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جملة تربوية ثقافية قومية فصلية
تصدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمهورية العربية السورية
 السنة اخلامسة والستون 
 العدد 442 - 443 - 444 

خريف - شتاء  2011/ ربيع  2012
تأسست عام 1948

شروط النشر يف املعلم العربي
- أن يع���رّف الكاتب بنفس���ه باختص���ار ويذكر عنوانه 

ورقم هاتفه.
- أن يوّث���ق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
أس���لوب التوثيق املتعارف عليه: اس���م املؤلف وشهرته، 
عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم يف حال الرتمجة، 

دار النشر، مكان النشر ، تاريخ النشر، رقم الصفحة.
- أن يكون املوضوع غري منشور سابقًا، وغري معد للنشر 

يف قناة أخرى.
-  ختضع املواد املرسلة للمجلة للتقويم قبل النشر.

- حيق للمجلة إجراء بعض التعديالت على املوضوع مبا 
يناسب سياق املوضوع.

-  تنش���ر املوضوعات حبسب تسلسل ورودها إىل اجمللة، 
وحبسب أبواهبا ، وحبسب اعتبارات فنية.

-  خيضع ترتيب املوضوعات يف اجمللة العتبارات فنية.
- ترج���و اجمللة م���ن كّتاهبا ارس���ال مقاالهتم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حي���دد االش���رتاك الس���نوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

350 ل���رية س���ورية لل���وزارات واملؤسس���ات احلكومية 
واملنظمات الشعبية والنقابية.

240 لرية سورية للمدارس.
120 لرية سورية للمعلمني واألفراد.

30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.
25 دوالر يف الوطن العربي ،تضاف إليها أجور الربيد.

30 دوالر خ���ارج الوط���ن العرب���ي، تض���اف إليها أجور 
الربيد.

تدفع ب���دالت االش���رتاك يف كل املدارس واملؤسس���ات 
الرتبوية، إىل معتم���دي الرواتب فيها والذين يقومون 
بع���د ذل���ك بتحويلها إىل حس���اب اجمللة اجل���اري لدى 
مصرف س���ورية املركزي رقم 23/3481 على أن يش���عر  

حماسب اجمللة هبذا التحويل بعد امتامه.
30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.

المعلم العربي

املقاالت واآلراء الواردة يف اجمللة تعرب 
ع���ن رأي أصحاهبا وال تع���رب بالضرورة 

عن رأي اجمللة أو الوزارة.
 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل 

أصحاهبا سواء نشرت أم مل تنشر.

سعر العدد

30 ل.س
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بثثرز دور التعليثثم يف ظل التطثثور العلمي واملعريف املت�شثثارع على اأنه اأكثثر الو�شائل 
تاأثثثريًا يف ر�شم �شثثورة ايجابية للم�شتقبل من اأية عوامل اأخثثرى �شواء اأكانت مادية اأم 
اجتماعية، فكان املحرك الرئي�شي لعجلة التطور، والركيزة االأ�شا�شية التي تبنى عليها 
خطط التنمية، وهو ما و�شع حتديات جدية اأمام كلَّ الدول واالأفراد الراغبني يف تطوير 
واقعهم االجتماعي واالقت�شادي الن التعليم عملية م�شتمرة، و تطويره �شرورة خللق 

اأي تغيري نوعي.
والتعليثثم هثثو االنعكا�ثثس احلقيقي لعمليثثة تن�شئة االجيثثال وتهيئتها خللثثق التاأثري 
املطلثثوب يف التطور املجتمعي، وهو ما دفثثع وزارة الرتبية اىل تو�شيع دورها الرتبوي 
والتعليمثثي عرب االهتمثثام باالأطفال يف مرحلثثة الطفولة املبكرة، ومثثد التعليم االإلزامي 
اإىل �شثثّن اخلم�شة ع�شر عامثثاً وتوفري الكتاب املدر�شي جمانثثاً وتطوير املناهج وطرائق 
التدري�ثثس والتعليم التفاعلي والدمج التكنولوجي، و التدريب امل�شتمر، يف اإطار �شيغة 
ممنهجثثة لتح�شني العملية الرتبوية برمتها، مبا يتنا�شب مع تطلعات املجتمع وتطوره، 

والتطور العلمي واملعريف يف العامل.
وكر�شثثت وزارة الرتبيثثة من خالل عمليثثة التطويثثر امل�شتمرة التثثي تنتهجها مفاهيم 
ن�شثثر ثقافثثة وقيم جديدة تقوم على احرتام حقوق املتعلثثم، ودميقراطية التعليم، ومد 
يثثد العثثون للطالب يف مواجهة م�شكالته، واال�شتثمار االأمثثثل لقدراته، وحت�شني كفاءته 
لتطويثثر فر�ثثس م�شاركته يف البنثثاء املجتمعي مبا ينعك�ثثس ب�شكل اإيجابثثي على طريقة 

معي�شته يف امل�شتقبل وحت�شني م�شتوى احلياة.

كلمة السيد وزير التربية
الدكتور صالح الراشد
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وهذا التجديد الرتبثثوي الذي تعمل 
الواقثثع  مثثن  ينطلثثق  الثثوزارة  عليثثه 
اجلوانثثب  وتكري�ثثس  االجتماعثثي 
الوطنيثثة وتطلعثثات املجتمثثع وقيمثثه 
يف اإطثثار احلفثثاظ علثثى اخل�شو�شيثثة 
ال�شورية، واإبرازهثثا بو�شفها م�شاهماً 
رئي�شثثاً يف �شناعة احل�شثثارة العاملية 
ومنثثارة لهثثا، وتعزيثثز قدرتهثثا علثثى 

التاأثري يف من حولها.
ويف ظثثل املوؤامثثرة اخلارجيثثة التي 
تتعر�ثثس لهثثا �شوريثثة وت�شتهثثدف كل 
مكونات ال�شعب ال�شوري وموؤ�ش�شاته، 
ا�شتهثثداف  مت  التعليميثثة  وخا�شثثة 

املدار�ثثس مثثن خالل حرقهثثا وتخريب حمتوياتهثثا وتهديثثد وا�شتهداف القائمثثني عليها، 
وترهيثثب االأهل ملنعهم من اإر�شال اأبنائهم اليها واإيقثثاف م�شرية احلياة فيها باعتبارها 
املنهثثل الذي ت�شتقي منه باقي القطاعثثات حاجاتها وكوادرها ل�شمان التنمية امل�شتدامة 

يف املجتمع.
 وكغريها من باقي القطاعات خ�شرت الوزارة جهود عدد من العاملني لديها جتاوزوا 
ال�شتني �شهيدا ا�شتهدفتهثثم املجموعات االإرهابية، وهم يوؤدون ر�شالتهم الوطنية داخل 
املدار�ثثس وخارجها، ومل ي�شفع لهم جهدهم يف تعليم االطفال وحماربة اجلهل والتخلف 

واالأمية.
والأن توقثثف العمليثثة التعليمية كما يريدها املتاآمرون علثثى �شورية يعني توقف كثري 
مثثن القطاعثثات االأخثثرى، �شخثثرت الثثوزارة كل طاقاتها ال�شتمثثرار العمليثثة التعليمية 
يف املناطثثق جميعهثثا على مدار عامثثني درا�شيني، واأجنزت دورتثثني امتحانيتني لطالب 
ال�شهثثادة الثانوية،  كي متنحهثثم فر�شة اإ�شافية لتحقيق طموحاتهم، كما مل تغفل باقي 

7 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



جوانثثب تطوير العملية التعليمية من خالل و�شثثع املناهج اجلديدة ل�شفوف اخلام�س 
والثامن يف التعليم االأ�شا�شي، والثاين الثانوي من التعليم العام بفرعيه العلمي واالأدبي 
اإ�شافثثة اإىل اإجنثثاز املناهثثج اجلديثثدة لطثثالب ال�شاد�س والتا�شثثع يف التعليثثم االأ�شا�شي 
والثالثثث الثانثثوي مثثن التعليم العام، ورفثثد القطاع الرتبثثوي باأكر مثثن   ثمانية اآالف 
عامٍل من الكوادر االإدارية والتعليمية اجلديدة، ؛اإ�شافة اإىل التدريب امل�شتمر للقائمني 
علثثى العملية الرتبوية، �شواء على املناهج اجلديدة وطرائق تدري�شها، اأو على التعلم 

التفاعلي ودمج التكنولوجيا بالتعليم.
واأمثثام هذه التحديات التي اأفرزتهثثا االأزمة الراهنة، و�شعت وزارة الرتبية يف �شلب 
اهتماماتهثثا تعزيز اجلوانب الوطنية وتعزيز قيثثم االنتماء لدى الطالب وجيل ال�شباب 
�شمثثن برنامج تنفيذي من بثثاب م�شوؤوليتها يف النهو�س املجتمعي، بحكم تكوين القطاع 
الرتبوي وطبيعة دوره االجتماعي، وخا�شة اأنه ي�شم اأكر من اأربعمئة األف عامل من 
مدر�س ومعلم واإداري واأكر من خم�شة ماليني و�شتمئة األف طالب يف املراحل التعليمية 

جميعها اإ�شافة اإىل انت�شار موؤ�ش�شاته التعليمية يف كل املناطق مبا فيها البادية. 
وميكثثن للوزارة اأن تعتمد يف اأدائها هذا الدور على تعزيز مناهجها الرتبوية مبفاهيم 
ومنظومثثات معرفية واأن�شطة تعليمية تعلمية تعثثد مرتكزات منهجية، متكن من تعزيز 
االنتماء وتكوين القيم الوطنية وتنميتها لدى الطلبة وجيل ال�شباب، وتفعيل االن�شطة 

املدر�شية، والتاأكيد على قيم العلم والتعليم العليا.
اإن مثثن �شثثان ذلك اأن ينمي لثثدى جيل ال�شباب حثثب الوطن الثثذي ال ينف�شل يف معناه 
احلقيقثثي عن العمثثل واحلر�س على املن�شاآت العامة، ويف مقدمتهثثا املدار�س، واإبعادها 
عن اأي ا�شتهداف اأو تخريب، واحلر�س على م�شتقبل اأبنائه، وال�شيما الطلبة، ووجوب 
عثثدم زجهم يف م�شار االأزمة التي ت�شهدهثثا البالد، كي ال يكونوا اأوىل �شحاياها من خالل 
تدمثثري حت�شيلهثثم العلمثثي، واإجبارهثثم علثثى االنقطاع عن الثثدوام، وتعطيثثل العملية 

الدرا�شية.
اإن تنفيثثذ  هثثذا الربنامثثج يتطلب ابتعثثاد املدر�شني عثثن مناق�شة الق�شايثثا ال�شجالية، 
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وتاأكيثثد اأهميثثة القيم الوطنية التي يحر�س عليها اجلميثثع، ونبذ البعد الطائفي وما من 
�شاأنثثه اإثارة م�شاعثثر االنق�شام والفو�شى داخثثل املدر�شة، والرتكيز علثثى اإيجاد حلول 
اإداريثثة الأية م�شكلة من هذا القبيل وعدم ت�شديرها اىل خارج املدر�شة وتفعيل التعاون 
مثثع اأوليثثاء االأمثثور واملجتمع االأهلثثي املحيثثط باملدر�شة ل�شمثثان ح�شن �شثثري العملية 
الرتبوية وا�شتقرارها واحلر�س على املدر�شة مبا فيها من بناء وجتهيزات و طلبة الن 

ذلك ي�شكل حر�شاً حقيقياً على م�شتقبلهم وم�شتقبل الوطن.
اإن ح�شن التنفيذ مبا ي�شمن م�شلحة الطالب والعملية الرتبوية، يتطلب ت�شافر جهود 
اأطراف العملية الرتبوية من معلمني واإداريني واأولياء اأمور اإ�شافة اإىل الطالب، لتبقى 
املدار�س منهاًل للعلم ومكاناً لن�شر الوعي والثقافة، ي�شتفيد منه املواطنون جميعاً، وهو 

ما تعمل على جت�شيده الوزارة لتعود املدار�س اإىل دورها ال�شابق .
�شت�شتمر الوزارة يف توفري كل م�شتلزمات جناح خططها الرتبوية والتعليمية، واأداء 
ر�شالتها احل�شارية يف ن�شر التعليم وتطويره، ومتكني كلَّ االأطفال من االلتحاق ب�شفوفه، 
والق�شثثاء علثثى االأمية وتوفري البيئثثة املنا�شبثثة للتعليم يف مراحلثثه جميعها، وتطوير 
املناهثثج، وتدريب الكثثوادر الب�شرية لدفع عمليثثة التطور االقت�شثثادي واالجتماعي يف 

املجتمع اإىل االأمام ولتعزيز دور �شورية احل�شاري يف ن�شر املحبة والقيم االإن�شانية.
اإننثثا يف وزارة الرتبيثثة �شنبقى على العهد يف تن�شئة االأجيثثال باإ�شراف معلمينا الذين 
عرفهثثم تاريثثخ �شورية بعطائهثثم ون�شالهم وتفانيهثثم، وهم ين�شئثثون النفو�س ويبنون 
العقول لنكون اجلنود الذين يكتبون �شفحات جديدة يف تاريخ �شورية باأحرف من نور 
حتثثرق ظالم كل من يريد �شثثوءًا ب�شورية و�شعبها وم�شتقبلها، وجن�شد ثقة قائد الوطن 
�شيثثادة الرئي�ثثس ب�شار االأ�شد، بنا  نحن املعلمني الأنه علثثى عاتقنا تقع م�شوؤولية تعزيز 
الوحثثدة الوطنية وقيم ال�شهثثادة وقدا�شتها واالنتماء اإىل االأمثثة العربية، للحفاظ على 
تراب وطننا موحدًا وم�شاناً، و�شامدًا اأمام التحديات واملوؤامرات جميعها التي حتاول 
بثثث االأكاذيثثب وزرع الفتنة بهدف االإ�شثثاءة لقيمنا و عرقلة م�شثثرية نهو�شنا التنموي 

ال�شامل.
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  د. جميدة بدور

أهمية الكتاب المدرسي

هناك مفاهيم خمتلفة للكتاب املدر�شي بع�شها 
تقليثثدي وبع�شهثثا حديثثث ،  واملق�شثثود يف هذه 
 ، الطالثثب  كتثثاب  املدر�شثثي  بالكتثثاب  املفاهيثثم 
فاملفهثثوم التقليدي للكتثثاب املدر�شي ين�س على 
اأنثثه عر�س منظثثم للمفاهيم الرئي�شيثثة بو�شاطة 
ن�س مطول يرافقه عدد من ال�شور والر�شومات 
التثثي ت�شهل فهمه وقد تطرح �شمن الن�س بع�س 
االأ�شئلة ولكن االإجابة  واردة يف الن�س نف�شه .

اأما املفهثثوم احلديث للكتثثاب املدر�شي فيوؤكد 
على حتثثول مفهثثوم الكتاب من مرجثثع للقراءة 
اإىل جمموعثثة وثائثثق خمتثثارة بعنايثثة ،ومعدة 
للتحليثثل يف ال�شثثف مثثثل :�شثثور فوتوغرافيثثة 
ملونة ن�شو�ثثس خمتارة من جمالت اأو �شحف، 
ر�شومثثات بيانية ،جثثداول اإح�شائية ...اإىل غري 
ذلك ، ولذا فقد اأ�شبثثح الكتاب وفق هذا املفهوم 
جمموعة وثائق م�شافة اإىل الوثائق املتوافرة يف 

ال�شف كاالأفالم وال�شرائح وغريها .
هثثذا النوع مثثن الكتب مثل اأيثثة و�شيلة اأخرى 
هدفهثثا ت�شويق الطالب واإثثثارة اهتمامه الإدراك 
العلمثثي  باالأ�شلثثوب  معاجلتهثثا  ثثثم  امل�شكلثثة 
ال�شحيثثح ، ويجد املعلثثم يف هذا الكتثثاب املادة 
التثثي ت�شاعده علثثى اإجراء احلثثوار مع الطالب 
طريثثق  عثثن  بثاأنف�شهثثم  املفاهيثثم  ليكت�شفثثوا 

الن�شاطات املختلفة .

ويكت�شثثب الكتثثاب املدر�شثثي اأهميثثة خا�شثثة 
حثثني يكثثون ثمثثرة مراجعثثة واإ�شثثالح املناهج 
الرتبويثثة  التثثي تاأخثثذ بعثثني االعتبثثار  نوعية 
الكتثثاب املدر�شي وتطويره من حيثثث الت�شميم 

واملحتوى واالإنتاج والتوزيع .
ويثثرى بع�ثثس الباحثثثني اأن اأكثثر امل�شاريثثع 
االإ�شالحيثثة يف التعليم التثثي اأخفقت يف حتقيق 
اأهدافهثثا كان ذلثثك ب�شبثثب عثثدم اهتمامها اجلاد 

بتطوير كتبها الدرا�شية .
ولقثثد اأثبتثثت الدرا�شثثات العلميثثة اأن الكتاب 
املدر�شي ي�شهثثم ب�شكل فاعل يف زيادة التح�شيل 

الدرا�شي للطالب .
 وتعد الكتثثب الدرا�شية باأمناطهثثا املختلفة : 
كتثثاب الطالب – دليثثل املعلم – كتثثاب الن�شاط  
ترجمثثة لوثيقثثة املنهثثج التثثي ت�شعثثى لتحقيق 
اأهثثداف ال�شيا�شة التعليميثثة يف اأي بلد كان واإذا 
كان املخت�شثثون يف بنثثاء املناهثثج وت�شميمهثثا 
يوؤكدون علثثى �شرورة العنايثثة بتنفيذ عنا�شر 
املنهج كاملة فاإن الكتب املدر�شية تلقى الن�شيب 
االأكرب من الرتكيز واالهتمام اإن الكتاب املدر�شي 
لي�س جمثثرد و�شيلثثة معينة علثثى التعليم فقط، 
واإمنثثا هو اأ�شا�ثثس التعليثثم وجوهثثره، الأنه هو 
الذي يحثثدد للتلميذ ما�شيدر�شه مثثن معلومات، 
وهو الثثذي يبقي علثثى عملية التعليثثم م�شتمرة 
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بينثثه وبثثني التلميذ اإىل اأن ي�شل منهثثا اإىل مايريد 
وعلثثى الرغثثم من قيمة هثثذا الراأي الثثذي يعطي 
للكتثثاب اأهميثثة كبثثرية اإىل درجثثة جتعله �شلب 
العمليثثة التعليمية فاإنه ينبغي االهتمام به على 

اأنه م�شدر رئي�س من م�شادر التعلم املتعددة .
ولذلثثك فثثاإن مثثن يت�شثثدى لتاأليثثف املقثثررات 
الدرا�شية يثثدرك اأن مهمته لي�شثثت بال�شهلة فهي 
حتتثثاج اإىل خثثربات وا�شعة ومهثثارات تعليمية 

وعلمية جيدة .   
ولعل اأهمية الكتاب املدر�شي ت�شتدعي �شرورة 
حتديد املوا�شفات واالأطر التي ينبغي اأن ي�شري 
عليهثثا الكتاب املدر�شثثي انطالقاًُ مثثن اأنه و�شيلُة 
تربيٍة وتعليثثم وتوجيه لالجتاهثثات وال�شلوك، 
الو�شيلة ال�شتظهار املعلومات وا�شرتجاعها عن 

طريق االختبارات التح�شيلية .
اإن االهتمام الثثذي يحظى به الكتاب املدر�شي 
يف املوؤ�ش�شثثات التعليمية يعثثود الأ�شباب عديدة 

اأهمها :
- يقدم الكتاب املدر�شثثي االأفكار واملعلومات 
واحلقائثثق واملفاهيم باأ�شلثثوب ينا�شب م�شتوى 

التالميذ وبطريقة متكنهم من فهمها .
- ي�شاعثثد الكتثثاب املدر�شثثي التالميثثذ علثثى 
تعلثثم الثقافثثة املحيطثثة بهم .وهثثذا العبء يقع 
علثثى موؤلفثثي الكتثثب الدرا�شية يف اختيثثار القدر 
املنا�شب مثثن الثقافة الذي يعثثد منا�شباً لكل من 

الفرد واملجتمع .
اأ�شا�شيثثا  املدر�شثثي مرجعثثاً  الكتثثاب  يعثثد   -
اأم  للتالميثثذ �شثثواء كان ذلثثك داخثثل املدر�شثثة 

خارجها .
- يعثثد الكتثثاب املدر�شي معيناً لهثثم فهو يقدم 

لهم معلومات منظمة مع بيان طريقة تنفيذها.
- يزيد الكتثثاب املدر�شي من م�شتوى القراءة 

للتالميذ وينمي مهاراتهم اللغوية .
لالإ�شثثالح  و�شيلثثة  املدر�شثثي  الكتثثاب   -
االجتماعثثي فعن طريقه ميكثثن تعريف التالميذ 
بالكثثثري مثثن التغثثريات االجتماعيثثة، واإعثثداد 

التالميذ ملواجهة تلك املتغريات .
- الكتاب املدر�شي و�شيلة لالإ�شالح الرتبوي، 
فهثثو يعد اأحثثد الو�شائل الفعالثثة يف االإ�شالحات 
الرتبويثثة وخا�شثثة يف جمثثال املناهثثج وطثثرق 
التدري�ثثس فعثثن طريثثق الكتثثاب املدر�شي ميكن 
للمعلمثثني والرتبويني اأن يقفثثوا على الكثري من 

التغريات التي حتدث يف املناهج .
وهو و�شيلة هامة لتعريثثف اأولياء االأمور مبا 
يحدث يف املدار�س ،فعن طريق الكتاب املدر�شي 
تتثثاح الفر�شثثة الأولياء االأمور للوقثثوف على ما 
يتعلمه االأبنثثاء داخل املدر�شة وهثثذا ي�شاعد يف 
تعاونهم مع االإدارة املدر�شية يف حتقيق اأهداف 

العملية التعليمية .

االفتتاحية
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 ما ي���زال البيت الذي ير�سل فلذات االأكباد اإىل املدار�س لتلّقي العلم, والت�سلح باملعرفة 
يلحُّ على االهتم���ام بكمية املعلومات التي ُيح�ّسلها املتعلم, ويتطلع اإىل الدرجات املت�سلة 
به���ذا التح�سيل, وما تزال املدر�س���ة مبراحلها املتتابعة ت�ستجيب له���ذه الرغبة اجلاحمة يف 
هه���ا هذا م�سمون الكتب املق���ررة , وطرائق  م���ّد املتعلمني مبعرفة غزي���رة ُيوؤازرها يف توجُّ
التدري�س املّتبعة, واأ�ساليب التقومي واالمتحانات ال�سائدة, وما يت�سل بهذا كله من قرارات 
ت�سه���م يف ت�سكي���ل �سورة املتعلم عن نف�س���ه من جهة , و�سورته يف اأع���ني االآخرين من جهة 
اأخرى, ثم يف حتديد مالمح م�ستقبله العلمي , والعملي, ومع الت�سليم باأهمية هذه املعرفة يف 
املراح���ل النمائية التي ميّر فيها املتعلم ف���اإن التاأمل يف هذه املعرفة, والتفكر يف نوعيتها, 
ووظيفيته���ا من االأ�سا�سيات التي يتطلبها  القرن احل���ادي والع�رسون الذي بات يعّج باألوان 

املعرفة املتجّددة يف ميادين احلياة املتعددة .

تعليم التفكري
  د. حممد ح�سني طالب
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ومثثثل هثثذا التاأمثثل يدفعنثثا اإىل طثثرح ق�شيثثة 
تعليميثثة تت�شثثل بالتفكري الذي تزايثثد االهتمام 
به مع) ظهور علثثم النف�س املعريف يف ال�شتينيات 
مثثن القثثرن الع�شرين()غثثامن2009 -90( بعد 
اأن كان النا�ثثس قبل هذا التاريثثخ يعتمدون على 
اال�شتبطثثان يف �شعيهثثم اإىل فهم اأنف�شهثثم، كما اأن 
ذلك التاأمل ي�شتحثنا لتحديد موقع هذه الق�شية  
اأثرهثثا  وتتّبثثع  العمليثثة،  اهتمامنثثا  �شاحثثة  يف 
لثثة التثثي ُيتوّقثثع اأن تبقى  عرباملعثثارف املتح�شّ
�شلبيثثة –يف االأغلثثب االأعم – مثثا مل ت�شتدخل يف 
فكثثر املتعلثثم ، وتقع حتت تاأثثثري وم�شات فكره 
التثثي تنّقيها مثثن ال�شوائثثب ، وجتعلها �شاحلة 
للتوظيثثف الفعثثال الثثذي يلبثثي حاجثثات الفرد، 

واملجتمع يف عامل م�شكون بالتغرّي املت�شارع.
فاملتاأمثثل يف م�شثثرية املعرفثثة عثثرب التاريثثخ 
الب�شثثري يرى اأن هذه املعرفة  اآتت اأكلها الطيب 
عندما وجهها التفكري الذي اأّهلها لالإ�شهام الفاعل 
يف اإعمثثار الكون ، واإ�شعاد �شاكنيه على اختالف 

ثقافاتهم ، وتنوع انتماءاتهم .
مفهوم التفكري:

ي�شري املعنى اللغوي للتفكري اإىل اإعمال العقل 
يف م�شكلثثة مثثا بق�شد التو�شثثل اإىل حثثّل منا�شب 
لها،وقثثد ا�شتقت كلمة التفكري من اجلذر الثالثي 
) فكثثر(، ومنها فّكثثر املرء يف االأمثثر اإذا اهتّم به، 
وقّلبه على وجوهه لنقده، وحتديد املوقف منه، 
ويالحثثظ اأن كلمثثة فّكر   ) بفتح الفثثاء، وت�شديد 

الكاف(  تدل على املبالغة يف الفعل.
وعلى هذا فاملفّكر هو ذلك ال�شخ�س الذي ُيعمل 
عقلثثه للتو�شل اإىل حل م�شكلثثة تعرت�س طريقه، 
واالإن�شان الفّكري) بك�شر الفاء، وت�شديد الكاف( 
هثثو من اّت�شثثف بكرة التفكثثري، ودميومته. اأما 
لة لدى  الفكرة فهثثي ال�شورة الذهنيثثة  املتح�شّ
املثثرء بخ�شو�ثثس اأمثثر مثثن االأمثثور) م�شطفثثى 

واآخرون-1989م  ( .

لذا تعّد الفكثثرة املجال احليوّي الذي ميار�س 
العقل الب�شري عملية التفكري فيه  بق�شد اإحداث 
اأثثثر ما انطالقثثا من مقولة اأر�شطثثو التي ترى اأن 
)لي�س ثّمة تفكري بدون �شورة ذهنية(  )�شمك- 

. )26-1998
 اأهمية التفكري:

ُيعثثد التفكثثري ن�شاطثثا ذهنيثثا ميار�شثثه العقل 
الب�شثثري يف مواجهثثة املواقثثف احليويثثة التثثي 
تعرت�شثثه اإّبان تعامله اليومي مع هذه املواقف، 
ويبدو اأن املمار�شة ال�شليمة لهذا الن�شاط تي�ّشر 
التكيثثف الناجثثح مثثع املوقثثف امل�شكل،وت�شجع 
�شاحب هذا الن�شاط على  القيام با�شرتاتيجيات 
بحثيثثة مالئمثثة ملواجهة املواقثثف الطارئة  التي 
تفر�شها طبيعة  احلياة يف جمتمع دائم التغري. 
وممثثا يجدر ذكثثره اأن مثل هثثذه العملية ذات 
اأثر وا�شثثح يف توجيه ن�شاط االإن�شثثان الواعي، 
ويف اإ�شفثثاء املعنى على األثثوان حياته وحتقيق 
العديثثد من اأهداف وجثثوده مع مثثن ي�شاركونه 
يف اإعمثثار الكون، واإثثثراء التوا�شل فيه اإىل احلّد 
الثثذي يدفعنثثا اإىل ت�شبيثثه عمليثثة التفكثثري لدى 
االإن�شان من حيث اأهميتهثثا، و�شرورتها بعملية 

التنف�س التي يقوم بها على امتداد حياته.
ولعل ما يلفت النظر يف هذا املقام اأن كلمة)فكر( 
الكثثرمي مثثرات عثثدة ب�شيثثغ  القثثراآن  وردت يف 
متعثثددة، وهثثي يف كل مثثرة حتّر�ثثس االإن�شان- 
الثثذي مّيثثزه اهلل تعثثاىل بالعقثثل- علثثى التفكثثري 
امل�شتقل ، وتدعوه اإىل اإعمال عقله فيما تقع عليه 
لثثه من األثثوان املعرفة التي  حوا�شثثه، وما يح�شّ
تقع يف �شاحة اهتمامه. انظر يف قوله تعاىل:)اأومل 
يتفّكروا يف اأنف�شهم( الروم)8( .ويف قوله:)كذلك 
يبثثني اهلل لكثثم االآيات لعلكثثم تتفّكثثرون( البقرة 
)219( . جتثثد اأن كلتا االآيتني الكرميتني تعليان 
مثثن �شاأن التفكري، و  توؤّكدان اأهميته ، وتدعوان 
اإىل كثثّد الذهن يف م�شروع حيثثوي قوامه توظيف 
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الثثذات  حتقيثثق  يف  املتاحثثة  املعرفثثة 
الب�شريثثة من جهثثة، ومتكينها من اتخاذ 
موقثثف �شليثثم مثثن االأمثثور التثثي حتيط 
بهثثا اإبثثان تعاملها مع متطلبثثات احلياة 
املتجثثددة من جهثثة اأخرى علثثى الّنحو 
الثثذي تاأّكثثد يف مرحلة مثثن مراحل تكّون 
جمتمع املعرفة اأن البقاء يف هذا املجتمع 
) من ن�شيب االأعقثثل، القادر على تنمية 
املعرفثثة  الذهنيثثة، وتوظيثثف  مثثوارده 
القائمة بالفعل حلثثل م�شكالته وحتقيق 
غاياتثثه(. )علثثي-2009م -14(، ثم يف 
التطثثور الذي مثثا لبث اأن جعثثل احلياة 
يف هثثذا املجتمثثع  مثثن) ن�شيثثب االأبثثدع 
القادر علثثى ابتكار معثثارف جديدة، اأو 
�شياغثثة معثثارف قدميثثة يف �شثثور غري 

ماألوفثثة (.)علثثي- 2009 -14(.  وعلثثى هثثذا 
ت�شبح تنمية التفكري اخلالق املو�شلة اإىل)حالة 
املعلثثم  ميار�شثثه  فيثثه  مرغوبثثاً  فعثثاًل  االإبثثداع 
لتحري�س قثثدرات طلبته  االإبداعية، و حتريكها 
مثثن اإطارها ال�شاكن لتنمو يف منثثاخ اآمن )طالب 

.)33-2010-
توظيف التفكري:

 ولعل هثثذا كّله يدعثثو اإىل القثثول: اإن املعرفة 
التثثي ُينتجهثثا التعليم يف املوؤ�ش�شثثات احلكومية 
واالأهليثثة املتنوعثثة نافعثثة ، ومطلوبثثة لكنهثثا 
ت�شبح اأكر نفعثثا، واأعظم فائدة عندما تتجاوز 
يف عمليثثات تعليمها وتعلمها اإجثثراءات التلقني، 
والتحفيثثظ االآيل  اإىل عمليات دينامية فاعلة ُتلّح 
علثثى توظيثثف التفكثثري املمنهثثج يف الو�شول اإىل 
معرفة ُتختزن عرب تنظيم معني يف الذاكرة بحيث 
يوؤّهلهثثا ذلك التنظيم لت�شبثثح قابلة للتوظيف يف 
املواقف املتنوعثثة مبا ي�شمن انتقثثال اآثار تعلم 
املتعلثثم اإىل حياته املدر�شيثثة مب�شتوياتها، و من 
ثّم اإىل حياته العملية مبناحيها املتنوعة يف اإطار 

ال�شعي اإىل ربط التعلم باحلياة.
و يبثثدو اأن هثثذا الطمثثوح ُيومثثئ اإىل عالقثثة 
يف  والتفكثثري  التعليثثم  بثثني  املتبثثادل  التاأثثثري 
الرتبيثثة  موؤ�ش�شثثات  فعاليثثات  الو�شول-عثثرب 
والتعليثثم -اإىل نتاجثثات مرغثثوب فيهثثا، وهو ما 
اأكده  كونفو�شيو�س  بقوله :اإن التعليم بال تفكري 
جهد �شائع ، واإن التفكري بال تعليم اأمر حمفوف 

باملخاطر .
ثثثم اإن هثثذه العالقثثة احلميمثثة بثثني التعليثثم 
والتفكريحتّر�س املعنيني بعملية ت�شكيل التفكري 
وتوظيفه لدى الطلبثثة ليقوموا بت�شمني  كّل من 
عنا�شثثر املنهج التعليمي )االأهداف  واملحتوى، 
وطرائثثق التدري�ثثس ،واأدوات التقثثومي( دعثثوة 
�شريحة لتدريب واع ،ومتابعة حثيثة  ت�شتهدف 
توظيف ا�شتثارة دافعية االنتباه والتفكري لدى 
الطلبة يف مواقف التعليثثم والتعلم ب�شكل يوؤدي 
اإىل) تعلثثم اأف�شل 000 واإىل تفعيثثل دور الطالب 
�شمن غرفة ال�شف()عبد الهادي -63-2009( 
علثثى النحو الذي تطمح اإليثثه  الرتبية االأ�شيلة 
املعا�شرة يف جمتمع يت�شارع فيه توالد املعرفة 
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يف امليادين كلها.                                                                      
ولثثدى البحث يف منطلقثثات النظريات التي 
ف�شرت التفكري جند اأن كال منها تناول الق�شية 
من جانب مغاير لالآخر )عبد الهادي-2009-
21و22( فنظرية منت�شوري راأت اأن امل�شكالت 
وال�شغط النف�شي يعّوقثثان عملية التفكري، و 
اأن توفثثري احلرية للطفل ي�شمثثن �شالمة هذه 
العملية، وذهبثثت  هذه النظرية اإىل اأن التعلم 
الفردي ي�شاعد على النمو املعريف، واأن تربية 
احلوا�ثثس لدى الطفل ت�شاعثثد على احلرية يف 
التفكثثري بينما راأت النظرية املعرفية اأن الفرد 
ين�شثثط لفهم العامل املحيثثط به بف�شل ما لديه 
مثثن اإمكانات، و قثثدرات عقليثثة ت�شاعده على 
الربط  بثثني نوعية التفكثثري وطبيعة املرحلة 
العقلية التي مير فيها. اأما النظرية ال�شلوكية 
فاعتقدت باأن اإتقان التفكري يحتاج اإىل حتقيق 
االرتبثثاط بثثني املثثثري واال�شتجابثثة، ودعت 
واأكثثدت  والتكثثرار،  باملمار�شثثة  العنايثثة  اإىل 
الغ�شتالتيثثة اأهمية ارتباط الثثكّل مع اأجزائه، 

بينمثثا اأبثثرزت نظريثثة التحليثثل النف�شثثي اأهمية 
التن�شيثثق بثثني االأنثثا االأعلثثى ، واالأنثثا يف تعليم 

التفكري .
 وعلى هذا يكون االإ�شرار على ارتباط التعليم 
بالتفكري يف تعليم النا�شئة من االجتاهات املربية 
التثثي ال �شبيثثل اإىل جتاهلها يف جمتمثثع يطمح اإىل 
البقثثاء املرغثثوب فيثثه علثثى م�شرح احليثثاة من 
جهثثة، واإىل  اال�شتمرار الفاعل يف ميادين احلياة 
عثثد الوطنيثثة، و القومية ،  املتنوعثثة علثثى ال�شّ

والعاملية من جهة اأخرى.
اجتاهات تعليم التفكري

لعل ُمتتبع م�شرية تعليم التفكري يف هذا الزمان 
يهتدي اإىل اأن هذا التعليم بات ُيقدم للم�شتهدفني 
عرب واحد اأو اأكر من االجتاهات االآتية :                                            
 يذهثثب االجتثثاه االأول اإىل اأن التفكثثري ُيعّلثثم  

بو�شفثثه مو�شوعثثا م�شتقثثاًل يقثثدم عثثرب برامج 
خا�شثثة مثل )برنامثثج كثثورت cort، و برنامج 
املفكثثر املبدع،وغريهما من الربامج املتداولة يف 
امليدان ( ،وُيعنى االجتاه الثاين  بتعليم التفكري 
من خالل االإحلاح على    دمج مهارات التفكري يف 
م�شمون املواد الدرا�شية املتنوعة.                                                                                             
اأما االجتاه الثالث  فياأخذ �شكاًل توفيقياً ُيراعى 
فيه مثثا ا�شتمل عليثثه كال االجتاهثثني ال�شابقني، 

م�شتفيدا مما فيهما من ميزات.  
 ومثثن اجلديثثر بالذكر اأن النتاجثثات يف كل من 
هذه االجتاهثثات اأخذت منحثثى اإيجابيا اأدى اإىل  
حت�شثثني اأداءات الطلبثثة على مقايي�ثثس االإبداع 
املختلفثثة كما ترى) كثثن ،cotton 2002( نقال 
عثثن ) اأبثثو جثثادو، و حممثثد بكر نوفثثل -2007 
-48(، ويتوّقثثع مثثن هثثذه النتاجثثات اأن تدفثثع 
املعنيثثني بتعليم التفكري اإىل زيادة االهتمام  به، 
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واإىل حتري�شهم علثثى توفري متطلبات جناحه  .                                                                                            
وعلثثى هذا فاإن ال�شري يف اأي من هذه االجتاهات 
ال ي�شثثري مثثا دام الهدف حمثثددا، ووا�شحا فكل 
الطرق توؤدي اإىل روما واإن اختلفت م�شالكها على 
اأن يراعثثى يف اختيارهثثا اأقل ما ميكن من اجلهد، 
التخطيثثط  يجثثري  واأن  والتكلفثثة،   ، والوقثثت 
ل�شلثثوك اأي منهثثا بوعي، وخثثربة، وم�شوؤولية، 
واأن  ُيعتنى بتهيئة البيئتني ؛ املادية واملعنوية 
ل  مبهنيثثة عاليثثة، وُيثثوكل التنفيذ اإىل مثثن حت�شّ
لديهثثم االقتنثثاع التثثام ب�شثثرورة التدريب على 
هثثذا النثثوع من التعليثثم،  وتطلعثثوا اإىل حتقيق 
م�شتويثثات اأداء عالية ، وفاعلثثة بعيد تدريبهم، 
مب�شتوياتهثثم  طلبتهثثم  م�شاعثثدة  يف  ورغبثثوا 
املتنوعة علثثى امتالك الكفايات الالزمة للتكيف، 
وامل�شاركة قثثي م�شوؤولية ا�شت�شثثراف امل�شتقبل 

ور�شم مالحمه الرئي�شة . 
التدريب على تعليم التفكري:

يعثثد تدريب املعلم  علثثى كيفية تعليم التفكري 
ذا  �شثثاأن عظيم يف ت�شكيل تفكري الطلبة، كما ُتعد 
متابعة هذا التدريب على نحو م�شتمر وم�شوؤول 
ممثثن امتلثثك الكفاية  التدريبيثثة وحتّم�س لبلوغ 
نتاجاتها الفعلية بعيدا عن ال�شكلية من املنا�شط 
املرغثثوب فيها لتحقيق هثثذا النوع مثثن الرتبية 

الهادفة.
وعلى هذا فاإن النجثثاح يف تعليم التفكري رهن 
بكفايثثة القائمني على العمثثل تخطيطاً، وتنفيذًا، 
بثثكل  املت�شلثثة   الكفايثثة  جوانثثب  يف  وتقوميثثاً 
من:املعرفة، واملهارة، والوجدان لي�شل املتعلم 

بعد ذلك اإىل م�شتوى التمّكن علماً وخربة .
واإذا كانثثت ثّمثثة �شعوبثثات  تكتنثثف تنفيثثذ 
هثثذا الفعثثل احليثثوي املت�شثثل بت�شكيثثل �شلوك 
االإن�شان–اأغلثثى ما يف الوجثثود- اأو حتول دون 
تنفيذه علثثى النحو املطلوب فثثاإن الزمن يجري 
�شريعثثا، والتحديثثات تزداد يوما بعثثد يوم، وال 

�شبيثثل اإىل احليثثاة الكرمية  يف ظثثل عوملة تق�ّس 
جمتمثثع  يف  واملتواكلثثني  ال�شعفثثاء،  م�شاجثثع 
بثثات يوؤمن باأن االأعقثثل ، واالأبدع، واالأقدر على 
امتثثالك الكفايثثة الفكريثثة، واملادية هثثو االأجدر 

بالبقاء والتاأثري على امتداد ال�شاحة الكونية .
لهثثذا يتطلثثع الطاحمثثون اإىل اإثبثثات وجودهم 
يف مثثثل هذا املجتمع  الفاعثثل اإىل البدء باخلطوة  
االأوىل التي توؤ�ش�س لثقافة جديدة ترت�ّشخ اأ�شول 
قناعاتهثثا، وتتجّذر لدى املعنيثثني احلقيقيني يف 
املوؤ�ش�شثثات الرتبوية والتعليميثثة ممن ميثلون 
الهيئتني ؛االإدارية، والتعليمية على حد �شواء. 
فاملعلمثثون بو�شفهثثم امل�شوؤولثثني امليدانيني عن 
املربيثثة يف مراحثثل  الطلبثثة  �شلثثوكات  ت�شكيثثل 
التعليم املتتابعة يف حاجة ما�ّشة اإىل متّثل اأ�ش�س 
هذه الثقافة اجلديدة التي تقع اليوم يف م�شتوى 
البنثثاء، اأويف م�شتثثوى اإعادة البنثثاء تبعاً لعدد 
�شنثثوات خربة املعلثثم ، ونوعية هثثذه اخلربة، 
وهثثم- مثثن ناحية اأخثثرى - يف حاجثثة ملّحة اإىل 
اأن يدّربثثوا بعثثد اإعدادهم تدريبثثاً منتجاً يُف�شي 
اإىل التكامثثل  بني اخلثثربات النظريثثة والعملية، 
التقليديثثة   ال�شكليثثة  باالأطثثر  الر�شثثا  وجتثثاوز 
املعهثثودة لي�شبثثح املعلمون)و�شيلثثة منا�شبثثة 
لبنثثاء املعرفة بداًل من دورهثثم التقليدي احلايل 

)مركز االإمارات-2000م- 143( .
وال يخفثثى اأن التدريثثب املطلثثوب لبنثثاء هذه 
الثقافثثة ميّكثثن املعلثثم املتثثدّرب مثثن ممار�شثثة 
الكفايثثات علثثى ال�شعيثثد الذاتثثي مثلمثثا ميّكثثن 
تعليمهثثا للطلبثثة بو�شفهثثا متطّلبثثات رئي�شة يف 

توجيه حيواتهم الدرا�شية، والعملية .
وُبعيثثد هذا التدريب الثثذي  ُيتوقع اأن ي�شتثري 
املعنيثثني باأ�شاليثثب تربويثثة ماديثثة ومعنويثثة 
اإىل  هثثوؤالء  ينطلثثق  اأن  يتوقثثع  فيهثثا  مرغثثوب 
مدار�شهثثم ليكثثون كّل منهثثم املعلثثم الثثذي ينظر 
اإىل نف�شثثه، وينظثثر اإليه االآخرون علثثى اأنه) من 
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اأهثثم عوامل جنثثاح برامج التفكثثري( )اجلروان 
-1999-29 ( الراميثثة اإىل تعليم الطلبة تعليماً 
فعااًل ، واأنه من اأولئثثك املعلمني الفاعلني الذين 
يحققون ) االأهداف التي و�شعوها الأنف�شهم، اأو 
التي و�شعها لهم االآخرون .( ) لورين،اأندر�شون 

- 1999م-19(.
مبثل هثثذه ال�شورة امل�شّرفثثة تفخر املوؤ�ش�شة 
الرتبويثثة ، وتطمئن اإىل كفايثثات معلميها ، واإىل 

اإ�شرارهم على اأداء املهمة بفاعلية عالية.
واإذا كان لتعليثثم  التفكثثري وتعلمثثه كّل هثثذه 
االأهميثثة يف م�شتقبثثل االأفثثراد  واجلماعثثة، فاإن 
طموحنثثا اإىل البقثثاء يف هثثذه احليثثاة اأفثثرادًا ، 
وجماعثثات يدفعنثثا اإىل االقتنثثاع مبمار�شثثة هذا 
التعليثثم  بحما�شة،ويدعونثثا اإىل اإ�شاعثثة ثقافثثة  
تغثثري االأجيال بتعلم التفكثثري بو�شفه الو�شيلة 

التثثي ت�شّلح املتعلثثم باالأدوات،واالأ�شاليب التي 
تي�ّشثثر لثثه التعامل الناجح مثثع متطلبات االألفية 
الثالثثثة التثثي ال �شبيثثل اإىل جتاهلهثثا ، اأو الفرار 
مثثن امل�شاركثثة يف معرتكهثثا. مبثل هثثذا االقتناع 
الواعثثي  ب�شثثرورة تعليثثم التفكثثري وتعلمثثه يف 
املوؤ�ش�شات الرتبوية والتعليمية بدءا من البيت 
واملدر�شة مبراحلها املتتابعة ،وما ي�شاحب هذا 
االقتنثثاع من حما�شة، وم�شوؤوليثثة  تدفعان هذا 
التعليم نحثثو النجاح نقول بثقة : عّلموا االأبناء 
التفكثثري ، دّربوهم على توظيثثف ال�شوؤال، وعلى 
تنظيم املعرفة لريتقوا بقدراتهم واإمكاناتهم اإىل 
اأق�شى حّد ت�شمح بثثه هذه  القدرات واالإمكانات  
بهثثم  فتزهثثر  ليتفّوقثثوا،  التفكثثري  عّلموهثثم   ...
احلياة،ويكثثرب بهثثم املجتمثثع، وي�شعثثد بثمثثار 

فعالياتهم االإبداعية الوطن الذي ينتمون اإليه.
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التفكري وفق طريقة حل امل�شكالت 

* ن���واة ه���ذا املقال ورقة عمل قدمت اإىل ندوة التفكري والتعلم الن�ش���ط ، جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ، 
اإمارات 2006م .

د. حممد جهاد جمل* 

هل ميكن اأن يتعلم املرء اأ�سلوب حل امل�سكالت؟
اإذا كان كذل���ك فاإن ثمة خطوات ميكن اتباعها لو�سول امل���رء اإىل احلل, ويقت�سي هذا اإتقان 
تنفي���ذ كل خط���وة حتى ي�سل اإىل مرحلة ال�سيط���رة عليها والنجاح فيها. ولع���ل ال�سلوكيني هم 
دعاة هذا االجتاه, ففي حني يرون اأنه ميكن ر�سم دليل وفق خطوات لتعلم حل امل�سكلة, بحيث 
تو�سح فيه خطوات ال�سري, واأن موقف حل  امل�سكلة  هو موقف  ا�سطدامي  يواجه املرء  فيتفاعل 
معه عن طريق ا�ستح�سار خرباته من خمزونه ال�سخ�سي . اأما املعرفيون فريون باأن حل امل�سكلة 
يت�سم���ن تنظيم الن�ساط الذهني املعريف الذي يتم فيه التمثيل املعريف للخربات ال�سابقة, كما 

يت�سمن مكونات حل امل�سكلة نف�سها اأي�ساً, وذلك للو�سول اإىل احلل.
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يتم هذا الن�شاط وفق ا�شرتاتيجية اال�شتب�شار 
التثثي تتم فيه حماولة �شياغة مبداأ، اأو اكت�شاف 
نظثثام عالقات يوؤدي اإىل حثثل امل�شكلة. ويت�شمن 
هذا الن�شاط الذهني معاجلة اأ�شكال اأو �شور اأو 
رموز. كمثثا ميكن اأن يت�شمثثن �شياغة فر�شيات 
جمردة بثثدل معاجلة اأ�ِشياء ح�شية ظاهرة، لكن 

هذا الن�شاط مبجمله ي�شمى تفكريًا.
اال�شتب�شثثار هنثثا ن�شاط ذهنثثي مفاجئ ي�شل 
اإليثثه املرء عند اإدراكه للموقثثف الكلي وفق خط 
مت�شق مع اجتاه حثثل امل�شكلة التي ين�شغل بها. 
واال�شتب�شثثار ما هثثو اإال انحثثراف الإدراك املرء 
عن االجتثثاه الثثذي كان �شائدًا قبثثل اخلو�س يف 
حثثل امل�شكلة، لذلثثك فهثثو اإدراك مفاجئ وجديد 

ويوؤدي اإىل الو�شول للحل.
اأعمثثق  اإىل  اخلو�ثثس  يعنثثي  اال�شتب�شثثار  اإن 
ممثثا هثثو متوافثثر مثثن معلومثثات عثثن امل�شكلة، 
اإنثثه يت�شمن ن�شاطثثاً ذهنياً يف م�شتثثوى التحليل 

والرتكيب، اأو �شياغة الفر�شيات واختبارها،
كمثثا ي�شتمل علثثى اإعادة الرتتيثثب والرتجمة 
 cognitive( ب�شثثرط وجود البنيثثة املعرفية
structures( حيثثث تتثثم من خاللهثثا اإعادة 
تنظيم اخلربات املرتاكمثثة اأو ال�شابقة لتقّدم ما 

يتنا�شب مع حل امل�شكلة.
مثثن هنثثا فثثاإن حثثدوث اال�شتب�شثثار يقت�شثثي 
وجود املخثثزون املعثثريف: )املفاهيثثم، املبادئ، 
احلقائثثق، واال�شرتاتيجيات، والرموز(، ويرى 
اأوزوبل اأن املخزون املعريف هذا �شرط يف حدوث 
 Ausubel، 1978:( اال�شتب�شار اأو االكت�شاف

.)535
 »Gagne« 1985 )179-102( يذكر جانيه
اأن حثثل امل�شكلثثة يتطلثثب مثثن املتعلثثم اأن يكون 
قثثادرًا علثثى ا�شتدعثثاء القواعثثد املنا�شبثثة التي 
�شبق تعلمها، كمثثا يعتمد حل امل�شكلة على منط 
املهثثارة العقليثثة التثثي حتكثثم االأفثثراد يف اأثناء 

عمليثثات التفكثثري )اال�شرتاتيجيثثات املعرفيثثة( 
)تذكر، فهم، حتليل، تركيب..(. 

وعليثثه فثثاإن عمليثثة حثثل امل�شكلة هثثي عملية 
تت�شمثثن عمليثثة ا�شتب�شثثار، ومعاجلثثة ذهنيثثة 
وح�شيثثة وتتطلثثب جهثثدًا ذهنيثثاً ن�شطثثاً وهادفاً 
ينتظثثر منها حل امل�شكلة التي تثري يف ذهن املرء 

حتدياً ما.
اإن حثثل امل�شاألثثة )امل�شكلثثة( يقت�شثثي نوعثثاً 
مثثن التفكثثري اجلديثثد الهثثادف اإىل حلهثثا. ويرى 
الرتبويثثون اأن القلق الثثذي ي�شادفه املرء جتاه 
م�شكلثثة ما يدفع اإىل التفكثثري، فهي موقف حمرّي، 
وو�شع مربثثك ي�شبب قلقاً، وهثثذا القلق  مبثابة 
عائثثق ي�شعى املثثرء اإىل التخل�س منثثه من خالل 

ن�شاطه الذهني الواعي.
وترى نفي�شة �شاهثثني )1983:5( اأن امل�شاألة 

الريا�شية بالن�شبة للطالب:
- موقف م�شكل ال ميلك له حاًل جاهزًا.

- يقبله.
- ما لديثثه من معلومات ومهثثارات ينبغي اأن 

يكون كافياً حلل امل�شاألة.
- كل هثثذا يتطلثثب اإعثثادة تنظيثثم للمعلومات  
وهذا مثثا يوفر له حدوث اال�شتب�شار والو�شول 

اإىل احلل.
العوامل التي يتطلبها حل امل�ساألة:

امل�شاألثثة،  ببنيثثة  تت�شثثل  بنائيثثة  -عوامثثل 
و�شياقهثثا، وطولهثثا، ودرجثثة �شعوبثثة االألفاظ 
ومقثثدار  ن�شهثثا،  يت�شمنهثثا  التثثي  واملفثثردات 
املطلثثوب حلثثه يف امل�شاألة، ودرجثثة الو�شوح يف 

ت�شمنها معلومات اإ�شافية.
-عوامثثل فرديثثة، تت�شثثل باملتعلثثم، كالذكاء 
والعمثثر،  واخلثثربة،  القرائيثثة،  والقثثدرة 

واالجتاهات، والدوافع وامل�شتوى املعريف.
-اال�شرتاتيجيثثات التي ي�شتخدمها املتعلمون 
واخلطثثاأ(  )املحاولثثة  امل�شاألثثة.  حلهثثم  عنثثد 
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�شابقثثة،  وحقائثثق  املعلومثثات  وا�شتدعثثاء 
وا�شرتاتيجيات التحليل.

 خطوات تعيق املتعلم عن حل امل�ساألة:
ميكن ملزيد من التثبت يف خطوات حل امل�شاألة 

االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:
- ما املعلومات املتوافرة؟
- ما املطلوب من امل�شاألة؟

- ما االإجراءات التي يجب اتخاذها؟
- ما اجلانب التقديري للم�شاألة؟

- ما اجلواب؟
ي�شثثري ن�شواتثثي 1986)1( اإىل اأن تعلثثم حثثل 
امل�شكلثثة يتاأثثثر بعثثدد مثثن العوامثثل املتنوعثثة، 
بع�شها يتعلق بطبيعة امل�شكلة ذاتها، ك�شهولتها 
توافثثر  مثثدى  اأو  و�شوحهثثا،  اأو  و�شعوبتهثثا 
املعلومثثات حولهثثا، وبع�شهثثا يتعلثثق بالتعلثثم 
ذاتثثه، كخرباته ال�شابقة اأو قدراتثثه اأو اأ�شاليب 
تفكثثريه اأو دافعيتثثه اأو مدى األفتثثه بطبيعته اأو 
مثثدى قدرتثثه علثثى املثابثثرة وحتمثثل الغمو�س 

...الخ.
اأما املهارات املطلوبة للنجاح يف حل امل�ساألة 

فهي:
- ا�شتيعاب ن�س امل�شاألة وحتديد معطياتها.

- تثبيت املعطيات االأخرى الالزمة للحل.
- اختيار ا�شرتاتيجية احلل.

- املقاربة العقالنية للحل.
التفكري وفق حل امل�شكلة

-ميكثثن ا�شتقراء وو�شف العمليثثات الذهنية 
لالأفراد الذيثثن ينجحون يف حل امل�شكالت وياأتي 
مثثن االأفثثراد اأنف�شهم )فعلثثت كثثذا، وحاولت يف 

كذا...(.
- ال�شثثري يف تطويثثر القثثدرات اخلا�شثثة على 

تعلم معلومات جديدة.

العامثثة  املهثثارات  علثثى  الرتكيثثز   -
التفكثثري.  يف  الناجحثثة  واال�شرتاتيجيثثات 
وا�شتيعاب االأ�شاليب املتنوعة يف تعلم معلومات 
جديثثدة. كل ذلثثك ميكن اأن ي�شثثري يف خط التقدم 

نحو اكت�شاب مهارات حل امل�شكالت.
اإن احليثثاة ت�شعنثثا يوميثثاً اأمثثام جملثثة مثثن 
امل�شثثكالت نحثثاول حلهثثا، قثثد تكثثون م�شثثكالت 
�شعبثثة ومهمثثة، وقثثد تكثثون �شهلة احلثثل، وقد 
تكثثون مرتبطة مبجثثال العمل اأو البيثثت اأو غري 

ذلك مما نحاول جمابهته وحله.
لقثثد ا�شتقثثراأ العلمثثاء اخلطوات التثثي يتبعها 
النا�ثثس يف حثثل امل�شثثكالت. فقدميثثاً نظثثر علماء 
النف�س اإىل تف�شري حل امل�شكالت من خالل مبادئ 
التعلثثم الرتابطثثي امل�شتقثثة من نظريثثات التعلم 
االإجرائثثي، فالفثثرد يواجثثه املوقثثف/ امل�شكلثثة 
ب�شل�شلثثة معقثثدة مثثن املثثثريات واال�شتجابات 
ال�شابقثثة. فكلمثثا  للخثثربات  نتيجثثة  املرتابطثثة 
اأثثثارت امل�شكلة ترابطات اأكثثر من  غريها كانت 
قثثوة الرتابطثثات املعقثثدة دليثثاًل علثثى �شعوبة 
امل�شكلة. وتعمل مواقف الف�شل ومواقف النجاح 
عامل تعزيز �شلبي اأو اإيجابي، وجممل القول اإن 
هذا التف�شري حلل امل�شكلة يوؤكد على ا�شتح�شار 
التعلثثم ال�شابثثق ال�شتخدامثثه يف حثثل املوقثثف/ 

امل�شكل.
اإال اأن اجل�شتالتيثثني يوؤكثثدون اأي�شثثاً اأهميثثة 
البنيثثة الرتكيبية للموقف امل�شكلة وتكوين بنية 

جديدة من االأفكار ال�شابقة.
وثمثثة فرق بثثني حثثل امل�شثثكالت باال�شتخدام 
املبا�شر للتعلم ال�شابق، واحلل القائم على اإنتاج 
احلل، ففثثي احلالة االأول نطلثثق عليها )التفكري 
املعثثاد �شياغتثثه(، ويف احلالثثة الثانيثثة ن�شميه 
)التفكري االإنتاجي(، وعليه فاإن املوقف/ امل�شكل 

)1( عبد املجيد ن�شواتي: علم النف�س الرتبوي، عمان، دار الفرقان، 1986.
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امل�شكلة:خطوات حل امل�سكلة:
1- توليدها

2- فهمها

�شياغة امل�شكلة اأو اإعادة ت�شكيلها:
1- يف �شكل قابل للبحث

2- قرر ما الذي يجب قيا�شه 

تقويـم:
1- الطريقة
2- النتائج

التخطيط للتجريب:
1- حتديد ال�شروط

تنفيذ العمل التجريبي:
1- ا�شتخدام الأدوات
2- القيام بالقيا�شات
3- اإجراء امل�شاهدات

كتابة التقرير:
1- ر�شومات
2- جداول

تف�شري البيانات وا�شتخال�ص النتائجحل امل�شكالت

يقّدم هو االآخر ا�شرت�شادات وتوجيهات خا�شة 
بثثه، ومن هنا فثثاإن حتليل اخلثثربات ال�شابقة ال 
يعد كافيثثاً لفهم ن�شاط حل امل�شثثكالت.اإن فقدان 
االأدلثثة التجريبيثثة لبلثثورة اأو فهثثم ن�شثثاط حل 
امل�شكالت ال يتوافر يف كل من نظرة اجل�شتالتيني 
اأو الرتابطيني، وعليه اأ�شفرت الروؤيتان اإىل تبني 
منوذج جتهيز املعلومات طريقة حلل امل�شكالت 
ومعاجلتها وفقاً ملا يجري يف احلا�شبات االآلية.

دور احلا�سب���ات الآلية يف فه���م ن�ساط حل 
امل�سكالت:

لقثثد اأٍ�شهمت برجميات احلا�شبات االآلية اأو ما 
ي�شمى بالذكاء اال�شطناعي يف اأداء املهام اأو حل 

امل�شكالت املعقدة.
اإن الفثثرق الوحيد بني مثثا يجري من ن�شاط يف 
حثثل امل�شثثكالت بالربامج وما يجثثري من ن�شاط 
لدى االإن�شثثان اأن ن�شاط حل امل�شكالت بالربامج 
ال يجثثري وفثثق ن�شثثق علثثم النف�ثثس االإن�شثثاين، 
ولقثثد برمج املربجمون هثثذه املهام مبا يتفق مع 
االأ�شاليثثب ال�شلوكيثثة التثثي يوؤدي بهثثا االإن�شان 

املهام ذاتها.
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ا�ستخدام التفكري الناقد والتفكري الإبداعي يف حل امل�سكالت:

تفكري حل امل�شكالت
التفكري النقديالتفكري الإبداعي

دور املعلم ودور الطالب يف التعليم التقليدي والتعلم باأ�سلوب حل امل�سكالت:

التعليم باأ�شلوب حل امل�شكالتالتعليم التقليدي

علم
ر امل

دو

ي�شتجيب لأ�شئلة الطالب واأفكارهميبادر للعمل

م�شت�شار لت�شميم التجاربينظم العمل املخربي والأ�شغال

اأحد م�شادر املعلوماتامل�شدر الرئي�شي للمعلومات

م�شت�شار للتقومييقّوم حت�شيل الطالب واأعمالهم

يحافظ على �شالمة الطالب يف املعمل 
املخربي ويقوم بالأعمال والتجارب 

التي يقومون بها ويقوم باأعمال اأخرى

يحافظ على �شالمة الطالب يف 
الأعمال والتجارب التي يقومون بها 

ويقوم باأعمال اأخرى.

العوامل املوؤثرة يف عملية حل امل�سكالت:

القدرة على:الجتاهات:

- الهتمامات والرغبة

- الدافعية

- الثقة بالنف�ص

الذاكرة، القراءة، املعرفة واحلفظ والذكاء 
اللغوي ، التفكري الناقد، التفكري الإبداعي ، 

مهارات ما وراء:- اخلربات - العمر - اخللفية - 
املعرفة مل�شكالت �شابقة- معرفة ا�شرتاتيجيات 

- حل امل�شكالت
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مراحل وخطوات حل امل�سكالت اإبداعيًا:
للم�شثثكالت:  االأوىل: احل�شا�شيثثة  - املرحلثثة 
الوعثثي للمواقثثف والظثثروف التثثي حتتثثاج اإىل 
تطوير اأو تعديل املالحظة الدقيقة لالأ�شياء التي 

لي�شت كما يجب اأن تكون.
- املرحلثثة الثانيثثة : البحثثث عثثن املعلومات 

واحلقائق.
- املرحلة الثالثة : حتديد امل�شكلة.

- املرحلثثة الرابعثثة : اإيجثثاد الفكثثرة: طثثرح 
حلثثول كثثثرية حلثثل امل�شكلثثة والتفكثثري بطثثرق 

خمتلفة وحلول متباعدة وغري ماألوفة.
- املرحلة اخلام�شة : اإيجاد احلل.
- املرحلة ال�شاد�شة : قبول احلل.

طرق تعليم الأطفال حل امل�سكالت:
العوامل واخل�شائ�س الرئي�شية:

- امل�شاركة الفّعالة.
- املبادرة الفورية.

- التفكري التباعدي املفتوح.
- الت�شهيثثالت املادية )امل�شثثادر على خمتلف 

اأنواعها(.
- حرية التعلم: ت�شجيع املبادرات واالآراء.

تعليم حل امل�شثثكالت يقت�شي ور�شات عمل يف 
الع�شف الذهني.

امل�سكلة)2(:  بح���ل  الذهني  الع�سف  عالقة 
)مثثن  لفظيثثة:  اأفعثثال  وردود  ا�شتجابثثات  اإنثثه 
كلمثثة واحدة اأو عثثدة كلمثثات(، اأو غري لفظية: 
)بالر�شثثم اأو الكتابثثة اأو احلركثثة(، من �شخ�س 
واحد: )م�شارك اأو موظثثف اأو متدرب اأو طالب 
...الخ( اأو اأكر من �شخ�س )جماعة اأو فريق اأو 
جلنثثة اأو جمموعة ... الخ( ملثثثريات )�شوؤال اأو 
مهمثثة( مقدمة من م�شدر مثري )اأ�شتاذ اأو مدرب 
اأو مديثثر...( لتحقيق هدف اأو اأكر )حل م�شكلة 

اأو تقثثدمي اقرتاحثثات اأو اإعثثداد جثثدول اأعمثثال 
...الخ(.

ملاذا الع�سف الذهني يف حل امل�سكلة:
لتوليثثد االأفكار، لك�شر اجلمثثود، للتمر�س على 
�شرعثثة التفكثثري، لالإحاطثثة ال�شموليثثة، ل�شمان 
امل�شاركثثة من اجلميثثع، الإيجاد بدائثثل، للتهيئة 
الذهنيثثة، ل�شثثد االنتباه، لتحثثدي العقول، حلل 

امل�شكالت.
مالحظات حول امل�ستويات العليا من التفكري 

يف امل�ستوى اجلامعي:
التعليثثم  قبثثل  مثثا  مرحلثثة  يف  الطالثثب  مثثّر 
اجلامعثثي بخربات تعليميثثة متنوعة عن طريق 
املناق�شثثة واالأ�شئلثثة ال�شفيثثة التثثي تتثثم �شمن 
فعاليثثات طرائق التدري�ثثس املتنوعة، كالطريقة 
اال�شتنتاجيثثة اأو اال�شتقرائيثثة اأو اجلمعيثثة اأو 
احلواريثثة، وخثثالل ذلثثك تثثدرب الطالثثب علثثى 
اأمنثثاط اأ�شئلثثة التذكر اأو الفهثثم اأو اال�شتيعاب، 
وهثثذه امل�شتويات من التفكثثري �شرورية لعملية 
التعلثثم، كمثثا تدرب علثثى م�شتويثثات اأخرى من 
التفكري كالتحليل والرتكيب عن طريق االأ�شئلة 
التطبيقية. ويف بع�س االأحيان تدرب على اأ�شئلة 

التقومي.
اأما يف اجلامعة فاإن املناخ التعليمي والطرائق 
املتبعثثة يهدفان اإىل تنميثثة امل�شتويات العليا من 
التفكري، واإطالق االأحكام، وهذه النقلة النوعية 
يف التعليثثم جثثاءت لت�شايثثر طبيعة منثثو املتعلم 
وحاجاتثثه التعليمية، وتتم عثثرب ت�شجيعه على 
الطالقثثة واملرونة يف التفكثثري، و هذه االأمور من 
�شمثثات الع�شر احلا�شر وهي اأكثثر �شرورة يف 
امل�شتقبل الذي يتطلثثب املرونة واالإبداع يف حل 

امل�شكالت التي يواجهها املرء يف حياته املقبلة.
التعليثثم  طريقثثة  ت�شتخثثدم  ذلثثك  اأجثثل  مثثن 

)2( ح�شني حممد ح�شنني: اأ�شاليب الع�شف الذهني، دار املجدالوي، عمان، 2002م، �س 11.
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باملواجهة وهي تقنية تتطلب التفاعل بني املعلم 
واملتعلم، وت�شتخثثدم يف حل امل�شكالت والتفكري 

املتمايز واالإبداع والتخيل.
اأما هدف هذه الطريقة يف التعلم فهو:  

اأن يتثثدرب الطالب جيدًا على التفكري االإبداعي، 
للم�شكلثثة  �شريعثثة  حلثثواًل  بطالقثثة  يطثثرح  اأن 

املعرو�شة.
اأواًل- متطلبات التفكري يف امل�شتويات العليا:

تعّد طريقة حثثل امل�شكالت من طرائق التفكري 
يف امل�شتويثثات العليا، اإىل جانب اأنها  من طرائق 

التدري�س الفّعال.
وللتدريب على هذا امل�شتوى من التفكري قّدمنا 
م�شكالت فكرية، ال يجد الطالب اأو املعلم لها حاًل 
فوريثثاً، فينظثثم الدر�س ليقثثوم الطلبثثة باأنف�شهم 
باإيجاد احللول والتو�شل اإىل النتائج عن طريق 
اتبثثاع الطريقة الك�شفيثثة االإبداعية التي حتقق 

الطالقة بنوعيها الفكرية واللغوية.
لذا فاإن التدريب على هذا امل�شتوى من التفكري 

يتطلب:
1- اال�شتقاللية يف التفكري.

2- الطالقة واملرونة.
3- م�شاهمثثة املتعلمثثني جميعهثثم يف عمليثثة 

املناق�شة وتدفق االأفكار.
4- تقدير وتعزيز االإجابات وتدوينها.

ثانيثثاً - تذكثثر اأن االإبثثداع يف االأ�شا�ثثس عملية 
مفردة، لكن ميكن ت�شريعه وت�شجيعه، بوا�شطة 

عمليات اقرتاح االأفكار من قبل اجلماعة:
- �شيقثثوم معلمك بتحديد امل�شكلة، وقد تكون 

امل�شكلة ب�شورة �شوؤال اأو ب�شور اأخرى، �شيطرح 
حول امل�شكلة اأ�شئلة ال�شتثارة تفكريك.

- اطثثرح اأنثثت اأي�شثثاً اأ�شئلثثة حثثول امل�شكلة، 
واأ�شئلتهثثم،  زمالئثثك  اقرتاحثثات  اإىل  وا�شتمثثع 

�شتّكون ت�شورًا كاماًل عن امل�شكلة.
-لي�س مهمثثاً اأن ت�شل اإىل اإجابة معينة، واإمنا 

املهم اأن تفكر وتعرب.
-امل�شكلثثة التي �شتناق�شهثثا لن تكون مفاجئة، 
�شيخثثربك بهثثا معلمثثك قبثثل جل�شثثة املناق�شثثة، 

و�شيكون لديك خلفية عنها.
لذا: احتفظ مبجمثثوع اأفكارك، وال تطلع على 
اأفثثكار االآخريثثن قبثثل اجلل�شة. تذكثثر اأن جل�شة 
معاجلثثة امل�شكلثثة التثثي تتطلثثب عمليثثة ع�شف 

فكري:
واالأفثثكار  بثثاالآراء  لثثالإدالء  حثثر  منثثاخ   -

واخلياالت.
- يحظثثر فيهثثا االنتقاد، وحتثثرتم فيها االآراء 

جميعها.
- يجري خاللها الت�شجيع والرتحيب باالأفكار 

اجلريئة احلرة.
- تت�شثثع الأكثثرب عثثدد مثثن االآراء واالأفثثكار، 

والن�شاطات غري املاألوفة يف التفكري.
- تهيئ مناخ االإبداع.

- مناخ لدمج جمموعات االأفكار.
ي�شعثثى املعلثثم اإىل تخطيثثط اخلثثربات التثثي 
ت�شاعد علثثى ظهور الن�شاطثثات املتنوعة وتقبل 
ويهيثثئ  اأفكارهثثم،  ويقثثدر  الطلبثثة،  خيثثاالت 

ال�شروط والظروف املنا�شبة لتنميتها.

املراجع
ي ح�صني حممد ح�صنني: اأ�صاليب الع�صف الذهني, دار املجدلوي, عمان, 2002م, �س 11.

ي عبد املجيد ن�صواتي: علم النف�س الرتبوي, عمان, دار الفرقان, 1986.
ي حممييد جهيياد جمييل :ورقة عمييل معدلة قدمت اإىل نييدوة التفكر والتعلييم الن�صط , جامعيية عجمان للعلوم 

والتكنولوجيا , الإمارات 2006م .
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     تع���د اللغة العربية مقررا رئي�سي���ا يف برامج التعليم االأ�سا�سي والثانوي يف مدار�س 
اجلمهورية  العربية ال�سورية  الر�سمية واخلا�سة , فلها من احل�س�س الدر�سية يف هذين 
النظام���ني ح�سة االأ�سد. وع���دد �ساعات اللغة العربي���ة يف التعليم االأ�سا�س���ي يبداأ بع�رس 
�ساعات اأ�سبوعية لل�سف االأول, وينتهي بالتدريج اإىل / 6/ �ساعات اأ�سبوعيا يف ال�سف 
التا�س���ع . ويف التعليم الثانوي ع���دد �ساعات العربية يف ال�س���ف االأول هو /5/�ساعات 
يف االأ�سب���وع , وتتزايد اإىل /8-7/ �ساعات للفرع االأدب���ي يف ال�سفني الثاين والثالث , 
وتتناق����س اإىل  /  4  / يف الفرع العلمي, يف ال�سفني الثاين والثالث منه  . ومن ير�سب 
يف مقرر هذه املادة يف االمتحان العام يف �سهادة التعليم االأ�سا�سي اأو يف الثانوية العامة 
� الفرع االأدبي,  ير�سب يف امتحانه العام كله , مهما كان جمموع درجاته يف املواد االأخرى. 

وهذا يدل على علو �ساأن هذا املقرر, عما عداه من املقررات الدرا�سية االأخرى .

جتربة تدري�س اللغة العربية لغري  املخت�سني بها يف اجلامعات ال�س�رية
 د. عادل الفريجات 
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    وقثثد كانثثت درا�شة اللغة العربيثثة واآدابها، 
يف اأربعينيثثات وخم�شينيثثات القثثرن الع�شرين، 
مدعثثاة للفخر واالعتزاز ملن ينخرط فيها ، فهو، 
عنثثد اجلمهثثور، املحظثثي باالطثثالع علثثى تراث 
االأمة االأدبثثي الزاخر، واحلافظ لكثري من كنوز 
لغتها الباهرة والعثثارف ث ح�شب املتوخى منه ث 
باأ�شرار هثثذا الل�شان العربي املبني، الذي يروى 
اأنثه ) هو ل�شان اأهل اجلنة(. وعليه ، فمن حذقه، 

حاز التقدير واالإجالل والتبجيل... 
 ولكن هذه ال�شورة الرباقة راحت، مع الزمن، 
تبهت �شيئثثا ف�شيئا ، وتراجع االإقبال ن�شبيا عن 
درا�شثثة اللغثثة واالأدب العربيثثني ل�شالثثثثثثثثثثثثثح 
اخت�شا�شثثات جامعية حيوية اأخثثرى ، كالطب 
وال�شيدلثثثثثثثثثثثة والهند�شة واملعلوماتية .. الخ 
ومع هذا الرتاجع،  تراجع م�شتوى الطلبة الذين 
يطرقثثون اأبثثواب اجلامعثثات لدرا�شثثة العربية 
واآدابهثثا ، ف�شال عن اأن بع�ثثس خريجي االأق�شام 
العلميثثة ، وغثثري العلميثثة، راحثثوا يتلب�شون يف 
اأدائهثثم اللغثثوي باأخطثثاء لغويثثة  كبثثرية عنثثد 
كتابة اأي تقرير علمي يقت�شيه عملهم . و�شارت 
اإقامثثة العبثثارة العربية ال�شليمثثة عزيزة املنال 
عند هثثوؤالء ، فبع�شهثثم يجر املرفثثوع وين�شب 
املجثثرور، وبع�شهثثم يخطىء يف ر�شثثم الهمزة ، 
ويف قواعد اإعراب املثنى،  وجمع املذكر ال�شامل، 
واالأ�شمثثاء اخلم�شثثة ...كمثثا قد يغلثثط يف كتابة 
االإمثثالء العربي، فيكتب مثثثال ) اأرجو تعييني ( 
باألثثف بعد الواو، غري مميز بثثني واو اجلماعة ، 

والواو التي هي من اأ�شل الكلمة .. الخ . 

 ومثثن خالل هذه ال�شثثورة، ت�شكلت االأ�شباب 
املوجبة لتدري�س اللغة العربية لغري املخت�شني. 
واأ�شنثثدت هذه املهمة اإىل ق�شثثم اللغة العربية يف 
كل جامعة من اجلامعات ال�شورية االأربع اآنئذ: 
يف دم�شثثق وحلثثب والالذقيثثة وحم�ثثس .و�شرع 
ق�شم اللغة العربية بتكليف اأع�شاء فيه بتدري�س 
هثثذا املقثثرر بثثدءا مثثن العثثام 1978  ،  مبعثثدل 
كل  يف  االأوليثثني  لل�شنتثثني  اأ�شبوعيثثا  �شاعتثثني 
اخت�شا�س. واقت�شر هثثذا على بع�س الكليات . 
ثم �شثثدر املر�شوم الت�شريعي مثثن ال�شيد رئي�س 
اجلمهورية  رقم /759 / تاريخ 1983 القا�شي 
بتدري�ثثس مقرر اللغة العربية لل�شنوات االأربع ، 
واخلم�س اإن وجدت ، يف جميع كليات اجلامعات 
ال�شوريثثة، عثثدا اأق�شثثام اللغثثة العربيثثة يف كل 
جامعثثة. وكنثثت واحدا ممثثن كلف القيثثام بهذا 

العمل ل�شنوات كثرية .
وكانثثت اجلامعثثات ال�شورية قد طبقثثت مبداأ 
الكتثثاب املقرر املعتمد واملطبثثوع جامعيا يف كل 
املواد التدري�شية . ولهثثذا �شارعت اأق�شام اللغة 
العربيثثة اإىل تكليثثف ثلثثة مثثن اأع�شائهثثا بتاأليف 
الكتب املقثثررة للغة العربية لغثثري املخت�شني . 
ويف قثثويل ) �شارعت ( مغزى اأو�شحه بعد قليل. 
وكان كتثثاب ال�شنتثثني االأوىل والثانية موحدا يف 
جميثثع الكليات . وفيهما وزعثثت مفردات النحو 
وال�شرف واأ�شاليثثب العربية واملعاجم وغريها 
على الكتابثثني املذكورين . فدر�ثثس طلبة ال�شنة 
اإعرابثثه  اأنثثواع الفعثثل العربثثي وطثثرق  االأوىل 
والنوا�شب واجلثثوازم واملرفوعات والنوا�شخ 

جتربة تدري�س اللغة العربية لغري  املخت�سني بها يف اجلامعات ال�س�رية
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واالأفعال الناق�شة وغري ذلك  . 
ودر�ثثس طلبة ال�شنة الثانية التوابع االأربعة، 
والعطثثف،  والنعثثت  والبثثدل  التوكيثثد  وهثثي 
واأ�شاليب اال�شتفهام وال�شرط والنداء واالإغراء 
والتعجب ، اإ�شافة اإىل امل�شتقات واإعراب اجلمل، 
واملعاجثثم، وبع�س ق�شايا امل�شطلح، ف�شال عن 
ن�شو�ثثس اأدبيثثة ملحقة للتطبيثثق واملطالعة ... 

الخ . 
اأمثثا ال�شنثثوات الثثثالث االأخثثرية يف كل كلية ، 
فقد األفت لها كتثثب لكل جمموعة من املجموعات 
العلميثثة املتقاربثثة ، فثمثثة مثثثال كتثثاب موحثثد 
لل�شنوات الثالثة والرابعة واخلام�شة يف كليات 
الطثثب الب�شثثري وطثثب االأ�شنثثان وال�شيدلثثة ، 
والزراعثثة  الهند�شثثة  لكليثثات  موحثثد  وكتثثاب 
والفنون اجلميلة ، وهكذا ... واأ�شا�س تلك الكتب 
بدايثثة هثثو اختيار بع�ثثس الن�شو�ثثس االأدبية ، 
ليتم تدار�شهثثا يف القاعة الدر�شية ، مع االهتمام 
الن�شبثثي بق�شايا النحو وال�شرف فيها ، ومن ثم  
اختيثثار ن�شو�ثثس تنتمثثي غالبثثا اإىل ميادين تهم 
الطلبة ، واإحلاقهثثا ببع�س االأ�شئلة حول فكرها 
الرئي�شيثثة وبع�ثثس م�شامينهثثا، وبع�س م�شائل 
النحثثو وال�شثثرف فيها .  وكان علثثى املدر�س اأن 
يغني تلك الن�شو�س الق�شيثثثثثثرة غالبا ، والتي 
اأثبثثت بع�شها بعجثثره وبجثثره، مبعلومات من 

مكت�شباته وخرباته . 
ومثثن هنا، فثثان االإ�شثثارة التي كانثثت تت�شدر 
ال�شفحة االأوىل من الكتاب املقرر والتي تفيد اأن 
هذا الكتاب من تاأليف فالن وفالن من الدكاترة ، 
مل تكن دقيقة باملرة ، فمدار املو�شوع كثثثثثثثثثثان 

اختثثثثثثثيارا، ولي�شت تاأليفاً .     
وال بد من االإقرار باأن بع�س االإيجابيات لهذه 
التجربة قثثد حتققت ، ومنها اإبقثثاء الطلبة على 
�شلثثة بلغتهم وباأ�شاليبهثثا املتنوعة ، وتذكريهم 
بقواعدهثثا ال�شابقثثة التي مروا بهثثا على نحو اأو 

اآخثثر ، وتعزيز ال�شعثثور القومي بني ظهرانيهم، 
مثثن خثثالل ن�شو�ثثس اأدبيثثة موجهثثة تخاطثثب 
وجدان الطلبة وم�شاعرهم ، وت�شتهدف تو�شيع 
معارفهم يف حقول متعثثددة، من خالل معرفتهم 
ببع�س علماء الرتاث العربي يف ميادين خمتلفة: 
كالطثثب والهند�شثثة وال�شيدلة وعلثثم امليكانيكا 
وعلم االجتماع وعلم النبات والزراعة وغريها، 
اأمثثثال: ابن �شينا والثثرازي و ثابت بن قرة علي 
بن عي�شى واأوالد مو�شى بن �شاكر واخلوارزمي 
والفارابي وابن خلثثدون والبريوين وابن الهيثم 
...الثثخ . وتثبيثثت بع�ثثس احلثثوادث التاريخية 
يف اأذهانهثثم، مما كاد اأن يختلثثط عليهم بتواريخ 
اأخثثرى، اأمثال تاريثثخ الثورة العربيثثة الكربى 
�شثثد االأتثثراك العثمانيثثني، وتاريثثخ اغت�شثثاب 
ال�شهاينثثة فل�شطني، وتاريخ االنتداب الفرن�شي 
علثثى �شوريثثة وتاريثثخ زوالثثه عنهثثا ، وتاريثثخ 
ثثثورة اجلزائر على املحتثثل الفرن�شي يف الع�شر 
احلديث. وهثثي تواريخ كانت بع�ثثس االإجابات 
الغالطة عليها ، من بع�س الطلبة، تر�شم الب�شمة 

على الوجوه ، ب�شبب اجلهل واخللط والغلط.
ومهمثثا يكن مثثن اأمر، فان التجربثثة ث مو�شوع 
الدر�ثثس اكتنفتهثثا جمموعثثة مثثن امل�شائثثل نركز 

الكالم عليها يف النقاط الت�شع االآتية  : 
1ث يثثرى بع�شهم اأن تدري�ثثس اللغة العربية يف 
اجلامعة هو اإقرار بهبوط م�شتوى اجلامعة ، اإذ 
اإن الطالب الذي يجتاز املرحلة الثانوية ينبغي، 
افرتا�شثثا، اأن يكون قثثد اأتقن لغتثثه اإتقانا تاماً . 
ومل يكثثن القثثول:  اإن اجلامعة حتمثثل عبئا اآخر 
ي�شثثاف اإىل اأعبثثاء املدار�ثثس الثانويثثة ، لتمكني 
العربية يف نفو�ثثس النا�شئة، ليلقى �شدى كبريا 

يف نفو�س ذاك الفريق. 
2ث اإن الكتثثب املقثثررة لتلبيثثة هثثذا املتطلثثب 
ومل   . ومتعجلثثة  مرجتلثثة  جثثاءت  اجلامعثثي 
يقثثع تدقيقها بالقثثدر الكايف ، وامل�شتثثوى الالئق 
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بامل�شتويثثات اجلامعيثثة  . وعلثثى �شبيثثل املثال، 
قدر يل تدري�س مقرر اللغة العربية لطلبة ال�شنة 
اخلام�شثثة من كليثثة الهند�شة بجامعثثة دم�شق، 
فوجثثدت يف الكتثثاب املقثثرر علثثى الطلبثثة مقالة 
عثثن )عبا�س بن فرنا�س(  اأحثثد رواد الطريان يف 
العامل. وهي يف الكتاب ما بني ال�شفحتني ) 151ث 
155( . وفيها عثثرف موؤلفو الكتاب بابن فرنا�س 
تعريفثثا موجزا ال يفي بالغر�س وال ينقع الغلة. 
وقثثد اختثثري الن�س مثثن كتثثاب اأ�شامثثة عانوتي 
)روائثثع الرتاث العربي ( . ومل يكلف من اختار 
هثثذا الن�س نف�شثثه عنثثاء البحثثث واال�شتق�شاء 
ليغني الن�س وي�شوب اأخطاءه ، فراح ينقل عن 
اأ�شامة عانوتي ما يلثثي :)ومما يبعث االأ�شى اأن 
امل�شادر العربية وال �شيما االأندل�شية مل تن�شف 
ابن فرنا�س ، فهي اإما اأن تغفل ذكره متاما، واإما 
اأن يكثثون لثثه منها �شطثثران اأو ثالثثثة . ومل يبلغ 
علمثثي ) والقول لعانوتثثي (اأن كتابا اأجنبيا نوه  
مببادرتثثه االأملعية بالطثثريان(. وي�شيف موؤلفو 
الكتثثاب املذكور نقال عن عانوتي  : ) ومن عجب 
اأن هثثذه امل�شثثادر التثثي جتمع علثثى و�شف ابن 
فرنا�س باأنه ال�شاعر املفلق، وما اإىل ذلك ، ال تكاد 

تورد له ق�شيدة واحدة ( . 
واحلق اأن ما تقدم من الكتاب اجلامعي املقرر 
علثثى طلبة ال�شنة اخلام�شة، مثثن كلية الهند�شة 
املدنيثثة، ناق�س وغري �شحيح مثثن عدة وجوه، 
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فامل�شثثادر االأندل�شيثثة جثثاءت علثثى ذكثثر ابثثن 
فرنا�س يف كثثثري من املوا�شع . ومنها مثال كتاب 
العقد الفريد البن عبد ربه ) 495/4(. وطبقات 
النحويثثني واللغويثثني للزبيثثدي ) �ثثس 268(. 
واملقتب�س من اأنباء اأهل االأندل�س للقرطبي )�س 
282،283(. واملغثثرب يف حلثثى املغثثرب البثثن 
�شعيثثد املغربثثي ) 333/1(. وجثثذوة املقتب�س 
للحميثثدي ) �س 300( . وبغية امللتم�س لل�شبي 
) �ثثس 418( . ونفح الطيب للمقثثري ) 254/2ث 
255 (. اأما امل�شادر االأجنبية التي ذكرت عبا�س 
بن فرنا�س ، فنذكر منها : املو�شوعة االإ�شالمية ث 
الن�شخة العربية ) جملد 11(. وق�شة احل�شارة 
لديورانثثت ) 295/13(. و�شم�س العرب ت�شطع 
علثثى الغرب لزغريد هونكه ) 134، 141( . هذا 
ف�شثثال عن ذكثثره يف مراجثثع اأخرى كثثثرية مثل 
االأعثثالم للزركلي،  واأعالم احل�شارة االإ�شالمية 

حلميدان . 
اأمثثا بخ�شو�ثثس �شعر رائد الطثثريان العربي، 
فهثثو كثري ن�شبيثثا، ولي�ثثس قليال . وفيثثه ق�شائد 
تربثثو على �شبعة اأبيات. ومل يكن مق�شورا على 
املقطعثثات كمثثا يزعثثم )اأ�شامثثة عانوتثثي ( ومن 
تابعثثه من موؤلفثثي كتاب ال�شنثثة اخلام�شة ملقرر 
اللغثثة العربيثثة لغثثري املخت�شني الثثذي نتوقف 
عنثثده . ويف العقثثد الفريد ق�شيثثدة البن فرنا�س 
تقع يف 14 بيتا )انظر 495/4(. ويف نفح الطيب 
البثثن فرنا�ثثس ق�شيدة تقثثع يف /26/ بيتا )انظر 

 . )162/1
وتقت�شي االأمانة اأن اأ�شري اإىل اأن املرجع الذي 
اأفثثدت منه هنا هثثو كتاب ) الطثثريان ورواده يف 
التاريثثخ االإ�شالمثثي(  لقتيبثثة ال�شهابثثي . وهثثو 
�شثثادر عثثن وزارة الثقافثثة بدم�شثثق يف العثثام 

 .1999
واال�شتنتثثاج الثثذي ننتهثثي اإليثثه هنثثا هثثو اأن 
كثثثريا مثثن املواد التثثي اأدرجت يف كتثثاب ال�شنة 

اخلام�شثثة مثثن كليثثة الهند�شثثة ، ويف غثثريه من 
الكتب امل�شابهثثة كانت قد �شلقت �شلقا ، ومل تقع 
اإحاطتها بال�شمول والعمق والدقة وورع احلكم 

العلمي املتوخى . 
وكذلثثك مل اأجثثد يف كتثثاب ال�شنثثة اخلام�شثثة 
املقثثرر علثثى طلبة كليثثة ال�شيدلة ، اأيثثة اإ�شارة 
اىل اأي خمطثثوط طبثثي، الأي من العلمثثاء الذين 
اختثثريت لهثثم ن�شو�ثثس يف ذاك الكتثثاب ، اأمثال 
ثابثثت بثثن قرة والثثرازي وابثثن �شينثثا وعلي بن 
عي�شى والقو�شوين ، وهي كثرية جدا. والعودة 
اإىل كتثثاب تاريخ االأدب العربثثي لربوكلمان ، اأو 
كتاب تاريثثخ الرتاث العربي لفوؤاد �شزكني تلبي 
احلاجة حثثاال . وهذا �شاأن، لو وقثثع ، لفتح اأفقا 
للمدر�س ، لي�شجع الطلبة على اأن يهتموا برتاث 
العرب العلمثثي،  لتحقيقه ون�شره . وهذا ميدان 
ي�شكو مثثن قلة العاملني به . واحلثثق اأنني كنت 
اأغني حما�شراتي بنواق�ثثس الكتاب املقرر هنا، 
واأحر�ثثس الطلبة علثثى العناية اجلثثادة برتاث 
اأمتنثثا العلمثثي ، و�شرورة بعثه حيثثا بعد طول 
طثثي ون�شيان ، م�شثثريا اإىل اأن امتنثثا العربية قد 
اأنتجثثت مثثن الكتب التثثي ما زالثثت خمطوطة ما 
يربثثو علثثى اأربعة ماليني كتثثاب ور�شالة . وهذا 

تراث باذخ يبعث فينا التيه والفخار .
ترجمثثة  يف  ي�شيثثف  اأن  هنثثا  للمثثرء  وميكثثن 
)القو�شوين( مثال ، الذي اأثبت له ن�س من كتابه 
)قامو�ثثس االطبثثا ونامو�س االألبثثا( يف اأحد كتب 
مقرر اللغة العربية يف كلية ال�شيدلة وما اإليها ، 
اأن لهذا الطبيب املوؤلف خمطوطا بعنوان ) حتفة 
املحب يف �شناعة الطب( وهو موجود يف خزانة 
الرباط حتت رقم 1766. وهو جزء لطيف بخط 
م�شرقثثي فيه قدم . ويف ظاهثثر الن�شخة جاء ا�شم 

املخطوط ) هدية املحب يف �شناعة الطب(. 
 وم�شثثدر هذه املعلومثثة املخت�شرة هو كتاب 
)االأعثثالم( للزركلثثي ) 198/7( . وهذا املرجع 
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متاح ومبذول لثثكل النا�س . ولكن موؤلفي الكتاب 
املقثثرر علثثى طلبثثة كليثثة ال�شيدلثثة مل يكلفثثوا 

اأنف�شهم عناء البحث والتو�شع واالإغناء. 
وكذلثثك يجثثد املثثرء يف كتثثاب هيثثا الدو�شري 
)فهر�س املخطوطات الطبية امل�شورة( ال�شادر 
يف الكويثثت عام 1984 العديثثد من االإ�شارات اإىل 
خمطوطات طبية، مثل كتثثاب )ميزان الطبيب( 
فهر�ثثس  انظثثر   (  ) هثثث   646  ( البيطثثار  البثثن 
 . ، �ثثس 281(  الطبيثثة امل�شثثور  املخطوطثثات 
وكتثثاب )املعاجلثثات البقراطيثثة ( الأحمثثد ابثثن 
حممد الطثثربي ) كان حيا �شنة 366 هث ( )انظر 
فهر�ثثس املخطوطثثات الطبيثثة امل�شثثورة ،�ثثس 
197(.وكتاب )الكفاية يف علم الطب ( الأبي علي 
اأحمثثد بن عبد الرحمثثن  بن مندويثثه االأ�شفهاين 
)كان طبيبا لع�شد الدولة  338ث372 هث (.)انظر 

فهر�س املخطوطات الطبية، �س 177( .
3ث ونتوقثثف عنثثد االأ�شاتذة املكلفثثني تدري�س 
هثثذا املقثثرر، لنقول بجثثراأة اإن عثثددًا قلياًل منهم 
كان مثثن حملثثة �شهثثادة الدكتثثوراه ، وبع�شهثثم 
كان مثثن حملة املاج�شتثثري ، وبع�شهم من حملة 
االإجثثازة اجلامعيثثة االأوىل فقثثط . وقثثد انفتثثح 
البثثاب هنثثا ملح�شوبيثثات وحمابيثثات واأغثثالط 
كثثثرية يف التكليثثف بالتدري�ثثس ، وهثثذا مثثا اأثثثر 
كثثثريًا يف م�شتوى العطثثاء العلمي وطرق تناول 
امل�شائل املطروحة ، كما اأثر يف اإقبال الطلبة على 
احل�شثثور ، فثثكان عثثدد الطلبثثة املواظبني على 
ح�شور هذا املقثثرر قليال جدا يف بع�س الكليات، 
فقثثد كانت ن�شبة احل�شثثور ترتاوح ما بني ثالثة 
باملئثثة من الطلبة، يف بع�ثثس الكليات ،وخم�شني 
باملئثثة يف كليثثات اأخثثرى ، وهذا �شثثاأن ي�شكك يف 
جدوى تدري�س هذا املقرر لغري املخت�شني به . 

4ث وممثثا زاد الطني بلة ،عثثدم تطبيق اللوائح 
الداخليثثة يف الكليثثات العلميثثة ، والتثثي تن�ثثس 
علثثى حرمان الطالب من التقثثدم لالمتحان اإن مل 

يحقق ح�شورا ميثثثل �شبعني باملئة من جمموع 
�شاعثثات التدري�س يف املقرر. وهثثذا ينطبق على 
مقثثرر اللغة العربية . فقد تعامل عمداء الكليات 
العلميثثة بكثري مثثن الت�شاهثثل واالإهمثثال يف هذا 
البثثاب ، فاأثثثر ذلك �شلبثثا يف  الهدف مثثن تدري�س 
هثثذا املقثثرر . خا�شثثة اأن بع�ثثس الطلبثثة كانثثوا 
ي�شعثثرون باأن هثثذا املقرر ال ينفعهثثم يف حياتهم 
العمليثثة بعثثد التخثثرج. كمثثا كانثثوا يجادلون ، 
وهثثم لي�شوا على �شواب ، بثثاأن علوم االأولني يف 
ميادين الطب وال�شيدلثثة والهند�شة وغريها قد 
جتاوزهثثا الزمثثن ، وال نفع منها اليثثوم ، غافلني 
عثثن اأن احلكثثم على ال�شثثيء مرهثثون مبعطيات 
الزمثثان واملكان ودرجة تطور املعارف الب�شرية 

يف الظرف التاريخي الذي يظهر فيه . 
5ث وال ي�شثثح يف كل االأحثثوال اإهمثثال االإ�شارة 
اإىل االأعثثداد ال�شخمة من الطلبثثة التي كان على 
اأ�شاتثثذة مقثثرر اللغثثة العربيثثة اأن ث يدر�شوهثثا 
نظريا، ثم ي�شححثثوا اأوراقها االمتحانية يف كل 
�شيف عمليثثا . فهي يف كلية احلقوق، مثال،  تعد 
بثثاالآالف يف ال�شنثثة الواحثثدة فقط . وهثثذا �شاأن 
يحثثول دون التوا�شثثل بثثني املدر�ثثس وطلبتثثه ، 
ودون اأن يتمكن مثثن توجيههم التوجيه املالئم، 
وخا�شثثة اأن الق�شثثم االأعظثثم ال يواظثثب علثثى 

احل�شور كما ذكرنا .  
هثثذا  يف  االمتحانثثات  نظثثام  وبخ�شو�ثثس  6ث 
املقثثرر، فقثثد كان مزاجيا يف البدايثثة ، ثم تدخل 
ق�شثثم اللغثثة العربيثثة ، فقثثرر اأن يكثثون ن�شثثف 
الدرجثثات لدرا�شثثة ن�س اأدبثثي ، وثالثون باملئة 
منهثثا، مل�شائثثل فنيثثة اأثبتثثت يف الكتثثاب املقرر ، 
وع�شثثرون باملئثثة لق�شايثثا النحثثو وال�شرف يف 
الن�س االأدبثثي املطروح لل�شثثرح والدر�س . ومل 
يتقيد املدر�شون جميعهم بهذا القرار ، ومل يتابع 
ق�شثثم اللغثثة العربية تنفيثثذ ما قثثرره . ثم جرت 
حماولثثة الأمتتثثة اأ�شئلثثة مقثثرر اللغثثة العربية، 

31 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



وقثثرر رئي�س اجلامعة اأن يكثثون ن�شف االأ�شئلة 
موؤمتتة ، ون�شفها تقليديا . وكنت من اأوائل من 
جربوا هذا النوع من االأ�شئلة املو�شوعية، التي 
ت�شمثثل ق�شما كبريا مثثن املنهاج املقثثرر، وتلغي 
مزاجية املدر�س، وتريحه من الت�شحيح الطويل 
املتعثثب . وتطثثور ال�شاأن عند بع�ثثس االأ�شاتذة، 
فطثثرح اأ�شئلته جميعهثثا موؤمتتة . وفعلت الفعل 
ذاتثثه على مثثدى �شنتثثني ، عمال بقول مثثن قال : 
)اإن طبيعثثة  العلم اليثثوم قد تغريت ، فما عادت 
تقوم على حفظ املعلومة ، بل �شارت تقوم على 

معرفة طريقة الو�شول اإليها ( . 
   ولكثثن هثثذه االأ�شئلة املوؤمتتثثة ، التي جعلت 
مقثثرر اللغة العربية ي�شبه مقثثررات كلية الطب 
مثال، حولت الطلبثثة اإىل جمموعة من الطام�شني 
للمو�شثثع املختار مثثن االإجابثثات املتعددة على 
الورقثثة احلا�شوبية التي ي�شححها احلا�شوب . 
وكان املدر�ثثس عند تقدمي اأ�شئلته ، يرفقها ب�شلم 
الت�شحيح ، وي�شلمه اإىل ق�شم االمتحانات ، ثم ال 
يعثثرف  بعد ذلك من جنح ومن ر�شب يف مقرره، 
فهو ال مي�شثثك ورقة الطالب باملرة ، وال يقدر له 
درجاته ، بل يتكلف احلا�شوب بهذه املهمة ، من 
دون اأن يعثثثثثرف احلا�شوب اأن خيار الطالب من 
اخليارات اخلم�شة  لالإجابة عن كل �شوؤال ، كان 

عن وعي وتدبر،  اأم كان بال�شدفة م�شيبا  .
وقد اكتنف هثثذه الطريقثثة االمتحانية مزالق 
وعثثرات وماآخذ ، منهثثا جهل بع�ثثس االأ�شاتذة 
بطريقة طرحها املثلى، فقد طرح اأحد املدر�شني 
مرة اأ�شئلة ، واأحلق خيارات االإجابة عنها . وبدال 
مثثن اأن يكون اخليار ال�شائثثب واحدا من �شمن 
خم�شثثة خيارات حتويهثثا الورقثثة احلا�شوبية، 
جعثثل ذاك املدر�س اخليار ال�شائب ، هو اخليار 
ال�شاد�س على ورقثثة اأ�شئلته. واخليار ال�شاد�س 
ال وجثثود له على ورقثثة االإجابثثات احلا�شوبية 
باملثثرة ، فوقثثع لغثثط وا�شتهجثثان وا�شتنكار يف 

قاعثثة االمتحثثان ، ثم تدارك ذلثثك اأحد املدر�شني 
بزكانته وح�شن تدبريه . 

ومثثن تلثثك املاآخذ  عثثدم قثثدرة املدر�ثثس على 
العبثثارة  اإقامثثة  يف  الطالثثب  اإمكانثثات  معرفثثة 
العربيثثة ، الأنه ال يكتثثب �شيئا البتة يف امتحانه، 
فتغيثثب هنا ملكثثة الكتابة غيابا كامثثال ، وتغيب 
معهثثا اإمكانية امتحثثان قدرات الطالثثب اللغوية 
املختلفثثة . ومنهثثا اأن احلا�شوب قثثد يقدم نتائج 
غثثري دقيقة، وغالطة اأحيانا، ومبالغ فيها اأحيانا 
اأخرى .. كارتفاع ن�شبة النجاح يف هذا اللون من 
االمتحانثثات اإىل مثثا يربو علثثى خم�شة و ت�شعني 
باملئثثة . ومن اأجل ذلك كلثثه مت اإلغاء هذه النوع 
مثثن االمتحانات يف ال�شنتثثني االأخريتني يف كلية 

االآداب خا�شة . 
7ث ومل تلغ طرائق االمتحانات املوؤمتتة فقط ، 
بل األغي تدري�س العربية يف اجلامعات ال�شورية 
لغثثري املخت�شني يف ال�شنوات كلهثثا ، عدا ال�شنة 
االأوىل التثثي يدر�ثثس فيهثثا يف ف�شثثل واحد وحيد 
فقثثط  ، ووقثثع الرتاجثثع عن املر�شثثوم الرئا�شي 
ذي الرقم /759/ لعام 1983 بعد نحو ع�شرين 
عامثثا من تطبيقثثه . وذلك على الرغثثم من توجه 
القيثثادة ال�شيا�شية لدعم متكني اللغة العربية يف 
جميع دوائر الدولة واملجتمع . وقد �شكلت جلان 
لهثثذا الغر�س على م�شتويات خمتلفة ، فالعربية 
تبقثثى دومثثا ث كمثثا يثثرى كثثثري مثثن امل�شوؤولثثني 
ال�شوريثثني ث ح�شننا الذي نلجثثاأ اإليه ، والرابط 
الذي يوحدنا ، ويربطنا باأبناء االأمة العربية يف 

م�شارق االأر�س ومغاربها . 
8ث واأخثثريًا ال بد من القثثول اإن جتربة تدري�س 
اللغثثة العربيثثة لغثثري املخت�شثثني يف اجلامعات 
ال�شورية مل تقّوم على نحو علمي جاد ، ال من قبل 
االإدارات اجلامعية ، وال من قبل طلبة الدرا�شات 
العليثثا يف كليثثة الرتبيثثة مثثثال ، وال مثثن اأفثثراد 
بعينهم ... فلم يعرف مقدار التطور احلا�شل يف 
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املعارف اللغويثثة للطلبةاملداومني، وال ن�شبة 
اجلودة احلا�شلة يف اأدائهم اللغوي بعد اأن 

در�شثثوا العربية ، نظريثثا، يف �شنوات اأربع 
مبعثثدل �شاعتني اأ�شبوعيثثا . اأفتح�شنت؟ 

اأم بقيت كما هي ؟ 
   9ث اإن هذه االإملامة بتجربة تدري�س 

اللغة العربية لغري املخت�شني بها ، 
رمبا يكملها ويو�شع مداها درا�شات 

اأخثثرى للتجربثثة ذاتهثثا يف اأقطار 
عربيثثة اأخرى طبقتهثثا . فهي مل 
تكثثن جتربثثة �شوريثثة وحيدة 
فقثثط، بل كانثثت واحثثدة من 
جتارب عربية اأخرى طبقت 
يف العديثثد مثثن اجلامعات . 
ومن هنا ، ندعو اإىل درا�شة 
هثثذه التجثثارب علثثى نحو 
اأكثثر �شمثثوال ، لعلنا ن�شل 
اإىل نتائثثج قثثد ت�شجثثع على 
امل�شثثي قدما ، اأوقد تو�شي 
بالتعديثثل والتطويثثر ،اأوقد 
تثثرى التوقثثف عثثن �شثثرف 
اجلهد واملال فيما ال جدوى 

حمققة وراءه . 
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�صعوبات التعلم 
لدى الأطفال

   تعدُّ �شعوبات التعلم من اأهم ما قام العلماء 
بدرا�شتثثه والتعثثرف اإىل ماهيتثثه وعلى االأخ�س 
علمثثاء االأع�شثثاب وعلمثثاء النف�ثثس ومثثن اأ�شهر 
التعريفثثات التثثي و�شعت ل�شعوبثثات التعلم ما 

ياأتي:
- تعريف كريك 1962:

اإن مفهثثوم �شعوبات التعلم ي�شثثري اإىل التاأخر 

اأو اال�شطثثراب يف واحثثدة اأو اأكر من العمليات 
اخلا�شثثة بالثثكالم، اللغثثة، القثثراءة، الكتابثثة، 
احل�شثثاب، اأو اأي مثثواد درا�شيثثة اأخثثرى وذلك 
نتيجة الإمكانية وجود خلل خمي اأو ا�شطرابات 
انفعاليثثة اأو �شلوكيثثة وال يرجثثع هثثذا التاأخثثر 
احلرمثثان  اأو  العقلثثي  التخلثثف  اإىل  االأكادميثثي 

احل�شي اأو اإىل العوامل الثقافية اأو التعليمية.

      د. معمر الهوارنة
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- تعري���ف احلكوم���ة الحتادي���ة الأمريكية 
:1968

اإن االأطفال ذوي �شعوبثثات التعلم هم اأولئك 
االأطفال الذين يعانثثون من ا�شطراب يف واحدة 
اأو اأكر من العمليثثات ال�شيكولوجية االأ�شا�شية 
املت�شمنثثة يف فهثثم اأو ا�شتخثثدام اللغة املنطوقة 
اأو املكتوبثثة. وهثثذا اال�شطثثراب قثثد يت�شثثح يف 

�شعثثف القثثدرة علثثى اال�شتمثثاع اأو التفكثثري اأو 
اأو احل�شثثاب  التهجئثثة،  اأو  الكتابثثة  اأو  التكلثثم 
االإعاقثثة  حثثاالت  ي�شمثثل  اال�شطثثراب  وهثثذا 
االإدراكيثثة والتلثثف الدماغثثي واخللثثل الدماغي 
الكالميثثة  واحلب�شثثة  الثثكالم  وع�شثثر  الب�شيثثط 
النمائية وهثثذا امل�شطلح ي�شمثثل االأطفال الذين 
يواجهثثون م�شثثكالت تعلميثثة ترجثثع اأ�شا�شاً اإىل 

�صعوبات التعلم 
لدى الأطفال
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االإعاقثثات الب�شريثثة اأو ال�شمعيثثة اأو احلركيثثة 
اأو اال�شطراب االنفعثثايل اأو احلرمان البيئي اأو 

االقت�شادي اأو الثقايف.
- تعريف اللجنة ال�ست�سارية القومية لالأطفال 

املعوقني 1969:  
�شعوبثثات  ذوي  االأطفثثال  اأن  اإىل  اأ�شثثارت 
التعلثثم ) النوعية( هثثم االأطفال الذيثثن يعانون 
مثثن ا�شطثثراب يف واحدة اأو اأكر مثثن العمليات 
النف�شية االأ�شا�شية التي تتطلب فهم اأو ا�شتخدام 
اللغة املنطوقة اأو املكتوبة ويظهر هذا الق�شور يف 
نق�س القدرة على اال�شتماع اأو التفكري اأو الكالم 
اأو القثثراءة اأو الكتابثثة اأو التهجئة اأو احل�شاب 
ويت�شمثثن املفهثثوم حثثاالت االإعاقثثة االإدراكيثثة 
واالإ�شابثثات الدماغية واخللثثل املخي الوظيفي 
الب�شيط واحلب�شة النمائية وع�شر القراءة، وال 
يت�شمن هثثذا املفهثثوم االأطفثثال ذوي �شعوبات 
التعلم التي ترجع اإىل اإعاقات ب�شرية اأو �شمعية 
اأو حركية اأو تخلف عقلثثي اأو ا�شطراب انفعايل 

اأو بيئي اأو ثقايف اأو اقت�شادي.
- تعريف اللجنة القومية امل�سرتكة ل�سعوبات 

التعلم 1994: 
�شعوبثثات التعلثثم م�شطلثثح عثثام ي�شثثري اإىل 
جمموعة غري متجان�شة من اال�شطرابات والتي 
تعرب عن نف�شها من خالل �شعوبات وا�شحة اأو 
بارزة يف اكت�شاب اأو ا�شتخدام قدرات اال�شتماع 
اأو احلديثثث اأو القراءة اأو الكتابة اأو اال�شتدالل 
اال�شطرابثثات  وهثثذه  الريا�شيثثة  القثثدرات  اأو 
ذاتية-داخلية املن�شاأ ويفرت�س اأن تكون راجعة 
اإىل خلل يف اجلهثثاز الع�شبي املركزي وميكن اأن 
حتثثدث خثثالل حيثثاة الفرد كمثثا ميكثثن اأن تكون 
متالزمثثة مع م�شكالت ال�شبط الذاتي وم�شكالت 
هثثذه  ولكثثن  االجتماعثثي  والتفاعثثل  االإدراك 
امل�شثثكالت ال تكون وال تن�شثثئ بذاتها �شعوبات 
تعلم ومثثع اأن �شعوبات التعلم ميكن اأن حتدث 

متزامنثثة مثثع بع�ثثس ظثثروف االإعاقثثة االأخرى 
مثل ق�شثثور ح�شي اأو تاأخر عقلثثي اأو ا�شطراب 
انفعثثايل جوهثثري اإال اأنها اأي �شعوبثثات التعلم 

لي�شت نتيجة لهذه الظروف اأو املوؤ�شرات.
وميكن تعريف �سعوب���ات التعلم من الناحية 

الطبية والرتبوية:
اأ – التعريثثف الطبي: يركز هذا التعريف على 
االأ�شبثثاب الع�شويثثة ملظاهثثر �شعوبثثات التعلم 
والتي تتمثل يف اخللل الع�شبي اأو تلف الدماغ.

ب – التعريثثف الرتبثثوي: يركز هذا التعريف 
على منو القثثدرات العقلية بطريقة غري منتظمة 
كما يركثثز على مظاهر العجثثز االأكادميي للطفل 
والتثثي تتمثل يف العجز عن تعلم اللغة والقراءة 
والكتابثثة والتهجئثثة والتثثي ال تعثثود الأ�شبثثاب 
عقليثثة اأو ج�شدية واأخريًا يركثثز التعريف على 
التبايثثن بثثني التح�شيثثل االأكادميثثي والقثثدرة 

العقلية للفرد.
�سعوبات التعلم واملفاهيم القريبة منه:

�سعوب���ات التعلم واخلل���ل الوظيفي الب�سيط 
باملخ:

الب�شيثثط  يعنثثي م�شطلثثح اخللثثل الوظيفثثي 
باملثثخ  وجود اأو ارتباط جمموعة من االأعرا�س 
ال�شلوكيثثة والع�شبية الب�شيطثثة املميزة والتي 
اإذا مثثا اجتمع وجودهثثا وبالتحديد ظهور ثالثة 
اأعرا�ثثس منهثثا كان داللة علثثى االإ�شابة باخللل 
الوظيفثثي الب�شيط باملثثخ، ومن هثثذه االأعرا�س 
اال�شطثثراب يف القثثدرة على القثثراءة، و�شعف 
التفكثثري.  يف  ا�شطرابثثات  واالإدراك،  الذاكثثرة 
اإىل ت�شابثثه بينثثه وبثثني  التعريثثف  ي�شثثري هثثذا 
م�شطلثثح �شعوبثثات التعلم بل ميكثثن القول اإن 
اخللثثل الوظيفثثي الب�شيط يف املخ هثثو ال�شبب يف 

�شعوبات التعلم.
�سعوبات التعلم والتاأخر الدرا�سي

ي�شثثري التاأخثثر الدرا�شثثي اإىل اأولئثثك التالميذ 
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الذيثثن يظهثثرون تاأخثثرًا ملحوظثثاً يف حت�شيلهم 
الدرا�شي يف مثثادة اأو اأكر من املواد االأكادميية 
وي�شتمر هذا التاأخر اأكر من �شنة درا�شية خالفا 
الأقرانهم. ويرتاوح ذكاوؤهم بني )90-70( وهي 
الدرجة احلدية التي يقع فيها االأغبياء ويعانون 
مثثن ق�شثثور يف االإدراك ال�شمعثثي والب�شثثري يف 
التفكثثري اال�شتنتاجي و�شعف القثثدرة على حل 
امل�شثثكالت و يف الذاكرة ومن الناحية االنفعالية 
يعانثثون من عدم الثقثثة بالنف�س ويعتمدون على 
االآخريثثن ويت�شفثثون باالإحبثثاط ب�شبب خربات 
الف�شثثل االأمثثر الثثذي يثثوؤدي بهثثم اإىل العدوانية 

واالنطوائية. 
عثثن  الدرا�شثثي  التخلثثف  منيثثز  اأن  وميكثثن 

�شعوبات التعلم من النواحي االآتية:
- املظاهر العقليثثة عند املتخلفني درا�شياً هي 
يف حثثدود الو�شثثط اأو اأدنثثى من ذلثثك يف حني اأن 
املظاهثثر العقلية عند ذوي �شعوبات التعلم هي 

يف حدود الو�شط اأو اأعلى من ذلك.
- العوامل امل�شببثثة للتخلف الدرا�شي كثرية 
داخليثثة وخارجية يف حثثني اأن العوامل امل�شببة 
ل�شعوبثثات التعلثثم داخليثثة تعثثود اإىل خلثثل يف 

اجلهاز الع�شبي املركزي.
- املظاهر االنفعالية – االجتماعية قد تت�شابه 
بثثني املتخلفني درا�شيثثاً وذوي �شعوبات التعلم 

وقد تختلف.
- املظاهثثر اجل�شميثثة احلركيثثة غالبثثاً لثثدى 
املتخلفثثني درا�شيثثاً تكون دون الو�شثثط فهم اأقل 
طواًل واأقثثل وزناً وتنت�شر بينهثثم مظاهر �شعف 

ال�شمع اأو الب�شر .
- ميكثثن اأن يرتافثثق مثثع التخلثثف الدرا�شثثي 
حرمان بيئثثي ثقايف واجتماعي ويكثثون �شبباً له 
وميكثثن اأن يرتافثثق مع �شعوبات التعلثثم اأي�شاً 

لكنه لي�س �شببا لها.
اأمثثا الت�شابثثه بثثني املتخلفثثني درا�شيثثاً وذوي 

�شعوبثثات التعلم هثثو اأن كليهما يعثثاين من كون 
حت�شيله االأكادميي اأدنى مما هو متوقع.

�سعوبة بطء التعلم:
الطفل بطثثيء التعلم هو الثثذي يعاين من بطء 
يف تعلمثثه قيا�شثثا باأقرانه العاديثثني وهذا البطء 
ميكثثن اأن يقا�س يف حثثال التدريب علثثى مهارات 
تعليميثثة معينة والطفل الثثذي يعاين من بطء يف 
التعلم غالبا ما ياأخذ زمنا م�شاعفا يف اأداء املهام 
التعليميثثة املوكلثثة اإليثثه قيا�شثثا مبثثا ي�شتغرقه 

العاديون من االأطفال. 
 اإن الطفثثل بطثثيء التعلثثم يكثثون متاأخثثرًا من 
الناحية العقلية ولكنه يكون متقدما من الناحية 
املهثثارات  يف  وحتثثى  االجتماعيثثة  االنفعاليثثة 
امليكانيكيثثة والتذوق الفني الذي ال يتطلب عماًل 
عقليثثاً عاليثثاً مثثثل التحليل والرتكيثثب والتفكري 
والتعليثثل. والفثثرق بينه وبثثني ذوي �شعوبات 
التعلثثم اأن االأول ن�شبة ذكائه يف حدود املتو�شط 

اأو اأعلى.
 �سعوبات التعلم وم�سكالت التعلم :

ترجع م�شكالت التعلم اإىل ق�شور يف ال�شمع اأو 
الب�شر اأو املعوقات احلركية اأو التخلف العقلي 
واالأطفثثال الذيثثن يعانون من م�شثثكالت تعلم قد 
يكون لديهثثم ا�شطرابات �شلوكيثثة اأكر ولديهم 
ا�شتعثثداد لالبتعثثاد عثثن االأن�شطثثة املدر�شية يف 
حثثني اأن �شعوبثثات التعلثثم م�شطلح يثثدل على 
الفئثثة التي تعاين من �شعوبة يف ا�شتخدام اللغة 
املنطوقثثة اأو املكتوبثثة اأو احل�شثثاب وال ترجثثع 
ال�شعوبثثة اإىل اإعاقثثات �شمعيثثة اأو ب�شريثثة اأو 

عقلية.
حمكات �سعوبات التعلم

اإن معظم امل�شادر تتفق على تبني وا�شتخدام 
املحثثكات االأربعثثة االآتيثثة معايثثري لت�شخي�ثثس 

�شعوبات التعلم: 
- التباي���ن بني م�ست���وى الق���درة وم�ستوى 
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التح�سيل الأكادميي: 
وذلثثك يعنثثي اأن م�شتثثوى التح�شيثثل للطالب 
ينخف�ثثس ب�شثثكل وا�شثثح عن امل�شتثثوى املتوقع 
منثثه يف �شثثوء قدراتثثه ويجب اأن يظهثثر التباين 
بني م�شتثثوى القدرة اأو القابليثثة والتح�شيل يف 

جانب اأو اأكر من اجلوانب االآتية:
- التعبري اللفظي.

- االإ�شغاء والتعبري اللفظي.
- الكتابة.

- القراءة.
- ا�شتيعاب املواد املقروءة.

- العد.
- اال�شتدالل احل�شابي.

توجد عدة طرق للتعرف اإىل التباين فبع�شها 
يقثثوم على ح�شثثاب الفرق بني ال�شثثف الدرا�شي 
املكافثثئ  الدرا�شثثي  وال�شثثف  للطالثثب  احلثثايل 
مل�شتثثوى حت�شيله االأكادميثثي الفعلي والبع�س 
االآخثثر يقثثوم علثثى ح�شثثاب مثثا ي�شمثثى بن�شبثثة 
التعلثثم اأو ح�شثثاب الفثثرق بثثني م�شتثثوى االأداء 
املمكن والدرجة املعياريثثة للتلميذ على اختبار 

حت�شيل مقنن.
      اإن جميثثع االأنظمثثة املدر�شيثثة يف الواليات 
املتحدة االأمريكية تعتمثثد على درجات خمتلفة 
االأكادميثثي  االأداء  بثثني م�شتثثوى  التبايثثن  مثثن 
املتوقع وم�شتوى االأداء الفعلي للطالب من اأجل 
ت�شنيفه على اأنه يعاين من �شعوبات تعلم وهذه 
الدرجات تختلثثف باختالف املرحلثثة الدرا�شية 

للطالب واإن اأكر املعايري �شيوعاً ما ياأتي :
- انخفا�س مب�شتوى �شف درا�شي يف املرحلة 

االبتدائية الدنيا .
- انخفا�ثثس يزيثثد عمثثا يقابثثل �شثثف ون�شف 

بالن�شبة لطلبة املرحلة االبتدائية العليا.
- انخفا�ثثس يزيد عما يقابثثل �شفني درا�شيني 

بالن�شبة لطلبة املرحلة االإعدادية.

- انخفا�ثثس يزيثثد عمثثا يقابل �شفثثني ون�شف 
بالن�شبة لطلبة املرحلة الثانوية.

 اإن معظثثم املخت�شني مييلون للقول اإن درجة 
التباين يجب اأال تقل عن انخفا�س يوازي �شفني 
درا�شيثثني. اإن الك�شثثف عثثن التباين بثثني االأداء 
الفعلي وم�شتثثوى االأداء املتوقع يتطلب تطبيق 

مقايي�س الذكاء واختبارات حت�شيل مقننة.
- ا�سطراب يف واحدة اأو اأكرث من العمليات 

النف�سية: 
 اإن م�شطلثثح العمليثثات النف�شيثثة ي�شثثري اإىل 
العمليثثات الالزمثثة لتف�شثثري واإدراك املثثثريات 
املختلفثثة بعثثد و�شولهثثا اإىل الدماغ عثثن طريق 
احلوا�س وت�شتمل هذه العمليات على اال�شتقبال 
والتف�شثثري والتنظيثثم. واال�شطراب قد يتمثل يف 
�شعف التثثاآزر الب�شري احلركثثي اأو العجز عن 
اإدراك  اأو العجثثز يف  اإدراك العالقثثات املكانيثثة 
املثري اأويف الذاكرة الب�شرية اأو ال�شمعية. ومن 
الطبيعثثي اأن اال�شطراب اأو العجز يف واحدة اأو 
اأكر من عمليات االنتباه والذاكرة وال�شعوبات 
االإدراكيثثة احلركية خا�شثثة يف مرحلة الطفولة 
يوؤثثثر ب�شثثكل حا�شثثم يف القثثدرة علثثى العمليات 
العقليثثة كالتفكثثري والتذكثثر واملقارنثثة واحلكم 
واال�شتثثدالل والفهم كما توؤثثثر يف تعلم املهارات 
واحل�شثثاب  والكتابثثة  القثثراءة  يف  االأ�شا�شيثثة 

والتعبري.
- ا�ستبع���اد الأ�سب���اب الأخ���رى ل�سعوبات 

التعلم:
وهذا يعنثثي التاأكد مثثن اأن �شعوبثثات التعلم 
غثثري ناجتثثة عثثن اإعاقثثة عقليثثة اأو ا�شطثثراب 
�شلوكثثي اأو �شعوبثثات ح�شيثثة اأو اأيثثة اأ�شبثثاب 
اأخرى مت�شلثثة بعدم مالءمة ظثثروف التعلم اأو 

الرعاية االأ�شرية.
- احلاجة اإىل خدمات الرتبية اخلا�سة: 

االأطفثثال ذوو �شعوبثثات التعلثثم هثثم اأولئثثك 
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االأطفثثال الذيثثن يحتاجثثون لطرائثثق خا�شة يف 
التعليثثم ت�شمثثم خ�شي�شثثاً ملعاجلثثة م�شكالتهم 
فالطفل الذي ي�شكو من �شعوبة يف تعلم مهارات 
اأكادميية كالقراءة اأو احل�شاب اأويف تعلم مهارة 
منائية تتعلق باالنتبثثاه اأو االإدراك ال�شمعي اأو 
الب�شري اأو اللم�س فاإنه يحتاج اإىل تعليم خا�س 
وخطثثة فرديثثة يف هثثذا اجلانثثب اأو ذاك. وهثثذا 
يعنثثي اأن ذوي �شعوبات التعلم ال يتمكنون من 
اال�شتفثثادة من التعلم يف ال�شفوف العادية ما مل 
تعدل الربامج اأو االإجراءات الرتبوية املعتادة 
وبخا�شة يف جمثثال �شعوبة القراءة واحل�شاب 

والكتابة.
الجتاهات املف�رسة ل�سعوبات التعلم

الجتاه النمائي
- يقوم هذا االجتاه على عدد من االفرتا�شات 

اأهمها:
- توجد اأمناط طبيعية حمددة للنمو ال�شوي 

العادي.
واإمنثثا  عفويثثاً  اأو  ع�شوائيثثاً  لي�ثثس  النمثثو   -
هثثو حمكثثوم بقوانثثني اال�شتمراريثثة واالنتظام 
والتتابع وبالتثثايل فاإن النمثثو الطبيعي يقود اإىل 

خ�شائ�س معينة لدى الفرد
- اإن اأي ا�شطراب يف تتابع منو الفرد يقود اإىل 

�شلوك غري عادي.
- عندما توجد م�شكالت �شلوكية اأو �شعوبات 
فاإن فح�س خط النمو ميكن اأن يوؤدي اإىل حتديد 

موقع عدم اال�شتواء.
اال�شتثثواء  عثثدم  موقثثع  يتحثثدد  عندمثثا   -
ميكثثن اتخثثاذ االإجثثراءات املنا�شبثثة التي ت�شل 

باالنحرافات اإىل اال�شتواء.
التعلثثم  يت�شثثف كثثثري مثثن ذوي �شعوبثثات 
مثثن  اأ�شغثثر  باأنهثثم  التطثثوري  للمفهثثوم  وفقثثاً 
اأعمارهم الزمنيثثة يف تطورهم اللفظي واحلركي 
واالجتماعي وتف�شر هذه الظاهرة بتخلف بع�س 

جمثثاالت التطثثور بفعثثل طبيعثثة النظثثام الثثذي 
يتطثثور به اجلهثثاز الع�شبثثي يف �شريورته نحو 
الن�شج مبعنثثى اأن الذين يظهثثر عليهم التفاوت 
القثثدرات العقليثثة ال ي�شثثرتط  يف �شرعثثة منثثو 
اأن يعانثثوا بال�شثثرورة مثثن اأذية ع�شبيثثة اإمنا 
يكون ذلثثك نتيجة هذا التفثثاوت يف منو القدرات 
املختلفثثة الالزمثثة للتعلم فيظهر ذلثثك على �شكل 
تعلثثم م�شو�ثثس ومتخلثثف للمهثثارات االأكادميية 
املعرفيثثة واللفظيثثة الأن ذوي �شعوبات التعلم 
يكونثثون وفقثثا لهثثذه النظريثثة دون امل�شتثثوى 
املطلثثوب الالزم للعمثثل املدر�شثثي فيظهر عليهم 

�شلوك �شبيه ب�شلوك من ي�شغرونهم �شناً.
اأ- املزايا:

- يقثثدم هذا االجتاه معايري منوذجية للعديد 
من اخل�شائ�س ال�شلوكيثثة عند خمتلف االأعمار 
االأمثثر الذي ي�شاعد على حتديد الو�شع الن�شبي 
ملختلثثف وظائثثف الطفثثل وبالتايل الوقثثوف على 

حجم التباعد اأو االنحراف ومداه.
- هثثذا االجتثثاه مييثثز الفثثرتات النمائية عند 
الطفثثل والتي ميكن اأن تفيثثد يف اتخاذ القرار من 

اأجل حتديد ا�شرتاتيجية العالج.
ب- العيوب:

- يوؤخذ علثثى هذا االجتاه النظرة التجزيئية 
لالأنظمثثة البنائيثثة التثثي تكثثون عامثثاًل هامثثاً يف 
متكاملثثة  اأنهثثا  حثثني  يف  ومنوهثثا  اخل�شائ�ثثس 

ومتداخلة.
- يتجاهثثل هثثذا االجتثثاه م�شاألثثة العالقة بني 
النمو والن�شج  وهذا مثثا يجعل ال�شبب املبا�شر 

للخا�شية مو�شوع االهتمام غري وا�شح.
الجتاه النف�سي الع�سبي

يرتكثثز هثثذا االجتثثاه علثثى عثثدد مثثن العلوم 
فيزيولوجيثثا  علثثم  مثثثل:  احلديثثثة  الع�شبيثثة 
النف�ثثس  علثثم   - الت�شريثثح  – علثثم  االأع�شثثاب 

الع�شبي.
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 يحاول املدخل النف�شثثي الع�شبي ربط ما هو 
معثثروف مثثن وظائثثف املخ مبثثا  هو مفهثثوم من 
�شلوكات النا�س ومبعنى اآخر يحاول هذا املدخل 
حتديثثد دور املخ يف التفكري وال�شلوك عن طريق 
الدرا�شثثة التجريبيثثة القائمثثة علثثى التغثثريات 

الع�شبية النا�شئة عن هذه ال�شلوكيات.
واملنطلق الرئي�س عنثثد اأ�شحاب هذا االجتاه 
هثثو اأن حثثدوث اخللثثل يف بع�س مواقثثع اجلهاز 
الع�شبثثي املركثثزي �شثثوف يثثوؤدي اإىل خلثثل يف 
منثثو الوظائثثف املعرفيثثة )املهثثارات احلركية، 

الوظائف االإدراكية، اللغوية(.
وت�شثثري نتائثثج الدرا�شثثات احلديثثثة يف علثثم 
االأع�شثثاب  وفيزيولوجيثثا  الع�شبثثي  النف�ثثس 
اإىل وجثثود فثثروق دالة بثثني التوظيثثف الدماغي 

لالأطفال ذوي �شعوبات التعلم والعاديني.
وهذا االجتثثاه ي�شنثثف �شعوبثثات التعلم اإىل 
�شعوبات ناجمة عن اإعاقة اأولية واأخرى ناجمة 

عن اإعاقة ثانوية.
اأ- �شروط االإعاقة االأولية:   

1-حثثاالت التناق�ثثس احلثثاد بثثني التح�شيل 
والقدرات العقلية.

2- حثثاالت ع�شثثر القثثراءة حيثثث تنخف�ثثس 
القدرة العامة على القراءة.

ويرتافثثق  احل�شابثثي  الع�شثثر  حثثاالت   -3
بانخفا�س يف القدرات احل�شابية.

4- الع�شثثر الكتابي ويتجلثثى هذا اال�شطراب 
اأداء الطفثثل يف الهجثثاء وتطبيثثق  يف انخفا�ثثس 
قواعثثد اللغة يف الكتابة واأي�شاً يف تنظيم االأفكار 

يف ن�س مكتوب.
5- ا�شطرابثثات نق�س االنتباه ويظهر بنق�س 
يف تركيثثز االنتباه عند اال�شتمثثاع اأو عندما يبداأ 
عماًل وال ينجح يف االنتهاء منه والقابلية العالية 

للت�شتت.
6- احلد االأدنى للخلل الدماغي وتظهر اآثاره 

يف �شعوبثثات التعلثثم اللغويثثة وعثثدم االت�شاق 
بني الوظائثثف املعرفية املختلفثثة وعدم التحكم 

والتنا�شق يف احلركات الدقيقة والكبرية.
ب- �شروط االإعاقة الثانوية:

 تعثثد احلثثاالت هنا نتيجثثة مبا�شثثرة ل�شروط 
االإعاقثثة االأوليثثة اإال اأنثثه ال تبثثدو عليها عالمات 
ع�شبية مبا�شرة بل ال بد من وجود بع�س اخللل 
يف الدمثثاغ ويتفثثق اأ�شحثثاب االجتثثاه النف�شثثي 
الع�شبي عنثثد تناولهم لثثذوي �شعوبات التعلم 
على اأن هوؤالء لديهم �شعف مفهوم الذات وقليل 
مثثن ال�شلوك لتحقيق االنتباه كما اأن هناك دالئل 
علثثى وجود نق�ثثس الدافعية و�شعثثف العالقات 
االجتماعيثثة واالكتئاب واخلوف مثثن املدر�شة 
كذلثثك م�شثثكالت التوافثثق االجتماعثثي واملنزيل 

واملدر�شي والذاتي واجل�شمي.
 مزايا هذا الجتاه وعيوبه:

اأ- املزايا:
دفع هذا االجتثثاه البحث نحو اإحداث اأجهزة 

واأدوات قيا�س اختبارية. 
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قدم عثثددًا مثثن البطاريثثات االختباريثثة التي 
تنطثثوي علثثى قيثثم تنبوؤيثثة جيثثدة ل�شعوبثثات 

التعلم.
ب- العيوب:

التف�شثثريات  اأن  االجتثثاه  هثثذا  علثثى  يعثثاب 
الت�شخي�شية حتتاج اإىل مهارات عالية وخربات 
اإكلينيكية ماهرة ومدربة وهذا االأمر قد ي�شعب 
املتزايثثدة مثثن ذوي  االأعثثداد  توفثثريه يف ظثثل 

�شعوبات التعلم.
الجتاه ال�سلوكي:

-  يقثثوم هثثذا االجتثثاه على عدد مثثن املبادئ 
نذكرها يف النقاط االآتية:

- يعثثدُّ التوجثثه املبا�شثثر اإىل ال�شلثثوك الظاهر 
الثثذي تقثثوم عليثثه ال�شعوبثثة اأكثثر اأهميثثة من 

البحث يف االأ�شباب.
- توجثثد حمثثكات �شلوكيثثة قابلثثة للتحديثثد 
فعندمثثا يف�شثثل طفثثل مثثا يف منط �شلوكثثي معني 
االأ�شا�شيثثة  املهمثثة  فثثاإن  �شعوبثثات  وواجثثه 
تكثثون هثثي العودة بالطفثثل اإىل املحثثك )ال�شلوك 

الطبيعثثي( ويعثثدُّ ا�شتخثثدام التعزيثثز بنوعيثثه 
االإيجابثثي وال�شلبثثي ا�شرتاتيجية هامة يف عالج 

�شعوبات التعلم .
- حتديثثد اأ�شبثثاب ال�شعوبثثات ي�شاعثثد على 
الوقايثثة منهثثا م�شتقبثثاًل ولكنثثه ال ي�شاعثثد على 

ممار�شة العالج.
- قثثد يكثثون الف�شثثل املتكثثرر �شببثثاً يف ن�شثثوء 
�شعوبثثات التعلثثم لدى الطفثثل ذلك اأنثثه ي�شاب 
علثثى  القثثدرة  بعثثدم  وبال�شعثثور  باالإحبثثاط 

النجاح.
مزايا هذا الجتاه

- هثثذا االجتاه يتناول امل�شكلثثة اأو ال�شعوبة 
مبا�شثثرة ويعمل على تعديلها لي�شل اإىل ال�شلوك 

الطبيعي.
- الت�شخي�ثثس املبا�شثثر لل�شعوبثثة النوعيثثة 
يتيح ت�شميثثم الربامج واالأن�شطة املالئمة لها يف 
�شوء طبيعة ال�شعوبة واخل�شائ�س ال�شلوكية 

للطفل.
الجتاه املعريف:

يقوم هذا االجتاه على عثثدد من االفرتا�شات 
وهي:

- تختلثثف خ�شائ�ثثس البنثثاء املعثثريف لثثذوي 
�شعوبثثات التعلثثم كماً وكيفاً عنها لثثدى اأقرانهم 

العاديني يف امل�شتوى العمري ذاته.
- الق�شثثور اأو اال�شطرابثثات اأو ال�شعوبثثات 
التثثي يعاين منهثثا ذوو �شعوبثثات التعلم تتناول 
اال�شرتاتيجيات اأو االأ�شاليب التي ي�شتخدمونها 

ال القدرات اأو االإمكانات املعرفية لديهم.
بثثني ذوي  الفرديثثة  الفثثروق  عثثزو  - ميكثثن 
�شعوبثثات التعلم وغريهثثم يف االأن�شطة العقلية 
املعرفية وا�شرتاتيجيات التجهيز واملعاجلة اإىل 

البنى املعرفية الفارقة لديهم . 
- تعتمثثد كفثثاءة اأو فاعليثثة التمثيثثل العقلي 
املعثثريف للمعلومثثات علثثى تفاعثثل مكونثثات اأو 
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عمليثثات التجهيثثز مثثع حمتثثوى البنثثاء املعريف 
بخ�شائ�شه الكمية والكيفية.

- تن�ساأ �سعوبات التعلم نتيجة الف�سل يف:
اأو  معاجلتهثثا  اأو  باملعلومثثات  االحتفثثاظ   -

تخزينها اأو توظيفها وا�شتخدامها.
وا�شتقثثاق  املعلومثثات  جتهيثثز  يف  الف�شثثل   -

اال�شرتاتيجيات املالئمة.
املعثثريف  العقلثثي  التمثيثثل  كفثثاءة  - �شعثثف 

للمعلومات.
- االإ�شهام الن�شبي للذاكرة العاملة يف التباين 
الكلثثي للفروق يف التح�شيل االأكادميي بني ذوي 
�شعوبثثات التعلثثم واأقرانهثثم العاديثثني اإ�شهاماً 

جوهرياً دااًل ل�شالح العاديني.
- تختلثثف قثثدرة ذوي �شعوبثثات التعلم عن 
قثثدرة العاديثثني علثثى اإحثثداث ترابطثثات بثثني 
الوحثثدات املعرفيثثة التثثي تكون البنثثاء املعريف 

ل�شالح العاديني.
- تخ�شثثع العالقثثات ال�شببيثثة بثثني البنيثثة 
املعرفيثثة واال�شرتاتيجيثثات املعرفية والذاكرة 
اأو كفثثاءة نظثثام التجهيثثز ومعاجلثثة  العاملثثة 
املعلومثثات وكفثثاءة التمثيثثل املعثثريف لنمثثوذج 

�شببي يف�شر هذه العالقات. 
العوامل املوؤدية اإىل �سعوبات التعلم:

هنثثاك جمموعثثة مثثن االأ�شبثثاب اأو العوامثثل 
املوؤديثثة اإىل �شعوبثثات التعلثثم والتثثي ميكن اأن 
نعدهثثا م�شوؤولثثة عنهثثا وميكثثن اأن ت�شنف هذه 

االأ�شباب يف فئات رئي�شة ثالث:
- االأ�شباب الع�شوية والبيولوجية. 

- االأ�شباب الوراثية.
- االأ�شباب البيئية.

1- االأ�شباب الع�شوية والبيولوجية:
اإن البع�ثثس يعتقد اأن االأطفال ذوي �شعوبات 
التعلم يعانون من تلف دماغي ب�شيط يوؤثر على 
بع�ثثس جوانثثب النمثثو العقلثثي ولي�ثثس جميعها 

ذلثثك اأن التلف الدماغي ال�شديد يثثوؤدي اإىل حالة 
من االإعاقة العقليثثة. العاملون يف احلقل الطبي 
ي�شثثريون اإىل اأن ذوي �شعوبثثات التعلم يعانون 

من تلف دماغي ب�شيط .
    اأ�شارت بع�س الدرا�شات اإىل اأن عدم انتظام 
املوجثثات الدماغيثثة بلغثثت )42 %( لثثدى عينة 
موؤلفثثة من )200( مفحو�س من ذوي �شعوبات 
التعلثثم بينمثثا كانثثت )29 %( لدى عينثثة موؤلفة 
مثثن )200( مفحو�س من العاديني.هذه النتائج 
ت�شري اإىل اأنه من ال�شعب افرتا�س عالقة �شببية 
مبا�شرة بني التلف الدماغي الب�شيط و�شعوبات 
التعلم وهثثذا االفرتا�س جعل بع�ثثس الباحثني 
ي�شتخدم م�شطلح خلل وظيفي ب�شيط يف الدماغ 
بدال من م�شطلح التلف الدماغي الب�شيط وي�شار 
�شلوكيثثة  موؤ�شثثرات  ثالثثثة  اإىل  املجثثال  هثثذا  يف 

وع�شبية هي:
- ال�شعف يف التاآزر الب�شري احلركي.

- االإفراط يف الن�شاط.
- عدم انتظام الن�شاط الكهربائي يف الدماغ.
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باالإ�شافثثة اإىل بع�س االفرتا�شات حول التلف 
الدماغثثي �شببثثاً ل�شعوبات التعلثثم هناك بع�س 
االفرتا�شثثات البيولوجيثثة االأخثثرى عن مظاهر 
م�شاحبثثة ل�شعوبثثات التعلثثم ومنهثثا املظاهثثر 
اجل�شميثثة غري الطبيعية لثثدى االأطفال قبل �شن 
اأو  اجلمجمثثة  �شثثكل  يف  كالت�شوهثثات  املدر�شثثة 

انخفا�س موقع االأذنني يف اجلمجمة.
2- االأ�شباب الوراثية:

توؤكد عدة درا�شات اأن بع�س حاالت �شعوبات 
التعلم ميكن اأن ترجع اإىل اأ�شباب وراثية. ي�شري 
) كالفنثثت، 1989( اإىل اأنثثه علثثى الرغثثم من اأنه 
تواجثثه الباحثثثني �شعوبثثة يف التمييز بثثني اأثر 
العوامثثل الوراثية والبيئية يف �شعوبات التعلم 
اإال اأنهم وجدوا اأن العوامل الوراثية توؤدي دورًا 
يف ذلثثك وتعدُّ مثثن احلاالت امل�شببثثة ل�شعوبات 

التعلم.
3- االأ�شباب البيئية:

كثثثريًا مثثا يرجع بع�ثثس الباحثثثني �شعوبات 
اأن  املالحثثظ  فمثثن  بيئيثثة  اأ�شبثثاب  اإىل  التعلثثم 
حاالت �شعوبات التعلم اأكر �شيوعاً يف اأو�شاط 
االأطفثثال الذيثثن ينتمثثون للطبقثثات االجتماعية 
الفقثثرية حيثثث يعد �شثثوء التغذيثثة وحمدودية 
الفر�س للنمو والتعلثثم املبكر من االأ�شباب ذات 
ال�شلثثة. ويتفثثق كل مثثن ) لوفيثثت واإجنلمثثان( 
علثثى اأن الفقر الوا�شح يف فر�ثثس التعلم و�شوء 
التعليثثم يف برامج ما قبل املدر�شثثة اأو ال�شفوف 
االأوىل يف املرحلثثة االبتدائية املبكرة هي من اأهم 
اأ�شبثثاب �شعوبثثات التعلم. وتت�شمثثن االأ�شباب 
البيئية قائمة طويلة من العوامل املختلفة التي 
توردهثثا املراجثثع العلميثثة يف هثثذا اخل�شو�س 
ومثثن اأهم تلك العوامل: �شثثوء التغذية، واملواد 
امل�شافثثة للمنتجثثات الغذائيثثة كمثثواد النكهثثة 
ال�شناعية واملثثواد امللونة واحلافظة، وتدخني 
االأم احلامل اأو تعاطيها الكحول، اأو املخدرات، 

حتى اإن البع�ثثس ي�شيف اأثثثر اإ�شعاعات �شا�شة 
التلفزيون وم�شابيح الفلور�شنت.

 خ�سائ�ص ذوي �سعوبات التعلم )اخل�سائ�ص 
الأكادميية(

اأهثثم �شمثثة مميثثزة لثثذوي �شعوبثثات التعلثثم 
ح�شثثب تعريثثف �شعوبثثات التعلثثم هثثي وجود 
ق�شثثور اأو عجثثز يف املهثثارات االأكادميية وعلى 
اخل�شو�س مهثثارة القراءة والكتابة واحل�شاب 

وتتعدد مظاهر الق�شور يف هذه املهارات:
اأ- القثثراءة: تتمثثثل بحثثذف بع�ثثس الكلمات 
يف اجلملثثة اأو حثثذف جزء من الكلمثثة اأو اإ�شافة 
بع�ثثس الكلمات اإىل اجلملثثة اأو اإ�شافة اأحرف اإىل 
الكلمة، اإبدال بع�ثثس الكلمات يف اجلملة بكلمات 
حتمل املعنى ذاته، اإعادة قراءة بع�س الكلمات 
اأكر مثثن مرة عند قراءة اجلملثثة، قلب وتبديل 
االأحثثرف، �شعوبثثة يف التمييثثز بثثني احلثثروف 
املت�شابهثثة، �شعوبثثة يف تتبع مثثكان الو�شول يف 
القثثراءة، ال�شرعثثة الكبثثرية اأو البثثطء املبالثثغ 

فيه.
ب- الكتابة: تتمثل بث: 

االأحثثرف  اأو  الكلمثثات  اأو  اجلملثثة  كتابثثة   -
بطريقة معكو�شة من الي�شار اإىل اليمني.

- كتابثثة الكلمثثات برتتيب غثثري �شحيح حتى 
عند ن�شخها.

- اخللط يف الكتابة بني االأحرف املت�شابهة.
- عثثدم االلتثثزام بالكتابثثة على خثثط م�شتقيم 
احلجثثم  يف  جتان�شثثه  وعثثدم  اخلثثط  وت�شتثثت 

وال�شكل.
ج- احل�شثثاب: ) يتمثثثل بخلط وعثثدم معرفة 
العالقثثة بثثني الرقثثم والرمثثز الذي يثثدل عليه يف 
اأثناء الكتابة عند �شماع �شوت الرقم، ال�شعوبة 
االجتاهثثات  ذات  االأرقثثام  بثثني  التمييثثز  يف 
املتعاك�شة عند الكتابة، عك�س االأرقام املوجودة 
املفاهيثثم  ا�شتيعثثاب  يف اخلانثثات، �شعوبثثة يف 
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كاجلمثثع  احل�شثثاب  يف  االأ�شا�شيثثة  اخلا�شثثة 
وال�شرب والطرح والق�شمثثة، القيام باإجراءات 
اأكر مثثن عملية اجلمع والطرح يف م�شاألة مع اأن 

املطلوب هو اجلمع فقط.
اخل�سائ�ص اللغوية

التعلثثم  �شعوبثثات  ذوو  يعثثاين  اأن  ميكثثن 
التعبرييثثة  بنوعيهثثا  اللغثثة  يف  م�شثثكالت  مثثن 
واال�شتقبالية.يق�شثثد باللغة التعبريية: القدرة 
علثثى اأن يعرب الفثثرد عثثن نف�شثثه لفظياً.ويق�شد 
باللغة اال�شتقبالية: القدرة على ا�شتقبال وفهم 
اللغة. فال�شخ�س الثثذي يعاين من �شعوبة تعلم 
قثثد يعاين من م�شكلثثة يف اال�شتقبثثال ال�شمعي اأو 
م�شكلثثة يف تتابثثع الذاكرة ال�شمعيثثة. وقد يعاين 
مثثن اأخطثثاء تركيبيثثة نحويثثة اأو حثثذف بع�س 
الكلمثثات مثثن اجلملة التثثي يقولهثثا. كذلك ميكن 
اأن يكثثون كالم ال�شخ�س الذي يعاين من �شعوبة 
تعلثثم مطثثوال ويثثدور حثثول فكثثرة واحثثدة اأو 
قا�شرًا على و�شف خربات ح�شية باالإ�شافة اإىل 
عثثدم الو�شوح يف بع�س الثثكالم نتيجة حذف اأو 

اإ�شافة اأو تكرار بع�س اأ�شوات احلروف. 
اخل�سائ�ص احلركية:

تعدُّ م�شكالت التوازن العام من اأهم امل�شكالت 
احلركية الكبرية التي ميكن مالحظتها لدى ذوي 
�شعوبثثات التعلثثم وتظهر امل�شثثكالت على �شكل 
�شعوبات يف امل�شثثي والرمي واالإم�شاك اأو القفز 
اأو م�شي التوازن. اأما م�شكالت احلركات الدقيقة  
فتظهثثر علثثى �شثثكل �شعثثف يف الر�شثثم والكتابة 
وا�شتخثثدام املق�ثثس باالإ�شافثثة اإىل اأنثثه يرتطثثم 
باالأ�شيثثاء ب�شهولثثة ويتعثثر يف اأثنثثاء م�شيه وال 
يكثثون متوازناً، ويكون لديثثه م�شكلة يف ممار�شة 
االأعمال التي تتطلب ا�شتخدام الع�شالت. وتبني 
وجود ق�شور عند ذوي �شعوبات التعلم الحظه 
الكثري من الباحثثثني يف االأن�شطة اجل�شمية التي 
حتتاج اإىل مهارات حركية �شواء اأكانت �شغرية 

اأم كبثثرية وكذلثثك تنا�شثثق اجل�شثثم بوجثثه عام 
وبالتنا�شثثق بني احلركة والب�شثثر ب�شكل خا�س 
فتظهثثر لديهم واحدة اأو اأكر يف امل�شاكل االآتية: 
اخللثثط بثثني االجتاهثثات ) اليمثثني والي�شثثار(، 
عثثدم ثبات، تف�شيل ا�شتخدام يثثد معينة اأو قدم 
معينثثة، تف�شيل ا�شتخدام اليد اليمنى مع القدم 
الي�شرى والعك�س، نق�ثثس يف الر�شاقة والرباعة 
الأداء املهثثارات احلركيثثة الكبثثرية، ق�شثثور يف 
االنتقال بني اليدين اأو القدمني، ارتعا�س ب�شيط 

يف اليدين اأو االأ�شابع اأو القدمني. 
اخل�سائ�ص ال�سلوكية:

     مثثن املمكن اأن نحدد عثثددًا من اخل�شائ�س 
النف�شية وال�شلوكية التي يظهرها ذوو �شعوبات 

التعلم:
- الن�شاط الزائد.

- ال�شعف االإدراكي احلركي.
- التقلبات ال�شديدة يف املزاج.

- �شعف عام يف التاآزر.
- ا�شطرابات االنتباه.

 - التهور.
- ا�شطرابات يف الذاكرة والتفكري.

- م�شثثكالت اأكادمييثثة يف الكتابثثة، القثثراءة، 
احل�شاب، التهجئة.

ال�شمثثع والثثكالم ) م�شثثكالت  - م�شثثكالت يف 
لغوية(. 

- عالمات ع�شبية غري مطمئنة. 
اخل�سائ�ص الجتماعية:

- يعاين ذوو �شعوبات التعلم من �شعوبات يف 
تكوين ال�شداقات فلديهم عدد اأقل من االأ�شدقاء 
باملقارنة مع العاديني كما اأنهم يجدون �شعوبة 

يف احلفاظ على ال�شداقات التي يبنونها.
رف�شثثاً  اأكثثر  التعلثثم  اإن ذوي �شعوبثثات   -
واإهمثثااًل واأقثثل تقبثثاًل مثثن االآخرين واأقثثل تقباًل 
اجتماعياً من العاديني ولذلك فهم عر�شة الأنواع 
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عديدة من امل�شكالت النف�شية وم�شكالت التوافق 
االجتماعثثي التثثي ت�شمثثل االإجثثرام واالأمرا�س 

العقلية وال�شعوبات املت�شلة بالعمل.
اإظهثثارًا  اأقثثل  التعلثثم  �شعوبثثات  ذوي  اإن   -
للمهثثارات االجتماعيثثة املقبولثثة مثثن العاديني 
كمثثا اأنهم اأقثثل ترحيباً بهم من جانثثب االأقران يف 

ال�شف الدرا�شي ومن قبل املدر�شني.
- يت�شثثف ذوو �شعوبات التعلثثم اأي�شاً باأنهم 
اأقل تعاوناً باملقارنة مع العاديني واأقل اندماجاً 

يف املواقف االجتماعية. 
مثثن  يعانثثون  التعلثثم  اإن ذوي �شعوبثثات   -
م�شثثكالت يف النظافثثة وح�شن املظهثثر واجلل�شة 
واجلاذبيثثة العامثثة كمثثا اأنهثثم ال ي�شتفيدون من 
التغذية الراجعة واملالحظات حول مظهرهم لذا 
فاإنهم من هذا املنطلق اأقل تقباًل وا�شتح�شاناً من 

االآخرين.
يتفثثق معظثثم املخت�شثثني يف جمثثال �شعوبات 
التعلم على ارتباط هذه ال�شعوبات باخل�شائ�س 

االجتماعية والرتبوية االآتية:
- امل�شاكل االأكادميية املحددة مثل:) القراءة، 

التعبري اللفظي، اخلط، الريا�شيات(.
- ا�شطراب يف الذاكرة والتفكري.

- عدم القدرة على االنتباه اأو الرتكيز.
- الن�شاط الزائد.

- االندفاع والتهور.
- عثثدم اال�شتقثثرار العاطفي ) تقلثثب املزاج، 

الكاآبة، القلق ( 
- �شعوبات يف تكويثثن �شداقات مع االآخرين 

وفقدان ال�شداقات ب�شرعة اإذا تكونت.

املقرتحات والتو�سيات
بالك�شثثف عثثن حثثاالت  1- زيثثادة االهتمثثام 
التعلثثم يف املجتمثثع وف�شلهثثم عثثن  �شعوبثثات 
العاديثثني ليتلقوا تعليماً خا�شاً بهم ي�شاعد على 

التقدم.
2- زيثثادة االهتمثثام بو�شع خطثثط اإر�شادية 
وعالجيثثة ذوات م�شتويثثاٍت عاليثثة ل�شعوبثثات 

التعلم.
والثقافثثة  االجتماعيثثة  التوعيثثة  ن�شثثر   -3

الرتبوية حيال مو�شوع �شعوبات التعلم.

مراجع الدرا�شة:
- ريا�س م�صطفى: �صعوبات التعلم, ط)1(, عمان, دار �صفاء, 2005.

- �صامي ملحم: �صعوبات التعلم, ط)1(, عمان, دار امل�صرة, 2002.
- عمر خطاب: مقايي�س يف �صعوبات التعلم, ط)1(, عمان, مكتبة املجتمع العربي, 2006.

- فتحي الزيات: �صعوبات التعلم, الأ�ص�س النظرية والت�صخي�صية والعالجية, القاهرة, دار الن�رش للجامعات, 
.1998

- هدى الع�صاوي: اأطفالنا و�صعوبات الإدراك, ط)1(, الريا�س, مكتبة امللك فهد الوطنية, 2004.
- هدى الع�صاوي: اأطفالنا و�صعوبات التعلم, ط)1(, الريا�س, مكتبة امللك فهد الوطنية, 2004.

- Harris, A,J.Sipay: How to increase readinbg ability, Newyork, David Mackay 
,1975                                                                    
 - Swanson,H,L .and Keogh:  Learning disabilities,Theoretical and Research 
Issues,Newyork, Library of cougress ,1990               
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اختلف���ت وجهات النظر واآراء الرتبوي���ني حول املق�سود فعال بتنوي���ع التدري�س ؟ ومنهم من 
�س���كك يف جدوى ه���ذا االجتاه. واأنها نظرية ي�سع���ب تطبيقها. بينما اأجمع كث���ري منهم وبخا�سة 
املعلمني على اأن تنويع التدري�س يف غرفة الف�سل هو احلل لكثري من م�سكالت التعليم اإذ يوؤكد 

ذلك اأن املتعلم هو املحور وهو الهدف .

  د. حممد فار�س �سباط*

*  حما�رض يف كلية الرتبية بجامعة دم�شق

 تن�يع التدري�س لتح�سني      طرائق التعليم والتعلم
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وهنثثاك تعريفثثات متعددة ومتنوعثثة لتنويع 
التدري�س من اأهمها:

بع�ثثس  اإجثثراء  يعنثثي  التدري�ثثس  تنويثثع   -
التعديثثالت . ترتاوح مثثن التعديثثالت الب�شيطة 
اإىل التعديثثالت اجلوهريثثة يف املواقف التعليمية 
بحيثثث يتمكن املتعلمون مثثن تعلم املنهج املقرر 
ملرحلتهثثم العمرية مع اأقرانهثثم يف �شف درا�شي 

واحد.
احتياجثثات  لتلبيثثة  طريقثثة  اأف�شثثل  اإن   -
املتعلمثثني على اختالفاتها. هي اأن يقدم حمتوى 
املنهج ب�شورة متنوعثثة. فالتنويع هو القاطرة 
التثثي ي�شل من خاللها املتعلمثثون اإىل املعلومات 
واملهثثارات واملفاهيثثم املطلثثوب تعلمهثثا، اإذ اأن 
تنويثثع التدري�ثثس يتطلب م�شاركثثة ايجابية من 
قبثثل املتعلمثثني يف عمليثثات التخطيثثط واتخثثاذ 

القرارات وعمليات التقييم.
- اإن مفتثثاح عملية تنويثثع التدري�س يتمثل يف 
ا�شتخثثدام املعلمني املرن لالأن�شطثثة التعليمية-

التعلمية ولطرائق تنظيم الدرو�س.
ابتثثكار طرائثثق  التدري�ثثس يعنثثي  - تنويثثع 
متعثثددة توافثثر للطلبثثة على اختثثالف قدراتهم 
واهتماماتهثثم  وا�شتعداداتهثثم  وميولهثثم 
واحتياجاتهثثم التعليمية . فر�شثثاً متكافئة لفهم 
وا�شتيعثثاب املفاهيثثم وا�شتخدامهثثا يف مواقثثف 
احليثثاة اليوميثثة. كمثثا ت�شمثثح للطلبثثة بتحمثثل 
م�شوؤولية تعلمهم من خالل تعليم وتعلم االأقران 

والتعلم التعاوين.
- تنويثثع التدري�ثثس يعني تعثثرف احتياجات 
ال�شابقثثة  ومعلوماتهثثم   . املختلفثثة  املتعلمثثني 
اللغثثوي  وم�شتواهثثم  للتعلثثم،  وا�شتعدادهثثم 
ثثثم  املف�شلثثة.  تعلمهثثم  واأمنثثاط  وميولهثثم 
اال�شتجابثثة لكل ذلثثك يف عملية التدري�ثثس. اإذ اإن 
تنويثثع التدري�س هو عملية تعليثثم وتعلم طلبة 

بينهم اختالفات كثرية يف �شف درا�شي واحد. 

- تنويثثع التدري�ثثس هثثو طريقثثة تفكري حول 
ماهية التعليثثم والتعلم . ويعتمد على جمموعة 
متنوعثثة مثثن االإ�شرتاتيجيات متكثثن املعلم من 
املتعثثددة  املتعلمثثني  الحتياجثثات  اال�شتجابثثة 
واملختلفة ، فكيثثف يتعرف املعلم اإىل احتياجات 
طلبتثثه ؟ وكيف ي�شمم فر�شثثاً تعليمية متنوعة 
اإن االجابثثة  ت�شاعثثد علثثى جنثثاح كل متعلثثم؟ 
عثثن هذيثثن ال�شوؤالثثني هثثي مثثا نق�شثثده بتنويع 

التدري�س.
- تنويثثع التدري�ثثس يعنثثي تعثثرف اختثثالف 
وتنثثوع خلفيثثات املتعلمثثني املعرفيثثة ، ومثثدى 
ا�شتعدادهثثم للتعلثثم، وما املواد التثثي يف�شلون 
تعلمهثثا ؟ وما طرائثثق التدري�س التثثي يتعلمون 

من خاللها على نحو اأف�شل ؟ 
وكذلك تعثثرف ميولهثثم واهتماماتهم واأمناط 
تعلمهثثم واأنثثواع ذكاءاتهم ....ثثثم يعمل املعلم 
على اال�شتجابة لهذه املتغريات من خالل تقدمي 
حمتوى املنهج بطرائثثق متنوعة. لذلك نقول اإن 
تنويثثع التدري�س هو عمليثثة مقاربة بني حمتوى 
املنهثثج وطرائثثق تقدميه و�شفثثات وخ�شائ�س 

املتعلمني املختلفة يف �شف درا�شي واحد .
- ال يعثثد تنويثثع التدري�س اجتاهثثا حديثاً يف 
الرتبيثثة والتعليم لكنه تراكم معريف وممار�شات 
اأثبتت جدواها عرب�شنثثوات عديدة وهو امتداد 
للفل�شفثثات الرتبويثثة التثثي تثثرى اأن املتعلم هو 
حممثثور عمليتي التعليم والتعلم، وفيها يوؤ�ش�س 
احتياجثثات  علثثى  التدري�شيثثة  خططثثه  املعلثثم 
املتعلم. مبعنى اأن احتياجثثات املتعلم هي التي 

تقود التعليم.
- تنويثثع التدري�ثثس هو فل�شفثثة تربوية تبنى 
على اأ�شا�س اأنه على املعلم تطويع تدري�شه تبعاً 

لالختالفات بني املتعلمني.
- يعدُّ تنويع التدري�س نظرية تبنى على فكرة 
اأن طرائق التدري�س يجثثب اأن تتنوع واأن تعدل 
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لتتما�شثثى مثثع تنثثوع قثثدرات وميثثول ومهارات 
املتعلمثثني يف الف�شثثل . مبعنثثى اأن املعلثثم يغري 
ويعثثدل يف عنا�شر املنهثثج ليتوافق و خ�شائ�س 
املتعلمثثني ولي�س العك�ثثس، فال يجثثب اأن يتوقع 
املعلثثم اأن يغري املتعلمثثون اأنف�شهم لتتوافق مع 

املنهج.
الأ�س�ص واملب���ادئ التي تق���وم عليها نظرية 

تنويع التدري�ص :
الأ�س�ص الرتبوية:

مثثن اأهثثم االأ�ش�ثثس الرتبوية التي تقثثوم عليها 
نظرية تنويع التدري�س ما ياأتي:

- املعلم من�شثثق ومي�شر لعملية التعلم ولي�س 
ديكتاتورًا يعطي االأوامر لتنفذ.

- املتعلم هثثو اأهم حماور العمليثثة التعليمية 
التعلمية وهو الهدف االأ�شا�شي للتدري�س.

- الرتكيز على االأفكار واملفاهيم الكبرية اأهم 
مثثن كرة التفا�شيل التثثي ال ت�شيف قيمة علمية 

ملو�شوع التعلم.
- يهثثدف التدري�ثثس اإىل م�شاعثثدة املتعلم على 
الفهم وتكوين املعنى، مبعنى حتويل املعلومات 
ي�شتخدمهثثا  اأن  املتعلثثم  ي�شتطيثثع  معرفثثة  اإىل 

ويوظفها يف مواقف متعددة.
- ال يهثثدف التدري�ثثس الفعثثال اإىل مثثلء مثثخ 
املتعلم مبعلومات مفتتة غري مرتابطة والترتبط 
بحياة املتعلمني، ثم ا�شتدعاء هذه املعلومات يف 

االمتحان دلياًل وموؤ�شرًا على التعلم. 
و�شيلثثة  هثثو  وامل�شتمثثر  ال�شامثثل  التعليثثم   -
اكت�شاف احتياجثثات املتعلمني، وتعرف قدرات 
وحتديثثد  تعلمهثثم  واأمنثثاط  منهثثم  كل  وميثثول 
االختالفثثات بينهم لتوجيه التدري�س اإىل مواءمة 

هذه االختالفات.
- الف�شل الدرا�شي ميثثثل جمتمعاً بني اأفراده 
اختالفات ولكنهم يعي�شون يف تكامل ويتعاملون 
مثثع بع�شهم بع�شاً تبعاً للعمثثل املطلوب ومدى 

تقارب اأو تباعثثد قدراتهم وميولهم ولهذا يعتمد 
تنويثثع التدري�س على مرونثثة جمموعات العمل 
واإتاحثثة الفر�شثثة للعمل يف جمموعثثات خمتلفة 

اأحيانا اأو يف ثنائيات اأو اأفراد اأحياناً اأخرى.
- مثثن اأهم اأ�ش�ثثس تنويع التدري�ثثس امل�شاركة 
الفعالثثة واالإيجابيثثة للمتعلم . فعلثثى املتعلمني 
تعثثرف قدراتهم واأمنثثاط تعلمهثثم ، وامل�شاركة 
يف و�شثثع االأهثثداف يف �شوء هثثذه اخل�شائ�س ، 
واالجتهثثاد يف حتقيثثق تلثثك االأهداف ثثثم تقييم 
اإجنازاتهم ومدى حتقيقهم لالأهداف املن�شودة. 

الأ�س�ص النف�سية:
تبنثثى نظرية تنويثثع التدري�س علثثى عدد من 

االأ�ش�س النف�شية ومن اأهمها :
- كل متعلم قابل للتعلم وقادر على التعلم.

- املتعلمون يتعلمون بطرائق خمتلفة.
- الثثذكاء متنوع ومتعثثدد االأنثثواع ، ويوجد 

عند املتعلمني بدرجات متفاوتة.
- املثثخ الب�شثثري ي�شعى للفهثثم والو�شول اإىل 

معنى املعلومات التي ي�شتقبلها.
- يحثثدث التعلثثم ب�شثثورة اأف�شثثل يف حاالت 

التحدي املنا�شب واملقبول.
- ي�شعى االإن�شان دائماً اإىل النجاح والتميز.

- تقبل االختالفات بني الفرد واالآخرين.
الفرق بني تنويع التدري�ص وتفريد التعليم:

- تنويع التدري�س ال يركز على املتعلم املنفرد 
وال علثثى و�شع برناجمثثه اخلا�س به، ولكن يتم 
تعثثرف قثثدرات وميثثول وخلفيثثات املتعلمثثني. 
وبا�شتخثثدام ا�شرتاتيجيثثة املجموعثثات املرنة، 
يثثوزع املعلثثم املتعلمني يف جمموعثثات �شغرية 
اأو يطلثثب من كل متعلم العمل مع زميل له وذلك 
وفقاً ملحثثور الت�شابه بني املتعلمثثني، مبعنى اأن 
املجموعثثات ال تكون ثابتة طثثوال العام، ولكنها 

تختلف من مو�شوع  اإىل اآخر.
- يتطلثثب تفريثثد التعليثثم التثثزام كل متعلثثم 
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ف�شل تنويع التدري�صالف�شل التقليدي
حتى لو قام املعلم ببع�ض عمليات تنويع  1 -

التدري�ض فتكون غري خمططة م�سبقًا , ولي�ست 
روتينًا متكررًا يتعود عليه املتعلمون ويفهمون 

اأهدافه.

التخطيط امل�سبق والأن�سطة امل�سممة  1 -
خ�سي�سًا لتتواءم مع قدرات واهتمامات ومعلومات 
املتعلمني . فعند تخطيط درو�ض الوحدة , وتخطيط 

الدرو�ض اليومية ي�سع املعلم توقيتات حمددة ليتم 
فيها تنفيذ اأن�سطة متنوعة قد تكون –كما �سبق – 

اأن�سطة تنفذ يف جمموعات �سغرية, اأو يف ثنائيات اأو 
تكون اأن�سطة فردية لبع�ض املتعلمني. 

ي�سع املعلم خططه وما ي�سممه من اأن�سطة  2 -
لتنا�سب املتعلم املتو�سط , ويتعر�ض للظلم كل من 

هو فوق املتو�سط اأو اأقل من املتو�سط

يعتمد املعلم على تعرف قدرات املتعلمني  2 -
وميولهم وا�ستعداداتهم لتقبل الدر�ض اجلديد 

واأمناط تعلمهم, ويف �سوء ذلك ي�سمم خطط الدر�ض 
والأن�سطة التي �سيقوم بها املتعلمون خالل درا�ستهم 

الوحدة اأو الدر�ض.
غالبا ما جتري عملية التقييم يف نهاية  3 -

الدر�ض لإعطاء درجات للمتعلمني.
تعدُّ عملية التقييم عملية م�ستمرة قبل واأثناء  3 -

وبعد انتهاء التدري�ض, فعلى اأ�سا�ض نتائج التقييم 
يتعرف املعلم م�ستوى املتعلمني ويخطط ملواجهة 

احتياجاتهم.
يعتمد املعلم واملتعلمون على م�سادر تعلم  4 -

موحدة وحمددة للجميع, ول توجد فر�ض ليختار 
املتعلمون م�سادر التعلم التي يف�سلونها.

تتعدد م�سادر التعلم ويتمتع املتعلمون بفر�ض  4 -
اختيار ما يروق لهم من هذه امل�سادر.

يلتزم جميع املتعلمني امتحانًا موحدًا,  5 -
ويتحدد م�ستقبلهم مبدى جناحهم يف اجتياز 

المتحان.

تتنوع اأ�ساليب التقييم , ويتمكن املتعلم من  5 -
اإثبات اإملامه وفهمه للمادة العلمية باأكرث من طريقة 
من دون الإخالل بامل�ستوى التعليمي والأهداف التي 

يجب اأن يحققها 

بالربنامثثج الذي مت تخطيطه خ�شي�شاً له طوال 
العام. اأما تنويع التدري�س فينتقل من التدري�س 
املوجثثه جلميثثع املتعلمثثني اإىل تق�شيثثم الف�شثثل 
اإىل جمموعثثات اأو ازواج اأو حتثثى االأفثثراد .....
وي�شتمثثر ذلك لفثثرتة زمنية وفقثثاً لالأهداف التي 
يريثثد اأن يحققها املعلم مثثع املتعلمني، ثم يعود 
الف�شل للعمل اجلماعي وبهذا ال يفقد املتعلمون 

اإح�شا�شهم باالنتماء لل�شثثف، وباأنهم اع�شاء يف 
جمتمثثع متكامثثل بني افثثراده كثري مثثن الت�شابه 

واالتفاق ، وبينهم بع�س االختالفات.
الفرق بني ال�س���ف التقليدي و�سف يتم فيه 

تنويع التدري�ص:
الواقثثع اأن كل �شف يتم فيه تطبيق طريقة اأو 

اأكر لتنويع التدري�س.
واجلدول الآتي يبني الفرق بني ال�سف التقليدي و�سف يتم فيه تنويع التدري�ص

50

دراســات 
تربويـة
ونفسية

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



زيارة اإىل �سف يحدث فيه تنويع للتدري�ص:
ب�شيء من الرتكيز نالحظ:

- املعلم يركز يف �شرحه على االأفكار الرئي�شة 
وال يهتم كثريًا بتفا�شيل ال لزوم لها.

- املعلثثم يتاأكثثد من فهم املتعلمثثني للمو�شوع 
وال يركز على حفظهم بع�س احلقائق.

- املعلثثم يركز على عدد حمثثدود من املفاهيم 
اإجنثثاز  يحثثاول  لهثثا، وال  فهمهثثم  مثثن  ويتاأكثثد 

مو�شوعات كثرية بطريقة �شطحية.
، ويف  املناق�شثثة  م�شاركثثون يف  املتعلمثثون   -
تنثثاول املو�شوع املطثثروح ، ويحاولون تطبيق 
مثثا تعلمثثوه يف مواقثثف عمليثثة ،وهثثذا مثثا يوؤكد 
ا�شتيعابهم للفكرة واملو�شوع املرتبط بالوحدة 

اأو الدر�س.
- �شوف يلفثثت نظرنا حمثثاوالت تقييم املعلم 
للمتعلمثثني، التي تتم ب�شثثورة م�شتمرة وبطرق 
خمتلفثثة ) قبثثل التدري�ثثس ويف اأثنثثاء التدري�ثثس 
وبعثثد انتهثثاء التدري�ثثس ......تقييثثم فثثردي- 
تق�شيثثم ثنائي- تقييم جماعي- تقييم من املعلم 

تقييم ذاتي....(. الزمالء-  من  – تقييم 
- �شوف نالحظ تعدد وتنوع املواد التعليمية 
املتاحثثة للمتعلمني ) كتثثب – جمالت – �شور- 

�شرائط فيديو- حا�شوب .....الخ(.
- حمثثاوالت م�شتمثثرة من املعلثثم واملتعلمني 
اأو  اخلا�شثثة،  بحياتهثثم  يتعلمونثثه  مثثا  لربثثط 

باملجتمع كله، اأو باأحداث عاملية.
التعلثثم  عمليثثة  يف  منغم�شثثون  املتعلمثثون   -

ومتحم�شون و�شعداء مبا يفعلونه.
- يتمتثثع املتعلمون بثقة بالنف�ثثس ت�شمح لهم 
بالتعبري عثثن راأيهم، وبطرح اأ�شئلة، ومبناق�شة 
مثثا يقدمثثه املعلثثم، وبطلثثب مزيثثد مثثن ال�شثثرح 

وامل�شاعدة ملزيد من الفهم. 
هثثل يوجثثد تعار�ثثس بثثني التدري�ثثس يف �شوء 
التدري�ثثس  وتنويثثع   )Standards(املعايثثري

)Differentiating Instruction(؟
اهتمت االأو�شاط الرتبوية يف االآونة االأخرية 
وعلثثى م�شتثثوى العلثثم ، بو�شثثع معايثثري اأو ما 
ي�شمى بامل�شتويات املعيارية التي حتدد م�شتوى 
اجلودة املطلوب الو�شول اإليه يف جميع جماالت 
ومكونثثات العمليثثة التعليميثثة، ومنهثثا بال �شك 
املناهج وحمتويات املثثواد الدرا�شية، ومعايري 

اأداء املعلم الكفء واملدير الناجح....الخ.
ويت�شثثاءل بع�شهثثم عثثن كيفيثثة اجلمثثع بثثني 
تدري�س يهثثدف اإىل حتقيق امل�شتويات املعيارية 
جلميع املتعلمني يف كل املواد الدرا�شية، وتنوع 
التدري�ثثس  مبواءمثثة  يهتثثم  والثثذي  التدري�ثثس 
ومراعثثاة  املتعلمثثني  وقثثدرات  خل�شائ�ثثس 
الفروق الفرديثثة بينهم يف امليول واأمناط التعلم 

وجتاربهم ومعلوماتهم ال�شابقة.
فهثثل تتعار�ثثس نظريثثة تنويثثع التدري�س مع 

امل�شتويات املعيارية اأو املعايري؟
الواقثثع اأنثثه ال يوجثثد تعار�س بثثني التدري�س 
الفعثثال القائم على املعايثثري وتنويع التدري�س، 
بب�شاطثثة �شديدة اإن حمتثثوى املنهج القائم على 
املعايري يحثثدد لنا )ماذا ندر�ثثس(، بينما نظرية 

تنويع التدري�س حتدد لنا )كيف ندر�س(.
فثثاإذا كنا ندر�ثثس منهجاً قائماً علثثى املعايري ، 
فاإن تنويع التدري�س يقرتح لنا طرائق واأ�شاليب 
متعددة لتقدمي هذا املحتوى  بحيث تتنا�شب مع 
كل املتعلمني على ما بينهم من اختالفات ، مبعنى 
اأننثثا ندر�س املحتوى ذاتثثه ملتعلمني خمتلفني يف 

القدرات واالمكانات وامليول واأمناط التعلم.
فثثاإذا اخرتنا اأي م�شتوى معياري يف اأية مادة 
درا�شية . فاإن تنويع التدري�س يهدف اإىل تقدميه 
بطرائثثق خمتلفثثة وباال�شتعانة مبثثواد تعليمية 
متنوعثثة، وبدرجثثات خمتلفثثة مثثن ال�شعوبة ، 
ومبقاديثثر خمتلفة مثثن امل�شاعثثدة، وملجموعات 
خمتلفة الرتكيثثب ، وب�شرعات خمتلفة .. وهكذا 
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ميكثثن اأن ينجح املعلم يف تعليم جميع املتعلمني 
امل�شتثثوى  اإىل  الو�شثثول  علثثى  وي�شاعدهثثم 

املن�شود.
دور كل من املعلم واملتعلم والإدارة املدر�سية 

واأولياء الأمور يف تنويع التدري�ص:
اأول- دور املعلم:

- تعتمد نظرية تنويع التدري�س على اإيجابية 
كل من املعلم واملتعلم يف غرفة الف�شل . ويختلف 
دور املعلثثم يف ف�شل تنويع التدري�س عن الف�شل 
التقليثثدي يف كميثثة واهميثثة عمليثثات التخطيط 
التثثي يقثثوم بها . وقد نقثثول اإن مثثا يفعله املعلم 
خثثارج ف�شثثل تنويثثع التدري�س اأكثثر بكثري مما 

يفعله داخل الف�شل . 
- يحاول املعلم تعرف قدرات وميول واأمناط 
تعلم متعلميه ، ويعد لذلك االأدوات املنا�شبة اأو 

ي�شتخدم ما يتوافر منها .
- يبثثداأ التخطيثثط لتنويع التدري�ثثس من اأول 
يثثوم يف الدرا�شة اإن مل يكن قبل الدرا�شة، فيقوم 
املعلثثم بو�شع خطة عامة ل�شثثري الدرا�شة خالل 
العام الدرا�شثثي اأو الف�شل الدرا�شي. ثم يخطط 

للوحدات التدري�شية ثم للدرو�س اأوال باأول. 
- علثثى املعلم الثثذي يطبق تنويثثع التدري�س 
االأمثثور  والأوليثثاء  للمتعلمثثني  النظريثثة  �شثثرح 
في�شعروا باأنهم م�شاركون يف العملية التعليمية، 
وتدفعهثثم قناعتهثثم باأهميثثة تنويثثع التدري�ثثس 
االأهثثداف  حتقيثثق  علثثى  املعلثثم  م�شاعثثدة  اإىل 

املن�شودة.
- علثثى املعلثثم حماولثثة االإفثثادة مثثن زمالئه 
التعليمثثي  املوقثثف  لطبيعثثة  وفقثثا  املعلمثثني 
واحتياجثثات املتعلمثثني، كمثثا عليثثه احل�شثثول 
علثثى موافقة القيثثادات املدر�شيثثة وعلى دعمهم 

الأن�شطة املعلم واملتعلمني يف تنويع التدري�س.
- يف اأثنثثاء الدر�ثثس يقثثوم املعلثثم باأكثثر مثثن 
مب�شاركثثة   – املثثكان  ينظثثم  فهثثو  م�شوؤوليثثة 

املتعلمني – مبا يتنا�شب مع اال�شرتاتيجية التي 
�شيطبقهثثا، ثم عليه اإدارة الف�شل واإدارة الوقت 
حتثثى ال تطغثثى فثثرتات تنويثثع التدري�ثثس على 
فرتات معاملة الف�شل  على اأنه وحدة متكاملة. 
وعليثثه متابعة املتعلمني وتقثثدمي امل�شاعدة ملن 
يحتاجهثثا يف الوقت املنا�شثثب، وت�شجيع املتعلم 

الن�شط وتوجيه من هو دون ذلك.
- على املعلم اأن يهتم بتقييم اأداء اأو اجنازات 
كل متعلثثم ، حتثثى يتعرف احتياجاتثثه ، ويتفهم 
نقثثاط القوة لدى كل منهم وكذلك نقاط ال�شعف 

ليعمل على مواجهتها وحماولة عالجها.
ثاني���ًا- دور املتعلم: يتلخ�ثثس دور املتعلم يف 

ف�شول تنويع التدري�س يف اأن :
-  يفهثثم مثثا يثثدور يف الف�شل واأهدافثثه ، فمن 
املهم اأن يكون املتعلمون على وعي بفكرة تنويع 
التدري�س واأهدافثثه ، واأن ي�شتوعبوا ما يدور يف 
الف�شل من اإجراءات ، واأهداف هذه االإجراءات، 
ويقتنعوا اأنها اأواًل واأخريًا ل�شاحلهم ولتمكنهم 

من تعلم اأف�شل.
تنويثثع  عمليثثات  يف  املتعلمثثني  اأن  يثثدرك   -
التدري�س �شركاء اإيجابني عليهم التزامات يجب 
القيثثام بهثثا واحلر�س عليهثثا ومنها علثثى �شبيل 
املثثثال تقثثدمي البيانات التي ت�شاعثثد املعلم على 
تعرف اأمنثثاط تعلثثم كل منهم واأنثثواع ذكاءاته 
وميوله واهتماماتثثه وهواياته...اإلخ. اإن الدقة 
واالإخال�ثثس واالأمانثثة يف تقثثدمي هثثذه البيانات 
هثثي االأ�شا�ثثس الثثذي ي�شمثثم املعلثثم يف �شوئثثه 

ا�شرتاتيجيات تدري�شه املتنوعة.
- يتقبثثل املتعلمثثون فكثثرة اختثثالف املهثثام 
واالأن�شطة التي يقدمها املعلم لبع�س منهم ، واأن 
هثثذا لي�س تف�شياًل منه بع�شهم ، ولكنه مل�شاعدة 
كل منهثثم على حتقيثثق اأق�شى درجثثات النجاح 
يف �شثثوء خ�شائ�شثثه ، وهكثثذا ال يفقثثد املتعلثثم 
روح االنتمثثاء والثثوالء للف�شثثل كلثثه ، ويتعود 
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علثثى التعامل مع اأفراد يختلفثثون عنه يف بع�س 
�شماتهم وميولهم ....وهذه �شنة احلياة.

- يتعود املتعلمون يف ف�شول تنويع التدري�س 
علثثى كرة وتنثثوع عمليثثات التقييثثم واأ�شاليبه 
واأدواتثثه ، ويفهمثثوا اأن التقييثثم امل�شتمثثر هثثو 
الثثذي ي�شاعد املعلم على تعرف قدرات كل منهم 
حتثثى يوجههم التوجيثثه ال�شليم نحثثو االأهداف 

املن�شودة.
- واإذا كان املعلم يبذل جهدًا وا�شحاً مل�شاعدة 
املتعلمثثني علثثى التقثثدم والنجثثاح يف درا�شتهم، 
فعلثثى املتعلمني اأنف�شهم بذل اجلهد لتحقيق هذا 
الهثثدف. فاإذا �شعر املتعلم اأنثثه بحاجة  اإىل مزيد 
من �شثثرح املعلم ليفهم املو�شوع فعليه املبادرة 
بطلثثب امل�شاعدة، وعليهثثم تعريف املعلم باأن ما 
يقدمثثه لهثثم من مثثادة درا�شية اأ�شهثثل من الالزم 
ويثثثري امللثثل وعثثدم الدافعيثثة للتعلثثم ، اأو اأنثثه 
اأ�شعثثب من الالزم ويحتاجون مل�شاعدته لفهمه، 
كما يتعثثود املتعلمون العمل التعثثاوين وي�شاعد 
كل منهثثم االآخثثر عند احلاجثثة ، كمثثا يطلب هو 

م�شاعدة االآخرين عندما يحتاج اإليها.
- يعزز املتعلمون الثقثثة باأنف�شهم وبقدراتهم 
علثثى حتقيق ما يطلب منهم مثثن اأعمال ، وقبول 
التحثثدي وبذل اجلهثثد لالرتقثثاء مب�شتواهم وال 
يرت�شثثون مب�شتثثوى املتعلثثم املتو�شثثط ، وعلى 
املتفوقثثني واملوهوبني جتنب الغثثرور والتعايل 
علثثى زمالئهم ، وحماولة االندمثثاج مع زمالئهم 
يف خمتلثثف االأن�شطثثة واملهثثام ، والعمثثل علثثى 
ح�شن ا�شتغالل الوقت وتعظيم فهمهم واإدراكهم 
للمو�شوعثثات املقررة ، وعليهثثم اال�شتمتاع مبا 
يقدمونه لزمالئهم من م�شاعدة �شواء يف االأعمال 

الفردية اأو اجلماعية.
تنوي���ع  املدر�سي���ة يف  ثالث���ًا- دور الإدارة 
التدري����ص: يتلخ�ثثس دور االإدارة املدر�شية يف 

االأمور االآتية:

العمليثثة  قائثثدة  هثثي  املدر�شيثثة  االإدارة   -
التعليميثثة وهي املحرك لها نحثثو النجاح ، لذلك 
فمن املهم اأن يكون مدير املدر�شة على وعي وفهم 
بنظريثثة تنويثثع التدري�ثثس، واأهدافهثثا، وكيفية 
تنفيذها، ومتطلباتها، ويف �شوء هذا الفهم يعمل 
مديثثر املدر�شثثة على توفثثري متطلبثثات التنفيذ، 
ويي�شثثر للمعلمني الظروف التثثي ت�شاعدهم على 
التطبيثثق الناجثثح لتنويع التدري�ثثس. ومن ذلك 
علثثى �شبيثثل املثثثال ا�شتعثثداده الإحثثداث بع�س 
التغيثثريات يف �شكل الف�شل وترتيبه، ويف جدول 

احل�ش�س الدرا�شية.
املعلمثثني يف  ي�شثثارك  اأن  القائثثد  ي�شتطيثثع   -
خماطبثثة اأوليثثاء االأمثثور ب�شثثرح مثثا يحدث مع 
اأ�شئلتهثثم  الف�شثثل. واالإجابثثة عثثن  اأبنائهثثم يف 
ليطمئنوا اإىل اأن ما يحدث من تنويع يف التدري�س 
هو يف �شالح اأبنائهم فيتقبلون الفكرة وي�شهمون 

يف العمل على اإجناحها.
الذيثثن  املعلمثثني  املدر�شثثة  مديثثر  ي�شجثثع   -
واإ�شرتاتيجيثثات حديثثثة يف  يجربثثون طرائثثق 
التعليثثم والتدري�ثثس ويعملثثون علثثى ن�شثثر تلك 
االأفكار بني املعلمثثني يف كل التخ�ش�شات وعليه 
يف هثثذا ال�شدد العمل علثثى توفري فر�س تدريب 
املعلمثثني علثثى اأ�شاليثثب تنويثثع التدري�ثثس مثثن 
م�شثثادر حمّكمثثة معتمدة م�شوؤولثثة. وهنا يجب 
التاأكيثثد علثثى اأن مهثثارات تنويثثع التدري�ثثس ال 
تتحقثثق يف ور�شة عمل يعقدهثثا املدير بعد اليوم 
املدر�شثثي ....ولكنهثثا تتطلثثب برامثثج تدريبيثثة 
مدرو�شة وخمططة ومتدرجثثة، ومتتد الأ�شابيع 

بل و�شهور.
- يعتمثثد مدير املدر�شة علثثى بع�س املعلمني 
الذيثثن يطبقثثون هثثذا الفكثثر الرتبثثوي بنجثثاح، 
ويطلثثب منهم عقد لقاءات ونثثدوات لزمالئهم يف 
املدر�شة للتعريف بالنظريثثة وطرائق تطبيقها، 
ثم متابعة زمالئهم ممن يجربون تنويع التدري�س 
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الأول مرة ويقدمون لهم امل�شاعدة وامل�شورة.
- ي�شتطيثثع مديثثر املدر�شثثة اأن يوفثثر فر�شثثاً 
لبع�ثثس املعلمثثني لاللتحثثاق باجلامعثثة لدرا�شة 
مقرر التخ�ش�س يف تنويع التدري�س ، وقد يكون 
ذلثثك خالل العطلثثة ال�شيفيثثة ، ليتمكثثن من فهم 
النظرية وتطبيقاتها ، ثم ينقل ما تعلمه لزمالئه 

يف املدر�شة.
 - اال�شتفثثادة مثثن التجثثارب التثثي جنحت يف 

مدار�س بع�س الدول. 
- يتفثثق مدير املدر�شة مثثع اأ�شاتذة من كليات 
الرتبيثثة لالإ�شثثراف علثثى اأداء املعلمثثني وتقييم 
مدى جناحهم يف تطبيق تنويع التدري�س وتقدمي 
الإجنثثاح  الالزمثثة  واالر�شثثادات  التوجيهثثات 

التجربة.
علثثى  احلري�ثثس  املدر�شثثة  مديثثر  يوفثثر   -
تنويثثع التدري�س يف مدر�شتثثه للمعلمني املراجع 
والنمثثاذج التي ي�شتفيثثدون منها يف فهم النظرية 

وطرائق تطبيقها.

