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يتركز منجزه في محاور أربعة هي الخط الذي يشير منجزه لقيم التجيد 

والتصميم الذي يؤكد تميزه والنحت وإبداعاته فيه والتنظير الفلسفي وما قدمه 

من عمق بهذه المجاالت الجمالية.. عمل في جامعات عربية وعالمية معروفة 

مان. ونال جوائز عربية  وهو اليوم عميد الكلية العلمية للتصميم في سلطنة ع 

من باريس وغيرها و 0101لشيخ زايد للكتاب عام وعالمية كبيرة مثل جائزة ا

 لمنجزه المتميز.

 
 
 
 
 
 
 



 مفتتح
بهذا العدد )الحادي عشر( نتقدم خطوة باتجاه مسابقتنا مع الزمن 

ن في في استكمال ضبط منجزنا وإصداراتنا في مواعيدها. ونح

جهدنا التعاوني المتواضع، نعمل على توكيد الروح العلمي 

المعاصر وتمكينه من قيم الحداثة والتجديد من جهة وقيم التنوير 

ورسالته من جهة أخرى. وعسانا نسطيع مواصلة مشوارنا في 

ظروف وتعقيدات تجابه عملنا بعقبات كأداء! لكننا ال نقف عند 

واصل مثابرتنا، حاملين مسؤولية حدود التمني ولن نقف كذلك بل ن

نشر بحوث الزميالت والزمالء كيما نتقدم بها إلى فضائها 

الصحيح بثبات إلى أمام. ونحن نتطلع بهذا إلى تفاعل الجميع 

وتفهمهم ودعمهم لجهدنا بخاصة هنا من جهة االلتزام بمفردات 

 الئحة النشر واستكمال تلبية شروطها كافة.

ي باب دراسات في علوم األدب واللغة في هذا العدد، تجدون ف

بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة قراءة في: "

دراسة تقابليّة "؛ يليها بحث بعنوان: "وتشكيلها الزخرفي والجمالي

بين تراكيب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر ذلك على فهم 

 ثم بحث موسوم بـ: ""؛ النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية

".  أما في باب  النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي

للمياه العربية في  يةمستقبلرؤية  االقتصاد وإدارة األعمال فنقرأ: "

". فيما نقرأ بباب آداب بين الواقع والمأمول الشرق األوسط

م التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدا وفنون، بحث: "

تجليات العبث بين الحب الحقيقي  " وبحث:"برمجيات الحاسوب

لنصر الدين  في مسرحية "ربطة العنق الدامية" والحب اإليروسي

بن غنيسة
*

في مسرحية  سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتيثم "  

 " وفي باب قضايا سياسية نقرأ بحثا  بعنوان: "مدن الصفيح

هجرة  " وبحثاً آخر بعنوان: "نظرات في األسلمة والتأصيل

عبر البحر األبيض  الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا

https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftn1


دراسة  ت التي تواجهلتحدياا". يتبع هذا دراسة بعنوان: "المتوّسط

عليا  في جامعة اللغة العربية كما يراها طلبة تخصص الدراسات ال

 المغرب". -القرويين

وربما اقترب العدد من محاولة إيجاد صيغة الملفات التي تبحث في 

ميدان بعينه من زوايا خطابات بحثية متنوعة. وهو ما نسعى 

ة المساهمات التي تردنا لتلبيته في ضوء اإلمكانات المتاحة وطبيع

من زميالتنا وزمالئنا. إال أننا لن نغفل أيضا تنوع المنابع الفكرية 

الفلسفية وحريتها في الحوار العلمي من دون التخلي عن تمسك 

أكيد بأداء تنويري ورفض للماضوية والجمود مع االنفتاح على 

 جديد المنجز العلمي المحلي والعالمي.

شكلية ال تؤثر في جوهر المنجز إال أننا وربما صادفتنا هفوات 

نسعى إلزالتها نهائيا سواء في الطبعات التالية أم في األعداد القابلة 

الجديدة. وكل هذا يأتي بجهود طيبة كريمة من لدن الزميالت 

والزمالء في إدارة التحرير وهيأة االستشارة، التي ترحب اليوم 

الناشط في ميادين بدخول أعضاء جدد فيها من العقل العلمي 

البحث والدراسة بجامعاتنا كافة. ويشرفنا وجود هذه الكوكبة 

مقدمين التحية مخصوصة لكل من: بروفيسور جالل الزبيدي 

واألستاذة عيادة حوشي مرزق واألستاذ محارب الصمادي؛ آملين 

للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم االستشارية العلمية. كما نثق 

ميالت والزمالء لتتقدم نحو منجز علمي بخطوة بتفعيل جهود الز

 نوعية أخرى.

لقد باتت سمعة دوريتنا العلمية تأخذ مكاناً المعاً دفع بمؤسسات 

وخبراء وعلماء للتفاعل اإليجابي المكين معها، مثلما جذب قراء 

البحوث العلمية ودارسيها لطلب الحصول عليها. ونحن نعد هنا 

ما يحقق األداء العلمي وينقل المعارف بالتقدم بخطواتنا ومنجزنا ب

 والعلوم إلى المتطلعين إليه بجسور عريضة مكينة.  

 رئيس التحرير



 

 

 

 

 

 األدب وعلوم اللغة

 
 بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها الزخرفي والجمالي

أثر دراسة تقابليّة بين تراكيب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة و

 ذلك على فهم النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية

 النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي
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بنية فضاءات القصور في حكايات ألف ليلة وليلة وتشكيلها 

 الزخرفي والجمالي
 د. محمد عبد الرحمن يونس

 باحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

 ستاذ في جامعة ابن رشد بهولندا، كلية اللغة العربية، قسم ا ألدب العربي أ
 أستاذ بجامعة جين  جي الوطنية، الصين، كلية الدراسات واللغات األجنبية ، قسم اللغة العربية 

 

 ملخص البحث

 

يشّكل الفضاء المكاني أهمية كبيرة في بناء حكايات ألف ليلة وليلة ،وهو 

الحكايات والوحدات السرديّة التي تشّكلها ، وهو يسهم يسهم في بناء هذه 

في تشّعب الحكايات ونموها، وبالتالي في تعدد أوجه السرد وطرائقه الفنية، 

وهو على عالقة وطيدة بقاطنيه، فمن خالل تشكيله الجمالي والزخرفي ، 

وبنية مكّوناته من فرش وأثاث ومزهريات وأدوات تزينية، يمكننا أن نفهم 

قاطنيه، وحياتهم، وطرائق تفكيرهم، وعالقاتهم مع اآلخر. ويُعّد القصر  بنية

من أهم فضاءات ألف ليلة وليلة المكانية، وقد احتفى به الرواة احتفاء 

خاصا، إذ وصفوه بتشكيالته الهندسيّة والمعماريّة من جهة، ومن جهة 

أخرى رّكزوا على ما يدور داخل جدرانه، على المستوى السياسي 

جتماعي والجمالي، ولذا فهو معلم حضاري من معالم ألف ليلة وليلة، واال

ألنه يمثّل مركزا أساسيا في المدينة العربية اإلسالمية ، وغير اإلسالمية، 

كونه يضّم شرائح عديدة من فئات المجتمع، تبدأ برأس السلطة السياسية : 

ى اإلماء الخليفة أو الملك أو السلطان، مرورا باألمراء والوزراء إل

والجواري، ثم طبقة التجار األثرياء، ثّم العبيد والخدم. والعيش في هذا 

القصر مقصور على أفراد الطبقة العليا من المجتمع، ولذا فإن رواة الليالي 

يستحضرونه في جميع الحكايات التي تحتفي بطبقات السلطة والتجار، 

 وتسرد لمظاهر حياتها، وطرائق عيشها.

ا ليدرس بينة القصور في حكايات ألف ليلة وليلة ، ويأتي بحثي هذ

 وتشكيالتها، ودورها في بناء الحكايات ، ووحداتها السرديّة. 
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Abstract: 

The Structure of Palaces Building in the Tales of One 

thousand and one Nights, and it’s Decorative, 

Beautifying formations. 
BY:  Dr; Mohammad Abdul Rahman Younes 
Professor at Avarroes University in Holland, College of Literature, 

Department of Arabic Language. 

Professor at National  Chengchi  University, College and studies of foreign 

languages, Department of Arabic language, National China. 
 

The formation of physical space setting has a very 

important role in the structure of building upon it in  one 

thousand and one night tales, also it contributes in its 

building of stories and the art of telling the stories that 

creates , as well as it helps in extend diverse lines webbing 

like quality in growing the stories . as it follows in the 

variations of aspects of stories and its artistic methodology 

and it is on solid relationship has with the people whom 

they occupy and live in that space. Through his 

beautification and decorative furniture, vases, decorative 

objects it help us to understand and know the residence in 

it, also their way of life, their way of thinking and  their 

relationships with others. 

The Palace is considered one of the most important Spaces 

in one thousand and one night tales. As a place, also the 

Narrators celebrated the Place and describe its 

Architectural elements and its formations (building 

structure), from other side. 

Also they focused on political level, socially and its 

aesthetic beauty. and for that the Palace a point of interest 

culturally from the tales of One thousand and one night , 

because it reflect upon the center and focal point of 

Islamic and non-Islamic Arabic Cities .also since it consist 

from several levels of society , beginning  the Head of 

Political power: Khalifa , or King, or Sultan, passing by 

princes and the ministers in the palace , to the slaves and 
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servants , then business people whom are very rich , then 

the servants and slaves and the living in the palace only 

for the high class society for that the story tellers in the 

nights , tell about the palace and its celebrated society 

from the ruler to business people, telling about its 

appearances and way of living in it. 

My research come to study the Actuality of the Palaces in 

one thousand and one night stories, its formations, and its 

role in the structures of the stories, its relaying its units 

verbally. 

 

 

لقد قّدم رواة ألف ليلة وليلة في حكاياتهم مدناً عمرانيّة عظيمة، تمتلئ 

تقنة إتقاناً هندسيّاً  بالقصور الجميلة، المشّكلة من الفسيفساء و الزخارف، و الم 

مليئاً بالجمال، و قد كان المهندسون المعماريّون يستغرقون زمناً طويالً في 

بناء المدن، فهاهم يستغرقون في بناء مدينة إَرَم ذاِت العماِد القديمة ثالث مائة 

سنة
(0)

اإلرث الثقافّي و المعرفّي لنتاج  و إذا اعتبرنا أّن ألف ليلة و ليلة هي. 

الحضارات و تالقحها و تعاقبها، و بالتالي اإلرث الثقافّي  للمدينة اإلسالميّة    

و غير اإلسالميّة، فإنّنا سنجد أّن هذا اإلرث جمع مدناً عديدة و كبيرة و 

متباعدة في قاّرات   و حضارات متعّددة؛ ي ضاف إلى ذلك المدن التي ربّما 

ن نسيج الخيال، و المشّكلة تشكيالً سحريّاً، و التي هي بعيدة جداً عن تكون م

المدن و البلدان الواقعيّة، فعلى سبيل المثال يذكر أحد الرواة أّن مدينة اليهود 

حكاية  «العظيمة ـ ال يذكر اسماً لها ـ و التي يصل إليها البطل جانشاه في 

مسيرة سنتين و ثالثة  تبعد عن اليمن، »حاسب كريم و ملكة الحيّات 

أشهر
(0)

و في هذه المدن الواقعيّة أو التخيّليّة تنتصب القصور شاهقة، و قد  .

احتفت بكل أنواع البذخ و المسّرات الدنيويّة، من نساء و خمور و رقص و 

تصوير بذخ القصور و  «ملّذات، و أثاث فاخر. و ترى إحدى الباحثات أّن 

من تاريخ الخلفاء  و من تاريخ هارون الرشيد  حياة أهلها مستمّد إلى حدٍّ ما

«
(3)

. 

                                                           
(0)

 .0/202الحياة، بيروت، د. ت، مؤلف مجهول: ألف ليلة و ليلة، منشورات دار مكتبة  - 
(0)

 .3/335م ن،  - 
(3)

 .030م، ص 0600القلماوي، د. سهير: ألف ليلة و ليلة، دار المعارف، القاهرة، طبعة  - 
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يمثّل قصر الملك أو الخليفة أو السلطان في ألف ليلة و ليلة مركزاً 

أساسيّاً في المدينة، فيجمع شرائح عديدة من المجتمع: من رأس السلطة 

السياسيّة إلى األمراء و الوزراء، و اإلماء و الجواري، و العبيد و الغلمان و 

م. و ما ي ميّزه عن غيره من القصور أبّهته و جماله،   و مظاهر الثراء الخد

فيه. وها هو قصر الخليفة هرون الرشيد في بغداد يضّم مجموعة من       

»جواٍر و خدم، و مماليك و حشم، و غلمان و وصائف و ولدان «
(2)

. و 

رها بطبيعة الحال يجب أن تكون قصور السالطين و الخلفاء مميّزة عن غي

فهي قصور شاهقة. فقصر ملك مدينة  من قصور أفراد الطبقات األخرى،

في الهواء و قد أحاط بذلك القصر سور متّسع بشرفات  «صنعاء قصر شاهق 

»عالية 
(5)

. 

و عموماً تبقى قصور الملوك و السالطين في ألف ليلة و ليلة أعظم 

يها قصور األمراء و من كّل قصور المدينة، لكن ثّمة حاالت استثنائيّة تبدو ف

الوزراء و كبار التجار و القادة موازية لقصر السلطان أو الخليفة، فها هو 

قصر علي بن هشام أحد قادة الخليفة المأمون بن هرون الرشيد قصر عظيم، 

و أرضه و أساطينه مرّخمة بأنواع الرخام و هو منقوش بأنواع النقوش  «

يّة، و عليها فرش بصريّة، و تلك الروميّة و أرضه مفروشة بالحصر السندس

»الفرش متّخذة على طول المجلس و عرضه 
(0)

. وها هو الوزير إبراهيم 

قصراً منيعاً لم ير الّراؤون أحسن منه، و يجعل  »أنس الوجود  «يبني البنته  

عندها من يؤنسها و يخدمها
(0)

. 

جمال، و تبدو قصور التجار األثرياء في ألف ليلة و ليلة مثاالً لل    

مثلها مثل قصور الخلفاء، بل تفوقها أحياناً. يقول الّراوي واصفاً قصر التاجر 

قصر عاٍل عظيم الشأن محكم البنيان، ما   «محمد بن علي الجوهري بأنّه     

حواه سلطان، قام من التّراب و تعلّق بأكتاف السحاب، و بابه من خشب 

إلى إيوان بفسقيّة و  الصاج مرّصع بالذهب الوهّاج، يصل منه الداخل

شاذروان و بسط و مخّدات من الديباج و نمارق و طاوالت. و هناك ستر 

»مسبول و فرش يذهل العقول 
(0)

.وعندما يشاهد الخليفة هرون الرشيد أثاث 

قصر التّاجر الجوهري ومحتوياته يدهش من هذا الثراء، و يعترف لوزيره 

                                                           
(2)

 .0/000ألف ليلة و ليلة،  - 
(5)

 . 3/61ألف ليلة و ليلة،  – 

 [.3/330". ]م س، و كذلك نجد أّن قصر النبي سليمان بن داود "عاٍل شاهق في الهواء -     
(0)

 .3/015م ن،  - 
(0)

 .3/035م ن،  - 
(0)

 .0/206م ن،  - 
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الجوهري. يقولجعفر البرمكّي بأنّه ال يملك مثلما يملكه 
(6)

يا جعفر و هللا  «: 

 .»ما عندنا مثل هذه اآلنية 

و تشير الدراسات إلى غنى التّجار و ثرائهم في العصر العبّاسّي، هذا 

العصر الذي أصبحت التجارة فيه عمالً مرموقاً، و غدا التاجر الغنّي يمثّل 

وجهاً من وجوه الحضارة العباسيّة
(01)

في هذا العصر . و نظراً لثراء التّجار 

فقد لجأ الخلفاء إليهم لسّد العجز في بيت المال. و على سبيل المثال، ساعد 

 – 065التّجار اليهود الخليفة العبّاسّي المقتدر باهلل بن المعتضد  )

م(، عندما اضطّر إلى طلب مساعداتهم630 – 610هـ/301
(00)

. ونظراً لثراء 

لخليفة الرشيد أّن محتويات قصره التّجار و نشاطهم، ليس غريباً أن يالحظ ا

 أقّل قيمة من محتويات قصر التّاجر محمد بن علي الجوهري.

إذا كان من المعروف في المدينة اإلسالميّة أّن قصر الخليفة )رأس 

السلطة السياسيّة(، أو دار اإلمارة، و المسجد الجامع يتوّسطان جغرافيّاً مركز 

المدينة
(00)

األخرى، و كل الشوارع الرئيسة و  تحيطهما مرافق المدينة ،

الفرعيّة تؤدي في نهاية المطاف إليهما، فإّن هذا القصر ليس القصر الوحيد 

الذي يملكه رأس السلطة، بل نجد أّن الخليفة يملك قصوراً أخرى، تبتعد عن 

المركز، و ت َشاد على ضفاف األنهار أو في البساتين خارج المدينة، و عموماً 

لف ليلة وليلة وملوكها يملكون قصوراً عديدة، إضافةً إلى القصر فإّن خلفاء  أ

المركزي. و من قصور الخليفة هرون الرشيد التي تقع خارج بغداد، و في 

أحد البساتين الجميلة قصر الفرجة
(03)

.     و يبالغ الرواة في تعداد القصور 

 األسطوريّة التي يملكها الملوك القدماء، فها هو شداد بن عاد

ألكبر يبني في مدينة )إرم ذات العماد( ألف قصر، و يضع في كل قصر ا

وزيراً من وزرائه
(02)

. 

قامة في البساتين، سواء  إّن القصور البعيدة عن مركز المدينة، و الم 

أكانت واقعيّة أم تخيّليّة، تشّكل فضاًء جماليّاً بالنسبة للملوك و األمراء و 

ل الفضاءات لالستجمام و الراحة، و هي األميرات ـ أوالدهم ـ . إنّها أفض

تشّكل هاجساً و حلماً بالنسبة لطبقة السلطة، فعندما يقول الملك والد األمير 

                                                           
(6)

 .0/231م ن،   - 
(01)

م، 0660الخازن، د. وليم: الحضارة العبّاسيّة، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية  - 

 .06ص
(00)

 .05م ن، ص  - 
(00)

موسوعة بهجة المعرفة ـ مسيرة نخبة من أساتذة الجامعات: "المدينة اإلسالمية". في :  - 

 .306الحضارة، ص 
(03)

 .0/012ألف ليلة و ليلة،  - 
(02)

 .0/202م ن،  - 



0 

 

 

أريد منك أن تتمني علّي ما تشتهينه حتى  «جانشاه لزوج ابنه األميرة شمسة: 

»أنقله لِك 
(05)

تمنّيت عليك عمارة قصر في وسط  «سرعان ما تجيبه:  ،

»ماء يجري من تحته بستان   و ال
(00)

و ال نغالي إذا قلنا إّن قصور الملوك و  

الخلفاء و كبار القوم   و التّجار، و البعيدة عن المركز، كانت فضاءات 

للقصف و اللهو و العربدة. فها هو التّاجر الثرّي محمد بن علي الجوهري يقيم 

واري و ترقص، في قصره، خارج بغداد، في أحد البساتين حفالً تغنّي فيه الج

أي محمد بن علي [و ما زالوا في انشراح  «و تقرع كؤوس الخمرة: 

و تعاطي أقداح الراح إلى أن تمّكن الشراب  ] الجوهري و جواريه و ضيوفه

»من رؤوسهم     و استولى على عقولهم 
(00)

. أّما السندباد البحرّي التاجر 

الذي يضاهي قصور  المغامر، فقد كان كلّما رجع إلى بغداد يحّول قصره

الملوك و السالطين
(00)

إلى فضاء للخمور و المنادمة و جمع الخالّن 
(06)

، و 

الجواري و االشتغال بالملّذات و المشارب النفيسة. يقول
(01)

ثّم إنّي  « : 

و اشتغلت )…( اشتريت لي خدماً و حشماً و مماليك و سراري و عبيداً 

 .»ة و المشارب النفيسة باللّذات و المسّرات  و المآكل الطيّب

لقد شهدت قصور الدولة اإلسالميّة، في عهدها األموّي، مظاهر 

 «و الفساد التي ال حدود لها، ففي دمشق و في بالط األمويين  الترف و الثراء

أخذت مسحة من الترف تعلو حياة الحّكام، فلم يكتف الخلفاء باتّخاذ الحّجاب، 

نّعم و اللهو، من ذلك ما يقال من أّن يزيد بن و إنّما أمعن بعضهم في الت

معاوية اشتهر بكلفه بالصيد، حتى أنّه كان ي لبِس كالب الصيد األساور من 

 ]أّما[، )…(الذهب و الجالجل، و ي خصِّص لكل كلب عبداً يقوم على خدمته 

م[ فقد 022ـ  023هـ/000ـ  005الوليد بن يزيد بن عبد الملك، [الوليد الثاني 

»بالغناء و الموسيقى، فضالً عن شغفه بالخيل  كلف
(00)

. 

و ع ِرف عن الخلفاء العبّاسيين شغفهم ببناء القصور التي غرقت 

بالترف و النّعيم، و كل مظاهر الثراء ـ مثلها مثل قصور األمويين ـ فقد 

أشبه بمدن كبيرة التّساعها و كانت تشتمل على دور  «أضحت قصورهم 

و كانت قصور األمراء و كبار رجال )…( ة و بساتين واسعة و قباب و أروق

                                                           
(05)

 .3/350م ن،  - 
(00)

 .3/350م ن،  - 
(00)

 .0/206م ن،  - 
(00)

 .3/360م ن،  - 
(06)

 .3/210ألف ليلة و ليلة،  - 
(01)

 .210ـ  3/210م ن،  - 
(00)

 وزارة الفكر، عالم مجلة اإلسالميّة"، المدينة في االجتماعيّة "الحياة سعيد: د. عاشور، - 

 .61، ص م0601 يونيو مايو، أبريل، األول، العدد عشر، الحادي المجلد الكويت، اإلعالم،
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»و اتّساعها  اء و تتميّز أيضاً بفخامة بنائهاالدولة تكتنفها الحدائق الغنّ 
(00)

. و 

قد أسهم في إشاعة جّو التّرف و اللهو في القصور العبّاسيّة ما تركه 

الفرس
(03)

اسّي، و بخاّصة في و األتراك، من آثار واضحة في المجتمع العبّ  

حياة القصور، إذ اتّجه الخلفاء العبّاسيّون تحت تأثير النفوذ الفارسّي من جهة، 

و الثروة الواسعة التي رأوا أنفسهم غارقين فيها من جهة أخرى، إلى بناء 

القصور العظيمة، و تأثيثها باألثاث و الرياش الفاخر، و قلّدهم في ذلك 

ال الدولة العبّاسيّة، و قد غدت القصور الكبيرة الوزراء و القادة و كبار رج

أبرز سمات الحياة االجتماعيّة في مدن العصر العبّاسّي اإلسالميّة
(02)

. 

و تشير ليالي ألف ليلة و ليلة إلى أّن قصور الملوك و السالطين و 

الخلفاء كانت تغّص بالجواري و السراري، فها هو قصر الملك عمر النعمان 

على عدد أيام السنة القبطيّة، و  «على ثالثمائة و ستين سريّة بدمشق، يحتوي 

تلك السراري من سائر األجناس و قد بنى لكل واحدة مقصورة و كانت 

» المقاصير من داخل القصر
(05)

. و لنا أن نتخيّل كيف يمكن لملك يملك كّل 

متّد هذا العدد من السراري، أن يكون قادراً على قيادة أّمة إسالمية شاسعة ت

المشرق و المغرب و ما بينهما من الهند و السند و الصين و اليمن و  «إلى 

الحجاز و الحبشة و السودان و الشام و الروم و ديار بكر و جزائر البحار  و 

ما في األرض من مشاهير األنهار كسيحون و جيحون و النيل و الفرات 

«
(00)

كان يخصص لكل سريّة  طالما أنّه منهمك بهاته النسوة الكثيرات، إذ ،

ليلة ينام فيها عندها
(00)

. 

إّن انهماك رجال القصر في ألف ليلة و ليلة بأجساد النساء، ال بّد  من 

أن يقلل من اهتماماتهم بمصالح شعوبهم. و من يقرأ الليالي جيداً سيكتشف أّن 

كها، هذه الشعوب لم تكن محّط اهتمام الحّكام الذين عاثوا فساداً و تخريباً بأمال

                                                           
(00)

 مجلة العباسي"، العصر في بغداد في االجتماعيّة "الحياة الدين: جمال محمد د. سرور، - 

، م0603 )آب(، أغسطس والخمسون، السابع العدد الكويت، اء،األنب و اإلرشاد وزارة العربي،

 .31ص
(03)

لقد ورث المجتمع العبّاسّي في بغداد "كّل ما كان في المجتمع الساسانّي الفارسّي من  - 

أدوات لهو و مجون، و ساعد في ذلك ما دفعت إليه الثورة العبّاسيّة من حريّة مسرفة، 

مجونهم و يمعن معهم الناس، فقد مضوا يعبّون فإذا الفرس المنتصرون يمعنون في 

الخمر عبّاً و يحتسون كؤوسها حتى الثمالة، و حاكاهم من عايشوهم حتى أصبح 

 اإلدمان عليها ظاهرة عاّمة." .

 .05ضيف د. شوقي: العصر العباسّي األّول، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ص - 
(02)

 .61،ص  »االجتماعية في المدينة اإلسالمية  الحياة «عاشور، د. سعيد عبد الفتاح:  - 
(05)

 .0/023ألف ليلة و ليلة،  - 
(00)

 .0/020م ن،  - 
(00)

 .0/023م ن،  - 
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ونسائها. و يشير أحد الرواة إلى أّن قصر الرشيد ببغداد كان يحتوي على 

ثالثمائة سريّة، و لكل سريّة مقصورة
(00)

. فهل هذا القصر الذي ذكره هذا 

ـ  052هـ/ 050ـ  030الراوي هو قصر الخلد الذي بناه أبو جعفر المنصور)

و تحّدثت عنه المراجع  (، و الذي آل إلى الخليفة هرون الرشيد فيما بعد،055

من العالقات الغراميّة و لّذة الوصال و ألم الخصام و نحو  «بأنه كان ال يخلو 

، على حّد تعبير أحمد أمين»ذلك من ضروب العواطف 
(06)

هذا القصر  ؟

الذي بلغت فيه جواري الرشيد حوالي ألفي جارية مختلفة األجناس، منهّن 

اتالروميّات و السنديّات و الفارسيّ 
(31)

. و على كل حال تبقى قصور الرشيد 

التي وصفها الرواة في الليالي
(30)

مشابهة إلى حّد ما بقصوره التي تحّدثت  

عنها الدراسات التاريخية
(30)

. 

و يمكن القول إّن الراوي الذي وصف قصور مدن الليالي كان قد 

اً، فقد عايش هذه المدن بسالطينها و عالقاتها، و إن لم يكن قد عايشها حقّ 

زارها مسافراً إّما للتجارة و إّما للفرجة، و إّما لطلب المال و الثراء و العمل 

و االستيطان، أو سمع عنها من خالل المصادر التاريخية. و ما يسم هذه 

القصور التي وصفها الّرواة في المدن الواقعيّة يتقاطع و يتالقى مع ما يسم 

قصور الدولتين األمويّة
(33)

أبعاداً  «يّة، فالعمران في الليالي يأخذ و العباس 

و ، )…(أكثر واقعيّة في القصص التي لها إطار زمني محّدد معلوم تاريخيّاً 

                                                           
(00)

 .3/50م ن، - 
(06)

أمين، د. أحمد: هرون الرشيد، سلسلة كتاب الهالل، دار الهالل، القاهرة، العدد الثالث، - 

 .00م، ص0650هـ/0301ذي القعدة 
(31)

 .05ص  م ن، - 
(30)

 .0/000ألف ليلة و ليلة،  - 
(30)

تؤكد إحدى هذه الدراسات أّن قصر الخلد كان يحتوي على قباب بديعة الشكل، و كانت  - 

مسامير أبوابه من الذهب و الفضة، و فيه كثير من األعمدة الضخمة التي زيّنت 

، وف ِرش بالصور و الرسوم، و قد ف ِرش بالّرخام الذي تتوسطه قضبان من الذهب

بالديباج والبسط التي ن قِشت عليها أبيات من الشعر في مدح الخليفة، ي ضاف إلى ذلك 

الكراسي المرّصعة = = باللؤلؤ، و التي كان يجلس عليها كبار رجال الدولة في بالط 

الخليفة، بينما كان الخليفة يجلس في صدر المجلس، في قبّة مفروشة بأفخر أنواع 

 لّذهب..الحرير المنسوج با

حسن، د. حسن إبراهيم: تاريخ اإلسالم السياسّي و الدينّي و القافّي و االجتماعّي ـ  -    

العصر العبّاسّي األول، دار الجيل، بيروت/مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 .323م، الجزء الثاني، ص 0660هـ/0200عشرة، 
(33)

ذكرها رواة الليالي: قصر الملك عمر النعمان في دمشق، من قصور الدولة األمويّة التي ي 

[، و قصر الخليفة 0/020و الذي يحدد الراوي فترة حكمه بشكل مخالف للحقيقة التاريخيّة ]

[، على أّن بعض رواة الليالي يشيرون إلى بعض خلفاء بني 0/330عبد الملك بن مروان ]

 أميّة، لكن ال يذكرون قصورهم و أوصافها.
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لذلك فاألماكن ـ المدن تّم …( تلك التي تعود إلى المرحلة العبّاسيّة) بخاّصة

اختيارها من الحواضر العربية )بغداد، دمشق، البصرة، القاهرة( و كالعادة 

»ري أحداث القصص في قصورها و منتزهاتها تج
(43)

.  

و احتفت ألف ليلة و ليلة أيضاً، بالقصور التخيّليّة و الوهميّة، التي 

شّكلتها مخيّلة الرواة، و التي تتغاير عن الواقع العمراني للقصور المعروفة 

هذه تاريخيّاً، نظراً لتركيبتها الفنيّة الخارقة، أو الستحالة أن تكون موجودة ب

قتَرحة، فمثالً نجد أحد هذه القصور     مبنيّاً بالحجارة  «األشكال التخيّليّة الم 

»السوداء مصفّحاً بالحديد 
(35)

. و من نماذج القصور التخيّليّة في ألف ليلة و 

ليلة تلك النماذج التي بناها الملك الغيور ـ صاحب الجزائر الداخلة في بالد 

، و هي سبعة قصور: األول من البلّور، و الثاني الصين ـ البنته األميرة بدور

من الّرخام، و الثالث من الحديد الصيني، و الرابع من الَجْزع
(30)

و  

الفصوص، و الخامس من الفّضة، و السادس من الذهب، والسابع من 

الجوهر
(30)

. 

و بطبيعة الحال ال تخلو هذه القصور من عناصر تخيّليّة خارقة 

رى أّن ملوك الليالي كانوا على أعلى درجة من الرفاهية للمألوف، فالراوي ي

و البطر، و الثراء المنقطع النظير، فتخيّل أنّهم يبنون قصراً كامالً، بكّل 

تشكيالته و مواده، من الذهب، و قصراً آخر من الحديد، مع مالحظة استحالة 

العيش في قصر من الحديد لعدم صالحيته، و ذلك نظراً لطبيعة الحديد 

الفيزيائية، حيث يتمّدد بالحرارة، و يزيد من تخزين البرودة في أيام الصقيع. 

و لو تخيّلنا أّن سكاناً يعيشون في قصر من البلّور، فلنا أن نتخيّل مدى 

الصعوبات التي يعانونها في عيشهم داخل هذا القصر، و ال سيما أّن البلّور 

ور صيفاً، و هو في قادر على تجميع حرارة الشمس و صبّها داخل القص

و الرعود، و ذلك  لقاطنيه بسبب الهّزات و العواصف الشتاء غير آمن بالنسبة

نظراً لخاّصيته الشفّافة التي تسمح بدخول أنوار البرق كلّما عصفت الرعود، 

مما سيجعل قاطنيه يعيشون في رعب حقيقّي حين تبرق السماء، في حين أّن 

لوك و األميرات كانوا يكّرسون كّل أوقاتهم أصحاب هذه القصور من الم

للعيش برخاء و رفاهية و ملّذات دائمة، و أمان و طمأنينة، و قصف و لهو و 

عربدة، فكيف لهم أن يبنوا قصوراً ال تساهم إالّ في إفقادهم لطمأنينتهم و 

                                                           
(32)

علي، آزاد أحمد:"العمارة و المدينة في ألف ليلة و ليلة" مجلة الوحدة، المجلس القومي  - 

هـ، 0200، ذو الحّجة/محّرم 00/ 01للثقافة العربية، الرباط، السنة السادسة، العددان 

 .60م، ص 0661يونيو/أغسطس 
(35)

 .0/30ألف ليلة و ليلة،  - 
(30)

 ه سواد و بياض.     الَجْزع: واحدته "َجَزعة": خرز في - 
(30)

 .0/000ألف ليلة و ليلة ،  - 
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قدراتهم على التواصل في النهل من الملّذات؟. و يبقى القصر في ألف ليلة و 

النموذج األكثر قوة و اكتماالً و فاعليّة، فال  «سواء أكان واقعيّاً أم تخيّليّاً ليلة، 

حكاية  تدور خارجه و ال خيط من خيوط القصص قادر على االنفكاك من 

» تكويناته
(43)

 . 

اآلليّة الفنيّة و الجماليّة التي و رة اإلسالميّة،كان منطق العما إذا

ن في مدن الليالي اإلسالميّة، يعجز عن إشادة يستخدمها المعماريّون الواقعيّو

قصٍر فخٍم يرضى عنه الرواة، فإّن ذلك لم يمنع هؤالء الرواة من تشكيل 

القصور العظيمة الفارهة التي يرونها مناسبة ألبطالهم الملوك و المغامرين و 

المتميّزين الفاعلين في نمّو حركة السرد، و انتقاله من مدينة إلى أخرى، بل 

أ هؤالء الرواة إلى استحضار الجان و العفاريت بقدراتهم الخرافيّة يلج

ليساهموا في بناء هذه القصور مختصرين فعل الزمن الذي يستغرقه بناء 

، إذ بعد » جودر ابن التاجر عمر «  القصور، و هذا ما نالحظه في حكاية:

خاتم  « رجوع جودر من فاس بالمغرب، و حصوله على األداة السحريّة

من التاجر المغربي، فإنّه يقرر أن يبني قصراً يفوق قصر ملك  »شبيك لبيك 

، تخطيطاً فنيّاً و جماليّاً و عظمةً عمرانيّة، و ألّن  »شمس الدولة  «مصر 

القدرات المعماريّة الواقعيّة ال تستطيع أن تنجز أفضل من قصر الملك نفسه ـ 

 «لراوي المتعاطف مع البطل الشعبّي باعتباره أغنى الناس في مصر ـ فإّن ا

و قلّص الزمن، و استحضرهم  لجأ إلى الجان و العفاريت، »جودر بن عمر 

»خاتم شبيك لبيك  «بواسطة 
(39)

الذي يملكه جودر، و من ثّم بنى لبطله  

جودر قصراً ال يتحقّق إالّ في حالته السحريّة و التخيّليّة، و ال سيما أّن بناء 

القاّص العربي الوسيط ال يرى فرقاً  «استغرق ليلة واحدة، فـ  هذا القصر

و بين الخوارق و الغيبيّات في عالم ال يمثّل بالنسبة له غير  بين الواقعيّ  )…(

ما  غالبا  إفصاح عن سيادة الرّب و قدرته المطلقة. و هكذا في عالم شهرزاد 

استغراب  تتجمهر الخوارق حولنا داخل عالمنا المحسوس دون أن تثير

»المستمع العربي 
(21)

 يصف الراوي عمليّة بناء قصر جودر: .

                                                           
(30)

 .65علي، آزاد أحمد: "العمارة و المدينة في ألف ليلة و ليلة"، ص  - 
(36)

و تؤّكد سيرة حياة جودر بن عمر كما ترويها ألف ليلة و ليلة، أنّه صار فقيراً بعد  - 

إلى الصيد، لكنّه ظّل فقيراً إذ لم  خالفه مع أخويه على ميراث أبيه، و بعد أن أفلس انصرف

، و 50ـ  2/50يكن قادراً على شراء خبزه اليومّي، فقد كان يأخذ خبزه ديناً، و أليام عديدة 

فجأة تقذفه الحكاية إلى أعلى درجات الثراء ثّم إلى السلطة، بعد حصوله على الخاتم 

 .2/61السحرّي"خاتم شبيك لبيك" . 
(21)

سن جاسم: "الخارق في "ألف ليلة و ليلة"."، مجلة الفكر العربي الموسوي، د. مح - 

م، 0600المعاصر، مركز اإلنماء القومي، بيروت، العدد الثامن و الثالثون، آذار/مارس، 

 .00ص 
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أي لخادم الخاتم السحرّي و اسمه و قال للخادم  «

أمرتك أن تبني لي في هذه الليلة  الرعد القاصف

قصرا  عاليا  و تزّوقه بماء الذهب و تفرشه فرشا  

فاخرا  و ال يطلع النهار إالّ و أنت خالص من جميعه. 

و أّما )…( ل له: لك علّي ذلك و نزل في األرض فقا

ما كان من أمر الخادم فإنّه جمع أعوانه و أمر ببناء 

القصر فصار البعض منهم يقطع األشجار و البعض 

يبني و البعض يبيّض و البعض ينقش و البعض 

يفرش فما طلع النهار حتى تّم انتظام القصر ثّم طلع 

ي إّن القصر كمل، و الخادم إلى جودر و قال: يا سيّد

تّم نظامه و إن كنت تطلع تتفّرج عليه فاطلع، فطلع 

هو وأمه و أخواه فرأوا هذا القصر ليس له نظير 

»يحيّر العقول من حسن نظامه 
(34)

. 

القصور في حواضر ألف ليلة و إّن ولع رواة ألف ليلة و ليلة بتشييد 

خ(، و المتخيّلة )واق الواق ال…) دمشق ـ بغداد ـ البصرة ـ القاهرة المهّمة ليلة

الخ(، ال يعادله إالّ ولعهم بالجواري …ـ جوهر  تكني ـ جزائر الكافور 

الجميالت و اقتناء الذهب و الفّضة وجمع األموال. و من شّدة هذا الولع فإنّهم 

ال يكتفون بإشادة القصور الواقعيّة، و تشكيل المتخيّلة، بل يعمدون أحياناً إلى 

لى إعادة بناء القصور المتداعية التي يشاهدونها في ترحالهم دفع أبطالهم إ

الطويل ألجل النساء الجميالت. فها هو وزير الملك تاج الملوك ـ ال يذكر 

حكاية تاج الملوك و دنيا بنت الملك  «الراوي اسماً لهذا الوزير ـ في 

ة ، و بينما كان مع تاج الملوك مسافرين ألجل الحصول على المرأ »شهرمان

قديماً في بستان السيّدة  ، يشاهد قصراً »دنيا بنت الملك شهرمان  «الجميلة 

و إجراء اإلصالحات  نه، عندها يعمد إلى إعادة بنائه،و قد تصّدع بنيا دنيا،

المعماريّة التي تجعله يضاهي القصور الحديثة
(20)

. 

و في مدن ألف ليلة و ليلة ال قيمة لقصٍر كبيٍر مزّركش بكّل طنافس 

ألبّهة و العظمة إالّ إذا سكنته امرأة جميلة قادرة على إشعال طقوس العربدة ا

و اللهو لسيّدها السلطان، و الترفيه عنه من جهة، و إبعاده عن هموم شعبه و 

مدينته الغارقة بالفقر و المآسي من جهة أخرى،    و ال قيمة لقصور ألف ليلة 

جميالت و ما تشيعه هاته النسوة وليلة إذا كانت معزولة عن فضاءات النساء ال

من بهجة و ملّذات، سواء بالرقص أو بالمنادمة، أو بتقديم اللّذة الجنسيّة 

                                                           
(20)

 .2/00ـ ألف ليلة و ليلة،  
(20)

 .0/03ـ م ن،  
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ذات طبيعة جنسيّة   «لصاحب القصر و أوالده، فالمرأة في ألف ليلة و ليلة 

)…( ،و  بالجسد؛ فالجسد يمّدها )بإمكانها تطويع الخطاب )و الرجال

أنّها تقاوم العنف الذكورّي بجسدها و كلماتها التي  بالقدرة على الكالم ـ أي

»تفيض بأنوثتها 
(23)

. و لقد كان نشاط المرأة الجنسّي المتهتّك الخارج عن 

حدود المواضعات االجتماعيّة و األخالقيّة سبباً رئيساً لنمّو السرد في كثير 

من الحكايات، و ارتحال أبطاله من مدينة إلى أخرى
(22)

. 

ع لقصور ألف ليلة و ليلة سيالحظ أنماطاً تركيبيّة مكّررة إّن المتتبّ 

لمعظم هذه القصور سواء أكانت واقعيّة أم تخيّليّة، فهذه القصور تكاد تكون 

ذات مالمح متقاربة إلى حدٍّ ما، فهي كبيرة و عالية جداً، و جميعها محاط 

حولها،  تغّرد من و الطيور الفسقيّات،ك الماء، و تحتوي على بالبساتين و بر

و جميعها تنفتح على ممّرات سريّة، و تضم غرفاً و أجنحة خاّصة بالجواري 

. و »المقصورات  «و النساء، و هي تلك التي يسميها رواة ألف ليلة و ليلة 

على الرغم من التغاير اللونّي في شكلها و التنّوع في مواد بنائها، إالّ أنّها ال 

ى فضاءاتها الداخليّة و ديكورها، و أسّرتها تتغاير عن بعضها على مستو

المرصّعة بالدّر و الجوهر، و فرشها الحريريّة، و قاعاتها و دهاليزيها. و 

يظهر هذا التماثل في فضاءاتها الداخليّة من خالل المقارنة اآلتية بين بعض 

 القصور التي وصفها رواة الليالي:

 

 

 

                                                           
(23)

الجنس في الكتابة  دوجالس، فدوى مالطي: "جسد المرأة ـ كلمة المرأة ـ الخطاب و - 

العربية )اإلسالميّة(."، ترجمة ماري تريز عبد المسيح، مجلة فصول، المجلد الثاني عشر، 

 .053م، ص 0662العدد الرابع، شتاء 
(22)

فعلى سبيل المثال كان هذا النشاط العربيدّي المتهتّك سبباً من أسباب مغادرة شهربار و  - 

لى أماكن قصيّة، لنسيان فاجعهما بخيانة أخيه شاه زمان مملكتيهما، و السفر إ

 زوجتيهما لهما.

 .02ـ  0/03ألف ليلة و ليلة،  -     
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(25)

 .0/200م ن،  - 
(20)

 .0/000م ن،  – 
(20)

 .003ـ  2/000ألف ليلة وليلة،  – 
(20)

 .0/330م ن،  – 

 أحد قصور هرون الرشيد قصر الملك زهرشاه

ـ دخلوا بين يديه إلى سابع دهليز 

 حتى وصل إلى إيوان عاٍل.

ـ في صدر ذلك اإليوان سرير من 

 المرمر مرّصع بالدّر و الجوهر.

ـ و على ذلك السرير مرتبة من 

األطلس األخضر مطّرزة بالّذهب 

األحمر، و من فوقها سرادق 

مرّصع بالدّر و الجوهر
(25)

. 

ـ قصر د ِهنت حيطانه بالّذهب و 

الزورد، و سقفه منقّط بذهٍب ال

أحمر، و دائره بيوت مسبول على 

أبوابها ستائر حرير مزركش 

بالّذهب و أواني ذهب و صيني و 

بلّور و فرش و بسط ممدودة
(20)

. 

 بن مروان في عبد الملكقصر قصر يافث بن نوح 

مقصورات الجواري  حدىإ دمشق.

 في القصر.

عّد في طريقه  ـ دخل القصر و

 سبعة دهاليز.

 ـ و قّدامه باب عليه ستارة مسبولة.

ـ إذا هو بإيوان كبير مفروش 

 بالبسط الحرير.

ـ و في صدر اإليوان تخت من 

 الذهب.

ـ و تحت التخت أربعون سماطاً و 

عليها صحاف الذهب و الفضة
(20)

. 

ـ فلّما دخل في ذلك الباب رأى 

ه موضعاً مفروشاً بالديباج و حيطان

عليها ستائر الحرير المرقوقة 

بالذهب، و فيه مباخر العود و 

العنبر و المسك األذفر، و رأى 

سريراً في الصدر مفروشاً 

بالديباج
(20)

. 
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قصر إحدى بنات ملك من ملوك  قصر النبي سليمان

 الجان

مبني من الّذهب و )…( قصر  «

الفّضة و البلّور، و شبابيكه من 

من الزبرجد الياقوت و رخامه 

األخضر و البلخش و الزمّرد، و 

الجواهر مرّصعة في األرض على 

هيئة الرّخام. و في وسط القصر 

و حول تلك )…( فسقية من الّذهب 

الفسقيّة وحوش و طيور مصنوعة 

و بجانب )…( من الّذهب و الفّضة 

الفسقية ليوان عظيم و عليه تخت 

عظيم من الياقوت مرّصع بالدّر و 

و على ذلك التخت خيمة الجواهر، 

منصوبة من الحرير األخضر 

مزركشة بالفصوص و المعادن 

و فيه بحيرة حصاها )…( الفاخرة 

من الفصوص النفيسة و الجواهر 

»الثمينة و المعادن الفاخرة
(26)

. 

رأى فيه مقعداً منقوشاً بسائر  «

األحجار كالياقوت و الزمّرد و 

البلخش و أصناف الجواهر، و هو 

بة من فّضة و طوبة من مبني طو

ذهب و طوبة من ياقوت و طوبة 

من زمّرد أخضر. و في ذلك القصر 

بحيرة مآلنة بالماء و عليها مكّعب 

من الصندل و عود النّد،  و هو 

مشبك بقضبان الّذهب األحمر و 

الزمّرد األخضر و مزركش بأنواع 

و على جانب …( الجواهر و اللؤلؤ)

مرّصع البحيرة تخت من العود النّد 

بالدّر و الجوهر مشبك بالّذهب 

األحمر و فيه من سائرالفصوص 

»الملّونة و المعادن النفيسة 
(51)

 . 

 

 

و يبدو أّن جزءاً من هذه التركيبة من المعادن و األحجار الثمينة في 

قصور الليالي كانت قائمة في العمارة الواقعيّة التي شهدتها قصور الخلفاء و 

الدولة اإلسالميّة و غير اإلسالميّة، فعلى سبيل المثال  الملوك و األمراء في

هـ / 020ـ  030تشير المصادر إلى أّن الخليفة العبّاسّي المتوّكل على هللا )

الهارونيِّ و الجوسق الجعفري أكثر من  «م( أنفق على قصريه 000ـ  020

»مائة ألف ألف درهم.
(50)

مة ، و زيّن قصره الموسوم بـ) البرج( بصور عظي 

من الّذهب و الفّضة، و شيّد فيه بركة و فرشها من الداخل و الخارج بصفائح 

الفّضة، و وضع فيه شجرة من الّذهب، و على أغصانها و فروعها طيور 

                                                           
(26)

 .3/321م ن،  - 
(51)

 .006ـ  2/000م ن،  - 
(50)

م( مروج الذهب و 650هـ/320بن الحسين بن علي )ت المسعودي، أبو الحسن علي  – 

معادن الجوهر، تحقيق: عبد األمير مهنّا، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 

 .2/035م، 0660هـ/0200الطبعة األولى 
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مكلّلة بالجوهر و سّماها ط وبى       )من أشجار الجنة(، و اتّخذ لنومه سريراً 

يطانه من الداخل و من الّذهب، و عليه تمثال سبعين عظيمين، و زيّن ح

الخارج بالفسيفساء و الّرخام المذهّب، و ي قال إّن تكلفة بناء هذا القصر وحده 

بلغت مليوناً و سبعمائة ألف دينار
(50)

. 

ليست قصور ألف ليلة و ليلة هي الوحيدة التي تبدو كبيرة و فخمة، و 

اج، و المعادن التي تمتلئ فضاءاتها الداخليّة باألثاث الفاخر من الحرير و الديب

و الجواهر النفيسة، بل تبدو منازل بعض النساء الجميالت على قدر كبير من 

الثراء، و تلتقي في فضاءاتها الداخليّة مع فضاءات قصور طبقة السلطة من 

حيث احتواؤها على ما هو ثمين و فاخر. يصف الراوي دار إحدى نساء ألف 

ليلة و ليلة الثريّات
(53)

بي سبع دهاليز، و بعد ذلك دخلت بي  قطعت «قائالً:   

فرأيت بناء القاعة كلّها رخام من أبهى )…( إلى قاعة كبيرة بأربعة دواوين 

و هناك )…( المرمر، وجميع فرشها من حرير و ديباج، و كذلك المخّدات 

دّكتان من النحاس األصفر، و سرير من الّذهب األحمر، مرّصع بالدّر و 

»عادة ال يصلح إالّ للملك الجوهر، و مقاعد و بيت س
(52)

. 

من خالل أوصاف القصور السابقة، و منزل إحدى النساء الثريّات، 

ي الحظ أّن الّذهب مكّون رئيس من مكّونات قصور و مقاصير و منازل 

الطبقات السلطويّة في مدن ألف ليلة وليلة، و لعلّه أهم مكّوناتها، باعتباره 

ثراء الفرد، و مكانته الطبقيّة في مجتمعه.  أغلى المعادن. و امتالكه يزيد من

و وجوده كعنصر جمالّي في ديكور القصور و المقاصير، و زخرفتها، 

وتركيبتها البنائيّة، يشير إلى علّو مكانة سكان هذه القصور و المقاصير، 

طبقيّاً و سياسيّاً. وفي معظم األحوال يبقى فضاء القصر أو المقصورة أو 

على عالقة مستمرة مع واقعه  «الزخرفيّة، و مكّونات أثاثه، المنزل، في بنيته 

»االجتماعي و السياسي 
(55)

. و يبدو أّن خصائص الّذهب المتميّزة، كما 

فهمتها المصادر األدبيّة
(50)

، كانت السبب الرئيس وراء تهالك القادة 

                                                           
(50)

ضيف، د. شوقي: العصر العباسّي الثاني، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية  - 

 .55م، ص 0605
(53)

 و ال يحدد هذا الراوي الطبقة االجتماعيّة التي تنتمي إليها هذه المرأة الثريّة. - 
(52)

 .30ـ  0/35ألف ليلة و ليلة،  - 
(55)

فيربليو، بول: "حول أزمة المجال"، ترجمة د. رجاء مكي، مجلة العرب و الفكر  – 

 .005م، ص  0600العالمي، مركز اإلنماء القومي، بيروت/باريس، العدد الثاني، ربيع 
(50)

و يحدد شهاب الدين محمد بن أحمد األبشيهي أهم خصائص الذهب قائالً: "طبعه حار  - 

لطيف و لشّدة اختالط أجزائه المائيّة بالترابيّة قِيل إّن النار ال تقدر على تفريق 

 (، يقوي العين كحالً و   )…أجزائه فال يحترق، و ال يبلى و ال يصدأ و هو ليّن بّراق 

و إمساكه في الفم )…( و يحّسن نظرها، و إذا ث قِبت به األذن لم تلتحم )…( يجلوها 

 يزيل البخور.".
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ئيساً والسالطين في مدن ألف ليلة و ليلة، من أجل الظفر به و اعتباره مكّوناً ر

 من مكّونات قصورهم و مقاصير نسائهم.

إذا كان رواة ألف ليلة وليلة قد صّوروا قصور الملوك و الخلفاء و 

الوزراء و األثرياء و التّجار في المدينة اإلسالميّة و غير اإلسالميّة، 

مستفيدين من بعض مالمحها، و صورها التاريخيّة، كما ذكرتها مصادر 

صور بكل ما هو نفيس من معادن ثمينة، فإّن عصرهم، و وسموا هذه الق

خيالهم الجامح صوب امتالك جميع هذه المعادن و جميع مظاهر الثراء، و 

االنسالخ عن طبقاتهم الشعبيّة دفعهم أيضاً إلى تخيّل القصور السحريّة، أو 

الموغلة في القدم كقصر النبّي سليمان، و يافث بن نوح، و قصور ملوك 

كأنها صور عن قصور الخلفاء   و الملوك الواقعيّة، ألّن  الجان، التي تبدو

َد في الحلم و الخرافة و السحر و األسطورة، فإنّه يظّل ينهل  التخيّل مهما بَع 

من مكّونات الواقع. كما أّن الدخول في أعماق الواقع، و فهم بنياته السياسيّة و 

خيّل يعطي أصحابه االجتماعيّة، يساعد على تشكيل الصور المتخيّلة، و الت

المقدرة على خلق صور حسيّة أو فكريّة جديدة في وعيهم، على أساس تحويل 

عة من الواقع، و يرتبط التخيّل بحاجات المجتمع و أفراده،  االنطباعات الم جمَّ

و يساعدهم على معرفة الحياة وتغييرها
(50)

. و نظراً لحاجة الرواة إلى مسكن 

 «بديالً جمالياً عن بيوتهم البسيطة، فقد شّكلوا  جميل و مريح إنسانياً، يشّكل

»صوراً ذهنية 
(50)

لقصور بديلة واسعة و ثريّة. و من المؤكد أّن رواة الليالي  

كّرروا أوصافاً متشابهة في التركيبة الداخليّة لبنية قصور الملوك و 

الخلفاء
(56)

 . سواء أكانوا مسلمين أم من ملوك الجان، بحيث أّدى استخدامهم

لعبارات الوصف نفسها إلى استهالك معظم قدراتهم الوصفيّة التعبيريّة، و 

بالتالي عجزوا عن وصف قصور أخرى ذكروها في الحكايات بأوصاف و 

 لغة جديدة. 

إّن المدن البطرة والمترفة التي صّورتها الليالي بقصورها المزخرفة 

المجتمع اإلسالمّي زخرفة جماليّة بديعة تبتعد عن حياة التقّشف التي وسمت 

                                                                                                                  
المستطرف في كّل فٍن مستظرف، تحقيق المكتب العالمي للبحوث، دار مكتبة الحياة،  -     

 .000م، المجلّد الثاني،  ص 0606بيروت، طبعة 
(50)

السوفياتيين: الموسوعة الفلسفيّة، بإشراف: م. روزنتال؛ لجنة من العلماء و األكاديميين  - 

ب. يودين، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، الطبعة السادسة، تشرين األّول 

 .000م، ص 0600
(50)

وهبة، د. مجدي: معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة األولى  - 

 .036م، ص 0602
(56)

 51 – 26 – 20 – 20 – 20 -25داول التي ذ كرت في الهوامش: و ذلك من خالل الج - 

. 
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في بداياته، إذ نجد أّن سمات المجتمع اإلسالمّي من تواضع و تقشف في 

المسكن و الملبس و المأكل، التي سادت عصر النبي محمد)ص(، و المسلمين 

األوائل، قد انتفت من المدينة اإلسالميّة ـ العربيّة و الفارسيّةـ في ألف ليلة و 

و العبّاسيّة. مع مالحظة أّن حياة التقّشف          ليلة، و في الدولتين األمويّة 

هـ 35ـ  03و البساطة بدأت تنحسر نسبياً في عهد الخليفة عثمان بن عفّان )

م(،  و في حياة الخليفة نفسه، لتحّل محلّها مظاهر األبّهة و 050ـ  022/

الفخامة. و يذكر علي بن الحسين المسعودي
(01)

أّن عثمان  م(650هـ/320)ت 

بنى داره في المدينة و شيّدها بالحجر   و الِكْلس، و جعل أبوابها  «عفّان  بن

من  الّساج و الَعْرَعر و اقتنى أمواالً و جناناً و عيوناً بالمدينة.      و ذكر عبد 

ْتبة أّن عثمان يوم ق تِل كان عند خازنه من المال خمسون و مائة ألف  هللا بن ع 

نْين و غيرها مائة  دينار و ألف ألف درهم و قيمة ضياعه بوادي الق َرى و ح 

 . »ألف دينار و خلف خيالً كثيراً و إبالً 

و حذا الصحابة حذو عثمان بن عفّان في االمتالك و بناء الدور، 

م( بنى داره بالبصرة و كان التّجار و 050هـ / 30فالزبير بن العّوام )ت

دوراً أخرى بمصر و الكوفة و أرباب األموال ينزلون بهذه الدار،      و ابتنى 

اإلسكندريّة، و بلغ ماله بعد وفاته خمسين ألف دينار، و ترك ألف فرس، و 

ألف عبٍد و أَمة
(00)

م( فقد ابتنى داراً 050هـ/30، أّما طلحة بن عبيد هللا )ت

بالكوفة ، وشيّد داراً أخرى بالمدينة، و بناها باآلجّر و الجّص و الّساج، و 

العراق كّل يوم ألف دينار، و قيل أكثر من ذلك. و أّما عبد  كانت َغلّت ه من

م( فقد ابتنى داراً و وّسعها، و كان على 050هـ/30الّرحمن بن عوف )ت

مربطه مائة فرس، و ألف بعير، وعشرة آالف شاة من الغنم، وترك أمواالً 

كثيرة بعد وفاته
(00)

ك م(، فقد كان يمتل005هـ/55. أّما سعد بن أبي وقّاص )ت

قصراً فخماً في وادي العقيق بالمدينة
(03)

 . 

و مع االزدهار االقتصادّي و التجارّي الذي عّم فضاءات الدولتين 

األمويّة و العبّاسيّة نجد أنَّ الخلفاء تشبّهوا بالملوك في مأكلهم و ملبسهم 

ومعاشرتهم للجواري و اكتنازهم لألموال، و بنائهم للقصور الفخمة.
(02)

  ،

                                                           
(01)

 .351ـ  0/326مروج الذهب و معادن الجوهر،  - 
(00)

 .0/351م ن،  – 
(00)

 .0/351م ن،  - 
(03)

حسن، د. حسن إبراهيم: تاريخ اإلسالم السياسّي و الديني و الثقافّي و االجتماعّي،  - 

0/201. 
(02)

لف ليلة و ليلة أّن خلفاء الدولة األمويّة و العبّاسيّة أخذوا يتشبّهون و قد وعى رواة أ - 

بالملوك، فجعلوا أبطالهم يمدحونهم،   و يطلقون عليهم لقب الملوك، اتّقاًء لشّرهم. 

 يقول أحد األبطال مادحاً الخليفة عبد هللا بن مروان: =
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للمعاصي في هذه القصور التي تغايرت تغايراً شديداً عن منازل  وارتكابهم

بدأت العمار الدنيويّة  «المجتمع اإلسالمّي في بداياته، ففي الدولة األمويّة: 

ممثلة بالقصور باالنفتاح على العمارة الدنيويّة للبالد المفتوحة بسبب من 

»اختفاء الوازع الدينّي  نسبيّاً 
(05)

ي آن يبتعدون عن هموم . و أخذ الخلفاء ف

شعوبهم، و يتجلّى هذا االبتعاد في بناء القصور الفخمة التي أنشأها أمراء بني 

أميّة في مواضع خافية عن األعين في ممتلكاتهم التي تقع في جميع أرجاء 

بادية الشام و في سامّراء و الكوفة
(00)

. 

اهر الثراء و أّما قصور الدولة العبّاسيّة، فقد كانت فخمة، و بها كل مظ

َزيّنة بالزخارف و الفسيفساء، و قد شهدت هذه القصور نوعاً من  الترف و م 

التصوير الدقيق المشهور بالمنمنمات
(00)

، و رسم العبّاسيّون على جدران 

قصورهم لوحات ملّونة، و زخارف بارزة من الجصّ 
(00)

، و كان العبّاسيّون 

نِع و أل ول مّرة في العراق، في تركيبة أول من ادخل البالط الالمع الذي ص 

قصورهم الزخرفيّة
(06)

. 

                                                                                                                  
 يا سيّداً ملكاً في الكّل مشتهر          في العال و الجود منصبه واحداً  يا
 ـرجضل و ال َمــنٌّ وال ي الجزيتعط    ةً وك  األرض قاطباً لملـالكما ي

 .0/336ألف ليلة و ليلة،  -     

و ها هو بطل آخر من أبطال الليالي يمدح الخليفة هرون الرشيد، و يضعه في مقام         

 األنبياء. يقول: 

 ال زال بابك كعبةً مقصودةً 

 دى في البالد بأسرهاحتى ي نا

 

 و ترابها فوق الجباه رسوم 

 هذا المقام و أنت إبراهيم.

 

 .0/221م ن،  -     
(05)

 المصرية الهيئة القاهرة، مجلة العمارة"، تأريخ و "المستشرقون خزعل: الماجدي، - 

 .56، ص م0660 ديسمبر ،000 العدد القاهرة، للكتاب العامة
(00)

و العمارة" في كتاب تراث اإلسالم، تصنيف جوزيف شاخت، و  جرابار، أوليج: "الفن - 

كليفورد بوزورث، ترجمة د. حسين مؤنس، و د. صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، 

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و األداب، الكويت، العدد الثاني عشر الطبعة الثانية، 

 .300ألول، ص م. القسم الثاني من الجزء ا0600هـ/مايو0210رمضان 
(00)

 .030ـ  035الخازن، د. وليم: الحضارة العبّاسيّة، ص  - 
(00)

نخبة من أساتذه الجامعات : موسوعة بهجة المعرفة ـ مسيرة الحضارة، بإشراف:  – 

الصادق النيهوم، ترجمة د. ماجد فخري، الشركة العاّمة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس 

م. المجلد األّول، المجموعة الثانية، "الرسم و التزيين"، 03/00/0600)ليبيا(، طبعة إيطاليا 

 .200في: موسوعة بهجة المعرفة ـ مسيرة الحضارة،  ص 
(06)

 .01الماجدي، خزعل علي:" المستشرقون و تأريخ العمارة العربية اإلسالميّة"، ص  - 
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لقد عمدت السلطة في مدن ألف ليلة و ليلة، و بخاّصة في العهدين 

األموي و العبّاسّي، إلى تكريس التفاوت الطبقّي بين المسلمين، و إلى إحالل 

م العالقات اإلقطاعيّة و الرأسماليّة فيها، بدالً من عالقات المساواة التي قا

عليها اإلسالم باإلضافة إلى استئثار الخلفاء بفيء الدولة اإلسالميّة المترامية 

األطراف وخراجها، وقد أّدى تراكم رأس المال في خزائن الخلفاء إلى التفنّن 

في بناء القصور و مظاهر تزيينها و زخرفتها هي و ملحقاتها الجماليّة 

والتي كانت تفتقد إليها  األخرى من بساتين و فسقيّات وأروقة ودهاليز،

مظاهر الحياة العمرانيّة في المدن اإلسالميّة في عهدها اإلسالمّي األول. على 

أّن الفنيّات الجماليّة في عمارة قصور ألف ليلة    و ليلة ليست أمويّة أو 

عبّاسيّة صرفاً، بل هي مزيج من التراث المعمارّي اإلنسانّي للحضارات 

انبثقت  «مع الحضارة اإلسالميّة، فالعمارة اإلسالمية  المتعاقبة و المتزامنة

»عن مجموع كبير معقّد من األشكال السابقة عليها و المعاصرة لها 
(01)

، و 

و البيزنطيّة من هذه األشكال الفارسيّة
(00)

. و من الطبيعّي أن تتأثّر العمارة 

ليّة ـ و فّن العمارة واحٌد مهمٌّ العربيّة اإلسالميّة بغيرها طالما أّن الفنون التشكي

منها ـ يجمعها في معظم الحضارات كثير من السمات  و المالمح المشتركة، 

ليست …( المعروف أّن  الفنون  التشكيليّة هي فنون عالميّة  مشتركة) «فمن 

تحّدها حدود لغويّة. و انتقال المعطيات الفنيّة من بلد إلى آخر يمكن أن يتّم 

»ال تحصى. فاآلثار الفنيّة تنتقل و تسافر بطرٍق عديدة 
(00)

. 

و يبدو أّن المقارنة بين قصور ألف ليلة و ليلة في المدن اإلسالميّة 

المعروفة، و غير اإلسالميّة، و في المدن التخيّليّة، تجعلنا ندرك أّن سمات 

عاّمة مشتركة  تجمع بين هذه القصور في تركيبتها الداخليّة من حيث 

تشكيل المعادن الثمينة، و األحجار الكريمة، كما أشير إلى ذلك  الزخرفة، و

 في مواضع سابقة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
(01)

 .360 جرابار، أوليج: "الفن و العمارة"، في كتاب: تراث اإلسالم، ص - 
(00)

الموسوي، مصطفى عبّاس: العوامل التاريخيّة لنشأة و تطّور المدن العربيّة اإلسالميّة،   - 

 .020م، ص 0600وزارة الثقافة و اإلعالم/دار الرشيد ، بغداد، الطبعة األولى 
(00)

سوريو، اتيان: الجماليّة عبر العصور، ترجمة د. ميشال عاصي، منشورات عويدات،  - 

 .002م،                       ص 0600روت، الطبعة الثانية باريس/بي
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 المصادر والمراجع
 أ ـ الكتب القديمة

(0)
المستطرف في كّل فٍن مستظرف، تحقيق  :شهاب الدين محمد بن أحمد ،األبشيهي  - 

 د الثاني.م، المجلّ 0606المكتب العالمي للبحوث، دار مكتبة الحياة، بيروت، طبعة 
(0)

م( مروج الذهب و 650هـ/320المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت  – 

معادن الجوهر، تحقيق: عبد األمير مهنّا، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، 

 المجلد الرابع .  المجلد الثاني و م، 0660هـ/0200الطبعة األولى 
(3)

المجلد  0يلة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت، مؤلف مجهول: ألف ليلة و ل - 

 .األول و الثاني والثالث والرابع

 ب ـــــ المعاجم والموسوعات
(0)

لجنة من العلماء و األكاديميين السوفياتيين: الموسوعة الفلسفيّة، بإشراف: م. روزنتال؛  - 

سادسة، تشرين األّول ب. يودين، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، الطبعة ال

 م.0600
0)

نخبة من أساتذه الجامعات : موسوعة بهجة المعرفة ـ مسيرة الحضارة، بإشراف:  – 

الصادق النيهوم، ترجمة د. ماجد فخري، الشركة العاّمة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس 

 م.03/00/0600 .)ليبيا(، طبعة إيطاليا المجلد األّول، المجموعة الثانية
(3)

وهبة، د. مجدي: معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة األولى  - 

 م.0602

 ج ــــ الكتب العربية
0)
أمين، د. أحمد: هرون الرشيد، سلسلة كتاب الهالل، دار الهالل، القاهرة، العدد الثالث، - 

 م.0650هـ/0301ذي القعدة 
(0)

لسياسّي و الدينّي و القافّي و االجتماعّي ـ حسن، د. حسن إبراهيم: تاريخ اإلسالم ا -    

العصر العبّاسّي األول، دار الجيل، بيروت/مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، الطبعة الثالثة 

 .الجزء األول والجزء الثانيم، 0660هـ/0200عشرة، 
(3)

 ضيف د. شوقي: العصر العباسّي األّول، دار المعارف، القاهرة، د. ت. - 
(2)

، د. شوقي: العصر العباسّي الثاني، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية ضيف - 

 م0605
(5)

 م.0660الخازن، د. وليم: الحضارة العبّاسيّة، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية  - 
 (0)

 م.0600القلماوي، د. سهير: ألف ليلة و ليلة، دار المعارف، القاهرة، طبعة  - 
 ((0)

صطفى عبّاس: العوامل التاريخيّة لنشأة و تطّور المدن العربيّة اإلسالميّة،  الموسوي، م - 

 م.0600وزارة الثقافة و اإلعالم/دار الرشيد ، بغداد، الطبعة األولى 

 

 دـ ـــــ الكتب األجنبية المترجمة
(0)

جرابار، أوليج: كتاب تراث اإلسالم، تصنيف جوزيف شاخت، و كليفورد بوزورث،  - 

حسين مؤنس، و د. صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و ترجمة د. 

م. 0600هـ/مايو0210الفنون و األداب، الكويت، العدد الثاني عشر الطبعة الثانية، رمضان 

 الجزء األول.
 (0)

سوريو، اتيان: الجماليّة عبر العصور، ترجمة د. ميشال عاصي، منشورات عويدات،  - 

 م.0600وت، الطبعة الثانية باريس/بير
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 هـــ ــــــ المقاالت المنشورة في الدوريات والمجالت
(0)

دوجالس، فدوى مالطي: "جسد المرأة ـ كلمة المرأة ـ الخطاب و الجنس في الكتابة  - 

العربية )اإلسالميّة(."، ترجمة ماري تريز عبد المسيح، مجلة فصول، المجلد الثاني عشر، 

 .م0662اء العدد الرابع، شت
 (0)

 مجلة العباسي"، العصر في بغداد في االجتماعيّة "الحياة الدين: جمال محمد د. سرور، - 

 .م0603 )آب(، أغسطس والخمسون، السابع العدد الكويت، األنباء، و اإلرشاد وزارة العربي،
 (3)

 وزارة الفكر، عالم مجلة اإلسالميّة"، المدينة في االجتماعيّة "الحياة سعيد: د. عاشور، - 

 .م0601 يونيو مايو، أبريل، األول، العدد عشر، الحادي المجلد الكويت، اإلعالم،
(2)

علي، آزاد أحمد:"العمارة و المدينة في ألف ليلة و ليلة" مجلة الوحدة، المجلس القومي  - 

هـ، 0200، ذو الحّجة/محّرم 00/ 01للثقافة العربية، الرباط، السنة السادسة، العددان 

 م.0661ونيو/أغسطس ي
(5)

فيربليو، بول: "حول أزمة المجال"، ترجمة د. رجاء مكي، مجلة العرب و الفكر  – 

 م. 0600العالمي، مركز اإلنماء القومي، بيروت/باريس، العدد الثاني، ربيع 
(0)

 العامة المصرية الهيئة القاهرة، مجلة العمارة"، تأريخ و "المستشرقون خزعل: الماجدي، - 

 .م0660 ديسمبر ،000 العدد القاهرة، ابللكت
(0)

الموسوي، د. محسن جاسم: "الخارق في "ألف ليلة و ليلة"."، مجلة الفكر العربي  - 

 م.0600المعاصر، مركز اإلنماء القومي، بيروت، العدد الثامن و الثالثون، آذار/مارس، 
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ب اللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة وأثر دراسة تقابليّة بين تراكي

 ذلك على فهم النّص لدى متعلم اللغة العربيّة لغة ثانية

 
 د. منى صالح العجرمي

 الجامعة األردنيّة -مركز اللغات 

 

 

 الملخص 

تهدف هذه الّدراسة إلى المقابلة بين نظام التراكيب في اللغة العربيّة 

اصر البنية النحويّة بين اللغتين قيد الّدراسة، واللغة االنجليزيّة، ذلك بتحليل عن

والمقصود بذلك الوسائل الّصياغية المنظّمة التي تستعملها اللغة للتعبير عن 

معاٍن وعالقات خاصة، وأهم عناصر البنية النحويّة هي الصيغة والمعنى، 

كما ستوّضح الّدراسة أهم عناصر الصيغة المستعملة في األبنية النحويّة بين 

للغتين: كترتيب وتوزيع الكلمات في الجملتين العربيّة واالنجليزيّة واألثر ا

المعنوّي والنحوّي المترتّب على ذلك،  التصريف بوصفه إشارة نحويّة، 

المطابقة في تركيب الكلمات داخل الجملة، والتنغيم والنّبر والوقف بوصفهم 

تركيب الجملة في إشارات نحويّة. باإلضافة إلى ذلك، ستتناول الّدراسة 

اللغتين العربيّة واالنجليزيّة: البسيطة والمركبّة والمعقّدة، وأشكال الجملة 

البسيطة في العربيّة وما يقابلها في االنجليزية، كذلك المركبّة والمعقّدة. فضالً 

عن ذلك،  سيعرض البحث للتراكيب النحويّة المساعدة في اللغتين: التّركيب 

جرور، االستفهام والنّفي، الجملة الوصفيّة، الجملة اإلضافي، الجار والم

الشرطيّة. عالوة على ذلك، سيعنى البحث بحاالت االسم والفعل اإلعرابيّة في 

العربيّة وما يقابلها في االنجليزيّة، للتعّرف على أوجه الّشبه واالختالف بين 

ي هاتين اللغتين، والمشكالت الناجمة عن اختالف التراكيب لدى متعلم

العربيّة من الناطقين باالنجليزيّة من حيث الّصياغة والتوزيع واألداء، 

وستخلص الّدراسة بتقديم بعض المقترحات لمعالجة بعض المشكالت 

 التعليميّة اللغويّة المحتمل وقوعها عند عمليّة التعلم.    

