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 الرؤٌة

توفٌر نافذة لنشر مساهمات الكفاءات العرالٌة فً حموول التربٌوة والتعلوٌم العوالً والبحوث العلموً ء لبنواء 

 . مجتمع معرفً منافس عالمٌا

 الرسالة

تطوٌر الووعً العلموًء وتعزٌوز ثمافوة النشور اولكترونوًء وا رتمواء بالمعرفوة لجماوور الموراء فوً حموول 

 التربٌووووة والتعلووووٌم العووووالً والبحووووث العلمووووً موووون خووووالل لسووووان عربووووً ٌجمووووع بووووٌن التمنٌووووة واودبٌووووة 

  شروط النشر 

تمدم المساهمات مطبوعة على برنامج الوورد وبمسافات مزدوجة بٌن اوسوطر علوى أن ٌوتم تورلٌم جمٌوع 

 .صفحات المساهمة

اسم الممدم او الممدمٌن للمساهمةء رتبته العلمٌةء البرٌد ا لكترونًء وتفاصٌل االتصال من عنووان ورلوم 

 .الااتؾ 

الشوكال والرسوومات وورورة أموا ا 16من اٌرٌل والعناوٌن بحجم  14المماالت المرسلة ٌكون حجم الخط 

 .ذكر المصدر أو المصادر المعتمدة فً اعداد المساهمة   ٌتم كما .تووٌحاا

  :تنص المادة السابعة من الالهحة التنظٌمٌة على

تنشووور خالصوووات البحووووث والدراسوووات والممووواالت ومراجعوووات الكتوووب والتموووارٌر والتطبٌموووات العملٌوووة *  

وملخصات رساهل الماجسوتٌر والودكتوراو ونشور الترجموات عون اللؽوات االجنبٌوة تشوجٌعا للحركوة العلمٌوة 

 . والثمافٌة فً الترجمة ذات العاللة والحدٌثة فً مجاالت المنتدى

المنتدى من مماالت ومواووٌع بمٌة لجان ووالبحث العلمً بالتربٌة والتعلٌم العالً ما ٌتعلك ما كل نشر * 

 .علمٌة وتعلٌمٌة وتربوٌة وتكنولوجٌة وفكرٌة وثمافٌة

   .ن تكون المادة اصٌلة ولم ٌسبك نشرها من لبل بالنسبة للمواوٌع العلمٌةأ * 

 .ثنً او سٌاسًإاالبتعاد عن تناول مواوٌع ذات طابع طاهفً او لومً او * 

 .المنتدىالمجلة وبالورورة عن رأي  تعبّرء وال مؤلفٌاافً المجلة عن آراء المنشورة اوعمال  تعبّر* 

 .ستنشر المماالت بأسماء اصحاباا الصرٌحة* 

موون حووك هٌهووة التحرٌوور الطلووب موون الكاتووب ان ٌعوودل جانووب موون ممالتووهء او توورف  الممالووة اذا كانووت ال * 

 .تتناسب مع الخط العام لعمل المنتدى
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  

 .وصحبه أجمعٌن آلهوالصالة والسالم على الرسول اومٌنء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتم اونبٌاء والمرسلٌنء وعلى 

نتواصل فً رفد المكتبة العربٌة بالمزٌد والجدٌد من الدراسات واوبحاث والمماالت وؼٌرها إثوراء  

على كل موا هوو جدٌود ونوافع للموارم والمثموؾ العربوً علوى حود   وا طالعللمعرفة ء ونشر العلم ء 

بمشاركة الكتّاب واودبواء العورب مون مختلوؾ اولطوار " أورون"حٌث تنمو وتزدهر مجلتنا . سواء

العربٌووة ولفاهوودة المتطلعووٌن  الووى الثمافووة العربٌووة موون الشووعوب اوعجمٌووة لتكووون نبراسووا  للثمافووة ء 

 .  ومشعال  للعلم ء ومٌدانا  للتنافس المعرفً أسوة بالمجالت العربٌة اوخرى

إلوى لسومٌن اوول باللؽوة العربٌوة والوذي ابتودأ بمموال عون فاهودة  2019من العام  3لمد لُّسم العدد 

توودرٌس  حوكمووةتلتووه دراسووة عوون . التعلووٌم  ذكوواء التسوواما خصوصووا  فووً عالمنووا الملووًء بووالمحن

أهوو  الجرافولووجًبعودها تحمٌوك مون سوورٌا عون . ا عالم فً اوردن عبر آراء ذوي االختصواص

تبعوه نظورة جوادة عون . ثم بحث لؽوي عن اختالؾ المعانً الختالؾ المبوانً. فراسة أم علم حدٌث

وال بود مون ثموار التموور مون دراسوة عون محتواهوا . رؤٌة العراق المحتول أمرٌكٌوا  بسوؤال وتفسوٌر

ثم نظورة تحلٌلٌوة علوى . ثم دراسة استشرافٌة عن مصدالٌة اوخبار التلفزٌونٌة المستمبلٌة. الماهً

. لتنمٌووة الموودرات المنطمٌووة للصووؽار والمحافظووة علووى ذاكوورة سوولٌمة للكبووار السووودوكوأهمٌووة لعبووة 

أمووا المسووم الثووانً باللؽووة االنكلٌزٌووة فموود تنوواول مفاوووم . وأخٌوورا  لصووة لصووٌرة بملووم أدٌبووة سووورٌة

التسوواما الوودٌنً عمووال  بتعووالٌم الموورآن الكوورٌم وارشووادات نبٌنووا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتزامنووا  مووع عووام التسوواما 

 . فً دولة ا مارات العربٌة المتحدة 2019

 .نحو التمدم والعاُل" أورون"أعاننا هللا على الموً لدما بمجلة 

 

 رهٌس التحرٌر                                                                    

 الدوريٌعرب لحطان  .د.أ                                                               
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والتساماالتعلٌم   

 حوكموةآراء أساتذة ا عالم فً الجامعات االردنٌة فوً 

 تدرٌس ا عالم فً كلٌات ا عالم فً اوردن

 ..  شعوذة .. سحر .. الجرافولوجً  

 !؟أم علم حدٌث.. فراسة 

 اختالؾ المعانً الختالؾ المبانً
أنموذجا  ﴿لَْم ٌَْسِطْع﴾ و ﴿ولَْم ٌَْستَِطْع﴾ : لوله تعالى   

 لماذا الفلوجة ؟ وماذا عن بالً الوطن ؟

المحتوى الماهً للتمور   

( المصدالٌة واالخاللٌات )المستمبلٌة التلفزٌونٌة اوخبار   77 

 لمر واحٌد ال ٌكفً 110



 المسم اوول 

 باللؽة العربٌة
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 التعلٌم والتساما
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 ٌعرب لحطان الد وري. د.أ

 مالٌزٌا –جامعة ماالٌا 

 عوو مؤسس فً المنتدى العرلً للنخب والكفاءات

 المختلفةء والماارات الخبرات بذلن لٌكتسب العلمء طالب إلى المعلومات نمل عملٌة عن عبارة هو التعلٌم

 العملٌة على التعلٌم ٌمتصر وال اآلخرٌنء اوفراد إلى المعلومات تلن نمل على المدرة إكسابه إلى با وافة

 هو وكذلن .أٌوا   المختلفة والمان الصنعات تعلٌم إلى ٌتعداها بل فحسب المعلومات نمل على تشتمل التً

 العملٌة تادؾ ما وعادة   المعرفةء علٌاا تُبنى التً اوسس اوفراد إكساب إلى تادؾ منظمة عملٌة

 أهمٌة وله اوشخاصء حٌاة علٌه تموم الذي اوساس التعلٌم وٌعد .محددة أهداؾ تحمٌك إلى التعلٌمٌة

 حٌاته فً للمرء الالزمة الماارات امتالن :اآلتٌة باومور التعلٌم أهمٌة إجمال وٌمكن الحٌاةء فً كبٌرة

 اومور وتموٌم .آفالاا واتساع الفاهدةء تحمك التً المعرفة وامتالن .التفكٌر على والمدرة العملٌةء

 اآلخرٌنء احترام وكسب .والخطأ الصواب بٌن التمٌٌز على والمدرة .بعمالنٌة والتصرؾ والموالؾ

 فً الوعً تزٌد التً اوهمٌة من الكثٌر وؼٌرها لحمولهء ا نسان ومعرفة .بنفسه المرء ثمة وزٌادة

 التوزٌعٌة والعدالة المساواة تحمٌك على والمساعدة المنحرفةء السلوكٌات عن أفرادو وإبعاد المجتمعء

 سبب ٌفسر والذي .الفمر مستوى من والتملٌل الدولء وتنمٌة لألفراد عمل فرص بتوفٌر ٌتعلك فٌما

   .العلٌا للشاادات والحاملٌن المتعلمٌن توظٌؾ على ا لبال
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وال بووود مووون توووومٌن المنووواهج التعلٌمٌوووة موووا ٌشوووّجع علوووى 

التعاٌشء وتنمٌتاا مما لود ٌموود إلوى كراهٌوة الطورؾ اآلخورء 

. أو ٌوووؤدي إلوووى تعصوووب مممووووت ٌثٌووور الفتنوووة واالووووطراب

تعلّووم لتعوورؾء وتعلّووم لتعموولء : فووالتعلٌم ٌووتم وفووك ركوواهز ثووالث

 .وكذلن تعلّم لتتعاٌش. وتعلّم لتكون



 المناهج فً التساما مادة تومٌن وٌعتبر

 اكتساب فً فعاال   مساهما   والتعلٌمٌة التربوٌة

 نظرٌا   السلمً والتعاٌش التساما لمٌم المتعلمٌن

 وتعزٌز .والسلون المعامالت خالل من وتطبٌمٌا  

 والسنة الكرٌم المرآن فً الواردة التساما لٌم

 على التساما آثار ومعرفة الشرٌفةء النبوٌة

 ألصر التعلٌم ٌعتبر حٌث .والمجتمع الفرد

 التساما لترسٌخ وأسرعاا وأٌسرها الطرق

 .اآلخر ولبول والحوار والتعاون والتفاهم

 أبناءنا نعلمه أن علٌنا ٌجب الذي وما بالتعلٌمء التساما عاللة هً ما حمٌمة ٌراودنا ومما

 ما بالمدرة مرتبط اومر هذا .اآلخرٌن ومع أنفسام مع متسامحٌنء نجعلام لكً لٌم من

 ٌنتظمون الذٌن الناشهة وعدد كثٌرةء مدارس وافتتاح ء للتعلٌم مٌزانٌات من الدولة ترصدو

 وما متعلمٌنء من والجامعات والكلٌات والمعاهد المدارس تخرجه وما ء المدارس فً

   .العمل سوق ٌحتاجه
8 
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وٌعتبر التعلٌم مام جدا  فً مواجاة التطرؾ وا رهابء وكانوت دولوة ا موارات العربٌوة 

لتطبٌووك أهمٌووة التعلووٌم فووً تعزٌووز التسوواماء لٌمووا  وتطبٌموواتء حٌووث  المتحوودة أنموذجووا  

اتٌحووت الفرصووة أمووام خبوووراء المنوواهج للووتمكن موون بوووث المووٌم ا ٌجابٌووة فووً المنووواهج 

الدراسٌةء فوال  عن إمكانٌة إتمان خبراء التدرٌب للماارات التعلٌمٌوة الخاصوة بصٌصوال 

 .هذو المٌم للشباب وؼرساا فً نفوسام وعمولام
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 فً رسوخا   وأكثر ء مشرق مستمبل نحو المتحدة العربٌة ا مارات دولة سعت لمد 

 جوهري أمر التعلٌم خالل من التساما لٌم زرع مسألة أن .التحدٌات من العدٌد مواجاة

 :خالل من تحمٌمه وٌمكن وممكنء

 لٌم تعكس جدٌدة لصٌػ مستمر وتطوٌر داهم بحث فً بالدهم أن الجدٌد الجٌل تعلٌم

 للتشبث المواطنٌن وتعلٌم ء التنمٌة وتشجٌع لآلخرء المتمبل ا نسانً والحس التساما

 الادامةء واوفكار والعنؾ التطرؾ عن بعٌدا   بالدهم وحب والوسطٌة االعتدال بثمافة

 بالدهم أن فكرة وتشبٌعام الموللء ا عالم وراء االنسٌاق عدم على الوطن أبناء وتعلٌم

 .والنظام بالمانون االلتزام على حرٌصة

 ٌشمل لكً التعلٌمً النظام تحدٌث من بد وال

 بٌن بالمفاولة تتعلك خطط ورسم التساما لٌم

 متنوعة اجتماعٌة ولٌم متنافسة أولوٌات

 المٌم تتسامى حٌث .للتنمٌة متعددة ونماذج

 أو اختالؾ أي على الرالً ا نسانً والفكر

 فً تسام السلٌمة المفاهٌم هذو .أخرى جوانب

 التً الشخصٌة مالما وتشكل الاوٌة تعزٌز

 تكرٌس خالل من واومة الدولة بناء فً تساعد

   .الصحٌحة والمبادم المٌم



آراء أساتذة ا عالم فً الجامعات االردنٌة فً 
 تدرٌس ا عالم فً كلٌات ا عالم فً اوردن حوكمة

 ستاذ الدكتور عبدالرزاق الدلٌمًاو
 االردنٌة  البتراجامعة  -كلٌة ا عالم 

 عوو لجنة الثمافة واالعالم والفنون 

 ملخص البحث

فوً  ا ردنٌوةٌادؾ البحث إلى تسلٌط الووء على آراء أساتذة ا عوالم فوً الجامعوات 

أسووالٌب تطوووٌر توودرٌس االعووالم فووً كلٌووات ا عووالم فووً اوردن والتعرٌووؾ بتمنٌاتووه 

واهمٌته وإٌجابٌات ولٌاس مدى اهتمام أساتذة ا عالم فً الجامعات االردنٌة من هوذا 

التطووور المثٌوور واسووتخداماتام لووه فووً تدرٌسووام مووواد ا عووالم وكووذلن فووً بحوووثام 

وتطبٌماتوووه العلمٌوووة المتطوووورة ولٌووواس مووودى معرفوووة أسووواتذة ا عوووالم فوووً . العلمٌوووة

الجامعات االردنٌة بأسالٌب هذا التطور واستخداماتام لوه فوً تدرٌسوام موواد ا عوالم 

وٌشوومل التطوووٌر اسووتخدام تكنولوجٌووات االتصووال التووً . وكووذلن فووً بحوووثام العلمٌووة

تولدت من التزاوج بٌن الكمبٌووتر والوسواهل التملٌدٌوة لمعوالمء والطباعوة والتصووٌر 

حاسب آلوًء هواتؾ ذكوًء )الفوتوؼرافً والصوت والفٌدٌو وتوفر الجااز ا لكترونً 

. التفاعلٌوووة: وتمٌوووز ا عوووالم الجدٌووود بالعدٌووود مووون الخصووواهص مناوووا( جاووواز لووووحً

والمشوواركة واالنتشووار والحركووة والمرونووة والكونٌووة وانوودماج الوسوواهط  الالتزامنٌووة

وسٌسووتخدم الباحثووان المووناج الوصووفً بووأداة   .واالنتبوواو والتركٌووز والتخووزٌن والحفووظ

االستبانة حٌث سوٌتم حصور العودد الكلوً للتدرٌسوٌن فوً كلٌوات االعوالم فوً الجامعوات 

   .اوردنٌة وشمولام بالدراسة وٌتولع ان تكون النتاهج إٌجابٌة

10 

 تدرٌس االعالمء كلٌات االعالم فً اوردن حوكمةاراء ءأساتذة االعالمء : الكلمات المفتاحٌة
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 تمدٌم 

خوع العالم لثورة اتصالٌة وعصور جدٌود فوً حٌواة المجتمعوات البشورٌةء حٌوث لاربوت بوٌن 

اومم إلى حد التفاعل السرٌع والتداخل بٌن اوفكار والثمافات واالندماج الحواريء وأصوبا 

العوالم الواسووع اورجواء بفووول تكنولوجٌوا االتصووال عبووارة عون شاشووة هواتؾ جوووال صووؽٌرة 

 .ٌمكن سماع ومشاهدة أي خبر ٌحدث فً أي مكان بالصوت والصورة معا  

لمد أصبا ا عالم السمة الممٌزة للعصرء وأوحى تأثٌرو فً حٌاتنا طاؼٌ ا ال ٌستطٌع معوه  

أي فرد فً أي ركن من أركان الدنٌا أن ٌتجنبهء إنه ٌصنع العمول وٌحركااء ٌؽٌر اتجاهوات 

اوفووراد وٌوووجاام إلووى حٌووث ٌشوواءء بوول هووو ٌصوونع اوحووداثء بوول وٌصوونع اوخبووارء ٌخطووو 

بالشووعوب والوودول وٌتموودم باووا إلووى اومووامء تلوون مامووة ا عووالم الرشووٌدء أو ٌخطووو باووم إلووى 

وا ظالمٌروا ؼٌور مسوتنٌرء ٌتسوم  الوراءء إلى التخلؾ أو الثبات والجموودء هوو موا ٌصونع إعالم 

ا بالجمودء أو إعالم مؽر  عداهً ٌسعى إلى ولؾ مسٌرة الشعوب نحو ما هوو أفوول  داهم 

لااء إن ا عالم هو الذي ٌرسم الٌوم ما ٌمكن أن نطلك علٌاا الخرٌطة ا دراكٌة الوجدانٌوة  

أمام وؽوط توجاوات إعالمٌوة تسوعى إلوى تجرٌود اوفوراد مون هووٌتام وانتمواءاتام ولوٌمام 

 .ومعتمداتام وثمافتام الذاتٌة

و لد شادت تكنولوجٌا االتصاالت تطوورا ماموا خوالل مراحول 

تارٌخٌة مامة إلى أن وصولت الوى وووعاا الحوالً مون خوالل 

عدة ثورات أساسٌةء فمد كانت الثورة اوولى فً تطوور اللؽوة 

و التً كانت أول وساهل االتصال التً أسوتخدماا اونسوانء و 

من ثم الثورة الثانٌة فً الكتابة و اختراع الوورقء حٌوث كوان 

للكلمووة لوووة تأثٌرٌووةء وصوووال إلووى الثووورة الثالثووة واختووراع 

الطباعة فوً منتصوؾ المورن الخوامس عشور  ؼوتنبرغٌوهان 

 .مما أدى الى زٌادة ا نتاج ا عالمً
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والعووالم مووا زال ٌخوووع إلووى  1980ومنووذ عووام 

ثووورات هاهلووة فووً عووالم االتصووالء فموود تطووورت 

التكنولوجٌووا فٌووه وتعوودد أشووكالاا ممووا أدى إلووى 

ظاووووور اولمووووار الصووووناعٌة و الحاسووووب اآللووووًء 

وخدمات االتصال الحدٌثة ا نترنوتء والتلفزٌوون 

الكووابلً والبرٌوود ا لكترونووً وصوووال إلووى الثووورة 

الرلمٌة و الاواتؾ الذكٌة و ا عوالم االجتمواعً 

مووون موالوووع التواصووول االجتمووواعً و التطبٌموووات 

 .االجتماعٌة

(O‟Shaughnessy, Michael and 

Jane Stadler, Media and 
Society, 2012, 3-4) 

ومن ثم بدأت معالم ثوورة االتصوال الرابعوة فوً المورن التاسوع عشور موع الثوورة الصوناعٌة 

والتووً أدت إلووى تطووورات سوورٌعة فووً تكنولوجٌووا الطباعووة و فووً الولووت نفسووه إلووى تعبٌوود 

وشوواد الجووزء اوخٌوور موون الموورن . الطوورق ممووا أدى إلووى االنتمووال موون الرٌووؾ إلووى الحووور

التاسع عشور و حتوى النصوؾ اوول مون المورن العشورٌن انفجوارا  معرفٌوا  جدٌودا  فوً لطواع 

 .التكنولوجٌا و االتصاالت باختراع التصوٌر والسٌنما والرادٌو والتلفزٌون و الااتؾ

و لوود سوواهم التطووور العلمووً والتكنولوووجً فووً تحمٌووك رفاهٌووة اوفووراد موون ناحٌووة توووفٌر 

خودمات االتصوال بمختلوؾ أنواعاواء حٌوث شوادت اوعووام العشورة الماووٌة ظاوور موالووع 

جدٌدة للتواصل االجتماعً و الاواتؾ الذكٌة و التطبٌموات االلكترونٌوة  التوً جوذبت انتبواو 

مالٌٌن المستخدمٌن الذٌن دمجوا اسوتخدام هوذو الموالوع و التطبٌموات فوً حٌواتام الٌومٌوة 

 حتى أصبحت الٌوم جزءا  ال ٌتجزأ من هٌكل الحٌاة عند معظم الناس
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وازدادت حاجووة النوواس إلووى ا عووالم الجدٌوود والتواصوول االجتموواعً لتحمٌووك عوودة أؼوورا  

تكمن فً داخلام كالحاجة إلى البماء والحاجة إلى اومان والشعور باالطمهنانء كذلن وجول 

ممارسة الموة والسٌطرة على اآلخرٌنء وا عانة فً اتخاذ المورار وفاوم العوالم مون حولنوا 

ومنه ما ٌخص بحثنا حٌث اصبا تطبٌمات االعالم الجدٌد جزءا  اساسٌا  من اسالٌب التعلوٌم 

ا  وا وتطووٌر  الحدٌث لمدرسً االعوالم تحدٌوداء فوا عالم الجدٌود فرصوة كبٌورة لالنطوالق دعم 

 .للعملٌة التعلٌمٌة وهو فرصة للتنافسٌة التكاملٌة فً مختلؾ المجاالت

مما ساعد على التواصل اآلنً وا طالع على آخر المسوتجدات لحظوة بلحظوة و علوى تؽٌور 

أنموواط السوولون البشووري بمختلووؾ مسووتوٌاتاا السٌاسووٌة و االجتماعٌووة و الثمافٌووةء و تؽٌوور 

وساهل الحصول على المعلومات والترفٌه و طرق رؤٌة مستخدمٌاا للعالم وطورق التفاعول 

مع بعووام الوبع ء حٌوث جعلوت مون العوالم لرٌوة صوؽٌرة ٌسوتطٌع أفرادهوا االتصوال فٌموا 

 .بٌنام بساولة وتبادل المعلومات فً أي ولت وفً أي مكان

موواهً تطبٌمووات االعووالم : ٌمكوون تلخووٌص مشووكلة البحووث بالسووؤال اآلتووً:  مشووكلة البحووث

 الجدٌد التً ٌستخدماا تدرٌسً االعالم فً الجامعات االردنٌة فً التعلٌم؟

 :  اهداؾ البحث

 :ٌادؾ البحث الى تحمٌك ما ٌأتً

 إبراز الجوانب الجدٌدة والمامة لألعالم الجدٌد .1

 الكشؾ عن تطبٌماته فً تدرٌس مسالات االعالم أو البحوث العلمٌة ا عالمٌة .2

نسبة اساتذة ا عالم فً الجامعات اوردنٌة الذٌن ٌسوتخدمون ا عوالم الجدٌود وتطبٌماتوه .3

 .فً التدرٌس وبحوثام العلمٌة
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 تساؤالت البحث

 الجوانب الجدٌدة والمامة لألعالم الجدٌد؟  إبرزما .1

 ماهً تطبٌماته فً تدرٌس مسالات االعالم أو البحوث العلمٌة ا عالمٌة ؟.2

نسبة اساتذة ا عالم فً الجامعات اوردنٌة الذٌن ٌسوتخدمون ا عوالم الجدٌود وتطبٌماتوه  ما.3

 ؟.فً التدرٌس وبحوثام العلمٌة

 :ٌمكن تلخٌص اهمٌة البحث بما ٌأتً:  اهمٌة البحث

تسلٌط الووء على أحدث تطور فً مجال علوم ا عالم وتوظٌفه فً تدرٌس طلبوة االعوالم  -1

واكسووابام ماووارات تزٌوود موون كفوواءة تحصوولٌام االكووادٌمً والعملووً فووً مرحلووة ٌفوور  االعووالم 

 .الجدٌد حوورو الكبٌر على كل اداء المؤسسات االعالمٌة فً اؼلب دول العالم ومنام االردن

تسلٌط الووء على تجربة االردن فوً موومار التعلوٌم االعالموً وهوً تجربوة راهودة اذا موا  -2

 .لورنت بالتجارب االخرى فً المنطمة 

ٌمكن للبحث أن ٌشوكل مرجعٌوة علمٌوة مناسوبة فوً المكتبوة االردنٌوة والعربٌوة وربموا العالمٌوة 

 .أٌوا

عوور  لمووا لدمووه الباحووث موون اعمووال متصوولة وٌمكوون النظوور الووى البحووث علووى كونووه موون ووومن 

بحوووث الجٌوول الجدٌوود المعنووً بتطبٌمووات االعووالم الجدٌوود وهووً محاولووة بحثٌووة عربٌووة لوود تكووون 

 .راهدة حسب علم الباحثٌن

 مناجٌة البحث

تفوور  طبٌعووة البحووث وأهدافووه اسووتخدام المووناج الوصووفً التحلٌلووً وسووتكون االسووتبانة هووً 

 .اوداة اوساسٌة للبحث



 : حدود الدراسة

/ جووودارة / جامعوووات الٌرموووون )توووم اجوووراء البحوووث فوووً اوردن : الدراسوووة المكانٌوووة حووودود. أ

 (الشرق اووسط/  البترا/ الزرلاء / فٌالدلفٌا 

مكانووا لتطبٌووك الدراسووةء حٌووث ( عمووان ومأدبووا واربوود والزرلوواء وجوورش)محافظووات االردن 

 .تتواجد الجامعات التً فٌاا كلٌات والسام االعالم

 :حدود الدراسة الزمنٌة.  ب

تووم انجوواز هووذا العموول وتطبٌووك  الدراسووة فووً الفصوول الدراسووً اوول موون العووام الجووامعً 

 2018-2-28و لؽاٌووة تووارٌخ  2017-12-1حٌووث بوودأ البحووث منووذ تووارٌخ  2017/2018

 (مدة الدراسة ثالثة أشار فمط)

فوً ( انواث وذكوور)تمثلوت بتدرٌسوً االعوالم مون كوال الجنسوٌن : الدراسة البشرٌة حدود. ت

 .والشرق اووسط وجدارة والزرلاء وفٌالدلفٌا والبتراجامعات الٌرمون 

بالنظر لطبٌعة الدراسة وعٌنتاا وتشابه ظروفاا مع البٌهة التعلٌمٌوة فوً : محددات الدراسة

كلٌووات االعووالم فووً االردن وخارجاووا ٌوورى الباحووث امكانٌووة تعمووٌم نتاهجاووا علووى الحوواالت 

 .  المشاباة فً كلٌات االعالم فً االلطار العربٌة

15 

 : النتاهج المتولعة

 :تولع الباحث الوصول إلى النتاهج اآلتٌة

إثبووات اهتمووام نسووبة جٌوودة موون أسوواتذة ا عووالم فووً كلٌووات ا عووالم والسووامه باسووتثمار  -1 

 .االعالم الجدٌد وتطبٌماته فً تدرٌس مسالات ا عالم

تبٌان حجم التطور فً كلٌات االعالم والسامه فً اوردن فوً اسوتخدام كول موا هوو جدٌود  -2

 .فً التدرٌس وكذلن فً بحوث ا عالم
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 : مصطلحات البحث وتعرٌفاته االجراهٌة

بانووه نتوواج انوودماج الوونص والصووورة والفٌوودٌو والصوووت مووع : ونعرفووه اجراهٌووا: االعووالم الجدٌوود

بعووواا الووبع  فوووال  عوون اسووتخدام الكمبٌوووتر كللٌووة رهٌسووٌة لووه فووً عملٌووة ا نتوواج والعوور  

وتموم تطبٌموات ا عوالم الجدٌود علوى تودفك المعلوموات عبور شوبكة االنترنوت . وبطرٌمة تفاعلٌة

 :والااتؾ الجوال ولمعالم الجدٌد أدوات اساسٌة هً

 (حاسب آلًء هاتؾ ذكًء جااز لوحً)توفر الجااز ا لكترونً -1

 توفر ا نترنت-2

ء وتوووووٌترء الفٌسووووبون) االشووووتران أو االنووووومام  حوووودى موالووووع التواصوووول االجتموووواعً كوووو -3

ء وؼٌرهووا موون الموالووع االجتماعٌووة ا لكترونٌووة النشووطة والتووً تشووكل (والٌوتٌوووبء والموودونات

 .ثمال فً العالم االفتراوً

الوووذٌن مارسووووا التووودرٌس فوووً كلٌوووات االعوووالم والسوووامه  التدرٌسوووونوهوووم : مدرسوووً االعوووالم

االردنٌوة فتورة ( الشورق اووسوط /   البتورا/ الزرلواء /فٌالدلفٌوا / جدارة / جامعات الٌرمون )فً

 .اجراء البحث

 : للبحث النظري ا طار

   : االشباعات و االستخدامات نظرٌة

 حالة أنه على ٌعرؾ الذي اوخٌر هذا الدافعء هو الحاجة محرن أن النفس علماء ٌرى

 عبد) .مثٌرها إلى استجابته ٌموي معٌن بسلون المٌام الذي الفرد توجه نفسٌة أو فٌسٌولوجٌة

 (149ص التأثٌر واتجاهات ا عالم نظرٌات ء1993 دمحمء الحمٌد
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وإن لدى كل فرد عددا من العوامل االجتماعٌة والنفسٌة التً تولد حاجات معٌنوةء وٌترتوب 

كموا تفتور  . على هذو العوامل عملٌة انتماء الفرد للوسٌلة االعالمٌة لتلبٌوة تلون الحاجوات

أن الجماور مدفوع لتحمٌوك أهوداؾ معٌنوة عنودما ٌودخل فوً عملٌوة اتصوالٌة ٌسوتخدم فٌاوا 

 وتفتر  هذو . وساهل االتصال

النظرٌوووة أٌووووا أن الحاجوووات والووودوافع التوووً لووودى اوفوووراد تشوووبعاا اسوووتخداماتام لوسووواهل 

 (136ء ممدمة إلى علم االتصالء 2006عبدالرحٌم دروٌش. ")االتصال

 2016الودلٌمً)وصنؾ ما كوٌل اوسوباب والحاجوات فوً إطوار الوظواهؾ الرهٌسوٌة كواآلتً 

 (184نظرٌات االتصال فً المرن الحادي والعشرٌن ص

و تتمثل فً رؼبة الفرد فوً معرفوة موا ٌودور مون ولواهع و أحوداث تحوٌط : وظٌفة ا عالم.1

 .به فً المجتمع و العالم الخارجً

و تتمثل فً الحاجة إلى دعوم  Personal Identity: وظٌفة تحدٌد الاوٌة الشخصٌة.2

 .اكتساب وظٌفة تحمٌك الفرد لذاته/ أنماط السلون/ المٌم الشخصٌة

تتمثل فً حاجوة الفورد إلوى التعورؾ علوى ظوروؾ : وظٌفة التماسن و التفاعل االجتماعً.3

 .دعم المدرة على التواصل مع اآلخرٌن/ الحوار و التفاعل االجتماعً/ اآلخرٌن

/ مولء الفوراغ/ الراحة/ تتمثل فً حاجة الفرد إلى الاروب من المشكالت: وظٌفة الترفٌه.4

 .اطالق العواطؾ و تحرٌرها

 (216ء نظرٌات ا عالمء ء 2000دمحم عبد الحمٌد)

بووأن الجماووور ٌسووتخدم المووواد ا عالمٌووة  االشووباعاتافتروووت نظرٌووة االسووتخدامات و "

رؼبات كامنة لدٌهء حٌث أنه هو من ٌحدد نوع المومون ا عالمً الوذي ٌرؼبوه و  الشباع

 ."  أن دور وساهل ا عالم ال ٌتعدى تلبٌة الحاجات فمط

 (66وساهل ا عالم والطفلء 2012الدلٌمًء)
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 :م الدلٌمً االشباعات إلى نوعٌنولسّ 

التووً ٌسووعى أفووراد الجماووور فووً  االشووباعاتو الممصووود باووا تلوون : االشووباعات المطلوبووة.1

البحووث عناووا باوودؾ الحصووول علٌاووا و تحمٌماووا موون خووالل االسووتخدام المسووتمر لوسوواهل 

 .االتصال لجماهٌري

التً ٌكتسباا اوفوراد التوً ٌحصولون علٌاواء  االشباعاتو هً تلن : االشباعات المتحممة.2

و تتحموك لاوم بالفعوول مون خوالل اسووتخدامام لوسواهل االتصوال الجموواهٌريء و تسوعى بعوو  

 :الدراسات إلى تأٌٌد هذا التصنٌؾ من خالل التركٌز على جانبٌن

 ما ٌحتاج إلٌه الجماور من وساهل إعالم •

 ما ٌرٌد الجاور من وساهل ا عالم •

 (244ء 2012الدلٌمًء وساهل ا عالم والطفلء )

 :على خمسة فرو  تتومن ما ٌأتً واالشباعاتوتعتمد نظرٌة االستخدامات 

إن اعواء الجماور مشاركون فعوالون فوً عملٌوة االتصوال الجمواهٌريء و ٌسوتخدمون  .1

 .وساهل االتصال لتحمٌك أهداؾ ممصودة تلبً تولعاتام

ٌعبر استخدام وساهل االتصال عن الحاجات التً ٌدركاا أعواء الجماورء و تتحكم فً  .2

 .ذلن العوامل الفردٌةء و تتنوع الحاجات باختالؾ اوفراد

التأكٌوود علووى أن الجماووور هووو الووذي ٌختووار الرسوواهل و المووومون الووذي ٌشووبع حاجاتووهء  .3

فاوفراد هم الذٌن ٌستخدمون وساهل االتصالء و لٌست وسواهل االتصوال هوً التوً تسوتخدم 

 .اوفراد

 .ٌستطٌع أفراد الجماور داهما تحدٌد حاجاتام و دوافعام .4

ٌمكن االستدالل على المعاٌٌر الثمافٌة السواهدة مون خوالل اسوتخدامات الجماوور لوسواهل  .5

 .االتصالء و لٌس من خالل المحتوى فمط

 (ء299ء نظرٌات االتصالء 2010دمحم منٌر حجاب). 
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 -:  الدراسات العربٌة: أوال  

 "  أثر استخدام الفٌدٌو فً التعلٌم"ء بعنوان 1994ء الكحكًعزة مصطفً حافظ  .1

هدفت هذو الدراسة إلى التعرؾ على استخدامات طلبة المرحلة الثانوٌة فوً مصور للفٌودٌو فوً 

التعلووٌم حٌووث ٌعوود الفٌوودٌو وسووٌلة موون وسوواهل االتصووال التووً تتوووافر فٌاووا جمٌووع ممٌووزات تووأثٌر 

االتصال الجماهٌري وتأثٌر االتصال الشخصًء كما ٌتٌا التعلٌم والتودرٌب واكتسواب الماوارات 

وتنتمووً هووذو الدراسووة إلووى نمووط الدراسووات التجرٌبٌووة واسووتخدمت . بالمشوواهدة والمووول والفعوول

الباحثووة المووناج التجرٌبووً والمووناج الوصووفً واعتموودت الباحثووة علووى عٌنووة نوعاووا تجرٌبٌووة 

طالبووا  مون طووالب الثانوٌووة  72طالبووة واعتمودت علووى عٌنوة أخوورى وووابطة لواماوا  78لواماوا 

 .  طالبا   وطالبة 150العامة حٌث أن العٌنة ا جمالٌة للدراسة التجرٌبٌة لواماا 

أثووور التعووور  للمنووووات الفوووواهٌة علوووى النسوووك المٌموووً " ء بعنووووان 2004. أمٌووورة النمووور .2

 "  للمراهمٌن من طالب المرحلة الثانوٌة

هدفت هذو الدراسة الى معرفة أثر التعر  للمنووات الفوواهٌة علوى النسوك المٌموً للموراهمٌن 

أجرٌت الباحثة دراسوة تحلٌلٌوة وأخورى مٌدانٌوة . من طالب المرحلة الثانوٌة فً مدٌنة الماهرة

موون خووالل مووناج المسووا ومووناج دراسووة العاللووات المتبادلووةء واعتموودت الباحثووة فووً الدراسووة 

خووالل الفتوورة موون  MBCو   lbcالفووواهٌة المصوورٌةء و : التحلٌلٌووة علووى تحلٌوول لنوووات

وتوصووٌؾ هووذو الموووادء كمووا اعتموودت الباحثووة فووً الدراسووة  30/6/2003إلووى  1/4/2003

 .مبحوث 400المٌدانٌة على عٌنة حصصٌه لواماا 

دور وسواهل ا عوالم فوً تعزٌوز "ء بعنووان 2005دراسة مركز البحوث للتطووٌر التربوويء  .3

 ".اهتمام المجتمع بالتعلٌم
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هودفت هوذو الدراسوة إلوى التعورؾ علوى المووووعات التوً تمتورح المٌوادات التربوٌوة علوى 

وسوواهل ا عووالم تناولاووا لتعزٌووز اهتمووام المجتمووع بووالتعلٌم وتموودٌم التوصووٌات والممترحووات 

التووً تسوواعد لٌووادات وسوواهل ا عووالم علووى زٌووادة فاعلٌووة دور وسوواهل ا عووالم فووً تعزٌووز 

وتنتمووً هووذو الدراسووة إلووى نمووط الدراسووات الوصووفٌة التحلٌلٌووةء . اهتمووام المجتمووع بووالتعلٌم

اختصاصوٌا  ( 232)واعتمدت أسلوب المسا المٌدانً على عٌنة حصصٌه عمدٌوة لواماوا 

. للتربٌة والتعلٌم ومدراء ووكالء المدارس فً محافظات مختلفة تمثل الجماورٌوة الٌمنٌوة

 .كما استخدمت هذو الدراسة االستبانة أداة لجمع البٌانات من عٌنة مجتمع الدراسة

تعور  المعلموٌن لوسواهل ا عوالم "ء بعنووان 2007فاٌزة بنت دمحم بون حسون أخوورء  .4

 "  وانعكاساته على الناشهة

هوودفت هووذو الدراسووة إلووى تنوواول كٌفٌووة التعوواون بووٌن التربٌووة وا عووالم لتحمٌووك اوهووداؾ 

وإظاووار . المشووتركة فووً التنمٌووة وإظاووار العاللووة الحمٌمووة بووٌن ا عووالم والتنمٌووة والتربٌووة

تعتمود الدراسوة فوً . اآلثار ا ٌجابٌة والسلبٌة لوساهل ا عوالم فوً تنمٌوة مودارن المعلموٌن

 .مجملاا على اوسلوب التحلٌلً والمنطمً المدعم بالنتاهج التً تووا اوفكار المطروحة

دور وسوواهل ا عووالم فووً الكشووؾ عوون لووواٌا التعلووٌم "ء بعنوووان 2008تركووً نصووارء  .5

 ".ومشاكله فً اوردن

هدفت هذو الدراسة إلى الكشؾ عن لواٌا التعلٌم ومشاله من وجاة نظور مودراء مودارس 

المرحلووة اوساسووٌة والثانوٌووة ومعلمٌاووا وأولٌوواء أمووور الطلبووة علووى مختلووؾ فهوواتام فووً 

واسووتخدم الباحووث فووً هووذو الدراسووة المووناج التووارٌخً الوصووفً لمعرفووة البعوود . اوردن

التووارٌخً لوودور هووذو الوسوواهل وأهووم لووواٌا التعلووٌم المطلوووب موون هووذو الوسوواهل وكشووفااء 

 .وتوعٌة  أفراد المجتمع باا

اسوتخدام وسواهل ا عوالم ودمجاوا فوً "ء بعنووان 2012مركز الدوحوة لحرٌوة ا عوالمء .6

 ":  أنظمة التعلٌم فً لطر
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هوودفت هووذو الدراسووة إلووى ابووراز أهمٌووة تمكووٌن المووواطنٌن للتعاموول مووع الرسووالة ا عالمٌووة 

والتمنٌات الجدٌدة فً برنامج التربٌة ا عالمٌوة لالرتمواء بوالتعلٌم النظوامً وبرنوامج التربٌوة 

ولمعرفووة إمكانٌووة اسووتخدام وسوواهل ا عووالم ودمجاووا فووً أنظمووة التعلووٌم فووً لطوور . ا عالمٌووة

وتنتموً . وتمٌٌم مدى استخدام وساهل ا عوالم فوً الفصوول الدراسوٌة فوً جمٌوع أنحواء البلود

هذو الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌةء واعتمدت أسلوب المسا المٌودانً علوى 

مدرسووا  ( 187)سوونة و  18-8طالووب وطالبووة أعمووارهم موون ( 204)عٌنووة عشووواهٌة لواماووا 

 االسوتبانٌةكموا اسوتخدمت هوذو الدراسوة . من مختلؾ المستوٌات التعلٌمٌة فوً مودارس لطور

 .ا لكترونٌة أداة لجمع البٌانات من عٌنة مجتمع الدراسة

 :  الدراسات اوجنبٌة: ثانٌا  

1.Thomas C.Reeves, 1998, "The Impact of Media and 

Technology in Schools". 

