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عملنـا سـواًء كان عمياًل داخليـًا أو خارجيًا.

- المسـتوى الثاني يوضح األسـلوب األسـاس 
الـذي يمكـن مـن خاللـه تحقيـق التوجـه 
هـذا  ويشـمل  الشـاملة.  للجـودة  األسـاس 
األسـلوب مدخـالن ال غنى عن أيهمـا،  وهما 
اإلنتاجيـة  للعمليـات  المسـتمر  التحسـين 
والخدميـة التـي تقـوم بهـا المؤسسـة، وأن 
يكـون هـذا التحسـين المسـتمر مبنـي على 

العامليـن. مشـاركة 
البنيـة  فيوضـح  الثالـث  المسـتوى  أمـا   -
أجـل  مـن  توفرهـا  ينبغـي  التـي  األسـاس 
النجـاح فـي تحقيـق التوجـه األسـاس مـن 
البنيـة  تتكـون  األسـاس.  األسـاليب  خـالل 
األسـاس مـن ثالثـة عناصـر هـي: ثقافـة 
الجـودة الشـاملة، األسـس التنظيمية للجودة 

العليـا. اإلدارة  والتـزام  الشـاملة، 
3- نشر  مفاهيم ثقافة الجودة 

ِفـرق  الثقافـة  بيـن  المتبـادل  التأثيـر   -4
الجـودة. لنشـر  المسـتمر  التحسـين 

التركيـز على أهم البنود فـي ثقافة الجودة 
الشـاملة ومـدى أهمية كل بنـد لخلق مناخ 
مناسـب لفرق التحسين المسـتمر كما يبين 
تأثيـر فرق التحسـين المسـتمر على تأصيل 
ذلـك البنـد ومـا يعنيـه مـن تأصيـل لثقافة 

الجودة الشـاملة.
 5 - مدخل عملي لتطبيق الجودة الشاملة 

البـد ان يكـون هنـاك مدخـاًل وسـطًا يعظم 
االسـتفادة مـن الفـرق فـي تحسـين الثقافة 
المضـار  الثقافـة مـن  كمـا يضمـن خلـو 
القاتلـة للفـرق الناشـئة وذلـك علـى النحو 

لي:  لتا ا
- تقييم ثقافة المؤسسة

-وضع خطة التطبيق المبدئي
فريـق/ ألول  النجـاح  عناصـر  -توفيـر 

فـرق مجموعـة 
-االهتمام بتوصيات الفريق

-نشر النجاحات: 
للجـودة  الصحيحـة  الثقافـة  انتشـار  إن 
الشـاملة هـي الضمـان الوحيد السـتمرارية 
فـي  الشـاملة  بالجـودة  اإلدارة  تطبيـق 
رقابـة  بنظـم  ارتباطهـا  أمـا  المؤسسـة. 
محكمـة أو التزام متشـدد مـن اإلدارة العليا 
فهـو محكـوم عليـه بالفشـل الحتمـي علـى 

البعيـد. المـدى 

يعـد اسـتخدام االسـئلة 
فـي التدريـس الجامعي 
المهمـة  الوسـائل  مـن 
العمليـة  نجـاح  فـي 
وعلـى   ، التعليميـة 
انـواع االسـئلة يتوقـف 

ذلـك النجاح اذ ان االسـئلة التعليمية الجيدة 
تسـاعد فـي توجيـه تفكيـر الطلبـة وتحثهم 
علـى االبتـكار واالبـداع وتجعل مـن التعليم 
الجامعـي عمـال فاعـال يسـاعد الطلبـة على 
واالجتماعـي  والنفسـي  العقلـي  النمـو 
بخـالف االسـئلة التـي تركز علـى الحفظ 
واالسـتضهار والحفـظ االصـم فأنهـا تجعل 
التعليـم عقيما وقاصرا فـي تحقيق اهدافه .
وأن صياغة االسـئلة الجيـدة وتوجيهها اثناء 
عـرض المادة العلمية فـي التدريس الجامعي 
ليـس بالمهمة السـهلة خصوصـا اذ علمنا ان 
بعـض التدريسـيين يتهـرب من ذلك خشـية 
فتـح المجـال الن يوجـه لـه الطلبـة كذلك 
العلميـة  المـادة  بعـرض  فيكتفـي  االسـئلة 
دون ان يتخللهـا حتـى سـؤاال واحـدا يوجـه 

. للطلبة
ان علمـاء التربيـة الحديثة يصفون التدريس 
االسـئلة  خـالل  مـن  يتحقـق  بانـه  الجيـد 
الجيـدة أي ان االسـتاذ الـذي يحسـن صياغة 
واختيـار االسـئلة هـو االسـتاذ الناجح حيث 
هـو من خـالل اسـئلته يمكـن ان يقـف على 
سـير عمليـة التفكيـر لـدى طلبتـه ومـدى 
ادراكـه لمـا يتعلمـوه وكيفية مسـاعدتهم 

فـي تطويـر االمكانيـات والقابليـات .
جمـل  بانهـا  التعليميـة  االسـئلة  وتعـرف 
او عبـارات اسـتفهامية تحـث المتعلـم علـى 
التفكيـر بهـا وتقديـم اجوبتهـا بمـا يمتلكه 

مـن معلومـات فـي بنيتـه الذهنيـة .
ومـن اهداف االسـئلة التعليميـة التي يقدمها 

المدرس اثنـاء التدريس :
1- اثـارة المشـكالت امـام الطلبـة لدراسـتها 

وحلهـا .
2- اسـتثارة دافعيـة الطلبـة للتعلـم وحثهـم 

واالستكشـاف  والتقصـي  البحـث  علـى 
. والمشـاركة 

3- مسـاعدة الطلبـة على اكتسـاب المفاهيم 
العلميـة وفهـم الظواهر والمبادئ واسـتنتاج 

. العالقات 
والمنطقـي  العلمـي  التفكيـر  تنميـة   -4

للطلبـة. والناقـد  واإلبداعـي 
5- تعـرف مـا اكتسـبه الطلبة مـن  مهارات 

عقليـة وأكاديمية. 
الطلبـة  لـدى  الضعـف  نقـاط  تحليـل   -6
وتقديـم التغذيـة الراجعـة المناسـبة لهـم .

ألجـزاء  الطلبـة  تتبـع  مـدى  معرفـة   -7
ومحـاور الـدرس ومـدى اسـتيعابهم للمادة 

. المقدمـة  العلميـة 
8- الكشـف عـن اهتمامـات الطلبـة وتنميـة 
ميولهـم العلميـة واتجاهاتهـم نحـو المـادة 

الدراسـية .
لـدى  العلمـي  النقـاش  روح  تشـجيع   -9
الطلبـة خصوصـا ان العديـد منهم يسـتمتع 
فـي مناقشـة األسـتاذ الجامعـي عـن القضايا 

العلميـة الدقيقـة .
شروط صياغة االسئلة التعليمية : 

1- ان تصـاغ بلغـة سـهلة بحيـث يسـتطيع 
الطلبـة فهمهـا .