رابعا- دور اأولياء الأمور يف حتقيق اأهداف 
تنويع التدري�ص:

اإن هثثدف اأي ويل اأمر هو اأن يثثرى ابنه ناجحاً 
اإىل  بالذهثثاب  وم�شتمتعثثاً   و�شعيثثدًا  متفوقثثاً 
املدر�شثثة. وبعمليثثة التعليثثم ويرحثثب اأوليثثاء 
االأمثثور باأي تطثثور يف العمليثثة التعليمية يحقق 
لهثثم هثثذا الهثثدف، وتنويثثع التدري�ثثس بو�شفثثه 
نظريثثة واأ�شلوب تعليم وتعلم يهدف اإىل حتقيق 
كل ذلك. ولكي يتقبثثل اأولياء االأمور هذه الفكرة 
التي تبدو جديدة اأو غريبة بالن�شبة اإىل بع�شهم،  

علثثى مدير املدر�شة واملعلمني عقد لقاءات معهم 
ل�شثثرح الفكثثرة وتو�شيثثح اأ�شاليثثب تنفيذهثثا ، 
واأهميتهثثا بالن�شبة لكل متعلثثم يف الف�شل. وعلى 
املعلمثثني الرد علثثى ت�شاوؤالت اأوليثثاء االأمور – 
وهي كثرية – واأن يو�شحوا لهم دورهم يف جناح 
هذه النظرية وانهم م�شاركون يف خطواتها وهي 
ا�شتكمثثال اجلهد الذي تبذلثثه املدر�شة من خالل 
تعاملهثثم مع ابنائهم يف االأ�شثثرة. ولتحقيق هذه 

امل�شاركة ميكن للمعلم اأن:
- يطلثثب مثثن اأولياء االأمثثوراأن يكتبثثوا له اأو 
يخربوه عثثن رغباتهثثم بالن�شبثثة اإىل اأوالدهم يف 

بداية ال�شنة الدرا�شية.
- ي�شتمع اإىل اأولياء االأمور ويو�شح لهم كيف 
تراعي بيئة التعليثثم يف ف�شول تنويع التدري�س 
النواحثثي املختلفثثة املرتبطثثة بقثثدرات املتعلثثم 
وحاجاتثثه واهتماماتثثه وميوله لتزيثثد من نقاط 
القوة لديه ، وتوفري الفر�س لتقوية ورفع نقاط 

ال�شعف .
- يو�شثثح الأوليثثاء االأمثثور كيف يتابثثع النمو 
الفثثردي للمتعلثثم ، وكذلك االندمثثاج والت�شويق 

واالإثارة.
اأوليثثاء  - يقثثدم طرائثثق متنوعثثة مل�شاعثثدة 
االأمثثور على فهثثم اأنهم ي�شرتكثثون يف بناء منهج 
تعليمثثي وطرائق تعليمية ت�شثثم االأهداف ذاتها 

التي يرغبونها الأوالدهم.
- ميكثثن دعثثوة مثثن يريد مثثن اأوليثثاء االأمور 
حل�شثثور بع�ثثس احل�ش�ثثس الدرا�شيثثة لثثريى 
وي�شثثارك بنف�شثثه يف اإدارة الف�شل فيثثزداد فهمه 

واقتناعه باأهمية تنويع التدري�س.

املراجع:
- كوجييك, كوثر ح�صني ؛ واآخييرون )2008( : تنويع التدري�س يف الف�صل دليل املعلم لتح�صني طرق التعليم 

والتعلم يف مدار�س الوطن العربي , مكتب اليون�صكو القليمي للرتبية يف الدول العربية , بروت.
-كوثر , ح�صني كوجك )2007(: اجتاهات حديثة يف املناهج وطرائق التدري�س , عامل الكتب , القاهرة.

را�صد ,علي)2006(: اثراء بيئة التعلم , عامل الفكر العربي , القاهرة. 
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اإذا كان���ت الرتبية هي عملية تنمية الفرد يف اإطار اجتماعي و�سمن بيئة توفر الفر�س للجميع 
للنمو ال�سامل اإىل اأق�سى حدود ت�سمح به قدراته وا�ستعداداته فاإن االإر�ساد االجتماعي يف املدر�سة 
ي�سهم يف اإحداث التغريات املق�سودة ل�سالح الفرد واجلماعة,انطالقاً من اأن مهنة االإر�ساد مهنة 
اإن�ساني���ة ترتكز على اأ�س�س علمية من تخطيط وبح���ث وحتديد االجتماعات وامل�سكالت يف البيئة 
املدر�سي���ة وتن�سيق جهود العاملني يف املدر�سة لتلبية احتياجات الطلبة �سمن روؤية تهدف اإىل 

حت�سني البيئة املدر�سية لتكون مكاناً حا�سناً لالأطفال على اختالف قدراتهم.

دور املر�سد يف رعاية 
ذوي االحتياجات اخلا�سة 

واإجناح عملية الدمج يف املدار�س
 د. وليد حماده
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وتكثثون احلاجثثة ملحثثة اإىل خدمثثات االإر�شاد 
عند وجثثود اأطفثثال ذوي احتياجثثات خا�شة يف 
املدر�شثثة، كما اأن ذلثثك يرتتب عليه جمهود اأكرب 
وتوفثثر مهثثارات واإمكانثثات اأكثثر لثثدى املر�شد 
للتعامثثل مع تلثثك احلاالت وذلثثك بهدف حتقيق 
التوافثثق التثثام لهثثذه الفئثثة من الطثثالب من كل 
لذواتهثثم  موجثثب  مفهثثوم  وتنميثثة  اجلوانثثب 
مثثع  وا�شتعداداتهثثم  وقدراتهثثم  واإمكاناتهثثم 
قثثدرات  مثثن  مالديهثثم  ا�شتثمثثار  اال�شتفثثادة يف 
واإمكانات وا�شتعدادات اإىل اأق�شى درجة ممكنة 

لتحقيق النمو ال�شوي لديهم. 
ويف اإطثثار عمليثثة الدمج يف املدار�ثثس كثريًا ما 
يتعر�ثثس املعوقثثون اإىل العثثزل االجتماعي وقد 
يواجهثثون بالرف�س مثثن اأقرانهثثم ومعلميهم لذا 
فاملر�شد مدعثثو للعمل بفاعليثثة ون�شاط الإجناح 
الدمثثج مثثن خثثالل مثثا يتمتثثع بثثه مثثن مهثثارات 
وكفايثثات يف جمثثال التعثثاون مثثع االآخريثثن من 
اإدارة ومعلمني واأ�شر وتي�شري العمل اجلماعي. 
ويتج�شثثد دوره يف العمثثل علثثى التوعيثثة ون�شر 
ثقافة حتثثرتم التنوع وتتقبل االختالف ويتعني 
علثثى املر�شد العمل على عدة حماور يف املدر�شة 
اأهمهثثا. املعلمثثون واإدارة املدر�شثثة – الطلبثثة 
وجماعثثة االأقثثران – اأوليثثاء االأمثثور واملجتمع 
املحلي – الطفل املعوق نف�شه. حيث يقوم بدور 

من�شق لتكامل برنامج الدمج.
اإن اأهثثم مهثثام املر�شثثد تتمركز حثثول اإزالة اأو 
تذليل اأي عوائق قثثد تعرت�س منو الطالب منوًا 
تربويثثاً ونف�شيثثاً واجتماعيثثاً و�شحيثثاً... الثثخ 
والعمثثل على تي�شثثري كل ال�شبل وذلثثك لتحقيق 

اأق�شى درجة ممكنة من التوافق لهذا الطالب.
واأبرز مهام املر�سد يف رعاية هذه الفئة هي:

- البحثثث عثثن احلثثاالت عثثن طريثثق امل�شثثح 
ال�شامثثل داخثثل املدر�شثثة للتعثثرف اإليهثثا وعدم 
ترقبهثثا اإىل اأن تاأتيثثه مع اإمكانيثثة اال�شتفادة من 

احلاالت التي يحولها اإليه املدير واملعلم .
- اال�شتعانثثة بالوحدات املدر�شية لت�شخي�س 
احلثثاالت املر�شية وا�شتيفثثاء البطاقة ال�شحية 
لتكثثون عامثثاًل م�شاعثثدًا يف فهم الطالثثب وحتديد 

اأف�شل ال�شبل يف التعامل مع حالته.
- اال�شتفثثادة مثثن املوؤ�ش�شثثات ذات العالقثثة 
بخدمة تلك الفئثثات باإحالة الطالب املحتاج ملثل 
هثثذه اخلدمات لتجاوز م�شكلتثثه التي يعاين منها 

اأو تذليلها.
عثثن  املبكثثر  الك�شثثف  الطالثثب يف  -م�شاعثثدة 
االأ�شبثثاب امل�شاعفثثة الإعاقته وذلثثك با�شتخدام 
االأ�شاليثثب الفنيثثة يف االإر�شثثاد بهثثدف حتديدها 
وت�شخي�شهثثا ومثثن ثم تقثثدمي العثثالج املنا�شب 

لها.
ذوي  االآخريثثن  خثثربات  مثثن  اال�شتفثثادة   -
العالقة، وتكوين ما يعرف بالتعريف االإر�شادي 

مل�شاعدة ذلك الطالب.
- العمثثل علثثى تهيئثثة الظثثروف التعليميثثة 

للطالب مبا يتوافق مع حالته ال�شحية.
- العمثثل علثثى ن�شثثر الثقافثثة ال�شحيثثة بثثني 
الطثثالب وتنميثثة العثثادات ال�شحيثثة ال�شليمثثة 

بينهم لتقبل مثل هذه الفئات.
- االجتماع مثثع الهيئة االإداريثثة والتعليمية 
يف حميثثط املدر�شة ومناق�شتهثثم فيما يجب عمله 
حثثول كيفيثثة معاملثثة الطالب ومراعثثاة ظروفه 

اخلا�شة.
االأمثثر باالإمكانثثات  الطالثثب وويل  - تب�شثثري 
املتاحثثة واجلهثثات ذات العالقثثة التثثي وفرتهثثا 

الدولة لال�شتفادة من خدماتها.
- ت�شجيثثع الطالب علثثى ا�شتخثثدام الو�شائل 
املعنيثثة باإعاقتثثه وتقبلها والتكيثثف مع و�شعه 

احلايل.
- اإ�شاعثثة جو دميقراطي مبنثثي على عالقات 

اإن�شانية.
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-م�شاندة املعلمني واملعلمات وموؤازرتهم يف:
واملطويثثات  الن�شثثرات  و�شثثول  �شمثثان   -

والتعاميم املتعلقة بالدمج اإىل كل املعلمني.
- توفري الو�شائل التعليمية وا�شتخدامها.

- و�شثثع اخلطثثط الفرديثثة لثثكل ذي حاجثثة 
خا�شة من الطالب ومتابعة التقدم الذي يحرزه 

الطالب.
- تقثثدمي الدعم املعنوي للمعلم عندما يحتاج 

لذلك.
متطلبثثات  لتلبيثثة  االإدارة  مثثع  التن�شيثثق   -

الدمج.
- العمل مع التالميذ على:

- تقبثثل االختثثالف باعتبثثاره اأمثثرًا طبيعيثثاً 
واالإجابة عن ت�شاوؤالتهم.

- تعزيز روح التعاون فيما بينهم.
- االمتناع عن �شخرية التالميذ من بع�شهم.

واالجتماعيثثة  النف�شيثثة  امل�شثثاكل  حثثل   -
والرتبوية التي تعرت�شهم.

- التعاون مع االأولياء من اأجل:
- اإ�شراكهثثم يف العمليثثة الرتبويثثة وتعريفهم 
بدورهثثم يف تنفيذ اخلطثثط الفرديثثة الأبنائهم يف 

املنزل.
- اإ�شثثراك اأبنائهم يف الن�شاطثثات واملنا�شبات 

العائلية.
- تعريفهم بحاالت اأطفالهم.

- ا�شرتاكهثثم بفاعليثثة يف جمال�ثثس االأوليثثاء 
وجلان احلي.

- توا�شلهم الدائم مع املدر�شة.
املحلثثي  املجتمثثع  مثثوارد  اإىل  التعثثرف   -

واال�شتفادة منها من اأجل:
- تغيثثري نظرة البع�س التثثي تدعو اإىل العزل 

وتعديل مواقفهم.
- ت�شكيل جلان احلي التي تدعم الدمج.

- توظيثثف االإمكانات املحلية لدعم دمج ذوي 

احلاجات اخلا�شة.
- تقدمي امل�شاعدة املمكنة الإعادة املت�شربني.

ر�شد امل�شكالت ال�شلوكيثثة واملظاهر ال�شلبية 
واالآفثثات االجتماعيثثة التي تنت�شثثر بني الطالب 

وامل�شاعدة يف حلها اأو جتاوزها ب�شالم.
- تقدمي بع�س اخلدمات وامل�شاعدات للطالب 

ذوي احلاجات اخلا�شة.
واالإداريثثني  املعلمثثني  جهثثود  تن�شيثثق   -
واالأوليثثاء والتالميثثذ واملجتمثثع املحلي لتوفري 
املناخ املالئثثم للتعليم وتنمية �شخ�شية الطالب 
ذوي احلاجات اخلا�شة بحيث يتعاون اجلميع 

على:
- توفري االإ�شاءة املنا�شبة داخل ال�شفوف.

- توفري الهدوء ل�شمثثان و�شول ال�شوت ملن 
يعاين من نق�س ال�شمع.

- جلو�س الطالب يف اأماكن منا�شبة.
- جتنثثب اإحراج التلميثثذ باالإ�شرار على لفظ 

الكلمات واالأحرف ال�شعبة.
وجتنثثب  واملكافثثاآت  الثثثواب  ا�شتخثثدام   -

العقوبة وخا�شة اجل�شدية منها.
التعليميثثة  الو�شائثثل  وا�شتخثثدام  توفثثري   -

املنا�شبة.
- ا�شتخدام طرق التعليم الفعالة.

- اإحداث التعديالت الهند�شية يف البناء )درج 
الخ(.  ... – مغا�شل 

- احلر�س على مناداة التلميذ با�شمه.
- تعزيز ثقة ذي احلاجة اخلا�شة بنف�شه من 

خالل:
 - اإبراز اإجنازاتثثه يف ال�شف وجملة احلائط 

واالإذاعة املدر�شية.
 - الرتكيثثز علثثى نقثثاط القثثوة يف �شخ�شيثثة 

وتعزيز اجلوانب االإيجابية.
- اإ�شراكثثه يف االأن�شطثثة املدر�شيثثة املختلفثثة 

وخا�شة تلك التي يحبها.
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-  �شثثرد �شري امل�شهوريثثن والعظماء من ذوي 
احلاجات اخلا�شة.

- االنتبثثاه ملر�شثثى ال�شكري وعثثدم تعري�س 
مر�شى القلب لالإجهاد.

- جتنثثب اإجبثثار التلميذ علثثى الكتابثثة باليد 
اليمنى.

- تكليف التلميذ الذي يعاين من فرط الن�شاط 
مبهام منا�شبة لت�شريف الطاقة الزائدة.

- املتابعثثة امل�شتمثثرة ملعرفثثة مثثدى جنثثاح 
الربنامج واخلدمثثات التي قدمت للطالب ومدى 

ا�شتفادته منها مع التقييم لها.
اأما و�سائ���ل املر�سد لتحقيق اأهدافه يف اإجناح 

عملية الدمج فهي:
- جمل�س االأولياء.

- املجال�س املدر�شية.
- اللجثثان واجلماعات الطالبية التي ت�شكل يف 

املدر�شة.
- الزيارات املدر�شية.

- اللقاءات الفردية واجلماعية باالأولياء.
- اال�شتفادة من خدمة االأقران.

- االأن�شطة املدر�شية.

- املقابالت املدر�شية.
- املقابالت االإر�شادية.

- جملة احلائط واالإذاعة املدر�شية.
- توظيف اللعب والتمثيل ل�شالح االإر�شاد.

- الندوات واملحا�شرات واإ�شدار الن�شرات.
- تنميثثة وت�شجيثثع مهارات العمثثل اجلماعي 

امل�شرتك وخا�شة �شمن فريق.
- تن�شيثثط وتن�شيثثق العالقثثة بثثني االأ�شثثرة 

والبيئة املحلية واملدر�شية مل�شلحة الطلبة.
- االإ�شهثثام ب�شثثورة فعالثثة يف اإ�شثثراك ذوي 
االحتياجثثات اخلا�شثثة يف االأن�شطثثة املدر�شيثثة 
) حفثثالت – معار�ثثس – رحثثالت – نثثدوات... 

غريها.

- تر�شيثثخ قيم التعاون واملحبثثة واالن�شجام 
والت�شامثثح وتنميثثة العالقثثات االجتماعيثثة يف 

املدر�شة على اأ�شا�س تلك القيم.
ويف ماياأتثثي عر�ثثس لبع�ثثس اأدوار املر�شثثد يف 

اإجناح عملية الدمج:
 دور املر�س���د يف ن����رس الوع���ي والعمل مع 

املعلمني واإدارة املدر�سة :
اإن ال�شعثثي لتغيثثري اجتاهثثات املعلمثثني نحو 
الطلبة املعوقني له تاأثري بالغ االأهمية يف اإجناح 
برامج الدمثثج فاملعلم الثثذي ال يتوقع اأي تطور 
من املعوق لن يبذل جهود كافية لتعليمه وبالتايل 
على املر�شثثد العمل على تغيري قناعات املعلمني 
وتطوير م�شتوى التقبل االجتماعي للمعوقني يف 

املدر�شة وذلك من خالل:
- قيثثام املعلمثثني ببنثثاء عالقثثات اجتماعيثثة 
التعزيثثز  وتقثثدمي  املعوقثثني  للطلبثثة  داعمثثة 
والت�شجيثثع علثثى زيثثادة تفاعلهم مثثع االآخرين 
وعقثثد ال�شداقات معهم ويجثثب اأن يكون �شلوك 

املعلمني منوذجاً للطلبة يف هذا املجال.
- ت�شجيثثع املعلمثثني واملديريثثن علثثى اإعادة 
التفكثثري مبقدراتهم املت�شلة باملعوقني من خالل 
تقثثدمي اال�شت�شثثارات للثثكادر املدر�شثثي وتوفري 
املعلومات على احلاجات واخل�شائ�س الرتبوية 

واالجتماعية واالنفعالية للطلبة املعوقني.
- علثثى املر�شد اأن يتعاون مثثع مدير املدر�شة 
فاملدير قثثادر على التاأثثثري يف املعلمني فهو يقود 
العملية االإدارية والتعليمية يف املدر�شة وبالتايل 
عليه اأن يقوم بثثدور اإيجابي يف عملية الدمج من 
خالل حث املعلمني وتفهثثم خماوفهم وطماأنتهم 

وتعزيز جهودهم ومواقفهم االإيجابية.
 دور املر�سد مع الطلبة وجماعة الأقران يف 

املدر�سة :
- ي�شتطيثثع املر�شثثد اأن يثثوؤدي دورًا موؤثرًا يف 
اإجنثثاح الدمثثج من خثثالل ما ميتلكه مثثن معرفة 
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اجلماعثثة  وديناميثثة  االإن�شانيثثة  بالعالقثثات 
التوا�شثثل  لتي�شثثري  االجتماعيثثة  واملهثثارات 
والتعثثاون بثثني الطلبثثة وهذا يخثثدم يف م�شاندة 
االإعاقثثة  ترتافثثق  عندمثثا  وال�شيمثثا  املعوقثثني 

ب�شعوبات وم�شكالت اجتماعية وانفعالية .
- علثثى املر�شثثد اأن يعمثثل علثثى ن�شثثر الوعي 
بثثني الطلبثثة وم�شاعدتهثثم علثثى اإدراك وتفهثثم 
الفروق الفردية وذلك من خالل االإر�شاد الفردي 

واالإر�شاد اجلماعي والتوجيه اجلمعي.
- تقدمي معلومات عن املعوقني عرب الن�شرات 
وال�شثثور واأفثثالم الفيديثثو تت�شمثثن خ�شائ�ثثس 
االإعاقثثات وتزويدهثثم اأي�شثثاً مبعلومثثات حثثول 

طرق التوا�شل مع الطلبة املعوقني.
- تف�شثثري ا�شتجابات الطلبة املعوقني لتي�شري 
واإقامثثة  بينهثثم  التفاعثثل  وت�شجيثثع  التوا�شثثل 
ال�شداقثثات حيثثث يثثدرك االأطفثثال اأن يف العامل 
وبالتثثايل  متباينثثة،   قثثدرات  ذوي  اأ�شخا�شثثاً 

يتعلمون قيم التعاي�س والت�شامح.
- علثثى املر�شثثد اأن يوجه الطلبثثة اإىل االبتعاد 
عن املعاملثثة القائمة علثثى ال�شفقثثة التي ت�شعر 

املعوق بالق�شور وال�شعف.
- علثثى املر�شثثد اأن يعتمثثد يف تعديثثل �شلثثوك 
االأطفال غري املعوقثثني على اأ�شاليب لعب الدور 
واملحثثاكاة حيث يو�شع الطلبة غري املعوقني يف 
مواقف جتعلهم ميرون بخربات كتلك اخلربات 
التثثي مير بهثثا املعوقون  وهثثذا  ي�شهثثم يف تقبل 
االإعاقثثة ب�شثثكل اأف�شثثل مثثثل ) متثيثثل اأ�شلثثوب 
ال�شخ�ثثس االأ�شثثم اأو املكفوف- املعثثوق حركياً 

... الخ(.
- توظيثثف االأن�شطثثة ال�شفيثثة والال�شفية يف 

حتقيق التوا�شل والتفاعل بني جميع الطلبة.
اال�شتفادة من الطلبة اأنف�شهم يف اإجناح الدمج 
من خالل قيامهثثم بتدريب رفاقهم املعوقني على 

بع�س املهارات االجتماعية.

 دور املر�س���د يف التعام���ل مع الطفل املعوق 
نف�سه :

علثثى املر�شثثد يف البدايثثة اأن يقثثوم بتح�شثثري 
وحتديد دقيق للطلبة املعوقني يف املدر�شة وفق 
معايثثري واأدوات مو�شوعيثثة وتنظيثثم بطاقثثات 
فرديثثة لكل حالثثة تت�شمن معلومثثات �شاملة عن 
االإعاقثثة واأو�شثثاع االأ�شثثرة وقثثدرات املعثثوق 

وميوله متهيدًا لو�شع برنامج رعاية له.
كثثثريًا ما يتعر�س املعوق للرف�س وال�شخرية 
واالإزعاج من رفاقثثه يف البيئة املحيطة وهذا ما 
يقثثود يف كثري مثثن االأحيان اإىل �شعثثوره بالعجز 
وتثثدين م�شتثثوى تقديثثر الثثذات وكذلثثك امليل اإىل 
االن�شحثثاب االجتماعثثي اأو العدوانيثثة من جهة 
اأخثثرى. وقد حتد االإعاقة من قثثدرة الطفل على 
التعبثثري عن نف�شثثه واحتياجاتثثه وذلك ي�شعف 

توا�شله مع االآخرين.
ويعد ا�شطراب النمثثو االجتماعي واالنفعايل 
اأحثثد اأهثثم خ�شائ�ثثس هثثذه الفئثثة مثثن االأطفال 
فهثثم ي�شيئون الت�شثثرف يف املواقف االجتماعية 
وال  ال�شخ�شيثثة  الكفايثثة  بعثثدم  وي�شعثثرون 
ي�شتطيعون اإقامة عالقة اجتماعية مع االآخرين، 
وقد مييلون اإىل اإظهار ا�شتجابات غري اجتماعية 
وعدوانيثثة. وينبغثثي علثثى الربامثثج الرتبويثثة 
املهثثارات  بتطويثثر  خا�شثثاً  اهتمامثثاً  تثثويل  اأن 
االجتماعية واالنفعالية عنثثد االأطفال املعوقني 
وبالتايل يتعثثني على املر�شد اأن يقوم باخلطوات 

االآتية:
- تن�شيثثق برامج اإر�شادية للمعوق مل�شاعدته 
يف تكويثثن مفهوم موجب عن الثثذات بحيث يثق 
باأنثثه ميلك قثثدرات متكنه مثثن ممار�شثثة اأن�شطة 

خمتلفة.
- م�شاعدتثثه علثثى فهثثم نف�شه وبيئتثثه لتنمية 
مفهثثوم اإيجابثثي عن ذاتثثه وم�شاعدتثثه على حل 

م�شكالته.
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-االعتماد على الرفاق يف تدريب املعوق على 
ال�شلوك املرغوب.

 تدريثثب الطفل على املهثثارات االجتماعية من 
خالل:

- تدريبه على اال�شتماع والرتكيز اإىل ما يقال 
اأو ي�شاهد.

- ال�شماح له بطرح بع�س االأ�شئلة يف املواقف 
االجتماعية وبطريقة منا�شبة.

- تدريبه على كيفيثثة اإعطاء اإجابات منا�شبة 
يف املواقف االجتماعية )عدم مقاطعثثثثة احلديث 

...الخ(.
- تدريبه علثثى مهارات التكيف مع االأ�شدقاء 
والرفثثاق وذلثثك مثثن خثثالل امل�شاركثثة باللعثثب 

وت�شجيع الزيارات املتبادلة.
الإك�شابثثه  واالألعثثاب  االأن�شطثثة  توظيثثف   -
املهارات االجتماعية الأن ممار�شة اللعب تو�شع 
دائثثرة معارفثثه االجتماعيثثة وتك�شبثثه خربات 

للتعامل مع االآخرين.
- تعليثثم املعوق مهارات تنظيثثم الذات وهذا 
يزيد يف قبولثثه من املعلمني والطلبة االآخرين يف 

ال�شف.
 دور املر�سد يف اإر�ساد الأ�رسة :

يتجلثثى ذلثثك من خثثالل اال�شثثرتاك يف حمالت 
التوعيثثة والتعامل مع االإعاقثثة وخا�شة اأهمية 
التدخثثل املبكثثر، وكذلثثك التعثثاون الفعثثال بثثني 
املدر�شثثة واالأ�شثثرة فاملدر�شة اجليثثدة هي التي 
تنجثثح يف اإقامثثة عالقثثة ت�شاركية مثثع االأ�شرة، 
مثثن خثثالل توعيثثة الوالديثثن باأهثثداف املدر�شة 
واإ�شراكهم يف العملية الرتبوية ويقع على عاتق 
املر�شثثد مهمثثة تفهم واقثثع االأ�شثثرة واأثر وجود 

الطفل املعاق على جميع اأفرادها. 
وترتكثثز ا�شرتاتيجية اإر�شاد االأ�شرة اإىل ثالثة 

حماور:
- و�شثثع برامج املعلومات التثثي متكن االأهل 
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مثثن بنثثاء ت�شثثورات واقعيثثة الأداء الطفل وفق 
قدراته.

- ت�شميثثم برامثثج اإر�شاديثثة ت�شاعثثد االأ�شرة 
على تفهم م�شكالت الطفل املعاق.

- تدريثثب االآباء علثثى تطوير مهثثارات فعالة 
لتعليم الطفل وتوجيهه.

ت�شعثثر  معثثوق  طفلهثثا  لديهثثا  اأ�شثثرة  اأي  اإن 
امتلكثثت  اإذا  خا�شثثة  واال�شطثثراب  بال�شدمثثة 
ت�شثثور اأن الطفل املعوق وال�شيما املعوق عقلياً 
غري قابل للتعلم اأو غري �شالح للتدريب. وبالتايل 
فمثثن املهم اأن يعمل املر�شد على تغيري معتقدات 
واجتاهات االأ�شرة نحو الطفل املعوق وال�شعي 
الإيجثثاد فر�ثثس للتوا�شثثل بثثني االأ�شثثر لتبثثادل 
املعلومثثات واخلثثربات والدعثثم وعلثثى املر�شد 
اأن يكثثون قثثادرًا على م�شاعدة االآبثثاء على تفهم 
احتياجات اأطفالهم واأهداف التعليم يف املدر�شة 

وذلك من خالل:
- اإعطثثاء االآباء معلومات حمثثددة ووا�شحة 

عن الربنامج املدر�شي وكيفية م�شاركتهم فيه.
زيادة مهثثارة االآبثثاء يف م�شاعثثدة اأطفالهم يف 

تعلم ال�شلوك االإيجابي.
- تقثثدمي م�شاعدة لالأهل للتعامل مع م�شكالت 

ال�شلوك اليومي وهموم االأ�شرة.
- اال�شتماع اجليد بعناية وحما�شة وت�شجيع 
االأهثثل على الكالم واإعطثثاء مقرتحات وال�شماح 
لهم باإبثثداء �شكواهم يف حاالت الغ�شب واحلزن 
الأن التنفي�ثثس االنفعثثايل �شي�شهثثل علثثى املر�شثثد 

مناق�شة امل�شكالت بهدوء.
- احلديثثث مثثع االآبثثاء بلغثثة �شهلثثة مفهومة 
وجتنثثب ا�شتخدام اال�شطالحثثات التخ�ش�شية 

التي يتوقع اأن التفهم من قبلهم.
- احلر�ثثس علثثى تقثثدمي معلومثثات وا�شحة 
ومو�شوعيثثة الأن النا�ثثس يخافون مثثن املجهول 

اأكر من معرفة الواقع واحلقيقة.

- معاملة الوالدين بطريقة اإيجابية واالبتعاد 
عن توجيه اللوم واالنتقادات لهم وجتنب اإلقاء 

املحا�شرات املطولة.
- تزويثثد االأهثثل مبهارات عمليثثة ي�شتطيعون 
تنفيذهثثا يف البيثثت مل�شاعدة اأطفالهثثم يف التغلب 

على م�شكلة معينة يعانون منها.
- جتنب اإجثثراء مقارنات بثثني الطفل املعوق 

واالأطفال االآخرين �شواء اإخوته واأقرانه.
- تزويثثد االأهثثل مبعلومثثات عثثن املوؤ�ش�شات 
املجتمعية التثثي ميكن اأن تقدم خدمات يف جمال 

االإعاقة.
- ت�شجيثثل خال�شثثة للنقا�س مثثع االأ�شرة واأن 
توؤخثثذ املالحظثثات بعثثني االعتبثثار عنثثد و�شع 

اخلطة االإر�شادية.
ولكثثي يحقق االجتمثثاع مع االأوليثثاء الفائدة 

املرجوة البد من:
- التخطيط املنا�شب لالجتماع.

- و�شع جدول اأعمال.
- اإعداد ملف عن كل طفل.

- اإعداد قائمة مب�شكالت كل طفل.
- ت�شجيثثع تبثثادل االأفثثكار والتعبثثري يف جثثو 

اآمن.
وعلينثثا اأن نتذكثثر ونقنثثع االأ�شرة بثثاأن جناح 
املدر�شثثة  بثثني  م�شثثرتك  م�شثثروع  هثثو  الطفثثل 

والبيت.
 دور املر�سد يف تعديل ال�سلوك :

قثثد يظهر الطلبثثة ذوو االحتياجثثات اخلا�شة 
�شلوكات غري تكيفية، وقد يفتقرون اإىل املهارات 
ال�شلوكية املنا�شبة التي ت�شاعدهم على العناية 
بذواتهم وعلى �شوؤون حياتهم اليومية وكفايتهم 
االجتماعيثثة ولذلثثك فمن املهم اأن يكثثون املر�شد 
علثثى معرفثثة جيثثدة مببثثادئ تعديثثل ال�شلثثوك 
واأ�شاليثثب التقييثثم ال�شلوكي والدعثثم ال�شلوكي 
املرغثثوب  ال�شلثثوك  لزيثثادة  وذلثثك  االإيجابثثي 
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واملنا�شب وخف�س ال�شلوك غري املرغوب . 
اأهثثم القوانثثني ال�شلوكيثثة التثثي تنطبثثق على 

الطفل املعوق والعادي :
- اإن ال�شلثثوك ال يحثثدث بال�شدفثثة واإذا قمنا 
بتحليثثل ودرا�شثثة املوقثثف �شنكت�شثثف االأ�شباب 
�شبطهثثا  ن�شتطيثثع  وبالتثثايل  وراءه  الكامنثثة 

والتحكم بها.
- يتاأثثثر ال�شلوك حلظة حدوثثثه بثالثة اأنواع 
مثثن العوامل: اخلثثربات املا�شيثثة – القابليات 
الوراثيثثة – الظروف البيئية احلالية. وبالطبع 
اإن جهثثود تعديثثل ال�شلثثوك �شثثوف تن�شب على 
�شبط ظثثروف البيئة احلالية الأننثثا ال ن�شتطيع 
التدخثثل يف الوراثة وخربات املا�شي، ولكن هذا 

ال يعني جتاهلها واإهمالها.
- اإن الظثثروف البيئية املتعلقثثة بال�شلوك قد 
تكون �شابقة لثثه اأو تابعة له وبالتايل فاإن تعديل 
ال�شلثثوك هو تغيري نتائج ال�شلثثوك بهدف تغيري 
ال�شلوك نف�شه. الأن علم ال�شلوك يرى اأن ال�شلوك 
حمكثثوم بالنتائثثج فثثاإذا كانثثت نتائثثج ال�شلثثوك 
اإيجابية زادت احتماالت   تكراره من قبل الطفل 
وتكري�شثثه منطاً �شلوكيثثاً ويف حال كانت النتائج 
�شلبية اأو غري �شارة قل احتمال تكراره. وعندما 
يحقق ال�شلوك الذي قام به الطفل رغبات معينة 
اأو التخل�ثثس مثثن موقثثف ال يريثثده زاد احتمال 
تكراره مثثن قبل الطفل والعك�س �شحيح فعندما 
يتعر�س الطفل خلثثربات �شلبية من جراء قيامه 
بهذا ال�شلوك اأو يحرم من �شيء يحبه قل احتمال 

تكراره لل�شلوك. 
لثثذا فمن اأهم اأ�شاليب تقوية ال�شلوك املرغوب 
فيه هثثي تعزيثثز الطفل من خثثالل منحثثه اأ�شياء 
يحبها يف حال قيامه بال�شلوك املنا�شب وباملقابل 
جتاهلثثه وعدم تعزيزه يف حثثال كان �شلوكه غري 

منا�شب.
مثال: ظلثثت الطفلثثة �شلوى تقاطثثع زميالتها 

يف ال�شثثف بالرغم مثثن التنبيه املتكثثرر لها ولكن 
بعد قيام املعلمثثة بتجاهل اإجاباتها عندما تتكلم 
بدون اإذن توقفثثت عن ذلك الأنها مل حت�شل على 

ما تريد.
- اإن اجلهثثود يف تعديثثل ال�شلوك تن�شب على 
للمالحظثثة وميكثثن  والقابثثل  الظاهثثر  ال�شلثثوك 
حتديثثد ال�شلثثوك وتعريفثثه بدقثثة وقيا�س مدى 

تكراره ملعرفة االأ�شاليب الفعالة يف تعديله.
- اإن ال�شلثثوك االإن�شثثاين مكت�شثثب مثثثل باقثثي 
اخلربات ويتثثم اكت�شابه عن طريثثق التعلم ويف 
حال توفثثري التعزيز له يتدعم ويقثثوى. كما اأنه 

ي�شعف عند حرمانه من التعزيز.
اخلطوات الأ�سا�سية لتعديل ال�سلوك :

- حتديثثد ال�شلثثوك وتعريفه:  يجثثب تعريف 
ال�شلوك الثثذي نريد اأن ميتنع الطفثثل عن القيام 
به مثال : و�شف �شلوك طفل بالعدوان كلمة غري 
دقيقة ولكن القول )اأنثثه ي�شرب رفاقه اأو ميزق 
دفاترهثثم( كلمثثة اأدق لو�شثثف ال�شلثثوك وبذلثثك 

ي�شهل مالحظته وت�شجيل عدد مرات تكراره.
- مالحظثثة ال�شلثثوك وجمثثع املعلومات عنه: 
بعثثد حتديثثد ال�شلوك املثثراد تعديلثثه بدقة على 
املر�شد اأن يقوم مبالحظة هذا ال�شلوك يف فرتات 
خمتلفثثة يف اأثنثثاء حدوثثثه وكذلثثك عثثدد مثثرات 
تكثثراره )وميكنه التعاون مثثع املعلم واالأهل يف 
املالحظثثة( ويجب طرح االأ�شئلثثة: ما  االأحداث 
التثثي ت�شبثثق ال�شلوك؟ وماذا يحثثدث بعد قيامه 
بال�شلوك؟ ذلك بهدف معرفة االأ�شباب والدوافع 
ومثثاذا يحقق للطفل. ويجثثب تدوين املالحظات 
ب�شثثكل منظثثم وكمي من خثثالل بطاقثثة مالحظة 

ت�شمم لهذا الغر�س.
- اإعثثداد خطثثة عملية لتعديثثل ال�شلوك: على 
املر�شد اأن ي�شع خطة لتعديل ال�شلوك بالتعاون 
مثثع املعلثثم واأ�شثثرة الطفثثل ويجثثب اأن ت�شتمثثل 

اخلطة على النقاط االآتية:
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واملرغثثوب  املنا�شثثب  ال�شلثثوك  تعزيثثز   -
لت�شجيع الطفل على اال�شتمرار به.

- الرتكيز على الوقاية من ال�شلوك امل�شكل 
قبل حدوثه.

- العمثثل علثثى خف�س عثثدد مثثرات حدوث 
ال�شلوك امل�شكل اإىل امل�شتوى املقبول.

- ت�شجيثثع الطفثثل علثثى القيثثام بال�شلثثوك 
البديل لل�شلوك امل�شكل.

الثبثثات واال�شتمراريثثة يف  احلفثثاظ علثثى 
تنفيذ الربنامثثج ال�شلوكي ل�شمان الفاعلية يف 

تعديل ال�شلوك.
- يواجثثه معلمو ال�شفوف التي ت�شم ذوي 
�شلوكيثثة  حتديثثات  اخلا�شثثة  االحتياجثثات 
خا�شثثة فقد يبثثدي هوؤالء الطلبثثة ا�شتجابات 
�شفية غثثري مقبولة قد تكون ناجتة عن نق�س 
يف الكفايثثات االجتماعيثثة لذا البثثد من توطيد 
اجلوانثثب  يف  املنا�شبثثة  ال�شلوكيثثة  املظاهثثر 
االجتماعية والذاتية وغريها وذلك عن طريق 
ا�شتخثثدام اأ�شاليب خمتلفة منهثثا: التعزيز – 

الت�شكيل – الت�شل�شل والتلقني والنمذجة.
- التعزيثثثثز : وهثثو اأحثثد اأ�شاليثثب تقويثثة 
ال�شلثثوك وعندما يقثثدم بعد حثثدوث ال�شلوك 
مبا�شثثرة يزيثثد مثثن احتمثثاالت حثثدوث ذلثثك 

ال�شلوك يف امل�شتقبل . ويعتمد مبداأ التعزيز على 
اأن االإن�شثثان مييل اإىل تكثثرار ال�شلوك الذي يعود 
عليه بنتائثثج اإيجابية اأو يخل�شثثه من التعر�س 
ملواقثثف ال يرغثثب بهثثا. ون�شمثثي التعزيثثز الذي 
ينتج عنه نتائج اإيجابية بالتعزيز االإيجابي اأما 
التعزيز الذي يعمل على اإزالة املثريات ال�شلبية 

بالتعزيز ال�شلبي .
- حتديد املعثثززات املنا�شبة : يتحدد موقف 
الفثثرد مثثن املعثثززات تبعثثاً خلرباتثثه املا�شيثثة 
وخ�شائ�شه ال�شخ�شيثثة وبالتايل ينبغي حتديد 
املعززات لثثكل فرد على حدة. ومثثن ال�شروري 

معرفة الوقت الذي يقدم فيه املعزز وما ينا�شب 
فمثثا هثثو معزز لطالب قثثد ال يكون معثثززًا لباقي 
الطلبة. وتعرف اأهمية املعزز من خالل مالحظة 

نتائجه على ال�شلوك.
وهنثثاك معثثززات متنوعثثة ميكثثن للمعلمثثني 

واملر�شد ا�شتخدامها يف تعديل ال�شلوك:
الطعثثام  اأنثثواع   ( الغذائيثثة:  املعثثززات   -
وال�شثثراب( كاأن يقدم للطفل احللثثوى فقط بعد 

تناول طعامه.
- املعثثززات املادية: األعثثاب – كتب – كرات 
– اأقثثالم – �شثثور وقثثد تنجح هثثذه املعززات 
مثثع االأطفثثال الذيثثن ال ي�شتجيبثثون للمعثثززات 
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االجتماعية .
- معززات رمزية: نقاط – جنوم حيث ميكن 
للطفثثل اأن ي�شتبدلهثثا يف وقثثت الحثثق مبعززات 
ماديثثة مثاًل: اإذا جمثثع عدد من النقثثاط يح�شل 

على لعبة اأو ق�شة ... الخ.
- املعثثززات الن�شاطية: وهثثي ال�شماح للطفل 
بالقيثثام بن�شاط يثري اهتمامثثه ومييل اإليه مثل: 
االألعثثاب الريا�شية – القثثراءة – اللعب احلر. 
ن�شاطثثات فنية اأو اأي ن�شاط حمبب للطفل وذلك 

عند قيامه بال�شلوك املطلوب واملنا�شب.
- املعثثززات االجتماعيثثة: وت�شمثثل: االنتباه 
– التعبريات  – الرتبيت  – الثناء-  االبت�شام 
الوجهية الدالة على الر�شا وتعد هذه املعززات 
االجتماعية االأكر قبواًل وا�شتخداماً يف ال�شف، 
فهي اأ�شلوب فعال لتدعيم وتقوية �شلوك التالميذ 

االإيجابية وحت�شني دافعيتهم للتعلم.
والبد اأن نذكثثر اأن التعزيز االإيجابي يجب اأن 
يقدم ب�شكل مدرو�س وخمطط واأن تقدميه ب�شكل 

ع�شوائي ميكن اأن يفقده قيمته واأثره.
الإيجابي  التعزي���ز  اإر�س���ادات ل�ستخ���دام 

ب�سكل فعال :
- عزز ال�شلوك اجليد.

- اخرت املعززات املنا�شبة للطفل.
- قثثدم املعزز مبا�شثثرة بعد حثثدوث ال�شلوك 

املطلوب.
- قثثدم التعزيثثز املتوا�شثثل عند تعلثثم �شلوك 

جديد.
ل�شمثثان  املتقطثثع  التعزيثثز  ا�شتخثثدم   -

ا�شتمرارية ال�شلوك املطلوب.
- الت�شل�شثثل: يتثثم تطبيثثق هثثذا االأ�شلوب من 
اأجثثزاء  اإىل  املرغثثوب  ال�شلثثوك  جتزئثثة  خثثالل 
�شغثثرية ويتثثم ترتيبهثثا علثثى نحثثو مت�شل�شثثل 
ويتثثم تعليمها الواحثثد تلو االآخثثر اإىل اأن يتمكن 
الطفثثل من اأداء ال�شلوك ب�شثثكل كامل وت�شتخدم 

هثثذه الطريقة ب�شثثكل اأ�شا�شي يف ميثثدان الرتبية 
اخلا�شة، وهثثذا االأ�شلوب ي�شهل معرفة مواطن 
القثثوة وال�شعف لثثدى الطفل وحتديثثد املهمات 
التي يحتاج الطفل لتعلمها واجلوانب التي يجد 
�شعوبة يف اأدائها وبالتايل التعديالت التي متكن 

الطفل من اأدائها.
- النمذجة: وهي اأحد اأ�شكال التعلم باملالحظة 
حيثثث ميكثثن تعليثثم الطفثثل �شلثثوكاً جديثثدًا من 
خثثالل م�شاهثثدة �شخ�ثثس يثثوؤدي هثثذا ال�شلثثوك 
وميكثثن ا�شتخدام ال�شور واالأفثثالم اأو االعتماد 
علثثى امل�شاركثثة الفعالة. والبد عنثثد تطبيق هذا 
االأ�شلوب من التاأكثثد من انتباه الطفل ومالحظة 
النموذج وت�شجيع الطفل على حماكاة النموذج 
من خالل تعزيز ال�شلوك. واإن مراعاة عمر الطفل 

وقدراته ي�شاعد يف تقليد ال�شلوك املرغوب.
خف�س ال�شلوك غري املرغوب فيه: يظهر بع�س 
االأطفال املعوقني اأمناطثثاً �شلوكية غري مرغوب 
فيها، وال بد من اعتمثثاد ا�شرتاتيجيات ت�شهم يف 
كبثثح هذه االأنواع مثثن ال�شلثثوك اأو التقليل منها 

ونذكر من هذه اال�شرتاتيجيات:
اأ - املحثثثو : وتعتمد هذه اال�شرتاتيجية على 
جتاهثثل بع�ثثس اأنثثواع ال�شلثثوك غثثري املرغوب 
فيه، والثثذي ال ي�شكل خطرًا  وهثثذا ما يوؤدي اإىل 
تقليثثل هذا ال�شلوك تدريجيثثاً. مثال: قيام بع�س 
االأطفثثال بدور املهثثرج يف ال�شف ويكون رد فعل 
املعلثثم والطثثالب االآخرين ال�شحثثك وهذا يعزز 
هثثذا ال�شلثثوك وبالتثثايل ي�شمثثن ا�شتمراريته اإن 
قيام املعلم والطالب بتجاهل هذا ال�شلوك يحرم 
الطالب من ردة الفعل التي يرغب بها ويوؤدي اإىل 

تخفي�س هذا ال�شلوك.
ب - خف�ثثس ال�شلوك باالعتماد على التعزيز: 
ويعثثد هثثذا االإجثثراء اأكثثر االإجثثراءات فعالية 

واإيجابية ويتم وفق القوانني التالية:
- تعزيثثز غيثثاب ال�شلوك: حيث يقثثدم تعزيز 
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املراجع:
- حماده, وليد )2004(: الإر�صاد املدر�صي مع اأمثلة وتطبيقات, دم�صق.

- املنظميية الإ�صالمييية, منظميية اليون�صكييو, غييوث الأطفييال ال�صويدييية الربيطانييية )2001(: دمييج ذوي 
الحتياجات اخلا�صة يف التعليم النظامي.

- هيئة اإنقاذ الطفولة الربيطانية UK ) 2003(: دليل الدمج ملتحدثي اللغة العربية.
 - وزارة الرتبييية, موؤ�ص�صيية كرمي ر�صا �صعيد )2005(: دمييج الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�صة يف مدار�س 

التعليم العام, �صورية.

للطفثثل يف حثثال امتناعثثه عثثن القيثثام بال�شلثثوك 
ال�شلبثثي لفثثرتة زمنية حمثثددة، وهثثذا ي�شجعه 
على القيام بال�شلثثوك االإيجابي وتقليل ال�شلوك 
غثثري املرغثثوب فيثثه. مثثثال: تكافثثىء املعلمثثة 
الطالثثب الثثذي يتوقف عن كثثرة احلركة لفرتة 

زمنية معينة.
- تعزيثثز ال�شلوك البديثثل: وهو تعزيز الطفل 
عنثثد قيامثثه ب�شلثثوك منا�شثثب مثثن خثثالل الثناء 
عليه بثثداًل من توبيخثثه عند قيامثثه ب�شلوك غري 

منا�شب.
- تعزيز النق�شان التدريجي لل�شلوك: ويهدف 
هذا االأ�شلوب اإىل تخفي�س لل�شلوك ولي�س اإيقافه 
حيثثث يقدم تعزيز للطفثثل عندما ينخف�س معدل 
حثثدوث ال�شلثثوك غري املرغثثوب فيه عثثن معدل 

معني يحدد �شلفاً.
يف حال قيثثام املعوقني ب�شلثثوكات غري تكيفية 
وخطثثرة عليهم اأو على رفاقهم البد من االعتماد 
ف�شثثل  حثثال  يف  اأخثثرى  ا�شرتاتيجيثثات  علثثى 

االإجراءات االإيجابية.
جث - احلرمان من التعزيز االإيجابي:

الطفثثل  اإبعثثاد  يتثثم  ال�شرطيثثة:  -املالحظثثة 
عثثن االأطفال االآخريثثن لفرتة زمنيثثة حمددة يف 
حثثال قيامه بت�شثثرف غري الئثثق اأو يتم جتاهله 
بعثثد حرمانه مثثن الن�شاط املف�شثثل ويطلب منه 
وهثثم  االآخريثثن  االأطفثثال  مبالحظثثة  االكتفثثاء 

يقومون بالن�شاط ويح�شلون على التعزيز.

- اال�شتثنثثاء: وي�شمثثل حرمثثان الطفثثل مثثن 
الن�شثثاط املف�شل من م�شاهدتثثه. كاأن يطلب منه 

اجللو�س مواجهة احلائط لفرتة من الزمن.
- العزل: ويت�شمن هذا النوع اإبعاد الطفل من 
البيئثثة املعززة . مثل غرفة ال�شثثف اأو الن�شاط 
يف الباحثثة اإىل غرفثثة العزل ويجثثب اأن ال ي�شتمر 
الأكثثر من عدة دقائق مع �شرورة ال�شرح للطفل 

عن ال�شبب الذي دعا اإىل عزله ب�شكل موؤقت.
- تكلفثثة اال�شتجابثثة: ميكثثن ا�شتخثثدام هثثذا 
االإجثثراء يف احليثثاة اليوميثثة وغالباً مثثا ي�شمى 
بالغرامثثة اأو املخالفثثة حيثثث يحثثرم الطفل عند 
قيامثثه بال�شلثثوك ال�شلبثثي من بع�ثثس املعززات 
ويجب اأن تتنا�شب الغرامة مع طبيعة ال�شلوك، 
بحيث ال تكون قا�شية مثال: تغرمي الطالب بدفع 

ثمن الدفاتر واالأقالم التي اأتلفها لرفاقه.
يتثثم  اأن  وميكثثن  الزائثثد:  الت�شحيثثح   -

باأ�شلوبني:
-اإرغثثام الطفل على اأن يعيثثد الو�شع اإىل حال 

اأف�شل اأو ت�شحيح الو�شع.
- اإرغثثام الطفل عند قيامثثه بال�شلوك املخالف 
علثثى تاأديثثة �شلوك اإيجابثثي بديل لفثثرتة زمنية 

حمددة.
- التلقثثني واحلث: وي�شتخثثدم لتعليم �شلوك 
جديد مثثن خالل تعليمثثات لفظيثثة اأو حركية اأو 
نظريثثة من خثثالل ال�شور والر�شثثوم واللوحات 

االإر�شادية لتوجيهه اإىل اأداء ال�شلوك املطلوب.
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ُق به دور احل�سارة  ها الو�سُط الذي يتحقَّ  ال�س���كَّ اأنَّ لالأ�رسة الدوَر احلا�سَم يف حياة االإن�س���ان, الأنَّ
ِة الفرد, بل يف  رٌ لي�س يف جانٍب م���ن جوانب �سخ�سيَّ ���ة االإن�سانّية, والأنَّها توؤثِّ يف ت�سكي���ل ال�سخ�سيَّ
ها ُتِعدُّ ال�س���اَب الأداِء وظيفٍة اإنتاجّيٍة  كلِّ جوانِبه���ا واأبعاِده���ا )1(. اإالَّ اأنَّ دوَر املدر�سة اأك���رب, الأنَّ
���َة االأ�رسِة يف م�ساعدته على الن�س���وج الفيزيولوجّي والنف�سّي  يف املجتم���ع, وهي التي تكّمُل مهمَّ
واالجتماعّي, وت�ستكمُل ن�سَج���ه و تطبيَعه اجتماعّياً )2(. وعالقُته فيها اأعقد من عالقته باالأ�رسة, 
َل حلقٍة يف �سل�سل���ِة �رساعِه مع هذا  َل مواجه���ٍة حقيقّية له مع املجتم���ع الكبري, واأوَّ ُل اأوَّ ه���ا متثِّ الأنَّ
املجتم���ع. وهي التي تنطوي على اأه���مِّ ايجابّيات املجتمع الكبري و�سلبياِت���ه, وتتعامُل معه على 
ه���ا اأداٌة من اأدواِت املجتمع يف التعامل مع اأفراده, ه���ذا من جهة, ومن جهة ثانية الأنَّها  اأ�سا����سِ اأنَّ
�سةُ االجتماعّيةُ التي يق�سي فيها معظَم وقِته واأجمَل �سنيِّ عمره, وهي ال�سياُق  املحيُط اأو املوؤ�سَّ
ال���ذي ميار����س فيه اأغلَب ن�ساطاِته واأقَرَبه���ا اإىل قلِبه, واأبغ�َسها اإىل نف�ِس���ه يف وقٍت واحٍد. وهي 
ُد على اأ�سا�سها بدرج���ٍة كبريٍة قيمُته يف نظر االآخرين,  اجلهة الت���ي تعطيه رخ�سًة اأو �سهادًة حُتدَّ

وهنا تكمن اخلطورة. 

درا�شة �شيكولوجّية لدينامّية 
العالقة ال�شفّية و املدر�شّية

)الق�شوة- التدليل- القلق الزائد(
    حمد جمول
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ثثة جثثدًا يف  فتجربثثُة دخثثوِل املدر�شثثِة اإذًا هامَّ
حياته، وذهاُبه اإليها لي�ثثس حدثاً عابرًا بالن�شبة 
ٍة من عثثامل االأ�شرِة  ِل مثثرَّ اإليثثه، الأنَّه يخثثرج الأوَّ
املحثثدود، اإىل عثثامل وا�شع، عامل احليثثاة، الذي 
تت�شع فيثثه دائرُة العالقثثاِت االجتماعّيِة لت�شمَل 
�شني ورفثثاِق الدرا�شة،  اأطرافثثاً جديثثدًة، كاملدرِّ
ويقثثوُم بع�ُشهثثا على اأ�ش�ٍس جديثثدٍة تعتمُد على 
اإمكانّياتثثه وا�شتعداداته ومهاراته احلقيقّية، ال 
د كوِنه ابناً اأو اأخاً كما يف االأ�شرة)3(.  على جمرَّ
ويرجع تعقيُدها اأي�شاً اإىل اأنَّها ال تقبُلُه على عاِلّتِه 
كمثثا تفعل االأ�شرة، بل تتعامثثُل معه على اأ�شا�س 
اٍت �شكليٍَّة  فاتثثه ح�شب معايرَي وحمثثكَّ وزن ت�شرُّ
ُد املدر�شُة ذاُتها  معينثثٍة، على اأنَّ له حقوقاً حُتثثدِّ
ثثة، وعليه  طبيعَتهثثا مثثن خثثالل املمار�شة اليوميَّ
واجبثثاٌت البدَّ من االلتثثزاِم بها. مثثثال: االأ�شرة 
ا املدر�شُة كونها  ثثُل الولَد امل�شكَل وترعاه، اأمَّ تتقبَّ
ثثة فاإنها تتعامُل معه علثثى اأ�شا�ِس  منّظمثثٌة ر�شميَّ
ه عنها اإذا  معايثثرَي �شكليٍَّة، وقد ترُف�ُشهثثا اأو تردُّ
ثثُه عليِه من  ثثد عجثثُزه عثثن الوفاِء مبثثا تفر�شُ تاأكَّ
التزاماٍت، وكذلك ال ت�شتطيُع اأن توّفر له العطَف 
واحلبَّ واحلنثثان كما الوالديثثن)4(. اإىل جانب 
فاِته  اأنهثثا تخطُئ عندما حتكُم علثثى قَيِمِه وت�شرُّ
ال مبعايثثرَي تتنا�شُب مع مرحلثثِة العمِر التي ميرُّ 
بها، بل باملعايثثرِي ذاتها التي ت�شتعمُلها يف تقييِم 
حيثثاِة الكباِر، وتنظُر للطالثثِب على اأنَّه جمموعٌة 
د، وتغفُل اختالَف  متجان�شٌة ال متاُيَز فيها وال تفرُّ
ِة و�شماِتهم العقليَِّة  هم الع�شويَّ الطالَِّب يف خوا�شِّ
ِة  ثثِة، وخرباِتهثثم وجتارِبهثثم االجتماعيَّ والنف�شيَّ
ة. وال تلتفُت  ِة وغرِي املاديَّ وظروِف حياِتهم املاديَّ
ِة يف ا�شتعداداِتهم وقدراِتهم  اإىل الفثثروِق احلثثادَّ
وميوِلهثثم ورغباِتهم وتطلُّعاِتهثثم وطموحاِتهم، 
وُتغِفثثُل معنثثى �شلوِكهثثم ودالالِت ت�شرفاِتهثثم، 
كمثثا ُتغِفُل اأزمثثَة ال�شبثثاب والهمثثوم واملخاوف 
التثثي تاأتثثي بها هثثذه االأزمثثُة، والقلثثق املرتتِّب 

ِف القدميِة،  علثثى اإخفاِق اأ�شاليِب التنظيِم والتكيُّ
والعجثثز عن تقثثدمِي اأ�شاليَب جديثثدِة. كما تغفُل 
اأي�شثثاً زيثثادَة قثثدراِت اجليِل علثثى ا�شتيعاب ما 
ُم له مثثن معارَف وخثثرباٍت، وتخطُئ عندما  ُيقثثدَّ
تعتثثرُب اأنَّ عطاَء التالميِذ وم�شتثثوى ذكاِئهم اأمٌر 
ثثة  ٌد �شلفثثاً وال م�شوؤوليَّ معطثثى �شابقثثاً، اأو حمثثدَّ
لهثثا اأو حيلثثًة معثثه. اإذ اإنَّ ذكاَءُه واإن كان مييثثُل 
ِة الن�شِج يف �شثثنِّ ال�شاد�شَة  اإىل االقثثرتاِب مثثن قمَّ
ع�شرَة اأو ال�شابعَة ع�شرَة، فهناك جماٌل لتعديِلِه 
، اإذا  ثثي به ب�شبِب مرونِة الكائثثِن الب�شريِّ والرتقِّ
توافثثرت بنيثثٌة فيهثثا عنا�شثثُر االإثثثارِة والراء. 
وبناًء علثثى ذلك جنُد اأنَّ ال�شثثاَب العربيَّ عموماً 
لي�ثثس �شاباً م�شثثكاًل، فكثريًا مثثن �شلوكاِته ناجتٌة 
ِد املجتمِع  عن افتقاِره للتقديثثِر االجتماعيِّ وتردُّ
يف االعثثرتاِف بقيمِته وعثثدم حتميِله م�شوؤولياِت 
يف  املجتمثثع(  )اأي  تق�شثثرِيه  اأو  الرا�شديثثن، 
توفثثرِي فر�ثثسِ احليثثاِة املالئمثثِة له. لثثذا نالحُظ 
نحثثن امل�شتغلني يف حقثثِل التعليثثِم اأنَّ الكثري من 
َة  التالميِذ يدخلون املدر�شثثَة وخ�شو�شاً الثانويَّ
مكرهثثنَي على ذلك، وال �شثثكَّ اأنَّ مثَل هذا الطالِب 
ُب ال�شقاَء ملعلميِه  البدَّ اأن يكثثوَن �شقّياً، وقد ي�شبِّ
�ثثسٍ  حمرِّ خلثثِق  عثثن  عجثثزوا  اإذا  وخ�شو�شثثاً 
حت�شيلثثيٍّ لديه. وت�شبُح امل�شكلثثُة اأكرب اإذا كان 
التلميثثُذ مكرهثثاً على دخثثوِل املدر�شثثِة، واملعلُِّم 
ثثِم.  مكرهثثاً علثثى تعليثثِم تلميثثٍذ ال يرغثثُب بالتعلُّ
ونلحثثُظ اأي�شاً اأنَّ التدهوَر االأخالقيَّ عموماً لدى 
ِة اأكُر منه لدى طالِب  الطالِب يف املرحلِة الثانويَّ
ال�شفثثوِف الدنيا، واأنَّ ميَلثثُه اإىل الراحِة واللعِب 
والريا�شثثِة اأكُر منثثه للدرا�شِة، وكرَهثثه للمعلِِّم 
يكثثوُن اأكَر منه عند طالِب املرحلثثِة االبتدائية، 
ثثَة متتثثدُّ اإىل كلِّ الفعالياِت  حتثثى اإنَّ هذه الكراهيَّ

املدر�شيَِّة. و�شبُب هذه الكراهيَُّة هو:
ِل الكثرِي من ميوِله      1ث عجثثُز املدر�شِة عن تقبُّ
واهتماماِتثثه اجلديثثدِة التثثي غالبثثاً ما يلجثثاأُ اإىل 
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التعبرِي عنها خارَج نطاِق املدر�شة.
    2ث عجُز املناهِج واملعلِِّم واالإداريِّ عن قيادِة 
الطالثثِب اإىل روؤيِة املعاين والقّيِم الكامنِة وراَء ما 
يتعلَّثثُم، وعجُزها عن متكيِنِه مثثن ا�شتخداِم هذه 
املعارِف املكت�شبثثِة يف اأر�ِس الواقِع ب�شكٍل كاٍف، 
وهثثذا ما يجعُلثثُه عاجثثزًا عن جمابهثثِة م�شكالِته 
ثثِة. اإذًا  ثثِة اأو ال�شخ�شيَّ ثثِة، �شثثواء املهنيَّ احلياتيَّ
كراهيُتثثُه لهثثا ناجتٌة عثثن عثثدِم اإ�شباِعهثثا مليوِله 
واهتماماِتثثِه. ومبا اأنَّ تعديثثَل املنهاِج وتطويَره 
�ِس للعمِل بثثه قائمٌة،  قيثثُد العمثثِل، وتهِيَئثثَة املدرِّ
ُة الطالِب  لثثذا غدا من ال�شثثروريِّ اأن تقثثلَّ كراهيَّ
للمدر�شثثِة واملعلِّثثِم، واأ�شبثثح من امل�شلَّثثِم به اأن 
َ املعلِّثثُم اأ�شلوَب تعامِله مثثع الطالب، اإذ اإنَّ  ُيغريِّ
عهثثَد الق�شثثوِة والعنِف قثثد وىلَّ ومل َيُعثثْد يجدي 
ها  ثثزٍة متَّزنٍة نعدُّ نفعثثاً يف تكويثثن �شخ�شيٍَّة متميِّ
للم�شتقبثثِل، الأنَّ الرتبيَة تعمُل على اإعداِد اجليِل 

ال للحا�شِر، بل للم�شتقبِل)5(.
اأهميَُّة جتربِة دخوِل املدر�سِة

ترجثثع اأهميَُّة جتربثثِة دخوِل الطفثثِل املدر�شة 
ة ت�شبح له مرجعيٌَّة جمتمعيٌَّة  ل مرَّ ثثه والأوَّ اإىل اأنَّ
اأ�شا�شّيثثٌة يف حياته غثثري مرجعّية االأ�شرة، وهذا 
بدايثثُة خثثروٍج من قانثثون الوالديثثن والعالقات 
ل الدخوَل يف  االأولّية، اإىل قانون املدنيَّة الذي ي�شكِّ
ثثة املجتمعيَّة، وبدايَة تغرّياٍت اأ�شا�شّيٍة  الع�شويَّ
يف عاملثثه النف�شثثّي الثثذي �شيحثثدُث فيثثه درجاٌت 
اال�شتمثثرار  ومثثن  االنف�شثثال  و  االت�شثثال  مثثن 
�ثثسُ الطفثثُل اإىل حكٍم  واالختثثالف، وفيثثه �شيتعرَّ
اآخثثر على كيانه )قدراته، اإمكاناته، خ�شائ�شه، 
ا�شتجاباته..الخ(، وهذا احلكم �شين�شحب على 
االأهثثل، لذلك يعي�ثثُس الطفل واأهله هثثذه املرحلُة 

ٍة . بكثافٍة خا�شَّ
   فمرحلثثُة املدر�شثثِة االبتدائّيثثِة هثثي بدايثثُة 
مرحلثثةِ الِفطثثاِم النف�شيِّ عثثن االأهثثل، وال�شروِع 
ها بدايُة االنطالق  ، كما اأنَّ ببناِء اال�شتقالل الذاتيِّ

الفعليِّ مل�شروع الطفل املعريفِّ، كوَنه كائناً باحثاً 
عثثن املعرفة باالأ�شل. هثثذا امل�شروُع الثثذي ُيعدُّ 
تكري�شاً ر�شمّياً لتلك العمليَّة التي بداأْت منذ اأيامه 
ثثة حتى دخول  هثثا بقيثثت غرَي ر�شميَّ االأوىل، ولكنَّ
�ُس اخلروَج من  املدر�شة. وهذا الِكرُب املعريفُّ يكرِّ
ِة للكبار ، لي�س فقط يف املكانة، بل  ِة الطفليَّ التبعيَّ
)اأنا اأعرف اإذًا  يف مركز ال�شبِط النف�شيِّ ال�شلوكيِّ

اأنا اأ�شتطيع اأن اأديَر ذاتي وبالتايل فاأنا كبري(.
والعامثثُل الهثثاُم الثثذي يجعثثُل عالقثثَة الطالِب 
باملدر�شثثِة اأكثثَر تعقيدًا هثثو اأنَّ كالًّ مثثن الطالب 
�ِس يحمل �شخ�شيَّته ويتعامُل من خاللها،  واملدرِّ
فثثاِت كلٍّ منهما جوانُب  وبالتايل تنعك�ُس يف ت�شرُّ
ال�شعثثِف  جوانثثُب  وكذلثثك  والن�شثثِج،  ِة  القثثوَّ
واالحباطاُت واالنحرافاُت املا�شية وامل�شكالُت 
َر  احلالّيثثة. ولي�ثثس مبقثثدور اأيٍّ منهمثثا اأن يتحرَّ
ِتثثه ليعي�ثثَس النموذَج االأمثثثَل الذي  مثثن �شخ�شيَّ
ُره القيم العليا  لكلٍّ منهما. مبعنى اأنَّه لي�س  ت�شوِّ
�ُس مع الطالِب بحياٍد  َف املدرِّ من املمكِن اأن يت�شرَّ
ثثا اأن يكثثوَن قا�شياً  ٍد، فهو اإمَّ عاطفثثيٍّ تثثاٍم وجتثثرُّ
فاته، اأو يكوَن حمّباً عطوفاً فاهماً  عنيفثثاً يف ت�شرُّ
م�شّحيثثاً وا�شَع ال�شثثدر. وهذا لي�س عثثن تقديٍر 
ٍة،  ، بثثل نثثاجٌت عثثن عوامثثَل ال�شعوريَّ مو�شوعثثيٍّ
ك�شعوِره بالذنثثِب اأو الرغبِة يف عقاب الذاِت، اأو 
االإح�شا�ثثسِ باملرارِة ب�شبِب اإخفثثاٍق اأو اإح�شا�ٍس 
ثثا من جهة الطالِب: فبما  بالغثثن اأو غرِي ذلك.. اأمَّ
�َس بديٌل لالأِب اأو االأمِّ اأو االأخِت، وكوُنه  اأنَّ املدرِّ
ثثاًل لل�شلطثثة يف املجتمثثع يف جمثثاِل املدر�شِة،  ممثِّ
احلثثبِّ  مل�شاعثثر  عر�شثثٌة  �ثثس(  املدرِّ فهثثو)اأي 
ِة التي  والتقدير، اأو انفعاالِت الغثثريِة والكراهيَّ
�ُس بنظثثِر الطالِب  يحمُلهثثا للكبثثار عثثادًة. فاملدرِّ
ِطثثه واإحباِطه  ِمه وت�شلُّ ثثُل املجتمَع بثثكلِّ حتكُّ ميثِّ
لرغباته وكفِّه الإيجابيَّته، لذلك تاأخُذ العالقُة بني 
الطالثثِب واملدر�شِة �شكاًل �شراعّياً اأو خالفّياً على 
ر يف اأكِر  ، يفتقثثر اإىل الثقة، ويتَّ�شثثُم بالتوتُّ االأقلِّ
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مالمثثَح  الأنَّ  هثثذا  االأحيثثان)6(. 
نت يف جوِّ  �شخ�شيَِّته تكون قد تكوَّ
االأ�شثثرة، لثثذا ال يدخثثُل املدر�شَة 
لثثه  وهثثو �شفحثثٌة بي�شثثاء، بثثل 
ه  تاريٌخ غنيٌّ باأحداِثه وخ�شائ�شِ
ُد م�شاَر درا�شِته  وتوجهاِته، يحدِّ
و�شلوِكثثه وتفاعالِتثثه وعالقاِته، 
مثثع  متوافقثثاً  ذلثثك  يكثثون  وقثثد 
املدر�شّيثثة  احليثثاِة  متطلَّبثثات 
لثثه  ثثُر  يوفِّ وهثثذا  وتوقعاتِهثثا، 
النجاَح، وقد يكون على العك�ِس،  
ويوؤّدي ذلك اإىل حثثاالٍت متفاوتٍة 
ِ و�شثثوِء التوافق)7(.  من التعرُّ
فمثثثاًل: اإذا كان الطفثثُل يف منثثزٍل 
مادّيثثاً،  ثثًة  متدنيَّ حيثثاًة  يعي�ثثُس 
ظثثروِف  حتثثت  تقبثثع  واأ�شرُتثثه 
، فهثثذا ي�شاعثثد علثثى  ُغثثٍن ثقثثايفٍّ
اأٍ  ِل اجتاهاٍت جتعُله غرَي مهيَّ ت�شكُّ
لعامل الدرا�شثثِة والنجاِح، بل قد 
ينتثثُج عن ذلثثك �شلثثوٌك مثثن قَبِل 
الطالثثِب م�شادٌّ ل�شثثروِط النجاِح 
ُل عاملُه  املدر�شّي، وبالتثثايل يت�شكَّ
لُيما�شثثَي  والذهنثثيُّ  النف�شثثيُّ 
متطلَّبثثاِت التوافِق مع حياٍة غرِي 
فثثٍة اجتماعّيثثاً. فنجثثُده فيما  متكيِّ
ثثَة  ثثُف اإمكاناِتثثه الذهنيَّ بعثثُد يوظِّ

، اأو ذكاِء تدبثثرِي احلال كي  يف الثثذكاِء التحاُيلثثيِّ
َن من معاي�شِة ظروٍف حياتيٍَّة �شعبة، متاماً  يتمكَّ
على عك�ثثسِ املناِخ االأ�شريِّ الثقايفِّ املالئِم حلياِة 
ثثر من منثثوٍّ معثثريفٍّ وعاطفيٍّ  الدرا�شثثة، مبثثا يوفِّ
واأ�شاليثثِب تفكثثرٍي وتعامٍل وعالقثثاٍت كلُّها جتعُل 
ثثل  ثثًة، ومتثِّ ثثًة طبيعيَّ الذهثثاَب اإىل املدر�شثثِة عمليَّ

�شرطاً للتوافِق مع عامل املدر�شة والنجاح.
اإذًا: الطفثثُل يحمل معثثه اإىل املدر�شثثة تاريَخه 

العالئقثثيَّ يف االأ�شثثرة، كي يوؤديه مثثن جديٍد مع 
املعلِّمثثني والرفثثاق، هثثذا) ال�شيناريو(االأ�شريُّ 
عثثٍة، فالعالقُة  ين�شثثُط مثثن جديثثد باأ�شثثكاٍل متنوِّ
مثثع املعلمنّي تاأخثثُذ دالالٍت واألوانثثاً من العالقة 
ثثُل ال�شلطَة الثانيَة  مع الوالديثثن، الأنَّ املعلَِّم ميثِّ
ة.  ُل بدياًل اأو رديفثثاً لل�شلطثثة الوالديَّ التثثي ت�شثثكِّ
عًة من  وتتَّخثثذ العالقثثُة مع الرفاق حثثاالٍت متنوِّ
)�شيناريثثو( العالقثثِة مع االأخثثوِة يف املنزِل، كلُّ 

ٍة اإ�شقاطيٍَّة. ذلك من خالل عمليَّ
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اً به،      وكما اأنَّ للطفل)�شيناريو( اأ�شرّياً خا�شّ
َل  كذلك للمعلِّم مثثثل هذا)ال�شيناريو( الذي َت�َشكَّ
ر يف  مثثن جممِل تاريِخِه العالئقثثيِّ املا�شي، ويوؤثِّ
َة  عالقاِتثثه مع زمالِئه وتالميثثِذه، ويجعُل ديناميَّ
ن  اً، وتتلوَّ تفاعِلِه مع كلٍّ منهم تتَّخُذ منحًى خا�شّ
ثثٍة ذاتيٍَّة نوعيٍَّة. ويتثثمُّ ذلك ب�شكٍل  ب�شبغٍة نف�شيَّ
ثثُر عالقثثاِت التعاطثثِف  ال  واٍع غالبثثاً. هثثذا يف�شِّ
والتجثثاذٍب والتفاهثثِم، اأو العك�ثثسِ مثثن النفثثور 
والتباعثثد. وقثثد ينفتثثح ُلتلميثثٍذ مثثا، وين�شثثرُف 
ِل ويتجاهُل الثاين،  عثثن اآخر، يتوا�شثثُل مثثع االأوَّ
ثثاً عطوفاً مع تلميثثٍذ وتتَّ�شُم  قد يثثوؤدي دورًا اأبويَّ
عالقتثثه بالرعايثثة، وباملقابثثل قثثد ال يحتمثثُل مثثا 
د  اأً عليه من تلميٍذ ملجرَّ ًة اأو جتثثرُّ يف�ِشثثُره عدوانيَّ
ثثااًل لتوكيثثِد ذاتثثِه، مبعنثثى اآخثثر: كلُّ  اأن كان ميَّ
تلميٍذ يكت�شُب لدى املعلِِّم داللًة وجدانيَّة عفوّيًة، 
وُيعطثثى مكانًة ما، انطالقاً من نوِع ومنحى هذه 
الداللة. الأنَّ مكانَة الطالثثِب لدى املعلِّم تابعٌة مِلا 
َك هذا الطالُب يف نف�س املعلِِّم من ملفاٍت نف�شّيٍة  حرَّ
ثثُل ال�شورَة  ثثة. ملثثاذا؟ الأنَّ التلميَذ قد ميثِّ تاريخيَّ
املثالّيثثَة التي كان املعلُِّم يتمّنى اأن يكوَنها عندما 
. وتلميٌذ اآخر  كان طفثثاًل، اأو �شثثورَة اأٍخ مناف�ثثسٍ
ثثُل �شورَة البعِد ال�شراعثثّي املاأزقّي يف حياِة  ميثِّ
ُل تعبريًا عن �شعوٍر ال  املعلِّثثِم النف�شّية، اأو ي�شثثكِّ
واٍع بالنق�ثثس. تلميٌذ اآخر يحتَُّل يف نف�شيَّة املعلِّم 
موقَع وداللَة الطفثثِل ال�شعيِف الذي يثرُي حاجَة 
املعلِّثثِم اإىل ممار�شثثِة دوٍر اأبثثويٍّ اأو اأّمومّي حاٍن. 
وقثثد يبقى املعلُِّم حمايدًا جتثثاه بع�س التالميذ، 
وهثثذا يثثوؤدي اإىل جتاهِلهم يف كثثثرٍي من احلاالِت 
ب�شثثكٍل غثثرِي مق�شوٍد وقثثد يحدُث العك�ثثُس. هذه 
التفاعثثالُت الالواعيثثُة وما حتمُلُه مثثن م�شامنَي 
ُل اإىل تقومٍي نف�شثثيٍّ ال واٍع للتلميِذ  نف�شّيثثٍة تتحثثوَّ
فيما يتجاوُز تقومَيه التح�شيلّي. وقد يكوُن هذا 
التقومُي يف احلاالِت ال�شلبّيِة ذا نتائَج حا�شمة يف 

ِف التلميِذ وم�شاِره التح�شيلّي)8(. تكيُّ

���ِة  عالق���ُة التلمي���ِذ باملعلِّ���م واأهميَّ���ُة ال�سحَّ
النف�سيَِّة:

ُي�شِقثثُط التلميثثُذ �شراَعثثه مثثع والثثده) ب�شبِب 
�ثثسَ له مثثن نبثثٍذ اأو ق�شوٍة( علثثى معلِِّمِه  مثثا تعرَّ
ِهثثد، واملعلُِّم هنا  الثثذي يتَّخُذ داللثثَة االأِب امل�شطَّ
قثثد ينحثثرُف يف هثثذا )ال�شيناريثثو( في�شتجيثثُب 
ُد ثثثورَة التلميثثِذ وُيراكُم  للنبثثذ،  وهذا مثثا ُي�شعِّ
م�شاعثثَر العدوانيَّة الناجمثثِة عن الُغْنِ يف نف�ِشه. 
ُر  فثثٍة تثثربِّ فتنتثثج عثثن ذلثثك �شلثثوكاٌت غثثرُي متكيِّ
للمعلِّثثِم نبثثَذُه للتلميِذال�شيثثِئ يف نثثوٍع مثثن تفاقِم 
مثثة)9(. وميكثثُن اأن يحُدَث  ثثٍة متاأزِّ ثثٍة لولبيَّ عمليَّ
ثثِة اللولبّيثثِة وحتويُلها  للمعلِّثثِم قلُب هثثذه العمليَّ
اإىل وجهٍة اإيجابّيٍة، هذا اإذا اتَّ�شَف بالقدِر الكايف 
ْك  ثثًة اإذا مل يتحثثرَّ مثثن الدرايثثِة والوعثثي، خا�شَّ
ُله  لديه)�شيناريثثو( عدوايٌن جتثثاَه التلميِذ، فيتقبَّ
ُمثثه ويعثثرتُف بحاجاتثثه.  وهثثذا مثثا يفتُح  ويتفهَّ
ال�شبيثثَل لن�شثثِج )ال�شيناريو( وخثثروِج التلميِذ 
ُل التلميُذ اإىل  ه قثثد يتحثثوَّ مثثن ماأزقثثه. مبعنثثى اأنَّ
ُل  ِة املعلِِّم متاماً كما قد يتحوَّ اأداٍة خلدمِة ديناميَّ
االأوالُد اإىل اأدواٍت خلدمثثة اأزمثثاِت الوالديثثِن اأو 
ٌة جدًا يف  ثثُة النف�شيَُّة هامَّ �شراِعهثثم. لذلك فال�شحَّ
ُع املعلَّثثِم بدرجٍة كافيٍة  العالقثثات ال�شفيَِّة، ومتتُّ
ثثِة تالميِذه.  ثثَة تعزيِز �شحَّ ُر لثثه اإمكانيَّ منهثثا يوفِّ
مثثن هنا اأ�شبَح لزاماً اأّن ُيطرَح مو�شوُع ال�شّحِة 
ثثة جنبثثاً اإىل جنثثب مثثع تقثثومِي عملّيثثاِت  النف�شيَّ
ثثِم والتعليم، فنجاُح برامِج التعليِم مرهوٌن  التعلُّ
مبقثثداِر العمِل على حتريثثِر الطالِب من االأزماِت 
النف�شيَِّة)اجتماعياً-  وال�شراعثثاِت واملعوقثثاِت 
ثثاً- �شلوكيثثاً(، تلك التي ت�شبثثُغ بطابِعها  انفعاليَّ
ثثَة، حالثثَة ال�شعوبِة  اخلا�ثثسِّ جتربَته الوجوديَّ
ثثُم  تعلُّ فمثثثاًل:  منهثثا.  ي�شكثثو  التثثي  ثثِة  التعليميَّ
َد  ُ والف�شُل فيثثه لي�س جمرَّ الريا�شّيثثاِت والتعثثرُّ
ِة  ثثٍة معرفيَّة، بل يرجثثُع اإىل االأزماِت النف�شيَّ ق�شيَّ
َم  ثثُن تعلُّ عنثثد الطالب، وحلُّ هثثذه االأزماِت يح�شِّ
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َر الطالِب من هذه االأزماِت  الريا�شّيات. الأنَّ حترُّ
َز  َة لديه، في�شتطيُع اأن يركِّ يزيُل ال�شدوَد املعرفيَّ
وي�شتوعثثَب، بدليثثِل اأنَّ تركيَز االأهثثِل واملعّلمنَي 
واالأن�شطثثِة  ثثِة  اخل�شو�شيَّ الدرو�ثثسِ  علثثى 
التعليمّيِة االإ�شافّيِة ال يجثثدي نفعاً. الأّنهم بذلك 
ثثزون علثثى اأعرا�ثثسِ امل�شكلثثِة ويتجاهلثثوَن  يركِّ
ُة  َة لها، وهثثي االأزماُت النف�شيَّ االأ�شباَب احلقيقيَّ
ِة  ِة التعليميَّ ُد اأنَّ جنثثاَح العمليَّ ثثة. هذا يوؤكَّ اخلفيَّ
ِد الكفاءِة التعليميَِّة  هثثا ال يرجُع اإىل جمرَّ َ اأو تعرُّ
ثثًة، اإىل  فقثثط، بثثل يرجثثع وبدرجثثٍة ال تقثثلُّ اأهميَّ
�س النطالِقهم  �شّحثثِة التالميِذ النف�شّيِة التي توؤ�شِّ
ُد ذلك  . ويوؤكِّ يف بنثثاِء م�شروِعهم املعريفِّ والعمليِّ
العديُد من العلماء، فهذا)جوملان( يرى اأن هناك 
ِة  دماغنِي يعمالِن معاً بان�شجاٍم يف حاالِت ال�شحَّ
النف�شّيثثة، وهثثذا االن�شجثثاُم �شثثروريٌّ حل�شثثِن 
ِفنثثا االجتماعي  توجيثثِه حياِتنثثا االنفعالّيِة وتكيُّ
وجناعِة القراراِت واخليثثارات. وهذا النموذُج 
اجلديثثُد الذي تنثثادي بثثه ال�شّحثثُة النف�شّيُة هو 
ثثَر ال يعمُل باأح�شثثِن حاالِتِه التي  اأنَّ الذهثثَن املفكِّ
تتجّلى يف ذكاِء التعامِل مع امل�شكالت، اإالَّ مبقداِر 
�شراكِتثثِه ون�شاطثثه بالتاآزِر والتكامثثل مع الذكاِء 
االنفعثثايلِّ، وعندما تن�شُط هثثذه ال�شراكُة يرتفُع 
كلٌّ مثثن االأداِء العقليِّ والثثذكاِء االنفعايّل.)10(. 
هثثذا الأنَّ الهثثدَف االأ�شا�شيَّ للتعليثثم تنميُة راأ�ِس 
املثثاِل الب�شثثريِّ كي ي�شاهثثَم يف التنميثثة وتطوير 

املجتمع.
ومثثن اأهمِّ عوامثثل النجثثاح لتحقيق مثثا �شبَق 
اأطفالهثثم  بتهيئثثِة  االأهثثِل  اهتمثثاُم  هثثو  ذكثثُره، 
للدرا�شثثة ومتابعِتهثثم والتن�شيِق مثثع املدر�شة، 
ب�شثثرِط توفرِي الرعايِة املتكاملِة ملختلِف جوانب 
حيثثاِة الطفثثِل وتوازِنثثه النف�شثثيِّ واحتياجثثاِت 
ِة  منثثّوه، واالهتماِم باأ�شاليثثِب التن�شئثثِة االأ�شريَّ
ومثثدى توافِقها مع ُنظثثِم املدر�شثثِة و�شيا�شاِتها. 
الأنَّ التناق�ثثسَ يف ذلثثك هثثو ال�شبثثُب الرئي�شيُّ يف 

ثثِة ومثثا  حثثدوِث امل�شثثكالِت يف احليثثاِة املدر�شيَّ
بعدهثثا اأي�شثثاً، والطفثثُل املدلَّثثُل واحٌد مثثن اأكِر 
احلاالِت داللًة على مثِل هذا التناق�ِس، فالتدليُل 
 ، ثثاأٍ لالنخراِط يف النظاِم املدر�شيِّ يجعُله غرَي مهيَّ
وعاملُثثه املميَُّز هو عامُل االأ�شرة. فاملدلَُّل مل يتعلَّْم 
معنثثى القانثثوِن ومبثثداأَ الواقثثع، يظثثلُّ خا�شعاً 
ملبداأِ الّلذِة، والتدليثثُل ي�شُعه فوق مبداأِ القانون 
ك�شابثثٍط ل�شلوِكثثه ورغباِتثثه،  وذلثثك  تنتُج عنه 
�شعوبٌة وا�شحثثٌة يف االمتثاِل الأنظمثثِة املدر�شِة 
ٍم  وقانثثوِن حيثثاِة الدرا�شثثة. يعي�ُس حالثثَة ت�شخُّ
ُر مرجعيًَّة خارجيًَّة �شوى  ذاتيٍّ جتعُله ال يت�شوَّ
رغباِتثثِه و�شهواِتثثِه، لذا فمثثَن الع�شثثرِي االمتثاُل 
ل�شلطِة املعلِّثثم، وكلُّ �شلطٍة مُتاَر�ثثُس عليه تتَّخُذ 
رِة، لذا  طابَع ال�شغوطاِت واملتطلَّباِت غرِي املربَّ
فاال�شطثثداُم قائٌم دائمثثاً. وكوُنه مدلَّثثاًل ونتيجًة 
ثثم ذاِتثثه، يثثرى العثثامَل وكاأنَّه فلثثٌك يدوُر  لت�شخُّ
�ثثٌس لتلبيِة رغباِته. لذلثثك ال يعي اأنَّ  حوَله ومكرَّ
ُ تبعثثاً الأداِئه،  ثثَة يف املدر�شِة تتعنيَّ قيمَتثثُه الذاتيَّ
ال يعثثي اأنَّ عليثثِه اأن ي�شنثثَع مكانَتثثُه مثثن خثثالل 
جهثثِدِه وتوافِقِه مثثع قانوِن املدنّيثثِة املنطلِق من 
اإىل  يرجثثُع  والتمايثثَز  �شوا�شيثثٌة،  التالميثثَذ  اأنَّ 
ثثة اأداِئهثثم و�شلوِكهثثم. املدلَّثثُل معتثثاٌد على  نوعيَّ
ثثة، اأهُلثثه يدلَّلوَنثثه ويوفروَن  العالقثثِة العاموديَّ
لثثه كلَّ رغباِتِه، فهو تابٌع دومثثاً. لكنَّه �شرعاَن ما 
ي�شطدُم يف تعامِله مع رفاِقِه الذين تكوُن عالقاُته 
بهثثم اأفقيًَّة) عالقاِت ت�شاٍو- تكافوؤٍ( لذلك ينبُذهم 
ويجُد نف�َشه غريباً عنهم. كلُّ هذا يجعُله ي�شطدُم 
ثثٍة مولِّدٍة لالإحباِط، يف حني اأنَّه مل يتعلَّْم  بو�شعيَّ
ثثَل االإحباِط اأ�شاًل خثثالل تن�شئِته، مل يتعلَّم  حتمُّ
اأنَّ هناَك م�شموحاًوممنوعاً، ممكناً وغرَي ممكن، 

اآنّياً وعاجاًل، لذلك ي�شتكي من املدر�شة)11(.
    وقثثد يحثثدُث حتاُلثثُف االأهثثَل مع الولثثِد �شدَّ 
ثثة، وحالِة نبذ الطفِل  املدر�شثثِة، مثُل االأمِّ التملُّكيَّ
وتاأثيِمِه من خالِل اأحكاِم القيمِة ال�شلبّيِة واللوِم 
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ِد يف حما�شبِتثثه علثثى  علثثى تق�شثثرِيه، والت�شثثدُّ
االأخطثثاِء، وهثثذا ما يولِّثثُد لديه خمتلثثَف حاالِت 
ِد ال�شلوكيِّ  ال�شدوِد واالإعاقثثاِت النف�شّيِة والتمرُّ
ثثة. ومثثثُل هثثذا الطفثثُل يحمُل  وامليثثوِل االنتقاميَّ
هذا)ال�شيناريو( اإىل املدر�شثثِة، فُيعيُد تن�شيَطُه، 
وذلثثك ي�شتجلُب ردوَد فعِل املعلِّثثِم التاأثيمّيِة مع 
مثثا ي�شاحُبها مثثن االأحثثكاِم ال�شلبّيثثِة. وقد يجُد 
االأهثثُل يف املعّلِم حليفاً لهم يف حرِبهم على الطفِل، 

وهذه و�شعيٌَّة ال حُتَتَمُل.
ية مبكان اأّن تهتمَّ الرتبيُة عموماً      اإذًا: من االأهمِّ
واملدر�شُة خ�شو�شاً بحياطثثة ال�شحِة النف�شيَّة 
مثثن عوامثثِل اال�شطثثراِب  للطثثالب، ووقايِتهثثم 
وتزويِدهم باأ�شاليِب الكفاِح الناجحِة، الأنَّ العلَم 
لي�ثثس اإالَّ �شالحثثاً واحدًا مثثن االأ�شلحثثِة  الالزمِة 
خلو�ِس معركِة احليثثاِة، وال�شالُح االأم�شى هو 
ِة النف�شّيثثة التي تخلُق �شخ�شيًَّة  ثثُع بال�شحَّ التمتُّ
متكاملثثًة نا�شجثثًة �شعيثثدًة قادرًة علثثى االإنتاِج 
ثثِة النف�شّيِة البدَّ من  والتعثثاون. ولتحقيِق ال�شحَّ
اإحاطثثِة الطفِل بالعطف، ذاك اجلوِّ اجلميِل الذي 
ُيَعثثدُّ املثثوازَن الطبيعثثيَّ لل�شعثثف الثثذي ي�شعر 
بثثه كلُّ �شغثثرٍي حياَل الكبثثري، ولكثثي يت�شّنى لنا 
ه رغم عيوِبه، فال بدَّ من فهِمه،  العطُف عليه وحبُّ
ن  ولكي نفهَمه يجثثُب اأن نعرَفه، ومعرفُته تت�شمَّ

ٍة،منها:  َة اأ�شياَء هامَّ عدَّ
1- معرفثثُة دوافِعه وحاجاِته االأ�شا�شّيِة، وما 

ُب على اإحباِطها وكبِتها من اأ�شراِر. يرتتَّ
2- معرفثثُة منِطِقثثه اخلا�سِّ وطريقثثِة تفكرِيه 
ثثِة اإلينثثا واإىل العامِل  ثثة، ونظرِته اخلا�شَّ اخلا�شَّ

الذي يحيُط به.
3- معرفُة ما تنطوي عليه مرحلُة الطفولِة من 
اأهميٍَّة وخطورِة يف حياِة الفرِد كلِّها، ويف ت�شكيِل 
م�شرِيه النف�شيِّ من حيُث زرُع القَيِم واالجتاهاِت 
ًة  والعاداِت ال�شحيَِّة، ومعاجلُة م�شكالِته خا�شَّ
الغ�شَب والغيثثَظ كلَّما ارتطم مب�شكلٍة، اأو فزَعه 

من بع�ثثسِ االأ�شياِء اأو احليواناِت غرِي ال�شارِة. 
اأو �شرقثثَة اأ�شيثثاَء تافهثثٍة ال حاجثثَة لثثه بهثثا، اأو 
داأَبثثه على اإيذاِء اإخوِتثثه وزمالِئه، اأو نزوَعه اإىل 
التماُر�ِس كلَّما �شادَف موقفاً �شعباً، اأو اإ�شراُفه 
ثثَر يف اأداِئه.  بالتربيثثِر عن ذنٍب اأتثثاُه اأو عمٍل ق�شَّ
ومثثن اأهثثمِّ امل�شثثكالِت اأي�شثثاً اإ�شثثراُف الطفِل يف 
االنطواِء على نف�ِشه وما ي�شاحُب ذلك من خجٍل 
�شديثثٍد واإ�شراٍف يف اأحالِم اليقظثثِة، وعزوِفه عن 

اللعِب مع غرِيه.
باالأ�شاليثثِب  الطفثثِل  تزويثثِد  علثثى  4-العمثثُل 
ِة للكفاِح يف احليثثاِة ومعاملِة  الناجحثثِة الواقعيَّ
النا�ثثسِ من حيُث االعتمثثاُد على نف�ِشثثه و �شبُط 
دوافَعثثُه  ي�شو�ثثُس  كيثثف  تعليُمثثه  و  انفعاالِتثثه 
الف�شثثِل  اإزاَء  ُف  يت�شثثرَّ كيثثف  و  ثثَة  العدوانيَّ

واالإحباِط واحلرمان.
5- واالأهثثُم اأن يعثثرَف املربثثون اأنف�َشهثثم، اأنَّ 
تربيثثَة االآخريثثَن تبثثداأُ برتبيثثِة الثثذاِت، اإذ كيف 
لطبيثثٍب اأن يداوَي اجل�شَم وهو ال يعرُفه؟! كيف 
لكاهٍن اأن َيِعَظ النا�َس وقلُبه زاخٌر بالعداوِة؟!.  
)12(. لكن،مثثاذا يجثثُب اأن يعرفثثوا؟ يجثثُب اأن 

يعرفوا:
1- الدوافثثَع التثثي حتّرُكهثثم اإزاَء الطفل، الأنَّ 

م بها. معرفَتها ت�شاعُد على التحكُّ
2- احليَل الدفاعّيَة التي يلجوؤوَن اإليها)13(، 
حيُث ي�شعثثون اأنف�َشهم مو�شَع الطفثثِل لتت�شنَّى 
لهثثم روؤيثثُة االأمثثوِر مثثن وجهثثِة نظثثِرِه، واإدراُك 
اأحوالِه النف�شّية والنفوُذ اإىل م�شاعِره وحاجاِته 
واآالِمثثه ومتاعِبه، ولي�شعروا بوقثثِع �شلوِكهم يف 

لوا �شلوَكهم)14(. نفو�ِس اأوالِدهم، ويعدِّ
ا بالن�شبة للمراهِق وخ�شو�شاً املعا�شر،      اأمَّ

له م�شكالٌت من نوٍع اآخر، منها:
1-�شعوُره باأنَّه يعي�ثثُس غريباً و�شَط اأنا�ٍس ال 

هوه. مون فيه من دون اأن يوجَّ يفهموَنه، ويتحكَّ
2- القيوُد التي حتدُّ من حرّيِته يف اإبداِء الراأي 

72

دراســات 
تربويـة
ونفسية

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



ِف دون رقيب. والت�شرُّ
3- عدُم قدرِتِه على اإف�شاء م�شكالِته لوالديه، 
النعثثداِم الثقثثِة املتبادلِة بيَنه وبينهثثم، اأو لعدِم 

اهتماِم الوالدين، وهذا اأكُر ما يغيُظه)15(.
 هذا القوُل قد يجعُلنا نظنُّ اأنَّ املراهَق ال يقبُل 
الن�شثثَح والعوَن واالقرتاحثثات، لكنَّه باحلقيقِة 
يقبثثُل، لكن ب�شرِط اأن ي�شدَر ذلثثك عّمن يثُق بهم 

ويحرتُمهم. ولقبوِل الن�شِح منهم البدَّ من:
1- اأن يف�شحثثوا �شدوَرهثثم اإىل مثثا يعتلثثُج يف 
نف�ِشثثه مثثن �شكثثوٍك و�ُشُبهثثاٍت واأ�شئلثثٍة حمرّيٍة، 
ال اأن ي�شثثّدوه ويقفثثوا عند حدِّ اللثثوِم واالإنذار. 
ها  فالعقوُل املنفتحُة تنفُر من الق�شِر والزجِر، لكنَّ

تقبُل االإقناَع واملجادلَة باحل�شنى.
2-يجثثُب اأالَّ يفر�شوا تقاليثثَد ع�شِرهم وُمُثَلها 

ة على جيِل غرِي جيلهم. بحذافريها وبالقوَّ
3- يجثثُب التنثثازُل عن نفوِذهثثم التقليديِّ كي 
ُره  ، اأي حترُّ ثثِة الفطاِم النف�شيِّ يعينوُه على عمليَّ
من عثثاداِت الطفولِة والرغبِة يف حمايِة الوالديِن 

واالتكاِل الفعليِّ عليهم.
الهفثثواِت  اأنَّ  املربثثوَن  ثثَر  يتذكَّ اأن  يجثثُب   -4
مراحثثِل  �شثثروراِت  بع�ثثسُ  هثثي  والثثزالِت 
ثثًة بعد احلرمثثاِن الطويِل  ِر،)16(، خا�شًّ التطثثوُّ
َة  وال�شغِط والعنثثِف. وما اإن اأِلَف ال�شاُب احلريَّ
ومار�َشهثثا وا�شت�شعَر لذَتها، حتثثى يت�شنَّى له اأن 
ثثِة والفو�شى، بثثني االحرتاِم  َق بثثني احلريَّ يفثثرِّ
والتطاوِل، بني التبجِح واإبداِء الراأِي، بني ما له 
من حقوٍق وما عليه مثثن واجباٍت، بني االأخالِق 
ِل. لثثذا يجُب اأالَّ  ِر والتحلُّ و القيثثوِد، بثثني التح�شُّ
، الأنَّ  يرتكبثثوا اأخطثثاَء يف اأثناء عمِلهم الرتبثثويِّ

لذلك عواقَب خطريًة، فما  هذه العواقُب؟.
عواقُب الرتبيِة ال�سيِّئِة:

ُة املربنَي و خ�شو�شاً الوالدين، اأ�شبحت   مهمَّ
ها  يف الع�شِر احلديِث اأ�شعبَّ مّما كانت عليه، الأنَّ
اأ�شبحثثت تهثثدُف، اإىل جانثثِب الواجبثثاِت امللقاِة 

علثثى عاتِقهم �شابقثثاً، اإىل اأمريِن بغايثثة االأهميَّة، 
هما:

وتزويثثُدُه  الطفثثِل  ثثِة  �شخ�شيَّ تكويثثُن   -1
باالأ�شاليِب الناجحِة للكفاِح يف احلياة.

ب�شبثثِب  حلمايِتثثه،  الرقابثثِة  مثثن  املزيثثُد   -2
ثثِة التي مل تكن بال�شابِق، ومِلا  راِت اخلارجيَّ املوؤثِّ
دِة  ٍة يف نواٍح متعدِّ راٍت �شارَّ تنطوي عليه من موؤثِّ
)اإذاعثثة ، �شينما ، تلفاز ، �شحف ، جّوال ، نت ، 

اختالط وغرِيها(.
وتعامُل الوالديِن مع الطفِل يتوّقُف على عوامَل 
ة، مثُل:  ة ومنهثثا ال �شعوريَّ �شتَّى، منهثثا �شعوريَّ
ا�شتعداِدهمثثا الفطثثرّي، نثثوُع الرتبّيثثِة والثقافِة 
التثثي ن�شثثاأا عليهثثا، جتارِبهمثثا يف مراحثثِل النموِّ 
املختلفثثِة، مبلثثِغ توافِقِهمثثا الزوجثثّي، نظرُتهما 
اإىل احليثثاِة الزوجيَِّة، والن�شثثِج االنفعايّل، وهو 
اأخطُرهثثا يف تن�شئثثِة الطفِل.فالثقافثثُة ال تغنيهما 
الثثذي  الن�شثثِج  مثثن  كاٍف  بقثثدٍر  يتمتَّعثثا  مل  اإّن 
ِة اأو االأمومِة  يعيُنهمثثا على احتماِل اأعباِء االأبثثوَّ
وواجباِتهما و تكاليِفهما وتبعاِتهما، وما تتطلَّبه 
مثثن ت�شحيثثٍة واإنثثكاِر الثثذاِت والرفثثِق واحلزِم 
واحلبِّ وغريها. لذلك كثريًا ما يقعوَن يف اأخطاء 
خطثثريٍة يف تعامِلهم مع اأطفاِلهثثم، اإّما ظّناّ منهم 
 ، اأنهم يعملون ل�شالِح اأطفاِلهم، اأو ب�شكٍل ق�شريٍّ

ومن هذه االأخطاء:
1-العنف)الق�شوة( والنبُذ:

    العنُف هو االإيذاُء باليِد اأو باللِّ�شاِن، بالفعِل 
اأو بالكلمِة، ويندرُج العنُف يف احلقِل الت�شادميِّ 
مثثع االآخِر. واملعنثثى االأ�شا�شيُّ للعنثثِف هو عدُم 
االعرتاِف باالآخِر، رف�ُشثثُه وحتويُلُه اإىل ال�شيِء 
ثثِة)17(. والعنثثُف يف  املنا�شثثِب للحاجثثِة العنفيَّ
العالقثثِة يولِّثثُد ا�شطرابثثاً، وامل�شطثثرُب يواجُه 
ثثِة ب�شثثكٍل  �شعوبثثًة يف ا�شتخثثداِم قدراِتثثِه العقليَّ
رًا حت�شيليَّاً يف كلِّ املواِد رغَم  مثمٍر، لذا يعاين تاأخُّ
، لذا فالتعاطُف هو  ِر التح�شيليِّ تفاوِت هذا التاأخُّ
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ال�شمثثُة االأ�شا�شّيثثُة للعالقاِت بني االأهثثِل والطفِل 
َد كلٌّ من )�شوروكني،  وبثثني اأفراِد العامل، وقد اأكَّ
ثثًة خالَّقثثًة  وهان�شثثون( اأنَّ للحثثبِّ قثثدرًة اإبداعيَّ
�شثثواًء للفثثرِد اأم للمجتمِع، وهو اأرقثثى القدراِت 
ة.  ة واأ�شماهثثا يف جماِل العالقات الب�شريَّ الب�شريَّ
ر  حتى اإنَّ النموَّ اللغويَّ يف مرحلة الر�شاعَة يتاأثَّ
باحلثثبِّ االأبثثويِّ ح�شب راأي كلٍّ مثثن )برودياك، 
ِة ناجٌت  ثثِل التعاليثثم اخلُلقيَّ واأوريثثن(. وعدُم تقبُّ
عثثن نق�ثثسٍ باالهتمثثام واحلثثبِّ وفقداِنثثه لثثدى 
الطفثثِل، اإذ اإنَّ جوَّ العنِف وقانوَن �شيادِة االأقوى 
يجعثثُل الطفثثَل يحتذيِه يف الكثثرِب، ويتخثثُذ عادَة 
كبِت القلثثِق واالإح�شا�ِس بالتهديِد ومعاناِة االأمل 
ب�شثثكٍل دفاعثثيٍّ من خثثالِل اآليَِّة)ِجلثثِد التم�شاِح(، 
َل ال�شلوِك العدواينِّ، وبالتوازي يتعلَُّم  يتعلَُّم متثُّ
ثثٌة  ، وهثثذه اآليثثٌة حيويَّ َ ثثَر واأن ال يتثثاأملَّ اأن ال يتاأثَّ
ملجابهِة انعداِم الطماأنينثثِة التي ميكُن التعاي�ُس 
 . معهثثا مع االحتفاِظ ب�شيٍء مثثن التوازِن الذاتيِّ
وتكوُن اآليُة ِجلِد التم�شاِح ثنائيَة االجتاِه عادًة، 
ثثِة والهروَب  فهثثو يتعلَُّم كبثثَت خرباِته الوجدانيَّ
من مواجهِتهثثا من ناحية، ويتعلَّثثُم اأنَّ العالقاِت 
والتفاعالِت تخ�شُع لقانوِن االأقوى، واأنَّ املكانَة 
ِة اأ�شا�شثثاً. في�شبُح  ِة اجل�شديَّ تكثثوُن بغَلبِة القثثوَّ
ِة االأ�شا�َس لعدِم ترميِز  كبُت اخلثثرباِت الوجدانيَّ
امل�شاعِر والعواطِف واالأحا�شي�ِس بالكالِم، فبداًل 
ثثِة باللغِة اأو  مثثن التعبرِي عن خرباِتثثه الوجدانيَّ
ٌ عنهثثا باللغِة  ثثاً، يعثثربِّ بالر�شثثِم اأو تعبثثريًا فكريَّ
ثثِة، لذلثثك تكثثُر ال�شجثثاراُت واملجابهاُت  احلركيَّ
وامليثثُل اإىل األعاِب احلرِب واملعثثارِك، واالفتتاُن 
ثثِة والولُع باالأفثثالِم ذاِت الطابِع  ِة اجل�شديَّ بالقوَّ
ثثِة  . هثثذا الق�شثثوُر يف ال�شياغثثِة اللغويَّ العنفثثيِّ
ثثِة، يثثوؤدي اإىل ق�شوِر  ثثِة للخثثرباِت الذاتيَّ املعرفيَّ
النمثثوِّ اللغثثويِّ الذهنثثيِّ ذاِتِه، وينتثثُج عنه منوٌّ 
ثثِة،  وهذا  ٌم وبديٌل للغثثِة ال�شلثثوِك احلركيَّ متقثثدِّ
للتوجيثثِه  مناق�ثثسٍ  ب�شثثكٍل  ي�شثثرُي  يجعُلثثه  َّمثثا 

املطلثثوِب يف املدر�شثثِة للتعبثثرِي عثثن ذاِتثثه وعن 
عامِلثثه وخرباِته، وقثثد تتفاقُم احلالثثُة لت�شَل اإىل 
ِة التثثي ت�شتتِبُعها  ثثِة املعرفيَّ حثثدِّ االإعاقِة اللغويَّ
بال�شثثرورِة اإعاقٌة حت�شيليٌَّة الحقة. وينتُج عن 
ِة اللغَة احلركيََّة هروٌب  اال�شتبداِل باللغِة اللفظيَّ
اإىل ال�شارِع ب�شبِب �شغوطاِت املنزِل وتهديداِته، 
اأو �شغِط املدر�شِة وق�شوِتها. مبعنى اأنَّه ا�شتبدَل 
باملنثثزِل اأو املدر�شثثِة ال�شثثارَع، وا�شتبثثدَل بلغِة 
اأن�شطثثِة القثثراءِة والر�شثثِم والتوا�شثثِل املنمّيثثِة 
ِة لغًة حركيًَّة ج�شميَّة. هذا  ال�شتعداداِته املدر�شيَّ
يباعُد بني الطفِل وعامِل املدر�شِة، وي�شبُح ب�شدِد 
ِف  ثثُر له فر�ثثسَ التكيُّ منثثٍو ج�شثثديٍّ حركيٍّ ال يوفِّ
ُل حالثثَة ُغربٍة فعليٍَّة  مع عثثامِل الدرا�شِة، بل ي�شكِّ
ثثُة التثثي تفر�ُس  ثثُة القمعيَّ عنها.فاللغثثُة االنفعاليَّ
ِة،  ِة االأِب اأو املعلِِّم اجل�شديَّ قانوَن االإخ�شاِع لقوَّ
ٌة  ين�شاأُ عنها بنيٌة ذهنيٌَّة قطعيٌَّة مت�شلِّبٌة انفعاليَّ
عاجزٌة عن احلواِر واالإقناِع واالقتناِع، وبالتايل 
ال تهيثثُئ  لعامِل الدرا�شِة الثثذي يتَّ�شُف بالتعامِل 
والوقائثثِع  املعلومثثاِت  مثثع  اللغثثويِّ  املعثثريفِّ 
ِة  والق�شايا. في�شُل اإىل درجٍة من االإعاقِة الذهنيَّ
ثثِة  ِة املعرفيَّ ثثِح بالعثثدَّ املكت�شبثثِة وانعثثداِم الت�شلُّ
. وتت�شافثثُر اآليُة  املطلوبثثِة للتح�شيثثِل الدرا�شيِّ
ِة احلركيِة  ِجلثثِد التم�شاِح مَع منوِّ اللغِة اجل�شديَّ
ومثثا  املدر�شثثيَّ  النظثثاَم  يحتمثثُل  ال  وجتعالِنثثِه 
يتطلَُّبثثُه مثثن تركيثثٍز ومثابثثرٍة وا�شتقثثراٍر، فهو 
بحاجٍة الأن يهرَب من ذاِته ومواجهِتها باحلركِة 
والبحثثِث عن الن�شاِط اجل�شثثديِّ واالإثارِة، لذلك 
ُم وي�شيُق ذرعاً بال�شفِّ ومييُل اإىل ال�َشَغِب  يتثثربَّ
ِت االنتباِه وال�شرحاِن، الأنَّ اأن�شطَة التعليِم  وت�شتُّ
ِة الذهنيَّة.  اأ�شا�شاً تتعار�ُس مع دينامياِته النف�شيَّ
ُة اإىل ما  ُل طاقاُته الذهنيَّ والبع�ُس منهم قد تتحوَّ
َن  ي�شمى)تدبثثرَي احلاِل(، موِظفاً اإياهثثا كي يتمكَّ
من التعامثثِل مع التهديثثداِت والق�شثثوِة، باألواٍن 
ِ بالكذِب، جتُنباً  من التحايِل واملراوغِة والتفثثننُّ
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اأو  للعقثثاِب والعنثثِف يف املنثثزِل 
املدر�شِة، ومثُل هثثوؤالِء يظهروَن 
على عك�ِس م�شتواهم التح�شيليِّ 
يف املدر�شِة، يبدوَن بالهًة ذهنيًَّة 
جتعُلنثثا نحكُم عليهثثم بالتخلُِّف، 
ثثه تخلٌُّف زائثثٌف، الأنَّ ذكاَءهم  لكنَّ
ثثِة  احلركيَّ �شلوكاِتهثثم  يف  يظهثثُر 
وحتايِلهم.وميكُن اإجماُل اأ�شراِر 

الق�شوِة مبا ياأتي:
�شارمثثاً  �شمثثريًا  تخلثثُق   -1
اأرعثثن، يحا�شب الطفثثَل على كلِّ 
كبثثريٍة و�شغثثريٍة ب�شثثكٍل مبالٍغ 
فيثثه،  وهثثذا مثثا يف�شثثُد حياَتثثه 
امل�شتقبلّيَة ويحرُمه القدرَة على 

ال�شعوِر بال�شعادة.
َة ال�شلطِة  2 -تولُِّد لديه كراهيَّ
اأو  ي�شبُههثثا  مثثا  وكّل  ثثِة  االأبويَّ
ُلهثثا،  فيتَّخُذ الطفُل من الكباِر  ميثِّ
قثثد  عدائّيثثاً  موقفثثاً  واملجتمثثِع 
يدفُعثثه اإىل اجُلنثثاح. الأنَّ العنثثَف 
يولُِّد حياًة انفعاليًَّة عند الطالِب، 

ثثُم هثثذا املوقثثَف الذهنثثَي علثثى كلِّ  جتعُلثثُه يعمِّ
و�شعياِت احلياة،

ها حالٌة  3- قد ي�شت�شلُم وي�شتكنُي ويطيُع، لكنَّ
ِ الفر�شثثِة  ُم�شطِبغثثٌة باحلقثثِد والنقمثثِة وحتثثنيُّ
الرتكاِب العمِل املحظثثوِر، ال ُحّباً به، بل انتقاماً 
لنف�ِشه، فاإذا به يلتم�ُس اللّذاِت املختلفَة، اأو يكفُّ 
ثثه ال يعمُل �شيئاً اإالَّ  عثثن اأغلِب وجوِه ن�شاِطه الأنَّ
ُعوِقثثَب عليه. مبعنى اأنَّ عالقَة العنِف و الت�شلُّط 
ُر قلَق اخل�شاِء  تقابُلهثثا عالقُة ر�شوٍخ، هثثذا يفجِّ
لديثثه، و يولِّثثُد حالثثًة تدعثثى) �شادومازو�شّيثثة( 
تدفُع الطالثثَب اإىل النكو�ِس نحثثو مواقَع ِطفليَّة، 
ثثَة ال حُتَتَمُل مِلا حتِمُلُه من  ومبثثا اأنَّ هذه الو�شعيَّ
، فثثال بدَّ لثثه اأن يت�شلََّح  خطثثِر االنفجثثاِر الداخليِّ

دٍة)18(. مبواقَع دفاعيٍَّة متعدِّ
ثثِق والتزلُِّف،  4- قثثد يثثرى اخلال�ثثسَ يف التملُّ
ًة يف اخلنوع، وهثثذا املوقثثُف ال�شلبيُّ  ويجثثُد لثثذَّ
اخلانثثُع مثثن االأِب اأو املعلِّثثِم مينثثُع الطفثثَل مثثن 
�ثثسِ �شفاِت الذكثثورِة ومُييُت ثقَتثثه بنف�ِشِه،  تقمُّ
ثثُت فيه ال�شعوَر بالنق�ثثسِ ويقتُل لديه روَح  ويثبِّ
املبادرِة واال�شتقالل ويجعُله عاجزًا عن الدفاِع 

عن حقوِقِه.
َة حركِتِه. 5- ُيفِقُد الذهَن مرونَته وحريَّ

التحليلثثيِّ  االجتثثاِه  عثثن  الذهثثَن  ُيبِعثثُد   -6
. النقديِّ

7- ُيفِقُد العقَل �شيادَته.
الثثكالم،  خثثالل  مثثن  الق�شثثوة  تكثثون  وقثثد 
كالتحقثثري اللفظّي، وهثثذا يولِّد جرحثثاً نرج�شّياً 
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لثثدى الطالثثب، �شثثواء كان التحقرُي ج�شدّيثثاً اأو 
معنوّيثثاً، مثَل) األفاظ بذيئثثة، نعوت، �شحك من 
الطالثثب، �شخريثثة...(، هثثذه تناُل مثثن االعتباِر 
الذاتيِّ له، وتولِّثثُد �شراعاً قد ال يندمُل اإذا كانت 
�شديثثدَة االإيالم. وما يزيُد هذا اجلرَح الرنج�شيَّ 
ثثًة اإذا مل  هثثا خا�شّ اأحا�شي�ثثُس العثثاِر التثثي يجرتُّ
ثثْن من الردِّ والتنفي�س والبثثوِح بها. وكوُنها  يتمكَّ
حدثْت اأمثثاَم زمالِئه فت�شعثثُرُه بالنق�ثثسِ والعاِر 
ُل م�شثثدرًا لل�شثثراِع مثثع �شثثورِة الذاِت  وُت�شثثكِّ
واعتباِرهثثا. وا�شتمراُر هذا النثثوِع من التحقرِي 
والق�شثثوِة ينثثاُل من وفثثاِق ال�شخ�ِس مثثع ذاِته، 

وهذا تعٍد ماديٌّ ومعنويٌّ على اإن�شانيِته ذاِتها.
    وجنثثد اأنَّ بع�ثثسَ التالميثثِذ الذيثثن يخافون 
التهديَد،  يوؤدي ا�شتمراُر اخلوِف فرتًة طويلًة اإىل 
ة،  ارتفاٍع ُمزمٍن يف )الكورتيزول(، هرموِن ال�شدَّ
ِة  وارتفاُعه املُزمُن يوؤدي اإىل دماِر اخلاليا الدماغيَّ
يف منطقِة قرِن)اآفول( اأو) الهيبوثالمو�س(، تلك 
ر،  ِم والتذكُّ املنطقُةامل�شوؤولثثُة عن عمليثثاِت التعلُّ
بثثني  التمييثثِز  علثثى  الطالثثِب  قثثدرَة  وُت�شِعثثُف 
ال�شروريِّ واملهِم وغثثرِي املهم، فتتدهوُر كفاءُته 
ثثُة علثثى م�شتوى اال�شتيعثثاِب والتوجيه.  الذهنيَّ
ثثَد اخلوُف وكان مزمناً)19(. اأ�شف  هذا اإذا ا�شتَّ
اإىل ذلثثك اأنَّ اخلثثوَف يرتبثثُط بثثه �شعثثُف الروِح 
اال�شتقاللّيثثِة، وهذا دليُل فقثثداِن االأمِن وانعدام 
الطماأنينثثة، الثثذي يكون مثثن مظاهثثِرِه اخلجُل، 
ُد، عدُم القدرِة على التفكري، عدُم اجلراأِة،  الثثرتدُّ
ُة احلر�ِس. لذلك على م�شتوى االأ�شرة يجُب  �شدَّ
ثثرون الأنف�شهثثم، ويجثثُب عثثدُم  تثثرُك االأبنثثاِء يفكِّ
املبالغثثِة يف حمايتهثثم، الأنَّ هثثذه املبالغثثَة ُتفِقثثُد 

الطفَل ا�شتقالليَتُه ال�شخ�شيَّة.
    وقثثد يلجثثاأُ البع�ثثسُ من املعلِّمثثني اأو الكباِر 
اإىل ا�شتخثثداِم �شلطٍة جائثثرٍة واإرغاِم الطفِل على 
د الطاعثثة، اأو ي�شخرون  الطاعثثِة مثثن اأجِل جمثثرَّ
مثثن اأعماِله، هذا ُيفقثثُده الثقَة بالنف�ثثسِ ويجعُله 

خا�شعثثاً  خائفثثاً مثثن اأيِّ �شلطثثة. ويتجلَّثثى ذلك 
ِد، عثثدِم االهتمثثاِم بالعمثثل، اخلوِف من  )بالثثرتدُّ
العمثثل، اأحالِم اليقظثثة، �شوِء ال�شلثثوك، حاالٍت 
ثثة(. مبعنثثى اأنَّ �شعثثَف الثقِة  ثثة وَمَر�شيَّ ع�شبيَّ
بالنف�ِس قد يوؤّدي اإىل اأ�شاليَب هروبّيٍة ان�شحابّيٍة 
ثثٍة كالنقثثِد وال�شخريثثِة  اأو اإىل اأ�شاليثثَب تعوي�شيَّ

ِع بالوقاِر امل�شطنع)20(. ِم والتقنُّ والتهكُّ
ومبا اأنَّ كلَّ فرٍد ي�شعى الإثباِت ذاِته واحل�شوِل 
ِة  بو�شفها حاجًة اأ�شا�شيًَّة من  على القيمِة الذاتيَّ
ثثِة، فثثان العنثثَف يحثثوُل دوَن  احلاجثثاِت املعنويَّ
ثثًة للطالب،  ُب اأزمثثًة نف�شيِّ حتقيِقهثثا، وهثثذا ي�شبِّ
كونهثثا حالًة انفعالّيثثًة موؤملًة، تقثثرتُن بحالٍة من 
ر، اإ�شافًة اإىل ما  ِد واحلريِة والقلِق والتوتُّ الثثرتدُّ
ثثُب علثثى اإحباِطه هذا من )م�شاعثثِر النق�ِس  يرتتَّ
والعجثثِز واخليبِة، اأو ال�شعوِر بالذنِب واخلجِل 
واال�شمئزاِز واخلزي، وال�شعوِر بالظلِم والرثاِء 
للثثذاِت، اأو ال�شعثثوِر بالوحثثدِة اأو االغرتاب، اأو 
بفقثثداِن احرتاِم الفثثرد لذاِتثثه()21(. والتحقرُي 
َة  ُي�شِعثثُر الطالَب بثثاأن لي�شت له اأهمّيثثة، اأو ال قوَّ
له، ومي�ثثسُّ كرامَتثثُه واحرتاَمه لذاِتثثه، ويحوُل 
دون توكيثثِده لذاِته، وي�شعثثُره باخلجِل والعجِز 
النف�ثثس،  لثثوِم  يف  واالإ�شثثراِف  احليلثثة،  وقلَّثثِة 
َة الطالِب   والهبوِط واالكتئاب. ذلثثك الأنَّ و�شعيِّ
ُر لديه)قلثثق اخل�شاء(  الثثذي يقهره املعلِّثثُم تفجِّ
ُن ال�شعثثوَر بالتهديِد الدائِم الذي قد  الذي يت�شمَّ
ُن اأي�شاً  ياأتيثثه يف اأي حلظٍة من اخلارِج، ويت�شمَّ
م�شاعثثَر العجِز وعدِم االكتمثثاِل، والوجوِد الذي 
ُيعا�ُس حتَت �شعاِر املهانثثِة، وال�شعوِر بالدونيَِّة 
وانعداِم الكفاءِة االجتماعيَِّة، عندها ال ي�شتطيُع 
َم، ل�شعوِره اأنَّه لي�س مب�شتوى  االرتقاَء وال التعلُّ
ذلثثك، الأنَّه مثثن خالِل العنِف الواقثثِع عليه يعجُز 
عثثن مقارنِة ذاِته باملعلِّثثم املت�شلِّط الذي انغر�َس 
يف وعيثثه اأنَّه ال ي�شاويِه وال يوازيِه وال يجاِبُهُه، 
لذلثثك ي�شعُر بعدِم الكفثثاءِة االجتماعيَِّة والعجِز 
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العنثثُف  اآخثثر  ثثِة. مبعنثثى  والدونيَّ
كيثثاَن  يزعثثزُع  ثثُط  والت�شلُّ واملنثثُع 
االإن�شثثاِن على م�شتثثوى الطالِب اأو 
الكبثثرِي، فيختثثلُّ توازُنثثُه وتتولَّثثُد 
ثثٌة ال حُتَتَمُل مت�سُّ  لديه اآالٌم معنويَّ
�شورَة الثثذاِت وقيمَتهثثا، وت�شيُب 
لثثذا  بال�شميثثِم،  الذاتثثيَّ  االعتبثثاَر 
مييُل اإىل فقداِن االلتزاِم جتاه ذاِته 
هثثذه التثثي ال حتظثثى باالعتبثثاِر، 
فيميثثُل اإىل تبخي�ِشهثثا وحتطيِمهثثا. 
ُق  لكثثنَّ هثثذا احلثثلَّ ال�شلبثثيَّ ال يحقِّ
له التثثوازَن الداخلثثيَّ وال ميكُن اأن 
ي�شتمثثَر، فيلجاأُ اإىل حلثثوٍل اإيجابّيٍة 
هثثذه  ثثًة،  تعوي�شيَّ قيمثثًة  حتمثثُل 
احللثثوُل ت�شثثبُّ يف قنثثاِة ال�شعثثوِر 
. مبعنى  ب�شيٍء من االعتباِر الذاتيِّ
اآخر: العالقُة التي ي�شوُدها العنُف 
وميار�ُشها طثثرٌف على اآخر، جتعُل 
التوازَن الوجثثوديَّ للمعَتدى عليِه 
ُر النف�شيُّ الذي  ، فيتولَُّد التوتُّ يختلُّ
قثثد يتجاوُز قدرَته علثثى االحتماِل، 
هثثذا العنثثُف والقهثثُر مي�ثثسُّ القيمَة 

ثثَة لالإن�شثثاِن، قيمَته بنظثثِر نف�ِشه وبنظِر  احلميميَّ
االآخريثثن، وال ميكُنثثه العي�ثثُس مثثن دون اعتباٍر 
ذاتثثيٍّ ومثثن دوِن �شثثيٍء مثثن االعتثثداِد بالذات، 
لذا ُي�َشثثدُّ ال�شبيُل اأماَم ال�شعثثوِر باالرتياِح الذي 
يرافُق حتقيَق الثثذاِت وتوكيَدها. وعندما يختلُّ 
التثثوازُن الوجثثوديُّ وينعثثدُم حتقيثثُق الثثذاِت، 
ثثِر والقلِق وانعداِم  تتولَّثثُد حالٌة مفرطٌة من التوتُّ
اإىل حلثثوٍل  ، فتثثربُز احلاجثثُة  الذاتثثيِّ االعتبثثاِر 
ِة املاأزقيَِّة الإعادِة التوازِن  ملجابهِة هذه الو�شعيَّ
وتوفري بع�ثثسِ الكربياِء وجعِل الوجوِد حمتماًل 

رًا، ومن هذه احللول: ومربَّ
ثثِة املاأزقيَِّة:مثثن  1- حماولثثُة تغيثثرِي الو�شعيَّ

خالِل قلِب املعادلثثِة املفرو�شِة على الطالِب، اأي 
تغيرُي الو�شِع اخلارجيِّ مبا يتالءُم مع احلاجاِت 
ِة وحتقيِق الذاِت،  ِة واالأهداِف الوجوديَّ احليويَّ
اأي قديولِّثثُد العنُف عنفاً مقابثثاًل من التلميِذ، الأنَّه 
ُق اآليثثَة التماهي باملت�شلِّثثِط �شعياً منه  بذلثثك يحقِّ
ثثِة)22(، والتخفيثثِف من  حلثثلِّ اأزمِتثثه الوجوديَّ
انعداِم ال�شعوِر باالأمِن والتبخي�ِس الذاتيِّ الذي 
ِة القهِر والر�شوخ. هذا  اِء و�شعيَّ يلحُقثثُه من جرَّ
احللُّ هثثروٌب من الثثذاِت وتنكٌر لهثثا، هروٌب من 
عامِل الثثذاِت للذوباِن يف عثثامِل املت�شلِّط و�شلوِكِه 
اً اأو  اأمثثاًل باخلال�ِس، وقد يكوُن هثثذا التماهي كليَّ
جزئّيثثاً. لكن قد ال يكوُن ذلثثك ممكناً، لذا يلجاأُ اإىل 

حلوٍل من نوٍع اآخر، )هي احللوُل الدفاعيَّة(.
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التاأقلثثِم  اإىل  تهثثدُف  ثثُة:  الدفاعيَّ احللثثوُل   -2
ِة الراهنِة ب�شكٍل يخفَُّف من  والتالوؤِم مع الو�شعيَّ
 ، وطاأِتهثثا ويكفُل �شيئاً من االن�شجثثاِم الوجوديِّ
ها ال  ونوعثثاً مثثن حتقيثثِق الثثذاِت الظاهثثرّي. لكنَّ
ثثَة على املثثدى الطويِل،  تلبثثي احلاجاِت احليويَّ
ُر  لذلك فهي ملغومٌة مثثن الداخِل، لذا يعوُد التوتُّ
اإىل االرتفثثاِع والتوازُن اإىل االختثثالِل بعد فرتة، 
وذلثثك يدفُعثثه اإىل االنكفثثاِء على الثثذاِت بو�شفه 
ُب من خالِلها ما ُيفَر�ُس عليه من ظلٍم  و�شيلٍةيتجنَّ
وعنثثٍف واعتباٍط،  )وهذه حاُل االأغلبيَِّة(، ياأخُذ 
�شثثكَل التقوُقثثِع واالن�شحثثاِب بداًل مثثن املجابهِة 
ثثه ب�شبِب عالقثثِة العنثثِف والقهِر  والتحثثدِّي، الأنَّ
ثثِب، االن�شحثثاِب  ي�شطثثُر اإىل االن�شحثثاِب والتجنُّ

، ُيغِلُق احلدوَد  اإىل الداخثثِل، اإىل عامِلثثه الداخلثثيِّ
ثثَة بينه وبني غرِيه، ويقت�شُر تفاعُلُه على  النف�شيَّ
. ت�شوُد هذه  بو�شفها  احلدِّ االأدنى وال�شثثروريِّ
ردِّ فعثثٍل علثثى حثثاالِت الف�شثثِل الثثذي ي�شحُبثثُه 
اإح�شا�ٌس داخلثثيٌّ بالعجِز وقلَّثثِة احليلة.) تلميٌذ 
عجثثَز عن اإثباِت ذاِته يف ال�شِف، فينزوي متبلِّدًا 
يف ُركِنثثِه(. التلميُذ هنا، وب�شبِب العنِف والقمِع، 
قثثاً اأو ناجحاً على  كبثثت رغبَتثثه يف اأن يكوَن متفوِّ
، وقطثثع �شلَتثثُه مبو�شثثوِع رغبِتثثِه كي ال  االأقثثلِّ
ُه عليه من  تثثثرَي يف نف�ِشه قلَق اخل�شثثاِء وما يجرُّ
اإح�شا�ثثسٍ بانعداِم القيمثثِة. وهذا املوقثثُف ي�شمُّ 

متني لبع�شهما بع�شاً: حركتنِي متمِّ
االأوىل:يديثثُر ظهَرُه ملثثن ميار�ُس عليثثه العنَف 
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م�شاعثثَر  بثثه، ويغثثذِّي  يقطثثُع �شلَتثثُه  والقهثثَر، 
ثثَة جتاَهثثُه وجتثثاَه كلِّ رمثثوِزِه  العثثداِء الباطنيِّ
القلثثُم،  املدر�شثثُة   ، املدر�شثثيُّ واأدواِته)الكتثثاُب 
ُم عنَده م�شاعُر الفرقِة  (، وتت�شخَّ اجلوُّ املدر�شيُّ
واالختثثالِف التي يغّذيهما اخلثثوُف والعدوانيَُّة 
الباطنيَُّة، واخلثثوُف والعدوانيَُّة تتعدى املعلَِّم 
ه  العنيثثَف اإىل كلِّ رمثثوزِه واأدواِتثثه، فيتَّقثثي �شرَّ
باالبتعاِد نتيجثثَة ال�شكِّ واحلذِر من اأن ُيلِحَق به 
ُه  �شُ ثثُب كلَّ املواقثثِف التي قثثد تعرِّ االأذى، فيتجنَّ
لعالقٍة معه. وهثثذا يدفُعُه اإىل عدِم امل�شاركِة وال 
ي�شتجيُب وال ينخرُط بن�شثثاٍط، وال ي�شاعُد فيما 
ِج �شلبيٌّ  هثثو منتٌج ومفيثثٌد، موقُفُه موقُف املتفثثرِّ

وفاتٌر.
املعلِّثثِم  لقَيثثِم  الرف�ثثسِ  �شثثكَل  الثانية:تاأخثثُذ 
واملدر�شِة، وي�شُل هذا الرف�ُس اإىل تعزيِز قدرِته 
ثثِك باجلماعِة اأو ال�شلَِّة  الدفاعيَِّة من خالِل التم�شُّ
بو�شفهثثا نوعاً من تاأمنِي احلمايِة والدعم)23(. 
حماولثثٍة  مبثابثثِة  هثثو  اجلماعثثِة  اإىل  وجلثثوُءه 
للتماهي بها والذوباِن فيها، وهذا تر�شيٌخ للنمِط 
النكو�شثثيِّ الطفليِّ يف جمابهِة الواقثثِع من خالِل 
اً  �ُس له، واقعيَّ االتثثكاِل املتزايد عليها كوُنها تعوِّ
اأو خيالّيثثاً بع�ثثسَ �شعثثوِره بال�شعثثِف والعجز. 
ها  و�شبثثُب تاأثرِي هثثذه القوى)اجلماعة( فيه، الأنَّ
تاأخثثُذ من الناحيثثة النف�شّيِة ا�شتمثثرارًا ل�شورِة 
ِة   وداللِة االأِب الرحوِم احلامي الذي يتمتَُّع بالقوَّ
واجلثثربوِت والقدرِة علثثى كلِّ �شثثيٍء، ومتتزُج 
االأمِّ احلانيثثِة  ب�شثثورِة  اأي�شثثاً  ال�شثثورُة  هثثذه 

املعطاِء عاطفّياً.
وعلى م�شتثثوى الطفِل فيحاوُل دائمثثاً اختباَر 
حميِطثثِه،  يف  اِت  التغثثريُّ اإحثثداِث  علثثى  قدرِتثثِه 
وعندمثثا يق�شثثو عليثثه املعلِّثثُم اأو االأهثثُل اأو على 
ثثة وغرِيها(،  بع�شهم)م�شثثاكل، خالفثثات زوجيَّ
فيدفُعثثه ذلثثك للتفكثثرِي يف اختبثثاِر قدرِتثثِه علثثى 
اإحثثداِث �شعثثوٍر باحلثثزِن عنَدهثثم، اأو اإغاظِتهم، 

. وكلَّما زادِت  اأو عنثثد باقي االأطفثثاِل على االأقثثلِّ
َر اأعماَله  الق�شثثوُة عليه، كاَنت حافزًا له كثثي يكرِّ
ِد من مقدرِتِه على ا�شتثارِة  َة بهدِف التاأكُّ العدائيَّ
ِب علثثى ا�شتخداِمثثِه لهِذه  هثثذا الغ�شِب والتثثدرُّ

الق�شوِة)24(
2-الرتاخي والتدليل

التدليثثُل �شورٌة من �شَوِر عثثدِم التدريِب على 
ٍة  ِل م�شوؤوليَّ ِة قيمٍة اأو نظاٍم، اأو حتمُّ االمتثاِل الأيَّ
يف املنزِل اأو يف معاملِته مع النا�س، اأو مع األعابه، 

اأو يف ا�شتذكار درو�ِشه. 
ٍة  �ثثسٌ ال�شطرابثثاٍت �شلوكيَّ وهثثذا النثثوُع معرَّ
ثثٍة، كالطفِل الذي يعثثاين ق�شوًة ويكون  و�شخ�شيَّ
ثثه ال  االأُب ال�شعيثثُف هنثثا منوذَجثثُه ال�شيثثَئ، الأنَّ
ي�شمُح له باإظهاِر عداِئه ال خوفاً منه ومن عقاِبه، 
بثثل مِلا يعرتيثثه من �شعثثوِر اخلجثثِل اأو الندم اإن 

اأظهر عداَءه ملثِل هذا االأِب الرحيم. 
ثثق االأُب زاَد �شعثثوُرُه بالذنثثِب من  وكلَّمثثا ترفَّ
اجتاِهثثه العدواينِّ نحثثو اأبيه. وينتهثثي االأمُر اإىل 
كبِت هذا العثثدوان ليقا�شَي من هذا الكبِت، ومن 

عواقِبه:
1- ال�شعثثوُر بالنق�ثثسِ واخليبثثِة اإذا ا�شطدَم 
ب�شعوبثثٍة ما  يف العامل اخلارجثثّي، مثِل الذهاِب 

اإىل املدر�شِة اأو والدِة اأٍخ جديد اأو غرِي ذلك.
باأهثثوِن  ي�شيثثُق  َخِرعثثاً  �شخ�شثثاً  يخلثثُق   -2
ال�شعوبثثاِت،  مواجهثثَة  يطيثثُق  وال  امل�شثثكالِت 
وي�شعى اإىل التخلُّ�ِس منها باأيِّ ثمٍن، ف�شرعاَن ما 

ي�شتجدي غريَه للمعونِة. 
3ث-التدليثثُل يوهثثُم الطفثثَل باأنَّه مرُكثثز العامِل 
الثثذي يعي�ثثُس فيثثه، ومثثا اإن يذهثثَب اإىل املدر�شِة 
ُه بهثثم، ويعتقْد اأنَّهم  اأو يحتثثكَّ بالنا�ِس يخْب ظنُّ
يتحاملثثوَن عليثثه اأو ي�شطهدوَنثثه، وهثثذا نثثواُة 

ال�شعوِر باال�شطهاد.
4- ي�شطنثثُع حيثثاًل �شتَّثثى جللِب النظثثِر اإليه، 
مثثثَل الع�شياِن، الهرِب، االإعرا�ثثسِ عن الطعام، 
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7-يخلثثُق لديه مع مثثروِر الزمثثن �شراعاً بني 
ِر  رغبِته باالتكاِل على االآخرين ورغبِته يف التحرُّ

وتوكيِد �شخ�شّيِته)25(.
واخلال�شُة اأنَّ الوالدين اللذين يدلِّالن ولدهما 
واليحّباِنثثِه حّبثثاً نا�شجثثاً، فهما يعّداِنثثِه لل�شقاِء 
ثثِل احلرمثثاِن يف  ثثه مل ُيَعثثدُّ لتحمُّ يف امل�شتقبثثِل الأنَّ

احلياة)26(.
3-التذبذب يف املعاملة:
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اأخطاِرها:

1-جتعثثُل الطفثثَل بحالثثٍة دائمثثٍة مثثن القلثثِق 
واحلثثريِة،  وهثثذا مثثا مينُعه مثثن تكويثثن فكرٍة 

ثابتٍة عن �شلوِكه وخلِقه.
2-تهثثزُّ ثقَتثثه بنف�ِشثثه وبوالديِه ح�شثثرًا، وال 

يدري اإْن عمَل عماًل اأُيثاُب عليه اأم ُيعاقب؟!.

3- هثثذا يجعلثثه ي�شطنثثُع الكثثذَب والنفثثاَق 
واخلتثثاَل، واأن يكوَن ذا وجهني. والتذبذب اأكر 

�شّرًا من ال�شدَّة.
ُف والقلُق الزائُد: 4- التلهُّ

هثثذا النوُع مثثن التعامِل يجعُل الطفثثَل ُي�شاُب 
بالقلثثِق ال�شديثثِد املو�شثثوِل، وي�شعثثُرُه باأهميَِّته 
ثثُم فكرَتثثه عثثن ذاِتثثه،  وهذا ما  الزائثثدِة وُي�شخِّ

يجعُله فا�شاًل يف امل�شتقبِل، وذلك ل�شببني:
�شري�شُمثثُه  الثثذي  طموِحثثه  م�شثثروَع  1-الأنَّ 
ثثِة، متنا�شباً مع  �شيكثثوُن فثثوَق قدراِتثثِه احلقيقيَّ

مِة عن ذاِته. فكرِته امل�شخَّ
َق عليثثه، اأو اإذا �شادَف من  2- ال يطيثثُق التفوُّ
ثثْن من التعثثاوِن والتعامِل  هم اأقثثدُر منه مل يتمكَّ
ا يعيُق  ، ممَّ معهم، الأنَّهم يهزوِن كربياَءه الوهميَّ

َف لديه. اأو مينُع التكيُّ
ثثَف والقلثثَق الزائدين يجعالِنِه      كمثثا اأنَّ التلهُّ
ي�شعثثُر باأهميِتثثه الزائثثدِة، وهثثذا يدفُعثثه جلعِل 
اأهميِتثثه هثثذه �شالحثثاً لتوكيثثِد ذاِتثثِه اأو لعقثثاِب 
ثقِتثثِه بوالديثثِه،  اإ�شافثثًة الإ�شعثثاِف  الوالديثثن. 
حيُث يجعُلثثه ذلك يدرُك �شعَفهمثثا، مّما ُي�شِعُف 

نفوَذهما.
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ا�صرتاتيجيات تدري�س طالب ذوي �صعوبات 
التعّلم وفق نظرية الذكاءات املتعددة

 خالد اجلدوع

تع���د الذكاءات املتعددة مه���ارات عقلية ميكن تنميتها واإتقانه���ا والتمكن منها حيث توؤكد 
نظري���ة الذكاءات املتعددة اأن التالميذ بب�ساطة يتعلمون بط���رق خمتلفة هذا يعني اأن التالميذ 
ميتلكون ذكاءات طبيعية خمتلفة فعند تن�سيط تلك الذكاءات تتم عملية التعلم بطريقة اأف�سل 
حيث تفتح تل���ك الذكاءات جماالً لالإبداع والتفكري املركب وتك�س���ف عن القدرات الكامنة لدي 
التالمي���ذ وتوؤكد القيم���ة الرتبوية للذكاءات املتعددة, وهذا ال���ذكاءات تو�سح لنا ما ينبغي اأن 
يكون عليه الربنامج املدر�سي االأف�سل اإذا حاولنا تنمية املواهب والقدرات االإبداعية والتفكري 
لدي املتعلم���ني فنظرية الذكاءات املتع���ددة تلبي االحتياجات الرتبوية فهدفه���ا اإجناز اأدوار 
طالبي���ة ذات قيم���ة وم�ساع���دة هوؤالء التالمي���ذ على اإتقان املنه���ج كما تك�سف لن���ا الكثري مثل 
اكت�ساف املوهوب���ني مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وكيفي���ة تنمية املفاهيم العلمية 

ومهارات التفكري املركب والتعرف اإىل �سعوبات التعلم والرتبية اخلا�سة.

دراســات 
تربويـة
ونفسية
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ويوؤكثثد ) ح�شني ، 2003، �ثثس:47 ( االأهمية 
الرتبوية لنظرية الثثذكاءات املتعددة يف النقاط 

االآتية :
- تعتثثرب نظرية الثثذكاءات املتعددة منوذجاً 
معرفياً يحثثاول اأن ي�شف كيف ي�شتخدم االأفراد 
ذكاءهثثم املتعثثدد حلثثل م�شكلثثة ما وتركثثز هذه 
النظريثثة على العمليثثات التي يتبعهثثا العقل يف 
تناول حمتوى املوقثثف لي�شل اإىل احلل ويعرف 
منثثط التعلم عند الفثثرد باأنه جمموعثثة ذكاءات 

هذا الفرد يف موقف تعلم طبيعي .
دائثثرة  تو�شيثثع  علثثى  املعلثثم  ت�شاعثثد   -
ا�شرتاتيجياتثثه التدري�شيثثة لي�شثثل الأكثثرب عدد 
مثثن االأطفال علثثى اختثثالف ذكاءاتهثثم واأمناط 

تعلمهم.
- تقثثدم نظرية الثثذكاءات املتعثثددة منوذجاً 
للتعلم لي�س له قواعد حمددة فيما عدا املتطلبات 
لثثكل ذكاء  املكونثثات املعرفيثثة  التثثي تفر�شهثثا 
فتقثثرتح حلثثواًل ي�شتطيثثع املعلمثثون يف �شوئها 
ت�شميم مناهج جديدة وتدري�شها بطرق جديدة.
ويعر�س جاردنر )جاردنر ، 1997 ، �س 293-
295(  ثالثثثة طرق اأكثثر اإيجابية توؤكد االأهمية 

الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة وهي :
االأدوار  تتطلبهثثا  التثثي  املهثثارات  تنميثثة   -
االجتماعية . على �شبيل املثال اإذا كا ن املجتمع 
يعتقد اأن االأطفال ينبغي اأن تكون لديهم القدرة 
على العزف على اآلة مو�شيقية معينة فاإن تنمية 
الثثذكاء املو�شيقي املوؤدي اإىل حتقيق هذه الغاية 

ت�شبح ذات قيمة يف املدر�شة .
- تقثثرب املفاهيم واملواد واملجاالت املعرفية 
املنظمثثة بطثثرق متنوعة . وذلثثك لتعميق عملية 
الفهثثم وي�شبثثح الطثثالب علثثى وعي كامثثل بتلك 
الطثثرق . وذلثثك من خثثالل تقريثثب كل مو�شوع 
بطثثرق متنوعثثة تثثرتاوح بثثني �شثثرد الق�ش�ثثس 
اأو  املبا�شثثر  والتجريثثب  الفنثثي  واال�شتك�شثثاف 

املحثثاكاة واملناق�شثثة بغر�ثثس التنثثوع يف طرق 
التعلم .

تفريثثد التعلثثم . حيث توؤكد نظريثثة الذكاءات 
واأن  مت�شابهثثني  جميعثثاً  ل�شنثثا  اأننثثا  املتعثثددة 
التعليثثم ي�شبح يف اأوج فاعليتثثه اإذا ما اأخذنا يف 
االعتبثثار الفروق يف التفكري والقثثدرات بداًل من 

اإنكارها اأو جتاهلها .
و يذكثثر قطامثثي نقاطثثاً اأخرى حثثول االأهمية 

الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعددة منها :
هثثذه  لرعايثثة  املدر�شثثة  خدمثثات  تطويثثر   -

الذكاءات.
- تراعي الفروق الفر دية داخل الفرد .

- ت�شاعثثد على توجيه كل فثثرد للوظيفة التي 
تنا�شبه وقدراته .

اأكثثر  وجعلهثثا  التقثثومي  طثثرق  تنويثثع   -
منا�شبة.

 - تقثثدم فكثثرة التمييز فر�شثثة ممكنة جلميع 
الطلبة .)قطامي ، 2009 ، 337 – 338( .

 الفوائد الرتبوية ل�ستخدام نظرية الذكاءات 
املتعددة يف التدري�ص:

 هناك العديد من الفوائد الرتبوية التي ميكن 
اأن جتنثثى من ا�شتخثثدام الثثذكاءات املتعددة يف 
املدار�س مثثن خالل �شعي املدر�شثثة اإىل م�شاعدة 
التالميذ على تنمية املهثثارات والقدرات والثقة 
بالنف�ثثس للتالميثثذ وقثثد قدمت نظريثثة الذكاءات 
املتعددة جلاردنثثر اإطارًا تنظيمياً عملياً ونظرياً 
اإدراك قثثدرات التالميثثذ  اأ�شهثثم يف التعثثرف اإىل 
املتعثثددة واملختلفثثة ، فالنظريثثة ال تركثثز على 
الثثذكاء اللغثثوي والريا�شي واإمنثثا تهتم بجميع 
اأنثثواع الثثذكاءات التثثي ميتلكهثثا الفثثرد . ويرى 
اأن نظريثثة الثثذكاءات لي�شثثت نظريثثة  جاردنثثر 
تربويثثة معرفيثثة فقثثط بثثل اإنهثثا اأداة ميكثثن اأن 
ت�شاعد يف حتقيق االأهداف الرتبوية ب�شكل فعال 
وت�شاعثثد العاملني يف جمثثال الرتبية من حتقيق 
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االأغرا�س االآتية :
- اإمكانية التعرف اإىل القدرات العقلية ب�شكل 
اأو�شثثع ، فالر�شثثم واملو�شيقى والتقثثاط ال�شور 
كلهثثا اأن�شطثثة حيويثثة ت�شمثثح بظهثثور منثثاذج 
واأمناط تربوية وتعليميثثة جديدة مثلها يف ذلك 

مثل الريا�شيات واللغات .
- تقثثدمي اأمنثثاط جديثثدة للتعلثثم تقثثوم على 
ذوي  ورعايثثة  التالميثثذ  احتياجثثات  اإ�شبثثاع 

االحتياجات اخلا�شة .
 - زيثثادة وتفعيثثل م�شاركة االآبثثاء واملجتمع 
يف العمليثثة التعليميثثة ، ويحدث ذلثثك من خالل 
االأن�شطثثة التثثي يتعامل من خاللهثثا التالميذ مع 
اجلماهثثري ومثثع اأفثثراد املجتمثثع املحلثثي خالل 

العملية التعليمية .
مهاراتهثثم  تنميثثة  علثثى  التالميثثذ  قثثدرات   -
وقدراتهم املعرفية ، وكذلك دافعيتهم ال�شخ�شية 

نحو التخ�ش�س واحرتامهم لذواتهم .
- التدري�ثثس مثثن اأجثثل الفهثثم واال�شتيعثثاب ، 
وهذا مثثا ي�شاعد التالميذ على تكوين العديد من 
املهارات واخلربات االإيجابية ، واأمناط جديدة 

حلل امل�شكالت يف احلياة .
بروفيثثالت  ومالمثثح  �شثثكل  اإىل  التو�شثثل   -
الثثذكاءات املتعثثددة لثثدى التالميثثذ يف املدار�س 
وهذا ما ي�شهل عمليثثة تقييم الذكاءات املتعددة 
لديهم،وو�شع الربامثثج املالئمة ل�شقل قدراتهم 
وزيثثادة مهاراتهثثم املختلفة )ح�شثثني ، 2003 ، 

)24
 ومن خالل ما تقدم ن�شتطيع حتديد انعكا�شات  

نظرية الذكاءات على التدري�س :
اإن مثثا يهمنثثا هنا هو كيفيثثة االإفثثادة من هذه 
النظريثثة يف التدري�س ، وحت�شثثني طرق التعليم 
والتعلم اإن هذه النظرية  تطرح االأفكار االآتية:

 _  تتوافر  الذكاءات لدى كل �شخ�س  فالتلميذ 
ال ي�شنثثف على اأ�شا�س منطثثي الأنه ميتلك جميع 

الذكاءات ، ولكن بدرجات متفاوتة . 
 _ اأن لكل منط اأو ذكاء طريقة تدري�س خا�شة 
يرغثثب  خا�شثثة  واأدوات  خا�شثثة  واهتمامثثات 
يف ا�شتخدامهثثا ، واإن ا�شتخثثدام هثثذه الطريقثثة 
يف تدري�ثثس اأ�شحثثاب هثثذه النمط ت�شهثثل عملية 
التعلم، وت�شاعد الطلبة على التفوق والنجاح .

 _  يف�شثثل الطلبثثة  اأن يتعلموا وفق جتلياتهم  
واأمناطهم ، فالتلميذ اللغوي ، والتلميذ الب�شري  
يف�شثثل التعلثثم مثثن خثثالل ال�شثثور واملالحظثثة 
وامل�شاهدة  ، والتلميذ االجتماعي يف�شل التعلم 
التعثثاوين وهكذا ..... فلثثكل تلميذ جتلياته  التي 

تنا�شب النمط الذكائي اخلا�س به .
_ ميكثثن ا�شتخثثدام التجليثثات املف�شلثثة لثثدى 
التلميثثذ يف تقويثثة التجليثثات االأخثثرى فالتلميذ 
الثثذي يف�شثثل التجليثثات االإيقاعيثثة  ميكثثن اأن 
ت�شتغل هثثذه التجليات يف حت�شثثني قدراته على  

درا�شة اللغة والتفكري املنطقي .
الذيثثن  هثثم  حاليثثاً  املتفوقثثني  الطثثالب  اإن   _
ت�شادفثثت جتلياتهثثم واأمناطهثثم الذكائيثثه مثثع 
طثثرق التدري�ثثس احلالية ، وهم اإمثثا لغويون اأو 
منطقيون ،اأما بقيثثة التالميذ من ذكاءات اأخرى 
فاإنهثثم يواجهثثون �شعوبثثات اأكثثر مثثع طرائق 

التدري�س احلالية .
_ اإن الطريقثثة املالئمثثة للتدري�ثثس هثثي التثثي 
تنا�شثثب ذكاء  التلميثثذ ، ولذلثثك يجثثب اأن تقدم 

تعليماً متمايزًا للتالميذ ح�شب  ذكاءاتهم .
_ ت�شتطيثثع  اأن تقثثدم الدر�ثثس الواحثثد بطرق  
تدري�ثثس متنوعثثة تنا�شثثب خمتلثثف الثثذكاءات 
وميكثثن  اإعثثداد اأن�شطثثة �شفية متنوعثثة ح�شب 
الثثذكاء ، كذلثثك ميكن اإعثثداد واجبثثات متنوعة 

اأي�شاً .
املتعددة يف  لل���ذكاءات  الرتبوية  التطبيقات 

جمال �سعوبات التعلم:
تعتمثثد التطبيقات الرتبوية لثثذوى �شعوبات 
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التعلثثم على كل من : املعلثثم من جهة ، واختيار 
اإ�شرتاتيجيثثات التدري�ثثس املنا�شبثثة الأفراد هذه 
الفئثثة مثثن جهثثة اأخثثرى والتثثي يجثثب اأن تهتم 
اهتمامهثثا  جانثثب  اإىل  لديهثثم  القثثوة  بجوانثثب 

بجوانب �شعفه .  
وبالن�شبثثة للمعلم فيجب اأن ينمي نف�شه مهنياً 
من خثثالل القراءة واالطالع امل�شتمر على كل ما 
هثثو جديد يف جمال تعليم ذوى �شعوبات التعلم 
، كمثثا يجثثب عليه اأن يغري- ب�شثثكل م�شتمر - يف 
طريقة عر�شه بحيث ينتقل من االأن�شطة اللغوية 
اإىل ا�شتخثثدام ال�شور ..الثثخ ، اأو يوؤلف بني عدة 
 : 2003، Nolen ( ذكاءات باأن�شطثثة مبتكثثرة
117 (كمثثا يجب عليه االهتمثثام بجوانب القوة 

لدى اأفراد هذه الفئة يف الذكاءات املختلفة .
وقد مت تطبيق هذه النظرية من قبل الباحثني 
يف جمال ذوي �شعوبات التعلم يف البيئة العربية 
ومن هذه الدرا�شات ، الدرا�شة التي قام بها عبد 
الرحمن علي بديوي حممد ) 2007 ( على عينة 
مثثن ذوي �شعوبات تعلم اللغثثة العربية والتي 

دّلثثت اإىل وجثثود فثثروق ذوات داللثثة اإح�شائية 
عنثثد م�شتوى ) 0.05 ( بثثني متو�شطات درجات 
املجموعثثة ال�شابطة واملجموعثثة التجريبية يف 
التطبيق البعدي يف مهارات االحتفاظ باحلقائق 
ومهارات املقارنة ومهارات الت�شنيف والتطبيق 
والرتكيثثب ومهارة معاجلثثة املعلومات ل�شالح 
املجموعثثة التجريبيثثة كمثثا اأ�شثثارت النتائج اإل 
جثثدوى الربنامثثج التدريبي القائثثم على نظرية 

الذكاءات املتعددة ل�شالح العينة التجريبية. 
ويف درا�شثثة اأخثثرى قثثام بها اأمين عيثثد بكري 
حممثثد ) 2006 ( علثثى عينثثة ذوي �شعوبثثات 
التعبثثري الكتابثثي لثثدى تالميثثذ ال�شثثف الثثثاين 
االإعدادي، فقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود 
فرق ذي داللة عند م�شتوى ) 0.05 ( بني متو�شط 
درجثثات املجموعثثة التجريبيثثة للتالميثثذ ذوي 
�شعوبات التعبثثري الكتابي يف االختبثثار القبلي 
والبعثثدي يف اختبثثار مهثثارات التعبثثري الكتابي 
ل�شالثثح التطبيق البعثثدي يف الدرجثثة الكلية يف 
اختبثثار مهثثارات التعبثثري الكتابي وهثثذا ما دل 
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علثثى فعاليثثة الربنامج يف �شثثوء ا�شرتاتيجيات 
الثثذكاءات املتعثثددة يف تنمية مهثثارات التعبري 
الكتابثثي . ويف درا�شة اأخرى قام بها حممد اأحمد 
�شالثثح االإمثثام ) 2006 ()موؤ�شثثرات الثثذكاءات 
املتعثثدد درا�شثثة مقارنة لدى عينة مثثن التالميذ 
ذوي �شعوبثثات التعلثثم والعاديثثني واملتفوقني 
درا�شيثثاً ( . واأ�شثثارت النتائثثج اإىل اأن التلميذات 
اأكثثر توجهثثاً يف موؤ�شثثرات الثثذكاءات املتعددة 
عثثن التالميثثذ ويتفثثق مثثا تو�شثثل اإليثثه الباحث 
مثثع مثثا اأ�شثثار اإليثثه كل مثثن �شثثني وداون�شثثون 
يف   )   1993  ،  Dawnson  ،  1988  Chen(
اأن اجلن�ثثس اأحد العوامثثل املوؤثرة على م�شتوى 
الذكاء ويثثرى الباحث يف تف�شثثريه لهذه النتائج 
اأن التلميثثذات ميلثثن بطبيعتهثثن اإىل التعبري عن 
اآرائهثثن يف �شثثورة متعثثددة باعتبارهثثن اأكثثر 
قدرة على تنظيم نتيجة اأدوارهن ، كما تو�شلت 
الدرا�شثثة اإىل وجثثود فثثروق دالثثة اإح�شائيثثاً يف 
الثثذكاء املو�شيقي ح�شثثب م�شتويثثات ال�شفوف 
الدرا�شية ، كما اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق 
دالثثة اإح�شائيثثاً  ح�شب » فثثروق التعلم » يف كل 
من الذكاء اللغوي والثثذكاء املنطقي الريا�شي، 
 . احلركثثي  واحل�شثثي   ، املو�شيقثثي  والثثذكاء 
واأو�شثثت الدرا�شثثة يف �شثثوء نتائجهثثا اإجثثراء 
درا�شات حثثول ا�شرتاتيجيثثات التدري�س القائم 

على نظرية الذكاءات املتعددة.
التثثي  االأجنبيثثة  الدرا�شثثات  اإىل  باالإ�شافثثة 
تناولت تطبيق برامج تربوية قائمة على نظرية 
الذكاءات املتعثثددة على تالميذ ذوي �شعوبات 
التعلم ومن بثثني هذه الدرا�شثثات درا�شة هريب 

  Herbe ،et al ) 2001 ( وزمالئه
) فاعليثثة برنامثثج لتح�شثثني الدافثثع القرائثثي 
للطالب لدى تالميذ �شعوبات التعلم يف القراءة 
ال�شثثف الرابع االبتدائي وفقا لنظرية الذكاءات 
املتعثثددة(. واأ�شارت الدرا�شة اإىل زيادة دافعية 

القثثراءة لثثدى اأفراد العينثثة ، وكمثثا اأ�شارت اإىل 
فاعلية اأ�شاليب التدري�س التي ت�شتند اإىل نظرية 
الثثذكاءات املتعثثددة ورفع م�شتثثوى التح�شيل 
الدرا�شي لدى االأطفثثال ذوي �شعوبات التعلم.  
 )  1995  ( �شثثون  كار  ديلوري�ثثس  ودرا�شثثة  
Delores Carson ) الذكاءات املتعددة وحل 
امل�شكالت الريا�شية لدى تالميذ ذوي �شعوبات 

التعلم( .) قو�شحة ، 2003 ، �س 28 ( .
  )  1994  ،  Beltzma( بيلتزمثثن  درا�شثثة 
تناولت درا�شة حالة ت�شف تطبيق نظرية هاورد 
جاردنر للذكاء املتعدد على تعليم الطالب الذين 
يعانون �شعوبة التعلم . وبينت نتائج الدرا�شة 
اأن ا�شتخثثدام خثثرباء الرتبيثثة لنمثثوذج غاردنر 
طريقثثة لتحديد قوى الطثثالب ي�شاعد يف حتقيق 
النجثثاح الكامل للطالثثب كما اقثثرتح الباحث اأن 
تكثثون االأ�شاليثثب والوظائثثف التوجيهية مبنية 

على هذه القوى . 
درا�شثثة بيم  ) Beam،200 ( تناولت درا�شة 
مقارنثثة التعليثثم با�شتخثثدام نظريثثة الثثذكاءات 
املتعثثددة  بالتعليم وفقثثاً لكتاب املعلم التقليدي 
يف الدرا�شات االجتماعية للطالب ذوي �شعوبات 

التعلم من ال�شف اخلام�س.
اأن  احلاليثثة  الدرا�شثثة  نتائثثج  اأ�شثثارت  كمثثا 
طريقتي التعليم كانتا فاعلتني يف تدري�س مفاهيم 

الدرا�شات االجتماعية.
وما مل يتم قيا�شه يف هذه الدرا�شة كان التحفيز 
واحلما�ثثس للتعلم عن التاريخ من خالل العملية 
اأو مثثن خثثالل املحتثثوى. واأن فح�ثثس الذكاءات 
املتبادلثثة  والعالقثثات  لل�شخ�ثثس  املتعثثددة 
الأ�شاليب التعليم والتعلم جعلت الباحث مدركاً 
اأن اخلثثرباء الرتبويثثني ملزمثثون بتمييز قدرات 
وذكاء كل مثثن الطثثالب، وبعثثد حتديثثد نقثثاط 
ال�شعثثف والقثثوة ل�شل�شثثة كاملة من الثثذكاء يف 
ال�شف فاإن املناهثثج التعليمية يجب اأن ترتابط 
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لت�شهيل التعلم عند كل طفل.
 ومثثن خثثالل النتائثثج التثثي تو�شلثثت اإليهثثا 
الدرا�شات التي تناولت تطبيق نظرية الذكاءات 
املتعثثددة يف جمثثال �شعوبثثات التعلثثم تبني اأن 
التدخل الرتبثثوي لهوؤالء االأطفال يجب اأن يركز 
على جوانب القوة لدى كل تلميذ خا�شة تلك التي 
جتمع بني عثثدة ذكاءات ، وف�شال عما �شبق فاإن 
تقييم هوؤالء التالميذ البد اأن يكون �شمولياً متعدد 
 االأبعاد بحيث ي�شمل جماالت الذكاءات املختلفة .
للدر�ثثس  التخطيثثط  املعلثثم  كذلثثك يجثثب علثثى 
واالهتمام يف حت�شثثريه باالأن�شطة التي ت�شتثمر 
الثثذكاءات املختلفة �شواء كانثثت لغوية اأو فنية 
اأو م�شرحيثثة اأو مو�شيقيثثة ، واأن يهتم باملواهب 
والقثثدرات اخلا�شثثة التي قد تكثثون لدى بع�س 

التالميذ وا�شتثمارها يف العملية التعليمية. 
وبالن�شبة ملعلمي االأن�شطثثة غري ال�شفية مثل 
الر�شثثم واملو�شيقى والرتبيثثة البدنية فيجب اأن 
يكون لهم دور اأ�شا�شي يف م�شاعدة معلمي املواد 
االأكادمييثثة حتثثى يحثثدث تكامثثل مهنثثي بينهم 
مبا يخثثدم العمليثثة التعليمية لثثذوى �شعوبات 

التعلم. 
واأمثثا بالن�شبثثة اإىل ا�شرتاتيجيثثات التدري�ثثس 
املنا�شبثثة لثثذوى �شعوبثثات التعلثثم فيجثثب اأن 
تتم�شثثى مثثع مثثا اأ�شثثار اإليثثه كل مثثن )كثثريك ، 
وجالجثثر(  باأن مفهثثوم �شعوبثثات التعلم يقوم 
على تفثثاوت القدرات لثثدى الفثثرد الواحد وهذا 
يعنثثي  اأن كل فثثرد لديه جوانثثب �شعف وميتلك 
                           . )97 p،1986 ،Kirk ( جوانب قوة

ولذلثثك فاإن نظرية الثثذكاءات املتعددة جتعل 
التدري�ثثس  يف  ي�شتخدمونهثثا  الذيثثن  املعلمثثني 
ينظثثرون لالأطفثثال ذوى �شعوبثثات التعلم على 
اأنهثثم اأ�شخا�س ميتلكون نواحي قوة يف جماالت 
كثثثرية مثثن ذكاءاتهثثم مثثثل الفثثن واملو�شيقثثى 
امليكانيكثثي  واالإ�شثثالح  البدنيثثة  والريا�شثثة 

وبرجمثثة الكمبيوتثثر ، ومثثن ثثثم ا�شتثمارهثثا يف 
)جابر،2003،�ثثس17(. االأكادميثثي   تعليمهثثم 
      ولقثثد اأو�شحثثت اأدبيثثات البحثثوث النف�شية 
والرتبويثثة اأن اأ�شاليثثب التدري�ثثس القائمة على 
نظرية الذكاءات املتعثثددة تعترب من االأ�شاليب 
الفعالثثة يف تعليثثم ذوى �شعوبثثات التعلم الأنها 
جتعثثل املعلمني ينوعون فى االأن�شطة واملواقف 
التعليمية التي ي�شتخدمونها للوحدة الدرا�شية 
الواحدة وهذا ما يتيثثح لكل تلميذ داخل حجرة 
ال�شف اأن ي�شتفيد من االأن�شطة التي تتوافق مع 
نوع الذكاء املرتفع لديه   . وهذا ما اأكدته نتائج 
التطبيثثق الفعلثثي يف بع�س املدار�ثثس بالواليات 
املتحدة االأمريكية التي اعتمدت اأ�شاليب تدري�شها 
لثثذوى �شعوبات التعلم على هثثذه النظرية وقد 
اأدى ذلثثك اإىل حت�شثثن دال يف املثثواد االأكادمييثثة 
التي يعانى هوؤالء التالميذ من �شعوبة فيها كما 
بينثثت ذلك نتائج القيا�س البعدي مقارنة بنتائج 
 القيا�ثثس القبلثثي) ح�شثثني ، 2006 ، �ثثس20  .(
فالتدري�ثثس وفقا لهثثذه النظرية يجعثثل التالميذ 
الذيثثن يواجهثثون �شعوبة يف جمثثال ذكاء معني 
قادرين علثثى التغلب على هثثذه ال�شعوبات من 
خالل ا�شتخدامهم لطرق بديلة ت�شتثمر ذكاءاتهم 
االأكثثر قوة ، فعلى �شبيثثل املثال ولي�س احل�شر 
يالحثثظ اأن التالميذ الذين لديهم �شعوبات تعلم 
يف القثثراءة قد توؤثر هثثذه ال�شعوبات على جزء 
�شغثثري مثثن ذكائهثثم اللغثثوي متمثثثال يف اأبعثثاد 
القراءة تاركاً جوانب كثثثرية من اإمكانيات هذا 
الثثذكاء مثثن دون اأن تت�شثثرر، ويف هثثذه احلالثثة 
ميكثثن ا�شتخثثدام لغثثة االإ�شثثارة كنظثثام رمزي 
�شعوبثثات  علثثى  التغلثثب  يف  ي�شاعدهثثم  بديثثل 
التعلثثم لديهم ، كمثثا اأن احلا�شبات االآلية ميكنها 
م�شاعثثدة التالميذ الذين لديهثثم �شعوبات تعلم 
يف الريا�شيثثات ، واأمثثا بالن�شبة لالأطفثثال الذين 
لديهثثم �شعوبثثة يف الثثذكاء ال�شخ�شثثي فيمكثثن 
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للمر�شثثد الطالبثثي اأو النف�شثثي اأن ي�شاعدهثثم يف 
التغلثثب علثثى هثثذه ال�شعوبة )جابثثر ،2003 ، 
�ثثس 174 – 176( . وعلثثى اأية حثثال اإن اأف�شل 
االأن�شطثثة التعليميثثة التثثي ت�شلثثح يف التدري�س 
لذوى �شعوبات التعلم وفقثثا لنظرية الذكاءات 
املتعثثددة هي تلثثك االأن�شطة االأكثثر جناحاً مع 
االأطفال العاديني ، ولكن االختالف بينهما يكون 
يف الطريقثثة التثثي ت�شثثكل بهثثا الدرو�ثثس ت�شكياًل 
خا�شثثاً لكي تالئثثم احلاجات والفثثروق الفردية 

لهوؤالء االأطفال .
ومبراجعة االأدبيات املتاحة اأمكن ا�شتخال�س 
بع�ثثس االأن�شطثثة التعليميثثة التثثي اأعثثدت وفقاً 
لنظرية الذكاءات املتعثثددة وميكن تطبيقها مع 

ذوى �شعوبات التعلم وهى كاالآتي  :
1 - الذكاء اللغوي / اللفظي: 

 :   Linguistic Intelligence
تعتمد اأن�شطة هذا الذكاء على اجلانب اللغوي 
مثثثل �شثثرد الق�ش�س التثثي تن�شج فيهثثا املفاهيم 
والت�شجيثثل  التعليميثثة  واالأهثثداف  واالأفثثكار 
ال�شوتثثي علثثى الكا�شيثثت الثثذي يعتثثرب و�شيلة 
بديلثثة للتعبري عن االأفكار وامل�شاعر وا�شتخدام 
املهثثارات اللغويثثة يف التوا�شثثل  واال�شتمثثاع ، 

واال�شرتاك يف املناق�شات .
 2- الذكاء املنطقي / الريا�شي: 

  :Logical  Mathematical  Intelligence 
الثثذكاء  لهثثذا  املنطقثثي  اجلانثثب  اأمثلثثة  مثثن 
اأن يذكثثر التلميثثذ االأ�شيثثاء التثثي تنثثدرج حتت 
وال�شائلثثة  الغازيثثة  الثثثالث  املثثادة  حثثاالت 
وال�شلبثثة ، واأمثثا يف اجلانب الريا�شثثي فيمكنه 
ا�شتخثثدام لعبثثة االأرقثثام مثثثااًل علثثى االأن�شطة 
اإىل  الكلمثثات  تهجئثثة  حتويثثل  اأو   ، الريا�شيثثة 
 اأرقثثام بحيث ياأخذ كل حرف هجائي رقم معني .

3 - الذكاء املكاين / الب�شري:
: Spatial Intelligence 

ال�شثثور  الثثذكاء  هثثذا  اأن�شطثثة   ت�شتخثثدم يف 
الفوتوغرافيثثة ، والر�شثثوم البيانيثثة لتو�شيثثح 
الفكثثرة ،  كمثثا ميكن للطفثثل اأن ي�شتخثثدم خياله 
ذهنيثثة  �شثثور  اإىل  الدر�ثثس  لتحويثثل مو�شثثوع 
لالأ�شياء ، وميكنه اأي�شثثاً اأن ير�شم �شورة تعرب 
عثثن مو�شثثوع الدر�س الثثذي يدر�شثثه، اأو يحول 
الكلمات اجلديدة اإىل ر�شومات مثل ر�شم �شورة 

لكلمة منزل .
4 -  الذكاء اجل�شمي  /احلركي :

: Bodily-Kinesthetic Intelligence 
  وت�شتخثثدم فثثى اأن�شطثثة هذا الثثذكاء اأع�شاء 
اجل�شم املختلفة مثل ا�شتخدام االأ�شابع يف العد 
اأو ا�شتخثثدام حثثركات اجل�شثثم الإظهثثار حركات 
للحثثروف  القيثثام  مثثثل  الكلمثثات  يف  احلثثروف 
املتحركثثة واجللو�ثثس للحثثروف ال�شاكنثثة ، اأو 
ترجمثثة هجثثاء الكلمثثات اإىل لغثثة االإ�شثثارة ، اأو 
التعبري باالإمياءات عن مفاهيم اأو األفاظ حمددة 
من الدر�س حيث يقوم التالميذ بتحويل معلومات 
الدر�ثثس من نظثثم رمزيثثة لغويثثة اأو منطقية اإىل 
تعبريات ج�شمية حركية مثل انق�شام اخللية اأو 

طرح االأعداد .
5- الذكاء املو�شيقي/  االإيقاعي :

: Musical Intelligence    
  تعتمثثد اأن�شطثثة هثثذا الثثذكاء علثثى االإيقثثاع 
املو�شيقثثي مثل ترديد جثثدول ال�شرب يف �شيغة 
اإيقاعيثثة ، اأو تهجئثثة الكلمات علثثى االإيقاع ، اأو 
التعبري عن جوهر الدر�س باالأنا�شيد امل�شاحبة 

باملو�شيقى اأو باالإيقاع. 
6-  الذكاء االجتماعي:

 : Interpersonal Intelligence 
التفاعثثل  الثثذكاء علثثى  اأن�شطثثة هثثذا  تعتمثثد 
االجتماعثثي االإيجابي مع االآخرين مثل م�شاركة 
االأقثثران يف االأن�شطثثة االجتماعيثثة املختلفثثة اأو 
عر�ثثس ومناق�شثثة مو�شثثوع مثثا ، والثثذي ميكن 
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اأن يتثثم مثثن خثثالل ا�شثثرتاك التلميثثذ مثثع فثثرد 
اأو مب�شاركثثة  حمثثدد مثثن زمالئثثه  يف كل مثثرة 
اأع�شثثاء جثثدد من ال�شثثف ، كاأن ي�شثثرتك الطفل 
مثثع زمالئثثه يف تهجئثثة الكلمثثات بحيثثث يحمثثل 
وي�شطثثف   ، معثثني  حلثثرف  بطاقثثة  تلميثثذ  كل 
التالميثثذ يف رتل وفقثثاً لرتتيب حثثروف الكلمة . 

 

 7 - الذكاء ال�شخ�شي :
  : Intrapersonal Intelligence 

تعتمثثد اأن�شطة هثثذا الذكاء علثثى اإدراك الفرد 
لذاته ، ووعيثثه مب�شاعره وتفكريه ومعتقداته ، 
والتخطيثثط ال�شحيح ل�شثثوؤون حياته مثل جعل 
التالميثثذ يعثثربون عثثن اأنف�شهثثم داخثثل حجرة 
الدرا�شثثة ، وتقديثثر م�شاعرهثثم وتقليثثل النقثثد 
املوجثثه اإليهثثم ، باالإ�شافثثة اإىل م�شاعدتهثثم على 
حتديثثد اأهدافهم �شواء كانت ق�شرية املدى مثل 
حتديثثد التلميذ لثالثثثة اأ�شياء يحثثب اأن يتعلمها 
هثثذا اليوم ، اأو حتديد اأهداف طويلة املدى مثل 
تعبري التلميذ عن روؤيته لنف�شه بعد ع�شرين �شنة 

من االآن .) جابر ، 2003 ، �س 9 - -12(.
  بتطبيثثق هثثذه النظريثثة يف جمثثال الرتبيثثة 
اإىل  ينظثثروا  اأن  املربثثون  ي�شتطيثثع  اخلا�شثثة 
االأطفثثال ذوي االحتياجثثات اخلا�شة  بو�شفهم 
اأ�شخا�شاً عادين كاملني اأي اإنهم ميلكون نواحي 

قوة يف جماالت كثرية من الذكاءات .
كما ت�شّكل نظرية الذكاءات املتعددة منوذجاً 
االحتياجثثات  ذوي  التالميثثذ  لي�شاعثثد  للنمثثو 
اخلا�شة يف املدر�شة . وهي تعرتف بال�شعوبات 
اأو بنواحي ال�شعثثف ولكنها تفعل ذلك يف �شياق 
اأفثثرادًا  اخلا�شثثة  االحتياجثثات  ذوي  اعتبثثار 
الثثذكاءات  ونظريثثة   . االأ�شا�ثثس  يف  اأ�شحثثاء 
املتعددة تتحثثدث عن التالميثثذ ذوي �شعوبات 
التعلثثم بثثاأن لديهثثم جوانب من القثثوة يف جانب 
اأو اأكثثر ولكنهم قد يعانون مثثن نق�س يف املجال 
علثثى  التعثثرف  اأو �شعوبثثة معينثثة يف  املثثكاين 

الوجه، اأو ق�شور ج�شمي حركي ، اأو مو�شيقي . 
) جابر،2003، 173-170(

كمثثا اأ�شثثارت معظثثم التعاريثثف ال�شابقثثة اإىل 
اأن ذوي �شعوبثثات التعلثثم يكونثثون ذوي ذكاء 
متو�شثثط اأو يزيد بثثل اإنه كثريًا مثثا يالحظ لدى 
بع�شهثثم مواهب فذة يتم التجثثاوز عنها اأو عدم 
عناية املناهج املدر�شيثثة بها . وقد تف�شر نظرية 
الثثذكاء  عثثن   )1993،  Gardner )جاردنثثر 
املتفثثاوت ثمانيثثة اأمناط مثثن الذكاء علثثى االأقل 
هثثي : الذكاء اللفظي / اللغوي ، الذكاء املنطقي 
/الريا�شثثي ، الذكاء الب�شثثري / املكاين ،الذكاء 
 / اجل�شمثثي  الثثذكاء   ، االإيقاعثثي   / املو�شيقثثي 
احلركي ، والذكاء االجتماعي ، الذكاء الطبيعي.
وتعتمثثد درجثثة تطثثور كل منط علثثى متغريات 
كثثثرية . غثثري اأن النجاح يف املدر�شثثة يعتمد اإىل 
حثثد بعيد على الذكاء اللفظثثي وهو الذكاء الذي 
يلقثثى ذوو �شعوبات التعلثثم �شعوبة فيه بينما 
قثثد يكونون ذوي قثثدرات ذكائيثثة عالية يف منط 
اآخثثر اأو اأكثثر :الثثذكاء املو�شيقثثي اأو الريا�شي 
اأو الفنثثي وقد ي�شلثثون مراحل متقدمثثة يف �شلم 
االبتكار واالإبداع حتى لينظر اإليهم وهم يوؤدون 
العمل يف هذه املجثثاالت  على اأنهم من املتفوقني 
واملوهوبثثني ، اإن البيئثثات ال�شفيثثة بيئات غري 
مثرية اأو يجدون �شعوبة يف االنتباه اإىل التعليم 
ال�شفي الذي ال يتناغم واهتماماتهم ومواهبهم، 
فاإذا مل تلّب حاجاتهم اإىل التعلم فقد يظهر عليهم 
حثثاالت من عثثدم االنتبثثاه ورمبثثا العدوانية اأو 

حتى الت�شرب من املدر�شة  .
 وتاريثثخ الرتبيثثة اخلا�شثثة يك�شثثف لنثثا عن 
وجود اأنا�ثثس لديهم اأنواع احلاجثثات اخلا�شة، 
ولكنهثثم اأي�شثثاً موهوبثثون يف ذكاء اأو اآخثثر مثثن 
اأ�شثثكال الثثذكاءات املتعددة ونظريثثة الذكاءات 
املتعددة توفر تف�شريًا للنجاح الذي حققه الذين 
كانت لديهم �شعوبات يف التعلم ولكنهم برزوا يف 
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ذكاء اأو اآخر فمنهم اآين�شتاين الذي برز يف الذكاء 
املنطقي الريا�شي ، دافن�شي الذي برز يف الذكاء 
املكاين وت�شر�شل الذي برز يف الذكاء االجتماعي 
واأدي�شثثون الثثذي مل يتمكثثن من تعلثثم االأبجدية 
اأو جثثدول ال�شثثرب وا�شتخدامه لقواعثثد اللغة 
اإال اأنه خمرتع امل�شبثثاح الكهربائي . وال�شك اأن 
ذكثثر مثل هذه االأ�شماء يثبثثت االإمكانية الذهنية 
ويثبت االأ�شثثرار الكامنة يف الدمثثاغ حيث يعمل 
الدمثثاغ يف �شمفونيثثة متكاملة منظمثثة) االإمام ، 

2006 ، �س 4 (.
النتق���ادات املوجه���ة لنظري���ة ال���ذكاءات 

املتعددة :
والرتبويثثة  العلميثثة  االإ�شافثثات  كل  رغثثم 
اجلديدة التي قدمتها نظرية الذكاءات املتعددة 
يف املجال الرتبوي والنف�شي ، اإال اأن هناك بع�س 
االنتقادات التي وجهت لهذه النظرية و من هذه 

االنتقادات : 
اأ – اأن نظرية الذكاءات لي�شت جديدة : ي�شري 
النقاد اإىل اأن الثثذكاءات املتعددة من وجهة نظر 
جاردنثثر ال تثثزال كلهثثا عبارة عن قثثدرات اأولية 
علثثى النحو الثثذي تعثثارف عليه علمثثاء النف�س 

املعريف والرتبية .
ب – مل يتثثم حتديثثد وتعريثثف النظرية جيدًا 
حتثثى االآن : يعتقثثد بع�ثثس النقثثاد اأن  نظريثثة 

الثثذكاءات املتعثثددة غثثري م�شتقثثرة وتفتقثثد اإىل 
الدقثثة  بو�شفها نظرية وعلمثثاً ، واأن جاردنر مل 
يقدم قائمة حمددة بالذكاءات التي ميكن قيا�شها 
بدقثثة ، كمثثا يعرت�س بع�ثثس النقثثاد على بع�س 
اأنثثواع الثثذكاءات ، مثثثل احلركثثي اأو الريا�شي 
اأو املو�شيقثثي على اأنها ا�شتعثثدادات اأو مواهب 

خا�شة ولي�شت قدرات اأو ذكاءات .
ج – اأنهثثا ذات م�شامثثني ثقافيثثة : احلثثاالت 
واملواقثثف التثثي تعر�شت لها  نظريثثة الذكاءات 
املتعثثددة وجد مثثن خاللهثثا اأن الثقافة اخلا�شة 
بالفثثرد ميكثثن اأن تثثوؤدي دورًا اأو اأدوارًا عديدة 
يف حتديثثد مناطق وجوانثثب القوة وال�شعف يف 

ذكاءات الفرد الواحد .
د – اأنهثثا لي�شثثت عمليثثة : فالكثافثثة ال�شفيثثة 
داخثثل ال�شف ونق�س املثثوارد اأو امل�شادر ، وما 
يواجهه املعلمون من م�شثثكالت تربوية ، يجعل 
نظريثثة الثثذكاءات املتعددة نظريثثة مثالية ذات 

فكرة تربوية) ح�شني، 2005، �س 237 (.
هث - تلغي نظرية الذكاءات املتعددة املعايري 
واملقايي�ثثس القومية : اإن �شرعثثة انت�شار نظرية 
الثثذكاءات املتعثثددة يخلثثق �شعوبثثة يف عمثثل 
مقارنثثات ملهثثارات التالميثثذ وقدراتهثثم داخثثل 
ال�شفثثوف املدر�شية ، وذلك يثثوؤدي اإىل �شعوبة 
يف و�شع معايري علثثى امل�شتوى القومي لنظرية 

الذكاءات املتعددة) فار�س ، 2006 ، 79 (.
بالرغم من هثثذه االنتقادات  التي وجهها لهذه 
النظريثثة بع�س النقثثاد  فاإن هثثذه النظرية تقدم 
اإ�شهامثثاً للرتبيثثة يف املجثثال املعثثريف والنظثثري 

والعملي من خالل :
- م�شاعثثدة الرتبويثثني على اإعثثادة النظر يف 
املفاهيم الرتبويثثة والتعليم والتدري�س والبيئة 

املدر�شية ال�شفية .
- اال�شتفادة من االأن�شطثثة واال�شرتاتيجيات 
التدري�شية القائمة على هذه النظرية يف حت�شني 
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وتنميثثة مهثثارات وقدرات التالميثثذ واملعلمني ، 
تراعثثي هذه النظرية مبداأ الفثثروق الفردية فكل 
تلميثثذ ميتلك �شفات وقدرات جتعله يختلف عن 

االآخرين. 
- ت�شجيع املعلمني يف تطبيق اال�شرتاتيجيات 

القائمثثة علثثى الثثذكاءات املتعثثددة ، وتدري�ثثس 
التالميثثذ ب�شثثكل عثثام وتالميثثذ ذوي �شعوبات 
التعلم  ب�شكل خا�س  على تنمية مهارات التفكري 
و حثثل امل�شثثكالت و اكت�شاب املعثثارف اجلديدة 

والتفكري املرن والثقة بالنف�س . 
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تاأثري برامج الأطفال التلفازية 
يف التح�سيل الدرا�سي

 لدى الأطفال

 *كاتب وباحث �صوري.