 ة.الكلمات المفتاحية: دراسة تقابليّة، البنية النحويّة، تعلّم اللغة العربيّ 
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Abstract: Contrastive study between Arabic and English 

structures and its effect on Arabic learners as a second 

language in understanding texts 

This study aims to make a contrast between the 

structures of Arabic language and the English language by 

analyzing the grammatical structure for both languages. 

The form and meaning are considered the most important 

elements in the grammatical structure, such as the word 

arrangement in Arabic and English sentences and its affect 

on meaning and grammar, conjunction as a grammatical 

sign, the parallelism of word structure inside the sentence, 

the intonation and stress as grammatical signs. Moreover, 

this study will discuss the structure of the simple sentence 

in Arabic and its parallel in English as well as compound, 

and complex sentences. Furthermore, it will present other 

grammatical structures in both languages: Addition, 

genitive, interrogative, negative structures, and adjective 

and conditional sentences.  This study will also go through 

the noun and verb case in Arabic and its parallel in 

English to identify the similarities and differences between 

both languages, and the problems that the English learner 

of Arabic faces while using sentences. At the end, this 

study will suggest some recommendations to solve 

possible linguistic educational problems that may occur 

during the learning process.   

Keyword: Contrastive study, grammatical structure, 

Arabic language learning 

 

 أهميّة الّدراسة

تظهر أهمية هذه الّدراسة في تسهيل عمل المدّرسين للغة العربيّة 

تيسير عملية التعلّم للّدارسين ومساعدة دارس اللغة بوصفها لغة ثانية، كذلك 

العربيّة من الناطقين باالنجليزيّة على تعلّم كيفيّة استخدام تراكيب اللغة 

 العربيّة بطريقة سليمة.
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 مشكلة الّدراسة

يعدُّ النقل السلبّي للمتعلّم من اللغة األم إلى اللغة العربية وعدم تمّكنه 

بين أنماط التراكيب في اللغتين العربيّة من معرفة أوجه االختالف 

 واإلنجليزيّة من المشكالت الجوهريّة.

قد يواجه الطالب الناطقون باإلنجليزيّة صعوبة في التأثير اإلعرابّي لبعض 

الحروف في العربيّة على الكلمات التي بعدها، فحرف االستفهام )من( مثالً قد 

علّم اإلنجليزّي للعربيّة لم يشهد تركيباً يكون مبتدأ والكلمة بعده خبر له... فالمت

 كهذا في لغته األم.

يجد المتعلم صعوبة في اختيار حرف االستفهام المناسب للداللة على المذكر 

العاقل أو غير العاقل، إذ يجب أن ت دَرس  التراكيب  على األساس التقابلّي، 

 وت َؤلَّف  المناهج بناء على ذلك أيضاً.

رحها البحث أّن االختالف في نظام التراكيب بين اللغتين الفرضيّة التي يط

العربيّة واإلنجليزيّة هو السبب المباشر الذي تكمن خلفه صعوبة تدريس 

 التراكيب العربيّة للناطقين باللغة اإلنجليزيّة.

 أسئلة الّدراسة

يتوجب توفير حّل للمشكالت المذكورة أعاله بمعالجة مجموعة من القضايا 

 منها:

أوجه الشبه واالختالف  بين تراكيب اللغة العربيّة وتراكيب اللغة   -

 اإلنجليزيّة. 

المشكالت التي تنعكس نتيجة للتشابه واالختالف على دارسي العربيّة من  -

 الناطقين باالنجليزية.

 الحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها المتعلمون. -

 منهج الّدراسة 

ة على المنهجين الوصفّي والتقابلّي، فاستخدام األول اعتمدت الباحث

لجمع المعلومات عن تراكيب اللغتين العربيّة واإلنجليزيّة. أّما الثاني فهدفه 

إجراء مقابلة بين نظام التراكيب في اللغة العربيّة وما يقابله في اللغة 

جه التشابه اإلنجليزيّة، وذلك باالستعانة بأمثلة من كلتا اللغتين الستنباط أو

واالختالف بينهما، لتحديد بعض الصعوبات التي يمكن التنبّؤ بها لدى 

 الناطقين باإلنجليزيّة عند تعلّم اللغة العربيّة.   

 هدف الّدراسة

تروم هذه الدراسة  تحليل كل من بنية اللغتين: العربية  

به واالنجليزية، وحصر طرق توزيع األبنية النحويّة للتعرف على أوجه الش

واالختالف بين هاتين اللغتين، ثم تحديد عمليّة التعلّم للغة العربية و مناقشة 

 بعض المشكالت التعليميّة اللغويّة المحتملة، واقتراح حلول لها.
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 عناصر البنية النحويّة في اللغتين العربية واالنجليزيّة

إّن المقصود بالبنية النحويّة: الوسائل الصياغيّة المنظّمة 

(Systematic formal devices) التي تستعملها اللغة للتعبير عن معاٍن ،

 وعالقات خاصة. وأهم عناصر البنية النحويّة:

 

 الصيغة والمعنى

تتكّون أّي بنية نحويّة من صيغة ومعنى، فإذا نظرنا إلى الكلمات 

التالية: مهندس، مهندسان، مهندسون، نجد أن معنى هذا التخالف في اللغة 

احد، مقابل اثنين مقابل أكثر من اثنين )الجمع(. فالنهاية )ا ن( العربيّة و

العربيّة تثبت للمثنى في حالة الرفع، و)ي ن( تثبت للمثنى في حالة النصب 

والجر. كما تلحق النهاية )و ن( لترمز للجمع في حالة الرفع. أما في 

 ة.، وال تتوفر عالمة للتثني(s)اإلنجليزيّة فيشار إلى الجمع بعالمة 

 

 عناصر الصيغة المستعملة في األبنية النحويّة بين اللغتين: 

إّن  أكثر عناصر البنية النحويّة التي ت سبب مشكالت تعليميّة في 

دراسة اللغة األجنبيّة تتمثل في ترتيب الكالم وتوزيعه، التصريف، المطابقة، 

ل عنصر الكلمات الوظيفيّة، التنغيم، النبر والوقف. وسنتعرض بالتفصيل لك

من هذه العناصر سابقة الذكر
(0)

. 

ترتيب الكلمات وتوزيعها في الجملتين العربيّة واإلنجليزيّة وأثره المعنوّي 

 والنحوّي 

يغيّر موقع الكلمة في اللغة العربيّة  معناها ووظيفتها النّحويّة، فكلمة             

دما نقول: أمجد "كريم" في جملة: )كريم طالب مجتهد( تعرب مبتدأ، بينما عن

 طالب كريم في تصرفاته، كريم هنا صفة للطالب.

لو نظرنا إلى الجملتين: ) زار علّي المعلم، وزار المعلم عليّاً (، فعلّي في 

الجملة األولى فاعل، بينما هو في الجملة الثانية مفعول به، فالعامل الذي أّدى 

ير مواقع المفردات داخل إلى هذا التغيير في الوظيفة النحويّة ومعناها هو تغي

التركيب الجملّي، بموجب قواعد نحويّة معينة، تلتزم بها اللغة العربيّة كقواعد 

تقديم المفعول على الفاعل، وتقديم المفعول على الفعل والفاعل، والحال على 

صاحبها والخبر على المبتدأ
(0)

. فاللغة العربيّة لغة  معربةٌ، وترتيب الكلمات 

أثر له  في المعنى المجّرد ما دامت معربَةً، وليس ثمة إبهام إذا في الجملة ال 

قّدمنا المفعول به وأخّرنا الفاعل
(3)

، مثال على ذلك: )خشي هللاَ محّمٌد(، 

فالمسند إليه في الجملة محّمد )الفاعل( والمسند خشي)الفعل( والمفعول 

المفعول به في  به)هللا(، وذلك واضح من خالل الّسياق، فتأخير الفاعل وتقديم

الجملة الّسابقة لم ينتج عنه لبس في المعنى المجّرد، لكونه محّدد، لكّن تقديم 
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المفعول به على الفاعل له غرض بالغّي، يكمن في التّعظيم، وإظهار األهميّة 

 هلل عّز وجّل.

وخالصة القول إّن البنية الّسطحيّة للجملة العربيّة تخضع العتبارات تنظيميّة 

تعلّق بالعالمة اإلعرابيّة، فهي قرينة لفظيّة من القرائن الّدالة على عّدة، ت

المعنى الّداللّي، وقد أشار الجرجانّي إلى تعاون القرائن النّحويّة في تحديد 

المعنى النّحوّي، وعّد العالمة اإلعرابيّة واحدة منها
(2)

. كما يرى تمام حّسان 

كّون منه بناء الّسياق، وغاية أّن المعنى النّحوّي وظيفة للمبنى الذي يت

اإلعراب الكشف عن العالقات الّسياقيّة، واإلعانة على تحديد المعنى
(5)

 . 

أما في اللغة اإلنجليزيّة، فإّن الترتيب للكلمات وموقع الكلمة، يحددان معنى 

 هو: (word order)الجملة. فترتيب العناصر في الجملة 

 .(object)(+ المفعول بهverbفعل) +الsubject)المبتدأ أو المسند إليه )

الفعل ركن أساسي في الجملة، تقّدمه ما يدل على فاعله، من اسم أو ضمير 

، كما قد يلي الفعل المفعول به، إن كان (predicate)ويمثّل المسند  منفصل،

 ، مثال: (rest of the sentence)الفعل متعدياً، وما عدا ذلك يعد تكملة 

 

I       read   a book then a magazine 

 

 

Subject+ verb+ object+ rest of the sentence 

 

فإذا تغيّر ترتيب الجملة السابقة في اإلنجليزيّة يتغيّر المعنى، والوظيفة 

 النحويّة، فلو قيل:

I read a magazine then a book 

 

أّما وقع حدث القراءة في الجملة السابقة على المجلة لكونها  المفعول به،

 then a book)):الفضلة في الجملة فهي

وهذا النظام يختلف عن النظام النحوّي اإلعرابّي القائم على استقرار المعنى، 

باستقرار التشكيل أو الضبط بالحركات وال أهمية كبرى للترتيب
(0 )

 إال 

 لغرض بالغّي.

 

 التصريف بوصفه إشارة نحويّة 

ناء الّداخلّي للمفردات بينما يبحث علم إّن علم الصرف يبحث في الهيكل أو الب

النحو في عالقات المفردات بعضها ببعض في الجمل المختلفة، والبد أن 

نعرف أن ّكالً من العلمين يرفد اآلخر، باإلضافة إلى أنّه يتصل به اتّصاالً 
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وثيقاً، ألّن البنية الّداخليّة للكلمة تؤثر على عالقاتها مع الكلمات األخرى في 

ة، فإذا استخدمنا فعالً مثل قاتل )وهي صيغة تفيد المشاركة من الفعل الجمل

قَتََل( في بداية إحدى الجمل، فإّن المستمع يتوقع في الحال أن ن ْتبَِع ذلك الفعل 

بفاعل، يشير إلى من قام بالمقاتلة، وبمفعول به يدّل على من حصلت المقاتلة 

 معه، أي أننا نتوقع جملة كهذه:

 عدّوه.قاتل الرجل 

اللغة العربيّة لغة معربة، تعبّر عن العالقات النحويّة عن طريق المقاطع في 

أول المورفيم الحر أيضاً، أو في آخره، ويمكن تطبيق المورفيم في اللغة 

العربيّة على جملة كاملة، تبدو كأنها كلمة واحدة فقط
(0)

 ، كقولنا: أستدرسونها؟

 أ: معناها لالستفهام

 س: لالستقبال

 ومعناها المخاطبون ت:

 درس: وهي أصل الفعل 

 الواو: تعني الجمع وتشير إلى الفاعل

 الهاء: تعني الغائب المؤنث في حالة المفعول به

 ,walkأما في اإلنجليزيّة، فمعظم األفعال تتصّرف إلى أربع صيغ مثل: 

walks, walked, walking فالصيغة .walk  قد تكون صيغة المضارع

(، (!Walk two hours dailyد يشار بها إلى األمر، مثال مع المتكلم، وق

لالستمراريّة، و  walkingفتفيد الزمن الماضي، و  walkedأما صيغة 

walks  :تستخدم عند إسناد الفعل إلى الغائبHe, She 
(0)

. فالتصريف في 

للماضي يؤثر  (ed)للمضارع الغائب أو بزيادة  (s)اللغة اإلنجليزيّة سواء بـ 

 عنى الجملة وزمن الحدث.في م

 

 المطابقة في تركيب الكلمات داخل الجملة

إّن مّما تشترك فيه اللغة العربيّة، وهي إحدى اللغات الساميّة، واللغة 

االنجليزيّة إلحاق الّضمائر باألسماء للّداللة على الّصفات التّملّكيّة كما في 

غة االنجليزيّة. فالياء في الل My houseكلمة بيتي في اللغة العربيّة، كذلك  

تدّل على الملكيّة لضمير المتكلّم أنا، واألمر كذلك في اللغة االنجليزيّة، 

والفرق بين اللغتين أّن ضمائر الملكيّة في العربيّة تتصل باالسم )بيتي، بيته، 

 (.your house, his houseبيتنا(، بينماهي منفصلة في الثّانية )

عناصر الجمل في اللغتين مختلفة، فمن خصائص  كما أّن قواعد اإلتباع بين 

اللغة العربيّة في التّعبير الّشفوّي والكتابّي عدم مطابقة الفعل للفاعل إذا تقّدم 

األّول على الثّاني في اإلفراد والتثنية والجمع،فيبقى الفعل مفرداً) درس 

ييز الطالب الدرس، فاز الكاتبان بالجائزة( ومنها أيضاً أّن الحال والتم
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منصوبان دائماً وإن كان المميّز أو صاحب الحال مرفوعين أو مجرورين
(6)

 ،

مثال ذلك: وقف الرجل مبتسماً، فالحال مبتسماً منصوبة بالرغم من أّن كلمة 

 الرجل وهي صاحب الحال مرفوعة.

بينما تتصف اللغة االنجليزيّة باالتباع الّصرفّي التّام بين الفعل والفاعل في 

    (She speaks English, I speak English) إلسنادّي :التّركيب ا

 

 الكلمات الوظيفيّة بوصفها إشارات نحويّة 

يمثّل استخدام أدوات االستفهام نقطة تحّول للتركيب اللغوّي من            

الّصيغة االستفهاميّة إلى االستفساريّة، وذلك بدعم من التّنغيم، فللتنغيم أثر في 

م إلى المعنى الذي يدّل عليه، فعلى سبيل المثال جملة إخراج االستفها

االستفهام بـ )من( تبدأ بالنّغمة العاديّة ثّم ترتفع إلى النّغمة العالية قبل النّهاية، 

ثّم تستمّر بالنّغمة العالية مع الفاصل الّصاعد إلى النّهاية
(01)

: )من قرأ 

نغيم ألسئلة المعلومات في الّدرس؟(. بينم تستخدم الوقفة الهابطة مع نمط التّ 

(. ففي اللغتين يوجد نمط خاّص ?who read the lessonاللغة االنجليزيّة: )

بجملة االستفهام تؤّديه الكلمات الوظيفيّة للوصول إلى شيء لم يكن معلوماً، 

ما يؤّديه اسم االستفهام )َمْن( في معنى  (who) فقد أّدت الكلمة الوظيفيّة

مع اختالف في الّصيغة والتّوزيع بين كلتا اللغتين االستفهام نفسه، لكن
(00)

 .

يتصّدر الفعل المساعد الجملة االستفهاميّة في اللغة االنجليزيّة، فيسبق الفاعل 

، هذا (?Does he talk to his father)ليدّل على االستفهام بذاته وبموقعه:

هل العربيّة : ) )الهمزة، هل( في اللغة التّركيب يقابل االستفهام بالحرفين :

  هي فتاة ذكيّة؟، أهي فتاة جميلة؟( 

 what time)تأتي أدوات االستفهام في بداية الجملة االستفهاميّة في اللغتين: 

is it) ، لكنّها قد تتبع الّروابط في اللغة العربيّة، فيتغيّر ترتيب الجملة إذا

)سمعت  جملةتطلّب األمر ذلك: )في أّي صّف أنت؟(، وقد تأتي في نهاية ال

 صوت من؟(.

 question)يوجد استفهام خاّص باللغة االنجليزيّة يسّمى االسئلة الّذيليّة )

tags(ويكون بإنهاء جملة االستفهام بسؤال تصديقّي ،(it’s a nice day 

isn’t it? 
(00)

  . 

للعاقل واألشياء وغرضها التمييز، واالسم االختياري بعدها  whichتستخدم 

 ?Which do you need)،(?Which book do you want)مثال ذلك:

 ويعادلها في اللغة العربية "أي"، وغرضها التمييز أيضاً:، 

)أي الكتابين قرأت؟(، لكّن االسم الزم بعدها في اللغة العربيّة
(03)

 . 
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 التنغيم والنبر والوقف بوصفها إشارات نحويّة 

لى نوع جديد من يدّل التنغيم الصاعد من المتوسط إلى المرتفع ع

 األسئلة في اإلنجليزيّة

        is                             a student He 

 متوسط                      مرتفع                               مرتفع                  

 تستخدم اللغة العربيّة  التنغيم كإشارة نحويّة، مثال: 

 خباريّة(محمٌد    تلميٌذ )جملة ا   

 متوسط   مرتفع  منخفض  

 أما جملة: محمد تلميذ؟ جملة استفهاميّة فيكون استخدام التنغيم:

 متوسط مرتفع مرتفع           

 يستخدم النبر في العربيّة كإشارة نحويّة، ومن مواضعه المختلفة: 

 علي بذلك. التركيز على الخبر. أخبر

 بذلك. التركيز على علي. عليأخبر 

 . التركيز على الشيء المراد تبليغه. بذلكلي أخبر ع

الوقف)الفاصلة( أيضاً يحدث تغييًرا في الوصف عند استعماله مثال: مديرة 

المدرسة، الجديدة. الجديدة صفة للمديرة, أّما جملة: مديرة، المدرسة الجديدة. 

تكون الجديدة صفة للمدرسة فموضع الوقف يمثل جزءاً من اإلشارة 

النحويّة
(02)

. 

 

 :أنواع الجمل في اللغتين العربيّة واالنجليزيّة وطريقة تركيبها

لعّل أّول من استعمل مصطلح الجملة هو الفّراء، فقد ورد في كتابه 

معاني القرآن ثالث مّرات
(05)

، كما أضاف ابن مضاء مصطلحي: جملة 

صغرى وجملة كبرى في كتابه الّرد على النّحاة
 (00)

. 

هوم النّحوّي العربّي من مسند ومسند إليه، وأحياناً تتكّون الجملة في المف

المفعول به إذا كانت الجملة فعليّة، وفعلها متعدًّ 
(00)

: 

 خلق     هللا           الكائنات

 

 مسند        مسندإليه  المفعول به

 

، وهي تتكّون من مسند جملة دنياالجملة البسيطة في اللغة العربيّة نوعان: 

سواء أكانت اسميّة أم فعليّة، فاالسميّة تبدأ بالمسند إليه على ومسند إليه، 

األصل ثّم المسند:  )الحرب مدّمرة(، وقد يعكس هذا التّرتيب ألحوال متعّددة، 

كذلك يذكر فعل الكون لتغيير زمن االرتباط فقط، بينما يتصّدر الفعل)المسند( 

ه( كما في )انتصر العدل(. الجملة الفعليّة على األصل، يتلوه الفاعل)المسند إلي
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وكثيراً ما ينقلب هذا التّرتيب، مع أّن النّحاة العرب رأوا تقديم الفاعل علر 

الفعل مستحيالً، فقّدروا فاعالً ضميراً مستتراً يعود إلى ذلك المبتدأ، لكّن 

 العربيّة مرنة من حيث التّرتيب.

ادّي ، باإلضافة إلى فتتضّمن التّركيب اإلسن  الموّسعةأّما الجملة البسيطة  

عناصر توسيعيّة أخرى
(00)

، منها كان وأخواتها، و إّن وأخواتها، لتوسيع 

الجملة االسميّة:) كانت وظيفة عليك أن تدرس الّدرس(، وأيضاً)لكّن واجبه 

أن يرعى أبناءه(، ومن العناصر األخرى لتوسيع الجملة شبه الجملة: ) الّربيع 

ذات وظائف دالليّة تحّدد من خالل  أجمل من الخريف(. هذو العناصر

الّسياق، ألنّها تضيف معنى جديداً إلى التّركيب األساسّي، والغرض من نظم 

الكلم كما يقول عبد القاهر الجرجانّي:"أن تتناسب دالالتها على وجه يوجبه 

العقل"
(06)

. 

فعل  يقوم نظام الجملة االنجليزيّة البسيطة على البدء بالمسند إليه ،ثمّ        

الكون ، يليهما المسند، وهوالتّرتيب المتعارف عليه في القواعد النّحويّة لهذه 

 اللغة:

Subject   verb 

 

The train  arrived 

 

 

Subject    Verb       Object 

 

 

The student wrote the homework 

 

 تقوم الجملة االنجليزيّة بأربع وظائف هي:

                      Declarativeإخباريّة  .0

 Interrogativeاستفهاميّة                .0

                    Imperativeأمريّة   .3

                 Exclamatoryتعجبيّة  .2

 condition            الّشرطيّة     .5

تتشابه اللغتان في توسيع الجمل البسيطة، فيتّم ذلك في االنجليزيّة 

بالظّرف
(01)

( :ali read the book in the evening)(:وحرف الجّر ،he 

arrives for study...) 
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يختّل ترتيب تلك الجملة إذا كانت استفهاميّة،فإّن فعل الكون عندئذ يسبق 

(، كذلك  إذا                        سبقت الجملة  is he comeالمسند إليه :) 

      (                   tomorrow is he go to cairoبظرف: )

تتألّف الجملة العربيّة المرّكبة من جملتين مستقلّتين، أو أكثر ترتبطان برابط 

لفظّي أو معنوّي،وهما الجملة األساسيّة، والجملة التابعة لها
(00)

، ومن أهّم 

األدوات الّرابطة بين الجملتين واو الحال :)عاد الجيش وهو منتصر(، أن 

أو النية ) أريد أن أذهب(، وقد الّرابطة )  المخفّفة وتستخدم للتعبير عن الّرغبة

االمتحان علّي سهل وقد درسته(: وأن المصدريّة: )يّسرها أن تتأّمل في 

الطّبيعة(، فالجملة الثّانية المبدؤة بأن المصدريّة )أن تتأّمل الطبيعة( تقع موقع 

عنصر من عناصر الجملة األولى )يسّرها( وال يمكن االستغناء عنها، ألنّها 

 تحّل محّل عنصر الزم. 

أو قد يكون ذلك الّرابط باالزدواج، والجملة عبارة عن جملتين، األولى 

أساسيّة، والثّانية فرعيّة تستخدم لتدّل على احتمال حدوث الفعل أو 

عدمه،كجملة الّشرط، وجملة الجواب، والّرابط بينهما أداة الّشرط. )إن يسافر 

وة على ذلك، الّربط بالعطف بين الجملة محّمد يتعّرف على بالد جميلة(. عال

األساسيّة وجملة أخرى،أو عّدة جمل فرعيّة في إطار جملة مرّكبة بأدوات 

العطف
(00)

 : )اطّلعت على تاريخ الحضارة اليونانيّة ثّم الّرومانيّة(.

 compoundكذلك تتألّف الجمل المرّكبة في اللغة االنجليزيّة )

sentencesين أو أكثر لكّل منهما معنى مستقّل، (، من جملتين بسيطت

 ،conjunction)   :) and، soترتبطان ببعضهما بواسطة حروف العطف

or، but  then ، for : (she came and played with her frind        .) 

تترّكب الجملة الخبريّة المثبتة في العربيّة كما وضحنا سابقاً من ركنين 

سند إليه، أما المسند في الجملة الفعليّة فهو الفعل، أساسيين: هما المسند والم

بينما هو في الجملة االسميّة االسم. كما أّن األصل في المسند إليه التّقديم في 

الجملة االسميّة ، بينما هو مؤّخر في الجملة الفعليةّ 
(03)

. 

كذلك ال يوجد رابط لفظي بين المسند والمسند إليه في الجملة إال التطابق 

هما من حيث اإلفراد، والتثنية، والجمع، والتأنيث، والتذكير، وعالمات بين

(، وهو (copulaاإلعراب، أّما اللغة اإلنجليزيّة فتبدأ بالمسند إليه يليه الرابط 

(. فيقال في (predicate( ثم يليهما المسند )الخبر( Beفعل الكينونة )

 العربيّة: 

  The girl is polite البنت مؤدبة   يقابلها       

فالرابطة في اإلنجليزيّة لفظيّة، وهي فعل الكينونة. بينما الرابطة في العربيّة 

 عالقة ذهنيّة بين موضوع ومحمول، أي مسند إليه ومسند.
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إّن هذا الترتيب بين المسند والمسند إليه ثابت تقريباً 
02)

. و بما أّن الصفة ال 

انت المسند وحدها ظّل التطابق بين تجمع وال تؤنث في اإلنجليزيّة، فإنها إذا ك

 boys are always noisier than المسند إليه وفعل الكينونة فقط. مثال: 

girls                         

Marie is always noisier than Lucille 

وإذا كانت الجملة استفهاميّة أو مبدوءة بظرف دال على الندرة أو النفي، فإن 

 المسند إليه. مثال ذلك:  فعل الكينونة يسبق

Is he clever? 

Tomorrow is the car there? 

 Itكما نلحظ أّن الجملة المفقودة المسند إليه كثيرة في اإلنجليزيّة، مثال ذلك: 

rains لكنّنا لو أخذنا مثاالً عربيّاً: غ شي عليه. فإّن المسند إليه مفقود في ،

 Itإلنجليزيّة، فهو موجود في اللفظ اللفظ موجود في المعنى. أّما في اللغة ا

ال تفيد معنى أصالً. وفي العربيّة قال تعالى: "  Itومفقود في المعنى. ألن 

كفى باهلل شهيداً "، فالمسند إليه إن لم يوجد لفظاً فقد قام مقامه معنى باهلل، 

 وكأنّه يمكن أن يقال كفى هللا شهيداً.

أنّها تبدأ بفعل أو اسم، بينما الجملة تتميز اللغة العربيّة عن اإلنجليزيّة، ب

اإلنجليزيّة  تبدأ دائما باسم يدّل على من قام بالفعل من اسم أو ضمير ليتبع 

االسم دون تقدير ضمير يعود على المبتدأ، كما هو الحال في الجملة 

العربيّة
(05)

. تستثنى من ذلك الجملة االستفهاميّة االنجليزيّة التي تبدأ باألفعال 

 (is  ، was،   doesعدة: )....المسا

لو تتبعنا صيغة المبني للمجهول، فيقال في العربيّة: ف تَِح الباب. لكّن المعنى 

 The door wasيعبر عنه في اإلنجليزيّة كما يلي: إّن الباب يكون مفتوحاً 

opened هذا التعبير يخلو من دقة الصيغة العربيّة، ألنّه أقرب إلى الوصف .

بار، كما تزيد اللغة العربيّة عن اإلنجليزيّة بوصفها صيغة الفعل منه إلى اإلخ

المضارع. مثال ذلك: انفتح بقولنا: انفتح الباب. وهي حالة أّن المتكلّم ال يعنيه 

من الذي قام بالعمل.استوفت اللغة العربيّة  جميع وجوه الداللة التي تالحظ 

ربيّة في وفائها بالمعاني مقتضى الحال، فهذه الصفة مهمة من صفات اللغة الع

المقصودة على حسب إرادة المتكلم والسامع
(00)

. 

( من passive voiceلكّن بناء الفعل المبني للمجهول في اإلنجليزيّة )

 present simple)(، ي سبَق في المضارع البسيط )active) voiceالمعلوم 

 . مثال ذلك: (is)بالفعل المساعد

Ali drinks the tea 

The tea is drunk by Ali 

 Ali is being taught by his friendنقول: فأّما في المضارع المستمر، 
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 التراكيب النحويّة المساعدة

 التركيب اإلضافيّ 

يتّم هذا التركيب في اللغة العربيّة بوضع المضاف يليه المضاف 

إليه. مثال ذلك: كتاب علي موجود في البيت
(00)

( يفصل of. لكّن الحرف )

 The book ofالمضاف والمضاف إليه في اللغة اإلنجليزية مثال ذلك:  بين

Ali وقد يذكر المضاف إليه أوالً، ثم يليه الحرف .S  :مثالAli's book .

وهذا غريب على من يتعلم العربيّة أو اإلنجليزيّة من غير أبنائها
(00)

 . 

 الجاّر والمجرور

جر. مؤّدية بذلك معنى تسمح اللغة العربيّة بابتداء الجملة بحرف ال

تحسبه اإلنجليزيّة مجرداً من الكالم المفيد. فإذا قال العربي: " في الّدار رجل 

"، فهو كالم مفيد, وتقديم الجار والمجرور فيه مقصود، ألنه يشتمل على تنبيه 

ال يؤديه هذا األداء قول القائل :رجل في الدار. أما هذه العبارة في اللغة 

لفظ غير مفيداإلنجليزيّة فهي 
(06)

. 

 

 االستفهام والنفي

قد يسبق المسند فعل مساعد أو فعل الكينونة في حال االستفهام، أو 

ابتداء الجملة بظرف دال على الندرة في االنجليزية كما وّضحنا سابقاً. أما 

االستفهام في العربيّة فال يؤدي تغييراً في ترتيب المسند أو المسند إليه. إنّما 

اة االستفهام التي لها حق الصدارة. مثال: أين تقع عمان؟، ما هذا يستعان بأد

الَمْعلَم  األثرّي؟ . أّما في اإلنجليزيّة، فتختفي األداة، إذا كان جواب االستفهام 

 متوقع بنعم أو ال، وتظهر فيما عدا ذلك.

 (، تتبع أفعاالً محددة، وتكون قبل المسند،(noأداة النفي واحدة في اإلنجليزيّة 

بينما في العربيّة هنالك أدوات للنفي، تختلف في استعمالها، فبعضها تنفي 

الجملة األسميّة، مثال: ما علي بمهذب، وغيرها تنفي الفعليّة، مثال: ال أذهب، 

لن أذهب
(31)

. 

 الجمل الوصفيّة

تكون الجمل الوصفية  إّما صفة، أو صلة. وقد ميّزت العربيّة بين 

لى وصف االسماء المنكّرة، بينما تصف الصلة الجنسين، فالصفة تقتصر ع

األسماء المعّرفة، نحو قوله تعالى: "اعبدوا ربّكم الذي خلقكم" ) سورة 

 البقرة(.

واالسم الموصول في األصل جزء من أجزاء الجملة العاملة، ال المعمول 

فيها، احتفظت العربيّة بذلك،  فاتبعت االسم الموصول االسم الموصول به في 

ه، مثال ذلك: بعد هذين البيتين اللذين مضيا، وهذا عكس ما نراه في إعراب

 .whichاللغة اإلنجليزيّة باستخدام 
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يكون العطف بأدوات متعددة في العربيّة. مثال: الحروف أو، أم، لكن، بل. أّما 

 .butفي اإلنجليزيّة فيدّل عليه باستخدام 

 

 

 الجملة الشرطيّة

ا من اللغات الغربيّة  إلى حذف الشرط تميل اللغة االنجليزيّة كغيره

المضاد للواقع أو المتوقع إذا كان معناه مطلقاً مبهماً. واالكتفاء بجوابه، 

. لكّن العربيّة I should sayوخصوصاً في الحاضر والمستقبل، مثال ذلك: 

تخلو من عبارة معيّنة للتعبير عن هذا المعنى. وال تستطيع أن تستغني عن 

ير أننا نجد الالم في جواب لو قد كثر استعمالها مع تطور اللغة ذكر " لو "، غ

العربيّة. وكثر تطبيق لو على الحاضر والمستقبل، وبإمكاننا ترجمة العبارة 

اإلنجليزيّة بقولنا لكنت أقول
(30)

. 

وصيغ  casesحاالت االسم والفعل اإلعرابيّة في العربيّة، وحاالت االسم 

 جليزيّة في اللغة اإلن moodsالفعل 

في  moodو  caseهنالك فروق واضحة بين مدلول كلمة 

 اإلنجليزيّة، وبين حاالت االسم والفعل اإلعرابيّة في اللغة العربيّة،

 (:(casesحاالت االسم 

0. Nominative   وهي حالة إسناداالسم أو فاعليته 

0. Vocative  وهي حالة النداء، نحوAre you coming my 

friend? 

3. Accusative   :وهي حالة المفعوليّة، مثال ذلكThe man 

killed a rat 

2. Dative     :وهي حالة المفعوليّة المباشرة، مثالI gave the 

student a lesson of Arabic 

5.  Genitive  وهي حالة الملكيّة نحوGirl's shoes 

أّما في العربيّة، فيوجد حركات لالسم، من نصب، ورفع، وجر، يدخل تحت 

نى وظيفّي. فالنصب يدخل تحته المفعوالت بأنواعها، المستثنى، كل حركة مع

والتمييز، والحال، بينما الرفع، يقع تحته المبتدأ والخبر والفاعل ونائب 

 الفاعل، ويتضّمن الجر اإلضافة والجر بالحرف. 

فإذا قارنّا الجر بالحرف بين اللغتين، ففي العربيّة نقول: ب لِلْت األرض 

 The  earth is moistened byاإلنجليزيّة، فنقول:  )بالمطر، أما في 
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rain ففي اللغة االنجليزيّة ال يتّصل حرف الجّر باالسم بعده ،بينما تكون ، )

 بعض حروف الجّر متّصلة باالسم بعدها،كما في:الباء ،الالم )بالمطر(. 

ات، كما حالة النّداء  منفردة في اإلنجليزيّة، أّما في العربيّة فتلحق بالمنصوب

 I gave)أن حالة المفعوليّة غير المباشرة في اإلنجليزيّة منفردة مثال ذلك:)

the girl a pinأعطيت ( ، لكنّها في العربيّة من باب نصب المفعول به، مثال

الطالب قلماً 
()30.) 

 

 صيغ األفعال بين اللغتين 

 ة. صيغ األفعال في اإلنجليزيّة تغاير تماماً حاالت الفعل في العربيّ 

 صيغ األفعال اإلنجليزيّة هي:      

0. Indicative (تستعمل صيغة اإلخبار أو صيغة الحقيقة :fact   )

)هو  He comesللتأكيد أو السؤال عن شيء يعتبر حقيقة، نحو 

)هو سيأتي(،  He will come) هو أتى(، He cameيأتي.( أو 

Will he come? ثة )ألن يأتي(؟. كما أّن صيغة الفعل لها ثال

 أزمنة: الماضي، المضارع، المستقبل.

0. Imperative وهي صيغة الطلب ال األمر :Vocative  نحوdo 

come .)لتحضر( 

3. Subjunctive:وهو صيغة الشك أو االفتراض نحو :  if he 

comes . 

تغاير هذه الصيغ  تماماً حاالت الفعل في اللغة العربيّة، فهو على   

 الجزم.ثالث حاالت: الرفع، والنصب، و

تنضوي صيغة األمر تحت الجزم، ويدخل النهي وفعل الشرط 

. أّما Subjunctiveوجوابه  تحت صيغة ثالثة في اإلنجليزيّة وهي 

صيغة االستمراريّة، فهي موجودة في العربيّة مثال ذلك: أخذ محمد 

يبكي، ما زال محمد يبكي. وتعّد هذه األفعال مساعدة وليست أصليّة 

أنّها منفصلة في الكتابة عن األفعال األصليّة، أّما في الجملة، كما 

في نهاية الفعل المراد وضعه في صيغة  ingفي اإلنجليزيّة فيضاف 

Beاالستمرار، ويكون قبله فعل 
(33.)

  

ة عن اختالف التراكيب، لدى متعلمي اللغة العربيّة من جمالمشكالت النا

 قترحة لمعالجتهاالناطقين باالنجليزية، أسبابها وبعض الحلول الم

تواجه مشكالت متعّددة متعلّم اللغة العربيّة من النّاطقين 

 باإلنجليزيّة، أهمها العناصر التي تتعلق بالتعبير عن التراكيب منها: 
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العربيّة لغة معربة يشار فيها إلى أجزاء الكالم بالحركات كذلك  -

قد يغيّر موقع ترتيب وتوزيع الكلمات في الجملتين العربيّة واإلنجليزيّة، ف

الكلمة في اللغة العربيّة من معناها، ووظيفتها النحويّة فمثالً: فاطمة كلمة 

تغيّر موقعها في الجملتين أدناه، مّما أثر في معناها ووظيفتها، مثال: ساعدت 

فاطمة  بثينةَ، ساعدت بثينة  فاطمةَ، ففي الجملة األولى فاطمة هي التي قامت 

ا في الثانية هي التي عليها وقع حدث المساعدة، بالمساعدة، فهي فاعل، أمّ 

فهي مفعول به، بينما في االنجليزيّة ترتيب الكلمة في الجملة واحد، تبدأ 

باالسم أي الفاعل ثمَّ الفعل يليه المفعول به. فالمتعلم االنجليزّي يجد صعوبة 

مات ألن في التمييز بين الفاعل والمفعول به باستخدام الحركات اإلعرابيّة للكل

العربيّة ال تلتزم بترتيب صارم بين المسند والمسند إليه. وعلى دارس العربيّة 

من الناطقين باالنجليزيّة أن يدرك هذا االختالف في الحركة والمعنى بين 

الجملتين، فربّما يقع في الخطأ إذا لم يِع ذلك، وإذا أخطأ الطالب في استخدام 

له بإكمال جملته دون مقاطعته، ثم يقوم  هذا التركيب فعلى المدّرس أن يسمح

بتعديل اإلجابة الخاطئة، بالصيغة النحويّة السليمة، دون لفت النظر إلى 

التعديل الذي أجراه، فاإلجراء التصويبّي العادّي يربك الّدارس ويجعله ال 

يفّرق بين صحة التعبير من حيث نقله لفكرته وصحته النحويّة من الجهة 

 األخرى.

توضيح أمر التصحيح للطالب بعد ذلك بشرح قاعدة اللغة العربيّة  كما يجب

التي تقوم على تقديم المفعول به على الفاعل، وأّن اللغة العربيّة لغة ترتكز 

على اإلعراب بعكس االنجليزيّة التي تعتمد الترتيب في صياغة الجمل، ثم 

 العربيّة.تدريب الطالب على صياغة الجمل الخبريّة وكيفية ترتيبها في 

وقد تنشأ مشكلة أخرى بسبب اختالف التراكيب بين اللغتين، فالجملة في 

العربيّة نوعان فعليّة تبدأ بفعل واسمية تبدأ باسم، بينما هي في اإلنجليزيّة 

لعدم وجوده  isاسميّة فقط، مّما قد يحدث لدى المتعلم مشكلة في فعل الوجود 

أخي، ومن الحلول المقترحة زيادة  في العربيّة في قول الدارس: علّي يكون

تدريب المتعلم على عدم استخدام فعل الكينونة قبل المسند إليه إشارة إلى 

السؤال
(32)

. 

كما قد يواجه المتعلم مشكلة اإلسناد إلى الضمائر المتصلة والمستترة، إذ ال 

 I have shown it to)يوجد إاّل ضمائر منفصلة في اإلنجليزيّة كما في 

you) ما قد يكشف عن تميّز اللغة العربيّة في اإليجاز كما قد يؤدي إلى م

مشكلة عدم فهم المتعلم اإلنجليزّي للنصوص. فالتصريف يعدُّ من اإلشارات 

النحويّة الهامة بين اللغتين، فإشارة التصريف والجمع في اللغة اإلنجليزيّة في 

 (s)ون باستخدام ، بينما تصريف األفعال فيها يك(books)نقول  (s)االسم 
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للماضي، وهذا اإلجراء يؤثر في معنى  (ed) للمضارع الغائب، أو بزيادة

 الجملة وزمن الحدث.

أّما اإلشارة إليه في الجمع في اللغة العربيّة، ففي الّضمائر نا، تم، في قولنا 

كتبنا، كتبتم، وهي تشير إلى الجمع بإسناد الفعل إلى إشارات الجمع السابقة. 

ارس أن يعلم و يفهم الفرق بين إشارات التصريف في العربيّة، وعلى الدّ 

واختالفها عن لغته كذلك أن ي كرر استخدامها له ليستمع إليها ويرددها في 

مختبر اللغة و في النشاطات المتنوعة كنظام المجموعات، وأشرطة التسجيل 

 وغيرها من األنشطة.

 المطابقة في تركيب الكلمات داخل الجملة:  -

لف قواعد المطابقة واالتباع بين عناصر الجمل في اللغة العربيّة عنها في تخت

اإلنجليزيّة، فالثانية مؤسسة على االتباع التام، فكل جزأين في الجملة بينهما 

عالقة نحويّة يتفقان في العدد والجنس، فإذا كان الفاعل مؤنثاً لزم أن يكون 

له، بينما االتباع في اللغة العربيّة الفعل كذلك. وإذا كان مذكراً يكون الفعل مث

ناقص من عدة جوانب منها: أن الفعل المقّدم يجوز أن يكون مفرداً مذكراً، 

بينما الفاعل جمع مذكر سالم أو مثنى أو جمع تكسير، مثال ذلك: درس 

 الطالب الدرس.

ومنها أن الحال والتمييز يلزمان حركة النّصب، ولو كان صاحب الحال أو 

 مرفوعين، كما في جملة )وقف الّرجل مبتسماً(. الممييّز

والمشكلة التي قد يتعرض لها المتعلّم هي أنه قد ينقل بنية لغته إلى العربيّة 

كنقله لجمع الفعل مع فاعله سواء تقّدم الفعل أم تأّخر قياساً على لغته، فممكن 

تفرد أن يرتكب الخطأ التالي بقوله: )حضروا الطالب( بعكس العربيّة التي 

الفعل المقّدم مع الفاعل إذا كان جمعاً، والتصحيح يكون بتصويب الخطأ 

للطالب وتكرار جمل أخرى سليمة شفويّاً أمامه، كذلك أن يستمع إلى الصيغ 

 السليمة في مختبر اللغة ويكررها.

من مشكالت نقل الخبرة أيضاً ما يتعلّق بالصفة والموصوف فهي  -

تقاله من نظام بنمطين مختلفين تأتي الصفة مشكلة تعترض االنجليزّي في ان

فيه سابقة للموصوف تارة وبعده تارة أخرى إلى نظام نمطي واحد تأتي فيه 

الّصفة تالية للموصوف وقد تكون الصفة في العربيّة: كلمة أو جملة أو شبه 

 جملة.

فهي  (s)ولو أخذنا مثاالً على عالمة الجمع في اللغة اإلنجليزيّة  -

، بينما ال تلحق صفات تلك األسماء booksالموصوفة مثل  تلحق األسماء

لكن في  ،good booksفيقول االنجليزي في لغته  goodالموصوفة مثل 

العربية يلحق التغيير الصفة والموصوف، وهنا قد يرتكب المتعلم االنجليزّي 

للعربيّة خطأ عند استخدام الصفة والموصوف، فيقول: بنات مجتهدة، بدالً من 
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ت مجتهدات، فالخطأ أنّه نقل عادات البنية اللغويّة من لغته األصلية إلى بنا

العربيّة، وتكمن الصعوبة بعدم تأدية قوله بنات مجتهدة وظيفة البنية بنات 

مجتهدات كما في العربيّة. إّن تعلّم األبنية المتشابهة سهٌل أّما تعلّم األبنية 

 المختلفة عن أبنية اللغة العربيّة فصعب.

ستخدام اللغتين كلمات وظيفيّة للتعبير عن المعاني، فمثالً اللغة ا -

األولى تستخدم كلمة وظيفيّة لتدل على نفس المعنى كاالستفهام، ففي 

نفس المعنى الذي تؤديه كلمة َمْن  whoاالستفهام تؤدي الكلمة الوظيفيّة 

لم صيغة . فعلى المتعلم أن يتع ?Who studied العربيّة، فتقول َمْن َدَرس؟ 

جديدة في استخدام الوسيط نفسه وهو االستفهام لكن المشكلة تكمن في 

صعوبة استخدام المتعلم اإلنجليزّي الكلمة الوظيفيّة هَل بدالً من أسلوب قلب 

الترتيب بين فعل الكينونة والفاعل لإلشارة إلى االستفهام الذي يكون جوابه 

. كذلك تكمن ?Does he studyبنعم أو ال، مثال ذلك قوله في لغته: 

الصعوبة في استخدام أدوات أخرى للتعبير عن االستفهام مثال: ما، من، أين. 

 كذلك فيما يتعلق بالتنغيم الهابط فقد يفهم المتعلم السؤال على أنّه َخبر. 

ومن الحلول المقترحة تدريب المتعلمين على حفظ وتذكر استعمال أدوات 

 متوسط مرتفع صاعد لالستفهام في العربيّة. االستفهام واستخدام نمط التنغيم

إذا تتبعنا تأليف الجملة المنفيّة في اللغة العربيّة، فقاعدة النفي تتم  -

بحروف هي: ما، ال، لن، لم، كما أّن. بعض هذه األدوات تنفي الجملة 

االسميّة كما في قولنا: ما علي بمهّذب، لكن أدوات أخرى تنفي الجملة الفعليّة 

 أذهب، لن أذهب. كما في ال

، هذه القاعدة تحتوي على I have notأما في اللغة اإلنجليزيّة فقاعدة النفي 

إضافة إلى أداة النفي)
35)
لذلك قد يجد الطالب اإلنجليزّي الذي يتعلم العربيّة  

مشكلة في فهم الجمل المنفيّة،  فأحياناً ال يفهم أّن أداة النفي ال قبل الفعل 

، وكثيراً ما يالحظ الخلل لدى أبناء العربيّة وهم الماضي تعني الدعاء

 يستخدمون ال زال بدالً من مازال. 

كذلك قد يسيء اإلنجليزّي فهم الجمل المنفيّة ال سيما باستخدام األدوات التي 

لها أكثر من معنى مثل ما، التي قد تكون مصدريّة، استفهامية، نافية، 

 شرطيّة، موصولة، تعجبيّة.

 افي:التركيب اإلض -

يتم هذا التركيب في اللغة العربيّة بوضع المضاف يليه المضاف 

إليه، مثال: كتاب علي موجود في البيت، لكن المضاف والمضاف إليه في 

، The book of Aliمثال ذلك  ofاللغة اإلنجليزيّة يفصل بينهما الحرف 

 Ali’s)كما في جملة  (s)وقد يذكر المضاف إليه أوالً ثم يليه الحرف 

book) .وهذا غريب على متعلم العربيّة من الناطقين باإلنجليزيّة 
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 الجار والمجرور:  -

نلحظ أن اللغة العربيّة تسمح بابتدائها بحرف الجّر وتؤدي بذلك 

معنى تحسبه االنجليزيّة مجّرداً من الكالم المفيد فإذا قال العربّي: في الّدار 

ور فيه مقصود، ألنه يشتمل رجل، فهو كالٌم مفيد. إن تقديم الجار والمجر

على تنبيه ال يؤّديه هذا األداء قول القائل رجل في الّدار، أما هذه العبارة في 

 اللغة اإلنجليزيّة فهي لفظٌ غير مفيد.

من الحلول المقترحة  في هذا األمر التعّرض لمواقف لغوية متنوعة األمر 

كلّما عجزت العربيّة  الذي يجعل المتعلم كثير الخبرة فال يستعين بلغته األم

 عن إسعافه وكلما زاد عجزه زاد تدخل لغته األصليّة. 

 جملة الصلة :  -

تقتصر الصلة على وصف األسماء المعّرفة نحو قوله تعالى: " 

اعبدوا ربّكم الذي خلقكم"، فاالسم الموصول في األصل جزء من أجزاء 

 الجملة العاملة، ال المعمول فيها.

، فاتبعت االسم الموصول االسم الموصول به في احتفظت العربيّة بذلك

إعرابه، مثال ذلك: بعد هذين الطالبين اللذين أجابا". وهذا عكس ما نراه في 

 . whoاللغة اإلنجليزيّة باستخدام 

هذا االختالف بين النظامين النحويين العربّي واإلنجليزّي قد يسبب مشكلة 

ربيّة. لكن الممارسة والتطبيق االلتباس لدى المتعلم اإلنجليزّي للغة الع

للتراكيب سابقة الّذكر من قبل الطلبة والتدريس برسوم إيضاحيّة بسيطة ي َدل 

بوساطتها على الفرق بين التراكيب في كلتا اللغتين يؤدي إلى توضيح 

المدّرس لها بسهولة، كما يمّكن الطالب من إدراك الفرق بين اللغتين وإتقان 

 هذه التراكيب بيسر.

 جملة الشرطيّة:ال -

اللغةةةة اإلنجليزيّةةةة كغيرهةةةا مةةةن اللغةةةات الغربيّةةةة تميةةةل إلةةةى حةةةذف 

الّشةةةرط المضةةةاد للواقةةةع أو المتوقةةةع إذا كةةةان معنةةةاه مطلقةةةاً مبهمةةةاً واالكتفةةةاء 

 (I should go)بجوابةةه وخصوصةةاً فةةي الحاضةةر والمسةةتقبل مثةةال ذلةةك

  

هذا المعنى، وال  لكنَّ اللغة العربيّة ال توجد فيها عبارة معيّنة تعبّر عن

تستطيع أن تستغني عن ذكر "لو" غير أنّنا نجد الالم في جواب لو قد كثر 

 استعمالها مع تطّور اللغة العربيّة وكثر تطبيق لو على الحاضر والمستقبل.

إّن تدريس التركيب الّشرطّي بطرائق تعليميّة تواصليّة في مواقف الحياة 

تخدام أدوات الّشرط بسهولة وإدراك اليوميّة تسهل على المتعلم تعلّم اس

االختالف في طريقة استخدامها وما يغايرها في اللغة اإلنجليزيّة. كما أّن 
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منهج التعلم الجماعي يعود بالفائدة في فهم وسهولة استخدام أدوات الشرط 

 المختلفة.

 

 المقترحات:

ربيّة توظيف منهج التحليل التقابلي في مجال تدريس التراكيب النحويّة الع -

لمتعلمي العربيّة من الناطقين بغيرها. حتى يقلّص نسبة االلتباس في فهم 

بعض األبواب النحويّة التي تتداخل في النحوين العربّي واالنجليزّي، ويقلل 

تأثير النظام النحوي االنجليزّي كااللتباس بين الصفة واإلضافة، العطف 

 وحرف الّجر.

م منهج ال - َصمِّ عربيّة لغير الناطقين بها من نتائج دراسات ال بد أن يستفيد م 

التحليل التقابلّي بين اللغة العربيّة المراد تعلّمها واللغة األصلية للمتعلّم، ألّن 

هذه الّدراسات تهدي مصمم المنهج والمدّرس إلى المناطق اللغويّة التي يرجح 

خطاء ان تكون صعبة على متعلّم اللغة الثانية وال بد للمدرس أن يعطي األ

مزيداً من االهتمام في التدريس والمران، ومعالجة األخطاء بعد رصدها في 

 المواد التعليميّة وفي غرفة الّصف.

ينصح بالتدّرج في تدريس التراكيب العربيّة المختلفة بدءاً بالتركيب اإلسنادّي  -

الفعلّي ثم االسمّي، ثم التركيب االستفهامي، يليه الجار والمجرور، ثم أسلوب 

النفي، عالوة على ذلك التركيب اإلضافّي يأتي بعد التركيب الوصفّي. اعتماداً 

على نظرية اكتساب اللغة عند األطفال يجب أن يؤخر تعليم الشرط إلى 

مستوى متوّسط من تعليم العربيّة، فأسلوب التدّرج في التعليم والتعلّم يمّكن 

تين ومهارة استعمالها في الطالب من إدراك الفرق بين التراكيب في كلتا اللغ

 مواقف الحياة اليوميّة. 

أن يستخدم المدّرس منهج التعلّم الجماعّي في تعليم هذه التراكيب المختلفة  -

والمقابلة بينها في اللغتين. فهذا مهم جداً لتحديد أوجه الشبه واالختالف بينها 

بطاقات كما في تقسيم الطلبة في الفصل إلى مجموعات ثم توزيع أزواج من ال

على كل مجموعة، كتب على بعضها أسلوب التراكيب في العربيّة، أما 

البطاقات األخرى فيكتب عليها المقابل في االنجليزيّة، وتمزج البطاقات مع 

بعضها ويتم إخفاء الوجه المكتوب، ثم يوضع على المنضدة الموجودة وسط 

في البحث عن  المجموعات الطالبيّة، بعد ذلك يأخذ كل طالب بطاقة ويبدأ

المقابل الذي يكون في اللغة الثاني
(30.)

ثم يقرأ الطالب بطاقاتهم، فإذا عثر  

بعض الطالب على مشابه للورقة التي في يدهم تترك لهم فرصة ثانية جائزة 

لنجاحهم ثّم بعد االنتهاء يراجع المّدرس معهم الفروق بين التراكيب في 

 اللغتين.   
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 النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي
 ن. شمنادالدكتور 

 الهند  ننتبرام، كيراالقسم اللغة العربية كلية الجامعة، تروورئيس أستاذ مساعد 

 

 

 

 الملخص

 

وهم في  .المنهج النفسي في النقد العربي عند القليلين من الباحثينتطور 

الكافي  االعتماددون  غالبيتهم، استفادوا قليال من المنهج النفسي تطبيقا مباشرا

طّور اتجاه هو الذي جورج طرابيشي . أما المناهج النقدية الحديثة على

طرابيشي هو النموذج األكمل  .إلى حّد كبير السرديي في النقد التحليل النفس

للناقد األدبي العربي الملتزم بمنهج التحليل النفسي. استخدم طرابيشي جذاذات 

من التحليل النفسي في منهجه النقدي األيديولوجي األقرب إلى الفلسفة 

كري ونظامها المعرفي، وحاول تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الف

المتجرد من التطرف العقائدي. اهتم طرابيشي بالمالحظات المنهجية للنقد 

ومن الذي يستغرق في التحليل النفسي شيئا فشيئا مثل "عقدة أوديب". 

  إنجازاته النقدية: 

، وال سيما تحليل السردالعناية المتوازنة بين الوعي والالوعي في  .0

   ها الذاتي والجمعي.يْ عدَ الالشعور في ب  

االهتمام الخاص باألنساق االجتماعية والسياقات التاريخية الناظمة  .0

   من خالل التحليل النفسي. السرديللمبنى 

الميل إلى تدعيم االتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج النقدية مثل  .3

  والترميز. ةواألسطورالتأويل 
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Abstract 

 

While talking about the Syrian thinker and critic George 

Tarabishi (b. 1939), one should take a long stand in front 

of his major accomplishments in the field of philosophy 

and literary criticism. Tarabishi has produced numerous 

books and articles in his own right, which have stimulated 

widespread debate among his intellectual colleagues and 

beyond. Many of his commentaries weave 

'Psychoanalysis' derived from Freudian theories. He 

utilized the tools of Psychoanalysis in his critical works of 

both the Arabic novel and the Arabic culture. He 

implements the psychoanalysis methodology in order to 

analyze and criticize the intellectual and cultural 

contemporary Arabic realities. His critical achievements 

concentrate on the balanced analysis of the conscious and 

unconscious realities in the narrative and giving special 

attention to social and historical contexts of the narrative 

through psychoanalysis. He draws fine and sophisticated 

psycho-analytic connections between various elements of 

the works he studied. Rejecting taboos, he believes that 

sexuality and gender are legitimate subjects for literary 

analysis and study based on Freudian theories. Hence, this 

study concentrates on the various dimensions of psycho-

analytical criticism devised by Tarabishi. 

 

 

 



20 

 

 

 المقدمة

لم يتيسر للنقد األدبي  النزعة النفسية في فهم األدب ونقده وليدة العصر الحديث.

انتشارا في الممارسة النقدية  Psycho-Analysisالمتأثر بالتحليل النفسي 

العربية، على الرغم من اتساع عمليات التعريف به في النقد األدبي العربي 

وفرة الجهود النظرية المترجمة الحديث على نحو مبكر، وعلى الرغم من 

والمؤلفة، كما رأينا تطورات عالقة النقد األدبي بالعلوم اإلنسانية. ثم مازج 

التحليل النفسي شيء من نزوعات الحداثة حتى غدا التحليل النفسي منهجا من 

. تطورت ممارسة المنهج النفسي في النقد األدبي مناهج النقد األدبي الحديثة

ليلين من الباحثين أمثال عباس محمود العقاد، ومحمد النويهي، العربي عند الق

وعز الدين إسماعيل، ومحمد أحمد خلف هللا، ومصطفى سويف، وشاكر عبد 

الحميد )مصر(، وسامي الدروبي )سورية(، وزين الدين المختاري )تونس(، 

وخريستو نجم )لبنان(، وعبد القادر فيدوح )الجزائر(. وهم في غالبيتهم، 

فادوا قليال من المنهج النفسي تطبيقا مباشرا دون االعتماد الكافي على است

 المناهج النقدية الحديثة. 

 

 Psycho-Analysis   التحليل النفسي
، وهةةي Sigmund Freudالتحليةةل النفسةةي مدرسةةة نفسةةية لسةةيغمند فرويةةد 

وراء كةل شةيء.  اوتجعةل الجةنس دافعة ،تفسير السلوك اإلنساني تفسيرا جنسيا

تحليل النفسي نظرية وطريقة في معالجةة االضةطرابات العصةبية،  وقوامهةا ال

محاولةةة نةةبش العواطةةف واألفكةةار المكبوتةةة عنةةد المةةرء ورفعهةةا إلةةى مسةةتوى 

ثةم تحليةل حصةيلة هةذه العمليةة وتفسةيرها) ،الوعي
1

(. وبةذلك يةزول العصةاب 

Neurosis عتمةد، أو االضطراب العصبي.  والتحليل النفسي يعتمد، أكثر ما ي

علةى  free association of ideas على تداعي األفكار )أو المعاني( الحر 

دراسةةة األحةةالم وتأويلهةةا. ومفةةاتيح السةةيكولوجية الفرديةةة عنةةد فرويةةد ثالثةةة: 

منهجةةا مةةن منةةاهج  اآلنالتحليةةل النفسةةي  يسةةتعملوالجةةنس والطفولةةة والكبةةت. 

النقةةد األدبةةي)
2

ديةةب مةةن غريةةزة حةةب (. وعلمةةاء الةةنفس يبحثةةون عمةةا عنةةد األ

االسةةتطالع، وحةةب نفسةةه، وعمةةا عنةةده مةةن إعجةةاب. ومةةن أشةةهر نقةةاد التحليةةل 

  النفسي: هربرت ريد،  وريتشاردز،  وشارل مورون،  وباشالرد.

                                                           
1
     The Illustrated Family Encyclopedia, (2007), London: Dorling 

Kindersley, P 362 . 
2

 .000(، "النقد األدبي العربي الجديد"، اتحاد الكتاب العرب، ص: 0111أبو هيف، عبد هللا، )    
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 األسس النظرية للنقد األدبي النفسي

يسةةتمد النقةةد النفسةةي معالمةةه مةةن النظريةةات النفسةةية التةةي يعتمةةد عليهةةا، وهةةذه 

، وغوسةةتاف Sigmund Freudت سةةغماند فرويةةد النظريةةات هةةي طروحةةا

 Gestaltومدرسةةة الجشةةطالت النفسةةية  Carl Gustavo Jung يونةةغ 

Psychology تهدف طروحات فرويد إلى تحديد شخصةية الفةرد ودراسةتها  .

من خالل التحليل النفسي.  قام فرويد بتشريع الشخصية الفكرية إلى مسةتويات 

  Idو"الهةو"   Egoدبي أو الفني، هي "األنا" ثالثة يقوم على أساسها العمل األ

)Super Ego و"األنا العليا"
3

(. ويسةتقى الفنةان أو األديةب طاقتةه مةن الطاقةة 

يرجةع فرويةد كةل األعمةال و، كذلك يستقى رؤيته الغامضةة. Libidoالجنسية 

والميول والفنون إلى هذه الغريزة الجنسية، فالفن في أصةوله صةدى للنزعةات 

الجنسةةية )
4

(، وهةةذا المةةذهب امتةةداد للمةةذهب الطبيعةةي. يةةذهب فرويةةد إلةةى أن 

األحالم تعبير عن الرغبةات المكبوتةة فةي عةالم الشةعور)
5

(، فيودعهةا اإلنسةان  

أصةةول أخيلتةةه  -عنةةد فرويةةد  -يسةةتمد األديةةب المبةةدع .فةةي عالمةةه الالشةةعوري

 يونغوتجاربه الفنية من عالم الالشعور الفردي، ومن الالشعور الجماعي عند 

Jung (
6

  .) 

 

 تأثر النقد األدبي بالنظريات النفسية

اعتبرت نظريات فرويد األكثر تأثيرا بين نظيراتها علةى عمليةة الخلةق األدبةي 

وكةذلك النقةد األدبةي)
7

 Charles(. وقةد بةرز الناقةد الفرنسةي شةارل مةورون 

Mauron  كشةةف أسةةرار الالشةةعور علةةى فةةي هةةذا المجةةال. اعتمةةد مةةورون

م تفسير آثاره وتسليط الضوع على تداعي األفكار والقيام بعملية ثَ للكاتب ومن 

تنضةةةيد النصةةةوص، وهةةةي عمليةةةة تشةةةبه عمليةةةة التحليةةةل النفسةةةي، أي تحليةةةل 

المحتويةةات الشةةعورية بغةةرض كشةةف عالقةةات خفيةةة تةةزداد أو تخةةف درجةةة 

الشةةةعورها وإيضةةةاح العوامةةةل االجتماعيةةةة التةةةي تلعةةةب دروهةةةا فةةةي تكةةةوين 

ة للكاتةةةب، وخاصةةةة مرحلةةةة الطفولةةةة. والناقةةةد النفسةةةي الشخصةةةية األسةةةطوري

الجماعي، عند يونغ، يبحث عن النمةاذج العليةا فةي األدب أو الفةن علةى حةدود 

                                                           
3
ور النقد األدبي في العصر الحديث ، ترجمة: جورج سعد يونس ، بيروت: كارلوني وفللو ، تط    

 .015مكتبة الحياة ، ص: 
4
    Achutan, M. (2006), "Pashtatya Sahityadarsanam", Kottayam, India: DC 

Books, P- 379. 
5

 351، ص  0(، "النقد األدبي الحديث" ، نهضة مصر ، ط 0115هالل ، محمد غنيمي ، )    
6

 (، أحد أعظم علماء النفس في العصر الحديث.0600عالم نفسي سويسري )    
7

    Ryan, Michael, (2007), "Literary Theory: A Practical Introduction", 

London: Blackwell, P-94 
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سةةواء، ويقةةارن بينهةةا وبةةين العمةةل الةةذي بةةين يديةةه ألي أديةةب أو فنةةان. وكةةذلك 

كانةةت لنظريةةات الجشةةطالتية أثةةر كبيةةر فةةي النقةةد األدبةةي إذ قةةدمت منهجيةةة فةةي 

البصري على أساس فهم السمة العامة للكليات األدبية أو الفنية ) اإلدراك
8
.) 

 

 التحليل النفسي للنقد األدبي

فةةي مةنهج التحليةةل النفسةةي هةةو مقاربةة الالوعةةي الةةذي يقةةوم  يالعنصةر الرئيسةة

على ثالثة أنظمة: الالوعي، وما قبل الوعي، ثم الوعي)
9
اسةتعار النقةاد مةن   (.

حةةالم الفرضةةيات األساسةةية فةةي عمليةةة الالشةةعور عمليةةات التحليةةل النفسةةي لأل

 Jeanوالتعبير عن الرغبات الكامنة. يقول الناقد الفرنسةي جةان بليمةان نويةل 

Bellemin Noel ("في كتابةه: "التحليةل النفسةي واألدب
10

(، إن األدب يقةدم 

وجهة نظر حول واقع اإلنسان ووسطه وحول الكيفية التي يةدرك بهةا اإلنسةان 

الةةروابط التةةي يقيمهةةا معةةه. والتحليةةل النفسةةي يقةةدم نفسةةه بطريقةةة هةةذا الوسةةط و

مماثلة: إنه واألدب يشتغالن بالطريقةة نفسةها، فهمةا يقةرآن اإلنسةان فةي حياتةه 

اليومية وداخل قدره التاريخي. إن أهم اكتشاف في نظرية الالشعور هو بيانهةا 

الحلم أن الفصةةل بةةين مختلةةف أنشةةطة اإلنسةةان قةةد كةةان فصةةال اصةةطناعيا، فةة

واللعب واألسطورة والملحمة والرواية والقصيدة ليست موضوعات منفصةلة، 

ألنها من إنجازات نفس الالشعور. المحلل النفسي يحكم على النص األدبي في 

مناهجه والتحقق من مسلماته النظرية بمراجعة قيمتهةا الكونيةة، ويقةرأ المحلةل 

اع ذلك الكالم اآلخةر بحيةث النفسي على تعيين بعد جديد للقطاع الجمالي وإسم

أن األدب ال يحةةدثنا عةةن اآلخةةرين فقةةط، وبةةل وعةةن اآلخةةر فينةةا. يقةةرأ المحلةةل 

ه، ويحةدث مةن ه بنفسه، عندما يقرأ العمل األدبي فهو يقرأ فيةه نفَسةالنفسي نفسَ 

خةةالل القةةراءة مةةا سةةجله فرويةةد فةةي كتابةةه: مةةا وراء علةةم الةةنفس، أي تفاعةةل ال 

ووجد المنظرون فوائةد التحليةل النفسةي فةي آلخر. شعور القارئ مع الشعور ا

موازنةةة االهتمةةام بةةالخبرة والسةةلوك والشخصةةية اإلنسةةانية فةةي مجةةال دراسةةة 

األدب والنقد)
11
.)    

 

                                                           
8

أبو هيف، عبد هللا، االتجاه النفسي في النقد الروائي السوري، والرابط:     

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184 

9
، أيار 00عدة مؤلفين: مدخل إلى مناهج النقد األدبي، )ترجمة رضوان ظاظا(، عالم المعرفة     

  .05-03، ص ص0660
10

    Psychanalyse et literature, 1978. 
11

 مارتن لينداور: الدراسة النفسية لألدب، )ترجمة شاكر عبد الحميد(، الهيئة العامة لقصور     

  .032، ص0600الثقافة، القاهرة، 



50 

 

 

) Jacques Lacanجاك الكةان  الناقد الفرنسي أقام 
12

( جسةورا بةين التحليةل 

هةةم فةةي النفسةةي واللسةةانيات والنظريةةات الشةةعرية المعاصةةرة. اعتبةةر الكةةان األ

نص الالشةعور هةو قةوة دالةة وغيةاب مدلولةه. قةرأ الكةان آثةار إدغةار أالن بةو 

Edgar Allen Pau  ."بواسةةطة التحليةةل النفسةةي فةةي "الرسةةالة المسةةروقة

إن اسةتعمال التحليةل النفسةي فةي  ويعتبر هةذا الكتةاب أساسةا فةي التحليةل النفسةي.

لنقةةاد العةةرب ظةةل محةةدودا، النقةةد األدبةةي التطبيقةةي فةةي أحةةدث تجلياتةةه، علةةى أيةةدي ا

باسةةتثناء حالةةة بةةاهرة ومتألقةةة فةةي نقةةد جةةورج طرابيشةةي )سةةورية(، فقةةد اقتصةةر عنةةد 

سواه، وهم قلة، على تحويل الروايةة أو القصةة إلةى سةياقهما النفسةي، ويصةير الةنص 

األدبي إلى برهنة على العقد واالضطرابات النفسية، ليغدو اإلنسان سةديماً فةي قطيةع. 

هو الةذي طةّور اتجةاه التحليةل النفسةي فةي النقةد السةردي ابيشي جورج طرأما 

 إلى حّد كبير. العربي 

 

 (4141يشي )و.بجورج طرا

يشي مفكر وكاتب وناقد ومترجم عربي سوري. عمل طرابيشي بجورج طرا

ورئيسا للتحرير لمجلة "دراسات ، (0602-0603)مديرا إلذاعة دمشق 

(. 0606-0602مجلة "الوحدة" )لتحرير الورئيس ، (0602-0600)عربية" 

يعيش طرايشي اآلن في فرنسا متفرعا للكتابة والتأليف. تميز طرابيشي بكثرة 

ترجماته ومؤلفاته حيث أنه ترجم لفرويد وهيجل وسارتر وجارودي وسيمون 

دي بفوار. وبلغت ترجماته ما يزيد عن مئتي كتاب، وله مؤلفات هامة في 

ة، وفي النقد األدبي للرواية والقصة العربية الماركسية، وفي النظرية القومي

 خصوصا بتطبيق مناهج التحليل النفسي عليها. 

 

 المشروع الفكري لجورج طرابيشي

جورج طرابيشي معروف بالمدافعة عن اإلسالم الحضاري وعلمانية 

اإلسالم، وبمشروعه لنقد نقد العقل العربي. ينقسم المسار الفكري، عموما، 

ي إلى مرحلتين أساسيتين، كل منها كان له مساره الخاص عند جورج طرابيش

أيضا. في المرحلة األولى تبنى األيديولوجيات الغربية الحديثة من ماركسية 

إلى قومية، مع قطيعة تامة مع التراث. وفي الثانية اتجه إلى اكتشاف التراث، 

الجابري)محمد عابد عموما، وإلى نقد عمل الدكتور 
13
لعقل المعنون "نقد ا (

العربي"، خصوصا. هذه التحوالت التي مر بها فكر طرابيشي لم تمثل عملية 

                                                           
12

 أهم محلل نفسي بعد فرويد وأهم من استتوعب الدرس الفرويدي.       
13

مؤلفاً في قضايا الفكر  31( مفكر وفيلسوف مغربي، له 0101-0630محمد عابد الجابري )     

 .قيةالذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوروبية وشر المعاصر، أبرزها "نقد العقل  العربي"
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"استبدال" لتوجهات معينة محل أخرى وإنما مثلت عملية نقد ذاتي مستمر 

وتراكم وإعادة بناء)
14

(. والمشروع الفلسفي عند طرابيشي له ثالثة جوانب. 

الحديث والمعاصر الجانب األول يعمل على نقل وترجمة عيون الفكر الغربي 

إلى العربية، والثاني يختص بنقد الفكر العربي/اإلسالمي الحديث والمعاصر، 

أما الجانب الثالث فمخصص للبحث في التراث معتمدا على تنفيذ عملية نقد 

 واسعة لمشروع محمد عابد الجابري "نقد العقل العربي".  

 

مناهج. األول يعتمد جورج طرابيشي في مشروعه الضخم على مستويين لل

خاص بمعالجة المشكالت المعاصرة لقضايا النهضة والحداثة، والثاني خاص 

بقضايا التراث ومشروع "نقد نقد العقل العربي". بالنسبة للقضايا المعاصرة 

يستخدم طرابيشي منهج التحليل النفسي من أجل نقد الواقع الفكري والثقافي 

كانت وال تزال، في تيارها  العربي. يقول في ذلك: "فالرواية العربية

األعرض، رواية سيرة ذاتية. والحال أن التحليل النفسي، كان وال يزال 

بامتياز منهجا لكتابة السيرة الذاتية أو إلعادة قراءتها")
15

 .) 

إضافة إلى ذلك يعتمد طرابيشي على إعادة تأويل النصوص من خالل فهمها 

و يقول في ذلك: "إذن حتى في إطارها التاريخي وسياقها االجتماعي. وه

ندخل الحداثة ال يجب علينا أن ننقطع من النصوص، ولكن يجب علينا إعادة 

تأويلها، وأن نربط النصوص بتاريخها وسياقها، ونفهمها على ضوء حاجاتنا 

كما فهمها األقدمون على ضوء حاجاتهم، وكما كان يقال: هم نفهمها نحن ال 

رجال ونحن رجال")
16

فلسفي الذي يدافع عنه طرابيشي في الموقف الو(. 

