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 جملة ممرات                                                                                  

  2017نوفمرب  1العدد األول 

 كلية اللغات يف جماالت املعرفة املختلفةبنشر أعمال الرتمجة اخلاصة بطلبة تعنى 
 عامتصدرها كلية اللغات مرتني يف ال
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ً
 لها ومرتكزا

ً
لقد اتخذت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب ومنذ يومها األول من الطالب محورا

 في رهانها عليه ليكون سبيلها في بناء مجتمع قوي راسخ يعكس قيمه وحضارته املمتدة في 
ً
أساسيا

بيل ذلك حرصت عمق التاريخ؛ فالجامعة في قناعاتنا الذاتية منبر للعلم والثقافة والفكر. وفي س

الجامعة على تنمية مهارات الطالب العلمية والعملية والشخصية، ومن األدوات املهمة في هذا 

 السياق األنشطة الطالبية على اختالفها، والتي تثري معارف الطالب وتصقل مواهبهم. 

 عن كلية اللغات واحدة من األنشطة املتميزة للك
ً
لية، حيث وتأتي مجلة "ممرات" التي صدرت حديثا

تسعى لنشر أعمال طلبة الكلية في مجال الترجمة، والشك أن نشر أعمال الطالب سيسهم في تنمية 

 في درب حياتهم العملية. 
ً
 مميزا

ً
 مهارات الترجمة لديهم، كما أنها ستمهد لهم طريقا

 لطالبنا وللكلية وليدهم الجديد.
ً
 هنيئا

            

 أ.د. نوال الدجوي    

 رئيس مجلس أمناء الجامعة                                         
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 ثالثة هي التدريس والبحث العلمي وخدمة 
ً
صار من اليقين التربوي أن الجامعة تمارس أدوارا

املجتمع. وال تتنافى هذه األدوار مع ما تضطلع به الجامعة من حرص على األنشطة الالصفية 

ه األنشطة يستند على والتي تؤمن بدورها في تكوين شخصية الطالب، حيث إن جوهر هذ

 القيادة واالنتماء والتعاون والنظام والتنافس الشريف وغيرها من املعاني الحياتية األساسية. 

 لألنشطة الالصفية، وقد 
ً
 خصبا

ً
ولعل كلية اللغات بما تضم من تخصصات مهمة توفر مجاال

 في مجلة "ممرات" ضمن هذا اإلطار. وإن مطالعة للعدد األول من املجلة س تجاء
ً
يعكس تنوعا

رجمت باملوضوعات املترجمة عن اللغة اإلنجليزية، والتي 
ُ
أيدي طالب الكلية، كما عرضت املجلة ت

 معلومات ثرية عن رائد من رواد الترجمة ومالمح من كتاب لع  
 
م من أعالم األدب، ونبذة عن تاريخ ل

الترجمة في عاملنا العربي. وإني ألترك للقارئ متعة املطالعة، وأتمنى للكلية دوام الرقي  أمن بد

 واالزدهار.

 أ.د. خيري عبدالحميد                     
 رئيس الجامعة                               
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 بالترجمة كتخصص أصيل من تخصصاتها، وكذلك كمتطلب أساس ي من 
ً
 خاصا

ً
أولت كلية اللغات اهتماما

متطلبات سوق العمل املتعطش للمترجمين املحترفين في جميع املجاالت، وانعكس هذا االهتمام من خالل 

نوعة، كما انعكس التجويد املستمر في تدريس مقررات الترجمة وتنمية مهارات الطلبة في مجاالتها املت

 من خالل إصدار مجلة تعنى بنشر أعمال الترجمة الخاصة بطلبة الكلية في دروب املعرفة 
ً
االهتمام أيضا

املختلفة. وتستهدف املجلة من خالل أنشطتها إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الترجمة والنشر وفق املعايير 

بين في مجال الترجمة وييسر السبل أمام الطلبة املتعارف عليها، مما يعطي فرصة للكشف عن املوهو 

 للتعرف على أجواء العمل في مثل هذه املجاالت. 

وقد استقت املجلة اسمها من وعي شديد بأهمية اجتياز املمرات بين اللغات املختلفة، وكذلك الثقافات التي 

 لطلبة كلية اللغات، وكذلك ثر 
ً
 يتوقع أن تعكسها تلك اللغات، مما يمثل ثراًء معرفيا

ً
 ولغويا

ً
 وأدبيا

ً
اًء ثقافيا

 ُيرى أثره لدى قراء املجلة.

 أ.د. سهى رأفت    

 رئيس مجلس اإلدارة 

 ميد كلية اللغاتع  

بات من املسلمات التربوية املتعارف عليها أن األنشطة الالصفية ضرورة تعليمية، وتأتي الترجمة على رأس هذه 

أجواء كلية اللغات، وقد حرصنا في تشكيل املجلة وعملها أن يكون دور الطالب فيها األنشطة التي تنسجم مع 

.. في تحريرها ومجمل ما ينشر فيها، وينحصر دور أعضاء هيئة التدريس في اإلرشاد الذي يضمن خروج 
ً
رئيسا

االت التاريخ والعلم املجلة على النحو املقبول. وقد ارتأينا أن تبدأ املجلة بنشر املوضوعات التي تندرج في مج

واألدب والقضايا االجتماعية، مع عرض موجز لكتاب مترجم من الكتب املترجمة املتميزة، أو عرض لفكرة بحثية 

 أو قضية تشغل أعضاء هيئة التدريس في مجال الترجمة.

 لطالبنا لنشر 
ً
أعمالهم املميزة، ووعاء وإننا نتمنى أن تنطلق املجلة على نحو يضمن بقاءها واستمراها لتكون منبرا

يلتقي فيه طالبنا مع أعضاء هيئة التدريس في أجواء تختلف عن أجواءالعمل األكاديمي التقليدي، إضافة إلى 

 أنها ستكون أداة فاعلة للكشف عن املوهوبين في مجال الترجمة.

 رئيسا التحرير  
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  اإلدمان
  نورهان صالح              

تشير أغلب تعريفات اإلدمان بأنه حاجة قهرية لتعاطي مادة مسببة 

سمتان  هناكلإلدمان، أو دافع ال يقاوم لالنخراط في سلوٍك ما. التحمل، 

أخريان من السمات الهامة الدالة على اإلدمان، حيث تزداد الحاجة لكميٍة 

تلك  ،ية االنسحابأكثر من املادة املخدرة للوصول إلى نفس التأثير، والثان

األعراض املؤملة التي تظهر عند منع املدمن من تعاطي املادة التي يدمنها، أو 

االنخراط في سلوكه املفضل. وكذلك من سماته، االنتكاس وتعديل الحالة 

 املزاجية.

 أصبح مصطلح اإلدمان يشمل نطاق
ً
 واسع ا

ً
 ومعقد ا

ً
 إلى تعاطي املو  ا

ً
 اد من السلوكيات. بينما يشير اإلدمان عادة

ً
، بما قهريا

غير قانونية، والسجائر، والطعام، فهو يرتبط كذلك بالسلوكيات دوية التي تصرف بوصفات طبية و فيها الكحول، واأل 

 ر.القهرية التي تشمل أنشطة كالعمل، والتمرين، والتسوق، والجنس، واستخدام اإلنترنت، والقما

 اليوم، هو ما يسمى بالنموذج املرض ي. هذا النموذج، وكان إي إم جيلينيك أول من قدمه في 
ً
أكثر نماذج اإلدمان شيوعا

ته الجمعية الطبية األمريكية في 
َّ
 1956أواخر األربعينيات، تبن

ٌ
ة ُحوِليَّ

ُ
بل النموذجان املرضيان للك

ُ
. ومنذ ذلك الوقت، ق

واسٍع في أنحاء العالم. يرى بعض الخبراء أن اإلدمان ُيفهم أفضل بوصفه سلوك مكتسب  وإدمان املخدرات بشكٍل 

 ويمكن تعديله من خالل "نبذ" السلوكيات السلبية ثم اكتساب سلوكيات جديدة إيجابية.

اط يعتقد مؤيدو النموذج املرض ي أن الدافع القهري للتعاطي وراثي وفسيولوجي في األساس، وبينما يمكن إيقاف نش

املرض، إال أنه تقدمي ومزمن، ومميت إذا لم ُيعالج. أظهرت الدراسات على التوائم وجود عنصر وراثي قوي وراء اإلدمان، 

. ،ولكن
ً
 كما هو الحال مع معظم األمراض، يمكن للعوامل البيئية ان تقوم بدوٍر أيضا

ملادة، أو للسلوك املحتمل إدمانه، وعندها قد يصبح في البداية "يخطف" الشخص اآلثار اإليجابية األولية لتعاطي ا

. يصف األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات أو إدمان السلوكيات شعورهم بالنشوة أو 
ً
مدمنا

التخلص من التوتر عند تعاطي املخدر أو االنخراط في نشاطهم املفضل. ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذه املخدرات 

طة تؤثر على الناقالت العصبية في الدماغ. ويعد مسار املكافأة في الدماغ، أو مسار امليزوليمبيك، املسار الرئيس ي واألنش
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املرتبط بتطور اضطرابات اإلدمان هذه واستمرارها، ويعمل املسار من خالل ناقل عصبي يسمى الدوبامين. مسارات 

ها املسارات األفيونية. وثُبت أن هذه املسارات العصبية وراء كٍل الدوبامين قد تتفاعل مع ناقالت عصبية أخرى، بما في

 إدمان السلوكيات. و من اضطرابات تعاطي املخدرات 

كلما استمر الشخص املدمن في تعاطي املخدر أو االنخراط في السلوك، يتأقلم جسمه، أو جسمها على املادة وينشأ 

للوصول لنفس التأثير. في بعض الحاالت، قد تكون كميات  التحمل فتظهر الحاجة لكميات متزايدة من املخدرات

 مميتة لشخص لم ينشأ التحمل في جسمه.  ،املخدرات التي يتناولها بانتظام شخص مصاب باضطراب تعاطي املخدرات

مع مرور الوقت، تزداد قوة أعراض االعتماد البدنية. فيمكن ان يؤدي عدم تعاطي املخدر، أو ممارسة السلوك إلى 

 للمخدر أو السلوك املعنّي. مع بعض املخدرات، يمكن أن تتضمن هذه األعراض، أع
ً
راض االنسحاب والتي تختلف وفقا

ك في الجهاز الهضمي، وفي الحاالت الشديدة، نوبات، وأحاسيس   مشابهة لتلك املصاحبة لألنفلونزا، وتوعُّ
ً
 وآالما

ً
اوجاعا

يمكن أن يؤدي تلف األعضاء، بما فيها الدماغ والكبد، إلى أمراض بالهلوسة، مثل الشعور بحشرات تزحف على الجلد. 

، من أعراض عملية اإلدمان، الخلل الشديد في 
ً
 مميتة، باإلضافة إلى أعراض نفسية مثل الخرف. وأيضا

ً
خطيرة وأحيانا

 العالقات االجتماعية والعائلية، وفي القدرة على االستمرار في عمل ثابت.

 لدراسٍة وطنيٍة للمراهقين في 
ً
% من طالب املرحلة الثانوية الذين اشتركوا في الدراسة أقروا بأنهم 14.9، فإن 2006وفقا

 في الشهر السابق. وفي 
ً
 غير مشروعا

ً
، أظهر تقرير احتمالية عالية النخراط املراهقين وصغار البالغين 2003تعاطوا مخدرا

 من العمر ولكن انخفض تعاطي  20-18مشروع في الشهر السابق، مع وقوع الذروة في نطاق  في تعاطي مخدر غير 
ً
عاما

مليون أمريكي، حوالي  19.5. بالرغم من هذا االنخفاض، فقد كان 2004إلى  2001% من 17املخدرات بين املراهقين بفارق 

ملخدرات املستخدمة املاريجوانا/الحشيش، . وتشمل ا2003حاليين ملخدر غير مشروع في  % من السكان، متعاطين8.2

هلِوسات، أواملستنشقات، أوتعاطي األدوية النفسية التي تصرف 
ُ
أوالكوكايين )ويتضمن الكراك(، أوالهيروين، أوامل

بوصفة طبية لغير األسباب الطبية، كما أصبحت املواد األفيونية الفيكودين، واألوكسيكونتين في موضع االهتمام 

 في الواليات املغير تعد املاريجوانا أكثر املخدرات ت لتعاطي طالب املدارس الثانوية لها. و بصفتها مخدرا
ً
شروعة تعاطيا

 املتحدة. 

 بين الرجال من النساء، وترتفع أكثر نسبة الرجال إلى النساء الذين يتعاطون مخدرات غير 
ً
اإلدمان أكثر شيوعا

.  معظم متعاطي املخدرات غير املشروعة من 
ً
الكحوليات. كما تزداد نسبة تعاطي املخدرات بين العاطلين واألقل تعليما

 العرق األبيض. 
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واالعتماد عليها من بين االضطرابات النفسية املصنفة في فئة املتالزمات السريرية املرضية الرئيسية تعاطي املخدرات 

"( في دليل الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات العقلية 1)والتي تعرف ب"املحور 

(DSM-IV-TR )بصورة متكررة. فتؤثر معاقرة . الكحوليات، والتي تعد من املثبطات، أكثر امل 
ً
 تعاطيا

ً
واد الفعالة نفسيا

% من السكان البالغين.وُيعرَّف الكحولّي بأنه 13مليون أمريكي، حوالي  20الكحوليات واالعتماد عليها على أكثر من 

 . شخص يضعف الشرب تكيفه/أو تكيفها مع الحياة، مما يؤثر على الصحة،  و/أوالعالقات الشخصية، و/أو العمل

 في معظم الواليات. فتضعف القدرة 0.08عندما تصل نسبة الكحول في الدم إلى 
ً
 للقانون مخمورا

ً
%، يعد الشخص وفقا

على الحكم على األشياء وغيرها من العمليات العقالنية، وكذلك التنسيق الحركي، والكالم، والرؤية. تتطور معاقرة 

 ل 
ً
املراحل من الشرب االجتماعي حتى الكحولية املزمنة. تشمل ، عبر مجموعة من DSM-IV-TRالكحوليات، وفقا

عالمات الخطورة التي تدل على بداية محتملة ملشكلة معاقرة الكحول رغبة متكررة في الشرب، وتناول كميات متزايدة 

. ومن األعراض األخرى، محاوالت إخفاء الكح
ً
ول عن من الكحول، وغفالت في الذاكرة )فقدان الوعي(، والشرب صباحا

العائلة والزمالء، وومحاوالت شرب في الخفاء. من بين ردود الفعل األكثر حدة للكحوليات، أربعة حاالت ُيشار إليها 

بالذهان الكحولي: تسمم كحولي تحساس ي ذاتي )رد فعل حاد عند األشخاص الذين ينخفض لديهم تحمل الكحول 

ر بشكٍل شاٍذ(، وهذيان انسحاب الكحول )الهذيان االرتع ِ
ّ
اش ي(، والهلوسة، وهذيان كورساكوف وهو اضطراب متعذ

 العكس في الدماغ يشمل فقدان الذاكرة الحاد.

ص اضطرابات إدمان املخدرات األخرى من خالل البحث عن أنماط تعاطي قهري، تكرار التعاطي، تحمل متزايد، 
َّ
شخ

ُ
ت

 وأعراض انسحاب عند عدم توفر املخدر، أو محاولة الشخص اإلقالع.