 حممد يا�رس من�سور*

 يع���دُّ التلفاز �� يف وقتن���ا احلا�رس ��  من اأكرث الو�سائل و�س���والً  اإىل اجلماهري واأي�رسها.. ومل يعد 
و�سيل���ة ت�سلي���ة  واأداة متع���ة  ومت�سية  وقت  بل  اأ�سب���ح  ينظر  اإليه  بو�سف���ه  و�سيلة  تثقيف  

وتوجيه وتربية وتعليم.
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االإعالميثثة  االأدوات  مثثن  اأداة  فالتلفزيثثون 
اجلماهريية الهامة التي ت�شاهم يف عملية الرتبية 
والتعليم.وقثثد اأثبتثثت التجربثثة اأن التلفزيون ث  
بو�شفثثه و�شيلة تعليمية ث لثثن يكون اأبدًا مناف�شاً 
للمعلم والكتثثاب اإمنا هو رافثثد وم�شاعد لهما يف 
الو�شثثول اإىل غايات واأهثثداف الرتبية، واأ�شبح 
املعلمثثون يقدرونثثه حثثق قثثدره بعثثد اأن تبينوا 
مثثدى الفائثثدة مثثن ا�شتعمالثثه يف التعليثثم وبعد 
اأن تطثثورت طثثرق ا�شتعمالثثه ، وثبثثت اأي�شاً اأن 
العن�شثثر االإن�شاين هو االأ�شا�ثثس يف العملية مهما 
اأدخثثل العلثثم مثثن اآالت يف هذا املجثثال... وهكذا 
اأخذت العديد من دول العامل ت�شتخدم التلفزيون 
�شت عدة �شاعات  يف الربامج التعليميثثة، فخ�شّ
مثثن البث التلفزيوين لتقثثدمي برامج تعليمية لكل 

مراحل التعليم وخا�شة قبل اجلامعي.
وقبثثل اال�شتمثثرار يف احلديث ينبغثثي التاأكيد 
علثثى اأن التلفزيثثون ما هو اإال جهثثاز عر�س واأن 
الربامثثج التعليمية التي يعر�شهثثا هي الو�شائل 
التلفزيثثون  قيمثثة  واأن  احلقيقيثثة.  التعليميثثة 
بو�شفثثه و�شيلة تتحدد بقيمثثة وفاعلية وكفاءة 
الربامثثج التثثي يعر�شها، فاإن �شلحثثت الربامج 
�شلح التلفزيون و�شيلة تعليمية واإال قّلت قيمته 

اأو تال�شت.
ويتمتع التلفزيون - و�شيلة تعليمية- بالعديد 
مثثن اخل�شائ�س.. فهثثو ث قبل كل �شثثيء ث ي�شاهم 
يف دميقراطيثثة التعليثثم حيثثث يوجثثه درو�شثثه 
اإىل اأعثثداد كبرية مثثن امل�شاهديثثن ويف م�شاحات 
جغرافيثثة وا�شعثثة، وكذلثثك ميكثثن اأن يوجه اإىل 
فئثثات معينثثة كالتالميثثذ والطثثالب اأو قطاعات 
خا�شة كالفالحني والعمثثال والن�شاء وال�شبيبة 
وي�شاهم يف تنميثثة ثقافتهم وتزويدهم باملعارف 
يف  وي�شاهثثم  الالزمثثة  واخلثثربات  ال�شروريثثة 
عملية الرتبيثثة امل�شتمرة ويو�شع دائرة احلياة 
مل  اأماكثثن  اإىل  فينقلثثه  امل�شاهثثد  يحياهثثا  التثثي 

يرهثثا ويطلعه علثثى اأزمنة مل يع�شهثثا ويعر�س 
عليثثه اأحداثاً مل ي�شهدها ويعّرفثثه باأ�شخا�س مل 

يعرفهم.
للعمليثثة  ذهبيثثاً  كنثثزًا  التلفثثاز  يعثثدُّ  وهكثثذا 

الرتبوية والتعليمية.
التلفزيون اأداة تثقيف وتعليم:

يف احلقيقثثة مي�شي االأطفال وقتثثاً طوياًل اأمام 
جهاز التلفزيون �شواء اأكان هذا اجلهاز مو�شوعاً 
يف غرفة اجللو�س اأم يف غرفة االألعاب والت�شلية. 
وثمة درا�شثثات تفيد اأن االأطفثثال يجل�شون اأمام 
�شا�شثثة التلفزيثثون وقتثثاً يزيد عثثن الوقت الذي 
يق�شونه على مقاعد الدرا�شة اأو يف احلديث مع 

اآبائهم واأفراد اأ�شرتهم واأ�شدقائهم.
ومثثن الوا�شثثح اأن التلفزيثثون و�شيلة حتظى 
بقثثدر كبثثري مثثن االهتمثثام ، ذلثثك الأنثثه ميار�س 
تاأثريًا قويثثاً ، ومتعّدد اجلوانثثب على االأطفال، 
حيثثث يوؤثر على عاداتهثثم و�شلوكهم واأمزجتهم 
وهواياتهثثم. كمثثا يوؤثثثر علثثى عالقثثة االأطفثثال 
باأ�شرهثثم ومدار�شهثثم وزمالئهثثم، ويوؤثثثر اأي�شاً 
علثثى اأفكارهم ومفاهيمهثثم وقيمهم وت�شوراتهم 
ي�شثثدق  بريئثثة  طفوليثثة  ومعارفهم.وبفكثثرة 
االأطفال كل ما يتحرك على �شا�شاتهم ال�شغرية، 
ويندجمثثون اندماجاً كلياً ويذوبثثون فيه ذوباناً 
الق�ش�ثثس  لهثثم  .. والتلفزيثثون يختثثار  �شافيثثاً 
ال�شائقثثة واملمتعة والهادفثثة لتو�شيع مداركهم، 
ونقثثل الطبيعة وما يتحرك فيهثثا اإىل خميالتهم.. 
اإ�شافثثة اإىل الربامج االأخرى التي تهدف قبل كل 
�شثثيء اإىل اإك�شاب الطفل جتثثارب جديدة بطرق 
تربويثثة حديثة ، وهذا مثثا ن�شاهده يف برناجمهم 
املمتع )افتح يا �شم�شم( .. فبطريقة غري مبا�شرة 
ت�شثثد هثثذه ال�شل�شلثثة الطفثثل اإليهثثا، بال�شثثوت 
وال�شثثورة، وتنتقي له طريقة تو�شيلية حديثة 
فيتجثثاوب معها جتاوباً كليثثاً.. فهي تعلمه نطق 
احلثثروف، بثثل جتعثثل لثثكل حثثرف �شخ�شية يف 
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اأغنيثثة عذبة تتخللهثثا املو�شيقى اجلميلة فيدرك 
وبهثثذه  وذاك،  احلثثرف  هثثذا  وظيفثثة  الطفثثل  
الطريقثثة امل�شوقثثة وامل�شحكثثة واملنغمة يتعلم 
الطفثثل ب�شهولثثة، كما اأن هثثذه احل�شة الناجحة 
تنقثثل الطفثثل العربثثي مثثن مدينثثة اإىل اأخثثرى يف 
وطنه الكبري وتعرفه ببع�س العادات والتقاليد 
وجتعلثثه  املوروثثثة  التقليديثثة  وال�شناعثثات 
يكت�شف وحده وحدة هثثذه التقاليد وهذا االإرث 
وهثثو ما يجعل وحدة الفكثثرة العربية موجودة 
بهذه احل�شثثارة امل�شرتكة وهذا التقارب الكبري 

يف اللغة ويف العادات والتقاليد.
وثمة مالحظة ال يجب اإغفالها وهي قلة االإنتاج 
الوطني واالعتماد كثريًا على االإنتاج امل�شتورد 
هنثثا اأو هناك، وال اأحد ينكر على تراثنا ال�شعبي 
الغني بالق�ش�س االإن�شانية العظيمة التي يحفل 

بها والتي ميكن اأن ت�شتغل لرتبية اأطفالنا تربية 
تنبع من االأ�شالة واملحيط املعي�س فيه.

 وهنثثاك الق�ش�ثثس البطوليثثة امللحميثثة عثثرب 
تاريخنثثا احلافثثل بالبطثثوالت واالأجمثثاد ، فمن 
املمكثثن ا�شتغاللها يف هذا احلقل و�شد فراغ كبري 
واالعتمثثاد على النف�س حتثثى نتخل�س ونخّل�س 
اأجيالنثثا مثثن الغثثزو الثقثثايف الزاحف مثثن وراء 

البحار واملحيطات.
اأثر التلفاز يف ثقافة الأطفال:

مي�شثثي االأطفال قثثدرًا كبريًا  مثثن اأوقاتهم يف 
م�شاهثثدة التلفزيون، وعلى الرغثثم من �شعوبة 
ح�شثثاب الوقت الثثذي مي�شونه يف ذلثثك فقد قّدر 
اأن الطفثثل الثثذي يبلثثغ الثالثثثة مثثن عمثثره يبلغ 
متو�شثثط م�شاهدتثثه للتلفزيثثون /45/ دقيقة يف 
كل يثثوم من اأيام االأ�شبوع، ويزداد هذا الرقم اإىل 
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�شاعتثثني يوميثثاً عند ال�شنة اخلام�شثثة ، ويرتفع 
اإىل معثثدل ثثثالث �شاعثثات يوميثثاً بثثني ال�شفثثني 
اخلام�ثثس والثامثثن. وتتجثثه الربامثثج املف�ّشلة 
عنثثد االأطفال خالل �شنوات ما قبثثل املدر�شة اإىل 
الربامثثج املتعلقة باحليوانثثات واأفالم الكرتون 
االأطفثثال  اهتمامثثات  وتت�شثثع  العرائ�ثثس،  اأو 
خالل ال�شنثثوات الدرا�شيثثة االأوىل لت�شتمل لي�س  
املغامرات املوجهة نحو الطفل والق�شة العلمية 
بثثل و اأي�شثثاً اإىل املواقثثف الكوميديثثة املتعلقثثة 
باالأ�شثثرة، وهكذا نعلم اأن االأطفال يق�شون وقتاً 
طويثثاًل يف م�شاهدة التلفزيثثون وي�شاهدون بذلك 

ت�شكيلة خمتلفة االأنواع من الربامج.
التلفزيونيثثة  الربامثثج  خطثثورة  وتثثزداد 
اخليالية على اأطفثثال مرحلة قبل املدر�شة لكون 
عقليتهم تتميز باخليالية واالإحيائية، فاخليالية 
تعنثثي عدم متييزهم بني اخليثثال والواقع  وهو 
مثثا يدفعهم للمحاكاة وتقم�س اخليال واإ�شقاطه 
على الواقع، ونظرًا لعدم قدرتهم على ال�شيطرة 
على الواقع فاإنهم مييلثثون يف األعابهم االإيهامية 
اإىل حمثثاكاة اأبطال االأفثثالم وتقليدهم وينف�شون 
اأفثثالم  مب�شاهثثدة  املكبوتثثة  حاجاتهثثم  عثثن 
الق�ش�ثثس اخلياليثثة، وهنثثاك حثثوادث موؤ�شفثثة 
حدثثثت مثثع اأطفثثال �شغثثار نتيجثثة م�شاهدتهثثم 
امل�شتثثوردة  واالأ�شرطثثة  التجثثاري  التلفزيثثون 
واأفثثالم امل�شارعثثة كهبثثوط بع�ثثس االأطفال من 
اأماكثثن مرتفعة اأو من على �شرفات منازلهم وهم 
مي�شكثثون باأيديهم املظالت املطريثثة اأو يربطون 
على اأكتافهثثم �شرا�شف )كال�شوبرمان وغريه(.. 
وهناك حوادث ال حت�شثثى بني االأطفال ك�شرب 
بع�شهم بع�شاً اأو ابتالع مواد ت�شبب لهم املوت، 
اإلثثخ.. من احلثثوادث التي تعك�س االأثثثر ال�شّيء 
للتلفزيثثون التجاري وغري املوجه تربوياً، وهنا 
تربز م�شوؤولية الدولة واالآباء يف جمال م�شاهدة 
االأطفال للربامج ث ويف درا�شة ميدانية على عينة 

مثثن )200( طفل يثثرتاوح اأعمارهم بني )6ث14( 
�شنثثة در�ثثس املركثثز العربثثي لبحثثوث االإذاعثثة 
والتلفزيون الربامج التلفزيونية املف�ّشلة ث فوجد 
اأن الربامج التي نالت اأعلى تكرارات هي الربامج 
واالأفثثالم وامل�شل�شالت امل�شحكثثة حيث اأعطاها 
)169( طفثثاًل اأوىل املراتثثب يف اهتمامهثثم وياأتي 
بعدها اأفالم الكرتون التي تعتمد على االإحيائية 
وكذلثثك اأفالم عامل احليوان، واإن االأطفال الذين 
ي�شاهثثدون برامج التلفزيون اأكر من غريهم هم 
االنطوائيثثون والفا�شلون درا�شياً فاالنطوائيون 
يتفاعلون مع برامثثج التلفزيون اأكر من غريهم 
ويحققون حاجاتهثثم دون اأن يتلقوا اأي نوع من 
اأنواع العقثثاب اأو التقرير ال�شلبي، وكذلك االأمر 
بالن�شبثثة للمتاأخرين درا�شيثثاً الذين يلجوؤون اإىل 
التلفزيون ويحققون يف اأثناء امل�شاهدة تخفي�شاً 
يف تواتراتهثثم النف�شيثثة االنفعاليثثة وهروباً من 
م�شثثاكل اليوم اإىل حياة االأحالم كما ُت�شاهد على 

�شا�شة التلفزيون.
التلفاز واملدر�سة:

التلفزيون واملدر�شة يتناف�شان يف كل بيت ويف 
عقل كل حدث و�شاب على احتالل املركز االول. 
ففي الوقت الذي تزداد فيه االإغراءات اخلارجية 
)خثثارج املدر�شثثة( تزداد طلبثثات املدر�شة على 
بثثذل جهود اأكثثر. وبهثثذا ال�شكل يعثثاين احلدث 
وال�شثثاب من �شغثثط مثثزدوج .. فاملدر�شة تاأخذ 
مثثن وقته حوايل )35( �شاعثثة اأ�شبوعياً يق�شيها 
�شاعثثة  )10ث15(  ومثثن  الدرا�شثثة  مقعثثد  علثثى 
اأ�شبوعيثثاً لتح�شري وظائفه البيتية ، ويف الوقت 
ذاته ي�شتحوذ التلفزيون على انتباهه ويتحدى 
وقته. وميكن القول ب�شورة عامة اإن التلفزيون 
يحتثثل يف هذا التناف�ثثس موقفاً هجوميثثاً �شاماًل ، 
يف حثثني حتتل املدر�شثثة موقفاً دفاعيثثاً �شريحاً. 
تقثثول اإح�شائيثثة جثثرت يف فرن�شا اإنثثه يوجد يف 
فرن�شا )17( مليون جهثثاز تلفزيون، اأي مبعدل 
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تلفزيثثون واحد لثثكل اأ�شثثرة ، و 86% من اأطفال 
فرن�شثثا ي�شاهثثدون التلفزيون تقريبثثاً . ويق�شي 
الطفثثل اأمام ال�شا�شة ال�شغثثرية )1450( �شاعة 
�شنويثثاً ، يف حثثني ال يق�شثثي يف املدر�شثثة اأكثثر 
مثثن )900( �شاعثثة �شنويثثاً. ومبثثا اأن االأطفثثال 
وال�شباب يجل�شون طوياًل اأمام �شا�شة التلفزيون 
فهم يلجثثوؤون اإىل اأ�شّرتهم يف وقت متاأخر. وبهذا 
ال�شثثكل فامل�شكلة االأوىل التي يعاين منها التالميذ 
هي االإجهثثاد والتعب. وبناًء علثثى هذا ن�شتنتج 
اأن التلفزيون عثثدو املدر�شة فهو ي�شغل االأطفال 
عثثن درو�شهم وي�شثثرق نومهثثم ويجعلهم ك�شاىل 
�شعيفي االنتباه يف ال�شف. وهو ما مينع الطفل 
مثثن التمرن على املطالعة. كمثثا يناف�س املدر�شة 
مثثن حيثثث كونثثه اأكثثر �شهولثثة يف بثثث الربامج 
واملعلومثثات وبعثثده عثثن امللثثل الثثذي يرافثثق 

الدرا�شة ال�شفوية.
اأما امل�شكلة الثانية فتتمثل يف العنف، وانتقال 

عدواه اإىل التالميذ.
لقثثد اأطلق الربوف�شور )اليثثربت( عام 1970 

من نيويورك حتذيرًا قال فيه:
)اإن ت�شديرنثثا االأفالم وبرامج العنف يجعلنا 
عمليثثاً نن�شثثر النزعثثة الهمجيثثة علثثى كوكبنثثا 
خثثالل مدة تقثثل عثثن )20( عامثثاً(. وبالفعل اإن 
ن�شبثثة م�شاهثثد العنثثف يف الربامثثج التلفزيونية 
عاليثثة جثثدًا اإذ اأظهرت اإحثثدى الدرا�شثثات التي 
اأجريت يف الواليثثات املتحدة االأمريكية ت�شجيل 
)406( جرائثثم يف )115( فيلماً بولي�شياً . وتدل 
الدرا�شثثات اأي�شاً على اأن اجلرميثثة على �شا�شة 
التلفزيثثون اأكثثر بثثث )22( مرة ممثثا ت�شادفه يف 

احلياة العملية.
وقثثد قامثثت املجلتثثان الفرن�شيتثثان )بوين( و 
)فو�شغثثور( با�شتفتثثاء ظهثثر نتيجتثثه اأن  %66 
من الطثثالب والتالميثثذ ي�شتمثثدون معارفهم من 
الربامثثج  مثثن  ي�شتمدونهثثا  املدر�شثثة، و %5،9 

يثقثثون  ال�شبثثاب  اأن  وتبثثني  التلفزيونيثثة. 
معلومثثات  مثثن  اأكثثر  املدر�شثثة  مبعلومثثات 
التلفزيون التي يقولون عنها اإنها �شطحية. ومع 
ذلك فالنظرة الواقعية جلوهر احلياة تقودنا اإىل 
اال�شتنتاج باأن امل�شتقبل بحاجة لوجود املدر�شة 
والتلفزيثثون، فالتلفزيثثون اأ�شبثثح يحتثثل جزءًا 
رئي�شيثثاً يف حياتنثثا ومثثن اخلطثثاأ التثثام حماولة 
التخل�ثثس منه  ث يقثثول »غي فريمثثي« ث ومهمتنا 
هي اأن نتعلم كيثثف ن�شتفيد منه. واالأهل يوؤدون 
دورًا كبثثريًا يف كيفيثثة التعامثثل مثثع التلفزيون. 
فالطفثثل الذي ُيرتك وحده مثثع برامج التلفزيون 
�شيتعر�ثثس الآثار �شلبيثثة اأكر بكثثثري من الطفل 
الثثذي ي�شرف عليثثه اأهله وي�شاعدونثثه على فهم 

ما يراه.
 التلفاز نعمة اأم نقمة؟:

يعتقثثد البع�ثثس اأن التلفزيثثون م�شثثوؤول عثثن 
تاأخثثر الطالب درا�شياً واأنثثه ال�شبب يف ر�شوبهم 
اأو عدم حت�شري واجباتهم املدر�شية. واحلقيقة 
اأن امل�شثثوؤول عن ذلك لي�ثثس التلفزيون بل االآباء 
واالأمهثثات الذيثثن يخطئون يف اختيثثار الربامج 
التي ي�شمح الأوالدهثثم بروؤيتها، وحتديد الوقت 

املنا�شب الذي ي�شمح لهم فيه بذلك.
علثثى  االأم  اأو  االأب  اأ�شثثرف  اإذا  وبالطبثثع، 
جهاز التلفزيثثون يف البيت، واختثثريت الربامج 
املنا�شبثثة لي�شاهدها االأطفثثال يف اأوقات منا�شبة 
فذلثثك يهّييء فرتة مثثن الراحة املمتعثثة اإ�شافة 
اإىل اأنه يجتذب االأطفال ث الذين اعتادوا اأن يبقوا 
اإىل �شاعثثة متاأخثثرة مثثن النهثثار يف اللعب خارج 
املنزل ث يف م�شاهدة اأفالم »كارتون« بالن�شبة اإىل 
االأطفال اأو م�شل�شلة يحبها الفتيان وينتظرونها 
بفارغ ال�شرب اأو روؤية برنامج تعليمي اأو برنامج 
عن الطبيعة واحليوان وغريها من الربامج مع 

االأ�شرة كلها.
لقد اأُجريثثت ث موؤخرًا ث درا�شثثة تبني بنتيجتها 
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الذيثثن  املدار�ثثس  طثثالب  عالمثثات  اأن 
ميلكثثون اأجهزة التلفزيثثون يف منازلهم 
التثثي  التحليثثالت  اأن  اإال  هبطثثت،  قثثد 
اأعقبثثت الدرا�شثثة اأظهثثرت اأن الطالب 
الذيثثن انخف�شت عالماتهثثم مل يكونوا 
خا�شعني الأية رقابثثة من قبل والديهم 
يف حتديثثد الوقثثت واختيثثار الربامثثج 
التي ي�شمح لهم مب�شاهدتها. اأما اأولئك 
الذيثثن كان ي�شرف االأهل على ن�شاطهم 
فقثثد تبني اأن درجاتهثثم كانت اأعلى من 

املعدل.
التلفزيثثون  ن�شّبثثه  اأن  لنثثا  وميكثثن 
ب�شنثثدوق حلثثوى. فاالأب الثثذي ي�شع 
هذا ال�شنثثدوق اأمام االأطفال يلتهمونه 
م لهم  ب�شرعثثة فيمر�شثثون، اأما اإذا ُقثثدِّ
اأف�شثثل  اأوقثثات منا�شبثثة كان ذلثثك  يف 

واأكثثر فائثثدة. وممثثا ال �شثثك فيثثه اأن التلفزيون 
يعثثدُّ معلمثثاً �شثثواء لل�شغثثار اأو للكبثثار، فهنالك 
برامثثج متعثثددة تعّلم الكبثثار وخا�شثثة الن�شاء 
كيثثف يقمن بعدد من االأعمال كالطهي واخلياطة 
وغريها من املهارات االأخرى. كما اأن الكثري من 
االخت�شا�شيني واملربني يو�شون باإدخال برامج 
تربوية على التلفزيون ملا فيه من فائدة حمققة. 
وتثثثري برامج كثرية حب اال�شتطالع عند الطفل 
فياأخذ يف طرح اأ�شئلة متعددة ي�شتف�شر فيها عن 
الظواهر الطبيعيثثة واحليوانات التي تعي�س يف 
اأ�شقثثاع بعيدة جثثدًا، فتت�شثثع مداركه ويكت�شب 
معلومثثات جديثثدة ما كان مثثن ال�شهل احل�شول 
عليها لو مل تقثثدم على هذه ال�شورة امل�شوقة يف 

التلفزيون.
وخال�شة القول .. اإن التلفزيون ث هذا االخرتاع 
الذي اأ�شبثثح من م�شتلزمات الع�شثثر ث ميكن اأن 
يتحثثّول ث مثثع املراقبثثة والتوجيه البيتيثثني ث اإىل 
نعمثثة وفائدة ال تقدر، لل�شغار والكبار على حدٍّ 

�شثثواء ، اأو اإىل نقمثثة وم�شيعثثة للوقت ومف�شدة 
لالأخالق ال    حدود لها.

خامتة:
وهكثثذا ، فقد غثثدا التلفزيثثون مدر�شثثة يتعلم 
ال�شغار ث قبل الكبار ث فيها كل �شيء. فعن طريق 
ال�شثثورة املرئيثثة يلقثثن الطفثثل مبثثادئ احلياة 
واحل�شثثارة والعلثثوم واالأخثثالق. وبوا�شطثثة 
الق�ثثس املرئثثي يتابثثع االأطفثثال ما يرونثثه بلذة 
هائلثثة. ونوؤكثثد يف هذا املجثثال الثثدور االإيجابي 
للتلفزيون ، فهو يوازي دور املدر�شة يف االأهمية 
.. فثثاإذا اأُح�شن اإعداد برامثثج االأطفال به اإعدادا 
نظيفاً مثثن قبثثل اخت�شا�شيني ميكثثن اأن ي�شاهم 
اإىل رفثثع م�شتثثوى  باإيجابيثثة فعالثثة للو�شثثول 
االأطفثثال اجتماعياً وثقافياً وينّمي بهم �شخ�شية 
�شليمة حيثثث اإن التقنيات احلديثثثة قد �شاعدت 
كثريًا على اإي�شال املعلومثثات باأف�شل ال�شبل .. 
وال بد من درا�شة الوقت املنا�شب لبث الربنامج 
الربنامثثج  يت�شثثف  واأن  ومدتثثه،  التلفزيثثوين 
باحلركثثة واحليوية والفقرات الرتفيهية جلذب 
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مراجع وم�شادر البحث:
1ي التلفزيون والأطفال ي د. جان جربان كرم ي دار اجليل ي بروت )1988(

2ي كيف توؤثر و�صائل الإعالم ؟ ي د. حممد عبد الرحمن احل�صيف ي مكتبة العبيكان ي الريا�س )1994(.
3ي الآثييار النف�صييية والجتماعية للتلفزيون العربي ي د. عبد الرحميين عي�صوي ي دار النه�صة العربية ي بروت 

.)1984(
4ي التلفزيون الرتبوي ي حممد يا�رش من�صور ي جملة ال�رشطي ي ال�صارقة ي عدد يوليو           )1996(.

5ي التلفزيون والأطفال ي نهى الدباغ ي جملة فنون ي دم�صق ي العدد )161( ي تاريخ       1994/9/12 .
6ي املناف�صيية بييني التلفزيييون والكتيياب ي عيييد معميير ي �صحيفيية البعييث ي دم�صييق ي العييدد )7766( تاريييخ 

. 1988/9/26
7ي و�صائييل الإعييالم واأثرها على ثقافة الأطفال ي العميد الركيين حكمت بدر ي جملة اجلي�س وال�صعب ي دم�صق ي 

العدد )1631( تاريخ 1989/11/15 .
8ي �صيكولوجييية اإدمييان م�صاهييدة التلفزيييون على الطفييل ي ح�صني �صباهييي ي جملة اخلفجي ي عييدد رم�صان 

/1418 هي.
9ي التلفزيييون واملدر�صيية ي ترجمة عبد اللطيف جبور ي جملة اجلي�س وال�صعب ي دم�صق ي العدد )1631( تاريخ 

. 1989/11/15
10ي التلفزيون والأطفال ي عبد احل�صني الزويلف ي جملة طبيبك ي لبنان ي العدد )169( �صبتمرب/1970 .

االأطفال واالحتفاظ بهم ملدة منا�شبة، باالإ�شافة 
اإىل �شخ�شية مقدم الربنامج حيث يجب اأن يتمتع 
مبحبثثة االأطفال وتذّوق اأ�شلوبه بالعر�س وذلك 
با�شتخدامثثه لغثثة ب�شيطة و�شليمثثة م�شتقاة من 
قامو�س االأطفال اللغثثوي وقادرة على خماطبة 
االأطفثثال يف كل البيئثثات ، واالبتعاد عن الرقابة 
اململثثة، ولهثثذا يجثثب اأن تبقثثى برامثثج االأطفال 
مب�شتثثوى الئثثق تربويثثاً ومفيثثد فكريثثاً وغنثثي 
باحلركثثة واحليويثثة واملتعثثة والقيثثم جلثثذب 
االأطفثثال اإىل امل�شاهدة �شمثثن الوقت املحدد لهم 
من قبل االأخ�شائيني والرتبويني الذين يعملون 

يف جمال تربية االأطفال االأحباء.
ونوؤكد يف هذا املجال حقيقة اأ�شبحت وا�شحة 
وهثثي اأن اإعالمنا ال�شوري موجثثه توجيهاً جيدًا 
خلدمة ق�شايا الطفولثثة واالإن�شان العربي، وقد 

خطا خطثثوات واثقة جيدة نحثثو التطوير الذي 
نلم�ثثس اآثاره اإيجابياً يف تكويثثن �شخ�شية الطفل 
يف جمتمعنثثا، وينعك�ثثس اأي�شثثاً علثثى التح�شيل 
واملردود الرتبوي لالأطفال، ولكن ال نزال نطمح 
اإىل املزيثثد مثثن هثثذا التطثثور ليحقثثق التلفزيون 
االأهثثداف الرتبوية املن�شودة. هثثذا ، وميكن اأن 
نوؤكد يف �شبيل ذلك اأهمية تعزيز القيم االإن�شانية 
النبيلثثة وتقريبها مثثن مدارك االأطفثثال وجعلها 
غايات للربامج املحلية ث واإنتاج برامج تاريخية 
احلقثثب  ت�شتطلثثع  العثثرب  باالأطفثثال  خا�شثثة 
امل�شرقة من تاريخنا واختيار اأ�شماء م�شيئة من 
هذا التاريخ احلافل  واإعطثثاء امل�شاألة الرتبوية 
وعثثامل الطفولة حيزًا اأكثثرب يف برامج التلفزيون 
وتطوير هذه الربامج علمياً .. وتطوير الربامج 

التعليمية يف التلفزيون. 
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من اأعالم الرتبية: 

الدكتور حممود ال�سيد
خم�سون عامًا يف خدمة الرتبية واللغة العربية

 رائد حامد

1- ثمة قرية اأخرى حتمل اال�شم ذاته) بعمرة( �رضقي عني حالقيم التابعة مل�شياف.

الدكت���ور حممود ال�سيد عامل تربوي ولغوي ال يزال منذ نح���و ن�سف قرن يعمل بداأب الأجل خدمة 
الرتبي���ة واللغة العربي���ة, اأكادميي باحث يتمتع باحرتام قل نظ���ريه داخل وخارج �سورية, مييزه 

توا�سع العامل وتفاين املربي, و�سدق املوؤمن.
اأب�رس الدكتور حممود ال�سيد النور عام 1939 يف قرية بعمرة اخلالبة التي تبعد ثالثة كيلو مرتات 
جن���وب �سافيتا)1( هذه القري���ة التي تغفو بيوته���ا على �سفوح مرتفع )�سه���رة املقام( بني 
اأ�سج���ار الزيتون وت�رسف جنوباً على اأجمل امل�ساهد التي �سكلتها الطبيعة, حيث وادي القرنا�سة 
الرائ���ع الذي تتدفق ينابيعه العذبة ومنها )نبع عيون الغار( الذي حتول اإىل م�سطاف للزائرين, 

وتن�ساب غرباً لتتال�سى يف مياه نهر االأبر�س القادم من جبال م�ستى احللو يف ال�سمال.
يف ح�س���ن ه���ذه الطبيع���ة الوادعة ن�س���اأ حممود ال�سي���د ودرج يف �سب���اه ويفاعت���ه, اأ�رسته عرفت 
مبكانتها الدينية والعلمية على م�ستوى منطقة ال�ساحل, كان جده االأعلى م�سطفى من الفقهاء 

املت�سوفة. تخّرج يف جامعة االأزهر واأ�سبح حجة يف علم املرياث والفرائ�س. 
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اأمثثا جثثده اإبراهيثثم ف�شثثار علثثى نهثثج اأبيه يف 
طلثثب العلثثم. بينمثثا اختار والثثده اأحمثثد ال�شفر 
واالغثثرتاب فارحتثثل اإىل االأرجنتثثني قبل والدة 
ابنه حممود باأ�شهر قليلة ومل يحظ االبن بروؤية 
اأبيثثه قط، فقد �شاءت االأقدار اأن يتوفى الوالد يف 

مهجره عام 1951.
وتولثثت والدته تربيتثثه وتعليمثثه وبقى على 
الدوام يكن لها اأعظم اجلميل والعرفان ويعتربها 
)املعلثثم االأول رغثثم اأميتها( وها هثثو يقول)كان 
الأمي الدور االأول يف حتديد توجهاتي يف احلياة 
فهي التي حثتني على الدرا�شة والتفوق وكانت 
واالإيثثثار  والتحمثثل  ال�شثثرب  يف  وقثثدوة  مثثثااًل 

ومواجهة ال�شعاب()2(. 
اأحلثثق حممثثود ال�شيثثد باملدر�شثثة االبتدائية 
يف قريتثثه بعمثثرة ويف عثثام 1952 نثثال ال�شهادة 
االبتدائيثثة من مدر�شة �شافيتثثا التي انتقل اإليها 

لعدم وجود ال�شف ال�شاد�س يف قريته. 
وتابثثع درا�شتثثه يف ثانوية �شافيتثثا فنال فيها 
اإىل  نقثثل  ثثثم  عثثام 1955  االإعداديثثة  ال�شهثثادة 
طرطو�س فح�شثثل فيها على ال�شهثثادة الثانوية 

عام 1958. 

ويعثثود �شغف الدكتور حممثثود ال�شيد باللغة 
العربيثثة وتعلقه بهثثا اإىل اأيام طفولتثثه ويفاعته 
عندمثثا تتلمذ على يد معلمثثني اأفا�شل غر�شوا يف 
نف�شه حب العربيثثة واأك�شبوه مهارات االإعراب 

وحفظ روائع ال�شعر. 
والعرفثثان  بالف�شثثل  يذكثثر  اليثثوم  اإىل  وهثثو 
اأ�شاتذته يف تلك املرحلة يف �شافيتا وطرطو�س: 
)�شمثثري ب�شثثور، عزيثثز ب�شور، اأديثثب الطيار، 
حنثثا الطيار، �شليم عرنوق، رفيق ب�شور، بهجت 
جبور، عطية ري�شة، حممد علي يون�س، وال�شيخ 

عبد ال�شتار ال�شيد(. 
وهثثو ال يثثزال يذكثثر ب�شثثكل خا�ثثس: اأ�شتاذه 
يف ال�شثثف التا�شثثع ال�شاعثثر اأديثثب الطيثثار وما 
خطثثه بيده فوق جالئثثه املدر�شي )فعله كاالأ�شل 
واأخالقه كالع�شل ي�شلح للطالب قدوة ومثااًل(. 
وكذلثثك مديثثر ثانويتثثه يف طرطو�ثثس االأ�شتاذ 
�شليثثم عرنثثوق وكيف اأهثثداه كتابثثني تكرمياً له 

على تفوقه يف ال�شف احلادي ع�شر. 
يف املرحلثثة الثانوية كان حممثثود يتبارى مع 
زمالئثثه يف م�شاجثثالت �شعرية ت�شتمثثر ل�شاعات 
يتثثم فيهثثا اختبثثار مقثثدرة املتباريثثن علثثى ذكر 
اأبيات �شعرية تنتهي بقواِف على حروف معينة 
وطاملا حاز فيها هذا ال�شاب النبيه ق�شب ال�شبق 
فتعثثاىل الت�شفيق واملديح ثناًء واإعجاباً بغزارة 

خمزونه ال�شعري. 
بعثثد ح�شوله علثثى ال�شهثثادة الثانوية بتفوق 
عثثام 1958 تقثثدم حممثثود ال�شيثثد اإىل م�شابقثثة 
اأعلنثثت عنهثثا وزارة الرتبيثثة والتعليثثم يف تلك 
ال�شنثثة لالإيفاد اإىل مو�شكو للح�شول على �شهادة 
الدكتثثوراة يف االأدب الرو�شثثي لكثثن احلثثظ مل 

يحالفه يف الفوز بذلك االإيفاد. 
فذهب اإىل دم�شق ملقابلة وزير الرتبية يف دولة 

2- د. حممود ال�شيد، حوار مع �شحيفة الثورة ال�شورية العدد 13408 تاريخ 10 اأيلول 2007، �س18.

د. حممود ال�صيد وزوجته ال�صيدة �صمية عبد اللطيف 
اليون�س , عام 1969
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الوحدة الدكتور اأجمد الطرابل�شي �شاكياً ظروفه 
ال�شعبة، حيث �شاءت االأقدار اأن يتوفى اهلل اأمه 
يف تلك ال�شنة وهي �شنده الوحيد يف الدنيا، يقول 
د.حممود: )عندما قابلته ذكرت له يتم الوالدين 
معثثاً ومل اأكن اأعلم اأنثثه كابد ما كابدت وعانى ما 
عانيثثت، واأن ثمة قا�شماً م�شرتكاً يجمع بيننا هو 

اليتم الذي التقينا على اأ�شجانه()3(.
وكان لتلثثك املقابلة مع الوزير االأثر الطيب يف 
نف�ثثس الفتى فقد زوده كما قال: )ب�شالح التفاوؤل 
لتخطثثي ال�شعثثاب واأر�شده اإىل منهجيثثة التعلم 
الذاتثثي واالعتمثثاد علثثى النف�س يف بنثثاء الذات 

معرفياً(. 
يف عثثام 1958 انت�شب حممثثود ال�شيد اإىل كلية 

االآداب يف جامعة دم�شق، ق�شم اللغة العربية. 
وفيها ح�شل على االإجازة عام 1962. 

وعثثن تلك االأيام يتذكثثر الدكتور حممود عددًا 
مثثن اأ�شاتذته يف اجلامعة فيتحدث عن االأ�شاليب 
الرتبوية اجلذابة لالأ�شتاذ �شكري في�شل وجهده 
يف تدريثثب طالبثثه على البحثثث، وف�شثثل �شعيد 

االأفغاين يف ) تزويدنا باملهارات النحوية(. 
يف عام 1962 جنح حممثثود ال�شيد يف م�شابقة 
انتقثثاء املدر�شثثني واأعلن عن تعيينثثه مدر�شاً يف 
ديثثر الزور لكنثثه مل يلتحق بذلثثك العمل وف�شل 
ت�شجيثثل ا�شمثثه يف دبلثثوم التاأهيثثل الرتبثثوي يف 
كلية الرتبية يف اجلامعة ذاتها التي تخرج فيها، 
وكان يف الوقثثت عينثثه يثثداوم موظفثثاً يف وزارة 

ال�شناعة.
ويف عام 1963 نال هثثذا الدبلوم بتفوق اأي�شاً 

ويتذكثثر عن تلك ال�شنة كيف كان لقاوؤه االأول يف 
كلية الرتبية مع الدكتور كامل عياد الذي اأجرى 
له فح�س املقابلة وكيف دار النقا�س بينهما حول 

�شخ�شية اأبي حيان التوحيدي وكتبه. 
ويذكثثثر الدكتثثثور حممثثثود ال�شثيثثد اإعجابثثه 
�شليبثثاود.  د.جميثثل  االأ�شتاذيثثن  ب�شخ�شيتثثي 
�شامي الدروبي هدوءًا وتوا�شعاً وثقافة ولغة. 
وال يخفثثي اإعجابثثه اأي�شثثاً باأ�شتاذيثثه: نعيثثم 

الرفاعي لتمكنه من مادته وجمال اإلقائه. 
والدكتثثور اإح�شثثان الن�س الثثذي كان ي�شرف 
على الرتبية العملية جلمال لغته وح�شن تعامله 

ون�شحه وتوجيهه للطالب. 
كذلثثك ال ين�شثثى الدكتثثور حممثثود اأول در�س 
تعبري يف حياته العملية كان قد اأعطاه يف ثانوية 
جثثول جمثثال بدم�شق حتثثت اإ�شثثراف د.اإح�شان 

الن�س)4(. 
بعثثد جناحثثه يف الدبلثثوم العثثام  يف الرتبيثثة 
)دبلوم التاأهيل الرتبوي( عمل مدر�شاً يف ثانوية 

الالذقية .
يف عثثام 1963 اأعلنت وزارة الرتبية عن بعثة 
للح�شثثول علثثى املاج�شتري يف البالغثثة العربية 
والدكتوراة يف النقد ل�شالح جامعة دم�شق تقدم 
اإليها املدر�س حممود ال�شيد وكان اأول الناجحني 
فيها، لكن هثثذه البعثة ما لبثت اأن األغيت بحجة 

عدم احلاجة اإىل العلوم االإن�شانية.
تعر فر�شثثة االإيفاد للمثثرة الثانية جعل هذا 
الفتثثى املتفثثوق ي�شمثثم علثثى متابعثثة الدرا�شة 
العالية يف املجال الرتبوي على ح�شابه اخلا�س 

3-كان الدكتور اأجمد الطرابل�شي فقد والدته وعمره �شنتان، ثم فقد والده وعمره ت�شع �شنوات فكفله جده حيث كان 
يقيم يف حي باب �رضيجة بدم�شق، ورغم يتمه ا�شتطاع نيل الدكتوراة من جامعة ال�شوربون يف باري�س يف االأدب 
العربي عام1945- ثم اأ�شبح وزيراً للرتبية والتعليم يف عهد الوحدة ثم وزيراً للثقافة ثم ع�شواً يف جممع اللغة 

العربية بدم�شق. واأ�شتاذاً جامعياً يف الرباط، فما اأكرث وجوه الت�شابه بني تاريخ هاتني ال�شخ�شيتني!. 
4- راج���ع: حممود ال�شي���د: ذكريات متجددة مع كلية الرتبية، الكتاب التاريخ���ي الوثائقي لكلية الرتبية، دم�شق 

1997، �س71،72.
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وهذا ما كان .
ويف عثثام 1965 ح�شثثل على �شهثثادة الدبلوم 
اخلا�ثثس يف الرتبية و�شجل لدرا�شة املاج�شتري، 
وجنثثح يف اجتيثثاز امتحثثان ثالثة مثثواد موؤهلة 
البحثثث  اأ�شثثول  وهثثي:  املاج�شتثثري  لدخثثول 
العلمثثي، االإح�شثثاء، التخطيط الرتبثثوي، لكنه 
مل يجثثد اأ�شتاًذ م�شرفاً علثثى ر�شالته التي حددها 
يف جمثثال )طرائثثق تدري�ثثس اللغثثة العربيثثة(، 
فن�شحه االأ�شتثثاذ الدكتور جودة الركابي وكان 
عميدًا للكلية اآنذاك اأن يعدل عن هذا التخ�ش�س 
واأن يختثثار مو�شوعثثاً يف جمثثال حتقيثثق الكتب 
املخطوطثثة واأن يكثثون هثثو م�شرفاً عليثثه، رغم 
هثثذا العر�س اأ�شر حممود ال�شيد على تخ�ش�س 
طرائق تدري�ثثس اللغة العربيثثة ورا�شل جامعة 
عثثني �شم�س يف القاهرة فتثثم قبوله يف املاج�شتري 
التي نالها فيها عام 1969 وكان مو�شوع ر�شالته 
)درا�شة مقارنة بني طثثرق تدري�س قواعد اللغة 

العربية(. 
حممثثود  الدكتثثور  امل�شثثرف  اأ�شتثثاذه  وكان 
ر�شدي خاطثثر اخلبري يف اليون�شكثثو الذي يذكر 
له الدكتور حممود ف�شل الرعاية العلمية خم�س 
�شنوات ودوره الكبري يف اإك�شابه مهارات البحث 
العلمي والدقة يف اختيثثار االألفاظ املف�شلة على 
قثثد املعنى واالبتعاد عن االأ�شاليب االإن�شائية يف 

الكتابة العلمية.   
وعلثثى يثثدي االأ�شتثثاذ امل�شثثرف نف�شثثه تابثثع 
درا�شة الدكتثثوراه يف اجلامعة ذاتهثثا فنال فيها 
الدكتثثوراه يف الرتبية عام 1972 وكان مو�شوع 
ر�شالتثثه )اأ�ش�ثثس اختيثثار مو�شوعثثات القواعد 
العربيثثة يف  اللغثثة  تعليثثم  منهثثج  النحويثثة يف 

املرحلة االإعدادية(.
يف هذه املرحلة بني عام 1963 و1972 مرحلة 
الدرا�شثثة االأكادميية العليا عمثثل حممود ال�شيد 
مدر�شثثاً يف ثانوية الالذقية ثثثم مدر�شاً يف ثانوية 

�شافيتثثا عام 1966 ثم مديرًا لثانوية الدريكي�س 
مدة عامني 1968-1967. 

اإذًا مار�ثثس الدكتثثور حممثثود التدري�ثثس �شبع 
�شنثثوات يف هذه املرحلة ثم تفرغ للدكتوراة عام 
1969 وبعد نيلها عثثام 1972، عني موجهاً اأول 
للغثثة العربيثثة يف وزارة الرتبيثثة، وخثثالل هذه 
الفرتة حثثاول االنتقال اإىل اجلامعثثة فلم يوافق 
علثثى طلبه بحجة عدم احلاجثثة اإىل اخت�شا�شه 
وهو املناهج ) اأ�شثثول تدري�س اللغة العربية(. 
فتثثم االكتفثثاء باإعطائه بع�ثثس فثثرق العملي اأو 

الرتبية العملية عام 1974-73. 
ويف نهاية ذلثثك العام وافقت الكلية على طلب 
تعيينثثه مدر�شثثاً فيها لكثثن وزير الرتبيثثة اآنذاك 
الدكتور �شاكثثر الفحام رف�س هثثذا الطلب معلاًل 

ذلك بحاجة الوزارة اإليه.
يف عثثام 1974 ح�شل علثثى اإعارة للتدري�س يف 
جامعثثة وهران يف اجلزائر فّدر�ثثس فيها الرتبية 
العامة واأ�شثثول تدري�س اللغة العربية، واللغة 
العربيثثة لغري اأبنائهثثا، ومن اجلزائثثر انتقل اإىل 
الكويثثت ليدر�ثثس يف جامعتها ومعهثثدي الرتبية 
للمعلمثثني واملعلمثثات وذلك بثثني عامي 1976-

 .1979
بعدهثثا عثثاد اإىل دم�شثثق ليدّر�ثثس يف جامعتهثثا 
) كليثثة الرتبيثثة( مقثثرر طرائثثق تدري�ثثس اللغة 
العربية لدبلوم التاأهيل الرتبوي واللغة العربية 

لغري املخت�شني من طالب االإجازة يف الرتبية. 
ويف ذات العثثام )1980( �شدر قثثرار نقله اإىل 
مالك اجلامعة، وكلف وكياًل لل�شوؤون العلمية يف 
كلية الرتبية حتى عام 1983 اإىل جانب تدري�س 

عدة مقررات. 
ويف عام 1986 مت تكليفه رئا�شة ق�شم املناهج 

يف الكلية.
قبثثل ذلك يف عثثام 1984 عني خبثثريًا يف املركز 
العربي لبحثثوث التعليم العثثايل التابع للمنظمة 
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العربيثثة للرتبيثثة والثقافة والعلثثوم الذي كان 
يديره اآنذاك االأ�شتاذ الدكتور م�شطفى حداد. 

يف �شيثثف 1986 عثثني عميثثدًا لكليثثة الرتبيثثة 
وبقي فيها حتى حزيران 1992. 

ونتيجثثة لكفايتثثه العلمية وخربتثثه الرتبوية 
مت اختيثثاره عثثام 1992 مديثثرًا الإدارة الرتبية 
يف املنظمثثة العربيثثة للرتبية والثقافثثة والعلوم 

فاأقام يف تون�س اأربع �شنوات. 
اإقامتثثه يف تون�ثثس  اأثنثثاء  يف عثثام 1994 ويف 
ثثثم اختيثثاره ع�شثثوًا يف جممثثع اللغثثة العربية 

بالقاهرة. 
يف عام 1996 عثثاد اإىل دم�شق اإىل عمله اأ�شتاذًا 

يف كلية الرتبية. 
ويف 3/13/عثثام 2000 عني وزيرًا للرتبية يف 

حكومة الدكتور م�شطفى مريو. 
وبقي فيها حتى 2003/9/17 تاريخ تعيينه 
وزيثثرًا للثقافة يف حكومثثة املهند�س حممد ناجي 

العطري وبقي فيها حتى 2006/2/11. 
خالل هذه الفرتة مت اختياره يف 2001/4/11 

ع�شوًا يف جممع اللغة العربية بدم�شق. 
يف وزارة الرتبيثثة بني عامثثي 2000 و 2003 
عمثثل الدكتثثور ال�شيثثد علثثى االرتقثثاء بالواقثثع 
الرتبثثوي يف خمتلثثف املراحثثل الدرا�شيثثة ومت 
باإ�شرافثثه و�شثثع االأ�ش�ثثس االأوىل لور�شثثة العمل 

الوطنيثثة التي قامت بتطوير املناهج الدرا�شية، 
ويف عمله يف الوزارة كان يعك�س فكره التنويري 
واأ�شلثثوب تفكثثريه الثثذي كان يقثثرن كل مثثا هثثو 
معا�شثثر بكل ما هثثو اأ�شيل، ويذكثثر كل من عمل 
حتثثت اإ�شرافثثه يف الثثوزارة تطلعثثه الدائم نحو 
االرتقثثاء بطرائثثق التدري�ثثس و�شعيثثه احلثيث 
نحثثو اأحدث الطرائق واأكرها جناعة يف اإي�شال 

املعلومة اإىل عقل الطالب وقلبه. 
ويف عثثام 2007 مت اختيثثاره رئي�شثثاً للجنثثة 

الوطنية لتمكني اللغة العربية. 
وهو اليوم يوزع وقته وعمله بني جممع اللغة 

العربية وجلنة التمكني للغة العربية. 
ا�شثثرتك الدكتثثور ال�شيثثد يف تقثثومي االإنتثثاج 
العلمي للرتقيثثة يف ع�شوية الهيئات التدري�شية 
يف جامعثثات عربية كثثثرية منهثثا: جامعة قطر، 
جامعثثة البحريثثن، جامعثثة امللثثك عبثثد العزيز 
بثثن �شعثثود ) ال�شعوديثثة(، جامعثثة الكويثثت، 
جامعة ال�شلطان قابو�ثثس )العمانية(، اجلامعة 
االأردنيثثة، جامعة الريمثثوك االأردنيثثة، جامعة 
موؤتثثة االأردنيثثة، وجامعات عربيثثة اأخرى.. اإىل 

جانب جامعة دم�شق. 
ا�شثثرتك يف ع�شثثرات اللجان العلميثثة املتعلقة 
مبختلثثف امليادين الرتبوية واللغوية والثقافية 

يف �شورية والعديد من الدول العربية. 
موؤ�ش�شثثات وجهثثات  مثثن خربتثثه  ا�شتفثثادت 

ر�شمية وعلمية كثرية منها: 
وزارة الرتبيثثة يف البحريثثن، االألك�شو، مكتب 
اليون�شكثثو االإقليمي للرتبية يف الثثدول العربية، 
املجل�ثثس العربي للطفولثثة والتنمية يف القاهرة، 
مركثثز التعليثثم اجلامعثثي االأ�شا�شثثي يف جامعة 
العني باالإمارات العربية املتحدة، مركز البحث 
الرتبثثوي باجلمهورية اليمنيثثة يف عدن، منظمة 

اليوني�شيف. 
وهثثو ع�شثثو عامثثل يف منتثثدى الفكثثر العربي 

د. حممود ال�صيد اأثناء مناق�صة اإحدى ر�صائل 
املاج�صتر يف كلية الرتبية, جامعة دم�صق,  

1990
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بعمثثان) االأردن(، وع�شوخمتثثار مثثن جامعثثة 
اأك�شفثثورد لالإ�شثثراف علثثى ر�شائثثل املاج�شتثثري 
العربيثثة  الدرا�شثثات  ق�شثثم  يف  والدكتثثوراه 

واالإ�شالمية يف اجلامعة،.. 
يف عام 2002 قامت املنظمثثة العربية للرتبية 
والثقافثثة والعلثثوم مبنحثثه اجلائثثزة العربيثثة 

التقديرية للرتبية. 
وهثثو يواظب اليثثوم على عملثثه املجمعي بني 
دم�شق والقاهرة. اإ�شافة اإىل اأعباء جلنة التمكني 

للغة العربية)5(.
عمل الدكتثثور حممود ال�شيد ع�شوًا يف اللجنة 
اال�شت�شارية لعدد مثثن املجالت ورئي�شاً لتحرير 

بع�شها االآخر:
مثثن  لعثثدد  اال�شت�شاريثثة  اللجنثثة  ع�شثثو   -
البحريثثن  يف  املتخ�ش�شثثة  الرتبويثثة  املجثثالت 

وقطر والكويت.
- رئي�ثثس حتريثثر جملثثة ) املجلثثة العربيثثة 
لبحثثوث التعليثثم العثثايل( ال�شادرة عثثن املركز 
العربي لبحثثوث التعليم العثثايل التابع للمنظمة 
العربيثثة للرتبيثثة والثقافثثة والعلثثوم يف دم�شق 

.1987-1984
- رئي�ثثس حترير )املجلثثة العربيثثة للرتبية( 
ال�شثثادرة عن اإدارة الرتبية يف املنظمة العربية 
-1992 بتون�ثثس  والعلثثوم  والثقافثثة  للرتبيثثة 

.1996
- رئي�س حترير جملثثة ) التعريب( ال�شادرة 
عن املركز العربي للتعريب والرتجمة والتاأليف 
للرتبيثثة  العربيثثة  للمنظمثثة  التابثثع  والن�شثثر 
والثقافثثة والعلثثوم، دم�شثثق 1989، ومايثثزال 

رئي�شاً لها حتى الوقت احلا�شر.
- رئي�س حترير )جملة جممع اللغة العربية( 

بدم�شق من عام 2009 ومايزال رئي�شاً لها حتى 
الوقت احلا�شر.

د. حممود ال�سيد املفكر الرتبوي:
كتثثب الدكتثثور ال�شيثثد يف كثثثري مثثن الق�شايا 
وعلثثى  ال�شبعينيثثات،  مطلثثع  منثثذ  الرتبويثثة، 
الثثدوام كان ملتزماً منهجيثثة علمية يف معاجلته 
ملو�شوعاتثثه، حري�شاً كل احلر�ثثس على تقدمي 
كل مثثا هو جديثثد والتعامثثل مبنظثثور نقدي مع 
الواقع الرتبوي القائم فكرًا وموؤ�ش�شات، وطرق 

عمل.
يف عثثام 1973 كتثثب عثثن املناهثثج الرتبويثثة 
ومنثثو التالميثثذ ثثثم كتب بعثثد ذلك عثثن التعليم 
البولتيكنيكي وعن مفهوم القراءة وعن الو�شائل 
الرتبويثثة املعينثثة، والتعلم اجليثثد و�شروطه، 
وعن البحثثث التجريبثثي يف العلثثوم ال�شلوكية، 
ويف عام 1987 كتب عن منهجية الرتبية للحياة 

ثم عن التجديد الرتبوي.
وقدم اأبحاثاً مهمة حول االأهداف الرتبوية يف 
�شورية، وعن االآفاق امل�شتقبلية لتطوير الرتبية 
العربيثثة وعن االإعالم الرتبثثوي، وعن م�شكالت 
النظثثام الرتبوي العربي، وعن البحث الرتبوي 

والرتبية ال�شمولية. 
كمثثا تناول الدكتثثور ال�شيد يف جانثثب اأ�شا�شي 
مثثن اهتماماته البحثية مو�شوع اللغة العربية: 
فكتب عام 1974 عثثن ال�شعوبة النحوية، وعن 
طثثرق تدري�س القواعد النحويثثة، وعن العامية 
والف�شحى، وعثثن تدري�س االأدب، وعن تدري�س 
التعبثثري وتدري�ثثس الن�شو�ثثس االأدبيثثة، وعثثن 
اللغثثة يف املختثثربات اللغويثثة، واأ�شاليب تعليم 
اللغثثة العربية لغثثري اأبنائها، وكتثثب كذلك كتباً 
مهمة حثثول: اال�شتعمثثاالت اللغويثثة النحوية، 

5- ت���زوج الدكت���ور حممود ال�شيد من ابنة نائب �شافيتا االأ�شبق عبد اللطيف اليون�س ال�شيدة �شمية اأم بيان، عام 
1969، وه���ي اأول حمامي���ة يف حمافظة طرطو�س، وله منها ولد وثالث بنات، �شذا: طبيبة ه�شمية، رفيف: دكتوراه 

يف املعلوماتية، رنوة: ماج�شتري �شيدلة، بيان : طبيب جراحة عامة ومدر�س يف كلية الطب جامعة دم�شق.
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وحثثول: اللغة تدري�شاً واكت�شابثثاً، وعلم النف�س 
اللغوي، وق�شايا التعريب. 

كان الدكتثثور حممثثود ال�شيثثد مهمومثثاً علثثى 
الثثدوام بارتقاء الرتبية العربيثثة وتطويرها فها 

هو يكتب عام 1988 حول التجديد الرتبوي: 
)ق�شيثثة التجديثثد الرتبثثوي ق�شيثثة مهمثثة يف 
ع�شثثر يت�شم باالنفجار املعثثريف والتقدم العلمي 
والتقني اإذ اإن طبيعة الع�شر تتطلب حلواًل غري 
تقليديثثة الإ�شثثالح التعليم وتطويثثره مبا يحقق 

االأهداف الرتبوية املن�شودة(. 
وكان يعتثثرب اأن جوهثثر عمليثثة التجديثثد هثثو 

مواجهة متغريات امل�شتقبل: 
)اإن ق�شية التجديثثد الرتبوي لي�شت منف�شلة 
اأبدًا عن ق�شية الرتبية نف�شها، واملتغريات التي 
نتوخاهثثا من خالل التجديثثد ال تعني املتغريات 
احلالية واملا�شية ولكنها املتغريات امل�شتقبلية 
اأي�شاً اأي املتغريات مثثن منظور م�شتقبلي بغية 
اإعثثداد النا�شئثثة ملواجهثثة امل�شتقبثثل وحتقيثثق 

التنمية ال�شاملة(. 
وحدد د. ال�شيد ميادين التجديد: 

1- ا�شتحثثداث طرائثثق جديثثدة يف التدري�س 
اأكر فعالية واأكر اقت�شادية. 

2- تنويثثع التعليثثم الثانثثوي العثثام وربطثثه 
بالعمل املنتج. 

3- تطويثثر اأ�شاليثثب التقومي ونقلثثه من كونه 
مرادفثثاً لالمتحثثان املقثثايل التحريثثري اإىل جعله 

تقومياً يتناول القيم والكليات. 
4- اإعداد املعلم وتاأهيله وي�شتلزم ذلك توافر 
نوعيثثة ممتثثازة مثثن املعلمني يلتحقثثون بكليات 
الرتبية مبا يحقق الدور اجلديد للمعلم بو�شفه 

مر�شثثدًا وموجهاً ومعاوناً على اكت�شاب مهارات 
التعلم الذاتي. 

5- تطوير املناهج وحمتواها باإدخال الرتبية 
البيئية ونظثثم املعلوماتية والرتبيثثة ال�شكانية 

وتبني التعليم البوليتكنيكي )6(. 
ويكتثثب عثثام 1987 حثثول الرتبيثثة احلديثة 

وي�شفها باأنها الرتبية للحياة:
) اإن مهمثثة املدر�س اأن يقثثرر مبا له من خربة 
لنظثثام احليثثاة  الطفثثل  كيثثف يخ�شثثع  اأو�شثثع 
وجميع امل�شائل اخلا�شة بتقدير درجات الطفل، 
واالمتحانات اإمنا تكون نافعة مبقدار ما تخترب 
�شالحيثثة الطفل للحيثثاة االجتماعيثثة ومبقدار 
مثثا تك�شف عثثن املكان الذي ميكن فيثثه اأن يحقق 

اأعظم خدمة(. 
ونبثثه اأي�شثثاً اإىل بع�ثثس مثثن اأخطثثر نقائ�ثثس 

مناهجنا الرتبوية:
)مثثثل غلبثثة اللفظيثثة والدرا�شثثات النظريثثة 
و�شاآلثثة اجلوانب العمليثثة التطبيقيثثة، وكذلك 
�شاآلثثة االهتمام بامل�شتويات العليثثا من املعرفة 
ونقثثد  وتركيثثب  وحتليثثل  وتطبيثثق  فهثثم  مثثن 

وتفاعل....()7(. 
ويف عثثام 1983 جنثثده يكتب حمثثددًا �شروط 

التعلم اجليد ومكوناته)8(.
ويف حديثثثه عثثن م�شثثكالت النظثثام الرتبثثوي 
العربي عام 2002، حتدث عن غمو�س الفل�شفة 
الرتبوية العربية، و�شعف الت�شل�شل والرتابط 
بني االأهداف العامة للرتبية وال�شيا�شة الرتبوية 
واالإ�شرتاتيجية الرتبوية والتخطيط الرتبوي. 
وانتقثثد طرائثثق التدري�ثثس املتبعثثة يف النظام 
الرتبثثوي العربي والحثثظ اأنها تلقينيثثة اإلقائية 

6- راجع: جملة املعلم العربي العدد الثالث 1988 ، د. حممود ال�شيد، التجديد الرتبوي �س4.
7- راجع: جملة املعلم العربي العدد الثالث 1987 ، د. حممود ال�شيد، الرتبية للحياة،  �س30. 

8- راجع: جملة املعلم العربي العدد الثالث 1983 ، د. حممود ال�شيد، التعليم اجليد �رضوطه ومكوناته،  �س25.
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الكتثثاب  عثثن  تنثثاأى  وقلمثثا  االأغلثثب  االأعثثم  يف 
املقثثرر، وتعثثّود املتعلمثثني ال�شلبيثثة واالنفعال 
ال االإيجابيثثة والتفاعثثل، ال وجود فيهثثا للتعليم 
بطريقة االكت�شاف اأو حل امل�شكالت اأو املناق�شة 
اجلماعيثثة واإمنثثا يقثثع العثثبء فيها علثثى كاهل 
املعلم الثثذي يلقن املتعلمني، ويتحدث يف الوقت 

الذي ي�شغي فيه املتعلمون يف خ�شوع. 
واعتثثرب ق�شثثور اأ�شاليثثب التقثثومي اأحثثد اأهم 
م�شثثكالت الرتبيثثة العربيثثة وبثثني اأن التقثثومي 
اأ�شحثثى مرادفاً لالمتحانات مثثع اأنه اأو�شع منها 
واأ�شمل وغدت االمتحانات يف حد ذاتها هدفاً بداًل 
مثثن اأن تكون و�شيلثثة لتحقيق اأهثثداف الرتبية، 
وكيف انعك�س ذلك على التدري�س الذي اأ�شبح ال 
يقي�س اإال امل�شتوى االأول من م�شتويات املعرفة 
وهو احلفثثظ وكيف حتولت العمليثثة التعليمية 

برمتها اإىل عملية حفظ وت�شميع. 
وانتقثثد �شيطرةالرتبيثثة املت�شلطثثة يف البيثثت 
واملدر�شة واملعاهد واجلامعات وقال اإن اختيار 
واأ�شاليثثب  والطرائثثق  واالأ�شاليثثب  املحتثثوى 
التقومي غالباً ما تناأى عن الروح الدميوقراطية، 
وقرر لذلك: اأن املجتمثثع العربي باأم�س احلاجة 
اإىل الدميوقراطيثثة ولعله اأ�شد يف حاجته تلك من 

حاجة االأر�س العط�شى ملاء ال�شماء. 
ولذلك يقثثرتح على النظثثام التعليمي العربي 
اأن يثثدرب الطالب على النقد واحلوار والتعبري 

ال�شريح عما يجول يف اأنف�شهم. 
وو�شثثع د. ال�شيد يده علثثى م�شكلة اأخرى من 
اأهم م�شثثاكل النظام التعليمي وهي تدين اأو�شاع 
املعلمني املعي�شيثثة: فكتب يقول اإن تدين رواتب 
املعلمثثني يف العقثثود االأخرية يثثوؤدي اإىل جو من 
عثثدم االكرتاث بل الكراهية للعلم والتعليم لدى 
املعلمني واملتعلمني على حد �شواء وبهذا ينقلب 

العلثثم والتعليم اإىل عمليثثة اآلية ال حياة فيها وال 
دوافع ذاتية وال مكان فيها للمبادرة الذاتية وال 

لالإبداع واالبتكار)9(.
وحثثدد د. ال�شيثثد �شمثثات الرتبيثثة امل�شتقبلية 

باأنها: 
- تربية تغيريية ال تدوينية. 

- وتربية االإبداع ال تربية الذاكرة وحدها. 
- وتربيثثة حواريثثة دميوقراطيثثة ال ت�شلطية 

تلقينية. 
- وتربية انفتاحية ال انغالقية. 

- وتربية تقانية تكنولوجية ال يدوية. 
- وتربية تعاونية ال فردية. 

- وتربية م�شتمرة ال وقتية اآنية. 
النقثثل  تربيثثة  ال  ناقثثدة  علميثثة  وتربيثثة   -

والت�شليم. 
 - وتربية توقعية ال ع�شوائية)10(.

وخثثري مثثا ميكثثن ذكثثره يف �شفثثات الدكتثثور 
حممثثود ال�شيثثد بو�شفثثه مفكثثرًا تربويثثاً ما جاء 
يف قثثرار اللجنثثة التثثي �شكلتها املنظمثثة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم والتي منحته جائزتها 
التقديريثثة وكانثثت مكونثثة من خم�شثثة من كبار 
املربني العرب، حددت تلك اللجنة معامل التميز 

9- راجع: د. حممود ال�شيد، من م�شكالت النظام الرتبوي العربي، دم�شق 2002 �س25،34،48.
10- امل�شدر ذاته �س 117.

د. حممود ال�صيد بني اأع�صاء جممع اللغة العربية, 
يف دم�صق

106

دراســات 
تربويـة
ونفسية

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



يف فكر الدكتور حممود ال�شيد يف النقاط االآتية: 
العامثثة  الرتبويثثة  الق�شايثثا  بثثني  الربثثط   -
والتعليميثثة اللغويثثة واالعتبثثارات املجتمعية 

والثقافية ومعطياتها الراهنة واملن�شودة. 
- امتثثالك قثثدرات منهجيثثة علميثثة يف حتليل 
كثري من اإ�شكاالت تعليثثم اللغة االأم موظفاً فيها 
ر�شيثثده الكبثثري وخرباته االأكادمييثثة واملهنية 

العميقة. 
- احلر�س علثثى معاجلة االآليثثات العملية يف 
طرائثثق التعليثثم والتعلثثم والتقثثومي، وتركيزه 
على اكت�شاب املهثثارات اللغوية من خالل منهج 
الن�شثثاط اللغثثوي والتعلم الذاتثثي واملختربات 
اللغوية وغريها مثثن الو�شائل التي تعني املعلم 
والطالب على تعليم اللغة وتعلمها بكفاءة اأف�شل 

وعلى تقييم اأدائه بطريقة اأكر مو�شوعية. 
- �شمثثول كتاباته وبحوثثثه ومقاالته خمتلف 
جوانثثب تعليم اللغثثة العربية وتي�شثثري تعلمها 
قراءة وفهماً وكتابة ونقثثدًا مبا يف ذلك االهتمام 

بتعليم االأميني وغري الناطقني باللغة العربية.
- تنثثاول الدكتور ال�شيثثد يف كتاباته وبحوثه 
ومقاالتثثه الكثثثري من ق�شايا الرتبيثثة التي متثل 
�شياقثثات عامة لالرتقثثاء بتعليم اللغثثة وتي�شري 
للحيثثاة  الرتبيثثة  جمثثاالت  يف  وذلثثك  تعلمهثثا، 
والرتبيثثة ال�شكانيثثة والبيئية وعلثثوم الل�شان، 
املعلثثم  واإعثثداد  الرتبويثثة،  االإعثثالم  وو�شائثثل 
وتدريبه يف اأثناء اخلدمة والتوجهات امل�شتقبلية 

ل�شيا�شات الرتبية والتعليم ومناهجها. 
- ات�شمثثت كتاباتثثه واأبحاثثثه ومقاالتثثه كلها 
بالتناغم واالت�شاق مع ر�شالة املنظمة وخططها 
واإ�شرتاتيجيتهثثا وجاءت حمققثثة للقيم القومية 
واالإن�شانيثثة متميزة بالعمق  واالأ�شالة واجلدة 

ملتزمثثة املنهجيثثة العلمية ال�شليمثثة يف معاجلة 
خمتلثثف جوانب املو�شثثوع وجماالته ومنفتحة 
علثثى االجتاهثثات العامليثثة موظفة لهثثا ممتزجة 
بر�شيثثد خربتثثه وممار�شثثة امليثثدان الرتبثثوي 

واللغوي ممار�شة طويلة ثرية)11(.
حممود ال�سيد الإن�سان: 

االإن�شثثان  ال�شيثثد  حممثثود  مييثثز  مثثا  اأكثثر 
توا�شعه و�شدقه، وتعامله االإن�شاين الطيب مع 

مروؤو�شيه. 
كتب اأحد هوؤالء وكان موظفاً يف وزارة الثقافة 
بعثثد تركثثه الوزارة بثثثالث �شنوات يقثثول: )اإن 
كل مثثن يذكر حممود ال�شيثثد االآن يف املوؤ�ش�شتني 
الرتبويثثة والثقافيثثة اإمنا يذكره بقثثدر كبري من 
االحرتام والتقدير واملحبة ال خوفاً من ع�شا بل 
اإح�شا�س عميق بقدرة هذا الرجل على اأن يجعل 
من كل مثثكان يحل فيه موئثثاًل للمحبة والعطاء، 
وهثثو الذي تعامل مثثع كل مكان حثثل فيه تعامل 
ال�شيثثف احلري�س على اأن يدفع م�شيفيه اإىل اأن 
يقولوا لثثه: �شن�شتاق اإليك، دعنا نثثراك ثانية...

 .)12(
وكان اإىل جانثثب خلقثثه احل�شثثن اإن�شانثثاً ذكياً 
ح�شيفثثاً مهثثذب الل�شثثان يح�شن االإ�شغثثاء قليل 
الثثكالم واإذا حتثثدث يف منرب كان بليغثثاً دقيقاً يف 
روايتثثه ميتلثثك غثثزارة لفظيثثة نادرة مثثع قدرة 
كبثثرية على التحكثثم بوقته حمدثثثاً وحما�شرًا، 
رفيق حتلو �شحبته يوؤن�س من كان معه يف درب 
بعثثذب حديثثثه، ت�شدك اإليثثه حافظتثثه وذاكرته 
ونثثوادره،  ال�شعثثر  حفثثظ  يف  خا�شثثة  القويثثة 
واأخالقه العلمية باحثاً ولياقته ال�شحية الفائقة 
يف العمثثل، يبدو لك مثثن �شخ�شيتثثه اإذا اقرتبت 
منثثه اأكر، رجل فكر وثقافثثة واأبعد ما يكون عن 

11- راج���ع: اجلائزة العربية التقديرية للرتبية لعام 2002/ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- تون�س 
�س6-5.

12- جوان جان، حممود ال�شيد رجل العلم والثقافة والرتبية / �شحيفة ت�رضين ال�شورية 2008/12/30. 
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ال�شيا�شثثة واالأيديولوجيا، اللتثثني ال تاأتلفان مع 
طبعه ومزاجه، وفيثثه ميل روحي ظاهر يجعله 
اأقثثرب اإىل التديثثن الفطري، ولي�ثثس ذلك بغريب 
عليثثه ف�شخ�شيتثثه م�شقولثثة اكت�شاباً مثثن بيئة 

عائلية ريفية متدينة ممتدة اإىل اأجداده. 
 موؤلفاته:

  يتميز الدكتور حممود ال�شيد بغزارة اإنتاجه 
املعريف، ففثثي ثمانية وثالثني عامثثاً قدم للمكتبة 
العربية اأربعني كتاباً تتوزع منا�شفًة تقريباً بني 

ق�شايا اللغة العربية وق�شايا تربوية اأخرى.
والدرا�شثثات  االأبحثثاث  اإىل ع�شثثرات  اإ�شافثثًة 
املجثثالت  يف  املن�شثثورة  والرتبويثثة  اللغويثثة 
العربية املختلفة، واأكثثر من مئة مقالة تربوية 

اأخرى.
اأما كتبه فهي:

- دليثثل املعلثثم يف تعليثثم املحادثثثة لالأجانب، 
جزءان، دم�شق، 1974.

- يف ق�شايا اللغة الرتبوية وكالة املطبوعات، 
الكويت، 1978.

- معجثثزة االإ�شثثالم الرتبويثثة،دار البحثثوث 
العلمية ، الكويت، 1979.

- املوجثثز يف طرائثثق تدري�س اللغثثة العربية 
واآدابها، دار العودة ،بريوت، 1980.

- اال�شتعماالت اللغوية النحوية يف التعبري، 
مكتبة االأنوار، دم�شق 1980.

- يف طرائثثق تدري�س اللغثثة العربية، جامعة 
دم�شق، 1982.

م�شطلحثثاً  النحويثثة  القواعثثد  اأ�شا�شيثثات   -
وتطبيقاً ، دار دم�شق، 1984.

- تطويثثر مناهج القواعثثد النحوية واأ�شاليب 
التعبثثري يف مراحثثل التعليثثم العثثام االألك�شثثو، 

تون�س، 1985.
- االأهثثداف الرتبويثثة يف اجلمهورية العربية 

ال�شورية 1986.
- تعليم اللغة بني الواقع والطموح 1988.

الفي�شثثل  دار  واكت�شابثثاً،  تدري�شثثاً  اللغثثة   -
الثقافية ، الريا�س، 1989.

- ن�شو�ثثس خمتثثارة ، دار الفكثثر ، دم�شثثق 
.1990

- �شوؤون لغوية ، دار الفكر ، دم�شق،1990.
- اختبثثارات مو�شوعيثثة يف اللغثثة العربيثثة 

باملرحلة االإعدادية، االألك�شو، تون�س 1990.
النثثدوة،  دار   ، وتدري�شثثاً  مفهومثثاً  االأدب   -

دم�شق 1992.
- يف ق�شايثثا الرتبية املعا�شثثرة، دار الندوة، 

دم�شق، 1992.
- علم النف�س اللغوي، جامعة دم�شق 1992.
- الل�شانيات وتعليم اللغة، دار املعرفة،تون�س 

.1997
- االآفاق امل�شتقبلية لتطوير الرتبية العربية، 

مطبعة العجلوين، دم�شق 2002.
مطبعثثة  الرتبثثوي،  االإعثثالم  يف   -

العجلوين،دم�شق، 2002.
- بع�س ال�شمات البارزة يف املنهج الرتبوي ، 

للدكتور �شكري في�شل، دم�شق،2002.
- بع�ثثس ال�شمثثات البثثارزة للرتبيثثة العربية 

االإ�شالمية، مطبعة العجلوين، دم�شق، 2002.

د. حممود ال�صيد يف اأثناء مناق�صة ر�صالة الدكتوراه, 
عام  1972 وتبدو جلنة احلكم من اليمني: اأ.د. متام 
ح�صان, اأ.د.حممود ر�صدي خاطر , اأ.د. الدمردا�س عبد 

املجيد �رشحان
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امل�شادر:
- من م�صكالت النظام الرتبوي العربي, د. حممود ال�صيد, مطبعة العجلوين, دم�صق 2002.

- الآفاق امل�صتقبلية لتطوير الرتبية العربية, د. حممود ال�صيد, مطبعة العجلوين, دم�صق 2001.
- اجلائزة العربية التقديرية للرتبية لعام 2002, املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, تون�س 2002.

- الكتاب التاريخي الوثائقي لكلية الرتبية, كلية الرتبية, دم�صق 1997.
- جملة جممع اللغة العربية, دم�صق, اجلزء الثالث, املجلد 77, متوز 2002 �س 607-593.

- املعجم اجلغرايف للقطر العربي ال�صوري, املجلد الثاين,ط1, دم�صق,1992,�س 337.
- �صحيفيية الثييورة ال�صورية 10 اأيلييول 2007, العدد 13408, جتييارب �صخ�صية, الدكتييور حممود ال�صيد, 

مي�صاء اجلردي, �س18.
- �صحيفة الثورة ال�صورية, 2008/8/25, حرا�س املحميات الأخالقية, ح�صني عبد الكرمي, �س23.

- �صحيفة ت�رشين ال�صورية, 2008/12/30, حممود ال�صيد, رجل العلم والثقافة والرتبية, جوان جان.
- �صحيفة الوطن ال�صورية, 2012/4/5, ال�صيد وتخليد النجوم التي لتاأفل, اإ�صماعيل مروة.

- لقاء مع الدكتور حممود ال�صيد يف مكتبه يف جممع اللغة العربية بدم�صق 2012/5/20.
- اأر�صيف جملة املعلم العربي.

- فهار�س مكتبة الأ�صد الوطنية.

- يف تراثنا العربي، مطبعة العجلوين، دم�شق 
.2002

 - يف ق�شايثثا الثقافثثة، مطبعثثة العجلثثوين ، 
دم�شق، 2002.

- مثثن م�شثثكالت النظثثام الرتبثثوي العربي  ، 
مطبعة العجلوين ، دم�شق،2002.

- يف البحثثث الرتبثثوي والرتبيثثة ال�شاملثثة ، 
مطبعة العجلوين ، دم�شق، 2002.

- يف ق�شايا التعريب 2002.
- مقثثاالت يف الثقافة، وزارة الثقافة، دم�شق، 

.2004
- يف االأداء اللغثثوي ، وزارة الثقافة، دم�شق،  

.2004
- درا�شثثة تطور االأهداف الرتبوية يف �شورية 
حتلياًل وت�شنيفاً ، وزارة الثقافة دم�شق2004.
- كلمثثات تربويثثة ، وزارة الثقافثثة، دم�شق،  

.2005
- كلمثثات ثقافيثثة ، وزارة الثقافثثة، دم�شثثق،  

.2005

العوملثثة  حتديثثات  اأمثثام  العربيثثة  اللغثثة   -
الثقافية 2007.

- يف طرائثثق تعليثثم اللغثثة لالأطفثثال، وزارة 
الثقافة ، دم�شق،2008.

- اللغثثة العربية وحتديثثات الع�شر ، وزارة 
الثقافة، دم�شق،  2008.

- درا�شات تربويثثة ، وزارة الثقافة، دم�شق،  
.2010

- اللغثثة العربيثثة واقعثثاً وارتقثثاًء ، وزارة 
الثقافة، دم�شق،  2010.

- يف ق�شايا التعريب،املركز العربي للتعريب، 
دم�شق، 2010.

-اخلطثثة العامثثة لتعريثثب التعليثثم، تون�س، 
.2011

- جنوم ال تاأفل 2012.
اإ�شافثثة اإىل اإ�شهامثثه يف عثثدد مثثن املو�شوعات 
العربثثي  الرتبثثوي  الفكثثر  مو�شوعثثة  منهثثا: 
االإ�شالمثثي، االألك�شثثو ، تون�ثثس 1988، وهيئثثة 

املو�شوعة العربية ال�شادرة يف دم�شق.

109 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



 كيف حت�رس در�ساً يف مادة العلوم )اجلهاز التنف�سي(................................... د. عمر اأبو عون
 در�س تطبيقي يف الفل�سفة )مناهج البحث(.................................................. د. اأحمد غنام
 در�س منوذجي يف اللغة العربية لل�سف الرابع ) حقوق الطفل(....................... و�سال العلي
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يتوقع مثثن التلميثثذ يف نهاية  الأه���داف:
الدر�س اأن يكون قادرًا على اأن:

- يحثثدد اأجثثزاء اجلهثثاز التنف�شثثي علثثى 
م�شوٍراأوجم�شٍم.

- ي�شتنتج وظيفة اجلهاز التنف�شي.
- يقارن بني عمليتي ال�شهيق والزفري.

- ير�شم جهاز التنف�س ب�شكل مب�شط.
- يبثثني بالتجربثثة دور كل مثثن احلجثثاب 

احلاجز والقف�س ال�شدري.
- يحافظ على �شالمة جهازه التنف�شي.

امل�سطلحات الأ�سا�سية: ال�شهيق ث الزفري ث 
اأنف ث بلعوم ث حنجرة ث رغامى ث رئة ث اأ�شالع 
ث حجاب حاجز ث قف�س �شدري ث احلوي�شالت 

الرئوية ث احلوي�شالت الغازية.
الو�سائل واملواد الالزمة:

لوحثثة جداريثثة للجهثثاز التنف�شثثي لثثدى 
االإن�شثثان ث جم�شثثم ن�شفثثي لالإن�شثثان ث جهاز 
التنف�ثثس للخثثروف )حثثي( ث رائثثق الكل�ثثس ث 
اأنابيثثب زجاجية ملتويثثة ث اأرلينة ث �شدادات 

ث مكربة.

كيف تحضر درسًا في مادة العلوم
 الجهاز التنفسي  للصف الخامس  نموذجًا
 د. عمر اأبو عون
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املهارات:
- املالحظة الدقيقة.

- الو�شف.

- الرتتيب.
- املقارنة.

مراحل تنفيذ الدر�ص:
1ث مرحلة اال�شت�شارة املوجهة )قدم(:

- يطلثثب املدر�ثثس مثثن اأحد طالبثثه فتح غرفة 
ال�شثثف ثم ي�شاأل ملاذا نحر�س على جتديد هواء 

غرفة ال�شف با�شتمرار.
- يتلقثثى االإجابثثات مثثن الطثثالب ويتو�شثثل 
كلهثثا  االأماكثثن  تهويثثة  اأهميثثة  اإىل   معهثثم 

)غرفة ال�شف ث مكان العمل ث غرفة النوم(.
- ثثثم يناق�ثثس طالبثثه يف الغاز الثثذي ي�شتهلك 
والغاز الثثذي يزداد يف حال عثثدم جتديد الهواء 

يحثثدث  الثثذي  التغيثثري  اإىل  النقا�ثثس  ويوجثثه 
حلجثثم ال�شثثدر يف اأثنثثاء اأخثثذ نف�ثثسٍ عميثثٍق ثم 

 

اإطالقثثه ثم ي�شثثاأل ما اجلهاز الثثذي يقوم بعملية 
التنف�ثثس ويتو�شثثل اإىل عنثثوان الدر�ثثس /جهاز 
التنف�س لثثدى االإن�شان واملبثثادالت الغازية؟ )5 

دقائق(.
2ث علثثم وطبثثق )مرحلثثة االأن�شطثثة العمليثثة 

لتكوين املفاهيم اجلديدة( 20 دقيقة:
- ُيطلثثب مثثن الطثثالب تاأمثثل م�شثثور للجهاز 
التنف�شي اأو �شورة اجلهاز التنف�شي يف كتابه اأو 
علثثى جهاز تنف�ثثس )اخلروف(وتعرف اأجزائه، 
ثثثم يتتبثثع الطالب م�شثثار الهواء داخثثل اجلهاز 
التنف�شي من خالل امل�شثثور اأو اجلهاز التنف�شي 
باخلثثروف ثم يقوم الطالب بتحديد موقع االأنف 

يف الوجه ثم ي�شاأل املدر�س ماذا يبطن االأنف؟ 
- يناق�س املدر�س اإجابات الطالب.

ويتو�شل اإىل اأن االأنف:
- بثثروز يقع يف و�شثثط الوجثثه ويبطن جوفه 
الغ�شاء املخاطي ويحثثوي اأ�شعارًا تنقي الهواء 
مثثن الغبار واجلراثيثثم باالأوعيثثة الدموية التي 

تعدل حرارة الهواء الداخل.
ثم ي�شثثاأل املدر�ثثس اإىل اأين ينتقثثل الهواء بعد 

االأنف؟ حتى يتو�شل اإىل البلعوم وتعريفه:
اله�شميثثة  الطريقثثني  ملتقثثى  البلعثثوم: 
والتنف�شيثثة ويثبثثت املفهثثوم على ال�شبثثورة اأو 

على �شكل بطاقة ويقروؤه مع طالبه.
ثثثم يتابثثع املدر�ثثس اأق�شثثام اجلهثثاز التنف�شي 
ويطلثثب من طالبثثه مل�ثثس احلنجثثرة والرغامى 
والتعرف اإىل احللقات الغ�شروفية فيها ليتو�شل 

اإىل:
والرغامثثى  الت�شويثثت  ع�شثثو  احلنجثثرة   -
حتوي حلقات غ�شروفية غري مكتملة اال�شتدارة 
مثثن اخللثثف وتتفرع نهايثثة الرغامثثى اإىل فرعني 

)ق�شبتني( ينتهي كل منهما بالرئة.
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ثم يطلب املدر�س من الطالب مالحظة الرئتني 
ومل�شهمثثا وال�شغثثط عليهما باالإ�شبثثع لتو�شيح 
معنثثى اإ�شفنجيثثة وي�شثثاأل اأيثثن تقثثع الرئتثثان؟ 
ويتلقثثى املدر�ثثس اإجابثثات و�شثثواًل اإىل تعريف 
الرئتثثني و�شفاتهما ومثثكان وجودهما وتفرعات 
احلوي�شثثالت  اإىل  يتو�شثثل  حتثثى  الق�شيبثثات 
الرئوية ثم يعمم ويثبته على ال�شبورة ويقروؤه 

على طالبه:
- الرئتثثان: ع�شثثوان اإ�شفنجيتثثان تقعثثان يف 
التجويثثف ال�شدري واإن الرئثثة الي�شرى اأ�شغر 

من الرئة اليمنى ملاذا؟ ب�شبب وجود القلب.
هوائيثثة  الرئوية:اأكيا�ثثس  احلوي�شثثالت   -

�شغرية حتيط بها �شعريات دموية.
ثم ينتقل املدر�س اإىل عمليتي ال�شهيق والزفري 
لتف�شثثري كيفية حدوثهما حيث يطلب من الطالب 
اأن ي�شثثع كل منهثثم يثثده علثثى �شثثدره والقيثثام 
بعمليتثثي ال�شهيثثق والزفري مرات عثثدة وي�شاأل 

عن دور كل من:
- ع�شلثثة احلجثثاب احلاجثثز واالأ�شثثالع يف 

عمليتي ال�شهيق والزفري.
ثم يعمم املفهوم:
يف اأثناء ال�سهيق:

- ترتفع االأ�شالع اإىل االأعلى.
- تنخف�س ع�شلة احلجاب احلاجز.

-  زيادة حجم التجويف ال�شدري.
-  دخول الهواء املحمل باالأك�شجني.

يف اأثناء الزفري:
-  تنخف�س االأ�شالع اإىل االأ�شفل.

- ترتفع ع�شلة احلجاب احلاجز.

- نق�س حجم التجويف ال�شدري.
- خثثروج الهثثواء املحمل بغاز ثنائثثي اأك�شيد 

الكربون.
يوزع املدر�س الطالب اإىل جمموعتني:

يطلب مثثن املجموعة االأوىل النفثثخ على مراآة 

نظيفة وجافة وباردة.
املجموعثثة الثانيثثة النفثثخ بو�شاطثثة اأنبثثوب 

زجاجي يف وعاء يحتوي رائق الكل�س.
ي�شثثاأل املدر�س طثثالب املجموعثثة االأوىل ماذا 
تالحظثثون على املراآة؟ يتلقثثى اإجابات الطالب، 

)ال�شباب ث غبا�س ث  بخار املاء(.
وي�شاأل املدر�س من يف�شر وجود البخار.

وتكثثون االإجابثثة ال�شحيحثثة هثثواء الزفثثري 
يحتوي بخار املاء.

مثثاذا  الطثثالب  ي�شثثاأل  الثانيثثة:  املجموعثثة 
تالحظثثون من خالل النفخ مثثرات عدة من خالل 

املا�شة يف رائق الكل�س؟ ما تف�شريكم؟
يتلقى املدر�س اإجابات الطالب: اإن غاز ثنائي 
اأك�شيثثد الكربثثون يخرج مثثع هثثواء الزفري وهو 

الذي يعكر رائق الكل�س.
ثم يربثثط املفاهيم اجلديثثدة باحلياة والبيئة 

والتطبيق من خالل طرح االأ�شئلة االآتية:
1- ملثثاذا يتثثم ا�شتن�شثثاق الهثثواء عثثن طريق 

االأنف ال عن طريق الفم.
2- ملاذا يجب االبتعاد عن االأماكن املزدحمة 

واأماكن الغبار؟
3- وملثثاذا يجب عدم التدخثثني واالبتعاد عن 

املدخنني؟
ثثثم يقثثرتح تدعيثثم اأ�شاليثثب املحافظثثة علثثى 
�شالمثثة اجلهاز التنف�شي ب�شثثورة منا�شبة ويتم 
تعليقهثثا على حائط غرفة ال�شثثف لي�شتفيد منها 
الطالب.ثم يجثثري تقومياً نهائياً بطرح االأ�شئلة 
وتوزع بطاقات كتب عليها جمموعة من االأ�شئلة 

تت�شمن املفاهيم االأ�شا�شية للدر�س.
مرحلة الن�ساط املنزيل:

يكلثثف املدر�ثثس طالبه ر�شثثم �شثثكٍل تخطيطٍي 
مب�شٍط جلهثثاز التنف�س لدى االإن�شثثان مع و�شع 
امل�شميثثات علثثى الر�شم اأو �شنثثع جم�شم جلهاز 

التنف�س.
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 درس تطبيقي في الفلسفة 
للصف الحادي عشر األدبي

 د. اأحمد غنام

املناهج املطورة هي ثمرة يانعة جلهود م�سنية .. فهي غنية يف حمتواها , وجميلة يف �سكلها, 
و�سامي���ة يف مقا�سده���ا .  ويف �سوء املعايري اأعيد تاأليف حمت���وى كتاب الفل�سفة لطالب ال�سف 
الث���اين الثان���وي الذي يحمل عنوان  )ق�ساي���ا فل�سفية واجتماعية ونف�سي���ة( وقد حر�ست وزارة 

الرتبية يف تاأليفه اأن يكون الطلبة م�سا ركني ن�سيطني يف عملية التعلم .
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فبداأت خطوات كل در�س مبايلي : 
: االأهداُف التعليميَُّة. - الهدُف العامُّ

ٌة للمناق�شِة  :اأ�شئلة للمناق�شة. - ق�شيَّ
-امل�شتخل�ُس مَن املناق�شاِت والعرو�ِس. 

ِم املقرتحُة. -ا�شرتاتيجيَّاُت التعليِم والتَّعلُّ
-االأن�شطُة وزمُن كلِّ ن�شاٍط.

-الو�شائل التعليمية.
-االإجراءاُت: 

ٌة للمناق�شِة- الن�شاُط: ناق�ْس  1- عر�ثثس ق�شيَّ
مَع جمموعتَك يف �شوِء الن�سِّ اأحَد االأ�شئلِة .

اإىل  ال�شثثفِّ  يف  الطثثالَب  �ثثُس  املدرِّ ثثُم  2-يق�شِّ
ثثٍق لثثكلِّ  جمموعثثاٍت مثثَع �شثثرورِة ت�شميثثِة من�شِّ
عليهثثم  ُع  وُتثثوزَّ االإجابثثاِت  لتنظيثثِم  جمموعثثٍة 
ُن اأ�شئلًة:  بطاقاٌت، ولثثكلِّ جمموعٍة بطاقٌة تت�شمَّ
انيُة:  املجموعُة  املجموعُة االأوىل: املجموعُة الثَّ

ابعُة: الثُة: املجموعُة الرَّ الثَّ
3- اأ�شئلُة التَّقومِيِ
4-اأ�شئلُة للبحِث 

5-مراجُع للبحِث 
وفيما ياأتي در�ثثس بح�شب اخلطوات ال�شابقة 

بعنوان :
مناهُج البحِث يف العلوِم املختلفِة
بيعيَّة- الّريا�سيَّة( )الإن�سانيَّة –الطَّ

الهدُف العامُّ : 
الثثُب دوَر مناهثثِج العلثثوِم يف  - اأن يثثدرَك الطَّ

حياتنا .
الأهداُف التَّعليميَّة :

الثثِب بعثثَد تطبيثثِق اأن�شطثثِة  ثثُع مثثن الطَّ - ُيتوقَّ
الّدر�ِس اأْن : 

َة التثثي يقوُم بها  َد  اخلطثثواِت اجلزئيَّ - يحثثدِّ
الباحُث يف العلوِم .

َف اأهمَّ االأدواِت امل�شتخدمِة يف مناهِج  - يتعثثرَّ
البحِث العلميِّ .

َن مثثن ا�شتخداِم اأدواِت البحِث العلميِّ  - يتمكَّ

يف بحوِثِه .
ثثَة مناهِج البحثثِث العلميِّ يف  يَّ - ي�شتنتثثَج اأهمِّ

حياتنا .
يف  املرتابثثَط  املنطقثثيَّ  التَّفكثثرَي  ي�شتخثثدَم   -
حياتثثِه اليوميَِّة ويف حلِّ م�شكالِتثثِه وذلك بو�شع 

ٍة ومنطقيٍَّة جديدٍة . ا�شرتاتيجيَّاٍت فكريَّ
ق�شيتان للمناق�شِة : 

روى لنثثا اأحُدهم خثثرَب اكت�شثثاِف دواٍء ملر�ِس 
رطثثاِن، فقلثثُت له: هثثذا خرٌب مفثثرٌح، فجاُرنا  ال�شَّ
يعاين من هذا املر�ِس. ما ا�شُم الدواء حتَّى ُنخرَبُه 
به؟ فاأجاَب: ما زاَل الثثّدواُء يف مرحلِة التَّجريِب 
وملّا يعمم بعُد، فقاَل �شديقي ملهٌم: ما هذا الذي 
ِنعْت �شيارٌة تعمُل  تتناقُلُه االأنباُء؟! واأي�شثثاً �شُ

ْع بعُد!. ها ملّا توزَّ م�شيَِّة ولكنَّ اقِة ال�شَّ بالطَّ
 ناق�ْص زمالءك يف الأ�سئلة الآتية:

ُق من فاعليَِّة دواٍء ملر�ِس  - كيف يجري التَّحقُّ
رطان ؟ ال�شَّ

ثثارِة التي تعمُل  يَّ ثثُة لل�شَّ - ما اجلثثدوى العمليَّ
م�شيَِّة ؟ على الّطاَقِة ال�شَّ

- هثثل مار�شَت التَّجريَب يف حياتثثك العمليَِّة ؟ 
ماذا يعني التَّجريُب ؟

نخل�ُص يف �سوِء املناق�سِة اإىل الآتي : 
ثثة  بيعيَّ الطَّ واهثثِر  الظَّ االإن�شثثاُن فهثثَم  اأراَد  اإذا 
واكت�شثثاَف  اأ�شباِبهثثا،  ومعرفثثَة  ثثِة،  واالإن�شانيَّ
وؤ بها و�شبِطها،  القواننِي التي حتكُمها ، بغيَة التَّنبُّ
فثثال بدَّ لثثه كمثثا تو�شثثح يف الدر�ثثس ال�شابثثق اأْن 
دٍة، وي�شتخدَم اأدواٍت  ي�شرَي وفَق خطواٍت حمثثدَّ
منا�شبثثة، وهذا ما اأطلق عليه منهج البحث. فما 
املق�شثثوُد مبناهثثِج البحِث يف العلثثوِم االإن�شانيَِّة 

يا�شيَِّة.  بيعيَّة والرِّ والطَّ
ل: مناهُج البحِث يف العلوِم الإن�سانيَِّة: اأوَّ

ُيق�شُد بالعلوِم االإن�شانيَِّة جمموعُة العلوِم التي 
ِل ب�شفِتِه فردًا  تدر�ثثُس االإن�شاَن من جانبني: االأوَّ
اهاُتثثُه، والثَّاين  ثثُر، له ميوُلثثُه وعواطُفُه واجتِّ يفكِّ
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ٌة،  ب�شفِتثثِه كائنثثاً اجتماعّياً له عالقثثاٌت اجتماعيَّ
واأهمُّ املناهِج املتَّبعِة يف العلوِم االإن�شانيَِّة:

: اأ- منهُج البحِث الو�سفيِّ
ُه  ُف املنهثثُج الو�شفثثيُّ باأنَّ 1- تعريُف���ُه: ُيعثثرَّ
االأ�شيثثاَء  اأو  اهثثراِت  الظَّ ي�شثثُف  الثثذي  املنهثثُج 
ُن  املثثراَد درا�شُتها و�شفاً، علميثثاً، دقيقاً، ويت�شمَّ
اهرِة  ُح مقداَر الظَّ الو�شُف تعبثثرياٍت كميًَّة تو�شِّ
مثثن  بغرِيهثثا  ارتباِطهثثا  ودرجثثَة  وحجَمهثثا، 
اهرَة،  اهثثراِت، وتعبرياٍت كيفيًَّة ت�شثثُف الظَّ الظَّ
ُر هذه التَّعبرياِت  ها، ثثثمُّ يف�شِّ ُح خ�شائ�شَ وتو�شِّ

ب�شورٍة علميَّة دقيقٍة ومو�شوعيٍَّة.
. ِف املنهَج الو�شفيَّ - عرِّ

: 2- خطواُت املنهِج الو�سفيِّ
 يتَّبثثُع الباحثون يف املنهثثِج الو�شفيِّ خطواٍت 

�ُس مبا ياأتي: دًة تتلخَّ حمدَّ
اهرِة املثثراِد درا�شُتها اأو املوقِف  - فح�ُس الظَّ

امل�شكِل ودرا�شِتِه درا�شًة وافيًة.
- حتديُد امل�شكلِة التي يريُد الباحُث درا�شَتها 

حتديدًا دقيقاً.
ثثٍة اأو اأكَر لتف�شثثرِي امل�شكلِة  - �شياغثثُة فر�شيَّ

ليَِّة. وحلِّها بناًء على املالحظاِت االأوَّ
لٍة للمجتمِع املراِد درا�شُتُه،  - اختياُر عينٍة ممثِّ

وحتديِد اجلوانِب املراِد درا�شُتها.
جلمثثِع  الالزمثثِة  البحثثِث  اأدواِت  حتديثثُد   -

البياناِت )مالحظة – ا�شتبيان – مقابلة اإلخ(.
البيانثثاِت  وجمثثُع  باملالحظثثاِت  القيثثاُم   -

وت�شنيِفها بطريقٍة دقيقٍة و مو�شوعيٍَّة.
تائثثِج وتف�شرُيها يف عباراٍت  - ا�شتخال�ثثسُ النَّ

دقيقٍة ووا�شحٍة.
وهكذا نالحُظ اأنَّ الباحثثَث يف املنهِج الو�شفيِّ 
 ، َد جامٍع للمعلومثثاِت ب�شكٍل ع�شوائيٍّ لي�ثثس جمرَّ
دٍة، وي�شثثرُي وفَق  بثثل ينطلثثُق من م�شكلثثٍة حمثثدَّ

خطواٍت منهجيٍَّة.
ُة طثثرَح برنامٍج  بويَّ لطثثاُت الرتَّ لثثو اأرادت ال�شُّ

ِة العلوِم مثثثاًل، براأيَك ماذا  ثثاٍل يف مادَّ جديٍد وفعَّ
يجُب اأْن تعرَف بح�شِب اخلطواِت ال�ّشاَبقِة ؟              

3- اأ�سكاُل البحوِث الو�سفيَِّة: 
ها:  للبحِث الو�شفيِّ اأ�شكاٌل عديدٌة اأهمُّ

اإىل م�شثثٍح  ثثُة: وتهثثدُف  - الّدرا�شثثاُت امل�شحيَّ
اأ�شكاِلهثثا  واأهثثمُّ  اهثثراِت،  الظَّ الأو�شثثاِف  �شامثثٍل 
امل�شُح املدر�شيُّ الثثذي يجمُع معلوماٍت وبياناٍت 
عن االأو�شثثاِع التَّعليميَّة، وحتليثثُل العمِل الذي 
�شاِت  يدر�ثثُس اأو�شاَع العمثثِل والعاملني يف املوؤ�شَّ
ثثِة واخلدميَِّة، والّدرا�شثثاُت امل�شحيَُّة  االقت�شاديَّ
ُة للمجتمعاِت  ، والّدرا�شاُت امل�شحيَّ اأي العثثامِّ للرَّ

املحليَِّة.
- درا�شثثاُت العالقثثاِت املتبادلثثِة: وتهدُف اإىل 
اهراِت مثثن خالِل فهثثِم العالقاِت  فهثثٍم اأعمثثَق للظَّ
املتبادلثثِة بينهثثا، ودرجثثِة ارتباِطهثثا وتاأثرِيهثثا 
ها، كدرا�شِة احلالثثِة التي تدر�ُس حالًة اأو  ببع�شِ
الِب يف  دًة مثال: ما �شبُب �شعِف الطُّ م�شكلًة حمدَّ
ُة التي  اللُّغثثِة االأجنبيَِّة؟ والّدرا�شثثاُت االرتباطيَّ
هما.  ان ببع�شِ تك�شثثُف اإىل اأيِّ حثثدٍّ يرتبُط متغثثريِّ
مثثثال: ما اأثثثُر العامِل االقت�شثثاديِّ يف التَّح�شيِل 
؟، وهناك مثاٌل اآخُر للعالقاِت املتبادلِة  الّدرا�شيِّ
ي  ف�ِس التي تنمِّ قَة بالنَّ ي الثِّ فالنَّجثثاُح ، مثاًل ، ينمِّ
النَّجاَح بدوِرهثثا ، واالإخفاق يغذِّي اال�شت�شالَم، 

وهذا االأخرُي يغذِّي العجز.
ثثِع  تتبُّ اإىل  وتهثثدُف  ثثُة:  عيَّ التَّتبُّ الّدرا�شثثاُت   -
اهثثراِت نتيجثثَة  التَّغيثثرياِت التثثي حتثثدُث يف الظَّ
موِّ االإن�شاينِّ ،  مثثِن، ومثاُلها درا�شاُت النُّ مروِر الزَّ
ا�ِس بنَي فرتاٍت خمتلفٍة. اهاِت النَّ ودرا�شاُت اجتِّ

 - ما اأمناُط البحوِث الو�شفيَِّة؟ 
ِم العلوِم  يَُّة املنه���ِج الو�سفيِّ يف تقدُّ 4- اأهمِّ

وحدوِدِه:
اهثثراِت  الظَّ لدرا�شثثِة  املنا�شثثُب  املنهثثُج  هثثو 
ِر التَّجريثثِب و�شعوبِتثثِه    ثثِة نظثثرًا لتعثثذُّ االإن�شانيَّ

فيها.
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َم املنهثثُج اإ�شهاماً كبريًا يف فهثثِم وتف�شرِي  - قثثدَّ
ِة واالجتماعيَِّة. ِة الفرديَّ اهراِت االإن�شانيَّ الظَّ

ِة  ببيَّ - اأ�شهثثَم املنهُج يف اإي�شثثاِح العالقاِت ال�شَّ
اهراِت االجتماعيَِّة. واملتبادلِة بنَي الظَّ

البحثثِث  منهثثِج  ا�شطثثالَح  ن�شتخثثدُم  ونحثثن 
مثثن  وا�شعثثٍة  جمموعثثٍة  اإىل  لن�شثثرَي  الو�شفثثيِّ 
ثثاِت التثثي ت�شثثرتُك يف كوِنهثثا تهثثدُف اإىل  الفعاليَّ
واهثثِر، وقثثد يكثثوُن هذا  و�شثثِف املواقثثِف اأو الظَّ
خاِذ قراٍر اأو لدعِم اأغرا�ٍس  الو�شُف �شرورّياً التِّ
اأعثثمَّ للبحِث، فقثثد يكثثوُن الباحُث ، علثثى �شبيِل 
املثثثاِل ، معنّيثثاً بتاأثثثرياِت الثَّقافثثِة يف حت�شيثثِل 
القثثراءِة، وهثثو يبثثداأُ بدرا�شثثِة ثقافتثثني ملعرفِة 
اجلوانثثِب التي تتَّفقان فيهثثا ، اأو تختلفان، وهو 
يكت�شثثُف ، نتيجثثَة بحِثثثِه، اأنَّ اإحثثدى الثَّقافتثثني 
باتاِت اعتمادًا  تاأخُذ بنظاٍم غذائيٍّ يعتمُد على النَّ
موِز  وا�شعثثاً، واأنَّ لها لغًة مكتوبثثًة تقوم على الرُّ
ثثِة، يف حني تعتمُد الثَّقافُة االأخرى نظاماً  وتيَّ ال�شَّ
غذائّيثثاً يحتوي علثثى مزيٍد من اللُّحثثوِم، ومتلُك 

ًة. لغًة مكتوبًة ت�شويريَّ
: ب- منهُج البحِث التَّاريخيُّ

1- تعريُفُه:  اإنَّ املنهَج املتَّبَع يف درا�شِة التَّاريِخ 
ُه:  ُف باأنَّ هثثو منهُج البحثثِث التَّاريخيُّ الذي ُيعثثرَّ
املنهثثُج الثثذي ي�شتخدمثثه املوؤرخثثون يف �شعيهم 
ثثِة، واإعادِة بناِء  للو�شثثوِل اإىل احلقيقِة التَّاريخيَّ
املا�شثثي بكلِّ دقائِقِه، كمثثا كاَن يف زماِنِه ومكاِنِه، 
رائِق والتِّقنيَّاِت  ُه باخت�شاٍر جمموعثثٌة من الطَّ اإنَّ
التثثي ت�شاعُد على فهِم املا�شثثي بجميِع تفاعالِت 

احلياِة فيه.
ُد باالأهداِف والغاياِت  اإنَّ �شلوَك االإن�شاِن يتحدَّ
ُرها، ويرمثثي اإليها ، وعلثثُم التَّاريِخ  التثثي يت�شوَّ
هو درا�شٌة للمعنثثى االإن�شاينِّ الذي تنطوي عليه 
كلُّ حادثثثٍة ، فمثثثاًل اإنَّ ماُيعطثثي حثثرَب ت�شريثثَن 
ُر الغايِة  ثثَة ُبعَدها التَّاريخيَّ هثثو ت�شوُّ التَّحريريَّ
عثثِب العربيِّ يف القطثثِر العربيِّ  التي حثثدْت بال�شَّ

ها .  وريِّ وقائِدِه امللَهِم اإىل خو�شِ ال�شُّ
2-خطواُت منهِج البحِث التَّاريخّي:

ثثة، ويقُع  ثثٌة علميَّ يَّ -اختيثثاُر مو�شثثوٍع لثثه اأهمِّ
�شمَن قدرِة الباحِث على درا�شِتِه.

-جمثثُع احلقائثثِق والوثائثثِق. وهثثي نوعثثان: 
ٌة، ومن  ثثٌة، وم�شادُر ثانويَّ ٌة اأ�شا�شيَّ ليَّ م�شادُر اأوَّ
ثثِة: اأقثثواُل االأ�شخا�ثثسِ الّثقثثاِة  امل�شثثادِر االأوليَّ
الذين �شهثثدوا احلادثَة اأو كتاباُتهثثم، والوثائُق 
ا امل�شادُر  جالُت واالآثاُر، اأمَّ واملخطوطثثاُت وال�شِّ
ثثُة: فهثثي �شهثثاداُت االأ�شخا�ثثسِ الذين مل  انويَّ الثَّ
يثثَروا احلادثَة، بثثل �شمعوا بها اأو قثثروؤوا عنها، 

وغرُيها من امل�شادِر.
ِد  -نقثثُد امل�شثثادِر والوقائثثِع: نظثثرًا اإىل تعثثدُّ
امل�شادِر، واإمكاِن وجوِد اأخطاٍء مق�شودٍة اأو غرِي 
مق�شثثودٍة فيها، فيجُب على الباحثثِث اإخ�شاُعها 
امل�شثثادِر  ولنقثثِد  ِتهثثا،  �شحَّ مثثن  ثثِد  اأكُّ للتَّ قثثِد  للنَّ
قُد  ، فالنَّ قُد الّداخليُّ قُد اخلارجيُّ والنَّ �شكالن: النَّ
ُد درجَة الوثوِق بامل�شادِر  اخلارجيُّ عمليٌَّة حتدِّ
والوثائثثِق،اأي كيثثف؟ و متثثى؟ واأيثثَن �شثثدرِت 

رٌة؟  ٌة اأم  هي مزوَّ الوثيقُة؟  اأهي اأ�شليَّ
ٌة تهثثدُف اإىل  : فهثثو عمليَّ قثثُد الّداخلثثيُّ ثثا النَّ  اأمَّ
فهثثِم الوثيقثثِة فهمثثاً عميقثثاً وتف�شثثرُي م�شموِنها 
تف�شريًا �شحيحاً بناًء على معرفِة كاتِب الوثيقِة 
وم�شداقيِتثثِه واإمكاناِتِه وقدراِتِه، اأكتَب الوثيقَة 
يف اأثنثثاِء احلدِث اأم كتبها بعَدُه مبّدٍة ق�شريٍة اأو 

طويلٍة؟ هل يناق�ُس الكاتُب نف�َشُه يف الوثيقِة؟ 
ثثُر االأحداَث:  ثثاِت التي تف�شِّ -�شياغثثُة الفر�شيَّ
ثثاِت  ويف هثثذه اخلطثثوِة ي�شثثُع الباحثثُث الفر�شيَّ
ُ جمرياِتها واأ�شباَبها  التي تعلُِّل احلادثثثَة، وتبنيِّ
تائثثَج التثثي نتجثثْت عنهثثا، وعلثثى الباحثثِث  والنَّ

اِتِه. با�شتمراِر اأْن يعيَد النَّظَر دائماً يف فر�شيَّ
 : تائثثِج وكتابثثُة التَّقريثثِر العلميِّ - تف�شثثرُي النَّ
تائِج  وهي خطثثوٌة يقوُم فيها الباحُث بتف�شرِي النَّ
وتعليِل احلادثثثِة و�شياغِة التَّعليِل والتَّحليِل يف 
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تقريٍر علمثثيٍّ ا�شتنادًا اإىل احلقائثثِق و الوقائِع و 
َد من �شدِقهثثا، وذلك ب�شورٍة  امل�شادِر التثثي تاأكَّ
علميَّة دقيقثثٍة، من دون اإ�شهاٍب مملٍّ اأو اخت�شاٍر 
ٍب.            ٍز اأو تع�شُّ ، من غري مبالغٍة اأو حتيُّ خملٍّ

 - اخثثرت مع زمالئثثك ظاهثثرًة تاريخيًَّة و�شع 
خطثثة لدرا�شتهثثا وفثثَق خطثثواِت منهثثِج البحِث 

 . التَّاريخيِّ
ِم  يَّ���ُة منه���ِج البحِث التَّاريخ���يِّ يف تقدُّ  اأهمِّ

املعرفِة والعرتا�ساِت عليه:
خون مثثا بنَي  معرت�ٍس  انق�شثثَم العلماُء واملوؤرِّ
ثثِة العلميَّة لهثثذا املنهثثِج  وموؤيد لها  يَّ علثثى االأهمِّ

فاملعرت�شون يقدِّمون احلجَج االآتيَة:
ثثِة وعلميَّة املعرفِة التَّاريخيَِّة  كُّ ب�شحَّ 1- ال�شَّ
ثثِة اإخ�شاِعهثثا لطرائثثِق العلثثِم مثثن  لعثثدم اإمكانيَّ
مالحظٍة مبا�شرٍة وجتريٍب وا�شتنتاِج القوانني، 

ُر. فاحلادثُة التَّاريخيَُّة فريدٌة ال تتكرَّ
ِة ك�شِف جميِع االأدلَِّة لذلك فهي  2- عدُم اإمكانيََّ

معرفٌة جزئيٌَّة قا�شرٌة.
�ُس بع�ِس الوثائِق للتَّلِف اأو التَّزويِر. 3- تعرُّ

ا�شتنثثادًا  م�شتقبثثاًل  التَّعميثثِم  �شعوبثثُة   -4
 ِ ِر االأحثثداِث وتغثثريُّ اإىل اأحثثداٍث ما�شيثثٍة لتطثثوُّ

العوامِل.
ِة الفر�شيَّاِت كما  ِق من �شحَّ 5- �شعوبُة التَّحقُّ

بيعيَّة. يف العلوِم الطَّ
ِة العلميَّة  دون واملدافعون عن االأهّميَّ ا املوؤيِّ اأمَّ

لهذا املنهِج فيقدِّمون االآراَء االآتيَة:
1- اإنَّ البحَث التَّاريخيَّ يتَّبُع خطواِت البحِث 
العلمثثيِّ ذاتها، من �شعثثور بامل�شكلِة وحتديِدها، 
اإىل جمثثِع امل�شثثاِدر و الوقائِع ونقِدهثثا، وو�شِع 

تائِج. الفرو�ِس، والو�شوِل اإىل النَّ
ريقِة العلميَّة، ونقُد  2- التَّجريُب هو جوهُر الطَّ

ها هو التَّجريُب. امل�شادِر التَّاريخيَِّة وفح�شُ
اِت ال  اإنَّ �شعوبثثَة �شبثثِط العوامثثِل واملتغثثريِّ

تقت�شُر على املنهِج التَّاريخيِّ وحَدُه.
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-  هل التَّاريُخ يف راأيَك علٌم نثُق بنتائِج بحِثِه؟ 
علِّْل موقَفَك.

بيعيَّة  ثاني���ًا: مناهُج البح���ِث يف العل���وِم الطَّ
:) )املنهُج التَّجريبيُّ

: 1- منهُج البحِث التَّجريبيُّ
بيعيَّة، ويقوُم  وهو املنهُج املتَّبُع يف العلوِم الطَّ
علثثى املالحظثثِة واإجثثراِء التَّجربثثِة يف ظثثروٍف 
م�شبوطثثٍة يخترُب من خاللها الباحثثُث الفرو�َس 
ببيََّة  هثثا، ويكت�شثثُف العالقثثاِت ال�شَّ التثثي افرت�شَ
واهَر بع�شها ببع�س؛  والقواننَي التي تربُط الظَّ
فالبحثثُث التَّجريبثثيُّ اإثبثثاُت الفرو�ثثسِ بو�شاطِة 

التَّجريِب.
 ، َ التَّجريبيَّ ى املتغريِّ : وُي�شمَّ ُ امل�شتقلُّ -املتغريِّ
وهثثو العامثثُل الذي ي�شعثثى الباحثثُث اإىل معرفِة 
 ُ ٍ اآخَر هثثو املتغريِّ وقيا�ثثسِ تاأثثثرِيِه علثثى متغثثريِّ

التَّابُع.
ُ الذي يخ�شُع  ُ التَّابُع: وهو املتغثثريِّ - املتغثثريِّ
،  فهناك  ِ امل�شتقثثلِّ اأو التَّجريبثثيِّ لتاأثثثرِي املتغثثريِّ
دائمثثاً متغثثريان، ي�شعثثى الباحثثُث ملعرفثثِة اأثِر 

ِل يف الثَّاين.  االأوَّ
: 2- خطواُت املنهِج التَّجريبيِّ

اهرِة اأو احلادثِة مالحظًة علميَّة  - مالحظُة الظَّ
ا بالعني، اأو با�شتخداِم االأدواِت. دقيقًة، اإمَّ

الباحثثُث  يحثثاوُل  التثثي  ثثِة  الفر�شيَّ - و�شثثُع 
اهرِة اأو امل�شكلِة. مبوجِبها تف�شرَي الظَّ

-القيثثاُم بالتَّجربثثِة: وهي املرحلثثُة احلا�شمُة 
، فيقوُم الباحثثُث بت�شميِم  يف املنهثثِج التَّجريبثثيِّ
اِت، والهثثدُف معرفُة  التَّجربثثِة و�شبثثِط املتغثثريِّ

ِة التي و�شَعها. ِة الفر�شيَّ �شحَّ
 اأعط مثااًل لكل من املتغريين امل�شتقّل والتَّابع 

يف جتربة يقوم بها الباحث. 
: 3- التَّ�سميُم التَّجريبيُّ

 يتَّخثثُذ التَّ�شميثثُم التَّجريبثثيُّ اأ�شثثكااًل خمتلفًة 
ها: اأهمُّ

- التَّجثثارُب املعمليَُّة: وجتثثري يف املخترِب يف 
ظروٍف م�شبوطٍة.

-التَّجارُب خارَج املخترِب حيُث يجمُع الباحُث 
بيعيَِّة. واهِر الطَّ املالحظاِت عن الظَّ

- التَّجارُب التي جتري على جمموعٍة واحدٍة 
ٍ جتريبيٍّ اأو حذِفِه على  ملعرفِة اأثِر اإ�شافِة متغريِّ

جمموعٍة من االأفراِد.
علثثى  الباحثثُث  يجريهثثا  التثثي  التَّجثثارُب   -
ى املجموعَة  جمموعتني متكافئتثثني: االأوىل ُت�شمَّ
ظروِفهثثا  يف  نرتُكهثثا  التثثي  وهثثي  ابطثثَة  ال�شَّ
ثثِة، وال جنثثري معهثثا �شيئثثاً، والّثانيثثِة  بيعيَّ الطَّ
ثثى املجموعَة التَّجريبيََّة، وهثثي التي ُندخُل  ُت�شمَّ

. َ التَّجريبيَّ عليها املتغريِّ
 اخثثرت مع زمالئك ظاهرًة للدرا�شة التجريبية 
و�شثثع خطثثة لدرا�شتهثثا وفثثَق خطثثواِت منهثثِج 

؟  البحِث التَّجريبيِّ
ِر العلوِم  يَّ���ُة املنهِج التَّجريبيِّ يف تطوُّ 4- اأهمِّ

وحدوِدِه:
ميتاُز املنهُج التَّجريبيُّ مبيزاٍت جعلْتُه ُيك�ِشُب 

ها: املعرفَة االإن�شانيََّة مكا�شَب هائلًة اأهمُّ
ُب اأْن ين�شىَء ظواهَر جديدًة،  - ي�شتطيُع املجرِّ

اهرِة املدرو�شِة. اأو يعيَد اإنتاَج الظَّ
ثثَم مبكاِن حدوِث  - ي�شتطيثثُع الباحُث اأْن يتحكَّ

اهرِة وزماِنها. الظَّ
ثثَم  يف العوامثثِل  - ي�شتطيثثُع الباحثثُث اأْن يتحكَّ
ِتهثثا  �شدَّ مثثن  ويزيثثَد  وي�شبَطهثثا،  ثثرِة،  املوؤثِّ

ها. وينق�شَ
ثثُن املنهُج التَّجريبيُّ الباحَث من اختباِر  - ميكِّ

الفرو�ِس.
ثثَة منهثثِج البحثثِث التَّجريبيِّ يف  يَّ  ا�شتنتثثْج اأهمِّ

حياِتنا.
يا�سيَِّة: ثالثًا: منهُج البحِث يف العلوِم الرِّ

ثثاُت مثثن اأقثثدِم العلثثوِم، وهثثي  يا�شيَّ ُتعثثدُّ الرِّ
تختلثثُف يف مو�شوِعهثثا ومنهِجهثثا عثثن العلثثوِم 
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ثثِة، فمو�شوُعها هو املقداُر  بيعيَّ ثثِة والطَّ االإن�شانيَّ
القابُل للقيا�ِس، اأوالكمُّ الذي قاَم العقُل بتجريِدِه 
ثثٍة،  علثثى �شثثكِل اأرقثثاٍم ورمثثوٍز واأ�شثثكاٍل هند�شيَّ
يا�شيَّاِت هو عامُل  ٍة، فعثثامُل الرِّ ومعثثادالٍت جربيَّ
يا�شيَّاِت هو املنهُج  ِد، واملنهُج املتَّبُع يف الرِّ املُجرَّ

. اال�شتنتاجيُّ
ُه: يا�سيِّ واأ�ُس�سُ 1- منهُج ال�ستنتاِج الرِّ

العلثثوِم  يف  املتَّبثثُع  العلمثثيُّ  املنهثثُج  وهثثو 
ثثَة،  ريقثثَة  اال�شتنتاجيَّ ثثى الطَّ ثثِة، وي�شمَّ الّريا�شيَّ
ماٍت ي�شتنتُج منها نتائَج  وفيه ي�شُع الباحُث مقدِّ
يا�شيُّ  ثثرورِة، واال�شتنتثثاُج الرِّ تلثثزُم عنها بال�شَّ
وريِّ الثثذي تكوُن  يختلثثُف عثثن اال�شتنتثثاِج ال�شُّ
ِة  مثثاِت، ومعياُر �شحَّ نًة يف املقدِّ النَّتيجثثُة مت�شمَّ
تائِج يف هذا املنهِج هو متا�شُك العقِل مع ذاِتِه  النَّ
وعثثدُم وقوِعِه يف التَّناق�ِس. و الباحُث يف العلوِم 

يا�شيَِّة ينطلُق من االأ�ش�ِس االآتيِة: الرِّ
ثثٌة وا�شحثثٌة ال  ثثُة ق�شيَّ ثثاُت: البديهيَّ - البديهيَّ
ِد اأْن  حتتثثاُج اإىل برهثثاٍن، يعرُفهثثا العقثثُل مبجثثرَّ
وكلُّ  �شادقثثٌة،  ثثٌة  ق�شيَّ وهثثي  اأماَمثثُه،  ُتعر�ثثسَ 
يَء  ِة، اأْي اإنَّ ال�شَّ البديهيَّاِت ت�شتنُد اإىل مبداأ الهويَّ

هو هو.
ثثٌة ي�شُعها العامُل،  - امل�شلَّمثثاُت: امل�شلَّمُة ق�شيَّ
ِتهثثا، وينطلُق منها  ويطلُب منثثا اأْن ن�شلِّثثَم ب�شحَّ
، وامل�شلَّمُة تختلُف  الإن�شاِء بناٍء ريا�شيٍّ اأو علميٍّ

ِة اأنَّها حتتاُج اإىل برهاٍن. عن البديهيَّ
- التَّعريفثثاُت: وهثثي مفاهيثثُم ين�شُئهثثا العقُل 
منهثثا  ويجعثثُل  وتو�شيِحهثثا،  املعثثاين  لتحديثثِد 
ثثِة  يا�شيَّ الرِّ ثثاِت  العمليَّ و  ثثاِت  للنَّظريَّ مو�شوعثثاً 
ب�شثثورٍة م�شتقلَّثثٍة عثثن التَّجربثثِة، مثثثُل تعريِف 
والتَّعريفثثاُت  الّدائثثرِة،  تعريثثِف  اأو  ثثِع،  املربَّ
 ، ُ ثثُة من �شنِع العقِل لذلثثك فهي ال تتغريَّ يا�شيَّ الرِّ
ِة  بيعيَّ بعك�ِس التَّعريفاِت التَّجريبيَِّة يف العلوِم الطَّ
يِء  َة لل�شَّ التي ت�شتخل�ُس اخل�شائ�ثثسَ االأ�شا�شيَّ
يا�شثثيِّ نوعان: تعريٌف  ِف، وللتَّعريِف الرِّ املعثثرَّ

يا�شثثيُّ اخل�شائ�َس التي  حتليليٌّ ي�شثثُع فيه الرِّ
ُف، مثثثُل تعريثثِف  ُن منهثثا املفهثثوُم املعثثرَّ يتكثثوَّ
ُ كيف تن�شاأُ  كيبيُّ فيبنيِّ ا التَّعريُف الرتَّ املثلَِّث، اأمَّ

يا�شيَُّة، مثُل تعريِف امل�شتقيِم. املفهوماُت الرِّ
يا�شي ِّطريقَة  ويتَّبُع الباحُث يف اال�شتنتاِج الرِّ
نتائِجثثِه، وللربهثثاِن  اإىل  الو�شثثوِل  الربهثثاِن يف 
يا�شيُّ  : وفيه يقوُم الرِّ نوعان: الربهاُن التَّحليليُّ
ِة اإىل اأجزاِئها الب�شيطِة واإرجاِعها  بتحليِل الق�شيَّ
ثثٍة اأب�شثثَط منهثثا مثثثال: حثثُل معادلٍة من  اإىل ق�شيَّ
انيِة باإرجاِعها اإىل معادلٍة من الّدرجِة  الّدرجِة الثَّ

االأوىل.
يا�شيُّ  كيبيُّ ففيثثه يبثثداأُ الرِّ ثثا الربهثثاُن الرتَّ اأمَّ
مفاهيثثَم  اإىل  وينتقثثُل  الب�شيطثثِة،  املفاهيثثِم  مثثن 
اأكَر تعقيثثدًا حتَّى ي�شَل اإىل الربهثثاِن املطلوِب، 
ثثاِت و امل�شلَّمثثاِت و  فالبدايثثُة تكثثوُن مثثن البديهيَّ
التَّعريفاِت، وين�شثثُئ منها اإن�شاًء جديدًا و�شواًل 
اإىل اإبداِع الربهاِن. مثال: الربهنُة على اأنَّ زوايا 

املثلَِّث ت�شاوي قائمتني.
. ومثثا االأ�ش�ُس التي  يا�شيَّ ِف املنهَج الرِّ -  عثثرِّ

ينطلُق منها؟ 
رابعًا: دوُر مناهِج العلوِم يف حياتنا:

ابِقِ اأنَّ مناهَج العلوِم  �شثثَح من العر�ِس ال�شَّ اتَّ
التثثي  ثثِة املعثثارَف واملعلومثثاِت  للب�شريَّ مثثْت  قدَّ
ْت �شكَل حيثثاِة االإن�شثثاِن وم�شموَنهثثا، وما  غثثريَّ
االخرتاعاُت والتِّقنيَّاُت التي ننعُم بها يف حياتنا 
َمْتهثثا مناهُج العلوِم  تائثثِج التي قدَّ اإال تطبيثثٌق للنَّ

ِة. يا�شيَّ بيعيَِّة والرِّ املختلفِة، االإن�شانيَِّة والطَّ
ثثوؤاَل الذي يجثثُب اأْن ن�شاأَلثثُه هو كيَف  لكثثنَّ ال�شُّ
ِة؟  ن�شتفيثثُد مثثن هذه املناهثثِج يف حياتثثَك اخلا�شَّ
لقثثد راأيثثَت اأنَّ العلمثثاَء يف خمتلِف العلثثوِم، ويف 
ٍد،  ٍط حمدَّ املناهثثِج العديدِة، ي�شريون وفَق خمطَّ
هم  ومنهٍج وا�شٍح، يف حلِّ امل�شكالِت التي تعرت�شُ
حتَّى ي�شلوا اإىل حلِّ امل�شكلِة العلميَّة التي قاموا 
بدرا�شِتهثثا، وحريٌّ بثثك اأْن ت�شتفيثثَد من منهِجهم 
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بثثاِع املنهثثِج  ثثة. باتِّ خ�شيَّ يف حثثلِّ م�شكالِتثثَك ال�شَّ
، فبالغ�شِب واالنفعاِل  العلميِّ والتَّفكرِي املنطقيِّ
اإىل  واللُّجثثوُء  امل�شكلثثَة،  النحثثلُّ  االنثثزواِء  اأو 
امل�شعوذين وغرِيهثثم يفاقُم امل�شكلثثَة، فامل�شكلُة 
حتثثلُّ بتحديِدهثثا وتعريِفهثثا ومعرفثثِة العوامِل 
ِق من  ْت اإليها، وفر�ِس الفرو�ِس، والتَّحقُّ التي اأدَّ
ِتهثثا، ثمَّ الو�شوِل اإىل احللثثوِل امل�شتندِة اإىل  �شحَّ
بثثاِع املنهِج  ، اأْي باتِّ التَّحليثثِل والتَّفكثثرِي املنطقيِّ
ثثِم يف حياتثثك يف خمتلِف  العلمثثيِّ والتَّفكثثرِي املنظَّ
جوانِبهثثا. واملاأمثثول  مثثن مدر�شينثثا الكثثرام اأن 
يكونوا قثثد وظفوا االطرق واملهارات واالأن�شطة 
واأ�شئلثثة البحثثث والتقثثومي مااأمكن ذلثثك والتي 

ميكن اأن نوجزها مبا ياأتي :
 ا�سرتاتيجيَّاُت التعليِم والتعلُِّم املقرتحُة:

. - الع�شُف الذهنيُّ
�شمثثَن  والت�شاركثثيُّ  التعثثاوينُّ  ثثُم  التعلُّ  -

املجموعاِت.
- املناق�شُة واحلواُر.

- حلُّ امل�شكالِت.
لُة. - املحا�شرُة املُعدَّ

املهارات املتوّقع اكت�سابها:
التفكثثري الناقد - حل امل�شثثكالت – احلوار – 
املناق�شة – اال�شتقراء – اال�شتنتاج – التحليل

الأن�سطُة:
الن�ساُط الأّوُل: اإثارة الدافعية للدر�س:

وذلك من خالل �شرد الق�شة اأمام الطلبة ب�شكل 
�شل�س وطريقة  �شائقة.

الن�ساُط الثاين: نطرح جمموعثثة من االأ�شئلة 
 .. املثثثرية للتفكري من قبيل: ملثثاذا – كيف -  اأيُّ
اإلثثخ من اأ�شئلثثة الع�شثثف الذهني، وذلثثك باأخذ 
اإجابثثات حمثثددة وكلمثثات مفتاحية مثثن الطلبة 

وتوثيقها على ال�شبورة.
ع الطلبُة اإىل جمموعاٍت.  الن�ساُط الثالث: يوزَّ
ويطلثثُب اإىل كلِّ جمموعثثٍة بنثثاًء علثثى �شماعهثثم 

َة ما ياأتي: الق�شَّ
ُق من  املجموع���ُة الأوىل: كيف يجثثري التَّحقُّ

رطان ؟ فاعليَِّة دواٍء ملر�ِس ال�شَّ
يَّارِة  ُة لل�شَّ املجموعُة الثانيُة: ما اجلدوى العمليَّ

م�شيَِّة ؟ التي تعمُل على الّطاَقِة ال�شَّ
املجموع���ُة الثالثُة: هثثل مار�شثثَت التَّجريَب يف 
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ِة ؟ ماذا يعني التَّجريُب ؟ حياتك العمليَّ
الن�ساُط الرابُع: املناق�شُة واحلواُر:

َلثثْت اإليِه  تقثثوُم كلُّ جمموعٍة بعر�ثثسِ ما تو�شَّ
اأماَم املجموعاِت االأخرى وتناَق�ُس االأفكاُر.

والتغذيثثُة  املحا�شثثرُة  اخلام����ص:  الن�س���اُط 
علثثى  تقثثوُم  لثثُة(:  املعدَّ الراجعُة:)املحا�شثثرُة 
َل اإليِه  تقثثدمِي االأفكاِر اجلديدِة، وتاأكيثثِد ما تو�شّ
الطلبثثُة وتعزيثثِز ما تعلَّمثثوه من خثثالِل التقومِي 

املرحلّي لكلِّ فقرٍة.
اأ�سئلة البحث واملناق�سة: 

االإجراء االأخري: املناق�شة والتقومي والن�شاط 
ال�شفي والال�شفي املوجود يف كتاب الطالب.

املراجع: ملزيد من املعلومات انظر يف املراجع 
املوجثثودة يف نهاية الدر�س ومواقثثع اإلكرتونية 

تتناول الفل�شفة.
التَّقومُي والأن�سطُة:

؟ ومثثا خطواُتُه؟ وما  ِف املنهَج الو�شفيَّ -عثثرِّ
اأهمُّ اأ�شكاِلِه؟

ثثِة. ومثثا  ثثَة البحثثوِث الو�شفيَّ يَّ -ا�شتنتثثْج اأهمِّ
حدوُدها؟

ومثثا   . التَّاريخثثيِّ البحثثِث  منهثثَج  ْف  -عثثرِّ
خطواُتُه؟

نقثثِد  اإىل  التَّاريخثثيِّ  الباحثثِث  جلثثوَء  علِّثثْل   -
امل�شادِر.

ثثة يف  ثثُة معرفثثٌة علميَّ - هثثل املعرفثثُة التَّاريخيَّ
راأيك؟

. وما خطواُته؟ ِف املنهَج التَّجريبيَّ - عرِّ
ِم العلوِم  - مثثا دوُر املنهثثِج التَّجريبثثيِّ يف تقثثدُّ

ِرها؟ وتطوُّ
. وما اأ�ُش�ُشُه؟ ِف املنهَج االإ�شتنتاجيَّ - عرِّ

ثثَة – امل�شلَّمثثَة –  - عثثرِّف مثثا ياأتثثي: البديهيَّ
. يا�شيَّ التَّعريَف الرَِّ

؟ ا�شرْحهمثثا  يا�شثثيِّ - مثثا نوعثثا الربهثثاِن الرِّ
باخت�شاٍر.

ّي :  النَّ�ساُط الالَّ�سفِّ
ميكنكم اإجناز اأحد الن�شاطني:

- تعثثاوْن مثثع زمالئك الإجثثراء بحث جتريبي 
حول نتائثثج مزج االألوان وفثثق خطوات املنهج 

التجريبي م�شًجال اإجراءات كل خطوة.
- تعثثاوْن مثثع زمالئك الإجثثراء بحث جتريبي 
حثثول نتائج مزج طعوم املذاق املختلفة )حلو-
حام�ثثس - مالثثح - مثثر( وفثثق خطثثوات املنهج 

التجريبي م�شجال اإجراءات كل خطوة.

املراجع
- اأبو عالم, رجاء.)2001(. مناهج البحث يف العلوم النَّف�صية و الرتبوية. القاهرة: دار الن�رش للجامعات.

- احلم�صي, اأنطون.)2009(. اأ�صول البحث يف علم النَّف�س. دم�صق: جامعة دم�صق. كلية الرتبية.
ة. الإ�صكندرية:  - خاطيير, اأحمييد م�صطفى.)2005(. ا�صتخييدام املنهج العلمي يف بحوث اخلدميية الجتماعيَّ

املكتب اجلامعي احلديث.
ة وممار�صته العمليَّة. دم�صق: دار الفكر. - دويدري, رجاء وحيد.)2000(. البحث العلمي اأ�صا�صياته النظريَّ

-زيدان, حممود فهمي.)2001(. ال�صتقراء واملنهج العلمي. الإ�صكندرية: دار الوفاء.
- النجيحييي, حممد لبيب؛ ومر�صي, حممييد منر.)1983(. البحث الرتبوي اأ�صوله ومناهجه. القاهرة: عامل 

الكتب.
- www.landcivi.com
- www.pathways.cu.edu.eg
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املناه���ج اجلدي���دة جت�س���د طموح���ات وزارة الرتبي���ة يف التطوي���ر وتلبي حاج���ات املتعلمني 
با�ستخدامها ا�سرتاتيجيات حديثة حتقق االأهداف.

در�س منوذجي 
يف اللغة العربية لل�سف 

الرابع ح�سب املناهج اجلديدة
                                      

       املوجهة الرتبوية : و�سال العلي
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مثثع مالحظثثة اأن الهثثدف االأ�شا�شثثي للتدري�س 
والتعليثثم هثثو اأن يتعلثثم التلميذ ما ق�شثثد له اأن 
يتعلمثثه بغر�س م�شاعدتثثه يف اكت�شاف املعارف 

يف �شوء النظرية البنائية والتي تت�شمن.
1-التقثثدم مب�شكلثثة اأو �شثثوؤال يثثثري انتبثثاه 

التالميذ.
2-اإعطاء فر�شة للتالميذ للمناق�شة.

3-ابتعثثاد املعلثثم عثثن ال�شرح طثثوال الوقت 
وكتابثثة احللثثول جاهثثزة علثثى ال�شبثثورة دون 

مناق�شة.
4-تنوع طرق التدري�س يف احل�شة.

5-م�شاعدة التلميذ على اأن ي�شعر باأنه ميكنه 
النجاح والتفوق يف هذا املقرر.

ومثثن هثثذا املنطلثثق �شنحثثاول عر�ثثس بع�س 
الدرو�س:

املادة : اللغة العربية ال�سف الرابع:
ا�شتماع..عنثثوان الدر�س:حقوق الطفل )االأخ 
للدر�ثثس:  املخ�ش�شثثة  احلنون.(...احل�ش�ثثس 

ح�شة واحدة..
الهدف العام  للدر�ص:

- اأن يفهثثم امل�شمثثوع فهمثثاً جممثثاًل و مف�شثثاًل 
املهارات املتوقع اكت�شابها :

 اأ�شتمثثع- اأفّكثثر- اأرّتب – اأجيثثب – اأحاور- 
اأحّدد-اأ�شاأل.

م�ستلزمات الدر�ص :
امل�شجل- ال�شبورة - الكتاب

اإثارة الدافعية للدر�ص
اأطرح بع�س االأ�شئلثثة: مم تتاألف اأ�شرتك؟ كم 
اأخاً لك؟كم اأختاً لثثك ؟ كيف تتعامل مع اأخوتك؟ 

كيف تتقا�شمون العمل يف البيت؟
-خمرجات التعلم:

يتوقع من التلميذ يف نهاية الدر�س اأن:
1- ي�شتمثثع اىل ق�شثثة الدر�ثثس مراعيا �شروط 

اال�شتماع.
2- يحدد الفكرة العامة للن�س.

4- يرتثثب حوادث الق�شثثة امل�شموعة بح�شب 
ت�شل�شلها.

5- يحدد التلميذ عنا�شر الق�شة.
يبثثدي راأيثثه يف بع�ثثس املواقثثف التي   -6

تعر�س عليه من الق�شة.
7- يكمثثل التلميثثذ املثثادة ) 2( مثثن حقثثوق 

الطفل
 خطوات �سري الدر�ص :

 اال�شتيعاب والفهم اأواًل:
اال�شتمثثاع  ب�شثثروط  التالميثثذ  تذكثثري  اأواًل- 
اجليثثد )االإن�شات باهتمام اىل املثثادة امل�شموعة 

عدم االن�شغال مب�شتتات خمتلفة(.
ثانيثثاً - اال�شتمثثاع االأول - اأ�شِمثثُع التالميثثذ 
الق�شثثة من امل�شّجثثل)اإن توفر( اأو اأقثثراأ الق�شة 

قراءة جهرية �شليمة معرّبة .
ثالثثثاً - اأ�شثثال التالميثثذ االأ�شئلثثة االآتية: عّم 
يتحثثدث الن�ثثس ال�شابق؟ مثثا مو�شثثوع الق�شة 
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براأيكم؟ ثّم اأدّون عنثثوان الدر�س على ال�شبورة 
)االأخ احلنون( 

رابعاً - اأوّزع التالميذ اإىل جمموعات ثم اأوزع 
عليهم بطاقات كتب عليها االأ�شئلة االآتية :

1(كم عدد االأوالد يف االأ�شرة؟
2(مثثا امل�شكلثثة التثثي تعثثاين منهثثا االأخثثوات 

الثالث؟
3(ملثثاذا ال ي�شاعثثد ر�شثثوان اأختثثه يف اأعمثثال 

البيت؟
خام�شثثاً - ثثثّم اأطلب اإىل املجموعثثات الّتعاون 
لهثثم واأحثثّدد  والّت�شثثاور واأن يختثثاروا عريفثثاً 
الّزمن مع التجوال بينهم، ثم اأ�شتمع اإىل اإجابات 
عرفاء املجموعات واأ�شثثاأل املجموعات االأخرى 
عثثن راأيهثثا باالإجابثثة واأُ�شثثوُب الغلثثط واأُعثثزُز 
ال�شحيحة منها و�شواًل اإىل االإجابات ال�شحيحة 

لالأ�شئلة ال�شابقة:
1(عدد االأوالد يف االأ�شثثرة اأربعة، ثالث بنات 

و�شبي.
2(امل�شكلة التي يعثثاين منها االأخوات الثالث، 

عدم اإزعاج االأخ الوحيد وعدم جمادلته.
3(ر�شثثوان ال ي�شاعد اأخواته يف اأعمال املنزل 

الأنه ال يحب عمل البيت.
�شاد�شاً - اال�شتماع الثاين

اأُ�شمع التالميثثذ الق�شة مرة ثانية من امل�شّجل 
اأو اأقراأهثثا لهثثم، واأقثثول: انتبهوا هنثثاك اأ�شئلة 
الدر�ثثس  لوحثثة  اإىل   م�شثثريًا  عليكثثم  �شتطثثرح 
املو�شوعثثة اأمام التالميذ لريبطثثوا بني حا�شتي 
ال�شمثثع والب�شر مع املحافظثثة على املجموعات 
ال�شابقثثة وعنثثد االنتهثثاء مثثن اال�شتمثثاع توّزع 
بطاقثثات على املجموعثثات كتب عليهثثا االأ�شئلة 

االآتية :
1(من اأح�شر الّدواء ل�شروق من ال�شيدلية ؟

2(مثثا التغرّي الثثذي ح�شل يف �شلثثوك ر�شوان 
بعد مر�س اأخته ؟
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3( ماذا قّدم ر�شوان لها مبنا�شبة �شفائها ؟
اأطلثثب اإىل املجموعثثات االإجابة عثثن االأ�شئلة 
ال�شابقثثة حمددًا الزمن املنا�شب، ثم: ا�شتمع اإىل 
اإجابثثات التالميثثذ واأُعّزُز االإجابثثات ال�شحيحة 
منهثثا واأُ�شثثوُب الغلثثط و�شثثواًل اإىل االإجابثثات 

ال�شحيحة االآتية:
1(اأح�شر ر�شوان الدواء ل�شروق. 

2( اأ�شبح ر�شوان يتحمل امل�شوؤولية وي�شاعد 
حنني وليلى يف اأعمال البيت. 

3( قثثدم ر�شثثوان الأخته هدية مثثن م�شروفه 
ال�شخ�شي.

اال�شتيعاب والفهم ثانيا:
�شابعاً- فكر ثم اأجب:

ن�ساط )1(: 
توزيع بطاقثثات على املجموعثثات كتب عليها 

ال�شوؤال االآتي:
- اأرّتب احلوادث الواردة يف مذكرات �شروق 

بح�شب ت�شل�شلها:
- رف�س ر�شوان امل�شاركة يف عمل البيَت الأنه 

ال يحّبه .
- وقوف ر�شوان حائاًل بني اأخته وبني مائدة 

الطعام .
كيثثال  االأب  عنثثد  لر�شثثوان  االأم  �شفاعثثة   -

يعاقبه.
- تقثثدمي ر�شثثوان الهديثثة الأختثثه مبنا�شبثثة 

ال�شفاء .
- ق�ثثسّ ر�شثثوان احلكايثثات والنثثوادر على 

�شروق لت�شليتها .
ثثثم  عليهثثا  باالإجابثثة  املجموعثثات  تكليثثف 
اأُحّدد بثثدء املناق�شة داخثثل املجموعة الواحدة 
والوقت املحدد  وكتابثثة النتائج من قبل عريف 
املجموعة، ثم اإعالن االنتهاء وتتم املناق�شة مع 
كل املجموعثثات واأعثثّزز االإجابثثات ال�شحيحثثة 
واأُُ�شثثوب الغلثثط منهثثا وتثثدون االإجابثثة علثثى 
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ال�شبورة
 الإجابة ال�سحيحة:

كيثثال  االأب  عنثثد  لر�شثثوان  االأم  �شفاعثثة   -
يعاقبه.

- وقوف ر�شوان حائاًل بني اأخته وبني مائدة 
الطعام .

- رف�س ر�شوان امل�شاركة يف عمل البيت الأنه 
ال يحبه .

- مر�س �شروق .
- ق�ثثس ر�شثثوان احلكايثثات والنثثوادر علثثى 

�شروق لت�شليتها .
- تقثثدمي ر�شثثوان الهديثثة الأختثثه مبنا�شبثثة 

ال�شفاء
ن�ساط)2(: 

 اكتثثب التدريثثب علثثى ال�شبورة)اأُحثثدد على 
خمطط الق�شة: البداية- العقدة –اخلامتة(0

 : اأو�شح املطلوب منه ثَمّ
اأكلثثف املجموعات االإجابة عليها ثم اأحدد بدء 
املناق�شثثة داخثثل املجموعثثة الواحثثدة والوقت 
املحدد  وكتابة النتائج من قبل عريف املجموعة، 
كل  مثثع  املناق�شثثة  وتتثثم  االنتهثثاء  اإعثثالن  ثثثّم 
املجموعات اأُعّزز االإجابات ال�شحيحة واأ�شوُب 
الغلثثط منهثثا وتثثدّون االإجابثثة علثثى ال�شبورة.
وا�شاألهم هل هناك عنا�شثثر اأخرى للق�شة ميكن 
اإ�شافتها للمخطط  وتدّون اأي�شاً على ال�شبورة. 

ا�شتمع اىل اإجاباتهم واعزز ال�شواب منها
العنوان : االأخ احلنون

البداية:التعريف باأفراد االأ�شرة
العقدة : امل�شاكل التي كان ي�شببها ر�شوان

اخلامتة:موقف ر�شوان عند مر�س اأخته
:ال�شخ�شيثثات-  للق�شثثة  اإ�شافيثثة  عنا�شثثر 

املكان- الزمان.
ن�ساط )3(

علثثى  الكتثثاب  فتثثح  التالميثثذ  اإىل  اأطلثثب   

ال�شفحثثة0)11( التدريثثب رقثثم  )3( ثم اطلب 
قراءته قراءة �شامتة ب�شكل فردي ثم  ا�شاأل عن 
املطلوب يف ال�شوؤال ا�شتمع الكرب عد من التالميذ 

وتقبل كل االراء00
ن�ساط )4(:

- اطثثرح ال�شثثوؤال االأتثثي ب�شثثكل فثثردي على 
التالميذ

مثثاذا تعلمت مثثن الق�شة التثثي �شمعتها اأتلقى 
علثثى  ال�شحيحثثة  االإجابثثة  واأدون  االإجابثثات 
ال�شبثثورة مثل ) عدم التمييثثز بني االبن واالبنة 
امل�شثثاواة يف املعاملثثة التعثثاون بثثني االأخثثوة 
ومراعثثاة �شعور االأخ الوحيثثد واللعب معه كي 

ال ي�شعر بالنق�س(.
ن�ساط )5(

توزيع بطاقة كتب عليها ال�شوؤال االأتي
اأكمثثل املادة 2 مثثن حقوق الطفثثل التي ن�شت 

على عدم التمييز القائم على النوع:
مثثن حق الطفل اأن يعي�ثثس يف اأ�شرة متحابة ال 

متيز بني 000و000
اأوزع البطاقات على املجموعات كلها واطلب 
االإجابثثة علثثى ال�شثثوؤال واحثثدد الوقثثت الالزم 
الجناز العمل تتم املناق�شة وت�شجيل ما تو�شلت 

اإليه املجموعات على ال�شبورة

التقومي النهائي : 
ا�شثثرد الق�شثثة كمثثا فهمتهثثا مطبقثثا عنا�شثثر 

الق�شة0
اإغالق الدر�ص : 

اخرت �شخ�شيثثة اأعجبتك مثثن الق�شة و العب 
دورها اأمثثام رفاقك معربا باالإميثثاءات و تلوين 

ال�شوت  
واجب منزيل :

ابحثثث مب�شاعثثدة اأ�شرتثثي عن ق�شثثة �شبيهة 
بالق�شة التي �شمعتها واأ�شردها اأمام رفاقك.
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ال يزال العامل ي�سهد ارتفاعا م�ستمرا يف اأ�سعار ال�سلع الغذائية الرئي�سية وتعترب الدول العربية 
من الدول التي تاأثر فيه���ا امل�ستهلكون تاأثرا وا�سحا . وازدادت معاناة املواطنني فيها خا�سة 

يف الدول االأقل منوا . 

مواجهة م�سكالت 
الأمن الغذائي العربي 
يف اإطار نتائج الأزمة 
القت�سادية العاملية

  د. حممد �سعيد احللبي
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ومن اأهم مظاهر تلك الأزمة :
1- ارتفاعات قيا�شية يف اأ�شعار الغذاء .

2- انخفا�ثثس االحتياط الغذائثثي العاملي اإىل 
اأدنى م�شتوياته على مدى 30 عام .

3- �شرعثثة التقلبات يف اأ�شثثواق ال�شلع نتيجة 
للم�شاربات .

4- نق�س خطري يف الكميات املتاحة للتجارة.

ومن اأهم اأ�سب���اب ارتفاع الأ�سع���ار العاملية 
للغذاء :

1- ارتفاع اأ�شعار النفثثط التي اأدت اإىل زيادة 
تكلفة االنتاج الزراعي والغذائي .

2- زيثثادة تكلفثثة ال�شحثثن البحثثري للمثثواد 
الغذائية .

احليثثوي  الوقثثود  اإنتثثاج  يف  التو�شثثع   -3
با�شتخدام املنتجات الزراعية .

4- زيادة الطلب على الغذاء يف االقت�شاديات 
ال�شاعدة .

5- الظروف املناخية غري املالئمة .
6- امل�شاربة يف اأ�شواق ال�شلع .

7- تناق�س خمزونات الغذاء العاملية . 
و ميكثثن بيان اأهم الق�شايا التي توؤثر يف االأمن 
الغذائي العربي وتوجهات اجلمهورية العربية 
ال�شوريثثة ملعاجلتهثثا ، نتيجثثة لقثثراءة تقريثثر 
اأو�شثثاع االأمثثن الغذائثثي العربثثي لعثثام 2009 
ال�شثثادر عن املنظمة العربيثثة للتنمية الزراعية 

يف اخلرطوم، على النحو االآتي :
 - تغريات الظروف الطبيعية و املناخية

- م�شتثثوى ا�شتخدام امل�شتلزمات الزراعية و 
التقانات احلديثة 

- م�شتوى ا�شتغالل و �شيانة املوارد الزراعية 
غري املتجددة 

- ال�شيا�شثثات االقت�شاديثثة و االإداريثثة  التي 
تت�شمن :

 - �شيا�شات ا�شتقرار اال�شعار.
 - �شيا�شثثات بنثثاء املخزونثثات مثثن ال�شلثثع 

الغذائية.
- �شيا�شات توزيع الغذاء.

 - �شيا�شات جتارة ال�شلع الغذائية.
   - �شيا�شثثات اال�شتثمثثار يف م�شروعات االأمن 

الغذائي العربي.

اأوًل- تغريات الظروف الطبيعية و املناخية:
     يتاأثثثر انتثثاج ال�شلثثع الغذائيثثة يف الوطثثن 
العربثثي تاأثثثرًا وا�شحثثاً بالعوامثثل الطبيعية و 
الظثثروف املناخية مثل معدالت الهطول املطري 
ال�شيثثول  و توزيعاتهثثا و موجثثات اجلفثثاف و 
و الفي�شانثثات و درجثثات احلثثرارة و موجثثات 

ال�شقيع و غريها .
كمثثا توؤثثثر تلثثك التغثثريات علثثى امل�شاحثثات 
املزروعة و املح�شودة من املحا�شيل الغذائية.
وقثثد كان مو�شم عام 2008 يف �شورية غري مالئم 
ب�شبثثب انحبا�ثثس االأمطثثار منثثذ بدايثثة املو�شم 
و حتثثى ال�شهثثر الثالثثث اإ�شافثثة اىل تعر�ثثس كل 
املحا�شيثثل  لل�شقيع الربيعي املتاأخر الذي اأدى 

اإىل تراجع االإنتاج الزراعي ب�شكل كبري.

ثاني���ًا - م�ست���وى ا�ستخ���دام امل�ستلزم���ات 
الزراعية و التقانات احلديثة :

     تبنثثت معظثثم الثثدول العربيثثة �شيا�شثثات 
ت�شجيثثع ا�شتخدام االأ�شناف و البذور املح�شنة 
و االأ�شمثثدة من م�شادر حمليثثة او خارجية كما 
و�شعثثت بع�شهثثا �شيا�شثثات �شعريثثة و جتارية 
با�شعثثار  امل�شتلزمثثات  هثثذه  و�شثثول  لت�شهيثثل 
تكاليثثف  ارتفثثاع  اأن  اإال  للمزارعثثني  منخف�شثثة 
هثثذه امل�شتلزمثثات يف بع�ثثس الثثدول العربيثثة و 
عثثدم م�شاحبتها لربامج دعم اإر�شثثادي اأدى اإىل 
�شعثثف تبني هثثذه التقانثثات و يف �شورية تعمل 
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الدولثثة على توفري البثثذور املح�شنة ملجموعات 
املحا�شيثثل الغذائية حيث تقثثوم الهيئة العامة 
التجثثارب  و  باالأبحثثاث  العلميثثة  للبحثثوث 
الالزمثثة الإنتثثاج االأ�شنثثاف و البثثذور املح�شنة 
املوؤ�ش�شثثة  اإىل  االبحثثاث  هثثذه  نتائثثج  ت�شلثثم  و 
العامثثة الإكثثثار البثثذور التي تعمثثل يف مراكزها 
و بالتعثثاون مثثع بع�ثثس املزارعثثني علثثى اكثار 
هثثذه االأ�شناف و البثثذور املح�شنة ثثثم بيعها و 
توزيعها للمزارعثثني على م�شتوى الدولة و ذلك 
للمحا�شيل اال�شرتاتيجية . كما اأن انتاج غرا�س 
االأ�شجثثار املثمرة يتم من قبل االإنتاج النباتي يف 
الثثوزارة يف م�شاتلها املنت�شرة يف كل املحافظات 
ال�شوريثثة كما يتثثم تنفيذ جتثثارب وفحو�س كل 
بذور وتقاوي اخل�شثثر امل�شتوردة قبل ال�شماح 
بدخولهثثا ب�شثثكل جتاري من قبثثل الهيئة العامة 

للبحوث العلمية الزراعية .
كما تعمل على توفري كامل احتياجات االأ�شمدة 
الرئي�شية �شواء بت�شنيعها حمليا اأو ا�شتريادها 

مثثن اخلثثارج اأمثثا االأ�شمثثدة املركبثثة والذوابثثة 
والورقية والعنا�شر ال�شغرى يتم توفريها من 
قبل القطاع اخلا�س وتوزع االأ�شمدة االأ�شا�شية 
التثثي تقدمها من قبل الدولة عن طريق امل�شرف 

الزراعي اأو عن طريق اجلمعيات الزراعية .

ثالث���ًا :م�ست���وى ا�ستغالل و �سيان���ة املوارد 
الزراعية غري املتجددة :

    تعمثثل الدول العربيثثة على �شيانة وتطوير 
املثثوارد الزراعية غري املتجثثددة بهدف حت�شني 
ا�شتغالل هذه املوارد يف تطوير االإنتاج الزراعي 
وحت�شثثني اأو�شثثاع االأمثثن الغذائثثي وتتمثثثل يف 
�شيانثثة االأرا�شثثي والرتبثثة وح�شثثاد امليثثاه يف 

معظم الدول العربية .
ففثثي �شوريثثة اهتمثثت الدولة مبيثثاه ال�شرف 
ال�شحثثي فعملت على بناء قنثثوات خا�شة لهذه 
امليثثاه لنقلهثثا اإىل مراكز ملعاجلتهثثا وتنقيتها من 
خالل العوامل ال�شامة واإعادتها ال�شتخدامها يف 
ري االأرا�شي املزروعثثة باالأ�شجار 
ال�شثثرف  اأ�شبثثح  وقثثد  املثمثثرة 
الزراعثثي يكت�شثثب اأهميثثة متزايدة 
م�شثثدرًا غري تقليدي ملياه الري كما 
يتثثم يف �شورية ا�شتخثثدام وتطوير 
طريثثق  عثثن  لال�شتمطثثار  م�شثثروع 
زرع الغيثثوم بهثثدف زيثثادة ن�شبثثة 
الهطثثوالت املطريثثة وا�شتثمثثار كل 
االإمكانات املتاحة من هذه الغيوم.

القت�سادية  ال�سيا�س���ات   : رابعًا 
والإدارية :

بو�شثثع  العربيثثة  الثثدول  تقثثوم 
وزراعيثثة  اقت�شاديثثة  �شيا�شثثات 
مثثن �شاأنها تعزيثثز وحتقيثثق اأمنها 

الغذائي من خالل ر�شم :
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- �شيا�شات ا�شتقرار االأ�شعار
- �شيا�شثثات بناء املخزونثثات من ال�شلع 

الغذائية الرئي�شية
- �شيا�شات توزيع الغذاء

- �شيا�شات جتارة ال�شلع الغذائية

اأ – �سيا�سات ا�ستقرار الأ�سعار :
    تقثثوم الدولثثة يف �شوريثثة بن�شاط كبري 
يف جمثثال �شيا�شثثات وبرامثثج دعثثم اأ�شعار 
ال�شوق ودعم ال�شادرات باالإ�شافة اإىل دعم 
اأ�شعار امل�شتهلكني بهثثدف ا�شتقرار اأ�شعار 
الغذاء من خثثالل برامج ال�شراء احلكومية 
اخلا�ثثس ب�شلثثع القمح والقطثثن وال�شوندر 
الدعثثم ح�شثثب  ن�شثثب  ال�شكثثري وتتبايثثن 
و�شيا�شثثات  العامليثثة  االأ�شعثثار  تغثثريات 
تخفي�س العملة حتى تظل اأ�شعار املنتجات 
ثابتة يف ال�شوق املحلثثي كما حتظى ال�شلع 
الغذائية التي يتم �شراوؤها من خالل برامج 
الت�شعثثري وال�شثثراء بدعثثم الت�شدير ودعم 
امل�شتهلك عند �شرائهثثا كما توجه �شيا�شات 
ا�شتقرار االأ�شعار يف �شورية يف �شورة دعم 
للم�شتهلثثك مثثن خالل طثثرح القمثثح ودقيق 
القمثثح يف االأ�شواق باأ�شعثثار منخف�شة عن 
ال�شعثثر احلقيقي كمثثا يتم ا�شتخثثدام نظام 
احل�ش�س ل�شلع ال�شكر واالأرز وتقدر ن�شبة 
الدعثثم لهثثذه ال�شلثثع بن�شبثثة 60% مقارنة 
باالأ�شعثثار العامليثثة .وت�شمثثل برامثثج دعم 
االأ�شعار بيع االأ�شمدة املحلية وامل�شتوردة 
والفوائد علثثى القرو�ثثس الزراعية وبذور 
والرعويثثة  احلراجيثثة  وال�شتثثول  القمثثح 

واالأ�شجار املثمرة .

ب- �سيا�س���ات بن���اء املخزون���ات من 
ال�سلع الغذائية الرئي�سية :
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      تت�شف ال�شلع الغذائية الزراعية مبو�شمية 
اإنتاجهثثا بينمثثا ي�شتمر الطلب عليهثثا طول العام 
ولهذا تعمل الدول علثثى تخزين املواد الغذائية 
ل�شمثثان اأمنها الغذائثثي بهدف �شهولثثة ان�شياب 
املعرو�ثثس مثثن ال�شلثثع الغذائيثثة طثثوال العام 
حت�شبثثا الأي اأزمات حتثثدث يف ال�شثثوق املحلية 
اأو العامليثثة . كما يعمل املخثثزون على ا�شتقرار 
االأ�شعثثار بال�شلع الزراعية مثثن خالل ديناميكية 
التثثوازن بثثني العر�ثثس والطلثثب التثثي يوفرهثثا 

املخزون اال�شرتاتيجي .
   وملواجهثثة اأزمة الغذاء احلالية اأولت الدول 
العربيثثة اهتماما خا�شا بتطويثثر بناء املخزون 
اال�شرتاتيجثثي وخمثثزون الطوارئ مثثن ال�شلع 
الغذائيثثة وخا�شة بالن�شبثثة ملحا�شيل احلبوب 
التي يثثزداد االهتمثثام مبخزونها عربيثثاً وعاملياً 
ويف معظثثم الثثدول العربيثثة يتثثم عثثادة تخزين 
كميثثات مثثن ال�شلثثع الغذائيثثة الرئي�شيثثة تكفثثي 
حلاجثثة الدولة لفرتات زمنيثثة ترتاوح بني 3 – 

6 اأ�شهر .
ففثثي �شوريثثة تعمثثل الدولثثة على خطثثة بناء 
خمثثزون ا�شرتاتيجثثي مثثن القمثثح يكفثثي حاجة 

البالد مدة �شنتني .

 ج - �سيا�سات توزيع الغذاء :
تتوافثثر  عندمثثا  الغذائثثي  االأمثثن  يتحقثثق     
لثثكل االأفثثراد داخثثل الدولة ويف جميثثع االأوقات 
االإمكانيثثة املادية واالقت�شاديثثة للح�شول على 
طعثثام كاف واآمن ويفثثي باحتياجاتهم الغذائية 
ومثثا يف�شلونثثه من اأطعمثثة تعينهم علثثى عي�س 

حياة �شحية ون�شطة .
لذا عمثثدت الثثدول العربية اإىل و�شثثع وتنفيذ 
�شيا�شات توزيثثع الغذاء ل�شمان ان�شياب ال�شلع 
الغذائيثثة اإىل م�شتويات تفثثوق القدرة ال�شرائية 

للمواطنني .

ففي �شوريثثة اعتمدت الدولثثة �شيا�شة توزيع 
املنتجثثات الغذائيثثة الزراعية ب�شقيهثثا النباتي 
واحليثثواين مثثن خثثالل املوؤ�ش�شثثة العامة خلزن 
وت�شويثثق املنتجثثات الغذائيثثة والزراعية التي 
متتلك عددا كبريا من منافذ التوزيع يف كل املدن 

والبلدات والقرى باأ�شعار خمف�شة .

د – �سيا�سات جتارة ال�سلعة :
    �شعثثت الدول العربيثثة اإىل تعديل �شيا�شاتها 
التجاريثثة مبثثا يثثوؤدي اإىل احلثثد مثثن اآثثثار اأزمة 
اأهثثم هثثذه ال�شيا�شثثات  الغثثذاء العامليثثة ومثثن 
يف املثثدى الق�شثثري �شيا�شثثة االإعفثثاء اجلمركثثي 
لل�شلثثع الغذائية وم�شتلزمثثات االإنتاج الزراعي 
امل�شتثثوردة كما تابعت الدول العربية اإجراءات 
ان�شمامها اإىل منظمة التجارة العاملية وان�شمام 
جمموعثثات خمتلفة منهثثا يف تكتثثالت اقت�شادية 
بهثثدف تعزيثثز قدراتهثثا االقت�شاديثثة وتقويثثة 

قدرتها التناف�شية يف االأ�شواق الدولية .
وكما هثثو معلثثوم فثثاإن ال�شيا�شثثات التجارية 
تخ�شثثع ملدى وا�شع من املحثثددات االقت�شادية 
وال�شيا�شية وهي ت�شمل ال�شيا�شات االقت�شادية 
واملاليثثة وال�شريبية وت�شعى الدول العربية اإىل 
تعزيثثز اأمنهثثا الغذائي مثثن خثثالل ان�شمامها اإىل 
منظمثثة التجارة العاملية ولقثثد انتهجت �شورية 
�شيا�شثثات جتاريثثة مبنيثثة على اأ�ش�ثثس االنفتاح 
االقت�شثثادي وحتريثثر التجثثارة وتبثثذل جهودًا 
مكثفة لفتح اقت�شادها اأمام التجارة واال�شتثمار 
بهدف زيادة فر�س النمو وتعزيز م�شرية االأمن 

الغذائي . 

خام�سا : �سيا�سات ال�ستثمار يف م�رسوعات 
الأمن الغذائي العربي :

    تهتثثم الثثدول العربيثثة بو�شثثع �شيا�شثثات 
ت�شجيثثع اال�شتثمثثار يف جمثثال الزراعثثة واالأمن 
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 امل�شادر:
- تقرير اأو�صاع الأمن الغذائي العربي لعام 2009, املنظمة العربية للتنمية الزراعية, اخلرطوم.

- تقرير حالة الغذاء لعام 2008, منظمة الأغذية والزراعة/ الفاو, روما.
- تقييم الواقع الراهن للقطاع الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�صورية, 2009, هيئة تخطيط الدولة.

- املجموعة الإح�صائية الزراعية لعام 2009, وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي.
- درا�صات واأبحاث حول الأمن الغذائي يف �صورية لعدة باحثني.

الغذائثثي امل�شتثثدام وقثثد كثفثثت معظثثم الثثدول 
العربيثثة جهودها يف جمثثال اال�شتثمار يف القطاع 
النباتثثي  االإنتثثاج  قطاعثثات  لت�شمثثل  الزراعثثي 
واحليثثواين وال�شمكثثي باالإ�شافثثة اإىل اال�شتثمار 
يف م�شاريثثع البنثثى التحتيثثة ويف جمثثاالت الري 

وا�شت�شالح االأرا�شي .
   ويف �شورية تهتم الدولة باال�شتثمار اخلا�س 

باعتباره مكماًل لدور الدولة يف عملية التنمية 
ال�شاملة فمنذ عام 1991 �شدر قانون ت�شجيع 
القطثثاع اخلا�س على اال�شتثمثثار وقد اقت�شر 
هذا القانثثون على ثالثة قطاعثثات هي : النقل 
وال�شناعثثة والزراعة وقد منح هثثذا القانون 
مزايا عديثثدة م�شجعة للقطثثاع اخلا�س على 

اال�شتثمار يف �شورية .
كمثثا �شدر مر�شثثوم ت�شريعي حثثول امتالك 
الالزمثثة  العقثثارات  ا�شتئجثثار  وا�شتثمثثار و 
مل�شاريع امل�شتثمر بغ�ثثس النظر عن جن�شيته 
مثثع اإمكانيثثة جتثثاوز �شقف امللكيثثة املحدد يف 
الت�شريعثثات ال�شارية ويف حثثدود احتياجات 

امل�شروع الفعلية .
ويف عام 2007 �شدر مر�شوم ت�شريعي اآخر 
ركز علثثى مو�شثثوع اخل�شومثثات ال�شريبية 
لكامل عمل امل�شروع ولي�س االإعفاء ال�شريبي 
لفرتة حمثثددة ت�شجيعثثا للم�شتثمريثثن بعدم 
اإلغثثاء م�شاريعهم بعد انق�شثثاء فرتة االإعفاء 
ال�شريبي كما ركز املر�شوم على التاأمني على 
امل�شاريع اال�شتثمارية للم�شتثمرين االأجانب 
حيثثث �شمثثح لهثثم بالتاأمثثني علثثى م�شاريعهم 
لثثدى اأي من �شركات التاأمثثني املرخ�س لها . كما 
�شدر يف عام 2007 املر�شوم الت�شريعي القا�شي 
باإحداث الهيئة ال�شورية لال�شتثمار التي ت�شرف 
علثثى كل اأ�شثثكال اال�شتثمار يف �شوريثثة وقد بلغ 
عدد امل�شاريع الزراعية امل�شمولة باأحكام قانون 

اال�شتثمار لعام 2008 حوايل 452 م�شروعاً  .
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 تاأثريات ال�سابكة)الإنرتنت( 
يف ال�سباب

                                                                                                                                                                                                  

يتن���اول املقال االآت���ي تاأثريات ال�سابكة  يف ال�سباب من خالل تق���دمي : نبذة تاريخية عن  �سبكة 
االإنرتنت وفوائدها الرتبوية , واإيجابياتها و�سلبياتها, و�سعوبات ا�ستخدامها . 

   د. �سوزان املقطرن                     
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)االإنرتنثثت(   ال�شابكثثة  :ظهثثرت   البدايثثات 
القثثرن  مثثن   »1962« عثثام  ال�شتينيثثات  يف 
عثثن  الناجتثثة  املخثثاوف  اأدت  الع�شرين،حيثثث 
احلثثرب البثثاردة اإىل اإقنثثاع حكومثثة الواليثثات 
املتحدة االأمريكية  اأن اأنظمة االأجهزة الدفاعية 
اخلا�شثثة بهثثا حتتثثاج اإىل حمايثثة مثثن حثثدوث 
حثثرب نووية. وهكثثذا ن�شاأت الفكثثرة االأ�شا�شية 
مثثن  )لل�شابكثثة( واملتمثلثثة يف ربثثط جمموعثثة 
اأجهثثزة الكومبيوتر مع بع�شها يف �شبكة واحدة  
فقثثد قامت القثثوات امل�شلحثثة االأمريكية  بعملية 
و�شثثل اأجهثثزة الكمبيوتر الع�شكريثثة املنت�شرة 
عثثرب الواليات املتحدة عن طريقة �شبكة ات�شال 
وكانثثت هثثذه ال�شبكثثة هثثي ال�شثثكل االأ�شلثثي ملا 
يعثثرف اليثثوم ب�شبكثثة االإنرتنثثت، وبعثثد عثثدة 
�شنثثوات ا�شتخدمت املوؤ�ش�شثثة الوطنية للعلوم 
االأمريكيثثة التقنيثثة ذاتهثثا التثثي ا�شتخدمثثت يف 
عمثثل ال�شبكة املذكثثورة وكان الهثثدف من وراء 
اإن�شثثاء هذه ال�شبكة هو ت�شهيثثل عملية االت�شال 
بثثني اجلامعات واملدار�ثثس وانتقثثال املعلومات 
فيمثثا بينهثثا، ولكثثن ب�شبثثب كثثرة املعلومثثات 
التثثي حملتهثثا هثثذه ال�شبكثثة وال�شغثثط الكبثثري 
عليها مل يعثثد با�شتطاعتها حتمل هثثذا القدر من 
املعلومثثات،  وهذا ما ا�شتدعى تطويرها من قبل 
املوؤ�ش�شثثة الوطنية للعلثثوم االأمريكية، و�شميت 

 . )INTERNET( هذه ال�شبكة فيما بعد بث
ومع بداية الت�شعينيات يف القرن الع�شرين مت 
اإن�شاء �شبكة عاملية عرفت با�شم ال�شبكة العاملية 
املو�شعة )WWW(، وبداأ ا�شتخدامها عن�شرًا 
اأولياً واأ�شا�شياً يف االأعمال التجارية، واأ�شبحت 
م�شدرًا مثثن م�شادر احل�شول علثثى املعلومات 

بوقت قيا�شي .
خدمات ال�سابكة )النرتنت( :

 تتعدد خدمات االإنرتنت نذكر منها :  
اخلدمثثات الربيدية: وتنح�شر هثثذه اخلدمة 

فيما ي�شمى بالربيد االإلكرتوين )E-mail(، ويف 
هثثذه اخلدمة ميكثثن ا�شتقبال واإر�شثثال الر�شائل 
مثثن واإىل اأي �شخ�ثثس يف العثثامل ي�شتخثثدم هثثذه 

ال�شبكة. 
خدمات نقل امللفات: ت�شتطيع هذه اخلدمة اأن 
تدخثثل على اأي حا�شب م�شمثثوح  الدخول عليه، 
وتنزيثثل اأّي مثثن ملفاته وحتميلثثه على الوحدة 

التخزينية باحلا�شب اخلا�س بالفرد. 
املحادثثثة )الت�شامر(: تعتثثرب خدمة املحادثة 
اأو كما يطلق عليها الت�شامر مع اأ�شخا�س اآخرين 
على ال�شابكثثة )االإنرتنت( من اخلدمات املثرية 
جدًا، والتي تتميز بها �شبكة االإنرتنت عن غريها 
من ال�شبكات. وبوا�شطة العنوان اخلا�س ميكن 

عمل حمادثة مع اأي �شخ�س يف العامل. 
خدمة يوزنت :بداأت اليوزنت ك�شبكة منف�شلة 
يف اأواخثثر ال�شبعينيثثات، والفكثثرة التثثي تقثثوم 
عليهثثا يوزنت هثثي تكوين جمموعثثات للمناق�شة 
– كل يف جماله – فيوجد جمموعات مناق�شة يف 
الفل�شفة مثاًل، ويف علم النف�س ويف جميع العلوم 
واملو�شوعات تقريباً. وي�شتطيع اأي �شخ�س اأن 
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ينتمي اإىل هذه املجموعات. 
اخلدمثثات الرتفيهيثثة:يف هثثذه اخلدمثثة يجثثد 
النا�ثثس الت�شليثثة واملتعثثة، اإذ ميكثثن للمثثرء اأن 
يلعب باالألعاب املوجثثودة على ال�شبكة مبفرده 
اأو مثثع اأ�شخا�ثثس اآخريثثن. كمثثا تعثثد االإنرتنت 
و�شيلة بديلة لكثري من الن�شاطات مثل: م�شاهدة 
امل�شرحيثثات االإذاعيثثة والتلفزيونيثثة، وقراءة 

ال�شحف، واملجالت واال�شتماع اإىل املو�شيقا. 
 اإيجابيات  ال�سابكة )الإنرتنت( : 

- وفثثرت املعلومثثات التثثي تنتجهثثا العقثثول 
الب�شريثثة يف �شتى حقثثول العلثثم واملعرفة، فقد 
منثثت املعلومات واملعارف يف �شنوات قالئل بكم 

يفوق ما اأُنتج يف عقود زمنية طويلة. 
- تتيثثح للفرد اأن يفتح موقعثثاً يبث من خالله 

اأفكاره وخواطره وفل�شفته لالأ�شياء واحلياة. 
- �شرعة الو�شول اإىل املعلومات، واحل�شول 
على جوانثثب خمتلفة يف حقثثول العلم واملعرفة 

وقراءة كل ما ين�شر من ال�شحف واملجالت.  
- اال�شتمتثثاع بالهوايثثات املختلفة والرتويح 
ال�شفقثثات  عقثثد  اإىل  باالإ�شافثثة  النف�ثثس،  عثثن 

التجارية واال�شتثمار عرب االإنرتنت. 

-  اإمكانيثثة الو�شثثول اإىل اأماكثثن واأ�شخا�ثثس 
وموؤ�ش�شات بي�شر و�شهولة وتكلفة قليلة .

 �سلبيات ال�سابكة  )الإنرتنت( : 
- تقثثدمي معلومثثات فكرية و ثقافيثثة تناق�س 

ثقافة املجتمع املحلي وقيمه واأفكاره. 
- عر�س معلومات غري وا�شحة، �شادرة عن 

مواقع غري معروفة اأوم�شبوهة. 
- ي�شثثكل خطرًا علثثى اأخالقيثثات النا�شئة من 

اجلن�شني و�شلوكاتهم الفردية واالجتماعية. 
ال�سابك���ة  ا�ستخ���دام  تعل���م  �سعوب���ات 

)الإنرتنت(:
كاأي و�شيلة تعليميثثة ثمة م�شاكل و�شعوبات 

تواجهنا عند تعلم ا�شتخدام االإنرتنيت منها: 
- عدم توافر الكفاءات التدري�شية واملعلومات 
الكافية لدى املعلمني: حيث اإن اأغلب املعلمني يف 
املدار�ثثس يف الدول االأقل تطثثورًا مبا فيها العامل 
العربي ال يتقنثثون ا�شتخدام االإنرتنت،  وهذاما 
يتطلثثب تعلثثم مهثثارات االنرتنت حتثثى يعلموا 

تالميذهم. 
تكلفثثة  انخفا�ثثس  رغثثم  التكلفثثة:  ارتفثثاع   -
اأن  اإال  اإعالميثثًة  و�شيلثثة  بو�شفهثثا  االإنرتنثثت  
تكاليثثف التدريب عليها مازالثثت عالية فال ميكن 
اأن يتثثم تدريثثب اأي فريثثق اأو جمموعثثة طثثالب 
عليهثثا دون دفثثع تكلفة عاليثثة جثثدًا، اإ�شافة اإىل 
�شياع الوقت الذي كان ميكن ا�شتثماره يف تعلم 

املادة املطلوبة. 
�شعوبثثة  اأهثثم  االإجنليزية:تعثثد  اللغثثة   -
تواجثثه التعليم عن طريثثق االإنرتنت، ومتعلمي 
ا�شتخدامثثه يف العثثامل العربثثي، حتثثى الربامج 
واإن عربثثت و�شعت اأ�شاًل بال�شيغة االإجنليزية 
باالإ�شافثثة اأن برامثثج البحث يف معظثثم حاالتها 
مبنية على اللغة االإجنليزية اأو على االأقل على 
اأ�شمثثاء ت�شتعمثثل االأحرف الالتينيثثة املعروفة، 
اإ�شافثثة اإىل اأن معظثثم ال�شفحات املوجودة على 
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االإنرتنثثت هثثي �شفحات موجثثودة باالإجنليزية 
ولي�س بالعربية اأو اأي لغة اأخرى. 

 املميزات الرتبوية لل�سابكة )الإنرتنت( : 
وفرة م�شادر املعلومات: 

ومثثن اأمثال هذه امل�شادر الكتثثب االإلكرتونية 
الدوريثثات   »Electronic Books«
 Data« البيانثثات  قواعثثد   »Riodicals«
 »Encyclopedias« املو�شوعثثات   ،»Bases

 . »Educational Sites« املواقع التعليمية
- االت�شال غري املبا�شر: ي�شتطيع االأ�شخا�س 
االت�شال فيما بينهم ب�شكل غري مبا�شر ومن دون 
ا�شرتاط ح�شورهثثم يف الوقت ذاتثثه با�شتخدام 

االإنرتنيت. 
- الربيثثد االإلكثثرتوين: حيثثث تكثثون الر�شالة 

 . )E-Mail( ًوالرد كتابيا
- الربيد ال�شوتي:حيث تكون الر�شالة والرد 

 »Voice – Mail« ًشوتيا�
- االت�شال املبا�شر :وعن طريقه يتم التخاطب 
يف اللحظة ذاتها بوا�شطة التخاطب الكتابي حيث 

يكتب ال�شخ�س ما يريثثد قوله بوا�شطة لوحة 
املفاتيثثح وال�شخ�س املقابل يثثرى ما يكتب يف 
اللحظة ذاتها، فريد عليه بالطريقة عينها بعد 
انتهثثاء االأول مثثن كتابة ما يريثثد، واأي�شاً يتم 
التخاطب بوا�شطثثة التخاطب ال�شوتي حيث 
يتثثم التخاطب �شوتياً يف اللحظة ذاتها هاتفياً 
عثثن طريق االإنرتنثثت. والتخاطثثب بال�شوت 
وال�شثثورة حيثثث يتثثم مبا�شرة علثثى الهواء 

بال�شوت وال�شورة »املوؤمترات املرئية«.  
لل�سابكة  الفع���ال  ال�ستخ���دام  خ�سائ�ص 

)الإنرتنت( يف التعليم :
من اأجل ا�شتخدام االإنرتنيت بطريقة فاعلة 

يف التعليم، البد من مراعاة االآتي: 
- جتنب االت�شال يف اأوقات الذروة ب�شبب 

بطء ال�شبكة يف اال�شتجابة ب�شرعة. 
- االبتعاد عن اجلدل بغري فائدة �شواء من 
خالل الكتابة اأو ال�شثثوت اأو غريهما من االأمور 

التي تعيق اال�شتفادة من هذه التقنية. 
- التعثثرف اإىل كل جديثثد يف عثثامل احلا�شثثوب 

واالنرتنت با�شتمرار من حني الآخر. 
- اإيجثثاد بدائثثل للمواقثثع التثثي تتطلثثب وقتاً 

طوياًل لقراءتها وت�شفحها. 
امل�شتخدمثثة  احلا�شثثوب  اأجهثثزة  تزويثثد   -
بربامثثج حمايثثة مثثن الفريو�شثثات واملكافحثثات 

للتخل�س من برامج املتطفلني على ال�شبكة. 
 دورالوالدي���ن الرتب���وي يف التعام���ل م���ع 

ال�سابكة )الإنرتنت( : 
- التاأكد مثثن و�شع احلا�شب يف مكان مفتوح، 
وجتنب و�شعه يف غرفة مغلقة ليت�شنى للوالدين 

معرفة ما يفعله الطفل على ال�شبكة. 
- عثثدم و�شثثع اأي �شثثورة للطفثثل علثثى اأي 
موقع يف االإنرتنت، واالمتنثثاع عن و�شع بريده 

االإلكرتوين يف اأي دليل عام. 
معلومثثة  اأي  اإعطثثاء  قبثثل  مليثثاً  التفكثثري   -
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�شخ�شية عن االأ�شرة اإال للموثوق بهم فقط. 
- عثثدم ال�شماح للطفل برتتيب اأي لقاء مع اأي 
م�شتخدم لل�شبكة من دون موافقة االأهل واإذا مت 
عمثثل لقثثاء بعلمهم فيجب اأن يكثثون يف مكان عام 

ويجب مرافقة الطفل يف اللقاء االأول. 
للطفثثل  املفيثثدة  املواقثثع  بع�ثثس  اختيثثار   -
وحماولثثة تعريفه بها ب�شثثورة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة. 
- الدخثثول اإىل غرفثثة الدرد�شة التثثي يرتادها 

املراهقثثون للتاأكد مثثن اأنها ال حتثثوي مناق�شات 
مريبة واأنها خا�شعثثة للرقابة، وت�شجيع الطفل 

اأن يكون له �شحبة ح�شنة يف مواقع الدرد�شة. 
- عدم ال�شماح للطفل باال�شتغال على االنرتنت 
الأكر من �شاعتني يف اليثثوم واأن ال يجل�س الأكر 

من �شاعة متوا�شلة. 
- مراقبثثة الطفثثل ب�شورة مبا�شثثرة ومراقبة 
املراهقثثني عن بعد مبراقبة املواقع التي دخلها، 
وذلك بتخزين ملثثف بعناوين املواقع التي متت 

زيارتها والتحقق منها اأ�شبوعياً. 
 ال�سابك���ة )الإنرتن���ت( يف الق���رن احلادي 

والع�رسين : 
ت�شثثري الدرا�شات امل�شتقبليثثة اإىل اأن االنرتنت 
�شي�شهد تطثثورًا هاماً يف ال�شنوات القادمة �شواء 
اأخثثرى .  اأو يف تقثثدمي خدمثثات  فيمثثا يقدمثثه ، 
ويتنثثاول جوانب ال�شرعثثة واخلدمة واالت�شال 
الب�شثثري وال�شمعثثي حتثثى يف جمثثاالت التعليم 
عن بعثثد ، والعالقثثات التجاريثثة واالقت�شادية 

ومنها: 
- �شتتيح تكنولوجيا احلا�شوب واالإنرتنت يف 
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امل�شتقبثثل ا�شتعمال حمطثثات التعلم عن بعد، 
وتتيثثح للدار�شثثني ممار�شة التعلثثم الواقعي 
املبا�شر واالإلكرتوين عثثن بعد، بكل ما يتطلبه 
من مواد وو�شائل وتقنيات متنوعة، تقليدية 

ومعا�شرة على ال�شواء. 
- �شتوفر تكنولوجيا احلا�شوب واالإنرتنت 
املعا�شرة فر�شاً للمتعلمني يف اختيار مدار�س 
اأو معاهثثد اأو كليثثات التعليثثم التثثي يرغبون 

بها. 
- �شتتحثثول الرتبية التقليدية املبا�شرة اإىل 
تفاعثثل املعلمني واملتعلمثثني وجهاً لوجه عرب 

التعلم االإلكرتوين عن بعد. 
 www شت�شثثكل �شبكة املعلومثثات العاملية� -
وو�شائلهثثا وتقنياتها املتنوعة، البيئة الرتبوية 
املنا�شبة للتعلثثم والتدري�س واملناهج الدرا�شية 

على حّد �شواء. 
- �شتتحكثثم تكنولوجيا احلا�شوب واالإنرتنت 
املعا�شثثرة يف و�شول الطلبة اإىل م�شادر التعلم، 

ويف دفع قيم مالية مقابل ذلك. 
تنظيمثثات  اإىل  بعثثد  عثثن  التعلثثم  �شيثثوؤدي   -
تربويثثة ومفاهيثثم اجتماعية جديثثدة يف التعليم 
وهثثذا االأمر يتطلب من موؤ�ش�شات التعليم العايل 
تطويثثر برامج اإعدادها لتمكني املعلمني من اأداء 
واجباتهثثم التعليميثثة كما هو مطلثثوب يف القرن 

احلادي والع�شرين. 
- �شتزداد برامج واأعمال التدريب االإلكرتوين 
عثثن بعد وخا�شثثة يف جمال االأعمثثال واملجاالت 

االقت�شادية. 
التاأثريات ال�سلبية لل�سابكة ) النرتنت(  : 

تتمثل هذه التاأثريات فيما ياأتي :
 يف جمال الأ�رسة : 

- تراجع دور االأ�شرة يف التن�شئة االجتماعية 
ل�شالح االإعالم والتقنيات احلديثة »كاالإنرتنت 

– الف�شائيات«.  – احلا�شوب 

- تراجثثع معثثدالت التفاعثثل االأ�شثثري وميثثل 
االأبنثثاء للعزلثثة »االنطواء على الثثذات« ب�شبب 

ان�شغالهم يف االإنرتنت،واأجهزة احلا�شوب. 
- تراجثثع �شلطة االأب »االأ�شرة« يف ال�شيطرة 
باختيثثار  يتعلثثق  فيمثثا  االأبنثثاء  �شلثثوك  علثثى 

االأ�شدقاء ، اأو مراعاة الذوق العام. 
- �شيطرة الفردية وروح االأنانية على �شلوك 
االأبنثثاء  م�شروفثثات  تتعاظثثم  حيثثث  االأفثثراد، 
الرتفيهية على ح�شاب ميزانية االأ�شرة )فواتري 

�شبكة االنرتنت(. 
- تزايثثد �شكثثوى االأهل مثثن ارتفثثاع معدالت 
�شهثثر االأبنثثاء �شثثواء يف اجللو�س اأمثثام �شا�شات 
احلا�شثثوب واالنرتنثثت ل�شاعثثات طويلثثة اأو يف 

م�شاهدة املحطات الف�شائية. 
- حتثثول ال�شثثدق اإىل م�شاألثثة ن�شبية حتكمها 

امل�شالح ال�شخ�شية واملادية. 
يف جمال القيم عند ال�سباب :

تاأثثثري االإنرتنثثت يف �شلوكات بع�ثثس ال�شباب 
على النحو االآتي :

1- ا�شتمالثثة ال�شبثثاب ل�شثثراء ما هثثو اأجنبي 
واإف�شثثاد مناخ التن�شئثثة االجتماعية، ف�شاًل عّما 
تعر�شثثه االإعالنثثات مثثن ثقافثثة بديلثثة وهذا قد 
يعر�ثثس القيثثم االجتماعية اإىل هثثزة عنيفة رمبا 

ت�شهم يف تفكيك وانهيار املجتمع. 

