونية تعادل سرعة 
الضوء أي ما يعادل 360 ألف كم / سا واخلاليا 
العصبي���ة للمخ تطلق نبضاهتا بناءًعلى أس���اس 
هذه األغلبية يف حني تعمل مكونات احلاس���وب 
بناءً على أس���س منطقية ثنائية ومن هنا يتضح 
تفوق احلاس���وب على اإلنسان بسرعته الفائقة 
ودقته الش���ديدة بينما يتفوق العقل البشري يف 

عدد الوصالت بني اخلاليا العصبية .
ومما تقدم يبدو التحدي ويف س���ؤال غاية يف 
  Alan Turing األمهي���ة صاغه آل���ن ترين���ك

بقوله:
 أميك���ن لل���آلالت أن تفك���ر ؟ ولو آمن���ا جدالً 
بإمكاني���ة حتقي���ق هذا اهل���دف وبغ���ض النظر 
ع���ن الزمن الذي يتحق���ق فيه فيعتقد أن اآلالت 
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املفك���رة جي���ب أن تكون معق���دة ومتتلك خربات 
ٍمعق���دة مثل التفاعل مع البيئة ومع آالت مفكرة 

أخرى .
وبصياغ���ة أخ���رى للس���ؤال نقول ه���ل ميكن 
تصمي���م مث���ل ه���ذه اآلل���ة ؟ فبعضه���م ذه���ب 
لتش���بيهه باإلجراءات اليت تول���د الطقس العام 

حيث يقول لن نستطيع أن نضيع 
نس���خة  مطابقة هل���ذه الظاهرة 
ب���كل غناها وبالتايل إن بناء ذكاء 
م���ن مس���توى  ذكاء البش���ر أم���ر 
معق���د جداً والس���ؤال: كيف آللة 
أن تفك���ر؟ وبإنع���ام التفك���ري ل���ن 
حيد طموحن���ا التفكري التقليدي 
مباهية اآللة من صرير مسننات 
وهس���يس خب���ار بي���د أن وج���ود 
احلاس���وب وما وصل إليه حالياً 
يس���اهم يف فهمنا املتزايد لآللية 
احليوية )البيولوجية ( يف توسيع 
مفه���وم اآلل���ة لدين���ا أكث���ر وخري 
مث���ال على ذل���ك الف���ريوس آكل 
 Bacteriophage اجلراثي���م  
يع���د E 6 وال���ذي يعترب بس���يط 
الركيب بالنسبة لبقية الكائنات 
احلية واملعروف أنه جامد ال نرى 
ل���ه أثراً إذا مل يتطفل وهذا النوع 
يتطفل على البكريا داخلياً حيث 
يأمر احلمض النووي للبكريا أن 
تصنع وتركب آالف النس���خ هلذا 
الف���ريوس بعدها تنفج���ر اخللية 
البكتريية لتنشر تلك الفريوسات 

ومن ثم تعاد العملية من جديد.
بآل���ة  تش���بيهها  ميكنن���ا  إذاً 
مصنوع���ة من الربوتين���ات ولكن 
م���ن جهة أخ���رى متك���ن العلماء 
من اكتش���اف اخلريط���ة الوراثية 
للعدي���د من الكائنات احلي���ة وانطالًقا من ذلك 
فق���د بدأ العلماء بتفس���ري تط���ور وطريقة عمل 
ه���ذه الكائن���ات بالطريق���ة ذاهتا ال���يت ميكن أن 

يفسروا هبا اآلالت املعقدة جداً.
وبع���د أن نتعرف عل���ى املخططات واخلرائط 
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الوراثية للكائنات احلية جند التفاس���ري املختلفة 
حلياتنا هل سنفكر بأهنا آالت ؟ .

فإذا كان اإلنس���ان آل���ة فاآللة ميكنها التفكري، 
لدينا هنا دليل حي لكننا ببساطة ال نعرف كيف 

تعمل اآللة البشرية .
وباملقارن���ة ب���ني ماهي���ة اآلالت ال���يت حتدثنا 
عنه���ا بإم���كان اآلالت املصنوع���ة م���ن الربوتني 
التفكري ولكن هل تستطيع اآلالت املصنوعة من 

السليكون1 فعل ذلك ؟! . 
  John Searle يقول الفيلس���وف جون سريل
إن ما صنعنا منه أساسي لذكائنا« ووفق اعتقاده 
أن���ه ال ميكن أن حيصل التفكري إال يف آالت حية 

مصنوعة من الربوتينات . 
الفيزيائي���ة  الرم���وز  نظ���ام  ووف���ق فرضي���ة 
Physical Synbol System  ال���يت طرحها 
   Simon and Newll كُل من س���يمون و نويل
ميكن للكيان الذكي أن يكون مصنوعاً من الربوتني 
 Mechenical أو م���ن مرحّ���الت ميكانيكي���ة

.   Relays
أوم���ن ترن���ز س���تورات أو م���ن أي ش���يء آخر 
م���ا دام يس���تطيع معاجلة الرم���وز . وهناك من 
يعتقد أن الس���لوك الذكي للآللة يندرج حتت ما 
  Subsymbolic يس���مى معاجلة حتت الرموز
أي معاجلة اإلش���ارات Signal  وليس الرموز، 
ومثال���ه تعرّف الوج���وه اليت نألفه���ا حيث يقوم 
اإلنس���ان بذل���ك م���ن دون جهد وأفضل تفس���ري 
لذل���ك ينطوي عل���ى معاجلة الص���ورة أو أجزاء 
منه���ا كإش���ارات متعددة األبعاد ولي���س رموزاً ، 
ومثاله تلقي اخلاليا البصرية يف عني اإلنس���ان 
) العصي واملخاريط ( التنبيه يف مواقع خمتلفة 
م���ن الش���بكية وتكوي���ن الس���يالة العصبية اليت 
ينقله���ا العص���ب البصري إىل مرك���ز الرؤية يف 

الفص القفوي من القش���رة املخية ويف الس���احة 
احمل���ددة للرؤية وفيها تت���م الرمجة إىل الصورة 
ال���يت نراه���ا بالوض���وح املعه���ود بع���د أن جتري 

عمليات معقدة لذلك . 
وبناءً على ذل���ك فهناك مناذج مقرحة آلالت 
تك���ون قادرة عل���ى التفكري كالبش���ر منها ما هو 
مب���ين عل���ى جمموع���ة منوع���ة من احلواس���يب 
املتوازي���ة متاث���ل يف آلية عمله���ا كيفية معاجلة 
الدم���اغ للمعلومات : فمنه���ا ما يعمل على مبدأ 
الت���وازي ومنه���ا ما يعتم���د على آلية احلس���اب 
التقليدي���ة أي على منط���ق الثنائي صح أو غلط 
False or True  ومنه���ا ما يعتمد على إجياد 
عصبونات صنعية حقيقية وبذلك إذا حتقق لنا 
صناعة تلك احلواس���يب أصب���ح بإمكاننا إجياد 

تلك اآلالت الذكية .
إذاً أكث���ر الكلمات صعوبة يف جمال حبثنا هي 
) يفك���ر Think  ( وهن���ا وض���ع الع���امل ترينك 
Turing  اختب���اراً مس���ي بامس���ه ميكنن���ا من 

خالله احلكم على آلة معينة أهي ذكية أم ال .

مناهج الذكاء الصنعي 
إن اهل���دف النهائ���ي املتمث���ل يف حتقيق ذكاء 
من مس���توى بش���ري ما زال بعي���د املنال ومازال 
اجل���دال واس���عاً حول أفضل املناه���ج يف الذكاء 
الصنع���ي حيث ميكن تصني���ف النماذج العديدة 
إىل جمموعتني هامتني : مناهج معاجلة الرموز 
  Symbol Processing approaches
وتعتم���د عل���ى الرموزالفيزيائي���ة ال���يت وضعها 
س���يمون و نويل Simon and newell  حيث 
 Knowledge يوجد يف األعلى مستوى املعرفة
level  ث���م املس���تويات الدني���ا ال���يت تنجز فيها 
عملي���ات املعاجلة الرمزية فعلي���اً وهذه املناهج 

1- نق�صد بذلك احلوا�صيب .
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  top – down تعتم���د طريقة تصمي���م نزولية
املناهج حت���ت الرمزية Subsymbolic  تعمل 
  Pottm – up هذه املناهج على حنو صعودي

تبدأ من املستوى األدنى وتتابع صعوداً.
ويشري األش���خاص املتحيزون هلذا املنهج مثل 
ولسون Wilson  وبروكس Broks  بقوهلم إن 
الذكاء البش���ري ما صار متط���وراً إال بعد مليار 
سنة أو أكثر من احلياة على األرض وهم يدعون 
أن صن���ع آالتٍ  ذكي���ة يتطلب اتب���اع العديد من 

مراحل التطور ذاهتا. 
يف الوس���ط بني املناه���ج الصعودية والنزولية 
يوجد منهج يعتمد على املؤمتتات املوضوعية . 
ومثة اجتاهان مييزان علم الذكاء الصنعي :

- تس���ليط الض���وء عل���ى طبيعة ذكاء البش���ر 
وحماولة التشبّه به.

- بن���اء نظم خبرية تعرض س���لوكاً ذكياً بغض 
النظر عن مشاهبته لذكاء اإلنسان . 

عود على بدء 
إن عل���م الذكاء االصطناع���ي يهدف إىل فهم 
طبيعة الذكاء اإلنس���اني عن طريق إجناز برامج 

حاس���وبية قادرة على حماكاة السلوك اإلنساني 
وبالت���ايل تك���ون ه���ذه الربام���ج ق���ادرة على حل 
مسألة ما أو اختاذ قرار يف موقف ما عن طريق 
عمليات اس���تداللية متنوعة غذي هبا الربنامج. 
وبذلك تك���ون قد ختطت تقنية املعلومات ليهتم 
ال���ذكاء االصطناع���ي بالعملي���ات املعرفية اليت 
يس���تخدمها اإلنس���ان يف تأدي���ة األعم���ال اليت 
نعده���ا ذكي���ة مثل فه���م نص لغ���وي أو حل لغز 
أو لعب ش���طرنج أو حل مس���ألة رياضية وكتابة 
قصي���دة ش���عر أو القي���ام بتش���خيص طيب إىل 
آخره.... ويف التمثيل الرمزي فإن السمة األوىل 
واألهم لربامج الذكاء الصنعي هي أهنا تستخدم 
رم���وزاً غري رقمية وبذلك تكون قد ألغت الفكرة 
الس���ائدة واليت تقول بأن احلاس���ب ال يستطيع 
أن يتناول سوى األرقام والسمة الثانية االجتهاد 

وتتحدد بنوعية املسائل اليت تتناوهلا . 
فه���ي عادة ليس هل���ا حل خوارزم���ي معروف 
)ونعين بذلك عدم وجود سلس���لة من اخلطوات 
احملددة اليت يؤدي اتباعها  لضمان الوصول إىل 

حل للمسألة ( .
وهن���ا الب���د من ض���رورة اتب���اع الط���رق غري 
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املنهجي���ة واليت ال ضمان لنجاحها وهكذا تبقى 
هناك أسئلة عامة يف جمال الذكاء الصنعي تبني 
جمال التطبيقات ال���يت نرجوها من هذا الذكاء 

ونذكر من ذلك .
 تفسري املرئيات .

 فهم اللغة اإلنسانية .
 األنظمة اخلبرية .

 طرق التعلم .

أمثلة لتطبيقات الذكاء الصنعي : 
ومنها مق���درة إدراك وحتليل مش���هد بصري 
، ومق���درة فهم وتولي���د اللغة وق���د حازت هذه 
املوضوع���ات اهتمام���اً كبرياً فق���د بنى روبرتس 

Larry Roberts  برامج حتليل املشاهد .
وتب���ع ه���ذا العمل حبث واس���ع يف جمال رؤية 
ج���رى  وق���د    Machine vision اآلالت 
إغناؤه بدراس���ات علمية ح���ول نظم الرؤية عند 
 Terry احليوان���ات . ومن جهة أخرى قام تريي
winograd  ببن���اء نظ���ام أويل لفه���م اللغ���ة 
الطبيعية ، ويف السبعينيات من القرن العشرين 
ورَ مش���روع متعدد املواقع ليكون منوذجاً أولياً  ُطِّ
 Wood( لنظم فهم الكالم املستمر وكان نظام
1973 ( ق���ادراً على اإلجابة عن أس���ئلة حمكية 
باللغ���ة اإلنكليزي���ة ع���ن عينات الصخ���ور اليت 
مجع���ت من القم���ر خالل بعث���ات وكالة الفضاء 
ناس���ا Nasa  األمريكي���ة . كما ع���اد االهتمام 
بالش���بكات العصبية يف الثمانين���ات من القرن 
املاض���ي إذ أصبح���ت الش���بكات ذات العناصر 
غ���ري اخلطية واالرتباطات البيئية فئة هامة من 

أدوات النمذجة غري اخلطية .
وبإس���قاط التوجهات احلالية على املس���تقبل 
م���ن املعتق���د أن يتج���دد الركي���ز عل���ى النظ���م 
الذاتي���ة التحك���م Autonomous  املتكامل���ة 
أي الروبوت���ات Robots  والروبوتات  الربجمية 

ال���ذكاء  تطبيق���ات  ومبتابع���ة   Softbots
االصطناعي فإنه ميكننا التعرف إىل األش���كال 
النمطي���ة وبرامج األلع���اب والتعليم اآليل فمثالً 
متك���ن معاجلة املس���ائل كثرية التعقي���د واليت ال 
ميكن حلها بش���كٍل نظامي مثل لعبة الش���طرنج 

واليت عادة حيلّها أشخاص . 
يتمتع���ون ب���ذكاء خ���اص وذوو خ���ربة يف هذا 
اجمل���ال فف���ي أي���ار ع���ام 1997 م ه���زم برنامج 
deeb blue  الذي أصدرته شركة IBM  بطل 
 Garry العامل يف الش���طرنج آنذاك كاسباروف
kasparov  ب 3.5 مقاب���ل 2.5 يف مب���اراة 
مؤلف���ة م���ن 6 ج���والت .   إن اإلدراك البش���ري 
فئ���ة مركب���ة م���ن الظواهر ال���يت تعم���ل أنظمة 
الذكاء االصطناعي على االرتباط هبا بطريقتني 

خمتلفتني مها :
- بناء أنظمة هلا سلوك يف مستوى غري مميز 
عن اإلنس���ان وي���ؤدي إىل إنتاج عقول حاس���وب 
تتمرك���ز يف كائنات فيزيائي���ة Robot  أو رمبا 

. )  virtual ( يف عوامل افراضية
مث���ل فض���اء املعلومات الذي يتكون بواس���طة 
ش���بكة املعلومات الدولية )ال���ذكاء االصطناعي 
الق���وي ( - الثان���ي هواالجت���اه البدي���ل لل���ذكاء 
االصطناع���ي القوي و هو تأمل إدراك اإلنس���ان 
والبحث عن كيفية دعمه يف املواقف أو احلاالت 
الصعب���ة أو املعقدة مث���الً قد حيتاج قائد طائرة 
مقاتل���ة إىل ع���ون أنظم���ة ذكية للمس���اعدة يف 
قيادة طائرة ش���ديدة التعقي���د ال ميكنه قيادهتا 
مبف���رده. ويف الطب مس���اعدة الطبي���ب لتأدية 
واجب���ه باعتماده على تداول البيانات واملعرفة . 
وقد ينب���ه الذكاء االصطناعي الطبيب ملخالفته 
للخط���ة العالجية الختالف املؤش���رات املطلوبة 
والتغ���ريات اليت ق���د تصيب املري���ض . وللذكاء 
االصطناعي دور يف إمكانية التعلم يف اكتش���اف 
ظواهر جدي���دة وخلق معرف���ة متخصصة وقد 
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يس���تخدم ال���ذكاء االصطناع���ي للتفري���ق ب���ني 
املالحظات التجريبية والنظريات القائمة .

وللنظ���م اخلب���رية يف التصنيع أمهي���ة فحتى 
تبقى الش���ركات ق���ادرة على املنافس���ة جيب أن 
تستمر يف تقديم األفضل باستخدام أقل املوارد 
وخن���ص بالذكر القدرة البش���رية ، وهي إحدى 
الوس���ائل اليت ميكن أن تساعد يف إحراز املزيد 

من الكسب باستخدام أقل اإلمكانيات . 
و النظم اخلبرية هي  برامج حاسوب تستخدم 
ملعرف���ة اإلنس���ان يف جم���ال ختصص���ي بغرض 
تأدية مهام مش���اهبة لتلك اليت يقوم هبا اإلنسان 
اخلبري، واالس���تفادة منه���ا واضحة مثالً يف بناء 

اجلسور وختطيط املدن والعمران .
ويس���تخدم ال���ذكاء االصطناع���ي يف صناعة 
س���واءً  الكيميائي���ة  الصناع���ات  ويف  احلدي���د 
أكان���ت مس���تحضرات صيدالني���ة أم كيميائي���ة 
زراعي���ة تبدأ مبواصفات للمنتج وتنتهي بصيغة 
أكث���ر اس���تيفاءً للمتطلب���ات ويس���تخدم الذكاء 
االصطناعي يف جمال الطب  بإصدار التنبيهات 
واملساعدة يف التشخيص واقراح العالج ومتييز 
الصور وتفس���ريها ومن أمثلته���ا النظم اخلبرية 
يف جمال الطب العام الذي يس���تخدم للمساعدة 
يف التش���خيص وهناك اس���تخدام واسع للذكاء 
الدولي���ة  املعلوم���ات  ش���بكة  يف  االصطناع���ي 

Internet  وكذل���ك يف املؤسس���ة العس���كرية . 
وم���ن املالحظ بأن العلماء ق���د ازداد اهتمامهم 
باألنظمة اخلبرية مع تدني محاس���تهم للمناهج 
العامة لتمثيل العمليات االس���تداللية فقد ثبت 
واقعي���اً عدم فعالية املناه���ج والطرائق اليت كان 
يقصد هب���ا أن تكون عامة وكلي���ة عند تطبيقها 
يف جم���االتٍ حم���ددة وه���ذا ما يوض���ح العالقة 
التبادلية املألوفة ب���ني الفعالية والعمومية مثالً 
كم هو مفيد إجياد أفضل الطرق اجلوية العامة 

وجدولة استخدام اآلالت يف مصنع ؟!. 
والب���د من الق���ول : إن ال���ذكاء الصنعي ميثل 
حتدي���اً كبرياً للعقل البش���ري  فكم س���يطول بنا 

الزمن لنصل إىل ما نبتغي ؟!.     
وهنا البد أن نتس���اءل أين موقعنا حنن العرب 
يف ظ���ل هذا اخلضم م���ن التحديات اليت تواجه 

التقدم البشري ؟! .
وإىل متى س���نبقى بعيداً عن موق���ع الفاعلية 
والتأث���ري يف هذا التحدي ونكتفي مبجرد البقاء 

متفرجني منتظرين ملا حيدث ؟! .
وهل لنا أن حنلم مبستقبل خمتلف يف العقود 
املقبلة ؟! فقد يأتي ما هو غري متوقع ومفاجىء 
م���ن حيث االنتق���ال إىل مس���تويات متقدمة من 
البحث العلمي واستش���راف املس���تقبل يف عاملنا 

العربي .  

 علم النف�س الرتبوي - د.علي من�صور جامعة دم�صق 2010-2009 
 ال���ذكاء ال�صطناع���ي واقعه وم�صتقبله من �صل�صلة عامل املعرفة تاأليف اآلن بونيه ترجمة د-علي �صربي 

فرغلي  الكويت العدد 1720 .
 ال���ذكاء ال�صنع���ي روؤي���ة جدي���دة  تاأليف نيلز نيل�ص���ون ترجمة د- اأميم���ة دكاك د- ندى غني���م د- ب�صام 

الكردي  د- با�صل اخلطيب مطبوعات اجلمعية العلمية ال�صورية للمعلومات .
 الذكاء ال�صنعي املو�صوعة العربية اجلزء التا�صع - هيئة املو�صوعة العربية دم�صق 2004 .

 تطبيقات الذكاء ال�صنعي د- حممد اأبو القا�صم الرتيمي جامعة ال�صابع من اأبريل اجلمعية الليبية 
للذكاء ال�صطناعي . 

املصادر :
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تخصيب اليورانيوم 
والنشاط اإلشعاعي 

علي م�سطفى الداحول

يع��د اليوراني��وم خام الوقود النووي للربامج النووية، املدني��ة والع�صكرية ، و هو ثاين 
اأثق��ل عن�ص��ر موجود يف الطبيعة حيث تبلغ كتلت��ه احلجمية 18.9غرام / �صم 3 ، وهو فلز 
م�صع اأبي�س ف�صي اللون، رمزه الكيميائي U وهو م�صدر الطاقة امل�صتخدمة يف توليد الطاقة 
الكهربائية  بكل حمط��ات القدرة النووية التجارية الكبرية. فباإمكان قطعة من اليورانيوم 
يف حج��م كرة امل�صرب اإطالق كمية من الطاقة ت�صاوي كمية الطاقة التي تطلقها حمولة من 

الفحم احلجري يبلغ وزنها ثالثة مالين �صعف وزن قطعة اليورانيوم. 
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يوجد اليورانيوم الطبيعي أساسًا يف الصخور 
) 3 غرام لكل طن من القشرة األرضية(، ويوجد 
يف األهنار والبحريات واحمليطات ) 3 ميلي غرام 
ل���كل طن من املاء( ، كم���ا يتواجد اليورانيوم مع 
الفوس���فات، حي���ث يش���كل يف خام الفوس���فات 

.  %0.015
يوجد لليوراني���وم الطبيعي ثالثة نظائر وهي 
نظ���ري اليوراني���وم 234 )نس���بته يف اليوراني���وم 
الطبيع���ي 0.0055% ( ونظ���ري اليورانيوم  235 
)نس���بته يف اليوراني���وم الطبيع���ي  %0.711  ( 
ونظ���ري اليوراني���وم 238)نس���بته يف اليوراني���وم 
الطبيع���ي  99.284 % (؛ هذا وتكون كل نظائر 
اليورانيوم مش���عة وينتج عن حتللها اإلش���عاعي 
عناص���ر مش���عة أيض���اً ، وحبدوث سلس���لة من 
االحن���الالت يتح���ول اليوراني���وم يف النهاية إىل 
نظ���ري للرص���اص غري املش���ع وفيم���ا يأتي حملة 

موجزة عن هذه النظائر.
إن اليورانيوم 235هو النظري الطبيعي الوحيد 
ال���ذي ميك���ن إخضاع ذرات���ه لعملية االنش���طار 
بواسطة النيرونات احلرارية لتنطلق منه الطاقة 
النووي���ة اهلائلة اليت ختتزهن���ا ذراته ، وحتى تتم 
اإلف���ادة من���ه يف إنتاج هذه الطاق���ة  حنتاج إىل 
عملي���ة ختصيب���ه  لرتفع نس���بته يف اليورانيوم 
الطبيع���ي إىل م���ا ال يقل عن :  3 � 5 % من أجل 
االستخدام يف املفاعالت النووية  و 80 � 90  % 

من أجل إنتاج األسلحة النووية .

تاريخ استخدام اليورانيوم
اس���تخدم اليوراني���وم ومركبات���ه من���ذ حوايل 
ألفي عام تقريبً���ا. فقد احتوى زجاج ملون أنتج 
يف حوايل عام 79م على أكسيد اليورانيوم، وظل 
مصنعو الزجاج يس���تخدمون ه���ذا املركب مادة 
ملونة حتى القرن التاسع عشر. كذلك استخدم 
اليوراني���وم أيًضا مادة ملونة يف طالء أو تزجيج 

اخلزف الصيين. وباإلضافة إىل ذلك اس���تخدم 
اليورانيوم يف معاجلة الصور الفوتوغرافية.

اكتش���ف الكيميائي األملان���ي مارتن كالبروث 
اليوراني���وم يف ع���ام 1789م، حي���ث وج���ده يف 
البتش���بلند، وهو فلز أس���ود م���زرق اللون. وقد 
مساه على اس���م كوكب أوران���وس، الذي كان قد 
اكتشف يف عام 1781م. ويف عام 1841م فصل 
الكيميائ���ي الفرنس���ي يوجني بليج���و اليورانيوم 
النق���ي م���ن البتش���بلند. ث���م يف ع���ام 1896م، 
اكتش���ف الفيزيائ���ي الفرنس���ي أنط���وان هنري 
بكري���ل أن اليوراني���وم م���ادة مش���عة، وكان هذا 
االكتشاف أول اكتشاف لعنصر مشع يف التاريخ 
، ويف ع���ام 1935م، اكتش���ف الفيزيائي الكندي 
املولد آرثر دمبسر اليورانيوم 235. ثم استخدم 
الكيميائيان األملانيان أوتوهان وفرتز سرامسان 
اليورانيوم إلنتاج أول إنش���طار نووي اصطناعي 
يف عام 1938م. ويف عام 1942م أنتج الفيزيائي 
اإليط���ايل املول���د إنريكو فريمي ومس���اعدوه يف 
جامعة شيكاغو أول تفاعل سلسلي اصطناعي، 
مس���تخدمني اليورانيوم 235 مادة انش���طارية. 
وق���د قاد ذل���ك إىل تطوير القنبل���ة الذرية، كما 
العلمي���ة إىل االس���تخدامات  ق���ادت األحب���اث 

السلمية لليورانيوم.
ومن���ذ أوائ���ل س���بعينيات  الق���رن العش���رين 
أصبحت حمطات القدرة النووية اليت تس���تخدم 
اليوراني���وم وق���ودًا م���ن أه���م مص���ادر الطاقة. 
وتوج���د هذه احملطات يف ثالث���ني دولة، يواصل 
ع���دد منه���ا اآلن بن���اء املزي���د م���ن احملط���ات. 
أم���ا بقي���ة ال���دول فقد أوقف���ت بن���اء احملطات 
اجلديدة ألس���باب عديدة منه���ا القلق من تأثري 
ه���ذه احملطات اجلديدة على الس���المة العامة، 
والنظم احلكومية املرتبطة بالس���المة، وارتفاع 
تكلفة وتشغيل احملطات اجلديدة مقارنة بتكلفة 
حمط���ات القدرة اليت تس���تخدم الطاقة الناجتة 
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 ع���ن حرق الفح���م احلج���ري والغ���از الطبيعي.

آلية وطرائق ختصيب اليورانيوم
ميك���ن تعري���ف عملي���ة ختصي���ب اليورانيوم 
بش���كل مبسط بأهنا زيادة نسبة النظري 235 يف 
اليورانيوم الطبيعي لكي تصل إىل نس���بة معينة 
متك���ن من اس���تخدامه ، وتعتم���د آلية ختصيب 
اليورانيوم على فرق الكتلة بني اليورانيوم  238 
واليورانيوم 235 ، وهذا الفرق البسيط يف الكتلة 
هو الذي يستخدم لفصل النظريين عن بعضهما 
توجد ثالث طرائق لتخصيب اليورانيوم ، ولكن 
طريقة الفصل بالطرد املركزي هي األكثر انتشارا 
 بسبب كلفتها القليلة مقارنة بغريها من الطرائق. 
طريق���ة ختصي���ب اليورانيوم بالط���رد املركزي 
Gas Centrifuge تس���تخدم ه���ذه الطريقة 
بع���دد من احملط���ات يف أوروب���ا واليابان، وهبذه 
الطريق���ة يأخذ التخصي���ب خطوات عدة، أوهلا 
يت���م خالهل���ا حّتوي���ل اليوراني���وم الطبيع���ي إىل 

 uranium غاز »سداس���ي فلوريد اليوراني���وم
hexafluoride  وألن فرق الكتلة بني جزيئات 
غاز النظريين بس���يط ، يتم ختصيب اليورانيوم 
يف خط���وات متتالي���ة ، يتم يف كل خط���وة منها 
زي���ادة نس���بة اليوراني���وم 235 حت���ى الوص���ول 

للنسبة املطلوبة. 
يتك���ون جهاز الطرد املركزي يف هذه الطريقة 
م���ن أس���طوانات عمودي���ة ذات حرك���ة دوامي���ة 
س���ريعة. ويضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم 
يف كل أس���طوانة ع���رب أنبوب���ة عمودي���ة ثابت���ة 
داخ���ل كل أس���طوانة. وجترب احلرك���ة الدوّامية 
لألس���طوانة كل الغ���از اخلارج���ي تقريبًاعل���ى 
التدف���ق يف اجتاه اجلدران املنحنية. وباإلضافة 
إىل ذلك، تساعد مغرفة متصلة بقاعدة األنبوبة 
الثابت���ة يف انس���ياب الغاز عموديًا، كما تس���اهم 
الفروق يف درجات احلرارة داخل األسطوانة يف 
إحداث هذا االنس���ياب العمودي ، و بسبب هذه 
التأثريات � احلركة الدوّامية لألسطوانة وحركة 
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املغرف���ة وفروق درجات احلرارة � ينس���اب الغاز 
بنم���ط معقد، ويصبح الغ���از القريب من قاعدة 
األس���طوانة مرك���زًا باليوراني���وم 238 أكث���ر من 

الغاز العلوي. 
وتزيل املغرفة الس���فلية النفايات الغازية، اليت 
حتتوي على تركيزات أعلى نسبيًا من اليورانيوم 
238، بينم���ا تزيل املغرفة العلوية الغاز املخصب 
الذي حيتوي على اليورانيوم 235 بركيز أعلى. 
وتتكرر العملية حتى يتم احلصول على الركيز 

املطلوب من اليورانيوم 235

طريقة ختصيب اليورانيوم باالنتشار 
الغازي

تس���تخدم هذه الطريقة يف الواليات املتحدة، 
وهب���ذه الطريق���ة تض���خ جزيئات غاز سداس���ي 
فلوري���د اليوراني���وم خالل حواج���ز حتتوي على 
مالي���ني الثق���وب الدقيقة ،لتم���ر جزيئات الغاز 
اخلفيفة عرب ثقوب احلواجز أسرع من اجلزيئات 

الثقيلة .
ذرات  عل���ى  اخلفيف���ة  اجلزيئ���ات  حتت���وي 
اليوراني���وم 235، ولذلك حيتوي الغاز الذي مير 
عرب احلاجز على نسبة من اليورانيوم 235 أعلى 

من الغاز األصلي. ونظرًا ألن هذه الزيادة طفيفة 
ج���دًا فإن الغاز جيب أن مير عرب احلاجز  آالف 
عدة من املرات إلنتاج اليورانيوم املخصب الذي 

يراد استخدامه يف حمطات القدرة النووية.

طريقة ختصي���ب اليورانيوم بالليزر / 
طريقة البخار الذري /

ه���ذه الطريق���ة مازل���ت يف ط���ور التجري���ب 
واالختب���ار، وفيه���ا تُس���تخدم توليف���ة من ضوء 
اللي���زر م���ع ش���حنة كهربائي���ة لفص���ل نظائ���ر 
ن حزمة من اإللكرونات  اليورانيوم ،  وفيها تسخِّ
قطع���ة من اليورانيوم عند قاعدة حاوية مغلقة، 
حمول���ة اليوراني���وم إىل خبار )غ���از(، ثم يُخرق 
الغاز بنبضات م���ن حزمة ليزرية. ويوالف تردد 
احلزم���ة حبيث تس���تطيع اإللكرونات يف ذرات 
اليورانيوم 235 امتصاص الضوء، وال تس���تطيع 

إلكرونات ذرات اليورانيوم 238 ذلك.
عندم���ا ميتص إلكرون اليوراني���وم 235 هذا 
الضوء حيص���ل على طاقة تكفيه ل���رك الذرة. 
وتغري ه���ذه العملية الت���وازن الكهربائ���ي للذرة. 
فاإللكرون حيمل شحنة كهربائية سالبة، بينما 
حتمل النواة ش���حنة كهربائي���ة موجبة واحدة أو 
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أكث���ر. ويف ال���ذرة العادية يكون عدد الش���حنات 
املوجبة مساويًا لعدد الشحنات السالبة. ولذلك 
تكتس���ب ذرة اليوراني���وم 235 ش���حنة موجب���ة 
عندم���ا يركه���ا إلكرون( تتح���ول ذرة اليورانيوم 
235 إىل أي���ون موج���ب (. وهك���ذا يؤيِّ���ن ض���وء 
اللي���زر ذرات اليوراني���وم 235، وال يؤيِّ���ن ذرات 

اليورانيوم 238.
وعن���د صع���ود البخ���ار الس���اخن إىل أعل���ى 
جت���ذب أل���واح جتميع س���البة الش���حنة يف قمة 
احلاوي���ة أيونات اليوراني���وم 235 املوجبة. وألن 
أل���واح التجمي���ع أبرد م���ن الغاز ف���إن اليورانيوم 
235 يتكثف عليه )يتحول من غاز إىل س���ائل(. 
ويتقطر اليوراني���وم 235 من ألواح التجميع إىل 
حاوي���ات خاص���ة، مكوًنا كتلة صلب���ة. ثم جتمع 
الكتل الصلبة وتنقى وتؤكسد الستخدامها وقودًا 

نوويً���ا. ويف الوقت ذاته ينتق���ل اليورانيوم 238، 
املتع���ادل كهربائيً���ا، ع���رب األلواح املش���حونة، ثم 

يتكثف فوق لوحة نفايات قرب قمة احلاوية.
يف إح���دى التقني���ات الليزرية تس���خن وحدة 
كهربائي���ة قطعة م���ن اليوراني���وم منتجة خبارًا. 
وتعم���ل حزمت���ان ليزريت���ان معً���ا لتأي���ني ذرات 
اليوراني���وم 235 يف البخ���ار، ث���م جتم���ع لوح���ة 
موجبة الش���حنة أيون���ات اليورانيوم 235، تاركة 
خبار ذرات اليورانيوم 238 لتخرج عرب فتحة يف 

قمة احلاوية.
تس���تهلك طريقة فصل النظائر بالليزر طاقة 
كهربائي���ة أقل بكثري من الطاقة اليت تس���تهلكها 
طريقة االنتش���ار الغازي، كم���ا أن تكلفة معدات 
طريق���ة الفص���ل بالليزر أق���ل بكثري م���ن تكلفة 
مع���دات طريقة الطرد املرك���زي. ولذلك جترى 
التج���ارب للتوس���ع يف اس���تخدام طريقة فصل 

النظائر بالليزر.

نواتج انشطار نواة اليورانيوم 235 
ميكن متثيل إحدى املعادالت ذات االحتمالية 
العالية النشطار نواة اليورانيوم 235  كما يلي: 
U235 + n ---> U236   ---> Xe140 + Sr94 + 2 n

وتك���ون نواتج االنش���طار من النظائر املش���عة 
العالي���ة النش���اط واخلط���رية وال���يت جتع���ل من 
عملي���ة التخلص م���ن الوقود املس���تهلك عملية 
معقدة وخطرة ، ومن أهم هذه النظائر املش���عة 

الكزينون والسرونسيوم . 

معلومات إضافية:
يف  املخص���ب   235 اليوراني���وم  يس���تخدم 
صناع���ة وق���ود املفاعل النووي إلنت���اج الطاقة ، 
وذل���ك باالعتماد على مبدأ االنش���طار النووي، 
حيث بانش���طار نواة الذرة تنطلق طاقة حرارية 
هائلة. وبالنسبة لذرات اليورانيوم يؤدي إطالق 
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انش���طارها  ح���دوث  إىل  عليه���ا  النيوترون���ات 
الن���ووي ، وبانش���طار بع���ض ال���ذرات تنطل���ق 
بدوره���ا النيوترونات،حيث يؤدي اصطدام هذه 
النيوترونات مع ذرات أخرى إىل انش���طارها مع 
حتري���ر املزيد من النيوترونات، وهكذا يس���تمر 
رد الفعل املتسلسل مسبباً توليد كمية هائلة من 
الطاقة احلرارية. ويتم التحكم مبعدل االنشطار 
النووي يف املفاعل باستخدام قضبان حتكم من 
م���ادة الكادمي���وم ال���يت تقوم بامتص���اص بعض 
النيوترون���ات املتح���ررة ؛ فه���ي تس���مح بتنظيم 
االنش���طار الن���ووي والتحكم اآلمن ب���ه. كما يتم 
استخدام نظام تربيد مائي للتخلص من احلرارة 
املفرط���ة اليت تنتج يف أثناء العملية، ويس���تخدم 
البخ���ار ال���ذي يت���م تولي���ده لتدوي���ر احملركات 
الضخمة اليت تولد الطاقة الكهربائية. وبالتايل 
فإلنت���اج 133 ميغا وات حيت���اج املفاعل إىل 25 
طن���ا من اليورانيوم املخصب اليت تنتج من 210 

أطنان من اليورانيوم الطبيعي.
يوج���د حاليا 443 مفاعال نوويا س���لميا على 
مس���توى العامل و24 آخرى قيد اإلنش���اء. حيث 
ت���زود الطاقة النووية دول العامل بأكثر من %16 
من الطاقة الكهربائية، ملبية على س���بيل املثال 
م���ا يقرب من 35% م���ن احتياجات دول االحتاد 
األوربي. ففرنس���ا وحدها حتصل على 77% من 

طاقتها الكهربائية من املفاعالت النووية.
مت ختصي���ب اليورانيوم ألول مرة يف الواليات 
املتح���دة بعد احل���رب العاملي���ة الثانية، حيث مت 
بناء ثالثة مفاعالت نووية يف واليات »تينيسي« 
و »أوهايو« و»كنتاك«، وكانت الطريقة املستعملة 
عبارة عن ضخ كميات كبرية من اليورانيوم على 
 uranium ش���كل غاز يورانيوم هيكسافلوريد
hexafluoride إىل حواج���ز ضخم���ة حت���وي 
مالي���ني الثقوب الصغرية ج���دا، وهبذه الطريقة 
يت���م انتش���ار اليوراني���وم - 235 )وه���و اجل���زء 

املطلوب( بس���رعة أكرب بالنس���بة إىل اليورانيوم 
-238 )وه���و اجل���زء غ���ري املرغوب في���ه لكونه 
أثقل(، ومت اس���تغالل الفرق يف سرعة االنتشار 
ومج���ع كمي���ات هائل���ة م���ن اليوراني���وم -235، 
ومتتل���ك الواليات املتحدة يورانيوماً خمصباً من 

النوع العايل اخلصوبة بنسبة %90.
يت���زود العامل باحتياجه م���ن اليورانيوم اخلام 
من عدد حمدود من الدول، وهي كندا والواليات 
املتح���دة األمريكي���ة وجنوب إفريقيا وأس���راليا 

ونيجرييا؛ فهو عنصر نادر يف الطبيعة. 

التطبيقات السلمية للطاقة النووية 
 تس���تخدم الطاقة النووية يف جماالت احلياة 
املختلفة فهي تستخدم يف جماالت البيئة والطب 
والغذاء والزراع���ة  و املياه والصناعة واألحباث 

العلمية .... وغريها. 
يف جمال البيئة : تس���تخدم للكش���ف عن 
ملوث���ات البيئ���ة وحتليلها ومراقبتها املس���تمرة، 
و تطه���ري مي���اه اجمل���اري ومعاجل���ة فض���الت 

الصناعة... 
يف جم���ال الط���ب: تس���تخدم لتش���خيص 
األمراض والتصوير واملسح اإلشعاعي  ، وعالج 
بع���ض األورام اخلبيث���ة وع���الج تس���مم الغ���دة 
الدرقي���ة  ،تعقي���م األدوات الطبي���ة  ، وتطوي���ر 

اللقاح حلماية احليوانات من األمراض. 
يف جم���ال الغ���ذاء والزراعة: تس���تخدم 
لتحسني اإلنتاج الزراعي  ، ومكافحة احلشرات 
واآلف���ات الض���ارة باإلنتاج الزراع���ي ، ومراقبة 
اهلرمون���ات ال���يت تتحك���م يف تكاث���ر احليوانات 
وحتس���ني نوعيته���ا  ، وكذل���ك تعقي���م األغذية 
وحفظه���ا م���ن التف���كك والتعف���ن والتل���ف ملدة 

طويلة. 
يف جمال املياه: تس���تخدم يف معرفة جريان 
األودي���ة واألهن���ار ، ويف قياس تس���رب املاء من 
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الس���دود والبح���ريات  ، وأيضاً يف دراس���ة املياه 
اجلوفي���ة بتحدي���د مصدرها وعمرها وس���رعة 
جرياهنا واجتاهها  ، إضافة إىل معرفة االتصال 

بني األحواض املائية وقابلية ترشحها . 
يف الصناع���ة: تُس���تخدم أش���عة جام���ا يف 
فح���ص الس���بائك الفلزية والكش���ف عن نقاط 
الضع���ف يف حلام���ات خطوط أنابي���ب النفط . 
كما تُس���تخدم أشعة بيتا للتحكم يف سُمْك ألواح 

املواد ، واملعاجلة اإلشعاعية للمواد . 
يف األحباث: تستخدم لتبيّن مسار وتصرف 
امل���واد الكيميائية يف أجس���ام النبات واحليوان، 
أعم���ار  الصخ���ور و حتدي���د  أعم���ار  وملعرف���ة 
األثري���ات، ويف املفاع���الت النووي���ة  ، وإلنت���اج 
الطاقة احلرارية الالزمة لتشغيل حمطات القدرة 
الكهربائية أو السّ���فن الضخم���ة أو الغوّاصات ، 
و يف حتلي���ة مياه، وإلنتاج النظائر املش���عة ذات 

األمهية الكبرية يف تطبيقات عديدة.

اخلالصة:
ع���رف اليوراني���وم من���ذ قدي���م الزم���ان فقد 
استخدم  أكسيد اليورانيوم منذ حوايل ألفي عام 
تقريبًا يف إنتاج الزجاج امللون ، كذلك اس���تخدم 
اليورانيوم أيًضا كمادة ملونة يف طالء أو تزجيج 
اخل���زف الصيين. باإلضافة إىل اس���تخدامه يف 

معاجلة الصور الفوتوغرافية.
حيتوي خ���ام اليورانيوم الطبيع���ي على ثالثة 
نظائ���ر ختتل���ف عن بعضه���ا بع���دد النيرونات 
وتش���تمل عل���ى نظ���ري اليوراني���وم 234 ، ونظري 
اليوراني���وم  235 ، ونظ���ري اليورانيوم 238  هذا 
وتكون مجيع نظائر اليورانيوم مشعة وينتج عن 

حتللها اإلشعاعي عناصر مشعة أيضاً .
يتميزاليورانيوم 235 عن بقية نظائراليورانيوم 
بأن���ه هو النظ���ري الطبيعي الوحي���د الذي ميكن 
إخض���اع ذراته إىل عملية االنش���طار بواس���طة 

النيرونات احلرارية لتنطلق منه الطاقة النووية 
اهلائلة اليت ختتزهنا ذراته ، ومن أجل اإلفادة من 
اليوراني���وم يف إنتاج الطاقة  حنت���اج إىل عملية 
ختصيب���ه من أجل رف���ع نس���بة اليورانيوم 235 
يف اليوراني���وم الطبيعي إىل النس���بة اليت جتعله 

صاحلاً لالستخدام يف اجملاالت املختلفة.
يع���د اليورانيوم اليوم أحد أهم خامات الوقود 
النووي ، وهو مصدر رئيس للطاقة املس���تخدمة 
يف تولي���د الطاق���ة الكهربائي���ة جبميع حمطات 
الطاق���ة النووية يف أرج���اء الع���امل. ومنذ أوائل 
س���بعينيات القرن العش���رين أصبحت حمطات 
الق���درة النووية اليت تس���تخدم اليورانيوم وقودًا 
م���ن أهم مصادر الطاقة النظيفة  األقل  أثرا أو 

ضرراً على البيئة ، وذلك ألن:
1� حمطة الطاقة النووية تنتج كمّيات ضخمة 
م���ن الطاق���ة الكهربائية النظيفة على املس���توى 

العاملي باستخدام كمية قليلة من الوقود. 
2� إنتاج الطاق���ة ال يرافقه انبعاث أية غازات 
ض���ارة بالبيئ���ة مث���ل ثان���ي أكس���يد الكربون أو 

أكاسيد النيروجني . 
3� مي���اه التربي���د املتخلفة ال حتت���وي على أية 

ملوثات قد تضر بالبيئة املائية . 
4� فصل أو عزل النفايات الصلبة اخلاصة هبا 

تتم بطريقة آمنة . 
5� احمليط أو املنطقة احمليطة باحملطة منطقة 
آمنة للتنوع البيولوجي وألنواع احليوانات بسبب 

عدم وجود ضجيج أو ملوثات . 
6� احملطة تش���غل رقع���ة أرض صغرية مقارنة 

مع الطرائق األخرى . 
7� تس���اهم يف حف���ظ االحتياط���ي العاملي من 

الوقود غري املتجدد والقابل للنضوب . 
إضاف���ة إىل إنت���اج الطاقة تس���تخدم النظائر 
املشعة يف اجملاالت الصناعية والعلمية والطبية 
والزراعي���ة. فه���ي تس���تخدم يف حل مش���كالت 
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القي���اس ويف ضب���ط ج���ودة اإلنت���اج الصناعي 
وحتويل املواد ويف دراسة التفاعالت الكيميائية. 
كما تشمل جماالت استخدام اإلشعاعات النووية 
والنظائ���ر املش���عة ن���واح أخ���رى كالكش���ف عن 

اجلرمية ودراسة البيئة وحتديد أعمار اآلثار.
ويف وقتنا احلايل تس���تخدم النظائر املش���عة 
يف عدة جماالت زراعية تس���تهدف زيادة الدخل 
الزراع���ي وتنمي���ة احملاصيل وحفظه���ا ، وزيادة 
إنتاجية األرض الزراعية واستنباط أنواع جديدة 
م���ن احملاصي���ل الزراعي���ة احملتوية على نس���ب 
أكرب من الربوتينات . وتس���اهم تقنيات التشعيع 
باستخدام النظائر املشعة يف إنتاج حماصيل هلا 
الق���درة عل���ى مقاومة اآلف���ات الزراعية وحتمل 

التقلبات اجلوية . 
زي���ادة  يف  التقني���ات  تل���ك  تس���تخدم  كم���ا 

إنتاجي���ة اللحوم واأللبان يف الطيور واحليوانات 
الداجن���ة، ويف من���ع وتقلي���ل التل���ف الناتج عن 
ختزين احملاصيل . وتفيد التقنيات اإلش���عاعية 
كذل���ك يف حتديد مصادر املي���اه الصاحلة للري 
واس���تخدامها بكفاءة عالية ، ويف حتديد كيفية 
امتصاص النباتات لألمسدة ، مما يساعد على 
التوص���ل اىل أفض���ل الظروف املالئم���ة للتنمية 

الزراعية . 
وتضاف بعض النظائر املشعة القابلة للذوبان 
يف املاء اىل الس���ماد ثم يتتبع النشاط اإلشعاعي 
لتل���ك النظائ���ر بعد أن ميتصه���ا النبات وبذلك 
ميك���ن حتديد كمي���ة الس���ماد الالزم���ة للنبات 
باإلضاف���ة اىل أفضل املواض���ع اليت يوضع فيها 
حتقيق���اً ألك���رب ق���در م���ن االمتص���اص وتقليالً 

لتكلفة اإلنتاج الزراعي .

1� حم���ودة، فتح���ي اإبراهيم)1983(،نظم الطاقة املختلفة، بريوت،جمل���ة العلم والتكنولوجيا،العدد 
الثاين، �س 28 � 33.

2� الداحول،عل���ي م�صطفى،الطاق���ة النووي���ة الأقل خطرًا،جمل���ة املعلم العربي،الع���دد الثاين،�صيف 
2009،�س161�165.

3� املو�صوعة العربية العاملية ، الريا�س ، جملد / 15 / الطبعة الأوىل ، �س 480 � 497.
4� مو�صوعة بهجة املعرفة ،جنيف،املجموعة الأوىل ، جملد العلم �س 114 � 117.

املراجع:
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 ماأمجل امسي، بنربة
صوت شامية!

ماأحلن امسي بصوت أنثى،
حقيقية!

ما أمثن ، أحرفه حني، تصاغ
بشفة برتقالية!

يادنيا احلب ما قولكِ
برقة حسها املرهفِ
أنوثتها احلقيقية ْ

وورد اللوز والتفاح خرجَ
 من مالبسها

وقبعة حريرية
فأنغام مسلية
وآفاق مودية

حلضن الشوق والوله 
حلضن أمريتي احلسناء

وقصتها اخليالية
بني التني والنرجس

على األرض اليت جنلس
 حكايا احلب والعشق،

مفتحة » مندّية«
 عصافري وأشجار
طواويس وأطيار

وهنر حيمل كالليل،
أسرارًا وأمنية

ومخر يف خوابينا
نسقيه ثم يسقينا

بنشوته احلقيقية
ونكتب يف قصائدنا
ماليني، من اآلهات
وآالف من النكبات

 وسطر عن حبيبتنا
ولكين

نذرت احلرف لعينيها
وجلت الكون أنصرها
 وهذي هيْ حكايتنا

 أنثى حقيقية
  ح�سن عماد
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 ذرف�تْ ع��ي���������ونُ احل��زِْن مِن أهْداب��ه��ا
                                            وَبَ��ك��تْ ُق���لوبٌ مِنْ أن��نيِ  غي�����اهبا

هِيَ يف اسْ����مها رمُ���زُ الّت���َفوقِ وال�عُ������ال
                                             أدبٌ وَشِ��عْرٌ يف جَم��ي��ِل خِطاب����ه�ا

ِوهيَ ال��نّ�ب�يلُة مِن َك���ري��ِم خ��صال��ه�����ا
                                             أصٌْل شَريفٌ بانَ يف أنس���������اب���ه��ا

بَ���رَزت رئيس����ُة بَيْنَ مُ��عَظِم ج��ي������ل��ها
                                             وتفوق���تْ عِ���لمًا عَلى أت�����ْ����راِبه�ا

ومَ��ض��تْ مَعَ األجْي��اِل َتصْنَعُ م��ج�دهُ��مْ
                                             بال�ح��بِّ وال�ّت�َوجي�ه منذ ش���باهبا

ف��اني ف��ي األداءِ س�����مات��ه�ا وغ���دا التَّ
                                             أج���ي���اُل ت��َنْه�ُل مِن أت�ع������������اهبا

  ك��ان��ت مُ��ربي��ًّة وك�ان���ت ُق�������������دوةً
                                            َن��اَل ال�فضائ��������َل جُلُّهم برحاِب���ها

َن��ذرَتْ ل��خدم��ةِ ش���عْبها أيّ���ام��ه�������ا 
                                             َق��رن��ًا ون�يِّفَ مِنْ س�����ِ�نني حساهبا

كان��تْ ف��لس���ط�نيُ ال��حبيب��ُة ه��مَّه����ا
ه��ا                                              ما أرْوَعَ األخبارَ ضم���نَ ك��ت�����اِبِ

 يف القدس ك��اَنتْ ت��رت��قي ب��ع���لوم��ها
                                             وترى ال��قداس���ة يف ُتراث ق��باهب�ا

 اهلُل يَ��جْ��عَْل داره��ا م���ِنْ س��������ن��دس
                                             خ��ي��رًا مِنَ الدُّن��ي���ا ب��كلِّ رح��اهبا

ويكونُ م���ث��واه���ا  ب���دار خُلوده��������ا
                                            جَ��ن��اتِ عَدٍْن م��نْ هُ��دى م��حراهبا

                    

 رثاء من القلب*
حممد طارق اخل�سراء

* يهدي ال�صاعر كلماته اإىل روح عمته) رئي�صة(.
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ارج��عْ إىل ال�تاريح ُك��نْ متص����فحًا         لرّت املخرب لن يك���ون املُصلح�����������ا
والصلحْ وال��تخري�ب ض��دّان فك����م          قد خرّب األع���������داء عقالً أمل��حا
 بل ك��م غزوا بلدًا ودّنس����وا أرضه          مل يت����ركوا فيه مكان���������ًا صاحل���ا
يالل��عراق فقد غ���زت��ه جح������افل         وغدا ال��عدو ب����������رزقه مرتحرح�ا
هذا هو ال��قطب ال�وحي�د ب����غدره          كالذئب ميس���ك بالضحية جارح��ا
وغ�زا بق����وته ال��ع��������راق عراقن�ا         وجنوده ب�ب���الدنا قد س����������������لحا
وغ�زا ودم����������������ر بن��ية حتت���ية          ويظ������������������ن أنه قد أتانا فاحت���ا
م��وت األن����ام بكل يوم  ق����د غدا          أمرًا عظيمًا مس������������تباحًا فادح��ا
وقد اس�تباح الع�������رض ما من وازع         ظن���ًا بأنه قد تزكى وأفل����������������حا
وغدت ع�راق الش�������ام أكرب جبهةٍ         يت��قاتل األهل�������ون يف رأد الضحى

*   *   * 
ورئيس أم���ريكا أت���ى لع�راقن���������ا         قد ج����������اء ي��حكي كاذبًا متبجّحًا

قد ق���ام مغتاظ����������ًا وأزبد ح�انقًا         وبدا بفع�������������لته الدنيئ���ة فال�حا 
 *   *   *

 ضرب احلذاء بوج�����ه ب�وش بقوةٍ         لي�ظّل ختمًا فوق خده فاض����������حًا
 قالوا بأنه ال مب�������������ايل ملا جرى         وأظن أنه من سب�����������اته قد صح��ا
 ياللخس��ارة قد أش��������اح ب���وجهه         أخطاه ص��������������اروخ ال�فدا فرتحنا

  *   *   *
) صرماية الزيديْ( س���الحٌ فاع��ٌل          كل الفضائيات أضحت مس�����������رحا
حتكي ح�كاية من رمى حبذائ������ه          وجه الغزاة، وإن���������������ه قد أف��لحا
س���موه باإلعالم صحن��������ًا طائ�رًا          وحذاءَ ح�������رٍب بال��حديد مصّفحا
بل إن���ه أق�وى س��������������الح شام��ل          ومدمٍر بل كان وش��������������مًا واض�ح�ا
قد أدخل اهلدفني يف مرمامه���������ا          غدا ال�ح���ذاء منارةً وق��ت ال�ضحى
مدحوا احلذاء وصار أع�ظم لق�ية          أعظمْ به كنزًا مث��������������ينًا مرب���حا
سيسجّل ال��ت����اريخ  يف ص�فحاته           حدثًا مجيالً يف البسي�طة م��فرح��ا

ختم )منتظر الزيدي( 
    معروف اإبراهيم نا�سر
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فأتى الك�������������المُ يُق���دِّمُ األس�����ماءَ          ومضى اللس�������������انُ يُعرِّفَ األشياءَ
ولقد وس�������������عتِ كتابَ ربّ���ي غاي��ًة          لفظ�������ًا . . وكنتِ الشعلَة اخلضراءَ
ربَ . . مهم����ا ش���ابَهُ           دَرَنٌ . . ومهما الدّهرُ مَ������������دَّ رداءَ ربُ يبقى التِّ فالتِّ
أنتِ الت���ي أزري������������تِ باجلهِل الذي          وافى احلِمى  . . ومبن إليكِ أس������اءَ
رَ األجواءَ لكِ يف كت�����������اِب النُّوِر أنصعُ صفحةٍ          ت��زهو.. وروُضكِ ع����������طَّ
بيضاءُ س��������ريُتكِ اليت يف سِ��فره���ا          كان�تْ . . وتبق�����ى السريةَ البيضاءَ

 في رحاب اللغة العربية
 حممد منذر لطفي
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-2-
 ياه�������ذه اللغ���ُة البديعُة . .  واليت          نش������رتْ على حب�����ِر الظالِم ضي�اءَ
هذي » محاةُ« ُتجلُّ ق���������درَكِ عاليًا          تبين  ..  ُت��علي لألصي�����������ِل بن��اءَ
هذا هو » العاصي« يُحب��������كِ طائع�ًا          وهو العَصيُّ . . وقد أج��������ادَ عطاءَ
أنا يف رحاب��������������كِ يامجيل���ة ُواحةٌ          غنّ�������اءُ . . أغ�������������رت أي�كًة غنّاءَ
 أنا يف حب���������������اركِ يا ثريَّ����ُة لؤلؤٌ          أص������������داُفهُ راح��تْ ت�ع�افُ ال��ماءَ
أنا يف مسائكِ يامضيئة ُ كوك�������������بٌ          أهدى جنومَ الشِعِر حنيَ أض������������اءَ
يا أنتِ.. يالغيت األصيلة.. حس����بنا           أن حنتفي بكِ  .. بالعط�������اءِ . وفاء
رَ حاقدٌ          يومًا . . وأغرى اآلَل .. والظلم�������اءَ  أن��تِ الث�������������راءُ .. وإن تنكَّ
هاتي املفاتنَ.. والكن����������وَز.. وضوئي          فوَق الع�������روبةِ .. » جنمًة« زه�راءَ
ماذا أعَدِّدُ مِ�ن خص��������ائ�صكِ الت���ي          أهدتْ  إىل العَ�������رِب الكراِم إخ����اءَ
» فالضادُ« َلمّتْ ش������������ملنا يف وحدةٍ         عربيةٍ .. فيه�������������ا ال�صباحُ تراءى
فمنَ اخلليِج إىل احمليطِ .. مجيعُن�����ا         عربٌ .. وتبقى » ضادُنا« عَرب�����������اءَ
هذا والئي للبي�������������اِن . . وس����ِحِرهِ          وأظلُّ أمح�����ل للبي�������������������اِن والءَ

-3-
 لغَة الس������نا واحلبِّ . . يالغيت اليت          أهوى . . وأكرمْ بال���������������سنا أْلالءَ
آنستُ نورَكِ يف الدجى .. فمضيتُ يف          حُبٍّ .. أص�������������وُغ قصيدةً عصماءَ
م����اذا أحدِّث عن م�������������آثركِ اليت          أغن���تْ عَ��شيَّاتِ احلم�����������ى إغناءَ
 ش���������ابَ الزمانُ .. وأنتِ ب��عدُ صبيٌَّة          ح��سناءُ ُتغري الش����������اعرَ املعطاءَ
اءَ سُبحانَ من خلقَ اللُّغاتِ .. وسِ�����حرَها          سيظلُّ س��������������حرُكِ غ�امرًا وَضَّ
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ألن صخور الرباكني حويل
يشتعل القلب باحلب

يف موكب من ضياء  .. .
ألن هلا شكل أبنائها

وفضاء جمازاهتا
وحنني جمازاهتا

وحنني املسافات:
 أخذ من سحرها مفردات التكون

ثم أطري إىل شرفات البدايات
مسرتشدًا بالبقاء  .. .

ويل يف اهلواء بذار
ويل يف املدارات كوكب وقت

 وفجر هنار
ويل أفق يستعيد ابتكاراته

كلما هفّ خفق خلفق
وجنّ ربيع

ووسع أمداءه باشق
وأضاءت مواعيدها شفة . . .

ثم يل كوكب يتماهى
 فيجعلين قطرة يف احمليط

هكذا - وصخور الرباكني حويل -
أتوّج هنرًا بأصداء هبجته
وصباحًا بظّل انبجاساته
وكفاحًا بظل احتماالته

وأعيد إىل الروح قدسية الكلمات:
      فال موكبٌ اليضئ
      وال شجرٌ اليفيء

       والمبدعٌ يتناساه أهل
 والمهجة ال تطري إىل جنمة

والطفلة ال تروح إىل زهرة
والراية ترتمد فوق دم لربيء . . .

*   *    *          

 معامل الروح
إبداعات

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011 190



ألن مدى السنديان يرفرف
أعرف أي انبجاس قد امتد

أي هليب قد اشتد
أي ضياء تفجر

أية ملحمة للطبائع
 والناس

واحليوانات
والكائنات

سطرت مفردات املكان
فطوبى هلذي السماء

اليت جتعل الغيم
يعرب فوق السفوح كأسطورة
وهلذا احلبور يضيء الزمان

ولألمهات يعدن صياغة أرحامهن
مبا جيعل األغنيات ممهدة

لنمو جليل

وطوبى لكل يد
كوّنت للحياة جماالهتا

يف احلدائق
أو يف احلرائق

وانكتبت مثل معجزة
فوق أشكاهلا األبدية
وارتعشت كالوريقات

للحب واحلرب
والشدو عند بزوغ الوالدات

والركض خلف فراش النبيذ
املفاجئ يف الروح

إذ يتوقد من شعلة يف البعيد . . 
وطوبى لكل فم أبدع الكلمات

وأشعل ورد القبل
ولألفق يهدي رفوف احلجل

وللسائرين على طرقات األمل  .. .

 فوؤاد كحل
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 مل تكن وحدك يف املعرض
لكن كنتُ وحدي!

كنتُ كالذئبة قد أفردها األصحاب!
كانَ الوردُ يهمي فوق قليب

ذابالً
والعكر النائم يف دمّي يطفو 

ويسيل
مل تكن وحدَك..

هذي امرأةٌ قد لبستْ زهرة عُبادِ
وراحت كيفما ملتْ بعينيكَ

متيُل
أسدلت شالّل ضوء باهتِ

فوق منال النمِش الراكِض
حنو العنق

لفتْ يدها أفعى على زندَك
واألنفاسَ سورًا حارَق الرغبةِ

يعلو
ويطوُل

مل تكن وحدَك!

 اللوحة الغائبة
د. ثائر زين الدين

من أين أتتْ؟
من أي باٍر أو رصيفٍ
ذلك الثوبُ املوشّى

ذلك الريشُ اجلميُل؟
هْل ترى تشغلهُ الشامُ

اليت تبزغ ُ من لوحاتك الزرقاءُ
حمنيّة قلب؟

هل ستعينها اجلسوم الُضمر،
ذابت يف فضاء اللون؟

تسهو وهي تعدو خلف خطٍ غامٍض
أو طيف رؤيا؟ كلما ظنته يف قبضتها

 فرّ اخلجول؟
رمبا أخطأت يف الدعوة؟ 

خذها حيث ال شيء سوى كأسٌ
ورقصٌ

ومهارٌ تتلوى
وتصوُل

رمبا أخطأت يف الدعوة!
خُذها

 اللوحة الغائبة
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 اللوحة الغائبة
من أين أتتْ؟

من أي باٍر أو رصيفٍ
ذلك الثوبُ املوشّى

ذلك الريشُ اجلميُل؟
هْل ترى تشغلهُ الشامُ

اليت تبزغ ُ من لوحاتك الزرقاءُ
حمنيّة قلب؟

هل ستعينها اجلسوم الُضمر،
ذابت يف فضاء اللون؟

تسهو وهي تعدو خلف خطٍ غامٍض
أو طيف رؤيا؟ كلما ظنته يف قبضتها

 فرّ اخلجول؟
رمبا أخطأت يف الدعوة؟ 

خذها حيث ال شيء سوى كأسٌ
ورقصٌ

ومهارٌ تتلوى
وتصوُل

رمبا أخطأت يف الدعوة!
خُذها

»إن تكن أحببتها يومًا«
إىل ملعبها

فهنا برُق ورعدٌ وذهوُل
مل تكن وحدَك يف املعرض .  .. 

واللوحاتُ . . . قد ضاقت هبا اجلدران:
أشياءٌ، وجوهٌ
حلمٌ . . وهمٌ

مقامٌ . . ورحيْل
مل تغبْ من بني أعمالك إىل لوحة واحدةٌ:

حيث أنا أبدو
وقد ألقيت يف حضين رأسًاً متعبًا . . 

خدَّده الشيبُ اجلليُل!
أين شردتَ؟

مل أشرُد
ولكن املكان يغصُّ باألطياف!

خبىء رأسكَ املسكونَ باألشباح
يف صدري

ومْن ، ففي كهفي املسحور 
لوز وتني

ذات مرة
خرجتْ من قصرْها الشتوي

حسناءُ إىل ليل الغريب!
مُقلتا بُطرسَ قد أرشدتاها ..

أنفُ كاترينا هداها حنوَ عطر الشرق!
والروحُ اليت تعوي كذئٍب

بنيَ أشجاِر البتوال ..
أيقظتْ يف دمها الشوَق الدفنيْ

ذات مرة
أزهرت ما بنيَ كفيَّ

غصونُ الكرز البّرِي
يااهلُل

عُد بي
مرةأخرى

إىل 
تلك 

الغصون1ْ 

 1
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 حام��د ح�ص��ن �صاعر  وباحث وناقد وكاتب م�صرح��ي ومرٍب . . . ولد يف 18 كانون الثاين عام 
1918 يف قري��ة )حب�صو( مبنطق��ة الدريكي�س- حمافظة طرطو�س، وتلق��ى تعليمه يف مدر�صة 
)الالييك( بطرطو�س، ثم يف معهد الآداب ال�صرقية التابع للجامعة الي�صوعية يف بريوت، حيث 

قّدم اأطروحة بعنوان ) اجلمالية يف ال�صعر العربي(.

حامد حسن 
شاعر الحب والطبيعة والجمال

1918-1999م

  عي�سى فتوح
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يف عام 1937 أس���س مجعية » إخوان الصفا« 
كما اشرك مع صديقه الدكتور وجيه حمي الدين 
يف إصدار جملة » النهضة« يف طرطوس، وكانت 
لس���ان حال األحرار، فعاشت ثالث سنوات، ثم 
أغلقته���ا الس���لطة الفرنس���ية احلاكمة، بس���بب 
املق���االت اجلريئ���ة واملتطرفة ال���يت كان يكتبها 
فيه���ا، فاضطر إىل تدريس اللغة العربية وآداهبا 
يف ثانويات احملافظة، وظل يف هذا العمل مثانية 
عش���ر عاماً، إىل أن انتق���ل عام 1963 إىل وزارة 
الثقاف���ة، وعمل يف مديرية املس���ارح واملوس���يقا 
وجملة » أس���امة« لألطفال، وبعد أن أحيل على 
التقاعد ع���ام 1978 آثر الع���ودة إىل الدريكيش 
حيث تف���رغ للق���راءة والكتاب���ة والتأليف ونظم 
الش���عر، حتيط به رفوف مكتبته الغنية العامرة 
بآالف الكتب األدبية والراثية والدواوين، واملطلة 
على أمجل مناظر الطبيعة . . . ثم أسندت إليه 
بعد ذلك رئاس���ة فرع احت���اد الكتاب العرب يف 
طرط���وس، وق���د ظل يف هذا املنص���ب إىل أن » 
ش���ارف عمره على النهاية، ومل يبق يف مسريته 
إالخط���وة أو خطوتان، ويف س���راجه إال قطرة أو 
قطرت���ان، ويف خافق���ه إال خفق���ة أو خفقتان1« 
فنعى نفسه يف إحدى قصائده اليت أوحاها إليه 
جتوله يف قريت���ه، حيث مراح الطفولة والصبوة 

والشباب قائالً:
على هذي التالِل وكِل سفٍح          

                      هبا وّزعت جزءاً من كياني
نثرت على مدارجها شبابي            

                       وأحالمي وبعضَ العنفوان       
وأشفقُ أن أجوَز على حصاها           

                     وأحْسَ����������بُ أنه حدٌق رواِن
عبْرتُ بضاحك الوادي، وملا          

                       أثرتُ الذكريات به بكاني

نزلت به وكُل رطيِب غصٍن            
                     تطاوَل واشرأبّ لكي يراني
وتغمزني ال��������������ورودُ وأيُ معنىً                

               ب�����ب�������ادرة ال�هوى ب��������عد األوان 
نزلتُ على مالعِب عُدوتَيْه            

                    وعمري مخستان ومخستان
مشيت الدربَ أكثرها وظلت           

                       هنالك خطوةٌ أو خطوتان
ولك���ن قبل أن جيف زي���ت قنديله بعام واحد، 
تفضل الش���اعر مدح���ة ع���كاش صاحب جملة 
الثقاف���ة بإقام���ة حف���ل تكرميي ل���ه يف » مكتبة 
األس���د الوطني���ة«، حيث قدم له ش���هادة تقدير 
اعرافاً بعطائه الش���عري الث���ر ومكانته األدبية 
املرموقة، وجهوده املضنية اليت بذهلا يف س���بيل 
تربية الناشئة، ومل يكد ميضي على هذا التكريم 
ال���ذي حضره متثاقالً أقل من ع���ام حتى وافته 
املني���ة يف الثاني م���ن متوز ع���ام 1999 وهو يف 

احلادية والثمانني.