هدفت هذو الدراسة إلى إظاار فعالٌوة وتوأثٌر وسواهل ا عوالم والتكنولوجٌوا فوً التعلوٌم حوول 

ومون محوددات الدراسوة . العالم فً الصفوؾ الدراسٌة من الرووة إلوى الصوؾ الثوانً عشور

أن أؼلبٌة المادة النظرٌة هوً علوى الودول الناطموة باللؽوة ا نجلٌزٌوة مثول اسوترالٌاء أمرٌكواء 

وهووً موون الدراسووات الوصووفٌة التحلٌلٌووة التووً تعتموود علووى دراسووة الوالووع . برٌطانٌووا وكنوودا

 .واستخدم الباحث مناج دراسة الظاهرة على الدول الناطمة باللؽة ا نجلٌزٌة

2.Renee Hobbs, 2004, “A Review of School-Based Initiatives 

in Media Literacy Education". 

هدفت هذو الدراسة إلى معرفة دوافع المعلمٌن لتطبٌك التعلوٌم مون خوالل الوسواهل ا عالمٌوة 

موون الرووووة إلووى الصووؾ الثووانً عشوور والتركٌووز علووى الجاووود الحالٌووة فووً التعلووٌم لمراحوول 

وهً من الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌوة التوً تعتمود . التعلٌم االبتداهً ومرحلة التعلٌم الثانوي

 على دراسة الوالعء 
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واسووتخدم الباحووث مووناج دراسووة الظوواهرة علووى ثووالث والٌووات أمرٌكٌووة وهووً مٌرٌالنوودء 

ولووام الباحووث أٌوووا  بدراسووة ردود فعوول العامووة حووول مسووتمبل . تكسوواس ونٌووو مكسووٌكو

 .استخدام ا عالم فً التعلٌم

3.Paul Mihailidis, 2006, "Media Literacy i Journalism/ 

Mass Communication Education: Can the United States 

Learn from Sweden?« 

هوودفت هووذو الدراسووة إلووى تحدٌوود البوورامج ا عالمٌووة المتبعووة والمتعووارؾ علٌاووا كووأداة 

. تعلٌمٌووة ولمعرفووة التؽذٌووة الراجعووة موون مسووتخدمً هووذو الوسوواهل فووً السوووٌد وأمرٌكووا

وهووً موون الدراسووات االستكشووافٌة الممارنووة مووا بووٌن البوورامج ا عالمٌووة المتبعووة فووً 

واسوتخدم الباحوث االسوتبانة . التدرٌس فً كلٌة ا عوالم فوً أمرٌكوا ممارنوة موع السووٌد

مون  9عمٌودا  مون عموداء كلٌوة ا عوالم فوً أمرٌكوا و  24كأداة للدراسوة وكانوت العٌنوة 

 .عمداء ا عالم فً السوٌد

4.K. Chan & W Fang, 2007, "use of the Internet and 

Traditional Media Among Young People" 

هدفت هذو الدراسة إلى معرفة استخدام الشباب لمعالم التملٌدي وا نترنت فوً التعلوٌم 

فووً هووونج كووونج ومعرفووة دور وسوواهل ا عووالم فووً حٌوواة الشووباب وتأثٌرهووا علووٌامء 

وتنتمووً هووذو . وبوواوخص مووع توسووع السوووق العووالمً فووً مجووال ا عووالم وا نترنووت

الدراسووة إلووى نمووط الدراسووات الوصووفٌة التحلٌلٌووةء واعتموودت أسوولوب المسووا المٌوودانً 

طالووب صووٌنً موون طووالب المعمدانٌووة فووً هووونج ( 405)علووى عٌنووة عشووواهٌة لواماووا 

كموا اسوتخدمت هوذو الدراسوة االسوتبانة أداة . عوام 24-15كونج تتراوح أعمارهم بٌن 

 .لجمع البٌانات من عٌنة مجتمع الدراسة
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5.Wong Yew Leong; Charlene Tan, 2008, "The Use of Audio-Visual 

Media in the Teaching of Philosophy in Secondary Schools" 

 الصوتٌة والتسجٌالت اوفالم وباوخص والسمعٌة المرهٌة ا عالم وساهل دور لمعرفة الدراسة هذو هدفت

 التفكٌر الفلسفة مادة تتطلب حٌث أمرٌكا فً الثانوٌة المدارس فً الفلسفة مجال فً والتعلٌم التعلم فً

 .المومون تحلٌل دراسة على تعتمد التً التحلٌلٌة الوصفٌة الدراسات من وهً .والواعً النمدي الحذر

 The Simpsons, Dead" " سوسٌتً بوٌتس ودٌد سٌمسونز ذا" مسلسل حلمات وكانت

Poets Society" الدراسة موووع. 

6.Mohammed AL-Karaki, 2008," Integratin Internet into Traditional 

Education: A Practical Study of University Students Usage and 

Attitudes". 

 اتجاهات وصؾ إلى وأٌوا   التملٌدي التعلٌم فً ا نترنت استثمار مدى دراسة إلى الدراسة هذو هدفت

 الجامعة فً التملٌدي التعلٌم فً للدراسة وأداة اتصال كمناة الوٌب وموالع ا نترنت استثمار نحو الطلبة

 الجنسء مثل عدة متؽٌرات تأثٌر دراسة إلى الدراسة هذو تادؾ العموم وعلى .اوردنٌة الااشمٌة

 عٌنة على المسا مناج واعتمدت الوصفٌةء الدراسات نمط إلى الدراسة هذو تنتمً .الحاسوب وماارات

 االستبٌانٌة الدراسة هذو استخدمت كما .اوردن فً الااشمٌة الجامعة طالب من (571) لواماا عشواهٌة

 .الدراسة مجتمع عٌنة من البٌانات لجمع أداة

7. Mirela Tolic, 2011, "Media Culture and Media Education in Modern 

School" 

 فً التعلٌم فً كثمافة ا عالم استخدام لتطبٌك الدراسة أسلوب وتطوٌر إنشاء إلى الدراسة هذو هدفت

 الثمافة وترسٌخ تعلٌمٌة كوساهل ا عالمء لوساهل اوكثر االستخدام :اتجاهٌن خالل من المدارس

 الوالعء دراسة على تعتمد التً التحلٌلٌة الوصفٌة الدراسات من وهً .البناء النمدي للتصرؾ ا عالمٌة

 .عام بشكل الحدٌثة اومٌركٌة المدارس على الظاهرة دراسة مناج الباحث واستخدم
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8.M A Oyebamiji, 2012, "The Role of Mass Media in the Delivery of 

Adult Education for National Development" 

 فً الوطنً المستوى على الراشدٌن تعلٌم نشر فً ا عالم وساهل دور لمعرفة الدراسة هذو هدفت

 .المرهٌة أو المسموعة أو المكتوبة ا عالم وساهل أنواع بجمٌع الدراسة هذو وتاتم .النٌجٌري المجتمع

 دراسة مناج الباحث واستخدم الوالع دراسة على تعتمد التً التحلٌلٌة الوصفٌة الدراسات من وهً

 .النٌجٌرٌة الثانوٌة المدارس على الظاهرة

9. Piotr S Bobkowski ; Mark Goodman; Candace Perkins Bowen, 

2012, "Student Media in U.S. Secondary Schools: Associations with 

School Demographic Characteristics" 

 وساهل تمدم التً المدارس معرفة فً بالتنبؤ السكانٌة الخصاهص أهمٌة إظاار الى الدراسة هذو هدفت

 هذو ودرست .الصفٌة والمؤسسات بالصحافة تاتم التً المدارس الدراسة وحددت .التعلٌم فً ا عالم

 السكانً والتعداد أمرٌكا فً الحكومٌة المدارس وحجم التعلٌمٌة ا عالم وساهل توفر بٌن العاللة الدراسة

 عٌنة على المٌدانً المسا أسلوب واعتمدت الوفٌةء الدراسات نمط إلى الدراسة هذو وتنتمً .بمجمله

 كما .2010/2011 الدراسً للعام أمرٌكا والٌات جمٌع فً حكومٌة مدرسة (4000) لواماا عشواهٌة

 .الدراسة مجتمع عٌنة من البٌانات لجمع أداة ا لكترونٌة االستبٌانٌة الدراسة هذو استخدمت

10.Andy Stauder, 2013, "2012 Survey of the Preservation, 

Management, and Use of Audiovisual Media in European Higher 

Education Institutions" 

 اووروبٌة الدول فً العالً التعلٌم فً المرهٌة الصوتٌة ا عالم وساهل ووع لمعرفة الدراسة هذو هدفت

 المنتجات وتسجٌل .الوساهل لاذو والرلمً الصوتً والتخزٌن التخزٌنء ظروؾ كمٌتااء إلى نظرا  

 هذا لدراسة الواسع النطاق هذو على اوولى بأناا الدراسة أهمٌة وتأتً .التوصٌات وووع للمنالشة

 المسحٌةء الوصفٌة الدراسات نمط إلى الدراسة هذو وتنتمً .تعلٌمٌة كوسٌلة ا عالم وساهل من النوع

 دولة 33 فً تعلٌمٌة مؤسسة (800) لواماا عشواهٌة عٌنة على المٌدانً المسا أسلوب واعتمدت

 مجتمع عٌنة من البٌانات لجمع أداة ا لكترونٌة االستبٌانٌة الدراسة هذو استخدمت كما .أوروبٌة

 .الدراسة
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11.Maribel Beltran-Cruz; Shannon Belle B Cruz, 2013, "The Use of 

Internet-Based Social Media as a Tool in Enhancing Student's 

Learning Experiences in Biological Sciences" 

 التعلٌمٌة الخبرات  ثراء كأداة االجتماعً ا عالم وساهل استخدام اكتشاؾ الى الدراسة هذو هدفت

 هذو وتنتمً .اوحٌاء علوم كمادة العام المساق فً للتعلٌم كصوافة online ا رشادات باستخدام للطلبة

 عشواهٌة عٌنة على المٌدانً المسا أسلوب واعتمدت المسحٌةء الوصفٌة الدراسات نمط إلى الدراسة

 الدراسة هذو استخدمت كما .أمرٌكا فً بالتٌمور والٌة فً اوحٌاء علوم فً طالب (186) لواماا

 .الدراسة مجتمع عٌنة من البٌانات لجمع أداة االستبانة

12.Bella mine A. Ezumah, 2013, "College Students' Use of Social 

Media: Site Preferences, Uses and Gratifications Theory Revisited". 

  وهً االجتماعً ا عالم وساهل لموالع الجامعات طلبة استخدام مدى معرفة الى الدراسة هذو هدفت

 .الوساهل لاذو الطلبة استخدام فً المؤثرة العوامل هً وما ولٌنكدان فٌسبون ءسبٌس ماي ءتوٌتر

 على المٌدانً المسا أسلوب واعتمدت المسحٌةء الوصفٌة الدراسات نمط إلى الدراسة هذو وتنتمً

  فً حكومٌة جامعة فً عاما   28-18 بٌن أعمارهم تتراوح طالب (289) لواماا عشواهٌة عٌنة

 لجمع أداة والٌدوٌة ا لكترونٌة بنوعٌاا االستبٌانٌة الدراسة هذو استخدمت كما .أمرٌكا فً مدوٌسترن

 .الدراسة مجتمع عٌنة من البٌانات

   :السابمة الدراسات حول مالحظات 

 الدراسات تلن استادفته وما وتوصٌاتء ونتاهج أهداؾ من السابمةء الدراسات فً جاء ما خالل من

 تم التً الدراسات واختلفت .ومجاالتاا لموووعاتاا تبعا   بنتاهجاا تأتً دراسة كل أن الباحث وجد

 الدراسة ومكان والعٌنة الدراسة مجتمع وفً المناج واستخدام الدراسة طرٌمة فً عرواا

 .البحث استبانة وتطوٌر تصمٌم وفً البحث ومشكلة مناجٌة تحدٌد فً الدراسات من الباحث واستفاد

 الجدٌد ا عالم لتطبٌمات االعالم اساتذة استخدام حول موووعاا فً متفردة الدراسة هذو تأتً ولت فً

 .التعلٌم فً



 لبنى ٌاسٌن

 ..  فراسة .. شعوذة .. سحر .. الجرافولوجً  
 !أم علم حدٌث؟

 : تحمٌك

تفرعت العلوم وكثورت فوً نااٌوات المورن العشورٌنء 

وبوورزت علوووم جدٌوودة دانووت بتطورهووا لعلوووم أخوورى 

ارتكووزت علٌاوواء وموون تلوون العلووومء نجوود علووم تحلٌوول 

شخصوووٌة االنسوووان مووون خوووالل الخوووطء ومووون خوووالل 

الرسومء فمد بدأ ٌبرز بخجل فً بداٌة المورن الواحود 

والعشوورٌنء فاسووتؽل علموواء الوونفس إمكانٌووة التعوورؾ 

علوووى الوووذكاء العووواطفً ولٌاسوووهء وذلووون عووون طرٌوووك 

إسووماطات الجاوواز العصووبً والحركووً بالرسووم علووى 

فاوشوخاص , طبما  لمسار الملم على الصفحة, الورلة

الووذٌن ٌتمتعووون بالووذكاء العوواطفً هووم المووادرون علووى 

تمٌٌووووووز مشوووووواعرهم والتعبٌوووووور عناوووووواء واسووووووتؽالل 

 إمكانٌاتام واالستمتاع بالحٌاةء 
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وفام مشاعر اآلخورٌن وإلاموة عاللوات لوٌوة معاوم وتحمول المسوؤولٌة االجتماعٌوةء وذلون دون 

هوؤالء اوشوخاص ٌتسومون عوادة بالتفواؤل والمرونوة . االعتماد على اآلخرٌن فً تسٌٌر حٌواتام

 .والوالعٌة ولدرة التؽلب على الصعوبات
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موع اكتشواؾ , ولد ازدادت أهمٌة تحلٌل مٌول الشخصٌة بالرسومات بنااٌة المورن الماووً

أهمٌة الذكاء العاطفً  فوً صونع ا نسوان الفعوالء فالوذكاء العواطفً ٌُعبور عون مودى اموتالن 

الفوورد الموودرة علووى لٌووادة الووذكاء الفطووري  أي أن الووذكاء العوواطفً ٌعنووً موودى لوودرة الفوورد 

وعلٌووه فٌتجلووى الووذكاء , بتعاملووه مووع العواطووؾ سووواء  كانووت عواطفووهء أو عواطووؾ اآلخوورٌن

العاطفً عند حاجة الفرد بالعمل مع اآلخرٌن فً فرٌك واحودء فا نسوان الوذكً عاطفٌوا  هوو 

أكثوورهم لوودرة علووى التعوواون مووع اآلخوورٌن والتفكٌوور المشووترن وتمبُوول النموود والوورأي اآلخوور 

, والحوووار والوصووول إلووى حلووول وسووطء بمووا فووً ذلوون حركووات الجسووم والتعبٌوورات الوجاٌووة

 .والكتابة بخط الٌد والرسم

رؼم أن العلم لٌس حدٌثا تماما ء لكنه فً المنطمة العربٌة على اولل ٌعود علموا  حودٌثا ء حتوى 

أن الكثٌرٌن لم ٌسمعوا بهء وال ٌستطٌعون الجوزم موا إذا كوان علوم أو فراسوة أو شوعوذة أو 

سحرء لذلن كانت لنا فً مجلة حٌواة ولفوة موع هوذا العلومء وموع أحود أعالموه اوسوتاذ هوادي 

مؤهوول بووا دارة ,  بكووالورٌوس علووم الوونفس,  داود نعمووان أبووو عطوواء ماجسووتٌر إدارة أعمووال

 .مدرس مؤهل فً التعلٌم المانً,  المدنٌة

 :فً لماء على التلفزٌون 

تخبرنوا هٌوا لوورو كاٌوا لصوتاا مووع الجرافولووجًء أناوا عنوودما كانوت فوً الثانٌووة عشورة موون 

عمرهاء طلب مناا التلفزٌون السعودي اجراء لماء معاا كوناا أصؽر كاتبة عربٌةء وهنوان 

ء تنواول مناوا دفتور موذكراتاا والوذي كوان جرافولووجًوفً صالة االنتظوار كوان هنوان عوالم 

باللؽة االنكلٌزٌةء وحدثاا عن نفسااء وتمول أناا دهشت من االشٌاء التوً حودثاا باوا عون 

 .نفساا إذ كان فٌاا الكثٌر من الحمٌمة عن شخصٌتاا ومٌولاا
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 : أمر عالك مع أمً

ٌتحدث دمحم عن تجربته مع الخطء حٌث كان ٌسخر من ذلن العلم دون أن ٌعلم أن أحود الووالفٌن 

هو عالم من علماء الخطء فما كان من الرجل إال أن طلب الكراس الخاص بالشابء وبدأ ٌحدثوه 

عن شخصٌتهء وٌوٌؾء كنت ألوم أمً بٌنً وبٌن نفسً إذ أناا تفول أخً علوً ء وتودعو لوه 

 أنووت..أموونكثٌووراء وال أحوود ٌعلووم ذلوون إال هللاء وإذا بالرجوول ٌمووولء هنووان أموور عووالك بٌنوون وبووٌن 

 ..تلومٌاا بٌنن وبٌن نفسن على أمر ما

 

 

 :نصنص 

أمووا عوون تجربووة منٌوور مووع الجرافولوووجًء فٌمووول إن تحلٌوول شخصووٌته كووان فٌووه أشووٌاء كثٌوورة 

صحٌحةء ولكن بالممابل كان هنان أشٌاء كثٌرة ؼٌر صحٌحةء وبالتالً ال ٌستطٌع أن ٌؤمن بوه 

كعلمء إنما كنوع من الفراسةء خاصة وأن العورب عرفووا منوذ المودم بالفراسوةء وكانوت الفراسوة 

   مبادؤهاء ولاا لمبنولتاا تُعَلَُّم من اوب 

 :سأسعى لدراسته

المختصوٌنء فحزموت أمرهوا  إحودةهذا ما لالته رنا ء حٌوث أدهشوتاا لوراءة الخوط والتولٌوع مون 

على التزود مون هوذا العلومء وتموول موا أخبرنوً بوه أفوادنً فوً تصوحٌا مسواريء وأنوا اآلن فوً 

 .بداٌة طرٌمً لتعلم هذا العلم



29 

 ؟ ماذا تعتبر تحلٌل الخط

 :شخصا  من مختلؾ اوعمار ومن الجنسٌن فكان الرد 60سؤال وجاناو إلى 

 :ما هو الجرافولوجً؟

ٌعوووورؾ علووووم تحلٌوووول الشخصووووٌة موووون خووووالل الخووووط والتولٌووووع والرسووووم بعلووووم الجرافولوووووجً 

Graphologyء  

وٌعتبر علماء الجرافولووجً أن الخوط هوو عبوارة عون لوراءة للموخء أو لوراءة للجاواز العصوبً 

 جرافولوجسوووووتوالعمووووول البووووواطنً علوووووى الوووووورقء والمتمووووورس فوووووً هوووووذا العلوووووم ٌسووووومى 

Graphologist أي الخبٌر فً تحلٌل الرسم أو الشكل ء. 

ظار هذا العلم فً بداٌة المرن التاسع عشرء واعتبر وربا من وروب الفراسوةء وكوان للؽورب 

 دور كبٌر فً ووع اوسس والمواعد لاذا العلمء وخاصة فً فرنساء إال أن الطبٌب ا ٌطالً
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" كلووٌجس لووودوٌنج"كمووا ولعووب اولمووان دورا  كبٌوورا  فووً تطوووٌر هووذا العلووم فأنشووأ الفٌلسوووؾ 

ء ولام بدراسة الخط من ناحٌة السرعةء والحركوةء 1897سنة  للجرافولوجًالجمعٌة اولمانٌة 

" سووودرروبوورت "والمسووافات بووٌن الحووروؾء والوووؽط علووى الووورقء ولووام العووالم االنكلٌووزي 

 .  أول نشرة له فً انجلترا وأمرٌكا عن الخط والشخصٌة باصدار

الرموووز فووً " بكتابووة كتوواب تحووت عنوووان  جوونجء وكووارل بووولٌرٌرموواكس " بٌنمووا لووام العالمووان 

السوبب  للجرافولووجًمؤسس الجمعٌة اومرٌكٌة " لوٌس راٌس"وٌعتبر . م1931سنة " الخط

كعلووم حوودٌثء والمبووول بتدرٌسووه ء وافتتوواح لسووم لووه فووً  بووالؽرافولوجًاوساسووً فووً االعتووراؾ 

 .جامعة علم النفس رسمٌا  فً مجموعة من جامعات ومعاهد العالم

كوان  أول مون كتوب عون هوذا العلوم ووثوك " بولوجنوا"أسوتاذ الطوب فوً جامعوة " بالدي كامٌلو"

كٌوؾ نحكوم علوى سولون شوخص مون خوالل "مء بعنووان 1622أسسه فً كتابء وذلن فوً عوام 

 .وذلن باللؽة الٌونانٌة" خط الٌد

 : ومبادؤوركاهز الجرافولوجً 

( الجوانوب الجسومانٌة والنفسوٌة معوا)وٌستطٌع علم الجرافولوجً أن ٌكشؾ شخصوٌة ا نسوان 

 :من خالل دراسة عدة جوانب عن طرٌمة الكتابةء مناا على سبٌل ا جمال

 (.ماهال  إلى الخلؾ -ماهال  إلى اومام  -عمودٌا  )درجة مٌل الخط  •

 (.السفلٌة -الوسطى  -العلوٌة )توزٌع المساحات وسٌادة بعواا على البالً  •

 .استمامة وتعرج السطر •

 (.خفٌؾ -متوسط  -ثمٌل )الوؽط  •
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 (.رلٌك -متوسط  -سمٌن )العر   •

 (.صؽٌر -كبٌر  -طبٌعً )الحجم  •

 (.بٌن اوسطر -بٌن الكلمات  -بٌن الحروؾ )المسافات  •

 (وٌمة -عرٌوة )الاوامش  •

 (.بطٌهة -متوسطة  -سرٌعة )السرعة  •

ا ٌمواع والنسوك الكتوابً ودرجوة التؽٌٌور فوً الحجوم وفوً الشوكل علوى مسوتوى الحورؾ أو  •

 .الكلمة أو السطر

 ...إلخ... اوشكال المختلفة للحروؾ •

 :دالالت بع  الرسوم العشواهٌة

ؼالبووووا عنوووودما ٌطووووول الحوووودٌث فووووً الاوووواتؾء أو تطووووول 

المحاوووورةء نفمووود التركٌوووز فٌموووا حولنوووا ونمووووم برسووووم 

عشواهٌة على الورقء ولد ٌطلب المختص ذلن ممون ٌرٌود 

تحلٌل خطهء وهنا ٌكون لتلن الرسوم ومكانتاا فً الورلوة 

 :معان مامة أبرزها

محدود التعامل مع اآلخرٌنء طالته محبوسةء  هودوء ظواهرء ممتصودء حوذرء متووتر :  المربع

فً  داخلهء ٌستجٌب للوؽوط الخارجٌةء ٌوؽط بموة على الوورق عنود الكتابوة عوادةء وٌمٌول 

 .للون اوصفر ؼالبا

كرٌمء متعاونء مسالمء مساماء  كتومء لكنوه ٌنوتمم : تعنً أن الشخص الذي رسماا : الداهرة

هوادم عنود الحودٌثء ٌمٌول إلوى . بموة إذا ؼووبء وهوو حلوٌمء وصوبور فوً اآلن ذاتوهء متفوتا

 .اللون اوزرق ؼالبا  
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متزن ء منوبطء  ٌجٌد الحكم على اوشوٌاءء منوتظم الطالوة الطلموةء ٌحموك موا ٌطلوب :  النجمة

منهء مورنء حسواسء هوادمء منووبط فوً عملوهء مووووعًء مثوالً فوً التعامولء ٌمٌول للوون 

 .البرتمالً عادة 

سرٌع على اوشٌاءء طالته عالٌةء عصبًء ٌتعر  للشعور بالوؽوط بسورعةء  حكمه:المثلث

ء حاسمء مندفعء ٌعبر عن رأٌه دون أن ٌنظر إلى العوالبء عجولء وشخصوٌته ا نفعالسرٌع 

 .لوٌةء مزاجًء متعب فً التعاملء عادة ٌمٌل إلى اللون اوحمر

صوووبورء مثوووابرء مناجوووًء لدٌوووه لووودرة علوووى التركٌوووزء كتابتوووه : الخطووووط واوشوووكال المتكوووررة

 .متجانسةء دبلوماسًء حكٌمء ماهر فً المراوؼةء مبدعء ذو تفكٌر واوا

تدل على شخص اجتماعًء ودودء حساسء متفتاء ٌحب الدؾءء شخصوٌة : الورود واوزهار

 .ناعمة

 : مٌالن الخط ودالالته

إن من أهم العوامل التً ٌنتجاا تحلٌل الشخصٌة من خالل الخط هً نظرٌة مٌول الخوطء حٌوث 

تؤكد النظرٌة  أن مٌل خط ا نسان ٌؤدي إلى معرفة جوانب ماموه مون شخصوٌتهء حٌوث ٌبودأ 

ا نسان فً تملٌد الخط عند الصؽر وفً مرحلة التعلوٌمء وبورؼم أن كول اوشوخاص ٌتعرووون 

 ةإلى نفس المواعد التً تحكم الخوط ولكون كول إنسوان ٌكتوب بخطوه الخواص وبطرٌمتوه الخاصو

 .والتً تمٌزو عن ؼٌرو ةفً الكتاب

 :أنواع مٌل واتجاو الخط

 .مٌول فً اتجاو الكتابة •

 .مٌول فً عكس اتجاو الكتابة •

 .مٌول عمودي على خط الكتابة  •

 مٌول متؽٌرة  •
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مٌالن الخط ٌعنً اتجاو مٌل الخط وخاصة الحروؾ العمودٌةء مثل اولوؾ والوالم : مٌالن الخط

ونعنً باا مٌلاا على الخط اوفمً أو السطر وعاللته باتجاو الخطء فمٌول الخوط لود ٌكوون موع 

اتجاو الخط أو عكس اتجاو الخط حٌث أن الخط الالتٌنً ٌكتب من الشومال إلوى الٌموٌن وٌعتبور 

هذا اتجاو الخطء أما الخط العربً فاالتجواو المعواكس مون الٌموٌن إلوى الشومال وٌعتبور هوذا هوو 

فكول المووانٌن والبحووث . اتجاو الخوط العربوً وٌجوب أن ٌؤخوذ هوذا فوً االعتبوار عنود التحلٌول

التً تمت على تحلٌل الشخصٌة من خالل الخط كانت وما زالوت منصوبة علوى الخوط الالتٌنوًء 

ولم ٌأخوذ الخوط العربوً حموه فوً البحووث حتوى اآلنء إال أن المووانٌن الرهٌسوٌة واوساسوٌة ال 

 .تتؽٌر

هووو المسووافة بووٌن أعلووى الحووروؾ والنمطووة السووفلٌة فٌاوواء أو بتعبٌوور آخوور هووً : حجووم الخووط

المسافة بوٌن ارتفواع أعلوى السوطر أو أسوفلهء وهنوا تبودأ أول إشوارة إلوى أن الخوط لوه منواطك 

أعلى وأسوفل وكول منطموة لاوا خصواهص وممٌوزات تودل إلوى حود كبٌور علوى شخصوٌة صواحب 

 .الخط

 :الخط الكبٌر •

مللٌمتوورات أو أكثوور ومكتوووب تحووت ظووروؾ طبٌعٌووة للكاتووب  9هووو الووذي ٌصوول فووً معدلووه إلووى 

حٌث تعكس طبٌعته فً الكتابوةء وٌودل هوذا الخوط الكبٌور الحجوم علوى أن الشوخص مووووعً 

بدرجة كبٌرةء وأنه عملً النزعة وٌجذب االهتمام إلى نفسه عن طرٌوك إجادتوه لعملوه والوذي 

ٌبدو داهما فخورا  بهء ومعجوب بوه وٌحوب النشواط الخوارجً مثول  الرٌاووة البدنٌوة ولوه خٌوال 

أمووا إذا زاد حجووم الخووط عوون هووذا المعوودل فووصن الشووخص مبووالػ إلووى حوود كبٌوورء وٌتخٌوول . واسووع

أشوٌاء ٌمصوود باووا إظاووار ذاتووه بووالموة أو بالشوجاعةء هووذا الشووخص فووً العووادة ٌنمصووه الووتحكم 

والحوورص ولوود ٌكووون مٌوواال  للؽٌوورة الشوودٌدة أحٌانوواء والتووً  تحولووه إلووى عوودوانً وتظاوور هووذو 

 .  الخ.... الخصاهص فً الشخصٌات التً تحب الظاور مثل الممثلٌن ومحترفً السٌاسة
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والخط الكبٌر عادة ما ٌظاور لودى اوطفوال فوً مراحول عمرٌوة محوددةء وهوو أحٌانوا ٌودل علوى 

أنانٌة فً الطفلء ومحاولة جوذب انتبواو مون حولوه إلٌوهء ولوو زاد الخوط زٌوادة كبٌورة عون هوذا 

فنحن أمام مشاكل فً الشخصٌة تكون عسٌرة الحلء ومتطرفوة إلوى حود كبٌور وٌجوب ا شوارة 

فً هذا الممام إلى أن كبر الخط أو صؽرو لد ٌظار أٌوا  فً كلمة واحدة أولاوا كبٌور وآخرهوا 

صؽٌر أو بالعكس وهذا العامل له داللة أخرى ٌجب أخذها بعٌن االعتبار عند المٌاسء أما فوً 

حالة لٌاس حجم الخوط عموموا  ففوً هوذو الحالوة فصنوه تؤخوذ متوسوطات طوول الخوط مون عٌنوة 

 .   كافٌة

 :الخط المتوسط •

مللٌمتوور وٌوودل علووى شخصووٌة ٌسووال التعاموول معاوواء وٌمكوون أن تتكٌووؾ بسوواولةء  7 - 5موون 

انبساطٌة فً أؼلوب اوحٌوان وتتصوؾ بالعاللوات الحمٌموة والكورم الموادي أحٌانوا ء ولكون ٌجوب 

ربط هذا العامل بعامل آخر فً علم الجرافولووجً وهوو سوعة الحوروؾ  وٌعورؾ هوذا بوالاواء 

وعامل الكرم فوً العاطفوة أو . الخ..... الداخل فً الحروؾ الممفولة مثل الماؾ والفاء والعٌن

المال مورتبط بمودى سوعة الحوروؾء فكلموا زادت السوعة كلموا زاد الكورم فوً العاطفوة أو الموال 

 .  وكلما للت لل هذا العامل أٌوا  

 :الخط الصؽٌر  •

مللٌمتوور وٌوودل علووى أن صوواحبه موووووعً وعملووً النزعووة وؼٌوور متطوورؾ فووً  6 - 3موون 

آراههء وعندو  ذكاء حاد ٌجٌد التحصٌل العلمً والتركٌز با وافة إلوى ماوارات التوذكرء ٌجٌود 

 ةالتحكم فوً نفسوهء مالحوظ جٌود للتفاصوٌلء ٌجٌود التطبٌوك العملوً وٌموع تحوت هوذو المجموعو

مللٌمتور فوونحن أمووام  3أموا إذا كووان الخووط أصوؽر موون . العلمواء والفالسووفة وأصوحاب النظرٌووات

شخصٌه شدٌدة التعمٌدء أنانٌة ذات أفكار خاطهة عن نفسااء با وافة إلى أمرا  نفسوٌة لود 

 .  تكون واوحة التأثٌر
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 أهم أسالٌب تحلٌل الخط

 ٌعتمد تحلٌل الخط ماما كان نوعه على التفاء اوثر برسم الحروؾ وشكلاا ولٌس على 

 .الفحوى والمعانً المكتوبة فً النص

 ٌعتمد على النظرة العامة للنمط البارز والؽالب للنص : التحلٌل الشمولً. 1

 الكتابً وكٌفٌة طرحه على الورلةء كالاوامش المتروكة فً الورلة وشكلااء 

 وحجم الكتابة وتباٌنااء وتراص الحروؾ والكلمات والسطر واتجاهاتااء والوؽط 

 على الملمء وتنسٌك الكتابة ووووحاا ونمطاا إذا كانت داهرٌة أو مربعة أو مثلثةء 

 .أو مبتورة إبرٌهوإذا كانت نااٌة الحروؾ أو 

 بتحلٌل اوشكال والرموز الخاصة فً النص الكتابًء  اوكتفاءوهو : التحلٌل الرمزي. 2

 مثل التوالٌع واوشكال الاندسٌة أو اوشكال الفنٌة فً الكتابة وتنسٌمااء وٌعد 

 .هذا النوع ألل دلة ومراعاة للتفاصٌل

 ٌعد هذا النوع أكثر الطرق دلة من اوسلوبٌن السابمٌنء ومثٌل : التحلٌل التكاملً. 3

 ممٌزات نمط الكتابة بناء على دراسة مفصلة بجمٌع نواحٌاا والتعمك بمدر ا مكانء 

 .ثم إعداد معدالتاا بناء على عوامل تحلٌل الخط

 :لماء مع مختص فً الجرافولوجً

أجرت مجلة حٌاة لماء مع مختص باذا العلمء لفام التفاصٌل الممكنة عن هوذا العلوم الحودٌثء 

 ابوعطاهادي داود نعمان : المؤلؾ

 إدارة تطوٌر المستشفٌات الحكومٌة: العمل

,  مؤهووول بوووا دارة المدنٌوووة,  بكوووالورٌوس علوووم الووونفس,  ماجسوووتٌر إدارة أعموووال: الموووؤهالت

 مدرس مؤهل فً التعلٌم المانً
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هل تعتبر لراءة مٌول الشخصٌة عبر الرسوم والخطء وربا مون الفراسوةء أم علوم لواهم بحود  

 ذاته؟

علوم )وذلن الن تحلٌل مٌول الشخصٌة فوً هوذا العلوم : أي هو فراسة علمٌة, نعم فً الحالتٌن

ٌمتفً اوثر الذي ٌسمطه باطن الفرد على الورق والذي ٌُعطٌنا مؤشورات عون (  الؽرافولوجً

وال , ولكنووه ال ٌفسوور اوسووباب وال ٌنبهنووا بالمسووتمبل, مزاجووه واهتماماتووه وموالفووه وكفاءاتووه