140

قضــــايا
معاصرة

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



املراجع:
- احلاجي, حممد عمر )2002(: النرتنيت اإيجابياته و�صلبياته, ط1, دار املكتبي, دم�صق. 

- حجازي, اأحمد )2003(: التغر يف املنظومة الثقافية للمجتمع امل�رشي, دار املعارف, م�رش. 
- ح�صيين, حممد �صديق حممد )2002(: النرتنيت يف خدمة العملية الرتبوية, جملة الرتبية, العدد /41/, 

اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم, قطر الدوحة. 
- زهييران, م�ييرش, زهران, عمر )2003(: التعليم عن طريق النرتنيييت, دار زهران للن�رش والتوزيع, عمان, 

الأردن. 
- الزيود, ماجد )2006(: ال�صباب والقيم يف عامل متغر, ط1, دار ال�رشوق, عمان. 

- �صاري, حلمي )2005(: ثقافة النرتنيت, درا�صة يف التوا�صل الجتماعي, دار جمدلوي للن�رش والتوزيع, 
عمان. 

- �صعادة, جودت, ال�رشطاوي, فايز )2003(: ا�صتخدام احلا�صوب والنرتنيت يف ميادين الرتبية والتعليم, 
دار ال�رشوق, عمان, الأردن. 

- ال�صما�س, عي�صى )2004(: الإعالم الرتبوي, من�صورات جامعة دم�صق, دم�صق. 
- عبييد املييوىل, عييادل )2001(: تعلم النرتنيت يف ثييالث �صاعات, الدار الذهبية للطبييع والن�رش, القاهرة, 

م�رش. 
- العمييري, عالء الدين يو�صييف )2004(: املراهقة و�صبكة النرتنيت, جملة الرتبييية, العدد /48/, اللجنة 

الوطنية القطرية والثقافة والعلوم, الدوحة, قطر. 
- الفنتوح, عبد القادر عبد اهلل )2001(: النرتنيت للم�صتخدم العربي, مكتبة العبيكان, الريا�س.

- الها�صمييي, جمييد )2004(, تكنولوجيييا و�صائل الت�صييال اجلماهري, ط1, دار اأ�صاميية للن�رش والتوزيع, 
الأردن, عمان. 

2- تفكيك القيم االإيجابية وتخريبها، في�شبح 
ال�شبثثاب ذوي �شخ�شيثثات هزيلة وغثثري قادرة 

على مواجهة التحديات التي جتابههم. 
3- حماربثثة املعتقدات التثثي يعتقدها والتي 

ورثها الفرد من جمتمعه وتراثه الوطني. 
4- ت�شعيد روح العداء من خالل زرع العزلة 
واالأنانيثثة الإمنثثاء الفردية وقتثثل روح التعاون 

وك�شر العالقات االجتماعية داخل املجتمع . 
5- عدم االلتزام بالقيود والثوابت االأخالقية 
والدينيثثة واالأعراف والو�شول بهثثم اإىل مرحلة 
العدميثثة، في�شبحثثون  اأ�شثثرى لثثكل مثثا يعر�س 
عليهثثم من مواد يحاول الغرب بثها ون�شرها بني 
ال�شبثثاب لت�شهم يف ن�شر قيثثم وتقاليد بعيدة عن 

واقعنا وديننا. 

 6- ترويثثج مظاهثثر امليوعثثة والتثثربج بثثني 
الفتيات . 

مواجهثثة  علثثى  ال�شبثثاب  قثثدرة  عثثدم   -7
ال�شعوبثثات والتحديثثات امل�شتقبليثثة، بعثثد اأن 

تتخلخل القيم وتتزعزع ثوابت املجتمع. 
خال�شة القول اإن �شبكة االإنرتنت غدت حقيقة 
واقعثثة يف حياتنثثا ال بثثد لنا من اال�شتفثثادة منها  
مثثن خالل جتنثثب �شلبياتها وتعزيثثز اإيجابياتها 
يف حياتنثثا ، مع احلفاظ على هويتنثثا واأ�شالتنا 
االأ�شريثثة واالجتماعيثثة  وتوظيفهثثا يف حياتنثثا 
املنزليثثة  برتبيتنثثا  واالرتقثثاء   ، فعثثال  ب�شثثكل 
وتربية االأبناء �شواء ال�شغار منهم واملراهقون 
وال�شبثثاب مبثثا يعثثود بالفائثثدة واخلثثري علثثى 

املجتمع . 
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 فايز جمدالوي

املعّرب والدخيل 
يف الل�سان العربي الأ�سيل

اإن ظاهرة التبادل الثقايف والتالقح اللغوي عامة �ساملة ت�سمل كل االأمم وال�سعوب وعلى مدار 
التاريخ, فعلى مدار التاريخ ومنذ خلق االإن�سان كان واليزال اجتماعياً بطبعه ي�سعى دوماً اإىل مد 
ج�س���ور التوا�س���ل مع بني جن�سه يف كل املجاالت مبا يكفل له الوج���ود واال�ستمرار, وكانت اللغة 

�ساهداً على هذا التوا�سل.
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 واللغثثة اأيثثة لغثثة الميكنهثثا اأن تقثثف يف وجه 
قنوات االت�شثثال واالحتكاك بغريها من اللغات 
االأخثثرى، وال تقوى علثثى اأن تنغلق على نف�شها 
وتعي�ثثس منعزلثثة عمثثا يحيثثط بهثثا مثثن لغثثات 
ال�شعثثوب االأخثثرى، وهثثذا ماتوؤكثثده الكثري من 
الكلمثثات التثثي ي�شيثثع ا�شتخدامهثثا يف كل لغات 
االأر�س) بابا، ماما، دادا، ...( وكذلك االأ�شوات 
اللغوية التي تت�شكل وتتماثل بني لغات ال�شعوب 
... وذلثثك مثثا يدفعنثثا اإىل الت�شثثاوؤل اأكان النا�س 
ينطقثثون لغثثة واحثثدة ثم تفرقثثت بهثثم االأهواء 
وت�شتتثثوا يف االأم�شار وتباعدت امل�شافات بينهم 
ف�شار لثثكل قوٍم لغة خا�شة مثثع االحتفاظ بتلك 
الذاكثثرة اجلمعية التي تعيدهثثم اإىل اأ�شل واحد 

من كلمات اأو اأ�شوات؟!
 ولي�ثثس بخثثاف علثثى اأحثثد اأن هنثثاك اأ�شبابثثاً 
مو�شوعيثثة وذاتيثثة لذلثثك التالقثثح اللغوي بني 
ذلثثك  اأبرزهثثا:  ولعثثل  وال�شعثثوب  االأمم  لغثثات 
االختالط بني االأمم وال�شعوب منذ فجر التاريخ 
امل�شرتكثثة  اأواملنافثثع  اجلثثوار  بحكثثم عالقثثات 
وحاجة كل قوٍم اإىل تعلم لغة غريهم لتمتد بينهم 
ج�شورالتفاهم مع مايف ذلثثك من تبادل املفردات 
والكلمثثات بني ال�شعثثوب وال�شيما تلثثك التي مل 
تكثثن موجودة يف لغثثة اأحدهم، وهكثثذا فبمجرد 
املخالطثثة ترحتل الكلمات بني االأمم وال�شعوب. 
ويكون هذا االرحتال من لغة اإىل اأخرى كثريًا اأو 
قلياًل بح�شب االأمم الغالبثثة وال�شعوب املتقدمة 
لغثثة  الغالثثب وتغثثزو  لغثثة  فتعثثم  املتح�شثثرة 
املغلثثوب، وت�شيع لغة املتح�شثثر يف حياة االأمم 
الب�شيطثثة، ولكن هثثذا وذاك الينثثذر بخوف وال 
خطثثر على اأية لغة ما دامت احلاجة تفر�س هذا 

الواقع واملنافع ت�شود العالقات.
 وبذلثثك يغثثدو وجود كلمثثات من لغثثة يف لغة 
اأخثثرى دليثثل م�شاركثثة يف احل�شثثارة االإن�شانية 
وغنثثى يف عالقثثات التاأثثثري والتاأثثثر بثثني االأمم 

وال�شعوب . . 
 وهكذا ترتقي ق�شية التبادل اللغوي بني االأمم 
اإىل م�شتثثوى احلقيقة التاريخيثثة واحل�شارية، 
ويغدو االأمر ماألوفثثاً من هذا املنظار احل�شاري 
االإن�شثثاين .. وذلثثك مثثا يدفعنا اإىل اجلثثزم باأنه ال 
لغثثة اليوم اإال وفيها اأرجال من الكلمات الدخيلة 
تتفاوت غزارتها تبعاً ملراحل التطور احل�شاري 
لتلثثك االأمثثة وقدرتهثثا علثثى مواكبثثة احل�شارة 
يف  واالإ�شهثثام  متثلهثثا  اأو  منهثثا  واال�شتعثثارة 
�شنعها، فهي تثثارة مغزوة وتثثارًة غازية حيناً 
م�شتقبلة وطورًا م�شدرة، وهكذا هي حياة االأمم 
وال�شعثثوب عرب التاريخ االإن�شثثاين، وبهذا تغدو 
اللغثثة مظهرًا اأكيدًا لالأمثثة الناطقة بها يف اأطوار 
نهو�شها و�شموها وانحدارها وتقهقرها، فاللغة 
�شجل �شثثادق لتاريثثخ ال�شعثثوب وحامل عظيم 
لقيمهثثا وتقاليدها واأعرافها ولعقائدها واأفكارها 
وثقافتهثثا ومعثثرّب اأ�شيل عن بيئتهثثا وناطق عن 
ح�شارتهثثا وتقدمهثثا وعلى �شفحة مثثراآة اللغة 

تنعك�س �شورة تلك االأمم وخ�شائ�شها.
 ولذلثثك اأ�شبحت اللغثثة اليوم م�شثثدرًا علمياً 
االأمم وتطورهثثا  تاريثثخ  درا�شثثة  مثثن م�شثثادر 
احل�شاري، وغدت الكلمات الدخيلة يف لغة قوم 
مقيا�شاً لتفهثثم دور تلك االأمثثة ومرحلة تطورها 

احل�شاري،.
 كما اأ�شبح الدخيل يف لغة ما دلياًل على حيوية 
هذه االأمة ومواكبتها للح�شارة وثرائها اللغوي 

ومرونتها و�شماحتها.
وانطالقاً مما �شبق فاإننثثا ن�شع لغتنا العربية 
يف مركثثز هذه الق�شية ونت�شاءل، هل كانت لغتنا 
العربيثثة مبعثثزل عثثن هثثذه الظاهثثرة ) التاأثثثري 
والتاأثر والتالقح والتبادل اللغوي( ؟! . . . وقد 
تت�شثثارع بنثثا اأفكارنا عن قد�شيثثة لغتنا بو�شفها 
لغثثة القثثراآن الكثثرمي الثثذي اأنثثزل بل�شثثان عربي 
مبثثني، وهو قثثراآن عربي، اإىل نفي هثثذه التاأثرات 
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واالعتقثثاد ب�شالمثثة لغتنا مثثن الدخيثثل، فنقول 
با�شتحالة اأن تكون كلمات كاإ�شتربق والفردو�س 
وال�شند�ثثس، وغريها كثري، كلمات دخيلة وكيف 

تكون كذلك وهي يف �شلب لغة القراآن الكرمي؟!
اإن لغتنثثا لغة �شريفة اأ�شيلثثة �شاربة اجلذور 
يف اأر�ثثس اللغثثات،! اأو اأ�شلهثثا ثابثثت وفرعها يف 
ال�شمثثاء، واإنها اأم اللغثثات و اإنها واإنها! .. ولكن 
احلقيقثثة التثثي البثثد مثثن مواجهتهثثا اأن العرب 
اأمثثة �شاربة يف عمق التاريخ قبثثل االإ�شالم، وقد 
تبادلثثت املنافثثع وامل�شالثثح مثثع مثثن بجوارهثثا 
والبثثد، يف املنطق، اأن يح�شل تبادل لغوي بينها 
وبينهم فاأخذوا منهم كلمات لتدل على اأ�شياء مل 
يعهدوهثثا وال عرفوهثثا يف بيئاتهثثم، وتداولوها 
و�شثثارت مثثع الزمثثان جزءًا مثثن لغتهثثم بعد اأن 
اأخ�شعوهثثا الأنظمثثة لغتهم واأ�شواتهثثا وقواعد 
نطقها و�شارت عربية، وهذا دليل �شحي و�شليم 
علثثى مرونثثة لغتنثثا العربيثثة، فهثثي مثثع �شرفها 
واأ�شالتها وقفت �شاخمة يف وجه االأعا�شري التي 
اأرادت اجتثاثهثثا والق�شثثاء عليهثثا ومل جتثثد ما 
يعيبهثثا يف اأن تنحني اأمثثام تلك االأعا�شري لتعرب 
من دون اأن تقتلعها، وكان ح�شيلة هذا ال�شراع 
اغتنثثاء لغتنثثا العربيثثة  بالدخيثثل مثثن اللغثثات 
االأخثثرى بعثثد اأن اأخ�شعته لقواعدهثثا واأ�ش�شها 
ونظم نطقها وقيا�شها وو�شفهثثا وا�شتقاقها فاإذا 
بتلك االألفاظ تتجثثذر يف فقه لغتنا وتغدو عربية 
حتى لي�شعب اأن يراها الكثريون غريبة دخيلة، 
وقد ي�شتغرب وينده�س الكثري منا حني يقال لنا 
اإنها دخيلثثة، وقد ن�شتنكر ذلك اأي�شثثاً، اأجل اإنها 
عظمثثة اللغثثة وحيويتها وقدرتها علثثى اأن تاأخذ 
وتتمثثثل وت�شهر وتخرج الكلمثثة مبالمح عربية 

واأ�شوات عربية واأوزان عربية.
فكيف لنثثا اأن  نقول اإنهثثا اأعجمية وقد �شارت 

من �شلب لغتنا؟!
       وهثثذا مثثاكان قبثثل نثثزول القثثراآن الكرمي، 

فلقثثد نثثزل بل�شثثان عربي مبثثني، اأجل اإنثثه ل�شان 
عربثثي مبني وبكلمثثات عربية ف�شيحثثة واأخرى 
غثثدت عربية ف�شيحثثة اأي�شثثاً بحكم مثثا اأ�شابها 
مثثن تغيري بعد انتقالهثثا اإىل لغتنا، وهكذا اغتنت 
لغتنثثا العربيثثة بذلثثك، وزادت ثثثراء وات�شاعثثاً 
وا�شتطاعثثت اأن تتجثثاوز ال�شعثثاب واأن تنطلق 
يف ركب احل�شارة لتهدي االأمم لغتها ومفرداتها 
يف ع�شثثور ازدهارهثثا و�شموخهثثا وح�شارتهثثا، 
ولتكون ج�شثثرًا عربت عليه الكثثثري من مفردات 
لغثثات االأمم اإىل االأمم االأخثثرى بعثثد اأن عربتهثثا 
ومنحتهثثا معثثاين جديثثدة حتثثى اأ�شبحثثت هذه 
الكلمات ال تعرف اإال من م�شادرها العربية . . .

  لقثثد ذكرنا اآنفثثاً اأن الت�شال العثثرب بغريهم 
مثثن االأمم على مدار التاريخ )عن طريق اجلوار 
والتجثثارة واملعامثثالت واالنتقثثال والرحثثالت 
والغثثزو والفتح والهجثثرة واالختثثالط( ف�شاًل 
عظيمثثاً يف انتقثثال الكثثثري مثثن كلمات تلثثك االأمم 
اإىل اللغثثة العربيثثة، ومالبثثثت هذه االألفثثاظ اأن 
ت�شربلت باأثواب العروبة يف نظام  بنائها ولفظها 
حتى غدا العربي نف�شه الي�شتطيع اأن يعرف اأنها 

دخيلة.
    لقثثد جرى هذا التبثثادل �شمن اأفراد االأ�شرة 
اللغوية الواحدة اأو على �شعيد االأ�شر اللغوية 
املختلفثثة عن ق�شد اأو عثثن غري ق�شد، وكثريًا ما 
ي�شبح هذا الدخيل اللغوي جزءًا من اللغة التي 
انتقثثل اإليها بفعثثل عوامل التغيثثري يف االأً�شوات 
وخمارج احلروف اأو ترتيبها فال يعود الناطقون 
به على مثثّر الزمان ي�شعثثرون بغرابته وعجمته 
بعد اأن ك�شثثاه االأجداد بك�شاء خ�شو�شية اللغة 
االأم، فمثثن منثثا اليثثوم   -اإال املخت�شني- يعرف 
اأن كلمثثات مثثن مثثثل الثثربج وال�شحثثن والربيد 
وال�شابون هي كلمثثات دخيلة معربة اأجنبية يف 

اأ�شلها ؟!
 وقلنا فيمثثا �شبق اإن موقثثع االأمة احل�شاري 
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و�شبقهثثا العلمثثي والفكثثري جعلها قثثادرة على 
اأن تفر�ثثس لغتهثثا على غريها مثثن االأمم، وهكذا 
كان االأمثثر يف م�شرية االأمثثة العربية، ففي عهود 
البداوة واحليثثاة القبلية وما فيهثثا من ب�شاطة 
غزت لغتنا العربيثثة الكثري من االألفاظ الدخيلة 
وال�شيمثثا مثثن اللغثثة االآراميثثة ال�شريانيثثة لغة 
العلم والطب، و من اللغثثة الفار�شية لغة النظم 
االإداريثثة وال�شيا�شية، ومن اللغثثة الهندية لغة 
احلكمة والعلثثم، واللغة اليونانيثثة لغة املنطق 
والفل�شفثثة .. فمثثن ال�شريانيثثة االآرامية ا�شتعار 
ال�شتلثثة-  احلانثثوت-  مثثثل  كلمثثات  اأجدادنثثا 
اأدخلثثوا:  الفار�شيثثة  ومثثن  الدميثثة،  املرجثثل- 
االأ�شتثثاذ، الب�شتثثان، التاج، اخليثثزران وغريها 
الثثربكان  اقتب�شثثوا  الالتينيثثة  ومثثن  ،الكثثثري 
والبثثرتول  والدينثثار والكوفيثثة وغريهثثا، ومن 
االإيطاليثثة  الربتقال ،والربميثثل، وغريهما ومن 
ن واملليار واملليون، وغريها ومن  الفرن�شية الطُّ
االإ�شبانية البطاطا والريال والتبغ، وغريها ومن 
الهولندية الغاز، وغريها ومن االأملانية القر�س، 
وغريها، ومن الرو�شية املازوت، وغريها، ومن 
االألبانيثثة الف�شتثثان، وغريهثثا، ومثثن احلب�شيثثة 

البغل واخليمة واملحراب وهكذا دواليك.
 وملثثا حازت االأمثثة العربية ق�شثثب ال�شبق يف 
مياديثثن احل�شثثارة االإن�شانية كلها غثثدت اللغة 
العربيثثة لغة العلم والثقافثثة العاملية، و�شارت 
االأمم تنهل من املوؤلفات العربية وتلوذ  مبحافل 
ودور العلم العربية يف دم�شق وبغداد والقاهرة 
واالأندل�ثثس لتنهل من بحور احل�شثثارة العربية 
و�شار تعّلم العربية �شرطاً لالإفادة من منجزات 
احل�شارة العربية، وهكثثذا غزت لغتنا العربية 
لغثثات االأر�ثثس واقتب�شثثت االأمم وال�شعثثوب ما 
�شاءت لها م�شاعيها من األفاظ العربية، فاقتب�شت 
اليونانيثثة مثثن العربيثثة األفاظثثاً كثثثرية من مثل 
البقثثال والكاأ�ثثس واخلنثثدق والقثثرب وال�شثثدف 

وغريهثثا، ودخلثثت اإىل االإنكليزيثثة والفرن�شيثثة 
كلمثثات عربيثثة مثثن مثثثل االأنبيثثق، االإك�شثثري،، 
الكيميثثاء، اجلثثرب، الزرافثثة، ال�شثثراب واغتنت 
العربيثثة  بالكلمثثات  والربتغاليثثة  االإ�شبانيثثة 
التثثي التعد والحت�شثثى ومنها الزيثثت العمود، 

احل�شان، احلنطة،الفيل،املخدة.
 ويف هثثذا الع�شثثر الثثذي �شهد تقهقثثر االإ�شهام 
العربثثي يف احل�شارة االإن�شانيثثة وتقدم الغرب 
العلمثثي واحل�شثثاري، وبف�شثثل تطثثور و�شائل 
االإت�شال و�شهولة تبادل املعارف والعلوم جند 
ظاهرة التبثثادل اللغوي اأ�شبثثه ب�شحابة عظيمة 
متطرنثثا كل يثثوم بوابثثل مثثن الكلمثثات الدخيلة 
الغريبة، التي يجد االإن�شان العربي نف�شه اأمامها 
عاجزًا عن اإيجاد م�شميات عربية، لها فيتداولها 
يف حديثه، ويجعلها �شمن لغته  .. .  واليخ�شني 
من اأحد هذه الظاهرة، فهي طبيعية يف كل لغات 
االأمم، وهي دليثثل على قدرة اللغة العربية على 
التاأثري والتاأّثثثر بغريها وعلى تفاعلها االإيجابي 
مثثع ما تنتجه احل�شارة من م�شطلحات واألفاظ 
جديدة وعلى مرونتها اأي�شاً ولكن ليكن حا�شرًا 
يف االأذهان دوماً اأن هذا الدخيل اليجب اأن يكون 
ع�شوائيثثاً، بل البد اأن يخ�شثثع ل�شوابط واأ�ش�س 

لغوية.
قلنثثا اإن لغتنثثا العربيثثة مل تكثثن يومثثاً بعيدة 
عثثن هذه الظاهثثرة )ظاهرة التاأثثثري والتاأّثر بني 
اللغثثات( ولذلثثك فنحثثن نلتم�ثثس ذلثثك مبنتهثثى 
الي�شر وال�شهولة من خالل ا�شتعرا�س القامو�س 
اللغثثوي لالأمثثة العربيثثة فتثثدرك كثثم كان الأمتنا 
العربيثثة مثثن بثثاع طويثثل يف حركثثة احل�شثثارة 
االإن�شانية، كما نتعرف اأدوارها احل�شارية  بني 
اأمة متلقية يف عهود بداوتها وهي تعي�س يف و�شط 
ح�شثثاري يحف بهثثا من كل جانثثب ) الفر�س من 
ال�شثثرق والروم من ال�شمثثال واالأحبا�س  والهند 
مثثن اجلنثثوب( واأمة حملثثت ر�شالثثة احل�شارة 
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االإن�شانية وان�شاحثثت يف كل بقاع االأر�س تهدي 
االإن�شانيثثة االإميثثان والهدايثثة، وتتمثثثل ما لدى 
االأمم مثثن علثثوم ومعثثارف وفنثثون ونظثثم، ثثثم 
جتعلثثه مرتكزًا الإبداع ح�شثثاري منقطع النظري 
لتغدو جامعاتها ومراكزها الفكرية منارات الأمم 
االأر�ثثس تنهل منها العلثثوم والفل�شفة واملعرفة، 
ولتغثثزو ال�شعوب باأرجال مثثن الكلمات العربية 
يف  كعبهثثا  وعلثثو  عظمتهثثا  علثثى  ت�شهثثد  التثثي 

احل�شارة االإن�شانية.
 ولذلثثك يخطئ مثثن يعتقثثد اأن وجثثود كلمات 
غريبثثة يف لغثثة دليثثل عجثثز و�شعف بثثل اإن ذلك 
ظاهرة طبيعية، وهو وليد التوا�شل احل�شاري 
والتالقثثح اللغثثوي، فتاأخثثذ كل لغة مثثن اللغات 

املجاورة ما حتتاج اإليه من األفاظ وتراكيب.
اللغثثات  بثثني  التالقثثح   و�شثثوف يبقثثى هثثذا 
موجثثودًا وم�شتمرًا الميكثثن جتاهله اأو جتاوزه 
الفكريثثة والعلميثثة  باملجثثاالت  مثثادام مت�شثثاًل 
والثقافية، والي�شر اأية اأمة ذلك اأبدًا كما اليهدد 
كيانها القومثثي كما يّدعي بع�شهم ، بل هو حافز 
وحمر�س على اأن ن�شعى كما �شعى غرينا لنكون 
�شباقثثني يف عامل االخثثرتاع واالإبثثداع، وعندئذ 
�شنقثثدم للعثثامل لغتنثثا زاهيثثة عظيمة كمثثا فعل 

اأ�شالفنا يف عهود االزدهار احل�شاري العربي.
وق�شثثة انتقال كلمات عربية اإىل لغتنا العربية 
موغلثثة يف القدم، ولعلنا ال جنايف احلقيقة اإذا ما 
اأكدنا اأن ما حدث من تبادل لغوي يف دائرة اللغات 
والعربيثثة  واالآراميثثة  وال�شريانيثثة  العربيثثة، 
هثثو اأ�شبثثه مبثثا يجثثري يف اأ�شرة لغويثثة واحدة 
كاالأ�شرة اللغوية الالتينية، واجلرمانية، وهذا 
مثثا ذهب اإليثثه بع�س الدار�شني للغثثات ال�شرقية 
القدميثثة، حيث اعتقثثدوا وجود لغثثة �شامية اأّم 
انفرعثثت عنها لغات وليدة تباعثثدت ال�شقة فيما 
بثثني الناطقني بكل منها فاأ�شبحثثت لغات، ولكن 
كل هثثذه اللغثثات تت�شابه فيما بينهثثا يف كثري من 

اخل�شائ�س النحوية وال�شرفية واللغوية.
ويوؤكد ذلك اأي�شاً اأرجال من الكلمات املتماثلة 

واملت�شابهة واملتقاربة فيها.
 ويعتقد الكثري من الدار�شني اأن اأغنى اللغات 
ال�شامية هثثي اللغة العربية، وهذا ما يدفعنا اإىل 
االعتقثثاد اأنها رمبا كانت هي اللغة ال�شامية االأّم 
التي ولدت من رحمها اللغات ال�شامية االأخرى، 
ولكن دورة احلياة اللغوية جعلت االبن ي�شتقي 
مثثن اأبيه كل مفرداته، ولكنه يعود بعد اأن ي�شتد 
�شاعثثده ليقدم الأبيه مااخرتعثثه واأبدعه، لينتفع 

الطرفان من هذه العالقة التبادلية الرائعة.
 وقبثثل اأن  ن�شتعر�ثثس اأمثلة علثثى هذا الراء 
اللغثثوي الثثذي اغتنثثت به لغتنثثا عثثرب تاريخها 
املديثثد البثثد لنا اأن نقثثف باإجالل واحثثرتام اأمام 
علمثثاء اللغثثة العربيثثة القدامثثى الذيثثن بذلثثوا 
جهودًا خارقة لدرا�شة هذه الظاهرة وتاأ�شيلها، 
ف�شعثثوا اإىل متييز الدخيل والغريب من الف�شيح 
االأ�شيل يف لغتنثثا، وحاولوا اأن ي�شعوا القواعد 
وال�شوابثثط واالأ�ش�س اللغوية لدخثثول االألفاظ 
وامل�شطلحثثات االأعجميثثة اإىل لغتنثثا، وحثثددوا 
الغايثثة من هثثذه اجلهثثود، وبذلك اأ�ش�شثثوا لعلم 

اأ�شيل يف لغتنا هو علم الدخيل اأو املعرب.
وهذا االإمام اجلواليقثثي يحدد الغاية من هذا 
العلم يف كتابه )املعّرب من الكالم االأعجمي على 

حروف املعجم( بقوله:
  ) ففثثي معرفثثة ذلثثك فائثثدة جليلثثة، وهي اأن 
يحرت�ثثس امل�شتق فال يجعل �شيئاً من لغة العرب  
ل�شثثيء مثثن لغثثة العجثثم( اإذًا الهدف هثثو متييز 
ال�شحيثثح االأ�شيل مثثن لغة العرب مثثن الدخيل 

فيها . . . 
وهكثثذا انطلقثثت هذه اجلهثثود احلثيثثثة على 
يثثد اللغويني العرب فثثكان اأ�شهثثر املوؤلفات التي 
احتفثثت  بهذا املو�شثثوع ) �شفثثاء الغليل فيما يف 
كالم العثثرب مثثن الدخيل( للقا�شثثي اخلفاجي ، 
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) واملعثثّرب مثثن الثثكالم االأعجمي علثثى حروف 
املعجثثم( لالإمثثام اجلواليقي ) وتهذيثثب اللغة( 
لالأزهثثري اإىل جانثثب اأمهات املعجمثثات العربية 
التثثي جهثثد موؤلفوهثثا يف االإ�شثثارة اإىل ذلك خالل 
تناولهم لالأ�شول اللغوية يف لغتنا   ) كال�شحاح( 
للجوهري و) القامو�س املحيط( للفريوز اآبادي 
و) ل�شان العرب( البن منظور و) املزهر يف علوم 
اللغة واأنواعها( لل�شيوطي و) امل�شباح املنري( 

للفيومي.
 فاإذا ما قمنا بجولة فيما مّر من هذه املوؤلفات، 
فهل ت�شتطيع اأن نقف بعدها على تو�شيف دقيق 
مل�شطلحي الدخيل واملعّرب اللذين وردا فيها؟!
احلثثق اأننا نقف على جدل كبثثري حولهما عند 
اللغويثثني، فعلمثثاء اللغة االأقدمثثون ا�شتخدموا 
اللفظثثني بداللتهما اللغويثثة العامة، ومل يوفقوا 
ل�شياغثثة داللثثة ا�شطالحيثثة لثثكل منهمثثا ولذلك 
بداللثثة  امل�شطلحثثني  ي�شتخدمثثون  جندهثثم 
واحثثدة فاملعثثّرب هثثو لفثثظ اأعجمثثي دخثثل لغة 
العثثرب، والدخيل هثثو لفظ اأعجمثثي دخل لغتنا 

وا�شتخدمناه.
ولكثثن علماء اللغة املحدثثثني ويف �شوء ن�شوء 
علم اللغة احلديث وعلثثم اللغة املقارن اقرتبوا 
من بلورة داللة ا�شطالحية للكلمات الواردة يف 

هذه الدرا�شات.
 فاملعّرب هو اللفثثظ االأعجمي املنقول اإىل لغة 
العثثرب بعثثد اأن حثثدث فيثثه اإبثثدال يف احلروف 
وتغيثثري يف البنثثاء وجثثرى علثثى اأبنيثثة اللغثثة 
العربيثثة بح�شثثب مثثا يقت�شيثثه البنثثاء اللغوي 

العربي.
وهثثذا ما اأ�شار اإليه  مثثن القدماء اجلوهري يف 

)تهذيب اللغة( حني قال:
 )تعريب اال�شم االأعجمي اأن تتفوه به العرب 
علثثى مناهجها( وا�شرتط العرب اأن يكون النقل 
قثثد جثثرى يف ع�شر اال�شت�شهثثاد، وذلك بثثاأن يرد 

يف القثثراآن الكثثرمي اأو احلديث النبثثوي ال�شريف 
اأو كالم العثثرب يف ع�شثثر االحتجثثاج قبثثل 152 
للهجثثرة، كما ا�شثثرتط اجلواليقي يف املعرب من 
كالم العثثرب ويف التعريثثب ) اأن يجري يف اللفظ 
االأعجمثثي اإبثثدال يف احلروف وتغيثثري يف البناء 
حتثثى ي�شري كالعربي( وا�شثثرتط لذلك اأن يكون 
النقل اإىل العربية قد جرى يف ع�شر اال�شت�شهاد.

 اأما ما نقثثل اإىل العربية بعد ع�شر اال�شت�شهاد 
ف�ُشمثثي موّلدًا، ولثثو كان خا�شعثثاً لنظم العربية 
وقوانينهثثا وهذا ما اأ�شار اإليه اخلفاجي يف كتابه 
) �شفثثاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل( 

فقال:
 ) مثثا عّربه املتاأخثثرون يعدُّ موّلثثدًا وكثريًا ما 
يقثثع مثله يف كتثثب احلكمة والطثثب( وكذلك  ُعدَّ 
مثثن املولد ما اأحثثدث بعد ع�شثثر اال�شت�شهاد من 
تغيثثري يف حركة كلمة معّربة قدميثثاً كفتح الدال 
يبثثاج بعثثد اأن كانثثت مك�شثثورة وكذلثثك يف  يف الدَّ

يوان. يوان بعد اأن كانت الدِّ الدَّ
 كما عثثّد اللغويون من املوّلد اأي�شثثاً ما اأُحدث 
من ا�شتقثثاق من معّرب ومن كلمثثة عربية، ومن 
اأمثلثثة اال�شتقاق املحدث من كلمثثة عربية قولنا 
برهن مثثن اال�شم برهثثان، فالنون زائثثدة يف هذا 
اال�شثثم كنثثون �شلطثثان، ووزنه فعثثالن فالثالثي 
منثثه بره، واملتعثثدي بالهمزة يكثثون الفعل اأبره 
اأي اأقثثام الربهثثان، ولي�ثثس برهثثن، وبذلك يكون 

الفعل برهن من االألفاظ املوّلدة.
اأما الدخيل فهو اللفظ غري العربي الذي اأُدخل 
اإىل لغتنثثا العربية، ولكنه بقثثي على حاله �شواء 
اأوافثثق اأوزان الكلمثثات العربيثثة اأم مل يوافقهثثا 
وبقثثي على �شورتثثه اللفظيثثة والبنائية يف لغته 
االأ�شلية، قثثد ا�شتخدم علماء اللغة لفظ الدخيل 
مرادفثثاً للفظ املعرب، وا�شتخثثدم كثريون منهم 
هذيثثن اللفظثثني للداللة علثثى الكلمثثة االأعجمية 
غثثري العربيثثة، وهكثثذا كان الدخيثثل واملعثثرب 
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واالأعجمي يف اأحايني كثرية مبعنى واحد.
ولكثثن بع�ثثس اللغويثثني العثثرب، قثثد وافقوا  
احلقيقة واقرتبوا من دقثثة امل�شطلح حني راأوا 
اأن م�شطلح اللغة الدخيل عام �شامل يت�شمن كل 
مثثا دخل اإىل اللغة العربية من االألفاظ االأعجمية 
�شواء وافق اللفظ العربي اأم مل يوافقه، وعّرب 
باإخ�شاعه الأوزان العربية واأبنيتها اأم مل ُيعّرب، 
و�شثثواء وفثثد اإىل لغتنثثا يف ع�شثثر اال�شت�شهاد اأم 

بعده.
ويف كتابثثه ) �شفثثاء العليل فيما يف كالم العرب 
مثثن الدخيثثل( راأى اخلفاجثثي اأن لفثثظ املعثثّرب 
واملّولثثد واالأعجمي كلها تعنثثي الدخيل وو�شع 
مقيا�شثثاً ملعرفتثثه وهثثو عثثدم ائتثثالف احلروف 
وتنافرهثثا علثثى غثثري ما تعثثارف عليثثه العرب، 
فقثثال “ واعلم اأن العرب قد اأبقوا بع�س االألفاظ 
االأعجمية على �شورتها، وبع�شها غرّيوه قلياًل، 
واأكرها �شحفوه اأقبح ت�شحيف اأو جعلوا فيها 
القلثثب واالإبدال، ولهذا �شثثار البحث يف حتقيق 
اأ�شل االألفاظ املعّربة من اأ�شعب واأدق املباحث 
اللغويثثة” ومن هذا الت�شثثرف: - حذف اأحرف 
من االأ�شل االأعجمثثي: اإن من اأول الكلمة)حذف 
مثثن  اأو  مار�شتثثان(  بيمار�شتثثان/  مثثن  البثثاء 
اأو�شطها) ن�ْشوار/ ن�شوار( اأو من اآخرها ) �شوه 

كاديز/ �شوهقة(.
زيادة حروف على االأ�شل االأعجمي �شقوق يف 

�شقو- تّرهات يف راه.
اإبثثدال االأحثثرف :الثثكاف الفار�شيثثة ت�شبثثح 

جيماً- الباء الفار�شية ت�شبح فاء.
زيادة جيم اأو قثثاف يف اآخر االأ�شل االأعجمي، 

و هّبزج يف ده بّره- رهوج يف رهوار.
تعريثثب كلمة واحدة ب�شثثور عدة تقرتب من 

االأ�شل اأو تبتعد عنه.
املعثثرب  ظاهثثرة  درا�شثثة  اإن  �شابقثثاً  قلنثثا   
والدخيثثل يف لغتنا قد ا�شتندت اإىل درا�شة لغوية 

تخ�ثثس ع�شرهثثا  ظثثروف  اإىل  كانثثت حمكومثثة 
واأدوات ثابتثثة دارت كلها يف فلك املعنى اللغوي 
لكلمة معرب ودخيل فجثثاءت قا�شرة م�شطربة 
متداخلثثة، وهذا ما ُيف�شر اأنهثثا ارتبطت بظاهرة 
جمثثع اللغة العربية وترتيبها وتبويبها وتاأليف 
املعجمثثات اللغوية كما هو االأمر عند اجلوهري 
وابن منظثثور والفريوزاآبادي وعلى هام�س هذا 
اجلمثثع كان اهتمثثام هثثوؤالء اللغويثثني مبحاولة 
متييز املعرب والدخيل من الف�شيح مع اإ�شارات 
اأحيانثثاً اإىل اأ�شثثل هذه الكلمثثات اإن كانت اآرامية 
اأم التينيثثة اأم فار�شية واإغفثثال جلذرها يف لغتها 
اللهم اإال الكلمثثات الفار�شية فقد حظيت باهتمام 
املوؤلفثثني اللغويني، وذكثثروا  جذورها يف لغتها، 
والعجب يف ذلك فاجلثثوار اجلغرايف بني العرب 
والفر�ثثس فر�س نف�شه هنثثا وكذلك كون كثري من 

اللغويني كانوا من اأ�شول فار�شية.
   اأما اليوم، ويف ظل ن�شوء  علم اللغة احلديث 
الن�شو�ثثس  وحتليثثل  االأثريثثة  واالكت�شافثثات 
ودرا�شثثة الكتابثثات القدميثثة، فقثثد اأً�شبثثح لهذا 
العلم �شاأن عظيم، وظهرت درا�شات كثرية تعنى 
بهثثذا التالقح، وعلى اأ�ش�ثثس علمية ومو�شوعية 
منهثثا كتثثاب ) بني احلب�شثثة والعثثرب( للدكتور 
عبثثد املجيثثد عابديثثن و) التطور النحثثوي للغة 
العربيثثة( تاأليف برج�شرتا�شثثر ترجمة رم�شان 
عبد التواب.) التعريثثب(- نور الدين اآل علي- 
و)الدخيثثل يف الفار�شيثثة والعربيثثة والرتكيثثة( 
للدكتور اإبراهيم ال�شامرائي- و)املعجم الذهبي 
فار�شثثي/ عربي ( د. حممثثد التوجني و)املعجم 
الو�شيثثط( الإبراهيثثم م�شطفثثى واأحمثثد ح�شثثن 
الزيات وحامد عبثثد القادر وحممد علي النجار، 
وهثثو مثثن اأغنثثى ما األثثف يف هثثذا املجثثال يف هذا 

الع�شر وغريها.
   وبالرغثثم مثثن هثثذا الفي�ثثس مثثن الدرا�شثثات 
واملعجمثثات اإال اأن هثثذا العلم مثثازال يحتاج اإىل 
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كثري من االهتمام بعيدًا عن التع�شب واحلرج، 
فهنثثاك اليوم علم  ي�شمي علم الدرا�شات اللغوية 
املقارنثثة ي�شتنثثد اإىل العلثثوم اللغويثثة احلديثة 
كعلم ن�شوء اللغة وعلم فقه اللغة وعلوم النحو 
وال�شرف ومن �شاأن هذا العلم اأن يف�شر الظواهر 
وال�شوتيثثة.  وال�شرفيثثة  والنحويثثة  اللغويثثة 
ولعل درا�شة ال�شيدة جهينة ن�شر علي املعنونة 
بث ) املعرب والدخيل يف املعاجم العربية درا�شة 
تاأثيليثثة(  وال�شادرة عن دار طال�س عام 2001  
هثثي من الدرا�شات اجلادة التي حاولت اأن تقدم 
فيها خال�شة جهد م�شٍن يف البحث واال�شتق�شاء 
يف هذا املجال، مع يقيننا الكامل اأن هذه الظاهرة 
مل ت�شثثل بعد اإىل حالة تاأ�شيل كامل وفهم عميق 
ودرا�شة م�شتفي�شة ت�شعهثثا يف حياتنا الثقافية 
املكانثثة الالئقثثة وتقربنا من م�شثثاف الدرا�شات 

اللغوية احلديثة  لهذه الظاهرة يف العامل.
 ومن االأهمية مبكان اأن نذكر اأنه على الدار�س 
والباحثثث يف هذا العلم  اأن يحتاط اإىل اأمور عدة 

منها:
- عثثدم امل�شارعثثة اإىل ادعثثاء العجمثثة يف لفظ 

اليظهر الدليل النقلي والعقلي على عجمته.
- عثثدم اعتبار ت�شابه لفظثثني يف لغتني اأ�شا�شاً 
للحكم على الدخيل بينهما، فرمبا كان ذلك اتفاقاً 

وم�شادفة.
- االهتمام الكبري فيما بني اللغات ال�شامية من 
تالقثثح لغوي وقرابة، فالكثثثري الكثري من األفاظ 
هذه اللغات يعود اإىل اأ�شل �شامي واحد، ومبا اأن 
اأغنى اللغات ال�شامية هي اللغة العربية، فرمبا 
كانثثت هي اللغثثة االأم التثثي اأهدت هثثذه اللغات 
األفاظهثثا ثم تداولها العرب فيما بعد، فتاهوا عن 
اأ�شلها واعتقثثدوا اأنها دخيلة على لغتهم كما مّر 
اآنفثثاً، ورمبا رحلت هثثذه الكلمثثات اإىل الفار�شية  
مثثن تلك  اللغثثات ال�شاميثثة، وظّن الدار�ثثس اأنها 
فار�شية، وهي يف احلقيقة األفاظ �شامية ت�شربت 

اإىل الفار�شيثثة اأو غريهثثا مثثن اللغثثات، ثم دارت 
دورة الزمثثان وجاءتنا من الفار�شية وظننا اأنها 

دخيلة على لغتنا.
- االنتبثثاه اإىل �شطثثوة االدعاء بثثاأن كثريًا من 
هذه الكلمثثات الدخيلثثة فار�شي االأ�شثثل، ولذلك 
االدعثثاء اأ�شبابه كمثثا ذكرنا �شابقاً مثثن التقارب 
اجلغثثرايف وكثثرة العلمثثاء مثثن اأ�شثثل فار�شي، 
والأن الكثثثري مثثن العثثرب اأطلقثثوا لفثثظ اأعجمي 
علثثى الفار�شثثي، واحلقيقة اأنها تعنثثي كل ماهو 
غري عربي، ورمبا كان وراء ذلك االدعاء اأ�شباب 

�شخ�شية تتعلق بنزاهة املوؤلف اأو الكاتب.
فعلى الباحث اأن يتحرر من كل هذه االدعاءات 
ويخ�شثثع درا�شتثثه اإىل منطق االأدلثثة الوا�شحة 
من اال�شتقثثاق اأو التاريخ اأو خثثروج الكلمة عن 

اخل�شائ�س التي متتاز بها الكلمات العربية.
 بناًء ولفظاً ومعنى . . . 

والبثثد لكي يكون توجهنا �شحيحاً يف مثل هذه 
الدرا�شثثات اأن منتلثثك قثثدرًا عظيماً مثثن التجرد 
واملو�شوعية والنزاهة، فرنى الواقع كما هو ال 
كمثثا يبدو يف متنياتنا وخيالنا، ونق�شي اأهواءنا 
ومنافعنثثا ال�شخ�شية لنخثثدم احلقيقة املطلقة، 
ولنتحرر من عقد ومركبات النق�س، فاالإن�شانية 
كلها وعاء لهذه احل�شارة العظيمة، وكلُّ ي�شهم 
مبقثثدار، ولكل اإ�شهثثام قيمته اجلميلثثة، ونعتقد 
اأن خطثثوات مثثن هثثذا القبيثثل �شتكثثون خدمثثة 
جليلة للغتنثثا اجلميلة ولكي ن�شري على الطريق 
ال�شحيح البد اأن نخ�شع هذه الكلمات اإىل قانون 

وم�شار يقوم على االآتي:
بهثثذا  اخت�شثثت  التثثي  الكتثثب  اإىل  -العثثودة 
املو�شوع واإىل املعجمثثات اللغوية التي اأ�شارت 

اإىل تلك الكلمات ال�شتق�شائها.
- �شثثرح معاين هذه الكلمات كما وردت يف هذه 

الكتب وذكر ماورد حولها من تعليقات.
- و�شثثع مثثا قيثثل عثثن اأ�شولها يف تلثثك الكتب 
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موا�شثثع الظن يف خقيقته، فال ترف�شه مقدماً وال 
نقبله مطلقاً.

-  عر�ثثس ذلك على ما ورد يف املعجم الو�شيط 
كونثثه اأغنثثى مااأّلثثف يف هثثذا الع�شثثر حثثول هذا 
املو�شثثوع وللجهد العظيثثم ايل بذلثثه موؤلفوه يف 
البحثثث واال�شتق�شثثاء عن اأ�شثثول وجذور هذه 

الكلمات ورحلة بع�شها الداللية.
- االإ�شارة اإىل موطن ورودها يف القراآن الكرمي 
اإن كانت فيه اأو يف احلديث ال�شريف اأو يف ال�شعر 

العربي يف ع�شر اال�شت�شهاد.
- اإثبات اجلذر اللغوي االأ�شلي لهذه الكلمات 
يف لغتثثه االأ�شليثثة ومالحقثثة وجثثوده يف لغثثات 
اأخرى اإن وجثثد، وال�شيما يف االألفثثاظ ال�شامية، 
فاإن تطابق املعنى بثثني الدخيل واأ�شوله حكمنا 
بعروبثثة هذا اللفظ، الأن اللغثثة العربية كما قلنا 
اأغنثثى هثثذه اللغثثات واأقدمهثثا واإال فهثثو دخيثثل 

معرب.
- اإن كا ن اللفثثظ اأجنبيثثاً من لغثثات هندية اأو 
اأوروبيثثة اأو فار�شية اأو غريها، ولي�س من عائلة 
اللغات ال�شامية اأثبت لفظه كما هو يف اأ�شله، ثم 
جرت املقارنة بني و�شعه يف لغتنا، وهذا االأ�شل 
وعندئثثذ نحكثثم باأنه  معثثّرب اأو دخيثثل) خ�شع 

الأ�شول البناء العربي اأو بقي على اأ�شله(.
 - ذكثثر مثثا يتعلثثق بالتطثثور الثثداليل للكلمثثة 
املعربثثة، وربثثط االأ�شثثل يف معنثثى اللفثثظ مبثثا 

اأ�شبح يدل عليه فيما بعثثد مع التما�س الروابط 
الداللية بينهما.

- االإ�شارة اإىل ما بقي حّياً �شائعاً م�شتخدماً يف 
احلياة واإىل ما هجر منها ومات واإىل ما ميكن اأن 
تبعثثث احلياة فيثثه لالإفادة منه اليثثوم يف عملية 
التعريثثب التي تنه�س بهثثا موؤ�ش�شاتنا الثقافية، 
فن�شتفيثثد من كنوزنا ونوفر اجلهثثد والتعنت يف 

البحث عما ي�شد مكانها.
- االهتمثثام اجلثثاد والواعثثي بهثثذه الظاهرة 
اللغويثثة التثثي تهب اللغثثة - اأية لغثثة- احلياة 
والتجثثدد والتطثثور والتحرر مثثن عقدة اخلوف 
علثثى �شيثثاع لغتنثثا يف ع�شثثر الف�شثثاء املعثثريف 
الوا�شع، والعمل على اإدارة هذه االأزمة  بحكمة 
ودراية جتهثثد يف خلق التفاعل اللغثثوي ال�شليم 
للغتنثثا مع هثثذا الواقثثع وتوؤمن باأن هثثذه اللغة 
و�شعثثت كل لغثثات وثقافثثات وح�شثثارات االأمم 
�شابقثثاً، وهثثي قثثادرة علثثى ذلثثك اليثثوم بجهود 
املخل�شثثني لها مثثن اأبنائها، ولكن هثثذا لن يوؤتي 
ثماره مثثا مل تكن اليوم على م�شارات احل�شارة 
والتقثثدم، فننطلق لن�شتعيثثد دورنا احل�شاري، 
ون�شهثثم يف  بنثثاء االإن�شانيثثة ، وعندئثثذ �شتكون 

لغتنا باألف �شالم.
واأرى اأنثثه من املفيد اأن ن�شتعر�س بع�س هذه 
الكلمات املعربة الثثواردة يف القراآن الكرمي وفق 

اجلدول االآتي:
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اأ�شلهااملعنى الكلمة
لفظها 

باملعنى 
االأ�شلي

يف القراآن 
 االآيةالكرمي

اإناء له اأذن  االإبريق
املعنى ذاتهاآبريزفار�شيةوخرطوم

).....باأكواب 
واأباريق( 

الواقعة)18(

االإ�شتربق
ثوب من 

حرير وخيط 
ذهب

املعنى ذاتهاإ�شتربكفار�شية

)..... ويلب�شون 
ثياباَ خ�شرًا من 

�شند�س وا�شتربق( 
الكهف )31(

االأريكة
الو�شادة 

اأو الفرا�س 
الوثري

 املعنى ذاتهاأريكويتيونانية
) متكئني فيها على 

االآرائك( الكهف 
)31(

 الفاكهة االأّب
) وفاكهة اأّباً( عب�س املعنى ذاتهاإبواآراميةوالثمر

)31(

كذب وغ�س االإفك
املعنى ذاتههفك�شريانيةوخداع

) وقال الذين 
كفروا اإن هذا اإال 
اإفك افرتاه .....(

الفرقان )4(

الدليل الربهان
املعنى ذاتهَبْرَوهانفار�شيةواحلجة

) يااأيها النا�س 
قد جاءكم 

برهان من ربكم( 
الن�شاء)174(

الفرن/َمْفجر التنور
مكان النارتنورو�شريانيةاملاء

) حتى اإذا جاء 
اأمرنا وفار التنور 

...( هود )40(

) والتني والزيتون( املعنى ذاتهتينو�شريانيةالفاكهةالتني
التني)1(

ا�شم جمع اجلان
املعنى ذاتهجانفار�شيةلكلمة اجلّن

) وما خلقت 
االإن�س واجلن اإال 

ليعبدون( الذاريات 
)56(
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اجلّبار
العاتي القاهر 

املت�شلط 
القوي املتكرب

املعنى ذاتهجابورواآرامية
)000 ومل يكن 

جبارَا ع�شياً( مرمي 
)14(

جهنم

من اأ�شماء 
النار التي 

يعذب اهلل بها 
يف االآخرة

جوهينيوم    عربية

)وادي 
جنم(

واد جنوب 
اأور�شليم 

كر فيه 
قبل امليالد 

اإحراق 
االأطفال  
ت�شحية 
بهم الإله 

العمونيني 
مولوخ

) قل للذين 
كفروا �شتغلبون 

وحت�شرون اإىل 
جهنم وبئ�س املهاد( 

اآل عمران )11(

ُح�شبان

العد 
والتدبري- 
ال�شواعق 

والربد

العد والظنُح�شبونو�شريانية

)ال�شم�س والقمر 
ُبح�شبان( مبعنى 

العد والتدبري 
الرحمن)4(

)وُير�شل عليها 
ُح�شباناً من ال�شماء 

فُت�شبح �شعيدًا 
زلقا(  مبعنى 

ال�شواعق الكهف 
)40(

اأ�شحاب احلواريون
 املعنى ذاتهحوارياالتينيةعي�شى )ع(

) قال احلواريون 
نحن اأن�شار اهلل اآمنا 

باهلل وا�شهد باأنا 
م�شلمون( اآل عمران 

)52(

االأنف اأو مقدم اخلرطوم
اأنف الفيلحرطومواآراميةاالأنف

)�شن�شمه على 
اخلرطوم( 
القلم)16(
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النقود دينا ريو�سالتينيةمن النقودالدينار
النحا�شية

) ومنهم من اإن 
تاأمنه بدينار ال 

يوؤده اإليك …( 
اآل عمران) 75(

الكبري-االأ�شتاذ الرَّب
رابواآراميةالرئي�س

اهلل عز وجل- 
ال�شيد-املّربي 

املدّبر-املنعم- 
امل�شلح

) احلمد هلل 
رب العاملني( 
الفاحتة )1(

الربانّيون
الذين يعبدون 
اهلل- الكاملون 

علماً واأدباً
معّلمرابونو�شريانية

) … ولكن 
كونوا ربانّيني( 
اآل عمران )79(

الرهبان
املنقطعون 
للعبادة يف 
�شوامعهم

�شاحب الزهدروه بانفار�شية

)باأن منهم 
ق�شي�شني 

ورهباناً واأنهم 
الي�شتكربون( 

املائدة) 82(

نبت ذو رائحة الريحان
االآ�سريحونواآراميةطيبة

) فروٌح وريحان 
وجنات النعيم( 

الواقعة) 89(

املعنى ذاتهروميو�سيونانيةجيل من النا�سالروم
) اآمل، غلبت 

الروم(
الروم )201(

الزبانية

املتمردون من 
اجلن واالأن�س 

وا�شم بع�س 
املالئكة الغالظ 

ال�شداد

املعنى ذاتهزبانفار�شية
) �شندُع 

الزبانية(  العلق 
)18(

املعنى ذاتهزم هريرفار�شية�شدة الربدزمهرير

)متكئني على 
االأرائك اليرون 

فيها �شم�شاً 
والزمهريرًا( 

االإن�شان )13(
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من اأنواع الزجنبيل 
الطيب

هندية 
املعنى ذاتهزجنابريا�شن�شكريتية

)وي�شقون 
فيها كاأ�شاً 

كان مزاجها 
زجنبيال( 

االإن�شان )17(

ع�شارة الزيت
املعنى ذاتهزيتواآراميةالزيتون

) والتني 
والزيتون ...(

التني )1(

اأحد اأيام ال�شبت
يوم الراحة�َشَبتعربيةاالأ�شبوع

) اإمنا ُجعل 
ال�شبت على 

الذين اختلفوا 
فيه ...( النحل 

)124(

ال�ّشجل
الكتاب يدون 

فيه مايراد 
حفظه

الرجل�ِشَجلحب�شية
)كطي ال�شجّل 

للكتب ...(
االأنبياء )104(

ال�شبط
من اليهود 

كالقبيلة من 
العرب

عربية 
�شريانية

�َشْبط ، 
م�َشْبطو

قبيلة من 
قبائل اليهود 

االإثنتي 
ع�شرة

)وقطعناهم 
اثنتي ع�شرة 
اأ�شباطاً ...( 

االأعراف) 160(

حجر طني�شنك كلفار�شيةالطني املتحّجرال�ّشجيل

)وترميهم 
بحجارة من 

�شجيل( الفيل 
)4(

ال�شراب

ما تراه يف ن�شف 
النهار الطئاً 

باالأر�س كاأنه 
ماء يكون من 
الزوال حتى 

الع�شر فاإذا كان 
من ال�شحى اإىل 

الزوال �شمي 
االآل

خميلة ماء�َشراآبفار�شية

)و�شريت 
اجلبال فكانت 

�شراباً( النباأ 
)20(
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�شن�شكريتية امل�شباحال�شراج
ال�شم�س�شورجاآرامية

)وجعل فيها 
�شراجاً وقمرًا 

منريًا( الفرقان 
)61 (

كل مااأحاط ال�شرادق
�شربرده- فار�شيةبال�شيء

�شرداد

خيمة اأو 
حائط حاجز 

من ن�شيج 
غليظ

) اأحاط بهم 
�شرادقها(

الكهف) 26(

املعنى ذاته�شرطو�شريانيةاخلط- الكتابةال�شطر
)نون والقلم 

وماي�شطرون( 
القلم)1(

فرة الواحد �شافر: ال�شَّ
�شافرانبطيةكاتب

الكاتب- 
امل�شجل- 

الفقيه

) باأيدي �شفرة( 
عب�س )15(

من مراكب ال�شفينة
املعنى ذاته�شفينتواآراميةالبحر العظيمة

) ... ياأخذ كل 
�شفينة غ�شباً( 

الكهف )79(

املعنى ذاته�َشكينواآراميةاداة قطعال�شكني

) ... واآتت كل 
واحدة منهن 

�شكيناً ...( 
يو�شف ) 31(

املعنى ذاته�شي�شكرتاآراميةمعروفةال�شل�شلة

) ثم يف �شل�شلة 
ذرعها �شبعون 

ذراعاً فا�شلكوه( 
احلاقة) 32(

حاكم الدولة-ال�شلطان
املعنى ذاته�شولطونواآراميةالقوة

) اإن عبادي 
لي�س لك عليهم 

�شلطان اإال 
من اتبعك 

من الغاوين( 
احلجر )42(
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طائر اأبي�س ال�شلوى
املعنى ذاته�شلواي�شريانيةواحدته �شلواة

) واأنزلنا عليكم 
املن وال�شلوى 

...( البقرة 
)57(

ثياب خ�شر من ال�شند�س
�شندونيونانيةاحلرير

احلرير 
الرقيق- 

ن�شيج من 
الكتان رقيق 

جدًا

) وعليهم ثياب 
من �شند�س 
خ�شر...( 

االإن�شان 21

ال�شنا/ 
ال�شوء

�شوء القمر 
القمرال�شاطع- 

�شوء الربق- 
الوجه ل�شفائه 

و�شقالته 
ومال�شته

احل�شن�َشَناهحب�شية

) يكاُد �شنا 
برقه يذهب 
باالأب�شار( 
النور )43(

�شينني
�شحراء 

�شيناء- ا�شم 
جبل يف ال�شام

�َشْينواآرامية

احل�شن 
املبارك- 

العليق اأو 
العو�شج

) والتني 
والزيتون وطور 

�شينني( التني 
)21(

ال�شطء

ما يخرج حول 
اأ�شول ال�شجر- 

فرخ ال�شجر 
وورقه اأول ما 

يبدو

غ�شن �َشبالفار�شية
ال�شجرة

) كزرع اأخرج 
�شطاأه( الفتح 

)29(

املعنى ذاته�شهر-�شهرو�شريانيةمعروفال�شهر
)ليلة القدر خري 

من األف �شهر( 
القدر 3

املتمرد- �شاطانعربيةمعروفال�شيطان
العدو

) وحفظناها 
من كل �شيطان 
رجيم( احلج 

)17(
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ال�شابئ

من خرج من 
دين اإىل دين-
قوم يزعمون 

اأنهم على دين 
نوح- قوم 

يتعبدون 
الكواكب 

ويزعمون اأنهم 
على ملة نوح

املعنى ذاته�شابيمعربانية

) اإن الذين اآمنوا 
والذين هادوا 

وال�شابئني.. ( 
احلج )17(

ال�شالة

الركوع 
وال�شجود 

والدعاء 
على هيئات 

معروفة- 
العبادة 

املخ�شو�شة 
املبينة حدود 

اأوقاتها يف 
ال�شريعة

املعنى ذاته�شلوتو�شريانية

) الذين 
يوؤمنون بالغيب 

ويقيمون 
ال�شالة ومما 

رزقناهم 
ينفقون( 

البقرة) 3(

الطاغوت

كل راأ�س �شالل 
ي�شرف عن 

اخلري اإىل 
ال�شر- كل 

ماعبد من دون 
اهلل من اجلن 

واالإن�س اأو 
االأ�شنام

طوعوتو-اآرامية
طوعيونو

رئي�س 
عقيدة- 
�شالل- 

�شيطان-
�شنم-غ�س

) يريدون ان 
يتحاكموا اإىل 

الطاغوت( 
الن�شاء) 60(

طوبى

احل�شنى- 
اخلري-كل 

م�شتطاب يف 
اجلنة

هندية 
توبى-�شريانية

طوبو ا�شم 
اجلنة 

-ال�شجرة 
باجلنة
طوبو-

ال�شعادة

)طوبى لهم 
وُح�شن ماآب( 

الرعد )29(
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الطور
اجلبل ذو 

ال�شجر-فناء 
الدار

�شريانية
اآرامية

طورى
املعنى ذاته طورو

) وناديناه 
من جانب 

الطور االأمين 
وقربناه جنياً( 

مرمي)52(

�شرير امللك- العر�س
املعنى ذاتهعر�شواآراميةامللك

)... ثم ا�شتوى 
على العر�س 
يغ�شي الليل 

النهار...( 
االأعراف   )54(

الفردو�س  

اجلنة 
-الب�شتان- كل 

ماينبت يف 
الب�شاتني من 

النبت

يونانية
براديو�س- نبطية

�شكن االأبرار 
االأبدي

الب�شتان

) الذين يرثون 
الفردو�س هم 

فيها خالدون( 
املوؤمنون   )11(

فار�شية- معروفالفيل
�شريانية

بيل 
املعنى ذاتهفيلو

) اأمل تر كيف 
فعل ربك 

باأ�شحاب الفيل( 
الفيل )1(

القثاء
نبات �شبيه 

باخليار)قتة 
فقو�س(

املعنى ذاتهقاطونو�شريانية

) .. من بقلها 
وقثائها 

وفومها..( 
البقرة  ) 61(

القربان

كل ما يتقرب به 
اإىل اهلل تعاىل- 

جلي�س امللك 
وخا�شته

ذبيحة قوربونواآرامياً
للتقرب اإىل اهلل

) واتل عليهم نباأ 
ابني اآدم باحلق 

اإذ قربا قرباناً( 
17 املائدة )7(

القرن

مئة �شنة-
جماعة 

مقرتنون يف 
زمن واحد

مئة �شنةكرونو�سيونانية
)وكم اأهلكنا 

قبلهم من 
قرن..( ق 36
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الورق يكتب القرطا�س
عليه

 يونانية- 
�شريانية

خارتي�س-
كارت�س-

فارت�س
املعنى ذاته

)ولو نزلنا 
عليك كتاباً يف 

قرطا�س..( 
االأنعام) 7(

اأعدل املوازين الق�شطا�س
كو�شتو�سيونانيةواأقومها

الكوز/املكيك 
ي�شع ن�شف 

�شاع

) وزنوا 
بالق�شطا�س 
امل�شتقيم( 

ال�شعراء 182

القلم 
الذي يكتب 

به-القرعة-
اخلط- املق�ّس

الق�شبكالمو�سيونانية
)نون والقلم 

وماي�شطرون( 
ق)1(

قيوتو-اآراميةيوم البعثالقيامة
قيمت

يوم بعث 
االأموات من 

القبور

) الذين خ�شروا 
اأنف�شهم واأهليهم 

يوم القيامة( 
الزمر 15

القيوم
من اأ�شماء اهلل 

تعاىل القائم 
بنف�شه ال بغريه

قيومتو- اآرامية
قيمث

القائم بذاته 
فال بدء له

) اهلل ال اإله 
اإال هو احلّي 

القيوم( البقرة 
)255(

كاأ�س
الزجاجة ما دام 

فيها �شراب/ 
ال�شراب بعينه

�شن�شكريتية-  
انتقلت اإىل 

االآرامية

كال�شا
املعنى ذاتهكو�شو

) يطاف عليهم 
بكاأ�س من ماء 

معني( ال�شافات  
)45(

نبت طّيبالكافور

هندية 
�شن�شكريتية-

انتقلت اإىل 
الفار�شية ثم 

اإىل ال�شريانية

كربور-
كابوز-

قفورا
املعنى ذاته

) .. كان مزاجها 
كافورًا( 

االإن�شان) 5(

الكنز
ا�شم املال اإذا 

اأحرز يف وعاء 
املال املدفون

فار�شية- 
�شريانية

كنج
املعنى ذاته-كنزا-كّزا

) وكان حتته 
كنٌز لهما( الكهف 

)82(
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معروف يف الكوكب
املعنى ذاتهكوكباآراميةال�شماء

) واإذا الكواكب 
انترت( 

االنفطار )2(

املعنى ذاتهمايئودحب�شيةمعروفمائدة

) قال عي�شى 
ابن مرمي اللهم 

ربنا اأنزل 
علينا مائدة 
من ال�شماء( 

املائدة)114(

جمو�س

الذين اتخذوا 
املجو�شية 

معتقدًا لهم 
من اأتباع 

الزراد�شتية ..

عابد النارماجو�سيونانية

)اإن الذين اآمنوا 
والذين هادوا 

وال�شابئني 
والن�شارى 
واملجو�س( 

احلج ) 17(

املحراب

�شدر البيت- 
اأكرم مو�شع 

فيه- مقام 
االإمام يف 

امل�شجد- 
الغرفة

املعنى ذاتهميتوكورابحب�شية

) فخرج على 
قومه من 

املحراب( مرمي 
)11(

املعنى ذاتهمدينتواآراميةمعروفاملدينة

) وجاء من 
اأق�شى املدينة 
رجل ي�شعى( 

ي�س )20(

املعنى ذاتهمرجونيااآراميةحجر كرمياملرجان
) كاأنهن الياقوت 

واملرجان( 
الرحمن 55

املعنى ذاتهم�شكهنديةالطيبامل�شك
) ختامه 
م�شك..( 

املطففني )26(
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املعنى ذاتهم�شكاْه  حب�شيةالكوةامل�شكاة

) مثل نوره 
كم�شكاة فيها 

م�شباح(.النور 
)35(

النفاق

من يخفي 
الكفر ويظهر 

االإميان- 
الدخول يف 

االإ�شالم من 
وجه واخلروج 

من وجه اآخر

املعنى ذاتهنفاقحب�شية

) يااأيها النبي 
جاهد الكفار 
واملنافقني(  
التحرمي )9(

اأقبْل كلمة هيت
) وقالت هيت تعالَهْيَتاَلْجعربيةتعجب

لك( يو�شف 32

املعنى ذاتهياقوندا�شريانيةحجر كرميالياقوت
) كاأنهن الياقوت 

واملرجان( 
الرحمن)58(

) .. فاقذفيه يف البحرميواآراميةالعجر اليدركاليم
اليم..(

منارق

الو�شادة 
ال�شغرية ُيّتكاأ 
عليها واحدته 

منرقة

املعنى ذاتهنرماكفار�شية
) ومنارق 

م�شفوفة ..( 
الغا�شية )15(

 اأمثثا اأ�شمثثاء االأعثثالم والبلثثدان واجلبال فهي 
األفاظ حافظت على عجمتها ومل يجذرها العرب 
�شليمثثان-  اإبراهيثثم-  اآزر-  وفيهثثا  لغتهثثم،  يف 
ميثثكال-  مو�شثثى-  لثثوط-  عزيثثر-  طالثثوت- 
هثثارون- هثثود- يعقوب )عربيثثة(، اإ�شماعيل- 

ا�شحق داود- لوط- ماروت- نوح-)�شريانية(، 
�شقثثر- امل�شيثثح) اآراميثثة( اإليا�ثثس) يونانيثثة(، 
فرعثثون )م�شريثثة قدميثثة(. اإن مثثا تناولنثثاه يف 
درا�شتنثثا هثثذه ليوؤكثثد مثثن جديثثد احلاجثثة اإىل 
املزيد مثثن الدرا�شات لهذا البثثاب الذي ما زالت 
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م�شطلحاتثثه ت�شهثثد ا�شطراباً وتداخثثاًل، ونحن 
نعتقد اأن الق�شيثثة يف امل�شطلح هي ق�شية �شبق 
زمنثثي بني مدلوالتهثثا، فمن املوؤكثثد اأن م�شطلح 
الدخيثثل كان املنطلثثق، وقثثد اأطلثثق علثثى كل ما 
دخل لغتنا وهو غريب عنها معنى ومبنى ولفظاً 
وداللة، وهو ب�شفته العرقية اأعجمي واإن كانت 
هثثذه الكلمة اأطلقت على ما هو  قادم من الدخيل 
ثثثم انفثثرع هثثذا الدخيثثل االأعجمثثي اإىل جدولني 
اأولهمثثا ا�شت�شاغتثثه العرب واحتاجتثثه للتعبري 
عثثن ت�شميات جديثثدة دخلثثت اإليها فعمثثدت اإىل 
التغيري يف لفظه وترتيثثب حروفه ووزنه، وكان 
رهثثا العرب يف لغتهم  من ذلك كلمثثات معّربة جذَّ
حتثثى �شارت جزءًا من لغتهم اإىل جانب االأ�شيل 
منهثثا، وا�شبحت من ل�شانهثثا العربي املبنّي، اأّما 
اجلثثدول االآخر فلقد تاأّبى على ل�شانهم واأبنيتهم 
واأوزانهثثم وال�شيمثثا االأعثثالم واأ�شمثثاء البلدان، 
فنطقوا به كما هو واإن اأدخلوا تغيريًا على لفظه 
فهثثو ب�شيط جثثدًا وظّلت داللته كمثثا هي يف لغته 
التي وفثثد منها، وهذا ما اأطلقثثوا عليه م�شطلح 

الدخيل فتوافثثق املعنى اللغوي لهذه الكلمة مع 
معناها اال�شطالحي، ولكنها تخ�ش�شت مبا ظّل 
على عجمته، وهذا مثثا اأكده اخلفاجي يف )�شفاء 
الغليثثل فيمثثا يف كالم العثثرب مثثن الدخيل( حني 
قثثال ) كل ما تلقاه العثثرب من اأ�شماء العلم لي�س 
مبعّرب وقيل فيه اأعجمي وهو الدخيل( ووا�شح 
من هذا القول اأن العرب اأطلقت على الدخيل كما 
فهمنثثاه م�شطلح االأعجمثثي ولعلهم بذلك اأرادوا 
اأن ي�شفثثوا م�شطلح االأعجمي مقابل املعّرب من 

هذا الدخيل الوافد اإىل لغتنا.
اأو�شثثح  فلعلثثه  العثثرب  كالم  يف  املولثثد  اأّمثثا 
امل�شطلحثثات يف هثثذا العلثثم عنثثد القدامثثى وقد 
ان�شثثب يف م�شربني االأول: ما دخثثل العربية من 
اللغثثات االآخرى بعثثد ع�شثثر اال�شت�شهاد وحتى 
ولثثو عّرب والثاين مثثا اأُحدث مثثن ا�شتقاق �شواء 

من لفظ معّرب اأو عربي . . 
دخيثثل، اأعجمي، معثثّرب، موّلثثد، م�شطلحات 
�شتظثثل ميدانثثاً رحباً لثثكل دار�س اأحثثّب العربية 

واأخل�س لها.
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نظرة يف تعريف ال�سعر

 اأ�سامة خرما

يف الب���دء كان الوج���ود مندجماً مع ذاته م���ن جهة ومع الكائ���ن – االإن�سان- من جهة 
اأخرى, مل تكن ثمة اأ�سماء متنح االأ�سياء هويتها وح�سورها, كانت يف حالة من التماهي 
الت���ام مع االإن�سان, كان���ت مندجمة وغائبة فيه , جزءاً ممتداً م���ع اأطرافه حتى لي�سعب 

الف�سل بينهما.  
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حثثني اأوجثثد االإن�شثثان اللغثثة ، واأخثثذ مينثثح 
االأ�شياء اأ�شماءها ، بثثداأت باالنتقال من الوحدة 
التثثي هي عليهثثا اإىل التعدد والتكثثر واالنف�شال 
عثثن بع�شهثثا بع�شثثاً من جهثثة وعثثن الكائن من 
جهثثة اأخثثرى ، بثثداأت تنفلثثت مثثن يديه بعثثد اأن 
كانثثت جمرد حمو يف داخله ، يف كينونة واحدة.  
يف حركثثة الظهثثور هذه ، ومع بدء اللغثثة ، ابتداأ 
ال�شعثثر ، فاللغة كانت �شعثثرًا يف بداياتها قبل اأن 
تتحثثول اإىل وا�شطة للتوا�شل واإىل حم�س عالقة 
اعتباطية بني الدال- اال�شم واملدلول –ال�شْي..   
معلنثثة تاريثثخ االإن�شثثان اأي بدايثثة التاريثثخ – 
االأ�شطثثورة ..  �شمثثن حركثثة االأ�شمثثاء هذه ، مل 
يكثثن واردًا ال�شثثروع بت�شميثثة جديثثدة اأخرى ، 
اإذ كان النظثثام قد اأخذ �شكلثثه النهائي عرب اللغة 
التثثي ت�شثثكل منظومثثة متكاملثثة ذات دفاعثثات 
وقائيثثة عنيفة.. كان كل �شيء قثثد اأم�شك با�شمه 
الثثذي اأ�شبثثح مثثن الع�شثثري فثثك هثثذا االرتباط 
املتما�شثثك حدَّ االمنحاء.. لتبثثداأ �شرية التعاطي 
مثثع اللغة بدل الوجثثود .. وهذا ما مينح احلياة 
طابعهثثا املكثثرور الرتيثثب ونريتهثثا ال�شارمثثة 
واأيثثة زحزحة غثثري حم�شوبة ملواقثثع اللغة بعد 

جمازفة حتثثول الوجود اإىل �شاحثثة للت�شادم اأو 
املحو.. هذه الزحزحة اخلطرية متتلك قوانينها 
اخلا�شة وتنطثثوي علثثى اإدراك ملاهية ممار�شة 
لغويثثة جديثثدة ، هثثي مثثا ميكثثن اأن ينثثدرج يف 
وظائثثف ال�شعر .. لذلك .. فاإن ما يحاوله ال�شعر 
يف جت�شثثده مثثن خثثالل اللغثثة هثثو التعامثثل مع 
االأ�شيثثاء كما لو اأنها مل متتلك هذا الفي�س الداليل 
الثثذي مت�شكثثت بثثه .. اإنهثثا اإذن اإعثثادة الت�شمية 
واإعادة االأ�شياء لكينونتهثثا االأوىل لتتولد جذوة 
االنف�شال من جديثثد وكاأننا ن�شهد االأ�شياء الأول 
مثثرة .. نكت�شفهثثا للوهلثثة االأوىل . وهذا يفرت�س 
وجودًا عينيثثاً مت�شكاًل قبل اأن ن�شثثرع باكت�شاف 
اللغة ، الأنها اللغثثة بو�شفها اأداة تعبري الميكن 
اأن تكثثون حديثثثاً عن )الال�شثثْي( - املحو -   هنا 
حت�شثثر اإ�شكالية ال�شعريثثة بقوة ،اإذ كيف ميكن 
تنحية االأ�ش�س املتينة التي ت�شتند اإليها اللغة من 
دون اإخالل بحقائق االأ�شياء من خالل اندماجها 
باأ�شمائها حتى اأ�شبحت هي هي ، ولي�شت جمرد 
و�شيلثثة اإي�شثثال اأو توا�شل بيننثثا وبينها . هذه 
االإ�شكاليثثة مل تكن واردة يف زمثثن الكتابة االأول 
.. الزمثثن الذي ت�شثثاوق مع اكت�شثثاف اللغة اإذا 
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افرت�شنثثا نقطة مت فيها االكتمثثال النهائي للغة، 
اإذ مل يكثثن هثثذا االإن�شثثان ماأ�شثثورًا بتاريخيثثة 
يخ�شثثع الإجراءاتها ، بل يتحثثرك يف م�شاحة من 
احلريثثة املطلقة ، احلرية التثثي انفرطت من يد 
ال�شاعثثر الالحثثق على هثثذا الزمن ، الثثذي وجد 
نف�شثثه منقثثادًا الآليثثة حمثثددة وقوانثثني �شخمة 
تفر�ثثس عليثثه الدخول يف �شثثراع �شديثثد معها ، 
الأن اللغثثة كاأي نظام �شلطوي ، متتلك جاهزيات 
دفاعهثثا الذاتثثي �شثثد كل ما ي�شعثثى اإىل تدمريها 
وحرف دالاللتها عن �شياقاتها التاريخية ، لكنها 
يف الوقت ذاته حتمل يف داخلها ماهيتها امل�شادة 
التثثي تهييء ملن ي�شتثمرها بوعثثي اإمكانية خلق 
نظثثام اآخر موازلهثثا ميتلك القدرة علثثى ت�شكيل 
عاملثثه امل�شتحثثدث لتبثثداأ عمليثثة اإعثثادة ترتيب 
الوجد من جديثثد .. م�شتهديثثاً بالف�شاء اللغوي 
املبتكر من لغة قدمية .. الأن الكلمة بقدر ما تعلن 
عن هويتها فهي تعلن اأي�شاً عن عماها الذي يظل 
خمبوءًا حتى ت�شنح له فر�شة اخلروج اإىل مدار 
اآخثثر ، وهثثذا ال يتاأتثثى اإال لذات تتطابثثق مع ما 
تنتجه مثثن ن�شو�س من دون الوقثثوع يف اللعب 
املجثثاين يف اللغثثة ، الأن هذا االأمر االأخري ال يعلن 
اإال عن اجنراف حقيقي يف متاهة رهيبة لتخل�س 
اإىل عثثامل من الن�شو�ثثس ) ال�شامتثثة ( التي هي 
واملحو املطلق �شواء وكاأننا ال ننتج �شيئاً اأبدًا.

 اإذًا ، لي�س الن�س ال�شعري كياناً فوقياً ينتجه 
ال�شاعثثر، يف اأمنثثوذج ي�شعثثى اإىل التطابق معه ، 
اإنه ال�شاعثثر يف اأ�شد حلظات توهجثثه وانك�شافه 
على الثثذات التي تختزن عثثوامل خفية مت�شابكة 
ومتداخلثثة ، وحثثني ي�شل اإىل حالة مثثن ال�شفاء 
العميق ُي�شبح الوجود جمرد مفردات يتحكم يف 
�شياغتهثثا ال�شاعر وفق الكيفية التثثي توؤهله لها 
حلظة االنك�شاف هذه ، التي يتخل�س فيها من كل ما 
علق به من ذوات االآخرين وعواملهم واأ�شيائهم .                                                                                                          
ال يقثثود هثثذا االأمثثر بالطبع ، اإىل مرحلثثة البلوغ 

نحثثو اكتمثثال حقائثثق الوجثثود ، اإذ يظثثل يف كل 
عمليثثة ابتكار �شعري بعد اآخثثر جمهول ، وتظل 
حقيقثثة املفهومثثات ، حكثثرًا للمجهثثول الذي هو 
املحفثثز االأ�شا�ثثس يف كل حماولة توليثثد مفهومي 
.. الأن اللغثثة عاجثثزة عثثن االإف�شاح عثثن نف�شها 
فكيثثف تف�شح عثثن غريها كما هثثو وارد يف عرف 
املت�شوفة، فما دامت اللغة هي و�شيلة االكت�شاف 
االأوىل فثثاإن الو�شول لي�س متعذرًا بل اإنه ليقع يف 
دائرة امل�شتحيل ، وهذا ما ينجلي بو�شوح يوماً 
بعثثد اآخر مع �شيوع املناهثثج االأل�شنية احلديثة 
االأمثثر الثثذي مل يكن غائبثثاً عن منظومثثة الكائن 
املت�شثثوف االإ�شراقي والذي ا�شتمده الفيل�شوف 
الأن  االأوان  اآن   ( اأنثثه  ليعلثثن  نيت�شثثه  االأملثثاين 
يكت�شثثف االإن�شثثان اخلطاأ الفاح�س الثثذي اأ�شاعه 
نتيجثثة اإميانثثه باللغثثة ( فاللغثثة تنطثثوي على 
قثثدر من املراوغثثة والت�شليثثل وما ي�شعثثى اإليه 
الن�ثثس االإبداعي خ�شو�شثثاً ال�شعري هو ف�شح 
هذه املراوغثثة والتناق�س يف اآليتهثثا الداخلية .. 
ال�شريثثة .. وهثثذا ما يقثثود اأكر ُمنظثثري ال�شعر 
اإىل اعتبثثار الن�ثثس ال�شعثثري مبقثثدار ا�شتمالثثه 
علثثى ت�شثثاوؤل وابتثثكار لثثدالالت جديثثدة ، فاإنه 
ميتلك خا�شيثثة االقرتاب من اجلوهثثر اأكر من 
غثثريه اخلطابثثات االإبداعية االأخثثرى .. واإن ما 
يتبقثثى هو مثثا يوؤ�ش�شه ال�شعثثراء كما يرى ذلك) 
هيدغثثر ( ف�شاحثثب الكينونة مل يثثَر فيها حقيقة 
ثابتةمتعالية كما هو �شائع يف الن�س االأفالطوين، 
بثثل راأى يف الكينونة قلقاً وحركة وحتواًل وراأى 
يف ال�شعثثر اخلطثثاب اجلديثثر بالتعبثثري عنهثثا .. 
اخلطثثاب الذي ال ميكثثن بحال مثثا الوقوف على 
�شواحلثثه الال مرئية . لهذا ال تخلو عملية قراءة 
ال�شعثثر احلديثثث مثثن التع�شثثف و�شثثوء الفهثثم 
والتقدير ، لكنه لي�س �شوء الفهم الناجت عن خلل 
ٍ يف الوعثثي النقدي اأو نق�سٍ  يف اأدوات القراءة ، 
بثثل اإنه �شوء فهم واٍع من�شوؤه االأ�شا�س اأن الحق 
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ميتلكه ال�شاعثثر يف الدفاع عن ن�شه الذي يخاتل 
هثثو فيه ويحاول اال�شتع�شثثاء على القراءة ، ال 
اأحقية لل�شاعر يف الثثكالم عن الن�س ومعناه . اإذ 
كل ن�ثثس تتحثثدد هويتثثه وفق قثثراءة القارئ .. 
ومن هنثثا تتباين القراءات وي�شبثثح لدينا اأكر 
مثثن ن�س يف ج�شد ن�شيٍّ واحد ، نتيجة التبدالت 
التثثي �شهدها الن�ثثس احلديث يف اآليثثات الن�شاط 
الكتابثثي التثثي اأف�شثثت اإىل خلخلة نظثثام التلقي 
ال�شائثثد . كل هثثذا الن�شيج من الوقائثثع اللغوية 
البد اأن حتمله ذاٌت قادرة على الولوج يف ف�شاء 
احلريثثة الرحثثب فال�شعثثر �شعثثي نحثثو احلرية 
مبعناهثثا الوا�شثثع ، اأي �شعٍي نحو الثثذات ،لكن 
ال�شاعثثر وهثثو حمكوم كغثثريه ب�شرائثثط عديدة 
ت�شلبثثه ف�شحثثة احلريثثة هثثذه ، ابتثثدع طريثثق 
اللهثثاث املحموم نحو االنفالت مثثن كل ما ي�شكل 
عنا�شثثر قمع وا�شطهاد . اإذ ي�شكل النفي ال�شفة 
ال�شائثثدة الإن�شان هذا الع�شر �شواء النفي داخل 
الذات اأو خارجها . ويف املنظومة رف�شاً �شارخاً 
لنظامها املحكم لن�شثثل اإىل القطيعة مع كل �شْي. 
مثثع التاريثثخ واملثثكان واملعنثثى ،  وهثثذا ما ولد 
نوعثثاً مثثن االأدب الذي ت�شيع فيثثه مفاهيم غياب 
ال�شعريثثة ، كمثثا يرى منّظثثرو احلداثثثة ، بل اإن 
االإن�شان اأ�شبح جمموعة من الرموز والعالقات 

اللغوية ال�شرفة التثثي اأخرجت ال�شعر من ا�شم 
) النثثوع ( واأدخلته يف بثثرزخ مل ي�شّم بعد  وهو 
مثثا ي�شطلثثح عليثثه بع�شهثثم )الن�ثثس املفتوح ( 
اأو )الثثال �شعثثر ( اأو )الكتابثثة (. وهذا مثثا اأوقع 
ن�شو�ثثس ال�شعراء يف النمطيثثة والتكرار بحيث 
اأ�شبثثح يبدو لدينا اأن هدف الن�شو�س ما هو اإال 
التنويثثع على منوذج ن�شي واحد ، حتى لن�شهد 
يف االآونة االأخرية نداءات متنوعة ترى جميعها 
ال�شعثثري  للمنجثثز  القثثراءة  اإعثثادة  �شثثرورة 
و�شثثرورة االرتثثكاز اإىل مفاهيثثم وا�شحة مُينح 
من خاللها اأي ن�س ٍت�شميته وكيانه ال�شخ�شي .. 
كونثثه ردة فعٍل وا�شحة علثثى النماذج الكتابية 
املطروحثثة .. وحماولثثة لالإم�شثثاك باالأ�شياء من 
خالل اأ�شمائهثثا .. الوردة الوردة ويف ا�شم النهر 

النهر . )بورخ�س يف اإحدى ق�شائده(.
لكثثن اأال ي�شثثكل هذا عثثودة اإىل نقطثثة ال�شفر ؟ 
تلثثك النقطة التثثي ي�شود فيها االإميثثان باللغة - 
باالأ�شمثثاء- التثثي تكون هثثي واالأ�شيثثاء يف حالة 
مثثن التماهي املطلثثق . لكن ماذا لثثو كانت اللغة 
يف اإحثثدى حقائقهثثا نوعثثاً مثثن اأنثثواع املراوغثثة 
والت�شليثثل اأال يعود بنا هثثذا اإىل اخلطاأ الفاح�س 
الذي ارتكبه االإن�شان باإ�شاعته االإميان باللغة .. 

كما يقول نيت�شه؟

167 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



تع���دُّ الق�سة من اأه���م احلوافز التي ُتعطى 
للطف���ل والتي تعمل على اإك�سابه املزيد من 
املهارات وتنمية القدرات العقلية والتنمية 
عن���د  واالنفعالي���ة  والنف�سي���ة  االجتماعي���ة 

االأطفال.
ل���ذا ن�ستطيع الق���ول: اإن الق�س���ة هي من 
املركبات االأ�سا�سية يف حياة الطفل, اإذ تعمل 
الق�س���ة على ت�سور جوانب احلياة وتعرب عن 
العواطف االإن�ساني���ة وت�سف الطبيعة وت�رسح 
احلياة االجتماعية وت�ساعد على الو�سول اإىل 
املث���ل العليا مبا فيها من تاأثريات يف اأعماق 
النفو�س, وكما ت�ساعد على تكوين اجتاهات 

وا�سحة وقيم متعددة.

دور الق�سة يف تنمية املهارات 
الجتماعية عند الطفل

   عبد العزيز اخل�رساء
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وتثثثري فيثثه اإح�شا�شثثات جماليثثة وانفعثثاالت 
عاطفيثثة وجتعله اأكر تعاطفاً مثثع اأبناءالب�شر.
اإن خيال الطفثثل يف خمتلف مراحل منوه خ�شب 
ي�شهثثل عليثثه الت�شثثور والتخيل لثثذا ي�شهل على 
الطفثثل اأن يحيثثا يف جو اخلثثربات اخليالية التي 

توحي بها الق�شة.
اإن ق�ش�ثثس االأطفثثال عبارة عثثن مو�شوع اأو 
فكثثرة لهثثا هثثدف متثثثل �شثثورة االإبثثداع الفني 
التعبثثريي ،وُت�شثثاغ باأ�شلوب لغثثوي فاالأطفال 
بطبيعتهثثم مييلون اإىل �شماع الق�شة وينامون يف 

هدوء عند �شماعهم لق�ش�س اأمهاتهم وجداتهم.
اإ�شافثثة اإىل ذلثثك ت�شتطيثثع االأم اأن ت�شتعمثثل 

الق�شة و�شيلة لتعليم طفلها اللغة.
فاإن الطفل ي�شتطيثثع اأن يحفظ بع�س الكلمات 
املالئمثثة لعمره قبل اأن يتعلم القثثراءة والكتابة 
ومثثع تكرار واإعثثادة �شرد الق�شثثة يحفظ الطفل 
النطثثق  علثثى  ويتعثثود  الكلمثثات  مثثن  العديثثد 

ال�شليم.
اأهمية قراءة الق�سة لالأطفال:

تعمثثل الق�شثثة علثثى متتثثع الطفثثل واإ�شعاده 
وت�شاعثثده على ق�شاء وقته يف �شيء مفيد. فعند 
�شمثثاع الطفثثل للق�شثثة يلعب ويتحثثرك وي�شدر 
اأ�شواتاً ويفهم كلمات جديدة وُت�شبع الكثري من 

حاجاته النف�شية، وبهذا ُت�شعده ومُتتعه.
اإن اأول اأنثثواع الق�ش�ثثس التثثي ُتعطثثى للطفل 
تاأتثثي مثثن البيئة القريبثثة، ونق�شثثد بذلك بيئته 
املنزليثثة ال�شغثثرية التثثي يتفاعثثل معهثثا والتي 
ُت�شهثثم يف تن�شئثثة وتكويثثن عنا�شثثر �شخ�شيته 
وذلك مب�شاعدة الطفل على بناء هذه ال�شخ�شية 
من النماذج املختلفة التي ت�شادفه والتي تتناول 
م�شثثاكل الطفل والتي تعمل علثثى اإك�شاب الطفل 
العديثثد من املهارات التي ت�شهم يف بناء قدراته، 
وكذلثثك ميكثثن اأن يكت�شثثب ويعتنثثق الكثثثري من 

االجتاهات املحببة له والتي تالئم �شخ�شيته.

ونرى اأن بع�س الق�ش�س تقدم احللول للعديد 
من امل�شاكل التي جتابه الطفل يف حياته اليومية 
عثثن طريثثق اكت�شثثاب �شلثثوك مالئثثم وتقليثثده 
الأبطال الق�شثثة فالطفل يتماهى مع ال�شخ�شيات 
التثثي ذكثثرت يف الق�شة والتثثي يرى اأنهثثا قريبة 
مثثن �شخ�شيتثثه ومن خثثالل تفاعلثثه معها �شوف 
يكت�شب العديد من اخلربات والقيم واالجتاهات 

والعادات واالأمناط ال�شلوكية املختلفة ومنها:
النمثثو اللغثثوي: تعمثثل الق�شثثة علثثى زيثثادة 
الروة اللغوية عند الطفل، وذلك من خالل اإثراء 
ح�شيلتثثه اللغويثثة املتمثلثثة يف زيثثادة مفرداته 
اللغوية وات�شاع معجمه اللغوي. اإن لغة الطفل 
تنمثثو مثثن خثثالل التقليد فثثاإذا مثثا قدمنثثا للطفل 
النمثثاذج اجليدة مثثن الق�ش�س ف�شثثوف ُيقلدها 
وُيحاكيها يف حياتثثه اليومية، وتزداد احل�شيلة 
اللغوية للطفل من خالل كلمات الق�شة وعبارات 
اللغة العربية وتعويده النطق ال�شليم. اإن قدرة 
الطفثثل علثثى ا�شتيعاب اللغة هي مثثن املوؤ�شرات 
لنمثثو قدراتثثه العقليثثة فاللغة عبثثارة عن رموز 
ل االت�شال  ابتكرهثثا االإن�شان لتحمل معثثاين ُت�شهِّ
الب�شثثري وعلثثى هذا فثثاإن اللغثثة ت�شهثثل عملية 
التفكثثري وت�شمح باأن يكثثون التفكري اأكر تعقيدًا 
وكفثثاءة ودقثثة، واأنها برتكيبهثثا اخلا�س حتدد 

جمرى التفكري ونوعه.
الق�شثثة ت�شاهثثم يف تقويثثة هثثذه القثثدرة عثثن 
طريثثق اإغنثثاء واإمداد الطفل باللغثثة، فمن خالل 
الن�س االأدبي للق�شة ي�شتطيع الطفل اأن يكت�شب 

ُعب عليه فهمها واكت�شابها. اللغة التي �شَ
النمثثو العقلثثي: وكذلثثك تعمثثل الق�شثثة علثثى 
اإك�شثثاب الطفل الكثري من املعلومثثات وت�شاعده 
يف غر�ثثس القيم واملبادئ اخللقيثثة ال�شليمة التي 
ت�شاهثثم يف تربيتثثه وتوجيهه. اإن النمثثو العقلي 
يخ�شع ملظاهر تطور العمليات العقلية املختلفة 
والتي تبثثداأ بامل�شتوى احل�شي احلركي وتنتهي 
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بالثثذكاء العثثام الثثذي يعتمثثد على منثثو اجلهاز 
الع�شبي، وذلك من خالل:

ازدياد القدرة على التذكر واحلفظ واالنتباه 
والتخيثثل والتفكثثري وغثثري ذلثثك مثثن العمليثثات 

العقلية العليا0
- منثثو الوظائثثف العقلية: مثل الثثذكاء العام 
والقثثدرات العقليثثة املختلفثثة. ونق�شثثد بذلثثك: 
القثثدرات العقليثثة، اللغثثة، االإدراك والقثثدرات 
املكت�شبثثة والتي تعتمد علثثى التعليم والتدريب 

كالتفكري، التذوق، واالبتكار عند االأطفال.
- تو�شيثثع اخليثثال والتخيل ومبثثا اأن الق�شة 
تخاطثثب العواطف من خثثالل ال�شور االإبداعية 
واخللقيثثة فاإنه مثثن ال�شهل على الطفثثل اأن يحيا 
يف جثثو مثثن اخلثثربات اخلياليثثة املوجثثودة يف 
الق�شثثة وبع�ثثس االأطفثثال ميتازون مثثن غريهم 
بقثثدرة فائقة على الت�شثثور فرنى االأطفثثال اإذا 
طلبثثت منهثثم اأن ي�شوروا ق�شثثة ا�شتمعوا اإليها 
ف�شوف جتد خياالتهم ج�شدت لهم اآفاقاً كثريًا ما 

جتاوزت حدود ت�شوير الكاتب اأحياناً.

علثثى  الق�شثثة  حتتثثوي  االجتماعثثي:  النمثثو 
اجتاهثثات اجتماعية فمن خثثالل هذه الن�شو�س 
ت�شاعد الطفثثل على اإثارة نزعات كرمية يف نف�س 
الطفل، وتعمل على بث العواطف النبيلة، وطبع 
اخللثثق الفا�شل وتدفثثع الطفثثل اإىل حب اخلري. 
فالق�شثثة من خالل كلماتهثثا حتتوي على اأهداف 
اجتماعيثثة ونف�شية ُتربز للطفثثل القيم احلميدة 
فت�شعره باالنتماء لالأ�شرة، كما اأن الق�شة ُتنمي 
ال�شفات االجتماعية احلميدة مثل تعويده على 
كيفيثثة التعامل مع االآخرين: املحبة، االحرتام، 
ح�شن الت�شثثرف، اكت�شاب مهارات اجتماعية يف 

عملية االت�شال مع الغري.
النمثثو النف�شي: للق�شة دور فعال واإيجابي يف 

النمو االنفعايل للطفل.
اإن التحكم يف االنفعاالت املختلفة غري ال�شاّرة 
عثثن طريثثق اال�شتمثثاع واال�شتثثثارة واإك�شثثاب 
انفعاالت مقبولة كال�شرور والبهجة وامل�شاركة 
الوجدانيثثة، تخفثثف حثثدة التوتثثر والقلثثق كما 
يحدث عندمثثا ت�شتخدم الق�شة يف العالج الطبي 
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والنف�شي لالأطفال و هناك فرع من فروع العالج 
النف�شي والعثثالج ال�شلوكثثي يف الوقت احلا�شر 
ُت�شتخثثدم فيثثه الق�شثثة اأداة يف عثثالج االكتئاب 

واال�شطراب واملخاوف املر�شية.. الخ.
مثثن اأهثثم االأهثثداف املتفثثق عليها عنثثد اإعطاء 
الطفثثل الق�شة هثثو التعبري عن النف�ثثس واإعطاء 
الطفثثل فر�شة فهم معنى الق�شة وهذا يولد لديه 
اإمكانثثات  التعبري عن النف�س وينمي قدرته على 
النقثثد وتكويثثن اجتاهثثات اإيجابية. نحثثو ذاته 

واالآخرين.
ومن حاجات الطفل التي تنميها الق�شة:

ث احلاجثثة للتوجيه: التعاون يف تن�شئة الطفل 
اجتماعيثثاً، وذلثثك مب�شاعدتثثه علثثى التعرف اإىل 
املبثثادئ والقيثثم التي يتميثثز بها املجتمثثع، واأن 
تركثثز على االأمنثثاط ال�شلوكيثثة املرغوبة والتي 

تنا�شب املجتمعات التي يتعامل معها الطفل.
ث م�شاعثثدة الطفثثل يف التعرف اإىل وجود احلب 
بثثني جميثثع املحيطثثني بثثه �شثثواء كانثثوا اأفراد 

االأ�شرة اأو االأ�شدقاء، اأو الكائنات احلية.
ث احلاجة للنجاح: وميكن اأن ت�شاعد الق�ش�س 
على اإ�شباع حاجثثة الطفل اإىل النجاح، من خالل 
بع�ثثس املواقثثف التثثي ت�شثثف جنثثاح الطفثثل يف 
اأداء االأعمال التثثي ُت�شند اإليه، اأو التي يقوم بها 

كالنجاح يف املدر�شة واجتياز االمتحانات.
ث احلاجثثة اإىل اال�شتقالل: وذلك بتقدمي مواقف 
ت�شجثثع الطفل علثثى اال�شتقثثالل واالعتماد على 

النف�س عند اأداء االأعمال املختلفة.
ث احلاجثثة اإىل التقديثثر االجتماعثثي: ويتحقق 
ذلك بتقثثدمي مواقف تعرب عن احثثرتام االآخرين 

للطفل واإعجابهم بت�شرفاته.
كيف نختار الق�شة املنا�شبة؟

ث اأن تكون الق�شة ب�شيطة.
ث اأن حتمل الق�شة معاين هادفة.

ث اأن تالئم م�شتوى الطفل الثقايف.

ث اأن تالئم الق�شة واقع الطفل وخربته.
ث اأن يكون فيها مرح و�شور ملونة وا�شحة.

ث اأن تنا�شب طبيعة الطفل وميوله.
ث اأن يكون فيها تكرار.

ث اأن تكون من واقع الطفل.
ث اأن تكثثون �شهلثثة لتمكثثن الطفثثل مثثن حفظهثثا 

ب�شهولة.
مو�شثثوع  والعنثثوان  اال�شثثم  ينا�شثثب  اأن  ث 

الق�شة.
بالن�شثثاط  الطفثثل  اإح�شا�ثثس  تنمثثي  اأن  ث 

واحليوية.
ث اأن تتنا�شب مع اجلو االجتماعي ال�شائد.

ث اأن تنا�شب �شن الطفل واالإدراك العقلي له.
ث اأن تراعثثى امل�شتثثوى االجتماعثثي واللغثثوي 

والوجداين عند االأطفال.
ث اأن تراعثثى ميثثول الطفثثل واهتمامثثه وحبثثه 

احلركة والتقليد.
ث عدم تكثيف االأفكار يف الق�شة الواحدة.

اأ�سباب ال�سعوب���ات الجتماعية التي تواجه 
الأطفال:

مثثن ال�شعب حتديثثد كل العوامل التي جتعل 
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الطفل )غري مندمثثج اجتماعياً اأو غري �شعبي اأو 
غري حمبوب(.

ث قيامه باأعمال عدوانية اأو �شلوكيات �شلبية.
التلميحثثات  التقثثاط  يف  �شعوبثثة  يجثثد  ث 

االجتماعية.
ث يت�شرف باندفاعية.
ا�س �شد النقد. ث ح�شَّ

ث يعي اآثار ت�شرفاته على االآخرين.
مثثن  يتعلثثم  وال  خاطئثثة  �شلثثوكات  ُيكثثرر  ث 

التجربة.
ث يقول كلمات غري منا�شبة اأو كالماً غري حمدد، 

وي�شرخ �شراخا غري الئق0
ث يقثثوم ب�شلوكات تخرج عن املاألوف يف )غرفة 

ال�شف( 0
ث يقوم مب�شايقة االآخرين اأو ال�شخرية منهم.

ث لديثثه م�شثثكالت درا�شية، مثثثل: �شعوبات يف 
الدرا�شة. وعدم قيامه باملهام الدرا�شية املطلوبة 
منثثه يف ال�شثثف، واإثارتثثه الفو�شثثى وم�شايقته 

لزمالئه0
 وهذه اأمثلثثة لبع�س ال�شلثثوكات االجتماعية 

ال�شلبية:
ث عنف ج�شدي.

ث لعب غري عادل.
ث جمادلة.

ث مقاطعة.
ث كرة ال�شكوى.

ث ا�شتحواذ على اأغرا�س االآخرين.
ث �شخرية.

ث تدخل.
ث م�شايقة االآخرين.

ث قدرات االإ�شغاء �شيئة.
ث كتم امل�شاعر.

ث خمالفة قوانني اللعب واخل�شونة يف اللعب.
ث العزلة.

الثمراجثثع:
1 ي الأطفال يتعلمون ما يعاي�صونه, تاأليف: د. دوروثي لوفولتي ي ترجمة مكتبة جرير ي الريا�س ي ال�صعودية 

ي طبعة اأوىل 2006م, �صفحة 13, 134.
2 ي الأطفال يتعلمون ما يعاي�صونه, مرجع �صابق, �صفحة 136.

3 ي تربييية الأطفييال بالفطرة ال�صليميية, تاأليف: د. راي برك, رون هرون ي ترجميية مكتبة جرير ي الريا�س ي 
ال�صعودية, طبعة اأوىل 2006م, �صفحة 87.

4ي الرتبييية الجتماعييية للطفييل ي تاأليف: عكا�صيية عبد املنان الطيبييي ي دار اجليل ي بييروت ي الطبعة الأوىل 
1999م �صفحة 146, 147.

5ي مفهييوم الييذات بني الطفولة واملراهقةي دعدال�صيخ ي دار كيوان ي دم�صييق ي الطبعة الأوىل 2006م ي �صفحة 
.65 ,64
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اأ�سراب املرايا الأدوني�سية
يف )راأ�س اللغة ج�سم ال�سحراء(

  وفاء اخلطيب 
         

عل���ى م�سارف الثمانني, وال تزال حمم براك���ني كتاباته قادرة على فتح كوى جديدة يف جدران 
الع���زل االإبداعي واملعريف, وعلى تعديل مالمح الكون. من طني ال�سحراء, تعيد جمازاته ت�سكيل 
االأ�ساط���ري االأوىل, يف �سياغ���ة بانورامية, توحي للمتلقي باكتناه �س���ريورة ب�رسية تر�سمها حرية 

االإن�سان: حقل يف راأ�سه منذور لل�سيد,/ حقل يف ج�سده منذور لطيور االأفكار املهاجرة )1(0
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1- هثثو �شاعر ومفكر كبثثري، ال يعرف احللول 
الو�شثثط، لهذا كر مريثثدوه ومنتقثثدوه: »تارة 
الأنثثه »�شاعر ومفكثثر نخبة« وتارة الأنثثه اأ�شقط 
اأيقونثثات التقليثثد واالتبثثاع مثثن رفوفهثثا العليا 

ليحطمها«.)2(
2- تتجلى يف �شعره اإ�شراقات ال�شرق وحجبه، 
و�شموليتثثه، ومغامراتثثه، والمعقوليتثثه، لهثثذا 
ح�شد العديد مثثن اجلوائز العاملية، على الرغم 

من اتهامه باال�شت�شراق املعكو�س.)3(
3- وباال�شتغثثراب، لكثثن ال �شثثري، فبعثثد كل 
حثثدث، يتبني اأن طرحه الذي ابتثثداأ به م�شواره 
يف الثابثثت واملتحول، ال يثثزال يحتفظ بن�شارته 
وريادتثثه: )اعتقثثد اأن هذا الكتاب ال يثثزال �شابا 
وال يثثزال فيثثه قب�س من الريثثادة مقارنة بالكتب 

االأخرى التي تناولت ق�شية الرتاث(.)4(
4- يعثثدُّ اأدوني�ثثس، امللقثثب ب�شاعثثر املرحلة، 
ال�شاهثثد االأ�شدق على ع�شر عربي مرير و�شقيم 
بويالته املتالحقة، واإن اإطاللة القارئ اخلاطفة 
على �شريته الذاتية، من خالل هذا الكتاب املثقل 
باأفثثكاره الكثيفة، حتّمله عثثبء البحث عن ذاته 
قبل حميطه، وعن ال�شوؤال قبل اجلواب، وتدفعه 
للوم نف�شه، قبل اأن يجروؤ على معاتبة االآخرين، 
وعلثثى اإ�شثثاءة �شموعه بنف�شثثه، وابتداع منفى 

اأفكاره...
علثثى اأريكثثة ال�شمثثت الق�شثثري بثثني عبارتي 
عنثثوان الكتثثاب »راأ�س اللغة ج�شثثم ال�شحراء« 
متددت اإيحاءاتثثه وخطاباته للعقثثول العربية، 
املعنيثثة باإيقثثاظ اللغثثة العربيثثة مثثن �شباتهثثا: 
»اأقثثول: العامل راأ�ثثس- رقم يتقثثدم نحو هاوية 

اأحار كيف اأتهجاها« �س) 58(. 
كذلثثك انبعثت من العناوين الفرعية اأ�شواوؤه 
امل�شرقية، املنت�شية برق�شها، على وقع مو�شيقاه 
م�شامثثات  يف  كاحللثثم  ت�شللثثت  التثثي  الفكريثثة، 
اللغثثة، لتك�شثثف، ا�شتيهاماتهثثا، وا�شتغالقاتها، 

وانخطاف معانيها، واإنفجاراتها: »كرة منورة، 
ثثثوب �شفثثاف، ظل و�شثثوء.. األقيثثت ج�شدي اإىل 
ال�شوء0اإ�شثثاءات« اإنهثثا اأخيلتثثه التثثي تطوف 
علثثى وعثثود امل�شافثثات العربيثثة، فيمثثا الزمثثن 
يغثثط يف �شمثثت قيلولثثة العا�شفة: )اإننثثي فيما 
اأ�شثثع ذاكرتثثي وديعثثة، بني يدي بثثريوت، بني 
يثثدي موجها- بحرا وجبثثال، ال اأ�شمع يف الواقع 
اإال حمحمثثة خيثثول يقودهثثا  العربثثي املحيثثط 
املثثوت0 / وها هو الزمن يبلثثل اأطرافنا مبوجه 
االأ�شود( �س) 304(   اأيختبئ هذا حتت عباءة  

»ثاأر« االأمكنة، اأم »جنونها«؟
يف مرحلة مبكرة من حياته، اكت�شف اأدوني�س 
منابثثع الريثثح، ف�شثثاق غيومثثه، �شثثوب حقثثول 

ال�شعر، كي ي�شبح العامل من جديد يف رحمه. 
اليوم، وبعد اأن متكن من و�شع ال�شعر و�شاماً 
على �شثثدر ال�شرق، حتى بات معيثثارًا لالإبداع. 
اأ�شبح �شخ�شية اأدبيثثة عاملية، عابرة للقارات، 
حتثثط رحالهثثا عند مفثثارق طرق الفكثثر والعقل 

والروح..  
يح�شر املنفى يف كتاباته، ويف كتابه هذا، كطفل 
موهثثوب، وعنيد. يحا�شر القثثارئ، يقلقه، ي�شد 
عليثثه املنافثثذ. يو�شع خطوات �شوؤالثثه، يعقلنه، 
ويغريثثه بالت�شلثثل مثثع هبثثوب الريثثح، وطلثثب 
احلكمة مثثن الغبار )اأ�شري متقدمثثا نحو املنفى، 
اأحيانثثا يرافقنثثي قمثثر يف هيئثثة مثلثثث0 اأحيانا 
ترافقنثثي �شم�ثثس كمثثثل ناقثثة اأ�شناهثثا ال�شري.. 
للمنفثثى. كمثل الريح. عقثثل ال يطلب احلكمة اإال 

من الغبار( �س) 51(. 
ابني« القرية  وي�شيثثف: )ولدت منفيثثا. » ق�شّ
التثثي ولثثدت فيهثثا فاحتة املنفثثى- دينثثاً، وفناً، 

ثقافة وعالقات( �س) 23(.
  ويف ق�شيثثدة كتبهثثا يف باري�ثثس: )ال اخلثثارج 

بيتي، والداخل �شيق علي ( �س) 33(. 
ال تثثزال اأ�شئلثثة املنفثثى تغريه، بتتبثثع ف�شل 
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باكت�شثثاف  جنونثثه  لكثثن  »اخلام�ثثس«،  ال�شفثثر 
االأ�شياء، ظل يع�شثثف باأجوبته، ويغويه بظالل 
ال�شعر: )وقلَت: ال�شفثثر؟ نعم، ال رفيق للطريق 
التثثي اأ�شري عليها، اليوم، اإال قدما ف�شل غام�س، 
كاأنه ف�شل خام�س، اإن طريقي هذه تتوا�شل، يف 
خ�شثثام يتوا�شل مثثع اأقدام الف�شثثول االأربعة( 

�س) 13(. 
لكن، كيف يقثثراأ اأدوني�س اإبداع االأدباء الكبار 
الذيثثن التزموا بيوتهم؟ حيدر حيدر، حنا مينة، 
وقبل ذلك بدر �شاكر ال�شياب، وغريهم كثريون؟ 
يجيب: »ولثثد ج�شمي يف هاوية و�شار هو نف�شه 
هاوية0 فلي�س املنفثثى �شيئا اأ�شيف اإىل حياتي0 

اإنه حياتي نف�شها« �س)34(. 
يتحثثدث عن ظروف جتربتثثه يف تغيري ا�شمه: 
)خرجثثت مثثن ا�شمثثي االأول علثثي، اإىل ا�شم ثان، 
اأدوني�س. هكذا بلغة الذات، اأخذت اأعلن حروبي 
علثثى نف�شي، لكن باأ�شلحثثة االآخر الذي يحيا يف( 
�س) 28(، لكنه يعرتف، مناجيا نف�شه: »غري اأن 

ق منفاي« �س)28(. هذا اال�شم �شار اإثماً، عمَّ
وعثثن ظثثروف خروجه اإىل بثثريوت يف اأوا�شط 
اخلم�شينثثات، حيثثث �شاهثثم يف تاأ�شي�ثثس جملتي 
»�شعر« و »فكر« يتحدث: »الثاأر امتد اإىل ميدان 
ال�شعر0بل �شثثار جمرد وجودي و�شعري نف�شه 
مو�شع ت�شاوؤل« �س)29(. لذلك فكر بنفي نف�شه 
داخثثل �شعبه وثقافتثثه ولغتثثه: »كان علي، لكي 
اأكثثون نف�شثثي، اأن اأنفيهثثا مثثن هذا املنفثثى، ال يف 
خارج اأجنبي، بل داخل هذا املنفى ذاته- داخل 

�شعبي وثقافتي ولغتي0( �س) 31(. 
لذلثثك نثثراه يتغنى بالهجثثرة، حتى لثثو كانت 
ق�شريثثة: )فاجعثثة اأنثثت اأيتهثثا الهجثثرة، لكن ما 
اأكر الظلمات التثثي تنق�شع يف �شوئك الفاجع!( 
�ثثس)88(. مع ذلك يرى اأن الوطثثن الذي ي�شرد 
اأبنثثاءه هثثو الذي يت�شثثرد: )�شالما اأيهثثا العربي 
امل�شثثرد يف تيه العامل/ ماذا اأقثثول؟/ كال، ل�شت 

اأنت امل�شرد، بل وطنك0( �س)88(. 
وجثثد اأدوني�ثثس يف ال�شعثثر مثثالذه وموطنثثه، 
لذلثثك  حولثثه اإىل اأ�شطثثورة لكي تظثثل مت�شادية 
مع اأ�شطورة منفاه، وّغري به اخلارطة الفكرية، 
وال�شعريثثة للثثرتاث العربثثي، وهثثذا مثثا اأهلثثه 
للدخول، بجدارة، اإىل العاملية. فال�شعر بالن�شبة 
اإليثثه معيار لكل اإبداع: »�شثثار ال�شعر  بالن�شبة 
اإيل، اأكثثر مثثن ال�شعثثر، �شار حميطثثاً تلتطم فيه 
اأطثثراف العثثامل واالأ�شياء كلهثثا.. وكان علي اأن 
اأحوله اإىل اأ�شطورة0 لكي تت�شادى مع اأ�شطورة 
املنفثثى0 ويف هذا ما يف�شر انهماكثثي يف التاريخ، 
فقثثد كان علثثي لكثثي اأ�شثثيء منفثثاي، اأن اأ�شيء 

اجلذور التي جئت منها« �س) 33( .
على ال�شعر اأن يقود العامل، يقول، وهو فخور 
ب�شمثثوده يف وجه كوابحه الفل�شفية )اأفالطون( 
والدينية )االأ�شولية(، واحلداثية. »اإن جتربة 

احلداثة فر�شت اأمرين هما:
 1- اإعثثادة النظثثر يف ال�شعثثر العربثثي، لفهمه 

فهماً حديثا0ً
 2- اإعادة النظثثر يف اأ�شكاله وطرائق تعبريه 
تعبثثري  وطرائثثق  جديثثدة،  اأ�شثثكال  البتثثكار 

جديدة«�س)286( .
وهثثو يثثرى اأن احلداثثثة ال�شعريثثة العربيثثة 
لي�شت قطيعة مع ال�شعرية العربية، اأو الرتاث، 
واإمنا هي علثثى العك�س، تنويثثع ي�شل يف بع�س 
ظواهثثره، اأحيانا، اإىل اأن يكثثون �شكاًل من اأ�شكال 
اال�شتئتاف0 فالقطيعثثة م�شتحيلة« �س) 286(
انطالقا مثثن قناعته تلثثك، كتب »ديثثوان ال�شعر 
العربثثي« الثثذي يقول فيثثه: »اليثثوم، بعد مرور 
حثثوايل ن�شف قرن علثثى �شدور«ديثثوان ال�شعر 
العربثثي«.. فانه يبدو مبثابة حد فا�شل: ال�شعر 
العربي قبله، ال�شعر العربي بعده0 ولهذا يبدو 
كاأنثثه املرجثثع الفنثثي- اجلمثثايل االأول لل�شعثثر 
العربي.. نرى فيه.. العابر التاريخي، واالأبدي 
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االإن�شاين« �س) 287(.
ي�شتنكر اأدوني�س طريقة تقييم ال�شعر، ونقده 
»هثثل ي�شثثح تقثثومي ال�شعثثر بو�شفثثه »عمثثاًل«؟ 
ال�شعثثر »لغثثة« لذلثثك ينبغثثي تقوميثثه جمالياً- 
فنياً«، بح�شر املعنى. ولي�س »عماًل« لكي نقومه 
اأخالقيثثاً، �شلبثثاً او اإيجابثثاً.. ال�شعثثر، حتديدًا، 

خرق، يجوز له ما ال يجوز لغريه« �س) 41(.
ويت�شثثاءل عن م�شري ال�شعر: )كيف �شتقاوم، 
اأيهثثا ال�شعثثر؟/ انظثثر اإىل احلثثرب كيثثف يتحول 
اإىل مثثاء،/ واإىل الورقثثة كيف تتمثثزق0 وال تزال 

امل�شرحية يف ف�شلها االأول؟( �س) 159(.
وقثثد عمم مقولثثة املتنبثثي ال�شهثثرية: »اأنا  يف 
اأمة تداركهثثا اهلل، غريب« �س) 35( »باأنويتها« 

ال�شعرية، املنخم�شة عثثن حميطها، املنفلتة من 
جتاذباتثثه الزمكانية، لكنهثثا، القادرة على خلق 
عثثوامل اإبداعية خالدة:  عبارة اعتربها  املفتاح 
االأول لكثثي نفهم ظاهرة املتنبي. تلك ال�شخ�شية 
املتعملقثثة فثثوق منثثارة االأدب العربثثي، التثثي 
اأعثثاد مثثن خاللها  قثثراءة التاريثثخ العربي، عرب 
كتابثثه »الكتاب« باأجزائه الثالثثثة، معتمدًا على 
النزيهثثة  ال�شعريثثة، وعلثثى قراءتثثه  ب�شريتثثه 
اللماحثثة، للمتنبثثي وللواقثثع العربثثي يف زمنه، 
وانعكا�ثثس ذلثثك على احلا�شثثر العربثثي.. ولقد 
ك�شثثف عن قناعتثثه باأن »الن�ثثس التاريخي ينقل 
احلثثدث وي�شفثثه، والن�ثثس ال�شعثثري يخرتقثثه 
وي�شت�شرفه« ور�شم مقاي�شتثثه اخلا�شة، ما بني 
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الواقع والغيب مت�شائال )كيف يقدر االإن�شان اأن 
يرقثثى اإىل م�شتوى الغيب، اإن مل يكن يف م�شتوى 

الواقع؟( �س) 59(.
اإن اعرتافثثه ب�شعوبثثة قثثراءة هثثذا الكتثثاب، 
الثثذي و�شفثثه باأنه �شهثثرزاد �شعرية، هثثو اإقرار  
منه ب�شعوبثثة قراءة الواقع العربثثي: )الكتاب 
حمثثري يف ما يتعلق بكيفية قراءته، واإذًا ال بد اإن 

يكون حمريا يف كيفية فهمه( �س) 49(. 
ثثِل امل�شافة الزمنيثثة الطويلة  مثثع ذلثثك، مل حُتِ
بينه، وبني املتنبي وزمالئه )امرئ القي�س واأبي 
نوا�س، واأبي متثثام، واملعري، من دون متابعته 
التاأ�شي�ثثس ملا كانوا قد بدوؤوا به:  �س) 50( وقد 
اعتثثذر اإليهثثم، الأنثثه مل يوفهثثم حقهثثم يف كتابه: 
»ديثثوان ال�شعثثر العربثثي« ) 5( »ثمثثة اأزهار ال 
تقروؤهثثا الفرا�شات / يقروؤهثثا اللهب الذي يلتهم 
اأجنحتهثثا/ اأزهار تنبت يف حقثثول ال جتروؤ على 

الكالم« �س)150(
اأن الع�شويثثة الزمكانيثثة، حا�شثثرة يف اأعمال 
الالنهايثثات،  اأبثثواب  يفتثثح  الثثذي  اأدوني�ثثس، 

وي�شرعها اأمام فطنة االإن�شان.
يف اأثنثثاء طريقثثه اإىل نيويورك كتثثب: )اأو لعل 
ال�شفثثر، كمثل اخليثثال، يخلق اأمكنثثة متحركة، 
حمولثثة املثثكان اإىل �شثثكل مثثن اأ�شثثكال الزمثثن( 
�ثثس)75( ويف نيويثثورك اأي�شثثا ت�شثثاءل: )كيف 
حثثدث اأن �شثثار الوقثثت/ ي�شنق املثثكان،/ متى 

�شاء، وكيفما �شاء؟( )6( 
واأهدتثثه  �شعثثره،  ا�شت�شافثثت  كثثثرية  مثثدن 
عبثثري تاريخهثثا، وك�شفثثت له عن وجثثه حروفها 
ال�شريثثة، لي�شثثكل منهثثا باقثثات حثثب: »ملدينثثة 
ا�شطنبثثول خ�شائ�ثثس جديثثرة بثثاأن جتعل منها 
حا�شثثرة اإ�شالمية فريثثدة.. مل اأعرف كيف غاب 
عني ال�شعثثور بالزمن..و�شعرت اأنني كمثل هذه 
املدينثثة: اأواجثثه الكون- خثثدًا لل�شثثرق، وخدًا 
للغثثرب كاأمنا تتفتثثح اأمامي قثثارة ال �شرقية وال 

غربيثثة- كينونثثة اأخرى ال جتيء مثثن جغرافية 
االأر�ثثس، بقدر ما جتيء من جغرافية االإن�شان0 
هثثذا اجلثثرم ال�شغثثري، لكثثن الثثذي انطثثوى فيه 

العامل االأكرب« �س)66- 68(
بهثثذا التعالق االإبداعثثي متراأى لثثه يف تركيا، 
خبز �شري، ين�شج يف تنور التاريخ: )و�شرخت 
يف �شريرتثثي: كيثثف للثقافثثة التثثي اأنتمثثي اإليهثثا 
اأن تن�شلثثخ مثثن �شعورهثثا باالمتثثالء املعثثريف؟( 

�س)69(  
يعزو اأدوني�ثثس اأ�شباب االنحثثدار العربي اإىل 
االأ�شوليثثات ال�شيا�شيثثة التثثي تقتثثل يف االإن�شان 
مواطنيته واالأ�شوليات الدينية، التي تقتل فكره 
�س)186( »ال�شماء  تلعب الرند، واالأر�س هي 

اخلا�شرة«
انطالقثثا من قناعته اأن املظهثثر الديني، ي�شكل 
املظهر االأكر بروزا يف املجتمعات العربية، واأن 
للديثثن تاأثثثريًا وا�شحاً يف اأي حثثراك �شيا�شي اأو 
اجتماعثثي، فقد  بحث عميقا، وال يزال، يف البنية 
الثقافية الدينية يف العامل العربي، التي يرى اأنها 
»ال تثثزال االأكر هيمنة وفعالية وح�شورًا، وان 
قيثثم احلداثة والتقثثدم عموماً ، زادتهثثا ر�شوخاً 
ويقظثثة« �ثثس) 211( اإنه مثثن املثقفثثني القالئل 
الذيثثن ا�شتنثثدوا اإىل تاريثثخ االإبثثداع الب�شثثري، 
يف جتلياتثثه االأ�شطوريثثة والدينيثثة، والفكرية، 
مثثن حيث هثثو �شرورة للبنثثاء عليثثه: »اإذا كان 
االإبداع هو ما تبقى حياً، فان ما�شيه ال مي�شي، 
اإنه، على العك�س، طليعة احلا�شر، كاأنه الوجه 

االآخر للم�شتقبل« �س) 11(
هذه النظرة »البيكا�شوية« املتجاوزة للت�شاد 
بثثني القثثدمي واحلديث )7( التثثي دمغت بدايات 
اأعمالثثه، مكنتثثه مثثن نحثثت متاثيلثثه االإبداعيثثة 
املده�شثثة، بعنايثثة، حّفثثزت قارئثثه علثثى طثثرح 
اأ�شئلتثثه بحريثثة على تراثثثه الدينثثي والفكري، 
لكثثن  عنهثثا،  االإجابثثة  واالأيديولوجثثي، وعلثثى 
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بطريقتثثه املبطنثثة باالحتمثثاالت: »ينبغي على 
اأهثثل الفكر يف اللغة العربيثثة اأن يدركوا اأخريًا0 
خ�شو�شثثاً بعثثد حمثثاوالت اأ�شالفهثثم يف القثثرن 
املن�شرم اأن الفكر ال يتحول اأو ال يتغري اإال بدءا 

من »خلخلة« تراثه اخلا�س« �س) 113(  
يحثثذر اأدوني�ثثس من مغبثثة العنثثف، داعيا اإىل 
التغيري ال�شلمي، على طريقة غاندي، وم�شتبعدًا 
طريقثثة »غيفثثارا« العنفية اخلاطفثثة: )مع اأننا 
ثقافة وممار�شة، اأقرب اإىل غيفارا منا اإىل غاندي، 
فاإنني ممن يقولثثون، ل�شنا يف حاجة اإىل غيفارا0 

نحن يف حاجة اإىل غاندي( �س) 115 (
وهو يطرح ثالثة اأ�شئلة على مفكري النزعات 
االأ�شولية: )ال�شوؤال االأول: اأهناك حقيقة ت�شلح 
لالإن�شثثان يف طفولته و�شبابثثه ويف �شيخوخته؟.. 
ال�شوؤال الثاين: اأال يعنثثي االإميان بهذه احلقيقة 
اأن مدار الوجود لي�س االإن�شان واإمنا هو املعتقد، 
معتقثثد حمثثدد وخا�س؟.. ال�شثثوؤال الثالثثث: اأال 
ي�شثثري ذلك اإىل اأن االإن�شان هثثو يف اآخر الدرجات 

من �شلم القيم؟( �س) 213- 214(
بهثثذه االأ�شئلثثة، يلتف على بع�ثثس االإجابات، 
اأفثثكار  )ثمثثة  ا�شتع�شاءهثثا:  ي�شتح�شثثر  التثثي 
ومعتقثثدات تنثثزل يف الروؤو�ثثس كمثثثل امل�شامري 
)نيت�شه(، تفقثثد اأ�شحابها القثثدرة على التاأمل، 
واالإ�شغثثاء ،واحلثثوار( �ثثس) 168( فَمثثن ِمثثن 
االأ�شوليثثني �شيجيثثب على هثثذه االأ�شئلثثة، وقد 
اختثثاروا »املنازلثثة« ولي�س »التنثثازل«؟ وكيف 
�شيتعاملون مع كتب مت الرتويج لها، مثل �شراع 
احل�شارات، ونهايثثة التاريخ.. التثثي �شاغتها، 
وروجت لها مراكز اأبحاث علمية وا�شرتاتيجية 
الثثدول  الغثثرب، وتبنتهثثا �شيا�شثثات  كثثربى يف 
العظمى، لعل اأبرزها  عبارة بو�س ال�شهرية، بل 
خرافتثثه » اإمثثا معنا اأو �شدنثثا« والتي اأ�شبحت 
حقيقثثة افرتا�شيثثة راح �شحيتهثثا املاليثثني من 

الب�شر امل�شلمني؟ 

لكثثن وجها اآخر مثثن وجوه االإ�شثثالم، ير�شمها 
باألثثوان الوجثثد ال�شثثويف، فتزهو  اأطيثثاف املدن 
�شقثثف  حتثثت  اأ�شثثري  )كنثثت  وال�شخ�شيثثات: 
املخيلة- يف ال�شثثورة والتوهم واالحتمال كنت 
اأتنقثثل يف عربة حمبوكة بخيثثوط تنزل عمودية 
من مغثثزل ال�شماء .. قمر اأ�شفهان، تلك الليلة:/ 
يف وجهثثه وجوه عديثثدة،/ وال�شثثوء الذي فيه 
ال يجثثيء من االأر�ثثس وحدهثثا/ �شاأحمله حتت 
الفار�شيثثة وردة/  للغثثة  �شثثرياز0  اإىل  اأهدابثثي 
ا�شمها حافثثظ ال�شريازي، حينا،/ وحينا ا�شمها 
احلثثب0/ و�شوف اأودع �شرياز مغنيا:/ اخلّيام 
طائر ا�شمه ال�شوء/ اخلّيام اإك�شري اآخر للحياة( 

�س) 236- 237(
اإال اأن غبطتثثه بلقاءاتثثه الثقافيثثة والروحية، 
مل متنثثع عينثثه ال�شعريثثة مثثن االطثثالع علثثى 
بع�س الق�شايثثا االإيرانية العالقة، والتي اأثبتت 

االأحداث دقة مالحظاته حولها ، �س) 232( 
يقثثول ابن خلثثدون: )فلمثثا ف�شا االإقبثثال على 
الدنيثثا يف القرن الثاين الهجري، وما بعده وجنح 
النا�س اإىل خمالطة الدنيا، اخت�س املقبلون على 

العبادة با�شم ال�شوفية، واملت�شوفة( )  8(  
يت�شثثاءل املرء، اإذ يلمثثح اإقباال على ال�شوفية 
واملت�شوفثثة، يف ما اإذا كانثثت ذات االأ�شباب، قد 
تكثثررت يف بدايثثة االألفيثثة الثالثثثة؟ وهثثل ميكن 
القثثول: اإن احلد�ثثس والب�شثثرية ال�شعرية، هما 
املقدمثثة »املنطقية« الأي تغيثثري؟) هل احلوا�س 

غيوم جامدة( �س) 75( 
اختار اأدوني�س منثثذ البداية، لون »التجاوز« 
الذي انتقد فيه كال من �شمولية ال�شرق، وعلمانية 
الغرب، يف مواءمة متوا�شلة بني العقل والقلب، 
ال�شمثثاء واالأر�س، الب�شثثر والب�شرية، االأنوثة 

والذكورة، البادية واملدن، والفكر وال�شعر..  
كمثثا اأيد مثثا تنباأ به نيت�شه منثثذ اأكر من قرن: 
 )9 اأوربثثا()  كل  يف  ب�شمثثت  البوذيثثة  )تتقثثدم 
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واأفا�ثثس يف درا�شاتثثه عن ال�شوفيثثة، التي تبدو 
االآن لبع�شهثثم،  �شنثثوًا للبوذيثثة، وباأنهثثا متثل 
االإ�شثثالم الو�شطي املتقبل لالآخثثر، واجلريء يف 
طرحه الأ�شئلة ال�شريورة والكينونة الب�شرية. 
وراأى اأن ال�شوفيثثة، ومظاهرهثثا االن�شطارية 
النف�ثثس،  حتريثثر  علثثى  وقدرتهثثا  املت�شظيثثة، 
ونزعتها لالحتثثاد باملطلق، تبقثثى جتربة ذاتية 
فرديثثة، بعيثثدة عثثن اأي اإمالء دينثثي: »واأجدين 
الديثثن والدولثثة-  بثثني  ازداد قناعثثة بالف�شثثل 

�شيا�شة وثقافة« �س) 234(
علثثى هثثذه االأر�شيثثة ر�شثثم اأدوني�ثثس جدلية 
اجل�شثثد والثثروح، وعالقثثة الرقثثم  بالزمن. ففي 
حديثثثه عثثن الثثروح، ينقلنثثا اإىل اأجثثواء ملحمة 
»الدكتثثور فاو�شت« التي كتبهثثا االأملاين »غوته« 
الذي ن�شثثج على نثثول الزمن املتحثثرك، احلياة 
التثثي تلب�س االألوهية ثوبها املهيب: »ملاذا اإذًا ال 
يجل�س الزمثثن اإىل جانبي؟ اأالأنه لي�ثثس اإال رقماً؟ 
..عنثثدي اأنا الثثذي ال ميلك �شيئثثاً، ما يغري وجه 
الريثثاح، وما ي�شثثكك حتثثى يف ال�شثثوء0 اأ�شاألها 
)الروح( اأنِت امل�شتحيلة، ملاذا تبخلني علي، وال 
تطالبيننثثي، بغري املمكن؟ ملثثاذا تظلني خمتبئة 

وراء حجاب؟« �س) 54- 55(  
نالحثثظ لثثدى اطالعنثثا علثثى كتثثب اأدوني�ثثس 
االأخرية، اأن نربة الياأ�ثثس تتجول يف �شفحاتها، 
ب�شبثثب املاآالت غري املر�شيثثة، التي  انتهت اإليها 
طموحاتثثه: )لي�شثثت اخلريطثثة العربيثثة اليوم 
اأكر من م�شرح للظثثل( �س) 173( واإن املهازل 
الرتاجيديثثة ال تنبثثئ اال مبخا�شثثات ع�شثثرية: 
)فر�ثثس �شجينة/ وح�شثثان م�شثثرد/ متلي على 
البحثثار اأوامرها/ وال �شفثثن يل00( �س ) 160( 
لذلثثك يثثرى يف ان�شحثثاب ال�شعر، الثثذي عليه اأن 
يقثثود العامل، مثثن خ�شبة امل�شثثرح العربي، قوة 
حتفثثظ لثثه هيبتثثه، ومكانتثثه. ووقفثثة تاأمثثل ال 
بد منهثثا، ا�شتعثثدادا خلو�ثثس مغامثثرة �شعرية 

جديثثدة: »ال جتثثيء الكتابثثة العظيمثثة اإال مثثن  
الذروة اأو من الهاوية« �س)72( 

ويف هثثذا الكتثثاب يتفيثثاأ القثثارئ العربي ظالل 
ااأحزانثثه، التي يزرعها يف طثثني الواقع العربي، 
لت�شبثثح االأحالم، اأكر اأقثثدر على روؤية ما وراء 
العثثني،/  يغثثري وظيفثثة  احلجثثب: )احلجثثاب 
ويغري العني نف�شها،/ ويغري النظر0/ هل تقدر 
اأن ت�شثثف يل ال�شيا�شة يف ظل هذا الوجه؟/ ريح 
تهب من اجلهات كلها/ جتيء يف �شكل امراأة/ ال 

ت�شنع حليها اإال بالبكاء( �س) 136( 
كان »اأرغثثون« ال�شاعر الفرن�شثثي، قد ت�شاءل 
اإذا كان املتنبثثي قثثد عنثثى نف�شثثه بقولثثه: »قلق 
كاأين علثثى ريثثح« اأم عنثثى ال�شرق كلثثه؟ فالقلق 
بثثراأي بع�شهم، مفتاح االإبداع، وجناحاه، كذلك 
األقثثى القلق و�شاحثثه على فكثثر اأدوني�س، لريى 
العثثامل عرب طياته. لهذا ظثثل حملقا يف ف�شاءات 
مبادئثثه: ) للقلثثق �شثثوت خا�ثثس، اأح�ثثس كاأنثثه 
يولثثد يف حنجرتي( �س) 304( اأعنثثى اأدوني�س 
قلقثثه العربثثي، اأم امل�شرقثثي، اأم الكثثوين؟ رمبثثا 
جاء جوابه يف عبثثارة »اأق�شم ج�شمي يف ج�شوم 
كثثثرية«، فر�شالثثة املبثثدع حتويثثل احليثثاة اإىل 

مناذج - رموز ) 10(   
اإن القلق هو الذي جعله يعرتف )هل اأمتاهى 
مثثع الواقثثع .. لكثثي اأ�شثثل اإىل كر�شثثي اأجل�ثثس 
عليثثه؟00 هكثثذا اأعرتف اأننثثي اأحيانثثا اأ�شعف، 
ويغرينثثي الرتاجثثع، قائثثال يف ذات نف�شي، ملاذا 
علثثي  ي�شنهثثا  عنيفثثة  حلثثرب  حياتثثي  اأعر�ثثس 

االآخرون، وقد تكون قاتلة؟( �س) 307( 
وهثثو الذي اأملى عليثثه القول: ) لن اأخون هذا 
الوعثثد، و�شثثوف اأتابثثع ن�شثثايل �شثثد اأي اإغواء 
بالراحة اأو ا�شتقالة الوعي()11( وهل ي�شعف، 
من اأ�شبحت خطواتثثه، »اليوم« هي التي تكيف 
طريقه؟ )�شابقا كانثثت الطريق التي اأ�شلكها هي 
التثثي تكيف خطواتي/ خ�شو�شثثا يف ال�شارع0/ 
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خطواتي، اليثثوم، هي التي تكيف 
طريقثثي/ خ�شو�شثثا يف ال�شارع( 

�س) 323(  
تراجثثع فوكوياما عثثن نبوءته 
جثثاءت  وقثثد  التاريثثخ«  »نهايثثة 
قراءة الفيل�شوف د. طيب تيزيني 
اجلديثثدة، للراهثثن العربي وراء 
تعديثثل م�شروعه الفكري ال�شخم  
من الثثرتاث اإىل الثورة »فاأ�شبح« 
النه�شثثة«،  اإىل  »الثثرتاث  مثثن 
وترباأ اآخرون مثثن اأعمالهم.. لكن 
اأدوني�ثثس الذي جعل مثثن الرتاث 
الدينيثثة  ال�شبغثثة  ذي  العربثثي 
اأ�شا�شثثا جلميثثع اأعمالثثه،  مل يقف 
متفرجا، اأمام ن�شوب ماء املعرفة 
العربيثثة، الثثذي  يتبخثثر كل يوم 
: »كل يثثوم يتبخثثر مثثاء املعرفثثة 
اخلا�شثثة بالعامل العربثثي- املاء 
الذي كنثثت جمعته يف اليوم الذي 
واكبثثت  اإذ   �ثثس)59(  �شبقثثه« 
وكتبثثه،  ومقابالتثثه  مقاالتثثه 
االأحثثداث العربيثثة جميعها التي 
عا�شرهثثا، على الرغثثم من اإعالنه 
املتكرر:«ال�شاعثثر، بفعثثل اإبداعه 

ذاته، تلميذ للزمثثان واملكان: يتتلمذ على العامل 
وا�شيائه. 

وهثثو، اإذًا، بفعثثل اإبداعثثه ذاتثثه، ال يعلم، بل 
يتعلثثم. ال ير�شثثد، ال يهدي.. وهثثو يف ذلك رفيق 
لقارئثثه، ولي�ثثس قائثثدا«) 12( اإال انثثه يف الوقت 
الذي يقثثرتب فيه مثثن ق�شايا ال�شثثارع العربي، 
يخلثثي �شمثثاءه املنتفخثثة بنجثثوم االإبثثداع مثثن 
اأيثثه اأدجلة ت�شثثوه ا�شتعاراتثثه ال�شعريثثة. فهو 
يعيب علثثى الثقافة العربية قربهثثا الل�شيق من 
ال�شثثارع. ويدعثثو املثقفني الأن يكتبثثوا يف معزل 

عن االنحيازات االأيديولوجية- ال�شيا�شية، لكي 
يقدر اأن يخرتق ال�شائد املهيمن. 

 - »الفثثرادة  مفهثثوم  مثثع  يتماهثثى  اإنثثه 
ال�شخ�شانية« الثثذي ي�شكل اأحد مالمح الع�شر: 
»هاج�ثثس الت�شامن واالن�شجثثام، يقتل االهتمام 
باخل�شو�شيثثات والفثثرادات0 وقبثثل ذلك يلغي 
اأفثثق املمكنثثات واالحتمثثاالت0 اإنثثه نثثوع مثثن 
التاأ�شي�ثثس للجهثثل«) 13( ناظثثرا اإىل االإبداع من 
زاويثثة كونثثه جمعثثا الإبداعثثات فرديثثة، ومادة 
وقثثد  وم�شتقبثثال.  وحا�شثثرا  ما�شيثثا  للزمثثن- 
حتثثدث بح�شثثرة عن لفثثظ االأمة للفثثرد املخالف 
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لثثراأي اجلماعة. كاأنه املر�س اأو الكفر، م�شتذكرا 
نيت�شه، فرويد، داروين، رامبو.. الذين �شاغوا 
حقائق خالفت حقائق جماعاتهم التي احت�شنت 

جديدهم من دون اأن جترمهم. 
اإن احلديث عن »الفرادة« ي�شتوجب احلديث 
عثثن الهوية. فلقثثد ا�شتحوذ مفهثثوم الهوية على 
العديثثد من النقا�شثثات واخلالفثثات الدائرة بني 
اأقطثثاب مراكز القثثوى الفاعلثثة، فالهوية: )هذه 
الكلمة ال�شحرية املفعول0 هذا امل�شطلح الناعم 
املربثثك0 تبقى مفتوحثثة علثثى كل االحتماالت( 
)14( ممثثا ال �شثثك فيثثه، اأن الهويثثة العربية هي 
الهوية االأكر ت�شعبا، واإثارة للجدل واخلالف، 
ملا تنطوي عليثثه من اأبعاد تاريخيثثة، ح�شارية 
ودينيثثة موؤثثثرة. اإال اأن بع�ثثس املثقفثثني العرب 
ينظثثرون اإليهثثا علثثى اأنهثثا �شثثريورة ولي�شثثت 
كينونثثة، مثثن هثثوؤالء: »اإدوارد �شعيد«،الثثذي 
يقثثول: ) يف فكثثرة الوطثثن مبالغثثة( �ثثس) 15( 
وحممثثود دروي�ثثس يف قولثثه: »اإن كانثثت الهوية 
بنت الوالدة فهي من اإبداع �شاحبها يف النهاية« 

كما كتب اأي�شا عن هوية الروح0
وكتثثب اأدوني�ثثس: »معظثثم العثثرب اليوم هم 
جمهولو الهوية.. تبدو احليثثاة العربية0 كاأنها 
م�شنف �شخم من اأوراق تتطاير يف ريح الوقت« 
وهو ال يعني– كما اأعلن مرارا- العرب اأفرادًا، 
واإمنثثا املوؤ�ش�شات، التي ال تاأخذ باأيدي املبدعني 
العرب: )اإذا �شحثثت مقولة مارك�س: »ال تطرح 
االإن�شانيثثة على نف�شها اإال امل�شائل التي ت�شتطيع 
اأن حتلهثثا« و اإذا طبقناها على ال�شا�شة العرب، 
فاإننثثا نالحثثظ اأنهثثم ال يطرحثثون اأيثثة م�شالثثة( 

�س)199(   
اكت�شثثف اأدوني�س مبكرا ثقافثثة »اجلذمور1« 
االإن�شثثاين، التثثي تكرم اإن�شانيثثة االإن�شان، وتكرب 

فيه اإبداعه )اأ�شافر لكي اأغادر نف�شي( �س)78(
متكثثن هثثذا املرحتُل اأبثثدا، يف جمثثازات اللغة 
وا�شتيهاماتهثثا، مثثن تقثثدمي تقريثثره طازجثثا اإىل 
بثثالده  بعد جوالته يف طول البالد وعر�شها: )ال 
كتاب. خطواتي كتابي، لغتي خطواتي. كل �شطر 
بثثالد/ اأتفح�ثثس اأنحاءهثثا ع�شبة ع�شبثثة( لذلك 
و�شلتنثثا نفحثثات �شعثثره، ن�شمات طريثثة تارة، 
وتثثارة انهمثثرت بروقثثا ورعثثودا، ويف احلاالت 
جميعها، ثّبت للقارئ بو�شلَة الزمن، على �شفر 
جديثثد، ت�شاوقا مع مو�شيقثثا الطبيعة، واحتفاء 
بتكرارهثثا لنف�شهثثا: )وكثثثريا، مثثا اأ�شغيثثت اإىل 
الطبيعثثة، وكنت اأفاجاأ دائمثثا: ال تنفتح �شفتاها 

وال تنطبقان اإال على التكرار( �س) 13(
اأو  البحثثر،  كمثثوج  متجثثدد  تكثثرار  اأنثثه  اإال 
جديثثدة  مبعثثان  ر�شعثثت  جديثثدة  كاأ�شطثثورة 

للكلمات..   
وهثثو يتح�شر علثثى واقع اللغثثة العربية التي 
اأتعبها الكالم على حثثد تعبري دانتي. فتقاع�شت 
عن تاأدية دورها احلياتي »ال وجود للفراغ، اإال 
علثثى اإطراف اللغة« )15( كل �شيء يتيح لنا اأن 
ن�شف اللغثثة العربية، اليوم، باأنها »لغة اأتعبها 

الكالم« �س) 175(  
ان اأي حديثثث عثثن اللغثثة العربيثثة، ال بثثد اأن 
ميثثر عثثرب بثثريوت، التثثي �شاعدت علثثى انطالق 
معظم املفكرين واالأدباء العرب، ومنهم بالطبع 
اأدوني�ثثس الثثذي ال يفارقثثه �شوتهثثا: ) ي�شبثثه يل 
اأن بثثريوت تو�شو�شنثثي: ال تثق مبا تثثراه اإال يف 
�شثثوء مثثا حتد�س بثثه وال تثثراه0( �ثثس) 140( 
لكن بثثريوت اليوم توؤمله: )كنت اأظن اأن الو�شط 
الثقايف اللبنثثاين يتميز باأ�شياء كثرية.. لكن يبدو 
يل من اللقاءات والنقا�شات والقراءات اأن ال�شيء 
»املليء« الوحيد يف هذا الو�شط..  يتمثل ح�شرًا 

1- اجُلذمور: واجِلْزمار: اأ�صل ال�صيء اأو بقية كل �صيء مقطوع.
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يف ال�شلطة« �س) 141(   
واحلديث عن ال�شلطثثة يف بريوت، ي�شتح�شر 
احلديثثث عثثن جتربثثة الدميقراطيثثات العربية، 
وعلى االأخ�ثثس جتربة املوؤ�ش�شات الدميقراطية 
اللبنانيثثة، مبرجعياتها الدينيثثة، املهيمنة على 
الدميقراطيثثات  ركيثثزة  الفرديثثة،  احلريثثات 
جميعهثثا. مثثع ذلثثك يثثرى اأدوني�ثثس اأن: »لبنان 
ي�شنعه اأبناوؤه، اأما البلدان العربية فاأوطان هي 

التي ت�شنع، حتى االآن اأبناءها« �س) 107(
لقثثد جتثثاوز مثقفثثي مطلثثع القثثرن الع�شرين، 
الذين ن�شحوا، ونبهوا من دون روؤية وا�شحة، 
اأو  اتفثثاق حول ماهية الثثرتاث، وانعكا�شه على 
احلا�شثثر، لذلك مل تفلثثح  تنبيهاتهم، وقراءاتهم  
للثثرتاث، وماآالتثثه، يف ح�شثثد »طاقثثة« العثثرب  

الإزالة الغن الذي حلقهم0
لذلثثك هثثو دائم التحري�ثثس على طثثرح اأ�شئلة 
مثثن العيثثار الثقيل، علثثى الثثرتاث ذي ال�شبغة 
الدينيثثة، وتاأثرياتثثه القثثارة يف بنيثثة  املجتمثثع 
العربثثي، متهيثثدا خللخلتثثه، وخلخلثثة ال�شياق 
املعريف للغته: )يقثثول روالن بارت ما معناه اإن 
طاقثثة التغيري يف الكتابة0 ال تكمن يف »التزامها« 
اأو يف »م�شمونهثثا« واإمنثثا ترتبثثط مبدى قدرتها 
علثثى خلخلثثة اللغثثة0 وال تعنثثي خلخلثثة اللغة 
هنثثا »تب�شيطها« اأو هجر الف�شحى اإىل العامية0 
واإمنثثا تعنثثي خلخلثثة �شياقهثثا املعثثريف0 فكريا 

وفنيا(0 �س) 113( 
يقثثال: اإن االإجنثثاز االأهثثم للم�شلثثح الدينثثي 
االأملثثاين )مارتثثن لوثر( هثثو يف جمال اللغثثة، اإىل 
جانثثب االإ�شالحات التثثي اأجراهثثا يف الكني�شة، 
وهثثو - رجثثل ديثثن-  كان همثثه الو�شثثول اإىل 
العامثثة باأب�شط املفثثردات، وكذلك نقثثل مرة عن 
»فيكتثثور هيجثثو« قوله عن كلمثثة وردت يف بيت 
من �شعثثره: )هذه الكلمة لي�شت فرن�شية، ولكني 
اأنا فرن�شي(، اإىل ذلك انطلق اأدوني�س من قناعته 

بان اللغة هي موطن الهوية- �س) 103(  فكتب 
عثثن الرقابثثات التثثي حتثثد مثثن حريثثة الكتابة، 
وك�شثثف و�شائثثل اأخرى للتعبري: :هثثا هي اللغة 
العربيثثة اأ�شثثرية واقثثع ال ت�شتطيثثع اأن تتنف�س 
فيه مبلء رئتيها0 الدين، اجلن�س، ال�شيا�شة00 
هذا الواقع الكالمي اللغثثوي يفر�س، هرباً منه، 
اللجثثوء اإىل ق�شايثثا وو�شائثثل اأخثثرى للتعبثثري: 
الفوتوغرافيثثة،  ال�شثثورة  امل�شثثرح،  ال�شينمثثا، 
اللوحة ، التمثال، الرق�س، املو�شيقى، االأغنية« 

�س) 175- 176( 
 من جهة ثانية اختلفت زاوية نظرته للعروبة، 
والقومية، عن زوايا االآخرين، فهو يظهر  تعالقاً 
اأبديثثاً بثثني  ال�شلطة الدينيثثة، وال�شلطة الزمنية 
عنثثد العرب وهذا، مثثا يت�شادى اإىل حثثد ما، مع 
قثثول »ابثثن خلثثدون« )ال ي�شتحق العثثرب امللك 
اإال بالنبثثوة( يقثثول يف جمثثود الواقثثع العربي: 
)حتثثول مفهثثوم العروبثثة يف املحيثثط ال�شيا�شي 
العربي اإىل �شفينة مثثن اكرب �شفن التاريخ/ غري 
اأنهثثا �شفينة ال حتمثثل اإال التاريثثخ( �س) 162( 
اإنثثه ال يثثثق بالتاريخ، بثثل ي�شكك فيثثه، لهذا فقد 
�شدمت قراءتثثه للتاريخ العربي عددا من الذين 
ا�شتنكثثروا مواقفه، وت�شريحاتثثه: )يف ظني اأن 
الكثثذب هو ادم التاريثثخ، ، وان التاريخ العربي 

هو بني اأبنائه االأكر حظوة( �س) 271 (
ي�شثثرخ هثثذا الن�شر الثقثثايف زارعثثا �شوته يف 
غيوم ال�شعر، كي متطثثر فوق اأرا�شي املجهول، 
من اأجل حا�شر نظيف من االأ�شوليات ال�شيا�شية 
والدينيثثة، وحمثثذرا مثثن تعليثثق االرتكا�شثثات 
العربيثثة علثثى م�شجثثب التدخثثالت اخلارجيثثة 
»اخلال�س من الهيمنة االأجنبية، مثال، يقت�شي، 
اأوال وقبثثل كل �شيء الق�شاء علثثى كل ما ي�شوغ 
له التدخثثل: املذهبية، والطائفية، والعن�شرية، 
والقمع، والعبث باالإن�شان وحقوقه«�س)193( 
انه ير�شف عتبة ال�شمع العربي، متنبئا بكتابة 
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عظيمثثة قادمثثة ت�شق طريقها عرب خثثراب الزمن 
العربي:)�شاأعطثثي اأذين هثثذا امل�شثثاء، ملو�شيقثثا 
تطلع من اخلراب( وهثثو  يرى يف ال�شورة التي 
تتخذها الق�شيثثة الفل�شطينية، عبثية تاريخية، 
جديرة باأن تخلق �شك�شبريا فل�شطينيا يرقى اإىل 

م�شتوى التعبري عنها .�س) 215( 
هكثثذا يطلثثق بج�شارتثثه املعهثثودة، اأحكامه، 
وفقثثا ملوازيثثن اإبداعيثثة، مالت ل�شالثثح العرب، 
لهذا عّنف احل�شارة العربية، من باب احلر�س 
علثثى مكت�شباتها الثمينثثة، وا�شتنها�س اجلانب 
احلي فيها: )يفرت�س يف اأنظمة متثل املجتمعات 
العربية االأكثثر حيوية، وتثثرث النموذج االأول 
للدولثثة العربية، الثثذي اأ�ش�شثثه معاوية، وترث 
املهد االأول للح�شارة الب�شرية، واأعني االأنظمة 
يف م�شثثر و�شوريا والعثثراق، اأن يكثثون لها دور 
يوا�شثثل التاأ�شي�ثثس لعثثامل اإن�شاين اأف�شثثل، مهما 
كانثثت ظروفهثثا، اخلارجيثثة والداخليثثة، فهثثذه 
م�شوؤوليثثة وطنيثثة اإن�شانيثثة، اإ�شافثثة اإىل اأنهثثا 
م�شوؤوليثثة كونية( �س) 183( وهو مينح نف�شه 
احلق يف تخطئة اجلمهثثور العربي: )من اخلطاأ 
القول اإن ال�شعب ال يخطئ(، واحلق يف حتذيره: 
)كل مواجهثثة للعثثرب مثثع اخلارج تثثكاد تنقلب 
اإىل حثثرب داخلية ملثثاذا؟( �ثثس)148( )�شابقا، 
كانثثت �شهثثرزاد يف املاأثثثور العربثثي حتيثثا بقوة 
الكالم، الثثكالم اليوم هو نف�شه الذي يقتلها( واإذ 
يت�شثثاءل: : )مثثا يكون االأمر اإذا مثثع ثقافة تقوم 
علثثى االآراء امل�شبقة؟/ وما يكون و�شع الكتابة 
يف مثثثل هذه الثقافثثة؟( �س) 164(  ين�شد عالقة 
جديدة بني االآباء واالأبناء: )االبن، عند العرب 
اأب بالثثوالدة، املجتمثثع العربثثي جمتمثثع اآباء« 
�ثثس) 146(  متجاوزا كالم اأين�شتاين: )حتطيم 
الراأي امل�شبق ا�شد �شعوبة من حتطيم الذرة«. 
�ثثس) 164( يقال: اإن حجثثر احلكمة موجود يف 
خميلثثة فنان عظيثثم، وبثثراأي اأدوني�ثثس: �شوف 

تنهثثار عرو�س كثرية اإال عر�شثثا واحدا، �شيزداد 
بهاء وعلوا. هو عر�س املخيلة. �س) 167( 

وعلثثى االأفثثكار الكونية الكثثربى، التي يظللها 
ال�شعر، اأن تتجاوز النمطية االأيديولوجية، تلك 
التي �شادت، يف الن�شف الثاين من القرن املا�شي، 
لهثثذا �شكلثثت كتاباته ثورة علثثى ال�شائد:: )تقع 
اأوبرا البا�شتيل على خط الطول نف�شه الذي يقع 
عليه هذا الع�شر0 للخريف معطف يليق بقامتها، 

/ �شعه على كتفيها، اأيها الغيم( �س)283( 
من مر�شثثده االإبداعي هذا يطثثل �شاعرنا على 
امل�شهثثد الثقثثايف، وهثثو احلري�ثثس علثثى اإ�شماع 
حتثثى  الباذخثثة،  مو�شيقثثاه  العربثثي  القثثارئ 
وهثثو يكتب مثثادة »�شحفية« تقثثرتب اأو تبتعد 
عتبثثه.  ال�شخ�شيثثة، و�شداقاتثثه.  عثثن حياتثثه 
ا�شتطراداتثثه.  خيباته. عناده وا�شتذكاره لزمن 
جميثثل: )ذلثثك اخلريثثف اأعمثثى. غثثري اأنثثه، قبل 
رحيلثثه، �شلم على بيت لثثوركا يف غرناطة، ومالأ 
احلقثثول حوله بخطثثوط هند�شيثثة كان ير�شمها 

بري�شة الريح.( �س) 290(   
امتطثثى اأدوني�ثثس �شهيثثل العا�شفثثة، فاأمطثثر 
�شعثثرا، وت�شظثثى برقثثا، ونبتثثت علثثى جثثدران 
التاريثثخ اأع�شثثاب القثثرون املن�شرمثثة، وولدت 
االأر�س زمنا اآخر لل�شداقات، النقد، املعار�شة، 
الثثثورات، احلريثثة واالإبثثداع، هثثذا الثثذي لثثن 
الرقيثثب، وبثثني  نظثثر  دام حتثثت  مثثا  ينت�شثثي، 

»جدران« ال�شجن. 
 )يا عزيزي بريخثثت ، ال يزال ال�شوؤال قائما/ 
هثثل على الفنان اأن يلبي ذوق اجلمهور، اأم عليه 
اأن يغثثريه؟/ اإذا لبثثى خ�شثثر �شوتثثه، واإذا غري 
خ�شثثر جمهوره0/ من جهتي، كنثثت و�شاأظل اإىل 

جانب �شوتي( .�س)296( 
على الرغم من ترديده ملقولة »هرياقليط�س«: 
)االإن�شثثان ال ي�شبح يف مثثاء النهر مرتني(، اإال اأن 
خطوطه الزمنية لي�شت م�شتقيمة، بل هي تتلوى 
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وتتكثثور، واأحيانثثا تنك�شر وتت�شظثثى، وتت�شكل 
باأ�شكال االأ�شياء واالأمكنة، بل والنا�س: )زمن – 
جال�س/ مثل طفل علثثى ركبتي، ليقراأ ما يكتب/ 
الف�شثثاء/ يف دفاتثثر م�شروقثثة/ مثثن جيثثوب/ 
ال�شمثثاء() 16( :)يبثثدو الزمثثن كاأنثثه يتدحرج 
علثثى حياتنا كمثل كرة يف الف�شثثاء( )17(  )كلُّ 
حلظٍة/ قمقٌم تندلُق منُه اأح�شاء التاريخ( )18( 
ويف هثثذا الكتاب يظهر اأدوني�ثثس مقدرة االإن�شان 
على خلق زمن يليق بعبقريته: )اأم اإنني اأحاول 
اأن افتثثح زمنثثا اآخثثر للكتابة؟( �ثثس) 306( )ال 
�شلطثثان للزمن اإال على ا�شمثثه/ ال �شلطان للزمن 

اإال على النوم0( �س) 332( 

لغتثثه  ا�شتعثثارات  اأدوني�ثثس  يثثزرع   هكثثذا، 
ال�شعريثثة، يف بحثثر الفكر، ويف �شهثثب ال�شعر، يف 
نار ال�شثثوؤال، ويف ثلج اجلواب، كي ينبت فكره، 
ويزهثثر �شعره يف حدائثثق االإن�شانية، التي باتت 

مهددة بالتال�شي0
 فال�شعثثر بالن�شبثثة اإليه: )قلثثب ينب�س داخل 
الراأ�ثثس، وراأ�س يتاأمل داخثثل القلب( ) 19( قال 
ال�شاعر والفيل�شوف الفرن�شثثي روجيه مونييه: 
)ال اأ�شتطيثثع اأن اأقرا اأدوني�س من دون اأن ينفتح 
اأمامي فجاأة ما ي�شبه الف�شاء العقلي( )20( فهل 
يعود اأدوني�س من م�شواره متخففا من بع�س ما 

ذهب به كلغز اأ�شطورة جديدة ؟)21(
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 اأثبت���ت الوقائ���ع التاريخية اأن اللغة تنه�س وترتق���ي بنه�سة االأمة 
ورقيها, وتنحدر بانحدارها, واأن الغيورين عليها من اأبنائها يجهدون 
يف كل ع����رس لتذلي���ل العوائ���ق الت���ي حت���ول دون تعليمه���ا لالأجيال, 
وتو�سيع رقعة ا�ستخدامها ون�رسها خالل عملية التوا�سل االإن�ساين التي 
تت���م بني االأجيال يف املجتمع اأو بني ال�سعوب خالل التفاعل احل�ساري 
واالقت�س���ادي والثقايف وال�سيا�س���ي والروابط الديني���ة واالجتماعية, 
فاللغة نتاج اجتماعي اإن�س���اين تخ�سع لقوانني البقاء اأو الزوال بتاأثري 

العوامل, مثلما تخ�سع لقانون التطور والتغرّي احلتمي.

  معلمون ا�ستهواهم االأدب

 الدكتور عبد الكرمي الأ�سرت*
2011-1929

يف مواجهة اخلطر على اللغة العربية
  عبد اللطيف االأرناوؤوط

وكمثثا متثثوت بع�س خاليثثا االإن�شثثان ويتجدد 
بع�شهثثا كذلثثك اللغة تتبثثدل وتتطثثور مفرداتها 
واأ�شاليب تعبريها على مّر الزمن، ولي�س يف هذا 
التطور خطر عليها مادامت قادرة على ا�شتيعاب 
متطلبات هذا التطور والوفاء بحاجات البقاء يف 

اإطار البيئة التي حتيا فيها.
ل�شتثثى  ال�شجثثرة  اأو  النبتثثة  ت�شتجيثثب  كمثثا 
االأحثثوال املحيطة بها من منثثاخ وغذاء وتتكّيف 
معهثثا، فاإن جّف احلقل اللغثثوي اأو زاحم النبتة 
اللغويثثة �شجثثرة لغويثثة وافدة اأقثثدر منها على 

البقاء.

 امت�شثثت تربتهثثا وغذاءهثثا وق�شثثت عليهثثا، 
واحتلت احلقل اللغوي وهي الطفيلية الغازية، 
وحكمت على نبتة اللغة االأم باملوت واالندثار.

والعربية �شثثاأن اأي لغة مثثن اللغات، واجهت 
عرب تاريخها الطويل �شتى التحديات، ولقيت يف 
عهود �شالفة عوامل ازدهار و�شعف، وا�شتطاعت 
اأن تتحدى العوائق التي اعرت�شتها وتتجاوزها 
وحتافثثظ علثثى بقائها، لكثثن �شاحتهثثا انح�شرت 
بعثثد اأن كانت لغة الفكر والثقافة واحل�شارة يف 

ع�شور االزدهار العربي.
وهي اليوم جتهثثد اأن جتاري اللغات املتقدمة 

* فقدت ال�ش���احة الثقافية موؤخراً الدكتور عبد الكرمي االأ�ش���رت اأ�شتاذ النقد يف االأدب العربي، وكان لفقده خ�شارة 
كبرية للثقافة واالأدب والأ�شدقائه.
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احلّية بتو�شيثثع اأفقها خالل الرتجمة والتعريب 
لتجاري التقدم العلمثثي واحل�شاري املعا�شر . 

 .
لكنهثثا اأ�شبحت لغة متلقّيثثة بعد اأن كانت لغة 
مر�شلثثة تقتب�س منها االأمم االأخرى امل�شطلحات 
والكلمثثات التي تعرّب عن مناحثثي التقدم الثقايف 

والعلمي واحل�شاري.
مل متثثت اللغثثة العربية بل �شعفثثت ووهنت، 
وكان للقثثراآن الكرمي اأبلغ االأثر يف احلفاظ عليها 
مثثن االندثار، كمثثا ظلت لغة ال�شعثثب واإن كانت 
لغة عامية مرتّدية، واإن كان اال�شتعمار جنح يف 
زحزحتها وفر�س لغته يف بع�س اأقطار العروبة 
يف التعليثثم والثقافثثة، فاإنثثه مل ي�شتطثثع حموها 
مثثن الوجود لرتاثهثثا الديني واالأدبثثي العريق، 
واإرادة البقثثاء لدى اأبنائها والناطقني بها، الأنها 
عنوان هويتهم ول�شان حياتهم املعرّب عن فكرهم 

وم�شاعرهم.
وقثثد توالثثت دعثثوات االإ�شثثالح اللغثثوي منذ 
القثثدم، فثثرّد بع�شهم تثثردي اللغثثة  العربية اإىل 
�شعوبات كامنة يف طبيعتها، فعكفوا على تذليل 
بع�س هثثذه ال�شعوبات منذ عهود قدمية �شبقت 
الدعثثوة االإ�شالمية، فالتحّول مثثن االأبجدية اإىل 
االألفبثثاء علثثى �شبيل املثال مّت منثثذ عهود قدمية 
الأغرا�ثثس تعليميثثة وا�شحثثة، ا�شتهدفثثت جمع 
احلثثروف ذات االأِ�شكال املتماثلثثة يف زمر ت�شهل 
علثثى املتعلثثم حفظهثثا والتفريثثق بينهثثا، وهثثو 
حتثثّول ال نعثثرف متى حدث بال�شبثثط، وكان له 
اأثثثر تعليمثثي يف ت�شهيل تعلم اللغثثة، كذلك عكف 
بع�ثثس النحثثاة علثثى تذليثثل �شعوبثثات النحثثو 
فكانثثت مقدمثثة) خلثثف  املرهقثثة،  وتف�شيالتثثه 
االأحمر( يف النحو والدعوات الالحقة حماوالت 
للتب�شيثثط، واإذا كان هثثوؤالء امل�شلحثثون قاموا، 
بنية ح�شنثثة وغرية �شادقة علثثى احلفاظ على 
اللغثثة ونقلها لالأجيثثال، فاإن دعثثوات اإ�شالحية 

معا�شرة جتثثاوزت اأغرا�س الت�شهيل اإىل غايات 
ا�شتعماريثثة خبيثة، وا�شتهدفثثت متزيق وحدة 
اللغثثة الف�شيحثثة بالدعثثوة اإىل اللغثثة املحكية، 
وهثثي لهجات متعددة بتعدد االأقطار العربية بل 
بتعدد املدن والقرى، وكان الهدف من وراء هذه 
الدعثثوات امل�شبوهة متزيق وحثثدة االأمة مثلما 
ماتت الالتينية حني حتولت اإىل لهجات ا�شتقلت 

عن اأ�شلها فاندثر االأ�شل وتال�شى.
ويحاول الباحثثث الدكتور عبد الكرمي االأ�شرت 
خالل ثثثالث حما�شرات األقاها يف نثثدوات علمية 
اأن يعر�ثثس لواقثثع العربيثثة اليثثوم يف مواجهثثة 
التحديات التي تتعر�س لها يف الع�شر احلا�شر، 
منثثذ مطلع عهثثد النه�شة، ومثثن اأبرزها مزاحمة 
اللغثثات الغربيثثة احلّيثثة واملتقدمثثة التثثي يرتد 
تفوقهثثا اإىل تفثثوق اأبنائهثثا العلمثثي واحل�شاري 
والتقنثثي، و�شعيهثثم اإىل ن�شرها خثثالل ما ي�شدر 
عن موؤ�ش�شاتهم من ثقافة و�شناعة، وما يبذلونه 
من جهد يف ت�شخري �شتى التقنيات لتعليم لغتهم 
لالأغيثثار، و�شتثثى االإغراءات املاديثثة واملعنوية 
لتعلمها على ح�شثثاب اللغة العربية وغريها من 
اللغثثات التثثي اأ�شبحت تتلقى منجثثزات املدنية 
اللغثثات  وم�شمياتهثثا وم�شطلحاتهثثا مثثن هثثذه 
املتقدمة، �شمن  اإطثثار عوملة اكت�شحت احلدود 
بثثني االأمم، واأحلقت هثثذه االأمم ولغاتها بتبعية 

املغلوب للغالب مدنياً وثقافياً.
ومع ذلك تخ�شع العربية الف�شيحة لتحديات 
من الداخل ب�شبب مزاحمة العامية لها، و�شعف 
اأ�شاليثثب تعليمهثثا، وحتّول اأبنائهثثا اإىل االهتمام 

باللغات التي تهيء لهم م�شتقباًل مرموقاً.
واالهتمثثام بالعلثثوم الع�شريثثة علثثى ح�شاب 

االعتزاز باللغة االأم.
واأ�شبحنثثا اليوم كمثثا يقول الدكتثثور االأ�شرت 
ن�شهثثد طغيان العاميثثة يف اأجهزة االإعالم املرئي 
وامل�شمثثوع، وتثثردي اللغثثة العربيثثة يف مناهج 
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التعليثثم، للتفّجثثر املدر�شي، وعجثثز املوؤ�ش�شات 
الرتبويثثة عثثن توفثثري تعليثثم ناجح للغثثة االأم، 
وت�شجيع تعلم اللغثثات االأجنبية، واال�شت�شالم 
لتفوقها احل�شاري والثقايف بو�شفه واقعاً مل تعد 
جتدي اأمامثثه احلميَّة اللغوية واالعتزاز باللغة 
االأم، وذلثثك ] اليب�شثثر باخلثثري اأبدًا، بثثل ينذر 
بعواقثثب وخيمة منهثثا انحالل روابثثط الوحدة 
االأر�ثثس  االأم، وجتزئثثة  اللغثثة  تعززهثثا  التثثي 
و�شيثثاع االإن�شان العربي وعزلثثه يف اإطار عوملة 
تعنثثي ال�شيطرة علثثى االقت�شثثادات ال�شعيفة، 
وطي ثقافات اأهلها مل�شلحة االقت�شادات القوية 

وثقافاتها املتقدمة[.
   ت�شثثكل املحا�شرات الثالث درا�شة اأكادميية 
منهجية معثثززة باملراجع التي تناولت امل�شكلة 
يف الع�شر احلديث، وتعر�س املحا�شرتان االأوىل 
والثانيثثة مالمثثح مثثن واقثثع العربيثثة املرتدي، 
واملحثثاوالت ال�شادقثثة الإنقاذهثثا، واملحثثاوالت 
امل�شبوهثثة التثثي ت�شللت حتت �شعثثار االإ�شالح 

اللغوي.
  اأمثثا املحا�شرة االأخرية فاأكثثدت اأن العامية 
�شتظل عاجزة عن الوفاء بحاجات الفكر العليا، 
وق�شور اأبنيتهثثا ومفرداتها حني ت�شعى اإىل مثل 
هذه التجربثثة واأنها �شتتخلى طوعثثاً عن مكانها 
اإىل اللغثثة الف�شيحة التثثي ا�شتوعبت هذا الفكر، 
وتعاملثثت معه منذ القدم، ثم اإن امل�شافة ت�شيق 
اليثثوم بني الف�شيحثثة والعامية ب�شبثثب التعليم 
حتثثى اإن العامثثي الثثذي مل يتعلثثم يفهثثم ن�شرة 
االأخبثثار بو�شثثوح ل�شيثثق الفثثروق القائمة بني 
لغتثثه املحكيثثة ولغثثة الثقافثثة، بثثل ي�شتطيع اأن 

يعرّب عما �شمعه لكن بلغته املحكية.
ويبثثدو اأن االأنظار اجتهت اإىل م�شاألة �شعوبة 
اللغثثة الف�شيحثثة الأنها لغثثة دقيقثثة يف قواعدها 
االإعرابية والرتكيبية وهثثذا ما يفر�س �شعوبة 
يف تعلمهثثا، اإ�شافثثًة اإىل كتابتهثثا املت�شلة وتعدد 

اأ�شثثكال احلثثرف ب�شبثثب هثثذا االت�شثثال، ولهذا 
العربثثي  النحثثو  نقثثد  نحثثو  احلملثثة  اجتهثثت 
لتب�شيطثثه  مقرتحثثات  وطرحثثت  وتعقيداتثثه، 
والتثثدّرج مبفرداتثثه ح�شثثب قثثدرة املتعلم على 
اإدراك مفاهيمثثه التجريدية، كما اجته املنظرون 
اإىل تعزيثثز مكانثثة العربيثثة يف مناهثثج التعليثثم 
بالرتكيز على منظومة القيم اخللقية والوطنية 
والدينية التي حتملها بعد انهيار هذه املنظومة 
والتطثثّرف يف نقثثد اللغة، حتثثى اأ�شبحت للتندر 
يف االأغثثاين كاأغنية) هل تعرفثثني كان واأخواتها( 

بتاأثري نزعة متطرفة لها اأهدافها اخلطرية.
ويقابل ذلك التوجثثه اإىل تعّلم اللغات العاملية 
ال�شائثثدة لقثثوة مثثا حتمثثل مثثن مدنيثثة وثقافثثة 
وتقانة البّد من اكت�شابها ملجاراة الع�شر وعجز 
التعريثثب والرتجمثثة عثثن مواكبثثة امل�شتجدات 

املتالحقة بتاأثري التفّجر العلمي.
ومثثا من لغة تخلو من �شعوبات وا�شتثناءات 
و�شثثذوذ يف قواعدها وكتابتهثثا، ولكنها يف اللغة 
العربيثثة ال ترقثثى اإىل م�شتثثوى هجرهثثا ب�شبثثب 
اإعرابهثثا، وبذلثثك اجتهثثت اأنظثثار امل�شلحني اإىل 
الدعثثوة للتحلل مثثن االإعراب وخا�شثثة ت�شكني 
اأواخثثر الكلمثثات وهثثذا اليلحثثق باللغثثة �شررًا 

واليجور على جوهر عملية التوا�شل بها.
ويقثثرتح الدكتثثور االأ�شثثرت اأن ندر�ثثس جيثثدًا 
خ�شائ�س العربية، ونعني باالإفادة من املناهج 
احلديثثثة للتحليل البنيوي للغثثة، وان نفيد من 
مقرتحثثات القدامثثى واملحدثثثني يف تب�شيطها يف 
النحثثو والل�شانيثثات التطبيقيثثة وعلثثم الرتبية 
واحلا�شثثوب، واالإفثثادة مثثن القثثدر امل�شرتك يف 
الف�شيحثثة  بثثني  التعبثثري  واأ�شاليثثب  املفثثردات 
والعاميثثة، وننطلق منه يف تعليمهثثا للمبتدئني، 
وتنمية حب املطالعة لدى االأطفال بقراءة �شال�شل 
مدرو�شة لغوياً، والتزام اجلد يف تنفيذ القرارات 
اللغوية ال�شادرة من املجامع اللغوية، وتقوية 
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االأوا�شثثر بني املوؤ�ش�شثثات الرتبويثثة والثقافية 
خلدمثثة اللغثثة الر�شمية، واحلّد مثثن التطرف يف 
تقوي�ثثس اأبنيثثة اللغة واالنزياحثثات اللغوية يف 
لغثثة االأدب حفاظاً على وظيفثثة اللغة يف االإبالغ 
والتبليثثغ، وت�شافر و�شائثثل االإعالم والثقافة يف 
احل�س على التزام اللغة الف�شيحة لغة للتعبري 
عن الواقثثع وال�شعور، وتعزيثثز تعريب العلوم 
ومتكني العربية من ت�شمية امل�شتجدات العلمية 
وترويجهثثا قبثثل اأن تربحها املفثثردات االأجنبية 
يف اأ�شثثواق التثثداول، واحلّد من موجثثة ال�شعي 
املحمثثوم وراء تعلثثم اللغات االأجنبيثثة بتوفري 
فر�س متكافئثثة للعربية متّكن املتعلم من العمل 
يف املواقثثع التثثي يحتلها دار�س اللغثثة االأجنبية 
يف العمثثل وال�شيا�شثثة والفكثثر واللغثثة العربيثثة 
مل متثثت ولن متثثوت فهي لغثثة ثالثمئثثة و�شتني 
مليون اإن�شان، ولها �شلطان ثقايف عظيم على غري 
متكلميها من امل�شلمني، وذلك مّكنها اأن تظل حّية 
قرونثثاً، ومثثا يتوقع لها اأن ت�شتمثثر يف البقاء بعد 
زوال لغثثات اأخثثرى ال متلك �شثثروط بقائها فهي 
ت�شثثّور ملا ينبغي الرتكيز عليه يف عملية االإبداع 
اللغثثوي واحلفاظ على �شالمثثة اللغة الف�شيحة 
خالل تطويثثر قدرتها على التعبثثري عن حاجات 
الواقع ب�شالمة وي�شر يف خمتلف جماالت احلياة 

الواقعية واالإبداعية.
�شاحثثة   ( وعنوانهثثا:  االأوىل  املحا�شثثرة  يف 
املواجهة واالأطراف العاملة فيها( يندد الباحث 
باالإح�شا�س العربثثي بال�شعف احل�شاري العام 
يف مواجهثثة املّد املعثثريف يف الغثثرب، وا�شت�شالم 
االأمثثة اإىل قدرهثثا لوقوعهثثا يف حالثثة مثثن العجز 
واالإحبثثاط، وحياتهثثا علثثى هام�ثثس احل�شارة 

والتاريخ بعد جمدها احل�شاري والثقايف.
وينعك�ثثس هثثذا االإح�شا�ثثس على مثثراآة اللغة 
ب�شورة اإحباط ينفي كل جهد للمواجهة واإعادة 
النظر يف االأ�شباب، اأو ا�شت�شالم لتقدي�س املوروث 

واجلمود عنده، من دون فح�شه وتقوميه.
ومثثن غثثري اإدراك للخطثثر الثثذي يتهثثدد االأمة 
ولغتها، وتغذية دعوات م�شبوهة الإ�شالح اللغة 
بحجة �شعوبتها، وهي التي كانت تنتقل �شليمة 

من جيل اإىل اآخر بامل�شافهة واملحاكاة.
ومن هذه الدعثثوات امل�شبوهة اإحالل العامية 
اللغثثة  كتابثثة  اأو  الف�شيحثثة،  بثثدل  املحكيثثة 
العربيثثة باحلروف الالتينيثثة، ومما يبعث على 
االطمئنثثان اأن هثثذه الدعثثوات ماتثثت يف مهدهثثا 
ولفظتهثثا العربيثثة كما يلفثثظ اجل�شثثم الغريب، 
وحتثثول بع�ثثس اأ�شحابهثثا عثثن اآرائهثثم، لكثثن 
نغمثثة التطوير اللغثثوي الزائفثثة مل تنقطع، فما 
زال بع�ثثس دعثثاة االأممية ال�شيا�شيثثة ومنظري 
العوملثثة يكيثثدون للغثثة العربيثثة وي�شعثثون اإىل 
واأدها خثثالل ت�شجيعهم تعلم اللغثثات االأخرى، 
وا�شتغاللهثثم و�شائثثل االإعالم ون�شثثر امل�شميات 
الع�شريثثة الدخيلثثة، واإنفاق االأمثثوال الباهظة 
لن�شثثر لغاتهثثم وتعليمهثثا، وت�شخثثري االإعالنات 
التجاريثثة املقروءة وامل�شموعثثة التي ت�شتخدم 
فال�شثثركات   غربيثثة  وم�شطلحثثات  ت�شميثثات 
املتعثثددة اجلن�شيات جتنثثي ماليني االأموال من 
منتجاتها التي تعممها من دون ترجمة م�شمياتها 

اإىل العربية.
وثمثثة موؤ�ش�شات تعنى بن�شر الرتاث ال�شعبي 
املكتثثوب بالعاميثثة وت�شجيعثثه ملزاحمثثة اللغة 
الف�شيحة، وذلك للق�شاء علثثى اللغة الف�شيحة 
التثثي يعثثّد من اأبثثرز روابطها توحيثثد االأمة ومّل 

�شتاتها.
ويذهب الدكتثثور االأ�شثثرت اإىل اأن اختالف لغة 
احلياة عن لغة التعبري الر�شمية ظاهرة طبيعية 
نالحظهثثا يف كل لغات العامل، وقثثد تتطور اللغة 
مثثع تطور الفكثثر، فلغثثة احلديث العاميثثة التي 
كانت �شائدة منذ قثثرن لي�شت هي اللغة العامية 
التثثي نتحدث بهثثا اليوم، وهي لغثثة حتمل روح 
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ال�شعب وعاداته وتقاليده.
ونحثثن لن نتنكر لها الأنهثثا ا�شتطاعت ال�شمود 
يف وجه املحتلني، وظلت على ما فيها من ت�شويه 
تعرب عن هوية االأمثثة وتطلعاتها، واأفرزت اأدباً 
جديثثرًا باالهتمثثام كنتثثاج ال�شعثثراء ال�شعبيني 

واأدباء ال�شعر النبطي.
حما�شرتثثه  يف  االأ�شثثرت  الدكتثثور  ويتنثثاول 

الثانية:
املتباينثثة  العربيثثة  العاميثثات  تر�شيثثخ   (
الدعثثوات  بالتف�شيثثل  فيعر�ثثس  وخماطثثره(، 
واال�شتعا�شثثة  العاميثثة،  الإحيثثاء  امل�شبوهثثة 
بالعاميثثات عثثن الف�شحثثى، فثثريى اأن لثثكل مثثن 
الوجهثثني للغة  �شرورته، علثثى اأال يطغى وجه 
علثثى االآخثثر، اأو يحتثثل مكانثثه، وكالهمثثا اإفراز 
اجتماعثثي اأملته ال�شثثروط و�شثثرورات احلياة 
والفكثثر وال�شعور فقد �شثثادت اللهجات اللغوية 
القبليثثة زمنثثاً يف اجلاهليثثة، ومل تكثثن بعيدة يف 
الفثثروق اللغويثثة، الأن الثثرتاث االأدبثثي املدّون 
بلهجثثة قري�ثثس تواتثثر نقلثثه، فقثثّرب بثثني مثثا يف 
اللهجثثات من فروق ثم نزل القراآن الكرمي بل�شان 
عربثثي مبثثني وّحد بثثني اللهجثثات وجمثثع �شمل 
االأمثثة على ل�شثثان م�شرتك يرتثثد اإىل اأ�شل لغوي 
واحد، وا�شتطاعت العربية بان�شياحها اأن تكون 
لغثثة ال�شعثثوب االأخثثرى بعثثد الفتثثح، فاغتنثثت 
العربية ببع�س اآثار تلثثك اللغات وا�شتوعبتها، 
واأ�شبثثح اخلطاب اللغوي العربي قدرًا م�شرتكاً 
للم�شاركثثني بل�شانثثه يفثثوق اخلطثثاب اللغثثوي 
العامي يف لهجاته املتعددة و�شيقه عن ا�شتيعاب 
هذا القدر امل�شرتك من الرتاث اللغوي لل�شعوب 
العروبثثة  اإىل  االإ�شثثالم، واملنتميثثة  الداخلثثة يف 
ل�شانثثاً، فثثال م�شثثّوغ اليثثوم للدعثثوات االإقليمية 
التي تريد فر�س حمكياتهثثا العامية لغة ر�شمية 
قا�شثثرة عن الوفاء بحاجات هذا القدر امل�شرتك 
مثثن الناطقني بالعربيثثة، اأو ا�شتيعثثاب حاجات 

الفكر املتجدد، اأو مواجهة العوملة بلغاتها القوية 
امل�شلحثثة بالعلثثم واملدنيثثة، وقثثد  بلثثغ ال�شطط 
يف هثثذه الدعثثوات حّد الثورة علثثى قواعد اللغة 
واأبنيتهثثا وكتابتها من دون اأن تقّدر خماطر هذا 
العبثثث على حيثثاة العربية وبقائهثثا، و�شادفت 
امل�شت�شرقثثني،  مثثن  ت�شجيعثثاً  الدعثثوات  هثثذه 
ووجدت فيها بع�س الفئثثات االإقليمية املتطرفة 
نكو�شاً اإىل اأ�شولها التاريخية واللغوية القدمية 
كالفينيقيثثة والفرعونية والبونيثثة واالأمازيغية 
واأن خ�شائ�ثثس اللغثثة املحكية مثثا تزال حتتفظ 
بخ�شائ�ثثس اللغثثات القدمية ولذا يجثثب تبنيها 
لغثثة ر�شمية بدل اللغة الف�شيحة التي التعرب يف 

راأيهم عن روح هذه ال�شعوب وتاريخها.
 ويف�شثثل الدكتثثور االأ�شثثرت يف متابعثثة هثثذه 
الدعثثوات يف مظانهثثا ويف�شثثح بطالنهثثا وحتول 
بع�س دعاتها عنها بعدما رف�شها الواقع اللغوي 
وقثثد تفثثاوت هثثوؤالء يف دعواتهثثم بثثني التطرف 

واالإ�شالح.
اإىل الرتاجثثع عثثن  الباحثثث هثثوؤالء   ويدعثثو 
�شططهم والعمل علثثى تقريب ال�شقة بني وجهي 
اللغة من دون تفريط بوحدة االأمة وهويتها اإذ ال 
بديل من اللغثثة الف�شيحة التي ا�شتوعبت ثقافة 
االأمثثة وح�شارتها، وطاعت لها مواجهة التطور 
املتوا�شل واإن عجزت اليوم عن جماراته ب�شبب 
التفّجثثر العلمي و�شرعة حركثثة التجدد املعريف، 
ويقرتح ت�شكيل جلان يف املجامع اللغوية ت�شوغ 
م�شروعثثاً متكامثثاًل تلتزمثثه املوؤ�ش�شثثات املعنية 
علثثى جتديدهثثا  باللغثثة وتعليمهثثا واحلر�ثثس 
للوفاء بحاجثثات الع�شر، مثلما يدعو املتطرفني 
الذيثثن ينثثادون بقد�شيثثة اللغة  ويجمثثدون عند 
قدميهثثا اإىل لون من املرونة والتنازل يف مواجهة 
االأحثثوال الراهنة، فال خطثثر يف ان تتبّنى بع�س 
الوافثثدة  املفثثردات  اأو  الدخيلثثة  امل�شطلحثثات 
مب�شمياتها ما دام ج�شم اللغة �شليماً، واأن ن�شّهل 
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على الدار�شني بع�س �شعوبات النحو والكتابة 
اإذ ُيعثثّد هذا التب�شيط من الدول العربية تخل�شاً 
من اال�شطراب الذي ن�شهده يف الكتابة، وال�شيما 
االختالف حول قواعد االإمالء يف الوطن العربي، 
وتخل�شثثاً مثثن االجتهادات املتعثثددة يف تعريب 
امل�شطلثثح الواحثثد الذي ُي�شّكل عائقثثاً للتوا�شل 
والفهم، ومن  املنا�شب اإحياء الف�شاح يف العامية 
يف كتابثثات االأدبثثاء ، واالإفثثادة مثثن امل�شميثثات 
القدميثثة يف التعبري عن امل�شتجثثدات الع�شرية،  
على اأن تكون مثثن الكلمات التي مازالت حتتفظ 
بحياتهثثا يف ع�شرنثثا، واحلّد من االعتثثداء على 
الدالالت اللغوية للكلمات كما ا�شطلح عليها من 
دون انزياح لغوي كاد ي�شبح انزالقاً وحتلاًل يف 
ا�شتخدامها يف غثثري مواقعها ودالالتها يف االأدب 

واللغة اجلمالية.
 وتوفري فر�س اأو�شع للت�شبع باأمناط التعبري 
اللغثثوي ال�شليثثم وحماكاته، واالرتفثثاع بطرق 
تعليم اللغثثة العربية وبنثثاء مناهجها، وتعزيز 
حركة التعريب لت�شاير اللغة متطلبات الع�شر.