 

 

ب التعرض للمادة املسببة  ّعِ
صَّ

ُ
اإلدمان معروف بصعوبة عالجه. يغير اإلدمان الجسمي كيمياء دماغ الشخص بطرق ت

 دون االنتكاس. أظهرت بعض األدوية، مثل أنتبيوس 
ً
 في معالجة  Antabuseلإلدمان مجددا

ً
 محدودا

ً
)ديسلفيرام( تاثيرا

األدوية البديلة كامليثادون، دواء يمنع التأثير االنتشائي لألفيونيات، نتائج متفاوتة. في إدمان الكحوليات. وأظهرت كذلك 

حالة تعاطي الشخص املدمن للمخدر بغرض العالج الذاتي من االكتئاب، والقلق، وغيرهما من األعراض النفسية، يمكن 

 .
ً
اال  فعَّ

ً
 أن تكون أدوية الوصفات الطبية عالجا

هناك اعتقاد شائع بين العديد من املتخصصين أنه ال يمكن معالجة من يعانون من اضطرابات اإلدمان بشكٍل فعاٍل 

 ما ُيفترض وجود مشكالت حادة في الشخصية لدى متعاطي 
ً
باستخدام العالج النفس ي الخارجي التقليدي. فغالبا
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فع للتغير، أو أنهم فقط مصدر للعناء الشديد في بيئة املخدرات، ومقاومتهم الشديدة للعالج، أوافتقارهم إلى الدا

العيادات الخارجية. لسوء الحظ، قد تخلق هذه املعتقدات نبوءة محققة لذاتها. تختفي معظم السلوكيات السلبية 

وبينما يعاني بعض مدمني   ومشكالت الشخصية املرتبطة بتعاطي املخدرات املزمن عندما يتوقف تعاطي املادة.

 ت بالفعل من اضطرابات نفسية أخرى، ولكنهم ال يمثلون إال أقلية من إجمالي املدمنين. املخدرا

معظم عالج السلوكيات املسببة لإلدمان ممارسو العالج السريري )األطباء النفسيون، االختصاصيون  ال يقدم

وإنما يقدمه برامج وعيادات متخصصة في عالج اإلدمان. فتعتمد املناهج  ،النفسيون، واألخصائيون االجتماعيون(

 ما يستعينون بمدمنين سابقين أو متعافين في 
ً
الرئيسية لهذه البرامج على أساليب املواجهة، وإعادة التعليم، وكثيرا

.
ً
 معالجة املدمنين املنضمين حديثا

بعض املدمنين. ففي العالج األسري )أو املعالجة األسرية(، يمكن يساعد الجمع بين العالج الفردي، والجماعي، واألسري 

نة هي تصرفات أفراد األسرة الذين يساعدون املدمن على  ِ
ّ
ك م 

ُ
نة" وتغييرها. السلوكيات امل ِ

ّ
ك م 

ُ
مخاطبة "السلوكيات امل

ية فعالة في بداية مساعدة االستمرار في اإلدمان النشط، وتشمل توفير املال، والطعام، واملأوى. قد تكون البيئة السكن

لت بيئة تعاطيه 
َّ
الشخص املدمن على االبتعاد عن "اإلشارات" الكثيرة، بما فيها األشخاص، واألماكن، واألشياء، التي شك

 للمخدرات.

خالل العقود القليلة املاضية، ظهرت بدائل لنموذج االمتناع التام )النموذج املتفق عليه في الواليات املتحدة(. تسمح 

 .
ً
 واسعا

ً
برامج التعاطي املراقب لألشخاص املدمنين بتقليل تعاطيهم دون التزامهم باالمتناع التام. ويثير هذا البديل جدال

فالرأي املتفق عليه أنه ال يمكن للشخص املدمن التعافي إال باالمتناع التام. ولكن، فعالية عالج اإلدمان باستخدام 

. ومنها، استراتيجيات تعزيز الحافز، واستراتيجيات منع الطرق السلوكية وغيرها من طرق العال 
ً
قة جيدا

َّ
ج النفس ي موث

، ومناهج التقليل من وغيره من تقنيات العالج املختصر والتركيز على الحلول  ،االنتكاس عن طريق مناهج معرفية سلوكية

 الضرر. 

دمنون املجهولون شعبية واسعة النطاق. كذلك اكتسبت مجموعات املساعدة الذاتية مثل الكحوليون املجهولون، وامل

"، بدون تدخل املتخصصين، بقبول هائل في الواليات املتحدة 
ً
فقد حظى نهج مساعدة املدمن آلخر على البقاء "نظيفا

 وغيرها من البلدان. 

 

. فمما يثير االهتمام أن هناك دراسة تقلي
ً
دية أوضحت ظهورأنماط انتكاس لألسف، االنتكاس وعودة املرض شائعان جدا

لثي 
ُ
 كانت املواد املسببة لإلدمان، تظهر البيانات أن حوالي ث

ً
متشابهة للغاية لدى األشخاص املدمنين ملواٍد مختلفة. فأيا

 بعد العالج. يعتبر الكثيرون التعافي عملية مستمرة مدى الحياة. ألن 
ً
حاالت االنتكاس تحدث خالل أول تسعين يوما

واد املسببة لإلدمان يغير كيمياء الدماغ، فيمكن أن تدوم الرغبة في املواد املخدرة لسنواٍت عديدة. ولهذا تعاطي امل

 السبب، يسود االعتقاد بأنه يمكن التعافي فقط عند االلتزام باالمتناع التام عن تعاطي املواد كافة.
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. خالل هذه  13و 11هقين الذين تتراوح أعمارهم بين لضمان الفعالية القصوى، تستهدف مناهج الوقاية صغار املرا
ً
عاما

األعوام، يرجح أن يجرب معظم الشباب املخدرات والكحوليات. لذا، فتقليل التجريب خالل هذه الفترة الحرجة يبشر 

ف الشباب باألمل في تقليل عدد البالغين الذين يعانون من مرض اإلدمان. تركز برامج الوقاية الفعالة على مخاطبة مخاو 

 في مقاومة ضغط األقران 
ً
 على مساعدة األصغر سنا

ً
بخصوص تأثيرات املخدرات. أظهر تدريب املراهقين األكبر سنا

 فعالية كبيرة في الوقاية من التجريب.  

 
ً
لق الكحوليات واالضطرابات املتعلقة بها، األمفيتامينات واالضطرابات املتعلقة بها، األدوية املضادة للق انظر أيضا

، الكافيين واالضطرابات املتعلقة به، القنب واالضطرابات املتعلقة به، املتعلقة بإدمانها، الباربتيوراتواالضطرابات 

، التشخيص املزدوج، املنومات واالضطرابات املتعلقة بها، اضطراب إدمان يائياإلنكار، املفهوم املرض ي لإلدمان الكيم

اإلنترنت، النيكوتين واالضطرابات املتعلقة به، املواد األفيونية واالضطرابات املتعلقة بها، االنتكاس والوقاية من 

ات واالضطرابات املتعلقة به، االنتكاس، املهدئات واألدوية املرتبطة بها، مجموعات املساعدة الذاتية، إدمان املخدر 

 كورساكوف. -مجموعات الدعم، متالزمة فيرنيكه

 

  االستعمار

 أمحد مصطفى

حين بدأت التجارة،  أنشأ التجار مستعمراٍت في أماكن تجارتهم في 

الخارج. لم يكن أوائل التجار مستعمرين باملفهوم الحرفي؛ فاستقر 

 أن يسيطر و ار في مدٍن أجنبية تحت إمرتها. ء التجالهؤ
ً
األكثر شيوعا

املستعمرون على الشعوب األصلية. أسس اليونانيون  والرومان مراكز 

عسكرية في املناطق التى استعمروها. فحظي اليونانيون بحكم معظم 

الرومان بحكم اسطنبول بتركيا،  حظي و جزر شرق البحر املتوسط 

 بريطانيا العظمى. و ،  1شمال إفريقيا  إلى بالد الغالو 

زيادة تعداد السكان حتى يتمكن املركز العسكرى من أن يكون  و شملت حاميات الرومان النساء للعمل في الحقول ف

التى نجحت بعد بعض محاوالٍت و فيرجينيا و مستوطنة قائمة بذاتها. حاول اإلنجليز أن يتبعوا الفلسفة ذاتها  في أيرلندا 

 فاشلة.
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 في األلفية األولى  طرأت حادثة أخر ال
ً
جزيرة و ند النجاح آخرون، حيث استعمر الفايكنج جرينو ى من خسارة بعض حقا

انعزال و ،  خالل ذروتهم أثناء ظلمة 3لكن فشلت الجاليات لنقص الدعم من موطنها. ونجح النورسيمينو  2ندالنيوفاوند

 للنورمان.و أيرلندا و صقلية و أوروبا، في استعمار فرنسا 
ً
 دائما

ً
 انجلترا مؤسسين حضورا

 جزء من الجهود املستعمرة من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر. إن الصلي
ً
أسس مغول آسيا و بيين أيضا

 كما و الرابع عشر و الوسطى إمبراطورية في القرن الثالث عشر 
ً
التى امتدت من جبال األورال إلى روسيا. كان املغول فرسانا

. فدامت اإلمبراطورية العثمانية 4البلقانو الشرق األوسط و يا كان العثمانيون الذين أقاموا إمبراطورية في شمال إفريق

نى الأمريكا فأسسوا إمبراطوريات مثل الفوو كذلك السكان األصليون إلفريقيا و من القرن الثالث عشر للقرن العشرين. 

 األزتيك بأمريكا.و اإلنكا و الزولو بإفريقيا، و 

 

حكم شعبها. قد يتضمن  املقصد من و في ظل االستعمار، تطالب الدولة بحقها في حكم منطقة خارج حدودها السياسية 

 للزيادة الشعبية أو السلعية 
ً
 منفذا

ً
هذا الحكم الرغبة في التحكم في املوارد أو السوق أو العمالة. وفرت املستعمرات أيضا

 ما يعتقد املستعم
ً
 من هؤباملوطن األصلى. غالبا

ً
رر االستعمار الرون أنهم بشكٍل ما أعلى شأنا عِمروا. قد ُيب 

ُ
ء الذين است

 بأية وسيلة ممكنة. 
ً
 ما يستشهد املدافعون عن االستعمار و بأنه تنفيذ لوعد برفع شأن الشعوب األقل شأنأ

ً
دائما

عِمر للُم و السياسية و بالفوائد االقتصادية 
 
ست

ُ
ر.ربما حتى االجتماعية التى يعطيها امل عم 

 
 ست

 املدافعون عن مفهوم او  5تعد الحداثة
ً
 تزدهر الالديمقراطية من بين الفوائد الكبرى التى يّدعيها دائما

ً
ستعمار. أحيانا

اعترض واضعو نظرية التبعية مثل أندري جوندر و الهند. و املستعمرات بالفعل. فهناك قصص نجاح مثل سنغافورة 

عملية يأخذ بواسطتها املستعمر موارد تسمح للمستعمرة أن تطور ال ما هى إ، الذي يؤكد على أن االستعمارية 6فرانك

هناك نقٌد آخر للباحث في أحوال الدولة ما بعد االستعمارية و نفسها بطريقٍة أو بأخرى، بحجة الفوائد االستعمارية. 

ر النف7"فرانز فانون  عم 
 
 سية واألخالقية و السياسية. " أن الحقيقة املجردة لالستعمار أنه يتسبب في دمار حالة املست

 عسكرية، ليكتسب 
ً
 ما تكون أعماال

ً
 عدوانية، وغالبا

ً
عِمر أعماال

 
 يستخدم املست

ً
واألمثلة عن االستعمارية كثيرة. عموما

 حيث يفرض االستعمار 
ً
منطقة مأهولة بآخرين. من املمكن أن ُيستبدل االستعمار باإلمبريالية. ولكن هناك فرٌق أيضا

 ياس ي بينما قد تشمل اإلمبريالية الهيمنة السياسية أو االقتصادية، فكل منهما إما غير رسمي أو رسمي.التحكم الس
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املستعمرات املتنازع عليها. فتتضمن و مستعمرات االستغالل و من أنواع املستعمرات، مستعمرات االستيطان و 

 أكثر من نوع. مستعمرات االستيطان مثل نيوزيلندا 
ً
جامايكا أمثلة و في حين تعد نيجيريا  ،فرجينياو اإلمبراطوريات عادة

 صعيداإلمبراطورية البريطانية تحت قائمة املستعمرات املتنازع عليها باإلضافة إلى و تندرج كينيا و ملستعمرات االستغالل. 

 بالهند. من التأثير على األرجنتين و 
ً
شملت إمبراطورية فرنسا مستعمرات االستيطان في و اإلمبراطورية املوجودة مسبقا

 في الهند الصينية. إلاو إفريقيا و مستعمرات االستغالل في جنوبّي أمريكا و ، 8كيبيكو الجزائر 
ً
مبراطورية املوجودة مسبقا

رة وحيواناتها  طو نتجت مستعمرات االستيطان عن الهجرة و  عم 
 
رد السكان األصليين وامتصاص محاصيل األرض املست

مستعمرة أستراليا من هذا النوع. على صعيٍد و كذلك ثقافتها. فاملستعمرة االستيطانية البريطانية بأمريكا الشمالية و 

 أ
ً
 مديرا

ً
 أضاو آخر، لم يتواجد الكثير من مستعمرات االستغالل بأوروبا. فكان األوروبى عامة

ً
 حربيا

ً
.  وبطا

ً
تاجرا

منها القوة، لتكوين سيطرة سياسية كافية لتحقيق مسعاهم من موقٍع استراتيجي و فاستخدموا كل الوسائل الضرورية ، 

 األفضلية االقتصادية. وضد القوى األوروبية األخرى أ

 

استغلت مستعمرات االستغالل االقتصاد املحلي باستخدام عمالة محلية باملزارع إلنتاج محاصيل للتصدير. تواجد هذا 

اشتد استغالل السكان األصليين يطريقة قاسية في منطقة البحر الكاريبي و إفريقيا. و النوع من املستعمرات في آسيا 

. في هذه الحاأجزاء من أمريكا الجنوبية حتى تالشت العمالة حر و 
ً
ت، لجأ املستعمرون إلى استيراد عمالة للمزارع  من الفيا

 من مظاهر الوجود االستعمارى. 
ً
من أمثلة ذلك استخدام العبيد األفارقة في املزارع و مناطق أخرى حيث يملكون مظهرا

  9الباهامسو األوروبية في جامايكا 
ً
 مشابها

ً
عليهم في مستعمرات حجز هو استخدام املحكومين و . كما أن هناك منهاجا

 اإلنجليزية بالعمالة.و املجرمين الفرنسية 

 

ت مستعمرة 
 
عِلن

ُ
لكن لم تستطع طرد املحليين. فدس و إن املستعمرات االستيطانية املتنازع عليها مستعمراٍت أوروبية أ

البيضاء على الشعوب  سيطر األوروبيون ذو البشرةو األوروبيون حكوماتهم ومجتمعاتهم بين ثنايا املجتمعات األخرى. 