 .ٌعتمد هذا العلم على التنجٌم أو الحدس الباطنً

وترسوم االنفعواالت بوأمر  , Inputفالٌد التً تنفوذ أوامور عملنوا الوواعً فوً الونص مون ناحٌوة

حٌوث توؤدي إلوى , بعفوٌوة ٌصوعب الوتحكم باوا  Outputواعوً مون ناحٌوة أخورى ألوالالعمول 

 ,  تماما كبصمات اوصابع, تفرٌد الشخص عن ؼٌرو

 ٌفٌد منه االنسان والمجتمع؟ وكٌؾ..العلمكٌؾ بدأ هذا •   

تمامووا كووالفرد , نشووأ علووم تحلٌوول الخووط علووى خلفٌووة شووفافٌة شخصووٌة الكاتووب موون خووالل كتابتووه

فالكتابووة , أو كالصوواهم الووذي ٌعوورؾ أن هللا ٌووراو فووً كوول زمووان ومكووان, الُمرالووب بالكووامٌرات

ؼٌوور أن تحلٌوول الخووط ألتصوور سووابما  علووى علموواء الوونفس , تكشووؾ بوواطن الكاتووب حووٌن الكتابووة

وتطور تدرٌجٌا  حتى أصوبا ِعلموا  مسوتمال  ومفتوحوا  , والمؤرخٌن ورجال المانون والمخابرات

 .  أمام الجمٌع ٌُدرس فً المعاهد والجامعات الؽربٌة

ؼٌر إنوه لوم ٌنتشور إال فوً , ابتدأ علم تحلٌل الخط  فً سنوات اوربعٌنٌات من المرن العشرٌن

وأصبا محور اهتموام شوراها , واستخدم فً العدٌد من الدول المتمدمة, نااٌة المرن العشرٌن

وذلون تمشوٌا  موع بداٌوة عصور السورعة لسواولة وسورعة اسوتنباط , واسعة مون العوالم الؽربوً

 .مٌول اوفراد وطباعام

أو تحسٌن تدرٌجه عنود التمودم باالنتسواب وي , وٌستعمل هذا العلم من معرفة الذات وتاذٌباا

أو موون اجوول الممارنووة المانونٌووة , عموول أو طلووب وظٌفووة رسوومٌه أو االلتحوواق بووالتعلٌم الجووامعً

 .والتارٌخٌة أو التوجٌاٌة
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دلٌوول تحلٌوول مٌووول الشخصووٌة "وكتوواب , "أُسووس تحلٌوول الكتابووة"كٌووؾ نشووأت فكوورة كتابٌوون 

؟ هوول ٌتمبوول  الووذٌن نشوورتاما عوون هووذا الموووووع؟ وكٌووؾ كووان صوودى الكتووابٌن "بالرسووومات

 المجتمع العربً فكرة من هذا النوع؟ وهل ٌمدم على دراستاا ولراءتاا؟

نتٌجووة إصووابتً أتنوواء العموول , وذلوون حووٌن ولعووت طوورٌا الفووراش, إن معرفتووً بوودأت بالصوودفة

التووً رصوودت , ممووا جعلنووً ابحووث عوون كتوواب فووً مكتبووة ابنتووً فووً البٌووت, بمزرعتووً الخاصووة

 .فمد شملت مكتبتاا العدٌد من المواوٌع الشبابٌة, الٌمظة الفكرٌة منذ نعومة أناملاا

والذي لرأته وحاولت تطبٌك طروحاته إلوى أن " الشخصٌة بخط الٌد"كتاب عبري  رالنًولد 

ولود درسوت , وجدت نفسً منؽمسا  بوالتعمك فوً هوذا المووووع والبحوث عون مصوادر عربٌوة

حتوى , ومارسوت التحلٌول كاواٌوة عودة سونوات, هذا الموووع بتوسوع خوالل أكثور مون سونتٌن

 .توصلت لمراري بكتابة كتاب أُسس تحلٌل الكتابة باللؽة العربٌة

وابتدأت مشواري بكتابة ما توصلت إلٌه باذا الموووع بعد أن تبٌن لً مودى افتموار المكتبوة 

فمووررت بداٌووة إجووراء بحووث مٌوودانً لمهووات . العربٌووة لاووذا النوووع موون كنوووز المؤلفووات وؼٌابووه

بمحاولووة اسووتخالص الوودالهل الخاصووة باللؽووة االسووتعمال مووا , العٌنووات موون جمٌووع إرجوواء الووبالد

 .احتاجه من اومثلة التووٌحٌة بالكتاب

أمووا بالنسووبة لكتووابً الثووانً دلٌوول تحلٌوول الشخصووٌة بالرسووومات فمووا زلووت فووً لٌوود الكتابووة 

 .والصوغ

وبخصوووص تمبوول الموووووع فووً مجتمعنووا فانووان إلبووال بطلووب االستشووارة بخصوووص المٌووول 

ؼٌور انوه موا زال بعٌودا  عون مودى اسوتعماالته فوً المجتمعوات , .المانٌة والتعلٌمٌة والعواطوؾ

 .  الؽربٌة
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 هل تحدثنا عن حادثة طرٌفة او ؼرٌبة مرت بن خالل عملن؟  

 أحداث 3اذكر مناا , هنان طراهؾ كثٌرة

ؼوبا  وناا لم تعورؾ  إشتاطتالماندسات الزمٌالت لً بالعمل بالحمل والتً  الحدىمرة باركت . 1

 .ؼٌر أناا اعتذرت بعد شار, اناا حامل واعتمدت اننً أعٌرها بالسمنة الجسدٌة

وطلبووت مناووا كتابووة هووذا , موورة موودحت إحوودى الماندسووات فووً مكتبووً مانٌتووً بتحلٌوول شخصووٌتاا. 2

فبعود أن شورحُت لاوا كٌوؾ بودأت كتابتاوا تصوؽر حجموا , وفوجهت باتاامً لاا بالكوذب, الثناء بجملة

 .كلما تمدمت اعترفت بأناا خشٌت من تفسٌر الثناء كزٌادة العواطؾ نحوي

والٌن تعمٌب احد الخبراء الذي ُخودع خوالل سونوات مون لبول احود موظفٌوهء بعودما لورأت لوه خوط . 3

 :  الموظؾ إٌاو

 اوستاذ هادي ابو عطا المحترم 

 تحٌة واحترام 

لرأت التمرٌر بتمعن شدٌد فٌه ما فٌه من العجب علً الحماهك المدهشة لما توصولت إلٌوه رؼوم انون 

ال تعرؾ الشخص وألول رؼم أنً اعرفه وكثر مون سونتٌن لكننوً لوم أتوصول الوى معرفوة إال الملٌول 

 . مما أظارته فً التمرٌر

 . العالٌة والمدرات الراهعة التً احترماا وأعدها فٌن  مانٌتنكل االحترام والتمدٌر علً 

 . أدامن هللا ذخرا للمجتمع

هل تتأثر عملٌة تحلٌول الخوط بنووع اللؽوةء وهول ٌمكون لمخوتص عربوً موثال أن ٌمورأ مٌوول رجول •  

 صٌنً من خالل خطه؟ 

ولكون ال , فموثال  ٌمكون معرفوة زٌوؾ المسوتندات, ؼٌر أن ذلون متعلوك باودؾ التحلٌول, نعم إلى حد ما

 .  ون إسماط الباطن بالكتابة ٌتم بلؽة اوم فمط, ٌمكن معرفة العواطؾ

 هل تتؽٌر دالالت الرسوم بتؽٌٌر اللؽة المستخدمة والمجتمع وثمافته؟ •  

ون التحلٌوول ٌاووتم , ؼٌوور انووه ٌجووب مراعوواة أجٌووال الرسووامٌن, ال تتؽٌوور دالالت التحلٌوول بالرسووومات

 . وٌملل االهتمام بمومون الرسومات, بطرٌمة إسماط الملم على الورلة
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هوول ٌمكوون اعتموواد هووذا العلووم فووً توجٌووه الطووالب مووثال الووى نوعٌووة الدراسووة التووً تناسووبامء أو 

اختٌار الكفاءات لشؽل المناصوب الحٌوٌوة؟ أو كشوؾ التالعوب او الخٌانوة فوً الشخصوٌة ؼٌور 

 السوٌة؟ 

 .الؽرافولوجٌاوالتً تعتبر من أهم ماام االستشارة فً , نعم

هوول تختلووؾ دالالت خطوووط ورسوووم الطفوول عوون البووالػء والموورأة عوون الرجوول؟ وهوول ٌمكوون •  

 تمرٌبٌا تحدٌد جنس أو عمر صاحب الخط ؟ 

إمووا بالنسووبة للرسووومات فٌجووب , بداٌووة ال ٌجوووز اسووتعمال الكتابووة لتحلٌوول شخصووٌة الصووؽار

إما بالنسبة لمعرفة جنس الكاتب أو الرسوام فاوذا , مراعاة اوجٌال لتمرٌر مؤشرات الشخصٌة

وذلن ون الكثٌر من ا ناث اللوواتً ٌحملون وٌسومطن . ممكن ؼٌر انه صعب جدا  وؼٌر مجدي

 .  المؤشرات الذكورٌة وبالعكس

 هل ٌختلؾ خط االنسان باختالؾ بٌهته وظروفه؟ وهل ذلن ممروء عندن كمختص؟ •   

وان كانووت هنووان سوومات شخصووٌة  ثابتووة ٌمكوون , نعووم فووالخط ٌمثوول بوواطن الكاتووب حووٌن الكتابووة

 (  سنوات 4فوق )معرفتاا من خالل معاٌنة كتابته البالؽٌن ومعاٌنة الرسومات لجمٌع اوجٌال 

 دراسة الخط والرسوم؟ تفٌدنكٌؾ . .على الصعٌد الشخصً•  

, اسووتعملاا لمعرفووة نشوواط الموووظفٌن والماندسووٌن الووذي اختووارهم فووً المشووارٌع التووً أدٌرهووا

 (وكذان أتماوى رسوم تحلٌل واستشارة

 هل هنان جامعات تدرس هذا االختصاص بشكل اكادٌمً؟ •   

 .  نعم فً البالد الؽربٌة

موا ..لنفتر  أننً أعطٌتن رلٌما تارٌخٌوا مكتوبوا باللؽوة المسومارٌةء وباسوتخدام خبراتون •   

 الذي ٌمكن أن تعرفه من خالل تخصصن عن الرلٌم وكاتبه؟ 

ؼٌور أن هنوان مختصوٌن بعمور الوثٌموة , الشًء الوحٌد الذي ٌمكننً معرفته هو زٌؾ الوثٌمة

 .وإٌمانه بالمٌم ولدرات االنوباط وؼٌرها, واللؽة المسمارٌة ومدى نشاط الكاتب
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 :أهم مجاالت استخدام الجرافولوجً

مثول ا رهوابً العوالمً مواركوس موع وزراء الونفط العورب فوً : اكتشاؾ الجراهم والمجورمٌن.1

 .الطاهرة المخطوفة

 .باالطالع على الصفات والطباهع المطلوبة من الخط: المناسبة ةاختٌار الزوج.2

 .باالطالع على خط التاجر الذي أمامن تستطٌع أن تتعامل معه: للصفمات التجارٌة.3

مووون %85مووون شوووركات فرنسوووا و%80مووون شوووركات برٌطانٌوووا و%79تسوووتعمله : التوظٌوووؾ.4

 .شركات ألمانٌا

ونوووه ٌكشوووؾ العدٌووود مووون اومووورا  كوووالكولون وأمووورا  الملوووب والووورهتٌن : الطوووب الولووواهً.5

 .والسرطان وؼٌرها

 .مراعاة طرٌمة الممابل فً فام اومور وتبسٌط عملٌة االتصال مع اآلخرٌن: خدمة العمالء.6

إلووى أي حوود تتمتووع لووراءة وتحلٌوول الشخصووٌة باووذو الطرٌمووة بالوالعٌووة والتطووابك مووع •  

 الشخصٌة الحمٌمٌة لكاتب الخط؟ 

وموون , فتحلٌوول الشخصووٌة ٌعطٌنووا مؤشوورات الشخصووٌة ومزاجاووا, ٌتعلووك ذلوون بماووارة الُمحلوول

الصعب جدا  تزٌٌؾ الشخصٌة فً الكتابة وٌبدو انه من المسوتحٌل تؽٌٌور ووؽط الكتابوة لتبنوً 

 .شخصٌة أخرى

هل ٌمكون االفوادة مون تحلٌول الرسووم لودى االطفوال الصوؽار لمعرفوة اووطراباتام النفسوٌة •   

 وأسباباا؟ 

فالتحلٌل ٌعمل كالكامٌرا ٌصوور , ممكن معرفة وجود عواهك ولكن من الصعب معرفة اوسباب

 .وجود العواهك وال ٌفسرو وال ٌعالجه



 اختالؾ المعانً الختالؾ المبانً

 ﴿لَْم ٌَْسِطْع﴾ و ﴿ولَْم ٌَْستَِطْع﴾ أنموذجا  : لوله تعالى 
حمن الد وري. د. أ   عدنان عبد الرَّ

 عوو المنتدى العرالً للنخب والكفاءات
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اخوووتالؾ المعوووانً الخوووتالؾ المبوووانًء حمٌموووة ظووواهرة 

 .  ٌعرفاا جمٌع أهل اللؽة

الصواحبً ) فً كتابه ( ه 395ت )لال احمد بن فارس 

بواب أجنواس : )فوً 154-152) فً فمه اللؽة العربٌة 

ٌكوون ذلون علوى وجوووء (: الكالم فً االتفاق واالفتراق

 :فمناا

وهووو اوكثوور اوشووارء مثوول : اخووتالؾ اللفووظ والمعنووى-1

 ".سٌؾء ورما"و" رجلء وفرس"

 .42: سورة الزمرء اآلٌة1)

كمولنووا عووٌن الموواء وعووٌن المووال وعووٌن الّركبووة وعووٌن : ومنووه اتفوواق اللفووظ واخووتالؾ المعنووى-3

ٌَْاوا اْلَموْوَت : بمعنى{ لََوى}: المٌزان ومنه فً كتاب هللا جل ثناؤو َحتَم كموله جوّل ثنواؤو لََووى َعلَ

(1) 

علوى موذهبنا " لٌوثء وأَسود"و" سوٌؾء وَعووب: "كمولنوا: ومنه اختالؾ اللفوظ واتفواق المعنوى-2

 .فً أن كل واحد مناما فٌه ما لٌس فً اآلخر من معنى وفاهدة
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وٌكوون لووى . أي أمور( 2) َولََوى َرب َن أاَلَّ تَْعبُوُدوا إِالَّ إٌَِّواوُ : أمَر كموله جّل ثناؤو: ولوى بمعنى

ٌْنَا إِلَوى بَنِوً إْسوراهٌَِل فِوً اْلِكتَواِب : أَعلَم كموله جوّل ثنواؤو: بمعنى ولووى . أي أعلمنواهم( 3)َولََوو

ًَّ : وكموله جّل ثنواؤو( 4) فَاْلِ  َما أَْنَت لَا   : َصنَع كموله جّل ثناؤو: بمعنى ( 5) ثُومَّ اْلُوووا إِلَو

وهووذو وإن اختلفووت . لََوووى أي فوورغ: وٌمووال للمٌووت. فَووَرغ: ولوووى. أي اعملوووا مووا أنووتم عوواملون

 .ألفاظاا فاوصل واحد

 :ففً تاذٌب اللؽة لألزهري". الظنّ "ك : ومنه اتفاق اللفظ وتواد  المعنى -4

ء أْصلُهُ   ( .7)والظَّن  الَِّذي ٌكون عْندن بمنِزلة اْلٌَِمٌن). ( 6)الشَّن  ثمَّ ٌُْجعَُل ٌَمٌنا  : الّظن 

 :فالظَّن ٌَمٌٌن وَشنٌّ َوأْنشد

 وهم بِتَنُوفَة      ٌَتَنَاَزُعون َجَواهَِز اوَْمثَالِ  َكعََسىَظنًِّ بام 

 (.  8) ء َوَعَسى َشنٌّ َكعسىالٌَِمٌُن ِمْنُام : ٌَمُول

 (.9) العواهن ء تمول أرمً بعواهنً : الظن  : وفً الجٌم

 (.10) َما خطر بِاْلمَْلِب هجس ٌاجس هجسا : الاجسء والااجس: الظَّن  : وفً الجمارة

 :لَاَل الشَّاِعر . حدست أحدس حدسا إِذا َظنَْنت: الحدس: والظَّن 

 (.11) فولفت فٌَِاا العنس أحدس فًِ     بع  اْوُُمور َوكنت َذا حدس 

 (.12) إّن بَعَ  الظّنِ إثٌْم : كموله تعالى: ا ثم: والظن  

 
 .23: سورة ا سراءء اآلٌة2)

 .4: سورة ا سراءء اآلٌة3)

 .72: سورة طه 4)

 .71: سورة ٌونس5)

 .10/179تاذٌب اللؽة 6)

 .10/59تاذٌب اللؽة 7)

 .14/260تاذٌب اللؽة 8)

 .2/344تاذٌب اللؽة 9)

 .1/476جمارة اللؽة 10)

 .1/502الجمارة 11)

 .1/370الزاهر 12)
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 :والتشبٌه وٌمع على الظن الذي ٌمع فً النفوسء لال الراجز: التزكٌن: والظن  

ُن       أَْعِلْن بما تخفً فصنًّ ُمْعِلُن  ٌأٌَ اذا  ( .13)الكاشُر الُمَزّكِ

ْجُم : والظَّن  (. 14) الَحْدُس والتخمٌن : و الظن    (    15.)الرَّ

فووالَحزُم موون اور  أرفووع موون ". الَحووزن"و" الَحووْزم"كوو : ومنووه تمووارب اللفظووٌن والمعنٌووٌن-5

 .وهو بأطراؾ اوسنان" المَْومُ "و. وهو بالفم كله" الَخْومُ "وك . الحزن

إذا كوان " أبَّنَوه"وإذا كوان حٌرواء " مدحوه: "كمولام: ومنه اختالؾ اللفظٌن وتمارب المعنٌٌن-6

 .مٌتا  

إذا ولوووع فوووً الَحووورج " َحوووِرجَ "وذلووون لولنوووا : ومنوووه تموووارب اللفظوووٌن واخوووتالؾ المعنٌوووٌن-7

فوزع عون "إذا أتواو الفَوَزع و" فوزع"ء و"أثِوَمء وتوأثم"وكوذلن . إذا تباعد عن الحرج" تحرج"و

ً عنه الفزع لال هللا جّل ثناؤو" للبه  :إذا نّحِ

َع َعْن لُلُوبِِاْم   ( .17)أخِرج مناا الفزعُ : ء أراد وهللا أعلم(16) َحتَّى إَِذا فُّزِ

مون ٌورى أن العورب إنموا " فاختالؾ المبانً أحٌانا ٌكون ممابال  الختالؾ المعوانًء وأن مونام 

. وعودم اتفالاوا. راعت المعانًء وجعلت اختالؾ اولفاظ فً الؽالب دلٌال  على اختالؾ المعوانً

 (18  ." ) 

 (:  ه  392ت )لال ابن جنً 

وا مون حٌوث كوان إنموا جوًء بوه داال  » أال ترى أن مووووع ا عوراب علوى مخالفوة بعووه بعو 

 ( .19) «.على اختالؾ المعانً

 .1/407الزاهر  13)

 .3/915الصحاح  14)

 .11/50تاذٌب اللؽة  15)

 .23: سورة سبأء اآلٌة  16)

 .154-152) الصاحبً فً فمه اللؽة العربٌة  17)

 .102الرد على النحاة البن مواء المرطبً   18)

 .  1/176الخصاهص البن جنً   19)
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 :  هذا اومر فمال( ه 592ت )وووا ابن مواء المرطبً  

ء أي ال تجموع بٌنامواء ولوو جوزم لناواو عون الجموع "ال تأُكِل السَّومَن وتَشورَب اللوبَن : "تمول" 

والتفرلةء ولو رفع لنااو عن أكل السمنء وأوجب له شرب اللبنء أي أنوت ممون ٌشورب اللوبن 

 (20  .) 

 (:ه 110ت )لال جرٌر 

 فصنَن إْن تفعْل تَُسفَّْه وتَْجَالِ ... وال تَْشتِم المْولَى وتبلْػ أذاتهُ 

 (:ه  45نحو )نااو عن الفعلٌنء ولال الحطٌهة 

 وبٌنُكُم المودَّةُ واِ َخاءُ ... ألْم أُن جاَرُكْم وتكوَن بٌنً 

ولووال درٌوود بوون . هووذا واجووب فووً المعنووىء فكووان ٌجووب أن ال ٌنصووبء لكوون اللفووظ لفووظ االسووتفاام

ة   (:و 8ت )الصَّمَّ

ٌَْر ِلَداِتِه   فلم افخر بذان وأْجَزَعا ذُؤابا  ... لتلُت بعبد هللا َخ

 ( 21) ." أراد إنً لم افخر به وأنا جزعء إنما فخرت به ؼٌر جزع

فووابن مووواء هنووا ٌجعوول اخووتالؾ الحركووات الخووتالؾ المعووانً الداللٌووةء ولووو أنصووؾ لجعلاووا 

فووً الجملووةء سووواء أكانووت هووذو الوظٌفووة " تشوورب"الخووتالؾ الوظٌفووة النحوٌووة التووً ٌؤدٌاووا 

فوواختالؾ الوظٌفووة مووؤثر فووً الجملووة إلووى حوود كبٌوورء وذلوون . عطف وواء أم اسووتهناف اء أم ؼٌوور ذلوون

 (.22) االختالؾ فً الوظٌفة هو الممصود بالتطرٌز اللؽويء والمٌم الخالفٌة 

َوتمووول اَل تَأُْكوول الّسوومن : 79فووً شوورح لطوور النوودى وبوول الصوودى ( هوو 761ت )لووال ابوون هشووام  20)

وتشرَب اللَّبن فتنصب تشرب إِن لصدت النَّْاً َعن اْلجمع بٌَنَااء وتجزم إِن لصدت النَّْاً َعن كل 

َواِحد ِمْنُاَما أَي اَل تَأُْكل الّسمن َواَل تشرب اللَّبنء وترفع إِن ناٌت َعن اوول وأبحوت الثَّوانًِ أَي اَل 

 .تَأُْكل الّسمن َولَن شرب اللَّبن

 .122الّرد َعلى النّحاة  ص 21)

 .207مناهج البحث فً اللؽة ص 22)
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 :ومن اختالؾ المعانً الختالؾ المبانً

فوً لصوة ( 82إلوى - 78)لوله تعالى فً محكوم كتابوه العزٌوزء فوً سوورة الكاوؾ اآلٌوات مون 

 :موسى والخور علٌاما السالم

وا  ٌْنَاوُ َرْحَمة  ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمنَواوُ ِموْن لَوُدنَّا ِعْلم  لَواَل لَوهُ ُموَسوى ( 65)﴿ فََوَجَدا َعْبد ا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَ

ا ُعلِّْمَت ُرْشد ا  َّبِعَُن َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ ا ( 66)َهْل أَت ًَ َصْبر  ٌْوَؾ ( 67)لَاَل إِنََّن لَْن تَْستَِطٌَع َمِع َوَك

ا  ا ( 68)تَْصبُِر َعلَى َما لَوْم تُِحوْط بِوِه ُخْبور  ا َواَل أَْعِصوً لَوَن أَْمور  لَواَل َسوتَِجُدنًِ إِْن َشواَء هللاُ َصوابِر 

ا ( 69) ء  َحتَّى أُْحِدَث لََن ِمْنوهُ ِذْكور  ًْ فَاْنَطلَمَوا َحتَّوى إَِذا ( 70)لَاَل فَِصِن اتَّبَْعتَنًِ فَاَل تَْسأَْلنًِ َعْن َش

ا  ٌْه ا إِْمور  لَواَل أَلَوْم أَلُوْل إِنَّوَن ( 71)َرِكبَا فًِ السَِّفٌنَِة َخَرلََاا لَاَل أََخَرْلتََاا ِلتُْؽِرَق أَْهلََاا لَمَْد ِجهَْت َشو

ا  ًَ َصْبر  ا ( 72)لَْن تَْستَِطٌَع َمِع ( 73)لَاَل اَل تَُؤاِخْذنًِ بَِما نَِسوٌُت َواَل تُْرِهْمنِوً ِموْن أَْموِري ُعْسور 

ٌْه   ٌْوِر نَْفوس  لَمَوْد ِجهْوَت َشو ا فَمَتَلَهُ لَاَل أَلَتَْلَت نَْفس ا َزِكٌَّوة  بِؽَ ا ا نُ فَاْنَطلَمَا َحتَّى إَِذا لَِمٌَا ُؼاَلم  ( 74)ْكور 

ا  ًَ َصووْبر  ء  بَْعووَدَها فَوواَل ( 75)لَوواَل أَلَووْم أَلُووْل لَووَن إِنَّووَن لَووْن تَْسووتَِطٌَع َمِعوو ًْ لَوواَل إِْن َسووأَْلتَُن َعووْن َشوو

ا  فَاْنَطلَمَا َحتَّى إَِذا أَتٌََا أَْهوَل لَْرٌَوة  اْسوتَْطعََما أَْهلََاوا فَوأَبَْوا ( 76)تَُصاِحْبنًِ لَْد بَلَْؽَت ِمْن لَُدنًِّ ُعْذر 

ٌِْه أَْجو ا ٌُِرٌُد أَْن ٌَْنمَ َّ فَأَلَاَمهُ لَاَل لَْو ِشهَْت اَلتََّخْذَت َعلَ ( 77)ا ر  أَْن ٌَُوٌِّفُوُهَما فََوَجَدا فٌَِاا ِجَدار 

ا  ٌْوِه َصوْبر  ٌْنَِن َسأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌِل َما لَْم تَْسوتَِطْع َعلَ ٌْنًِ َوبَ وا السَّوِفٌنَةُ فََكانَوْت ( 78)لَاَل َهَذا فَِراُق بَ أَمَّ

( 79) ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن فًِ اْلبَْحِر فَأََرْدُت أَْن أَِعٌبََاا َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌن ٌَأُْخذُ ُكلَّ َسوِفٌنَة  َؼْصوب ا

ا  ٌِْن فََخِشوٌنَا أَْن ٌُْرِهمَُاَمووا ُطْؽٌَان ووا َوُكْفوور  وا اْلؽُوواَلُم فََكوواَن أَبَووَواوُ ُمووْؤِمنَ فَأََرْدنَووا أَْن ٌُْبووِدلَُاَما ( 80)َوأَمَّ

ا  ا ِمْنهُ َزَكاة  َوأَْلَرَب ُرْحم  ٌْر  ٌِْن فِوً اْلَمِدٌنَوِة َوَكواَن ( 81)َرب ُاَما َخ ٌِْن ٌَتٌَِم ا اْلِجَداُر فََكاَن ِلؽاَُلَم َوأَمَّ

ا فَأََراَد َرب َن أَْن ٌَْبلُؽَا أَُشدَُّهَما َوٌَْستَْخِرَجا َكْنَزُهَموا ْحَموة  ِموْن رَ  تَْحتَهُ َكْنٌز لَُاَما َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلح 

ا  ٌِْه َصْبر   ..﴾( 82)َربَِّن َوَما فَعَْلتُهُ َعْن أَْمِري َذِلَن تَأِْوٌُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَ

 (:97)ثم لال تعالى فً السورة نفساا ذاكرا  لصة ٌأجوج مأجوج وذا المرنٌن رلم اآلٌة 
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ا  َكوَذِلَن ( 90)﴿ َحتَّى إَِذا بَلََػ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها تَْطلُُع َعلَى لَْوم  لَْم نَْجعَْل لَُاْم ِمْن ُدونَِاا ِسوتْر 

ا  ٌِْه ُخْبر  ٌِْن َوَجَد ِموْن ُدونِِاَموا ( 92)ثُمَّ أَتْبََع َسبَب ا ( 91)َولَْد أََحْطنَا بَِما لََد ٌَْن السَّدَّ َحتَّى إَِذا بَلََػ بَ

ووا اَل ٌََكوواُدوَن ٌَْفمَُاوووَن لَووْوال   ٌِْن إِنَّ ٌَووأُْجوَج َوَمووأُْجوَج ُمْفِسووُدوَن فِووً ( 93)لَْوم  لَووالُوا ٌَووا َذا اْلمَووْرنَ

ٌْنَُاْم َسدرا  ٌْنَنَا َوبَ ا َعلَى أَْن تَْجعََل بَ ٌْوٌر ( 94)اْوَْرِ  فََاْل نَْجعَُل لََن َخْرج  لَاَل َما َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ َخ

ووا  وونَُاْم َرْدم  ٌْ وونَُكْم َوبَ ٌْ ة  أَْجعَووْل بَ ٌَْن ( 95)فَووأَِعٌنُونًِ بِمُوووَّ آتُووونًِ ُزبَووَر اْلَحِدٌووِد َحتَّووى إَِذا َسوواَوى بَوو

ا  ٌْوِه لِْطور  ا لَواَل آتُوونًِ أُْفوِرْغ َعلَ ٌِْن لَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إَِذا َجعَلَهُ نَوار  َدفَ فََموا اْسوَطاُعوا أَْن ( 96)الصَّ

 .﴾( 97)ٌَْظَاُرووُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْمب ا 

الودر المصوون فوً ) فوً تفسوٌرو ( هو 756ت)لوال السومٌن الحلبوً : لوم تَْسوِطْع : فموله تعوالى

 (:23) علوم الكتاب المكنون 

الطواُء اوصولٌة ثوم أُْبوِدلت : المحوذوؾُ : ولٌول. فَُحوِذفَْت تواُء االفتعوالِ « اسوتطاع»أصلُه : ء لٌل»

ٌن( تاُء االفتعال)  .  وهذا تكل ٌؾ بعٌدٌ . طاء  بعد الّسِ

 .أطاع: السٌُن مزٌدةٌ عووا  من للِب الواِو ألفا ء واوصلُ : ولٌل

ٌْه   وإنّموا هوً أطواع ٌُطٌوعء زادوا السوٌَن  ٌُْسوطٌعُ  أْسوطاعولوولام  ))(: هو  180ت )لَاَل ِسوٌبََو

 ( .24)  .((عووا من ذهاب حركة العٌن من أَْفعَلَ 

حوذؾ الطواء كموا حوذؾ الم ظلوتء : فوصن شوهت للوت. ٌستٌع: ولال بعوام فً ٌستطٌع: ثم لال

أبدلوا التواء مكوان الطواءء لٌكوون : وإن شهت للت(. 25) وتركوا الزٌادة كما تركوها فً تمٌت

ازدانء لٌكن ما بعدو مجاوورا ء فأبودلوا مون موووعاا : ما بعد السٌن ماموسا  مثلااء كما لالوا

 ( .26)أشبه الحروؾ بالسٌنء فأبدلوها مكاناا كما تبدل هً مكاناا فً ا طباق 

 .540ص/7ج: الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون 23)

 .1/25كتاب سٌبوٌه  24)

أََحْسوُت َوَمْسوُت َوَظْلوُت فحوذفُوا كَموا حوذفوا التواَء ِموْن : وِموَن الشواذِّ : 3/432لوال ابون السوراج فوً أصوول النحوو  25)

ا : لوِلام ًَ ال تحورُن أَبود  ٌستطٌُع استثملوا التاَء مع الطاِء وكرهوا أَْن ٌودؼموا التواَء فوً الطواِء فتُحورُن السوٌُن وهو

ٌْوُت ٌَتَموى وٌَتَسوُع حوذفُوا الفواَءء : لوولُام: وِموَن الشواذِّ ". أَطواَع ٌُِطٌوعُ "فصنَّموا َزاد السوٌَن َعلَوى  ٌسطٌعُ : وَمْن لالَ  تَمَ

َعْلَمواِء بنوو فوالن  فحوذفوا : الفعِل حٌَن تدركوهُ الحركوةُ ومثوُل َهوذا لووُل بعِووام[ تَصرؾَ ]ساكٌن ال ٌتصرُؾ [ وأَنَّهُ ]

ًَ عربٌوةٌ : الالَم َوُهَو ٌرٌدُ  وتركوت الزٌوادة كموا :  3/293وفوً شورح الشوافٌة للرووً . َعلَى الماِء بنوو فوالن  وهو

ٌْتُ  ٌُْتء وأصله اتَّمَ  .تركت فً تَمَ

 .4/484كتاب سٌبوٌه 26)
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 (:  ه 392ت )لال ابن جنً 

 ) (.ء أي أطاع ٌطٌعء فالتاء بدل من الطاءء ال محالة ٌستٌع أستاع: ولالوا

ء حكاهوووا ابووون «  اْسوووتاعَ »ء و بتووواءٌن«  اسوووتتاعَ »: وٌموووال بتووواء واحووودةء فاوووذو أربوووُع لؽوووات 

 ( 28) «.السكٌت

نموٌ  الكوروء طاَعوه ٌَُطوُعوه : الطَّوْوعُ (:ط وع: )مملوبه}} : 2/312: وفً المحكم البن سٌدو (  28

َواَل فعول لطواع  . ُمِطٌوع: ِكاَلُهَموا -مملوب  -والطََّواِعٌَةُء َورجل طاهٌع وطاع   الطََّواَعةُ وطاَوَعهء َوااِلْسم 

 :                لَالَ 

ٌِْت أْو ..َحلَْفُت بالبٌِت َوَما َحْوله       طاِعًِمْن عاهِذ  بالبَ

 ًّ  :         َوَكَذِلَن ِمْطَواٌع وِمْطَواعةٌ لَاَل المتنخل اْلُاذِل

ٌِْه كفاوْ ... إِذا ُسْدتَه ُسْدَت ِمطَواَعة      َوماما َوَكْلَت إِلَ

وأطاَعهُ إطاعة واْنطاع لَهُ . اَلن وانماد: وطاَع ٌَطاُع وأطاع. ولتفعلنه َطْوعا أَو كرهاء وطاهعا أَو َكاِره ا

. َحان صرامه: وأطاَع التَّْمر. اتَّسع: وأطاَع المرعى. لم ٌْمتَنع على آكله: وأطاع النبت َوَؼٌرو. ء َكَذِلن

 :منمادة لَهُ لَاَل النَّابِؽَة: َواْمَرأَة َطْوُع الوجٌع. َوأَنا َطْوُع ٌدن أَي منماد لَن

 َطْوُع الشَّواِمِت من خْوؾ  َومن َصَردِ ... فارتاع من َصْوِت َكالَّب  فباَت لَهُ 

 .أََراَد بَاا المواهم: ٌَْعنًِ بالشواِمِت الِكالَبء َولٌل

. لٌَّنوة اَل تُنواِزُع لاهودها: ونالوة َطْوَعوةُ المٌواد وَطوْوُع المٌواد وَطٌِّعَوةُ المٌواد. َسِلُسهُ : َوفرس َطْوُع الِعنانِ 

َعهء ِكاَلُهَما ء وتََطوَّ ًْ ع للشَّ  .حاوله: وتََطوَّ

فاسووتطاع علووى لٌَِوواس التصوورٌؾ َوأمووا . أطالووه: وأْسووتاعه واْسووتاَعهُ  وأْسووطاَعه واْسووطاعه واسووتطاعه

فعلوى حوذؾ التَّواء لمماربتاوا الطَّواء فِوً اْلمْخورج فاسوتخؾَّ بحوذفاا َكَموا اسوتُخؾَّ  -َمْوُصوولَة  - اْسطاع

ٌن مناب َحَرَكة اْلعٌن فًِ  -َمْمُطوَعة  - أْسطاعَوأما . من ظلت الالمٌنبَِحْذؾ أحد  فعلى أَنام أنابوا الّسِ

ووٌن عووو  لٌَسووت : لَاهِوول( 2/213)فَووِصن لَوواَل . أطوواَع الَّتِووً أَْصوولَاا أْطووَوَع َوِهووً َمووَع َذِلوون َزاهِووَدة إِن الّسِ

ًَ َزاهِوَدةء ِوَنََّاوا لوم تكون عوووا مون حورؾ لود : لٌل. بزاهدة إِنََّاا َوإِن َكانَت عووا من َحَرَكة اْلوَواو فَِاو

 . ذهبت َكَما تكون اْلامَزة فًِ َعطاء َونَْحوو
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ٌْه  َهوَذا المَوْول فَمَوالَ : لَاَل اْبن جنً ء إِذا فمود : وتعمَّب أَبُو اْلعَبَّاس على ِسوٌبََو ًْ إِنََّموا ٌعووَّ  مون الشَّو

َوذهبء فَأَما إِذا َكاَن َمْوُجودا فًِ اللَّْفظ فَاَل َوجه للتعوٌ  ِمْنهُء وحركة اْلعٌن الَّتًِ َكانَوت فِوً اْلوَواو 

ء َمْوُجوود ؼٌور  ًْ ًَ اْلفَاء َولم تُعدم َوإِنََّما نملتء فَاَل َوجه للتعوٌ  من َش لد نملت إِلَى الطَّاء الَّتًِ ِه

وا ؼوالط َوِهوً مون : لَالَ . َمْفمُود ةء فصمَّ وحَّ ٌْه  َهوَذا مون الّصِ َوذهب َعن أبوً اْلعَبَّواس َموا فِوً لَوول ِسوٌبََو

ا زلَّ فًِ َرأٌْه ٌن عو  . َعاَدته َمعَهء وإمَّ ٌْه  فًِ َهَذا َوأَن الّسِ َهَذاء َوالَِّذي ٌدل على ِصَحة لَول ِسٌبََو

ًَ الفتحووة   -َوإِن َكانَووت َكَمووا لَوواَل أَبُووو اْلعَبَّوواس َمْوُجوووَدة  -موون َحَرَكووة عووٌن اْلِفْعوول أَن اْلَحَرَكووة الَّتِووً ِهوو