2- ان توجـه الـى اكبـر عـدد ممكـن مـن 
الطلبـة وال تقتصـر على مجموعـة محدودة 

فقـط .
مـن  والسـخرية  التهكـم  عـن  االبتعـاد   -3
الخاطئـة للطلبـة واعتمـاد مبـدأ  االجوبـة 
لـو  حتـى  والتشـجيع  االيجابـي  التدعيـم 

: مثـل  خاطئـة  االجابـة  كانـت 
- جوابـك يتضمـن شـيئا من الصحـة ولكنه 

ليـس المطلوب .
- شـكرا لمشـاركتك ولكـن االجابـة غيـر 

موفقـة.
- جوابك سليم ولكنه غير كامل .

- اجابتـك صحيحـة ولكنهـا ليسـت أجابـة 
المطـروح. السـؤال 

4- ذكـر اسـماء الطلبة الذين يسـاهمون في 
اعطـاء االجوبـة امـام زمالئهم مثـل ) حيدر 
ذكـر كـذا واحمـد اليتفـق مع هـذا الرأي 

وحـوراء اوضحـت لنا ....... واسـراء تعتقد 
ان ........( .

5- ضـرورة ان يكـون االسـتاذ رحـب الصدر 
الحيـن واالخـر )  بيـن  النكتـة  ويسـتخدم 
ضمـن الحـدود المقبولـة ( ان ذلـك يحفـز 

الطلبـة للمشـاركة فـي االجابـة.
بيـن  الخاصـة  المناقشـة  تجنـب  يجـب   -6
المـدرس و أحـد الطلبـة فـي اجابة السـؤال 
، ان ذلـك يخـرج بقيـة الطلبـة عـن اجـواء 

والـدرس. المحاضـرة 
7- ان تتناسـب االسـئلة مع مسـتويات الطلبة 
ومـع المرحلـة النمائيـة التـي يمـرون بهـا 
عـن  تختلـف  االوليـة  الدراسـات  فأسـئلة 

اسـئلة الدراسـات العليـا.
8- االيتضمن السـؤال مضمـون االجابة او ان 

يكـون محـددا بنعم او ال.
المسـتويات  علـى  االسـئلة  تتركـز  ان   -9
العليا فـي التفكير مثـل التحليل والتركيب 
التذكـر  مـن  بـدال  واالسـتنتاج  والنقـد 

واالسـترجاع.
10- ان تتـدرج اثنـاء العرض من السـهلة الى 

الصعبة ومن البسـيطة الـى المعمقة .
فـي  للطلبـة  الكافـي  الوقـت  اعطـاء   -11  
التفكيـر باالجابـة ) في حـدود 5-10( ثواني.
 12- طـرح السـؤال اوال ثـم تحديـد الطالب 
الذي سـيجيب عنه بـدال من تحديـد الطالب 
ذلـك يجعـل جميـع  فـان  السـؤال  وطـرح 
الطلبـة معرضيـن لتقديـم االجابـة بدال من 

واحد. طالـب 
13- البدأ بكلمة االسـتفهام او مفتاح السـؤال 

وليـس العكس مثل:
صياغـة خاطئـة : التركيـب الضوئي عملية 

تتأثـر بعوامـل ماهي  ؟ 
التـي  العوامـل  ماهـي   : صياغـة صحيحـة 

؟ الضوئـي  التركيـب  عمليـة  فـي  تؤثـر 
14- يجـب ان يكثـر األسـتاذ ) خصوصـا فـي 
التعليـم الجامعـي ( من األسـئلة التي تعطي 
الفرصة للطلبة لممارسـة العمليـات العقلية 
كاالفتـراض والنقد والمالحظـة والتصنيف 
والتلخيـص والتنبوء والتصنيف واالسـتقراء 

واالستنباط.
االسـتاذ  مراعـاة  بـان  التأكيـد  ويمكـن 
الجامعـي لهـذه القواعـد او بعضهـا كفيـل 

العلميـة.        دروسـه  مسـتوى  بتحسـين 

األسئلة التعليمية : أهدافها ، قواعدها
د.نعمه عبد الصمد 
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ليـس اإلنترنيـت مكانا للدردشـة   
وقـراءة الصحف واإلطـالع على المنتديات 
علـى  اسـتخدامه  يقتصـر  وال  فقـط. 
وضـع صفحـات شـخصية وإنشـاء مواقـع 
للشـركات والمـدارس والجامعـات علـى 
اإلنترنـت. بـل هـي أداة تعليمية أساسـية، 
فعـدد  المتقدمـة.  الـدول  فـي  خاصـة 
المـدارس والجامعـات المتصلـة باإلنترنت 
يـزداد يوما بعـد يوم. فعلى سـبيل المثال، 
 Google فـي  البحـث  نتائـج  أظهـرت 
وجـود أكثـر مـن 400 جامعـة وكليـة 
 Online االنترنيـت  شـبكة  تسـتخدم 
لبوابـات  والمتصفـح   .university
 Blackboard التعليم االلكترونـي مثل
أن  يجـد   ،& Online Learning
أكثـر مـن 35.000 معلـم  و250.000 طالب 
والجامعـات  العـام  التعليـم  مـدارس  فـي 
فـي  والمنظمـات  والشـركات  والكليـات 
جميـع أنحـاء العالم يسـتخدمون مقررات 
 .Blackboard إلكترونيـة علـى بوابـة
 online وبلـغ عـدد الملتحقيـن ببوابـة
فـي  طالـب   20.000 نحـو   learning
خمسـين واليـة و80 منطقـة فـي الواليات 
المتحـدة طرحـت أكثـر مـن 1700 مقرر 

علـى الشـبكة العالميـة  .
تزايـد  فـي  السـبب  ويرجـع   
المسـتخدمين  والطـالب  المعلميـن  عـدد 
للحاسـوب واإلنترنـت فـي عمليـة التعلـم 
إلـى مـا لهمـا مـن آثـار إيجابيـة خاصـة 
فـي تعلـم اللغـات األجنبيـة. ففي دراسـة 
 Edwards وفريتـز  إدواردز  أجراهـا 
and Fritz )1997( علـى طـالب الجامعة 
للتعـرف علـى آرائهـم فـي ثـالث طـرق 
تدريـس تعتمـد علـى التكنولوجيـا، أفـاد 
ممتـع  اإللكترونـي  التعليـم  أن  الطـالب 
التعليميـة  النتائـج  وحقـق  ومشـوق 
المرغـوب فيهـا. حيـث تمكنـوا مـن تعلم 
المفاهيـم وتطبيقها بصـورة أفضل. وأفاد 
المـواد  مـن  التعلـم  نتائـج  أن  الطـالب 
التعليميـة اإللكترونيـة كانـت أفضـل من 
وأشـارت  التقليديـة.  التعليميـة  المـواد 
دراسـات كل مـن ديفيـد سـون وتوميـك 
 ،)1994(  Davidson & Tomic
ريـس Reis )1995(، سـايفرت واجبيـرت 
أن  إلـى   )2004(  Sivert &Egbert
اسـتخدام اإلنترنـت وبرامج الحاسـوب ذي 
الوسـائط التعليميـة المتعـددة في تدريس 
األهـداف  حقـق  قـد  اإلنجليزيـة  اللغـة 
المنشـودة. وأظهـرت نتائـج دراسـة تيتر 
Teeter )1997( علـى مجموعـة تجريبية 
مـن الطـالب فـي جامعـة آركنسـا فـي 