نموه. وفي آخر األمر، طرد السكان و املحلية والتى ازدهرت بعد ذلك بالفعل ألنها حافظت على أساسيات نجاة االقتصاد 

عِمرين مثل ما حدث في الجزائر 
 
 الهند.و  10رودس يو األصليون املست

 

وصل و مليون كيلومتر مربع(  52مربع )أى مليون ميل  20.3، عبر 1939امتد االستعمار األوروبي في أقص ي ذروته، عام 

بلجيكا و فرنسا و مليون نسمة. فوصل تعداد سكان الخمس قوى االستعمارية بريطانيا العظمى  629تعداد سكانها إلى 

                                                           

 



 

14 

 

عِمرة باملعنى الظاهر بعد عام و هولندا و 
 
بل كانت متملكة لألراض ى بمسمى  1939أملانيا مجتمعة ) لم تعد ُمست

ألف ميل مربع(.  541مليون كيلومتر مربع )أى  1.4مليون نسمة في مساحة  172لآلخرين( إلى   حمايةو التفويضات 

اختلف اقتصاد املستعمرات االستيطانية عن املستعمرات االستغاللية ) في هذا السياق عوملت املستعمرات و 

 مواد خام مثل الصوف االستيطانية املتنازع عليها مثل املستعمرات االستغاللية (. وأنتجت املستعمرات 
ً
 ،الذهبو مبدئيا

 مؤن السفن بينما يعد موطنهم األصلى بمثابة السوق األساسية لهم.و واملنتجات الزراعية 

 

 بالزراعة وكلما نمت و 
ً
الصناعات املتنوعة. فاكتسبت هذه و نضجت املستعمرة، كلما واكبت األمم األوروبية اقتصاديا

 مما سمح لهم بتطبيق تعريفة حماية لدعم الصناعات الناشئة. 
ً
أدت الحماية إلى و املستعمرات الحكم الذاتي مبكرا

 تحكم املوطن األصلي فترة أطول.و مستوى املعيشة. بينما في مستعمرات االستغالل، دام تأثير و ارتفاع األجور 

االكتفاء. تضمنت الصادرات و طورة حتى بعد استقاللها. فتجزأ اقتصادها إلى قطاعّى التصدير ظلت املستعمرات غير متو 

يتمحور استثمار رؤوس املال في هذه املستعمرات حول الصادرات. و منتجات أولية. و القصدير و املطاط والذهب و السكر 

 غير املاهرة.و ارة طبقة العمالة متوسطة املهو يتواجد قطاٌع آخر من الطبقة الوسطى املحلية و 

نقل موارد االستعما
ُ
ر من البالد بواسطة فكان هذا حال االقتصاد التقليدي حيث مستوى املعيشة املستمر في التدني إذ ت

 من التجارة سكك حديدية و 
ً
ب و االتصال الداخلي للمستعمرة. و املرافق العامة األخرى مهيأة لنقل الصادرات بدال ج  و 

 فوائد قليلة.و على هذا القطاع أن يدبر تكاليف قطاع التصدير بأجوٍر منخفضة 

استمر اقتصاد الصادرات في زيادة ثروة املوطن و اشتد الضغط مع مرور الوقت إذ زاد االكتفاء االقتصادي لدى السكان 

مروا في االستثمار بقطاع الصادرات األصلي. فاعتمدت هذه املستعمرات بعد االستعمار على املستعِمر السابق حيث است

 تخلفوا عن التطور االقتصادي معتمدين على نطاق االكتفاء.و 

 

. انتشر األوروبيون في خالل ذلك الوقت في كل 1776إلى عام  1492الفترة الرائدة لالستعمار األوروبي حدثت من عام 

آسيا. سعى كل منهم  و األمريكتين و فرنسا وإنجلترا في إفريقيا و دا هولنو أسبانيا و أنحاء العالم. فتنافست البرتغال 

 حيث أخضعوا السكان ا
ً
صليين فأقاموا أللتأسيس تدبيرات تجارية على حساب اآلخرين. هذا النمط ما كان إال استغالليا

 
ً
 عسكريا

ً
 و وجودا

ً
. بالنسبة ألسبانيا، فكان الهدف استخالص الذهب األمريكى و تجاريا

ً
صديره. أما اإلنجليز فسعوا تو إداريا
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خدمات تجارية أخرى. و تخصص الهولنديون في التعامالت البنكية و العتراض شحنات الذهب من خالل القرصنة. 

خال الذهب بالرغم من أولويته  حيث إنه لم يكن ،الفراءو التبغ و استثمر املستعمرون في كل املوارد  املوجودة مثل السكر 

 . 
ً
مع بداية الثورة و نقل املواد املأخوذة إلى أوروبا. و استقروا في املستعمرات من أجل ضرورة حماية ممتلكاتهم و متوفرا

 الصناعية،استمروا في استغالل املستعمرات في إمدادهم باملواد الخام وكمنافذ بيع للمنتجات الجاهزة.

تفوقهم التقني و ة قوى أقوى. فإن أعدادهم صغيرة ولى، وجد األوروبيون أنفسهم في مواجهألخالل الفترة اإلمبريالية ا

لكن نجحوا بمسعاهم في املكسيك و محدود. ففشلوا في بعض األحيان كما حدث في املحاوالت األولى باألمريكتين. 

آسيا مع مقاومة و تضاءلت غلبة املستعِمرفي إفريقيا و كندا  بتجنيد محالفين لهم من السكان األصليين . و فيرجينيا و 

لكن مع استخدام  األسبان املؤثر  لتقنية فّرق تسد والتفوق التقنّي الجزئي فاقت الغلبة األسبانية في و ن األصليون. السكا

حاملا تملك األسبان القوة بدأوا ق إتمام العملية إلى حٍد كبير. و املكسيك.  كما ساعد إفحام الداء األوروبي في هذه املناط

في آسيا، بدأ االستعمار األوروبي بتواجد  تجار على السواحل يتأقلمون مع  في تأسيس اقتصاد صادرات استخراجي.

مع ذلك و أنماط التجارة املحلية مندسين في األراض ي الداخلية للبالد إذ ضعفت املقاومة الوطنية.  و السياسة و العادات 

 بسبب افتقار األوروبيين للتفوق العددى 
ً
حكومات األوروبية على الهجرة عندما التقنّي. فحثت الو لم يسد االستعمار أبدا

كاف في أمريكا الشمالية مما أدى إلى خسارتها لإلمبراطورية و فشل الفرنسيون في تحقيق وجود كبير و تسنح الفرصة. 

 .
ً
 أراٍض أكثر ببطٍء  وأقام اإلنجليز مستعمرات تنمو أخيرا

ً
استعمار ممنهج و كنتيجة للزيادة الطبيعية والهجرة مستحوذة

 الخاوية.لألراض ى 

 أكبر لصادرات املواد الخام 
ً
 أكبر من و أنتجت الزيادة السكانية األوروبية حجما

ً
 أكثر على املنتجات الجاهزة  وأسطوال

ً
طلبا

خالل نظام حدده األوروبّي فقط بال تدخل من صفوة املحليين. فتدخل فقط من غير األوروبيين العبيد املجلوبين من 

بعد تقاعس األوروبيين عن قسوة نظام ملكية العامل بسند لفترة زمنية معينة. كان هذا  أجل ازدهار االقتصاد الزراعى

 
ً
 إلى حٍد كبير حتى جاءت الثورة األمريكية.و النظام راسخا

ً
 مربحا

 
ً
نافسين حيث إنهم تعد الجهود االستعمارية في العصر التجاري  منافسة قاسية، وقد استنفزت الضعفاء من امل ،إجماال

 و خسروا 
ً
 أسواقا

ً
هولندا حيث إن و أسبانيا و تالش ى كٌل من البرتغال و لم يملكوا القدرة ملنافسة النظام اإلنجليزى. و ذهبا

بالرغم من أن فرنسا ظلت قائمة خالل أربع حروٍب و إمبراطورياتهم االستغاللية وهنت أمام املستعمرات اإلنجليزية. 

ضخ الثروة في و للعدد الكافي من أجل التحكم في املناطق التي تتملكها استعمارية، فإنها فشلت بالنهاية بسبب افتقارها 

نتاج محاولتها الستخراج املزيد من ًء سياسية بعد حروبها مع فرنسا و املوطن األصلى.  وأدى  ارتكاب إنجلترا أخطا

 
ً
لو مستعمراتها في أمريكا، والتي قاربت على النضج نهائيا

 
ستغ

ُ
، إلى خسارة جوهرة إمبراطوريتها بالتأكيد لم تعد مائلة ألن ت

 للقصب الذى يحصده العبيد. و يات املتحدة". ال"الو
ً
 إذ أصبح سكر البنجر بديال

ً
 جزر السكر أقل ربحا

ً
أصبحت أيضا
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 أدى كل هذا إلى تالش ى اإلمبراطوريات ألكثر من قرن.

( 1815ز عسكرية في مستعمرة كيب )في خالل هذه الفجوة، ظهرت نشاطات استعمارية متقطعة مثل إقامة اإلنجليز ملراك

حاولوا أن يقيموا إمبراطورية في و (، بينما دخل الفرنسيون مدينة الجزائر 1840( وهولندا )1842هونج كونج )و 

 خالل هذه الفترة من اإلمبريالية القائمة على التجارة الحرة بالخارج و املكسيك. 
ً
الحماية في و لكن صار التنافس ضعيفا

 الداخل.

 إلى إقامة أسواق بالخارج. بإغالق 
ً
بما أنها املهيمن االقتصادي بالعالم فإنها و األسواق األوروبية، سعت بريطانيا خصوصا

ليس باإلخضاع )الطريقة املستخدمة و كان هذا النوع من اإلمبريالية باالتفاق و آثرت التجارة الحرة بأي مكان متاح. 

 فيه كما حدث في ال
ً
 واليات املتحدة من حروب مع السكان األصليين(عندما كان االحتالل مرغوبا

 

في منتصف القرن التاسع عشر، انتعش السباق االستعماري من جديد. عرف مخاطرو القرن التاسع عشر ما يبحثون 

أظهرت و العظيم.  كان لديهم فكرة جيدة عما سيجدونه على عكس ما فعله املستعمرون األوائل من دخول املجهول و عنه 

الفرصة و التأثير الجغرافي السياس ى و خريطة العالم أنه ال يوجد مناطق كثيرة متبقية لالستعمار من أجل الهيبة القومية 

 السانحة لنشر اإلنجيل املسيحى. فصارت األسواق الهدف وليس أماكن املعيشة.

الحرب الفرنسية و التى أثارت هاجس البطالة الجماعية،  1873األزمة االقتصادية بعام  ،من عوامل اشتعال األمرو 

( عن إفريقيا التى شجعت 1873-1813تقارير د.ديفيد ليفينغستون )و التي أحيت القومية،  1870البروسية عام 

 من البلقان. أخذت اإلمبراطورية النمسو املعنيين باإلنسان. دخلت روسيا إيران. و النصارى و املصلحين 
ً
اوية املجرية جزءا

 في شمال إفريقيا. و 
ً
( و اكتسبت إيطاليا سيطرة

ً
 من جنوب غرب و تحركت أملانيا تجاه  بغداد )العراق حاليا

ً
أخذت جزءا

استولت على قناة السويس وأنشأت مستعمرات في و توسعت بريطانيا من الرأس بجنوب أفريقيا إلى القاهرة، و إفريقيا. 

 1898استولت على املمتلكات السابقة ألسبانيا بعد حرب و يات املتحدة أقحمت نفسها في السباق الكندا. حتى الو

 وجودها بكندا 
ً
املكسيك. في هذه املرة،  امتلك الدخالء كل التفوق التكنولوجى من طرق سكك حديدية و مسجلة

الكينين التى ساعدت األوروبيين على  أدوية متطورة بشكٍل واسع مثلو التلجراف باإلضافة إلى أسحلة و  محركات بخاريةو 

خِدم املنهاج األولّي فرق تسد 
ُ
تأسيس و دخول مناطق املالريا التى لم يستطيعوا أن يدخلوها من قبل . كما سلف، است

 القوة القومية.و زيادة الثروة و االستثمار لدعم الصناعات باملوطن األصلى االستخراج و و إخضاع املحليين و  مستوطنات

ا، فشل األوروبيون أن يدركوا أن املنطقة لم تكن بدائية كما تصوروا. فتمحورت طرق التجارة في الصحراء في إفريقي

 
ً
. و شماال

ً
 اإلمبراطوريات املحلية مثل مملكة و تاجر األفارقة الشرقيون من موزمبيق إلى الصومال. و غربا

ً
تواجدت أيضا
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االجتماعيات. ففي الحركة و مع عملية التجارة تتبادل الثقافات و زيمبابوى العظمى في الشبكة التجارية. و موتابا  

رين فأضفوا نسيج هذه الشبكة، بينما دمرت غارات القرن التاسع عشر كل  عم 
 
االستعمارية األولى انتهك األوروبيون املست

ر من ذلك بكثير من أكثو دخل اإلنجليز إفريقيا بمسحة من الذنب تجاه تاريخ تجارتهم للعبيد و ش يء حتى صميم القارة. 

زيت النخيل. فأغرى اإلنجليز قادة سياسيين محليين من أجل جلب و رغبٍة في املنتجات اإلفريقية مثل الفول السودانى 

جنوب و كان أكبر اهتمام لهم في القارة قناة السويس و الصابون. و تصنيع الزبد الصناعى و مواد خام لآلالت الزيتية 

 إفريقيا.

تملك اإلنجليز التحكم في هذا و كم.  9،656يس، أصبحت الهند أقرب إلى بريطانيا بستة آالف ميل أو مع إفتتاح قناة السو 

بعد و كان املاس محط اهتمام بجنوب إفريقيا. و الطريق إلى الهند عندما ابتاعوا حصة خديوى مصر في القناة الفرنسية . 

استولى اإلنجليز على ترانسفال في و . 1871ريتهم في عام ، ضمها اإلنجليز إلى إمبراطو 1870اكتشاف حقل كيمبرلى  في عام 

-1853تراجع اإلنجليز إلى أن تم اكتشاف ذهب ترانسفال. فحاول سيسل رودس )و مما أدى إلى انتفاضة بوير  1877عام 

 ثانية مع بوير استمرت من عام و  1895( أن يطيح بثورة بوير في عام 1902
ً
.  بعد 1902إلى عام  1899خاض اإلنجليز حربا

فارضين على املستعمرة أن تعتنى باملشاكل  1906الفوز بجنوب إفريقيا، أعطى اإلنجليز موطنهم األصلى حكمها في عام 

 األخالقية الناشئة بواسطة االحتالل.و املالية 

الم، ال يهم اإلنجليز . أراد األوروبيون حصة من باقى العو الذهب أهم بكثير من صراع  تابعى بوير و لكن اكتشاف املاس و 

أن امتالك ش يء يساوى عدم تملك و قيمة هذه الحصة، فقط من أجل االحتياط. إنها مسألة كبرياء قومى ليس أكثر 

 لدرجة أن األوروبيين اجتمعوا في برلين بعامى 
ً
لتقسيم  1885و 1884منافسه األوروبي له. صارت املواجهة شرسة جدا

، لم يكن هناك إال ليبيا 1914أمة أن تستولى على منطقة أمة أخرى. بحلول إفريقيا بينهم. فاتفقوا على أال تحاول أى 

كذلك و الكاكاو و وأثيوبيا فقط بدون سيطرة أوروبية.  أما في األماكن األخرى، فظهرت زراعة الفول السودانى واملطاط 

بمحليين عسيرين ولكن  القصدير بالكونجو. أطاح األوروبيون و مناجم النحاس و املاس بجنوب إفريقيا و مناجم الذهب 

نتاج جيد للتصدير إلى أوروبا. و سمحوا بانحراف كبير في بعض األمور مثل االحتفاظ بالعبيد لكي يأمنوا عمالة مستقرة 

االقتصادية الداخلية إذ أخذ اقتصاد الكفاف و تغيير العالقات االجتماعية و فنتج عن ذلك اقتصاد استغاللى جديد 

 قية.مكان اقتصاد الوحدة اإلفري
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 االكتئاب                             

 إجني سامح                    

االكتئاب أو االضطرابات االكتئابية )االكتئاب أحادي القطب( 

يعد من األمراض العقلية التي تتصف بشعور متواصل وعميق 

 بالحزن أو اليأس.