مرحلته الفكرية الثانية هو ما يمكن أن نسميه "اإلسالم الحضاري". 

دين، ومع التراث اإلسالمي )بكافة ـفطرابيشي يتعامل مع اإلسالم ذاته، ك

جوانبه الفلسفية والعلمية( باعتبارهما تراث الذات العربية. والمنطلق الفكري 

 في هذا الموقف هو مفهومه عن علمانية اإلسالم.  األساسي الذي ينطلق منه

 النقد األدبي بالتحليل النفسي عند جورج طرابيشي

جورج طرابيشي هو النموذج األبرز واألكمل للناقد األدبي العربي الملتزم 

بمنهج التحليل النفسي. استخدم طرابيشي جذاذات من التحليل النفسي في 

إلى الفلسفة ونظامها المعرفي، وحاول  منهجه النقدي األيديولوجي األقرب

                                                           
14
     

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontempor

ary/acontemporary-  names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm,     -    

 10/08/2008االسترجاء في 
15

 6المثقفون العرب والتراث :التحليل النفسي لعصاب جماعي، ص     
16
 .0110حوار موقع إسالم أونالين، هادي يحمد ، يوليو     

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-%20%20names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/aphilosophers/acontemporary/acontemporary-%20%20names/Tarabishi/A_Tarabishil.htm
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تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الفكري أو الفلسفي المتجرد من التطرف 

العقائدي. اهتم طرابيشي بالمالحظات المنهجية للنقد الذي يستغرق في التحليل 

)Oedipus Complex النفسي شيئا فشيئا مثل "عقدة أوديب"
17

التزام (. 

لعبة الحلم »تحليل النفسي في كتبه الكثيرة من أمثال: طرابيشي بمنهج ال

هللا في رحلة نجيب »(، و0600« )والواقع: دراسة في أدب توفيق الحكيم

(، 0600« )شرق وغرب: رجولة وأنوثة»(، و0603« )محفوظ الرمزية

« رمزية المرأة في الرواية العربية»(، و0600« )األدب من الداخل»و

الرجولة »(، و0600« )ي الرواية العربيةعقدة أوديب ف»(، و0600)

أنثى ضد األنوثة: »(، و0603« )وأيديولوجية الرجولة في الرواية العربية

(، 0602« )دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل النفسي

 (.0665« )الروائي وبطله: مقاربة الالشعور في الرواية العربية»و

كسيا في كتبه النقدية األولى خالل عقد بدأ طرابيشي ناقدا إيديولوجيا مار

السبعينيات، وأراد أن يدعم اتجاهه اإليديولوجي الماركسي باستعانة التحليل 

النفسي. فقد انتشرت خالل عقد الستينيات على وجه الخصوص تيارات فكرية 

ماركسية ووجودية وفرويدية، وأدغم بعض المفكرين الفرويدية مع النزعة 

رابيشي على بعض معطيات المناهج النقدية الحداثية القومية. واعتمد ط

ولكن طرابيشي لم يلتزم بهذا األخرى مثل التأويل والرمزية على نحو بسيط. 

المنهج دائما، بل تطورت ممارسته النقدية من المزاوجة األيديولوجية النفسية 

ة ، إلى تغليب التحليل النفسي على األيديولوجي0603كما في أعماله حتى عام 

في كتابه عن نوال السعداوي)
18

، إلى اإلخالص للتحليل النفسي 0602( في 

 .0665في « الروائي وبطله»واستقامته منهجا نقديا شديد السطوع في كتابه 

 

استخدم طرابيشي التحليل النفسي في منهجه النقدي األيديولوجي األقرب إلى 

الحكيم ونجيب الفلسفة ونظامها المعرفي في كتابيه األولين عن توفيق 

                                                           
17

واستوحاه من أسطورة أوديب اإلغريقية،  عقدة أوديب، هي مفهوم أنشأه سيجموند فرويد       

عليها من أبيه  على الذكر الذي يحب والدته ويتعلق بها ويغير  وهي عقدة نفسية تطلق

 .عند األنثي Electra Complex ويكرهه وهي المقابلة لعقدة إلكترا

18
قوق حومدافعة عن  ( طبيبة، ناقدة وكاتبة وروائية مصرية0631نوال السعداوي )و.         

عيد نشرها وترجمة كتاباتها بشكل خاص. صدر لها أربعون كتابا أ اإلنسان وحقوق المرأة

ألكثر من خمسة وثالثين لغة وتدور الفكرة األساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط 

بين تحرير المرأة واإلنسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية 

لنساء، منها: مذكرات طبيبة، والمرأة والجنس، ومذكراتي في سجن ا .واجتماعية وسياسية

وقضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، ورواية امرأة عند نقطة الصفر، ورواية 

 امرأتان في امرأة.



52 

 

 

محفوظ)
19

(، ثم حاول تكييف التحليل النفسي لحاجات النقد الفكري أو الفلسفي 

المتجرد من التطرف العقائدي في كتبه عن تجنيس الصراع الحضاري بين 

الشرق والغرب، أو إضاءة الرواية العربية بأبعادها المجازية والرمزية، وهذا 

الرجولة وأيديولوجية »و« عربيةعقدة أوديب في الرواية ال»واضح في كتبه 

على وجه الخصوص، ففيهما تلمس طرابيشي « الرجولة في الرواية العربية

منطلقاته المنهجية ألول مرة، وقد دخلها التحليل النفسي، وأصاب تكوينها 

بالتحليل النفسي منهجا، على أنه « عقدة أوديب»كله. اعترف طرابيشي في 

حن ال نريد اختزال النص األدبي إلى نقطة انطالق ال نقطة وصول، فن»

سياقه النفسي، بل نطمح، من منطلق هذا السياق، إلى الكشف عن أبعاد جديدة 

للنص األدبي، وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم تستكشف على ضوء منهج 

«التحليل النفسي
(20)

لقد كتب طرابيشي نقده على هدي التحليل النفسي في  .

رمزية المرأة في الرواية »و« ب من الداخلاألد»و« شرق وغرب»كتبه 

ولكنه لم يعن بالمنهج، فانشغل بإطار الموضوعات في بعديها «. العربية

الفكري والفني في األولين منها، بينما خال الكتاب الثالث من تصدير 

مستوعب لهذا االستعمال المتصاعد للتحليل النفسي، ليخوض في قراءات 

تين: رواية عبدالرحمن منيف)روائية: هي قراءة على مرحل
21

حين تركنا ( »

غرفة »هجاء التصور الجنسوي للتاريخ: قراءة في رواية »، و«الجسر

لمجيد طوبيا)« المصادفة األرضية
22

(، وقداسة الوظيفة ووظيفة القداسة: 

، ورمزية المرأة في «حضرة المحترم»قراءة مزدوجة رواية نجيب محفوظ 

                                                           
19
هللا في رحلة نجيب »(، و0600« )لعبة الحلم والواقع: دراسة في أدب توفيق الحكيم»         

 (0603« )محفوظ الرمزية
3.

، 0600، دار الطليعة، بيروت، «ة العربيةعقدة أوديب في الرواي»طرابيشي، جورج:         

 .5ص
21
في القرن العشرين؛  ( يعد أحد أهم الروائيين العرب0112-0633عبد الرحمن المنيف )      

حيث استطاع في رواياته أن يعكس الواقع االجتماعي والسياسي العربي، والنقالت الثقافية 

أو ما يدعى بالدول  الخليج العربي العنيفة التي شهدتها المجتمعات العربية خاصة في دول

التي تحكي قصة اكتشاف النفط في السعودية  مدن الملح"   :النفطية. من أشهر رواياته

 .أجزاء 5وهي مؤلفة عن 
22
من أهم اعماله: فوستوك يصل إلى  .( روائي وأديب مصري0630مجيد اسحاق طوبيا )و.       

يام التالية )قصص(، دوائر عدم القمر )قصص(، خمس جرائد لم تقرأ )قصص(، األ

اإلمكان )رواية(، غرفة المصادفة األرضية )رواية(، مغامرات عجيبة )رواية لألطفال(، 

 عذراء الغروب )رواية(.
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ي روايات كثيرة. وتعكس قراءات هذا الكتاب الرواية العربية، وهي قراءة ف

التداخل المنهجي في خيار الناقد
(23)

. 

 

   رمزية المرأة في الرواية العربية  .4
رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات »أصدر جورج طرابيشي كتابه 

«)أخرى
24

( دون ذكر منهجية معرفية ونقدية، غير أن الجلي هو دمج المنهج 

ي باالتجاه اإليديولوجي بوصفه منهج إغناء، فهو يضيف إلى التحليلي النفس

العقد الظاهرة عقدا باطنة، ويجعل للعمل عدة مستويات للقراءة وللتأويل، 

  ويعطي كّل بعد عمقا بعيد الغور يمثّل العمق الذي يعطيه الالشعور للشعور.

، «ربيةرمزية المرأة في الرواية الع»أما الدراسة التي تحمل عنوان الكتاب 

فتوازى فيها االتجاه اإليديولوجي الماركسي مع االتجاه االجتماعي مستعينا 

الفالحة التي قررت أن تتعلم في    بالترميز عند تحليله لثالث روايات هي:

« تلك األيام»لنجيب محفوظ، والخلطة التاريخية في رواية « ميرامار»رواية 

لفتحي غانم)
25

لفتحي « زينب والعرش»اية (، وسليلة آخر األيوبيين في رو

وأكد طرابيشي على أن القراءة الرمزية واجبة في تأويل الروايات   غانم.

المدروسة جميعها، فالمرأة، وجسد المرأة، وقوانين الحياة في جسد المرأة ال 

في مجتمع أبوي ومتأخر  يمكن استخدامها، ولو عن حسن نية، كرمز جنسوي

كل اضطهاده واحتقاره لها في يضطهد المرأة ويحتقرها، ويكثّف 

وأشار طرابيشي على غالف كتابه إلى الفقر الداللي   اإليديولوجيا الجنسوية.

للترميز بالمرأة وبالتجنيس، فالمرأة، حتى عندما ي رمز بها إلى الوطن، تخسر 

استقاللها وسؤددها الذاتي، وتصير أشبه بمادة صلصالية يصنعها اآلخرون 

   أن تملك طاقة الحرية.وال تصنع نفسها، دون 

 

قراءة على مرحلتين لرواية عبد الرحمن منيف: حين »وفي الدراسة األولى 

 ، نظر إليها، في إطار المقارنة، مع رواية إرنست همنغواي«تركنا الجسر

                                                           
23.

، دار الطليعة، بيروت، «رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى»طرابيشي، جورج:        

 .00، ص0600
24
رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى، دار الطليعة، جورج طرابيشي:         

  .0600بيروت، 
25

( أديب مصري. وعمل بالصحافة في مؤسسة روز اليوسف، ثم 0666-0602فتحى غانم )     

ا لمجلس اإلدارة والتحرير، ثم عاد أو مؤسسة دار التحرير رئيس انتقل إلى جريدة الجمهورية

 .اعام 05حتى وفاته عن  ى روزاليوسفمرة أخرى إل
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Ernest Hemingway(
26

 The Old Man and theالشيخ والبحر ( »

Sea »ابه في الموضوع نموذجين من أدب الرجولة: شرقي وغربي، فالتش

لكل من الروايتين بينما االختالف في « المورفولوجية»واإلطار والبنية 

هو أن « الشيخ والبحر»المضمون، وجوهر ما أراد أن يقولـه همنغواي في 

ر بل قد يموت، ولكنه ال ي هزم. أما رؤية عبد الرحمن منيف في   اإلنسان قد ي دمَّ

لمهزوم إنسان مدمَّر حتى ولو بقي فهي أن اإلنسان ا« حين تركنا الجسر»

على قيد الحياة. وثمة افتراق رؤيوي بينهما على أن شعوراً طاغياً بالحرية 

تتفجر به رواية همنغواي، بينما المذاق الوحيد لرواية عبد الرحمن منيف هو 

مرارة جبرية الهزيمة وقدريتها. عّد طرابيشي أدب همنغواي مفتوحا، بينما 

أدب مغلق، محاري، ال يدع نافذة على »حمن منيف بأنه اتصف أدب عبد الر

العالم الخارجي إال ويغلقها، وال كوة إال ويسدها، فهو في األساس أدب 

)()00)ص« اختناق
27

ورّكز طرابيشي على مفهوم الرجولة في الروايتين   .

آخذا بجوانب من اتجاهي التأويل والتحليل النفسي تناغما مع الرمزية. ومن 

ن طرابيشي يجمع بين التحليل النفسي والتحليل االجتماعي موظفا الواضح أ

أطروحات يونغ على وجه الخصوص، ثم يدغمها باألدلجة الماركسية ضمن 

جدل التاريخ والواقع واشتراطاته القاسية على الذات من خالل الالشعور 

   «.يمثّل خبرات الماضي وتجارب األسالف»الجمعي الذي 

جيته اإليديولوجية المتعاضدة مع التأويل والتحليل وصّرح طراييشي بمنه

هجاء التصور الجنسوي للتاريخ: قراءة في رواية »النفسي في دراسته الثانية 

، ووصف الرواية بأنها رواية امرأة «غرفة المصادفة األرضية لمجيد طوبيا

ونظرة ولعبة مرايا كبيرة، وغلّب طرابيشي نظرته للرواية على أنها رواية 

واستند تحليله إلى تجنيس العالقات التاريخية   ط التصور الجنسوي للعالم.سقو

والواقعية، وألمح إلى مسعاها التعليمي والتربوي من خالل الترميز والتجنيس 

قداسة الوظيفة »المذكور، وتابع طرابيشي مسعاه المنهجي في دراسته الثالثة 

، «"حضرة المحترم" ووظيفة القداسة: قراءة مزدوجة لرواية نجيب محفوظ

 Faust legend.  وربطها بأسطورة فاوست

                                                           
26

( كاتب أمريكي يعد من أهم الروائيين وكتاب القصة 0600-0066إرنست ميلر همينغوي )    

األمريكيين. كتب الروايات والقصص القصيرة. غلبت عليه النظرة السوداوية للعالم في 

ن في رواياته، غالبا البداية، إال أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على تمجيد القوة النفسية لعقل اإلنسا

ما تصور أعماله هذه القوة وهي تتحدى القوى الطبيعية األخرى في صراع ثنائي وفي جو من 

 العزلة واالنطوائية. 
27

أبو هيف، عبد هللا، االتجاه النفسي في النقد الروائي السوري، الرابط:       

p://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184htt 01/00/0100، يوم االسترجاء  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
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  عقدة أوديب في الرواية العربية .2
عقدة أوديب في الرواية »اهتم طرابيشي بمنهجيته النقدية في مفتتح كتابه 

واعترف ألول مرة في مؤلفاته النقدية بأن المنطلق المنهجي هو ، «العربية

اإليديولوجي الماركسي، فهو ال يريد التحليل النفسي متماهيا مع االتجاه 

اختزال النص األدبي إلى سياقه النفسي، بل يطمح، من منطلق هذا السياق، 

إلى الكشف عن أبعاد جديدة للنص األدبي، وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم 

وفي مثل هذه األحوال تتغلب   ت ستكشف على ضوء منهج التحليل النفسي.

واعتمد في كتابه على   في المنهج.« سيكولوجياال»على « السوسيولوجيا»

في رواية السيرة « عقدة أوديب»اعتبارات تاريخية ومنهجية في تحليل 

الذاتية عند إبراهيم عبد القادر المازني وتوفيق الحكيم وأمينة السعيد وسهيل 

، أراد «إبراهيم الكاتب»إدريس. وجد طرابيشي أن المازني في مقدمة روايته 

شخصية من إبداعه المحض، وأن يكتب رواية مصرية مختلفة أن يخلق 

مضمونا وأسلوبا عن الرواية الغربية، وأن يّطبق في مجال الرواية المنهج 

السيكولوجي في بناء الشخصيات على أساس تحليلي، بحيث يحّل التأمل 

الباطني محل الوقائعية والحبكة الحديثة. وأفاد أّن المازني لم يكتب قصة 

وهذه حقيقة انتبه إليها النقاد األجانب قبل النقاد العرب، ألّن اللون  مصرية،

وأمعن طرابيشي في تحليل روايات المازني نفسيا   المحلي يكاد يكون مفتقدا.

بمصطلحاته ومنظوراته ودالالته الهامسة والصارخة برهانا على نظرته 

المازني يعاني،  إذ كان  مضافا إليه بعض االستعدادات الوراثية والتكوينية.

، وباإلضافة إلى ذلك Phobias منذ طفولته، من عدد من األرهبة الطفلية

. hypochondria  كان متطيرا، ويعاني معاناة شديدة من هجاس المرض

وهذه المشاعر هي في مذهب التحليل النفسي أوديبية بالضرورة، كما أن 

عقوبة القصوى التي العقوبات المتوهمة أو الرمزية ما هي إال بدائل عن ال

   يخشى االبن األوديبي أن ينزلها بها األب.

 

ّدت منذ صدورها « عودة الروح»وأقّر طرابيشي أن رواية  لتوفيق الحكيم، ع 

من أنجح نماذج روايات السيرة الذاتية، وال يتحدث بطلها محسن  0633عام 

ورة لألم عن أمه، في الصفحات القليلة التي يتحدث فيها عنها، إال ليرسم ص

التي إذا ما أنجبت ابنا فإن هذا االبن لن يكون لـه من خيار في المستقبل إالّ أن 

وحلل طرابيشي صور حلقة األم الطيبة في بعض أعمال   يكون عدوا للمرأة.

تشتمل هذه الحلقة على سبعة وجوه على األقل، تتمثل »توفيق الحكيم، و

، «سليمان الحكيم»بلقيس ، «الخروج من الجنة»، عنان «ايزيس»بايزيس 

، «لعبة الموت»، كليوباترا «شمس النهار»، شمس «السلطان الحائر»الغانية 
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وأفاد تحليل طرابيشي لهذه الحلقات أن عالم توفيق «. أهل الكهف»بريسكا 

الحكيم هو إلى حد كبير، عالم غائبة عنه الحرية. فأبطاله مصائرهم مقررة 

إلى العناية بالمالحظات « عقدة أوديب»ابه ولعل طرابيشي تنبه منذ كتسلفا. 

المنهجية للنقد الذي استغرق في التحليل النفسي شيئا فشيئا. فمنهجه ليس 

هذه الدراسة ال تخفي انتماءها األيديولوجي، كما »تحليليا نفسيا خالصا، ألن 

ال تخفي تعاملها مع الرواية من منطلق وظيفتها األيديولوجية المتضامنة مع 

«)ا الجمالية، ومع ما يمكن أن نسميه بطانتها النفسيةوظيفته
28
.) 

 

 

   الرواية العربية:  الرجولة وإيديولوجية الرجولة في  .4
في « عقدة أوديب»أصدر طرابيشي الجزء الثاني من المشروع الذي بدأه في 

، وعاد فيه إلى نقده «الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»كتابه 

اإليديولوجي، فثمة وصل بين اإليديولوجيا وبين معيِّناتها على  -النفسي 

صعيد البنية التحتية النفسية، ال تنكر عليها استقاللها الذاتي. فاإليديولوجيا، 

من حيث أنها اختيار راشدي ال طفلي، تظل هي المجال األول لتدخل الحرية 

ال الجبرية  اإلنسانية لدى الكاتب. وعزا ذلك إلى مطمح مستوى العلية،

  النفسية، ويتأدى ذلك، برأيه، إلى اعتناق اإليديولوجيا الفاشية أو االشتراكية.

صّدر طرابيشي مسعاه اإليديولوجي على األنساق األخرى، ونظر في دراسته 

األولى إلى ثالثية الجزائر لمحمد ديب)
29

وتمثيلها « اليوطوبيا»( بين الواقع و

يماري أحد، بتقديره، في أن العالم  للتضامن النفسي واالجتماعي، فال

فهذه الثالثية  الخارجي حاضر حضورا فيزيقيا غامرا في ثالثية محمد ديب. 

تنتمي بحّق إلى ما أسماه برواية العالم الثالث)
30
.)   

 

                                                           
28.

 .0ص، ، مصدر سابق«عقدة أوديب»        
29

جائزة الدولة التقديرية  0603( كاتب وأديب جزائري. نال عام 0113-0601محمد ديب )      

 0662م لآلداب كذلك كان أول كاتب مغاربي يحصل على جائزة الفرنكفونية، وذلك عا

تنويها بأعماله السردية والشعرية. تنوعت اعماله ما  حيث تسلمها من أألكاديمية الفرنسية

النول( -الحريق-ثالثيه الجزائر )الدار الكبيرة -أهم رواياته  ،بين الروايه والشعر والتامالت

 ثلوج المرمر(  -اغفاءة حواء -ثالثيه الشمال )سطوح اورسول

30
 52، ص: «ولوجيا الرجولة في الرواية العربيةالرجولة وإيدي»        
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وّوسع طرابيشي تحليله لعبادة الرجولة في روايات حنا مينة)
31

(، وقّسم 

وكامل « المصابيح الزرق»، فارس في رواياته إلى مثال األنا واألنا المثالي

، وهم أبطال «الثلج يأتي من النافذة»، وفياض في «الشراع والعاصفة»في 

يتحكم بهم أنا أعلى بالغ الصرامة، فال يترك لهم من خيار آخر غير طريق 

، «الشراع والعاصفة»، والطروسي في «المازوخية»الشهادة بكل تالوينه 

وقارن طرابيشي   «.حكاية بحار»يد حزوم في ، وسع«الياطر»والمرسنلي في 

المصابيح »مفهوم الرجولة مع انتماءات الروائي إلى الواقعية االشتراكية في 

ووجد «. الثلج يأتي من النافذة»وتابع تحليل الرجولة في روايات «. الزرق

، «الشراع والعاصفة»طرابيشي نفسه أمام مغاالة رمزية جديدة في رواية 

على قيمتها الفنية من جوانب اخرى، فهي أقرب « حكاية بحار» وانتقد رواية

وأفضى   إلى كتاب قصصي، تعددت قصصه، وأمكنتها وأزمنتها وأحداثها.

بحث طرابيشي عن الرجولة وأدلجتها عند حنا مينة إلى المالحظات 

   السيكولوجية واإليديولوجية التالية:

  لحياة.عبادة الرجولة باعتبارها القيمة الكبرى في ا .0

استيهام العملقة، ماديا لدى األبطال اآلباء، معنوياً لدى األبطال   .0

   األبناء.

الهذاء الجنسي كالزمة منطقية للعملقة المستوهمة عند األبطال  .3

  اآلباء، وكدليل مادي على الرجولة المستوهمة لدى األبطال األبناء.

جسية من المازوخية، ال كعقاب للذات فحسب، بل كذلك كأوالية نر  .2

   أواليات الدفاع عن األنا.

هجاء المرأة من منطلق المعادلة بين األنوثة والسلبية. وهذا الهجاء  .5

 «. المازخية»يؤدي وظيفة مشابهة لتلك التي تؤديها 

 

استفاد طرابيشي كثيراً من التحليل النفسي في النقد الروائي في كتابه 

عقد النفسية التي تصير إلى ، وال سيما ال«الرجولة وإيديولوجية الرجولة»

أمراض ذهنية أو عقلية شاملة إلرادة الوجود وتقلباتها من المنظور الذاتي 

لهذه الشخصية أو تلك، وأوغل طرابيشي عميقاً في نتائج االستبطان النفسي، 

وأدغمها في محاوالت األدلجة الماركسية تمحيصاً لحاالت بعض القوانين 

أثيرات بين الواقع والمخيلة وتكّون األفكار لدى النفسية التي تنسرب فيها الت

                                                           
31

( روائي سوري، ساهم في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد 0602حنا مينه )و.       

العربية، وتتميز رواياته بالواقعية.  الكتاب العرب. يعد حنا مينه أحد كبار كتاب الرواية

ه بحياة البحارة أثتاء حياته في معظم رواياته تدور حول البحر وأهله، داللة على تأثر

الالذقية، منها: المصابيح الزرق، والشراع والعاصفة، وحكاية بحار، والثلج يأتي من 

 النافذة وحماية زرقاء في السحب.
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وصاغ طرابيشي منطلقاته بمنتهى   صراع المرء مع إشكاالت كينونته.

، «الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»الوضوح في تقديمه لكتابه 

ال تنطلق من السيكولوجيا لتنتهي عندها، بل طموحها أن تكون في »فهذه الدراسة 

«وقت نفسه نقدية ـ أيديولوجيةال
(32)

، ويظهر التكييف المنهجي المغالي كأظهر ما 

يكون في توضيح الناقد لتباين خياري األيديولوجيا والتحليل النفسي، كما في قوله: 

فاأليديولوجيا، من حيث أنها اختيار راشدي ال طفلي، تظل هي المجال األول »

«لتدخل الحرية اإلنسانية لدى الكاتب
(33)

. 

 

دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء التحليل   أنثى ضد األنوثة: .3

 النفسي
عاود جورج طرابيشي التزامه بمنهج التحليل النفسي في الحلقة الثالثة من 

أنثى ضد األنوثة: دراسة في أدب نوال السعداوي على ضوء »  :مشروعه

يديولوجي أيضا، اإل -، وأكد على أنه منطلق للتحليل النقدي«التحليل النفسي

والحلقة الثالثة مكرسة حصرا ألعمال الممثلة الكبرى للروائية النسوية 

المصرية: نوال السعداوي. ولم يهتم بمفهوم النسوية وتجلياتها األدبية التي 

تنهض على مكابدة العيش والعالقات االجتماعية الذكورية المتسيدة بأكثر من 

مذكرات »و« امرأة عند نقطة الصفر» القلق النفسي، ورأى أن مؤلفة روايات

تنتمي إلى الجنس المضطهَد، أي « الغائب»و« امرأتان في امرأة»و« طبيبة

بوصفها « امرأة عند نقطة الصفر»وحلل طرابيشي رواية   عناء النسوية.

األمدوحة الكبرى المرأة أوصلها صدقها مع نفسها إلى أن تكون مومسا 

ه هذا للتحليل النفسي نحو إظهار المنظور وأخلص طرابيشي في كتاب  وقاتلة.

اإليديولوجي فالخصاء الجماعي الرمزي يجد تكملته المتضامنة معه في 

   مجزرة على صعيد القيم.

 

يرفض طرابيشي التعقيالت األيديولوجية التي تضع الصراع ضد األنوثة 

على مستوى اجتماعي، وإنما هو صراع على مستوى بيولوجي)
34

(. وتناول 

بالتحليل على أنها رواية، بينما هي سرد سيري « مذكرات طبيبة»يشي طراب

                                                           
32.

، دار الطليعة، بيروت، «الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:          

 .5، ص0603
33.

 .5المصدر نفسه، ص         
34

جبار، سهام، التحليل النفسي والبنيوية التكوينية/نقد )أنثى ضد األنوثة( لجورج طرابيشي،       

، والرابط: 10/08/2008موقع مجلة الروائي، االسترجاء في 

id=149http://www.alrowaee.com/article.php? 

http://www.alrowaee.com/article.php?id=149
http://www.alrowaee.com/article.php?id=149
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عن تجربة « إقرأ»صريح صادر في أواخر الستينيات بالقاهرة ضمن سلسلة 

السعداوي الشخصية في رفض األنوثة طبيعيا، وليس اجتماعيا، على الرغم 

والراوية  من عنايته بطبيعة السيرة الذاتية، فالتماهي جلي بين البطلة الروائية

الظلم الذكوري، ال شعوريا على في الروائية ذاتها. وتعيش بطلة الرواية 

األقل، على أنه خصاء نرجسي يكرر ويكبِّر ويترجم إلى لغة الوعي الخصاء 

وآل تحليله النفسي   المستوهم في الالشعور على صعيد األعضاء الجنسية.

السعداوي روايتها، ثم حلل  للرواية إلى مالحظة النقد الذاتي الذي اختتمت به

نفسيا ساعيا في الوقت نفسه إلى التحليل النقدي ـ « امرأتان في امرأة»رواية 

   اإليديولوجي الذي يكشف عن الحل األنثوي في مواجهة الذكورة.

 

ودعم طرابيشي آراءه في التحليل النفسي وتعالقاته اإليديولوجية بنقد النسوية 

تها النظرية على أن نقد الكتابات النظرية، في في قصصها األخرى وفي مؤلفا

الوقت نفسه، ال يمكن بحال أن ينال من القيمة الفنية للمؤلفات الروائية. فنوال 

  السعداوي تبقى، حسب أطر النسوية، الممثلة الكبرى للرواية النسائية العربية.

على النزعة النسوية الناقمة « أنثى ضد األنوثة»أبان طرابيشي في كتابه 

الذكورة تجاهال لطبيعة المرأة ومستنداتها البيولوجية، فالمرأة ال تخرج عن 

مواضعاتها االجتماعية والثقافية إال بخروجها من جنسها، وهو أمر آخر، 

والمالحظ أن قسوتها على الذكورة ولوجا في النسوية ال تقل عن قسوتها على 

أردف طرابيشي تحليله األنوثة بيولوجيا واجتماعيا في الوقت نفسه، وقد 

    النفسي بالبعد االجتماعي وقالبه المؤدلج.

 

   الروائي وبطله ـ مقاربة الالشعور في الرواية العربية: .5
الروائي »بلغ جورج طرابيشي ذروة استخدامه للتحليل النفسي في كتابه 

، وقلل فيه من استهداف «مقاربة الالشعور في الرواية العربية  :وبطله

لنقدي ـ اإليديولوجي، وعلل منهجيته في التحليل النفسي للبطل االتجاه ا

الروائي، فال تستغني الشخصيات الروائية عن أن تكون ذاتا، وليس شعورا 

وأعطى طرابيشي أهمية للتحليل النفسي للعقدة النووية والّدور   مستقال.

والتمثيل ومشروع التماهي اللصوصي ومديح االغتصاب والمثلث األوديبي 

وسعى طرابيشي إلى استخدام   األم األثرية واأليروسية الفموية والحزب.و

التحليل النفسي أداة منهجية من شأنها أن تسعف النقد األدبي في كشوفه 

الرؤيوية. وجعل اختياره لروائيين في كتابه هما حنا مينة من المشرق 

ا نابعا ومبارك ربيع من المغرب. حمل القسم األول الطويل من كتابه عنوان

، «بحار حنّا مينة أو التماهي المستحيل مع األب»من التحليل النفسي بكليته 

انقسامها إلى روايات آباء عمالقة »وبدأه بالسمة األكثر تمييزا لرواياته، وهي 
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«)وروايات أبناء أقزام أو أشباه أقزام
35
ووزع رواياته إلى صنفين:   (.

فروايات التخييل هي إجماال روايات  روايات التخييل وروايات السيرة الذاتية،

التعملق األبدي، وروايات السيرة الذاتية هي روايات التقزم البنوي، وال 

ن روايات السيرة الذاتية تخلو من التخييل إيتناسب مثل هذا الحكم مع القول 

 أيضا. 

 

أدغم طرابيشي التحليل النفسي في سياقات األدلجة بشكل غير مباشر، واقتبس 

الرواية العائلية من معجم التحليل النفسي، وأورد بعض تميزها عن مصطلح 

رواية السيرة الذاتية، وركز على إعطاء شكل تخييلي وذاتي وفني لجملة 

الخام التي تتركب منها السيرة الذاتية، على « الموضوعية»الوقائع التاريخية 

هي أيضاَ  . وأكد أن الرواية العائليةتهنحو ما فعل نجيب محفوظ في ثالثي

ضرٌب من التخييل، ولكنه التخييل الذي يلتزم من الواقع ـ إذا التزم ـ ببعض 

  عناصره بدون أن يقيّد نفسه بالحقيقة التاريخية لسيرة حياة الشخص المعني.

وعمّق طرابيشي نظرته في الرواية العائلية لدى اندغامها برواية السيرة 

الثلج يأتي من »و« المصابيح الزرق»الذاتية، كما في ثالثية نجيب محفوظ أو 

فإن تكن رواية السيرة الذاتية قابلة للتعرف »لحنا مينة. وهو يقول: « النافذة

بأنها رواية الوجه، فإن الرواية العائلية قد ال تقبل التعريف إال بأنها رواية 

«)القناع
36
بدر »وقرأ طرابيشي في القسم الثاني القصير من كتابه، رواية   (.

من خالل هذاء « من تفكك الذات إلى إعادة بناء العالم»لمبارك ربيع « زمانه

االضطهاد وسياسة التحاشي والالعب الملعوب به ولغة الالشعور والنزاع 

الكوني والتأله والعداء للجنس اآلخر والعودة إلى األصول وحل اللغز 

العالم والزواج المقدس والمجتمع الجديد واالختراع العظيم والموت ونهاية 

والوالدة الثانية، وبنى تحليله النفسي لهذه الرواية على أنها رواية العمر)
37
.)   

 

« الروائي وبطله»ويتضح منهج طرابيشي في التحليل النفسي بجالء في كتابه 

الذي يضاهي أحدث كشوفات هذا المنهج في صدوره عن النص األدبي مستقال، 

والحال أن المسار الذي نلزم »خيرا: وفي توجهه إلى ال شعور الرواية أوال وأ

أنفسنا به هو عكس ذلك تماما، فنقطة وصولنا، كما نقطة انطالقنا، هي النقد 

األدبي. وليس التحليل النفسي الذي بين يدينا إال أداة منهجية، وال ندعي أننا نقدم 

كشوفا جديدة في مجال التحليل النفسي، بل ينبغي توظيف كشوف التحليل النفسي 

                                                           
35

 03الروائي وبطله، ص        
36

 35الروائي وبطله، ص        
37

 051الروائي وبطله، ص        



03 

 

 

خدمة النقد األدبي. ومن ثم فإن الكاتب بحد ذاته ال يعنينا بكثير أو بقليل. ونحن  في

ال ندعي إطالقا أن في إمكاننا المماهاة بين الروائي وبطله، أو تجسير الهوة بين ال 

«)شعور كل منهما
38

طور طرابيشي إنجازات التحليل النفسي في صوغ (. 

نص من جهة، وفي اعتماد التحليل بديع لنقد أدبي حديث في مناوشة الوعي ال

النفسي الداللي من جهة أخرى
(39)

وظف طرابيشي في نقده مقدرة تحليلية . 

هائلة، بلغة زاهية ودقيقة تنساب عذبة مما يجعل من لغة العلم أقرب إلى التناول، 

 خلل ثقافة واسعة وعميقة. 

 

 

 

 

 الخاتمة
نقد الروائي إلى حّد لقد طّور جورج طرابيشي اتجاه التحليل النفسي في ال

كبير، وال نغفل عن محدودية ممارسة المنهج النفسي في النقد األدبي العربي 

الحديث عند القليلين من الباحثين والنقاد، أما جورج طرابيشي فقد ثّمر 

التحليل النفسي من داخل النصوص الروائية كلما بعد عن مباشرة التحليل 

طرابيشي في التحليل النفسي) االجتماعي وأدلجته، ومن مالمح منهج
40

:)   

 

إضاءة المبنى الروائي من خالل التحليل النفسي دون ربطه  .0

بالتماهي مع ذات الروائي وانتماءاته وأفكاره المعلنة في 

   تصريحات أو حوارات.

العناية الكبيرة المتوازنة بين الوعي والالوعي في بناء الرواية، وال  .0

   ها الذاتي والجمعي.يسيما تحليل الالشعور في بعدَ 

االهتمام الخاص باألنساق االجتماعية والسياقات التاريخية الناظمة  .3

للمبنى الروائي من خالل التحليل النفسي للرواية الذي يدمجها 

   بالنص الروائي.

                                                           
38.

ـ دار اآلدابـ  بيروت « الروائي وبطله: مقاربة الالشعور في الرواية العربية»طرابيشي، جورج:        

 .0ـ ص 0665
39.

 .01المصدر نفسه ص       
40

سي في النقد الروائي السوري، الرابط: أبو هيف، االتجاه النف       

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184 01/00/0100، يوم االسترجاء  

    

 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
http://www.startimes.com/f.aspx?t=9270184
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ارتهان التحليل النفسي بدالالته المعنوية واألخالقية والفكرية، وحلل  .2

السردي من خالل تنامي طرابيشي وجهات النظر أو المنظور 

الفعلية الروائية لدى إفصاح التنضيد الروائي وبؤره السردية عن 

   أغراضه شيئا فشيئا.

الميل إلى تدعيم االتجاه النفسي بمعطيات بعض المناهج النقدية مثل  .5

التأويل واألسطرة والترميز، وقد صاغ العديد من القيم والدالالت 

   الفكرية في الخطاب الروائي.

لعناية بالقيم الفنية والجمالية كلما قارب التحليل النفسي ذات ا .0

الروائي مع الذات الروائية التي ينبثق منها التركيب القيمي 

 والجمالي
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بين الواقع  للمياه العربية في الشرق األوسط يةمستقبلرؤية 

 والمأمول
  

د. حمدادو بن عمر/ جامعة وهران                                           


 

 

 

 تمهيد:

مما الشك فيه أن للمياه أهمية كبرى في حياة البشر؛ إذ ال يمكن ألي       

مجتمع من المجتمعات البشرية العيش بدونها، حيث أن التجمعات البشرية 

 ضفاف األنهار والوديان، بل أن جميع األولى كانت قد أقيمت على

تي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود األنهار الحضارات القديمة ال

رئيسا في قيامها كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة  سببا

 النيل على ضفاف نهر النيل.  والفرات وحضارة وادي

وقد كان البابليون يعتقدون أن الفرات إلهاً وحينما يغضب على "

تنذر إليه وتتضرع له لئال يغضب رعيته يعاقبهم بالطوفان وكانت هذه الرعية 

وتأتي أهميتها كون إنها  عليها. وكان الفراعنة يقدمون القرابين إلى نهر النيل.

تستخدم لألغراض الصناعية والزراعية فضال عن االستخدام المنزلي". وقد 

ٍء نوه هللا سبحانه وتعالى بأهمية المياه بقوله تعالى "َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء ك لَّ َشيْ 

َحيٍّ "
41

 ( مرة.  30، وقد وردت كلمة الماء ومشتقاتها في القرآن الكريم )

ثةةم إن معظةةم دول الشةةرق األوسةةط تعةةانى مةةن نةةدرة الميةةاه العذبةةة      

فةإن عةددا مةن الةدول العربيةة  0110المتجددة سنويا، وحسب إحصائيات عةام 

م المتحدة بأقةل هي اآلن واقعة تحت خط الفقر العالمي للمياه والذي حددته األم

( دولة06من ألف متر مكعب سنويا للفرد إلى )
42
 . 

ويتمثل المشكل العويص في مياه الشرق األوسط هةو سةيطرة الكيةان     

الصهيوني على معظم منابع مياه الشرق األوسط.  ثم إن حلةم إسةرائيل ينطلةق 

ة أساسا من محاولة سيطرتها على نهري النيل والفرات وحلمها الوحيد، مجسد

ذلك في رايتها كرمز استشرافي. وقد انطلقت الدراسة من واقع سيطرة الكيةان 

                                                           

أستاذ التاريخ العثماني، قسم التاريخ وعلم اآلثار جامعة وهران الجزائر. ورئيس شعبة  

 خ وعلم اآلثار.التاري
41

 . 31:، اآليةاألنبياء( سورة 
42

 حسان غانم، الدول العربية تقع تحت خط الفقر، بحث منشور على الموقع:( 

http://www.syriait.net/.shared/image.html?/photos/uncategorized/drin

king.jpg  
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الصةةهيوني علةةى مواردنةةا المائيةةة والةةتحكم فيةةه كمةةاً ونوعةةاً. وعليةةه فقةةد قسةةمنا 

دراستنا هذه إلى مقدمة مةوجزة، فواقةع الميةاه فةي الشةرق األوسةط، مةن خةالل 

نةةاة البحةةرين الميةةت األطمةةاع اإلسةةرائيلية بةةاألردن، والجةةوالن السةةوري، وق

واألبيض، ثم المشةروع األمريكةي االسةرائيلي المةائي، السةالم ومصةير الميةاه 

العربية، اهتمام اسرائيل بالمياه العربية، وفي األخير مستقبل المياه في الشةرق 

 األوسط.

 

 واقع المياه في الشرق األوسط:  

غالل الكيان إن واقع المياه بالشرق األوسط يتضح جليا من خالل است     

 الصهيوني وازدياد أطماعه على مصادر الماء بالشرق األوسط.

 األطماع اإلسرائيلية في نهر األردن: -أ

فمثال األطماع المائية اإلسرائيلية في نهر األردن، حيث أصبح هةذا  

األخير ال يكاد يسيطر أو باألحرى
43
لةم يصةبح يعتمةد سةوى علةى روافةد نهةر  

من الحدود الشمالية مع سوريا، ولكةن حتةى روافةد  اليرموك الذي يشكل جزءاً 

 اليرموك تعتبر مهمة بالنسبة لسورية و)إسرائيل( معاً. 

وال مجال لألردن إال االعتماد على نهر الزرقاء الصغير الذي 

يجري في أراضيه وهو ليس نهراً بالمعنى الحقيقي بقدر ما هو واد تسيل فيه 

العمل على تحويل نهر األردن إلى النقب  مياه األمطار.. وقد بدأت )إسرائيل(

باعتماد بحيرة طبريا كمركز لتخزين مياه الفيضانات،  0650في ربيع سنة 

وتأمين كامل الكميات المطلوبة للمشروع من المياه بضخها مباشرة من بحيرة 

، سيطرت عملياً 0600طبريا.. وباحتالل )إسرائيل( مرتفعات الجوالن عام 

دنعلى مياه نهر األر
44
 . 

   األطماع المائية في الجوالن: -ب 
تعةةود قصةةة األطمةةاع الصةةهيونية علةةى ميةةاه الجةةوالن قديمةةة، حيةةث 

أوصةةى "بةةن غوريةةون" قبةةل االسةةتيطان الصةةهيوني فةةي فلسةةطين بضةةرورة 

السيطرة على منةابع الميةاه فةي مرتفعةات الجةوالن وحةوران "لتةأمين الشةريان 

سةئولين الصةهاينة علةى األبعةاد الحيوي إلسرائيل". ثم تركزت تصةريحات الم

                                                           
43

ي جبال لبنان يمثل حداً بين األردن وفلسطين المحتلة، وتقع منابعه ف :نهر األردن( 

 والمرتفعات السورية المحتلة. 
44

% فهي مالحة جداً إلى 05نسبة الملوحة اليوم في مياه نهر األردن األسفل أكثر من  ( تبلغ

درجة أن السمك الذي يجري معها يقذف نفسه منتحراً على جانبي النهر. إذن فهي ال تصلح 

م، والحل هو خلطها بمياه 011للزراعة، إضافة إلى أنها منخفضة عن سطح البحر حوالي 

عذبة، ولكن من أين ؟.. كما ازدادت أيضاً نسبة الملوحة في البحر الميت وانخفض منسوب 

 المياه فيه، متأثراً بانخفاض منسوب مياه نهر األردن.  
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اإلستراتيجية للسيطرة على الجوالن واستغالل المخزون المائي لنهايةة سلسةلة 

جبةةال حرمةةون، حيةةث يعتبةةر جبةةل الشةةيخ المصةةدر الرئيسةةي لتغذيةةة الينةةابيع 

والبحيرات. وتجدر اإلشارة إلى أن الجوالن المحتةل يتمتةع بمةوارد مائيةة ذات 

مليةار  0.0ما يتمتةع بهطةول أمطةار تقةدر بنحةو نوعية جيدة صالحة للشرب، ك

سةةنوياً وهةةو معةةروف بغةةزارة ثلوجةةه. كمةةا ويعتبةةر الجةةوالن مةةن المنةةاطق  3م

الغنية بالمياه الجوفية فتكثر الينابيع دائمة الجريان.. وال شك أن واقةع الجةوالن 

اليةةوم، الةةذي يعةةيش تحةةت نيةةر االحةةتالل، ت سةةتغّل مةةوارده المائيةةة كافةةة لصةةالح 

عاماً.. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه من  35ن الصهيوني منذ ما ينيف على الكيا

أكثةةر الصةةعوبات فةةي المفاوضةةات )السةةورية اإلسةةرائيلية( هةةو منطقةةة مثلةةث 

الحمةةة التةةي تضةةم قريةةة كفةةر حةةارب المحتلةةة الغنيةةة بميةةاه األمطةةار والينةةابيع 

 والمطلة على بحيرة طبريا. 

 

  قناة البحرين الميت والمتوسط: -ج
"منةذ أن حولةةت )إسةرائيل( كميةةات كبيةةرة مةن نهةةر األردن وروافةةده 

إلى بحيرة طبريا، بدأ منسوب المياه يقل في هذا البحر الداخلي. كما أخذ طول 

البحةةةر يتنةةةاقص نتيجةةةة الجفةةةاف التةةةدريجي ألجزائةةةه الجنوبيةةةة واضةةةمحالل 

مساحته. وإن التذبذب الةذي يتعةرض لةه منسةوب سةطحه فةي الوقةت الحاضةر 

م عةةن عوامةةل بشةةرية، تتمثةةل بإقامةةة السةةدود والخزانةةات المائيةةة، وتحويةةل نةةاج

مجةةةاري الروافةةةد وخاصةةةة ميةةةاه نهةةةر األردن واسةةةتخدامها ألغةةةراض الةةةري 

والتوّسةةع الزراعةةي، وال نةةنَس أيضةةاً أن نسةةبة التبخيةةر عاليةةة بسةةبب درجةةات 

الحرارة المرتفعة في منطقة غور األردن"
45
 . 

ه ووصل مع مطلع التسعينات ألكثةر وقد استمر تراجع منسوب مياه

م، ممةا ينةذر بمةوت البحةر الميةةت. وقةد أخةذ الصةهاينة بتوسةيع دائةةرة 201مةن 

الةةذرائع المتعلقةةة بظةةاهرة اضةةمحالل البحةةر الميةةت، وراحةةوا يتحةةدثون عةةن 

ضرورة إنقةاذه وحمايتةه مةن االضةمحالل، مةن خةالل شةق قنةاة تصةله بةالبحر 

تةي افتقةدها، إال أن هنةاك أهةدافاً أخةرى المتوسط تعّوضةه عةن كميةات الميةاه ال

 كامنة وراء ذلك، وقد تم اقتراح ثالثة حلول لحفر القناة: 

شق قناة من خليج حيفا عبر مرج ابن عامر إلى بيسان فةي غةور األردن،  - 0

 واستكمال ذلك من خليج العقبة عبر وادي عربة. 

                                                           
45

سامر مخيمر، خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل الممكنة ،  ( 

، 0660الكويت،  ،(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب016عالم المعرفة) سلسلة كتب

 .0ص
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الميةت مباشةرة شق قناة تمتد مةن شةمال أشةدود علةى المتوسةط إلةى البحةر  - 0

 جنوب تله قمران. 

شق قناة مةن شةمال خةان يةونس علةى البحةر المتوسةط مةروراً ببئةر السةبع  - 3

 جنوباً، حتى البحر الميت شمال قلعة معدة التاريخية. 

وتهةةدف )إسةةرائيل( مةةن وراء إنشةةاء قنةةاة البحةةرين إلةةى توليةةد طاقةةة 

لوقةود الزيتةي مةن إحياء مشروع ا -هيدروكهربائية كبيرة من خالل توربينات 

الزيت الحجري، الموجةود فةي الجبةال المطلةة علةى البحةر الميةت، الةذي تقةدر 

إحيةاء المشةروعات السةياحية علةى طةول القنةاة مةن  -كميته بةألفي مليةون طةن 

تحليةه ميةاه البحةر  -خالل إنشاء بحيرات اصطناعية ونواٍد استجمامية وفنةادق 

القنةةاة كسةةور وخنةةدق أمنةةي  اسةةتخدام -واسةةتكمال مشةةروعات إعمةةار النقةةب 

 استراتيجي لحماية إسرائيل من أّي زحف عربي في المستقبل من الجنوب.

 

  المشروع األمريكي )اإلسرائيلي( الحديث: -ي 
فكرت )إسرائيل( بالتعاون مةع عةدد مةن مراكةز األبحةاث األميركيةة 

في مشروع إلنتاج ألف ميغاوات مةن الطاقةة الكهربائيةة المسةتمدة عةن طريةق 

مليار غةالون مةن الميةاه سةنوياً مةن البحةر األبةيض المتوسةط إلةى  0511"نقل 

مةن خةالل  0660البحر الميت، وقد بلغ هةذا المشةروع أوج نضةوجه فةي عةام 

جهود ودراسةات قةام بهةا مركةز أبحةاث أميركةي معظةم باحثيةه مةن الصةهاينة. 

 وأوضةةةحت الدراسةةةة "أّن بإمكةةةان إسةةةرائيل أن تسةةةتخدم الطاقةةةة الكهربائيةةةة

المسةةتخدمة مةةن صةةّب الميةةاه بهةةذه الكميةةة مةةن المتوسةةط إلةةى البحةةر الميةةت فةةي 

مليار غالون من الماء سنوياً"، ومن المعلةوم أن )إسةرائيل(  211إزالة ملوحة 

تستهلك سنوياً ما ي عادل هذا الةرقم تمامةاً، أي أن المشةروع يكفةل لهةا مضةاعفة 

مياهها"
46
  . 

ب أهمهةا توسةيع مسةاحة غير أن المشروع ال يكةاد يخلةو مةن مصةاع

مليةار  311مةيالً مربعةاً، ويتطلةب هةذا بالتةالي حفةر  221البحر الميت "بنحةو 

ياردة مكعبة من التراب والصخور ستستخدم في توسةيع األرض علةى حسةاب 

مةيالً  301البحر األبةيض المتوسةط وبإمكةان )إسةرائيل( أن تضةيف مةا ي عةادل 

ماليةين يةاردة  010أي أن تكسةب  مربعاً إلى مساحة شواطئها بمستوى البحر،

مربعة من األرض بدون حرب، كما أن بإمكان )إسرائيل( أن تضةيف مسةاحة 

مةةةيالً مربعةةةاً تحةةةت مسةةةتوى سةةةطح البحةةةر، ومعنةةةى ذلةةةك أنةةةه سةةةيكون  351
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مةيالً مربعةاً مةن األرض  005باستطاعة )إسةرائيل( أن تضةيف إلةى مسةاحتها 

وإلقامة مطار جديد في تل أبيةب التي ي مكن معالجتها لتصبح جاهزة للزراعة، 

مليةةون يةةاردة مربعةةة، وكةةذلك منطقةةة حةةرة للتجةةارة تةةروج فيهةةا  0.3بمسةةاحة 

صناعاتها المحلية، وتنافس بةذلك دور بيةروت القةديم الةذي يخشةون كثيةراً مةن 

 عودته". 

إن إدراكنةةا بمةةدى أهميةةة مشةةروع الكيةةان الصةةهيوني المةةائي؛ الةةذي 

سةةكان )إسةةرائيل( والمتواجةةدين علةةى  % مةةن01يوضةةح لنةةا مةةا نسةةبته "نحةةو 

مسةةاحة ألةةف ميةةل مربةةع مةةن السةةهل المةةوازي للبحةةر المتوسةةط، مةةن شةةأنه أن 

ةدد مةن عناصةرهومما يلفةت  ي ساعد  الكيان الصهيوني علةى اسةتيعاب سةكان ج 

يةةةاردة 2201لالنتبةةاه هةةو أن  قيمةةـة األيكةةر الواحةةد مةةن هةةذه األرض ت قةةّدر )

معنةاه أن القيمةة اإلجماليةة لمسةاحة األرض ألف دوالر، وهذا  011مربعة( بـ 

مليار دوالر، ويكفي نصةف هةذا المبلةغ لتغطيةة نفقةات  20الجديدة لن تقل عن 

خلق هذه األرض، ونفقات محطات إزالة ملوحةة الميةاه، ونفقةات إقامةة محطةة 

للطاقةةة الكهربائيةةة بةةالقرب مةةن البحةةر الميةةت، ونفقةةات إقامةةة قنةةاة لنقةةل ميةةاه 

ميت، وكذلك نفقات الحفر وإزالة التراب والصخور"المتوسط إلى ال
47
 . 

 

  السالم ومصير المياه العربية:-خ 
إذا كانت المواقف المعلن عنها متباينة اآلراء )إلسرائيل(؛ فإّن هناك 

نظرة استشرافية وتفائليةة حةول أن السةالم سةيأتي يومةا ومعةه رايةة االنسةحاب 

الي التخلةةةي عةةةن العديةةةد مةةةن مةةةن كامةةةل األراضةةةي العربيةةةة المحتلةةةة، "وبالتةةة

المصةةادر المائيةةة، إال أّن )إسةةرائيل( تسةةعى اليةةوم إلةةى امةةتالك زمةةام األمةةور 

للسيطرة على كّل قطةرة مةاء عربيةة لتمنحنةا مةا تريةد وتقطةع عنةا متةى تشةاء، 

وهةةذا مةةا عكسةةته االتفاقيةةات المنفةةردة التةةي وقّعةةت مةةع )إسةةرائيل( حيةةث يبةةرز 

يةةر للسةةيطرة علةةى ينةةابيع الميةةاه وكةةل روافةةد االهتمةةام )اإلسةةرائيلي( بشةةكل كب

 األنهار".

"ونظراً الستنزاف جزء كبير من المياه الجوفية فةي )إسةرائيل( ممةا 

أدى سابقاً إلى جفاف عدد من الينابيع واآلبار، بدأ )اإلسرائيليون( يبحثون عن 

بةدائل، إذ يفكةةر بعضةهم اليةةوم بجةدوى مشةةروعات مشةتركة بةةين دول المنطقةةة 

يةةةاه البحةةةر، وي قةةةّدر تكلفةةةة مشةةةروع مةةةن هةةةذا النةةةوع يلبةةةي احتياجةةةات لتنقيةةةة م

)إسرائيل( واألردن والضفة الغربية بأقةل مةن عشةرة باليةين دوالر. وقةد وقةع 
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يوصي مركز األبحاث األمريكي بأن يتم المشروع عبر دفعات الستخدام عوائد بعض ( 

األجزاء إلنجاز األجزاء األخرى، إذاً يسعى الصهاينة في فلسطين المحتلة لحرث البحر بعد 

 االنسحاب من األرض.  
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المفاوضون )اإلسرائيليون( واألردنيون والفلسطينيون اتفاقاً باألحرف األولةى 

دئ األساسةةية القتسةةام المةةوارد المائيةةة، ويهةةدف هةةذا االتفةةاق إلةةى تحديةةد المبةةا

للتعةةاون فةةي مةةا يخةةص المةةوارد الجديةةدة المتاحةةة كإنشةةاء معمةةل لتحليةةه ميةةاه 

البحر، وكذلك إلى وضع خرائط للموارد المائية فةي المنطقةة بمسةاعدة جامعةة 

)أوسلو("
48
.
.
   

 

أن اإلسةرائيليين؛ هةم الةذين يعةّدون بنةود ما يمكن اإلشارة إليه هو وم

مياه األراضي المحتلة في الضفة الغربية االتفاق بما يضمن لهم السيطرة على 

وقطاع غزة، كما يسعون إلى تشةريع احتكةار شةركة )ميكةوروت اإلسةرائيلية( 

لشةةؤون الميةةاه، وحفةةر اآلبةةار وبأسةةعار خياليةةة. وتلعةةب مسةةألة الميةةاه دوراً فةةي 

الصراع الدائر حةول قيةام دولةة فلسةطينية، إذ تخشةى )إسةرائيل( أن يتبةع مثةل 

ة اسةةتخراج الميةةاه الجوفيةةة العميقةةة لةةيس لالسةةتخدام فقةةط بةةل هةةذه الدولةةة سياسةة

ولحرمةةان )إسةةرائيل( منةةه.. "ويخشةةى مةةن تكةةرار مةةا حصةةل فةةي المفاوضةةات 

الخاصةةة بغةةزة عنةةدما حصةةل أربعةةة آالف مسةةتوطن )إسةةرائيلي( علةةى القسةةم 

% مةن مجمةوع ميةاه قطةاع غةزة، 01األكبر من المياه النظيفة، أي مةا مقةداره 

قليلة الباقية من المياه فهي لمجموع سكان غزة الذين يزيدون عن وأما النسبة ال

 31ألف فلسطيني، وقد نقصت كمية الميةاه المتةوافرة سةنوياً للقطةاع مةن  011

. وبالتةةالي فةةإن 3قبةةل تطبيةةق الحكةةم الةةذاتي إلةةى عشةةرة ماليةةين م 3مليةةون م

المستوطن )اإلسرائيلي( يحصل من المياه بمقةدار خمسةة أضةعاف مةا يحصةل 

 عليه الفلسطيني وبأسعار مخفّضة". 

 

وإذا الحظنةةا مشةةكل ميةةاه الضةةفة الغربيةةة المتجةةددة فةةإن معةةدل مةةا 

% 62تحصل عليه )إسةرائيل( مةن الحةوض الغربةي مةن الضةفة الغربيةة يبلةغ 

، كما تقوم )إسرائيل( بمصادرة كميةات هائلةة مةن مخةزون 3مليون م 351أي 

لضةةفة، وتمنةةع الفلسةةطينيين مةةن الميةةاه الجوفيةةة فةةي المنةةاطق الشةةمالية مةةن ا

االستفادة من مياه الفيضةانات الشةتوية القادمةة مةن السةفوح الغربيةة. وهةو أمةر 

يسةةتدعي تةةدخل أممةةي ودولةةي بشةةأنه. وهنةةاك مثةةال واضةةح عةةن صةةعوبات 

المفاوضةات )السةورية اإلسةرائيلية( حيةث يكمةن فةي مطةامع )إسةرائيل( حةول 

 مياه الجوالن السورية. 
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 ئيل بالمياه العربية:اهتمام اسرا-د

إن الحةةةديث عةةةن األطمةةةاع اإلسةةةرائيلية حةةةديث يطةةةول باعتبةةةار أن      

اسرائيل تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي اإلسرائيلي، حيةث 

تشكل المياه أحد أهم عناصر اإلستراتيجية اإلسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلةك 

ية في األراضي العربية. وتشةمل تلةك الرتباطها بخططها التوسعية واالستيطان

األطماع في الموارد المائية العربية فةي نهةر األردن وروافةده ونهةر اليرمةوك 

وينابيع المياه في الجوالن وانهةار الليطةاني والحاصةباني والةوزاني فةي لبنةان. 

إضةةافة إلةةى سةةرقة إسةةرائيل للميةةاه الجوفيةةة فةةي الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة 

 ا االستعمارية.لمصلحة مستوطناته

 

إن المتتبع لتاريخ الدولة العبرية يستطيع أن يةرى بوضةوح األطمةاع     

اإلسرائيلية في المياه العربية ومدى األهمية التةي تشةكلها الميةاه فةي بنةاء دولةة 

إسرائيل وتوسعها من خالل بنةاء المزيةد مةن المسةتوطنات وتةوفير احتياجاتهةا 

ن تكةةون أيل طالبةةت الحركةةة الصةةهيونية مةةن الميةةاه. فقبةةل تأسةةيس دولةةة إسةةرائ

 حدود دولة إسرائيل العظمى من الفرات إلى النيل.

إذا نظرنا إلى مسةتوى المسةتوطن اإلسةرائيلي حةول كميةة اسةتهالكه     

للمةةاء؛ نجةةد أنةةه يسةةتهلك سةةتة أضةةعاف مةةا يسةةتهلكه الفةةرد العربةةي مةةن الميةةاه 

مقداره خمسةة مليةارات متةر العذبة، ومع ذلك فإسرائيل تعلن دائما معاناتها ما 

 0602مكعةب، لةذا فهةي لةم تتةردد فةي طةرح مشةروعها المةائي المتكامةل عةةام 

ضةمن دراسةة التعةاون االقتصةادي  0661وإعادة طرحه مرة أخرى فةي عةام 

وفكرة السالم في الشةرق األوسةط
49

. وقةد أكةد )دان سةالزفكي( مفةوض الميةاه 

لمفاوضةات متعةددة األطةراف في إسرائيل واحد أعضاء الوفد اإلسرائيلي في ا

إذ قال ))بان مةن يريةد السةالم يجةب ان يسةتوعب مةا تطرحةه  0660بفينا عام 

إسةةرائيل مةةن مشةةروعها المةةائي والقبةةول بالوضةةع الحةةالي والمتمثةةل بسةةيطرة 

إسةةرائيل علةةى مصةةادر الميةةاه فةةي الضةةفة الغربيةةة والجةةوالن وبقيةةة األراضةةي 

 المحتلة((.

 

ن مصادر المياه اإلسرائيلية تتأتى مةن وحسب الموسوعة اليهودية فإ

% مةةن الميةةاه الجوفيةةة فةةي السةةاحل و 06.5% مةةن نهةةر األردن وروافةةده و30
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نتيجة  إالن المياه الجوفية والسطحية ما هي أ الصهيوني فييتلخص مفهوم المشروع  ( 

قل المياه إلى ال يكون عائقا أمام ن أنعوامل الجغرافيا، وبالتالي فان الوضع الجغرافي يجب 

تمنحها إياها، وان الوضع السياسي والحدودي في  أنمناطق لم تشأ الظروف الطبيعية 

 .حرمان إسرائيل من حقها في نقل المياهفي سببا ال يكون المنطقة 
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% من نهر العوجا، أما بقية المصادر فهي تشكل نسب منخفضة وكمةا هةو 02

مبين في الجدول التالي
50
 . 

 

  

 مصادر المياه اإلسرائيلية وفقا للموسوعة اليهودية

 المصدر
مليةةةةةةون متةةةةةةر 

 مكعب

النسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 

 المئوية

 30 011 نهر األردن وروافده

المياه السطحية والجوفية من الجليل 

 ومرج بن عامر
051 6 

 06.5 511 المياه الجوفية في الساحل

 02 031 نهر العوجا )اليركون(

 5.5 61 حجز مياه الفيضانات

 5 01 تكرير المياه المستعملة

 011 0051 المجموع

لسةابقة ال تجسةد بحةةق حقيقةة الوضةع المةائي اإلسةةرائيلي إن األرقةام ا    

الةةراهن؛ كونهةةا تضةةمر الكثيةةر مةةن األمةةور والحقةةائق المتعلقةةة بسةةرقتها للميةةاه 

العربيةةة، وكةةذلك تخفةةي مصةةادر الميةةاه غيةةر التقليديةةة كمعالجةةة ميةةاه الصةةرف 

مليون متر مكعب سنويا، وتحلية مياه البحر  011-051الصحي والتي تقدر بـ 

مطةةار وذلةةك بغةةرض جلةةب والء المجتمةةع الةةدولي فةةي قضةةيتها مةةع الميةةاه واأل

العربيةةة وإظهارهةةا بأنهةةا دولةةة ذات عجةةز مةةائي، لةةذا فةةان األرقةةام المتعلقةةة 

بالوضع المائي اإلسرائيلي تكون دائما متضةاربة وغيةر دقيقةة
51

. وهةذا بهةدف 

سيطرة إسرائيل على المياه العربية ونهبها متبعة األساليب التالية
52
: 

بنةاء السةةدود وحفةر اآلبةةار العميقةة لتزويةةد حاجةة المسةةتوطنات اإلسةةرائيلية  -أ 

 المتزايدة من المياه واستغالل الينابيع في السياحة والعالج.

                                                           
50

عبد األمير دكروب، المياه والصراعات حولها في دول المشرق العربي، مجلة ( ينظر: 

 ، بحث منشور في الموقع: الجيش والدفاع الوطني )لبنان(

http:/www.lebermy.gov.Ib 

 
51

عبد األمير دكروب، المياه والصراعات حولها في دول المشرق العربي، مجلة الجيش ( 

 http:/www.lebermy.gov.Ib والدفاع الوطني، بحث منشور في الموقع:
52

، 00عر السياسي، مأمون كيوان، أهمية مياه الجوالن في المنظور اإلسرائيلي، مجلة الفك( 

 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صفحات متفرقة. 0110خريف 



00 

 

 

اسةةتغالل ميةةاه البحيةةرات العربيةةة كبحيةةرة مسةةعدة فةةي الجةةوالن وبحيةةرة  -ب

ي طبريةةةةة وكةةةةذلك اسةةةةتغالل ميةةةةاه األنهةةةةار العربيةةةةة كنهةةةةر األردن والليطةةةةان

 واليرموك.

التعةةاون مةةع تركيةةا لتزويةةد إسةةرائيل بالميةةاه مسةةتقبال علةةى حسةةاب حصةةة  -ج

العراق وسوريا، وذلك من خالل االتفاق مع شركة كندية لصنع بالونات تملةئ 

 بالمياه العذبة وتسحب عبر البحر المتوسط.

تحليةةة ميةةاه البحةةر: أقيمةةت فةةى اسةةرائيل عةةدة مشةةاريع لتحليةةة ميةةاه البحةةر  -د

حة، أو تخفيف ملوحة المياه التى يةتم ضةخها. وفةى ايةالت يوجةد مشةروع المال

مزدوج األهداف فهو يقوم بتحليةة الميةاه وتوليةد الطاقةة الكهربائيةة، وهةو يقةوم 

 02كيلةو وات مةن الكهربةاء خةالل  3111م مكعب من الميةاه ، و2111بإنتاج 

ساعة
53
 . 

 مستقبل المياه في الشرق األوسط: -هـ

تحديد اآلفةاق المسةتقبلية للميةاه فةي المنطقةة العربيةة ليسةت إن مسالة      

بالمسةةالة الهينةةة  بسةةبب وجةةود حقةةائق مؤكةةدة ومتفةةق عليهةةا فةةي حةةين توجةةد 

 مواضيع قابلة للنقاش نتيجة اختالف اآلراء ووجهات النظر حولها.

ممةةةا الشةةةك فيةةةه أن هنةةةاك أزمةةةة ميةةةاه فةةةي الةةةدول العربيةةةة، إذ ان      

يتناسب بتاتا مةع المطلةوب منهةا والسةيما إذا أخةذنا بنظةر المعروض المائي ال 

وهةو   0110% فةي عةام 0.0االعتبار معدل النمو السةنوي للسةكان الةذي بلةغ 

يعةةةد األعلةةةى علةةةى مسةةةتوى األقةةةاليم فةةةي العةةةالم باسةةةتثناء جنةةةوب الصةةةحراء 

اإلفريقية
54

. ثم االرتفاع المستمر فةي مؤشةرات التنميةة البشةرية الةذي يتناسةب 

ب علةةةى الميةةةاه، الةةةذي يةةةنعكس اساسةةةا علةةةى التحسةةةن االقتصةةةادي مةةةع الطلةةة

 واالجتماعي الذي يطرأ على حياة الفرد العربي. 

إمكانيةةة نةةدرة مةةوارد الميةةاه الجوفيةةة فةةي ويةةرى عةةدد مةةن البةةاحثين     

الميةاه  المنطقة العربية كنظرة استشرافية، بسةبب انةدالع حةروب إقليميةة حةول

دجلةة واألردن والليطةاني والنيةل نتيجةة أطمةاع والتي ستسببها أنهار الفةرات و

فيها، وتنصل الدول المةذكورة مةن االتفاقيةات الدوليةة  إسرائيل وتركيا وإثيوبيا

                                                           
53

أن إسةةرائيل ستضةةطر خةةالل  ،05/16/0100يةةوم: أعلةةن مجلةةس سةةلطة الميةةاه اإلسةةرائيلى( 

العقود المقبلة لتوسيع رقعة مشاريع تحلية مياه البحر بشكل ملحوظ لتلبية احتياجاتهةا المتزايةدة 

مليةار شةيكل علةى هةذه المشةاريع، وذلةك لمواجهةة أزمةة مائيةة  011من الميةاه وإنفةاق حةوالى 

مرتقبة. وقالت اإلذاعة العامةة اإلسةرائيلية إن المجلةس قةرر إقامةة منشةآت التحليةة الجديةدة فةى 

عرض البحر لعدم توفر مساحات مالئمة لها على امتداد سواحل البالد، وأنه بحسب البرنةامج 

 لث المياه المحالة إلى األردن والفلسطينيينالذى وضع لهذا الغرض سيتم تحويل ث
54

، 0110صندوق النقد العربي، وآخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي،  ( 

 .06ص
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الثنائية والمتعددة األطراف في إدارة المياه المشتركة. وبالمقابةل يةرى الةبعض 

هةةا ان الميةةاه فةةي المنطقةةة العربيةةة تعةةد كافيةةة لتلبيةةة االحتياجةةات المختلفةةة في

والسيما الجوفية منهةا إال انهةا غيةر مسةتغلة بشةكل امثةل وبالتةالي فانةه بمجةرد 

 استغاللها بشكل مثالي سوف تنتفي مشكلة المياه في المنطقة العربية.

 

 خاتمة:    

وخالصة القول أن مستقبل المياه في المنطقة العربية؛ يمكن أن يعةالج مةن      

ركائز المستقبلية؛ والتي لها دور مباشر ثالث وجهات: مبنية أساسا على أهم ال

في المشكلة. وأول هذه الوجهات هو أن مشكلة المياه سوف تبقى كما هةي، أي 

أن حةدود المشةكلة يبقةةى ضةمن اإلطةار الحةةالي نتيجةة ثبةات عةةرض الميةاه مةةع 

الطلب عليها أو إن الزيادة في حجم الطلب على المياه تقابلها زيادة مماثلةة فةي 

تيجةةة االسةةتفادة مةةن التطةةور التكنولةةوجي فةةي مجةةال تخفةةيض عةةرض الميةةاه ن

 الطلب أو زيادة العرض أو كالهما.

أما الوجهة الثانية فانه يمكن أن نصفه بأنه أمر تفاؤلي حيةث أنةه فةي      

المسةةتقبل القريةةب ونتيجةةة التطةةور التكنولةةوجي فةةي مجةةال تحليةةة الميةةاه يصةةبح 

ه العذبةة بحيةث تتناسةب مةع الزيةادة باإلمكان زيادة المعروض المائي من الميةا

المسةةةتمرة فةةةي الطلةةةب عليهةةةا نتيجةةةة النمةةةو السةةةكاني والتطةةةور االقتصةةةادي 

االجتماعي، إلى جانةب االعتمةاد علةى سياسةات اقتصةادية واصةالحات شةاملة 

 من شأنها أن تحد من الطلب على المياه في شتى المجاالت.

ى ضوئها تصبح مشةكلة أما الوجهة الثالثة وهي نظرة تشاؤمية إذ عل    

الميةةاه مشةةكلة خطيةةرة ومعقةةدة؛ فالوضةةع المةةائي ال يتناسةةب مةةع الطلةةب عليةةه 

وبالتالي فان االخةتالل فةي المةوازين المائيةة العربيةة يتزايةد مةع مةرور الوقةت 

 مما ينذر بآثار خطيرة قد تنجم عن هذه المشكلة. 