 آثاره األدبية املطبوعة
- ثورة العاطفة ) شعر( 1939.

ش���عرية(  مس���رحية   ( الس���حيق  امله���وى   -
.1942

- يف س���بيل احلقيق���ة والتاري���خ ) مق���االت( 
.1946

- عبق ) شعر( 1960.
- أفراح الريف ) أوبريت( 1946.
- الريف الثائر )أوبريت( 1965.

- أضاميم األصيل ) شعر( 1968.
- املكزون السنجاري - اجلزء األول )دراسة( 

.1970
- املكزون السنجاري- اجلزء الثاني ) دراسة( 

1- من ر�صالته التي بعثها اإيل بتاريخ 1990/5/29
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.1972
- ص���احل العل���ي ثائ���راً وش���اعراً ) دراس���ة( 

.1974
- الشعر بنية وتشرحياً ) نقد أدبي( 1987.

- املكزون السنجاري - اجلزء الثالث )دراسة( 
.1988

- األعم���ال الش���عرية الكاملة- اجمللد األول ) 
شعر( 1988.

آثاره األدبية املخطوطة
- األغنية الشعبية ) دراسة(.

- االشراكية يف األدب العربي ) دراسة(.
- اجلمالية يف األدب العربي ) دراسة(.

- أدب ونقد واجتماع ) مقاالت متفرقة(.
 - كرز وجوع ) شعر(

- خواطر حرة ) مقاالت(.
- نساء عربيات ) دراسات(

- الزوابع ) شعر قومي(.
- املعري ) مسرحية(.

- املتنيب بني عبقريته وحُسّاده )مسرحية(.
- اخلنساء ) مسرحية(.

- أغاريد ) شعر لألطفال(.
- رواد عبقر ) دراسات عن عدد من الشعراء 

املعاصرين( . . . 

شعره
نظم حامد حسن الشعر، وكتب يف النقد كما 
كت���ب املقاالت والدراس���ات األدبي���ة والتارخيية 
والفلسفية والفكرية  .. . وقد اتسم شعره الذي 
اس���تقطب كل اهتمامه، بالرقة والعذوبة وترف 
األلف���اظ وأناقته���ا، وحب اجلم���ال يف الطبيعة 
واإلنسان، والسيما طبيعة قريته اليت ولد وشب 

فيها:
قرييت يف السفح والسفحُ اخضرارٌ واخضالل

حتتها الوادي وخلف السفح متتد اجلبال
تسبح األطيابُ واألنوارُ فيها والظالل

قرييت يف الريفِ، يف جفنيه زهوٌ واختيال
خيصبُ الشعر هبا، يرتاح، خيضّل اخليال .. 
لقد عاش���ت القرية الوادع���ة يف خيال حامد 
حسن وأحالمه . . . فكان يهفو إليها وهو بعيد 
عنها، حيلمُ بالعودة إليها، إىل الكوخ الذي اختذه 
بيت���اً على التالل، إىل مرأى الراعي وهو يس���وق 
خراف���ه إىل املراعي، ويوّقع على ش���بابته أحلى 

األنغام:
كوخ���ي على الس���فح املطِل على امل���روِج على 

الضفافِ
يغفو على الشبابةِ السكرى على ثفوَ اخلراف

نيسانُ يطفر يف جوانبه وأمسيُة الزفاف
سكرت به كُل احلقوِل وعربدت حتى الفيايف

إن الك���وخ ي���ردد يف أكثر قصائ���ده، فهو ميثل 
عن���ده الع���ودة إىل الطفولة والرباءة والبس���اطة 
والنق���اء  . .. إىل الري���ف الوادع اهل���ادىء الذي 
هجره مكرهاً ليعيش يف صخب املدينة املزدمحة 
بالناس ومعطيات احلض���ارة يقول يف قصيدة« 

درب«:
أّلمت وعندي فوق ما مينح احلبُ       

               فخفَّ هلا ياقلبُ، ياكوُخ ، يادرب
فرشتُ هلا بيتني كوخي وأضلعي       

               فتاها وجنّا واس�تخفهما العُجْبُ
صبا دربُ كوخي لألماسي وأتلعت   

             إىل الذرا جيداً وحتى الذرا تصبو
ويف قصي���دة » ج���ارة« ال���يت تع���د من أش���هر 

قصائده الغزلية:
غادرتُ كوخي وحمرابُ اهلوى             

                           ومضت للعامل املنطلِق
ويف قصيدة » سحر«:

علقت عيين نيب، شاعر                
                           ُكوخهُ يف طلةِ املنحدر
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ويف قصيدة » حقد«:
كوخي تراقص يف العراءِ على أكفِ الزمهريِر

فال���درب دربُ الك���وِخ يس���خرُ ب���ي ويهزأ من 
غروري.

كذلك عاش���ت امل���رأة يف ضم���ريه، فهي عنده 
»أمجل وأش���هى وأندى غرس���ة يف حديقة اإلله، 
مثرية، ملهمة، خالقة، مبدعة، تعطي » الرسام« 
ش���كالً ولون���اً، وهتب » املث���ال« صورة وتناس���باً 
وأم���داء، وتغيض على املوس���يقى حلن���اً وأنغاماً 
ومَوَجاناً، وتلهم » الش���اعر« فناً وخياالً وإبداعاً  
.. . واحلياة بدوهنا جافة كالصحراء، موحش���ة 

كالقبور، مظلمة كاألعماق ...«
لقد أوحت املرأة اجلميلة حلامد حس���ن أروع 
قصائ���ده الغزلي���ة، فهي اليت أهلمت���ه قصائده: 
سحر، وامرؤ القيس والعذارى، ودرب، وانطالق، 
وهن���د، واخلائن���ة، وبدع���ة، واملهوى الس���حيق، 
واللهب الندي���ان، واحلقيقة واحلياة وجارة اليت 
نظمها ملصطاف���ة جاءت إىل الدريكيش فأحبها 
وأحبت���ه، ثم غ���ادرت كوخه بعد ف���رة، تاركًة له 
بقايا من قطع السكر املبعثرة فوق زوايا الطبق، 
ومنش���فة مبللة بالدموع، وم���رْوَد جفنيها امللقى 
عل���ى جانب الش���باك نصف املغل���ق، وبقايا من 
رماد رس���الة مل حترق، وباقة من احلبق الذابل 
يف ك���وب أبيض وضع فوق مكتب���ه، وعلى زاوية 
ذلك املكتب عنوان هذه احلبيبة الراحلة، وكلميت 

» وداعاً ياشقي«:
غادرت كوخي وحمرابَ اهلوى           

                         ومضت للعامل املنطل��ق
تركت يل ملء عيين عب������قاً             

                          أنا ال أعبد غريَ الع���بق
وصدىً يف غرفيت يف مسمعي          

                         يف دمي كالنغم املت���سق
وب��قايا ق�طٍع من س��������ّكر

                        بُعثرتْ فوق زوايا الط��بق

وع��لى كرس��يّها منش����فًة              
                          بُللت بالدمع أو بال��عرق

وأرى م��رودَ جفنيها  على            
                     جانب الشباكِ نصفِ املغلق

وكتاباً ظ��ل ف�ي  موقده��ا           
                   أغفلته ال������نارُ مل ي���������حت�رقِ

وع����لى املكتِب كوباً أبيضاً            
                     وب���������ه أض��مومٌة من حَبَ��ِق    

َذبُ���������لتْ أوراُقها من ظ���مأٍ           
                    إن قليب ب�عضُ هذا ال�������ورق

وعلى زاويةٍ عنواهنا .......          
                وعلى األخرى وداعاً ياش������قي!

كان الشاعر حامد حسن يتمتع بذوقٍ مرهف، 
وإحساس مجايل يف كل شيء: يف املرأة اجلميلة 
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والطبيعة الس���احرة، واملوس���يقا احلاملة، والنغم 
الشجي، واللوحة البديعة، والغصن املتأود امليّال، 
والصوت العذب .  .. عاش يف اجلمال وللجمال 
ينشده وحيسه، ويتأثر به، ويكتب عنه يف شعره 
ونثره الذي ال يقل روعة وحس���ناً وش���فافية عن 

شعره.
عرفت الش���اعر حامد حسن عام 1960 حني 
أهدان���ي ديوان���ه » عَبَقْ« فلم���ا قرأته مل أمتالك 
نفسي عن اإلعجاب به، فكتبت عنه مقاالً نقدياً 
يف جمل���ة » الثقاف���ة« أعطيت ديوان���ه فيه حقه 
م���ن التقيي���م والتحليل الدقي���ق وإظهار مواطن 
اجلودة واإلبداع فيه، وملا انتقل إىل دمش���ق عام 
1963 توثقت عرى صداقتنا وظلت قائمة حتى 

وفاته.

إنين مهما نس���يت فلن أنسى استقباله يل يوم 
زرته يف منزله املطل على الطبيعة يف الدريكيش، 
وكيف القاني بالرحيب الشديد والعناق احلار، 
وب���ت عنده ليل���ة كانت أمجل لي���ايل العمر . . . 
سهرنا معاً يف مكتبته الكبرية حتى مطلع الفجر 
تقريب���اً، نتجاذب أط���راف احلديث، ونتس���امر 
والف���ن  واألدب  الفك���ر  قضاي���ا  يف  ونتناق���ش 
والسياسة وش���ؤون احلياة وش���جوهنا، ويفيض 
عل���ي من ثقافته الواس���عة، وفكره الغين، وكنوزه 
املليئة، فقد عبّ م���ن الراث العربي والعاملي ما 
ش���اء له أن يعب، والس���يما بع���د أن ختفف من 

أعباء الوظيفة واعتزل يف الدريكيش. . . .
كان كلما صدر له كتاب أو ديوان ش���عر، سارع 
إىل إرس���اله إيل، فعندما طبع ديوانه » أضاميم 
األصي���ل« ع���ام 1968 ، بعث���ه يل م���ع ابنته إىل 
الالذقي���ة، وكت���ب عل���ى صفحت���ه األوىل » إىل 
عزيزي وش���اعري وناقدي األستاذ عيسى فتوح 
م���ع حمب���يت«  .. . وعندما ص���در اجمللد األول 
من أعماله الش���عرية الكاملة ع���ام 1988 محله 
إيل بنفس���ه، وكتب يف كلم���ة اإلهداء: » إىل األخ 
النبيل والناقد األديب األستاذ عيسى فتوح، مع 

إعجابي وتقديري وحيب«.
وحني كلف���يت جريدة » األس���بوع األدبي« عام 
1990 كتابه حبث يف امللحق الشهري الذي كانت 
تنوي إص���داره عنه، كتبت له ثالث رس���ائل إىل 
الدريكيش فأجابين عنها وضمنها كل ما طلبته 
من معلومات تتعلق به، ويس���رني أن أنشر اثنتني 
منه���ا ألهنم���ا تنمان ع���ن تواضعه اجل���م« ونبل 

صداقته، وعمق مودته ، وحرارة عاطفته.
 ق���ال يف الرس���الة األوىل ال���يت مل حتم���ل أي 
تاريخ: » أخي األعز األغلى األستاذ عيسى. قبلة 
ب���اردة يف هذا الطقس احلار، وصلت رس���التك 
مل أس���تطع أن أمجع لك الدراس���ات الكثرية اليت 
تن���اول هبا الزم���الء بعض أعم���ايل األدبية - إن 
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كان يص���ح أن يس���بغ عليها اس���م األدب - أنا - 
ولألس���ف مل أهتم باألرش���فة، وهذا جهل مين، 

وأنا اليوم أدفع مثن هذا اجلهل.
أرس���ل لك ش���يئاً م���ن الوثائق ال���يت اهتم هبا 
البع���ض، وهل���م تقدي���ري، وبعضه���ا معلوم���ات 
مراكمة بدون تنس���يق وبرجمة، أرس���لت بعضها 
لألخ مسر روحي الفيصل ) وكان مش���رفاً على 
امللحق( بن���اء على طلبه، وق���د أعلمين أنه أوكل 
إلي���ك مج���ع املعلومات، وحس���ناً فع���ل، » وعلى 

اخلبري به سقط« كما يقول املثل.
أن���ا ياعزي���زي . .  وكم���ا تعل���م - م���ن أزهد 
الناس بالشهرة وحب الظهور، وأعتربمها مرض 

العصر، أو مرض أدباء العصر.
م���اذا عملنا ياعزيزي؟ م���ا عطاءاتنا يف حقل 
األدب؟ هل تس���تغرب إذا قلت لك: إنين مل أقرأ 
أدب���اً حياً من اخلمس���ينات حتى اآلن ومل أكتبه، 
ولن أستطيع أن أكتبه الفرة فرة قحط وجفاف 
وضي���اع، مايل وهلذا وأن���ت أدرى وأعلم بواقعنا 

األدبي، ولكن قدمياً قال الشاعر: 
البد من شكوى إىل ذوي مروءةٍ

                    يواسيكَ أو يسليكَ أو يتوجع
حنن على موعد لقاء يف الدريكيش، ولعلك ال 

تنساه، واسلم لألدب واإلخاء الصادق.
أم���ا الثانية فتحمل تاريخ  1990/5/29، جاء 

فيها:
 عزيزي األستاذ عيسى:

آم���ل أن تكون كم���ا أمتنى من اعت���دال مزاج، 
ورغادة عيش، وهناءة بال.

من���ذ يومني كنت يف دمش���ق، واتصلت هاتفياً 
يف بيتك، فقيل يل إنك يف مشتى احللو.

تركت لك عند ابين« س���هيل« بعض » الوثائق« 
اليت طلبتها مين يف رسالتك . . . أما الدراسات 
ال���يت كتب���ت عين فق���د فقدت م���ن مكتيب  عرب 
ه���ذا امل���دى الطوي���ل، وألن���ي فيم���ا مض���ى مل 

أعر«األرشيف« أي اهتمام، ثم تذكرت أنك تطلب 
بعض الصور، لتوثيق حبثك، وها أنا أرس���ل لك 
بعض النم���اذج، موزعة على مراحل العمر . . . 
العمر الذي شارف عندي على النهاية، ومل تبق 
من املس���رية إال خطوة أو خطوت���ان، وجف زيت 
احلياة، فلم تبق يف السراج إال قطرة أو قطرتان 
وتع���ب ه���ذا اخلافق بني جان���يب، ومل يبق له إال 
خفق���ة أو خفقت���ان . . . ثم يبتلع���ين العدم، وما 

أشنع العدم!
لق���د نس���يت نفس���ي يف إح���دى قصائ���دي، 
وس���أزعجك بس���ماع بع���ض أبياهت���ا)1(، ه���ذه 
القصي���دة ال���يت أوحاها إيل جت���ويل يف قرييت، 
حيث م���راح الطفول���ة والصبوة والش���باب، كما 
س���توحي إليك زيارتك احلالية للمش���تى، مرابع 

أحالمك األوىل.
إن الوق���وف أمام ش���جرة، أو ظ���ل صخرة، أو 
ضفاف جدول، أو حنيّة قنطرة، تثري فينا مواكب 

من الذكريات، متتزج فيها اللذة باألمل.
إن ل���ك أيها العزي���ز ديناً يف ذم���يت، ومنناً يف 
عنق���ي، لق���د كتب���تَ ع���ين ش���يئاً مل أس���تحقه، 
وإني ملق���در هذه العواطف النبيل���ة، ومكرب هذه 
املش���اعر الفياضة، واليوم جئت تضيف جديداً 

إىل قدميك، وتستجيب لداعية وجدانك.
أن���ا أيه���ا العزيز م���ن الزاهدين يف الش���هرة، 
وانف���ر م���ن س���يطرة » األن���ا«، وأنك���ر » انتفاخ 
ال���ذات«، وأعترب هذا مرض���اً جيتاح أكثر األدباء 

املعاصرين.
أنا مل أقدم ش���يئاً يستوجب التقدير، وحيرك 
القلم، إنين خجل أمام نفسي، وخجلي منك ومن 

األخ مسر روحي الفيصل يتجاوز طاقيت.
لك م���ين أص���دق العواط���ف، واس���لم لألدب 

واحلق واإلخاء الصادق.

1-  نقلت الق�صيدة يف مطلع هذا املقال.
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كامل الكيالني
 مصلح ومربٍّ أغنى 

بمؤلفاته مكتبة األطفال                              

كن��ا يف املرحل��ة الإعدادي��ة - منت�ص��ف اخلم�صيني��ات م��ن القرن 
املا�ص��ي- حن وّجهن��ا املعلم اإىل �صل�صلة احلكاي��ات الدم�صقية التي 
كان��ت ت�صدرها دار املع��ارف مب�صر، يف كتب لطيف��ة م�صورة، اأَلفها 
املرب��ي الأدي��ب »كامل الكي��الين«، ونقل��ت اإلينا ق�ص���س »ال�صندباد 
البح��ري«، و»م�صب��اح عالء الدي��ن« و»حي بن يقظ��ان« وع�صرات 
غريها، وكان��ت تلك الكتب فاحتة عهد الفتي��ان باملطالعة و�صمريهم 

امل�صاحب على الدوام.

حممد مروان مراد
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يع���دُّ »كام���ل الكيالن���ي« الرائ���د األول ألدب 
األطف���ال يف الوط���ن العرب���ي، وق���د مج���ع بني 
التألي���ف والرمج���ة، فقدّم ما يزي���د على مئيت 
قص���ة ومس���رحية، وكان ثائ���راً عل���ى أس���لوب 
التعليم السائد يف عصره، فأصبح مهه الشاغل 
ختليص التعليم من األساليب القدمية يف تنشئة 

الطفل والعمل على تنمية فكره ووجدانه.
نشأ كامل الكيالني يف القاهرة وتعلم القراءة 
والكتاب���ة وحفظ القرآن الكري���م يف صباه، كما 
حفظ أكثر من 20 ألف قصيدة لصفوة الشعراء 
العرب. وبع���د حصوله على الش���هادة )الثانوية 
العام���ة( عكف على دراس���ة األدب���ني اإلنكليزي 
املصري���ة  اجلامع���ة  إىل  وانتس���ب  والفرنس���ي 
القدمية عام 1917م وخترج فيها وعني مدرساً 
للغة االنكليزية والرمجة عام 1920م، ثم اشتغل 
بالتدري���س الثان���وي ويف 1922م ع���ني موظف���اً 
ب���وزارة األوقاف واس���تقر فيها 32 عاماً ش���غل 
خالهل���ا ع���دة مناصب حتى وصل إىل س���كرتري 

جملس األوقاف األعلى.

حمطات يف املسرية األدبية:
أنش���أ الكيالن���ي يف منزل���ه ن���دوة أس���بوعية 
ألصدقائ���ه من األدباء الع���رب، ويف ذلك الوقت 
عمل بالصحاف���ة واألدب والفن���ون حتى أصبح 
رئيس���اً لتحري���ر جري���دة الرج���اء ثم س���كرترياً 

لرابطة األدب العربي.
ومن���ذ ع���ام 1927م وج���ه اهتمام���ه إىل أدب 
الطف���ل وعمل على حتقي���ق الفكرة اليت آمن هبا 
وه���ي إنش���اء مكتب���ة لألطفال فأص���در قصته 
األوىل لألطفال »الس���ندباد البح���ري«، وأتبعها 
بفي���ض م���ن مؤلفات���ه يف نف���س اجمل���ال، وكان 
ي���رى أن قصص األطفال جي���ب أن تكتب باللغة 
العربية الفصحى، كما كان حريصاً على اجلانب 
األخالق���ي يف كتابات���ه للطف���ل فأخذ يس���تعني 

باألساطري واألدب العاملي واألدب الشعيب، ودأب 
عل���ى تقديم قصصه بكتابات ش���عرية أو ينهيها 
هب���ا. وكذل���ك كتب بعض القصائ���د اليت هدفها 
تغذية الطفل بالصفات احلميدة وهتذيب سلوكه 

بصورة غري مباشرة.
والكيالن���ي أول م���ن خاط���ب األطف���ال ع���رب 
اإلذاعة وأول مؤس���س ملكتب���ة الطفل يف مصر، 
أّل���ف وترجم 250 قص���ة لألطفال منه���ا نوادر 
جحا وحي بن يقظان وألف ليلة وليلة وشهر زاد 

ومصباح عالء الدين.

 عمل دائب ونشاط فكري متنوع:
تُرمجت قصص الكيالني إىل اللغات الصينية 
والروسية واإلس���بانية واالجنليزية والفرنسية، 
ول���ه أعمال أدبي���ة يف جماالت أخ���رى غري أدب 
األطف���ال، فكت���ب يف أدب الرح���الت »مذكرات 
األقطار الشقيقة« وس���جل فيها انطباعاته عن 
رحالته يف فلس���طني ولبنان وس���وريا، كما كتب 
»نظ���رات يف تاريخ اإلس���الم« ومل���وك الطوائف 
ومصارع اخللفاء وغريها، وتُحسب له جهوده يف 
حتقيق ونش���ر الكثري من عيون تراثنا مثل ديوان 

ابن الرومي وابن زيدون ورسالة الغفران.
تأث���ر »كام���ل الكيالني« يف حكايات���ه بالراث 
والتاريخ العربي فقرّب شخصياهتما وأحداثهما 
إىل الطفل العربي، كما نقل روائع األدب العاملي 
مث���ل قص���ص شكس���بري والقص���ص العلمي���ة، 
وحرص على االرتقاء مبستوى الطفل من حيث 
اللغة واألسلوب واملنهج عن طريق تقديم أمناط 
لغوي���ة عدي���دة إىل جان���ب اهتمام���ه بالنواحي 
الرفيهي���ة والربوي���ة والديني���ة، وغ���رس القيم 
األخالقية يف نفوس الناشئة يف كل ما نشره من 

قصص وأشعار.
وق���د تنبه كامل الكيالني إىل ضرورة اإلعالن 
ع���ن أدبه للصغار، وكان يريد توعية الكبار هبذا 
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الذي ينه���ض به، وبعد س���نوات قليلة من بداية 
إصدارات���ه لكتب األطف���ال – 1927 – كان وراء 
ظهور كتاب عن أعماله لألطفال شارك يف كتابته 
ع���دد من األدب���اء والكتاب.. م���ن بينهم »عطية 
فهم���ي ش���اهني« الذي طب���ع ع���ام 1934 كتاب 
)مكتب���ة األطفال وقص���ص الكيالني( ويتحدث 
هذا الكتاب عن كامل كيالني باستفاضة، وينقل 
إلينا ما قاله عنه أمري الش���عراء أمحد ش���وقي، 
وعب���د اهلل عفيف���ي، واملازن���ي، وص���ادق عنرب، 
وحسن القاياتي، وحممد فريد وجدي، والشيخ 
حممود أبو العينني، وحممد اهلراوي وأمحد زكي 

أبو شادي
يقول أمحد زكي أبو ش���ادي عن كامل كيالني 

من قصيدة طويلة:
»جددَّتَ لذة »ألف ليلة« قادراً

                      ووهَبتَنا جزراً هلا وقصورا
وأعدتَ خلق »السندباد« كأنه

                 أضحى يشاركنا منى وشعوراً«
ويتحدث ش���اعر األطفال حممد اهلراوي عن 

الكتب املدرسية عام 1934، يقول:
.. وق���ع يف يديّ كت���اب لطيف ظريف لعله يف 
أول ص���ف م���ن الكتب املنش���ودة ألطفالنا، ذلك 
الكتاب – أو الكتيب على طريق اإلعجاب – هو 
قصص األطفال من عمل األديب الفاضل كامل 
كيالني. وما ش���رعت أق���رؤه - بفكر األطفال – 
حتى س���اقتين أوىل صفحات���ه إىل أختها، وهذه 
إىل جارهت���ا، وتل���ك على تاليتها حتى أس���لمتين 
آخ���ر صفحة إىل الغالف التايل للكتاب من دون 
أن يك���ون بني الصحيف���ة وأختها ف���رة انقطاع، 
وتل���ك هي مي���زة كتب األطفال، حكاية رش���يقة 

خمتارة من ألف ليلة وليلة، موضوعة بأس���لوب 
ش���ائق خالية من هجر القول، وغريب األلفاظ، 

حمالة بالصور اجلذابة.
ويق���ول حممد فريد وجدي »م���ن أدباء مصر 
اجلادي���ن: كام���ل كيالني وقد مجح إىل حس���ن 
فحالف���ه  العرب���ي  األدب  إحي���اء  يف  االختي���ار 
التوفي���ق وجزال���ة الفائ���دة، ذلك أن���ه عمد إىل 
الكتاب املش���هور ألف ليلة وليلة، واستخرج منه 
قص���ة )الس���ندباد البحري( فصاغه���ا يف قالب 
جديد من البيان – هو الس���هل املمتنع – وجعله 
أول سلس���لة ألقاصيص من هذا املعني الثرّ، ومل 
يكفه س���رد احلكاية – على ما فيها من ملهيات 
أدبي���ة – بل حالها بالص���ور الكثرية املؤثرة على 
اخلي���ال، فجاءت عل���ى مث���ال األقاصيص اليت 
ة  ذَّ يعمله���ا كت���اب اإلفرن���ج لألطف���ال حَ���ْذو الُقّ

ة ِ)1(.  بالُقذَّ
وإذا حنن من قصة السندباد البحري – املهملة 
يف زاوي���ة كتاب ال يأبه له أحد – إزاء قطعة من 
األدب املص���ري املمزوج باخلي���ال العربي، يفيد 
مئات ألوف من الناشئة املصرية، ابتدأت حياهتا 
العلمي���ة يف املدارس األولي���ة، وال جتد ماجتده 

ناشئة األمم من املؤلفات اليت من هذا النوع.

جمموعات الكيالني األدبية
نش���ر املرح���وم كام���ل كيالني ما ب���ني 1927 
أرب���ع جمموع���ات لألطف���ال، جبان���ب   و1934 
رح���الت غاليفر ع���ن س���ويفت، والعاصفة عن 
شكس���بري، وهو يف هذه البدايات كان يتصور أن 
كل جمموعة من هذه اجملموعات تالئم طوراً من 
أطوار الطفولة، يالحظ فيها ميل الطفل وإدراكه 

ة: مثل معن���اه مثلُه متامًا: الُقّذة: ري�ص���ة الطائر كالن�رص وال�صقر بع���د ت�صويتها واإعدادها  1- َح���ْذَو الُق���ّذِة بالُقذَّ
لرتكب يف ال�صهم.
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واس���تعداده، كما يقول عطية فهمي ش���اهني يف 
كتابه )مكتبة األطفال وقصص الكيالني(:

اجملموعة األوىل:  تضم حكايات لألطفال 
كتبه���ا للطفل الصغري وعمد فيها إىل التكرار يف 
األلف���اظ والعب���ارات، وظهر يف ه���ذه اجملموعة 
ثالث���ة كت���ب: الدجاج���ة الصغرية احلم���راء، أم 

الشعر الذهيب، بدر البدور.

اجملموع���ة الثانية: مل يقف عند اللغة، بل 
استهدف بعض القيم اليت يرى ضرورة ترسيبها 
يف نف���وس األطفال، وحتى يبتعد عن املباش���رة 
أعطاها صبغة فكاهي���ة، وتضم هذه اجملموعة 

ستة كتب وهي: عمارة، األرنب الذكي، عفاريت 
اللصوص، نعمان، العرندس، أبو احلسن.

اجملموعة الثالثة: مساها يومئذ »قصص 
جدي���دة لألطفال« .. وهو فيه���ا يتصور الطفل 
ق���د بدأ يألف القراءة وحيبه���ا ويقدر على ربط 
املعاني باأللفاظ اليت تدل عليها.. وحتتوي هذه 
اجملموعة على قصص: بابا عبد اهلل والدراويش، 
عبد اهلل الربي وعبد اهلل البحري، أبو صري وأبو 

قري، امللك عجيب، علي بابا، خسروشاه.

واجملموع���ة الرابع���ة: أطلق عليه���ا كامل 
كيالني »قصص األطفال«، ويراها عطية فهمي 
شاهني »لوناً جديداً خيتلف عما يف اجملموعات 
الس���ابقة« فالطف���ل يف تصور كام���ل كيالني يف 
ه���ذه املرحلة »قد أصبح ش���غوفاً بالق���راءة« ثم 
»إن نفس���ه قد ختلقت مبعان نبيلة مما تضمنته 
اجملموع���ات الس���ابقة«، لذلك يق���دم له الكاتب 
قصصاً ال تعتمد على شخصيتني فحسب - كما 
حدث يف أغلب قصص اجملموعات الس���ابقة - 
بل هي تتناول أشخاصاً كثريين ومواقف متعددة، 
ثم هي فوق ذلك قصص مش���هورة كتب لبعضها 
اخلل���ود، وهي ال ختاطب طفالً صغرياً بل طفالً 

قادراًعلى الفهم واإلحاطة مبعنى القصة.
وتض���م ه���ذه اجملموع���ة أرب���ع قص���ص هي: 
الس���ندباد البح���ري، عالء الدي���ن، تاجر بغداد، 
روبنسون كروزو، وقد تندهش إلقحام روبنسون 
ك���روزو على ه���ذه اجملموعة اليت اس���تكمل هبا 
كام���ل كيالن���ي م���ا أطلق علي���ه فيم���ا بعد ذلك 
»قصص ألف ليلة وليلة« ويضع روبنسون كروزو 
يف سلس���لة أش���هر القصص مع رحالت غاليفر 
يف كتب���ه األربع���ة.. واس���تبدهلا بقص���ة »مدينة 
النح���اس« لتكتم���ل قص���ص أل���ف ليل���ة وليلة، 

وتصبح عشر قصص..
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معلم ومصلح أدى ر سالته الرتبوية:
وص���ف الباحث »حممد ش���وقي أم���ني« تأثري 

»كامل الكيالني« يف األطفال فقال:
»النابغ���ة الكيالني مصلح هنّاض، أنش���ط من 
ظيب مقمر، وأكثر ما يعنيين منه أن أكرب ما يعنيه 
من كت���ب األطف���ال أَخُْذ الطف���ل بالصحيح من 

أس���اليب البيان، وتنشئته على الصواب يف نطق 
األلف���اظ، وتل���ك بارعة من احملم���دة تنطلق هلا 
األس���ئلة ببارع من الثناء! أنسى، وال أنسى يوم: 
الش���واءة، يوم جلست إىل مائدة البيت، فسمعت 
أخيت الصغرى تقول ألمها »أريد شواءة« فأثارت 
كلم���ة أختى دهش���يت، وراعين أهنا تتش���دق هبا 

وتُدِل، فسألتها: » ما هي الشواءة؟« 
فقالت: »قطعة من اللحم مشوية«.. ثم تركت 
املائدة وعادت يف يدها قصة »روبنسون كروزو« 
للنابغة الكيالني فأشارت إىل كلمة الشواءة بني 

سطورها! 
فاألستاذ الكيالني يتحدى أمثال هذه الكلمات 
الفصيحة السيغة الدقيقة، وينثرها يف قصصه 
نث���ر الزه���ور يف ال���روض، والروض زه���ر كله.. 
ن هذه الكلمات يف أثناء س���ياق  والطفل حني يُلقَّ
القصة ينصبغ لس���انه هبا، وبذلك يش���ب قارئاً 

عربياً صحيح النطق فصيح العبارة«.
- حرص أبناء »كام���ل الكيالني« على متابعة 
مس���ريته يف جم���ال االهتم���ام ب���أدب األطفال، 
فواصل���وا العمل يف مكتبة الطفل اليت أنش���أها 
وما تزال إىل يومنا مقصداً القتناء كتب األطفال 

وبالذات جمموعات »كامل الكيالني«.
- م���ر نصف قرن عل���ى رحيل املربي واألديب 
»كام���ل الكيالن���ي« الذي أضاء امسه يف س���جل 
األدب العرب���ي، رائ���داً وعلم���اً جدي���راً بعرف���ان 
األجي���ال وتقديرها لدوره املتميز يف خدمة أدب 
الطفل، يف مس���رية خيّرة كان ختامها يف العاشر 

من كانون الثاني 1959.

- مكتبة الأطفال وق�ص�س الكيالين: عطية فهمي �صاهن .
- موؤلفات الكيالين - دار املعارف مب�رص.

املصادر:
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 اجملمعي عارف النكدي
1887 – 1975 م

أمة عظيمة في رجل 
ورجل عظيم في أمة

حكمت هالل

   يف 24/ اآذار/ 1975 ا�صتفاقت قرية)عبيه( اللبنانية لت�صهد ماأمتاً تاريخياً لرجل ميثل وحده 
اأم��ة يف اأمت��ه ، وراأت الوفود تنثال بكثافة من جميع اأقطار الوطن العربي ، من كل جهة و�صوب : 
من ال�صاحل واجلبل ، من ال�صمال واجلنوب ، من ال�صرق والغرب، من املنت وال�صوف ، من را�صيا 
وحا�صبي��ا ، م��ن دم�ص��ق الفيحاء ، ومن جب��ل العرب ، م��ن كل امل�صتويات ال�صيا�صي��ة والر�صمية 
والجتماعي��ة ، جميعه��م جاوؤوا دون نعي اأو بكاء، ح�صب و�صي��ة املرحوم عارف النكدي ، فكان 

احلب والوفاء اأقوى من النعي والبكاء .
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واألمل  باحل���زن  تضط���رم  نفوس���هم  كان���ت 
واألس���ى، ولكن بصمت وخشوع يكاد يفضحهم 
ويكش���ف عن مدى حزهنم وأملهم ، وذلك امتثاالً 

لوصيته اليت يقول فيها : 
»وه���ذا الن���دب والصي���اح ال أحب���ه وال أريده 
، فج���الل امل���وت بالصم���ت ، وه���ذه التوابي���ت 
الضخمة اليت تراد لألهبة والعظمة ليست سوى 

مظاهر فارغة« .
ووصي���ة امل���رء - كما ه���و معلوم – مقدس���ة 
وواجب���ة التنفيذ والتحقي���ق . ويف جمال احلياة 

واملوت يقول : 
إذا وجَدَ الشيخُ يف نفسهِ   

                        نشاطاً فذلك موتٌ خَفِي
ألستَ تَرى أنَّ ضوء َ السِّراج   

                          لهُ لَهَبٌ قبَل أنْ يَنَْطفي 
ق���ال هذي���ن البيت���ني عندم���ا كان يف املعتقل 
الفرنس���ي ، وأعلن الصيام احتجاجاً على س���وء 
املعامل���ة ال���يت لقيه���ا ، وكان يراها أش���د وجعاً 
وإيالماً من اجلوع ، فاإلنس���ان العظيم ال يرهب 
امل���وت ، وقد اعتقل أربع م���رات : يف تدمر ، ثم 
يف راش���يا، ث���م يف املي���ة ومية ، وم���رة أخرى يف 

املية و مية .
ويف ذلك يقول : 

نَى   قلتُ : وبعدَ الصوِم ؟ قاُلوا : الضَّ
                قلتُ : ومن ثَمَّّ ؟ فقالُوا : املنُونْ

قلتُ : وهْل منها مََفرٌّ ؟ وما
                           ق��دَّرهُ ربّ�ُكَ فينا ي�كون

يا حبّذا املوتُ ، وال حِّطٌة
                      أمحُل نفسي مَعَها أنْ تَهونْ

أخالُقنا هذي احتفظنا هبا 
                       مَوْروثًة عن ُقوْمِنا األوَّلنيْ

فالَفْضُل هلل ومنْ بَعْدِهِ
                    لِمُِورثي األخالقِ ال الوارثنيْ  

بالعظ���ات  م���ألى  النك���دي  ع���ارف  فحي���اة 
واألجماد، والش���رف واإلباء واملواقف العظيمة. 
يرج���ع يف نس���به إىل قبيل���ة ب���ين تغل���ب، وهذا 
النس���ب م���دون يف املخطوط���ات العائلي���ة اليت 

وضعها بعض أفراد األسرة .
خرج���ت هذه القبيلة من اجلزيرة العربية إىل 
مصر فاملغرب يف جيوش الفتح اإلس���المي ، ثم 
ع���ادت مجاع���ة منها إىل مص���ر يف جيش املعز 
الفاطم���ي، وانتقلت منها إىل  لبن���ان ، فأقامت 
مدة يف برجا ثم بعقلني ، إىل أن استقرت يف دير 
القمر حتى س���نة 1845م ي���وم أخرجتها الدولة 
العثمانية فاس���تقرت يف )عبي���ه( ، وانتقل جده 
ألمه س���ليم بك إىل بريوت ألس���باب سياس���ية ، 
فانتق���ل معه ابن أخيه وصهره )والد املرجم له( 

أمني بن سعيد.
ولد عارف النكدي يف عبيه 1887م، فأرس���ل 
العالم���ة إبراهي���م احلوران���ي إىل وال���ده ه���ذه 
األبي���ات الثالث���ة ، يهنئ���ه فيها مبول���ده ، ويؤرخ 

لوالدته . فقال : 
ونَمتْ ورُْق الّتهاني يف احلمَى 

                  وغصونُ احليِّ بالبشرى متيدْ
قيَل يل : مَنْ ذا اّلذي أْطربَها

                 وغدا يف عَصِْرنا بيتَ الَقصيدْ
قلتُ : مَنَّ الِبشْرُ أَرِّْخ شارحاً

                 عارفٌ جنُل األمنيِ ابن السَّعيدْ
 وبعث الش���اعر الكبري الش���يخ خليل اليازجي 

مهنئاً ومؤرخاً : 
ألمِيننا النكديِّ نَجٌْل طيّبٌ

                   وكذلك األغصانُ تَتْبَعُ أصْلَها
واَفى عشريتَهُ الكرميَة عارفاً

بْع عُنْصُرَهَا فينشُأ مِثْلَها                   بالطَّ
هيَ دَوْحَُة اجملدِ الَقدميةِ واليت 

                     يوماً على لُبنانَ أَلَْقتْ ظلَّها 
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ياحبّذا منها نَما أَصٌْل كما
                منهُ نؤرِّْخ حبّذا غصنٌ هلا

حياته : 
دخ���ل  ع���ارف املدرس���ة االبتدائي���ة يف 
بعبدا مركز احلكومة اللبنانية شتاءً ، ويف 
بي���ت الدين مركز احلكوم���ة الصيفي ، إذ 
كانت احلكوم���ة اللبنانية  أيام املتصرفية 
تش���ّتي يف بعبدا وتصيّف يف بيت الدين ، 
وكان والده قاضياً يف حمكمة االستئناف، 
وتعل���م ع���ارف يف هات���ني املدرس���تني، ثم 
انتق���ل إىل املدرس���ة العثماني���ة لدراس���ة 
العل���وم اإلس���المية ث���م تابع دراس���ته يف 

املدرسة العلمانية الفرنسية.
كان من رفاقه يف الدراسة األمري عادل 
أرسالن، وأمني خضر ، والشهيدان حممد 
احملمصان���ي وتوفي���ق فاي���د ، وإس���عاف 
النشاش���ييب، وكامل محيد حمافظ بريوت 
األسبق ، وحبيب اليازجي بن الشيخ خليل 

اليازجي املشهور .
وم���ن أس���اتذته - وكان أكثره���م م���ن 
املش���ايخ - عب���د اهلل البس���تاني ، وأمحد 
عباس األزه���ري ، ومصطفى الغالييين ، 
وإبراهيم املنذر ، ورشيد عطية ، ويوسف 
الفاخوري ، والشهيد عبد الغين العريسي، 
وحسن املدور وش���ارل دباس الذي أصبح 

رئيس اجلمهورية اللبنانية .
األب   : الفرنس���ية  أس���اتذته يف  وم���ن 
شارون ، وبولس بوزيا ، وسليم الدحداح ، 

وشاكر عون ، يوسف حرفوش .
 

أول أعماله
   أول أعماله كاتباً يف حمكمة اإلستئناف 
احلقوقية يف 27 شباط 1912م ، ثم عمل 
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يف منص���ب قاضي حتقي���ق بعبدا يف 17 
نيس���ان 1914م، ث���م عضو اس���تئناف يف 
حمكم���ة اجلناي���ات يف 14 مت���وز 1915م 
،ث���م وكيل حمكم���ة االس���تئناف، ثم مدير 
اإلعاش���ة يف أثناء احل���رب العاملية األوىل 
سنة 1914م،ثم  عزل من وظيفته ألسباب 
سياس���ية تتعل���ق حبادث���ة االعت���داء على 
حبيب باشا السعد بقصد اغتياله ، وكان 

ذلك يف 31 تشرين األول سنة 1919م.
بع���د ه���ذه احلادثة التجأ إىل دمش���ق ، 
وكانت ل���ه معرف���ة وثيقة بوزي���ر العدلية 
جالل بك زه���دي، فعينه مدعياً عاماً يف 
احملكمة االستئنافية يف 7شباط 1920م. 
ثم مفتش���اً ثانياً ، فمفتش���اً أول يف 17 
وبتاري���خ 1  ع���ام 1920م  األول  تش���رين 
كان���ون الثان���ي ع���ام 1928م ع���ني مديراً 
لألم���ور احلقوقي���ة يف وزارة العدل ، وهو 

منصب مياثل أمني عام وزارة العدل .
وألسباب سياسية ، ومبناسبة امتناعه 
اجلمهوري���ة  عي���د  يف  االش���راك  ع���ن 
الفرنس���ية ، تق���رر نقل���ه إىل حلب مدعياً 
عام���اً ، فاس���تقال من وظيفت���ه ، ثم عمل 
مدي���راً يف مديري���ة املعارض بدمش���ق يف 
26 آذار 1936م . ث���م ع���ني مدي���راً عاماً 
لوزارة العدل الس���ورية يف 9 كانون الثاني 

1937م.
ويف األول م���ن آب س���نة 1946م ع���ني 
رئيس���اً جمللس الشورى ، ثم عني حمافظاً 
للس���ويداء، وحاكماً عسكرياً فيها ، وذلك 
يف الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 

1948م .
وكان أس���تاذاً لعلم االجتماع ، وأس���تاذاً 
يف القان���ون اجلزائ���ي يف معه���د احلقوق 
يف دمش���ق، ومديراً للشرطة واألمن العام 
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، وانتخ���ب عض���واً يف اجملم���ع العلم���ي العربي 
بدمش���ق ، واش���تغل يف الصحافة ، فأصدر مع 
الكتلة الوطنية جريدة األيام ، ثم جريدة اليوم.

مؤلفاته املطبوعة : 
- املوج���ز يف عل���م االجتم���اع : مطبعة املفيد 

بدمشق 1925م .
- القضاء يف اإلسالم : املكتبة العربية بدمشق 

1922م .
- معضلة الشرق : طبع بريوت .

مؤلفاته املخطوطة :
- احل���ركات اللبناني���ة الث���الث يف لبن���ان يف 

األعوام: 1841- 1845 -1860.
- تاريخ األمري عبد اهلل التنوخي. 

إلمي���ل  كت���اب  ترمج���ة   : حمم���د  حي���اة   -
درمانغام.

- احلياة االقتصادية : ترمجة كتاب لفريدريك 
باسي .

- بنو معروف يف لبنان.
- عم���ر بن عب���د العزيز : كتاب يقع يف مائيت 

صفحة من القطع املتوسط
- الواليات األوروبية املتحدة : حبث سياس���ي 

يف هذه الوحدة .

حماضراته :
- األندلس عربة وذكرى : حماضرتان ألقامها 
يف هبو اجملمع يف شهري : آذار ونيسان من عام 

1929م . 
- العنصر العربي : حماضرة ألقيت يف املؤمتر 

األول للمحامني العرب عام 1944م .
- القض���اء اللبنان���ي : حماض���رة ألقي���ت يف 

مؤمتر احملامني العرب .
- القض���اء اللبنان���ي والوض���ع االجتماع���ي : 

حماضرة ألقيت يف مؤمتر احملامني العرب .
- اللغ���ة العربي���ة ب���ني الفصح���ى والعامية : 
حماض���رة ألقيت ع���ام 1957م يف جمم���ع اللغة 

العربية .
- الوح���دة العربي���ة : حب���ث ألق���اه يف مؤمتر 

جممع اللغة العربية بالقاهرة عام 1961م .

من أعماله اإلصالحية :
- جدد املدرسة الداودية الشهرية اليت أنشأها 
داود باش���ا يف لبنان ، فوسّ���ع بناءه���ا ، وجعلها 

مدرسة ثانوية .
- أنش���أ مدرس���ة للبن���ات يف عبي���ه لتدريس 

القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية .
- أنش���أ مدرس���ة يف ب���ريوت خمتلط���ة للبنني 

والبنات أطلق عليها : املدرسة املعنية .
- أنشأ يف عبيه املدرسة التنوخية . 

- أنش���أ يف عبيه بيت اليتيم ، الذي كان يضم 
ما يقارب مخسمائة يتيم ويتيمة .

 كان رمحه اهلل مثاالً للخلق احلميد ، واحلب 
املتدف���ق ، والعط���ف الزائ���د ، والقل���ب الكب���ري 
الذي يتس���ع للجمي���ع دون متييز ، وكانت حياته 
مليئ���ة باألعم���ال اجلليلة املتواصل���ة من العطاء 

والتضحية واجلهاد املتواصل .
قال فيه الدكتور عدنان اخلطيب نائب رئيس 

جممع اللغة العربية بدمشق:
» إن ال���كالم ع���ن ع���ارف النك���دي متع���دد 
اجلوانب، واسع األفق ، عميق األغوار ، لقد جبل 
اهلل ع���ز وجل عارفاً النكدي من طينة جوهرها 
اإلب���اء وع���زة النف���س ، وفطره عل���ى الصراحة 
وح���ب الصدق ، كان فقيدنا إنس���اناً حيمل بني 
جنبي���ه قلب���اً كب���رياً ، مفعماً باحل���ب والرمحة ، 
صلداً ال تأخذه مبجرم ش���فقة ال يقرها الشرع 

والقانون«.
ومم���ا قاله الل���واء زي���د األط���رش يف عارف 
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النك���دي : » لق���د ع���اش ع���ارف النك���دي حياة 
حافل���ة بالعطاء ، العطاء ال���ذي مل يقتصر على 
مي���دان واحد ، وال إىل بلد واحد ، فجس���د هبذا 
حقيق���ة العمل العربي القومي ، لقد تعددت فيه 
املواهب، فكانت له متانة اخللق ، وأصالة الرأي، 

وبالغة الكلمة ، ومضاء العزمية« .
وقال فيه األستاذ عبد اهلل النجار :

» كان منارة علم فوق بروج مشيدة من جالئل 
األعم���ال ، وقم���ة اجله���اد يف س���بيل احلق ، ال 

يشوبه لني ، وال يعروه كالل« .
ومما قاله منري سلطان يف الفقيد  :

» لق���د رفع لواء اس���تقالل القض���اء ، وجاهر 
بعل���وه وقدس���يته ، وعم���ل إلجالل���ه واحرامه ، 
غري مكرث مبركز ما من مراكز قوة املستعمر ، 

فيقف وقفة الرجل املتمكن من قدرته« .
وقال الش���يخ طه الوايل فيه :»عارف النكدي 
صفحة مش���رقة بالبطول���ة والوطنية واإلصالح 

االجتماعي من تارخينا القومي« .
ومما قاله فيه شعراً :

فالصدُق واإلخالصُ سِْفرُ حياتِهِ  
                  والَفْضُل جَوْهَرُ فِعْلهِ وخِطاِبهِ

وقال قداسة املطران جورج خضر يف الفقيد: 
»لق���د عانق���تَ جراح الع���رب وأوغلت يف حبهم، 

وأتيتَ من فوقية النضال ومن أش���رف س���ادة ، 
ويف لغ���ة القرآن كنت تس���تطاب ، وغدوتَ فيها 
جملياً فصيحاً ، تنهل من عيون الشعر ، وترسل 

النثر جزالً« . 
ومم���ا قاله مساح���ة اإلمام موس���ى الصدر : 
»كن���ت ناصعاً كالنجمة يف أفق التاريخ ، برقاً يف 
عني العامل ، نغمة على لس���ان الناس ، لقد ذبت 
كالش���معة يف خدمة اآلخرين ، وتفانيت كقطرة 
املاء يف جذور الورد ، وانتقلت من خالل اخلاليا 
، وحتول���ت إىل ال���ورود واألزه���ار وإىل العب���ري ، 

فأنت خالد باقٍ يف حياتنا« .
وقال ش���اعر الش���ام ش���فيق جربي يف عارف 

النكدي :
»عارف النكدي نزيه اخللق ، مستقيم النفس ، 
فكان امسه مرادفاً للعفة والشدة ، وهذه صفات 

قلما اجتمعت ألصحاب املناصب الرفيعة« .
وهذا غيض من فيض مما قيل فيه .

الربي���ة  النك���دي موس���وعة يف  كان ع���ارف 
والقانون واالجتماع والتاريخ والشعر والسياسة، 
وكان مثاالً أعلى يف أقواله وأعماله وتصرفاته ، 
وال أستطيع اإلتيان على كل مزاياه ، ولكن أقول: 
إن���ه ترك مسعة مل يتيس���ر إال للقليل القليل من 

الناس أن يركوا مثلها .

-   فقيد الأمة اخلالد عارف النكدي : مطابع قدمو�س اجلديدة بريوت 1975م .
-  الإ�صبارة املجمعية ذات الرقم 9/89 وفيها ترجمة الفقيد . 

- كتاب من هو : اإ�صدار الوكالة العربية للن�رص والدعاية �س454 عام 1949م .
-  كت���اب م���ن هم يف العامل العربي : اإ�صدار مكتب الدرا�ص���ات ال�صورية والعربية بدم�صق . �س628 

عام 1957م.
-  املجمعيون : عدنان اخلطيب ، طبع جممع اللغة العربية بدم�صق . 

املراجع :
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 اأحم��د ال�ص��ايف النجفي �صاعر �صاخر ومت�صرد عا�س زاه��دًا باحلياة، وهو �صخ�صية نادرة 
يف ظرفه��ا ومتمي��زة بنزعته��ا القومي��ة. كان يعي�س مع ال�صع��ب ويعرّب بق�صائ��ده عن اآلمه 

واأحالمه، وينتقد العادات القدمية.

 الشاعر الزاهد

أحمد الصافي النجفي
1977 - 1897

  يو�سف عبد االأحد
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 ول���د أمح���د بن علي بن صايف النجفي س���نة 
1897 يف النج���ف يف أس���رة علمي���ة دينية وكان 
وال���ده علي الصايف ق���د ورث عل���وم الدين عن 
أجداده، أما جدّه ألمه فهو اإلمام الش���يخ حممد 
حس���ن الكاظمي أكرب علماء عصره وله عدد من 

املؤلفات الدينية.
 تعلّم الصايف الشيء اليسري من القرآن الكريم 
على يد) الش���يخه( ثم تعلّم الكتابة وأكمل قراءة 
الق���رآن الكريم يف ) الكّت���اب(، وكان رغم صغر 
سنه ينوب عن املعلم يف درس اخلط  للتالميذ.

 ت���ويف وال���ده مب���رض الكول���ريا الذي انتش���ر 
يف الع���راق ع���ام 1907، وكان أمح���د اليزال يف 
العاش���رة من عمره فتسلم شقيقه األكرب حممد 

رضا إعالة العائلة.
 بع���د خترج���ه يف ) الُكّت���اب( درس الص���رف 
والنحو واملنطق واملعان���ي والبيان وأصول الفقه 
اإلس���المي على يد كبار األساتذة منهم العالمة 
اجملته���د األكرب الس���يد أبو احلس���ن األصفهاني 
م���دة مثاني س���نوات  فأتقن ه���ذه العلوم، لكنها 
أرهقته وأضعفت بنيته، وأصيب باعتالل عصيب 
شديد فأشار األطباء عليه أن ميتنع عن متابعة 
ال���دروس فاجته إىل املطالع���ة يف األدب القديم 
واحلدي���ث، ويف الصح���ف واجملالت فاكتس���ب 
معلومات ثقافية واس���عة وأخذ ينشر مقاالته يف 

جملة املقتطف واهلالل.
 ومل���ا اندلعت ثورة العراق ع���ام 1920 أصدر 
احلاك���م اإلنكلي���زي أم���راً بإلق���اء القب���ض على 
احملرضني وم���ن بينهم أمحد الص���ايف النجفي 
ورفاق���ه فاضط���ر إىل مغادرة الع���راق إىل إيران 
واستقر بوالية شرياز وتعلم هناك اللغة الفارسية 
وعمل مدرس���اً لآلداب العربية يف ثالث مدارس 
وتابع نشر مقاالته يف الصحف واجملالت فلفت 
األنظار إليه، وانتخب عض���واً يف النادي األدبي 
وبعدها عيّن عضواً يف جلنة التأليف والرمجة، 

ث���م كلفت���ه وزارة املعارف أن يرج���م كتاب ) علم 
النفس( ملؤلفيه الس���يدين عل���ي اجلارم، وامحد 
أمني من العربية إىل الفارسيه وذلك لكي يدرّس 
يف دار املعلم���ني بطه���ران فرمج���ه بدقة كما لو 
أنه كتب أصالً بالفارس���ية، ث���م ترجم رباعيات 
اخلي���ام من الفارس���ية إىل العربية، وتعدُّ أفضل 
ترمجة ألنه نقلها عن األصل الفارس���ي وُطبعت 

للمرة األوىل يف طهران.
قض���ى مثان���ي س���نوات يف طه���ران ث���م عاد 
إىل الع���راق بن���اءً على طلب احلكوم���ة العراقية 
وأصدقائ���ه ليخ���دم بلده فعيّن قاضي���اً يف بلدة 

الناصرية ملدة ثالث سنوات.
ويف عام 1930 جاء إىل س���ورية لالستشفاء، 
فكان ينتقل بني دمش���ق وبريوت متابعاً رس���الته 

األدبية.
 وملا اندلعت احلرب بني احللفاء واحملور عام 
1941 ألق���ي القبض عليه وأدخل الس���جن بأمر 
من السلطات اإلنكليزية، وبقي مدة أربعني يوماً 
يف إدارة األم���ن العام الفرنس���ي ث���م اُفرج عنه، 
ونظ���م يف الس���جن ديوان���ه ) حصاد الس���جن(، 

وهذه بعض األبيات اليت نظمها قال:
س�جنوني ش�هراً بأقب�ح دار    

                     مجعت جحفالً من األك��داِر
ثم ق�الوا هذا حمل انتظار   

               ليس سجناً فالسجن يف غري دار
قلتُ يف االنتظار سجن فسجين    

                    يالبؤس�ي مض�اعف بانتظار
 ويف قصيدة أخرى يقول:

لئن أسجن فما األقفاص إال   
                       لليث الغ��اب أو للعندلي�ب

أال يا بلبالً س��جنوك ظلماً       
                  فنحن لفرقة الغصن الرطيب

 وياليث الشرى سجنوك مثلي     
                      إلن خافوا وثوبك أو وثوبي
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 أمض���ى الصايف س���تة وثالثني عام���اً متنقالً 
ب���ني س���ورية ولبن���ان وجع���ل املقاهي مق���راً له 
ففي دمش���ق كان يرتاد مقه���ى اهلافانا والكمال 
والروض���ة باعتب���ار أن املقاه���ي كان���ت ملتق���ى 
الش���عراء واألدباء، والصحفيني أما سكنه فكان 
متواضع���اً للغاية فقد اخت���ذ غرفة قدمية يف ) 
مدرسة اخلياطني سكناً له( وكان من أصدقائه 
بدمش���ق الدكتور عبد السالم العجيلي وفخري 
البارودي وبدوي اجلبل وحممد احلريري وأمحد 

اجلندي وعمر أبو ريشة وسعيد اجلزائري.
وم���ن أصدقائ���ه يف لبن���ان الش���اعر القروي 
وميخائيل نعيمة وم���ارون عبود وغريهم أما يف 
أثناء إقامته بلبنان فكاد يرتاد مقهى احلاج داود 

ومقهى البحرين ومقهى فاروق.
أح���ب الصايف دمش���ق حباً كب���رياً ونظم فيها 

القصيدة التالية:
أتيت )جلق( جمتازاً على عجل   

                  فأعجبتين حتى اخرهتا وطناً
اليربح احلسن يوماً عن مرابعها   

               كأمنا احلسن من قدم هبا افتتنا
اليرتضي العراق شغالً عن حماسنها   

                  حتى تعادي فيها املقلة الوسنا
أيقنت أن�ي من أه�ل اجلنان ففي      

                دمشق أسكن جنات تفيض هنا
عجبت ممن أتاها كيف يربحها  

         فهل يرى يف سواها عن دمشق غنى؟
ماجنة اخُللد إال للذي س��كنا     

                    هبا وما ال�نار إال للذي ظعنا
يكاد ينسى غريب الدار موطنه      

                يف ربعها ويعاف األهل والسكنا
ويف لبنان ش���هد الص���ايف األح���داث الدامية 
فكان يس���ري يف جوار احليطان واملباني املتهدمة 

خوفاً من الرصاص.
 اشتد إطالق الرصاص عشوائياً يف منتصف 

كان���ون الثان���ي 1976 ف���آوى إىل غرفته القريبة 
من مستش���فى ) أوتيل ديو( ومكث مدة مخس���ة 
أيام من غري طعام وأصيب جدار غرفته خبمس 
رصاصات، وعند توقف إطالق الرصاص خرج 
ليفت���ش عن رغيف خبز يس���د به جوعه، س���ار 
قلي���الً عن منزله فأحسّ حبرارة      تس���ري يف 
جس���مه ظنّ يف بادىء األمر أن محى شديدة قد 
انتابته إال أنه مل يتمالك نفسه فسقط أرضاً عند 

باب جاره، وإذا به مصاب بعدة رصاصات.
 اتص���ل ج���اره بالس���فارة العراقي���ة وأعلمه���ا 
مبا جرى فأرس���لت له س���يارة إس���عاف، ونقلته 
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إىل مستش���فى املقاص���د إلس���عافه وبعدها نقل 
الصايف إىل بغداد يف 19 ش���باط 1976، وأدخل 
مدينة الط���ب للمعاجلة وق���ال يف هذا احلادث 

هذين البيتني:
بني الرصاص نفدت ضمن معارك             
                  فربغم أنف املوت ها أنا سامل

وهلا ث�قوب يف ج�داري مخسة 
               قد أخطأت جسمي وهنّ عالئم

 بقي الصايف حتت املعاجلة إىل أن وافته املنية 
ي���وم 1977/6/27، بعد وفات���ه أقامت له وزارة 
اإلعالم ووزارة الثقافة والفنون مهرجاناً تأبينياً 
ش���ارك فيه كبار الشخصيات األدبية والشعرية 
يف الع���راق والوطن العرب���ي، ومما جاء يف كلمة 

سعيد فرحات:
 » الص���ايف النجف���ي ه���و حبق ظاه���رة قوية 
منفردة يف ش���عرنا العربي، له شخصيته اليت مل 
تتأثر بأحد، وله قوته اللغوية والشعرية اخلاصة 

ومأل مكانه جبدارة يف أدبنا العربي احلديث.
ع���اش فارس���اً رحالة وم���ات ش���هيد أحداث 
أمت���ه اليت أح���ب صحاريها وجباهل���ا اخلضراء 

الشاخمة«.
  

داووينه الشعرية:
- األمواج - 1932.

- أشعة ملونة - 1938.
- األغوار - 1944.

-  إيثار - 1946.
- أحلان اللهيب - 1948.

- اهلواجس - 1949.
- شرر- 1952.

- الشالل.
- حصاد السجن.

- النفحات.
- هزل وجد- شباب السبعني )نثر(

- اأعالم الأدب والفن -اجلزء الثاين- اأدهم اجلندي - دم�صق 1958.
- املدار�س الأدبية - د. ن�صيب ن�صاوي - دم�صق 1980.

- اأحمد ال�صايف النجفي رحلة عمر- عبد اهلل ال�صيتي- دار القب�س الكويت -1979.

- اأحمد ال�صايف النجفي حكايات مع الأدباء- زهري مارديني- دار الري�س- 1989.
- من اأعالم الأدب العربي احلديث- عي�صى فتوح - دار الفا�صل - دم�صق 1994.

- على املحك- مارون عبود - دار العلم للمالين بريوت-1946.
- دمق�س واأرجوان - مارون عبود - املطبعة البول�صية بريوت - 1952.
- �صاعرية ال�صايف - خ�رص عبا�س ال�صاحلي - مطبعة املعارف -1970.

- اأحمد ال�صايف النجفي، متنبي هذا الع�رص- عبد العزيز الربيعي.
- رو�صة املورد احلديثة - ر�صا بني املرجة -  دار كيوان ، دم�صق 2002م.

- جملة ال�صباح الدم�صقية، عدد خا�س عن النجفي -1943/3/29، العدد 652.
- يحدثونك عن اأنف�صهم - هاين اخلري- اجلزء الأول 1983�س 59-41.

- ال�صاعر اأحمد ال�صايف النجفي - د. اإبراهيم الكيالين - من�صورات احتاد الكتاب العرب.
- وجوه الراحلن- عبد ال�صالم العجيلي- دار الثقافة - دم�صق 1982.

املصادر واملراجع:
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تشكيل
 الفنان عاصم زكريا رحلة مع الفن واحلياة........................... د.زهرة عاطفة زكريا

 الفنان التشكيلي ميشيل كرشه........................................................  همسة مراد

 اإلعالمي والتشكيلي حيدر يازجي ....................................................... إميان الزير
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ول��د الفن��ان عا�ص��م زكرياع�ام1937بدم�ص��ق يف ح��ي �صاروجة من عائل��ة اأفرادها 
�صباط يف اجلي�س العثماين وكلهم مثقفون يتقنون اللغات الأجنبية .

الفنان عاصم زكريا 

رحلة مع الفن والحياة

د.زهرة عاطفة زكريا
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ج���د الفنان عاصم هو: مجيل أنور زكريا أحد 
الضباط الدمشقيني يف اجليش العثماني ،سالح 
الفرس���ان ، حارب يف جبه���ة اليونان يف احلرب 
العاملية األوىل عام 1916 وكان يتقن فن الرس���م 
باعتباره ال�مادة األساس���ية إلعداد الضباط يف 

اإلستانة باستنبول.
انضم جد الفنان إىل اجليش العربي الفيصلي 
عام 1918،وحضر معركة ميس���لون مع يوس���ف 
العظمة وقد أصيب ببضع رصاصات يف ساعده 
اس���تخرجها له الدكتور عب���د القادر الزهراء يف 

مستشفى الغرباء عام 1920.
بع���د معركة ميس���لون نش���أت عالقة محيمة 
ب���ني عائليت توفي���ق طارق و مجيل أن���ور زك��ريا 
فقد ح���ل توف�يق ط�ارق يف دار مجيل أنور زكريا 
ضيف���اً مع إبنته مدحية لفرة ليس���ت بالقصرية 
حتى اس���تأجر داراً جبوارهم يف حي س����اروجة 

ع��ام 1916.
ول�ما ول����د عوني بن مجيل وال���د عاصم عام 
1916أه���دى توفيق طارق لوحتني جلميل زكريا 

مبناسبة الوالدة السعيدة.
توطدت أواص���ر الصداقة بني عائلي طارق و 
زكريا وانضم إليهم عدد م���ن حميب فن ال�رس�م 

وأنتجوا عدداً من   الل�وحات.
أدى الفن���ان توفي���ق ط���ارق دور املهيمن على 
زمالئ���ه مبا أوتي من مهارات فنية فكان يرس���م 
أمامهم تلقائياً  جمسداً حوادث أصبحت مألوفة 

لدى اجلمهور الدمشقي.
ورس���م مجيل أن���ور زكريا عدداً م���ن اللوحات 

حتت إشراف الفنان توفيق طارق

 عاصم زكريا يافعًا:
كان أس���تاذ م���ادة الرس���م يف ه���ذه املرحل���ة) 
الدراس���ة اإلعدادية( هو س���عيد حتسني . وقد 
ش���غف الطال���ب عاص���م بأس���تاذه . فتلقى منه 
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الرسم على أس���س علمية . وتفوق على أقرانه. 
بعد أن كان يرس���م بتش���جيع من والديه وجدته  
مواضيع ش���تى عائمة وخمتلفة . وبذلك فتح له 

أفاقاً جديدة  يف علم أصول الرسم . 
صار عاصم يرس���م بشغف ش���ديد مما حدا 
بوالده إىل االتصال باألس���تاذ حتس���ني لتدريس 

ابنه دروساً خصوصية. 
ترج���م والد الفن���ان عوني زكريا وهو أس���تاذ 
اللغ���ات البن���ه عاص���م ع���دداً من كتب الرس���م 
الفرنس���ية واإلنكليزية وهذا م���ا زاد يف معرفته 
وفت���ح له أفاق���اً جدي���دة لفن الرس���م و أصوله 

األوربية.  
اس���تمر الفنان عاصم يرسم كل ما يقع بصره 
علي���ه من غري كلل بتش���جيع م���ن والديه وجدته 
ال���يت كان���ت تدخل يف ح���وار مع الفن���ان توفيق 
طارق كلما كان يرسم أمامها وكان الفنان طارق 

مفتوناً بآرائها .
كانت اجلدة توجه حفيدها إىل النواحي الفنية 
اليت عرفتها من اطالعها على املعاجلات اللونية 

اليت كان يقوم هبا الفنان طارق .
حت���ول الفن���ان عاص���م يف املرحل���ة الثانوي���ة 
إىل الرس���م باألل���وان الزيتية مس���تعيناً باأللوان 
والفراش���ي وكل أدوات الرس���م ال���يت تركه���ا له 
جده وبقية من أدوات الرس���م اليت تركها توفيق 

طارق. 
أنتج الفنان عاص���م لوحات عدة عام 1954م 
ويف هذه الفرة حصل على الش���هادة املتوسطة، 
ومن خ���الل ه���ذه اللوحات  مترس باس���تعمال 

األلوان الزيتية بكل يسر وسهولة.

 من الثانوي إىل اجلامعة . . . انطالقة 
جديدة:

يف هذه الفرة أخذ التيار القومي كل اهتمامه 
وصار يرس���م لوحات عن رجال الثورة السورية 

اجملاهد الشيخ صاحل العلي

الفنان رشاد مصطفى
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ض���د االس���تعمار واملقاوم���ة اجلزائري���ة ض���د 
الفرنس���يني ، و مقاوم���ة ب���ور س���عيد للع���دوان 
الثالثي على مصر ويف هذه الفرة ظهرت بوادر 
الوح���دة بني س���ورية ومص���ر يف عصر تأججت 

فيه القومية العربية.
يف عام 1956 وقع العدوان الثالثي على مصر 
وهبت الشعوب العربية مساندة هلا وقام الفنان 
عاصم بوضع الدراس���ات لرس���م لوحة املقاومة 

يف بور سعيد.
 كم���ا وض���ع الفنان عاصم الدراس���ات األوىل 
للوح���ة استش���هاد الثائر حس���ن اخل���راط أحد 
رجاالت الثورة الس���ورية الكربى ضد االستعمار 
الفرنس���ي ع���ام 1925، وفيه���ا ظه���رت قدراته 
الفنية باستعمال السكني واأللوان ذات املعاجني 

السميكة.