الذيـن  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
درسـوا أحد المقـررات باإلنترنـت، وقاموا 
بقراءة النصوص والمحاضرات وشـاركوا 
كتابيـة  واجبـات  وأدوا  مناقشـات،  فـي 
علـى شاشـة الحاسـب مباشـرة، وتقدمـوا 
الحاسـوب  مختبـر  فـي  لالمتحانـات 
المركـزي ، وزاروا مواقـع إنترنـت ذات 
صلـة بالمقـرر ارتفـاع دافعيـة الطـالب، 
المصـادر،  مـن  الكثيـر  علـى  وإطالعهـم 
وتحسـن قدرتهـم علـى المناقشـة وحـل 
الواجبـات الكتابيـة. أن اسـتخدام اإلنترنت 
في فصـول تعليـم اللغـة اإلنجليزية لغير 
الناطقيـن بهـا يزيـد مـن دافعيـة الطالب 
للتعلـم، ويقـدم لهـم اسـتخداما حقيقيـا 
للغـة، ويجعلهـم علـى درايـة بالعالـم من 
الـورق.  اسـتخدام  مـن  ويقلـل  حولهـم، 
ويمكـن أن يسـتخدم المقـرر اإللكترونـي 
لطـالب مـن جميـع أنحـاء العالـم، حيـث 
تتـاح لهـم الفرصة للتعرف علـى الثقافات 
المختلفـة أن التعليـم اإللكترونـي يتيـح 
للطـالب الفرصـة لتعلـم المـادة العلميـة، 

إضافـة إلـى تعلـم مهـارات الحاسـوب. 
بالنسـبة لتعليـم الكتابـة باللغـة   
اإلنجليزيـة، فقـد تبين من دراسـة أجرتها 
الطـالب  علـى   )1998(  Lewis لويـس 
الضعـاف فـي الصـف الرابع وحتـى الثالث 
الثانوي ممن اسـتخدموا األدوات المساعدة 
فـي الطباعة بالحاسـب مثـل مدقق اإلمالء 
اسـتخدام  أن  النحويـة  األخطـاء  ومدقـق 
تلـك األدوات كان لـه أعظـم األثـر فـي 
دقـة الكتابة لـدى هؤالء الطـالب. وأثبتت 
أكثـر  أنهـا  اإلمالئـي  التدقيـق  أدوات 

فعالية من المدقق النحوي.  
التعليـم  برامـج  وتتميـز   
المقـرر  محـل  تحـل  التـي  اإللكترونـي 
فـرص  وتقديـم  بالمرونـة  التقليـدي 
 .)1998.Carliner( لإلغنـاء والمراجعـة
طـرق  اسـتخدام  المعلـم  ويسـتطيع 

تدريـس متعـددة مثـل المحـاكاة والتعلم 
علـى  المبنـي  والتعلـم  باالستكشـاف، 
الخبـرة، والعـالج الفردي . وإذا اسـتخدم 
ذات تصميـم جيـد،  تدريبـات واختبـارات 
فسـيتمكن مـن تشـخيص الصعوبـات التي 
تحـول دون إتقـان الطالب لنقطـة معينة، 
ويقـدم لهـم شـروحا وتدريبـات إضافيـة 
أو بديلـة، إلـى أن يتقنـوا تلـك النقطـة 
. كمـا يتميـز التعليـم اإللكترونـي بأنـه 
وطيلـة  سـاعة  وعشـرين  أربعـا  مفتـوح 
أيـام األسـبوع وأيـام اإلجـازات. وال يعيق 
يسـتطيع  إذ  مـكان،  أو  زمـان  اسـتخدامه 
الطالـب اسـتخدامه أي وقـت شـاء نهارا أم 
ليـاًل وفـي أي مكان في العالـم، وال يحتاج 
إلـى قاعات دراسـية، وليس مـن الضروري 
أن تتوفر أجهزة الحاسـب فـي الجامعة أو 
المدرسـة، إذ يمكن اسـتخدامه من المنزل، 
ويسـتطيع الطالب اسـتخدامه عـدة مرات، 
ويسـتطيعون اإلطـالع على المـادة العلمية 
للمقـرر والمحاضـرات باسـتمرار. ويزيد 
المقـرر اإللكترونـي مـن عمليـة التفاعل 
والتواصـل بيـن المعلـم والطـالب بعضهم 
إيجابـي وفاعـل  دور  وللطالـب  البعـض. 
فـي المقـرر اإللكترونـي. حيث يسـهم في 
إعـداد المـادة العلميـة للمقـرر مـن حيث 
تحديـد موضوعـات النقـاش، وإبـداء رأيه 
فـي موضوعـات الدراسـة، والتعليـق علـى 

مـا يقدمـه غيـره مـن الطـالب. 
وجـود  مـن  الرغـم  وعلـى   
العديـد مـن بوابـات للتعليـم اإللكترونـي 
يسـتطيع  التـي  االلكترونيـة  والمقـررات 
مجانـي  بعضهـا  اسـتخدامها،  المـدرس 

مثـل اشـتراك  مقابـل  وبعضهـا 
Blackboard. WebCT. 
Metacollege.    .eeCollege. 
Moodle. IEARN. Online 
Learning. Convene. 

مدى فاعلية التعليم اإللكتروني في الجامعات 
م.م اسعد سليم لهمود

مدير التعليم المستمر في كلية اآلداب
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التلـوث : اختـالل فـي االتـزان القائم بين 
مكونـات النظـام البيئـي نتيجـة لتغيـرات 
المـرض  لإلنسـان  تسـبب  مسـتحدثة 

. أوالضررأوالوفـاة 
الملوثـات : كل مايسـبب الضرر لإلنسـان 
الصلبـة  أوالمـواد  الميكروبـات  مثـل 

. اإلشـعاع  أو  أوالغازيـة  أوالسـائلة 
مصادر التلوث :

أوال: مصادر تلوث طبيعية مثل:
1 – نشـاط البراكيـن التي تطلـق الغازات 

والحمـم واألتربة.
الـذي  العضـوي  التحلـل  عمليـات   –  2

النشـادروغازكبريتيد  غـاز  عنهـا  ينتـج 
. الهيدروجيـن 

3 – البـرق الذي ينتج عنه شـرر كهربائي 
األوكسـجين  اتحـاد  علـى  يعمـل  الـذي 
األكسـيد  فتتكـون  النتروجيـن  مـع 

. النتروجينيـة 
ثانيا: مصادر تلوث صناعية مثل :

1 – مخلفات النشاط البشري والقمامة .
مـن  يخـرج  ومـا  السـيارات  عـوادم   –  2

المصانـع. مداخـن 
3 – بقايـا الحيوانـات والمبيدات الحشـرية 
4 – البقايـا المتخلفـة عن احتـراق الوقود 

. العضوي 
ُيعـد تلـوث الهواء مـن أهـم المخاطر التي 
تعتـرض حيـاة اإلنسـان فـي هـذا العصـر 
حيـث يشـكل هـذا التلـوث خطـرا جسـيما 
علـى صحتـه وحياتـه خصوصـا مـع زيادة 
أعـداد السـيارات فـي اآلونة األخيـرة ولو 
مـن  المنبعثـة  الملوثـات  بكميـة  علمنـا 
عـوادم السـيارات وتركيزهـا العالـي فـي 
النظـر  مـدى ضـرورة  ألدركنـا  الهـواء 
فـي هـذه المشـكلة وأهمية وضـع الحلول 