بةل تتعةةداها إن هةذه النزاعةات ال تقتصةر علةى المنطقةةة العربيةة فقةط       

إلى دول أخرى كمصر والسودان والدول المطلة علةى نهةر النيةل، إلةى جانةب 

العراق، نتيجة بناء تركيا للسةدود علةى حوضةي دجلةة والفةرات. -سوريا-تركيا

لبنةان -وكذلك العراق وإيران نتيجة التنةافس علةى شةط العةرب. وأيضةا األردن

مياه نهر النيل. وكل هةذا حول تقاسم  -السودان-مع إسرائيل. ورابعا بين مصر

مةةن شةةأنه أن يجعةةل مةةن منطقةةة الشةةرق األوسةةط خصوصةةا والبلةةدان العربيةةة 

 األخرى محل صراع دائه تستغله إسرائيل للضغط به على تلك الدول.
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 :مصادر والمراجعال

أستاذ باحث بمركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، جامعة وهران  

 الجزائر.
1

 . 31( سورة األنبياء، اآلية:

 حسان غانم، الدول العربية تقع تحت خط الفقر، بحث منشور على الموقع:

-

http://www.syriait.net/.shared/image.html?/photos/uncategorize

d/drinking.jpg  

سامر مخيمر، خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية: الحقائق والبدائل 

(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 016سلة كتب عالم المعرفة)الممكنة، سل

 .0660الكويت ، 

التركي في تعميق مشكلة المياه في دول -حيدر نعمة بخيت، دور التعاون اإلسرائيلي

المشرق العربي، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد األول)العدد 

 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة. ،0112األول(، تشرين الثاني 

 

عبد األمير دكروب، المياه والصراعات حولها في دول المشرق العربي، مجلة 

 الجيش والدفاع الوطني، بحث منشور في الموقع:

http:/www.lebermy.gov.Ib 

مأمون كيوان، أهمية مياه الجوالن في المنظور اإلسرائيلي، مجلة الفكر السياسي، 

 ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.   0110خريف ، 00ع

صندوق النقد العربي، وآخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، 

0110. 
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 بحث  التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات الحاسوب

في مسرحية "ربطة  ب الحقيقي والحب اإليروسيتجليات العبث بين الح

 لنصر الدين بن غنيسة العنق الدامية"

 في مسرحية مدن الصفيح سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتي
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التحول الشكلي في التصميم الكرافيكي باستخدام برمجيات 

  الحاسوب

  
 

 ايفان عبد الكريم      معتز عناد غزوان                                 
 مدرس مساعد                          أستاذ مساعد                                    

 م 2143

 

 

 

 ملخص البحث:

 

يمثل الشكل بوصفه العنصر المرئي المهم من حيث التعبير والداللةة والتةأثير، 

في مكانه وزمانه وموقعه في النص البصري )التصميم الكرافيكةي(، والسةيما 

لملصق بوصفه الوسيلة البصةرية األكثةر تةأثيراً فةي المتلقةي نظةراً لمةا تحملةه ا

مةةن دالالت ورمةةوز وكلمةةات وألةةوان وغيرهةةا، فضةةالً عةةن التقنيةةات الرقميةةة 

المعاصرة من خالل برامج الحاسوب والسيما البةرامج التةي تةرتبط بالتصةميم 

المناسةةةبة الكرافيكةةةي وتنظةةةيم حركةةةة العناصةةةر التصةةةميمية وبنةةةاء العالقةةةات 

 للعرض والوظيفة. 

إذ تسهم التقنيات الرقمية في إبراز الجانب التقني والتعامل معه بكل حرية بمةا 

فيها استعمال األلوان وجودة الصورة وبناء العالقات الشكلية ما بةين العناصةر 

التيبوكرافيكية. يسلط هذا البحةث بعضةاً مةن تلةك التةأثيرات الفنيةة واالظهاريةة 

وب والتةةي يسةةهم فيهةةا التحةةول الشةةكلي كجةةزء مهةةم وفاعةةل فةةي لبةةرامج الحاسةة

 تشكيل الخطاب البصري )الملصق( العالمي المعاصر. 

 

 الباحثان                                                                
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Formal changes in graphic design by using computer 

Programs  

(The Poster as a model ) 
By 

 Mutaz Inad Ghazwan                 Eivan Abdul Kareem   
 A. Professor- Dept. Of De                      A. Teacher- Dept. Of Design  

2014 

Abstract 

 

Represents the shape as the element visible is important in 

terms of expression and significance and influence, in his 

place and time and location in the visual text (Graphic 

design) particularly the label as the means visual most 

influential in the receiver because it carries connotations 

and symbols, words and colors, etc., as well as digital 

technologies contemporary through computer software, 

especially programs that are related to Graphic design and 

regulate the movement of design elements and building 

relationships appropriate for display and function.  

The digital technologies contribute to highlight the 

technical side and deal with all the freedom, including the 

use of color and image quality and build relationships 

between formal Graphic elements. This research sheds 

some of these artistic influences and software and to 

which the formal transformation as an important and 

active role in the formation of visual text (Poster art) in the 

contemporary world.  

 Researchers 
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 الفصل األول

 )اإلطار المنهجي(

 مشكلة البحث والحاجة إليه:

( احد الفنون المعاصرة التي دخلت إلى حيةز Digital Artيعد الفن الرقمي ) 

رفياً وتقنياً ومهارةً، إذ يرتبط هذا الفن ارتباطاً وثيقاً ببةرامج الحاسةوب الفن مع

)الكومبيوتر( المتطورة والسيما تلك البرامج التي تستعمل فةي الفةن مةن حيةث 

الرسةةم والصةةور والتخطيطةةات والمسةةاحات واألحجةةام واألشةةكال والخطةةوط، 

فنيةةة التةةي تؤلةةف وغيرهةةا، فضةةالً القةةدرة العاليةةة فةةي الةةتحكم بتلةةك العناصةةر ال

الشكل العام للتصميم النهائي.  والفةن الرقمةي يتميةز بمزايةا كثيةرة منهةا القةدرة 

المتاحةة للفنةةان أو المصةمم فةةي تشةةكيل التصةميم وعناصةةره الفنيةة بعةةدة صةةور 

والتحكم بها من حيةث الحجةم واللةون وأبعةاد التصةميم وغيرهةا. إذ دخلةت إلةى 

 Adobe  يةدة منهةا بةرامج )الفوتوشةوبهذا العالم الواسع المتطور برامج عد

Photoshop (،  و)الكوريل دروCorel Draw(و ،)3D Max (، و)االوتو

(، وغيرهةا مةن البةرامج التةي سةاعدت المصةمم بشةكل كبيةر Auto CADكاد

فةةي إبداعةةه للتصةةميم وإضةةفاء المعاصةةرة عليةةه. كمةةا أن هةةذه البةةرامج تتةةيح 

ك بإيجةةاد العمةةق االفتراضةةي غيةةر للمصةةمم أن يتعامةةل مةةع اإلبعةةاد إيهاميةةاً ذلةة

الموجود علةى ارض الواقةع، إذ باسةتطاعة المصةمم أن يجةد لةه مبةرراً فنيةاً أو 

جماليةةاً أو حسةةياً يةةدرك مةةن خةةالل العةةين ويمكةةن اإلحسةةاس بمكنوناتةةه الفنيةةة 

وجماليةةات الشةةكل واللةةون، فضةةالً عةةن إيجةةاد آصةةرة واضةةحة وناجحةةة مةةابين 

يمكن أن يكون موجوداً في التصةميم الرقمةي  الشكل والمضمون. فالبعد الرابع

(. للفةةن الرقمةةي فةةي Digital Dimensionويصةةطلح عليةةه بالبعةةد الرقمةةي )

التصميم والسيما التصميم الجرافيكي  دور كبيةر فةي إبةراز مكونةات التصةميم 

من حيث العناصر الفنية منها والتيبوغرافية كالصةور والخطةوط واأللةوان، إذ 

بشكل كبير في التصاميم الطباعية كالملصقات واإلعالنةات يدخل الفن الرقمي 

والطوابةةةع والصةةةحف والمجةةةالت وإعالنةةةات الطةةةرق فضةةةالً عةةةن التصةةةميم 

المعماري وغيرها. إن الحاجة اليومية للتصميم الرقمي باتت مهمةة جةداً نظةراً 

لمقتضةةةيات الحةةةال والتحةةةول الكبيةةةر فةةةي وسةةةائل نقةةةل وتةةةداول المعلومةةةات 

ة المختلفةةة التةةي أصةةبحت تشةةكل عامةةل ضةةغط كبيةةر علةةى والتحةةوالت التقنيةة

المصةةمم بمختلةةف اختصاصةةاته التخةةاذ أسةةاليب فنيةةة متطةةورة ومعاصةةرة فةةي 

التصميم. ويعد التحول ضاغطاً بشكل مباشر أو غير مباشر على بنائية الشكل 

في التصميم وما يؤثر فيةه مةن تحةوالت تطةرأ علةى المظهةر، البنةاء، المعنةى، 

، مةةن خةةالل مةةا تقةةدم نسةةتطيع تحديةةد مشةةكلة البحةةث الحةةالي فةةي الفكةةر، الداللةةة

طرح عدة تساؤالت وكما يأتي: هل يؤدي التحةول الشةكلي وظيفةة مختلفةة فةي 

التصةةميم مةةن حيةةث الداللةةة، والمعنةةى؟ وهةةل يسةةهم التحةةول الشةةكلي فةةي تغييةةر 
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الجوانةةب الجماليةةة والفنيةةة للشةةكل الحقيقةةةي واخةةتالف سةةماته المعروفةةة فةةةي 

 الرقمي؟. التصميم 

 

 

 

 أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في دراسة التأثير البصةري لتحةوالت الشةكل وماهيتةه فةي 

التصميم الرقمي بوصفه خطاب بصري معاصر في التصميم ، ودور التشكيل 

البنائي للشكل بوصفه المركز السيادي في التصميم وآليات التحكم الرقمي فةي 

 لة. بيان األهداف والجماليات والدال

 هدف البحث :

يمكةةن تحديةةد هةةدف البحةةث فةةي الكشةةف عةةن دور تحةةول الشةةكل فةةي التصةةميم 

الرقمي وما يشكله ذلك التحةول مةن دالالت جماليةة وفكريةة ونفسةية تسةهم فةي 

جذب المتلقي نحو مكونات التصميم المبتكر وبث الرسالة البصرية المعاصرة 

 رقمياً. 

 حدود البحث :

 الشكل في التصميم الرقمي المعاصر.  الحدود الموضوعية: تحول 

 الحدود المكانية: التصاميم الرقمية العالمية )الملصق(. 

 (.0100 -0101الحدود الزمانية: التصاميم الرقمية ما بين )

 

 

 تحديد المصطلحات :

 التحول -0

 لغويا: 

ويأتي من باب )حول( حوله فتحةول وحةول أي تنقةل مةن موضةع إلةى آخةر
55
 .

لةةى التصةةرفوالتحةةول القةةدرة ع
56

. والتحةةةول هةةو عالقةةة بةةين موضةةةوعيين 

سيميائيين وأكثر، الجمل، المقاطع الخطابةات، األنظمةة.. الةخ. ويكةون التحةول 

نصي، أو داخلي للنصوص، أو تحويل موجه
57
 . 

 اصطالحيا:

                                                           
55
م، 0600الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر: مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  - 

 . 003ص
56
 . 0000م، ص0663، 3الرسالة، بيروت، ط : القاموس المحيط، مؤسسةيالفيروز آباد - 
57
سعيد علوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  - 

 . 06م، ص0605



05 

 

 

( كتحةول اللغةة، Transformationالتحول هو االنتقةال مةن حةال إلةى حةال )

التحولية أن األجناس أو األنةواع الحيةة تشةكلت السكان، العلوم ... الخ. وتعتبر 

انطالقةةاً مةةن أشةةكال أولةةى بمسةةار تطةةوري
58

. فةةالتحول فةةي الجةةوهر حةةدوث 

صةةورة جوهريةةة جديةةدة تعقةةب الصةةورة الجوهريةةة القديمةةة
59

. والتحةةول احةةد 

القوانين الرئيسة للجةدل وهةذا القةانون الموضةوعي يقةرر أن التغيةرات الكميةة 

ت كيفيةة، والةى تحةول بتطةور مةن كيةف قةديم إلةى تؤدي بالضرورة إلى تغيةرا

كيف جديد
60

. والمتحول في الفةن هةو نظةام متغيةر فةي نسةيجه حسةب عناصةر 

وأسةس وعالقةة هةذا النسةةيج وبالتةالي هةو حركةة فاعلةةة فيهةا مخةاض وتؤسةةس 

بعمليات
61

. أما تعريفنا اإلجرائي للتحول في التصةميم الكرافيكةي، فهةو التغيةر 

هةري والفكةةري فةةي مالمةح وبنيةةة الشةكل فةةي التصةةميم والتطةور البنةةائي والمظ

الكرافيكي ومن حالة إلى حالة أكثر نمواً وتطوراً على وفق التطةورات الهائلةة 

 في التقنيات الرقمية واإلخراجية المعاصرة.   

 

 

 

 الفصل الثاني

 )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 

 أوال: اإلطار النظري:

 كلي كخطاب بصري المبحث األول: التحول الش

يعد التحول الشكلي من األمور والمتطلبات المهمة في بناء الخطةاب البصةري 

المعاصر )التصميم الكرافيكي( الذي يعد من أهم الوسائل البصةرية تةأثيراً فةي 

المتلقي نظراً لما يمثله من بعد فني ونفسي )سيكولوجي( وبصةري فسةيولوجي 

لرسالة البصرية )التصةميم(. وللتةأثرات مهم لحركة العين وإدراكها لمكونات ا

التقنية الرقمية دورها الكبير في بيان أهمية التحول الشكلي في التصةميم نظةراً 

لما تقدمه تلةك البرامجيةات مةن أداء وتةأثير كبيةرين علةى حركةة الفكةرة داخةل 

التصميم أو الرسالة البصرية. يتغير الشكل ويتحول على وفةق التقنيةة المتاحةة 
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التقنية الرقمية المعاصرة التةي تتنةوع فةي وسةائل اإلخةراج واإلظهةار  والسيما

ممةةا يةةؤثر علةةى بنيةةة الشةةكل ومظهةةره الحقيقةةي الةةذي يكةةاد يتحةةول بنةةاء علةةى 

تحوالت النص البصري والعالقات التصميمية ووسةائل عةرض التصةميم. لقةد 

ات وظف الشكل بمعناه الهندسي في العديةد مةن األعمةال الفنيةة والسةيما اللوحة

التشكيلية بقوة وجةوده مةن حيةث صةالبة األضةالع أو الحةدود أو مكةان الشةكل 

الهندسةةي فةةي اللوحةةة فضةةالً عةةن األلةةوان التةةي تتبةةاين مةةا بةةين األلةةوان الحةةارة 

والباردة وغيرها مما يؤثر على بنية الشكل والسةيما الشةكل الهندسةي الصةارم 

، إذ يقةول: أن الشةكل بتكوينه، أو ما يطلق عليةه )مونةدريان( بالشةكل الخةالص

الخةةةالص ينبنةةةي أساسةةةاً علةةةى إفةةةراغ األشةةةكال التةةةي تعترضةةةه مةةةن المعةةةاني 

والدالالت من خالل مسح ومحو اآلثةار المترتبةة علةى عمليةة التصةوير، كةأثر 

األداة اللونية واللطخات والسمك واللون وإكسابه أبعاداً جديدة مجردة ومسةتقلة 

ديةعن الرموز والدالالت الصوفية التقلي
62

 (.0(، )0. الشكل )

      
 (0(                                الشكل )0الشكل )

لذلك فقةد قةام التجريةدون بتلةك المحةاوالت فةي تغييةر أداء الشةكل وتعبيةره فةي 

الخطةةاب البصةةري، كمةةا اتجةةه العديةةد مةةن الفنةةانين المعاصةةرين إلةةى توظيةةف 

عيات التاريخية والتراثيةة التةي الشكل المرتبط باألبعاد الرمزية ودراسة المرج

ترتبط بماهية وداللة الشكل، كاألشكال النجمية، والهالل وتشةكيالت الحةروف 

وغيرهةةا. كمةةا اهةةتم التجريةةديون بتحويةةل الشةةكل إلةةى بنةةاء متكامةةل ومةةؤثر فةةي 

الخطاب البصري المعاصر، ذلك بإخفاء المعةالم الحقيقةة لةه فةي العمةل الفنةي، 

ف إلى الشكل حضوراً وفاعلية أكثر في توكيد المعنى بيد أن االختزال قد أضا

وبةةث الرسةةالة البصةةرية للمتلقةةي وبرؤيةةا قريبةةة للواقةةع. أمةةا السةةرياليون الةةذين 
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يتعاملون مع الخيال أو فةوق الواقةع فقةد تعةاملوا مةع الشةكل الحقيقةي ومالمحةه 

الخاصة أو الذاتيةة مةع اختفةاء الزمةان والمكةان، وخضةوع الشةكل إلةى تحقيةق 

هدف من وراء الفكرة. لذلك يميل المصمم إلى اختزال األشةكال التةي تحةاكي ال

 الطبيعة إلى قيم رمزية ذات دالالت والسيما األشكال الهندسية.        

اهتم المصممون المعاصرون بتصةنيف الشةكل كمفهةوم مرئةي بصةري حقيقةي 

ات، إلةةى ثالثةةةة أنةةواع مةةةن األشةةةكال، األشةةكال الهندسةةةية التةةي تشةةةمل )المثلثةةة

المربعةةات، وغيرهةةا مةةن األشةةكال الهندسةةية المنتظمةةة، إذ تعمةةل هةةذه األشةةكال 

على وضع اللبنات األساسية لهيكلية التصميم. واألشكال الطبيعيةة )العضةوية( 

وهي المستوحاة من الطبيعية ومكوناتها وتكون مرنةة أي لينةة وغيةر منتظمةة. 

توضةةيحية واألشةةكال واألشةةكال التجريديةةة كةةالرموز والعالمةةات والرسةةوم ال

المتحولة عن األشكال الطبيعية
63

. إن عمليةة إدراك تحةوالت الشةكل البصةري 

تكون رهينة بحركة العين وقابلية االستجابة لمكونات التصميم وحركةة الشةكل 

وتحوالتةةةه المظهريةةةة التةةةي تةةةرتبط بالمحاكةةةاة والتأويةةةل. فالرسةةةالة البصةةةرية 

ين الشةةكل والوظيفةةة وهةةي عالقةةة الناجحةةة )التصةةميم(، هةةي قةةوة العالقةةة مةةا بةة

تخلق الجمال الةذي ندركةه فةي الفةن، وفةي الحيةاة، فالتصةميم هةو ثقافةة تكشةف 

الذوق في الحةس التصةميمي بةين ثقافةة وأخةرى
64

. يتغيةر الشةكل فةي الخطةاب 

البصري ويتحول إلى رمز أو عالمة أو إشارة من خالل الحركة أو التحوالت 

المه، ليشكل قوة كشعار، أو جزء مهةم مةن الشكلية التي تطرأ على حدوده ومع

الشعار ألهمية الهدف والوظيفة البصةرية التةي يؤديهةا فةي التصةميم، إذ يكةون 

للبعةةةد الةةةداللي والجمةةةالي قةةةوة واضةةةحة للشةةةكل وتحوالتةةةه مةةةن خةةةالل القةةةدرة 

االختزالية والتعبيرية التي يعبر عنها المصمم على اختالف ثقافته ومرجعياتةه 

البصةةةرية
65

مةةةة الشةةةكل تتمثةةةل فةةةي عمليةةةة التنظةةةيم الشةةةكلي للعناصةةةر . إن قي

التصويرية من خط ولون وكلفة ومساحة ونسب وحركة واتجاه.. الخ، وتةزداد 

سيطرة القيم الوظيفيةة علةى الشةكلية فةي التصةاميم الصةناعية وذلةك الدائيتهةا، 

بينما تهيمن بعض القيم الشةكلية علةى وظيفةة المطبوعةات الورقيةة أو األقمشةة 
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ألزيةةةاء، لةةةذلك يمةةةنح المصةةةمم عنايةةةة كبيةةةرة للشةةةكل ال تقلةةةل مةةةن أهميةةةة أو ا

الموضوع ووظيفته
66

 (.  3. الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3الشكل )                                            

 

إن البصةةريات اليةةوم تكةةون فننةةا وعلمةةاً وال تعةةالج فقةةط المحسةةوس إنمةةا أيضةةاً 

لمةوس، انةه تجريةد تركيبةي مؤلةف مةن مةزيج التجريد غير المرئةي، وغيةر الم

منطقي آت من تحليل الواقع الموجود وذلك بهةدف صةياغة صةورة علةى نمةط 

الحيةةاة نفسةةها
67

. ويكةةون للشةةكل وتحوالتةةه األثةةر الكبيةةر فةةي تأويةةل التصةةميم 

بصرياً فضالً عن قوة الشكل بصةرياً مةن خةالل الصةورة الرقميةة المعاصةرة. 

االتصةال البصةري والتقنيةات الرقميةة المعاصةرة إن التطور الكبير في وسائل 

والمتطورة يوميةاً أصةبحت ضةرورة حتميةة لزيةادة اإلنتةاج البصةري وبأسةرع 

الوسةةائل اآلليةةة لتحقيةةق التةةوازن فةةي المعادلةةة االسةةاطيقية
68
ويبقةةى السةةؤال . 

محيراً في كيفية االستجابة واإلدراك فةي الفعةل ورد الفعةل لتحةوالت الخطةاب 

يم الكرافيكةي وأثةةره فةي المتلقةي السةيما بعةد إدراك المصةةمم مةن خةالل التصةم
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لحركية الخطاب من خالل الشكل كرمز، إشارة، داللة، أيقونة، التي تدخل في 

صلب عملية انتقال الخطةاب وتفاعلةه واتصةاله واسةتجابته للخطةاب. فاإلشةارة 

تحمةةل مختصةةراً مةةن المحتةةوى، والعالمةةة تحمةةل مةةا فيةةه اإلقنةةاع مةةن محتةةوى 

طاب، أما الرمز ففيه تركيز كثيف جداً مةن محتةوى الخطةاب، السةيما عنةد الخ

وصوله إلى فكر المتلقي
69

. وتجدر اإلشارة إلى أن سلوك الشكل وتحوالته في 

التصةةةميم الكرافيكةةةي يرافقةةةه العديةةةد مةةةن المحةةةددات التةةةي يفرضةةةها الخطةةةاب 

ت الفكر البصري المعاصر ومن تلك المحددات أو المفاهيم التي ترتبط بتحوال

العالمي كالتفكيكية أو ما يطلق عليها باالهتدام


، وما بعد الحداثةة التةي تفةرض 

على الشكل أحكام مهمة من الناحية الفكرية والعملية والداللية. إذ يتجه الشةكل 

من خالل داللته إلى الحركة غيةر المسةتقرة والمتدفقةة بديناميكيةة واضةحة فةي 

ادياً فيةةه، فالتفكيكيةةة فةةي التصةةميم تعتمةةد التصةةميم والسةةيما بوصةةفه مركةةزاً سةةي

علةةى التصةةميم ومكوناتةةه )العناصةةر البنائيةةة والسةةيما الشةةكل بوصةةفه المركةةز 

السيادي المهم في التصميم الكرافيكي( )الملصق ، اإلعةالن، وغيرهةا( كةنص 

إبداعي موجه يقاس ما بين المبةدع )المصةمم( والمتلقةي )الجمهةور(. فةان لكةل 

التةي مةر ذكرهةا أعةاله، تعةد عناصةر إبداعيةة فةي معيةار عنصر من العناصر 

التفكيكية، وهذا ما يقوم به المبدع )المصمم(، أو النص )التصميم الكرافيكةي(، 

الذي يفكك ذاته ويقرأ نفسه بنفسه، أو القةارئ )المتلقةي( أو يمكةن أن يشةتركوا 

فيةةه جميعةةاً فةةي آن واحةةد
70

فنةةي . لةةذلك فالشةةكل يبقةةى التفسةةير المتعةةين بنتةةاج 

ملموس، يكشف عةن أصةالة )وجوديةة( للشةيء الةذي يحاكيةه، وبةوفرة حسةية، 

يشتمل عليها العمةل الفنةي برمتةه، ولةيس بجةزء منفصةل منةه
71

. ممةا تقةدم فةان 

أكثر الحقائق القائمة في تصاميم الحداثة هي عدم العودة إلةى منطةق األسةاليب 

مستوى التقنيةة بكةل واالتجاهات الفنية القديمة ال على مستوى الشكل وال على 

مةةا يحملةةه ذلةةك التةةاريخ الفنةةي مةةن ارث زاخةةر بكةةل المعةةايير وكةةأن المسةةوغ 

األساسي لتصاميم الحداثةة فةي ذلةك هةو أن المعطيةات الجديةدة علةى المسةتوى 

الفكةةري والمةةادي والتقنةةي شةةرعت لوظيفةةة جديةةدة للفةةن والتصةةميم فةةي حيةةاة 

الحداثة
72
ي فةي مكونةات التصةميم فالخطاب بوصفه فهم وتحليل فلسفي وفكر. 

                                                           
69
 . 02م، ص0100المدفعي، قحطان: فكر أبي نؤاس، دار الهنا للعمارة والفنون، بغداد،  - 


مصةةةطلح أطلقةةةه المعمةةةاري والفنةةةان الةةةدكتور قحطةةةان المةةةدفعي كرديةةةف فكةةةري لمصةةةطلح  

)التفكيكيةةة( ولةةه آراء فةةي ذلةةك : ينظةةر: قحطةةان المةةدفعي : االهتةةدام، كتةةاب تحةةت الطبةةع فةةي 

   ثقافة حالياً.وزارة ال
70
الةدركاوي، هشةةام: التفكيكيةةة التأسةةيس والمةةراس، دار الحةةوار للنشةةر والتوزيةةع، الالذقيةةة،  - 

 . 00م، ص0100
71
 . 05م، ص0100يوسف، عقيل مهدي: الذات الجمالية، مكتبة عدنان، بغداد  - 
72
 . 000، ص0عبد هللا، إياد حسين: المصدر السابق، ج - 



61 

 

 

االكرافيكةةي وهةةو الةةنص المرئةةي، الةةذي يمكةةن تحليلةةه وفةةك تشةةفيراته البنائيةةة 

والشكلية ويتحدد إذ يتحلل إلى مكوناته الفنية من عناصر بناء النص البصةري 

)الخط، الشكل، اللون، الحجم،االتجاه والملمس وغيرها(، التي تنظم في سةياق 

ات التةي مةن شةأنها المحافظةة علةى سةياق منتظم على وفةق األسةس أو المحةدد

النص البصري في بنية )التصميم( وهي )التوازن، الوحةدة، السةيادة، اإليقةاع، 

التكرار، التناسب، التضاد ، االنسجام وغيرها(. كما يعتمد الخطاب في الةنص 

البصري )التصميم الكرافيكي( بمختلف أنواعه )الملصةق، اإلعةالن، الشةعار، 

، علةى الصةورة والعنةاوين واأللةوان التةي يمكننةا أن نسةميها الغالف وغيرهةا(

بالعناصر التيبوغرافية. فالخطاب يأتي فةي ضةوء تكةوين الفكةرة وتفاعلهةا مةع 

 (.2المضمون والتلقي والتقنية اإلخراجية. الشكل )
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 (:Computer Graphicsالمبحث الثاني : الرسوم الحاسوبية )

 

لقد مر فن الرسوم الحاسوبية خالل أدواره التاريخية، بسلسلة من التحوالت 

الموازية للتطور التقني في المعدات والنظم الرقمية وبرامج الحاسوب 
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 Software Programsونخص منها برامج الرسم بالحاسوب )

Graphic استخدمها (، وهي قد تبدو من وجهة النظر الفنية أداة كأي أداة

الفنان، إال إنها تمثل آخر حلقة من التقنيات التي توصل إليها اإلنسان
 (73)

 .

واليوم أصبحت برمجيات الرسوم الحاسوبية أداة فاعلة بيد المصمم توفر له 

إمكانات هائلة تجنبه متاعب مراحل إعداد التصميم من خالل سرعة ودقة 

لمؤثرة والبصمة الواضحة التي وسهولة االستخدام، فضال عن القيمة األدائية ا

تتركها هذه البرمجيات على المنجز التصميمي الكرافيكي، كون الرسالة 

البصرية التي يكتنزها التصميم تتطلب من المصمم اختيار أفضل الوسائل 

للتعبير عن أفكاره بلغة بصرية فاعلة والخروج عن األطر التقليدية، إذ تظهر 

عد مجال إلثبات األفكار الجديدة بوسائل جديدة، و فاعلية النظم الرقمية كونها ت

بأدوات مستحدثة تجريبية تفتح إمكانيات التعبير بطرق غير تقليدية  
(74)

 .

وبذلك تقدم هذه البرمجيات بيئة عمل مثالية للمصمم تنتج لنا أشكاال أكثر 

معاصرة وتناغما مع الواقع وبال شك ال تخلو من االشتراطات الوظيفية 

 ة التي تفرضها هدفية هذا المتكون التصميمي أو ذاك. والجمالي

 

 (: Bitmapالتصميم النقطي )

وينشأ على تجزئة األشكال إلى عدد كبير جدا من العينات بشكل مربعات كما 

(، وعرف باسم  Picture Elementsفي الشكل )(، تسمى عناصر الصورة )

(Pixelsوهي التي تحدد القيم اللونية وسطوع للرسم ،)  أو الصورة، فضال

( Pixelsعن جودة ودقة األشكال وتأتي تتناسب طردياً مع زيادة عدد )
(75)

 .

ومن أهم البرامج التي تعمل وفقاً لهذا النظام هو )فوتو شوب(، وثمة مجموعة 

من األدوات والمؤثرات الفنية فيه تمنح التصميم طابع جمالي مميز، له الدور 

 ئي ألصل هذه األشكال نذكر منها: الفاعل في التحول الشكلي البنا

التي تدعم تحول البنية الشكلية المرشحات : وتعد من أهم التقنيات   -1

للصورة، حيث تعمل على إعادة توزيع الخارطة اللونية للبكسالت 

بشكل مغاير لألصل مثل إضافة تأثيرات ملمسيه، أو بلورات زجاجية، 

ية أو كرافيك كفلتر أو تحويل الصورة إلى رسوم كارتونية أو تخطيط

(Sketch( وما تحويه قائمته المنسدلة من تطبيقات عديدة مثل )Not 

paper( و )Graphic pen(كما في األشكال .)0(، )0(، )0(،)5 .) 

                                                           
 . 005، المصدر السابق، ص3فن التصميم، جعبد هللا، إياد حسين،  -73

 . 005محمد، نصيف جاسم، المصدر السابق، ص  -74
القاضي، زياد عبد الكريم ومحمد زهران، معالجة الصورة الرقمية، عمان، مكتبة  -75

 . 01-0، ص0101المجتمع العربي، 
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الكوالج : وفرت البرامج النقطية العديد من الخيارات المميزة لهذه  -2

التقنية فلم تعد تقصر على عمليتي القطع والقص فقط، بل أصبح 

باإلمكان التكبير والتصغير والحذف واإلضافة والتحكم بالقيمة والشدة 

ر بمقاسات متوازنة ومنسجمة، حيث اللونية، فضال عن توليف العناص

يتم تحديد وفصل األشكال بدقة متناهية، وبواسطة أداة تحديد األشكال 

( حيث تحتوي عدة أدوات فرعية Quick Selection Toolالسريعة )

( والعصا السحرية Magnetic Toolمن أهما االنشوطة المغناطيسية )

(Magic Wand Tool)
 (76)

 (.6) كما في الشكل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6الشكل )                           

 

 

 
                                                           

-415،  ص2112ادوبي فوتو شوب، بيروت، الدار العربية للعلوم،  -76

411-412 . 
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فرش الرسم الحر: هناك العديد منها وهي متنوعة تحاكي الوسائط  -3

التقليدية بشكل حداثوي، حيث تتوافر فيها مميزات )االنحراف 

المحوري، واالنتشار، والشفافية وغيرها( فضال عن إمكانية إنشاء 

( ثم Pen Brush Toolختيار مثالً )أشكال خاصة منها. فعند ا

(Multiply( والتغيير بقيم )Size صعودا ونزوالً، نحصل على عدة )

 (. 01تطبيقات للفرشاة كما في الشكل )
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طوط (: وتتكون األشكال فيه من خVectorالمتجهي ) التصميم -4

ومنحنيات تنشأ وفقاً لمعادالت رياضية خوارزمية خاصة بلغة البرامج 

المنتج لهذه الرسوم أو الصور. وتتميز األشكال المصممة فيه عن النمط 

السابق بدقتها ووضوحها وإمكانية التحكم بأي جزء منها بسهولة، كما 

إن أي تكبير في مساحة التصميم ال يمكن أن يؤثر في درجة الوضوح 

دقة التفاصيلو
(77)

ومن البرامج التي تعمل وفقاً لهذا النظام هو )كويل ،

 درو( و )اليستريتور(.

رسم األشكال الجاهزة : نظرا لخصائص الرسوم المتجهية التي ذكرناها  -5

سابقاً، تعد برمجياتها بيئة مالئمة تمنح المصمم إمكانية ابتكار أشكال 

لتصميم اليوم يستوعب إال لم يعد امعاصرة ذات طاقة تعبيرية عالية، ف

األفكار اإلبداعية الخالقة التي تالؤم التطور الفكري لإلنسان وتقف مع 

مستوى احتياجاته الكبرى
(78)

. نلحظ سهولة إنشاء هذه األشكال والتحكم 

بإحداثياتها بواسطة )العقد(، أضف لذلك إمكانيات القطع والحذف 

لمصمم إلنتاج أشكال والدمج والتكرار بنسب مئوية مختارة من قبل ا

 معبرة. 

 Artisticالرسم الفني: ويتم من خالل استخدام أداة الرسم الفني )  -6

Tool( ونختار ،)Tool Bezier ،ونقوم بالرسم بواسطة الماوس ،)

(، فضال عن Too curveومن ثم ننعم الزوايا الحادة بواسطة األمر )

صمم أو موجود إمكانية تعبئة الشكل بأي نمط تصميمي معد من قبل الم

(Pattern(، ومن ثم األمر )Full Toolفي البرنامج بواسطة األداة )
 

(79)
 (.00، وكما في الشكل )

 

 

 

 

                                                           
1- : http://www.shammel.net 

 . 000، المصدر السابق، ص3عبد هللا، إياد حسين فن التصميم، ج -78

،القاهرة:)دار فكر 0حسنين شفيق، التصميم الكرافيكي في وسائل اإلعالم واالنترنت، ط -79

 . 61-06ص ،0116وفن(، 
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 ثانياً: الدراسات السابقة:

تطرقت الكثير من الدراسات السابقة إلةى دراسةة التقنيةة الرقميةة فةي التصةميم 

التصةةةميم  الكرافيكةةةي ومةةةا تةةةؤثر فيةةةه هةةةذه التقنيةةةة المعاصةةةرة والسةةةيما فةةةي

الكرافيكي، ولةم تكةن هنةاك دراسةة متخصصةة بةالتحول الشةكلي وتغيراتةه فةي 

 التصميم الكرافيكي في ضوء التطور الهائل للتقنية الرقمية. 

 

 

 الفصل الثالث

 )إجراءات البحث(

 

: اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في تحليل منهج البحث -0

 عينات البحث. 

ثالثةةة عينةةات منتقةةاة قصدياً،بحسةةب  : جةةرى تحليةةلعينةةة البحةةث -0

 الحدود المحددة في البحث.

: يشةةمل مجتمةةع البحةةث الملصةةقات العالميةةة التةةي مجتمةةع البحةةث -3

يحمل مضةمونها تكوينةات ومحاكةاة تةرتبط بتحةوالت الشةكل فةي 

 التصميم الكرافيكي. 

جرى إعةداد اسةتمارة تحليةل للعينةات المنتخبةة وبعةد  أداة البحث: -2

ذة المتخصصةةينعرضةةها علةةى األسةةات

للتأكةةد مةةن صةةالحيتها  

 لتحليل العينات 

بعد عرض االستمارة على عدد مةن المتخصصةين  صدق األداة: -5

 والتأكد من صالحيتها إلجراء عملية التحليل الفني.   

 سيتم تحليل ثالثة عينات منتقاة قصدياً. التحليل الفني: -0

 

 

                                                           

 عرضت االستمارة المقترحة للتحليل على المتخصصين من الذوات اآلتية: 

.د.خليةةل إبةةراهيم الواسةةطي/ التصةةميم الطبةةاعي، قسةةم التصةةميم، كليةةة الفنةةون الجميلةةة/ جامعةةة أ

 بغداد.

 )عبر البريد االلكتروني(. -أ.د.إياد الحسيني/ التصميم الطباعي، عميد الكلية العلمية للتصميم

 غداد.أ.د.نصيف جاسم محمد/ التصميم الطباعي، قسم التصميم، كلية الفنون الجميلة/ جامعة ب
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 (0عينة )

 ملصقنوع المطبوع : 

 شادي عن التدخينالموضوع : إر

  0100تاريخ اإلصدار : 

 ( البرتغالية للعناية بصحة المدخنينADESFجهة اإلصدار : جمعية )

  الشكل والمضمون والداللة:

: ارتكةزت بنائيةة المضةمون الفكةري علةى القيمةة  المضمون الفكري -0

المعبةةرة لألشةةكال الموظفةةة، والتةةي ضةةمت فةةي ثناياهةةا قةةيم معبةةرة عةةن الفكةةرة 

 ة ذات منحى موجه القصد منه تحقيق الهدف االتصالي المطلوب.التصميمي

: أوصلت األشكال الموظفة تعابيرهةا بوضةوح وبةدون تعقيةد،  الفكرة المباشرة

فالمعنى الظةاهري للفكةرة ي ثقةف باتجةاه عةيش حيةاة صةحية سةليمة، مةن خةالل 

 اإلقالع عن التدخين.

ة مضةةامينها الفكريةةة : اسةةتمدت الفكةةرة غيةةر المباشةةر الفكةةرة غيةةر المباشةةرة

منطلقةةة مةةن المةةادة الكتابيةةة المتمثلةةة بالعبةةارة التحذيريةةة أسةةفل الجهةةة اليمنةةى 

مةةةادة سةةةامة ضةةةدك..أوقف التةةةدخين(، فظهةةةرت  2011للملصةةةق )أكثةةةر مةةةن 

المضةةامين الفكريةةة للخطةةاب البصةةري التصةةميمي مةةن خةةالل توظيةةف )الجنةةد 



60 

 

 

لغة الشكلية بأعةداد الجنةد المدججين بالسالح وبعض الدبابات( وتتسق هنا المبا

 مادة سامة ضدك(. 2011مع عبارة )أكثر من 

 : نستطيع تحديد مستويين للداللة لهذا الملصق وكما يأتي: الداللة -0

: نلحظ رؤيا معلومة وواضحة، تمثلت بالفضاء باللون )االسةود(  داللة مباشرة

رمزيةة حملت دالالت واضحة للمتلقي ت عبر عن انعكاسات سةلبية مسةتمدة مةن 

اللون)االسةةود( المرتبطةةة بمشةةاعر الحةةزن، واأللةةم وغيرهةةا، كمةةا وظفةةت معةةه 

عالمة ايقونية )السةيجارة( سةاهمت فةي رسةم مالمةح الفكةرة مةن خةالل الجمةع 

لتحقةةةق تحوالتهةةةا الشةةةكلية وظيفتهةةةا كعالمةةةة  بةةةين الداللةةةة الشةةةكلية واللونيةةةة.

كلهةةا لتزيةةد مةةن توصةةيلية مةةن خةةالل أنسةةاقها الدالليةةة المباشةةرة التةةي جةةاءت 

 الجاذبية الحسية عند المتأمل لهذا للعمل التصميمي.

تالءمةةةت الوحةةةدة الدالليةةةة ضةةةمن منظومتهةةةا النسةةةقية :  داللةةةة غيةةةر مباشةةةرة

الصورية، واللفظية، أو النصية الكتابية، وكذلك طبيعة التكوينات الشكلية التي 

لعميةةق للوقةةوف علةةى طبيعةةة الفهةةم الةةداللي اجةةاءت مكملةةة لبعضةةها الةةبعض 

المتمثل بالتحول الشكلي لمادة )التبغ( داخل )السيجارة( كصورة نمطية تقليدية 

ضمن منظومتنا المفاهيمية، لتحل عوضاً عنها عالمة ايقونية متمثلة بةـ )الجنةد 

المةةدججين بالسةةالح وبعةةض الةةدبابات( والمةةرور عبةةر متواليةةة دالليةةة عةةززت 

ة سامة ضدك(، وبذلك أخضعت ماد 2011البعد الداللي المستمد من)اكثر من 

مرجةع(. )ينظةر  -مةدلول -الخطاب البصري التصميمي لثالثيةة )بيةرس( )دال

  الشكل المجاور(.
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 العناصر التيبوغرافيكية واألسس

رسةخ المصةمم لمفةاهيم أكثةةر تماسةاً بالمركزيةة بقةوة إبداعيةةة تجعةل مةن الةةوهم 

النةةدماج الحاصةةل حقيقةةة تؤسةةس لواقةةع إيجةةابي، وتفعيةةل مبةةدأ التكةةرار عةةزز ا

بشكل إيقاعي يدل على الحركةة المتحققةة فةي الصةورة التةي تمتةد بالرؤيةة مةن 

خالل المسار الذي يحدده المصمم باتجاه نهاية )عقةب السةيجارة(، التةي كانةت 

 عبةةارة عةةن مقطةةع طةةولي لشةةكل هندسةةي )اسةةطواني( احتةةوى بداخلةةه صةةورة

ة لكسر نمطيةة الخطةاب )الجند المدججين بالسالح وبعض الدبابات( في محاول

البصةةري التصةةميمي والخةةروج عةةن األطةةر التقليديةةة المتبعةةة فةةي إعالنةةةات 

أخةذت موقةةع السةيادة لمةا لهةةا مةن تةةأثير بصةري جةةاذب اإلقةالع عةن التةةدخين، 

قليلةةة ، وعمةةد لتوظيفةةات شةةكلية ذات قةةيم لونيةةة ضةةمن فضةةاء بةةاللون )األسةةود(

دركةة للمفهةوم البةاطني للعمةل ومحققاً في ذات الوقةت اسةتجابة ذهنيةة مالتشبع 

 التصميمي الهادف ضمن توظيفاته الشكلية واللونية.

 العالقات الشكلية

األساس الذي تم بموجبةه البنةاء الشةكلي تمثةل بتفعيةل عالقتةي شةكلي نةتج عنةه 

)الجنةةد المةةدججين بالسةةالح وبعةةض الةةدبابات( داخةةل عالقةةة االحتةةواء لصةةورة 

ط بفعةل المعالجةات المتخةذة ألحةداث الشةد أوجدت نوعاً من التةراب)السيجارة( 

 الفضائي.

 التقنيات الرقمية وبرامج الحاسوب

اعتمد المصمم مبدأ الدمج بين التقنيات بأسلوب احترافي مميز، أسهم في كسر 

نمطيةةة األشةةكال الموظفةةة، وكةةان الةةداعم األسةةاس لتحوالتهةةا الشةةكلية وبالتةةالي 

فسةةير هةةذه القيمةةة الوظيفيةةة وتإثةةراء الخطةةاب البصةةري التصةةميمي الةةوظيفي 

مةةن خةةالل القةةدرة بطريقةةة نفعيةةة وأدائيةةة عةةززت النظةةرة الجماليةةة للتصةةميم 

اإلبتكارية التي حققت انطباعات جديدة يتم تفصةيلها جماليةاً، أفةاد المصةمم مةن 

أدوات )رسةةةم األشةةةكال الهندسةةةية والتظليةةةل والتعبئةةةة اللونيةةةة( لرسةةةم المقطةةةع 

م فعةةل تقنيةةة اسةةتخدام )الفالتةةر( فةةي تحويةةل الطةةولي لةةـ )السةةيجارة(، ومةةن ثةة

الصةةورة الرقميةةة للجنةةد والةةدبابات إلةةى رسةةوم كارتونيةةة، فضةةالً عةةن اسةةتخدام 

)فرشاة الرسم الحر( وبأنماط ومقاسات مختلفة في رسم الكشةافات وامتةداداتها 

الضةوئية للةدبابات، وجةةاءت التوظيفةات التقنيةةة بقصةديه انتقائيةةة وقعةت ضةةمن 

 الرقمي التي أنتجت لنا ذو قيمة داللية و تعبيرية عاليةدائرة التحكم 
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 (0عينة )

 ملصقنوع المطبوع : 

 الموضوع : ظاهرة االحتباس الحراري

  0100تاريخ اإلصدار : 

  ( العالمية للعناية بالبيئة.SMKجهة اإلصدار : جمعية )

 

  الشكل والمضمون والداللة:

أفةاد المصةمم فةي االسةتخدام المتعةدد للصةور كأسةاس الفكةري :  المضمون -0

معبر عن المعنى المتكون خلف الشكل عموماً وهنا حاول المصمم إضةفاء قةيم 

تعبيريةةةة تحمةةةل مضةةةامين واضةةةحة لإليحةةةاء بالتةةةأثيرات المسةةةتقبلية لظةةةاهرة 

االحتبةةاس الحةةراري. والمضةةمون يفصةةح عةةن ماهيةةات هةةذه الفكةةرة ومةةدلولها 

 البصري.

تكمةةن باالتسةةاق بةةين األشةةكال الموظفةةة ومضةةامين المةةادة  لفكةةرة المباشةةرة :ا

الكتابيةةة كلغةةة كتابيةةة فةةالتوظيف اللفظةةي لةةه أثةةره التعبيةةري كعامةةل مسةةاند فةةي 

تحديةد منطقةةة التأويةل ضةةمن نظامهةا الةةوظيفي والمتعلةق ببنيةةة الملصةق ككةةل، 
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لةى للملصةق مةن فعبارة ) أوقفوا االحتباس الحراري العالمي( فةي الجةزء األع

جهة، والجمل التحذيريةة باألسةفل ) ظةاهرة االحتبةاس الحةراري سةتذيب جليةد 

)أالسكا( وتغرق العالم الذي نعيش فيه(، حول المصمم هذه اللغةة الكتابيةة إلةى 

لغة بصرية من خالل زجاجة ميةاه نصةف مملةوءة بالمةاء وضةعت فيهةا الكةرة 

 الزجاجة لتغرف األرض.. األرضية وهي بانتظار ذوبان قطعة جليد في عنق

الفكرة غير المباشرة : نحن إزاء معنيين أحدهما أقرب وأكثر مباشةرة واآلخةر 

يحمةةل مكنونةةاً معةةززاً للمعنةةى خلةةف الشةةكل، فهنةةاك فكةةرة غيةةر مباشةةرة ت ثقةةف 

باتجةةاه الحفةةاظ علةةى المسةةاحات الخضةةراء لتقليةةل ظةةاهرة االحتبةةاس الحةةراري 

خةالل بسةاطة التكوينةات الشةكلية الةذي لألرض، عبر عنها المصمم بذكاء من 

يمثل جزء من جذع شجرة يحمل مضامين باتجاه الحفةاظ علةى الغابةات لتقليةل 

 ظاهرة االحتباس. 

 نستطيع تحديد مستويين للداللة لهذا الملصق هما:الداللة :    -2

جاءت األنمةاط الكتابيةة دالةة علةى موضةوع الحةدث وهةذا مهةم داللة مباشرة : 

ال مع المدلول من خالل مفرداته التي ضمت الصةور المتعةددة لكي يتطابق الد

التةةي جةةاءت بتعبيةةرات دالليةةة واضةةحة حققةةت المالئمةةة الشةةكلية بةةين وحةةدتي 

النص التصميمي )اللفظةي أو الصةوري(، كأنسةاق جةاءت مكملةة لبعضةها فةي 

فهنةةاك نةةوع مةةن التكامةةل الةةداللي بةةين تحقيةةق الجانةةب التعبيةةري والجمةةالي، 

لوان والمادة الكتابية بما تكتنةزه مةن معةان كلغةة، ابتةداء  برمزيةة األشكال واأل

اللةةون )األزرق( علةةى اخةةتالف قيمةةه الضةةوئية، وارتبةةاط هةةذه الرمزيةةة بلةةون 

السةماء والمةاء. أضةف لةذلك العالمةة االيقونيةة المتمثلةة بصةورة الكةرة نصةةف 

 غارقةةة بالمةةاء، وعالمةةة ايقونيةةة أخةةرى تمثلةةت بشةةكل هندسةةي مكعةةب )قطعةةة

جليةةد( كاسةةتعارة شةةكلية فيهةةا إحالةةة لجليةةد منطقةةة )أالسةةكا( وهةةو يةةذوب فةةي 

 الزجاجة ليغرق النصف المتبقي من األرض.

جةاءت االسةتعارة الشةكلية لتحقةق نسةقها الةداللي ضةمن داللة غيةر المباشةرة : 

ظهرت الخطاب البصري الداللي من خةالل التحةول الشةكلي مقاربة سيميائية أ

ل منح ملمس خشبي وهو حةاد الزوايةا نتيجةة قطعةه بآلةة لجذع الشجرة إلى شك

مفسةةرة( للفهةةم الةةداللي لهةةذا  -قطةةع حةةادة يحيلنةةا إلةةى ضةةرورة وجةةود )مرجةةع

الةنص البصةري لنكتشةف التةرابط الوثيةق بةين إيقةاف قطةع األشةجار والقضةةاء 

على العديد من الغابات والمساحات الخضراء وظاهرة )االحتباس الحراري(، 

ذا الشةةكل الحةةاد ألشةةعة الشةةمس عةةن األرض معةةززا الحمولةةة ويةةأتي إخفةةاء هةة

الشةكل المسةتعار قيمتةه التصةميمية الوظيفيةة والجماليةة كمتغيةر  الداللية ليحقق

  . داللي
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 العناصر التيبوغرافيكية واألسس

امتلكةةت العناصةةر البنائيةةة قيمتهةةا التصةةميمية كعوامةةل داعمةةة مةةن خةةالل بنيةةة  

تفعيةل مبةدأ التنةوع فةي توظيةف األشةكال، فضةالً  ائمةالملصق  الديناميكية والق

عن تنوع القيم الضوئية للون )االزرق(، وتباين القيمةة اللونيةة )البيضةاء( بةين 

، لينةةتج انسةجاما وتناسةباً بةةين المةادة الكتابيةة باألسةةفل واللةون )األزرق( المعةتم

كونهةا قةد أما صورة زجاجة المةاء فكةان لهةا السةيادة وذلةك ل األجزاء المتنوعة

شكلت مركز جذب بصري وذلك بسبب حجمها الذي شةغل جةزء مركةزي فةي 

 .الفضاء بشكل يلفت االنتباه

 العالقات الشكلية  

اسةةتخدمت عةةدداً مةةةن وسةةائل تنظةةةيم العالقةةات وكةةان االحتةةةواء هةةو الوسةةةيلة 

بةين الشةةكل  الظةاهرة والمحققةة لسةيادة الصةورة، فضةةالً عةن عالقةة والتراكةب

 ألمر الذي عزز من الشد الفضائي بين األشكال.الحاد والشمس، ا

 التقنيات الرقمية وبرامج الحاسوب

اعتمةةد المصةةمم مبةةدأ الةةدمج بةةين التقنيةةات بأسةةلوب، أفةةاد المصةةمم مةةن أدوات 

)رسم األشكال الهندسةية والتعبئةة اللونيةة( لرسةم شةكل ذو زوايةا حةادة ومنحةه 

كل هندسي )مكعةب(، ، ورسم ش(Pattern)تأثير ملمس خشبي بواسطة االمر 

والشكل الهندسي )الةدائري( الةذي يمثةل الكةرة األرضةية . كمةا نلحةظ توظيةف 

( ومةن ثةم فعةل STOP(  ليتسق مع مضمون كلمةة )BLACKنمط حروف )

تقنيةةةة اسةةةتخدام )الفالتةةةر( فةةةي تحويةةةل الجةةةو العةةةام للصةةةورة الرقميةةةة ليعطةةةي 

فضةةالً عةةن إيحةةاءات غائمةةة، وتحويةةل الشةةكل )المكعةةب( إلةةى قطعةةة جليةةد، 

استخدام )فرشاة الرسم الحر( والةتحكم بشةفافية اللةون لتلةوين نصةف الزجاجةة 

المملوء بالماء، وتلوين الجزء الظاهر من الشمس، وهذا التنوع التقني الرقمي 

أثرى التحوالت الشكلية وما تقدمه مؤثرات وظيفية وجمالية في إقامة عالقةات 

لواقع في إطةاره البيئةي والثقةافي الةذي بنائية شكلية جديدة لم تكن موجودة في ا

 استمدت منه .
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 (                                             3عينة )

 ملصقنوع المطبوع : 

 الموضوع : سياسي

  0101تاريخ اإلصدار : 

 جهة اإلصدار : البيت األبيض األمريكي 

 

  الشكل والمضمون والداللة:

الملصةةق عةةن مضةةمون يختبةةأ بتشةةفير المضةةمون الفكةةري : يتحةةدث  -3

شكلي وخطاب بصري مؤثر من حيث داللة الشةكل وتحوالتةه الحقيقيةة ككةائن 

حةةي وهةةو اإلنسةةان.. المقاتةةل... الزمةةان الحةةذر.. عةةدم االسةةتقرار.. الخةةوف... 

المجهول... مكان الموت... فهو التحول الشكلي من الشكل الطبيعي إلى الشكل 

 وضوع وهو الموت أو موت الجسد ونهاية الحياة. المتحول من خالل داللة الم
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الفكرة المباشةرة : تعةد الفكةرة فةي هةذا الملصةق مباشةرة فةي التأويةل والتحليةل 

والسيما في حركة األشكال واتجاه الحركة مةن حيةث تهيةئ الجنةود األمريكةان 

للةذهاب إلةةى المةةوت أو إلةى المجهةةول أو إلةةى التجربةةة القاسةية فةةي فيتنةةام التةةي 

من جديد في العراق. كما يسةهم التحةول الفسةيولوجي للشةكل فةي توكيةد عادت 

( Victory In Vietraqوترسيخ الفكرة المطروحة مةن خةالل حجةم الةنص )

أي )النصةةر فةةي فيتعةةراق وهةةي كلمتةةي فيتنةةام والعةةراق مةةدمجتين معةةاً إلثةةارة 

 المتلقي وشد انتباهه نحو الفكرة المطروحة. 

دت الفكةرة غيةر المباشةرة مضةامينها انطالقةاً مةن الفكرة غير المباشةرة : اسةتم

المادة الكتابية المتمثلة في الةنص أعلةى الملصةق )اإلسةتراتيجية طويلةة المةدى 

للرئيس األمريكةي جةورج دبيليةو بةوش.. النصةر فةي فيتعةراق(، فةالفكرة غيةر 

مباشرة من خالل حركة األشكال مجتمعة مع بعضها )الجنود( في حالة انهيار 

الشيه من األعلى إلى األسفل أي عنةد الةدخول إلةى المةوت )آلةة فةرم الشكل وت

اللحم( ليتحول الشكل من حالة إلى حالة. وتجدر اإلشارة إلى أن هةذا التصةميم 

 قد صدر بعد فترة ليست بالقصيرة من غزو العراق.     

 الداللة : نستطيع تحديد مستويين للداللة في هذا الملصق وكما يأتي:

ة : حةةاول المصةةمم التأكيةةد علةةى وجةةود داللةةة مباشةةرة فةةي توجيةةه داللةةة مباشةةر

الخطاب البصري من خالل حركةة الجنةود ومواجةه المةوت المحةتم أو المةوت 

الذي ينتظرهم في العراق، كما حصةل فةي فيتنةام، ويعطةي الخطةاب البصةري 

من خالل الشكل وتحوالته من الحياة إلةى المةوت الداللةة الواضةحة فةي تأويةل 

الموجه في الرأي العام األمريكي لمعارضة الحرب وما جرى بعةدها الخطاب 

من موت وقهر ودمار كما يوضةح الةنص ذلةك فةي طةرح إسةتراتيجية الةرئيس 

 األمريكي السابق. 

داللةةة غيةةر مباشةةرة : يثيةةر الخطةةاب البصةةري المطةةروح فةةي التصةةميم وجةةود 

ثقافةة حقةوق  صراع خفي بةين القةيم اإلنسةانية ودالالتهةا التةي تسةعى إلةى نشةر

اإلنسان في رفض القتل والدمار وتحطيم الشعوب كداللة غير مباشرة جسةدها 

الشةةكل مةةن خةةالل تفكيةةك الخطةةاب البصةةري وتحليةةل الشةةكل كمفةةردة واحةةدة 

 والشكل كجزء من المجموعة. 

 العناصر التيبوغرافيكية واألسس الفنية:

الشةةكل ركةةز المصةةمم علةةى ترسةةيخ الفكةةرة فةةي خطابةةه البصةةري علةةى حركةةة 

منفرداً تارة ومجتمعاً مع األشةكال األخةرى المتشةابهة )الجنةدي( تةارةً أخةرى، 
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ويمثةةل تجمعهةةم الهرمةةي المقلةةوب مركةةزاً مهمةةاً للسةةيادة والتةةأثير فةةي المتلقةةي 

وتوجيه الفكرة المطروحة التي تقود الجنود من حالة الحيةاة القلقةة إلةى المةوت 

 المتحقق.

ل الموضةوعي فةي طةرح الفكةرة وتحليةل حققت النصوص مع األشةكال التكامة

الشكل منفرداً كجزء مؤثر من الوحدة مةن خةالل العالقةات الشةكلية التةي تبنةى 

على أسس هندسية لتوكيد المعنى وإيصال الرسةالة البصةرية بوضةوح ويسةر. 

ركةةز المصةةمم علةةى العالقةةة مةةا بةةين اللةةونين األخضةةر لةةون الحيةةاة.. التةةدفق.. 

اللحةم والةدم والةدمار والنةار، إنهةا رسةالة مباشةرة  النشاط واللون األحمةر لةون

 يبثها النص البصري.    

 العالقات الشكلية

جسدت العالقات الشكلية قوة تعبيرية واضحة من حيةث التتةابع واالسةتمرارية 

في تكرار الشكل الواحد )شكل الجندي(، كمةا احةدث التجةاور والتقةارب نوعةاً 

ري والتأكيةد علةى الفكةرة ونجةاح بةث من تحقيةق قةوة التعبيةر فةي الةنص البصة

 الرسالة إلى الرأي العام العالمي.   

 التقنيات الرقمية وبرامج الحاسوب

اعتمد المصمم على تكرار الشكل وبكل بساطة في العرض والتنفيذ فضالً عن 

تصغير بعض األشكال المكررة من حيث الحجم وصوالً إلى آخر شةكل يةدخل 

به المطاف إلى المةوت المحقةق. لقةد حققةت التقنيةة  إلى ماكنة فرم اللحم لينتهي

الرقميةة سةهولة فةي نقةةل الشةكل وتحولةه مةةن حالةة إلةى حالةةة مةن حيةث القةةدرة 

الرقمية الهائلة في عملية اإلنتاج واإلظهار الجمالي والتقني الةذي يشةكل نقطةة 

تحول مهمة فةي بيةان األهميةة الكبيةرة التةي تشةكلها الرسةالة البصةرية كوسةيلة 

يريةةة مهمةةة تةةؤثر فةةي الةةرأي الخةةاص والعةةام. لقةةد أنةةتج المصةةمم مةةن خةةالل تعب

 التقنية الرقمية قيمة داللية واضحة من حيث التعبير والتوظيف واالبتكار.    

 

 (0نتائج عينة )

العالقة الوطيدة  باالعتماد على تحقيق الهدف االتصالي المطلوب -0

 .كال الموظفةالقيمة المعبرة لألشوبنائية المضمون الفكري بين 

للخطاب البصري غير المباشرة ظهرت المضامين الفكرية  -0

التصميمي من خالل توظيف )الجند المدججين بالسالح وبعض 

الدبابات( وتتسق هنا المبالغة الشكلية بأعداد الجند مع عبارة )أكثر 

 مادة سامة ضدك(. 2011من 

ن رمزية اللون)االسود( حملت دالالت واضحة للمتلقي ت عبر ع -3

 ظاهرة التدخين. انعكاسات سلبية
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( ساهمت في رسم مالمح الفكرة من خالل الجمع السيجارةايقونية )  -2

لتحقق تحوالتها الشكلية وظيفتها  بين الداللة الشكلية واللونية.

كعالمة توصيلية من خالل أنساقها الداللية المباشرة التي جاءت 

 ذا للعمل التصميمي.كلها لتزيد من الجاذبية الحسية عند المتأمل له

الوحدة الداللية ضمن  من خالل تالؤم الفهم الداللي العميقتحقق   -5

منظومتها النسقية الصورية، واللفظية، او النصية الكتابية، وكذلك 

 .طبيعة التكوينات الشكلية

تفعيل مبدأ التكرار عزز األندماج الحاصل بشكل إيقاعي يدل على  -0

تمتد بالرؤية من خالل المسار  الحركة المتحققة في الصورة التي

ذلك في ، وارة(جالذي يحدده المصمم باتجاه نهاية )عقب السي

محاولة لكسر نمطية الخطاب البصري التصميمي والخروج عن 

 األطر التقليدية المتبعة في إعالنات اإلقالع عن التدخين

أوجدت العالقات الشكلية نوعاً من الترابط بفعل المعالجات المتخذة  -0

 داث الشد الفضائي.ألح

يسهم تكرار الشكل والتدرج في الحجم والتتابع توكيداً لحركية   -0

 الموضوع والتعبير من

مبدأ الدمج بين التقنيات أسهم في كسر نمطية األشكال الموظفة،  -6

وكان الداعم األساس لتحوالتها الشكلية وبالتالي إثراء الخطاب 

 .البصري التصميمي

نفعية وأدائية عززت النظرة الجمالية بطريقة التحوالت الشكلية  -01

التي حققت للبرمجيات  من خالل القدرة اإلبتكاريةللتصميم 

 .انطباعات جديدة يتم تفصيلها جمالياً 

 

 (0نتائج عينة )

االستخدام المتعدد للصور كأساس معبر عن المعنى المتكون خلف  -0

قيم تعبيرية تحمل مضامين واضحة لإليحاء  وأضفى عموماً،الشكل 

 .بالتأثيرات المستقبلية لظاهرة االحتباس الحراري

، التساق بين األشكال الموظفة ومضامين المادة الكتابية كلغة كتابيةل -0

أثره التعبيري كعامل مساند في تحديد منطقة التأويل ضمن نظامها 

 .الوظيفي

تطابق الدال مع المدلول من خالل مفرداته التي ضمت الصور  -3

عبيرات داللية واضحة حققت المالءمة المتعددة التي جاءت بت

 .الشكلية بين وحدتي النص التصميمي )اللفظي أو الصوري(
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نسقها الداللي ضمن مقاربة سيميائية  تاالستعارة الشكلية حقق -2

ظهرت الخطاب البصري الداللي من خالل التحول الشكلي لجذع ا

 .الشجرة الى شكل منح ملمس خشبي

، فضالً عن تنوع القيم ألشكالاتفعيل مبدأ التنوع في توظيف  -5

 .العناصر البنائية قيمتها التصميميةمنح  الضوئية للون )االزرق(،

مركز جذب بصري وذلك  جعلت منهاسيادة صورة زجاجة الماء  -0

بسبب حجمها الذي شغل جزء مركزي في الفضاء بشكل يلفت 

 .االنتباه

ؤثرات التنوع التقني الرقمي أثرى التحوالت الشكلية وما تقدمه م -0

وظيفية وجمالية في إقامة عالقات بنائية شكلية جديدة لم تكن 

 .موجودة في الواقع في إطاره البيئي والثقافي الذي استمدت منه

 

 (3نتائج العينة )

يسهم تكرار الشكل والتدرج في الحجم والتتابع توكيداً لحركية  -0

الشكل وقدرته التعبيرية في إرسال الرسالة البصرية وتوكيد 

 عنى. الم

يسهم التنوع التقني والسيما التقنيات الرقمية من حيث المؤثرات  -0

البصرية التي تسهم في تحول الشكل من حال إلى حال آخر يخدم 

 الفكرة وموضوعها.

جسدت العالقات الشكلية قوة تعبيرية واضحة من حيث التتابع  -3

 للشكل وتحوالته في التصميم.  ةواالستمراري
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 والحب اإليروسي تجليات العبث بين الحب الحقيقي

لنصر الدين بن غنيسة في مسرحية "ربطة العنق الدامية"

 

 دغوم خيرية                                                                       

 

 لخص بالعربيةالم    

بين الحب الحقيقي )العذري(   المعنونة بتجليات العبث  في هذه الدراسة

مسرحية "ربطة العنق الدامية   االيروسي )الشهواني( في  والحب

رصد وتتبع المعاني الخفية في النص ومن ثم سبر    خاللها  ،سنحاول من  "

بين جوانح   اتأغوارها بكشف مكامن العبث ،وذلك بإبراز صراع المتناقض

النفس البشرية ،وإيقاض الرغبات وتحري الشهوات ،في رحلة بحث 

التي تتحول إلى ذوات بتقلباتها ،وتحاملها على اآلخر،و النزوع   الذات  عن

إلى العدائية ، في محاولة لفرض نفسها عليه وسعيها لتحقيق الرغبة ،وتحديد 

المسرحية بين   مصيرها ،محاولين بذلك وصف التناحر الذي ترسمه

الدائم للحفاظ على مكانتها ، وذلك بالتركيز على   في رحلة سعيها  شخوصها،

؛   إبراز بواطن الشهوة عند اإلنسان ومكامن الشرور في النفس البشرية

 إلى السلطة .  كحب التملك والنزوع

والهدوء ، إلى   تبعث الطمأنينة  وبهذا يتحول الحب من عاطفة جميلة          

فتتصارع فيها الرغبات بين   طفة غامضة تضطرب بسببها نفس اإلنسانعا

صراع ؛   ،مما يتولد عنه  حب التملك ، واالستيالء على االخر ، وإخضاعه

متعدد األوجه   التخلص من اآلخر ،فيصبح الحب  أحد طرفيه  يحاول

المتناقضات ؛ التي وشحت   ،ليتحول إلى تيمة عبثية بامتياز ،في جمعه بين

شخصيات مسرحية "ربطة العنق الدامية " ،وذلك عند تحليل أفعالها   بها

والتطرق إلى انفعاالتها ،والتعبير عن أهوائها ورغباتها ،والصراع القائم 

ومن ثم قتل كل ما هو   الذي يتولد عنه بطبيعة الحال نوع من التمرد والرتابة

لمعقول و لالمعقول ، جميل ،وكل هذا الصراع بين االنسان والعالم بجانبيه ا

هو ما يولد العبث ،وهنا العبث عبث األخالق ،والراهن والواقع ومنه العبث 

الوجودي . ليبرز شقاء اإلنسان في هذا العالم المعقول الالمعقول ؛تحت ظل 

 أزمة الهوية ونكران الذات،والشعور باإلغتراب .
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Manifestations of absurdity( frivolity) between 

the real and erotic 
love in Benghenissa’s play“ Bloody Necktie” 

For NASR EDDINE BENGHENISSA
 

 
  

DEGHOUM .Kheiria

 

 

  

Abstract 

 

      In this study entitled as mentioned above, we will try 

to observe and follow the hidden meanings of this piece of 

writing to discover the spots of absurdity (frivolity).This is 

possible through highlighting the conflict of contradictions 

within the human soil and awakening desires and passions 

in the journey of searching for the “self” which becomes 

many “selves” due to its instability, hatred of the other, 

and the use of violence to dominate him\her(other),meet 

its desires, and shape its destiny. 

      In order for us to describe the conflict arising between 

the characters of the play that are looking for keeping their 

positions, we will focus on the inside of the human desire 

and the spots of evils which amount to domination and 

authority. 

      Thus, and instead of being a sweet feeling that leads to 

tranquility and calm, love becomes an ambiguous feeling 

that causes disorders within the human soil which read to a 

conflict of desires starting from the wish to own the other 

and dominate them. This results in a conflict in which one 

of the two sides tries to put an end to the other. Therefore, 

Love becomes multi-facial, that it, an absurd one as it puts 

together all contradictions which characterize the 

characters of the play. Through the analysis of the actions 
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and emotions of the human soil ,expressions of its desires 

,the conflict which gives-birth to routine and rebellion, 

which ultimately leads to the killing of all good  things. 

The conflict between man and the reasonable and 

unreasonable world results in the notion of absurdity: of 

morals, the moment, the reality and existence 

     Man’s misery in this reasonable and unreasonable 

world will rise within the crisis of identity, self-denial and 

the feeling of alienation. 
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لقد سمي اإلنسان إنسانا ،إلنسانيته ومن عالمات اإلنسانية الحب ،هذا  

الشعور المعقد الذي يَه بُّ على صاحبه على حين غرة ،فيجتاح كيانه ويغمر 

يرى بها   في صورة أخرى ،غير الصورة التي  وجدانه ،ويرسم له الكون

بين  غيره العالم ،فتصبح الدنيا غامرة بالجمال ، فالحب شعور النفس

وكذلك الفرحة مشاعر ممزوجة في كأس   باالطمئنان والراحة  خلجاتها

 المحبة والوفاء والتضحية .

هو التوأم » وإن كان في بعض األحيان مجرد إعجاب ،إالّ أن هذا األخير

«الوسيم للحب 
([1])

وقد يتجلى الحب جليا للمحب في أغلب األحوال          ، 

وتوق للطرف   من شرود و اشتياق ولوعة وحنين  في تمظهراته المعروفة

 اآلخر.

حب ، ولم تحظ أي قضية في المجال األدبي باالهتمام كما حظي بها ال          

السخي الذي يأخذ من   هذا المخلوق  فال نكاد نجد عمال أدبيا يخلو منه ،

العطاء دون حدود ،لتنهل منه كل األعمال األدبية وتأخذ   صفات المحبين

شناعة الحياة وتحملها معاني غير المعاني   حلته البهية و تستتر به ، لتغطي

إيديولوجية ،أو قضايا   ما تتكبد من حموالت  فتحمل معاني سياسية ،وتتكبد

الشك أن ّ الحب ،إذا كان من عالم العاطفة والشعور »إجتماعية ،ولهذا 

والوجدان ،فإّن الكتابة فيه تعني جذبه وتقريبه إلى عالم الفكر والتصور 

«واالمتثال
([2])

. 

 

 
الجزائر،باحث   في جامعة محمد خيضر بسكرةالبروفيسور نصر الدين بن غنيسة ، أستاذ  *

،له العديد من   جزائري ، درس ودرس في جامعة السربون فرنسا  وناقد وكاتب مسرحي

عن أزمة  ، المؤلفات في مجاالت مختلفة من بين مؤلفاته أيضا :فصول في السيميائيات

 الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة

 محمد خيضر بسكرة .  من جامعة الجزائر،،قسم اللغة العربية وآدابها  استاذة *

 .0،ص 0100، 0أحالم مستغانمي :األسود يليق بك ،نوفل،بيروت ،لبنان ،ط  -([1])

عبد الحميد خطاب :إشكالية الحب في الحياة الفكرية والروحية في اإلسالم ،ديوان   -(([2]

 .03،ص 0112جامعية ،بن عكنون ،الجزائر ،]د.ط[،المطبوعات ال

             

 

https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftn3
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftn4
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref1
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref1
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref2
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref2
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref4
https://dub114.mail.live.com/mail/17.1.7419.6000/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=4573132873918381086&mkt=en-nl#_ftnref4


002 

 

 

ومن هذا الباب الواسع ندخل لدارسة وتحليل مسرحية "ربطة العنق الدامية " 

لنصر الدين بن غنيسة التي تتحدث في مجملها عن أحداث العشرية السوداء 

ما  في الجزائر وإراقة الدماء ،في قالب تكتنفه الرمزية والعبثية ،ليتجلى

المقصود ليس الحب   وهنا -الحب -في هذه المسألة   تفصح عنه المسرحية

؛حيث يشمل حب األم لوليدها وحنوها على رضيعا ،أو   في معناه الشمولي

ألستاذه ،وكذلك حب المرؤوس لرئيسه ، لكن ما نقصده هنا هو   حب التلميذ

 حب الرجل للمرأة والعكس .

معشوقه ،حبا خالدا مقدسا لألبد كما   ب فينقصد هنا انصهار المح          

تسرده علينا قصص الحب القديمة وسهرات ألف ليلة وليلة،حب يتعالق فيه 

حبا منزها عن الجسد، بالميل إلى   الحب األفالطوني مع حب الرومنسيين

، وقد يطرح جسد هذا المحبوب   المحبوب والتغني به،وبصفاته وشمائله

يين فيصفون جماله وتعلقهم به ويغطسون في الحس  أغلب الشعراء  عند

 ملذات الجسد و الشهوة .

ولهذا وكما هو معروف هناك أنواع من الحب .الحب اإليروتيكي           

يلهبه موقد   والذي يرمز للحب الشهواني الغريزي ، حب الجسد للجسد ؛حب

زي في جانبه الغري  التي يسعى اإلنسان  الشهوات المكبلة ،والمكبوتات

نقصد به هنا ؛ هو الحب العفيف الذي يسمو عن   ، أما الحب الحقيقي  لتلبيتها

يرتقي إلى حب الروح و   حب يبتعد عن حب الجسد وإنما  الجسد إلى الروح

بعيدة عن مدنسات   التماهي في اآلخر ، حتى تلتحم الذاتين في ذات واحدة

غير مرئي هو الود   تين، مشدودة بخيط م  وأوثان الرغبة المعبودة  الشهوة،

الحب الصافي »والرحمة ، اإلخالص والوفاء ، وهو كما يقول عنه سنيكا 

الحقيقي ال يهتم بشيء محدد في ذاته ،بل يضئ الروح برغبته في كل غاية 

«جميلة على أمل أن يجد له صدى
([3])

فيتدثر المحبين تحت عباءة الحب   ،

 كأس الحب .  حب الروح ال الجسد ،فيتنادم الحبيبين  الخالد

،وحين نمعن   قمة التجرد تلتقي بقمة اللذة في موقع واحد»  إال أن        

الضدين يلتقيان ،وسنجدهما على   اإلنساني سنجد الرحلة في أعماق الشعور

«اختالفهما يحظيان بالتقديس 
[4]
 

 
،ص 0110نبيل راغب :موسوعة الفكر األدبي ،دار غريب ،اقاهرة ،مصر ،]د،ط[،  -(([3]

050. 