وال يثثرى الباحث �شثثريًا يف االهتمام بالرتاث 
ال�شعبثثي للغات املحكية فهثثذه العاميات �شانت 
وجود اللغة حثثني تعر�شت للترتيك والفرن�شة، 
و�شمثثدت اأمام لغثثة الثقافة واحليثثاة الوافدة، 
وكان الأدبهثثا اأثثثر يف حتثثّدي املحتلثثني، ك�شرية 
عنرتة وامللحمثثة الهاللية، مثلما �شقلت م�شاعر 
ال�شعثثب وعلمتثثه احلكمثثة وزودتثثه بالتجربثثة 
خثثالل اأدبهثثا ال�شعبي املتمّثل يف األثثف ليلة وليلة 
والثثرتاث ال�شعثثري ال�شعبثثي املعا�شثثر، فبقاء 
اللغثثة املحكية واالعثثرتاف بها �شرورة ال خطر 
منها، الأنها تعاي�شت مثثع اللغة الف�شيحة قروناً 
ومل تزحزحهثثا من مكانتهثثا، واإمنا يكمن اخلطر 
يف الق�شثثاء عليهثثا اإذ ي�شهل الق�شثثاء اآنذاك على 
لغة الثقافثثة التي اأ�شبحت اليثثوم مهددة بتعلم 
اللغثثات االأجنبيثثة واالإقبثثال عليهثثا واقتبا�ثثس 

العلثثوم املختلفثثة، واليعنثثي ذلك العثثزوف عن 
تعلم اللغات االأجنبية اإال اإذا اأهمل العربي تعّلم 

لغته االأم.
فثثن   ( وعنوانهثثا  الثالثثثة،  املحا�شثثرة  ويف 
التعبثثري الكتابثثي يف املراكثثز الوظيفيثثة العامة، 
ويف طثثرٍف من النتاج االإبداعي( يحاول الباحث 
حتديثثد امل�شتثثوى اللغثثوي املطلثثوب للكتابثثة، 
ففثثي امل�شتثثوى الكتابي يدعثثو اإىل التزام دالالت 
املفثثردات املعجميثثة وقواعثثد اللغثثة امل�شطلح 
عليهثثا، فاللغثثة الوظيفيثثة تهثثدف اإىل التو�شيل 
والتفاهثثم، واللغثثة الواقعية الف�شيحثثة تعتمد 
علثثى املعجثثم اللغوي للبيثثان والو�شثثوح، واإن 
كانثثت ال تخلثثو مثثن جمثثاز، والميكثثن جتريدها 
مثثن حم�شنات اللغثثة االأدبية اجلماليثثة، ويكون 
االأ�شلثثوب فيهثثا مبا�شثثرًا وحم�شو�شثثاً الت�شاله 
بالواقع املادي، وكلمثثا ات�شعت مكّونات الواقع 
اغتنثثت اللغة الوظيفيثثة واحتاجت اإىل م�شميات 

جديدة متفق اأو جممع عليها.
ويدخثثل يف هذه اللغة مثثا ي�شدر من الدواوين 
احلكوميثثة واملوؤ�ش�شثثات مثثن تقاريثثر وعر�ثثس 
وحتليل وو�شثثف واإح�شاء، وي�شرتط اأن تكون 
دقيقثثة االأداء ح�شنة التبويب وا�شحة االأهداف 

واملقا�شد.
واليتحقثثق ذلثثك اإال بتكويثثن القائمثثني عليهثثا 
تكوينثثاً لغويثثاً جيثثدًا يف علوم النحثثو وال�شرف 
واالإمثثالء جتنبثثاً الأي لب�ثثس كاإتقثثان كتابثثة مثثا 
النثثوع  اأو  واجلمثثع،  كاملثنثثى  بالعثثدد  يت�شثثل 
كاملوؤنث واملذكر، و�شبثثط ما ُي�شكل من االأفعال 
واالأ�شمثثاء، واالإحاطثثة بالفثثروق اللغويثثة بني 
دالالت االأفعثثال واالأ�شماء ممثثا يقدمه فقه اللغة 

كالفرق يف املعنى.
مثثن  االإفثثادة  االأ�شثثرت  الدكتثثور  ويقثثرتح 
كتاب)فقثثه اللغثثة( للثعالبثثي، واإن كنثثُت اأرى 
اأن ُيختثثار مثثن مفردات الكتاب مثثا يالئم الع�شر 
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م�شايرة لال�شتخدام اللغوي الذي تتجدد اأفعاله 
وم�شمياتثثه مع الزمثثن، فقد ا�شتعثثار املحدثون 
فعثثل: » ق�شف« ل�شثثرب املدفثثع اأو الطائرة اأو 
»دك« فماذا تقول ل�شرب الدبابة اأو ال�شواريخ 
يعثثرّب  اأن  الغمو�ثثس  مثثن  ولي�ثثس  املعا�شثثرة، 
االإن�شثثان املعا�شر عثثن هذه احلثثاالت املتنوعة 
بالفعثثل االأ�شا�شثثي �شثثرب، اأو بفعثثل لثثه داللته 
واإن ا�شتخدم من قبل وحدده فقه اللغة حلاالت 
خا�شة، واإمنا يكثثون التفريق يف امل�شميات التي 
لهثثا دالالت خمتلفثثة واإن كانت مثثن جن�ٍس واحد 
كالثيثثاب) ال�شثثرتة للجاكيثثت، واملنامثثة لثوب 
النوم، والنقاب للراأ�س...( ولي�س من ال�شروري 
التثثزام مو�شوفثثات بعينها اأو اأ�شثثوات حمددة 
ا�شطلثثح عليها الأ�شثثوات احليثثوان مثل( عوى 
ونعثثب( ولي�ثثس غريبثثاً اأن ن�شتخثثدم الت�شغثثري 
للداللثثة علثثى اأوالد اأجنا�ثثس احليثثوان: ثعيلب 

واأرينب وخنيزر.
ويدخثثل يف ذلك �شفثثات االألثثوان) اأ�شفر فاقع 
واأحمثثر قان(، وميكثثن اأن يعو�س عنهثثا بتكرار 
ال�شفثثة) اأبي�ثثس اأبي�س، واأحمثثر اأحمر( للداللة 

على �شدة اللون.
ويدعثثو الباحثثث اإىل التثثزام عالمثثات الرتقيم 
يف الكتابثثة الأهميتهثثا يف االإي�شاح، كمثثا يدعو اإىل 
اإحيثثاء الف�شثثاح ممثثا ي�شتخدمه العامثثة، وعدم 
ا�شتخدام الكلمثثات االأجنبية مادام لها مايقابلها 
يف اللغثثة العربيثثة، مثل �شهثثرة لكلمثثة �شواريه 
الفرن�شيثثة ، و�شكرًا لكلمة مر�شي، وح�شناً لكلمة 

اأوكّي. 
ويف م�شتثثوى اللغثثة اجلمالية يفثثرق الباحث 
بني اأدب واقعثثي يت�شل باحلياة، واأدب اإبداعي 

يت�شل بامل�شاعر.
فالنثثوع االأول لثثه جثثذوره يف االأدب القثثدمي، 
وميكثثن اأن ن�شتلهثثم بع�ثثس اخل�شائ�ثثس منهثثا 
كاملقالثثة االأدبيثثة واخلطبثثة لتوفثثري لثثون مثثن 

اجلماليثثة التي اعتمدها الرتاث االأدبي املوروث 
للن�ثثس، واأن جتعثثل مثثن املثثادة اللغويثثة لهذه 
الفنون مزيجاً من اخلا�س والعام قادرًا على اأن 

ي�شّد القارئ.
وينتقد الباحثثث د. االأ�شرت املقالثثة ال�شحفية 

االأدبية واخلاطرة، فيما يكتب اليوم.
فهثثي ال حتمثثل مثثن اجلماليثثة �شيئثثاً، وهمهثثا 
االإبثثالغ املبا�شثثر دون حتريثثك للنف�ثثس اأو تاأثري 

للكلمة يف الوجدان . . 
اأمثثا » االإن�شثثاء االأدبثثي« فقد انحثثدر اإىل منط 
مثثن التعبري يخلو من اجلمثثال واحلياة، ويناأى 
عن �شثثور البالغة واملجاز ل�شثثرورات ع�شرية 
فر�شثثت الت�شرع يف اإنتاج املثثادة اللغوية لتلبية 

حاجات املطابع التي ال تتوقف وتطلب املزيد.
الدكتثثور عبثثد الكثثرمي االأ�شرت م�شلثثح غيور، 
على لغثثة اأمته، �شادق يف الدعثثوة اإىل النهو�س 
بهثثا مّطلثثع علثثى حمثثاوالت االإ�شثثالح اللغثثوي 
ب�شمثثول ودقثثة، وهثثذا ما منثثح حماولتثثه الدقة 
واملو�شوعيثثة، وقد نت�شثثاءل اإىل اأي مدى ميكن 
دفثثع  يف  ال�شادقثثة  ال�شيحثثات  هثثذه  توؤثثثر  اأن 
همثثم امل�شوؤولثثني عثثن اللغة العربيثثة يف خمتلف 

املوؤ�ش�شات . . . ؟
لقثثد تكررت املحاوالت وُبذلثثت جهود �شادقة 
لكنهثثا كانثثت اأ�شعثثف مثثن اأن تت�شثثدى لهجمثثة 
العوملة املعا�شرة، الأنها احتلت ال�شاحة ونحن 
نيثثام، ومل تعثثد اجلهثثود قثثادرًة علثثى الت�شدي 
لعملقتهثثا واأ�شلحتهثثا، فاالإ�شثثالح اللغوي جزء 
من اإ�شالح �شامل تقثثع م�شوؤوليته على ال�شا�شة 
وقثثادة االأمة، والي�شتطيع رجثثال اللغة وحدهم 
وقثثف تيار العوملة اجلارف، و�شّبه اأحد العلماء 
التجثثدد اللغثثوي بنهر متدفثثق يحثثاول العلماء 
تعديثثل م�شريتثثه املتدفقة، لكن جهودهثثم اأ�شبه 
باجلليد الذي يوهثثم اأن املحاولة جنحت فالنهر 
�شاكن لكنه متدفق حتت اجلليد الميكن وقفه . 
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�شيُم، َوهاما اأراأيَت؛ َكْم �َشفَّ النَّ

 

                                         ملَّا َطوى َخْفَق اجَلناِح، وَناما

 

ِة.. ُمْدَنفاً َمْمُت فيِه.. َثرى االأحبَّ َو�شَ

 

مَّ اخُللوَد.. َدَماً َعال.. َوَت�َشاَمى                                     �شَ

 

ُه مُّ يا موِجعي َوَطناً.. اأَكاُد اأَ�شُ

 

                                          َحدَّ اجُلنوِن، َواأَ�ْشَتهيِه ُمداما

 

ِمْن َكْوَثِر امَلَلكوِت؛ فاْر�ُشْف َر�ْشَفًة

 

                                          ما كاَن �َشْهُد املوَجعنَي َحراما

 

اإيّن اأُالُم.. على الَقطيعِة.. عا�ِشقاً

 

رُّ اأَالَّ.. يف َهواَي... اأُالما                                           َواأُ�شِ

 

ي اإليَك؛ َوُكلُّ َرْع�َشِة ُخْطَوٍة اأَْم�شِ

 

.. اإِىل اللِّقاِء.. ُهياَما نُّ                                       َتْدُنو.. جَتِ

 

َوَطٌن �َشما بالُقْد�ِس.. َحتَّى ِخْلُتُه

 

اَمى ماواِت الُعال َيرَتَ                                             َمدَّ ال�شَّ

 

َحْت اِهداُت البي�ُس.. اأَْيٍد َلوَّ وال�شَّ

 

ياِر.. �َشالما                                          للعائديَن.. اإىل الدِّ

 

ُه يا موِجعي َوَطَنًا اأكاُد اأ�سمُّ

طني
س
فل

 حممود حامد
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ا اُم ُتْن�ِشي؛ اإمنَّ َقالوا: ِهَي االأَيَّ
 

اما ُع االأَيَّ                 َنْحُن الَّذيَن ُنَطوِّ

نا ْهَر َي�ْشَهُد اأَنَّ َفا�ْشَهْد باأنَّ الدَّ
 

           ِلْلَعْهِد اأَْوفى َمْن َرعاُه ِذماما

اُق هذي االأر�ِس َنْحُن، فكيَف يا ُع�شَّ
 

   َوَطَن امَلالِحِم َت�ْشَتحيُل ِخياما!!؟

ُخ�ْشنا اإليَك املُ�ْشَتحيَل، َومَلْ َنَزْل
 

         اأََبدًا... اإىل ما َن�ْشَتِهْيِه.. ِقياما

رُب �َشدَّ بنا اخُلطا اأراأيَت كيَف الدَّ
 

        مَلَّا َتَزاَحْمنا اإليَك ث َن�َشاَمى ث !!

َوْيَح الَّذيَن ا�ْشتعَذُبوا َوَطَن النَّوى
 

         َوَغَدوا بذاكرِة النَّوى اأَْرَقاما

َتْت َعْيني؛ فقلُت ل�شاِحبي: َوَتَلفَّ
 

   َهْل تذكُر االأق�شى!!؟ َفَقاَل: مِلَاما

َفاأَ�َشْحُت َعْنُه اْلَوْجَه َنْظَرَة عاِتٍب
 

             كاَنْت اأََحدَّ ِمَن املُدى اإيالما

نا ث واهلِل ث َنْزٌف ِع�ْشُقنا َلِكنَّ
 

ْدِرَنا.. َتَتنامى      اأَْو َجْمَرٌة.. يف �شَ

َهداِء.. اإِنَّ الَوْعَد اأَْن َة ال�شُّ يا ُغرَّ
 

اما           َنْلَقاَك يف �شاِح الوغى َحوَّ

َي�ْشَعى اإليَك املجُد �َشْعَي ُمقاِوٍم
 

    كالّن�شِر طاَف على ُذراُه، وَحاما

اَب َلَي�ْشَتفيُق على ُخطا اإنَّ الرتُّ
 

ى االإِْقَداما         َمْن َعلَُّموا هذا الرَّ

ِهَي ذي فل�شطنُي ا�ْشَتَهْتَك على املُنى
 

، َوقاما        وثراَك يف اجلوالِن َهبَّ

احاُت حتَّى ِخْلُتها ُجّنْت ِبَك ال�شَّ
 

        يف الوثبِة الكربى َت�ِشبُّ ِقياما

َفاْب�ُشْط َجناَحَك ِللَّذيَن حُتبهم
 

ريحان هذي االأر�ِس ُهْم َوُخزامى  

ْحِف كيَف جَتاوزْت ْيَت َيْوَم الزَّ اأََراأَ
 

�شوِر امَلْوَت واالألغاما؟       ِهَمُم النُّ

َق الّطوفاُن يع�شُف هادرًا َوَتَدفَّ
 

ماِء َكالما ْت بالدِّ        واالأر�ُس َغ�شَّ
 

باِح كاأنهم والعابروَن اإىل ال�شَّ
 

فرِي ا�ْشَتْلَهموَك اإماما            َيْوَم النَّ

ناَدْوا عليَك؛ َفَهبَّ قرُبَك واقفاً
 

        وَم�َشى ِبَك القرُب االأَِبيُّ ِحَماما

ها غاِة َكاأَنَّ فاإذا باأ�شباِح الطُّ
 

              َتهوي ُركاماً عابرًا َفُركاما
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ْدَرُه اأراأيَت؛ واجلوالُن َيفتُح �شَ
 

      للعائديَن!!؟ َكْم ا�ْشَتهاَك َغماما

ُه يروي َثراُه ِبُقْبَلٍة، َوَي�ُشمُّ
 

    َحتَّى َيِرقَّ ث على احَلننِي ث �َشالما
  

والُقْد�ُس نادْت، وا�ْشَتَهْتَك ِقباُبها
 

        َليَثاً َي�شوُل ِب�شاِحَها َوُح�َشاما

نَّ اجَلناَح َطوى على اأراأيَت َلْو اأَ
 

، واالأقالما         ِكرْبِ اجَلناِح احِلرْبَ

�َشَت�ِشبُّ ِمْن نزِف اجلراِح َق�شيدٌة
 

           كاَنْت جليِل الَعْوَدِة االإِْلهاما

ٍة َهداِء ِع�ْشَت الأُمَّ َد ال�شُّ يا �َشيِّ
 

         عا�َشْت َتراَك الواِثَب امِلقداما

اأِْر َدْرباً ُخ�ْشتُه َفاْعرُبْ ِبَنا ِللثَّ
 

اأُْر َظلَّ مراما            ُهَو دربنا، والثَّ

ها ِهَي َجولٌة مت�شي؛ واأُخرى َخطَّ
 

             َقَدُر االإِلِه ِلَكْي تكوَن ِختاما

ا بانتظاِرَك جولًة نَّ َفاْنَه�ْس؛ َفاإِ
 

          َوْعدًا؛ َواإِنَّ الوعَد كاَن ِلزاماً
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َفثثثثثثاروا ثثثثعثثوِب  ال�شُّ ِقَيثثُم  وتفاعلثثت  اأقثثثثثثْثثداُر       َوبارَكثثْت  فثثثثثثا�ثثس  النيثثثثثّثثُل 
ُثثثثثّواُر الثثَوَغثثى  اأُْ�شثثثثثثثْثثد  بهثثثثْم  فثثاإذا  وخ�شوعهثثم        خثنوَعُهثثْم  ال�شثثّبثثاُب  َهثثَزَم 
االإعثثث�شثثثثثثثثاُر َليبثثداأَ  القيثثثثثثثثثوِد  ُكلَّ  فحّطمثثوا      الَف�شثثاِد  لَتحطيثثِم  َوَم�شثثْوا 
اأَُُواُر البثثثثثثثثثثالِد  �شثثاحثثاِت  بجميثثِع  معثثثاً     و�ُشبانثثثثثاً  �شيبثثثثثاً  عثثثوا  وجتمَّ
َفثثثثثثخثثاُر للثثبثثثثثثثالد  اأُبثثثثثثثثاٌة،  اأنتثثم  اأُمثثٍة     طليعثثَة  اأيثثا  ثثَر  ِم�شْ يا�شثعثثَب 
اأُحثثثثراُر يثثا  احلثثقِّ  �شثثثثثْوِت  بهَديثثِر  ِعثثّزًة      الُعروبثثثة  َوجثثثثثثُثثَه  غّيثثثثثثَرمتثثو 
خيثثاُر؟ عثثوِب  ال�شُّ حثثقِّ  ِمثثْن  اأولْي�ثثَس  ِخيثثثاَرهثثا      ال�شثثثَّبثثاِب  ماليثثنُي  َح�َشمثثْت 
َوِكبثثثثثثثثثثثثاُر �شغثثثثثثثاُرُهثثْم  ُمتوّحديثثثثَن  تاآخيثثثاً       الهثثثالِل  مثثَع  ثثليثثُب  ال�شَّ وقثثَف 
اأقطثثثثثثار وُزلزلثثْت  الطغثثثثثثثثاُة  فهثثثوى  الوفثثثثا       يثثوِم  يف  ْعثثِب  ال�شَّ خيثثاُر  هثثذا 
وا�شثثثثثثثتْعمثثاُر اأعثثثثثثثثثداُء  ُهثثثثثثثثْم  وكاأنَّ َطغثثْت     فراعنثثثثٍة  ِمثثْن  املذلَّثثثثِة  َبْعثثَد 
ِمثثْدراُر والَعَطثثثثثثثا  عزيثثزًا،  غثثثثثثازًا  ثثثروًة     االأعثثثثادي  ُيهثثثثثثثادون  كانثثوا 
العثثثثثاُر �شثثاَد  االأجْمثثثثثثثثثثاِد،  ِمثثَن  َبثثَداًل  ذلَّثثثثثثثًة         الكرامثثِة  يف  التخثثثثثثثثثاذُل  بئ�ثثَس 
ودمثثثثثثثثثثثثثاُر  بهثثا  وتقتيثثثثثٌل  جثثثثثثثوٌع  اأْهلُهثثثثثا      تثثثثَرّوَع  َكثثْم  َة  غثثزَّ ِبِح�شثثثاِر 

 نهر احلرية
  حممد طارق اخل�رساء
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يثثا �شثثثعثثَب نا�شثثِر والعبثثثثثوِر وجمثثثثدِه             هاقثثثثثثثثثثثْد َظفثثثثثثثرَت وال يثثزاُل ح�شثثثثاُر
ِجثثثثثثثواُر ائريثثثثن  الثَّ عنثثد  كثثثثثثثان  اإْن  اأْهلهثثثثثا       ْر  وَحثثثثثثثرِّ معثثثثثاِبرهثثا  فافتثثْح 
مثثنثثثثثثثثثثاُر واجلديثثُد  قدميثثاً،  جمثثثثثثثدًا  جامثثٌع        نيُلثثَك  الّنيثثثثِل  وادي  يا�شثثثعثثَب 
اأفكثثثثثثثثاُر تثثثقوُدُهثثْم  الِفئثثثثثثثثاِت  كلُّ  وخلَفُهثثْم     الّثثثائثثرون  هثثبًّّ  اليثثثثثثثثوَم 
واالأ�شثثثثثثراُر الِفْرَعثثوُن  َي�شثثثثْقثثَط  كثثي  ِبهثثثثثثْم      ثثْت  غ�شّ ب�شثاحثثٍة  يتجمعثثثثثثون 
َتْنثثثثثثثثثثهثثاُر اآمثثثثثثالهثثم  َغثثثثثثثثدْت  حّتثثى  وُحلَمُهثثم       ال�ّشبثثاَب  َقَهثثروا  بخيثثثثثثانثثٍة 
اأْقثثثثثثثداُر ِبعزمهثثْم  ال�ّشثثثثثثعثثوَب  اإَن  وُظْلمهثثم     املف�شثثثثديثثن  لكثثثثثلِّ  قولثثوا 
غثثثثثثثثثثَثثّداُر َقثثثثثثثثولثثِه،  يف  َوُمثثراوٌغ  خُمثثثثثادٌع     العثثُدوَّ  اإن   ، ثثروا  وتب�شَّ
اأْم�شثثثثثاُر تفثثثثثثاءلثثْت  ثثَر،  ِم�شْ ثثر  َفِبَن�شْ للُعثثثثثثثثال         الُعروبثثة  �َشْمثثَل  هّيااُجمعثثثثوا 
االإعمثثثثثثثثثثاُر فينه�ثثسُ  العريثثَن،  حَتمثثي  عربيثثثثثثثٍة         اأمثثثثثثثٍة  لَوحثثدِة  وا�شثثثثثثثثعثثوا 
ِمْغثثثثثثواُر فثثثثثثثثثثثار�ثثٌس  اأَبثثيُّ  �َشثثثثثثثثْعثثٌب  ُكثثلِّهثثثثثا           للعثثثثثثروبثثة  ِبَن�شثثٍر  واهنثثثثثثثثثثاأ 
االأْقمثثثثثثثثثثثاُر ُت�شيوؤُهثثثا  فاحلاِلثثثثثثثثثكاُت  َوَرْمثثثَزُه       ال�ّشثثثثثُمثثوِخ  َبَلثثَد  ومَتّثثثثثثثثلثثوا 
�ِشعثثثثاُر مثثوُد  ال�شّ االأ�شثثثثثثثثالثثُة  ِنعثثَم  هاُمهثثا      االأعثثثثثايل  اإىل  دم�شثثثثثُق  هثثذي 
َب�شثثثثثثثثثاُر جَمثثثثثثَدهثثا  وُيعلثثي  يْبنثثي  خالقثثثثثٍة      نثثه�شثثثثثثٍة  رايثثثثِة  ظثثثثلِّ  يف 
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فعل )انتقامي( مك�سور
قّرر وانتهى االأمر... �شيفعلها، دخل باأع�شابه 
امل�شدودة حديقًة عامة، حاول اأاّل يفلت ارتباكه 
و اأن يبثثدو طبيعيثثاً كيال يثثثري ال�شكثثوك، تلّفت 
حولثثه ليتاأّكد مثثن اأن ال عيون تالحقثثه، ثمَّ فّت�س 
ب�شّريٍة عن مقعثثٍد بعيٍد عن االأنظار، حتى اإذا ما 

وجده ركل نحوه خطواته امل�شبوهة...
مل يكثثن يت�شّور قثثط اأنَّ كائناً دونّيثثاً ميكن اأن 

ي�شتفزَّ فيه فعاًل انتقامّياً كالذي يح�ّشره:
ث ا�شم الكائن الكامل:    حمار عادي جدًا
ث العالمات املميزة:    اأذنان بطول االأمل 
ث املهنة:    و�شفة للتحّمل وابتالع االأذى
ث التهمة:   )َرْف�ْس( �شاحبه العادي جدًا

اأده�شثثه يف ذاك امل�شثثاء اأنَّ الّناهق الذي اعتاد 
على حمل اأكيا�س )اخلي�س( اململوءة بالنفايات 
الفارغثثة باحلجثثم  البال�شتيكيثثة و الزجاجثثات 
الثثذي اعتثثاد فيثثه الق�شثثوة واالإذالل قثثد ه�ّشثثم 
بحافثثره اخللفي وجه �شّيثثده الغا�شب، واالأكر 
اإدها�شثثاً كان اللمعثثان ال�شامثثت الثثذي �شثثرى يف 
عينيه البليدتني بعد اأن اأخذ بثاأره. زوجته التي 
�شاهدت معه احلادثة، فتحت ال�شباك على اآخره 
ليتمّكنا من متابعة االأمر بينما اأطلقت تعليقاتها 
مثثن قبيثثل: )يثثا حثثرام.. �شو�شرلثثو!... مبثثنّي 
موجوع(، ولكن اإن هي اإاّل دقائق حتى اأ�شبحت 
فوق الطبخة وكاأنَّ �شيئاً مل يكن، رمبا قد �شمعته 
وهثثو يهم�س: )بي�شتاهل... برافو عليك( اإاّل اأنها 
مل تفهثثم تكّدره املفاجثثئ وال امتناعه عن تناول 

طعامه وال حّتى خروجه املريب من املنزل...

حمثثل النثثار التثثي ا�شتعلثثت فيه وخثثرج، فقد 
وقع على اكت�شاٍف عجيب خلخل �شكينته ووخز 
كربياءه خليًة خلية، اكت�شف اأخريًا اأنَّ احلمار ث 
وهو حمارث لي�س مّطاطيَّ االحتمال، واأّن ل�شربه 
على االإهانة حثثدودًا  ومن يدري فرمبا كانت له 
يف مثثكاٍن ما كرامة. غ�ّس باحلقيقة املخزية التي 
ثثل اإليهثثا، اإذ اإّنها ف�شحت عثثورات �شكوته  تو�شّ
امل�شجثثر، �شكوٌت مذلٌّ عن احلثثزن، عن الوجع، 
عثثن الدمثثار املميثثت حلرمثثة ب�شريتثثه، �شكثثوٌت 
بدافع ال�شعف حينثثاً، واملحبة حيناً، واخلوف 
يف بقّيثثة االأحيثثان، �شكوٌت مبثثلء االإرادة ولي�س 

إبداعات

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 1982012



  وجدان اأبو حممود

لهثثذا ال�شنف من حثثدود. اأح�سَّ بالغرية، ورمبا 
بالنقمثثة على حيواٍن مثثن املفرت�س اأّنه مل يتعّلم 
عثثّزة النف�س على مقاعد البيثثادر، و�شيئاً ف�شيئاً 
امتدت نقمته لت�شمل كّل النا�س، عيونهم اخلالية 
مثثن الرفق، و�شدورهم التثثي طاملا �شاقت عليه 
لتح�شثثو روحه بالعاهات، متّنى لوهلٍة اأن ينتقم 
كرمثثى لبوؤ�شثثه الطويل حتثثى ولو كّلفثثه ذلك اأن 
)يرف�ثثس( اأو يع�ثثسّ اأو يل�شع. توّقثثف فجاأًة عن 
امل�شثثي، متّلثثى يف الوجثثوه القادمثثة والذاهبثثة، 
اأو�شعهثثا نظثثراٍت حاقدة كما لو كان لثثه ثاأٌر عند 
كلِّ واحثثٍد فيها، اقتحمت خاطثثره كلُّ االإ�شاءات 

التي تخّطاهثثا... كلُّ اأخطثثاء االآخرين وذنوبهم 
فيثثه... كلُّ مدفونثثات قلبثثه القا�شيثثة واملكّفنثثة 
مثثت، فثثاإذ به بعد برهٍة يحثثزم اأمره ويقّرر  بال�شّ
بكامثثل االإ�شثثرار اأن  يوقثثف نو�شثثان اآالمثثه بني 
حدقتيه، �شيت�شّجع ويفعلها، �شيخرجها خل�شًة، 
�شيفّجرهثثا خل�شثثًة، �شيحّرر بها رغبتثثه املخيفة 
باالنتقثثام. مل يتخّيثثل يومثثاً اأنَّ اإرادة التفجثثري 
�شت�شتعل فيثثه بهذا احلجثثم واأنَّ الفتيل �شيكون 
حمارًا من حمري هذا العثثامل، زفر نف�شاً مكبوتاً، 
ثثثم حت�ّش�شهثثا ليتاأكثثد مثثن اأّنهثثا ال تثثزال حتثثت 
ال�شيطرة، قب�س عليها بحثثذر، وم�شى بها نحو 

حديقٍة قريبة.

حلظة جل�ثثس على مقعثثٍد بعيد راجثثع نف�شه، 
اأعثثاد النظثثر بح�شاباتثثه، ومثثع هثثذا وجثثد اأّن 
ا�شتعداده للتنفيثثذ مل ينق�س. هّزت الق�شعريرة 
ذراعيه، و�شثثرت يف بلعومه احلرارة، حاول اأاّل 
ُيلفت النظر اإليه، فبداأ يت�شّيد اللحظة املنا�شبة، 

حيث ال اأحَد ينتبه وال �شاهَد ي�شهد...
هاهثثو ذا االآن يفعلهثثا، انتقامثثاً مثثن �شكوتثثه 
املخثثزي، وتخلي�شاً للكربياء العالق بني رئتيه، 
اإّنثثه يخّفف مثثن ت�شّبثثثه بها رويثثدًا رويثثدًا، اإّنه 
ي�شغثثط راأ�شثثه بني كتفيثثه و يفلتهثثا، هاهي ذي 
تنفجثثر من دون �شوت وبال�شمثثت الذي اعتاده 
طثثوال حياته، اإّنها حارقة جثثدًا وخمنوقة، اإّنها 
تن�شثثاح مثثن اأعلثثى اخلثثدِّ اإىل اأ�شفل الذقثثن، اإنها 

ت�شقط... 
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     راغدة عيد

جتري الرياح مبا لت�ستهي ال�سفن
�شحكثثت باأعلى �شوتها وهي تقول �شر البلية 
ماي�شحثثك، ماحثثدث مل يكثثن جديثثدًا والغريبثثاً 
بثثل �شاورها يف وحدتها اأكر مثثن مرة وخطر يف 
ذهنها كثثثريًا و اأخذت حتدث نف�شها رمبا العقل 
الباطن اأو ما ي�شمى باحلا�شة ال�شاد�شة حتدثنا 
يف االأ�شيثثاء امل�شتقبليثثة وكاأنها قرنثثا ا�شت�شعار 

لدى االإن�شان.
اأخثثذت تقلثثب اجلريثثدة اليوميثثة ب�شثثكل اآيل 
وتت�شفثثح ب�شرعة عناوينها لكن ذهنها غا�س يف 
االأعماق ي�شرتجع ذكريات قدمية موؤملة ال حتب 
ا�شرتجاعها وال تذكرها حتى بينها وبني نف�شها،  
لقثثد رمتهثثا يف �شلثثة النفايات منذ اأمثثد بعيد، كم 
كانثثت �شابثثة وجذابة دخلثثت احلياة مثثن بابها 

الوا�شع طالبة جامعية ال ت�شعها االأر�س ....
مثثّر  مّتثثر  اجلميلثثة  اللحظثثات  احلقيقثثة   يف 
ال�شحثثاب تخطثثف معها قلوبنثثا وعقولنا نعي�س 
بهثثا يف �شراٍب بعيدًا عن الواقع يف اأحالمنا لكننا 
نحتاجها فهي وم�شات �شريعة اأخاذة قد تعجز 
اللغثثة اأحيانثثاً عن و�شفهثثا واحليثثاة ال ت�شتمر 

بدونها رمبا تعطيها الطعم واللون.
مل اأنتظثثر هثثذه اللحظثثة لكن �شيًئثثا يف داخلي 
حدثنثثي بهثثا اأكثثر من مثثّرة ، قد يكثثون حلماً اأو 
م�شثثاورات وظنوناً لكثثن كنت اأ�شتبعدهثثا الأننا 
نقثثذف االأ�شيثثاء التي ال نريدهثثا ونهملها اأماًل اأن 

ال تتحقق.
يعثثود بها الزمان اإىل الثثوراء الأكر من عقدين 
تتثثاأمل... حتزن... ترى ال�شثثورة وكاأنها مقطع 
فيديثثو اأمامهثثا كيثثف عثثادت خائبثثة حتمله بني 
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ذراعيها حتنو عليثثه رغم ق�شوة االأ�شياء حولها 
مثثن ب�شٍر وحجر وكّل �شثثيء، مل ت�شتطع التخلي 

عنه كانت عاطفة االأمومة اأقوى رغم اجلراح.
ا�شتقبلهثثا االأب بابت�شامثثٍة حزينثثة �شمهثثا اإىل 
�شثثدره لعلثثه يخفثثف عنهثثا بع�س املعانثثاة، مل 
يقثثل �شيئثثاً كان ال�شمثثت اأبلثثغ من كل قثثول بدا  
هادئثثاً روؤوفاً ابتعد عن الكلمثثات اجلارحة ربت 
علثثى كتفهثثا وقثثال: ال تخثثايف �شيكثثون كّل �شيٍء 

علثثى ما يرام، كانت تهثثاب هذه اللحظة ...كم 
توقعثثت اأ�شياء مل حتثثدث ، تذكرت ما دار 

من حثثواٍر بينهما قبل اأن تخطو خطوتها 
اإنك يابنيتي علثثى خطاأ، اختيارك لي�س 
موفقثثاً هذا مثثا اأراه، كانثثت تخاف اأن 
تلتقثثي نظراتهمثثا معثثاً وحثثني التقتا 
انفجرت باكية، عاطفتي اأعمتني عن 
روؤية االأ�شياء على حقيقتها، نظرتك 
بعيدة لكنثثي اأخطاأت �شاحمني... مل 
يتفوه بكلمة  جارحة وال باأي تاأنيب 
الأنثثه يثثدرك اأن ال جمثثال لت�شحيثثح 
اخلطثثاأ باخلطاأ، لقثثد انتهى كل  �شيء 
وال جمال للعودة  عليه تقبل النتائج 
... �شابثثة مطلقة وطفثثل ر�شيع، عمل 

بثثكل حهثثده ليعو�شهثثا هثثي واإخوتهثثا 
فقثثدان اأمهثثم لقد حمثثل هّمهثثا �شغرية 

وعليثثه حمله االآن، مثثن يعطي ي�شتمر يف 
العطثثاء فالينبوع ي�شتمر يف اجلريان هذا 

قدره، ماع�شاه يعمل لقد عودتنا احلياة اأن 
ال�شدر الرحب يعطي بدون حدود.ابتلعت 

همومهثثا واأملها وربته بكل اأناة و�شرب اإىل اأن 
كرب وا�شتثثد عوده ... ما ما اأريثثد التعرف اإىل 

عائلتي، احرتمثثت راأيه وكان له مثثا اأراد ليعود 
مبفاجثثاأة الأمه: ا�شتقبلتنثثي فتاة �شابة كم كانت 
�شاحثثرة اإين معجب بها جثثدًا واأريد خطبتها من 
تكثثون ؟  ...... ابنة عمتثثي ، حاولت ثنيه ب�شتى 
الو�شائثثل باحلثثوار  بالغ�شثثب بال�شثثراخ ... مل 
تفلح لذا خ�شعت لالأمر الواقع جترت حزنها، كم 

اأنت قا�شية اأيتها احلياة. 
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  حافية القدمني تعدو هاربة من ذئاٍب اآدمية كادت 
اأن تنه�س اجل�شد الغ�س لوال عناية اهلل بعباده.

ترك�س وترك�س ترتعد خوفاً وفزعاً اإىل اأن قادتها 
قدماهثثا اإىل منزلهثثا املتوا�شثثع يف اأطثثراف املدينة ، 
جل�شثثت على االأريكثثة تلهُث وقد احمثثرت وجنتاها 
الورديتثثان و�شفتاهثثا القرمزيتثثان ، م�شحت العرَق 
عثثن عِنقهثثا ال�شفاف فبثثدت �شلمى اأجمثثَل واأرَق مما 
هي عليه من اجلمال والرقة من اأثر اخلوف يف قلبها 

والتعب واللهفة على حمياها .
حُلمثثت ، وحلقثثت يف عامل ي�شعها مثثع النجوم يف 
عثثامل ال�شهثثرة والتاألثثق اإن اهلل قثثد منحهثثا ال�شوَت 
اجلميثثل ، كانثثت تقثثف �شاعثثات اأمثثام املثثراآة تغني 
وترق�ثثس وين�شاب �شوتهثثا عذباً جميثثاًل ، ويتلوى 

ج�شدها الر�شيق على اإيقاع غناِئها .
اإىل اأن توقفثثت اأحالمهثثا منذ وفثثاة والدها العامل 
الب�شيثثط الذي مل يثثرتك لهم �شوى ال�شقثثاء والفاقة 

واحلاجة .
كثثن ثثثالث بنثثات يف ذاك البيثثت و�شلمثثى اأكربهن 
�شنثثاً واأكرهن جمااًل كم عانت �شلمى من م�شايقات 
يف ال�شثثارع ب�شبثثب جمِالها لكنها كانثثت تطرق دائماً 
وحتث اخُلطثثا م�شرعٍة اإىل بيتهثثا واأمهن التي كانت 
تعثثاين من اأمرا�س عدة وذلك ب�شبب كرب �شنها وفِقر 

حالهَن .
�شعرت �شلمى بِكرِبِ املحنِة وج�شامِة امل�شوؤولية ، 

تفكر وتفكر بحل يقي اأ�شرتها من العوِز وال�شوؤال .
فكرت باأن تذهب اإىل اأقارِبها ولكن �شرعان ماطردت 
هثثذه الفكرَة فهم فقثثراء وبحاجة اإىل من ي�شاعُدهم ، 

اأنثى من هذا الزمان
 عايدة عقلة ح�سن
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ماذا تفعل و�شهاُدتها التتعدى الثانوية واأختاها اأنثى من هذا الزمان
اإحداهن يف املرحلثثة الثانوية والثانية قد تركت 

املدر�شة منذ مدة ق�شرية .
جتل�س �شلمى ال�شاعات الطوال تفكر لتجد حاًل 
ولكثثن ال تعرف ماذا تفعل ، مل يكن لها �شداقات 
كثرية وال معارف خثثارج اإطار العائلة مل تتعد 
عالقاتهثثا �شوىبع�ثثس زميثثالت الدرا�شثثة وكَن 
اأغلبهثثن قد خطثثن اأو تزوجن ، رف�شثثت �شلمى 
رف�شثثاً باتثثاً كل اخلطثثاب الذيثثن اأتثثوا خلطبتها 
قبثثل نيلها الثانويثثة العامة ومل تكثثن تعلم ماذا 
يخبثثئ لهثثا القدر من حمثثن، ومثثا كادت حت�شُل 
عليهثثا حتى تثثويف والدها وترك لهثثا  قيادة َ هذه 
االأ�شثثرة ، َذُبلثثت ابت�شامُتهثثا وتال�شثثت ، واأخثثذ 
احلزن ير�شم معامل االأ�شى على وجِهها تتقاذفها 
الهواج�ُس والظنون مب�شتقبِلها واأ�شرِتها، اإىل اأن 
كان ذاك اليوم الذي اأتثثت فيه اإليها فعندما اأتت 
اإليهثثا �شديقتها مها واأعلمتهثثا عن اإعالٍن لوظيفة 
يف اإحدى ال�شركات وقد جلبت لها العنوان ورقم 
الهاتثثف حينئٍذ بداأ �شٌي من االأمثثِل يت�شرُب اإليها 

بغٍد م�شرٍق جديد. 
جل�شت الفتاتثثان تتجاذبان اأطثثراف احلديث 
وتتذكران اأيام الدرا�شة بكل �شقاوتِها وحالوتِها 
ولكثثن مهثثا الحظثثت اأن �شلمثثى ماتثثزال اأ�شرية 

اآالِمها واأحزاِنها.
- لقثثد اآن لثثك اأن تخرجثثي مثثن عزلتثثك هثثذه 

وتهتمي بنف�شك قلياًل.
- لقد كانت ال�شربة موجعة يامها. 

- كفثثاك يا �شلمى اآالماً  فعجلة احلياة �شائرة 
ال تتوقثثف عنثثد موت اأحثثد ، رتبثثي اأوراقِك االآن 

وهيئي نف�شك للمقابلة غدًا.
ر�شفتا القهوة معاً ثم ا�شتاأذنت مها باالن�شراف 
وذهبثثت ، ودعت �شلمثثى �شديقتها بقلثثِب مفعٍم 
باالأمثثل وقالثثت يف نف�ِشها لعل هذه املثثرة اأتوفق 

يف العمل مثثن دون اأيِة عراقيثثل ، ا�شتكانت قلياًل 
واأعثثادت �شريط االأحداث التي جثثرت معها هذا 

اليوم .
عنثثد ال�شباح ا�شتيقظت �شلمثثى باكرًا ورتبت 
هندامها وو�شعت بع�س امل�شاحيق على وجهها 
الثثذي ازداد جمثثااًل وتاألقاً م�شت بخطثثا مرتبكة 
، ونظراُتهثثا احلزينُةتائهثثٌة تبحثثُث عثثن اأمٍل يف 

غياهِب املجهول .
اأهي م�شادفثثٌة اأن يكون و�شولهثثا مع و�شوِل 
مديثثر ال�شركثثة �شاحب النفوِذ واجلثثاه ، توقف 
عمثثر بيك برهًة اأمام هذا اجلمال ال�شارخ ، دخال 
م�شعد البناء �شوياً واأخذ عمر بيك يتاأمل الوجه 
الثثوردي الرقيثثق ومُيطرهثثا بنظثثراِت االإعجاِب 
بينما هي تنكم�س على نف�ِشها ، وتلت�شُق بزاويِة 

امل�شعِد املقابلَة .
�شارت يف البهو الكبثثري �شاألت رجاًل عن مكتب 
مدير هذه ال�شركِة ، قادها  الرجل اإىل باب املكتب. 
فوجئثثت عندما دخلت الغرفة بثثاأن الرجل الذي 
كان يف امل�شعثثد هو مدير ال�شركثثِة ، بلعت ريقها 
وتقدمت منه بينما ابت�شامٌة خبيثة تعلو �شفتيِه، 
اأ�شثثار اإليها اأن جتل�َس ، �شغثثط الزر الذي اأمامُه 
اأتثثى اأحثثُد املوظفني طلثثب منه اأن ياأخثثذ اأوراق 
�شلمثثى ويعينهثثا حتثثَت االختباِر ملثثدة �شهر من 

دون مرتب على اأن ت�شتلم وظيفتها فورًا 
جِفلت عندما و�شع يدُه على كتِفها وهو ي�شرُح 
لها عن العمل وجتثثاوِب املوظفني معه وخا�شة 
اجلميالت مثلها اأنزل يده اإىل �شِدرها ، انتف�شت 
عنهثثا  بقثثوٍة  اأبعدتثثه  واقفثثة ً مذعورةوهبثثت 
وخرجثثت تعدو و�شثثط قهقهة بع�ثثس املوظفات 

اجلميالت . 
هام�ثثس ق�ش�شي : األقت ال�شرطة القب�س على 
�شبيٍة ملثمٍة تدعثثى �شلمى ، كانت تبيع الدخان 

املهرب اأمام �شرٍح �شياحي كبري.
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ي�ستخ���دم �سع���اع الليزر بكرثة يف هذه االأي���ام لتخزين املعلومات وقراءته���ا وكتابتها . وقبل 
الدخول بهذا املو�سوع الهام البد اأن نعطي ملحة عن هذه االأ�سعة املذهلة , والتي كانت ت�سمى 

يف يوم من االأيام باأ�سعة املوت .

 وسائط تخزين المعلومات 
بأشعة الليزر  

                    د. يعرب النبهان
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اإن كلمة ليزر: هي لفظ م�شتق من اأوائل كلمات 
العبارة التالية :

 Light amplification by
 stimulated emission of radiation"
ال�شوئثثي  التكبثثري   (  : ومعناهثثا 
املحثثثوث( املنبعثثث  االإ�شعثثاع   بوا�شطثثة 
وملعرفثثة الليثثزر يجثثب يف الواقثثع التعثثرف اإىل 
الطيف الكهرومغنيطي والذي يبداأ من املوجات 
اإىل املوجثثات الق�شثثرية  الراديوويثثة الطويلثثة 

الأ�شعة غاما العالية الطاقة.
 اإن اأول جهثثاز ليثثزر باعثثث الأ�شعثثة مركثثزة 
كان يف منطقثثة املايكروويثثف ذا طاقثثة �شئيلة. 
واليثثوم توجثثد اأجهثثزة ت�شمل مثثا وراء املنطقة 
فوق البنف�شجية باجتاه الطاقة العالية لالأ�شعة 

ال�شينية.
مميزات �سعاع الليزر:

 ميتثثاز �شعثثاع الليثثزر بعدة مزايثثا متيزه عن 
ال�شوء العادي وهي:

• اأحثثادي اللون :اأي ذو عر�س طيفي �شيق 
ينتج عنه تردد وحيد نقي .

• تثثوازي احلزمثثة ال�شوئية : يكاد الت�شتت 
اأو التفريثثق يف احلزمة يكون معدومثثاً، كما اأنها 
بطبيعتهثثا مركثثزة من دون احلاجثثة ال�شتخدام 

عد�شات .
• الرتابثثط : بني موجثثات احلزمة الواحدة 
مكانياً و زمنياً ي�شاعد املوجات يف تقوية بع�شها 

بع�شاً لتعطي طاقة عالية للحزمة .
• ال�شدة : عالية ومركزة يف حزمة ذات قطر 

�شيق ال يتجاوز املليمرت .
 فوائد �سعاع الليزر :

الليزر ال متلك  ل�شعثثاع  ال�شوئية  • احلزمثثة 
كتلة .

التدفق  اأن تكون احلزمثثة م�شتمرة  • ميكثثن 
اأو نب�شية .

الليثثزر  حزمثثة  علثثى  ال�شيطثثرة  �شهولثثة   •
املرئيثثة  ال�شوئيثثة  الثثرتددات  ذات  خ�شو�شثثاً 

للعني 
• �شهولة اإدارة و اإدامة الليزر اإذا ما قورنت 

باالإ�شعاعات االأخرى .
املعوقات يف ا�ستخدام الليزر :

دقثثة متناهية  اإىل  • حزمثثة خطثثرة، حتتثثاج 
لبدء االنبعاث الليزري .

 • حتتثثاج اإىل قدرة عاليثثة للت�شغيل، وهي يف 
جمملها حتويل الطاقات اإىل طاقة �شوئية .

العنا�رس الأ�سا�سية لليزر :
1.الو�شثثط املثثادي :اأو توافثثر املثثادة الفعالة 
بالكمية املنا�شبثثة ، وقد تكون مكونة اأو حماطة 

باملرنان. 
ومن اأمثلة املواد الفعالة ال�شائعة اال�شتعمال 

حاليا«:
 • البلثثورات ال�شلبثثة : كالياقثثوت ال�شناعي 

)Ruby( وعقيق االأملنيوم والزجاج.
الهليثثوم  غثثاز  خليثثط   : الغازيثثة  املثثواد   •

)He-Ne(والنيون
 )He-Cd( وخليط غاز الهليوم والكادميوم 

. )H2o( وبخار املاء
 )Ar(مثل غاز االأرغون : املتاأينة  • الغازات 

. ) Kr ( وغاز الكربتون
اأول  غثثاز  مثثثل   : الغازيثثة  اجلزيئثثات   •
اأوك�شيد الكربون ) Co( وثاين اأوك�شيد الكربون 

.)Co2(
�شبغيثثات  وهثثي   : ال�شائلثثة  ال�شبغيثثات   •

كيميائية ع�شوية خمتلفة مذابة يف املاء .
• املثثواد ال�شلبثثة ن�شف املو�شلثثة : اأر�شيند 

.)Ga-As( الغاليوم
2.م�شثثدر الطاقثثة :وهثثي التي حتثثدد طريقة 
احلثثث الإثثثارة املثثادة الفعالة وتتنثثوع م�شادر 

الطاقة امل�شتخدمة و منها: 
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-الطاقة الكهربائية الطاقة ال�شوئية
- الطاقة احلرارية الطاقة الكيميائية

3. املرّنثثان : وهثثو الوعاء احلثثاوي واملن�شط 
لعملية التكبري ، ويف العادة ي�شتخدم :

مراآتثثان  وهثثو   : اخلارجثثي  املرنثثان   •
متوازيتثثان يف نهايثثة االأنبثثوب احلثثاوي للمادة 
الفعالثثة ، وتكون االنعكا�شثثات املتعددة بينهما 
هثثي االأ�شا�ثثس يف عملية التكبثثري ال�شوئي كما يف 

الليزرات الغازية .
 • املرنثثان الداخلثثي : ويتمثل يف طالء نهايات 
املادة الفعالة لتعمل عمل املراآة كما يف الليزرات 

ال�شلبة ب�شورة عامة .
�رسوط النبعاث الليزري :

1. االنبعثثاث املحثوث التلقائثثي :يف الظروف 
الطبيعيثثة تكثثون غالبيثثة الثثذرات يف م�شتثثوى 
الطاقثثة االأقثثل وعثثدد قليثثل منهثثا يف امل�شتويات 
العليا.و الذرات التي تكون يف حالة تهيج تبعث 

الفوتونات ال�شوئية تلقائياً.
وهثثذه الفوتونثثات ال تكثثون مرتابطثثة بنف�س 
الطثثور . يوجثثد نوع اآخثثر من االنبعثثاث ي�شمى 
االنبعثثاث املحثوث الق�شثثري او املحر�س ،وهو 
ا�شطثثدام فوتثثون طاقتثثه م�شاويثثة للفثثرق بني 
م�شتويني للطاقة مع ذرة يف م�شتوى طاقة عليا، 
فتبعثثث الثثذرة فوتوناً اآخثثر ميلك نف�ثثس الطاقة 

ويكون يف حالة ترابط طوري معه.
 2.التعثثداد املعكو�س :يتطلثثب انبعاث اأ�شعة 
الليزر زيثثادة عدد الثثذرات يف م�شتويات الطاقة 
العليثثا با�شتخثثدام طاقة خارجية مثثثال«. وعند 
حدوث ذلك نقثثول اإنه ح�شل انقالب يف التعداد.
ويكثثون احتمثثال حثثدوث االنبعثثاث املحثثثوث 

كبريا«. 
3.التكبثثري ال�شوئثثي :عندما جتثثرب جمموعة 
من الذرات اأو اجلزيئات لتكون يف و�شع متهيج، 
فان انبعاث فوتون مفثثرد خالل انتقال الذرة اأو 

اجلزيئثثة اإىل م�شتثثوى اأقثثل �شوف يحثثث غالبية 
الثثذرات االأخثثرى املوجودة يف نف�ثثس م�شتويات 
الطاقة لالنتقال وبعث الطاقة الزائدة على �شكل 

فوتون .
اخلال�شثثة : يجثثب اأن ي�شثثخ الو�شثثط املادي 
من م�شثثدر طاقة حلث الذرات واجلزيئات على 
التهيثثج ،وتكثثون مثثا ي�شمثثى التعثثداد املعكو�س 
والثثذي فيه تكون غالبية ذرات وجزيئات املادة 
يف م�شتويات الطاقة العليا بدال”من املنخف�شة . 
وبعدها ينبعث �شعاع الليزر بوا�شطة االنبعاث 

املحثوث و عمليات التكبري ال�شوئي. 
�سفات الليزر:

�شنعت مراكز البحوث يف جميع اأنحاء العامل 
العديد من اأجهزة الليزر ذات االأحجام املختلفة 
واال�شتعمثثاالت املتنوعة . وللتعثثرف اإىل اأنواع 
 الليزر املختلفثثة نذكر ا�شم املثثادة امل�شتخدمة ، 
وطريقة احلث ، و منطقة الطيف ، باالإ�شافة اإىل 
طثثول موجتثثه و قدرته . ومن ناحيثثة القدرة قد 
يتوافر للنوع الواحد قدرات خمتلفة ، اأما الطول 
املوجثثي يف الغالثثب فيكون طواًل موجيثثاً واحدًا 
نقيثثاً . ومثثن املمكن حتويل الليثثزر ذي اجلريان 
امل�شتمر اإىل تدفق نب�شي ، ولكن ال ميكن حتويل 
النب�شي اإىل م�شتمر . اأما بالن�شبة اإىل الطاقة فهي 

متفاوتة منها ال�شديدة و منها املنخف�شة .
اأنواع الليزرات :

االأكزامير :  ليثثزرات  و  الغازية  • الليثثزرات 
وفيهثثا تبعث االإ�شعاعات من االأو�شاط الغازية، 
وتكثثون طريقة احلث فيهثثا بالتفريغ الكهربائي. 
تعمثثل الليثثزرات الغازيثثة على منثثط االنبعاث 
امل�شتمثثر ، بينما تعمثثل ليثثزرات االأكزامير على 

النمط النب�شي .
مثثثل ليثثزرات   : ال�شلبثثة  املثثواد  • ليثثزرات 
الياقثثوت والياك ...الخ، م�شثثدر طاقتها �شوئي 
منها ما يعمل على منط االنبعاث امل�شتمر واآخر 
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على النمط النب�شي .
• ليثثزرات اأن�شاف املو�شالت: ويعرف با�شم 
الليزر املحقون ، غالبيثثة ا�شتخداماتها يف جمال 
االت�شثثاالت الال�شلكيثثة ، وقد ت�شثثل قدرتها اإىل 
ع�شثثرات الواطثثات يف نب�شات �شوئيثثة ، اأما ما 
يعمثثل منها يف منثثط االنبعاث امل�شتمثثر فقدراته 

بحدود امليلي واط .
 • ليثثزرات ال�شبغثثة ال�شائلثثة : تكثثون املادة 
الفعالة �شبغة ع�شوية مذابة يف مذيب ع�شوي، 
وتكمثثن فائدتها يف اإمكانية تغيري الطول املوجي 
لالنبعثثاث الليزري للح�شول على منطقة كبرية 

من الرتددات . 
تعمل بع�س هذه الليزرات على �شكل نب�شات 
�شوئيثثة و تعمثثل االأخثثرى علثثى �شثثكل اإ�شعاع 
النب�شيثثة  الليثثزرات  قثثدرة  وعثثادة  م�شتمثثر. 
اأعلثثى من قثثدرة الليزرات امل�شتمثثرة . اأما طاقة 

الليزرات امل�شتمرة فهي االأكرب .
: ت�شتعمثثل  الغثثازات اجلزيئيثثة  ليثثزرات   •
غثثازات كثرية لهثثذا النثثوع ، وقد وجثثد اأنه من 
املمكثثن احل�شثثول علثثى كفثثاءة عاليثثة يف قدرة 
هذه الليزرات عند ا�شتخثثدام االإثارة العر�شية 
جلريثثان التيثثار يف اأنبثثوب التفريثثغ الكهربائي ، 
وتعرف العملية باالإثثثارة العر�شية يف ال�شغط 
اجلثثوي وميكثثن اأن تبثثث اإ�شعاعثثاً م�شتمثثرًا اأو 

نب�شياً . 
بعثثد هذا العر�س ال�شروري عن اأ�شعة الليزر 
�شنلقثثي ال�شثثوء علثثى ا�شتخدامهثثا يف تخزيثثن 

املعلومات وقراءتها .
الهيلوغراف الليزري:

مثثن املعثثروف اأن ال�شثثور العاديثثة م�شتويثثة 
وذات بعديثثن ، ولكثثن عندمثثا ي�شتخثثدم �شعثثاع 
الليثثزر فاإنه ميكثثن احل�شول علثثى �شور بثالثة 
اإبعثثاد نظرا لكثثون حزمتثثه مرتابطثثة )اأمواجه 
لهثثا الطول والطور نف�شه (. يتثثم ذلك با�شتعمال 

حزمتني متطابقتني من �شعاع ليزر وحيد )عادة 
ليزر الياقوت اأو ليزر الهليوم –نيون ليزر عادي 
اأو ليزر غاز االأرغون( عن طريق جتزئة حزمته 
اإحثثدى احلثثزم  ليزرين.ت�شمثثى  با�شتخثثدام  اأو 
،حزمة املرجع وتوجه اإىل �شفيحة هيلوغرافية 
ح�شا�شثثة ، اأما احلزم االأخثثرى فت�شيء اجل�شم 
املثثراد �شنع خيال جم�شم فراغثثي له اإذ تنعك�س 
منه اإىل ال�شفيحة احل�شا�شة ،وتن�شم احلزمتان 

بعد ذلك احدهما اإىل االأخرى.
ومبثثا اأن اأجثثزاء اجل�شثثم ثالثي االأبعثثاد تقع 
علثثى م�شافثثات خمتلفثثة بالن�شبثثة اإىل ال�شفيحة 
احل�شا�شة ،لثثذا فعند ان�شمام االأمواج الليزرية 
ال�شثثادرة عنها مع اأمثثواج  حزمة املرجع تكون 
غري متوافقة يف الطور مبقادير متغرية وت�شجل 
هذه ال�شفيحة مناذج من  تداخل هاتني احلزمتني 
املت�شمنتني معلومات عن امل�شافات وعن اجتاه 
كميثثة ال�شوء مثثن كل جزء من اجل�شثثم . ت�شمى 
املعلومات امل�شجلة بهذه الطريقة بالهيلوغراف 

الليزري.
يتثثم �شنع الهيلوغثثراف الليثثزري با�شتخدام 
اأ�شعثثة م�شتمثثرة مثثن ليثثزرات غازيثثة كالليثثزر 
الهليوم-نيون وهنا حتتثثاج هذه الهيلوغرافات 
اإىل زمثثن تعري�س قثثدره ثانية وهثثذا يتطلب اأن 
يكثثون كامثثل النظثثام )جهثثاز الليثثزر ، اجل�شم ، 
الهيلوغراف( ثابتثثا خالل زمن يعادل ثمن طول 
موجثثة الليثثزر خثثالل زمثثن التعر�ثثس . اإن ذلك 
�شهل مثثن اأجل اأج�شام ثابتة غثثري متحركة ، اأما 
من اأجل االأج�شثثام املتحركة )اأهداف ع�شكرية(
في�شتخثثدم ليثثزر الياقوت النب�شثثي الذي يعطي 
نب�شثثات زمنهثثا 25نانو ثانيثثة )25*10 ثانية(
عند ا�شتخثثدام الليزر امل�شتمثثر اأو النب�شي،فاإن 
الهيلوغثثراف املت�شثثكل ال ي�شبه �شثثورة اجل�شم 
يحثثوي  ال  التداخثثل  منثثوذج  اإن  ،اإذ  نف�شهثثا 
معلومثثات متطابقثثة ،واإمنا يظهثثر وكاأنه �شطح 
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فثثارغ عندمثثا ي�شثثاء بال�شثثوء العثثادي ،ولكثثن 
عندما ي�شاء ال�شطح ب�شوء الليزر الذي له طول 
موجة مطابق لطول موجثثة الليزر امل�شتخدم يف 
ت�شجيثثل املعلومثثات عندئثثذ يرى الناظثثر خياال 
ذا ثالثثثة اإبعثثاد .اإن للهيلوغثثراف الليثثزري هذا 
ميثثزة هامثثة حيث يحثثوي كل جثثزء منثثه كامل 
معلومثثات اجل�شثثم وبالنتيجثثة فانه مثثن املمكن 
قطع الهيلوغراف اإىل قطع �شغرية ،بحيث ميكن 
اإن�شثثاء اخليال من قطعثثة �شغرية ووحيدة .اإن 
لهثثذه اخلا�شة اأهمية كبثثرية عندما ن�شجل على 
الهيلوغثثراف معلومثثات ع�شكريثثة �شرية وهامة 
فاإذا مت اإتالفهثثا فاإنه ميكن ا�شرتجاع املعلومات 

من جزء �شغري منها .
تلقى طريقثثة تخزين املعلومثثات هيلوغرافيا 
يف الوقثثت احلا�شثثر اهتمام العلمثثاء والباحثني 
املهتمني بالليزر ،وتبذل االأموال الطائلة والوقت 
واجلهثثد يف مراكز البحثثوث العلمية )خمتربات 
بثثل اأي .ب.اأم....(لتطويثثر تقنيثثة الهيلوغراف 
الليثثزري ،اأو ما ي�شمى اأحيانثثا طريقة املعاجلة 
ال�شوئية لتخزين املعلومثثات يف الكمبيوترات . 
اإن املعاجلة ال�شوئية –عو�شا عن االإلكرتونات 
–هي اأ�شلوب جديد ال يزال قيد البحث واالختبار 
وميكثثن لثثه اأن يقدم حلثثواًل  مل�شثثاكل دفاعية اأو 
مدنيثثة ،وبالتثثايل ي�شهثثم يف �شناعثثة الكمبيوتثثر 
وتو�شيثثع قدراتثثه ،وتعتمد هثثذه املعاجلة على 
توجيه حزم مثثن اأ�شعة الليزر عرب نظام متكامل 
مثثن العد�شثثات واملكونثثات االأخثثرى املالئمة اإذ 
تتفوق على الطريقة العاديثثة التقليدية املتبعة 
يف الكمبيوتر �شواء من ناحية قدرة التخزين اأو 
من حيثثث �شرعة معاجلة املعلومثثات . ويتطلب  
ذلك ا�شتبدال النظم القدمية ببدائل جديدة ،مثل 
الت�شويثثر الهيلوغثثرايف الليزري ثالثثثي االأبعاد 

واملكونات التقنية ال�شوئية املوازية له.
اإن م�شثثاكل االت�شثثاالت واختناقهثثا هي التي 

تعرقثثل نظثثم احلوا�شثثب التقليديثثة ،اإذ حتاول 
�شيول من املعلومات الدخول  اإىل املكان نف�شه يف 
الوقت نف�شه ،واإن �شناعة اأنظمة اأ�شغر واأ�شرع 
ال ت�شاعثثد كثريا على حل امل�شكلة الأن الو�شالت 
االإلكرتونية �شتعمل على اإبطاء ال�شرعة ،اأ�شف 
اإىل ذلك اأن الكهرباء حتتاج اإىل اأ�شالك تنتقل فيها 
واإال فقثثد �شاعت ،واإذا مل تكن االأ�شالك معزولة 
فاإنثثه ميكن للتيثثارات االلكرتونية داخل �شلك ما 
اأن تدخثثل يف املعلومات املنقولثثة بو�شاطة �شلك 
اآخثثر وت�شو�شهثثا اأو ت�شوهها .اأمثثا حزمة الليزر 
فتتحثثرك يف فثثراغ هوائثثي مثثن غثثري اأن ت�شيثثع 
،وميكن ل�شعاع الليزر اأن مير بالقرب من �شعاع 
اآخر بل مير عربه بال اأي تداخل الأحدهما باالآخر 
لذا فمن حيثثث املبداأ ميكن للحا�شثثوب ال�شوئي 
اأن ير�شثثل ماليثثني االإ�شثثارات مثثن اأدق املبدالت 

واليها من غري اأي و�شلة فعلية.
يقثثول الدكتور وونغ من خمتثثربات �شركة بل 
االأمريكيثثة )علينثثا اأن نخرتع مثثواد تتعامل مع 
الليثثزر –الفوتونات-بالطريقة التي يتعامل بها 

ال�شيلكون مع االإلكرتونات(.
لقثثد تبنثثت املوؤ�ش�شثثات الع�شكريثثة يف الثثدول 
املتقدمثثة الهيلوغثثراف الليثثزري منثثذ �شنثثوات 
طويلثثة بغيثثة تطويثثر اأ�شلحة حربيثثة واإنتاجها 
،ولكن �شرعان مثثا انتقلت العدوى اإىل القطاعات 
املدنيثثة خ�شو�شثثا بعدمثثا عرف عن قثثدرة هذه 
الكمبيوتثثرات ال�شوئيثثة يف تخزيثثن الكثثثري من 
البيانثثات واملعلومثثات وال�شرعثثة الق�شثثوى يف 

معاجلتها.
ففي الهند�شة امليكانيكية ي�شتخدم الهيلوغراف 
الليثثزري يف درا�شة �شلوك املكونثثات املعقدة يف 
اأثنثثاء العمثثل ،ويتم ذلثثك مبقارنثثة الهيلوغراف 
للمكونثثات وهي يف حالة الراحة مع الهيلوغراف 
املاأخثثوذ للمكونثثات نف�شها يف اأثنثثاء العمل ،هذا 
وت�شاعثثد هثثذه الطريقثثة املهند�شثثني يف اإعثثداد 
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درا�شثثات تف�شيليثثة عن اأجثثزاء االآلثثة ،وبالتايل 
ت�شاهثثم يف تطويثثر و�شائثثل ت�شميمهثثا .اأ�شثثف 
اإىل ذلثثك ،اأن هثثذه الطريقثثة �شمحثثت للباحثثثني 
بدرا�شثثة جودة املنتجات ال�شناعية كاملحركات 
واإطارات ال�شيارات واأجنحة الطائرات ودرا�شة 
ديناميكيثثة الغازات وتغري اأطوار املادة الثالثة 
باالإ�شافة اإىل حالثثة البالزما التي ال ت�شل املادة 
اإليهثثا اإال عنثثد درجثثات حثثرارة عالية قثثد ت�شل 
اإىل املليثثون يف فثثرتة ق�شثثرية كالتثثي حتثثدث يف 

املفاعالت النووية اأو يف ال�شم�س .
اإن اأهمية الهيلوغثثراف �شتزداد يوما بعد يوم 
وخا�شثثة عندمثثا يتثثم بنثثاء حمطثثات التلفزيون 
امللونة الليزرية ،كما انه يلعب دورا اأ�شا�شيا يف 
م�شاعدة طائرات اال�شتطالع ،وي�شتخدم لقيا�س 
وحتديثثد وت�شوير مكان تواجثثد الغوا�شات يف 
البحار واملحيطات .فعندما ير�شل �شعاع ليزري 
مثثن طائثثرة باجتاه املحيثثط فانثثه ينعك�س جزء 
منثثه عن �شطح املاء بينما ينفذ اجلزء االآخر منه 

وينعك�س عن �شطح الغوا�شة.
فثثاإذا مت ح�شثثاب الفرق بني ال�شعثثاع الليزري 
املنعك�ثثس عثثن �شطح املثثاء وذلثثك املنعك�س عن 
�شطح الغوا�شة ،يتكون لدينا حزمتان اإحداهما 
مرجعثثة واالأخرى منعك�شة عثثن اجل�شم فيمكن 
بذلك اأخثثذ �شورة هيلوغرافيثثة للغوا�شة وهي 

حتت املاء.
اإن مثثا يهمنا من هذا الطثثرح اأي�شا هو ما ميت 
ب�شلة اإىل الكمبيوتر .فنحن نعرف اأن الكمبيوتر 
الرقمثثي يربمج بحيثثث يكون قثثادرا على متييز 
االأ�شثثكال والعنا�شثثر ،ويتطلثثب ذلثثك �شياغثثة 

وو�شع برامج �شخمة واأجهزة معقدة 
كمثثا اأن ذلثثك يحتثثاج اإىل املزيثثد مثثن الوقثثت 
واجلهد.فعندمثثا ي�شرع هثثذا الكمبيوتر بدرا�شة 
العمليثثات  مثثن  �شل�شثثة  يجثثري  فاإنثثه  �شثثورة 

احل�شابية اخلوارزمية املعقدة  .

وتتحلثثل ال�شثثورة هنثثا اإىل اآالف موؤلفثثة مثثن 
)بك�شل(يقثثوم  امل�شمثثاة  ال�شوئيثثة  الوم�شثثات 
الكمبيوتثثر بدرا�شتها ومعرفتهثثا .اأما يف املعالج 
الهيلوغثثرايف  للكمبيوتثثر فثثال نحتثثاج اإال لنظرة 
واحدة اإىل ال�شورة )املوقف( لت�شتخل�س بعدها 
كل املالمح والتفا�شيل كما هو يف العني الب�شرية 
بفارق اأن هده االأخثثرية ال ميكنها التوغل داخل 
االأ�شيثثاء ،بينمثثا ال ي�شتع�شثثي ذلك علثثى �شعاع 

الليزر.
اإن طريقثثة املعاجلة ال�شوئيثثة لي�شت حديثة 
الثثوالدة ،اإذ ولثثدت علثثى يثثد العثثامل الربيطاين 
وليثثم هثثزي براغ ولقثثد وجد بثثراغ اأن املوجات 
-300( العثثايل  فثثوق  الثثرتدد  ذات  ال�شوتيثثة 
3000(ميغا�شيكل يف الثانيثثة عندما توجه نحو 
بلورة كري�شتثثال �شفافة فاإنها تغري م�شار حزمة 
ال�شثثوء العابثثرة للبلورة ، ولذلثثك فقد غدا بعد 
ذلثثك �شهال احل�شثثول على معلومثثات دقيقة عن 

الرادارات  واأجهزة الال�شلكي.   
فمثثثال عند مراقبثثة منطقثثة جغرافية حمددة 
ميكن حتديد موجثثات الال�شلكية ،املعادية منها 
وتلقيهثثا اإىل خليثثة بثثراغ )�شميثثت با�شثثم العامل 
براغ( التي يخرتقها �شعاع ليزري بحيث يتفاعل 
ال�شعاع مع املوجات ال�شوتية و يتبدد اإىل حزم 
واإ�شعاعات ذات اأ�شثثكال واأطوال خمتلفة ت�شري 
اإىل كل موجثثة وذبذبة ال�شلكيثثة مبفردها وتعني 
م�شدرهثثا وكيفيتهثثا ،في�شهثثل عندئثثذ التن�شثثت 

عليها اأو ت�شوي�شها.
توجد ظاهرة فيزيائية اأخرى م�شابهة لطريقة 
براغ تثثوؤدي دورًا هامثثاً يف الكمبيوتثثر ال�شوئي 
الثثذي يدمج الطريقتثثني معا وهمثثا :خلية براغ 
ال�شوتية ،وجهاز حتويثثل فورييه ن�شبة للعامل 
الفرن�شثثي فورييه فعندما يخثثرتق �شعاع الليزر 
�شريحة م�شورة �شفافة ثم مير ال�شعاع نف�شه يف 
عد�شة تو�شع على بعد حمدد من ال�شريحة فانه 
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ينتثثج من هثثذا التوغل ال�شوئي �شثثورة ترت�شم 
على ال�شتارة املواجهة ل�شعثثاع الليزر .فمحول 
فورييثثه ميتاز بقدرتثثه على ت�شجيثثل التفا�شيل 
املكونثثات  تثثربز  :مثثثال  واملكانيثثة  الزمانيثثة 
واالأج�شثثام بقعثثا ونقاطثثا نافثثرة بح�شب درجة 
انعكا�ثثس النثثور الطبيعي عليهثثا اأو امت�شا�شها 

له.
وقد ا�شتفادت املوؤ�ش�شثثات الع�شكرية من ذلك 
فتتحدث بع�س  امل�شادر عن توفر اأجهزة للربط 
ال�شوئي يتم تركيزها يف ال�شواريخ واملقذوفات 
كي تتق�شثثى اأهدافها وتدمرهثثا ،الأنه من املمكن 
برجمة هذا اجلهاز ب�شثثورة ظلية لدبابة العدو 
مثال ولبع�س �شفاتهثثا االأخرى ،فيتمكن اجلهاز 
مثثن مالحقثثة الدبابة ومتييزهثثا دون �شواها من 
االآليثثات االأخرى .اإن البحوث م�شتمرة يف اأماكن 
اأحثثرز بع�ثثس  ال�شوفيتثثي  خمتلفثثة ،فاالحتثثاد 
التقثثدم يف بحوثه هثثذه ،واليابثثان يف �شراع مع 
الوقثثت الإنثثزال منثثوذج مبوا�شفثثات منا�شبثثة 
للبيع،وتتناف�ثثس  ال�شركات االأمريكية ال�شتثمار 
اأموالهثثا يف هثثذه البحثثوث لدفثثع اأول كمبيوتثثر 

�شوئي اإىل االأ�شواق.
القراءة والكتابة بالليزر:

اإن عمثثل الليزر يف االت�شثثاالت ال يقت�شر على 
اإر�شثثال املعلومات واإمنا يقثثوم اأي�شا بت�شجيلها 
رموزهثثا. اإ�شثثارات  قثثراءة  يف  اأو  وكتابتهثثا 
النواقثثل  اأن�شثثاف  ليثثزرات  عثثادة  وت�شتخثثدم 

لت�شجيثثل معلومات يتثثم تخزينهثثا اأوال ومن ثم 
ت�شثثرتد مرة ثانية .اإذ ي�شتخثثدم الليزر يف �شنع 
الت�شجيالت الفوتوغرافية الدائمة التي ال ميكن 
طم�ثثس اأي جثثزء منها .كمثثا يقدم الليثثزر طريقة  
اأخرى فعالة يف اإنتاج الت�شجيالت الدائمة ،حيث 
تخثثزن املعلومثثات ب�شثثكل رموز ثنائيثثة –نف�س 
رمثثوز الكمبيوتثثر – ).(،)1( بوا�شطة ليزر ذي 
ا�شتطاعة عالية كافية حلفر ثقوب �شغرية جدا 

يف فيلم معدين مو�شوع فوق �شفيحة زجاجية.
ومن املعثثروف اأنه باإمكان الليزر �شنع ثقوب 
�شغرية ب�شرعة عالية ،لذلك ميكن ت�شجيل كميات 
هائلة مثثن املعلومثثات يف حيز �شغثثري باملقارنة 
مثثع االأنظمة االأخثثرى .وال متتاز هثثذه الطريقة 
فقثثط بفاعليتهثثا يف تخزيثثن املعلومات،واإمنا يف 
عدم تلف الت�شجيثثالت يف اأثناء اإجراء العمليات 
االأ�شرطثثة   – الكمبيوتثثر  ذاكثثرات  ،بعك�ثثس 
واالأقرا�ثثس املغناطي�شية- التي ال تزال عر�شة 
للتلف واالنهيار وبالتايل ال تكون جمدية لت�شجيل 
والتاريخيثثة  والع�شكريثثة  املاليثثة  املعلومثثات 
علثثى  الليثثزر  دور  يقت�شثثر  .ال  ال�شخ�شيثثة  و 
الت�شجيل،واإمنثثا يتعداها اإىل قثثراءة املعلومات 
.اإذ ميكثثن الك�شثثف عن وجثثود االأرقثثام الثنائية 
اأو عثثدم وجودهثثا وذلثثك مب�شثثح خمثثزن ذاكرة 
الت�شجيل بليزر ذي ا�شتطاعة �شعيفة .ويالحظ 
العثثامل  اأنحثثاء  الوقثثت احلا�شثثر يف جميثثع  يف 
ا�شتخثثدام الليثثزر يف املتاجثثر ال�شخمثثة لقراءة 
الرمثثوز املطبوعثثة للمثثواد املبيعثثة لتغذي هذه 
املعلومات حا�شوبا مركزيا يقوم باالحتفاظ بها.
باالإ�شافثثة اإىل ذلك يقوم الليزر بقراءة االأقرا�س 
الفيديويثثة- التلفزيونيثثة .ففثثي جهثثاز الفيديو 
الليزري ت�شجثثل معلومات ال�شثثورة وال�شوت 
علثثى قر�س ب�شكل ثقوب �شوئيثثة عاك�شة ترتب 
ب�شثثكل منوذج لولبثثي ي�شابه االأخثثدود اللولبي 
املوجود على اأ�شطوانثثة احلاكي .ويقوم الليزر 
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بعدها بقثثراءة املعلومات املثبتثثة على القر�س 
وحتثثول اإلكرتونيا اإىل اإ�شثثارة تلفزيونية تغذي 

الهوائي .
اأقرا�ص الت�سجيل الليزرية:

 يتكون القر�س الليزري من املكونات االآتية :
 الالقط ال�شوئي : 

يقثثوم الالقثثط ال�شوئثثي بتحويثثل املعلومات 
اإىل  الليثثزري  القر�ثثس  علثثى  �شوئيثثاً  املخزنثثة 
اإ�شثثارات اإلكرتونيثثة مثثن خثثالل اإر�شثثال �شعاع 
ليثثزري اإىل القر�س ثم فح�ثثس ال�شعاع املنعك�س 

العائد من القر�س.
 CD-ROM ثثثم ت�شجثثل املعلومثثات علثثى 
ب�شثثكل حفر اأو �شطثثوح ، وبالتايل يقثثراأ ال�شعاع 
املنعك�س من احلفر اأو ال�شطوح من قبل ثنائيات 
�شوئيثثة متيثثز فثثرق كثافثثة ال�شعثثاع املنعك�س 

وحتولها اإىل اإ�شارات اإلكرتونية.
ليثثزرًا   CD-ROM م�شغثثالت  ت�شتخثثدم   
منخف�س اجلهد مولدًا من اأن�شاف النواقل يدعى 
 Semi conductor   ليثثزر اأن�شثثاف النواقثثل
laser  الثثذي يعطثثي �شعاعثثاً �شوئيثثاً يف جمثثال 
االأ�شعة حتت احلمراء مثثن الطيف الكهرطي�شي  
ي�شتخثثدم لقثثراءة املعطيات من �شطثثح القر�س 
وامل�شغثثل الليثثزري يحثثوي قفل �شالمثثة بحيث 

يوقف ال�شعاع الليزري عند فتح باب امل�شغل.
 باالإ�شافثثة ملولد ال�شعاع الليزري يوجد نظام 
�شوئثثي معقثثد مهمتثثه تغثثري خوا�ثثس ال�شعثثاع 
الليزري لقراءة املعطيات ب�شكل منا�شب واإبقاء 
البقعثثة الليزريثثة عمودية الرتكيثثز ومت�شارعة 

على امل�شار.
بعد توليد ال�شعاع الليثثزري يتوجه اأواًل عرب 
�شفيحثثة �شبكيثثة حمززة ت�شكل هثثذه ال�شفيحة 
من ال�شعثثاع الليزري �شعاعثثني جانبيني نتيجة 
انق�شام ال�شعاع الليثثزري االأ�شلي باالإ�شافة اإىل 
املحافظة على ال�شعثثاع الليزري االأ�شلي  وهذا 

ما ينتج �شعاعاً ثالثاً مقطباً.
بعد عمليثثة التجزئة ي�شل ال�شثثوء اإىل عد�شة 
بعدهثثا  متامثثاً  متوازيثثني  ال�شعاعثثني  جتعثثل 
ي�شثثادف ال�شعاع املقطب والذي ي�شمح لل�شعاع 
القثثادم اإليثثه باملثثرور عثثربه اإىل القر�ثثس ولكثثن 
مينثثع ال�شعاع املنعك�س مثثن القر�س اإىل الثنائي 

ال�شوئي.
بعدهثثا مير ال�شعثثاع على لوحثثة تربيع طول 
املوجثثة التي تزيثثح طثثور ال�شعثثاع بزاوية 90 
درجثثة مئويثثة ومبثثا اأن ال�شعثثاع املنعك�ثثس من 
القر�ثثس �شيمر علثثى ال�شفيحثثة فهثثذا يعني اأن 
طول ال�شعاع �شيزاح بزاوية مقدارها 90 درجة 
مئوية ، اأي �شت�شبح زاوية االإزاحة الكلية 180 
درجثثة مئوية و�شيغدو ال�شعاع مطبقاً عمودياً .  
ومبثثرور ال�شعثثاع يف طريقة عودتثثه على لوحة 
فا�شثثل ال�شوء املقطب فاإنها لثثن ت�شمح مبروره 
الأنثثه مقطب عموديثثاً ي�شل ال�شثثوء اإىل عد�شات 
التوجيثثه حيثثث تقثثوم برتكيز ال�شثثوء بال�شغر 

الكايف لقراءة احلفر وال�شطوح.
اإن اأي غثثربه اأو اأو�شثثاخ تتو�شثثع يف طريثثق 
ال�شعثثاع الليثثزري �شثثوف تعطثثي ظثثاًل اأكرب من 
حجمها ب�شتة اأ�شعاف وهذا يعني اأن اأي اأو�شاخ 
اأ�شغر من ن�شف ملم توؤثر على ال�شعاع الليزري 
اأو ت�شبب م�شاكل بالقراءة بعد و�شول ال�شعاع 
الليثثزري اإىل �شطح القر�س �شي�شطدم بحفرة اأو 
ب�شطح و �شينعك�س ويعود عرب عد�شات التوجيه 
وعرب �شفحة تربيع طثثول املوجة ولن مير عرب 
فا�شثثل ال�شعاع املقطب لذلثثك �شينعك�س منه اإىل 
عد�شثثة حمدبثثة ومنهثثا اإىل عد�شثثة اأ�شطوانيثثة.  
ت�شتخثثدم العد�شتثثان ال�شابقتثثان باالإ�شافثثة اإىل 
عد�شثثات التوجيه الإ�شالح االنزياح احلا�شل يف 

بقعة ال�شوء على �شطح القر�س.
يرتاوح جمثثال تركيز الالقط ال�شوئي بحوايل 
4 ميكرومثثرت وعلثثى هثثذا فثثاإن اأي اهتثثزاز على 
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اإدخثثال  اإن  �شطثثح القر�ثثس �شي�شبثثب اأخطثثاء. 
القر�س واإغالق امل�شغل وتثبيب قاعدة القر�س 
جتهيثثزًا للدوران ين�شئ اهتثثزازًا كبريًا يرتاوح 
بني 1200 - 1555 ميكرومرت لذلك ي�شتخدم يف 
CD-ROM نظثثام مالحقثثة ت�شحيح الرتكيز 
اآليثثاً .  ويوجد هنثثاك م�شكلة اأخثثرى يقوم نظام 
الالقط ال�شوئي وهي اأخطاء امل�شارات الزاوية، 
اإذ تنظثثم احلفثثر وال�شطوح علثثى �شطح القر�س 
�شمن م�شارات الزاويثثة بعر�س للحفرة م�شار، 
50 ميكرومثثرت وببعثثد للم�شثثارات احللزونيثثة 
مقثثداره 10،6 ميكرومرت ومبا اأن هذه امل�شافات 
كبثثرية  التاأرجثثح  واحتمثثاالت  جثثدًا  �شغثثرية 
حيثثث ت�شثثل اأحيانثثاً اإىل 300 ميكرومثثرت لذلثثك 
يتثثم ت�شحيثثح امل�شار عن طريق نظثثام املالحقة 

للحفاظ على �شعاع الليزر فوق امل�شار.
ال�رسعة اخلطية الثابتة:

ت�شمم عثثادة و�شائط التخزيثثن املغناطي�شية 
لتثثدور ب�شرعثثة زاويثثة ثابتثثة ) CAV ( وذلك 
عائثثد اإىل طبيعة امل�شثثارات الدائريثثة لالأقرا�س 
ال�شلبثثة  . اأمثثا يف اأقرا�ثثس CD-ROM فثثاإن 
 ) CAV( القر�ثثس يدور ب�شرعثثة خطية ثابتثثة
الأن امل�شثثار عبثثارة عثثن حلزون ، هثثذا يعني اأن 
�شرعثثة حمثثرك القر�ثثس تختلثثف اعتمثثادًا على 
مو�شع الالقط ال�شوئثثي ولتثبيت �شرعة قراءة 
املعلومات املتعلقة ب�شرعتني هما �شرعة دوران 
القر�ثثس والالقثثط ال�شوئثثي اخلطيثثة اإن �شرعة 
وحثثدة الالقثثط ال�شوئي واإن ال�شرعثثة الن�شبية 
بثثني القر�س و الالقثثط ال�شوئي تتغثثري اعتمادًا 

على البعد الزاوي عن مركز القر�س .
 V حيث V=WR : و يعثثرب عن ذلك بالعالقة
: هثثي ال�شرعة اخلطيثثة اأو �شرعة القر�س حتت 
الالقط ال�شوئي و W : هي ال�شرعة الزاوية اأو 
�شرعة املحرك القر�س و R : هي البعد عن مركز 
القر�س يف نظام CLV عنثثد تزايد ن�شف القطر 

R )اأي حتثثرك الالقط ال�شوئي مثثن املركز نحو 
احلواف( ينبغثثي اإنقا�س �شرعة حمرك القر�س 
W الإبقاء ال�شرعة اخلطية ثابتة V بني القر�س 

والالقط ال�شوئي .
اإن كثافثثة املعلومات مت�شاويثثة يف اأي مو�شع 
علثثى القر�ثثس     CD-ROM يوجثثد �شيئثثة 
CLV وهثثي عنثثد قثثراءة املعلومثثات  للنظثثام 
املخزنة فاإن على �شرعة حمثثرك القر�س الثابتة 
اأن تتغري وهذا ي�شبب بطئاً ، الأن عمليات البحث 
واالنتقثثال من مثثكان الآخر علثثى القر�س يتطلب 
زمنثثاً لتعديل �شرعثثة حمرك القر�ثثس اإذا �شرعة 

الزاوية تتغري من املركز اإىل احلواف .
يقثثوم نظثثام املالحظثثة االإلكثثرتوين بالتحكثثم 
ب�شرعة القر�س وهو ي�شمح للمعطيات املقروءة 
مثثن القر�ثثس بالدخثثول اإىل الذاكثثرة الو�شيطية 
بنف�ثثس ال�شرعة التثثي يقراأ الالقثثط ال�شوئي بها 
هثثذه املعطيثثات بعد ذلثثك تخثثرج املعطيات من 
الذاكثثرة الو�شيطيثثة مبعثثدل 4،32 ميغابايثثت 
بالثانيثثة وي�شتخثثدم يف حتقيثثق هثثذه الن�شبثثة 
هزاز كري�شتايل لتوليثثد نب�شات ال�شاعة الالزمة 
التزامثثن( وقثثد �شممثثت  التواقثثت )  لعمليثثات 
الذاكرة الو�شيطية لتمتلئ دوماً بن�شبة 50%  يف 

اأثناء عملية دخول املعطيات وخروجها.
فاإذا فرغ جزء منها �شرت�شل اإ�شارة اإىل حمرك 
الدوران ليزيد مثثن �شرعته الزاوية حتى متتلئ 
الذاكثثرة الو�شيطيثثة باملعطيثثات بن�شبثثة %50 
مثثن جديد اأمثثا اإذا امتثثالأت الذاكثثرة الو�شيطية 
باملعطيثثات بن�شبثثة اأكثثرب مثثن 50% ف�شيبطىء 
املحرك �شرعته حتى تعود الذاكرة الو�شيطية اإىل 
و�شعها املطلوب . تنظثثم البيانات على اأقرا�س 
CD-ROM �شمن كتل تتاألف كل واحدة منها 
من 12 بايت من معلومثثات التزامن املخ�ش�شة 
لتعريثثف الكتلثثة و 4 بايتثثات خم�ش�شة لعنوان 
الكتلة و 2048 بايتاً خم�ش�شة للبيانات و 288 
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بايتاً لك�شف اخلطاأ وت�شحيحه.
الأقرا�ص ال�سلبة واملالئمات

يحوي النظثثام الفرعي للقر�ثثس ال�شلب على 
م�شغثثل القر�س نف�شثثه وبطاقة مالئمثثة القر�س 
التي تقتب�س �شمن اإحدى الفتحات التو�شعية يف 

اللوحة االأ�شا�شية.
هند�سة القر�ص:

تخزن املعطيثثات على القر�ثثس �شمن بايتات 
وتنظم البايتات �شمثثن جمموعة من 512 بايت 
تدعثثى القطاعات ميكن قراءتهثثا اأو كتابتها على 
القر�ثثس وجتمع القطاعثثات مع بع�شهثثا بع�شاً 
�شمثثن امل�شارات تنظم يف بع�ثثس االأحيان ب�شكل 

منا�شب �شمن جمموعات تدعى باال�شطوانات.
وللقر�ثثس على االأقل �شطحان ، مثال على ذلك 
القر�س املثثرن 60 كيلو بايت القثثدمي له وجهان 
وهذا يتطلب راأ�شني للقراءة ويق�شم كل وجه اإىل 

40 م�شارًا متحددة املركز.
وكل م�شثثار مق�شثثم اإىل 9 قطاعثثات يحثثوي كل 
قطثثاع 512 بايتاً و يختلثثف القر�س ال�شلب عن 
املثثرن باأنه ميتلك اأقرا�شثثاً معدنية �شلبة تدعى 
االأطبثثاق وهثثي مو�شوعثثة �شمن علبثثة مفرغة 
من الهثثواء ، كما اأن عدد امل�شثثارات والقطاعات 
علثثى القر�ثثس اأكر حيثثث ي�شل عثثدد امل�شارات 
يف بع�ثثس االأقرا�ثثس ال�شلبة اأكثثر فيبلغ 5،25 
بو�شثثة القر�ثثس ال�شلب يحوي اأكثثر من طبق 
ومعظم االأقرا�س ال�شلبة حتوي اأربعة روؤو�س 
يربط اإىل ذراع متحثثرك ، فعندما يو�شع الراأ�س 
بوا�شطثثة الذراع املتحركة على امل�شار 100 فاإن 
الراأ�س الرابع يكثثون متو�شعاً على امل�شار 100 
هذا يوؤدي اإىل اأن الروؤو�س تتحرك ب�شكل مرتابط 
وهكذا يتجلى مفهوم االأ�شطوانة ب�شكل وا�شح، 
ولقثثراءة قطثثاع حمثثدد فيجثثب علثثى ميكانيكية 

القر�س اأن متّر مبرحلتني:
1 ث يجثثب اأن حترك راأ�س القراءة فوق امل�شار 

املحدد.
2 ث يجثثب اأن تنتظر حتى يدور القر�س بحيث 
ي�شبثثح القطثثاع املحثثدد حتثثت راأ�س القثثراءة ، 

الكتابة مبا�شرة حتى تتم قراءته.
اأي قر�ثثس �شلثثب بالعالقثثة  وتعطثثى �شعثثة 

االآتية:
عثثدد  امل�شثثارات×  عثثدد  الروؤو�ثثس×  عثثدد 

القطاعات.
زمن الو�شول:

يت�شمن زمن الو�شول مركبتني:
1 ث املركبثثة االأوىل زمن البحثثث ومتثل الزمن 
امل�شثثار  اإىل  ليتحثثرك  الراأ�ثثس  ي�شتغرقثثه  الثثذي 

املنا�شب.
2 ث املركبثثة الثانية زمثثن االنتظار وهو الزمن 
 التي ي�شتغرقها القطاع حتى ي�شبح حتت الراأ�س.

ال�سواقات :
لدينا نوعان من ال�شواقات:

1 ثال�شواقات ذات ال�شرائط احللزونية.
2 ثال�شواقات ذات امللف )الو�شيعةال�شوتي(.
اأواًل: ال�شواقات ذات ال�شرائط احللزونية )مع 
ال�شثثور(. تتحرك هذه ال�شواقات من واإىل �شطح 
القر�س بوا�شطثثة �شرائط معدنية مرنة وحمرك 
خطثثوة ، يتحرك حمرك اخلطوة وفق النب�شات 
الكهربائيثثة ، فعندما تطبثثق نب�شة يدور حمرك 
اخلطثثوة جثثزءًا مثثن دورة كاملة والتثثي توؤدي 
اإىل حتثثرك الراأ�س مبقثثدار اأ�شطوانة جمهز باآلية 
ال�شف حيث يحتفظ امل�شغل مبقدار ثانيتني من 
الطاقثثة املتبقية عندما تطفثثئ احلا�شب . فحاملا 
ت�شعثثر التو�شيالت بثثاأن الطاقثثة تنخف�س تقوم 
باإخبثثار حمثثرك اخلطثثوة ليحثثرك الروؤو�ثثس اإىل 

و�شعية اال�شطفاف بوا�شطة الطاقة املتبقية.
الو�شيعثثة(   ( امللثثف  ذات  ثانياً:ال�شواقثثات 
امللثثف  ال�شواقثثات  يف  ا�شتخثثدم  ال�شوتثثي. 
)الو�شيعثثة( ال�شوتي بثثدل ال�شريثثط احللزوين 
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وهو ملثثف جمهز بق�شيب اأ�شطثثواين يف منت�شفه 
عنثثد و�شثثل الطاقثثة اإىل امللثثف فاإن هثثذه الذراع 
تتحثثرك اإىل خثثارج اأو داخل امللثثف ويعتمد ذلك 
علثثى كمية الطاقة امل�شتخدمثثة. ويت�شل الذراع 
بالروؤو�ثثس وبالتثثايل فاإن حتري�ثثس امللف يحرك 

الروؤو�س اإىل الداخل اأو اخلارج.
 لكثثن ال�شوؤال هو كيف تعلثثم بطاقة التحكم ما  

امل�شافة التي تتحرك �شمنها الروؤو�س؟.
الراأ�ثثس  بت�شفثثري معلومثثات تو�شثثع يف  تتثثم 
وتو�شع يف القر�س مع املعطيات وتكر�س بع�س 
ال�شواقات القر�س �شطحاً كاماًل لهذه املعلومات 
لذلثثك تتيثثح لثثك بع�ثثس امل�شغثثالت ت�شجيل عدد 

فردي من االأ�شطح.
عوامل الت�سابك ونقل املعطيات:

الثثذي يجثثب  عامثثل الت�شابثثك هثثو الرتتيثثب 
نثثرى  �شثثوف  االآن  القطاعثثات وفقثثه  اأن تنظثثم 
بالتفا�شيل ماذا يحدث عندما يقراأ قطاعان على 

التعاقب بوا�شطة قر�س مت�شابك:
1 ث يطلثثب نظثثام BIOS ونظثثام DOS مثثن 

بطاقة التحكم ال�شلب قراءة القطاع.
2 ث تاأمثثر بطاقة التحكم بالقر�س راأ�س القر�س 

بالتحرك اإىل امل�شار ومن ثم قراءة القطاع.
3 ث يقوم الراأ�س بقثثراءة املعطيات ثم ير�شلها 

اإىل بطاقة التحكم.
4 ث ت�شمثثن بطاقثثة التحكثثم دائمثثاً معلومثثات 
عثثن  بكتابثثة معطيثثات  تقثثوم  اإ�شافيثثة عندمثثا 
القر�س. ت�شري هذه املعلومات �شيفرة ت�شحيح 

اخلطاأ.
5 ث بعثثد مثثا تكثثون بطاقثثة التحكثثم قثثد قامت 
 BIOS ببع�ثثس املعطيات فاإنها متثثرر هنا نظام

.DOS ونظام
6 ث بعد اأن يتم احل�شول على معطيات القطاع 
االأول يحتثثاج نظثثام DOS للقطثثاع التايل ، لكن 
النظثثام DOS ونظام BIOS مثلهما مثل بطاقة 
التحكثثم ، ا�شتغرقثثا وقتاً طويثثاًل للح�شول على 

معطيات اآخر قطاع والقر�س ما زال يدور.
لذلثثك اإذا و�شعنثثا القطثثاع 2 بعثثد القطثثاع 1 
مبا�شثثرة فاإننثثا �شثثوف نفقد القطثثاع التايل وهذا 
يعني اأننثثا �شوف ننتظثثر دورة كاملة للح�شول 
على القطثثاع التايل من هنا ن�شاأت فكرة الت�شبيك 
حيثثث يتم ت�شبيثثك القطاعثثات اأو ترقيمها ب�شكل 
غري متتاٍل  ح�شب �شرعة الدوران وح�شب الزمن 
الذي ت�شتغرقثثه بطاقة التحكم للقثثراءة وتكون 

جاهزة لقراءة القطاع التايل. �شورة �شفحة.
�سيفرة ت�سحيح اخلطاأ:

تقثثوم بطاقة التحكم بتخزين معلومات زائدة 
مثثع معلومات القر�ثثس يف الوقت الثثذي تتم فيه 
كتابثثة املعطيثثات ب�شثثكل اأ�شلي . بعدئثثذ ولدى 
قراءة هذه املعلومات من القر�س يتم فح�س هذه 
املعلومات الزائدة للتحقق من �شالمة املعطيات 
وعلثثى هثثذه االأ�ش�ثثس تبنثثى �شيفثثرة ت�شحيثثح 
اخلطاأ وكلمثثا زاد تعقيد �شيفرة ت�شحيح اخلطاأ 
كلما ا�شتطاعت معاجلة واإ�شالح معطيات اأكر 

وباملقابل ت�شتغرق زمناً اأطول.

املراجع:
- يعرب نبهان , الفكر الع�صكري , العدد5, 1989.

- غور دان ماك كومب)تطبيقات الليزر ( : الهيلوغراف الليزري ,�س: 289 ,2006.
- جيف هايت )دليل الليزر ( : ليزر هليوم- نيون للهيلوغرام لتخزين املعلومات-�س: 89 ,2005

- فيليييب هيكمييان )�صحيير الهيلوغرايف( ورقيية علمية قدمييت للموؤمتر الثالييث ع�ييرش للهيلوغرايف,جامعة 
لفربه,بريطانيا,2000.

215 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



األي����س ثمة حدود اأو خط���وط حمراء تتوقف عندها جت���ارب وبحوث املخاب���ر العلمية املتعلقة 
باالإن�سان وحياته؟ اأم اأنه مدى مفتوح بال تخوم لالختبار واالكت�ساف جتول فيه عقول العلماء بحثاً 
ع���ن ا�ستمرار احلياة ذاتها, وعن تلك االأ�رسار التي ما فتئ االإن�سان ي�سعى لك�سفها منذ جلجام�س 

اإىل اليوم؟

آفاق العلم 
والخاليا الجذعية

       ريا�س مهدي
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 تلك م�شاألة نقا�س و اأبحاث ما فتئت م�شتمرة 
اإىل يومنا هذا يف م�شامري عديدة وقد جتاوزت 
خمتربات العلم اإىل اأروقة ال�شيا�شة واملجتمع 
واأبرزها ما يدور اليوم من حديث حول تطور 
العلوم احليوية وعلى وجه اخل�شو�س فيما 
يتعلثثق باخلاليثثا اجلذعيثثة )خاليثثا املن�شاأ ( 
فهذا باب اآخر ذو اأهمية بالغة يف احلفاظ على 
طبيعثثة وحيثثاة الب�شر باب تطرقثثه التقنيات 

احليوية وتقنيات املورثات .
اإذا تعر�ثثس اإن�شثثان مثثا لقطثثع يف النخثثاع 
ال�شوكثثي نحكثثم عليثثه م�شبًقثثا بال�شلثثل مدى 
احليثثاة . واإذا عانى اآخر من ف�شل كلوي تبداأ 
رحلثثة عذابثثات ال تنتهثثي بالغ�شيثثل الكلوي ، 

وق�شثثة االإن�شان مع كبده تلثثك رواية اأخرى من 
التهاب الكبد الفريو�شثثي والعامل االأ�شرتايل اإىل 

فقدان ق�شم منه اأو تليفه وتلفه .
وهثثذا القلب اخلافق قد يعاين من ت�شوهات اأو 
ق�شور اأو تلف اأحثثد �شماماته ومر�س ال�شكري 
الثثذي ترتفثثع ن�شبثثة مثثن ي�شابون بثثه يف العامل 
يوًمثثا بعد يثثوم خللٍل ي�شيب غثثدة البنكريا�س ، 
وكثثم من احلوادث تبرت ع�شثثًوا اأو ت�شوه فًكا !. 
وكم من حثثامل اأن يحافظ على اأ�شنانه ب�شالمتها 
مثثدى حياتثثه اأو اأن يزرع لثثه �شن بثثدل فاقد من 
دون اأيثثة م�شاكل! وكم من ت�شوهات خلقية تولد 
مثثع االإن�شان ويحتاج لعالجها كي يعي�س حياته 

معافى . 
ال �شثثك اأننا اأتينا على اأمثلة نعاين منها ال على 
�شبيثثل احل�شثثر وحتتثثاج كلها حللثثول واأ�شئلة 
عديثثدة حتتاج الإجابة، وبعثثد حماوالت العالج 
بقثثي احلثثل ال�شحثثي هثثو زرع االأع�شثثاء وتلك 

حكاية اأخرى جد معقدة .
اإن اتخثثاذ قرار زرع الع�شو يحتاج اإىل متربع 
وحالة انتظار طويل �شيعاين منها املري�س وكاأنه 
يقثثف خلف طابور ال ينتهي حتى ياأتيه دوره  يف 

حثثال توافر املتربع وليت االأمر يتوقف عند ذلك 
بثثل البثثد من مواجهثثة م�شكلثثة اأخرى فثثال بد اأن 
يخ�شثثع املري�س واملتثثربع لفحو�شثثات عديدة 
وطويلثثة كدرا�شة حالة التوافق بني االثنني ويف 
حال جنحثثت الدرا�شة يتم الثثزرع ولكن مل ينته 

االأمر بعد .
اإذ يثثدرك اجل�شثثم وجود ع�شثثو غريب عندها 
ت�شثثدر االأوامثثر للجهثثاز املناعثثي برف�ثثس هثثذا 
الع�شثثو الغريثثب ومهاجمتثثه والق�شثثاء عليثثه 
املناعيثثة  االأج�شثثام  املناعثثي  اجلهثثاز  فيطلثثق 
للتعامل معه والتخل�س منه عندها يبداأ االأطباء 
بخطتهثثم الدفاعية با�شتخثثدام املثبطات للجهاز 
املناعي ليوقف هجومه فثثاإذا جنحوا بذلك وبداأ 
هثثذا الع�شثثو اجلديثثد بالعمثثل وبن�شثثاط تعود 
االأمور من جديد فيتنكر اجلهاز املناعي للع�شو 

الغريب ويرف�شه من جديد وهكذا . . .؟
واإزاء هثثذه الرحلثثة من املعانثثاة التي تتعدد 
وتتوالثثد فروعهثثا وحماولثثة للخثثروج مثثن هذه 
الدائثثرة املفرغثثة كان ال بثثد مثثن اإيجثثاد حلثثول 
جديثثدة ...واأخثثريًا ظهثثر االأمثثل يف العثثالج من 
جديثثد ومن خالل خاليا تو�شثثف ) بال�شحرية ( 
وهثثي اخلاليثثا اجلذعية فمثثا هذه اخلاليثثا ؟وما 
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مميزاتها مثثن بقية اخلاليا ؟ وملثثاذا تلقى عاملًيا 
كل هثثذه ال�شجثثة االإعالمية واالهتمثثام املتزايد 

؟وما اآفاقها ؟ 
 STEM  خاليا املن�س���اأ اأو اخلالي���ا اجلذعية

 CELLS
وهثثي خاليثثا بدائيثثة متتثثاز باملقثثدرة علثثى 
االنق�شثثام امل�شتمر واملقدرة علثثى التمايز وهما   
مقدرتثثان جتعثثالن منهثثا خاليا فريثثدة يف ج�شم 

الكائن احلي .
اإن اأهميثثة هثثذه اخلاليثثا تكمثثن يف خ�شائ�شها 
وهذا مثثا يدفعنا اإىل اأن نبحثثريف درا�شتها لندرك 

مدى اال�شتفادة منها وملاذا ؟ .
ونبثثداأ من ال�شثثوؤال املحثثري اإذ كيثثف للبي�شة 
امللقحثثة ZYGOT الناجمة عثثن حالة التكاثر 
والتثثي هي خلية واحثثدة اأن تتحول اإىل مليارات 
اخلاليثثا املتخ�ش�شثثة الأكر من مائتثثي نوع من 
اخلاليثثا التي �شتثثوؤدي وظائف حمثثددة فاإحدى 
تلثثك اخلاليثثا النثثي �شثثوف تنجثثم عثثن انق�شثثام 
البي�شة امللقحة �شت�شبثثح دماًغا يوؤدي وظائفه 
املختلفة واأخرى �شت�شبح عيناً ترى وثالثة قلًبا 

ينب�س وهكذا . . .؟

�شثثوؤال يطثثرح ومل يجد االإجابثثة املقنعة بعد 
.وبالعودة اإىل خاليثثا املن�شاأ فاإن التجارب توؤكد 
اأننا الن�شتطيثثع اأن نطلق عليها هذه الت�شمية اإال 
اإذا كانثثت قادرة علثثى جتديد نف�شهثثا با�شتمرار 
والتحثثول اإىل اأي نثثوع من اخلاليثثا يف حال طلب 

منها ذلك . 
ومبثثا اأن خاليثثا املن�شاأ لي�شت حكثثًرا على بني 
الب�شثثر فقثثط فهثثل ميكثثن اال�شتفادة مثثن ذلك ؟. 
وملثثاذا العثثامل يجاهثثر باالهتمام بخاليثثا املن�شاأ 
لقثثد   .   Human Stem Cells الب�شريثثة 
اأ�شبحت هذه اخلاليا اليوم مادة اإعالمية جيدة  
تتناقثثل االأخبثثار عنهثثا وكاالت االأنبثثاء الدولية 
واملجالت العلميثثة ال�شهرية وال�شحف اليومية 
وعثثن جمثثاالت التقثثدم باالأبحثثاث املتعلقثثة بها 

وت�شفحها باخلاليا ال�شحرية.
وبالفعل فقد اأمكن ومن خالل التجارب يف عام 
1981 م والأول مرة احل�شول على خاليا املن�شاأ 
)اجلذعيثثة ( مثثن جنثثني الفثثاأر وهثثو يف مرحلثثة 
امل�شغثثة اأو التوتية Blastocyst وقد تبني اأنه 
ميكن يف هذه املرحلة عزل هذه اخلاليا وزراعتها 

ب�شكل م�شتمر يف املخترب .
وذلك من دون فقثثدان �شفاتها وميكن اإعادتها 
لتعطثثي  االأوىل  مراحلثثه  يف  اجلنثثني  داخثثل  اإىل 
مثثن جديثثد معظثثم خاليثثا اجلنثثني حيثثث مكثثن 
هثثذا االكت�شثثاف مثثن درا�شة الدور الثثذي تلعبه 
اجلينات واحل�شول على ما ي�شمى باحليوانات 
 .Transgeneic  Animals عثثرب اجلينيثثة 
وهثثذه تفيثثد يف عالج بع�ثثس االأمرا�ثثس ومثالها 

االأمرا�س اجللدية .
اأمثثا االأمر ذو احل�شا�شيثثة اأنه الذي يحتاج اإىل 
وقفة كبرية  فهثثو اأنه مت احل�شول على اخلاليا 
اجلذعية)املن�شثثاأ ( مثثن جنثثني االإن�شثثان حيثثث 
ت�شتطيثثع التكاثثثر يف اأنبوب  االختبثثار من دون 
تغثثري يف �شفاتهثثا واإمكانيثثة حتولهثثا اإىل خاليثثا 
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من نثثوع اآخر ت�شتطيثثع القيثثام بوظائف عديدة 
وكان هثثذا االكت�شثثاف اجلديد عثثام 1998م اأي 
بعثثد مثثا يقثثارب ع�شريثثن عامثثاً مثثن االكت�شاف 
االأول، ويعود االهتمثثام العاملي الوا�شع بخاليا 
املن�شثثاأ االإن�شانية اإىل اإمكانيثثة تعوي�س اخلاليا 
التثثي تفقد مثثن االإن�شثثان يف مراحثثل متاأخرةمن 
حياتثثه حيث �شتعالج اأمرا�شثثاً كمر�س ال�شكري 
و اأمرا�ثثس القلب وبع�س االأمرا�ثثس التي تنتج 
عن فقثثدان بع�س اخلاليثثا يف الدمثثاغ .وتقدمت 
االأبحاث لدى العلماء فقد اكت�شفوا وجود خاليا 
من�شثثاأ خا�شثثة بكل ع�شو مثثن اأع�شثثاء االإن�شان 
ويكثثون لها وظيفثثة تعوي�ثثس النق�ثثس امل�شتمر 
الثثذي يطراأ على هذا الع�شثثو من اجل�شم ب�شبب 
موت بع�ثثس اخلاليا فيه)يف اجللد و البنكريا�س 

والدم اإىل اآخره . . .(
اأ�شتثثاذ  اأ�شفثثر  �شامثثي  الدكتثثور  بثثني  وقثثد 
اجلراحة يف كلية الطب جامعة الكويت يف اإحدى 
حما�شراتثثه اأنه بعد ا�شتئ�شثثال اأكر من ن�شف 
الكبثثد الأحد املر�شى تبني له بعثثد اأ�شابيع قليلة 
اأن احلجثثم الطبيعثثي للكبثثد قد عثثاد اإىل و�شعه 

الطبيعي .
وهنثثا األي�س من الطبيعي اأن ن�شاأل كيف علمت 
خاليثثا املن�شثثاأ بهثثذا اال�شتئ�شثثال حتثثى تقثثوم 
برتميمثثه؟ . اأال ميكن اأن تكون هناك لغة خا�شة 
لثثدى االأع�شثثاء تكلم بها خاليثثا املن�شاأ فهثثي اإذًا 
تعمل علثثى جتديد خاليا اجللثثد يف حال تعر�س 
للجثثرح اأو احلثثرق وتعو�ثثس خاليثثا املن�شثثاأ يف 
نقثثي العظام ،الدم الثثذي يفقده االإن�شان يف حالة 

النزف وهكذا . ؟. .
والنتيجثثة املذهلة التي ح�شثثل عليها العلماء 
يف عام 1999 اأنهثثم ا�شتطاعوا اأن يحولوا خاليا 
املن�شثثاأ التي توجد يف ن�شيج مثثا اإىل خاليا اأخرى 
ال ت�شابثثه الن�شيثثج الثثذي تنتمي اإليثثه واإمنا اإىل 
خاليثثا تنتمثثي اإىل ن�شيج اآخثثر ومثالهثثا النتيجة 

التثثي حققها اأحد االأطباء ال�شوريني يف الواليات 
املتحثثدة االأمريكية حيثثث ا�شتطثثاع اأن يعو�س 
ملري�س فكثثه الذي فقده يف حثثادث ومت تعوي�س 
هثثذا الفك من خثثالل اخلاليا اجلذعيثثة . واملثال 
االآخثثر اأنه اأمكثثن من خاليا املن�شثثاأ املوجودة يف 
نقي العظام بعد حتري�شها اإنتاج خاليا ع�شبية 
من خاليا الدماغ،بعد اأن متكن العلماء من تغيري 

برجمة خاليا املن�شاأ لتعطي اخلاليا املطلوبة .
ومن باب التطبيثثق الوا�شع لهذه االكت�شافات 
و التقنيات فقد فتح املجال اأمام �شركات االأدوية 
لتجني اأرباًحا طائلة ولتظهر اأ�شئلة كثرية على 
خمتلثثف امل�شتويات منها االأخالقي واالجتماعي 

والقانوين واالقت�شادي .
اأنواع خاليا املن�ساأ :

النثثوع االأول : ي�شمثثى خاليا البثثداءة االأ�شل 
 Totipotent Embryonic الكاملة القدرات
Stem Cells  وهثثذه تتكثثون بعثثد �شاعات من 
تلقيثثح البوي�شثثة وعدد هذه اخلاليثثا ال يتجاوز 
الع�شثثرات وهثثي املرحلثثة التثثي ت�شبثثق مرحلة 

التوتية التي ذكرت �شابًقا .
وتتميثثز هذه اخلاليثثا اأن كل واحثثدة منها لها 
القدرة على اإعطاء جنني كامل .، وهذه القدرات 
اخلالقثثة تعنثثي اأن كل خلية من خاليثثا البداءة 
االأ�شل لديها برجمة يف جيناتها ت�شتطيع اإعطاء 
كائٍن حثثٍي متكامل ولنا اأن نتخيثثل اأنه من جنني 
اإن�شثثاين واحثثد مكثثون مثثن ع�شثثرة خاليثثا ميكن 
ا�شتن�شثثاخ ع�شثثرة اأفثثراد من اجلن�ثثس الب�شري 
متطابقني متاًما يف موادهما الوراثية اإذا اأتيحت 
لثثكل خليثثة فر�شثثة  النمثثو مبفردها وهثثي حالة 
م�شابهثثة متاًما حلالثثة والدة التوائثثم احلقيقية 

)املتطابقة ( .
فيمثثا  اال�شتن�شثثاخ  هثثذا  باأخالقيثثات  ونذكثثر 
لوح�شثثل ويف كثري من الثثدول ي�شمح بالتجريب 
علثثى احليوانات يف هذا املجثثال اأما االإن�شان فما 
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زال لنا حديث جتاهه فيما بعد .
اإن التكنولوجيثثا احلديثثثة اأعطثثت ال�شثثركات 
جمااًل وا�شًعثثا للتطبيق والربح فيمكن اأن متتلك 
)كاتالثثوك( يحمل موا�شفثثات حليوانات عديدة 
مثثن حيثثث النثثوع واجلن�ثثس وال�شثثكل والقثثوة 

للحيوان املطلوب و لل�شاري اأن يختار .
النوع الثثثاين: ي�شمثثى خاليا البثثداءة االأ�شل 
 Pluripotent Stem القثثدرات    املتعثثددة 
Cells ويتميثثز هثثذا النثثوع بعثثدم مقدرته على 
اإعطثثاء جنثثني كامثثل لكنه يعطثثي معظثثم اأنواع 
اخلاليثثا التثثي يتكثثون منهثثا اجلنثثني با�شتثنثثاء 

امل�شيمة والغالف االأمينو�شي .
الثثدول  بع�ثثس  يف  النقا�ثثس  احتثثدم  وقثثد 
واحلكومات من اأجل �شرعية احل�شول على هذه 
اخلاليا و�شدرت الت�شريعات اخلا�شة بذلك ففي 
التا�شع من اآب 2001 اأ�شدرت الواليات املتحدة 
االأمريكيثثة قثثراًرا يق�شثثي بال�شمثثاح با�شتخدام 
هذه اخلاليثثا مع توافر �شروط اأربعثثة اأهمها اأن 

الي�شتحوذ عليها من اأجنة احلمل الطبيعي .
وهنا �شارعثثت �شركة Geron للح�شول على 
بثثراءة اخثثرتاع حلمايثثة الطريقة التثثي اتبعت 
للح�شثثول على هذه اخلاليثثا الأول مرة  واأعلنت 
�شثثركات عديثثدة عثثن امتالكهثثا لهثثذه اخلاليثثا 
مثثثل الهنثثد وال�شويثثد وا�شرتاليثثا و)ا�شرائيل( 
باالإ�شافثثة ل�شثثركات داخثثل الواليثثات املتحثثدة 

االأمريكية .
وممثثا زاد يف اأهميثثة هثثذا النثثوع اأنثثه متكثثن 
العلمثثاء من زراعتها يف اأنبثثوب اختبار وهذا ما 
اأعثثاد لكثري مثثن املر�شثثى االأمل يف ال�شفثثاء مثل 
مر�شثثى ال�شكثثري حيثثث ميكن �شناعثثة هرمون 
االأن�شولثثني من بنكريا�س املري�ثثس الذي ال تفرز 

جزر النغرهان�س عنده هذا الهرمون .
النوع الثالث : ويح�شل على هذه اخلاليا من 
بع�ثثس اأن�شجة االأجنه التثثي يرتاوح عمرها بني 

 Fetal  Stem اأربعثثة وع�شرة اأ�شابيع وت�شمى
Cells وطريقثثة احل�شثثول عليهثثا �شعبثثة وال 

ميكن التكهن بنتائجها.
املن�شثثاأ  خاليثثا  وت�شمثثى   : الرابثثع  النثثوع 
الن�شيجثثي Adult Stem Cells  وهثثي توجد 
يف معظثثم اأن�شجثثة الكائثثن احلي البالثثغ وتتميز 
بتكاثرهثثا امل�شتمثثر ولكثثن تتوقف عثثن ذلك حني 
ي�شل االإن�شثثان اإىل مرحلثثة ال�شيخوخة مع عدم 

فهم االأ�شباب املوؤدية اإىل ذلك .
وكثثم من اجلهد يبذل مثثن اأجل التحكم يف عمل 

هذه اخلاليا واحليلولة دون موتها املبكر .
ما مميزات خاليا الأ�سل اجلنينية ؟ 

تو�شثثف باأنهثثا بدائيثثة غثثري متمايثثزة متلثثك 
القثثدرة علثثى التكاثثثر والنمثثو ب�شثثكل م�شتمثثر 
واأهثثم الفوارق بينها وبثثني اخلاليا املتمايزة اأن 
هذه االأخثثرية منوها حمدود لهثثا �شكل ووظيفة 
االإنق�شثثام  عثثن  تتوقثثف  اأن  وميكثثن  حمددتثثان 
وبذلثثك فثثاإن خاليا املن�شثثاأ )االأ�شثثل اجلنينية ( 
لهثثا املقثثدرة علثثى اإنتاج جميثثع اأنثثواع اخلاليا 
التي متثل اأع�شثثاء االإن�شان ويح�شل عليها بعد 
زراعتهثثا ومعاجلتهثثا بالهرمونثثات وحمر�شات 
النمو )Growth Fector (ويعد هذا االإجناز 
مثثن اأهم االإجنازات التي حتققت يف هذا اجلانب 
خثثالل ال�شنوات الع�شر املا�شية . وتو�شف هذه 
اخلاليثثا بعثثدم قدرتهثثا علثثى التطثثور اإىل جنني 
متكامثثل يف حثثال حقنهثثا يف رحثثم امثثراأة وبذلك 
فهي لثثن ت�شكل خطثثًرا على امل�شتثثوى االأخالقي 

واالجتماعي .
اأمثثا ق�شثثة احل�شثثول على هثثذه اخلاليثثا فقد 
ا�شتطاع الباحثون يف ال�شنوات االأخرية يف اأكر 
مثثن خمترب عاملي  اإنتاج حيوانات معدلة وراثًيا 
حيثثث )يجري التغيثثري الوراثي �شمثثن اخلاليا 
االأ�شل(ومتكنثثوا  مثثن معرفثثة خ�شائ�ثثس هذه 
اخلاليثثا ب�شكل دقيثثق  وهذا مثثا اأدى اإىل اإمكانية 
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العمثثل علثثى اخلاليثثا االإن�شانية و�شاعثثد يف ذلك 
اأي�ًشا العمل يف جمال التلقيح اال�شطناعي حيث 
ا�شتمر ذلك للح�شول على اخلاليا االإن�شانية فقد 
اأعلثثن يف جامعة و�شكن�شن عن متكن البيولوجي 
جيم�س توم�شون عن عزل خم�س �شالالت خلوية 
قثثادرة على التكاثر امل�شتمثثر وعلى اإنتاج معظم 

االأن�شجة التي ت�شكل اجلنني .
والباحث الثاين الذي متكن من احل�شول على 
خم�س �شالالت خلوية م�شابهة يف معظم �شفاتها 
خاليثثا توم�شون هو البيولوجثثي جون جيهارت 
وهناك �شخ�س ثالث ادعى احل�شول على خاليا 
 Geron االأ�شثثل اجلنينيثثة هو موؤ�ش�ثثس �شركة
االأمريكية ويدعى مايثثكل وي�شت وهذه ال�شركة 
متخ�ش�شثثة يف البحوث والتقنيثثات وادعى ذلك 
عندمثثا ن�شر اخلثثرب يف �شحيفة نيويثثورك تاميز 

بتاريثثخ  ال�شثثادرة   New York Times
6-11-1998. ولكثثن هنثثاك �شباقثثاً كبثثريًا يف 
خمتلثثف جامعثثات العثثامل للتاأكثثد مثثن �شحثثة 
التجثثارب ملثثا تتمتع به مثثن اأهمية كبثثرية على 

امل�شتوى الطبي . 
يف هذا العام متكن علماء اأمريكيون يف جامعة 
بن�شلفانيثثا من تطوير طريقثثة جديدة للح�شول 
على خاليا جذعية من اجللد وذلك من خالل منع 
اخللية من اإنتثثاج بروتينات بعينها م�شتخدمني 
مقاطثثع �شغرية مثثن احلم�س الريبثثي النووي 
الذي ي�شثثارك يف تنظيثثم ن�شثثاط املورثات حيث 
تعمدوا اإدخال اأجزاء دقيقة من احلم�س الريبي 
النثثووي يف خاليا فئران وخاليا ب�شرية وعطلوا 
بذلثثك بع�ثثس االآليثثات يف اخلاليا  وهثثذا ما اأدى 
بالفعل اإىل اإعادة برجمة هذه اخلاليا واإىل اإنتاج 

خاليا جذعية .
تطبيق���ات هذا الإجناز العلمي : اإنها تطبيقات 

عديدة وهي يف تزايد م�شتمر نذكر منها .
_ تعوي�ثثس تلف النخثثاع ال�شوكثثي وذلك بعد 
زرع اخلاليا االأ�شثثل اجلنينية يف اجلزء التالف 
بعثثد �شل�شلة مثثن العمليات متثلت بعثثزل املادة 
الوراثية املتمثلة بالنواة من خالل جلد املري�س 
وحقنثثت يف بوي�شثثة اأنثويثثة يح�شثثل عليها من 
)بنثثك البيو�س( التي ا�شتخل�شثثت ُنواها ب�شكل 
م�شبق بعدها زرعت هذه البوي�شة يف و�شط مغذ 
ملثثدة اأ�شبوع حتى تطثثورت اإىل م�شغثثة )جنيًنا 
بدائًيثثا ( وبهثثذه املرحلة تكون الكتلثثة اخللوية 
الداخليثثة قابلة للزراعه ب�شكل م�شتمر بعدها مت 
احل�شثثول على اخلاليثثا االأ�شثثل اجلنينية التي 
اأدت املطلوب مبطابقثثة مائة باملائة من الناحية 

املناعية للنخاع ال�شوكي للمري�س .
كذلثثك ويف 23 اأيلثثول 1999 ن�شثثرت وكاالت 
االأنبثثاء العامليثثة اأخبثثاًرا مفادهثثا اأن جمموعثثة 
مثثن العلمثثاء يف جامعثثة Leeds الربيطانية قد 
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تو�شلثثوا اإىل زرع خثثالل املبي�س الإمثثراأةيف �شن 
الياأ�ثثس حتثثى عثثاد املبي�ثثس ينتثثج البيو�س من 
جديد وبالتثثايل �شي�شمح باإطالة فرتة االإخ�شاب 
لثثدى املثثراأة التي تقدمثثت يف العمثثر اأو امل�شابة 

باأمرا�س متنعها من االإجناب .
 )Lupus ( عالج املر�شى امل�شابني بالذئبة _
وهثثو مر�ثثس ت�شتهثثدف فيثثه اجلملثثة املناعيثثة 
للمري�س حيثثث متكن جمموعة اأطباء يف جامعة 
نثثورث و�شتثثون من اأخثثذ اخلاليثثا اجلذعية من 
نقي عظام املري�س و متكنوا من معاجلتها حتى 
اأ�شبحثثت بعد اإعادتها اإىل ج�شثثم املري�س قادرة 
علثثى ت�شكيل خاليثثا دم بي�شاء جديثثدة تعيد له 
مناعته املفقودة ومن الدرا�شات التي �شملت 48 
مري�ًشا فاإن ن�شثثف هوؤالء املر�شى تخل�شوا من 

املر�س بعد خم�س �شنوات .
_ اإن حتديثثد كيفيثثة متايثثز اخلاليثثا اجلذعية 
اجلنينيثثة اإىل خاليثثا نا�شجثثة يثثوؤدي اإىل تطوير 
طرق الإعادة برجمة اخلاليا البالغة لتكون قادرة 
علثثى التحول اإىل اأنثثواع خمتلفة من اخلاليا وقد 
اأثبثثت ) A. Lبويثثر ( و) A.R بونك (من معهد 
وايتهيثثد لالأبحثثاث البيثثو _ طبيثثة ( وزمالوؤهما 

كيفية حتكم ثالثة بروتينات يف هذه العملية .
_ جناح زرع ق�شبة هوائية يف ال�شويد ملري�شة 
اإ�شبانية عام 2008 م تدعى كلوديا ك�شتللو بعد 
اإ�شابتها مبر�ثثس الدرن وذلك مب�شاعدة اخلاليا 
اجلذعيثثة التثثي اأخثثذت مثثن النخثثاع ال�شوكثثي  
وجمموعثثة مثثن اخلاليا مثثن الق�شبثثة الهوائية 

للمري�شة نف�شها .
_ يف عام 2007 م قام فريق من االأطباء باإمناء 
�شمام لقلب ب�شري با�شتخدام اخلاليا اجلذعية 
وللعلثثم فاإن عثثدد املر�شى املحتاجثثني لعمليات 
ا�شتبثثدال �شمامثثات قلبية بلغ يف عثثام 2010 م 

حوايل 600 األف مري�س يف العامل .
_ وقثثد تنباأالعثثامل الربيطثثاين » اأو بثثري دي 

غثثراي » اأن اأول �شخ�س �شيعي�ثثس حتى يحتفل 
بعيثثد ميالده ال 150 قثثد ولد بالفعثثل وذلك من 
خثثالل �شيانثثة دوريثثة يخ�شثثع لهثثا االأ�شخا�س 
تت�شمثثن عالجثثات للجينات واخلاليثثا اجلذعية 
وعالجثثات حثثث املناعة وهثثذا العثثامل �شاحب 
موؤ�ش�شثثة SENS تاأ�ش�شثثت عثثام 2009 م وهي 

ت�شعى لعالج اأ�شباب ال�شيخوخة .
_ �شثثكل اآخثثر مثثن التطبيقات يتمثثثل بعمليات 

زرع االأع�شاء . 
_ ي�شتخثثدم يف عثثالج بع�ثثس االأمرا�ثثس مثثثل 
عثثن �شعثثف  النثثاجت  ال�شكثثر واملر�ثثس  مر�ثثس 
اأنثثواع  بع�ثثس  ومعاجلثثة  القلبيثثة  الع�شلثثة 
ال�شرطان واأمرا�س اجلهاز الع�شبي مثل مر�س 
باركن�شون )وهو مر�س ي�شيب الدماغ( وال�شلل 

الرعا�س . 
_ اإمكانية فهم املراحل االأولية لت�شكل االإن�شان 
وخا�شثثة من بداية االإلقاح حتى نهاية االأ�شبوع 

االأول . 
_ لثثه دور يف معاجلثثة عيوب التخلثثق كمر�س 

العقم مثاًل .
_ احل�شثثول على اأدوية ملعاجلة اأمرا�س لي�س 

لها دواء حالًيا .
ماذا عن الأخالق والبحث العلمي ؟

مثثا زال احلوار حمتدًما حول مثثا هو م�شموح 
ومثثا هثثو ممنثثوع مثثن جتثثارب ت�شثثب يف خدمة 
التقثثدم العلمثثي وما زالثثت احلكومثثات والدول 
ت�شثثن الت�شريعثثات الالزمثثة لذلك فبعثثد �شل�شلة 
مثثن القثثرارات يف الواليثثات املتحثثدة االأمريكية 
اأعلثثن عثثن خثثرب مفثثاده اأن حمكمثثة ا�شتئنثثاف 
اأمريكيثثة موؤخًرا اأعطت اإدارة الرئي�س االأمريكي 
باراك اأوبامثثا االإذن با�شتخدام اأموال ال�شرائب 
اخلاليثثا  علثثى  االأبحثثاث  لتمويثثل  االحتاديثثة 
اجلذعية لالأجنة الب�شرية بعثثد اأن كان القا�شي 
روي�س المربث قا�شي املحكمة االبتدائية حكم يف 
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اآب عام 2010 م اأن هذه االأبحاث تنتهك القانون 
االأمريكي ب�شبب تدمريها الأجنة ب�شرية.

واجلدير ذكثثره اأن الرئي�س االأمريكي ال�شابق 
جثثورج بو�ثثس وقع قثثرارات عثثام 2001 م منها 
قثثرار يحظثثر علثثى املعاهثثد الوطنيثثة لل�شحثثة 
متويثثل بحثثوث اخلاليثثا اجلذعيثثة مثثن اأمثثوال 
احلكومثثة االإحتاديثثة كمثثا ا�شتخثثدم بو�س حق 
م   2006 متثثوز  يف  مرتثثني  النق�س)الفيتثثو( 
وحزيثثران 2007 م �شثثد ت�شريثثع مثثن �شاأنه اأن 
مينح متوًيال احتاديثثا لبحوث اخلاليا اجلذعيه 

على االأجنة الب�شرية .
ومثثن حيثثث املبداأ تتطلثثب كل التجثثارب على 
اخلاليا اجلذعية يف اأملانيا احل�شول على موافقة 
م�شبقة وبعد حثثوار بني رجال العلم وال�شيا�شة 
واملجتمثثع )جمل�ثثس االأخثثالق الوطنثثي( �شمح 
للعلمثثاء االأملثثان باإجثثراء اأبحاثهثثم �شمثثن اإطار 
التعثثاون اخلارجثثي وما يعثثرف با�شثثم �شال�شل 
اخلاليا اجلذعية اخلارجية على اأن يكون تاريخ 
حت�شريها قبثثل 1 كانون الثثثاين 2002 م وجدد 

احلثثوار عثثام 2007 م لتعديثثل قانثثون اخلاليثثا 
اجلذعية ولكن من دون جدوى ويف عام 2008 م 
تتناولت و�شائثثل االإعالم هذا املو�شوع ونوق�س 
يف الربملان االأملاين ويبدو اأن لالإرث النازي دورًا 
يف ذلثثك .حيثثث يقثثال ال يجثثوز تربيرالن�شاطات 
التي تقتثثل اجلنني مهما كانثثت طبيعتها اإن ثمن 

احلياة الب�شرية غال جًدا .
علثثى كٍل يقثثول الربوفي�شور الدكتثثور اأوليفر 
برو�شتلثثه )�شوف تتحول اأملانيثثا اإىل بلد معزول 
علمًيثثا وتفثثوت فر�شثثة  اال�شتفثثادة مثثن الطثثب 
احليثثوي اإذا مل تقثثم بتعديثثل القانثثون اخلا�س 

باخلاليا اجلذعية( .
اإًذا نحن اأمام حراك ونقا�س وحوار م�شتمر يف 
الدول التثثي تعنى باالأبحثثاث اخلا�شة باخلاليا 
اجلذعيثثة اأفنحثثن معنيّون بذلثثك اأم اأننا نخرتع 

دائًما حجًجا واهية لتخلفنا العلمي؟ . 
اإننا اأمام تقاناتٍ  علمية مذهلة ينبغي اأن نقف 
اأمامهثثا طوًيال ونتائجها طاملثثا كانت حلًما لكثرٍي 

منا ع�شى يوًما اأن ن�شارك يف خطواتها .
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- د. اخللف مو�صى  - الع�رش اجلينومي – �صل�صلة عامل املعرفة – الكويت .

- جملة دوت�صالند الأملانية العدد 1-2008 �صباط – اآذار .
- حممييد ملييياء مال تعرفه عن اخلاليييا اجلذعية جمليية PROSPECTS OF SCIENCE  كانون اول – 

كاتون ثاين 2010 -2011 م .
- جملة العلوم – املجلد 26 – العددان 10-9 .

- جناح اأول زرع ق�صبة هوائية �صناعية بخاليا جذعية .�صحيفة ت�رشين – الإثنني 10 �صعبان 1432 هي 
املوافق 11 متوز 2011 م العدد 11142 .

- ولدة ال�صخ�ييس الييذي �صيحيا 150 عاًمييا . �صحيفة البعث 9 �صعبان 1432ه 11متييوز 2011 م . العدد 
1428 م .

- خاليييا جذعييية بطريقة احلذف بدل الإ�صافة . �صحيفيية الثورة – الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1432هي 4 
اأيار 2011م العدد 14521 .

- اأمريييكا ترفييع احلظيير عن متويل اأبحيياث اخلاليا اجلذعييية – �صحيفة ت�رشين الأحييد 28 جمادى الأوىل 
1432 هي املوافق 1اأيار 2011 م العدد11081 .
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عل���م االأر�ساد اجلوي���ة هو علم اجلو اأو علم الظواه���ر اجلوية اأو علم االأن���واء, واأ�سل الكلمة من 
اليونانية μετέωρος ( ,metéōros ( اأي عالية يف ال�سماء اأو �ساهق, وlogia, )λογία ( تعني 
درا�س���ة اأو عل���م, لذلك فاإن املعنى اللفظ���ي لها هو علم االأ�سياء العلي���ا اأو درا�ستها, اأي درا�سة 
اجل���و. وُيعرف حاليا مبجموعة من التخ�س�سات العلمية الت���ي تعنى بدرا�سة الغالف اجلوي التي 

تركز على اأحوال الطق�س والتنبوؤات اجلوية خالفاً لعلم املناخ. 

علم األرصاد الجوية
كيف نشأ وكيف تطور؟

  م. طارق نواف حامد

بيئة
وعلوم
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وتطثثور الدرا�شثثات يف هثثذا املجثثال يعثثود اإىل 
اأ�شعثثار  بع�ثثس  يف  جثثاء  ال�شنني،حيثثث  اآالف 
االإغريثثق وكتابات العهد القثثدمي، وما عر عليه 
اأي�شثثاً يف بالد ما بني النهريثثن اأن مفهوم الطق�س 
اإال يف  العلميثثة  weather مل تت�شثثح معاملثثه 
القثثرن اخلام�ثثس قبل امليثثالد، اإذ اأعثثد هريودت 
Herodote عثثام )440( ق.م كتابثثاً بعنثثوان 
)تاريثثخ الطق�ثثس والريثثاح املو�شميثثة( ، يذكثثر 
فيثثه اأن اإع�شارًا م�شحوباً بوابثثل مّر على طيبة 
مب�شثثر فدمثثر الكثثثري مثثن مبانيها. ويعثثد كتاب 
ق.م   )400  ( عثثام   Hippocrate اأبقثثراط 
بعنثثوان )الهثثواء، املثثاء، واملثثكان( اأول كتثثاب 
ي�شف اأحثثوال اجلثثو. وُيعتقثثد اأن اأول كتاب يف 
علثثم االأر�شاد اجلوية هو كتاب اأر�شطو وذلك يف 
عام )350( قبثثل امليالد، فقد و�شع كتاباً اأ�شماه 
meteorology اأي  علثثم االأر�شثثاد اجلويثثة  

درا�شة اجلو.
وُيعثثّد اأر�شطو موؤ�ش�س علم االأر�شاد اجلوية، 
كمثثا يظثثن بع�ثثس الباحثني؛  فقثثد ق�ّشثثم �شطح 
االأر�ثثس اإىل منطقة حارة يف الو�شط ، ومنطقتني 
معتدلتثثني �شمالية وجنوبية. وقثثد اأتيح للدولة 
االإ�شالميثثة يف اأوج ازدهارهثثا معرفة الكثري عن 
االأحثثوال اجلويثثة يف املناطق املختلفثثة، وظهر 
عثثدد مثثن العلماء الذيثثن تطرقوا اإىل ذلثثك اأمثال 
)امل�شعثثودي والبريوين وابن خلثثدون واإخوان 
ال�شفثثا(. كما �شاعثثد ا�شتغال العثثرب بالتجارة 
البحريثثة يف بحر العرب واملحيثثط الهندي على 
مراقبثثة الثثدورة العامثثة للغالف اجلثثوي فوق 

املحيط الهندي، ومراقبة الرياح املو�شمية.
عثثامل  كتثثب  امليثثالدي  التا�شثثع  القثثرن  ففثثي 
الطبيعيثثات امل�شلثثم اأبثثو اإ�شحاق الكنثثدي بحثا 
يف االأر�شثثاد اجلويثثة بعنوان )ر�شالثثة يف العلة 
الفاعلثثة للمد واجلثثزر(، الذي يقثثدم حجة على 
عملية املثثد واجلزر التي تعتمثثد على التغريات 

التي حتدث يف الهيئات نظرا الرتفاع وانخفا�س 
درجة احلثثرارة، ويف القرن التا�شع، كتب اأي�شا 
عثثامل النبات امل�شلثثم اأبو حنيفة اأحمثثد بن داود 
الدينثثورى )828 -896  كتاباً عن )النباتات(، 
والثثذي يتنثثاول تطبيقثثات االأر�شثثاد اجلوية يف 
جمال الزراعة. وهثثو ي�شف دالئل حالة الطق�س 
مثثن ال�شمثثاء، والكواكثثب واالأبثثراج ، وال�شم�س 
والقمثثر، ومراحل القمر لال�شتدالل على املوا�شم 
واالأمطار، واالأنواء و)االأجرام ال�شماوية الدالة 
علثثى املطثثر( ، والغثثالف اجلثثوي وظواهر مثل 
الرياح، والرعد والربق ، والثلوج  والفي�شانات 
والوديثثان واالأنهار والبحريات واالآبار وغريها 

من م�شادر املياه.
لبع�ثثس  تاريخيثثاً  ت�شل�شثثاًل  ولن�شتعر�ثثس 
الدرا�شثثات التثثي قثثام بهثثا بع�ثثس مثثن العلمثثاء 

واملهتمني يف هذا املجال .
يف جم���ال الغ���الف اجل���وي و الظواه���ر 

ال�سوئية:
يف عثثام ) 1021( كتثثب العثثامل العربثثي ابثثن 
الهيثثثم، عن ظاهثثرة انك�شار ال�شثثوء يف الغالف 
اجلوي. وقال اإنه تبني اأن حدوث ظاهرة ال�شفق 
يعثثود اإىل انك�شثثار ال�شثثوء يف الغثثالف اجلوي، 
واأن ال�شثثرط االأ�شا�شثثي حلدوثهثثا هثثو زاويثثة 
غثثروب ال�شم�س حتديثثدًا عندما تكثثون ال�شم�س 
)19( درجثثة حتت االأفق، وا�شتخدم ا لنظريات 
والرباهثثني الهند�شيثثة لقيا�ثثس ارتفثثاع الغالف 
اجلوي، حيث وجثثد اأنه  52000 )ميل روماين( 
اأي )49( ميثثاًل ُيعثثادل هثثذا )79( كيلومرت وهو 
قريب جدا مثثن القيا�شات احلديثة التي تقدر ب 
) 50( ميثثال اأي )80 كم(. كمثثا اأدرك اأن الغالف 
اجلوي اأي�شا يعك�س ال�شوء من خالل مالحظته 

ل�شطوع ال�شماء حتى قبل �شروق ال�شم�س.
 يف عثثام )1121( ن�شثثر العثثامل العربثثي عبثثد 
الرحمثثن اخلازين كتاب )ميثثزان احلكمة( ، وهو 

225 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



اأول درا�شثثة عثثن اتثثزان ال�شوائثثل ، ومثثن كتبه 
املهمثثة اأي�شا : كتاب االآالت املخروطية للر�شد، 
الفجثثر  يف  كتثثاب  الر�شديثثة،  العجيبثثة  االآالت 

وال�شفق.
ويف اأواخثثر القرن الثالث ع�شثثر واأوائل القرن 
الرابع ع�شر، اأكمل حممد قطب الدين ال�شريازي 
وتلميذه كمال الدين الفار�شي اأعمال ابن الهيثم، 
وكانا اأول من و�شع تف�شريات �شحيحة لظاهرة  

قو�س قزح. 
ثثر اإدمونثثد هثثايل ظاهثثرة  يف عثثام )1716( ف�شَّ
  aurorae اأرورا   اأو الوهثثج القطبثثي  ال�شفثثق 
باأنثثه نتيجة خلروج غاز المٍع من جوف االأر�س 
اإىل الغثثالف اجلثثوّي )نظرية االأر�ثثس املجوفة( 
على طول خطوط املجال املغناطي�شي لالأر�س.

يف جمال اأدوات القيا�ص والت�سنيف:
يف عثثام )1441( ابتكثثر امللثثك الكثثوري �شيثثه 
جونغ Sejongs االبن  الثالث للملك مايجونغ 
Munjong اأول مقيا�ثثس موحثثد لكميثثة املطثثر 

ممطار .
جو�شثثون    اأ�شثثرة  عهثثد  طثثوال  وا�شتخثثدم 
Joseon  واعتمثثد يف كوريثثا وثيقثثة ر�شميثثة، 
وو�شيلثثة لتقييثثم االأرا�شثثي وال�شرائثثب علثثى 

اأ�شا�س اإمكانات املزارعني ملو�شم احل�شاد. 
 يف عثثام )1450( و�شع ليون باتي�شتا األربتي 
Leon Battista Alberti لوحة متاأرجحة 
مريثثاح  الريثثاح  ل�شثثدة  مقيا�ثثس  اأول  بو�شفهثثا 

.  anemometer
يف عام )1607( ابتكر غاليليو األثري املو�شكوب 

 .thermoscope املحرار
يف عثثام )1611(  كتثثب يوهان�ثثس كيبلري اأول 
مقالثثة علميثثة عثثن بلثثورات الثلثثج ال�شدا�شيثثة  
 ANew Year،s Gift of Hexagonal

.  Snow
 يف عثثام) 1643(  اخرتع العامل توريت�شيللي 

مقيا�س ال�شغط الزئبقي )البارومرتالزئبقي (.
 يف عام )1662( ابتكر ال�شري كري�شتوفر ورن 
Christopher Wren مقيا�ثثس كميثثة املطثثر 

)املمطار( امليكانيكي الذاتي التفريغ.
 يف عثثام ) 1714( طثثور غابرييثثل فهرنهايثثت 
مقيا�شاً موثوقاً لقيا�س درجة احلرارة با�شتخدام 

الزئبق. 
 يف عثثام ) 1742( اقثثرتح اآندر�س �شل�شيو�س، 
املئويثثة  )الدرجثثة  �شويثثدي  فلثثك  عثثامل  وهثثو 
ال�شيليزية( لدرجة احلرارة وهي �شلف املقيا�س 

املئوي احلايل. 
 يف عثثام  )1783 ( ظهثثر اأول مقيا�ثثس رطوبة 
)مرطثثاب( �شعثثري علثثى يثثد هورا�ثثس بنديكت 

..Horace-Bénédict de Saussure
يف عامثثي )1802-1803( كتثثب لوقثثا هوارد 
 the Modification  مقااًل عن تعديل ال�شحب
of Clouds  وقثثد و�شثثع االأ�شمثثاء الالتينيثثة 

الأجنا�س ال�شحب. 
يف عثثام ) 1806( ابتكثثر فران�شي�ثثس بوفورت 

نظاماً لت�شنيف �شرعة الرياح.
 وقبثثل نهايثثة القثثرن التا�شع ع�شر �شثثدر اأول 
اأطل�ثثس لل�شحب مثثن املنظمة العامليثثة لالأر�شاد 
اجلويثثة، وت�شمثثن االأطل�ثثس الثثدويل لل�شحثثب، 
وا�شتمثثر �شدوره منثثذ ذلك احلثثني. يف ني�شان/
اأبريثثل عام )1960( كان موعثثد اإطالق اأول قمر 
�شناعي م�شتخدم لالأر�شاد اجلوية وكان ا�شمه 

.Tiros 1-1 تايرو�س
يف جمال تركيب الغالف اجلوي:

يف عثثام )1648( قثثام بليثثز با�شثثكال باإعثثادة 
اكت�شاف اأن ال�شغط اجلوي يتناق�س باالرتفاع 
عثثن م�شتوى �شطح االأر�ثثس، وا�شتنتج اأن هناك 
فراغثثا فوق الغثثالف اجلوي. يف عثثام ) 1738( 
ن�شثثر دانيثثال برينثثويل كتابه عن حركثثة املوائع 
Hydrodynamics، حيثثث در�ثثس النظريثثة 
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احلركية للغازات، وو�شثثع القوانني االأ�شا�شية 
لهذه النظرية . 

يف عثثام )1761( اكت�شثثف جوزيثثف بثثالك اأن 
اجلليد ميت�س احلرارة مع ثبات درجة حرارته 

�شفر مئوية خالل الذوبان. 
يف عثثام )1772( اكت�شثثف دانيثثال روثرفورد 
اأحد طثثالب بالك عن�شثثر النرتوجثثني، واأ�شماه 
الهثثواء املحروق phlogisticated، اإىل جانب 

اأنه و�شع نظرية مادة الالهوب. 
يف عثثام ) 1777( اكت�شف اأنطثثوان الفوازييه 
االأوك�شجني وفند نظرية مادة الالهوب. ويف عام 
) 1783( يف مقالثثه تاأمالت حول مادة الالهوب، 
ا�شتنكثثر نظرية مادة الالهثثوب، واقرتح  نظرية 

ال�شيال احلراري. 
يف عثثام )1804( الحثثظ ال�شري جثثون وي�شلي 
اأن ال�شطح االأ�شثثود ي�شع احلرارة بفعالية اأكرب 
مثثن ال�شطح امل�شقول، وهذا مثثا ي�شري اإىل اأهمية 

اإ�شعاع اجل�شم االأ�شود. 
يف عثثام ) 1808( دافثثع جثثون دالتثثون عثثن 
نظرية ال�شيال احلراري يف نظام جديد للكيمياء، 
وو�شثثف كيثثف يرتبثثط مثثع املثثواد، وخا�شثثة 
احلراريثثة  القثثدرة  اأن  وافرت�ثثس  الغثثازات، 

للغازات تتفاوت عك�شيا مع الوزن الذري. 
يف عثثام ) 1824( قثثام �شثثادي كارنثثو بتحليل 
كفثثاءة املحثثركات البخارية  با�شتخثثدام نظرية 
ال�شيال احلراري، وقد ا�شتحدث مفهوم العملية 
العك�شيثثة )reversible process( وفر�شية 
عدم وجود هذا ال�شيء يف الطبيعة، وبذلك و�شع 

االأ�شا�س للقانون الثاين للديناميكا احلرارية.
يف جم���ال املنخف�س���ات اجلوي���ة والتيارات 

الهوائية:
يف عام )1494( َتعر�َس كري�شتوفر كولومب�س 
يف مقالة له لتجربثثة االإع�شار اال�شتوائي، حيث 
ُعثثدت اأول مقالثثة اأو مالحظثثات اأوروبيثثة عثثن 

االأعا�شري. 
يف عثثام ) 1686( قثثدم اإدمونثثد هثثايل درا�شثثة 
منهجية عن الرياح التجارية والرياح املو�شمية، 
وافرت�س اأن حرارة ال�شم�س هي ال�شبب يف عدم 
 )1735( عثثام  يف  اجلثثوي.  الغثثالف  ا�شتقثثرار 
اقثثرتح جثثورج هاديل مثثا �شمي بالتف�شثثري املثايل 
لدورة الغالف اجلثثوي من خالل درا�شة الرياح 

التجارية.
 يف عثثام )1743( الحثثظ بنجامثثني فرانكلثثني 
اأن االإع�شثثار يحثثول دون روؤيثثة خ�شوف القمر، 
لذلك قرر اأن االأعا�شري تتحرك بطريقة معاك�شة 
للرياح يف حميطها. اإن فهم علم حركة اجل�شم اأو 
جمموعة من االأج�شام، فيما يتعلق بكيفية تاأثري 
دوران االأر�ثثس على تدفق الهثثواء كان جزئيا-

ناق�شا- يف البداية. 
يف عثثام ) 1835( ، ن�شر غا�شبارد - غو�شتاف 
كوريليو�ثثس مقالثثة عن اإنتثثاج الطاقة مثثن اآالت 
ذات اأجثثزاء ذوات حركة دائرية )مثل العجالت 

املائية الدوارة( .                                   
 Ferrel يف عثثام )1856( افرت�س وليام فريل
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منثثوذج حركثثة جويثثة، وهثثو مكثثون  مثثن ثالث 
حجثثريات للحركثثة اجلوية يف خطثثوط العر�س 
املتو�شطثثة مع انحثثراف الهواء بهثثا ب�شبب قوة 
يف  ال�شائثثدة  الريثثاح  عنهثثا  لينتثثج  االنحثثراف 

الغرب. 
ويف نهايثثة القثثرن التا�شثثع ع�شر، حثثدث تقدم 
يف مفهوم قوة تثثدرج ال�شغط وقوة االنحراف، 
التثثي ت�شبثثب حركة الكتثثل الهوائيثثة على طول 

خطوط ال�شغط املت�شاوية )اأيزوبار(. 
وبحلول عثثام )1912( عرفت قوة االنحراف 
بقثثوة كوريليو�ثثس Coriolis. وبعثثد احلثثرب 
العامليثثة الثانيثثة، قامثثت جمموعثثة مثثن خرباء 
االأر�شثثاد اجلويثثة يف الرنويثثج برئا�شثثة فليهثثم 
بتطويثثر   Vilhelm Bjerknes بجركنثثز 
يف�شثثر  الثثذي  لالإع�شثثار  الرنويجثثي  النمثثوذج 
تكون، وازدهار، وا�شمحالل اأعا�شري العرو�س 
فكثثرة  وعر�ثثس   ، احليثثاة(  )دورة  الو�شطثثى 
اجلبهثثات، التثثي حتثثدد بدقة احلثثدود الفا�شلة 
بثثني الكتثثل الهوائيثثة. و�شمت املجموعثثة كارل 
جو�شتثثاف رو�شبي Rossby الذي كان اأول من 
�شرح التدفق على نطاق وا�شع يف الغالف اجلوي 
من حيث حركة ال�شوائل، وتور بريغريون الذي 
كان اأول مثثن �شثثرح اآلية تكثثون املطر، وجاكوب 

. )Bjerknes( بجركنز
ومل يحثثدث التقثثدم الكبري يف جمثثال االأر�شاد 
اجلويثثة حتى القرن الثامن ع�شثثر: اإال اأن القرن 
التا�شع ع�شر �شهد تقدماً �شريعاً يف علم االأر�شاد 
اجلويثثة بعد تطور �شبكة مراقبثثة حالة الطق�س 
وغريها(عثثرب  اجلويثثة،  االأر�شثثاد  )حمطثثات 
العديثثد مثثن البلثثدان. ويف الن�شثثف االأخثثري من 
القثثرن الع�شرين حتقق التقثثدم الكبري يف التنبوؤ 
باأحوال الطق�س، وذلك بعد تطور جهاز احلا�شب 

االإلكرتوين.
 ومتَّ تف�شثثري الظواهثثر اجلوية وهي االأحداث 

اجلويثثة املالحظة مبثثا فيها الظواهثثر ال�شوئية 
ومت تف�شريهثثا بوا�شطة علثثم االأر�شاد اجلوية. 
فهثثذه االأحثثداث تتوقثثف علثثى وجثثود جمموعة 
مثثن املتغثثريات )العنا�شر اجلويثثة( يف الغالف 
ال�شغثثط  اجلثثوي. وهثثي( درجثثة احلثثرارة،  
اجلوي، وبخار املاء ، ومعدالت وجودها وتفاعل 
كل عن�شثثر مع غريه من العنا�شثثر، والتغريات 
التثثي تطثثراأ عليهثثا مبثثرور الزمثثن(. اإن اأغلثثب 
االأحثثداث اجلوية علثثى االأر�س تقثثع يف الطبقة 
ال�شفلثثى مثثن الغثثالف اجلثثوي )الرتبو�شفري(. 
وتدر�س النطاقات املختلفة لتحديد الكيفية التي 
توؤثثثر فيها النظم املحلية، واالإقليمية، والعاملية 
علثثى الطق�ثثس واملنثثاخ.  اإن االأر�شثثاد اجلويثثة 
وعلم املناخ، وفيزياء الغالف اجلوي، وكيمياء 
الغثثالف اجلوي هثثي تخ�ش�شثثات فرعية لعلوم 

الغالف اجلوي. 
واإن االأر�شاد اجلوية و علم املياه يوؤلفان معاً 
علثثم الظواهر اجلوية املائيثثة.  وتعد التفاعالت 
بني الغالف اجلوي لالأر�س وامل�شطحات املائية 
جثثزءًا من درا�شات املحيطات والغالف اجلوي. 
وتتعدد تطبيقات االأر�شاد اجلوية وت�شتخدم يف 
ميادين متنوعة مثل املجثثال الع�شكري، واإنتاج 

الطاقة، والنقل، والزراعة والبناء.
و ينق�شم ِعْلم االأر�شاد اجلوية اإىل:

 ِعْلم املناخ
  فيزياء الغالف اجلوي
 كيمياء الغالف اجلوي

 جماالت ثانوية ِمن العلوم اجلوية
وما مت ذكره يعثثدُّ من املواد االأ�شا�شية يف علم 

االأر�شاد اجلوية.
تطور علم الأر�ساد اجلوية:

غثثري اأن االأر�شثثاد اجلويثثة بو�شفهثثا علماً مل 
تتبلثثور اإال بعد اأن اأعدت اأجهزة القيا�س لرت�شد 
قيم الظواهر اجلويثثة وتغرياتها. ومن املحتمل 
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اأن تكثثون املجتمعات الزراعية يف ع�شور ما قبل 
التاريخ قثثد عرفت قيا�س املطثثر مبقايي�س اأولية 
ب�شيطة، كما حثثدث يف الهند يف القرن الرابع قبل 
امليالد. واملقيا�س االآخر الذي ا�شتخدم قدمياً هو 
دوارة الريثثاح )wind vane( . وقثثد بقي علم 
االأر�شثثاد اجلوية، منذ اأن و�شثثع اأر�شطو كتابه 
حتثثى اخرتاع اأجهزة القيا�ثثس االأ�شا�شية يعتمد 
الو�شثثف والتخمثثني واملقارنة اأحيانثثاً، لي�شبح 
منثثذ بداية القثثرن ال�شابثثع ع�شر امليثثالدي علماً 
فيزيائيثثاً حقيقيثثاً. ففثثي عثثام )1593 ( اخثثرتع 

غاليليو ) Galileo ( ميزان احلرارة.
توري�شلثثي  اخثثرتع   )1643( عثثام  ويف 
اجلثثوي  ال�شغثثط  مقيا�ثثس   E.Torricelli

)البارومرت الزئبقي(. 
ويف عثثام ) 1648 ( اأو�شح با�شكال اأن ارتفاع 
الزئبق يف اأنبوبة مقيا�س ال�شغط يتغري بح�شب 
ارتفثثاع املكان عن �شطح البحثثر. وقد مّكن هذان 
االخرتاعثثان مثثن اإن�شثثاء الكثثثري مثثن املرا�شثثد 

اجلوية يف اأوروبا. 
واأعطى علم االأر�شاد اجلوية دفعاً اإىل االأمام، 
 R.Boyle بويثثل  روبثثرت  الربيطثثاين  العثثامل 
بقانونثثه ال�شهري عثثام ) 1622( م الثثذي اأر�شى 
احلثثراري  التحريثثك  ملبثثادئ  االأوىل  االأ�ش�ثثس 
)الرتموديناميثثة( يف درا�شة الغالف اجلوي، اإْذ 
اأظهر العالقة بني ال�شغط وحجم الغاز ودرجة 

احلرارة.
دو�شو�شثثور  اخثثرتع   )  1783  ( عثثام  ويف   
 Horace Bénédict De Saussure
مقيا�س الرطوبة ال�شعري. وبعد ذلك بنحو �شبع 
�شنثثوات  اأي عثثام ) 1790( مت اخثثرتاع مقيا�س 

.anemometer )شرعة الرياح )االأنيمومرت�
ويعثثد العثثامل االأملثثاين دويف Dove اأول مثثن 
و�شثثع يف عثثام )1827( مفهثثوم علثثم االأر�شثثاد 

ال�شمويل )ال�شينوبتي(.

الفيزيثثاء  عثثامل  اأثبثثت   )1835  ( عثثام  ويف   
 G.Coriolis الفرن�شثثي غا�شبثثار كوريولي�ثثس
ريا�شيثثاً تاأثري دوران االأر�ثثس يف حركة الهواء، 
وبرهثثن علثثى ذلك واأكثثده االأمريكثثي وليم فريل 

W.Ferrel عام ) 1856(.
هيرني�ثثس  حثثاول   )1820( عثثام  ويف 
 Heinrich Wilhelm براندي�ثثس  ويلهلثثم 
للطق�ثثس  خريطثثة  اأول  و�شثثع   Brandes
بتجميع الر�شدات املاأخوذة يف اأوروبا ليوم )6( 
اآذار عثثام )1783( ، غري اأن فقثثدان االت�شاالت 
ال�شريعثثة حال دون ا�شتعمثثال الر�شدات االآنية 
يف جمثثال التنبثثوؤ بالطق�ثثس، ولكثثن بعثثد انت�شار 
الثثربق الكهرومغنطي�شثثي عثثام )1848( حلثثت 
هثثذه امل�شكلة، وكان ذلثثك بداية لعلثثم االأر�شاد 
احلديثثث، وظهور اأ�شلثثوب جديد مثثن الدرا�شة 
القائثثم علثثى البحث عثثن العالقثثة بثثني الطق�س 
واأمنثثاط ال�شغثثط عند م�شتثثوى �شطثثح البحر. 
 Buys ويف عثثام )1857 ( و�شثثع بويزبالثثوت 
Ballot قانونثثه الثثذي ينظثثم العالقثثة بني قوة 

تدرج ال�شغط وقوة كوريولي�س.
ومثثع اأن التنبثثوؤات بالطق�ثثس موجثثودة منثثذ 
اأواخثثر القثثرن التا�شثثع ع�شثثر، اإال اأن معطيثثات 
ر�شد الطق�س والتنبوؤ به كانت متوا�شعة، اإذ مل 
تكن قد تبلورت بعد املفاهيم االأ�شا�شية الناظمة 
للحركات اجلوية. ويف نهاية العقد الثاين وبداية 
العقد الثالث من القرن الع�شرين حدثت تطورات 
كبرية يف علم االأر�شاد اجلوية، بتطبيق مبادئ 
الهيدروديناميك يف حتليل م�شورات الطق�س من 
 Wilhelm Bjerkens قبثثل الرنوجي بريكنز
وبريجثثريون   Solberg �شولثثربغ  وزمالئثثه 
 J.Bjerkness وجاكثثوب بريكنز Bergeron
الذيثثن طثثوروا نظريثثة اجلبهة القطبيثثة لت�شكل 
املنخف�شثثات اجلويثثة يف العرو�ثثس اجلغرافية 
الو�شطثثى، وبذلك تكون اخلطوط العامة الأ�ش�س 
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علثثم االأر�شثثاد الدينامي قد تو�شحثثت، لت�شبح 
التنبثثوؤات اجلويثثة اأكثثر دقثثة مثثن ذي قبل مع 
اجلويثثة  احلثثركات  علثثى  االعتمثثاد  ا�شتمثثرار 

ال�شطحية.
حمثثاوالت  اأوىل  متثثت   )1922  ( عثثام  ويف   
ا�شتخثثدام التنبثثوؤ العثثددي بالطق�ثثس مثثن قبثثل 
الربيطاين ريت�شارد�شون L.Richardson غري 
اأن النتائثثج مل تكثثن م�شجعة لكنهثثا كانت بداية 
خطثثوة اأعطثثت ثمارها عنثثد دخثثول احلا�شوب 
االأربعينيثثات  ويف  اجلويثثة.  االأر�شثثاد  جمثثال 
مثثن  جمموعثثة  بثثرزت  اخلم�شينيثثات  واأوائثثل 
علمثثاء االأر�شاد اجلويثثة، منهم عثثامل االأر�شاد 
ال�شويثثدي ال�شهثثري رو�شبثثي Rossby وزميله 
باملثثني E.Palmen اإذ و�شع كل منهما منوذجاً 

لنظام احلركة اجلوية العامة.
واإذا كان غثثالف االأر�ثثس اجلثثوي ميتثثد حتى 
قرابة )1000( كم، فاإن علم االأر�شاد اجلوية مل 
يبلغ يف معاجلته العلمية ذلك امل�شتوى ال�شا�شع، 
واإمنثثا اقت�شر على ذلك اجلزء من  الغالف الذي 
تثثرتك فيه الظواهثثر اجلوية اآثارهثثا على �شطح 
االأر�ثثس ب�شكل مبا�شثثر اأو غري مبا�شثثر. على اأن 
حتليق بع�س االأقمار ال�شناعية الر�شدية قد مت 
فوق ارتفاعات عالية وقدم الكثري من املعلومات 
عن االأجزاء العليا من الغالف اجلوي. وقد تطور 
ذلك اجلثثزء الذي يوليثثه علم االأر�شثثاد اجلوية 
اهتمامه مع تطثثور و�شائل ر�شد االأجزاء العليا 
من اجلو وطرائقثثه، والك�شف عن العالقات بني 
ما يجثثري من ظواهثثر جوية عنثثد ال�شطح، وما 
يحثثدث من حركات جويثثة يف االأجزاء املرتفعة، 
وال �شيما طبقثثة ال�شرتاتو�شفري، وما يحدث من 

تغريات يف كيماوية تلك الطبقة وما فوقها. 
وهكذا يتبني اأن املجثثال الذي يحظى باهتمام 
علم االأر�شاد يكاد يتحدد بطبقتي الرتوبو�شفري 
تقريبثثاً(،  55كثثم  )�شماكثثة  وال�شرتاتو�شفثثري 

وخا�شثثة طبقثثة الرتوبو�شفثثري )ال�شطح 12 كم 
و�شطياً(.

عنثثد  اجلويثثة  االأر�شثثاد  علثثم  يتوقثثف  وال 
اإظهثثار حركيثثة اجلثثو وخ�شائ�شثثه الفيزيائيثثة 
والكيماوية، بل يتعدى ذلك اإىل الك�شف عن اأمناط 
اجلثثو وظواهثثره املتكثثررة يف الزمثثان واملكان، 
وحتديثثد قيمها، وتف�شري اآلية ن�شاأتها وتطورها، 
وتقديثثر مثثا �شتثثوؤول اإليثثه االأحثثوال اجلوية يف 
امل�شتقبثثل، فالتنبوؤ اجلوي اليثثوم جزء اأ�شا�شي 
مثثن اهتمامات علم االأر�شثثاد اجلوية. وال ميكن 
عزل هذا العلم عثثن النواحي احلياتية املختلفة 
على �شطح االأر�س، ملثثا توؤدي اإليه اأحوال اجلو 
االآنية )الطق�س( من تاأثريات مبا�شرة يف النبات 

واحليوان واالإن�شان.
ولهثثذا كلثثه انت�شر فوق �شطثثح االأر�س الكثري 
من حمطات الر�شثثد اجلوي املتنوعة االأغرا�س 
التثثي تقوم بقيا�شثثات ملختلف عنا�شثثر الطق�س: 
درجة احلثثرارة والرطوبثثة، وال�شغط اجلوي 
والرياح والهطل والتغطيثثة بال�شحب واأنواعها 

والروؤية والتبخر وغريها.
كيف ق�سم العلماء علم الأر�ساد اجلوية :

اإن جمثثاالت علثثم االأر�شثثاد اجلويثثة وا�شعة 
ومت�شعبثثة. ويوؤلف كل جمثثال من جماالته فرعاً 
من فروع هذا العلم، وميكن متييز خم�شة اأق�شام 

رئي�شة لهذا العلم، هي :
1- علثثم االأر�شثثاد اجلوية الطبيعثثي: ُيعنى 
 physical علثثم االأر�شثثاد اجلويثثة الطبيعثثي 
وتركيبثثه،  اجلثثو  بدرا�شثثة   meteorology
وانتقثثال االإ�شعثثاع الكهرومغنطي�شي واالأمواج 
ال�شوتية يف اجلثثو، واإظهار العمليات الطبيعية 
وتطورهثثا،  ال�شحثثب  ت�شثثكل  يف  تتدخثثل  التثثي 
وحدوث هطل املطر واآليته والظواهر الكهربائية 
اجلويثثة، ومثثا يتعلثثق مب�شائثثل اأخثثرى خا�شة 

بفيزياء اجلو وكيماويته.
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)االإجمثثايل(:  ال�شمثثويل  االأر�شثثاد  علثثم   -2
 synoptic ال�شمثثويل  االأر�شثثاد  علثثم  ويهتثثم 
meteorology بدرا�شثثة احلثثركات اجلويثثة 
وحتليلها مبقايي�ثثس كبرية، بغية حتديد �شلوك 
اجلثثو، وللتنبثثوؤ بالتطورات املقبلثثة يف االأحوال 
اجلويثثة. والتنبثثوؤات اجلويثثة مثثن االهتمامات 
الرئي�شة لهذا العلم الذي تعود بداية ظهوره اإىل 
ز موقعه منذ  منت�شف القرن التا�شع ع�شر، وَتعزَّ
اأوائل اخلم�شينيات من القرن الع�شرين الزدياد 
كثافة حمطثثات الر�شد ال�شمولية )ال�شينوبتية( 
وال�شتخثثدام تقنيثثات متطثثورة يف �شثثرب اجلثثو 
راأ�شيثثاً، ويف تبادل املعلومثثات وحتليلها، وغري 

ذلك.
3- علثثم االأر�شثثاد الدينامثثي )التحريكثثي(: 
 dynamic الدينامثثي  االأر�شثثاد  علثثم  يهتثثم 
العمليثثات  بدرا�شثثة   meteorology
الرتموديناميثثة االأ�شا�شيثثة التي حتثثدد حركات 
الهثثواء، والظواهثثر الناجتثثة عنها، كمثثا يدر�س 
النمثثاذج العدديثثة الإظهثثار العمليثثات اجلوية، 
تطثثور  الثثذي  الطق�ثثس  عثثن  العثثددي  والتنبثثوؤ 
منثثذ اأواخثثر االأربعينات مثثن القثثرن الع�شرين، 
وي�شمل هذا العلم احلركات اجلوية من خمتلف 

املقايي�س، ومن ذلك االأنظمة ال�شغرية املقيا�س 
واملتو�شطثثة. ولقد ت�شاءلت اليثثوم الفروق بني 
علمثثي االأر�شثثاد ال�شمثثويل والدينامثثي، الزدياد 
القوانثثني  ال�شمثثويل  االأر�شثثاد  علثثم  ا�شتخثثدام 
الناظمثثة حلركثثة اجلثثو واعتمثثاده كثثثريًا على 

املنهج التحليلي.
4- علم االأر�شاد املكروي: يهتم علم االأر�شاد 
بدرا�شثثة   micrometeorology املكثثروي 
اجلثثزء االأ�شفثثل مثثن اجلثثو القريثثب اإىل �شطثثح 
االأر�ثثس، من م�شتوى ذلثثك ال�شطح حتى ارتفاع 

ب�شعة اأمتار.
5- علم االأر�شاد التطبيقي: يهتم علم االأر�شاد 
التطبيقي applied meteorology بدرا�شة 
االآثار الناجتة من فعل الظواهر اجلوية املتعددة 
يف اجلوانب البيئية املختلفة، وتقدمي اخلدمات 
املمكنة بغيثثة احلد والتخفيف قثثدر االإمكان من 
االآثثثار ال�شلبية للظواهر اجلوية، وذلك ما جعل 
لهثثذا العلم عدة فثثروع منهثثا: االأر�شاد اجلوية 
الزراعيثثة واالأر�شاد اجلويثثة للمالحة اجلوية، 
واالأر�شاد اجلوية للمالحة البحرية، واالأر�شاد 
اجلويثثة الع�شكرية، واالأر�شثثاد اجلوية الطبية 

وغريها.

املراجع:
- علي ح�صن مو�صى, الر�صد والتنبوؤ اجلوي -دار دم�صق, دم�صق 1986.                                                                         

- علي ح�صن مو�صى, املناخ والأر�صاد اجلوية -جامعة دم�صق 1987.
-  J.O.AYVASE, Introduction to Climatology For the Tropics )John Wiley & 
Sons, New York 1983(.
 - WMO, Guidlines for the Education and Training of Meteorological Pe -
sonnel )No. 258, TP.144, Geneve 1969.(
- www.cranfieldairport.com
- www.weathermod.com
- www.alriyadh.com
- www.alriyadh.com
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املورث���ات هي التي جتعلنا على م���ا نحن فيه , من قابلية لالإ�ساب���ة باملر�س اأو زيادة بالوزن 
اأو اأي �سف���ة اأخ���رى .وه���ذه النظرة ,التي تعطي للمورث���ات الدور احلا�سم والوحي���د , قد ت�سبح 
م���ن املا�س���ي , الأننا على ما نح���ن عليه , ب�سبب جتارب طفولتن���ا االأوىل , وما جرى لنا خاللها من 
اإ�ساب���ات مر�سية وكيفي���ة معاجلتها  , ومباذا ُحقّنا واالأغذية الت���ي تناولناها واملمار�سات التي 
قمن���ا بها . واالأكرث تاأثرياَ منه���ا هو احلياة يف املرحلة اجلنينية , من حي���ث االأغذية نوعاً وكمية , 
وامل���واد الكيميائية كاملخدرات والتبغ واالأدوية  الت���ي تناولتها االأم , و�سحتها وحالتها العامة 

من حيث الراحة واالإجهاد , وحالتها العقلية.

المرحلة  الجنينية  
وتأثيراتها الالحقة في اإلنسان*

    ترجمة:عطا اهلل ح�سن مليح

Time ) in partner ship with CNN ( health & sciense : هذا الن�س ترجم نقالً عن موقع *

بيئة
وعلوم
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هثثذه املرحلثثة  توؤثثثر علثثى توزيثثع الو�شالت 
الدماغيثثة الدائمثثة ،وعلى ت�شكل القلثثب والكبد  
واالأجهثثزة احليويثثة االأخرى. فال�شثثروط التي 
رنثثا  تاأثُّ ل�شهولثثة  ،توؤ�ّش�ثثس  بالرحثثم  ُت�شثثاَدف 
باملر�ثثس وب�شهّيتنا ومزاجنثثا االأدبي وعقليتنا ، 

وكل ما نحمله من �شفات متّيزنا.
اأنثثت ت�شتطيثثع اأن جتثثد باالأ�شثثول اجلنينية  
االإ�شارات لل�شرطان واأمرا�س القلب واحل�شا�شية 
واأية اإ�شابات مر�شية و غريها. وحتى االأمرا�س 
املرتبطثثة بال�شيخوخثثة ، مثثن التهثثاب مفا�شثثل 
اإدراك  وغريهثثا. هثثذه  ونخثثر عظثثام وهبثثوط 
النظرة الأهميثثة املرحلة اجلنينية قد ت�شتح�شر 
حماوالت طائ�شة للتاأثري االإيجابي على اجلنني،  
كاإ�شماعثثه املو�شيقثثى مثثثاَل ، ويف الواقثثع ، فثثاإن 
تاأثريات الرحثثم اأعمق واأ�شمل بكثري، فمعظم ما 
ت�شادفه احلامل يف حياتها اليومية ،  من الهواء 
الثثذي تتنف�شه مثثرورَا بالطعثثام وال�شراب الذي 
تتناولثثه ، و�شثثواَل للمثثواد الكيميائيثثة الداخلة 
جل�شمهثثا ،  وحتثثى العواطف التثثي ت�شعر بها ،  
كل ذلك ي�شبح م�شرتكاَ بينها وبني اجلنني .وقد 
يقثثوم اجلنثثني باأكثثر مثثن ذلك،فهو يعتثثرب هذه 
امل�شاهمثثات االأمومّية، بطاقثثات بريد حيوية من 
العامل اخلارجي،  جتيب عن اأ�شئلة اأكر اأهمية 
لبقائثثه، ومنها : هثثل �شيولد يف عثثامل وفرة؟،اأو 
ندرة ؟ هل �شيعي�س ملدة طويلة  ، حياة مثمرة؟ 

اأو حياة ق�شرية  قا�شية؟
اأ- �شيكثثون اآمناحَممّياً، اأم �شيواجه االأخطار،  
التطثثور  فاأبحثثاث  .... وهكثثذا  ؟  والتهديثثدات  
حثثول   ، التفكثثري  يف  ثثثورة  اأحدثثثت  اجلنينثثي 
االأ�شثثول التطّوريثثة لل�شّحة واملر�ثثس  ، واأدت 
اإىل الدخثثول يف جمثثاالت البحثثث عثثن  م�شثثادر 
ن�شثثوء التنويعات االإن�شانيثثة، ومتى بداأت هذه 
التنويعثثات بالتطثثور. اإنهثثا حتثثول احلمثثل اإىل 

حدود علمية ، باأفق مفتوح .

وقثثد بثثداأ املعهثثد القومثثي لل�شحثثة يف ال�شنة 
املا�شية ، درا�شة وفح�س هذا املو�شوع ، ولديه 
معلومثثات جتّمعت عرب عقثثود ،ويت�شل بع�شها 
مبو�شوعثثات خثثارج البيولوجيثثا  ، ومثثن هثثذه 
 AmartyaSen :اجلهثثود م�شاركة الدكتثثورة
بدرا�شثثة حثثول اأهميثثة االأ�شثثول اجلنينيثثة ، يف 
�شحثثة ال�شثثكان ، وتاأثريهثثا علثثى االإنتاجيثثة  ، 
وممثثا قالتثثه : )الثثوالدة ال�شيئثثة ، تبثثذر بثثذور 
االأمرا�س التي ت�شيثثب البالغني (. وهذا يجعل  
مثثن الرحثثم ، هدفثثاَ ملنثثع االأمرا�ثثس ،وزيثثادة 
االآمثثال ب�شّحة عامة، حتّد مثثن اأمرا�س وا�شعة 
االنت�شثثار، كال�شمنثثة ، واأمرا�ثثس القلب ، وذلك 

عرب التدخالت  املتنوعة قبل الوالدة .
ومنثثذ عقديثثن مثثن الزمثثن ،الحثثظ الطبيثثب 
اأعلثثى   اأن   )David Barker  ( الربيطثثاين 
معثثدالت االإ�شابثثة باأمرا�ثثس القلثثب ، كانثثت يف 
ويّلثثز ، وافرت�ثثس اأن تكثثون انعكا�شثثاَ  ل�شروط 
تت�شثثف  التثثي  احليثثاة  واأ�شاليثثب   ، الُي�شثثر 
بالدعثثة ، والطعثثام الد�شم  ، وقثثرر التحّقق من 
االأمثثر،ويف درا�شثثة علثثى 1500 �شخ�ثثس قثثارن 
فيهثثا بني  �شحثثة البالغثثني  واأوزانهثثم يف اأثناء 
الثثوالدة ،  اكت�شف رابطاَ غري متوقع بني  �شغر 
الدمثثاغ  عنثثد البالغ ، و�شثثوء التغذيثثة يف اأثناء 
 احلمثثل ،  ومر�ثثس القلثثب يف متو�شثثط العمثثر،
ثثَن: اأن اجلنثثني يوّجثثه الغثثذاء اإىل الع�شثثو  خمَّ
االأهثثم، وهثثو الدمثثاغ، ويحجبثثه عثثن االأع�شاء 
�شعفثثاَ  ذلثثك  وُيرتجثثم   ، اأهميةكالقلثثب  االأقثثل 
بالقلب.وبعثثد عقود،عندمثثا قثثدم ا�شتنتاجاتثثه 
اإىل زمالئثثه  واجهثثوه بال�شخريثثة، معتربين اأنَّ 
اأمرا�ثثس القلب تنتج عن املورثات  ومنط  حياة  
البالغني ،  ولي�س للمرحلة اجلنينية اأي تاأثري يف 
هذا املجال . لكثثن) باركر( ا�شتمر بح�شد التاأييد 
لفكرتثثه التي اأ�شبحت تدعثثى ،) فر�شّية باركر( 

فيما بعد.
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 البطل �سكيب اأبو جبل ) راأفت الهجان( ال�سوري ......................................... د.جميدة بدور
 �سقر ال�سحافة ال�سورية )جنيب الري�س( �ساعراً ............................................ اأحمد  هوا�س
 املجمعي وال�ساعر  اأديب التقي  البغدادي .................................................... حكمت هالل
 هيفاء رزق,  اأديبة رحلت قبل االأوان ............................................................ عي�سى فتوح
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 البطل األسطورة 
شكيب أبو جبل 

أو )رأفت اهلجان( السوري
   د. جميدة بدور

ول���د �سكيب يو�س���ف اأبو جبل يف �سهر اآب من عام 1925 يف قري���ة الرامة يف اجلليل االأعلى يف 
فل�سطني علماً  اأنه من  جمدل �سم�س التابعة ملحافظة القنيطرة يف �سورية.

اأعط���اه اأهل���ه هذا اال�سم ن�سب���ة اإىل املجاهد �سكيب وه���اب اأحد جماهدي الث���ورة العربية عام 
1916 والثورة ال�سورية الكربى عام 1925.

�شبثثب والدة املجاهثثد �شكيثثب اأبثثو جبثثل يف 
فل�شطني اأن اأهله نزحثثوا عن قرية جمدل �شم�س 
عندما احتلتها القوات الفرن�شية  يف اأثناء الثورة 
ال�شوريثثة الكربى ويف عثثام  1926 عاد مع اأهله 
مثثن فل�شطني اإىل ) جمثثدل �شم�س( التثثي اأحرقها 

وهّدمها الفرن�شيون.
  والثثده يو�شثثف اأبثثو جبثثل �شيثثق اإىل اخلدمة 
االإجبارية يف اجلي�س الرتكي عام 1917 مع عدد 
كبثثري من اأهايل املنطقة اإذ كانت احلرب العاملية 

االأوىل على اأ�شدها مع احللفاء.
و�شثثل والثثده اإىل تركيثثا مع اأعثثداد كبرية من 
املجنديثثن العثثرب للخدمثثة يف اجلي�ثثس الرتكي 
ومن ثم هرب من تركيثثا بعد و�شوله ب�شتة اأيام 
هو و�شالثثح اأيوب وح�شني يو�شثثف �شليمان اإىل 
الوطن بعثثد طرد امل�شتعمر الرتكثثي من �شورية 

عام 1918.
تعّلم والثثده اللغة االإنكليزية يف اأثناء وجوده 
يف املغثثرتب، وبعثثد دخثثول القثثوات الفرن�شيثثة 
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اإىل �شوريثثة واحتاللهثثا قامت الثثثورة ال�شورية 
الكثثربى ردًا على ذلك االحتالل فثثكان والده من 

امل�شاركني فيها.
  تويف والده عثثام 1968 يف جمدل �شم�س التي 
غادرها نازحاً اإىل دم�شق بعد حرب حزيران عام 

.1967
والدتثثه نثثدى بثثّدور وهي مثثن قريثثة بكّفيا يف 
را�شيا الوادي من لبنان عملت على تربيته تربية 
�شاحلة، وكانت تعمل على راحة والده وجميع 
اأفثثراد االأ�شثثرة، وتوفيثثت عندمثثا كان �شكيب يف 

�شجن الرملة املركزي االإ�شرائيلي.
اأخوتثثه هثثم : فثثوؤاد وفريد و�شاحلثثة و�شمية 

و�شامي وفدوى.
كان �شكيثثب اأبثثو جبثثل الفتى يحثثب اجللو�س 
مثثع والديثثه واأ�شدقائهم و�شيوفهثثم وكان يقراأ 
لهثثم ال�شحثثف العربيثثة مثثثل القب�ثثس واألف باء 

وامل�شحك املبكي وجملة الهالل امل�شرية.
تعّلثثم �شكيب اأبو جبل مثثع اإخوته يف املدار�س 
متفوقثثاً  وكان  �شم�ثثس،  جمثثدل  يف  احلكوميثثة 
يف مادتثثي الر�شثثم واجلغرافيثثا، ونثثال جوائثثز 

تقديرية.
ما بثثني عامي 1935-1944 عمثثل مع اإخوته 
ووالثثده يف زراعثثة الكرمثثة يف جمثثدل �شم�س، ثم 
ذهب للعمل يف تعيينات اجلي�س االأردين ، ثم عاد 

اإىل �شورية يف �شيف 1946 بعد اال�شتقالل .
تزوج من ورد ال�شام اأ�شعد العجمي من جمدل 
: جنيبه وكاميليا  �شم�س ورزق بثالث بنثثات هنَّ

واأمرية، وولدين هما يو�شف وعزت.
كان للمنا�شثثل �شكيثثب اأبو جبثثل دور كبري يف 
الك�شف عن �شبكات التج�ش�ثثس ل�شالح اإ�شرائيل 
يف منطقثثة اجلبهة، وكان يقثثول اإن ال�شبب لقيام 
مثثثل هذه ال�شبثثكات يف الدرجة االأوىل هو �شعف 

يف الوعي الوطني.
 وبعثثد اأن احتثثل الكيثثان ال�شهيثثوين اجلوالن 

عثثام 1967 ا�شتغثثل الكيثثان ال�شهيثثوين ق�شيثثة 
هثثوؤالء اجلوا�شي�س ورقة رابحثثة يف يده ليطلق 
ال�شجثثون  يف  هثثوؤالء  بقثثاء  جثثراء  ال�شائعثثات 

ال�شورية وليظهر نف�شه دولة دميقراطية.
تابثثع �شكيثثب عملثثه للك�شف عثثن اجلوا�شي�س 
االإ�شرائيليثثني يف �شوريثثة، وتعر�س لالإ�شابة يف 
اإحدى املواجهات وبالرغم من ذلك تابع العمل.