لوحة ميسلون الشهرية:
وضع الفنان عاصم الدراس���ات األوىل بالقلم 
الرصاص للوحة ميس���لون معتمداً يف ذلك على 
امللحمة الش���عرية للش���اعر خري الدي���ن الزركلي 
وال���يت تص���ور دخ���ول الغاصب���ني إىل س���ورية 
واستش���هاد البط���ل يوس���ف العظم���ة و كان���ت 
حمكمة الس���لطات الفرنسية احملتلة قد حكمت 

على الشاعر باإلعدام ففر  هارباً إىل األردن.
هذه امللحمة الش���عرية عنواهن���ا العذراء واليت 
اعتمده���ا الفنان عاصم أساس���اً للوحته متخذاً 
إخراجه���ا ضم���ن  الرومانتيك���ي يف  األس���لوب 
تشكيالت هرمية إحدى أسس الفن الرومانتيكي 
والذي يعتمد على العاطفة اجلياشة مع األلوان 
الصارخة واحلركات العنيفة واليت تعرب كلها عن 

املأساة اليت وقعت على سورية. 
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عندما جتاوز برسم ما يزيد عن نصفها أوقفه 
والده ع���ن إمتامها . حتى يتخ���رج من اجلامعة 
وقد اس���تعمل مع ابنه العنف الذي أثار حفيظة 

أفراد العائلة اليت ترعاه . 
باعتب���ار أن وال���ده املش���جع األول ل���ه . فق���د 
ب���رر ذلك بأن وفاة توفيق طارق املأس���اوية هي 
الس���بب الرئيس���ي هلذا الق���رار وكذلك ضرورة 
االلتف���ات إىل تأمني مس���تقبل ول���ده باعتبار أن 

البلد مل ترتق إىل مستوى الفن األوربي .
وبالفعل خترج الفنان عاصم من جامعة دمشق 
كلية احلقوق ع���ام 1962، وبعد ذلك تابع إمتام 
هذه اللوحة رغم املعوقات والكوارث املالية اليت 
انصب���ت على العائلة إث���ر االنقالبات واألحداث 

املأساوية اليت حدثت يف تلك املرحلة.
العوام���ل الباعث���ة على رس���م لوحة 

ميسلون:

1-  اشراك جده باملعركة وجرحه فيها
2 ����� معايش���ة الفنان لرجال  الثورة الس���ورية 
منذ طفولته  حيث كانوا يرددون إىل زيارة  جده 

ووالده. 
3 ����� امللحمة الش���عرية العذراء  للش���اعر خري 
الدي���ن الزركل���ي حيث دُرس���ت لط���الب احللقة  

اإلعدادية والثانوية .
4 �� الرحالت املدرس���ية املتك���ررة  لزيارة قرب 

يوسف العظمة.
لوحات أخرى:

ق���ام الفن���ان عاص���م بصحبة زميله األس���تاذ 
أمح���د يوس���ف الدق���اق صاح���ب دار الثقاف���ة 
العربية للنشر والتوزيع مع جمموعة من زمالئه 
بزي���ارة أرض الريم���وك وخيموا هب���ا ملدة تقارب 
الشهر سنة 1964م وهناك وضع الفنان عاصم 
دراس���ات متع���ددة ألرض الريم���وك أنتج بعدها 

221 العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



لوحة عن املعركة الشهرية بقيادة خالد بن الوليد 
لتحرير األرض العربية من احملتل الروماني .

رس���م الفنان عاصم حي الشهداء القريب من 
منزله بفصوله األربعة يف موسم الثلج واألمطار 

والصيف والربيع.
انتش���ر يف غوطة دمش���ق عدد كبري من سُبل 
املي���اه ، وهي عبارة عن خزان���ات صغرية للمياه 
يش���رب منه���ا األش���خاص وخيوهلم ، وتس���تمد 
مياهه���ا م���ن ينابيع وج���داول صغرية منتش���رة 
بكثرة يف دمش���ق وغوطتها   وقد س���جل الفنان 
عاصم أكثر هذه السُ���بل ال���يت حفظها بذاكرته 

لكونه قد عايشها وشرب منها . 
وكان الش��اعر ال�كبي��ر ن���������زار قب���������اني قد 

عايش هذه السُبل أيض������اً فقال :
واملاء يبدأ من دمشق ، فحيثما    

               أسندت  رأسك  جدول   ينساب

واحلب يبدأ من دمشق ، فأهلنا  
         عبدوا اجلمال . .  وذوبوه .. وذابوا..

واخليل تبدأ من دمشق مسارها   
              وت�ش���د   للفتح    الكبري    ركاب

وقد اندثرت معظم هذه الُسبل نتيجة التوسع 
العمراني والقضاء على غوطة دمش���ق وسُبلها. 
وقد س���جلتها ريش���ة الفنان عاص���م وأصبحت 

أحد املراجع التوثيقية هلا
 و ما تزال ذاكرة الفنان عاصم حمتفظة بذكرى 
عيد اجلالء عام 1946م وكان عمره يومئذ تسع 
سنوات حيث كان الفرسان الدمشقيون الفرحون 
جيوب���ون  أحي���اء دمش���ق بأهازجيه���م ممتطني 
صهوات جياديهم يقذفون سيوفهم يف اهلواء ثم 
يلتقطوهنا مرة ثانية من دون أن يس���قط س���يف 
واح���د عل���ى األرض ، وكان���ت أحزمة الرصاص 
اجللدي���ة تزين صدورهم والطرر احلمراء تعقد 
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على رقاب خيوهلم .
هذه املناظر اخلالبة أخذت من الفنان عاصم 
كل مأخذ فصار يرسم مسريات الثوار يف دروب 

بساتني دمشق وأحيائها .
 قبيل االستقالل تشكلت يف دمشق جمموعات 
مقاتل���ة يف أحيائه���ا املتفرقة على ش���كل حرب 
عصاب���ات، تق���وم بغ���ارات مباغتة عل���ى القوى 
املس���تعمرة، وقد ازداد نشاطها بشكل كبري، عام 
1946م، وكان هل���ا األثر الكبري يف إزاحة الغرباء 

عن الوطن السوري.
وقد شهد الفنان عاصم أحد هذه االجتماعات 
يف مضافة الش���يخ حمم���د حجاز بصحبة والده 
الذي كان ي���ردد عليها ويزود الثوار بأخبار عن 

حتركات القوى املستعمرة.
لوحة محاة الديار :

 تعترب ه���ذه اللوحة هي األهم يف حياة الفنان 

عاص���م فق���د وض���ع التصمي���م األول ) الفكرة 
األوىل( هل���ا عام 1967م، ثم عمل دراس���ة ثانية 
هلا بأن وضع عدة ش���خصيات من رجال الثورة 
إىل جان���ب الدراس���ة األوىل لكنه ختلى عن هذه 
اجملموعة اليت بدت حمشورة ومتكلفة فلم يرض 
عنها وقد ترك هذه اللوحة مثاني سنوات ليعود 
إليه���ا ع���ام 1975م، و ق���د أضاف إليها ش���كالً 

جديداً إىل جانب الكتلة احملاربة . 
ويف عام 1978م أضاف إليها شخصاً سادساً 
و بدا جالساً على ركبتيه ومستنداً بيده اليسرى 
عل���ى الطاولة وقد ش���كل الفنان لوحته من إثين 

عشر حمارباً وضعهم على جمموعتني: 
األول����ى :   جاءت ضمن تشكيل هرمي مؤلف 
من مثانية أش���خاص ، ف��قمة اهلرم حيمل الرقم 

)3( وضلعاه رقم )1( ورقم )6(.
اجملموعة الثانية : جاءت ضمن ش���كل رباعي 
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مؤل���ف من أربعة أش���خاص من الرق���م )9( إىل 
الرق���م )12( حي���ث رك���ز الفنان عل���ى االعتناء 
بالشخصيات الدمشقية وألبستهم العربية وهي 
عب���ارة عن قمص���ان ضاربة للحمرة وس���راويل 
زرق���اء فضفاضة تتدىل منها طرر محراء زاهية 
تلف حول الكتف ، تعلق عليها الس���يوف. وشال 
يلف على الوس���ط مصنوع من احلرير املزركش 

يغرز بداخله اخلناجر املذهبة .
وبتأم���ل الوجوه نالحظ الش���خص رقم )10( 
وهو ش���اغوري والشخص رقم )2( وهو ميداني 
أما الشخص رقم )1( فهو من باب املصلى وأما 
الش���خص رقم )12( فهو من حي باب السرجية 
وال���ذي يلي���ه رق���م )11( م���ن ح���ي ق���رب عاتكة 
والش���خص رق���م )5( هو الش���يخ حممد حجاز 

زعيمهم وقد أمس���ك بي���ده خريطة املوقع الذي 
يريدون مهامجته .

اهتم الفنان بوج���وه اجملموعة اليت تركز كلها 
عل���ى زعيمهم واخلريطة املمس���ك هبا . فاألمر 
خط���ري . وقد جعل الفنان اجلو العام جواً مهيباً 
أدخ���ل في���ه زواية ضوئي���ة من اجلان���ب األمين 
للوحة فوقعت ظالل���هم على احلائط ،ومجيعهم 
قد توش���حوا )باجلن���ادات( وهي جع���ب جلدية 
تشد حول اجلسم حتتوي على أصابع الرصاص 
النحاس���ية الالمعة . كثريون ه���م الذين أبدعوا 
فأضافوا ومتيزوا كعاصم زكريا، وإن تناس���اهم 
أو جتاهله���م البعض ف���إن إبداعاهتم وأمساءهم 
ل���ن تغ���ادر الذاك���رة ) ذاكرة الش���عب( ولن تربح 

سجل املبدعني اخلالدين . . . 
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اإن للفن��ون الت�صكيلية دورًا هام��اً  يف بناء الرتاث احل�صاري لالأمة فهي  �صجل حقيقي 
للتح��ولت الجتماعي��ة والثقافية يف املجتمعات ولقد اأبدع فنانن��ا الت�صكيلي يف �صورية 
يف ت�صجيل��ه للحال��ة الفكرية  والثقافي��ة والجتماعية وحقق مكان��ة لئقة بن املبدعن 
فا�صتط��اع اأن ي�صن��ع لنف�ص��ه �صخ�صي��ة فني��ة خا�ص��ة به ق��ادرة على التعب��ري عن كل 
مو�صوعات��ه ومتي��ز يف تقدمي هذه املو�صوعات اإىل اأن تو�ص��ل اإىل لغة فنية لها ارتباطها 
بالإن�ص��ان  ومعانات��ه و�صلت��ه باملا�صي وقد �صل��ك كل فنان الأ�صلوب ال��ذي متليه عليه 
اأحا�صي�صه ومتيل اإليه فطرته وكان الفنان مي�صيل كر�صة  ممن اأ �ص�س احلركة  النطباعية 

يف القطر العربي ال�صوري حتى جعلها حملية .

 الفنان التشكيلي ميشيل كرشة
أرجوحة الضوء في الطبيعة السورية

   هم�سة مراد
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وقد حظي���ت جتربته باالهتم���ام والتقدير ملا 
قدم���ه هلذه التجربة من رؤية جديدة حيث قدم 
املفاهي���م االنطباعية اليت كان���ت تعدُ ثورة على 
االجتاه���ات التقليدي���ة الس���ائدة، ولق���د عرفه 
الفنانون املعاصرون بأنه فنان موهوب بالفطرة 
وأن���ه قد أولع برس���م الطبيعة اجلميلة  من دون 
أن ينقلها بش���كل حريف ف���كان حيذف منها ماال 
يروق له أو يضيف عليها من أحاسيسه املرتبطة 
مبوهبت���ه الفطري���ة .ولق���د اعتمد عل���ى اللون 
والض���وء يف جتاربه الفنية فربط الفن باللحظة 
الضوئية فقدم الزمن اللحظي ذا اللون والضوء 
اخلاصني حيث يتدخل العامل الذاتي الذي جيعل 
العمل الفين مباش���راً وحلظياً متبعاً ذات الفنان 
اليت متلك الفطرة لتتحكم بالعناصر وحتمل لنا 
الرؤية احلسية املباشرة. لقد كان يفضل أن يرى 

الواقع يف حلظة من حلظات النور كما حيس به 
ال كم���ا هو يف حقيقت���ه املوضوعية لذلك وقف 
ضد التجارب التقليدية اليت كانت س���ائدة قبله 

واليت قدمت الواقع بشكل تسجيلي دقيق.
 ولد يف دمش���ق عام 1900 م ويعدُّ من الرواد 
األوائل الذين أسسوا للفن التشكيلي يف سورية. 
درس الفن التش���كيلي يف فرنس���ا ع���ام 1919-

1924حيث درس فين الرس���م والتصوير وتاريخ 
الفن واملنظور اهلندس���ي والتشريح الفين وعمل 
يف أح���د مكاتب العمارة يف باريس متكس���باً من 
دراس���ته باملنظور اهلندس���ي ولقد رسم األحياء 
واملس���اجد والقصور والبيوت الدمشقية ويف كل 
لوحات���ه الزيتي���ة كان يتبع املدرس���ة االنطباعية 
اليت ركز فيها على اللحظة اآلنية من غري تركيز 
عل���ى التفاصي���ل عكس املدرس���ة الكالس���يكية 
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والتس���جيلية والواقعي���ة لذا غلب عل���ى أعماله 
األل���وان الب���اردة الس���اطعة وكان التأكي���د على 

الكتلة وأثر سقوط الضوء عليها . 
أتاح���ت له زيارت���ه إىل باري���س أن يطلع على 
أعمال االنطباعي���ني اهلامني ومثلت عودته فرة 
انعطاف هامة يف تاريخ احلركة الفنية حيث بدا 
ينافس الرواد التس���جيليني والكالسيكيني ولقد 
وصلت املنافس���ة بينه وب���ني )توفيق طارق ( إىل 
مرحل���ة حامسة ح���ني طلب منه أن يعيد رس���م 
إحدى لوحات���ه وهي لوحه )كآب���ة( اليت رمسها 
ع���ام 1926ونال���ت جائ���زة أوىل فاحت���ج توفيق 
طارق على هذا االختيار وجنح )ميشيل كرشة( 
يف االختيار حني رس���م لوحت���ه مرة أخرى وظل 
العداء بينهما عنيفاً ويقال: إن هذه احلادثة كانت 
بداية ملنافسة شديدة بني جيلني:  الرواد األوائل 
الذين قدموا اجلانب التس���جيلي والكالس���يكي 
والشباب الذين اجتهوا إىل االنطباعية املتحررة 
من قيود دقة الرسم والتحديد الدقيق لألشكال 

عن طريق اخلطوط .
وق���د عرب )ميش���يل كرش���ة ( عن نفس���ه بكل 
وض���وح حني قال بع���د عودته من فرنس���ا إنين 
أفض���ل االنطباعي���ة القريب���ة م���ن ذوق ش���عبنا 
ورهافة حس���ه وقد اعتمد األسلوب االنطباعي 
املبسط بأن يرسم املشاهد الطبيعية مع الفراغ 
احمليط هب���ا ضمن حلظة زمني���ة معينة يوقفها 
ويفصل بيننا وبني اللوحة مس���احة هواء خاصة 
وع���ن طريق الل���ون والن���ور ال���ذي ينعكس على 

األشياء يعطيها وجودها وأمهيتها .
وقد ت���رك املفهوم التقلي���دي املثايل للتصوير 
الذي عرف���ه الرواد متجهاً للواقع احمللي يقدمه 
باالحتكاك املباش���ر مع الطبيع���ة مفضالً اللون 
عل���ى إحكام اخلط والتدقيق فيه ولوحة ) قصر 
العظم ( الش���هرية تكش���ف هذا األس���لوب حيث 
أوىل النور االهتمام الكلي ودرس عالقته باللون 

وتبدل���ه مع���ه ومل يهت���م بتفاصيل العم���ارة كما 
فعل غريه من الرواد أمثال توفيق طارق وس���عيد 
حتسني بل اهتم بعالقة األلوان ببعضها أكثر من 
تسجيل املشهد . لذلك استخدم األلوان  املتممة 
كظ���ل لألل���وان األخ���رى فجاء بأس���لوب جديد 
للتظلي���ل مل يكن الرواد قبله يعرفونه وقد مثلت 
ه���ذه اللوحة قم���ة النضج ملا فيه���ا من مفاهيم 

انطباعية خالصة .
ويف لوحت���ه )خيمة العرب ( قدم األش���خاص 
بوصفه���م ألوان���اً حمضة وكان املش���هد عالقات 
لونية ومن الوق���ت ذاته صور بؤس هذه اخليمة 
فقدم صيغ���ة واقعية جتريبية فج���اءت لوحاته 
خمتلف���ة ع���ن لوح���ات ال���رواد اآلخري���ن أمثال 
حمم���ود ج���الل الذي رس���م )الراع���ي ( مصوراً 
في���ه النبل واإلباء معرباً عن فكرة مثالية أرادها، 
وق���دم )ميش���يل كرش���ة ( عمله بصيغ���ة أخرى 
تعن���ى باالرتب���اط باللحظة احلس���ية م���ن دون 
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فكرة مس���بقة وع���ن طريق األل���وان وكانت قمة 
تعب���ريه االنطباعي يف لوحت���ه )صيد نايا ( اليت 
قدم���ت هذه القرية الصغ���رية احملاطة هبالة من 
الضوء واهلواء فانعكس���ت املشاهد عرب الضباب 
ومتازجت األشكال واأللوان فقدمت جواً سحرياً 

أسطورياً .
ظل ميش���يل يؤثر اللون عل���ى اخلط والتعبري 
عن اللحظة احلس���ية اآلنية وهلذا املفهوم الفين 
العدي���د من املريدين م���ن الفنانني الذين وجدوا 
يف) ميش���يل كرشة ( معرباً عن اجتاه فين جديد 
فأحاط���وا ب���ه وهك���ذا كان تأث���ريه عل���ى حركة 
الرواد كبرياً مب���ا قدم هلم وعربت هذه التجارب 
االنطباعي���ة ع���ن النقيض حلركة التس���جيليني 
والكالس���يكيني وقدم���ت طب���ا ق���اً إلطروحتهم 
األوىل أما موهبته اللونيه ورؤيته الش���رقيه للون 
فقد استطاع تنميتها بتعلمه األصول األكادميية 
يف حمرف الفنان )لوس���يان سيمون ( الذي كان 
أستاذاً يف املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة 
يف باري���س كما أنه قد خ���رب املذهب االنطباعي 
ال���ذي  كان اليزال س���ائد اً يف باريس آنذاك إذا 
تذكرنا أن كلود مونيه )1840-1926( قد التزم 
االنطباعي���ة يف لوحاته حتى جعلها مستس���اغة 
من ذواقي الفن التش���كيلي يف فرنسا يف  أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  فقد  
انتبه ميش���يل كرشة كذلك ألعمال األنبياء اليت 
جاءت بعد االنطباعية ومنهم )بونار( )1867 – 

1947( وفويار وغريهم .
إن النغم اللوني يف لوحات ميشيل كرشة املرتفع 
النربة جعله يتمثل بيس���ر االجتاهني االنطباعي 
واألنبيائ���ي ممث���الً ذلك بريش���ته العفوية األداء 
والطلي���ة امللمس حتى نعتت ريش���ته )بأرجوحة 
الض���وء ( يق���ول الدكتور ) إلي���اس الزيات( وهو 
أحد تالمذته )عرفت ميش���يل كرش���ة عن كثب 
إذ تتلم���ذت عليه فنياً يف الف���رة مابني العامني 

)1952- 1955( مردداً عليه يف دمشق ومرافقاً 
إي���اه إىل بل���ودان ومعلوال وذلك قبل أن أس���تحق 
االيف���اد إىل بلغاريا لدراس���ة الف���ن يف أكادميية 
صوفي���ا يف العام 1956ويف أثن���اء تتلمذي على 
كرش���ة كنت أحت���ذي به يف ترتي���ب األلوان على 
لوحة االلوان ويف جرأة اللمس���ة وبقي هذا األثر 
يف إنتاجي األول يف س���وريا يف املناظر الطبيعية 
الصامت���ه وحتى يف املناظر الكثرية اليت رمستها 

يف بلغاريا يف أثناء دراسيت هناك (.
وح���ني عودة ميش���يل كرش���ة من فرنس���ا إىل 
دمشق كان إنتاجه ثورياً بالنسبة ملفاهيم ذواقي 
الفن يف سوريا إذ كانوا قد تعودوا الفن الواقعي 
يف الصور الشخصية خباصة لقد عاجل ميشيل 
كرشة املناظر الطبيعية بأنواعها أي اليت تصور 
أواب���د معمارية  خمتاراً فيه���ا الزوايا املنظورية 
الصعب���ة أو مناظر اجلبال واألودية واألش���جار 
واملياه فربع يف التقاط الضوء وانعكاس���اته على 
كل املناظر كما عاجل الصور الشخصية واللقطات 
املن���زل  داخ���ل  م���ن  االجتماعي���ة يف مش���اهد 
واملقهى واملنتزه والري���ف كما عاجل املوضوعات 
االجتماعية السياس���ية كما يف ثالثية ميس���لون 
ولوحة )حرب السويس ( معرباً فيها عن تلقائية 
يف االختيار وعن ارتباطه االجتماعي فقد عاش 
كرش���ة )مرحلة النضال ( الوطين يف أربعينيات 
الق���رن املاض���ي ال���ذي أدى جل���الء االحت���الل 
الفرنس���ي عن س���ورية ثم فرة تش���كل األحزاب 
وتطلعات الفكر السياسي يف البالد، كان يناصر 
أصدقاء الس���لم أما لوحة ميسلون فهي مشروع 
جلداريه ضخمة يقول فيها للمستعمر بشخص 
اجلن���رال غورو وطاقمه ماذا جئت تفعل عندنا؟ 
فحسب فعلتك ماتركته من شهداء وطنيني ومن 
ث���كاىل وأيت���ام ؟ ولكن احلص���ان العربي آت يف 

األفق وسيبقى رمزاً لإلباء .
ومن جهة أخرى فقد ش���ارك ميش���يل كرشة 
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ق���ي التأس���يس للحداثة يف الفن التش���كيلي يف 
سورية فساهم يف تأسيس اجلمعيات واملنتديات 
الفنية ال���يت كانت منذ أربعينيات القرن املاضي 
تضم الش���باب املتحمس. واألصدق���اء املثقفني 
وكان���ت مبثاب���ة مراك���ز لتعاط���ي الف���ن وإقامة 
املعارض والن���دوات مثل دار املوس���يقا الوطنية 
يف ش���ارع الصاحلي���ة بدمش���ق وكان فيها فرع 
للفن التش���كيلي أمسوه )موس���م فريونري ( الذي 
حتول فيما بعد إىل )اجلمعية العربية ( وعندما 
حتولت ه���ذه الدار لنادي األهل���ي الرياضي يف 
األربعيني���ات خرج من ذلك جتمع عفوي للفنون 
ث���م تاله���ا )اجلمعية الس���ورية للفن���ون ( بأبي 
رمان���ة واجلمعية الس���ورية للرس���م والنحت يف 
الش���عالن وذلك فرة األربعينيات والس���تينيات 
من القرن العش���رين ومث���ل ذلك حصل يف حلب 

ومحاة ومحص قادها بعض الرواد الذين درسوا 
يف اخل���ارج أو م���ن الذين احرف���وا الفن موهبة 
طبيعية ولقد ترك ميش���يل كرشة كتابات حول 
الفن منها حماضرة بعنوان )كيف نفهم الفن (.

يتحدث ميش���يل كرش���ة عن نش���أته فيقول: 
)نش���أت يف بي���ت متواض���ع وكنت من���ذ صغري 
وأنا يف سن العاش���رة خيالياً أتصور األشياء يف 
الطبيع���ة وأزيد عليه���ا و أحذف منه���ا كل ماال 
يعجبين ،كن���ت فناناً بالفكر طليق���اً متحرراً يف 
تفك���ريي أك���ره التقي���د بالعادات وكل ش���يء يف 
نظري ممكن( وهذه العبارة تكش���ف عن البداية 
اليت انطلق منها ميش���يل كرش���ة وعن املكونات 
اليت جعلته يؤث���ر االنطباعية فيما بعد ويرفض 
الصياغ���ة الكالس���يكية لرغب���ة يف التحرر من 
التقيد بالشكل املوضوع أمامه وهي تكشف عن 
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املراجع: 

أنه كان موهوباً منذ بداية طفولته .
ترجع رسومه األوىل  لعام 1910 وختيل مدى 
املش���اكل اليت جرهتا عليه ه���ذه املوهبة املبكرة 
يقول ) لقد رمست أول صورة وأنا يف العاشرة ل� 
)بوانكارية( وكان رئيساً جلمهورية فرنسا فنلت 
عقاب���ي من املدرس ( وحني رمست حي النوفرة 
يف القيمرية بدمش���ق صفعت م���ن أحد األمراء 

ألنه شاهد ني أرسم قرب بيته (.
ع���ام  نيوي���ورك  يف  كرش���ة  ميش���يل  ت���ويف 
1973خملف���اً لنا كنزاً م���ن اللوحات الرائعة اليت 
رس���م فيه���ا البيئة الش���امية واألحي���اء القدمية 
والوج���وه ) البورتري���ه ( ال���يت رمسها بأس���لوب 
واقعي واملناظر الطبيعية بشكل مجيل وممتع .

شارك فناننا الراحل ميشيل كرشة يف معارض 
كث���رية أوهل���ا ع���ام 1926 يف مع���رض الفنان���ني 
)توفيق طارق وعبد الوهاب أبي السعود وسعيد 
حتس���ني( ون���ال اجلائ���زة األوىل ويف عام1931 
أق���ام معرض���اً يف باري���س وع���ام 1933حص���ل 
على اجلائ���زة األوىل يف معرض فلوريدا الدويل 

)مسابقة للطوابع ( . 
ويف عام 1933 حصل على وسام االستحقاق 
السوري أما يف عام 1950 فقد شارك مبعرض 
ف���ن التصوي���ر الس���وري يف مكت���ب املعلوم���ات 
األمريك���ي يف س���ورية – ويف عام 1954ش���ارك 
مبع���رض املتح���ف الوط���ين يف قص���ر احلري يف  
دمش���ق  وع���ام 1957ن���ال ميدالي���ة يف البينايل 

األول باإلس���كندرية لدول البحر املتوس���ط ويف 
عام 1958  ش���ارك مبع���رض الرس���وم الزيتية 
للجمعية السورية للفنون ويف عام 1958  شارك 
مبع���رض مش���رك م���ع املصورين عب���د العزيز 
نش���واتي ونصري ش���ورى أما يف عام  1959 فقد 
ن���ال ميدالي���ة يف البينايل الثالث باالس���كندرية 
ل���دول البح���ر املتوس���ط ويف ع���ام 1960  ن���ال 
وس���ام وزارة الثقافة باإلقليم  الشمايل السوري  
اجلمهوري���ة العربية املتحدة  وع���ام 1962 أقام 
معرض���اً يف صال���ة الصيوان بدمش���ق ويف عام 
1963ش���ارك يف معرض الطوابع السنوي وأقام 
معرض���اً يف املكتب���ة األمريكي���ة يف دمش���ق ويف 
عام 1964أقام معرض���اً يف باريس وعام 1967 
معرضاً يف املركز الثقايف العربي بعنوان )الفنان 
واملعرك���ة(  وعام 1968  معرضاً يف رأس بريوت 
للموس���يقا والرس���م ويف عام 1970  معرضاً يف 
معه���د احلرية  )الالييك( وع���ام 1970 معرضاً 
يف ثانوي���ة جودة اهلامشي  وعام 1970  معرض 
اجلالء يف نقابة املعلمني بدمش���ق لقد جتاوزت 
أعمال املصور ميشيل كرشة األلف لوحة موزعة 
يف العديد من املتاحف العاملية يف  سورية  ولبنان 
وإنكل���را وفرنس���ا وأمري���كا وتشيكوس���لوفاكيا 
وبلغاري���ا ورومانيا وروس���يا فض���الً عن املتحف 
الوطين يف دمش���ق والقص���ر اجلمهوري وقصر 
الضياف���ة ووزارة الثقاف���ة وجمموع���ات خاصة 

لدى األفراد.
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ت�صتح��ق منا �صرية الفنان حي��در يازجي اأكر من لفتة كي نتوق��ف ملياً اأمامها، لي�س 
لأهميته��ا ومتيزه��ا فقط، ب��ل لتفردها وغن��ى مدلولتها، فه��و مبدع يف اأك��ر من ميدان 
و�صاح��ة يف جم��ال الفنون الت�صكيلي��ة، واأول ما يلف��ت يف �صريته تلك اأنه ب��داأ اإجنازاته 

مبكرًا موزعاً اهتمامه بن العمل الفني والإعالمي والإداري.

التشكيلي واإلعالمي حيدر يازجي

أكون إداريًا أم فنانًا؟

 اإميان عبد الكرمي الزير
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فنان واقعي، يعتمد الواقع املرئي أساساً لعمله 
الف���ين، ولكن ه���ذا الواقع ليس واقع���اً باملفهوم 
التس���جيلي، بل هو واقع خيتاره الفنان، حيذف 
منه ما يريد وحيور منه ما جيده مناسباً خدمة 

للتعبري الذي يريده يف موضوع اللوحة. 
ينتمي إىل املدرس���ة الواقعي���ة أو الطبيعية او 
املدرس���ة اليت جتم���ع بني االنطباعي���ة بوصفها 
أس���لوباً تقنياً، وبني الواقعي���ة بوصفها مضموناً 

للوحة.
بدأ دراس���ة الفن يف مركز الفنون التش���كيلية 
حبلب وخت���رج فيه بدرجة امتياز، بعد ذلك قام 

بتدريس مادة الربية الفنية يف مدارس حلب.
ن���ال اجلائ���زة األوىل يف مس���ابقة طلب���ة كلية 
الفن���ون اجلميل���ة بدمش���ق، ث���م أوفدت���ه وزارة 
اإلع���الم إىل االحتاد الس���وفييت ، للدراس���ة يف 
املعهد الع���ايل للفنون الس���ينمائية والتلفزيونية 
لدراسة الفنون، وخترج بدرجة امتياز يف املعهد 

باختصاص ديكور سينمائي وتلفزيوني والرسم 
والتصوي���ر الزييت، وق���د منحه املعه���د املوافقة 
عل���ى متابع���ة دراس���ة الدكت���وراة حلصوله على 

درجة امتياز شرف.
يف عام 1981 حصل على دكتوراة فلس���فة يف 
العلوم الفنية من املعهد العايل للفنون السينمائية 
مبوس���كو ودافع عن أطروحته يف جمال الرسوم 
املتحرك���ة وأف���الم الكرت���ون اليت أقره���ا املعهد 

مرجعاً وكتاباً للتدريس يف الكلية.
عندم���ا يرس���م يدخ���ل إىل العمق اإلنس���اني، 
وينتش���ل هذا الع���امل الداخلي ليب���دو فيما بعد 
منعكس���اً على أف���ق اللوحة، فلكل إنس���ان عامله 
الداخلي والفن بالنس���بة ل���ه يفكك هذا الداخل 
ويعي���د إنتاجه يف لوحة تعبريية تصور صراعات 
ومواق���ف الداخل، وذلك كون اإلنس���ان مرتبطاً 
باحلي���اة واحملي���ط ال���ذي يعي���ش في���ه ارتباطاً 
وثيق���اً، فالف���ن حيل���ل العالق���ة ب���ني اإلنس���ان 
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وحميطه ويكشف عن خمبوءات النفس البشرية 
يف عالقته���ا مع احمليط كون اإلنس���ان هو جزء 

من احلياة وجزء من أحداث احلياة.
 اللوحة عنده تعيش خماضاً معيناً، يدرس���ها 
وينفذها بأحاسيس���ه، استخدم أدواته وإشاراته 
وأصوات���ه اللونية واخلطية يف وصف األش���ياء، 
وك���م هي رحبة تلك املس���احة ال���يت جيول فيها 

الفنان بثقة املتمكن من أدواته.
كان مولع���اً مبوض���وع رس���م اليدي���ن وأعطاه 
اهتماماً كبرياً وأعاد إنتاجه وفق رؤيته، وأخذت 
الطبيعة حي���زاً من أعماله، ولك���ن احليز األكرب 
كان لإلنس���ان تلك األعمال اليت غمسها باحلب 

فرسخت صورها يف الذاكرة.
إحساس���ه اللوني غ���ين بالتدرج���ات اللونية، 
غ���ين بالتنقل بني ل���ون وآخر من غري اللجوء إىل 
مفاجآت حادة بني الضوء والظل، أو بني التضاد 
اللوني من احل���ار إىل البارد، فهو يتدرج بألوانه 

وظالله من منطقة إىل أخ���رى، تدرجاً طبيعياً، 
فيب���دو عفوياً تلقائياً ولكن���ه يف الواقع مدروس 
بدق���ة لدرج���ة أن كل ج���زء م���ن اللوحة يش���كل 
مبجموعة ظالله وألوانه لوحة متكاملة فيها كل 
مقومات الل���ون الزييت احليوي الذي يؤكد خربة 
املصور الزييت عندما يتعامل مع تقنيات األلوان 
الزيتية اليت تس���تخدم بكام���ل طاقتها التعبريية 
س���واء من حيث عجينة الل���ون أو من حيث قوام 

اللون الزييت املمدد بالنفط.
يتعام���ل مع الل���ون الزييت مب���ا حيفظ لزوجة 
اللمسة الزيتية من غري أن تفقد خواصها الزيتية 
األساس���ية، أي إن ملس���ته ال تفق���د اللون طاقته 
التعبريي���ة، بل تس���اعد على إظهارها ببس���اطة 

نتيجة خربات مراكمة يف التصوير الزييت.
ش���كل الزمن هاجس���اً هاماً بالنسبة له يشعر 
ب���أن لديه الكثري من األفكار واألعمال اليت يريد 
أن ينجزها واليت رمبا ال يساعده الزمن يف ذلك، 
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فالعمل الوظيفي يأخذه من العمل الفين.
أركان لوحته وأس���اس صياغاته الفنية أجواء 
الفخامة الكالسيكية، خبصوصية اللون وتقنني 
الضوء، واالحتفاء حبميمية املكان والعناصر يف 

كادر يفيض بالدفء.
ينق���ل الواق���ع ولك���ن برأي���ه وموقف���ه ورؤيته 
اخلاصة، يتجاوز األش���ياء الصغرية والتفاصيل 
الدقيق���ة كل ه���ذا للوص���ول إىل رؤي���ة مجالية 
أمشل وأمجل وأعم، وتلك اجلمالية ختدم تكوين 

اللوحة، وتعطيها دورها اهلام واألساسي.
أخذ ما ميك���ن أخذه من املف���ردات اليت تغين 
العامل الداخلي، لذلك مل تقع أعماله حتت تأثري 

الفن امللتزم.
إن انشغاله ومسؤلياته اإلدارية الكثرية عندما 
كان مدي���راً للمركزالعرب���ي للتدري���ب اإلذاع���ي 
والتلفزيوني، و كذلك نقيباً للفنانني التشكيليني 
هذه املس���ؤليات رمبا أبعدت���ه عن مرمسه وعن 

اهل���م اإلبداعي، ف���كان حين للوح���ة الفنية اليت 
طامل���ا أخلص هلا وأبدع هبا و ك���م كان يتمنى أن 
يتس���ع وقته لريسم ويلون، عس���ى أن تغريه تلك 
امله���ارات اليت ميتلكه���ا بثقة املعل���م املتمرس أو 
يع���ود ولو لبعض األحيان إىل ذاته الفنية التواقة 

للجمال، احللم، اخليال وكثري من الواقع.
يرس���م الش���كل أو املوضوع ال���ذي يعتمده يف 
تكوي���ن اللوح���ة، وليس ما جي���ري أو جرى على 
األرض ب���كل تفاصيل���ه اجلزئي���ة، وه���ذا أمر ال 
تس���تيطع الكامريا، وال العني اجمل���ردة إدراكه أو 
تص���وره أو ختيله، ولك���ن الفنان يس���تطيع بكل 
بس���اطه تصور ما جيب تصوره وجتاوز ما جيب 
جتاوزه، فاملهم عن���ده أن يثبت هوية املكان، مبا 
خي���دم مضم���ون وتكوي���ن اللوحة، ويس���اعد يف 
حتقيق توازهنا التش���كيلي، وقد يكون ذلك على 

غري ما مت فعالً يف تلك اللحظة.
رس���م الوج���وه ووض���ع رأي���ه يف الوج���ه الذي 
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يرمس���ه، غالب���اً ما يرس���م الوجوه ال���يت حيبها 
ويظه���ر ه���ذا احل���ب يف التعبري ال���ذي يطل من 

الوجه.
أق���ام الفن���ان اليازج���ي العديد م���ن املعارض 
الفردية يف س���ورية وروسيا والعديد من الدول، 
كما ش���ارك يف معارض مجاعي���ة متعددة داخل 

القطر وخارجه.
عمل يف أثناء دراسته مبوسكو أستاذاً مساعداً 
يف املعه���د العايل للفنون وكان أول عربي يُدرس 
فيه. كما عمل أس���تاذاً حماضراً يف كلية الفنون 
اجلميلة يف جامعة دمش���ق. ومشرفاً على هتيئة 
الك���وادر الفنية للربامج التعليمي���ة يف التلفزيون 

السوري.
ف���از بالعديد من اجلوائز وش���هادات التقدير 
وكرّمته  نقابة الفنون اجلميلة يف سورية ولبنان، 
أعمال���ه مقتن���اة يف العدي���د من ال���دول العربية 

واألجنبية.

شارك يف كثري من األعمال والربامج التلفزيونية 
واملهرجان���ات  املتحرك���ة،  الرس���وم  وأف���الم 

التلفزيونية والسينمائية الدولية.
عمل مديراً للعالقات العامة يف اهليئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون، وحماضراً يف مركز التدريب 

اإلذاعي والتلفزيوني.
كم���ا عم���ل يف جم���ال الديك���ور التلفزيون���ي 
واألعمال السينمائية، وأسس أول شعبة للرسوم 

املتحركة يف التلفزيون العربي السوري.
اخت���ري نقيباً للفنانني التش���كيليني يف س���وريا 

ومديراً ملركز التدريب اإلذاعي والتلفزيوني.
حيدر يازجي من الفنانني الذين س���امهوا يف 
تأسيس فن التصوير الزييت يف سورية، وساهم 

يف دعم وتشجيع الفنانني التشكيليني.
التش���كيلي  الف���ن  ب���ني  م���ن اجلم���ع  متك���ن 
واإلعالمي واإلداري يف بوتقة واحدة، وكانت له 

بصمة مميزة يف كل عمل قام به .
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الدوريون 
أو المعلمون العرب األوائل

 عبد الرحمن غنيم

 ه��ل عرف الوطن العربي يف تاريخه القدمي جماعة من املعلمن الأوائل عرفوا با�صم 
الدورين اأو الدرويدين؟

�ص��وؤال يبدو اإ�صكالياً بالن�صبة للباحثن يف التاريخ القدمي، ل�صبب ب�صيط، وهو اأنه مل 
ي�صلنا ولو واحد من التاريخ القدمي للوطن العربي ي�صري اإىل وجود “ الدروين” بهذا 
ال�ص��م ،فلدينا ن�صو�س تتعلق بالتعليم اأو مهن��ة الكتابة جاءت من �صومر واأخرى من 
م�صر، وحتى ن�صو�س اأوغاريت التي و�صلتنا من ق�صر امللك فاإن فيها اإ�صارة وا�صحة 
اإىل اأنها كانت درو�صاً يلقيها الكاهن واملعلم على الأمراء، واإذا كنا قد طرحنا هنا ت�صمية 
الدروين بالذات، فاإن هذه الت�صمية م�صتعارة من تاريخ ال�صلت املتاأخر ن�صبياً من حيث 
الف��رتة الزمنية يف اأوروبا واآ�صيا الو�صطى، مع وج��ود الكثري من املعطيات التي ميكن 

الو�صول اإليها لبيان عالقتهم باملنطقة العربية من حيث الأ�صول.
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 لكن مشكلة الدرويني أو الدراويد السلت أهنم 
كانوا حيبذون التعليم الشفوي بالتلقني من دون 
اللجوء إىل الكتاب���ة إال يف حاالت حمددة، وهذا 
ق���د حيرمن���ا - بطبيعة احل���ال - من احلصول 
عل���ى نصوص مكتوبة ميكن أن نس���تعني هبا يف 
اس���تعادة التاريخ القديم املتعلق بالسلت، إال إذا 
وصلتنا هذه النصوص من كتابات اآلخرين كما 
هو احلال يف أوروبا ، وباملقابل، فإنه يف س���ومر 
وأكاد وبالد مابني النهرين عموماً، كما يف مصر، 
كانت هناك عناية بالكتابة ارتبطت بشكل وثيق 
مع وجود الدولة واحتياجاهتا، وبوس���عنا بالطبع 
أن نذكر يف هذا الس���ياق أيض���اً باألجبدية اليت 
اخرعه���ا الكنعاني���ون )الفينيقي���ون( واليت تدل 
بدورها على االهتمام بالتعليم والكتابة عندهم، 
وارتب���اط ه���ذه احلاج���ة باألغ���راض الديني���ة 
والنش���اط التجاري، ولدين���ا – بطبيعة احلال- 
من���اذج عدي���دة من الكتاب���ة وصلتنا م���ن ماري 
وإيبال وصيدا وجبيل وص���ور وبعض املواقع يف 
فلس���طني، وإن كان���ت طبيعة املواد املس���تخدمة 
يف الكتابة يف جزء من بالد الش���ام مل تس���تطع 
الصم���ود أم���ام ع���وادي الزمن مثلم���ا كان عليه 

احلال يف مصر وبالد ما بني النهرين.
وفق املعطيات اليت لدينا، فإن مدير املدرس���ة 
الس���ومرية كان يُدع���ى » أومّي���ا Ummia« أي 
اخلبري أو األس���تاذ)1( )ولعله���ا مبعنى من يؤمّت 
به أي اإلمام(، وهو اسم يذكرنا بشخصية أماند 
يف نيدو- كاليت هي جزيرة البحرين )2(، وكانت 
املدرس���ة يف س���ومر تدعى » أدب���ا« )3( وواضح 
ارتباطه���ا مبفه���وم التأدي���ب والتهذي���ب، وحنن 
جند هذا املفهوم عند العرب الحقاً يف تس���مية 
املدرس���ة باس���م » الصاقلة«، وقد قارن بعضهم 
 )4( school بينه���ا وب���ني الكلم���ة اإلنكليزي���ة
لكن الوس���يط بني الكلمتني العربية واإلنكليزية 
يكم���ن يف الكلمة الس���لتية Sgoil ، وهي أقرب 

إىل الصاقل���ة كم���ا ه���و واضح، وهذا ش���أنه أن 
يضع تس���مية ال���دروي أو الدرويد عند الس���لت 
عل���ى خليفة كلم���ة » الصاقل���ة sgoil«  املعطاة 
للمدرس���ة فما ال���ذي متثله كلم���ة الدرويد عند 
الس���لت لغوياً؟ ومن أي مصدر جرى اشتقاقها؟ 
وهل هناك أصول عربية واضحة هلذا االشتقاق 

اللغوي؟
هن���اك يف الواقع عدة اجتهادات أوروبية حول 

أصل االشتقاق اللغوي لكلمة درويد.
من ه���ذه االجته���ادات ما تقوله » املوس���وعة 
احل���رة- الويكبيديا« من أن الكلم���ة اإلجنليزية 
 ،  druides الالتيني���ة  م���ن  مش���تقة   druid
واليت هي املصطلح ذاته املس���تعمل من النسابة 
اليونان ) druides( ، وإن املصطلحني الالتيين 
واليوناني مقتبس���ان من اجلذر الس���ليت القديم 
اهلن���دو-  اجل���ذور  يتضم���ن  ال���ذي   druwid

.weid و  dreu أوروبية القدمية
ويقال يف مصدر آخر إن االسم »درويد« مكون 
من جذري كلمتني س���لتيتني هلما ما يوازيهما يف 
السنس���كريتية، اجل���ذر Vid للمعرف���ة ، واليت 
 ،Veda توجد أيض���اً يف الكلمة السنس���كريتية
واجل���ذر الس���ليت dru ال���ذي يع���ين » التعميد« 
، وه���و يظه���ر أيض���اً يف السنس���كريتية بصيغة 
»معمّد يف املعرفة« وواضح أن املقصود بالتعميد 
هنا هو بلوغ الغاية يف املعرفة يف جمال ما أو يف 

اجملاالت مجيعها، أي الدراية.
تق���ول الويكبيديا أيضاً إن الكلمة حللت لغوياً 
عل���ى أهن���ا حتت���وي، كلم���ة derov  » ش���جرة 
 deru البل���وط« والالحقة اليوناني���ة، وإن كلمة
هي حق���اً الكلم���ة اهلن���دو- أوروبي���ة اليت تعين 
»البل���وط« )وه���ي تتص���ل بالكلم���ة اإلنكليزي���ة 
tree(،لكن اجلذر له منظومة أوسع من املعاني 
اليت تتصل بدالالت » لتكن ثابتاً، صلباً، صادقاً 
 ،)true أو خملص���اً« ) عندئذ الكلمة اإلنكليزية
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وإنه لي���س واضحاً ماإذا كان املصطلح مش���تقاً 
أصولي���اً من معنى يش���مل » البل���وط oak« ، أو 
املعنى األوس���ع » ص���ادق/ صل���ب« ، وإن لفظة 
weid  ه���ي اجل���ذر اهلن���دو- أوروب���ي لداللة » 
لريى too see« وبالتوسع واالستعمال اجملازي، 
فإهنا تعبّر أيضاً عن املعرفة، كما يف اإلجنليزية 
Wisdom   و wit ، والالتينية أو vision  أو 

.veda السنسكريتية
إن املصطل���ح الس���ليت )الغ���ايل( القديم الذي 
اشتقت منه اليونانية والالتينية druides عاش 
يف صيغت���ه الس���لتية اجلزيري���ة، يف اإليرلندية 
القدمي���ة  druidecht اليت أنتجت اإليرلندية 
 dryw سحر«، والويلزية « draoicht احلديثة
» = عراف seer«  تشبهها، وأما الكلمة اإليرلندية 
احلديثة اليت تع���ين درويد فهي دروا drua من 
اإليرلندي���ة القدمي���ة دروي drui ، اليت أنتجت 
أيض���اً اإليرلندية دراوي  draoi »= س���احر« ، 
واجلالية  احلديثة درويذ druidh drij وتعين 

فاتن و draoidh ، وتعين »ساحر«.
 الش���ك أن الباحث جيد نفس���ه ، وهو يواجه 
ه���ذه االش���تقاقات، أم���ام مش���كلة، ف���إذا كانت 
 ،  deru أو derov تس���مية شجرة البلوط هي
ف���ال ريب أن تكون الدالل���ة الفعلية  هلذه الكلمة 
ه���ي » دروة«، أي الش���جرة اليت س���تظل هبا، أو 
تتخ���ذ دروة للمجتمع���ني حتته���ا، وبالتايل، فإن 
أص���ل كلم���ة tree اليت تعين » ش���جرة« بش���كل 
مطل���ق الب���د وأن يك���ون dree  مبعن���ى النبت���ة 
ال���يت هلا ظل يتدارى ب���ه ) وهذا مفهوم صحيح 
مادامت األعش���اب ال تعدُّ أشجاراً(، وأما مفهوم 
الصالبة )الذي جيري توس���يعه ليشمل الصدق 
واإلخالص وه���ي دالالت معنوية كما هو احلال 
يف كلمة true ( فرمبا جرى اقتباس التعبري عنه 
من صالبة خشب البلوط كما هو معروف، لكن 
هذا املفهوم يبعدنا عملياً عن الداللة املباش���رة 

لكلم���ة »دروي���د« أو » دروي« واليت تبدو واضحة 
فيم���ا قي���ل إهنا الصيغ���ة اإليرلندي���ة القدمية » 
دروي«، وهي صيغة قد تتنافى مع منطق اجلمع 
ب���ني كلم���يت » درو« و » في���د«، وإضاف���ة ال���دال 
األخرية يف الكلمات الس���لتية كما يف كلمة درويد 
قد التع���ين بأن حرف الدال هنا أصيل، إذ رمبا 
كان بدي���الً للت���اءأو باألحرى للت���اء املربوطة يف 
اللغة العربية وهو ما نكتش���فه يف حاالت عديدة 

أخرى وخاصة يف لغة ويلز السلتية.
ويبق���ى من امله���م مالحظة أن���ه بينما ينصب 
أغلب التفكري يف االش���تقاق إىل مفهوم » الدروة« 
أو » الت���داري« املش���تق من ش���جرة البلوط،فإن 

مانتحدث عنه عملياً هو » الدراية« أي العلم.
و العالقة بني »الدروة« و » الدراية« هي متاماً 
كالعالقة بني املدرس���ة كمنش���أة وبني الدراس���ة 
كعل���م فالكلم���ة األوىل تنص���ب عل���ى املنش���آت 
املخصصة للتعليم ورمبا اجلهاز التعليمي أيضاً 
بينما الدراس���ة ه���ي العملي���ة التعليمية يف حد 

ذاهتا.
وقد يساعدنا هذا التمييز على االستنتاج بأن 
العملية التعليمية عند الس���لت قدمياً كانت تتم 
حتت األشجار الظليلة، وخاصة أشجار البلوط 
أو اجلوز، مس���تفيدين من ال���دروة اليت توفرها 
الجتم���اع ع���دد من املتعلمني م���ع املعلم، قبل أن 
تنش���أ مبان خمصصة للتعليم، ولنالحظ أنه يف 
سِ���ْفر التكوين وعند احلديث عن نزول س���يدنا 
إبراهيم عليه الس���الم يف فلس���طني قيل إنه يف 
س���فر التكوين وعند احلديث عن نزول س���يدنا 
إبراهيم عليه الس���الم يف فلسطني قيل إنه نزل 
أوالً حتت بلوطة مورة الكائنة يف شكيم )نابلس( 
، وهي تُسمى إىل اليوم » بالطة« ) رمبا حتريفاً 
لكلم���ة بلوطة(، ث���م نزل حتت بلوط���ة ممراً يف 
كري���ات أربع ) اخللي���ل( وهذا يعين أن أش���جار 
البل���وط تعدُّ بفضل الدروة ال���يت  توفرها مكاناً 
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مالئم���اً للس���كنى خ���ارج الكهوف غالب���اً ضمن 
أكواخ إىل أن يتم إنشاء بيت » دار« للسكنى.

يقال لنا إنه يف اللغة الكنعانية القدمية »شفة 
كنع���ان« ف���إن كلم���ة دارا dara تع���ين الرمح���ة 
والش���فقة، كم���ا تعين احلكمة، وحن���ن نعرف أن 
الداللة يف احلالتني مس���تمرة يف اللغة العربية، 
فمداراة إنس���ان تعين الرمحة والشفقة والعناية، 
والدراية هي احلكمة، ويف اللغة السلتية اجلابلية 
فإن كلم���ة Darren تعين العظي���م ولكن أيضاً 
بدالل���ة املثري أو الغين كم���ا هو احلال يف معنى 
الكلمة Dario اإلسبانية، وهي داللة تتقاطع مع 
مفه���وم املصدر » در« يف العربية، مثلما تتقاطع 
م���ع هذا املص���در كلمة » دارا« الفارس���يةمبعنى 
مالك األمطار واألهن���ار أي مصدر املاء املدرار، 
وم���ن الطري���ف هنا أنه من دالل���ة التداري جند 

الكلمة النيجريية daren مبعنى ولد يف الليل.
يف األلف���اظ املتواف���رة م���ن اللغة الس���لتية ما 
يكفي يف الواقع لفهم األصول العربية الواضحة 
للتعاب���ري الس���لتية املتعلق���ة بوظيف���ة الدروي���د، 
 dari-k :فشجرة البلوط حتمل األمساء اآلتية
اإلدراك  مفه���وم  م���ع  ربطه���ا  نس���تطيع  ال���يت 
)=الدراي���ة(، ومع مفه���وم احلماي���ة )= الدركي 
أو ال���دروة(، مع العلم بأن كلمة derk الس���لتية 
تعين أمسك أي إدراك، وكلمة derk- e|o تعين 
يرى/ يشاهد/ يعلم/ يدرك، وهناك أيضاً كلمة 
daru مبعن���ى بلوط، والريب أهن���ا الدروة، ومن 
امسها يأتي اش���تقاق أمساء البلدات اليت حتمل 
اس���م »داريا« حت���ى اآلن ثم هن���اك كلمة » دروة 
derwa مبعن���ى بلوط وهي عني الكلمة العربية 
دروة، فمن الواضح إذن أن أشجار البلوط كانت 
تسمّى دروة، ولعل كلمة » بلوط« جاءت من إقامة 
الن���اس حتت أش���جار البلوط، حي���ث املصدران 
»بلد« أو » بلط« حيمالن داللة اإلقامة يف املكان، 
وكان���ت » البلدة« يف اللغة الس���ريانية )اآلرامية( 

تُسمى بلوطة وما زالت.
إن الدالالت اللفظية األخرى يف السلتية اليت 
تتقاطع لغوياً مع اس���م » الدروي« أو » الدرويد« 
تش���مل ألفاظ���اً مث���ل: dero: اس���تحقاق/ دين 
)مبلغ م���دور مبفاهي���م العص���ر( dora: باب، 
أن  واملعت���اد  دوار،  أي   dworesto وكذل���ك 
 :dijara - صلب : duro -ًيكون الب���اب دوارا
ديار/ أرض، وأمهية مثل هذه الكلمات الس���لتية 
القدمية أهنا تؤش���ر إىل النشأة الطبيعية ملفهوم 
ال���دار من���ذ نش���وء املن���ازل الدائري���ة األوىل يف 
العص���ر احلج���ري احلديث، وحقب���ة احلضارة 
النطوفية، األمر الذي ترك تأثريه على تس���مية 
الدار والباب الدوار والديار من جذر لغوي واحد، 
ولع���ل مفهوم الدراية قد انبثق من املصدر ذاته، 
ومن ث���م ، يرجح أن تكون ش���خصية » الدروي« 
قد تشكلت يف هذا السياق، ولعل هذا ما جيعل 
بع���ض الباحثني الغربيني يعتقدون بأن الدراويد 
وجدوا يف أوروبا قبل وجود السلت بكثري، وأهنم 
كان���وا جزءاً من خمتلف األق���وام القدمية، وهي 
فرضية قد يكون هلا ش���يء من الصحة، خاصة 
بشأن أصحاب احلضارة امليغاليتية اليت ابتدأت 
معاملها من ش���رق البحر األبيض املتوسط، ومن 
فلسطني حتديداً، ومع ذلك فإن األقوام األخرى 
رمبا عرفت أشخاصاً هلم وظائف الدراويد دون 

أن حيملوا هذا االسم بالضرورة.
 ترد لفظ���ة drewo-wid الس���لتية املركبة 
مبعن���ى دروي���د، وم���ن خ���الل العرض الس���ابق 
اتضح أن اللفظة األوىل derwo تعين الدروة أو 
الدراي���ة، ويفرض مفهوم ال���دروة ) التداري( أن 
يكون التنظيم والتعليم الدرويدي سرياً متدارياً، 
بينما يفرض مفهوم الدراية ) املعرفة( أن يكون 
الدروي���د عن الدراويد الس���لت، ق���ال إن التعليم 
الدراويد كان س���رياً، وبوسعنا النظر إىل أشجار 
البلوط على أهنا كانت املدارس الدروية البدائية 
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ال���يت يتم حتتها التعليم، ولعلها أدت الدور الذي 
لعبه الدير يف زمن الحق بالنسبة ألتباع الديانة 
املسيحية، مع العلم بأن مفهوم الدير يف املنطقة 
العربي���ة ال يع���ين مس���كن الرهب���ان بالضرورة، 
وإمن���ا كان يطلق عل���ى القرية ال���يت يوجد فيها 
عدد قليل من البيوت تسمية الدير، لذلك ميكن 
الق���ول إن هناك الكثري من أمس���اء األماكن اليت 
حتمل تس���مية الدير دون أن تكون ديراً للرهبان 

بالضرورة.
 أم���ا بالنس���بة إىل لفظ���ة Wid  أو )في���د(، 
فنح���ن جن���د يف اللغة الس���لتية ذاهت���ا األلفاظ 
اآلتي���ة:Weid: يع���رف - o- weid: معرفة - 
wed-e|o: يق���ود – Weido: وج���ه، والواقع 
أن كل ه���ذه ال���دالالت ميكن أن تش���ارك لفظة 
»دروي« لتش���كيل داللة الدروي���د، فالدرويد هو 
العارف، وهو حبك���م املعرفة اليت ميتلكها واحدٌ 
من الصفوة اليت تش���كل وجه اجملتمع أو متارس 
دوراً يف قيادة اجملتمع، ولكن لنالحظ أن كلمة » 
دروي« - وهي التسمية السلتية القدمية أيضاً - 
تكفي وحدها للداللة على التداري )أي السرية(

م���ن جهة والدراية ) أي املعرفة( من جهة ثانية، 
وبالتايل، فإن من قرنوابني كلميت الدراية ) درو( 
واملعرفة )فيد( رمبا كانوا متأثرين فعالً باللغات 

اهلندو- أوروبية القدمية.
 ولق���د وردت الصيغ���ة املؤنث���ة للدرويدات يف 
كت���اب ألس���تاذ الكالس���يكيات فيلي���ب فرميان 
بصيغ���ة دريادي���هdriades  الغالية املفرنس���ة، 
وال���يت رمبا قابلت يف العربي���ة لفظة » دريات«، 
وكان يتح���دث يف الق���رن الراب���ع ع���ن النس���اء 
الغاليات اللواتي عرفن باسم » درياديه«، وترجم 

هذه التسمية بصيغة »درويدات«.
ومن الواضح أن تسمية » الدروي« أو »الدروي« 
على النحو الذي أس���لفنا مش���تقة ببس���اطة من 
املصدر » دري« أو من املصدرين » دري« و »فيد« 

يف اللغة العربية.
 ي���رد يف م���ادة » في���د« يف » لس���ان العرب«: 
الفائ���دة: م���ا أف���اد اهلل تع���اىل العب���د م���ن خري 
يس���تفده ويس���تحدثه، ومجعها الفؤائد، والناس 
يقولون: يتفاودان العلم أي يفيد كل واحد منهما 

اآلخر.
والفائدة: ما اس���تفدت من علم أو مال، وفيد: 
م���اء، وقيل موضع بالبادية، وفيد: منزل بطريق 
مكة )5(، وهكذا يبدو واضحاً أن الكلمة السلتية 
في���دو ) ويدو( مبعن���ى املعرفة هلا أصلها األكيد 
يف اللغ���ة العربية، أو أهنا اس���تمرت بالوجود يف 

اللغة العربية.
 وأم���ا من املصدر » دري«، والذي هو أس���اس 
تس���مية » ال���دروي« ، فنجد املعاني األساس���ية 
اآلتية ذات الصلة: دري الشيء وبه- درياً ودراية 
ودرياناً: علمه، وعلمه بضرب من احليلة، ويقال 
درى فالن���اً: احتال له وخدعه، أدراه به: أعلمه، 
داراه: الطف���ه والينه ورفق ب���ه واتقاه )6(، وهنا 
مفه���وم » امل���داورة« ، حي���ث م���داورة الش���ؤون: 

معاجلتها، واملداورة: املعاجلة.
ودوّتر اسم صنم )7(

 ولعّل الدروي عُرف عند العرب بأمساء منها: 
» الداري« و » الدريه« و » املدره«.

أما الداريّ فه���و الالزم لداره اليربح واليطلب 
معاش���اً، ويف الصحاح : الداري رب النعم، مسي 

بذلك ألنه مقيم يف داره فنسب إليها)8(.
أما الدريّه، فإن درّيه القوم كبريهم.

وكذلك املدره: الس���يد الشريف، وزعيم القوم 
وخطيبهم املتكلم عنهم، واحملامي )ج( مداره.

ويف حديث »شداد بن أوس« إذ أقبل شيخ من 
بين عامر، هو مدرهُ قومه )9(.

وعل���ى صعيد أمس���اء األماكن ال���يت ميكن أن 
تكون هلا عالقة بالدرويني، ميكننا اإلش���ارة إىل 

األماكن األساسية التالية:
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داراء: جوف داراء م���ن نواحي البحرين، وهو 
موضع مشهور ومنزل للعرب معمور.

نصيب���ني  ب���ني  جب���ل  حل���ف  بل���دة يف  درا: 
وماردين.

داري���ن: فرض���ة يف البحرين، والنس���بة إليها 
داري.

الداروم: وهي ال���دارون أيضاً مدينة تارخيية 
قدمية يف موضع دير البلح يف قطاع غزة.

وامسه���ا- كما يب���دو- هو صيغ���ة اجلمع من 
»دروي«.

داريا: نرجح أن امسها مشتق من اسم أشجار 
البل���وط، وع���دا عن بل���دة داريا جنوب دمش���ق، 

توجد مخس قرى لبنانية باسم داريا.
ومن الطبيعي الق���ول إن هذه الدالالت ميكن 
أن نتبيّن منها مدى صلتها مبفهوم الدراويد من 
خ���الل املقارنة م���ع الوظائف اليت تس���ند عادة 
للدراويد الس���لت، وهي مسألة حتتاج إىل حبث 

مكمل هلذا البحث.
وحنن نالحظ أنه يف اللغة العربية،فإن االسم 
يش���تق عادة من مص���دره، واليك���ون مركباً كما 
ه���و احلال يف اللغات اهلن���دو- أوروبية -، ولعل 
هذا مايُفسّ���ر أنن���ا لن نعثر عل���ى لفظة » فيد« 
مبعن���ى الفائ���دة أي العلم أو املعرف���ة مركبة مع 
اس���م الدروي أو الداري أو الدريه أو املدره، وقد 
رأينا يف الس���ياق أن التسمية اإليرلندية السلتية 
القدمي���ة للدروي���د كان���ت » دروي«، وأن لفظة » 
درويد« ميك���ن أن يكون أصلها » درويت« مبعنى 
» دروي« أيض���اً، بينم���ا الصي���غ املركبة الالحقة 
ج���اءت حتت تأث���ري اليون���ان والروم���ان، أو أهنا 
كانت واردة يف املنطقة العربية يف الزمن القديم 
ومل تع���د واردة يف بنية اللغة العربية والفصحى 
بعد ذلك. والواق���ع أن ابتعاد الباحثني الغربيني 
عن مالحظة األصول العربية للثقافة الس���لتية 
جتعله���م بعيدين عن اإلملام بأصول التس���ميات 

الس���لتية إملاماً دقيقاً، فمثالً جند من يقول: إنه 
يف تفس���ري إيتيمولوجي���ا كلمة » دروي���د«، اقرح 
بعضه���م أن اجلزء األخري يتص���ل باجلذر اآلري

vid ايل يظهر يف كلم���ة wisdom اإلجنليزية  
ويف الالتيني���ة Videre .. إخل، وأن اجل���ذر يف 
احتاده مع أداة التقوية dru س���تنتج عنه الكلمة  
دروي  اجلايلي���ة؟!  يف  املتمثل���ة   dru- vids
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Draoi ، درويد.
 vids مع SU ومع اس���تخدام مق���و ثان ه���و
 Sage حكي���م ، Saoi تنت���ج الكلم���ة اجلايلي���ة
)10(، والس���اوي يف س���وريا مث���الً ه���و اخلب���ري 
احمللي الذي يوكل إلي���ه الفالحون تنظيم توزيع 
املياه يف غوطة دمش���ق حي���ث توجد أيضاً قرية 
امسه���ا » بيت س���وا«، وال يعق���ل أن يكون امسه 

»ساوي« حاصل مجع » سو« و » فيد« أو » ويد«، 
فحاصل مجعهما س���يقودنا إىل الكلمة السلتية 
wid-su  )سويد( مبعنى عاقل/ حكيم، ورغم 
التقارب بني وظيفيت » الس���اوي« و »السويد« إال 

أن كالً منهما يعبّر عن وظيفة وداللة خاصة.
وإذا كان���ت جمم���ل االش���تقاقات الس���ابقة ال 
تفاجئن���ا يقين���اً، والتُس���هم إال بزي���ادة قناعتنا 
ب���أن الدروي���ني أدوا دور املعلم���ني األوائ���ل يف 
بالدن���ا، وأن تارخيه���م الفعل���ي هو أق���دم بكثري 
مما ه���و معلوم عنهم يف املص���ادر الغربية، فإن 
هناك أخ���رياً مالحظة طريف���ة يف غاية الغرابة 
واإلدهاش، ففي األساطري الويلزية ) وهي أيضاً 
س���لتية( كان الدرويد يس���مّى دين حيص بيص 
dyn  hysbys ، وحي���ث إن كلم���ة دين هذه يف 
اللغة السلتية تعين ثابت، فإن العبارة تعين ثابت 
حيص بيص، وتذكرنا بالطبع بش���خصية فطوم 
حي���ص بيص يف الدور الذي تؤديه الفنانة جناح 

حفيظ يف مسلسل » صح النوم« !! 
واملواجه���ة بني » فطوم حي���ص بيص« و »دين 
حي���ص بي���ص« م���ن ش���أهنا أن تب���دّد االعتقاد 
ال���ذي يزعم أصحاب���ه أن الدراويد هم من أصل 
بريطاني وليسوا من السلت، وأن تضع أصحاب 
ه���ذا اإلدعاء يف » حيص بي���ص«، وإال ما الذي 

أوصل حيص بيص هذه إىل ويلز؟.
 رمب���ا اعتقد بعضهم أن » حيص بيص« تعبري 
دمش���قي حملي، ولكن املصادر اللغوية تقول لنا 
إهنا أكثر من ذلك، ففي مادة » حيص« يرد: حيّص 
الدابة: إذا وضع هلا حياصة، وتكاد ختتص عند 
العام���ة حبزام الس���رج من الس���ريانية حايص: 
ربط، حزم، واجلذر الس���امي » حوص، حيص« 
يفي���د اإلحاطة والربط والش���د والتضييق، ويف 
التضييق، ويف الفصيح: وقع يف حيص بيص أي 
يف شدّة وارتباك )11(، ويُقال: حاص - حيصاً، 
وحيصاناً، وحميصاً: عدل وحاد، والقوم: جالوا 
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هوامش:

جولة يطلبون الف���رار واملهرب، حايصه: راوغه، 
وغالبه، ويُقال: حايص املوت: حرص على الفرار 
منه، احناص: ع���دل وحاد: يقال: وقع القوم يف 
حاص باص: يف ضيق وشدة، حيص: يقال وقع 
القوم يف حيص بيص: يف ضيق وشدة، احمليص 
يق���ال ما منه حميص: حميد ومهرب )12(، ويف 
»لس���ان الع���رب« : احليص: احليد عن الش���يء 
وحاص عنه: رجع وحاص عن الش���ر: حاد عنه 
فس���لم منه، ووقع القوم يف حَيْصَ بيْصَ وحيص 
بي���ص وح���اص أي يف ضي���ق وش���دة، واألص���ل 
في���ه بط���ن الضب يبعج فيخرج من���ه ماكان فيه 
ث���م حي���اص. وقيل : أي يف اخت���الط من أمر ال 
خم���رج هلم منه، قال اجلوه���ري: وحيص بيص 
امس���ان جعال واحداً وأخ���رج البوص على لفظ 
احلي���ص ليزدوجا، واحليص: ال���رواغ والتخلف 
والبوص الس���بق والفرار، ومعناه كل أمر يتخلف 
عن���ه ويف���ر، ويف حديث أب���ي موس���ى: إن هذه 

الفتنة حيصة من حيصات الفنت أي روغة منها 
عدل���ت إلينا، وحيص بي���ص: جحر الفأر، وإنك 
لتحس���ب عليّ األرض حيص���اً بيصاً أي ضيقة، 
ويف حديث س���عيد بن جبري، وس���ئل عن املكاتب 
يش���رط علي���ه أهله أن الخيرج م���ن بلده فقال: 
أثقلتم ظه���ره وجعلتم األرض عليه حيص بيص 
أي ضيقتم األرض عليه حتى المضرب له فيها 
وال منصرف للكس���ب، قال: وفيها لغات عدة ال 
تنف���رد إح���دى اللفظتني عن األخ���رى، وحيص 
م���ن حاص إذا حاد، وبيص م���ن باص إذا تقدم، 
وأصلها ال���واو وإمنا قلبت ياء للمزاوجة حبيص 
)13(، ولعل الداللة األخرية بالذات هي مايُفسر 
لنا دور »الدروي« = الساحر يف تسميته الويلزية 
» دي���ن حي���ص بي���ص« فلعله مبعن���ى الثابت يف 
التق���دم والتقهق���ر، أي من يعوّل���ون عليه إجياد 
احللول واملخارج يف مواجهة الضيقات، وهذا ما 

يربّر اعتباره دورياً أو ساحراً.
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قطار تكنولوجيا المعلومات 
يدخل محطات جديدة

يف املا�صي البعيد كان يجب عليك اأن 
ت�صتع��ن بجهاز كمبيوت��ر �صخم حتى 
حت�صل على املعلوم��ات. ويف املا�صي 
جه��از  تو�ص��ل  اأن  علي��ك  يج��ب  كان 
الكمبيوت��ر اخلا�س ب��ك ب�صبكة �صلكيا 
حتى تت�صل بالإنرتنت.   والآن ميكنك 
احل�صول على م��ا �صئت من معلومات 
�ص��واء ع��ن طري��ق الت�ص��ال ل�صلكيا 
ب�صبكات الإنرتنت. لكن ماذا يحمل لنا 

قطار تكنولوجيا املعلومات غدا؟ 
ل�صنوات عديدة م�صت تركز التطور 
يف جم��ال تكنولوجي��ا املعلومات على 
اأي وق��ت واأي  اإتاح��ة املعلوم��ات يف 
مط��وري  ح��ث  الداف��ع  ه��ذا  م��كان. 
الربجميات وامل�صنع��ن على ت�صغري 
اأحج��ام الأجهزة وتوف��ري تكنولوجيا 
تو�ص��ع �صب��كات الت�ص��ال بالإنرتن��ت 
وتنوع اأ�صاليب هذا الت�صال.   و�صهدت 
الأعوام ال�صابقة العديد من التطورات 
املهم��ة الت��ي تع��د معظمه��ا انعكا�ص��ا 
لجت��اه اإتاح��ة املعلوم��ات مبختل��ف 

الو�صائل ويف خمتلف الأماكن.
 