منمولة إِلَى اْلفَاء لما فمدتاا اْلعٌن فسكنت بعد َما َكانَت متحركوة فوهنوت بسوكوناا َولموا َدخلَاوا مون 

مء َوَذِلووَن لووم ٌُطووْع وأِطووْعء فَِفووً كوول َهووَذا لوود ُحووذفت اْلعووٌن اللتموواء  التاٌووؤ للحووذؾ ِعْنوود ُسووُكون الووالَّ

ُهنَاَن التماء ساكنٌنء أاَل ترى انن لَو للت  ٌَنالساكنٌنء َولَو َكانَت اْلعٌن متحركة لما حذفت ِوَنَّهُ لم 

وا نملوت َعْنَاوا اْلَحَرَكوة وسوكنت  ت اْلعوٌن َولوم تحوذؾ فَلَمَّ أْطَوَع ٌُْطِوُع َولم ٌُْطِوْع وأْطوِوْع زٌودا لصوحَّ

وٌن عوووا مون ُسوُكون  َسمَطت اِلْجتَِماع الساكنٌن فََكاَن َهَذا توهٌنوا وووعفا لحوك اْلعوٌن فُجعلوت الّسِ

اْلعٌن الموهن لََاا اْلُمَسبّب لملباا وحذفااء وحركة اْلفَاء بعد سوكوناا اَل تودفع َعون اْلعوٌن َموا لحماوا 

ووٌن  ٌْه  موون أَن الّسِ مء وٌؤكوود َمووا لَوواَل ِسووٌبََو موون الوووْعؾ بِالس ووُكوِن والتاٌووؤ للحووذؾ ِعْنوود ُسووُكون الووالَّ

وٌن َوُهوَو  ووا من ذَهاب َحَرَكة اْلعٌن حرفا آخور ؼٌور الّسِ عو  من ذَهاب َحَرَكة اْلعٌن أنَّام لد عوَّ

اْلَااء فًِ لَول مون لَواَل أْهَرْلوُتء فسوكن اْلَاواء َوجموع بٌَنَاوا َوبَوٌن اْلاموَزةء فالاواء ُهنَوا عوو  مون 

أَحودهَما أَن َكوون عوٌن : ذَهاب فَتْحة اْلعٌن ِوَن اوَْصل أْرَوْلُت وأْرٌَْمُتء َواْلَواو ِعْنِدي أَلٌس ومورٌن

ظاور جووهرو َوصوفا  ُهِرٌوكَ أَكثر من َكونَاا ٌَاء فٌَِموا اعتلَّوت عٌنوه َواآْلخور أَن الَمواء إِذا  واوااْلِفْعل 

ٌْوا ٌُمَوي َكون اْلعٌن ِمْنهُ  راق الَماء ٌرٌك إِذا : ء على أَن اْلكَساهً لد حكىواوافَِراق راهٌهء فََاَذا أَ

ء َوَهَذا لَاطع بَِكْون اْلعٌن ٌَاءء ثومَّ إِنَُّاوم جعلُووا اْلَاواء عوووا مون نمول فَتْحوة اْلعوٌن َعْنَاوا إِلَوى  انصبَّ

ء فََكَما اَل ٌكوون أصول أْهَرْلوُت اْسوتَْفعَْلُت َكوَذِلن ٌَْنبَِؽوً أاَل ٌكوون أصول أْسطاعاْلفَاء َكَما فعلوا َذِلن فًِ 

أْسَطْعُت اْستَْفعَلتء َوأما من لَاَل اْسوتَْعُت فَِصنَّوهُ حوذؾ الطَّواء َكَموا حوذؾ التَّواء َومون لَواَل اسوتَْعت فَِصنَّوهُ 

ٌْه  من لَْولام  ٌن ِوَنََّاا أُختاا فًِ الامسء َوأما َما َحَكاوُ ِسٌبََو ء ٌَْسوتٌِعُ للب الطَّاء تَاء لٌشاكل بَاا الّسِ

ٌَواَدة َكَموا تركوهوا فِوً  ا أَن ٌَُكونُوا أََرادوا ٌَْستَِطٌُع فحذفوا الطَّاء َكَما حوذفوا اَلم ظلوت َوترُكووا الّزِ فصمَّ

وٌن ماموسوا مثلَاوا ا أَن ٌكون أبدلوا التَّاء َمَكان الطَّواء لٌَُكوون َموا بعود الّسِ سور صوناعة ./ ٌتَّمًء َوإِمَّ

 .1/213ا عراب 

فالتواء بودل مون الطَّواء اَل  ٌْسوتٌعُ  أْسوتاعَوحكوى اْبون جنوً : فوً المحكوم( هو 458ت )لال ابن سٌدو 

ٌْه   وإنّموا هوً أطواع ٌُطٌوعء زادوا السوٌَن عوووا مون  ٌُْسوطٌعُ  أْسوطاعولوولام : (( مَحالةء لَاَل ِسٌبََو

ء جعلوا ٌسطٌع أسطاع:  4/285/ولال سٌبوٌه فً ((.1/25 سٌبوٌه..أَْفعَلَ ذهاب حركة العٌن من 

العو  السٌنء ونه فعٌلء فلموا كانوت السوٌن توزاد فوً الفعول زٌودت فوً العوو  وناوا مون حوروؾ 

 . الزواهد التً تزاد فً الفعل

َعه َع بِِه وتََطوَّ َع خٌورا فَُاوَو َخٌوٌر )تكلَّوؾ اسوتطاَعتَهء َوفِوً التَّْنِزٌول : وتَطاَوع ِلأْلَْمِر وتَطوَّ فََموْن تََطووَّ

عُ ( لَهُ  وا اَل ٌْلزموه َكوأَنَُّاْم جعلُووا : والتََّطوو  ع بِوِه مون َذات نَفسوه ِممَّ ط التَّفَع ولَموا تبورَّ . ُهنَوا اْسوما كوالتَّنو 

َعةُ  ُعووَن بِاْلِجَاواِدء َوَحَكواوُ اْحَمود بون ٌحٌوى: والُمطَّّوِ َعوةُ بتَْخِفٌوؾ الطَّواء َوتَْشودٌد : الَّذٌن ٌَتََطوَّ الُمَطّوِ

ٌِْه أَبُو إِْسَحاق َذِلن. اْلَواو  .2/314المحكم  {{ . اْسم: وَطْوَعهُ . ورد َعلَ
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وربَّمووا . ا طالَووة: االسووتِطاعة(:طوووع ) مووادة ( هوو  393ت )ولوود ورد فووً الصووحاح للجوووهري 

ء ٌحذفون التاء استثماال  لاا مع الطاءء وٌكرهون إدؼام التاء فٌاا فتحورن ٌَْسطٌعُ  اْسطاعَ : لالوا

 .  السٌن وهً ال تحرن أبدا

 .  وجمع بٌن ساكنٌن باالدؼامء{فما اْسّطاعوا أن ٌَْظَاُرووُ }(: 29) ولرأ حمزة 

 (:271ت)وفً شرح طٌبة النشر فً المراءات البن الجزري 

 (.30.) «وخففاا البالون « فما اسّطاعوا أن ٌظاروو» أراد أن حمزة شدد طاء » 

بتشدٌد الطواءء ولٌود لفوظ اْسوطاُعوا بولوعوه « .فََما اْسّطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ » : فمراءة حمزة     

َوَموا اْسوتَطاُعوا لَوهُ نَْمبوا ء فمود اتفوك الموراء علوى : وهوو( َوَموا)احترازا عن الوالع لبل ( فََما)بعد 

 (.31) ولرأ البالون بتخفٌؾ الطاء فً اوول. طاههتخفٌؾ 

 (:ه 1422ت )سالم محٌسن  دمحموفً الاادي شرح طٌبة النشر فً المراءات العشر لدمحم دمحم 

سووورة )« فََمووا اْسووطاُعوا أَْن ٌَْظَاووُرووُ »: موون لولووه تعووالى« فمووا اسووطاعوا»اختلووؾ المووّراء فووً 

 (.97الكاؾ آٌة 

فووً « التوواء»فأدؼمووت « اسووتطاعوا»بتشوودٌد الطوواءء ون أصوولاا « اسووّطاعوا« »حمووزة»: فموورأ

طورؾ اللسوان موع : وذلن لوجود التجانس بٌناماء إذ ٌخرجان مون مخورج واحود وهوو« الطاء»

 (.32) « الشّدةء وا صمات »: ما ٌلٌه من أصول الثناٌا العلٌاء كما أناما مشتركان فً صفتً

 

. أحود الموراء السوبعة: هو حمزة بن حبٌب بن عموارة بون إسوماعٌلء التٌموًء الزٌوات( ه 156ت )حمزة المارم  29)

فوً أواخور سوواد العوراق مموا ٌلوً )وكان ٌجلب الزٌت مون الكوفوة إلوى حلووان . كان من موالً التٌم فنسب إلٌام

ء انعمود ا جمواع علوى تلموً بوالمراآتكوان عالموا . وموات بحلووان. وٌجلب الجوبن والجووز إلوى الكوفوة( بالد الجبل

واوعووالم للزركلووً  1/261وؼاٌووة النااٌووة فووً طبمووات المووراء   92طبمووات المووراء السووبعة . / لراءتووه بووالمبول

2/277. 

 .271شرح طٌبة النشر فً المراءات البن الجزري   30)

 .316فً المراءات السبع  الشاطبٌةالوافً فً شرح   31)

 .3/27الاادي شرح طٌبة النشر فً المراءات العشر  32)
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 (:  ه 328ت )لال أبو بكر اونباري  

بكسور اولوؾ بنواء علوى العوٌن ( اِسوطاعوا)تبتدم [ 97: الكاؾ]{ فما اسطاعوا أن ٌظاروو}» 

فاسوتثملوا الكسورة « ٌستطوع»وهً الواو المكسورة فً اوصلء وذلن أن اوصل فً المستمبل 

فوووً الوووواو فنملوهوووا إلوووى الطووواءء فصوووارت الوووواو ٌووواء النكسوووار موووا لبلاووواء وحوووذفوا التووواء مووون 

 :ء لال الحطٌهة«استطاع»كما حذفوها من « ٌستطٌع»

 ٌرٌد أن ٌعربه فٌعجمه... من ٌظلمه  ٌسطٌعهوالشعر ال 

 (.32) « . بناء على الواو المكسورة التً صارت ٌاء« استطاعوا»فكسرت اولؾ فً  

 :ء فٌحذؾ الطاء استثماال وهو(34)  ٌستٌع استاع: وذكر االخفش أن بع  العرب ٌمول

 (   35) كأَنَّ ِجٌاَدنا فً َرعِن ُزّم       جراد لد أطاع له الوراق

 َجراٌد لَْد أَطاَع لَهُ الَوراقُ ... َكأَنَّ ِجٌاَدُهنَّ بَِرْعِن ُزّم  : وٌروى 

 (:ه  392ت )لال ابن جنً 

لوورأت علووى أبووً . ء فأبوودلوا الطوواء توواءء لتوافووك السووٌن فووً الامووسٌسووتٌع أسووتاع: لووالوا أٌوووا 

مون  نستٌعمرارا فما ... وفٌن إذا اللٌتنا عجرفٌة :     الفرجء عن أبً عبد هللا الٌزٌدي للجران

 (36) ٌتعجرؾ 

وانطاَع لوهء أي . أَمَرو فأطاعهء باولؾ ال ؼٌر: وٌمال. طاَع له المرتعُ : ولد ٌمال فً هذا المعنى

 (38.) ء أي طاهع(37) ورجل طٌع . انمادء عن أبى عبٌد
 .3/27الاادي شرح طٌبة النشر فً المراءات العشر 32)

 .162-1/161إٌواح الولؾ واالبتداء 33)

 .1/167سر صناعة ا عراب ./ ء أي أطاع ٌطٌعء فالتاء بدل من الطاءء ال محالةٌستٌع أستاع: ولالوا34)

ء :     لَاَل أَوس ْبوُن َحَجور  :  8/241( فصل الطاء الماملة)فً اللسان  35) ء بِوَرْعِن ُزّم  َجوراٌد لَوْد أَطواَع لَوهُ ... كوأَنَّ ِجٌواَدُهنَّ

 الَوراقُ 

ٌْود  َولَوالَ  ٌَْس ِموَن اْلووَوَرقِ : أنشودو أَبوو ُعبَ اتََّسوَع وأَمكوون : وأَطواَع لَوهُ الَمْرَعوى. الوَوراُق ُخْوووَرةُ اوَر  ِموَن اْلَحِشوٌِش َوالنَّبَواِت َولَو

ًُ ِمْنهُ؛ لَاَل اْلَجْوَهِري   حاَن ِصوراُمه وأَْدَرن ثََموُروُ وأَمكون أَن « 1»وأَطاَع التمُر . َولَْد ٌُمَاُل فًِ َهذَا اْلَمْعنَى طاَع لَهُ الَمْرتَعُ : الرْع

 .وأَنا َطْوُع ٌَِدَن أَي ُمْنماٌد لَنَ . وأَطاع النخُل والشجُر إِذا أَدرن. ٌُْجتَنَى

إنون إنسوان : الشورح. 9/234اللسوان " ع ج ر"موادة . الجفواء واالعتورا : العجرفٌوة.  هذا البٌت لجران العود النمٌري(36

 .متعجرؾء ونحن ال نطٌع المتعجرفٌن

سور صوناعة ا عوراب  ./ صوتان ماموسان" السٌن والتاء"لكً تناسب السٌن فكالهما " نستطٌع"للب الطاء تاء فً : الشاهد

1/215. 

 .بوزن سٌد(  37

 (.طوع)الصحاح ( 38
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أصولُه اسوتطاعء فَُحوِذفَْت تواُء : ء لٌل»تَْسِطْع : لوله»: فً ( ه 756ت )الحلبً  االسمٌنلال 

ٌن: المحذوؾُ : ولٌل. االفتعالِ  وهذا تكل وٌؾ . الطاُء اوصلٌة ثم أُْبِدلت تاُء االفتعال طاء  بعد الّسِ

ولتحمٌوِك المووِل فٌوه . أطواع: السٌُن مزٌدةٌ عووا  مون للوِب الوواِو ألفوا ء واوصولُ : ولٌل. بعٌدٌ 

ء » اْسووتاعَ « ء وبتوواءٌن» اسووتتاعَ « :وٌمووال.هووذامووووٌع ؼٌووُر  بتوواء واحوودةء فاووذو أربووُع لؽووات 

 (.39) «.حكاها ابن السكٌت

 :ذلن فٌمول( ه 774ت )وٌفسر ابن كثٌر 

ٌْوِه َصوْبرا  : َولَْولُهُ »  أَْي َهوَذا تَْفِسوٌُر َموا ِووْمَت بِوِه َذْرع واء َولَوْم  ذِلَن تَأِْوٌوُل َموا لَوْم تَْسوِطْع َعلَ

ا أَْن فَسَّوَروُ لوه وبٌنوه ووووحه وأزال المشوكل لوال تَْسوِطْعء  ء َولَمَّ تَْصبِْر َحتَّى أُْخبَِرَن بِِه اْبتَِداء 

ٌْوِه َصوْبرا ء ء فَمَواَل َسوأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل َموا لَوْم تَْسوتَِطْع َعلَ ْشوَكاُل لَِوٌروا ثَِموٌال  مَابَوَل فَ  َولَْبَل َذِلوَن َكواَن اْ ِ

ء َكَما لال عُوُد إِلَى أَْعواَلوُ : اْوَثْمََل بِاْوَثْمَِلء َواْوََخؾَّ بِاْوََخّؾِ فََما اْسطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ َوُهَو الص 

َوُهووَو أََشووك  ِمووْن َذِلووَنء فَمَابَووَل ُكووالر بَِمووا ٌُنَاِسووبُهُ لَْفظ ووا [ 97اْلَكْاووؾِ ]َوَمووا اْسووتَطاُعوا لَووهُ نَْمبووا  

 (.40) «أَْعلَمُ  َوَمْعنَىءَوّللاَّ 

 :فمال( ه  850ت )ثم عمب نظام الدٌن النٌسابوري 

ٌِْه َصْبرا  ذِلَن الذي ذكر من أسرار تلن الولاهع تَأِْوٌُل » أي ٌرجع الممصوود  مالَْم تَْسِطْع َعلَ

َسوأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل موا لَوْم : تستطٌعء كما فً لوله: إلى ما لررناء وأصل تسطع اوفاعٌلمن تلن 

وهذا شاذ من جاة المٌواس ولكنوه لوٌس بشواذ فوً . تَْستَِطْع إال أن التاء حذفت وجل التخفٌؾ

 (.41) «.االستعمال

 .549/ 12وهو ما ذكر فً اللباب فً علوم الكتاب  540/ 7الدر المصون  39)

 .5/169تفسٌر ابن كثٌر   40)

 .4/453ؼراهب المرآن ورؼاهب الفرلان  41)
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 :فتُا البٌان فً مماصد المرآن: فً كتابه( ه 1307ت) الِمنَّوجًوٌووا 

تأوٌل ما لوم تسوطع )المذكور من تلن البٌانات التً بٌنتاا لن وأووحت وجوهاا ( ذلن)» 

ومعنوى التأوٌول هنوا هوو . أي ما وواق صوبرن عنوه ولوم تطوك السوكوت علٌوه( علٌه صبرا  

الملل الذي آلت إلٌه تلن اومورء وهو اتواح ما كان مشتباا  على موسى وظاور وجاوهء 

بمعنى أطاقء ففوً هوذا وموا لبلوه : واستطاع  اسطاعوحذؾ التاء من تسطع تخفٌفا ء ٌمال 

 (.42) «. جمع بٌن اللؽتٌن

 :فٌمول[ 97: الكاؾ]وٌعمب الماسمً على لوله تعالى ﴿ فََما اْسطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ ﴾ 

ال  ب    ) لموا : بحذؾ التواءء لوال( تسطع)ثم أخٌرا  ب     ( تستطع)أبدى بعوام سّرا للتعبٌر أوَّ

أن فسر الخور لموسىء وبٌن له تأوٌل موا لوم ٌصوبر معوهء ووووحه وأزال المشوكلء لوال 

﴿َسووأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌووِل مووا لَووْم : فمووال. ولٌوول ذلوون كووان ا شووكال لوٌووا ثمووٌال. بحووذؾ التوواء( تسووطع)

ٌِْه َصْبرا  ﴾ فمابل اوثمل باوثملء واوخؾ باوخؾ  .تَْستَِطْع َعلَ

ء وهووو الصووعود إلووى أعووالوء ﴿َوَمووا [ 97الكاووؾ]﴿فََمووا اْسووطاُعوا أَْن ٌَْظَاووُرووُ ﴾: كمووا لووال

 .انتاى.( فمابل كال بما ٌناسبه لفظا ومعنى. اْستَطاُعوا لَهُ نَْمبا  ﴾ وهو أشك من ذلن

 .8/96فتُا البٌان فً مماصد المرآن (  42
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وإنموا خوص هوذا بوالتخفٌؾ ونوه لموا تكورر فوً المصوة (:  43( )ه 1069ت )ولال الشااب 

وأما كونوه لمشوارة إلوى أنوه خوؾ علوى موسوى ملسو هيلع هللا ىلص موا لمٌوه ببٌوان . ناسب تخفٌؾ اوخٌر منه

 .  انتاى. فٌبعد أنه فً الحكاٌةء ال المحكً -سببه 

 (.44." ) هذو زهرة ال تحتمل هذا الفرن: "وما ألطؾ لول الشااب فً مثله

ت بعوود )عبوود الكوورٌم ٌووونس الخطٌووب : التفسووٌر المرآنووً للموورآن لمؤلفووه: وورد فووً كتوواب

 (:ه 1390

ُ لَوهُ نُوورا  فَموا الؽٌبء المحجب بنور هللاء ال ٌراو إال بنور من هذا النورء » َوَمْن لَْم ٌَْجعَِل ّللاَّ

 (.النور40لَهُ ِمْن نُور  

وأما موسى فٌأخذ طرٌمه الماهم على مستوى الحٌاةء وموا ٌنكشوؾ لوه مناواء حسوب تمودٌروء 

إن انكشوؾ لوه شوًء لوم ٌنكشوؾ لؽٌوروء فمود ؼابوت  -وتفكٌروء كصنسان ذي بصوٌرة مشورلة 

وهنا إشارة ال بد منااء إلوى هوذا االخوتالؾ الوذي جواء علٌوه الونظم فوً ! عنه أشٌاءء وأشٌاء

َسوأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل موا لَوْم : لول العبد الصالا لموسىء حٌن وصل اومر بٌناموا موداوء فموال لوه

ٌِْه َصْبرا   ذِلوَن »: ثم فً لوله لهء بعد أن أنبأو بما لم ٌستطع علٌه صوبراء إذ لوال تَْستَِطْع َعلَ

ٌِْه َصْبرا    (.45) « تَأِْوٌُل ما لَْم تَْسِطْع َعلَ

وهمووا كووذلن فووً ؼٌوور « تسووطع»و « تَْسووتَِطعْ »: فانووان لولتووان تبوودوان وكأنامووا علووى سووواء

ولكناما فً كالم هللا لٌستا على سوواءء فوً المٌوزانء الوذي جواء علٌوه الونظم . المرآن الكرٌم

فٌاووا شوودةء ولسوووةء ومصووارحة « تسووتطع»فكلمووة ! المرآنووًء وإعجووازو الموواهر المتحووّدي

مكشوفةء بالعجز عن االسوتطاعةء ولود لالاوا العبود الصوالا هكوذا صورٌحة مكشووفةء لٌمطوع 

 .باا الرحلة مع تلمٌذو

ت : )هو شااب الدٌن أحمد بن دمحم بن عمر الخفاجً المصوريء لاووً الموواة وصواحب التصوانٌؾ فوً اودب واللؽوة 43)

 .1/75 نوٌا ومعجم المفسرٌن عادل  1/238االعالم ( / ه 1069

 .7/56محاسن التأوٌل   44)

 .667س/8التفسٌر المرآنً للمرآن   45)
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ولكن حٌن جلس إلوى تلمٌوذو مجلوس المعلّومء الوذي ٌكشوؾ لتلمٌوذوء معوالم الطرٌوك المظلوم أو 

ولد التطع مناوا هوذا الممطوع « تسطع»جاءو باذو الكلمة -المشرقء الذي كان ٌطّوؾ به فٌه 

الحاّدء فوصذا هوً كلموة ودٌعوة رلٌموة فٌاوا هوروب مون المواجاوة الصورٌحة المتحّدٌوةء وعلٌاوا 

ومموا ٌنبؽوً االلتفوات إلٌوه أٌوواء هوذا االخوتالؾ فوً مولوؾ العبود ! مسحة من الحٌاء والخفور

 .الصالا من اوحداث الثالثةء ومكانه منااء ودورو فٌاا

مووٌفا الفعول إلٌوهء وجعلوه عون إرادة منوه  فَوأََرْدُت أَْن أَِعٌبَاوا: فاو فً حدث السفٌنة ٌمول

 .وحدو

ٌْرا  ِمْنوهُ ): وفً لتل الؽالمء ٌمول فََخِشٌنا أَْن ٌُْرِهمَُاما ُطْؽٌانا  َوُكْفرا  فَأََرْدنا أَْن ٌُْبِدلَُاما َرب ُاما َخ

 .«نا»موٌفا الفعل هنا إلى ومٌر المتكلمٌن . ( َزكاة  َوأَْلَرَب ُرْحما  

 فَأَراَد َرب َن أَْن ٌَْبلُؽا أَُشدَُّهما َوٌَْستَْخِرجا َكنَزُهما َرْحَموة  ِموْن َربِّونَ ): أما فً إلامة الجدارء فٌمول

وال شن أن وراء هذا االخوتالؾ فوً المولوؾ الوذي ٌأخوذو العبود . موٌفا الفعل إلى هللا وحدو( 

ال شون أن وراء هوذا -الصالا من هذو الموواٌاء والودور الوذي ٌبودو فٌوه علوى مسورح أحوداثاا

االخووتالؾ أسوورارا لطٌفووةء إذا كشووؾ الحجوواب عوون بعوووااء أشوورلت منووه وجوووو ووووٌهةء موون 

 .ا عجاز المبٌنء آلٌات هللا وكلماته

فمن تلن اوسرارء لاذا االختالؾ فً مولوؾ العبود الصوالا مون هوذو اوحوداثء أنوه فوً حوادث 

؛ وذلون ون أثور الحودث جواء فوً أعمواب فَوأََرْدُت أَْن أَِعٌبَاوا: السفٌنة نسب الفعل إلٌه بموله

الفعل مباشرةء بحٌث لم ٌكن هنوان ولوت بوٌن خورق السوفٌنةء وصورؾ نظور الملون أو أعوانوه 

ولو كوان هنوان ولوت بوٌن خورق السوفٌنةء وبوٌن مورور الملون أو . عنااء للعٌب الذي كان فٌاا

أعوانه بااء بحٌث ٌسما وصحاباا بصصالح ما أفسد العبد الصالا مناا لما سلمت من أخوذها 

موسوى  ٌلحظوهولما كان للخرق الذي أحدثه فٌاا حكمةء وذلن أمور إن لوم . من أٌدي أصحاباا

فصنوه لود ولوع  -فً حٌنهء ولم ٌدرن السّر الذي من أجلوه سولمت السوفٌنة المعطوبوة وصوحاباا

 .  منه مولع الٌمٌن حٌن كشؾ له صاحبه
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وهكووذا تنتاووى مسووٌرة ذي الموورنٌنء ٌصووحبه فٌاووا عموول حكووٌمء وللووب : "8/711ثووم لووال فووً 

سلٌمء متخذا إلى ؼاٌاته اوسباب المستمٌمة مع العدل وا حسانء إنه ٌوع فً مسوٌرته تلون 

آثار ألدام ا نسان الرشٌدء الماتدى بعملوهء الموولظ لوومٌرو فكواد ا نسوان بتحرٌون ملكاتوهء 

ٌتعادل مٌزانوه موع مٌوزان ا نسوان الوذي ٌتلموى فٌوو  العلوم  -كاد -وإطالق لوى الخٌر فٌه 

وهكذا ٌستطٌع ا نسان أن ٌثبت أنوه كواهن لوه إلوى العوالم . العلوي وٌمٌم خطواته على هدٌاا

وال ٌفوتنوا . العلوي سبٌلء وأن بٌنه وبٌن المأل اوعلى طرٌما ٌصل ما بوٌن اور  والسوماء

هنا أن نشٌر إلى ما بٌن لصة ذي المرنٌنء ولصة العبد الصالا من توالق وتوافوك فوً أكثور 

والذي نود أن نشوٌر إلٌوه هنوا مون وجووو هوذا التاللوً والتوافوكء هوو موا جواء فوً . من وجه

ٌْوِه : لصة العبد الصالا من لوله لموسىء حٌن أراد فراله َسأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل موا لَوْم تَْسوتَِطْع َعلَ

ٌِْه َصْبرا  ) : فلما نبأو بتأوٌل هذا لال له ( َصْبرا    ( . ذِلَن تَأِْوٌُل ما لَْم تَْسِطْع َعلَ

فََموا اْسوطاُعوا أَْن ٌَْظَاوُرووُ َوَموا اْسوتَطاُعوا )  : وهنا فً لصة ذي المرنٌن ٌجًء لوله تعالى

 .(  لَهُ نَْمبا  

 .فٌجًء فعل االستطاعة فً المصتٌنء بتاء المطاوعة مرةء وٌجًء بؽٌر التاء مرة أخرى

. ولد للنا إن هذو التاء تدل على زٌادة فوً الشودة والمسووةء حٌوث ٌفتورق باوا فعول عون فعول

حٌووث أن الموووم أرادوا أن ٌصووعدوا السووّد . نجوود نفووس الشووًء-فووً لصووة ذي الموورنٌن-وهنووا 

. «اْسوتَطاُعوا»ء وأما حوٌن أرادوا أن ٌحودثوا فٌوه نمبوا فموا ( 46) «اْستَطاُعوا»صعودا فما 

 (47) « .ومعالجة النمب أشّد صعوبة من محاولة التسلك

ء وموا نعلوم (النموب أصوعب مون العلوو علٌوه وتسولمه)بدون تاءء فصن زٌادة التاء هنا تدل على أن ( اْسطاُعوا: )الصواب 46)

ء أو خطوأ مون الطبّواع إذ (ه 1390ت بعد )أهً زلة للم من صاحب التفسٌر المرآنً للمرآن عبد الكرٌم ٌونس الخطٌب 

التفسٌر المرآنوً ./ فََما اْسطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ َوَما اْستَطاُعوا لَهُ نَْمبا  : هً متجانسة مع لوله تعالى( اْسطاُعوا)أن 

 .الباحث عدنان عبد الرحمن الدوري./ 712/ 8للمرآن 

- 8/667المواهرة  –دار الفكر العربوً : الناشر( ه 1390ت بعد )التفسٌر المرآنً للمرآن لعبد الكرٌم ٌونس الخطٌب 47)

712. 
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 :على هذو اآلٌات الكرٌمات بموله( ه 1393ت )وٌعمب ابن عاشور 

ٌْوِه َصوْبرا  َوُجْملَةُ ))  فَْذلََكوةٌ ِلْلُجَموِل الَّتِوً لَْبلََاوا اْبتِوَداٌء ِموْن لَْوِلوِه  ذِلَن تَأِْوٌُل َما لَْم تَْسوِطْع َعلَ

َشواَرةُ بِوَذِلَن إِلَوى اْلَموْذُكوِر فِوً اْلَكواَلِم السَّوابِِك َوُهوَو ْلِخوٌصٌ  ا السَّوِفٌنَةُ فَكانَوْت ِلَمسواِكٌَنء فَاْ ِ  أَمَّ

ِس فًِ آِخِر َدْرِسهِ   .ِلْلَمْمُصوِد َكَحْوَصلَِة اْلُمَدّرِ

تَْخِفٌف ا ِلمُْربَِاا ِموْن َمْخوَرجِ  ااِلْستِْفعَالِ َحَذَؾ تَاَء ( . اْستََطاعَ )بَِمْعنَى ( اْسَطاعَ )وتَْسِطْع ُمَواِرُع 

ٌْوِه َصوْبرا  ِللتَّفَو ٌَْن لَْوِلوِه َسوأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل َموا لَوْم تَْسوتَِطْع َعلَ ٌْنَهُ َوبَو ِنء تََجن ب وا ن  الطَّاِءء َواْلُمَخالَفَةُ بَ

ٌْنِِه َمَع ُوُجوِد ُمَراِدفِهِ  َعاَدِة لَفَظ  بِعَ ِ ِ  . 

نَّوهُ إَِذا ِوَ  َواْبتُِدَم بِأَْشَاِرِهَما اْستِْعَماال  َوِجًَء بِالثَّانٌَِِة بِاْلِفْعِل اْلُمَخفَِّؾ؛ ِوَنَّ التَّْخِفٌوَؾ أَْولَوى بِوِه؛

َر تَْستَِطْع ٌَْحُصُل ِمْن تَْكِرٌِرِو ثِمَلٌ   .َكرَّ

َل اْلَوالَِع فًِ لَْوِلوِه  ٌْوِه َصوْبرا  َوأََكدَّ اْلَمْوُصوَل اْوَوَّ تَأِْكٌود ا  َسوأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌوِل َموا لَوْم تَْسوتَِطْع َعلَ

ْبرِ   .ِللتَّْعِرٌِ  بِاللَّْوِم َعلَى َعَدِم الصَّ

 :16/38وفً التحرٌر والتنوٌر 

ا اَل ٌََكاُدوَن ٌَْفمَُاووَن لَوْوال  ( 92)ثُمَّ أَتْبََع َسبَب ا ] ٌِْن َوَجَد ِمْن ُدونِِاَما لَْوم  ٌَْن السَّدَّ َحتَّى إَِذا بَلََػ بَ

وا َعلَوى  ٌَاَذالَالُوا ( 93) ٌِْن إِنَّ ٌَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن فًِ اْوَْرِ  فََاْل نَْجعَُل لََن َخْرج  اْلمَْرنَ

ونَُاْم َسودرا  ٌْ ٌْنَنَا َوبَ ونَُكْم ( 94)أَْن تَْجعََل بَ ٌْ ة  أَْجعَوْل بَ ٌْوٌر فَوأَِعٌنُونًِ بِمُووَّ لَواَل َموا َمكَّنِّوً فٌِوِه َربِّوً َخ

ووا  وونَُاْم َرْدم  ٌْ ٌِْن لَوواَل اْنفُُخوووا َحتَّووى إَِذا ( 95)َوبَ ووَدفَ ٌَْن الصَّ آتُووونًِ ُزبَووَر اْلَحِدٌووِد َحتَّووى إَِذا َسوواَوى بَوو

ا  ٌْوِه لِْطور  ا لَاَل آتُونًِ أُْفوِرْغ َعلَ فََموا اْسوَطاُعوا أَْن ٌَْظَاوُرووُ َوَموا اْسوتََطاُعوا لَوهُ ( 96)َجعَلَهُ نَار 

لَوواَل َهووَذا َرْحَمووةٌ ِموْن َربِّووً فَووِصَذا َجوواَء َوْعوُد َربِّووً َجعَلَووهُ َدكَّوواَء َوَكواَن َوْعووُد َربِّووً َحمرووا ( 97)نَْمب وا 

(98  ) 
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لِ  لاَل آتُونًِ: َولََرأَ اْلُجْمُاور ( أتُوونًِ)ء َوأَبُو بَْكور  َعون َعاِصوم ( 48)َولََرأَوُ َحْمَزةُ . ِمثَْل اْوَوَّ

تٌَْاِنء أَْي أََمَرُهْم أَْن ٌَْحُوُروا ِلْلعََملِ   .َعلَى أَنَّهُ أَْمٌر ِمَن اْ ِ

. َوَموواُجوجَ َوَوووِمٌُر اْسووطاُعوا واْسووتَطاُعوا ِلٌَووأُْجوَج . الن َحوواُس اْلُمووَذابُ : -بَِكْسووِر اْلمَوواؾِ  -َواْلِمْطوورُ 

ْدِمء َوَعَدُم اْستَِطاَعتِِاْم َذِلَن اِلْرتِفَاِعِه َوَصاَلبَتِهِ : َوالنَّْمبُ . اْلعُلُو  : َوالظ ُاورُ   .َكْسُر الرَّ

. واْسطاُعوا تَْخِفٌُؾ اْستَطاُعواء َواْلجمع بٌناما تَفَن ٌن فِوً فََصواَحِة اْلَكواَلِم َكَراِهٌَوةَ إَِعواَدِة اْلَكِلَموةِ 

انًِ إِْذ ثَّوَواْبتُِدَم بِاْوََخّؾِ ِمْنُاَما ِوَنَّهُ َوِلٌَهُ اْلَاْمُز َوُهَو َحوْرٌؾ ثَِمٌوٌل ِلَكْونِوِه ِموَن اْلَحْلوِكء بِِخواَلِؾ ال

ُم َوُهَو َخِفٌؾٌ   .َوِلٌَهُ الالَّ

ا َولَوَع َكَموَوُمْمتََوى الظَّاِهِر أَْن ٌُْبتََدأَ بِِفْعِل اْستَطاُعوا َوٌُثَنَّى بِِفْعِل اْسطاُعوا ِوَنَّهُ ٌَثْمُُل بِوالتَّْكِرٌِرء 

ٌِْه َصْبرا   ذِلَن تَأِْوٌُل َما لَوْم : ثمَّ لَْوله[ 78اْلَكْاؾ ]فًِ لَْوِلِه آنِف ا َسأُنَبِّهَُن بِتَأِْوٌِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَ

ٌِْه َصْبرا    [.82اْلَكْاؾ ]تَْسِطْع َعلَ

ةُ َوِمْن َخَصاهِِص ُمَخالَفَِة ُمْمتََوى الظَّاِهِر ُهنَا إٌِثَاُر فِْعل  ِذي ِزٌَواَدة  فِوً اْلَمْبنَوى بَِمْولِوع  فٌِوِه ِزٌَوادَ 

َاوَذا ِمووْن َمَواِوووعِ َداَللَووِة ِزٌَووا
 َدةِ اْلَمْعنَوى ِوَنَّ اْسووتَِطاَعةَ نَْمووِب السَّووّدِ أَْلوَوى ِمووِن اْسووتَِطاَعِة تََسوول ِمِهء فَ

 (49. ) اْلَمْبنَى َعلَى ِزٌَاَدة  فًِ اْلَمْعنَى

 (:ه 1394ت )وجاء فً زهرة التفاسٌر وبً زهرة 

ء أي موا َوَموا فَعَْلتُوهُ َعوْن أَْموِري: ثم أشار العبد الصالا إلى أن ذلن بأمر هللا وتكلٌفه فمال)  

َذِلوَن : فعلته صادرا عن أمريء بل منفذا أمر هللاء ولٌس وحد أن ٌعتر  على أمر ّللاَّ تعوالى

ا تَاِوٌل ٌِْه َصْبر  ء أصولاا موا لوم تسوتطع صوبرا علٌوهء حوذفت التواء تخفٌفوا فوً َما لَْم تَْسِطع عَّلَ

لَون النطك إذ ٌصعب النطك بالتاء التً ٌعمباا الطاء لتمارباما فً المخورجء ولوم تحوذؾ فوً 

؛ وناا متحركات بخالفاا هناء فاوولى مفتوحة والثانٌة ساكنةء ا شوارة إلوى معرفوة تَْستَِطٌعَ 

 الملل فً سر خرق السفٌنة ولتل الؽالمء وإلامة الجدارء وإن ذلن من أمر 

باموزة سواكنة بعود الوالم مون بواب المجوًءء وإذا { لَواَل أتُوونًِ}: حمزة وأبو بكر بخالؾ عنوه: 422فً التٌسٌر للدانً 48)