ويف احلثثادي ع�شثثر مثثن حزيران عثثام 1967 
اأبلغ زوجتثثه واأوالده اأنه ذاهثثب اإىل دم�شق كي 
اليقثثع يف يثثد االإ�شرائيليثثني، الأن امل�شوؤولثثني يف 
مركثثز قيثثادة اجلي�ثثس يف القنيطثثرة مل يقومثثوا 
قبثثل تركهم القيثثادة يف القنيطثثرة بحرق بع�س 
الق�شا�شثثات من امللفات ال�شرية وكلها وقعت يف 
يد االإ�شرائيليثثني ال�شهاينة يف اأثناء االحتالل و 

ال�شيطرة على القنيطرة.
ذهثثب اإىل دم�شثثق تثثاركاً اأ�شرتثثه  واأ�شدقاءه 
واأحباءه واأقرباءه و�شجريات جنينته وب�شتانه 
يف عني التينثثة، ويف دم�شق بداأت مرحلة جديدة 
مثثن الن�شثثال كان يقثثوم هثثو ورفيثثق لثثه بجمع 
املعلومثثات من القادمني مثثن حمافظة القنيطرة 
املحتلثثة اإىل دم�شق، وقثثد ت�شلل اإىل جمدل �شم�س 
عرب االأودية واجلبال واالأحرا�س وهناك علم اأن 
اأهل يف جمثثدل �شم�س وعقب االحتالل ال�شهيوين 

لقرى اجلوالن العربية اجتمعوا وقرروا :
-عثثدم تثثرك االأر�س واملنثثازل »الأننثثا جربنا 
تثثرك قرانا عثثام 1925 وعدنا اإليهثثا  ووجدناها 

حمروقة ومدمرة ومنهوبة.«
-عثثدم قبثثول اأي مثثن االأوامر التثثي ت�شدرها 

�شلطات االحتالل.
-على الن�شاء عدم ن�شر الغ�شيل على االأ�شرطة 

ملدة اأ�شبوع.
-على الرجال مزاولة عملهم كاملعتاد.

)بقاوؤنثثا يف قرانثثا هو �شوكثثة يف قلب املحتل(.
عثثاد �شكيب مرة ثانية اإىل اجلوالن املحتل يف 18 
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�شبثثاط 1969، وقبل عودتثثه اإىل اجلوالن  تلقى 
عدة درو�س من قبل خمت�شني بعلم اجلا�شو�شية 
و�شاهثثد عثثددًا مثثن االأفالم عثثن ذلثثك العلم على 
�شا�شثثة �شغرية وكذلك اأخثثذ عدة توجيهات عن 

طبيعة العدو واأ�شاليبه.
بعثثد و�شولثثه واإعثثالم اأخثثي زوجتثثه تركثثي 
العجمثثي اأبلغثثه اأنه يريثثد ت�شليم نف�شثثه للحاكم 
فل�شطثثني  اإىل  واقتيثثد  االإ�شرائيلثثي  الع�شكثثري 
املحتلثثة ومن ثثثم اإىل �شجن اجللمثثة �شرقي حيفا 
مقيثثدًا ومع�شثثوب العينني  وبثثداأت التحقيقات 

وهطول االأ�شئلة عليه بال�شاعات، والتهديدات.
اأطلثثق �شراحه بعثثد اأ�شهر وتابثثع ن�شاله �شد 
املحتثثل الغا�شم وطيلة هذه الفرتة كان املنا�شل 
�شكيثثب يبعد ال�شكوك عنه بثثذكاء ودهاء، وكان 
يت�شثثل مثثع �شبثثاب واعثثني وطنيثثني لتجنيدهم 

ل�شالح العمل الوطني.
كما قثثام بتقدمي معلومات دقيقثثة وموثقة عن 
جميثثع املواقثثع الع�شكريثثة يف اجلثثوالن املحتل 
وم�شتوطناتثثه اإىل اجلهثثات امل�شوؤولة يف �شورية 
منثثذ عثثام 1967 وحتثثى عثثام 1973، وقّدم عن 
كل موقثثع ع�شريثثن تقريثثرًا مف�شثثاًل، اإ�شافًة اإىل 
تقاريثثر اأخرى مف�شلة اأي�شثثاً عن امل�شتجدات يف 
هذه املواقثثع، وخا�شة مر�شد جبل ال�شيخ، فقد 
اأر�شثثل مااليقثثل عن �شتثثني تقريثثرًا وخا�شة عن 
التح�شينثثات وخزانات الوقثثود اإ�شافة اإىل عدد 
مثثن املخططات التي اأر�شلها عثثن املر�شد، وهذا 
مثثا �شّهل دخثثول قواتنثثا البا�شلثثة اإىل املر�شد يف 

حرب 1973 ووحتريره.
لقثثد عا�ثثس �شكيب اأبو جبثثل يف احلدث وعرف 
تفا�شيثثل كثثثرية عن جمتمثثع الكيثثان ال�شهيوين 

و�شخر نف�شه واأوالده يف خدمة �شورية.
ويف ليلثثة 28/27 كانثثون الثثثاين 1973 اأطلق 
العثثدو النار على ولده عزت اإثر كمني اإ�شرائيلي 
فثثاأرداه �شهيثثدًا، وكان يحمثثل بريدًا فيثثه اربعة 

و�شتثثون تقريثثرًا عثثن قثثوات االحتثثالل و�شتثثة 
خمططات وم�شثثورات واإحدى ع�شرة �شحيفة، 
يف تلثثك ال�شاعة مت القب�ثثس على املنا�شل �شكيب 
اأبثثو جبثثل واقتيثثد اإىل ال�شجثثن وبثثداأت �شلطات 
العثثدو ت�شاومه حول ما يف جعبته من معلومات 
واالأ�شاليثثب  التعذيثثب  اأنثثواع  كل  ومار�شثثوا 
النف�شيثثة والهمجيثثة لعلهم ي�شمعثثون منه �شيئاً 
لكثثن دومنا جدوى فكان �شكيثثب اأبو جبل ع�شياً 

على اإ�شرائيل.
 مل يكثثن �شكيثثب يعثثرف اأن ولده قثثد ا�شت�شهد 
ولكن عندما اأتثثوا له بامللفات عرف اأنه ا�شت�شهد 

وعرف من و�شى به  فقال عندها:
وظلم ذوي القربى اأ�شد م�شا�شًة         

                 على النف�س من وقع احل�شام املهند
ووجهثثت له �شثثت وع�شثثرون تهمثثة تراوحت 

عقوبتها ما بني  ثالث اإىل ع�شر �شنوات .
الع�شكثثري  احلاكثثم  تثثال  املحاكمثثة  وعنثثد 
ن�ثثس االتهثثام فبداأ ب�شثثرد تقارير عثثن اخل�شائر 
واالأرواح واملعثثدات وال�شيثثارات التي خ�شرها 
الكيثثان ال�شهيثثوين يف ا�شتباكاتثثه مثثع القثثوات 
ال�شوريثثة يف اجلثثوالن وذكثثر ع�شثثرات القتلثثى 
واجلرحثثى وخ�شائثثر كبرية باالأبنيثثة واالآليات 
كل هثثذه اخل�شائثثر   كانثثت مذكثثورة يف التقارير 
التي كان ير�شلها �شكيب اإىل �شورية وكان النطق 
باحلكثثم وبلغت جملة االأحثثكام    315 �شنة هذا 

يعني اأنه �شيبقى ثالثني عاماً يف ال�شجن.
علمثثت القيادة ال�شوريثثة باعتقاله وا�شت�شهاد 
ولثثده عزت وكان للنباأ وقع األيم هنا: الأنهما كانا  
منا�شلني وطنيني  ومواطنثثني �شريفني والأنهما 
كانثثا امل�شثثدر االأهثثم للمعلومثثات عثثن العدو يف 
اجلثثوالن وكل االأرا�شثثي املحتلثثة حتثثى قنثثاة 

ال�شوي�س.
يتحثثدث املنا�شل ويقثثول: » كان املحكومون 
ينقلون اإما اإىل �شجن الرملة املركزي الذي نقلت 
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اأنا اإليثثه، واإما �شجن الدامونثثة يف جبل الكرمل، 
كان يف �شجن الرملثثة اأربعة اأق�شام وعدد نزالئه 
يبلثثغ ت�شعمائثثة �شجثثني مثثن الرجثثال والن�شاء 
وكانثثوا خليطثثاً مثثن اليهثثود والعثثرب، ومعظم 
ال�شجنثثاء العرب كانوا �شجناء اأمنيني من عرب 
1948 ويف القد�ثثس واجلثثوالن، و�شعنثثا نحثثن 

�شجناء اجلوالن يف ق�شم غيمل املركزي.
وهثثذا الق�شثثم كان ي�شثثم �شجنثثاء مثثن العامل 
امل�شلثثح  بال�شطثثو  املتهمثثون  اأي  ال�شفلثثي، 
وال�شرقثثات والقتثثل وبيع املخثثدرات وتعاطيها 
والتهثثم  امل�شلحثثة  واال�شتبثثاكات  والتزويثثر 
االأخالقيثثة، مثثع هثثذه النوعيثثات مثثن ال�شجناء 
الميكثثن التعاي�س والميكثثن اأن يتكيف ال�شجني، 
ع�شثثرات  اجلثثوالن   �شجنثثاء  نحثثن  وطالبنثثا 
املرات عن طريق ال�شليثثب االأحمر وعن طريق 
ال�شحافثثة واملحامني، بنقلنثثا اإىل ق�شم اآخر لكن 
الثثذي كان  يحكم هذا الق�شم لي�س البولي�س فقط 
بل البلطجيثثة والقب�شايثثات، مل تنفثثع املطالبة 
بالنقثثل، فاتبعنا طريقثثة االإ�شرابات وبعد عدة 

اإ�شرابات مّت نقلنا اإىل ق�شم اآغاف.
وعند دخولنثثا ق�شم اآغاف ا�شتقبلنثثا اإخواننا 
العثثرب ا�شتقبااًل حثثارًا وقدموا لنثثا عدة حالقة 
ومنا�شف ومالب�س ريا�شية و�شابوناً ومعجون 
حالقة واأ�شنان واالأهم مثثن هذا كله التوجيهات 
والن�شائح  كي التكون االأيام يف ال�شجن �شائعة 
بثثال فائثثدة واأن ُي�شتغثثل كل الوقثثت يف القثثراءة 
والثقافثثة: ثثثورة اأكتوبر ، ثورة كوبثثا، الثورة 
ال�شوريثثة  الثثثورة  الق�شثثام،  ثثثورة  امل�شريثثة، 
نت�شامثثن  وكنثثا  ا�شت�شهثثاد جيفثثارا،  الكثثربى، 
مثثع جنثثوب اإفريقيثثا وال�شلفثثادور، ونيكاراغوا 

وغريها.
يتابع: .. قمنثثا بع�شرات االإ�شرابات لتح�شني 
االأو�شثثاع وكانثثت مثثدة كل اإ�شثثراب 48 �شاعة 
و 14 يومثثاً ويف �شجثثون » اإ�شرائيثثل« التي يبلغ 

عددهثثا 14 �شجنثثاً ويوجثثد فيهثثا الفدائيثثون يف 
�شاعثثة حمددة ويف يوم واحد ي�شرب اجلميع يف 
اآن واحثثد عن الطعام وكان العثثدو يفقد �شوابه 

عند كل اإ�شراب.
وكان يت�شثثاءل كيثثف متثثت هثثذه االإ�شرابات 
يف وقت واحثثد؟ اجلواب يبقى �شثثرًا كي ي�شتمر 
الرفثثاق يف ن�شالهم مثثا دام هناك �شجني واحد يف 

�شجون االحتالل«
لقثثد اأر�شثثل املنا�شثثل �شكيثثب 32 ر�شالثثة اإىل 
�شوريثثة وبعثثد 24 �شاعة من اإر�شثثال كل ر�شالة 
كان يعرف اأنها و�شلت باأمان اإىل اجلهة املر�شلة 
اإليها مع العلم اأنه مل يكن عنده هاتف اأو ال�شلكي 
ومل يزره اأحد من االأهل، وهو لي�س الوحيد الذي 

كان ير�شل الر�شائل.
وهنثثا يربز ت�شثثاوؤل حول كيفيثثة اإخراج  هذه 
الر�شائل وو�شولهثثا والتاأكد من و�شولها، ولكن 
تركنا املنا�شل اأبو جبل حائرين ليبقى ذلك �شرًا 

الأ�شباب مل يف�شح عنها.
لقثثد اأدخثثل اإىل ال�شجثثن اأكثثر مثثن 250 كتاباً 
الثثثورة  عثثن:  �شتثثى  مو�شوعثثات  يف  ممنوعثثاً 
الكوبية والبولي�شاريو وحركات التحرر العاملية 
وتاريخ القد�س املف�شل وجملدات النكبة وكتب 
تاريخية واأدبية و�شيا�شية.كما �شكل املنا�شلون 

ال�شجناء جلاناً على النحو االآتي:
- اللجنة االأمنية ) كي اليتم اخلرق من داخل 

ال�شجن(.
الثثكل  فرديثثة،  ) الملكيثثه  املاليثثة  اللجنثثة   -

للجميع، الفلو�س والثياب والغذاء(.
-اللجنثثة الثقافيثثة) تعليثثم االأميثثني وتعليم 

اللغات(.
اللجنثثة املركزيثثة) للموافقثثة بعثثد مناق�شثثة 

اقرتاحات اللجان ال�شابقة(.
لقد عانى املنا�شل الوطني �شكيب اأبو جبل ما 
عاناه يف �شجثثون االعتقال ورفاقثثه ومل يحيدوا 
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عن مبادئهم وق�شاياهثثم الوطنية �شد االحتالل 
ال�شهيوين.

قامت حرب ت�شرين التحريرية وهو يف ال�شجن 
وبثثدت الفر�شثثة كبثثرية عندما عرفثثوا اأن م�شر 
و�شوريثثة همثثا اللتثثان بداأتثثا احلثثرب وتنف�شوا 
ال�شعداء اآملني بالن�شر واالإفراج القريب عنهم 
وقد رف�س املنا�شل �شكيب اأبو جبل  ورفاقه اأمرًا 
بتمويثثه الدبابثثات واالآليات الأنه عمثثل ع�شكري 
موجثثه �شد الوطن فو�شعوهثثم يف زنزانات ملدة 
ثالثثثة اأ�شهثثر واملعثثروف اأن الزنزانثثات �شيئثثة 
الظثثروف وهثثي ال تت�شثثع اإال ل�شخ�ثثس واحد ثم 

و�شعوا يف كل منها اإثنني.
 تلقى �شكيب ورفاقه يف ال�شجون االإ�شرائيلية 
�شدمثثة كبثثرية عندمثثا قثثام ال�شثثادات  بزيثثارة 
تثثل اأبيثثب مثثن اأجثثل توقيثثع معاهدة �شثثالم مع 

اإ�شرائيل.
يقثثول املنا�شثثل �شكيب اأبو جبثثل:).  . . �شيء 
الي�شثثدق .. �شثثيء مفاجىء .. اأميكثثن اأن يكون 
اأم هو غري ممكن؟ كثثرت االأ�شئلة بني ال�شجناء 
هل ال�شثثادات  �شيقيثثم �شالماً مثثع اإ�شرائيل؟ هل 

ال�شادات يخدع اإ�شرائيل؟   . . . الخ(.
وكذلثثك كرت االأجوبثثة ) ال�شادات �شياأتي اإىل 
اإ�شرائيثثل  .. ال�شادات عمثثل جا�شو�شاً الأملانيا يف 
احلثثرب العامليثثة الثانيثثة .. ال�شثثادات مل يقبثثل 
ن�شائح ال�شثثاذيل وعدد من ال�شباط ل�شن هجوم 
معاك�س للق�شاء علثثى اجل�شر االإ�شرائيلي الذي 
مّكثثن القثثوات االإ�شرائيلية من العبثثور اإىل غرب 
قنثثاة ال�شوي�ثثس .. ال�شثثادات الثثذي كان يتملثثق 
الرئي�س جمال عبد النا�شر ... خانه بعد موته. 

ال�شثثادات فتثثح اأبواب م�شر علثثى م�شراعيها 
لالقت�شاد احلر .. (.

كما ُفجع ال�شجناء بنباأ �شم اجلوالن اإىل دولة 
اإ�شرائيل يف 1981/12/14.

وتابثثع �شكيب مثثع رفاقثثه من داخثثل ال�شجن 

االإ�شثثراب الذي قام به اأهثثايل اجلوالن ال�شرفاء 
الهويثثات  ورف�ثثس  ال�شثثم  قثثرار  ورف�شهثثم 
االإ�شرائيليثثة. كما بلغثثه نباأ وفاة �شلطثثان با�شا 
االأطر�س القائد العام للثثثورة ال�شورية الكربى 
يف 1982/3/27. وتابثثع  �شكيثثب مع رفاقه  من 

داخل ال�شجن اأخبار اجتياح اإ�شرائيل للبنان.
مار�ثثس املنا�شثثل الوطنثثي هوايثثة الر�شثثم يف 
اأر�شثثل منهثثا 80  ال�شجثثن ور�شثثم 250 لوحثثة 
لوحثثة اإىل زوجتثثه يف دم�شثثق وكان  يتمنثثى اأن 
يقيثثم معر�شاً يكون ريعه ل�شالح اأبناء ال�شهداء 
اأهدى من لوحاته ما  اليقل عن 60 لوحة للمفرج 
عنهثثم مثثن ال�شجثثن واأر�شثثل ع�شثثرات اللوحات 
اإىل االأ�شدقثثاء يف بلدتثثه احلبيبة جمثثدل �شم�س 

وع�شرات اللوحات ما زالت معلقة يف البيوت.
مت االإفراج عن املنا�شل �شكيب يف 28 حزيران 
1984. واأول عمثثل قثثام به اأنه ذهثثب اإىل املركز 
الثقثثايف العربي بدم�شق وطلب مثثن مدير املركز 
اأن يحدد اأ�شبوعاً لعر�س لوحاته التي ر�شمها يف 
ال�شجثثن وافق مدير املركز وقثثال له من تريد اأن 

يفتتح معر�شك؟ قال: وزير الدفاع، ومت االأمر.
منحثثه هذا العمل بطاقة ع�شثثو عامل يف نقابة 

الفنانني.
 فرحة العودة:

 كان يف ا�شتقبثثال املنا�شل الوطني �شكيب اأبو 
جبل  وزيثثر الدفاع و�شباط من قثثادة االأ�شلحة 
وجمثثوع غفثثرية مثثن ذوي االأ�شثثرى وزوجتثثه 
الر�شمثثي  اال�شتقبثثال  وابنتثثاه  وبعثثد مرا�شثثم 
االإعالمثثي واجلماهريي،توافثثدت اإىل منزلثثه يف 
جرمانا اأعثثداد غفرية من النا�س للتهنئة باإخالء  

�شبيله والعودة اإىل الوطن.
عمل بعد ذلك موظفاً مدنياً يف اإدارة اال�شتطالع 
يف اجلي�س ثم مرتجماً للغة العربية حتى انتخابه 
ع�شثثوًا يف جمل�ثثس ال�شعب ثم ا�شتقالتثثه بعد اأن 
بلثثغ ال�شن القانونيثثة نال خاللهثثا �شيف اجلي�س 
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العربثثي ال�شثثوري وعبثثاءة �شيثثخ املقاتلني من 
وزير الدفثثاع ودرع حترير القنيطثثرة واأو�شى 
بعثثدم اإعثثادة اإعمثثار القنيطرة وتركهثثا كما هي 

لتدل على جرائم ال�شهيونية.
�شارك يف موؤمتر ال�شبيبة العاملي يف مو�شكو وقد 

اأدان ذلك املوؤمتر االإمربيالية وال�شهيونية.
اإحيثثاء  بذكثثرى  اجلثثوالن  يف  اأهلنثثا  �شثثارك 
االإ�شراب الثثذي نفذوه  و�شاهثثم باإبالغهم خلف 
ال�شريثثط احلثثدودي بثثاأن يجتمعثثوا مثثن اأجثثل 
االحتفال بذكرى 14 �شباط ذكرى بدء اال�شراب.
قابله ال�شيثثد الرئي�س حافظ االأ�شد يف 17 �شباط 
1985 ومنحثثه و�شام اال�شتحقثثاق ال�شوري من 
الدرجة املمتازة وعلقه على �شدره، بدوره  قدم 
املنا�شثثل �شكيب اأبو جبل لل�شيثثد الرئي�س لوحة 
متثل التظاهثثرة التي قام بها اأهايل اجلوالن �شد 

فر�س الهوية االإ�شرائيلية.
كمثثا اأمثثر بت�شمية �شثثارع با�شثثم ال�شهيد عزت 

�شكيب اأبو جبل يف جرمانا.
كان له م�شاهمات كثرية وطنية وقومية ال تعد 
والحت�شى وبو�شفه ع�شثثوًا يف جمل�س ال�شعب  
لثالثثثة اأدوار ت�شريعيثثة  مار�ثثس دورًا كبريًا يف 
امل�شاهمثثة يف حل م�شاكل كثرية لطالب اجلوالن 
املحتثثل ملتابعثثة حت�شيلهثثم العلمثثي يف �شورية 

واإر�شالهثثم يف اإيفثثادات اإىل االحتثثاد ال�شوفياتي 
وتابع ق�شايثثا املواطنني يف حمافظثثة القنيطرة 

مثل بناء مدار�س وم�شتو�شفات .
ومل تقت�شثثر الن�شاطثثات يف جمل�ثثس ال�شعثثب 
علثثى حمافظثثة القنيطرة بثثل تعثثدت اإىل ق�شايا 
تهثثم كافثثة املواطنني. وهكثثذا وبعثثد خدمة 48 
عامثثاً يف اأجهثثزة االأمن وخلف خطثثوط العدو و 
12 عامثثاً يف �شجون االحتثثالل االإ�شرائيلي و 12 
عامثثاً يف جمل�س ال�شعب جند اأنف�شنا اأمام حكاية 
منا�شل وطني نذر نف�شه للدفاع عن ق�شايا اأمته 
العادلة واأقلق راحة العدو ال�شهيوين، اإذ ك�شف 
العديثثد مثثن اأ�شثثراره وخمططاته، ودفثثع حياة 
ولثثده ال�شاب فداء    ملبادئه ومعتقداته من دون 
اأن تهثثزم اإرادتثثه اأو تلثثني قناتثثه. وكان يقثثاوم 
ق�شوة ال�شجثثن، وكان له الثثدور الكبري واملوؤثر 
يف رف�ثثس الهويثثة االإ�شرائيليثثة مثثن قبثثل اأبطال 
اجلوالن العربي ال�شوري املحتل الذين �شطروا 
ب�شمودهم وكفاحهم اأروع اأيات البطولة واأروع 

�شفحات املجد.
كانت حياته �شل�شلة من املغامرات والبطوالت 
التثثي اأ�شبه مثثا تكون بحكايثثا اأبطثثال االأ�شاطري 
حكمت عليثثه حماكم العدو ال�شهيثثوين بال�شجن 
مثثدة 315 �شنثثة ثثثم اأفثثرج عنثثه بعمليثثة تبادل 
لالأ�شثثرى. وبقي م�شتمرًا  ي�شثثرخ باأعلى �شوته  
باأننثثا نحثثن اأ�شحثثاب ق�شية  عادلثثة واإن العدو 
االإ�شرائيلثثي غا�شب حمتثثل اإىل اأن لبى نداء ربه 
حيثثث تثثويف يف 2008/11/7  ووري الثثرى يف 
ه�شبثثة اجلثثوالن بنثثاء علثثى طلبه حيثثث عا�س 
وتربى واأحثثب ومتنى اأن يكون حلده فيها فعاد 
اإىل ب�شتانه وبيارته واأر�شه احلنون التي امتزج 

ترابها بدمه وعرقه *

* ه���ذه ال�شرية اخلالدة لهذا املنا�شل الكبري ا�شتقيتها من خالل معرفة جمعتني بابنته كاميليا واأحاديثها عنه، 
وم���ن كتاب ) مذكرات اأ�شري عربي يف �شجون االحتالل ال�شهيوين( الذي ا�شدره املنا�شل املرحوم �شكيب اأبو جبل 

عام 2004.
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جنيب ب���ن حممود الري�س, �سحفي, اأدي���ب, من �سباب احلركة 
الوطني���ة يف �سورية, ولد وتعلم يف حماة, وانتقل اإىل دم�سق بعد 
احل���رب العاملية االأوىل فعمل يف ال�سحافة, واعتقله الفرن�سيون 
اأي���ام احتاللهم �سورية, ف�سجن يف قلع���ة )اأرواد( مدة, ثم اأ�سدر 
جري���دة »القب����س« يومي���ة �سن���ة )1928 م(, وا�ستم���ر يكت���ب 
ف�سوله���ا االأوىل, وكث���رياً من اأخباره���ا اإىل اآخر حيات���ه, وانتخب 
للنيابة يف دم�سق يف »جمل�س الن���واب ال�سوري �سنة  )1943م( 
وجمع بع����س مقاالته يف كتاب: )ن�سال( ثم ق���ام ابنه ال�سحفي 
ريا�س �ساحب دار الرّي�س املعروفة بن�رس جميع مقاالت والده يف 
القب����س �سدرت يف عدة اأجزاء, ول���ه نظم ح�سن, تويف بدم�سق عن 

نيف وخم�سني عاماً«)1(.

صقر الصحافة السورية 
نجيب الريس 

شاعرًا
1952- 1898 

  اأحمد �سعيد هوا�س

)1( الأعالم، خري الدين الزركلي، املجلد الثامن، الطبعة )14( بريوت دار العلم للماليني، 1999م.
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عرف �شقر ال�شحافة االأ�شتاذ جنيب الري�س، 
�شاحثثب جريثثدة القب�ثثس الدم�شقيثثة بالكاتثثب 
ال�شحفثثي الالمثثع الثثذي كان مقالثثه االفتتاحثثي 
جلريدته »القب�س« ينتظره القراء بفارغ ال�شرب، 
ملثثا متيثثز بثثه مثثن جثثراأة يف طثثرح املو�شوعات 
الوطنية متحدياً �شلطثثات االحتالل الفرن�شي يف 
الع�شرينيثثات من القرن املا�شي، وهذا ما عّر�س 
جريدتثثه »القب�ثثس« للتوقثثف واالإغثثالق مثثرات 
عديثثدة، باالإ�شافة لتعر�شثثه للتوقيف وال�شجن 
يف قلعثثة )اأرواد( وبلغ جممثثوع �شنوات �شجنه 

املتقطعة ثماين �شنوات.
وقثثد كتثثب كثثثري مثثن االأدبثثاء وال�شحفيثثني 
جنيثثب  االأ�شتثثاذ  مواقثثف  عثثن  الفكثثر  ورجثثال 
الري�ثثس الن�شاليثثة ممجديثثن وطنيتثثه ون�شاله 
الوطنثثي والعربثثي نذكثثر منهثثم االأ�شتثثاذ حممد 
روحي الفي�شل )1912-1969م( رئي�س �شعبة 
الدعايثثة واالأنبثثاء مبحافظة حم�س منثثذ اأوائل 

عام 1948 فقال: 
)... فاأمثثا املرحوم جنيثثب الري�س فكان يكتب 
بقلمثثه، بدمثثه الثثذي يجثثري يف عروقثثه، فكانت 
افتتاحياتثثه جتيء عاطفية م�شهبثثة، على �شيء 
كثثثري من طبيعة النار حتفثثل بال�شعور الوطني 

العميق ()2(.
اأمثثا نقيب ال�شحفيني ال�شابق »ن�شوح بابيل« 
�شاحب جريدة »االأيام« وزميل االأ�شتاذ جنيب 
الري�ثثس يف الن�شثثال واملهنثثة فقثثال مثثن مقال له 

بعنوان : املجد اخلالد :
)وغثثاب عثثن املجتمثثع جنيثثب الري�ثثس، وقد 
كان رجثثاًل اجتمعثثت يف �شخ�شه �شفثثات الرجل 

ومزايثثاه، �شراحة ال تعرف �شبياًل اإىل املواربة، 
وجثثراأة ال تقيم للباطل وزنثثاً، والوفاء وال�شمم 

واالإباء، وقلب كقلب الطفل نقاًء و�شفاًء.
واأما �شهثثادة االأ�شتاذ نعمثثان حرب )1917-
2004 م( �شقيق  ال�شحفي جنيب حرب �شاحب 
جريثثدة )اجلبثثل( يف ال�شويثثداء وم�شاعثثده يف 
العمل ال�شحفثثي فكانت بعنثثوان)1( : »جنيب 
الري�س يف جبل العرب عقدوا له الراية وتنازلوا 

عن دم القتيلة تقديرًا وتكرمياً له ... اإذ قال :
)ويف غيثثاب �شاحب »القب�س« يغيب من عامل 
ال�شحافثثة ال�شورية كاتب عربثثي كبري، واأديب 
معثثروف، طاملثثا تغنى باأجماد هثثذا الوطن، ويف 
جهاد اأبنائه يف ال�شاحثثل واجلبل، فاأر�شلها على 
�شفحات قب�شه : داوية جمّللة يف �شماء العروبة 

واالإ�شالم()3(.
واأما ال�شحفي العتيثثق املرحوم االأ�شتاذ عبد 
الغني العطري �شاحب جملتي الدنيا وال�شباح 
�شديثثق الفقيد جنيثثب الري�س وزميلثثه فقال من 
مقثثال لثثه بعنثثوان : جنيثثب الري�س قلثثم من نار 

وثورة على اال�شتعمار :
)كانثثت افتتاحيات »اأبي ريا�ثثس« �شياطاً من 
نثثار، غثثري اأن امل�شتعمر مل يكن غافثثاًل عنها، كان 
له باملر�شاد دائماً واأبثثدًا كانت »القب�س« تعطل 
املثثرة تلو املرة، بثثل اإنها – واحلثثق اأقول – ما 
تثثكاد تفثثرغ من تعطيثثل، وت�شثثدر اأيامثثاً، حتى 
يكثثون املفو�ثثس ال�شامثثي الفرن�شثثي، قثثد اأ�شدر 
قراره، بتعطيل »القب�س« اأ�شبوعاً، اأو �شهرًا، اأو 
اإىل اأجثثٍل غري م�شمى، كمثثا يحلو ويطيب للحاكم 
الفرن�شي امل�شتبد اأن يفعل()4(.                                                                       

)2( جملة الثقافة ال�شهرية ل�شاحبها : مدحة عكا�ص – دم�شق -  العددان : حزيران ومتوز 1988م، �ص )14(.
)1(  امل�شدر ال�شابق �ص )39(.
)3( امل�شدر ال�شابق �ص )43(.

)4( امل�شدر ال�شابق �ص )7(.
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واأمثثا االأديثثب الكبثثري الدكتثثور عبثثد ال�شثثالم 
العجيلي فركز على اأخالق الفقيد جنيب الري�س 
فقثثال مثثن مقال لثثه بعنثثوان : »جهثثاد يف ميدان 
االأخثثالق«.)... اأذكثثر موقثثف جنيثثب الري�س ال 
يتزحثثزح عما نادى به اأنه حثثق، وحني اأذكر كل 
ذلثثك تتبادر اإىل ذهني �شثثور االأفذاذ من الرجال 
الذيثثن قراأنثثا �شريهم والذيثثن يواجهثثون الدنيا 
جميعهثثا انت�شارًا حلق �شعيثثف ا�شتحله قوي، 
جثثرد جنيثثب الري�س قلمثثه يف تلثثك االفتتاحيات 
الرائعثثة التثثي تكثثون مبجموعهثثا جثثزءًا خالدًا 
مثثن �شجثثل اجلهثثاد يف �شبيثثل اال�شتقثثالل فمرغ 
يف الثثرتاب حكثثم املنتثثدب الفرن�شثثي حيث حمل 
علثثى الطريقثثة التثثي كان يحكثثم بهثثا جثثزءًا من 
الوطثثن ال�شثثوري وجزءًا من ال�شعثثب ال�شوري 
يف ق�شثثاء الرقثثة وباديته. وكان �شثثالح ال�شلطة 
املنتدبثثة التعطيثثل للقب�س واإحالثثة �شاحبها اإىل 
املحاكثثم بتهم التحقري واالفرتاء ووراء كل ذلك 
�شلطثثة �شباط اال�شتخبارات الع�شكرية و�شلطة 
املفو�شيثثة العليا املهددة مبا ي�شني كرامة قد�س 
اأقدا�شها()5(. وقال ال�شحفي الع�شامي »وجيه 
بي�شثثون« �شاحب جملثثة االإن�شانيثثة الدم�شقية 
)1931-1936( مثثن مقال له بعنثثوان: »مباذا 

امتاز جنيب الري�س« :
)... لقثثد امتاز رحمه اهلل مبزايثثا عدة : عرف 
بالبيان النا�شع والديباجة امل�شرقة واالأ�شلوب 
االأخثثاذ. وعثثرف بع�شاميتثثه منذ الثثوالدة التي 
جعلثثت منه وهثثو النا�شثثئ املغمثثور، واملتاأدب 
املتوا�شع، واملهاجر املحروم، ال�شحفي االأول، 
والنائثثب النابثثه، والوطنثثي النجيثثب الثثذي ال 

يته�شم وال ي�شتذل()6(. 
اأمثثا ال�شحفثثي عبثثد الثثزراق الذهبثثي فاأظهثثر 
اأهميثثة ن�شيد جنيثثب الري�س يف �شجثثن )اأرواد( 

فقال: »عرفت جنيب الري�س يف املنفى« :
)اأول مرة عرفت جنيب الري�س ... ذات �شباح 

من �شنة 1936، ودم�شق تردد :
يا ظالم ال�شثثثثجن خيثثم   

                                           اإننا نهثثثثثثثوى الظالما
ليثثثثثث�س بعد الليثثثثثل اإال   

                                           فجثثثر جمد يت�شثثثثامى
كان ن�شيثثد جنيثثب الري�ثثس نقطثثة االنطثثالق 
و�شثثرارة النار التي ظلت تندلع وتخبو لتتاأجج 
من جديد حتى حتقق للوطن اجلالء واال�شتقالل 

واحلرية وال�شيادة()7(.
ونختتم هذه ال�شواهد التي اأدىل بها اأ�شحابها 
بعثثد رحيثثل االأ�شتثثاذ جنيثثب الري�ثثس ب�شهثثادة 
فيل�شوف الفريكثثة االأ�شتاذ اأمني الريحاين اإذ قال 
مثثن ر�شالة وجههثثا اإىل جنيب الري�ثثس وهو على 
قيثثد احلياة :)واأنثثت يا جنيب غنثثي على �شنك 
فيما بذلت وكبري على �شنك فيما قا�شيت فهل بعد 
ذلك من جزاء ي�شتجيب؟ وهل يف املفخرات ما هو 
اأبهثثر واأعّز مثثن اأنك �شجنت ونفيثثت وا�شطهدت 

وغرمت من اأجل االأمة العربية؟()8(.
تلثثك قب�شثثات ممثثا قالثثه زمثثالء املهنثثة، مهنة 
املتاعثثب كمثثا يطلثثق عليهثثا وهثثي كلمثثة حق يف 
�شخ�شية املرحوم جنيب الري�س وممن عرفوه، 

فماذا عن جنله ريا�س جنيب الري�س؟ 
لقثثد ورث عثثن والده حثثب ال�شحافثثة فاأ�ش�س 
دارًا للن�شثثر يف بثثريوت فاأعثثاد طباعثثة موؤلفثثات 

)5(  امل�شدر ال�شابق �ص )35( .
)6( امل�شدر ال�شابق �ص )47(.
)7(  امل�شدر ال�شابق �ص )60(.

)8(  كتاب : ن�شال – بقلم جنيب الري�ص – مطبعة القب�ص – دم�شق 1934م، �ص 348.
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والثثده ون�شرها واأ�شثثدر جملة اأدبيثثة »الناقد« 
و«بثثريوت«  »لنثثدن«  بثثني  مثثا  1988م،  عثثام 
و«عندمثثا تثثويف والثثده �شنثثة 1952م كان هثثو 
يف الرابعثثة ع�شثثرة مثثن عمثثره، اأدارت والدتثثه 
اجلريدة »القب�ثثس« مب�شاعدة م�شوؤويل التحرير 
فيها، وحثثني اأغلقت نهائياً اإثثثر تاأميم ال�شحافة 
ال�شوريثثة اأيثثام الوحدة مثثع م�شثثر كان ريا�س 
طالبثثاً يف »كامربيثثدج«  ويف املرتني مل يكن مهياأ 
الأن يت�شلثثم الدفثثة، يف االأوىل كان �شغثثريًا ويف 
الثانية كان ممنوعاً عليه ذلك، مازال يعلق على 
احلائثثط ن�شخة من الفتة ت�شثثري اإىل �شارع با�شم 

والده يف دم�شق()9(.
واأمثثا القب�ثثس )1928(، فكانت قب�شثثاً من نار 
ونثثور، نثثارًا حتثثرق املحتثثل الفرن�شثثي، ونورًا 
يهتثثدي به اأبنثثاء ال�شعب ال�شثثوري. لذلك كانت 
القب�ثثس عر�شثثة للتهديثثد بالتوقيثثف اأو االإغالق 
وهثثذا مثثا ح�شثثل فعثثاًل، وذلثثك ب�شبثثب املقثثال 
االفتتاحي الناري الذي يدبجه يراع اأبي ريا�س 
ال�شيال ... يقول االأ�شتاذ عبد الغني العطري : 

))كانثثت مقثثاالت جنيب الري�ثثس يف »القب�س« 
�شياطثثاً من نار، تلهثثب جلود املحتثثل، وت�شوي 
ليلثثه،  وتثثوؤرق  م�شجعثثه،  وتق�ثثس  وجثثوده، 

وتف�شح باطله()10(.
فمثثن مقالثثة له عنوانهثثا : دم�شثثق – مي�شلون 
– ن�شثثرت يف العثثدد )3033( 16 كانون االأول 

1945م بجريدة القب�س قال فيها :
)... ويف جبثثل العرب تهثثادت مواكب �شلطان 
االأطر�س على »املزرعة« حتطم الدبابات وتفتك 
باجليو�س، وتهزم حمالت اجلرناالت : »مي�شو« 

اإىل  الثثثورة  وامتثثدت  و«فاليثثه«  و«غامثثالن« 
الغوطة، واإقليم البالن، ووادي التيم، وقلمون، 
وحمثثاة، فكانت اأعظثثم ثورة �شهدتهثثا فرن�شا يف 
البثثالد التثثي احتلتها، واعتدت علثثى ا�شتقاللها، 
بثثل كان لهذه الثورة يف كل موقعة ثاأر من ثارات 
»مي�شلثثون« فمثثالأت الروابثثي والبطثثاح بعبثثق 
ال�شهثثداء و�شبغثثت بدمائهثثم وهثثاد امليثثدان يف 
ا« يف جبل العرب اإىل التل)11(  دم�شق اإىل »القريَّ
يف حمثثاة ، تلثثك الثثثورة التثثي علمثثت فرن�شا اأن 
انت�شاراتهثثا مل تبثثداأ يف »مي�شلون« بثثل ابتداأت 
متاعبهثثا وحتطثثم كربياوؤهثثا هنثثا اأمثثام اأولئثثك 
املنك�شريثثن يف ال�شاحيثثة ال�شغثثرية امل�شرفثثة 
علثثى وادي الدميا�س، تلك ال�شاحية اخلالدة يف 
يومهثثا ويف بطلها : يو�شف العظمة، والتي كانت 
هزميتها ظفرًا، واحتاللها جالًء(وكانت فل�شطني 
يف �شمري االأ�شتاذ جنيب الري�س من ما قبل ثورة 

1936م.
فمن مقالة له ن�شرها يف »القب�س« بتاريخ 25/
اآب/1935م مبنا�شبثثة اإ�شثثراب فل�شطني العام 
بعد اإعثثدام �شهدائها الثالثة بعنثثوان : »الوطن 

امل�شتباح والدم املراق« قال منها :
)انتهت دم�شق باالأم�س من االحتفال بكارثتها 
الكثثربى، وما كادت دموعها جتثثف من البكاء يف 
يثثوم مي�شلثثون الفاجع حتى تلفتثثت اإىل اجلنوب 
من هذا الوطن، فاإذا هناك وراء الطور ويف كنف 
�شحراء �شيناء وبجانب امل�شجد االأق�شى، وعند 
مربط بثثراق النبي، ويف مهثثد امل�شيح وم�شلبه، 
اإذ هنثثاك اأمثثة تبكثثي �شهثثداء ت�شقثثط وم�شانثثق 
تن�شثثب واإذا هنثثاك وطثثن م�شتبثثاح، وم�شاعثثر 

)9(  من مقال من�شور بعنوان : عر�ص ... ملواقف �شحفي عتيق – الكتاب : ال�شحافة لي�شت مهنتي – اأحاديث 
وحوارات – ريا�ص الري�ص، 2011، جريدة الثورة – العدد )14445( 9 �شباط عام 2011 بقلم هند بوظو.

)10( الثقافة، م�شدر �شابق، �ص )6(.
)11(  التل : تل الدباغة بحماة ، املكان الذي ا�شت�شهد به الدكتور �شالح قنباز 1925م )الكاتب(.
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تهان، وحرمات تنتهثثك، واأجنبي غا�شب يحمي 
بحرابثثه وق�شوتثثه وبط�شثثه املعتديثثن الظاملني 
الذين اجتاحثثوا فل�شطني با�شثثم الوطن القومي 
ال�شهيثثوين(. وا�شتمرت مقثثاالت االأ�شتاذ جنيب 
الري�ثثس مبقارعثثة العثثدو االإ�شرائيلثثي . يقثثول 
االأ�شتاذ عبثثد الغني العطري : )قلثثت اإن جنيباً 
كان عنيفثثاً يف خ�شومته مع اال�شتعمار واأعوانه 
وركائثثزه، وهثثذه اخل�شومثثة مل تنتثثه بانتهثثاء 
ا�شتمثثرت وحتولثثت  بثثل  الفرن�شثثي،  االحتثثالل 
اإىل حقثثد اأ�شثثد على اإ�شرائيثثل لثثدى قيامها، كان 
ينا�شبهثثا �شثثاأن كل عربثثي العثثداء ويحثثث على 

اقتالعها من جذورها)12(.
وقثثد جمثثع املرحثثوم جنيثثب الري�س مثثا كتبه 

افتتاحيات جلريدته »القب�س« يف كتابني هما: 
ن�شثثال: قثثدم لثثه العالمثثة فار�ثثس اخلثثوري، 

مطبعة القب�س – دم�شق 1934م.
م لثثه ، �شاعر ال�شثثام االأ�شتاذ  جثثراح، وقد َقثثدَّ

�شفيق جربي – مطابع ابن زيدون .
كمثثا قثثام االأ�شتثثاذ ريا�ثثس الري�ثثس بطباعثثة 
ون�شثثر هذيثثن الكتابني باإ�شداريثثن جديدين عن 
دار ريا�ثثس الري�ثثس – بثثريوت . وممثثا جثثاء يف 
تقدمي جربي قولثثه :)... على اأن جنيب الري�س 
كان �شاعثثرًا يف قلبثثه، كان ي�شتطيثثع اأن يلجثثاأ يف 
مقاالتثثه اإىل لغثثة ال�شعثثر اأي اإىل املبالغثثات التي 
تذهثثب باالأمور عن احلقائق فثثال يكون لها تاأثري 
بليثثغ، ولكنه مل يلجاأ اإىل �شيء من ذلك فقد عا�س 
يف وطثثن اأمِلَ كثثثريًا، وجاهثثد كثثثريًا وكان اأملثثه 
�شادقثثاً وجهاده �شحيحاً، فلم يفتقر هذا الوطن 
يف ت�شويثثر اأموره اإىل غلو قبيثثح في�شور جنيب 
الري�ثثس يف مقاالتثثه �شثثدق االأمل و�شحة اجلهاد 
من دون �شثثيء من زخارف القثثول الأنه عا�س يف 

غمثثرة هثثذا االأمل، وتقلثثب يف �شثثدة هثثذا اجلهاد 
فظهر التنا�شب الرائثثع بني �شدق �شعوره وبني 

�شدق اأمل الوطن(.
جنيثثب الري�ثثس ون�شيثثده اخلالثثد : )يثثا ظالم 
ثثْم( :ينحدر االأ�شتثثاذ جنيب الري�س  ال�شجثثن َخيِّ
من عائلة علم واأدب و�شعر، وهو اأخ غري �شقيق 
ل�شاعثثر العا�شثثي بثثدر الديثثن احلامثثد و�شقيقه 
ال�شيثثخ حممثثد احلامثثد رحمثثه اهلل الثثذي قر�س 

ال�شعر وترك ق�شائد عدة.
واملنا�شثثل جنيثثب الري�ثثس �شغلتثثه ال�شيا�شة 
ومقارعثثة اال�شتعمار عن قر�ثثس ال�شعر واكتفى 
ببيانثثه املتمثل بالنر امل�شثثرق العبارة واجلزل 
ومبثثا ينا�شثثب املو�شثثوع املطثثروق يف تدبيثثج 

مقاالته االفتتاحية جلريدته القب�س.
واإذا مثثا ا�شتعر�شنثثا بع�ثثس اأبيثثات ق�شيثثدة 
�شاعر العا�شي االأ�شتاذ بدر الدين احلامد برثاء 
املرحوم جنيثثب الري�س فاإننا جند ما يوؤيد ذلك، 

اإذ قال من ق�شيدته »موكب الدموع«)13(.
و�شثثثثثثثثثثثثعرك كاملثثثثثثاء النمري وهذه

                     قوافيك ي�شثثثثثثثثثري نظمها ويذيثثثثثع
 فلو �شئت كنت ال�شعر يف الع�شر كله

                     الأعالمه يف �شثثثثثثثثثاحتيك خ�شثثثثثوُع

 

ولكن اأردت النر طلقثثثثثثثثثثثثثاً الأنثثثثه

 

                     مبيدانه فيمثثثثثثثا تذود َو�شثثثثثثثثثثثِثِيُع
ومهما يكن فال�شثثثعر عندك خلقة

                       ونرك �شعر يف النظثثثثثثثام بديع
كانثثت هثثذه املقدمثثة �شروريثثة للداللثثة على 
�شاعريثثة جنيثثب الري�ثثس، الثثذي �شغلثثه الهثثم 
الوطنثثي والقومي عن قر�س ال�شعر، فلم – نقراأ 
له �شوى »ن�شيد يا ظالم ال�شجن َخيَّم« وقد دونه 

يف نهاية كتابه »ن�شال«.

)12( الثقافة - امل�شدر ال�شابق �ص)7(.
)13(  جملة الثقافة، م�شدر �شابق، �ص )17(.
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)14(  جملة ال�شاد – �شهرية – �شاحبها عبد اهلل حالق، العدد )9( اأيلول 1976م ، �ص )9(.
)15(  جريدة الأحرار امل�شورة – بريوت، 1926/11/1م ، العدد )35(.

ورغم ذلثثك فقد غمز بع�شهم م�شككاً بكون هذا 
الن�شيثثد  من نظثثم املجاهد جنيثثب الري�س، ومن 
هثثوؤالء امل�شككثثني املثثوؤرخ اأدهم اآل جنثثدي، فقد 
كتثثب مقااًل بعنوان: »من هو الذي حلن ن�شيد يا 

ظالم ال�شجن َخيَّم«؟ ومما قال فيه :
)وزعثثم بع�شهثثم اأن هثثذا الن�شيثثد مثثن نظثثم 
وتلحني املرحوم جنيب الري�س �شاحب جريدة 
»القب�ثثس« يثثوم كان معتقاًل يف جزيثثرة )اأرواد( 
عثثام 1922م يف مطلثثع احلركثثة الوطنيثثة بعثثد 

االحتالل الفرن�شي ل�شورية(.
ثثثم يتابع االأ�شتاذ اأدهثثم اآل جندي : باأن حلن 

الن�شيثثد تركثثي، واأنه �شثثاأل �شاعرين همثثا: اأنور 
العطثثار وزكثثي املحا�شنثثي عثثن كثثون املجاهثثد 
جنيب الري�س �شاعثثرًا فاأجاباه : بالنفي واأنه مل 

ينظم بيتاً واحدًا من ال�شعر)14(.

لثثذا فاإننثثي اأدعم مثثا ذكرتثثه �شابقثثاً بق�شيدة 
لالأ�شتاذ جنيثثب الري�س بعنوان »ذكريات �شاعر 
يف اأرواد«)15( ليتثثم املقارنثثة بينها وبني ن�شيد 
»يا ظالم ال�شجن خيم« ... لتكون ردًا على الذين 
نفثثوا ال�شاعرية عن جنيب الري�ثثس، ومن يدري 

فرمبا تكون له ق�شائد اأخرى.

ذكريات �ساعر يف اأرواد

بي ما اأعانيه ح�ْشُب ال�شبثثثثثثثثثثثثاح وح�شَّ

 

ما يف اأدميثثثثثثثثثثك اإال �شفحثثثثثثثثٌة غ�شثثيت

 

اأرخيُت فوقي �شثثثثثثثثثدواًل كنت اأدفعثثثثثها

 

وكنت بالدمع اأحيانثثثثثثثثثثثثثثثثثاً اأبّددهثثثثثثثثا

 

خ�شثثثثثثثثثثثرُت نومي ودمعثي بل فقدتهثثما

 

يا ليُل منثثثثثثثثثثثثثثثك، متى تناأى وتدنيثثثه؟  

 

بها الغيثثثثثثثثثثثثثثثثثوُم فال جنثٌم اأراعيثثثثثثثه

 

بالنثثثثثثثثثثثثثثثثوم عنثثي فال نثثوم اأرّجثثثثثثيه

 

والدمثثثثع قد جثثثفَّ مني يف ماآقيثثثثثثثثثثثثثثه

 

يف كثثّف اأرواد ال �شثثثثثثثثثثثثثِثْيدْت مبانيثثثه!

 

اأرواد يا معقثثثثثثثثثثثثثثَل االأحرار كم رجثثثٍل

 

 فال احلثثثثثثثثثثثثثثراب وال نقل البنثثثثثادق يف
وال ال�شثثثثثثثثثثثثثثفينة واملجذاُف يدفعثثثثثها

 

وال املظثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامل وال�شثثثّجان ينِفُذها

 

 م�شى اإليثثثثثثثثثثثه م�شاة الباأ�س والتيثثثثثه
 اأيدي اجلنثثود وال االغالل توؤذيثثثثثثثثثثثه
واملوج يغثثثثثثثثثري بها حيناً وتغثثثثثثريه

 

تقوى على احلثثثثثثثثثثثثثُّر َنْياًل من مباديثه

 

اأخت اخل�شثثثثثثثثمِّ وكم بال�شام من �شفٍة

 

ما زلِت منفى �شثثثثثثثباب الُعْرب من قدٍم

 

هّتافٍة با�شثثثثثثثثثثثثثم �شثثثثثثثاطيك ومن فيه

 

ياأتيثثك كثثثثثثثثثثثثثل فتى جّلت اأمثثثثثثثثثثانيه
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يا �شاحَب ال�ّشجن ما لل�شثثثم�س متنعها

 

خّفْف بربثثثثثثثثثثك عنا ما نكثثثثثثثثثثثثثثثثثابده

 

فهي التعاليثثثثثثثثثثثثثثثثم جاءتنثثثثثا مدوّنة

 

 عنا وما للهثثثثثثثثثثثثثواء الطلق تغليه؟

من وح�شة ال�ّشثثثثثجن ال كانت لياليه

 

 ويف التعثثثثثثثثثثثثاليم اأق�شى ما نقا�شيه

ال اأكثثثثثثثثثثثثثثثثثذب اهلل اإين قد بلوتهثثثثثثثثثُم

 

دخلُت �شثثثثثثثثثثثثجنهُم مثنى فكنت بثثثثثثه

 

واليثثثثثثثثثثثثثثثثثوم عدُت اإليه �شابرًا َجِلدًا

 

 ففي �شبيلك يا �شثثثثثثثثثثثثثثثبه اجلزيرة ما 

 وفيك يا وطثثثثثثثثثثن االأحرار ما اختلقت

ويف �شثثثثبيلك يا عثر�َس الوليثثثثثثثثثثثد فتى

 

وذقت من ظلمثثثثثثثثثثهْم اأدهى دواهيه

 

من اأكر النثثثثثثثثثا�س علماً يف معانيه!

 

م�شتعذباً كل مكثثثثثثثثثثثثثثروه اأالقيثثثثثه

 

 ينتثثثثثابني من عذاب ال اأ�شثثثثثثثثثثثثميه

 فينا ال�شيا�شة من كذب وت�شثثثثثثثثويه

 يلقى امل�شثثثثثثثثثائب يزجيها وتزجيه

فتى اجلثثثثثثثثثثثثثثثزيرة ال تياأ�ْس فاأنت لها

 

فّرْج عن الوطن املحثثثثثثثثثثثثثثزون كربته

 

قلَّ لل�شثثثثثثثثثثثثثثثّباب وما فيهم اأخو َخَور

 

مدوا اأياديكم للحثثثثثثثثثثثثثثّق خال�شثثثثثثثثًة

 

 اإن يعظم اخلطب اأو تعثثثدو عواديه

فاأنت ُعدتثثثثثثثثثثثثثه الكربى وحثثثاميه

 

والربع ربعثثثهُم عّزت مغثثثثثثثثثثثثثثانيه

 

عزَّ ال�شثثثثثثثثثثباب وال خابت م�شاعيه

 

املناهل:
- الأعالم – خر الدين الزركلي, املجلد الثامن – الطبعة )14( – دار العلم للماليني – بروت 1999 م.

- الأحرار, يومية – �صيا�صية - - بروت , العدد )35( تاريخ 1926/11/1 م.
- الثقافة – �صهرية – اأدبية – �صاحبها مدحة عكا�س – دم�صق, العددان – حزيران – متوز 1988م.

- الثورة – يومية – �صيا�صية – دم�صق , العدد )14445( تاريخ 9 �صباط 2011م.
- جراح, تاأليف جنيب الري�س, مطابع ابن زيدون , دم�صق )د.ت(.

- ال�صحافة ال�صورية ورجالها – اإعالم واأعالم – منذر املو�صلي, دار املختار – دم�صق 1997م.
- ال�صاد – �صهرية – اأدبية – �صاحبها عبد اهلل  يوركي حالق – حلب, العدد )9( اأيلول  1976م,  والعدد 

)3( اآذار 2005م.
- ن�صال, تاأليف جنيب الري�س, مطبعة القب�س, دم�صق 1934م.
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هو اأدي���ب بن حممد التق���ي البغدادي , مول���ده ووفاته يف 
دم�س���ق , ولد م���ن اأبوين �ساحلني , وكان مولع���اً منذ �سغره 
باملطالع���ة , ويحفظ اجلي���د من �سعر الع���رب وكالمهم . اأمت 
درا�ست���ه الثانوية يف املدر�سة ال�سلطاني���ة بدم�سق , وتتلمذ 
عل���ى ي���د ال�سيخ حم�س���ن االأم���ني وال�سيخ �سال���ح مرت�سى , 
ويف اأثن���اء احل���رب العاملية االأوىل �ُسحب �ساب���ط احتياط اإىل 
جبه���ة القفقا�س ع���ام 1916م حتى اإذا انته���ت احلرب عاد 
اإىل دم�س���ق , وا�ستغل يف �سلك التعلي���م , وداأب على تاأليف 
الكتب املدر�سية املفيدة , وكان مديراً ملدر�سة )البح�سة(, 
وكان وطني���اً يب���ث روح العروب���ة وبذور الوطني���ة يف نفو�س 
طالبه , ويدعو اإىل النهو�س واليقظة والتحرر , وكان يف اإدارة 
املدر�سة �سورة كبرية للجرنال )غورو( فمزقها التالميذ يف ذكرى مي�سلون , فنحي اأديب التقي 

عن املدر�سة , واعترب هو املحر�س على متزيق هذه ال�سورة .

اجملمعي والشاعر
أديب التقي البغدادي

   1945-1895
  بقلم : حكمت هالل
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  ومن ثم عني مديرًا للمدر�شة العلوية االأهلية 
بدم�شثثق ، ويف عثثام 1925م حثثني اندلثثع لهيثثب 
الثورة ال�شورية غثثادر دم�شق متجهاً اإىل �شرقي 
االأردن ، حيث عني اأ�شتاذًا للغة العربية واالأدب 
العربثثي يف مدر�شة ال�شلت الثانوية ومن ثم عاد 
اإىل دم�شثثق وانت�شب اإىل معهثثد احلقوق العربي 
�شهثثادة  منهثثا  ونثثال   ، ال�شوريثثة  اجلامعثثة  يف 
املعهثثد ، وعثثني اأ�شتثثاذ للغة العربيثثة يف جتهيز 
البنثثات ، ثم حما�شرًا لثثالأدب يف مدر�شة االآداب 
العليثثا ، وانتخب �شنثثة 1942م ع�شوًا عاماًل يف 
املجمثثع العلمي العربي ، وكتب كتابه )ال�شريف 
الر�شي: ع�شره حياته اأدبه ( يف غرة رجب �شنة 
1363هثثث املوافثثق 20حزيثثران �شنثثة 1944م، 
وهو اأطروحة لنيثثل �شهادة الدكتورة يف م�شر ، 
فوافتثثه املنية قبل املناق�شة يف �شهر ني�شان �شنة 

1945م.
بهثثذه  زمانثثه  – يعاتثثب  اهلل  – رحمثثه  كان 
العبارات املوؤثرة التي لها اأكرب وقع يف النف�س :  
) اأتلثثف �شبابي لقوم ال يقدرون العمل ، واأحرق 
راحتي  وجهدي لوطن ال يكرم اجلهد ، وجّر علّي 
احلرمان ت�شحيتي لقبيل ال يفهم الت�شحية، لقد 
تركثثت لنف�شثثي الكثثثري الثثذي ال يبلى مثثن زينة 
الف�شيلة ، ونقلت لعاطفتي وعقلي ماال يفنى من 

َحْلي االأدب ، فماذا علّي بعد ذلك؟ ( .
يعد اأديثثب التقي من الرعيثثل االأول من اأعالم 
�شورية املعا�شرين ، وتعد درا�شاته م�شدرًا ثّرًا 
يف البحثثوث التاريخية واالأدبية ، وكانت اأفكاره 
واآراوؤه النثثرية م�شعاًل ي�شيء الثثدرب لالأجيال 
مثثن بعثثده ، وكانثثت اأخالقثثه اأخثثالق العلمثثاء ، 
وتوا�شعه توا�شع االأدبثثاء الكبار ، وكان اأديباً 
و�شاعثثرًا ، ف�شيثثح الل�شثثان ، وا�شثثع االطثثالع ، 

عذب احلديث ، اأبّي النف�س ، وفياً الأ�شدقائه .
افية،  وقد ترك يف نفو�س عارفيه انطباعات �شَ
وارت�شامات نقية ، وذوقاً رفيعاً ، ُعرف فيه �شعة 

االأفثثق ، وانفتاح الذهن ، واخللق ال�شامي ، فهو 
ظاهثثرة  فريثثدة يف الثقافة العربيثثة املعا�شرة، 
ومثثوؤرخ اجتماعي من الطثثراز االأول ، فهو يعلل 
االأحثثداث التاريخيثثة مبنهثثج مي�ّشثثر ، واألفثثاظ 

معربة .
ومن مزاياه العديدة دماثة خلقه وتوا�شعه، 
وهثثدوء يف الطبع ، وال تكاد االبت�شامة  تغي�س، 
حثثني يتعلق االأمثثر بعيب من عيثثوب املجتمع ، 
فيثثثور علثثى التقاليثثد الباليثثة والنفثثاق ال�شائع 

فيه.
لقد وا�شثثل جهثثوده الثقافية يف خدمثثة العلم 
واالأدب ، ون�شر لثثواء املعرفة يف اأذهان تالميذه 
وعارفيثثه ، وكان زاهثثدًا يف الدنيثثا ، خثثرج منها 
كمثثا دخل ، اأفنى عمره يف الدفاع عن املثل العليا 
واالأخالق ال�شامية ، فهو من املفكرين االأحرار ، 

جنود احلق ، ودعاة االإ�شالح واملدنية .
�سعره :

يقثثول احلكيم االأديب الدكتثثور اأ�شعد احلكيم 
ع�شثثو املجمثثع العلمثثي العربثثي : ) ومن خرية 
ال�شعثثر الذي ظهثثر يف عثثامل االأدب حديثاً ديوان 
التقثثي ، وهثثو جممثثوع مثثا فا�شثثت بثثه قريحثثة 
مثثن  التقثثي  اأديثثب  االأ�شتثثاذ  ال�شاعثثر  االأديثثب 
العواطف النبيلثثة ، واملعاين الرقيقة املتنوعة ، 
فمثثن )نب�شات قلب ( تتقاذفثثه ) غوارب موج ( 

فتوقع فيه ) جروحاً واآالماً ( اإىل مناظر 
األثثواح و�شثثور ( تاأخثثذ مبجامعثثه فيلهثثو   (
)باأماليحها ( حتت ) ظالل واأفياء ( ت�شدح على 

غ�شونها طيور الغد ) باأغاريد ( االأمل .
فمثثن ) نب�شات قلثثب ( يقول يف وداع دم�شق : 

) من الطويل ( . 
اأِجلَُّق هل للعي�ِس فيِك ، وُدوَننا

                        وهاُد النَّوى ، َعْوٌد بنا ورجوُع
اأَِحنُّ اإىل َعْي�شي َلَدْيِك  و اإمّنا

وؤوم  ر�شيُع                            َيحنُّ اإىل االأمِّ  الرَّ
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ويف ) غوارب موج ( يقول من وحي الرو�س: 
) من ال�شريع (. 

يجري بنا الدهُر اإىل غايٍة        
                           �ِشّياَن داين اخلطِو اأو �شا�شُعْه

ويف ) جثثروح  واآمثثال ( يقثثول وا�شفثثاً اأخثثا 
احلزم: ) من الطويل ( .

وما رجُل االأيام غرُي �َشَمْيَدعٍ  
ِع                           َكِميٍّ ربيِط اجلاأ�ِس غرِي ُمروَّ

له من �َشباِة العِزم اآمُن َمفزٍع
                        ومن �ِشَيِة االإقداِم  اأَْوَثُق  َمْنَزِع

ويف ) األثثواح و�شثثور ( ي�شثثف الهثثالل يف كبد 
ال�شماء ، فيقول : ) من الب�شيط (.

يا حّبثثثثثثذا اأفٌق الَح الهثثثثثثثالُل بِه
                              كاأمنا هَو طوٌق الَح يف ُعُنِق

يبكي ، وي�شحُك هذا غرَي ُمكرتٍث 
ْحِك هالٍل يف ُبكا اأُُفِق                       فاعجْب ِل�شِ

ويف ) ظثثالل واأوفيثثاء( ميثثدح �شمثثو االأمثثري 
في�شثثل �شعثثرًا مبنا�شبة حفلثثة اأقامتهثثا ل�شموه 
املدر�شثثة العلوية بدم�شق بعنوان حتية الفتح: 

) من الطويل ( .
هيا في�شل احلق املبني ومن به   

                  تعاىل  منار  الدين  بالعدل والهدى
ًة   ك  قدمثثثثثثثثثثاً  اأنقذ  اهللُ  اأمَّ بجدِّ

              طغىالبغُي فيها وا�شتطالْت يُد العدا
فجئت على اآثثثثثاره الُغرِّ َتْقَتفي 

                 وُتعلي  ملجد العرب  �شرحاً م�َشيَّدا
ويف ) اأماليثثح ( ي�شثثف ال�شاعثثر كيثثف خثثرج 
رفاقه اإىل منتزه عني الفيجة ومرج عني اخل�شرا 
ف�شربثثوا �شرادقثثاً كبثثريًا بينهمثثا يف عيثثد �شنثثة 
1341 للهجثثرة لتق�شيثثة ب�شعثثة اأيثثام هنثثاك، 
بق�شيثثدة  املنتزهثثني  هذيثثن  ال�شاعثثر  فو�شثثف 
رائعثثة، ا�شتغرقت ثمانية واأربعثثني بيتاً ، وهي 
من عيون الو�شف يف ذلك الع�شر ، وفيها يقول: 

) من الوافر ( .

ملن ُقَبٌب �َشَمْت فثثثوق ال�شثثثثثثواهْق
راِدْق                    على )اخل�شرا( ملن ذاك ال�شُّ

اإذا ُجْزمُت على ) اخل�شراِء ( يوماً 
                       َفُعوجوا  واجل�شوا  فيه  َدقاِئقْ 

نثثثثثثثثثثثوُف اخليثثثثثِر �شّتى بباطِنِه �شُ
مثثثثاِرْق فَّ النَّ                        َغَدت ْ م�شفوفًة �شَ

ى  �ُشقيِت الغيَث يا)خ�شرا( ورَوّ
                        �ُشفوحِك  من  َحيثثاة  كلُّ  داِفْق

ويف ديوانثثه )اأغاريد( ي�شثثف روابي قا�شيون 
وي�شيد بدوره يف حماية الغوطة الغناء ، فيقول: 

) من جمزوء الرمل ( .
يا روابي  قا�شيون           كل قلٍب فيثثثثثثِك هاما
كّلمثثثثثا زاَد ِبعثثثادًا           زادُه  البعثثثثُد  هياما
اأنت للغوطة حْرٌز            �شثثثثثانِك اهللُ  َدوامثثا
خُرِك اإال           ِلُيحاذي الّنجثَم َهاما ما �شما �شَ

وله ق�شيدة بعنوان ) يوم امليدان ( يذكر فيها 
ماآ�شي الثورة ال�شورية عام 1925م فيقول :

)من الب�شيط( .
لٌة مرابُع ال�شثثثثثثام اأطثثثثثثثالٌل معطَّ

                            واأر�شٌم موح�شاٌت بعد اإبهاِج
هما قِع ، رو�شُ والغوطتان مثار النَّ

                     ذاٍو ،وقد كانتا الفردو�َس ّلالجي
ذوت حما�شُن اأر�س ال�ّشاِم واْنطَم�َشْت

                             اأنواُرها بعَد اإ�شراٍق واإبالِج
وكثريًا ما ياأ�شى مل�شاب وطنه و�شقاء اأهليه، 
فيثثذرف الدمثثع �شعثثرًا على مثثا حل بثثه وبقومه 

فيقول : )من املتدارك ( .
َوَطٌن اأهلوُه بِه �َشِقَيْت       

                                    وباأهليِه هو قد �َشقيثثثثثثثا
فُكِن اللهثثثثثم الأحثثثثراٍر 

                                   فيه يْلقثثثثثَْوَن كما لقيثثثثثثاَ  
مابني �شثثثثريٍد يف االآفا

                                   ق وبني �شجنٍي يف املنفى

250

شخصيات

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



ْيثثثثماً  فاإذا �شكُتوا �ِشيموا �شَ
                                     واإذا نطقوا القوا َحْتفا

واإذا �َشِربوا �َشِرُبوًا رْنقثثثثثثثاً
                               واإذا َطِعُموا َطِعُموا َخ�ْشَفا

ويف ق�شيثثدة له بعنثثوان ) ال�شبثثاب الذاوي( 
يرثثثي بها االأديثثب اأحمد �شاكثثر الكرمي �شاحب 
جريثثدة امليثثزان يف احلفلثثة التثثي اأقيمثثت �شنة 

1928م بعد مرور عام على وفاته يقول فيها :
)من جمزوء الكامل ( .

بردى بكى وبكثثثثثثت �شفافه
                                         قل للحمام فما هتافه

والغوطتان وقا�شثثثثثثثثثثيون
                                             وما تظلله �شعافه 

َفت يُد احلدثاِن ُغ�شنا َق�شَ
                                      ً مل َيِحْن بعُد انق�شاُفْه

كفُّ الّردى قطفْتُه زهثثثثرًا   
                                         بعُد مل يحْن اقتطاُفه

هلِل �شثثثثثثثثثثثثثاكُر اأيُّ �شثثَبٍّ  
                                           منك بالعليا �ُشعاُفه

ْفَت   كم من مقثثثثثثاٍل قد َر�شَ
                                    فراح ُي�شيُبنا ارت�شاُفه

اخلثثثثثثثثلُد دونَك رّف والث  
                                        فردو�ُس دانيٌة قطاُفه

موؤلفاته :
- التاريثثخ العثثام ) اجلثثزء االأول ( مطبعثثة 

الرتقي – دم�شق 1341هث

- التاريثثخ العثثام ) اجلثثزء الثثثاين ( مطبعثثة 
العرفان – �شيدا 1342 هث 

- �شثثرية التاريخ االإ�شالمثثي ، مطبعة الرتقي 
1340هث – دم�شق 

- منهاج الرتبية والتعليم .
- �شري العظماء ) اجلزء االأول ( .
- �شري العظماء ) اجلزء الثاين ( .

- نه�شة اليابان .
- م�شطفى كمال با�شا يف االأنا�شول .

- غرائب العادات .
- امل�شيح الهندي .

- ديوان التقي ، مطبعة ابن زيدون 1932م.
- ال�شريف الر�شي ، مطبعة كرم 1961م.

كتبه غري املطبوعة :
- تاريخ الع�شر احلا�شر .

- تاريخ العهد النبوي واخللفاء الرا�شدين .
- االإمام علي بن اأبي طالب .

- ب�شمارك بطل االحتاد االأملاين .
- اجلغرافيا االقت�شادية .

- تاريخ اخلتان وحم�شناته .
- مائتا م�شاألة يف احل�شاب النظري .

- جمموعثثة مقاالتثثه االجتماعيثثة واالأدبيثثة 
والتاريخية .

- �شعر اخليام وفل�شفته .
- رواية ) الوجه املتح�شر( .

املراجع : 
- راجع جملة املجمع العلمي العربي بدم�صق , املجلد 21 , ال�صفحة 369.

- ال�رشيف الر�صي : ع�رشه وحياته لأديب التقي , مطبعة كرم .
- ديوان اأديب التقي , مطبعة ابن زيدون , عام 1932م .

- جملة العرفان : املجلد احلادي ع�رش , اجلزء العا�رش .
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 هيفاء اإيلي���ا رزق �ساعرة وقا�سة وناق���دة اأدبية, ومربية, 
واأم�س���ت   ,1941/12/23 يف  �سيدناي���ا«   « يف  ول���دت 
طفولته���ا متنقلة م���ع والديها بني« دركو����س« يف حمافظة 
اإدل���ب, و« كفر زيتا« يف حمافظة حماه, و » خربة الغزالة« و« 
امل�سمي���ة« يف حوران, و« جمدل �سم����س« يف القنيطرة, بحكم 
عم���ل والدها يف �سلك ال�رسطة. تلق���ت درا�ستها االبتدائية يف 
» �سيدناي���ا« , ومل���ا انتقلت اأ�رسته���ا اإىل دم�سق عام 1954 
وا�ستق���رت فيها, اأكمل���ت درا�ستها االإعدادي���ة يف مدر�سة » 
مكت���ب عنرب« والثانوي���ة يف » التجهيزي���ة االأرثوذك�سية« اأو 
» االآ�سي���ة« اليوم, وقد اهتمت منذ ذل���ك احلني بالدرا�سات 

الفل�سفية واالأدبية والنقدية.

هيفاء رزق 
األديبة اليت رحلت قبل األوان

1998-1941
  عي�سى فتوح
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 بعثثد اأن نالثثت �شهثثادة الدرا�شثثة الثانويثثة، 
انت�شبثثت اإىل ق�شم اللغثثة العربية يف كلية االآداب 
نف�شثثه  الوقثثت  يف  وعملثثت  دم�شثثق،  بجامعثثة 
حتثثى  الفل�شطينيثثني،  الالجئثثني  موؤ�ش�شثثة  يف 
تخرجت عثثام 1965، ثم دخلثثت م�شابقة انتقاء 
املدر�شثثني، وعّينت يف » �شافيتا«، حيث اقرتنت 
فيهثثا باالأ�شتثثاذ رفيثثق ب�شور، وانتقلثثت معه اإىل 
» القنيطثثرة« التثثي كان يعمل مديثثرًا للم�شرف 
الزراعي فيها، وبعد نك�شة اخلام�س من حزيران 
1967 انتقلت اإىل دم�شق، حيث مار�شت تدري�س 
اللغثثة العربيثثة يف ثانويثثة ب�شثثام حم�شثثو حتى 

وفاتها عام 1998.
 مالت هيفاء، منذ نعومة اأظفارها اإىل املطالعة 
و�شحبثثة الكتثثب، والزم هذا امليل طثثوال فرتة 
درا�شتهثثا اجلامعيثثة، تقثثول يف مقال لهثثا » ليلى 
وليثثل ال�شعثثراء« : اأحببت  الليثثل منذ طفولتي، 
ومَنْت فيه ق�شة حبي للكتاب الذي كان يالزمني 
�شاعثثات طويلثثة يف درا�شتثثي اجلامعيثثة، وحني 
تخرجثثت يف اجلامعثثة ، كان �شمثثت الليثثل عاملاً 
�شحريثثاً يجذبني اإليثثه يف كل عمثثل، يف ت�شحيح 
املذاكرات والدفاتر وكتابة اخلواطر واالأ�شعار، 
ومازالثثت حتثثى االآن اأغم�ثثس ري�شتثثي يف �شكينة 
الليل، واأغثثرق تفكريي يف اأبعثثاده الالمتناهية، 
لثثالأدب  الليثثل وحيثثاً  مثثن هثثدوء  اأروع  فلي�ثثس 

والفن«.
كانت تق�شثثي معظم اأيام الدرا�شة يف »املكتبة 
الظاهريثثة« بدم�شثثق، يف رحابهثثا- كمثثا تقول- 
تفّتحثثت نوافثثذ نف�شهثثا لالأمثثل، وابتهجثثت فيها 
اأجمثثُل املعثثاين، ويف زواياهثثا غفثثت ذكرياتهثثا، 
تب�ّشمثثت خواطرهثثا، وعلثثى جدرانهثثا ارت�شمت 

اأيام درا�شتها اجلامعية.
تقول: » يف اجلامعة ع�شت ق�شة حبي ال�شديد 
للمطالعثثة والقثثراءة ، فثثكان كل ما فيهثثا ي�شبع 
رغبتثثي يف املطالعة، وكل ما فيها ي�شجعني على 

اال�شتمرار .  ..  وما زلت حتى االآن اأنطلق يومياً 
اإىل املكتبثثة الظاهريثثة احلبيبثثة، فاأراجع بع�س 
الكتب، حيث اأجد لذة كبرية يف العودة اإىل كتب 

الرتاث العربي.
 كالعقثثد الفريد البن عبد ربثثه، واأدب الكاتب 
البثثن قتيبثثة، واحلما�شثثة الأبثثي متثثام، ويتيمة 
الدهر للثعالبثثي، واملف�شليات للمف�ّشل ال�شبي، 
واملثل ال�شائر البن االأثري، ودواوين ال�شعراء ، 

على اختالف اأ�شمائهم ..«
  » كنت اأق�شي فيها يومياً اأربع �شاعات، اأذاكر 
واأدون، وحني تغلق املكتبثثة اأبوابها يف امل�شاء، 
اأعود اإىل منزيل، وفكري يزدهي باملعلومات التي 
جمعتهثثا، وقلبثثي يتلهثثف ملوعد  لقائثثي يف اليوم 

التايل«.
لقد �شحثثن انكبابهثثا على املطالعثثة يف املكتبة 
الظاهرية، فكرها وعقلهثثا وذاكرتها باملعلومات 
وجعلهثثا تفتني حتى االمتثثالء، وزودتها بكنوز 
ثمينثثة مثثن العلم واملعرفة . .  لكثثن هذه الروة 
لتهثثا بجدها وكّدهثثا وتعبها  الفكريثثة التثثي ح�شّ
وداأبهثثا، تبثثّددت وطثثارت اأدراج الريثثاح، حني 
فاجاأها املر�ثثس الع�شال عام 1996، فان�شرفت 
عثثن التح�شيثثل واملطالعثثة والكتابثثة وتاأليثثف 
الق�ش�ثثس، ونظثثم ال�شعر اإىل االهتمثثام ب�شحتها 
ومعاجلثثة مر�شها، متنقلة من طبيب اإىل طبيب، 
ومثثن دواء اإىل دواء، ومثثن م�شفثثى اإىل م�شفثثى، 
�شابثثرة علثثى مواجهثثة مر�شهثثا اخلطثثري الذي 
داهمهثثا وهي على راأ�س عملها، ويف قمة عطائها، 
حتثثى �شرعها الداء، وتوفيثثت يف اخلام�س ع�شر 
مثثن اأيلثثول 1998، قبثثل اأن تتجثثاوز ال�شابعثثة 
واخلم�شني من عمرها، ودفنت اإىل جانب زوجها 

يف مقربة العائلة ب�شافيتا.

 اآثارها الأدبية
- هم�شات من القلب ) �شعر( دار جملة الثقافة 

253 املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



.1998 – دم�شق 
- االأوراق التثثي �شقطثثت �شهثثوًا) جمموعثثة 

ق�ش�شية( دار جملة الثقافة- دم�شق 1998.
مقثثاالت وخواطثثر(    ( االأدب  درا�شثثات يف   -

دم�شق 1999.
 

 �سعرها:
اأ�شدرت هيفاء رزق ديوانها الوحيد )هم�شات 
مثثن القلب( عثثام 1998، قبل اأن تفثثارق احلياة 
بوقت ق�شثثري، واأهدتثثه » اإىل كل من �شرب بفكره 
اأ�شرار الوجود، ومل�س ب�شعوره نب�س االإن�شانية، 
متغنيثثاً باملحبثثة واالإخاء والتعثثاون... واإىل كل 
من يحمثثل هذه امل�شاعثثر زادًا ي�شعفثثه يف خدمة 
املجتمثثع واالإن�شانيثثة . . .  واإىل كل مثثن اأ�شهثثم 
يف ت�شجيثثع االأدب واالأدبثثاء، متيحثثاً لديواين اأن 
يخثثرج اإىل النور . . »�شثثم الديوان �شتاً وثالثني 
ق�شيثثدة مثثن ال�شعثثر املثثوزون املقّفثثى، نظمثثت 
اأكرهثثا  يف اأمهثثا واأوالدهثثا الثالثثثة نثثزار وملى 
وربا، وحفيدتها حال، ويف رثاء املو�شيقار حممد 
عبد الوهاب، وال�شاعر عمر اأبو ري�شة، وزوجها 
ووالدتها، وعمها الطبيب مو�شى رزق، واالأديبة 
وداد �شكاكينثثي ..  وكلها مطبوعة بطابع احلزن 
واالأ�شثثى، والتاأثثثر بالطبيعثثة اجلميلثثة، كما يف 
ق�شائثثد الربيع، ويف الطبيعثثة، و�شباح  ربيعي 

التي تقول فيها:
ْق           لّوح ال�شبُح وحدَّ

                                        وتّعرى الكوُن ُي�شرْق
غنوُة الطرِي ب�شمعي         

                                        رفُّ اإح�شثثثثا�س تدّفْق
رافقني ال�شبُح بنوٍر         

                                           كثثثحننِي االأم اأورْق
 وتتجلى عاطفتها اجليا�شة، ورّقة اأحا�شي�شها، 
اأكثثر مثثا تتجلثثى، يف الق�شائثثد التثثي قالتهثثا يف 
اأ�شرتهثثا، وال�شيما ق�شيدتها ) اأمي( التي اأهدتها 

اإليها يف عيد االأم عام 1978، ومنها قولها:
يااأمي يافي�َس �ِشعٍر راع�ٍس    

                          فا�س نداُه �شذًى على االأوراد
ياهم�شًة �شاغ االإلُه َعبريها   

                              فبّددته اأنثثثثثثامُل احل�ّشثثثثاِد
  وق�شيدتها يف ابنتها ) ربا( التي تقول فيها:

ا�شثثثثكني ملء فوؤادي ياربا       
                              وردٌة فاحت وما�شت َعَجَبا

نفُح ورٍد اأنِت يف رو�ِس الدنا     
بثثَا                                  فاإذا الكوُن عثبثرٌي و�شَ

ب�شمٌة �شعت ف�شاءت ظلمتي   
با                              واأزاحت من دجاَي الَو�شَ

  وتكثثر من ال�شكثثوى يف ق�شائدها، والغرابة 
يف ذلثثك، وهي املري�شة املهثثددة باملوت بني يوم 
واآخثثر، وتتح�شر على املا�شثثي اجلميل الذي مر 

كاحللم، وذهب اإىل غري رجعة فتقول:
اأم�شي واأم�شي اأين واحتي الظليله  

                     دون مبتغاي �شاأُو رحلٍة طويلْة؟
ورحت اأم�شثثثثي يف طريثثثثٍق       

                            اأتثثعبتثثثني واألقتنثثي علثثثيلْه
   يغلب على �شعر هيفاء، طابع النظم ور�شف 
الكلمثثات، ويفتقثثر اإىل اإ�شراق ال�شثثور، وعذوبة 
االألفثثاظ ، وعمثثق املعاين وجدتهثثا، فكاأنها كانت 
تقثثول �شعرهثثا للت�شليثثة، وللتعبري عمثثا تعانيه 

وحت�شه يف قرارة نف�شها.
  

 ق�س�سها:
 اأ�شثثدرت هيفثثاء جمموعة ق�ش�شيثثة واحدة 
هثثي) االأوراق التي �شقطت �شهثثوًا( ، اأهدتها اإىل 
الذيثثن بعثثثوا يف حياتهثثا االأمل ودفقثثة العطاء: 
والدهثثا واإخوتها واأوالدهثثا، والراحلني زوجها 
واأمها، واإىل مدحة عكا�س الذي اأتاح لكلماتها اأن 

تخرج اإىل النور .. 
 �شمثثت املجموعة �شبع ع�شرة ق�شة ا�شتمدت 
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اأحداثهثثا من واقثثع احلياة، مما يعانيثثه النا�س 
الب�شطثثاء والفقراء واملهم�شثثون من كدح وتعب 
واإرهثثاق يف �شبيثثل توفري لقمة العي�ثثس الأ�شرهم 
الكثثثرية العثثدد، كما يف ق�شثثة) قبثثل اأن ي�شبح 
حمثثارا( وبطلها معلثثم مدر�شة يعمثثل اإىل جانب 
عملثثه يف التعليثثم �شائق �شاحنة عنثثد �شاحب » 
�شوبثثر ماركت« لينقثثل له الب�شاعثثة من ال�شوق 
اإىل حملثثه، بعثثد ان�شرافه مثثن املدر�شثثة، وكان 
اليعود اإىل منزله حتى ال�شاعة التا�شعة لياًل وقد 
اأنهكثثه التعب، حتى كاد عمله ال�شاق يبّلد عقله، 
وي�شرفه عثثن االهتمام باأ�شرته، وين�شيه الكثري 
من املعلومات املقررة يف الكتاب املدر�شي، » اإنه 
م�شتثثت الذهن ، �شائثثع، ي�شرد كثثثريًا، ويخرج 
اأمثثام طالبه حثثني يناق�شونثثه يف م�شاألثثة مهمة ، 
فيقف حائرًا، يلوذ بال�شمت وال�شرب على حتمل 

القهر، حتى كاد ي�شبه يف طبعه احلمار...«.
 كذلك ت�شتمد ق�شتها ) راتب يف �شلة املهمالت( 
مثثن واقثثع حياتهثثا معلمة، تنتظثثر اآخثثر ال�شهر 
لتقب�ثثس مرتبهثثا ال�شئيثثل الثثذي اليكفثثي ل�شثثد 

حاجات االأ�شرة املعي�شية . . 
 بطثثل هثثذه الق�شثثة اأي�شثثاً معلم يدعثثى ) اأبو 
حليم( يعيل اأ�شرة كبرية موؤلفة من ثمانية اأوالد 
)قوتهثثم موؤلثثف من عرقثثه وجهده مثثن ال�شباح 

حتثثى امل�شاء، فاإذا ران عليه الليل 
ب�شكونه، كانت نب�شات قلبه تدق 
وم�شرعة متلهفثثة ت�شاأل عن الغد، 

وماذا يقدم لالأ�شرة . .(.
 كان يحلم دائماً بزيادة مرتبه، 
وبخا�شثثة حني يقرتب عيد املعلم 
، وهثثو مثثع ذلثثك يثثوؤدي واجبثثه 
نحو طالبثثه، ويغرقهم بفي�س من 
الثقافة والعلم، فينت�شي بع�شهم، 
وي�شيثثب امللثثل وال�شثثاأم بع�شهم 
االآخثثر .. وكثثثريًا مثثا يقثثارن بني 
مرتبثثه ال�شئيل، ومثثا يك�شبه اأي 
عامثثل البكثثد ذهنه، ومثثع ذلك يثثدر عليثثه عمله 
الب�شيثثط املال الوفثثري الذي ي�شتطيثثع به توفري 

العي�س الكرمي له والأ�شرته.
 لقثثد وزع ) اأبثثو حليثثم( مرتبثثه علثثى �شثثراء 
االأحذيثثة وامللبو�شثثات اجلاهثثزة لثثه والأوالده، 
لكن هثثذه امللبو�شات الرخي�شثثة الثمن، �شرعان 
ما متزقت، ومابقي من مرتبه ا�شرتى به موؤونة 
الطعام من بي�س وحلم وجن فا�شد األقى قماً منه 
يف �شلة املهمثثالت اأي�شاً . . . واأخريًا يجل�س)اأبو 
حليثثم( ليفكر ويت�شاءل: كيثثف تنتج االأحذية يف 
بالدنثثا؟ وكيف ت�شنثثع االألب�شة اجلاهثثزة بهذه 
الطريقثثة الرديئثثة؟ وملثثاذا ُيلقثثى املرتثثب عقب 
كل �شهثثر يف �شلثثة املهمثثالت، وتدفثثن املعثثارف 

واملعلومات فيها اأي�شاً ؟!
اإن مثثاورد يف هاتثثني الق�شتثثني الواقعيتثثني، 
خل�شثثه االأ�شتاذ مدحة عكا�ثثس- نا�شر الكتاب - 
يف قوله علثثى �شفحة غالفه االأخرية: واأجدين ال 
اأغثثايل اإذا قلت اإن الكاتبثثة ا�شتطاعت اأن تعر�س 
اأحثثداث ق�ش�شهثثا باأ�شلثثوب اأقثثرب اإىل الواقثثع، 
م�شتمثثدة االأحثثداث مثثن جمتمعها املحيثثط بها، 
وم�شّورة اأبطال ق�ش�شها من بيئتها التي تعي�س 

فيها«.
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حوار مع المربي الشاعر
سليمان العيسى

 �سليم���ان العي�س���ى: رائ���د ال�سع���ر القوم���ي 
املعا�رس, وقيثارة العروبة اخلالدة التي فّجرت 
امل���دَّ العرب���ي بع���د احل���رب العاملي���ة الثانية 
يف مواجه���ة االأح���الف واملوؤام���رات, وانطلق���ت 
طاقات االأجيال العربي���ة ووحدتها على دروب 
الن�س���ال الوطني.عرفته اجلماهري العربية منذ 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي ل�سانها املعرّب 
ع���ن تطلعاتها اإىل احلرية, فق���اد ب�سعره حركة 
الكفاح القومي وفّج���ر �رسارتها يف كل منا�سبة, 
تغّنى بالوحدة العربية ودعا لها, واأوىل الق�سية 
الفل�سطينية اهتمام���اً خا�ساً يف �سعره,  فرافق 
مراحله���ا وانتفا�ساته���ا املتعاقبة, ومل يت�رسب 
الياأ�س اإىل قلب���ه, فتحّول اإىل الكتابة لالأطفال, 

وراأى فيهم اأمل الغد املن�سود.

  اأحمد مروان احلفار

 بنّي ال�شاعر �شليمان العي�شى ال�شاب و�شليمان 
الكهل مراحل من العمر والعطاء ال�شعري فماذا 

قّدمت الكهولة ل�شليمان اإن�شاناً و�شاعرًا؟
وال�شبثثاب  الطفولثثة  اأمثثام  �شوتثثي  تفّجثثر   
بالعا�شفثثات، مثثع مثثّد الثورة والتحثثرر، وحني 
بداأ املّد باالنح�شار، اأيام الكهولة، ُلْذُت بال�شمت 
حينثثاً، ثم تعلمثثُت اأن اأفتح نوافثثذ لالأمل بعد كل 

خيبة، واأبداأ من جديد، مرة بعد مرة.
 ومثثع كل بداية، كانثثت النربة تخُفُت، واحلكمة 

حتثثل حمَل اجلنون، ما يهمني يف هذا التغيري اأن 
تكون البداية ذات معنى:

 الثالثون .. الثمانون
بداياٌت . . بواكري

كلَّها، اإن �شئَت اأن حتيا،
بداياٌت بواكْر

 اإنه نهُر احلياة
اأْلِق يف التيار هذا الظماأ احللو

 اأو املرَّ  . . و�شافْر
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�شيطر الهمُّ القومي على كتاباتي �شيطرة �شبه 
كاملثثة يف البداية. ولكن ظثثروف احلياة اأيقظت 
يَف م�شاعر عميقة اإزاء اأ�شياء �شغرية،  مل اأعرها 
يف املا�شثثي االهتمثثام الثثذي ت�شتحقثثه، فلماذا ال 

اأغنيها االآن؟ 
ديثثوان » الثمثثاالت« باأجزائثثه اخلم�شة الذي 
ُن�شر يف �شنعاء خثثالل العقدين االأخريين حافل 
بهذه االهتمامات ال�شغرية الهامة جدًا يف راأيي، 
لقثثد راأيت مع ا�شتثثداد ال�شربثثات، االبتعاد عن 
االأحثثداث املبا�شرة بقثثدر يتيثثح يل االإ�شغاء اإىل 
عاملي الداخلثثي، والتطّلع اإىل عاملثثي اخلارجي، 

وتاأمل ما وراء الواقع.
 وهكثثذا اجتهثثت اإىل اأدب االأطفثثال وال�شثثرية 
تنثثاوَل  اخثثرتُت  االأطفثثال،  اأدب  يف  الذاتيثثة. 
ال�شغثثار  باهتمامثثات  تت�شثثل  مو�شوعثثاٍت 
وحاجاتهثثم، فتحدثثثت عثثن الطبيعثثة واالألعاب 
واالأحثثالم  واملدر�شثثة،  والبيثثت  والهوايثثات 
واالآمال، ونّوعت طرق املخاطبة، فقلت ال�شعر، 
وكتبت امل�شرحية، والق�شة الواقعية، والق�شة 
اخلياليثثة اأو االأ�شطورة، وعّربثثت اآثارًا اأجنبية 
الإغنثثاء هذه التجربة و�شثثد الثغرات فيها، وكان 
التعريب باال�شرتاك مع زوجتي الدكتورة ملكة 

اأبي�س وبع�س الزمالء.
النتثثاج  م�شاحثثة  ات�شعثثت  »الثمثثاالت«  ويف 
املوّجثثه للكبثثار، وتوزعت على ال�شعثثر والنر، 
وفيهثثا اأعطيثثت نف�شثثي حرية تنثثاول اأيثثة فكرة 
تثثدور بخلدي، اأو تلّج علثثّي، الأين اأردت اأن اأقدم 
نف�شي مبثثا حتمل مثثن انفعثثاالت وهواج�س، اأو 
اأفثثكار وُمُثل، �شواء ب�شثثواء. لذلك يرى القارىء 
فيها األوانثثاً من الق�شائد . . واحدة عن االأر�س، 
وثانية عن املراأة، وثالثة عن العامل وما ي�شهده 
من �شراع ودمار، ورابعة عن الرتاث، وخام�شة 

عن الذكريات، وهكذا . . 
 تثثرّوج و�شائثثل االإعالم اليثثوم للدميقراطية 

مبفهومهثثا الغربي �شبيثثاًل للخال�س، وقد جّمدت 
يف �شعثثرك احلريثثة، لكنثثك مل تقثثرتح اأي نظثثام 
دميقراطي يالئم االأمة العربية يف الواقع الراهن 

. . ملاذا؟
 لي�شت مهمة ال�شاعر اأن ياأمر وينهى، ويحكم 
وي�شثثّرع مهمتثثه- يف راأيي- اأن يحلثثم وي�شيء، 
وقلت مرارًا، هناك اأنا�س للحكم واآخرون للحلم، 

واأنا اخرتت احللم كما يعرف اجلميع.
 يف ق�شائثثد احلب التي كتبتهثثا نبٌل و�شفاء، 
و�شمثثّو بالعالقثثة اخلالدة بثثني الرجثثل واملراأة 
وفرو�شيثثة ال�شحثثراء فما موقفك مثثن بع�س ما 
ي�شثثوب االأدب املعا�شر من تعبثثري �شافر ي�شّوه 

هذه العالقة ويخلط بني احلب واجلن�س؟
 اأرف�ثثس االإ�شفثثاف واالبتثثذال يف اأي �شثثيء 
كان، ولكني اأوؤمن بحرية التعبري، فكل واحد له 

احلق  اأن يعرّب عن م�شاعره على هواه.
 يف نتاجثثك االأخثثري انعطثثاف وا�شثثح نحثثو 
احلداثة ال�شعرية كمثثا فهمتها واأردتها، رف�شت 
االإبهثثام والتكثيف ال�شعري والعبث باللغة، فما 

مفهومك للحداثة ال�شعرية؟
 يتج�شثثد موقفثثي بهثثذا ال�شثثدد يف العبثثارة 

االآتية التي ذكرتها غري مرة:
اأن تعت�شثثر املتنبي ولثثوركا واملعري وغوته 
ثم تقف علثثى قدميك وترى الدنيثثا بعينيك، تلك 
هثثي االأ�شالثثة واملعا�شثثرة يف راأيي.اأعرتف اأين 
كنثثت م�شثثدودًا اإىل الثثذات يف الفثثرتة االأوىل مثثن 
نتاجثثي، وكانت ظالل القراآن واملعلقات وديوان 
املتني حتيط بي، وت�شّد على يدي يف كل ق�شيدة 
اأكتبهثثا، ولكني ما لبثثثُت اأن انفتحت على عوامل 
جديثثدة عندمثثا اأخثثذُت اأطالثثع ب�شغثثف االآداب 

االأجنبية و�شعراء الغرب.
مثثررُت يف جتربتثثي باملدار�ثثس ال�شعريثثة مثثن 
الرمزيثثة،  اإىل  الرومان�شيثثة،  اإىل  الكال�شيكيثثة 
هثثذه  مثثن  لثثكل  وكان   .. اجلديثثدة  فالواقعيثثة 

258

حـــوار

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



املدار�س اأثرهثثا يف كتاباتي، ولكني- فيما اأرى- 
مل اأتاأثثثر بواحثثدة من هذه املدار�ثثس كما تاأثرت 

بالواقعية ال�شعرية اجلديدة.
ومع هذا فقد بقيثثْت جتربتي ال�شعرية جتربة 

عربية ت�شرب بجذورها يف اأعماق ال�شحراء.

اإين اأقف على قدمّي . . واأرى الدنيا بعينّي .
 لقد جمعت خمتارات لروائع ال�شعر العربي 
عثثرب الع�شور تنمُّ عن ذوق فنثثي رفيع، ملاذا مل 
تعمد اإىل ا�شطفاء روائعك ال�شعرية يف خمتارات 
ي�شهل الرجوع اإليها، وخا�شة اأن ديوانك ال�شامل 

يتجاوز األفي �شفحة؟
 لقثثد فعلثثت ذلثثك اأكثثر مثثن مثثرة، فجمعت 
خمتارات من جميع نتاجي يف كتابي » من رحلة 
الظمثثاأ« الذي �شدر يف �شنعثثاء عام 2004م عن 
وزارة الثقافثثة وال�شياحة، كمثثا ن�شرُت دواوين 
م�شتقلثثة خ�ش�شثثُت كاًل منها مبو�شثثوع: ديوان 
اجلزائر، ديوان فل�شطثثني، ديوان اليمن، املراأة 
يف �شعثثري، ديوان االأطفال، واأرجثثو اأن ُيتاح يل 

الوقت ملتابعة مو�شوعات اأخرى.
 ماذا ميكن اأن يقثثول �شليمان العي�شى الأمته 
ولل�شبثثاب واالأطفثثال بعد رحلة العمثثر الطويلة 

مع ال�شعر؟
  اأقثثول: ال تيئ�شوا اأبدًا، حاولوا اأن تنه�شوا 
بعد كل عثار، واأن يكون ال�شروق اأهم لديكم من 
الغروب، واأن ت�شعلوا �شمعة بداًل من اأن تلعنوا 
الظثثالم، واأن تفتحثثوا نافذة حني يغلثثق اأمامكم 

باب.
 كيف تقثثراأ م�شتقبل االأمة، واأنت الذي تقول 

يف امل�شردين، واأنت اأحدهم:
األوف ي�شمونها الالجئني        

                             على كل منعطف ترقد
األوف �شتن�شم يوماً اأنا           

                          واأنت اإليهم، اأت�شثثثتبعد؟
 كنت ومازلت اأنظر اإىل طاقات هذه االأمة، ال 

اإىل واقعها، واقع االأمثثة مر�س طارئ مهما طال 
ومهما ا�شت�شثثرى، وطاقاتها البّد اأن تتفجر ذات 
يوم. نحن نزرع، والبد الأطفالنا واأحفادنا من اأن 

يح�شدوا.
ظلثثم  العي�شثثى  �شليمثثان  اأن  اعتقثثادي  يف   
�شعثثره ال�شاحثثك حثثني ا�شتبعده مثثن الديوان، 
اأال توافقنثثي باأن النادرة اأعظم �شالح  حارب به 

�شعبنا جالديه؟
   رمبا كان ال�شحك واال�شحاك يف ال�شعر اأقوى 
اأثرًا من ق�شائد اخلطاب اجلماهريي املتجهمة ، 
وال �شيمثثا اأن مثثا قدمته يف هثثذه ال�شاحة يعّد من 
االأدب االإن�شثثاين الرفيع، واليغثثريه ا�شتخدامك 

بع�س التعابري ال�شعبية التي ال تالئمه؟
ُظلثثْم،  قثثد  ال�شاحثثك  اأن �شعثثري   �شحيثثح 
ولكنني ل�شت امل�شوؤول عن ذلك، لقد طبعت اأول 
)ديوان �شاحك( يف عام 1984م يف دار ال�شورى 
ببثثريوت، وطبعتثثه مثثرة اأخرى عثثام 2005 يف 
وزارة الثقافثثة ب�شنعثثاء بعثثد اأن اأ�شفثثُت اإليثثه 
جزءًا ثانيثثاً، واإذا كان الديوان بجزاأيه مل ي�شل 
اإىل اأيثثدي القثثراء، فامل�شوؤوليثثة تقثثع على عاتق 
النا�شثثر واملثثوزع بالدرجثثة االأوىل، وعلى عاتق 
القارىء بالدرجثثة الثانية، الأن اهتمامه ما يزال 

يف حدود متوا�شعة.
 ملثثاذا مل يلتفت �شليمثثان العي�شى اإىل اإخراج 
روائعثثه ال�شعرية امل�شرحيثثة )االإزار اجلريح، 
اأبثثو حمجن الثقفثثي، مي�شثثون( تلفزيونيثثاً على 
الرغم من قيمتهثثا التوجيهية ودالالتها الوطنية 
والقومية، وهي قابلة لهذا االإخراج من الناحية 

الفنية مقارنة مبا قام به االآخرون؟
 اأنثثت تعثثرف اأن هثثذا العمثثل يتطلثثب جهود 
اأ�شخا�ثثس عديدين وخم�ش�شثثات مالية كبرية، 
وقد دعوت اجلهات الر�شمية واخلا�شة لالإ�شهام 
فيثثه، ولكن التجارب القليلثثة التي اأجريت حتى 

االآن مل تكن م�شجعة.
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حوار مع الفنان التشكيلي 
جمال العباس 

  �سمرية عزام *

 جمال العبا�س , من مواليد ال�سويداء عام 1941 , اأول مدر�س جماز من 
جبل العرب ملادة الرتبية الفنية ... واأول خريج من كلية الفنون اجلميلة 
بدم�س���ق م���ن اأبناء املحافظ���ة , عمل ُموجه���اً اخت�سا�سياً مل���ادة الرتبية 
الفني���ة فيها من ع���ام 1990 – 2002 متقاعد حالي���اً , ومتفرغ للعمل 
الفنّي والكتابة واملحا�رسات يف الفّن الت�سكيلي .. موؤ�س�س ملركز الفنون 

الت�سكيلية يف ال�سويداء , ولفرع الر�سم يف كل من الطالئع وال�سبيبة ..

* اأج���رت االأديبة الراحلة �شمرية عزام ه���ذا احلوار مع الفنان جمال العبا�س واأر�شلت���ه اإىل املجلة قبيل وفاتها 
بقليل،توفيت الكاتبه �شمرية عزام يف  2008/3/7.
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اأول ممثثثل لنقابثثة الفنثثون اجلميلثثة 
يف ال�شويثثداء ورئي�س لفرعهثثا فيما بعد 

 . ) 1980(
- عمل على اإحداث فرع لكلية الفنون 

اجلميلة منذ عام 1989 . 
الدولثثة  معار�ثثس  يف  م�شثثارك   -
الر�شمية منذ عثثام 1968 ، داخل القطر 

وخارجه..
الوطنثثي  املعر�ثثس  موؤ�ش�شثثي  مثثن 
املركثثزي يف ال�شويثثداء )حتيثثة للثورة 

ال�شورية الكربى 1925(. 
- اأقثثام الكثري مثثن املعار�س الفردية 
يف معظم املحافظات ال�شورية ، وخارج 

القطر يف اجلزائر – قطر – االأردن – لبنان . 
- �شثثارك يف ملتقيات فنيثثة عديدة ، يف لبنان : 
عاليثثه – اإهدن ، ويف �شورية : / ملتقى ال�شجرة 
الت�شكيلي االأول عثثام 2003 وملتقى البحر عام 

 . 2005
- مثثثل �شوريثثة يف املعر�ثثس الثالثثث للفنانني 

الت�شكيليني العرب يف طرابل�س – ليبيا 1980 
- ع�شثثو نقابثثة الفنثثون اجلميلثثة – ع�شثثو 
جمعيثثة االإمثثارات للفنثثون الت�شكيليثثة – ع�شو 

احتاد الفنانني الت�شكيليني اجلزائريني . 
- نثثال الكثثثري من �شهثثادات التقديثثر وجائرة 
نقابثثة املعلمني املركزية لعثثدة �شنوات وجائزة 

املزرعة للفن الت�شكيلي. 
- كتثثب عثثن اأعمالثثه الفنية : فثثاحت املدر�س ، 
اإليا�س زيثثات ، طارق ال�شريف ، عبد اهلل ال�شيد، 
حممثثود �شاهني ، جالل خري بك ، عفيف بهن�شي، 
عبثثد العزيثثز علثثون ، اأديثثب خمثثزوم ، زهثثري 

غامن... 
�ص1- ماذا تعني لك اللوحة الفنية ؟؟ وكيف 

تت�سكل لديك ؟؟ 
 .. احليثثاة  بدميومثثة  �شريثثح  اإ�شعثثار  ج1- 

ور�شالة حب من العمق ، الذي فينا ، جنهله ، اإىل 
الوعثثي الذي فينا ندركه ، وبني العمق والوعي، 
قثثراءة ، ملولثثود ، هو خال�شثثة ذات تتقا�شم مع 
الغثثري اأنفا�ثثس اجلماعثثة ، بكل مورثثثات الزمان 
واملكان ، وتراكماتها املعرفية واجلمالية ، وهي 
خال�شة لتوحد الذات مع الوجود الأحلى حاالت 
العطاء ، واأثمنهما للفنان ، وملن حوله ... وحوَل 

كيفية ت�شكل اللوحة لدي ؟!... 
فامل�شاألثثة تتلخ�ثثس ، بنثثداء ٍ داخلثثي ، ترافقه 
حاالت من القلق ، ال تهداأ اإال حلظة الوقوف اأمام 
اللوحة اخلثثام ، وتنثثاول االأدوات التي تتعامل 
مع االألوان ، وتنقل ثورة العمق ، وخمتزناته ، 
وحتولها اإىل م�شاحاٍت لونيةٍ ، واأ�شكال وخطوط 
... وم�شمثثون ومو�شوع، واأبعثثاد ، يقف الفنان 
فيهثثا ، بخربته الفنية التقنية ، واإدراكه ملفاتيح 
اللوحثثة ... اإ�شافثثة اإىل طاقثثة االإبثثداع لديثثه ، 
ومتكنثثه من الر�شم املتقثثن والت�شريح ، وثقافته 
التاريخثثي  وانتمائثثه   ، املرتاكمثثة  املعرفيثثة 
واجلغثثرايف والرتاثثثي .. ذلثثك، كلثثه ، قثثراءات 
حلثثاالت باتت ، بالن�شبة يل – ومن خالل الر�شد 
الدائم لتجربتي ، �شهلة االإم�شاك بها ، والتعرف 
عليهثثا ، على اأن البدايثثة عندي ال ت�شبقها عقلنة 
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يف الت�شميثثم اأو التخطيط بالر�شثثم ... اأنا اأر�شم 
باللثثون مبا�شثثرة ، وهو عنثثدي حامثثل ملفردات 
العمل كلها ، ومعرب عنها .. مبعنى اأن الت�شكيالت 
اخلا�شة باللوحثثة ، كلها ، قد و�شلت اإىل العمق 
املنفلت من ال�شيطرة العقلية، اإىل اأق�شى حاالت 
التفجر ، وهي التي اأثارت حاالت القلق والرغبة 
احلميمثثة يف الوقثثوف اأمثثام اخلامثثة، والتعامل 
معهثثا .. اإنها حالثثة خما�س مثثوؤملٍ  ، ومفرح باآن 
واحد .. حيث الثثوالدة ، والتعرف على املولود 
، وهثثذا يف اللوحات كلها، حتمل توازناً ، ير�شي 
، ثثثم يتال�شى .. لتبداأ عملية توازن اأخرى .. من 

جديد !! .. 
�ص2- يف اأعمالك اهتم���ام لوين خا�ص , 

يطغى على ما عداه كله ؟؟ : 
 ، ثثثالث  لقثثد مثثرت جتربتثثي مبراحثثل  ج2- 

رئي�شة: 
الواقثثع  مثثن  التقثثرب  هّمثثي  كان   : االأوىل 
الولثثوج  وحماولثثة   ، تكوناتثثه  وفهثثم  املرئثثي 
فيثثه ومعاي�شتثثه، وبالتثثايل اإيجاد توليفثثة فنية 
ت�شتنثثد اإليثثه ، وتوؤ�ش�ثثس ملا بعد ، هثثذا الواقع ، 
وهثثذه املرحلة .. عززت اإمكانيثثة الر�شم ، الذي 
يعترب اأ�شا�ثثس العمل الفني ومقولتثثه االإبداعية 

.. وطبيعثثي اأن يحثثدث تطثثور مثثا يف التجربة ، 
خا�شة عندما يتفاعل الفنان مع ال�شكل الواقعي 
ويعاي�شه .. وهذا مثثا ح�شل يف املرحلة الالحقة 
حيث �شارت االأ�شكال الواقعية اإمياءاٍت دالة اإىل 
اال�شا�س واالأ�شل ، وهذه املرحلة مهدت ملرحلة 
التجريثثد التعبريي الغني باملخزون الواقعي .. 
اأي مبعنثثى اأن امل�شاحثثة التجريديثثة هنا لي�شت 
لونا ً اأ�شثثّم ، بل كتلة حياتية ، ذراتها من ن�شيج 

ذاك الواقع . 
وعلثثى هذا االأ�شا�ثثس ، ي�شتطيع الناقد الفني ، 
املتمكثثن اأن مييز بني م�شاحثثٍة لونيةٍ  حتمل هذا 
املعنى ، وتدل على اإبداع حقيقّي واأخرى عبثية 
– ال حياة فيها – وال متنح �شاحبها �شفة الفنان 
!!.. وحاليثثاً اأعتقثثد اأننثثي علثثى اأعتثثاب مرحلة  
جديثثدة ، مل تتبلور بعد ، بال�شفة التي ميكن اأن 
اأحتدث عنها باالإ�شهثثار املطلوب .. لكن اأبعادها 
تتمحثثور حول الروح امل�شتقرة يف اأعماق النف�س 
الب�شريثثة .. يف هذا املنعطف اجلديد بتجربتي .. 
واإن ظهثثرت فيثثه اأ�شكال قد يجد فيهثثا املتلقي ما 
ي�شبهها – اإال اإنها غري متعّمدة ، جاءت م�شادفة 

فقط ، لتحمل املعنى الذي اأبحث عنه ... 
كمثثا اأّن اللثثون ، واإن تراجثثع يف االأولوية ، اإال 
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اأنه ظّل حا�شرًا يرتك اأثره ، ومدلوالته يف تقنية  
تتنا�شثثب  مثثع هثثذا املنعطثثف ،. وترق�ثثس على 

اأوتاره .. اإنها اللوحة وت�شكلها ..!! )1(
... يف �شثثن مبكرة جثثدًا ، كنت اأتاأمل اخليطان 
امللونة ، التي ت�شنثثع منها والدتي قبعة للراأ�س 
.. كانت األوان القبعة ت�شحرين .. كانت فرحتي ال 
تقدر ، عندما خ�شتني والدتي بواحدة و�شعتها 
الأول مرة فوق راأ�شي ... مل اأمن تلك الليلة ، ومل 
تغثثادر القبعة راأ�شثثي ) طاقية ( وكان يحلو يل ، 
واأنا األعب مع اأترابي يف ال�شوق، اأن اأقف لفرتات 
طويلة ، اأمام دكان ٍ ، كان �شاحبه ين�شر اأ�شوافه، 

بعد �شبغهثثا لتجف حتت ال�شم�س .. كنت اأح�سُّ 
بوهج هذه االألوان / االأحمر واالأ�شفر واالأزرق 
والبنف�شجثثي / وهثثي ترتاق�ثثس حتثثت ال�شم�س 
.. وكثثثرية هي املثثرات التي وقفت فيهثثا ، اأتاأمل 
حركة اخليطان ال�شوفية امللونة ، وهي تتحول 
باالأنوال اليدوية ، وباأيدي الرجال والن�شاء ، اإىل 
ُب�شط و�شجاجيثثد ، باألوانها العفوية ، واحلاّرة 
.. ومازلت اأذكر �شرخثثات جمموعة من الرجال 
االأ�شثثداء ، بكلمات متفثثق عليها ، يتحركون على 
�شثثكلٍ  ن�شقٍ  منتظم ويدو�شثثون باأقدامهم ، على 
�شوٍف فر�س يف االأر�س ، وتلون باألوان �شتى ، كي 
يتما�شك مع بع�شه ، ويتحول اإىل ما كان ُيعرف: 
بالعجميثثة .. اأو اللبثثاد ، كفر�ثثس الأر�س البيوت 
.. ويف �شنثثوات املرحلثثة االبتدائيثثة توقفت عند 
كلماتٍ  اأو اأقثثوال مثل : / بدك ت�شحك عاالأ�شمر 
لب�شثثوا اأحمثثر ../ احلجر االأ�شثثود ، وجه اأ�شود 
مثثا يف اأب�شثثع مثثن هيك .. الثثخ .. مل اأكثثن را�شيا ً 
بهذه املقوالت .. كنت مقتنعا ً ، اأن هناك وجوها 
ً �شثثوداء ، تلب�س االأحمر ويكثثون جميال ً عليها ، 
واحلجثثر البازلتي رمادي مييل اإىل االأزرق .. اأو 

اأزرق مييل اإىل الرمادي .. 
 ، باالألثثوان  اأر�شثثم  اإننثثي   : قلثثت  واإذا   ..
�شثثواء بال�شكثثني اأو الفر�شثثاة ، فهثثذا ال يعنثثي ، 
بالتاأكيثثد،!!.. غياب املكونثثات االأخرى ، ملفهوم 
اللوحثثة ، مثثن �شكل وخثثط وتكويثثن واأبعاد ... 
وغثثري ذلثثك !! اإنهثثا حا�شثثرة بثثني ثنايثثا اللون 
وتو�شعاتثثه اأو يف متثثدده اأو جتاوره وحتاوره 
مثثع لثثون اآخثثر ... اأو يف متازجثثه ، لتوليثثد لون 
ا�شتقاقثثي باحلار اأو البثثارد ، فتتكون خملوقات 

ـات / : ) اإنَّ / جماًل / قد متّيز منذ بداياته بح�ص لويّن ، اأقل ما يقال عنه:  1- يقول الفنان / اليا�ص الزيَّ
د بها يف مراحل درا�شته  اإنه نابع من اجلنوب ال�شوري باأر�شه و�شم�شه ، وفولكلوره .. وكانت تلك روؤية تفرَّ

ه الفطري اجلامح ، يف تفجري  كلها لقد تطوّرت معه ال�شيغة اللونية ، دون اأن تخرج هذه ال�شيغة عن ح�شِّ
اللون اإىل اأق�شى قدراته ...الخ( . 
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تثثوؤدي دورهثثا ، وتطرح مفاعيلها مثثن �شياغات 
تتنا�شب مع مفهوم اللوحة وطاقة االإبداع فيها، 
التثثي ال تقثثف عند �شطح اللوحة ومثثا عليها ، بل 
تتجاوزهثثا اإىل مثثا خلف ال�شطح ، حيثثث بالتاأمل 
والثقافثثة الب�شريثثة يحثثدث التاأثثثر وبالتثثايل ، 
التفاعل مع اللوحة ، والتعاي�س مع جمالياتها.. 
����ص3 : ل���و مل تكن فنانا ً , م���ا الذي كان 

ميكن اأن تكون !!؟؟ 
ج3- مل يخطثثر يف بايل يومثثاً ، اأن اأتخيّل بدياًل 
لل�شفثثة التثثي اأحملهثثا .. ح�شنثثاً ، لنفر�ثثس ذلك 
االآن!! بعثثد اأن م�شى على جتربتي الفنية، اأكر 
مثثن اأربعثثني عامثثاً .. اأعتقثثد اأنني �شاأكثثون رقما 
�شاكنثثاً ، ال حثثراك فيثثه .. وعبئثثاً  علثثى احلياة 

ذاتها ، لو كنت غري ما اأنا فيه . 
����ص4- ن�ساطك الفني , ب���داأ بعد تخرجك 
يف كلية الفنون اجلميل���ة بدم�سق .. هل كان 
ل���ك ح�س���ور فني , قب���ل هذه املرحل���ة , ما 

مالحمه؟؟.. 
ج4- مل تكن درا�شتي يف كلية الفنون اجلميلة 
بدم�شثثق ، فتحثثاً لن�شاطثثي الفنثثي ، بثثل طموحاً 
يرفثثد   ، امل�شتثثوى  رفيثثع  لتح�شيثثل  م�شروعثثاً 

ن�شاطاتي ال�شابقة باآفاق جديدة .. 
كنت تلميذًا مميثثزًا يف ترتيب دفاتري ، ور�شم 
العلميثثة  والر�شثثوم  اجلغرافيثثة  امل�شثثورات 
والتاريخيثثة .. ويف االإعداديثثة انتبثثه اإيّل مدر�س 

الرتبيثثة الفنيثثة – وهو م�شثثري – و�شّمني اإىل 
مر�شثثم االإعدادية ، حيثثث كنثثت اأزاول الر�شم ، 
خثثارج اأوقات الثثدوام الر�شمثثي .. باإ�شراف هذا 
املّدر�ثثس .. و�شاركثثت يف معار�س هثثذا املر�شم ، 
اأبرزهثثا معر�س عام 1958 ، يف ) ثانوية الفتاة( 
يف املحافظثثة .. ويف  كلية الفنثثون اكت�شبت نكهة 
جديثثدة ، خا�شة من خالل االحتكاك املبا�شر مع 

مدر�شي هذه الكلية ، وهم فنانون رواد ... 
�ص5- ما راأيك بالفنانني ال�سباب , اجلُدد , 

واحلركة الت�سكيلية احلالية يف املحافظة ؟ 
ج5- ال �شثثك اإن وجثثود رعيثثل اأول ، دار�ثثس 
للفثثن ، ومتخثثرج مثثن اأكادمييثثة فنيثثة ، اأخذت 
على عاتقها تقدمي خال�شة التجارب التدري�شية 
العامليثثة مثل / �شعيد حمزة ، وجمال العبا�س ، 
وفثثوؤاد اأبو �شعثثدى ، وعبد الكرمي فرج / ح�شب 
ت�شل�شثثل الدرا�شثثة / .. وبن�شثثاط بع�ثثس هوؤالء 
الفني ، قبل الدرا�شة يف االأكادميية ، وم�شاركتهم 
املعر�شيثثة، معتمدين على طاقة االإبداع لديهم، 
واإ�شثثراف مدر�شثثني اخت�شا�شيثثني ، من خارج 
املحافظة ، والقطر .. واجلهد الذاتي ، ثم عودة 
البع�ثثس منهم ، الثثرواد ، اإىل املحافظة مدر�شني 
للمادة ، واإقامة املرا�شم املدر�شية ، والن�شاطات 
.. ثثثم التعاون مع / نثثادي الفنون اجلميلة / يف 
املحافظثثة .. وجهثثد البع�ثثس يف تاأ�شي�ثثس مركز 
للفنثثون اجلميلثثة ومرا�شثثم يف اأرجثثاء املحافظة 
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.. واإقامثثة املع�شكثثرات ال�شيفيثثة لطلبة املراكز 
وزيارات الأولياء اأمورهثثم ، والدعوة امل�شتمرة 
لدرا�شة الفن .. قاد هذا كله ، اإىل حركة ن�شطة يف 
االإقبال على درا�شة الفن ، والتوجه بعد التخرج 
مثثن املركز ، وبعد امل�شاركات يف معار�شه داخل 
املحافظثثة ، اأو علثثى م�شتوى القطثثر ، وح�شول 
العديثثد مثثن طلبتنثثا يف املركثثز ، علثثى جوائثثز 
عديثثدة، للت�شويثثر والنحت واحلفثثر .. اأقول : 
توجه العديد من الطلبة للدرا�شة يف كلية الفنون 
اجلميلة ، وتخرجوا بتفوق و�شار الق�شم االأعظم 
منهم لهم اأ�شماء فنية ، وم�شاركات معر�شّيثة .. 
وهكثثذا ازداد عدد الدار�شثثني يف الكلية ، ومازال 
االإقبال عليها �شديدًا ، من اأبناء وبنات املحافظة 
... ولعلمثثك .. فاإّن اأكرب ن�شبثثة تقبل �شنويا ً من 
طلبة القطر ، هم من اأبناء حمافظة ال�شويداء – 
وقثثد ر�شدت هذه الظاهرة منذ عام 1969 ، عام 
تخرجثثي .. بالتاأكيد ن�شبة لعثثدد �شكان القطر .. 
كما يكفثثي اأن اأذكر اأنَّ عددًا من اأبناء املحافظة ، 
ون يف  يحملثثون �شهادة / الدكتوراه / .. وُيثَدر�شِّ
الكلية . لهثثذا تقدمت عام 1989 بدرا�شة وطلب 

لثثوزارة التعليثثم العثثايل مقرتحا ً اإحثثداث كلية 
للفنون اجلميلة يف ال�شويداء . 

�ص6- حدثنا عن العالقة بني الفن الت�سكيلي, 
والأدب عموماً  ؟!! 

ج6- ُيفرت�ثثس اأن تكون عالقة جدلية .. عالقة 
توءمثثة .. كل يكمثثل االآخثثر .. وهذا مثثا حدث يف 
/ اأوربثثا/ ولعلنثثا جميعثثا ً نذكثثر اأن مثثا يعرف 
باملدار�س الفنية من واقعية ، وواقعية جديدة ، 
وتعبريية ، وانطباعية ، وتكعيبية و�شوريالية. 
هثثي املدار�ثثس االأدبية ، نف�شها .. فثثاالأدب والفن 
حلقثثا يف �شثثرب واحثثد .. اأمثثا يف بالدنثثا ، فالفثثن 
الت�شكيلثثي ، يحلثثق خارج ال�شثثرب .. وال توجد 
عالقة تعا�شدية ، بني االثنني ..) االأدب والفن( 
الأ�شبثثاب عديثثدة .. لعّل مثثن اأهمهثثا : اإن االأدب 
 – الت�شكيلثثي  ، والفثثن  الت�شكيثثل  �شابثثق علثثى 
باملفهثثوم احلديث – لون جمثثايل ، جاءتنا اأطره 
العامثثة مثثن الغرب .. يحتثثاج اإىل عقثثود عديدة 
لياأخذ دوره يف �شلم جماليات متوطنه يف حتركنا 

احل�شاري .. 
ومثثع هثثذا ، !! ورغم مثثرور اأكر مثثن ثمانني 
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عامثثاً علثثى تاأ�شي�ثثس اأول اأكادمييثثة للفنون / يف 
م�شثثر وبعدها باجلزائر ثثثم يف العراق و�شورية 
/ وتطثثور احلركة الت�شكيلية يف الوطن العربي، 
فثثاإن املثقثثف العربثثي يقثثف علثثى اأطثثراف هذه 
احلركثثة ، وتفاعلثثه معهثثا ، تفاعثثاًل يتيمثثاً ، اأو 
قا�شثثرًا ... اأو علثثى ا�شتحيثثاء ..!!.. وكثريًا ما 
يلتقي املثقف مع االأمي ، عند اللوحة ، بال�شوؤال 

التقليدي .. ماذا تعني هذه اللوحة ؟؟!! ... 
اأي مثثا هثثو مو�شوعهثثا ؟؟.. معنثثى ذلثثك ، اأن 
االأدب ي�شثثري باجتاه ، والت�شكيل يف اجتاه اآخر، 
والعالقثثة بينهمثثا عالقثثة تباعد ، ال تقثثارب !!.. 
ويف هذا ال�شيثثاق ، يحلو يل دائماً ، اأن اأتذكر تلك 
الرتوي�شثثة احل�شاريثثة ، الرائعة التثثي تت�شدر 
موؤلفات الدكتور / ثثثروت عكا�شة /  عني ت�شمع 
واأذن تثثرى / .. والتثثي يف�شثثح فيها عثثن اأهمية 
هذه العالقة بني االأدب والفن .. فلننتبه لعيوننا 

وحقنثثا يف الروؤيثثا والروؤيثثة املثاليتثثني .. من 
خالل التثقيف الب�شري اجلمايل . 

�ص7- هل التجريد ف���ن عبثي .. كيف 
منيز فنيته من عبثيته .. ؟

ج7- قثثد يكون هذا ، اإذا كان �شاحبه يفتقر 
اإىل �شفثثة املبثثدع الفنثثان ... ويكثثون يف حالة 
انفراط عقد االأخالق ، واملثل النبيلة ، والقيم 
االأ�شيلة ، ويف حالة انتحال ال�شفات الفا�شلة، 
حيثثث يتقثثدم املنتحثثل لي�شبثثح يف الواجهثثة 
بعثثد اأن يق�شثثي قثثادة النه�شثثة والتنويثثر ، 
واملبدعني، واملتخلقني ، واخلالقني !! في�شود 
االنحطثثاط، وتختلط االأوراق .. وال�شحية : 

املجتمع كله!!.. 
... نعثثم قثثد يكثثون التجريد عبثيثثاً... وهو 
لي�ثثس هكثثذا ... التجريثثد ، كمثثا اأ�شلفثثت قمثثة 
التعبثثري ، وحكمته ، بل اجلوهر يف االأ�شياء .. 
هو التوحيد بعينه .. الفنان ، واأق�شد املبدع، 
ر�شثثام ماهثثر ، متمكثثن مثثن اإدراك االأ�شيثثاء ، 
وت�شريحهثثا .. فعندمثثا يكثثون عملثثه جمردًا، 
اأو جتريدياً ، فثثاإن معنى ذلك : اإنه فهم االأ�شكال 
بن�شيجهثثا وذراتهثثا واأنفا�شهثثا ، و�شريورتها .. 
وكثثذا الواقثثع الثثذي جرده الفنثثان .. بثثاالإدراك 
والتمثل و�شثثواًل اإىل ت�شكيل جميل ي�شمل جوهر 
هثثذا الواقثثع فيثثه االألثثوان تتحثثول اإىل �شطثثوح 
مكتنثثزة برتاكماتها الواقعيثثة ، يف عملية متثيل 
للمعثثاين ال�شابقثثة كلها ، .. اأي – مثثرة ثانية - : 
التجريثثد خال�شة غنيثثة بالتعبثثري ، واالإيحاء ، 
والت�شثثور .. مثثن هنا ، - وكما اأ�شثثرت �شابقاً – 
فالناقثثد املتمكثثن والرا�شد واملتابثثع واملتفرغ ، 
واملقارن ، قادر على التمييز بني التجريد العبثي 
والتجريثثد الفني .. ولنتذكثثر هنا االأحرف ، فهي 
اأ�شثثكال جمثثردة ، لكن لها مدلوالتهثثا .. ومن هنا 
وللمثثرة االألثثف ، اأقول : اإن امل�شاألثثة ، وبب�شاطة 

تتعلق بالثقافة والثقافة الب�شرية خا�شة . 
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 لوحات 
الفنان 
نعيم 

شلش 
 وكيف ترتسم 
األسئلة القلقة 

على وجوه متعبة 
لكنها مليئة 

  اإميان عبد الكرمي الزيربالتفاؤل؟

مهما امتالأت ال�ساحة الفنية الت�سكيلية باأ�سماء مبدعني وفنانني عرفوا 
بتجاربه���م واأعمالهم على اختالفها وتنوعه���ا, اإال اأن هناك بع�س االأ�سماء 
التي متيزت واأخ���ذت مكانها الثابت الذي ال يزاحمها عليه اأحد, ومن هذه 
االأ�سماء الفن���ان نعيم �سل�س الذي و�سع ب�سمته املتميزة واملهمة بهدوء 
ملف���ت ووقار مده�س ا�ستطاع من خالله���ا املحافظة على م�ستوى جتربته 
الفني���ة الالئق وتطورها, فه���و فنان ن�سيط لديه نتاج م���ن الكم والكيف 
غزي���ر, وهو ال يهم مبعر�س اإال اإذا تكامل اإبداعي���اً وا�ستمل على املحتوى 

وامل�ستوى املطلوبني, واأي عمل البد من حماكمته جيداً يف ذهنه قبل اإ�سقاطه على الواقع.
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ولثثد الفنان �شل�ثثس يف قرية غ�شم يف حوران 
عثثام1941 ثثثم انتقثثل واأهلثثه اإىل حيفثثا حتى 
عثثام 1948 ثثثم اإىل القنيطرة حتى عام 1967 
خثثالل تلثثك املرحلة در�س الفنثثون اجلميلة يف 
كليثثة الفنون اجلميلة / جامعثثة دم�شق ق�شم 
يف  �شثثارك   ،1966 عثثام  وتخثثرج  الت�شويثثر 
العديثثد من املعار�س اجلماعيثثة داخل القطر 
لفثثرع  ال�شنويثثة  املعار�ثثس  منهثثا  وخارجثثه 
القنيطرة، ومعار�س وزارة الثقافة والفنون 
اجلميلثثة واالإدارة ال�شيا�شيثثة، ومعار�س يف 
لبنان والعراق وليبيا واجلزائر واأملانيا، وله 
معار�س فردية داخل القطر، حاز على جائزة 
البينثثايل العربثثي االأول ملهرجثثان املحبة عام 
1996، كما كرمته  وزارة الثقافة عام 2002 

خالل فعاليات مهرجان املحبة،
له اأعمال مقتناة يف وزارة الثقافة واملتحف 

وحمافظثثة  ال�شيا�شيثثة  واالإدارة  الوطنثثي 
كاأملانيثثا  اأخثثرى  بلثثدان  يف  كذلثثك  القنيطثثرة، 

واالأرجنتني واجلزائر ولبنان.
ا�شتطثثاع الفنان �شل�س بحرفيثثة بالغة وتقنية 
عاليثثة ولثثوج وتلم�س معاملثثه بطريقثثة اإبداعية 
متفثثردة اعتمثثد فيهثثا التعبري وبع�ثثس التجريد 

وهثثذا ما جعله يتفثثرد اإىل حد 
كبثثري، و هثثو برتكيثثز حكيثثم 
ي�شقثثط بقعثثة �شوئيثثة قوية 
علثثى جزء معثثني مثثن العمل 
الفنثثي فري�شثثدك مثثن خاللها 
كان  واإن  الغريثثب  لتلم�ثثس 
ماألوفثثاً بع�س ال�شثثيء ع�شاه 
اللوحثثة  مثثن خثثالل  ياأخثثذك 
التثثي اأمامك يف رحلثثة ممتعة 
وحافلثثة لي�شتقر بثثك املطاف 
يف النهايثثة عند تلثثك امل�شاحة 
اأيقونثثة  وكاأنهثثا  ال�شوئيثثة، 

امتاز ب�شنعها من غريه.
بقعثثة �شوئية تدعو للتفثثاوؤل، ي�شر فيها على 
وجثثود ف�شحة لالأمل رغم ات�شثثاع م�شاحة االأمل، 
فتلقي عند تلك البقعة ال�شوئية تعبك وم�شاعرك 
علثثى اختالفها وت�شاربها وت�شرتخي يف و�شوح 
هثثادئ، فهو يداعثثب خيالثثك ويدغثثدغ �شعورك 
باحرتام ووقار يقودانك ال�شم نعيم �شل�س ما اإن 
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تقع عيناك على اأحد اأعماله.
ويف اأعمال اأخرى له جتد ري�شته اللطيفة ترتجم 
ب�شفافيثثة تعب ال�شنني يف وجثثوه قروية حزينة 
مليئثثة بالتفاوؤل رغثثم غلظة مالحمهثثا وج�شارة 
تعابريها، ت�شعنا يف اأجواء تعج باأ�شئلة مبهمة 
اأجثثاب عنها ولكثثن باإ�شراق، وجثثوه متيزت بها 
جتربتثثه الفنية واحلياتية التثثي مازالت جتذبه 

للقرية بعيدًا عن زحام املدينة و�شجيجها.
ذلثثك اجلمال واحلكمة يف اأعمثثال الفنان �شل�س 
للم�شاعثثر  واملحثثركان  واملتنوعثثة  املتعثثددة 
والذكريثثات ي�شاعثثدان مثثن يتابثثع اأعمالثثه على 
ال  وانطثثالق  بحريثثة  واإثرائثثه  اخليثثال  تنميثثة 

يخلوان من حذر.
ال�شرياليثثة  اأو  التعبرييثثة  اأ�شلثثوب  اعتمثثد 
واأحيانثثاً اقرتب من التجريثثد اأو مدار�س اأخرى 
بواقعيثثة  النهايثثة  لي�شتقثثر يف  لي�ثثس متعمدهثثا 
ب�شيطثثة تدعو كل من يراها اإىل التاأمل والت�شاوؤل 
فهثثو يعرب باأعماله عن تطلعاته واآماله واأحزانه 

بعفوية وباإح�شا�س عاليني.
األثثوان غنيثثة ولكثثن اللثثون االأزرق بتدرجاته 
يغلثثب على اأعمالثثه، ذلك الذي ياأخثثذك اإىل عامل 
�شاٍف خاٍل من املنغ�شات واملاديات، كذلك جند 

الرمادي ودرجاته ولون الر�شا�س
ير�شثثم حثثاالت البوؤ�ثثس االإن�شاين مركثثزًا على 
تعبرييثثة جت�شيد الوجثثوه واختزالهثثا فالفراغ 
املحيثثط بال�شكل االإن�شثثاين يثثوؤدي دورًا اأ�شا�شياً 

ومبا�شرًا يف دالالت التعبري املاأ�شاوي.
االأ�شا�شثثي يف  املحثثور  االإن�شثثان  ي�شثثكل  كمثثا 
لوحثثة الفنان �شل�س فهو املادة االأ�شا�شية للتاأمل 
واملحثثور االأ�شا�ثثس الهتمامثثه الوجثثداين وهثثو 
العن�شر االأهم الذي يج�شثثد امل�شاعر املتمازجة 
مع بع�شهثثا بع�شاً، وبالتعمثثق يف بع�س اأعماله 
نالحثثظ تزاوجاً غريبثثاً اختلطت فيثثه �شخو�س 
اللوحثثة الواحثثدة، تزاوجثثاً �شل�شثثاً لينثثاً حيناً 
وغريبثثاً فريدًا حيناً اآخثثر، و من دون ق�شد ترى 
ذلك التزاوج قد حول �شخو�س اللوحة الواحدة 
احتثثدت  وحيثثدة  وكتلثثة  واحثثد  �شخ�ثثس  اإىل 
عنا�شرهثثا بقثثوة وب�شاطثثة يف اآن معثثاً، وذابت 
مكوناتثثه لت�شكل مبجموعها خليطثثاً اإن�شانياً فيه 
من االإبداع والعمق وال�شفافية ما ينم عن جتربٍة 
حياديٍة فنية ثرية.. موؤكدًا بذلك التزاوج اأهمية 

االرتباط الوثيق باحلياة والذوبان فيها.
كمثثا يعثثرب البورتريثثه يف اأعمالثثه عثثن �شجثثن 
داخلي عاطفثثي توؤدي املخيلة الثثدور االأ�شا�شي 
يف اإجنازه من خالل بحث تقني 
خا�ثثس بنعيثثم �شل�ثثس باألوانثثه 
املتعامثثد  والتكويثثن  املعتثثادة 
واملتناظثثر يف منثثاخ اختبثثاري 
جتريبي للبورتريه على ال�شطح 
املربثثع وبالتاأثثثريات الق�شدية 
التثثي تقرتب مثثن النحتية حينا 
ومثثن فن احلفر حينثثاً اآخر ففي 
عامل حواري بني اللوحة وبينه 
يحذف ومي�شح ويو�شح بتق�شف 
ل�شالثثح  وبالتب�شيثثط  �شديثثد 
التكويثثن واللثثون والع�شرنثثة، 
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وتاأتي خلفية البورتريه 
ومريحثثة  لثثه  داعمثثة 
بو�شفهثثا  وظيفتهثثا   يف 
بعيثثدًا  لونيثثاً  رافثثدًا 
حمققثثة  التزيثثني،  عثثن 
االن�شجثثام والر�شانثثة. 
وب�شمت الراهب املبحر 
يف تقا�شيم اأنا�س اأتعبهم 
التاأمل واالنتظار وجوه 
نا�شجثثة تعك�س حيوية 
الروح الداخلية الرائعة 
مالمثثح  اأ�شرارهثثا  يف 

كالبازلت االأزيل.
ذاكثثرة عامثثرة بالنا�ثثس والوجثثوه القدميثثة 
املليئة بالتحدي واأثثثر االنك�شار والنزوح الذي 
عا�شثثه وعاناه الفنان فانعك�شت يف اأعماله، وجه 

طويل قدمي وفم ح�شي واأنف �شارم..
وهو ي�شعى اإىل �شد عزمية التحدي وال�شالبة 
ورفثثع احليف عن الوجوه املتعبة، فكتلة العمل 
الفنثثي مل تكن مهثثزوزة اأو مهزومثثة اإنها �شلبه 
كامل�شهثثد املقثثاوم حتثثى اإن امل�شثثروع الب�شري 
الثثذي عمثثل عليثثه طيلثثة اأربعني �شنثثة ال يعرف 

الكلل.
مثثن جهثثة اأخثثرى ي�شتطيثثع مثثن يثثرى اأعمال 
الفنثثان �شل�س اأن يتلم�س اإخال�شه املتقن باجلهد 
الكبري الثثذي يبذله يف عمله الفنثثي ليوفر الأفراد 
لوحتثثه بيئة فريدة هادئة حثثرة، واأكر من ذلك 
بيئثثة نظيفة ومثالية يف اأكر االأحيان، يظهر ذلك 
التاأثري وا�شحاً اأكر بتعابري الوجوه والعيون، 
يرق�شون على اأحلثثان خا�شة من �شنعه وحده 
مثثن دون اأن يزعجثثوا اأو ينزعجثثوا، كاأنه يبني 
لهم املدينة الفا�شلة التي ال وجود حتى الأجزاء 

منها.
نثثرى اأن لوحته تقيم حوارًا مثثا بني الب�شري 

والهند�شثثي والتعبثثريي مثثن خثثالل الدرجثثات 
اللونيثثة الهادئة املن�شجمة التثثي ينجزها بكثري 
مثثن ال�شرب واالأنثثاة والنظافة وموؤخثثرًا اأ�شاف 
اإليها تاأثثثريات ناعمة �شحبها مثثن عجينة اللون 
الواحد، اأكد مثثن خاللها بثثروزات وانخفا�شات 
ت�شاري�ثثس الوجه ليبدو كاأنثثه منحوتة مربنزة 
اأرخى عليها �شااًل �شفيفاً اأو غيمة �شيفية م�شبعة 

بال�شوء.
وقثثد ارتاح الفنان �شل�ثثس للم�شاحة الهند�شية 
النظيفثثة فاعتمدهثثا يف �شياغثثة لوحتثثه موليثثاً 
االهتمثثام االأكرب للكتل اللونيثثة التي تتزاوج مع 
اخلطثثوط م�شكلة قطوعات قثثادرة على التعبري 

عرب اإيقاع ب�شري موؤثر.
نعيثثم �شل�س فنثثان مقتثثدر يعرف مثثاذا يريد، 
الت�شكيليثثة،  الفنيثثة  احلركثثة  مثثن  هثثو  واأيثثن 
مثثن غثثري جماملثثة، اإنثثه يف مثثكان متقثثدم، يعمل 
ب�شمت ت�شكيالت ف�شائيثثة لونية م�شغولة بدقة 
وم�شاحثثات كبرية مثثن �شفاء النف�ثثس تعرب عن 
تاأمل وعمق وتاأثثثر باحلياة احليوية وهمومها، 
ير�شم بواقعيثثة جميلة مب�شطة م�شتخدماً األوان 
الهدوء وال�شكون لتمنح مثثن ينظر اإليها �شعورًا 

خفيفاً بالراحة والتاأمل.
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الفنان التشكيلي

 ممدوح قشالن 
م�سرية ن�سف قرن من االإبداع والريادة

ترك���زت جترب���ة هذا الفن���ان املنتمي جليل م���ا بعد ال���رواد يف الت�سوير 
ال�سوري املعا�رس ح���ول مو�سوع دم�سق القدمية عمارة واإن�ساناً وهي جتربة 
طويل���ة غطت م���ا يربو على �ست���ني عام���ا كان خاللها العا�سق ال���ويف املخل�س لدم�س���ق القدمية 
حلارته���ا واأزقته���ا واأ�سواقها التقليدية ونا�سه���ا وهذا الع�سق يطل م���ن كل زاوية وركن و�سكل 
ول���ون يف لوحاته التي هي ا�سبه ما تكون بق�سيدة ع�س���ق لدم�سق كتبها الفنان ق�سالن باخلطوط 
واالأل���وان ولهفة اخلوف على ما تبق���ى منها وهو ال يعتمد نقل مو�سوع���ه بحرفيته اإىل اللوحة بل 
يرم���ي عليه خياله وحلمه وذاكرته الب�رسية لنجد اأنف�سن���ا يف النهايه اأمام مهرجان من االألوان التي 
تتو�س���د عنا�رس واأ�سكال  وموتيف���ات الن�سيج العمراين الدم�سقي القدمي ال���ذي رغم حر�سه على 
املحافظ���ة عليه بخ�سائ�س���ه ومقوماته وفرادته يعتمد اللجوء  اإىل بع����س التحويرات واملبالغات 
اإذا  وج���د اإنها تخ���دم التكوين الفني للوحته وه���ذا ما ين�سحب على االألوان الت���ي تخرج لديه عن 
�سياقه���ا اإىل رحاب احللم الطفل���ي امللحاح على تفا�سيل موجوده يف الذاك���ره وغائبة عن الواقع 
احلايل وعملية تطريز اللوحة �ساهمت بتكري�س مهرجان االألوان واالأ�سكال يف لوحة الفنان ممدوح 
ق�سالن املعاجلة ب�سيغة واقعية هند�سية م�سوبة بروح التكعيبية والزخرفية لكرثة مايح�سد فيها 

من األوان مت�سادة �رسيحة وقوية وهي لوحة اأ�سبحت ل�سيقة به وتدل عليه مبا�رسة. 

  هم�سة مراد
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ممثثدوح ق�شالن ر�شام وملون من طراز خا�س 
اكت�شثثب املعرفثثة بالفثثن خطثثوة تلثثو االأخرى، 
م�شتفيثثدًا من درا�شتثثه يف رومثثا. اأعماله تعك�س 
�شخ�شيته الذاتية وتربيتثثه اجلدية واملحافظة 
كما تعك�س ثقافته املنفتحة مع خ�شوبة ذاكرته 
ومثثا فيهثثا مثثن جماليثثات اأحيثثاء قنثثوات وباب 
�شريجثثه وقثثد ترعرع ون�شثثج  يف مرا�شثثم فناين 
رومثثا واكت�شثثب مثثن األثثوان غوغثثان يف باري�س 
وامل�شت�شرقثثني م�شتفيثثدا مثثن واقعيثثة الفنانني 
الرو�س مع بقاء املو�شوع حملياً خال�شاً معتمدًا 
املعا�شثثرة  وق�شايثثاه  حاالتثثه  بثثكل  االإن�شثثان 
فاللوحة عنده هثثي انعكا�س للحياه مع اختالف 
الزمان واملكان مع مواكبثثة لالأحداث ال�شيا�شية 
واالجتماعيثثة لتكثثون يف يثثوم مثثا هثثي ال�شاهثثد 
علثثى الع�شر والذاكرة الب�شريثثة لالأمة يف فرته 
معينثثه ولد ق�شثثالن يف دم�شق عثثام 1929 م بداأ 
م�شاهماتثثه يف الن�شثثاط الفني املحلثثي والعربي 
والثثدويل منثثذ عثثام 1951 م   ات�شفثثت اأعمالثثه 
بالب�شاطة والو�شوح وعفويثثة البيئة ال�شعبية 
واأزيائهثثا الب�شيطثثة التي ر�شدهثثا الفنان يف كل 
قريثثة ومكان. ممثثدوح ق�شالن هثثو ال�شاهد على 
ن�شثثف قثثرن مثثن االإبثثداع الت�شكيلثثي يف �شوريه 
فهثثو مثثن امل�شاهمثثني يف النه�شثثة الفنيثثة التثثي 
ت�شهدها ال�شاحة اليثثوم ولقد اعتربت م�شاركته 
باملعر�ثثس ال�شنوي العام الثاين لفناين القطر عام 
1951 بدايثثة لن�شاطه الفنثثي بني تقنيات الزيت 
والر�شثثم واحلفثثر والتثثي اتفقثثت جميعهثثا على 
ت�شويثثر دم�شق كانثثت البدايات كمثثا كل اأطفال 
العامل على حثثد قوله حيث كان له اهتمام بق�س 
ال�شور واإل�شاقها يف غرفتثثه ال�شغرية ثم بداأت 
اخلرب�شثثة والتخطيط لكن البداية اجلدية كانت 
عندما قابل االأ�شتاذ حممود جالل فعرف اأن للفن 
اأ�شثثواًل ولي�س عفويا فاأعطاه بع�س  التوجيهات 
ثم دعاه اإىل بيته فذهثثل ق�شالن باللوحات الفنية 

احلقيقيثثة وذلك عام 1947 تخرج عام 1950 يف 
دار املعلمثثني وبعثثد �شنة اأ�شبح اأ�شتثثاذًا للر�شم 
يف الالذقيثثة ملثثدة �شنتثثني حيث جنثثح مب�شابقة 
لدرا�شثثة الفنثثون 1953 مثثن بثثني 35 مت�شابثثق 
جنثثح منهم اثنان هو والفنان حممود حماد فقط 
حيثثث اأوفد الإيطاليا   عام 1953 لدرا�شة الفنون 
اجلميلثثة يف اأول بعثة على نفقثثة الدولة ل�شالح 
وزارة املعثثارف وبنف�س الوقثثت كان م�شجاًل يف 
معاهد خا�شة م�شائية نال فيها الدبلوم يف فنون 
احلفثثر واالإعثثالن وال�شرياميك ومثثا يزال يعترب 
فنانثثا ممار�شثثا للر�شم والت�شويثثر واحلفر يف اآن 
واحد كما كتثثب يف النقد الفني حيث كان موجهاً 
اأول ملثثادة الرتبية الفنيثثة يف وزارة الرتبية وله 
موؤلفثثات حول الفن  بلغت �شبعثثة ع�شر موؤلفاً يف 
تدري�ثثس الفنثثون وكتابني عثثن كل مثثن الفنانني 
لثثوؤي كيايل وحممود جالل كما اأ�شدر كتابني عام  
2006 / ن�شثثف قثثرن مثثن االإبثثداع الت�شكيلي يف 
�شوريه/ والثاين عام 2008 بعنوان ر�شالة لونية 
من ال�شثثرق اإىل الغثثرب وفيه نحثثو 185�شورة 
ولوحثثة ملونثثه وعاديثثه، قثثدم للكتثثاب كل مثثن 
الدكتورعفيف بهن�شثثي والباحث الت�شكيلي علي 

اللواتي من تون�س .
ويقول بهن�شي يف مقدمته: كان ق�شالن ومازال 
�شادقثثاً مع حد�شه الفني ومل يحد هذا االرتباط 
من انتمائه جلذوره الثقافية واالجتماعية وبذلك 
كان فنانثثاً اأر�شى ال�شرق والغثثرب ففي ال�شرق 
يثثرى املتلقثثي ذاته وبيئتثثه �شريحثثة يف اأعماله 
ويف الغثثرب يثثرى املتلقثثي عاملثثاً ي�شبثثع ف�شوله 
ومعرفته جلماليتثثه ويتحدث اللواتي قائاًل:  اإن 
ر�شوم ق�شالن تعك�س اإىل حد بعيد يف بنائها املكاين 
وتكويناتهثثا الثابتة �شخ�شيته العتيدة م�شداقاً 
ملقولثثة: اإن االأ�شلثثوب هثثو االإن�شثثان. ويت�شمن 
الكتاب ال�شثثرية الذاتية لق�شالن باأربع لغات مع 
ع�شثثرات ال�شثثور التذكارية مثثن املعار�س التي 
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نقلت �شريته الفنية اإىل العامل مع بع�س اللقاءات 
ال�شحفيثثة اإ�شافة اإىل �شهثثادات واآراء وما كتب 
عثثن اإبداعات الفنان يف �شحثثف عربية واأجنبية 
وزود الكتاب بجثثدول للمعار�س الفردية للفنان 
ق�شالن من 1952 حتى 2007 وكان اآخر معر�س 
لثثه يف كني�شثثة �شثثان نيكثثو لويبثثزي يف ايطاليثثا 
و�شثثور لث  14 لوحه جداريثثة  ور�شوم دم�شقية 
وفثثن احلفر ولوحات باالأبي�ثثس واالأ�شود اأعمال 
الفنثثان موزعثثة يف خمتلثثف جمموعثثات العثثامل 
الفنية ومنها املتاحف والق�شور امللكية كمتحف 
البانودي لوكانيا يف ايطاليا ومتحف غابروبو يف 
بلغاريا ومتحف الفن احلديث بالقاهرة ومتحف 
مونتينيغثثرو ومتحثثف الفن احلديثثث يف تون�س 
وق�شر بلدية ليون يف فرن�شا واأول معر�س اأقامه 
الفنان باملتحف الوطني بدم�شق عام 1958  عمل 
مدر�شا يف اأكادميية ليوناردو دافن�شي للفنون يف 
القاهثثرة كمثثا  اأ�ش�س عثثام   1968 متحفاً للفنون 
املدر�شيثثة وقد نثثال اعثثرتاف اليون�شكو والدول 
ال�شقيقثثة وعندمثثا زاره وزيثثر الرتبيثثة اآنثثذاك 
اأعجثثب باملكان فحولثثه اإىل مكتب واألغى املتحف  
وكان مثثن املوؤ�ش�شثثني لنقابثثة الفنثثون اجلميلثثة 
عثثام 1969 وانتخب نقيبثثاً لها اأكئر من مرة كما 
�شاهثثم يف تاأ�شي�ثثس احتثثاد الفنانثثني الت�شكيليني 
العثثرب وكان نائباً للنقيثثب /1971 – 1975/ 
وهثثو حائثثز علثثى اجلائثثزة االأوىل يف معر�ثثس 
دويل يف ايطاليثثا 1956 وجائثثزة دولية يف بينايل 
بلغاريا 1979 وبعد ذلثثك اأ�ش�س الفنان �شالة / 
اإيبال للفنثثون / 1980 وهي اأقدم �شالة �شاهمت 
يف تفعيثثل احلركثثة الفنية الت�شكيليثثة يف �شورية 
ويعترب ممثثدوح ق�شالن  اإن احلركثثة الت�شكيلية 
ال�شوريثثة ذات �شخ�شيثثة فنية حمليثثة متنامية 
لقثثد تفرد ممدوح ق�شثثالن منذ بداياتثثه باأ�شلوب 
و�شخ�شيثثة فنيثثة مثثا زالت متيثثز اأعمالثثه حتى 
اليوم لقد واكب الفنان معظم االجتاهات الفنية 

يف فثثرتة اخلم�شينيثثات يف ايطاليثثا رائثثدة الفثثن 
وعاي�س اأهم الفنانني االيطاليني يف مرا�شمهم مما 
�شكل عنده اأ�شا�س ثقافثثة ب�شريه اأغنت جتربته 
كمثثا ا�شتفاد من االطالع على اأعمال فناين ما قبل 
ع�شر النه�شة مثثثل / فراجنيليو – مازات�شو / 
وبريوديال فران�شي�شثثكا و غوغان وكل هذا كون 
لديثثه خمزونثثاً معرفيثثاً وب�شرياً ي�شثثاف اىل ما 

حفظته الذاكره. 
كما يعترب من رواد التكعيبية العربية االأوائل 
فقد كان اأ�شتاذًا معلماً الأجيال من الفنانني الذين 
رفثثدوا احلركة الفنية  الت�شكيلية ال�شورية على 
مدار �شتة عقود من العطاء امل�شتمر ومل يتوقف 
يوماً وعنه قدمثثت جمموعة من ال�شهادات يقول 
الفنثثان الت�شكيلي خليل عكاري: ال�شك اإن الفنان 
ممثثدوح ق�شالن اأ�شتثثاذ كبري ا�شتطثثاع مبثابرته 
واطالعثثه اأن يوؤ�ش�س اأ�شلوبثثاً خا�شاً به ويحقق 
انت�شثثارًا وا�شعثثاً لي�ثثس فقثثط يف �شوريثثه واإمنا 
خارجهثثا اأي�شثثا، اأعمالثثه التثثي يتطثثرق لها هي 
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املوا�شيثثع املتعلقثثه بالبيئة ال�شاميثثة و الريف 
الدم�شقثثي وحاراتهثثا واإن�شانهثثا ومو�شوعاتهثثا 
وبائعيهثثا جل�شات الطعثثام والرتحال وحواري 
ال�شثثام، االأبواب باألوان �شريحثثة اأقرب لالألوان 
الوح�شيثثة ا�شتطثثاع بهثثذه االألثثوان وبتقطيعثثه 
للعمثثل الفنثثي وباخلطثثوط التثثي ي�شتخدمها اأن 
يخلق لنف�شه اأ�شلوباً خا�شثثاً وهو يحاول اإغناء 
جتربتثثه با�شتمثثرار وال نن�شثثى اأنه مثثن االأوائل 
الذين عملوا باحلفر وعملوا باخلط وله ن�شاطات 
كثثثرية بهذا املو�شوع اأمثثا االأ�شتاذ ب�شري زهدي 
فيقثثول: اإن االأ�شتثثاذ ممثثدوح ق�شثثالن مثثن رواد 
الفثثن احلديثثث يف الوطثثن العربثثي وعندما عاد 
من بعثته يف ايطاليثثا اأقام له املتحف الوطني يف 
دم�شق ووزارة الثقافة معر�شثثاً الأعماله الفنية 
وكان متميثثزًا ح�شره وزيثثر الرتبية كمال الدين 
ح�شثثني زمثثن الوحثثدة وال�شثثك انه اهتثثم بالفن 
التكعيبثثي واجتثثه هثثذا االجتاه وجنح بثثه الأنه 
اعتمثثد على اإبثثراز الرتاث ،القرويثثات واالأزياء 

ال�شعبية القروية، كان فناناً متميزًا ا�شتطاع اإن 
يثثربز جمالية الرتاث العربي مثثن خالل لوحاته 
املتميثثزة باالأ�شلثثوب التكعيبثثي وبقثثي متم�شكاً 
باأ�شلوبه حتى االآن وهثثو رائد للفن التكعيبي يف 
الوطثثن العربي ،كتب عنه يف جريدة م�شر: حقاً 
كان فناناً متميزا ولثثه جهوده ون�شاطاته الفنية 
اأما الفنان الت�شكيلي حممود �شكري فقال: اأعطى 
ممثثدوح ق�شثثالن للفن مثثا يعطيه النبثثع واملعني 
الثثذي الين�شثثب اأعمالثثه تعثثرب عما تكنثثه نف�شه 
مثثن طيبثثة وتوا�شع واإبثثداع متوا�شثثل يقدمها 
عثثرب اخلثثط واللثثون واللم�شثثة اجلماليثثة ح�شاً 
ناطقثثاً ال بثثل دعثثوة ب�شرية للم�شثثي بني عوامل 
خياالتثثه وذاكرتثثه واإ�شراقثثه اللوين اأمثثا اأ�شتاذ 
الفن الت�شكيلثثي تي�شري حبا�س يقول عن ممدوح 
ق�شالن: ت�شدنا يف لوحاته الفنية اللونية بزهوها 
وان�شجامهثثا واأناقتهثثا بو�شفها معطثثى ب�شري 
جتعلنثثا يف توحثثد مثثع جوها الدم�شقثثي اجلميل 
اأنهثثا اأزهثثار فاتنة تفي�س بطيبهثثا معاين ال�شدق 
واملثثودة والوفاء هذه �شمثثات ق�شالن التي باتت 
يف فنثثه واأدبثثه رمثثزًا وهويثثة يعثثرف بهثثا اأينما 
ذهثثب ومن تالميذه الفنان فثثاروق منوح يقول: 
الفنثثان ممدوح ق�شالن اأ�شتثثاذي يف دار املعلمني 
كان يدر�شنثثا الفن، األثثف كتاباً بطثثرق التدري�س 
والرتبيثثة الفنيثثة باملدار�ثثس االبتدائيثثة ولديه 
كتاب بتاريخ الفثثن كان يدر�س االخالق وعندما 
تخرجنثثا كان موجها للرتبيثثة الفنية فعمل على 
اأن يفرغنا لتدري�س الفنون يف املدار�س يف املرحلة 
االإعداديثثة كفنان له جتربته اخلا�شة به جتربة 
جميلثثة واألوانه جميلة جدًا ويخت�س بالت�شوير 
التكعيبثثي. ويقول الفنان الت�شكيلي عبد املعطي 
اأبثثو زيد ع�شثثو االأمانه العامة الحتثثاد الفنانني 
فثثرع �شوريثثة: يعتثثرب  الفل�شطينيثثني ورئي�ثثس 
الفنثثان ممثثدوح ق�شثثالن اأ�شتاذنا فنحثثن تعلمنا 
منثثه االألثثوان والت�شكيثثل قلدنثثاه يف فثثرتة  مثثن 
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الفثثرتات بالتكعيبيثثة اخلا�شة التثثي عمل عليها 
فاملو�شوعثثات التثثي كان يتناولها حول االإن�شان 
والطبيعثثة حيثثث ر�شم ال�شام ب�شثثكل جميل جدًا 

ولونها.
 له باع طويل يف الفن الت�شكيلي واأنا اعتربه من 
الفنانثثني املهمني والثثرواد يف احلركة الت�شكيلية 
ال�شوريثثة التي اأ�ش�شثثت مل�شتقبل جيثثل ال�شباب 
الثثذي قثثدم جتربثثة ممثثدوح ق�شثثالن باأ�شلوبيته 
اخلا�شثثة ولكنه كان يعتمد علثثى االأر�شيه التي 
بثثداأ بالعمثثل عليهثثا االأ�شتثثاذ ممثثدوح يف اأعماله 
الت�شكيليثثة من هنا كنت اأ�شعثثر بقوة اللون فهو 
يثثوازي بني الظثثل والنور يف امل�شاحثثة الواحدة 
ويف اللثثون الواحثثد يعطيك اللثثون وظله وحتى 
يف ال�شثثكل الواحثثد اإن جتربثثة االأ�شتثثاذ ممدوح 
هي جتربه غنية ومهمة ولها جذورها واأ�شالتها 
العربية من االأرابي�شك اللون العربي يف الطبيعة 
ال�شوريثثة وانعكا�شاته علثثى الكثري من االأ�شكال 

واالأعمال التي قدمها الفنانون فيما بعد  .
اأعماله مقتناة من قبل وزارة الثقافة ال�شورية 
وموجثثودة يف ق�شرال�شعثثب ،املتحثثف الوطني 

بدم�شثثق ، متحف دمر ،متحثثف حلب،ومتاحف: 
بثثريوت ) �شر�شثثق (، ويف اجلزائثثرو القاهثثرة 
وفارناوتيتوغثثراد  والربثثاط  وتون�ثثس 
و                                    و�شوفيثثا  )يوغ�شالفيثثا(،  نيجثثرو(  )مونثثت 
كابروفثثو و تارغوفي�شثثت ) بلغاريثثا (وبلديثثة 
مدينثثة )ليثثل(  الفرن�شية اإ�شافثثة اإىل جمموعات 
خا�شة .انتخب نقيباً للفنون اجلميلة يف �شورية 
عدة مرات، كما انتخب نائبا لالمني العام الحتاد 
الفنانني الت�شكيليني العرب، وع�شوًا يف املجل�س 
لليون�شكو،وع�شثثوًا  التابثثع  للمتاحثثف  الثثدويل 
مرا�شثثاًل للجمعيثثة العامليثثة للفنثثون الت�شكيلية 

وع�شوًا  للمجل�س االأعلى لالآداب والفنون .
 طبعت منظمثثة اليوني�شيف بطاقات فنية عن 
لوحاتثثه الكبرية ومت توزيعهثثا يف اأنحاء العامل 

ل�شالح الطفوله.
معار�ص خا�سة :

 اقام) 82 (معر�شاً فردياً يف دم�شق والقاهرة 
وحم�ثثس و حلثثب و الالذقيثثة و عمثثان ورومثثا 
)عا�شمثثة  (وبالريمثثو  )ا�شبانيثثا  ومونريثثال 
�شقيليثثة(و مار�شثثاال ) ايطاليثثا (، والعديد من 

دول العامل .
معار�ص م�سرتكة:

�شارك يف كل املعار�س الر�شمية داخل �شوريه 
وخارجها منذ عام .1950.

اجلوائز:
 نثثال العديثثد مثثن �شهثثادات التقديثثر الوطنية 
والعربيثثة والعامليثثة واأخثثريًا اأقيثثم يف املركثثز 
الثقايف العربي بباري�س يف 4 اأيار من عام 2010 
الفنانثثة  و  ق�شثثالن  ممثثدوح  للفنانثثني  معر�ثثس 
الت�شكيليثثة ) جنثثوى نحا�س ( عر�شثثت فيه 24 
لوحة من احلجم املتو�شثثط للفنان اأنتجها خالل 
ال�شنثثوات الع�شر االأخرية جم�شدًا فيها العمارة 

الدم�شقية .
يف جريثثدة الد�شتثثور اأجثثرى ) اأو�ثثس داوود 
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يعقثثوب ( حثثوارًا مثثع الفنثثان ممثثدوح ق�شثثالن 
يقثثول فيثثه: لل�شنثثة الثالثثثة علثثى التثثوايل يقيم 
الفنثثان ال�شوري الرائد ممثثدوح ق�شالن معر�شه 

)اللوحة الواحدة الكبرية (. 
جثثاء املعر�ثثس حتثثت عنثثوان ) اأال بذكثثر اهلل 
تطمئثثن القلوب ( وذلثثك يف �شالة اإيبثثال للفنون 
اجلميلة بدم�شثثق يف 2011/8/12م يبلغ حجم 
اأكثثر  م�شاحتهثثا  –208�شثثم(    200( اللوحثثة 
مثثن اأربعثثة اأمتار مربعة يثثدور مو�شوعها حول 
رق�شة املولوية حيث ظهر 13 مولوياً يرق�شون 
ب�شكل متداخل وهي عبارة عن عمل روحي يعرب 
عثثن العالقة بني االإن�شثثان وخالقه وكل فرد فيها 
م�شحثثون ب�شياغة تعبريية خا�شة يف اإطار لوين 
متميثثز م�شتعثثريًا طاقثثة املت�شوفثثة يف خماطبة 
اخلالق وهثثذا ثالث عمل �شخم يقثثوم به الفنان 

خالل ال�شنوات الثالث االأخرية. 
ويف ني�شان 2012 اأقام الفنان ق�شالن معر�شه 
الرابثثع حثثول اللوحثثة الواحثثدة الكبرية حتت 
عنوان ) حلقة ذكثثر( وقد ا�شتغرق عمله يف هذه 
اللوحة �شبعثثة �شهور وهثثي بقيا�س 210*160 
وهي باألثثوان زيتيثثة ويظهر فيها اأربثثع و�شتون 

�شخ�شاً يف حلقة رم�شانية مولوية يناجون اهلل

ممثثدوح ق�شالن هثثذا الفنان الت�شكيلثثي الرائد 
واملبدع و الذي ناهز ثالث وثمانني عاماً ،ما يزال 
حتثثى يومنثثا متابعاً  لتطثثورات الفثثن الت�شكيلي 
حمافظثثاً علثثى اأ�شلوبه اخلا�س  املتميثثز وتاركاً 

ب�شمة خا�شة متميزة و متفردة. 

املراجع :
1 -  احلياة الت�صكيلية    العدد ال�صاد�س ع�رش  ال�صنة الرابعة   متوز – اآب – اأيلول 1984 .

فنانون من القطر العربي ال�صوري    الفنان ممدوح ق�صالن .
2-احلياة الت�صكيلية  العدد 84 كانون الثاين  �صباط اآذار2009 . 

الفنان الدم�صقي ممدوح ق�صالن - ممدوح ق�صالن فنان البيئة ال�صامية .
3- http/thawra.a/wehda.gov.sy

 ممدوح ق�صالن اأعمايل وفاء لدم�صق واإن�صانها النبيل. 
4-http/www.esyria.sy/edamascus

ر�صالة من ال�رشق اإىل الغرب   ممدوح ق�صالن م�صرة ابداع .
5-www0discover-svria.com
6- www.addustour.com
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دار العلم
مكتبة بني عمار 
يف طرابل�س ال�شام 
زادت كتبها عن ثالثة 

ماليني! 
  حممد عيد اخلربوطلي 

ق�س���ة احل�س���ارة الب�رسية ق�س���ة طويلة ت�رسب جذوره���ا عميقاً يف ت���راب الزمن وتتواىل 
حلقاته���ا الكثرية متفاوتة يف االأهمي���ة واخلطورة, اإىل اأن كان اخ���رتاع الكتابة, فكان اأهم 
احللق���ات واأبعدها خطراً, فبتحقيق ه���ذه اخلطوة تو�سل االإن�سان اإىل تدوين ما يفكر به اأو 
يريد قوله ومل يعد التوا�سل االإن�ساين مق�سوراً على امل�سافهة, كما تغلب االإن�سان بالكتابة 
على حواجز املكان والزمان فتمكن من نقل اأفكاره وجتاربه ومعارفه عرب االآماد االأر�سية, 
وبداأت عمليات التبادل الثقايف واملع���ريف بني خمتلف املناطق واالأمم وال�سعوب وحتقق 
التفاهم بني الب�رس رغم االأبع���اد القا�سية, كما حتقق بالكتابة اأي�ساً التوا�سل واال�ستمرار 
عرب االآماد الزمانية فنقل االآباء جتاربهم اإىل االأبناء, وخاطبت االأجيال عرب القرون الطويلة 
وتلق���ى االأحفاد جتارب االأج���داد فاأفادوا منها واأغنوها بتجاربه���م وزادوا عليها وهيوؤوها 
مل���ن يلي بعدهم من االأجي���ال, وبهذا التفاعل عرب املكان والتوا�س���ل عرب الزمان حققت 
فر الثقايف  الب�رسي���ة اأهم نقلة نوعية يف تاريخها احل�ساري وب���داأت اأول �سفحة جادة يف ال�سِّ

الكبري الذي ي�سعب حتديد بدايته التاريخية والذي يزداد غنى وثراء كل يوم.
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العرب���ي  الع���امل  يف  املكتب���ات  ن�س���وء 
والإ�سالمي:

من املعروف اأن تاريخ املكتبات جزء ال يتجزاأ 
من تاريخ احل�شارة العربية واالإ�شالمية والفكر 
االإ�شالمثثي، ارتقثثت بارتقائثثه و�شاعثثدت علثثى 

ازدهاره ون�شجت معه وانحطت بانحطاطه.
وال غثثرو يف ذلثثك... فاالإ�شالم دعثثا اإىل املعرفة 
واإىل التعلثثم واإىل اإنارة العقثثول بالعلم، وتاريخ 
الكتب عند العرب وامل�شلمني مهم جدًا واأ�شا�شي 
ملعرفة تطور املعرفة االإن�شانية عندهم، ذلك اأنه 
مل تتفثثوق عليهم اأمثثة مثثن االأمم يف حبهم للكتب 
والعناية باملكتبات واملعرفة العامة، واملكتبات 
مثثدى  علثثى  املعرفثثة  ن�شثثر  و�شائثثل  اأهثثم  مثثن 
الع�شثثور، وقثثد انت�شثثرت املكتبثثات يف االإ�شالم 
انت�شارًا وا�شعثثاً، وهي واإن كانت ثمرة من ثمار 
احل�شثثارة العربية االإ�شالمية اإال اأنها تعك�س يف 
تاريخهثثا هذه احل�شثثارة التي كانت هثثي ذاتها 
ثمرتهثثا واأن االأطثثوار التي مرت بهثثا هي اأطوار 

احل�شارة االإ�شالمية ب�شكل عام.
وقد عرف اأجدادنثثا اأنواعاً من املكتبات فمنها 
)االأكادمييثثة، واخلا�شة، واخلالفية، والعامة، 
واملدر�شيثثة، ومكتبات امل�شاجثثد(، وكل نوع من 
هذه املكتبات عرف اأعدادًا ال ح�شر لها وخا�شة 

منها املكتبات اخلا�شة.
املكتبات العامة:

هثثي موؤ�ش�شثثات ثقافيثثة يحفثثظ فيهثثا تثثراث 
االإن�شانيثثة الثقثثايف وخرباتها ليكثثون يف متناول 
املواطنني من كافة الطبقات واالأجنا�س واالأعمار 
واملهن والثقافات، وهي بهذا املعنى تعد من اأهم 
الو�شائل التي تعني على ن�شر املعرفة واالرتقاء 
مب�شتثثوى الفثثن والثقافثثة يف البيئثثة، وقثثد بثثداأ 
هذا النثثوع من املكتبثثات بالظهورعند العرب يف 
الع�شثثر العبا�شي والع�شر االأمثثوي باالأندل�س، 
فاأ�ش�س اخللفاء والوالة يف املدن الكربى مكتبات 

من هذا النثثوع مثل بيت احلكمة يف بغداد، ودار 
العلم يف القاهرة، وخزانة �شيف الدولة يف حلب، 

ومكتبة امل�شتن�شر يف قرطبة.
واحلديث عثثن املكتبثثات العامة طويثثل، لكن 
ال بثثّد من اأن نعرف بع�ثثس ال�شيء عن اأبنية تلك 

املكتبات وترتيبها وغريها من االأمور الفنية.
العامثثة معروفثثاً  لقثثد كان تنظيثثم املكتبثثات 
وموجثثودًا عنثثد العثثرب وامل�شلمني منثثذ قرون 
عديثثدة، وكانت مناهجثثه واأ�شاليبثثه تتطور مع 
الزمثثن تطثثورًا بطيئثثاً ويف ذلك ما يثبثثت وجود 
احلاجة اإليه حينما كان اإنتاج الكتب دون ما هو 

عليه االآن.
وحتدثنا كتثثب ال�شري والرتاجم عن اعتنائهم 
وتقديرهم للكتب واإعجابهم بها، فرتتب على هذا 
التقدير واالإعجاب اهتمامهم باملكتبات واإقبالهم 
عليهثثا، ولي�س هذا فح�شب واإمنا بذلوا للمكتبات 
مثثا بذلوه من حب وحر�س وتقدير حافل ب�شور 

تدل على هذا االجتاه الرائع.
لذا نراهم قثثد اهتموا باأبنيثثة املكتبات العامة 
اهتمامثثاً عظيمثثاً ال�شتقبال اجلماهثثري، وقد �شيد 
بنثثاء خا�س علثثى طراز معثثني ملكتبثثات �شرياز 
مثثزودًا  البنثثاء  وكان  والنظاميثثة،  وقرطبثثة 
بحجرات متعثثددة يربط بينهثثا اأروقة ف�شيحة، 
وكانثثت الرفوف مثبتثثة على اجلثثدران لتو�شع 
فيهثثا الكتب وبع�س االأروقثثة يخ�ش�س لالطالع 

والبحوث العلمية.
للن�شثثخ،  حجثثرات  تخ�ش�ثثس  كانثثت  كمثثا 
وحجرات حللقات الدر�س والدرا�شة، وحجرات 
للمو�شيقى يلجاأ اإليها املطالعون للرتفيه وجتديد 
الن�شاط، وكانثثت جميع احلجرات موؤثثة تاأثيثاً 
فخمثثاً ومريحاً، وكان لالأبثثواب والنوافذ �شتائر 
جميلثثة، حتثثى مدخثثل املكتبثثة كانت لثثه �شتائر 
�شميكثثة حتثثول دون دخثثول الهثثواء البثثارد يف 
ال�شتثثاء اإىل داخل احلجرات، وهكذا نظمت كثري 
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من املكتبات العامة.
انت�شثثرت املكتبثثات العامة يف العثثامل العربي 
واالإ�شالمثثي وحتثثى وقتنثثا هثثذا، ولعثثل اأهمهثثا 
مكتبثثة بنثثي عمثثار يف طرابل�ثثس ال�شثثام...، فمثثا 
ق�شثثة هثثذه املكتبة؟ ومن هثثم بنو عمثثار ق�شاة 
طرابل�ثثس واأمراوؤها؟ وعلى يد من كانت نهايتها 
واإبادتهثثا..؟ هثثذا مثثا �شنعرفه يف هثثذه االإطاللة 
ال�شريعثثة على مكتبة بني عمثثار )دار العلم( يف 

طرابل�س ال�شام.
طرابل�ص ال�سام:

تقع مدينة طرابل�س ال�شام اللبنانية على بعد 
)85كم( �شمال العا�شمة بريوت، وهي ثاين اأكرب 
مثثدن لبنان، وتعثثدُّ عا�شمثثة للجثثزء ال�شمايل يف 
لبنان، وتزخر طرابل�س باالأماكن االأثرية، حيث 
يوجثثد فيهثثا حوايل 45 مبنثثى يعثثود بع�شها اإىل 
القرن 14 ق.م، ويف القرن 9 ق.م قام الفينيقيون 
ببناء قاعدة جتارية �شغرية يف املدينة، يف ذلك 
الوقت كانت طرابل�س عا�شمة للفينيقيني، حيث 
اأ�ش�شوا فيهثثا اأول احتاد لدويالت �شيدا و�شور 
اأول  اعتبثثار طرابل�ثثس  واأرواد، وبذلثثك ميكثثن 

احتاد اأممي يف التاريخ.
وازدهرت يف الع�شر الهيليني حو�شاً لل�شفن، 
وخالل احلكم البيزنطي يف �شنة 551م تعر�شت 
طرابل�ثثس وبع�س املدن ال�شاحليثثة للدمار بفعل 
زلثثزال مدمثثر اأدى اإىل انق�شا�ثثس البحثثر عليها، 
تطورهثثا  اأوج  املدينثثة  بلغثثت  مثثا  بعثثد  وذلثثك 
واحتثثوت على العديد من املعامل العامة. فتحها 
العثثرب امل�شلمون �شنة 635م، و اأدت دورًا هاماً  
بو�شفهثثا قاعدة ع�شكرية خالل الع�شر االأموي، 
ويف الع�شر الفاطمي متيزت بحكم ذاتي م�شتقل 
واأ�شبحثثت مركثثزًا للعلم ال مثيل لثثه يف املنطقة، 
ويف بدايثثة القثثرن 12م حو�شثثرت طرابل�ثثس ثم 
�شقطت بيد االإفرجن  يف �شنة 1109م، فت�شررت 
معظم معامل املدينة ب�شكل كبري، خا�شة مكتبتها 

املعروفثثة با�شم )دار العلثثم( والتي كانت ت�شم 
بثثني جوانبها ماليني املخطوطات، حيث ناف�شت 

يف غناها مكتبة بغداد.
طرابل�ثثس  �شثثارت  الفرجنثثة  حكثثم  وخثثالل 
عا�شمثثة كونتيثثة طرابل�ثثس، ويف �شنثثة 1219م 
فتثثح طرابل�س وحررهثثا من الفرجنثثة ال�شلطان 
اململوكثثي املن�شور االأ�شثثرف خليل بن قالوون، 
فاأعطى اأوامره بهدم املدينة القدمية وبنائها من 
جديد يف ال�شهل املنب�شثثط حتت قلعة طرابل�س، 
واتخذهثثا املماليثثك طثثوال قرنثثني وربثثع القرن 
عا�شمة لنيابثثة ال�شلطنة، واأقيمت فيها ع�شرات 
واخلوانثثق،  والزوايثثا،  واملدار�ثثس،  امل�شاجثثد 
بط، واحلمامات، واخلانات، والقي�شريات،  والرُّ
والطواحني، ومن اأ�شهر اآثارها القلعة، وامل�شجد 

الكبري وهو من اأقدم امل�شاجد يف لبنان.
ام طرابل�ص: بنو عمار ُحكَّ

تعثثود اأ�شول اأ�شرة بني عمار اإىل قبيلة كتامة 
املغربية، فعند قيام الدولة الفاطمية كان �شيوخ 
هثثذه القبيلة ممن لهثثم ال�شثثدارة يف موؤ�ش�شاتها 
االإداريثثة والع�شكرية، ومنهثثم احل�شن بن عمار 
الثثذي كان مثثن اأبثثرز رجثثال اخلليفثثة الفاطمثثي 

العزيز باهلل.
ا�شتلثثم بنثثو عمثثار الق�شثثاء يف طرابل�ثثس، ثم 

اأ�شبحوا اأمراءها، ومنهم:
1 ث اأمثثني الدولة اأبو طالثثب احل�شن بن عمار، 

ت �شنة 464هث.
2 ث جثثالل امللك اأبو احل�شن علثثي بن عمار، ت 

�شنة 492هث.
3 ث فخثثر امللثثك عمثثار بثثن حممد بن عمثثار، ت 

حوايل �شنة 514هث. 
ا�شتقل بنو عمار بحكم طرابل�س �شنة 462هث، 
1070م، وامتثثدت اإماراتهم حتى تخوم بريوت 
مثثن جهثثة، وحتثثى اأربا�ثثس اأنطاكيثثة مثثن جهة 
ثانيثثة، ومتتثثد من نواحثثي جبلثثة يف �شورية اإىل 
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قلعة م�شيثثاف وح�شن االأكثثراد والبقيعة، ويف 
لبنان حتى الهرمل وال�شنية وحبة ب�شري وبالد 

العاقورة �شرقي بالد جبيل. 
ازدهار دولة بني عّمار:

منثثت اإمارتهثثم منثثوًا عظيمثثاً حتثثى �شثثارت 
طرابل�ثثس يف القرن احلثثادي ع�شثثر اأعظم مدينة 
على طثثول ال�شاحثثل ال�شرقي للبحثثر املتو�شط، 
وكانثثت اأ�شاطيلهثثا تنتقثثل يف اأنحاء هثثذا البحر، 
فهثثي املنفثثذ البحثثري الرئي�شثثي لبثثالد ال�شثثام، 
عن طريقثثه يتثثم الت�شدير واال�شتثثرياد، وتنقل 
منتجات ال�شام وامل�شثثرق اإىل اأوروبا، واإليه تفد 
مثثن اخلثثارج لتحمل منثثه اإىل �شائر بثثالد ال�شام، 
وكان بنثثو عمثثار وهثثم مثقلثثون بثثرد الهجمثثات 
ون  ال�شليبيثثة عليهثثم مثثن الثثرب والبحثثر ُي�َشثثريِّ
اأ�شطولهم التجثثاري اإىل ثغور البحثثر املتو�شط، 
اأوروبثثا  متونثثان  ودم�شثثق  طرابل�ثثس  وبقيثثت 
حتثثى اأواخر الع�شور الو�شطثثى بال�شكر بجميع 
اأ�شكالثثه املعروفثثة يف ذلك الوقثثت، وكان التاجر 
االأوروبثثي القثثادم من البندقيثثة اأو جنوة يعود 
اإىل بثثالده وهو يحمل �شثثالل ال�شكر واأكيا�شه من 
طرابل�ثثس، فقثثد اهتم بنثثو عمار بزراعثثة ق�شب 
ال�شكثثر الثثذي كان ينمو علثثى �شفاف نهثثر )اأبو 
علثثي( ويف ب�شاتني طرابل�ثثس، واأقاموا امل�شانع 
داخل املدينة لع�شره وجتفيفه وت�شنيعه ب�شكل 
رقائق اأو ناعم اأو ب�شكل حلوى، وكان من ح�شن 
�شيا�شثثة بنثثي عمثثار و�شثثالح حكمهثثم اأن اأْثَرت 
املدينة وكانت على اأح�شن حال اقت�شادي حتى 
خالل احل�شثثار ال�شليبي لها برًا وبحرًا، فبقيت 
�شامثثدة �شنثثوات عديثثدة، م�شتغنيثثة برواتها 

الداخلية وح�شن اإدارة اقت�شادها.
دار العلم: 

كان اأمثثني الدولثثة كبثثري العقل �شديثثد الراأي، 
عاملاً فقيهاً وكاتباً جميثثدًا، األف كثريًا من الكتب 
النفي�شثثة، اأما اأهم اأثر تركه فهو تاأ�شي�شه لث )دار 

العلم( التثثي جمع فيها اأول االأمثثر اأكر من مئة 
األثثف كتثثاب، وكان يبعثثث الر�شثثل للبحثثث عثثن 
الكتب اإىل جميع البلدان، ويبذل يف �شرائها باهظ 
االأثمثثان، وبذلك جلب لها نثثوادر املوؤلفات وخري 
امل�شنفات، هذا ف�شاًل عن عنايته بالعلم وطالبه 
فيهثثا وت�شجيعهثثم علثثى الو�شثثول اإىل طرابل�س 

ملتابعة الدرا�شة.
واإىل جانثثب دار العلثثم قامثثت )دار احلكمثثة( 
التثثي قثثدم اإليهثثا طثثالب العلثثم بكثثرة، حتثثى 
اأ�شبحت طرابل�س كعبثثة علم ومركزًا من اأعظم 
املراكثثز العلميثثة يف الع�شثثر الو�شيط يفثثد اإليها 
طثثالب العلوم والفنثثون من فقثثه وحديث ولغة 
واأدب وفل�شفة وهند�شة وطب وغري ذلك. وجدد 
)دار العلم( خليفته ابن اأخيه جالل الدولة �شنة 
472هث/ 1082م، حيثثث كانت الظروف موؤاتية 
جلثثالل امللك اأكر ممثثا كانت موؤاتيثثة لعمه اأمني 

الدولة.
ووفثثد �شعثثراء ال�شام على طرابل�ثثس فمدحوا 
اأمراء بني عمار ونالوا جوائزهم، وكرت حلقات 
التدري�س وازدحمت املدينثثة باأ�شهر االأعالم من 
اأدباء وفقهثثاء و�شعراء ولغويني واأطباء..، فقد 
ق�شدها النا�س على اختالف اأجنا�شهم واأديانهم 
ومذاهبهثثم، كما كان يفد اإليهثثا التجار والرحالة 

وطلبة العلم والعلماء من كل البالد.
كما ازدهرت فيها ترجمة العلوم واالآداب عن 
الالتينية والفار�شية وغريهما اإىل اللغة العربية 
ومنها اإىل اللغات االأخرى، يقول امل�شت�شرق )دي 
ال�شثثي اولريي( يف كتابه )علثثوم اليونان و�شبل 
انتقالهثثا اإىل العثثرب(، و�شثثاوت يف ذلك كربيات 
املرتجمثثون  فيهثثا  فكثثر  العربيثثة،  احلوا�شثثر 
والن�شاخثثون والكتثثاب واخلطاطثثون، ويقثثول 
)�شتيفثثن ن�شيمثثان( يف كتثثاب )تاريثثخ احلروب 
ال�شليبيثثة( عثثن املكتبثثة: اإنها اأ�شبحثثت اأروع 

مكتبة يف العامل.
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وكان يف املكتبة مئثثة وثمانون نا�شخاً، عملهم 
الوحيثثد ن�شخ الكتب غثثري املوجود منها ن�شخ يف 
املكتبة واإ�شافتها اإىل الكتب املوجودة فيها، ومل 
يقت�شثثر االأمثثر على الكتثثب العربيثثة، بل �شمت 
املكتبثثة الكثثثري مثثن كتثثب اليونثثان والرومثثان 
والفر�ثثس، وبثثني الكتب العربية عثثدد كبري منها 
بخطثثوط موؤلفيهثثا، ومكتبثثة كهثثذه حتتثثاج اإىل 
االإنفثثاق الكثثثري عليهثثا ملثثا ت�شمثثه مثثن عاملثثني 
فيهثثا وم�شرفثثني عليهثثا، ون�شاخثثني وخطاطثثني 
ومرتجمني وجملدين ووراقثثني وباعة يحملون 
اإليها كل يوم نوادر الكتب مهما غال ثمنها، ويذكر 
بع�ثثس املوؤرخثثني اأن كل الكتثثب اأو اأغلبها كانت 
جملثثدة ومزخرفثثة وحمثثالة بالذهثثب والف�شة 

باخلطوط املن�شوبة الأ�شهر اخلطاطني.
عدد الكتب يف دار العلم:

علمنثثا اأن املكتبة قد نظمت فيها الكتب تنظيماً 
دقيقاً واأ�شبحثثت اإحدى مراكز البحث ال�شهرية 
يف ذلثثك الع�شر، فقثثد حوت جميع اأنثثواع فروع 
املعرفة االإن�شانية من طب وفلك وتنجيم وفل�شفة 
واآداب وتاريخ وفقثثه وتف�شري وحديث...، هذه 
الكتب.. اختلثثف املوؤرخون العثثرب والغربيون 
حثثول عددهثثا احلقيقثثي، فبع�شهثثم كان مقثثاًل، 
واآخثثرون كانثثوا مكرين، واملقثثل مل ينق�س عن 
مئثثة األف جملد، واملكر جتثثاوز املاليني الثالثة 
عثثدًا، بثثل اإن بع�شهم اأو�شثثل العثثدد اإىل خم�شة 

ماليني.
يذكثثر ابن الفرات وابن اأبثثي طي اأنه كان فيها 
ثالثة ماليني كتاب، وعلى هذا القول اأجمع كثري 
مثثن املوؤرخثثني العثثرب والغربيني مثثثل اأرنولد 
وغروهمثثان وجيبثثون و�شو�شرتي الثثذي يقول 
يف كتابه )خمت�شر تاريثثخ الثقافة االإ�شالمية(.. 
اإن مكتبثثة طرابل�س كانثثت حتتوي اأكرب عدد من 
الكتب عرف اأن مكتبة ما حوته حتى ذلك الزمن، 
اأال وهثثو ثالثثثة ماليثثني كتثثاب، اأمثثا امل�شت�شرق 

الفرن�شثثي )كاترمري( فلثثم يخاجله �شك يف تقدير 
العثثدد ثالثثثة املاليثثني كتثثاب، واأيثثد هثثذا الرقم 

جيبون. 
لكثثن تومب�شون يف كتابثثه )املكتبة يف الع�شور 
الو�شطثثى( ي�شكك يف �شحة هثثذا الرقم، وعندما 
حتدث حممثثد كردعلي عن املكتبة قثثال: اإن ابن 
الفرات هو من يقول باأن عدد ما كان يف دار العلم 
هثثذه من الكتب نحثثو ثالثة ماليني كتثثاب عندما 
اأحرقهثثا ال�شليبيون �شنة 503هثثث، والغالب اأنه 
كان يف طرابل�ثثس مثثن الكتثثب املوقوفثثة غري دار 
العلثثم وقفت قبثثال بني عمثثار واأراد ابن الفرات 
بهثثذه الثالثثثة ماليني، عدد الكتثثب التي كانت يف 

مكاتب طرابل�س كلها.
ويبدو اأن املكتبة بداأت يف عهد من�شئها االأول، 
اأمثثني الدولة مبئة األف كتثثاب، واأن العدد ارتفع 
يف عهثثد خليفته جالل امللك اإىل املليون، ثم ارتفع 

يف عهد فخر امللك اإىل ثالثة ماليني كتاب. 
زّوار املكتبة :

للن�شثثاخ  خا�شثثة  قاعثثة  املكتبثثة  يف  كان 
فيهثثا  العمثثل  يتناوبثثون  الذيثثن  واخلطاطثثني 
بالليثثل والنهثثار، وقد زودت هثثذه القاعة بكل ما 
يحتاجونثثه من االأوراق واالأقالم واملحابر، وقد 
ورد اأنهثثا كانت ت�شتهلثثك يف كل يوم ثالثة اأرطال 
من احلثثرب، وكان فيها قاعثثات للمطالعني الذين 

يفدون اإليها.
وهوؤالء الوافدون مل يكونوا من اأبناء طرابل�س 
فقط، فقد كان العلماء وطالب العلم يفدون اإليها 
من كل مثثكان لالإفادة مما حتويه من كتب نادرة 
يف كل فنثثون العلم، فاكتظثثت طرابل�س بالعلماء 
والفقهثثاء،  واملحدثثثني  وال�شعثثراء  واالأدبثثاء 
وبالطثثالب االآخذين عنهم، حتثثى �شارت مدينة 
طرابل�ثثس كلها ت�شمثثى دار العلم، ومما �شاهم يف 
ازدهثثار الثقافثثة يف طرابل�س قربها مثثن دم�شق، 
فقثثد كان ينتقثثل اإليهثثا يف كل عثثام زائثثرون مثثن 
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دم�شثثق لي�شاركوها احليثثاة العلمية ثم يعودوا 
اإىل بلدهم، وعندمثثا حا�شر )ات�شز اخلوارزمي( 
دم�شثثق �شنثثة 468هث، واعتقل عثثددًا من رجالها 
وغلت االأ�شعار و�شاق اأمر النا�س، قامت هجرة 
جماعيثثة لوجثثوه دم�شثثق اإىل طرابل�ثثس، وممثثن 
هاجثثر ال�شاعثثر ابثثن اخليثثاط، ومثثن املعثثروف 
عنثثد جميثثع مثثن كتبثثوا عثثن تاريثثخ احل�شارة 
االإ�شالمية وو�شولهثثا اإىل اأوروبا، اأن من عوامل 
هثثذا الو�شثثول كان عامل االت�شثثاالت التجارية 
بقوافلهثثا املتنقلة بني ال�شرق والغرب، وقد كان 
لطرابل�ثثس اأيام بنثثي عمار االأثر الفعثثال يف ذلك، 
فاإليهثثا كانت تفثثد القوافل التجاريثثة الربية من 
بالد ال�شام، ثم ينقلها اإىل مرافئ اأوروبا اأ�شطول 
بنثثي عمار التجاري الذي اأعثثدوه اأح�شن اإعداد، 
ناقاًل معها جذور احل�شارة العربية االإ�شالمية، 
فلي�ثثس كالعالئثثق التجاريثثة بني االأمم مثثا يداين 
يف التقثثدم احل�شثثاري، ويقثثول نا�شثثر خ�شثثروث 
ق ث 5هثثث/11م، عثثن طرابل�ثثس: )ولل�شلطان بها 
�شفثثن ت�شافر اإىل بثثالد الروم و�شقليثثة واملغرب 

للتجارة(.
نهاية املكتبة )512ه�/ 1109م(:

جثثرت عثثادة املحتلثثني لبثثالد غريهثثم خا�شة 
اإذا كانثثت �شاحبة ح�شارة ونه�شثثة علمية، اأن 
اأول �شثثيء يق�شون عليه ليمحى من الذاكرة هو 
الكتثثاب، فكم مور�س العنف �شثثده عرب التاريخ 
الطويثثل منثثذ وجوده حتثثى يومنا هثثذا، فق�شة 
اإعثثدام الكتثثب قدميثثة يف التاريثثخ، فالفكثثر هثثو 
االإن�شان ولكن االنتقام من الفكر كان دوماً اأ�شبه 
ب�شثثرب ال�شيوف من الدماء، تراق ولكن احلياة 
ال متثثوت، وكذلثثك الكتثثب حترق ولكثثن الفكر ال 

ميوت.
هل اأح�شى اأحد ما اأحرقه الكاردينال )خيمنز( 
يف االأندل�ثثس، عندما �شبَّ جثثام غ�شبه على تلك 
احل�شثثارة التثثي انهزمت بتفثثرق اأهلهثثا، وقبل 

االأندل�س اأحرقت مكتبة اال�شكندرية بعد �شراع 
جثثرى بثثني عظيمثثي الرومثثان يوليو�ثثس قي�شر 
واأوكتافيو�ثثس، ثثثم جثثاء دور مكتبثثة طرابل�ثثس 

وكانت نهايتها اأن حترق على يد الفرجنة. 
فقد اختلق الفرجنة االأ�شباب لقتال امل�شلمني، 
و�شثثادف اأن بع�ثثس زوار القثثرب املقد�ثثس مثثن 
االإفثثرجن راأوا ما ال يروقهم مثثن اإلزام احلكومة 
الفاطميثثة حجاجهم بثثاأداء �شريبة زعمثثوا اأنها 
فاح�شثثة، فاأعظثثم االأمثثر بع�ثثس روؤ�شثثاء الديثثن 
عندهم، واأهاج اأمثثثال بطر�س النا�شك اخلواطر 
يف الغثثرب على امل�شلمني، وبالغوا واأكروا فيما 
يلقثثاه الن�شارى من الَعنت يف حجهثثم، على اأنه 

284

ثقافة 
ومنوعات

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



مل يحدث من االعتداء على حجاج القرب املقد�س 
�شثثوى حوادث فردية قليلة ال تخلو منها مملكة،  
وذلك قبل حمالت الفرجنة، وقد قال )بردناردي 
في�ثثس( يف مذكراته: )اإن ال�شثثالم �شائد فوق تلك 
الربوع بثثني الن�شارى وامل�شلمني(، لكن لغايات 
م بع�ثثس رجال الديثثن يف الغرب  يف النف�ثثس ج�شَّ
حثثوادث االعتثثداء علثثى حجاجهثثم يف االأر�ثثس 
علثثى  الن�شثثارى  �شغائثثن  فاأثثثاروا  املقد�شثثة، 
امل�شلمثثني عند بدء ظهور هثثذه احلركة املعادية 
للم�شلمثثني، يقول )مرنو(: )كانثثت هذه الفظائع 
اإىل امل�شلمثثني ممزوجثثة بكثثثري مثثن  املن�شوبثثة 
االأفاويثثه( لتوافثثق روح ذلك الع�شثثر الذي كان 

اأ�شد توح�شاً مثثن ع�شرنا هذا(، كما اغتنم البابا 
فر�شة عقثثد املجمع الدينثثي يف كلرمون فعر�س 
عليثثه ما يلقاه الن�شارى مثثن االإرهاق، وحرَّ�س 
اأبنثثاء الن�شرانيثثة على حمل ال�شليثثب ليفتحوا 
القرب املقد�س، ومنحهم غفراناً عن كل خطاياهم، 
واعثثدًا اإياهثثم مبغثثامن دنيوية كثثثرية يجدونها 
بامل�شثثرق، ويف اأواخثثر �شنثثة 490هثثث/ 1096م 
و�شع الفرجنثثة اأيديهم على ال�شاحثثل ال�شامي، 
وا�شتولثثوا علثثى بيت املقد�س وقتلثثوا يف القد�س 
اأكر مثثن �شبعثثني األفاً مثثن امل�شلمثثني باالإ�شافة 
اإىل عثثدد من اليهثثود، وكان من عادتهم اأن يقتلوا 
اأهثثل كل بلد يدخلونه يف ال�شام ويخربوا عمرانه 
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ويحرقثثوا كتبه ومتاعثثه واآثثثاره، ويف اإحراقهم 
دار العلثثم يف طرابل�س اأكثثرب دليل على رعونتهم 

وخ�شونتهم.
ويقثثول حممد كردعلي حتت عنوان )م�شائب 
اأهثثم  مثثن  اإن  ال�شثثام(...  يف  واملكاتثثب  الكتثثب 
النكبثثات التي اأ�شيبت بهثثا الكتب يف ال�شام نكبة 
طرابل�ثثس عندمثثا احتلهثثا ال�شليبيثثون واإحراق 
)�شنجيثثل( اأحثثد اأمرائهم كتثثب دار العلم فيها، 
واأخثثذ ال�شليبيون بع�س ما و�شلت اأيديهم اإليه 

من دفاترها وكتب اخلا�شة يف بيوتهم.
فبعثثد ح�شثثار طويثثل مثثن الثثرب والبحثثر دام 
اأربع �شنثثوات، ويف بع�س الروايات اأكر، وكان 
ح�شثثارًا قا�شيثثاً خا�شثثة اأن املثثوؤن منعثثت عنها 
حتثثى اخلبز مل يقثثدروا على اإدخالثثه، وبعد اأن 
بنثثى �شنجيثثل قلعثثة اأمثثام املدينثثة دخلها، ومل 
يكفه الدمثثاء التي اأراقهثثا وال االأ�شالء امللت�شقة 
باجلدران وبقايا االأج�شاد يف الطرق، اإمنا و�شل 
حقده اإىل احلرب والورق، فهاجم املكتبة واأ�شرم 
فيها النريان الأيام طويلة، فكانت مذبحة قا�شية 

للفكر االإن�شاين.
وقبثثل اأن حتثثرق دخثثل اأحثثد الق�شاو�شثثة من 
الفرجنثثة اإىل املكتبة و�شاهثثد الكتب حوله، لكنه 
�شثثادف اأن دخل قاعة خم�ش�شثثة لن�شخ القراآن 
الكرمي، فالتقط اأول كتاب وقع له وفتحه فاإذا هو 
قراآن كرمي فقط، فالتقثثط الثاين فاإذا به م�شحف 
فرماه، وظل يفعثثل ال�شيء نف�شه حوايل ع�شرين 
مثثرة، فلمثثا وجثثد جميع الكتثثب التثثي طلعت يف 
يثثده ن�شخاً من القراآن الكثثرمي، اعتقد اأن املكتبة 
كلهثثا تتاألثثف حمتوياتهثثا مثثن م�شاحثثف، ولذلك 
غ�شثثب وثار ثائثثره وقال )هثثذه املكتبة مملوءة 
بامل�شاحثثف فاأحرقوهثثا(، ومل يثثدر اجلاهل اأنه 
دخل اإىل ق�شم امل�شاحف والتفا�شري، لكن اأمر هذا 
املتع�شب اجلاهل نفذ واأحرقت املكتبة عن بكرة 
اأبيهثثا حتى اأ�شبحت اأثرًا بعد عني، وهكذا ذهب 

التع�شثثب واجلهل مبكتبة عامليثثة قلَّ نظريها يف 
ذلك الزمثثان، وهكذا األغيت ح�شثثارة وثقافة مل 

يعرف التاريخ مثلها.
وتقثثول بع�ثثس الروايثثات: اإن بع�ثثس جنثثود 
الفرجنثثة تنبه اإىل تنثثوع ما يف املكتبثثة، فاأنقذوا 
بع�ثثس الكتثثب وو�شعوها يف املراكثثب البحرية 
وذهبثثوا بهثثا اإىل اأوروبثثا، ومثثع ذلك فقثثد حاول 
بع�س الكتاب الغربيني الت�شكيك بحادثة اإحراق 
املكتبثثة علثثى اأيثثدي الفرجنثثة، مثثع اأن اأغلثثب 
املوؤرخني جممعثثون على �شحتها، وال�شيما اأنها 
�شثثدرت عثثن �شاهد عيثثان منهم �شاهثثد احلادثة 
املوؤرخثثني  روايثثات  اإىل  باالإ�شافثثة  ورواهثثا، 
امل�شلمثثني الذيثثن يكتفثثون عثثادة بذكثثر اإحثثراق 
املكتبثثة مثثن دون ذكثثر التفا�شيثثل، وباالإ�شافة 
اإىل اأن ذلثثك يتما�شى مثثع روح االإفرجن الهمجية 
الرببريثثة التي كانثثت حتركهم اآنثثذاك، وقد ذكر 
جييون اأنهم اأحرقوا هذه املكتبة، كما وافق على 

ذلك تومب�شون و�شو�شرتي وغريهم.
واأخريًا:

علمنثثا ممثثا �شبثثق ذكثثره اأن املكتبثثة الغنيثثة 
مبحتوياتهثثا واملنظمثثة تعدُّ الدعائثثم االأ�شا�شية 
والثقافثثة  العلثثم  �شثثروح  عليهثثا  ت�شثثاد  التثثي 
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االإن�شانيثثة،  واملعرفثثة  والرتبيثثة  واحل�شثثارة 
والينابيثثع الفيا�شثثة التثثي تغثثذي تقثثدم االأمم 
العلمثثي واحل�شثثاري مبثثاء احليثثاة والبقثثاء، 
ودائماً يقا�س رقي اأمة من االأمم اأو تاأخرها بكرة 
املكتبثثات وما تلقاه من عناية ورعاية اأو ندرتها 
واإهمالها واعتبارها �شيئاً ذا اأهمية ثانوية، فاإن 
ن�شيت  لن اأن�شى ما قاله د. عبد اللطيف اليون�س 
)..عندما كان اأجدادنا ينامون والكتاب باأيديهم 
وفوق �شدورهم �شاروا بذلثثك �شادة الدنيا..(، 
لكن هذه املكتبات العظيمثثة باأنواعها كانت ُتباد 
دائمثثاً على اأيدي الغثثزاة وامل�شتعمريثثن، فاأول 
�شيء كانوا يفعلونه تدمريهم للكتب الأنها عنوان 
احل�شثثارة، فهثثم يريثثدون حمثثو ح�شثثارة هذه 
البثثالد لتبقى حتثثت اجلهل في�شهثثل ا�شتعمارها 
وال�شيطرة عليها، وهذا ما فعله الترت والفرجنة 

وغريهم من غزاة الع�شر احلديث. 