اإعداد :و�سيم قدورة
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بتكنولوجي���ا  التط���ورات اخلاص���ة  وتنقس���م 
املعلوم���ات إىل قس���مني: القس���م األول يش���مل 
التطورات يف أساس���يات العلم، والقس���م الثاني 
يشمل التطورات يف التطبيقات املبنية على هذه 

األساسيات. 
  

األنظمة متعددة املعاجلات 
أن م���ن أه���م التط���ورات ال���يت ط���رأت عل���ى 
أساس���يات علوم تكنولوجي���ا املعلومات هي بناء 
أنظم���ة مبنية على عدة معاجلات. ففي املاضي 
كان���ت معظم أنظم���ة احلاس���بات تعمل مبعاجل 
واح���د )بروسيس���ور( أو مبعاجل���ات تعم���ل مع 

بعضها بالتوازي. 
لكن اجلدي���د هو وجود ع���دة معاجلات على 
ه���ذه  إن  إذ  الواح���دة.  االلكروني���ة  الش���رحية 
اإلمكانية تضاعف بش���دة إمكانات احلاس���وب 
ومتكنه من إج���راء العديد من العمليات املعقدة 
مثل عملي���ات احملاكاة اليت ميك���ن أن تؤدي إىل 
التنبؤ بالكوارث الطبيعية كالعواصف و الزالزل 

قبل وقوعها. 

األجهزة شديدة احلساسية 
ومن أهم التطورات الرئيس���ية يف أساس���يات 
علوم تكنولوجيا املعلومات هي تطوير استخدام 
)السينس���ورز(  األجه���زة ش���ديدة احلساس���ية 
لتش���مل ع���دة جم���االت م���ن بينه���ا التطبيقات 

الكيميائية. 
إذ إن األجه���زة ش���ديدة احلساس���ية حالي���ا 
بإمكاهنا حتليل املياه امللوثة بس���بب غرق إحدى 
ناقالت البرول على س���بيل املثال أو امللوثة ألي 
س���بب آخر، وم���ن ثم حتديد كمي���ة التلوث اليت 
حدثت هبا ثم حتديد طريقة معاجلتها املثالية. 
وأخ���ريا توجه ه���ذه األجهزة بدوره���ا أجهزة 
أخرى إلفراز مواد كيميائية تعادل نسبة التلوث 

املوج���ودة. وعادة ملعاجلة التلوث كان يتم حتليل 
املياه أوال يف املعامل ثم حتديد طريقة معاجلتها 
وأخريا البدء يف عملية املعاجلة وهذا كان يتطلب 

وقتا طويال. 

روبوت يعزف على الكمان 
وعل���ى صعيد أجهزة الروبوت متكن مش���روع 
تويوتا اخلاص بتطوير اإلنس���ان اآليل من صنع 
إنس���ان آيل لديه القدرة عل���ى عزف مقطوعات 
موس���يقية على آلة الكمان. وهلذا اإلنسان اآليل 
الق���درة على حتريك أصابعه لتغيري النغمات يف 

أثناء العزف. 
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أما هوندا فطورت إنس���اناً آلي���اً يقوم بالكثري 
م���ن احل���ركات الصعبة م���ن بينها القي���ام بدور 
اخلادم���ة وتقديم الطلبات وهلذا اإلنس���ان اآليل 
القدرة على تبدي���ل بطاريته عندما تقل الطاقة 

هبا بشدة. 
حماكي���اً  طوكي���و  يف  املتاج���ر  أح���د  وط���ور 
ملس���تحضرات التجميل حبيث إذا وضعت امرأة 
يدها على أحد مس���تحضرات التجميل ونظرت 
يف شاش���ة تظه���ر أمامها صورهت���ا وقد وضعت 
هذا املستحضر سواء كان أمحر شفاه أو حمدداً 
للع���ني أو ملون���اً للوجنتني. وبذل���ك تتخذ املرأة 
قرار الش���راء وهي مطمئن���ة متاما من مالئمته 

هلا. 
وتدف���ع اجلامع���ات واحلكوم���ات والش���ركات 
جمتمع���ة قاط���رة تكنولوجي���ا املعلوم���ات حن���و 
التق���دم. وكل جه���ة هل���ا غرضه���ا م���ن ذل���ك. 
فاجلامع���ات معني���ة بتطوير أساس���يات العلم.  
واحلكوم���ات معنية بتحقيق مصاحلها ومصاحل 
مواطنيها. أما الشركات فتسعى إىل الربح. لكن 
هذه اجلهود جمتمعة جتع���ل قطار التكنولوجيا 
يغ���ري كل عام وج���ه كوكب األرض ال���ذي نعيش 

عليه.
ويؤكد العلماء أن احلاسوب قاسم أساسي يف 
مجيع األحباث العلمية مبا فيها أحباث الفضاء 
ألن عمل مركبات الفضاء مبنى كله على أس���س 

هندسية وأسس ترتبط بعلوم احلاسوب. 

ق���راءة األف���كار مل تع���د ضرب���ًا م���ن 
السحر

جنح باحثون أملان يف معرفة قرارات اإلنس���ان 
بش���كل مس���بق من خ���الل مراقبة نش���اط املخ. 
العلماء إذ وج���د أن النموذج العصيب الذي ينبئ 
بتصرف حمدد لإلنس���ان يظهر قبل عشر ثوان 

تقريبا من صدور هذا التصرف.

ماذا حيدث للمخ عندما يكون يف حالة تفكري؟ 
هذا هو السؤال الذي حري علماء األعصاب منذ 

قرون. 
لكن العلماء جنحوا مؤخراً يف مراقبة نش���اط 
امل���خ يف أثن���اء العم���ل من خالل اس���تخدام آخر 
التقنيات، وقد اس���تطاعوا ع���رب أحباثهم املكثفة 
معرف���ة أنش���طة اخلالي���ا العصبية، ب���ل وقراءة 
بعض أفكار اإلنس���ان من دون اللجوء للش���عوذة 
والسحر. عن ذلك يقول الربوفيسور جون دايالن 
هايني���س م���ن مركز »برينش���تاين ألحب���اث املخ 
واألعصاب« خالل مؤمتر عُقد هبذا اخلصوص 
يف ش���توجتارت جنوب���ي أملاني���ا: »عثورن���ا على 
مناذج خاص���ة النطباع األف���كار يف املخ جيعلنا 

نعرف ما يفكر فيه الشخص املعين«.  
  

قراءة األفكار بنسبة 70 باملائة 
  طرح���ت نتائ���ج البح���ث الكثري من األس���ئلة 
س���واء على املس���توى األخالق���ي أو اجلنائي أو 
الديين. فقد اكتشف الربوفيسور هاينيس خالل 
إح���دى التجارب مركز اختاذ الق���رارات يف املخ 
وكيفي���ة اختاذه���ا. ويقول هايني���س: »كان على 
املتطوع���ني املش���اركني يف التجربة أن يقرروا ما 
إذا كانوا س���يقومون بعملية الطرح احلس���ابي أو 
عملي���ة اجلمع من دون إبداء ذلك للقائمني على 
التجربة واستطعنا استقراء قرارهم بنسبة جناح 
ال تق���ل ع���ن 70 باملائة«. وأش���ار إىل أن العلماء 
قاموا خ���الل التجربة مبد أجهزة احلاس���وب ب� 
»بصمة األف���كار« أي حبركة اخلالي���ا العصبية 
وتفاعالهتا ونش���اطها بش���كل عام عندما يقوم 
اجلس���م بعملي���ة الط���رح أو بعملي���ة اجلم���ع ثم 
مقارن���ة هذه »البصم���ة« أو االنطباع أو الصورة 
بص���ورة مخ املتطوعني يف أثن���اء قيامهم بإحدى 

هاتني العمليتني. 
كم���ا وج���د الباحث���ون أن احلاس���وب أظه���ر 
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النم���وذج العصيب ال���ذي ينب���ئ بتصرف حمدد 
لإلنس���ان قبل عشر ثوان تقريبا من صدور هذا 
القرار وهذا ما دفع الربوفيسور هاينيس إلعادة 
طرح السؤال القديم اجلديد: »أحرٌّ اإلنسان ؟ أم 
أن تصرفاته حمددة من خالل أنش���طة عصبية 
يف املخ؟ أال يستطيع اإلنسان خمالفة طبيعته؟«. 
وش���رح الباحث هانز ماركوفيتش خالل املؤمتر 
حال���ة رجل كان حمبا ألس���رته ووفي���ا هلا، لكنه 
أصبح فجأة ذا ميول جنس���ية شاذة مع األطفال 
جعلته ينتهك ع���رض أوالده. وبإجراء الفحوص 
الطبي���ة على ه���ذا األب تبني أن���ه مصاب بورم 
سرطاني يف املخ. وبعد استئصال هذا 
الورم عاد األب طبيعيا وختلص من 

هذه امليول الشاذة. 
وعق���ب الباح���ث عل���ى هذه 
»ه���ل  بالتس���اؤل:  احلال���ة 
يعاق���ب القانون على هذه 
املي���ول؟ رمب���ا مسحت 
مس���تقبال  احملاك���م 
باس���تخدام أجهزة 
امل���خ يف  مس���ح 
 . » هت���ا عا قا

ويعمل الربوفيس���ور ماركوفيتش أيضا يف إعداد 
التقارير الصحية لبعض اجلهات القضائية كما 
أن���ه أثبت ما مساه »بصم���ة الكذب« حيث وجد 
يف أثن���اء إحدى التجارب مع الطالب أن اخلاليا 
العصبي���ة نش���طت بش���دة يف منطق���ة اجلبه���ة 
عندما بدؤوا يقصون حكايات حقيقية بناء على 
طلب القائمني على التجربة، ثم نشطت اخلاليا 
العصبي���ة بغزارة يف مؤخرة الرأس عندما بدءوا 

يقصون حكايات خمتلقة.

قلم وورق.. حيالن حمل احلاسوب 
قلم جديد ذكي قد يغري األس���لوب الذي ميارس 
فيه الن���اس العمليات احلاس���وبية اجلوالة، عن 
طري���ق حتوي���ل طاق���ة املعاجلة من احلاس���وب 
ووضعه���ا داخ���ل القل���م والورق. والقل���م هو من 
صنع ش���ركة »اليفس���كرايب« Livescribe من 
»أوكالن���د« يف كاليفورني���ا يف الواليات املتحدة، 
ومصمم لتحوي���ل الكلمات والرس���وم اليت يقوم 
صاح���ب القل���م خبطها على ال���ورق، إىل صيغة 

رقمية، قبل إعادهتا إىل احلياة. 
وم���ادام املس���تخدم يكت���ب عل���ى ورق مطبوع 
بنم���ط خاص، ف���إن القلم الذك���ي يقوم بتحويل 
م���ا هو مكت���وب إىل نص تفاعل���ي. ومثال على 
ذل���ك أن للقلم وظيفة تس���جيلية تدعى »إعادة 
تش���غيل م���ا يف ال���ورق« ال���يت ميكنها تس���جيل 
الص���وت ووص���ل املقاطع الصوتي���ة، مبا يكتبه 
املس���تخدم. ويف وقت الحق ميكن للمس���تخدم 
النقر بالقلم هذا على ما كتبه، هبدف االستماع 
إىل األصوات املصاحبة. وقال املدير التنفيذي 
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ل�»اليفس���ركرايب« جي���م مارغ���راف، يف حديث 
جملل���ة »تكنولوج���ي ريفيو« الص���ادرة عن معهد 
ماساشوس���تس للتكنولوجي���ا: »لقد ش���رعنا يف 
حتويل عامل شاسع من املساحات املطبوعة على 

الورق، متاحا وقابال للتشغيل«. 
  

قلم ذكي 
إن القل���م الذك���ي هذا، س���يقود إىل تأس���يس 
الوس���ائط املتع���ددة اليت أساس���ها ال���ورق، مثل 
بطاق���ات رج���ال األعم���ال التفاعلي���ة، فبطاقة 
مارغ���راف مثال تتي���ح للذين تس���لموها منه يف 
أثناء مقابلته هلم، إرسال رسالة الكرونية له عن 
طريق كتابة مالحظة له على س���طحها بواسطة 
القل���م الذك���ي. كم���ا أن بإم���كان املس���تخدمني 
الوصول إىل قوة ه���ذا القلم وقدراته عن طريق 
كتاب���ة األوامر على أي س���طح مطبوع مبثل هذا 
النم���ط. ومثال عل���ى ذلك إذا رغب مس���تخدم 
القلم معرف���ة تعريف إح���دى الكلمات مبقدوره 
كتابة »تعريف« أو »حتديد« متبوع بالكلمة هذه. 
وعن طريق استخدام املعلومات املخزنة بذاكرته، 
فإنه سيتعرف إىل الكلمة اليت يكتبها املستخدم 
ويع���رض تعريفها على شاش���ة صغرية يف جانب 
القلم. وميكن استخدام النموذج ذاته من العملية 

لرمجة الكلمات، أو حل املسائل الرياضية. 
 »وإذا رغب���ت يف جع���ل القلم ذات���ه متفاعال، 
ليق���دم لك معلوم���ات، فما دمت مس���تمراً كنت 
مس���تمرا يف الكتابة على الورق، فإنه، أي القلم، 
ميكن���ه تفس���ري وتأوي���ل ما تق���وم ب���ه، وبالتايل 
إبالغك ش���يئا حول ذلك« كما يقول مارغراف. 
»وهذا من ش���أنه فت���ح آفاق جدي���دة كلية حول 
التفاع���ل مع الورق، لكون القلم والورق يصبحان 
مها احلاس���وب«! وتتوقف ممي���زات القلم على 
قدرت���ه على تتب���ع موقعه على ال���ورق يف مجيع 
األوق���ات. وه���ذا يصبح ممكنا، كم���ا عن طريق 

ال���ورق. وال���ورق ه���ذا ال���ذي يس���تخدمه القلم 
مطبوع عليه نقاط جمهريه دقيقة جداً، استنادا 
إىل أسلوب قامت بتطويره شركة سويدية تدعى 
»أونوتو«. ومنط ال���ورق هذا يوفر معلومات عن 
موضوعات شبكية موضوعة على الورق حبجم 
أو مقياس صغ���ري جداً. ويع���رف القلم موضعه 
ع���ن طريق التقاط صورة ملا حت���ت رأس القلم، 
وبالتايل معاجلتها عن طريق حسابات حاسوبية 
إلنت���اج أمناط من النق���اط املهجري���ة الدقيقة. 
ووظيفة »إعادة تشغيل ما يف الورق« على سبيل 
املث���ال تعمل عندئذ، الن القلم يقوم بربط نقاط 
حم���ددة يف املس���لك الصوتي م���ع مواقع حمددة 
يف الصفحة املعينة، »فإذا طبعت النمط برمته، 
فإنه س���يغطي أوروبا وآس���يا باألمي���ال املربعة« 
كم���ا يق���ول مارغ���راف، »لذلك عندم���ا يذهب 
قلمك إىل األس���فل إىل جن���وب ايطاليا مثال يف 
الزاوية الصغ���رية، فانه يدرك بالضبط أين أنت 
موجود«. وهذا يعين ان مبقدور املستخدم ربط 
املعلومات الس���معية إىل موضوعات معينة على 
دف���ر املالحظ���ات من دون اخلش���ية من فقدان 
إي وصل���ة لدى قلب الصفحة. ونظرا إىل حجم 
النم���ط هذا وإمكانات متدي���ده أكثر فأكثر فان 

مارغراف ال خيشى من نفاده. 
  

ورق خاص 
وس���يجري بيع دفاتر من هذا الورق  املطبوع 
بنم���ط خ���اص من قبل ش���ركة »اليفس���كرايب« 
حبيث ميكن للمس���تخدمني طباعة النمط على 
صفحات بيضاء عادية من الورق، مس���تخدمني 
طابعات خاصة حمددة من ذوات النوعية العالية. 
ويقول مارغراف إن تقنية وضع النقاط اليت قرأ 
عنه���ا يف إحدى اجملالت هي اليت أهلمت جهوده 
يف ما يتعلق باألعمال احلاس���وبية اليت أساسها 
الورق. وكان قبل عمله يف شركة »اليفسكرايب« 
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ق���د عم���ل يف »فالي بينت���وب كومبيوت���ر«، وهو 
منت���وج لألطفال جرى تطويره م���ن التطبيقات 

األوىل للتقنية. 
وإضافة إىل من���ط النقاط اجملهرية، الدقيقة 
ف���ان القل���م الذك���ي »اليفس���كرايب« ينتف���ع من 
التقني���ات األخرى مبا يف ذلك نظام التس���جيل 
الس���معي الثالث���ي األبع���اد. وق���د صممت هذه 
التقنية كما يقول مارغراف جلعل وظيفة »إعادة 
تش���غيل م���ا يف ال���ورق« أكث���ر فائ���دة يف أحوال 
التس���جيل اليت ه���ي اقل من عادي���ة. فإذا وجد 
أحد الطالب من الذين يستخدمون القلم الذكي 
نفس���ه حمش���ورا يف آخر قاعة احملاضرات على 
س���بيل املثال، حي���ث تكون غالبية التس���جيالت 
ذات نوعية س���يئة ال تؤهل االستفادة منها، فإن 
القلم هذا يس���تخدم القطتني لتسجيل الصوت 
بالطريق���ة الس���يئة ال���يت يس���معها املس���تخدم، 
ومها اللتان تس���اعدانه يف ما بعد على تصنيف 
األص���وات املختلف���ة مثلهما متام���ا مثل األذنني 
اللتني تس���اعدان األشخاص على متييز مصدر 

الصوت. 

ويق���ول رودن���ي بروك���س مدير خمت���رب العلوم 
معه���د  يف  الصناع���ي  وال���ذكاء  احلاس���وبية 
عم���ل  ال���ذي  للتكنولوجي���ا  ماساتشوس���يتس 
مستشارا للمنتج: إن الربط بني الكتابة والعمليات 
احلاس���وبية يف القلم الذكي هي خطوة حقيقية 
لإلم���ام. وهو يف الوقت ذات���ه الذي يالحظ فيه 
أنه يتوجب على املستخدم أن يكون له ورق وقلم 
خاصان، إال انه متحمس جدا يف ما يتعلق هبذه 
التقنية، إذ يقول »إذا ما اس���تطعنا حتقيق إجناز 
س���حري خاص حبيث ال حنتاج إىل ورق خاص، 
ف���ان األمر س���يكون يف غاية الروع���ة. لكن هذه 
خطوات كبرية جدا حتى من دون حتقيق ذلك«. 
وكانت ش���ركات أخرى أنتجت س���ابقا مثل هذه 
املنتج���ات مس���تخدمة تقني���ة موض���ع النقاط، 
فش���ركة »لوغتيك« مث���ال حصلت على ترخيص 
 .Io »من »أنوتو« إلنتاج قلم رقمي يدعى »آي أو
ويق���ول مارك أندرس���ون مدي���ر تطوير األعمال 
يف »لوغتي���ك« ان »آي أو«: توظ���ف تقني���ة ه���ذا 
القلم إلتاحة اجملال أمام املس���تخدمني لتسجيل 
مالحظاهتم، وبالتايل رؤيتها نصاً مطبوعاً على 
احلاس���وب، وعلى التطبيقات األخرى املشاهبة. 
إال أنه ويف الوقت احلايل ال متلك تقنية »آي أو« 

أي وظائف متعددة الوسائط. 
ويف م���ا يتع���دى ه���ذه الق���درات واإلمكانات 
ال���يت ميلكه���ا قل���م »اليفس���كرايب« الذك���ي يف 
ه���ذه املرحل���ة، ف���إن الش���ركة س���تطلق عُ���دداً 
وأدوات ميكن للمطورين اس���تخدامها لتش���ييد 
تطبيقاهت���م اخلاصة بالنس���بة إىل ه���ذا القلم. 
ويأم���ل مارغراف أن يصبح القلم منصة جديدة 
للعمليات احلاس���وبية بالنس���بة إىل املستهلكني 
لتح���ل حمل بع���ض املنتجات اجلوال���ة احلالية. 
ويق���ول يروكس: إنه قادر عل���ى تصور قيام مثل 
هذا القلم بأداء مثل هذا الدور »ألن األشخاص 

يغريون منصاهتم دائماً«. 
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عن��د ما مت الإعالن عن ان��دلع الثورة التحريري��ة يف اجلزائر يف 
اأول نوفم��رب من عام 1954 بوا�صطة البندقية  و بيان اأول نوفمرب، 
وجدت جبهة التحرير الوطني نف�صها م�صطرة اإىل ا�صتعمال الإعالم 
اإيل جان��ب البندقية، خا�صة  اأن الثورة  تعر�صت منذ انطالقتها اإىل 

هجمة اإعالمية م�صادة)1(  داخل اجلزائر و خارجها.
      

الجانب اإلعالمي في الثورة الجزائرية
الموجه من خارج الجزائر

د. اأح�سن بومايل *

* اأ�صتاذ يف ق�صم علوم الإعالم والت�صال، كلية العلوم ال�صيا�صية والإعالم- جامعة اجلزائر الثالثة.
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 كان���ت جبه���ة التحري���ر الوطين ت���درك منذ 
البداية أن اإلعالم أس���اس يف عملية التوعية  و 
التعبئ���ة اجلماهريية و إقناع الرأي العام الدويل، 
و يأتي يف مقدمته الرأي العام الفرنسي بقضيته 
العادل���ة. فاإلعالم هو املع���رب احلقيقي عن آالم 
الش���عب، و معان���اة اجلماه���ري، و ع���ن آماهلا و 

تطلعاهتا.
و م���ن جه���ة أخ���رى حت���ى يتس���نى للجبه���ة 
التص���دي بواس���طة اإلعالم لعملي���ات التزييف     
و التش���ويه و التضلي���ل و التعتي���م، حبيث يكون 
بإمكاهنا حتويل إحباط اجلماهري إىل انتصارات 
من خالل رفع معنوياهتا، و حثها على املش���اركة 
يف الكفاح املس���لح مبختلف الوس���ائل، من أجل 

اسرجاع السيادة الوطنية املغتصبة. )2(    
و هكذا دخل���ت جبهة التحرير الوطين ميدان 
اإلعالم بدون تردد رغم افتقارها إىل الوس���ائل 
ال���يت متكنها م���ن مواجهة إع���الم مضاد ميلك 
ترس���انة إعالمي���ة و دعائي���ة متط���ورة. و ه���ذا 
باإلضاف���ة إىل احنياز وس���ائل اإلع���الم الغربية 
م���ن وكاالت أنباء و صحاف���ة مسعية بصرية، و 
صحافة مكتوبة إىل وجهات النظر االستعمارية 
الفرنسية، حبيث كانت هذه األجهزة اإلعالمية 
و الدعائي���ة تعم���ل يف جمموعه���ا عل���ى الرويج 
ملساعيها املختلفة و املضللة للرأي العام الدويل، 
حيث تنقل صوراً مش���وهة، و أخبارا مزيفة عن 
كفاح الشعب اجلزائري، باإلضافة إىل أهنا كانت 
تتعمد إب���راز اجلوانب الس���لبية، و النقائص يف 
الكفاح املسلح و هو ما كان يتوجب التعامل معه 
بيقظة و حذر مع كل ما يكتب أو يذاع عن الثورة 
التحريري���ة من طرف اإلع���الم الغربي، و كذلك 
الرد الس���ريع عل���ى عملي���ة التش���ويه و تزييف 
احلقائق، اليت قد تضر بالثورة اجلزائرية )3(.

و بن���اء عل���ى ما س���لف ذكره اقتحم���ت جبهة 
الس���احة اإلعالمي���ة عل���ى  الوط���ين  التحري���ر 

املس���تويني الداخلي و الدويل مبكراً على الرغم 
م���ن أهنا مل تك���ن تتوافر هل���ا أدن���ى االمكانيات 
املادية و اخلربات البشرية يف اجملال اإلعالمي، 
و لكنها اعتمدت على املوىل عز و جل أوال و على 
املناضلني الذين خترجوا يف مدرسة النضال يف 
إطار حزب الش���عب اجلزائ���ري ثم حزب حركة 
االنتص���ار للحري���ات الدميقراطي���ة ثانياً و هذا 
حتى يتسنى هلا مواجهة حتديات رئيسية متثلت 

فيما يأتي )4( : 
التح���دي األول، حتطي���م الفك���رة ال���يت ظلت 
فرنس���ا ترددها منذ 1830 من أن اجلزائر جزء 
ال يتج���زأ من فرنس���ا، و العمل على إقناع الرأي 
العام الدويل بأن هناك ش���عباً هو جزء ال يتجزأ 
م���ن األم���ة العربي���ة اإلس���المية، و ال ميكن أن 
يصب���ح فرنس���ياً و له احل���ق يف أن حييا كباقي 

شعوب العامل حياة حرة كرمية.
 التح���دي الثان���ي، إب���راز الوج���ه اآلخ���ر من 
حقيقة فرنس���ا االس���تعمارية اليت اش���تهرت يف 
العامل بأهنا موطن العدالة و احلرية و املس���اواة، 
و ذلك من خالل إظهار سياس���تها الالإنسانية، 
ال���يت اتبعتها مع الش���عب اجلزائري منذ 1830، 
إىل أن ص���ار أغلبيته يعي���ش يف الفقر املدقع، و 
يتخبط يف ظلمات اجلهل نتيجة األمية املتفشية 

يف أوساطه.
التحدي الثالث، إقناع الرأي العام الدويل بأن 
احلركة الثورية يف اجلزائر تتوافر فيها الشروط 

الستالم زمام السلطة.
التحدي الرابع، إرغام فرنس���ا على االعراف 
رمسياً بأن اجلزائر مس���تعمرة فرنس���ية )بفتح 
امليم( و أهنا ليست مقاطعة فرنسية كما تدعي، 
و بالت���ايل حي���ق ملواطنيه���ا أن خيوض���وا حرباً 
حتريرية متكنهم من اس���رجاع السيادة الوطنية 
املغتصب���ة. و ق���د وصف القائد الش���هيد  مراد 

ديدوش احلالة بدقة كبرية، حيث قال )5(:
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»... مطلوب من هذا الش���عب أن يقود كفاحاً 
عس���رياً، و أن يق���دم تضحي���ات مل يس���بق ألي 
ش���عب أن قدمه���ا يف كفاح���ه ضد االس���تعمار. 
مطل���وب منه أن يكافح عدة س���نوات ليصل إىل 
نتيجة بس���يطة بالنس���بة لله���دف، و املتمثل يف 
مح���ل العامل عل���ى النظ���ر إىل اجلزائر بوصفها 
مس���تعمرة )بفت���ح املي���م( يف إفريقي���ا ال امتداد 
لفرنس���ا األوربي���ة. مطل���وب من���ه س���نوات من 
الكفاح و التضحية ال لش���يء إال ليحمل فرنس���ا 
على التس���ليم بأهنا مس���تعمرة )بكس���ر امليم( و 
جيب أال نغفل عن أن س���نوات الكفاح س���تهدف 
فقط إىل اخلروج من دائرة )األرض الفرنس���ية( 
إىل دائرة املس���تعمرة )بفتح امليم(. كما ستهدف 
يف الوقت نفس���ه إىل حتقيق وحدة الشعب وراء 
أهداف الث���ورة... و بعد ذلك فقط يبدأ الكفاح 

من أجل االستقالل«.   
و كان على جبهة التحرير الوطين و هي تواجه 
جيشاً قوياً بواس���طة حرب العصابات من جهة  
وتعمل على إرس���اء قواعد التنظيم اجلماهريي 
م���ن جه���ة ثاني���ة، أن تعم���ل بواس���طة إعالمها 
املتواض���ع عل���ى إقن���اع ال���رأي العام الفرنس���ي 
باخلصوص، الذي ضللته الدعاية االس���تعمارية 
طوال عش���رات الس���ني�ن، و الرأي العام الدويل، 
ال���ذي أصبح ي���رى املواطن اجلزائري فرنس���ياً 
من الدرج���ة الثانية، بوطنيته و ش���رعية الثورة  
اجلزائري���ة. فاجلبهة تعترب أن اإلعالم بالنس���بة 
إليه���ا ميث���ل جبه���ة م���ن جبه���ات الكف���اح ضد 
االستعمار الفرنس���ي مبختلف أشكاله عسكرياً 

و سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً )6(.
و هك���ذا اعتم���دت اجلبه���ة عل���ى نوعني من 
اإلع���الم يرافق���ان الكفاح املس���لح. أوهلما يوجه 
من الداخ���ل و ثانيهما يوجه من اخلارج. و هذا 
األخ���ري هو موض���وع حبثنا لكون���ه يتعلق بالرأي 

العام العربي و اإلسالمي باخلصوص.

كان من أهداف جبهة التحرير الوطين عشية 
اندالع الثورة التحريرية هو إمساع صوت ثورهتا 
إىل ال���رأي الع���ام الدويل بصفة عام���ة، و الرأي 
الع���ام العرب���ي بصفة خاص���ة )7(، حيث هيأت 
الرج���ال الذي���ن أوكلت إليه���م القي���ام بالعملية 
اإلعالمية من سياس���يني من خرجيي مدرس���ة 
ح���زب الش���عب اجلزائ���ري، و طلب���ة يدرس���ون 

باخلارج يف خمتلف التخصصات.
و من جهة أخرى عملت جبهة التحرير الوطين 
كل ما يف وس���عها من أجل إقناع دول ش���قيقة و 
صديقة باملوافقة على بثها أخبار الثورة املسلحة 
يف اجلزائ���ر ع���رب حمطاهت���ا اإلذاعي���ة. و ق���د 
حتصلت بالفعل على املوافقة عشية اندالع الثورة 
املس���لحة )8( . و من ب���ني هذه اإلذاعات: إذاعة 
»صوت العرب« م���ن القاهرة، و إذاعة »براغ«، و 
إذاعة »موس���كو«، و إذاعة »لوكمسربج«، و إذاعة 
» أوروبا رقم واحد«، و إذاعة »مونتكارلو« )9(.

ناص���رت ه���ذه اإلذاع���ات الث���ورة التحريرية 
اجلزائرية، و آزرهتا من���ذ اإلعالن عنها، حبيث 
كان هل���ذه اإلذاعات تأثري عميق يف ش���حذ مهم 
اجملاهدي���ن و املواطن���ني اجلزائري���ني، و تقوية 
عزائمه���م، و فضح خمططات الع���دو و دعايته 
املضللة للرأي العام الوطين   والدويل،  بواسطة 

برامج وطنية قوية )10(.

إذاعة صوت العرب:
أصب���ح صوت الث���ورة اجلزائرية يس���مع على 
أمواج األث���ري خاصة من إذاع���ة »صوت العرب« 
م���ن القاه���رة، ال���ذي كان هلذا الص���وت صدى 
واس���ع على الصعيدين الوط���ين و الدويل. فقد 
كان مبثاب���ة دع���وة للجماه���ري اجلزائرية للقيام 
بواج���ب اجله���اد يف س���بيل الوط���ن، و التعريف 
بانتص���ارات جيش التحرير الوط���ين، و التنديد 
بالعملي���ات القمعي���ة و الالإنس���انية ال���يت كان 
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ميارسها جيش املس���تعمر ضد املواطنني العزل 
من الشيوخ و األطفال و النساء. و كذا التعذيب 
اجلس���دي و النفس���ي للمناضلني، و اس���تنطاق 
املعتقلني يف احملتشدات و املعسكرات بأساليب 
وحشية )11(، و بوسائل بدائية يعود استعماهلا 

إىل القرون الوسطى.
و عل���ى ه���ذا األس���اس اخرنا إذاع���ة »صوت 
الع���رب« من القاهرة منوذج���اً من بني اإلذاعات 
ال���يت ناص���رت الث���ورة التحريري���ة اجلزائري���ة 
بالكلمة اهلادفة، و األغنية امللتزمة، و األناش���يد 
احلماس���ية، والتعاليق السياسية املوجهة )12(. 
و إذا كن���ا قد اخرنا هذه اإلذاعة  فلكوهنا تعترب 
أول اإلذاع���ات العربي���ة اليت أذاع���ت نداء جبهة 
التحري���ر الوط���ين، حيث تلقت الن���داء، و قائمة 
العملي���ات، ال���يت نف���ذت يف س���اعة الصفر من 
اجلزائ���ر بواس���طة وف���د اجلبهة املقي���م هناك 

.)13(
كم���ا أهن���ا خصصت برامج حم���ددة يف فرات 
ثابت���ة يف إذاع���ة أخب���ار و تعالي���ق ع���ن الث���ورة 
اجلزائري���ة. ف���كان ي���ذاع باللغ���ة العربية حتت 
عنوان: »وفد جبه���ة التحرير الوطين خياطبكم 
من القاهرة« و كان يذيعه أمحد س���عيد بصوت 
كان بروقاً و رعوداً على األعداء، و برداً و سالماً 
على األصدقاء. كما كان يذاع باللغة الفرنس���ية 
يف الربام���ج املوجه���ة حتت عن���وان: »هنا صوت 
اجلمهوري���ة اجلزائرية«. و قد كان الركن األخري 
يوج���ه إىل الع���دو ملواجهته بالس���الح ذاته الذي 
يس���تعمله ضد الثورة اجلزائرية، و قد أدى دوراً 
كبرياً يف تنوير الرأي العام الفرنس���ي و األوروبي 

بصفة عامة )14(.
كان���ت إذاعة »صوت الع���رب« ختصص ثالثة 
برام���ج أس���بوعية مل���دة عش���رة دقائ���ق للحصة 
الواحدة )15(. و مل تس���تطع وس���ائل التشويش 
اجملندة من طرف العدو أن ختنق هذه األصوات 

حت���ى عندما قصفت إذاع���ة »صوت العرب« يف 
أثناء العدوان الثالثي على مصر عام 1956. 

و هكذا عمل قادة الثورة على إعداد الوس���ائل 
و اإلمكانيات، اليت متكن انفجار أول نوفمرب من 
اخراق اجلدار احلديدي، الذي بناه االس���تعمار 
الفرنس���ي مباليني اجلثث، و أهن���ار من الدموع 
عل���ى أرض اجلزائر املنكوبة. فما إن حل مس���اء 
أول نوفمرب 1954 حتى انطلق وفد جبهة التحرير 
الوطين يعلن بقوة من إذاعة »صوت العرب« من 
القاهرة عن اندالع الثورة املسلحة يف اجلزائر. و 
ق���د توجه الوفد بندائه إىل اجلماهري اجلزائرية 
ك���ي جينبها الش���كوك و الغم���وض و االلتباس، 
ال���ذي قد يعل���ق بذهنها ح���ول العمليات األوىل 
للثورة املس���لحة. ما  اجلهة اليت نفذهتا مثالً؟ و 
ما  األهداف اليت يراد حتقيقها من وراء ذلك؟

   و مم���ا ج���اء يف ن���داء وف���د اجلبهة 
باخلصوص)16(:

»أيه���ا اجلزائريون األحرار. لقد أعلنتم الثورة 
الشاملة ضد االمربيالية الفرنسية، اليت زعمت 
بواسطة تشريعاهتا بأن بلدكم هو امتداد لفرنسا 
األم، و أن أرضك���م العربي���ة املس���لمة قد تأثرت 
بالوجود الفرنس���ي خالل مئة و أربع و عش���رين 
سنة، اليت خضعت فيها للحكم الفرنسي أكثر من 
تأثرها بالوجود العربي اإلسالمي الذي عاشت 
اجلزائر يف ظله أربعة عشر قرنا... إن آباءكم و 
أجدادكم ينظ���رون إليكم عرب املاضي، بكل عزم 
و افتخار ألهنم يعرفون بأنكم ستعطون لعدوكم 

التارخيي درساً لن ينساه أبدا«. 
و م���ن جهة أخرى فق���د حاول وفد اجلبهة أن 
يقن���ع اجلماه���ري اجلزائرية مبب���ادئ الثورة    و 
أهدافها، قص���د احتضاهنا االنطالق���ة املباركة 
للث���ورة من���ذ الوهل���ة األوىل، بتقدمي���ه بع���ض 
األدل���ة على االنتهاكات اخلط���رية و االعتداءات 
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املس���تمرة، ال���يت ما فت���ئ احملتلون الفرنس���يون 
يقوم���ون هبا ضد الش���عب اجلزائري بواس���طة 
اإلب���ادة اجلماعية، و االس���تيالء عل���ى أراضيه 
اخلصب���ة، و ممتلكاته اجلماعي���ة و اخلاصة، و 
هنب ثروات���ه الباطنية، و العمل باس���تمرار على 
إزالة كل مقومات شخصيته الوطنية من حتويل 
مس���اجده إىل كنائس و منعه تعلّم لغته العربية، 
و كل ما من شأنه أن يبقي على عالقته الوطيدة 

باألمة العربية و اإلسالمية. فيقول النداء:
»... إنه مل يبق لس���المتكم شيء إال الثورة، و 
إنكم أعلنتموها أمس، إذاً إىل األمام حتت رعاية 
اهلل، ال���ذي ال خييب العمل م���ن أجل الكرامة و 
اجملد. إن اهلل ال خييب شعباً قرر أن يعيش حراً 
مستقالً... إن العامل ينظر إليكم بإعجاب و أنتم 
تعلنون احلرب ضد احملتل الغاصب، الذي حول 
مس���اجدكم إىل كنائس، و مؤسس���اتكم العربية 
إىل مؤسسات فرنسية. بعد أن اخرع األسطورة 

القائلة بأن بلدكم هو امتداد لبلده...«.
و بعد أن ذكر وفد اجلبهة اجلماهري اجلزائرية 
للمحتل���ني  الالإنس���انية  املمارس���ات  ببع���ض 
الفرنس���يني أكد أن الثورة املسلحة املباركة تعترب 
تتوجي���اً للتعبري عن الرفض املطلق لالس���تعمار 
الفرنس���ي، و وسيلة أساسية السرجاع السيادة 

الوطنية املغتصبة. فيقول:
»إن اجلزائر قد س���جلت باألمس إرادهتا أمام 
التاري���خ و إنه عل���ى الفرنس���يني أن يعلموا أهنم 
ق���د أخط���ؤوا عندم���ا حاول���وا أن يفرضوا على 
اجلزائ���ر نظاماً خاص���اً الذي أملت���ه أطماعهم 
االس���تعمارية... فالطغ���اة س���يعرفون أهن���م قد 
أخطؤوا كذلك باعتقادهم أن اجليش الفرنس���ي 
ق���د متكن من وض���ع حد لآلم���ال الوطنية هلذا 

البلد...«.
و مل يفت وفد اجلبهة أن يوجه نداء حاراً إىل 
الطليعة الثورية اليت نف�ذت عملي�ات أول نوفم�رب 

ع���رب القطر اجلزائري بع���د اقتناعها بأهنا اللغة 
الوحي���دة اليت يفهمها االس���تعمار، و أكد هلا أن 
النصر س���وف يكون حليفه���ا. ألن اهلل ال خييب 
رجاء شعب مظلوم، قام يدافع عن حقه و عزته 

و كرامته... فيقول:
»أيها املناضلون اهلل معكم، لقد نشرمت الرعب 
يف قلوب مجيع األعداء. إهنا بداية العاصفة اليت 
س���تحول الغزو الفرنس���ي و اإلرهاب الفرنسي، 
و التخري���ب الفرنس���ي، و الظلم الفرنس���ي إىل 

خراب«.

الوفد يرتصد األنباء و يعلق عليها:
كان وف���د جبهة التحرير الوط���ين يرصد كل 
م���ا يص���در من بالغ���ات و بيان���ات و أخبار من 
قبل الس���لطات االس���تعمارية الفرنسية، عن كل 
م���ا جيري يف اجلزائر م���ن مواجهات بني جيش 
التحري���ر الوط���ين و اجلي���ش االس���تعماري. و 
ق���د كان أول تعليق قدمه الوف���د على األحداث 
بواس���طة إذاعة »صوت الع���رب« من القاهرة يف 
اليوم األول من اندالع الثورة املسلحة يف اجلزائر 
حتت عنوان: »الث���ورة تنفجر باجلزائر« جاء يف 

مطلعه )17(:
»إن حرك���ة املقاوم���ة يف بالد املغ���رب العربي 
قد دخلت الي���وم مرحلة حامسة فعالً، حيث إن 
حرك���ة الفرق املس���لحة اجلزائرية ق���د التحقت 
لتدعيم اجلبهة اليت تكافح االمربيالية الفرنسية 
يف مجي���ع الش���مال اإلفريق���ي... و إهنا عقدت 
الع���زم على مواصل���ة الكفاح حت���ى يتم حتطيم 
االس���تعمار حتطيم���اً تام���اً و ش���امالً... و ق���د 
أحدث���ت بداي���ة ه���ذه احلركة من ط���رف الفرق 
اجلزائري���ة مفاج���أة عنيفة يف مجيع األوس���اط 

بالراب اجلزائري«.
و كم���ا يالحظ فإن وفد اجلبهة قد اعتمد يف 
تعليقه على املعلومات اليت استقاها من وكاالت 
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األنب���اء العاملي���ة. ألن اجلبه���ة مل يك���ن يتواف���ر 
هل���ا جهاز إعالم���ي ميكنها من تبلي���غ العمليات 
العسكرية اليت تنفذها يف حينها إىل ممثليها يف 
اخلارج ليتمكنوا بدورهم من إطالع الرأي العام 
الوطين و الدويل عليها يف الوقت املناسب و هذا 

كما يتضح من خالل اآلتي:
»و يعتق���د املالحظون أن انفجار هذه الوطنية 
اجلزائرية يعترب بداية هناية االس���تعمار يف كامل 
القارة اإلفريقية. و لقد كان الفرنس���يون أش���د 
الناس استغراباً يف الليلة املاضية عندما انفجرت 
ثالث���ون قنبل���ة يف آن واحد، و يف ن���واح خمتلفة 
بعاصم���ة اجلزائر... و الذي أحدث اس���تغراب 
املالحظ���ني ه���و أن االنفجارات ق���د امتدت من 
العاصمة إىل منطقة قسنطينة، إىل خنشلة، إىل 
باتن���ة و بوفاريك... و قد اعترب رجال الش���رطة 
الفرنس���ية هذه احلركة يف تل���ك املناطق مبثابة 
امتداد حلركة الفرق التونس���ية بش���رق اجلزائر 

وحركة الفرق املغربية بغرب اجلزائر...«.
و يتض���ح اعتماد املعلق أكثر يف حماولته إبراز 
عملي���ات أول نوفم���رب عل���ى ما قدمت���ه وكاالت 
األنباء   و خمتلف الوس���ائل اإلعالمية الدولية. 
و ذل���ك من خالل املصطلحات اليت كان يرددها 
املعل���ق عل���ى ث���وار أول نوفم���رب. فق���د كان مرة 
يصفهم باجملاهدين، و مرة أخرى باجلزائريني، 
و كذل���ك اس���تعماله مصطل���ح العن���ف بدال من 

العمليات املسلحة... فيقول:
»أما عمل الفرق املسلحة اجلزائرية يف ناحية 
بوفاريك فق���د اعترب العم���ل النموذجي ألعمال 
العن���ف اليت س���تتعرض هل���ا اجلزائ���ر يف األيام 
القادم���ة. و فع���الً ف���إن اجملاهدين ق���د خربوا 
ختريباً كلي���اً، معمالً لتصب���ري الفواكه باملدينة. 
أما مدينة قس���نطينة فإهنا فوجئت بانفجار 43 
قنبلة على التوايل، و يف خالل هذه االنفجارات 
كله���ا هومجت املدين���ة من ط���رف اجلزائريني، 

الذي���ن س���يطروا على املدين���ة بعد مع���ارك... 
وتش���ري األنباء أيضا إىل أن الفرق اجلزائرية قد 
متكنت خالل الليلة األوىل من نش���اطها الوطين 
ض���د االمربيالية الفرنس���ية من ش���ن هجومات 
ث���م التوغ���ل داخل ثكن���ات واس���تطاعت إطالق 
س���راح ضباط و جنود كانوا رهن االعتقال هبذه 

الثكنات...«.
و كما تبني من املعلومات اليت اعتمدها املعلق، 
فق���د كان يب���دو من خالهل���ا ع���دم التدقيق يف 
املصطلحات، و ع���دم حتديد األهداف، و جهل 
ت���ام بتفاصي���ل العمليات. كما يالح���ظ ارتباك 
املعلق و هو يعلن عن اخلسائر املادية و البشرية 
اليت ترتب عن عملي���ات أول نوفمرب عرب الراب 
الوط���ين و لكن الذي يتبني بوض���وح أكثر هو أن 
ممث���ل اجلبهة عم���ل كل ما يف وس���عه من أجل 
إب���راز العملي���ات األوىل للث���ورة يف وقتها لتبليغ 
دويه���ا إىل ش���عوب العامل، و حتى يك���ون للثورة 
التحريري���ة وجود منذ البداي���ة داخل اجلزائر و 
خارجه���ا، بغض النظر عن نقص املعلومات اليت 

تتعلق بالعمليات األوىل للثورة.
و قد أش���ار السيد حممد مرزوقي إىل عملية 
االرتباك يف تقديم العملي���ات األوىل للثورة عرب 
اإلع���الم املوج���ه م���ن اخل���ارج، حي���ث تضمنت 
القائم���ة كما يقول بعض العملي���ات، و لكنها مل 
تنفذ خالل العمليات األوىل ألسباب موضوعية 
و أدرج���ت يف القائمة لكوهنا أعدت مس���بقا من 
ط���رف النواحي و أرس���لت إىل وفد القاهرة عن 

طريق السيد حممد بوضياف )18(.

ح���ول  األوىل  اإلخباري���ة  النش���رة 
األحداث:

كانت أول نشرة إخبارية تقدم هبا وفد اجلبهة 
من القاهرة بواسطة إذاعة »صوت العرب« حتت 
عنوان )19(: »اليوم الثاني للثورة اجلزائرية«. و 
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قد حاول الوفد أن يكذب من خالل هذه النشرة 
م���ا تدعيه الس���لطات االس���تعمارية و أجهزهتا 
اإلعالمي���ة و الدعائية بأن اهل���دوء قد عاد إىل 
املناط���ق اليت ش���هدت اضطرابات و أحداث يوم 
أول نوفم���رب، و أن ق���وات األم���ن تس���يطر على 
الوض���ع عرب كامل ت���راب اجلزائ���ر، كما أكد يف 

الوقت ذاته بأن الثورة من صنع أياد جزائرية:
»إن ح���رب التحرير، ال���يت أعلنه���ا الوطنيون 
اجلزائري���ون أمس تعيش اليوم، يومها الثاني. و 
قد متكن الوطني���ون من إحلاق ضربات موجعة 
باالستعمار الفرنسي، الذي كان يعتقد حتى اآلن 
أن قضية اجلزائر أصبحت منتهية. إن احلوادث 
اليت وقعت مؤخرا حتت إشراف )جملس الثورة( 
كان���ت مفاجأة حقيقية لالس���تعمار الفرنس���ي، 
األمر الذي جعل احلاكم العام الفرنس���ي، يسرع 
إىل اخت���اذ اجراءات عنيفة قصد إفش���ال حركة 
التحرير الوطين اليت ظهرت تلقائيا حتت ضغط 

اإلمربيالية الفرنسية األعمى...«.
كان إع���الم اجلبه���ة بواس���طة إذاع���ة »صوت 
الع���رب« من القاه���رة يعمل وف���ق ثالثة حماور 
أساس���ية: تبلي���غ أخب���ار الث���ورة إىل اجلماه���ري 
الشعبية يف اجلزائر باستمرار. و حث اجملاهدين 
يف الوق���ت ذاته على مواصل���ة ضرباهتم القوية 
ضد الوجود االستعماري الفرنسي يف اجلزائر. 
والعم���ل على إيصال ص���وت الث���ورة اجلزائرية 
م���ن جه���ة إىل ال���رأي الع���ام الفرنس���ي، ال���ذي 
أصب���ح يعتق���د أن انفصال اجلزائر عن فرنس���ا 
يس���تحيل ألن ه���ذا االنفص���ال إن هو حتقق يف 
يوم م���ا فإنه س���وف يقضي على تقدم فرنس���ا 
و ازدهاره���ا. و م���ن جهة ثاني���ة إىل الرأي العام 
الدويل، الذي ضللته الدعاية االستعمارية طوال 
عشرات السنني بأن »اجلزائر جزء ال يتجزأ من 

فرنسا«.
الثاني���ة ح���ول  النش���رة اإلخباري���ة 

األحداث:
واصل وفد اجلبهة عرب »صوت العرب« إذاعة 
بيان���ات، و ردود، و توضيح���ات تتعلق بادعاءات 
السلطات االس���تعمارية اليت كانت تزعم بوقوع 
عمليات »إرهابية« حمدودة يف اجلزائر مبساعدة 
قوى أجنبية، مع استمرارها يف ضرهبا احلصار 
عل���ى العملي���ات املس���لحة، ال���يت كانت تش���هد 
انتش���اراً و عنف���اً أكثر يف أغلبي���ة مناطق القطر 

اجلزائري.
فقد أذاع وفد اجلبهة نش���رة إخبارية يف اليوم 
الثالث م���ن اندالع الثورة املس���لحة حتت عنوان 
)20(: »تصعيد العمليات املس���لحة يف اجلزائر« 
أك���د فيها أن الثورة التحريرية اجلزائرية تصعد 
م���ن عملياهتا املس���لحة ض���د منش���آت العدو و 
مراكزه العس���كرية، و أن القوات االستعمارية لن 
تس���تطيع إيقاف هذا الزح���ف املظفر مهما بلغ 

حجمها.
»إن الث���ورة اجلزائرية قد أخذت طابع العنف 
الشديد ضد اإلمربيالية الفرنسية العمياء، اليت 
ب���دأت تظهر عالمات التخ���وف، نظرا خلطورة 
احلال���ة يف الظ���رف الراه���ن، و اعتقاده���ا بأن 
ه���ذه الثورة متثل خطراً حقيقي���اً على وجودها 
يف مجيع أقط���ار املغرب العرب���ي. لقد انطلقت 
قوات جديدة من ق���وات جيش التحرير الوطين 
اجلزائ���ري يف زحفه���ا جتاه املناط���ق اليت كانت 
اإلمربيالي���ة الفرنس���ية تعتق���د أهن���ا خاضع���ة  
الس���لطات  العم���ل فاج���أ  الحتالهل���ا، و ه���ذا 
الفرنس���ية اليت ضاعف���ت يف أخذ االحتياطات، 

و مضاعفة قوات شرطتها...«. 
و قد دح���ض وفد اجلبهة اف���راءات الدعاية 
االس���تعمارية املفضوح���ة م���ن خالل إب���رازه ما 
صدر عن اجلهات الرمسية االس���تعمارية حول 
األح���داث و العملي���ات املس���لحة اليت تش���هدها 

اجلزائر، و أوضح:
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»أن البالغ���ات الرمسية الص���ادرة من طرف 
البوليس تؤكد أن قوات جيش التحرير اجلزائري 
منظم���ة تنظيم���اً حمكم���اً، و جمه���زة بأس���لحة 
عصرية، و بوس���ائل اإلرس���ال و االس���تقبال. و 
م���ن جهة أخ���رى أعلنت الس���لطات الفرنس���ية 
أن املواص���الت ب���ني مدينة قس���نطينة و مدينة 
معس���كر قد مت تدمريها م���ن طرف الوطنيني و 

هي اآلن غري صاحلة لالستعمال«.
هذا هو األسلوب اإلعالمي الذي مارسه وفد 
اجلبهة م���ن أجل اخراق ج���دار الصمت و الرد 
الس���ريع على ادعاءات الس���لطات االستعمارية 
ال���يت حاول���ت إيهام ال���راي العام ب���أن ما حدث 
يف أول نوفم���رب مل يكن س���وى أح���داث معزولة، 
خططته���ا ق���وى أجنبي���ة، و نفذهت���ا جمموعات 

إرهابية من »اخلارجني عن القانون«.

التعليق الثاني لوفد اجلبهة:
رك���ز وفد جبه���ة التحرير الوط���ين يف تعليقه 
الثان���ي عل���ى الن���دوة الصحفي���ة ال���يت عقدها 
احلاك���م العام يف اجلزائر »روج���ي ليونارد« يوم 
الثان���ي م���ن نوفمرب يف عاصم���ة اجلزائر هبدف 
هتدئة أوروبيي اجلزائر، الذين أصبحوا يعيشون 
يف حالة رعب و قلق مستمرين... و أشار املعلق  
إىل أن احلاك���م الع���ام ق���د انطل���ق يف حتليالته 
لألح���داث باالعتم���اد عل���ى بع���ض التأوي���الت 
و االس���تنتاجات اخلاطئ���ة و املقص���ودة. حي���ث 
محل ال���دول العربية بوضوح مس���ؤولية ما وقع 
م���ن أحداث يف اجلزائر مس���تدال على ذلك مبا 
تقدمه إذاعة »صوت العرب« من القاهرة كل يوم 
م���ن نش���رات إخبارية و تعالي���ق و ردود حول ما 

جيري يف اجلزائر. قال احلاكم)21(:
»إن امللف���ت للنظ���ر يف العملي���ات اإلرهابي���ة، 
ه���و طابع التنس���يق احملكم ملختل���ف العمليات. 
لق���د كان هن���اك تدخل أجن���يب يف اجلزائر من 

خالل العمليات ال���يت ال متثل الطابع اجلزائري 
البح���ت... و العملي���ات اإلرهابي���ة اليت ظهرت 
باجلزائ���ر، قد مت���ت بعمل مباش���ر و فوري مع 
املنظم���ات اإلرهابي���ة باملش���رق حي���ث حاول���ت 
اس���تعمال )األوراس(. و قد تأكدنا أنه مت إنشاء 
جتمع���ات األوراس ال���يت تض���م ع���دة مئات من 

البنادق«.
و ق���د رد وف���د اجلبهة على بي���ان احلاكم يف 
نش���رة إخبارية يوم اإلثنني يف الس���اعة احلادية 
عش���رة لي���ال أوضح فيه���ا أن ه���ذا احلاكم كان 
يهدف من خالل ندوته إىل حتقيق ثالثة أهداف 

أساسية:
1 - نفي املس���ؤولني الفرنسيني وجود قضية 
جزائرية بإلقائها مس���ؤولية األح���داث اجلارية 

على عاتق قوى أجنبية.
2 - إقناع الرأي العام الدويل أن تلك احلوادث 
كان���ت نتيج���ة حلمل���ة دمياغوجي���ة، و تدخ���ل 

أجنيب.
3 - جع���ل الدول العربي���ة جمتمعة أو منفردة 
تتخ���ذ مواق���ف تلقائي���ة ميك���ن أن تفس���ر فيما 
بع���د بأهنا مواقف غ���ري تضامنية أو غري موافقة 

لعمليات الوطنيني اجلزائريني.
ثم أوضح حقيقة االستعمار الفرنسي فقال:

»احلقيقة أن حوادث اجلزائر ما هي إال عمل 
سياسي ناتج مباشرة عن وضعية داخلية فرضت 
بالقوة من طرف اإلمربيالية، و ناجتة عن إمهال 
ت���ام ملطام���ح الش���عب اجلزائ���ري. و ناجتة عن 
اإلره���اب الرمسي و املنظم الذي قضى على كل 
معارضة. ه���ذه العناصر كلها هي اليت س���ببت 
رد فع���ل الوطني���ني  الذي���ن أرادوا اإلجابة على 
ضربات اإلمربيالية، و تدعيم الرغبات الوطنية 
لشعبهم. إن النظام االستعماري الذي تعيش يف 
ظله اجلزائر هو السبب يف انفجار العنف الذي 

يعم اآلن كل اجلزائر«.
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و مل يف���ت املعل���ق أن ينفي نفي���اً قاطعاً تبعية 
الث���ورة التحريري���ة اجلزائري���ة لق���وى أجنبي���ة. 
و أك���د أن إذاع���ة »ص���وت الع���رب« تنطل���ق من 
قناعتها الراسخة بضرورة تضامنها مع الشعب 
اجلزائري الش���قيق يف خوض���ه معركة التحرير 

الكربى ضد االستعمار الفرنسي:
»ليس���ت الدول العربي���ة و ليس صوت العرب 
ه���م احملرك���ون، ألهن���م اكتف���وا م���ع اجلزائريني 
بإب���الغ هذه األحداث إىل الرأي العام مع التعبري 
ع���ن تضامنه���م م���ع اجلزائري���ني و مؤازرهت���م 
معنوياً. و كذلك مس���اعدهتم سياس���ياً للقضية 

اجلزائرية«. 
و هك���ذا س���لط الوف���د اجلزائ���ري األض���واء 
على األهداف اليت تس���عى السلطات الفرنسية 
لتحقيقه���ا من خ���الل اهتامه���ا ال���دول العربية 
باخلصوص فيما حيدث يف اجلزائر، يف حماولة 
منها لعزل الثورة اجلزائرية عن أشقائها العرب 
من���ذ البداية، و إقن���اع دول العامل بأن ما حدث 
يف اجلزائر هو عب���ارة عن اضطرابات حمدودة 
سوف يعاجلها النظام الفرنسي بواسطة القوانني 
و بعض اإلجراءات الداخلية. و بالتايل فال حيق 

ألي كان أن يتدخل يف شؤون اجلزائر.
هكذا كانت إذاعة »صوت العرب« وسيلة فعالة 
يف شد العزائم، و تقوية اإلميان بالنصر، و رفع 
معنويات اجلماهري اجلزائرية، و حش���دها وراء 
جبه���ة و جيش التحرير الوط���ين. و كانت أيضاً 
خري وس���يلة لتوضيح املواقف، و إبراز نشاطات 
الثورة عس���كرياً و سياس���ياً. أم���ا على الصعيد 
الدويل فقد مهدت لتدوي���ل القضية اجلزائرية 
بس���بب إحاطتها الرأي العام ال���دويل بتطورات 

القضية اجلزائرية.
و قد أتيح للش���يخ حممد البش���ري اإلبراهيمي 
رئيس مجعي���ة العلم���اء املس���لمني اجلزائريني، 
ال���ذي كان يقي���م يف القاهرة عن���د بداية الثورة 

اجلزائري���ة أن يوجه نداءاته احل���ارة، و أحاديثه 
الديني���ة إىل الش���عب اجلزائ���ري و اجملاهدي���ن 
اجلزائري���ني يدعوهم من خالهلا إىل ضرورة بل 
وج���وب تدعيم صفوف جبه���ة و جيش التحرير 
الوط���ين، و متويل الثورة ب���كل احتياجاهتا حتى 

تبقى حمافظة على استقاللية قراراهتا.
و ق���دم الطلب���ة اجلزائري���ون يف اجلامع���ات 
املصري���ة »ركن املغرب العرب���ي يف إذاعة صوت 
الع���رب« الذي كان يذاع بعد الس���اعة العاش���رة 
م���ن كل يوم حتت إش���راف جمموع���ة المعة من 
كبار اإلعالميني املصريني من بينهم األستاذ أبو 
الفتوح الذي كان يش���رف على الركن املذكور، و 
األس���تاذ حممد عروق و األس���تاذ أمني بسيوني 
اللذان كانا يكتبان التعاليق السياس���ية للركن و 
غريهم من رج���ال اإلعالم املصريني. باإلضافة 
إىل بعض أعضاء الوفد اخلارجي جلبهة التحرير 
الوطين يف القاهرة أمثال األس���تاذ أمحد توفيق 
املدني و األس���تاذ عب���د الرمحن كي���وان اللذين 
كان���ا يذيعان منه أحاديث ع���ن الثورة اجلزائرية 

باللغتني العربية و الفرنسية )22(.
و هب���ذا أعط���ى ص���وت اجلزائر م���ن القاهرة 
نفس���اً جديداً للثورة اجلزائرية، و جعلها تتغلغل 
يف أوساط اجلماهري العريقة، و الطبقات املثقفة 
بصف���ة خاصة إىل أن صار كل عربي يش���عر أن 
الثورة اجلزائرية هي ثورته، ألهنا الثورة العربية 
الوحيدة اليت اخرقت ج���دار اخلوف، و أعادت 
الثقة إىل نفوس اجلماهري يف مواجهة االستعمار 
الفرنسي كي تس���رجع منه بالقوة سيادهتا اليت 

اغتصبها منها بالقوة.
و نتيج���ة هل���ذا الزخم اإلعالم���ي عرب »صوت 
الع���رب« أصب���ح أمل كل عائل���ة يف اجلزائر عام 
1955 ه���و احلصول على جه���از راديو لالطالع 
عل���ى أخبار الث���ورة م���ن مصدر غري فرنس���ي. 
ث���م أصب���ح ه���ذا األمل ض���رورة ملح���ة،  وهذا 
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ما اضط���ر الس���لطات االس���تعمارية إىل تقنني 
بي���ع جه���از الراديو م���ع مجلة ما قن���ن بيعه من 
حمظورات يدخل يف إطار الس���لع االسراتيجية 
الهتمام اجلماهري مبا يذاع على أمواج األثري عن 

أبناء شعبها و غريهم من أبناء العرب.
و قد تدعم اإلعالم املسموع للجبهة يف مطلع 
س���نة 1956 ب���أركان إذاعية جدي���دة يف معظم 
األقطار العربية، و تزامن ذلك مع توسيع شبكة 
البث اإلذاعي الفرنسي يف اجلزائر هبدف إيصال 
»صوت البالد« إىل كل بيوت اجلزائريني اعتقادا 
من الس���لطات االس���تعمارية بأن ذلك سيمكنها 
من احت���واء اجلماهري اجلزائري���ة يف صفوفها. 
كم���ا تزامنت هذه االنطالق���ة اإلعالمية القوية 
للجبهة مع تدشني أول بث تليفزيوني )فرنسي( 

يف اجلزائر )23(.

إذاع���ة »صوت جبهة و جيش التحرير 
الوطين«:

ع���ززت جبهة التحري���ر إعالمها هبذه احملطة 
اليت بدأت تعمل متنقلة على احلدود اجلزائرية 
املغربي���ة. و كان���ت إذاع���ة س���رية جزائرية مئة 
باملئة. و قد اس���تقرت أخ���ريا يف مدينة الناظور 
املغربية. كانت مدة البث حوايل الساعتني يوميا، 
س���اعة باللغة العربية، و نصف س���اعة باللهجة 
القبائلي���ة، و نصف س���اعة باللغة الفرنس���ية. و 
ذلك على املوجات القصار جبهاز اقتناه رش���يد 
زقار من القاعدة األمريكية يف القنيطرة باملغرب 

الشقيق.
أما العاملون هبذه اإلذاعة فكانوا مناضلني من 
بينه���م املعلقون و املذيعون و املع���دون للربامج و 
إنتاجها. و لإلشارة فإن مدة اإلرسال قد توسعت 
من ساعتني إىل ست ساعات مقسمة على ثالث 
فرات: اخلامسة صباحا ملدة ساعتني، الواحدة 
زواال ملدة ساعتني، الثامنة ليال ملدة ساعتني. و 

مل تتمكن السلطات االستعمارية من اكتشافها، 
و مل تنجح يف التشويش عليها أيضا )24(.

إذاعة »صوت اجلزائر من تونس«:
انطل���ق اإلرس���ال يف مطل���ع س���نة 1956، من 
خ���الل برنام���ج بعن���وان: »هنا ص���وت اجلزائر 
اجملاه���دة« حي���ث كان ي���ذاع ث���الث م���رات يف 
األس���بوع مل���دة تراوح ب���ني ربع س���اعة و ثالثني 
دقيقة يف كل فرة. و »صوت اجلزائر من تونس« 
كان يكتس���ي أمهي���ة خاص���ة تكم���ن يف ص���وت 
عيسى مسعودي الذي يعد أبرز صوت جزائري 
ع���رب أم���واج اإلذاع���ات اجلزائري���ة يف املعرك���ة 
اإلعالمي���ة من أجل تدعي���م الث���ورة التحريرية 
عسكرياً و سياسياً و ديبلوماسياً. فقد استطاع 
هذا الصوت أن ينفذ إىل عمق اجلزائر، و يبعث 
احلماس الش���ديد يف أوس���اط الشباب وهذا ما 
جعل���ه يقبل على االخن���راط يف صفوف جبهة و 
جيش التحرير الوطين، و أن يستويل على قلوب 
اجلماهري اجلزائرية، اليت أصبح يرتفع خفقاهنا 

مبجرد مساعه )25(.
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كان���ت مدة البث لصوت اجلزائر من تونس ال 
تزيد عن ثالثني دقيقة يف أغلب احلاالت، غنية 
باملعلومات العسكرية عن املعارك، و االشتباكات، 
و الكمائن، و اهلجومات املختلفة اليت تش���هدها 
الس���احة الوطني���ة اجلزائري���ة. باإلضاف���ة إىل 
التعاليق السياسية املتنوعة، اليت كانت تبدأ بث 
براجمه���ا و ختتمها بالنش���يد الوطين اجلزائري 
)ح���زب الثوار( )26(، و ال���يت كانت تنزل بردا و 
س���الما على قلوب اجلماهري اجلزائرية عرب كل 

شرب من الراب الوطين )27(. 

املكاتب اإلعالمية:
عل���ى  الوط���ين  التحري���ر  جبه���ة  اس���تعملت 
املس���توى اخلارجي إىل جانب القنوات اإلذاعية 
للدول الش���قيقة و الصديق���ة املكاتب اإلعالمية 
للتعري���ف بثورهتا، و مواجه���ة التعتيم اإلعالمي 
االستعماري... و كانت القاهرة أول دولة عربية 
يفت���ح هبا مكتب إعالم للجبهة س���نة 1955. ثم 
توال���ت املكات���ب يف دمش���ق  و ب���ريوت و جدة و 
عم���ان و طرابلس، باإلضاف���ة إىل مكتيب تونس 

و املغ���رب بع���د اس���تقالهلما )28(. كما فتحت 
مكاتب يف آس���يا )جاكرتا، نيودهلي، كراتش���ي( 
يف أفري���ل- م���اي 1956، و بعد ذلك فتح مكتب 
يف نيوي���ورك يف نفس الع���ام، و كان هلذا األخري 
أمهية خاصة لقربه من مقر هيئة األمم املتحدة 

.)29(
و كانت النشرات و التصرحيات الصادرة عن 
جبه���ة التحرير الوطين داخل الوطن   و خارجه 
هي ال���يت تعتمدها املكاتب اإلعالمية يف القي�ام 
بنش���اطاهتا الدعائي���ة و الديبلوماس���ية )30(. 
و بذل���ك متكن اإلع���الم اخلارج���ي للجبهة من 
مواكبة مسرية الثورة التحريرية بكل مشوليتها و 
تفاصيلها و جزئياهتا. س���واء من حيث التعريف 
بقضية الش���عب اجلزائري ال���يت تندرج يف إطار 
تصفي���ة االس���تعمار، و حق الش���عوب يف تقرير 
مصريه���ا بنفس���ها، أو م���ن ناحية كس���ب الرأي 
الع���ام ال���دويل، و خاص���ة يف كوالي���س األم���م 
املتح���دة، و احملاف���ل الدولية املختلف���ة. أو فيما 
يتعل���ق بالتحض���ري و االس���تعداد للمفاوض���ات 

املقبلة مع العدو )31(.
غري أن ه���ذه املكاتب اإلعالمي���ة كانت تواجه 
صعوب���ات لكوهن���ا مت���ارس نش���اطها اإلعالمي 
داخ���ل دول هلا س���يادهتا و أنظمتها و مصاحلها 
املختلف���ة. ف���كان عل���ى أجه���زة دعاي���ة الث���ورة 
اجلزائرية أن متارس نش���اطاهتا وس���ط ظروف 
يف غاي���ة الدق���ة، و منتهى احلساس���ية. فكانت 
حت���رص باخلص���وص عل���ى ع���دم االصط���دام 
باألنظم���ة أو اهليئ���ات و الفئات اليت قد ختتلف 
مع مبادئ و أهداف الثورة اجلزائرية، باإلضافة 
إىل صعوب���ة االتصال م���ا بني الداخل و اخلارج، 
و انعدام التنس���يق بني أجه���زة الدعاية املختلفة 
ال���يت تعمل باس���م الث���ورة يف مناط���ق متفرقة، 
وهذا م���ا كان يرتبه ص���دور بالغات متناقضة 

أحيانا)32(.
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)1( - زه���ري اإح���دادن ))دعاية جبهة التحرير الوطني اأثناء الث���ورة التحريرية((، امللتقى الوطني 
الأول لإعالم الثورة، ق�رص الثقافة )24-25 دي�صمرب 1996(، اجلزائر: من�صورات املركز الوطني 

للدرا�صات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة اأول نوفمرب،)دون تاريخ ن�رص(، �س 25.
)2( - ال�صادق دها�س ))مقتطفات من اإعالم الثورة((، امللتقى الوطني الأول لإعالم الثورة، ق�رص 
الثقاف���ة )24-25 دي�صم���رب 1996( اجلزائ���ر: من�ص���ورات  املرك���ز الوطني للدرا�ص���ات و البحث يف 

احلركة الوطنية و ثورة اأول نوفمرب، )دون تاريخ ن�رص(، �س 153.
)3( - اأحم���د ب���ن جابو ))الدعاية الثورية كمنعطف حا�صم يف الث���ورة اجلزائرية((، تدخل، امللتقى 
الوطني الأول لإعالم الثورة، ق�رص الثقافة )24-25 دي�صمرب 1996( اجلزائر: من�صورات  املركز 
الوطني للدرا�صات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة اأول نوفمرب، )دون تاريخ ن�رص(، �س 92.