 .ء والبالون بمطع الامزة ومدة بعدها فً الحالٌن(ٌاء)كسرا همزة الوصل وأبدال الامزة الساكنة  ابتدءا

 .16/15: «تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العمل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد»التحرٌر والتنوٌر  49)
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ّللاَّ تعالى؛ ونه ٌتعلك بالؽٌبء وال ٌعلم الؽٌب إال ّللاَّ ومون ٌوتكلم عون الؽٌوب إنموا ٌأخوذ مون 

 (50.( ) علم ّللاَّ الذي علمه بع  عبادو الصالحٌن

 :لوله تعالى 12/138للبماعً : وفً كتاب نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور 

ا  ٌِْه ُخْبر  ٌِْن َوَجوَد ( 92)ثُمَّ أَتْبََع َسبَب ا ( 91)َكَذِلَن َولَْد أََحْطنَا بَِما لََد ٌَْن السَّودَّ َحتَّوى إَِذا بَلَوَػ بَو

ووا اَل ٌََكوواُدوَن ٌَْفمَُاوووَن لَووْوال   ٌِْن إِنَّ ٌَووأُْجوَج َوَمووأُْجوَج  ٌَوواَذالَووالُوا ( 93)ِمووْن ُدونِِاَمووا لَْوم  اْلمَووْرنَ

ونَُاْم َسودرا  ٌْ ٌْنَنَوا َوبَ وا َعلَوى أَْن تَْجعَوَل بَ لَواَل َموا ( 94)ُمْفِسُدوَن فًِ اْوَْرِ  فََاْل نَْجعَُل لَوَن َخْرج 

ا  ٌْنَُاْم َرْدم  ٌْنَُكْم َوبَ ة  أَْجعَْل بَ ٌٌْر فَأَِعٌنُونًِ بِمُوَّ آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌِد َحتَّوى ( 95)َمكَّنًِّ فٌِِه َربًِّ َخ

ا  ٌْوِه لِْطور  ا لَاَل آتُوونًِ أُْفوِرْغ َعلَ ٌِْن لَاَل اْنفُُخوا َحتَّى إَِذا َجعَلَهُ نَار  َدفَ ٌَْن الصَّ ( 96)إَِذا َساَوى بَ

لَواَل َهوَذا َرْحَموةٌ ِموْن َربِّوً فَوِصَذا َجواَء ( 97)فََما اْسَطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْمب ا 

َوتََرْكنَوا بَْعَووُاْم ٌَْوَمهِوذ  ٌَُمووُج فِوً بَْعو   ( 98)َوْعُد َربًِّ َجعَلَهُ َدكَّاَء َوَكواَن َوْعوُد َربِّوً َحمروا 

ووِر فََجَمْعنَواُهْم َجْمع وا  وا ( 99)َونُِفَخ فِوً الص  ( 100)َوَعَرْوونَا َجَاونََّم ٌَْوَمهِوذ  ِلْلَكوافِِرٌَن َعْرو 

أَفََحِسَب الَِّذٌَن ( 101)الَِّذٌَن َكانَْت أَْعٌُنُُاْم فًِ ِؼَطاء  َعْن ِذْكِري َوَكانُوا اَل ٌَْستَِطٌعُوَن َسْمع ا 

 (102( ) َكفَُروا أَْن ٌَتَِّخذُوا ِعبَاِدي ِمْن ُدونًِ أَْوِلٌَاَء إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَانََّم ِلْلَكافِِرٌَن نُُزال  

دار الفكور العربوً : دار النشور( هو 1394ت )لدمحم بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروؾ بأبً زهرة : زهرة التفاسٌر(  50

9/4571. 
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ا : لوله تعالى  ٌِْن لَاَل اْنفُُخوا َحتَّوى إَِذا َجعَلَوهُ نَوار  َدفَ ٌَْن الصَّ ﴿آتُونًِ ُزبََر اْلَحِدٌِد َحتَّى إَِذا َساَوى بَ

ا  ٌِْه لِْطر   ﴾(97)فََما اْسَطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْمب ا ( 96)لَاَل آتُونًِ أُْفِرْغ َعلَ

منووه بعوود  (لطوورا  ) المحمووىأي الحدٌوود  (أفوورغ علٌووه)بالنحوواس  (ً ءاتووون): للموووم{ لووال}أي 

النحوواس الووذاهبء هووذا فووً لووراءة حمووزة وأبووً بكوور عوون عاصووم بصسووكان : إذابتووهء فووصن المطوور

ففعلوووا ذلوون فوواختلط . الامووزةء ولووراءة البووالٌن بفووتا الامووزة وموودها بمعنووى أعطووونً النحوواس

أي فتسوبب عون ذلون أنوه  فموا: والتصك بعوه ببع  وصار جبال  صلدا ء ثوم لوال هللا تعوالى

أي ٌعلوو  أن ٌظاورووأي ٌأجوج وموأجوج وؼٌورهم  (اسطاعوا)لما أكمل عمله وأحكمه ما 

وصوالبتهء وزٌوادة التواء هنوا تودل علوى  لثخنوه وما استطاعوا له نمبا  ظارو لعلوو ومالسته 

الرتفاعه وصالبته والتحام بعوه ببع  حتوى صوار ( 51( ) العلو علٌه أصعب من نمبه) أن 

 (.52. ) سبٌكة واحدة من حدٌد ونحاس فً علو الجبل

الوذي أرسوله أمٌور الموؤمنٌن الواثوك إلٌوه (53)(عن سالم الترجموان  خرداذبهولد حكى ابن   

ووناووم لووو احتووالوا ببنوواء درج موون جووانبام أو ( 12/138)حتووى رآو أن ارتفاعووه موود البصوورء 

 ووع تراب حتى ظاروا علٌه لم ٌنفعام 

نظوم الودرر : ) لمود زلَّ لَلَوُم صواحب تفسوٌر: الود وري  حمووديألول وانا العبد الفمٌر الى هللا تعالى عدنان عبد الورحمن  51)

ت )العالمووة المفسوور إبووراهٌم بوون عموور بوون حسوون الربوواط بوون علووً بوون أبووً بكوور البموواعً : فووً تناسووب اآلٌووات والسووور

الرتفاعوه وصوالبته والتحوام بعووه ( العلو علٌه أصعب مون نمبوه) عندما ذكر أن زٌادة التاء هنا تدل على أن ( ه 885

 .ببع  حتى صار سبٌكة واحدة من حدٌد ونحاس فً علو الجبل

وهوو موافوك لمولوه ( النموب أصوعب مون العلوو علٌوه وتسولمه)أن زٌوادة التواء هنوا تودل علوى أن : )والصواب وهللا أعلم 52)

 .فزٌادة التاء هً لصعوبة النمب ولٌست لمظاار فََما اْسَطاُعوا أَْن ٌَْظَاُرووُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْمب ا : تعالى

 .             12/138للبماعً : نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور  53)

ونَِة َموا ذََكوَروُ َصواِحُب  َ :10/160فً البداٌة والنااٌة البن كثٌر   54) ً  اْلَحوافُِظ فِوً َهوِذِو السَّ ِ الوذََّهبِ ٌُْخنَا أَبُوو َعْبوِد ّللاَّ أوَرَد َشو

ِ ْبوُن اْلُمْعتَِصوِم "َمَساِلِن اْلَمَماِلِن " ِكتَاِب  ٌم الت ْرُجَماُنء ِحوٌَن بَعَثَوهُ اْلَواثِوُك بِوأَْمِر ّللاَّ ٌِْه َسالَّ ا أَْماَلوُ َعلَ  -(هو 131سونة )ء َعمَّ

ًْ بَْؽول   -َوَكاَن لَْد َرأَى فًِ النَّْوِم َكأَنَّ السَّدَّ لَْد فُتَِا  ا َهذَا َوَكتََب لَهُ إِلَوى اْلُملُووِن بِاْلَوَصواِة بِوِهء َوبَعَوَث َمعَوهُ أَْلفَو م  فَأَْرَسَل َسالَّ

اَء إِلَى إِْسَحاَق بِتَْفِلٌَسء فََكتََب لَُاْم إِلَى َصاِحِب السَِّرٌِرء َوَكتَوبَ  اء فََساُروا ِمْن َساَمرَّ وِرٌِر إِلَوى لَ  تَْحِمُل َطعَام  ُاوْم َصواِحُب السَّ

نِ َمِلِن  واء إِلَىِفٌاَلْنَشاوْ ء فََكتََب لَُاْم الالَّ َء فََسواُروا ِسوتَّة  َوِعْشوِرٌَن ٌَْوم  وهَ َمعَوهُ َخْمَسوةَ أَِدالَّ ء فََكتَوَب لَُاوْم إِلَوى َمِلوِن اْلَخوَزِرء فََوجَّ

 فَاْنتََاْوا إِلَى أَْر   َسْوَداَء ُمْنتِنَة  
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ذلن؛ ونه ال حٌلة لام على النزول من الجانب اآلخرء وٌؤٌدو أنام ٌخرجوون فوً آخور الزموان 

بنمبه ال بظاوروء وال ٌنافً نفً االستطاعة لنمبه ما رواو ا مام أحمد والترمذي فوً التفسوٌر 

ٌِْه َوَسلََّمء لَالَ  ُ َعلَ  :  وابن ماجه فً الفتن عن أبً رافع عن أبً هرٌرةء أن رسول هللا َصلَّى ّللاَّ

السَّدَّ ُكولَّ ٌَوْوم  َحتَّوى إَِذا َكواُدوا ٌورون شوعاع الشومس لوال الوذي  لٌََْحفُُرونَ إِنَّ ٌَأُْجوَج َوَمأُْجوَج »

ووِه فٌَََرْونَووهُ أََشوودَّ َمووا َكوواَن َحتَّووى إَِذا بَلَؽَووْت ُموودَّتَُاْم  ٌْ علووٌام ارجعوووا فََسووتَْحِفُرونَهُ َؼووَداء فٌََعُوووُدوَن إِلَ

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ أَْن ٌَْبعَووثَُاْم َعلَووى النَّوواس َحفَووُروا َحتَّووى إَِذا َكوواُدوا ٌَووَرْوَن ُشووعَاَع الشَّووْمِس لَووالَ   َوأََراَد ّللاَّ

ٌِْامْ  ٌْهَتِوِه ِحوٌَن تََرُكوووُء : الَِّذي َعلَ ٌْوِه َوُهوَو َكَا ُء فٌََعُووُدوَن إِلَ اْرِجعُوا فََستَْحِفُروَن َؼود ا إِْن َشواَء ّللاَّ

ووُن النَّوواُس ِمووْنُاْم فِووً ُحُصووونِِاْمء  ووفُوَن اْلِمٌَوواَو َوٌَتََحصَّ فٌََْحِفُرونَووهُ َوٌَْخُرُجوووَن َعلَووى النَّوواِسء فٌَُنَّشِ

ٌْهَووِة الوودَِّمء فٌََمُولُووونَ  ٌَْاووا َكَا لََاْرنَووا أَْهووَل اوَْر  : فٌََْرُموووَن بَِسووَااِمِاْم نَْحووَو السَّووَماِء فَتَْرِجووُع َوَعلَ

ُ َعزَّ َوَجلَّ نَْؽف ا فًِ أَْلفَاهِِاْم فٌََْمتُلُُاْم بَِاا. َوَعلَْونَا أَْهَل السََّماءِ  ِ َصولَّى . «فٌََْبعَُث ّللاَّ فَمَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ووِه َوَسوولَّمَ  ٌْ ُ َعلَ وود  بٌَِووِدِو إِنَّ َدَوابَّ اوَْرِ  لَتَْسووَمُن َوتَْشووُكُر ِمووْن لُُحوووِمِاْم »: ّللاَّ َوالَّووِذي نَْفووُس ُمَحمَّ

 (.54) «َوِدَماهِِامْ 

 .  هذا وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمٌن

ء فَواْنتََاْوا إِلَوى َموَداهَِن َخوَراب  ُمودَّةَ َسوْبعَة   وَن اْلَخلَّء فََساُروا فٌَِاوا َعَشوَرةَ أٌََّوام  ًَ الَّتِوً َكانَوْت  وَ َحتَّى َجعَلُوا ٌَُشم  واء َوِهو ِعْشوِرٌَن ٌَْوم 

ووٌَووأُْجوُج َوَمووأُْجوُج تَْطُرلَُاووا فََخِربَووْت ِمووْن ذَِلووَن اْلِحووٌِن َوإِلَووى اآْلِنء ثُوومَّ اْنتََاووْوا إِلَووى ِحْصوون  لَِرٌووب  ِمووَن  ووا ٌَْعِرفُوووَن السَّ ّدِ فََوَجووُدوا لَْوم 

ٌْوَن أَْلبَلُووا؟ فَوذََكُروا لَُاوْم  وَ بِاْلعََربٌَِِّة َوبِاْلفَاِرِسٌَِّة َوٌَْحفَُظوَن اْلمُْرآَنء َولَُاْم َمَكاتُِب َوَمَساِجُدء فََجعَلُوا ٌَْعَجبُوَن ِموْنُامْ  ٌَْسوأَلُونَُاْم ِموْن أَ

ٌِْه َخْوَراُء َوإِذَا السَّد  ُهنَاِلَن ِمْن لَوبِن  َحِدٌود  . أَنَُّاْم ِمْن ِجَاِة أَِمٌِر اْلُمْؤِمنٌَِنء فَلَْم ٌَْعِرفُووُ بِاْلُكلٌَِّّةِ  ٌَْس َعلَ ثُمَّ اْنتََاْوا إِلَى َجبَل  أَْملََس لَ

ء َوفِو ٌْوِهء َولَوهُ ُشوُرفَاٌت ِموْن َحِدٌود  ا اَل ٌََكواُد اْلبََصوُر ٌَْنتَِاوً إِلَ ء َوُهوَو ُمْرتَِفوٌع ِجودر ٌِْن ً وَ ُمؽٌََّب  فًِ نَُحاس  َسوِطِه بَواٌب َعِظوٌٌم بِِمْصوَراَع

ٌْوِه لُْفوٌل ُطولُو ٌِْنء َعْرُووُاَما ِماهَوةُ ِذَراع ء فِوً ُطووِل ِماهَوِة ِذَراع ء فِوً ثََخانَوِة َخْمَسوِة أَْذُرع ء َوَعلَ  -َسوْبعَةُ أَْذُرع  فِوً ِؼلَوِظ بَواع   هُ ُمْؽلَمَ

وا -َوذََكَر أَْشٌَاَء َكثٌِوَرة   ء فٌََْسوَمعُوَن بَْعوَد ذَِلوَن َصوْوت ا َعِظٌم  وا؛ مُ  َوِعْنوَد ذَِلوَن اْلَمَكواِن َحوَرٌس ٌَْووِربُوَن ِعْنوَد اْلمُْفوِل فِوً ُكوّلِ ٌَوْوم  ْزِعج 

ٌْنَُاَما ء َوفًِ إِْحَداُهَما بَمَاٌَوا عَ  فٌََْعلَُموَن أَنَّ َوَراَء َهذَا اْلبَاِب َحَرس ا َوَحفََظة ء َولَِرٌٌب ِمْن َهذَا اْلبَاِب ِحْصنَاِن َعِظٌَماِن بَ ٌُْن َماء  َعْذبَة 
ٌِْر ذَِلَنء َوإِذَا ُطوُل اللَّبِنَِة ِذَراٌع َونِْصٌؾ فًِ ِمثِْلِهء فًِ   .ِن ِشْبر  ُسمْ اْلِعَماَرِة ِمْن َمؽَاِرَؾ َولَبِن  َوَحِدٌد  َوَؼ

ا ِمووْن ٌَووأُْجوَج َوَمووأُْجوَج؟ فَووأَْخبَُروُهْم أَنَّ  ووا فَووْوَق ُاوومْ َوذََكووُروا أَنَُّاووْم َسووأَلُوا أَْهووَل تِْلووَن اْلووباَِلِد َهووْل َرأَْوا أََحوود  ووا أَْشَخاص   َرأَْوا ِمووْنُاْم ٌَْوم 

ُجِل ِمْنُاْم ِشْبٌر َونِْصُؾ ِشْبر   ٌِْاْمء فَِصذَا ُطوُل الرَّ ٌُا فَأَْلمَتُْاْم إِلَ ُ أَْعلَمُ . الش ُرفَاِتء فََابَِّت الّرِ  .163-10/160البداٌة والنااٌة ./ َوّللاَّ

ء وفوً البداٌوة 193/ 5وابن كثٌر فً التفسٌر  16/370,  511ء 510/ 2الحدٌث أخرجه أحمد بن حنبل فً المسند (    54

 .18/ 16ء والطبري فً التفسٌر 4080ء وابن ماجة 133/ 2والنااٌة 
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 مصادر البحث

دار : الناشر( ه 1396ت )لخٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن علً بن فارسء الزركلً الدمشمً : اوعالم -

 .م   2002ماٌو / أٌار  -الخامسة عشر : العلم للمالٌٌن ء الطبعة

محًٌ : المحمك( ه 328ت )لدمحم بن الماسم بن دمحم بن بشارء أبو بكر اونباري : إٌواح الولؾ واالبتداء -

 -هوو  1390: عووام النشوور-مطبوعووات مجمووع اللؽووة العربٌوة بدمشووك : الودٌن عبوود الوورحمن رموووانء الناشور

 .م 1971

( هو 774ت )وبوً الفوداء إسوماعٌل بون عمور بون كثٌور المرشوً البصوري ثوم الدمشومً : البداٌة والنااٌة -

 .م 1988 -ء ه  1408اوولى : دار إحٌاء التراث العربًء الطبعة: علً شٌريء الناشر: المحمك

لودمحم الطواهر : «تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العمل الجدٌد من تفسوٌر الكتواب المجٌود»التحرٌر والتنوٌر  -

توونس سونة  –الودار التونسوٌة للنشور : الناشور( هو 1393ت )بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشوور التونسوً 

 .ه   1984: النشر

وبووً الفووداء إسووماعٌل بوون عموور بوون كثٌوور المرشووً ( ابوون كثٌوور)تفسووٌر الموورآن العظووٌم : تفسووٌر ابوون كثٌوور -

دار الكتوووب العلمٌوووةء : دمحم حسوووٌن شووومس الووودٌنء الناشووور: المحموووك( هووو 774ت )البصوووري ثوووم الدمشووومً 

 .ه  1419 -اوولى : بٌروت الطبعة –منشورات دمحم علً بٌوون 

 .الاٌهة المصرٌة العامة للكتاب( ه 392ت )وبً الفتا عثمان بن جنً الموصلً : الخصاهص -

 –دار الفكوور العربووً : الناشوور( هوو 1390ت بعوود )لعبوود الكوورٌم ٌووونس الخطٌووب : التفسووٌر المرآنووً للموورآن-

 .الماهرة

دراسووة ( هوو  444ت )وبووً عموورو عثمووان بوون سووعٌد الوودانً اوندلسووً : التٌسووٌر فووً المووراءات السووبع  -

ء الحوذٌفًالشوٌخ علوً بون عبود الورحمن : ء لودم لوه وأشورؾ علٌوهالشوؽدلًخلؾ حموود سوالم . د: وتحمٌك

المملكة  -دار اوندلس للنشر والتوزٌعء حاهل : والشٌخ عبد الرافع بن رووان بن علً الشرلاويء الناشر

 .م 2015 -ه   1436اوولىء : العربٌة السعودٌةء الطبعة

وبوً العبواسء شوااب الودٌنء أحمود بون ٌوسوؾ بون عبود الوداهم : الدر المصون فً علوم الكتاب المكنوون -

 .دار الملمء دمشك-الدكتور أحمد دمحم الخراط : تحمٌك( ه 756ت )المعروؾ بالسمٌن الحلبً 
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وبوً العبواسء شوااب الودٌنء أحمود بون ٌوسوؾ بون عبود الوداهم : الدر المصون فً علوم الكتاب المكنوون -

 .دار الملمء دمشك-الدكتور أحمد دمحم الخراط : تحمٌك( ه 756ت )المعروؾ بالسمٌن الحلبً 

وحمد بن عبد الرحمن بن دمحمء ابن َمَوواءء ابون عمٌور اللخموً المرطبوًء أبوو العبواس : الّرد َعلى النّحاة -

ه   1399اوولىء : الطبعة-دار االعتصام: الناشر-الدكتور دمحم إبراهٌم البنا : دراسة وتحمٌك( ه 592ت )

 .م  1979 -

دار : دار النشر( ه 1394ت )لدمحم بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروؾ بأبً زهرة : زهرة التفاسٌر -

 .الفكر العربً

دار الكتوب العلمٌوة : الناشور( هو 392ت )وبوً الفوتا عثموان بون جنوً الموصولً : سر صوناعة ا عوراب -

 .م 2000 -ه 1421اوولً : الطبعة-لبنان-بٌروت

( هوو 273ت )البون ماجوة أبووو عبود هللا دمحم بون ٌزٌوود المزوٌنوًء وماجوة اسووم أبٌوه ٌزٌود : سونن ابون ماجووه -

 .فٌصل عٌسى البابً الحلبً -دار إحٌاء الكتب العربٌة : دمحم فؤاد عبد البالًء الناشر: تحمٌك

( و 1093ت  )مع شرح شواهدو لعبد المادر البؽودادي صواحب خزانوة اودب : شرح شافٌة ابن الحاجب  -

حممامواء وووبط ؼرٌباموواء ( هو 686ت )ء نجوم الودٌن ا سووتراباذيمون الاجورة ءلودمحم بون الحسون الرووً 

دار : دمحم نووور الحسوون ودمحم الزفووزاؾ ودمحم محٌووى الوودٌن عبوود الحمٌوودء الناشوور: ء اوسوواتذةمباماموواوشوورح 

 م 1975 -ه   1395: لبنانء عام النشر –الكتب العلمٌة بٌروت 

 833ت)لشمس الدٌن أبو الخٌر ابون الجوزريء دمحم بون دمحم بون ٌوسوؾ : شرح طٌبة النشر فً المراءات -

 1420الطبعوة الثانٌوةء -بٌوروت –دار الكتوب العلمٌوة : الشٌخ أنس مارةء الناشور: وبطه وعلك علٌه( ه 

 م 2000 -ه 

لعبود هللا بون ٌوسوؾ بون أحمود بون عبود هللا ابون ٌوسوؾء أبوو دمحمء جموال : شرح لطر الندى وبول الصودى -

الحادٌوة : المواهرةء الطبعوة: دمحم محٌوى الودٌن عبود الحمٌودء الناشور: المحمك( ه 761ت )الدٌنء ابن هشام 

 .1383عشرةء 

أحمود : المحمك( ه  368ت )وبً سعٌد السٌرافً الحسن بن عبد هللا بن المرزبان : شرح كتاب سٌبوٌه -

 .م 2008اوولىء : لبنانء الطبعة –دار الكتب العلمٌةء بٌروت : ء علً سٌد علًء الناشرمادلًحسن 
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المزوٌنوً  زكرٌواءوحمود بون فوارس بون : الصاحبً فً فمه اللؽة العربٌة ومساهلاا وسنن العرب فً كالماا-

 .م1997-ه 1418الطبعة اوولى : دمحم علً بٌوونء الطبعة: الناشر( ه 395ت )الرازيء أبو الحسٌن 

: تحمٌوك( هو 393ت )الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة وبً نصر إسماعٌل بن حماد الجووهري الفوارابً -

 .م 1987 -ه    1407الرابعة : بٌروت الطبعة –دار العلم للمالٌٌن : أحمد عبد الؽفور عطار الناشر

رلعبد الوهاب بن ٌوسؾ بن إبراهٌمء ابن : طبمات المراء السبعة وذكر منالبام ولراءاتام- ت )الشافعً  السَّالَّ

 -هو   1423اوولوىء : صٌدا بٌروتء الطبعوة -المكتبة العصرٌة : أحمد دمحم عزوزء الناشر: المحمك( ه 782

 .م 2003

( هو 833ت )لشمس الدٌن أبو الخٌر ابن الجوزريء دمحم بون دمحم بون ٌوسوؾ : ؼاٌة النااٌة فً طبمات المراء-

 مكتبة ابن تٌمٌة: الناشر

 .برجستراسر. ه  ج1351عنً بنشرو وول مرة عام 

( هو 850ت )لنظوام الودٌن الحسون بون دمحم بون حسوٌن المموً النٌسوابوري : ؼراهب المرآن ورؼاهب الفرلان -

 .ه  1416 -اوولى : بٌروتء الطبعة – العلمٌهدار الكتب : ء الناشرعمٌراتالشٌخ زكرٌا : المحمك

وبووً الطٌووب دمحم صوودٌك خووان بوون حسوون بوون علووً ابوون لطووؾ هللا الحسووٌنً : فووتُا البٌووان فووً مماصوود الموورآن-

الَمكتبة : َعبد هللا بن إبراهٌم اونَصاري الناشر: عنً بطبعِه ولّدم له وراجعه( ه 1307ت) الِمنَّوجًالبخاري 

 .م 1992-ه  1412: بٌَروت عام النشر–العصرٌَّة للطبَاعة والنّْشرء َصٌَدا 

: المحموك( هو 180ت )لعمرو بن عثمان بن لنبر الحارثً بالوالءء أبو بشرء الملمب سٌبوٌه : كتاب سٌبوٌه-

 .م 1988 -ه   1408ء الماهرةء الطبعة الثالثةء الخانجًمكتبة : عبد السالم دمحم هارونء الناشر

ت )وبً حفص سوراج الودٌن عمور بون علوً بون عوادل الحنبلوً الدمشومً النعموانً : اللباب فً علوم الكتاب-

 -دار الكتوب العلمٌوة : الشٌخ عادل أحمود عبود الموجوود والشوٌخ علوً دمحم معوو  الناشور: المحمك( ه 775

 .م 1998-ه   1419اوولىء : لبنان الطبعة/ بٌروت 

ت ) ا فرٌمى الروٌفعىلدمحم بن مكرم بن علىء أبً الفولء جمال الدٌن ابن منظور اونصاري : لسان العرب -

 .ه  1414الثالثة : دار صادرء بٌروت الطبعة: الناشر( ه 711
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دمحم : المحموك( هو 1332ت )لودمحم جموال الودٌن بون دمحم سوعٌد بون لاسوم الحوالق الماسومً : محاسن التأوٌل  -

 . ه  1418 -اوولى : بٌروت ء الطبعة – العلمٌهدار الكتب : باسل عٌون السود ء الناشر

عبود : المحموك( هو 458ت ) المرسوًوبوً الحسون علوً بون إسوماعٌل بون سوٌدو : المحكم والمحٌط اوعظوم -

 .م 2000 -ه   1421اوولىء : بٌروت الطبعة –دار الكتب العلمٌة : الحمٌد هنداوي الناشر

دار : الناشر( ه 280ت نحو ) خرداذبةوبو الماسم عبٌد هللا بن عبد هللا المعروؾ بابن : المسالن والممالن -

 .م1889صادر أفست لٌدنء بٌروتء

ُمفتوً الجماورٌوة : ء لودم لوه نووٌا لعوادل : «من صدر ا سالم وحتى العصر الحاوور»معجم المفسرٌن  -

ٌْخ حسن خالدء الناشر لبنوان ء  –الثمافٌة للتوألٌؾ والترجموة والنشورء بٌوروت  نوٌا مؤسسة : اللبنانٌة الشَّ

 م 1988 -ه   1409الثالثةء : الطبعة

 . مكتبة اونجلو المصرٌة: حسانء الناشر تمام.د: مناهج البحث فً اللؽة -

ت )لجمووال الوودٌن أبووو الفوورج عبوود الوورحمن بوون علووً بوون دمحم الجوووزي : المنووتظم فووً تووارٌخ اومووم والملووون -

دار الكتووب العلمٌووةء بٌووروتء : دمحم عبوود المووادر عطوواء مصووطفى عبوود المووادر عطوواء الناشوور: المحمووك( هوو 597

 .م 1992 -ه   1412اوولىء : الطبعة

ت ) براهٌم بن عمر بن حسن الرباط بن علً بن أبً بكور البمواعً : نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور -

 .دار الكتاب ا سالمًء الماهرة: ء الناشر 22: عدد اوجزاء( ه 885

لمجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بون دمحم بون دمحم ابون عبود : نااٌة النااٌة فً ؼرٌب الحدٌث واوثر -

ء  الطنوواحًمحمووود دمحم  -طوواهر أحموود الووزاوي : تحمٌووك( هوو  606ت )الكوورٌم الشووٌبانً الجووزري ابوون اوثٌوور 

 م 1979 -ه  1399بٌروتء  -المكتبة العلمٌة : الناشر

دار : الناشوور( هوو 1422ت )سووالم محٌسوون  دمحملوودمحم دمحم : الاووادي شوورح طٌبووة النشوور فووً المووراءات العشوور  -

 .م 1997 -ه   1417اوولىء : بٌروتء الطبعة –الجٌل 

( هو 1403ت )فً المراءات السبع لعبود الفتواح بون عبود الؽنوً بون دمحم الماووً  الشاطبٌةالوافً فً شرح  -

 .م 1992 -ه   1412الرابعةء : مكتبة السوادي للتوزٌعء الطبعة: الناشر



 لماذا الفلوجة ؟ وماذا عن بالً الوطن ؟

 اوستاذ الدكتور خالد الخطٌب

 الزمالء احد تساؤل انتباهً استرعى لمد

 لال الفلوجة عن نشر كتاب على تعمٌب فً

 ولد (؟؟ الوطن بالً عن وماذا) .. فٌه

 عالمات من بعدد تساؤله او سؤاله اعمب

 االجابة وفً .. االستؽراب أو .. االستفاام

 .. الفلوجة لماذا نعم .. نمول تساؤله على

 الى الصاو من العراق ار  تكن ألم

 !؟ الؽزاة الدام تحت تلتاب الصاو
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 تستخلص التً االنسانٌة العلوم من التارٌخ بأن ٌعً ان للكاتب  البد التارٌخ كتابة عند

 مختبرات هنان لٌس اذ والجمادء الحٌوان عن االنسان تمٌز التً العوامل وتحلل العبر مناا

 تتواتر علمٌة نتاهج الى الوصول باا تستطٌع تجارب حمول او فٌزٌاوٌة او كٌمٌاوٌة

 بالنسبة اومر ون البٌهٌة؛ الظروؾ نفس توفر عند النتاهج نفس على بالحصول صحتاا

 للتجربة البٌهٌة الظروؾ نفس اعادة الٌمكنه الباحث حٌث تماما مختلؾ االنسانٌة للحالة

 باا التحكم ٌمكن البشر من عٌنة تؤخذ حٌث الطبٌة البحوث بع  فً اللام إال االنسانٌة

 .آنفا ذكرنا كما تاما اختالفا تختلؾ االنسانٌة للدراسات العامة الحالة ولكن .. وبظروفاا

 .والعبر الحكمة فٌاا تتجسد انسانٌة نماذج على المورخ الباحث ٌعتمد الحاالت هذو وفً



 ٌكون ملسو هيلع هللا ىلص اوعظم الرسول سٌدنا فصن النبٌلة االنسانٌة الصفات عن الحدٌث عند فمثال

 والنفس النبٌلة االنسانٌة الصفات من هللا اودعه ما كل فٌه تتجلى نموذج افول

 :الكاملة البشرٌة

 دع  ما  ادعته  النصارى  فً  نبٌام

 واحكم بما شهت مدحا فٌه واحتكم

 فصن   فول  رسول  هللا  لٌس   له

 حد   فٌعرب    عنه    ناطك    بفم

 (هللا ٌارسولفدان روحً )

 شخصٌة افول تجعله (ص) دمحم سٌدنا فً تتجسد التً الكاملة االنسانٌة الصفات فصن

 النفس دراسة فً انموذجا سٌرته وتكون للبشر العلٌا المثل فً للبحث تارٌخٌة

 عنه لٌل الذي البٌت وهو الشعر من اآلتً البٌت عناا ٌعبر لد التً المثالٌة البشرٌة

 :لصٌدة ٌعدل انه

 لوى هللا  للعلٌاء  أن  تتجسدا

 فكانت دمحما.. فمال لاا كونً 

 واحدة فً (ص) دمحما سٌدنا ٌشارن لم من البشر بٌن من ٌكن لم انه ٌعنً ال ذلن طبعا

 نبٌلة بصفات تمٌز الكرام الصحابة من كال أن إذ النبٌلة االنسانٌة صفاته من اكثر او

 صلى باا تمٌز التً الصفات كل ٌبلػ لم منام اٌا ولكن لاطبة البشر افول من جعلتام

 :وسلم علٌه هللا

 بلػ العلى بكماله  كشؾ الدجى بجماله

 وآلهحسنت جمٌع خصاله  صلوا علٌه 
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 تماس وال تورب االمثال ان نمول الكرام واهلاا الفلوجة عن الحدٌث فً نبالػ ال ولكً

 الحنكة ومن والبطولة والشجاعة الكرم صفات من جمعت بما الفلوجة تمٌزت فمد

 احدى وصفتاا كما البداهل مدٌنة سمٌت - البداهل خلك علً العالٌة والمابلٌة العسكرٌة

   .االردنٌة الصحؾ

 

 

 

 

 

 

 

 الفلوجة سوق بمصؾ برٌطانٌة هرٌٌر طاهرة لامت عنما سنة 70 بعد حتى ٌؽٌظ ما

 باا ودماؤهم اشالؤهم واختلطت للطماطة شاحنة حول تجماروا الذٌن االبرٌاء لتمتل

 تعر  التً المدن بٌن من مدٌنة السنة تلن فً الفلوجة كانت ولد .1991 سنة

 بمساحته صؽٌر بلد على دولة 33 لبل من البشرٌة تارٌخ فً ؼزو وعتى فٌاا العراق

 اعظم أن إذ .. اهله وعنفوان وحوارته بتارٌخه شامخ عظٌم كبٌر ولكنه نفوسه وعدد

 الملوم كل معاا فجاء بمفردها ؼزوو على تتجرأ لم العالم فً عسكرٌة لوة واعتى

 والخٌانة الؽدر صفحة بدأت ولما .. اشالهه من بعوا ٌناشوا لعلام الطامعٌن من المذر

 خانتاا التً والمروءة الشاامة بمباديء وااللتزام الوطنٌة بالعزة الفلوجة تمسكت فمد

 محافظة البٌواء المحافظة مدن إال المطر محافظات مختلؾ فً المندسة العناصر بع 

 ... الفلوجة ما ادران وما .. الفلوجة رأساا وعلى االنبار
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تصوودت فووً ثووورة العشوورٌن للؽووزو البرٌطووانً بكوول 

ؼطرسوووته ولتلوووت لاهووودو لجموووان مموووا ابكوووى لنووودن 

واالمبراطورٌووووة البرٌطانٌووووة علووووى ٌوووود أحوووود لووووادة 

المماومووووة فٌاووووا الشووووٌخ ووووواري المحمووووود وابنووووه 

هووز لنوودن )سوولٌمان وانطلمووت االهزوجووة الشوواٌرة 

وظوول اولووم والحموود فووً نفووووس (. ووواري وبجاهووا

 االنجلٌز والذي لم ٌذهب كٌدهم 



 مدارس كتالمٌذ وكنا ومسجد جامع الؾ جناحٌاا بٌن تحتون التً الصؽٌرة المدٌنة تلن

 الذهاب فً كباباا بلذٌذ وننعم الحبانٌة بحٌرة عند برٌهة نزهة لمواء طرٌمنا فً باا نمر

 .واالٌاب

 وبمٌت اوبً العراق شعب اٌدي فً أسمط ولد الجبارة الحربٌة بللته االحتالل جاء ولما

 انواع احمر عن ٌكشؾ الذي والتدمٌر المصؾ انواع البشع تتعر  المدنٌة جماهٌر

 الحماق او للظلم دفعا إال بالمتال ٌبدأ ولم احد على ٌعتد لم شعب ود المتكافً ؼٌر المتال

 أهل واراد .." فاثبتوا لمٌتموو واذا .. العدو لماء تتمنوا ال ".. هللا ومر وامتثلوا .حك

 بدء عن اعلن ولما .. نفوسام فً هللا اودعاا التً بالحكمة ٌتصرفوا أن الفلوجة

  ما .. لاا ممرات المدارس من اتخذت لد االحتالل لوات وكانت المدارس فً الدراسة

 الخالء االمرٌكان الجنود لٌفاو  مدنً بوفد ٌذهبوا ان العمالء الفلوجة اهل دعى

 االحتالل جنود الرعادٌد من كان فما .. دراستام معاودة من التالمٌذ ٌتمكن كً المدارس

 دلت التً الحادثة وباذو .. المفاو  الوفد من العزل على النار اطلموا أن إال االوباش

 .. وتفاهتام جبنام بسبب االنسانً الحس من درجة بأدنى االحتالل جنود تمتع عدم على

 النخوة اصحاب الفلوجة اهل وكان الفلوجة من الباسلة العرالٌة المماومة فانطلمت

 االحتالل لموى تصدى من واول فٌاا الحربة رأس العالٌة النفس وعزة والشاامة

 اذاق مما المماومة اعمال واستشرت .. العرالٌة العسكرٌة الركاهز اناٌار بعد الؽاشمة

 لد االبً الشعب لطاعات من بعوا فصن له ٌؤسؾ مما ولكن .. الاوان مر االحتالل

 والحمد الطاهفً الحمد من بدوافع ذلن وكان المحتلٌن لتال تحرم لفتاوى استجابت

 من وؼٌرها الفلوجة مع وساهمت ؼفلتاا من المطاعات تلن من بع  صحت ثم االجنبً

 فً االمثلة اروع الفلوجة وربت ولد .الوطن حٌا  عن بالذود والجنوب الشمال مدن

 واالباء الكرامة وشموخ والفداء التوحٌة

68 



 المماومة معارن وتوالت الثانٌة الفلوجة معركة تلتاا ثم االولى الفلوجة معركة فكانت

 باا منٌت التً الازاهم العالمً االعالم وساهل وتناللت والاوان الذل المحتلٌن اذالت التً