من قبل.  الشخص وفقدان االهتمام باألشياء التي كانت تمتع 

في العمليات العقلية من في الشهية و ،االضطراب في النوم

 لالضرابات االكتئابية.و املالزمات الشائعة لالكتئاب 

على الحياة اليومية وتسبب الحزن. لكن عندما تسيطر هذه املشاعر خر يعاني كل شخص من البؤس و آمن حيٍن إلى 

اعر االكتئاب هذه باملرض النفس ي الذي يعرف باسم االضطرابات االكتئابية. فتصبح مشي، التدهور الجسدي والعقل

% من الكثافة 9.5أو حوالى ، مليون فرد 18.8االضطرابات االكتئابية تصيب بما يقدر ب  ،كل سنة في الواليات املتحدة

واحدة من كل أربعة نساء معرضة  $ مليار.51غير مباشر تقدر بحوالى أكثر من كلفة سنوية مباشرة و بت، السكانية للبالغين

مقارنة بما يعدل  ،% من انتشار هذا املرض على مدار الحياة20-10بمعدل ، لحلقة من االكتئاب الحاد على مدار حياتها

ث أول حلقة من االضطراب % من إصابة الرجال بهذا املرض. منتصف العشرينات كان متوسط العمر لحدو 10-5ب

.على الرغم من أي، االكتئاب
ً
 ن االضطراب أصاب كل الفئات العمرية عشوائيا

 العقاقير املضادة لالكتئاب

  اسم العالمة التجارية )االسم العام(
ً
 التأثيرات الجانبية االكثر شيوعا

 قلة الشهية، احتباس الوائل، صداع الرأس. ،رؤية غير واضحة، حساسية في الجلد ديسيريل )ترازودون هيدروكلورايد(

 القئ. و إسهال، دوخة، غازات، صداع الرأس، األرق، الطفح الجلدي  )فنالفاكسين هيدروكلورايد(ايفكسور 

 إمساك، دوخة، ارتفاع ضغط الدم، حمى، غثيان، طفح جلدى، زيادة أو فقدان في الوزن. إيالفيل )اميتريبتيلين هيدروكلورايد(

 تشنج العضالت، االرتجافات.فم جاف، إعياء، صداع الرأس،  نارديل )كبريتات الفينيلزين(
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 .يءرؤية غير واضحة، تشنجات، هلوسة، فقدان الشعر، الق نوربرامني )ديزيبرامني هيدروكلورايد(

 فعال.يق األ سإسهال، تعب، صداع الرأس، تناقص في تن باميلور )نورتريبتيلين هيدروكلورايد(

 توتر العصبي، ألم في املعدة.أعراض البرد، النعاس، ال باكسيل )باروكسيتين هيدروكلورايد(

 االرتجافات. و  يءلتهاب الشعب الهوائية، النعاس، التعب، امليل إلى القا بروزاك )فلوكسيتين هيدروكلورايد( 

 كدمات، إمساك، إحتباس السائل، الحكة، تزايد في ضربات القلب.  سينيكوان )دوكسيبين هيدروكلورايد(

 .يءالقو  يءتوهان، احمرار الوجه، صداع الرأس، امليل إلى الق سارمونتيل )تريميبرامين ماليات(

 فعال.يق األ سالنزيف، القرح الجلدية، حمى، بثور، تناقص في تن توفرانيل )إيميبرامين هيدروكلورايد(

 التعب، النوبات املرضية. ،الربو، اإلسهال، الدوخة ترافيل

 هياج، فم جاف، صداع الرأس، امليل إلى القئ، الطفح الجلدى.و نفعال ا ويلبوترين )بويبوروبيون هيدروكلورايد(

 التوتر العصبي. ،إسهال، اإلغماء، الغازات، صداع الرأس زولوفت )سيرترالين(

من األطفال إلى  ثارها الجانية التي يمكن أن تظهر على املريض. )إصدار أستانلى(آالعديد من أنواع مضادات االكتئاب و 

 %.23كتئاب ما بين األطفال بمعدل زيادة انتشار مرض االب، الواقعكبار السن. في 

االضطراب االكتئابي الشديد  .واالضطراب االكتئابي الجزئ  ن من تصنيف االضطراب االكتئابي الشديد اهناك فئت

من يكون مخفف لحلقة االكتئاب الحادة التي تدوم ألسبوعين أو أكثر. األشخاص الذين يعانون من هذه الحلقة 

 ،يهتمون بها من قبل. اهتمام باألنشطة التي كانو ، فقدان الرغبة واال االكتئاب الشديد يكون لديهم اضطرابات في النوم

 استغراق، أو شعور باليأسالقيمة و  و ، شعور بأنهم عديمصعوبة في التركيز ،كما أنهم يمكن أن يعانوا من تغيير في الوزن

 ذا االكتئاب الشديد يمكن أن يظهر على األطفال في شكل التهيج املفرط.نتحار. كما أن هاال أفكار املوت و في 

إال  ،خطيرة )مكثفة لكنها قصيرة األجل(ئابي الشديد يمكن أن تكون حادة و على الرغم من أن حلقات االضطراب االكت     

 كتئابااالضطراب االكتئابي الجزئي يكون أن 
ً
 مزمن ا

ً
 مستمر و  ا

ً
أكثر )سنة أو أكثر في األطفال( يمكن أن يدوم ملدة سنتين أو و  ا

يالقي  ،. معدل تخفيف االضطراب الجزئى لالكتئاب يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشدةةمتوسط مدته ست عشرة سنو 

هذا ن. بداية شهريلب عليه االكتئاب ملدة تصل إلى الذي ال يغ ،املصابون باالضطراب بعض الفترات من املزاج الطبيعي

فيه باالكتئاب. يعاني الشعور بالضبط الوقت الذي بدأوا  احيث ال يستطيع املرض ى أن يحددو  املرض تكون تدريجية،

، عدم القدرة على التركيز التعب ،عتزاز بالنفس، عدم اال باالكتئاب الجزئي من تغيير في أنماط األكل والنوم ون املصاب

اجي يؤدي إلى ز . فيكون في شكل اضطراب متجاهينا يضطراب ذااب شكل يمكن أيضا أن يأخذ االكتئ الشعور باليأس.و 

نخفضة من االكتئاب. معظم تقلبات مزاجية من املستويات العالية من الهوس للمستويات املنفعالية جذرية و اتغييرات 

 االكتئاب.و متبادلة من الهوس و ن بهذا االكتئاب يعانون من حاالت متتالية ياملصاب
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سكانية بمعدل الذكور البالغين من الكثافة الفي كثير من األحيان املراهقين واإلناث و  يصيب االضطراب االكتئابي الجزئي

 .ترة ما قبل املراهقة بشكٍل متساوالجنسين في ف مرتين. يتأثر كال 

ن. في حين أن اختالل توازن ناقالت عصبية ام حتى اآل اب وراء االكتئاب مازالت معقدة وغير مفهومة بشكٍل تاألسب   

د هى املفتاح لالاملواد الكيميائية في املخ التي تنقل الرسائل ما بين الخ-معينة العوامل الخارجية  ،كتئاباليا العصبية تع 

لذلك االكتئاب. على مسببة لجزئي أكثر من االكتئاب الكامل والشديد( قد تكون مهمة و مثل التربية )تؤدي إلى االكتئاب ا

أن  ،الطفولةو اإلهمال طوال فترة املراهقة د الذين كانوا يعانون من العنف و فإنه من املتوقع أن األفرا ،سبيل املثال

هؤالء األفراد بشكل من  من هذه النقطة يمكن أن يصابو . يالتفكير السلبمن شعورهم بعدم االعتزاز بالنفس و  ايعانو 

 أشكال االكتئاب الذي يستمر إلى األبد. 

 نوع من أنواع يمكن أن يصا     
ً
ختالل التوازن للكوليسترول في الدم. الذي يعد الهورمون األساس ي احب االكتئاب أيضا

 يكون ه
ً
تتضمن  حاالت العدوى نها إكتئاب حيث ناك عوامل نفسية أخرى مرتبطة باالالتي تفرزه الغدة الكظرية. أحيانا

نظم البيولوجية تتضمن دورة الحيض عند الو  ،إفراز مستويات منخفضة من هورمون الغدة الدرقية ،الفيروسية

 عراض املالزمة للفترة التي تسبق الحيض عند النساء. أل كتئاب من ا، فاالالنساء

 في تطور اال  يبدو أن العوامل     
ً
ابية. إذا كان أحد أفراد العائلة يعانون بشكل مباشر ضطرابات االكتئالوراثية تلعب دورا

خرين ر عرضة بثالث مرات من األشخاص اآل هو أكث ،فكل من ينتمي لهذه العائلة ،راب االكتئابي الشديدطمن االض

 الجينية يمكن أن تجعل أشخاصو ضطرابات النفسية. كما أنه يبدو أن العوامل البيولوجية ال لإلصابة با
ً
معينين في  ا

 لكن الظروف البيئية تثير هذه االضطرابات.  ،عرضة لإلصابة باالضطرابات االكتئابيةو تعداد سا

 أن تؤدي الضغوط الخارجية     
ً
وفاة أحد  ،منةز املؤثرة مثل املشاكل الصحية امل، تغيرات الحياة املهمة و يمكن أيضا

 ن أشكال االكتئاب املعروفملى شكل ع، اإلجهاض أو فقدان الوظيفة نفصال أو النفور ، اال األشخاص املحبوبين

 تتطور إلى اضطراب  إال  ،حكام عادة تحل نفسهاضطرابات األ احكام. على الرغم من أن فترات باضطراب األ 
ً
أنها أحيانا

، باع نظام حمية غذائيةتا، بعض الظروف الطبية املعينة ،ختالل التوازن الكيميائي في املخاكتئابي حاد. باإلضافة إلى ا

 كتئاب.تعاطي املسكرات أو املخدرات يمكن أن يؤدي إلى اال
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نعدام التلذذ باألشياء )عدم القدرة على اابي الحاد هي املزاج املكتئب أو من األعراض األولية لالضطراب االكتئ     

( لفترة تتعدى على األقل أسبوعين. االستمتاع بالتجارب أو باألنشطة التي كان يستمتع بها هؤالء األشخاص من قبل

 تغيير  تضمنتهناك أعراض أخرى يمكن أن تكون ذات داللة على االضطراب االكتئابي الشديد 
ً
 في الشهية مصحوب ا

ً
 ا

 بزيادة أو نقصان ملحوظ في الوزن.

 

 هو دواء يؤثر على النشاط العقلي.أثير، دواء نفساني الت -

 أو في االستمتاع باألنشطة اليوميةتناقص في االهتمام -

 صعوبة في التركيز-

 أنماط النوم املضطربة )مثل: األرق أو اإلفرط في النوم(-

 التعب أو فقدان الطاقة-

 الشعور بالهجر-

 الشعور بالذنب-

 شعور غامر بالحزن أو الخوف-

 القلقو الحقارة  ،اليأس ،شعور مكثف بالعجز-

عادة يتم عالج اإلدمان بمجموعة من األدوية التي لها تأثير نفساني مع العالج النفس ي. األدوية املضادة لالكتئاب     

نتقائية ثالثية الحلقات مثبطات استرداد السيروتونين اال  ،(MAIOsتتضمن مثبطات أوكسيداز أوحادي األمين )

(SSRIs)، (مثبطات استرداد النورايبينيفيرينNRIs)، سترداد امثبطات  ،نورايبينيفرين -مثبطات استرداد الدومابين

(. حاالت NASSAsمضادات االكتئاب السيروتونية املتخصصة )و النورادريني و  ،SNRIs)نورايبينيفرين ) -السيراتونين

( .ال ECTبائي )االكتئاب الحادة التي ال تستجيب لتلك األنواع من العالجات قد سبق لها العالج عن  طريق التخليج الكهر 

ECT إلحداث نوبة. على محددة من التيارات الكهربائية و ستخدام جرعة مخفضة امثير للجدل حيث يتم  فيهو عالج خال

مازال يستخدم في عالج حاالت االكتئاب الحاد. العالج عن طريق  ECTإال أن ال ،ستخدامه في هذه األياماالرغم من ندرة 

  ECTال
ً
(. (TMS جاري البحث في فعالية العالج عن طريق التحفيز املغناطيس ي عبر الجمجمةله فوائد مؤقتة. حاليا

املخ بلطف عن طريق استخدام شحنات قصيرة من الطاقة املغنطيسية  ز تحف للتجريباضعة خهيى عملية غير  TMSال

 الكهربائية املستلمة من خالل املغانط القوية املوضوعة على فروة رأس املريض.
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 العمارة اإلسالمية 

 شريين ممدوح   

11711250

القاهرة العودة إلى طائفة األرثوذوكسية التي  في   يمثل العصر األيوبي

ترتبت على هذا أنه  التي اإلسالم. كانت إحدى العواقب في تمثل السنية

من مسجد واحد من مسجد الجمعة  لم يكن متاحا أن يكون هناك أكثر

 عن هذا شهد العصر األيوبي إنشاء العديد في 
ً
أى منطقة مدنية. عوضا

من املدارس والكنائس كوسيلة لنشر القانون األرثوذوكس ي والدين. أول 

 مدرسة مبكرة كانت مدرسة اإلمام الشافعي التي أسسها صالح الدين.

. يعد هذ 
ً
ا القبر أكبر بكثير من أي من القبور الفاطمية على الرغم من أن املدرسة لم تنج إال أن قبر اإلمام ما زال قائما

 ومزين بتصاميم هندسية  15ويزن حوالى 
ً
متر مربع تحت القبة املركزية. ظل التابوت الخشبي لإلمام الشافعي سليما

 .1178يرجع تاريخها إلى   منحوتة حول أشرطة مصنوعة من الخط الكوفي والنسخي

، هذه املدرسة مبنية على 1243بناها في  التي سة السلطان صالح نجم الدينمدر  هي أفضل مثال متبقي ملدرسة أيوبية 

بنيت من أجل األربع شعائر السنية  التي موقع قصر من أكبر القصور الفاطمية العظيمة، مثل مدرسة املستنصرية

جمع، مع منطقة منفصلة لكل شريعة. اليوم نجا فقط كل من املئذنة، و  األرثوذوكسية للشريعة اإلسالمية
ُ
مدخل امل

وجزء من الفناء الشرقي. يتكون التصميم األصلي من فنائين على جانبي املمر. وكل فناء محاط من جانبين بخاليا صغيرة 

 مئذنة القاهرة األيوبية هي سطوانية ومن جانبين بإيوانات كبيرة. تعتبر مئذنة هذا املجمعمن القنطرة اال 

نجت وهي تتكون من عمود حجري مربع مع جزء علوي ثماني األضالع بقبة مضلعة. يضم طريق املدخل  التي الوحيدة

 وسطه نقش باألساس النسخي وكله مغطى بإطار املقرنصات.  في عارضة مقوسة. يأتي ذاتمشكاة 

كان   ويعرف بهذا االسم ألنهينسب إلى العصر األيوبي ُيعرف "بضريح الخلفاء العباسيين"،  الذي واحد من أروع املباني 

يستخدم لهذا الغرض بعد طرد املغول ببغداد. على الرغم من أن هناك بعض الخالفات حول تاريخ بنائة فإنه من املتفق 

دعم القبة املركزية بصفين من العقود القطرية1270و 1240عليه بشكل عام أنه قد بني مابين 
ُ
تتبدل مع نوافذ  التي . ت

االنتقال تتكون من شريطين مستمرين من املحاريب.   ومنافذ املقرصنات جبسية حتى تصبح منطقةعلى نفس الشكل، 

 هذا النمط أصبح الحقا ُمتخذا ملعظم املئذنات الواقفة على العقود القطرية. 

الدر،  نهايات العصر األيوبي هي قبر السلطان صالح الدين األيوبي، وضريح شجرة في املهمة ى ومن ضمن املباني األخر 

 . 1250ومئذنة زاوية الهنود، ويرجع تاريخهم حول 
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تبقى القليل من املباني العلمانية الناجية فيما عدا القعلة والجدران املحصنة. كانت القلعة على األرجح أهم مبنى في 

على نمط القالع القاهرة األيوبية وكانت وظيفتها الرئيسية هي تعزيز وربط جدران املدينة. وقد ُبنيت على تل املقطم 

كانت قد تحطمت  التي السورية في العصر الصليبي باستخدام مواد مأخوذة من العديد من األهرامات الصغيرة في الجيزة

قد تعكس فترتي البناء وهما واحدة  التي لهذا الغرض. كان يستخدم كل من األبراج املربعة واملستديرة لتثبيت الجدران

تحت حكم ابنه وخليفة امللك العادل. تشمل االبتكارات للتحصينات مداخل تحت حكم صالح الدين، وأخرى 

 وصلت إلى الطابق.  التي البوابات وشقوق السهم في منحنية

12501382

 
ً
 معماريا

ً
تم تنفيذها.  التي القاهرة مع مجموعة من مشاريع البناء الكبري  في تعتبر الفترة اململوكية املبكرة األكثر إنتاجا

نجت كاشفة عن تشكيلة متنوعة من األساليب والتقنيات، والتصاميم. خالل هذه الفترة تم   العديد من تلك املباني

 إنشاء بعض من األشكال الرئيسية للعمارة القاهرية القديمة مثل تشييد

 ما تكون مرتبطة التي األسبلة على نواص ي الشوارع 
ً
بتدائية. خالل هذه الفترة كان هناك تأثير أجنبي اال باملدارس   غالبا

 كبير من صقلية وإيران وشمال أفريقيا وأسبانيا الذي امتصته هندسة القاهرة املعمارية. 