)4( - اأنظر بهذا اخل�صو�س املراجع التالية:
- عواط���ف عبد الرحمن، ال�صحافة العربية يف اجلزائ���ر 1954-1962، القاهرة: معهد البحوث و 

الدرا�صات العربية 1978،�س48
- حمم���د الطاهر ف�صالء ))دور جمعية العلماء امل�صلم���ن اجلزائرين يف املقاومة الوطنية((، جملة 
الثقاف���ة، ال�صادرة باجلزائ���ر  ال�صنة اخلام�صة ع�رصة، يف تاريخ )جم���ادى الثانية-رجب 1405ه�( 

املوافق )مار�س-اأفريل 1985(، عدد86، �س 243. 
- ال�ص���ادق دها����س ))مقتطف���ات من الإع���الم يف الثورة التحريري���ة الكربى((، مرج���ع �صابق، �س 

.149
- زهري اإحدادن ))دعاية جبهة التحرير الوطني((، مرجع �صابق، �س 37.  

- ال�صعي���د عبادو، تدخل، امللتق���ى الوطني الأول لإعالم الثورة، اجلزائر: من�صورات املركز الوطني 
للدرا�صات و البحث يف احلركة الوطنية و ثورة اأول نوفمرب، )دون تاريخ ن�رص(، �س 14.

)5( - اأحم���د �صلب���ي، التاري���خ و احل�ص���ارة الإ�صالمي���ة، الطبعة الثاني���ة، اجلزء الراب���ع، القاهرة: 
املوؤ�ص�صة امل�رصية للكتاب 1966  �س286.

)6( - زهري اإحدادن، مرجع �صابق، �س 37
)7( - انظر يف هذا ال�صدد، املراجع التالية:

- حممد دبوب، مرجع �صابق، �س 141.
- الزب���ري �صي���ف الإ�صالم ))اإع���الم الثورة و اإعالم ال�صتعم���ار وجها لوجه((، مرج���ع �صابق، �س 

.73
- ال�صادق دها�س، مرجع �صابق، �س 156.

)8( - الزبري �صيف الإ�صالم، مرجع �صابق، �س 73.
)9( - بلقا�صم جاب اهلل، مرجع �صابق، �س 104.

)10( - ح���زب جبه���ة التحرير الوطني، املنظم���ة الوطنية للمجاهدين ))تقري���ر الولية الرابعة((، 

اهلوامش:
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امللتقى اجلهوي لتاريخ الثورة،  البليدة: )9-10 فيفري 1985(، �س 40.
)11( - حممد دبوب، مرجع �صابق، �س 141.

)12( - رابح تركي عمامرة ))�صوت اجلزائر من اإذاعة »�صوت العرب« من القاهرة((، تدخل، 
امللتقى الوطني الأول لإعالم الثورة، مرجع �صابق، �س 190.

)13( - حمم���د مرزوق���ي، تعقي���ب، امللتقى الوطن���ي الأول لتاريخ الثورة، الطري���ق اإىل نوفمرب، 
املجل���د الأول، اجل���زء الثالث، اجلزائ���ر: ديوان املطبوع���ات اجلامعية، )دون تاري���خ ن�رص(، �س 

 .68
)14( - عب���د الق���ادر نور ))الإعالم عرب الو�صائل ال�صمعية للث���ورة اجلزائرية((، تدخل، امللتقى 

الوطني الأول لإعالم الثورة، مرجع �صابق، �س 211.
)15( - ال�صادق دها�س، مرجع �صابق، �س 156.

)16( - الزبري �صيف الإ�صالم، جملة اأول نوفمرب، ال�صادرة باجلزائر، يف تاريخ فيفري 1973، 
عدد 3، �س 82 

)17( - الزب���ري �صيف الإ�صالم، اأول نوفمرب، ال�ص���ادرة باجلزائر، ال�صنة الثانية، يف تاريخ ماي 
1973، عدد 4، �س 20.

)18( - حممد مرزوقي، مرجع �صابق، �س 68.
)19( - الزبري �صيف الإ�صالم، مرجع �صابق، �س 24.

)20( - نف�س املرجع الآنف الذكر، �س 26.

)21( - نف�س املرجع الآنف الذكر، �س 28.
)22( - راب���ح عمامرة ))�صوت اجلزائر من اإذاعة �ص���وت العرب يف القاهرة((، تدخل، امللتقى 

الوطني الأول لإعالم الثورة، مرجع �صابق، �س 190. 
)23( - فرانز فانون، �صو�صيولوجية ثورة، مرجع �صابق، �س 78.

)24( - عبد القادر نور، مرجع �صابق، �س 208.
)25( - نف�س املرجع الآنف الذكر، �س 210.

)26( - جودي الخ�رص بوالطمن، مرجع �صابق، �س 11.
)27( - عبدالقادر نور، مرجع �صابق، �س 210.

)28( - ال�صادق دها�س، مرجع �صابق، �س 157.
)29( - اأحمد بن جابو، مرجع �صابق، �س 97.

)30( - املرجع الآنف الذكر، �س 97.
)31( - حممد ال�رصيف عبا�س، مرجع �صابق، �س 24.
)32( - عواطف عبد الرحمن، مرجع �صابق، �س 50.
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كيف تصوغ 
عنوانًا للبحث؟

د.منى ك�سيك *

* مدر�صة بكلية الرتبية جامعة دم�صق.

عن��د الإعداد لبح��ث علمي ، ينبغي اأن يتذكر الباحث جيدًا حقيق��ة مهمة: األ وهي العنوان الذي 
�صيق��روؤه اآلف الأ�صخا���س ، واأن الذي��ن يقروؤون الن�س الكامل للبحث ه��م يف واقع الأمر اأقل بكثري 
ممن يقروؤون العنوان، �صواء يف جملة اأو يف قواعد البيانات، واإىل جانب ذلك من ال�صروري اختيار 
جمي��ع املفردات ال��واردة يف العنوان بعناي��ة فائقة، ينبغي كذل��ك �صياغة هذه الأخط��اء النحوية 

بع�صاً ب�صكل معرب وجيد.    بع�صها  مع  واملفردات   Syntax

) النطباع��ات الأوىل انطباع��ات قوي��ة،   لذل��ك 

ينبغ��ي اأن يتم  اإعداد العن��وان بعناية على نحو 

يعطي تعريفاً وملخ�صاً يدل على ما هو اآٍت( 

ت. كليفورد اآلبورت
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ه���ي أكث���ر األخط���اء ش���يوعاً يف العنوان���ات 
القاص���رة ، وه���ي يف ذات الوقت أكثرها إخالالً 

بإيصال املعنى. لنتساءل : ما  العنوان اجليد؟
يعَّرف العن���وان اجليد بأن���ه: »وصف حمتوى 
البح���ث بأقل عدد ممكن م���ن املفردات يف غري 
إس���هاب أو اقتضاب« مثال ذلك »آليات مقرحة 

لتنمية التفكري النقدي عند أطفال الروضة«. 
وم���ن الضروري أن نذكر هنا أن األحباث اليت 
ال حتم���ل عنواناً جي���داً تصبح عرضة للضياع ، 

وبالتايل ال تصل إىل مجهورها املستهدف.

طول العنوان:
أحياناً ما تكون العنوانات قصرية لدرجة تصل 

إىل حد اإلخالل على سبيل املثال:
 »تنمي���ة التفكري النقدي عن���د األطفال«، فلو 
تصورنا أنه مت تقديم حبث بالعنوان السابق إىل 
جملة العلوم اإلنس���انية التابعة جلامعة دمش���ق، 
ف���إن مثل هذا العنوان لن يكون مفيداً بالنس���بة 
للقارئ املختص ، ذلك أنه مل يفصح عما إذا كانت 
هذه الدراس���ة تُعنى مبرحلة معينة من الطفولة 
أو ال؟ فنح���ن نريد أن نعرف على أقل تقدير ما  

اجلانب الذي يتم تناوله يف املوضوع.
ويف الكثري من األحيان تكون العنوانات طويلة 
لدرج���ة تصل إىل اإلس���هاب ، ومن املضحك أن 
العنوان���ات الطويلة غالباً ما تكون أقل تعبرياً من 
العنوان���ات القصرية مثال ذلك: » آليات مقرحة 
لتنمي���ة التفك���ري النق���دي لدى أطف���ال الرياض 
وفقاً ملتغريي اجلنس واملوقع الدميغرايف« دراسة 
ميداني���ة عل���ى عينة من مدينة دمش���ق وريفها« 
فيمك���ن أن يكون هذا العنوان مس���تخلصاً جيداً 

إال انه عنوان فقري وغري جيد.

احلاجة إىل عناوين حمددة:
دعن���ا نق���دم عنواناً ونق���وم بتحليل���ه » آليات 

مقرح���ة لتنمية التفكري النق���دي عند األطفال« 
ونتس���اءل ه���ل ه���ذا العن���وان جيد؟ م���ن حيث 
الش���كل هو عنوان جيد ، فهو موجز وال ينطوي 
عل���ى أية زي���ادات إضافية ، وبالطب���ع لن يكون 
أفضل عندما يتم تغيريه إىل »مالحظات مبدئية 
إال عندم���ا حن���دد املرحل���ة العمري���ة« وعلى أية 
حال... حييلنا هذا إىل النقطة التالية أال وهي: 
أن معظ���م العناوين املوجزة أو العناوين القصرية 
ه���ي كذلك ألهنا تنطوي على مصطلحات عامة 

وليست متخصصة. 
وميك���ن أن نس���تنتج م���ن ذل���ك أن الدراس���ة 
املذك���ورة، مل ختت���رب مجي���ع املراح���ل العمري���ة، 
ع���الوة عل���ى ذلك أن ه���ذا العن���وان قاصر عن 
التعبري بكفاءة عن احملتوى، فلو أنه متتّ دراسة 
مرحلة حم���ددة، فيجب أن يك���ون كل منها على 
حدة يف العنوان، أما إذا كانت عدة مراحل فإننا 
يصعب تفسريها جمتمعة يف العنوان، فقد يكون 
من املناسب استبدال اسم مرحلة معينة هبا على 

سبيل املثال:
»آلي���ات مقرحة لتنمية التفك���ري النقدي عند 
أطفال الروضة من عمر )4-6س���نوات(« وعلى 
الرغم من أن هذا العنوان قد حيظى بالقبول إال 
أن���ه يبدو غري جيد ألن���ه حيمل مدلوالً عاماً إىل 
حد ما، فل���و أنه تضمن حتديد كلمة »يف مدينة 
دمش���ق مثالً » لكان هذا العن���وان أكثر حتديداً، 
ووضوحاً وبالتايل من الصواب أن يصاغ العنوان 

السابق على الشكل التايل:
»آلي���ات مقرحة لتنمية التفك���ري النقدي عند 
أطفال الروضة من عمر )4-6س���نوات( دراسة 

ميدانية يف مدينة دمشق«.

أمهية الرتاكيب النحوية:
على الباحث أن يتعامل مع عنوان حبثه بعناية 
ودقة، والس���يما م���ا يتعلق بالراكي���ب النحوية، 
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حي���ث م���ن الضروري عل���ى الباح���ث أن يراجع 
األخط���اء النحوية املوجودة يف العنوان كالرتيب 
اخلاط���ئ للمف���ردات، إذا افرضنا أن حبثاً قدم 

حتت العنوان التايل:
»إس���راتيجية مقرحة لتنمية التفكري النقدي 

عند أطفال الروضة )دراسة مستقبلية(«.
يتب���ني لنا أن على الباحث أال يضع » دراس���ة 
مس���تقبلية« ألن العنوان نفسه يدل على أنه من 
املمكن أن تكون هذه الدراس���ة هي دراس���ة ملدة 
حم���ددة ولذلك يص���اغ العنوان الت���ايل بدالً من 

السابق على الشكل اآلتي:
»إس���راتيجية مقرحة لتنمية التفكري النقدي 

عند أطفال الروضة«
وإذا ما حللنا العنوان السابق من الضروري أن 
نقتصر على كتابة ما يشري إىل دراسة مستقبلية 

دون تكرارها يف بداية العنوان أو هنايته.

العنوان بوصفه تسمية:
إن عنوان البحث هو مبثابة تسمية، وهو اليعدُّ 
ع���ادة )مجل���ة( ألنه ال يتكون م���ن فعل، وفاعل، 
ومفعول به على الرتيب، فهو أكثر بس���اطة من 
حي���ث الركيب يف اجلملة املعت���ادة، أو على أقل 
تقدير أكثر إجيازاً منها، ومع ذلك حيتل ترتيب 

الكلمات أمهية ال ميكن إنكارها.
ويف واقع األمر ، فإنه نادراً ما تسمح اجملالت 
العلمي���ة بصياغة العنوانات على ش���كل مجل ، 

ومثال ذلك: » تربية الطفل يف املدرسة«
وميك���ن أن يك���ون ذل���ك لع���دد من األس���باب 

أمهها:
1-أن فع���ل الكينون���ة كلم���ة زائ���دة على حنو 

جيعل حذفها ال يؤثر يف املعنى.
2-ال يش���تمل العنوان على فعل ، وإمنا يش���ري 
يف الوقت احلايل إىل اجلزم والتوكيد، وهنا من 
الض���روري أن نش���ري بأن هناك حلق���ة مفرغة، 

ألننا مل نعتد أن نشاهد الباحثني وهم يتوصلون 
إىل نتائجه���م لنعرب عن ذل���ك بصيغة املضارعة 
ألسباب يتم شرحها تفصيالً الحقاً،حيث يطلق 
على تلك العنوانات اسم مجلة العنوان اجلازمة، 
ألن العنوانات من ه���ذا النوع، ال ميكن أن تكون 
متفردة أو متميزة ألهنا يف بعض احلاالت ختربنا 
باخلالص���ة اليت قد يتكرر ذكرها يف امللخص أو 

يف مكان آخر.
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إن معاني الكلمات والنس���ق الذي تصاغ عليه 
يف العن���وان يف غاي���ة األمهية بالنس���بة للقارئ 

املتخص���ص، الذي ينظر إىل العن���وان يف قائمة 
حمتويات اجمللة، غري أن تلك االعتبارات حتظى 
بأمهي���ة ل���دى ق���راء اإلنت���اج العلم���ي، والذي���ن 
عل���ى دراية كافي���ة بالبحث من خ���الل املصادر 
الثانوي���ة، ل���ذا من الض���روري أن يك���ون العنوان 
كملصق���ة مصاحبة للبحث، وأن يكون مناس���باً 
يس���مح بتداول البحث من خ���الل نظم التكثيف 
اآليل املس���تخدمة بواسطة نش���ر املستخلصات 
الربوي���ة، وقاعدة البيان���ات الربوية املوجود يف 
أرشيف اجمللة، وباملختصر أن تكون مصطلحات 
العنوان تعكس أمهية حمتوى املوضوع.وملساعدة 
الباحث ف���إن العنوانات تك���ون مصنفة يف دليل 
الكت���ب واملراج���ع والرس���ائل العلمي���ة ويف دليل 
اجلامع���ات  أو  الكلي���ات  املوج���ودة يف  املكتب���ة 
لالستعانة واالستفادة من العنوانات السابقة يف 

وضع عنوان للبحث.

االختصارات واملصطلحات:
ال ينبغي للعنوانات أن تنطوي على خمتصرات 
أو معادالت غامضة، وينبغي للباحث أن يس���أل 
نفس���ه يف أثناء صياغ���ة العن���وان، »كيف ميكن 
أن يبح���ث عن مثل هذا الن���وع من املعلومات يف 
كش���اف ما يف الكلية«؟ فإذا كان العنوان حيتوي 
عل���ى خصائص مرحل���ة الطفول���ة األوىل فعليه 
أن يضمن العن���وان »الطفولة األوىل’ ويبحث يف 
الكاش���ف املوجود يف املكتبة على العنوانات اليت 
حتتوي املرحلة األوىل من الطفولة، وال يستخدم 

الباحث االختصارات املتعلقة هبذه املفردات.

1-روب���رت.ا. داي بارب���را جا�صتي���ل )2008(،)ترجمة حممد اإبراهيم ح�صن، واآخ���رون( كيف تكتب بحثًا 
علميًا وتن�رصه ،الدار امل�رصية اللبنانية، القاهرة،.

2-�صيد عا�صور اأحمد )2008(، يف تطوير الأداء اجلامعي،مطبعة جامعة اأ�صيوط، م�رص.
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العالم الدمشقي

ابن النفيس

 اإلهام حمفو�ض

) لو مل اأعلم اأن ت�صانيفي تبقى مدة ع�صرة اآلف عام ملا و�صعتها (.       
ه��ذا م��ا قال��ه ابن النفي�س  ع��امل الطب والفل�صفة والنح��و والفقه̧  واب��ن النفي�س هو عالء 
الدي��ن اأب��و احل�صن علي بن احلزم القر�صي ) وقر�س  قرية قرب دم�صق( املولود عام 607ه�/ 
1210م، ولع��ل اأهم ما عرف عنه اأن��ه كان ينق�ّس على القلم والورق ويكتب كال�صيل اجلارف 

ويح�صر م�صاعدوه اأكدا�س الورق ويربون له عدة اأقالم كيال يتوقف عن الكتابة ليربيها.
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كان اب���ن النفيس  يكتب كتبه دون الرجوع إىل 
أي مرجع وكأنه س���يل عرم متدفق ، وبينما كان 
مرة يف أحد محامات القاهرة يستحم  بصابون 
زيت الزيتون النقي  إذ به خيرج فجأة من حوض 
احلمام إىل القاعة اخلارجية ويطلب ورقاً وريشة 
وحرباً ، ويبدأ يف كتابة رسالته عن النبض حتى 
إذا ما انته���ى  منها رجع ثانية إىل احلمام وكأن 

شيئاً مل حيدث 0  
تتلمذ عل���ى يدي مهذب الدين الدخوار وعلى 
ي���د عم���ران اإلس���رائيلي ونش���أ يف ج���و علمي 
صحيح مب���ين على اخلربة واألصالة ، واش���تهر 
أم���ره وذاع صيته فاس���تدعاه الس���لطان الكامل 
حمم���د ، فرحل إىل مصر وكان فيها أطباء كبار 
أمثال : علي بن رضوان ، وابن حجيج ، وإبراهيم 
بن عيسى ، وابن ميمون وغريهم واستطاع رغم 
ذل���ك أن يتب���وأ منزل���ة رفيعة، ومل يت���زوج وكان 

رقيق اجلانب ، واسع االطالع 
كان رج���الً طوي���ل القامة حنيل اجلس���م وقد 
اهتم إىل جانب مهنة الطب بعلم البيان واملنطق 
والفلس���فة، فكت���ب فيه���ا وألق���ى احملاض���رات 
يف عل���م القان���ون والفقه واحلديث يف مدرس���ة 
املنصورية، ومتتع بشهرة بعيدة املدى معلماً من 

معلمي القانون. 
وكانت طريقت���ه يف العالج تعتمد على تنظيم 
الغذاء أكثر من اعتمادها على األدوية والعقاقري  
ه���ذا وبالرغم من أن ش���روح اب���ن النفيس البن 
س���ينا تعترب لدى العرب الش���روح املعروفة فإهنا 
مل تظف���ر بش���رف الرمج���ة إال يف اهلن���د، وقد 
تكدس���ت يف املكتبات األوربي���ة والعربية وأكلها 
الغب���ار دون أن يهت���م هب���ا عامل عرب���ي أو غربي 
إىل أن كان ع���ام 1924 إذ ج���اء طال���ب عرب���ي 
ش���اب وأزال عنها الغبار ودرس ش���روحات ابن 
النفي���س وقدمها أطروح���ة  باللغة  األملانية إىل 
كلية الطب يف جامعة فرايبورغ أحدثت دهش���ة 

وعجباً ش���ديدين وجرت حوهلا حبوث حممومة 
ومقارن���ات عدي���دة فكان���ت النتيج���ة أن صادق 
اجلمي���ع على م���ا ورد يف األطروحة م���ن نتائج 
علمية والدهش���ة ال تزال متأل النفوس الس���يما  
عل���ى املختص���ني أنفس���هم  وب���ادئ ذي بدء كان 
هن���اك فقط بضعة أس���اتذة أملان اس���تمعوا إىل 
ما ادعاه الش���اب العرب���ي ، فأخرجوا من مكتبة 
الدولة كل املخطوطات القدمية وأشبعوها حبثاً 
وتنقيباً ومقارنة حتى وصلوا هنائياً إىل النتيجة 
احلتمي���ة ال���يت مل يكن منها مف���ر ، وهي نتيجة 
تؤك���د أن الدكت���ور  حمي الدين التط���اوي ، من 
مص���ر  على ح���ق فيما جاء فيه ، ف���إن أول من 
نف���ذ ببص���ره إىل أخطاء جالين���وس ونقدها ثم 
جاء بنظرية الدورة الدموية مل يكن سارفيتوس 
اإلس���باني وال ه���اريف اإلنكليزي ب���ل كان رجالً 
عربياً أصيالً من القرن الثالث عش���ر امليالدي ، 
وهو ابن النفيس الذي وصل إىل هذا االكتشاف 
العظيم يف تاريخ اإلنس���انية وتاريخ الطب ، قبل 
هاريف بأربعمئة عام وقبل سارفيتوس بثالمثائة 
عام ، وقد قيل فيه ) مل يوجد على وجه األرض 
قاطب���ة مثي���ل له ومنذ ابن س���ينا مل يوجد أحد 
يف عظمته ( لقد كتب ابن أبي اصيبعة ) 1202 
-1207( الطبي���ب وم���ؤرخ الط���ب العربي وابن 
أح���د أطباء العيون ونس���يب مدير عيادة العيون 
يف دمش���ق ، موسوعة تارخيية مجع يف جوانبها 
أمس���اء 399 طبيباً عربياً وتراجم حياهتم ، دون 
أن يش���ري ولو بإش���ارة واحدة إىل االس���م الالمع 
ال���ذي كان لعظيم األطب���اء يف عصره ، وإنه أمر 
يدع���و إىل العج���ب ، خاصة واب���ن النفيس هذا 
كان معاص���راً ومواطن���اً البن أب���ي اصيبعة ، بل 
زميالً له يف مدرسة الطب أوالً ، ويف املستشفى 
ثانياً ..... فكالمها من مواليد دمش���ق ، وحتت 

مسائها ترعرعا . 
وعندما أبصر ابن النفيس النور عام 1210كان 

269 العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



ألب���ن أبي اصيبعة من العمر س���بع 
س���نني ثم درس���ا الطب مع���اً وكان 
أستاذمها ابن الدخوار رئيس أطباء 
املستش���فى ) النوري ( الكبري وقد 
اش���تهر هذا مبحاضرات���ه القيمة 
وبدروس���ه السريرية يف املستشفى 
م���ن ناحية وبغناه الوافر من ناحية 
أخرى ، كيف ال وقد مكنه غناه من 
تأس���يس  مدرس���ة طبي���ة يف بيته 
الواس���ع األرج���اء وبإحل���اق عيادة 
خاصة هبا  وبتوفري املال الالزم هلا 
من ريع ق���راه العدي���دة وممتلكاته 
الواس���عة ، درس اب���ن أبي اصيبعة 
وابن النفيس  على يدي أستاذمها    
) الدخوار ( كتب الرازي وابن سينا 

وبالطبع كتب جالينوس .
 وكان���ا مع���اً طبيب���ني حمدث���ني 
ال���ذي  الناص���ري  املستش���فى  يف 
أسس���ه الس���لطان ص���الح الدي���ن 
يف القاه���رة  ولك���ن الميضي زمن 

قصري حتى ترك اب���ن أبي اصيبعة مصر واجته 
إىل أط���راف الصحراء الس���ورية ليعم���ل طبيباً 
خاص���اً ألم���ري س���وري، فيفقد كل اتص���ال بابن 
النفيس الدمش���قي وتغفل عنه ذاكرته ، أما ابن 
النفي���س فقد فض���ل البقاء يف  مص���ر وأصبح 
فيما بعد رئيساً ألطباء املستشفى )الناصري ( 
وذلك خالل عش���رات السنني كان خالهلا يلقي 
احملاض���رات عن جالينوس وعن ابن س���ينا من 

دون أي حتضري . 
لق���د درس ابن النفيس كت���ب جالينوس وابن 
سينا دراسة واعية متفهمة كان احلكم فيها عقله 
ومنطقه وخربته ولكنه كان يأبى على نفس���ه أن 
يعلم تالمي���ذه آراء متوارثة عن عظماء القدماء 
، وه���و اليزال يش���ك يف صحته���ا ، وكانت تعمر 

قلب العربي األبي الش���جاعة األدبية مل يكن ابن 
النفي���س ذاك الرجل الذي يتقبل األش���ياء ، وإن 
كان���ت منقول���ة عن عباقرة الق���وم ، بال جدل أو 
نقاش وهو بعكس الدخوار متاماً وبعكس الكثري 
من زمالئه ، مل يعجب بتعابري جالينوس الطبية 
، ووصفه���ا بالضعف والتعقيد من دون أن يكون 

وراءها أي معنى . 
 وقد قال يف مقدمته لكتاب ) ش���رح القانون 
يف الط���ب ( : وأما منافع األعضاء فإمنا يعتمد 
يف تعريفه���ا عل���ى م���ا يقتضيه النظ���ر احملقق 
والبحث املستقيم ، وال علينا ، أوافق ذلك الرأي 

من تقدمنا أو خالفه ... 
ابن النفيس اعتمد قبل كل شيء على استقراء 
الطبيعة ومعرفة  أس���رارها بواس���طة املالحقة 
والدرس والتجربة متاماً كالرازي  ، فرأى تبايناً 
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يف تركيب أجسام احليوانات املختلفة ، فأوصى 
بدرس التش���ريح املقارن ، لإلملام باالختالفات ، 

ثم اعتمد التشريح طريقة له يف البحث  . 
وصف الدورة الدموية الصغرية وصفاً  واضحاً 
وضوح املاس وسلس���اً سالس���ة املاء العذب ، بل 
ق���ل يف الكلمات ذاهتا اليت اس���تعملها فيما بعد 

ميخائيل سارفيتوس . 
وم���ن آث���ار ابن النفي���س يف دراس���اته الطبية 
باإلضاف���ة إىل تعليقات���ه عل���ى أبق���راط وكذلك 
القانون البن سينا ، كتاب موجز القانون وكتاب  
ش���رح تقدمة املعرفة وكتابه املوس���وم ، بش���رح 
تش���ريح القانون ، وهو م���ن أجّل املختصرات يف  
التش���ريح وله أمهية بالغ���ة ألنه ذكر أن احلاجز 
البطي���ين خ���ال م���ن املس���ام غ���ري نض���اح ، كما 
ق���ال أيض���اً رداً على خطأ البن س���ينا أن القلب  
اليتغذى من الدم الذي حتتويه جتاويفه  بل من 

األوعية الصغرية املنبثة يف جوهره . 
أم���ا نظرية اب���ن النفيس يف ال���دورة الدموية 
فتنف���ي وج���ود ثالثة بطين���ات للقلب ، وتش���ري 
إىل وج���ود بطينني اثنني ومها األمين واأليس���ر 
، وحيت���وي البط���ني األمين على ال���دم والبطني 
األيس���ر على ال���روح وهي الدم املنق���ى باهلواء ، 
وال مير الدم من البطني األمين للبطني األيس���ر 
مباشرة بل يتجه إىل الرئة حيث خيتلط باهلواء 
ث���م ينتقل من الرئة إىل القلب عن طريق الوريد 
الرئ���وي ، وق���ال ابن النفيس عن ه���ذا الوريد : 

إن هذا العرق يش���به األوردة ويش���به الش���رايني 
وعن قول ابن سينا بوجود ثالثة بطينات للقلب 
ق���ال ابن النفي���س : ) قوله في���ه ثالثة بطينات 
ه���ذا كالم اليصح ، فإن القلب له بطينان فقط 

والتشريح يكذب ما قالوه ( . 
ت���ويف اب���ن النفي���س  يف القاه���رة يف 11 ذي 
القعدة س���نة 696ه�/ 1288م ، وألنه كان عازباً 
ب���ال زوج���ة وال أبناء فقد أوص���ى بكتبه وأمواله 
وأمالك���ه العدي���دة إىل البيمارس���تان املنصوري 
وقي���ل يف وفاته : إنه وص���ف له يف أثناء مرضه 
النبي���ذ ولكنه رف���ض تناوله قائ���الً : ال أريد أن 

ألقى اهلل ويف جسمي مخر . 
ذل���ك ه���و اب���ن النفيس ال���ذي أحت���ف العامل 

بأمجعه بنفائسه من خمطوطات وكتب   
فم���ن كتب���ه :الش���امل يف الط���ب وكان يريده 
موس���وعة جامعة يف ثالمثائة جمل���د، ولكنه مل 

يكتب فيها سوى مثانني .
كت���اب املوج���ز وهو موجز لكت���اب القانون يف 

الطب البن سينا وكتاب املهذب يف الكحل 
وكتاب )شرح فصول أبقراط ( و) شرح مقدمة 
املعرفة ألبقراط ( وتعترب شروحه أفضل ما كتب  
وله كتب أخرى يف الفقه ، واحلديث ، والفلسفة. 
هذا غيض من فيض لعامل عربي دمش���قي يعد 
من أهم عباقرة احلضارة اإلسالمية ومن أعظم 
نوابغه���ا فم���ا قدم���ه من عل���وم مدع���اة للفخر 

واالعتزاز ليومنا هذا . 

1-  تاريخ الطب العربي يف ر�صوم ، د.�صلمان قطايا، ط1، دم�صق 1976. 
2- �صم����س العرب ت�صطع على الغرب ، زيغ���رد هونكه، ترجمة فاروق بي�صون وكمال د�صوقي، دار �صادر 

بريوت 1964. 
3- تاريخ الطب عند العرب، فهيم اأبادير، القاهرة 1977.

4- املهذب يف الكحل لبن النفي�س، حتقيق د. ن�صاأت احلمارنة، مطابع األف باء الأديب، دم�صق.
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 مل تبداأ الدرا�صة احلقيقية لتاريخ العائلة اإل 
بعد عام/ 1861/، ذلك العام الذي �صدر فيه 
كت��اب ) حق الأم( للباحث الأملاين) باهوفن( 
الذي اأكد فيه على اأن العالقات اجلن�صية عند 
الب�صر كانت قدمياً غري مقيدة) حّرة(، وكان 
يطل��ق عليه��ا ا�ص��م العالق��ات ) الهيتريية(، 
ورمب��ا اأن هذه العالق��ات حّرة م��ع الن�صاء، 
ل��ذا كان م��ن ال�صع��ب حتدي��د اأٍب للطف��ل، 
فكان للمراأة ال��دور الأ�صا�صي يف تقرير ن�صب 
اأطفالها، وكان الن�صب يتم ح�صب خط الأم1، 
ويف ذلك الوقت كانت املراأة تتمتع بقدر كبري 
م��ن الح��رتام والتقدي���س وال�صيادة،وبل��غ  
ذل��ك حد �صي��ادة جن���س الن�ص��اء،2 و�صاد ما 
�صم��ى ب��� ) اجلينيك��و قراطي��ا(، اأي حك��م  يرُ
الن�ص��اء، واأن الزواج الأح��ادي الذي تخ�س 
امل��راأة مبوجبه رج��اًل واح��دًا، كان ينطوي 
عل��ى خمالفة لو�صية دينية قدمية ، ومل يكن 
ذلك جمرد اأق��وال، بل قدم) باهوفن( براهن 
على ذلك من خالل الأدب القدمي عند اليونان 

وغريهم.

المرأة وتطور العائلة 
عبر التاريخ 
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ث���م صدر كتاب آخر ع���ام/ 1865/ ل��� )مالك 
ال���زواج اخلارج���ي  ح���ول مجاع���ات  لين���ان(3 
ومجاع���ات ال���زواج الداخلي، وأّك���د على وجود 
عادة قتل األوالد اإلناث يف صغرهن) كعادة وأد 
البنات عن���د العرب اجلاهليني(، اليت أكدت إىل 
نق���ص كبري يف عدد النس���اء، وه���ذا ما أدى إىل 
نوع من التنظيم اجلنس���ي عن���د القدماء، جعل 
عادة اش���راك ع���دة رجال يف ال���زواج من امرأة 
واحدة أمراً ليس غريباً، وهلذا مل جير حس���اب 
القراب���ة إال مبوجب اخلط النس���ائي، وقد ذكر 
أيضاً أن عملية تعويض عن فيض الرجال تتمثل 
خبط���ف النس���اء، وقد ع���رض ) لوي���س هنري 
مورغ���ان( 4 يف كتابه ) اجملتمع القديم( الصادر 
ع���ام ) 1871( نظريت���ه القائلة: إنه يف ظل هذه 
األوضاع الس���ائدة من ال���زواج االجتماعي الذي 
كان منتش���راً يف كل م���كان، كان ال���زواج جائ���زاً 
من خ���ارج القبيلة، بينما كان ممنوعاً داخلها،إذ 
ميك���ن للرج���ل أن يت���زوج من امرأة من عش���رية 
غ���ري عش���ريته، والحيق له الزواج م���ن امرأة من 
عشريته نفس���ها، فذلك من احملرمات، والسبب 
أن االقتصاد املنزيل املش���اعي القديم كانت فيه 
مجيع النس���اء أو أغلبيتهن ينتمني إىل العش���رية 
نفس���ها، بينم���ا الرج���ال ينتم���ون إىل عش���ائر 
خمتلف���ة، ه���ذا الوضع من���ح امل���رأة هيمنة على 
الرج���ل، خصوصاً أهن���ا هي مكتش���فة الزراعة 
البدائية حسب اعتقاد)ليتورنو( خلربهتا الطويلة 
يف ف���رات االلتقاط الثم���ار والنباتات الصاحلة 
لألكل يف ف���رات االلتقاط وجمتمع الصيد، لذا 
تول���ت امل���رأة األمر يف مس���ألة الزراعة وهذا ما 
رفع من مكانتها االقتصادية واالجتماعية، وقد 
عزز ذلك نس���بة أوالده���ا إليها، فس���اد النظام 
األموم���ي يف أول فرات نش���وء الزراعة، وهكذا 
جند أن العائلة م���رت يف أثناء تطورها مبراحل 

حضارية تطورية هي باختصار:5

املرحلة الوحش���ية: م���رت بثالث���ة أطوار هي 
)األدنى- األوس���ط - األعلى ( مت خالهلا نشوء 
النطق واس���تعمال النار واخراع القوس والسهم 
وصنع الزوارق واملس���اكن، ويُق���ال إن عملية أكل 

البشر كانت التزال سائدة يف هذه املرحلة.
املرحل���ة الرببرية: وه���ي ثالثة أط���وار أيضاً: 
)األدنى - األوس���ط - األعل���ى( فيها مت تدجني 
احليوانات والزراعة، وزوال أكل البش���ر، وتشكل 
القطعان وصهر فلزات احلديد والربونز، واخراع 
الكتابة، وقد تكش���فت ه���ذه املرحلة يف اإللياذة 

واألوذيسة اليونانية بكل فنوهنا وطقوسها6.
مرحل���ة احلض���ارة: إهن���ا مرحل���ة الصناع���ة 

ومرحلة الفن، وهي اليت ال تزال مستمرة.
 أما بالنس���بة للعائلة وتطوره���ا وانتقاهلا من 
العائلة متعددة األزواج إىل العائلة أحادية الزواج 
) العائل���ة الرومانية( فلم يكن على ش���كل قفزة 
مباش���رة، بل مرت بشكل متوس���ط، هو العائلة 
الثنائي���ة 7 حيث إنه يف ظروف الزواج اجلماعي 
كان الب���د م���ن أن خيتار ش���ريكاً يعت���ربه األكثر 
أمهية من غ���ريه وخيصه برعاية تفوق االهتمام 
باآلخري���ن أو باألخريات، لذل���ك وبفعل األفعال 
املتكررة يومياً، وبفعل العادة، بدأت تنشأ قاعدة 

عامة سرعان ما حتولت إىل قانون.
وم���ع التطور االجتماع���ي الالحق يتطور هذا 
القان���ون إىل نظام اجتماعي عام، وذلك س���اعد 
على تكريس العائل���ة الثنائية، وعلى اضمحالل 
الزواج اجلماعي بشكل تدرجيي، ) هذا من حيث 
الشكل( ، أما من حيث أنظمة القرابة فلم تتغري، 
ب���ل بقيت عل���ى حاهلا، وظلت للمرأة س���يطرهتا 
وجربوهت���ا، ويف هذا الطور ص���ار الرجل يعيش 
مع امرأة واحدة، وصار تعدد الزوجات نادراً، مع 
بعض اخليانات الزوجية من قبل الرجال حبكم 
األسباب االقتصادية، واملميز هنا أنه من السهل 
عل���ى كل من الطرف���ني حل الرابط���ة الزوجية، 
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ويع���ود األوالد إىل األم. وم���ا إن كاد الط���ور من 
املرحل���ة الرببرية يبلغ هنايت���ه، حتى أدى تدجني 
احليوان وتربية القطعان إىل خلق مصادر هائلة 
للث���روة، بعدأن كان االقتص���اد قبلها الحيقق أي 
فيض من اإلنتاج، لذا بدأت تظهر شعوب الرعاة 
وتطغ���ى على الصيادي���ن، ) اآلريني يف البنجاب 
- الس���اميني عل���ى ضف���اف دجل���ة والف���رات - 
اهلكس���وس يف مص���ر( حيث إن ملكية املاش���ية 
واخليول واحلمري وغريها ملكية ال تتطلب سوى 
املراقب���ة والتوجي���ه إىل األرض الصاحل���ة، هذا 
أدى إىل قي���ام ح���روب بني القبائ���ل هدفها أخذ 
ملكية اآلخرين واحلصول على األسرى جلعلهم 
عبيداً يف خدمة املاشية والقطعان. ويف البلدان 
العربية قبل اإلس���الم كانت ه���ذه القبائل كثرية 
احل���روب كغريها من القبائ���ل األخرى وقد أدى 
ذل���ك إىل نقص يف عدد الرجال وزيادة يف عدد 
النساء على الرجال، إضافة إىل األعداد الكبرية 
من األس���ريات ) الس���بايا( الالئي كان يعود هبن 
الرجال املنتصرون يف الغزوات، وكان احلل لتلك 
املش���كلة ه���و أن يتزوج الرجل بأكث���ر من امرأة، 
وأن يتخ���ذ م���ن أس���ريات احل���رب ما يش���اء من 
الزوج���ات واجلواري، وكل رجل حس���ب قدرته، 
وخصوصاً أن األس���ر يبطل عصمة الزواج عند 

عرب اجلاهلية 8
إذاً، م���ا الثروة احلقيقية والرأمسال احلقيقي 
يف ذل���ك العص���ر؟ الث���روة احلقيقي���ة أصبحت 
القطعان، والصيد غدا بذخاً بعد أن كان ضرورة.

أما عن هذه الثروة وعالقتها بالعشرية فنجد أنه 
يف البداية كانت الثروة ختص العشرية ولكن مع 
إدخال تربية املاش���ية وش���غل املعادن واحلياكة، 
وم���ن ثم الزراعة، بدأ فيض اقتصادي يتش���كل، 
هذا الفيض مسح بالتبادل، واكتس���بت املاش���ية 
دور النق���د، وكانت املرأة تش���ارك يف اس���تهالك 
هذا الفائض، ومبوجب تقس���يم العمل الس���اري 

املفع���ول آن���ذاك كان على الزوج أن يس���تحصل 
عل���ى الغذاء، وعلى أدوات العمل الضرورية هلذا 
الغ���رض، وكان له بالتايل احلق يف ملكية أدوات 
عمله، ويف حال فس���خ الزواج كان يأخذها معه، 
بينما حتتفظ الزوجة باآلنية املنزلية، ومبوجب 
العُ���رف والعادة الس���ائدتني أصبح ال���زوج اآلن 
مالكاً ملصدر الغذاء اجلديد الذي هو القطعان، 
ومالكاً أيضاً للعبيد الذين أسرهم يف حروبه مع 

أعدائه اجملاورين.
 ولكن مبوجب العرف والعادة السائدين أيضاً، 
مل يكن بوس���ع أوالده أن يرثوه، إذ مبوجب احلق 
األموم���ي، ومبوجب نظ���ام امل���رياث البدائي يف 
العش���رية يرثه أقرباؤه يف العشرية، وهم األقرباء 
بال���دم من ناحي���ة األم، لك���ن أوالد الرجل كانوا 
الينتمون إىل عشريته بل إىل عشرية أمهم، فكانوا 
يرثون أمهم سابقاً، كما ويرثون أقرباءهم بالدم، 
ومل يك���ن بوس���عهم أن يرث���وا أباهم عن���د موته، 
لذلك عن���د موت صاحب القطيع كان ينبغي أن 
تنق���ل قطعانه إىل إخوت���ه وأخواته وأوالدهم أما 

أوالده هو فهم حمرومون من إرثه 9
ماذا حصل فيما بعد؟ أصبح مركز الرجل أهم 
من مركز املرأة، بس���بب تنام���ي ثروته، لذا أخذ 
ينافسها، وأخذ يعمل على االستفادة من مركزه 
لتغري الدستور القديم ) رمبا غري املكتوب( ألجل 
تغيري نظام املرياث يف مصلحة أوالده، وهلذا كان 

عليه أن يلغي نسب األم.
وعندما أصبحت هذه املشكلة على درجة من 
االتس���اع كافي���ة لتحقيق إمكانية اخت���اذ القرار 
التارخيي، قام الرجال األغنياء أصحاب السلطة 
الناجت���ة ع���ن مراكزه���م االجتماعي���ة احلديثة 
)أصح���اب القطع���ان( باخت���اذ قراره���م ال���ذي 
يقضي بأن تبقى ذرية أعضاء العش���رية الرجال 
يف املستقبل ضمن العشرية وخترج ذرية أعضاء 
العش���رية النساء من عشريهتا وتنتقل إىل عشرية 
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والدها، وبذلك قد ألغي االنتس���اب حسب حبل 
النسل النس���ائي، وحق الوراثة حسب خط األم، 
وأقر االنتس���اب حس���ب حبل النس���ل الذكوري، 

واملرياث حسب خط الوالد أصبح السائد.
ونرى دور اآلهلات يف األساطري القدمية )ماع 
ربة احلقيقة عند املصريني القدماء، ونايت آهلة 
احل���رب والفيضان، وال���الت والغزى ومناة عند 
الع���رب اجلاهلي���ني( تص���ور عهداً أس���بق كانت 
فيه النس���اء يش���غلن مركزاً أوفر حرية وتقديراً 
واحرام���اً، أم���ا ذل���ك الصراع ال���ذي حدث بعد 
ف���رة بني اآلهل���ات املؤنثة واآلهل���ات املذكرة فهو 
دليل على تلك املرحلة من التاريخ اليت كان فيها 
أصح���اب القطعان حياولون تغيري خط النس���ل 
ليصب���ح لصاحلهم ولصاحل أوالده���م10، بينما 
جند يف اإللياذة واألوديس���ة11 اللتني ظهرتا يف 
الطور األخري من املرحلة الرببرية، أي بعد سيادة 
عادة االنتس���اب حس���ب خط األب، نرى النساء 
الش���ابات األس���ريات عرضة أله���واء املنتصرين 

اجلنسية.
 ولو عدن���ا إىل العرب يف اجلاهلية، لرأينا أن 
اتصال امل���رأة اللصيق بالرجل كانت له أش���كال 
عدي���دة، أش���هرها: زواج البعول���ة، وه���و الزواج 
ال���ذي نعرف���ه اليوم حي���ث يقوم عل���ى اخلطبة، 
واملهر وموافقة األهل، ونكاح االستبضاع، وزواج 
اخلدن، ونكاح صاحبات الرايات، ) وكن ينصنب 
عل���ى أبواهبن راي���ات مح���راً تعريفاً هب���ن، فمن 

أرادهن دخل عليهن(12 
وكما نعلم أن اإلس���الم منع كل أش���كال الزواج 
م���ا عدا زواج البعولة، كما وميكن إرجاع اهتمام 
الع���رب بعرق اخلال وتباهيه���م به على العم إىل 
بقايا عهد األمومة، عندما كانت املرأة يف احلقب 
البعي���دة ه���ي مصدر النس���ب ومرج���ع األوالد، 
وبذل���ك جن���د قبائل عربي���ة كثرية قد انتس���بت 
إىل أمهاهت���ا مث���ل: خندف - جديل���ة - مزينة - 

عاملة- عفراء - حُبابة - وغريها كثري 13. 
وهك���ذا جند أن إس���قاط احل���ق األمومي كان 
هزمي���ة تارخيية جلنس النس���اء على يد جنس 
الرجال. حيث أخذ الزوج دفة القيادة يف البيت 
وحرمت املرأة من مركزها املش���رف واستذلت و 
غدت عبدة رغائب زوجها، وأداة بسيطة إلجناب 
األوالد وحفظ النس���ل، وبدأ ينعكس ذلك فكرياً 
ودينياً على الشعب الذي بدأ يسقط متاثيل آهلته 
املؤنث���ة ال���يت كان يعبدها، ليقي���م مكاهنا أو إىل 
جانبها آهلة مذكرة يف كل مكان14، وما إن أقرت 
س���لطة الرجال حتى ظهر ش���كل جديد للعائلة 
هو » العائلة األبوية البطريركية«، وكانت العائلة 
الروماني���ة ه���ي النموذج املكتمل لش���كل العائلة 
البطريركية15، ومع تط���ور العائلة البطريركية 
)األبوية( ندخل ميدان التاريخ املكتوب، وحنن ال 
نعرف ش���يئاً أكيداً عن كيف ومتى حتققت هذه 
الثورة عند الشعوب املتمدنة 16، وكل ما نعرفه 
أن العائلة عنصر نش���يط فعّال، التبقى أبداً كما 
ه���ي ب���دون أي تغيري، بل تنتقل من ش���كل أعلى 
بقدر ما يتطور اجملتمع من درجة دنيا إىل درجة 

عليا كما أكد ) مورغان( 17 وابن خلدون.
لكن ماذا عن البغاء؟ مل يكن البغاء معروفاً يف 
التاري���خ، ومل يبدأ إال بب���دء النظام األبوي الذي 
اق���رن منذ نش���أته بالبغ���اء، ألن البغاء ليس إال 
احل���ل الوحيد لنظام يفرض زوج���اً واحداً على 
امل���رأة، يف ح���ني يُمنح الرجل حرية جنس���ية مع 
نس���اء أخري���ات، وكان احل���ل الوحي���د ملثل هذا 
النظام ه���و خلق فئة من النس���اء ميارس معهن 

الرجال حريتهم اجلنسية خارج الزواج 18.
لكن ماذا عن هذا التطور، وخصوصاً بش���كله 
الغربي؟ تدل الظواهر يف اجملتمع الغربي املتقدم 
على أن األس���رة مه���ددة بالزوال بع���د التجارب 
احلديث���ة واملس���تمرة عل���ى اإلجن���اب الصناعي 
) أطف���ال األنابي���ب(، الذي س���يحطم األس���س 
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املوروثة للقرابة وعالقات الدم، وبس���بب أشكال 
ال���زواج غ���ري القانوني، والعالقات ب���ني الرجال 

والنس���اء اليت تس���ن لنفس���ها قوانينها ومبادئها 
اجلديدة 19.
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�صاهم��ت املكت�صفات الأثرية يف الك�صف عن بع�س املدون��ات املو�صيقية البدائية يف �صورية، 
كما �صاهمت اأي�صاً يف الك�صف عن بع�س اأدوات املو�صيقا يف العراق واإذا اأخذنا التاريخ الب�صري 
الطوي��ل بعن العتبار ف�صنجد اأن الهند وال�صن وم�صر القدمية هي الأخرى لها مو�صيقى يف 
املرحل��ة الت��ي �صبقت امليالد ولكنها لميكن اأن تكون كاملو�صيق��ا التي ن�صمعها الآن، ول ميكن 
رفت يف �صالت فّينا يف القرنن ال�صابع ع�صر والثامن ع�صر. اأي�صاً  اأن تكون كاملو�صيقا التي عرُ

نينوى أم ني- نوا؟
الموسيقا بين القديم والحديث

 اأحمد عادل 
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ويل اعتق���اد خ���ارج الع���ودة إىل املص���ادر أن 
الش���عوب ال���يت س���بقت األلفية اخلامس���ة قبل 
املي���الد، هي األخرى هلا نتاج فين و فكري ولكن 
ذلك ضاع حبكم تقادم الزمن، وإن فرق التنقيب 
ال���يت ب���دأت العمل يف الق���رون القريب���ة منا مل 
تس���تطع الذهاب إىل أبعد من س���ومر وبابل وما 
عاصرها من حض���ارات أخرى فلذلك إن تراث 
الش���عوب القدمية ما زال جمه���والً » ومطموراً« 
وأعتق���د أيضاً أن العقل البش���ري املتطور وآالت 
وأدوات الكش���ف احلديث���ة س���تأتي إىل األجيال 

القادمة مبا حنن مل نطلع عليه ومل نسمع به.
 وتبقى الطبيعة هي املصدر األول للموسيقى، 
وإلهلام البش���ر ب���كل ما يتعلق بالنحت والرس���م 
والغن���اء، ويؤكد هذا الرأي ماوجد على الكهوف 
واملغاور القدمية من حنت ورسم عكس املوجود 
على هذه األرض من كائنات وأدوات وفنون وكلها 
يف هناية األمر تعود إىل عالقة اإلنسان باألرض، 
ومب���ا حييط به وخيتل���ج يف داخله من أمل وفرح 
وخوف وسأم، والأبالغ إذا قلت إن هناك عالقة 

قوية ب���ني اإلنس���ان والطبيع���ة، وبني اإلنس���ان 
والكواك���ب، وحت���ى احليوان���ات ه���ي األخرى ال 

تفلت عن هذا الرابط املتني بني اجلانبني.
فق���د كان العدي���د م���ن الريفي���ني ينجون من 
ك���وارث الفيضان���ات عندم���ا ش���اهد بعُْضه���م 

حركات غريبة للفئران وحليوانات أخرى.
وتبق���ى املوس���يقى جبماهل���ا وعذوبتها، ومبا 
ينس���جم مع الروح والعقل البش���ري ، وس���تظل 
أمج���ل وأنف���ع غذاء ل���روح اإلنس���ان املتذوق هلا 
واملس���تمع حلركاهت���ا وانس���ياباهتا ، وه���ذا م���ا 
يؤك���ده العلم احلديث والقديم أيضاً » إن العديد 
من املرض���ى الذين عوجلوا باملوس���يقى وصلوا 
إىل مرحلة الش���فاء بدون الع���الج باألدوية، وإن 
العديد من احلزانى يرتاحون وينس���ون أحزاهنم 
عندم���ا يصغون هل���ذا العامل املده���ش اجلميل، 
وقد أش���ارت العديد م���ن التقاري���ر العلمية إىل 
أن املزي���د من احليوانات تتأثر باملوس���يقى كما 
كان حيص���ل للقوافل القدمية حينما كان صوت 
اجللج���ل يداع���ب مسع الناق���ة أو اجلمل أو كما 
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حيص���ل اآلن للحيوانات احللوب���ة حني يقومون 
بإيناسها مبعزوفات موس���يقية لتعطي احلليب 

األكثر.
وأم���ا فيم���ا يتعل���ق مبوس���يقى » ن���ي- نوى« 
اإليراني���ة، وال���يت التب���س امسه���ا باس���م نينوى 
احلضارة القدمية وعُرفت واشتهرت يف سورية  
مبوسيقى » نينوى« هي موسيقى إيرانية حديثة 
م���ن تلحني عازف وملحن ش���هري امسه حس���ني 
عليزادة، وقد وصلت إىل س���ورية عرب العراق يف 
هناي���ة العقد الثامن من الق���رن املاضي، وُقرىء 
العنوان خطًأ: » نينوى«، ولكن العنوان احلقيقي 
هلذا العمل الفين الرائع هو » ني- نوى«، ومعنى 
ه���ذا العن���وان عربياً« »موس���يقى الن���اي«، وهو 
يتأل���ف م���ن كلمتني » ن���ي« وتعين الن���اي، واليت 
تعين باللغة الفارسية » القصب« ولذلك يسمون 
قصب الس���كر » ني شكر«، وأما كلمة نوا » نوا« 
فم���ن املمكن أن تع���ين »مقام الن���وى«، ومع هذا 
ق���ال أكثر من كاتب إيراني إهنا تعين »موس���يقى 
الناي«، وإذا أصغينا إىل هذه املوس���يقى سنجد 
آل���ة الناي الفارس���ية هي اآللة املس���يطرة، على 

بقية اآلالت املش���ركة 
يف العزف، وهذا يعين 
أهنا ليست » سوناتا« و 
ال » مسفونية« بل هي  
أقرب إىل الكونش���رتو 
، والكونش���رتو حسب 
يف  ال���وارد  التعري���ف 
إىل  »دع���وة  كت���اب 
املوس���يقى« هو العمل 
املؤل���ف  املوس���يقي 
و  آالت  ع���دة  م���ن 
آل���ة واحدة  تتص���دره 
ماجن���ده متاماً  وهذا 
يف العم���ل املوس���يقي 

»ني- ن���وا« تلك اليت جند فيها أن آلة الناي هي 
املسيطرة على بقية اآلالت ال غريها.

أم���ا كيف حصل االلتباس بني ني نوا ونينوى، 
فأعتق���د أن العدي���د من األعم���ال املرمجة إىل 

اللغة العربية حتدث فيها التباسات عدة.
وذلك بس���بب أخطاء غري مقصودة من جانب 
املرمج���ني، فلذلك وجب عل���ى املرجم أن يكون 
ملم���اً باللغت���ني » املرجم منها واملرج���م إليها«، 
وهل���ذا يأتي التش���ديد على إج���ازات املرمجني 
احمللف���ني كي ال حيصل اخلط���أ الذي قد يضر 
بطرف ما، وأما اإلبداع، والذي هو عمل إنساني 
ص���رف فال حيتمل ه���ذا التش���ديد كي ال حيد 
ذلك من نش���اط الطاحمني إىل ترمجة األعمال 
األدبية والفنية إىل لغات أخرى، ومع هذا حيبذ 
أن تك���ون الدقة من ش���روط الرمجة، وأن تكون 

صادقة ومجيلة كما تقتضي ذلك لغة اإلبداع.
ويف هناي���ة األم���ر إن ه���ذا العم���ل ه���و عمل 
عالق���ة  أي���ة  ل���ه  ليس���ت  حدي���ث  موس���يقي 
باحلض���ارات القدمية، وهو م���ن تلحني العازف 
وامللحّن اإليراني حسني عليزارة، وهو يف الوقت 
ذات���ه عمل مس���توحى 
م���ن مأس���اة احل���رب 
اإليراني���ة،  العراقي���ة 
ومأساة معركة كربالء 
أيض���اً«، ولذل���ك جاء 
هبذه النربة اإلنس���انية 
الداعم  وكان  الب���ارزة 
األك���رب لذلك هو القوة 
الفني���ة في���ه ولذل���ك 
مئ���ات  إىل  وص���ل 
الناس،  م���ن  األل���وف 
املثقف���ني  والس���يما 
واملهتمني  واملتعلم���ني 

باملوسيقى.
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 هل فّكر اأحدنا يوماً اأن يكون حجر اأ�صم ذو لوٍن معن لنا يف حل م�صكلة ما ؟ اأو يجعلنا اأكر 
لّياً تتجمل به املراأة  و الرجل بعد  �ص��رورًا؟ اأو اأنه من املمكن اأن ي�صف��ي مر�صاً ما غري كونه حرُ
�صقل��ه واإ�صافته ملعدن نفي�س كالذهب اأو البالت��ن اأو الف�صة وميكن اأن يباع باأ�صعاٍر خيالية 

قام له املزادات العلنية ويتناف�س اجلميع يف اقتنائه؟.  ترُ

األحجار الكريمة 
معاني وأسرار

 قمر املنا�سفي
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ص���دّق  الق���دم  من���ذ   
تأث���ري  بوج���ود  اإلنس���ان 
ألن���واع معينة من األحجار 
م���ع  بالتواف���ق  فتنش���ط 
مواقع فلكية معينة و يكون 
هل���ا تأث���ري مع���ني بالتناغم 
م���ع إش���عاعات نابع���ةٍ من 

الفضاء.
 اكتش���ف القدم���اء التأثريات 

الكونية املختلفة على النفس البشرية 
ففرقوا ب���ني تأثرياهتا اإلجيابية والس���لبية، 

ف���إن موقع���اً فلكياً معيناً كالش���مس أو القمر أو 
النجوم أو الكواكب قد يصدر إش���عاعات تتناغم 
م���ع حجر كريم معني يقوي من إش���عاعات ذلك 
احلجر ليجعل���ه مع خواصه ق���ادراً على التأثري 
عل���ى حياة الش���خص س���لباً أو إجياب���اً كاحلظ  

والسعادة أو العالج.
 كانت األحجار الكرمية قدمياً والتزال حمط 
إعجاب الش���عوب، فجميع احلضارات القدمية  
تعامل���ت مع األحجار الكرمية وقدّرهتا وكنت هلا 
اإلعج���اب حت���ى وصلت إىل مس���توى التقديس 
كحض���ارات الفراعن���ة و حض���ارة الس���ومريني 
والش���رق  إفريقي���ا  الكلداني���ة يف   واحلض���ارة 
األوس���ط، وحضارات اإلنكا واألزتك يف جنوبي 
أمريكا، واحلضارات اهلندية والصينية العريقة 
يف آس���يا، فكان أه���ل تلك احلض���ارات يؤمنون 
ب���أن لكل حجر كريم قدرة عل���ى أن  حيوز على 
تناغ���م فلكي يتوافق مع تاري���خ ميالد أحدهم ، 
ووف���ق ش���روط معين���ة  كأن  يك���ون احلجر من 
الن���وع  املناس���ب فلكياً وطلس���مياً ) س���حرياً(، 
فيبق���ى حمصناً م���ن كل أنواع الش���رور، فكانت 
الغاية التحص���ني ال التزيني والزخرفة وبالرغم 
من اهتمام أغلب الش���عوب باألحج���ار الكرمية 
وحماولة اكتشاف تأثرياهتا إال أن بعض الشعوب 

األخ���رى كالروم���ان عارض���ت تل���ك األقاوي���ل 
 »pliny « واستهزأت هبا كما فعل املؤرخ والفقيه
بلي���ين ، بس���بب النظرة الرمسي���ة ذات الطبيعة 
العلمانية اليت كانت س���ائدة يف العهد الروماني 
جتاه هذا النوع من املعارف، على عكس الثقافة  
اليونانية )اإلس���كندرية( اليت سادت يف القرون 
الثاني والثالث والرابع امليالدية اليت وفرت قدراً  
وافي���اً لالهتمام باملعتقدات الس���ائدة حول هذه 
األحج���ار ، إىل ح���دٍ وصل إىل تألي���ف املؤلفات 
يف القرون التالية عن هذا املوضوع ُكتبت باللغة 
الس���ريانية ثم العربية ) اعتمدت يف مصادرها 

العلوم اليونانية والفارسية واهلندية(.
 

هل هناك إشعاعات لألحجار الكرمية؟ 
ما تأثرياهتا؟ وما آلية العالج هبا؟:

 هناك إش���ارات واضحة تدل على اس���تخدام 
األحج���ار الكرمية منذ آالف الس���نني يف العالج 
الط���يب بدايًة من اهلند يف عص���ور قبل التاريخ، 

ووصوالً إىل مصر الفرعونية.
 إن الركيب الكيماوي لألحجار الكرمية جعلها 
حمط االهتمام العلمي الواس���ع الرفيع املستوى، 
وال���ذي خطت���ه أي���دي الفراعنة عل���ى صحائف 
ورق البُ���ردي ف���كان لكل نوع من ه���ذه األحجار 
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تركيباً خاص���اً يعاجل مرضاً ما، وهذا ما وصفه 
 »EBERS PAPYRUS« أب���ريس  خمط���وط 
حج���ر ال���الزورد الس���ماوي الزرق���ة يس���تخدم 
ملعاجلة العني، كما أن حجر اهلاميتيت يستخدم 
لفح���ص النزي���ف وإزالة التحس���س وااللتهابات 

املختلفة.
التستند طريقة العالج  باألحجار الكرمية إىل 
املذهب العلمي املادي الذي نعرفه والذي س���اد 
يف القرن���ني املاضيني ومازال حت���ى اليوم، إمنا 
يرج���ع إىل الطريقة احليوية اليت تعتين بالطاقة 
احليوي���ة اإلنس���انية ومدى تفاعله���ا مع الطاقة 
الكونية والطاقات املنبعثة من األش���ياء املختلفة 
كاألحج���ار الكرمي���ة، فامل���رض وف���ق املذه���ب 
احلي���وي هو خلل يف ت���وازن الطاقة احليوية يف 
نقطة حمددة من جسم اإلنسان، تقوم األحجار 
الكرمية بعناصرها املشعة بالتفاعل مع الطاقة 
احليوية اإلنس���انية بشكل إجيابي بإصالح ذلك 
اخلل���ل يف الطاقة اإلنس���انية وه���ذا طبعاً ليس 

تفاعالً كيميائياً.
 ميكن تشبيه العالج باألحجار الكرمية بطريقة 
الع���الج باألل���وان فتأثري املوجات الكهرطيس���ية 
اليت تطلقها األلوان تش���به املبدأ الذي تعاجل من 

خالله األحجار الكرمية.
 فاللون له طول موجي معني تقوم املستقبالت 

الضوئية يف الع���ني برمجتها إىل ألوان، ومبا أن 
األل���وان املوجودة يف ش���بكية الع���ني ثالثة ألوان 
ه���ي األخضر واألمح���ر واألزرق، وباقي األلوان 
تتكون من مزج هذه األلوان الثالثة، يكون التأثري 
ع���ن طريق دخول طاقة الض���وء اليت تنبه الغدة 
النخامية واجلس���م الصنوبري فيؤدي إىل إفراز 
هرمون���ات معينة تُحدث جمموعة من العمليات 
الفيزيولوجية وبالتايل الس���يطرة املباشرة على 
تفكرينا ومزاجنا وسلوكنا وحتى مكفوفو البصر 
يتأثرون بإش���عاعات األل���وان كاملبصرين متاماً 

لردد الطاقة اليت تتولد داخل أجسامهم.
 تأث���ري األحج���ار الكرمي���ة يأت���ي ع���ن طريق 
مح���ل احلج���ر الكري���م أو وضعه عل���ى املنطقة 
املريض���ة يف اجلس���م، وعل���ى املري���ض أن يلتزم 
منطاً حياتياً وغذائياً صحياً حمدداً حبس���ب ما 
يقول���ه االختصاصيون يف هذا النوع من العالج، 
وبقدر ماهو عالج فهو  كذلك فلس���فة متكاملة 
لتنقية اجلس���م من األمراض والسموم والتقرب 

إىل اهلل.
 بع���ض العلم���اء اهلنود ربط���وا  كل إصبع من 
أصابع اإلنس���ان مبوضع معني من جسده ، كما 

ربطوه بنجم أو برٍج معني:
فالس���بابة ترتبط يف اجلس���م جبهاز التنفس 
واملع���دة ، وترتب���ط خارجي���اً بكوكب  املش���ري، 
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يناسبها لبس اللؤلو واملرجان والتوباز ليكون هلا 
قدرة عالجية  فعالة.

الوس���طى ترتبط يف اجلس���م باألمعاء والعقل 
وامل���خ والكبد، وترتبط  بكوكب زحل، ويناس���به 
لب���س الزم���رد واألمل���اس والزرك���ون باإلضاف���ة 
إىل حج���ر القمر ) الس���افري( واملرجان األبيض 

واللؤلؤ األبيض.
البنصر: يرتبط يف اجلسم بالكليتني و املعدة 
والرئتني والدورة الدموية، ويرتبط هذا اإلصبع 
بالش���مس، ويناس���به املرج���ان والتوب���از، وعني 
القط، باإلضاف���ة إىل الياقوت واملرجان األمحر 

واللؤلؤ األبيض وحجر القمر.
اخلنص���ر: يرتب���ط ه���ذا اإلصبع يف اجلس���م 
بالركبت���ني والرجل���ني والقدم���ني، ويرتب���ط مع 
كوكب عطارد، ويناسبه لبس السافري والزركون 

والالبيز.
من اجلدي���ر بالذكر أن األحجار الكرمية اليت 
صقل���ت متتاز بق���درة عالجي���ة فائق���ة مقارنة 

بنظريهتا غري املصقولة.
 

أنواع األحجار الكرمية:
هناك من قسّ���م األحج���ار إىل كرمية وأخرى 
نص���ف كرمي���ة فع���دَّ حج���ر األمل���اس والزمرد 
وال���الزورد والياقوت وحدها تس���تحق أن تُدعى 
أحجاراً كرمية أما األحجار األخرى فهي )نصف 
كرمي���ة(. هناك أن���واع كثرية لألحج���ار الكرمية 
س���أقتصر عل���ى إيراد بعضها وبع���ض خواصها 

العالجية الكيميائية:
حجر املاس أو األملاس )Diamond( وامسه  
باهلندي���ة ه���ريا، وبالرومي���ة أذام���س، يقول فيه 

أرسطو: إنه من لون النوشادر الصايف اليلتصق 
بش���يء من األحجار إال هشّمه وَكسَره، والصناع 
جيعلون���ه يف طرف املثقب يثقب���ون هبا األحجار 
الصلبة، وي���رى العامل اهلن���دي املعاصر فيجايا 
كوم���ار أن األمل���اس دلي���ل الصفاء والش���فافية، 
ولبسه يعطي اإلنسان قدرة عجيبة على مقاومة 
األمراض كما أنه حيفظ اإلنس���ان من احلس���د 
والسحر ولدغ الثعابني ومن اإلشعاعات الكونية 

الضارة.
من أنواعه: األبيض والزييت واألصفر واألمحر 

واألخضر واألكهب )1( واألسود.
م���ن فوائ���ده الطبي���ة الكث���رية أن���ه أذا أُخذت 
وأُلصقت مبس���ار ) مرود( حناس���ي، ثم أُدخلت 
إىل حصوة املسالك البولية احملصورة املعرضة 
يف جم���رى الب���ول أو يف املثانة، فإن���ه يفتت تلك 

احلصاة.
أم���ا إذا ابتل���ع اإلنس���ان قطعة من���ه ولو كانت 
صغ���رية للغاي���ة فإهنا خترق أمع���اءه وتقتله على 

الفور.
 -  حج���ر الياق���وت )Ruby(: ذك���ره الن���يب 
صل���ى اهلل عليه وس���لم يف وصف  هن���ر الكوثر 
فق���ال: »الكوثر هنر يف اجلن���ة حافتاه من ذهب 
جمراه عل���ى الياق���وت والدر، تربت���ه أطيب من 
املس���ك وماؤه أحلى من العسل وأِشد بياضاً من 

الثلج«)2(
للياق���وت ألوان متعددة منه األمحر واألصفر، 
واألزرق، وتتول���د م���ن تلك األل���وان ألوان أخرى 
متع���ددة، وهو يغل���ب بصالبت���ه كل األحجار ما 

عدا األملاس.
م���ن خواص الياقوت أن لبس���ه ي���ورث املهابة 

1-  ورد يف معج���م اأ�صا����س البالغ���ة من املج���از اأن ُيقال : رجٌل اأكه���ب اللون: متغرّي اللون، وبع���ري اأكهب، وناقة 
كهباء، وفيه كهبة وهي غربة م�رّصبة �صوادًا.