الممكنـة لتالفـي مـا يترتـب عليهـا والتي 
يمكـن تصنيفهـا بإحـدى الكـوارث البيئية 
التـي إن اسـتمرت فسـوف تأتـي بآثارهـا 
المدمـرة علـى اإلنسـان وعناصـر البيئـة 

األخـرى .
مـن  تنبعـث  التـي  الرصـاص  لمـادة  إن 
عوادم السـيارات آثارا سـلبية على اإلنسـان 
بيـن  الطبيـة  الدراسـات  بعـض  وتربـط 
بعـض أنواع السـرطان وبين ارتفاع نسـبة 

مادة  تركيـز 
الرصـاص الموجـودة فـي الهـواء المحيط 
بالمـدن المزدحمـة و أن مـن أهـم مصادر 
تلـوث الهـواء هو مـا يخرج من السـيارات 
عنـد احتراق الوقـود مثل البنزيـن والغاز 

الطبيعـي وغيرهـا ولتقليـل هـذا التلـوث 
فـأن هنـاك فكـرة لتحويـل تشـغيل جميع 
السـيارات والدراجـات الناريـة بالماء بدال 
مـن البنزيـن والغـاز الطبيعي مسـتقبال . 
فـي بدايـة األمر قـد يبدو هـذا الموضوع 
غريبـا علـى أذهانكـم ولكن من قـدرة اهلل 
سـبحانه وتعالـى انـه جعـل المـاء يتكـون 
مـن جزيئيـن أساسـيين همـا الهيدروجين 
واألوكسـجين ومـن درس ذلـك يعلـم أن 
ذرتيـن  مـن  يتركـب   )  )HHO المـاء 
مـن  وذرة   )  HH(الهيدروجيـن مـن 
الرئيسـي  والطريـق   )O( األوكسـجين 
لتشـغيل محـرك السـيارة بالمـاء كوقود 
يلـزم تقسـيم المـاء إلـى عناصـر تكوينه 
األوليـة بشـكل غـازي وبعـد ذلـك تحرق 

تلـك الغـازات لتشـغيل المحـرك . 
الجيـد  السـيارة  أن محـرك  لـو فرضنـا 
يعمـل ب 50% كفـاءة ويمكن رفـع كفاءة 
غـازي  مـن  بمزيـج  بتغذيتـه  المحـرك 
والـذي  واألوكسـجين  الهيدروجيـن 
نسـميه هيدروكسـي )hydroxyl  ( مع 
الهـواء المسـحوب وهـذا النـوع مـن الغاز 

ُيعـد مقويـًا لقـدرة المحـرك وكفاءتـه 
وبهـذا نحصـل علـى محرك يتميـز بأعلى 
قـدرة تصميميـة التي نفقدها عند تشـغيل 
التحتـرق  والتـي  بالبنزيـن  المحـركات 
الحـرق  فـي  لتباطئهـا  نظـرا  بالكامـل 
ألن سـرعة الهيدروكسـي فـي االشـتعال 
األنفجـاري السـريع يسـاعد فـي احتـراق 

أكبـر كميـة مـن وقـود البتـرول . 
كمـا نجـد تأثيـرًا آخـرًا عنـد اسـتخدام 
وهـو  بالهيدروكسـي  األشـتعال  نظـام 
قـوة  وزيـادة  المحـرك  دوران  نعومـة 
لالحتـراق  نظـرا  أكبـر  بشـكل  سـحبه 
الكامـل للوقـود الذي كنا ال نسـتفيد منه 
لخروجـه بدون احتـراق مع نواتـج العادم 

مـن المحـرك وهـذا لـه األثر البالـغ على 
طـول عمـر المحـرك .  

فـي  الحديثـة  التقنيـة  هـذه  واسـتخدام 
تشـغيل السـيارات بالماء بدال مـن البنزين 
كطاقـة بديلـة ُتعـد اقتصادية إلـى أقصى 
مـدى والتـي تمكـن أصحاب السـيارات من 

توفيـر نفقات تشـغيل سـياراتهم .
وهناك أهداف رئيسـية لتشـغيل السـيارات 
بالمـاء بـدال مـن البنزين والغـاز الطبيعي 

-:
1 – تشـغيل السـيارات بالمـاء ُيعـد لوحده 
هـدف رئيسـي لمعظـم النـاس لمواجهـة 

ارتفـاع أسـعار المـواد البتروليـة .
2 – الرغبـة في اسـتبدال الوقـود الطبيعي 
المضـر للبيئـة فـي انبعاثاته بوقـود آخر 
إشـعاعات  أو  انبعاثـات  لـه  ليـس  نظيـف 

ضـارة .
3 – تقليـل أكبـر نسـبة مـن اسـتهالك 
المـواد البتروليـة فـي تشـغيل محركات 

السـيارات.

تحويل تشغيل جميع السيارات بالماء بدال من البنزين والغازالطبيعي  
 م.م. ناديـة صـادق مجيـد حريب/كليـة التربيـة 

ت للبنا
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ــدى أي  ــون  ل ــي تتك ــة الت ــي المعرف وه
احــد يتعامــل مــع الــدواء ســواء كان 
ــن  ــرة م ــدى فت ــى م ــره عل مريضــا اوغي
الزمــن وهــي تعتمــد علــى الخبــرة التــي 
يتلقاهــا مــن خــالل اســتخدام مســبق 
للــدواء مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة 
وهــذه المعرفــة تكســبه درايــة فــي كيفية 
التعامــل مــع الــدواء تنــاوال وحفظــا 
الدرايــة  تبقــى هــذه  وإتالفــا ولكــن 
ــم  ــدرس عل ــم ي ــا ل ــه قطع ــدودة ألن مح
ــة كمــا درســها  ــة دراســة أكاديمي األدوي
الصيادلــة بالمقــام األول واألطبــاء وأطبــاء 

ــة. ــوادر الطبي ــي الك ــنان وباق األس
بالدرجــة  تخــص  إذن  الثقافــة  وهــذه 
األولــى أي احــد مــن خــارج الوســط 
ــا  ــد له ــة ال ب ــك الثقاف ــن تل ــي ولك الطب
ــلمنا  ــإذا س ــي ف ــن متّلق ــي وم ــن معط م
إن المعطــي والمــزود لهــذه المعرفــة 
ــون  ــوف يك ــه فس ــي ذات ــكادر الطب ــو ال ه

ــا. ــض حتم ــو المري ــي ه المتلق
ــن  ــل م ــو: ه ــؤاال وه ــا س ــرح هن ولنط
الواجــب علــى المريــض أن يتثقــف دوائيــا 
ــن  ــه م ــذي يمكن ــدر ال ــواب بالق ؟ والج