امل�شادر: 
1 ي اأنواع املكتبات يف العاملني العربي والإ�صالمي ي �صعيد اأحمد ح�صن ي ط م�رش من غر تاريخ.

2 ي اأحرقوا الكتب ي د. �صاكر م�صطفى ي جملة العربي ي عدد )439( حزيران ي 1995.
3 ي اأعيان ال�صيعة ي ح�صن اأمني العاملي.

4 ي الإ�صالم واحل�صارة العربية ي حممد كردعلي ي ط القاهرة ي 1950.
5 ي البداية والنهاية ي للحافظ ابن كثر الدم�صقي ي ط مكتبة الإميان ي املن�صورة ي م�رش من غر تاريخ.

6 ي احل�صييارة الإ�صالمييية يف القرن الرابع الهجري ي اآدم متيز ي ترجمة عبد الهادي اأبو ريدة, �صدرة عن ط2 
القاهرة ي 1948.

7 ي خطط ال�صام ي حممد كرد علي ي ط بروت ي 1969.
8 ي ذيل تاريخ دم�صق لبن القالن�صي ي حتقيق د. �صهيل زكار ي ط1 ي دار ح�صان ي دم�صق 1993.
9 ي القالع الإ�صالمية يف وجه املغول وال�صليبيني ي حممود ح�صني اأمني ي ط1 دم�صق ي 2009.

10 ي الكتابة واملكتبات عرب الع�صور ي د. علي �صليمان ي ط1 دم�صق ي 1989.
11 ي ملحات من تاريخ الكتاب واملكتبات ي د. عبد اللطيف ال�صويف ي ط1 دار طال�س ي دم�صق ي 1987.

12 ي ملحات من تاريخ الكتب واملكتبات ي د. عبد ال�صتار احللوجي ي ط1 القاهرة 1991. 
13 ي املكتبييات يف الإ�صييالم ي ن�صاأتهييا وتطورها وم�صائرها ي د. حممد ماهر حمادة ي ط1 موؤ�ص�صة الر�صالة ي 

بروت ي 1970. 
14 ي املكتبات يف العاملني العربي والإ�صالمي ي حممد ر�صتم دبوان ي جملة املورد ي بغداد ي جملد )10( عدد 

.1991 )4(
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يبداأ »بيرت هوك , واآندي فا�س« كتابهما ال�سهري 
)Behaviour Management( ب�سوؤال: )ملاذا 

ُتعدُّ اإدارة ال�سلوك اأمراً مهماً؟(.
فيجيبان: رغ���م اأنَّ االإجابة عن هذا ال�سوؤال تبدو 
وا�سحًة على اأحد امل�ستويات, فاإنَّ هناك عدداً من 
االأه���داف التي ي�سع���ى املدّر�س���ون الناجحون اإىل 

حتقيقها, وهذه تت�سّمن:
خلق مناخ تزدهر فيه العملية التعليمية.

حماية احلقوق االأ�سا�سية الت���ي تت�سّمن االأمان 
والتعّلم واالختبار.

و�سع احلدود الت���ي مُيكن اأْن ي�سعر االأطفال يف 
ظلها بالنجاح, ويتمّكنوا من العمل واالإجناز.

تعلي���م االأطفال اخلي���ارات املنا�سبة واملقبولة 
اجتماعياً.

إدارة السلوك 

     د.هزوان الوز

قراءة يف كتاب:
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ويتابعان: لكي تتحّقق هذه االأهداف ب�شورة 
فّعالة؛ من املهم للغاية اأْن ُنفّكر اأي�شاً يف االأ�شلوب 
الناجحثثون  فاملدّر�شثثون  بثثه؛  حُتّققهثثا  الثثذي 
يتعاملثثون مع اأهدافهم اخلا�شة باإدارة ال�شلوك 

مبوقف غاية يف االإيجابية.
اإنَّ اجلانثثب االإيجابثثي يف االإدارة االإيجابيثثة 
لل�شلثثوك يعني اأننثثا �شوف نعمل مثثن اأجل خلق 
معامثثالت تتيح تعليم االأطفثثال ال�شلوك املقبول 
اجتماعيثثاً، يف الوقت الذي حتمثثي فيه كرامتهم 

وتقديرهم لذاتهم.
مات الأ�سا�سية للمنهج الإيجابي هي: وال�سِ

والت�شريحثثات  العبثثارات  علثثى  التاأكيثثد   -
االإيجابية ولي�شت ال�شلبية.

- اال�شتخثثدام املنتظم للمديح ومنح اجلوائز 
با�شتمرار.

- تعليثثم االأطفال املهثثارات االجتماعية التي 
يحتاجونها لي�شبحوا ناجحني.

- اإعادة توجيه االأطفال نحو النجاح بداًل من 
تركيز االنتباه على اأخطائهم.

ويوؤّكثثد املوؤلفان يف كتابهما علثثى مبداأ هو: اأنَّ 
العالقات هي االأ�شا�س.

فبنثثاء عالقات اإيجابيثثة مع االأطفثثال هو اأهم 
جانب من جوانب االإدارة الفّعالة لل�شلوك.

ومُيكثثن تعزيثثز العالقثثات مثثع االأطفثثال عثثن 
طريق:

- اإظهار االهتمام بهم  بو�شفهم اأ�شخا�شاً.
- اال�شتماع اإىل اآرائهم.

- منحهم امل�شوؤولية.
- احِلفثثاظ علثثى كرامتهثثم وتقديرهثثم لذاتهم 

عند توجيههم.
- معاملتهثثم بامل�شتثثوى ذاتثثه مثثن االحرتام 

الذي نوؤمن اأننا ن�شتحقه.
معتقدات اإيجابية:

يف  الناجحثثون  املدّر�شثثون  يختلثثف  رمبثثا 

�شخ�شياتهم، ولكنهم مثثع ذلك يتم�ّشكون جميعاً 
مببادئ واقعية معّينة. 

فهثثم ُيدركثثون اأنهثثم ال ي�شتطيعثثون ال�شيطرة 
علثثى �شلثثوك االأطفثثال، ولكنهثثم بثثداًل مثثن ذلثثك 
ي�شعثثون اإىل التاأثثثري علثثى هثثذا ال�شلثثوك بطرٍق 

كثرية من بينها:
- بناء عالقات اإيجابية معهم.

- و�شع اأهداف حمّددة.
- التم�ّشك بتوقعات عالية منهم.

كمثثا اأنهم ُيدركون اأي�شثثاً اأنه عندما يف�شل هذا 
التاأثثثري اأحيانثثاً؛ فاإنهثثم اإذًا ُيديثثرون اخليارات 

التي يتخذها االأطفال. 
وهم يفعلثثون ذلك بجعثثل االأطفثثال يتحّملون 
النتائثثج والعواقثثب املحثثّددة بو�شثثوح، والتي 

تلي هذه اخليارات ب�شكٍل منطقي.

ثالثة اأ�ساليب لإدارة ال�سلوك:
هناك ثالثثثة اأ�شاليثثب رئي�شيثثة الإدارة �شلوك 
اأنَّ  االأطفثثال داخثثل ال�شثثف الدرا�شثثي. ورغثثم 
معظم املدّر�شني ي�شتطيعون، يف بع�س االأحيان، 
ا�شتخثثدام كل هثثذه االأ�شاليثثب جمتمعثثًة، فثثاإنَّ 
االأ�شلثثوب املمّيز للمدّر�س هثثو ما يجب اأْن يوؤخذ 

بعني االعتبار.
: فيجب التذّكر اأنَّ

- االأ�شلثثوب يوؤّثر على حالثثة العالقات داخل 
ال�شف.

- االأ�شلثثوب ير�شثثم منوذجثثاً لل�شلثثوك الثثذي 
يقّلده االأطفال.

- املعتقثثدات التي يتم�ّشك بهثثا املدّر�س حُتّدد 
اأ�شلوبه.

- التاأثري ولي�س ال�شيطرة والعقاب:
- يجب التذّكر اأنثثه ال مُيكن ال�شيطرة الكاملة 
على �شلوك االأطفال. كما يجب التذّكر اأنَّ العقاب 

ال ُيغرّي ال�شلوك.
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- العقثثاب الفّعثثال ُيقّيثثد ال�شلوك فقثثط لفرتٍة 
كافيثثٍة ت�شمثثح للمدّر�ثثس مبكافثثاأة الطفثثل علثثى 

�شلوكه املرغوب اجلديد.
- ت�شديد العقثثاب لي�س هو ما يجعله فّعااًل يف 
تقييد �شلوك الطفل، واإمنثثا حتميته؛ اأو بعبارة 
اأخثثرى، تاأكثثد التلميثثذ اأنَّ مدّر�شه �شثثوف يفعل 

�شيئاً ِحياله.
ال�شثثف  داخثثل  العقثثاب  يكثثون  اأْن  يجثثب   -
متدرجاً، على �شبيل املثال:حتذير الطفل، تغيري 
مكانه، تاأخثثري خروجه خم�س دقائق بعد انتهاء 
احل�شثثة، اإخبثثار والديثثه اأو مثثن يقومثثون على 

رعايته، طرده من ال�شف.
املكافاآت:

اأهم ر�شالة هي اأنَّ املكافاآت ُتغرّي ال�شلوك.
- التقييثثم العاطفثثي هو اأكر �شثثور املكافاآت 
فاعلية: االبت�شامة، توجيه ال�شكر، واالإمياءات: 
اأو  املوافقثثة  علثثى  عالمثثًة  االإبهثثام  رفثثع  مثثثل 

القبول.
- املكافاآت املاديثثة اأو امللمو�شة )ر�شم جنوم 
يف كرا�شثثة الطفل، اأو منحه مل�شقات، اأو طوابع 
بريدية(، لي�شت فّعالة على املدى الطويل اإال اإذا 

ارتبطت بالتقييم العاطفي.
- عند منح الطفثثل مكافاأة اأو جائزة، ال يجب 
�شحبهثثا منه مرًة اأخرى، فثثاإذا �شدر عنه �شلوٌك 
�شيىء بعثثد اإعطائثثه مكافاأة ما، فيجثثب تطبيق 

العقاب املنا�شب.
- يجثثب منح اجلوائثثز واملكافثثاآت باإن�شاف، 
واأال ُت�شتخدم ر�شوة مع االأطفال االأكر اإزعاجاً 

واإثارًة للم�شاكل.
ع�شثثرة  ال�شاد�شثثة  �شثثن  يف  االأطفثثال     -
ي�شتجيبثثون للمكافاآت واجلوائز بالطريقة ذاتها 
التثثي ي�شتجيب بهثثا االأطفال يف �شثثن ال�شاد�شة، 
ب�شثثرط اأْن تتنا�شب هثثذه املكافاآت واجلوائز مع 

عمرهم.

ثمانية مبادئ اأ�سا�سية:
يقثثول املوؤلفثثان: اإنَّ القيثثادة الفّعالثثة تتمركز 
حثثول املبثثادئ، واتخاذ قثثرارات يوميثثة ب�شاأن 
اإدارة ال�شلثثوك داخثثل اإطار من املبثثادئ �شوف 
ُت�شاعد املدّر�شني على اأْن يظلوا اأكر اإيجابيًة يف 
ممار�شاتهم، فاملبثثادئ هي التي توّلد امل�شوؤولية 
ال�شخ�شيثثة، فنحن جميعثثاً قد نت�شثثرف بتهوٍر 
واندفثثاع �شد مبادئنا من وقٍت  اإىل اآخر، وعندما 
نفعل ذلثثك، فاملبادئ هي التثثي تقودنا اإىل اإعادة 

التوا�شل واإ�شالح العالقة.
واملبثثادئ الثمانيثثة الثثواردة اأدنثثاه تعك�ثثس 
عمليثثة  مراحثثل  كل  يف  اجليثثدة  املمار�شثثات 

التدري�س:
اأواًل: التخطيثثط لل�شلوك احل�شن الذي يوازن 
بثثني عن�شرين حا�شمني: املنثثع والتقليل، فاأكر 
�شثثور اإدارة ال�شلثثوك فاعلية حتثثّد ب�شكٍل ن�شٍط 
مثثن فر�ثثس، اأو احتماليثثة وجثثود ال�شلثثوك غري 
املنا�شثثب. ومثثع ذلثثك، فعندما يحثثدث مثل هذا 
ال�شلوك ُي�شبح االأمر احلا�شم هو تقليل اخلالف 

اأو ال�شراع املحتمل. 
ثانياً: ف�شل ال�شلوك غري املنا�شب عن الطفل، 
فعنثثد التعامل مع هذا النمثثط من ال�شلوك يجب 

نقد ال�شلوك، ولي�س الطفل نف�شه.
ثالثاً: ا�شتخدام االأ�شلوب االإيجابي يف احلوار، 
فعمليثثة اإدارة ال�شلثثوك تت�شّمن ثثثالث مراحل: 
اإتاحثثة خيارات كثرية اأمام االأطفال فيما يتعّلق 
ب�شلوكهثثم يف اإطار قواعد عادلثثة، التاأثري عليهم 
ليتخثثذوا خيارات منا�شبة، حتميلهم امل�شوؤولية 

عن نتائج اختياراتهم )املكافاآت والعقاب(. 
رابعثثاً: الرتكيثثز علثثى ال�شلثثوكات الرئي�شية 
التي تتطّلب التدخثثل والتوجيه، فعدٌد كبرٌي من 
االأطفال عندما يتم توجيههم �شوف ينخرطون يف 
�شلوكات ثانوية. وال�شلوكات الثانوية هي طرق 
لتحويل االنتباه عن اخلطثثاأ الذي ارتكبوه، كما 
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ُتتيح لهم التخل�س من التوتر وال�شعور مب�شاعر 
اأف�شل.

خام�شثثاً: القيثثام ببنثثاء الثقثثة والدعثثم ب�شكٍل 
فّعثثال، فكل العالقات التثثي ُيعطي فيها كل طرف 
لالآخر الدعم وامل�شاندة ب�شكٍل متبادل مبنية على 
الثقثثة. فمن اخلطثثاأ االفرتا�س اأننثثا ن�شتطيع اأْن 
نك�شب ثقة االأطفال بب�شاطة من خالل معاملتهم 
بلطثثٍف ومثثودة، فاحلقيقة هي اأنثثه يتعنّي علينا 
لكثثي نك�شثثب ثقتهثثم اأْن ُنظهر لهم مبثثرور الوقت 

اأننا جديرون بها.
وهنالثثك طثثرٌق كثثثريٌة ميكننثثا مثثن خاللهثثا 
فعل ذلثثك، مثل: و�شثثع حدود وقيثثود وا�شحة 
وتدعيمهثثا، الثبثثات يف االأ�شلثثوب والتوقعثثات، 
لالختالفثثات  احل�شا�شيثثة  بالوعثثود،  الوفثثاء 

الفردية، االنتباه اإىل التفا�شيل.
�شاد�شثثاً: تقثثدمي منوذج لل�شلثثوك الذي نرغب 
يف روؤيته، رغثثم اأنَّ هذا رمبا يبدو وا�شحاً، فمن 
املهم التاأكيد على اأنَّ �شلوكنا نحن هو اأهم عامل 
موؤثثثر. فاالأطفثثال يف هذه ال�شن ميثثرون مبرحلة 
اكت�شثثاب املهارات االجتماعيثثة الالزمة لهم لكي 
ُي�شبحثثوا قادريثثن على اتخاذ خيثثارات ناجحة 
ب�شثثاأن �شلوكهم، وبالتايل فهم بحاجٍة اإلينا قدوة 

اأو مثاًل اأعلى.
�شابعثثاً: متابعثثة العمل على امل�شائثثل املهمة، 
فبالن�شبثثة للمدّر�شثثني يجثثب عليهثثم اأْن يتخذوا 
ل�شفوفهثثم  قيادتهثثم  يف  مدرو�شثثة  خيثثارات 
الدرا�شيثثة، ما الذي مُيكنهثثم جتاهله واإىل متى؟ 
ومتى حتثثني اللحظة املنا�شبثثة للتعامل مع هذا 
االأمثثر؟ وما اأب�شط �شكل من اأ�شكال التدخل الذي 

ُيعيد االأمور اإىل م�شارها ال�شليم؟
واإ�شثثالح  ال�شلثثة  باإعثثادة  القيثثام  ثامنثثاً: 
العالقثثات، فُيمكثثن التاأثري على �شلثثوك االأطفال 
فقط عندما يكون هناك قدٌر من االرتباط وال�شلة 
العقثثاب  فتطبيثثق  واالأطفثثال،  املدّر�شثثني  بثثني 

ال�شثثروري نتيجة الختياراتهثثم ال�شلوكية رمبا 
يخلق بع�س التوتر اأو اال�شتياء، ولذلك يجب اأْن 
ن�شعى دوماً الإعادة ال�شلة واالرتباط باالأطفال 
ب�شكٍل اإيجابثثي وباأ�شرع ما مُيكن بعد توجيههم. 
ومن املوؤكد اأْن ُنقيم معهم حوارًا اإيجابياً قبل اأْن 

ُيغادروا �شفوفهم. 
مات الإدارة الفّعالة لل�سلوك: �سِ

- جعثثل ال�شلثثوك املنا�شب اأولويثثة لنا مرّبني 
ومدّر�شني وبناة اأجيال.

- و�شثثع اإجثثراءات وا�شحثثة مُيكثثن التنبثثوؤ 
بهثثا يف اإدارتنثثا للمعاهثثد واملدار�ثثس وال�شفوف 

الدرا�شية.
- تعليثثم الطثثالب حتّمثثل امل�شوؤوليثثة ب�شثثكٍل 

فّعال.
- تقدمي منثثوذج لل�شلثثوكات واملواقثثف التي 

ُنريد روؤيتها.
- احلفثثاظ على مبداأ االحثثرتام، حتى عندما 

يكون ال�شلوك غري مقبول.
باً علثثى التوجيه نحو  - جعثثل الرتكيثثز من�شّ

النتائج الناجحة.
- حتثثنّي الفر�ثثس التثثي ُيح�شن فيهثثا الطالب 

ال�شلوك.
املواجهثثة  ُتثثثري  ال  ممار�شثثات  ا�شتخثثدام   -

والتحّدي.
- جتّنب الرتكيز املبالغ فيه عن ال�شلوكات.

- ا�شتخثثدام االإ�شرتاتيجيثثات املنا�شبثثة التي 
مُتّثل احلد االأدنى من التدّخل والتطّفل.

- القيام باإعادة تكوين عالقات فّعالة.
- الرتكيز على ال�شلوكات الرئي�شية.

- القيثثام دائماً بت�شحيح ال�شلوك على اأ�شا�س 
القواعد املتفق عليها داخل املوؤ�ش�شة الرتبوية، 

ويف ال�شفوف الدرا�شية.
- جتنثثب ا�شتخثثدام الغ�شثثب اأ�شا�شثثاً للحكم 

على االأمور ومعاجلتها.
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اأ�سهم العرب يف حركة الك�سوف اجلغرافية م�ساهمة فعالة, فقد عرفوا اأوروبا كلها عدا االأطراف 
ال�سمالية منها التي مل يكت�سفها االأوروبيون اأنف�سهم اإال يف ع�رس متاأخر, وكانت معرفتهم بالن�سف 
اجلنوب���ي وال�رسقي من اآ�سيا معرفة دقيقة, كذلك عرف���وا اإفريقيا ال�سمالية حتى حدود املنطقة 

اال�ستوائية, واأوغلوا اأبعد من ذلك يف �ساحلها ال�رسقي حتى و�سلوا اإىل قرب مدار اجلدي.

 حممد مروان مراد

دور العرب
 في تقدم العلوم الجغرافية
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وو�شثثف العثثرب بدقثثة بالغثثة وتف�شيل كبري 
العثثامل املمتثثد مثثن كوريثثا حتثثى �شواحثثل بحر 
الظلمثثات )املحيثثط االأطل�شثثي(، واهتمثثوا بكل 
اجلوانب اجلغرافيثثة يف هذه املنطقة الوا�شعة، 
يتحثثدث امل�شعودي مثثثاًل عن الريثثاح املو�شمية 
يف املحيثثط الهنثثدي ومواعيثثد هبوبهثثا، واأثرها 
علثثى املالحثثة، وي�شتنتثثج البثثريوين اأن �شهثثول 
الهند كانت بحرًا ردمتثثه الروا�شب، ويفرق بني 
اخلليثثج وامل�شب اخلليجثثي، ويف�شر حركة املد 

واجلزر ويربط بينها وبني اأوجه القمر.
ملثثا بثثداأ تكويثثن االإمرباطوريثثة االإ�شالميثثة، 
اقت�شى ذلثثك تنظيم امل�شالثثك والربيد، وتعّرف 
طرق املالحة، وكان هذا وذاك اأ�شا�شاً من االأ�ش�س 
الهامة للجغرافيا العامة، اعتمد عليه اأمثال ابن 
خرداذبثثة وابثثن قدامثثة، وعندمثثا كان اجليهاين 
يعنى بجمثثع املعلومات عن البالد االأجنبية، مل 
يكن ذلك عناية خال�شة لوجه العلم، بل كان يتم 
عمل اأولئك الرحالثثني يف اإعداد �شبيل الفتوحات 
ومتهيد م�شارحها، فاجلغرافيا العربية، كما قال 
»فيفيان دي �شثثان مارتان« �شبيهثثة باجلغرافيا 
االأر�ثثس  عرفثثوا  اأ�شحابهثثا  اأن  يف  الرومانيثثة 
عثثن طريثثق الفتح وكذلثثك عن طريثثق الرحالت 
التجارية، فهي جغرافيا و�شفية علمية، قبل اأن 
يعنى املاأمون برتجمة كتب بطليمو�س القلوذي 
وماريتو�س ال�شوري اأو بقيا�س الدرجة الفلكية 

يف وادي �شنجار.

ت�سحيح اأخطاء علماء الغرب:
امل�شت�شثثرق  لوبثثون«  »غو�شتثثاف  يتحثثدث 
املعروف يف كتابه »ح�شارة العرب«: عن زيادة 
العثثرب معارفهم اجلغرافيثثة والفلكية، فيقول: 
اإن تقدمثثاً مهمثثاً جثثدًا حتقثثق لعلثثم اجلغرافيا، 
فالعرب الذين اتخذوا يف البداية علماء اليونان، 
وال �شيما بطليمو�س، اأدالء لهم يف علم اجلغرافيا 

مل يلبثثثوا اأن فاقثثوا اأ�شاتذتهم فيثثه على ح�شب 
عادتهثثم، واإن موا�شع املدن الكثرية التي عينها 
بطليمو�س تعييناً جغرافياً غري مطابقة للحقيقة 
متامثثاً وبلغ مقثثدار غلطه يف تعيني طثثول البحر 
املتو�شثثط وحثثده اأربعمئثثة فر�شثثخ، ويكفثثي اأن 
نقابل بني االأمكنة التي عينها االإغريق واالأمكنة 
التي عينها العرب، ليظهر لنا مقدار التقدم الذي 
مت علثثى يد العرب، فهثثذه املقابلة تثثدل على اأن 
مقثثدار العر�س الثثذي حققه العثثرب يقارب من 
ال�شحة مبا ال يزيد على ب�شع دقائق، واأن خطاأ 

االإغريق فيه بلغ درجات كثرية.
االإدري�شثثي رائد علم اخلرائثثط: هو حممد بن 
عبثثد اهلل بن اإدري�س عا�س فيمثثا بني 493 و560 
هجريثثة/ 1589-1650 ميالديثثة، ولثثد بثغثثر 
�شبتثثة املغربثثي، انتقثثل اإىل قرطبثثة باالأندل�ثثس، 
وكانثثت اآنثثذاك من�شمة للمغثثرب االأق�شى حتت 
حكثثم املرابطثثني، تلقثثى االإدري�شثثي العلثثوم يف 
قرطبثثة، واهتم مثثن بينهثثا خا�شثثة باجلغرافيا 
التي اأبدع فيها، ب�شبب رحالته الوا�شعة يف مدن 
االأندل�ثثس واملغرب ومنها مراك�ثثس وق�شثثنطينة 

اجلزائر، واآ�شيا ال�شغرى.
كمثثا  كثثثرية،  علثثوم  يف  االإدري�شثثي  ا�شتهثثر 
امتثثاز بثثني زمالئه بذكائثثه اخلثثارق وتوا�شعه 
النادر، كمثثا وكانت ثقافته عاليثثة جدًا يف معظم 
فثثروع املعرفة، لكنثثه ا�شتهر يف علثثم اجلغرافيا 

وال�شيدلة والنبات.
وقثثد امتدح موؤلفثثو تاريخ العلثثوم االإدري�شي 
وو�شفوه باأنه عاّلمة ع�شره، فهو العامل امل�شلم 
الثثذي اعتمد عليه علمثثاء الغرب يف كل من علمي 
اجلغرافيا والنبات، يقول عنه الدكتور مرحباً: 
اإنه اأعظم جغرافيي االإ�شالم، كانت له ملكة قوية 
يف ر�شم اخلرائط، ونظثثرًا اإىل اإقامته ون�شاطاته 
يف �شقليثثة، كانت بياناته عثثن البلدان امل�شيحية 
اأعظثثم واأدق واأو�شع مدى من �شائر اجلغرافيني 
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االآخريثثن من العرب، وهثثو ف�شاًل عن ذلك، ، من 
العلمثثاء امل�شلمني القالئل الذين ا�شرتكوا يف نقل 

كنوز العلوم العربية اإىل الغرب.
 امتثثاز االإدري�شثثي مب�شنفاتثثه احلاويثثة على 
كل �شثثيء يتعلق باجلغرافيثثا الب�شرية والفلكية 
واالقت�شاديثثة وقيا�شاتثثه املتناهيثثة يف الدقة يف 
هثثذا امل�شمثثار، وذلك نتيجثثة الأ�شفثثاره الكثرية 
للح�شثثول علثثى تلثثك املعلومثثات النافعثثة، وال 
�شثثك يف اأن جتوله يف البالد ورحالته العديدة قد 

اأفادته جتربة وو�شعت من ثقافته.
 بثثداأ االإدري�شي �شياحته وهثثو ابن �شتة  ع�شر 
عامثثاً، ممثثا يدل علثثى ن�شجه املبكثثر، فتجول يف 
بالد �شمايل اإفريقيا وعرف مدنها وقراها، وكذلك 
يف بثثالد االأندل�ثثس، وزار بع�س املثثدن الفرن�شية  
و�شواطئهثثا الواقعثثة علثثى املحيثثط االأطل�شي، 
وبع�ثثس مدن ال�شاطئ االإجنليثثزي، ويف ال�شرق 
زار م�شثثر وال�شثثام وجتثثول يف �شائر بثثالد اآ�شيا 
ال�شغثثرى، وذلك خالل عام 506 هجرية لزيادة 

التح�شيل والتو�شع يف الدرا�شة.

خريطة  الإدري�سي, مرجع جلغرافيا القرون 
الو�سطى:

اعتمثثد االإدري�شثثي يف كتاباتثثه علثثى املوؤلفات 
اجلغرافية املتي�شرة يف زمانه، وقد عرفها جميعاً 
وذكرها يف موؤلفاتثثه – علق عليها و�شرح الكثري 
من النقثثاط الغام�شة فيها، و�شنثثع كرة ف�شية 
نف�ثثس فوقها خريطته ال�شهثثرية للعامل املعروف 
حينثثذاك، و�شارت هثثذه اخلريطثثة مرجعاً لكل 
باحثثث يف جغرافيثثا القثثرون الو�شطثثى، ويقول 
االإدري�شثثي: )اإن امللثثك روجثثر الثثثاين اأح�شر له 
دائثثرة من الف�شة عظيمة اجلرم �شخمة اجل�شم 
يف وزن اأربعمئة رطل بالرومي، يف كل رطل منها 
مئة درهثثم واثنا ع�شر درهماً فلمثثا كملت اأمراأن 
ينق�ثثس عليهثثا �شثثور االأقاليم ال�شبعثثة، ببالدها 

واأقطارهثثا وريفها وخلجانها وبحارها وجماري 
مياهها ومواقثثع اأنهارها وعامرها وغابرها، وما 
بني كل بلدين فيها وغريها من الطرقات املطروقة 
امل�شهثثورة  وامل�شافثثات  املحثثدودة،  واالأميثثال 
واملرا�شثثي املعروفة، على ن�س مثثا يخرج اإليهم 
مثثثاًل يف لوح الرت�شيم، وال يغثثادرون منه �شيئاً، 

وياأتون به على هيئته و�شكله(.
ومتثثثل خريطثثة االإدري�شثثي الق�شثثم املعمثثور 
من الكثثرة االأر�شية وقتثثذاك يف اآ�شيثثا واإفريقيا 
واأوروبثثا، وتنح�شر بني خثثط عر�س 63 درجة 
�شمااًل حيث ما بعدها مك�شو بالثلج، و16 درجة 
جنوبثثاً حيث منابع النيل، وممثثا يلفت النظر اأن 
االإدري�شثثي جعل اجلنوب يف خريطتثثه اإىل اأعلى 
اليمثثني،  اإىل  والغثثرب  االأ�شفثثل،  اإىل  وال�شمثثال 

وال�شرق اإىل الي�شار.
وقثثد نق�شت هثثذه اخلريطة باالألثثوان يف ق�شر 
بالريمثثو عا�شمثثة �شقليثثة، وقثثد  مثثن ق�شثثور 
حتطمت مثثع االأ�شف يف غثثارات احلرب العاملية 
الثانية، لكن عاملاً اأملانياً نقلها قبل ذلك وترجمها 
اإىل اللغثثة االأملانية وقثثد خططها فيما بعد متحف 

بغداد واحتفظ ب�شنخة منها.
ويف اأول عثثام 1145 ميالديثثة اأمت االإدري�شثثي 
عمله العظيم وقدم للملك الذي هده املر�س وبات 
ينتظثثر نهايتثثه، �شبعني خريطثثة، خرائط تفوق 
خريطة بطليمو�س ال�شهرية يف دقتها وو�شوحها 
وقلثثة اأخطائها، بيثثد اأن درة علمه كانت خريطة 
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العثثامل التي نحتها علثثى لوح مثثن الف�شة قطره 
مثثرتان ووزنه يعثثادل وزن رجلثثني، وتو�شيحاً 
خلرائطه، و�شع االإدري�شي كتاباً قيماً يف و�شف 
االأر�ثثس، املعثثروف يف العثثامل االإ�شالمثثي وهثثو 

)كتاب نزهة امل�شتاق يف اخرتاق االآفاق(.
كذلثثك قدم االإدري�شثثي و�شفاً موجثثزًا لالأر�س 
وت�شورهثثا على �شكل كرة طثثول حميطها اثنان 
وع�شثثرون األفثثاً وت�شعمئثثة ميل وهو مثثا يعادل 
185 و45 كيلثثو مثثرتًا، وهذا الرقثثم لي�س بعيدًا 
عثثن حميطهثثا احلقيقي وهثثو 68و45 كيلو مرتًا 
واإنهثثا معلقثثة يف الف�شثثاء )كاملثثح يف البي�ثثس(، 
ويثثرى االإدري�شثثي يف موؤلفه اجلغثثرايف الهام اأن 
االأر�س مكورة على �شكل بي�شة، واإنها منق�شمة 
بوا�شطثثة خط اال�شتثثواء اإىل ق�شمني مت�شاويني: 
�شمثثايل وجنوبثثي، املعمثثور منهثثا هثثو ال�شمثثايل 
فقثثط، اأما اجلنوبي فهو خالء غري معمور ل�شدة 
احلثثرارة ولعدم وجود املثثاء فيه، كما اأ�شهب يف 
�شرحه لالأقاليم واخللجثثان على �شطح االأر�س، 
واأوىل اهتمامثثه البالثثغ لدرا�شة املغثثرب العربي 
واالأندل�ثثس و�شقليثثة حيث ق�شثثى حياته يف تلك 

املناطق..

خرائ���ط الإدري�سي اأكرث دق���ة من اخلرائط 
املعا�رسة:

اإىل اللغثثة  كتثثاب االإدري�شثثي: خل�ثثس ونقثثل 
الالتينية يف القرن العا�شر الهجري )16 ميالدي( 
ومازال هذا الكتثثاب خمطوطاً يف مكتبات اأوربا، 
وبقيت جامعثثات اأوروبا تدر�س موجزًا له زهاء 
اأربعثثة قثثرون، ويقثثول )روم ال نثثد( يف كتابثثه 
)االإ�شثثالم والعرب(: والأ�شبثثاب وا�شحة حظي 
علثثم اخلرائط عند امل�شلمثثني، باأهمية ال تقل عن 
اأهميثثة الو�شف اجلغرايف، واأبثثرز امل�شتغلني يف 
هثثذا احلقل هثثو االإدري�شي، الثثذي عمل يف بالط 
روجثثر الثاين، ملثثك �شقليثثة، وكتابثثه الرئي�شي 

املو�شثثوم بث )كتثثاب روجر( يت�شمثثن باالإ�شافة 
اإىل املادة اجلغرافية امل�شتقاة من كتب اأ�شالفه، 
قثثدرًا كبريًا مثثن املعرفثثة اجلديثثدة كل اجلدة، 
واإمنثثا بنيت هثثذه املعرفة يف املقثثام االأول، على 
تقارير الرحالني الذين اأوفدهم امللك روجر لهذا 

الغر�س اإىل خمتلف الديار والبلدان.
 والقيمثثة الرئي�شيثثة لكتثثاب االإدري�شثثي تقوم 
علثثى اخلرائثثط ال�شبعثثني التي تعطينثثا �شورة 
عن العامل اأكثثر دقة من اأي جمموعة اأخرى من 
اخلرائثثط املعا�شرة، ومن بثثني �شماتها الرائعة 
قول موؤلفهثثا بكروية االأر�س يف زمان �شاد خالله 
االعتقثثاد باأنها م�شطحة، وتعيينه ينابيع النيل، 
وهو �شنثثع ال يثثزال الكثثثريون يعتربونه حتى 
اليثثوم اكت�شافاً غربياً ال يرقى اإىل اأبعد من القرن 

التا�شع ع�شر امليالدي.
لقثثد ا�شتهر ال�شريف االإدري�شثثي بغزارة علمه 
ودقثثة معلوماته يف جغرافية العامل، وذلك عائد 
لدرا�شاته الطويلة ورحالته واأ�شفاره امل�شتمرة، 
فقد زار البحر املتو�شط كله �شرقه وغربه، وقدم 
و�شفثثاً لرحالته ميتثثاز بال�شمثثول، مثل حتديده 
فيثثه،  املوجثثودة  واحليوانثثات  النيثثل  منابثثع 
وو�شثثف املناطق املحيطة بثثه، ومتييزه حدود 
البحثثريات اال�شتوائيثثة التثثي ف�شثثل فيثثه علماء 

اأوروبا.
هكثثذا يعثثدُّ االإدري�شثثي مثثن عباقثثرة العثثرب 
وامل�شلمثثني يف علثثم اجلغرافيثثا، وخا�شثثة ر�شم 
اخلرائط للعثثامل القدمي بدقة بالغثثة، وقد كانت 
جغرافيثثا ر�شم اخلرائط اأحثثد اأق�شام اجلغرافيا 
التثثي ا�شتطثثاع العثثرب مثثن خاللهثثا اأن يوؤثروا 
تاأثثثريًا اإيجابيثثاً يف جغرافيا القثثارة االأوروبية، 
يقثثول االأ�شتثثاذ )كثثريك( )اإن جهثثود العثثرب يف 
عمثثل اخلرائط ودرا�شثثة اجلغرافيثثا الو�شفية، 
كان اأكثثرب اأثر فيما زاوله االأوروبيون يف القرون 

الو�شطى من ر�شم اخلرائط.
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بداأ م����رسوع اليون�سكو للمدار����س املنت�سبة 
عام 1953 م وهو �سبكة من املدار�س اأن�سئت 
لتعزيز الت���زام االأطفال بالعم���ل الفعال لن�رس 

التفاهم الدويل وال�سالم. 
وت�سم���ل املدار����س امل�سارك���ة يف ال�سبك���ة 
االبتدائي���ة  واملدار����س  االأطف���ال,  ريا����س 
والثانوية وموؤ�س�سات التعليم الفني واملهني 

ومعاهد اإعداد املعلمني. 
ت�س���م ال�سبك���ة / 3800 / مدر�س���ة يف / 

130 / بلداً وهي يف تو�سع متوا�سل. 
وم���ن ب���ني االأ�سب���اب احلقيقي���ة ال�ستمرار 
تطورها كم���اً وكيفاً خالل ال�سن���وات الثمانية 
واالأربع���ني الإن�سائها حقيقة اأن هناك يف اأغلب 
االأحي���ان فجوة بني ما يقدم م���ن تعليم داخل 
الف�س���ول املدر�سي���ة, وم���ا يح���دث يف العامل 
اليوم , وم�رسوع اليون�سكو للمدار�س املنت�سبة 

ي�سعى لردم هذه الفجوة. 

اليونسكو
وم�رسوع �سبكة 

املدار�س املنت�سبة
        د.ن�سال ح�سن
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لقد كان اأحد االأهداف االأ�شا�شية للمنظمة على 
الدوام تعزيز ال�شالم والتعاون الدويل من خالل 
الرتبيثثة، فبعثثد تاأ�شي�شهثثا عثثام 1946م، طرح 
العاملون مع اليون�شكو عثثددًا كبريًا من االأفكار 
واملقرتحثثات اجلديثثدة حثثول الرتبية مثثن اأجل 
التفاهثثم الثثدويل، ومن اأجل ترجمة هثثذه االأفكار 
اإىل عمل فعلثثي طرحت اليون�شكو م�شروع �شبكة 

املدار�س املنت�شبة يف عام 1953م. 

  ال�سعار: 
اأعلنثثت اليون�شكو عام 1983م م�شابقة دولية 
لو�شع �شعار للم�شثثروع، وقد اختار امل�شاركون 
يف موؤمتر دويل للمدار�س املنت�شبة عقد يف �شوفيا 
الذي �شممه طالب فنون يف  ال�شعار  – بلغاريا 
مدر�شة منت�شبة مبدينة  �شوكر ) بوليفيا ( وهذا 

ال�شعار رمزي جدًا وميثل العنا�شر االآتية: 
- الكرة االأر�شية ) العامل ( 

  - احلمامة )ال�شالم ( 
 - فتى وفتاة ) ال�شداقة والت�شامن( 

- كتاب )الرتبية ( 
لتعزيثثز  ال�شروريثثة  الطاقثثة   ( ال�شم�ثثس   -

ال�شالم( 
اأما ال�شعار احلايل فياأخذ ال�شكل االآتي:

الأهداف: 
   يهدف م�شثثروع �شبكة املدار�س املنت�شبة اإىل 
تعبئثثة املدار�ثثس يف اأنحثثاء العامل كلهثثا، لتنفيذ 
م�شروعثثات رائثثدة لتعزيثثز دور الرتبية يف ن�شر 

ثقافثثة �شثثالم وت�شامثثح، كمثثا اأن التوءمثثة بثثني 
املدار�ثثس امل�شاركثثة وتبثثادل املثثواد واملعلمني 
والطلبثثة هو جثثزء ال يتجثثزاأ من اأن�شطثثة �شبكة 

م�شروع املدار�س املنت�شبة. 
 ويقثثوم امل�شثثروع باأن�شطثثة علثثى م�شتويثثات 

خمتلفة، تلخ�س اأهدافه باالآتي: 
على امل�شتوى الوطني: تدعى اللجان الوطنية 
لليون�شكثثو ووزارات الرتبيثثة الإقامثثة �شبكة من 
املدار�س املهتمة بتنفيذ واإجراء جتارب من اأجل 
تطويثثر طرائق تدري�س ومواد جديدة ومنا�شبة 
تتعلثثق بثقافة ال�شالم والت�شامثثح، ت�شاف اإليها 
مدار�س �شبكة اليون�شكو ليكون لها اأثر م�شاعف 
من خثثالل ن�شثثر املعلومات حثثول النتائثثج التي 
يثثوؤدي التو�شثثل اإليهثثا حتى ت�شتطيثثع املدار�س 
االأخثثرى يف البلثثد نف�شثثه االطثثالع علثثى العمثثل 

املنفذ، والقيام باأن�شطة مماثلة. 
يتعلثثق  فيمثثا  االإقليمثثي:  امل�شتثثوى  وعلثثى 
بالرتبيثثة، وبالرغم من وجثثود اختالفات داخل 
االأقاليثثم، فثثاإن هنثثاك عثثددًا كبريًا مثثن القوا�شم 
امل�شرتكثثة – الثقافة واللغة والدين ... ونتيجة 
لذلثثك يتم ت�شجيع كل اإقليم يف العامل على و�شع 
)خطة عمل ( ت�شمل م�شروعات رائدة ومبادرات 
واأحثثداث ) حلقات درا�شية وور�س عمل اإقليمية 
للمن�شقني الوطنيني واملعلمني( كما يتم ت�شجيع 
التبادل بني املعلمثثني والطلبة الذين ينتمون اإىل 

نف�س االإقليم.
اأمثثا علثثى امل�شتثثوى الثثدويل: فتبثثذل اجلهود 
لتي�شثثري تبثثادل املعلومات حثثول �شبكة م�شروع 
املدار�ثثس املنت�شبة، والقيثثام مب�شروعات دولية 
رائدة، وت�شجيع االت�شاالت و�شالت الت�شامن 

بني املوؤ�ش�شات امل�شاركة. 
 

 اأنواع خمتلفة للموؤ�س�سات: 
لي�شثثت املدار�ثثس املنت�شبة مدار�ثثس منف�شلة 
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)مميثثزة (، فهثثي جثثزء ال يتجثثزاأ مثثن النظثثام 
الرتبوي الوطني ت�شتطيع من خالل م�شروعاتها 
الرائثثدة، ومثثن خثثالل �شلتهثثا باليون�شكثثو، اأن 
ت�شهم يف حت�شثثني امل�شامثثني والطرائق واملواد 
التعليميثثة، اإنها لي�شثثت )مدار�ثثس يون�شكو( بل 
موؤ�ش�شات تختارتها  االإدارة الرتبوية الوطنية 
لت�شثثارك يف م�شثثروع املدار�س املنت�شبثثة، لكنها 

بذلك ت�شبح )مدار�س رائدة(. 
  ومع اأن غالبية املوؤ�ش�شات مدار�س حكومية، 
فثثاإن هناك اأي�شاً مدار�ثثس خا�شة وجتريبية، اإن 
الثثث / 3800 / موؤ�ش�شة امل�شاركثثة عام 1996 م 
يف ال�شبكثثة متثثثل مراحل ما قبثثل املدر�شة ) 80 
والثانويثثة   )  1349  ( واالبتدائيثثة  مدر�شثثة( 
)1999 ( والتقنيثثة واملهنية، وتدريب املعلمني 
) 364 ( وتوجثثد هذه املدار�ثثس يف جميع اأقاليم 

العامل. 

  ومثثن هذه املوؤ�ش�شثثات 299 مدر�شة منت�شبة 
يف11 دولة عربية. 

اإن عثثدد املوؤ�ش�شثثات امل�شاركثثة يف امل�شثثروع 
لي�ثثس هو اجلانب االأهم، بثثل نوعية العمل الذي 
ينجثثزه امل�شاركثثون الأن م�شروعاتهثثم الرائثثدة 
تهثثدف اأي�شاً اإىل حفز املوؤ�ش�شات االأخرى لتنفيذ 

م�شروعات مماثلة. 
 

 موا�سفات املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو: 
   خثثالل الندوة الدولية التثثي عقدت يف اأملانيا 
1993م، مبنا�شبثثة الذكثثرى ال�شنوية االأربعني 
طثثرح  املنت�شبثثة،  املدار�ثثس  م�شثثروع  ل�شبكثثة 
الذيثثن �شاركثثوا يف  اخلم�شثثون من�شقثثاً وطنيثثاً 
الندوة بع�ثثس املقرتحات ملوا�شفثثات املدار�س 
املنت�شبثثة، ودار نقا�ثثس خثثالل) املوؤمتثثر الدويل 
حثثول ال�شثثالم والت�شامح( يف عثثام 1996م، اأكد 
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�شرورة اأن: 
- ت�شهثثم ب�شثثكل فعثثال يف تعزيثثز االأهثثداف 
التاأ�شي�شثثي  امليثثثاق  يف  الثثواردة  واملبثثادئ 

لليون�شكو، داخل ال�شف وخارج املدر�شة. 
- تطثثور مفهثثوم التعلثثم املتبثثادل للثقافثثات، 
فيجب اأن تعتمثثد بناها وطرائقها الدميقراطية، 
وامل�شاركثثة اأ�شا�شثثاً لها ويجثثب اأن ت�شمل ن�شبة 
متزايثثدة من املعلمني والطلبثثة واالآباء، كما اأن 
عمل الفريق ح�شب نوعية التدري�س واالرتباطات 
االأخالقية وال�شجاعة واجلو املوؤدي اإىل االإبداع 

هي معايري هامة ميكن اأخذها بعني االعتبار. 
- تن�شئ �شبكة عثثن طريق توفري االت�شاالت 
بثثني املدار�ثثس وتنظيثثم اللقثثاءات، ف�شثثاًل عثثن  
خمتلثثف  بثثني  التعثثاون  حتقيثثق  اإىل  ال�شعثثي 
ال�شركاء مثل ال�شلطات واملوؤ�ش�شات واملنظمات 
غثثري احلكوميثثة وو�شائثثل االإعثثالم واملنظمثثات 

اخلا�شة. 
- تركثثز انتباههثثا علثثى تعلثثم العي�ثثس معثثاً، 
اإذ ينبغثثي اأال ي�شتهثثدف عملهثثا تزويثثد املعارف 
فح�شثثب بل التوعيثثة بثثاأن العالقثثات والتعاون 
مثثع ال�شعثثوب والثقافثثات االأخرى متثثثل اإثراء 

وحيوية. 
اإدراكاً منهثثا لالأولويثثات املطروحثثة يف اإطثثار 
العوملثثة، فثثاإن علثثى مدار�ثثس م�شثثروع �شبكثثة 
املدار�ثثس املنت�شبثثة اأن تركثثز ن�شاطاتهثثا علثثى 

مو�شوعات مثل: 
- دور نظثثام االأمم املتحثثدة وعملهثثا يف حثثل 

الق�شايا العاملية. 
- الرتبيثثة من اأجل ال�شالم وحقثثوق االإن�شان 

والدميقراطية والت�شامح. 
- حماية و�شيانة البيئثثة الطبيعية والرتاث 

العاملي. 
- تنوع هذا العامل الفريد والواحد. 

املعلومثثات  وتقنيثثات  االإعثثالم  و�شائثثل   -

اجلديدة. 
- حل النزاع من دون اللجوء اإىل العنف. 

- الت�شامثثن مثثع �شحايثثا العنثثف اأو �شحايا 
الكوارث االجتماعية والبيئية. 

- تنفذ وتطور طرائق تدري�س جديدة، ف�شاًل 
عثثن نهثثوج جتديديثثة حديثثثة، و تن�شثثر نتائثثج 
عملها لكي ت�شهثثم يف تدريب املعلمني ويف تطوير 

الربامج املدر�شية. 

 ال�رسكاء: 
يف �شوء اأهداف امل�شروع، فاإن ال�شراكات على 

امل�شتويني الوطني والدويل اأمر اأ�شا�شي: 
ال�شركاء على امل�شتوى الوطني: 

ووزارة  لليون�شكثثو  الوطنيثثة  اللجنثثة   -
الرتبية. 

- مراكز تطوير املناهج. 
- املفت�شون وامل�شرفون وموؤ�ش�شات البحوث 

الرتبوية. 
ومعلمثثو  املدار�ثثس،  ومديثثرات  مديثثرو   -

ال�شفوف.
- الطلبة والتالميذ. 

- و�شائل االت�شال اجلماهريي. 
- ال�شركاء على امل�شتوى االإقليمي: 

- مكاتب اليون�شكو االإقليمية. 
- املنظمات االإقليمية احلكومية الدولية. 

ال�شركاء على امل�شتوى الدويل: 
- يقثثوم قطثثاع الرتبيثثة يف املنظمثثة بتنظيثثم 

املوؤمترات وامل�شابقات واالأحداث الدولية. 
- ي�شمثثل الدعم على امل�شتثثوى الدويل اأع�شاء 

اآخرين يف منظومة االأمم املتحدة. 

  التمويل: 
اإن اأي �شبكثثة تتطلثثب توافثثر حثثد اأدنثثى مثثن 
الو�شائل للعمثثل ب�شكل مالئم وم�شروع املدار�س 
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املنت�شبثثة ال ي�شكل ا�شتثنثثاء، اإال اأن اأهم املوارد 
املن�شقثثني  يف:  املمثلثثة  الب�شريثثة  املثثوارد  هثثي 

الوطنيني واملديرين واملعلمني. 
  وفيمثثا يتعلق باملوارد املاليثثة، فاإن املدار�س 
املنت�شبثثة مدعثثوة مثثن حيثثث املبثثداأ اإىل توفثثري 
حاجاتهثثا عند تنفيذ اأن�شطتها، غري اأنه يف  بع�س 
االأحيثثان متنثثح ال�شلطثثات الرتبويثثة الوطنيثثة 
مبالثثغ �شغرية من امل�شاعدات متكنها من القيام 
مب�شروعثثات رائثثدة، ويقوم املعلمثثون والطلبة 
عادة بتنظيثثم اأن�شطة لتمويثثل امل�شروعات، كما 
ميكثثن للثثدول االأع�شاء اأي�شثثاً اأن تقثثدم طلبات 
لليون�شكثثو للح�شثثول علثثى م�شاعثثدات مالية يف 

اإطار الربنامج العادي اأو برنامج امل�شاهمة.
 

  كيف ت�سبح املدر�سة منت�سبة؟: 
ينبغثثي علثثى املدار�ثثس واملوؤ�ش�شثثات املهتمة 
بامل�شاركثثة يف م�شثثروع املدار�ثثس املنت�شبثثة، اأن 
تت�شثثل اأواًل بلجنتهثثا الوطنيثثة لليون�شكو، التي 
تطلب منها تعبئة منثثوذج طلب يو�شح اأهداف 
وطبيعثثة االأن�شطة التي تنثثوي تنفيذها وتعطي 
باأنهثثا �شت�شثثارك يف م�شثثروع �شبكثثة  �شمانثثات 
املدار�س املنت�شبثثة ملدة �شنتني على االأقل، على 
اأن تعثثاد النمثثاذج املعبثثاأة اإىل اللجنثثة الوطنية 
الإر�شالهثثا اإىل املقثثر الرئي�س للمنظمثثة لدرا�شتها 

وقبولها. 
  و�شوف يطلب من املوؤ�ش�شات التي يقع عليها 
االختيار اأن تقدم تقريرًا يف نهاية كل �شنة درا�شية 
اإىل املن�شق الوطني مل�شروع املدار�س املنت�شبة، 
ويقثثوم املعلمثثون امل�شاركثثون بهثثذا العمل على 
اأ�شا�ثثس تطوعثثي، مثثع اأن االإدارة الرتبويثثة يف 
بع�س الثثدول متنحهثثم وقت فثثراغ لتمكنهم من 
امل�شاركثثة يف ور�ثثس العمثثل اأو تخطيثثط واإدارة 
م�شروعثثات رائثثدة، ويف�شثثل اأن ي�شثثارك جميع 
اأو معظثثم املعلمثثني يف املوؤ�ش�شثثة يف امل�شروعات 

الرائثثدة، ففي حالثثة تطوع معلم واحثثد بالعمل 
يف امل�شثثروع قد تنجثثم م�شكالت كبثثرية. كما اأن 
الربامثثج التجريبيثثة ت�شتفيثثد من عمثثل الفريق 
الثثذي ي�شمثثح اأي�شثثاً للمعلمثثني باالإفثثادة ب�شكل 

كامل من النهوج متداخلة التخ�ش�شات. 
االأن�شطة التي ميكن القيام بها: 

- لقاءات للحوار. 
- مل�شقات. 

- جمموعات األعاب. 
- مهرجانات. 

- اختيثثار موقثثع ثقثثايف مثثدرج علثثى قائمثثة 
اليون�شكو للرتاث العاملي ودرا�شته. 

- اإقامثثة �شثثالت مثثع مدر�شة منت�شبثثة يف بلد 
اآخر. 

مل�شثثروع  رئي�شثثة  مو�شوعثثات  اأربعثثة   –
�شبكة املدار�ثثس املنت�شبة: تغطثثي املو�شوعات 
االأربعثثة الرئي�شثثة درا�شثثة �شل�شلثثة وا�شعة من 
املو�شوعثثات الفرعية املرتابطثثة، وعند تناولها 
ينبغثثي اأن تكون نقطثثة االنطالق مالئمثثة لبيئة 
الطالب واهتماماته وتطلعاته. كما توفر االأفكار 
الثثواردة اأدنثثاه اأ�شا�شثثاً ميكن اأن يت�شثثع لي�شمل 

جماالت اأخرى: 
- االهتمامثثات العامليثثة ودور منظومة االأمم 

املتحدة يف تناولها.                           
- حقوق االإن�شان والدميقراطية والت�شامح. 

- التعلم املتبادل للثقافات. 
- الق�شايا البيئية. 

 معايري ت�ساعد يف اختيار املن�سق الوطني: 
-   يجب اأن يكون املن�شق الوطني: 

- مربياً ) معلماً ، مفت�شاً ، مطورًا للمناهج...( 
حتى واإن كان متقاعدًا. 

العمثثل  لغثثات  باإحثثدى  معرفثثة جيثثدة  ذا   -
باليون�شكو ولغات اأجنبية اأخرى اإن اأمكن. 
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- قثثادرًا على تقدمي اأفثثكار تربوية جديدة من 
اأجل ثقافة ال�شالم. 

- اأن يعمثثل علثثى ت�شجيثثع وحفثثز املعلمثثني 
والطلبة. 

- متفرغاً كلياً اإن اأمكن، اأو جزئياً على االأقل. 
- ملتزماً مبثل اليون�شكو. 

- متمتعثثاًًًًًًًًً مبهارات وقدرة على االت�شال وذا 
مهارات تنظيمية واإدارية وروؤية م�شتقبلية. 

ب�شخ�شيثثة  ويتمتثثع   ، قياديثثة  مزايثثا  ذا   -
موؤثرة. 

- ذا خربة �شابقة بالعمل التعاوين. 
- اأن يكثثون علثثى م�شتثثوى معثثني مثثن اتخاذ 

القرارات. 
ويف بع�ثثس االأحيثثان يتثثوىل تن�شيثثق ال�شبكثثة 
جلنثثة ت�شثثكل مثثن عاملثثني يف اللجنثثة الوطنية 
وموظفثثني مثثن وزارة الرتبيثثة واأع�شثثاء مثثن 
املدار�ثثس املنت�شبثثة ومن ال�شثثروري اأن يو�شع 
حتثثت ت�شرف وحثثدة التن�شيثثق مقثثدارًا معيناً 
مثثن املوارد املالية لتغطيثثة تكاليف االجتماعات 

والزيارات ونفقات الربيد.

املهام الرئي�سة للمن�سق الوطني: 
- تاأمثثني امل�شاركة والتمثيثثل اجلغرايف اجليد 

للموؤ�ش�شات املختلفة. 
- بلثثورة برامج جتديديثثة للدرا�شة وجتربة 

مواد تعليمية جديدة. 
- جتميثثع بيانات لتقومي تنفيثثذ اأن�شطة �شبكة 

م�شروع املدار�س املنت�شبة. 
امل�شتثثوى  علثثى  لل�شبكثثة  اأن�شطثثة  تنظيثثم   -

الوطني. 
- توفري االت�شاالت واإ�شدار الن�شرات. 

- ت�شجيثثع التدريب خالل اخلدمثثة ) التعليم 
امل�شتمر (. 

- االت�شال مع اليون�شكو. 

- تنظيثثم �شراكات دوليثثة، وعمليات التوءمة 
والتبادل. 

امل�شروعثثات  يف  املدار�ثثس  م�شاركثثة  دعثثم   -
وامل�شابقات على امل�شتويات الوطنية واالإقليمية 

والدولية. 
- دعثثم �شبكة م�شروع املدار�س املنت�شبة على 
امل�شتوى الوطني: اإن اأهثثم العوامل التي ت�شهم 
يف جنثثاح م�شروع �شبكة املدار�س املنت�شبة على 
امل�شتثثوى الوطنثثي ترتبط بتدريثثب املعلمني يف 
اأثنثثاء اخلدمثثة لتح�شني طرائثثق التدري�س التي 

يتبعونها. 
   وميكثثن ملركز توثيق وطنثثي اأن يوؤدي دورًا 
هامثثاً عندما يحتفظ ب�شجثثل االأن�شطة التي تنفذ 
يف املدار�ثثس املنت�شبة ومن خثثالل قاعدة بيانات 

خا�شة. 

 م����رسوع املدار�ص املنت�سبة عل���ى امل�ستويني 
الإقليمي والدويل: 

االإقليميثثة  و�شبثثة  االإقليميثثة  االأن�شطثثة   –
والدوليثثة: تتيثثح احللقثثات الدرا�شيثثة وور�س 
العمل الفر�شة الأع�شاء �شبكة م�شروع املدار�س 
التثثي مت  االأن�شطثثة  نتائثثج  املنت�شبثثة ملناق�شثثة 
تنفيذهثثا، كمثثا اأن احللقات الدرا�شيثثة االإقليمية 
و�شبثثه االإقليميثثة للمن�شقثثني الوطنيثثني توفثثر 
فر�شثثة لتبثثادل املعلومثثات، ومتكثثن مثثثل هذه 
احللقات املعلمني من تبادل املعلومات املتعلقة 
باملمار�شثثات داخل ال�شثثف ونتائجها، ف�شاًل عن  
تبثثادل االأفكار حول كيفية دمج االأفكار الرئي�شة 
مل�شثثروع املدار�س املنت�شبثثة يف املنهج املدر�شي 
العثثادي. وتنظم اليون�شكثثو اجتماعات لالأطفال 
وال�شباب متكنهم اأي�شاً من االت�شال املبا�شر مع 
نظرائهم من دول وثقافات اأخرى والتدرب على 

اللغات االأجنبية واإيجاد عالقات �شداقة. 
   وهنثثاك اإعثثالن �شنوي عن م�شابقثثات دولية 
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لر�شومثثات التقثثومي ال�شنثثوي مل�شثثروع �شبكثثة 
املدار�س املنت�شبة. 

من االأن�شطة والفعاليات التي قامت بها �شبكة 
املدار�س املنت�شبة على امل�شتوى االإقليمي: 

- ور�شثثة عمثثل حثثول احلثثوار االأوروبثثي – 
العربثثي وال�شبثثاب / الوقت لالنطثثالق وتطوير 
وجهثثات نظر جديدة / عقدت يف االأردن من 8 – 

14 / 12 / 2007م. 
- ور�شثثة عمثثل اإقليميثثة حول تعزيثثز روابط 
االت�شثثال والتعثثاون بثثني املن�شقثثني الوطنيثثني 
واملعلمني والطلبة يف املدار�س الثانوية املنت�شبة 
لليون�شكثثو؛ عقثثدت يف االأردن من      14 – 16 / 

1 / 2008 م. 

من الأن�سطة والفعاليات التي نفذتها املدار�ص 
املنت�سبة يف �سورية عام 2009م: )1(

- اإقامثثة معر�س فنثثي يف ثانوية ب�شام حم�شو 
يج�شثثد  دم�شثثق/  /تربيثثة  الن�شويثثة  للفنثثون 
ممار�شثثات االحتثثالل ال�شهيثثوين �شثثد ال�شعثثب 
الفل�شطينثثي يف غزة قدم فيثثه طلبة من املدار�س 
املنت�شبثثة لليون�شكثثو لوحثثات فنيثثة عثثربت عن 

م�شاعرهم جتاه االأحداث التي جرت.
- قيام جمموعة من طلبثثة املدار�س املنت�شبة 
بزيارة اطالعيثثة اإىل املتحف املدر�شي للعلوم يف 

مديرية تربية دم�شق.
- قيام جمموعة من طلبثثة املدار�س املنت�شبة 
بزيارة اطالعية اإىل مدينة دم�شق القدمية كونها 
اأحثثد املواقثثع االأثريثثة ال�شوريثثة امل�شجلة على 

الئحة الرتاث العاملي.
- تنظيثثم ور�شة عمل للمن�شقثثني املدر�شني يف 
املدار�س املنت�شبة حول الرتبية من اأجل التنمية 
امل�شتدامة خالل الفرتة: 27-2009/7/28م؛ 
مب�شاركة خثثرباء متخ�ش�شني حمليني وممثلني 
عثثن مكتبثثي اليون�شكثثو االإقليميثثني يف بثثريوت 

وعمان.

م���ن الأن�سط���ة والفعالي���ات اخلارجية التي 
�ساركت فيها املدار�ص املنت�سبة يف �سورية عام 

2009م:
- زيثثارة وفثثد من مدر�شثثة ال�شونثثدر �شكوف 
يف مدينة �شونثثدر بروك/الدامنثثارك اإىل �شورية 
خالل الفرتة 8-2008/2/15م موؤلف من/ 7/ 

مدر�شني �شمن م�شروع تعليم الرتاث العاملي.
- التوءمثثة بثثني مدر�شثثة ال�شونثثدر �شكثثوف 

ومدر�شة �شاطع احل�شري.
- زيثثارة املن�شثثق الوطنثثي ل�شبكثثة املدار�س 
املنت�شبثثة يف اللجنة الوطنيثثة اإىل الدامنارك مع 

املن�شق االإقليمي يف مكتب اليون�شكو يف عمان.
التغثثريات  حثثول  موؤمتثثر  يف  امل�شاركثثة   -
الفثثرتة:                                    خثثالل  الدامنثثارك  يف  املناخيثثة 

8-2009/8/11 م. 
- امل�شاركة يف ور�شة عمل اإقليمية حول تعليم 
الثثرتاث العاملثثي ملدربثثي املعلمثثني يف املنطقثثة 
العربيثثة يف جمال بنثثاء القدرات لتنفيثثذ اتفاقية 
خثثالل  العربيثثة،  املنطقثثة  يف  العاملثثي  الثثرتاث 

الفرتة: 8-2009/11/12م.

1-تتوزع املدار�ص املنت�شبة يف �شورية على ال�شكل الآتي: تربية دم�شق:)ثانوية جودت الها�شمي - اإعدادية 
ابن خلدون، اإعدادية �شاطع احل�شري( تربية ريف دم�شق:) ثانوية املتفوقني يف دوما، الثانوية املهنية 

الن�شوية يف ال�شبينة، مدر�شة جرمانا للبنات) حلقة ثانية( ، مدر�شة العيناوي يف جريود( تربية 
القنيطرة:)مدر�شة احلجر الأ�شود الثالثة ، ثانوية عبد اهلل فار�ص، الثانوية املهنية الأوىل(.
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ة ظلمها الكثريون! ة التْعبري ..ِح�سّ 1 - ِح�سّ
- اطلب مثثن ابنك اأن يكتثثب مو�شوع تعبري، 
مثثن دون اال�شتعانثثة باأحثثد .. اأعطثثه الفكثثرة ، 
واطلثثب اإليثثه اأن ين�شج مو�شوعثثاً حولها ، واأن 
يعثثرّب باأ�شلوبثثه اخلا�س عما يعتلثثج يف نف�شه .. 

ترى ؛ كيف �شتكون النتيجة ؟!.
رمبثثا تفاجئثثك النتيجثثة ، ورمبثثا ال تفاجئثثك 
.. علثثى كل حثثال ، ل�شثثت االآن يف �شثثدد التعليق 
على تلثثك النتيجة ، �شثثواء اأكانت �شلبية حتزن 
اأم اإيجابيثثة تفثثرح ، فاأنثثا اأريثثد اأن اأجتاوزهثثا 
بع�س ال�شثثيء ، الأتابع احلديث معك عن اأهمية 
)التعبثثري( يف حياتنا اللغويثثة والعملية ، وعن 
االأ�شلثثوب الثثذي يتثثم بثثه تدري�شثثه يف �شفثثوف 

مدار�شنا .  
ثثة ) التعبثثري ( مثثن احل�ش�ثثس  - تعثثدُّ ح�شّ
الرئي�شة التي ُيْعَتَمد عليها يف تدري�س مادة اللغة 
العربيثثة ، ويف تلقني التالميثثذ والطالب املبادئ 
االأ�شا�شيثثة لهثثا ، ويف تطبيق اجلوانثثب العملية 
لكل املعلومات اللغويثثة التي �شبق اأن ُقّدمت اإىل 

عقولهم وذواكرهم . 
فالتلميثثذ اأو الطالثثب ي�شتطيثثع عثثرب مو�شوع 
التعبري ، اأن يعثثرّب حقيقة عما يجي�س يف �شدره 
تعبريًا �شادقاً ، وي�شتطيع اأي�شاً انتقاء االألفاظ 
املالئمة ، واملفردات املنا�شبة ، وي�شتطيع تركيب 
اجلمثثل و�شياغة امل�شطلحات ، كما ي�شتطيع اأن 
ينقثثل مّدخراته اللغويثثة والنحويثثة والبالغية 
واالإن�شائيثثة مثثن ذاكرتثثه احلّيثثة اإىل ال�شثطثثور 
اجلامدة ، فيحولهثثا �شطورًا ذات معنى ، متوج 
باحليويثثة ، تنطق من غثثري ل�شان ، وتتحرك من 

دون يدين اأو قدمني !.
هكثثذا نفهثثم الدرو�ثثس اخلا�شثثة بالتعبثثري ، 
وهكثثذا كنا نتوا�شل مع تلثثك املادة املدر�شية يف 
اأثناء املراحل التعليمية املختلفة التي مررنا بها 
.. ولكن جيلنا اجلديد – على ما يبدو – له راأي 
اآخثثر يف درا�شة هثثذه املادة ، فالتعبثثري بالن�شبة 
اإليثثه لي�س �َشرْبًا ملعلوماته ، وامتحاناً لقدراته ، 
وتقومياً لتجاربه االإن�شائية ، بل هو حفظ حريف 
ملقطوعات تعبريية مّتت �شياغتها �شلفاً من قبل 

هموم تربوّية.. !
        د. موفق اأبو طوق
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اأديثثب اأو اأ�شتثثاذ ، وتخ�ثثس مو�شوعات حياتية 
خمتلفثثة االأ�شكال واالألثثوان .. قد يحفظ الطالب 
الع�شثثرات مثثن مو�شوعثثات التعبثثري واالإن�شاء 
تلثثك ، ولكن من ي�شمثثن اأن ال ياأتيه يف االمتحان 
مو�شثثوع ال عالقة له اإطالقثثاً بكل ما حفظه ، من 
ي�شمثثن له النجاح يف هذه املادة ، التي تعتمد يف 
االأ�شثثل على مبثثادرة ذاتيثثة ، وتفاعل �شخ�شي 

مع عنا�شر املو�شوع وحيثياته ؟؟!!
- وال نثثدري علثثى مثثن نلقثثي اللثثوم ، علثثى 
االأ�شاتثثذة الذيثثن ال يقثثّوون ملكثثة التعبري لدى 
طالبهم و الذين يلجوؤون اإىل مو�شوعات م�شبقة 
ال�شنثثع ويجثثربون طالبهم على حفظهثثا ب�شتى 
الو�شائثثل ، اأم على االأهل الذيثثن يقومون بكتابة 
وظائثثف التعبري نيابة عثثن اأبنائهم املتقاع�شني، 
الذيثثن ا�شتمثثروؤوا الراحة واالتكاليثثة ، اأم على 
املجتمثثع الثثذي األغثثى التوّجثثه نحثثو املطالعثثة 
اخلا�شة ، واأدار ظهره لقراءة الكتب واملجالت، 
وبالتثثايل حرم نف�شه ، وحثرم اأجيااًل كاملة ، مثثن 
الفائثثدة املبا�شرة وغري املبا�شثثرة لتلك الهوايثة 
التثثي تخبثو مع مثثرور الزمن ، وتثثكاد ت�شثل اإىل 

النزع االأخري !!.
كم مثثن طبيب ناجح ، ومهند�س بارع ، وفنان 
مبثثدع ، وموظف مرموق .. ال ي�شتطيع اأن يكتب 
�شطرين اأو ثالثة بقلمه ال�شخ�شي ، وال ي�شتطيع 
ه بطريقثثة مفهومة ، على  اأن ي�شثثرح اأمثثرًا يخ�شّ
الرغثثم من و�شولثثه اإىل ذروة النجثثاح يف مهنته 
التي �شق بها طريقه يف هذه احلياة ... وال�شبب 
معروف علثثى ما اأت�شور ، اإنه تراجع وا�شح يف 
مثثادة التعبثثري ، ونق�س يف اأداء مثثا تتطّلبه هذه 
املادة يف اأثناء املراحل الدرا�شثية املختلفة التي 

مّر بها !..
- واالأمر ال يتوقف عند حدود اللغة العربية ، 
بل يتعداه اإىل نطاق اللغة االأجنبية ، فاملعروف 
اأن هناك مو�شوعات تعبري يف مناهج هذه اللغة، 

واالأ�شلثثوب الثثذي يعتمده معظثثم االأ�شاتذة هو 
دفع طالبهم اإىل حفثثظ مقطوعات جاهزة ، وهي 
طريقة ال تفي بالغر�س احلقيقي ، فهي باالإ�شافة 
اإىل كونها ال تعّلم الطالب اإن�شاء وتركيب اجلمل، 
فاإنهثثا ت�شبثثب له اإرهاقثثاً �شديثثدًا ، الأن حفظ اأية 
مقطوعة بلغثثة اأجنبية، يتطلب جمهودًا اإ�شافياً 
و�شاعثثات مطولة ، وبخا�شة اأن طالبنا معروف 

م�شتواهم املتدين يف هذه املادة !.
مل نكثثن يف اأيامنثثا نلجثثاأ اإىل هثثذا االأ�شلثثوب ، 
ومل نكثثن نحمثثل هّمثثاً ي�شّمثثى هم مثثادة التعبري 
باللغة االأجنبيثثة ، ولعل اأب�شط االأمور التي كنا 
منار�شهثثا يف هثثذا املجال، هثثو كتابثثة املو�شوع 
باللغثثة العربية ، بحيث يكثثون مب�شطاً ، مفهوماً 
نقثثوم  ثثثم   ، االأ�شا�شيثثة  عنا�شثثره  م�شتوفيثثاً   ،
برتجمتثثه ذاتياً اإىل اللغة االأجنبية ، هكذا ، ومن 
دون اأي حت�شثثري م�شبق ، اأو التزام بحفٍظ لي�س 

له لزوم!.
- ليثثت اأ�شثاتثثذة اجليثثل اجلديثثد ، يعثثثريون 
هثثذا االأمثر انتباههثثم ، ويوجهون اإليه اهتمامهم 
، فامل�شكلثثة لي�شثثت م�شكلثثة تعديثثل املناهثثج اأو 
تغيريهثثا ، بثثل امل�شكلثثة يف راأيثثي هثثي اأ�شلثثوب 
تدري�شهثثا ، والطريقة التي ننقل بها املعلومة اإىل 

ذهن الطالب !.
 2 - الهتم���ام بالكت���اب .. ي�سمل قراءته 

والعناية به يف اآن واحد !. 
مثثن اأهثثّم املبثثادئ التثثي تلقيناهثثا يف طفولتنا 
البعيثثدة ، هي اأن نحافظ على الكتاب ، ونعتني 

به ، ون�شونه من التلف والتمزق وال�شياع .
وقثثد كانثثت الن�شائح تتثثواىل �شراعثثاً من قبل 
اأ�شاتذتنثثا الذيثثن كانثثوا يعلموننثثا ، ويقدمثثون 
 ، جتاربهثثم  وخال�شثثة  اأفكارهثثم  ع�شثثارة  لنثثا 
هثثذا  توجيهنثثا  يف  تتجلثثى  كانثثت  فن�شائحهثثم 
التوجثثه ، مقرتنثثًة مبمار�شاتهثثم اليوميثثة التي 
تبدو وا�شحة للعيان ، بل نلم�شها مل�س اليد ، من 
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خالل تعاملهثثم الدائم مع الكتاب الذي يحملونه 
عثادة ، اأو الذي ي�شعونثه اأمامنا بغية املطالعة 

اأو املراجعة . 
وقد كان لهذا االأ�شلوب الرتبوي ، اأثر كبري يف 
حياتنا اليومية ، َفُكُتُبنا ودفاِتُرنا كانتا يف احلفظ 
وال�شثثون ، كانتثثا يف غايثثة الرتتيثثب والتنظيثثم 
والنظافثثة والرونثثق ، ومل يقت�شثثر االأمر عندنا 
علثثى ما هو متعّلق باحليثثاة املدر�شية فقط ، بل 
تعّداه اإىل حياتنا اخلا�شة ، اإىل حياتنا املنزلية، 
فنحن نحافثثظ على الكتاب يف بيوتنا ، مهما يكن 
نوعثثه وجن�شثثه ، �شثثواء اأكان ق�شثثة اأم ديثثوان 
�شعثثر اأم درا�شثثة تاريخية اأم بحثثثاً اأدبياً ، حتى 
املجالت االأ�شبوعية كنثثا جنمع اأعدادها بعناية 
فائقثثة ، ثم نقوم بتجليدها جتليدًا فاخرًا بعد اأن 
ت�شبح جمموعة كبرية قابلة للتجليد ، وقد كان 
هثثثذا الت�شرف من قبل جيلنثثا دلياًل عملياً ي�شثري 
اإىل مدى احرتامنا للكتاب الذي نقروؤه ، فالكتاب 
بالن�شبة لنثثا – يف تلك االأيام – هو رمز ثقافتنا، 
وعنثثوان نه�شتنثثا ، هثثو املرجع الثثذي نقتن�س 
منه معلوماتنثثا ، هو الينبوع الذي يروي ظماأنا 

ويلبي حاجاتنا ...
- ولعّل جيلنا احلايل ، مل يحظ بالرتبية التي 
تلقيناهثثا ، فاحلفاظ على الكتثثاب مل تعد له تلك 
االأولوية التي كانت عندنا ، ومن يطّلع على كتب 
التالميثثذ والطالب هذه االأيام ، �شيفاجاأ باالإهانة 
البالغة التي حلقت بالكتثثاب ، �شيفاجاأ باالأغلفة 
واالأوراق   ، املمزقثثة  وال�شفحثثات   ، امل�شوهثثة 
املبعثثرة ، واخلطوط والر�شوم التثثي لي�س لها 
معنى .. وهذا اإن دّل على �شيء ، فاإمنا يدّل على 
اأن الكتاب مل تعد له تلك املكانة، ومل يعد له ذلك 

االعتبار !.
وال �شثثيء ياأتي من فثثراغ ، فاحرتامنا ) نحن 
واأبناء جيلنثثا ( للكتاب مل يتكّون عندنا مبح�س 
ال�شدفثثة ، بل جاء – وكمثثا ذكرت �شابقاً – عرب 

تراكمثثات اخُتزنت يف ذاكرتنثثا �شنوات عديدة ، 
وعثثرب قناعثثات مل تتولد متاأخرة ، بثثل زرعها يف 

نفو�شنا معّلمونا االأوائل منذ نعومة اأظفارنا !.
- علثثى كل حثثال .. مل يقت�شر التق�شري يف هذا 
ال�شثثاأن علثثى تربيتنثثا املدر�شيثثة واملنزلية هذه 
االأيثثام ، بثثل جتثثاوزه اإىل و�شائثثل االإعثثالم التي 
ُتعنثثى بالطفثثل ، فهنثثاك العديد مثثن الف�شائيات 
العربية التثثي مل تعط هذا االأمر اهتماماً حقيقياً 
فعثثااًل ، بل اإن بع�شها اتخثثذ موقفاً معاك�شاً لهذا 
االهتمثثام ، فهنالك بع�س االأقنية الف�شائية التي 
تقدم برامج اأطفثثال ، ولها جملة م�شورة حتمل 
ا�شثثم القنثثاة ، تلجثثاأ بني حثثني واآخثثر اإىل تقدمي 
األعاب ولوحات للطفل ، تعتمد على ق�ّس ال�شور 
مثثن �شفحات املجلة ، ول�شقها على النحو الذي 
ينا�شثثب اللعبة املعرو�شة ، اأجل ، ق�ّس ال�شور 
، ومتزيثثق ال�شفحات ، ويف هثثذا دعوة فا�شحة 
اإىل اال�شتهتثثار مبثثا يقثثروؤه الطفل عثثادة ، �شواء 
اأكان جملثثة اأم كتابثثاً ، ويف هثثذا اأمنوذج وا�شح 
للت�شرفثثات الرعنثثاء الالمباليثثة والالم�شوؤولثثة 

على م�شتوى املكتبة الطفلية !!.
   3 - رحالتنا .. ورحالتهم !.

تعثثدُّ الرحالت املدر�شيثثة يف االأزمنة ال�شابقة، 
رافثثدًا هامثثاً ورئي�شاً من روافثثد العلم واملعرفة 
 ، الطالثثب  اأو  التلميثثذ  التثثي ت�شثثب يف خميلثثة 
فالوظائثثف الرتبويثثة والتعليميثثة وال�شلوكيثثة 
التي كانت ملقاة على عاتق كل مدر�شة ، تقت�شي 
بثثاأن ال يقت�شثثر منت�شبوهثثا على تلّقثثي الدرو�س 
املقثثررة وهثثم جال�شثثون على مقاعثثد الدرا�شة ، 
بثثل يتجثثاوزون ذلثثك اإىل اأ�شاليب اأخثثرى تو�ّشع 
مداركهثثم ، وتغّذي ثقافتهثثم ، وتّنمي مواهبهم ، 
وتفّجثثر طاقاتهم ... وكانت الرحالت و�شيلة من 
تلثثك الو�شائل التي ُيعَتَمد عليها من اأجل حتقيق 
كل هذه االأهداف اأو بع�شها ، فهي ُتعّرف التلميذ 
اإىل وطنثثه ، وتتيثثح لثثه الفر�شثثة لزيثثارة مدنثثه 
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وقثثراه، وتف�شح له املجثثال الأن يتجول يف قالعه 
االأثريثثة وح�شونه املنيعة واأوابده التاريخية ، 
وت�شمثثح له باأن يرى باأم عينه �شواحله البحرية 
وجبالثثه ال�شاخمثثة و�شهولثثه املعطثثاء واأنهاره 
املتدفقثثة وينابيعثثه املتفجثثرة ، يلم�ثثس خريات 
بثثالده ، وخ�شوبة اأرا�شيهثثا ، ومواقع نه�شتها 
وعزتهثثا وكرامتهثثا، واملناطق التي جثثرت فيها 
معارك ، اأو دارت يف رحاها حروب ، اأو ا�شتعلت 
فوق ترابها اأحثثداث مازالت اآثارها ممتدة حتى 

يومنا هذا !..
طبعثثاً باالإ�شافثثة اإىل الهثثدف الرتفيهي ، الذي 
يجثثّدد الن�شثثاط وي�شحثثذ الهّمة ، ويحقثثق لهوًا 
بريئثثاً ، واإمتاعثثاً لطيفثثاً ، وترويحاً عثثن النف�س 

مدرو�شاً ..
وال نن�شثثى اأي�شاً زرع الروح اجلماعية يف تلك 
الرحثثالت ، التي عنا�شرها ع�شثثرات التالميذ اأو 
الطثثالب ، كذلثثك التعويد على واقثثع ت�شاركي ، 
من خالل الطعام امل�شرتك ، واالإعداد امل�شرتك ، 

والن�شاط امل�شرتك ، واخلدمة امل�شرتكة ..
- وكان املبلثثغ الزهيثثد الثثذي يوؤخثثذ مثثن كل 
م�شثثرتك ، بالثثكاد يفثثي باأجور احلافلثثة ور�شوم 
الدخثثول اإىل بع�س االأماكثثن اأو االإقامة فيها ، بل 
اأحيانثثا تدعثثم املدر�شثثة من ميزانيتهثثا اخلا�شة 
بع�ثثس الرحالت التثثي تتطلب تكاليثثف باهظة ، 
كي تخفثثف من ر�شم اال�شثثرتاك املطلوب من كل 
طالثثب .. وكانثثت مديريثثة املعثثارف والهيئثثات 
الرتبويثثة يف ذلك الوقثثت ، ت�شّجع هذه الرحالت 
ت�شجيعثثاً ال حدود لثثه ، لدرجة اأنها كانت ت�شمح 
للمدر�شثثة بيوم عطلثثة اإ�شايف ، ي�شثثاف اإىل يوم 
اجلمعثثة الذي هثثو يوم عطلة ر�شمثثي ، كي متتد 
الرحلثثة املدر�شيثثة على مدى يومثثني متتاليني ، 

فتتاح فر�شة اأكرب لالطالع والتجوال !..
- واأذكر اأن املعلم امل�شوؤول عن الرحلة ، كان 
يجمعنثثا قبل الرحلة بيوم اأو يومني ، كي يب�شط 

اأمامنا م�شّور ) �شورية ( ، وُيحدد عليه الطريق 
الثثذي �شوف ن�شلكهثثا ، واملواقع التي �شوف منر 
بهثثا ، مع نبثثذات تاريخية وجغرافيثثة ، جتعلنا 
يف �شثثوق حقيقثثي اإىل التفا�شيثثل الواقعيثثة التي 
�شثثوف ن�شادفها يوم الرحلثثة ، اأجل .. لقد كانت 
الرحلة بالن�شبة لنا در�س تاريخ متنقل ، ودر�س 
جغرافيثثة يالم�ثثس الواقثثع مل�ثثس اليثثثد ، ودر�س 
ثقافثثة يغني ذاكرتنثثا مبدخثثرات ومعلومات ال 

ن�شمع عنها فقط بل نراها حقيقًة .
- اأمثثا رحثثالت ع�شرنثثا احلايل ، فقثثد حتولت 
اأهدافهثثا – مثثع االأ�شثثف ال�شديثثد – مثثن هثثدف 
تربثثوي اإىل هثثدف ربحثثي ، فاملبالثثغ التثثي يتثثم 
جمعها من االأطفال اأو الفتيان امل�شاركني ، ترهق 
جيثثوب اأولياء االأمور ، وهثثي ال تتنا�شب اإطالقاً 
مثثع امل�شافات الق�شثثرية التي تقطعهثثا احلافلة 
املكّلفة بنقل امل�شرتكني .. اأ�شف اإىل ذلك اأن زمن 
الرحلثثة ال يتجاوز يف بع�س االأحيثثان �شويعات 
قليلثثة ، فالرحلة يف عدد مثثن املدار�س تبداأ ظهرًا 
وتنتهثثي قبيثثل الغثثروب .. وامل�شكلثثة االأكرب اأن 
بع�ثثس هذه الرحالت تلغثثي متاماً هدف التعرف 
، وتقت�شثثر علثثى متنزهثثات  اإىل معثثامل بالدنثثا 
معروفة موجودة يف اأطثثراف مدينتنا ، فيق�شي 
التالميثثذ اأوقاتهم يف تلك املتنزهات القريبة وهم 
يلعبون ويلهون مبثثالٍه م�شبقة ال�شنع ، و�شمن 
جّو مغلثثق ، ومن دون حتقيق فائدة مرجوة اأو 

غاية تعليمية اأو تربوية !..
- مثثع االأ�شف ال�شديد .. كثري من االأمور التي 
كنا نراها كبرية ، وعلى درجة عالية من االأهمية 
.. قثثد ت�شاءلثثت يف ع�شرنا الراهثثن ، وتقّزمت ، 
وتقهقثثرت ، ومل يعثثد لهثثا من بريثثق املا�شي اإال 
اال�شثثم فقثثط ، واأظثثن اأن رحالتنثثا املدر�شيثثة ، 
واحثثدة من تلك االأمثثور ، التي جرفهثثا الق�شور 
الرتبثثوي ، والربثثح املثثادي ، والالمبثثاالة اإزاء 

اأبنائنا الطالب !..
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  قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز : ) ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (
) اأمل تر اأن اهلل اأنزل من ال�سماء ماًء فاأخرجنا به ثمراٍت خمتلفاً األوانها (  فاطر  27.

) واأنزل من ال�سماء ماًء فاأخرج ب�ه من الثمرات رزقاً لكم ( البقرة   22.  
) وهو الذي م�ّد االأر�س وجعل فيها روا�سي واأنهاراً  ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني( 

�سورة الرعد  3 ) �سدق اهلل العظيم(.

 الّتّفاح 
  في أوصافه األدبية والعلمية
  معذى ح�سن اجلباعي
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 قالثثت احلكمثثاء : ) ج�شثثم التفثثاح �شديثثق 
اجل�شم، وريحه �شديق الروح ( .

 ويقثثول املثل االإنكليثثزي : ) تفاحة واحدة يف 
اليوم تبعد الطبيب عن البيت ( .

 One Apple A Day Keeps The
 Doctor A way
 ) التفاح �شجرة ترتفع اإىل ثالثة اأمتار تقريباً ، 
تنت�شر يف املناطق املعتدلة والباردة ، وبخا�شة 
يف اأوروبا واأمريكا ال�شمالية واأ�شرتاليا وجنوبي 
 . واإيثثران ولبنثثان و�شوريثثة  اأفريقيثثا وتركيثثا 
وحتتاج اأ�شجار التفاح اإىل �شتاء بارد لك�شر طور 
الراحثثة يف الرباعم الزهرية ، واإىل �شيف معتدل 
احلثثرارة ، الأن احلثثرارة املرتفعثثة يف ال�شيثثف 

ت�شبب تكّون القلب املائي يف الثمار ( .
 قال البثثدري كما جاء يف نزهثثة االأنام �شفحة 
120:) وهثثو بدم�شثثق اأ�شناف كثثثرية ،فلنذكر 
بع�شهثثا : ال�شكثثري ، امل�شكثثي ، فتحثثي �شيفي، 
 ، ، فاطمثثي  ، قا�شمثثي  بلثثدي   ، فتحثثي �شتثثوي 
ف�شثثي، حديثثثي ، جنثثاين ، حر�شتثثاين ، حلواين ، 
لبنثثاين ، ده�شاوي ، اأخالطي ، نبطي ، ماوردي، 

بطيخي...( 
ومل يبثثَق مثثن هثثذه االأ�شنثثاف اإال ال�شكثثري 
والده�شثثاوي ،ونوع اأبو غثثربة ، وال�شاكرجي ، 
واملو�شح .. واأ�شحاب الب�شاتني قلعوا االأ�شناف 
القدمية ، ومل يثُْبثقوا اإال على ال�شكري ، وغر�شوا 
التفاح امل�شتثثورد من اإيطاليا وبريطانيا وفرن�شا 
وغريها ) الكولدن وال�شتاركن ( وليتهم احتفظوا 

باجليد من االأنواع القدمية وطوروها .  
 ) قال النويري يف نهاية االأرب : من خ�شائ�س 
التفثثاح ال�شامي الذي ي�شرب به املثل يف احل�شن 
والطيثثب ، كان يثُحمل منثثه اإىل اخللفاء كّل �شنة 

ثالثون األف تفاحة ( .
اأبثثو بكثثر ال�شنوبثثري   اإىل ذلثثك  اأ�شثثار   وقثثد 

بقوله: 

 اأرى ال�شثثثثثثثام جثثاء بتفاحِه       
                            لثنثا  والثعثثثراُق  بثاأتثْثُرجِثّّثثثثِه 
 االأتثْثثُرجُّ : ثمٌر ل�شجٍر يغر�ثثس وال يكون برياً، 
وورقثثه مثل ورق اجلوز ، وهثثو طيب الرائحة، 
ونثثواره ي�شبثثه نثثوار الرنج�ثثس ، اإال اأنثثه األطف 
منثثه، ولثثه بثثذٌر ي�شبثثه الكمثثرى . وو�شف ابن 

ر�شيق القريواين  التفاح ال�شامي بقوله : 
تفاحة ٌ �شامية ٌ من كثّف ظبي غثَِزلِ     
ما خثُلقت مذ خثُلقت لغري تلك القبل 

كثاأمنا حمرتها  حمرة خٍد خثَجِثلِ   
 ذكثثر خثثري الديثثن �شم�شثثي با�شثثا يف كتابثثه : 
»الريا�ثثس واالأزهثثار والثمثثار« ، ق�شثثة  طريفة 
حثثول �شهرة التفثثاح ال�شامثثي كما جثثاء يف كتب 
االأدب ) مثثن اأن جِثمااًل حمّملثثة ً بالتفاح ال�شامي 
مثثّرت يف �شثثوارعِ  م�شثثَر ، فعبقثثت رائحتهثثا ، 
ف�شاهدت امراأة ٌ رجثثال ً قد توقثّف اأمام اجلِثمال، 
ي�شتن�شق عبريهثثا ، فتقّدمت اإليه وقالت :) هذه 
اأنفا�ثثس ريثّثثا جلثّقثثثا ( م�شثثرية ً اإىل االأبيات التي 
قالهثثا اأبو طثثراد بن علثثي ال�شلمثثي الدم�شقي يف 

التفاح ال�شامي : 
يا  ن�شثيثمثاً  هثثّب  مث�شثثكثاً عثَبِثقثا    

                       هثثثثذه  اأنثفثا�ُس  ريثثّا   جثِثلثثّثقثثثثا 
كثُثثثثفَّ عثثنثثّثي والهوى ما زادين      

                         بثثثثرُد  اأنثفثا�شك  اإال   حثثثَُرقثثثثثا  
 قثثال اخلليفثثة املاأمثثون : ) اجتمعت يف التفاح 
احلمثثرة اخلمريثثة ، وال�شفثثرة الورديثثة ، مثثع 
�شعثثاع الذهثثب والف�شثثة ، يلتذها مثثن احلوا�س 
ثثثالث : العثثني للونثثه ، واالأنثثف ِلعثَْرِفثثِه ، والفم 
لطعمه ( فذكر بيتني جمع ما يلتذها من احلوا�س 

اثنان : 
وتفاحٍة حمراَء خ�شراَء غ�ّشٍة   

                       م�شّمخٍة بالطيب من كل جانبِ  
تكامل فيها احل�شُن حتى  كاأنها      

ُد خثثثدٍّ فوق خ�شرِة �شثارِب                         تورُّ
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 ولكن اأبثثا الفتح الب�شتثثي  يف مدحه لل�شاحب 
بن عباد هذا الذي جمثثع االأدب وال�شعر والعفة 
والباأ�س واجلود ، اإىل جانب عليائه يف قومه فهو 
ي�شبه التفاح يف جمعه ل�شفات ح�شنة ما يلتذ بها 

من احلوا�س ثالثة ٌ :  
كما جمع التفاح ح�شثثناً ونثَ�شثَْرة 

                     وراحثثثثثثثثثثة ً حمبوبثثثثة ً ومثذاقثا 
 وقثثال �شهل بن هثثارون ) قد جمثثع التفاح من 
االألثثوان العلويثثة لوَن قو�ِس قثثزح ، ولو ا�شتدار 
قو�ثثُس قزح لثثكان التفاَح ، كذلثثك اخلمر هو تفاح 

ذائب ، والتفاح خمر جامد (.  
  وقثثال اأبو عبد اهلل املعروف باخلليع ال�شامي 

يف ذلك : 
 اخلمر تفاح جثثثثثثثرى ذائبا ً       

                                   كذلك التفاح خمر ٌ جثمثْد 
فا�شرب على جامدها ذوبها        

                                   وال تثدع ْ لّذة َ يومٍ  لثغثْد 
  اأكثثدت املراجثثع اأن تفاحنثثا ال�شامثثي جمثثع 
ال�شفثثات الثثثالث . قثثال �شم�شثثي با�شثثا يف كتابه 
االأثمار يف ال�شفحة احلادية والثالثني : )ا�شتهر 
تفثثاح الزبداين بطيثثب الراحثثة ، ورواء املنظر، 
وجثثودة الطعثثم وكان ُيْحَمثثُل اإىل م�شثثر . وملثثا 
قامت الوحدة بني القطريثثن ال�شقيقني ال�شوري 
وامل�شثثري ، اأر�شثثل الرئي�س ال�شثثوري ) �شكري 
القوتلثثي( �شناديثثق التفثثاح الدر�شثثاوي واأبثثي 
غثثربة هديثثة ً اإىل الرئي�ثثس جمال عبثثد النا�شر ، 

وكتب عليها ] هدية الفيحاء للقاهرة [( . 
  ُزرع التفثثاح يف اأرا�شي جبل العرب مِلا يتمتع 
به هذا اجلبل من جٍو نقيٍّ ، ووفرة ِ اأمطاٍر وثلوٍج 
وانخفا�ثثس يف درجثثات احلثثرارة ، مثثع توافثثر 
تربثثةٍ  خ�شبة بكثثٍر ، ا�شت�شلحت لهثثذه الغاية ، 
وجاءت زراعتها اإىل جانب زراعة الكرمة . ومنذ 
اأوائثثل �شتينيات القرن املا�شي بدئ مبهرجانات 

الكرمة. 

والتفاحيات يف ال�شهر التا�شع من كل عام ث  التي 
توقفت عدة مثثرات ب�شبب احلروب التي حدثت 
يف املنطقثثة العربية ث واأخذت املهرجانات برامَج 
وتقاليثثد اأ�شبثثح متعارفثثاً عليهثثا يف االحتفاالت 
اخلا�شثثة بهثثذه املنا�شبة ، مع اإقامثثة معار�س ، 
و�شهثثرة احتفاليثثة يتم فيهثثا انتقثثاُء ملكة جمال 
الكرمثثة والتفاح لكل عثثام ، مع و�شيفتني لها من 
بثثني الفتيات املتقدمثثات لهذه الغايثثة . واأ�شبح 
عرفثثاً تقليدياً ال يزال يقثثام كل عام ، وكان العيد 

االأول للكرمة والتفاحيات عام 1991 .
  ويف هثثذه املنا�شبة ترتدي الفتيات املتقدمات 
الزّي اجلبلي املعروف يف املنطقة ، وهو اللبا�س 
العربثثي املتكامل ، الثثذي يتاألف من ) طربو�س ( 
من قما�س املخمل االأحمر مزيٍن بث     ) قر�س( من 
الف�شة ، ولريات الذهثثب امل�شفوفة عليه باأناقٍة 
الفتثثٍة للنظثثر ، والفوطثثة البي�شثثاء النا�شعثثة، 
وتنورة العربثثي ، واململوك ، باألوانهما الزاهية 
يف  والغايثثة   ، املنظثثر  يف  البديعثثة  املتنا�شقثثة 
اجلمثثال والروعثثة واالأناقثثة . تخثثرج الفتيثثات 
اأمثثام الناظريثثن تتبخثثرت كل واحثثدة وتتمايثثل 
كاأنهثثا الغ�شني الغ�س بني يدي الن�شيم العليل ، 

فينطبق عليها قول جمال الدين اخلزرجي : 
تفاحة ٌ حممّرة ٌ قثثثثد بثثدْت            

                           يثُمثيثلثُها الريح عثثلى غثُ�شثْنِ 
كثثاأنها خّدان قثثثثد جثُمِثعثا         

                         يثلثوح فيها طثثابثثع احل�شثثثثنِ    
 كمثثا ينطبق علثثى ملكثثة اجلمال مثثا قاله ابن 
املعتثثز ي�شثثف التفثثاح الرافثثل باأثوابثثه احلمثثر 
املت�شاوقثثة تنت�شر رائحة الثنثّثثدِّ والعنرب منه يف 

كل مكان . فقال : 
 كثاأنثمثا الثتثفثاح لثمثا بثثدا        

                           يثرفثل فثي اأثثوابثه احلثمثثثثثرِ 
كثثاأنثنثا حثيثن نثُحثَيثّا بثثه         

                        ن�شثثتثنث�شثثُق الثنثّد مثن الثجثمرِ  
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 ويتمثثارى امل�شاهثثدون بني بع�شهثثم البع�س 
مت�شائلثثني : هل هنثثاك ت�شابٌه بني هثثذه ال�شبية 
والتفاح والعنثثب ؟ وهل هذه الفاكهة ت�شاكلها ؟ 
فثثريد اأحدهم قائثثاًل : نعم . وا�شمثثع ماذا قيل يف 

ذلك :
 تثفثاحثة ٌجثاد بثهثا �شثثثثادن ٌ       

ُف                         تث�شثبثهثه يف احل�شثن اإذ ُيو�شَ
حثمثراُء بثيث�شاُء لها رونٌق         

                          كثاأنثهثا  مثثن  خثثثده   تثقثطثثُف 
  اإ�شافثثة ً اإىل قثثول املاأمثثون ال�شالثثف الذكر يف 
ف�شثثل التفاح ؛ جثثاء يف كتاب النباتثثات الطبية 
والعطرية : ) تثَُوفِثّر ثمثثاُر التفاح لالإن�شان ثالَث 
لثَثثّذاٍت : لثثذة َ النظثثر ، ولثثذة َ الرائحثثة ، ولثثذة 
الثثذوق. اإن ثمثثر التفثثاح هبة من اهلل جثثاءت بها 
الطبيعة ال�شخية لذيذة الطعم وبهية ال�شكل (  

 ولكثثن اأحد ال�شعراء ذكر ما هو اأعمق من ذلك 
بكثري ملا فيه من حكمة يثُْعثَجُب لها الفكر. فقال: 

 قثال جثالثيثنثو�ُس يف  حكمته          
                               لك يف التفاح فثكثٌْر وعثَجثَْب 

هو روح النف�س يف جوهرها          
                            وبها �شثثثثثثثوٌق اإليها وطرْب 

 ومثزاُج القثلثب يثنثفي هثّمثه        
                          ويثُجثّلي احلزن عنه والُكَرْب 

 قال ال�شيخ الرئي�س اأبو علي ابن �شينا : )اأعدل 
التفثثاح ِ ال�شامّي ُ ، و�شثثراب التفاح : عتيقه خرٌي 
مثثن طريثّثثِه ، واأكله يقثثوي القلثثب ، وخ�شو�شاً 
العثَِطثثر ال�شامي ، وامل�شوي يف العجني نافٌع لقلة 
ال�شهثثوة وينفع من الدود ، ومن الدو�شنطاريا ، 
و�شويق التفاح يقوي املعدة . والتفاح نافع من 

ال�شموم ( .
يف جريدة الثورة نثُ�شرت درا�شة حتت عنوان 

) ع�شري التفاح يقوي االأع�شاب ( ما يلي :
 ) اأكثثدت اأحثثدث الدرا�شثثات اأن تناول ع�شري 
التفاح م�شروباً يومياً يقثثوي االأع�شاب وي�شّكن 

اآالمهثثا ويكافح النَّقر�ثثس والروماتيزم واأمرا�س 
الكبثثد . واأو�شحثثت الدرا�شثثة اأن ثمثثار التفثثاح 
تعالثثج الكلثثى ، وارتفثثاع �شغط الثثدم ، ومتنع 
حثثدوث ا�شطراباتٍ  يف القلب واجللد الحتوائها 
علثثى ن�شبة عالية من الفو�شفور . وكانت درا�شة 
�شابقة قد اأكدت اأن �شرب ع�شري التفاح ب�شورة 
يومية ي�شهم يف تقليل اأعرا�س االإ�شابة بالربو ، 
وخا�شثثًة عند االأطفثثال . واأو�شحت اأن االأطفال 
الذيثثن ي�شربون ع�شري التفاح مثثرًة كل يوم اأقل 
عر�شثثًة مبقثثدار الن�شف لالإ�شابة بثثث )ال�شفري( 
وهثثو اإجهثثاد التنف�ثثس ، ويعتثثرب اأحثثد اأعرا�س 
الربثثو، مقارنًة باالأطفثثال الذين ي�شربون ع�شري 

التفاح مرًة بال�شهر( .   
 وجثثاء يف عدد اآخر من اأعداد جريدة الثورة ، 
حتت عنثثوان ) الب�شل وال�شاي ملداواة القلوب 
( مثثا ياأتي ) ركثّز فريق البحث يف معهد االأبحاث 
الغذائية ث وهو هيئة بريطانية غرُي هادفٍة للربح 
علثثى املكونات الغذائية الغنية بث ) الفالفونيد ( 
واأهثثم مكوناته ما ي�شّمثثى ) الكري�شتني ( والذي 
 ، الب�شثثل  ، وحبثثات  ال�شثثاي  اأوراق  يوجثثد يف 
والثتثفثثثاح ، وبينثثت الدرا�شثثة اأن هثثذه املثثادة 
ت�شاعثثد على منع االلتهثثاب املزمن والذي ميكن 
اأن يثثوؤدي اإىل تخثثّثثر ال�شرايثثني . وهثثذا ما يقلل 
من االإ�شابة ببع�ثثس االأمرا�س االأولية املتعلقة 

باأمرا�س القلب واخلرات الدموية (.   
 واأحثثدث درا�شثثٍة تلفثثت االنتبثثاه ، جاءت يف 
جريثثدة اجلبثثل حتثثت عنثثوان : تنثثاُوُل تفاحة 
يف اليثثوم يبعثثد الربثثو . : ) قالثثت درا�شة طبية 
جديثثدة : اإن تنثثاول احلامل لتفاحثثٍة واحدة يف 
اليثثوم مينع الربثثو والوزيز عن طفلهثثا القادم . 
واأظهرت الدرا�شة اأن االأطفال املولودين الأمهات 
حوامثثل ممن يتناولن التفاح ب�شورة منتظمة يف 
اأثناء فثثرتة حملهن هم اأقل عر�شة ً لل�شكوى من 
الربثثو اأو الوزيز املرافق لثثه خا�شة ً مع بلوغهم 
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�شن اخلام�شة من العمر . وقارنت هذه الدرا�شة 
التثثي ن�شثثرت يف جملثثة THORAX  العالقثثة 
بني االأمهات اللواتثثي تناولن التفاح خالل فرتة 
احلمثثل مع غريهثثن ممن مل يتناولنثثه ، وذلك يف 
حوايل 1200 امراأة مع اأطفالهن .                                             

واأظهرت النتائج اأن التفاح هو الطعام الوحيد 
الثثذي  يوفر ن�شبة ً منخف�شثثة ً من حدوث الربو 
والوزيز لدى االأطفال املولودين الأمهات تناولن 
التفاح اأكر من اأربع مرات اأ�شبوعياً ، انخف�شت 
ن�شبة االإ�شابثثة بالوزيز لديهم بن�شبة 27 باملئة 
يف حثثني و�شلت الن�شبة اإىل اأكثثر من الن�شف يف 
الربثثو مقارنة ً باللواتثثي مل يتناولن التفاح اأكر 

من مرة يف االأ�شبوع .
وك�شفثثت الدرا�شة عن اأن �شرب ع�شري التفاح 
املركثثز ، وتنثثاول اأكر مثثن موزة يف اليثثوم لهما 
اآثثثاٌر اإيجابية على اإنقا�س فر�س حدوث الوزيز 

لدى االأطفال . 
وقال الباحث ) ويلر WELAR ( من جامعة 
) اأوتري�س OTRECH ( يف هولندا : اإن العامل 
الواقثثي املوؤثر اأو املتواجثثد يف التفاح يعود على 
االأغلب اإىل املركب ال�شوئي الكيميائي فيه والذي 
ي�شمل الفالفونيدات وغريهثثا من املركبات التي 

ثبت تاأثريها ال�شحي اجليد .( 
وللتفثثاح �شفثثات جليلثثة ،وفوائثثد عظيمثثة ، 
فمثثن نكهته ومثثن لونه هبانثثا اهلل طعثثم ال�شهد، 
وف�شيلثثة   ، العطثثر  ورائحثثة  اخللثثد،  ومنظثثر 
الطبابثثة والتثثداوي . اإن قول احلكمثثاء ، واملثل 
االإنكليثثزي مل ياأتيا عثثن عبثثث ، اإذ اإن التجارب 
القدمية،والدرا�شات احلديثة توؤكدان اأن التفاح 
يثثكاد يكون �شيدلية كاملثثة قائمة بذاتها ، وجاء 

ال�شتعماله نوعان : 
اأواًلث ا�شتعماله خارجياً : 

) يفيثثد يف �شفثثاء اأ�شابثثع القدمثثني املحتقنثثة 
واملوجعثثة مثثن الثثربد يف ال�شتثثاء ) التثليثثج ( 

وذلثثك بدّق وهر�س تفاحة م�شوية بدون تق�شري، 
ومزجهثثا مثثع قليل مثثن زيثثت الكتثثان ، وتغطية 
االأ�شابثثع امل�شابثثة بهثثذا املزيثثج ولفهثثا طيلثثة 

الليل(  
) ي�شتعمثثل لعثثالج اآالم االأذن . وذلثثك ب�شثثي 
التفاحثثة ، ووو�شع لبخة ٍ على االأذن املري�شة ، 

كما تفيد هذه اللبخة يف عالج اجلروح (.
لتقويثثة  دهانثثاً  التفثثاح  ع�شثثري  ي�شتعمثثل   (

اجللد(.
  ثانياً- ا�شتعماله داخلياً . وله طريقتان : 

 اأ ث  طريقة االأكل ، وتفيد فيما ياأتي :
 1- )للجهثثاز اله�شمثثي مفيثثد جثثّدًا : حيثثث 
ي�شفثثي مثثن االإ�شهثثال احلثثاد واملزمثثن ، وعلثثى 
االأخ�س اإ�شهال االأطفال يف ف�شل ال�شيف ، الذي 
يكثثون �شديدًا وحثثارًا ، وكثريًا مثثا يذهب الطفُل 
�شحيثّتثَثثه. وتاأتي املعاجلة برب�ثثس حوايل �شبع 
تفاحات بعد اإزالة ق�شرها وبذرها ، وياأكل الطفل 
ثالث مرات يف اليوم اإىل حّد االإ�شباع . واإذا دخل 
غذاٌء اآخر خالل اليومثثني االأولني يف�شد العالج، 
ومثثع ا�شتمرار التح�شن يعثثود الطفل اإىل الغذاء 

الطبيعي تدريجياً  ( . 
2- للروماتيثثزم : على املري�س اأن يتناول كل 

يوم كيلو واحد من التفاح ملدة �شهر تقريباً .
مب�شثثورًا  ي�شتعمثثل   : ال�شعثثال  3- ملعاجلثثة 
ممزوجاً مع ال�شكر الف�شي ) النبات ( والين�شون، 

فيذهب ال�شعال ، وتذهب البحثّة. 
4- لالإم�شثثاك : تثُ�شثثوى التفاحثثة ، وحت�شثثى 
مبقثثدار ربثثع ملعقثثة �شغثثرية مثثن الزعفثثران ، 

الإزالة االإم�شاك ، ولتليني املعدة واالأمعاء .
5- اأو�شثثى االأطبثثاء الرو�س ، بكثثرة تناول 
 ، والكلثثى   ، املثثرارة  ح�شثثى  لتفتيثثت  التفثثاح 

واحلالب ، واملثانة .  
6- ملعاجلثثة اأمرا�ثثس الكبد ، وزيثثادة �شغط 
الثثدم ، وفقر الثثدم : ين�شثثح االأطبثثاء بتناوله ، 
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وبتوافثثره يف املنزل يف اأكثثر االأوقات ، ليبقى يف 
متناول جميع اأفراد االأ�شرة .

7- لتنظيثثف االأ�شنان وتبيي�شهثثا واملحافظة 
عليهثثا : يو�شثثي االأطباء بتنثثاول تفاحة يف اآخر 

وجبة الطعام ، وخا�شة ً الع�شاء .   
ب ث طرٌق اأخرى : 

1- يق�شر التفاح ويجفثف هذا الق�شر ويحتفظ 
بثثه اإىل اأيثثام ال�شتثثاء ، حيث ُيغلثثى وُي�شرب كما 
ي�شثثرب ال�شثثاي ، فيعطي اجل�شَم دفئثثاً ، ويكون 

عالجاً نافعاً لل�شعال والق�شبات الهوائية .
2- ُيقطثّثثر التفثثاح بثثاآالت حديثثثة ، ويوؤخثثذ 
�شرابثثاً منع�شاً خالياً من الكحثثول ملعاجلة كثرٍي 
مثثن  االأمرا�ثثس : كفقر الثثدم ، وال�شعف العام ، 
وت�شلثّب ال�شرايني ، وداء النقر�س ، وروماتيزم 

االأع�شاب .    
3- خثثل التفثثاح مثثن اأح�شثثن اأنثثواع اخلثثل ، 
واأطيبهثثا مذاقاً . ويقثثول د. جارفيز Jarves يف 
كتابثثه طب ال�شعوب : اإن خثثّل التفاح اإذا �شثُرب 

مع املاء كان م�شمناً ، وعالجاً ناجحاً للربد .   
  اإن اأكل التفثثاح ي�شهثثل اإفراز الغدد اللعابية ، 
وين�شثثط االأمعاء ،والكبثثد ، ويزيل حم�س اللن 
مثثن اجل�شم وحتوي الثمار كثثثريًا من العنا�شر 
املعدنيثثة املفيثثدة لالإن�شثثان ، وهثثي : املنغنيثثز 
والكربيثثت  والثثربوم  والفو�شفثثور  واحلديثثد 
ع�شثثرت  واإذا    .. والكل�شيثثوم  والبوتا�شيثثوم 
تفاحة مع ال�شاي يف فنجان فاإنها تعطي االإن�شان 

مقاومة للعط�س (.  
قالت احلكماء : ج�شم التفاح �شديق اجل�شم، 
وريحثثه �شديثثق الثثروح . ويف هثثذا املعنثثى قال 

ال�شنوبري :
 فثتثنثاولثُت منه �شادقة َالريث 

                     ثح ت�شثثثثثثثثثّمى �شديقثة َ االأرواحِ  
و�ّشَحتثْها يداُه من خال�س الث 

                  ثتثبثرِ  ب�شطرٍ  يجول جْوَل الو�شاحِ   

 وامتنثثع اأحد ال�شعراء عثثن اأكل التفاح طوال 
حياته حتى لو ُجنِثَي له من اجلنة ، ويق�شم لي�س 
امتناعثثه عن اأكله بغ�شثثاً اأو كراهية ً، ولكن ذلك 
للت�شابه ال�شديد بينه وبني اخلدود ، فهو ميازج 
بني ثمر التفاح وبني اجلمال املطلق يف االإن�شان. 

فيقول : 
ال اآكثُل الثثتثفثاَح دهثثري ولثو       

                     جثَنثَيثْتثَُه لثثي من جِثنثثان اخللودِ 
 واهلِل مثا تثركثثي لثه عثن قلًى   

                         لثكثنثنثي اأكثرُمثه ُ لثلثثثثثثثخثثدودِ   
كثريًا ما كنت اأ�شمع من كبارنا : باأن هناك من 
الن�شاء من ت�شمثثى با�شم ) تفاحة ( وهذا تعبري 

عن مكانتها اجلليلة يف املجتمع . 
ويطلثثق على حنجثثرة االإن�شان ا�شثثم ) تفاحة 
اآدم ( . والتفاحتثثان : راأ�شثثا عظثثام الفخذيثثن يف 

الوركني .
 ويف االأو�شثثاط ال�شعبيثثة كثثثريًا مثثا يثثرددون 
اأغنيثثات يتكرر فيها لفثثظ التفاح ، علثثى ل�شثثثثان 
كبثثار املطربثثني اأ�شهرهثثم �شباح فخثثري ، وفهد 
بثثالن ، ووديع ال�شثثايف . . . يا رايحيني ع حلب، 

حتت التفاحة ، بال�شاحة تالقينا . 
  ويف االأعرا�ثثس تردد الفتيثثات اأغانٍ  تعرّب عن 
اعتزازهن باالأخ الثثذي كرب واأ�شبح �شاباً يلب�س 

بيده �شاعة ً .  فين�شدن غناًء بلحنٍ  جميل :
ع  التفاح و ع  التفاح    

                                       ردوا  يا �شبايا  مالح 
بعد عيني  يا   خيي      

                                       عامل لل�شاعة  مثفثتاح
ولتفاح ال�شثثام الطعم املميز واالألذ بني طعوم 
الفاكهة من جهة ، وتفاح العامل من جهة اأخرى. 
فثثرتدد الفتيات اأغنية تظهرن فيهثثا ف�شل التفاح 
ال�شامثثي ، وتعتثثّز كلٌّ منهثثّن بكثثرة اإخوتهثثا ، 
وبقدرتهثثم علثثى ردع كل مثثن ت�شثثّول لثثه نف�شثثه 

االقرتاب من اأخته فتقول االأغنية : 
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 هثزَّ  هثّز يا ولثثثثثد  هثّز   
                                تفاح ال�شام حلو وله لثثّزه 

 اإخوتي �شثثبعة باملثثثثثّزه   
                                    يقتلوك ما  يهثثون  علي ّ 
التفثثاح ف�شائلثثه عظيمثثة ، واألوانثثه كثثثرية ، 
واأنواعثثه اأكثثر . قثثال الدكتور �شفثّثثوح خري يف 
كتابثثه غوطثثة دم�شثثق ث ال�شفحثثة 492 ث ) هناك 
�شبعثثة اآالف وخم�شمئثثة �شنثثف مثثن التفثثاح يف 
العثثامل ، خم�شثثون �شنفثثاً فقثثط منها لهثثا اأهمية 

جتارية ( )26(  .
وقثثال خثثري الديثثن �شم�شثثي با�شثثا  يف كتابثثه 
)الريا�ثثس واالأزهار واالأثمثثار (  ) وقد راأيت يف 
اأملانيثثا ويف غريها مثثن الدول االأوربيثثة ، اأنواعاً 
بريثّثثة من التفثثاح ال تثثوؤكل بل تع�شثثر وتطبخ، 
ويعالج ع�شريها ،وت�شتعمل يف الع�شري واخلل.
ويف �شثثوارع مو�شكو اأ�شجثثار من التفاح ال توؤكل 
حلمو�شتهثثا اأو ملرارتهثثا ، وال ي�شتفيدون منها ، 
فلو طعثّموها وعاجلوها ل�شلحت لالأكل( )26(  
وجاء يف كتاب اأ�شرار الطب العربي ال�شادر يف 
الكويت : ) التفاح بالن�شبة اإىل طعمه ثالثٌة: حلو 
ومثثرٌّ ، وحام�ٌس ؛ وكله يقثثوي الدماغ والقلب ، 
ويثُذهِثثثُب ع�شثثَر التنف�ثثس ، واخلفقثثان املزمثثن ، 
ويقثثوي الكبد . واحللو منثثه ي�شلح الدم ، وهو 
واحلام�س ينقيان اجل�شم من ال�شموم ويحميان 
القلب ، وكذا ع�شارة ورقه . واحلام�س خا�شة 

يولثّد القولنثثج  وي�شدد ، لكنه بالغ النفع يف منع 
الغثيثثان والقئ واللهيب ال�شفراوي ) احلرقة ( 
.. وحبثّه يقتل الدود . وامل�شوي منه مع اإ�شالحه 

املعدة َ يدفع �شرر االأدوية ال�شامة (.    
) وكان اليونانيون يعاجلون اأمرا�س االأمعاء 
بع�شثثريه ، وكان غريهثثم يعالج به من اجلروح 
والقثثروح ، وا�شتعملوا من م�شحوق التفاح بعد 
مزجثثه بحليب املراأة عالجاً للرمد .. كما عاجلوا 
النقر�ثثس والروماتيزم  وال�شرع بع�شري التفاح 

املطبوخ . 
) وال يكثثون التفثثاح نافعثثاً يف كل مثثا تقثثدم يف 
احلثثاالت ال�شابقثثة الذكثثر اإال اإذا كان خاليثثاً من 
االأمرا�ثثس ، ومثثن اأدويثثة املكافحثثة الزراعيثثة 
ال�شامثثة التثثي ُيَر�ثثّس بهثثا قبثثل ن�شجثثه لوقايته 

ووقاية ال�شجرة من االأمرا�س (. 
ويلخثّ�س اأبو هثثالل الع�شكري تداخل األوانها 
مثثع نقائهثثا ، ونقثثاء قلثثوب الع�شثثاق ، و�شفثثاء 
احمثثراره ، فهثثو كوجنثثات ٍ متثثوردٍة خجولٍة يف 
وجَهثثْي حبيثثب وحمثثبٍّ ، فهي حتيي مثثن ياأكلها 
ثمثثرًا ، اأو ي�شربها ع�شثثريًا ، تدور به الفاتنات ، 

وتقدمه اأيدي الغانيات . فيقول : 
وتفاحةٍ  �شفراَء حمراَء غ�شثّةٍ       

                        كثخثدِّ  حمبٍّ  فوق خثدِّ  حبيبِ 
 اأحيا بها طورًا واأ�شثثثرب مثلها       

                        من الراح من كفثَْي اأغثنَّ حبيبِ   
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 4ي التداوي بالأع�صاب واأ�رشار الطب العربي : دار الكتاب احلديث ي الكويت .
 5ي جريدة الثورة : العدد13433 ي الثالثاء 9 / ت1 / 2007 .

 6ي جريدة اجلبل : العدد 65 ي الثالثاء 9 / ت1 / 2007 .
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يه���دف البحث العلم���ي اإىل اإدراك االأ�سياء بحقيقتها, والتيقن منه���ا ومعرفتها, والتعرف اإىل 
جمموعة املب���ادئ والقواعد التي ت�رسح بع����س الظواهر والعالقات القائم���ة بينها.   انطالقاً من 
حقائ���ق ثابتة مرتابط���ة حتكمها قوانني عامة, ت�ستمل على طرائق ومناه���ج ثابتة متفق عليها,  
وعلي���ه فاإن الهدف الرئي�س للبح���ث العلمي هو اكت�ساف  العالقات القائم���ة بني الظواهر التي 
يدر�سه���ا االإن�سان من اأج���ل التعرف اإىل جوهره���ا وطبيعتها باأكرب قدر من الدق���ة. ولقد تو�سع 
انت�س���ار البحث العلمي يف معاجلة امل�س���كالت التي تواجه املجتمعات ب�سف���ة عامة, كما اأ�سحت 
�ساح���ة هذا البحث تت�سع لتتناول علوم الطبيعية كلها اإ�سافة اإىل العلوم االإن�سانية والل�سانية... 
وقد اأ�سحى البحث العلمي �سلم االأمم وال�سعوب لالرتقاء يف �سلم احل�سارة, وولوج بوابة التطور 

والتقدم واالزدهار.

       �سفاء قباقيبيالبحث العلمي
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تعاريف:  
الفكر: ن�شاط اإعمال العقل يف االأ�شياء للو�شول 

اإىل معرفتها.
امل�شكلثثة: اأي موقثثف غام�ثثس يريثثد االإن�شان 
اأن ي�شتو�شحثثه، اأو حالثثة م�شتع�شية يرغب يف 

فهمها والتمكن من معاجلتها والتغلب عليها.
التفكثثري: ن�شاط عقلي وذهنثثي ميار�شه الفرد 
اإزاء حالثثة اأو موقثثف، اأو م�شكلثثة جديثثدة عليه 
مل يتعامثثل معهثثا مثثن قبثثل، اأو تكثثون قثثد مرت 
عليثثه ولكن �شعب عليه التعامل معها بالطرائق 

واالأ�شاليب املي�شرة له يف حينها.
والتفكثثري يدفع الفثثرد عثثادة اإىل حتديد حجم 
احلالثثة اأو امل�شكلثثة التثثي يتعامثثل معهثثا، ثثثم 
يبثثداأ بالتعثثرف اإىل مثثا يتعلق بها مثثن معلومات 
وحقائثثق، ويقثثوم بجمعهثثا وحتليلها مثثن اأجل 
التو�شثثل اإىل و�شثثع احللثثول املنا�شبة من خالل 
الربط بني تلك املعلومات واحلقائق. وامل�شاكل 

�شنفان، هما:
اأ( م�شكلة تعر�س اأمثثام االإن�شان، اأو يتعر�س 
لهثثا هو اأو غريه من بنثثي جن�شه الذين يعي�شون 

اأو يعملون معه.
ب( خطة فكريثثة وعقلية تو�شع لتحديد مدى 
جنثثاح اإن�شثثان مثثا يف حلهثثا وو�شثثع االإجابثثات 

املنا�شبة لها.
اأ�ساليب التفكري:

1( االأ�شلثثوب الع�شوائثثي: يعتمثثد على ردود 
الفعثثل االعتياديثثة امل�شتخدمثثة مثثرات عديثثدة 
متكثثررة ملواقف واأحثثداث مت�شابهثثة اعرت�شت 
االإن�شثثان يف حياتثثه، اأو ملوا�شلثثة حالثثة ن�شيطة 
ت�شادفثثه بثثرد فعثثل ب�شيثثط ال يحتثثاج اإىل جهثثد 
ذهنثثي اأو تفكري كثري وكبري، اأو قد ال يحتاج اإىل 
تفكري اإطالقثثاً،كاأن يطرد بيده ح�شرة قد داهمته 
علثثى وجهثثه، اأو يعرت�س طريق �شثثريه عار�س 
ب�شيط فيحيد عنه ؛واأحيانا قد يتطور االأ�شلوب 

االعتباطثثي فيمثثا بعثثد اإىل نثثوع مثثن العلمية يف 
مواجهثثة اأغلب املواقف وامل�شثثاكل التي حتتاج 

اإىل ردود فعل واإيجاد احللول املنا�شبة لها.
2(- االأ�شلثثوب العلمي املربمثثج: يعتمد على 
ا�شتخدام االإن�شثثان لتفكريه ب�شكل مركز وكبري، 
ومتنا�شب مع احلالثثة اأو املوقف الذي ي�شادفه 
يحتثثاج  االأ�شلثثوب  وبهثثذا  ويعرت�ثثس حياتثثه. 
االإن�شثثان اإىل تنظيم تفكثثريه وبرجمته، وترتيب 
اخلطثثوات املطلثثوب اتباعهثثا ملجابهثثة امل�شكلة 
التثثي تواجهثثه بغر�س و�شع احللثثول املنا�شبة 

لها.
املعرفة:

بثثه(  العلثثم  بال�شثثيء)اأي  االإحاطثثة  تعنثثي 
وهي اأ�شمثثل واأو�شع من العلثثم، الأنها ت�شمل كل 
الر�شيد الوا�شع والهائل مثثن املعارف والعلوم 
واملعلومثثات التي ا�شتطثثاع االإن�شان اأن يجمعها 
عثثرب مراحل التاريخ االإن�شثثاين الطويل بحوا�شه 
وفكثثره وعقله؛واملعرفثثة �شروريثثة لالإن�شثثان، 
الأن معرفثثة احلقائق واملعلومثثات ت�شاعده على 
فهثثم الق�شايا التي تواجهثثه يف حياته، وبف�شلها 
ي�شتطيثثع اأن يتعلثثم كيثثف يجتاز العقبثثات التي 
حتثثول دون بلوغثثه الغايات التثثي ين�شدها، كما 
ت�شاعثثده اأي�شاً على تثثدارك االأخطثثاء، واتخاذ 
االإجثثراءات املالئمثثة التثثي متكنثثه مثثن حتقيق 

اأمانيه يف احلياة.
هثثذا وتختلثثف املعرفثثة العلمية عثثن املعرفة 
العاديثثة يف كونهثثا قثثد بلغثثت درجثثة عاليثثة من 
ال�شدق والثبات، واأمكن التحقق منها والتدليل 
عليهثثا، ويعد )العلم( معرفثثة م�شنفة تن�شق يف 
نظام فكري لثثه مفاهيمه ومقايي�شه اخلا�شة من 

مبادئ وقوانني ونظريات.
ت�سنيف املعرفة

يت�شثثح مما �شبثثق اأن املعرفة اأو�شثثع واأ�شمل 
من العلم، اإال اأن طرائق احل�شول عليها تختلف 
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من مو�شوع الآخثثر، وميكن ت�شنيف املعرفة اإىل 
اأ�شناف ثالثة رئي�شة، هي:

اأ ( املعرفثثة احل�شيثثة: يكت�شبهثثا االإن�شان عن 
طريثثق حوا�شثثه املجثثردة كاللم�ثثس واال�شتماع 
وامل�شاهثثدة املبا�شرة، وهذا النثثوع من املعرفة 
متوافثثرة  االإقنثثاع  اأدلثثة  اأن  باعتبثثار  ب�شيثثط، 

)ملمو�شة( اأو ثابتة يف ذهن االإن�شان.
ب( املعرفة التاأملية )الفل�شفية(: يتطلب هذا 
النوع من املعرفثثة الن�شج الفكري، والتعمق يف 
درا�شثثة الظواهثثر املوجودة، حيثثث اإن م�شتوى 
حتليثثل االأحثثداث وامل�شائثثل املدرو�شثثة يوجب 
ال�شتنبثثاط  علميثثة  وقواعثثد  بقوانثثني  االإملثثام 
احلقائق عن طريق البحثثث والتمحي�س، ولكن 
يف العثثادة ال يح�شثثل الباحث علثثى اأدلة قاطعة 
وملمو�شثثة تثبت حججثثه، ولكنه يقدم الرباهني 
عثثن طريق ا�شتعمال املنطثثق والتحليل، ويثبت 
اأن النتائج التثثي تو�شل اإليها تعرب عن احلقيقة 

واملعرفة ال�شحيحة للق�شية اأو امل�شاألة.
ج( املعرفة العلميثثة )التجريبية(: يقوم هذا 

النوع من املعرفة على اأ�شا�س)املالحظة املنظمة 
الفر�شيثثات  و�شثثع  اأ�شا�ثثس  وعلثثى  للظواهثثر( 
العلميثثة املالئمثثة والتحقثثق منهثثا عثثن طريثثق 

التجربة وجمع البيانات وحتليلها.
طرائق الو�سول اإىل املعرفة:

تتعثثدد اأ�شاليب احل�شول علثثى املعرفة، وقد 
�شلك االإن�شان يف جمثثع املعارف اأربعة اأ�شاليب، 

هي:
1( ا�شت�شثثارة اأهثثل الثثراأي واتبثثاع التقاليثثد 
الع�شثثور  يف  االأ�شلثثوب  هثثذا  اتبثثع  والعثثرف: 
القدمية، الأن املعرفة املطلوبة اآنذاك واحلقائق 
التثثي يحتاجهثثا الفثثرد كانثثت حمثثدودة للغاية، 
فكان كبري القبيلة هثثو امل�شدر االأ�شا�س لتف�شري 
الظواهثثر وغريهثثا. كمثثا اأن العثثادات والتقاليد 
اأدت دورا مهمثثا يف احل�شثثول علثثى  املوروثثثة 
احلقائثثق واملعثثارف التثثي يحتاجهثثا االإن�شثثان 

البدائي يف مواجهة الظواهر واالأحداث.
اإىل  الرجثثوع  اأي  والتجربثثة:  اخلثثربة   )2
املعرفة ال�شابقة التي متر�س عليها االإن�شان عند 
مواجهته لبع�س الظواهثثر اأو املواقف ال�شبيهة 
التي مرت به، اأو االعتماد على خربات غريه من 

النا�س يف معاجلة االأمر.
هثثذا  يف  واال�شتثثدالل:  املنطقثثي  القيا�ثثس   )3
االأ�شلثثوب يعتمثثد الفرد يف حكمه علثثى الظواهر 
واالأحداث علثثى القيا�س املنطقي اأو الك�شف عن 
الظثثروف والقوانني التي حتكم هثثذه الظواهر، 
وهثثو اأ�شلثثوب يتثثدرج مثثن االأمثثور العامثثة اإىل 
اجلوانثثب اخلا�شثثة اأو مثثن املبثثادئ االأ�شا�شية 
اإىل النتائثثج التي ت�شثثدر عنها. وهثثذا االأ�شلوب 
مل يقثثدم مثثا يكفي مثثن معلومات جديثثدة يف فهم 

الظواهر والطبيعة وال�شيطرة عليها.
هثثذا  يعتمثثد  التجريثثب:  اأو  اال�شتقثثراء   )4
االأ�شلثثوب علثثى تتبثثع اجلزئيثثات للو�شثثول اإىل 
اأحكام عامة، ومالحظثثة اجلزئية لو�شع اأحكام 
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للكل، وبهذا االأ�شلوب ا�شتطاع االإن�شان ال�شيطرة 
علثثى الظواهر التثثي حتيط به واالأحثثداث التي 

تواجهه.
العلم:

العلثثم يعنثثي اإدراك ال�شثثيء بحقيقتثثه، وهو 
اليقثثني واملعرفة، كما يعنثثي جمموعة احلقائق 
والوقائثثع والنظريثثات، ومناهثثج البحثثث التي 
تزخر بهثثا املوؤلفات العلميثثة.  و يعرف )العلم( 
اأو  املرتاكمثثة  العلميثثة  املعثثارف  ن�شثثق  باأنثثه 
جمموعثثة املبادئ والقواعد التثثي ت�شرح بع�س 
الظواهر والعالقات القائمة بينها.   اإذًا العلم هو 
فرع مثثن الدرا�شة الذي يلتزم بكيان مرتابط من 
احلقائق الثابتة امل�شنفة،  التي حتكمها قوانني 
عامة، حتتوي على طرائق ومناهج ثابتة متفق 
عليها،الكت�شاف احلقائق اجلديدة يف نطاق هذه 
الدرا�شثثة، وعليه فاإن الهثثدف الرئي�س للعلم هو 
التعبثثري عن العالقات القائمة بني الظواهر التي 
يدر�شهثثا االإن�شان من اأجثثل التعرف اإىل جوهرها 

وطبيعتها.
اأهمية البحث العلمي:

اإن احلاجة اإىل الدرا�شثثات والبحوث والتعلم 
اأ�شحثثت اليوم مهمثثة اأكر مثثن اأي وقت م�شى، 
فالعلثثم والعثثامل يف �شبثثاق للو�شثثول اإىل اأكثثرب 
قثثدر ممكن مثثن املعرفثثة الدقيقثثة امل�شتمدة من 
العلوم التثثي تكفل الرفاهيثثة لالإن�شان، وت�شمن 
له التفوق على غريه؛واإذا كانت الدول املتقدمة 
تثثويل اهتماما كبريا للبحثثث العلمي فذلك يرجع 
اإىل اأنهثثا اأدركت اأن عظمثثة االأمم تكمن يف قدرات 
اأبنائها العلمية و الفكرية و ال�شلوكية. والبحث 
العلمي ميدان خ�شب ودعامة اأ�شا�شية القت�شاد 
الرفاهيثثة  يحقثثق  وبالتثثايل  الثثدول وتطورهثثا، 

ل�شعوبها و املحافظة على مكانتها الدولية.
العلمثثي  البحثثث  منهجيثثة  اأ�شبحثثت  وقثثد 
واأ�شاليثثب القيثثام بهثثا مثثن االأمثثور امل�شلثثم بهثثا 

يف املوؤ�ش�شثثات االأكادمييثثة و مراكثثز البحثثوث، 
باالإ�شافثثة اإىل انت�شثثار ا�شتخدامهثثا يف معاجلثثة 
امل�شثثكالت التثثي تواجثثه املجتمع ب�شفثثة عامة، 
حيث مل يعد البحث العلمي قا�شرا على ميادين 

العلوم الطبيعية وحدها.
طبيعة البحث العلمي:

يقثثوم مو�شثثوع البحثثث العلمثثي اأ�شا�شا على 
طلب املعرفثثة وتق�شيها و الو�شثثول اإليها، فهو 
يتناول بالوقت ذاته العلوم يف جمموعها وي�شتند 
اإىل اأ�شاليب و مناهج يف تق�شيه حلقائق العلوم. 
احلقائثثق  يتق�شثثى  عندمثثا  الباحثثث  يهثثدف  و 
واملعلومثثات اإىل اإحثثداث اإ�شافثثات اأو تعديالت 
يف مياديثثن العلوم وهثثذا ما �شي�شفثثر بالتايل عن 

تطويرها وتقدمها .
البحث العلمي واأهميته يف ميادين العلوم:

يعي�ثثس العامل اليثثوم يف حالة �شبثثاق حمموم 
الكت�شثثاب اأكرب قثثدر ممكن من املعرفثثة الدقيقة 
امل�شتمثثدة مثثن العلثثوم التثثي تقثثود اإىل التقثثدم 
والرقثثي واالزدهثثار، فاملعرفثثة العلميثثة متثثثل 
مفتاحثثاً للنجثثاح والتطور نحثثو االأف�شل، حيث 
تعثثد املعرفثثة �شروريثثة لالإن�شثثان، الأن معرفثثة 
احلقائق ت�شاعثثده على فهم امل�شائثثل والق�شايا 
اإذ بف�شثثل  التثثي تواجهثثه يف حياتثثه العمليثثة، 
املعلومات التي يح�شل عليها االإن�شان ي�شتطيع 
اأن يتعلم كيف يتخطى العقبات التي حتول دون 
بلوغثثه االأهداف املن�شودة، ويعرف كيف ي�شطر 
اال�شرتاتيجيثثات التثثي تتيثثح لثثه القثثدرة علثثى 
تدارك االأخطاء واتخاذ اإجراءات جديدة متكنه 
مثثن حتقيثثق اأمانيه يف احليثثاة، وهثثو ي�شتطيع 
اأي�شثثاً اأن يحقق ما يرغب فيثثه م�شتعيناً بذكائه 
ومعرفتثثه للك�شف عن العديثثد من الظواهر التي 

يجهلها.
ويحتل البحث العلمي يف الوقت الراهن، مكاناً 
بثثارزًا يف تقثثدم النه�شة العلميثثة وتطورها، من 
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خالل م�شاهمثثة الباحثني باإ�شافاتهم املبتكرة يف 
ر�شيد املعرفة االإن�شانية، حيث تعد املوؤ�ش�شات 
االأكادميية املراكز الرئي�شة لهذا الن�شاط العلمي 
احليوي ، مبا لها من وظيفة اأ�شا�شية يف ت�شجيع 
البحثثث العلمثثي وتن�شيطثثه واإثثثارة احلوافثثز 
العلمية لثثدى الدار�شني حتى يتمكنوا من القيام 

بهذه املهمة على اأكمل وجه.
ونظثثرًا الأن البحث العلمي يعد من اأهم واأعقد 
اأوجثثه الن�شثثاط الفكثثري، فاإن اجلامعثثات تبذل 
جهودًا جبارة يف تدريثثب الطالب على اإتقانه يف 
اأثناء درا�شتهم اجلامعيثثة لتمكنهم من اكت�شاب 
مهثثارات بحثيثثة جتعلهثثم قادرين علثثى اإ�شافة 
معرفثثة جديثثدة اإىل ر�شيثثد الفكر االإن�شثثاين، كما 
تعمثثل اجلامعثثات علثثى اإظهثثار قثثدرة الطثثالب 
يف البحثثث العلمثثي عثثن طريثثق جمثثع وتقثثومي 
املعلومثثات وعر�شهثثا بطريقة علميثثة �شليمة يف 
اإطار وا�شثثح املعامل، يربهن على قدرة الطالب 
على اتباع االأ�شاليب ال�شحيحة للبحث واإ�شدار 
االأحكام النقدية التي تك�شف عن م�شتواه العلمي 
ون�شجثثه الفكري التثثي متثل امليثثزة االأ�شا�شية 

للدرا�شة االأكادميية.
اأهمية البحث العلمي للطالب:

تهثثدف البحوث الق�شرية التي يكتبها الطالب 
يف املدر�شة اإىل تعويثثد الطالب على التنقيب عن 
احلقائثثق واكت�شاف اآفثثاٍق جديدة مثثن املعرفة 
و التعبثثري عن اآرائه بحريثثة و�شراحة. وميكن 
تلخي�ثثس االأهداف الرئي�شة لكتابثثة االأبحاث اإىل 

جانب ما ذكر يف:
1- اإثثثراء معلومثثات الطالثثب يف مو�شوعات 

معينة.
2- االعتمثثاد على النف�س يف درا�شة امل�شكالت 

واإ�شدار اإحكام ب�شاأنها.
العلميثثة  القواعثثد  و  االأ�شاليثثب  اتبثثاع   -3

املعتمدة يف كتابة البحوث.

4- التعثثود على ا�شتخثثدام الوثائق و الكتب 
وم�شثثادر املعلومثثات والربثثط بينهثثم للو�شول 

اإىل نتائج جديدة.
املو�شوعثثات  معاجلثثة  علثثى  التعثثود   -5

مبو�شوعية ونزاهة ونظام يف العمل.
6- التعثثود على القثثراءة وحت�شثثني النف�س 

�شد اجلهل.
وظ�ائف الع�لم

ي�شطلثثع العلثثم بوظيفثثة اأ�شا�شيثثة تتمثثثل يف 
اكت�شثثاف النظثثام ال�شائثثد يف هذا الكثثون، وفهم 
قوانثثني الطبيعثثة واحل�شثثول علثثى الطرائثثق 
الالزمثثة لل�شيطرة على قثثوى الطبيعة والتحكم 
فيهثثا، وذلثثك عثثن طريق زيثثادة قثثدرة االإن�شان 
علثثى تف�شثثري االأحثثداث والظواهر والتنبثثوؤ بها 
و�شبطهثثا. وتنح�شثثر وظائف العلثثم يف حتقيق 

ثالثة اأهداف رئي�شة وهي:
اأ-االكت�شاف والتعبثثري: تتمثل هذه الوظيفة 
للعلثثم يف اكت�شثثاف القوانثثني العلميثثة العامثثة 
املت�شابهثثة  واالأحثثداث  للظواهثثر  وال�شاملثثة 
واملرتابطثثة واملتنا�شقثثة عثثن طريثثق مالحظثثة 
ور�شد االأحداث والظواهر وت�شنيفها وحتليلها 
مثثن خالل و�شثثع الفر�شيات العلميثثة املختلفة، 
واإجراء عمليات التجريثثب العلمي للو�شول اإىل 
قوانني علميثثة مو�شوعية عامثثة و�شاملة تف�شر 

هذا النوع والوقائع واالأحداث.
ب-التنبوؤ العلمثثي: ي�شاعد العلم على التنبوؤ 
وغثثري  الطبيعيثثة  الظواهثثر  ل�شثثري  ال�شحيثثح 
الطبيعية املنظمثثة بالقوانني العلمية املكت�شفة، 
مثل التوقع والتنبوؤ مبوعد الك�شوف واخل�شوف، 
ومب�شتقبثثل حالة الطق�ثثس، ومب�شتقبثثل تقلبات 
الثثراأي العام اإىل غري ذلك مثثن احلاالت واالأمور 
التثثي ميكثثن التنبوؤ العلمثثي مب�شتقبلهثثا بغر�س 

اأخذ االحتياطيات الالزمة ملواجهة ذلك.
وال يق�شثثد بالتنبوؤ هنثثا، التخمثثني اأو التكهن 
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مبعرفثثة امل�شتقبثثل، ولكن املق�شود هثثو القدرة 
علثثى توقثثع ما قثثد يحثثدث اإذا �شثثارت الظروف 
�شريًا معيناً، مثثع التذكري باأن التنبوؤات العلمية 
لي�شت على الدقة نف�شها يف جميع جماالت العلم، 
ففي العلثثوم الطبيعية، تكون اأكثثر دقة منها يف 
جمثثاالت العلثثوم ال�شلوكية، وجمثثاالت املعرفة 

االجتماعية.
ج-ال�شبط والتحكثثم: ي�شاهم العلم والبحث 
العلمثثي يف عملية ال�شبط والتحكثثم يف الظواهر 
واالأحداث والوقائثثع واالأمور وال�شيطرة عليها 
وتوجيهها التوجيه املطلوب، وا�شتغالل النتائج 
خلدمة االإن�شانيثثة، وبذلك متكن االإن�شان بف�شل 
العلم من التحكم مثثثاًل يف م�شار االأنهار الكربى، 
وميثثاه البحثثار واملحيطثثات، وا�شتغثثالل ذلثثك 
خلدمثثة الب�شرية، كما اأمكن التحكثثم باالأمرا�س 
وتوجيههثثا  و�شبطهثثا  الب�شريثثة  وال�شلثثوكات 
نحو اخلري، وكذلك التحكثثم بالف�شاء اخلارجي 

وا�شتغالله خلدمة االإن�شانية.
مراحل عملية البحث:

ميكثثن اإثبثثات املعرفثثة العلميثثة عثثن طريثثق 
كل مثثن العقثثل والتجربثثة )املالحظثثة(، كما اأن 
ال�شالحية املنطقية وو�شيلة التحقق التجريبية 
العلمثثاء  ي�شتخدمهمثثا  اللثثذان  املعيثثاران  همثثا 
وهثثذان  املعرفثثة،  �شبيثثل  يف  امل�شعثثى  لتقثثومي 
املعياران يرتجمان يف اأن�شطة البحث التي يقوم 
بهثثا العلماء من خثثالل عملية البحثثث. ومن هنا 
ميكثثن النظر اإىل عملية البحث على اأنها املخطط 
ال�شامثثل لالأن�شطثثة العلميثثة التثثي ين�شغثثل فيها 
العلمثثاء لتحقيق املعرفة. فهثثي النموذج املثايل 
لال�شتق�شثثاء العلمثثي الثثذي يتثثم وفثثق املراحل 

االآتية:
- حتديد امل�شكلة، الفر�ثثس النظري، ت�شميم 
البحثثث، القيا�ثثس، جتميثثع البيانثثات، حتليثثل 
البيانثثات ثثثم التعميثثم، وكل مرحلثثة مثثن هثثذه 

)اأي  النظريثثة  مثثع  العالقثثة  تتبثثادل  املراحثثل 
النتيجة( مبعنى اأنها تتاأثر بها وتوؤثر فيها.

املنهجية العلمية:
 تعثثرف املنهجيثثة العلميثثة باأنهثثا ن�شثثٌق مثثن 
القواعثثد واالإجراءات التي يعتمثثد عليها طريق 
البحث، وهثثذا الن�شق لي�س مغلقاً وال منزهاً عن 
اخلطثثاأ، حيث يتثثم اإدخال التح�شينثثات ب�شورة 
دائمة على اإجراءاته ،وقواعده، ويقوم العلماء 
بالبحث عن املناهج واالأ�شاليب الفنية اجلديدة 
للم�شاهثثدة واال�شتثثدالل والتعميثثم والتحليثثل، 
ومبجثثرد تطثثور االأ�شيثثاء وتثبيثثت تطابقها مع 
يتثثم  العلمثثي،  باملدخثثل  الثثواردة  الفر�شيثثات 
اإدماجهثثا يف ن�شثثق القواعثثد التي تكثثون اأ�شلوب 
املنهجية العلميثثة، فاملنهجية هي اأواًل وقبل كل 
�شثثيء تقوم بت�شحيثثح نف�شها، والعلثثم ال يتقيد 
باملو�شثثوع الثثذي يثثدور حولثثه، ولكنثثه يتقيثثد 
مبنهجيتثثه، واالأمر الذي يجعثثل املدخل العلمي 
يف و�شثثع منف�شل، هو الفر�شيثثات العلمية التي 

يقوم عليها، واملنهجية التي ياأخذ منها.
اأ�سلوب التفكري العلمي يف البحث:

التفكثثري العلمي:هثثو اإطار فكثثري علمي ينتج 
عثثن تنظيثثم عقلثثي معني،يقثثوم علثثى عثثدد مثثن 
املراحثثل التثثي ي�شرت�شد بها الباحثثث اأو الطالب 
يف درا�شتثثه، واالأ�شلثثوب العلمثثي يتميثثز بالدقة 
واملو�شوعية، وباختيار احلقائق اختيارًا يزيل 
عنهثثا كل �شثثك حمتمثثل، وال يجثثب اأن يغيب عن 
الذهثثن، اأن احلقائق العلمية لي�شت ثابتة بل هي 
حقائق بلغت درجة عاليثثة من ال�شدق، وجتدر 
االإ�شثثارة يف هثثذا ال�شيثثاق اإىل ق�شيثثة منهجيثثة 
يختلثثف فيهثثا الباحث يف اجلوانثثب النظرية عن 
الباحثثث التطبيقثثي، فثثاالأول ال يقتنثثع بنتائجه 
حتثثى يزول عنها كل �شثثك مقبول، وت�شل درجة 
احتمال ال�شدق فيها اإىل اأق�شى درجة، اأما االآخر 
)التطبيقي( فيكتفثثي باأق�شى درجات االحتمال، 
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فثثاإذا وازن بثثني نتائجثثه ياأخثثذ اأكرهثثا احتمااًل 
لل�شثثدق؛ ويعتمثثد االأ�شلوب العلمثثي باالأ�شا�س 
علثثى اال�شتقثثراء الثثذي يختلف عثثن اال�شتنباط 
باجلزئيثثات  يبثثداأ  حيثثث  املنطقثثي،  والقيا�ثثس 
لي�شتمثثد منهثثا القوانني يف حثثني اأن اال�شتنباط، 
يبثثداأ بق�شايا عامثثة ليتو�شل منهثثا اإىل احلقائق 
اجلزئيثثة، غثثري اأن ذلثثك ال يعنثثي اأن االأ�شلثثوب 
العلمثثي يغفثثل اأهميثثة القيا�س املنطقثثي، ولكنه 
حني ي�شل اإىل قوانني عامة ي�شتعمل اال�شتنباط 
والقيا�ثثس يف تطبيقهثثا علثثى اجلزئيثثات للتثبثثت 
مثثن �شحتها، اأي اإنه ي�شتعمثثل التف�شري املنطقي 
الثثذي يتمثل يف تف�شري ظاهرة خا�شة من نظرية 
اأو قانثثون، كما ي�شتخدم الطريقثثة اال�شتنتاجية 
التثثي تتمثل، يف ا�شتخال�س قانثثون اأو نظرية اأو 
ظاهثثرة عامة من جمموعة ظواهثثر خا�شة؛كما 
يت�شمثثن االأ�شلوب العلمثثي عمليتني مرتابطتني 
)املالحظة،و الو�شف( حيثثث اإنه اإذا كان العلم 
يرمثثي اإىل التعبثثري عثثن العالقثثات القائمثثة بني 
الظواهثثر املختلفة، فهذا التعبري هو يف االأ�شا�س 
و�شفثثي، واإذا كان هثثذا التعبثثري ميثثثل الوقائع 
املتعلقثثة بالظاهرة فاإنه يعتمثثد على املالحظة، 
ويختلثثف الو�شف العلمي عثثن الو�شف العادي 
من حيث اإنه ال يعتمد على البالغة اللغوية واإمنا 
هو باالأ�شا�س و�شف كمي، ذلك اأن الباحث حينما 
يقي�س النواحي املختلفة يف ظاهرة اأو اأكر، فاإن 
هثثذا القيا�س لي�ثثس اإال و�شفاً كميثثاً، يعتمد على 
الو�شائل االإح�شائية يف اختزال جمموعة كبرية 
مثثن البيانثثات اإىل جمموعة �شغرية مثثن االأرقام 

وامل�شطلحات االإح�شائية.
اأما املالحظة العلمية، فهي ت�شتعني باملقايي�س 
املختلفة، وتقثثوم على اأ�شا�ثثس ترتيب الظروف 
ترتيبثثاً معينثثاً بحيثثث ميكن مالحظتهثثا بطريقة 
مو�شوعيثثة، وتتميثثز املالحظة العلميثثة يف اأنها 
ميكثثن تكرارها، وبذلثثك يكون لهثثا اأهمية كبرية 

من حيث الدقة العلمية، فهو ي�شاعد على حتديد 
العنا�شر االأ�شا�شية يف املوقف املطلوب درا�شته، 
كمثثا اأن التكثثرار �شثثروري للتاأكثثد مثثن �شحثثة 
املالحظة، فقد يخطئ الباحث نتيجة ال�شدفة اأو 
لتدخل العوامثثل الذاتية، مثل االأخطاء الناجمة 
عثثن االختثثالف يف دقثثة احلوا�ثثس، وال�شفثثات 

ال�شخ�شية للباحث، كاملثابرة وقوة املالحظة.
مثثن  عثثدد  هنثثاك  العلمثثي:  البحثثث  مفهثثوم 
التعريفثثات يف اإطثثار البحث عن حتديثثد مفهوم 
البحث العلمي نوردها فيما يلي، تاركني للقارئ 
حريثثة االختيثثار للتعريف الذي يثثرى فيه الدقة 

واملو�شوعية.
يبثثني حتليل م�شطلثثح )البحث العلمثثي( اأنه 
يتكون من كلمتني )البحث( و )العلمي(، يق�شد 
بكلمثثة البحثثث لغويثثاً )الطلثثب( اأو )التفتي�س( 
اأو التق�شثثي عن حقيقة مثثن احلقائق اأو اأمر من 
االأمثثور. اأمثثا كلمثثة )العلمي( فهي كلمثثة تن�شب 
اإىل العلثثم، والعلثثم معنثثاه املعرفثثة والدرايثثة 
واإدراك احلقائثثق، كمثثا يعنثثي اأي�شثثاً االإحاطة 
واالإملثثام باحلقائثثق، وكل ما يت�شل بهثثا، ووفقاً 
لهثثذا التحليل، فاإن )البحثثث العلمي( هو عملية 
تق�شثثي منظمثثة باإتباع اأ�شاليثثب ومناهج علمية 
حمثثددة للحقائثثق العلميثثة بغر�ثثس التاأكثثد من 

�شحتها وتعديلها اأو اإ�شافة اجلديد لها.
ويعثثرف البحثثث العلمثثي اأي�شاً باأنثثه و�شيلة 
لال�شتعثثالم واال�شتق�شاء املنظثثم والدقيق الذي 
يقوم به الباحث بغر�ثثس اكت�شاف معلومات اأو 
عالقات جديدة باالإ�شافة اإىل تطوير اأو ت�شحيح 
املعلومثثات املوجودة فعاًل، على اأن يتبع يف هذا 
الفح�ثثس واال�شتعثثالم الدقيق، خطثثوات املنهج 
العلمثثي، واختيثثار الطريقثثة واالأدوات الالزمة 
للبحثثث وجمثثع البيانات،واملعلومثثات الواردة 
يف العر�ثثس بحجثثج واأدلثثة وبراهثثني وم�شادر 

كافية.
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كما يعثثرف البحث العلمي اأي�شثثا باأنه عر�س 
مف�شثثل اأو درا�شثثة متعمقة متثثثل ك�شفاً حلقيقة 
جديثثدة، اأو التاأكيثثد علثثى حقيقة قدميثثة �شبق 
بحثهثثا، واإ�شافة �شيء جديد لها، اأو حل مل�شكلة 
كان قد تعهد بها �شخ�س باحث بتق�شيها وك�شفها 
وحلها؛وكذلك يعرف البحث العلمي باأنه ن�شاط 
علمثثي منظثثم، وطريقثثة يف التفكثثري وا�شتق�شاء 
دقيق يهدف اإىل اكت�شثثاف احلقائق معتمدًا على 
مناهثثج مو�شوعيثثة مثثن اأجثثل معرفثثة الرتابط 
بني هذه احلقائق وا�شتخال�ثثس املبادئ العامة 

والقوانني التف�شريية.
مفهثثوم املنهثثج: املنهج هثثو خطثثوات منظمة 
معاجلثثة  يف  الدار�ثثس  اأو  الباحثثث  يتبعهثثا 
املو�شوعات التي يقوم بدرا�شتها اإىل اأن ي�شل اإىل 
نتيجة معينة، اأي اأن املنهج هو الطريق املوؤدي 
اإىل الك�شثثف عن احلقيقثثة يف العلوم املختلفة عن 
طريثثق جملة مثثن القواعد العامة التثثي ت�شيطر 

على �شري العقل.
يوؤدي منهثثج البحثثث دورًا اأ�شا�شيا يف تدوين 

معلومثثات البحث، فهو يلثثزم الباحث على عدم 
اإبثثداء راأيه ال�شخ�شثثي من دون تعزيثثزه باآراء 
لهثثا قيمتها، والتقيثثد باإخ�شثثاع اأي راأي للنقا�س 
مهمثثا كانثثت درجة الثقة بثثه، اإذ ال توجد حقيقة 
راهنثثة بذاتها، و�شثثرورة تقيد الباحثثث بالدقة 
يف االعتمثثاد علثثى الروايثثات واالقتبا�شثثات اأو 
التواريخ غري الوا�شحة اأو غري الدقيقة، وكذلك 
�شرورة الدقة يف �شثثرح املدلوالت التي ي�شوقها 
الباحث، وباخت�شار ينبغي،  اأن يتحلى الباحث 
بال�شثثرب على مثثا قثد يبعثثثه البحثثث اأحياناً، يف 
النف�ثثس من �شعثثور بالغربة والوح�شثثة، وما قد 

يعنيه من وحدة وانعزال وتاأمل.
واملنهج العلمي هو الدرا�شة الفكرية الواعية 
للمناهثثج املختلفة التي تطبق يف خمتلف العلوم 
وفقثثاً الختثثالف مو�شوعات هثثذه العلوم، وهي 

ق�شم من اأق�شام املنطق. 
خ�سائ�ص الأ�سلوب العلمي:

يتميثثز االأ�شلثثوب العلمي عن بقيثثة االأ�شاليب 
الفكرية بخ�شائ�س اأ�شا�شية عدة اأهمها:

)1( املو�شوعيثثة: تعنثثي اأن الباحثثث يلتثثزم 
يف بحثثثه املقايي�ثثس العلميثثة الدقيقثثة، ويقثثوم 
بثثاإدراج احلقائثثق والوقائثثع التثثي تدعم وجهة 
نظثثره، وكذلثثك احلقائثثق التثثي تت�شثثارب مثثع 
منطلقاتثثه وت�شوراته، فالنتيجة يجب اأن تكون 
منطقيثثة ومن�شجمثثة مثثع الواقثثع وال تناق�شه، 
وعلى الباحثثث اأن يتقبل ذلك ويعرتف بالنتائج 
امل�شتخل�شثثة حتثثى ولثثو كانثثت ال تتطابثثق مع 

ت�شوراته وتوقعاته.
)2( ا�شتخدام الطريقة ال�شحيحة والهادفة: 
ويق�شثثد بذلك، اأن الباحثثث عندما يقوم بدرا�شة 
مو�شثثوع اأو م�شكلثثة معينثثة، ويبحثثث عن حل 
لهثثا، يجب اأن ي�شتخدم طريقثثة علمية �شحيحة 
وهادفة للتو�شثثل اإىل النتائج املطلوبة حلل هذه 
امل�شكلثثة، واإال فقثثدت الدرا�شثثة قيمتهثثا العلمية 
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وجدواها.
)3( االعتمثثاد علثثى القواعثثد العلمية: يتعني 
على الباحث االلتزام بتبني االأ�شلوب العلمي يف 
البحث من خالل احرتام جميع القواعد العلمية 
املطلوبثثة لدرا�شة كل مو�شوع، حيث اإن جتاهل 
اأو اإغفال اأي عن�شر من عنا�شر البحث العلمي، 
يقثثود اإىل نتائثثج خاطئثثة اأو خمالفثثة للواقثثع. 
ومن هنا، فثثاإن عدم ا�شتكمثثال ال�شروط العلمية 
املتعثثارف عليهثثا يف هثثذا امليثثدان، يحثثول دون 
ح�شول الباحث على النتائج العلمية املرجوة.

)4( االنفتثثاح الفكري: يعنثثي انه يتعني على 
الباحث احلر�س علثثى التم�شك بالروح العلمية 
فقثثط،  احلقيقثثة  معرفثثة  اإىل  دائمثثا  والتطلثثع 
واالبتعثثاد قدر االإمثثكان عن التزمثثت والت�شبث 
بالروؤية االأحادية املتعلقة بالنتائج التي تو�شل 
اإليهثثا مثثن خثثالل درا�شتثثه للم�شكلثثة، ويجب اأن 
يكثثون ذهثثن الباحثثث منفتحا علثثى كل تغيري يف 
النتائثثج احلا�شل عليها واالعثثرتاف باحلقيقة، 

مهما كانت.
)5( االبتعثثاد عثثن اإ�شدار االأحثثكام النهائية: 
اإ�شثثدار  وعثثدم  التثثاأين  الباحثثث  علثثى  ينبغثثي 
االأحثثكام النهائيثثة غثثري امل�شتنثثدة اإىل الرباهني 
واحلجج واحلقائق التي تثبت �شحة النظريات 
واالقرتاحات االأولية، اأي مبعنى اأدق، �شرورة 
اعتماد الباحث علثثى اأدلة كافية قبل اإ�شدار اأي 

حكم اأو التحدث عن نتائج مت التو�شل اإليها.
�سفات البحث اجليد:

يكون البحث جيدًا عندما تتوافر فيه جمموعة 
من ال�شثثروط وامل�شتلزمات البحثية االأ�شا�شية، 

مثل:
1(. العنثثوان الوا�شح وال�شامثثل للبحث: اإن 
االختيثثار املنا�شثثب لعنوان البحثثث اأو الر�شالة 
اأمثثر �شثثروري للتعريثثف بالبحثثث منثثذ الوهلة 
االأوىل لقراءتثثه من قبثثل االآخريثثن، وينبغي اأن 

تتوافر ثالث �شمات رئي�شة يف العنوان، وهي:
اأ- ال�شموليثثة: اأي اأن ي�شمل العنوان بعبارته 

املجال الدقيق املحدد للمو�شوع البحثي
ب- الو�شثثوح: يجثثب اأن تكثثون م�شطلحات 

العنوان وعباراته امل�شتخدمة وا�شحة
ج- الداللثثة: اأي اأن يكثثون العنثثوان �شامثثال 
ملو�شثثوع البحثثث ودااًل عليثثه داللثثة وا�شحثثة 

وبعيدا عن العموميات.
2(. تخطيثثط حدود البحث: �شرورة �شياغة 
مو�شوع البحث �شمن حدود مو�شوعية وزمنية 
ومكانيثثة وا�شحثثة املعثثامل، وجتنثثب التخبثثط 
واملتاهثثة يف اأمثثور ال تخ�ثثس مو�شثثوع البحث، 
الأن اخلو�ثثس يف عموميثثات غري حمثثددة املعامل 
واالأهثثداف تبعثثد الباحثثث عثثن البحثثث بعمثثق 

مبو�شوع بحثه املن�شو�س عليه يف العنوان.
3(. االإملثثام الثثكايف مبو�شثثوع البحثثث: يجب 
اأن يتنا�شثثب البحثثث ومو�شوعه مثثع اإمكانيات 
ب�شثثكل  ملمثثاً  يكثثون  اأن  يجثثب  الثثذي  الباحثثث 
واٍف مبجثثال مو�شثثوع البحثثث نتيجثثة خلربته 
اأو تخ�ش�شثثه يف جمثثال البحثثث، اأو لقراءاتثثه 

الوا�شعة واملتعمقة.
4(. توفثثر الوقثثت الثثكايف للباحثثث: �شرورة 
التقيثثد بالفثثرتة الزمنيثثة الإجناز البحثثث، على 
اأن يتنا�شثثب الوقثثت املحدد للبحثثث اأو الر�شالة 
مع حثثدود البحث املو�شوعيثثة واملكانية. فمثال 
اإن معظم بحوث املاج�شتري والدكتوراه تتطلب 
تفرغثثا تامثثا الإجنازها؛ وعمومثثا الباحث اجليد 

عادة يعمل على:
اأ(. تخ�شي�س �شاعات كافية من وقته ملتابعة 

وتنفيذ البحث.
ب(. برجمثثة وقتثثه وتوزيعثثه علثثى مراحثثل 
وخطثثوات البحثثث املختلفة ب�شثثكل يكفل اإجناز 

البحث بال�شكل ال�شحيح.
5(. االإ�شنثثاد: �شثثرورة اعتمثثاد الباحثثث يف 
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كتابثثة بحثثثه على الدرا�شثثات ال�شابقثثة واالآراء 
االأ�شليثثة امل�شنثثدة، واأن يكثثون دقيقثثا يف �شثثرد 
الن�شو�س واإرجاعها لكاتبها االأ�شلي، واالطالع 
على االآراء واالأفكار املختلفة املتوافرة يف جمال 
البحثثث. فاالأمانثثة العلميثثة باالقتبا�ثثس ونقلهثثا 
اأمثثر يف غاية االأهميثثة يف كتابة البحوث، وترتكز 
االأمانة العلمية يف البحث على جانبني اأ�شا�شني، 

وهما:
التثثي  امل�شثثادر  اأو  امل�شثثدر  اإىل  االإ�شثثارة  اأ. 
ا�شتقى الباحث منها معلوماته واأفكاره، مع ذكر 
البيانثثات االأ�شا�شيثثة الكاملة للم�شثثدر كعنوان 
امل�شثثدر، وال�شنة التثثي ن�شر فيهثثا، واملوؤلف اأو 
املوؤلفني، والنا�شر، واملكان، ورقم املجلد، وعدد 

ال�شفحات.
ب. التاأكثثد مثثن عثثدم ت�شويه االأفثثكار واالآراء 
املنقولثثة من امل�شثثادر، فعلى الباحثثث اأن يذكر 
الفكثثرة اأو املعلومثثة التثثي  ا�شتفثثاد منهثثا بذات 

املعنى الذي وردت فيه.
6(. و�شوح االأ�شلوب: يجب اأن يكون البحث 
ومقثثروء،  وا�شثثح،  باأ�شلثثوب  مكتوبثثاً  اجليثثد 
و�شائثثق، مثثع مراعثثاة ال�شالمثثة اللغويثثة، وان 
تكثثون امل�شطلحات امل�شتخدمثثة موحدة يف من 

البحث.
7(. الرتابثثط بثثني اأجثثزاء البحثثث: �شرورة 
املختلفثثة  واأجزائثثه  البحثثث  اأق�شثثام  ترابثثط 
وان�شجامهثثا، كمثثا يجثثب اأن يكون هنثثاك ترابط 
وت�شل�شل منطقي، وتاريخي اأو مو�شوعي، يربط 
الف�شثثول فيما بينها، ويكثثون هناك اأي�شا ترابط 

وت�شل�شل يف املعلومات فيما بني الف�شول.
8(.االإ�شهثثام واالإ�شافثثة اإىل املعرفثثة يف جمال 
تخ�ش�ثثس الباحثثث: الباحثثث اجليثثد هثثو الذي 
يبداأ من حيثثث انتهي االآخرون بغر�س موا�شلة 
امل�شرية البحثية واإ�شافثثة معلومات جديدة يف 

املجال نف�شه.

9(. توفر امل�شثثادر واملعلومات عن مو�شوع 
كافيثثة  معلومثثات  توافثثر  �شثثرورة  البحثثث: 
وم�شثثادر وافيثثة عن جمثثال مو�شثثوع البحث، 
وقثثد تكون هثثذه امل�شثثادر مكتوبثثة اأو مطبوعة 
اأو اإلكرتونيثثة متوافثثرة يف املكتبثثات اأو مراكثثز 

املعلومات اأو االإنرتنت.
�سفات الباحث اجليد:

ينبغثثي اأن تتوافر بع�س ال�شمثثات يف الباحث 
العلمي كي يكون ناجحا يف اإجناز بحثه واإعداده 
وكتابتثثه ب�شكل جيد، ومن اأهم هثثذه ال�شمات ما 

يلي:
1. توفثثر الرغبثثة يف مو�شثثوع البحثثث: تعثثد 
رغبة الباحث يف جمال ومو�شوع البحث وميله 
نحوه عامل مهم يف اإجناح عمله وبحثه. فالرغبة 
ال�شخ�شية دائما هثثي عامل م�شاعد ودافع فعال 

يوؤدي للنجاح.
2. القابليثثة علثثى التحمثثل وال�شثثرب: حتمثثل 
امل�شثثاق يف التفتي�س امل�شتمر وامل�شني والطويل 
املنا�شبثثة  املعلومثثات  م�شثثادر  عثثن  اأحيانثثا 

والتعاي�س معها بذكاء و�شرب وتاأٍن.
3. التوا�شثثع: يجثثب اأن يت�شثثف بالتوا�شثثع 
مهمثثا و�شل اإىل مرتبثثة متقدمثثه يف علمه وبحثه 
ومعرفته يف جمال ومو�شثثوع حمدد، الأنه يبقى 
بحاجثثه اإىل اال�شتزادة من العلثثم واملعرفة، لذا 
فانثثه يحتثثاج اإىل التوا�شثثع اأمثثام نتثثاج واأعمال 
االآخريثثن، وعثثدم ا�شتخثثدام عبثثارة “اأنثثا” يف 
الكتابثثة، اأي اأن ال يذكثثر وجثثدت اأو عملثثت، بل 
ي�شتخدم عبارة وجثثد الباحث اأو عمل الباحث، 

وهكذا بالن�شبة للعبارات امل�شابهة االأخرى.
اأن  يجثثب  املالحظثثة:  وقثثوة  الرتكيثثز   .4
يكثثون يقظثثاً عند حتليثثل معلوماتثثه وتف�شريها 
واأن يتجنثثب االجتهثثادات اخلاطئثثة يف �شرحثثه 
املعلومثثات التي ي�شتخدمهثثا ومعانيها. لذا فاإنه 
يحتثثاج اإىل الرتكيثثز و�شفاء الذهثثن عند الكتابة 
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والبحث، واأن يهيئ لنف�شه مثل هذه املوا�شفات 
اليوميثثة  اأو  الوظيفيثثة  م�شاغلثثه  كانثثت  مهمثثا 

وطبيعة عمله.
5. قثثدرة الباحثثث على اإجنثثاز البحث: يجب 
اأن يكثثون الباحث قادرًا على البحثثث والتحليل 
والعر�ثثس بال�شكل املنا�شثثب الأن تطوير قابليات 
الباحثثث ومنهجيته اأمثثر مهم بحيثثث يتمكن من 
التعمثثق يف تف�شثثري وحتليل املعلومثثات الكافية 

املجمعة لديه.
6. الباحثثث املنظثثم: يجب اأن يكثثون الباحث 
منظمثثاً من خالل عمله من حيثثث تنظيم �شاعاته 
واأوقاتثثه وتنظيثثم وترتيب معلوماتثثه املجمعة 
ب�شثثكل منطقثثي وعملي بحيث ي�شهثثل مراجعتها 
ومتابعتهثثا وربطهثثا مثثع بع�س ب�شثثكل منطقي. 
والتنظيثثم لثثه مثثردود كبثثري علثثى اإجنثثاح عمل 

الباحث واخت�شار الوقت املتاح وا�شتثماره.
7. جتثثرد الباحثثث علميثثاً: يجثثب اأن يكثثون 
الباحثثث  مو�شوعيثثاً يف كتابتثثه وبحثثثه، وهثثذا 
يتطلثثب االبتعثثاد عثثن العاطفثثة املجثثردة مثثن 
البحث من اجل الو�شول اإىل احلقائق، اأي يجب 
اأن يبتعد عن اإعطاء اأراء �شخ�شيه اأو معلومات 
غري معززه باالآراء املعتمدة وال�شواهد املقبولة 

واملقنعة.
اأنواع البحوث:

توجد ت�شنيفات خمتلفة للبحوث نذكر منها:
)1( اأنواع البحوث من حيث اأهدافها

 البحوث النظريثثة: هي بحوث جترى اأ�شا�شا 
مثثن اأجثثل احل�شثثول علثثى املعرفثثة بحثثد ذاتها 
وت�شمى اأحيانا البحوث النظرية، وت�شتق عادة 
من امل�شاكل الفكرية اأو البدائية، وميكن تطبيق 

نتائجها فيما بعد على م�شاكل قائمة بالفعل.
البحثثوث التطبيقية: هي بحثثوث عملية تكون 
اأهدافها حمدده ب�شكل اأدق من البحوث النظرية، 
وتكون موجهة حلل م�شكله من امل�شاكل العملية 

اأو الكت�شثثاف معثثارف جديدة ميكثثن ت�شخريها 
واال�شتفثثادة منها فورًا يف واقثثع حقيقي وفعلي 
موجثثود يف موؤ�ش�شثثة اأو منطقثثة اأو لثثدى اأفراد، 
وميكثثن اال�شتعانثثة بنتائجها فيمثثا بعد ملعاجله 

م�شكله من امل�شاكل القائمة بالفعل.
)2( اأنواع البحوث من حيث مناهجها

تفر�س طبيعثثة املناهج امل�شتخدمة يف البحث 
تق�شيماً اآخر الأنواع البحوث مثل:

البحثثوث الوثائقية: هي البحثثوث التي تكون 
علثثى  معتمثثده  فيهثثا  املعلومثثات  اأدوات جمثثع 
امل�شثثادر والوثائثثق املطبوعة وغثثري املطبوعة 
وكذلك املثثواد ال�شمعيثثة والب�شرية وخمرجات 
احلا�شبة وما �شابه ذلثثك من م�شادر املعلومات 
املجمعثثة واملنظمة. ومن اأهم املناهج املتبعة يف 

هذا النوع من الوثائق االآتي:
اأ(الطريقة االإح�شائية اأو املنهج االإح�شائي.