2- �صنن ابن ماجه، اجلزء الثاين �س 1450.
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والوقار، كما أنه يس���هل احلوائج ويدر الريق يف 
الف���م ، ويقطع العط���ش، ويدفع السّ���م، ويقوي 
القلب، كما أنه ينف���ع املصروع تعليقاً، واألبيض 

منه يبسط النَْفس.
ويذكر القزويين أنه إذا ختتم اإلنسان أو تقلد 
بش���يء من األصن���اف الثالثة منه فإن���ه اليعلق 
ببدن���ه الطاع���ون، وقي���ل إنه مينع جتم���د الدم 

ومينع نزفه، ويقطعه إذا عُلّق.
- حجر الزُمرّد ) Emerald( يقال: له أيضاً 
حج���ر الزبرجد، لونه أخضر ش���فاف على أربع 

درجات لونية أجوده ماكان مشبعاً باخلضرة.
هناك أسطورة تقول إن الناس كانوا حيصلون 
عل���ى حجر الزمرد من أعش���اش طيور العنقاء، 
وكان م���ن أعظم القرابني اليت تق���دّم لآلهلة يف 

اهلند.
من خواصه: أن���ه خمفف للجذام متريراً على 
موضعه ، ومس���كن لوج���ع األذن حملوالً  ولوجع 
الع���ني كحالً كما أنه جيلو بياض العني، وإذا حُلَّ 
قلع الربص والبهق طِالء، وقد يزيل عس���ر البول 
ويفت���ت احلص���ى شُ���رباً، وإذا علّق س���هل والدة 

املرأة.
ويقال إنه كان فعَاالً ضد عضة الثعبان والسُّم 
شُرباً بس���حق وزن قرياطني منه، وينفع يف إزالة 
حرق���ة املعدة والقرحة املعدية، وكان النقاش���ون 
يضع���ون قط���ع الزم���رد أمامهم وينظ���رون إليه 
طوي���الً للتخلص من اإلجه���اد البصري، ويُقال: 
إن قط���ع الزمرد تقوي الذاكرة وتش���حذ الذكاء 
ومتن���ح حامله���ا الفصاح���ة واللباق���ة والث���راء 
والس���عادة  والصحة، وكان يعدُّ رمزاً للتوفيق يف 

احلب ورمزاً للحياة اخلالدة.
حج���ر ال���الزورد )Lapis lazuli( : بلون���ه 
األزرق الغامق أو األخضر املائل للزرقة، يس���مى 
بالرومية أرميناكون نس���بة إىل أرمينية، ذكر يف 
املخطوطات املصرية اليت تعود إىل 3500 س���نة 

أنه إذا رصف يف عقد فهو يس���اهم يف احلماية 
والعالج. 

 اس���تخدم القدماء هذا احلجر لتزيني األبنية 
لي وأدوات الزينة،  واملن���ازل، وكذلك صناعة احلُّ
وإذا ارت���دي بالقرب من اجللد ش���فى من اآلالم 
املربح���ة، خاصة التهاب األعص���اب، واملاء الذي 
ينقع فيه هذا احلجر نافع غس���والً للعني لعالج 
االلتهاب والتحس���س، ويذكر بعضه���م أنه يفيد 
م���ن وجع الكبد إذا أُعطي مس���قياً مع العس���ل، 
وإذا سحق مع اخلل وطلي به مكان الربص نفعه 
وداواه، وإذا علّ���ق يف رقبة الص���يب مل يفزع ومل 
يصبه جزع، كما أنه جيعد الشعر وجيعله حسناً 

إذا استعمل دَهْناً موضعياً.
- الفريوزج أو الفريوز: ويتكون هذا احلجر من 
كربيت وقلي���ل من الزئبق، أجوده األزرق الصايف 
املتغيّر بتغري لون الس���ماء ويُجلْب من خراس���ان 
وجبال فارس ، و يستخرج من العروق الصخرية، 
كم���ا أن���ه كان يس���تخرج م���ن س���ورية والص���ني 
والتب���ت، وهن���اك أنواع أقل جودة تُس���تخرج من 

أوروبا، ويرمز هذا احلجر لالزدهار.
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يُسميه األوروبيون ) turquoise( ألن التُرك 
هم الذين أدخلوه إىل أوروبا.

مساه جابر بن حيان الصويف يف كتابه »النخب 
يف الطلسمات« حجر الغلبة وحجر العني وحجر 
اجل���اه، فحجر الغلب���ة واجل���اه ألن معنى امسه 
بالفارس���ية النص���ر، وحج���ر الع���ني ألن العامة 

يزعمون أنه يدفع ضرر العني أو احلسد.
م���ن فضائل هذا احلج���ر قدرته عل���ى تغيري 
لون���ه يف حضور الس���م حتذي���راً حلامل���ه، وإذا 
سُحِقَ وشُ���ِربْ نفع من لسع العقارب، وقوى من 
املعدة الضعيفة ونفع الطحال، كما أن شُرْبه مع 
العسل يفتت احلصى، وقد استخدم بشكل واسع 
عالجاً فعّاالً للعني فيزيد من قوة الرؤية ويشفي 
االلتهاب���ات املختلفة يف الع���ني، و محله بالقرب 

من الصدر ينفع يف عالج املشاكل الصدرية.
حجر القمر ) moon stone( : من األحجار 
الكرمي���ة ذات البهاء والروع���ة واجلمال ويتكون 

بشكل أساس���ي من » األورثوكليز« سُمي حبجر 
القم���ر ألنه يش���ابه بألوانه الزرق���اء توهّج ضوء 
القم���ر، فه���و يرمز لألم���ل، ويُعتق���د أنه ميتص 

أشعة القمر.
يق���ال: إن���ه يطمئن املف���زوع ويُف���رحْ املكروب 
املأخ���وذ ويصرف الوس���واس وجيلو الصدر من 
اهلم���وم واألحزان ، ويق���ال أيضاً: إنه مفيد لداء 
االستس���قاء، كما أنه يطرد عوارض احُلمى من 
اجلسم، وهو حجر املسافرين حيث حيميهم من 
األخطار خالل رحالهتم خاصة البحرية، ويزداد 
نش���اط هذا احلج���ر عندما يكون القم���ر بدراً، 

ويتضاءل عندما يتدرّج القمر حنو اهلالل.
-حجر املرجان ) coral( الذي: يتش���كل من 
مواد عضوية تراكم بش���كل س���الئل )3( دقيقة 
تؤلف طبقة حجرية بس���بب م���ا يفرزه من مادة 
كربون���ات الكالس���يوم ويعت���رب ذو الل���ون األمحر 
والوردي األمثن واألكثر أمهية وتنتشر مصائده 

على شواطئ تونس واجلزائر ومراكش.
 يُجل���ب م���ن قاع البحر املتوس���ط  وهو املورد 
التقلي���دي للمرج���ان فبالق���رب م���ن ش���واطىء 
ه���ذا البحر، وحول اجلزر املوجودة فيه تنتش���ر 
مس���تعمرات هذا املرج���ان من ميزات���ه أن لونه 
الق���امت الغين يتخذ لوناً ش���احباً ح���ني تتدهور 
صح���ة حامله، ويذكر أن���ه إذا اكتُحل به نفع من 
وج���ع الع���ني فأذهب م���ن رطوبتها، وإذا شُ���رب 
مس���حوقاً ش���فى م���ن اخلفق���ان، ونق���ل العامل 
العرب���ي البريوني عن » أوبياس���يوس« أن مُرَكباً 
طبي���اً من املرج���ان واللؤلؤ واملس���ك والزعفران 
واألفي���ون والعس���ل كفي���ل بدف���ع  اهل���م والفزع 
واجلزع وأوجاع القلب، ونقل أيضاً عن القزويين 
قول���ه: إن املرجان يقطع نزي���ف الدم ذروراً وإذا 

3-  اأي م�صتق���ة م���ن بع�صها البع�س، ورد يف تاج العرو����س يف جواهر القامو�س، ا�صّتل النَّهُر َجْدوًل: اْن�َصقَّ منه، 
وهو جماٌز.
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- اأ�رصار الأحجار الكرمية، عالء احللبي، دار دم�صق للن�رص والتوزيع،2009، الطبعة الأوىل.
- الأحج���ار الكرمي���ة اأ�صهر اأنواعها واأهم خ�صائ�صها، طارق مراد، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، 

الطبعة الأوىل،2004.
- خوا����س الأحج���ار الكرمية، �صي���اء الأعلمي، من�صورات موؤ�ص�ص���ة الأعلمي للمطبوع���ات، بريوت لبنان، 

الطبعة الأوىل،2000م.
- املو�صوعة العربية العاملية، اجلزء الثامن،موؤ�ص�صة اأعمال املو�صوعة للن�رص والتوزيع، الريا�س،1996.

- مو�صوعة املعارف العامة، ندى جميل اإ�صماعيل ،املركز الثقايف اللبناين، الطبعة الأوىل،2006م.
- بهج���ة املعرف���ة، مو�صوع���ة علمية م�ص���ورة، املجموع���ة الأوىل)3( الأر����س، الطبعة الثاني���ة، دار املختار 

للطباعة والن�رص والتوزيع، 1974م. 
-  عالج الأمرا�س بالأحجار الكرمية، د. زكريا هميمي، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة الأوىل، 2004م.

ق���راءة مقتط���ف م���ن اأح���دث كتب ماي���كل كات���ز، الأحج���ار الكرمية الط���ب الطاقة: �صف���اء للج�ص���م والعقل 
والروح.

- الدكت���ور ف���وؤاد اأ�صعد عطية، اخلبري العربي بجامعة هارفرد الأمريكية، يف علم الت�صالت الإن�صانية غري 
اللفظية وا�صت�صاري الهند�صة الب�رصية يتناول عالقة الر�صم والألوان بتكوين ال�صخ�صية.

www.sayadla.com  
-  املو�صوع���ة الذهبية للحدي���ث النبوي ال�رصيف وعلومه، الإ�صدار الأول، 1997م، �صنن ابن ماجة اجلزء 

الثاين، �س 1450.
-  املو�صوعة ال�صعرية، باإ�رصاف جلنة من املجّمع الثقايف، 1997.

  املصادر واملراجع:

اس���تيك بنخالت���ه جلى األس���نان حالءً حس���ناً.
يذكر بعضهم استخداماً حديثاً للمرجان، يتمّثل 
يف اس���تخدامه يف عملي���ات التجميل اجلراحية 
املتقدمة بعد أن اكتش���فت قدرت���ه املتميزة على 
االلتحام بالعظام بسهولة، فاستعمل يف جراحة 
الوج���ه حي���ث يعمد الطبي���ب إىل حق���ن الوجه 
باملرج���ان حتت ختدير موضعي ث���م يقوم بعمل 

شق صغري ثم يسد باملرجان فراغات الوجه.

حقائق عن األحجار الكرمية:
متت���از األحج���ار الكرمية بقوى مغناطيس���ية 
بدرج���ات متفاوت���ة ذات ق���درة عالجية بفضل 
اإلش���عاعات اليت تؤثر تأثرياً هائالً على جس���م 

اإلنس���ان، فتساعد على ش���فائه من األمراض، 
كم���ا تُحدث األحجار الكرمي���ة نوعاً من التوازن 
والتناغم بني اجلس���م وال���روح  فتحرك طاقات 
اإلنسان وتزيح من مهومه وتزيد من قدرته، كما 
أن كل حج���ر كري���م يتواف���ق مع ش���عاع بعينه له 
دور حمدد يف ش���فاء بعض األمراض،  وتعريض 
األحجار الكرمية بعد تنظيفها ألش���عة الشمس 

يزيد من طاقاهتا العالجية .
 بع���ض األجح���ار الكرمي���ة ذات دالل���ة ل���دى 
اإلنس���ان فالفريوز  )الركواز( يش���ري إىل امتداد 
البحر وال هنائية الس���ماء .. واملرجان يش���ري إىل 
احلياة والذهب يشري إىل أشعة الشمس الذهبية، 

والفضة تشري إىل ضوء القمر.
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 الإن�ص��ان من��ذ فج��ر التاري��خ ي�صع��ى اإىل 
تغي��ري اأمناط حيات��ه اأماًل يف حتقي��ق املزيد 
م��ن ال�صيط��رة عل��ى الطبيع��ة ، وت�صخريها 

خلدمته ورفاهيته.
وكان الأمر يقت�صي تطوير عقله وفكره مبا 
يتنا�ص��ب م��ع متنياته ورغبات��ه، وال�صعوب 
الت��ي ا�صتطاع��ت اأن تتبواأ مراك��ز متقدمة يف 
�صلم احل�ص��ارة الإن�صانية هي التي اعتمدت 
عل��ى ذاتها وا�صتف��ادت من ق��درات مبدعيها 
وركزت عل��ى النوع ب��دل الكم)كما كان يرى 
اأفالط��ون: باأن املدينة املثل��ى يجب اأن تقوم 

على نخبة متميزة من النا�س(.

تجربة المناهج الجديدة
هل تحقق أهدافنا التربوية؟

  �سهيل غامن
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ألن اإلنسان املبدع هو حالة استثنائية متميزة 
يف حي���اة اجملتم���ع ويس���تطيع بقدرات���ه العقلية 
االس���تثنائية أن يرى ما يعجز ع���ن رؤيته الكثري 
م���ن البش���ر من خالل اس���تقراء وفه���م وحتليل 
وتركي���ب الواق���ع واس���تنباط احلقائ���ق العلمية 
وتعميمه���ا عل���ى أبن���اء اجملتمع لرفع س���ويتهم 
الثقافي���ة والعلمي���ة واملعرفي���ة، ونقلهم من طور 
إىل ط���ور وم���ن ح���اٍل إىل حال، كم���ا يؤكد ذلك 
املفّكر الفرنس���ي س���ان س���يمون )العلم يفسّ���ر 
الع���امل والعمل يغريه بناءً عل���ى معطيات العلم ( 
)ويؤكد أيضاً: بأن أي خلل يف االختصاص يؤدي 
إىل دمار املؤسسة، واإلداري الناجح يؤدي عمالً 

منتجاً وكذلك املفكر والفنان(.
من هنا تأتي أمهيته يف صنع اإلنس���ان املبدع 
القادر على حتويل احلقائق العلمية إىل معطيات 

على أرض الواقع.
 ولتحقيق هذا احللم من أين يبدأ؟

م���ن حي���ث ب���دأت األم���م املتط���ورة خطواهتا 
األوىل:

 الياب���ان عندم���ا هُزمت عس���كرياً يف احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة، وأصبح���ت حت���ت الوصاي���ة 
األمريكي���ة، كان أول عم���ل ق���ام ب���ه األمريكان 
عل���ى أرض الواقع ه���و التغيري اجلذري للمناهج 
الربوي���ة، وإلغاء عقيدة ) الش���نتو( اليت تقدس 
ألن  الياب���ان،  يف  والتقالي���د  الع���ادات  بع���ض 
األمري���كان يعلم���ون أن تل���ك املناه���ج الربوي���ة 
املتط���ورة واملقرن���ة بالقيم واألخ���الق هي اليت 
صنعت اإلنس���ان الياباني املتطور الذي استطاع 

أن حيقق أجماد أمته يف املاضي واحلاضر.
وكذل���ك فعلت كل األمم ال���يت هنضت وارتقت 

يف مجيع األزمنة.
وكانت أوىل خطواهتا تطوير املناهج الربوية.

 وه���ذا ما جيري حالي���اً يف بالدنا حيث تقوم 
وزارة الربي���ة بتطوير ش���امل للمناه���ج الربوية 

والتعليمي���ة يف مجيع صفوف مرحل���يت التعليم 
األساس���ي والثانوي، واليت حترص كل احلرص 
عل���ى أن تكون املناهج بس���وية عالي���ة ومتطورة 
تليب حاجات وطموحات شعبنا ملواكبة التطورات 
املتس���ارعة عل���ى الصعي���د العاملي ك���ي ال نبقى 
بعيدين عنها وتتس���ع اهلوة بيننا وبني تلك األمم 

اليت قطعت أشواطاً بعيدة يف هذا اجملال.
ومهم���ا كان حجم التغيري احلاصل يف املناهج 
الربوية جيب أال يقلقنا وخييفنا ألن شعبنا ميتلك 
موروثاً ثقافياً وعلمي���اً وحضارياً غنياً ومميزاً، 
والعامل يش���هد لنا بقدم حضارتنا وإس���هاماتنا 
العلمية اليت أغنت احلضارة اإلنس���انية، وتكفي 
اإلش���ارة هن���ا إىل أن بالدنا هي اليت قدمت أول 

أجبدية عرفها التاريخ.
فكي���ف تتم عملي���ة تطوير املناه���ج الربوية؟ 
أيقتص���ر األم���ر عل���ى تغي���ري بع���ض املفاهي���م 
واملصطلح���ات والص���ور أم أن األم���ر ه���و غ���ري 

ذلك؟.
الشك أن األمر يف جوهره خيتلف جذرياً عما 
يب���دو للعيان يف الوهل���ة األوىل ألن وزارة الربية 
وضعت معايري هلذه املناه���ج تتطابق مع املعايري 
يف أكثر الدول تطوراً، واعتمدت نظريات حديثة 
ومنتج���ة يف الربية، ومبا أنن���ا نتكلم يف املعايري 
والدقة العلمية، فاألمر يتطلب شيئاً من التفصيل 
واإليضاح واملقارنة ب���ني الواقع النظري والواقع 
العملي إنّ أهم النظريات الربوية املعمول هبا يف 
ال���دول املتطورة تعمل عل���ى االرتقاء باملتعلم إىل 
املس���تويات العليا من املعرف���ة، ونذكر منها على 
سبيل املثال ال احلصر تصنيف العامل بلوم: وهو 

ينقسم إىل ستة مستويات:
- احلفظ والتذكر: وهو ميثل أدنى مستويات 

املعرفة على اإلطالق.
- الفهم.

- التطبيق.
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- التحليل.

- الركيب.
- التقويم.

 ل���و طبقن���ا ه���ذا التصنيف 
على املناه���ج املعمول هبا حالياً 

يف مدارسنا لرأينا اآلتي:
غالبي���ة هذه املناه���ج تعتمد 
املعرف���ة  م���ن  األول  املس���توى 
)احلف���ظ والتذك���ر أو كما يقال 

احلفظ البصم(.
ع���ن  املناه���ج  ه���ذه  عج���ز 
االرتقاء باملتعلم إىل املس���تويات 

العليا من املعرفة.
ضع���ف غالبي���ة اخلرجي���ني 
س���واء يف ) املدارس أو املعاهد 
أو اجلامع���ات( وعدم مقدرهتم 
النظ���ري  )ب���ني  الرب���ط  عل���ى 
ب���ني املعلوم���ات  والعمل���ي( أي 
اليت تلقوها يف أثناء دراس���تهم 
العمل���ي،  بالواق���ع  وربطه���ا 

والسبب يف ذلك يعود إىل:
ع���دم مقدرهت���م عل���ى فه���م 
الواق���ع ) املس���توى الثان���ي من 

املعرفة(.
ما دامت هناك حلقة مفقودة، 
وه���ي ) الفهم( فل���ن نتمكن من 
الوص���ول إىل املس���توى الثال���ث 

وهو ) التطبيق(.
ولكي حنقق أهدافنا الربوية 
بشكل صحيح جيب أن يكون من 
بني هؤالء اخلرجيني نسبة من 
املبدعني ومادام املتعلم مل يصل 
إىل مس���توى التحليل والركيب، 
فهذا يع���ين أنه غري ق���ادر على 

استقراء وحتليل الواقع بطريقة 
علمية صحيحة.

الع���رب:  قال���ت  وقدمي���اً   (
العلمُ عِلمان: مطبوع ومس���موعٌ، 
وال ينف���عُ املس���موعُ إذا مل يك���ن 

املطبوعُ(
العل���م:  مبطب���وع  ويقص���د 
مارسخ يف النفس وظهرَ أثره يف 
األعمال ومس���موعه أي منقوله 

وحمفوظه.
ه���ذه الط���رق العلمي���ة ال���يت 
اتبعها الع���رب يف أزمنة خمتلفة 
هي اليت مهدت لإلبداع العربي 

يف خمتلف اجملاالت.
ومل يك���ن مبق���دور جاب���ر بن 
حي���ان أن يتبوأ مكانت���ه العلمية 
الرفيعة وكذلك ابن خلدون وابن 
رُش���د واملتنيب واملعري وغريهم 
إال ألهن���م ارتقوا إىل املس���تويات 

العليا من املعرفة.
الفك���ر  التوج���ه  ه���ذا  أك���د 
املاركس���ي الذي أشار يف إحدى 
مقوالت���ه إىل ض���رورة االرتق���اء 
إىل املستويات العليا من املعرفة 

العلمية.
أي إن العل���وم بأنواعه���ا هل���ا 
مستوى رفيع والجيوز أن تنحدر 
إىل الدرك األسفل فيصبح لدينا 

أدب هابط وفن هابط.
ومن هنا تأتي أمهية الربنامج 
الوطين لتطوير املناهج الربوية 
الذي تقوم وزارة الربية بإعداده 

حالياً.
واملنهاج هو عم���ل تربوي واٍع 
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ومنظ���م، ونقصد بذلك معرفة 
أهدافنا وحتدي���د النتائج اليت 

ينبغي الوصول إليها.
الربوي���ة قطب���ان  وللعملي���ة 
أساس���يان: ) املتعل���م واملنهاج( 
وطرائق التعلي���م حلقة الوصل 
بينهم���ا، وميك���ن هل���ذه املناهج 
قف���زة  حتق���ق  أن  اجلدي���دة 
نوعية من خ���الل تغيري طرائق 
وأساليب التدريس واالستبدال 
هب���ا أخ���رى جدي���دة، تس���تنفر 
املتعل���م وحترض ق���واه العقلية 

للبحث عن احلل.
وملزي���د م���ن اإليض���اح نذكر 

بعض هذه الطرائق:
املش���كالت:  ح���ل  طريق���ة 
التفك���ري  يف  طريق���ة  وه���ي 

أوجدها)ديوي( خطواهتا:
1- الشعور باملشكلة،
2- حتديد املشكلة،

ع���ن  املعلوم���ات  مج���ع   -3
املشكلة،

4 - افراض احللول املمكنة
5- تنفيذ احللول،

6- التعميم.
طريقة عصف الدماغ: وهي طريقة يف التعليم 
تعنى باس���تخدام الدماغ يف عصف مش���كلة من 
املش���كالت يس���تخدمها جمموع���ة م���ن األفراد 
إلجي���اد حل للمش���كالت وتُس���مى بأمساء عدة 
منه���ا) عصف الفك���ر، انش���طار الفكر، عصف 

العقل، القدح الذهين(.
 طريق���ة احل���وار واملناقش���ة ... وغريه���ا من 

الطرق  .. 
هذه الطرق وغريها تش���جع املتعلم ملمارس���ة 

نش���اط إبداع���ي ب���دل أس���لوب 
التلقني املتبع حالياً، وهو يعتمد 
عل���ى الذاك���رة فقط ال���يت تقوم 

بالوظائف اآلتية:
1- جتميع املعلومات،

2- ختزينها،
اس���رجاعها،  إمكاني���ة   -3
تب���دأ  االمتح���ان  عب���ور  وبع���د 
رحل���ة النس���يان وخيي���ل إلي���ك 
يف كث���ري من األحي���ان من خالل 
املتعلم���ني  لبع���ض  جمالس���تك 
ومناقش���تهم وكأهن���م مل يدخلوا 
مدرس���ة أو جامع���ة يف حياهتم، 
والس���بب يف ذل���ك ألن���ه مل يتم 
تزويدهم باملهارات اليت متكنهم 
من الربط بني األفكار وفهمها و 

حتليلها وتركيبها.
ومن ب���ني هذه امله���ارات اليت 

جيب أن يتقنها املتعلم: 
1- دقة املالحظة. 

2- االستقراء.
3- املناقشة واحلوار.

4- التحلي���ل، 5- الركي���ب، 6- االس���تنتاج، 
االستنباط، 8- إختاذ القرار( . 

وعندما يصل املتعلم إىل هذا املس���توى يصبح 
ق���ادراً على اإلب���داع واالبت���كار، ألن اإلبداع هو 
حمصل���ة تفاع���ل مجي���ع الق���وى العقلي���ة ل���دى 
اإلنس���ان، والنتيجة تتجاوز ذلك إىل حد التأثري 
يف النفس البش���رية، فتقومها وهتذهبا وتوجهها 
الوجهة الصحيحة اليت خططنا هلا وهي خدمة 

الوطن واملواطن.
عندئ���ذ ميك���ن أن نقول: إنن���ا حققنا أهدافنا 
الربوي���ة القريب���ة والبعي���دة، تل���ك املتمثل���ة يف  
نقطتني جوهريتني مها ) اإلبداع والسلوك(.                                                
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اع��ة اآل��ة لتحديد الوقت )الزم��ن(. وت�صتخدم اأي�صاً يف تزين املن��ازل واملباين، وتغطي  ال�صَّ
ال�صاع��ات احلديث��ة جم��اًل وا�صًعا يتف��اوت ب��ن ال�صاع��ات ذات احلجم ال�صغ��ري والنماذج 
الرخي�ص��ة و�صاع��ات الأج��داد الأثري��ة املزخرف��ة ذات احلج��م الكب��ري والعل��ب اخل�صبي��ة 
ع��رف ال�صاع��ات التقليدي��ة بال�صاعات ذات  وجمموع��ات الأجرا���س املو�صيقي��ة املعق��دة. وترُ
ظهر الوقت بالإ�صارة اإىل الأرقام على  جة، وهي �صاعات ذات اأذرع )عقارب( ترُ الأقرا���س املدرَّ
ج. اأما الأنواع الأخرى من ال�صاعات التي تعرف با�صم ال�صاعات الرقمية، فتظهر  القر�س املدرَّ
الوق��ت بالأرقام على وجه ال�صاعة العلوي. ويوجد يف العدي��د من ال�صاعات اأجرا�س) اأجزاء 

اآلية  لإحداث �صوت للتنبيه (.

 �سفاء اأحمد قباقيبي

الساعات 
آالت لتحديد الوقت 

وتزيين المنازل
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تتكون كل س���اعة م���ن جزأين رئيس���ني مها: 
العلب���ة والع���دة الداخلي���ة ) األج���زاء املتحرك���ة 
بداخ���ل العلب���ة(. وتقوم الع���دة الداخلية بثالث 
وظائف؛ فهي باإلضافة إىل إظهار الوقت، توفر 
القدرة الالزمة لتش���غيل الساعة وحتافظ على 
دقة الوقت. وختتلف الساعات طبقاً لكيفية أداء 
أجزائها. حيث تصنف إىل جمموعتني س���اعات 
ميكانيكية وساعات كهربائية، وذلك تبعاً لكيفية 
حصول كل منها على القدرة الالزمة لتشغيلها.

تُبن���ى عملي���ة احملافظة على دق���ة الوقت يف 
معظم الس���اعات على تردُّد بعض األحداث اليت 
تقع بصفة متكررة ومنتظمة، كتَأرجُح البندول. 
وحتافظ الس���اعات ذات ال���ردد الثابت بدرجة 
عالي���ة على دقة الوقت أكثر من الس���اعات ذات 
الردد األقل ثباتاً. فعلى سبيل املثال، تعتمد إدارة 
الس���اعات الذري���ة � أدق الس���اعات اليت صُنعت 
حتى اآلن � على أس���اس تذب���ذب بعض الذرات 
واجلزيئ���ات. ولكل واحدة من هذه اجلس���يمات 
ت���ردد طبيعي مميز وخاص هبا ذو ثبات ش���ديد 

بدرجة عالية. 

نبذة تارخيية
كان���ت الس���اعات امليكانيكي���ة تدار بوس���اطة 
األوزان املتدلية.  حيث يتطلب عمل الس���اعة أن 
تبقى ثابتة يف الوضع الرأسي لكي تعمل األوزان 
املعلق���ة هب���ا ،و يُنس���ب الفض���ل يف صناعة أول 
س���اعة صغرية،تارخييًا،إىل بير هينالين صانع 
األقف���ال األملاني؛ال���ذي اخرع يف مطل���ع القرن 
الس���ادس عش���ر امليالدي نابًضا رئيسا لتزويد 
الس���اعة بالقدرة، وقد مكن���ت النوابض صانعي 
الس���اعات م���ن إنتاج س���اعات صغ���رية متنقلة، 
حيث كانت الس���اعات األوىل ثقيلة وغري دقيقة، 
لدرج���ة أهنا كان���ت تعلق حول الرقب���ة أو تتدىل 
م���ن حزام. كما كانت ذات ذراع )عقرب( واحدة 

فقط، وعلبتها كروية أو أسطوانية. ويف أواسط 
القرن الس���ابع عشر انتشرت أشكال غري عادية 
للساعات، ثم يف أواخر القرن السابع عشر، ُزوِّد 
العدي���د من الس���اعات بعق���ارب للدقائق. و مل 
تصبح عقارب الثواني ش���ائعة يف الس���اعات إال 

يف القرن العشرين.
هذا وقد أصبحت الساعات، يف أواخر القرن 
الس���ابع عش���ر، صغرية وخفيفة لدرجة مسحت 
بوضعه���ا داخ���ل جي���ب املعط���ف أو الصدري���ة. 
وكانت ساعات اجليب األكثر انتشارًا على مدى 
يزيد عن 200 عام. كما أصبحت س���اعات اليد 
ش���ائعة يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، 
غ���ري أهنا كان���ت آنذاك مصممة للنس���اء فقط ، 
وبعدها أصبحت س���اعات اليد مقبولة للرجال 
أيضاً. وقد دخلت الس���اعات الكهربائية املقارنة 
ال���يت تزوَّد بالق���درة عن طري���ق بطارية صغرية 
جدًا، إىل االس���تعمال خالل مخس���ينيات القرن 
العش���رين، واستعْملَت هذه الس���اعات يف بداية 
األم���ر دوالب ت���وازن أساس���اً للوق���ت، ولكنه���ا 
احتوت فيما بعد على شوكة ضبط مهتزة عملت 
أساس���اً للوقت بذات الطريقة تقريباً اليت تعمل 
هبا بل���ورات الكوارتز يف الس���اعات اإللكرونية. 
ولق���د ظهرت يف بداية العق���د الثامن من القرن 
العشرين ساعات الكوارتز، واليت متكنت بسبب 
دقتها أن حتل حمل  الساعات الكهربائية املبكرة 

وأبعدهتا عن االستخدام.

أنواع الساعات:
توج���د أن���واع خمتلفة وكث���رية من الس���اعات 
وبأش���كال متنوعة وآليات عم���ل متعددة وفيما 

يلي بعض هذه األنواع:
املِزولة : عُِرفت املزولة يف بابل حنو عام 2000 
ق.م ، وه���ي أق���دم أداة معروف���ة لقياس الزمن، 
وتعتمد على حقيقة أن ظل الش���يء يتحرك من 

292

ثقــــافة 
ومنوعات

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



إحدى جهتيه إىل اجلهة األخرى عندما تتحرك 
الش���مس م���ن الش���رق إىل الغ���رب ، وقد وضع 
أول تصمي���م للمزولة خالل الق���رن الثالث قبل 
املي���الد. وكان���ت عبارة عن نص���ف كرة جموفة، 
حة، وتوجد  أو على ش���كل قب���ة أطرافها مس���طَّ
خ���رزة صغرية مثبَّتَة يف وس���طها، حيث يتحرك 
ظل اخلرزة أثناء النهار يف قوس دائري مَُقسّ���م 
إىل 12 جزءًا متساويًا،وأُْطلق على تلك األجزاء، 
الس���اعات املؤقتة؛ ألهنا تتغري م���ع الفصول، ثم 
أصبحت املزولة سطحاً مستوياً )قرصاً مُدرّجاً( 
ومؤشراً ) عقرب الساعة (؛حيث ينقسم القرص 
امل���درَّج إىل س���اعات وأحياًن���ا أنص���اف أو أرباع 
الس���اعة، أما املؤشر فعبارة عن قطعة مسطحة 
من املعدن تُثبَّت يف منتصف الُقرص وتُش���ري إىل 
اجت���اه القطب الش���مايل، يف النصف الش���مايل 
م���ن الك���رة األرضية، وإىل القط���ب اجلنوبي يف 
النصف اجلنوبي للكرة األرضية. وتشري احلافة 
العليا للمؤشر إىل أعلى من سطح القرص املُدرَّج 

يف زاوية مساوية خلط عرض موقع املزولة.
الس���اعة الرملي���ة: أداة لقي���اس الوق���ت 
)الزم���ن( تتكون من بصيلت���ني زجاجيتني تصل 
بينهما فتح���ة صغرية؛ حتتوي إحدى البصيلتني 
على حبّ���ات من الرمل اجل���اف الناعم الدقيق، 
ويأخذ الرمل ساعة كاملة بالضبط لكي ينساب 
من البصيلة العليا إىل البصيلة السفلى. وعندما 
ينس���اب الرم���ل كله م���ن البصيلة العلي���ا، تقلب 
الس���اعة الرملية، ويبدأ الرمل يف االنسياب إىل 

البصيلة الفارغة، كما حدث من قبل. 
كانت بعض الساعات الرملية تستخدم لتحديد 
مق���دار الزمن ال���ذي كان على املتحدث أن يلقي 
حديثه فيه. و حتى بداية القرن العش���رين، كان 
البحارة يس���تخدمون أداة، مثل الساعة الرملية 
لقي���اس مدة أقل م���ن الدقيقة. وهبذه األداة كان 
ميكنه���م قياس س���رعة س���فينتهم. كم���ا كانت 

الس���اعة الرملية تستخدم على نطاق واسع قبل 
اخراع األنواع املختلفة من الساعات. ومع هذا، 
فقد استُبدلت هبا الساعات الصغرية والكبرية. 

الساعة املائية: آلة لتسجيل الوقت )الزمن( 
ع���ن طريق قي���اس املاء الذي ينق���ص من وعاء. 
وتس���مى أيًض���ا كليبس���درا. ويرج���ع الفضل يف 
اخراعه���ا إىل أفالطون يف حوايل عام 400ق.م، 
وقد اس���تخدمت يف روما يف وق���ت مبكر يرجع 
إىل عام 159 ق. م. واستخدمت يف أثينا لضبط 
ط���ول املرافع���ات يف احملاك���م ،وه���ي تتكون من 
وع���اء زجاج���ي على جانبه مقي���اس مدرج معد 
بإحكام فعندما خيرج املاء من الوعاء حيدد املاء 
املتبق���ي فيه الوقت. وقد مت إدخال حتس���ينات 
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عديدة على الساعة املائية مثل استخدام جسم 
عائ���م يش���ري إىل الزمن. ويف تصمي���م آخر هلذه 
األداة كان امل���اء املتس���اقط على ش���كل قطرات، 
يدي���ر عجلة صغرية متصلة بعقارب على واجهة 

القرص املدرج.
الساعات امليكانيكية: تُزوَّد هذه الساعات 
بالق���درة من خ���الل أجزاء ميكانيكي���ة متنوعة، 

وهي حتتاج إىل تعبئة
 � أو لفّ � على فرات متعددة، وحيتاج بعضها 
إىل التعبئ���ة كل ي���وم، وميك���ن لبعضه���ا اآلخ���ر 
العم���ل ملدة س���بعة أو مثاني���ة أيام ب���دون إعادة 
تعبئة، هذا ويوجد نوعان رئيسان من الساعات 
امليكانيكية:الن���وع األول ي���دار بوس���اطة الثقل و 
الثاني يدار بوس���اطة النابض، ومعظم س���اعات 

هذين النوعني ذات أقراص مدرَّجة.
أ- الس���اعات العاملة بالثقل: تُدار الس���اعات 
العامل���ة بالثق���ل بوس���اطة ثق���ل يعل���ق حببل أو 
سلس���لة، ويل���ف احلب���ل عندم���ا تعبأ الس���اعة 
حول أُس���طوانة ويُجذب الثق���ل إىل أعلى بقرب 
األس���طوانة؛ وعندما يس���حب الثقل إىل أس���فل 
�  بتأث���ري اجلاذبية � يُفك احلب���ل وتؤدي حركته 
ألس���فل إىل حتريك ع���دد من الروس املس���ننة 
واملعشقة بشكل متسلسل )تعرف باسم القافلة( 
، وتتصل عقارب الس���اعة انفرادياً بروس هذه 
القافل���ة، حي���ث ي���دور كل ت���رس منها بس���رعة 
حم���ددة، ويق���وم كل م���ن البن���دول وآلة تس���مى 
ميزان الس���اعة مبنع الثقل من التديل بس���رعة 
كبرية. كما ينظم كل من البندول وميزان الساعة 

أيضاً سرعة الساعة.
يش���تمل ميزان الس���اعة على عجلة االنفالت 
) ال���يت تتص���ل بالقافل���ة( وحمور دوار مس���نن؛ 
ويدورعندم���ا تعمل الس���اعة. يتأرج���ح البندول 
الذي يُعْد أداة الساعة حلفظ الوقت، من طرف 
آلخ���ر، مبعدل ت���ردد منتظم. وعندم���ا يتأرجح 

يق���وم بإزاحة حمور دوار مس���نن، ومع كل إزاحة 
يقوم خطافان يُعرف كل واحد منهما باحلابسة 
� واح���دة عند كل طرف للمحور الدوار املس���نن 
� بإمس���اك عجل���ة االنفالت وإيقافه���ا. وعندما 
يتأرجح البندول عائدًا إىل اخللف تفلت احلابسة 
م  العجلة اليت تقوم بدورها بالدوران قليالً، وتنظِّ
ه���ذه العملي���ة س���رعة عجلة االنف���الت وكذلك 
العجالت يف حزمة الروس. ويس���بب هذا األمر 

صدور صوت/ تك � تاك /من الساعة.
ب- الس���اعات العاملة بالنابض: حتتوي على 
ناب���ض ملفوف يع���رف بالنابض الرئيس���ي، يتم 
لفه ح���ول حمور عن���د تعبئة الس���اعة. وعندما 
ينفك  من لفته ببطء، يعمل على إدارة العجالت 
يف حزم���ة الروس؛ وتق���وم بطاريات بإعادة لف 
الناب���ض الرئيس���ي تلقائياً قبل انفكاكه بش���كل 
كام���ل، ه���ذا ويش���به مي���زان الس���اعة العامل���ة 
بالناب���ض ميزان الس���اعة اليت تُ���دار بالثقل،إال 
أن العدي���د من الس���اعات العاملة بالنابض ذات 
عجل���ة ت���وازن تعمل أداة حفظ الوق���ت بدالً من 
البن���دول وحتت���وي عل���ى  نابض ش���عري لوليب 
دقي���ق يُس���مى ناب���ض الت���وازن، متص���ل بعجلة 
توازن الساعة، يقوم بتنظيم حركة هذه العجلة. 
وعندما يلتف وينفك نابض التوازن فإنه يؤرجح 
عجل���ة التوازن ذهاباً وإياباً مبعدل ثابت. وتؤدي 
حركة األرجح���ة هذه إىل إمالة احمل���ور الدوار. 
كم���ا تعم���ل احلابس���ة عل���ى اإلمس���اك بعجل���ة 
االنف���الت وإفالهت���ا بالتعاقب  وه���ذا يؤدي إىل 

تنظيم سرعة حزمة الروس.
الس���اعات الكهربائية: تش���مل الساعات 
العامل���ة بالبطارية، والس���اعات العاملة بالتيار 
الكهربائ���ي، وحتصل الس���اعات امل���دارة بالتيار 
الكهربائي على القدرة الالزمة إلدارهتا من خمرج 
مصدر التيار. و تعد مجيع الس���اعات الرقمية � 
تقريباً � اليت صُنعت منذ الثالثينيات من القرن 
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العشرين مناذج للساعات الكهربائية.
أ� الساعات العاملة بالبطارية: يوجد يف العديد 
منها عجلة توازن أو بندول ينظم سرعاهتا. كما 
يوجد يف بعضها ش���وكات اهتزازية صغرية جداً 
تق���وم بعملية املواءمة، أو قضيب صغري جداً من 
بل���ورة الكوارتز للغرض نفس���ه. وتقوم البطارية 
بتنش���يط الش���وكة االهتزازية اليت هتتز بدورها 
برددات عالية ومنتظمة. وتعمل آلية التقس���يم 
يف الساعات ذات الشوكة االهتزازية على تغيري 
عدد االهتزازات إىل سرعات منتظمة لعجالت 
الكوارت���ز، تق���وم دارة  ال���روس. ويف س���اعات 
كهربائي���ة معقدة برمجة ع���دد االهتزازات إىل 
معلوم���ات دقيقة للوقت. كم���ا تنظم هذه الدارة 
أيض���اً عملي���ة إظه���ار الوقت. ومعظم س���اعات 
الكوارت���ز بدقة مضبوطة يف حدود 60 ثانية يف 

العام.
ب � الساعات العاملة بالتيار الكهربائي: يقوم 
مصدر الكهرباء مبد هذه الساعة بالقدرة. كما 
أنه يعمل على تنظيم س���رعتها. و من املعلوم أن 
التيار املتناوب يغري اجتاهه مبعدل 120 مرة يف 
الثاني���ة. وعليه تعمل الدارة املتكاملة أو احملرِّك 
عل���ى إحصاء التغ���ريات يف اجتاه تدف���ق التيار، 
ومن ثم تس���تخدم املعلوم���ات اليت يُحصل عليها 

لتنظيم عملية إظهار الوقت. 
بالتي���ار  الرقمي���ة  الس���اعات  معظ���م  تُ���دار 
الكهربائ���ي. وتطب���ع األرق���ام يف بع���ض ه���ذه 
الس���اعات على أق���راص مثقبة، أو أس���طوانات 
اآلخ���ر  وبعضه���ا  متح���رك.  ش���ريط  أو  دوارة 
كس���اعات الكوارت���ز ذات أداة إلكرونية إلظهار 
األرقام؛ وتش���مل أدوات عرض أو إظهار األَرقام 
أش���كاالً متنوع���ة كالبل���ورات الس���ائلة، وأدوات 
الع���رض بوس���اطة إش���عاع الض���وء م���ن صمام 
كهربائ���ي ثنائي. وتس���تخدم أداة عرض األرقام 
بوس���اطة البلورات السائلة أرقامًا تعكس الضوء 

م���ن حوهلا. أم���ا أداة ع���رض األرقام بوس���اطة 
إش���عاع الضوء من صمام ثنائي، فلها أرقام يتم 
تشكيلها بوساطة أجهزة إلكرونية تعطي ضوءًا 

وتعرف بالصمامات الثنائية.
س���اعة اليد: تُلْبَ���س معظم س���اعات اليد 
ح���ول املعص���م. وقبل العش���رينيات م���ن القرن 
العش���رين كان يُحمل معظمها يف اجليوب أو يف 
حقيب���ة اليد. و يف املاضي اس���تْخدَمت النس���اء 
س���اعة اليد للزينة والزخرف���ة ومحلنها كقالئد 
وأقراط أو مشابك، وتراوح ساعة اليد يف وقتنا 
احلاضر بني النماذج الصغرية قليلة التكلفة جداً 
والنماذج املزخرفة املرصَّعة باألحجار الكرمية، 
واليت تكلف أكثر مما تكلفه سيارة غالية الثمن. 
وتظهر س���اعة الي���د التقليدية الوقت بوس���اطة 
عقارب تش���ري إىل أرقام أو عالمات على قرص 
م���درج أو ميناء س���اعة اليد. وق���د عُرفت هذه 
الطريقة إلظهار الوقت بطريقة العرض املقارن. 
وتُستخدم حاليًا البلُّورات السائلة إلظهار الوقت 

بطريقة تُعرف بطريقة العرض الرقمي.
يق���دم العدي���د م���ن س���اعات الي���د معلومات 
إضافي���ة زي���ادة على مرور الس���اعات والدقائق 
إذ توض���ح الغالبية أيضاً م���رور الثواني. ويُْظِهر 
العدي���د منه���ا أيام األس���بوع والتاريخ والس���نة. 
وتُصْ���دِر بعضه���ا ص���وت إن���ذار عن���د الوق���ت 
املرغ���وب فيه. كم���ا تظهر بعض س���اعات اليد 
اجلديدة ذات الوظائ���ف اخلاصة نبض حاملها 
أو درجة حرارة جس���مه. وحيت���وي بعضها على 
ألع���اب إلكروني���ة وآالت حاس���بة صغ���رية حلل 

بعض املسائل الرياضية.

كيفية عمل ساعات اليد: 
تتكون س���اعة اليد من جزأين أساس���يني مها 
العلب���ة واألجزاء احلركية املوجودة داخل العلبة. 
وتقوم أجزاء احلركة بإظهار الوقت وإدارة ساعة 
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اليد، وضبط س���رعتها. وختتلف بعض ساعات 
الي���د عن بعضها اآلخر تبعًا للطريقة اليت تُؤدِّي 
هب���ا أجزاؤه���ا املتحركة هذه الوظائف، وتقس���م 

ساعات اليد إىل جمموعتني مها:
1� س���اعات الي���د امليكانيكي���ة:  ت���زوَّد 
س���اعات الي���د ه���ذه بالق���وة احملرِّكة بوس���اطة 
نابض/أو زنربك/ ملفوف يُعْرف باس���م النابض 
الرئيس���ي. يُلَ���فُّ النابض الرئيس���ي يف العديد 
من س���اعات اليد امليكانيكية بوس���اطة مقبض 
تدوي���ر أو ت���اج يتص���ل بعم���ود التش���غيل داخل 
العلبة. وحتتوي س���اعات اليد األخرى املعروفة 
باس���م الس���اعات ذاتي���ة التعبئة عل���ى آلية وزن 
تق���وم بلف الناب���ض الرئيس���ي تلقائيً���ا عندما 
تتح���رك س���اعة اليد. وحاملا تدور س���اعة اليد، 
ينفلت النابض الرئيس���ي وتدير القدرة الناجتة 
عن انفالت���ه العديد من العجالت الصغرية جداً 
املس���ننة واملعش���قة واملتصلة ببعضها على هيئة 
قافلة، وتتصل عقارب ساعة اليد كل على حدة 
بالعجالت املسننة واملعشقة اليت تدور بسرعات 

حتددها جزئيًا آلية تسمى ميزان الساعة.
حيتوي ميزان الس���اعة على عجلة االنفالت، 
والعتل���ة  الت���وازن،  وناب���ض  الت���وازن،  وعجل���ة 
الس���قاطة. وتتصل عجلة االنف���الت مبجموعة 
الروس، وه���ي تدور عندما تعمل س���اعة اليد؛ 
وتنقل عجلة ميزان الساعة أيًضا القوة احملركة 
إىل عجلة التوازن اليت تعد قاعدة الوقت،أو أداة 
حفظ الوقت لساعة اليد. ويعمل نابض التوازن 
)النابض الشَّ���عري( على تذب���ذب عجلة االتزان 
ذهاب���اً وجيئ���ة ب���ردد حمدد)تتذب���ذب معظ���م 
عجالت التوازن مخس أو س���ت مراتب بالثانية( 
ويوجد لعتلة الس���قاطة خطافان)واحد عند كل 
هناي���ة م���ن هناياهتا(مهمتهما اإلمس���اك بعجلة 
االنفالت؛ وتتس���بب كل ذبذبة لعجلة التوازن يف 
تأرجح عجلة الس���قاطة وبالت���ايل تتمكن عجلة 

االنف���الت لفرة وجيزة م���ن اإلفالت من قبضة 
خط���ايف العتلة، وي���ؤدي ه���ذا إىل دوراهنا قليالً 
قب���ل أن يع���ود خطافا العتلة باإلمس���اك هبا من 
جدي���د ويوقف���ا حركته���ا، ويتم نق���ل كل حركة 
بسيطة لعجلة االنفالت من خالل تروس أخرى 
يف القافل���ة إىل عقارب الس���اعة؛ ونظ���راً لقيام 
عجلة التوازن من خ���الل تذبذباهتا بالتحكم يف 
س���رعة عجلة االنفالت، لذا تعدُّ عملية التوازن 

هي املسؤولة عن دقة التوقيت يف الساعة.
يوج���د يف س���اعات اليد امليكانيكي���ة ما يزيد 
على 100 جزء ضم���ن جمموعة أجزاء احلركة. 
وتُصن���ع بعض أجزاء الس���اعات الغالي���ة الثمن 
يدويً���ا لضم���ان الدق���ة والدميومة، كم���ا تُصنع 
املش���ابك اخلطافي���ة وأج���زاء أخ���رى متنوع���ة 
لس���اعات الي���د م���ن قط���ع جموه���رات صغرية 
وصلدة مث���ل الياقوت الطبيعي أو االصطناعي، 
وذلك لتقليل االحتكاك بينها أو التآكل. وحتتوي 
مثل هذه الس���اعات على أكثر من 15 قطعة من 

اجلواهر.
هناك نوع من ساعات اليد امليكانيكية يعرف 
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بس���اعات اليد أبرية العتلة، تكون فيها املشابك 
اخلطافي���ة للعتل���ة الس���قاطة إب���ر معدنية بدالً 
من اجلواهر. ومتتاز هذه الس���اعات باخنفاض 
التكلفة، ولكنها تبلى بس���رعة أكرب من س���اعات 
اليد األخرى الفاخرة،وعند ضبط هذه الساعات 
بدق���ة مبعرفة الس���اعاتي، ميكنه���ا العمل بدقة 

مماثلة لساعات اليد املزودة باجلواهر.
2� س���اعات الي���د اإللكرتونية: حتتوي 
ساعات اليد اإللكرونية على بلُّورات صغرية من 
الكوارت���ز، وتصل دقة بعض هذه الس���اعات إىل 
حوايل 60 ثانية )تقدميًا أو تأخريًا( يف الس���نة؛ 
ويُحس���ب الوقت يف هذه الس���اعات على ذبذبة 
بلُّ���ورة الكوارت���ز، حي���ث ذبذبة معظ���م البلُّورات 
حوايل 32،768 هرتز. حتتوي ساعات الكوارتز 
على دارة إلكرونية متكاملة تُزَوَّد بالقدرة احملركة 
ع���ن طريق بطاري���ة. وتُثَبَّت ال���دارة على قطعة 
صغرية جدًا من السليكون تعرف بالرقاقة، واليت 
مهمته���ا احملافظة على تذبذب البلورة، وترمجة 
الذبذب���ات إىل نبضات كهربائية تقوم بتنش���يط  
حمرك صغري جدًا، يقوم بدوره بتحريك عقارب 

الساعة بالسرعات املضبوطة. 

هن���اك س���اعة ي���د إلكروني���ة أخ���رى تعرف 
بس���اعة احلالة الصلبة تستخدم أيضاً الكوارتز 
أساساً للوقت، وال توجد يف هذه الساعة أجزاء 
متحرك���ة. وب���دالً م���ن ذل���ك، تق���وم الدوائر يف 
س���اعات احلالة الصلبة برمج���ة بيانات الوقت 
مباشرة على شاش���ة عرض البلور السائل على 
وج���ه الس���اعة. وتُظهر معظم شاش���ات عرض 
البلور الس���ائل الوقت على هيئ���ة أرقام؛ وتكمن 
طبقة البلور الس���ائل الرقيقة يف شاش���ة عرض 
البلور السائل الرقمية بني طبقتني من الزجاج؛ 
وتُطبع األش���كال الرقمية على الزجاج بوساطة 
طبقة تغليف ش���فافة موصل���ة للكهرباء. وتكون 
هذه األرقام، يف الع���ادة، غري مرئية. ولكن عند 
تعريض طبقة التغليف لتأثري ش���حنة كهربائية، 
يصبح البلور الس���ائل مرئيًّا كأرق���ام مظلمة. و 
يش���كل البل���ور الس���ائل من���ط عقارب الس���اعة 
إلظه���ار الوقت يف الس���اعات املقارن���ة بدالً من 
األرقام يف الساعات ذات شاشات عرض البلور 
السائل. و حيتاج إظهار الوقت يف البلّور السائل 
إىل كمي���ة ضئيلة من الق���درة اليت يتم احلصول 
عليه���ا من بطارية، وهك���ذا يظهر عرض الوقت 
بصف���ة مس���تمرة ولك���ن ال ميكن رؤي���ة العرض 
بوض���وح يف الضوء اخلاف���ت. و يوجد يف بعض 
س���اعات شاش���ات عرض البلور الس���ائل ضوء 
ميك���ن إطالقه إلن���ارة وجهه���ا؛ ومن ث���م قراءة 

الوقت.
الساعة الذرّية: جهاز لقياس فرات الوقت 
بقياس ترددات املوجات الكهرومغناطيسية اليت 
تطلقها أو متتصها الذرات أو اجلزيئات، وتعمل 
هذه الساعات الذرية برددات منتظمة جدًا، وال 
يزيد تفاوت تقدم أو تأخر هذه الس���اعات على 
ثانية يف ُكلِّ مليون س���نة؛وختتلف عن الساعات 
اآللي���ة بأهن���ا ال تتأثَّر بالعديد من األش���ياء مثل 
التغ���ريات يف درجات احلرارة، والتآكل يف بعض 
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أجزائها.
تض���م ال���ذرات واجلزيئ���ات املس���تخدمة يف 
الس���اعات الذرية ذرَّات السيزيوم واهليدروجني 
وجزيئ���ات األمونيا، ولقد تبنّ���ى العلماء يف عام 
1958م مع���دل ت���رددات س���اعة ذرية مقياسً���ا 

لتعريف وحدات الوقت.
الكرونومرت: أداة لقياس الزمن يس���تعملها 
الفلكي���ون والعلم���اء اآلخرون الذي���ن حيتاجون 
لقي���اس الزمن  بدقة بالغة، وقد طوّرها صانعو 
الس���اعات الس���تعماهلا عل���ى الس���فن؛ وذل���ك 
حلاج���ة املالح���ني لس���اعة دقيق���ة تس���اعدهم 
يف حتدي���د موقعهم عل���ى البح���ر؛ والكرونومر 
البحري س���اعة دقيق���ة مثبت���ة خصيصًا لتزيل 
تأثري حركة السفينة، وتكون يف العادة مضبوطة 
على التوقيت العاملي القياسي، وهو معيار دويل 
للزمن مبين على قياس���ات ذرية وفلكية؛وملعرفة 
موقع السفينة يدون املالح الزمن ويقوم بقياس 
مواق���ع جن���وم معينة حس���ب توقي���ت جرينتش 
احملل���ي، وبعدها يقوم بعملية حس���ابية تبني له 

موقع السفينة.
الس���اعة البيولوجية: اسم ش���ائعٌ يطلق 
عل���ى النظ���ام الزم���ين الغامض ال���ذي يؤثر يف 
النبات���ات واحليوانات، وحيف���ظ الوقت الدقيق 
لأليام واألسابيع والش���هور وحتى السنني. وهو 
حي���دّد أيًضا مواعيد أنش���طة الكائن���ات احلية 
ليجعلها يف تناس���ق م���ع التغ���ريات املنتظمة يف 
بيئاهت���ا؛ فتهاج���ر الطي���ور، وتنم���و األمس���اك، 
وتتفتح الزهور حس���ب ج���داول زمنية حتددها 
الس���اعات املبني���ة يف داخلها. وحتدد الس���اعة 
البيولوجية يف البشر أوقات النوم، واالستيقاظ 
وكثريًا من أنش���طة اجلس���م. ويسمى العلم الذي 
يتعام���ل مع دراس���ة الس���اعات البيولوجية،علم 

التسلسل الزمين األحيائي.
ال يعرف أحدٌ أين تكمن الساعات البيولوجية، 

أو كي���ف تعم���ل. و يعتق���د بعض العلم���اء أن كل 
كائٍن ح���يٍّ لديه نظامه الزم���ين اخلاص املركب 
داخل���ه، وال���ذي يعم���ل باس���تقاللية،كما يعتقد 
آخرون أن الساعات البيولوجية بنتها اإليقاعات 
الطبيعية للقوى الكهرومغناطيس���ية واجلاذبية 
األرضية،وم���ازال بعضه���م اآلخ���ر يف���رض أن 
هن���اك ق���وى داخل اجلس���م وخارج���ه ضرورية 
للحفاظ على دقة الس���اعات ؛ ويأمل العلماء أن 
تعطيه���م التجارب على النباتات واحليوانات يف 
الفض���اء اخلارجي، بعيدًا ع���ن إيقاعات األرض 
الطبيعي���ة، معلوم���ات أكث���ر ع���ن كيفي���ة عم���ل 

الساعات البيولوجية.
أمهية الساعات البيولوجية : حتافظ الساعات 
البيولوجية على متابعة مسار التغريات املتناغمة 
يف البيئ���ة، مبا فيها النه���ار، والليل، وحركة املد 
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واجل���زر يف احمليطات، وأوج���ه أو أطوار القمر، 
وفصول الس���نة. ويبدو أن الكث���ري من الكائنات 
احلي���ة ورمبا كلها، لديها دورات داخلية تس���مى 
اإليقاعات البيولوجية )احليوية( تستجيب لتلك 
التغريات التناغمية اخلارجية؛ وتبدو اإليقاعات 
البيولوجي���ة لكل نوع معني، وكأهنا موّقتة لتُمكن 
الكائ���ن م���ن اإلفادة م���ن التغ���ريات احلادثة يف 
بيئت���ه، وتس���تمر اإليقاعات البيولوجية حس���ب 
ج���دوٍل زمين حتى يف املخت���ربات، حيث حتجب 
النبات���ات واحليوان���ات ع���ن كل إش���ارات مرور 
الوقت والتغري اخلارجي. ولكن اإليقاعات ميكن 
أن تتغري � ويعاد تركيب الساعة البيولوجية � عن 
طريق تغيري الوقت الذي يستقبل فيه احليوان أو 
النبات الضوء،وعلى سبيل املثال جتري الفئران 
يف العادة بالليل وسرعان ما تعيد وقت جرياهنا 
إذا م���ا نُقل���ت إىل فرة زمنية أخ���رى،أو وُضعت 

حتت جدول زمين ضوئي اصطناعي
م���ن  الكث���ري  يعتم���د  اليومي���ة:  اإليقاع���ات 
اإليقاعات البيولوجي���ة على دورة الليل والنهار، 
وتسمى اإليقاعات اليومية، ألهنا حتدث كل 24 
ساعة،وبالنس���بة ملعظم الكائنات احلية تقس���م 
دورة اللي���ل والنه���ار إىل ف���رات نش���اط وفرات 
راح���ة، ولكن هذه الف���رات ال حتدث يف الوقت 
ذاته من اليوم لدى كل الكائنات احلية. فالبش���ر 
ينش���طون بدرجة كبرية يف النهار، وخيلدون إىل 
الراحة يف الليل. و تتبعُ القرود الكبرية والصغرية، 
والنحل، والفراشات،والكثري من أنواع احليوانات 
أيًض���ا اجل���دول الزم���ين ذاته،أم���ا اخلفافي���ش 
والقطط والعث والبوم فتنشط يف الليل؛ وحتدد 
الس���اعة البيولوجية يف كل نوع اجلدول الزمين 

الذي يناسبه.
ه���ذا وتُْفصِ���حُ النبات���ات أيًضا ع���ن إيقاعات 
يومي���ة؛ فهي على س���بيل املثال، ترف���ع أوراقها 
يف وقت النهار وختفضها بالليل. وتس���مى هذه 

التغ���ريات املتناغمة حركات النوم. وهي عادة ما 
تس���تمر حتى حينما تُحف���ظ النباتات يف أماكن 
اليتغ���ري فيها الضوء أو درجة احلرارة،كما تُظِهر 
السرطانات الالهية وحيوانات الشاطئ األخرى 
إيقاعات معقدة، فمثالً جند أن جلد السرطانات 
العازفة يس���ود عند الفجر، ويصري شاحبًا عند 
الغس���ق، وتتكيف أنش���طتها يف اجلريان مع املد 
الذي يعلو ويهبط، بعد ذلك خبمسني دقيقة كل 
يوم. وتستمر السرطانات العازفة احملفوظة يف 
املختربات يف تغيري لوهنا يف الظالم، وتس���تجيب 
حلرك���ة املد يف موطنها األصلي على الش���اطئ، 
وحينم���ا تنقل، على أية حال إىل ش���اطئ جديد 
ختتل���ف في���ه أوقات امل���د واجلزر،فإهن���ا تكيف 
أنش���طتها مع توقيت املد اجلديدة،وتعيد توقيت 

ساعاهتا البيولوجية آليا.
وميلك الكثري م���ن الكائنات احلية مثل مسك 
اجلروني���ون إيقاع���ات والدة ش���هرية أو ش���به 
شهرية، من شباط إىل أيلول عند أقصى ارتفاع 
للم���د. ويَعْتلي مس���ك اجلرونيون كل 14،8 يومًا 
موج���ة امل���د املتجه���ة إىل الش���اطئ، حيث تضع 
اإلن���اث بيضها يف الرمال الرطبة، وتأتي الذكور 
لتخصبها،وحتمل املوجة التالية األمساك ثانية 
إىل احمليط، ولكن يبقى البيض على الش���اطئ، 
وعند املد الع���ايل التايل � بعد 14،8 يومًا أخرى 
� تأتي موجة، وحتطم البيض، وحتمل األمساك 

الصغرية إىل عرض احمليط.
وحتدد الساعات البيولوجية اجلداول الزمنية 
لإليقاعات الس���نوية يف الكائن���ات احلية؛ فهي 
تتحكم يف منو البذور، وس���كون وهجرة الطيور 
واحليوانات األخرى. وتبدو هذه الساعات مهمة 
أيًضا يف مساعدة الطيور واألمساك والقشريات 

واحلشرات على املالحة. 
الس���اعة البيولوجي���ة عن���د اإلنس���ان: تعم���ل 
الس���اعة البيولوجية عند البش���ر حسب جداول 
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زمنية ضرورية للحياة وللصحة. وللبشر إيقاعات 
بيولوجية يومية، وأسبوعية، وشهرية، وسنوية. 
وخيتلف مستوى اهلرمون والكيميائيات األخرى 
يف الدم على مدى ه���ذه الفرات الزمنية، وكثري 
من عمليات اجلسم احليوية تتم بانتظام كل 24 
س���اعة وتتسق أنشطة اخلاليا والغدد والكليتني 
والكب���د واجلهاز العصيب بعضها مع بعض، ومع 

إيقاع النهار والليل يف البيئة.
يتغ���ري املع���دل ال���ذي تتم به عمليات اجلس���م 
تدرجييًّ���ا يف أثن���اء الي���وم. وعل���ى س���بيل املثال 
ختتل���ف درجة ح���رارة اجلس���م مبق���دار درجة 
واحدة خالل فرة األربع والعشرين ساعة،و تبلغ 
درجة احلرارة أدنى مس���توى هلا يف وقت الراحة 
باللي���ل، وترتف���ع يف أثن���اء النهار،وه���ي الف���رة 
النش���يطة؛وتصبح � أن���ت مثالً � عل���ى أكرب قدر 
من الوع���ي بنظام التوقي���ت البيولوجي، عندما 
تس���افر بطائرة نفاثة إىل مناط���ق خيتلف فيها 
التوقيت. فإذا س���افرت بالطائرة من ش���يكاغو 
إىل لندن يف وقت متأخر بعد العصر، فس���تصل 
لن���دن وس���كاهنا على وش���ك أن يب���دأوا يومهم، 
وعل���ى أية حال س���وف يظل نظام���ك التناغمي 
يعمل حسب توقيت شيكاغو. وحسب الوقت يف 
لندن س���وف تصاب باألرق لي���الً، ويغلب عليك 
النعاس يف أثناء النهار. وس���وف تعيد س���اعتك 
البيولوجية توقيت نفس���ها، ولكن ذلك يستغرق 
أيام عدة. وبالتايل سوف تكون وظائف جسمك 

خارج اإليقاع، وهتبط كفاءتك، وتشعر بالتعب.
يعتق���د بعض الباحث���ني أنه كلم���ا مت التحكم 
بطريقة أفضل يف معرفة الس���اعات البيولوجية 
واإليقاعات البيولوجية، فس���وف يس���اعد هذا 
العلماء يف إجياد الطرائق الستخدام اإليقاعات 
ملصلحتن���ا، وعلى س���بيل املثال، رمبا يس���تطيع 
األطباء تش���خيص املرض وه���و يف طوره املبكر 
بوس���اطة التغ���ري يف إيقاعات اجلس���م؛ ويعتقد 

العلماء أن اإليقاعات البيولوجية تؤثر يف الوقت 
ال���ذي رمبا حيدث فيه املرض أو يش���تد. فمثالً 
ت���زداد أزم���ات املصابني ب���داء الرب���و عند وقت 
الن���وم، وحتدث معظم نوبات الصرع يف الصباح 
أو املساء، كما تؤثر أيًضا اإليقاعات البيولوجية 
يف م���دى الس���رعة اليت يؤثر هبا ال���دواء والفرة 
اليت يس���تمر فيه���ا التأثري. وهكذا ف���إن معرفة 
اإليقاع���ات البيولوجية رمب���ا متكن الطبيب من 
إعط���اء الدواء يف الوقت الذي يزيد فيه احتمال 
اس���تفادة جس���م املريض من���ه إىل أقصى درجة 

ممكنة. 
اخلامتة:

من احملتمل أن يكون إنس���ان م���ا قبل التاريخ 
قد حدد الوقت يف النهار من خالل مش���اهداته 
للظالل اليت تس���قطها الشمس نتيجة حلركتها 
عرب السماء، وتغري أطوال الظالل، فعندما يكون 
ط���ول الظ���ل قصرياً يعل���م أن وق���ت الظهرية قد 
اق���رب، وعندما تك���ون الظالل طويل���ة يعلم أن 

النهار إما أن يكون يف بدايته أو يف هنايته.
لقد ظه���رت األقراص الشمس���ية املدرَّجة أو 
امل���زاِول )مجع مِزْوَلة( قب���ل ما يقرب من 4000 
س���نة مضت، وهي أق���دم األدوات املعروفة اليت 
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صُمم���ت لتحدي���د الوق���ت. وتق���وم املزولة على 
أساس حترك الشمس عرب السماء وتقدير الظل 
املتك���ون على القرص امل���درَّج. ويقدر الوقت من 

طول الظل أو زاوية تقدير الوقت القدمية. 
تشمل أجهزة حساب الوقت األخرى الساعات 
الرملية والس���اعات املائية، حيث ينساب املاء أو 
الرمل م���ن هذه األجهزة من إحدى حاويتيه إىل 
حاوي���ة أخرى مبعدل ثاب���ت. وعن طريق قياس 
كمية املادة يف أي من احلاويتني استطاع اإلنسان 

معرفة الوقت الذي انقضى. 
وقد برع املس���لمون يف صناعة الساعات اليت 
تعمل باملاء والرمل ، و الزئبق واألثقال املختلفة. 
واخرعوا الس���اعات الشمس���ية النقالة وساعة 
الرحلة والس���اعة الشمس���ية املنبهة اليت عرفت 
بالرخامة. وقد أهدى هارون الرشيد عام 192ه�، 
807م، امللك ش���ارملان س���اعة حناسية أدهشته.