ــم  ــدة فنع ــورة جي ــه بص ــاول دوائ تن
ولــذا يفتــرض بــه أن يســأل الطبيــب 
ــه  ــدو ل ــيء يب ــن أي ش ــي ع أو الصيدالن
مبهمــا عــن دوائــه المصــروف لــه بوصفــه 
ــى  ــب عل ــرى يج ــة أخ ــن جه ــة وم طبي
الطبيــب والصيدالنــي ال اإلجابــة علــى 
ــا  ــط وإنم ــه فق ــض وذوي ــار المري استفس
ــة ضمــن  التصــدي لنشــر الثقافــة الدوائي
ــة  ــرض وألهمي ــذا الغ ــد له ــج مع برنام
ــي  ــات الت ــد اآللي ــذا الموضــوع ولتحدي ه
ترســم معالــم ذلــك البرنامــج أخذنــا 
علــى عاتقنــا كتابــة هــذا الموضــوع 
ــا  ــرعت بكتابته ــي ش ــلة الت ــن السلس ضم
ضمــن موضــوع الــدواء حصــرا فــي هــذه 
ــذا  ــض إن ه ــأل البع ــد يس ــدة وق الجري
الموضــوع قــد جــاء متأخــرا ألنــي كتبــت 
مــا يربــو علــى أالثنــي عشــر مقــاال فــي 
هــذا المجــال فلمــاذا أتحــدث عــن ثقافــة 

الــدواء اآلن؟ 
تصديــت  إننــي  أقــول  أجيــب  ولكــي 
للكتابــة فــي موضــوع تخصصــي لســببين 
ــة  ــي ألهمي ــو إحساســا من ــا ه األول منهم
الــدواء ودوره فــي الحيــاة وللكــوارث 
المتزايــدة يومــا بعــد يــوم جــراء الجهــل 
فــي ماهيــة الــدواء وطريقــة تناولــه 

وحفظــه وخزنــه وغيرهــا مــن المواضيــع 
والثانــي هــو إن الكتابــة كانــت بنــاء 
الموقــرة  علــى طلــب مــن الجريــدة 
ــيرة  ــن المس ــرة م ــذه الفت ــد ه ــن بع ولك
الموفقــة إن شــاء اهلل اســتوقفني أمــر 
هــام وهــو جــدوى الكتابــة فــي هــذا 
ــراء  ــدى الق ــره ل ــدى تأثي ــوع وم الموض
وهــل إن اكتســاب الثقافــة منحصــر فــي 
االســتخدام المســبق للــدواء و لكــي نحــدد 
فــي مــا بعــد االســتمرار مــن عدمــه ومــن 
ــرة  ــاءت فك ــل ج ــذا العم ــل ه ــل تأصي اج
ــل  ــن التأم ــة م ــة منبثق ــة الدوائي الثقاف
ــي  ــر ف ــل والتفكي ــذا العم ــدوى ه ــي ج ف

ــاده. ــه وأبع ماهيت
وعليــه اعتقــد جازمــا إن موضــوع الــدواء 
العلمــاء  بــه شــغل  يتعلــق  وكل مــا 
المتخصصــون علــى مــر العصــور ويشــغل 
ــي  ــالم المرئ ــائل  اإلع ــة وس ــوم كاف الي
والمســموع والمكتــوب ولكــن فــي الواقــع 
المشــكلة عندنــا فــي بلدنــا الحبيــب 
ــج  ــالم للبرام ــائل اإلع ــهد وس ــث تش حي
ــة  ــة دوائي ــن ثقاف ــف المتلقي ــي تثق الت
مفيــدة فعلــى الرغــم مــن وفــرة القنــوات 
الفضائيــة واإلذاعــات المحليــة والخارجيــة 
ــات  ــى ب ــرة الصحــف والمجــالت حت وكث
ــم نجــد  ــن فقــط ل القــارئ يقــرأ العناوي
ــاه وال  ــذا االتج ــي ه ــدا ف ــا واح برنامج
عمــودا ينتظــره القــراء فــي جريــدة 
مشــهورة !!!  فــإزاء هــذا الواقــع المؤلــم 
ــإذا  ــج ؟ ف ــون النتائ ــع أن تك ــف نتوق كي
ــات  ــن مقوم ــه م ــا لدي ــرب وم كان الغ
يشــكو مــن أخطــاء دوائيــة وحاالت تســمم 
ــببه  ــذا س ــدواء وكل ه ــيء لل ــزن س وخ
قلــة الوعــي الدوائــي فمــا بالكــم ســادتي 
القــراء كيــف تتوقعــون أن تكــون الصورة 
ــن  ــد م ــى العدي ــر إل ــن نفتق ــا ونح عندن
ــا  ــك المقومــات ووســائل اإلعــالم لديه تل
مــا يشــغلها عــن تقديــم مــا ينفــع النــاس 
ــد أن  ــواب ال ب ــي األرض والج ــث ف ويمك

ــة . ــورة قاتم ــون الص تك
ــر  ــن تظاف ــد م ــل ؟ الب ــو الح ــا ه إذن م
ــول  ــان الحل الجهــود فــي هــذا المجــال ف
ليســت فرديــة وإنمــا يجــب أن تكــون 
الحلــول جماعيــة ضمــن منظومــة ذات 
ــن  ــذا ل ــدد وه ــدف مح ــار واضــح وه إط
ــى  ــي  يعن ــز دوائ ــح مرك ــون إال بفت يك
ــز  ــذا المرك ــام وه ــوع اله ــذا الموض به
والمهتميــن  المعنييــن  كل  يســتقطب 

ــك المركــز  ــأن وان يســجل ذل ــذا الش به
ــذاء  ــدواء والغ ــة لل ــة العالمي ــي المنظم ف
ــه  ــدة بيانات ــدث قاع ــي تح )FDA (  لك
دوريــا  وتعمــل لــه دعايــة حتــى تتعــرف 
عليــه النــاس وموقــع علــى االنترنــت 
ــبكة  ــى الش ــون عل ــع المتصفح ــي يطل لك
ــار  ــى آخــر أخب ــة  عل ــة العالمي العنكبوتي
ــع  ــيق م ــز التنس ــى المرك ــدواء  وعل ال
ــج ذات  ــرض برام ــة لع ــوات الفضائي القن
ــث  ــا ب ــم فيه ــلفا ويت ــوم س ــج مرس منه
جرعــات  علــى  الدوائيــة  المعلومــات 
ولفتــرة طويلــة األمــد الن الثقافــة عموما 
والدوائيــة جــزءا منهــا ذات فعــل تراكمي 
ــد  ــدى بعي ــى م ــق إال عل ــذا ال يتحق وه
ومــن جانــب آخــر يقــوم المركــز بنشــر 
مــا يســمى بالنشــرات الدوائيــة المبســطة 
ــف  ــا مختل ــي مضامينه ــاول ف ــي تتن والت
اإلمــراض بأســلوب جــذاب لكــي تحاكــي 
كل مريــض بمــا ابتــاله اهلل عزوجــل 
هــذا باإلضافــة إلــى مــا تصــدر منــه مــن 
دوريــات تعطــي احــدث مــا ورد عالميــا من 
الــدواء المســحوب مــن األســواق والــدواء 
النــازل إليهــا  وان يكــون للمركــز هواتف 
ــار  ــاس لالستفس ــا الن ــل به ــاخنة يتص س
عــن كل صغيــرة وكبيــرة عــن دوائهــم 
ويجــدر بالمركــز التنســيق مع شــركات 
ــك  ــام تل ــب أرق ــة لتكت ــة المحلي األدوي
ــى منتجاتهــا حتــى إذا أحــس  الهواتــف عل
المريــض بــأي عــارض يتصــل بالمركــز 
ــة  ــل دورات تثقيفي ــوم بعم ــورا. وان يق ف
ــا  ــع وان يزوده ــرائح المجتم ــف ش لمختل
بالمعلومــات الالزمة كل شــريحة بحســب 