تم تأسيس املساجد التجمعية خالل تلك الفترة بعد عصر الشافعي األرثوذوكس ي الصارم من السالطين 

 معي واحد في املدينة وهو مسجد الحاكم. سمح فيه ببناء مسجد تج الذي األيوبيين

 تم استخدام املدارس  
ً
تحت حكم املماليك كان كل منطقة لها مسجد الجمعة الخاص بها وخالل األربعة عشر قرنا

والكنائس كمساجد الجمعة. كان أول وأروع مسجد قد بني تحت حكم املماليك مسجد السلطان الظاهر بيبرس الذي 

. على الرغم من أن الجزء العام قد دمر لهذا املسجد لكن من املمكن إعادة بناؤه. يتكون املسجد 1269و 1266بنى ما بين 

من فناء مستطيل كبير مع أروقة على الجوانب األربعة وتصميم مداخل على الثالث جهات. تقع معظم األروقة على أعمدة 

تمي الجدران الخارجية بدعائم مستطيلة ترتكز على أرصفة مستطيلة. تح التي حول الحرم التي باستثناء تلك

فصول متبادلة   يشار إليها بنوافذ مقنطرة مع شبكات من الجبس. بنيت الجدران من الحجر وقد رسمت التي بينها

لتحقيق التأثير على بناء األبلق الحجري، والجزء العلوي من الجدران مشرف. كان هناك من قبل مئذنة بجانب املدخل 

عرف املنطقة أمام املحراب باسم املقصورة، وقد غطت من قبل بقبة خشبية كبيرة مزينة   تفت اآلن.اخ التي الرئيس ي
ُ
ت

 بالرخام، كان بينها وبين الفناء جناح الكنيسة ذو التسع قبب. 

مثل مسجد  . 13855و 1318الذي بني بين  القلعة، في مسجد ملكي آخر لهذه الفترة كان ينتمي إلى السطان الناصر محمد

هذا املسجد يتكون من سقف معمد مبنى حول فناء مستطيل بقبة كبيرة تغطي املنطقة أمام املحراب. تعتبر  ،بيبرس

الحجر األسطواني امليزة األبرز في هذا املسجد، وهم واحدة مقابل مقر الجيش الرئيس ى واألخرى مقابل  منن ااملئذنت
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  للوجهين القصر، وهو 
ً
ُمزين بأنماط رأسية وأفقية متعرجة مع قبة منتفخة بصلية الشكل القصر امللكي. األكثر تفصيال

على األعلى. املئذنة األخرى مشابهة ماعدا أنها أقل زينة وبها جناح سداس ي مغطى بقبة بصلية الشكل والجزء العلوي من 

ة والقبب البصلية كل مئذنة مغطى باألزرق واألبيض وبالط أخضر مزخرف. ويبدو من املحتمل أن كل من الزينة املزخرف

 ذلك الوقت. في ن مثل تلك األشكال شائعةإإيران، وربما تبريز، حيث  في منسوخين من مآذن شبيهة

أمير التانبوج املاريداني وتم   بنيت خالل هذه الفترة كانت تلك الجوامع التي تنتمي إلى التي ومن الجوامع األخرى املهمة 

أقرب  هي التي . السمات املهمة ملسجد املاريداني تشمل املئذنة1347تي بنيت في وجوامع أمير قصنقور ال 1340 في بناؤها

 للعمارة القاهرية بعد ذلك. يعتبر أيضا املبنى مرموق
ً
 مثال لجناح املئذنة ثمانية األضالع، والتي أصبحت نموذجا

ً
بسبب  ا

  التي شاشة املشربية الخشبية

محاولة استخدام املباني السورية التقليدية في  في ور هو مثال جيدتفصل املقصورة عن باقي املساجد. مسجد القصنق

 تم استبدالة بسقف خشبي مسطح مصر. وفي األصل املبنى مسقوف بخزائن صليبية
ً
 .باألسلوب السوري لكن الحقا

جد على مدرسة األرجح من أكثر املباني املشهورة في القاهرة اململوكية . بني هذا املس ىإن مسجد السلطان حسن يعتبر عل

إيوانات وكانت أول مدرسة في القاهرة يتم منحها مرتبة املسجد التجمعي. تتكون املباني من فناء  ةدينية مصممة من أربع

 ةها ضريح القبة. يوجد بين األربعءهي أكبر اإليوانات وورا مركزي مربع الشكل مع أربعة إيوانات كبيرة وقاعة الصالة

لكل من شعائر الطائفة األرثوذوكسية لقانون الشريعة اإلسالمية. يضم   واحدة يفناءات منفصلة وه ةإيوانات أربع

يعتقد أن يكون مشكل مثل مدرسة جوك في سيراس  الذي املبنى العديد من السمات املعمارية البارزة من بينها املدخل

 .والجص والنقوش املزهرة في قاعة الصالة

تركة من املؤسسات الدينية والشبة دينية من الفترة اململوكية املبكرة إلى األمام. وواحد من وكان بين األضرحة سمة مش

. أما اليوم 1285و 1284أفضل األمثلة على هذا الضريح واملدرسة ومستشفى السلطان املنصور قالوون التي ُبنيت بين 

إيوانات قاهرية نموذجية مع تصميم  ةلى أربعختفت املستشفى تاركة فقط املدرسة والضريح. وقد بنيت املدرسة عافقد 

املمرات الثالثة مثل الكاثدرائية البيزنطية.  في تم ترتيبها التي قاعة الصالة هو إيوانات ذات أحجام مختلفة، وأكبر إيوان

 على أرصفة  الضريح نفسه والذي يتكون من قاعة فخمة مستطيلة مع قبة مركزية معتمدة هي والسمة األبرز للمجمع

بأعمدة ضخمة نظمت بطريقة معينة لكى تشبة قبة الصخرة في القدس. وقد زينت الجدران بمجموعة واسعة من املواد 

متضمنة الرخام والصدف واألحجار الكريمة. املحراب هو األقرب في القاهرة وقد زُين مع عدة طبقات من املحاريب 

 قة أن به مدرسة خاصة به باإلضافة إلى املدرسة املرفقة. العمياء داخل املحراب نفسه. أهمية الضريح واضحة من حقي

 األكثر إثارة لإلعجاب للمجمع . 
ً
على الرغم أن األضرحة لم تصل في العادة إلى فخامة قبر قالوون، كان الضريح غالبا

بطة بهذا. تعتبر وهكذا كان قبر السلطان بيبرس الشجانكير مبنى متقن وُمزين بوفرة فيما يتعلق بالكنائس العادية املرت

 سمات أجنبية 
ً
 املقابر في كثير من األحيان بمثابة نقطة محورية للبناء وأحيانا
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للمبنى ومؤسسه. هذا يمكن أن ُيرى من ضريح مدرسة أمير  هتقنيات استثنائية للفت االنتبا أو مدموجة

 من ذلك ن الضريح ال يوضع بجانب قاعة الصالة كما إحيث   1356  بني عام الذي سارغتمش
ً
كان معتادا. ولكن بدال

بنيت في موقع بحيث تكون وجهته صورة مباشرة على الشارع الرئيس ي. يغطى الضريح بقبة  مزدوجة القشرة على طبلة 

استثنائية مرتفعة مع قالب خارجي من املقرنصات لتأشير انتقال القالب إلى القبة. هذا الشكل من القبة ليس 

سخ من قباب مماثلة في سمرقند. القاهرة ويمكن أن في معتاد
ُ
 يكون قد ن

 13821517

تميزها عن الفترة اململوكية السابقة،  القرن الخامس عشر وقعت عدة تطورات للهندسة املعمارية في القاهرة التي في 

 ختصة بتزيين وتشييد املباني.وهذه التطورات كانت على نوعين: منهم املختصة بالتخطيط وتصميم املباني، وتلك امل

نحو متزايد. النتيجة األكثر  ىمنطقة مزدحمة عل في كان أكبر عامل مؤثر على التصميم والتخطيط هو عدم وجود مساحة

 لذلك كانت أن هذه
ً
الئمة في املاملساجد تميل إلى أن تكون أصغر في الحجم وقد صممت لكي تسد الخرائط غير   وضوحا

حجم الفناء الداخلي، حتى أصبحت  في املساجد قد تم تقليله بعدة طرق، وأبرز طريقة كانت التخفيضالشكل. إن حجم 

الوسط ومغطاة بفانوس خشبي لتسمح بدخول الضوء. كانت نتيجة التغيير في التصميم أن  في املساحة مربعة وصغيرة

 كان تعوض عن نق  الحوائط الجانبية للمسجد اخترقت اآلن. العديد من النوافذ
ً
ص الضوء القادم من الفناءات. أيضا

املدارس. مع ذلك تغير شكل  في إيوانات املستخدمة ةهناك حركة بعيدة عن أعمدة املسجد إلى اتجاة تصميم األربع

خشبية مسطحة.هناك أيضا تغير آخر قد حدث وهو أن املدارس   حجر املدافن إلى وحدات سقف أو اإليوانات من طوب

 ات سكنية للطالب املتواجدين في الخارج. اآلن ال تضم مجمع

باستخدام املدارس كمساجد الجمعة، لهذا السبب حققت املباني اآلن امتد االتجاه الذي بدأ في القرن الرابع عشر قد 

مابين  هكل األدوار مثل الخانقاة واملدرسة والجامع، ومجمع السلطان برقوق هو أقرب مثال على هذا الدمج والذي تم بناؤ 

 .1386و 1384

 1400يعتبر مسجد السلطان فرج بن برقوق أحد االستثناءات التي أخذت لتخفيض حجم املساجد وقد بني ما بين  

 .تم بناء هذا املجمع 1411و

 خارج املنطقة الرئيسية املدنية
ً
التصميم املأخوذ لهذا   منطقة مهجورة على الضواحي الشرقية من القاهرة. كان في عمدا

املبنى هو ذلك املسجد ذو السقف املعمد مع ساحة فناء مركزية تحتوي على نافورة مركزية ذو ثمانية أضالع. بصرف 

النظر عن تصميمه التقليدي ملسجد الجمعة فهذا الهيكل يحتوي على وحدات للصوفيين باإلضافة إلى قبتين لألضرحة 

 ة. املحاطة  بالحرم أو بقاعة الصال 

ن القباب. ومن أكثر املميزات يعمارة العصر اململوكي السابق متعلقة بالبناء وتزي في حدثت العديد من التغييرات التي

بنيت خالل تلك الفترة. تعتبر هذه القباب فريدة من نوعها إلى حد ما  التي شهرة في القاهرة القباب الحجرية املنقوشة
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أماكن أخرى، مثل السبيل  في مثلة النادرة من املمكن أن توجدبالنسبة للقاهرة على الرغم من أن األ 

حتى أواخر القرن الرابع عشر كانت معظم  . عرف بأنة نسخة مشابهة من القباب املصرية الذي القدس في قايتباي

ة وكانت القباب الحجري . قمم املآذن في طوب، والقباب الحجرية استخدمت فقط أو القباب في مصر مبنية من خشب

يمكن  الذي القديمة لها زينة مضلعة شبيهة لتلك التي شوهدت علي قمم املآذن. وقد تطورهذا الحقا إلى أسلوب العمامة

األشكال املتعرجة ويليها أنماط النجمة  هي . املرحلة التالية1383ُبني عام  الذي أن يرى على ضريح األمير أيتيمش البغازي 

بنيت للسلطان بيبرس. في عهد السلطان قايتباي كان هناك ابتكار قد قدم  التي األضرحةاملعقدة والتي يمكن أن ترى على 

في حين أنه في السابق كانت الزينة قد بدأت من الصفر. مع التطور املتزايد للقبة  ،حيث يبدأ نمط النجمة في القمة

 تنعكس الثقة املزينة كان من الطبيعي أن توضع القباب على طبول عالية حتى يمكن أن يروا م
ً
ن بعيد. وأيضا

اآلن منحوتة على الحجر. واحد من أقرب األمثلة  هي عرض على القباب في تزيين املآذن والتي نحت الحجر الذي في الزائدة

. للمئذنة ثمانية أضالع وبها قسم 1386و 1384بنيت ما بين  التي تنتمي إلى مجمع السلطان برقوق  التي املئذنة هي لذلك

 ف من قطع دائرية ضخمة. مركزي يتأل

هذه الفترة، وهو الحنيات الركنية الثالثية. لقد استخدمت األمثلة  في هناك ابتكار آخر للهندسة املعمارية

 للقباب   القاهرة في مسجد قلعة الناصر محمد في القديمة
ً
وقد صنعت من الخشب. استخدمت الحنيات الركنية الحقا

ام مقرنصات العقد القطري . وظهرت سمة ذات صلة في ذلك الوقت وهي أضلع الحجرية على الرغم من تواصل استخد

 القبر التي استخدمت في الترتيبات 

كثير من األحيان كانت تغطى املداخل بأضلع القبر املركبة مع قبة صغيرة في الوسط على شكل نصف  في للبوابات املركبة.

 نجمة. 

15171914

 العثمانى ملصر تغيير يمثل الفتح 
ً
 جذري ا

ً
ارة لالنتباه أن أشكال العمارة الجديدة ثالقاهرة. واألكثر إ في الهندسة املعمارية في ا

ُعرفت من إسطنبول واألناضول في حين أن هناك عدة أنواع من املباني اململوكية قد توقف بناؤها مثل   كانت قد

 األضرحة املقببة والخانقاة. 

. يعتبر هذا املبنى تقريبا  1528 في هو واحد من أقدم املباني العثمانية في القاهرة الذي قد بنيمسجد سليمان باشا 

 
ً
 عالقة وجود العمارة في عثماني الشكل تماما

ً
اململوكية من قبل. يتكون املسجد من قاعة صالة   بنائه ويظهر أيضا

 أروقة مقببة. مركزية يحيط بها ثالث قباب نصفية مفتوحة على فناء مركزي محاط ب

 إضافة إلى التصاميم واألشكال الجديدة قدم العثمانيون أنواع
ً
جديدة من املبانى مثل مبنى تقية الذي قام بوظيفة  ا

 مشابهة لوظيفة الخانقاة واملدرسة. 
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 عن الخانقاة واملدارس، وكانت هذه سمة من سمات املؤسسات 
ً
 عن املسجد خالفا

ً
لقد بني مبنى تقية منفصال

 من املباني التي العثمانية
ً
لها عدة وظائف مثل املدارس والخانقاة وجمع  التي قد بنيت بشكل منفصل عن املساجد بدال

 .الفترة اململوكية األخيرة الجوامع في

لوكي. على الطراز املعماري املم  على الرغم من األساليب واألشكال الجديدة التي أدخلها العثمانيون فقد تتابع بناء املباني 

والذي بعدة طرق يشبه مسجد السطان  1567 في تم بناؤه الذي وخير مثال على ذلك هو مسجد وضريح محمود باشا

ذو القبة الكبيرة خلف قاعة الصالة. مع ذلك فإن املئذنة مبنية على الطراز العثماني الكالسيكي ذو   حسن مع الضريح

 عمود طويل مقدد ورفيع. 

هذا  . 1848و 1830بني ما بين  محمد كالي باشا هو األكثر شهرة في القاهرة العثمانية الذي من املحتمل أن يكون مسجد

منطقة قبة مركزية كبيرة محاطة بقبب نصفية وفناء كبير   املبنى يحتوي على تصاميم عثمانية كالسيكية وهو يتكون من

ء يوجد ساعة برج بها ساعة قد قدمها مفتوح يحيط به أروقة مغطاة بقبب سطحية. وعلى الحائط الغربي من الفنا

 لويس فيليب ملك فرنسا. صمم املسجد على يد أرماني وقيل أنة صمم على أساس مسجد أحمد في إسطنبول. 