فة ( محمد حسن عبد هللا :الحب في التراث العربي ،عالم المعر[4])

 056ص0601،]د،ط[، ،الكويت
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لم يخلط العرب بين الحب والجنس ،أو بين المحبة و »كن رغم هذا ول

االشتهاء،ظل الحب عاطفة تقوم على الميل القلبي ،المقرون باإليثار ،ميل 

يتنفس في اللقاء العف،والتأمل في حركة النفس ،والرغبة في توحد الشعور 

أو اإلعجاب الجنسي جزءا من مفهوم نحو األشياء ... لم يكن االشتهاء  

الحب،وال عامال من عوامل بقائه ، بل على العكس كانوا يعتقدون أن النكاح 

«يفسد الحب ويقضي عليه 
80
 

ولهذا تعددت اآلراء و اختلفت حول الحب هل هو حب الجسد للجسد ،أم حب  

الةروح للةروح ،أو حةب الةروح فيلتقةي الجسةدان فتقةوي عاطفةة الحةب ، أو أن 

اللقاء هو ما يقتةل نيةران الحةب التةي تؤججهةا وتقويهةا  لوعةة الفةراق والحنةين 

 واالشتياق .

وبهذا يتسةاوى المحبةين بةاالكتواء بنةار الحةب وعذابةه ، فكةال الطةرفين           

يحمةةل فةةي قلبةةه مةةا يحملةةه اآلخةةر ، لكةةن فةةي هةةذه المعادلةةة الجريئةةة نوعةةا مةةا ، 

 أنهمةةا ال يتسةةاويان  مةةن قبةةل المجتمةةع يتسةاوى طرفةةا الحةةب فةةي مةةا بينهمةا ،إال

،فتقةةع كةةل الالئمةةة علةةى المةةرأة كونهةةا تحمةةل شةةرف القبيلةةة  أو ألنهةةا تمثةةل 

الشرف،وكما كانت توأد في الجاهلية  ، يجب عليها أن تئد مشةاعرها أيضةافي 

 مجتمع ذكوري  .

فرغم كون المرأة طرف أساسي في هذه  المعادلةة ؛أي الحةب ، غيةر            

ها توضع في مرتبة ثانية في هذه الصفقة  ؛وخاصة خالل العصور الوسطى أن

عند الغرب أيضا ، فكان حبها فةي نظةرهم غوايةة ،وعشةقها هةالك ،وعطاؤهةا 

مكيدة ،وجمالها لعنة، فرأوا فيها مكمن الشرور كلها ،وخاصة  أنهةا كانةت فةي 

زازيةةل  نظةةرهم سةةببا للخطيئةةة األولةةى فأخرجةةت آدم مةةن جنتةةه  وخانتةةه مةةع  ع

عةةدو آدم اللةةدود ؛وألنهةةا رمةةز اإلغةةراء ، كانةةت أيقونةةة خطةةر ومصةةدر هةةالك 

الرجل ، لهذا صنفت المرأة من أخطر الدواب  على األرض  فأبعةدت  فةي مةا 

مضى عةن كةل منصةب للسةلطة وخاصةة فةي المناصةب الدينيةة ، فةال تةؤم وال 

 تترأس قوم بل ملعون القوم الذي تترأسه إمرأة  .

قد صنفها الكثير من ذوي الفكر على أنها خادمة فقط ،ويتجلةى ذلةك و           

جليا  عند أصحاب الديانة اليهوديةة ،في جعةل منهةا أمةة تخةدم شةهوات ونةزوات 

الرجل ، ويجوز  له أن يفعل فيها ما يشاء ، خاصة إن كانت هذه المرأة زوجةا 

ب ؛ومةن بيةنهم  له ،وقد أيد هذا الرأي الكثير مةن الفالسةفة ورجةال الةدين واألد
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النظةةرة الحسةةية الشةةهوانية ... فةةاألنثى عنةةده تبةةدو »"بوكاتشةةيو" فهةةو يجسةةد 

«مخلوقا مغريا 
(81)

. 

إالّ أننا نجد من األدباء  والفالسفة أيضةا مةن ينظةر للمةرأة عكةس ذلةك           

وعلى رأس القائمة "دانتي" الذي ينظر  للمرأة نظرة مثالية  عامرة بةاالحترام 

حةب  فةوق كةل الشةهوات الجسةدية والمصةالح الدنيويةة ووضةعه فةي ؛ فسما بال

 هالة من القدسية .

ارتةبط كتابةه »وكذلك " جون ستوارت مل" الفيلسوف الليبرالي الةذي           

"الحرية "بكتاب "استعباد النساء "لينتصةب هةذا األخيةر علةى موضةوع واحةد 

عصةةر الملكةةة هةةو الحقةةوق المشةةروعة التةةي حرمةةت منهةةا المةةرأة فةةي عصةةره 

فكتوريةةا ،محةةاوال تفسةةير األصةةل الةةذي صةةدرت عنةةه األوضةةاع االجتماعيةةة 

الحالية السيئة للنساء ...وقد كان تركيز "مل " بشكل متعمد على مشكلة واحدة 

وهةةي اسةةتعباد النسةةاء وخضةةوعهن المةةذل للرجةةل
(82)

؛ ليصةةورها فةةي شةةكل 

 الخادمة واألم والزوجة .

عليه مسرحية"ربطة العنق الداميةة" ، لتعطةي وهذا بالضبط ما رّكزت          

الدور األنثوي اليتيم في المسرحية دور الخادمة التي لم  يثبت حضةورها جليةا  

فجسد حضورا غائبا ، فلم تكن حاضرة  إال ّمةن خةالل الحةديث عنهةا ، فكانةت  

غائبة رغم أنها محرك كثير من المجريةات واألحةداث فةي المسةرحية  ، داللةة 

الدور األنثوي  في المسرحية  و الذي يشير بطريقة غير مباشةرة  على تهميش

إلةةى تهميشةةها فةةي الواقةةع ، رغةةم انهةةا كانةةت العنصةةر المحةةرك للكةةون وتمثةةل 

 نصف المجتمع .

لكن هذا نابع من خلفية تترسخ منذ القدم ، نجدها حتى في األسةاطير والمالحةم 

غزواتهةةا ، لفتنتهةةا  ،لطالمةةا  كانةةت  المةةرأة مصةةدر الفةةتن وبدايةةة الحةةروب و

)الجمال ( من جهة أو تحريضةا علةى الفةتن ، فهةي البسةوس سةبب فتنةة حةرب 

دامت ألربعين عام عند العرب ،وهي بذلك  أيضا هالنة  تبعث من جديد فعلى 

الرغم من أن هالنة كانت السبب المباشةر لحةرب طةروادة ،  إالّ أنّهةا لةم تةذكر 

ء عند هةوميروس   ، وهةو مةا تجسةد فةي إال كونها جميلة ورمز الفتنة واإلغرا

مسةةرحية ربطةةة العنةةق الداميةةة ، فةةرغم تحريكهةةا لألحةةداث ال يلقةةى عليهةةا إال 

وصف على لسان باق الشخصيات ،ففاطمة هةي الخادمةة المعانةدة التةي يحبهةا 

                                                           
 . 651نبيل راغب :موسوعة الفكر األدبي ،المرجع نفسه،ص   -((81

ينظر :جون ستيوارت مل :استعباد النساء ،تر:امام عبد الفاتاح امام ،مكتبة مدبولي   -(82)
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كةةل مةةن رجةةل األعمةةال وصةةاحب الفنةةدق ،وهةةي محةةل الصةةراع بينهمةةا فةةي 

 المسرحية  .

مرأة رتبة ثانيةة فةي مسةرحية "ربطةة العنةق الداميةة " ، أما عن كون ال         

يظهر ذلك جليا  أيضةا مةن خةالل األسةماء ، حيةث أطلةق علةى الةدور األنثةوي 

الوحيد , اسم الخادمة ؛ أي أنها خادمة الرجل   ومن بين الخدمات التي تقةدمها 

لكه ومن حيث يريدها الرجل أن ت كون خدمة شهواته ونزواته  ؛ ألنها أَمته و م 

أوضةح صةور »ملكه واستالب كينونتها بجعلها تابعةا لسةيادته كرجةل  ، وهةذه 

عبثية اإليروس ]...[غريزة التملك والغيرة .وإن كالهما ال ينفصالن ،إذ يحكم 

االثنةين معةةا وتهةةيمن عليهمةا الغريةةزة الجنسةةية ،ممةةا يعمةق مةةن غريةةزة التملةةك 

الحةب فةي حقيقتةه لةيس والغيرة باسم عاطفةة الحةب. وأن كةان ذلةك النةوع مةن 

أكثر من حب للذات ،بمفهوم الغابة ،ولةيس حةب للطةرف اآلخةر كفةرد موثةوق 

«به وفي ضميره
(83)

 . 

ويجسةةد هةةذا الةةدور فةةي المسةةرحية شخصةةيتا  "رجةةل األعمةةال                  

"و"صةاحب الفنةدق " فرجةل األعمةةال  هةو رجةل فةةاحش الثةرى يهةوى غوايةةة 

اشةرتهن  يبةيح لنفسةه انتهةاك المقدسةات ، وهتةك النساء والتنكيل بهةن , بعةد مع

عةةرض المحصةةنات ،فةةي تلبيةةة الرغبةةات  ، هةةو الرجةةل الجشةةع الةةذي حةةاول 

اإلستالء علةى أي امةرأة تثيةره ؛ فكانةت "فاطمةة "هةذه المةرأة  المعانةدة ؛ هةي 

يريدها زوجته الثالثةة .. »الغصة  التي حزت في نفسه  بعد تمنعها عنه ،ولهذا 

»
(84)

كأنه يمارس خدعة  زيوس علةى ميتةيس خدعةة الحةب والةزواج ، وهنا   

ليسةةتولي عليهةةا ؛ فيتأكةةد لنةةا تجةةذر هةةذا التفكيةةر لةةدى الرجةةل منةةذ األزل  حةةب 

الحصول على المةرأة وتملكهةا ؛فيحةاول بةذلك رجةل األعمةال  الحصةول علةى 

الخادمة  مهما كان الةثمن ، ليلبةي رغبتةه الجمةوح وشةهواته الطاغيةة ، فيصةل  

ب اإليروسيبه الح

 والشهوة منتهاها .  

                                                           
ي :بذور العبث في التراجيديا اإلغريقية وأثرها على المسرح المعاصر نادية البنهاو -(6) 

 .51ص، 6331في الغرب وفي مصر ،الهيئة المصرية العامة لل كتاب ،مصر ،]د.ط[،

نصر الدين بن غنيسة :ربطة العنق الدامية )مسرحية من ثالث فصول(، دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة   -(84)
 93،ص 7002، 6تحدة ،ط،اإلمارات العربية امل


ايروسي : نسبة  إلى اله الحب ايروس  ذهبي الشعر يشد قوسه ويصيب   

ضحاياه  بسهمين أحدهما يحمل نصيب السعادة  والثاني يفضي إلى 

اضطراب الحياة ،وهو االبن الشرعي  لنوكس وايروبيس وكانت ذريته الكترا 

التي تحمل صفات  وارستيس  قاتلي امهما عند يوربيدس ،وهو من االلهة

حيوانية شهوانية بعيدة عن الفكر  مثل أفرودايت  وهما يرتبطان بالرغبة  
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ويصل حب التملك  "برجل األعمال "، إلى  محاولتةه  تةدمير الخصةم           

أو المنافس وإن كان بطريقةة غيةر شةريفة ولهةذا يحةاول "رجةل األعمةال "فةي 

مسةرحية "ربطةة العنةق الداميةةة "الةتخلص مةن "صةةاحب الفنةدق "الةذي يعتبةةر 

ولةي نعمتهةا ؛  فبعملهةا لديةه تسةتغني عةن  خصما له في الحصول عليها ،وهةو

 عطاياه و مزاياه .

وهذا ما دفعه للتخلص منه ؛ فيحاول شراء الفنةدق منةه ، ومةن ثةم خداعةه       

وإفالسه بعدها يصبح الفندق والخادمة ملكا له ، هذا التفكير يوحي بذكاء رجل 

المرأة التي  األعمال وقوته ،لكنه رغم ذلك يبقى ضعيف أمام غريزته ، وأمام 

 تمنعت عنه .

ولكن يتفطن "صاحب الفندق" لذلك  وهو الذي  بةدوره كانةت  لةه  فةي          

نفسه حاجة منها ، لكن عكس رجل األعمال الذي يريدها في الحالل ،بةل كةان 

يريدها عشيقة له  ، فهذا اللئيم الخبيث كان  يراودها عن نفسها وكةان يتحةرش 

تقطةع نفسةها عةن الشةهوات ،وعةن أن الخادمة  كانةت بها  من حين آلخر ؛ إالّ 

 الرجال ،وعن شهوتهم في وصالها فتبقى عصية عنهم  رغم أنها مطلقة.

 يقول النادل :   

«امرأة معاندة .. مطلقة وأم البنين .. »    
(85)

 

  ورغةةم طالقهةةا وتحملهةةا مسةةؤولية ولةةدين  هةةي تحةةافظ علةةى شةةرفها ،         

محّل صراع بةين شخصةيتين )سةي محمةد المسرحية وتبقى فاطمة  كل فصول 

(و)سةي علةةي( ،فلهةةذا كانةةت شخصةةية فاطمةةة مةةن أبةةرز شخصةةيات المسةةرحية 

،"فاطمةة "هنةةا الحاضةةرة الغائبةةة  ،حاضةرة بتأثيرهةةا فةةي  الشخصةةيات ومحةةل 

تنافس بينهم لكنّها في نفس الوقةت غائبةة عةن الةّركح المسةرحي كشخصةية لهةا 

رك مع  "غودو" في مسرحية )بكيت( ؛وذلةك فةي كيانها  ووجودها .وهنا تتشا

تجسةةيدها الغيةةاب .فهةةي ال تةةأتي حتةةى تكتمةةل المسةةرحية ؛وهةةو مةةا حةةدث مةةع 

"غودو" بالضبط فقد ظلت  باقي الشخصيات تنتظره طوال المسرحية لكنه لةم 

يأتي رغم أنه سبب انتظار وتوتر كل الشخصيات  .و )فاطمة( هنةا هةي أيضةا  

 األمر كله ،للشخصيتين السابقتين  .تمثل بؤرة توتر ومدار 

يظل رجل  األعمال يتصةيد الفةرص للحصةول علةى فاطمةة ، حةين وذلةك مةن 

خةةالل  محاولةةة رجةةل األعمةةال الحصةةول عليهةةا  ، فينصةةب الفخةةاخ لصةةاحب 

                                                                                                                  

الجسدية والجنسية . ولهذا استصلح هذا المصطلح )ايروسي(على الرغبة 

نادية البنهاوي :بذور العبث في التراجيديا اإلغريقية وأثرها على  )والجنس .

 (المسرح المعاصر في الغرب وفي مصر
 .99نصر الدين بن غنيسة :ربطة العنق الدامية ،المصدر السابق ،ص  -((85
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الفندق  الذي لم يكن يعرف سبب تردد  رجل األعمال الدائم لفندقةه فيقةول بعةد 

 موت رجل األعمال :

اآلن فهمةةت سةةبب تةةردده الممةةل إلةةى الفنةةدق ..بةةل وإلحاحةةه علةةّى  هةةا»          

ليكون شريكي في الفندق ..وكل همه أن يحول هذا الفندق إلى مةاخور ..تتربةع 

«على عرشه تلك العاهرة
(86)

 

وصاحب الفندق هنا هو اآلخةر كةان يريةد الحصةول عليهةا  لتكةون               

الل ، فعند فشله في الحصول عليها عشيقته وهو نوع آخر من التملك و االستغ

يحاول حط قيمتها بوصفها بالعاهرة وهي التي يعرف الجميةع طهرهةا ، ولهةذا 

 رّد عليه النادل عندما حاول قذفها ويفضح  فعلته النكراء  

 فيقول: 

بل أنت من أرادها أن تكون عاهرته..أنت من ظللةت تحةوم حولهةا ..تةود لةو » 

«أللف .. تستسلم لك ..فتكون عشيقتك ا
(87  )

 

العبارة األخيرة تبين شهوانية الرجل المتوحشة في التملك ؛فهو لم يكتةف        

بعشةةيقة بةةل يريةةدها عشةةيقته األلةةف ، وهنةةا إشةةارة أللةةف ليلةةة وليةةة وقصةةص 

الجنس والحب فيها وقصةص العشةاق  فيتخةذ الملةك آالف الجةواري ،وهةذا مةا 

لةوك ليتخةذ آالف الجةواري كان يريده صةاحب الفنةدق أن يعةود إلةى عصةر الم

،واستعاض بالجواري في وقتنا المعاصر بالخادمة ، وكأنه يريةد أن يملةك كةل 

نساء العالم ،وهذا ناتج عةن ضةياع القةيم والةنظم االجتماعيةة فةي عةالم تسةيطر 

عليه المادة ،التةي يسةعى أصةحاب رؤوس المةال ورجةال األعمةال مةن خاللهةا 

حاول رجل "رجل األعمال "فعله وذلك  شراء البشر وخاصة النساء ، وهو ما

 بمحاولته  شراء "فاطمة "بهداياه وعطاياه  ؛ فيحاول في كل  مّرة أن يهديها 

قطعةةة قمةةاش مةةن الحريةةر اسةةتجلبها لهةةا مةةن فرنسةةا ، أو  ..قةةارورة عطةةر » 

«..خاتما من ماس 
(88)

 

ا وهنةا يصةةور المؤلةةف نظةةرة الرجةةال الخاطئةة عةةن المةةرأة ؛التةةي  أنهةة          

مخلةوق يبحةةث عةةن المةادة ، فهةةي فةةي نظةره ليسةةت إنسةةانا، لةه كرامةةة وشةةرف 

تةةةدافع عنهمةةةا كمةةةا يفعةةةل أي رجةةةل نبيل،ولهةةةذا كانةةةت ردة فعةةةل فاطمةةةة فةةةي 

المسرحية لتجسد المرأة الشريفة التي تحةافظ عةن قيمهةا وكرامتهةا ،فهةي مثةال 

 المحصنة ،فكان كلما تقدم منها الرجل الولهان المتيم طمعا فيها  

                                                           
(

86
 .93نصر الدين بن غنيسة :ربطة العنق الدامية ،المصدر السابق ،ص  -(
 .633،ص نفسهنصر الدين بن غنيسة :ربطة العنق الدامية ،المصدر   -((87
 .633-639ه ،ص،المصدر نفسنصر الدين بن غنيسة :ربطة العنق الدامية  ينظر :  -((88
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كلما زادته صدا زاد ولها بهةا ..فهةو لةم يعةد يطيةق قضةاء يةوم دون رؤيتهةا »..

«..ولذلك تراه يتردد إلى الفندق بمناسبة وغير مناسبة 
(89)

 

إن فاطمة ليست من أولئك النسوة ..كم من مرة حاول .»ولهذا كان ردها عنيفا 

كنسةةة أن يغازلهةةا لكنهةةا كانةةت لةةه بالمرصةةاد ..حتةةى إنّهةةا ذات يةةوم ضةةربته بم

«كانت بيدها ..وذلك حين جرب أن يضع يده على كتفها .. 
(90  )

. 

تحةدثنا فةةي هةذا الجانةةب عةن المةةرأة فةي مسةةرحية ربطةة العنةةق الداميةةة          

كونها ضحية الرجةل وتةابع لةه  وخادمةة شةهواته ونزواتةه ؛وتصةور مسةرحية 

عصةر  ربطةة العنةق الداميةة مأسةاة الحةب وضةياع قيمةه األصةيلة ،فلةم يبةق إال

الشةةهوة ، ضةةاع الحةةب العفيةةف ،ليحةةل مكانةةه حةةب التملةةك والطمةةع فةةي جسةةد 

المحبوبة حب غريزي  تتبعه شهوانية ورغبة في التملك ،ليصةور بةذلك رجةل 

جموح  يمتطي الممنوع للحصول علةى رغباتةه زوربةا يولةد مةن جديةد ،وذلةك 

لتلبيةةةةة حاجتةةةةه الملحةةةةة فةةةةي الحصةةةةول علةةةةى الممنةةةةوع ،ألن كةةةةل ممنةةةةوع 

 فتصبح هنا المرأة هي ضحية الرجل.مرغوب،

لكن  مسرحية "ربطة العنق الدامية " تصور لنا أيضةا شةقا مظلمةا مةن           

المةةرأة  ،أو الوجةةه اآلخةةر، وتعطينةةا مةةا يمكةةن أن تكةةون عليةةه المةةرأة  فتقلةةب 

عباءتها ويتغير لونها لتنحو منحنى أخر وتلعب دور  المضطَِهد  بعد ان كانةت 

أة الضحية  ؛ لتتحول من َمسةوَدة إلةى سةيدة ،تحةاول السةيطرة تلعب دور  المر

،فتصةةور المسةةرحية تقلةةب هةةذا اإليةةروس فةةي عمليةةة  -الرجةةل  –علةةى اآلخةةر 

عكسية فيصةبح الرجةل ضةحية بعةد أن كانةت المةرأة ضةحية الرجل،وهنةا قمةة 

فهو يريةد أن يسةيطر » العبثية في هذه العالقة المتناقضة بين الرجل والمرأة ؛ 

ا تارة )كرجل همجي( وهي تريد بالمقابل أن تستبد عليةه )كةامرأة همجيةة عليه

أيضا ( بغريزتها وجمالها بحكم طبيعتها لتجعل من ذلك الرجل المسيطر عبةدا 

لهةةا .لكةةن حةةين يتحةةول عنهةةا ذلةةك الةةذي أصةةبح عبةةدا ،ويحةةاول أن يكةةون سةةيدا 

عبةةة بةةين عليهةةا )أو علةةى غيرهةةا ( مةةن جديةةد ،تثةةور  عليةةه ،وهكةةذا تسةةتمر الل

الرجةةةةل والمةةةةرأة ،وفقةةةةا لتلةةةةك القاعةةةةدة المزدوجةةةةة ... اإليةةةةروس المتقلةةةةب 

«الملتهب
(91 )

. 

وهذا بالضبط ما صورته مسرحية "ربطة العنةق الداميةة "مةن خةالل            

شخصية "رجل األعمال" الذي   يمارس دور المضطهد  علةى الخادمةة ؛لكةن 
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والجةةالد فةةي نفةةس الوقةةت تمةةارس عليةةه زوجتةةه الةةدور نفسةةه فيصةةبح الضةةحية 

؛فينهةار باكيةا ثةةم يةدخل فةي حةةوار مناجةاتي يصةف  الصةةراع  القةائم فةي عةةش 

زوجيتةةه يصةةف البةةؤس  يصةةف نوعةةا مةةن  االسةةتعباد أو قمةةع الحريةةات الةةذي 

 يعاني منه مع  زوجته  فيقول: 

 

ثم ما دخلها هي أن أقضي الليل كلةه خةارج البيةت ..أن أشةرب كةل »..          

مةر الموجةودة فةةي العةالم ..أن أخةالط كةل نسةةاء الةدنيا ..لمةاذا كانةةت براميةل الخ

ترغي وتزبد كلما دخلت البيت متأخرا ؟..لماذا؟..لماذا كانت تشتم سترتي بحثا 

عةن عطةر نسةائي ؟.. لمةاذا تقتةرب مةن فمةي بحثةا عةن رائحةة الخمةر ؟..لمةاذا 

ذنةةب هةةذا  كانةةت تسةةبني وتنعتنةةي بالخةةائن ؟..لمةةاذا تةةنغص علةةّي حيةةاتي ؟..ومةةا

الصةةغير الةةذي يسةةتيقظ مفزوعةةا علةةى صةةيحات وشةةهقات أمةةه وعلةةى صةةوت 

انكسار األواني والصحون وكل مةا تطالةه يةداي ؟..مةا ذنبةه فةي أن يبةدأ حياتةه 

فيشهد عراك حيوانين جريحين .. قد أشرفا على النهاية ؟..لو أغلقت فمها ..لو 

لصةغير ..مةا كنةت همدت أنفاسها على السرير ..لو أغمضت جفنهةا ..رحمةة با

«فعلت ما فعلت ..نعم ..أنها سبب كل الذي حدث .. 
(92)

 . 

يصةةور لنةةا هةةذا المشةةهد  الرجةةل يقةةف فةةي نوبةةة هسةةتيرية  أثنةةاء عمليتةةه        

االسترجاعية للماضي محاوال تحميل المرأة كل األخطاء التي ارتكبها والزال 

لةذي يحّمةل المةرأة يرتكبها ، وهنا  يصةور المشةهد طبيعةة المجتمةع الةذكوري ا

كةةل األخطةةاء كالعةةادة، وهنةةا يتحةةول ماكةةان حبةةا وولهةةا قبةةل الةةزواج الةةى عةةادة 

وريتم ، حيث تصبح الحياة الزوجة خالية من كةل اثةارة  بةل تغزوهةا الثغةرات  

التي تحول العالقة الزوجية الى وكر افاعي ،  والرتابة اليومية بدورها تقضي 

للبحةةث عةةن مكةةامن الراحةةة المغةةايرة علةةى كةةل متعةةة زوجيةةة فيبتعةةد الةةزوج 

،ويبحث عن أماكن التي يثبت فيها رجولته مبتعدا عن البيةت الةذي اهينةت فيةه 

من قبل الزوجة التي أصبحت الند له والمالكة للبيت ، ومنه  يذهب الرجل فةي 

رحلةةة البحةةث عةةن فردوسةةه الضةةائع الةةذي يةةوفر لةةه كةةل الراحةةة حيةةث يعةةيش 

ات الزوجية التي تتحول فيها المةرأة بعةد أن كانةت بسعادة  ، بعيدا عن المنازع

فةةي نظةةره تابعةةة لةةه  أصةةبحت النةةد والمحاسةةب والرقيةةب هةةذا مةةن وجهةةة نظةةر 

حديث الرجل عن المرأة ال يخلو مةن التشةبيه » الرجل  ، لكن بما ان كان كل  

الذكوري ،يتمثل في وصف المرأة كما يريد لها الرجل أن توصف فإنةه جةدير  

تقرأ هي قراءتها الخاصةة للعالقةة  بينهةا وبةين الرجةل فتفصةح عةن بالمرأة أن 

وجودهةةا ،وتتحةةدث بلغتهةةا ،وتقةةول فيةةه قةةوال  ال أن تكتفةةي ،بتةةرداد أقوالةةه ،أو 
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«ترجيع صدى خطابه  
(93)

، فلهذا الرجةل هنةا عليةه كةل الحةق ، وهةو المةذنب 

،وهةي  في ذلك بتجاوزه القوانين المتعارف عليها، والتي تخةل بقدسةية الةزواج

الخيانةةة و إقامةةة عالقةةات غيةةر شةةرعية،لكنه يلةةبس نفسةةه دائمةةا قنةةاع البةةريء  

،ومنةةه  يةةأتي دور المةةرأة العارفةةة حقوقهةةا فةةي االنتقةةام  لكرامتهةةا ،و محاولتهةةا 

الحفاظ على أسرتها وزوجها ، مما يةؤدي إلةى المشةادات التةي يكةون الضةحية 

حب بين الزوجين إلى نوع مةن األولى فيها هم األطفال ،و في النهاية يتحول ال

التعذيب أو نزعتيه السادية و المازوخية

وهو ما يؤدي للعبث فةي الجمةع بةين  

المتناقضةةات ممةةا يزيةةد التةةوتر بةةين الرجةةل والمةةرأة فيريةةد أحةةدهما الةةتمكن مةةن 

اآلخر فيصبح  الحب حرب  فيهةا طةرف رابةح وخاسةر والةربح لألقةوى دائمةا  

ا بعةةد شةةعور بالنةةدم  بعةةد محاولةةة كةةل طةةرف ،هةةذا الفةةوز الةةذي ينةةتج عنةةه فيمةة

 التخلص من اآلخر ،وعلى لسان "رجل األعمال" :

أنا األحمق .. لماذا لم أطلقها ؟..ما الذي كان يشدني إليهةا ؟..أم أننةي اعتةدت » 

على خناقاتها؟..سوف يموت ابنةي وأنةا هنةا أبكةي مثةل امةرأة ثكلةى..ال لةم أعةد 

«أحتمل 
(94  ) 

           
ح الشةةجار بةةين الةةزوجين وليةةد العةةادة بةةل هةةو متعةةة الحيةةاة ومنةةه يصةةب

الزوجية في حد ذاتها هذا اإلنكار والتنةازع  الةذي يحةاول برتابتةه كسةر رتابةة 

الحياة  الزوجية وهنا يتجسد العبث ،
    

في هذا التناقض  المتمثةل فةي الصةراع 

 الذي يذكي تأجج الزواج و استمراريته .

الواقةةع  الشةةعور بالغربةةة والضةةياع ،فبةةدل تحقيةةق  فتتجسةةد ال معقوليةةة        

التكامل لبعضهما وبناء أسرة سعيدة يصبحان متصارعين وكةأن أحةدهما عةدو 

لآلخر ،فيصور لنا مشةهدا عبثيةا للحيةاة الزوجيةة،حيث يمةوت الحةب وتنتصةر 

العداوة ،ويصبح الصراع والشجار  عادة ال يستغنى عنها ، ومنةه تتولةد رتابةة 

يةة التةي نعيشةها ، ،لتحةل لعنةة سةيزيف علةى الحيةاة الزوجيةة التةي الحياة اليوم

 تتكرر فيها المشادات اليومية .

وتتجلى تيمة العبث  فةي العالقةة بةين الرجةل والمةرأة بالحةب المتنةاقض          

الذي تغير فيه األدوار فيتحول الحب من محل سكينة وراحة للةنفس إلةى محةل 

عده ويتمثل ذلك في شخص رجل األعمال الذي الشقاء  ؛سواء قبل الزواج أو ب
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يعاني  مع المرأة التي تزوجها ويعاني في سبيل من يريد الةزواج بهةا ويتحةول 

في سيرورة بحثه عن السعادة إلى شقي ،ويصةبح فةي دوامةة الشةقاء السةيزيفي 

وراء الحةةب أو لتحقيةةق اللةةذة )التةةي توصةةف بهةةا المتناقضةةات ،والتةةي تالحةةق 

اختالفها وهذه إيماءة أخرى تشير إلى البؤرة الواحةدة التةي  أنواع النفوس على

تنطلق منها رغبةات اإلنسةان ، و يبقةى المفةارق قائمةا فةي أسةلوب التعبيةر عةن 

تلك الرغبات (
95
 . 

وهنةةا مةةا يةةتحكم فةةي االنسةةان الرغبةةة واللةةذة اللتةةان توجهةةان سةةلوكه            

فةي دوامةة صةراع مةا  ،فيسعى لتحقيةق الرغبةة والحصةول علةى اللةذة ،فيعةيش

ذاته ومع اآلخر الذي يرى أنه  المنافس في الحصول عليهةا ،أو المعةوق الةذي 

يمنعه من الحصةول عليهةا فيسةعى إلقصةائه ، وفةي دوامةة  بحثةه عةن السةعادة 

 يصبح هو الشقي .

ونرى ذلك في مسرحية ربطة العنق الدامية مع رجل األعمال ، الةذي           

اء الخادمة فيحطم أسرته فلم يظفر بالمحبوبةة وال  عةاش أصبح شقيا بسعيه ور

حياة زوجية سعيدة , أو على األقل سوية فتمثل شقاؤه مع زوجته التي تحصةل 

عليهةةا والتةةي أصةةبحت مملةةه وهةةي بةةدورها تريةةده ملكةةا لهةةا وفةةي نفةةس الوقةةت 

 منافسة له في ترأس األسرة .

حول الحةب إلةى تيمةة عبثيةة وشقي مع التي لم يتحصل عليها ،وهنا يت           

متناقضة يتجسد فيها شقاء اإلنسان في محاولته تلبية رغبته والحصول عليها , 

 وتحقيق اللذة والسعادة األبدية التي لن يتحصل عليها . 

ومنه أبرز تيمة للعبةث فةي الحةب هنةا هةي الصةد والهجةران  ،حيةث             

الوقت حبه الشهواني لها ، رغةم تصد المحبوبة الحبيب ، والتي توقن في نفس 

ما يبذله من عطايا وهدايا ، حيث أصبحت موقنة  أن حب الرجل للمرأة ، فةي 

عصةةر تحطمةةت فيةةه القةةيم  ال يتعةةدى أن يكةةون  سةةوى حبةةا شةةهوانيا غريزيةةا 

،سيبتعد عنها بمجر الوصول لها ،ولهذا كان صد الحبيبة شيء عةادي لمعرفةة 

 مسبقة لما سيكون .

الةةزواج كمقةةدس للعالقةةة األسةةرية ، بخلةةوه مةةن أي حةةب ؛ مجةةرد ليصةةبح       

إجراء  روتيني  للممارسة الجنسية خالي من أي قيم روحية ، أو مشاعر  بةين 

الرجل وزوجته ، هو إجةراء تغلةب عليةه  ممارسةات ومتطلبةات  أكثةر مةن مةا 

 هو تحقيق لرغبة ،أو متعة .

جةةل للبحةةث  عةةن متعتةةه ومنةةه تبةةدأ جميةةع الخالفةةات الزوجيةةة فةةي خةةروج الر 

والبحث عن سبل كسر الرتابة ، ونسةيان همومةه ،فيسةرف فةي معةاقرة الخمةر 

وإتيةةان النسةةاء ، غيةةر مبةةالي  بالحيةةاة الزوجيةةة ،التةةي يتولةةد عنهةةا فيمةةا بعةةد 
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الخالفات  التي تؤدي بطبيعتهةا لتحطةيم العالقةة الزوجيةة ، وهةو مةا حةدث مةع 

القةةة المتناقضةةة التةةي يتولةةد عنهةةا رجةةل األعمةةال، فةةنالحظ العبةةث فةةي هةةذه الع

 انهيار مؤسسة الزواج.

غربة اإلنسان في » لتتحول ومن هذا االنهيار يتولد الشعور باالغتراب         

حياتةةةه إلةةةى قةةةدر مكتةةةوب عليةةةه ،إنهةةةا المفهةةةوم المعاصةةةر الملمةةةوس للقةةةدر 

الميتةةافيزيقي الةةذي عرفتةةه العصةةور القديمةةة إنهةةا مأسةةاة أن تكةةون هةةذه الغربةةة 

رورية لتطور اإلنسان ،ولذلك يتحتم على اإلنسان المعاصر أن يةتحكم فيهةا ض

«وأن يتغلب عليها باستمرار... 
(96)

وهذه المشاعر البذاءة والالجدوى وهو ما  

باالغتراب التام لإلنسان ،ووحدته في كةون يناصةبه العةداء »تولد عنه الشعور 

دم لنا شخصيات منبوذة ،ويبدو وكأنه ينكر عليه حق الوجود .فمسرح العبث يق

،ال منتمية ،لفظتها الحياة .وهو يضةع هةذه الشخصةيات فةي صةراع دائةم يخلةو 

من المنطق والتبرير مع محيط وجودهةا المةادي والمعنةوي ينتهةي باستسةالمها 

«في قنوط 
(97)

. 

حيث يشعر كل من الزوجة والةزوج فةي مسةرحية ربطةة العنةق الداميةة         

آلخةةر ،رغةةم السةةنوات التةةي قضةةياها مةةع بعضةةهما بةةاغتراب كةةل منهمةةا عةةن  ا

،وكأن كل واحد منها كائن غريب على اآلخر يكتشفه بمرور الزمان ، فيحدث 

نةوع مةةن الدهشةةة مةةع كةل إكتشةةاف فةةي شخصةةية اآلخةر ، ممةةا يوطةةد الصةةراع 

بينهمةا ، تتكشةةف الزوجةة خيانةةة زوجهةا تصةةب عليةه جةةام غضةبها وقسةةوتها ،  

 لهذا المخلوق الذي كان يعيش معه لسنوات . عندها يكتشف الزوج وجه آخر

فيتولد نوع من إنكار اآلخر وإنتصاب العداء بينهمةا ، وذلةك توجسةا منةه        

في  المستقبل ، وخوفا من المجهول الكامن وراء هذا اآلخر،  أو الوجه الجديد 

الذي قد يظهر  ويفاجؤه على حين غرة، وهذا ما ينجر عنةه نةوع مةن التجاهةل 

 حذر الذي يخلف العداء  .،وال

إن الزواج في األصل يقوم على االنسجام والتوافق ،وعند حةدوث خلةل فةي    

هذا التوافق الروحي ، يودي إلةى الفوضةى ، التةي بةدورها هةي األخةرى  إلةى 

هدم  البناء الروحي لهيكل الزواج ،ويتجرد من كةل معةاني اإلنسةانية ويتحةول 

ن همجةي ، تسةيطر عليةه الغرائةز والغضةب ، االنسان من إنسانيته ، إلى حيوا

 مما يضطره العنف ، ويؤدي بطبيعة الحال إلى الدمار وتفسخ العالقات .
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بطبيعةةة الحةةال هةةذا الصةةراع الةةذي يتولةةد عنةةه ضةةحايا ومةةوت، وفةةي          

المسرحية نستشهد  بموت االبةن الةذي راح ضةحية صةراع الوالةدين ،وهةو مةا 

نق الدامية ".لتصور هةذا الصةراع  المتجةذر فةي حملته لنا مسرحية "ربطة الع

تةةةاريخ البشةةةرية ، صةةةراع تتشةةةابك فيةةةه القةةةوى وينتةةةزع القةةةوي  الحريةةةة مةةةن 

الضةةعيف ويمةةارس عليةةه أنةةواع التعةةذيب النفسةةية التةةي يتولةةد جراهةةا الغضةةب 

 والثورة  والتمرد و الموت .

الفوضى  ومن جراء هذا الحب الذي هو في حقيقته تيمة متناقضة تحمل        

والمةةوت  واالسةةتعباد  والتملةةك  ، تعبةةر أيضةةا  عةةن العبةةث  الةةذي  يةةؤدي فةةي 

 اغلب االحوال إلى الفوضى  في كثير من األوضاع .

وهكذا ما ورد في مسرحية ربطة العنق الداميةة فةي وصةف الصةراعات        

األسةةرية وتحطةةم العالقةةة الزوجيةةة ؛ مةةا هةةو إاّل مشةةاهد رمزيةةة لمةةا حةةدث فةةي 

ئر أثناء العشرية السوداء ؛  حيةث تلعةب المةرأة أو الزوجةة  أو األم  فةي الجزا

المسرحية دور الةوطن ،التةي تنشةغل فةي شةجار زوجهةا  فةي محاولةة إصةالح  

حياتهةةا الزوجيةةة والحفةةاظ علةةى أسةةرتها  ؛ تتةةرك أوالدهةةا للمةةوت ،وإذا قمنةةا 

صةب الحكةم باإلسقاطات  نجد أن الحكةام انشةغلوا فةي أمةور السياسةة وتقلةد منا

وتداول السلطة ،ليذهب ضحية ذلك األبناء األبرياء الذين ال ذنب لهةم فةي هةذه 

الصةةراعات ، و إظطهةةاد المةةرأة هةةو اغتصةةاب الةةوطن  مةةن حيةةث هةةي رمةةز 

الةةوطن ،وهنةةا عنةةدما يتحةةدث عةةن معاشةةرة النسةةاء ومعةةاقرة الخمةةر وهةةي مةةن 

لمانيةة ، تحةت المحرمات في دين اإلسةالمي أي إشةارة إلةى الةدعوة  الدولةة الع

لةواء النظةام الةةدولي الجديةد ،والةذي يكةةون السةبب فةي حةةدوث أزمةة هويةة فةةي 

 الجزائر وهو ما نتجت عنه عشرية سوداء دامية  .
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 *في مسرحية مدن الصفيح سيميائية الخطاب وواقع المؤسساتي
 

 أستاذة محاضرة "أ"   د.طامر أنوال

 الجزائر-جامعة وهران \كلية اآلداب،اللغات والفنون\قسم الفنون

 

 

شيء يخضع ألنظمة  ن كلإذ أموضوعية هي النظام الفيزيائي ، الحقيقة ال

الطبيعة كنظام بيولوجي، و يذعن فيه كل فرد لقانون الفضاء، النظام 

االجتماعي و لشريعة المواطنة. كما تتماشى الحياة و القوانين الطبيعية مثل 

، ومن Homo Sapiensالتأقلم والبقاء لألقوى، منتهية إلى تشكيل ما يسمى 

ظاما عقالنيا يحدد معالم العالقات. ثم فان قوانين التطور والتاريخ يكرسان ن

إال أن تاريخ البشرية عرف هزات وتحوالت بعد ثورات فال تعني إعادة 

الشيء منه لذاته بنفس الوتيرة، وإنما هي محاوالت قطيعة وتغيير ، ومن ثم 

 البدء من جديد.

" بالمقابل، وكما في كل ترميم، ركيزة النظام القديم تهاوت وفكرة النظام في 

ذاتها أمست معضلة. منذ اللحظة التي طرحت أن حاالت النظام والتنظيم حد 

ليستا فقط قابلتا للتلف، ولكن أيضا لالاحتمالي، إن الحتمية االنطلوجية للنظام 

مراوغة،   السلطة في "مدن الصفيح" ى( تتراء0والبنية أمست مضطربة.")

ن "حكيم الحي ( وسعدا0مغازلة للنخبة، تتملق حمدان "قلب الحي وشاعره")

( 2( ورضوان "ساعد هذا الحي.ساعده األيمن واأليسر كذلك")3ولقمانه")

تستخف حينا بما يحملون من آمال،ناسجة لهم منمنمات للتخدير،ساخرة 

 مستهزئة.

يقول المقدم :"إن اليوم والغد يا سادتي للبسطاء،لمن كان مثلكم يعشق في -

ن فيه من بعيد فقط.أياديكم طاهرة عذرية وعفة.تحبون الخبز بال أمل . تتغزلو

كايدي المالئكة.لم تدنسها األوساخ.أوساخ الدنيا كاألغنياء)...(سلمت أياديكم 

 ( 5كما هي.طاهرة نقية.")

 إال أن رد صاحب"البذلة الزرقاء" رضوان يضع حدا للمجامالت:

 ( 0" سيدي. ليس بعد الفقر والجوع شيء غير الغضب." )-

ة"، مقارنة بخطاب السلطة، التي تختار أدواتها فضفاض هو خطاب "النخب

مديرة إستراتيجية الحديث في اتجاه 

 "اآلمر/المستجيب:"اسمعوا،استعدوا،قرروا،البد،فكروا،.."

المسرحي مدونة،فهو شكل من أشكال التفاعل االجتماعي،  صوباعتبار أن الن

ثم عينة  للعالقات االجتماعية واللسانية والثقافية والمعرفية، ومن عيخض
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أمام التقابل "نص /خطاب"، للسلوك اإلنساني بنوعيه المنطوق والمكتوب.

يختصر السياق إلى وضعية التواصل:إنها ارث الفلسفة الوضعية وهذا ما ف

 يؤكده التقارب العملي بين تحليل الخطاب والسيميائيات.

 

يث إن مجرد الحد إن الحوار في "مدن الصفيح"مغلق ال يحتمل المجادلة، بل

هو عملية خضوع وارتباط بالطقوسية . والتحكم أو احتواء هذه األنظمة 

المنظمة ألوجه القوانين تحد من إمكانيات الخيارات ألجل وجهة واحدة 

كما يعتمد فعل التواصل على كمية محددة من العوامل   مشكلة سلفا.

السوسيوثقافي تتوقف عليها دوال من المتغيرات المستقلة تشمل معارف 

فترضة للفاعلين حول العالم ،الكون ،اآلخر، محددة في شكل  أعراف م

اجتماعية،مراتب األفراد,سلطات معترف بها..الخ ، والتي تحدد بدورها 

إلنتاج  أشكال العالقات المقترحة بين األفراد ومن ثم الكفاية التداولية

بشكل تنتمي  )تقريرية، توجيهية  ،/أفعال تعبيرية/ أفعال الوعد،)األفعال

 رسمي لنظام نفساني اجتماعي ثقافي يرسمه بصفة شاملة الفضاء الخارجي.

"الحديث, في حد ذاته هو سعي إلى التأثير في الغير وتوجيهه, وفق معطيات 

معينة تشكل ما يسمى بالحجاج. إننا حينما نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى 

لقة بموضوع معين، حمل المتخاطب على أن يتقاسم آراءنا أو التمثيالت المتع

ونسعى من جهة أخرى إلى حمل اآلخرين )المستمعين(على االقتداء بأكبر 

  (0عدد ممكن من آرائنا.")

 

مثل ما كان عليه -هاهو قرار "رؤساء البلدية" بمنشورهم الذي يقرأ علنا 

يقرر هدم الفوضى، فوضى حي الصفيح، "ألسباب -الحال في عهود خلت

ير"، إعادة ترتيبه من خالل ردمه وبناء على صحية" وبناء على "التقار

أنقاضه" دورا مفتوحا على الشمس والهواء"من رخام ، حينها فقط يستدعون 

الستالم مفاتيحهم ويقام لهم "حفال مشهودا تهتز له -من هم على قيد الحياة -

 (. 0األرض والسماء وتباركه المالئكة وأقالم المؤرخين المأجورين")

هو البرهنة على أن الفوضى وعدم النظام  *علماء الباحثين وإذا كان سعي ال

يتالزمان بنسبة عالية من االحتماالت الفيزيائية في نظام مغلق ومفتوح، فان 

السؤال الذي يهمنا في هذا المجال هو إذا كان النظام في حد ذاته لم يعد بداهة 

، تبرير، انطلوجية ، سيتحول إذن محورا للجدل ، ومن ثم يحتاج إلى شرح 

ومنه إلى تثبيت شرعيته. أمام فوضى ما وصلت إليه أبحاث هؤالء الفيزيائيين 

حول نظام "نسيج مجهري" لكل شيء )الشمس، الكواكب، الجماد 

والحيوان...( يتزحزح النظام العام الكوني ، المطلق و الخالد المتحكم فيه 

نا ليس في كالساعة المضبوطة ، أمام اكتشاف مجرات أخرى ، والجديد ه
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شساعته وتنوعه، وإنما في مخاوف االصطدام فاالنفجار. لم يعد الكون عاقال 

منظما، بالقدر الذي نحلم أن يكون، فهذه الفوضى التي أنكرناها هي من 

(. ومن هذه النقطة نربط 6صميم نسيج النظام ، إنها فوضى منشئة ومدبرة)

 الجسور بين النظام الكوني والنظام االجتماعي.

 

 النظام االجتماعي ← ← ← ←←لنظام الكوني ا

                 ↕←←←←←←↕←←←← 

 

فإذا كانت الفوضى هي طريق، أو منهج الستتباب النظام وإعادة التحكم فيه 

من جديد، ففي قلب التنظيم أو إعادة الترتيب، هناك التواتر، التزامن، كما 

يربط  ادف للسلطة.تتجلى أيضا خريطة تدرج المراتب، فالنظام هنا هو مر

الباحث اللغوي "سالكتا" بين تشكيلة البنية اللغوية واألدوار االجتماعية للفرد 

المتحدث. ولعل واقع النحو والبالغة في الفترة اليونانية ، أو في الفترة 

 الكالسيكية تحت ظل أكاديمية "روشليو"هي تتويج لهذا االتجاه.

لواقع االجتماعي/السياسي، القدرة ومن ثم هل لإلرث اإليديولوجي للفاعل وا

على حبس اللفظة داخل سياق محدد، مما ينتج احتواءا من ناحية وخضوعا 

 غير مشروط تفضحه ثنائية النظام والفوضى ؟

إن ولوج شخصية "ابن دانيال"اآلتية "من الزمن المعلب فوق 

(تذكرنا بأن صلتنا بالواقع ليست مباشرة ،بل هي صيغة 01الرفوف")

ل"تتحرك في مواجهة تراث أمسى واقعيا بتركيزها على إقناع "انفصا

الجمهور بتصديق المروي المعروض أمامه.إنها تثير متعة المشاركة 

 واالنخراط االنفعالي.

لعل الفضاء المكاني هو مفهوم مجرد وفي نفس الوقت تجربة مفعمة 

ه في حساسية، جسد التجريد في المنحى االبستيمولوجي الذي يحاول أن يحدد

إطار تشريحي يجمعه بوقائع خارجية تتفاعل معه وتتجادل ، ومن ناحية 

أخرى تتبلور حساسية الطرح إذا ما المس الفضاء العوالم الجوانية وأمسى 

 مرآة مقعرة لكل الهواجس واالنفعاالت.

لكي يستطيع المرء إضفاء معنى على عدة لوحات ، ال بد له من التآلف مع 

في السلسلة نفسها، وألجل أن يحدد توقعات ما ،يعود  مرجعيات تلك اللوحات

إلى خبرته السابقة في تخزين معارف وخبرات وأفكار عن "ابن 

الرومي"و"خيال الظل"، ومن ثم يعمل التعرف السريع والفعال ويحولها إلى 

 شفرات تفسيرية تتناسب والسياق العام للمسرحية. 

للهوية، عالقة حية تفعل وتتفاعل، إن عالقتنا بالفضاء المسكون عالقة بناء  

 أساسها فاعل يتمحور داخل الفضاء كجزء منه, إال أن الصالت هنا متخطية 
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حدود األطر الشكلية، فهاهي "عريب" تباع جسدا البن الرومي،تساق وراءه 

 ، يتحول كالهما في مفارقة هازئة إلى صور ورقية هشة، هشاشة الموقف.

ي في مدن الصفيح"هو هذه العالقة الجدلية والصراع في مسرحية "ابن الروم

بين الذوات والفضاء، صراع ينبئ عن رفع الشدة للوصول إلى وضعية 

التصادم  فالثورة ومن ثم كنتيجة حتمية تصل إلى التغيير باعتباره ليس فعل 

 مواصلة. ولتحقيق ذلك يفترض مايلي:

 

القات هي وجود عناصر )ذوات( تكون في مواجهة، وهذه الشبكة من الع-

مجمل البنية العاملة التي تحقق التصادم بين العامل المساعد والعامل 

 المعارض في النص بما يمثلها من شخصيات وفواعل:

 

 القوى الفاعلة: التي نقسمها إلى جزأين:-

القوى الفاعلة األساسية)"ابن الرومي"،"عريب" وهي الشخصيات - 0

 الحاملة للقيم االيجابية(.

 علة المساندة للفعل الدرامي: وتنقسم بدورها إلى خمسة أصناف:القوى الفا-0

المجموعة أ)صنف المقهورين(:دعبل األحدب،عيسى البخيل،أشعب -

 المغفل,جحظة المغني، والجاريتان حبابة وجوهرة.

المجموعة ب)صنف القاهرين(ويجمعهم االتفاق والتواطؤ، والمصلحة -

 الهوى.()الخادم يازمان، مقدم الحي،رباب بائعة 

المجموعة ج)الال تصنيف،الالموقف(وهي نخبة الصفيح، التي تقضي وقتها -

 تفكر وتحلل أكثر مما تفعل.

المجموعة د)صوت الجنون أو البالهة، وهي أعلم الجميع بخبايا ما يجري( -

 وهي أشعب المغفل وعاشور األبله.

ت المجموعة ه )وهي الحاكية(، أصوات خارج النص ولكن في نفس الوق-

 اختارت الضفة التي تدافع عنها )ابن دانيال وابنته دنيا زاد.(
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 وتنتظم جميع القوى الفاعلة في بنية عاملية نرسم معالمها على النحو التالي:

 

 ← ←← ← ←←الموضوع  ← ←←← ← ←←المرسل   

 المرسل إليه

من )التحرر )البحث عن الكرامة(             )الطبقة المضطهدة(        

 االستغالل(

                           ↕                     ↕                ↕ 

          ↕                                ↕                               ↕ 

← ←← ← ←←           الذات← ←←← ← ←← المساعد 

 المعارض

)رئيس المجلس                 )درجة الوعي                  )ابن الرومي     

 البلدي

 التضامن                        أصدقائه                           الخادم يازمان

 أهل الحي                          المقدم(       أشعب المغفل           

 عاشور األبله(                   عريب والجواري(

 

 حريض، غليان، استياء،مفارقات..(:يفترض ظروف للمواجهة)ت-

أساس الدراما هو الصراع، وهذا الصراع سيتأسس من خالل تفاعل ذوات 

 فاعلة مؤثرة في األحداث الدرامية مباشرة وبصيغ غير مباشرة.

فماذا نعني بالتفاعل كمفهوم؟ التفاعالت هي أفعال عكسية مغيرة للسلوك أو 

ألجل رفع حدة التوتر الذي يؤدي طبيعة العناصر، ولهذا نقف عند الصراع 

مباشرة إلى وضعيات التصادم، التي تتسم بالثورة والتمرد، ومن ثم إلى 

النتيجة الحتمية وهي "القلب"، إال أن هذا "القلب" هو فعل تغيير جذري أم 

مجرد تغيير وضعية بأخرى مشكلة سلسلة مواصلة  لما سبق؟ وهنا تتم تزكية 

 التغيير واجهة وشعارا لتكريس المتعفن.واقع بتنميق سطحه وجعل من 

الخضوع لمحددات)إكراه،إجبار،ضغط..(التي هي من صميم العناصر -

لواقع  "جون سيرل״المشكلة لهذا التصادم، وهنا نستعين بنموذج بسيط يقترحه

 مؤسساتي يعتمد على ثالث صيغ تجريدية هي:

حيث هناك جماعة ,״القواعد المكونة ״و״إسناد الوظيفة״،״القصدية الجمعية״

من البشر ، بدائيون، يسندون الوظائف الفردية لألشياء ، كأن يستخدم أحدهم 

الجذع مقعدا ، تتحول بعد ذلك القصدية الفردية إلى إسناد الوظائف 

 جماعيا،فتتمكن الجماعة من توظيف الجذع مقعدا.
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يشيدون بعد ذلك حائطا حول المكان الذي يعيشون فيه، يحمي أكواخهم أو 

كهوفهم ، ويؤمن للجماعة مكانا للعيش والصيد. تسند للحائط وظيفة بفضل 

سماته الفيزيائية ، كما أنه يحمل سمات القصدية الجماعية أي أنه يحقق 

تداعي الحائط وسقوط أحجاره ״سيرل״حاجزا حدوديا فاصال . ويفترض 

ا ، وكأنهم بالتدرج ، إال أن سكان الحائط يعاملون ما تبقى منه كأنه حائطا قائم

(من خالل هذا التحليل 00.)״االلتزام״و ״الواجب״استوعبوا مفاهيم مثل : 

االنتربولوجي ، نقف على واقع خلق المعمار المؤسساتي الذي ينتقل من 

إلى مستوى القبول واإلقرار الجمعي لألفراد أو ما ״الوظيفة المسندة״مستوى 

قاش والجدل، هو كيف ( وما يثير الن00.)״وظائف الوضع״ب״سيرل״يسميه 

يمكن أن تكون اآللية بمثل هذه البساطة، قادرة على إنتاج جهازا ضخما مثل 

الملكية، الزواج، المؤسسة السياسية، العسكرية ؟ وما ينتج عن ذلك من 

التداخل –الزامات واكراهات. الجواب متعلق بخاصيتين هما: تكرار البنية 

 والتشابك.

 

ة "ابن الرومي في مدن الصفيح" معاناته ، يمسرح قم الجواري في مسرحي

يمازح ويحاكي جالده، في لغة واعية ألعمق أعماق بنية االستغالل 

 والمتاجرة بالجسد كسلعة ، محاربة حائط الخوف والوحدة:

 

 عريب:"علموني كيف أفرخ اللذة وأحيك األغاني..-

 راقصة كنت في بيكال

 أتعرى عبر ألليال

 ي عمقها عين الرجال)...(تلسعني .تجلدني,تدفعني ع

 ثمني؟)تضحك في سخرية(التصفيق يوم أحسن الموت والعهارة

 (03أموت وتنزل الستارة)...(")

 

 

فهناك سلسلة ال متناهية من البنى المعقدة تشكلت من خالل آلية توليد ، 

جوهره االستخدام المتكرر للوسيلة)العنف والتعنيف معنويا وجسديا( ،إال أن 

المتولدة ، ال توجد معزولة ، بل تتشابك وتتعالق فيما بينها ، ومن هذه الوقائع 

جهة أخرى ، تنشأ لدينا عالقات موطدة بين الوقائع كمعطى خام والوقائع 

االجتماعية ، يخضع الكل للواقع المؤسساتي ، في شكل قوى ايجابية وسلبية ، 

اجهة واستيعاب تلزمنا وتفرض علينا الحد والعقوبة أو التكريم واأللقاب.ولمو

الوضع، يمر الفاعل المرتد )عريب(على هذه الوقائع بمراحل تشكل وعيه 

 فتمرده.
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 واقع مؤسساتي 

 

 

 

 ويمكن تلخيص القضية على النحو التالي:

 المادة األولية: الوعي

 الوعي: الهواء الجديد

 الهواء الجديد:الحركة

 الحركة:التغيير

 

يتجسد خادم السلطة،التابع الوفي في شخص "الخادم يازمان" الذي يتجزأ في 

اللذان يؤكدان أو  0والرجل 0اللوحة الحادية عشر إلى ثالث فواعل: الرجل 

لذي سبق يوضحان أفكاره،انه هنا لتحديد معايير المعاملة مع "ابن الرومي" ا

 وأن أخذ "منحة" :

 :"لقد أخذت يا ابن الرومي..."0الرجل -

 الخادم يازمان:"وجاء دورك في العطاء.."-

 ابن الرومي:"ليس لي غير الكلمات.."-

 عالقة استعباد
عريب 

 الجارية

 جوهرة

 حبابة

 الرباب
بائعة  

يالجوار  

عريب 

 الجارية

 جوهرة

      حبابة

            

            

            

      

 



035 

 

 

الخادم يازمان:"..و سيدي ال يريد غيرها، فتجارته شراء األصوات -

 والكلمات وفي بعض األحيان يشتري الصمت أيضا..."

 قد يكون الصمت أغلى من الكلمات..":"...و0الرجل-

عشت وها أنت ترى،أحتى  !ابن الرومي:")لنفسه(عجبا يا ابن الرومي-

 (02")!الصمت يا سادتي يشترى؟

إن القول في حد ذاته،هو لعبة قناع يتنكر من خالل اإلضمار، المتشابك في 

لذات أطراف اللعبة،غير مميز لماهو كائن بالفعل مقابل المتوهم.ثم إن بناء ا

تتم من خالل اآلخر،وباآلخر،ويصنف المجتمع في شكل نصا 

 مكتوبا/مقروءا،يحتوي أفراده داخل سردياته.

تحيلنا األعراف االجتماعية،إلى فضاءات أخرى،مثل مفهوم الهوية،المركز 

االجتماعي،والمهني،والتي تؤسس لوجود اآلخر مقابل السلطة،كضمان 

حدد اتجاهاتنا،تتشكل أفكارنا،ال مجال للموقع االجتماعي.من هذا الموقع،تت

 للفصل بين الذات وانتمائها االجتماعي،السياسي،والطبقي.

" يجب أن نقبل أن السلطة تنتج  :يربط "فوكو" بين السلطة و المعرفة إذ يقول

المعرفة..و أن المعرفة و السلطة تقتضي كل منهما اآلخر مباشرة. فال عالقة 

رفي باالرتباط معها، كما ال توجد معرفة ال سلطوية دون أن يتشكل حقل مع

السلطة" ال -تفترض و تكون في آن واحد عالقات سلطة.فروابط "المعرفة

تحلل انطالقا من ذات عارفة تكون حرة أوال ،إزاء نسق سلطوي ، بل على 

لك يجب أن نعتبر أن الذات التي تعرف ، والموضوع المعروف ذعكس 

ه التداخالت األساسية بين المعرفة و السلطة وصيغ المعرفة،هي كلها آثار هد

  (05و تحوالتهما التاريخية".)

فال مناص من ارتباط وثيق بين كل من السلطة والمعرفة، تشد الثانية من 

وزر األولى وتدعمها، بل تصبغ على مسارها شرعية مبررة ومقنعة. 

عن  فالمؤسسة ال تشرع لوجود، بقدر ما تطمس معالم هذا الوجود وتحوره

 مجراه الطبيعي.

ضوابط  كثيرة ومتنوعة لمحاصرة "الفاعل" في محاولة لتدجينه بوسائل 

توحي بمنطقية القياس، فالنظام ضمان استقرار السلطوي، وأي زحزحة 

لذلك هو تعريض لخطر التغيير ومن ثم االنقالب.ولكن كل من هذه المفاهيم 

 . تظل قابعة في التجريد والشمولي بال هوية للتحديد

" إن وجود السلطة في كل مكان يجعلها متوارية عن األنظار ، )...(ثم إن 

السلطة ليست تمثيال لمؤسسات معينة و حتى لدولة ما ، بل إنها االسم الذي 

 (00نطلقه على وضع استراتيجي معقد في مجتمع معين.")

داخل نظام يسميه فوكو" منظومة –الذات -تتشابك العالقات في إطار سلطة

اع" "كما أن السلطة ال تكون متفردة ، بل من شأنها دوما أن تدخل في إخض
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ا فان السلطة كمفهوم متعال غير موجودة ، إنها ذعالقة مع سلطة أخرى، ول

مجرد اسم كلي للتعبير عن وضع استراتيجي متحرك ومتنوع بصفة مستمرة 

في كل  ( إنها متواجدة00، يتمثل في عالقات قوى محلية ، منفصلة وكثيفة".)

مكان، باسطة نفوذها هنا وهناك بال تمييز، حتى على مستوى التعبير اللغوي، 

والتفكير، إذ تظهر بجالء في شكل قيود وضوابط تبدو بشكل طبيعي وكأنها 

 هنا منذ األزل، تشكل وتفرض نمطا معينا من الصيغ الجامدة المستهلكة.

ر القبول الجمعي هي إن الوظيفة المسندة ووظائف الوضع التي تحقق في إطا

التي تبرر بقاء الديكتاتوريات وتحولها إلى معطى جيولوجي ال يتغير وال 

 يخضع لمنطق الزوال.

من خالل هذا التحليل االنتربولوجي، نقف على واقع خلق المعمار 

إلى مستوى القبول ״الوظيفة المسندة״المؤسساتي الذي ينتقل من مستوى 

( 00.)״وظائف الوضع״ب״سيرل״ا يسميه واإلقرار الجمعي لألفراد أو م

الفضاء إذن عامل حسم في تحديد العالقات بين األفراد، في صياغة األطر 

وتفعيل المفاهيم النفسانية االجتماعية، ففي التموضع، تنتعش العالمة ، تحمل 

عمق األشياء ، أبجدية االنتماء، حيث يتوحد "الحيز" بالذات، انه التنفيس, 

قيم ايجابية ، اإلحساس باالنتماء. انه ليس حياديا، بل تجسيد نوع من مالمسة 

 للمحطات ،يرفع خيارات ويتيح التعامل الجدلي مع معطيات.

نتساءل ونتجادل حول العالقات المشكلة بين الفكر والمعرفة، وبين األمكنة 

فق أالمكان فإذا كان )المؤسساتية(والفضاءات )المجسدة ماديا والرمزية(، 

الزمان واإلنسان فعالن ز يشغل فراغ محدد أو ال متناهي، فان حييمتد، 

إن عالقة الجسد بالفضاء  .يتصاعدان ثم يتقاطعان عند لحظة تفجر عارمة

المسكون عالقة هدم للمعمار الهندسي ألجل بناء للهوية، عالقة حية تفعل 

أبعاد هندسية تنهل وتتفاعل، أساسها فاعل يتمحور داخل الفضاء كجزء منه.

من شساعة المكان، وعمق الذات ، تحتوي األجواء وتقننها مساحة عارية، 

 قابلة الن تكون مشيدة ، محولة، مغزوة، ومحررة من الصيغ الجامدة.

تحيلنا األعراف االجتماعية، ولنقل الطقوس االجتماعية،إلى فضاءات أخرى، 

د اآلخر مثل مفهوم الهوية ، المركز االجتماعي، والمهني، والتي تؤسس لوجو

مقابل السلطة، كضمان للموقع االجتماعي. من هذا الموقع ، تتحدد اتجاهاتنا، 

تتشكل أفكارنا، ال مجال للفصل بين الذات وانتمائها االجتماعي، السياسين 

 والطبقي.

تحت قناع "االجتماعي" يمكن أن نشك في الهوية التي يوحي بها, والتي 

ن تقتصد الوساطة مع اآلخر. ليست إال إنتاج فوضوي للذات محاولة أ

واالستقاللية ليست محاولة التحرير من المألوف، ولكن هي نوع من 

إن أية معرفة مهما كان حقلها لن تستطيع أن  ״ االستبطان تحت نظر اآلخر.
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=موضوعاتها ، بناءاتها )تزعم االكتفاء الذاتي ، أي أن تؤسس نفسها 

مستقال تمام االستقالل عن أي تعاط  تأسيسا (النظرية، أنظمتها االستداللية...

 (06)״ أو أدنى انفعال أو اتصال مع أي خارج عنها.

إن النظر في حد ذاته ، هو لعبة قناع تتنكر من خالل الذات، متشابكة في 

ومن ثم غياب  أطراف اللعبة، غير مميزة لماهو كائن بالفعل مقابل المتوهم.

الذاتي لكل الرؤى، وهنا  وجهة نظر موضوعية ، ستفتح المجال للتقييم

 أي تلك الفكرة المسيطرة السامية. "Siriusيتذبذب ما يسميه "موران": "

بدون المرجعية الخيالية،كثير من األشياء ال تجد لها محال وموقعا من 

ال وجود للشخص خارج رؤيته، الواقع.يتدخل المتخيل في الواقع و يوجهه،

 هوية الوجود. وفي نفس الوقت انطالقا من الغير تتحقق

أليس فكري هو الذي يعاني من فقدان اليقين بطبيعته؟ بحكم قصوره، فيسقط 

ذاتي"، اعتبار اآلخر، –إن بناء " فاعل هذه الشكوك على المجتمع والكون؟

،يحيل ليس فقط )وفي نفس الوقت األنا( مرورا بالمرآة، والمماثلة الخيالية

ا أيضا عالقة مماثلة بين األنا لتصور مركب لعالقة "الفاعل" باآلخر، وإنم

واألنا من خالل لعبة المرآة. وهنا نقف عند  النقطة التي تجمع بين البطل 

 وية تعكس الذات من خالل اآلخر, وعبر اآلخر.ٱوصاحب األثر في عالقة مر

تنفصم "عريب" إلى أربعة نسخ، ويتفاعل اللعب مع المرآة، وزخم األلوان 

 سود،األبيض،األحمر واألصفر.األربعة وتتداخل الرموز:األ

 (01"أشيري علي،أي لون اختار؟")-

وال لون يرضي "ابن الرومي"و فالسواد للحداد، وظلمة القبر، وان ارتبط 

بجلد "عريب"،أما األبيض فهو للشيب، واألحمر للجراح، واألصفر سقم 

 ووهم.فابن الرومي ال يريدها اثنان.

، لو أحببتك والرداء يا فاتنة، لجعلت "عشقتك قبل أن تكون األلوان والرداء-

منك اثنتين وأنت واحدة.حين أراك ال أرى شيئا سواك.في حضرتك تختفي 

 (00كل األشياء إال أنت يا عريب.")

 

يتنكر "ابن الرومي" لجلد "عريب"،انه حالم عاشق لصورته على سطح مياه 

لون بال  جارية، "شفافة كالنور كالضياء كغمامة وردية ،صافية كالنبع بال

( انه الوهم الذي رسمه لنفسه وليست حقيقة "عريب",لحظات 00ظل." )

حالمة تنتفض أمامها "دنيا زاد" وتحور القص من مجراه "االستحالمي" إلى 

واقع أكثر إمكانا، مذكرة إياه أنها"أمه"اشتراها بحكم"قوانين بغداد المتخمة" 

رقة أمامها ، عن طريق صك للبيع، يخرجه "ابن الرومي" ويمزق الو

 يخيرها:
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( 03إذا شئت طبعا أوان تمكثي.")–"أنت اآلن حرة،يمكنك أن تنصرفي -

 وتختار "عريب" الرحيل لتعود أقوى.

عريب:"لقد منحتني حق االختيار وقد اخترت.اخترت أن أكون إلى جوار -

دعبل وعيسى وجحظة وأشعب وغير هؤالء..إنني أراك واقفا في بركة ماء 

ين بغداد وأشياخا وسجين نفسك..ابن الرومي،إنني أشفق وعيونك فوق..سج

 (02عليك من..")

يسقط التناص , وترفع آليات التغريب, لم تعد الحكاية حكاية "بغداد"، إنها 

حي حمدان ورضوان واآلخرين.وهنا ينتعش خطاب "ابن دانيال"يالمس 

 واقعا بعيدا عن المالحم واألساطير,يذكر الحضور بما هو كائن.ينتفض

الجميع،يثورون ويغيرون واقع السمسرة بالحي وأهله، وتندفع "دنيازاد" 

 وراءهم مزكية إياهم،يذكرها ابن دانيال:

 "ولكننا لسنا منهم، نحن من عالم آخر..."-

دنيازاد:"أنت واهم يا أبي،ليس هناك إال عالم واحد, ومدينة واحدة)..(عذاب -

 (05)الفقراء ما كان يوما فرجة ولن يكون أبدا.."

تتموقع فكرة "التبئير" لتفتح الجدل على مصراعيه، من حيث حضور السارد 

في الحديث الذي يتضح من خالل قدرته على الضبط ، في اإلستراتيجية 

 السردية وتحويل المستوى التحليلي إلى السطح "الجلي".

إن   يتزاوج  الحكي بالفعل، يختلط الصوتان,صوت الراوي بالفاعل بالمبدع.

النفي يحطم وصال األضداد،كما أن النفيهو تحقيق لصراع جوهري،  فائض

والرفض وكالهما يدخالن في مكونات   بين خاصيتين رئيسيتين هما: القبول

 الترميز .

 

يطرح "بارتس" معضلة "الفاعل"  في كتابه "درجة الصفر من الكتابة"، 

فضح حيث يؤكد على الطابع الشفاف للخطاب الذي ي في التلفظ المتحدث

إنها تجربة المسرح االحتفالي الحي الذي يرفض  الحالة األيديولوجية ،

اختزال اآلمال وتعليبها، فالمسرح بطبعه فعل يندد ويذكر بعفونة ما يجري 

 ,بحثا عن البديل.

 

الوعي من خالل اإلقرار بحالة قد ال يعترف بها  /انه يؤكد ثنائية :الذات 

التصريح بها هي خطوة عمالقة في الكثيرون، ومجرد إمكانية الوعي ثم 

 مواجهة األنا ثم اآلخر.
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 الهوامش:
مسرحية "ابن الرومي في مدن الصفيح"للكاتب المغربي عبد الكريم برشيد, احتفال *

 مسرحي في سبع عشرة لوحة.

1-Morin Edgar-La Méthode 1 –(La Nature de la Nature-La Vie de la 

Vie-La Connaissance de la Connaissance)-éditions du Seuil-2008-p65 

-نص مسرحي  في سبع عشرة لوحة-ابن الرومي في مدن الصفيح-عبد الكريم برشيد - 0

 02ص -اللوحة الثالثة0116- 0110الطبعة الرابعة  -الدار البيضاء-اديسوفت للنشر

 نفس الصفحة-المصدر نفسه -3

 نفس الصفحة-المصدر نفسه -2

 05ص -المصدر نفسه-5

 00ص -المصدر نفسه  -0

0- J-M .Adam- Les textes types et prototypes-Nathan-Paris-1992-p103 

 00ص-اللوحة الثالثة-ابن الرومي في مدن الصفيح -المصدر السابق-0

 Von Foerster(1959) ;وVon Neuman(1966) هذا ما تؤيده أبحاث: -6

م في فرضية"سفير/وورف, من ساه 0636-0002باحث أمريكي من أصل ألماني ولد  

 إنتاجه:

An Introduction to the Study of Speech (1921 ; le Langage, une 

introduction à l'étude de la parole, 1953). 