ــا . تخصصه
تعــي  أن  اإلعــالم  وعلــى كل وســائل 
هــذا  فــي  الريــادي  دورهــا  وتــدرك 
ــات  ــى كل الطاق ــح عل المضمــار وان تنفت
والتــي تحقــق  االيجابــي  التأثيــر  ذات 
ــز  ــع المرك ــب م ــى جن ــا إل ــدف جنب اله
المعنــي الــذي حددنــا أهدافــه وآلياتــه وان 
ال تقتصــر برامجهــا ومنشــوراتها علــى مــا 
يعتقــد أن تفعلــه األعشــاب الطبيــة حصــرا 
الن الكثيــر مــن مــا ينســب إلــى األعشــاب 

ــث. ــة والبح ــد الدراس ــة الزال قي الطبي
ــي  ــي وه ــا مقال ــم به ــرة اخت ــة أخي كلم
ــاال  ــرا مق ــي عش ــد اثن ــت بع ــي أدرك إنن
ــذي  ــد ال ــدواء أن الجه ــلة ال ــن سلس ضم
ــى  ــى إل ــا ال يرق ــدا فردي ــه جه ــوم ب أق
ــي  ــد الجمع ــو الجه ــوح وه مســتوى الطم
ضمــن إطــار تنظيمــي ولكــي اتاكــد مــن 
إن كتاباتــي يتفاعــل معهــا المهتميــن بهذا 
ــف  ــي أن أتوق ــا عل ــكان لزام الموضــوع ف
ــاود  ــه وألع ــا  إلي ــا انتهين ــف  م الستكش
الكتابــة مــرة أخــرى بعــد المراجعــة 
ورأيــه  رأي  وللقــارئ  األمــر  وبيــان 
ــوال. ــروف واألح ــي كل الظ ــرم ف محت

الصيدالني االختصاص علي عبد الرزاق / كلية طب األسنان
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أن بعض  السلبية  االجتماعية  الظواهر  من 
نابية  أسماء  ألبنائهم  يختارون  اآلباء 
العام  الذوق  عن  بعيدة  وألقاب  ومسميات 
وال تصلح لتسمية اإلنسان الذي أكرمه اهلل 
بالعقل واصطفاه من بين المخلوقات  لقيادة 
األرض وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الظاهرة ونبه إليها في قوله تعالى )والتنا 
بزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق(وتصدى 
النبي )ص( وأئمة أهل البيت عليهم السالم 
لمعالجة هذه الظاهرة من خالل أحاديثهم 
مع الناس وتوصياتهم ونصائحهم للمجتمع 
جاء  .فقد  والبنات  األوالد  أسماء  بتحسين 
المؤمنين  ألمير  األعظم  النبي  وصية  في 
أن  والده  على  الولد  )وحق  السالم  عليه 
يحسن أسمه وأدبه ويضعه موضعًا صالحًا(.
وفي معتبرة موسى بن بكر عن أبي الحسن 
عليه السالم ( أول مايبر الرجل ولده أن 
يسميه باسم حسن. فليحسن أحدكم أسم 

ولده(
وفي الحديث النبوي الشريف: )استحسنوا 
القيامة(  يوم  بها  تدعون  فإنكم  أسماءكم 
التأثير  كل ذلك لما في حسن االسم من 
على شخصية الولد. وفي األخبار الشريفة 
األسماء  يغير  كان  )ص(  اهلل  رسول  أن 
القبيحة من الرجال والبلدان. بل ويستحب 
تسمية المولود قبل والدته. فعن علي أمير 
المؤمنين )عليه السالم(: )سموا أوالدكم 
أو  أذكر  تدروا  لم  فأن  يولدوا.  أن  قبل 
أنثى فسموهم باألسماء التي تكون للذكر 
في  لقوكم  إذا  إسقاطكم  فأن  واألنثى. 
القيامة ولم تسموهم يقول السقط ألبيه: 
)ص(  اهلل  رسول  سمى  وقد  سميتني  أال 

محسنا قبل أن يولد(

ولعل وجهه يعود إلى الحؤول دون األسماء 
المولود  ومباركة  الوالدة.  بعد  القبيحة 
اآلثار  من  االسم  في  لما  أسمه  ببركة 
الولد  على  الكبيرة  والنفسية  المعنوية 
أهل  )مامن  الشريف:  النبوي  وذويه. ففي 
عزوجل  اهلل  بعث  إال  نبي  أسم  فيهم  بيت 

إليهم ملكا يقدسهم في الغداة والعشي(.
العبودية  يتضمن  ما  األسماء  وأفضل 
الرحيم  وعبد  اهلل  كعبد  شأنه.  جل  هلل 
جعفر  أبي  لقول  أشبه  وما  الرزاق  وعبد 
سمي  ما  األسماء  )أصدق  السالم(:  )عليه 

بالعبودية. وأفضلها أسماء األنبياء(. 
اإلقرار  تضمنه  هو  االستحباب  جهة  ولعل 

بالعبودية وتذكير العبد بخالقه.
بأسماء  التسمية  بالعبودية  التسمية  ويلي 
وأفضلها  السالم(  )عليهم  واألئمة  األنبياء 
والحسين  والحسن  وعلي  محمد  أسم 
وحمزة لألخبار الكثيرة. وعن أبي الحسن 
محمد  فيه  الذي  البيت  السالم(:)  )عليه 
وعنه  بخير(  ويمسون  بخير  أهله  يصبح 
فيه  بيتا  الفقر  يدخل  )ال  السالم:  عليه 

أسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو 
الحسين أو طالب أو عبد اهلل( .

هو  فيها  االستحباب  جهات  إحدى  ولعل 
االقتداء والتأسي لما في االسم من التأثير 

واالنعكاس على نفس المسمى به.
وفي روايات متعددة عن النبي )ص( قال( : 
إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه. ووسعوا 
له في المجالس. وال تقبحوا له وجها. فما 
من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من 
أسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم 
إال خير لهم. وما من مائدة نصبت وحضر 
عليها من أسمه أحمد أو محمد إال قدس اهلل 

ذلك البيت كل يوم مرتين(.
المولود  تسمية  يكره  ذلك  مقابل  وفي 
ومالك  وحارث  وحكيم  الحكم  بمثل: 
)عليهم  البيت  أهل  أعداء  وأسماء  وخالد 
أنها  من  األخبار  بعض  في  ولما  السالم( 
أبغض األسماء إلى اهلل سبحانه. ولعلها من 
مختصات أسمائه التي ال يصح أن يشاركه 

فيها أحد.