 ولدراتاا هللا ؼٌر معٌن من لاا لٌس شعبٌة لوات امام العالم فً عسكرٌة لوة اعظم

 الشاٌد الرهٌس مع التفاو  ٌطلب ان رمسفٌلد االمرٌكً الدفاع بوزٌر حدا مما الذاتٌة

 استعدادها عن امرٌكا اعلنت اذا إال ٌوافك لم الذي عندهم اسٌر وهو حسٌن صدام

 مبرر ؼٌر من علٌه اعتداهاا على العراق لشعب اعتذارها وتمدٌم العراق من لالنسحاب

 .. اوعلى الفردوس واسكنام شاداءها هللا رحم .. الفلوجة هً تلن .. ولانونً شرعً

 ونكران الخصال نبل حناٌاها بٌن ٌتجسد عالمٌا مثاال اصبحت التً .. الفلوجة هً تلن

 هو وهذا الوطنٌة والكرامة المبادم اجل من هللا سبٌل فً لالستشااد واالستعداد الذات

 .الوطن بمٌة عن وماذا الفلوجة لماذا التساؤل على االجابة من وهٌل بع 

 .تحٌة وسالما على الفلوجة واهلاا الطٌبٌن
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الماء مركب مام فً جسم الكاهنوات الحٌوة حٌوث ٌمثول  أكبور 

موون وزناوواء وال ٌمكوون للكاهنووات الحٌووة موون % 90-80موون 

العٌش بدون الماء طوٌال ء حٌث إن البٌهة الداخلٌة وي كواهن 

هوووو باوسووواس بٌهوووة ماهٌوووةء فالمووواء ووووروري لتنفٌوووذ كافوووة 

العملٌات الحٌوٌوة التوً تحودث فوً داخلاوا ء أووؾ إلوى ذلون 

أن الماء أكبر نالل للمواد الذاهبة داخل الخالٌا وفً اونسجة 

واوعوواء وأن نمصووه ٌسوبب أعوورا  مرووٌة وٌووؤدي إلووى 

 الاالنء 

المحتوى الماهً للتمور   

حسن خالد حسن العكيدي .د.أ  
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وا أنوه ٌتمودد عنود التجمود  ولوه حورارة  من صفاته اوخرى أنه ٌحافظ علوى درجوة الحورارة ء علم 

 :نوعٌة عالٌة وحرارة تبخر عالٌة ومن اهم صفات الماء فً الخلٌة 

 .من الكاهن الحً % 90-80أنه مكون أساسً - 1

ٌساهم فً عملٌة التركٌب الووهً حٌث ٌتحلل المواء إلوى أجزاهوه بحٌوث ٌورتبط الاٌودروجٌن -2

 .ال نتاج السكر  CO2ب 

 .ٌساهم الماء كمادة متفاعلة عند تحلٌل النشا -3

 .  ٌنتج الماء مع عملٌة التنفس-4

وذرة  +Hلطبٌة كما فً الشكل ء ٌتكوون مون ذرتوٌن  جزهٌاتةوأن من أهم صفاته الخاصة هو أن 

O-  ا أن جزهٌات الماء تنجذب إلى جزهٌات أخرىء  وأحدا  هما تجذب اوخرى علم 



 Dates   and  waterالماء وثمار نخلة التمر 

ٌتواجد الماء فً جمٌع الفواكه والخور ومناا التموور علوى ثالثوة أشوكال أو صوور مختلفوة 

وهوو العنصور اوهوم لجمٌوع . المواء الحور ( 3)الماء اوسموزي ( 2)الماء المتحد ( 1)مناا 

اوحٌاء  وتحوي كل لطرة ماء علوى خمسوة آالؾ ملٌوون جوزيء والمواء وهوو سواهل الحٌواة 

والذي ولون له شوفاؾ لوٌس لوه طعوم أو راهحوة وٌتمٌوز المواء بسواولة التفكون إلوى أٌوناتوه 

المتمٌزة فصنه ٌدخل فً الكثٌر من المواد بحٌوث ٌسواعد فوً العملٌوات Hوبسبب حركة اٌون 

الكٌمٌاهٌة والحٌوٌة المامة ء أما حاالت الماء فاً ثالثةء الؽازٌوة ء السواهلةء والصولبةء لوذا 

صودق " وجعلنا من الماء كل شوًء حوً: "فمنذ المدم ارتبط الماء بالحٌاة نفساا لال تعالى 

 .هللا العظٌم 

لذا فالماء سمة من سمات الحٌاة فً الطبٌعة فاو شًء مام فً حٌواة كافوة الكاهنوات الحٌوة 

على اختالؾ أنواعاا وأجناساا الحٌوانٌوة مناوا والنباتٌوةء حٌوث للمواء دور ماوم فوً النموو 

الووخ و فووً العملٌووات الحٌوٌووة والنخلووة وثمارهووا هووً كوواهن ... والبلوووغ والنووووج والتكوواثر 

 :  نباتً  حً  تحتاج إلى الماء فً جمٌع مراحل حٌاتاا ومناا
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 :التمور وهً تتمٌز بما ٌأتً 

 .التمور بصورة عامة محبة للماء(1)

ٌعتبر الماء المكون اوساسً لثمرة التمر على اختالؾ مراحول (2)

نموهووا ونوووجاا وهووً تحتوول النسووب التالٌووة فووً كوول مرحلووة موون 

مراحوول نووووج ثموورة التموور وتختلووؾ موون صوونؾ إلووى آخوور بنسووب 

ا فصناا تتمٌز بالمكونات الماهٌة التالٌة   :مختلفة ولكن عموم 
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 .الماء سبب مام فً طراوة ثمرة التمر(3)

المحلول الماهً للتمر ٌختلؾ مون مرحلوة (4)

 .PHإلى أخرى بدرجة الحالوة وال 

 اوٌووًالماء ٌسواهم فوً عملٌوة التمثٌول (5)

 .فً ثمرة التمر

 .الماء ٌمنع ذبول ثمرة التمر(6)

 نسبة الماء المرحلة

 %90-85 مرحلة الحبابون( أ)

 %85-80 مرحلة الحمري( ب)

 %80-75 الخالل اوخور( ج)

 %55-50 (البسر)الخالل الملون ( د)

 %45-40 بداٌة مرحلة الرطب( ه )

 %40-35 نااٌة مرحلة الرطب( و)

 %25-20 مرحلة التمر( ز)

ا(7)  .الماء ٌمنع من تملص حجم التمر بل ٌزٌدها حجم 

 .الماء ٌمنع تمشر الثمار وتجعدها(8)

ا كبٌرا  من وزن التمر(9)  .ٌعتبر الماء جزء 

 .للة الماء تسبب إبطاء عملٌة التمثٌل الووهً(10)
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 .ورداهتهعملٌة التعطٌش تسبب التبكٌر فً النوج ؼٌر الطبٌعً  وبالتالً للة ا نتاج (11)

 .للة الماء لثمرة التمر ٌعنً للة النوعٌة( 12)

 .الماء ٌعمل دعامة للثمرة عن طرٌك وؽط االمتالء ( 13)

 الماء ٌعمل كمنظم لدرجة حرارة التمر ( 14)

ا ماما فوً حٌواة التمور أال وهوً  وهنا البد ان نعطً صورة الى مكونات التمر والتً تلعب دور 

ا أساسوٌا  ماموا فوً المراحول اوولوى  السكر والماءء علما  أن المواء فوً ثمورة التمور ٌلعوب  دور 

للتمرة حٌث تكون نسبتاا عالٌة وتبدأ بالتنالص نتٌجة تطور نمو التمرة وتوزداد نسوبة السوكر 

علموا بوأن هواذٌن الموركبٌن ٌحوددان الكثٌور . وٌعتبر بذلن المكون اوساسً من مكونات التمورة

ووا  مون اوهمٌوة فووً مصوانع التعبهوة والتؽلٌووؾ وكوبس التموور إذا تعتبوور النسوبة ماموة وخصوص 

نسبة الماء فً التمر ون هذو النسبة مع نسبة كمٌة السكر فً التمر هوً التوً تثبوت المراحول 

 Dehyبواسوطة عملٌوة التجفٌوؾ   نسوبتةاوخٌرة لنووج التمر ولكن المواء ٌمكون أن تتؽٌور 

dration  والترطٌوبHydration  أن نسوبة المواء فوً التمور تتؽٌور تبعوا لمراحول نووجاا

وكووذلن تختلووؾ بوواختالؾ اوصووناؾ وفتوورة الجنووً واٌصووالاا إلووى مصووانع التعبهووة والتؽلٌووؾ 

ففً أمرٌكا حٌث تعتبر تمور دجلة تمور من اوصناؾ الرهٌسة لدٌام فلوذلن ٌأخوذون . والكبس

بنظوور االعتبووار االهتمووام بنسووب الموواء فووً التموور لمنووع نشوواط الفطرٌووات وبالتووالً منووع ظوواهرة 

علما  أن الظروؾ الجوٌوة لودٌام تعتبور هوً العامول الرهٌسوً والمحودد . التخمرات والتحمٌ  

لعملٌة جنً التمرء وبالسرعة الممكنة لكً تصل مصانع التعبهة والتؽلٌوؾ وهوً تحتووي علوى 

بٌنما تستلم التموور العرالٌوة فوً أمرٌكوا وهوً تحتووي % 50نسبة رطوبة عالٌة لد تصل إلى 

% 25أما التمور الجزاهرٌة فتصل إلى نسوبة % 20إلى  % 15على نسبة رطوبة ال تتجاوز 

رطوبة لذا تحتاج التمور اومرٌكٌة فً مصانع التعبهة والتؽلٌوؾ إلوى عملٌوة تجفٌوؾ للسوٌطرة 

 على عامل النشاط الماهً



 :  تماس كما ٌأتً ( فعالٌة الماء)والنشاط الماهً للتمور 

 وؽط بخار الماء فً التم  ر      عند نفس درجة الحرارة= فعالٌة الماء 

 وؽط البخار المشبع للماء النمً              

وبووذلن تتحوودد مجموعووات اوحٌوواء المجارٌووة ونشوواطاا فووً التموور كمووا ٌووأتً  وهووً مووووحة 

 بالجدول التالً 
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والماء من المركبوات الموجوودة داهموا  فوً الؽوذاء وبووفرة وحتوى الموواد البلورٌوة التوً نسوبٌا 

نمٌووة كالسووكر والملووا حٌووث تحتوووي علووى كمٌووة للٌلووة موون الموواء تتكثووؾ علووى سووطا البلووورات 

 .Oilsوأحٌانا  ٌكون الؽذاء خالٌا  من الماء كالزٌوت 

إن المواد المسامٌة النباتٌة والحٌوانٌة تحتووي علوى كمٌوة كبٌورة مون المواء ففوً الخووروات 

مواء واللحووم المطبوخوة % 90هنوان اكثور مون  Leafy Green vegetableالورلٌوة 

فوً الحٌووان والنبوات ٌكوون % 65-50التً فمدت كمٌة من ماهاا  تتوراوح نسوبة المواء فٌاوا 

الماء فً دوران داهم مع النسػ فً النبوات وموع الودم فوً الحٌووان بوٌن خالٌوا الجسوم وٌالحوظ 

وٌوجود ( سوكٌنة)تمطر الساهل من جسم الحٌوان أو النبات عند لطعه  بللوة جارحوة حرجوة  كو 

 :الماء فً الؽذاء على الشكل اآلتً 

مجموعة اوحٌاء 

 المجارٌة

الحدود الدنٌا لفعالٌة الماء 

aw 

 0.90 بكترٌا

 0.88 خماهر

 0.80 فطرٌات

 0.75 بكترٌا مماومة للملا

 0.62 بكترٌا مماومة للسكر



  السواٌتوبالزموهو المواء الموجوود فوً  Free Liquidساهل حر مذاب فٌه بع  المواد  - أ

Cytoplsm  وبٌن  الخالٌا والذي ٌدور بٌن اونسجة. 

موع بعو  الموواد وٌكوون أموا عنود وجوود أواصور  Hydrates Formالمواء المتحود   - ب

بووٌن جزهٌووات الموواء واوٌونووات أو الجزهٌووات  التووً  Hydrogen Bondsهٌدروجٌنٌووة 

أو عندما ٌكوون الكتورون اووكسوجٌن ؼٌور المشوارن  الناٌتروجٌنتحوي على اووكسجٌن أو 

لٌتناسك مع اوٌون وأن النشأ والبروتٌنات وبعو  المركبوات العوووٌة واوموالح هوً ماموة 

 .فً الؽذاء وفٌاا الماء على هذا الشكل 

إذ أن بعوو   osimibed Water gelٌكووون الموواء متشووربا  وعلووى شووكل هالمووً   - ج

الموواد عنوود تماسوواا مووع المواء تلتمطووه أو تمتصووه وتوونفخ هوً بوودورها وهووو ٌتكاموول بوسوواطة  

 .الاٌدوروجٌنٌةاوواصر 

-adsorption on the surfaالمواء المموتص علوى سوطوح بعو  الموواد الصولبة  - د

ces of solids   وهوو موجوود علوى جمٌوع السوطوح المعرووة للاوواء والموجوودة فٌوه

 .بخار الماء 

االوكسوجٌن اذ  -Oموع ذرة  +Hأن جزٌهة الماء تتألؾ من ذرة هٌدروجٌن الموجبة الشحنة 

تتصووول هوووذو الوووذرات بوووزوج مووون االلكترونوووات التسووواهمٌة وان الزاوٌوووة بوووٌن هوووذو الوووذرات 

 ء Bond-Chemicalالكٌمٌاوٌوة  باالصورةوهذو االصورة تودعى  105الاٌدروجٌنٌة هً 

كما أن جزٌهوات المواء المتماربوة موع بعوواا حٌوث تتصول كول جزٌهوة بوألرب جزٌهوة مواء لاوا 

وهوذو االصورة تشوارن  Hydrogen-bondالاٌدروجٌنٌوة  باالصورةبأصرة وعٌفة تدعى 

 .االلكترون الموجود بٌن االوكسجٌن والاٌدروجٌن 
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  السواٌتوبالزموهوو المواء الموجوود فوً  Free Liquidسواهل حور موذاب فٌوه بعو  الموواد  - أ

Cytoplsm  وبٌن  الخالٌا والذي ٌدور بٌن اونسجة. 

مووع بعوو  المووواد وٌكووون أمووا عنوود وجووود أواصوور  Hydrates Formالموواء المتحوود   - ب

بٌن جزهٌات الماء واوٌونوات أو الجزهٌوات  التوً تحووي  Hydrogen Bondsهٌدروجٌنٌة 

أو عنودما ٌكوون الكتورون اووكسوجٌن ؼٌور المشوارن لٌتناسوك  النواٌتروجٌنعلى اووكسجٌن أو 

مع اوٌون وأن النشوأ والبروتٌنوات وبعو  المركبوات العوووٌة واوموالح هوً ماموة فوً الؽوذاء 

 .وفٌاا الماء على هذا الشكل 

إذ أن بعو  الموواد  osimibed Water gelٌكون المواء متشوربا  وعلوى شوكل هالموً   - ج

عنود تماسوواا مووع الموواء تلتمطووه أو تمتصووه وتوونفخ هووً بوودورها وهووو ٌتكاموول بوسوواطة  اوواصوور 

 .الاٌدوروجٌنٌة

 adsorption on the surfa-cesالماء الممتص على سطوح بع  المواد الصولبة  - د

of solids   وهو موجود على جمٌع السطوح المعروة للاواء والموجودة فٌه بخار الماء. 

االوكسوجٌن اذ  -Oموع ذرة  +Hأن جزٌهوة المواء تتوألؾ مون ذرة هٌودروجٌن الموجبوة الشوحنة 

تتصل هذو الذرات بزوج من االلكترونات التساهمٌة وان الزاوٌة بٌن هذو الذرات الاٌدروجٌنٌوة 

كموا أن جزٌهوات  ء Bond-Chemicalالكٌمٌاوٌوة  باالصورةوهوذو االصورة تودعى  105هوً 

الماء المتماربة مع بعواا حٌث تتصل كل جزٌهة بوألرب جزٌهوة مواء لاوا بأصورة ووعٌفة تودعى 

وهوذو االصورة تشوارن االلكتورون الموجوود بوٌن  Hydrogen-bondالاٌدروجٌنٌة  باالصرة

بتسخٌن الماء تتحكم االواصر الاٌدروجٌنٌة اٌووا جزٌهوات المواء و . االوكسجٌن والاٌدروجٌن 

جزٌهات من نوع آخر موجوودة فوً الموادة الؽذاهٌوة لوذا مون الصوعوبة فصول المواء موا لوم توتحطم 

 .الجزٌهات االخرى الموجودة فً المادة المرتبطة مع الماء 
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 اوخبار التلفزٌونٌة المستمبلٌة 
 (المصدالٌة واالخاللٌات)

 اوستاذ الدكتور عبدالرزاق الدلٌمً
 أستاذ الدعاٌة ا عالمٌة

االردنٌة البتراجامعة  -كلٌة االعالم   
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نركوووز فوووً هوووذو الدراسوووة علوووى إشوووكالٌة خطٌووورة تاووودد سوووبل 

وإمكانٌات ا مسان بالبعد اوخاللً لمعالمء بخصوص ثالثٌوة 

ء مووا دامووت المسووألة لووم تعوود "ا عووالم والمصوودالٌة واوخووالق"

مرتبطة بمجال ا عالم فً صٌؽته التملٌدٌة المتعوارؾ علٌاواء 

لوٌم "فً ظل تزاٌد مد انفتاح االلتصادٌات والثمافات وانتصار 

ء علووى حسوواب حووك المجتمعووات فووً الحصووول علووى "السوووق

المعلومووة والمعرفووة بحوود ذاتاموواء ثووم كووأداة للتنمٌووة المتوازنووة 

 .والمستدامة

إن مجتمع ا عالم ٌجب أن ٌرتكز على المٌم الكونٌةء وٌتجنب االسوتخدامات الموورة الناجموة  

إن الاوودؾ اوسوواس لاووذو الدراسووة . عوون اسووتعمال تكنولوجٌووا ا عووالم والمعلومووات واالتصووال

ٌنصب على جدلٌة العاللة بٌن ا عالم  وخٌر من ٌمثله التلفزٌوون والمصودالٌة واوخوالق فوً 

االخبار التلفزٌونٌة ء كما ٌذهب إلى ذلن ا عالمٌون والماتمون باوخالقء السوٌما عنودما ٌوتم 

تنوواول هووذو الجدلٌووة باالحتكووام إلووى كوول طوورؾ فٌاووا علووى حوودةء فووً ظوول تملبووات السٌاسووات 

عبوور الحوودود الجؽرافٌووة أو المانونٌووةء  ونفاذهوواا عالمٌووة واالجنوودات للمنوووات التلفزٌونٌووة ء 

اؼلباا  إلى مرجعٌات تنال من ثمافوات السووق الحور والمفتووحء وتتخوذ مون  حرٌوة  ومحتكمة

ا فً اوداء ا عام   .التعبٌر فلسفة وإطار 
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إن الؽاٌة من اختٌارنا المناجً هً االنطالق من الطبٌعة الموووعٌة والترمٌمٌوة الخاصوة 

باستمبال اوخبارء والطرق المختلفة التً ٌموم الجماوور مون خاللاوا بأنشواء تفسوٌرات ذات 

ٌصوؾ تشوابه اوجوه . معنى من اوخبارء والتعر  لألخبار وبناء الصور الخاصوة بالحمٌموة

سعٌا لمساام فً تطوٌر وجاات النظر . االختالؾ والشبه فً تفسٌرات اوخبار التلفزٌونٌة

النظرٌة والتً باستطاعتاا ان تحسب حسابا للتؽٌٌرات فوً ممارسوات المنووات التلفزٌونٌوة 

سووٌما وان منظمووات اوخبووار لوود اسووتجابت إلووى المنوواخ ا خبوواري . فووً المجتمعووات االنتمالٌووة

بوساطة  استثمار منصات التواصل االجتماعً بشوكل كبٌورء والتركٌوز علوى هٌمنوة السووق 

 .  والوالء للعالمة التجارٌةء وزٌادة حصة الجماور على االنترنت

معوووروؾ ان التلفزٌوووون نجوووا : ممدموووة

بشوووكل ملفوووت فوووً تحوٌووول النووواس مووون 

المحتووووووى ا عالموووووً المسوووووموع إلوووووى 

المحتوووووى ا عالمووووً المرهووووً  بحٌووووث 

أزداد دور  التلفزٌوووووون فوووووً المجتموووووع 

 أهمٌة وخطورةء 

إلى درجة انشأت اؼلب الحكومات عددا  من المنوات التلفزٌونٌوة تتوولى تحمٌوك أجنودات تلون 

الحكومات  الداخلٌة والخارجٌة ء وفً ممدمة تلن اوهداؾ الداخلٌة رفوع مسوتوى الجمواهٌر 

 .  ثمافٌا ء وتطوٌر أوواعاا االجتماعٌة وااللتصادٌة
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أما خارجٌا  تبرز مامة تعرٌؾ العالم بحووارة الشوعوب بوجاوات نظور تلون الحكوموات فوً 

 .  المساهل الدولٌة

ولووٌس أدل علووى أهمٌووة التلفزٌووون ممووا أصووبا معروفووا  فووً العووالمء موون أن الدولووة تمتلوون 

لنوووات تلفزٌونٌووة فاعلووة تعتبوور دولووة لوٌووة مامووا كووان حجماووا وعوودد سووكاناا او مولعاووا 

الجؽرافًء فلمد أصبا التلفزٌون عامال  رهٌسٌا فً نفووذ بعو  الودولء وبخاصوة تلون التوً 

 .  وجدت فً التلفزٌون إحدى دعاماتاا الرهٌسٌةء ولدمته على بالً دعاهم الدولة

فووالتلفزٌون باعتبووارو اهووم وسوواهل الدعاٌووة واالعووالم ٌمكوون ان ٌووؤدي جملووة موون الوظوواهؾ 

 :مناا

 الوظٌفة ا خبارٌة -1

 .  التوجٌه وتكوٌن الموالؾ واالتجاهات-2

 .  زٌادة الثمافة والمعلومات -3

 .  تنمٌة العاللات ا نسانٌة وزٌادة التماسن االجتماعً -4

 .  لترفٌه وتوفٌر سبل التسلٌة ولواء أولات الفراغ -5

 .  ا عالن والدعاٌة -6

واذا ما ركزنا على الوظٌفة ا خبارٌة فنجد ان التلفزٌون ٌنمل اوحوداث والموواٌا الماموةء 

ومتابعووة تطوراتاوووا وانعكاسوواتاا علوووى المجتموووعء وذلوون لتلبٌوووة حاجووة ا نسوووان الطبٌعٌوووة 

لمعرفوووة البٌهوووة المحٌطوووة بوووهء ومعرفوووة الحووووادث الجارٌوووة مووون حولوووهء وٌكووواد الموووومون 

ا خباري ٌشكل النسبة الرهٌسٌة الساهدة الٌوم فوً وسواهل ا عوالم التوً ٌفتور  أن تمووم 

 .  بتؽطٌة تلن اوحداث بحٌادٌة ودلة ومصدالٌةء لكً تحظى باحترام الجماور
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 التلفزٌون اهم وسٌلة اخبارٌة 

ٌلتوووبس الخبووور المصوووور الوووذي تعرووووه الفوووواهٌات ا خبارٌوووة بمفووواهٌم ورؤى متنالووووةء 

ومتصووارعة أحٌانوواء أو متللفووة ومتماربووة أحٌانووا أخوورى؛ إذ ٌووراوح الحوودث المتووداول بووٌن 

االتصال ا عالمً واالنفصال عن الوالعء وٌتملوب الخبور المنموول بوٌن الحرٌوة فوً التعبٌورء 

والرؼبووة فووً التحرٌوورء وبووٌن الؽووزارة فووً المعلومووات والنوودرة فووً المعنووً؛ ذلوون أن الخبوور 

المصووور هووو أسوواس العموول الصووحفً الٌوووم فووً ظوول تطووور وسوواهل العوور ء حٌووث ٌتلاووؾ 

الجماووور إلووى معرفووة مووا تحملووه الصووورة موون أحووداث التووً لوود ال تتصوول بووداهرة اهتماموواتام 

 .الوٌمة أو الموسعة ومع هذا فام ٌبذلون الولت والمال من أجل معرفة الخبر

 المادة ا خبارٌة المصورة 

نجحووووت الفووووواهٌات ا خبارٌووووة فووووً تلوووووٌن اوخبووووار 

المصووووورة بملونووووات أعطووووت الخبوووور إثووووارةء وطرافووووةء 

وتشوووٌماء وحٌووزا   فووً االهتمووام ا نسووانًء ولكوون هووذو 

الملونوووات نالوووت مووون الخبووور المصوووور مووون جانوووب دلوووة 

 المعلومة التً تحملاا الصورةء

والموووعٌة التً ٌتحلى  باا المصور الذي نمول الصوورة لتوظٌفاوا كموادة اخبارٌوة بعٌودا  

عن التاوٌل ا عالمًء خاصة أن النص المنطوق المصاحب للخبر المصور ٌمكن اسوتؽالله 

بحسووب مووا ترٌوود الجاووة الناللووة للصووورة تحمٌمووه موون مصووالاء فربمووا تمووول الصووورة شووٌهاء 

وٌمول النص المنطوق المصاحب شٌها آخورء وهنوا تكمون الخطوورة إذ ٌعمول الصوحفً علوى 

خلك تطابك   بٌن نصه المنطوق والصورةء وٌظل فام الخبر المصور رهٌن تكامول واتفواق 

 .مومون النص ومومون المادة ا خبارٌة المصورة
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ان تخدٌر العمول  سٌما عن طرٌك المنوات التلفزٌونٌةء فن تمارسه الحكومات والجماعوات 

المظللة  ونصارها منذ عمود طوٌلةء وللوة للٌلوة مون البشور هوً مون نجحوت فوً االسوتفالة 

منهء ولذلن فلٌس شٌها  عجٌبا  أن تشاهد شخصا  ٌعبد صنما ء وهو ممتنع بشوكل توام أنوه إلوه 

ذو لدرة خارلةء وال تستؽرب عندما تجد انسانا  ٌحمل شاادات علٌوا وٌوؤمن بخرافوات ؼٌور 

منطمٌووةء فاووؤالء البشوور هووم وووحٌة تخوودٌر مارسووه اوجووداد وظوول ٌتوارثووه اوبنوواءء وهووم 

ٌعتمدون أنام ٌمومون بما تملً علٌام إرادتامء بٌنما فً الوالعء فصن إرادتام مسولوبة منوذ 

كانوا أطفاال ء ٌتعروون وسوأ عملٌات ؼسٌل الدماغء فً البٌتء وفً المدرسة وفً أماكن 

 .العبادةء وفً كل مكان ٌمكن أن ٌتم التأثٌر علٌام فٌه

ان نموول الخبوور المصووور هووو الووذي ٌمٌووز بووٌن لوودرات 

المنووووووات ا خبارٌووووووة المختلفوووووة علووووووى التواصوووووولء 

واالتصوووالء فوووالمنوات التلفزٌونٌوووة تعووور  الصوووورة 

كوناووا جاوواز لالتصووال مووع المتلمووٌن موون الجماووورء 

فاووً تتحوودث معاووم وتعوور  بوورامجامء والجماووور 

عوووالك فوووً مووووامٌن البووورامج المعروووووةء بووول إنوووه 

متورط فً تلن الوداهرة المؽلموة للعاللوة بوٌن ا نسوان 

 واآللة

هذو اوخٌرة التً تملً علٌنا ما ترٌودء ولود نكوون مخطهوٌن حوٌن نعتمود أن موا ٌوذاع أو ٌبوث 

من برامج إخبارٌة تلفزٌونٌة لد تصبا ملكا للجماور؛ ونه لبل ذلن تكوون الموادة ا خبارٌوة 

ملكووا للوسووٌلة ا عالمٌووة التووً تحوودد ا طووار الووذي سووتمدمه فٌووهء وموون البوودٌاً أن المووواد 

 ا عالمٌة واوخبار تحدٌدا فً محطة إخبارٌة تلفزٌونٌة   ماما ادعت الموووعٌة والحٌاد
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 :أبعاد الصورة ا عالمٌة

المنوووات ا خبارٌووة وسووٌلة إعالمٌووة وآلووة جبووارةء وجاوواز تسوولطً ٌمكنووه التالعووب بووالخبر  

وصووناعة الوووهمء ونشوور النسووخء وإشوواعة التنمووٌط فووً ا خبارٌووةء وبووذلن ٌنكشووؾ الوجووه 

الممعووً لاووذو المنوووات التووً ٌشوووو الحمٌمووةء وتسوواوي بووٌن الظووالم والمظلووومء ولووو شوواءت 

لملبت الموازٌن وصورت الظوالم مظلوموا والمظلووم ظالمواء وسوالت مون اودلوة  والبوراهٌن 

المفبركووة مووا ٌوودعم حجتاوواء ووظفووت صووورا توووعنا أمووام أزمووات اخاللٌووةء فالصووورة التووً 

تنملاا وساهل ا عالم تمول حمٌموة ء والوالوع ٌموول حمٌموة أخورىء والمشواهدون  مذبوذبون  

بٌن ذلن ال إلى هوؤالء وال إلوى هوؤالء؛ والسوبب فوً ذلون ٌعوود إلوى أننوا مازلنوا بحاجوة إلوى 

معارؾ كثٌرة  دران كل ا ٌحاءات والمعانً والموٌم ا ٌجابٌوة أو السولبٌة التوً تثٌرهوا فوً 

 عمولنا وللوبنا صورة بصرٌة مشاهدة على شاشة التلفزٌونء 

 وو لٌسووت سوووى انعكوواس وجنوودة ورؼبووات موون ٌمتلكاوواء سووواء أكووان تنظٌمووا أم مجموعووة 

التصووادٌة أم مجموعووة دٌنٌووةء ومووون البوودٌاً أٌوووا أن تخووووع المووواد ا عالمٌووة لمٌوووول 

المشرفٌنء ونزوات المحررٌن وأهواهام وهم الماهمٌن علوى حراسوة البوابواتء ولوذلن فوأن 

 .مجرد الحدٌث عن الحٌاد فً المطلك هو بحد ذاته اكذوبة كبرى نتعاٌش معاا

ولكن هذا ال ٌعنً أن التلفزٌون بموا ٌعرووه وٌؤدٌوه مون ماوام ووظواهؾ لوم ٌخودم الموواٌا 

ا نسانٌة الكبرىء أو أنه ال ٌمدم إال اوخبار الكاذبةء بل على العكس تماموا فوصن المجتمعوات 

المتمدمة توع الخبر المصور مووع الرلٌب على كول أجاوزة الدولوةء فكوم مون سٌاسوً أو 

وزٌر أو مسؤول ؼربً كان الخبر المصور أحد العوامل المباشرة التً أدت إلى إزاحتوه أو 

محاسبته أو كبا جماحه أو كشؾ نواٌواو الحمٌمٌوةء وأكثور مون هوذا فوصن اوخبوار المصوورة 

فً المجتمعات الدٌمولراطٌة المتمدمة لاا ولوع فوً الورأي العوام الوذي ٌوؤثر فوً السٌاسوات 

 .الخارجٌة للدول
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أن مجموول الوودالالت التووً تثٌرهووا الرسووالة البصوورٌة لٌسووت ولٌوودة  السووٌمٌولوجٌاء إذ تووذكر 

موووادة توووومٌنٌة سووواكنة أو معوووان  ثابتوووة فوووً أشوووكال  ال تتؽٌووورء وإنموووا هوووً تملووون أبعوووادا 

 .ء واجتماعٌةء وثمافٌةء وفطرٌة إنسانٌةأنثروبولوجٌة

لذلن نجد أن هنان مستوٌات إدراكنا الصورة ا خبارٌة التً على شاشة التلفزٌون متعوددة 

وهذو المستوٌات تخوع للمستوى الثمافًء والمعرفً للمشواهدء إذ ٌورتبط المسوتوى اوول 

موون لووراءة الصووورة بووصدران الرسووالة البصوورٌة فووً أبعادهووا الفنٌووة والتشووكٌلٌة والتمنٌووة 

 .وٌنحصر فً التعامل مع ظاهرٌة الصورة فً استمالل  عن فاعلاا

وأمووا المسووتوى الثووانً فصنووه ٌوورتبط بالتأوٌوول أو التفسووٌر أو المعنووى للحوودث الووذي تعروووه  

الصووورةء وهووذا مسووتوى أبعوود وأعمووك  دران موواذا ٌوودور فووً الوالووع تحدٌوودا؛ ومثوول هووذا 

الطوورح ٌثٌوور حساسووٌة انازامنووا أمووام وسوواهل ا عووالم التووً تفكوور بالنٌابووة عنوواء وكلمووا تموودم 

التجرٌد والتوسط ا عالمٌانء ازداد تفكٌر وساهل ا عالمء وأصوبحت فكورة وسوٌلة ا عوالم 

 .المسٌطرةء فكرة مسٌطرة فً العصر

وٌبوودو أن فكوورة مراوحووة الخبوور المصووور بووٌن المصوودالٌة واالنزٌوواح عوون الحمٌمووة ٌتجلووى 

بوووح فً تلن اوخبار التً تنملاا الفواهٌات عند تؽطٌتاوا لألحوداث الكبورى المصوٌرٌةء 

تتسووم صووورتاا عنوود   لهواتاووافعلووى سووبٌل المثووال نجوود أن الفووواهٌات العربٌووة فووً بعوو  

تؽطٌتاووا لألحووداث الملتابووة المصووٌرٌة فووً حٌوواة الشووعوب بووالكثٌر موون سوومات السوورعة 

والدعاٌة السٌاسٌة واوٌدٌولوجٌة أو  حتى الدعاٌة الذاتٌوة ا عالمٌوة للمحطوة نفسواا إلوى 

جانب سمة مامة وهً تاوٌل الحدث بمعنى إعطاهه حجما أكبر من حجمه الحمٌمً لجوذب 

 انتباو  المشاهدٌن وا ثارة السٌاسٌةء 
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وٌؽٌب الوطن العربً عن أخبار التمدم العلمًء وأخبار االنجازات الفكرٌة والسٌاسوٌةء اومور 

الووذي ٌوونعكس علووى النظوورة إلووى الووذاتء فٌبوودو صووورة العربووً عبوور هووذو المنوووات ا خبارٌووة 

التلفزٌونٌة العالمٌة فً موالوؾ ؼٌور مرؼووب فٌاواء بٌنموا ٌمابول صوورهم فوً العوالم الؽربوً 

صوورا وأنماطووا للسوولون الحووواري وا بووداع ا نسوانًء فتظوول صووورة العربووً ماووزوزة علووى 

الوودوام بفعوول علووى وووخامة المبالؽووة التووً تطلماووا وسوواهل ا عووالم الؽربٌووة عنوودما تركووز علووى 

 .العنؾ الذي ٌكاد ٌطبع الحٌاة العربٌة وا سالمٌة على العموم

وال نبالػ إذا للنا أن هذو المنووات التلفزٌونٌوة العربٌوة تفعول ذلون وهوً علوى علوم بأناوا فوً 

انزٌاحاووا عوون الحمٌمووة فووً نملاووا الخبوور تكووون لوود خالفووت مبوودأ االحترافٌووة الصووحفٌة الووذي  

ٌفوور  أن ٌبمووى المشوواد الخبووري فووً حوودود الخبوور الووذي ٌسووتدعً الوووعً والفاووم دون أن 

ٌتحووول الوالووع المنمووول إلووى فرجووة عدٌمووة الجوودوى واوثوور لوودى المشوواهدء علووى الوورؼم موون 

الوعد الذي تمطعه هذو المنوات على نفساا وهو أناوا تنمول الحمٌموة الوالعٌوة المجوردة مون 

الذاتٌووةء وموون أي اعتبووارات أو خلفٌووات سٌاسووٌة أو إٌدٌولوجٌووةء ولكناووا لوود توونم  وعوودها 

 .  وتفعل العكس

 :  التاوٌل االخباري فً المنوات

فً الؽالوب ٌتصودر النشورات االخبارٌوة فوً 

المنوات ا خبارٌة العربٌة والعالمٌة أعمال 

التخرٌووبء وا رهوواب والحووروبء وٌعوور  

فووً المنوووات العالمٌووة مووا ٌسوومى باوخبووار 

 المبمعة التً تجمع بٌن الحمٌمة ونمٌواا
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إن المتتبوووع للنشووورات ا خبارٌوووة فوووً المنووووات التلفزٌونٌوووة العالمٌوووة ٌووورى بووووووح ذلووون  

التاوٌل ا عالمً لألحداث فً الووطن العربوً التوً فٌاوا صوراعات سٌاسوٌة أو طاهفٌوة أو 

عسكرٌة؛ فالعراق حاور داهما بتفجٌراتهء وصور اوشوالء المتنواثرة هنوا وهنوانء والوٌمن 

عنوان رهٌس ٌتصودر عنواوٌن اوخبوار وٌحكوً مأسواة شوعب كتوب علٌوه أن ٌعوٌش الحورب 

كل المنوات التلفزٌونٌة العالمٌة التً تنمول لحظوة بلحظوة  تلوكهأبداء وسورٌة الحدث الذي 

صورا لصراع دام بٌن ا خوة الوذٌن اسوتعانوا بواوجنبً مون أجول تودمٌر وطونء وأموا لٌبٌوا 