 

قد نجت من إن التطوير املستمر للقاهرة قد يعني أن بغض النظر عن اآلثار الكبرى فإن عدد قليل من املباني العلمانية  

الفسطاط حيث تم اكتشاف تصميم املنازل ذو األربعة  في الفترة العثمانية. تأتي أقرب األدلة ملنازل القاهرة من الحفريات

ترجع إلى الطراز العراقي. هذا الطراز يحتوي على أربعة إيوانات، واحدة على كل جانب من الفناء املركزي  التي إيوانات

 وصف  اإليوان الرئيس ي إلى ثالثةوتتوسطه نافورة. وينقسم 
ً
في كل منزل، منطقة وسطية وغرفتين جانبية. هناك أيضا

 يصف الشقق السكنية املتعددة الطوابق. الذي للقاهرة اإلسالمية القديمة

 نموذج التي خالل العصر الفاطمي لدينا أول دليل على الوحدة السكنية 
ً
 تعرف باسم تاكا والتي أصبحت أيضا

ً
للوحدة  ا

ن لبعضما. يمكن إغالق اإليوانات مع صغير به إيوانان مقابال   القاهرة. هذه الوحدة تحتوي على منطقة فناء في لسكنيةا

عصر املماليك  في أبواب تنطوي بينما يمكن أن يغطى الفناء بمظلة. وفي الطابق العلوي تطل معارض خشبية على الفناء.

فانوس. من شأن القاعة املركزية أو الفناء أن تزين في  أو ى بقبة خشبيةتم تطوير التاكا حتى أصبح الفناء أصغر ومغط

األحيان برخام ملون، ومداخل وشاشات ذات مشربية منحوتة بشكل أنيق. عادة كانت النافورة ذات ثمان نواح   بعض

  .وكان يغذيها في بعض األحيان تيار من املياة الجارية من الجدار الخلفي لإليوان الرئيس

العصر اململوكي وأوائل العصر العثماني كان هناك نوع معين من غرفة الجلوس معروف باملاكاد وقد أصبح   واخرأ في

. هذا النوع يتكون من أروقة على مستوى الطابق العلوي الذي يطل عل الفناء الرئيس املهم باملسكن. من القرن 
ً
مشهورا

   .إضافي إلعداد القهوة املساكن املتقدمة املهمة سيدمج مطبخ في السادس عشر
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باإلضافة إلى املدارس املنزلية كان هناك منازل وشقق من العصر القديم يتم تأجيرها من قبل املحتلين وكانت تعرف هذه 

املباني بـ "ص أ ب ج" وكانت تحتوي على صفوف من شقق تتألف من طابقين وعادة هذة املباني تبنى على محالت تجارية 

   .خان الخليلي في رب األمثلة هو "ص أ ب ج" للسلطان الغوريوخانات. واحد من أق

كانت تحتوى على حمامات خاصة على الرغم أن هذا لم يكن  التي من املعروف أن هناك العديد من املنازل الكبيرة

من بيوت بيت الحمام. كانت القاهرة معروفة بأن بها عدد كبير  أو يتضمن كل التسهيالت املتاحة للحمامات العمومية

. بشكل عام كانت الغرف
ً
البيت الحمام إلى حد ما بسيطة ماعدا  في الحمامات على الرغم من اختفاء العديد منها مؤخرا

 بأعمدةكثير من األ  في كان لذيااملسلخ )قاعة االستقبال( 
ً
 مدعوما

ً
 .حيان مقبب وأحيانا

 

  ثالُث ُصعوباٍت يف حتليل الَوَطْن

 بدران صالح 

طرح   )وعلى نحٍو مهم( ال قاشنِ الي 
ً
حالي عدًدا من املشكالِت في طريِق فهِم الوطن؛ خاصة

ة  ،ليزيةجاللغة اإلن في ِسياق ْبِنيَّ ُمعتقد أنَّ الوطن بطريقٍة ما  علىهذه املشكالت كلها م 

 ليس مادًيا، ليس حقيقًيا.

 

اِسُع االنتشار  ٌد و 
 
ت في املقام األول هناك ُمعتق أن الوطن هو شكٌل من أشكاِل األيديولوجية، بمعني، طريقة تفكير ُصِمم 

حقق مصالح طبقة اجتماعية محددة. بناًء عل
ُ
هذا املنظور، فكرة الوطن، والدولة الوطنية والوحدة الوطنية، هي  ىِلت

خفي معالم س
ُ
ْتها الطبقة الحاكمة على نحٍو يفتقر إلى العدل لكي ت

 
ل
َّ
ك
 
 وهمية ش

ٌ
، 'الكادحون ليس لديهم دولة'لطتها )سيطرة

ب بعنوان  ّيِ
 
ت
ُ
ر ح بها في ك وإنجلز  Marxنحٍو معروف، ماركس  على Communist Manifesto البيان الشيوعيكما ُيص 

Engels 1950 ، ا ليست إال ممارسة في السيطرة الطبقية. كما يؤكد رايموند
ً
لذلك الهوية الوطنية غير حقيقية ألنها حق

ِرِه عملية حكم طبقي'، بصراحة تامة، Raymond Williamsويليامز  وه    . 'مبني الدول، في أي طابٍق كان، هو في ج 

ْن كشف عن الوجة الواحد واملختزل ملنظور الوطن هذا، ُم Tom Nairn توم نارين     نقاش فانون ى عتمًدا علنفسه، م 

Fanon  تفكك بريطانيا ، تحت عنوان 1977، في عمٍل فاتح للمجال في 'ثقافة وطنية'حولThe Break-Up of Britain .

ت النازية كل حدود الهمجية، و  ىعلالوطنيةــــ  'إيجابية'و 'سلبية'بمقارنة 
دَّ ع 

 
ِعيٍد أول، ت ِعيٍد آخر، عانى  علىص  ص 

لكن بدون دراية  علىم تقتصر على كونها مفروضة من األ ستقالل ــــ يرى نارين أن الهوية الوطنية لال الفيتناميون من أجل ا

ش فيه،  اي  ع 
 
ت من األسفل، وجمعت بين كونها أيديولوجية وش يء فعلًيا ُيت م  سبيل املثال، القتال من أجل الحرية  علىُدّعِ
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  الوطنية.

ارسة القوة أكثر من بما أن كل األوطان يجب أن يكون لها لحظة والدة، هناك وجهة تنص بأن الوطن يستمد من مم  

ت جنوب أفريقيا الجديدة، في ظروف مشحونة. في  ِسس 
ُ
ديمقراطية الشرعية. حدث هذا التداخل بوضوح عندما أ

 ألول مرة بوصفه رئيًسا منتخب Nelson Mandelaعندما تحدث نيلسون مانديال  1994مارس 2
ً
للديمقراطية الجديدة،  ا

ربما لدينا اختالفات، لكننا شعب واحد له قدر واحد في ثقافتنا الغنية 'مؤكًدا،  ،'رفقائي الجنوب أفريقيين"نفسه  مقدًما

ع  جاك دريدا  واملتنوعة، وعرقنا، وتراثنا
َّ
ل
 
ط
 
شر قبلها بسبع سنواٍت ت

ُ
 Jacques Derrida في مقال عن نيلسون مانديال ن

ات. مؤكًدا أنَّ كل املؤسسات اإلنسانية تمتد أصولها
َّ
األغلب  علىأفعال عنف دريدا يقترح أن  ىإل لهذه اللحظة بالذ

بِن وطن، أو دولة، أو دولة قومية انقالب قوة' اإلرادة 'لكن بطريقة تتضمن الشرعية، والديمقراطية، و 'كهذا دائما ي 

توقع. تأكيد مانديال أن محدد يالئم هذا األ  شكل بالغيبالعامة. 
ُ
، بالرغم من أنها تبدو 'نحن شعب له قدر واحد'سلوب امل

، وحدة الوطن، تأسيس دولة، بينما املرء في سيكون هناكتسجيل ما 'مقولة، هي في الحقيقة فعل، يناقش دريدا، 

  'هو منس ٌي فقط تحت شروط معينة'عن تأسيس الدولة القومية  'العنف الناش ئ'و.'منتصف عمل هذا الفعل

ر الوحدة الوطنية مسألة اإلرادة  في هذا اإلطار العنف املتالزم مع دولة قوة   ب 
 
ْعت

ُ
جاهل ــــ طاملا ت

 
الينتهي أبًدا بل ُينس ى ــــ ُيت

 ىبًدا بالرغم من أنها دائًما ستبقالعامة، أن الشعب يدعم الدولة. املساواة بين شرعية الدستور واإلرادة العامة ال تتم أ

  وعًدا باعتبار ما سيكون.

ِقي الوالدة الجديدة لجن  
ْ
ل
ُ
كيفية قدرة الوطن في خلق موافقة ال  علىوب أفريقيا، بجانب خطاب مانديال منظوًرا آخر ت

ت في صحيفة   M.E.Jonesهذة الرسالة من م.أ.جونز  1994مايو  22إرادية كبيرة. في 
 
ِرأ
ُ
 Sundayصانداي تربيون ق

Tribune  أقدر ميخائيل جرين( في ناتالMichael Green :)من جامعة ناتال إلرائها لي  

ريدها، حتي 
ُ
ي أ

ّ
ئيس نيلسون مانديال لهدية لم أعلم حتي أن  .1994مايو  10أود أن أبدي خالص الشكر للرَّ

وِني جزًءا   
 
درك  ،األغلب من أقل األقليات في هذة الدولة الكبيرة )أنا بيضاء علىك

ُ
ٌم في الِعقد الرابع( لم أفهم قط، ولم أ

ُ
أ

  وطنية وحب الوطن. لم أعرف قط شعور أن تكون جزء من هوية وشعور أن تكون جزًءا من ش ئ أكبر.شعور، ال

ر عندما أسمع نشيدنا الوطني ُيعزف، أو أرى علم جنوب أفريقيا ُيرفرف مرسوم عليه   
َّ
األفقية  Yألول مرة في حياتي أتأث

سبوع أكثر بكثير من حياتي كلها؛ وهذه الدموع كانت ا األ في هذ املتعددة األلوان هذه في الهواء. تأثرت حتى دمعت عيناي

  دولة ألعترف بها دولة لي. علىأخيًرا إلعالن فرحة حصولي 

دلي بجزيل الشكر من أعماق وصميم قلبي، للسيد مانديال، وللمؤتمر الوطني األفريقي ولجميع الجنوب أفريقيين   
ُ
أود أن أ

ا تتحقق، إلعطائي د ْعِله    ولة ألحبها.الرائعين ِلج 

ي تماًما عن طريق املفاجأة، لكن ياله من شعور ساخن، ورائع، تقشعر    ِ
ّ
ك  من

 
ل م 

 
ري الوطني العميق والخاِلص وُحُبُه، ت

ْ
خ

 
ف

   له القلوب.



 

30 

 

ا  ىمدإلي أي  ه  ع  دُّ الِفْعِل هذا غير عادي أو مسرف، الوقت سوف ُيظِهر لكن الدولة الجديدة لن تتشتت طاملا هناك م  ر 

ة في هذة الرسالة. ُمحاولة فهم الدولة القومية ه   ر  ب  ع 
ُ
اق بنفس القوة امل

 
ط ِ

ّ
ة واسعة الن بمفهوم أنها ممارسة من  حصًراويَّ

ل. علىالطبقة الحاكمة 
 
ز
 
ت
ْ
ط وُمخ سَّ   الدولة هي ش ئ ُمب 

''

ة ليس في ِنع 
ْ
ة بالوطن غير ُمق

 
ِلق ع 

 
ت
ُ
 الوطن هو ش  نظريات املاركسية امل

ّ
ْصديق أن

 
ُروض من األعلى فحسب لكن ألن  يءت

ْ
ف م 

 الوطنية تابعة لأليديولوجية ولذلك، بمنطق ما، هي ببساطة ليست حقيقة. بجانب توم  علىفي تصديق هذا عزم 
ّ
أن

ف  Benedict Andersonنارين، فعل بينيدكت آندرسون 
َّ
ن ص 

ُ
 الوطنية يجب أن ت

ّ
ور أن

ُ
ظ
ْ
ن اِرب م   'كأيديولوجية'الكثير لُيح 

النسابة أو  ىأكثر إل بينما هي في الحقيقة أكثر اتساًعا، خبرة متعايشة في عالقة بين البنيات االجتماعية والذاتية، تميل

 
 
 ونها شالدين أو الجنس ِمْن ك

ً
ل وكأنه ينتمي  يئا ام    .لية" أو "الفاشية"الليبرا"مع 'يجب أن ُيع 

ُضُه أليديولوجية الوطن أن   
ْ
ف ب  ر 

 
ل
 
ط
 
ة ُمشتركة وهو ما ت ِويَّ  الوطن هو ه 

ّ
مع ذلك، ال يستطيع آندرسون أن يأتي بضمان أن

ْجِبر  في غياب هذا أن يعلن ببساطة عن نسخٍة أخرى 
ُ
مجتمعات 'حقيقي لعزِمِه أنها الغير من الوطن  يكون ضروري. أ

ة
 
ل ي 

 
خ
 
  'ُمت

ً
لكل نظريات الوطن(. آندرسون بالطبع محق إلصراره أن الوطن، مثل الثقافة البشرية  )منظور أصبح أساسا

ل'كلها،  يَّ
 
خ
 
ة وليست عملية طبيعية لكن مصطلح  ' ُمت ِني 

 
ة'في سياق أنها ُمْبت

 
ل يَّ

 
خ
 
يُر ُمرٍض، لسببين. 'ُمجتمعات ُمت

 
  غ

   
ُ
جتمعات ال يستطيع آندرسون أن ُيخرج نفسه عن امل

ُ
كُمقابلة بين الواقع  'الحديثة'و' التقليدية'قارنة املألوفة بين امل

ل'والوهم. يكتب هو أن الوطن  ي 
 
خ
 
ل' ، 'مجتمع سياس ي ُمت ي 

 
خ

 
ناس أصغر األوطان لن يعرفوا أبًدا  ُمت

ُ
)مائلة( ألن حتى أ

 ما يجمعهم
ُ
ة ْن بجوارهم، أو يقابلوهم، أو حتي يسمعوا عنهم، مع ذلك داخِل عقِل كٍل منهم ُصور   'التخيلية'. هنا 'ُمعظم م 

فة بطريقة تبدو مألوفة وغير مهمة بالنسبة إلى رَّ ة أنها ُمخالفة مع ليزي ألنها تجريبيةــــ لذلك الجقارئ إن ُمع 
 
ض ر 

 
تخيلية ُمفت

باشرة، وكونها في مرم
ُ
آخر، يمكن  ىالسمع لشخص آخر )هذا النوع من األشياء، بمعن ىاملعرفة الشخصية، واملعاملة امل

اب تجاه التجمعات 
َّ
ا التفكير في أنه جذ

ً
  الصغيرة والقديمة(. 'التي لها أصل'أحيان

 النقاش اآلن اتجاًها آخر،ألكن   
 
ذ
 
  أكد بالنسبة آلندرسون الذي خ

ّ
ري البدا'أن

ُ
جتمعات األكبر من الق

ُ
ية التي ئكل امل

لة ي 
 
خ
 
. الجملة االعتراضية )وربما هذه أيًضا( ُمبهمة، والتعميم في حد ذاته 'تتواصل وجًها لوجة )وربما هذه أيًضا( ُمت

تعلقة بالتجمعات البشرية التي ُيمكن وصفها ك
ُ
شكلة امل

ُ
رِج من امل

ْ
ما ينبغي بمفهوم أنها ُمقابلة بين الواِقع والخيال. ُيخ

قبلة املشكلة ببساطة مستخدًما جملة صريحة وهي، 
ُ
ف، ليس 'يتفادى آندرسون في الجملة امل

َّ
ن ص 

ُ
املجتمعات ت

ا ْيِفه  ل به ذيال سلوب، بل باأل بحقيقتها/بز  ي 
 
خ
 
ت
ُ
ُهم لهذه الدرجة لو أ'ت ن ِلي 

ُ
ك ن إطاره بعد ذلك . هذا التشويش املفهومي لم ي 

تعددة ء، قد يتسا'محادثة')لو يعني  'سلوبأ'أوضح ما املقصود وراء 
ُ
ل املرء كيفية فهمه للمفهوم(. لكن تفسيراته امل

ثة مهمتان، تأخذ األوطان مكان  'سلوبأ'للوطن في كونه ثقافة و رَّ و 
ُ
ِ )اللغة الوطنية والثقافة امل

ّ
 ىلإالدين، وما مكانة  ىتدن
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عد ش
ُ
ستوى التنظير.ذلك(، وت

ُ
ة في حد ذاتها على نحٍو وصفي، وتظل على مستوى خاص، ونفعي، وال يرقى مل   روطه ُموحيَّ

جتمعات الوطنية بقوة   
ُ
قارن مع امل

ُ
يتأصل منظور املجتمع الوطني السابق هذا بوصفه تواصل حقيقي وجًها لوجة وامل

 ملثال، يعلق رايموند ويليامز أن:سبيل ا علىمن الثقافة البريطانية. وهي واضحة جًدا عندما، 

''' . 