لقـد توصـل باحـث فـي علـوم الرياضيات 
بدولـة اإلمارات العربيـة المتحدة لمعادلة 
حسـابية عبقريـة ، تؤكـد إعجـاز الخالق 
عـز و جـل فـي إعالء نـداء الحـق ' صوت 
، وقـال  األذان ' طـوال 24 سـاعة يوميـًا 
الباحـث فـي دراسـته : إن األذان الـذي هو 
ال   ، الصـالة  عبـادة  إلـى  اإلسـالم  دعـاء 
ينقطـع عـن الكـرة األرضيـة كلهـا أبـدًا 
علـى  مـدار السـاعة . فمـا إن ينتهـي في 
منطقـة حتـى ينطلـق فـي األخـرى !!! 
وشـرح الباحـث \' عبد الحميـد الفاضل \' 
فكرتـه بشـرحه كيـف أن الكـرة األرضية 
تنقسـم إلـى 360 خطـًا ، تحـدد الزمـن في 
كل منطقـة منهـا . يفصـل كل خط عن 

الخـط الـذي يليـه أربـع دقائق بـا لضبط 
. واألصـل فـي األذان أن ينطلق في موعده 
المحـدد .  ويفتـرض أن يؤديـه المـؤذن 
أداء حسـنا يسـتمر أربع دقائـق من الزمن 
. ولتقريـب الصـورة أكثر فـإذا افترضنا 
المنطقـة  فـي  اآلن  انطلـق  األذان  ن  أ 
الواقعـة عنـد خط الطول واحد . واسـتمر 
أربـع دقائـق . وانتهـت األربـع دقائق فإنه 
عنـد  الواقعـة  المنطقـة  فـي  سـينطلق 
الخـط اثنيـن . وعندمـا ينتهـي سـينطلق 
فـي الخـط الثالـث ثـم الرابـع وهكـذا ال 
ينقطـع األذان طـوال اليـوم الكامـل مـن 
حيـاة أرضنـا . ويمكـن التأكـد بعمليـة 
حسـابية صغيـرة: 4×360) خـط طـول ( 
دقيقـة ( =   (60  /  1440 دقيقـة   1440  =

24 سـاعة .فسـبحان اهلل،اللهـم يـا عزيـز 
يـا جبار اجعـل قلوبنا تخشـع مـن تقواك 
واجعـل عيوننـا تدمع من خشـياك واجعلنا 
يـا رب من أهـل التقوى وأهـل المغفرة يا 
رب الـذي يرسـل هـذا الدعـاء اجعلـه مـع 

ورسـولك  حبيبك 

األذان ال ينقطع عن الكرة االرضية ) 24 ( ساعة فسبحان الخالق
مساهمة أ.م.د. عالء االمين

) تحسين األسماء ( في الحديث الشريف
الصاحـب/ عبـد  سـامي  د.حسـين 

كليـة الفقـه
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ماهي البنية في منهج النقد البنيوي
اعداد/م.م صبا قيس الياسري

مفهوم البنية :-
البنيـة فـي اللغـة هـي البنيـان ، او هيئـة 
البنـاء ، فنقـول : فـالن صحيـح البنيـة ، 
امـا البنيـة عند الفالسـفة ترتيـب االجزاء 

التـي يتالـف منها الشـيء .
امـا المذهـب البنيـوي هـو المذهـب الذي 
يهتـم فـي البنـى ال الوقائـع الجزئيـة. )1(  
اذن البنيـة علـى هـذا األسـاس هـي الـكّل 
))المؤلـف مـن ظواهـر متماسـكة، يتوقف 
كل منهـا علـى مـا عـداه، ويتحـدد مـن 
خـالل عالقتـه بمـا عـداه(( )2( ، في سياسـة 
تفاعـل وتداخل وتمثل لحساسـية العالقات 
بيـن الظواهـر التـي تنتهي من خـالل هذا 
التداخـل والتضافـر إلى تشـكيل المفهوم .
 فهـي ))مجمـوع العالقـات المعقـودة بكل 
هـذه  ومجمـوع  النسـق،  داخـل  عنصـر 
العالقـات، هـو الذي يسـمح بـأداء وظيفته 
اللغويـة(( )3( ، ويسـهم فـي تكويـن النـص 
الـذي  النحـو  علـى  الخطـاب  وإنشـاء 
يتبنيـن فيـه النـص فـي تكوينـه الخـاص 
مـن جهـة، وفي عالقتـه بمجتمـع التلقي)  

المتذوقيـن( مـن جهـة أخـرى.
   مـن هنـا يمكـن أن نسـتنتج أن ))البنيـة 
بوصفهـا نظامـًا متكامـاًل يحترم وسـائله 
فهـي    )4( اإلبـداع((  أسـاس  وأدواتـه، هـي 
اإلبداعيـة  العمليـة  فهـم  فـي  االسـاس 
الشـعرية  والعمليـة  عمومـًا  وإدراكهـا 
ال  الـذي  والمفتـاح  خـاص،  نحـو  علـى 
يمكـن تجـاوزه في أيـة قـراءة تحليلية أو 

. للنـص  تأويليـة 
   ويسـهم ذلـك أيضـًا وعلـى نحـو عميق 
النـص  إدراك خصوصيـة  وتفصيلـي فـي 
1- جميـل صليبـا : المعجم الفلسـفي ، دار 
، 1982، ص ص  ، لبنـان  اللبنانـي  الكتـاب 

218-217
2- زكريـا إبراهيـم  : مشـكلة البنيـة أو 
أضـواء على البنيويـة، ، دار مصر للطباعة، 

القاهـرة، د . ت ، ص 33 .
:نـدوة  وآخـرون  مقدسـي  أنطـون   -3
الموقـف األدبـي حـول اللسـانيات، مجلـة 
الموقـف األدبـي، العـدد 112، دمشـق، 1980 

.  184 ، ص 
الشـعرية،   :البنـى  اهلل رضـوان   عبـد   -4
دراسـات تطبيقيـة فـي الشـعر العربـي، منشـورات أمانـة عمـان الكبرى، 

عمـان، 2003 ،ص 5 .

*- مدرسـة )الشـكليين الـروس( ظهـرت فـي روسـيا بيـن عامـي 1915 

و1930، ودعـت إلـى االهتمام بالعالقـات الداخلية للنص األدبـي، واعتبرت 

األدب نظامـًا ألسـنيًا ذا وسـائط إشـارية )سـيميولوجية( للواقـع، وليس 

انعكاسـًا للواقع. واسـتبعدت عالقـة األدب باألفكار والفلسـفة والمجتمع.

وطبيعـة.

نشأة البنيوية :-
نشـأت البنيويـة فـي فرنسـا، فـي منتصف 
السـتينيات مـن القـرن العشـرين عندمـا 
ترجمـت أعمـال الشـكليين الـروس *إلـى 
مصـادر  أحـد  فأصبحـت  الفرنسـية. 

البنيويـة.
البنيويـة قـد طـورت  المعلـوم أن  ومـن 
بعـض الفـروض التي جـاء بها الشـكليون 

الـروس.
امـا المصـدر الثانـي الـذي اسـتمدت منـه 
الـذي  الجديـد(  )النقـد  هـو  البنيويـة 
ظهـر فـي أربعينيـات وخمسـينيات القرن 
العشـرين فـي أمريـكا، فقـد رأى أعالمـه 

أنـه ال حاجـة فيـه للمضمـون.
الـذي  الثالـث  المصـدر  هـي  واأللسـنية 
أهـم  ولعلهـا  البنيويـة،  منـه  اسـتمدت 
هـذه المصـادر، وعلـى الخصوص ألسـنية 
فردينانـد دي سوسـير )1857-1913( الـذي 
ُيعـد أبـا األلسـنية البنيويـة، لمحاضراتـه 
التـي  العامـة(  األلسـنية  فـي  )دروس 
نشـرها تالمذتـه عـام 1916 بعـد وفاتـه. 
وعلـى الرغـم من أن لـم يسـتعمل كلمة 
)بنيـة( فـإن االتجاهات البنيويـة كلها قد 
خرجـت من ألسـنيته، فقد مهد السـتقالل 
النـص األدبـي بوصفه نظامًا لغويـًا خاصًا. 
وفـرق بين اللغـة والـكالم: )فاللغة( عنده 
هـي نتـاج المجتمـع للملكة الكالميـة، أما 
)الـكالم( فهـو حـدث فردي متصـل باألداء 

وبالقـدرة الذاتيـة للمتكلـم.