 ..فصن صورة الفووى المسلحة التً ال تعرؾ لاا لاهدا محدداء وأما 

لكن ما ٌدعو إلى الحٌرة هو تاافت المنوات ا خبارٌة العربٌة على نمول الصوور ا خبارٌوة 

دون تمحوٌص أو جورح أو تعودٌل فوً ( ؼٌر العربٌوة ) التً تنملاا وكاالت اوخبار العالمٌة 

الخبوور المنمووول؛ فلووو جلووس الواحوود منووا أمووام جاوواز المنوووات ا خبارٌووة التلفزٌونٌووة وراح  

ٌملب ناظرو بٌن ما تعروه هذو المنوات مون اوخبوار العربٌوة فموط لوجود أن الخبور الواحود 

عن سورٌة موثال ٌتلوون بوألوان الطٌوؾ السوبعةء فمنووات اوخبوار التابعوة للنظوام السووريء 

والمنوووات الموالٌووة لووه توورى فووً صووور لصووؾ الموودن السووورٌة اآلهلووة بالموودنٌٌنء وصووور 

الوحاٌا من اوطفالء والنساءء والشٌوخء والرجوال ووربات ناجحوة وود معالول ا رهوابء 

بٌنما لو نظر فً لنوات أخرى مناهوة للنظام السوري أو محاٌدة وجدها تورى فوً صوور 

لصؾ المدن السورٌة اآلهلةء وسوموط الووحاٌا المودنٌٌن عودوانا  سوافرا   علوى ا نسوانٌةء 

وخرلوووا  صوووارخا   للمواثٌوووكء والعاوووود الدولٌوووة التوووً تجووورم لتووول المووودنٌٌن فوووً الحوووروبء 

والصراعات المسلحةء وهذا ٌمودنا كمشاهدٌن الى أن ننظر إلوى الصوورة ا خبارٌوة نظورة 

موووعٌة؛ وناا تدخل تحت فكرة أنه ٌمكن أن توظوؾ لخدموة جاوة مواء وأن التكنولوجٌوا 

 .بما ٌحمك المصلحة” السلعة ا خبارٌة“ا عالمٌة تتحكم فً تداول 
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 :التلفزٌون والوالعٌة الساذجة

فً علم النفس االجتمواعً إشوارة  العتمواد  االنسوان " الوالعٌة الساذجة"ٌُستخدم مصطلا 

والجماعة الفطرّي بوأنّام ٌورون العوالم مون حولنوا مووووعٌ اء وأن اوفوراد الوذٌن ٌختلفوون 

إما جاهلون أو متحٌزون أو ؼٌر منطمٌوٌن أو ال عمالنٌوٌنء وموا إلوى !! معنا هم بالورورة

ذلوون موون المسوومٌات واووصوواؾء وبكلمووات  أخوورى فصننووا عنوودما نسوومع أو نوورى أو نموورأ مووا 

 .ٌتفك مع معتمداتنا فصننا نمٌل لمٌمان به والتحٌز له ود أي فكرة متوادة أو متنالوة

تلتصك المعلومات المؽلوطة التً ٌتلماها اوفراد بشوتى الطورق سورٌعا  بأذهوانام وعموولام 

حٌن تكون متوافمة مع التناعاتام السابمة ومعتموداتام السٌاسوٌة أو الدٌنٌوة أو المجتمعٌوة 

أو الشخصٌةء ولعل السبب الرهٌسوً وراء ذلون أن المبوول بتلون المعلوموات المرٌحوة التوً 

ا وألول كلفوة  مون رفوواا أو بوذل الجاود فوً سوبٌل البحوث  تشبه ما نعتنموه ٌُعوّد أسوال كثٌور 

 .لمعرفة الحمٌمة المجّردة المتعلمة باا دون أي انحٌاز

إلوى إمكانٌوة العمول فوً تصودٌك أي شوًء " وهوم الحمٌموة"ٌشٌر علم النفس عبر مصطلا 

لمجرد مرورو علٌه لمرة واحدة أو مرتٌنء أي أن تكرار المعلومة ٌُفوً الوى جعلاوا أكثور 

والعٌة ومصدالٌةء وهذا ما ٌمودنا للحدٌث عن الساولة ا دراكٌة أو المعرفٌةء أي الحالوة 

التً ٌكون فٌاا العمل حٌنما ٌشعر أن اوموور تسوٌر علوى موا ٌورامء ال تادٌودات وال أحوداث 

تستدعً االنتباو أو تركٌز الجاد تجاهااء وهً الحالة التً تكون علٌاا أدمؽتنا فً أولوات 

فوونحن ال نبووذل الكثٌوور موون الجاوود لتحلٌوول ولٌوواس . تصووفحنا لموالووع التواصوول االجتموواعً

التفكٌر بما نمرأو وما نجدو أمامنا مون أخبوار ومنشوورات علوى فٌسوبون وموالوع التواصول 

االجتماعًء وبالتالً تعطٌنا الساولة المعرفٌة إحساس ا بأن كول تلون اوشوٌاء حمٌمٌوةء كموا 

ا لدى مستخدم تلن الموالوعء وهوو موا ٌجعلوه ٌوؤمن فٌاوا وٌشواركاا  أناا تولد ألفة  وارتٌاح 

 .مع ؼٌرو



87 

 :التلفزٌون ووهم الحمٌمة

هنان مبدأ فً علوم الونفس ٌؤكود علوى ان موا 

ٌُشوواَرط أكثوور ٌُصووّدق وهووً موون أكثوور اومووور 

التً تثٌر الملك حٌال السواولة ا دراكٌوة أن 

العمل لادر علوى خلماوا بسواولة وبألول جاود  

ممكوووونء وجمٌعنووووا نعلووووم أن رأي الشووووخص 

ٌصبا أكثر لوة وٌصعب تؽٌٌروء فً حال تم 

انتشووارو وتداولووه علووى نطوواق واسووع وبووٌن 

 .أكبر عدد من اوشخاص

تدل الحمٌمة على عودة معوانء فاوً الصودق  

فووً تعاروووه مووع الكووذبء وهووً الوالووع فووً 

ف الحمٌمة أحد ا شكاالت .تعاروه مع الوهم 

الكبوورى فووً مجووال نظرٌووة المعرفووة وفلسووفة 

العلم ء فحٌنما ٌؤكد المورء وجوود أو حودوث 

وفوووً هوووذا . أمووور مووواء فاوووو ٌعتبووورو حمٌمٌوووا

السووٌاقء تاووتم فلسووفة المعرفووة بالبحووث عوون 

حلول للعدٌد من المسواهل الفلسوفٌة المتعلموة 

اما علم النفس فٌشٌر ". الحمٌمة"بموووع 

 "  وهم الحمٌمة"عبر مصطلا 

وهوم "إما علوم الونفس فٌشوٌر عبور مصوطلا 

إلى إمكانٌوة العمول فوً تصودٌك أي " الحمٌمة

شووًء لمجوورد موورورو علٌووه لموورة واحوودة أو 

موورتٌنء أي أن تكوورار المعلومووة ٌُفوووً الووى 

ا موووا . جعلاوووا أكثووور والعٌوووة ومصووودالٌة كثٌووور 

نسمع الشواهعات والمٌول والموال مباشورة مون 

اوصووودلاء الموثووووق باووومء أو نمرأهوووا علوووى 

حسوواباتام فووً موالووع التواصوول االجتموواعً 

الووووووذٌن ال نخوووووووعام أو نخوووووووع آراءهووووووم 

ومنشوراتام للتساؤل واالستجوابء لذلن لد 

ٌكووون موون النووادر أن نسووأل أنفسوونا حٌووال مووا 

ؼالب وا موا نمووم "هل هذا صحٌا؟ "ٌتناللونه 

بتجاهووووول أو عووووودم االنتبووووواو إلوووووى الحمووووواهك 

والمعلوموووات التوووً ال تتناسوووب موووع أفكارنوووا 

ووا فووً أن  ا وننووا نرؼووب دوم  ومعتمووداتناء نظوور 

نكووون علووى حووك  ونشووعر بالراحووة لتفكٌرنووا 

وشوووعورنا بووونفس الطرٌموووة التوووً تفكووور باوووا 

 .التً ننتمً إلٌاا" المجموعة"وتشعر 
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 : مصدالٌة النشرات االخبارٌة التلفزٌونٌة

مدٌنة كبٌرة وووواحٌاا  ٕ٘نشرة اخبارٌة تلفزٌونٌة محلٌة من  ٕٓٔبعد تحلٌل 

وجود فرٌوك لمرالبوة   فً الوالٌات المتحدة ودراسة مووموناا وطرٌموة عرووااء 

كمعودل  فً المهة فمط من البورامج ٌحتووي علوى اخبوارء  ٔٗ,ٖ وساهل االعالم ان 

ل االعالنووات التجارٌووة   عووام  فووً المهووة موون ولووت بووث نشوورة االخبووار  ٖٓ,ٗ تشووّكِ

تخصص بع  المحطات التً ُدرسوت نشوراتاا   وفً الوالعء  .التلفزٌونٌة المحلٌة

ؼالبوا موا ٌكوون   وبا وافة الوى ذلونء  .ولتا اطول لمعالنات التجارٌة مما لألخبار

وتحت   .كما ٌذكر التمرٌر الذي ٌوجز نتاهج الدراسة  ولت البث ملٌها بكالم  حشوء

المجمووووع التراكموووً لولوووت البوووث »ٌُووودرج التمرٌووور   ء«كوووالم الحشوووو»  :العنووووان

والوودعاٌات وعنوواوٌن الن بَووذ  االخبارٌووة التووً   المخصووص لالحادٌووث بووٌن المووذٌعٌن

  .«او السخٌفة واالنباء المتعلمة بالمشاهٌر‹ الخفٌفة›ستلً االخبار 
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   والتٌنوووورالردٌهوووة   التٌنوووورمبووواراة اصووووات »  :وبعووو  امثلوووة اوخبوووار التافاوووة

tenor  هو نوع مون اوصووات الؽناهٌوة الرجالٌوةء والوذي ٌعتبور أعلوى اوصووات

بأنوه ٌحتول المجوال بوٌن  التٌنوورالرجولٌة فوً المجوال الوسوطًء وٌصونؾ صووت 

الوسووطى فووً الموسووٌمى  Cفوووق  Aالوسووطى حتوى  Cاوولووى تحوت  Cنؽموة 

أٌوووا علووى اآلالت الموسووٌمٌةء وموون أشووارها  تٌنووورٌنطبووك مصووطلا . الكورالٌووة

هوووو مووون اللؽوووة الالتٌنٌوووة والتوووً تعنوووً  تٌنوووورأصووول كلموووة . ساكسوووفون تٌنوووور

وال   موذهالء   مرعبواء ›صحفً ٌلاو فوً مدٌنوة المالهوً لاووا »  ء «".المحافظة"

ماركووت ٌشووترون االطعمووة المابلووة  السووو رالمزٌوود موون النوواس فووً »و   ء‹«ٌصوودق

  .«للدَّهن على الشطاهر

  وإذا مووا أردنووا التعوورؾ علووى ماهٌووة المصووص التووً تؤلووؾ االخبووار الٌوووم نجوود ان 

اذ تشوّكل   لصص الجوراهم تشوكل الجوزء اوكبور مون نشورات االخبوار التلفزٌونٌوةء 

ان تصوود ر االحووداث العنٌفووة والدموٌووة   . فووً المهووة موون ولووت بووث اوخبووار ٕٙ, ٩

وربمووا   . العنوواوٌن فووً نشوورات االخبووار التلفزٌونٌووة المحلٌووة هووو موون البوودٌاٌات

انخفوت نسبة الجراهم فً مختلؾ انحاء الوالٌوات المتحودة فوً السونوات الملٌلوة 

وفموا   لمواذا؟  .«ولكن لٌس فً النشرات االخبارٌة التلفزٌونٌوة المحلٌوة  الماوٌةء 

  .«الجراهم مؤثِّرة وتستمطب اهتمام الناس»  لواوعً الدراسةء

  الفٌوواناتء  حووادث السوٌرء  مثول الحراهوكء  وتأتً بعود الجوراهم تؽطٌوة الكووارثء

فوً  ٔٔ,ٗ  )وتتبعاا اخبار الرٌاووة   ء (فً المهة من االخبار ٕٔ,ٕ  )واالنفجارات 

   . (المهة
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  ء (فوً المهوة ٨, ٧ )الحكومٌوة   ء (فً المهوة ٓٔ,ٔ  )تلٌاا تؽطٌة المواوٌع الصحٌة 

الِعلوووم   الفنوووونء  البٌهوووةء  أموووا مواووووٌع الثمافوووةء  . (فوووً المهوووة ٨,٘  )وااللتصوووادٌة 

ولكون مون جاوة   . (فوً المهوة ٖ,ٙ الوى  ٔ,ٖ من  )فملما تحظى باالهتمام   وأمثالااء

فووً المهووة موون كوول النشوورات  ٓٔاخوورى تؽطووً االخبووار المتعلمووة بحووال الطمووس 

والنشرات   كل شخص ٌرؼب فً التكلم عن الطمسء»  :ٌعلّك الباحثون  .االخبارٌة

  مامووا كووان حووال الطمووسء»  :وٌوووٌفون  .«ا خبارٌووة التلفزٌونٌووة لٌسووت مسووتثناة

فاو ٌنال تؽطٌوة إخبارٌوة تلفزٌونٌوة   رطبا او جافاء  حارا او بارداء  جٌدا او ردٌهاء

  .«شاملة

ٌووذكر التمرٌوور ان عووددا متزاٌوودا موون الصووحفٌٌن والمشوواهدٌن ٌوورون الحاجووة الووى 

ولكنَّ الدراسة تعتورؾ ان تؽٌٌورا كاوذا لون ٌحودث   . وهذو ناحٌة اٌجابٌة  التؽٌٌر؛ 

  . «تأثٌر السوق والجشع ٌمكن ان ٌاددا داهما الصحافة الجٌدة»بساولة ون 

خالفا لما هو متداول فً ؼرؾ اوخبوار التملٌدٌوة مون وجوود أطور زمنٌوة مرتبطوة 

بورورة إنااء النشرة ا خبارٌة فً ولت بعٌنه مما ٌؤثر بشكل كبٌر على تحدٌد 

العمر الزمنً للنشورة فوً مجوال التوداول والمشواهدة والتفاعولء فوصن تلون اونمواط 

المحددة بالزمن لم تعد تسوتحوذ علوى انتبواو المشواهد أو المتفاعول كموا كانوت فوً 

السووابكء خصوصووا فٌمووا ٌتعلووك بووالمواد الخبرٌووةء إذ ثمووة تحووول ماووم فووً طوورق 

. وآلٌات الحصول علوى المعلوموة وكٌفٌوة اسوتاالكاا أو تحدٌود صوالحٌة فاعلٌتاوا

ولتووووٌا ذلوونء موون منووا ٌمكنووه أن ٌشوواهد نشوورة أخبووار اوسووبوع الفاهووتء بٌنمووا 

 ؟ "انتااء للصالحٌة"المحتوى فً العالم الرلمً لم ٌعد له 
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. أي أننا الٌوم أمام تحّد  أو لنمل فرصة  عادة التفكٌر فً إنتاج محتووى ال ٌمووت

لكن ٌبرز تحّد  من نوع جدٌد ٌتمثول فوً إبمواء المحتووى متفواعال دون ووٌاعه أو 

 .إخفاهه عن لصد أو دون انتباو

 (News Gathering)جمع اوخبار 

ٌعتمد جمع اوخبار بالشكل التملٌدي على وكاالت اونباء والمراسلٌن والصحفٌٌن 

المنتشوورٌن فووً أرجوواء المعمووورةء لكوون هووذا اوموور لووم ٌعوود كافٌووا لتؽطٌووة اوحووداث 

ومع ظاور منصات التواصل االجتماعً وانتشوار مفاووم . بسبب تسارع إٌماعاا

المواطن الصحفًء تحولت تلن المنصات إلى واحدة من أهم وساهط جمع اوخبار 

منافسا حمٌمٌوا لوكواالت اونبواءء بول  توٌترومتابعة تفاعالتاا وتداعٌاتااء فأصبا 

. تعودى فووً كثٌور موون اوحٌوان سوورعة نموول الخبور ورصوودو وتفاعول الجماووور معووه

الٌوم أصبا معظم الشخصٌات العامة والمسؤولٌن والاٌهوات الرسومٌة الحكومٌوة 

وؼٌر الحكومٌة ٌؽردون مباشرة دون الحاجة إلى التصورٌا عبور وكواالت اونبواء 

أمووا علووى صووعٌد شوواود العٌووان وإثووراء المحتوووى موون . أو المؤسسووات ا عالمٌووة

الموواطنٌنء فونحن الٌووم أموام كوّم  هاهول مون الموواد والمحتووى بأشوكاله المختلفووة 

ٌتجوواوز حجماووا فووً السوواعة الواحوودة مووا تنتجووه ( نصوووص وصووور وفٌوودٌوهات)

 .مجموع المؤسسات ا عالمٌة التملٌدٌة فً عشرات السنٌن

وبنوواء علٌووهء فووصن مووا نووراو موون فوورص فووً جمووع اوخبووار ورصوودها عبوور منصووات 

 التواصل االجتماعً سٌشكل العمود الفمري فً الصناعة الخبرٌة وا عالمٌةء 
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خصوصا فً طرق وأسالٌب التعاطً مع المعلومات الوخمة وإخواعاا للتحلٌل 

كما ستشاد الؽرؾ ا خبارٌوة الذكٌوة أنماطوا جدٌودة فوً بٌهوات . والنمد والتوظٌؾ

العمل تتطلب مواكبة فاعلة للتعاطً مع هذا الكم الااهل والمتزاٌد مون المعلوموات 

 .فٌما ٌتعلك بتأهٌل الكوادر البشرٌة وتوظٌؾ اودوات وتؽٌٌر منظومات العمل

 :إنتاج المحتوى االخباري بأشكاله المختلفة

مووع الوونص المرهووً ( الفٌوودٌوهات)تتووداخل الٌوووم لؽووة الصووورة الثابتووة والمتحركووة 

والمسموع بشوكل ؼٌور مسوبوقء حتوى أصوبحت المؤسسوات والصوحؾ ال تمتصور 

على إنتاج محتوى ممروءء بل دخلت فوً صوناعة المحتووى المرهوً والمسوموعء 

وٌعود الفول فً ذلون إلوى موا أتاحتوه الوسواهط والتمنٌوات . والعكس صحٌا أٌوا

ؼٌر أننا الٌووم نشواد موٌالد أشوكال . الجدٌدة من ساولة ا نتاج والنشر والتوزٌع

وأنماط جدٌدة فً صناعة المحتووى الرلموًء تتوداخل فٌاوا العناصور مجتمعوة مون 

صووت وصوورة ونوص وموؤثرات حسوٌة ال تحتواج إلوى أن تكوون المصوة الخبرٌوة 

ًء بل بدأت تتشكل أنماطا   ولوالب جدٌدة فً إنتاج لصص  فٌاا منتجة بشكل خّطِ

أي أن المصوة الخبرٌوة بشوكلاا  ء(Non-Linear)خبرٌة بطرٌمة لٌسوت خطٌوة 

وباووذا . الجدٌوود ٌمكوون أن تجووذبن لووو بوودأت باووا موون آخرهووا أو وسووطاا أو أولاووا

ستشووواد ؼووورؾ اوخبوووار الذكٌوووة نملوووة نوعٌوووة أو طفووورة فوووً صوووناعة موووا ٌسووومى 

"Multimedia storytelling". 
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 :إشكالٌة التحمك والتثبت من االخبار

لم ٌوذكر التوارٌخ فتورة كانوت فٌاوا البشورٌة أكثور اطالعوا علوى موا ٌجوري فوً أركوان اور  

طفورة وسواهل ا عوالم المطبوعوة والمرهٌوة  فموع.الٌوموحتى فً فواهاا البعٌد مثلما ٌحدث 

والمسموعة والرلمٌة باتت اوخبار تتدفك من كل حودب وصووبء وانتاوى زمون البحوث عون 

المسوألة ال تخلوو مون أسوهلة  لكون.كانالمعلومةء بل أصبحت هً التً تالحك ا نسان حٌثما 

هل وننا نحصل على معلوموات أكثور ٌعنوً بالوورورة أننوا نفاوم العوالم أكثور؟ وكٌوؾ : ملحة

 ٌمكن التحمك من مصدالٌة كل ما ٌصل إلٌنا؟

فعملٌة التحمك من اوخبار والمعلومات فً عصر التمنٌة الرلمٌة أووحت أكثور تعمٌوداء ولود 

 .اوولى هذو ا شكالٌة وحاولت ا جابة عن تلن اوسهلة" المرصد"طرحت لصة 

وٌحفل عامل التؽطٌات الصحفٌة بمتاعب كثٌورة ومفاجولت ال حصور لاواء ورؼوم أن سواحات 

الحروب والنزاعات تظل اوخطر على حٌاة الصحفٌٌن والمصورٌن فصن موالوع أخورى تبودو 

ال تمل فٌاا المعاناة من أجول انتوزاع تصورٌا أو الحصوول علوى سوبك أو التمواط  هدوءاأكثر 

 .صورة ممٌزة

من هذو الموالع مشاد الصحفٌٌن والمصورٌن وهوم ٌتودافعون حوول السوجاد اوحمور لحظوة 

 .مرور كبار السٌاسٌٌن ونجوم الفن والشخصٌات االجتماعٌة المرمولة

وفووً  الاولٌودٌووةامووا الروبوتووات لطالمووا كانووت جووزءا موون الخٌووال العلمووً فووً أفووالم الفووواء 

البرامج الكرتونٌة الٌابانٌةء رجوال آلٌوون افتراووٌون تحولووا إلوى أبطوال فوً مخٌلوة الكبوار 

 .لبل الصؽار

لكوون مووع بداٌووة السووبعٌنٌات خوورج الروبوووت موون إطووار الشاشووة وتحووول إلووى حمٌمووةء والٌوووم 

ٌدخل الروبوت مراحل تطوٌرٌة ؼٌر مسوبولة فوً خدموة البشورء ٌنووب عونام فوً المصوانع 

 .والمكاتب وعملٌات ا نماذ وحتى فً مٌادٌن الحروب
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بوووات لزاموووا علوووى الؽووورؾ ا خبارٌوووة فوووً ظووول 

االعتموووواد المتزاٌوووود علووووى منصووووات التواصوووول 

االجتماعً فوً جموع اوخبوار ونملاوا ورصودهاء 

إنشاء طرق وآلٌات للتحمك والتثبت من اوخبار 

والصوووور والفٌووودٌوهات المادموووة مووون الموووواطن 

وهنوواء ال بوود . الصوحفً أو موون مصووادر مجاولوة

موووون ا شووووارة إلووووى ووووورورة تعوووواون وتشووووارن 

الصووحفٌٌن بمووا ٌملكونووه موون لوودرات وماووارات 

النموود الصووحفً ومراعوواة السٌاسووة التحرٌرٌووةء 

موووع االسوووتفادة مووون التمنٌوووات واودوات وطووورق 

 .البحث والتحري المتجددة

فوً ممابول المشواهد " المتفاعل الوذكً"انعكس ذلن على تشكٌل ما ٌمكن أن نسمٌه 

السوولبًء فوووالجماور الرلمووً لوووم ٌعووود ٌستسووٌػ التوجٌوووه والخطوواب المصووومتء بووول 

أصبحت أدوات النمد والتحلٌل والممارنة ومن ثوم إمكانٌوة المشواركة والوردء تُحورج 

 .فً كثٌر من اوحٌان كبرى المؤسسات ا عالمٌة

" شورٌن ذكوً"وهكذاء فمد بات لزاما  على الؽرؾ ا خبارٌة الذكٌوة أن تتعواطى موع 

مع ورورة االنتباو إلى سورعة تطوور . تفام احتٌاجاته وتدرن والعه وتحترم عمله

ٌوما  بعد ٌوم على صعٌد الذوق والحس الصحفً والسلون " المتفاعل"لدرات هذا 

 .الرلمً المعمد
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 : التلفزٌون والمعلومات ا حصاهٌة

بفول التكنلوجٌا المتطورة أصبا بصمكوان المنووات التلفزٌونٌوة الفوواهٌة معرفوة 

معلومات إحصاهٌة رهٌسٌة كعودد مشواهدي المنواة موثالء تموود المنووات ا خبارٌوة 

ا ؼٌوور مسووبوق فووً تموودٌم معلومووات إحصوواهٌة تفصووٌلٌة ال  أكثوور موون ؼٌرهووا طووور 

. تتولؾ عند حدود معرفة أعداد المشاهدٌن وطورق المشواهدة ونوعٌتاوا وولتاوا

فاومر ٌذهب إلى أبعد مون ذلون بكثٌور فوً معرفوة الجماوور الوذي ٌمكون أن تحودد 

فٌه وبدلة ؼٌر معاودة أدق التفاصٌل حول المكان والزمان والحالوة الشخصوٌةء 

كمووا تسووتطٌع لٌوواس موودى التووأثر واالرتبوواط والتفاعوول وشوودة االنتبوواو للمووارم أو 

وتكموون الطفوورة الجدٌوودة باووذو العوووالم فووً إمكانٌووة لٌوواس . المشوواهد أو المتفاعوول

 .نعم كل ما لم ٌخطر على بالنا من لبل. ورصد ومتابعة كل شًء

فصذا كانوت العووالم التملٌدٌوة تتوٌا لٌواس 

جزء بسٌط من المعلومات فً الماووًء 

فصن الؽرؾ ا خبارٌة التلفزٌونٌة الذكٌوة 

تسووووتطٌع أن تمووووٌس وترصوووود الماوووووً 

 ء "اآلنً"والحاور 

لد نتفاجأ إذا علمنا أنوه بممودورنا . كما أناا تعمل على التنبؤ بالمعلومات المستمبلٌة

الٌوم أن نعرؾ كم عدد من سٌشاهد برنامجا  ماء أو من سٌمرأ مماال ما وبنسبة دلة 

 %.90تتجاوز 
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من جاة أخرىء أصبا من الصعب مواكبة ومتابعة الكم المتزاٌد من المعلوموات 

ٌووودوٌرا دون الحاجوووة إلوووى مسووواعدة الحواسوووٌب فوووً عملٌوووات الرصووود والمتابعوووة 

والتحلٌلء اومر الوذي ٌمّكون ؼورؾ اوخبوار مون متابعوة ورصود مالٌوٌن النشوطاء 

والفوواعلٌنء واالسووتفادة المتجووددة فووً السووبك الصووحفً علووى مسووتوى الرواٌووات 

الخبرٌووة الجدٌوودة أو الزواٌووا الخبرٌووة موون خووالل رصوود ومتابعووة ارتوودادات الخبوور 

 . وتفاعالته من جاةء وإمكانٌة لٌاس معدالت االرتباط والتأثٌر من جاة أخرى

لعوول التحووول الالفووت والماووم فووً مووا هووو لووادم فووً عووالم التلفزٌووونء هووو ووورورة 

االنتباو إلى أهمٌة انتمال الؽرؾ ا خبارٌوة الٌووم مون مجورد منوتج للمحتووى إلوى 

ممّدم لخدمات إخبارٌة وإعالمٌة ذكٌوة ترتكوز بشوكل رهٌسوً علوى إدارة الحووارء 

وبناء أو تشكٌل مجتمعات رلمٌة تستطٌع مون خاللاوا تعزٌوز الثموة والمصودالٌةء 

 .وتتمكن من زٌادة معدالت االرتباط واالستحواذ على انتباو عمل ا نسان وللبه

 :الروبوت سٌد اخبار تلفزٌون المستمبل

ء المزودة بذكاء اصطناعً مطورء ومنحت "إرٌكا"نفذ العلماء فً الٌابان الروبوت 

منصووبا ٌؤهلاووا لمووراءة اوخبووار التلفزٌونٌووة فووً الٌابووانء منووذ شووار إبرٌوول الماوووً 

 تمدٌم  نشرة اوخبار الرسمٌة فً تلفزٌون الٌابان إٌرٌكاوأصبا بصمكان الروبوت 
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حٌوووووث سوووووبك للعوووووالم الٌابوووووانً المتخصوووووص 

 هٌروشووووًبالمعلوماتٌووووة والووووذكاء الصووووناعً 

" إٌرٌكا"ا عالن عن أن الروبوت  إٌشٌؽورو

الووذي ابتكوورو سووٌبدأ بتموودٌم نشوورات اوخبووار 

الرسوومٌة فووً التلفزٌووون الوووطنً ابتووداء  موون 

أبرٌل الماوً فوً خطووة جدٌودة /شار نٌسان

تزٌوووود موووون حوووووور اآلالت الذكٌووووة وتسووووّرع 

النماش الجاري حول مستمبل البشر أو نااٌوة 

 .الجنس البشري

لووودى " ا نسووانً"تبوودو الفكوورة مخٌفووة بعووو  الشووًء وذلوون بووالتوازي موووع تعزٌووز الجانووب 

من عمرهاء هوً النمووذج اوكثور  23الروبوتاتء وإرٌكاء التً من المفتر  أن تكون فً ال  

الووخ كوول شووًء ٌبوودو طبٌعٌووا  للؽاٌووةء وبفووول ذكاهاووا ... وجااوواء تعبٌراتاوواء شووعرها. إثووارة

االصووطناعً الملحوووظ فاووً لووادرة علووى محاكوواة السوولون البشووري والتحوودث دون عمبووات مووع 

وول " وبحسووب.الٌابووانًوالٌوووم ستصووبا لووادرة أٌوووا  علووى تموودٌم اوخبووار للشووعب . البشوور

حالٌا  على إرٌكا تطما إلى جعلاوا  إٌشٌؽوروء فصن التطوٌرات التً ٌختبرها "سترٌت جورنال

با وووافة إلووى )وٌبمووى هووذا اوموور . لووادرة علووى إبووداء التعوواطؾ وإظاووار الرؼبووات ا نسووانٌة

هوووووو موووووا ٌمٌوووووز البشووووور عووووون الروبوتوووووات علوووووى المسوووووتوى النفسوووووً ( ممارسوووووة الجووووونس

ألرب إلى الوالع لرٌباء با وافة إلى احتموال حصوولاا " إرٌكا"أن تصبا  وٌمكن.والشعوري

 .  إٌشٌؽورو هٌروشًء وفما للمصمم "روح"على 



سنسوتبدل أحود : "ء مدٌر مختبر الروبوتات الذكٌة فً جامعة أوسواكا لواهالإٌشٌؽورووأواؾ 

وٌووذكر أنووه كووان ٌحوواول إطووالق الروبوووت للعموول التلفزٌووونً ". مموودمً اوخبووار بووالروبوت

 .2014المباشرء منذ عام 

صوتاا للتحدث إلى المسافرٌن فً المركبات ذاتٌة المٌوادةء وفموا " إرٌكا"وٌمكن أن تستخدم 

ؼٌوور لووادرة علووى تحرٌوون " إرٌكووا"وعلووى الوورؼم موون أن  .Wall Street Journalلوو  

. ذراعٌاوواء إال أناووا تسووتطٌع تحدٌوود جاووة صوودور الصوووت ومعرفووة موون ٌوجووه إلٌاووا السووؤال

وٌمكن للروبووت تتبوع النواس فوً الؽرفوةء عبور اوشوعة تحوت الحموراء وتمنٌوة التعورؾ علوى 

 .الوجوو

ء إناا تعلموت سورد النكواتء موع العلوم أناوا مون ؼالس دٌالنولال ماندس الروبوتء الدكتور 

ء أنشوأت 2015بالوذكرء أنوه فوً عوام  والجودٌر.الٌابوانالمشارٌع العلمٌوة اوعلوى تمووٌال فوً 

حٌووث لوودم اوخبووار الصووباحٌة فووً  ء"Xiao ice"ماٌكروسوووفت أول روبوووت تلفزٌووونً 

وباسوتخدام تمنٌوات الوتعلم العمٌوكء لوام الروبووت بتحلٌول بٌانوات الطموس أثنواء البوث . الصٌن

 RT. المباشر

خالل مشاركتاا فوً الموؤتمر العوالمً للجووال ببرشولونةء عون  "Circulus"كشفت شركة 

 .المادر على تمٌٌز اوشخاصء والتفاعل معام بطرٌمة ذكٌة ء"piBo"نموذج للروبوت 

سوونتٌمترا ء وٌوودمج كووامٌرات ومٌكروفونووات تعموول  40إلووى  "piBo"ٌصوول طووول الروبوووت 

 .بتمنٌة الذكاء االصطناعًء والتعّرؾ على الوجوو واوصواتء وذلن للتمٌٌز بٌن اوشخاص

كووذلن ٌسووتجٌب الروبوووت لألواموور الصوووتٌةء إذ ٌسووتطٌع المسووتخدمون مووثال  أن ٌطلبوووا منووه 

 .تشؽٌل ممطوعات موسٌمٌةء وتسجٌل مالحظاتامء واطالعام على اوحوال الجوٌة المتولعة

هوو  PiBoإن : "ٌونوػ شوون لولوه هٌووعون مودٌر التسووٌك فوً الشوركة " روٌترز"ونملت 

روبووووت اجتمووواعً وٌتمٌوووز عووون ؼٌووورو مووون بمٌوووة الروبوتووواتء بمدرتوووه علوووى التمٌٌوووز بوووٌن 

المسووتخدمٌنء عوون طرٌووك كامٌرتووهء اوموور الووذي ٌجعلووه ٌوووفر تجربووة  شخصووٌة مخّصصووة 

 98 ".للمستخدمٌن بعٌنام
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ٌستطٌع الروبوت السٌر والتدلٌك فً الموالع ا خبارٌوة  عوالم المسوتخدم عون أبورز اوحوداث 

 .  الجارٌة فً العالمء فوال  عن لٌامه بمامات أخرى مثل تنظٌم جدول أعمال المامات الٌومٌة

ال ٌزال لٌد التطوٌرء ومن المتولوع إطاللوه تجارٌوا  فوً النصوؾ الثوانً  "piBo"أن الروبوت 

 .  2018من عام 

 :ماذا عن التلفزٌون العربً

ان التلفزٌون كما أشورنا سوابما أصوبا ٌوؤدي 

دورا رٌادٌا وخطٌورا فوً حووارتنا ا نسوانٌة 

المعاصووورة؛ حٌوووث إنوووه أصوووبا أكثووور مووون أي 

ولووت موووى ذا لٌمووة اسووتراتٌجٌةء لووٌس فمووط 

موون أجوول تنشووٌط المبووادرات والنماشووات فووً 

الفووووواء االجتموووواعًء بوووول أٌوووووا موووون أجوووول 

تحووووووودٌث المجتمعوووووووات وزٌوووووووادة فعالٌتاوووووووا 

 .  االلتصادٌة
 

فاول انخورط . فتمنٌات االتصال نفسواا تسواهم الٌووم بمووة فوً تجدٌود تمنٌاتنوا الثمافٌوة والعملٌوة

التلفزٌون العربً بالفعل فً بلورة وتفعٌل هذو الماام والوظاهؾ ا عالمٌة السوالفةء مون أجول 

بناء وتكرٌس مشروع مجتمعً تنموي وحداثًء وذلن باالنتمال بوالتلفزٌون مون ثمافوة الفرجوة 

التملٌدٌة وتكرٌس اووواع السلبٌة والمتخلفة الماهموةء إلوى ثمافوة إعالمٌوة تنوٌرٌوة وإنتاجٌوة 

وموواهً الوظوواهؾ المجتمعٌووةء .  تسواهم فووً رلووً وتموودم الفورد والمجتمووع العووربٌٌن بشووكل عوام

 الكاهنة والممكنة للتلفزٌون العربً؟
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مووووعٌا موون الصووعب الحوودٌث عوون التلفزٌووون العربووً بصووٌؽة الجمووعء وعوون نظووام إعالمووً 

عربً موحد رؼم كل المحاوالت  التً ٌنشط باا اتحاد ا ذاعوات العربٌوة منوذ تأسٌسوه ولحود 

االن  و إذا لبلنا تجاوزات عدٌدة واستثناءات شتى ء فرؼم ذلن تبمى ا جابة لوبع  وظواهؾ 

التلفزة فً المجتمع العربً تدور حول الوظاهؾ التوً تناولناهوا فوً ممدموة الدراسوة وظواهؾ 

 :  أساسٌة

 الوظٌفة ا خبارٌة -1

 .  التوجٌه وتكوٌن الموالؾ واالتجاهات-2

 .  زٌادة الثمافة والمعلومات -3

 .  تنمٌة العاللات ا نسانٌة وزٌادة التماسن االجتماعً -4

 .  لترفٌه وتوفٌر سبل التسلٌة ولواء أولات الفراغ -5

 .  ا عالن والدعاٌة -6

إن التلفزٌون العربً بشكل عام ٌمكن له أن ٌموم بوظاهؾ طالهعٌة ورٌادٌة فوً بنواء مجتموع 

متمدم ومتحورء ورفع التحدٌات و اوخطار المعاصرة التً تزداد حودة ء خصوصوا وأننوا فوً 

زمن ا عالم والمعرفةء وفوً زمون تطؽوى علٌوه لوٌم وسولطة العولموة فوً أبعادهوا الصوراعٌة 

السٌاسٌة والحوارٌة؛ وإن صانعً العولمة والمتحكمٌن فً هندستاا وخٌراتااء لوم ٌتمكنووا 

من صناعتاا كأداة وكسالح للسٌطرة على العالم من فراغء بل إن أصول  العولمة ترجع إلى 

تعمووٌم تطبٌمووات العلوووم علووى كافووة اونشووطة البشوورٌةء واكتسوواح التكنولوجٌووا الجدٌوودةء والتووً 

تثٌوور عواموول وووبط تمووس االلتصوواد والتوازنووات البٌهٌووةء وتووؤدي إلووى تصووورات أساسووٌة فووً 