أساس ي بشكل  بشري هو  'املألوف'البشر في عالقات عادة تستقر في مكان. هذا النوع من الرابط البدائي و يولد

  مصطنع. يءش  . مع ذلك فإنَّ القفز من تلك النقطة ملا يشبه الدولة القومية الحديثة هو طبيعيو 

ل إريك هوبزباوم  ِل آخرين ــــ ِمْن ِقب  عدم اإلتاحة ملجتمعات 'عندما يشير إلي  Eric Hobsbawmوهي ُمرددة ِمْن ِقب 

ْهِدر هذا، الناس يجب أن  'حقيقيةبشرية 
ُ
ل ملاذا أ

 
ْسأ ل'وي  يُّ

 
خ
 
وا ت

َّ
ن م 

 
ت بقيادة ُمنِظر للوطن،  ،أوطان كبديل لهم 'ي 

،  التأكيدمع  ىآندرسون، يتماش  آراء على، الذي رده Anthony D.Smithأنثوني د.سميث 
ّ
جتمعات األكبر 'أن

ُ
كل امل

لة ي 
 
خ
 
ري هي ُمت

ُ
  'من الق

هو حقيقة، خاٍل من  هطفة لتصديق أن التواصل وجًها لوجهذا السلوك تجاه الوطن يوقظ رغبة الحنين والعا

ل اإلشارات اللغوية، 
ُّ
خ د 

 
عارضة 'كاتًبا'ت

ُ
ا ، بينما امل ْته 

 
ن لذلك وهي التجمعات األكبر، واألقل في كونها بشرية التي ب 

ائفة، وغير حقيقية. في الثقافات الوطنية السابقة، املجتمع العتيق الضائع حيث يعرف
 
 الحداثة هي تخيلية، وز

 بعضالكل بعضهم 
ً
 بعضبشكل مباشر مع بعضهم الناس يحضر ، ا

ً
ُسط  ا و 

 
  عكس من في الوطن. علىبدون ت

 Rousseauال يمكنهما الصمود، كما يمتثل جايك دريدا بسلطة بالية في مناقشته حول روسو  نتان املتالزمتاها

. في معاناة مستمرة للهروب من الحداثة، يطرح روسو الفكرة املستحيلة عن Levi-Straussشتروس -وليفي

وِضح نفسها، بدون اختالف، مجتمع 'املجتمع )في كلمات دريدا( التي هي 
ُ
تحدثي حيث كل الناس في مرمي السمع. ت

 الحضور الطبيعي، والحقيقي، واملباشر هي بشكل ضروري ُعِكست 
ّ
لكن، لألسف، هذه هي الحالة لكل متحدث أن

وتا التعميم والتصنيف لل وِخينت
ُ
ت في أي وقت. إ غة. وُيعد تراجع مثل هذا ال مفر منه في كل ثقافٍة بق نسانية ُوِجد 

صطنعة يجب رفُضه.أيُّ نظرية معارضة 
ُ
 يمكنها مقارنة أحد مفاهيم الهوية األصلية مع الهوية الوطنية امل

د تفسير  غالطة عن الوطن بأنه بطريقة ما خيالي ألنه ال يحاول أن يستنظر ما قد ُيع 
ُ
ْع آندرسون فكرته امل

 
ض  ثانًيا، ي 

ً
 ا

 مادي
ً
ق أ ا

 
ل
 
ط
ْ
(. من قد يتعارض مع سالهوية الوطنية هي مثاله الرئين للطبيعة وكييفية عمل الهوية الجماعية )ِبُمن

عُ 
ُ
ا ِتجاه منظمات مثل اليبور بارتي و آندرسون عندما يالحظ أن ش

 
ن أو أمنيستي إنترناشونال  Labour Partyر 

Amnesty International بإرادتهم فهي تمتلك القليل من السلطة  'مشاركتها أو تركها'، مجموعات يمكن للشعب

ع ُحُبهم للوطن، مجموعة لم يختاروا أن يكونوا فيها؟ البديهية ال تترك آندرسون مع أي تفسير حول ملاذا ُمقارنة م

ا قوي Etienne Balibarهي كذلك. وضع إتيني باليبار 
ً
 تعليق

ً
ف اعتر اإل  حول حدود آندرسون عندما يقدم أن علينا ا
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ِمين...باملقابلة بين املجتمع 
َّ
ل ، كل مجتمع اجتماعي نتج عن عمل املؤسسات هو تخيلي.  'الخيالي'و 'الحقيقي'ُمس 

لجماعي، تحت تعريف اسم مشترك وتحت التقاليد إلى االتنبؤ من الوجود الفردي  علىبمعني قول، أنها مبنية 

ة توارثًيا ملاٍض ال يمكن تذكره
 
ش اي  ع 

 
ت
ُ
لفهم أفضل للوطن نحتاج أن نفهم التجمعية، كيف للوجود الفردي أن  امل

' 
ْ
أ ب 
 
ن
 
  للتجمعي. 'ُيت

  

ّور 
 
ط
َّ
مشكلة ثالثة في تحليل الوطن تنتج عن انتشار املعارضة املتالزمة بين الجوانب املوضوعية والذاتية للت

جتماعيين واملؤرخين، يؤكد أن القوى دعوم بقوة من جانب اال التاريخي. وجه من هاتين املتالزمتين، امل

وية أقل في كونها حقيقة؛ االقتصادية، واالجت ماعية، والسياسية هي قوًى حقيقية بينما الحوار، والثقافة، واله 

  هي روحيات، وموضوعيات، خارجة عن جدية الحديث.

عنونة   
ُ
 Raphael Samuelُيعامل رافايل سامول  Patriotismحب الوطن في مقدمِة فصٍل ملجموعته الرائعة امل

ل أكثر من الحقيقة.  نفس املتالزمتين كرأي مقبول عندما يكتب أن: "فكرة الوطن، رغم تأثيرها، تميل لعالم التخيُّ

  هي تشغل الحيز الرمزي أكثر من املادي".

في ظل هذة الهيمنة من قبل املادية املؤرخة، واملنظور النظري املتروك، ال يوجد مساحة ملناقشة األسئلة   

ختالف أو الصعوبات التي تظهر بسبب اال  تعلقة بطبيعة الهوية التجمعية املثيرة للمشاكل في الوطناإلشكالية امل

وِن الوطن 
 
ُروض بين ك

ْ
ف
 
(. ِعوًضا عن 'الحيز الرمزي ')شاغلة  'تخيلية'( وكونه 'الحيز املادي')موازية مع  'حقيقة'امل

هتمام في مواضيع مثل "العسكرية اإلدواردية لال  هناك تعمق مستحق لكن غير مثير ذلك، مروًرا برباعية سامول 

Edwardian Militarism أو "كيبلين آند ماسكولنيتي "Kipling and Masculinity." 

ِضح. حظي آخر كتاب لليندا كولي      Linda Colleyمثال أخير مختصر لكن ُموَّ
ً
في عن تنمية شعور الوطنية خاصة

-Britons: Forging the Nation ،1787البريطانيون: تزييف الوطن ثناء الحروب النابليونية، تحت عنوان أ

، لكثير من اإلقبال. عدم مالئمة الوصفية التي يقدمها تقع في التأكيد الذي يوضحه في مناقشة ما يعتبره 1837

لذي مة ونقص االهتمام الجدي والنظري اءالفترة أمام الالمالفي تزييف بريطانيا أثناء هذه  'موضوعية'عوامل 

تؤكد كولي أن الحرب،  'استنتاجات'. في 'الذاتية'يكشفه عندما يصل )كما ينبغي( إلى استعراض للعوامل 

ا من البريطانيين ل
ً
ت عدًدا ملحوظ ع  جَّ

 
عي رجعي للوطن ' كيوالحرية، والبروتستانتية ش وا الخطوة من و 

ُ
ِخذ

َّ
ت  ىإلي 

، 'رجعي'و 'ناشط'فهم واضح ملا يخلق الفرق بين  ىإل ياجكهذا، هناك احت يء. ليحدث ش 'مشاركة حماسية باسمه

اس، في الذوات والذاتية(. هذا النقاش ليس رهن الحديث.  'مشاركة'و 'وعي'وبين 
ّ
)للمشكلة، بعدها، تغير في الن

ٌل في هذا االتجاه يجب أن يعتمد بشكل افتراض ي  م  اتيٍة ُمؤرخة، ع 
َّ
فكرة ساذجة ما  علىبنقص نظرية واضحة لذ
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  طبيعة البشر العامة.حول 

االقتصادية النظرة أن  ع اعتقادوطن، ميسر في نظرية الألعلى ما يمكن تسميته االنحراف اهذه أمثال   

قارنة بينهما تتخذ شكل كالهوية ليستا والسياسية هما حقيقيتان بينما الثقافة و 
ُ
ذلك )أو ليستا بنفس القدر(. امل

ي أن الثقافة الوطنية  ِ
ّ
أخالقية، وروحية، وذاتية. ها هو مثال واحد حول كيفية عدم  ليست إالمنظور يمين

ا للشخصية الوطنية عن ط
ً
 على) ريق وضع قائمة للصفات املتناسبةالتفكير بالهوية الوطنية. كتب يونج تصنيف

ص د)مثل ال "الوطن'. كانت وجهة نظره أن 'األملاني'و 'اليهودي'سبيل املثال( 
َّ
خ

 
مطابق في ولة"( هو مفهوم ُمش

 . 'إال شخصية لم تولد يءهو ال ش  ]الوطن[الحقيقة فقط لفارق بسيط معين لروح الفرد...

، التي كانت تحتل Thatcherتقابلت السيدة ثاتشر  1990مارس  24وها هنا مثال آخر، من سياسٍة تطبيقية. في     

ن )منهم أساتذة أكسفورد( ملناقشة يمنصب رئيس الوزراء آنذاك، مع معاليها وزيرة الخارجية وستة أكادمي

اتشر(. إجراءاتهم كانت تتوحيد أملانيا )مشروع فاشل آخر لمع هدف منع إعادة  'الشخصية الوطنية األملانية'

، بعدها يتتابع مروًرا 'العدائية'في ترتيب أبجدي، بداية مع  'الشخصية الوطنية األملانية'لوضع قائمة لثغرات 

حيث استسلموا جميعهم  'العاطفية' ى، وصوال إل'نقص التعقيد'، 'الكبرياء'، 'املضايقة'، 'التأكيدية'، 'الخوف'

ليزية. الخبراء جحتمل أنهم كانوا يتكلمون عن اإلنأو إدراك أنهم من امل 'رهاب األجانب' ىقبل الوصول بكثير إل

فكر املعروف بوضع ُمعتقد الثقافة الوطنية كشكل مثالي  علىاملختارون من الواضح أنهم كانوا 
ُ
غير دراية أن امل

 همن املحتمل أنGeorge Wilhelm Friedrich Hegel بحت كان نفسه أملانًيا. جورج فيلهلم فريدريش هيغل 

ل نقاط فكرته أن الوطن كان أ صَّ ، الخوف األوقات الظهرية عندما لم يتمكن منه هأحد هذإدراك للروح في  علىو 

  أو الكبرياء، أو العاطفة.

متالزمات تنتج بسبب املوضوعية والذاتية، واملادية واملثالية. الثقافات الوطنية هي  ةهدفي هنا سيكون لخرق أي 

ت  ج 
 
ت
 
ِخين واالجتماعيين وصفها. ن ّرِ

 
ت عن مؤسسات، وممارسات، وتقاليد يمكن للُمؤ ج 

 
ت
 
ماديات في أنها ن

ة أخري خالل الروايات واملحادثات حول شعور هذه العلوم االجتماعية بأنها ممنوعة لكن الثقافات الوطنية مر 

   العمل املؤخر في نظرية يخلق مسألة تحليل مترابطة.
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 من مشاهري املرتمجني:

 (2012-1921) الدكتور ثروت عكاشة

(، وفي كلية أركان 1939تخرج في الكلية الحربية ) -

 (.1948الحرب )

جامعة السوربون في دكتوراه في اآلداب من  -

 (.1951فرنسا )

دبلوم الصحافة من كلية اآلداب، جامعة  -

 (.1960القاهرة )

 

ملحق عسكري في السفارة املصرية في بون ثم  -

 (.1956 - 1953باريس ومدريد )

 (.1958 - 1957سفير مصر في روما ) -

 (.1963 - 1958وزير الثقافة واإلرشاد القومي ) -

(، 1963رئيس املجلس األعلى للفنون واآلداب ) -

(1966 - 1970.) 

 - 1962رئيس إدارة البنك األهلي املصري ) -

1966.) 

 (.1966 - 1964عضو مجلس األمة ) -

 - 1966نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ) -

1970.) 

مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية  -

(1970 - 1972.) 

 (.1973زائر بالكوليج دي فرانس ) أستاذ -

 

موسوعة تاريخ الفن: )العين تسمع واألذن  -

 ترى(.

 (.1971الفن املصري: العمارة ) -

 (.1972الفن املصري: النحت والتصوير ) -

الفن املصري القديم: الفن السكندري  -

 (.1976والقبطي )

 (.1974الفن العراقي القديم ) -

 (.1978اإلسالمي الديني والعربي )التصوير  -

 (.1983التصوير اإلسالمي الفارس ي والتركي ) -

 (.1981الفن اإلغريقي ) -

 (.1989الفن الفارس ي القديم ) -

فنون عصر النهضة: الرنيسانس والباروك  -

 (.1988والركوكو )

 (.1991الفن الروماني ) -

 (.1992الفن البيزنطي ) -

 (.1992فنون العصور الوسطى ) -

 (.1995التصوير املغولي اإلسالمي في الهند ) -

الزمن ونشيد النغم: من نشيد أبوللو إلى  -

 (.1980تورانجاليال )

 (.1981القيم الجمالية في العمارة اإلسالمية ) -

 (.1978اع )اإلغريق بين األسطورة واإلبد -

 (.1980ميكالنجو ) -
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فن الواسطي من خالل مقامات الحريري  -

(1999.) 

 

ترجم الدكتور ثروت عكاشة كتبا كثيرة نذكر 

 منها:

 أعمال للشاعر أوفيد. -

 أعمال لجبران خليل جبران. -

املسرح املصري القديم، ال تيني دريونون  -

(1967.) 

 (.1965مولع بفاجنر، لبرناردشو ) -

 (.1950العودة إلى اإليمان، لهنري نك ) -

 (.1948السيد آدم، لبان فرانك ) -

 (.1952سروال القس، لثورن سميث ) -

 (.1942الحرب امليكانيكية، للجنرال فولر ) -

 

 (.1975مولع حذر بفاجنر ) -

 (.1971إنسان العصر يتوج رمسيس ) -

 (.1952إعصار من الشرق أوجنكيزخان ) -

 (.1984مصر في عيون الغرباء ) -

 (.1988مذكراتي في السياسة والثقافة ) -

سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج دي فرانس  -

 .1973عام 

 

هذا باإلضافة إلى بعض املؤلفات ومجموعة من 

 األبحاث بالفرنسية واإلنجليزية.

 

مشروع إنقاذ آثار النوبة ومعبد أبي سمبل  -

 ومعبد فيلة.

والنقد معاهد الباليه والكونسرفتوار والسينما  -

الفني، ثم ضمت هذه املعاهد في أكاديمية 

 الفنون.

 دار الكتب والوثائق الجديدة. -

 قصور الثقافة. -

 فريق باليه أوبرا القاهرة. -

عروض الصوت والضوء في األهرام والقلعة  -

 والكرنك ومتحف مراكب الشمس.

 

الجائزة األولى في مسابقة القوات املسلحة  -

(1950.) 