ب( املنهج التاريخي.
حتليثثل  اأو  امل�شمثثون  حتليثثل  منهثثج  ج( 

املحتوى.
البحوث امليدانية: هي البحوث التي تنفذ عن 
طريثثق جمع املعلومثثات من مواقثثع املوؤ�ش�شات 
والوحدات االإدارية والتجمعات الب�شرية ب�شكل 
مبا�شثثر، وعن طريثثق اال�شتبانثثة واال�شتق�شاء 
اأو املقابلثثة واملواجهثثة اأو املالحظثثة املبا�شرة، 
واملناهثثج املتبعثثة يف هثثذا النثثوع هي:املنهثثج 
املنهثثج  ث  احلالثثة  درا�شثثة  منهثثج  ث  امل�شحثثي 

الو�شفي.
البحثثوث التجريبيثثة: جتثثرى يف املختربات، 
اأ�شا�شيثثة  اأركان  اإىل ثالثثثة  اإجراوؤهثثا  ويحتثثاج 
هي: املواد االأولية التي جترى عليها التجارب، 
واالأجهزة واملعدات املطلوبة الإجراء التجارب، 

والباحثني املخت�شني وم�شاعديهم.
)3( اأنواع البحوث ح�شب جهات تنفيذها

1- البحوث االأكادميية: جترى يف اجلامعات 
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واملعاهثثد واملوؤ�ش�شثثات االأكادمييثثة املختلفثثة، 
وت�شنف اإىل :

البحوث اجلامعية االأولية: هي اأقرب ما تكون 
اإىل التقارير منهثثا اإىل البحوث، حيث يتطلب من 
طلبثثة املراحثثل اجلامعيثثة االأوليثثة؛ وخا�شثثة 

ال�شفوف النهائية كتابة بحث للتخرج.
بحثثوث الدرا�شثثات العليثثا: هثثي علثثى اأنواع 
واملاج�شتثثري،  العثثايل،  الدبلثثوم  ر�شائثثل  منهثثا 
والدكتثثوراه، التي يتقرر فيهثثا الطالب والفرتة 
املعينثثة بعثثد اختيثثاره ملو�شوع بحثثثه وو�شع 

االأ�ش�س الالزمة له، وتعيني م�شرف له.
البحثثوث التقييميثثة: يتوجثثب علثثى اأ�شاتذة 
لغر�ثثس  بحثثوث  كتابثثة  واملعاهثثد  اجلامعثثات 
يف  ا�شرتاكهثثم  ولغر�ثثس  وترقياتهثثم  تقييمهثثم 

موؤمترات علمية.
2- البحثثوث غثثري االأكادمييثثة: هثثي بحثثوث 
والدوائثثر  املوؤ�ش�شثثات  يف  تنفثثذ  متخ�ش�شثثة 
ومعاجلثثة  اأعمالهثثا  تطويثثر  لغر�ثثس  املختلفثثة 
امل�شثثاكل واالختناقثثات التي تعرت�ثثس طريقها، 

فهي اأقرب ما تكون اإىل البحوث التطبيقية.
اخلال�سة: 

يعي�ثثس العامل اليثثوم يف حالة �شبثثاق حمموم 
الكت�شثثاب اأكرب قثثدر ممكن من املعرفثثة العلمية 
ال�شروريثثة التي متثل مفتثثاح النجاح والتطور 
اإىل  احلاجثثة  اأ�شحثثت  ولقثثد  االأف�شثثل،  نحثثو 
الدرا�شثثات والبحوث والتعلثثم اليوم مهمة اأكر 
مثثن اأي وقت م�شثثى ، فالعلم والعثثامل يف �شباق 
للو�شول اإىل اكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة 
الرفاهيثثة  التثثي تكفثثل  العلثثوم  امل�شتمثثدة مثثن 

لالإن�شان، وت�شمن له التفوق على غريه.       
اإن توجثثه املجتمعثثات االإن�شانيثثة اإىل البحثثث 
العلمثثي و ايالئثثه االهتمثثام  الكبثثري يعثثود اإىل 
اإدراكها اأن تطورهثثا وتفوقها ونه�شتها تكمن يف 
قثثدرات اأبنائها العلميثثة و الفكرية و ال�شلوكية. 
واأن البحث العلمثثي هو امليدان الرحب واحلقل 
اخل�شثثب والركيثثزة االأ�شا�ثثس لنمثثو اقت�شادها 
وتقدمهثثا وازدهارها ، وبالتايل حتقيق الرفاهية 

الأبنائها،و االرتقاء يف مكانتها .
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هل انتهى البحث يف �سرية ابن خلدون ومقدمته؟ اأم اإنهما ال يزاالن نوعاً من )املكياج( الذي 
يراد من خالله حت�سني �سور العجز والتخلف يف �ستى جماالت حياتنا؟

   يكتف���ي بع����س النا�س من املو�س���وع بعنوانه, وي�سيقون من قراءت���ه, يتوهمون احلكمة يف 
اإ�س���دار االأحكام على اأعمال ال يتعدى فهمهم لها حدود تاأويل هذا العنوان فال يكلفون اأنف�سهم 
ق���راءة ال�سطور االأوىل. من هنا يبتدئ فعل العودة لي����س اإىل ابن خلدون اأو اإىل مقدمته فح�سب, 
ولك���ن اإىل ما قيل فيهما, )ال�سخ�س واملقدمة( مع���اً. فاالأعمال الفكرية الهامة ال ينتهي فهمها 

من قراءات حمدودة العدد, الأنها تتحدى التفكري با�ستمرار وتدعوه اإىل املزيد من القراءة. 

القطيعة التاريخية والمعرفية 
في القراءات الخلدونية

      اإ�سماعيل امللحم 
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هثثذا ما ح�شثثل ويح�شثثل يف قثثراءة اأفالطون 
واأر�شطثثو ومثلهما قراءة ابثثن خلدون. وهيهات 
اأن يقنثثع الفكر اأنه قد و�شثثل اإىل اليقني يف قراءة 
اأعمال هثثوؤالء واأمثالهم. وين�شثثاق املرء يف حال 
اإدراكثثه الركثثود والعجثثز يف جانثثب اأو اأكر من 
جوانثثب احلياة اإىل البحثثث يف املا�شي عن مادة 
يوظفها لينفي عن نف�شه اأو ليعزيها اأن �شعفه اآين 
و�شاهثثده على ذلك حلظة تاريخيثثة م�شت. ويف 
حالتنثثا العربيثثة يعاين الفكثثر والثقافة عامة من 
حاالت عجز اأو �شعف، باأ�شباب تتعلق براهنية 
مثثا. واأكثثر مثثا تظهر هثثذه احلاالت عنثثد حدود 
التحوالت التثثي طراأت على االأفثثراد واجلماعة 
معثثاً. اإذًا، يف هكثثذا ظثثروف يفت�ثثس  الفكثثر عثثن 
خمارج لتجثثاوز اأزماته، وهي ما ميكن و�شفها، 
ولو جتثثاوزًا، بجديد ي�شهم بحثثل اأو يفتح اأفقاً، 
اأو اإنه قد يتخذ لثثه م�شجباً يعلق عليه ق�شوره. 
ويف كثري من االأحيان يعر على هذا امل�شجب يف 
ما�س م�شى. ولكن مطبثثات هذا املخرج االأخري 
كثثثرية، وكثريًا مثثا اأدت اإىل ورطثثة اأو ورطات. 
هذه هي م�شكلتنا نحثثن العرب مع تراثنا عامة، 
وتظهثثر بجالء يف تنثثاول فكر ابن خلثثدون وذلك 
خا�شثثة يف تناول مقدمته التي ا�شتهرت اأكر من 

غريها من تراثه. 
مثثع االأ�شثثف، الفكثثر العربثثي حثثني اكت�شثثف 
تخلفثثه وقع فيما اأ�شميناه الورطة، غلفها اأحياناً 
بالتاأويثثل الذي زاد من غمو�س فهمه لذاته اأواًل، 
وللمثثادة التي اعتقد اأنها الثثدواء الذي ال ي�شفي 
من التخلثثف بقدر ما ي�شيء اإىل مو�شوعه ثانيا0ً 
ومرد الورطة تلك يعود اإىل القطيعة مع التاريخ 
واملعثثارف التثثي ا�شتغرقثثت قروناً مثثن الغياب 
والتغييب عن التطور الذي حدث يف العامل.                           

 القطيعة التاريخية مع ابن خلدون: 
حظي ابن خلثثدون يف الن�شف الثاين من القرن 

الع�شريثثن باهتمثثام مل ي�شبقثثه اإليثثه اأحثثد مثثن 
الباحثني والدار�شني وكتاب املقاالت. واأكر ما 
يلفت االنتباه جلوء الباحثني العرب يف امل�شرق 
واملغثثرب مثثن املعنيثثني بالدرا�شثثات التاريخية 
والعاملثثني يف جمال علثثم االجتمثثاع اإىل مقدمته 
املعروفثثة والتثثي كثريًا مثثا اكتفي بهثثا يف مقابل 
تثثرك الكتثثاب الثثذي كانثثت املقدمثثة فاحتته كما 
يفرت�ثثس، واملعنثثي هنثثا  )كتاب العثثرب وديوان 
املبتثثداأ واخلثثرب يف تاريخ العثثرب والرببر ومن 
عا�شرهثثم من ذوي ال�شلطان االأكرب(.     جنحت 
معظثثم هثثذه الدرا�شات نحثثو املغثثاالة يف تقدير 
الرجثثل وما جثثاء يف مقدمة كتابه هثثذا، وهو بال 
�شك �شخ�شية فثثذة، ومقدمته عمل فكري �شيظل 
�شاهثثدًا علثثى امل�شتثثوى الرفيع الثثذي بلغه هذا 
الباحث يف كتابه املذكور ويف غريه مما اأثر عنه. 
اندرج كيثثل املديح عند عدد وافثثر من الباحثني 
العثثرب يف تلك العادة التي اتخذتها درا�شاتنا يف 
تاريخنثثا وتراثنا وكاأنا نريد التثثرّبوؤ من عجزنا 
يف اإظهثثار �شور زاهية للثثرتاث والتاريخ تغطى  
عجثثزًا فينا، وهذا ال�شلوك ال يعدو كونه تعبريًا 
عثثن عقثثدة النق�ثثس فيتجثثه اإىل التعلثثق باأجماد 
م�شثثت واأيام خلت، عماًل باملثثثل القائل: املفل�س 

يفت�س يف دفاتر اأهله العتيقة. 
  ثمثثة موؤلفات ي�شعب ح�شرهثثا تندرج حتت 
عنثثواين ) ابثثن خلثثدون ومقدمة ابثثن خلدون(. 
اأطلقثثت فيها على الرجل �شفات مل يبحث كتابها 
كثثثريًا فيهثثا عثثن �شثثروط االأحثثكام ومنطقيتهثثا 
وم�شداقيتهثثا، منهثثا: موؤ�ش�ثثس علثثم االجتماع، 
خمثثرتع فل�شفة التاريخ، اأبو العلثثوم االإن�شانية 
وغريهثثا. يتنا�شثثى هوؤالء بعد ال�شقثثة بني زمان 
نحثثن فيه وزمان عا�س فيثثه ابن خلدون. العلوم 
التي يعيد هوؤالء تاأ�شي�شها البن خلدون مل تظهر 
اإال يف ع�شثثور قريبة من تاريخنثثا احلا�شر. نر 
ابثثن خلثثدون اأفثثكاره ورتبهثثا وكان يف معظم ما 
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كتب كاأنه يفت�س عن خمثثارج للكتابة يف التاريخ 
وتف�شثثري االأحثثداث وربثثط النتائثثج باالأ�شبثثاب 
اأقثثل ما يقثثال فيها اإنهثثا �شدرت عثثن مفكر منظم 
�شاحب روؤى، وا�شثثع العلم بالن�شبة اإىل زمانه. 
لكثثن و�شفثثه بالطريقة تلثثك ال يبتعثثد كثريًا عن 
منطثثق املغثثاالة، وال�شيمثثا اأنه مثثن املوؤ�شف له 
اأن مثثا بناه ابن خلدون وغريه من اأنداده يف تلك 
املرحلثثة وقبلهثثا مل تتي�شر متابعتثثه، ومل يوجد 
مثثن يبني عليثثه اأو ينقده. ما حثثدث كان انطواء 
الفكثثر العربثثي على ذاتثثه وانقطاع تلثثك الفرتة 
عما بعدها. خم�شة قرون من اجلمود والرتاجع 
والفو�شى كان فيها العقل العربي خارج الزمان، 
�شثثاع جثثل املثثوروث الفكثثري وهبثثط م�شتثثوى 
القيثثم وتعطثثل  فيثثه  اإىل درك �شاعثثت  الثقافثثة 
االإبثثداع يف الفعل االإن�شاين. كمثثا منت خالل تلك 
املرحلة عقليات غيبية وخرافات واأخذت عجلة 
احليثثاة العربية بالدوران حول الذات يف الوقت 
الثثذي كانت عجلثثة احلياة تنطلثثق لدى �شعوب 
اأخثثرى يف عملية مت�شارعة مثثن التطور والنمو. 
انتهى م�شروع ابثثن خلدون حيث تركه �شاحبه 
مل يجثثد من يبنثثي عليه ويطثثوره، وحني عادت 
احليثثاة اإىل النب�س بعد قرون عديدة يف جوانب 
من احلياة العربية، وتي�شر االت�شال بح�شارة 
تطثثورت يف اأماكن اأخرى من العامل وجد العرب 
اأنف�شهم اأنهثثم تخلفوا عن ركب التطور والتقدم، 
فنه�شثثت  لديهثثم حاجة الأن يتعرفثثوا اإىل العامل 
ويخرجثثوا مثثن تقوقعهم، ويبحثثثوا عن الذات. 
تعرفوا على جوانب هامة من تراثهم عن طريق 
االأوربيني امل�شت�شرقني منهم خا�شة. مل يكت�شف 
العثثرب ابن خلدون، لكنهم تعرفثثوا اإليه بعد اأن 
اكت�شفثثه الغرب. عرف العثثرب واالأوربيون ابن 
خلدون بداية على يثثد املرتجم الر�شمي للجي�س 
الفرن�شثثي وقد اأ�شبح فيما بعد ع�شوًا يف املجمع 
العلمي الفرن�شي الثثذي ترجم االأق�شام اخلا�شة 

من كتاب ابن خلدون املتعلقة بتاريخ الرببر اإىل 
الفرن�شية.)1( 

 اأثثثار ذلثثك االكت�شثثاف اهتمثثام العثثرب بابثثن 
خلثثدون واأخذوا يف نقل مثثا كتب عنه، ات�شم ذلك 
بالدوران حثثول االأفكار التي طرحها واملقاربات 
التثثي تو�شل اإليها، و�شار الن�شج حواليها يتخذ 
منهثثا م�شجباً يف حماولة لتح�شني �شورة العرب 
وترافثثق ذلك مع اإحثثداث �شجيثثج يف االأو�شاط 
املثقفثثة يف حماولة للتغلب على ال�شعور بالعجز 
االأوىل  اللحظثثات  منثثذ  لديهثثم  بثثداأ  والتخلثثف، 
لوعيهثثم بامل�شافثثة بينهثثم وبني العثثامل املتقدم.  
ثثر اأكر الذيثثن در�شوا ابثثن خلدون من  وقثثد ق�شّ
العرب عن البناء على فكره وتطويره باال�شتناد 
اإىل ما بلغته احل�شارة االإن�شانية من جناح على 
طريثثق �شلكثثه ابن خلدون ومل ينتثثه اإىل بلوغ ما 
بلغثثه االآخثثرون يف اأبحاثهثثم االإن�شانيثثة بعد اأن 
�شثثاروا اإىل مثثا �شثثاروا مثثن امتالكهثثم معارف 
واأ�شاليثثب عمل وطرائق بحثثث مل تكن فيما كان 

ممكناً اأمام ابن خلدون يف ع�شره.
 مل ي�شتطثثع دار�شو الفكر اخللثثدوين اكت�شاف 
العثثامل املعريف لتلك املرحلة التاريخية وطبيعة 
احلياة وخ�شائ�شهثثا، ومل جتر عمليات مقارنة 
وموازنة بني تاريخني متباعدين. تركزت معظم 
الدرا�شثثات علثثى كيل املديثثح للمقدمثثة ب�شورة 
خا�شثثة، وملوؤلفهثثا مثثع مثثا ي�شتحقانه مثثن ذلك، 
لكنثثه مل يخثثل مثثن الق�شور عثثن التقثثاط ما كان 
ميكثثن لهثثا اأن ي�شهثثم يف تكويثثن وعثثي تاريخثثي 
يتجثثاوز اللحظثثة اإىل متابعثثة الع�شثثر ووعثثي 
تاريثثخ االأمة احل�شاري والثقثثايف الذي ال ينفع 
معثثه ال�شخثثب وال�شجيج، وال�شيمثثا اأن كل من 
هب ودب من الغيورين على تاريخ االأمة،  دخل 
هثثذا البثثاب عارفني وغثثري عارفثثني اإال بال�شيء 
الي�شثثري يف هثثذا املو�شثثوع. وجثثد املنافحثثون 
عثثن االأمثثة وتاريخهثثا يف ابن خلثثدون مو�شوعاً 
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ينف�شون مثثن خالله عن هم التاأخثثر الذي يحيط 
بتاريخ املراحثثل املن�شرمة واإحباطاته ليتغنوا 
بعبقريثثة ابن خلدون. وقعثثت بع�س الدرا�شات 
واملقثثاالت يف خانثثة الدفاع عن الثثذات املقهورة 
واملهزومة الأمة غابت عن الفعل االإبداعي قروناً 
وا�شتفاقثثت لتجثثد نف�شهثثا خثثارج الفعثثل الثقايف 
املتجثثدد بعيثثدًا عثثن روح الع�شثثر واإجنازاته. 
وقثثد اأدى اخللثثط بثثني ال�شلوك املتعثثايل للغرب 
وطبيعتثثه اال�شتعماريثثة من جهثثة، واإجنازاته 
املعرفية وتقدمثثه التكنولوجي من جهة اأخرى، 
اإىل عملية نكو�س يف التف�شري والفهم ال�شروريني 
لو�شع منجثثزات العرب ال�شابقة والتطورات يف 
العثثامل كل يف موقعه ال�شحيثثح. لي�س فيما تقدم 
اأية نية للتقليل من اأهمية درا�شة ابن خلدون اأو 
احلثثط من قيمثثة ما كتب. لكن تف�شثثري تراث ابن 
خلدون الفكري وتو�شيفثثه وقعا اأي�شاً يف م�شار 
ال طائثثل ذا بال منهمثثا عندما ان�شغل يف التفتي�س 
عما كتبه الغربيثثون عنه وتكرار ما يتنا�شب مع 
اهتمامثثات الدار�شثثني التي ال تخلو مثثن انحياز 
لهثثذه االأيديولوجيثثة اأو تلثثك على وهثثم اأن ذلك 
يخثثدم الفعثثل الثقايف الفكثثري وينه�ثثس باالأمة. 
اغتنثثت املكتبثثة العربيثثة بتو�شيف هثثذه االآثار 
و�شاحبها، لكنها اقت�شرت علثثى اإعادة اإنتاجها 
وتكرار املديح لهثثا، واأغدقت عليها اأو�شافاً فيها 

بع�س املغالطات. 
و�شثثع ابثثن خلثثدون فر�شيثثات ا�شتقراأها من 
مالحظاته وتعمقثثه يف البحث اآنثثذاك ومعاينته 
الأمناط العي�س يف بع�س االأقاليم العربية ابتداء 
من االأندل�س وانتهاء ببالد ال�شام، مرورًا ب�شمال 
اأفريقيا، اإ�شافة ملا حت�شل لديه من خربة خالل 

ممار�شته الأعمال االإدارة والق�شاء. 
 وقثثد متيز اإجناز ابن خلثثدون يف كل ما كتبه، 
وخا�شة يف املقدمة واالأجزاء االأخرى من )كتاب 
العرب وديثثوان املبتداأ واخلثثرب....( بالبعد عن 

اال�شتطثثراد املمثثل والتكرار املخثثل معتمدًا، كما 
�شبثثق، على نظرات تتعلق بفهمه للتاريخ وعلى 
روؤيثثة له ميكن اإدراجها فيما عرف بعده بفل�شفة 
التاريثثخ، ك�شثثف مثثن خاللهثثا معثثاين احلثثوادث 
التاريخيثثة، يف الوقثثت الثثذي مل يثثّدع يف اأنثثه قد 
اأجنثثز علمثثاً ي�شتحثثق عليه بثثراءة اخثثرتاع اأو 
ميزة اكت�شاف، وهو ما اأثبته يف خامتة مقدمته، 

قائاًل: 
)وقثثد كدنا نخثثرج عثثن الغر�س لذلثثك عزمنا 
اأن نقب�ثثس العنثثان عثثن القثثول يف هثثذا الكتثثاب 
االأول الثثذي هو يف طبيعثثة العمران وما يعر�س 
فيثثه. وقثثد ا�شتوفينثثا مثثن م�شائله مثثا ح�شبناه 
كفايثثة. ولعثثل مثثن ياأتي بعدنثثا ممثثن يوؤيده اهلل 
بفكر �شحيثثح، وعلم مبني يغو�س مثثن  م�شائله 
علثثى اأكر مما كتبنا. فلي�س علثثى م�شتنبط الفن 
اإح�شاء م�شائله واإمنا عليه تعيني مو�شع العلم 
وتنويثثع ف�شولثثه وما ُيتكلثثم فيثثه. واملتاأخرون 
يلحقثثون امل�شائل من بعثثده �شيئاً ف�شيئثثاً اإىل اأن 

يكمل. واهلل يعلم واأنتم ال تعلمون(.)2( 
كان ابن خلدون يف كل ما اأنتجه اأكر توا�شعاً 
من اأولئك املتاأ�شتذين من كتاب واأ�شحاب األقاب 
يف قولثثه: “فلي�ثثس علثثى م�شتنبط الفثثن اإح�شاء 
م�شائلثثه”. ويف قولثثه: “واملتاأخثثرون يلحقثثون 

امل�شائل من بعده �شيئاً ف�شيئاً”. 

 الغرب يكت�سف ابن خلدون: 
مثثن  الكثثثري  حتقيثثق  اإىل  الغربيثثون  اجتثثه   
الن�شو�ثثس االأدبية والفكريثثة املتعلقة  بالرتاث 
العربي منذ القثثرن ال�شاد�س ع�شر. وكان ذلك يف 
البدايثثة ال يتجثثاوز مثثا يتعلق بالكتثثاب املقد�س 
واجلثثدال مع القراآن الكثثرمي. وابتداء من القرن 
التا�شثثع ع�شثثر ن�شطثثت حركثثة ن�شثثر الن�شو�س 
العربيثثة، بعثثد اأن اجتثثه تالمثثذة التاريخانيثثة 
االأملانية واالإنكليزية والهولندية لتعلم العربية 
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واالإ�شثثالم يف مدر�شة اللغات ال�شرقية يف فرن�شا، 
اأن ن�شثثرت زهثثاء  وقثثد حتقثثق لهثثذه احلركثثة 
خم�شمائثثة ن�س من خمتلثثف االأحجام على مدى 
�شتثثني عاماً مثثن القثثرن التا�شع ع�شثثر. ا�شتندت 
حركثثة التحقيق للن�شو�ثثس العربية مبجموعها 
الثثروح  يف  اال�شت�شراقثثي  التاأ�شي�ثثس  هثثذا  اإىل 
والدوافثثع مثثن جهة، ثثثم يف االأ�شاليثثب من جهة 
ثانيثثة. واأخذت املطابثثع يف البثثالد العربية بعد 
عثثام 1870 تعيد ن�شثثر الن�شو�س التثثي ن�شرها 

امل�شت�شرقون يف اأوربا.)5(
اإذًا مل يكثثن التعرف اإىل ابن خلدون عن طريق 
الغثثرب بدعاً يف الك�شف عثثن املنجزات الهامة يف 
الثثرتاث العربي، فهل كان للعرب اأن يعرفوا عن 
ابن ر�شد وغريه مثاًل اأكر مماعرفوه عن طريق 
الغربيثثني؟ �شهثثد ت احلياة الثقافيثثة يف اأوروبا 
ن�شاطثثاً وا�شعاً يف التعرف اإىل ما خلفه العرب يف 
القثثرون الو�شطى وهذا ما �شاعدهثثم يف فهم هذا 
الرتاث ووظفثثوه توظيفاً مفيدًا يف نه�شتهم  وفر 
عليهثثم جهدًا اخت�شر لهم الطريق اإىل البناء على 
ما هو قابل للنمو فيه. وكانوا يف ذلك اأ�شد حر�شاً 
علثثى ما يتنا�شب مع نه�شتهم وتطورها، وهو ما 
مل ي�شتطثثع العثثرب اأن ينه�شوا به فقد وقعوا يف 
التكثثرار وتلهثثوا بتزويق حا�شرهثثم مبا ال يليق 
بالع�شثثر، فلم حت�شل عمليثثة مراكمة �شرورية 
على ال�شالح من الثثرتاث لتحقيق جتاوز نوعي 
واإطثثالق القثثدرات االإبداعية الكامنثثة واإخراج 
الثقافثثة العربية من التكثثرار واجلمود، بداًل عن 
ذلثثك مت اإ�شفاء �شفات مثثن القدا�شة على بع�س 
ما كانت تتطلبه احلاجة اإىل التقدم و �شرورته، 
ممثثا اأخثثر  البنثثاء عليثثه، فحثثال ذلثثك دون نقده 
ومتحي�شثثه ونفثثي ما ي�شوبه مثثن عوامل حتول 
بينثثه وبثثني تطويثثره ليتفاعثثل مثثع كل جديد يف 
مو�شوعاتثثه. فقد ا�شتمرت مثاًل فل�شفة ابن ر�شد 
حية يف الغثثرب، بعد اأفول احل�شور العربي عن 

جمثثاالت االإبثثداع، فبني عليها لتكثثون يف اأ�شا�س 
الكثري مثثن فل�شفات الحقة، بينمثثا ظل ابن ر�شد 
واأفكاره يف غيثثاب عن الفكر العربي اإال يف حدود 

�شيقة. 
 مل يتي�شثثر البثثن خلثثدون يف الغرب مثثا تي�شر 
للر�شديثثة من اهتمام يف وقتثثه، ومل يكن الأفكاره 
واإجنازاتثثه اأن يكون لها التاأثثثري الذي ت�شتحقه 
يف تزاحم التيارات االجتماعية وال�شيا�شية التي 
�شهدتهثثا النه�شة الفكريثثة الوا�شعة والعالية يف 
الغثثرب. لذلك غاب ابن خلثثدون عن الفرتة التي 
بداأ فيها تاأ�شي�س علم االجتماع وغريه من العلوم 
االإن�شانيثثة االأخثثرى، فلم ي�شتفد مثثن اإجنازاته، 
ومل يعثثد ممكنثثاً اأن يكثثون يف العثثودة اإليهثثا من 
فائدة تذكر. هذا من جانب، ومن جانب اآخر فقد 
ق�شثثر العرب عن فهم ابن خلثثدون والتفاعل مع 
فر�شياته مبا يدفع اإىل البناء عليها ولو يف بلورة 
علم اجتماع عربثثي ال يزال يراوح على هوام�س 
منجزات االآخرين وتتدافعه االأهواء ال�شيا�شية 
والدينيثثة هنثثا وهنثثاك يف مناخثثات التهيثثب من 
دخثثول �شاحثثات تغلثثق اأبوابهثثا وتفتحهثثا وفقاً 

الإرادات حتكمها االأمزجة. 
 جاء ابن خلدون يف مرحلة ات�شمت بالفو�شى 
والرتاجثثع وكانت على احلدود بني ع�شر كل ما 
فيثثه يرتاجع وع�شر اأكر مثثا ي�شدق عليه كونه 
يعي�ثثس يف حالثثة �شبثثات امتثثدت طويثثاًل مل يكن 
فيهثثا من فر�شة تتيح البنثثاء على منجزات هذه 

ال�شخ�شية املبدعة.     
 - ابن خلدون بني �شمولية النظرة وحمدودية 

اال�شتقراء:                                                   
قثثارب ابثثن خلثثدون يف املقدمة منهجثثاً راعى 
فيثثه املنطق ال�شوري يف ربط النتائج باملقدمات 
باأ�شاليثثب تقربثثه اإىل ع�شثثره. فا�شتقثثراأ تاريثثخ 
املجتمعثثات العربية كمثثا و�شلتثثه، م�شتداًل من 
خالله على اأحكام عامة عممها ال على حركة تلك 
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املجتمعثثات فح�شب، بل على 
املجتمعثثات االأخثثرى اأي�شاً.  
وقد جثثاءت املقدمة اأقرب اإىل 
التاريخ منها اإىل اأي علم اآخر 
وخا�شة مثثا اأطلق عليه ا�شم 
الب�شثثري، فات�شمت  العمران 
جتربته يف املقدمة بالعمومية 
و�شف  معثثاً.  واخل�شو�شية 
حممثثد عابثثد اجلابثثري هثثذا 
االإجناز علثثى اأهميته اأن ابن 
اإىل ال�شيطرة  خلثثدون طمثثح 
على جميثثع ظواهثثر احلياة 

الب�شريثثة، االقت�شاديثثة والثقافيثثة وال�شيا�شية 
والروحيثثة، انطالقاً من فكره ال�شمويل وقد مكنه 
طموحه من التقرب من اأهم امليادين التي تناولها 
ذات ال�شلة بعلوم اإن�شانية متعددة من التاريخ 
اإىل فل�شفثثة التاريثثخ وعلم االجتمثثاع وال�شيا�شة 
واالقت�شثثاد ال�شيا�شي وتاريخ العلوم واالآداب، 
م�شتنثثدًا اإىل فكثثر مو�شوعثثي، غثثري اأن �شموليثثة 
فكره يجب اأال تخفثثي عنا  – ي�شيف اجلابري- 
خ�شو�شيتثثه، بثثل حمدوديتثثه.)5( ظلثثت هثثذه 
ال�شمولية يف حثثدود التاريخ احل�شاري العربي 
ومل تت�شع لتاريخ احل�شثثارة عند اأمم و�شعوب 
اأخرى �شابقة لع�شره وع�شر احل�شارة العربية 

وتلك املعا�شرة لها.      
 لكثثن ما ذكرنا، يجثثب اأال يفهم منه التقليل من 
اأهميثثة مثثا اأنتجتثثه هثثذه اللمعة عاليثثة الربيق، 
ومثثن اإمكان البنثثاء عليه وتطويثثره. وما ح�شل 
لهثثذا النتثثاج اأنثثه مل يجر تراكثثم عليثثه يف وقته 
ومكانثثه نتيجة ما اأ�شثثاب الفعل الفكري العربي 
مثثن جمود وتدهور قروناً عديدة، ركد يف اأثنائها 
احلثثراك االجتماعي وال�شيا�شي وركدت احلياة 
العربيثثة لتعي�س يف �شبثثات فريثثد، اأغلق املجال 
ال�شتمرار عملية تراكميثثة د�شنها ابن خلدون يف 

تراثه الفكري.
 غثثاب بحث ابثثن خلثثدون بغيثثاب العرب عن 
الفعل احل�شاري اإىل اأن عاد اإلينا من غري ف�شائه. 
تلقف الباحثون العثثرب عودة نتاج ابن خلدون 
بالتهليل والتكبري، باعثاً �شعورًا اإيجابياً دفع اإىل 
تكثثرار الكتابة عنه بعيدًا عن نقثثده واإدراجه يف 
�شياق التطور احلا�شل يف حركة التطور العلمي 

العاملية. 
فثثكان مثثا تناوله الكتثثاب العثثرب يف اأغلبيتهم 
ينثثدرج يف باب املباهثثاة واملغاالة اأكثثر منه يف 

و�شعه يف امل�شار املنا�شب، كما ذكرنا اآنفاً.
الطريقثثة التي اعتمدها الفكر العربي املعا�شر 
يف تعاملثثه مثثع ابن خلثثدون، وخا�شثثة بالن�شبة 
للمقدمثثة، ال ميكثثن ف�شلهثثا عما �شاب هثثذا الفكر 
من انغما�شه يف اجرتار النظريات واالبتعاد عن 
التوظيثثف املنا�شب للنظرية يف جهثثود التطبيق 
والتفاعثثل واإطثثالق الفكر الناقثثد، وتفهم الواقع 
االجتماعثثي املعا�شثثر يف حركته ا�شتنثثادًا اإىل ما 
و�شلت اإليه العلثثوم االإن�شانية من تطور وتقدم 
وفهثثم طبيعثثة التغثثري والعوامل املوؤثثثرة فيه. 
فمثثازال البحث االجتماعثثي العربي غري م�شتقر 
على اجتاه منا�شب غايته النهو�س بالواقع على 
�شوء ما ح�شل من مقاربات علمية وبحث م�شتمر 
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عثثن طبيعة التغثثري العاملي وموقثثع املجتمعات 
العربية من ذلك. فكاأن البحث االجتماعي عندنا 
مل ي�شتطثثع جتاوز تخلفثثه واكت�شاف خ�شائ�س 
وخ�شو�شيثثات االجتماع االإن�شثثاين وعالقة ذلك 
باالآخريثثن، فهثثو اإمثثا متمرت�س عند ما�ثثس يراد 
ا�شتن�شاخثثه اأو قافثثز فوقه يبحث عثثن زي اآخر 
ي�شتورده، كما يقثثال،  باعتماد نظريات جاهزة، 
منها ما اأثبت ف�شله يف بالد امل�شدر نف�شها.          

 مل يكن ما �شبق خا�شاً بالعقل العربي، ولكنه 
موجثثود عند االآخريثثن من ال�شعثثوب املحكومة 
بالتخلف يف اأيامنا هذه. االنبهار بالغرب، �شرقيه 
وغربيثثه كما حدث يف العقثثود الت�شعة االأوىل من 
القرن الع�شرين، متثل بتلك االإحباطات الكبرية 
يف بناء الدولة واإدارة عمليات التنمية، فلم يتن 
املبهثثورون �شيا�شثثات اقت�شاديثثة اأو �شيا�شيثثة 
تاأخذ باالعتبار اخل�شو�شيات الثقافية وطبيعة 
العالقثثات بثثني البنثثى الب�شريثثة يف م�شتوياتهثثا 
ووظائفها ف�شقطت يف وحثثل التقليد واملغامرات 
غثثري املح�شوبثثة. فالفكثثر االجتماعثثي والثقافة 
التثثي تاأثثثر بها اأو حاول التاأثثثري فيها العديد من 
املفكريثثن العرب اأخثثرج اال�شتفادة من معطيات 
البحثثث الذي اجتهد فيه ابن خلدون من عمليات 
التثثوازن املطلوبة يف قيا�س منجثثزات هذا الفكر 
ومعايثثري املتحقثثق يف هثثذا املجثثال يف منجزات 

الفكر املعا�شر.   

يف نظرية الدولة عند ابن خلدون: 
ميز ابثثن خلدون يف املقدمة بني اأهل الع�شبية 
واأهل احلرف وال�شناعات، وقد و�شع م�شطلحاً 
�شماه اأهل الع�شبية مقابل ما تعارف عليه الفكر 
املعا�شثثر من م�شطلح اأهثثل الدولة، وبني اأهمية 
اأن يكثثون هنثثاك جمتمثثع ينتج ثقافتثثه وعالقات 
التبثثادل اخلا�شثثة بثثه ووجثثود �شلطثثة �شابطة 
لعالقات الب�شر.)6( وا�شتطاع ا�شت�شراف وجود 

نهثثج �شيا�شي للدولة وفق مثثا تقت�شيه الظروف 
الراهنثثة يف حينه، مميزًا يف حلظثثة اإبداعية بني 
ال�شيا�شثثة املدنيثثة وتلثثك ال�شيا�شثثة امل�شتنثثدة 
اإىل �شثثرع ُمنثثزل.)7( فالدولثثة كمثثا و�شفها هي 
حكثثم ع�شبيثثة يف الزمثثان، )االأوطثثان الكثرية، 
الع�شائب والقبائل قبثثل اأن ت�شتحكم فيها دولة 
مثثا(. فالدولة عنده ملوك متعاقبون من ع�شبية 
واحدة، وعلى هذا االأ�شا�س حدد للدولة اأدوارًا 
خم�شة تتعاقب عليها.)8( فكاأنه يف اأيامنا هذه ال 
ي�شخ�س اأطوار الدولة فح�شب بل االأطوار التي 
متثثر بها االأحزاب واحلثثركات ال�شيا�شية اأي�شاً، 
منهثثا تلك التثثي اتخذت لها عنوانثثات كبرية مع 
اأن بع�شهثثا ت�شثثرت حتثثت العنوانثثات العري�شة 
خمفياً انتماءات قبليثثة وعن�شرية ودينية. وقد 
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توحثثي اأحكام ابن خلثثدون على اأطثثوار الدولة 
وخ�شائ�ثثس كل طور بانطباقهثثا على ما نراه يف 
موا�شثثع خمتلفة من تف�شي حثثاالت يتحول فيها 
االأ�شخا�س من طور االلتزام االأخالقي وال�شعور 
بامل�شوؤوليثثة اإىل االنحثثراف باجتثثاه الف�شاد وما 
ينتثثج عنه مثثن الت�شيب والر�شثثوة والالمباالة، 
وغريهثثا ممثثا ينطبثثق علثثى خ�شائ�ثثس الطثثور 
اخلام�س : )ويكون �شاحب الدولة يف هذا الطور 
متلفاً ملا جمعه اأّولوه، يف �شبيل ال�شهوات واملالذ 
والكثثرم على بطانتثثه، ويف جمال�شثثه وا�شطناع 
اأخثثدان ال�شثثوء وخ�شثثراء الدمثثن، وتقليدهثثم 
عظيمثثات االأمثثور التثثي ال ي�شتقلثثون بحملهثثا، 
وال يعرفثثون ما ياأتثثون ويذرون منهثثا ُم�شتف�شد 
الكبثثار االأوليثثاء من قومه و�شنائثثع �شلفه حتى 
ي�شطغنثثوا عليه ويتخاذلوا عن ن�شرته م�شّيعاً 
من جنثثده مبا اأنفق مثثن اأعطياتهثثم يف �شهواته، 
وحجثثب عنهم وجثثه مبا�شرتثثه وتفقثثده فيكون 
خمرباً ملا كان �شلفه يوؤ�ش�شون، وهادماً ملا كانوا 
يبنون. ويف هذا الطور حت�شل يف الدولة طبيعة 
الهثثرم وي�شتثثويل عليهثثا املر�س املزمثثن الذي ال 
تثثكاد تخل�س منه. وال يكثثون لها معه براء حتى 

تنقر�س(.)9(            
 تقثثرتب ال�شيا�شة فيما و�شفه ابن خلدون من 
حيثثث اإنها فعثثل االأعلى الذي يحكثثم االأدنى مبا 
تت�شف بهثثا النظم القائمة علثثى اال�شتبداد التي 

ينطبق عليها قول ابن خلدون: 
 )واإمنا امللك يف احلقيقثثة ملن ي�شتعبد الرعية 
ويجبثثي االأمثثوال ... وال تكثثون يثثد فثثوق يثثده 

قاهرة(. 
 اأميكثثن االأخذ مبثثا �شبق يف املرحلثثة ال�شائدة 
يف العثثامل اليثثوم، حيثثث التوجثثه الدميقراطثثي 
املعثثرب عن تطلعثثات النا�س وميكثثن البناء عليه 
يف جمتمعثثات بات مبثثداأ تقرير امل�شثثري من اأهم 
اأهداف ال�شعثثوب؟ اأم اإن الفكر اخللدوين يتوقف 

يف مقارباتثثه للدولثثة وعالقثثة احلاكثثم باملحكوم 
داخلهثثا التي  ال تتجاوز ذلك املبداأ العتيق الذي 
يلخ�شها بالعالقة بني �شاحب الدولة ورعيته؟   
قارن حممد عابد اجلابري الوحدة االأ�شا�شية 
يف الدولة، فوجدهثثا يف الع�شرية بالن�شبة لدولة 
الع�شبية - كما فهمها ابن خلدون- وكما هي يف 
الفكثثر اليوناين اأي اإنها ممثلثثة يف املواطن. تقدم 
الفكر اليوناين على ابن خلدون يف اأنه راأى املدينة 
الفا�شلثثة بعيدًا عن الت�شثثورات اخليالية كونها 
– فيمثثا نقراأ- امتدادًا ملعطيات مدينة الواقع، 
اإذ تعنثثي الع�شوية يف الدولة امل�شاركة م�شاركة 
يف الن�شثثاط االأ�شا�شثثي. وامل�شاهمثثة بقثثدر ما يف 
ت�شيري ال�شثثوؤون العامة. وحيثثث اأراد اأفالطون 
يف اجلمهوريثثة جتنب �شلبيثثات الدميقراطية مل 
ينحثثز اإىل الع�شرية بثثل اإىل املعرفة وفقثثاً للمبداأ 
الذي انطلق منه قائاًل: )الف�شيلة هي املعرفة(. 
�شكل غيثثاب مفاهيم ال�شيا�شثثة املدنية اليونانية 
عثثن ابثثن خلثثدون  ظاهثثرة تكثثررت يف  اخلطاب 

الفكري العربي بعده ب�شورة عامة)10(. 
 لي�س فيما قدمنا من مقارنة مع الفكر االإغريقي 
�شربثثاً مثثن االإعرا�ثثس عثثن اإجنثثاز هثثذا املفكر، 
فقثثد نالت املقدمثثة والتاريثثخ ا�شتح�شاناً وقيمة 
فكريثثة، كتب عنه املثثوؤرخ الفرن�شي )دوزي( يف 
تاأريخثثه لن�شثثارى اإ�شبانيا، قائثثاًل: )اإن كتابات 
ابثثن خلدون منقطعة النظري، ال يوجد يف بحوث 
علمثثاء الغرب امل�شيحيثثني يف الع�شور الو�شطى 
ما ي�شتحثثق املقارنة بها، واإنه مل يوفق اأي عامل 
مثثن هوؤالء اأن يقثثارن به، واإنثثه مل يوفق اأي من 
هثثوؤالء يف تدويثثن تاريثثخ هثثذه الثثدول يف مثثثل 
الدقثثة والو�شوح اللذين ات�شثثم بهما تاريخ ابن 

خلدون(.)11(   
ال يغيب عن الذهن اليوم اأن نظرة ابن خلدون 
للدولثثة وال�شيا�شة كانت نتيجثثة ا�شتقراء واقع 
الدولثثة العربيثثة يف زمانثثه هثثو ونتثثاج جتاربه 
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ال�شخ�شيثثة وامتثثدادًا لتاريثثخ هثثذه الدولة منذ 
العهد الرا�شدي. فاإذا كان مربرًا البن خلدون اأن 
ينحثثو اإىل ما نحا اإليثثه يف زمانه، فلي�س هناك اأي 
م�شوغ لنثثا يف درا�شته اأن ن�شع معطياتها خارج 
ع�شرهثثا وزمانهثثا، واأن نن�شغثثل بكيثثل املديثثح 
والت�شفيثثق وننكفثثئ عمثثا اأحرزتثثه الدرا�شثثات 
االإن�شانية عامة، وال�شيا�شية منها خا�شة اليوم، 
من اأجل مقاربات اأكر قبثثواًل للتطور والتجديد 
يف احليثثاة ال�شيا�شية ويف روؤيثثة جديدة للدولة 

من حيث هي موؤ�ش�شة متثل املجتمع. 

الإن�ساني���ة  والدرا�س���ات  خل���دون  اب���ن   
الأخرى: 

قثثارب ابن خلدون مياديثثن اإن�شانية متعددة، 
هثثي يف �شياقهثثا التاريخثثي متقدمثثة عثثن غريها 
وعثثن ع�شرها، لكثثن ال ميكن التجثثاوز يف نقدها 
وقراءتهثثا عن ذلك. اإ�شافثثة اإىل و�شفه مبوؤ�ش�س 
علم االجتماع وما يف ذلك من ا�شتعجال وجمانبة 
للعلم، قيل فيه اإنه اأب ملعظم العلوم االإن�شانية، 
ومنهم من قال اإنه قثثد قارب علوم النف�س ومنها 
مثثا ينت�شثثب اإىل علم النف�ثثس العام وعلثثم النف�س 
الرتبثثوي وغريهما، على بعد ال�شقة بني العلوم 
النف�شيثثة وبثثني كتابثثات اأهم مثثا يقال عنهثثا اأنها 
تنثثدرج يف باب اخلواطر واملقاالت. فقد ولد علم 
النف�س اأو ما ميكن اإدراج مقارباته يف هذا الباب 
بعثثد زمن بعيد عن ع�شثثر ابن خلدون واأ�شهم يف 
اإنتاجهثثا التقدم الكبري يف املجثثاالت البيولوجية 
والفيزيولوجية وغريهما من العلوم، حتى اأتيح 
يف القرن التا�شع ع�شر اإن�شاء اأول خمرب له عالقة 
بذلك. ولي�س ما ذكر ابن خلدون عن اأ�شناف من 
الب�شثثر يدركثثون الغيثثب بالفطرة وغثثري ذلك ما 
ميكثثن اأن يعثثد اإرها�شاً بوالدة علثثم النف�س. مع 
العلم اأن علم النف�س حتى اأيامنا اليزال يو�شف 
عنثثد بع�ثثس النا�ثثس بالهرطقثثة البورجوازيثثة، 

ومنهثثم مثثن يقول اإنثثه ال يتعدى كونثثه فرعاً من 
فروع العلوم الفيزيولوجية والبيولوجية.           

 ال يحتثثاج ابن خلدون اإىل املغاالة التي اأحيط 
بهثثا اإجنازه، وهو لي�س بالقليل، وهو اإجناز كان 
البنثثاء عليثثه �شروريثثاً يف بدايثثة اإن�شثثاء اأق�شام 
العلثثوم االإن�شانيثثة يف اجلامعثثات العربية، وقد 
ظثثل ابن خلثثدون مغيباً عنهثثا، باالأخذ مما اأجنز 
يف الغثثرب ا�شت�شهثثااًل  واعتمثثادًا علثثى اجلاهثثز 
منه، وان�شغال هذه االأق�شام بالنظريات الغربية 
والتحيثثز لبع�شهثثا دون االآخثثر وهثثذا اأدى اإىل 

القطيعة مع املوجود لدينا. 

 القطيعة املعرفية يف الدرا�سات  اخللدونية: 
 بقثثى اأن ن�شثثري، ولي�ثثس هثثذا كل �شثثيء عنثثد 
الرجل، اأن ابن خلدون بتقدمه عن ع�شره مل يفته 
اأن ينقد ما كتبه املوؤرخون قبله، فابتداأ بالتمييز 
فيمثثا كتب بني ما اأ�شماه فحثثول املوؤرخني الذين 
)ا�شتوعبوا اأخبثثار االأيام وجمعوها و�شطروها 
يف �شفحثثات الدفاتر واأودعوهثثا(، وبني اآخرين 
نعتهثثم باملتطفلثثني –ومثثا اأكرهثثم يف كل زمان، 
قائثثاًل:      )وخلطهثثا املتطفلثثون بد�شائ�ثثس مثثن 
فيهثثا وابتدعوهثثا، وزخثثارف  الباطثثل وهمثثوا 
مثثن الروايثثات امل�شعفثثة لفقوهثثا وو�شعوها(. 
و�شرب مثثثااًل على ذلثثك بع�س الروايثثات التي 
كتبها هوؤالء، منها قولثثه: زعم بنو اإ�شرائيل عن 
عوج بن عناق اأنه كان لطوله يتناول ال�شمك من 

البحر وي�شويه اإىل ال�شم�س.)12( 
)اأن  حا�شثثم  بثثكالم  اأو�شثثح  البدايثثة  ومنثثذ   
فثثن التاريثثخ مثثن الفنثثون التثثي تتداولثثه االأمم 
والرحثثال،  الركائثثب  اإليثثه  وت�شثثد  واالأجيثثال، 
وت�شمو اإىل معرفته ال�شوقة واالأغفال، وتتناف�س 
فيه امللوك واالأقيال، وتت�شاوى يف فهمه العلماء 
واجلهثثال، اإذ هثثو يف ظاهره ال يزيثثد على اأخبار 
عثثن االأيام والثثدول ... ويف باطنه نظر وحتقيق 
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العجلثثة  فيثثه  الباحثثث  تاأخثثذ  فثثال  واالإثثثارة، 
وت�شديثثق كل مثثا يتناقله الثثرواة، واأنه يحتاج 
اإىل الدربثثة. واأن كتابته حتتاج اإىل منهج وا�شح 
تخت�س بثثه. وعلى املوؤرخ عثثدم الوقوع يف اأ�شر 
النظثثرة ال�شيقة اأو اأن يكتب حتثثت تاأثري فكرة 

اأو اأفكار م�شبقة.  
 اأخريًا لبد من القول :

اإن ابثثن خلثثدون قد قثثارب يف مقدمتثثه الهامة 
كثثثريًا من العلوم ومثثن فل�شفة التاريثثخ، اأما ما 

دعاه علم العمران فيظل قريباً اإىل التاريخ ي�شفع 
لثثه يف كل ما و�شف بثثه ثقافته املو�شوعية وداأبه 
يف الت�شحيثثح ومتابعتثثه للفكثثرة التثثي يطرحها 
اإىل اأن ي�شتنفدهثثا. علينثثا اأن ن�شثثع الكاتثثب وما 
كتبه يف حيثثزه فال نقتله بحبنا بثثل نحافظ عليه 
عالمثثة م�شيئة يف تاريثثخ االإبداع عنثثد العرب. 
ميكن للقطيعة املعرفيثثة بني حا�شر املجتمعات 
العربيثثة وما�شيهثثا اأن تثثردم عندما يكثثون ذلك 
جثثزءًا من اجتاه فح�س املا�شثثي مبا هو ما�س، 
ال اأن يكثثون �شببثثاً لالرتثثداد عثثن فهثثم احلا�شر 
واالنثثدراج يف منجزاتثثه وفتثثح اآفثثاق االإبثثداع 
للح�شور الفاعثثل، واالنتقال من فعل اال�شتهالك 
اإىل االإنتثثاج، والبحث عن �شبثثل بناء ال�شخ�شية 

املنتجة.   
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َعِبيد بن االأبر�س 
شاعر بني أسد 

 اإميان زريق

الب���دوي ولي���د ال�سح���راء يعي����س يف اأكنافها 
ويواجه خماطرها ويتقل���ب بني ق�سوة ال�سماء 
واالأر�س,حي���ث يل���وح �سبح الفاق���ة كل حني 
, وترتام���ى اأرا�سيه���ا املجدب���ة يف كل االأنحاء 
اأكرث قاطنيها بدو ي�سكنون اخليام وين�رسفون 
اإىل رع���ي االإب���ل ,اليقيه���م غري �سواع���د قوية 
وقلوب جريئة وت�سامن قبلي ,كانت ال�سجاعة 
بالب���ذل  ال�سع���راء يتغن���ون  ف���راح  اأغنيته���م 
والعط���اء ويفخرون اأنهم يعطون على البديهة 
,واأنه���م ي�رسعون يف الب���ذل واإن جهلوا ال�سائل 

ويوقدون له نار القرى ليالً على اجلبال.

ثقافة 
ومنوعات
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وكان �شاعرنثثا َعِبيثثد بن االأبر�ثثس من �شعراء 
املعلقثثات وهو لي�ثثس من �شعثثراء الفخثثر الذين 
اأكثثروا مثثن القول فيثثه ولكنه ترك لنثثا ب�شمات 
وا�شحثثة يف �شعثثره فهو يفخثثر بنف�شثثه وبقومه 

و�شنحاول اإلقاء ال�شوء عليه. 
ج�شثثم  بثثن  عثثوف  بثثن  االأبر�ثثس  بثثن  َعِبيثثد 
االأ�شدي،اأبثثو زيثثاد مثثن م�شثثر �شاعر مثثن دهاة 
اجلاهلية وحكمائها وذكر ابثثن �شالم )1(:َعِبيد 
بثثن االأبر�ثثس بثثني �شعثثراء الطبقثثة الرابعة مع 
طرفثثة بن العبثثد ،وعلقمة بن عبثثده ،وعدي بن 

زيد وقال:
)قدمي عظيثثم الذكر ،عظيم ال�شهثثرة ،و�شعره 

م�شطرب ذاهب .(          
وقثثد اتهثثم باأختثثه ماوية:اأخربنا عبثثد اهلل بن 
مالثثك النحثثوي ال�شرير ،قثثال حدثنثثا حممد بن 
حبيثثب ،عن ابن االأعرابي واأبثثي عمرو ال�شيباين 

قاال )2(.
كان مثثن حديثثث عبيثثد بثثن االأبر�س اأنثثه كان 
رجثثاًل حمتاجاً ،ومل يكن له مال ،فاأقبل ذات يوم 
ومعثثه ُغنيمثثة )3(ومعثثه اأخته ماويثثة ،ليوردا 
غنمهثثا املاء ،فمنعه رجل من بني مالك بن ثعلبة 
وَجبهه)4(فانطلثثق حزيناً مهمومثثاً للذي �شنع 
به املالكي ،حتى اأتى �شجرياٍت فا�شتظّل حتتهن 
،فنثثام هو واأختثثه ،فزعموا اأن املالكثثي نظر اإليه 

واأْخُتُه اإىل جنبه فقال :
ذاك َعبيد قد اأ�شاب مّياً           

                                  باليته األقحها �شبّياً )5(
ف�شمعه َعبيد ،فرفع يديه ،ثم ابتهل ،فقال:اللهم 
اإن كان فثثالن ظلمنثثي ،ورمثثاين بالبهتثثان فاأِدْلني 
منه -اأي اجعل يل منه َدْوله )6(،وان�شرين عليه 
-وو�شثثع راأ�شه فنثثام ،ومل يكن قبثثل ذلك يقول 
ثثٍة  )7(  ال�شعثثر فذكثثر اأنثثه اأتثثاه اآت يف املنام بُكبَّ
مثثن �َشْعثثر ،حتى األقاها يف فيه ثم ّقثثال :قم ،فقام 
وهو يرجتز يعنثثي بني مالك وكان يقال لهم بنو 

الّزينة يقول :
اأيا بني  الّزْنية ماغّرُكم              

                          فلكم الويُل ب�شر بال َحَجْر)8(
وا�شتمثثر بعد ذلك يف ال�شعثثر وكان �شاعر بني 

اأ�شد غري مداَفع.
و�شئل معاذ الهّراء:)9(

من اأ�شعر النا�ثثس ؟قال:اأمن اجلاهليني اأم من 
االإ�شالميثثني ؟قالوا :بل من اجلاهليني قال:امروؤ 
القي�ثثس ،وزهري ،وعبيد بن االأبر�س .قالوا:فمن 
–وجريثثر- :الفثثرزدق  ؟قثثال  االإ�شالميثثني 
واالأخطل-والراعثثي .فقيثثل لثثه :يثثا اأبثثا حممثثد 
ماراأينثثاك ذكثثرت الكميت فيمثثن ذكرت.قال ذاك 

اأ�شعر االأولني واالآخرين . 
كان عبيثثد اإذًا �شاعثثرًا ذا �شاأن ول�شعره �شيوع 
،اأما قبيلته بنو اأ�شد فقد كانت تعي�س يف جند .. 
ويف اأيامثثه كان ُحْجُر بن احلارث الكندي والد 
امثثرئ القي�ثثس ملثثكاً على بنثثي اأ�شثثد وكان عبيد 

ينادمه فنظم فيه ق�شائد من جملتها:)10(
طاَف اخلياُل علينا ليلة الوادي             

                           من اأّم عمرو ومل ُيلمم مبيعاد
واأبثثى بنو اأ�شد مّرة اأن يدفعوا االإتاوة حلجر 
وا�شتبثثاح  وحاربهثثم  فغ�شثثب  ر�شلثثه  وقتلثثوا 
اأموالهثثم واأخرجهثثم اإىل تهامثثة وحب�ثثس بع�ثثس 
�شادتهثثم وفيهم َعبيثثد بن االأبر�ثثس فذهب منهم 

وفد اإليه وجاء َعبيد فوقف واأن�شد :
  وَمَنَعْتُهْم   جندًا   فقد              

                                      َحلُّوا على وَجٍل ِتهاَمْه
  َبِرَمْت  بنو  اأ�شد   كما            

                                   َبِرَمْت ببي�شتها احلمامه
 جَعلْت  لها عودين  من               

                              َن�َشٍم واآخَر من ُثمامه )11(
 مهما تركت تركت عْفثثثوًا  

                                         اأو   قتلت  فال  َمالمه 
 فاأطلثثق حجر �شبيلهثثم ، ثم ثثثارت اأ�شد ثانية 
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عليثثه فقتلثثوه وغ�شب امثثروؤ القي�ثثس ومل يقبل 
منهثثم دية اأبيه وتوعدهم فقثثال :)12(اأما الدية 
فمثثا ظننت اأنكثثم تعر�شونهثثا على مثلثثي ، واأما 
القود فلثثو قيد اإيلَّ األُف من بنثثي اأ�شد مار�شيتهم 
ِظرُة فلكم .ثم  ،وال راأيتهثثم كفوًا حلجر . واأما النَّ
م فيكم  اإنكم �شتعرفوننثثي يف فر�شان قحطان اأُحكِّ
ُظبثثا ال�شيوف و�شبا االأ�شنة حتى اأ�شفي نف�شي ، 

واأنال ثاأري ، فقال عبيد بن االأبر�س يف ذلك :
يا ذا   املخوِّ فنا بقثتث

                              ثثثِل اأبيه اإذالاًل وَحْينا )13(  
اأزعمَت  اأنك   قد   قتْلثثث

                         ثثثَت  �َشراتنا  كِذباً ومْينا )14(     
هال على ُحْجِر ابن اأمٍّ            

                               قطاِم   تبكي  العلينا )15(
نحن االأىُل فاجمع ُجمو        

ْهُهْم   اإلينا                                         عَك   ثمَّ   َوجِّ
 واعلْم   باأّن   جياَدنا         

نَي    َدْيَنا                                       اآَلنْيَ   ال َيْق�شِ
ولقد  اأبحنا  ماَحَميثثثث

                                    ثثثثثَت والُمِبيَح مَلا َحَمْيَنا
واأخفثثق امثثروؤ القي�س يف م�شعثثاه ومل ينل من 
بني اأ�شد و�شمخ َعبيد وعال �شاأنه واأ�شبح �شاعر 

اأ�شد .
وحينمثثا �شثثاخ َعبيثثد وافتقثثر �شثثاءت �شلتثثه 
�ثثس ب�شعفثثه  بزوجتثثه ،فجعلثثت تكرهثثه وتعرِّ

و�شيخوخته فقال:
ِتْلَك ِعْر�شي َغ�ْشَبى ُتريُد زيايل     

                          اأِلَبنْيٍ   ُتريُد   اأْم    لَدالِل )16(
ِك الِفراَق َفال  اأحثثثث اإّن َيُكْن  ِطبُّ

               ثثثثفل اأْن تعطفي �شدور اجلمال)17(
عمثثر طوياًل حتثثى قتله املنذر بن مثثاء ال�شماء 

  ) 18(
وق�شثثة ذلثثك :اأن املنثثذر قتثثل ندميثثني له من 
بنثثي اأ�شد وهو غ�شبان وهمثثا :خالد بن امل�شلل 

–وعمرو بن م�شعود بن َكَلدة الأنهما اأغ�شباه يف 
بع�س املنطق ،فاأمر باأن يحفر لكل واحد َحِفريٌة 
بظهر احلرية ،ثم يجعثثال يف تابوتني ،ويدفنا يف 
احلفرتثثني فلمثثا اأ�شبح ندم فبنى علثثى قربيهما 
�شريحني �شماهما الغريثثني )19(وجعل لنف�شه 
يومني يف ال�شنة يجل�س فيهما هناك ،اأحدهما يوم 
نعيثثم – واالآخر يوم بوؤ�ثثس فاأول من يطلع عليه 

يف يوم البوؤ�س يقتله ويطلي بدمه الغريني .
فاتفثثق لعبيثثد اأن اأتثثاه يف يثثوم بوؤ�شثثه فقثثال 

له:)20(اخرت اإن �شئت االأكحل )21(،
واإن �شئثثت االأبجثثل )22(،واإن �شئثثت الوريد 
)23(،فقثثال عبيثثد :ثثثالث خ�شثثال ك�شحابثثات 
�شثثرُّ  ،وحاديهثثا  وّراد  �شثثرُّ  واردهثثا)24(  عثثاد 
معاد، والخري فيه ملرتاد ،واإن  حاد،ومعادها �شرُّ
كنثثت الحمالة قاتلثثي فا�شقني اخلمثثر ،حتى اإذا 
نامت مفا�شلثثي ،وذهلْت ْلها ذواهلي ف�شاأنك وما 
تريد)25(،فاأمر املنذر بحاجته من اخلمر ،حتى 
اإذا اأخثثذت منثثه وطابثثت نف�شثثه ،دعا بثثه املنذر 

،ليقتله ،فلما مثل بني يديه اأن�شاأ يقول:
وخرّيين ُذو البوؤ�س يف يوم بوؤ�شه     

                   ِخ�شااًل اأرى يف كلها املوت َقد َبَرْق
ت عاٌد من الدهر َمّرًة      وملا ُخريِّ

              �شحائَب ما فيها لذي ِخرية اأَنْق)26(
ل ببلدٍة         �شحائب ريح لو ُتَوكَّ

                 فترتكها  اإال  كما  ليلِة  الّطَلْق)27 (
د)28(،فلمثثا مات ُغرِّي   فاأمربثثه املنثثذر، َفُف�شِ

بدمه الَغِرّيان .       
�سعره ومعلقته :

لعبيثثد بثثن االأبر�س ديثثوان طبع عثثدة مرات 
اأف�شل طبعاته تلك التي حققها اأ�شتاذنا الدكتور 
ثثار ويظثثن الدكتثثور اأنهثثا قيلت بعد  ح�شثثني ن�شّ
اإحثثدى غارات احلارث االأعثثرج ملك غ�ّشان على 
بنثثي اأ�شثثد وهثثي ق�شيثثدة علثثى خملثثوع البحر 

الب�شيط تقع يف 48 بيتاً.
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ن�شرها التربيزي ملحقة باملعلقات ال�شبع مع 
ق�شيدتثثي االأع�شثثى والنابغة يف �شثثرح الق�شائد 

الع�شر ومطلعها :
اأْقَفَر ِمْن اأهِلِه َمْلُحوُب               

ُنوُب )29(                                فالُقّطبّياُت فالذَّ
وم�شمون املعلقة:

-الوقوف بالديار التي اأوح�شت بعد احلبيبة 
والبكاء.

-حكم ومواعظ 
-و�شف الناقة وت�شبيهها بحمار الوح�س 

-و�شف الفر�س وت�شبيهها بالعقاب 
يف ديوان عبيد مايف دواوين غريه من اأغرا�س 
كالفخر ، والهجاء ، والغزل، والو�شف،والرثاء، 

واحلكمة ، و�شيء ي�شري من مدح .
الفخر:

جعل عبيد فخره ق�شمة بينه وبني قومه :
1-الفخثثر الفردي:ومثثن مفاخثثره الرباعة يف 
�شثثوغ الثثكالم وتنميقه نرًا و�شعثثرًا فهو �شباح 
ماهر يتخثثري االألفاظ واملعاين التثثي تطرب على 

عك�س غريه من ال�شعراء يقول:
َعراَء َهْل �َشَبُحوا َك�َشبحي        �َشِل ال�شُّ

وا َمَغا�شي ْعِر اأو غا�شُ                     ُبُحوَر ال�شِّ
  ِل�َشاين   بالّنِثرِي    وبالَقَوايف          

                وباالأ�ْشَجاِع  اأْمَهُر يف  الغيا�ِس)30(
مَن  احُلوِت الذي يف لجِّ َبْحٍر          

ْبَح  يف جلِج  املغا�ِس                         ُيجيُد ال�شَّ
و ميتاز َعبيد بذكاء متوقد وعلم وا�شع ي�شيء 

للنا�س �شبل احلياة فيقول:
واإين َلُذو راأٍي ُيَعا�ُس بَف�ْشِلِه       

                        وما اأنا من ِعْلِم االأموِر مِبْبَتِدي
اأمثثا اخُللُق فقثثد امتاز بالتوا�شثثع والتعاطف 

فهو اليجفو �شديقاً وال يتنكر لعهد يقول:
�ِشي     َلَعْمُرَك ما َيْخ�شى اجللي�ُس َتَفحُّ

ِد)31(                      َعَليِه ،والاأْناأى َعلى املَُتَودِّ

ُه     َوال اأْبَتِغي  ُودَّ  امرئ  قلَّ  َخرْيُ
َيِد)32( د يِق باأ�شْ ِل ال�شَّ          ومااأنا َعْن َو�شْ

  ونراه يوجه ن�شيحة هامة ب�شرورة م�شاعدة 
النا�س وتقدمي يد العون لهم. 

�شاِعْد باأر�ٍس اإذا ُكْنَت ِبها     
                                          والتُقْل :اإنني َغِرْيُب

ائي وقْد      اِزُح النَّ ل النَّ َقْد ُيْو�شِ
ْهَمِة القِرْيُب                                  ُيْقَطُع ذو ال�شُّ

  ِ عرف باالأخالق الرفيعة كالرتفع عن ال�شوؤال 
،وبثثر الوالديثثن ،وحمايثثة ال�شثثرف مثثن املهانة 

،واالبتعاد عن البخل قائاًل :
َلُعْمرَك اإّنني الأعفُّ نْف�شي         

ا�ِس ِم من َخ�شَ                             واأ�شرت بالتكرُّ
واأُْكِرُم والدي واأ�شون ِعر�شي      

                              واأكَرُه اأن اأعدَّ ِمن احِلرا�ِس
  هذه االأخالق الكرمية التي يتمتع بها بغ�شت 
اإليثثه احلثثرب ودعتثثه اإىل اإطفثثاء نثثار احلثثرب 
والتخل�ثثس من احلقد والكراهيثثه فاإ�شعالها فقد 

للظامل .
واإين الأُْطِفيء احلْرَب بعد �ُشُبوبها     

                  وَقْد اأْوِقَدْت للغي يف كل َمْوِقِد)33(
َطلي بها       فاأوَقْدُتها للّظامِل  املُ�شْ

ِد)34(                       اإذا مَلْ َيَزْعُه َراأُيُه َعن َتَردُّ
وتنبعثثث مثثن �شعر عبيثثد م�شاعثثر رقيقة تدل 
على نف�ثثس مهذبة وتك�شف عثثن تعاطف ال�شاعر 
مثثع كل خملثثوق حثثّي فقد قيثثل :اإنثثه كان ي�شرك 

احليوان فيما ميلك في�شقي احلّية الظماأى . 
َوِظباٌء كاأنهّن اأباريثثثثثثث

                            ثثق جُلني حتنو على االأطفال 
2 -الفخر القبلي: 

فخثثر عبيثثد بثثن االأبر�ثثس ببنثثي اأ�شثثد فذكثثر 
اخليثثام العالية الدالة علثثى ال�شيادة –واخليل 
العتثثاق الدالة على الكر والفر واالأندية احلافلة 

باخلطباء وال�شعراء .
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اْذَهْب ،اإلْيك فاإينِّ مْن بني اأ�َشد      
                  اأهل القباب ،واأهِل اجُلْرِد والنادي   
يفخر ال�شاعر باأ�شثثول اأ�شد العريقة والن�شب 
العظيثثم الثثذي يدفعهثثم اإىل الت�شحيثثة باالأموال 

حلماية االأعرا�س يقول :
الَنِقي باالأْح�شاِب مااًل ولكْن      

َة االأْح�شاب )35( َعُل املاَل ُجنَّ                     جَنْ
ْرٍب        دُّ االأْعداَء عّنا ب�شَ وَن�شُ

                   ِذي ِخَذاٍم َوَطْعِننا باحِلَراِب)36(
يتجلثثى لنا َعبيد مما تقّدم �شاعثثرًا جليل االأثر 
علثثى قلة مابقي لنا من �شعثثره كانت البادية هي 
املدر�شثثة التثثي ن�شثثاأ فيها ذلثثك ال�شاعثثر العظيم 
فقثثد كان معتدًا بنف�شثثه ومبناقبه ومناقب قومه 
كغريه مثثن ال�شعراء اإال اأنثثه اختلف عنهم كونه 
افتخثثر بف�شاحتثثه ومهارتثثه يف الت�شرف بفنون 
القثثول وزعثثم اأن ل�شانثثه يت�شيثثد درر املعاين يف 
بحثثر اللغثثة ويتلعثثب باالألفثثاظ تلعثثب ال�شمكة 
باملثثاء بينما ال�شعثثراء كانوا ي�شبهثثون األ�شنتهم 

بال�شيوف القاطعة .
والذي يزيد معلقته �شاأناً كونها ت�شور نواحي 
كثثثرية مثثن اأخثثالق العثثرب الكرميثثة كحمايثثة 
امل�شت�شعفثثني، وجندة امللهوفني، وتلبية دعوة 

املكروبني يف احلرب ،
وتلك هي ميثثزات الفرو�شية احلق التي ترفع 

االإن�شان  اإىل درجة عالية من ال�شمو والكمال.

الهوام�س:
1- الأدب اجلاهلييي ق�صاياه واأغرا�صه    د- غازي 
طليمييات ,عرفييان الأ�صقيير   .    دا ر الفكر   املعا�رش  
بييروت –   لبنييان , دار الفكيير دم�صييق    – �صوريييا    

ط1- 1422- 2002 م  
2-الأغيياين  اأبي الفييرج الأ�صفهاين  �رشحه الأ�صتاذ 
�صميير جابيير دار الفكيير للطباعيية والن�ييرش )بروت 
–لبنان ( ,الطبعة الثانية –اجلزء الثاين والع�رشين 

1995م-1415ه
3-الُغنيمة:القطيع ال�صغر من الغنم.

4-جبهه:قابله مبا يكره .
5-مّيًا :يريد بها ماويه .

6-دوله:�صلطان 
7-بكبة:مييا جمييع ميين الغييزل علييى �صييكل كييرة اأو 

ا�صطوانة 

8-ال�رش بال:الدرع اأو القمي�س.
9-الأغيياين   لأبييي الفرج الأ�صفهيياين  �رشحه :َعبد   
اأ.علييي مهنييا  دار الفكيير للطباعيية والن�ييرش )بروت 
–لبنييان ( الطبعة الثانية  1995م–1415 ج17-

طبعة جديدة م�صّححة 
10-تاريييخ اآداب اللغيية العربييية    حتقيق :جرحي 

زيدان ,راجعها  د:�صوقي �صيف ,ج1
دار الهالل 1957م

11-َن�َصم :�صجر  ,الثمامه :نبت .
12- الأدب اجلاهلي ق�صاياه واأغرا�صه    د- غازي 
طليمات ,عرفان الأ�صقر دار الفكر  املعا�رش  بروت 
–   لبنييان , دار الفكيير دم�صييق    – �صوريييا    ط1- 

1422- 2002 م  
يقيييدوه :يقت�صوا لييه ,الّنظرة:الإمهييال والتاأخر اأو 
النتظار,الظبييا :جمع ظبة وهي حييد ال�صيف ,ال�صبا 
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:جمع �صباة وهي حد طرف ال�صيف .
13-احلني:الهالك واملوت. 

14-ال�رشاة : اأ�رشاف القوم  ,املني :الكذب .
15-حجيير ابيين اأم قطام :هو حجر بيين عمرو نف�صه 

من�صوبًا اإىل اأمه لل�صخرية .
16-عر�صي :زوجي ,الزيال :املفارقة .

17-الّطب:العادة.
18-املنييذر بن ميياء ال�صميياء :هو املنييذر بن امرئ 
القي�س الثالث ابن النعمان بن الأ�صود اللخمي ,وماء 

ال�صماء اأمه .
19-الغريييان :بناءان اأقامهمييا املنذر على ندمييه 

اللذين قتلهما .
20- الأغاين  اأبي الفرج الأ�صفهاين  �رشحه الأ�صتاذ 
�صميير جابيير دار الفكيير للطباعيية والن�ييرش )بروت 
–لبنان ( ,الطبعة الثانية –اجلزء الثاين والع�رشين 

1995م-1415ه
21-الأكحل :وريد يف و�صط الذراع .

22-الأبجييل :وريييد يف الرجييل اأو يف اليييد بييازاء 
الأكحل .

23 -الوريد :وريد يف العنق وهو مو�صع الذبح .
24-واردها :هاطلها .

25 -ذهلت :غاب عن ر�صده .
26-الأنق :احل�صن والإعجاب والروعة .

27-الطلق :البعد والناأي .
28-ُف�صد :�صق وريده ل�صتخراج دمه .

29-ملحوب, القطبيييات ,الذنوب:موا�صع يف ديار 
بني اأ�صد .

30-الغيا�س :الغو�س .
31- التفح�ييس :قييول القبيييح ميين الييكالم ,املتودد 

:املتحبب 
32- اأ�صيد :متكرب .
33-الغي :ال�صالل ,

 34- امل�صطلي :املحرتق ,يزعه :يردعه .
35-جنة :اجلنة كل ما يقي . 

36-خذام :قطع .

املراجع :
1-الأغيياين  اأبي الفييرج الأ�صفهاين  �رشحه الأ�صتاذ 
�صميير جابيير دار الفكيير للطباعيية والن�ييرش )بروت 
–لبنان ( ,الطبعة الثانية –اجلزء الثاين والع�رشين 

1995م-1415ه
2-الأغيياين   لأبييي الفرج الأ�صفهيياين  �رشحه :َعبد   
اأ.علييي مهنييا  دار الفكيير للطباعيية والن�ييرش) بروت 
–لبنان ( الطبعة الثانية  1995م–1415 ج17-

طبعة جديدة م�صّححة
3- الأدب اجلاهلييي ق�صاياه واأغرا�صه    د- غازي 
طليمييات ,عرفييان الأ�صقيير   .    دا ر الفكر   املعا�رش  
بييروت –   لبنييان , دار الفكيير دم�صييق    – �صوريييا    

ط1- 1422هي- 2002 م  
4-تاريييخ اآداب اللغيية العربييية    حتقيييق :جرحييي 

زيدان ,راجعها  د:�صوقي �صيف ,ج1
دار الهالل 1957م

5-تاريييخ الأدب العربييي   حنييا الفاخييوري  طبعة 
ثالثة  1960م املطبعة البول�صية .

6-َعبيييد بيين الأبر�ييس  تاأليييف :د .توفيييق اأ�صعييد  
درا�صييات يف الرتاث العربييي �صل�صلة ت�صدرها وزارة 
هييي   1409 الأوىل  الطبعيية  الكويييت   يف  الإعييالم 

-1989م –مطبعة حكومة الكويت .
7-ال�صعراء الأعالم  عبد اهلل اأني�س الطباع  من�صورات 

مكتبة املعارف يف بروت 
1949م-1368هي

8-الأعييالم    قامو�ييس تراجييم  تاأليف :خيير الدين 
الزركلي  ج4  الطبعة الثانية  مطبعة كو�صتاتوما�س 

و�رشكاه  1374هي -1954م .
9-الفخيير واحلما�صيية  حنييا الفاخييوري   الطبعيية 

الرابعة  دار املعارف 1980م .
10-ال�صعيير وال�صعييراء   لبن قتيبيية   حتقيق :اأحمد 

حممد �صاكر  دار املعارف مب�رش 1966م  .
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�سفيق جربي 
شاعر الشام

  اإميان عاليا 

م���ا اإن غاب���ت �سم����س القرن التا�س���ع ع�رس عن رب���وع ال�رسق 
العرب���ي حتى بزغ فجر جديد على العرب يف القرن الع�رسين 

ونبغ اأعالم النرث االأدبي يف م�رس و ال�سام و املهجر .
فكان منهم يف املهجر ميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان 
و غريه���م وواكبه���م �سوقي و حاف���ظ والرافع���ي والعقاد 
وغريهم و خليل مطران و االأخطل ال�سغري واأمني الريحاين 
يف لبنان و الزهاوي و الر�سايف يف العراق اأما يف �سورية فقد 
اأجنب���ت �سعلة م�سيئة من ال�سع���راء و منهم حممد الفراتي 
وحممد الب���زم و خليل مردم وخري الدين الزركلي و �سفيق 
جربي و ب���دوي اجلبل و ب���در الدين احلامد و اأن���ور العطار 
و غريه���م و ه���وؤالء جميعهم ينتم���ون اإىل جي���ل واحد وهو 
اجلب���ل الذي يعاين ظل���م اال�ستبداد وق�ساوة االحتالل و ع�سف امل�ستعمر و يرنو اإىل احلرية و فجر 
اال�ستقالل و�ساع���ر ال�سام �سفيق جربي اأحد اأولئك ال�سعراء الذين ن���ددوا باال�ستعمار الفرن�سي 
الغا�س���م ال���ذي جثم على �س���در �سورية احلبيبة و اأ�رسم���وا باأ�سعارهم نريان الث���ورة يف النفو�س 

واأ�سعلوها ناراً ملتهبة لطرد العدو الغا�سم .

342

ثقافة 
ومنوعات

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



حياته:
 ولثثد يف 14�شعبثثان �شنثثة 1314هثثث املوافثثق 
1898م يف حثثي ال�شاغور بدم�شثثق اأر�شله والده 
دروي�س جثثربي وهو من كبار التجثثار اإىل كّتاب 
احلثثي ليحفظ القراآن الكثثرمي ويتعلم القراءة و 
الكتابة و متر�ثثس يف اخلط و احل�شاب حتى بلغ 
ال�شاد�شثثة من عمره ثثثم اأر�شله اأبوه بعد ذلك اإىل 
مدر�شثثة العازاريثثني و هي مدر�شثثة خا�شة من 
مدار�ثثس دم�شق التي كانت تهتم بثقافات الغرب 
و اآدابثثه اهتمامثثاً وا�شعاً وفيها اأتقثثن العربية و 
الفرن�شيثثة و تعلثثم بع�س االإنكليزيثثة وظل فيها 
ت�شثثع �شنثثوات حتثثى ح�شولثثه علثثى ال�شهثثادة 
الثانوية و تاأثثثر مبا اطلع عليه من ثقافة يف تلك 

املدر�شة .
ثثثم �شافر اإىل االإ�شكندريثثة متنقاًل مع اأبيه و يف 
هذه املدينثثة اطلع على ديثثوان املتنبي وبع�س 
املعلقثثات و �شعر �شعراء اجلاهليثثة و قراأ �شعر 
البحثثرتي و ال�شريف الر�شثثي و كتب الرتاث و 
منها : كتب اجلاحظ و ابن املقفع و ابن عبد ربه 
و ابثثن خلثثدون فقويت لغته و تعمقثثت ثقافته و 
�شربت بجذورهثثا يف اأعماق الرتاث و قراأ كثريًا 
لالأدباء الفرن�شيني وراح منذ عاد اإىل دم�شق �شنة 
1918ين�شثثر بع�ثثس ق�شائثثده يف ال�شحف حيث 
ن�شر اأوىل ق�شائده يف جريدة / �شورية الر�شمية 

/ عام 1920 وكانت يف رثاء �شديق له .
ن�شثثاأ جثثربي يف ظثثل احلكثثم العثمثثاين وعا�س 
اأحثثداث احلرب العامليثثة االأوىل ومثثا خلفته من 
ماآ�ثثس و دمثثار و ذاق مرارة احلثثزن و االأ�شى يف 
اإعثثدام العرب االأحرار الذين �شنقهم جمال با�شا 

ال�شفاح يف ال�شاد�س من اأيار عام  1916 .
عمل �شفيق جربي موظفاً يف دائرة املطبوعات 
بدم�شثثق عثثام 1918 ثم توىل رئا�شثثة الديوان يف 
وزارة املعارف وبعدها عني �شنة 1928 اأ�شتاذًا 
بكليثثة االآداب بدم�شق و األقى حما�شرات كثرية 

عثثن زعمثثاء ال�شعثثر و النر العربثثي كاملتنبي و 
اجلاحثثظ و�شثثار عميثثدًا يف اجلامعثثة ال�شورية 
بكليثثة االآداب خالل �شنثثوات عديدة و هو ع�شو 
املجمثثع العلمي العربي بدم�شق و اختري ع�شوًا 
للمجل�ثثس االأعلثثى لالآداب ثثثم اأحيثثل اإىل التقاعد 

 1958
اآثاره : 

متتاز درا�شاته و بحوثه بابتعادها عن الطابع 
اجلثثاف التي تت�شم به الدرا�شات و البحوث فقد 
ا�شتطثثاع باأ�شلوبه ال�شائق وو�شوح عباراته اأن 
ي�شوغ هذه الدرا�شات ليفهمها القارىء العادي. 
ومن �شمن الدرا�شات و البحوث التي اأ�شدرها 
يف هثثذا ال�شثثدد كتاباه عثثن املتنبثثي و اجلاحظ 
ودرا�شثثة اأخثثرى عن كتثثاب االأغثثاين وثالثة عن 
اأديثثب ال�شام ) حممثثد كرد علي ( وهثثي �شل�شلة 
مثثن املحا�شثثرات األقاها حول هثثذا االأديب ومن 
جملة موؤلفاته كتابه ) اأنا و ال�شعر ( وهو �شرية 
ذاتيثثة روى فيها �شفيق جربي ق�شته مع ال�شعر 
و اأ�شلوب معاجلته له حتى ا�شتقام لديه فهو اإذًا 
تاأريثثخ لتجاربه ال�شعريثثة و املراحل التي مرت 
بهثثا هذه التجثثارب ويعد هذا الكتثثاب من الكتب 
الفريدة من نوعها و التي �شبق بها جربي الكثري 

من ال�شعراء واالأدباء .
ومن اأهم موؤلفاتثثه االأخرى كتاب ) بني البحر 
و ال�شحثثراء ( و) العوامثثل النف�شية يف �شيا�شة 
العثثرب( و )اأبو الفثثرج االأ�شفهثثاين ( و ) اأر�س 
ال�شحر ( وجلربي اأي�شاً ديوان ) نوح العندليب( 
و ) اأحمثثد فار�س ال�شدياق ( و ) اأفكاري ( الذي 

ي�شم مقاالته املن�شورة . 
�ساعريته :

طثثرق ال�شاعر مو�شوعثثات خمتلفة ا�شتوحى 
بع�شها من ال�شعثثراء قبله و بع�شها من الكتاب 
فحاكى املنفلوطي و ال�شريف الر�شي و املتنبي 
والبحثثرتي ويذكر اأي�شثثاً اأنثثه ا�شتوحى بع�س 
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ق�شائده من بع�س الكتاب الغربيني . 
�سعره القومي:

اجتثثه ال�شاعثثر اإىل �شعثثر الثثثورة كمثثا اجتثثه 
زمالوؤه ال�شعراء فكان ي�شور يف األفاظه ومعانيه 
اأماين العرب جميعها فال يقت�شر على اإقليم دون 

اإقليم وال يقف عند بلد دون بلد : 
 هلل ثوراٌت تبثارك اأهلثها         

                                اأثنى عليها الواحد القهار 
يف النيل منها �شجة ٌ ميمونٌة        

                              ح�شنت بها من ربعه االآثار 
وم�شى ال�شجيج اإىل ال�شاآم فرددت

                            اأ�شداءه االأجنثاد و االأغثوار 
اأكرم بوادي النيثل اإّن رجثاله    

                      كرهوا اخل�شوع فلم يعبهم عار
وحثثاول اأن ير�شثثم حثثال وطنثثه قبيثثل دخول 

الفرن�شيني فقال : 
جّرت عليه وباله اأحزابه         

                         لوال التحّزب ما ا�شتبان وباله 
اأّنى اأفقت راأيت فرقة اآله        

                              فجموعه متقاطعون و اآلثثه 
وقلما متر حادثثثة يف م�شر اأو يف �شورية اأو يف 

اأي قطر عربٌي من دون اأن يقول فيها �شفيق
�شعثثرًا . قثثال يف الذكثثرى الثالثة لوفثثاة �شعد 
زغلثثول الزعيثثم امل�شثثري وقثثد جتثثاوز �شاعرنا 

الثالثني من عمره: 
ال خري يف �شعِب ي�شا          

                               ق اإىل االأذى �شوق ال�شئني 
 من هان يف طلب احلقو          

                                   ق ق�شى بغ�شات املهني 
عا�شت لنا م�شر وعا             

                                  �س رجال م�شر االأكرمني 
وكان �شعثثره القومثثي غنيثثاً فقثثد حتثثدث عن 
بطوالت العرب يف مهرجان ال�شعر االأول بدم�شق 
عام 1959 فقال وقد ن�شجت �شاعريته وا�شتقام 

اأ�شلوبه: 
يادامي اجلرح ال جرح وال اأمل      

                   اجلرح بعد انتفا�س العرب ملتئم 
ام�شح دموعك اإن ماجت موائجها     

                            فكل ثغِر على االأيثام مبتث�شم 
تلك البطوالت كاالأهرام را�شخة       

                      فاأين ماطم�شوا منها و ما هدموا               
�سعره الغنائي : 

ا�شتهثثر ال�شاعثثر �شفيثثق جربي بحثثب العزلة 
عثثن النا�ثثس فهثثو رقيق ال�شعثثور توؤذيثثه الكلمة 
النابيثثة و النكتة اجلارحة وكاأنه اأحب اأن يكون 
الكالم املر�شل �شورة لل�شعر اجلميل يف و�شيه و 

مننمته ورقته . 
فاإذا مل يكن كذلك فهو يف غنى عنه لذلك اآثر اأن 
يحثثدث الطبيعة واأن حتدثه فهي جميلة الو�شى 
عظيمثثة التن�شيق تربز مفاتنهثثا ملن يفهم املفاتن 
و�شاعرنثثا �شحبها طويثثاًل  فاأعطته �شثثر جمالها 
ومنحتثثه اأجمثثل مفاتنها فاأخل�س لهثثا وان�شرف 
اإليهثثا وابتعثثد عثثن النا�ثثس كان ي�شثثرح بب�شره 
يف الوديثثان و اجلبثثال و ال�شهثثول و االأنهثثار و 
البحثثار وي�شغي اإىل احلمام ثثثم يرتل يف �شدره 
اآيات ال�شحر و االمتنثثان وتبقى االآيات حبي�شة 
يف �شثثدره التكاد تنطلثثق اإال غثثرارا فوقف على 

�شاطىء بريوت قائاًل : 
ماج اخل�شم وزلزل ال�شدر      

                                       مايل ومالك اأيها البحر 
 للعا�شفثات على �شواطئه            

                                     حنٌق على االأيام حممرُّ
فكاأمنا هاجثت بثوادره        

                                   اأمٌم يهدم حو�شها الدهر 
اجلزر يطوي من قالقله            

                               واملد ين�شر ماطوى اجلزر
 واملوج يف�شح عن لواعجه           

                             ولواعجي يوحي بها ال�شعر
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فهذه ال�شورة فيها الثورة و العنف و الهيجان 
نظثثر اإليها ال�شاعر من خالل ظروفه وحال وطنه 
فثثراأى القالقل و العوا�شف و احلنق و اللواعج 
و ان�شثثرف بذلثثك اإىل اأثثثر البحثثر ال اإىل �شثثورة 
البحثثر نف�شثثه واتخذ العربة منثثه ومل يقف عند 
ال�شورة فهو �شاعر رومانتيكي غنائي يعرب عما 
يجول يف نف�شه فاإذا �شمع هديل احلمام راأى فيه 

البكاء و االأ�شجان  فقال : 
 ناح احلمام على الغ�شون             

                                     فاأثار مكتمن ال�شثثجون 
و�شبا اإىل م�ش�س الهوى        

                                    واأنا �شبوت اإىل العيون 
لكنثه حبث�س الدمثو                 

                                  ع و ماج دمعي باجلفون 
واإذا بكيت فليث�س من           

                                    يبكي على دائي الدفيثن
 �شثتان   مثا قلبي   و قلبث

                                   ثثثك  يا حمثثام الزيزفثون  
و�شثثورة احلمثثام توحثثي اإىل �شعرائنا ذكرى 
الدمثثع و االأ�شثثى و املوازنثثة بثثني طثثري طليثثق 
و�شاعر حبي�س بل اإن �شاعرنا يعرتف باأنه املقيد 
بال�شال�شثثل مثثثل ال�شجثثني فثثاأي �شال�شثثل كانثثت 
تكبل ال�شاعثثر يف وظيفته و�شهرته يف �شعره اإنها 
�شال�شل النف�س ال�شاعرة تقيد �شاحبها وت�شعره 
بال�شيثثق فيح�ثثس اأن النا�ثثس حولثثه ق�شبان من 
حديثثد و اأن اأقوالهثثم كاأقوال ال�شجثثان ترمي اإىل 
التعذيثثب واإثارة ال�شجثثون و :اإن هديل احلمام 

ال يوحي ال�شرور و االن�شراح . 
دم�شثثق الفيحاء على جمال غوطتها و اأنهارها 
مل جتد يف �شعر �شاعرنا لوحة باالألوان و الظالل 
يقدمها اإىل �شامعيه للفتنة و اجلمال و اإمنا لقيت 

منه التحية بعد التحية و الدعاء بعد الدعاء : 
 قالت دم�شق و قد ناجيت غوطتها     

                          و مائج الدوح يف جنبي مطرد 

اأترتك الرو�س و االأنغام متلوؤه        
                       وتنتحي البيد الرو�س وال غرد 

ما ت�شمع االأذن ح�شاً يف م�شارحها       
                             كاأمنا املوت يف اأطرافها كمد 
واإذا كان قد ع�شق الطبيعة ومل يبح يف �شعره 
بهثثذا الع�شق واأثثثره ومل يرتك لنثثا �شيئاً نتغنى 
به فهو قثثد ع�شق املراأة وحثثاول اأن ي�شفها واأن 
يتغثثزل بهثثا ولكنثثه حثثني اأراد اأن يبثثوح �شكثثت 
كذلك عنهثثا وان�شرف اإىل ع�شثثق الوطن فقال يف 
ذلثثك )فمثثا كنثثت غريباً عثثن هذا احلثثب وال كان 
هثثذا احلثثب غريباً عنثثي . لقثثد حاولت مثثرة اأن 
اأف�شثثح عنثثه يف ق�شيدتثثي نثثوح العندليب على 
نحو ماتقدمت االإ�شارة اإليه فانقلب االف�شاح يف 
خامتثثة الق�شيدة اإىل �شعور وطني كادت عاطفة 
احلثثب تغثثرق فيثثه وكثثثريًا ماي�شاألنثثي بع�ثثس 
االأ�شحثثاب عن �شعثثوري يف الغثثزل فاأخجل من 
نف�شثثي كل اخلجثثل واأح�س ب�شيء مثثن ال�شعف 
واأنثثا اأقول لهم : لي�س يل �شيء من هذا ال�شعر فال 

يكادون ي�شدقون ما اأقول (.
�سعر الرثاء :

 راأينثثا اأن اأكثثر �شعراء ال�شام كانثثوا يهتزون 
للحدث اجللل فينظمون فيه وعرفنا اأن البطوالت 
كانت على راأ�س مانظم فيها هوؤالء ال�شعراء وقد 
ذكرنثثا اأن ال�شاعر �شفيق جثثربي وقف يف ذكرى 
ال�شعثثراء و االأدباء و الزعمثثاء فاأ�شاد بالوطنية 
و القوميثثة وجنثثده وفق فيها اأكثثر مما وفق يف 
عواطثثف احلب و الطبيعة فهثثو قد تاأثر من غري 
�شك باحلما�شة و الرثاء يف االأدب العربي القدمي 
اأكثثر ممثثا تاأثر بغريهما مثثن فنون القثثول . فقد 

رثى ويل الدين يكن �شنة 1921فقال :
 يا حاوي  االآفاق    يف   اآيثة       

                       كيف احتوتك ر�شومها وقبورها
  و�شحت لك الظلمات يف اأجوائنا      

                        فعلمت كيف ت�شيئها  و تنريها 
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ب�شحائف بي�س  تالأالأ   نورها      
                    جتلو الظالم عن القبور �شطورها 
وهثثذا من املديثثح يف الرثاء ممثثا عرفه العرب 
وحامثثوا حولثثه فهو يف �شعثثره قد جمثثع املديح 
والبثثكاء معثثاً ف�شثثور املرثثثي يف اأوج حياتثثه و 
جمثثده ثم ر�شمه ميتاً قد خلف االأجماد و املفاخر 
وم�شثثى ورثى اأحمد كثثرد علي فو�شثثف حياته 

�شنة 1927: 
مل األف وجهك يف احلوادث عاب�شاً       

                        تلهو وت�شحك يف عنيف وثابها 
 لك   يف  عواقبها  منى  مع�شولة       

                       ما كنت تياأ�س يف كثيف حجابها 
كنت ال�شنني باأن   تفوتك   لذة       

                         مل ت�شرب  الالأالأ   من   اأكوابها 
وهثثذه ال�شثثورة �شادقة قوية جميلثثة الر�شم 
حتدثت عن �شفات الفقيد ومنها طالقة الوجه و 
اللهو و البعد عن الياأ�س و العكوف عن اقتنا�س 

الفر�س و اللذائذ .
فال�شاعثثر يف مراثيثثه يعمثثد اإىل متجيثثد الفكثثر 
و البطولثثة يف االأ�شخا�ثثس الذيثثن يرثيهم �شواء 
يف حافثثظ اأو �شوقثثي فهثثو اليرى الرثثثاء باباً اإىل 
النثثواح و البكاء و الدموع و اإمنا يرى اأن يبعث 
االأموات مثثن مدافنهم يختالثثون يف ثيابهم كيوم 
كانثثوا اأحيثثاء ي�شعثثون يف النا�ثثس  باأجمادهم و 
مفاخرهثثم فهو يفت�س عن مزاياهثثم و �شفاتهم و 
يتحثثدث عن  اأجمثثل �شفحاتهم و مثثا خلفوه من 

خري وفري .
وممثثا اأكد عليه جثثربي املحافظة على اإ�شراق 
االأدب العربثثي ورونق اللغة وهو ال يريد الأدبنا 
اأن يعثثزل نف�شثثه ويتقوقثثع على ذاتثثه وينح�شر 
وي�شثثم اأذنيه عثثن اآداب االأمم االأخرى وهو يعدُّ  
من اأن�شار التجديد ولكن على اأن ال يذوب اأدبنا 
يف اآداب االأمم االأخرى وعلى اأن النن�شى هويتنا 
وثقافتنا االأ�شيلة وهو يلح على اأهمية االأدب يف 

حياتنا فهو الذي يجعلنا ن�شعر باجلمال والرقة 
والعذوبثثة و ال�شفثثاء و ال�شفافية و يتجلى ذلك 
يف قولثثه ) ال ت�شتطيع الب�شريثثة اأن تقت�شر على 
العي�ثثس يف اآفثثاق العلثثوم و ال�شناعثثات وحدها 
اإن يف الب�شريثثة ذوقثثاً وح�شاً و�شعثثورًا واالآداب 
هثثي التي تلطف هذا الثثذوق و هذا احل�س و هذا 
ال�شعثثور ولثثوال هثثذا التلطيف ملثثا كان فرق بني 

االإن�شان وبني احليوان (.
كان حمبثثاً للعزلثثة و البعثثد عثثن النا�ثثس وقد 
عزف عن الزواج طثثوال حياته وعا�س يف منزله 
الهاديء وحيثثدًا ويوجد يف �شعره حالوة اللفظ 
و �شثثدق امل�شاعثثر وعفوية ال�شثثورة فهو يعرب 
ب�شثثدق و اإخال�س عمثثا تكنه لواعثثج نف�شه وما 
تنطثثوي عليثثه �شريرته من حبثثه للعي�س وحيدًا 
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ورغبته يف االبتعاد عن النا�س .
اإنه ابن �شورية الرائعثثة التي توجتها عروبة 
الزمثثان عنفوانثثاً و اأ�شالثثة و األقاً فمثثا ا�شتكانت 
لقهثثر الظلمة وعبثثث العابثني ووح�شيثثة القتلة 
ودم�شثثق عا�شمتهثثا وغثثار جمدها التليثثد ظلت 

رافعة الراأ�س عزيزة قوية.

وتثثويف جثثربي يف دم�شثثق يثثوم االأربعثثاء يف 
ال�شاد�س من �شهثثر االأول عام 1400هث، املوافق 
23 كانون الثاين 1980م ، عن عمر يناهز اثنتني 
و ثمانثثني �شنثثة و دفثثن يف مقربة بثثاب ال�شغري 

بدم�شق رحمه اهلل و جعل مثواه اجلنة . 

امل�شادر و املراجع : 
- ال�صعر احلديث يف الإقليم ال�صوري – د. �صامي الدهان – معهد الدرا�صات العربية العالية 1960

- تاريخ ال�صعر العربي احلديث – اأحمد قّب�س – دار اجليل – بروت 1971
- الأدب العربي املعا�رش يف �صورية – �صامي الدهان – دار املعارف – القاهرة 1959

www.adeab.com - ال�صاعر و الباحث ال�صوري – �صفيق جربي -
vb.altareekh.com - صفيق جربي �صاعر ال�صام� -
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االأ�ستاذ ح�سن القد�سي
ثاني رئيس تحرير لمجلة المعلم العربي

ذاكرة املجلة

  مدير التحرير
 نتابثثع يف هثثذا العدد توثيق تاريثثخ جملة املعلثثم العربي من خالل 

روؤ�شاء التحرير الذين تعاقبوا عليها منذ عام 1948.
بعثثد اإيفثثاد االأ�شتثثاذ �شعيثثد الق�شماين مثثن قبل وزارة املعثثارف اإىل 
باري�ثثس ل�شالثثح اليون�شكو لدرا�شثثة طرق مكافحة االأميثثة، مّت تكليف 
رئي�ثثس �شعبثثة الكتب املدر�شيثثة يف الثثوزارة االأ�شتاذ ح�شثثن القد�شي 
ليت�شلم مهام رئا�شة حترير جملة املعلم العربي اإىل حني عودة االأ�شتاذ 

الق�شماين من باري�س، وا�شتمرت مهمته هذه عاماً واحدًا فقط.
-  ولد االأ�شتاذ حممد ح�شن بن حمي الدين القد�شي يف حّي من اأحياء 

دم�شق القدمية)القيمرية( يف )حارة قناية احلطب( عام 1918.
- يف عام 1933 نال اأهلية التعليم االبتدائي بعد نيله �شهادة البكالوريا ال�شورية.

- بثثداأ حياتثثه الوظيفية معلماً عام 1934 يف مدر�شة ابتدائيثثة يف حي) ميدان حتتاين( وبقي فيها 
حتى عام 1945 حيث عنّي مديرًا ملدر�شة مروان االبتدائية يف دم�شق.

 - يف عثثام 1946 نقثثل مديثثرًا ملدر�شثثة ها�شثثم االأتا�شثثي، ويف عام 1949 نقثثل معلمثثاً اإىل مدر�شة 
)املح�شنيثثة(، ويف عثثام 1950 نقثثل اإىل مدر�شة ح�شان بثثن ثابت وبعدها يف عثثام 1951 اإىل مدر�شة 

الوليد.
- يف عام 1952 نقل اإىل االإدارة  املركزية يف وزارة املعارف رئي�شاً ل�شعبة الكتب املدر�شية، ويف 
1952/9/7 ، اأ�شيثثف اإىل مهمتثثه تلك اأمانة �شثثر جلنة جملة املعلم العربي، وهثثو ما ن�شميه اليوم 

رئا�شة التحرير.
 -بعد عودة االأ�شتاذ الق�شماين من اإيفاده اأعيد االأ�شتاذ القد�شي اإىل عمله ال�شابق يف الوزارة.

 - ويف 5 ت�شرين الثاين 1953 اأوفد لفرتة ق�شرية حل�شاب اليون�شكو اإىل اإحدى الدول االأوروبية 
لدرا�شة ال�شينما وو�شائل االإي�شاح فبقي فيها حتى كانون االأول عام 1953.

- ويف حزيران عام 1958  عني رئي�شاً ل�شعبة ال�شينما املدر�شية يف الوزارة
 يف 1964/10/8 ا�شتقثثال مثثن وزارة الرتبيثثة والتعليثثم ليذهثثب معثثارًا اإىل اململكثثة العربيثثة 

ال�شعودية.
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اإىل جانب احل�سارة العربية  ظهرت منذ القدمي ح�سارات اأخرى اأّثرت وتاأّثرت باحل�سارة العربية 
فاأخ���ذت منها بع�س العلوم واملعارف واأعطتها بع�سها االآخ���ر, فال وجود ل�سعب من دون تاريخ 

وال ح�سارة.

مالمح م�سيئة من احل�سارة الفار�سية
                                                               
 قمراملنا�سفي
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ترجع جذور احل�شارة االإيرانية، التي كانت 
ُت�شمى قدمياً »بالد فار�س«  اإىل القرن العا�شر قبل 
امليثثالد، و بع�س امل�شادر ُترجع ذلثثك اإىل القرن 
ال�شاد�ثثس ق.م، عندما جاءت �شعوب الفر�س من 
جنوبي اأرا�شي االأورال، وا�شتوطنت يف منطقة 
ت�شمل اأجزاء من اإيران واأفغان�شتان احلاليتني، 
واأطلقثثت ا�شثثم اأر�س االآريني علثثى تلك املنطقة 

ومنها ا�شتقت ت�شمية اإيران.
   ال�شعثثوب الفار�شيثثة كانثثت بدائيثثة تعي�ثثس 
حياة البدو، ثم رويدًا رويدًا حت�ّشرت، واأن�شاأت 

اإمرباطورية دامت مئتي �شنة.
كان الفر�ثثس و مثثا ُي�شمثثون امليديثثني الذيثثن 
جاوروا الفر�ثثس يخ�شعون حلكم االآ�شوريني يف 
البداية، ثثثم ا�شتقلوا باأنف�شهثثم وانت�شروا على 

االآ�شوريني، واأخ�شعوا عا�شمتهم نينوى.
االآريثثة  لغتهثثم  الفر�ثثس  اأخثثذ  امليديثثني  مثثن 
واحلثثروف الهجائيثثة التثثي بلثثغ عددهثثا �شتثثاً 
وثالثني حرفثثاً كما اأخذوا طريقتهثثم يف العمارة  

وا�شتفادوا من طريقتهم يف تدبري االقت�شاد.
   مثثن اأهم امللوك الذيثثن ُعرفوا يف فار�س امللك 
قور�ثثس الذي ُعرف بقدرتثثه يف الفتوح واالأعمال 
االإدارية كما ُعرف عنه الراأفة باملغلوبني، وكان 
من املحبوبني حتى من اأعدائه ال�شابقني، و�شل 
مثثن حكمتثثه اإىل حد اأن بع�ثثس الق�ش�س القدمية 

كانت تخلط بينه وبني �شقراط.
ا�شتطثثاع ذلثثك امللثثك اأن ي�شثثم امليديني حتت 
مثثن  فثثكان  ق.م،    550 عثثام  حثثوايل  جناحثثه 
موؤ�ش�شثثي الدولة االأخمينية، وراح يوؤلف جي�شاً 
قوياً قوامثثه من امليدين والفر�ثثس فا�شتوىل على 
�شردي�ثثس وبابل، و�شم اإىل فار�س كل البالد التي 
كانت حتت �شلطة اآ�شور وبابل واآ�شيا ال�شغرى، 
فاأ�شبحت فار�س امرباطورية عظمى من اأو�شع 

املنظمات ال�شيا�شية قبل الدولة الرومانية.
ومثثن اأهم القواعد ال�شيا�شيثثة التي بنى عليها 

دولته احلرية الدينية يف العقيدة والعبادة.
     وبعثثد كل هثثذه الفتوحات حثثاول اأن يحرر 
ميديثثا وفار�ثثس من غثثزو البثثدو الهمثثج يف اآ�شيا 
الو�شطى وتوغل يف حمالتثثه حتى و�شل اإىل نهر 
جيحثثون �شمااًل و الهنثثد �شرقاً، لكنثثه قتل فجاأة 
وهثثو يحارب بع�س قبائل امل�شجيته، فلم يتمّكن 

من تنظيم اأمور اإمرباطوريته املمتدة.
 مثثن بعده جثثاء قمبيز ابنه الذي عثثاث ف�شادًا 
يف البثثالد التثثي اأفنثثى والثثده حياتثثه يف بنائهثثا 
وتو�شيعهثثا ومل ياأخثثذ اأي خ�شلثثٍة من اخل�شال 

احلميدة التي كان والده يتمتع بها.
 فبداأ بقتل اأخيه �شمردي�س مناف�شه يف احُلكم، 
واأغوتثثه ثثثروة م�شثثر فاجتاحهثثا، ومل يحثثرتم 
فثثراح ي�شخثثر منهثثا، ومثثن  الديانثثه امل�شريثثة 
معبودهثثا، واأمعثثن يف نب�ثثس قبثثور الفراعنثثة ، 

وحرق الهياكل.
  وو�شثثل يف �شدة طغيانه حثثدًا قتل فيه اأخته 
وزوجته، ثم ابنه، ثم اأمر بدفن ع�شرة من اأعيان 

الفر�س وهم اأحياء.
   ويف طريق عودته من م�شر اإىل فار�س علم اأن 
ثثثورًة اندلعت هناك ، لكنثثه اختفى بعد ذلك وال 
نثثدري �شبباً لهذا االختفثثاء ويف بع�س الروايات 

ُيقال اإنه انتحر.
  بعثثد تلثثك الثثثورة اختثثار بع�ثثس اأ�شثثراف 
فار�س )دارا بثثن ه�شتب�س( اأو دارا االأول ليكون 
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ملثثكاً لفار�س، الثثذي ا�شتخدم القثثوة اإىل حٍد بلغ 
الق�شثثوة يف اإخ�شاع باقي الثورات التي اندلعت 
يف باقثثي اأجثثزاء االمرباطوريثثة الفار�شية، لكنه 
بعد ذلك خثثاف على ملكه فرتك احلروب، وراح 
ينظم اأمور بالده االإدارية فازدهرت بالده  خالل 
ُحكمه اأعظثثم ازدهار، وعاد من جديثثد اإىل الفتح 
حتثثى و�شل اإىل حثثدود رو�شياً اليثثوم، ثم �شعى 
اإىل اال�شتيثثالء علثثى اليونان لكنه ف�شثثل فعاد اإىل 
فار�ثثس، عاجلتثثه املنية وحثثني كان ُيعثثد العدة 

لغزوها جمددًا.
 ورث العر�ثثس مثثن بعثثده ابنثثه اأح�شور�ثثس 
الثثذي اأعثثاد مثثا ف�شل به والثثده، وهثثزم قوة من 
اأحثثوال  تدهثثورت  موتثثه  بعثثد  االإ�شربطيثثني.  
فار�ثثس حتى غزاها اال�شكنثثدر املقدوين، فانتهت 
االأ�شثثرة االأخمينية واأ�شبحثثت فار�س جزءًا من 

اإمرباطورية اال�شكندر.
وبعثثد مثثوت االإ�شكنثثدر يف 323ق.م تقا�شثثم 
قواده امللك، وكانثثت فار�س واملناطق املجاورة 
لها من ن�شيب �شلوق�س الذي اأ�ش�س حكماً لالأ�شرة 
ال�شلوقية،وقد ن�شاأت يف عهدها العديد من املدن، 

واأُدخلت الثقافة اليونانية.
  حكمثثت فار�ثثس بعثثد ذلثثك االأ�شثثرة الفرثيثثة 
وا�شتمثثر حكمها حتى عثثام 224م حني اأطاح بها 
فار�شي ُيدعى اأرد�شري، فمّهد حلكم ال�شا�شانيني، 
وا�شتّمثثر حكمهم حتثثى منت�شف القثثرن ال�شابع 
امليثثالدي، ظثثل ال�شثثراع خثثالل ذلثثك م�شتمثثرًا 
بثثني الفر�ثثس والرومثثان حتثثى اعتنثثق الرومان 
الن�شرانيثثة يف القثثرن الرابثثع امليثثالدي، فثثراح 
ال�شثثراع ياأخذ ال�شكل الديني بني الزراد�شتية و 

الن�شرانية.
 يف عهثثد ال�شا�شانيثثني و�شلت فار�ثثس اإىل اأوج 
قوتهثثا وحققثثت الكثري من االنت�شثثارات، اإىل اأن 

جاء االإ�شالم بعد ذلك، فكان له التاأثري الكبري.
فرتة االزدهار:

مل ُي�شجل التاريخ قبل فار�س اأي اإمرباطوريٍة 
ات�شعت بال�شكل الذي ات�شعت فيه االإمرباطورية 

الفار�شية.
   كان ذلثثك االإقليثثم يتمتثثع مبنثثاخ �شحراوي 
جاف فراح الفالحثثون يجرون املياه من اجلبال 
لريووا بهثثا مزروعاتهم، فثثكان القمح وال�شعري 

من اأهم حما�شيلهم الزراعية.
   تثثرك الفر�س ال�شناعات اليدوية لغريهم من 
اأمم ال�شثثرق االأدنى، لكنهم كانثثوا االأكر ابتكارًا 
يف �شثثوؤون النقثثل واالت�شثثال فاأن�شثثوؤوا الطثثرق 
العظيمثثة التثثي ت�شثثل االأقاليم املمتثثدة بع�شها 
ببع�ثثس مع وجود املحطات لال�شرتاحة وتبديل 
اخليثثل، فكانثثت هنثثاك ُطثثرق ت�شل حتثثى الهند 
جمتثثازة جبثثال اأفغان�شتثثان، اأمثثا فثثوق االأنهار 
ولت�شهيثثل عبورهثثا راح املهند�شثثون ين�شئثثون 
القناطثثر املتينثثة  التي متثثر عليها مئثثات الفيلة 

ال�شخمة وهي اآمنة.
 كانثثت الفائدة مثثن تلك الُطثثرق والقناطر هي 
اأمثثور احلكومثثة احلربيثثة واالإداريثثة  تي�شثثري 
كمثثا كان لها فائثثدة عظيمة يف التجثثارة وانتقال 
العثثادات واالأفثثكار حتثثى اخلرافثثات فيمثثا بني 

االأقاليم.
  كان الفر�ثثس يحتقثثرون التجثثارة ويعثثدون 
االأ�شواق بوؤرة للكذب واخلداع، وكانت االأجور 
والقرو�ثثس وفوائثثد االأمثثوال تثثوؤدى باملا�شيثثة 
واحلبثثوب، ثثثم �شثثك امللثثك دارا » الداريثثق«   
والكلمثثة م�شتقة مثثن كلمة » زريثثق«  الفار�شية 
وهي القطعثثة من الذهب، و�شنعثثت من الذهب 
والف�شة وطبع عليها امللك �شورته وكانت هناك 
ن�شبثثة بني الداريثثق الذهبثثي والف�شثثي كن�شبة 
13.5 اإىل 1 فثثكان ذلثثك بدايثثة و�شثثع ن�شبة بني 

النقود يف الوقت احلا�شر.
و بالرغثثم مثثن قيثثام امللثثك دارا االأول بحفثثر 
قناة ت�شثثل فار�س بالبحر االأبي�س املتو�شط عن 
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طريق البحثثر االأحمر و النيثثل اإال اأن املالحة مل 
تبلغ الرقي الذي و�شله النقل الربي.

اللغة الفار�سية:
تكلثثم الفر�س خثثالل تاريخهثثم الطويثثل لغات 
متعثثددة، فكانثثت الفار�شية )وهثثي لغة هندو – 
اأوروبيثثة( لغثثة البثثالط واالأعيان يف عهثثد دارا 
االأول، وهثثذه اللغثثة �شديثثدة االرتبثثاط باللغة 
الفار�شيثثة  وباللغثثة  الهنثثد  يف  ال�شن�شكريتيثثة 
احلديثثثة، وتعثثد هثثي وال�شن�شكريتيثثة واللغثثة 

االإنكليزية فروعاً ذات اأ�شل واحد.
  كانت اللغة الفار�شية تنق�شم اإىل ق�شمني هما: 
الزنديثثة وهثثي لغة الزنثثد والبهلويثثة وهي لغة 

هندية ا�شتقت منها اللغة الفار�شية احلالية.
وا�شتعملثثت احلروف الهجائية االآرامية التي 
كانثثت ُتر�شم باخلط امل�شمثثاري يف الكتابة، وقام 
الفر�ثثس بذكائهثثم بتب�شيط املقاطثثع البابلية من 
ثالثمائة رمز اإىل �شت وثالثني عالمة التي تبدلت 
�شيئثثاً ف�شيئثثاً حتثثى اأ�شبحثثت حروفثثاً هجائية 
م�شمارية، ولكنهم مع ذلك مل ين�شئوا اأدباً خا�شاً 
بهثثم فكانت الكتابة لديهم نوعاً من اللهو ال اأكر، 
اللهثثم اإال بع�س الق�ش�س التثثي حتكي  حكايات 
االأبطال القدماء رمبا �شاعد الق�س ال�شعبي على 

بقائها.
تذكثثر بع�س امل�شثثادر اأن الفر�ثثس ا�شتخدموا 
اللغثثة االآرامية لغة كتابثثة، وهي لغة �شامية لها 
�شلة باللغتني العربية والعربية وغريهما كلغة 

كتابة.
   ال�سعب الفار�سي:

تذكر بع�س امل�شادر اأن ال�شعوب الفار�شية هم 
مثثن اأجمل �شعوب ال�شرق االأدنثثى قدمياً، فهناك 
دالالت ت�شري اإىل اأنهم كانوا معتديل القامة، ذوي 
اأج�شثثاٍم قوية وهبتهثثم اجلبال �شالبثثة و�شدة، 
مالمثثح وجوههثثم متنا�شقثثة �ُشمُّ االأنثثوف، تبدو 
عليهثثم مالمثثح النبثثل والروعة، لب�ثثس معظمهم 

املالب�ثثس امليديثثة » ن�شبثثة اإىل امليديني« وحتلوا 
بحليهثثم، وكانثثوا ُيعثثدون اأن ك�شثثف جثثزء مثثن 
اأجثثزاء اجل�شثثم عثثدا الوجه هو من قلثثة االأدب، 
لذلثثك كان ج�شمهثثم ُمغطى من عمامثثة الراأ�س اأو 

القلن�شوة اإىل خف القدمني اأو حذائهما.
مثثع قمي�ثثس اأبي�ثثس  و �شروال مثلثثث الطيات 
وفوقثثه مئثثزر ذا كمني يغطيثثان اليدين ومنطقة 
يف و�شثثط اجل�شثثد، فكانثثت تلثثك املالب�س حتفظ 

اأج�شامهم دافئة يف ال�شتاء وباردة يف ال�شيف.
مالب�ثثس امللثثك متتاز ب�شثثروال قرمثثزي مطرز 
وحثثذاء ذي اأزرار زعفرانية اللثثون، اأما مالب�س 
الن�شثثاء فلم تكن تختلثثف اإال اختالفاً ب�شيطاً عن 

مالب�س الرجال .
  كان الرجثثال يطيلثثون �شعورهثثم يف �شفائثثر 

ا�شتبدلوا بها فيما بعد ال�شعر امل�شتعار.
 ومثثع زيادة الروة اأ�شبثثح الرجال والن�شاء 
علثثى ال�شواء ي�شتخدمثثون اأدوات التجميل، كما 
ا�شتعملثثوا االأدهثثان لتجميثثل الوجثثه واالأدهان 
امللونة للجفون لزيادة �شعة العينني وبريقهما، 
�شماهثثم  املزينثثني  مثثن  طبقثثة  لديهثثم  فن�شثثاأت 
فثثن  يف  خثثرباء  كانثثوا  اليونانيون)الكزمتثثاي( 
التجميثثل يعملثثون يف مهنثثة جتميثثل  االأثريثثاء، 
ويعتقثثد بع�ثثس القدمثثاء اأنهثثم هثثم مثثن اخرتع 
اأدهان التجميل، كما اأ�شبحت لدى الفر�س خربة 
وا�شعثثة يف الروائثثح العطريثثة فلم يكثثن مليُكهم 
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يخثثرج اإىل احلرب اإال ومعثثه علبته اخلا�شة من 
العطثثور الثمينثثة ليتعّطر بها يف حثثال الن�شر اأو 

الهزمية.
   املعتقدات الدينية:

       تثثروي بع�س الق�ش�ثثس الفار�شية اأن نبياً 
عظيماً ظهر يف موطن االآريني �شماه تابعوه       » 
زرث�شرتا« الذي اأحب احلكمة وال�شالح فاعتزل 
النا�س واآثر اأن يعي�س يف برية جبلية، واأن يكون 
طعامثثه اجلثثن وثمثثار االأر�ثثس، اأراد ال�شيطان 
اأن يغويثثه لكنثثه مل يفلح، فظل متم�شثثكاً باإميانه 
باالإله اأهثثورا الذي جتلى لثثه، وو�شع بني يديه 
كتثثاب العلم واحلكمثثة، واأمره اأن يعثثظ النا�س 
مبثثا فيه، وظل العامل كله ي�شخر منه وي�شطهده 
حتثثى �شمعثثه اأمثثري اإيثثراين ُيدعثثى »ف�شت�شيبا« 
فاأعجبثثه مثثا �شمع ووعثثده بن�شر الديثثن اجلديد 
بني �شعبه، وهكذا ولد الدين الزردا�شتي، وعّمر 
» زرث�شثثرتا« طويثثاًل حتى اأحرقثثه ومي�س برٍق 

و�شعد اإىل ال�شماء.
   وبثثني �شحة اأو بطالن هثثذه الق�شة يذكر اأن 
اليونانيثثني �شدقوا بوجثثوده و�شرفوه وحددوا 
له تاريخثثاً ي�شبق تاريخهم بخم�شثثة اآالف عام، 
اأمثثا من يوؤمثثن بوجوده مثثن املوؤرخني املحدثني 
فيحثثددون تاريخثثه بثثني القرن العا�شثثر والقرن 

ال�شاد�س قبل امليالد.
كان الفر�ثثس قبثثل ظهثثور زردا�شثثت يعبثثدون 

احليوانثثات ويعبدون االأر�ثثس وال�شم�س ب�شكل 
يتفق مع الديانة الهندو�شية.

اأعلن زردا�شت ب�شجاعة باأنه اليوجد يف الكون 
اإال اإله واحد هو يف بالده اأهورا- مزدا اإله النور 
وال�شمثثاء واأن غثثريه مثثن االآله لي�ثثس اإال مظاهر 

و�شفات له.
 اعتنثثق امللثثك دارا الديثثن اجلديثثد وراأى فيه 
ملهمثثاً لثثه ول�شعبثثه فاأثثثار حربثثاً �شعثثواء على 

الديانات القدمية وعلى الكهنة املجو�س.
  اأمثثا الكتاب املقد�ثثس فهو جمموعة كتب جمع 
فيهثثا اأتباع زردا�شت ومريثثدوه اأقواله واأدعيته 
و�شموهثثا« االأب�شتثثا« اأو االأب�شتثثاق ، والفكثثرة 
ال�شائثثدة يف هذا الكتاب تقثثوم على ال�شراع بني 
االإلثثه اآهورا- مثثزدا وال�شيطثثان اأهرمثثان الذي 
يدوم اثني ع�شثثر األف عام، واأن اأف�شل الف�شائل 
اأال  همثثا الطهثثر واالأمانثثة، واأن املوتثثى يجثثب 
يحرقثثوا اأو يدفنوا بل يجثثب اأن ُتلقى جثثهم اإىل 

الكالب اأو الطيور اجلارحة.
 اأمثثا اأكثثرب فخر لزردا�شت فهو اأنثثه �شور اإلهه 
ب�شثثورة جعله فيها ي�شمو علثثى كل �شيء وعرّب 

عن ذلك بعبارات جليلة.
 فكانت العقائد التي جاء بها زردا�شت تقرتب 

كثريًا من عقيدة التوحيد.
كرمثثت تلثثك العقيدة املثثراأة فجعلتهثثا تخرج 
وتتجثثول يف االأ�شثثواق، وكانثثت متتلثثك العقثثار 
وتت�شرف يف �شوؤونثثه، كما كان يف و�شعها اإدارة 

�شوؤون زوجها با�شمه اأو بتوكيل منه.
 العلوم والفنون:

 مل يهتم الفر�س باالأدب الأنهم َعدوه من الرتف، 
اأمثثا ال�شعر فلقد كان ُيغنثثى اأكر مما ُيقال ومات 

حني مات املغنون.
  اأمثثا الطثثب فقثثد كان يقت�شثثر علثثى الكهنة يف 
اأواًل الأن  البدايثثة، وكان يعتمثثد علثثى ال�شحثثر 
ال�شيطثثان هثثو الثثذي خلثثق اأغلثثب االأمرا�ثثس، 
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ومراعثثاة قواعثثد ال�شحة العامة ثانيثثاً ، فكانت 
طثثرق العثثالج تعتمثثد علثثى الُرقثثى اأكثثر مثثن 
اعتمادها على العقاقثثري، وكان الطبيب النا�شئ 
يعالج االأجانب يف البداية اإىل اأن ي�شبح متمر�شاً 
باملهنة، وَحدد القانون اأجره وفقاً ملنزلة املري�س 

االجتماعية.
مل يكثثن لدى الفر�س وقثثت اإال للحرب والقتال 
فكان ُجّل اعتمادهم على فنون ال�شعوب االأخرى 
كالرومثثان، فكانوا يكلثثون اإىل الفنانني االأجانب 
جتميل بيوتهم وحدائقهم، ويوؤدون لهم اأجورهم 

من املال الذي ياأتيهم من الواليات التابعة لهم.
   كان الفر�ثثس يحبثثون حيثثاة الثثرتف والبذخ 
، فكانثثوا مولعني بالغناء والعثثزف على القيثار 

والناي وال�شرب على الطبول.
   يتباهثثون بتن�شيثثد االأحجثثار الكرميثثة على 
تيجانهم ومالب�شهم، وحتى على اأحذيتهم فكانوا 
ي�شتوردون اللوؤلوؤ والياقوت والزمرد والزورد، 

اأما الفريوز فكانوا ي�شتخرجونه من مناجمهم.
 الفثثن الفار�شثثي يظهر جلياً يف العمثثارة  فكان 
وامل�شريثثة  اليونانيثثة  الثقافثثات  مثثن  مزيجثثاً 
والبابلية، وكانت ق�شورهم رائعة البناء متتاز 
باالأعمدة التي تك�شوها التزيينات النباتية، كما 
اهتم الفار�شيون بالتماثيل، وطبعاً هي من �شنع 
الفنانثثني االأجانثثب، ول�شنا نن�شثثى املن�شوجات 

وال�شجاد والفخار الفار�شي.

عالقة العرب بالفر�ص بعد الإ�سالم:
كانثثت اجلزيرة العربية م�شتقلثثة بنف�شها قبل 
االإ�شثثالم، ومل تخ�شع البتثثة ل�شلطان الفر�س اإال 
بعد اأخ�شعها امللك �شابور الثاين عام 370م، كما 
اأخ�شع العثثرب يف العراق واخلليج العربي لكن 

العرب انت�شروا عليهم يف معركة ذي قار.
 يف عهد الر�شثثول الكرمي )�س(، رف�س ك�شرى 
الثاين دعوته لالإ�شالم ومّزق ر�شالته التي اأر�شلها 
لثثه مع عبد اهلل بثثن حذافة ال�شهمي مثثن دون اأن 

يقراأها.
  لكن نائبثثه يف اليمن) باذان( دخل يف االإ�شالم 
بعثثد ر�شالة بليغٍة من حممثثد )�س(، واأ�شلم  من 
كان معثثه مثثن الفر�س يف بثثالد اليمن، كمثثا اأ�شلم 
العثثرب يف البحرين وخرجوا عن طاعة ك�شرى، 
كمثثا اأ�شلمت بع�س قبائثثل العرب يف العراق مثل 

بني �شيبان.
  يف عهد عمر بن اخلطاب:

 تلقثثى اخلليفثثة ر�شالًة مثثن قائثثده يف �شوريه 
املثنى يْبلُغثثه اأن االأوان قد حان لال�شتيالء على 
بالد الفر�س، فقام خالد بن الوليد بقيادة اجلي�س 
اإزاء ال�شاحل اجلنوبي للخليج العربي، واأر�شل 
ر�شالثثًة اإىل هورمزد حاكثثم الوالية على احلدود 
الفار�شيثثة يقثثول له فيهثثا: "ا�شلم ت�شلثثم"  الذي 
دعثثاه اإىل املبثثارزة وقبثثل خالثثد دعوتثثه وقتلثثه 
وتغلثثب امل�شلمثثون، ثثثم تثثوىل املثنثثى القيثثادة 
وانت�شثثر يف موقعثثة اجل�شر، ثم ُهثثزم يف موقعة 
البويب خ�شارًة فادحة، وبعد جندة من �شعد بن 
اأبي وقا�ثثس انت�شر العرب يف موقعة القاد�شية، 

ودخلوا املدائن بعد اأن اجتازوا نهر دجلة.
  ومبعركثثة نهوند كانت بالد فار�س قد �شقطت 

كلها يف اأيدي العرب وانتهى عهد ال�شا�شانيني.
 يف عهد اخلالفة العبا�شية كان اعتماد اخلالفة 
علثثى الوزراء الفر�س يف كثري من وظائف الدولة 
وهذا مثثا �شاهم يف تغلغثثل التقاليثثد الفار�شية يف 
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نظام احلكثثم العبا�شي واأ�شبح الأ�شرة الربامكة 
ال�شيا�شثثي  النظثثام  يف  كبثثري  �شثثاأن  الفار�شيثثة 

العبا�شي.
لكن مع كل ذلك مل ي�شمح اخللفاء العبا�شيون 
لتلثثك التاأثريات اأن مت�ثثس بال�شخ�شية العربية، 
وخ�شو�شثثاً يف الثقافثثة فعملثثوا علثثى مكافحثثة 
ال�شعوبيثثة والزندقة وكل ما مثثن �شاأنه اأن يقلل 

من �شاأن العرب.
اأثر احل�سارة الفار�سية يف احل�سارة العربية:

عثثدة  يف  اآثثثاٌر  الفار�شيثثة  للح�شثثارة  كان 
جماالت:

-  ففي الثقافة واالأدب: 
اليقظة الفكرية التي �شهدها الع�شر العبا�شي 
كانثثت وليدة الثقافات التثثي جاءت من الثقافات 
والفار�شيثثة  والروميثثة  الهنديثثة  االأخثثرى 
وال�شريانيثثة، فثثراح العثثرب يقتب�شثثون من تلك 
الثقافات القدميثثة وي�شتفيدون منها، فاأ�شبحوا 
الوريثثث الفكري لالأمم التي غلبوها، فكما تاأّثرت 

ال�شام بح�شارة االإغريق، تاأثرت بغداد عا�شمة 
الدولة العبا�شّية و�شائر بالد العراق باحل�شارة 
الفار�شيثثة وانطبعت بطابع الفر�ثثس، فلم مي�س 
اأكثثر من ثالثثثة اأربثثاع القثثرن حتثثى مّت للعرب 
الوقوف على اأهم كتب اأر�شطو الفل�شفية، وعلى 
اأهثثم الكتثثب التثثي �شرحثثت ُكُتبه، وعلثثى جملة 
مثثن ُكتثثب جالينو�س الطبية، ونخبثثة من الكتب 
العلمية الفار�شيثثة والهندية، ويف ب�شع �شنوات 
ت�شّنى لطثثالب البحث من العرب اأن يه�شموا ما 

اأنفق اليونانيون القرون يف اإن�شائه.
 كما تاأثرت الفنثثون واالآداب العربية بالفنون 
واالآداب الفار�شيثثة، ب�شكل جعل العرب مييلون 
ق اجلمال، فكان للتاأثثثري الفار�شي االأثر  اإىل تثثذوُّ
االأكرب من الناحية االأدبية والفل�شفية، فرُتجمت 
الُكتثثب اإىل اللغثثة العربيثثة، ومثثن اأ�شهرها كتاب 
كليلثثة ودمنثثة الثثذي جيء بثثه اأ�شاًل مثثن الهند، 
كما ُترجمت الكتب التي تتعلق بلعبة ال�شطرجن 
اأي�شاً، واأ�شبح الن�س العربي لهذا الكتاب اليوم 
اأ�شا�شاً جلميع الرتجمات املتعارف عليها اليوم، 
وهثثي نحثثو اأربعثثني لغثثة ت�شمثثل لغثثات اأوروبا 
واللغثثة العربانيثثة والرُتكيثثة واحلب�شية ولغة 

ملقا حتى اللغة االآي�شلندية.
يف ال�شعثثر: ظهثثر يف ال�شعر العربثثي ال�شعراء 
اجُلثثدد و�ُشمثثوا  املوّلديثثن، فثثكان �شعرهم اأكر 
نعة و�شورًا بديعيثثة، كب�شار بن ُبرد،  رقثثة و�شَ
واأبثثو نوا�ثثس اللذيثثن كانثثا الرائديثثن، تالهما يف 
القرن التايل اأبو متثثام، وابن الرومي اإىل اأن جاء 
املتنبثثي ف�شّكل هوؤالء جميعاً قمة ال�شعر العربي 
الذيثثن خّلد الزمان ُتراثهم، وال يدانيهم بعد ذلك 
اإال اأبو العالء املعري �شاعر الفال�شفة وفيل�شوف 

ال�شعراء.
للم�شحثثة  االأكثثرب  التاأثثثري  ظهثثر   : النثثر  يف 
الفار�شيثثة يف النر العربي وال�شيما االإ�شراف يف 
التاأّنق واملجثثاز والبديع اللفظثثي، فحفلت ُكُتب 
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االأدب العربي كاالأغاين لالأ�شبهاين والِعْقد الفريد 
البثثن عبثثد ربثثه، و�ِشثثراج امللثثوك للطرطو�شثثي 

باالإ�شارات اإىل م�شادر قدمية هندية واإيرانية.
  ورمبثثا تاأّثثثرت اللغثثة الفار�شيثثة فاأخذت من 
اللغثثة العربيثثة اأحرفهثثا فا�شتبدلتهثثا باالأحرف 

البهلوية للغة الفار�شية.
 وال ميكننثثا اأن نن�شثثى جمثثال اخلثثط العربي 
بالر�شم الفار�شثثي، فقد عمل الفر�س على حتويل 
�شكل حروفثثه ب�شكل رائع مع ر�شثثوم فنية غاية 
يف اجلمثثال واالإبداع مبا متتاز بثثه احلروف من 
ليونثثة ويعتقد بع�ثثس اأ�شاتذة اخلثثط الفار�شي 
اأن مثثن ال يجيثثد فن ر�شمه ال ُيعثثدُّ خطاطاً، وقام 
بع�س اخلطاطني الفر�ثثس بدمج خطي » الن�شخ 
والتعليثثق« العربيثثني فنتج ما ُيعثثرف فيما بعد 
بخثثط » الن�شتعليق« الذي نثثال اإعجاب وتقدير 
الثقافثثات العامليثثة االأخرى فاأ�شبثثح له مهتمني 

ومعجبني ُكُر. 
 نظام احلكم وال�سيا�سة:

 كان االأمويثثون يغّلبثثون العن�شثثر العربي يف 
خالفتهم، لكثثن العبا�شيني جتاوزوا ذلك فعمُلوا 
على امل�شاواة بني العرب وغريهم من امل�شلمني 
قوا بذلثثك مااأمر به القثثراآن الكرمي  كالفر�ثثس فطبَّ
وال�شنة النبوية ال�شريفة، لكنهم خالفوا اخلالفة 

الرا�شدة يف كون ُحكم اخلليفة باإرادة ال�شعب.
بنظرهثثم  يحكثثم  كان  العبا�شثثي  فاخلليفثثة   
بتفوي�ثثس مثثن اهلل ال مثثن ال�شعثثب ويتجلى ذلك 
يف قثثول اأبي جعفر املن�شور: » اإمنثثا اأنا �شلطان 
اهلل يف اأر�شثثه« وطبقوا نظريثثة الفر�س يف احلق 
امللكثثي املقّد�س مبعنى اأن كل رجل ال ينت�شب اإىل 
البيثثت املالك ويتوىل املُلثثك يعترب مغت�شباً حلق 
غثثريه، فثثكان اخلليفثثة العبا�شي املرجثثع االأول 
واالأخثثري يف احلثثل والربط لثثكل �شثثوؤون الدولة 
وم�شثثدر ال�شلطة ُينيُب عنه وزيثثرًا يفَو�س اإليه 
ال�شلطة املدنية، وقا�شياً يوكل اإليه اأعباء االأمور 

ال�شرعية، واأمريًا للجي�س واملهام احلربية.
 التاأثثثري الفار�شي يف اخلالفثثة العبا�شية يظهر 
يف قثثول امل�شت�شثثرق باملر: » ملثثا كان العبا�شيون 
يدينثثون بقيثثام دولتهثثم للنفثثوذ الفار�شثثي كان 
طبيعيثثاً اأن ت�شيطر االآراء الفار�شية، ولهذا جند 
وزيثثرًا من اأ�شثثل فار�شي على راأ�ثثس احلكومة، 
كمثثا جند اخلالفة تدار بالنظام ذاته الذي كانت 
ُتثثدار بثثه اإمرباطوريثثة اآل �شا�شثثان، واحتجثثب 
اخلليفة عثثن رعيته، واتخذ الوزيثثر وال�شياف، 
فاأحيثثط �شخ�شثثه بالقدا�شة والرهبثثة، وظهرت 
االأزيثثاء الفار�شية يف البثثالط العبا�شي، واحتفل 
بالنثثريوز واملهرجثثان و«الروم« وهثثو يوم عيد 
للفر�س يف اليوم احلادي والع�شرين من كل �شهر 
مثثن �شهورهم، ومعناه الراحة والفرح( وغريها 
مثثن االأعياد الفار�شية القدميثثة، ولهذا ال نعجب 
اإذا اأ�شبثثح اخلليفثثة العبا�شثثي يعي�ثثس عي�شثثة 
االأكا�شثثرة، حتوطه االأبهثثة والعظمة، وينحني 
اأمامثثه الداخثثل عليثثه ويقّبل االأر�س بثثني يديه، 
واإذا َقُرَب منه قّبل رداءه، وهو �شرٌف اليناله اإال 

رجال الدولة البارزون ( .
-  يف ال�شناعة: اأخذ العرب النماذج الفار�شية 
وامللبو�شثثات  وال�شجثثاد  اخلثثزف،  �شناعثثة  يف 

املختلفة.
الطثثراز  العثثرب  ا�شتحثثدث  العمثثارة:  يف    -
املعماري الفار�شي الذي ات�شم بالفخامة واالأبهة 

واملتانة واالت�شاع.
-  يف الزراعثثة: اأخثثذ العثثرب بع�ثثس طثثرق 
وبع�ثثس  الثثري  وو�شائثثل  الفار�شيثثة  الزراعثثة 
املحا�شيل اجلديدة، وطّوروها فقاموا بدرا�شة 
بع�ثثس املحا�شيثثل كال�شّكثثر الذي كانثثت تنتجه 
خوز�شتثثان، يف جند ي�شابثثور، وازدادت اأهميته 
يف �شناعثثة االأدويثثة ال�شرقية لتحليثثة العقاقري 

الطبية وجعلها �شائغة املذاق.
 - يف احليثثاة االجتماعيثثة : اأخثثذ العرب عن 
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الفر�س حياة الرتف فقربثثوا العلماء وال�شعراء 
االأدب،   وجمال�ثثس  الغنثثاء  جمال�ثثس  واأقامثثوا 
وبع�ثثس مظاهثثر املجتمثثع الفار�شثثي مثثن مثثاأكل 
وَم�ْشَكٍن وملب�ثثس واالحتفال باالأعياد كاالحتفال  
بعيثثد »نريوز« الذي مازال موجودًا حتى اليوم 
ويعتقثثد بع�س االإيرانيثثني اأن هبثثوط اآدم عليه 
ال�شثثالم وبعثثثة الر�شثثول االأكثثرم حممثثد �شلى 
اهلل عليثثه و�شّلثثم قثثد متثثت  يف اليثثوم االأول مثثن 
العثثام الفار�شثثي الثثذي ُي�شادف اليثثوم احلادي 

والع�شرين من �شهر اآذار امليالدي.
  ومثثن اأطرف العادات االإيرانية يف االأعرا�س: 
اأن ثالثاً اأو اأربع فتيات يقمن بحمل قطعة قما�س 

بي�شثثاء نظيفة فثثوق راأ�س العرو�ثثس والعري�س 
بينمثثا تقثثوم االأخثثرى بطحثثن حبتثثي �شكر فوق 
راأ�شيهما وهي ت�شاأل اهلل اأن يبعد عنهما االأرواح 
ال�شريرة ، ورمبا جلب ذلك اأي�شاً احلظ -ح�شب 
اعتقادهم -  للفتيات ال�شغريات كي يتزّوجن يف 

ال�شنة املقبلة.
ختامًا :

 رمبثثا تكثثون كل تلثثك االإ�شثثاءات هثثي َغي�ٌس 
مثثن في�س حل�شارٍة  اأّثثثرت باحل�شارة العربية 
االإ�شالميثثة، وتاأّثرت بها، والتثثزال ت�شغل حتى 
يومنا حيزًا كبريًا من الوجود الثقايف واالن�شغال 

ال�شيا�شي يف املنطقة.

امل�شادر واملراجع:
- املو�صوعيية العربييية العاملية,اجلزء الثالييث ع�رش, اجلزء ال�صابع ع�ييرش, موؤ�ص�صة اأعمييال املو�صوعة للن�رش 

والتوزيع, الطبعة الأوىل, اململكة العربية ال�صعودية,1996م.
- مو�صوعيية املييورد العربييية, دائرة معارف مي�ييرشة مقتب�صة عن مو�صوعيية املورد,  منيير البعلبكي ع�صو 
جْممييع اللغيية العربية بالقاهرة,اإعييداد رمزي البعلبكي, املجلييد الأول, دار العلم للماليييني, الطبعة الأوىل, 

بروت1990.م.
الأوىل,  الطبعيية  الثيياين,  اجلييزء  القدمييية,  ال�صعييوب  ح�صييارات  ال�صامليية,  العاملييية  املو�صوعيية   -

نيويورك,1997م.
- املو�صوعيية الذهبييية, من ال�رشق الأق�صى اإىل قاطرة �صكة حديد, رئي�س التحرير اأ.د. اإبراهيم عبده, النا�رش 

موؤ�ص�صة �صجل العرب,1971 . م
- مو�صوعيية بهجيية املعرفة مو�صوعة علمية م�صييّورة, م�صرة احل�صارة, باإ�رشاف هيئيية حترير املو�صوعة, 
مراجعيية د. �صاكيير م�صطفى, املجلييد الأول, املجموعة الثانية, الطبعة الثانية, تنفيييذ دار املختار للطباعة 
والن�ييرش والتوزيييع, جنيييف �صوي�رشا,ال�رشكيية العاميية للن�ييرش والتوزيع والإعييالن ليبيا طرابل�ييس, طبع يف 

اإيطاليا.
- مو�صوعيية احل�صارة العربية, الع�رش العبا�صييي, د. ق�صي احل�صني, دار البحار بروت, دار ومكتبة الهالل, 

الطبعة الأوىل, . 2005م
- ق�صة احل�صارة الفار�صية, د. اإبراهيم ال�صواربي, مكتبة اخلاجني,1947 .م

- ق�صيية احل�صارة,اجلييزء الثاين,ال�ييرشق الأدنى, وايريييل ديورانت, تقدمي حمي الدييين �صابر, ترجمة زكي 
جنيب حممود, دار اجليل بروت, املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم تون�س 1988 م.

- اأ�صول الفل�صفة العربية, يوحنا قمر, دار امل�رشق, الطبعة ال�صاد�صة, بروت,  1991.
.Moulin:/encyclopedia/ar -مو�صوعة ويكيبيديا -
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 كتب االأ�شتاذ اأديب خوري يقول:
لت املناهج اجلديثثدة التي بداأ تطبيقها يف   �شكَّ
العثثام الدرا�شثثي 2010-2011 مو�شثثع جداٍل 
كبرٍي، كمثثا يعرف اجلميع، وذلثثك على م�شتوى 
الرتبيثثة  وزارة  وداخثثل  وذويهثثم،  الطثثالب 
نف�شهثثا، ال اأَدّل علثثى ذلثثك مثثن كون الثثوزارة قد 
ا�شتغنت عن خدمات ال�شركة التي و�شعت هذه 
املناهثثج لتكّلف اأ�شاتذة من مالك الوزارة اأو من 

املتقاعدين و�شع مناهج العام القادم.
 اأ: تثبثثت التجربثثة اأّن املناف�شة هي عامٌل هاٌم 
مثثن عوامثثل التطويثثر علثثى خمتلثثف االأ�شعدة 
ومنهثثا الرتبيثثة، والكتب واملناهثثج املدر�شية ال 

تخرج عن ذلك.
 ماتثثزال �شيا�شاتنا الرتبوية تقوم على وحدة 
املناهثثج يف جميثثع املدار�ثثس انطالقثثاً مثثن مبداأ 

حتقيق تكافوؤ الفر�س جلميع الطالب.
لكثثن ال�شوؤال الذي بثثداأ يطرح نف�شه بعد فرتة 
طويلثثة مثثن تطبيثثق هذا املبثثداأ هو: هثثل حتّقق 

وحدة املناهج تكافوؤًا حقيقياً يف الفر�س؟
مبعنى اأّنه اإذا كانت وحدة املناهج بالن�شبة اإىل 
جميثثع املدار�س حتّقق تكافوؤًا يف الفر�س ) وهذا 
ما اأظنثثه �شحيحاً( فهل نقبثثل اأن يكون م�شتوى 

املناهثثج هو 3 من 10 مثثثاًل مقابل تكافوؤ الفر�س 
هثثذا، اأو اأّن االأف�شل هو اأن يكون امل�شتوى هو 5 
من 10 يف بع�س املدار�س و�شواًل اإىل 9 من 10 يف 
مدار�س اأخرى، مع الت�شحية بتكافوؤ الفر�س؟؟

اأعتقثثد اأّن االختثثالف يف املناهثثج هثثو االأمثثر 
الطبيعثثي، ال بني املدار�ثثس العامة ) اأي مدار�س 
الدولثثة( واملدار�س اخلا�شثثة فح�شب، بل حتى 
بثثني مدار�ثثس الدولة بح�شثثب اعتبثثارات معّينة 
)ميكثثن اأن يكثثون هنثثاك بع�ثثس االختالفات بني 
املناطثثق الريفية واملدنّية فمادة  تهتم بالتوعية 
البيئّيثثة مثثثاًل ميكن اأن تركز علثثى اأ�شياء معينة 
يف الّريثثف تختلثثف عن اأ�شياء اأخثثرى يف املدينة، 
وحتثثى يف الريا�شيثثات ميكثثن �شياغثثة بع�ثثس 
االأفثثكار اأو امل�شائثثل اأو االأمثلة ) مثثع بقائها هي 
ذاتها(�شمثثن قالثثب ماأخوذ مثثن بيئثثة ريفية اأو 

مدنية الخ ...
 كمااأّن منهاجاً ُيعطى يف فرتة بعد الظهر ميكن 
اأن يختلف عن منهاج ُيعطى يف الفرتة النظامّية: 
وقد توجد هناك بع�س املناطق اأو القرى النائية 
التثثي يجتمع فيها طالب من اأعمثثار خمتلفة كاأن 
ُيجمثثع طاّلب ال�شّفني الثاين والثالث االأ�شا�شيني 
يف قاعثثة واحثثدة مثثثاًل .... فهثثذه اأي�شثثاً تتطلب 

جمل���ة املعرف���ة ال�سورية الع���دد 578 ت�رسين 
الثاين 2011, التعليم والتعلم, اآراء وروؤى, 

اأديب خوري �ص 138

                                  مدير التحريرح�صاد الفكر الرتبوي..

المناهج الجديدة، وجهة نظر
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مناهثثج خا�شة ..( رمّبا كان احلّل االأمثل ) على 
م�شتوى املدار�س العاّمة فقط (هو منهاج �شامل 
يلحثثظ اإتاحة بدائثثل متعددة بح�شثثب املدر�شة 
وال�شثثّف ) �شثثف خمتلثثط، �شف ذكثثور فقط اأو 
اإنثثاث فقط، �شّف يف بيئة ريفية اأو �شّف يف بيئة 

مدنّية، الخ ..(
اأقثثول قبثثل اأن اأختثثم، اإّن ال�شمثثاح للمدار�ثثس 
اخلا�شة باعتماد مناهثثج خمتلفة يعطي فر�شة 
للوزارة كي تكون مناف�شاً حقيقياً يف هذا امليدان 
ورمّبا اأثبتت مناهجهثثا اأف�شلّيتها ومّت اعتمادها 
على نحو حّر من قبل بع�س املدار�س اخلا�شة... 
يبقثثى اأن اأقثثول اإّن اختثثالف املناهثثج ال يعنثثي 
بال�شرورة اخلروج عن املعايري االأ�شا�شية التي 

تعتمدها وتقررها الوزارة.
اإن اإحثثدى املثالثثب التثثي توؤخثثذ علثثى توحيد 
املناهثثج هثثي اأن املدار�ثثس اخلا�شثثة املمنوعثثة 
مثثن اعتمثثاد منهثثاج خمتلثثف تلجثثاأ اإىل اإ�شافثثة 
مثثواد اأخرى فرنى على �شبيثثل املثال ) اإنكليزي 
املدر�شثثة واإنكليزي الدولة( ونرى اأي�شاً كتباً يف 
العلوم بلغثثة اأجنبية، اإلخ ... لي�شت نتيجة ذلك 
�شوى جهثثد واإرهاق اإ�شثثايف للطالب ال �شرورة 

لهما من حيث املبداأ.
ب: اإذا قبلنثثا اأّن م�شرية التعليم هي يف الوقت 
ذاته م�شرية متّيز، ي�شبح من املنطقي اأن يلحظ 
املنهاج م�شائل وفقرات ت�شاعد املدّر�س والطالب 
معاً على اكت�شثثاف متّيزه اأو موهبته يف مادة اأو 
اأخرى، ثمة علثثى العموم مو�شوعات اأو م�شائل 
مفتاحّيثثة يف كّل مثثاّدة ميكن اأن توؤ�شثثر الإمكانية 
اإبداع الطالب يف هثثذه املادة بالذات، اإن �شياغة 

منهثثاج ُيعنثثى م�شبقاً بناحيثثة التمّيثثز ميكن اأن 
تختلف ب�شثثكل كبري عن �شياغة منهاٍج ال يلحظ 

هذه امل�شاألة.
جث - ترتبط املناهثثج وال�شّك بطرق التدري�س 
املّتبعثثة بثثدءًا من الطريقثثة التقليديثثة االإلقائية 
التثثي  الطثثرق  اأحثثدث  اإىل  التلقينيثثة وو�شثثواًل 
املدر�شثثني علثثى  اإىل تدريثثب  الثثوزارة  ت�شعثثى 
تطبيقها، مبا يف ذلك التعّلم التعاوين والت�شاركي 
والذاتثثي ومرورًا بالتعلثثم باللعب والتعلم بحل 

امل�شكالت، الخ ...
ال يختلثثف اثنان علثثى �شثثرورة اخلروج من 
الطثثرق التقليدية االإلقائية التلقينية، لكّن ما هو 
مو�شع اختالف بني املدار�س الرتبوية املختلفة 
هثثو البدائثثل املطروحثثة، اأعتقثثد من جهتثثي اأّن 
تقريثثر بديثثٍل ما ) التعلثثم التعاوين مثثثاًل وهو ما 
�شّكل مو�شوع الدورة التدريبية  لع�شرات اآالف 
املدر�شثثني يف مطلثثع العثثام الدرا�شثثي املا�شي( 
واال�شتعا�شثثة بثثه عّما هو قائم، لي�ثثس هو االأمر 
االأن�شثثب، واأعتقد اأي�شاً اأّن طريقثثة التدري�س ال 
ترتبط باملنهاج املطروح وحده بل باأمور اأخرى 

عديدة ولذلك اأقرتح ما ياأتي :
 1- تدريثثب جثثّدي وعميثثق للمدر�شثثني على 

طرق التدري�س املختلفة.
لتطبيثثق  الالزمثثة  الو�شائثثل  كّل  توفثثري   -2

خمتلف هذه الطرق.
3- اإعطاء احلّريثثة للمدر�س لتطبيق الطريقة 
التثثي يراهثثا منا�شبثثة لثثكّل در�ثثس اأو فقثثرة اأو 

مو�شوع وبح�شب توافر املتطلبات اللالزمة.
اإن فكثثرة وجثثود خطط در�ّشيثثة م�شبقة ميكن 
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اأن تكثثون فكثثرًة ممتثثازة اإذا كان املق�شود منها 
اأن تكثثون اأمثلثثًة عما ميكن للمدّر�ثثس اأن يقوم به 
اأّما اأن تكثثون هناك خطط در�شية مقررة الميكن 
للمدر�س اخلثثروج عنها فاأمر قثثد ي�شبه االنتقال 

»من حتت الدلف اإىل حتت املزراب«!
د: تتجه معظثثم الدرا�شات الرتبوية احلديثة 
اإىل احلديثثث عثثن » التعلم« بداًل مثثن » التعليم« 
مبعنثثى اأّن العمليثثة التثثي كانت ُت�شمثثى تقليدياً 
عمليثثة تعليثثم يجب اأن تكثثون يف الواقثثع عملية 
توفثثري الفر�ثثس واالأدوات والو�شائل واالأجواء 
املنا�شبثثني،  االأ�شخا�ثثس  اإىل  اإ�شافثثًة  املنا�شبثثة 
ليقثثوم الطالثثب بعمليثثة التعّلم هثثو نف�شه، وفق 

هثثذه النظثثرة يتغثثري دور املعّلم مثثن » مدّر�س« 
اإىل » من�شثثط« اأو » مي�شثثر«، ميكثثن الذهثثاب اإىل 
مثثا هو اأبعثثد يف هذه الفكثثرة والنظثثر اإىل مرحلة 
التعليثثم االأ�شا�شثثي مبجملهثثا على اأنهثثا مرحلة 
» تعليثثم التعلثثم الذاتثثي« اإن املطلثثوب يف نهاية 
هذه املرحلثثة هو الو�شول اإىل �شخ�س قادر على 
التعّلم الذاتثثي«، اأي على اختيار ما يريد تعّلمه 
للقيثثام بذلك واختيار مثثا يطلبه من م�شاعدة من 
املدر�س اأو املي�شر، ...  يتطلب حتقيق ذلك عماًل 
اأكثثر عمقثثاً يف �شياغة املناهثثج اأواًل ويف تطبيق 
طرق التدري�س املختلفثثة ثانياً ويف الرتكيز على 

تنمية مهارات التعّلم الذاتي ب�شكل خا�س.

 /مدرسة المستقبل/ 
رأي خبراءالتعليم في بريطانيا

ميثثدان  يف  كبثثار  وحمكمثثني  خثثرباء  اأربعثثة 
التخطيط واال�شرتاتيجية والرتبية يف بريطانيا 
ن�شثثروا موؤخثثرًا وجهثثات نظرهثثم حثثول مالمح 
مدر�شثثة الغثثد يف اململكة املتحثثدة، بيرت هاميان 
مفكر وتربوي و�شاحب مدر�شة خا�شة للتعليم، 
وميلي�شثثا بثثني، روائية و�شحفيثثة، موؤلفة كتاب  
)حرب املدار�س، معركثثة التعليم يف بريطانيا(، 

م�شت�شثثارة حثثزب املحافظني ل�شثثوؤون التعليم، 
وجثثاي كالك�شتون ،اأحد اأ�شهثثر خرباء العامل يف 
تطويثثر تعليثثم االأجيثثال ال�شابة، مديثثر م�شارك 
ملركثثز التعليثثم الواقعثثي يف جامعثثة ون�ش�شرت، 
واأ�شتثثاذ علثثوم التدري�س فيهثثا و�شاحب كتاب: 
» ما فائثثدة املدر�شة ؟«.. فيما ياأتي اأبرز اأجوبة 

هوؤالء عن اأربعة اأ�شئلة هامة:

» البيت العربي« ملحق جملة العربي الكويتية, 
الع���دد 637 دي�سم���ر 2011, كي���ف تعد 
بريطانيا مدار�سها غدًا, �سناء حممود, �ص 8

ح�صاد الفكر الرتبوي..
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ون
كم

ملح
ا

ئلة
الأ�ش

ماذا يعني تعليم ا
القرن احلادي 

والع�شرين؟

هل هناك اختالف بني 
الدرا�شة والتعلم؟

ماذا يعني التعليم 
ال�شامل؟

كيف يختلف التعليم 
اليوم عنه قبل 10 

�شنوات؟
 

بيرت 
هاميان

ال نزال نعلم 
طالبناوفقاً 

ملنت�شف القرن 
املا�شي، يجب 
اأن نطور لدى 

الطالب اأ�شلوب 
حل امل�شكالت 

واملبادرة 
والعمل  �شمن 

فريق والتوا�شل 
االجتماعي

هناك اختالف حاد بني 
املدار�س، واالأزمة هي 
اأن قاع املجتمع الذي 
ميثل بن�شبة 25% من 
املتعلمني يعاين اأزمة، 
والفر�شة تبدو اأف�شل 

يف مدار�س دون �شواها.

املدر�س هو االأ�شا�س، 
فهناك اأ�شتاذ تاريخ 
يطور منهج عامني 

خالل ف�شل درا�شي 
واحد، واآخرال ي�شتطيع 

اإكمال ن�شف منهج 
يجب حت�شني القيادات 

املدر�شية. 

الف�شل االآن ي�شبه 
نظريه قبل 100 

�شنة، ولكي نختلف 
علينا حتطيم حدود 

اليوم املدر�شي، 
اإما باخلروج من 

الف�شل، اأو حتويله 
ل�شكل املنتدى ورمبا 

امل�شرح.

 
را�شيل 

وولف
اأف�شل ما توفره 
املدار�س هو لب 

املعرفة، وحزمة 
املهارات، 

والقدرة على 
اتخاذ القرار

ال�شوؤال هو: هل 
نخذل ن�شبة كبرية 

من االأطفال يف م�شاألة 
التعليم؟ اإذا ا�شتمر 

الو�شع و�شيظل 
املجتمع يعاين من 

الطبقية، ولن تتاح 
لن�شبة كبرية يف 

املجتمع فر�س 
مت�شاوية  يف التعليم.

ي�شمل كل �شيء من 
روح املدر�شة وبيئتها 

ومناهجها االإ�شافية 
اإىل املواد الدرا�شية 

واملهارات، وقوام 
احلياة، وكل ما نريده 

الأطفالنا بعيدًا عن 
جمرد احل�شول على 

»درجات«!
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جاي 
كالك�شتون

التعليم يعني 
اأن تكون قادرًا 

على التفكري 
الذاتي، واأن 

تقيم �شداقات 
وحتافظ عليها، 

واأن ترى وجهات 
نظر االآخرين 

واأال تخ�شى 
من الاليقني 

وال�شعب 
واملثري للبوؤ�س 
هو اأن املدار�س 

واالأكادمييات 
والتعليم احلر 
ال تزال تعتمد 
على االختبار 

وح�شب.

اأهم �شيء يف التدري�س 
هو الكيفية التي ندّر�س 

بها.
 ميكن تدري�س 

الريا�شيات اأو اللغة 
الالتينية بطريقة 

تلهم التفكري، وتثري 
التحدي، وميكن اأن 
تكون جمرد تخدير 

للعقل، مالدى ال�شباب 
من قوى خالقة عند 

بوابة االمتحانات 
ي�شيع والطالب االأكر 

حت�شياًل للمناهج هم 
االأكر حرماناً من 

احل�شول على فر�شة 
بناء تفكري ف�شويل 

خالق

اأكرب الهّم االآن هو 
اأن نفرت�س )اإمااأو(! 
فاإما جمع مروع بني 

التقليدي واملتطور 
على ح�شاب الكثري، اأو 

الت�شحية باأمر مقابل 
االآخر،كل  مانطمح 

اإليه هو مدار�س منظمة 
متار�س النهجني معاً، 

فيح�شل املتعلمون على 
درجات عالية تكفيهم 

لفر�س اأف�شل، مع 
تطوير االبتكار اخلا�س 
مبهارات احلياة، وهنا 
يجب اأن نعنى بتوجيه 

املدر�شني اإىل عدم 
الوقوع يف اأخطاء.

مفتاح االختالف 
هو التقدم بخطوات 

دقيقة جدًا، يجب 
اأال ن�شرتي مناهج 

معلبة من الواليات 
املتحدة تتحدث عنها 

كتالوجات براقة، 
ال�شر يف االختالف هو 

احلوار لبناء روؤية 
وا�شحة جدًا داخل 

كل مدر�شة.

علينا اأن نعلمهم ميلي�شا بني
كيف يتجان�شون 

مع جمتمعهم، 
واأن يكونوا 

مواطنني، يعتمد 
عليهم، املهارات 

تعد اأكرب واأف�شل 
من اأي اختبار

نظامنا التعليمي يف 
اأزمة فلي�شت لدينا 

وظائف تكفي ب�شبب 
العناء االقت�شادي 

وهنا ف�شل مقيم حني 
يتعلق االأمر بتعليم 
االأطفال االأفقر رغم 

وجود مدار�س مثالية 
وطوباوية!

احلر�س هو مهمتنا، 
ويجب اأال نويل اهتمامنا 

وح�شب ملا يجري 
داخل الف�شل الدرا�شي 

فح�شب، فالهرمية داخل 
نظمنا التعليمية التي 

ي�شكلها املال واالختيار 
االأكادميي، تعد م�شدر 

�شعوبة يف التجان�س

رمبا تكون االإجابة 
مبدى ما ميكنك 

حتقيقه اليوم من 
خالل اليوم واملنهج 

الدرا�شيني ، لن تكون 
هناك جدوى الإقامة 
مدار�س تختلف عن 
احتياجات املجتمع 

والبيئة املحيطة.

ح�صاد الفكر الرتبوي..

362

ثقافة 
ومنوعات

املعلم العربي /العدد:442-443-444/خريف - �شتاء 2011 /ربيع 2012



اليثثوم ي�شتمثثل النظثثام التعليمثثي يف اليابثثان 
االأ�شا�شثثي)  والتعليثثم  االأطفثثال  ريا�ثثس  علثثى 
�شت �شنثثوات( واملدر�شثثة الثانويثثة ال�شغرى) 
ثالث �شنثثوات( واجلامعة ) اأربثثع �شنوات( اإن 
الدخول اإىل مدر�شة التعليم االأ�شا�شي واملدر�شة 
املتو�شطة يعد اإلزامياً للفئة العمرية مابني 15-6 
�شنثثة ُيلزم االأبويثثن بال�شمثثاح الأطفالهثثم بتلقي 
التعليثثم والدرو�ثثس جماًنا، ومت اإن�شثثاء مدار�س 
التعليثثم االأ�شا�شي والثانويثثة ال�شغرى يف كافة 
اأرجاء البالد، حيث يوجد نحو 22000 مدر�شة 
اإبتدائيثثة يرتادهثثا 6،99 مليثثون تلميثثذ اإ�شافًة 
يرتادهثثا3،56  متو�شطثثة  10814مدر�شثثة  اإىل 
مليون طالثثب، مع اأنها لي�شت جثثزءًا من النظام 
التعليمي االإلزامي، هنالك حوايل 5116 مدر�شة 
ثانويثثة عليا يرتادها حثثوايل 3،37 مليون طالب 
بن�شبثثة ت�شجيل تبلثثغ ) 98%( عالوًة على ذلك، 
فثثاإن الكثري من ال�شبثثاب يلتحقثثون بالكليات اأو 
اجلامعثثات، واالآن تتعثثدى ن�شبثثة املتقدمني اإىل 

التعليم العايل اأكر من %50.
هنالثثك اختالف رئي�شي واحد يف نظام التعليم 
املدر�شي يف اليابان مقارنًة بباقي مناطق العامل 
حيثثث يبداأ العثثام الدرا�شثثي يف اليابثثان يف �شهر 
اأبريثثل وينتهثثي يف �شهثثر مار�س من العثثام التايل 

وينطبثثق هذا علثثى احلكومثثة وال�شنثثة املالية، 
لثثذا فثثاإن ف�شثثل الربيثثع- مو�شثثم تفتثثح اأوراق 
الكرز- يعد منا�شبًة لبدء الدرا�شة والتخرج من 
املدار�ثثس- خا�شة- عندما ي�شتهثثل اخلريجون 

حياتهم العملية اجلديدة.
املدار�ثثس  متيثثز  اأخثثرى  خ�شائ�ثثس  وثمثثة 
اليابانيثثة اأال وهثثي توفثثري الوجبثثات املدر�شية 
حيثثث ت�شاهم احلكومثثة اليابانية بقثثدر كبري يف 
تكلفة الوجبات املدر�شية خالل �شنوات التعليم 
واملتو�شطثثة  االبتدائيثثة  املرحلثثة  يف  االإلزامثثي 
لتقدمي وجبة غذائيثثة متوازنة بتكلفة منخف�شة 
يتحملها الوالثثدان، اإن وجبة الغثثداء منخف�شة 
التكلفة هامة لي�شت فقط من ناحية اإتاحة فر�س 
مت�شاويثثة للجميثثع لتلقثثي التعليم لكنهثثا اأي�شاً 
تخفف من العثثبء املايل على الوالدين كما تتيح 
الفر�س للن�سء لتنمية مهاراتهم االجتماعية من 

خالل اجتماعهم على وجبة الغداء.
عثثالوًة علثثى ما تقثثدم،  فثثاإن منهثثج املدار�س 
االبتدائيثثة والثانوية ال�شغرى يف اليابان ي�شمل 
الفا�شلة،كاأهميثثة  واالأخثثالق  االآداب  تعليثثم 
وا�شتخثثدام  �شحيثثة  حيثثاة  واتبثثاع  النظافثثة 
اللغثثة ال�شليمثثة واالعتنثثاء بال�شغثثار والكبثثار 
وفهم قد�شيثثة احلياة وواجثثب وم�شاهمة الفرد 

/ التعليم/ سر التقدم الياباني
جملة ر�سالة الرتبية »ا لعمانية« العدد 33 يونيو 
2011, دور التعلي���م �سمن عملية التحديث 

يف اليابان, �سينجي مورميوتو �ص 124
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يف جمتعثثه، ويتثثم اأي�شثثاً ت�شمثثني هثثذه االآداب 
واالأخالق يف العادات املدر�شية، قد يعلم الكثري 
مثثن النا�ثثس اأنثثه يتوقع مثثن التالميثثذ يف مرحلة 
التعليم االأ�شا�شي والثانوية ال�شغرى يف اليابان 
تنظيثثف ف�شولهثثم الدرا�شيثثة وخدمثثة بع�شهم 
االآداب  يكت�شبثثوا  لكثثي  الغثثداء  ح�شثثة  خثثالل 
احل�شنة واالأخثثالق الفا�شلة من خالل االأن�شطة 

اليومية.
كمثثا اأ�شلفنثثا فاإن النظثثام املدر�شثثي يف اليابان 
معثثروف ب�شثثكل كبثثري لثثدى النا�ثثس مبوؤ�ش�شثثة 
الفر�س املت�شاوية،  فاملواطن الياباين اليكت�شب 
مثثن خثثالل التعليثثم املعرفثثة فقثثط ولكثثن اأي�شاً 
املهثثارات االجتماعيثثة واالآداب املطلوبثثة لكثثي 

ي�شبح ع�شوًا فاعاًل يف املجتمع.
اليابثثان ال تع�شثثده مدار�ثثس  التعليثثم يف  اإن 
التعليم االأ�شا�شي والثانوية ال�شغرى االإلزامية 
فقثثط ولكثثن اأي�شثثاً موؤ�ش�شثثات التعليثثم العالية 

عاليثثة اجلثثودة ولتقثثدمي اأمثلثثة حية علثثى ذلك 
فقد اأحثثرزت اليابان املركز الثثثاين على م�شتوى 
العامل خالل اأوملبياد الريا�شيات الدولية يف عام 
2009م وهي م�شابقة �شنوية يف مادة الريا�شيات 
لطثثالب املدار�س الثانوية، اأمثثا يف جمال التعليم 
العايل فقثثد ح�شلت جامعة طوكيثثو على املركز 
ال�شاد�س والع�شرين �شمن اأف�شل مائتي جامعة 
على م�شتوى العثثامل يف عام 2010 وفقاً ملالحق 
التعليثثم العايل ال�شادرة عن جملثثة التاميز فقد 
بلثثغ عدد البحثثوث املتفوقة املقدمثثة من جامعة 

طوكيو 11 ورقة على م�شتوى العامل.
مل ي�شاعثثد التعليثثم االإلزامثثي املتثثاح للجميع 
والتعليثثم العايل عايل اجلثثودة يف توفري باحثني 
ي�شثثار اإليهم بالبنان فقط ولكن �شاعد على النمو 
االقت�شثثادي الهائل يف اليابثثان يف اأعقاب احلرب 
العامليثثة الثانية وي�شاهم اليوم يف خلق املواهب 

التي تقودنا اإىل االبتكارات اجلديدة.

تعدُّ غرف املعلمني مكاناً متعدد اال�شتعماالت، 
ففيهثثا ي�شع املعلثثم حاجاته واأدواتثثه اخلا�شة 
بالعمليثثة التعليميثثة، وفيهثثا يحتفثثظ بو�شائله 
التعليميثثة، ويلتقثثي طالبه، ويجتمثثع املعلمون 
االأوائثثل بزمالئهثثم يف التخ�ش�س يف ذات الغرفة 
اإ�شافثثًة اإىل كونهثثا حمطثثة للراحثثة وا�شتعثثادة 

الن�شثثاط بثثني احل�ش�ثثس، لذلثثك كان البثثد مثثن 
اآليثثة  اإىل  والتعثثرف  عليهثثا،  ال�شثثوء  ت�شليثثط 
ا�شتخدامها احلايل ومكوناتها وما ياأمل املعلمون 
يف اأن يتوافر فيها مثثن مكونات، ويف حلقة نقا�س 
تربويثثة حول هثثذا املو�شوع قدمثثت املقرتحات 

والتو�شيات االآتية:

من غرفة المعلمين إلى غرفة أسرة المادة
جملة التطوير الرتب���وي » العمانية »العدد 63 
اإبريل 2011, غرف املعلمني وا�ستخداماتها 

) ندوة( �ص 20
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ن�شرنثثا يف املعلثثم العربثثي يف اأعثثداد �شابقثثة 
درا�شة قدمها اأحثثد اأطباء ال�شحة املدر�شية عن 
م�شكلثثة زيادة وزن احلقيبثثة املدر�شية واآثارها 
ال�شارة على التلميذ والطالب بدءًا من انحراف 
العمثثود الفقثثري، ولي�ثثس انتهثثاء مب�شثثكالت يف 
اجلهاز الع�شبي، ولدينثثا درا�شة اأخرى ت�شيء 
جوانثثب اأخثثرى مثثن امل�شكلة �شنن�شرهثثا يف عدد 
قثثادم، لكثثن الالفثثت اأن » ب�شثثرى حثثاج معثثال« 
قدمثثت عثثرب حتقيقهثثا يف �شحيفة الثثثورة �شيئاً 
خمتلفثثاً اأ�شمته » مقرتحثثات متوا�شعة« ح�شب 
قولهثثا، ونحن نعتقثثد اأنها رغثثم توا�شعها ميكن 
اأن ت�شاهثثم يف حثثل هثثذه امل�شكلة تقثثول ب�شرى: 
ميكثثن ح�شم اجلثثدل الدائر حول هثثذا املو�شوع 
بالتحديثثد بقيثثام وزارة الرتبيثثة بالتعثثاون مع 
موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س واخلرباء ذوي 

ال�شثثاأن من وزارة ال�شحثثة وغريها من اجلهات 
االأخثثرى ذات العالقة بو�شع املوا�شفات الفنية 
اخلا�شثثة باحلقيبثثة املدر�شيثثة لثثكل مرحلة من 
املراحل الدرا�شية املختلفة، على اأن يتم اعتماد 
تلثثك املوا�شفات، ومن ثثثم توزيعها على التجار 
وال�شركات التي تقوم بت�شنيع اأو ا�شترياد  تلك 

احلقائب املدر�شية للتقيد التام بها....
واإعثثادة ترتيثثب اجلثثدول الدرا�شثثي بحيثثث 
ت�شبثثح كل ح�شتثثني يوميثثاً ملثثادة واحثثدة اأي 
مبجمثثوع 3 مواد يوميثثاً ويكون الوقثثت مت�شعاً 
للمعلم ل�شرح املثثادة باإ�شهاب ... وميكن تق�شيم 
كل الكتثثب املدر�شية اإىل ف�شلثثني ولبع�س املواد 
والتثثي ال يرجع الطالثثب لكتابها خثثالل احل�شة 
حيث من املمكثثن اال�شتغناء عن حمل الكتاب اأو 

تق�شيم اجلدول بني كل طالبني.

مشكلة الحقيبة المدرسية/مقترحات عملية/ 

-  اإعثثادة النظثثر يف هيكلثثة املبنثثى املدر�شثثي 
وتوفري غرف اأو�شع للمعلمني.

-  تخ�شي�ثثس غرفثثة لكل اأ�شرة مثثادة توفريًا 
ملبداأ اخل�شو�شية.

-  ت�شمثثني غثثرف املعلمثثني مرافثثق خدميثثة 
كدورات املياه ومطبخ �شغري .

- النظثثر يف عملية توزيع اأعداد املعلمني على 

الغرف.
وامل�شتلزمثثات  املكتبثثي  االأثثثاث  توفثثري   -

االإلكرتونية ال�شرورية.
- النظثثر يف توفثثري غثثرف خا�شثثة للو�شائثثل 

التعليمية.
اخلا�شثثة  القاعثثات  بع�ثثس  ا�شتحثثداث   -

باملدار�س مثل قاعة االجتماعات.

�سحيفة الثورة ال�سورية العدد 14703 تاريخ 
4 كان���ون الأول 2011 احلقائب املدر�سية, 

م�سكالت ثقيلة, ب�رسى حاج معال
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 تعد التكيثثة ال�شليمانية من اأ�شهر اآثار دم�شق 
واأجملها حيثثث كرت التكايا يف الع�شر العثماين  
يف خمتلثثف مدن االإمرباطورية  العثمانية والتي 
انت�شثثرت مع بداية دخثثول العثمانني اإىل دم�شق 
عام1516 تعّد تطورا يف العمائر االإ�شالمية التي 

اأتى بها العثمانيون اإىل بالد ال�شام .
وللتكية وظيفثثة اأ�شا�شية هي اإقامثثة ال�شعائر 
اأعطثثوا  العثمانثثني  اأن  اإال  العبثثادة  وفرائ�ثثس 
لهثثا  وظيفثثة اأخثثرى كالت�شدق  علثثى  امل�شاكني 

والفقراء واإطعامهم.
�شيدهثثا املهند�س الرتكي ال�شهثثري �شنان با�شا 
وبداأت اأعمثثال البناء فيها عثثام1554م باأمر من 
ال�شلطثثان �شليمثثان القانثثوين يف منطقثثة ت�شمثثى 
املثثرج االأخ�شثثر يف مكان التكيثثة كان يقوم ق�شر 
ال�شلطثثان الظاهر بيرب�س املعروف با�شم الق�شر 
االأبلثثق  الذي هدم زمن تيمورلنثثك وكان الهدف 
الرئي�شثثي من بناء التكية اإيثثواء الطلبة الغرباء 
واإيجثثاد مثثكان ف�شيثثح ي�شتقر فيثثه احلجاج من 
تركيا واآ�شيا الو�شطى واأوربا يف طريقهم للحج.
عثثام  بهثثا  امللحقثثة  املدر�شثثة  بنثثاء  مت  كمثثا 

فيهثثا  تثثويف  التثثي  ال�شنثثة  974هجريثثة، وهثثي 
ال�شلطثثان القانثثوين تتاألثثف التكيثثة ال�شليمانيثثة 
مثثن عمارتني غربيثثة و�شرقية وتبلثثغ م�شاحتها 
االإجماليثثة نحو اأحد ع�شر األثثف مرت مربع حيث 
اأقيمثثت ال�شرقيثثة منهثثا علثثى الطثثراز العثمثثاين  
االإ�شتنبويل  اأما الغربية فت�شمل التكية املحوطة 
ب�شور لثثه ثالثة اأبواب رئي�شية و�شحن �شماوي 
فيه بركة و نافثثورة  وال�شحن مبلط باحلجارة 
البي�شاء وال�شثثوداء اأما االورقة فم�شقوفة على 
�شكل قباب �شغرية وراءها غرف كبرية م�شقوفة 
بقبثثاب اأكثثرب مثثن القبثثاب االأوىل اأمثثا يف اجلهثثة 
اجلنوبيثثة يقع امل�شجد وله مئذنتان مت�شاويتان 
يف االرتفثثاع وال�شكل اأما اجلهثثة ال�شمالية ففيها  
عثثدة غرف كبثثرية كل غرفة م�شقوفثثة بعدد من 

القباب  ترتكز على اأعمدة داخلية .
واأ�شيبت التكية بالزلزال الكبري الذي اأ�شاب 
دم�شثثق يف القثثرن الثامثثن ع�شثثر وتهدمت بع�س 
اأجزائهثثا ورممثثت اأي�شثثا اإبان احلثثرب العاملية 
االأوىل . ويقثثع �شوقهثثا التجثثاري اإىل ال�شمال من 
املدر�شثثة التثثي اأحلقهثثا بهثثا ال�شلطثثان القانوين 

      ن�سال �رسابيالتكية السليمانية

من ذاكرة املكان
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ويتكثثون هثثذا ال�شثثوق من عثثدد مثثن احلوانيت 
التي ت�شاعثثد احلجاج على �شثثراء مايحتاجونه  
يف طريقهثثم اإىل احلج وهو بطثثول 85م يق�شم اإىل 

�شفني �شرقي وغربي ي�شم 22حمال.
اأمثثا املدر�شثثة ال�شليمانية الربانيثثة فهي ذات 
طابثثع �شرقثثي للعمثثارة فقثثد بنيثثت علثثى �شكل 
مربع كامثثل االأ�شالع يف داخلثثه ف�شحة �شماوية 
مر�شوفثثة باحلجثثارة وف�شقية بهثثا نافورة ماء 
وحتيثثط بالف�شقيثثة  اأروقثثة علثثى �شثثكل اأقوا�س 
مرتكثثزة علثثى اأعمثثدة يعلوها �شقثثف على �شكل 
قبثثاب اأقثثل ارتفاعاً مثثن االأوىل وبهثثا م�شجد من 
الناحيثثة اجلنوبيثثة ووراء االأروقثثة هناك عدة 
غثثرف مقببة حتولت اليثثوم اإىل متحثثف و�شوق 
لل�شناعثثات اليدويثثة يف دم�شثثق مثثثل �شناعثثة 
وتطعيمثثه  اخل�شثثب  علثثى  واحلفثثر  الثثربوكار 

وال�شناعات الف�شية والزجاج اليدوي و�شناعة 
ال�شدف والعاج وذلك منذ العام 1974م

اأما بالن�شبة للمقربة العثمانية فتقع يف اجلهة 
اجلنوبيثثة للتكيثثة الكربى ويوجثثد فيها حار�س 
خا�س يتكلم العربيثثة والرتكية ودفن يف مقربة 
االأتثثراك العثمانني خالل الفثثرتة العثمانية على 
�شوريثثة . واأهم قرب هو �شريثثح ال�شلطان وحيد 
ال�شاد�س اأخر �شلطان عثماين حيث مات يف املنفى 
عثثام 1922م ولقثثد اأو�شثثى اأن يدفثثن يف دم�شق 
قرب اأقاربثثه العثمانني يف هثثذه املقربة وجممع 
التكية ال�شليمانيثثة يزوره العرب واالأجانب من 
كل اجلن�شيثثات مل�شاهثثدة فن العمثثارة العثماين 
واملهثثن  احلثثرف  مل�شاهثثدة  واأي�شثثا  ال�شثثوري 
اليدويثثة التثثي ا�شتهثثرت فيهثثا دم�شثثق واملثثدن 

ال�شورية االأخرى عرب مئات ال�شنني .

املراجع:
- دليل �صوريا ال�صياحي , اعداد:حمدان مكارم-دار الغد للخدمات الطباعية

- املوقع الر�صمي ملديرية الآثار واملتاحف
- جريدة البعث 2011/11/14
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 يف درا�شة اأعدها البنك الدويل منذ �شنوات قليلة اعرتف اخلرباء اأن الرتبية املتنورة يف املدار�س االبتدائية 
هي اأهم عن�شر على االإطالق من العنا�شر التي تف�شر املعجزة االقت�شادية لدول �شرق اآ�شيا.

وال يخفى على اأحد تلك املكانة التي اأحرزتها هذه الدول املتقدمة يف �شرق اآ�شيا، واملوقع الهام الذي ت�شغله 
اليوم على خريطة العامل االقت�شادية وبالتايل على خريطة التقدم العاملي اأي�شاً.

ويبثثدو اأن اخلثثرباء يف العامل العربي مل تخف عليهم هذه احلقيقة فقد اأ�شدروا يف عام 2007 يف اجتماع لهم 
يف الكويت وثيقة حول تطوير التعليم يف الوطن العربي اأكدوا فيها ب�شكل �شارم ال لب�س فيه اأن الهوة املعرفية 
بثثني العثثرب والغثثرب ) اأو لنقل الثثدول املتقدمة( التي تت�شع با�شتمثثرار البد من العمل علثثى ردمها عن طريق 
الرتبيثثة. وهذا يدعونا للت�شاوؤل بعد خم�س �شنثثوات من هذا اال�شتنتاج املتاأخر الذي اكت�شفه العرب وهم على 
عتبثثة القرن احلثثادي والع�شرين: هل ثمة حتوالت عميقة يف بنية الرتبية وتوجهاتها يف الدول العربية تنبىء 
باأننا وعينا هذا الدر�س؟ واأننا نتجه نحو تطبيق طرائق جديدة يف الرتبية متكن من بناء اإن�شان جديد وعقلية 
جديدة و�شلوك جديد يقودنا اإىل طريق التقدم؟! يف احلقيقة لن نتعب كثريًا حتى نكت�شف جواب هذا ال�شوؤال: 

العرب م�شغولون اليوم، وهم دائماً كذلك.
�شحيثثح اأن املدر�شثثة الميكنهثثا وحدها اأن تكون مفتثثاح احلل ملع�شلة التقثثدم تلك، اإذا اأردنثثا اأن نزرع فيها 
قيمثثاً جديثثدة، الأنها �شتكون جزيرة معزولة ال فاعليثثة لها وال تاأثري اإذا كان النظثثام االجتماعي وال�شيا�شي يف 
املجتمعثثات العربية يحمل قيمثثاً مغايرة، البل على النقي�س من تلك التثثي ي�شتلزمها تطوير املدر�شة والرتبية 
عمومثثاً .. اأي اإن املجتمثثع كلثثه يجب اأن يقبل تلك القيثثم ويتبناها كي ت�شتطيع املدر�شثثة اأن ت�شق طريقها نحو 
التغيثثري والتقثثدم. لكثثن هثثل ثمة مكان لذلثثك يف تفكري العثثرب اليوم؟ وهل ميكن لهثثم اليوم اأو غثثدًا وهم يف ظل 
ان�شغاالتهثثم املحتدمة اأن يف�شحوا مكاناً لهذه الق�شية اجلوهرية وامل�شريية بالن�شبة حلا�شرهم وم�شتقبلهم؟ 
اإزاء ذلك ثمة ترقب قلق يحيط بهذه امل�شاألة، واأخ�شى ما نخ�شاه اأن ت�شتهلك العرب لعقود قادمة النعرف مداها 
�شراعات الهوية دون ح�شم اخليارات ال�شيا�شية، مع بقاء العقل املا�شوي املفل�س غري املنتج للتقدم م�شيطرًا 
علثثى ذهنيتنا و�شلوكنثثا وكل ذلك على اأر�شية عجز غالبية الدول العربية عن بنثثاء اقت�شادات حقيقية قادرة 
علثثى اخلروج من حالة االرتهان ملقت�شيثثات النظام الدويل الذي اليرحم واال�شتتبثثاع لقواه الكربى اقت�شادياً 
و�شيا�شيثثاً.  علثثى كل حال يبقى للمدر�شة الدور االأكرب يف هذا التحول الثثذي نرجوه، اإنها املدر�شة التي تك�شب 

تالميذها مهارات البحث العلمي والتق�شي وال�شوؤال واحلوار واملالحظة.  
وياأتثثي ذلك من خالل الدور اجلديد للمعلم واملدر�ثثس الذي يتحدد يف بناء قدرات الطلبة والتالميذ من خالل 
تطويثثر احل�ثثس النقثثدي لديهثثم وا�شتخدام طرائثثق اال�شتك�شثثاف و اإثارة امل�شثثكالت لتمكني قدرتهثثم على حل 
امل�شثثكالت وتدريبهم على امتالك القدرة على تف�شري ما يثثدور حولهم، وكيف ينظمون ويحللون وي�شتخدمون 

املعلومات ويتمكنون من ا�شتخراجها ومعاجلتها واحلكم عليها ومعرفة تقنياتها.
والهثثدف من ذلثثك تعليمهم التفكثثري امل�شتقل وتكويثثن ال�شخ�شية امل�شتقلثثة وتكوين روح النقثثد والت�شاوؤل 

وال�شك والقدرة على العمل اجلماعي امل�شرتك والقدرة على االبتكار واالإبداع.
هذا الدور اجلديد للمدر�شة واملعلم تلخ�شه جملة واحدة اأ�شبحت �شائعة كثريًا يف احلرب الرتبوي العربي 

اليوم: » م�شاعدة التلميذ والطالب يف اأن يتعلم كيف يتعلم«.

التربية ومعضلة التقدم
         مدير التحرير

اآخر الكلمات
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