 00ص -اللوحة الثانية-ابن الرومي في مدن الصفيح -المصدر السابق -01

-منشورات االختالف–مي ترجمة سعيد الغان-العقل واللغة والمجتمع-ينظر سيرل -00

 0110-الطبعة األولى -الجزائر

 000/003/002/005ص

 000العقل واللغة والمجتمع ص-سيرل –ينظر المرجع السابق- 00

 30- 30ص-اللوحة السادسة-ابن الرومي في مدن الصفيح -المصدر السابق -03

  55ص-اللوحة الحادي عشر-مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح-المصدر السابق -02

05-Faucault- Surveiller et Punir -p 32 

-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية-البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر-عمر مهيبل -00

 03ص 0663الطبعة الثانية 

 005-002ص  إنسان الكالم-كلود حجاج-00

 000ص–ينظر المرجع السابق -00

 000ص  –منهج وتطبيقه /سيميائية المعرفة المنطقية -محمد قاري  - 06

 00ص  -اللوحة الثالثة عشر-مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح-المصدر السابق-01

 00ص -اللوحة الثالثة عشر -مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح -المصدر السابق   -00

 00ص -اللوحة الثالثة عشر-المصدر نفسه  -00

 02ص -اللوحة الرابعة عشر-المصدر نفسه-03

 00ص -اللوحة السادسة عشر-المصدر نفسه-02

 65ص -مسرحية ابن الرومي في مدن الصفيح اللوحة األخيرة-المصدر السابق -05
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 نظرات في األسلمة والتأصيل
  

  

  

 الدكتور: علي سلطاني العاتري
 جامعة تبسة كلية الحقوق والعلوم السياسية

  

  

  

 الملخص:
إن مشكلة التقدم العلمي في المجتمعات المسلمة مشكلة تؤرق الباحثين 

الجادين، بسبب والدة العلوم والمعارف في بلدان تختلف عن هذه المجتمعات 

ميدان العلوم اإلنسانية التي ال  من حيث العقيدة والفكر والتصور، خاصة في

يمكن أن تكون معارف مجردة عن الخلفية األيديولوجية ألصحابها 

والمؤثرات البيئية للتربة التي نبتت فيها. ومن هنا طرحت مشكلة التعامل مع 

 العلوم الوافدة من الغرب والموقف منها

 نميز ثالثة اتجاهات: ويمكن أن

 هذه العلوم، واالكتفاء بما جاء به الوحيالرفض المطلق ل االتجاه االول:

القبول المطلق لهذه المعارف والسير في ركاب الغرب دون  االتجاه الثاني:

 قيد أو شرط

االستفادة من هذه العلوم قدر اإلمكان دون المساس بجوهر  االتجاه الثالث:

 العقيدة

 وعلى ضوء أصحاب الرؤية الثالثة ظهرت فكرة التأصيل وأسلمة العلوم

اإلنسانية الغربية. وهي حركة علمية واسعة شكلت زخما هائال من 

  المصطلحات والمسميات المستوعبة لها.
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Summary 
 

The problem of scientific progress in the problem of 

Muslim societies haunt serious researchers, due to the 

birth of science and knowledge in the different countries 

of the communities in matters of religion, thought and 

perception, especially in the field humanities, which 

cannot be ideological abstract knowledge of their 

respective owners and environmental influences of the soil 

has increased. And posed the problem of dealing with the 

science from the west and the position 

And we can distinguish three directions: 

The first trend: the absolute rejection of this science, the 

sufficiency of which came by revelation 

The second trend: is the absolute acceptance of this 

knowledge and to walk in the passenger west 

unconditionally 

The third trend: use this science to the extent possible 

without compromising the essence of faith 

In light of the owners of third vision, the idea of rooting 

and the Islamization of Western sciences. A vast 

movement formed huge dynamic scientific terminology 

and nomenclature desorbed. 

  

   
منذ زمن طويل وبعض الباحثين يدندنون حول فكرة األسلمة  المقدمة:

والتأصيل، وكانت بداية حديثهم عن علم نفس إسالمي، ثم تعدوه إلى العلوم 

األخرى فمنذ أن نشر محمد عثمان نجاتي كتابه عن اإلدراك الحسي اإلنسانية 

م ثم نشر بعده عبد الكريم العثمان كتابه عن 0626عند ابن سينا عام 

م والدعوة إلى تأصيل علم 0600))الدراسات النفسية عند المسلمين(( عام 

ة النفس إسالمياً يتردد صداها في أروقة البحث العلمي. وفي السنوات األخير

زادت العناية بهذا الموضوع وتطورت الدعوة إلى حركة واسعة صار لها 
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أدبياتها الخاصة بها، وأصبح التأصيل مقرراً يدرسه طالب علم النفس في 

أكثر من جامعة، ونشأت جمعيات وروابط علمية ومؤسسات تعنى 

لهذه الغاية. أما  [2]وأقيم كذلك عدد من المؤتمرات العلمية [1]بالتأصيل.

هـ، إذ أن 0211وث والكتب التي نشرت فهي كثيرة والسيما بعد عام البح

حجم ما نشر بعد هذا العام يفوق جميع ما نشر من قبل بأضعاف مضاعفة. 

هـ( بلغ ما نشر من 0211وحسب دراسة نشرها محمد عبد هللا الغامدي )

بحثاً، كان  505هـ 0211بحوث ودراسات حول التربية اإلسالمية قبل عام 

عنواناً عن علم النفس. وفي قائمة ببلوجرافية منتقاة لمحيي الدين  01منها 

هـ( عما نشر من بحوث وأطروحات ومقاالت باللغة العربية 0200عطية )

عن تأصيل العلوم السلوكية )علم النفس وعلم اإلنسان وعلم االجتماع( في 

 310هـ( فقط بلغت 0210 – 0211ست سنوات تقريباً فيما بين عامي )

 [3]عنواناً خاصاً بعلم النفس. 02واناً، منها عن

إال أن هذه الحركة الواسعة لم تحظى بدراسات نقدية تقوم مسارها وترسم 

معالم مستقبلها. اللهم دراسة الدكتور عبد هللا الصبيح في مجلة جامعة 

الذي أشار إلى أنه ورغم البحث الدؤوب لم يستطع الحصول على [4]اإلمام

لحركة األسلمة أو التأصيل اإلسالمي. ومن هنا جاءت هذه  دراسة نقدية حديثة

الدراسة لتسد ثغرة في مجال نقد حركة التأصيل أو األسلمة، أو الوجهة,أو 

 المنظور. وسنتناول البحث في مبحثين

 المبحث األول: دراسة نقدية للمصطلحات المطروحة

 المبحث الثاني: اقتراح مصطلح الفقه كبديل

 اسة نقدية للمصطلحات المطروحة:المبحث األول: در
إن حركة التأصيل اإلسالمي لعلم النفس )مثال( تشعبت مع تشعب فروع علم 

 النفس، ومن العسير التناول النقدي الشامل، في بحث موجز كهذا

من أولى المعضالت التي يعاني منها المشتغلون بالتأصيل مسألة االسم 

مصطلحات التي استعملها وداللته، فعبر أكثر من نصف قرن تعددت ال

الباحثون في التعبير عن إعادة صياغة العلوم اإلنسانية صياغة إسالمية كما 

تعددت أيضاً تصوراتهم حول هذه المهمة، ويمكن إحصاء أكثر من أربعة 

 مصطلحات شاع استعمالها بين الباحثين وهي:

ي أو علم إضافة لفظ "اإلسالمي" ألي علم من العلوم )علم النفس اإلسالم – 0

 االجتماع اإلسالمي(

 أسلمة العلوم اإلنسانية أو إسالمية العلوم اإلنسانية.- 0

 التأصيل اإلسالمي للعلوم اإلنسانية.- 3

 التوجيه اإلسالمي للعلوم اإلنسانية.- 2

 التفسير اإلسالمي- 5
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وقد تعرضنا لكل مصطلح على حدة، وبين المقصود به كما استعمله أصحابه 

 لتي دارت حول المفهوم وبيان موقف الباحثين اآلخرين منه.والمناقشات ا

من خالل ما توصلنا إليه من مراجع فإن أول  أوال: إضافة لفظ "اإلسالمي":

من أضاف لفظ اإلسالمي لعلم النفس مثال هو محمد عثمان نجاتي في تقديمه 

م،0620لكتابه ))اإلدراك الحسي عند ابن سينا(( المنشور عام 
[5]
ال  رغم أننا 

نكاد نعثر عن تعريف واضح له لهذا المصطلح، ويبدو أنه يقصد به التراث 

النفسي الموجود في الحضارة اإلسالمية، وإن صح هذا فداللته عنده ال 

يكون استعراض ألبحاث  تتجاوز الداللة التاريخية. فهو ال يعدو أن

 المسلمين في المجاالت ت النفسية؟ علماء

ريف هذا المصطلح فهو أحمد فؤاد االهواني في أما أول من نجده حاول تع

م( ))الدراسات النفسية عند 0600تقديمه لكتاب عبد الكريم العثمان )

فهو  "بأنه فرع علم النفس الذي يدرس السلوك اإلسالمي" المسلمين((، وحدده

إذن ال يعدو عنده أن يكون فرعاً من فروع علم النفس الديني. يقول األهواني: 

قد أفسحنا المجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانياً، فال غرابة أن "وما دمنا 

نقول بوجود علم نفس إسالمي، كما نقول بوجود علم نفس بوذي أو نصراني، 

الختالف خصائص كل دين من هذه األديان"
[6]
 

م( في الداللة على 0210وقد استعمل هذا المصطلح محمد رشاد خليل )

لذي استعمله له األهوانين، فإذا كان علم النفس مفهوم مضاد تماماً للمفهوم ا

اإلسالمي عند األهواني أحد فروع علم النفس الديني فهو عند خليل ذو هوية 

مستقلة عن علم النفس الغربي، بل إن خليالً يرفض التسليم بوجود علم نفس 

إذا لم يكن قائماً على أصول إسالمية، فعلم النفس القائم اآلن ذو المنزع 

ي مرفوض عند محمد رشاد خليل وال يستحق أن يطلق عليه هذا االسم الغرب

 ))علم النفس((.

هذا عن المصطلح واستعماالته، أما عن مواقف الباحثين منه فقد تباينت فمنهم 

من رفض المصطلح نفسه ومنهم من تحفظ على محتواه أو داللته. والمعنى 

ثين والسيما بعد تطور الذي قصد إليه األهواني مرفوض عند كثير من الباح

مفهوم علم النفس من منظور إسالمي، فال أحد اآلن من المعنيين بعلم النفس 

من المنظور اإلسالمي يقبل أن يكون ما يسعى إليه هو مجرد فرع لعلم النفس 

 الديني هدفه دراسة السلوك الديني فقط،

نيوي، وال وهذا النقد ال يسلم ألن أصحابه مازالوا يفصلون بين الديني والد

 يدركون أن اإلسالم نظام شامل يسع كل جوانب الحياة

النظرة اإلسالمية للعلوم ال ترضى أن يكون علم النفس فيهاأو علم  كما أن

االجتماع فرعاً من فروع هذا العلم عند الغرب الختالف المناهج واألهداف 

كما سيتضح من  –والتصورات المعرفية عند كل منهما. ويرى هؤالء 
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أن ما يسعون إليه يهدف إلى تصحيح علم  –عراض بقية المصطلحات است

النفس أو االجتماع أو غيرهما من العلوم اإلنسانية القائمة فكيف يكون فرعاً 

 له.

والبعض ينازع في صفة ))اإلسالمي(( فال يرى أن تضاف إلى علم النفس أو 

روع علم االجتماع ويرى هؤالء أن ال معنى لتخصيص هذا الفرع من ف

المعرفة باإلسالم، ويسألون في عجب قائلين: ترى هل معنى ذلك أن فروع 

المعرفة األخرى التي لم توصف باإلسالمية كافرة؟ وأعتقد ان هذا االعتراض 

علم النفس  جد وجيه ألننا لم نقرأ يوما عن علم االجتماع المسيحي أو

سالمي كإضافة اليهودي، وما استعمل العلماء المسلمون عبر العصور لفظ اإل

 ألي علم من العلوم التي درسوها

ومع التسليم بوجاهة هذا االعتراض إال أنه ال مانع في الوقت الحاضر من 

استعمال مصطلح ))علم أو االجتماع اإلسالمي(( علماً على ما تنتجه حركة 

التأصيل وعلى ما تسعى إليه. والمبرر لهذا ظرفي فقط، وإذا زال معه الحكم. 

يوجد علم كافر وآخر مسلم، وإنما توجد نظريات صائبة وأخرى  حقيقة ال

خاطئة، واألصل في العلم أن يكون صواباً متفقاً مع الشريعة، وإذا كان 

يعارضها فقد انتفت عنه صفة العلمية، وانحط إلى رتبة الجهل أو الضالل 

وسم أي أنه لم يعد علماً قط. ومن ثم فال معنى لتمييز علم عن آخر ب –والهوى 

اإلسالمي؛ هذا هو األصل، أو هو ما ينبغي أن يكون ولكن الواقع بخالف 

ذلك، حيث إننا نجد تخريفا أخذ اسم العلم بل علوماً مبنية على تصورات 

منحرفة معارضة للشريعة اإلسالمية ومع ذلك لم يسلبها ذلك صفة العلمية 

غها المنحرفة، عند الكثير بل إنها تدرس في بالد المسلمين ودور علمهم بصي

وبما أن التصور البديل ما زال مفقودا والتصور الغالب هو التصور 

المنحرف فالبد من تمييز هذا الوليد الناشئ عن التصور السائد. وهذه التسمية 

ليس هدفها تمييز تصور عن آخر فحسب، وإنما لها وظيفة أخرى هي أنها 

خر، ال يزال يذكر بخطئه إصبع اتهام مشهور على علم النفس أو االجتماع اآل

وينادي بالبديل عنه. لهذا ال يرى كثير من الباحثين ومنهم الصبيح في الوقت 

الراهن مانعاً من استعمال مصطلح ))علم النفس، أو االجتماع اإلسالمي(( 

َعلََماً على علم نفس أو اجتماع أو إعالم جديد يبنى على أسس إسالمية. هذا 

 [7]غافيما يتعلق بالمصطلح، مبل

كما أن هذه اإلضافة تجعل إنتاجنا في مجاالت العلوم اإلنسانية مقتصرا علينا 

 وال يتعدانا إلى غيرنا من األمم.

كما أن الغرب والشرق ما سمو علم النفس عندهم او االجتماع او اإلعالم، 

بعلم النفس المسيحي، او علم اإلعالم اليهودي، او علم االجتماع 

         البوذي...الخ
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ومصطلح "أسلمة اْلمعرفة" من المصطلحات الحادثة،  :ثانيا: أسلمة المعرفة

كتور إسماعيل  ي نَسب في الغالب للمعهد العالَميِّ للفِْكر اإلسالمي، وقيل: إنَّه للدُّ

ا -َرِحمه هللا -الفاروقي  وهو من كبار مؤسِّسي اْلَمعهد والمنهج القائم عليه، أمَّ

ائعة في الدِّراسات الَغْربية وكتابات مصطلح "أسلمة" فهو من األل فاظ الشَّ

المستشرقين، والمراد منه إدخال النَّاس لإلسالم، أو تَْحويل الفكر من منهٍج ما 

إلى منهٍج قائم على اإلقرار بشرائع اإلسالم، كقولِِهم: "أسلمة أوربا"، "أسلمة 

 الجامعات"، "أسلمة العقل".

هذه اللفظة في مؤتمر لعلماء  لم يكن جعفر شيخ إدريس أول من أطلق

” االجتماع المسلمين في أمريكا في منتصف السبعينات، وأول من نشره. 

تحت مصطلح )أسلمة المعرفة( كما اّدعى ” المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

الصبيح في مقاله. بل كان ناقال للمصطلح عن إسماعيل الفاروقي رحمه هللا 

طَّة العمل" منشورةٌ في رسالةٌ بعنوان "إسالميَّة ا لمعرفة: المبادئ وخ 

أرجَعِت و باإلنجليزيَّة، وترَجمها إلى العربية أبو سليمان وطه جابر العلواني،

ة إلى عاِملَْين: االزدواجيَّة التعليميَّة، المتمثِّلة في االنقسام  سالة  تَخلَُّف األ مَّ الرِّ

ؤية الواضحة لتوجيه بين اتِّجاهَْين؛ اإلسالمي والعلماني من جهة، وانعد ام الرُّ

 [8]الفعل اإلسالمي في االتِّجاه الصحيح من جهٍة أخرى"

الميدان فقد أوكل حلَّ اإلشكال لألساتذة والعلماء َذِوي   ورغم سبقه في هذا

نيا؛ ب ْغية الوصول لتحقيق تكامٍل معرفي بين  اإلْلمام بعلوم الدِّين وعلوم الدُّ

لوم الحديثة والتُّراثية.الدِّراسات الشرعيَّة واإلنسان  ية، بين الع 

لية للمنهجية اإلسالمية"،  ورصد لذلك مباِدئ أوليَّة تحت عنوان "اْلمبادئ األوَّ

ه لعملية األسلََمة، فيجب على إسالميَّة المعرفة  ل اإلطار العامَّ الموجِّ وهي تشكِّ

الَّت أن تلتزم بِما هو ِمن جوهر اإلسالم، في الوقت الذي تتفادى فيه الز

صات الحديثة في إطاٍر  المنهجيَّةَ التقليدية؛ ذلك أنَّ إعادة ترتيب التخصُّ

لِّية  إسالمي، يتطلَّب إخضاَع النظريَّاٍت والطرائق واألس ِس إلى المبادِئ الك 

اآلتية: َوْحدة اْلَخْلق، وحدة الَْمخلوق، وحدة الحقيقة، وحدة الحياة، وحدة 

 [9]كِّل نظريَّة الوجوداإلنسانيَّة، وهي مباِدئ  ت شَ 

وأصحاب هذا االصطالح يريدون جعل العلوم: "إسالميَّة"، واشتقاق هذه 

ة والعافية، يأبى عليهم هذا  المادة من "سلم"؛ ومنه "اإلسالم"، بَِمعنى الصحَّ

اشتقاقًا ونَحتًا، يأبَى المنحوت، ومن أين كان نَحتًا؟! والعلم هو العلم، والحقائق 

، هَي هي، والعلم ا جَد العالِم  المسلِم  لشرعي يرفض الدََّخن والدََّخل، فإْن و 

 [10]ق دَِّمت العلوم والمعارف اإلسالميَّة"

)أسلم( في اللغة ال تساعدهم، فهي تأتي الزمة بمعنى أسلم  واستخدامات

الرجل أي دخل في اإلسالم وأسلم بمعنى أسلف، وتأتي متعدية بمعنى فّوض 

بمعنى خذل كقولك: أسلم صديقه للعدو، واستخدامها هنا فتقول أسلم أمره هلل، و
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ال يصح لغة؛ ألنه يستخدم الفعل المتعدي بمعنى الفعل الالزم. وسبب الخطأ 

بمعنى: جعل الشيء  Islamization أن )األسلمة( ترجمة للكلمة اإلنجليزية

 .مسلما!( وهي تركيب خاطئ في اللغة العربية كما تقدم

أللفاظَ في معجم الكالم؛ ليسو من المشهود لهم وأغلب من حشروا هذه ا

وتكلَّفوا ما ليس منه، فأقحموا   [U1]فجهلوا لغتَه؛ بالتخصص في هذا الميدان

ا في الفكر ففَركوه، وإن  في العقيدة غريَب األلفاظ، وفي الفقه عجائَب الكلم، أمَّ

د، قديم الم زاج؛ إْذ استرشد طالٌب قيل: َمجاز، وإن أنكر عالٌِم قالوا: متشدِّ

-كلَّما أراد أن يصبغ ما أتى به بالشَّرعية الدينيَّة -"ي حاول بعض المفكِّرين 

حياكةَ مصطلحاته من التراكيب بإضافة )إسالمي(. منها قول هم: "أسلمة 

العلوم"، و"أسلمة المعرفة"، وقول هم: "أسلمة الطِّب" وعلم االجتماع 

تعمال مولَّد حادث، ال أحسبه اإلسالمي واإلعالم اإلسالمي وهكذا. وهذا اس

 في لسان العرب، ولَم تَف ه به العلماء، وهو من لغة الجرائد

وهناك اعتراض معنوي على المصطلح قدمه د. مقداد يالجن هو: أن العلوم ال 

توصف باإلسالم ألن اإلسالم يقتضي إرادة واختياراً من المسلم، والعلوم 

تيجة لتلك االعتراضات تحول المعهد ون (**)جامدة ال إرادة لها وال اختيار

العالمي للفكر والمعرفة من هذا المصطلح بعد تبنيه إلى مصطلح )إسالمية 

 المعرفة

وقد كان للكاتبين أنور الجندي ومحمد بن محمد حسين فضل كبيٌر بعد هللا 

تعالى في بيان ذلك في تضاعيف مؤلَّفاتِهما، وردا األلفاظ الدخيلة على 

العربية ومن األلفاظ قول هم: اعتزاليه اإلسالم، وأشعريَّة  اإلسالم واللغة

اإلسالم، وديمقراطيَّة اإلسالم، واشتراكيَّة اإلسالم، وَرْأي اإلسالم، وموقف 

ابع عشر الِْهجري، وهي  اإلسالم... وهي ألفاظٌ شائعة في أ خريات القرن الرَّ

 [11]مرفوضة شرًعا، وهكذا كانت فوضى االصطالحات"

صطلح األسلمة السؤال التالي: كيف نأسلم علوما ومعارف انطلقت ويطرح م

من أيديولوجيات مناقضة لإلسالم ومناهضة له, ونشأت في بيئة مخالفة 

لبيئتنا, وعالجت قضايا مخالفة لقضايانا, بل ناقشت مشكالت ال يعرفها 

المجتمع اإلسالمي؟ وقال الشيخ رمضان سعيد البوطي: "أسلمة النَّْفس؛ ال 

لمة اْلَمعرفة، غْير أنَّ هذه الحقيقة وإْن كانت ثابتةً دون َرْيب، ال تستدعي أس

ل وهلة، وهو "أسلمة اْلَمعرفة"؛  رْفَع ذلك الشِّعار الذي قد يَْخطر بالبال ألوَّ

ذلك أنَّ اإلسالم ال يتطلَّب أكثََر ِمن أن تكون المعرفة  معرفةً صحيحة، صافيةً 

تحيُّز إلى أيِّ جهة قد ت ْبِعدها عن ميزاتِها الِعْلميَّة عن الشَّوائب، وبعيدةً عن ال

اْلِحياديَّة، إنَّ التعبير بأسلمة المعرفة" يوحي بتَحيٍُّز ما إلى نَّشاط معرفي 

 [12]فِْكري، وهو ما تنأى عنه طبيعة  منهج المعرفة من حيث هو"
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ة وأكاد أجزم أن دعاة األسلمة مع حسن نياتهم ورغبتهم الملحة في خدم

اإلسالم إال أنهم يطرحون هذه المعارف من داخل المنهج الغربي وانطالقا من 

 نظرته إلى الكون واإلنسان وعالقتهما بخالقهما

شاع استخدام هذا المصطلح في العلوم اإلنسانية  :ثالثا: التأصيل اإلسالمي

محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام  ففي ندوة أقامتها جامعة اإلمام

تحت اسم )التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية( اعترض د. مقداد  هـ0210

يالجن على مصطلح )األسلمة( واقترح مصطلح )التأصيل إلسالمي(، 

وتمخض عن ذلك تكوين )لجنة التأصيل( ومازال هناك عدد يتبنون مصطلح 

 التأصيل، لكن تلك الندوة أوصت بمصطلح )التوجيه اإلسالمي للعلوم

  :صيل بعدد من التعريفاتويعّرفون التأ

فقد عرفه محمد عثمان نجاتي بقوله: هو إقامة هذا العلم على أساس التصور 

-  .اإلسالمي لإلنسان وعلى أساس مبادئ اإلسالم وحقائق الشريعة اإلسالمية

تعريف )إبراهيم رجب(: هو عبارة عن عملية إعادة بناء العلوم اإلجتماعية 

 .[13]سان والمجتمع والوجودفي ضوء التصور اإلسالمي لإلن

تعريف )لجنة التأصيل االجتماعي(: تأسيس تلك العلوم على ما يالئمها في -

 .الشريعة اإلسالمية من أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها

اعترض على مصطلح التأصيل : بأن التأصيل هو البحث عن أصول.. فكيف 

ورد عليه: بأن التأصيل قد يكون لترميم  نقول تأصيل وهذه العلوم موجودة.

 .[14]شيء قائم

ويتضح من التعريفات السابقة أنها متقاربة وإن كان تعريف رجب األخير 

أكثر دقة في التعبير عن المعنى المقصود وال حشو فيه، وقول نجاتي ))بحيث 

تصبح موضوعات هذا العلم وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متفقة مع 

سالم أو على األقل غير متعارضة معها(( تكرار لما سبق في مبادئ اإل

تعريفه، وكذلك تعريف لجنة التأصيل فيه تكرار ال حاجة له، والجزء األساس 

 في التعريف هو قول اللجنة:

))تأسيس تلك العلوم على ما يالئمها في الشريعة اإلسالمية من أدلة نصية أو 

 قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها((

قال الصبيح: واعترض على المصطلح باعتبار أن تأصيل العلوم اإلنسانية 

هو البحث عن أصول شيء موجود، وهذا ال ينبغي ألن الموجود من العلوم 

اإلنسانية يعارض اإلسالم فال يصح بحث أصول له في اإلسالم، قالوا: ولو 

تصورات جديدة سلمنا أنه ال بأس بذلك، فهو ال يكفي إذ البد من إيجاد بدائل و

في العلوم اإلنسانية متفقة مع اإلسالم. ورّد على االعتراض: بأن التأصيل 

معناه وضع أصل، وال يلزم منه أن يكون لما هو موجود، فربما كان لما لم 

 يوجد. )أ. هـ. بتصرف واختصار(
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استخدم بعض الباحثين مصطلح التوجيه اإلسالمي  :رابعا: التوجيه اإلسالمي

نسانية. الذي اقترح مصطلح )التوجيه( هو فؤاد أبو حطب وذلك عام للعلوم اإل

هـ 0210هـ ولم يلق قبوال، ثم أعاد طرحه في ندوة جامعة اإلمام عام 0360

وقبلت، وأوصت الندوة بهذا المصطلح بل صارت المادة تقدم في جامعة 

 .اإلمام بهذا االسم

ويبدو أنه  Paradigm ومفهوم الوجهة عنده مرادف للمصطلح اإلنجليزي

و يرى كون في نظريته أن التقدم . )فيلسوف غربي(” تومس كون”أخذه من 

العلمي ال يتطور من خالل التراكم ولكن من خالل نشأة ما يسميه باألطر 

المعرفية التي تكون بديالً لألطر المعرفية القديمة التي أصبحت في طور 

العلم ويؤثر فيه  . واإلطار المعرفي عند كون سابق علىcrisis أزمة

ويوجهه. وهو يتكون من االلتزامات العقلية واالتجاهات األيديولوجية لدى 

جماعة من العلماء الذين يتسمون بالتشابه المعرفي. وفؤاد أبو حطب يشتق 

من هذه العملية مصطلح التوجيه اإلسالمي لعلم النفس. وإذا كان تصور كون 

ن أن العلم يستند إلى أطر معرفية في مجمله مقبوالً، إذ من المسلم به اآل

ومسلمات، فإن ما بناه فؤاد أبو حطب على هذه المسلمة وهو اشتقاقه من هذا 

العمل اسماً للحركة العلمية كالوجهة أو التوجيه ال ينهض دليالً كافياً إللغاء 

المصطلحات األخرى وحصر الصواب في هذا المصطلح. وقياساً على رأي 

قول التوجيه السلوكي لعلم النفس بدالً من المدرسة أبو حطب ينبغي أن ن

السلوكية أو التوجيه اإلنساني بدالً من المدرسة اإلنسانية أو التوجيه التحليلي 

بدالً من مدرسة التحليل النفسي، وهذا لم يقع. نعم طبيعة العمل الذي تسعى 

ال إليه كل مدرسة من هذه المدارس هو إيجاد وجهة كما سبق، وعلى هذا ف

نرى حصر التسمية في الوجهة أو التوجيه كما يرى ذلك فؤاد أبو حطب، وان 

 كنا نرى أن هذه التسمية أولى من سابقاتها. كما يقول الصبيح

أما من حيث المضمون فإن معنى التوجيه ال يختلف عند أصحابه عن معنى 

 التأصيل واألسلمة؛ فداللة المصطلحات الثالثة واحدة.

هذا اسم اقترحه بعض اساتذة علم النفس  اإلسالمي للسلوك:خامسا: التفسير 

كاسم لمقرر في بعض الجامعات السعودية، والمآخذ التي يمكن أن تؤخذ على 

مصطلح ))علم النفس اإلسالمي(( وذكرت هناك في أثناء مناقشة المصطلح 

يمكن أن تقال هنا والجواب الذي ذكر هناك يمكن أن يذكر هنا. والفرق بين 

طلحين هو أن ))علم النفس اإلسالمي(( يبدو أدق في التعبير عن حركة المص

التأصيل من ))التفسير اإلسالمي للسلوك((، كما أن المصطلح األخير عام ال 

يخص علم النفس فقط، بل يمكن أن يكون التفسير النفسي اإلسالمي أو 

ال هذا االجتماعي اإلسالمي، وهذا قيد آخر البد من إضافته إذا أريد استعم

 المصطلح في علم النفس.
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وقد استخدمت مصطلحات أخرى تختلف عن المصطلحات السابقة من حيث 

 اللغة وان كانت ال تبتعد عنها كثيرا من حيث المضمون.

ومن هذه المصطلحات مصطلح )وجهة النظر( ويرى األستاذ عثمان نجاتي 

هللا عمر  أن هذا المصطلح يعود إلى المفكر ين إسماعيل الفاروقي وعبد

نصيف في كتابهما )العلوم الطبيعية واالجتماعية من وجهة النظر 

اإلسالمية(المترجم من اإلنجليزية إلى العربية بواسطة األستاذ عبد الحميد 

 [15]الخريبي

ومنها مصطلح )المنظور اإلسالمي( واذا كان نجاتي ينسبه لألستاذ مالك  

( [16]من منظور إسالمي بدري في بحثه الموسوم ب)علم النفس الحديث

فقد قدمت مصطلح   م.0600المقدم إلى اللقاء العالمي الرابع بالخرطوم سنة 

)المنظور اإلسالمي( منذ أن سجلت رسالة الماجستير بجامعة األمير عبد 

م 0660م ونوقشت هذه الرسالة سنة 0600القادر قسنطينة الجزائر سنة 

مي ،ولكنها لم تنشر إلى اليوم بعنوان: الشائعة من منظور اإلعالم اإلسال

,وأردفتها برسالة دكتوراه بعنوان: الدعاية من منظور اإلعالم اإلسالمي, 

 وستنشران قريبا بحول هللا

وأرى أن كلمة المنظور اكثر تعبيرا من سابقاتها، الن الدارس للعلوم 

ي اإلنسانية ينظر إليها بمنظار إسالمي ويزنها بميزان الشرع كما هو معلوم ف

كل نوع من أنواع المعرفة البشرية ، ألن دراسة أي مشكلة من المشكالت ، 

يقتضي بالضرورة أن يمتلك الباحث رؤية ، أو منظوراً منهجياً ، يتصور من 

خالله المسائل ، ويحلل في ضوئه الفرضيات ، واإلشكاليات المطروحة على 

تصلة بالواقع العلوم اإلنسانية واالجتماعية الم  بساط البحث . ودراسة

اإلنساني ، في كل مستوياته ، العقلية ، والنفسية ، والسلوكية ، والعمرانية ، 

الفردية ، والجماعية ، بحاجة إلى مدخل منهجي ، يتيح للباحث فيها فرصة 

دراستها بشكل مستوعب ، ينكب به إلى فهمها ، واستخراج قوانينها ، وسننها 

 لي.، وإدراك منطقها ، ومنهجها االستدال

واقترح طه عبد الرحمن استبدال "أسلمة المعرفة" بـ" التقريب"؛ اقتداًء 

باإلمام ابن َحْزم الظَّاهريِّ في كتابه "التقريب لعلوم المنطق"، وقد وَضع 

ك التحيُّز الذي يوحي به مصطلَح   ِل المعرفة"؛ لِتَدار  ون مصطلَح "تكام  آَخر 

 "أسلمة".

ها كلَّها في غاياتِها، ويتفادى سلبيَّاتِها، وهو لكن يمكن طْرَح مصطلٍَح يَْجمع

سالة السَّماوية التوحيد ، والحقيقة واحدةٌ، والطريق  "َوْحدة المعرفة"؛ فغاية الرِّ

ل ال يكون إالَّ عن خالٍف واقٍع، ال اختالف؛ ألنَّ الخالف  واحٌد، والقول بالتَّكام 

، فيَْنتج ع ع، واالختالف عن تضادٍّ ن الخالف حاَل الحواِر يَْحصل عن تنوُّ
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ع  ٌل، والتَّكامل ي راد منه التَّوحيد في الكلمة، والتعاون  في العمل، والتنوُّ تكام 

َدام؛ فالبعض يكمل البعض اآلخر.  في األفكار، فال يقع الصِّ

ومصطلح "أسلمة المعرفة" كان المراد  منه جْعَل العلوم في خدمة التَّوحيد 

ها لِن صرة حقائق اإلسالم، الكامن في الكتاب واإليمان، وجْعَل العلوم كلِّ 

، وتَْقعيَد العلوم اإلنسانيَّة على ضوابِط العقيدة  نة، وتَْجليةَ اإلعجاز العلميِّ والسُّ

اَم أل ولي الِعْلم من المسلمين فيما اختلفوا فيه، بعد أن  اإلسالميَّة، واالحتك 

ه للطَّْعن في اإلسالم والعقائدِ  دة، بل صاَرْت في  صاَرت العلوم ت وجَّ الموحِّ

 خدمة اإللحاد ومركزيَّة اإلنسان.

كما أنَّ الوصول إلى َوْحدة المعرفة يقتضي االطِّالع على علوم الغير، وما ال 

ي صادم الشَّرع، وأجازه العلماء، أ خذ وأ دِخل في علوم المسلمين بعد أن 

ه من الشوائب ي ْعَرض على ما عندهم، وي صاغ على ما يناسبهم، في َصفُّون

والدََّرن، فيكون لبَنًا سائًغا من بين دٍم وفَْرث، وهذا مكَّن التقريَب لعلوم غْير 

 المسلمين للمسلمين.

لَيمان، وهو من كبار مؤسِّسي  ن استعمل مصطلَح "وحدة المعرفة" أبو س  وِممَّ

ياق مفه ؛ فالسِّ ل النصَّ فوق ما يدلُّ وِميٌّ ال َمْشروع "أسلمة المعرفة"، وال أ َحمِّ

ركَّب است ْعِمل في سياق الكالم كمفهوٍم ال مصطلح، قال  اصطالحي؛ أِي: اْلم 

، بذْلت  فيها جهدي؛  في أَحد مؤلَّفاته: "ومَضْت بِي سنون في التدريس الجامعيِّ

د رؤيةَ منطلقات إصالح الفِْكر والوجدان، والتي هي رسالة  اْلَمعهد  لكي أ َجسِّ

واجهة "أزمة الفِْكر اإلسالمي" بواسطة تَْحقيق وغايته؛ وذلك انطالقًا  من م 

وحدة المعرفة اإلسالميَّة؛ نصوًصا ورؤية، وقِيًَما ومفاهيَم، وِعلًما اجتماعيًّا 

نن الكونيَّة واقًعا زمانيًّا  وحياتيًّا، وتَجسيًدا للفطرة اإلنسانية السَّوية، والسُّ

واجهة أْزمة اإلرادة والوجدان لل ْسلم، التي تكمن في َمجال ومكانيًّا، وم  م 

التربية ووجدان الطُّفولة؛ وذلك بالعناية بَِمجال "التربية وبراِمِجها أدبياتها 

 .[17]بالدرجة األولى"

ب معاِرَف السابقين، ويَْدعو إلى إقامة َوْحدٍة لَِمعارف  فالقرآن الكريم ي قرِّ

بأن ي وافَِق كلَّ معرفٍة الوحي، مع اعتماِده أسلوبَِي التَّصديق واْلهَيمنة، وذلك 

فيها لَم يطرأ عليها تحريٌف أو انتحال "ِمن غْير أن يعني ذلك التَّصديق  أو تلك 

اْلهيمنة  التوقيَع على كلِّ معرفٍة فيها، بِقَطع النَّظَر عن سالمتها من الخطأ، بل 

ن ؛ كي يتميَّز السليم فيها من اْلم  حرف، ي عِمل فيها منهجه التقديريَّ التمحيصيَّ

ن نْقَده، وتَحليلَه،  في صورة عَمليَّة استرجاعيَّة، شاملٍة لذلك الميراث، تتضمَّ

ا أ ْلِحق به من إضافاٍت واجتهادات تتنافَى مع مضمونه"  [18]وتطهيَره ِممَّ

قًا لَِما َصدِّ الً وناسًخا لِما قبله؛﴿ َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ م   والقرآن نزل مكمِّ

هَْيِمنًا َعلَْيِه ﴾ ]المائدة:  [، وقال: ﴿ َوِمْن قَْبلِِه ِكتَاب  20بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوم 
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وا  ٌق لَِسانًا َعَربِيًّا لِي ْنِذَر الَِّذيَن ظَلَم  َصدِّ وَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوهََذا ِكتَاٌب م  م 

ْحِسنِيَن ﴾  [19]َوب ْشَرى لِْلم 

لح من المصطلحات المطروحة والتي قد تطرح في وال شك أن أي مصط

المستقيل ال يسلم من النقد ألنها محاوالت بشرية والجهود البشرية يعتريها 

 النقص والتقصير مهما ظن أصحابها أنهم قاربوا الكمال

وانطالقا من ان اإلسالم منهج كامل  المبحث الثاني: الفقه كمصطلح بديل:

ا، أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أسلمه معارف متكامل يسع جوانب الحياة كله

أنتجت انطالقا من تصورات وأيديولوجيات تختلف بل تناقض معتقداتنا 

وتصوراتنا، ولسنا مضطرين إلى البحث عن أصول لما أنتجه الغرب من 

معارف خاصة به منافية لعقيدتنا بل إن جزءا كبيرا منها جاء لهدمها, فكيف 

وتاليه العقل؟ كيف نؤصل لفكر قائم على نشر  نؤصل لفكر أساسه اإللحاد

الرذيلة والفساد، كيف نؤصل لفكر قام لتبرير السياسات واألنظمة الحاكمة، 

ألن التأصيل المزعوم ال يقتصر على علم النفس فقط بل يشمل السياسة 

 واالجتماع واإلعالم واألدب والفن وغيرها

لوم، راجعةٌ كذلك إلى خطورة ما فالحاجة الماسَّة إلى القراءة في مثل هذه الع

ورد على هذه العلوم من الَغْرب في قوالَِب ال ت ناسب أهل اإلسالم، فالنَّقد 

ه للعلوم التَّربوية والنفسيَّة واالجتماعيَّة, واإلعالمية أنَّها  األساسيُّ الذي يوجَّ

جيَّةً ينطلق نشأَْت في بيئاٍت جاهليَّة علمانيَّة ال ديَن لَها، جعلَِت اإلْلحاد منه

لِّ ما يَْنتج عنها،  ة ج  ة بْعِض ما فيها لن نَْركن إلى صحَّ منها، وإْن سلَّْمنا بِصحَّ

ة بناَء حصانتها العلميَّة من مصادرها؛ كيما تصفي الغثَّ من  وهذا ي ْلزم األ مَّ

السَّمين حال انتفاعها بعلوم غيرها، فتأخذ ما ينفعها ويناسبها، وتَرّد ما ليس 

 منها

أنه استمد أحكامه من القران الكريم الذي فيه  لشرع اإلسالمي المقدس طالماوا

تبيان لكل شيء ومن ضمن هذه األشياء العلوم اإلنسانية إذن البد من أحكام 

 شرعية تخص كل العلوم اإلنسانية وإذا ما التزمت بهذه األحكام كانت شرعية

مد على تطبيق المنهج إن الرؤية اإلسالمية النابعة من القرآن والسنة تعت

اإلسالمي في حركة المجتمع االقتصادية والسياسية والثقافية في مقابل 

المدرسة الشيوعية والرأسمالية، والتي تأتي لتفسر المجتمع على أساس السنن 

 اإللهية الحتمية التي اعتمدها القرآن في حركة األنبياء والمصلحين.

كأن نقول عن علم  الفقه يدا:وانطالقا من هذا الطرح أقترح مصطلحا جد

فقه  وعن اإلعالم فقه االجتماع ، وعن علم االجتماعفقه النفس النفس

كما درج علمائنا على تسمية السياسة بفقه السياسة الشرعية وذلك  اإلعالم

 لالعتبارات التالية:

العلم بالشَّيء والفهم له أوال: معنى الفقه في اللَّغة:
[20]
 ومنه قوله تعالى: 
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قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك 

لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
[21]

 أي ما نفهم كثيرا من قولك

ينِ   عليه وسلم "صلى هللا    النَّبيُّ   َمْن ي ِرِد هللاَّ  بِِه َخْيًرا ي فَقِّْهه  فِي الدِّ
[22]

" 

في اللغة فهم غرض المتكلم من كالمه. وفي االصطالح هو "قال الجرجاني:

.وهو علم مستنبط بالرأي العلم باألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

واالجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل
[23]
 

الفقه أخص من الفهم ألن الفقه فهم مراد المتكلم من كالمه، " ابن القيموقال 

وهو قدر زائد على مجرى فهم اللغة في اللغة ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت 

مراتبهم في العلم والفقه
[24]
 

وإذا كان المعنى العام للفقه هو الفهم الدقيق، فغاية دراسة علم االجتماع أن 

 ساني ونسبر أغواره ونحل مشكالتهنفقه المجتمع اإلن

في مدلولها « فقه»يقول الشيخ سعود الشريم: علينا أال نحصر معنى كلمة 

االصطالحي، وإنما الفقه في اللغة يعني الفهم، فكما أن هناك فقه األحكام، 

 .[25]هناك فقه الدعوة وفقه السيرة، وفقه المعاملة، وهناك فقه النفوس

لتعرف على النفس البشرية معرفة عميقة تمكننا من وغاية دراسة علم النفس ا

 الوصول إلى حلول جذرية لمشكالتها العويصة.

العلم باألحكام  هذا من حيث اللغة أما اصطالحا: فهو ثانيا: الفقه اصطالحا:

الشرعية من أدلتها التفصيلية. وعلم االجتماع وعلم النفس وسائر العلوم 

بأحكام شرعها هللا سبحانه وتعالى لتضبط اإلنسانية عندنا كمسلمين محكومة 

 حياة اإلنسان في كل جزئية من جزئياته.

وفي النظام االجتماعي في اإلسالم جاءت التوجيهات اإللهية، والرعاية 

الربَّانيَّة  لكل جوانب حياة الفرد واألسرة، والجماعة واألمة؛ قد سمع هللا 

حاجة من حوائجها، فكيف سبحانه مناجاة امرأة مؤمنة، ومجاَدلَتَها في 

بحاجات المجتمع واألمة؟! ففي هذا النظام االجتماعي تتجلى رحمة هللا، 

ويظهر ل طفه بخلقه، وفي اآليات القرآنية التي ت بَيِّن  القواعد واآلداب 

االجتماعية وغيرها، تكتمل النعمة والِمنَّة اإللهية على البشرية بالهداية لها في 

 ة الخلق واإلكرام.سبيل حياتها، بعد نعم

وقد نظم اإلسالم أمور المجتمع بأسره، فحدد عالقة اإلنسان بخالقه وعالقة 

اإلنسان بأخيه اإلنسان، فبيَّن حقوقه وواجباته بحيث ال يدع مجااًل لسيطرة 

الغني على الفقير أو القوي على الضعيف أو الكبير على الصغير، أو األبيض 

 .على األسود، فهم عند هللا سواء

وفي المنظور الشرعي، فالباعث على الدور االجتماعي باعث عقدي يتمثل 

في التكليف الشرعي الرباني الذي يقوم به اإلنسان طلبا لثواب هللا، و مناطه 

األخالقيات اإلسالمية التي تأخذ بزمام كل فضيلة، فتجعلها مطلوبة، فبعضها 

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=795&idto=795&bk_no=49&ID=808#docu
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المصالح  على سبيل االستحباب، وبعضها على سبيل الوجوب، بحسب

المترتبة عليها في الدنيا واآلخرة، فالزكاة والحقوق الواجبة لألقارب 

والجيران و الكفارات ملزمة شرعاً، والوقف والصدقات التطوعية األخرى 

تدخل في مجال االلتزام الذاتي من المسلم يقوم بها لنيل الثواب الذي هو جزاء 

 .وكل ذلك محكوم بنصوص شرعية وأحكام فقهية.محقق

واذا كان الموضعيون يتحدثون عن قانون اجتماعي يضعه المجتمع ليتحاكم 

إليه أفراده، فإن اإلسالم وضع تشريعا اجتماعيا يربط اإلنسان بخالقه في 

حركته االجتماعية، ويضبط حركته باآلخرين بنصوص شرعية تجعل عالقته 

    باآلخر عملية تعبدية تقربه من خالقه

أو علم االجتماعي وردت فيها  لتي عالجها علم النفسوال شك أن المشكالت ا

نصوص شرعية وأحكام فقهية مبثوثة في كتب الفقهاء والمفسرين وشراح 

 السنة النبوية, وان لم يسموها بعلم النفس او االجتماع او اإلعالم.

انطالقا من ما سلف فاعتقد أنه بإمكاننا االصطالح على )علم االجتماع( عندنا 

ماع )وعلم النفس( بفقه النفس و)علم اإلعالم( بفقه اإلعالم, وهكذا بفقه االجت

في سائر العلوم اإلنسانية. حتى تكون لنا مصطلحات متميزة وذات بعد 

 شرعي.

ويمكن استنادا على تعريف الفقه )الفهم الدقيق( أي نقول عن فقه 

 هو الفهم الدقيق للمجتمع وكل ما يحكمه من عالقات وروابط" االجتماع:

 "وصالت

إن اقتراحي لمصطلح الفقه نابع من قناعتي لما  ثالثا: مبررات مصطلح الفقه:

له من داللة شرعية، وتأثير اجتماعي في الوسط اإلسالمي, وبعدا حضاريا 

لدى الغرب. ألن من أهمِّ مستلزمات اْلَمنهج العلميِّ في التفكير العناية  

: ﴿ قَالَِت اأْلَْعَراب  آَمنَّا ق ْل لَْم -لى تعا -باْلم صطلحات وفَْهم لغة العلوم، قال 

 َ وا هللاَّ ْم َوإِْن ت ِطيع  يَمان  فِي ق ل وبِك  ِل اإْلِ ا يَْدخ  ت ْؤِمن وا َولَِكْن ق ول وا أَْسلَْمنَا َولَمَّ

َ َغف وٌر َرِحيٌم ﴾ ْم َشيْئًا إِنَّ هللاَّ ْم ِمْن أَْعَمالِك  َوَرس ولَه  اَل يَلِْتك 
[26]
نهم هللا ، فرفع ع 

مسمَّى اإليمان، وأثبت لَهم مسمَّى اإلسالم؛ الْنتِفاء شروط اإليمان فيهم، 

 فألزَمهم الوصف المناسب لِحالِهم؛ وأرشدهم لِما يوصلهم إلى َوْصف اإليمان.

فاللَّفظ حين ي قال تكتَنِفه ظروٌف، وم البسات، وبيئات، وأزمان، وأفكار، 

صات، هي التي ت حدِّ  د المراد منه في غالب األمر، فإذا أ ِخذ ومواقف، وتَخصُّ

 م جرًدا أوقع صاحبه في اْلَخلل والتخبُّط، وأوداه في مغبَّة سوء الفهم.

والمصطلح يفهم بِما تَواَضع عليه أْهل ه، والعناية بالمصطلحات جزٌء من 

كم، وفَْهم  ضابط علميٍّ ي وَسم به الباحث الْم سلم؛ وهو التثبُّت قبل إصدار الْح 

 للُّغة التي يتحدَّث بِها اآلَخرون.ا
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راداٌت حيَّة ينطقون بِها، وليس من المنهجيَّة  ذلك أنَّ الناس لَهم من ألفاظهم م 

العلمية التي جاء بِها القرآن الكريم أن ي هاَجموا أو تصدر عليهم األحكام، قبل 

هون بِها؛ لكون اللِّسان والنُّطق  ِمْغرافًا لِما التثبُّت من مصطلحاتِهم التي يتفوَّ

في ضمير المتحدِّث؛ إْذ "غالِبًا ما يثير االستخدام  العامُّ للمصطلحات الفلسفيَّة، 

فردات اللُّغوية  ف على  -والعلميَّة، واْلم  لبًْسا لدى الباحثين في م حاوالتِهم التعرُّ

 خصوصيَّة فلسفٍة ما، ومصدر اللَّبس أنَّ األفكار الفلسفيَّة وهي ت ْنِشئ نسيجها

المنهجيَّ الخاصَّ بِها، تضطرُّ إلى استخدام نفِس المصطلحات والمفردات 

ائعة التداول؛ للتعبير عن دالالٍت معيَّنة في َمجال البحث، غير أنَّ هذه  الشَّ

إنَّما ترتبط بالمضمون اْلَمعرفي للفلسفة التي  -وهنا مصدر اللبس  -الدالالت 

دات؛ إنَّما ترتبط باللُّغة التي أنشأَْتها، أنتَجْتها، وكذلك دالالت األلفاظ والمفر

ر ذهني  في إطاِر حْقٍل ثقافي تاريخيٍّ معيَّن؛ أْي: إنَّ داللة األلفاظ ترتبط بتصوُّ

د عالمٍة عليه، وإشارة إليه" معيٍَّن للشيء اْلم شار إليه، وليست م جرَّ
[27]

 ،

ة ذو تأثيٍر إيجابِيٍّ في ب حوثِ  ؛ ألنَّ  واستعمال اْلم صطلحات الخاصَّ أهل الفنِّ

استعمال المصطلحات بالنسبة للمتخصصين يساعد على االختزال واإليضاح، 

عة في العصور المختلفة للفكر  والمصطلح الواحد قد ي ستعمل في معاٍن متنوِّ

البشري..."
[28]
ا لدخوله وَسْبر   هّمً ؛ لذلك كان ضْبط  مصطلحات كلِّ فنٍّ م 

تَّائه ال يدري أين يسير على َحزن أم َسْهل، أغواره، وإالَّ كان القارئ كال

ل المؤلَِّف ما ال يَْعتقد.  وَحمَّ

وليس بغريٍب أْن "تلعب المصطلحات  دوًرا أساسيًّا وِمْحوريًّا في أشكال 

اإلبداعات الفكريَّة كافَّة، وما يتَّصل بِها من م حاورات ومطارحات، وكلَّما 

بَْت منافذ الحد ؤية، وتشعَّ يث، وتعقََّدت القضايا، ازداَدْت خطورة  اتسعت الرُّ

اْلم صطلحات، حيث ي ْمكن لها أن ت جلِّي الحقائق، وتَْختزل المعاني بِبَراعة؛ 

لِتركزها في الذِّهن، وتَْضبط قواعد الحوار الفكريِّ وآدابَه، كما أنَّها من جانٍب 

من عوامل تَْغييب  آَخر ي ْمِكنها أن تزيد اإلشكاليَّاِت تعقيًدا، وأن تكون عاِمالً 

ؤية، واضطراب قواعد الحوار الفكريِّ وآدابه" الرُّ
[29]
. 

راع العقَديِّ والفكري والثقافِيِّ بين األ َمم -بل إنَّ ِمن خطرها  -في زمن الصِّ

ة المسلمة، في مناحي حياتِها  أنَّها ي مكن أن تزاِحَم المصطلحاِت األصيلةَ لأل مَّ

سَّاحة الِعلميَّة والثقافية للمسلمين شيئًا فشيئًا؛ شتَّى؛ لت حاول ترحيلها من ال

 تَمهيًدا لترحيل ما تعبِّر عنه من معتقٍَد، أو فكر، أو خل ٍق إسالمي أصيل.

على -وتلقِّي المعرفة المتكاملة يكون من َمصادرها، فلِك لِّ معرفٍة وْحيِيَّة 

ها التي ت ْؤَخذ منها، ولكلِّ معرفة ب-اختالف فروعها  على -شريَّة مصاِدر 

ها، فنجد القرآَن الكريم يرشد إلى المصادر حاَل -اختالف فروِعها  مصاِدر 

ْنت ْم  ْكِر إِْن ك  االستفسار﴿ َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك إاِلَّ ِرَجااًل ن وِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَل وا أَْهَل الذِّ

وَن ﴾ اَل تَْعلَم 
[30]
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ص في أيِّ  ْكر هم أهل التخصُّ جانٍب من جوانب المعرفة، وهذا مبنِيٌّ وأهل الذِّ

على عموم لفظ اآليِة، ال على خصوص السَّبب، فسبَب  اإلشكال كان حول هل 

سل من البَشر؟ فأحالَه م هللا إلى أهل االختصاص في هذا، وهم أهل  يكون الرُّ

الذِّكر؛ وهم أهل القرآن، او أهل التَّوراة واإلْنجيل، واإلحالة ألهل القرآن 

فَّار قريش؛ بعيدٌ  ؛ ألنَّهم َخْصم، والقرآن َمحلُّ نزاٍع عند َمن استَْشكلوا، وهم ك 

لذا كان األَْولَى غْيرهم من أهل االختصاص، وهم علماء اليهود والنَّصارى، 

 [31]. [U2]مشروعة ما دامت منافِع  معرفتهم

لَماؤها، فأهل الفنِّ أْدَرى من غيرهم بَِمسائله ، فمصادر المعارف كتب ها وع 

ومن تكلَّم في غير فنِّه جاء بالعجب؛ فأَْخذ  المعارف عن المتطفِّلين، أو البْحث  

عنها في غْير مواردها، ضْرٌب من التَّعتيم، وبَْحث في الظَّالم، حتَّى ترى 

ؤى، ويقضي باألذواق، ويَْحكم  أحَدهم يعقد قلبه على مناماٍت، وي ْفتِي بالرُّ

د على بالكشوفات، فكلُّ هذا وذاك؛ ي ن افي أبسط قواعِد القرآن العلميَّة؛ التي تؤكِّ

واية لَضْبط حركة المعرفة، وتلقِّيها من أصولِها، وَغْرفِها من  اإلسناد في الرِّ

 أهلها.

يَّة كان الَعْود إلى أهلها فيها أحقَّ من غْيِرهم، والتَّفكير  فإْن كانت المعرفة مادِّ

فِي بالغرض؛ للحصول على نتائج في َمجالها بأَدواتِها، ومناهجها التي تَ 

صحيحة، فكان الوقوف  على الحضاراِت وعلومها ومعارفها المتراكمِة من 

ِق األخذ عنهم؛ لتوسيع اْلَمدارك، واالستفادِة من اإلبداعات، ما لَم ت عارض  طر 

ا، أو ت نافي شرًعا للمسلمين.  نّصً

ن  -ليه السَّالم ع -فترى في القرآن النبِيَّ الرسوَل وكليَم هللا موسى  يتعلَّم ِممَّ

: ﴿ قَاَل لَه  م وَسى هَْل -عليه السَّالم  -هو أقَلُّ منه شهرةً وَمْنزلة؛ اْلَخِضر 

ْشًدا ﴾ لِّْمَت ر  ا ع  َك َعلَى أَْن ت َعلَِّمِن ِممَّ  أَتَّبِع 
[32]
أي أن تعلِّمني علًما ذا رشد،  

حلة في طلب العلم َضت على الرِّ ة قد حرَّ ، واتِّباع الفاضل وهذه قصَّ

للمفضول؛ طلَبًا للفضل، وحثَّْت على األدب والتواضع للمصحوب"
[33]

 

َرابًا يَْبَحث  فِي  وابن آدم العاقل يتعلَّم من الغراب َغْير العاقل: ﴿ فَبََعَث هللاَّ  غ 

ْن أَك وَن ِمْثَل هََذا اأْلَْرِض لِي ِريَه  َكْيَف ي َواِري َسْوَءةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزت  أَ 

َراِب فَأ َواِرَي َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِميَن ﴾ اْلغ 
[34]
 

أقرَّ كالَم اْلَملِكة بلقيس قبل إسالمها، حكى عنها:﴿ -سبحانه -بل إنَّ اْلَمولى 

ل وَك إَِذا َدَخل وا قَْريَةً أَْفَسد وهَا َوَجَعل وا أَِعزَّ  وعقب   "ةَ أَْهلِهَا أَِذلَّةً قَالَْت إِنَّ اْلم 

وَكَذلَِك يَْفَعل ونَ "القران عن قولها:
[35]

" 

واب من كلِّ أحد، ما دام خْيًرا ال ي صاِدم  فالمنهجيَّة الِعلمية الواعية تَْلتقط الصَّ

ما هي عليه، بَِغضِّ النَّظَر عن صفاِت قائلِه، وخصائص مصدره، لكن يجب 

لَغْير له ضوابِط ه، فَمخاِطر  األخذ عن اآلَخر ال التَّأكيد على أنَّ األخذ من ا

تقودنا إلى "عَدِم القدرة على التَّمييز بين الَغْزو الثقافي والتَّباد ل اْلَمعرفِي... 
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سلم الكثيَر من  ف الغزو الثَّقافي، حَرَم العْقَل اْلم  وإقامة هذا الحاجز من تخوُّ

نه من اخ تصاِر فَْجوة التخلُّف، واْلم ساهَمة المعارف، وارتياد اآلفاق التي ت مكِّ

في التغيير الحضاري"
[36]
 

يَِجد العلم يدور في الغالب على َمحاوَر ثالثة، ال -تعالى -المتدبِّر لكتاب هللا 

ها إلى غيرها  :يكاد يتجاَوز 

لُها: في ربوبيَّتِه وألوهيته، وأسمائه وصفاتِه، -تعالى -ما يتعلَّق بتوحيد هللا  أوَّ

 ق بِها من قضايا العبادة.وما يتعلَّ 

ما يتعلَّق بقضايا الكون، وما أودع هللا فيه من الِحَكم واألسرار، وما  وثانيها:

 يَْحكمه من سنن وقوانين ونواميس، يسير من خاللِها في ِدقَّة متناهية.

ما يتعلَّق بأحوال األ َمم من حيث  منظومة  عالقاتِها بالخالق  وثالثها:

 والمخلوق.

صة"وكلُّ   :ب ْعٍد من هذه األبعاد تتعلَّق به علوٌم متخصِّ

صاتِها، على أن فالبُْعد األول : تتعلَّق به علوم الشَّريعة على اختالف تَخصُّ

يكون بين المسلمين من هذه العلوم قْدٌر مشترك ال ي ْعَذر أحٌد بَِجهله، ثم يكون 

نافسة بين أهل العلم فيه.  ما بقي ميدان اجتهاد وم 

صاتها.الثانِيوالبُعد   : تتعلَّق به العلوم الطبيعيَّة على اختالف تخصُّ

تتعلق به العلوم اإلنسانية على اختالف تخصصاتها كذلك" والبُعد الثالث:
[37]
 

صين في هذه العلوم كلها حين ي ريدون بِها وْجهَ هللا   -تعالى -على أن المتخصِّ

لَم إلى اإلبداع، حين يَْشعر في تَك ون لَهم ضْربًا من العبادة، وهو ما يْدعو المس

ٌد في دنياه  قرارة نْفِسه أنه ي مارس هذه الف نون وهو مأجوٌر عند ربِّه، مسدَّ

 وآخرته.

ية  ورة هي التي تعطي ش موليَّةً للعلم في القرآن الكريم، فال مادِّ وهذه الصُّ

غالية في المثاليَّة، فالتَّواز   ْلِحدة، وال الهوتيَّة َرْهبانيَّة م  ن من ِخصال التوسُّط م 

رة لصالح اإلنسان: ﴿ ه َو الَِّذي َجَعَل  نيا مسخَّ والوسطيَّة في القرآن الكريم، فالدُّ

ل وا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُّش ور  ﴾ م  اأْلَْرَض َذل واًل فَاْمش وا فِي َمنَاِكبِهَا َوك  لَك 
[38]
، مع  

لَم يكن للعبَث، وال لحياة البهائم؛  ذلك تكون الغاية هي اآلخرة، فَخْلق  اإلنسان

اِد التَّْقَوى ﴾ د وا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ فقد أ ِمر بالتقوى في إعمار األرض: ﴿ َوتََزوَّ
[39]
 

  

إن كل المصطلحات التي مرت معنا ماهي إال محاوالت لالصطالح  الخاتمة:

في  على تسمية لهذه الفنون اإلنسانية. والكثير يعتقد إن المشكلة ليست

التسمية، فأي اسم اتسعت له اللغة وكان معبراً عن أهداف حركة التأصيل 

اإلسالمي لعلم النفس او االجتماع أو اإلعالم يمكن استعماله وال مشاحة في 

االصطالح. وعلى هذا فمصطلحات علم النفس اإلسالمي أو التأصيل 

جائزة،  كلها مصطلحات-وأدقها)المنظور(-اإلسالمي أو التوجيه اإلسالمي 
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ممكنة االستعمال من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى، وال حرج في استعمال 

أي منها، ولكن لما ال نستعمل مصطلحاتنا الشرعية)الفقه( األكثر دقة 

 واألشمل تعبيرا عن مرادنا وغاياتنا وأهدافنا المنشودة

م ألن إضافة لفظ اإلسالمي إلى أي فرع )علم النفس( مثال من فروع العلو

هذا الفرع من المنظور   اإلنسانية يضطرنا دائما إلى ضرورة التفريق بين

وعلم النفس الديني وعلى التأكيد على أنه ليس فرعاً من فروع علم   اإلسالمي

النفس الديني، وموضوعه ليس فقط دراسة السلوك الديني عند المسلمين أو 

ر اآليات واألحاديث التراث النفسي في الحضارة اإلسالمية، وليس مجرد تفسي

التي لها عالقة بالنفس، وليس أيضاً رفض كل ما هو موجود في علم النفس 

 المعاصر.

والواضح من التعريفات التي قدمت في هذه العلوم اإلنسانية من منظور 

إسالمي أو التأصيل اإلسالمي: عملية ال تعني إلغاء العلوم اإلنسانية، وإنما 

تصور اإلسالمي، كما تعني أيضاً التزام الخلق تعني إعادة بنائها وفقاً لل

اإلسالمي في البحث وفي مسار العلم فال يوجه وجهة تخالف الشريعة أو 

تضر بالمجتمع بأي وجه من الوجوه. وهذا القيد ال يقل في أهميته عن القيد 

األول، وإذا كان القيد األول يعني باألصول النظرية للعلم فإن هذا يعنى 

لم. هذا فيما يتعلق بالمحتوى والتحدي الذي يواجه المعنيين بتطبيقات الع

بالتأصيل في المستقبل هو التحدي الذي يواجههم اآلن، وهو زيادة العناية 

بتحديد مفهوم التأصيل أو المنظور او الفقه في جانبيه النظري والعملي. إن 

ألخالقية تحديد األسس العلمية التي يجب أن يبنى عليها التأصيل، والضوابط ا

 التي تضبط مسار العلم فال يخرج عن نفع اإلنسان إلى ضده.

والخالصة أنه على الرغم من الجدل القائم بين الباحثين حول اسم هذه 

 الحركة، إال أن مالمحها بدأت تتضح وتصبح موضع قبول عند كثير منهم.

[I3]  

  

  

 المصادر والمراجع:  

ل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، بحث مقدم إلى إبراهيم رجب: مدخل التأصي            -0

ندوة التأصيل اإلسالمي للخدمة االجتماعية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 

 م، غير منشور0660القاهرة,

ابن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،             -0

 م 0113هـ ,  0202لبنان، , 

ابن الجوزي أبي الفرج جمال  الدِّين عبد الرحمن بن  علي: "زاد اْلَمسير في علم             -3

  م0110/ 0التفسير"، دار ابن حزم: بيروت، ط
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ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر: إعالم الموقعين عن رب العالمين، دار             -2

 م0660هـ/0200الكتب العلمية. سنة النشر: 

 م 0601ابن منظور جمال الدين: لسان العرب، دار لسان العرب عام             -5

أحمد فؤاد االهواني: مقدمة بعنوان علم النفس اإلسالمي في كتاب: عبد الكريم             -0

, 0العثمان: الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص، مكتبة وهبة، القاهرة، ط

  م0600

إسماعيل الفاروقي: "إسالمية المعرفة؛ المبادئ العامة وخطة العمل"، م ع ف إ:             -0

 م0600واشنطن، 

إسماعيل الفاروقي وعبد هللا عمر نصيف: العلوم الطبيعية واالجتماعية من             -0

 م0602وجهة النظر اإلسالمية، ترجمة عبد الحميد الخريبي، جدة

إسماعيل: صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق البخاري محمد بن             -6

 ه0203بيروت,

 م0660(، 3بكر أبو زيد: "اْلَمناهي اللفظية"، دار العاصمة: الرياض، ط )          -01

الجرجاني أبي بكر عبد القاهر: التعريفات، تحقيق محمود شاكر، دار الكتاب           -00

 هـ0215العربي، بيروت، 

بن عبد هللا الحدري: "منهجية التفكير العلمي"، دار عالم الفوائد: مكة  خليل          -00

 م0115، 0المكرمة، ط

الدغشي: "نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضمينات ها التربوية"، دار الفكر:           -03

 م0110(، 0دمشق، ط )

ع صحيفة "المستقِلَّة"؛ نقالً طه العلواني: "منهجيَّة التعامل مع التُّراث" حوار م          -02

 عن: أحمد محمد حسين

    م0200/، 0جمال سلطان: "دفاٌع عن ثقافتنا"، دار الوطن: الرياض، ط           -05

ؤية الكونيَّة الحضارية القرآنيَّة المنطلق األساس           -00 عبد الحميد أبو سليمان: "الرُّ

 م0110لإلصالح اإلنساني"، 

عبد هللا بن ناصر الصبيح: مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد           -00

 .00، السنة 00

هود الحضاري"، المكتب اإلسالمي: بيروت،           -00 عمر عبيد حسنة: "حتَّى يتحقَّق الشُّ

 م0660/، 0ط

ئق اإلجرائيَّة" لؤي صافي: "إسالمية المعرفة؛ من المبادئ المعرفيَّة إلى الطرا          -06

 م.0660، 3مجلَّة إسالميَّة المعرفة، العدد 

مالك بدري: علم النفس الحديث من منظور إسالمي، أعمال اللقاء العالمي الرابع           -01

 م0600المنعقد بالخرطوم، تحت إشراف المعهد العالمي للفكر اإلسالمي وجامعة الخرطوم ,

حمد: "منهجيَّة القرآن المعرفية، أسلمة فلسفة العلوم  محمد أبي القاسم حاج          -00

 م0113/ 0الطبيعيَّة واإلنسانية"، دار الهادي: بيروت، ط 

محمد الحسيني البهشتي: "المعرفة في نظر القرآن"، تر: علي الهاشمي، دار           -00

 م0110/ 0الهادي: بيروت، ط 

ي عند ابن سينا، بحث في علم النفس عند محمد عثمان نجاتي: اإلدراك الحس          -03

 م.0601,3العرب، دار الشروق القاهرة، ط,

محمد العوضي:)حقيقة عمرو خالد على لسان سعود الشريم( في جريدة الرأي           -02

  العام الكويتية
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 الندوات والمؤتمرات:
معة الملك سعود في مدينة ندوة ))علم النفس واإلسالم(( عقدتها كلية التربية بجا            -0

 هـ.0360الرياض عام 

ندوة ))التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية(( أقامتها جامعة اإلمام محمد بن             -0

 هـ.0210سعود اإلسالمية في الرياض عام 

التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية: الندوة المنعقدة بجامعة اإلمام محمد بن             -3

 م0600عود س

مؤتمر ))التوجيه اإلسالمي للعلوم(( أقامته جامعة األزهر بمصر مع رابطة             -2

 هـ.0203الجامعات اإلسالمية عام 

لوكية                -5 المعهد العالَمي للفكر اإلسالمي: "المنهجيَّة اإلسالمية والعلوم السُّ

 م0662(، 0والتربوية" م ع ف إ: واشنطن، ط )

 مؤسسات العلمية التي نشأت لهذا الغرض:ال
هـ، 0360))جمعية علماء االجتماعيات المسلمين(( أنشئت في أمريكا عام             -0

واعتنت بتوجيه علم النفس توجيهاً إسالمياً وأقامت عدداً من المؤتمرات لهذا الغرض، ولها 

 مؤتمر سنوي ودورية فصلية.