ثمافٌوةء وتطووٌر الفوواءات االجتماعٌوةء وتوجوب إصوالحا  حدثنوةاوخالقء وتجر على لبوول 

 5"التنظٌمٌة والسٌاسٌة والتربوٌة اونساقلفكر ٌمارس أثرا واوحا على 
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إن التلفزٌووون العربووً هووو موون بووٌن أكثوور الوسوواهل المجتمعٌووة التووً ٌمكوون توظٌفاووا لصووناعة 

وتحمٌك ناوة مجتمعٌة شاملةء خصوصا إذا علمنا بان التلفزٌون كأداة تمنٌةء ستصوبا لاوا 

وظاهؾ تمنٌة جدٌدة وإووافٌة؛ حٌوث با ووافة إلوى اسوتخدامه فوً البوث الفوواهً والرلموًء 

وموون المتولووع كووذلن اسووتخدامه لمبحووار عبوور  ء(pc)سووٌتم دمجووه مووع تكنولوجٌووا الحاسوووب

 .االنترنٌتء عالوة على االستخدامات التفاعلٌة اوخرى

 

 2002 – 1930) بوردٌووولٌس اخرا نشٌر الى ان عوالم االجتمواع الفرنسوً بٌوار وأخٌرا 

الشاشة الصؽٌرة  بوردٌوء ٌااجم 1995ء الذي أصدرو عام «عن التلفزٌون»ركز فً كتابه 

وٌعتبرها جاازا  مدمرا  ٌستخدم مخزن النظام الرمزي لٌشٌع التفاهة فً أوسواط المشواهدٌنء 

ولوود اتاووم عووالم االجتموواع الفرنسووً زمووالءو المثمفووٌن . «الثمافووة السوورٌعة»وٌموودم مووا سووماو 

كموا خاطوب . بصساءة استخدام ووعام الممٌوز فوً فرنسوا للحودٌث عون مواووٌع ال ٌفاموناوا

جمعا  ٌتكون من سبعٌن شخصٌة لٌادٌة فً العمول السومعً البصوري فوً بوارٌس  1999فً 

 .«ٌا سادة العالمء هل تعلمون ما تفعلون؟ إنكم تمتلون الثمافة»: لاهال  

ء الذي ٌمارن دورو فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن بدور جان بول سوارتر بوردٌوكان 

فووً الجٌوول الووذي سووبمهء شخصووٌة مووؤثرة فووً تحوٌوول دروب التحلٌوول االجتموواعً والنظرٌووة 

كما أن دورو المعرفً المؤثر تحوول فوً السونوات اوخٌورة . اودبٌة وااللتصاد وعلم السٌاسة

لٌكون ملاما  ال لعلماء االجتماع أو العاملٌن فً الحمول المعرفٌوة والثمافٌوة فموطء بول وعوداد 

 .كبٌرة أٌوا  من المناولٌن االجتماعٌٌن ود العولمة وسٌاسة السوق

فالتلفزٌون وان اختلفت اآلراء حول اودوار التً ٌموم باا او ٌؤدٌاا سٌبمى وسوٌلة اتصوالٌة 

 .خطٌرة البد وان ٌاتم باا من ٌرٌد تسخٌرها باالتجاهات السلٌمة
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 الدكتور داود سلمان          

 السوووووودوكوللفاهووووودة الكبٌووووورة التوووووً تتمٌوووووز باوووووا لعبوووووة 

Sudoku  واوسوتنتاجٌةلتنمٌة وشحذ المدرات المنطمٌة 

لألطفووال والمحافظووة علووى ذاكوورة سوولٌمة لوودى الكبووارء فموود 

الكثٌووور مووون المووودارس المتمٌوووزة فوووً مناهجاوووا  أعتمووودتاا

الدراسٌة وطرق التودرٌس باودؾ تنمٌوة وتطووٌر المودرات 

 .لطالباا الذكاهٌة

 "Su-doku"أصووولاا ٌابوووانً " سوووودوكو"إّن كلموووة 

وأول موون أكتشووؾ اللعبووة هووو ". الوورلم الوحٌوود"ومعناهووا 

وأصوبحت . 1979عوام  جارنزالمعماري اومرٌكً هوارد 

ء وموون 1985لاووا شووعبٌة كبٌوورة فووً الٌابووان بحوودود العووام 

. هنووان أخووذت أسووماا الووذي تعوورؾ بووه فووً الولووت الحاووور

الووى ٌومنووا هووذا أصووبحت لعبووة عالمٌووة  2005ومنووذ عووام 

وصوووارت تنشووورها العدٌووود مووون المجوووالت والصوووحؾ علوووى 

صووفحاتاا كلعبووة تسوولٌة ومفٌوودة فووً تطوووٌر الووذكاء وفووً 

الحفوواظ علووى ذاكوورة الكبووار لمعالجووة موور  فموودان الووذاكرة 

ء وتُؤلووؾ فٌاووا العدٌوود موون الكتووب "الزهوواٌمر" والسووٌطرة 

 .  وؼرا  متعددة ومناا مجال التعلٌم وطرق التدرٌس
102 

السودوكولعبة   
 Sudoku 

وأهمٌتاا لتعزٌز المدرات   

 والذاكرة الذكاهٌة
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 :السودوكوفواهد  -

بأجراء دراسة استكشؾ مون خاللاوا  برنستونمن جامعة  John Hopfieldلام الدكتور 

ٌسووتخدم الوودماغ   السووودوكوفوجوود أنّووه أثنوواء حوول . السووودوكوالعاللووة بووٌن الوودماغ ولعبووة 

مجموعووة فرٌوودة موون الطوورق الموصوولة بووٌن الخالٌووا العصووبٌة تسوومى الووذاكرة الترابطٌووة أو 

تعتمود فوً اوصول  السوودوكوووجد أٌوا  أن لعبوة  . Associative Memory الربطٌة

خالصوة . على مزٌج بٌن المنطك والتخمٌن الذكً الذي ٌموم على أسواس ذاكرتنوا الترابطٌوة

تكمن فوً أن نموط  وأسولوب هوذو اللعبوة ٌسواعد الودماغ  John Hopfieldبحث الدكتور 

على استرجاع المعلومات من الذاكرة وعلى الربط بٌن المعلوموات التوً نراهوا أو نمرأهوا أو 

 .  نسمعاا وما ٌختزنه عملنا من معلومات سابمة

 :بماٌلً السودوكوومن هنا نستطٌع أن نُلخص فواهد 

تُمدم هذو اللعبة تحدٌ ا للدماغ مموا ٌشوجع الطفول علوى التفكٌور المنطموً و بالتوالً تموٌوة . 1

 .وتموٌة ذاكرتهء عالوة على تعزٌز ثمة الطفل بنفسه وحبه للتحدي الذكاهٌةلدراته 

تساعد على تنمٌة لدرات الطفول علوى حول المسواهل الحسوابٌة والرٌاووٌة وتطووٌر حوس . 2

 .الرٌاوً لدٌه وتعلمه التركٌز أثناء حل المساهل -التفكٌر المنطمً

وإّما للكبار فاً تعتبر من الوساهل المامة التوً ٌُوصوً باوا اوطبواء والخبوراء كوسوٌلة . 3

 ".الزهاٌمر"للعالج من مر  التدرج فً فمدان الذاكرة والسٌطرة 
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 ؟السودوكوكٌؾ تلعب  -

هووً  أنتشووارا  ء ولكوون أشووارها السووودوكوٌجووب أن نووذكر أن هنووان عوودة أنووواع موون  إبتووداء  

 .والتً سنتعامل معاا هنا  X 9 9المصفوفة   سودوكو

وتتكووون موون أعموودة وصووفوؾ  9X9هووً عبووارة عوون جوودول ٌمثوول مصووفوفة  السووودوكو

 3x3مصوفوفات صوؽٌرة  9تنمسوم هوذو المصوفوفة بودورها الوى (. مربعوات صوؽٌرة)وخالٌا

 :ء كما فً الشكل اآلتً (مناطك 9حٌث ٌحتوي الجدول على " )المناطك" تسمى 

104 

 9الووى  1عنوود بداٌووة اللعبووة سوووؾ تكووون بعوو  خالٌووا المصووفوفة محتوٌووة علووى أرلووام موون 

عشوواهٌا  ولكون وفموا  لخوارزمٌوة )موزعة بشكل عشواهً داخل مربعات المنواطك كموا ٌوأتً 

 (:رٌاوٌة ومنطمٌة معمدة
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فوً المربعوات الصوؽٌرة   9إلوى  1هو أن نموم بووع اورلام مون  سودوكوالادؾ من لعبة 

حتوى نموأل خالٌوا المنواطك جمٌعواء بحٌوث ( رلوم واحود فموط فوً كول خانوة( )الخانوات)الخالٌة 

الوورلم ال فووً العمووود الواحوود وال فووً الصووؾ الواحوود وال فووً المنطمووة الواحوودة وكمووا  الٌتكوورر

 :  ٌأتً 

 :بالنظر الى الشكل اآلتً . 1

 .هً اسماء اوعمدة (a,b,c,d,e,f,g,h,i)اوحرؾ الموجودة فً الجدول -   

 .هً ارلام الصفوؾ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9)اورلام الموجودة فً الجدول -   

 .تمثل هذو اوحرؾ واورلام اعمدة وصفوفا  لكل منطمة وللجدول بكامله -   

 .مناطكء ترلم من الٌسار الى الٌمٌن 9الجدول ٌحتوي على  -   

ء بحٌوث ال  9الوى  1مون  باالرلواملكول منطموة ( الخالٌوا)هدفنا هو إمالء المربعوات الصوؽٌرة 

 .ٌتكرر أي رلم فً المنطمة أو اعمدة وصفوؾ الجدول الكبٌر بكامله
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نختوووار منطموووة معٌنوووة ونمووووم بالمسوووا فوووً أتجووواهٌنء أي باتجووواو االعمووودة والصوووفوؾ . 2

 (.  تتماطع فً خلٌة)معا  

لنأخووذ المنطمووة الثالثووة علووى سووبٌل . منوواطك 9إنووه ٌتكووون موون : 1انظوور الووى الشووكل رلووم . 3

 المثال 

 (g,h,i…1,2,3 ) إذا   ٌجووب  أن  نمووأل  . فمووط   9و  6والتووً تحتوووي علووى  االرلووام  ء

 خالٌاها  

 . 8ء  7ء  5ء  4ء  3ء  2ء  1 باالرلام

ففووً  الصووؾ  االول  موون   . g1,h1,i1الخالٌووا .  1أٌوون نسووتطٌع أن نوووع الوورلم  لنوورَ . 4

مون الجودول الكبٌور ٌحتووي  1وذلن ون الصؾ رلوم  1المنطمة ال ٌمكن ان نوع فٌاا الرلم 

ال ٌمكون هوً االخورى   g3وكوذلن الخلٌوة  .d1فً المنطمة الثانٌة فً الخلٌوة  1على الرلم 

فووً  1فووً المربووع الكبٌوور ٌحتوووي علووى الوورلم  gوذلوون الن العمووود  1ان نوووع فٌاووا الوورلم 

 .فً المنطمة السادسة g4الخلٌة 
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ونه لوٌس هنوان مون عموود  1من المنطمة الثالثة هً المكان المناسب للرلم   i3إذن الخلٌة 

 (.  2انظر الشكل رلم ) 1أو صؾ فً الجدول الكبٌر ٌحتوي على الرلم 

نكورر نفوس . ونبدأ بالبحث عن مكان لوه داخول الخالٌوا مون المنطموة الثالثوة 2نأخذ الرلم . 5

موجووودا  ال فووً عمووود وال فووً صووؾ موون اعموودة  2ٌكووون الوورلم  الخطوووات السووابمة بحٌووث ال

 .ٌتكرر فً المنطمة الثالثة وصفوؾ الجدول الكبٌر وال

حتوى   8و  7و  5و  4و  3وهكذا نكرر نفس الخطوات السوابمة بالنسوبة لبمٌوة االرلوام . 6

 .9الى  1من  باالرلامنصل الى أمالء كامل المنطمة الثالثة 

نأخووذ منطمووة أخوورى ثووم نبوودأ نكوورر نفووس الخطوووات السووابمةء حتووى نصوول الووى الاوودؾ . 7

ء دون أن ٌُكورر أي رلوم  9الوى  1المطلوب وهو أموالء كافوة المنواطك التسوعة باورلوام مون 

المنطمووة  فووًمناووا فووً أي عمووود أو أي صووؾ موون اعموودة وصووفوؾ الجوودول الكبٌوور وال فووً 

 .نفساا

 : مالحظات 

فً بع  اوحٌوان ٌسوتوجب علٌنوا إعوادة وووع الورلم الوذي وووعناو سوابما  بمكوان أخور . 1

فووً كافووة  9الووى  1ون تكوورار إٌجوواد اوموواكن موون . مناسووب ؼٌوور المكووان الووذي كووان ٌحتوٌووه

المناطك لد ٌُظار تعاروا  فً خطوات الحمة تجعلنا مجبرٌن علوى اٌجواد مكوان مناسوب اخور 

للرلم داخل الخالٌاء ولكن داهما  ٌجب االلتزام بنفس الشرط من عدم وجوود هوذا الورلم ال فوً 

 .عمود وال فً صؾ من اعمدة وصفوؾ الجدول الكبٌر وعدم تكرارو فً المنطمة الواحدة
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بشوكل آخورء حٌوث توجود عودة أشوكال مختلفوة مون  السوودوكوفً بع  الحاالت لود ٌحول . 2

ولكوون الماووم هووو أن تكووون جمٌعاووا ملتزمووة بعوودم تكوورار . ناحٌووة ووووع االرلووام فووً الجوودول

 .  ال فً صؾ وال فً عمود وال فً المناطك  9الى  1االرلام من 

ٌمكووونكم البحوووث فوووً محووورن البحوووث  السوووودوكولمزٌووود مووون التموووارٌن والتووودرٌبات علوووى 

Googleستجدون اآلالؾ مناا ولكافة المستوٌات وٌتم اللعب فً الكثٌر مناا مجانا   ء. 

 :واالن نوع بٌن اٌدٌكم بع  التمارٌن المطلوب حلاا
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 لمر واحٌد ال ٌكفً

110 

 لبنى ٌاسٌن

أطرافووه متخمووة بأسوومال موووت , فووً مكووان كاووذا

مكوووابرء ٌؽووودو انكفووواء المووورء إلوووى داخلوووه الحووول 

الوحٌوود لكووً ٌبمووى متماسووكا ء ولووو ظاهرٌووا  علووى 

اولوولء أنظوور إلووى موون حووولًء أسووتطٌع أن ألوورأ 

الملووك علووى مالمحاوومء وأن أشووعر بملووا االنتظووار 

ٌرشووا موون خالٌوواهمء ٌبوودون ؼٌوور معنٌووٌن بووأي 

تفصووٌل آخوورء كأنمووا مووا تبمووى داخوول المووارب هووو 

الشوووًء الوحٌووود الوووذي ٌعنوووٌامء ولٌوووذهب العوووالم 

برمتوووه إلوووى الجحوووٌمء حوووٌن ٌصوووبا المووووت لووواب 

 شاٌمٌن وزفٌر واحد تفمد التفاصٌل أهمٌتااء 

تلن الفتاة التً كانت منوذ أسوبوعٌن أو ألول للوٌال  تبودو فوً كامول أنالتاواء تجلوس اآلن واللوون 

الجٌنووزء خرٌطووة لمكووان مجاووول رسوومت بالوودم مووا بووٌن سووالٌاا حتووى  بنطالاووااوحموور ٌؽطووً 

أسفلااء ال أحد منا ٌسترق النظر ولو خلسةء وال أحد ٌستنكرء لم ٌكن هوذا لٌكوون ممبووال  منوذ 

عودا أنوه لوٌس لودٌاا خٌوار  شوًءءهذاأسابٌع فمطء كانت لتذوب خجال ء لكناوا اآلن ال تأبوه وي 

ؼٌوور مووا ترتدٌووهء فموود تووم تجرٌوودها موون كوول مووا تحموولء وفووازت مالبسوواا التووً  بنطووالآخوورء وال 

 ترتدٌاا فمط بمرافمتاا فً هذو الرحلة اللعٌنة 
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الشوواب الووذي كووان ٌبوودي اهتمامووا  ملحوظووا  باووا 

حوووٌن كنوووا نتجوووول بتووورؾ علوووى موووتن سوووفٌنة 

سٌاحٌة أنٌمةء ال ٌعٌرهوا اآلن أي انتبواوء ٌبودو 

معنٌووا  بووأمر خالصووه أكثوور موون أي شووًء آخوورء 

 !ومن منا لٌس كذلن؟

ٌلا سؤال ؼرٌوب علوًء أتمنوى لوو أسوتطٌع أن 

أزرعوووه فوووً عٌوووون الكوووون كلوووهء فوووً عٌوووون 

السٌاسووٌٌنء المووادةء أصووحاب الموورارء أصووحاب 

الشعارات البرالوةء وأصوحاب الملووب المرهفوة 

 :التً تسارع إلى للب الدنٌا وجل كلب أو لطة

لووو كانووت هووذو الموووارب التووً تتسوواوى فوورص 

نجاتاوووا بؽرلاوووا تحمووول كالبوووا  ولططوووا ء وؼووورق 

مناا ما ؼرقء هل كانوا لٌبموا مكتوفً اوٌدي 

 كما هم اآلن؟

ال جدوى مون أفكواريء وال تسواؤالتً الؽبٌوة التوً لود تصواحبنً إلوى لواع البحورء عنودما ٌؽودو 

ًّءالمووت دنٌو ّا ء ٌمسووً المورء ألوورب إلوى روح اوشووٌاءء  فٌووه جوزء موواء فٌفمود إنسووانٌتهء  ٌتشو

وٌؽدو لادرا  على االتصال باوشٌاء بطرٌمة سحرٌة ؼرٌبةء فٌصبا لخاتم الوزواج فوً إصوبعً 

روحا ء ٌتعودى طبٌعوة الجموادء ٌفمود شوٌهٌتهء وٌؽودو خٌطوا  مون نوور ٌربطنوً بعاهلوة تنتظرنوًء 

وزوجتوً بحٌواة كرٌموة ال تمطور فٌاوا   بنًٌذكرنً بأنه علً أن أتماسن وأنجو وفً بوعدي 

 .السماء نٌرانا  وموتا  
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الوجوو حوولً شواحبة كموا المووتء أكواد ألسوم 

أن وجاووً كووذلنء أسووتطٌع أن أراو فووً مراٌووا 

مالمحاوووم المنكمشوووة خلوووؾ خووووؾ صووواخب ال 

ٌترن لنا مجاال  لحدٌث عابرء إنه ٌحؾ بنوا مون 

ء ال أرٌوووود حتووووى أن أفكوووور بارتفوووواع إتجوووواوكوووول 

احتموووال ؼرلنوووا جمٌعوووا ء فووووال  عووون اختطافنوووا 

لصالا تجارة اوعوواءء أو البشورء أٌاوا أسووأ 

أن ألتلع تلون  أرٌد..أعرؾال أرٌد أن ! مصٌرا ؟

الفكوورة اللعٌنووة موون رأسووً نااهٌووا ء لكناووا بكوول 

خبث تتسولل خلسوة وتبواؼتنً كلموا حول الظوالم 

خارجوووووا  أو داخوووووال ء وظوووووالم داخلوووووً ال ٌكووووواد 

 .ٌفارلنً

ممابلًء على الجاة اوخورى مون المواربء تلون 

اوم التوووً موووا زالوووت فوووً رٌعوووان الصوووباء تووووم 

طفلٌاووواء بووول هوووً تتشوووبث باموووا كموووا ٌتشوووبث 

الؽرٌووك بمشووةء وٌنطووك االرتٌوواب موون عٌنٌاوواء 

تتفموود جبووٌن أحوودهما كوول بوووع دلوواهكء الطفوول 

راد   محموووووم منووووذ أٌووووامء وحالتووووه تسوووووء بوووواّطِ

مخٌووؾء لووم ٌأكوول شووٌها  منووذ ٌووومٌنء أو ربمووا 

ثالثووةء وراهحووة بوورازو تفوووح موون مالبووس اوم 

 فوال  عن ثٌابهء

لو كنا فً مكان آخور البتعود الجمٌوع عناواء 

لكننا فوً لوارب ال ٌتسوع إال لماهوة شوخصء 

حشر فٌه ما ٌمارب ثالثماهةء ولٌس وحودنا 

مكووووان أكثوووور ممووووا تجبوووور مسوووواحة جسوووودو 

اآلخوورٌن علووى التنحووًء والتووذمر ال ٌجوودي 

نفعووا ء فوواوم كووأي واحوود منوواء أُجبوورت علووى 

توورن حمٌبتاووا فووً السووفٌنة السووٌاحٌة التووً 

دفع كل واحود منوا ثالثوة أووعاؾ موا ٌدفعوه 

هووارب آخوور لنتجنووب الصووعود فووً المووارب 

الذي انتاٌنا إلٌه بعد ألول مون سواعتٌن مون 

المالحووة بعٌوودا  عوون الشوواطنء انتاٌنووا إلٌووه 

بمووووة السوووالحء وبوووالخوؾ الوووذي اعترانوووا 

عندما رف  أحدنا أن ٌؽادرء ف ُرمً به فً 

 .ولٌمة وسمان البحر.. الحالء ودون تردد  

فً هذا الولوت ال ٌثنٌنوً عون تمنوً المووت 

 -كموووا ٌبوووودو-إال طفلوووً وزوجتوووًء ولاوووذا 

أعبووث بخوواتم الووزواج دون تولووؾء ألمسووه 

وذكووور نفسوووً بعاووود   لطعتوووه علوووى نفسوووً 

أماماماء ولٌس فمط من لبٌل الملك كما لود 

 ..ٌمول متفلسفو علم النفس
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أعود بنظري دون لصد إلى اوم المنكوبةء 

أتووذكرها وولوودٌاا فووً بداٌووة المطوواؾء كووان 

طفالهووووا كمموووورٌن فووووً لٌلووووة حالكووووةء فووووً 

عٌوناموووا شوووًٌء سووواحٌر أكثووور بكثٌووور مووون 

بووراءة أطفووالء وطاوور مالهكووةء عنوودما ولووع 

نظووووري علٌامووووا لمووووُت نفسووووً وننووووً لووووم 

أصوووطحب طفلوووً وزوجتوووًء وأثنٌوووت سووورا  

على شجاعة شابة تخاطر بنفساا وولدٌاا 

 .فً رحلة ٌخشاها الرجال

الطفل ٌتشنج بٌن ٌدي أمه كمطعة خشبء وٌفمد وعٌه كلٌا ء  تصرخ المرأةء ٌحواول أحودهم 

مساعدتااء لكن ال فاهدةء ال شوًء ٌثنوً الطفول عون التصولب الؽرٌوبء ٌحواول أحودهم مسوا 

ء إنوه اآلن لطعوة خشوب فحسوبء ا لتصواقوجاه بالماءء لكنه الترب من روح اوشٌاء حود 

تراو ٌحاول أن ٌختلس المدرة على الطفو من الخشبء لهال ٌؽرق؟  أشعر بووخزة حوادة فوً 

للبووًء أتخٌوول طفلووًء ال شووًء أسووتطٌعه وسوواعدهاء فألصووّلِ موون أجلاووا وموون أجوول صووؽٌرها 

 .إذن

دلاهك وٌعود جسم الطفول طرٌوا ء كمطعوة لمواش لدٌموةء ال حٌواة فٌاواء تحواول أموه إٌماظوهء 

لكنه ال ٌستجٌبء ٌحاول الرجل الوذي ٌبودو أن لدٌوه معلوموات طبٌوة مواء لكون الطفول ٌخذلوه 

كما خوذل أموهء ٌووع الرجول أصوابعه علوى عنوك الطفولء ٌتحسوس نبووهء تعوتم النظورة فوً 

روحوه النمٌوة علوى  انتموال..أمنوا  عٌنٌهء ٌاز رأسه بأسؾ معلنا  انتمال الطفل إلى مكان أكثر 

 .اولل
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ال تصدله اومء توع أذناا على صدر طفلاواء تعلون أنوه ٌتونفس كموا ال ٌفعول حمٌموةء حٌوث 

أن موته كوان واووحا  تماموا  للعوٌن المجوردةء لكناوا تصور علوى كونوه حٌوا  ٌتونفسء ٌحواول 

الرجل الناعااء لكناا تصورخ فوً وجاوهء فجوأة أرى وجوه طفلوًء ٌوا هللا احفوظ لوً طفلوًء 

 .واحفظ أطفالام

ٌتركاا الرجل لٌادأ روعاا للٌال ء ربما تسوتطٌع أن تصودق موتوهء لكناوا توومه بشودة إلوى 

ٌلتصوك بوذراع أموه  -والذي ربما ٌكبر أخاو بسنة أو أكثر للوٌال   -حوناا بٌنما طفلاا اآلخر

 .الذي ٌوم أخاوء وعلى محٌاو ٌبدو الرعب واوحا  

ألل للوٌال ء علوى اعتبوار أن الوزمن ال ٌتحورن علوى موتن لوارب نجوى عنودما  أوربماساعتان 

ؼوورق فرعووون فووً البحوورء جوواء الرجوول نفسووه متطوعووا  ٌحوواول إلنوواع الموورأة بووالتخلً عوون 

صؽٌرها لٌرمٌه فً البحرء خشٌة أن ٌبدأ بالتفسوخء فٌتسوبب بوأمرا  للركواب ناهٌون عون 

 .الراهحة

تتنمر المرأة فً وجاهء تعلن أن ابناا لم ٌمتء وأنه رجل شرٌر ٌحاول لتل ابناواء تحواول 

 .أن ترفسهء فٌبتعد الرجل عنااء وٌلزم مكانه

ٌحاول بع  الركاب الحدٌث معااء فال أحد ٌتمنى أن ٌزٌد بؤسنا بؤسا  فً عور  البحورء 

 .اآلخر فٌبكً بحرلة إبناالكناا تصرخ بشدة تخٌؾ 

مع الجثة التً تحتونااء أشعر بأن البكاء ٌجافٌااء لكن كل ما فٌاا ٌبكوًء عودا  إبنااتوم 

عٌنٌااء تعود صوورة ابنوً إلوى مخٌلتوًء أصواب بوالالعء مواذا لوو أن بورمٌال  متفجورا  سومط 

 .ٌا رب احفظ لً طفلًء واحفظ أطفالام: إلى هللا ثانٌة  أبتال..بٌتًعلى 
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ببطء شدٌد ٌتسلل الظالمء ٌخلد كل منا إلى هواجسهء ٌختلً بأوجاعه حتى ٌؽلبوه النعواسء 

الموتء أما االحتمال المنتظر الذي ٌحدونا أمول  سٌههبانتظار مصٌر مجاولء أهون ما فً 

 .صؽٌر بهء فأن نصل إلى شواطن إٌطالٌا بسالم

اوفكار تتدافع فً رأسوًء بٌنموا عوال شوخٌر بعو  مون علوى المواربء واآلخورون إموا أناوم 

 .خلدوا لنوم صامتء أو أنام خلدوا إلى أحالمام ومخاوفام

دافهة دون أن أسما لااء كواذب ذلون الوذي توبجا بأنوه  تنسالتوشن عٌنً أن ترتجل دمعة 

دون أن ٌودرن  لعبثٌتوهتؽلب على الحزنء ربما لم ٌعرؾ ذلن الحوزن فعوال ء أو أنوه استسولم 

ذلوون حمووا ء الحووزن نوواب أزرق ٌنؽوورس فووً اوفهوودة والصوودورء ٌتجووه الووى الشوورٌان السووباتً 

 حولنءمتجواهال  لٌخنك أنفاسن فٌما أنت تبحث عن سبب شوعورن باالختنواق فوً كول شوًء 

عن لصد أو عن ؼٌور لصودء السوبب الحمٌموً الموابع فوً أعمالونء ٌخادعون الحوزنء ٌشوً 

بنفسه من عٌنٌنء لكون الطبٌوب سٌصوؾ لون دواء للووؽط أو للنوومء ولون ٌصوؾ لون دواء 

 .ٌسحك الحزن الذي ٌعترٌن

بلؽوة فرٌودة ال ٌعرفاوا  ٌمرؤوننواٌخادعنا الحزن جمٌعا ء فموط أولهون الوذٌن ٌعرفوننوا جٌودا ء 

سووواهمء هووم فمووط ٌوودركون خدٌعووة الحووزنء وفٌمووا تشووكو لاووم الصووداع واالختنوواق ومشوواكل 

النووومء ٌوودركون أنوون تشووكو حزنوون دون أن تسوومٌهء كمووا نتجنووب تسوومٌة الموور  العوووال 

باسمهء فنتركه تحت رحمة حروؾ ا شارة التً ٌودرن الجمٌوع الوى أناوا تشوٌر إلوى أخبوث 

وحدن كنوت تودركٌن موا بوًء بٌنموا لوم نودرن ونحون ...أٌنن اآلن ٌا أمً...اومرا  وأفتكاا

متن لوارب الموت كل اوعرا  المزمنة التً جعلاا الحوزن  اآلخرعلىنرحل واحدا  وراء 

ٌفتوورش  -أنووا -ترسووا  اختبووأ خلفووه حتووى لوووٌِت جزعووا  علووى أوالدن لبوول أن تووري آخوورهم 

الرحٌولء وعلووى البٌوت الووذي لووٌت بووه جوول عمورنء وعلووى أبوً الووذي فتتتوه لذٌفووة حوووالء 

 .أخطأت هدفاا
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أشعر بحركة ماء أحدهم ٌمشً متسولال ء أحواول أن أتجاهول حركتوهء بٌنموا أنوا متوٌمن تماموا  

أنه الرجل نفسهء سٌحاول أن ٌموم بالعمول الوالزم لحماٌوة نفسوه وحماٌتنوا مون أٌوة أوورار 

إوافٌة ال نحتاج إلٌااء أرجو هللا أال تكوون اوم مسوتٌمظة لتموٌم الودنٌا وتمعودهاء فأعصوابنا 

 .لم تعد صالحة لتحمل أي توتر إوافً

دلاهك بعدها وأسمع صووت ارتطوام شوًء موا بالمواءء إذن لمود انتشول مناوا ابناواء سوٌكون 

عروة لنارها فً الصباء أحسدو على شجاعتهء ففً آخر اومر على واحد منا أن ٌتحمول 

 .مسؤولٌة عمل ٌبدو سٌها  كاذا

ٌسود الصومت المطبوك إال مون أصووات ارتطوام المووج بالمواربء أؼلوب الظون أننوً سوأكرو 

البحر طوٌال  بعد رحلتً هذوء وٌحدونً اومل أننً سألوم بوصجراءات لوم الشومل إن وصولنا 

بسالمةء ولن تتعر  زوجتً وابنً لركوب خطور مثول هوذاء أحواول أن أصورؾ هواجسوً 

السوداء بتخٌل وصولاما على متن طاهرة آمنةء ال تنفث الموت فوً وجووو ركاباواء أتخٌول 

ٌعترٌنً بكواء حوارء هول هوو الحوزن؟ أم الشووق؟ أم , اللحظة التً أوماما باا إلى صدري

مواذا ٌاوم؟ ففوً النااٌوة كول تلون المشواعر تتوربص بوًء ! الخوؾ؟ أم االنتظار؟ أم الوحودة؟

 .تتماتل على دموعً التتاال  شرسا ء وال أعرؾ من ٌؽلب كل مرة
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ء بالكاد أؼفوء ولٌس لولت طوٌل لبول أن ٌباؼوت سوكٌنتً المفتعلوة وأؼفو..النومٌؽلبنً 

ًّ وأنوا مودرن تماموا  مصودر الصوراخء  صراٌخ حواٌد ٌشوك صودر صواحبته شوما ء أفوتا عٌنو

وسووببهء وكتشووؾ أن الصووباح ؼموور المكووان حووولً ولووم ٌؽمرنووًء وأرى الموورأة الثكلووى 

 .المٌت فمط دون اآلخر..إٌاهاء وهً تحتون جثة طفلاا المٌت 



  الثانًالمسم 

 االنكلٌزٌةباللؽة 
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Tolerance literally means „ease‟ and it may come in the sense 

of giving, and generosity. Al-hanafiyyah al-samhah means 

„ease in which there is neither distress nor severity‟.   

  

As a terminology, tasaamuh means ease in the application of 

the teachings of Islam. Sometimes it means softness in 

speech and in dealings just as it means blinking the eye or 

ignoring as in the case of avoiding the ignorant people. 

In the name of Allah the Merciful, the Compassionate 
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Religious tolerance is one of the greatest of the moral 

conducts that Islam has called for. It relates with all the 

aspects of life and is the most important factor in the stability 

and sustainability of life. Religious tolerance improves the 

relationship of man with his Lord as well as with the people 

with no discrimination of race and colors, religion, doctrine 

and sect. If a human being makes these beliefs a way of 

fanaticism and disobedience with his opponents, he 

contradicts the teachings God. He has disobeyed the 

command of God. The Messenger of Allah was a role model for 

us in tolerance and co-coexistence with all his opponents 

whether they were the people of the Book or the polytheists. 

He was giving peace to all.  

Religious and intellectual tolerance has three degrees. The 

minimum level of tolerance is to allow your opponents freedom 

of religion and belief and not to force them to convert to your 

religion or sect. The Middle Level of Tolerance: Do not restrict 

it by leaving something that is believed to be mandatory or 

doing something that is believed to be forbidden. Such as a 

Jew who believes that working on Saturday is forbidden 

should not be forced to work on this day. A Christian if he 

thinks that he should go to church on Sunday; he cannot be 

prevented. 
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And the highest level of tolerance: Do not restrict the 

opponents in what they believe is allowed in their religion or 

belief, even if you think it is forbidden in your religion or faith. 

This is what Muslims do to those who break their religion. They 

were working with the highest degree of tolerance. They have 

committed everything that a non-Muslim believes is valid in his 

religion and they have extended it to him and did not restrict 

him. Muslims of all ages ruled that they had full freedom to 

establish rituals for all religions, but they shared them in some 

of their rituals. 

 

Principles of Religious Tolerance: 

The tolerant Islamic law has recognized principles that unite 

people who differ in their religions, creeds, and intellectual 

persuasions. 

1-The divine religions, doctrines and nations are all from the 

spring and recognize One God Almighty and the laws of the 

Lord alone. 

2-The Prophets are brothers who do not differentiate between 

them in terms of the message, and all of them are sent for one 

mission, the guidance of human beings, and that Muslims 

should believe in them all.  
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3- Non-coercion on the matters of belie, although it is the truth, 

but it must be through persuasion and satisfaction and that the 

task of preachers is like the apostles i.e. conveying and 

explaining only. 

4- Respect for the beliefs of the opponents. When the 

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) 

migrated to Al-Madeenah, there were many Jews. One of the 

first things he did in the affairs of the state was to establish 

between them a charter in which their beliefs were respected 

and the state was committed to protect them. They were to be 

with the Muslims as one hand against those who wanted to 

harm Madeenah. The places of worship were to respected, 

defended and protected like mosques. The approach of the 

Holy Prophet in his religious tolerance was followed by his 

successors (khulafaa‟(.  When Omar ibn al-Khattab entered the 

city of Jerusalem and the time of „Asr prayer came, he refused 

to pray inside the Greater Jerusalem Church in order not to be 

taken by Muslims as the pretext to claim it and take it as a 

mosque. 

5- If the followers of religions and faiths differed in their beliefs 

and religions, they would not fight with each other. Only God 

will judge among them.  
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6- The distinction between people in this life and in the eyes 

of God is only according to what each person offers to 

himself and to other people from goodness and 

righteousness. The Prophet (peace be upon him) said: The 

entire creation is the children of God and the most loved 

among them is the one who benefits the people the most. 

 

7- The difference in religions does not preclude 

righteousness and forging connections and relationships. 

Allah has commanded the Muslims in the matter of the 

opponents such as kindness towards them, and the need to 

fill their poor, feed their hungry, and cover their nakedness, 

and to say to them kind words. When the delegation of the 

Christians of Abyssinia came down the Messenger of Allah 

in the mosque, and he himself took care of their hospitality, 

visited the Jews and Christians and honored them, visited 

their sick and took from them and gave them. 

 



8- The argument with the enemies in a beautiful manner and 

within the limits of politeness and persuasion. It cannot be 

vile nor one can insult their doctrines even if they are 

pagans. With the delegation of Najran and others can be 

taken as examples. the Prophet (pbuh) listened to them and 

argued, all of this gently and in a decent manner. 

 

9- Deciding with justice even in matters related with the 

opponents. The Messenger of Allah judged with truth and 

did not differentiate between a Muslim and a non-Muslim, 

and so did his successors after him. 

 

10- To be honest even with enemies in war 

 

These principles are embodied in the religion of Islam. It is a 

religion that combines the virtues of all the messages that 

preceded it. A famous American Draper says that the first 

Muslims in the times of the caliphs were not only treating 

the Nestorian Christians and the Jews with respect but 

delegated to them a lot of great work and gave them 

positions of authority.  
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 Harun al-Rashid put all schools under the control of Hanna bin 

Maswaih no matter what his background and affiliations were. The 

famous contemporary historian Wells says in his research on the 

teachings of Islam: (Islam established in the world a great tradition 

of fair and decent treatment, and it breathed into the people the 

spirit of generosity and respect for humanity. It is worthy of 

implementation and it is full of the spirit of compassion and 

forgiveness and brotherhood). 

 

In conclusion, I ask Allah to guide us on the path of righteousness 

and to help us to carry out what brings delight to the nations and 

the people. May Allah make us tolerant among ourselves and 

bless us with the companionship of the Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) in the Next Life.  

 

May Allah have peace and blessings on the Prophet Muhammad 

and his family and Companions. 
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