يعتقد املؤرخون أن أول الساعات امليكانيكية يف 
احلضارة الغربية طورها عدد من املخرعني يف 
أواخر القرن الثالث عش���ر امليالدي. وكانت تلك 
الس���اعات تُدار بالثقل، ومل يك���ن هلا عقارب أو 
بندول، ب���ل كان هلا أجراس تدق لتحديد الوقت 
أو لإلعالن عنه. ثم أضيف إىل الساعة القرص 
املدرَّج وذراع )عقرب الساعات(، ويُعتقد أن أوىل 
الساعات املدارة بالنابض قد ُطوِّرت يف إيطاليا 

يف أواخر القرن اخلامس عشر امليالدي.
كانت غالبية الس���اعات البدائية تعمل بصفة 
نت األدوات،  غري منتظمة وغري دقيقة.إىل أن حُسِِّ
كالبندول ونابض الت���وازن اللذين مت تطويرمها 
خالل منتصف القرن الس���ابع عش���ر امليالدي، 

بدرج���ة كبرية للمحافظة عل���ى دقة الوقت، ويف 
منتصف القرن الثامن عش���ر، ط���ور املخرعون 

معظم آليات الساعات امليكانيكية احلالية.
الكهربائي���ة  الس���اعات  أدخل���ت  وق���د  ه���ذا 
لالس���تعمال يف منتصف القرن التاس���ع عش���ر، 
وانتش���رت يف ع���دة بي���وت حبلول عش���رينيات 

القرن العشرين. 
خ���الل  الكوارت���ز  س���اعات  ظه���رت  كم���ا 
الثالثيني���ات، وطور العلماء أول س���اعة ذرية يف 
األربعينيات، وأصبحت الساعات الرقمية شائعة 
االس���تعمال يف الس���بعينيات، وبصف���ة خاص���ة 
ساعات املعصم. ويف الثمانينيات أدجمت رقائق 
السليكون وهي دوائر كهربائية معقدة مطبوعة 
عل���ى قطع صغرية جدًا من الس���ليكون يف آليات 
الساعات. وباإلضافة إىل إمكانية إظهار الوقت 
يف هذه الس���اعات فبإمكاهن���ا ختزين املعلومات 

والقيام بعمل احلاسوب ...وغريه.

1( املو�صوعة العربية العاملية، جملد رقم / 12 / الطبعة الأوىل 1996�س19 � 27.
2( مو�صوعة بهجة املعرفة ، املجموعة الأوىل ، املجلد اخلام�س ، الأداة والآلة ، �س154 � 157.

املراجع
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احلديق��ة هي ذل��ك الركن الهام الذي ي�صغل حيزًا ما حولنا ، خططن��اه واأن�صاأناه لنلجاأ اإليه 
كلم��ا �صاق��ت بنا الدنيا ومن  فيها وما فيها0نلجاأ اإليه��ا هرباً من عامل ال�صغط والأمل والوجع 
وامل�ص��اكل التي قد تالحقنا يف العمل وال�صارع واللق��اءات الجتماعية ورمبا يف املنزل اأي�صاً، 
ف��رتى ق��درة اهلل يف الف�ص��ل 000 يف اجلوار كانت تلك التناق�ص��ات واأنت الآن يف عامل خمتلف 
متام��اً عم��ا كنت فيه قبل قليل: جمال اأخاذ، هدوء مده�س ، هواء عليل منع�س ، راحة تتمناها 
اأبدي��ة ل تنقطع ، تذكرك كث��ريًا بوعود الكتب املقد�صة لالإن�ص��ان ال�صالح الذي يتحمل �صرور 
ه��ذه الدني��ا غري مبال ويتابع ممار�صة ع�صقه العظي��م للخالق واخللق وي�صتمر يف فعل اخلري 

واتباع اخللق ال�صليم ليحظى يف النهاية بجنات جتري من حتتها الأنهار 0

تنسيق الحدائق
   م.اأ�سامة اأبو طاف�ض
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 مجيل أن يتنبه اإلنس���ان لكل هذا ، واألمجل 
م���ن ذلك ، و من دون إمه���ال ذلك ، أن يالحظ 
امل���رء أن اهلل أعطاه القدرة واإلمكانية لينش���ىء 
ركن���اً مجي���الً يف ه���ذه الدنيا يذك���ره دائماً بأن 
أمسى م���ا يف احلياة هو اجلمال - مجال الروح 
واجلس���د واألخ���الق ، مجال الكلم���ة واحلديث 

واملغنى ، ومجال الطبيعة بغناها وتنوعها 0
فابن أيها اإلنس���ان احلديقة لرى من خالهلا 
اجلان���ب األمج���ل من احلي���اة والث���واب املنتظر 
لفعل���ك اجلمي���ل0 وتراودن���ي وأن���ا أكت���ب هذه 
السطور مقولة خالدة ) اجلمال سينقذ العامل ( 
، نقن���ع بصدق هذا الكالم إذا تذكرنا أن ما دمر 
العامل ليس���ت سوى البشاعة 000 بشاعة القتل 
والدم���ار والفوضى واحلروب وغي���اب النظام ، 

بشاعة التفكري والقول الذي أغرقنا به 0
نقرأ التاريخ فنس���تنتج أن اإلنسان بدأ حياته 
حماوالً محاية نفسه من غوائل الطبيعة ، وانتهى 
به األمر بعد آالف السنني وهو حياول أن حيمي 

الطبيعة من نفسه 0
إن���ه الطمع الذي يذل اإلنس���ان طبق���اً للمثل 
العرب���ي ) ع���ز من قن���ع وذل من طم���ع ( فصار 
الصيد يتم بالديناميت ) توفرياً للوقت واجلهد( 
وصارت املزروعات تسمد باهلرمونات )للربح ( 
والري مبياه الصرف ) للتوفري ( واملواشي تغذى 
مبا يسمن وال يشبع ، أما اإلنسان وهو املستهلك 
األول فق���د قض���ى على بقية عناص���ر الطبيعة 
بأعص���اب باردة 0 وأصبحنا اآلن نعاجل ما تبقى 
لدينا من موارد طبيعية من التلوث الذي أصاب 
اهلواء وامل���اء والربة واألعصاب  )الضوضاء ( ، 
وأرى هنا أن هذا التلوث هو القاعدة اليت أسست 

لتلوث أشد خطراً وهو التلوث الفكري 0
 لتجن���ب مث���ل ه���ذه الظواه���ر املدهش���ة يف 
بش���اعتها علين���ا أن نعم���ل عل���ى تعمي���م ثقافة 
اجلم���ال ، والنهض���ة احلدائقي���ة ه���ي وجه من 

وج���وه هذه الثقافة 0 إن إميانن���ا بوجوب وجود 
احلدائ���ق بأنواعها املتعددة يف حياتنا هو إجناز 
لنصف الطريق الذي ننش���ده يف هذا الش���أن ، 
ويتحق���ق ذلك بدحض املغالط���ات  الكثرية اليت 
يقدمه���ا بع���ض املغرض���ني للوق���وف يف وج���ه 
النهضة احلدائقية على أساس منطلق التقشف 
واالنص���راف لتأم���ني رغي���ف العيش ب���دالً من 

الرفاهية اليت تقدمها لنا احلديقة 0
هب���ذا نكون ق���د بدأنا العودة إىل رش���دنا وإىل 
م���ا بنى عليه أجدادن���ا ، فاحلدائق العربية اليت 
أنشئت عرب التاريخ العربي تعدُّ ثورة فنية ضخمة 
تعرب ع���ن فكر وحضارة اجملتمع���ات العربية يف 
تل���ك العصور وتعكس ص���ورة تلك اجملتمعات 0 
فق���د كان اجلغرافيون العرب يس���مون دمش���ق 
وغوطتيه���ا باجلن���ان احلاوية آلالف البس���اتني 
اجلميلة ، وكانت الفس���طاط حتتوي على آالف 
احلدائق اخلاصة املتمي���زة بروعتها واليت تزين 
منازهلا ذات الطوابق املتعددة 0 ومسيت البصرة 
يف تلك احلقبة بالبندقية )فينيسيا ( الحتوائها 
عل���ى ش���بكات مي���اه متش���عبة وعميق���ة تروي 
املساحات الواس���عة من حدائق وبساتني املدينة 
، وإذا ذهبن���ا إىل مش���ايلّ إفريقي���ا جن���د مدناً 
مزدان���ة حبدائ���ق غنََاء كما يف تون���س واجلزائر 
ومراكش وتلمسان، ويف األندلس تتحدث الكتب 
عن اجلنان واحلدائق يف مدن قرطبة وإشبيلية 
وبلنس���ية وطليطلة وغرناط���ة 0 لذلك ظهر يف 
الع���امل العربي من جديد فن م���ن أطول الفنون 
عم���راً وه���و فن تنس���يق احلدائق ، س���اد خالل 
ثالثة عش���ر قرناً )بني القرنني السابع والتاسع 

عشر امليالديني( 0
وحنن نذكر هذه احلقبة املشرقة من تارخينا 
ال ننسى أبداً حقبة مشرقة أخرى أنتجت إبداعاً 
يعد من عجائب الدنيا الس���بع وهي حدائق بابل 
املعلق���ة واليت مل تبق منها بش���اعة اإلنس���ان أيَ 
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أث���ر اآلن ، تل���ك احلدائق اليت بنيت على ش���كل 
تراس���ات طابقية ضخمة زرعت فيها األش���جار 
والش���جريات وش���تى نبات���ات الزين���ة اليت كانت 
معروف���ة يف ذل���ك الوق���ت ، وعل���ى الرغ���م من 
صعوبة ريها أنش���ئت بنجاح ش���بكة ري ش���املة 
تس���قي مجيع أجزاء تلك احلدائق حيث وصلت 
السواقي إىل كل تلك األجزاء ورفعت املياه إليها 
بطريق���ة ميكانيكي���ة كانت مبنته���ى التقنية يف 

ذلك الوقت0
ويف ه���ذا العص���ر ، عص���ر االهتم���ام املركز 
حبماي���ة البيئة م���ن امللوثات اليت أملت هبا ، ظهر 
للحديقة دور هام يف هذا اجملال وأقامت العديد 
من الدول واجلمعيات واملؤسسات املعنية حدائق 
بيئية على شكل منتزهات كبرية أو حمميات بيئية 
للحفاظ على نوع مع���ني أو أكثر من النباتات أو 
الكائن���ات األخرى ويقصده���ا كثريون من علماء 
وخ���رباء وخمتص���ني وزائرين وس���واح وللحديقة 
أيض���اً دور عصري آ خر مهم ، فهي تعد عنصر 
جذب س���ياحي إذ توجد يف دول كثرية من العامل 
حدائق هامة جداً جتذب الس���واح من كل أحناء 
العامل وتدر بذلك أرباحاً طائلة تدخل يف الدخل 
القومي لتلك الدول ، متحولة بذلك إىل منشآت 

اقتصادية راحبة ال ميكن االستغناء عنها 0

 أنواع احلدائق   
تقسم احلدائق إىل قسمني كبريين مهمني : 

1- حدائق عامة
2-حدائق خاصة  

1( احلدائق العامة :
وهي احلدائق ال���يت تبنى لعامة الناس 0 أهم 
م���ا مييزها مس���احاهتا الكبرية ال���يت تبدأ من 1 
هيكت���ار )10000 م2 ( حتى تصل إىل عش���رات 
اهليكت���ارات 0 ومث���ال قري���ب عل���ى مث���ل ه���ذه 
احلدائق هي حديقة تشرين العامة يف دمشق0

2( احلدائق اخلاصة :
ه���ي احلدائ���ق اليت تق���ام لتحقيق ه���دف أو 
أهداف خاصة0 مس���احاهتا متفاوتة ، فمنها ما 
يكون حمدوداً وفق األنظمة اهلندس���ية كحدائق 
املدارس ورياض األطفال ، ومنها ما يكون واسعاً 
ذا مس���احة كب���رية كحدائق احلي���وان واحلدائق 
النباتية ، وحدائق أخرى مساحاهتا تتعلق برغبة 

املالك ومقدرته كاحلدائق املنزلية 0

نورد من احلدائق اخلاصة مايأتي :
احلدائ���ق املنزلية : من مجالية املنزل وتكامل 
زينته وجود حديقة حميطة به ،حيث إن احلديقة 
املنزلية بس���احاهتا اخلضراء تضف���ي عليه جواً 
ممي���زاً وتبع���ث عل���ى اهل���دوء ، وه���ذا ما ميكن 
قاطين املنزل من قض���اء أوقات فراغ ممتعة يف 

أرجاء مملكتهم الصغرية 0
حدائق الس���طوح : ظهرت فكرة إنشاء حدائق 
عل���ى س���طوح املبان���ي أول ما ظه���رت يف املدن 
الكبرية املكتظة واليت تفتقد عادة إىل مس���احات 
خضراء كافية ، أصبحت فيما بعد فكرة حمببة 
لدى الس���كان واجلهات املس���ؤولة 0 ثم انتشرت 
بعده���ا إىل امل���دن األصغر والبل���دات وحتى إىل 
األري���اف مليزهت���ا املتفردة باإلطالل���ة وإلمكانية 

ترتيبها وتنظيفها كوهنا تعد جزءاً من املنزل 0
 احلدائق املدرس���ية : احلديقة املدرسية هي 
تلك املساحة احمليطة بالبناء املدرسي واحملاطة 
بالسور املدرسي ، حيث يدخل يف مكوناهتا باحات 
اللع���ب وأماكن الراح���ة والتجوال  واملس���احات 
املخصصة الجتماع التالميذ وملمارس���ة دروس 
الربي���ة الرياضية والطرق الرئيس���ية والثانوية 
للقي���ام  هندس���ي  بش���كل  واملوزع���ة  املوج���ودة 

باألغراض املرجوة من إنشائها0
حدائ���ق رياض األطف���ال : ختصص لألطفال 
م���ن عمر ثالث الس���نوات حتى عمر الس���نوات 
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الس���ت . أه���م ما مييزه���ا عوامل األم���ان التام 
حلماي���ة فلذات أكبادنا يف أثن���اء اللعب واختيار 
أصناف خمتلفة من النباتات ليكون هناك إزهار 

يف كل فصول العام0 
حدائق املعاهد واجلامعات واملنشآت العلمية 
األخرى : حتتوي على باحات وصاالت رياضية 
بعي���دة ع���ن املباني الدراس���ية ومعزول���ة عنها ، 
ويف الوس���ط اسراحات للطلبة ، أما يف اجلانب 
القري���ب من املباني فتتوضع س���احات وممرات 

جمهزة لنشاطات الطالب ومدرسيهم 0
 حدائق املش���ايف : أهم ما مييز هذا النوع من 

احلدائ���ق هو عزل البن���اء عن الضجيج والتلوث 
اخلارجي وتنقية اجلو احمليط وتوفري س���احات 

تنفس واسراحات للمرضى .
 حدائ���ق املصانع واملعامل : هدفها امتصاص 
التل���وث ب���كل أش���كاله ال���ذي حيدث���ه املصن���ع 
واملنش���آت اجمل���اورة ، وإنش���اء أماك���ن لراح���ة 

العاملني ورفاهيتهم .
 حدائق احليوان : غالباً ما تكون حدائق مثالية 
ذات طاب���ع س���ياحي وبيئي. تتميز مبس���احاهتا 

الواسعة وحماكاهتا للطبيعة قدر اإلمكان 0
 حدائق األحياء الس���كنية : لرفاهية الس���كان 
وحركته���م ولع���ب األطفال بكل األعم���ار وراحة 

املسنني الكبار ومتتعهم بالطبيعة .
احلدائق البيئية واحملميات اخلاصة : هدفها 
ش���د الزائر والباحث واملهت���م إىل بيئته احمليطة 
م���ن أج���ل املس���امهة يف محايتها . ويس���تخدم 
املصممون شتى الوسائل لتحقيق هذا اهلدف0

احلدائ���ق النباتي���ة : هدفه���ا احلف���اظ عل���ى 
األصناف النباتية املتنوعة وتطويرها عن طريق 

البحث العلمي، تتميز جبماهلا األخاذ .
 احلدائق الصخري���ة أواملائية : غالباً ما تقام 
هذه احلدائق على مساحات طبيعية مع إدخال 
اللمسات اهلندس���ية عليها لتحويلها إىل منشأة 

مجيلة 0

1- د. اأهديل لوؤي - تن�صيق احلدائق   1972 م .
2- د. الديري نزال -  حما�رصات يف نباتات الزينة وتن�صيق احلدائق ،1980م.

3- د. البطل نبيل - نباتات الزينة وتن�صيق احلدائق ،1989.
4- بوغافاي���ا و اأو�صاكوف���اي. ك. زراع���ة الأحي���اء ال�صكني���ة بالنبات���ات اخل����رصاء - رو�صي���ا البي�ص���اء   

1971م.
5- م. اأبوطاف�س اأ�صامة - احلديقة املدر�صية ودورها يف تربية الطفل . جملة املعلم العربي - العدد الرابع 

2001 م.
6- مواقع على الأنرتنت .

املراجع:
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 عندم��ا تق��راأ �صع��راء الع�ص��ر احلدي��ث فاإن��ك ل��ن جت��د من 
حتم��ل ق�صائ��ده روح ال�صعر ووج��دان الق�صي��دة كاأبي ري�صة 
ف��اإن ل�صاعرن��ا الكبري مكان��ة مرموقة يف دي��وان ال�صعر العربي 
احلدي��ث فهو من حمل يف قلب��ه وحنايا �صلوعه ، عاطفة احلب 
اجليا�ص��ة للوطن و لالإن�صان و للتاري��خ العربي وهو من تغنى 
باأجماد اأمت��ه و تاريخها التليد وهو من بكى اأحزان قلبه �صعرًا 

خال�صاً �صيغ مباء الذهب .

عمـر أبـو ريشــة
شاعر اإلباء و العنفوان

 اإميان عاليا 
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أب���وه ش���افع أبو ريش���ة م���ن أبن���اء األمراء يف 
عش���رية املوايل احندروا من آل حيار بن مهنا بن 
عيسى وهم من ساللة فضل بن ربيعة من طيء 
أرسله العثمانيون إىل اآلستانة ليتلقى العلم فيها 
ودخ���ل وظائف الدولة وتنقل يف املناصب وتزوج 
بفتاة من بلدة عكا بفلس���طني من أعرق األس����ر 
فيه����ا ووص���ل إىل أن يك���ون قائمق���ام يف منبج 
ويف ع���ام 1910ولد عمر يف منبج وفيها ترعرع 
ودرج وانتق����ل منه���ا إىل حلب فدخل مدارس���ها 
االبتدائي����ة ثم أدخله أبوه اجلامع�ة األمريكية يف 
بريوت ثم س����افر إىل انكلرة عام 1930 ليدرس 
يف جامعته���ا عل���م الكيمي���اء الصناعية وهناك 
أخ���ذ يدافع ع���ن القضايا العربية واإلس���المية 
ويكتب املق�االت الكثرية يف هذا امليدان ثم سافر 
إىل باري���س وعاد إىل حلب عام 1932م ومل يعد 
بعده���ا إىل انكلرة اش���رك يف احلركة الوطنية 
يف سوريا أيام االحتالل وسجن عدة مرات وفرّ 
من االضطهاد الفرنس���ي كما ثار على األوضاع 
يف سورية بعد حصوهلا على االستقالل وقصته 
مش���هورة م���ع مجيل مردم بك وق���د آمن بوحدة 
الوط���ن العرب���ي كل���ه وانفع���ل بأح���داث األم���ة 

العربية.  

آثاره: 
كانت كارثة فلس���طني بعيدة األثر يف نفس���ه. 
فل���ه ش���عر يف نكب���ة فلس���طني كثري ول���ه ديوان 
باس����م  )بي���ت وبيتان ( وديوان باس���م )نس���اء( 
ول���ه مس���رحية باس���م ) علي ( واألخرى باس���م 
)احلسني ( ومس���رحية أخرى باسم )تاج حمل( 
وله ديوان ش���عر باس���م )كاج���وراو(  وجمموعة 
قصائد باس����م )حب( و جمموعة ش���عرية باسم 
)غنيت يف مأمتي ( وله مسرحية شعرية مساها 
)رايات ذي قار ( وجعلها يف أربعة فصول حتكي 
املس���رحية قص���ة )احل���ر ق���اء ( ابن���ة النعمان 

ال���يت خطبها كس���رى ورفضت ه���ي وأبوها تلك 
اخلطب���ة فحدثت معركة ذي قار وله مس���رحية 
باس���م الطوفان وله ملحمة )مالحم البطولة يف 
التاريخ اإلسالمي ( وهي يف اثين عشر ألف بيت 
وله )النواة يف حقول احلياة ( مس���رحية صغرية 
تب���ني جناي���ة اإلنكليز على البش���ر و املس���لمني 
ول���ه ديوان )ش���عر( وه���و ديوان عمر أبو ريش���ة 
األول ص���در حبل���ب ع���ام 1936يف221 صفحة 
وفي���ه مس����رحية الطوفان � ودي���وان ) من عمر 
أبو ريش���ة ش����عر ( هو دي�وان���ه الثاني صدر يف 
بريوت ع���ام 1947م يف 294 صفحة طبعته دار 
جملة األديب � وديوان ) خمتارات(. وهو الدي�وان 
الثال���ث طبعه يف ب���ريوت ع���ام 1959م يف 293 
صفحة نشره املكتب التجاري للطباعة و النش�ر 
وله مس����رحيات مهم�لة هي ) حمكمة الش�عراء 
( و )ملحم���ة اإلس����الم( و )احلس���ني بن عل�ي ( 
و ) مسريامي���س ( و لعم���ر دي����وان ش���عر باللغة 
االنكليزي���ة . ونظم  ع���دة مالحم تتناول مالمح 

البط�ولة يف التاريخ العربي .   

شغل عمر أبو ريشة مناصب عدة:
- عضو اجملمع العلمي العربي دمشق .

- عضو األكادميية الربازيلية لألداب كاريوكا� 
ريودي جانريو .

- عضو اجملمع اهلندي للثقافة العاملية . 
- وزير س���وريا املف���وض يف الربازيل 1949 م 

1953 م .
-  وزير سوريا املفوض لألرجنتني و التشيلي 

1953 م 1954 م.
- سفري سوريا يف اهلند 1954 م 1958 م .

املتح���دة  العربي���ة  اجلمهوري���ة  س���فري    -
للهند1958 م 1959 م. 

- س���فري اجلمهورية املتحدة للنمسا 1959 م 
1961 م.
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- س���فري س���وريا للوالي���ات املتح���دة 1961 م 
1963 م .

- سفري سوريا للهند 1964 م 1970 م 

شاعريته :
أحب عمر يف أول نشأته شعر البحري و أبي 
متام وش���وقي وتأثر هبم وعارض بائية أبي متام 
وسينية البحري فاكتسب هذه اللغة و املفردات و 
الراكيب واختزن بعضها لريددها و أمهل غريها 
ألهنا ال تصلح يف رأيه لشعره وهو مل يعن باللغة 
العربي���ة خاصة غوصاً عل���ى قواعدها ومعرفة 
ألحواهل���ا كما فعل الزركلي ولكنه عنى هبا كأداة 
لشعره فحس���ب حيتاج إليها يف تراكيبه وصوره 
فلم يدر حول القالب يعبده وميجده بل انصرف 
إىل اجلوهر ويقول الشعر وفق املؤثرات الطارئة 
يس���توحي الصخ���ر والرم���ل و امل���رأة و النجم و 
الس���ماء فهي مادة يصوغ منه���ا خياله ألواحاً و 
صوراً وشغف أثناء وجوده يف انكلرا بشكسبري و 
ش���يلي وكيتس وهود وملنت و تنسون و براديننغ 
وحبه عنيف لبو و بودلري وتس���وقه قسوة احلب 
وعنف احملب إىل ذكرى )ديك اجلن( و قد أحب 
جاريته فلما بلغ إليه العجز خاف أن يبقى عليها 
لغريه فذحبها و جبلها وش���رب هبا كأس���ه و قد 
أعجب عمر بالقصة فس���اقها م���رة يف الديوان 
األول وس���اقها م���رة أخ���رى يف الدي���وان الثاني 
كأهن���ا صورة للعن���ف الذي حيب���ه عمر يف حبه 
حيث رسم يف هذه القصيدة شباب الفتاة العارم 

وشيخوخة الشاعر املتهدم فيقول:
والنهدُ من لني الش�با         

                        ب لقد حتجرّ و اضطرم 
ورأيت بي شيخاً هزي�           

                            الً قد تق�لص و اهن�دم 

إن قام يس�ألك العن�ا       
                            ق هوى و أقعده اهلرم

فوقف�ت ح�ائرة ت�عّض�ي�
                             ن الب�نان م��ن األل����م

 فه���ي رَوْدٌ يف س���ن الربيع و عم���ر الورد وهو 
قد جاوز اخلريف إىل شتاء بارد عرّى األغصان 
وكش���ف عن جفاف مري���ع وال يلتقي ربيع امرأة 
وشتاء رجل إال كان للشاعر فيهما رأي عنيف : 

 أنا لن أعي�ش غ�داً        
                    فأشبع غادتي احلسناء حباً 

من أين والداء العضا         
                          ل أقام يف جنب�ي ح�رباً 

و م�راك�ب  األيام  ش��ق�ّ��ت  
                          جبهيت   درب��اً   ف�درباً 
وقد بدأ عم���ر حبه بقصيدة مساها ) خامتة 
احل���ب ( و ختم احل���ب بقصيدة ) كنّا ( وقد بلغ 
الش���اعر من ألواح النس���اء و صورهن مبلغ امللل 

فلم يعد يف كأس املرأة ما يسكره .
هذا م���ن ناحية امل���رأة أما النواح���ي الوطنية 
والقومية فقد كان بناضل بلس���انه يف كل خلجة 
م���ن خلجات الوطني���ة ، و الوطني���ة معنى بعيد 
عن���د عمر ، كان يضم اللغ���ة العربية و علماءها 
و أدباءها و التاريخ و صفحاته و يضم احلاضر 
و كفاحه من إبراهيم هنانو إىل امللك فيصل إىل 

فلسطني فهو يقول يف فيصل : 
أنت يف هيكل  احلياة  كتابُ   

                              تتغنى بآي��ه األحرار
 وتناغي األم الرءوم به الطف�  

                      ل فيزهو يف وجنتيه افرار 
كّل سطٍر   يف   دفتيه  نداءُ   

                         صارُخ ماله الزمان قرار 
الش���عر عند أبي ريش���ة مش���اعر وأحاسيس 

1-  جلّية: م�صطربة

308

ثقــــافة 
ومنوعات

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



وحي���اة جلية )1( صاخبة فيه���ا قوة مثرية متأل 
النفس ضجيجاً وق���وة . إهنا صرخة من أعماق 
الش���اعر جبلها مبادة تصويرية بارعة قال قبيل 
عام 1936م ومدافع الفرنسيني فوق كل رابية . 

وشراذم اجلنود األفارقة ختطر يف األسواق : 
نتمشى على ث�راك وللق�يد 

                    عويُل يف مس�مع اجملد زائ�ر 
ورسوم األقدام تبكي العبو       

                    ديات فيها وتس�تثري املشاعر 
إنه الدهر كم يريك عزيزاً     

                 جدعت أنفه الصروف القواهر 
ما محلنا ذّل احلياة ويف القو  

                      س نباُل أو يف األكف بواتر 
 وج���ال الفرنس���يون عن س���ورية ع���ام 1947 

فوقف عمر حبلب فرحاً جبالء الغاصب : 
ياعروس اجملد تيهي واسحيب     

                  ف�������ي مغانينا ذيول الش������هب 
ل�������ن ترى حفنة رمٍل ف����������وق�ها  

                   ل�������م تعطر بدم�ا حٍر أب�������يّ 
ث���م تلفت إىل القدس اليت ال ينس���اها أبداً يف 

شعره :  
ما ألبن�اء الس�������������������بايا ركب�وا     

                   لألماني البيض أشهى مركب 
   ومتى ه����������������زوا علين�ا راي�ًة      

                  ما انطوت بني رخيص السلب 
ياروابي القدس ياجملى السنا      

                 يا رؤى عيسى على جفن النيب 
دون عليائك يف الرحب املدى      

                 صهلة  اخليل  ووهج  القضب 
ونرى أن الش���اعر حني اطمأن إىل اس���تقالل 
بالده راح يثري احلماس���ة إلنقاذ فلسطني ثم راح 
يدع���و جلمع الش���مل و الوح���دة العربية الكربى 
يف أس���لوب مجيل آخاذ يركب إلي���ه على ألفاظ 

خمتارة عذبة مجيلة التصوير .   

م���ن ناحي���ة األس���لوب تعل���ق عمر أبو ريش���ة 
بالتش���خيص و التجس���يد فهو عميق النظر إىل 
الصور ،  صياد بعيد اليد يكسو صوره باأللوان 
و الظالل و جيس���م هبا مشاهده الواسعة فكأهنا 
ألواح فنان ورس���ام مصور بارع إنه ال يعيش مع 
اللفظ���ة لريبطه���ا بأختها ويصنع منهما ش���طراً 
يقفيه بقافية ب���ل كان يرود املعاجم طويالً ليقع 
عليها فأنت تقرأ قصيدة من ش���عره تس���ري على 
منط معني ولكنه يفاجئك يف أخرها ببيت خيتم 
به قصيدت���ه تلك ويكون ه���ذا البيت خالف ما 
تتص���ور فيكون بيت مفاج���أة أو إثارة باإلضافة 
إىل أن الش���اعر حيش���د كماً هائالً من الصور و 
األخيلة يف قصيدته حتى لكأنك وس���ط معمعة 
م���ن املفاجآت و اخلي���االت و الظواه���ر اليت ال 

تتخيلها يف املوقف فمثالً يف قصيدته: 
 إهنا حجرتي لقد صدىء النسيان 

             فيها وش����������������اخ فيها الس����ك�وت 
ادخلي بالشموع فهي من الظلمة    

              وك���������ر يف ص������دره�ا م����نح�وت  
وان���������قلي اخل��������ط�و بات��ئ�اد فق�����������د

               جيفل م����نك الغبارو ال���عنكبوت 
 عند كأسي املكسور حزمة أوراق  

         وع������مر ف��������ي دفت�����يها ش������������تيت 
جتده يقدم لنا من الصور واألخيلة و األشباح 
، ص���دى النس���يان ، ش���اخ الس���كوت ، وكر ،يف 
صدره���ا ، جيفل ، كأس���ي املكس���ور ، دفتيها ، 
كام���ات تنهال على اخلي���ال فتعيش القصيدة و 
كأنك تدخل وكراً فيه أشباح و أشياء مرعبة ثم 
جتده يف جماالت أخرى حيلق بنا يف الفضاء مع 
النجوم و الش���موس و الكواكب و كأمنا يش���عرنا 
أن���ه يتطل���ع إىل الصعود لك���ن معوق���ات الواقع 
تقي���ده وله نظرة س���امية عليا يع���رب عنها كثرياً 
بالنجم و الكوكب و الش���مس و الفضاء ويف كثري 

من قصائده يذكر ذلك : 
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وهتاديت كأني س����������������������احب   
          م�������ئزري ف���������وق جب������اه األن�ج����م 

جناحه بعدما طال املطال به   
           خمضب من شظايا الشهب منكسر 

 وح������مائم بي�ض يف الي��������م   
                       م�دت   أج�نحة   للن��جم 

ما بع�دك يا أفقي األعلى    
                        دن�ياي ت�وارت يف العت�مة 

قدم جترح أحش�اء الثرى     
                وف�����������م يلث�����������م خ��د الفرق��د 
كلمات كلها تتعلق بالسماء و كأمنا تعرب لنا عن 
نفسية الش���اعر الذي عاش يبحث عن الرقي و 
الكمال و الرفعة و العلو فهو صاحب مهة عالية 
وارتقاء يف الفكر و الس���لوك ال يرضى بالوضيع 
ب���ل حيب أن جيلس عاليًا رغم كل ش���يء و على 
الرغم مما عاناه هذا الشاعر من معوقات ومن 

متاع���ب جنتها علي���ه مهته العالي���ة إال أنه ظل 
كذلك إىل أن مات مرفوع الرأس امسع قوله: 

عشت حراً بلغت جنة دنياي   
             وج�������فين ب����������نورها اكت���������ح��ال 

إن����������ه�ا نع������م�ة أقط�ع في�����ه�ا   
                   ال���عمر مس�������تغفرا و مبتهال

اعف عين يا رب بدد مهومي   
                ف������لقد عش���������������ت مرة رج�ال

شردته الكلمة اثنني و عشرين عاماً يف مشارق 
األرض و مغارهبا و هذا ش���أن كل صاحب كلمة 
ومل يك���ن ي���دري ذلك النس���ر اجلري���ح الذي مل 
ميت أن الس���فح ش���عوره و مل يوه���ن كربياءه أن 
آخر حلظات حياته س���يقضيها يف الرياض بعد 
أن أتعب���ه التطواف يف عواص���م العامل ففاضت 
روحه يف مش���فاها العسكري بعد غيبوبة طويلة 
وصراع مرير مع جلطات قلبية وذحبات صدرية 
ليتوقف القلب النابض بالعنفوان يف الرابع عشر 
م���ن متوز 1990 وينتقل جثمانه الطاهر بطائرة 
خاص���ة م���ن الري���اض إىل حلب حي���ث مت دفنه 
وأقيم���ت له حف���الت التأبني يف حلب ودمش���ق 
وبريوت ويف بعض العواصم . فش���اعرنا مل يكن 
حمطة عابرة يف تاريخ أدبنا العربي بل هو ذروة 
من الذرا اليت أعطت الش���عر يف القرن العشرين 
معن���ى مجالي���اً جعله حيل���ق عالياً فهو ش���اعر 
عروبي االنتماء إنس���اني املذهب عشق اجلمال 
و أترف���ه وداف���ع ع���ن القيم اإلنس���انية األصيلة 

وعرفه العامل شاعراً و سفرياً و مبدعاً. 

-  ال�صعر العربي احلديث يف الإقليم ال�صوري ، �صامي الدهان ، 1960 
- تاريخ ال�صعر العربي احلديث � د . اأحمد قب�س ، دار اجليل بريوت ،1972م 

www.wikipedia.org  املو�صوعة احلرة  -
   www.syrianstory.com عمر اأبو ري�صة -

www. pen.ar.com -

املراجع و املصادر :
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شعر الطبيعة في األدب
العربي عندما يدرك )ح�س الطبيعة( 

�صع��ر الطبيعة م�صطلح جديد يف اأدبنا جاءنا م��ن الآداب الأجنبية ، وقد اأطلقه النقاد 
 Romantisme الغربي��ون على ال�صعر الذي كان م��ن اأهم مظاهر احلركة الإبداعية
يف اأواخ��ر القرن الثامن ع�صر .وقد وجد ال�صع��راء الإبداعيون يف الطبيعة ميداناً ف�صيحاً 
حلري��ة العم��ل ، وتربة خ�صبة لنمو العواط��ف الإن�صانية ،واأ�صا�صها :نب��ذ التقليد اأو ما 
ي�صمى )قواعد الفن (والإميان باأن العبقرية ال�صعرية هبة ومن هنا برزت يف ال�صعر قوة 
العاطفة ودقة ال�صعور،وظهر الطموح والتاأمل ،والبتكار يف املو�صوع  والأ�صلوب ونبذ 
التكلف و�صاير النقد الفن فكانت القاعدة الفنية هي ما يعجب الناقد ل ما ير�صي اأر�صطو 
-وهورا���س - وب��وب - وجون�ص��ون وكان كل ناق��د خب��ريًا ي�صتمد خربته م��ن حوا�صه 

وحدها ، كما قال فيكتور هوغوVictor Hugo )احلرية يف الأدب (.

   اإميان رفعت زريق

311العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



بينم���ا كان���ت العبودي���ة ه���ي مس���ة العص���ر 
 Romantisme الذي تقدم عصر Classism
) احلرك���ة اإلبداعي���ة ( وكان م���ن أهم مميزات 
الش���عر الس���ري على س���نن القدماء من يونان - 

والتني ، وضيق اخليال ،ومخود العاطفة .
ويكف���ي لبيان الفرق ب���ني العصرين قول بوب 

الكالسيكي حمتجاً التباع قواعد اليونانية: 
)ه���ذه القواع���د القدمي���ة املس���تنبطة غ���ري 
املس���تحدثة ه���ي الطبيعة عينها ، ب���ل الطبيعة 

مزينة ( )1(.
ثم قال كيتس Keats شاعر الطبيعة :

)جيب أن حترر عبقرية الش���عر نفس���ها فهي 
التس���تطيع بل���وغ الكم���ال بقان���ون وس���نن ،ب���ل 
بالش���عور واملالحظة الذاتي���ة ،واملبدع  جيب أن 

يبدع نفسه .( )2(
وقد اتصل الريف باحلركة اإلبداعية  وس���ار 
معها جنباً إىل جنب ذلك بأن الش���عراء كما قرر 
ورد س���ورث Wordsworth  شاعر الطبيعة 
ق���د وج���دوا يف الري���ف ميدان���اً أفس���ح حلرية 
العمل ،وتربة أخصب لنمو العواطف اإلنس���انية 
،وموضوع���اً أكث���ر مالءم���ة لألس���لوب الق���وي 

الصريح .
على أن هذه احلرك���ة مل تكن منقطعة الصلة 
باملاض���ي ،بل كان���ت يف الواقع إحي���اء له ،وهلذا 
قال���وا )بع���ث املاض���ي الرومانتيك���ي ( و )إحياء 
شعر الطبيعة ( وأحيوا آداب األمم املترببرة  اليت 
س���كنت غرب أوربا - واآلداب القوطية - وآداب 
العصور الوسطى -واإلس���كند نافية - واآلداب 
الش���رقية وخباصة اهلندية  وهبذا أحيوا أشعار 
الطبيع���ة القدمي���ة ال���يت تتغنى بالري���ف وحياة 
الرعي ،وتردد أغاني البالبل يف الربيع ،وتصف 

اجلبال والضباب .
وال يرجع شعر الطبيعة إىل هذه اآلثار األدبية 
فق���ط، و إمن���ا يرج���ع كذل���ك إىل أق���دم اآلثار 

اليوناني���ة فهن���اك قط���ع قدمي���ة جمهولة متثل 
طبيعة فتانة بزهرها ومائها، تفيض على الكون 

حياة. وخترج اآلهلة .
وقد ش���هد غوت���ه Goethe لليونان ش���هادة 
قاطعة إذ قرر أن الطبيعة قد بلغت أهبى اجلمال 
يف أدهب���م وقد أعج���ب  كتيس ش���اعر الطبيعة 
بأدهب���م إعجاباً كبرياً وكان ش���عراء الطبيعة مثل 
: شلي Shelley، وسوينربن Swinpurn ،وأر 
نولد Arnold يس���تمدون وحيه���م من اليونان 
كم���ا ظفرت اإللياذة واألوديس���ة بق���در رائع من 

هذا الفن .
وهناك فن شعري وثيق الصلة بشعر الطبيعة 
ب���ل هو من���ه كاألصل من الفرع أال وهو الش���عر 
الرع���وي )la Poesie Bucolijue ( وقد منا 
ه���ذا الفن وازدهر يف عصر النهضة مع احلركة 
اإلنس���انية ولعل الش���اعر اإليطايل برارك ممن 
س���اعد على منوه بشغفه بالطبيعة والتجائه إىل 
اجلب���ال والغابات بينما كان معاصروه يعتربوهنا 

مواطن للشياطني .
إن ش���عر الطبيعة مل يكن مقتصراً على عصر 
من دون آخر بل قسمة بني مجيع العصور إال أنه 
ساد وعمقت فلسفته ومتيز شعراؤه يف احلركة 

اإلبداعية. 

ولكن كيف وصف العرب الطبيعة ؟
يع���دّ الوص���ف من أقدم األغراض يف الش���عر 
اجلاهل���ي ألن���ه متص���ل باجل���وارح.أال ترى إىل 
احل���واس كيف حتم���ل من الطبيع���ة إىل الدماغ 
ص���ور املوصوفات مرئية ومس���موعة ؟ثم يرجم 
اللس���ان هذه الصور املتص���ورة يف الدماغ أبياتاً 
ومقطع���ات أو قصائ���د مطولة تعيد رس���م هذه 
الصور على النحو الذي خيتاره الشاعر.                                                                  
وقدمي���اً قي���ل: )أحس���ن الوص���ف مانعت به 

الشيء حتى يكاد ميثله عياناً للسامع. )3 (
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وذكر أمحد بن فارس عن اخلليل: ) إن النعت 
ال يك���ون إال يف حمم���ود، وإن الوصف قد يكون 

فيه ويف غريه.( 

الش���عراء  وص���ف  ش���كل  أي  عل���ى 
الطبيعة؟

ع���رف الش���عر العربي القديم ش���عر الطبيعة 
على الشكل الذي أوحت به البيئة البدوية فأخذ 
يتأمل الطبيعة ويبثها آالمه ويفنت هبا ويصورها 
ت���ارة ببصره وأخ���رى بقلبه ويق���ف على أطالل 
الديار فتثري شجونه ،ومتلك عليه الناقة والبعري 
والف���رس ف���ؤاده فينعتها ،وتس���تهويه الصحراء 

ورماهلا وجنومها 
وبرقه���ا ومطرها فيصفها فالش���عر اجلاهلي 
مثل احلياة البدوية من هذه الناحية على النمط 
الذي مثله الشعر الرعوي يف البيئة الغربية الذي 
ب���دا فيه احلب للحي���اة الريفية ولكنه مل يصدر 
ع���ن املالحظة الذاتية والش���عور بل عن التقليد 
والتخي���ل ف���كان الش���عر يف فجره عن���د العرب 
ص���ورة ملا تراه العني أكثر من أن يكون مش���اركة 
للعواط���ف اليت توحي هبا الطبيعة وانفعاالً ذاتياً 

للشعور .
وقد تناول ش���عر الطبيعة يف العربية كما عند 

الغربيني:
الطبيعة احلية - والطبيعة الصامتة .

ويقصد بالطبيعة احلية: ما اشتملت عليه من 
أصناف احليوان .

والطبيع���ة الصامت���ة: مظاهره���ا ووجوده���ا 
وحدائقه���ا  ومسائه���ا  س���هوهلا  يف  املتجس���د 

وحقوهلا. 
وبعضهم قسم الطبيعة الصامتة إىل جانبني:

طبيعة طبيعية: سهول ومساء وحدائق.
طبيعة صناعية: وهي اليت عمل اإلنس���ان يف 
تأليفها وتنسيقها كالقصور والربك والزخارف.

إن الق���ول بق���دم الوص���ف اليع���ين أن���ه كان 
منذ ظه���وره غرضاً بارزاً ختص���ص له قصائد 
مس���تقلة وإمنا كان خيالط املوضوعات األخرى 
ويتس���رب يف تضاعيفها ومما يقوي هذا الزعم 
أم���ور منها: قول ابن رش���يق: ) الش���عر إال أقله 
راج���ع إىل باب الوصف، وال س���بيل إىل حصره 

واستقصائه( )4( .

وأبرز املوصوفات يف الشعر :
وصف اإلنسان: ) داخلياً وخارجياً (

 فقد ضمن امرؤ القيس ش���عره  من العاطفة 
اإلنسانية وجنوى الوجدان ما يهز كل إنسان يف 

كل عصر فكان قوله :
قفا َنْبكِ من ذِْكرى حبيٍب وَمَنْزِلِ   

        ِبِِسِْقطِِِِِِ الًًًلّوى بني الدّخُوِل ًفحومَل ِ)5(
أعظ���م صيحة للح���ب يف وجه الفن���اء، وكان 
هل���ذه الصيحة صدى عمي���ق يف كل قلب خافق 

يتعلل بالذكرى واألماني. 
ثم إن امرأ القيس بثّ هذه العاطفة اإلنسانية 
اخلال���دة يف وصفه للطبيع���ة ،فربط بينها وبني 
اختالج���ات النف���س البش���رية ،وإذا ش���عره كله 
نابض بتلك االختالج���ات ،وإذا هو مؤثر عميق 

التأثري نراه  يقول : 
وُقوفاً هبا صحيب عليّ مطيّهمُ         

               يقولونَ ال هتلك   أسىً   وجتمّل
 وإنّ  شِفائي  عبْرة   مهراقة        

             فهل عند  رسم  دارٍس  من معوِّل
كدأبكَ منْ أمّ احُلويِرثِ قبلها          

               وجارتِها   أمّ   الرّباِب    مبأسَِل
إذا قامتا تضوّع املسك منهما        

         نسيم الصبا جاءتْ بريّا القرنفل )6(
وه���ذا عنرة يل���ح عل���ى اإلدالل بالقي���م اليت 
ميتلكه���ا ،ال بالقيم اليت يتوارثها من القيمة هلم 
،ويص���رف بصر )عبلة ( عن النظر يف ثيابه إىل 
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الفح���ص ع���ن قلبه ف���إن مل ي���رض بصرها عن 
شكله ولونه فسرضى بصريهتا عن خلقه : )7(

التصِْرميْين ياعُِبيُْل وراِجعِي
                       يفّ الَبصيْرةَ نَْظرةَ املُتأمِّل 
وملا كان أمثن ما يف اإلنس���ان عقله فعلى عبلة 
أن تنقب فيه عن هذه اجلوهرة اخلفية النفيسة 
ف���إن أعياه���ا الظفر بدماغ���ه فلتنظ���ر إىل أثر 
الدماغ يف الس���لوك وقدرته على حل املعضالت 

يقول :
َذلٌُُل ركابي حَيْثُ شِئْتُ مُشايعي   

                  لُبِّي  وأحَفِزهُ  بأمٍْر  مُبْرِم )8(
عودنا شعراؤنا األقدمون أن يشبهوا ألسنتهم 
بالس���يوف القاطعة أما عبي���د بن األبرص حني 
افتخر بفصاحت���ه ،ومهارته يف التصرف بفنون 
الق���ول فق���د تصور تقلب الس���مك يف املاء وهي 

صورة نادرة يف الشعر العربي ربيب الصحراء
زع���م عبي���د أن لس���انه يتصي���د درر املعان���ي 
م���ن حبر اللغ���ة ويتلعب األلفاظ تلعب الس���مكة 
باملاء،فه���ي تش���ق أطباق���ه وتتح���رك فيه مينة 
ويسرة وتنطلق فيه انطالق الومضة يف الفضاء 
وإذا كانت حياة الس���مك مرهونة باملاء فلسان 
عبيد معقود احلياة بفصيح الكالم شعره ونثره 

يقول :
لِسانِي بالنّثري وبالقوايف    

                 وباألسْجاع أمْهَرُ يف الغياِص ِ)9(
من احلوتِ الذي يف لُجٍِّ حبٍر   

                    يُجيدُ السّبْحَ يف لُجِج املغاِص ِ
إذا ما باص الح بصفحَتيْهِ   

                      وبيضٌ يف املكرِّ ويف احملاِص
تالوصُ يف املداِص مُالوصَاتٍ  

                         له مَلْصَى دَواِجنُ باملِالِص
إن صل���ة اإلنس���ان باحلي���وان كان���ت تق���رب 
األقدم���ني م���ن منابع احلي���اة الطبيعي���ة وتغدو 
نفوس���هم بفي���ض م���ن الفطري���ة ،يعينه���م على 

حتسس اجلمال ،وتفجري املشاعروتوليد املعاني 
،وابت���كار الص���ور اليت نقلوها م���ن احليوان إىل 
اإلنس���ان ورأس ه���ذه الفصائ���ل الظب���اء واملها 
واآلرام .كتش���بيه زه���ري املرأة بثالثة أش���ياء يف 

البيت الواحد حيث يقول :
تنازعها  املها شبهاً ودر النّ��حور

                    وشاكهت فيها الّظباء )10 (
يص���ور امرؤ القي���س حمبوبته فاطمة ش���ابة 
خفيف���ة اللحم .ضامرة البطن ،بيضاء البش���رة 
كأن اهلل وضع بني حنرها وصدرها مرآة صافية 
تبهر النظر فإذا التفتت إليك سحرتك فيقول :

مهفهفٌة بيضاءُ غري مُفاَضةٍ     
            ترائِبُها مصُْقولة كالسّجَنْجَِل )11(  

تصدُّ وتُبدي عنْ أسيٍل وتّتقي
                 بناظرةٍ منْ وَحِْش وَجْرةََََََََََ َمُْطفِِل 

وجيدٍ كجيدِ الرّئم ليسَ بفاحٍش     
                        إذا هي نصّتْه والمبُعّطل 

وفرٍع يْغشي املنتَ أسود فاحٍم   
                      أثيثٍ كقنِو النخلةِ املُتعثْكِل

أم���ا الش���اعر ذو الرمة وهو غي���الن بن عقبة 
العدوي عاش يف الدمه���اء جماوراً متيماً وفيها 
تعرف على )ميّ���ة( وأحبها ولكنها تتزوج فتبقى 
)ميّ���ة( يف قلب���ه حس���رة ولوعة فيذك���ر صفات 

حمبو بته:
ديارُ ) ميَّة ( إذ ) ميٌّ(  تُساعُِفنا    

           واليُرى مِثلَها عُجمٌ ،والعَرَبُ ) 12(
برّاقُة اجليْدِ ،واللّبات  ِ،واضِحٌَة      

                 كأّنها  ظبيٌة  أفضى  هبا  لَبَبُ 
عجْزاءُ ،مَمُْكورةٌ ،مخصانٌة،َقلِقٌ      

           عنها الوشاحُ ،ومّت اجلسم والَقصَبُ
تُريكَ  سُنَّة  وجهٍ  ،   غريَ مُْقِرفةٍ     

             ملساء ، ليس هبا خال ،   والنَدَبُ
ويف العصر العباس���ي ج���اء البحري يف غزله 
عل���ى أوص���اف مجّة ملا يع���رض احملب من صد 

314

ثقــــافة 
ومنوعات

بي
عر

 ال
علم

امل

العدد 440 ـ 441  ربيع ـ �صيف 2011



وهج���ران إال أن���ه أكثر من وص���ف الطيف وقد 
أبدع يف وصفه إبداعاً فّذاً يف قوله: 

أجدّك ما ينفكُ يسري   لزَينبا                
               خياٌل إذا  آب  الظالمُ  تأوّبا )13(

سرى من أعايل الشام جيلبهُ الَكرى
              هبوبَ نسم ِالرّوِض يَجلِبُهُ الصَّبا

ومازادني إال  وهلتُ   صبابة ً    
               إليه، وإال ُقلتُ : أهالً ومرحباً  !   
والب���ن الروم���ي م���ع الوص���ف لق���اء عط���اء 
متنوع وإب���داع ينطلق هذا الش���اعر يف الوصف 
مع الوج���ود وهو يراه رؤيت���ه ،ويصفه ،ويصوره 
لينصه���ر املوض���وع مع الذات وتتع���دد معطياته 
الوصفي���ة فه���ي تش���مل امل���رأة والطبيعة ومايف 
اجملتم���ع من مظاهر جاذب���ة أو متميزة ،وما يف 
النفس اإلنسانية من خفايا وأسرار وعيوب وما 
تقدم���ه احلياة من متع أو مفاتن أو توحي به من 

خماوف وأخطار ونوائب .
ويعش���ق ابن الروم���ي وإذا هو يف ع���امل املرأة 
مع قلبه وجس���ده ،وريش���ته فه���و يعجب فيحب 
،ويرغب ويستلهم ،ويرسم أو يصف ،ويغلب على 
غزله الطابع الوصف���ي ويعطي يف ذلك قصائد 

طويلة من ذلك نص وصفي يف وحيد املغنية :
ياخليليّ تيّمتين وحيدُ            

                         ففؤادي هبا معنّى عميدُ 
غادة زاهنا من الغصن قدّ      

                       ومن الظيب مقلتان وجيدُ 
وزهاها من فرعها ومن اخلدّ      

                        ين ذاك السواد والتوريدُ 
أوقد احلسن ناره يف وحيد     

                        فوق خدّ ما شانه ختديدُ 
فهي برد خبدّها وسالم                  

                     وهي للعاشقني جهد جهيدُ 
تعد املرأة عند الشعراء األندلسيني صورة من 
صور حماس���ن الطبيع���ة فاحلبيبة روضة وجنة 

ومشس قال املقري عن الشعراء األندلسيني :
)إهنم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدوداً،ومن 
النرج���س عيون���اً ،وم���ن اآلس أصداغ���اً ،وم���ن 
الس���فرجل هنوداً،ومن قصب السكر قدوداً،ومن 
قل���وب اللوز وس���رر التفاح مباس���م ،وم���ن ابنة 
العنب رضاب���اً .( )14( فالطبيعة جتد يف املرأة 

ظلها ومجاهلا .
لقد تبوأت املرأة يف اجملتمع األندلس���ي مكانة 
ب���ارزة مل���ا توافر هلا من أس���باب التق���دم والعلم 
واملعرفة وشغلت جزءا ًكبرياً من أوقات الرجال.

إن ظاه���رة التم���ازج بني مجال امل���رأة ومجال 
الطبيعة ش���ائعة عند ش���عراء األندل���س إال أنه 
ينبغي للمرء أن يدرك أن ظاهرة التمازج هذه مل 
تتجه بالشاعر اجتاهاً مجالياً واحداً بل اختلف 
األمر تبعاً للظروف النفس���ية واالجتماعية اليت 

يعيش فيها الشاعر نفسه .
اجت���ه اب���ن زي���دون يف غزل���ه إىل عواطف���ه 
وتطوراهت���ا من���ذ  بداي���ة العالق���ة إىل م���ا بعد 
انتهائها .وبني يدينا من ش���عره ما يتعلق بوصف 
والدة وصفاً حس���ياً ومادياً ،وما يتعلق بالوصف 

املعنوي.
وم���ن خالل كتب األخبار وش���عر اب���ن زيدون 
نتوص���ل إىل أن والدة ق���د وصف���ت باجلم���ال 

الفائق.
مثٌل يف كّل حُسٍْن ،مثَل ما  

                    صار ُذّلي يف هواه مثالًً
يا فتيت املسك يا مشس الضحى   

                        ياقضيب البان يا ريم الفال
إن احلب أس���اس لتعلقه بالطبيعة، وحماس���ن 
احملبوب���ة جت���د نظائره���ا يف الطبيعة.ب���ل إن 
احلبي���ب ألمجل منها ،إنه أمجل من البدر وأهبى 

ولو أنه بات عنده ما تطلع إىل بدر السماء .
ياليل   طل   الأشتكي            

                               إال بوصل ،قِصَرْك
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لو بات عندي قمري           
                               مابتُّ أرعى قمرك                     

وصف احليوان : 
الشاعر اجلاهلي ذا صله قوية باحليوان تعدل 
صلته باإلنس���ان ولذلك زخر الش���عر مبقطعات 
بل مطوالت تصف احليوان ومتيز هذا الوصف 
بدرج���ة عالي���ة من التوت���ر العاطف���ي والصدق 
الف���ين وق���درة على اس���تقصاء ورس���م الدقائق 

وتفصيالهتا  .
ونظن أن انتفاعه باحليوان قاده إىل معايشته، 
وأن ارتباط حياته بالرعي والصيد جعل احليوان 
مطعم���ه إذا جاع.ومركب���ه إذا تعب وصديقه يف 

السفر وأنيسه يف الوحدة.
وإن أقدر احليوان���ات على القيام هبذه املنافع 
كان أحبها إىل الش���اعر ورأس ه���ذه احليوانات 

وأعظمها حظاً من عنايته وفنه اإلبل واخليل.
واحل���ق إن إك���رام اإلبل مل يكن دأب الش���عراء 
وحده���م ب���ل كان خلق���اً يف الع���رب يتوارثون���ه 
ومكرمه تواضعوا عليها ثم أقرها اإلس���الم جاء 

يف احلديث:
)التس���بوا اإلبل ، فإن فيه���ا رقوء الدم .ومهر 

الكرمية ( . )15(
للوص���ف  نوازعه���م  تث���ري  س���رعتها  وكان���ت 
وهي المتل وال تش���كو وال تضج���ر حتملهم إىل 
ممدوحه���م وتنقله���م  إىل  دي���ار أحبته���م  ف���ال 
عج���ب إذا مسى العربي اإلبل املال وال عجب أن 
تشغل الناقة املكان الكبري عند شعراء اجلاهلية 
فتستأثر بعناية العرب وتستحوذ على جزء كبري 

من شعرهم فهي قرى ضيفاهنم  قال طرفة :
وبركٍ هُجود قد أثارت خمافيت     

            بواديها أمشي بعضب جمرّد) 16(
فمرت كهاة ذات خيف جاللة               

                      عقيلة شيخ كالوبيل يلندد

يقول وقد ترّ الوظيف وساقها               
                  ألست ترى أن قد أتيت مبُؤْيد

فاحلارث بن حلزة من ش���عراء اجلاهلية وقد 
وص���ف ناقته الس���ريعة بنعام���ة طويلة حتيا يف 

املفاوز مع صغارها :
ِبزَُفوفٍ  كأهنا  هِْقلٌة   أمُّ                   

                     ِرئاٍل   دوّيٌّة    سْقفاءُ )17(
وكان بعض الشعراء ينعت ناقته بعبارة صاحيب 
العتزازهم هبا ومش���اركتها هل���م يف احلرب قال 

امرؤ القيس :
قد أقطع األرض وهي َقْفرُ              

                           وصاحيب بازٌل مشالل 
وكان التجاوب العميق يف نفوس الشعراء جتاه 
ه���ذا احليوان واإلحس���اس الذي يش���عر به هذا 
احليوان جتاه اإلنس���ان متب���ادالً وهذا ماوصفه 

لنا الشاعر املثقب العبدي:
فسَلَّ اهلَمَّ عَنْكَ بذات ِلَوْث 

                 عُذافِرَة ٍكمِْطرََقةِ القيوِن ِ)18(
بصادِقةِ الوَجيفِ كأنَّ هِرّاً                                          
                        يُباريها ويأخُُذ بالوَضِنيِ ِ
إذا ماُقمتُ أرحَلُها بلَيل ٍ                         
                        تأوّهُ آهََة الرّجُل ِاحَلزين ِ

تقوُل إذا دَرأتُ هلا وَضيين              
                         أهذا دِينُهُ أبدأ ، وَديين؟

أُكلَّ الدَّهِر حَلُّ وارتِحاُل              
                      أما يُبْقي عليَّ وما يَقيين !            
وإذا كان���ت اإلب���ل ت���روع الش���اعر اجلاهل���ي 
بضخامتها ف���إن اخليل كانت تس���حره بزهوها 
وخفتها وكربيائه���ا حتى ارتبط امسها باخليالء 

ذكر أمحد بن فارس عن األصمعي:
)ق���ال كنت عند أبي عم���رو بن العالء .وعنده 
غ���الم أعراب���ي ،فس���ئل أب���و عم���رو :مل مسيت 
اخلي���ل خيالً ؟فق���ال :الأدري فق���ال األعرابي : 

الختياهلا( )19(.
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وقال ابن قتيبه:
ذكر األصمع���ي أن ثالثة من العرب اليقارهبم 
أحد يف وصف اخليل أبو دؤاد األيادي –والطفيل 

الغنوي - والنابغة اجلعدي
وصف اخليل   كثرة من الشعراء وشبهوها يف 
س���رعتها بالظيب- والنعامة – والذئب - ومحار 
الوح���ش- والب���از - والعق���اب - والط���ري  يقول 

النابغة :
واخليُل تنزع َغرْباً يف أعنّتها

   كالّطري تنجو من الشؤبوب ذي البَردِ )20(
وهناك منوذجان من اخليل:

- الفرس الذي يبكرون معه إىل الصيد واللهو 
والط���رب فهو يباكر الوح���وش ويقيدها كفرس 

امرئ القيس .
- وفرس يغدون عليه إىل احلرب والقتال أعد 
للح���رب والغارة والفروس���ية كفرس عنرة الذي 

يتسربل بالدم.
أما فرس عنرة فقد أعده للحرب والغارة،فهو 
فرس أصيل صبور جريء ،فقد كان على صهوة 
جواد سريع لني اجلري كأنه يسبح يف اهلواء ويف 
جسمه آثار مما خلفته الرماح والقسي يقول :  
هال  سألتِ  اخليَل  ياابنَة  مالك ٍ                       
          إنْ كنتِ جاهلًة مبا مل تعلمي  )21(.     

إذ  الأزال على  ِرحالةِ  سابٍح                
                     هندٍ  تعاورُه  الكماةُ   مكلّم ِ 

طوراً يُعرّضُ للطعاِن وتارة ً                
               يأوي إىل حَصِد ِالقسيّ عَرمْرم ِ 

يدعونَ عنرَوالرماح ُكأّنها               
                    أشطانُ بئٍر يف لباِن األدهم ِ

ما زلت ُأرميهم بثغرة حِنره         
                       ولبانه حتى تسربَل بالدِم

أم���ا ف���رس ام���رئ القي���س ال���ذي يبك���ر قبل 
استيقاظ الطري فهو ضخم اجلسم قصري الشعر 
س���ريع العدو ينص���ب يف ع���دوه انصباباً التكاد 

حوافره متس األرض ف���ال تثري غباراً .أعد هذا 
الفرس للصيد ،فتجد دماء الطرائد تسيل على 
ص���دره وتصبغ���ه فكأنه عصارة حن���اء خالطت 
شيباً قد س���رح ورجل وعلى هذه الشاكلة يقدم 

امرؤ القيس صفات فرسه :
وقد أغتدي والطري يف وكناهتا                         
              مبنجرد قيد األوابد هيكل ) 22(

مكرٍّ مفٍر   مقبل مدبر معاً               
           كجلمودِ صخٍر حّطهُ السيل من عِل

ُكميت يزُل اللّبْدُ عن حال متنه     
                      كما زّلت الصّفواءُ باملتنزّل
يطريُ الغالم ُاخلفَّ عن صَهواتِه                        
                    ويلوي بأثواِب العَنيفِ املثّقِل

دِريٍر كخذروفِ الوليدِ أمرّهُ            
                       تقلّبُ كّفيه خِبيط ٍموصّل

وبات عليه سَرْجَهُ وجلامُهُ              
                   وبات بعيْين قائماً غريَ مُرْسَِل  
إن أمجل م���ايف الطبيعة احلية من ألواح فنية 
رمستها ريش���ة الشعر اجلاهلي هي تلك األلواح 

املعلقة يف معرض الطرد فما الطرد؟
جاء يف لسان العرب :

»طردت الكالب الصيد طرداً :حّنته وأرهقته 
.. والطري���دة ماطردت من صيد وغريه ..وخرج 
ف���الن يط���رد مح���ر الوح���ش ..واملطرد:رم���ح 
قص���ري تُطعن به محر الوح���ش« )3 2( فمعاني 
لفظة )الطرد( وما يش���تق منها ترتبط بالصيد 

ومعاجلته وآالته. 
 واملش���اهد اليت رمسها شعراء الّطرد جندها 

مرسومة من عناصر متشاهبة أبرزها: 
مراب���ض الصيادي���ن اليت تفض���ي إىل ميادين 
برماحه���م  أنفس���هم  والصي���ادون  الط���راد، 
القصرية،وقسيّهم املش���دودة ،والطراد من محر 
وحش���ية،والكالب ال���يت تع���ني الصيادي���ن على 
القن���ص ،ونثار الغبار املتطاير ،ومواقد الشّ���ي ، 
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إىل جان���ب قس���مات التحف���ز والرقب ،ومسات 
الرهبة ، وآيات املخاتلة واملراوغة.  

أم���ا مرابض الصي���د وميادينه فالتظهر لعني 
الناق���د ألن هذه الرحلة تبدأ يف آخر الليل وأول 
النهار متى انس���احت أشعة الش���مس من األفق 
أبصرت العني ش���جريات خلفها ح���ركات خفية 
ت���دل على أن فيها صي���اداً مرص���داً ،كالصياد 
ال���ذي أكمن���ه زهري بن أبي س���لمى فلم���ا أبصر 
احلم���ر الوحش���ية انس���ل ب���ني األغص���ان وهو 

يتقاصر ويتضاءل ليس��ر إىل زهري مبا رأى :
فقال : شياهٌٌٌٌ راتعاتٌ بقفرةٍ            

          مبستأسِدِ الُقريان حوٍّّّّّ مسائلهُ )24(
لك���ن امليدان يتغري متى رم���ى الصياد فأخطأ 
نف���رت الطرائ���د إىل أرض خالي���ة من الش���جر 
والعشب تصلح للجري الس���ريع وأصبح امليدان 
أرض���اً قف���راً ،تث���ور رماهلا ،ويكس���وها جس���وم 
الكالب اليت تتعقب الفر يسه املذعورة املنطلقة 

كالشهاب يقول امرؤ القيس :
فأدْبَر يَْكسُوها الرَّغام كأّنه ُ          

      على الصَّمْدِ واآلكام جَذوةُ مُْقِبس )25( 
    يف ه���ذه اللحظ���ة خيرج الصي���اد من مكمنه 
جهرة ،فإن كان صياد تكس���ب عرفته من هيئته 
وحالت���ه الزري���ة )قص���ري القامة - حني���ل العود 
غائر العينني ...( وقد صور بش���ر بن أبي حازم 
جانب���اً من هذه الصفات وهو يصف ثوراً هند له 

يف الغداة صياد حنيل هزيل أغرب يقول :
وباكرهُ عند الشّروق مُكلّبٌ     

             أزلُّ كسِرحان الَقصيمة ِأغربُ )26(
أو صبيٌة شُعثٌ تُطيفُ بشخصه       

                   كواحُل أمثاُل اليعاسيب ُِضمّرُ  
وكان امرؤ القيس ممن يتخذون الصيد رياضة 
ونزه���ة فيبدو خارجاً قبل الش���روق على جواده 
ومع���ه نفر يص���در أوامره إىل الغ���الم )احلقري (

فالغالم هو الذي يكتش���ف القنائص فيعود إىل 

سيده خفيف املشية متقاصر:
 وقد أغتدي قبل العَُطاِس هِبيْكٍل                     
ق ِ )27(       شديد مشكّ اجلنب ِ،فعْم ِاملُنَطَّ
بعثنا  ربيئاً  قبل   ذلك   مُخمالً                     
            كذئب الغضا ميشي الّضراء ويّتقي
فظّل كمثِلِ اخلشف ِيرفعُ رأسَهُ                      
              وسائرهُ  مثُل    الّتراب    املدّقِق ِ

وجاء خفِيّاً يسفِنُ األرضَ بطنُه            
             ترى الّتربَ منه الصقاً كل ملصِق ِ 

فقال:   أال  هذا  صوارٌ وعانٌة             
                وخيُط    نعام ٍ يرْتَعي   متفرق ِ
ونتبع مش���هد آخر من مش���اهد الصيد يأسر 
الع���ني وه���و الطري���دة وال���كالب والطري���دة يف 
الشعر اجلاهلي )ثور أو بقرة أو محار من وحش 

الفلوات( :
إذا كان���ت الطري���دة بق���رة وحش���ية فالبق���رة 
تك���ون يف الع���ادة ذات ولد قد أضلت���ه أو أضلها 
عنه الصيادون فأكلته الس���باع وهي مشغولة به 
فتبح���ث عنه يف كل موض���ع إىل أن تظفر بدليل 
واضح على مصرع جؤذرها والدليل املوجع دمه 

املسفوح فلذ من حلمه يف جلده املقطع .
وحت���س البق���رة يف أثن���اء طوافه���ا بالغري���زة 
الصادق���ة أهن���ا حماص���رة وهي تتوق���ع أن تلقى 
وراءها صياداً وخلف كل ش���جرة سهماً مسدداً 
إىل قلبها ثم يصدق حدس���ها وحتس دنو األجل 
حينما تبص���ر الصيادين يس���دّون عليها منافذ 
النج���اة وكلم���ا أجربوه���ا ِبعدُوهم عل���ى اجلري 

جرت ناجية حبياهتا صور هذا املشهد زهري :
أضاعت فلم تُْغَفر هلا غفالتُها           

             فالَقتْ بياناً عندَ آخر مَعهَد )28( 
دماً عند شلو حتجُل الّطريُ حوْلهُ        

                   وبَْضع حلاٍم يف إهاب ٍ مُقدّد ِ 
وتنفضُ عنها غيبَ كّل مخيلة ٍ        

          وختشى رُماة الغوث ِمن كّل مرصد ِ
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ومل تدر وَشْكَ البني ِ حتى رأتْهُمُ       
                  وقد قعدُوا أنفاَقها كّل مقعَد ِ

وثاروا هبا من جانبيها كليهما         
           وجالت، وإن جيشِمْنها الشّدَّ جْتهد ِ 
وهكذا رحبت البقرة حياهتا وخس���رت ولدها 
،فكانت فجيعتها به أضعاف سرورها بنفسها .