ية العالمية للصحة النفسية(( أنشئت في مطلع القرن الخامس ))الجمعية اإلسالم            -0

م، ولهذه الجمعية نشرة شهرية بعنوان ))النفس المطمئنة((، كما 0603عشر تقريباً في عام 

 م.0605أن لها مؤتمراً عاماً كل سنتين، وقد عقدت مؤتمرها األول في الهور بباكستان عام 

هـ للعناية 0210للفكر اإلسالمي أنشئ في أمريكا عام  المعهد العالمي                    -3

بأسلمة المعرفة والعلوم اإلنسانية خاصة. ورفع المعهد شعار األسلمة، وتحته عقد عدد من 

المؤتمرات واللقاءات والندوات، من أهمها المؤتمر المعقود في كراتشي، باكستان تحت 

 (.0210مي للفكر اإلسالمي، هـ )المعهد العال0210عنوان إسالمية المعرفة عام 

  

  

  

  

  

 

 

 
 من المؤسسات العلمية التي نشأت لهذا الغرض:- [1]

هـ، واعتنت بتوجيه علم 0360))جمعية علماء االجتماعيات المسلمين(( أنشئت في أمريكا عام  –أ 

 رية فصلية.النفس توجيهاً إسالمياً وأقامت عدداً من المؤتمرات لهذا الغرض، ولها مؤتمر سنوي ودو

))الجمعية اإلسالمية العالمية للصحة النفسية(( أنشئت في مطلع القرن الخامس عشر تقريباً في  –ب 

م، ولهذه الجمعية نشرة شهرية بعنوان ))النفس المطمئنة((، كما أن لها مؤتمراً عاماً كل 0603عام 

المعهد العالمي للفكر  –ج         م.0605سنتين، وقد عقدت مؤتمرها األول في الهور بباكستان عام 

هـ للعناية بأسلمة المعرفة والعلوم اإلنسانية خاصة. ورفع المعهد 0210اإلسالمي أنشئ في أمريكا عام 

شعار األسلمة، وتحته عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات والندوات، من أهمها المؤتمر المعقود في 

هـ )المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 0210 كراتشي، باكستان تحت عنوان إسالمية المعرفة عام

0210.) 
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من المؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض باإلضافة إلى المؤتمرات السنوية التي تعقدها بعض - [2]

 الجمعيات السابق ذكرها في الهامش السابق:

رياض عام ندوة ))علم النفس واإلسالم(( عقدتها كلية التربية بجامعة الملك سعود في مدينة ال –أ 

 هـ.0360

ندوة ))التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية(( أقامتها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في  –ب 

 هـ.0210الرياض عام 

مؤتمر ))التوجيه اإلسالمي للعلوم(( أقامته جامعة األزهر بمصر مع رابطة الجامعات اإلسالمية  –ج 

 هـ.0203عام 

، 00، السنة 00صر الصبيح: مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد عبد هللا بن نا - [3]

 206ص

، 00، السنة 00عبد هللا بن ناصر الصبيح: مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد - [4]

 510-206ص

 

 

 

ند العرب، دار محمد عثمان نجاتي: اإلدراك الحسي عند ابن سينا، بحث في علم النفس ع - [5]

 06م,ص3,0601الشروق القاهرة, ط

أحمد فؤاد األهواني: مقدمة بعنوان علم النفس اإلسالمي في كتاب: عبد الكريم العثمان:  - [6]

 5م,ص0600, 0الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص, مكتبة وهبة ,القاهرة, ط

، 00، السنة 00: مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد عبدهللا بن ناصر الصبيح - [7]

 510-206ص

 

 

ة لؤي صافي: "إسالمية المعرفة؛ من المبادئ المعرفيَّة إلى الطرائق اإلجرائيَّة" مجلَّة إسالميَّ  - [8]

 .00، ص 0660، 3المعرفة، العدد 

إسماعيل الفاروقي: "إسالمية المعرفة؛ المبادئ العامة وخطة العمل"، م ع ف إ: واشنطن، - [9]

 6، ص 0600

 .303، ص 0660(، 3بكر أبو زيد: "اْلَمناهي اللفظية"، دار العاصمة: الرياض، ط )- [10]

 300المرجع نفسه: ص- [11]

لوكية والتربوية" م ع ف إ: المع - [12] هد العالَمي للفكر اإلسالمي: "المنهجيَّة اإلسالمية والعلوم السُّ

 62، ص 0662(، 0واشنطن، ط )

إبراهيم رجب: مدخل التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية، بحث مقدم إلى ندوة التأصيل  - [13]

-01م,غير منشور ص0660سالمي, القاهرة,اإلسالمي للخدمة االجتماعية ،المعهد العالمي للفكر اإل

00    

 م0600التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية: الندوة المنعقدة بجامعة اإلمام محمد بن سعود  - [14]

إسماعيل الفاروقي وعبد هللا عمر نصيف: العلوم الطبيعية واالجتماعية من وجهة النظر  - [15]

 م0602خريبي ,جدةاإلسالمية ,ترجمة عبد الحميد ال

مالك بدري: علم النفس الحديث من منظور إسالمي، أعمال اللقاء العالمي الرابع المنعقد  - [16]

 م0600بالخرطوم, تحت إشراف المعهد العالمي للفكر اإلسالمي وجامعة الخرطوم ,

ؤية الكونيَّة الحضارية القرآنيَّة المنط -[17] لق األساس لإلصالح عبد الحميد أبو سليمان: "الرُّ

 م0110اإلنساني"، 

طه العلواني: "منهجيَّة التعامل مع التُّراث" حوار مع صحيفة "المستقِلَّة"؛ نقالً عن: أحمد محمد  -[18]

(، 0كر: دمشق، ط )حسين الدغشي: "نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضمينات ها التربوية"، دار الف

 .030، ص 0110

 00األحقاف، اآلية  سورة - [19]
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 03/500ابن منظور: لسان العرب، مادة فقه  - [20]

 60سورة هود، االية- [21]

 (.00: كتاب العلم، باب من يرد هللا به خيًرا يفقهه في الدين ) البخاري-[22]

 000الجرجاني: التعريفات.ص - [23]

 002,ص0المين، جابن قيم الجوزية:إعالم الموقعين عن رب الع - [24]

  محمد العوضي: .)حقيقة عمرو خالد على لسان سعود الشريم (في جريدة الرأي العام الكويتية -[25]

 02سورة الحجرات، اآلية  - [26]

محمد أبي القاسم حاج حمد: "منهجيَّة القرآن المعرفية، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعيَّة  - [27]

 010، ص 0113(، 0: بيروت، ط )واإلنسانية"، دار الهادي

محمد الحسيني البهشتي: "المعرفة في نظر القرآن"، تر: علي الهاشمي، دار الهادي: بيروت، ط - [28]

 00- 00، ص 0110(، 0)

 .02، ص 0200(، 0جمال سلطان: "دفاٌع عن ثقافتنا"، دار الوطن: الرياض، ط )- [29]

 0سورة األنبياء، اآلية  - [30]

محمد ابن جرير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية , بيروت ,لبنان, ,  - [31]

, وكذا . أبو الفرج جمال  الدِّين، عبد الرحمن بن  علي بن محمد 003/ص00م,ج 0113 -هـ  0202

: "زاد اْلَمسير في علم التفسير"، دار ابن حزم: ب ، 0يروت، ط الجوزيُّ القرشيُّ البغداديُّ

 60/ص2،ج0110

 00سورة الكهف، االية - [32]

: "زاد اْلَمسير في علم التفسير"،  - [33] أبو الفرج جمال  الدِّين، عبد الرحمن بن  علي بن محمد الجوزيُّ

 .000/ص 2ج

 30سورة المائدة، اآلية  - [34]

 32سورة النمل، اآلية  - [35]

هود الحضاري"، المكتب اإلسالمي: بيروت، ط )عمر عبيد حسنة: " - [36] (، 0حتَّى يتحقَّق الشُّ

 .00، ص 0660

، 0خليل بن عبد هللا الحدري: "منهجية التفكير العلمي"، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة، ط - [37]

 06- 00، ص 0115

 05سورة الملك، اآلية  -[38]

 .060سورة البقرة، اآلية - [39]

 
[U1]  في العبارة مبالغة وعدم الموضوغية كما ال يخفى . اذكر لنا جهابذة هذا االتجاه واذكر لنا من هم

 الذين لم يشهد لهم بالعلم.

[U2] بحاجة إلى المرجع، من هم أصحاب هذه األقوال؟ 

[I3] يرجى إضافة قائمة المراجع 
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 لعرب غير الشرعية إلى أوروباهجرة الشباب ا

 عبر البحر األبيض المتوّسط

 
 أستاذ م شارك: قسم العلوم األساسية د.خليف مصطفى غرايبة

 كلية عجلون الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية /األردن

 

 الملّخص:
إّن قضيّة هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر   

ؤّرق الدول الطّاردة والجاذبة على المتوّسط، أصبحت م شكلة ت

وقد أصبحت هذه الهجرة إحدى القضايا الم زعجة التي حظيت   الّسواء،

باهتماٍم كبير في السنوات األخيرة، حيث تستقبل أوروبا سنويّاً ما ي قارب 

نصف مليون م هاجر عربي غير شرعي ، كما ت شير تقديرات األمم 

تّحدة إلى أّن أوروبا ستستقبل   0105مليون مهاجراً حتّى عام  056الم 

 لتعويض العجز الديموغرافي النّاجم عن انخفاض نسبة الخصوبة فيها.

تتمثّل أهميّة هذا البحث في أنّه ي ناقش هذه الظاهرة التي تجاوزت أن      

كّوناً هيكلياً متنامياً لدول اإلتحاد   تكون مسألة ظرفية، بل أصبحت م 

 األوروبي .

لبحث إلى دراسة ظاهرة هجرة الشباب العرب غير يهدف هذا ا   

الشرعية إلى أوروبا من حيث : مفهومها ، وتاريخها، وأسبابها، 

ومحتواها اتّبع الباحث   ولتحقيق أهدف الدراسة وحجمها، ومساراتها.

 الوصفي التحليلي. المنهج

توّصل البحث إلى نتائج عديدة أبرزها: لعبت الظروف        

االجتماعيّة، والسياسيّة الّصعبة، التي يعيشها الّشباب االقتصادية، و

العربي في دول حوض البحر األبيض المتوّسط الدور األساسي في 

هجرتهم السريّة من أقطارهم، ولذا توّصل البحث إلى توصيات من 

في إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة غير  -ولو نسبيّاً  –شأنها اإلسهام 

تها، ومن أبرزها: أن تعيد الّدول العربية النّظر الشرعية والتقليل من حدّ 

في ترتيب أولويات برامجها التنمويّة، وخاّصة تلك التي ت ساهم في 

 التّقليل من نسبتْي الفقر والبطالة.

     

تيارات الهجرة،  ،الشرعية غير الهجرة الكلمات الّدالة:            

 شرعية.أشكال التّحّرك الّسري، أقاليم الهجرة غير ال
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Illegal  Immigration of Arab Youth to 

Europe 

Across the Mediterranean 

Abstract: 

 
     Illegal Immigration of Arab youth to Europe across the 

Mediterranean Sea, has become a problem which bothers 

states repellent and attractive both, the immigration has 

become one of the issues troubling that received 

considerable attention in recent years, Europe receives 

nearly half a million Arabic immigrants illegally yearly , as 

The United Nations estimates that Europe will receive 159 

million migrants until 2025 to compensate the demographic 

deficit caused by the low fertility rate. 

     The importance of this research is to discusses this 

phenomenon, which exceeded be a matter of circumstantial, 

but also become a component structurally growing for the 

EU. 

   This research aims to study the phenomenon of 

immigration of young Arabs illegally to Europe in terms of: 

concept, its history, its causes, its size, and its tracks. 

               To achieve the objectives of the study, the researc

herused  the descriptive analytical method 

       The research concludes many results notably:  the 

difficult economic conditions, social and political 

circumstances, experienced by Arab youth in the countries 

of the Mediterranean basin Played basic role in the 

secret  migration of their own countries, the research 

concludes also recommendations which  may -relatively - 

shed light on the phenomenon of illegal immigration and 

reduce the severity of it, notably: the Arab states must 

restore consider the prioritization of development 

programs, especially those that contribute to the reduction 

of ratios of poverty and unemployment. 

 

     Key words: illegal immigration, migration streams, 

forms the  secrete movements , illegal immigration regions. 
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 :ُمقّدمـــة -

القانونيّة( ظاهرة  غير عيّة)الّسريّة أوت عتبر الهجرة غير الشر    

تخلّفة،  تقّدمة والم  ذات أبعاٍد عالميٍّة، موجودة في كل الدول الم 

توجد في كثيٍر من دول العالم، نظراً للتّفاوت الكبير في المستويات 

االقتصاديّة بين هذه الّدول، وعليه أصبح لهذه الظّاهرة أهميّة 

ّصت به من بالغة في منطقة البحر األبيض ا لمتوّسط نظراً لما خ 

متابعٍة حثيثٍة من قِبَل الدول والحكومات، كما أنّها ت شّكل محور 

تعّددة األطراف في هذه المنطقة العالقات الثنائيّة وم 
(0)

 . 

ومن هنا أصبحت هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى      

إحدى القضايا الم زعجة  أوروبا )ِعْبر البحر المتوّسط(
(0)

التي  

حظيت باهتماٍم كبير في السنوات األخيرة، حيث تستقبل أوروبا ما 

ي قارب نصف مليون م هاجر عربي غير شرعي، كما ت شير تقدير 

تّحدة إلى أّن أوروبا ستستقبل  مليون مهاجراً حتّى  056األمم الم 

لتعويض العجز الديموغرافي النّاجم عن انخفاض  0105عام 

نسبة الخصوبة فيها
(3)

، وسيأتي أكثر من نصفهم بطريقٍة غير 

 شرعيّة من األقطار العربية واإلفريقيّة.

بررات هذه الدراسة التي تهدف بشكٍل       ومن هنا تأتي أهميّة وم 

عامٍّ إلى دراسة هذه الظاهرة ، التي ت هّدد أمن وسالمة الّدول على 

تلف اختالف أبعاد ودرجات اشتراكها فيها، وتبعد كّل الب عد وتخ

عن بنود اتّفاقية حقوق اإلنسان، وال ي قلّل النّقص في اإلحصاءات 

طورتها أو جسامتها،إذ ما يزال الحصول على البيانات  عنها من خ 

 بشأن االنتقاالت غير الشرعية للمهاجرين ي شّكل تحّدياً كبيراً.

وتهدف هذه الّدراسة بشكٍل خاٍص إلى معرفة منابع الهجرة      

تمثّلة ببالد المغرب  غير الشرعيّة للشباب العرب، والم 

العربي)ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا(، ودول 

شمال شرق إفريقيا )مصر،والسودان(، وبعض دول المشرق 

العربي)األردن،وسوريا،ولبنان، والعراق،واليمن(،ورصد تيارات 

ومسارات التحّرك السّري للمهاجرين، ابتداء من البلدان 

الطاردة)المنشأ(، وبلدان المرور أو نقاط التّجميع، والبلدان 

المستقبلة، وما يترتّب عن ذلك من تزايٍد لعدد الضحايا من الشباب 

الذين ي غامرون بسفراٍت غير شرعيّة، والتعّرف على أوضاعهم 

ستقبِل.  وأساليب حياتهم البائسة بعد وصول بعضهم إلى البلد الم 

المنهج الوصفي التحليلي، الذي  هذه الدراسة اتّبع الباحث في     

يقوم بتشريح أبعاد الظاهرة، وتجزئتها، وتحليلها، في محاولة 
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لتحليل الجزئيات، وتوضيح التداخالت بغية التوصل إلى نتائج 

دقيقة، فالمنهج الوصفي يساعد على وصف الحاضر، والظروف 

قائق، وتقديم التي أدت إلى تداخل وتعقيد هذه الظاهرة، لمعرفة الح

مكنة، وهو يعمل على استشراف المستقبل لتقديم العالج  الحلول الم 

للمشكلة المراد دراستها
(2)

، وذلك باإلجابة على العديد من 

 التساؤالت عنها:

 ما هو مفهوم الهجرة غير الشرعيّة؟ -   

متى ابتدأت كظاهرة ذات أبعاد خطيرة في الدول  -   

 األورومتوسطية؟

 أسبابها ودوافعها؟ما هي  -  

ما حجمهـا في دول البحر األبيض المتوسط )الطّاردة  -  

 والمستقبلة(؟

 ما هي أشكال التحّرك الّسري للمهاجرين غير الشرعيين؟ -  

 هل ت شّكل هذه الظاهرة أقاليم جغرافيّة، وكيف؟ -  

 ما السمات العامة لحياة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا؟ - 

واجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ ما هي -  قترحة لم          اآلليات الم 

ما هي أبرز النتائج لهذه الظاهرة؟ وما أبرز التوصيات التي  - 

 ي مكن أن ت ساهم في الحّد منها؟

وهذه إجابات للتساؤالت الّسابقة ن برزها من خالل العناوين 

 الفرعيّة التالية:

تتنّوع مفاهيم الهجرة ، تتعّدد و  :الشرعيّة غير الهجرة مفهوم .0

تّحدة  تبعاً لتعقّد وتشابك مظاهرها ومعاييرها، وت عّرفها األمم الم 

قنّن لفرد من دولة إلى أخرى عن طريق البّر  بأنّها: د خول غير م 

أو البحر أو الجو، وال يحمل هذا الّدخول أي شكٍل من تصاريح 

تطلّبات اإلقامة الّدائمة أو المؤقّتة، كما تعني عدم احترام  الم 

الّضروريّة لعبور حدود الدولة
(5) 

أّما الموسوعة الحرة .

)ويكيبيديا( فت عّرفها بأنّها: م صطلح ي شير إلى الهجرة من بلٍد إلى 

آخر بشكٍل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم 

دخول البالد دون تأشيرة دخول
(0)

المغرب  وفي الجزائر وبالد .

ستخدم م صطلح لغوي بليغ لهذه الظاهرة، وهو" عموماً ي  

" أو " الحريك" وهي كلمة باللهجة Alharga الحراقة

المغربية)بتغليظ الكاف( تعني: الهجرة الّسريّة، كما تعني أّن 

تّجهاً  صاحبها "يحرق" كل المراحل وربما كل أوراق هويّته، م 

لروابط مع أهله وبلده، ومن نحو أوروبا، ويقطع المهاجر كافّة ا



006 

 

 

خالل الفعل"َحَرَق" نستطيع أن نتعّرف على حجم المعاناة التي 

يواجهها المهاجر السري حتّى يصل إلى البلد الم ستقبل
(0)

. 

: ت عتبر الهجرة ظاهرة إنسانيّة،وحق تاريخ الهجرة غير الشرعية .0

مشروع لكّل شخص، وقد عرفتها الّشعوب منذ القدم، وبعد تزايد 

عداد السّكان على األرض، وترسيم الحدود بين الدول، تّم ضبط أ

التّحركات السكانية ضمن قوانين وأنظمة محليّة ودوليّة، والهجرة 

بشكلها الشرعي القانوني تبقى ظاهرة عالميّة ضروريّة، فالبلدان 

تقّدمة )األوروبية مثالً( هي التي اجتذبت في الماضي البعيد  الم 

دان )المغاربية مثالً( لعّدة غايات سياسيّة، والقريب عمال البل

كالحروب اإلقليميّة والعالمية، واقتصاديّة تتمثّل في حاجة 

االقتصاديات األوروبيّة لليد العاملة، لبناء مقّوماتها التي دّمرتها 

الحروب
(0.)     

ونستطيع القول بأنّه ابتداء من ستينيّات القرن  

ستقبلة العشرين عرفت الهجرة تطّوراً نو عيّاً وكميّاً، فأوروبا الم 

لأليدي العاملة كانت تعيش مرحلة ت سّمى بـ"الثالثينيات 

المجيدة"حيث تضاعفت حاجتها لقوة العمل، وشّكلت دول شمال 

إفريقيا مصدراً رئيسيّاً لتصدير األيدي العاملة في هذه المرحلة، 

الدول  وعلى أثر األزمة االقتصاديّة التي عرفتها 0602ومنذ عام 

ارتفاع   األوروبية، تّم إيقاف الهجرة الشرعيّة وساهم ذلك في

معدالت البطالة، فحدثت تغيّرات جْذريّة في سياسات الهجرة 

وظهور أنواع عديدة من الهجرة أهّمها: الهجرة غير الشرعيّة، 

، حيث عّوضت 0661التي ارتفع حجمها بشكٍل بارٍز منذ عام 

القانونيّة، وإن كانت هذه الظاهرة شبكات تهريب البشر القنوات 

 موجودة منذ ستينيّات القرن العشرين
(6) 

وتعتبر دول المغرب     .

تصيراً   ومصر والسودان والصومال من أكثر البلدان العربية

للهجرة غير الشرعيّة، فقد ارتفعت الهجرة في تلك البلدان إلى ما 

 0110وحتى عام 0665% في الفترة من عام 001نسبته
(01) 

. 

إن   :أسباب هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة ودوافعها .3

الّدراسة العلمية والفهم الصحيح لظاهرة الهجرة بصفة عامة 

تتطلب المعرفة الدقيقة لدوافعها ، وذلك حتى يمكن معالجة 

، ولفهم ظاهرة الهجرة غير الّشرعيّة الظاهرة معالجة علمية

الدول األوروبية  للّشباب العرب الّتي أصبحت ت قلق بال

ستقبلة)أهم مسارح الهجرة في العالم بأسره( ال ب ّد من تقّصي  الم 

تعّددة والمتنّوعة، والّتي ي مكن يمكن تلخيصها بمقولة  أسبابها الم 

العالِم الديموغرافي الفرنسي الفريد صوفي : إّما أن تْرحل 
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الثروات حيث يوجد البشر،أو أن يْرحل البشر حيث ت وجد 

ت، وتتمثّل هذه العوامل في ثالثة رئيسيّة هيالثروا
(00)

 : 

   

عوامل طاردة توجد في الّدول الم رسلة)العربية(، وتتمثّل   -أّوالً  

هاِجر( التّالية:  هذه العوامل بالظروف الّسلبيّة )من وجهة نظر الم 

تذبذب وتيرة التّنمية في هذه البالد التي ال زالت تعتمد  . أ

على الفالحة )الزراعة(،والتّعدين، أساساً في اقتصادياتها 

وهما قطاعان ال يضمنان التنمية المستدامة ، وذلك 

 األول باألمطار، والثاني بأحوال الّسوق الّدولية.  الرتباط

تدنّي مستوى الّدخل الفردي في الحوض المتوّسطي  . ب

دوالر( وضعف أو عدم وجود فرص  0000العربي)

هور األوضاع العمل، وانخفاض األجور، وبالتالي تد

 االقتصاديّة واألمنيّة.

ارتفاع نسبة البطالة وخاّصة لدى الشباب الحاصلين على  . ت

مؤهاّلت جامعيّة، وتقول اإلحصائيات:يوجد في الدول 

عّدالت البطالة في العالم، فعلى سبيل المثال  العربية أعلى م 

% 00%، وتبلغ 00ت قّدر هذه النّسبة في المغرب بحوالي 

ضري، وفي الجزائر تصل النسبة إلى في المجال الح

% حسب المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، 03

 %05وتصل في تونس 

ارتفاع نسبة الفقر والجريمة في األحياء التي ي قيم فيها  . ث

المهاجرون، بعد أن فقدوا األمل في الوصول إلى أوروبا 

وقّرروا البقاء في مناطق العبور أو التّجّمع
(00)

،فعلى سبيل 

لمثال ال الحصر وبحسب تقرير التنمية البشريّة لعام ا

فإّن عدد المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 0100

% من إجمال الّسكان 01مليون ،ي مثّلون حوالي 0حوالي 

 مليون نسمة تقريباً.21البالغ 

 سوء استغالل الموارد الطبيعيّة. . ج

من الّضغط ارتفاع نسبة النّمو السّكاني، وبالتالي المزيد  . ح

 على الموارد
(03)

. 

 .Equity زيادة الفاقة والعوز، وانعدام العدالة االجتماعيّة . خ

ّمى الهجرة  . د مع تفاقم مشكالت الفقر والبطالة ازدادت ح 

دون   غير الشرعيّة لدى الّشباب، وارتفاع نسبة من هم

%(، الذين أصبحوا ي عانون 01سن الخامسة والعشرين)
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ب النّفسي، وهذه ما دفعهم إلى من حالتي الضيق واالكتئا

المغامرة بالهجرة)غير سائلين عن مخاطرها( أمالً في 

تحقيق الحلم بالعيش الكريم، شعاره في ذلك: حيث ت وجد 

الكرامة ي وجد الوطن، وال كرامة بدون عمل يوفّر العيش 

 الكريم.

نع الحياة العاّمة في  . ذ ضعف م شاركة الّشباب العرب في ص 

كوب قوارب المْوت في البحر المجتمع، مّما ي دفعهم إلى ر 

 المتوسط، أمالً في الوصول إلى حياٍة أفضل.

  

ستقبِلة)األوروبية(، وتتمثّل  -ثانياً  عوامل جاذبة ت وجد في الدول الم 

هاجر( التالية:  هذه العوامل بالظروف اإليجابية)من وجهة نظر الم 

اآلسيويّة من القارة الق ْرب الجغرافي بين الدول العربية اإلفريقيّة و . أ

األوروبية، تجعل من االنتقال)المغامرة(أمراً سهالً ِعْبر البحر 

األبيض المتوّسط ، وهذه الحركة جاءت كرّدة فعل طبيعيّة لغْلق 

الّدول األوروبيّة األبواب أمام الهجرة الشرعيّة والّسياسيّة، إذ 

 أّججت هذه اإلجراءات من وتيرة الهجرة غير النّظاميّة.

ألف 00رتفاع مستوى الّدخل الفردي في دول اإلتّحاد األوروبي )ا . ب

 دوالر(.

 وجود فرص العمل . ت

 تدنّي نسبة النّمو الّسكاني. . ث

 في استغالل الموارد. Optimization األمثلة . ج

حفّزة، والنّفسيّة، والسياسيّة  -ثالثاً  ساندة ، والم  العوامل الم 

 وتشمل:  :

ثة، حيث يستطيع تطّور االتّصاالت والمواصالت الحدي . أ

المقيمون في الّدول الفقيرة معرفة مستوى المعيشة في 

تقّدمة بسهولة وي ْسر، ومقارنة ذلك بمستوى  الّدول الم 

   المعيشة المحلّي.

هاجر عند  . ب ورة النّجاح االجتماعي الذي ي ظهره الم  ص 

عْودته إلى بلده لقضاء الع طلة، حيث يتفانى في إبراز 

وهدايا، واستثمار في العقار، مظاهر الغنى: سيارة، 

لّها مظاهر ت غّذيها وسائل اإلعالم المْرئيّة.  وك 

وجود طلب نوعي على العمل في دول االستقبال، هذا  . ت

لفة تشغيل العامل ومرونته  الطّلب يستجيب وفقاً لمعايير ك 
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في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل، 

 منبوذة اجتماعيّاً.وغالباً ما تكون هذه األعمال مؤقّتة و

نّظمة في م ختلف مناطق مرور المهاجرين  . ث قيام شبكات م 

غير الّشرعيْين لت قّدم خدماتها إليهم، ّمما أّدى إلى انتعاش 

ما ي سمى" تجارة األوهام"،فعلى سبيل المثال يدفع 

 5511إلى 011الم رّشح للهجرة غير الشرعيّة ما بين 

 دوالر في مضيق جبل طارق.

الذي ت مارسه معظم الّدول العربية على التضييق   . ج

ريّات العاّمة لألفراد.  الح 

 

: من الّصعب تحديد حجم الهجرة  الشرعية غير الهجرة حجم .2

غير الشرعيّة بشكِل عامٍّ نظراً للطبيعة غير الّرسميّة لهذه 

ختلفة  الظّاهرة، وغالباً ما تتفاوت التقديرات إلي ت قّدمها الجهات الم 

وت قّدر منظمة العمل الّدولية حجم       لمهاجرين.ألعدا هؤالء ا

% من عدد المهاجرين في 05-01الهجرة غير الشرعية ما بين 

تّحدة –العالم،والبالغ عددهم   -حسب التقديرات األخيرة لألمم الم 

أوروبا التي يبلغ عدد  مليون شخص، وت عتبر001حوالي 

من العرب( مليون شخص )أكثر من نصفهم 01.0المهاجرين فيها 

القارة التي تستقبل العدد األكبر من المهاجرين الشرعيين وغير 

وال ت وجد إحصاءات دقيقة منشورة عن هذه     الشرعيين.

الظّاهرة ، وجميع هذه اإلحصاءات تقديريّة، وقّدرت وزارة الق وى 

هاجرين إلى  0115العاملة المصرية في أبريل  عدد المصريين الم 

، وأّن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى ألف شخص61إيطاليا 

ألف شخص، ولكن مراقبين ي قدرون بأّن 201أوروبا ي قّدر بحوالي 

 األعداد الحقيقيّة أكبر بكثير من اإلحصاءات الّرسميّة
(02) 

    

نظمة المصرية لحقوق اإلنسان  أعداد الشباب الذين   وقّدرت الم 

محافظة الفيوم هاجروا بشكل غير شرعي من قرية "تطون" في 

ألف نسمة هم إجمال سكان 21آالف ، من  0إلى إيطاليا 

القرية،كما أشارت إحصاءات األمن اإليطاليّة إلى 

حّملة بأكثر من  02سواحل "كاالبريا"   استقبال زورقاً م 

مهاجر غير شرعي من المصريين، وبأن عدد المهاجرين 0511

عن  0110عام دخلوا إيطاليا   غير الشرعيين المصريين الذين

مهاجر مصرعهم  511  مهاجراً، لقي 0206طريق البحر نحو 

 في البحر المتوّسط
(05)

وت شير العديد من التّقارير الّدولية إلى     .
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مليون، وإلى 2.5أّن أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا 

مليون م عظمهم من العرب،كما 0.5مليون، وإلى إيطاليا 0فرنسا 

التقارير إلى زيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعيّة  ت شير تلك

من البلدان العربية خالل السنوات العشر األخيرة بنسبة 

311% 
(00)

وت شير تقديرات صادرة عن اللجنة األوروبية إلى    .

وجود أربعة ماليين مهاجر غير شرعي) م عظمهم عرب( 

ل يعيشون في دول اإلتّحاد األوروبي، وتشير إحصاءات دو

ألفاً يدخلون دول اإلتّحاد سنويّاً بعد عبور 001اإلتّحاد إلى أّن 

البحر المتوّسط، ويقضي آالف آخرون غرقاً، بعد أن ي رسلهم 

تهالكة يتعّرض م عظمها للغرق أثناء  الم هربون بقوارب خشبية م 

الّرحلة
(00)

الخارجية العراقية   وت شير دراسة أجرتها وزارة      .

وصلت  0115-0112لهجرة في البالد خالل عامي إلى أّن نسبة ا

، وأّكدت الدراسة بأّن 0113-0110% قياساً إلى عامي 01إلى 

هذه الهجرة من أخطر الهجرات على البالد منذ عقد التسعينيات 

من القرن الماضي، ألن غالبية المهاجرين من الكفاءات العلمية 

تبة األولى في واألكاديمية ، وتحتّل الدول االسكندينافية المر

استقبال المهاجرين العراقيين، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة 

المهاجرين غير الشرعيين إلى هذه الدول ، إالّ أّن اإلحصاءات ال 

ت شير بشكٍل دقيق إلى هذه األعداد
(00)

وفي ألمانيا تتضارب     .

هاجرين غير الشرعيين ، حيث  اإلحصاءات الخاّصة بعدد الم 

ألف مهاجر، في حين ترفع بعضها اآلخر 051ا بـت قّدرهم بعضه

الرقم إلى مليون مهاجر غير شرعي،مّما يعكس الغموض الذي 

يحيط بهذه الظاهرة في معظم الدول األوروبية، لعدم وجود هيئة 

نظمة ت دافع عن حقوقهم ،أو توّضح إشكالية وضعهم بالرغم  أو م 

سا حيث من األوضاع الم زرية التي يعيشونها، ما عدا فرن

كّونة من sans-papier استطاعت حركة "بدون أوراق " الم 

الالجئين غير الشرعيين إجبار الرأي العام على االلتفات إلى 

 معاناتهم ووضعهم الّصعب
(06)

  . 

             أشكال التحّرك الّسري، وأقاليم الهجرة غير الشرعيّة: .5

ول العربية في ضوء ترّدي األوضاع االقتصاديّة والمعيشيّة للدّ 

في حوض البحر المتوّسط، يقع الّشباب في دائرة المحظور، من 

خالل اللجوء إلى سماسرة الّسوق، ومكاتب الّسفريّات غير 

القانونيّة، ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كّل شابٍّ مبلغ 
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دوالر)في مضيق جبل طارق 5511-011مالي يتراوح من 

 ر الشرعيّة في:تتمثّل أطراف الهجرة غي  مثالً(.

الطرف األّول: مجموعة من الم ستغلين الوسطاء الم جرمين، الذين  -

على األقل من ثالثة أشخاص  -غالباً –يعملون في فريق يتكّون 

 يستقّرون في أماكن قريبة من مناطق المـرور أو العبـور

 ) التجّمع( للمهاجرين غير الشرعيين.

ن مجموعات الّشباب الطرف الثّاني: وهم الفئات الم ستهدفة م -

اليائسين ، الذين يبحثون عن فرصٍة للعمل ، والعيش في ظروٍف 

          معيشيّة أفضل ، بغرض تحيق طموح وهميٍّ كاذٍب.

نظراً لذلك فقد أصبحت الهجرة غير الشرعيّة م شكلةً تؤّرق     

هاجرين، وعلى رأسها دول أوروبا،  ستقبلة لهؤالء الم  الّدول الم 

ستقبِل األّول للمهاجرين غير الشرعيين، وخاّصً التي تعتب ر الم 

وتتعّدد فئات المهاجرين غير            من دول إفريقيا العربيّة.

الشرعيّين ) وخاّصة المغاربيين(، بحسب المسالك والوسائل التي 

يتوّخونها للوصول إلى الدول األوروبيّة، ويمكن حْصر هذه 

 الفئات كما يلي
(01)

: 

 

 شينغن)األوروبية(.  ملين للتأشيرات الّسياحيّة لدول اتفاقيةفئة الحا .0

تسللين إلى أراضي دول أوروبية دون أن يكون بحوزتهم  .0 فئة الم 

أيّة وثيقة سفر،) وهذه أكبر فئة، وهي المقصودة بالدرجة األولى 

 في هذه الّدراسة (.

المهاجرون غير الشرعيون الذين يتنقّلون بين دول اإلتّحاد   .3

 بي.األورو

فئة الطاّلب الذين تنتهي صالحيّة وثائق أقامتهم الدراسيّة ،  .2

 ويستمرون في البقاء في الّدولة األوروبية التي يدرسون فيها.

غّرر بهم من العمال. .5  فئة الم 

فئة طالبي اللجوء اإلنساني وخاّصة العراقيون في ألمانيا والّدول  .0

 االسكندينافية.

     

ن المصادر والمراجع التي تناولت ومن دراسة وتحليل العديد م 

أشكال التّحّرك الّسري للمهاجرين غير الشرعيين، يمكننا تقسيم 

هذه األشكال إلى األقاليم التّالية
(00)

: 

رِسلة،  .0 أقاليم المنشأ أو الَمْنبَع )المناطق أو الدول الم 

أو الطّاردة(: وتتمثّل بالّدول العربيّة التالية: 
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تانيا، وتونس، وليبيا، المغرب، والجزائر، وموري

ومصر، والسودان، وجيبوتي، والّصومال، 

وسوريا،ولبنان، واألردن، وفلسطين، والعراق، 

واليمن)أي جميع الّدول العربية باستثناء دول 

 الخليج العربية(.

أقاليم الوجهة أو الَمْقَصد ) المناطق أو الّدول  .0

ْستَْقبِلة،أو الجاذبة(: وتتمثّل بالدول األورو بية الم 

 ضمن الوْجهات التّالية:

دول جنوب شرق أوروبا وهي: إيطاليا، واليونان، ومالطا،  . أ

 وقبرص.

دول غرب أوروبا ووسط وهي: إسبانيا، وفرنسا،وألمانيا،  . ب

 وبريطانيا.

الّدول االسكندينافية وبعض دول البلطيق وهي: السويد،  . ت

 والنرويج، وفنلندا، وليتوانيا، والتفيا، واستونيا.

 

المرور أو العبور أو التّجّمع: ويمكن حصرها أقاليم  .3

 على النحو التّالي:

 

 السواحل المغربيّة، والموريتانيّة: -أّوالً    

من مدن طنجة، وتطوان المغربية) مدن التجّمع(إلى سبته ومليلة  . أ

ومنها إلى إسبانيا مباشرة ، أو إلى جبل طارق فإسبانيا، أو إلى 

 انيتين.مدينة طريفة ومدينة مارينا اإلسب

 من مدن الّساحل المغربي إلى جزر الكناري) الخالدات( فإسبانيا. . ب

 من ساحل موريتانيا إلى جزر كناري فإسبانيا. . ت

  

 سواحل الجزائر: -ثانياً 

من عين صالح وغرداية، إلى وهران وبلدة بني سيف إلى سبته  . أ

 ومليلة على الّساحل المغربي فإسبانيا.

ن ، ومنها إلى بلدة الغزوات، من عين صالح وغرداية، إلى تلمسا . ب

 وإلى سبته ومليلة فإسبانيا.

 من بلدة جانت في والية إليزي إلى إيطاليا.  . ت

من وهران أو تلمسان وباقي المدن الّساحلية الجزائريّة إلى   . ث

 مرسيليا وفرنسا.
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من سواحل تونس إلى إيطاليا عن طريق جزيرة المبيدوسا،  -ثالثاً 

 أو جزيرة صقليا.

السواحل الليبيّة إلى جزيرة صقليا فإيطاليا، أو إلى  من -رابعاً 

 جزيرة مالطا فايطاليا أو اليونان.

من مدن الوجهين القبلي والبحري في مصر إلى مختلف  -خامساً 

دول أوروبا ، عن طريق القوارب إلى جزر قبرص، أو مالطا، أو 

 المبيدوسا.

بوتي الصومال وجي  طريق شرق إفريقيا للمهاجرين من -سادساً 

واليمن، عن طريق الجزر الرئيسيّة األربع في البحر 

وهي: قبرص، ومالطا، وصقليا، والمبيدوسا، وإلى   المتوّسط

دول أوروبا وخاّصة إيطاليا،ومن الجدير بالذكر أّن منظمة 

(، والهيئة الحكوميّة لتنمية دول شرق إفريقيا IGADD)اإليجاد

كلّفة بمراقبة ومكافحة الهجرة غير الشّ  رعيّة لدول شرق إفريقيا، م 

وخاّصة الّدول األعضاء فيها)السودان، والصومال، 

وجيبوتي(
(00)

.  

من بعض الدول العربية اآلسيوية القريبة من الّساحل  -سابعاً 

الشرقي للبحر المتوسط )سوريا، ولبنان، واألردن، وفلسطين، 

 والعراق(، إلى :

 دول أوروبا. الطريق البري سوريا فتركيا، وإلى        - أ

الطريق البحري، من خالل الجزر األربع المهّمة        - ب

 )المذكرة سابقاً( إلى دول أوروبا.

 

 تداعيات هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة .0
(03)

 : 

ت شّكل الهجرة قّوة اجتماعيّة واقتصاديّة بنّاءة، غير  أنْ  ي مكن       

   أّن الهجرة غير الشرعيّة

سلبيّة كبيرة على كافّة البلدان المعنيّة ، ومن ه نا لها تأثيرات   

أصبحت هجرة الّشباب العرب غير الشرعيّة إلى م ختلف األقطار 

األوروبية، منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين وإلى اليوم ، 

القضيّة الّراهنة األولى بالنّسبة للبلدان العربيّة المغاربيّة، 

 .واألوروبيّة المتوّسطيّة

عندما يتحّول البحث عن عمل إلى مقبرٍة تلتهم شبابنا ، سواء       

كان من خالل غرقهم في البحر ، في طريق هجرتهم غير 

الّشرعيّة إلى أوروبا، أو القبض عليهم على تلك الحدود، أو 

في أجواٍء مليئة بالّرعب والتوتّر  -لمن ينجو منهم –العيش 
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معضلة كبرى ، فما هي والخوف، فإننا نكون أمام مشكلة و

التّداعيات التي تنتج عن هذه الحياة التي يعيشها المهاجرون غير 

 الشرعيون؟

إّن هجرة الّشباب العرب إلى أوروبا تحمل في طيّاتها       

 ن برزها بإيجاز كما يلي:   تداعياٍت وانعكاساٍت خطيرة من

 

الشرعية التّداعيات االجتماعيّة: تنتج عن الهجرة غير  -أّوالً   

 تداعيات اجتماعيّة أهّمها:

شكلة االندماج: إذ ال ي مكن أن يحدث اندماج فعلي بين م . أ

قانونيّة وأخرى أصيلة وقانونيّة ،   جماعات ٍ طارئٍة غير

وي نظر إلى من ال يحملون الّسند القانوني لوجودهم بأنّهم 

لصوص أو متطّرفين، حيث يتم الخْلط بين الهجرة، 

ّرف، وقد زادت هذه النظرة لذوي واإلجرام، والتّط

األصول العربية واإلسالمية بعد أحداث الحادي عشر من 

 سبتمبر.

الصدمة الثقافيّة والمعيشيّة :يعيش المهاجرون العرب   . ب

من اصطدام ثقافتهم الّزمنيّة ليس فقط بالثقافة   حالة

الزمنيّة للمجتمع األوروبي،وإنّما أيضا ًبمختلف 

لتي تفرضها الدول التي يعيشون فيها اإلكراهات الّزمنية ا

بشكٍل غير قانوني، كتصريح العمل، أو أّي معاملة 

رسمية يريدها المهاجر العربي هناك، وهكذا يجد 

المهاجر العربي غير الشرعي بأّن زمنه التاريخي يتحّمل 

بدوره انعكاسات التشويه والصمت ، والّرعب، والتوتّر 

 اليومي.

ختل . ت ط، واالتجار بالبشر، وذلك باستقدام م شكلة الّزواج الم 

نساء من مختلف دول العالم)وخاّصة دول شرق 

أوروبا(، ليتزوجن من مهاجرين غير شرعيين، وما 

يترتّب عن ذلك من تشتّت أسري، وما يؤثّر ذلك على 

 توّجهات األطفال وهويّتهم.

التغيّر في الهيكل الديموغرافي لدلى الّدول الم رسلة  . ث

ستقبلة عل ى الّسواء، وأّدت هذه الظاهرة على تراجع والم 

نسبة الّشباب وخاّصة الذكور في الدول العربية، األمر 

الذي أّدى بالتالي إلى تفريغ هذه الدول من ق درتها 
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البشريّة، وبقيت ق درتها الماديّة دون استغالل وتطّور 

 فازدادت الفجوة التنمويّة اتساعا يبن هذه الدول.

 

قّدمتها:التّداعيا -ثانياً   ت األمنيّة والّسياسيّة، ويأتي في م 

 تهديد سيادة الّدول المرسلة والم ستقبلة. . أ

عّدالت الجريمة في األقاليم التي ي قيم فيها  . ب تزايد م 

 المهاجرين غير الشرعيين.

تعميق الفجوة التنموية والسياسية بين دول الشمال  . ت

والجنوب، فدول الجنوب) وخاّصة العربية منها( ترى 

الّدول االستعمارية في الشمال)وخاّصة فرنسا  أنّ 

وبريطانيا( ،هي التي نهبت ثرواتهم وخيراتهم لتجني هذا 

التّقّدم، ولذلك ي قال: غنى وتقدم أوروبا كان على حساب 

 فقر وتخلّف إفريقيا.

ازدياد حجم التهريب بكافّة أنواعه) البضائع  . ث

خصوصاً بعد واألسلحة(،وهذا ي شّكل خطراً أمنيّاً حقيقيّاً، 

هّربين والجماعات اإلرهابيّة.  التّحالف بين الم 

 

آليّات مواجهة هجرة الشباب العرب غير الشرعيّة إلى  - 2  

 أوروبا:
بدأت إجراءات التّقييد للهجرة بشكٍل عامٍّ من قبل الدول األوروبية 

التي دخلت حيز التنفيذ  Schengen مع بداية تطبيق اتفاقية شنغن

0605عام  بدءاً من صيف
(02)

وأّما ظاهرة الهجرة غير الّشرعية  ،

فقد اتّبعت الّدول األوروبيّة أساليب متنّوعة وقاسية للحّد منها، 

وبالرغم من ذلك ما زالت اآلليّات الم ستخدمة حتّى الّساعة غير 

قادرة على التّقليل منها بشكٍل يحّد من آثارها، وانعكاساتها، سواء 

ة الم رسلة، أو الطّاردة(، ودول المصّب ) على دول المنبع )العربي

ستقبلة، أو الجاذبة(.  األوروبية الم 

وبالرغم من تعدد اآلليّات الّتي اتّبعتها الّدول األوروبيّة      

لمواجهة هذه الظّاهرة، والّتي تّم اقتراحها من خالل الندوات 

 متوسطّية –والمؤتمرات الدوليّة األوروبية، وأألورو 
(05)

أّن  ، إالّ  

قترحة لم تكن فّعالة للحّد من هذه الظّاهرة، وقد  هذه اآلليّات الم 

طرحت الّدول األوروبيّة العديد من الوسائل لمواجهة هذه 

الظّاهرة، ومن دراسة تفاصيل هذه األساليب) اآلليات( يمكن 

تصنيفها بإيجاز على النحو التالي
(00)

: 
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والخروج لحدود الدول آليات تتعلّق بكيفيّة مراقبة وضبط الّدخول  . أ

ستقبلة من المتسلّلين.  المرسلة والم 

 آليات تتعلّق بكيفيّة التّعامل مع المهاجر غير الشرعي. . ب

ستقبلة . . ت  آليات تتعلّق بالتنسيق الم شترك بين الدول الم 

 آليات ت رّكز على األساليب األمنيّة الصارمة لمواجهة الظاهرة. . ث

 ق التّدّخل الّسريع، وتسيير دوريات بحريّة م شتركة.آليات إنشاء فر ـج  

آليات ت رّكز على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين 

 واألنظمة التي من شأنها ضبط عمليّة الهجرة غير الشرعيّة.

          

مّما سبق يتّضح جليّاً أّن كافّة اآلليات المطروحة لمواجهة          

ار الحلول األمنيّة القْهريّة بالدرجة هذه الظاهرة تأتي في إط

األولى، ولذا على الدول األوروبيّة أْن ت فّكر بشكٍل جادٍّ بالحلول 

ثمر، من خالل  الّسلمية ، القائمة على الحوار البنّاء، والتعاون الم 

تنمية الّدول العربيّة الم رسلة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنميتها 

ة، والقروض ، وإقامة المشاريع محليّاً بالمساعدات الماليّ 

االستثمارية التي تخلق فرص العمل الجاذبة لهؤالء المهاجرين، 

والمساهمة في استقرارهم في بالدهم ، والتخفيف من حّدة الفقر 

والبطالة، وتقليل الفجوة االقتصادية بينها وبين هذه البلدان، 

هي الّسبيل وتجفيف منابع هذه الهجرة ما أمكن بالطرق التنمويّة، ف

 األفضل للحّل الجذري لهذه المشكلة الخطيرة.

 

 النتائج والتوصيات:  -3
 : توّصلت الدراسة إلى أبرز النتائج التّالية:النتائج -

 
 

ظهرت بدايات هجرة الّشباب العرب غير الشرعّية إلى أوروبا منذ  .1

منتصف الّستينيات من القرن العشرين، واشتدت حّدتها مع تطبيق 

 .1891شنغن صيف عام اتفاقية 

لعبت الظروف االقتصادية، واالجتماعّية، والسياسّية الّصعبة، التي  .2

يعيشها الّشباب العربي في دول حوض البحر األبيض المتوّسط الدور 

األساسي في هجرتهم السرّية من أقطارهم، وتحملوا في سبيل ذلك كل 

 .أصناف وتبعات المغامرة من أجل تحسين ظروفهم البائسة 
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لعب اإلعالم، ووسائل اإليصال والتكنولوجيا الحديثة، الّدور الرئيسي   .3

في إذكاء روح المغامرة وركوب البحر، لدى نسبة ال ُيستهان بها من 

الشباب العرب للوصول إلى الفردوس القريب منهم، من خالل 

ممرات ومحطات قريبة مثل : مضيق جبل طارق، وُجُزر: 

  وقبرص، وغيرها من محطات العبور.المبيدوسا، ومالطا، وصقليا، 

االقتصادية،   إّن إهمال معالجة األسباب والّدوافع الحقيقية  .4

واالجتماعية، والسياسية التي تكمن وراء هجرة الّشباب العرب غير 

الشرعية إلى أوروبا ، هو من أهم األسباب الّتي أّدت إلى تفاقم هذه 

 الظاهرة، وزيادة حجمها.

لشرعية من المشاكل التي تؤثر في العالقات أصبحت الهجرة غير ا .1

السياسية بين البلدان العربّية الُمرسلة )وخاّصة المغاربّية( والدول 

األوروبية الُمْستْقبِلة، ولذا أخذت العالقات الدولية العربّية األوروبّية 

بعض الكتاب   تتأثر تأثراً كبيراً بتزايد نمو هذه الظاهرة، خاّصة وأنّ 

 .الظاهرة بأّنها شكل جديد لإلرهاب  أوا ُيصّنفون هذهالغربيين بد

تختلف نظرة الّدول األوروبّية لطبيعة ظاهرة الهجرة غير الّشرعّية،  .6

األمر الذي ترّتب عنه اختالف آلياتها في ُمعالجة هذه الظاهرة، 

 وُمحاولة إنهائها أو حّتى الّتقليل من حّدتها.

)بكافّة أشكالها( الّتي اّتبعتها الّدول  لم ُتفلح األساليب األمنّية الُمشّددة .7

 األوروبية لُمعالجة ظاهرة الهجرة غير الّشرعّية.

 

 

: للتخفيف من حّدة هجرة الشباب العرب غير التوصيات-       

 الشرعيّة إلى أوروبا ي وصى بما يلي:

 

على الحكومات العربيّة السعي الجاد في تحسين الظروف المعيشيّة  .0

ئها، من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعيّة واألمنيّة ألبنا

التي تزخر بها بالدهم، وجذب االستثمارات في المجاالت 

حبّبة لديهم،  االقتصادية التي تمتاز في إيجادها لفرص العمل الم 

وخاّصة االستثمار في مجال الّسياحة الّصحراويّة التي تتّسع في 

كونّ  اتها، وتنّوع االستثمارات األراضي العربية، وتمتاز بتنّوع م 

واألنشطة الّتي ي مكن أن ت مارس بها، والتّفكير بشكٍل جادٍّ في إعادة 

إعمار الصحراء ، وإيجاد ظاهرة الّسياحة الم ستدامة في هذه 

الّصحاري، وقد بدأت بعض الّدول العربيّة في وضع هذا التّوجه 
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مصر، في خططها التنمويّة، مثل تونس والجزائر، والمغرب، و

 وليبيا، واألردن
(00)

. 

أن تعيد الّدول العربية النّظر في ترتيب أولويات برامجها   .0

التنمويّة، وخاّصة تلك التي ت ساهم في التّقليل من نسبتْي الفقر 

والبطالة، وذلك بإعادة النّظر في المنظومة التّعليميّة وعالقتها 

 بسوق العمل، ورفع مستوى الثّقة بين الّشباب ودولهم،

واالستمرارية في خلق فرص العمل بنموٍّ متوازن مع النمو 

 الّسكاني.

االستثمار اإليجابي لألهميّة اإلستراتيجية للبحر المتوّسط، والتأكيد  .3

على مقولة رئيس وزراء مالطا في مؤتمر فاليتا" المتوّسط ليس 

حدوداً تفصلنا، وإنما جسر يجمعنا"، وذلك بجعله منطقة حواٍر 

وٍن، من شأنها أن ت قلّص الفجوة بين الّدول الم طلّة وتبادٍل وتعا

عليه، وت حقّق األهداف التي جاءت في إعالن برشلونة عام 

 وهي0665
(00)

 : 

مشاركة سياسيّة وأمنيّة:تعريف مجال م شترك من السالم واألمن  . أ

كثّف ومنتظم، يرتكز على  واالستقرار، وقيام حوار سياسي م 

 ة للقانون الّدولي.االحترام للمبادئ الجوهريّ 

تقاسمة)في  . ب مشاركة اقتصاديّة وماليّة: بناء منطقة ازدهار م 

مجاالت: االستثمار، والصناعة، والمواصالت، والطّاقة، 

واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وتنظيم األراضي، والبيئة، 

 وصيد األسماك(.

جيع مشاركة في المجاالت االجتماعيّة والثّقافية واإلنسانيّة: تش . ت

 التّبادل بين المجتمعات المدنيّة.

وضع نصوص وتشريعات قانونيّة رادعة للشباب العربي الذين  .2

ي هاجرون بطريقٍة غير شرعيٍّة، حيث تشهد الدول العربيّة عموماً، 

ودول بالد المغرب خصوصاً فراغاً قانونيّاً فيما يخّص هذه 

وص قانونيّة الظاهرة، ولذا ي غامر الّشباب بحياتهم لعدم وجود نص

خالفاتهم.  تّحاكم م 

القيام بحمالت توعية ت شير إلى خطورة اإلقدام على الهجرة غير  .5

الشرعيّة، وذلك من خالل مؤسسات الضْبط االجتماعي، كاألسرة، 

ختلفة.  والمؤسسات التعليميّة ووسائل اإلعالم الم 

شّددة وغرامات مالية كبيرة على كّل من ي شارك،  .0 وْضع عقوبات م 

ي رّوج، أو ي سهّل، أو يقوم بعمليّة تهريب المهاجرين غير أو 

 الّشرعيّة.
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 هوامش ومراجع البحث:        
( محمد،غربي"التحديات األمنية للهجرة غير الشرعية في منطقة البحر 0) 

كاديمية للدراسات االجتماعية األبيض المتوّسط: الجزائر أنموذجاً"مجلة األ

 .50،ص0100،جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، 0واإلنسانية، العدد

 (0)  - King. R( 2001), The Mediterranean Passage: Immigration 

and New Cultural Encounters in Southern Europe, 

Liverpool: Liverpool University Press. 

                -Demmelhuber.T(2011)  The European Union 

and illegal Immigration in the southern Mediterranean: the trap of 

competing policy concepts, The International Journal of Human 

Rights, Volume 15, Issue 6, 2011 

 

(عبدا لعزيز، محمد مصطفى "أوروبا توّحد خططها لصّد موجات الهجرة 3) 

رعيّة" على غير الش

 موقع:

http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu        

ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ( الطيف، راضي عماره"2) 

ولة عبور" رسالة ماجستير غير دراسة حالة ليبيا كد -بلدان المغرب العربي

ليا، طرابلس،  ، 0116منشورة، قسم العلوم السياسيّة،أكاديميّة الّدراسات الع 

 .00ص

وللمزيد   (5)  

 أنظر:

http://ik.ahram.org./IK/Ahram/2008/6/23/INVE2.HTM 

( ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين 0)  

تقدمة مثل دول اإلتّحاد األوروبي ، وللمزيد عن يحاولون ا لهجرة إلى البلدان الم 

 هذه الظاهرة أنظر:

http://ar.wikipedia.org/wiki 

( للتعّرف على أشكال وحجم المعاناة التي تواجه الم هاجرين السّريين 0)  

 أنظر:

،مركز 0محمود، عبدا للطيف"الهجرة وتهديد األمن القومي العربي" ط -

 .05، ص0113ارة العربية، الحض

العزاوي، رائد " الهجرة غير الشرعية تحصد أرواح العرب" على  -

 موقع:صحيفة اليوم السابع

www.youm7.com/news.asp 030110أكتوبر، 

( العموص، عبدالفتاح" المحددات النظريّة للهجرة الخارجيّة في 0)            

ربية" جامعة صفاقس، تونس، على البلدان المتوّسطية: إشارة للبلدان المغا

 www.afkaronline.oeg/archives/nov-dec2003 موقع:

 ( قّسم الباحثون سياسات الهجرة بحسب أنواعها إلى:6)   

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Demmelhuber%2C+Thomas%29
http://www.tandfonline.com/loi/fjhr20?open=15#vol_15
http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu
http://www.mw.nl/hunaamsterdam/currentaffairs/hggyuu
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 -د  هجرة الكفاءات.-ج  الهجرة النّسائيّة-ب التجّمع العائلي.الهجرة في إطار -أ 

 وللمزيد انظر: العزاوي،رائد، مرجع سابق. الهجرة غير الشرعيّة.

 ( المرجع نفسه.01)           

 ( ولمعرفة المزيد عن هذه األسباب والدوافع أنظر:00)

" ، المجلة االجتماعية، المجلد عودة، محمود"الهجرة إلى مدينة القاهرة -

                             .6، ص 0602، 0الحادي عشر، ع

دراسة في علم االجتماع الحضري، دار الكتاب -الحسيني، السيد"المدينة -

 .001، ص 0601للتوزيع، القاهرة، 

 الخشاني، محمد "أسباب الهجرة غير الّشرعية إلى أوروبا" على موقع : -  

                               www.aljazeera.net/NR/exeres 
       
الحّوات، علي " الهجرة غير الّشرعيّة إلى أوروبا ِعبر الّشمال  -

 .0110،العدد األّول+الثّاني 02اإلفريقي"مجلة جامعة دمشق، المجلد

  http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=16642- 

ب ل التّصّدي لها" ضيف الحلقة:  فضائيّة الجزيرة - " أسباب الهجرة الّسريّة وس 

 .00/3/0113المهدي المنجرة، تاريخ الحلقة 

     (00)- Karydis, V. 1996. Criminality of Immigrants 

in Greece: Issues of Theory and Anti- Crime 

Policy. Athens: Papazisis (in Greek) 

       - Meadows, Donella(1986), Poverty Causes Population 

Growth Causes Poverty 

    - Donella Meadows Institute, Vermont,USA. (03)   

        (02) http://www.syria-

news.com/readnews.php?sy_seq=16642 

( أصدرت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان هذا التقرير في 05)

ة شباب مصر... فرار إلى المجهول" وللمزيد تحت عنوان" هجر0/00/0110

 عن هذا التقرير أنظر:

       - http://www.eohrr.org/ar/press/2007 

( العزاوي، رائد " الوضع االقتصادي للدول العربية سبب 00)           

أساسي للهجرة غير الّشرعيّة" صحيفة اليوم الّسابع على 

 www.youm7.com/news.asp موقع:

 www.aljazeera.net/News 00/00/0110أخبار الجزيرة  (00)

( منتديات العراق" عراقيون يزحفون إلى سفارات اسكندينافية وسماسرة 00)

الهجرة يعرضون"بضاعتهم" على 

 http://Irq.Iraq.Ir/vb/showthread موقع:

 Deutsche ،مؤّسسة دوتيشه فيلهDw-world.De ( صحيفة06)

welleي والمسموع والمقروء إلى العالم الخارجي( ، على )صوت ألمانيا المرئ

 www.dw-world.de/dwموقع:

( صالح، ربيع كمال"األبعاد االجتماعيّة والثّقافيّة لهجرة المصريين 01)

الّريفيّين إلى إيطاليا دراسة انثروبولوجية إلى قرية تطون بمحافظة الفيوم" 

،ص 0115عين شمس، رسالة دكتوراه منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة 

                                                             ز.-هـ
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 ( وللمزيد أنظر:00)

الهجرة غير الشرعية   "MASRAWY صحيفة مصراوي اإلليكترونيّة -    

 .0110مايو  05، 0301ضياع للشباب وإساءة لسمعة الوطن" العدد 

شرعيّة: إيطاليا واليونان، ومالطا، المعهد العربي " الهجرة غير ال -    

وقبرص مع مزيد من التّدّخل األوروبي" على 

 www.ma3hd.net/vb/ma3hd موقع:

يوليو  00، الخميس 0000جريدة الشرق األوسط اإلليكترونيّة، العدد  -   

، على 0110

الموقع:

 http://asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno 

   (00)www.africa-umon.org/root/ua/conferences 

" ، مرجع MASRAWY   ( صحيفة مصراوي اإلليكترونيّة03)              

 سابق.

، 03مجلة الجمارك "اآلثار السلبية لظاهرة الهجرة غير الشرعية"ع (02)  

 02،ص 0110طرابلس،

( من أهم المؤتمرات التي ع قدت لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية 05)  

(، واشبيلية 0665(، و ميدا)0665وتّم عقدها في : لشبونة، و برشلونة)

(، 0110(، وطرابلس الغرب)0113(، وسالونيك)0110(، واشبيلية)0660)

(، 0110(، وباريس)0110(، وجامعة بنغول التركية)0110والرباط)

 (، والعديد من الندوات واللقاءات.0101والهاي)

رات وللمزيد عن حيثيات هذه المؤتم -

 http://www.qiraatafrican.com/view/?q=510أنظر

عالجة الهجرة 00)         ( مراجع كثيرة أشارت إلى أدّق التّفاصيل في آليات م 

 غير الّشرعيّة أبرزها:

 الطيف، راضي عماره، مرجع سابق، الفصل الثاني. -  

، 0110كة المعلومات الدولية، إشكالية الهجرة إلى اإلتحاد األوروبي،شب -  

 على الموقع:

        www shabbier . com . http:// 

"إجراءات إيطاليّة جديدة لمكافحة الهجرة غير BBC    أخبار إذاعة -  

صباحاً، على 2:35، الساعة 0110يوليو  00الّشرعيّة" يوم السبت 

 www.news.3z.cc/newsالموقع:

جريدة الشرق األوسط اإلليكترونيّة " قادة اإلتّحاد األوروبي يتصّدون لمشكلة  -

       ، مرجع سابق.0010، العدد0110يونيو00اشبيلية"   الهجرة في قّمة

جريدة الشرق األوسط " الخطّة األوروبية لمحاربة الهجرة بفرق للتدخل  -

 ابق.، مرجع س6616،العدد 0110يناير  02السريع" 

الواقع  -( غرايبة، خليف"السياحة الّصحراويّة في الوطن العربي00)  

 .002-020،002-000والتوزيع، عمان، ص  والمأمول" دار قنديل للنشر

متوّسطي في  -( إعالن برشلونة الذي تم تبنّيه في المؤتمر األورو00)     

 ، على0665نوفمبر 00و00

الموقع:

 http://delwbg.ec.europa..eu/ar/euromed/barcelona.htm 

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=510
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العلوم في اللغة وبحوث 

 النفسية والتربوية
 

 

التحديات التي تواجه  دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة 

 المغرب-تخصص الدراسات العليا  في جامعة القرويين
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ديات التي تواجه  دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التح

 المغرب-تخصص الدراسات العليا  في جامعة القرويين

 
 

 مراكش-كلية اللغة العربية –أستاذة اللغة العربية  د.مليكه ناعيم

 فلسطين-مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي د. إدريس جرادات 

 
 

 ملخص:

 

قاربة معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة تحاول هذه الدراسة م

ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني في كلية اللغة العربية، فرع جامعة 

القرويين في مراكش، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم تدريس 

 اللغة العربية ، بغية اقتراح بعض الحلول للتغلب على التحديات القائمة. 

خدم الباحثان المنهج الوصفي، وطّورا استبانة لجمع البيانات، وتم است     

التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة وتكّون 

مجتمع الدراسة من طلبة ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني  في كلية 

 لبا. ( طا31اللغة العربية بمراكش فرع جامعة القرويين والبالغ عددهم )

من اهم النتائج: أن أكبر تحد يواجهه الطالب ترتبط باالسرة والمجتمع 

( 1.15≤   المحلي، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

بين الطالب في تحديات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة ماستر الدرس 

ى متغير الجنس و العمر اللغوي والخطاب القرآني بكلية اللغة العربية تعزى إل

 و مكان السكن، متغير معرفة باللغات األجنبية، تخصص البكالوريا، لغة األم.

وبعد عرض النتائج توصي الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات 

منها: إجراء دراسات أخرى مقارنة على معوقات تدريس اللغة العربية في 

 الجامعات األخرى ، وفي العالم العربي .
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Challenges facing the study of the Arabic language as 

seen by the students of higher education  at -Al-

Qarawiyyin University- Morocco  

 This study attempts to approach the obstacles of studying 

the Arabic  

language as seen by the students of Master in linguistics Lesson 

and Quranic discourse in the Faculty of Arabic Language , 

Qarawiyyin University Branch in Marrakech, and highlight the 

most important issues of concern to the teaching of the Arabic 

language, in order to propose some solutions to overcome 

existing challenges 

  The researchers used the descriptive approach,and have 

developed a questionnaire to collect data , were verified 

sincerity and persistence means of educational and appropriate 

statistical and study population consisted of students from the 

Master Lesson linguistic and Quranic discourse in the Faculty 

of Arabic Language, Qarawiyyin University Branch in 

Marrakech, they were (30 ) students 

 Of the most important findings : that the biggest challenge 

faced by the student linked to the family and the community , 

and scheduled programs , and that there were no statistically 

significant differences at the level of (α ≥ 0.05) among students 

in the challenges of the study of the Arabic language as seen by 

the students of Master Lesson linguistic and Quranic 

discourse  Faculty Arabic attributable to the variable of sex,age, 

place of residence, variable knowledge of foreign languages, 

baccalaureate specialization and the mother tongue 

 After presenting the results , the study recommends a set of 

proposals and recommendations including: conducting studies 

on the obstacles to teaching Arabic at other universities , and in 

the Arab world . 
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 مقدمة:

تعتبر اللغة العربية آخر اللغات السامية خروجا من الجزيرة العربية لتمتد 

سالمي والحضارة اإلسالمية، ويجري على  نطاق واسع بانتشار الدين اإل

الحديث بلهجاتها اليوم في كثير من بلدان الشرق األوسط وشمال افريقية ، 

، وتأتي اللغة العربية في المرتبة من الخامسة حتى السابعة 55الموسي ص.

في اللغات األكثر انتشاراً في العالم . كما تعتبر اللغة الرسمية للدولة المغربية 

دساتير منذ دخلت المغرب، ثم صارت اللغة االولى في الدستور في مختلف ال

االخير بعد ان اقر االمازيغية لغة رسمية ثانية للمغرب "و قد أكد الميثاق 

الوطني للتربية والتكوين بالمغرب مثال على أن "اللغة العربية، بمقتضى 

ا في دستور المملكة، هي اللغة الرسمية للبالد... وأن تعزيزها واستعماله

مختلف مجاالت العلم والحياة كان وال يزال وسيبقى طموحا وطنيا ")المادة 

(، كما قرر أيضا أن "يتم تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته، مع جعله 001

إلزامي ا لكل األطفال المغاربة، في كل المؤسسات التربوية العاملة 

بية في هذه المرحلة (. وال شك أن تطوير اللغة العر000بالمغرب." )المادة 

التاريخية من الضروريات الحضارية التي يفرضها الحفاظ على الهوية 

 الوطنية والقومية والرفع من المستوى العلمي والتعليمي للمواطن.

وعلى الرغم من هذه القيمة العالمية والدينية والوطنية للغة العربية، فقد 

باللغة العربية ونسبة  لوحظ في السنوات االخيرة تراجع مستوى االهتمام

المهتمين بها وتدني مستوى المتخصصين والمقبلين عليها. وشاعت مجموعة 

من االفكار السلبية واالقوال المغرضة التي تغرس في أذهان الطالب أن اللغة 

 العربية غير ذات نفع لهم، وأنها ال تصلح أداة للعلم وال وسيلة للبحث العلمي

للغة العربية والتسجيل في احدى الكليات لقد صار التخصص في ا      

المتخصصة في نهاية الطريق وعالمة على ضعف مستوى الطالب وامارة 

خيبة االمل وسوء الطالع، وقل ما يقبل عليها ذوي المعدالت العالية، وكثيرا 

ما يستهزأ بهذا التخصص بعبارات تحقيرية من مثل )إال ما كان والو نتسجلو 

ب هللا نمشو لكلية اللغة(. واالشكال االكبر هو ان المتخصص فكلية اللغة/ الغال

ال يتمكن بعد سنوات التخصص من اتقان اللغة العربية بل يظل دائما اسير 

التعثرات واالخطاء نطقا وكتابة وقراءة، بل يصدق قول الدكتور شكري 

فيصل متحدثا عن تدريس اللغة العربية في الوطن العربي : "من المؤسف أن 

وهل علي من حرج أن أقول :  -ن واقع شبابنا الذي يتخرج من الثانوياتيكو

 -والذي يتخرج من الجامعات ـ أنه ال يتقن لغة ما ـ حتى العربية أحيانا

لقراءتها قراءة تدبر.. ولذلك فهو ال يقرأ... وإذا قرأ فهو ال يفهم، وإذا فهم فهو 

ول في تحقيق   التفاعل هو ال يعقل، وإذا عقل فهو ال يتفاعل.. ألن الشرط األ

(. وعبر عن ذلك بصورة أخرى لغوي 210، 0600امتالك اللغة" )فيصل: 
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كبير هو د. نهاد الموسى حيث قال : "إن الطالب العربي المتخرج في 

وال يكتب  المدرسة بل المتخرج في الجامعة ال يقرأ كما ينبغي أن يقرأ)...(

إلمالء، كثير الخطأ في النحو )...( كما ينبغي أن يكتب، فهو كثير الخطأ في ا

(. وقد 050: 0603وهو كذلك ال يسمع كما ينبغي له أن يستمع... )الموسى، 

يالحظ الضعف أيضا على طالب الدراسة العليا، وهم متميزون وإال ما كانوا 

هناك أصالً إذ قل أن تجد بينهم من رقيت قدرته إلى حد كتابة أ طروحته بلغة 

، كما تبين مناقشة األ طروحة أمام لجنة االمتحان حيث سليمة من االخطاء

تختبر مهارة اإللقاء باللغة الفصحى فتكون غالبا مثاراً للتعليقات التي يشوبها 

 التندر.

أمام هذا الوضع واحساسا بالخطر الذي بات يهدد لغة الذكر الحكيم وأمام 

مي رهين بلغة الزحف االعالمي الذي يروج لفكرة أن التطور العلمي والتعلي

وال يتالءم مع لغة ، ارتات هذه الدراسة مقاربة الموضوع ميدانيا واقتراح 

بعض الحلول الكفيلة بتغيير مفاهيم مجتمعنا أوال عن لغته وأهميتها حتى نقنع 

طلبتنا ودارسي اللغة بأهميتها من جميع النواحي الفكرية واالجتماعية 

هنا كان البحث والتنقيب عن هذه  والتراثية والقومية واإلنسانية ....ومن

التحديات وما أكثرها أهمية بالنسبة للطلبة، إيمانا بأنه لم تعد أدوار الطالب 

تلقي المعارف، وحفظها، واسترجاعها عند الحاجة إليها، بل أصبح يقوم إلى 

م لألداء التدريسي للمدرس، والمناقش، والباحث  جانب ما سبق بدور المقوِّ

 . (Chalmers, Fuller, 1996, pp 49 - 50)لخ عن المعارف،...إ

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

اكتسبت الباحثة  د.مليكه ناعيم  خبرات من الحياة االجتماعية والبحثية 

واالكاديمية واإلدارية من خالل مدة تكوينها في تخصص اللغة العربية عبر 

، وعبر تتبعها مختلف اسالك الدراسة الجامعية بكلية اللغة العربية بمراكش

بالحضور والنقاش للعديد من الندوات واللقاءات العلمية في الموضوع، ومن 

خالل كونها عضوا ضمن مجموعتي البحث في اللغة واالدب ومجموعة 

البحث في مناهج اللغة واالدب لسنوات، وتتبعها لمناقشة العديد من الرسائل 

مادة المدخل إلى دراسة واالطاريح الجامعية لطلبة التخصص، ثم بتدريسها ل

اللغة العربية واللغة العربية واللغات السامية اللغة العربية، مالحظات جمة 

وطرحت لديها أسئلة كبرى بخصوص واقع تدريس اللغة العربية وافاق 

تطويرها في الجامعة المغربية. كما اكتسب الباحث د.جرادات من خالل 

ية ومشاركته في العديد من محاضراته في مجموعة من الجامعات الفلسطين

الندوات والمؤتمرات وتحريره لمجلة السنابل التراثية وإدارة مركز السنابل 

للدراسات والتراث الشعبي في سعير عالقات وثيقة مع مؤسسات المجتمع 

المحلي والمراكز البحثية والمالحظات والمقدمات والتغذية الراجعة  ومن 
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بو جبين معوقات دراسة اللغة العربية كما خالل دراسته المشتركة مع د.عطا أ

األمر الذي مهد السبيل لمتابعة سير -يراها طلبة التخصص في جامعة الخليل

العمل لدراسة معوقات دراسة اللغة العربية وكذلك المالحظات التي كان 

 يحس بها أو يسجلها عند وجود مشكلة ما. 

ومعاناتهم الحقيقة التي  آللية حل مشاكلهم -الكلية–تصور إدارة الجامعة -0

 تتسم أحيانا بااليجابية وأخرى بالسلبية. 

شكوى المدرسين من مستويات الطالب وعدم تفاعلهم ايجابا مع العديد من -0

 المواد.

تذمر العديد من ذوي الطلبة الذين يتخصصون في اللغة العربية من جدوى -3

 دراستهم  في ظل سوق العمل الحالي.

جهود التي تبذلها الجامعات  من أجل االرتقاء وتطوير على الرغم من ال-2

األداء , وجهود المؤسسات المدنية والقومية ومؤسسات المجتمع المدني اال 

 انه سجل قصور يتجلى في:

*النفور الكبير من التخصص حتى بالنسبة للطلبة الذين "تورطوا فيه" لسبب 

 ما". 

الطلبة الذين يدرسون  *الضغط النفسي نتيجة التبرم والشكوى من قبل

 التخصص.

*ضعف المردودية في المجال وقلة األفاق مقارنة مع التخصص في اللغات 

األجنبية التي صارت مفتاحا رئيسا لولوج العديد من مجاالت الشغل وطنيا 

 ودوليا.

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في أنها: 

مداء الكليات  في تساعد أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام وع-0

التعرف على معوقات دراسة اللغة العربية في كل مجال من مجاالت 

 الدراسة.

قد تفيد المختصين في التعرف على معوقات دراسة  هذه المواد وفي وضع -0

الحلول المالئمة للتغلب على بعضها، أو إيجاد البدائل التي تحد من البعض 

 هذه المواد. اآلخر والعمل على تحسين تدريس ودراسة 

قد تفيد القائمين على وضع وتطوير المناهج  والمقررات في  الجامعات -3

والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي في تخطيط وتطوير 

المقررات الدراسية، وفي وضع االستراتيجيات التي تساعد على النهوض 

 بتدريس هذه المواد.
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 حدود الدراسة:

: تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي الحدود الزمانية 

 م.0103/0102الجامعي  

طالبا من طلبة تخصص  31الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على 

 في كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القرويين. -الماستر

الحدود المكانية: كلية اللغة العربية بمراكش وهي تابعة لجامعة القرويين 

 بفاس.