 (.1968وسام الفنون واآلداب الفرنس ي ) -

وسام لوجيون دونير )جوقة الشرق( الفرنس ي  -

 (.1968بدرجة كاموندور )

امليدالية الفضية لليونيسكو تتويجا إلنقاذ  -

 (.1968معبد أبي سمبل وآثار النوبة )

امليدالية الذهبية لليونيسكو لجهوده من أجل  -

 (.1968وبة )إنقاذ معابد فيلة وآثار الن

جائزة الدولة التقديرية في الفنون من املجلس  -

 (.1987االعلى للثقافة )

دكتوراه فخرية في العلوم اإلنسانية من  -

 (.1995الجامعة األمريكية في القاهرة )

جائزة مبارك في الفنون من املجلس األعلى  -

 (.2002للثقافة )

 (.2005جائزة العويس لإلنجاز الثقافي والعلمي ) -
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 لزمانه، ظل اثنتي عشرة سنة بمدينة أورفليس "املصطفى 
ً
املختار الحبيب، كان فجرا

  التي شهدت مولده. يترقب سفينته، وكانت إلى عودة؛ لترجع به إلى الجزيرة

من أيلول )سبتمبر(، شهر الحصاد، ارتقى املصطفى  وفي السنة الثانية عشرة، في السابع

التل فيما وراء أسوار املدينة، ورمى ببصره إلى البحر، فلمح سفينته تأتي مع الغمام. وهنا 

ت على البحر، وأطبق املصطفى عينيه 
َّ
 حتى رف

ً
انفرج شغاف قلبه، وطارت فرحته بعيدا

 " لصلوات في محراب السكون من روحهيردد ا

 

 إن أطفالكم ما هم بأطفالكم ؛

 الحياة إلى ذاتها فلقد
ُ
دهم شوق

 
ل  و 

خرجون إلى الحياة، ولكن ليس ْم ي 
ُ
م ِبك

ُ
 ِمنك

م
ُ
ك
 
ك
ْ
م فما ُهم ِمل

ُ
ِفك

 
 عاشوا في كن

ْ
 وإن

م
ُ
ك ُهم ُحبَّ

 
حون

 
 أفكاِركم قد تمن

 
 ولكن دون

ُهْم أفكاُرهم
 
 فل

هم ال أرواحهم  ؛ ولقد تؤون أجساد 

ُن في دار الغد، وهيهات أن تلموا بهفأرواُحُهم 
ُ
ْسك

 
رات ،ت

 
ط

 
 أحالمكم ولو في خ

عي لتكونوا ِمثلهم م السَّ
ُ
حاولوا أن ،وفي وْسِعك

ُ
لكم ولكن ال ت

ْ
لوُهم ِمث ْجع 

 
 ت

د ،فالحياة ال تعود القهقرى 
ْ
ل ِعن هَّ م 

 
ت
 
 األمس وال ت

ة يَّ  ح 
ً
 .أنتم األقواس، منها ينطلق أبناؤكم ِسهاما

 

 ذاتها؟ الخوف من الحاجة إال الحاجةوهل 

ة؟
َّ
روى له غل

ُ
مأ، وبئرك مألى، هو العطش ال ت

 
 الظ

ُ
ة ي 

ْ
 أليست ِخش

عطي  من يسألك
ُ
 ت
ْ
ه؛ ،جميٌل أن

 
ز و   ع 

 
ت

ْ
سألك وقد أدرك عطي من ال ي 

ُ
 ت
ْ
 وأجمُل منه أن
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فس ي إلى العطاء
 
 ن
نَّ ْصُبو 

 
ت
 
ول : ل

ُ
ق
 
عطي إال من ،ما أكثر ما ت

ُ
 قيستح ولكن ال أ

طعان في مرعاك ،ليس ذلك قول األشجار في ُبستانك
ُ
 وال الق

عطي
ُ
ناء إنها ت

 
 لتحيا ؛ ألن ااِلمتناع عن العطاء سبيل الف

عطي
ُ
 أنت ،الحياة فالحق أنَّ الحياة هي التي ت

 
نُّ أنك  ولست

ُ
ظ
 
ْن ت  .ُمْعٍط، سوى شاهٍد  يا م 

 

ك  ناِجها في 
 
ت ُر ذبيح  ح 

ْ
ن
 
  وحين ت

ً
 : سرك قائال

ُحني ؛ وأنا ِمثلِك  ذب 
 
ُحِك هي نفسها ت ذب 

 
 التي ت

 
ة در 

ُ
صيري الفناء إنَّ الق  .م 

ُمني إلى يٍد  ِ
ّ
ل  ُيس 

 
دي سوف ِك إلى ي  م 

 
  فإن الناموس  الذي أْسل

ً
دُّ بأسا

 
 أش

د
ْ
ل
ُ
دو شجرة الخ

ْ
غ  . وما دمي ودُمِك إال العصير ي 

فاحة بين أسنانك، ناِجها وحين
ُّ
ُضُم الت

ْ
ق
 
  ت

ً
 ـ :قائال

حيا ُبذوُرِك في
 
 ت
 
وف س 

 
 ،جسدي ل

دك في قلبي،
 
زِهر براِعُم غ

ُ
 وت

 وُيْصِبُح عبيرِك أنفاس ي،

 
ً
صول  ومعا

ُ
ّرِ الف

 .نبتهُج على م 

 

مري إنَّ الحياة ظالٌم إال إذا صاحبها ع 
 
 الحافز، ول

ة،
 
عِرف

 
 بامل

 
ن ر 

 
لُّ حاِفٍز ضرير إال إذا ِاقت

ُ
 وك

لُّ معرفٍة 
ُ
 هباء، إال إذا رافقها العمل، وك

؛ واء، إال إذا ِامتزج بالُحّبِ
 
ٍل خ م   وكل ع 

ك  بنفِسك، وبالناس فس 
 
 ن
 
ت

ْ
ل د وص 

 
ق
 
ك  بالُحّبِ ف

ُ
ل م  ج  ع 

 
 .وباهلل فإذا ِامتز

 ؟وما يكون العمل املمزوج بالُحّبِ 

ِسج  الثوب ِبخيوٍط 
ْ
ن
 
ْسلولٍة من قلبك ُهو أن ت وب . ،م 

َّ
ِحب كما لو كان هذا الث

ُ
 سيرتديه من ت

 
ً
ِحبُّ  هو أن تبني دارا

ُ
ْن ت ار ستُضمُّ م  ة رائدك، كما لو كانت هذه الدَّ بَّ ح 

 
 وامل

ر  
ُ
  هو أن تنث

ً
هجا

 
ك  ُمْبت صاد  ْجمع ح 

 
لها ،الُبذور  في حناٍن وت

ُ
ِحب كما لو كانت الِثماُر سيأك

ُ
ْن ت  م 

 
ً
ّرِما

ب 
 
ْرم  ُمت

 
 الك

 
ْرت ص   ع 

 
 يتقاطُر  ،وإذا أنت

 
وف س 

 
  ف

ً
ُمك  في الخمر ُسما رُّ ب 

 
 .ت
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شــــــــــــــهد عصــــــــــــــر املــــــــــــــأمون نهضــــــــــــــة حضــــــــــــــارية كبيــــــــــــــرة؛ فقــــــــــــــد كــــــــــــــان 

ــــــــــــــا وأديًبــــــــــــــا،
ً
 املــــــــــــــأمون محًبــــــــــــــا للعلــــــــــــــم واألدب وكــــــــــــــان شــــــــــــــاعًرا وعامل

الشـــــــــــــــــــــــعراء ويشــــــــــــــــــــــجعهم، وكـــــــــــــــــــــــان  ويجــــــــــــــــــــــالس الشعععععععععععععععععععععع   يحــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــر مـــــــــــن واألدب بالبالغععععععععععع  يعجـــــــــــب ، كمـــــــــــا كـــــــــــان للفقـــــــــــه نصـــــــــــيب كبي

العلمــــــــــــاء واألدبــــــــــــاء والفقهــــــــــــاء ال يفارقونــــــــــــه فــــــــــــي اهتمامــــــــــــه، وكــــــــــــان 

 .حضر أو سفر

ذا  والفلسععف  وقـد أدى تشـجيعه للشــعراء فـي أيامــه إلـى إعطـاء الشــعر دفعـة قويــة، وكـان تشـجيعه للعلــوم والفنـون واآلداب 

ظـــيم فـــي رقيهـــا وتقـــدمها، وانبعـــاث حركـــة أدبيـــة وعلميـــة زاهـــرة، ونهضـــة فكريـــة عظيمـــة امتـــدت أصـــداؤها مـــن بغـــداد أثـــر ع

حاضـــرة العـــالم اإلســـالمي ومركـــز الخالفـــة العباســـية إلـــى جميـــع أرجـــاء املعمـــورة، فقـــد اســـتطاع املـــأمون أن يشـــيد صـــرًحا 

لقـــــــــــــــــد أرســــــــــــــــــل املـــــــــــــــــأمون البعــــــــــــــــــوث  .لقرون عديدة حضارًيا عظيًما، وأن يعطي للعلم دفعة قوية ظلت آثارها واضحة

اليونان، وأجرى األرزاق على  وغيرها من املدن للبحث عن مؤلفات علماء "أنطاكية"و "اإلسكندرية"و "القسطنطينية"إلى

، وأنشــأ مجمًعــا علمًيــا فــي بغــداد، ومرصــدين أحــدهما فــي بغــداد اللغــة العربيــة طائفــة مــن املتــرجمين لنقــل هــذه الكتــب إلــى

  .جغرافية كبيرة للعالمخريطة ، كما أمر برسمالكواكب ، وأمر الفلكيين برصد حركات"واآلخر في"تدمر

 االسطرالب تم اختراعه في عهد املأمون  إحدى مخطوطات بيت الحكمة

https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8
https://marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9
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م الفارسية درس
ّ
في كتب األدباء واشترك في سوق املربد.  العربية وتعل

األدب  وله في الكتب املنقولة. كليلة ودمنة إلى العربية البهلوية نقل من

فيه كالم عن السلطان وعالقته بالرعية وعالقة  دب الكبيرالصغير واأل 

الرعية به واألدب الصغير حول تهذيب النفس وترويضها على األعمال 

 مقدمة
ً
 .كليلة ودمنة الصالحة ومن أعماله أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسِد مقيًما مكانه ال يبرُح و ال 
ُ
: "يا أخي ما شأن

 
 ألخيه كليلة

ُ
؟" . قال "قال دمنة

ُ
ط

 
ينش

ِلِكنا آِخذين  بما   عْن هذا؟نحن على باِب م 
 
 واملسألة

 
ك  أنت

ُ
: ما "شأن

ُ
كليلة

لوك 
ُ
ها كالم  امل

ُ
تي يتناول أهل

ّ
بِة ال

 
ُه .ولسنا من أهِل املْرت  مِلا يكر 

 
أحبَّ وتاركين

 من  القْوِل والِفْعِل وال
 
ف

َّ
ل
 
ك
 
ُه مْن ت

َّ
ْم أن

 
ْمِسْك عن هذا، واْعل

 
ظر  في أمورهم .فأ

ّ
ن

ّجاِر".
ّ
ُه ما أصاب  القرد  من  الن ِنِه أصاب 

ْ
 ما لْيس  مْن شأ

 :"وكيف كان ذلك؟".
ُ
 قال دمنة

ْيِن وهو راكٌب ع
 
تد  بين و 

ً
ة  قْردا رأى نّجاًرا يشقُّ خشب 

ليها قال كليلة:" زعُموا أنَّ

 ما ليس 
 
ف

َّ
ّجار  ذهب لبعض شأنه .فقام القرُد وتكل

ّ
 الن

ّ
فأعجبه ذلك. ثّم إن

ى 
ّ
ِة فتدل ب 

 
ش

 
ل  الخ ُه ِقب  ل  الوتِد ووجه  ه ِقب  ل ظْهر   وجع 

 
ِلِه فرِكب  الخشبة

ْ
غ

ُ
من ش

ّج 
ّ
 الن

ّ
ِشًيا عليه .ثّم إن

ْ
غ رَّ م 

 
خ

 
م  الشّق عليه ف ز 

 
ل
 
 ف

 
 الوتد

 
ز ع

 
ُبُه في الشّقِ ون

 
ن
 
ار  ذ

ّجار من  
َّ
ِقي  من الن

 
ْضِرُبُه .فكان ما ل ل  عليه ي  ب 

ْ
ُه فرآُه على تلك الحالِة فاق

ُ
وافا

ِة." ب 
 
ش

 
 الّضْرِب أشّد ِمّما أصابُه من  الخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 لقد كان يوًما صعًبا على األسد ملك الغابة؛ فبينما كان يطارد أرنب
ً
 ا

 من األرنب.
ً

 قفز في عليقة حيث خرج واجًدا في كفه شوكة بدال

صرخ األسد طالًبا املساعدة وأخذ يحاول أن ينتزع الشوكة من 

كفه، فهز يده وحاول انتزاع الشوكة بفمه ولكن لم تجدي 

 مجهوداته نفًعا، وبدأت الشوكة تبتسم له.

 افوا منه فلم يأت أحد ملساعدته..ثم ظل األسد يستنجد بالحيوانات األخرى إال أن جميعهم خ

وأخيًرا اقترب األسد من الثعلب الذكي وسأله: "من فضلك، هل يمكنك انتزاع الشوكة من يدي؟ 

 فأنا أعاني من ألم شديد."

فقال له الثعلب: "هذا ليس من اختصاص ي، ولكن لي صديق صغير متخصص في هذا العمل، 

 بعض املطالب."بالتأكيد سأطلب منه أن يساعدك ولكن  عندي 

 سأله امللك: "وما هي مطالبك؟"

فقال: "مطالبي ليست فقط الطعام أو املال يا صاحب الجاللة؛ بل عليك أن تدعني أركلك خمس 

 مرات على ظهرك."

 

اسأله األسد ملك الغابة 
ً
وغضب: "تريد أن  مندهش

 تركلني؟! أال تعلم من أنا؟"

أنا من يحتاج قال الثعلب: "بلى، أعلم! أعلم! ولكن لست 

ألن أزيل الشوكة من يدك! إذا كنت ال تريدني أن أساعدك 

 فأنا ذاهب، إلى اللقاء!"
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"انتظر! انتظر!" قال األسد وأخذ يفكر: "أنا أعاني من ألم الشوكة، ويجب أن تنتزع، سأدعه يركلني 

 ."خمس مرات، فأنا أريده فقط أن ينتزع الشوكة، وعندما ينتزعها سألتهم صديقه الصغير

 

وبدأ الثعلب يركل األسد بإذنه وأخذ يعد: واحد، اثنان، ثالثة...وهكذا وبعدما ركله خمس مرات 

األلم في  وها هو القنفذ الصغير يأتي وينزع الشوكة بسهولة شديدة، وقّل  نادى على صديقه الصغير.

لقد خاب أمله في التفكير في االنتقام  ،كف األسد، لكن عقله امتأل بالغضب والحزن وخيبة األمل

من الضربات التي تلقاها من الثعلب، وكيف له أن يأكل القنفذ وعنده اآلالف من األشواك؟ وفي 

  .النهاية اضطر األسد أن ينحني لذكاء الثعلب الكبير

Barbara S. Sternberg, and Emily Jane Willingham, "Addiction," The Gale Encyclopedia of Mental Health. 2nd 
ed. Ed. by Laurie Fundukian and Jeffrey Wilson, Detroit: Thomson Gale, 2008 (15 – 18). 
 

John Barnhill. "Colonialism," Encyclopedia of World Geography, Ed. by R.W. McColl, New York: Facts on File, 

2005 (191 – 194)  
 

Paula Anne Ford-Martin, and Ruth A. Wienclaw, "Depression and Depressive Disorders," The Gale Encyclopedia 
of Mental Health. 2nd ed. Ed. by Laurie Fundukian and Jeffrey Wilson, Detroit: Thomson Gale, 2008 (339 
– 342). 
 

Andrew Petersen. Dictionary of Islamic Architecture, London: Routledge, 1996 (47 – 51). 
 

Anthony Easthope. "Three Difficulties in Analyzing Nation", Englishness and National Culture. London: 
Routledge, 1999 (6 – 12). 
 

http://liceocentralreadings.blogspot.com.eg/2016/02/modern-stories-little-friend.html
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