وق���د كان الف���رزدق واس���ع اخلي���ال ،دقي���ق 
املالحظ���ة جيّد القص���ص فس���اعده ذلك على 
الوص���ف وجعله م���ن أبرع الوصاف���ني يف العهد 

األموي أما موصوفاته فكثرية منها :
ماه���و منت���زع من البادي���ة كالذئب ،واألس���د 
،ومحار الوحش ومنها ما هو من حياة احلاضرة 
كالس���فينة واجلي���ش . وميتاز وصف���ه بالتقرب 
من احليوان املفرس والعطف عليه ففي وصفه 
للذئب يظهر اس���تعداداً ألن يلبس ذلك الوحش 

من ثيابه وأن يقامسه زاده:
فلما دنا قلتُ أدن دونك إنين           

                        وإياك يف زادي ملشركان 
فبتّ أسوي الزاد بيين وبينه        

                       على ضوء ِنار مرّة ودخان 
وق���ال اب���ن خفاجة األندلس���ي يصف فرس���اً 

كرمياً ويذكر الطبيعة :
ختريته من رهط أعوج ساحباً      

                 أعزَّ كريمَ الوالدين جنيبا )29(
خفيفاً ومل حيلم بسوطٍ كأمنا             

                       يفوت عدُ وّاً أو يؤم حبيباً 
سرى وانتمى برُق بذي األثل ليلًة           

                      فبات هبا هذا لذاك نسيبا  
وص���ف الطبيعة : كانت احلي���اة يف الصحراء 
تلصق اإلنس���ان بالطبيعة فال جدار يدفع الريح 
،وال س���قف يقي من الشمس واملطر ،فقد أحس 
العرب���ي تقلب األنواء إحساس���اً ح���اداً إذ صفعه 
الرع���د القاص���ف ،واقتلع���ه الس���يل اجل���ارف 
،وداعبته النس���مة اللعوب وظلل���ه الدوح الوارف 

فجاء وصف���ه للطبيع���ة حس���ياً،دقيق التصوير 
،وليد معايشه ومعاشره.

 احلارث بن حلزة واحد من ش���عراء اجلاهلية 
املخلصني ملنابتهم ،نراه حينما يعرج على موطن 
حب���ه األول يع���رف ال���دار من عالماهت���ا الدالة 
عليه���ا ،وكيف جيهلها وهي تب���وح مبا فيها كما 

يبوح الورق األبيض مبا كتب يقول :
ِملَنْ الدّيار عََفونَ باحلبْس ِ      

                   آياتُها  كمهارق ِ الُفرس )30(
الشيء فيها غيْرُ أصورةٍِ       

                   سُْفع ِاخُلدود ِيلُحْنَ كالشّمْس  
ِأو غري آثار اجلياد بأع�را

                        ض ِاجلمادِ وآية ِالدّعِْس
فحَبسْتُ فيها الرُّكبَ أحدس يف             

                      ُكّل األمور وُكنْت ُذا حدس ِ
ويئِسْتُ مِمّا قد شغْفتُ به ِ            

                      منها ، واليُسْليْكَ كاليأس ِ
والشاعر العربي الذي صرف مهه لفن واحد 
يف الش���عر ) ه���و الغ���زل ( والنس���يب باملرأة هو 
عمرب���ن أب���ي ربيع���ة املخزومي وق���د كان يقف 
عل���ى الديار ويتحدث عما يطرأ عليها من البلى 
،وحين إىل احلبيب الذي كان قاطناً فيها ووقفة 
عمر الطللية هذه ليس���ت وقفة دائمة يف شعره 
كله وهي ليس���ت وقف���ة طويلة كوقفة الش���عراء 
اجلاهلي���ني إذ قوامها بيت���ان أو ثالثة ثم مايلبث 
عم���رأن يقفز فوق األطالل وبس���رعة وخفة إىل 

أشواقه وعواطفه يقول :
هَيَّج الَقلْبَ مََغان وصّريْ               

             دَارسَاتٌ قد عَالهُنَّ الشّجَرْ )31(
وَرياح الصيْف قد أذرت هبا          

                      تنسج الرب فنوناً ،واملطر
ظِلْتُ فيها ذاتَ يوٍم واقفاً                 

                       أسْأُل املنِزَل هَْل فيه خَبَرْ
من طباع الصحراء هدوؤها الدائم ،وصمتها 
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املخيف ،والس���كون ال���ذي ميأل آفاقها وحش���ة 
وضج���راً فإذا هبت الري���اح يف الصحراء و كان 

هبوهبا يقرن باخلري أو الشر .
)فالدب���ور( ري���ح مش���ؤومة تبغضه���ا الع���رب 
ألهنا تطرد الس���حب من السماء وذكرها مقرن 

بالشدائد ،وقد ذكرها األعشى :
إذا ازدمحتْ يف املكان املضي���

             �ق حتَّ التزاحمُ منها القتريا )32( 
هلا جرسْ كحفيف احلصا        

                    د صادفَ باللّيل رحياً دبوراً
وهتب حيناً آخر من الشرق فتسمى )الصَّبا ( 
وهبوهبا يقرن مبق���دم الربيع ،وهتب أحياناً من 
اجلن���وب فتحم���ل املطر من اليم���ن إىل احلجاز 

يقول عبيد بن األبرص :
هبت جنوبٌ بأواله وماَل به          

              أعجاُز مزٍن يسحُّ املاء دالََِحِ )33( 
فأصبح الرّوضُ والقيعان مُمرعة ً     

                  من بني مرتفق فيه ومن طاِح
والريح تذكر بالس���حاب وأعظم السحب عند 
الش���عراء الس���حاب اهلتون فإذا عربت مساءهم 
يتومس���ون فيها الغيث وطلب ام���رؤ القيس إىل 
أصحاب���ه أن ميتعوا عيوهنم بربقها الذي يومض 

من بعيد قائالً:
أصاح ترى برقاً أريكَ وميضهُ     

                  كلمِع اليدين يف حَيبٍّّّّّّّّّّ مكلّل ِ)34(   
قعدتُ وأصحابي له بني ضارج ٍ   

                      وبني العُذيب بُعد ما متأمّلي
عال قطناً بالشيم أمينُ  صَوْبه       

                       وأيسره على السّتار فيذبُل ِ
واقرن���ت ص���ور الطبيعة يف الش���عر باألزمنة 
فتح���دث الش���عراء عن الفص���ول وعما يصحب 
كل فصل من مش���اهد: ( اخلريف - والش���تاء - 
والصيف -  والربيع( ويتفرع من الفصول زمنان 

قصريان مها الليل والنهار يقول امرؤ القيس: 

ولَيٍْل َكمَوِْج البَحِْر أرْخَى سُدُولَهُ           
          عَليّ   بأنواِع   اهلُمُوِم   لِيَبْتَلي )35(  

َفُقلتُ  لَهُ  ملّا  تَمّطى   بصُلِْبهِ         
                   وأرْدَفَ  أعْجازاً  ونَاءَ  بَكلَْكِل 

أال أَيّها اللّيُل الّطويُل أال اجَنل        
                بصُبٍْح وما اإلصباح مِنْكَ بأمثل

وش���اعرنا مجيل ب���ن معمر الع���ذري من بين 
ظبي���ان أحب بثينة وكان من الش���عراء الغزليني 
رق���اق القلب الذي���ن تعج هبم البادي���ة ذهب إىل 
املدينة وأنشد الشعر واستمع إىل نتاجهم األدبي 
وبع���د أن قضى يف الش���ام ماال يقّل عن عش���رة 
أعوام جعلته هذه الغربة يعاني التمزق الداخلي 
فهو يتفجر يف عواطفه ويلغي الوجود البش���ري 
ويتجه إىل الطبيعة فيحادثها ويأنس هبا وتأنس 
به ألن الطبيع���ة وحدها صلة الوصل بينه وبني 

بثينة اليت ال جترح مشاعره 
أيا ريح الشمال ،أما تريين            

                      أهيم ،وأنين بادي النحول!
هَِبيْ يل نَسْمْة من ريٍح ٍ )بَثْن ٍ (          

                    ومُنّي باهلُبوِب على )مجيل(
وقويل يا بثينُة حسب نفسي               

                         قليلُك أو أقلُّ مِنَ القليل 
والوصف عند ابن الرومي أخص ميزه يُعرف 
هب���ا ،فه���و م���ن أي النواحي أتيته جت���ده وصافاً 
بارعاً ومصوراً دقيقاً ويف شعره أوصاف جديدة 
مل يس���بقه إليها ش���اعر اس���تمدها م���ن حياته 
وتأثريات نفسه فإنه لتطريه من املناظر القبيحة 
كان يتعش���ق  اجلم���ال عل���ى اخت���الف مظاهره 
فأحب الطبيعة والس���يما طبيعة الربيع فاتصل 
هبا وجعل منها شخصاً حيّاً من ذلك قوله يصف 

األرض يف الربيع :
ترَبّجَت بَعْدَ حياء ٍ وخََفرْ         

                تربّج األنثى تَصَدّت للّذ كر)36(
وكان موض���وع الوصف ه���و الغالب على أدب 
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ش���اعرنا اب���ن خفاجة فق���د كان���ت بلدته أمجل 
بق���اع األندل���س )شُ���قر( وأخصبها تربة فنش���أ 
يف أحضاهن���ا ، مولع���اً جبم���ال الطبيعة الينفك 
مي���أل ناظري���ه وخميلته م���ن حماس���نها ويتغنى 
مبش���اهدها وق���د ش���خص ش���اعرنا الطبيعة ، 
فأحاهلا إىل نفوس ذات إحس���اس تنطق وتشكو 
فتصب���ح دم���وع الباكني ج���داول م���اء ، واهتزاز 

أجسامهم كاهتزاز الغصن الندي يقول : 
يف كّل ناد ٍ منكَ رَوضُ ثناء ِ           

              وبكلّ  خَدّ ٍ فيك جدْوَُل ماء )37(
ولكّل شخص ٍ هزةُ الغصن ِ النّدي    

                          غبّ البُكاء ِورّنة ُاملُّكاء ِ  
وشاعرنا ابن خفاجة خاطب الطبيعة واتصل 
هب���ا اتص���ال الصدي���ق بالصدي���ق واس���تمع إىل 
عظاهت���ا، قصيدته يف وصف اجلبل خري ش���عره 
ال���ذي ميثل هذه اخلاصة فقد أثار مرأى اجلبل 
يف نفس���ه عاطفة إنس���انية جعلته يبعث يف هذا 
الطود املنتصب رعش���ة احلياة ، فأخذ يس���تمع 

إىل عظات���ه وعربه ، ويرجم له أفكاره وحس���ه ، 
وبدا اجلبل شيخاً وقوراً متملمالً من طول بقائه 
وه���و يش���اهد مواكب اإلنس���انية مت���ر ومتضي 

ويطويها الزمن :
  وأرعنَ طماح ِالذؤابة ِباذخ ٍ       

             يُطاول أعنانَ السماء بغارب )38(
يُسدّ مهبّ الريح عن كل وُجهةٍ             

                     ويَزحمُ ليالً شُهْبَهُ باملناكب
وُقورٌ على ظهر الفالة ِكأنه               

                طواَل الليايل مُفكرٌ يف العواقب
يلوث عليه الغيم سودَ عمائم ٍ           

              هلا من وميض الربق محرُ ذوائب
أصغتُ إليه وهو أخرسُ صامتٌ      

                 فحدثين ليَل السُّرى بالعجائب
أم���ا الطبيع���ة الصناعية:وه���ي ال���يت عم���ل 
اإلنسان يف تأليفها وتنسيقها كالقصور.والربك.

والزخارف املرمرية .
 والبح���ري وص���ف الن���ريوز ال���ذي ه���و عيد 
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الربي���ع ووص���ف القص���ور الفاخ���ره وحدائقها 
النضرة فيذكر قصر الساج ،والقصر اجلعفري 
، واجلوس���ق ، والبديع وكله���ا من قصور املتوكل 
ويؤل���ف البحري ب���ني هذه القص���ور من خالل 
وصفه إياها ويظهرها مثل باقة من الزهر ندية 
وروضة من الن���ور نضره يقول البحري يف هذه 

القصور :
وكانّ )قصْرَ السَّاج( خُلُّة عاشٍق     

                       برَزتْ لوامِقها بوجهٍ مونِق
قصرٌ تكامَل َحُسْنهُ يف قلعة ٍ         

                    بيضاء واسطةٍ لبحٍر حمْدقِ
داني احملّل فال املزارُُُ بشاسٍع        

                    عمنْ يزورُ، وال الفناءُ بضيِّق
قدّرْتهُ تْقديرَ غري  مَُفرط ٍ                 

ِق                       وبَنيْتهُ   بُنْيانَ غريَ  مشفَّ
ووصلتَ بنيَ )اجَلعَْفري( وبينه            

               بالنهر حيمل من جنوب اخلندق 
هنر كأن املاء يف حجراته                     

                    إْفرَنْدُ مَتِْن الصّاِرم ِ  املتألِق

واب���ن محدي���س أحد أولئ���ك الش���عراء الذين 
مجعوا بني وصف الطبيع���ة الطبيعية والطبيعة 
والتماثي���ل  وال���ربك  كالقص���ور  الصناعي���ة 

والرسوم. 
فلنسمعه يصف بركة يف قصر ابتناه املنصور 
اب���ن أعل���ى الن���اس ببجاي���ة ،وعلى ه���ذه الربكة 
أش���جار من الذهب والفضة وأس���ود من املرمر 
خيرج م���ن أفواهها املاء كما خي���رج من أطراف 

تلك األشجار فيسمع هلا خرير وصفري قال :
وضراغم ٍ سكنت عرين رئاسة     

                      تركتْ خريرَ املاء فيه زئريا
فكأمنا غشّى النضارُ جسومَها                          
                        وأذاب يف أفواهها البلورا

أُسْدٌ  كأن  سكوهنا  متحرك         
               يف النفس لو وجَدَت هناك مثريا

وختاهلا ،والشمس جتلو لوهنا ،            
                     ناراً ،وألسُنَها اللواحسَ نورا

فكأمنا سَلّتْ سيوفَ جداول ٍ             
                       ذابت هبا ناٍر فعُدْن غديرا

شجريةٌ  ذهبيةٌ  نزعت إىل               
                      سِحْر يؤثر يف النهى تأثريا

قد سُرِّحتْ أغصانُها فكأمنا               
                 قبضت هبن من الفضاء طيورا  

وخالصة القول:
 فق���د ه���ام اإلنس���ان بالطبيعة من���ذ أن فتح 
عيني���ه على حماس���نها وتطلع حب���ب إىل مجال 
روضه���ا ورونق مسائها فكان الش���اعر والكاتب 
يبثه���ا آالمه ويفنت هب���ا ويصورها ت���ارة ببصره 
وأخ���رى بقلبه فالش���عراء يف العص���ر اجلاهلي 
ص���وروا احلياة البدوية ثم تطور ش���عر الطبيعة 
النتق���ال العرب من الب���داوة إىل احلضارة وبقي 
الوص���ف ممتزجاً م���ع أغراض الش���عر األخرى 
ف���كان تعبرياً عن احلي���اة الالهية فكانت احلياة 

نفسها سبيالً هلذا االزدهار .

فكانت الطبيعة مسرح حياة الشاعر الالهية ، 
ويف أحضاهنا استسلم للهوه وحبه ومخره وعكف 
يص���ور هذا اللهو وهذا احل���ب واخلمر يف إطار 
الطبيعة مقدماً لنا لوحات فيها العبري واألصباغ 
واألل���وان فخاطب الش���اعر الطبيعة وامتزج هبا 
واتصل هبا اتصال الصديق بالصديق وجلأ إليها 
واس���تمع إىل عظاهت���ا فأصبح يناج���ي الطبيعة 
على نسق جديد مل يعهده الشعر العربي القديم 
فأش���رك النفس اإلنسانية بسر الطبيعة وأدرك 

مايسمى عند الفرجنة حبس الطبيعة .
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1- الطبيعة يف ال�صعر اجلاهلي،نوري حمودي القي�صي،عامل الكتب ط1 ، 2004م  .       
2- امل�صدر نف�صه .

3- الأدب اجلاهل���ي ق�صاي���اه واأغرا�ص���ه، د- غازي طليمات ،عرفان   الأ�صق���ر، دا ر الفكر   املعا�رص  
بريوت- لبنان ، دار الفكر دم�صق ، �صوريا، ط1،  2002 م . 

4-امل�صدر نف�صه .
5-اللِّوى :رمل معوج -الدخول ،فحومل: مو�صعان .

6-املهراق :امل�صبوب- الريا :الرائحة الطيبة .
7- تاريخ الأدب العربي ،حنا الفاخوري ،املطبعة البول�صية، ط3- 1960.

8- م�صايع : �صايعه رافقه - اأحفزه :اأدفعه - املربم :املحكم .
9- الغيا����س: الغو�س-با����س :اأ����رصع - بي�س:بري���ق - املحا�س:الرج���وع- تالو�س:نظ���رة مين���ة 

وي�رصة -مل�صى:ج ملي�س وهو املولود لغري متام .
10-تنازعه���ا املها �صبهًا فيها م���ن بقر الوح�س �صبه وهو ح�صن العينن - و�صا كهت الظباء:�صابهت 

الظباء طول العنق -در النحور:مافيها من �صفاء.
11- مهفهف���ة: قليل���ة اللحم -الرتائب:مو�ص���ع القالدة من ال�ص���در -ال�صجنجل:امل���راآة بالرومية-
الأ�صيل:اخل���د ال�صهل- ناظرة:ع���ن- مطفل:ذات طف���ل- اجليد:عنق- ن�ّصته:مدت���ه- معطل:لحلي 

عليه.
-الوا�صحة:البي�ص���اء-  ماحول���ه  :ال�ص���در  اللب���ات   - بو�صله���ا  جت���ود  :ت�صعفن���ا  ت�صاعفن���ا   -12
اللبب:ماا�ص���رتّق من الرمل)مكان يف الدهماء(-ممكورة:احل�صنه ط���ّي اخللْق-اخلم�صانه:ال�صامرة 

البطن. 
13-اأجدك:اأي مالك - اآب وتاأّوب: رجع - ولهت اإليه: ِملُت اإليه .

14- الطبيعة يف ال�صعر الأندل�صي ، تاأليف : جودة الركابي، مطبعة جامعة دم�صق،  1959 م.
15-الأدب اجلاهلي ق�صاياه واأغرا�صه ،   د- غازي طليمات ،عرفان   الأ�صقر،دا ر الفكر   املعا�رص  

بريوت - لبنان ، دار الفكر دم�صق - �صوريا ،   ط1-  2002 م . 
16- الربك:الإب���ل الكث���رية الباركة-الهجود :النائ���م- الكهاة وجاللة:الناق���ة ال�صمينة -خيف:جلد 
ال����رصع- العقيلة:كرمي���ة امل���ال والن�ص���اء- الوبي���ل :الع�ص���ا ال�صخم���ة - يلندد:�صدي���د اخل�صوم���ة 

-تّر:�صقط- مبوؤيد:الداهية .
17-الزفيف:ا����رصاع النعامة يف �صريه���ا وي�صتعار ل�صري غريها - هقلة:نعام���ة -رئال:ولد النعامة-

دوية:من�صوبة اإىل الدو وهي املفازة - �صقفاء:ال�صقف طول يف انحناء . 
18-ذات لوث:ناق���ة قوي���ة - ُعذاِف���رة ٍ:�صدي���دة - القي���ون :مفرده ق���ن احل���ّدادون الوجيف:ال�صري 

ين:العادة والداأب. ال�رصيع -الهّر:ال�صنَّور-دراأ:دفع- الدِّ
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19- الفن ومذاهبه يف ال�صعر العربي، تاأليف : د- �صوقي �صيف ،دار املعارف مب�رص، ط5 - 1965.
20-  ال�صعر اجلاهلي خ�صائ�صه وفنونه ، د- يحيى اجلبوري ،موؤ�ص�صة الر�صالة، 1979م.

21-الرحال���ة : ����رصج كان يعمل م���ن جلود ال�صاء باأ�صوافه���ا يتخذ للجري ال�رصي���ع – النهد: الغليظ - 
الكم���اة: وه���و ال�صجاع - املكلم:املج���رح - ح�صد الق�صي :اأراد اإىل جي�س ح�ص���د الق�صي كثري – اأ�صطان: 

حبال البئر – العرمرم :الكثري)ال�صديد( – لبانه :�صدره - الأدهم :الأ�صود وهو فر�صه .
22- منجرد :الفر�س الق�صري ال�صعر- الأوابد: الوح�س -الهيكل :الفر�س ال�صخم – اجللمود:احلجر - 
الكميت :ما كان يف لونه حمرة اإىل �صواد - ال�ّصفواء :ال�صخرة املل�صاء –املتنزل :النازل عليها - اخلف: 
اخلفي���ف -العنيف :الأخرق- املثق���ل :الذي ليح�صن الركوب -درير :خفي���ف �رصيع -اخلذروف: �صيء 
ي���دوره ال�صب���ي بخي���ط ي���ده في�صمع له دوي – اأم���ره :جعله ي�رصع- غ���ري مر�صل :مل اأهمل���ه لأنه م�صتعد 

لركوبه .
23- الأدب اجلاهل���ي ق�صاي���اه واأغرا�ص���ه، د- غ���ازي طليمات ،عرف���ان   الأ�صق���ر، دا ر الفكر   املعا�رص  

بريوت - لبنان ، دار الفكر دم�صق، �صوريا    ط1- 2002 م  
24- �صي���اه :هن���ا احُلم���ر- امل�صتاأ�صد :ما طال م���ن النبت وق���وي- الُقْريان: جماري امل���اء اإىل الريا�س - 

حّو:ذات نبات �صديد اخل�رصة- م�صائله :حيث ي�صيل املاء .
25- الرغ���ام :الرتاب – ال�صمد والآكام :ما غلظ م���ن الأر�س- اجلذوة :القطعة من النار- املقب�س:الذي 

عند النار .
26 - املُكّلب:ال�صي���اد �صاحب الكلب -الأزل :ال�رصيع اخلفيف - ال�رصحان: الذئب - الق�صيمة :ما�صهل 
م���ن الأر����س وكرث �صج���ره - اأغرب:لونه كلون الغ���ربة - كوالح: عواب�س - اليعا�صي���ب :وهو طائر �صغري 

طويل الّذنب .
27- العطا�س:قب���ل اأن يق���وم النا����س في�صمع �صوت-هي���كل: �صخم مرتفع-م�ص���ك اجلنب:مغرز اجلنب 
يف ال�صل���ب – فع���م املُنّط���ق :ممتلئ اجل���وف - ربئ :الذي ينظ���ر ال�صيد من مكان مرتف���ع –خممل:ي�صرت 
نف�صه-الغ�ص���ا: �صجر،وذئب،)اأخبثه���ا( - م�ص���ي ال�رصاء:م�صية فيها اختيال-اخل�ص���ف :ولد الظبية - 
ي�صفن:مي�صح الأر�س ببطنه- ال�صوار:قطيع من البقر-العانه واخليط من النعام :من احلمر اجلماعة .

28-الغوث :قبيلة طيء وخ�ّصهم لأنهم اأهل رماية و�صيد .يج�صمها :يكلفها اجلري .
29- اأعوج:فر�س كرمي تن�صب اإليه اخليول العتاق -ال�صابح :ال�رصيع

30-املهارق :ال�صحف – الأ�صورة:القطيع من البقر-ال�صفع :ال�صود-اأعرا�س :نواحي.
والبق���ر- للغن���م  احلظ���رية  وه���ي  ة،  ال����رصِّ -�صرّي:مفرُده���ا  املعم���ورة  الب����رص  31-املغاين:م�صاك���ن 

الأتراب:متقاربات يف ال�صن.
32-القتري :م�صامري الدرع 

33-دلح:كثري املاء- مرتفق :منتفع به .
34–احلب���ّي: ال�صح���اب ماعر�س لك وارتف���ع ويق���ال )املتدين(-ال�صيم:النظر اإىل ال���ربق وترقب املطر-

ال�صوب: املطر.
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35-اأردف :اأتبع –الأعجاز:املوؤخرات-الكلكل:مقدم ال�صدر.
36-خفر:بعد اأن اأخفت تربجها يف ال�صتاء.

37- غّب:َبعد-املكاء:طائر اأبي�س اللون له �صفري ح�صن .
38-الأرعن:اجلبل ال�صديد النتوء- يلوث:يع�صب ويلف. 

1- الفن ومذاهبه يف ال�صعر العربي ، د- �صوقي �صيف ، دار املعارف مب�رص  ، ط5 - 1965.
2- تاريخ الأدب العربي الع�رص العبا�صي،  د- �صوقي �صيف ، دار املعارف مب�رص  ، ط3، 1963م.

3- تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، املطبعة البول�صية ،  ط3- 1960.
4- الأدب اجلاهل���ي ق�صاي���اه واأغرا�ص���ه ،   د- غازي طليمات ،عرفان   الأ�صق���ر  ،  دا ر الفكر   املعا�رص  

بريوت –   لبنان ، دار الفكر دم�صق ،  �صوريا    ط1-  2002 م  .
5- ال�صعر وال�صعراء يف الع�رص العبا�صي،  د- م�صطفى ال�صكعة،   دار العلم للمالين  بريوت .

6- �صعراء مذحج، مقبل التام عامر الأحمدي، اإ�صدارات وزارة الثقافة وال�صياحة �صنعاء . 
7- ال�صعر اجلاهلي خ�صائ�صه وفنونه ، د- يحيى اجلبوري    موؤ�ص�صة الر�صالة ،  1979م.

8-الأدب الأندل�صي والغرب، د- حممد ر�صوان الداية  ،1980.    
9- الطبيعة يف ال�صعر الأندل�صي ،  تاأليف : جودة الركابي، مطبعة جامعة دم�صق ،  1959 م.

10- ابن زيدون املراأة والطبيعة يف �صعره ، عزيزة ح�صن حذيفة ،دار الغدير   �صورية - �صلمية ،   ط1، 
2002م.

11- �صعر الطبيعة يف الأدب العربي، د- �صيد نوفل   القاهرة ، 1945م.     
12- التط���ور والتجدي���د يف �صع���ر امل���راأة والطبيع���ة عند ب�صار ب���ن برد  ، اإع���داد �صميحة غن���ام، دم�صق، 

1988م. 
13- �صع���ر الطبيع���ة يف الأدب امل����رصي القرن الراب���ع الهجري ،  تاأليف : عو�س عل���ي الغباري ،  الهيئة 

امل�رصية العامة للكتاب 2006م.
14- الطبيعة يف ال�صعر اجلاهلي، نوري حمودي القي�صي ، عامل الكتب، ط1 ، 2004م.
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�صعي��د الق�صم��اين اأول رئي���س حتري��ر ملجل��ة املعل��م العرب��ي، بق��ي 
�صب��ع �صن��وات يراأ�س حتريره��ا وهي يف عقده��ا الأول، �صحفي قدمي 
ومعلم قدمي، ل��ه كتب وترجمات ومقالت كثرية يف الرتبية والثقافة 
والريا�صة.هو جزء هام م��ن الذاكرة ال�صحفية والثقافية يف �صورية 

بداأت عالقته مع ال�صحافة قبل » املعلم العربي« ومل تنته معها.

 مدير التحرير

 ذاكرة اجمللة    
 ذاكرة اجمللة    

 األستاذ سعيد القضماني
أول رئيس تحرير لمجلة المعلم العربي

1984-1910
                                                                              

وجمل���ة »املعل���م العرب���ي« ت���رى يف احلدي���ث 
ع���ن س���عيد القضمان���ي وإحياء ذك���راه احراماً 
لتارخيه���ا وذاكرهتا إذ يُش���ّكل القضماني جزءاً 
أساسياً منها، وبعضاً من تكريم متواضع تقدمه 

اجمللة جليل البناة املؤسسني.
 ولد األس���تاذ سعيد بن حسني القضماني يف 
دمش���ق عام 1910 يف منطقة » ميدان حتتاني، 

شاذيل«
 تلق���ى علوم���ه اإلعدادي���ة والثانوية يف مكتب 
عن���رب بدمش���ق ث���م انتس���ب إىل دار املعلم���ني، 
وحصل على ش���هادة أهلي���ة التعليم، وبدأ حياته 
العملية معلماً يف 16 تش���رين الثاني عام 1931، 
وتنّقل يف م���دارس: جبعدين) القلمون(، اهلامة، 
ثم انتقل إىل مدينة دمش���ق وعلّم يف مدارس���ها: 
حي األكراد، مدرس���ة طارق ب���ن زياد، عرنوس، 

الغسانية.
خالل عمله يف التعليم، وحتى قبل ذلك بدأت 

عالق���ة س���عيد القضمان���ي بالصحاف���ة، فعمل 
وكتب يف عدة صحف منذ عام 1928، حني كان 
حم���رراً يف صحيفة »القبس« اليت كان يصدرها 
جني���ب الريس يف دمش���ق، ويف عام 1946 عمل 
س���كرترياً لتحري���ر ) جملة املعرف���ة( وهي جملة 
تربوي���ة ثقافية كانت تصدرها نقابة املعلمني يف 
سوريا، كان يرأس حتريرها الدكتور عادل العوا 

مل تعمر سوى عامني فقط.
يف عام 1947 اختري للعمل يف اإلدارة املركزية 
يف وزارة املع���ارف، وتس���لّم فيها ش���عبة النش���ر 
والكت���ب املدرس���ية، وعن���د إصدار جمل���ة املعلم 
العربي عام 1948 اختاره الدكتور مجيل صليبا 
رئيس جلنة الربية والتعليم يف الوزارة أمني سِر 

اللجنة املشرفة على اجمللة.
وه���ذا مايس���اوي الي���وم رئاس���ة حترير هذه 
اجملل���ة، وبذلك يكون أول رئيس حترير » للمعلم 
العربي«. يف آب عام 1952 أوفد لصاحل اليونسكو 
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- اأر�صيف وزارة الرتبية.
- فهار�س مكتبة الأ�صد.

- مو�صوعة اأعالم �صورية يف القرن الع�رصين، �صليمان �صليم البواب عام 2000، دم�صق، اجلزء الرابع �س 53.
- تاريخ احلركة الريا�صية يف �صورية ج2، الحتاد الريا�صي العام، دم�صق 1999 �س 144- 145.

- معجم اجلرائد ال�صورية، د. مهيار عدنان امللوحي، الأوىل للن�رص والتوزيع، دم�صق 2002،�س464.

املصادر:

 ذاكرة اجمللة     ذاكرة اجمللة    
لدراسة أس���اليب وُطرق مكافحة األمية فسافر 
إىل السودان واستفاد من عام اإليفاد بأن حصل 
ع���ام 1953 عل���ى دبلوم ع���ال يف الصحافة من 
باري���س، ثم عاد بعدها إىل دمش���ق ليُتابع عمله 
الس���ابق أم���ني س���ر اللجنة املش���رفة على جملة 
املعل���م العرب���ي، ويف  عام 1954 تس���لّم إضافة 
لعمله الس���ابق إدارة املكت���ب الصحفي يف وزارة 
املع���ارف. يف ه���ذه الفرة كان حي���رر يف جريدة 
»الش���ام« اليت أصدرها بكري املرادي يف دمشق 

بدءاً من 1955/3/11.
يف 1956/4/8 نق���ل م���ن وزارة املع���ارف إىل 

وزارة الداخلية، مديرية الدفاع املدني.
للربام���ج يف  مدي���راً  عيّ���ن   1961 ع���ام  ويف 
التلفزي���ون الس���وري يف عهده األول ومس���اعداً 

ملديره العام.
ويف عام 1962 تسلّم رئاسة املكتب الصحفي 

لرئيس الوزراء بشري العظمة.
انتقل عام 1964 إىل اململكة العربية السعودية 
ليعمل مدرس���اً للغ���ة الفرنس���ية يف الطائف ثم 
مفتش���اً ملنطقة أهبا التعليمية، عاد إىل س���ورية 
ع���ام1966 ليتاب���ع نش���اطه يف حق���ول العم���ل 
الرياض���ي، إذ يعدُّ األس���تاذ القضماني من رواد 
احلرك���ة الرياضي���ة األوائ���ل يف س���ورية وعُرف 
عنه مش���اركته يف تأس���يس العدي���د من األندية 

الرياضية منذ عام 1934.
للمكت���ب  رئيس���اً  أصب���ح   1971 ع���ام  ويف 
الصحفي لوزير الثقافة، ويف عام 1975 تس���لّم 

رئاسة حترير جملة الرياضة واحلياة وبقي فيها 
حتى عام 1981.

يف ع���ام 1981 أصب���ح مدي���راً ملكت���ب اللجنة 
األوملبية السورية وبقي يف عمله هذا حتى وفاته 

يف 11 شباط 1984.
أّل���ف األس���تاذ القضمان���ي عدداً م���ن الكتب 

املدرسية باملشاركة مع زمالء له منها:
كت���اب: قراءتي للصف األول االبتدائي لعامي 
1955 و1956 باالش���راك مع رشاد األسطواني 

وكامل بنقسلي.
ترجم ع���دداً من الكتب عن الفرنس���ية ثالثة 
منها ألندريه موروا: طريق السعادة عام 1936، 
الس���عادة  يف  ودروس   ،1949 ع���ام  وأج���واء   ،

الزوجية عام 1960.
وم���ن ترمجات���ه أيض���اً: ليبقى فرح���ي دائماً 
جل���ان جرينو ع���ام 1960، مس���رحيات خمتارة 
لشارل ش���ارا عام 1972 باالش���راك مع سعيد 
اجلوخدار، ونصوص خمتارة لسان سيمون عام 
1974 وله حبوث تربوية وأدبية وثقافية ومقاالت 
رياضية نُشرت يف عدد من الصحف واجملالت.

ول���ه كتاب : اإلقليم الش���مايل يف عامي الوحدة 
باالش���راك مع بش���ري كعدان وهناد الغادري عام 
1960. نش���ر يف جملة املعل���م العربي بني عامي 

1948 و 1956)27( مقاالً تربوياً منها:
ذكريات من جبعدين عام 1949، دور احلضانة 
1950،اإلذاعة املدرس���ية 1953، الولد الكذوب 

عام 1956،  الولد العصيب املزاج عام 1957.
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كيف تطبق الذكاءات المتعددة 
في الصف

جمل���ة التطوي���ر الرتب���وي العماني���ة، الع���دد 58 
اأكتوب���ر 2010، التدري����س ال�صف���ي بال���ذكاءات 
املتعددة، د.ع���زو اإ�صماعيل عفانة، د. نائلة جنيب 

اخلزندار �س65

 مدير التحرير                         
 حصاد الفكر الرتبوي حصاد الفكر الرتبوي

 إن أن���واع الذكاء املختلفة تبدأ بقدرة ابتدائية 
تتط���وّر من خ���الل مراحل وه���ذه املراحل هي: 
التعب���ري عن ال���ذكاء - تطور الرس���وم - النضج 
يف الق���درات. ول���كل ف���رد اس���راتيجية خمتلفة 
يكتسب هبا املعلومات وأهم هذه النماذج الشائعة 

للمتعلمني يف هذا اجملال: 
أ( املتعلمون البصريون،

ب( املتعلمون السمعيون،
ج( املتعلمون اللمسيون، 
د( املتعلمون احلركيون.

 ومن أهم خصائص املتعلم الذكي:
يتفاهم بشكل واضح باستخدام اللغة املكتوبة، 
يس���تخدم  واملنط���ق،  الرياضي���ات  يس���تخدم 
التكنولوجي���ا، يعيد بناء األش���ياء، ينتقي جماالً 
تطبيقي���اً للبح���ث والتأم���ل، يس���تخدم األدوات 
املوسيقية بشكل متقن، يعبّر بقدرة عن القضايا 

الكونية ، يشارك يف جمموعات باجملتمع.
ويف ضوء ال���ذكاءات املتعددة يتوجب مراجعة 

املنهاج املدرسي كما يأتي:
تطوير املنظومة املعرفية مبا يتالءم مع مجيع 

املتعلمني.

مراجعة نظام التقويم القائم.
التوسّ���ع يف مضم���ون املنهاج ليش���مل تعددية 

املواد واألنشطة التعليمية.
تعديل النظام املدرسي ليشمل مراكز متعددة 

تنمي الذكاءات الثمانية.
تعديل أدوار املعلم يف العملية التعليمية.

لتنمي���ة  التدريس���ي  التخطي���ط 
الذكاءات املتعددة:

 أش���ار ويليز وجنس���ون أن نظري���ة الذكاءات 
املتعددة تس���مح للمعلم أن يستعمل مثانية أنواع 
م���ن الذكاءات يف تعليم وتعلّ���م الرياضيات هي: 
ال���ذكاء اللفظ���ي، ال���ذكاء املنطق���ي الرياض���ي، 
الذكاء املكاني البصري، الذكاء املوسيقي، الذكاء 
اجلس���مي احلرك���ي، ال���ذكاء الضمنش���خصي، 
ال���ذكاء البينش���خصي، ال���ذكاء الطبيعي، وهذا 
ي���ؤدي إىل فهم أعمق وأث���رى للمبادئ واملفاهيم 
الرياضي���ة وتأهي���ل الطلب���ة لتعلّ���م الرياضيات 
بنج���اح واس���تمتاع وتدعيم التجري���ب اإلبداعي 

لألفكار الرياضية.
فه���ذه دع���وة صرحية جلمي���ع املعلمني للعمل 
على تنمية الذكاءات املتعددة لدى طالهبم ملا هلا 
من أمهية عظيمة للتعامل مع التطورات العلمية 
والتكنولوجي���ة املعقدة واملتس���ارعة وخاصة يف 
وقت أصبح فيه العامل قرية كونية واحدة تصب 

الثقافات املتعددة يف كل جمتمع وتؤثر عليه.
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جملة جامعة دم�صق للعلوم الرتبوية العدد الرابع 
الدميقراطي���ة يف  املمار�ص���ات الرتبوي���ة   ،2010
املدر�صة الكويتية، د. خالد الرمي�صي �س1959

 حصاد الفكر الرتبوي
 الديموقراطية التربوية 

  Educational Democracy
ماذا تعني؟

 يط���رح مفه���وم الدميقراطي���ة الربوي���ة ذاته 
بوصف���ه مفهوماً مركب���اً، وغامضاً يف آن واحد، 
وه���و يتضمن صيغ���اً ودالالت متعددة تؤدي إىل 
صعوبة السيطرة عليه، وامتالك ناصية املعاني 
ال���يت ميوج هبا، ومن أج���ل تبديد الغموض الذي 
حييط ب���ه ميكن تفكيك���ه إىل ثالثة مس���تويات 
أساسية تكشف مالبسات الغموض الذي يكتنفها 
ومم���ا جي���در ذكره أن ه���ذه املس���تويات الثالثة 
تشكل الركائز األساسية اليت يقوم عليها مفهوم 
الدميقراطية الربوي���ة، وفيما يأتي تعريف بكل 
واحد من هذه املس���تويات: دميقراطية املدرسة 
أو تكافؤ الف���رص التعليمية: وتعين توفري فرص 
التحاق األفراد باملؤسس���ات الربوية والتعليمية 
املختلف���ة ب���ال متييز ب���ني األفراد على أس���اس 

اجتماعي، أو عرقي ، أو ديين.
املمارس���ة  أو  املدرس���ة،  يف  الدميقراطي���ة 
وتع���ين  املدرس���ي:  الوس���ط  يف  الدميقراطي���ة 
منظوم���ة التفاع���ل الربوي القائمة على نس���ق 
العالق���ات ب���ني املعلم���ني والطلبة وب���ني الطلبة 

والطلبة وبني املعلمني واإلدارة التعليمية )وطفة، 
.)217 :1998

الوعي الدميقراطي أو تعليم الدميقراطية يف 
املدرس���ة : وتعين منظومة القي���م الدميقراطية 
ال���يت تتأص���ل يف وع���ي الطلب���ة وثقافتهم ومن 
أمهها: قيم التس���امح، واحلري���ة، وقبول اآلخر، 
ونبذ التعص���ب، ورفض التمييز، واحرام حقوق 

اإلنسان ) وطفة، شهاب،2003 :113(
عام���ة  بص���ورة  العربي���ة  الدراس���ات  تبيّ���ن 
اخنفاض وتائر احلياة الدميقراطية يف األنظمة 
الربوية العربية يف خمتلف املستويات التفاعلية 
واحلقوقي���ة، وتعك���س ه���ذه الدراس���ات الواقع 
الرب���وي غ���ري املرغوب في���ه يف اجمل���ال املتعلّق 
بغي���اب حقوق اإلنس���ان، والقي���م الدميقراطية 
يف احلي���اة الربوي���ة يف خمتلف أمناط التنش���ئة 
العربية يف داخل املؤسس���ات الربوية التقليدية 
وخارجها، وغالباً ما حتض هذه الدراس���ات يف 
توصياهتا ونتائجها على أمهية إدخال مضامني 
حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية يف املدارس 
واملؤسس���ات الربوية، وتوصي بض���رورة تفعيل 
احلياة الدميقراطية يف املدرس���ة وإذكاء عملية 
التفاع���ل الدميقراط���ي ب���ني الطلب���ة واملعلمني 
والعناصر األساس���ية يف املدرس���ة، واملؤسسات 

الربوية.
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جمل���ة بن���اة الأجيال ، الع���دد 78 ع���ام 2011، 
املناه���ج الرتبوية اجلدي���دة والتحول اجلريئ، 

اإبراهيم عبد الغني ال�صوالح �س57

 حصاد الفكر الرتبوي
 اخلطوات ال���يت مت إجنازها كبرية، وميكن أن 
يكون طرح مناهج جديدة من اخلطوات الكبرية 
واجلريئ���ة والضروري���ة جله���ة حتقيقه���ا أه���م 
مدخالت مقاييس اجلودة من خالل إس���تنادها 
إىل جمموعة من املعايري هي خالصة جهد فريق  
وطين مدعم خبرباء دوليني عكفوا على التصدي 
هلذه املهمة اجلس���يمة اليت س���تفضي إىل حتول 
نوع���ي يف عقلي���ة التعامل مع املناه���ج والتعليم 
والتغي���ري م���ن التلق���ني والتحفي���ظ والتس���ميع 
إىل التعل���م والتحلي���ل والركي���ب والتحليل وحل 
املش���كالت ، وتعليم املتعل���م كيف يتعلم ومتكينه 
م���ن مفاتيح العل���م والتعلم، والتح���وّل من طرق 
التفك���ري املتقارب إىل التفكري املتش���عب املتباعد 

الذي يشجع ويفضي إىل اإلبداع.
 تنتشر يف الساحة الربوية السورية انتقادات 

تصف املناهج الدراسية اجلديدة بأهنا:
-  طرحت بسرعة غري مدروسة.

-  كثافته���ا ال تتناس���ب م���ع الزمن املخصص 
لتعليمها.

- فوق مستويات املتعلمني.
- الختلو من األخطاء املطبعية.
- الختلو من األخطاء العلمية.

- مل تُت���ح فرص���ة كافي���ة للمعلم���ني للتدرّب 
عليها.

- الدورات اليت أقيمت للمعلمني كانت قصرية 
وسريعة.

- انضم���ام ع���دد م���ن املوجه���ني الربوي���ني 

االختصاصيني إىل املشتكني منها.
التعليمي���ة  الوس���ائل  تواف���ر كام���ل  - ع���دم 

املعينة.
- الكثاف���ة الصفي���ة العالي���ة متن���ع تش���كيل 

جمموعات تعليمية.
- ع���دم تواف���ر القاع���ات الصفي���ة متع���ددة 

األغراض يف كثري من مدارسنا.
- ظروف املدارس اجملمعة واملدارس الطينية 

واملدارس املتنقلة يف البادية.
- عدم وجود حاسوب لدى كل معلم.

- ع���دم ق���درة كثري من األس���ر عل���ى التعامل 
معها.

- تفس���ري املتعلمني للتعلم التفاعلي بأنه خلل 
يف ق���درة املعلم على إجياد احللول للمش���كالت 

اليت يطرحها.
 إن هذه اآلراء ال تعدو أن تكون آراءً شخصية 
طرحها أصحاهبا على أهنا آراء خاصة، والمنلك 
إال احرامه���ا لك���ن باملقاب���ل ه���م مدع���وون أال 
يُؤخ���ذوا بأحاديث البعض أو انتقاداهتم من دون 
أدل���ة علمية من أصحاب االختصاصات، فليس 
أس���هل من توجيه االنتقاد غري املبين على أسس 
علمي���ة، ولك���ن الصعوب���ة كبرية وخط���رية جلهة 
وضع حجر يف مكانه الصحيح ضمن بناء فكري 
يتم تش���ييد حماوره وأساساته بناءً على أهداف 
ك���ربى، يُرجتى ترمجته���ا تراكمي���اً على األرض 
بتشكيل كوكبة من أنواع السلوك البنّاء والتفكري 
املهاري والتطبيق العملي، وطرق حل املشكالت 
وإجياد احللول املبتكرة وصوالً إىل تعميم التفكري 
املبدع، واحرام العمل اليدوي قيمة عليا، وعدم 
اخل���وف من التجريب ، وع���دم الرهبة من اآللة 

مهما بلغ تعقيدها.

 المناهج الجديدة  . . وجهة نظر
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 حصاد الفكر الرتبوي
مفهوم العدالة التربوية 

 Educational Fairness
ما هو؟

إن مفه���وم العدالة يف إط���ار العملية الربوية، 
يعدُّ من املفاهيم املهمة س���واء بالنسبة للمعلمني 
أم للتالميذ، فاملعلم الذي يشعر أنه يعامل بعدالة 
يف مدرس���ته س���وف يش���عر باالنتماء للمدرسة 
واإلخالص هلا وبذل كل جهد ممكن لتطويرها، 
وينعكس ذلك على التلميذ بالضرورة، ألن املعلم 
س���وف يعم���ل على تطوي���ر بيئة تش���عر التلميذ 
بالعدال���ة يف كّل جزئياهت���ا . واهتم���ام الربي���ة 
مبفه���وم العدالة  املدرس���ية لدى التالميذ له ما 
يربره، إذ أنَّ إدراك العدالة املدرس���ية من  شأنه 
أن يؤث���ر يف عدد كبري من املتغريات ذات العالقة 
بالتلميذ: كدافعيته للتعلم ، وتفضيالت التلميذ 
املعرفي���ة واألكادميي���ة ومس���تويات أداء التلميذ 
وغريها . والش���ك أنَّ البح���ث يف مفهوم العدالة 
املدرس���ية يواجه كثرياً م���ن العقبات والصعاب ، 
منها  على س���بيل املثال: كيفية التعامل مع هذا 
املفه���وم: هل هي عل���ى الصعيد اخلاص أم على 

الصعيد العام؟ 
أي أس���وف يتم تناول العدالة » العامة« يف كّل 
املواقف املدرسية أم العدالة اخلاصة بكل موقف؟ 
الشك أنَّ احلديث عن العدالة »اخلاصة« متعب 

وطويل جداً، ولذلك البد من التعامل مع املفهوم 
بش���كل عام متام���اً، أي العدالة املدرس���ية مهما 
كان املوقف ال���ذي تظهر فيه، كذلك فإنه ميكن 
النظ���ر إىل العدال���ة باملفهوم املطلق أو النس���يب، 
وهي أمور تدفع الباحث إىل التعامل مع العدالة 
املدرسية بوصفها مفهوماً عاماً من  دون النظر 
إىل املواقف املختلفة اليت تظهر فيها أو االهتمام 

مبدى نسبية املفهوم أو عدمها.
وهن���اك عالق���ة قوي���ة بالطب���ع، ب���ني النم���و 
االجتماع���ي من جه���ة، و إدراك األطفال ملفهوم 
العدال���ة ومعرفتهم متى تك���ون معاملة اآلخرين 
هل���م معاملة عادلة أو غري عادلة من جهة أخرى 
 Bazerman White and Loewensten, (

 . )1995, p , p39 - 44
والعدالة )Fairness( مفهوم مرتبط مبفهوم 
العدل )Justie(، ولكنه حيمل عنصراً ذاتياً هو 
درجة حص���ول العدل عند الش���خص ذاته، إهنا 
أح���كام ذاتي���ة لألطفال ح���ول ماحيصلون عليه 
م���ن تعامل عادل وغري متحيّز، ورمبا كانت أكثر 
اخل���ربات غ���ري العادلة ال���يت يواجهه���ا األطفال 
ه���ي تعرضه���م إىل العقوبة غ���ري العادلة؛ أي أن 
يعاقب���وا على ش���يء مل يفعل���وه أو على خطأ مل 
يك���ن خطأهم منذ البداي���ة، إن دافعية األطفال 
للحص���ول عل���ى مكاف���أة اجتماعي���ة أو جتن���ب 
احلص���ول عل���ى عقوبة تع���دان مظهرين مهمني 

من مظاهر التنشئة االجتماعية.

 جمل���ة جامع���ة دم�ص���ق للعل���وم الرتبوي���ة، العدد 
وعالقته���ا  املدر�صي���ة  العدال���ة   ،2010 الراب���ع 
بالفاعلي���ة الذاتية،د. �صفيق عالونة د. معاوية اأبو 

غزال، �س 287
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 حصاد الفكر الرتبوي
 عل���ى الرغم من دخ���ول التقنيات والنظريات 
الربوي���ة احلديثة املي���دان الرب���وي يبقى املعلم 

الركن األساسي الفاعل يف العملية الربوية، 
ويف ضوء املستجدات العلمية والربوية ميكن 

إجياز أدوار املعلم مبا يأتي:
1- مل يع���د دور املعل���م مقتص���راً عل���ى نق���ل 
الراث املعريف من جيل إىل آخر، ونقل املعلومات 
واملع���ارف من الكت���اب إىل عق���ول املتعلمني، بل 
أصبح منظماً الكتساب املعرفة ميسراً احلصول 
عليها ليصبح املتعلم حموراً أساس���ياً يف العملية 

الربوية بالتشجيع واملبادرة.
2- مل يعد املعلم املصدر الوحيد للمعرفة، بل 
هو أحد مصادر املعرفة اليت تتكامل مع املصادر 
األخ���رى، ومهمة املعل���م يف هذا اجملال إرش���اد 
املتعلمني إىل هذه املصادر وتوجيههم ليكتس���بوا 
املعرفة جبهودهم الش���خصية بطرائق وأساليب 

تقنية متعددة، وتدريبهم املستمر على ذلك.
3- توجي���ه املتعلم���ني إىل البح���ث واملعرف���ة 
واالكتس���اب وحتفيزه���م إىل مواصل���ة التعل���م 
والدراس���ة واالس���تقاللية يف ذل���ك ، واالعتماد 

على الذات واالنتقال من التعليم إىل التعلم.
4- مل تع���د مهام املعلم مقتصرة على الناحية 
املعرفية فقط، بل أصبحت تشمل بناء الشخصية 
اإلنس���انية من النواحي كلها: اجلسدية والعقلية 

والنفسية واالجتماعية.
احلاض���ر  مدرس���ة  يف  املعل���م  أصب���ح   -5
واملس���تقبل مرش���داً تربوي���اً يتقص���ى ق���درات 
املتعلم���ني وإمكاناهتم، ويكتش���ف نقاط ضعفهم 
ونقاط قوهتم، كما يعمل على اكتشاف مواهبهم 

املختلفة لينميها ويرعاها ويشجعها.
6- املعل���م يف مدرس���ة احلاض���ر واملس���تقبل 
مطل���وب من���ه أن يكون قادراً عل���ى إدارة الصف 
وإدارة عملي���ة التعل���م عل���ى حنو غ���ري تقليدي، 
وذلك بتقس���يم الطلبة إىل جمموعات أو فرق أو 
ارتي���اد املخابر واملكتبات وف���ق مقتضيات املادة 

املعرفية.
7- املعل���م يف مدرس���ة احلاض���ر واملس���تقبل 
مطل���وب من���ه توزي���ع أس���اليب التعلي���م والتعلم 
واس���تخدام الطرائق احلديثة: املشروعات، حل 
املش���كالت، احل���وار، عصف الدم���اغ، الزيارات 
امليداني���ة، البح���ث املنظم واس���تخدام التقنيات 

احلديثة .  . . .
8- مطل���وب م���ن املعلم يف العص���ر احلاضر 
التدرب املستمر واالطالع الكايف على املستجدات 
الربوية والعلمي���ة والتكنولوجية، واإلقبال على 
ذل���ك برغبة ومحاس���ة واقتناع، وذل���ك لتحديد 
معارف���ه وإنع���اش معلومات���ه واالس���تزادة م���ن 

اخلربات واملعارف.
9- املعل���م يف مدرس���ة احلاض���ر واملس���تقبل 
مطال���ب بتحقيق مب���ادئ الدميقراطية واحلوار 
البن���اء والنق���د املوضوعي ب���ني املتعلمني، إذ مل 
يعد هو الس���لطة املطلقة بل أصبح مسؤوالً أمام 

ما دور المعلم في ضوء المناهج 
الجديدة؟

      

جمل���ة بن���اة الأجيال، الع���دد 77 ع���ام 2010، اأدوار 
املعل���م الرتبوي���ة يف �ص���وء املناهج اجلدي���دة، عفاف 

لطف اهلل �س36
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 حصاد الفكر الرتبوي
املتعلم، وعليه إش���راك املتعلمني يف إدارة العمل 

الربوي داخل الصف وخارجه.
10- يف عصر تآكل القي���م وتزعزع املنظومة 
القيمي���ة يف اجملتم���ع بتأثريات متع���ددة أبرزها 
العومل���ة وم���ا أفرزت���ه م���ن منعكس���ات س���لبية 
أصب���ح مطلوب���اً من املعلم غ���رس القيم الربوية 
نف���وس  يف  والقومي���ة  والوطني���ة  واألخالقي���ة 
املتعلم���ني ، وهذا يقتضي أن يك���ون املعلم قدوة 

ومثالً أعلى للمتعلمني.
11- مطل���وب من املعلم يف مدرس���ة احلاضر 
واملس���تقبل بناء اإلنس���ان بناء متكامالً وإعداده 
للحي���اة املعاص���رة ، وتنمي���ة مه���ارات التواصل 

احلضاري واإلنساني لدى املتعلمني.
12- يف ظ���ل التغ���ريات البيئي���ة والس���كانية 
وأخط���ار التلوث البيئي مطلوب من املعلم تعزيز 
عادات احلفاظ على البيئة وسالمتها والتخفيف 
من التدهور البيئي نتيجة ممارس���ات اإلنس���ان 
الس���لبية جتاه البيئة وم���وارد الطبيعة ومصادر 

الطاقة.
13- ومبا أن املعلم هو املعين بش���كل أساس���ي 
بتنفيذ املناهج وتيس���ريها فال ب���د من أن يكون 
فاعالً وأساسياً يف إعداد هذه املناهج والتخطيط 
هل���ا وإبداء اآلراء واملقرحات فيها، كما أنه معين 
بدرج���ة كبرية بتقويم املناهج ورصد نقاط القوة 

لتعزيزها ونقاط الضعف والثغرات لرميمها.
14- ومطل���وب من املعلم أن يقوم بأداء مهامه 
الربوي���ة باقتن���اع ومحاس���ة وإمي���ان برس���الته 
الربوية وبأمهية صحبة طالبه والتقرّب منهم.

متطلبات البد منها:
 معل���وم أن العملي���ة الربوي���ة نظ���ام متكامل 
تتكامل حلقاته ، وكل تطوير يف إحداها البد من 
أن ينعكس على سائر العناصر، والبد أيضاً من 

تطوير العناصر األخرى:

1- توف���ري مس���تلزمات املناه���ج اجلديدة من 
وسائل معينة وتقنيات تربوية، والسيما احلاسب 

واإلنرنت، وتزويد كل معلم حباسب حممول.
2- تطوير املكتبة املدرسية حبيث حتوي كتباً 
ومراجع وأقراص���اً إلكرونية تتص���ل معلوماهتا 
باملناه���ج، وتنظي���م آلي���ات عمل املكتب���ة وأمني 

املكتبة.
3- تطوي���ر املخ���رب املدرس���ي حبي���ث جيه���ز 
مبس���تلزمات تطبيق اجلانب العملي يف التعليم، 

وتنظيم آليات عمل املخابر وأمناء املخابر.
4- توفري قاعات متعددة األغراض.

5- العمل على التخلّص من الدوام النصفي.
6- حتديد عدد الطالب يف الشعبة الصفية.

7- إع���ادة النظر يف اليوم الدراس���ي واخلطة 
الدرسية من حيث التنظيم واملدة الزمنية

8- تطوي���ر أنظمة التقوي���م واالمتحانات، وال 
س���يما االمتحانات حبي���ث تتوافق م���ع أهداف 

املناهج.
9- إعادة النظر يف أساليب التدريب املستمر 

للمعلمني.
10- إعادة النظر يف أساليب التوجيه الربوي 
واالختصاص���ي حبيث يس���هم التوجي���ه يف رفع 

كفاية املعلم.
11- حتس���ني الواق���ع املعاش���ي واالقتصادي 

للمعلم ليتفرغ برغبة ومحاسة للعمل الربوي.
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من ذاكرة املكان
اإعداد : ن�سال �سرابي 

1-  حممد فوزي با�صا العظم: كان وزير الأوقاف يف الدولة العثمانية.

يش���كل ) بيت خالد العظم( يف سوق ساروجة 
بدمش���ق واح���داً من أمج���ل املبان���ي األثرية يف 

املدينة.
ش���يد هذا القصر يف الف���رة العثمانية خالل 
الق���رن الثام���ن عش���ر يف الفرة اليت بن���ى فيها 
أس���عد باش���ا العظم وايل دمش���ق قص���ره قرب 

البزورية داخل أسوار املدينة القدمية. 
ع���رف عن هذا البيت أنه كان مقراً للقنصلية 
الربوس���ية يف دمش���ق يف منتصف القرن التاسع 

عشر.
آل ه���ذا القص���ر إىل الوزي���ر حمم���د ف���وزي 
باش���ا العظم )1( يف هناية القرن التاس���ع عشر 
بالش���راء من س���يدتني دمش���قيتني ورثتا املنزل 
ثم إىل ابنه خالد العظم رئيس الوزراء املش���هور 
وقد مت تس���جيله يف عداد املباني األثرية بسبب 

خصائصه الفنية والتارخيية اهلامة .

ش���هد ه���ذا البي���ت العدي���د م���ن األح���داث 
السياس���ية كون���ه بيتا لسياس���ي أرس���تقراطي 

مرموق تسلّم رئاسة الوزارة عدة مرات.
 يف ع���ام 1945 م تعرض هذا البيت للقصف 
بالقنابل من قبل س���لطات االحتالل الفرنس���ية 
اليت هدمت القسم اجلنوبي منه ويف عام 1956 
تعرض حلريق ش���امل فركه صاحبه وانتقل اىل 
منزله اجلديد يف حي أبي رمانة ويف عام 1960 
قامت الدولة بتس���جيله يف عداد املباني األثرية 
مبوافقة وعلم خالد العظم . وبعد وفاة صاحب 
البيت ب���دون وريث قامت املديرية العامة لآلثار 
واملتاح���ف باس���تمالكه عام 1969 م وباش���رت 
أعم���ال الرميم فيه ع���ام 1970 وقد انتهت من 
ذلك عام 1980 حيث خصص اجلزء األكرب منه 
متحف���ا للوثائق التارخيية الس���ورية كما أحلقت 

فيه فيما بعد مديرية املباني التارخيية .

من ذاكرة املكان
بيت خالد العظم 

متحف دمشق التاريخي
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من ذاكرة املكان

2-  الطزر:هو ارتفاع يف الإيوان على م�صتوى الفناء اأو العتبة وي�صمى الدكة،ويكون موؤلفًا عادة من �صماط و�صعرية 
يو�صع على ال�صماط اأواين وحاجيات.

 - موقع الآثار واملتاحف .
- متحف دم�صق التاريخي – اعداد : الهام حمفو�س – دم�صق . 

املراجع :

تبلغ مس���احة البي���ت 3136 م���راً مربعاً وهو 
مبين بواسطة احلجر واللنب واخلشب 

ل���ه مدخ���الن مش���ايل وجنوبي يق���ع يف حي 
س���اروجة أح���د أحي���اء مدينة دمش���ق القدمية 

والواقعة خارج أسوار مدينة دمشق 
يتك���ون املتح���ف من س���ت قاع���ات باإلضافة 
إىل املطب���خ واحلمام وهي موزع���ة على جوانب 
الباحة الرئيس���ية . وحتتوي هذه القاعات على 

أثاث وأواني البيت الشامي العريق .
ميك���ن الدخ���ول إىل البيت الش���امي عرب باب 
رئيس���ي من اجلهة الش���مالية ويش���غل املتحف 
قس���م احلرمل���ك ويتأل���ف من فس���حة مساوية 
كب���رية وحتت���وي عل���ى حبرت���ني صغ���رية وكبرية 
حتيط ب���كل منها أرضية م���ن الرخام وأحواض 
للنبات���ات واألش���جار أم���ا اجل���دران احمليط���ة 
بالباح���ة الس���ماوية فهي مكس���وة مبداميك من 
احلج���ر األبي���ض املل���يء باجل���ص وتط���ل هذه 
الفسحة السماوية على ست قاعات بني صغرية 

وكبرية وإضافة إىل املطبخ واحلمام 
القاعة ذات املصعدين : هلا درج ذو مصعدين 

من احلجر األسود 
اإلي���وان يقع يف الناحي���ة اجلنوبية من الباحة 

بني قاعتني أثريتني 
القاعة ذات اإلي���وان : صغرية مؤلفة من طزر 

واحد)2( وعتبة صغرية 
القاع���ة اجلنوبية الش���رقية : كبرية ذات طزر 

واحد وعتبة 

القاع���ة ذات الطزري���ن : حديث���ة تتأل���ف من 
طزرين وعتبة 

القاع���ة ذات الثالثة طزرات : وهي أكرب قاعة 
وتتألف من ثالثة طزرات وعتبة 

القاعة احللبية : تع���د هذه القاعة أهم قاعة 
من حيث القدم وأس���لوب الزخرفة يف وس���طها 
فس���قية رخامية مجيلة فريدة من نوعها حتيط 

هبا حصرية رخامية هندسية التقاطع 
املطب���خ : يق���ع يف اجلهة اجلنوبية الش���رقية 

أرضيته مرصوفة حبجر أبيض وأسود 
احلم���ام : يق���ع ب���ني املطب���خ والقاع���ة ذات 
املصعدي���ن ويتألف من ثالثة أقس���ام ) اجلواني 

– الوسطاني – الرباني ( 
وهك���ذا جن���د أن بيت خال���د العظ���م )البيت 
الشامي ( له نظام كأغلب البيوت الدمشقية من 
حيث الطراز املعماري وتقس���يماته  احلرملك – 
السلملك – اخلدمة )املطبخ واحلمام ( والبحرة 

اليت تتوسط املنزل . 
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آخر الكلمات
 استوقفين ما قرأته يف أحد املقاالت منذ أيام من أن ميزانية البحث العلمي يف جامعة »هارفارد«  األمريكية بلغت 

يف العام املاضي 20 مليار دوالر.
وأمهية التوقف عند هذا الرقم تأتي من خالل مقابلته مع الواقع البائس حلصة البحث العلمي من إمجايل الناتج 
القومي يف الدول العربية حيث يصل يف بعض هذه الدول إىل أقل من واحد باأللف وال يرقى يف أحس احلاالت إىل 

أكثر من ثالثة باأللف.
بينم���ا يتوج���ب على الدولة كي تدخل عتب���ة التقدم أن ختصص يف احلد األدنى اثن���ني باملائة من ناجتها القومي 

للبحث العلمي كما يقول الباحثون واملختصون.
بالتأكي���د لي���س مثة جمال للمقارنة بني دولة كربى متقدمة كالوالي���ات املتحدة تقود العامل يف إنتاج املعرفة ويزيد 

ناجتها القومي السنوي على 14 ترليون دوالر، مع عامل عربي متخلف متعثر التنمية والنمو.
املهم يف هذا الرقم أنه يبني بوضوح أين تكمن بعض األسباب احلقيقية للتقدم، تلك اليت تتعامى عنها احلكومات 
العربي���ة. كم���ا أنه يذكرنا بضرورة االنتباه إىل واقع ) البحث العلمي( املثقل بالش���جون واهلموم يف عاملنا العربي وما 
يبعثه ذلك من الشعور باألسى واألمل واإلحباط نتيجة سياسات التجاهل وإدارة الظهر الدائمة اليت التزال متارسها 
احلكوم���ات العربي���ة جتاه هذه املس���ألة على خطورهتا وأمهيته���ا القصوى يف صياغة مس���تقبل اجملتمعات العربية 

ودورها ومكانتها يف عامل اليوم والغد.
لكننا نعود ألنفسنا لنقول:.. كيف يتسنى للمجتمعات العربية وخنبها وحكوماهتا أن تلتفت هلذه القضية احليوية 
وهي رغم دخوهلا عتبة األلفية الثالثة ال تزال غارقة حتى أذنيها يف قضايا وصراعات اهلوية وملّا تستطع بعد حسم 

مصريها ومستقبلها حول مسائل تأسيسية يف بناء الدولة احلديثة من مؤسسات وحريات وجمتمع مدني؟!.
وكي���ف يتهي���أ للفكر والعقل العربي أن ميتلك ناصية هذا اخليار االس���راتيجي الذي يعد معياراً أساس���ياً لقياس 
مستوى التقدم بكل وجوهه، وهو منشغل كل االنشغال بقضايا »ماضوية« ال طائل منها، تستهلكه إشكاليات الراث 

دون التطلع إىل املستقبل والعمل على استشرافه؟!.
واقع البحث العلمي ومؤسساته بدءاً من اجلامعة يف عاملنا العربي بائس كل البؤس.

واملش���كالت املراكمة أكثر من أن حتصى من موضوع إتقان اللغات األجنبية  إىل صعوبة توفري مصادر املعلومات 
وانعدام وجود مناخات احلرية األكادميية إىل عزوف القطاع اخلاص عن املشاركة يف عملية البحث العلمي ومتويله 

إىل الكثري من العوائق اإلدارية والبريوقراطية .. .اخل  .. . 
لقد حتدث باحثون كثر عن  خطط طويلة املدى للعمل على بناء » اجملتمع العلمي« وحتويل عقلية اجملتمع وأجيال 

الشباب بشكل خاص حنو التفكري العلمي واإلميان بأمهية العلم واملعرفة يف توليد الثروة والتقدم.
لكنه بات مفهوماً أيضاً أننا كي نرتقي مبس���توى البحث العلمي يف عاملنا العربي حنتاج اليوم إىل إرادة سياس���ية 

جادة أوالً تنظر بعقالنية وإخالص إىل مستقبل الشعوب العربية.
كما حنتاج إىل فسحة من اهلدوء كي نرى أين حنن وأين أصبح العامل؟.

مثة حاجة سريعة وملحة إىل وضع اسراتيجية وطنية يف كل بلد عربي لتطوير البحث العلمي حتدد أوالً حماوره 
األساسية اليت جيب أن يتحرك فيها ، وتضمن سن  التشريعات اليت تنظم إنشاء مراكز حبثية علمية مستقلة وإىل 
عمل جدي إلقناع فعاليات القطاع اخلاص باالخنراط يف عملية البحث العلمي .. وإىل تبين خطة دعم مايل تتدرج 

صعوداً لتصل إىل مستوى العتبة املقبولة %2 ....

البحث العلمي . . أين ؟!
آخر 

الكلمات
  مدير التحرير
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