 مصطلحات الدراسة: 

االستبانة: اصطالحا هي سلسلة من األسئلة تتعلق بموضوعات تربوية 

ترسل إلى مجموعة من األفراد أو تعطى لهم بغرض معرفة ارائهم بشأن هذه 

الموضوعات وتقدم االستبانة في نمطين مفتوح يتضمن عددا من األسئلة 

بة التي يراها دون قيود ومغلق ويترك للفرد الحرية الكاملة في اختيار االجا

يتضمن عددا من األسئلة وتوجد لكل سؤال عدة إجابات محتملة يقود الفرد 

 ((. 51ـ 26باختيار احداها)الزكري، 

 *جامعة القرويين:

هي أقدم جامعة أنشئت في تاريخ العالم، وأقدمها على اإلطالق. بنيت 

فاطمة بنت  الذي قامت ببنائه السيدة لجامع القرويين الجامعة كمؤسسة تعليمية

مدينة  ، فيم859/هـ 245 عام القيروان نسبة لمدينة محمد الفهري القيرواني

فإن هذه الجامعة هي  موسوعة جينيس لألرقام القياسية. وحسب المغربية فاس

وقد كانت محل توسيع  .أقدم واحدة في العالم وال زالت ت درس حتى اليوم

وتحميل منذ عهد االدارسة إلى العلويين في الوقت الحاضر، اذ بنيت فروعا 

مدن المغربية، ومن اقدمها كلية اللغة العربية بمراكش وكلية لها في مختلف ال

اصول الدين بتطوان وتستمر االسرة العلوية حاليا في توسيعها عبر مجموعة 

من الفروع من مثل كلية الشريعة بالسمارة التي فتحت ابوابها الول مرة 

 .0103و 0100خالل الموسم الجامعي 

ليونانية يعني علم التربية, *البيداغوجيا: لغة مصطلح معرب عن ا

اصطالحا: يستخدمه البعض للتعبير عن المعتقدات التربوية والوسائل 

المتنوعة التي يشيع استخدامها بين المربين لبلوغ أهداف المجتمع في بناء 

مواطنيه وتشكيل سماتهم العقلية والخلقية وغيرها، ويستخدم هذا المصطلح 

عبير عن مختلف العناصر التي تقوم عليها الى اليوم في اللغة الفرنسية للت

عملية التربية وعلى هذا ال يكون المقصود بالمصطلح هو علم بعينه وانما 

مجموعة العلوم التي تتكامل فيما بينها لتوفر للمربين فهما سليما لطبيعة 

ابنائهم واداء افضل لعملهم واستخداما ارشد للوسائل المتاحة ثم تقويمها 

 (.06م تحقيقه من عمل" )الزكري: موضوعيا لما يت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/245_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/859
http://ar.wikipedia.org/wiki/859
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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: هو ذلك االطار العام الذي يحدد العالقات التي مجتمع محلي: اصطالحا

تنشأ بين االفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في شكل وحدات أو جماعات... 

هو مجموعة من االفراد يعيشون في منطقة أو بيئة طبيعية محددة النطاق 

ة أو أحد أحياء المدينة ... والصفة المميزة لهذا كمجموعة أهل القرية أو القبيل

المجتمع وضوح طبيعة العالقات االجتماعية فيه ويشترط في تكوينه توافر 

مكان محدود النطاق والمعالم واالشتراك الفعلي في جميع أوجه النشاط 

الجمعي التي تتم عادة وجها لوجه وتكوين اجتماعي مميز يتمثل في قواعد 

فراده والعالقات المتبادلة بينهم كما يشير إلى بناء اجتماعي منظمة لسلوك أ

(. وبكل بساطة 000ـ 001يتسم بعالقات ونظم لها طابع خاص..."الزكري، 

نقصد به في هذه الدراسة الوسط الذي ينتمي إليه الطالب وموقفه من 

 تخصص اللغة العربية ونظرته إليه.

باثارة المرء وحثه على : " هي اشكال مادية أو معنوية تقوم محفزات

القيام بالعمل. وفي مجال التربية عموما، قد تكون المكافات المادية أو 

المعنوية شكال من اشكال التحفيز، والتشجيع والترحيب بالنجاح، والكالم 

اللطيف قد تكون كلها من االمور التي تثير المرء، وتحفزه الى القيام بعمله 

تحسين نوعية العمل الذي يقوم به"   بشكل جدي، من دون انقطاع، وعلى

( معجم مصطلحات التربية والتعليم عربي فرنسي 202: 0115جرجيس، 

انجليزي، جرجس ميشال جرجس، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 

(. وداخل الدراسة نقصد به الوسائل التشجيعية التي تعتمدها الكلية لحث 0ط,

الشواهد التقديرية والجوائز الممنوحة الطالب على االجتهاد والبحث من مثل 

 للمتفوقين.

 

 إجراءات الدراسة:

 . منهج الدراسة: 4

تحقيقا ألهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحديد    

معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة الماستر ، نظرا لمالءمة هذا 

ي يهدف إلى دراسة الواقع المنهج لطبيعة الدراسة، حيث أن المنهج الوصف

ويهتم بوصفه وصفا دقيقا ويعبر عنه تعبيرا كميا أو كيفيا، فالتعبير الكيفي 

يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، في حين أن التعبير الكمي يعطي وصفا 

رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

استنتاجات تساهم في فهم هذا الواقع  األخرى المختلفة، ذلك كله للوصول إلى

وتطويره، األمر الذي يجعل هذا المنهج أكثر استخداما في الدراسات 

 اإلنسانية.  
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 . مجتمع الدراسة وعينتها: 2

تكون مجتمع الدراسة من طلبة ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني، 

 وهذه تعتبر عينة الدراسة. ( طالبا31والبالغ عددهم )

 الدراسة تشمل حميع افراد مجتمع الدراسة عينة

 . أداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباتها:4

لتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان استبانة، تم بناؤها وتطويرها 

باالستعانة باألدب التربوي، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، 

حقل التربوي باالستناد الى وكذلك تم االستفادة من آراء بعض العاملين في ال

استبانة دراسة معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص في 

جامعة الخليل والتي أعدها الباحث د.ادريس جرادات ود.عطا ابو جبين 

ودراسة معوقات اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص في جامعة ذي قار 

لعبودي ،مجلة جامعة ذي قار دراسة مشتركة مع د.ضياء ا–في العراق 

 م.0103،

 ( فقرات موزعة على  كاآلتي: 01وتكونت االسـتبانة من ) 

 ( فقرة.03المجال األول: تحديات متعلقة بالطالب ويتكون من )

المجال الثاني: تحديات متعلقة بعضو هيئة التدريس والبرنامج ويتكون 

 ( فقرة.03من )

 ( فقرة.03افق والمكتبة ويتكون من )المجال الثالث: تحديات متعلقة بالمر

 ( فقرة.02المجال الرابع: تحديات متعلقة بالبيداغوجيا ويتكون من )

 ( فقرة.03المجال الخامس: تحديات متعلقة بطرق التدريس ويتكون من )

المجال السادس: تحديات متعلقة بالمجتمع المحلي وسوق العمل ويتكون 

 ( فقرة.02من )

االستبانة بإيجاد معامل الثبات كرونباخ الفا وتم التأكد من ثبات 

(Cronbach-Alpha  ( حيث بلغت قيمته للدرجة الكلية ،)في   1.06 .)

حين بلغت قيم معامل الثبات للمجاالت الفرعية لالستبانة بالنسبة لعضو هيأة 

 .601التدريس 

 000بالنسبة للطالب: 

 023للمرافق والمكتبة: 

 .060للبيداغوجيا: 

 .030تدريس: لطرق ال

 . 000المجتمع المحلي: 

صدق االداة: تم عرض االستبانة على مجموعة محكمين من الخبراء 

 .واساتذة اللغة واللسانيا وجميعهم أقروا بأن االستبانة وضعت لقاس ما تقسيه
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 . متغيرات الدراسة:3

تضمنت الدراسة المتغيرات المستقلة التالية: العمر والجنس ومكان  

وى الطالب في اللغات االجنبية ولغة األم وتخصص الطالب في السكن ومست

الثانوية )البكالوريا( ، كما تنوعت المعايير المعتمدة في التقييم بين عال 

ومتوسط ومنخفض بالنسبة لبعض المحاور التي تنسجم معها، ومحفز قوي أو 

 ضعيف أو متوسط بالنسبة لغيرها . 

 . المعالجة اإلحصائية: 5

 على النحو اآلتي: 3 - 0ستبانة وزعت العالمات من لتصحيح اال

( 3تعطى القيمة الرقمية ) -

 لالستجابة )عالية(.

( 0تعطى القيمة الرقمية ) -

 لالستجابة )متوسطة(.

( 0تعطى القيمة الرقمية ) -

 لالستجابة )منخفضة(.

وألغراض التحليل اإلحصائي، تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف 

سير المتوسطات الحسابية لمعوقات تدريس اإلدارة المعياري، وتم تف

 واالقتصاد حسب المقياس الوزني اآلتي:

 الدرجه المفتاح

 عالي "3.00-5"

 متوسط "0.33-3.00"

 منخفض "0-0.33"

 

 األدب التربوي والدراسات السابقة    

 لقد لفت واقع اللغة العربية انظار الساحة الثقافية العربية بل العالمية في 

السنوات االخيرة بشكل ينبئ بخطر ما يهدد هذه اللغة كما طرحت مسألة 

تدريسها وواقعه وافاقه بشكل الفت لالنتباه على أرضية النقاش، عبر 

مجموعة من الندوات واللقاءات وااليام الدراسية والورشات بل استأثر ببعض 

حاث جلسات البرلمان ومجالس الحكومات، كما شكل محور العديد من األب

 والدراسات االكاديمية.
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وألن المجال ال يسعنا لعرض كل ما كتب بهذا الشأن وكما في المثال: 

بالمثال يتضح المقال، فإننا سنعرض لنماذج توضح حدود البث في الموضوع  

 خاصة في المغرب لتبين الجديد الذي تروم هذه الدراسة اضافته في مجالها.

حة تحت عنوان "تعليم وتعلم اللغة من اهم ما قدم في هذا المجال أطرو

العربية وثقافتها" للمصطفى بوشوك وقد انطلق فيها من داع يجمع بين كل 

الدراسات التي كتبت في الموضوع وهو التجهور الذي يعرفه مستوى 

اكتساب اللغة العربية وثقافتها، في تكوين المتعلمين بالتعليم اإلعدادي 

كرار في مراحل دراستهم، ومن خالل والثانوي، وقد استنتج من نسب الت

تعابير التالميذ وانتاجاتهم اللغوية، وما يعتريها من اختالالت واخطاء، 

وغايته هو السعي الى اصالح المستوى التعليمي للفصحى وتحسينه والرفع 

من مردوديته، واستند على دراسة ميدانية تعتمد االستقراء والتصنيف 

م اختيارهما عشوائيا حسب المعايير العلمية والتحليل، مركزا على عينتين ت

في مجال الدراسات الميدانية للمستويين التعليميين السالفي الذكر، قصد القيام 

بتحليل االخطاء اللغوية ورصد اهم الصعوبات التعبيرية اعتمادا على 

انتاجات التالميذ الكتابية وبحث قدراتهم على الشكل، ولم يقف عند هذا الحد 

عداه الى تجربة شبكة خاصة بتقويم نمو المهارات االنتاجية والقدرات وانما ت

التراكمية لكل فرد من افراد العينتين خالل دورة دراسية، وقسم بحثه على 

 ثالثة اقسام، وختمه بنتائج وتوصيات عملية,

وللباحث نفسه دراسة تحت عنوان "التقويم التربوي وتدريس مواد اللغة 

ير منشور، بخزانة كلية علوم التربية، بجامعة محمد العربية"، وهو عمل غ

 الخامس بالرباط. 

 ومن هذه الدراسات ايضا دراسة لليونسكو بالمغرب تحت عنوان:

Education au Maroc Analyse du Secteur, Sobhi Tawil 

et Sophie Cerbelle et Amapola Alama ; © UNESCO, 

Bureau multipays pour le Maghreb, 

2010.http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_ara

be/p14.htm 

حاول من خاللها الدارسون تسليط الضوء على الكثير من التحديات التي 

تواجه التعليم في المغرب ومنها مشاكل نابع من الوسط الذي ينتمي إليه 

ت، التلميذ ومنها مشاكل مرتبطة بلغة األم وأخرى ترتبط بالمناهج والمقررا

ومنها ما يتعلق بتكوين المعلمين في اللغة العربية، وقد انتهت الدراسة إلى 

مجموعة من التوصيات منها: إعادة النظر في تكوين معلمي اللغة العربية 

وتقليص عدد التالميذ داخل الفصل ومراجعة سنوات التكوين في المدرسة، 

 وتشجيع المدرسين على تحيين المقررات.
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جال مقال تحت عنوان مالحظات حول تعليم اللغة ومما كتب في الم

العربية في المرحلة الثانوية د. عبد الجليل هنوش وموضوعه واضح من 

عنوانه فهو يركز على التعثرات اللغوية للتالميذ ويقدم بعض الحلول 

 لتجاوزها.

وندوة "تدريس اللغة العربية بالمدرسة المغربية: مقاربة تشخيصية 

ها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية/ فرع فاس ندوة واستشرافية" نظمت

، 0103ماي  30 0232رجب  01علمية تربوية في موضوع يوم الجمعة 

  وقد انتهت بمجموعة من التوصيات . .بقاعة مندوبية وزارة الثقافة

ومنها أيضا اليوم الدراسي الذي نظم برحاب كلية اللغة العربية التابعة  

تحت عنوان: "التعثر  0103ابريل 00ين بمراكش يوم الخميس لجامعة القروي

اللغوي بالمدرسة المغربية المنشأ وآليات المعالجة، المنجز اللغوي لتلميذ 

المستوى السادس بجهة مراكش تانسيفت الحوز أنموذجا" بمدرج أحمد 

الشرقاوي إقبال، وشارك فيه أساتذة من جامعات مختلفة ومؤطرين بالمراكز 

ة للتربية والتكوين وطلبة من كلية اللغة العربية. وقد أسفرت الندوة عن الجهوي

نتائج وتوصيات منها: تشكيل خلية بحث من جميع المهتمين لمواكبة كل ما 

هو مرتبط باللغة العربية وتخصيص يوم دراسي للتعثرات اللغوية في اللغة 

ذوي العربية بسلكي الثانوي اإلعدادي والتأهيلي وتوسيع مشاركة 

االختصاص في تأليف الكتب المدرسية وضرورة مراعاتها لبيئة ومحيط 

 المتعلم. 

ولعل أقرب هذه الدراسات إلى مشروعنا هذا معوقات تدريس اللغة 

العربية معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص في جامعة 

االول من ود. إدريس جرادات نشرت بالعدد  الخليل إعداد د.عطا أبو جبين

، استهدفت تحديد 0103جنبر  00مجلة جيل الدراسات االدبية والفكرية يوم 

معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص في جامعة الخليل  

لطلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما أهم 

طلبة التخصص من فئة البكالوريوس  معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها

؟ وقد انتهت الى نتائج مهمة في المجال كما خرجت بتوصية مفادها ضرورة 

إعداد دراسات مماثلة في الدول العربية، في أفق إعداد دراسة شاملة عن 

 اللغة العربية في الجامعة العربية.

دات وأبو باستثناء دراسة االستاذ جرا يرى الباحثان ان الدراسات السابق

جبين، فإن الدراسات تركز من جهة على المستويات ما قبل التعليم العالي 

سواء منها االساسية أو االعدادية والثانوية، ومن جهة ثانية فإنها تركز 

اهتمامها وتنطلق في معظمها من منجزات الطالب في تصوير واقع اللغة 

شرة مع محور العملية العربية، وتتمحور على المدرس، وتغفل المواجهة المبا
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التعليمية التعلمية وهدفها وهو الطالب، صحيح أن المنجز يعكس مستوى 

صاحبه في اللغة العربية لكنه ال يكفي لدراسة الوضع واستخالص اسبابه 

 قصد اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزه.

إن ما تسعى هذه الدراسة اذن الضافته في المجال هو االقتراب اكثر من 

عبر استبانة تتضمن معظم العناصر المتفاعلة في تشكيل البيئة الطالب 

التعليمية على مستوى التعليم العالي من المدرس والبرنامج والنظام 

البيداغوجي ومجال او فضاء الكلية ومرافقها خاصة المكتبة والمجتمع المحلي 

 ودوره في تشكيل الوضع وفي عالجه وتقديم الحلول.

ذين تطرقت لمعظم هذه النقاط وفق استبانة صحيح ان دراسة االستا

موجهة لطالب التخصص، لكن الرؤية تختلف باختالف اوضاع الطالب 

المغربي عن الطالب الفلسطيني الذي يعاني الى جانب االوضاع الداخلية 

خصوصيات يفرضها المحتل، واختالف االنظمة والقوانين المتبعة في كل بلد 

حاور اعتمدها االستاذان نرى ان الصواب وفق الخصوصيات. كما ان ثمة م

ان تطرح على االستاذ ال على الطالب في حين اغفال عناصر اساس لها 

عالقة مباشرة بالطالب وخاصة المكتبة والمرافق والنظام البيداغوجي 

 للجامعة او التعليم العالي بصفة عامة.

 االطار النظري

/ اللغة العربية في مواجهة التحديات4
98

 : 

اعت اللغة العربية أن تتبوأ مكانة عالية بين لغات األمم في أزمنة استط

غابرة، حيث استطاعت ابتالع الكثير من لغات فصيلتها الحامية والسامية في 

مناطق تداولها خاصة االرامية والعبرية والسريانية، كما أنها نحت كثيرا من 

مية، لقد" اللغات عن االستعمال في مناطق نفوذها لتحل محلها لغة رس

أصبحت اللغة العالمية في جميع األقطار التي دخلها العرب حيث حلت تماما 

محل اللهجات التي كانت مستعملة في تلك البالد كالسريانية واليونانية 

والقبطية ... وقد عربت أهم المصنفات اليونانية في عهد العباسيين وانتشرت 

ظلت أداة للثقافة والفكر في  العربية في أنحاء آسيا، كما ذكر بأن العربية

( واللغة العربية في  5:  0100م . ) أبو جبين : 0501إسبانيا حتى عام 

الشعر الفارسي تمثل أكثر من ربوع مواده اللغوية كما أن اللغة التركية 

العثمانية أخذت من ألفاظ اللغة العربية كثيرا، وقد اثبتت دراسات كثيرة أن 

كثر من الف مفردة عربية وأن اللغة االسبانية أكثر اللغة االنجليزية تتضمن ا

( مقال مكانة اللغة 0650لغات اوربا نصيبا من االلفاظ العربية.)عزام، 

                                                           
98
ـ اعتمد هذا المحور كثيرا على دراسة االستاذين ابو جبين وجرادات نظرا للتقارب الكبير  

 والموضوع. بين الدراستين في االهداف والمنهج
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العربية(، وبفضل فتوح آسيا وأفريقيا تغلبت لغة العرب على كثير من اللغات 

السامية األخرى وبعض اللغات الحامية ، فأصبحت اللغة العربية لغة الحديث 

كتابة في معظم مناطق شبه الجزيرة العربية، وفي مصر وشمال إفريقيا، وال

وفي جزء كبير من قسمها الشرقي المتاخم لبالد الحبشة، مع أن الجالية 

  .العربية في هذه البالد كان عددها أقل كثيًرا من عدد السكان األصليين

 ومما يجدر ذكره أن الحروف العربية كانت تكتب بها كل من اللغات

التركية ، والفارسية ، والماليزية واألندونيسية ، وأجزاء كثيرة من الحبشة 

وجنوب إفريقيا وبالد األندلس ، والهند واألفغان وبالد آسيا الوسطى والبلقان 

( . وهذا من أكبر األدلة على عالمية هذه اللغة  0115. ) خيري ركوة ، 

مسة في المجامع الدولية إلى وبقائها حية نابضة ، وهي تحتل اليوم اللغة الخا

 جانب اللغات الحية األخرى .

ان ما سبق ذكره ليؤكد عالقة اللغة بالفكر والحضارة بمختلف مقوماتها. 

إن اللغة وعاء الفكر، وأداة التفكير. ومع أن الفكر ينطلق فطرياً من العقل كما 

وألفاظها  يقول بْركلي، فإن تسلسله وتحليالته ومقرراته تتم باستعمال اللغة

وتراكيبها ومنطقها وكأنما يحادث اإلنسان نفسه وهو في حال التفكير، كما نبه 

كولردج وبياجيه وجمهور علماء النفس، وهو ما اكده ابن حزم بالقول: إذ 

برقي االمم ترقى اللغة وبضعفها تموت اللغة وتضعف. حين حظيت اللغة 

ستطاعت أن تستوعب ما قل العربية"من أبنائها بالرعاية والعزم واالخالص ا

وما ترجم، واستطاعت أن تضطلع بعبء المصطلحات العلمية والفنية وتثبت 

(، ولما اهملها 00: 0600في عالم العلم لغة علم وتأليف وتدريس". )مازن، 

والتقدم ضاعت  اهلها واحسوا بقصورها وعدم مسايرتها لروح العصر

ار ونجاح االخر في استالب وتردت وضاع اهلها اذ من اللغة يبدأ االستعم

الذات ونحن نؤمن ايمانا جازما ونقول مع مازن المبارك" إن االمة التي تهمل 

لغتها، أمة تحتقر نفسها وتفرض على نفسها التبعية الثقافية وحاشا أن نريد 

ذلك أو نقبل به. إننا نؤمن أن تعلم اللغة وتعليمها ليس مهنة أو قضية تعليمية 

 (.00: 0600نية ورسالة قومية" )مازن، وانما هو قضية وط

إن هذه العالقة بين اللغة والحضارة من جهة، وبين اللغة والفكر من جهة 

ثانية، تثبتها السياسة االستعمارية االوربية للمناطق العربية، مما يبين أن 

تراجع االهتمام باللغة العربية سياسة استعمارية لكسب الشعوب وفرض 

ق التفرقة وكسر الوحدة التي تمثلها اللغة الى جانب القوى عليها عن طري

العقيدة وذلك عن طريق عزل اللغة عن العلم وابعادها عن الحياة، "لقد كانت 

اولى توصيات الحاكم الفرنسي لجيشه الزاحف الى الجزائر: "علموا لغتنا 

وانشروها حتى تحكم الجزائر، فإذا حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقيقة" 

، وليست هذه الوصية اال ترجمة لتوصية سلفه المستعمر (00: 0600مازن، )
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الفرنسي نابليون بونابرت الذي قال لبعثته الوافدة إلى مصر: "علموا الفرنسية 

 ففي ذلك خدمة حقيقية للوطن". 

لقد وضحت هذه الدعوات لزعماء القوى العظمى في وقتها أن اللغة رمز 

ة، ومصدر العزة، وأمارة للمستوى الفكري لألمة، للقوة ومعيار للوحدة وااللف

لذلك كان استعمار الفكر عبر اللغة وسيلة اساس لتيسير استعمار االوطان 

العربية, وقد ادركت بعض الشعوب المستعمرة هذه الدالالت القوية للغة في 

عالقتها بالشعوب الناطقة بها وبفكرهم وحضارتهم، فاتخذت كسالح للوحدة 

رمز للقوة في الدفاع عن نفسها إحياَء اللغة والحرص على والتضامن و

وحدتها كمثبت قوي لوحدتها ورمزا للتحرير، "إن نابليون غزا بالد االلمان 

وجزأها ومزق وحدتها فقام رجال الفكر فيهم يبعثون اللغة ويحيون وحدتها 

معلنين أن الوطن مهما يتجزأـ وطن اللغة الواحدة. إن أمما كثيرة مزقها 

االستعمار فاعتصمت بوحدة اللغة واتخذت من ذلك سالحا ضد التفرقة 

. وقد بالغ من عناية العرب بلغاتهم (01: 0600)مازن، ورمزا للتحرير" 

وتقديسهم لها في ما مضى من الزمن أن المرء إذا وجد في الطريق كالما 

مكتوبا بالعربية رفعه ليضعه في مكان مناسب احتراما، وهو في الحقيقة 

 (.  0606احترام للفكر وللنطق وكذا كان الصينيون يفعلون )اليافي، 

إن عالقة اللغة بالفكر كما يرى علماء النفس ظاهرتان ملتحمتان، وال 

يمكن التفريق بينهما، وذلك ألن الكالم الذي ال يعكس أفكارا مصدرها 

األشخاص المتكلمون يمكن اعتماده لقياس مدى نمو وتقدم الفكر )بوشوك، 

(. ويرى بعض اللسانيين أن العالقة بين اللغة والفكر ، يمكن 006م: 0662

مقارنتها بالورقة؛ فإحدى صفحاتها هي الفكر، والصفحة األخرى هي اللغة، 

وكما أننا ال نستطيع أن نعزل وجهي الورقة فإننا ال نستطيع أن نعزل بين 

النفسي  اللغة والفكر، وإنما نرى نوعا من التجريد البحت للعنصرين

(، وهي عالقة عضوية انتبه اليها الكثير من 23م: 0605والصوتي. )فضل، 

العلماء فقد عرفها ابن خلدون بأنها ملكة في اللسان للعبارة عن المعاني. 

ويرى مالنيوفسكي أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو التواصل فحسب؛ 

جزء من السلوك بل هي حلقة في سلسلة النشاط اإلنساني المنظم، وهي 

 (. 0م: 0662اإلنساني. )أبو جبين، 

ويعد التفكير أحد الوسائل األساسية في التحصيل المعرفي، كما أن عملية 

ارتقاء اللغة تؤدي إلى مهارات التفكير. وقد اعتبر واطسون زعيم المدرسة 

(. ونحن نرى أن اللغة 05م: 0661السلوكية أن الفكر هو اللغة )الزراد، 

هي الوعاء الحقيقي لفكرنا وتفكيرنا وثقافتنا وتعكس مدى رقينا أو العربية 

انحطاطنا وكما يقول اهل النسبية اللغوية بان لغتي هي عالمي وحدود لغتي 
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هي حدود عالمي، وما من صراع سياسي إال ويبطن في جوفه صراعا 

 (.0102لغويا)أبو جبين وجرادات، 

باللغة العربية في  المغرب؟  وهنا يطرح السؤال: لماذا تراجع االهتمام

 وما هي تحديات تدريس اللغة العربية في المغرب بعد االستقالل؟

 لماذا تراجع االهتمام باللغة العربية؟ ومن المسؤول؟  / 2

يرجع تدهور اللغة العربية وتراجع االهتمام بها إلى اسباب عامة وأسباب  

ع هذه الدراسة، فإننا  خاصة بكل بلد على حدة. وبالرجوع إلى المغرب موضو

 يمكن أن نشير إلى ثالثة أسباب رئيسة: 

ـ أوالها: التعدد اللغوي في المغرب حيث أن اللغة االصل للمغرب كما 

واالمازيغية ثالث  0/0تثبت كتب التاريخ هي االمازيغية )ابن خلدون، 

لهجات، وهي: الريفية واالمازيغية والشلحة"، لذلك كان طبيعيا أن نسبة 

رة من سكان المغرب أمازيغ، ومعظمهم ممن يسكنون القرى النائية ال علم كبي

لهم وال صلة بالعربية، سواء منها الفصحى أو الدارجة المغربية، وإنما يفاجأ 

بها داخل الفصل الدراسي الذي يبدأ في معظم المناطق الهشة بااللتحاق 

تحاق باالولي بالتعليم االساسي في سن السادسة فما فوق دون حظ في االل

حيث يأخذ التلميذ مبادئ اولية في التواصل بالعربية بجانب اللغتين 

األجنبيتين، فيجد نفسه أمام تحديين العربية والدارجة المغربية من جهة ثم 

الفرنسية من جهة ثانية. فلغة التواصل اليومي في المناطق االمازيغية هي 

د مدى تأثر نمو مهارات االمازيغية بمختلف لهجاتها، وال يخفى على أح

: 0112التلميذ وقدراته اللغوية بالبيئة اللسانية التي يعيش فيها. )بوشوك، 

02 .) 

ولم يقف التأثر باالمازيغية على المناطق التي تستعملها كلغة أم وانما 

بفعل التداخل بين مختلف مكونات الشعب المغربي وبفعل الرحالت المتبادلة 

لى كل المناطق المغربية، حيث تختلف درجات بين سكان المغرب امتد ا

 (.02: 0112التأثير والتفاعل من منطقة إلى أخرى)بوشوك، 

كما أن نطق الطالب االمازيغي باللغة العربية يبدو متأثرا تأثرا كبيرا  

باللكنة االمازيغية ومن تم يكون في كالمه رطانة مهما حاول االجتهاد في 

ن على أصواتها، ويصدق ما قاله الدكتور بوشوك: اتقان اللغة العربية والتمري

"إن األصوات العربية، ونطق مخارج حروفها، ونبرها وتنغيمها، تعتبر من 

أكثر المتغيرات تأثيرا سلبيا، في تعلم اللغة العربية من طرف التالميذ 

المغاربة، خصوصا في المناطق التي يطغى فيها استعمال البربرية على 

حيث يسهل أحيانا التغلب على التداخالت الصوتية. مثل اللهجة الدارجة. 

تفخيم الراء المكسورة واخفاء الحركات الطويلة، والغنة الخفيفة التي تصاحب 

 (. 05: 0112الكسرة الخفيفة في الكلمات المجرورة..." )بوشوك، 
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ولعل لهذا التأثر أثر كبير في نفور الطالب ذي االصول االمازيغية من 

للغة العربية ومن الحديث بها إذ غالبا ما يعتمدون في مقاالتهم التخصص في ا

ومداخالتهم على اللغة الفرنسية بدل العربية التي هي االقرب اليهم وقل منهم 

 من يتوجه إلى اتمام الدراسة في تخصص اللغة العربية.

وأما السبب الثاني فتمثله الحماية الفرنسية وما حرصت عليه كسالح 

ب واحكام السيطرة عليه أوال من فك وحدة المجتمع المغربي الضعاف المغر

  0631عبر عنصر اللغة ومن خالل إعالن التفرقة عبر الظهير البربري سنة 

والحرص ثانيا على طمس معالم الهوية المغربية والثقافة االصيلة واحالل 

ثقافة المعمر محلها عبر إحداث المدارس الفرنسية البربرية، لفرض اللغة 

لفرنسية في التعليم العمومي لغة أساس والتخفيض من ساعات اللغة العربية، ا

وهو ما أعلنه الماسيو مارتي بالقول: " إن المدرسة الفرنسية البربرية ، هي 

إذن مدرسة فرنسية بالمعلمين بربرية بالتالميذ، وليس هناك أي مجال ألي 

أي تدخل من جانب وسيط أجنبي. إن أي شكل من أشكال تعليم العربية، إن 

الفقيه، إن أي مظهر من المظاهر االسالمية لن يجد مكانه في هذه المدارس، 

 ( 0بل سيقصى منها جميع ذلك بصرامة )الجابري، 

وعلى الرغم من دفاع رجال الحركة الوطنية الحماسي المستميت، كي 

خاطب تحتل اللغة العربية وثقافتها مكانها الطبيعي كلغة رسمية للبالد، لغة ت

وتواصل، لغة تعليم وإدارة, مع العمل على احيائه واغنائه، وعلى الرغم من 

محاولة الدولة المغربية تدارك الموقف بافشال ما عرف بالظهير البربري من 

جهة وتعميم تعريب التعليم بعد االستقالل من جهة ثانية على اعتبار ان 

لوحدة الوطنية ألن اللغة التعريب غاية مقدسة التحقيق، التمام االستقالل وا

 (. 00: 0112العربية تعتبر حجر االساس لبناء الهوية المغربية، )بوشوك، 

على الرغم من كل هذا فإن تلك النظرة الدونية للغة العرية متوارثة عبر  

ويبدو االثر واضحا في الساحة المغربية االن حيث االجيال وفي نمو زائد. 

فرنسية في التواصل بالعربية الدارجة بل تبدو أن ادخال بعض الكلمات ال

الفصحى أيضا أمارة على النضج الفكري والتقدم الحضاري وعلى االنتماء 

إلى االسر المتحضرة، وفي المقابل نجد الدول التي تعتز بلغتها تجرم مثل هذا 

السلوك، وذهب الفرنسيون إلى أبعد من ذلك ... أبعد من مجرد الرفض 

عقوبات على من يفعل ذلك ) أي استعمال كلمات  واالستنكار، إلى فرض

انجليزية وأمريكية في الحوار، أو أسماء المحالت ( أي على من يهين لغته 

وقومه، وال تسمح الدولة بالترخيص ألى محل أو شركة أو مؤسسة ال تحمل 

 (.0662اسما فرنسيا". )أنيس، 

الفصحى في واما السبب الثالث فيتمثل في انتشار العاميات وانحصار 

حجرة الدرس والخطابات الرسمية واللقاءات الدينية، بل من المدرسين انفسهم 
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من يقتصر على العامية. ونقصد هنا بالعامية اللهجة الدارجة المغربية، تمييزا 

لها عن لهجات بلدان الشرق العربي، إذ "يمكن اعتبار اللهجة الدارجة 

الثقافية العربية االسالمية والبربرية  المغربية، كنتيجة لتفاعل وتالقح التيارات

من ناحية، والفرنسة واالسبانية من ناحية ثانية. وبالتالي فإن هذه اللهجة 

: 0112تعكس الطابع الثقافي المتميز لبلدان المغرب العربي" )بوشوك، 

00.) 

وتأثير الدارج المغربية على الطالب تبدو جلية من نطق الحروف العربية  

ات العامية عن غير قصد في اللغة العربية الفصحى، بل تؤثر واقحام الكلم

على مدى حضور الطالب داخل الفصل الدراسي، حيث عدم القدرة على 

الحديث باللغة العربية الفصحى االلزامي تجعل الطالب يستغني كليا عن 

 المشاركة داخل الفصل حيث االفصحى الزامية.

لمغربي اللغة العرببة االعالم ومما ساهم في ضعف مستوى الطالب ا     

الذي اصبح له دور سلبي وسيء في انتشار العاميّات , والبد من إعادة النظر 

في هذا األمر، فإن تشجيع االعالم للغة العامية يقف عائقاً أمام تعليم العربية 

. وهنا ارى ضرورة الحرص على اعتماد اللغة العربية الفصحى  الفصيحة

ت الرسوم المتحركة، فمن األمور المتفق عليها لدى في الدبلجة وفي سلسال

تنحصر خالل السنوات  علماء التربية أن مرحلة الطفولة المبكرة، والتي

 الست األولى بصفة خاصة، ومراحل الطفولة المتوسطة وهي بين سن

السادسة والتاسعة من العمر، وكذلك المرحلة المتقدمة التي تقع بين السن 

هي أهم المراحل في اكتساب اللغة األم وأن مزاحمة  -عشرةوالثانية  التاسعة

 أية لغة أخرى للغة األم في هذه الفترة يهدد اللغة األم.

وإذا كان هذا الضعف ملحوظ في التعليم االساسي واالعدادي والثانوي، 

فإنه يتضح بجالء في التحديات الكبرى التي يجابهها تدريس اللغة العربية ال 

ت المخصصة وخاصة كلية اللغة العربية إذا نظرنا في مجموع سيما في الكليا

الخصائص الجامعة ببن غالبية الطلبة الذين يقدمون للتسجيل بها في العقود 

السابقة، وموقفهم من االقبال عليها بل واسبابه ايضا التي تكون في معظم 

االحيان خارج ارادة الطالب لضعف المعدل في المواد االساس واعتماد 

تخصصات المحظوظة على االنتقاء وفق المواد االساس كالعلمية واللغات ال

االجنبية. وايضا إذا الحظنا معدالت طلبة كلية اللغة العربية في مواد 

التخصص وإذا رجعنا إلى منجزاتهم الكتابية وتتبعنا طبيعة االخطاء التي 

بية بل يقعون فيها على مستويات مختلفة، معجمية وصرفية وتركيبية واسلو

 وامالئية ايضا.

كما يبدو النفور من العربية والعجز الكبير عن التواصل بها من المواقع 

االجتماعية ومن جهاز االنترنيت بشكل عام، حيث تغلب على تواصل الشباب 
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المغربي اللغة الفرنسية، ومن حاول اعتماد اللغة العربية، فهي الدارجة 

ارهم عن السبب تجد الجواب المباشر المغربية بحروف التينية، وعند استفس

إما صعوبة اللغة العربية وعدم التمرن على الكتابة بها على الحاسوب وإما 

دونية اللغة العربية وعدم انسجامها مع مستوى من يتواصل معهم من 

االشخاص وإما أنها ال تناسب النت، وقليل منهم من يعتز بلغته ويحرص على 

 التواصل بها.

سة ال تعارض االنفتاح على لغة االخر وتدريسها أو استخدام ان هذه الدرا

هذه اللغات في تدريس بعض المواد جزئياً أو كلياً حسب الحاجات التعليمية 

التي ت قّدر بقدرها. ذلك أن التفريط في تعلم اللغات األجنبية هو إهدار 

بدافع لضرورة معرفية محققة، لكن ينبغي اال يكون على حساب اللغة االم وال 

تحقير اللغة العربية واالحساس بدونيتها، ولنا في السلف خير مثال على أن 

االهتمام بالعربية ال يقتضي االنغالق وال انكار االخر، " كان من علمائهم من 

يعرف السريانية واليونانية والفارسية والهندية. وقرأوا ونقلوا علوم هذه االمم 

الى اللغات او اللهجات االسبانية حيث ما وادابها الى العربية وبعض أصنافها 

وإذا كان هذا في االزمان   06تزال تعيش كتراث اسباني الى اليوم. غالب 

الماضية فكيف بهذا العصر الذي أصبحت فيه اللغات مفتاحا لالندماج، لكن 

تعلم اللغات االجنبية ال يتنافر مع ما ينبغي أن تكون عليه لغة القوم من إعزاز 

رفع مقامها حتى يكون لها التصرف المطلق في ظاهر الحياة وباطنها مكانها و

(، إن للغة قسطاً كبيراً من الدراسات العلمية في 0600)الرحالي الفاروق، 

إنها آية إلبداع العقل، ومرآة صافية لثقافة  .مختلف حقول العلوم اإلنسانية

النفس من األفكار  فاللغة ليست مجرد أداة للتعبير عما في .المجتمعات البشرية

واألحاسيس، بل تتجاوز هذا الحد بتأثيرها الفاعل في نفس المتكلم والمخاطب, 

 (.0م: 0115)خاقاني،  .من خالل صبغ المضامين بصبغتها

كل ما سبق اذن يعد من االسباب الرئيسة والعامة وراء تراجع 
لتعدد االهتمام باللغة العربية في المغرب خاصة، وفي الدول التي تعرف ا

اللغوي على وجه العموم، لكن من أكبر التحديات التي تواجهها اللغة 
العربية اليوم ما نراه من إعراض الطالب عن دراستها وتدني مستوى 
متعلميها. فكيف نعيد اللغة إلى سابق عهدها؟ وكيف نوجه اهتمام الطالب 

دث التغير وموضوعاتها المختلفة ؟ وكيف نحوالباحثين لدراسة اللغة العربية 

المطلوب في قناعات أبنائها لالهتمام بها وعصرنتها ؟ وكيف نقضي على 

 معوقات دراستها ؟ ...  
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 تحليل النتائج وعرضها ومناقشتها:

يتضمن هذا التحليل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك 

لإلجابة على تساؤالت الدراسة وأهدافها وللتحقق من صحة فرضياتها 

 تخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة. باس

 لإلجابة على سؤال الدراسة األول: 

ما مظاهر تحديات دراسة اللغة العربية التي تتعلق بالطالب كما يراها 

طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة 

 العربية؟    

 (0جدول رقم )  

معيارية نحو مظاهر تحديات دراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
اللغة العربية التي تتعلق بالطالب كما يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس 
اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية، في فقرات الدراسة كما 

 وردت في المرتبة االولى.
 

المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

على نقطة االمتحان اعتبار الحصول  .0

هدفا قائما بذاته يدفع الطلبة إلى 

االقتصار على حفظ المعلومات بحثا 

عن النجاح دو الحاجة إلى البحث 

 واإلطالع 

0.23 1.03 

طبيعة اللغة المعتمدة في الوسط  .0

 العائلي أو األمازيغية 

0.23 1.03 

شخصية الطالب وأثرها على مستوى  .3

 الثقة بالنفس 

0.36 1.00 

 1.00 0.00 طبيعة االستقرار  .2

عدم إدراك الطلبة لألهداف التعليمية  .5

 التي عليهم تحقيقها 

0.00 1.00 
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ضرورة التواصل باللغة العربية  .0

الفصيحة وأثرها على حضور الطالب 

 الفعلي داخل الصف

0.00 1.00 

تدني دافعية الطلبة للتعلم وعدم  .0

 صة  االهتمام بالتحضير المسبق للح

0.02 1.05 

مستوى قدرة الطلبة على المشاركة  .0

في اإلجابة عن األسئلة المتعلقة 

 بالجانب التطبيقي

0.60 1.06 

ضعف مستوى الطلبة في فهم مواد  .6

 اللغة العربية 

0.06 1.03 

طرق توظيف الطالب للوسائل  .01

التعليمية الحديثة في دعم تخصصهم 

 العلمي 

0.00 1.05 

وى المادي للطالب ووضعه المست .00

 االجتماعي

0.00 1.03 

 1.05 0.00 التربية األسرية وأثرها في تعلمه  .00

 1.30 0.00 الدرجة الكلية 

 

يوضح لنا الجدول أهم الفقرات التي توضح مظاهر تحديات دراسة اللغة 

العربية التي تتعلق بالطالب كما يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي 

 اب القرآني( بكلية اللغة العربية، حيث جاء في مقدمتها: والخط

اعتبار الحصول على نقطة االمتحان هدفا قائما بذاته يدفع الطلبة إلى 

االقتصار على حفظ المعلومات بحثا عن النجاح دون الحاجة إلى البحث 

(، طبيعة اللغة المعتمدة في الوسط العائلي 0.23واإلطالع بمتوسط حسابي )

(، شخصية الطالب وأثرها على مستوى 0.23مازيغية بمتوسط حسابي )أو األ

(، طبيعة االستقرار بمتوسط حسابي 0.36الثقة بالنفس بمتوسط حسابي )

(، عدم إدراك الطلبة لألهداف التعليمية التي عليهم تحقيقها بمتوسط 0.00)

(، ضرورة التواصل باللغة العربية الفصيحة وأثرها على 0.00حسابي )
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(، تدني دافعية 0.00ر الطالب الفعلي داخل الصف بمتوسط حسابي )حضو

الطلبة للتعلم وعدم االهتمام بالتحضير المسبق للحصة  بمتوسط حسابي 

(، مستوى قدرة الطلبة على المشاركة في اإلجابة عن األسئلة المتعلقة 0.02)

(، ضعف مستوى الطلبة في فهم 0.60بالجانب التطبيقي بمتوسط حسابي )

(، طرق توظيف الطالب للوسائل 0.06واد اللغة العربية بمتوسط حسابي )م

(، 0.00التعليمية الحديثة في دعم تخصصهم العلمي بمتوسط حسابي )

(، 0.00المستوى المادي للطالب ووضعه االجتماعي بمتوسط حسابي )

 (.0.00التربية األسرية وأثرها في تعلمه بمتوسط حسابي )

تتعلق بعدم ادراك الطالب للغاية التعليمية والهدف يتضح اذن ان المسألة 

االساس الذي هو التكوين وحرصه فقط على النجاح مما يجعله  يقتصر على 

مجرد الحفظ دون الضبط واالستيعاب وهذا يؤدي الى سرعة نسيان 

المعلومات بمجرد اجتيار المباراة. وتجاوز هذا المعيق يقتضي اعداد ايام 

يهية لتوعية الطالب بأن التعليم ال يعني فقط نقطة دراسية ولقاءات توج

االمتحان وانما هو تحسين المستوى الفكري واللغوي للطالب واكتساب 

المهارات واليات البحث، كما ينبغي ايضا االهتمام في مختلف اسالك التعليم 

بالتكوين في المجال النفسي واالجتماعي المغيبين ولالسف في البرامج 

 عدا التخصص.الدراسية ما 

لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني: ما مظاهر تحديات دراسة اللغة 
العربية التي تتعلق بعضو هيئة التدريس والبرنامج كما يراها طلبة 
 التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية؟    

 (  0جدول رقم ) 

المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري

التركيز على المصادر العربية  .0

 القديمة 

0.00 1.00 

 1.00 0.00 التركيز على المادة النظرية  .0

تحديد أهداف المواد والحرص على  .3

 تحقيقها 

0.00 1.52 

تفعيل نظام الحوافز لزيادة االهتمام  .2

 بالبحث واإلطالع 

0.02 1.00 
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وقت الحرص على إنهاء المقرر في ال .5

 المحدد

0.02 1.00 

إشراك الطالب في تحديد البرنامج  .0

 الدراسي 

0.52 1.02 

إشراك الطالب في إنتاج المعرفة  .0

 وبناء الدرس 

0.20 1.00 

التغذية الراجعة والربط بين  .0

 المحاضرات والمحاور 

0.36 1.03 

 1.06 0.60 معايير تقيم الطلبة واالمتحانات  .6

المناهج والدراسات  االنفتاح على .01

 الحديثة 

0.63 1.00 

 1.05 0.00 التركيز على الفهم والتمرين  .00

 1.31 0.00 الدرجة الكلية

( أهم الفقرات التي توضح مظاهر تحديات   0يوضح الجدول رقم )  

دراسة اللغة العربية التي تتعلق بعضو هيئة التدريس والبرنامج كما يراها 

درس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة طلبة التخصص )ماستر ال

 العربية، حيث جاء في مقدمتها: 

(، التركيز 0.00التركيز على المصادر العربية القديمة بمتوسط حسابي )

على المادة النظرية تحديد أهداف المواد والحرص على تحقيقها بمتوسط 

اإلطالع (، تفعيل نظام الحوافز لزيادة االهتمام بالبحث و0.00حسابي )

(، تفعيل نظام الحوافز لزيادة االهتمام بالبحث 0.00بمتوسط حسابي )

(، الحرص على إنهاء المقرر في الوقت 0.02واإلطالع بمتوسط حسابي )

(، إشراك الطالب في تحديد البرنامج الدراسي 0.02المحدد بمتوسط حسابي )

الدرس  (، إشراك الطالب في إنتاج المعرفة وبناء0.52بمتوسط حسابي )

(، التغذية الراجعة والربط بين المحاضرات والمحاور 0.20بمتوسط حسابي )

(، معايير تقيم الطلبة واالمتحانات بمتوسط حسابي 0.36بمتوسط حسابي )

(، 0.63(، االنفتاح على المناهج والدراسات الحديثة بمتوسط حسابي )0.60)

 (.0.00التركيز على الفهم والتمرين بمتوسط حسابي )
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يتضح من هذا الجدول ان اهم محفز بالنسبة للطالب يتمثل أوال في  

وضوح أهداف المجزوءات والحرص على تحققها وهذا يرتبط أيضا وبنفس 

النسبة بمحفز اخر هو التركيز على المصادر القديمة باعتبارها لبنة اللغة 

العربة وبتفعيل نظام الحوافز التي تشجع الطالب على التنافس في البحث 

واالجتهاد. وهنا نرى أهمية أغناء المكتبات بالمصادر التراثية والحرص على 

 تنظيم ايام لالحتفاء بالمبدعين والمتفوقين.

لإلجابة على سؤال الدراسة الثالث: ما مظاهر تحديات دراسة اللغة العربية 

التي تتعلق بالمرافق والمكتبة كما يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس 

 طاب القرآني( بكلية اللغة العربية؟    اللغوي والخ

 ( 3جدول رقم ) 

المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

اكتظاظ الفصل بالطلبة وأثر ذلك في  .0

 تعاملهم 

0.36 1.00 

 1.03 0.36 غياب مستلزمات التدريس .0

 1.00 0.30 لغة المدرس وأثره في الفهم  .3

صصة إلعارة كتب المدة الزمنية المخ .2

 التخصص 

0.06 1.00 

 1.03 0.00 عدد المصادر المسموح باستعارتها  .5

 1.01 0.02 طبيعة الفهرسة والتصنيف .0

التوقيت المحدد لالستفادة من الخزانة  .0

 في عالقتها بأوقات الدراسة 

0.12 1.06 

 1.06 0.63 غياب مختبر اللغات ومراكز البحث  .0

تمدة في تحديد مواعيد المعايير المع .6

 اإلعارة 

0.00 1.00 
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 1.01 0.06 فضاء المكتبة  .01

الفترة الزمنية المتاح فيها للطالب لوج  .00

 فضاء الكلية 

0.00 1.00 

 1.00 0.06 طبيعة الفضاء وعالقته بالتخصص .00

 1.36 0.13 الدرجة الكلية

 

تحديات دراسة يوضح الجدول رقم )   ( أهم الفقرات التي توضح مظاهر 

اللغة العربية التي تتعلق بعضو بالمرافق والمكتبة كما يراها طلبة التخصص 

)ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية، حيث جاء في 

 مقدمتها: 

(، 0.36اكتظاظ الفصل بالطلبة وأثر ذلك في تعاملهم بمتوسط حسابي )

(، لغة المدرس وأثره في 0.36بي )غياب مستلزمات التدريس بمتوسط حسا

(، المدة الزمنية المخصصة إلعارة كتب 0.30الفهم بمتوسط حسابي )

(، عدد المصادر المسموح باستعارتها 0.06التخصص بمتوسط حسابي )

(، طبيعة الفهرسة والتصنيف بمتوسط حسابي 0.00بمتوسط حسابي )

قتها بأوقات الدراسة (، التوقيت المحدد لالستفادة من الخزانة في عال0.02)

(، غياب مختبر اللغات ومراكز البحث بمتوسط 0.12بمتوسط حسابي )

(، المعايير المعتمدة في تحديد مواعيد اإلعارة بمتوسط حسابي 0.63حسابي )

(، الفترة الزمنية المتاح فيها 0.06(، فضاء المكتبة بمتوسط حسابي )0.00)

(، طبيعة الفضاء وعالقته 0.00للطالب لوج فضاء الكلية بمتوسط حسابي )

 (.0.06بالتخصص بمتوسط حسابي )

بالنظر الى هذا الجدول يالحظ ان اكبر معيق للتكوين هو االكتظاظ داخل 

الفصل وهو اكراه تعيشه الجامعة المغربية بشكل عام خاصة خالل السنوات 

االخيرة ويرتبط به وبنفس النسبة غياب مستلزمات التدريس خاصة الحديثة 

ها الن المدرجات المكتظة تقتضي ارفع االنواع حتى تتحقق الغاية من من

استعمالها, وما دمنا بكلية اللغة العربية فان لغة المدرس تلعب دورا أساسا 

فينبغي أن تكون مثاال وقدوة ولذلك ارى ضرورة اعتماد العربية الفصحى 

الفصل والتفكير في تفويج يحد من االكتظاظ بتقليل عدد الطالب داخل 

واشعار الجهات المسؤول بضرورة الزيادة في عدد االطر التربوية ورفع 

الميزانية لبناء المدرجات وفتح كليات أخرى متخصصة في اللغة العربية ألن 

 كلية وحيدة في المغرب ال تكفي الستقبال عدد الوافدين دون مشكل االكتظاظ.
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 لإلجابة على سؤال الدراسة الرابع: 

ات دراسة اللغة العربية التي تتعلق بالبيداغوجيا كما ما مظاهر تحدي

يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة 

 العربية؟    

 (  2جدول رقم )  
المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االنفتاح على اللغات وتوعية الطالب  .0

 ة العربية بأهميتها في دراسة اللغ

0.51 1.02 

 1.61 0.00 توزيع المواد على مدة الدراسة  .0

االهتمام بطريقة تفكير الطلبة ومهاراتهم  .3

 لمواكبة عملية التطور  

0.00 1.03 

 1.03 0.00 المرافق ضرورية  .2

تنظيم أيام دراسية للتوعية بأهمية التخصص  .5

 واالجابة على اسئلة الطلبة 

0.12 1.03 

المدة الزمنية المحددة لتدريس كل مجزوء  .0

 ومقروء 

0 1.00 

 1.00 0.60 كثرة مواد الحفظ مقارنة بالفهم  .0

تحسين المواد المقررة وفق حاجيات سوق  .0

 الشغل  

0.63 1.00 

 1.61 0.63 إشراك الطلبة في صياغة البرنامج .6

تخصيص حصص للجانب التطبيقي )النحو  .01

 والصرف( 

0.63 1.61 

التدبير الزمني للحصص بحسب أهمية  .00

 المواد 

0.06 1.00 

 1.03 0.06 خطة الجامعة في تشجيع البحث  .00

 
تنظيم ايام ثقافية للتعريف باهمية التخصص 

0.05 1.02 
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يوضح الجدول رقم )    ( أهم الفقرات التي توضح مظاهر تحديات 

راسة اللغة العربية التي تتعلق بالبيداغوجيا كما يراها طلبة التخصص د

)ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية، حيث جاء في 

 مقدمتها: 

االنفتاح على اللغات وتوعية الطالب بأهميتها في دراسة اللغة العربية 

اسة بمتوسط حسابي (، توزيع المواد على مدة الدر0.51بمتوسط حسابي )

(، االهتمام بطريقة تفكير الطلبة ومهاراتهم لمواكبة عملية التطور 0.00)

(، تنظيم 0.00(، المرافق ضرورية بمتوسط حسابي )0.00بمتوسط حسابي )

أيام دراسية للتوعية بأهمية التخصص واالجابة على اسئلة الطلبة بمتوسط 

س كل مجزوء ومقروء بمتوسط (، المدة الزمنية المحددة لتدري0.12حسابي )

(، 0.60(، كثرة مواد الحفظ مقارنة بالفهم بمتوسط حسابي )0حسابي )

(، 0.63تحسين المواد المقررة وفق حاجيات سوق الشغل  بمتوسط حسابي )

(، تخصيص 0.63إشراك الطلبة في صياغة البرنامج بمتوسط حسابي )

(، 0.63) حصص للجانب التطبيقي )النحو والصرف( بمتوسط حسابي

(، خطة 0.06التدبير الزمني للحصص بحسب أهمية المواد بمتوسط حسابي )

(، تنظيم ايام ثقافية 0.06الجامعة في تشجيع البحث بمتوسط حسابي )

 (.0.05للتعريف باهمية التخصص وتشجيع سوق العمل بمتوسط حسابي )

ة نرى ان هذا الجدول يؤكد رغبة الطالب في االنفتاح على اللغات خاص

ذات الصلة باللغة العرية كاللغات السامية واعتماد المنهج المقارن في تقريب 

قضايا العربية، كما ان الطلبة يرون ضرورة اعادة النظر في توزيع المواد 

على مدة الدراسة وذلك بمراعاة االولوية واالهمية بالنسبة للتخصص مع 

رامج وتوزيع االهتمام بالطالب وطريقة تفكيره باشراكه في وضع الب

الحصص وتوفير المرافق الضرورية التي تحقق الراحة للطالب داخل الكلية. 

انا هذا الجدول اذن يؤكد رغبة الطالب في االنفتاح على المناهج الحديثة 

 وتحيين المواد والبرامج وفق تطورها.

 

 

 لإلجابة على سؤال الدراسة الخامس:   

 

 وتشجيع سوق العمل

 1.51 0.20 الدرجة الكلية 
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ة التي تتعلق بطرق التدريس كما يراها ما مظاهر تحديات دراسة اللغة العربي

طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة 

 العربية؟    

 ( 5جدول رقم )  

المتوسط  الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.00 0.00 التغير في طرق التدريس بين المدرسين   .0

 1.00 0.00 العربية  اعتماد الدراسات الميسرة في اللغة  .0

كثرة الطلبة داخل الفصل يحول دون   .3

 تمكين كل الطالب من المشاركة 

0.00 1.03 

استحضار اهمية المنهج المقارن في تيسير   .2

 تدريس اللغة العربية 

0.50 1.06 

 1.06 0.52 التجديد في طرق التدريس   .5

اعتماد التقنيات الحديثة في التدريس   .0

 والتواصل

0.23 1.06 

 1.00 0.30 كثرة الطلبة وآثره في التقييم   .0

 1.00 0.00 التواصل بين المدارس والطلبة   .0

استحضار أهمية المنهج المقارن في تيسير   .6

 تدريس اللغة العربية 

0.10 1.00 

االستفادة من أساليب واستراتيجيات   .01

 التدريس الحديثة 

0.00 1.00 

االهتمام باالستراتجيات الضرورية   .00

 ل مع المفاهيم الحديثة  للتعام

0.05 1.01 

 1.31 0.00  الدرجة الكلية 

( أهم الفقرات التي توضح مظاهر تحديات  5يوضح الجدول رقم )   

دراسة اللغة العربية التي تتعلق بطرق التدريس كما يراها طلبة التخصص 
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)ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية، حيث جاء في 

 مقدمتها: 

(، 0.00التغير في طرق التدريس بين المدرسين بمتوسط حسابي )

(، كثرة 0.00االعتماد الدراسات الميسرة في اللغة العربية بمتوسط حسابي )

الطلبة داخل الفصل يحول دون تمكين كل الطالب من المشاركة بمتوسط 

للغة (، استحضار اهمية المنهج المقارن في تيسير تدريس ا0.00حسابي )

(، التجديد في طرق التدريس بمتوسط حسابي 0.50العربية بمتوسط حسابي )

(، اعتماد التقنيات الحديثة في التدريس والتواصل بمتوسط حسابي 0.52)

(، التواصل 0.30(، كثرة الطلبة وآثره في التقييم بمتوسط حسابي )0.23)

المنهج (، استحضار أهمية 0.00بين المدارس والطلبة بمتوسط حسابي )

(، االستفادة 0.10المقارن في تيسير تدريس اللغة العربية بمتوسط حسابي )

(، 0.00من أساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة بمتوسط حسابي )

االهتمام باالستراتجيات الضرورية للتعامل مع المفاهيم الحديثة  بمتوسط 

 (.0.05حسابي )

م االنفتاح على الدراسات إن اكبر تحد غير محفز للطالب يتمثل في عد

الحديثة  وبالتالي غياب االستفادة منها في فهم االستراتجيات الضرورية 

للتعامل مع المفاهيم الحديثة، هذا بجانب اثر العدد في التقييم والذي يرتبط 

بالضرورة بغياب التواصل الالزم بين المدرس والطالب الناتج دائما عن كثرة 

ولى، واما المناهج والبرامج وطرق التدريس العدد خاصة في الفصول اال

فتبدو محفزة ومهمة ولهذا نهنئ اعضاء التدريس بالكلية على حسن تسطير 

المقررات وطريقة تدريسها التي تعتبر بالنسبة للطالب اكبر محفز على الرغم 

من دعوة الطالب وحسب جددول سابق الى تحيين البرامج وفق حاجيات 

 يتعلق بالمدرس وانما بالنظام العام. سوق الشغل وهو امر ال

 

 

 

 

 لإلجابة على سؤال الدراسة السادس:

ما مظاهر تحديات دراسة اللغة العربية التي تتعلق بالمجتمع المحلي 

وسوق العمل كما يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب 

 القرآني( بكلية اللغة العربية؟   
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 (  0جدول رقم ) 
المتوسط  لفقرةا الرقم 

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.50 0.06 تخويف األهل للطالب من مادة اللغة العربية  .0

انتشار العاميات وهبوط األداء اللغوي في  .0

 المجتمع

0.05 1.50 

النظرة الشائعة بين الطلبة حول صعوبة اللغة  .3

 العربية 

0.02 1.03 

 1.02 0.50 ى اهتمام الجامعة بتدريس لغات اخر .2

اعتبار المجتمع مادة اللغة العربية غير مجدية  .5

 اقتصادية 

0.52 1.03 

تأثير األهل على الطلبة من خالل نظرتهم السلبية  .0

 لمواد اللغات التي ال تجد موضعا في سوق العمل 
0.52 1.02 

 1.03 0.23 وصف اللغة العربية بالجمود والثبات  .0

إتقان اللغات االجنبية  ضعف سوق العمل شرط .0

 في الداخل والخارج 

0.36 1.00 

اعتبار من يتخصص في لغة اجنبية أكثر أهمية  .6

 للمجتمع المحلي 

0.30 1.00 

اهتمام الجامعة بتدريس اللغات األخرى أكثر من  .01

 اهتمامها باللغة العربية 

0.00 1.61 

 مستوى التوعية بأهمية اللغة العربية في الداخل .00

 والخارج 

0.02 1.01 

وضع سوق العمل شرط اتقان اللغات االجنبية  .00

 اساسا الختيار المؤهلين

0.00 1.60 

اهتمام الجامعة بتدريس لغات األخرى أكثر من  .03

 اهتمامها باللغة العربية 

0.60 1.60 

 1.23 0.20 الدرجة الكلية 
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مظاهر تحديات ( أهم الفقرات التي توضح    0يوضح الجدول رقم )    

دراسة اللغة العربية التي تتعلق بالمجتمع المحلي وسوق العمل كما يراها 

طلبة التخصص )ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة 

 العربية، حيث جاء في مقدمتها: 

(، 0.06تخويف األهل للطالب من مادة اللغة العربية بمتوسط حسابي ) 

(، 0.05األداء اللغوي في المجتمع بمتوسط حسابي ) انتشار العاميات وهبوط

النظرة الشائعة بين الطلبة حول صعوبة اللغة العربية بمتوسط حسابي 

(، 0.50(، اهتمام الجامعة بتدريس لغات اخرى بمتوسط حسابي )0.02)

اعتبار المجتمع مادة اللغة العربية غير مجدية اقتصادية بمتوسط حسابي 

على الطلبة من خالل نظرتهم السلبية لمواد اللغات التي  (، تأثير األهل0.52)

(، وصف اللغة 0.52ال تجد موضعا في سوق العمل بمتوسط حسابي )

(، ضعف سوق العمل شرط 0.23العربية بالجمود والثبات بمتوسط حسابي )

(، اعتبار 0.36إتقان اللغات االجنبية في الداخل والخارج بمتوسط حسابي )

اجنبية أكثر أهمية للمجتمع المحلي بمتوسط حسابي  من يتخصص في لغة

(، اهتمام الجامعة بتدريس اللغات األخرى أكثر من اهتمامهم باللغة 0.30)

(، مستوى التوعية بأهمية اللغة العربية في 0.00العربية بمتوسط حسابي )

(، وضع سوق العمل شرط اتقان 0.02الداخل والخارج بمتوسط حسابي )

(، اهتمام 0.00ة اساسا الختيار المؤهلين بمتوسط حسابي )اللغات االجنبي

الجامعة بتدريس اللغات األجنبية أكثر من اهتمامها باللغة العربية بمتوسط 

 ( .0.60حسابي )

يتضح أن للمجتمع المحلي أثر كبير في تدني مستوى الطالب وتراجع 

ات المرتبطة االهتمام بتخصص اللغة العربية، فاالسرة تأتي في مقدمة التحدي

بالوسط ألن االسرة هي الموجه االساس للطالب ويرتبط بهذا المعيق معيقا 

اخر ربما هو سببه يتمثل في لغة التداول اليومي سواء كانت العربية الدارجة 

أو االمازيغية بلهجاتها المختلفة، هذا الى جانب االخذ باالحكام الجاهزة 

الطالب والتي تحد من رغبة الطالب  والسائدة في الوسط والنظرة السائدة بين

في االجتهاد. وهنا نرى ضرورة توعية المجتمع باهمية اللغة العربية وذلك 

عن طريق الندوات واللقاءات العلمية واشراك وسائل االعالم السمعية 

والبصرية في اظهار أهمية هذه اللغة العالمية التي ال يعرف معظم من يحسب 

 واما تكبرا. عليها اهميتها اما جهال 

لإلجابة على األسئلة المتعلقة بمتغيرات الجنس والعمر ومكان السكن،  

متغير معرفة الطالب باللغات األجنبية، تخصص البكالوريا، لغة األم، 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

اللغة العربية كما ( بين الطالب في تحديات دراسة 1.15≤   المستوى )
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يراها طلبة ماستر الدرس اللغوي والخطاب القرآني بكلية اللغة العربية تعزى 

إلى متغير الجنس والعمر ومكان السكن، متغير معرفة الطالب باللغات 

األجنبية، تخصص البكالوريا، لغة األم، وهذا يؤكد ان االمر ال يتعلق بالطالب 

 ة وعالقتها بالمجتمع المحلي وسوق الشغل.في ذاته وانما بالمنظومة التربوي

 

 

 نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

*نقطة االمتحان هدفا قائما بذاته يدفع الطلبة إلى االقتصار على حفظ 

دون الحاجة إلى البحث واإلطالع بمتوسط من المعلومات بحثا عن النجاح 

عتمدة في الوسط العائلي أو األمازيغية (، وطبيعة اللغة الم0.23حسابي )

(، وشخصية الطالب وأثرها على مستوى الثقة بالنفس 0.23بمتوسط حسابي )

 (.0.36بمتوسط حسابي )

(، والتركيز 0.00* التركيز على المصادر العربية القديمة بمتوسط حسابي )

على المادة النظرية تحديد أهداف المواد والحرص على تحقيقها بمتوسط 

(، تفعيل نظام الحوافز لزيادة االهتمام بالبحث واإلطالع 0.00سابي )ح

(، تفعيل نظام الحوافز لزيادة االهتمام بالبحث 0.00بمتوسط حسابي )

 0.02واإلطالع بمتوسط حسابي )

(، 0.36اكتظاظ الفصل بالطلبة وأثر ذلك في تعاملهم بمتوسط حسابي ) *

(، لغة المدرس وأثره في 0.36غياب مستلزمات التدريس بمتوسط حسابي )

(، المدة الزمنية المخصصة إلعارة كتب 0.30الفهم بمتوسط حسابي )

(، عدد المصادر المسموح باستعارتها 0.06التخصص بمتوسط حسابي )

 (، طبيعة الفهرسة0.00بمتوسط حسابي )

* االنفتاح على اللغات وتوعية الطالب بأهميتها في دراسة اللغة العربية 

(، توزيع المواد على مدة الدراسة بمتوسط حسابي 0.51سابي )بمتوسط ح

(، االهتمام بطريقة تفكير الطلبة ومهاراتهم لمواكبة عملية التطور 0.00)

(، المرافق ضرورية بمتوسط 0.00(، االعتماد 0.00بمتوسط حسابي )

(، تنظيم أيام دراسية للتوعية بأهمية التخصص واإلجابة على 0.00حسابي )

 .0.12لطلبة بمتوسط حسابي )أسئلة ا

التغير في طرق التدريس بين المدرسين بمتوسط حسابي )(الدراسات  *

(، كثرة الطلبة داخل الفصل 0.00الميسرة في اللغة العربية بمتوسط حسابي )

 (،0.00يحول دون تمكين كل الطالب من المشاركة بمتوسط حسابي )

(، 0.06بمتوسط حسابي ) تخويف األهل للطالب من مادة اللغة العربية *

(، 0.05انتشار العاميات وهبوط األداء اللغوي في المجتمع بمتوسط حسابي )
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النظرة الشائعة بين الطلبة حول صعوبة اللغة العربية بمتوسط حسابي 

 (.0.50(، اهتمام الجامعة بتدريس لغات اخرى بمتوسط حسابي )0.02)

( بين الطالب 1.15≤   ى )*ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو

في تحديات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص )ماستر الدرس 

اللغوي والخطاب القرآني( بكلية اللغة العربية تعزى إلى متغير الجنس 

والعمر ومكان السكن، متغير معرفة الطالب باللغات األجنبية، تخصص 

 البكالوريا، لغة األم.

 

وصي الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات بعد عرض النتائج ت

 أهمها:

توجيه طلبة الدراسات العليا إلجراء دراسات فيما يتعلق بمعوقات  -0

 تدريس هذه اللغة،دراسات تحليلية نوعية.

على معوقات تدريس اللغة العربية في  مقارنة دراسات أخرى إجراء -0

 األخرى ، وفي العالم العربي .  جامعاتال

وتشجيعهم على القيام  بالبحوث اإلجرائية  احثين واألكاديميين البتوجيه   -3

 ألهميتها في هذا المجال . 

 لوطنيةتوعية أولياء األمور والمجتمع المحلي بأهمية اللغة القومية وا -2

 .في مختلف أسالك التعليموكذلك بث التوعية والندوات المخططة 

مع ضرورة التنسيق  ية والبرامج الدراس تدريس اللغة العربية رقط تحيين-5

بين الوحدات والشعب وذلك للحيلولة دون الفروق الجهورية التي تشتت ذهن 

  الطالب وتعسر اندماجه في المجال المعرفي.

 

 المراجع والمصادر:
   0662/  5/  05أنيس،  منصور، األهرام األربعاء " 

 ( .تعليم وتعلم اللغة العربي0662بوشوك، المصطفى بن عبدهللا .)ة وثقافاتها. م

 (. الرباط:0ط)

  أطالل العربية للطباعة والنشر.       

  كتاب  0الجابري، محمد، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب محمد الجابري ص

 01التعلم 

 ( .دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التطبيقات اللغوية 0662أبو جبين، عطا محمد )م

اجستير )غير منشورة( الجامعة للصف  التاسع األساسي في األردن. رسالة م

 األردنية :ّعمان.

 ( .استراتيجيات ومهارات التفكير اإلبداعي في 0100أبو جبين، عطا محمد .)

 اللغة العربية. مكتبة الفالح . اإلمارات : العين. 

 ( معوقات دراسة اللغة  2012/2013أبو جبين، عطا محمد وجرادات وإدريس :)

 صص في جامعة الخليلد، العربية كما يراها طلبة التخ
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  جرجس ميشال: معجم مصطلحات التربية والتعليم عربي فرنسي انجليزي، ، دار

 (.0النهضة العربية، بيروت لبنان، ط,

  ( معوقات إبداع معلمة اللغة 0110الحربي، شيرين بنت غازي سليمان ،)

االنجليزية بالمرحلة  الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشرفات 

ومعلمات اللغة االنجليزية بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 أم القرى، مكة المكرمة.  

 ( .العربية المعاصرة في خضم التطورات. الجمعية 0115خاقاني، محمد .)م

 الدولية للمترجمين  العرب. 

  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، مهد لها ونشر الفصول

والفقرات الناقصة من طبعاتها وحققها، وضبط كلماتها، وشرحها، وعلق عليها، 

مزيدة ومنقحة، الفجالة، القاهرة: -3وعمل فهارسها علي عبد الواحد وافي، ط.

 دار مصر للطبع والنشر، د. ت.

   ،اللغات في االسالم وترجمة الفرآن اليها، في مجلة 0600الرحالي الفاروق  ،

 ,.05ـ 00الثاني، ص ص  دعوة الحق، العدد

  ( .اللغة واضطرابات النطق والكالم. 0661الزراد، فيصل محمد خير .)م

 السعودية: دار المريخ.

  ،الزكري احمد عبد الفتاح: معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحا

 االسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشر،

 طن العربي، في : اللغة شكري فيصل : تحسين وسائل خدمة اللغة العربية في الو

، مركز دراسات الوحدة العربية، 0600، بيروت، 0العربية والوعي القومي، ط 

 .210ص 

 ( .نظرية البنائية في النقد األدبي. دار األفاق 3م(. ط)0605فضل، صالح .)

 الجديدة: بيروت.

 ( معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية 0101بن عفيف، صالح بن أحمد ،)

 ة الثانوية بالمرحل

  ،مقال مكانة اللغة العربية(، في مجلة دعوة الحق، العدد  0650عزام عبد الوهاب

 ,05ـ 02الثامن، ص ص 

  ( .قانون اللغة العربية والتقنية الحديثة .  0110فريحات  حيدر  ) 

 مؤسسة الرسالة ودار  -مازن، اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي

   بيروت -النفائس

  ( قيم الثبوت وقوى التحول. دار الشروق ، األردن .  0110نهاد الموسى .) 

  مقدمة في علم تعليم العربية، في: أشغال ندوة اللسانيات في 0603نهاد الموسى :

 .5خدمة اللغة العربية، نشر: الجامعة التونسية، سلسلة اللسانيات، عدد 

  ية، مجلة مجمع اللغة العربية، ، من أسرار االبجدية العرب0606اليافي، يناير

 .0دمشق، المجلد الرابع والعشرون، ج

 Freeman, J. (1995). Comflicts in Creativity. European Journal 

of High Ability, 6,  188-200. 

 Gardener, H. (1983). Frames of Mind, New York: Basic 

Books Ch 2 

 Merritt, J.  (1972) The Reading Curriculum, London  

University of London 
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