اللغـة  وقـد شـدد سوسـير علـى دراسـة 
دراسـة وصفيـة داخليـة، وعلـى كونهـا 
نظامـًا خاصـًا مـن العالمـات أو اإلشـارات 
المعبـرة عـن األفـكار. اعتقـادًا منـه بـأن 
)الـدال( أو الصـورة السـمعية للكلمـة ال 
تنطـوي علـى أيـة إشـارة أو إحالـة إلـى 

)المدلـول(. مضمـون 
فـإذا توغلنـا فـي عمـق التنظيـر البنيوي 
وجدنـا أسـماء عديـدة فـي بنـاء البنيوية 
ياكوبسـون،  أمثـال:  نقديـًا  منهجـًا 
وغريمـاس، وشـتراوس، وفوكـو، وجوليا 
والكان...  وسـولرز،  كريسـتيفا، 
وغيرهـم، كمـا أسـهم كثيرون فـي بيان 
أمثـال:  الجديـد،  النقـدي  المنهـج  هـذا 
أوزيـاس، وريفاتيـر، وكابانس، وشـولز، 

وغيرهـم.  ، وكيرزويـل 
المناهـج  إحـدى  البنيويـة  تبقـى  أخيـرا 
التـي حّلت علـى سـاحة النقد بعـد العلوم 
اإلنسـانية، وانتشـرت كالنـار في الهشـيم 
أصحابهـا  وحـاول  الغـرب،  أصقـاع  فـي 
الرفـع مـن شـأنها، وإطالة عمرهـا. إال أن 
مبادئهـا نفسـها هـي مـن اغتالتهـا؛ لعـدم 
اسـتطاعتها الوفـاء بمـا يسـتحقه النـص 
وتحديـدا األدبي.فاندثـرت بعدمـا ُكتـب 
لهـا الحيـاة واالسـتمرار حقبة مـن الزمن 
وسـتظل البنيويـة منهجًا له حسـناته كما 
سـيئاته، ُيسـتفاد منه بشـكل جزئي – كما 
هـو حـال أغلـب المناهـج النقديـة ، ممـا 
يؤكـد الدعـوة إلى االسـتفادة مـن جميع 
المضـرة  سـيئاتها  عـن  بعيـدًا  المناهـج 

بالنـص .
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لجنة اعداد النشرةاالشراف العام
أ.د. اسعد الجنابي

مساعد رئيس الجامعة

 للشؤون العلمية

م.م. هادي سعدون هنون

م.م. احمد يحيى عنوز

حنان حسن محمد علي

احمد لطيف الزبيدي

اصيل سعيد الخطاط

عـادًة مـا نلجـأ للسـكريات فـي األوقـات 
التـي يكـون فيهـا مزاجنـا سـيئًا أو التـي 
نشـعر فيهـا بالتوتـر كـي تجعلنا نشـعر 
بشـعور أفضـل، ولكـن علمـاء مـن جامعة 
تنـاول  مـن  يحـذرون  كاليفورنيـا 
السـكريات بكثـرة أو اللجـوء إليهـا فـي 
لتركيزنـا  فيهـا  نحتـاج  التـي  األوقـات 
وذاكرتنـا، حيـث تقـول دراسـة حديثـة 
الذاكـرة  تضعـف  السـكريات  أن  لهـم 

أغبيـاء! وتجعلنـا 
سـكر  تأثيـر  بدراسـة  العلمـاء  قـام 
الفركتـوز علـى الفئـران ، وهـو سـكر 
يحلـي أكثر بـ 3 مرات من سـكر القصب، 
ويوجـد بكثـرة فـي المشـروبات الغازيـة 
باسـم  المصنعـة  أو  الجاهـزة  واألطعمـة 

الـذرة. شـراب 

انظـروا إلـى كميـة السـكر التـي توجـد 
فـي زجاجـة المشـروبات الغازيـة!!

الفئـران  وضعـوا  أن  الدراسـة  كانـت 
أواًل فـي طـرق معلمـه بعالمـات مميـزة 
ليتذكـروا طريقهـم، وبعد 6 أسـابيع من 
نظـام غذائـي يعتمـد علـى السـكريات، لم 
تسـتطيع الفئران تذكر طريقها بسـهولة 
وكانـوا أبطأ من الفئـران األخرى، ووجد 
العلمـاء أن هنـاك مشـكلة فـي اإلشـارات 
المخيـة لخاليـا أدمغة هـذه الفئـران بعد 
سـتة أسـابيع من تنـاول الفركتـوز ، مما 
يسـبب لهـا تشويشـًا وعـدم القـدر علـى 

األحداث! تذكـر 
وبمـا أن كيميـاء أدمغـة الفئـران مماثلة 
السـكريات  تنـاول  فـإن  البشـر،  لدمـاغ 
لفتـرة طويلـة يمكنه أن يضعـف ذاكرتنا 

ويؤثـر علـى تركيزنـا.
و يعتقـد العلمـاء أن تنـاول الفركتـوز 
بكثـرة يضعـف قـدرة هرمون اإلنسـولين 
علـى القيـام بعملـه، حيـث أنـه يقـوم في 
األسـاس بتحديـد كيفية تخزيـن الخاليا 
لتسـتطيع  الالزمـة  والطاقـة  للسـكريات 

العمـل وإنتـاج األفـكار.
وقـد أثبتـت دراسـات سـابقة مـدى تأثير 
اإلنسـان،  جسـم  علـى  الضـار  السـكريات 
تأثيـر  تكشـف  دراسـة  أول  هـذه  ولكـن 
السـكريات المباشـر علـى دمـاغ اإلنسـان.

هـل يعني هذا أن السـكريات تحـدث ضررًا 
بأدمغتنـا ال يمكننا إصالحه؟

تنـاول  أن  هـو  هنـا  السـار  فالخبـر  ال، 

مثـل   3 باألوميجـا  المليئـة  األطعمـة 
وزيـت  السـلمون  وسـمك  المكسـرات 
لمفعـول  التصـدي  يمكنـه  الزيتـون 
األوميجـا  أن  حيـث  الضـار،  السـكريات 
الذاكـرة  3 هـي أحمـاض دهنيـة تعـزز 
وتقـوي التركيز، كما يعتقـد العلماء أن 
األطعمـة الغنية باألوميجـا 3 تحمي خاليا 
الضـار. الفركتـوز  تأثيـر  مـن  الدمـاغ 

و يمكـن شـراء حبـوب األوميجـا 3 مـن 
الصيدليـات حيـث تبـاع بأنـواع كثيـرة 

. مختلفـة

نظـام  علـى  دائمـًا  المحافظـة  فلنحـاول 
غذائـي يحتـوي على األوميجـا 3 واإلبتعاد 

عـن السـكريات بقـدر اإلمـكان.

     أول مـن قـال ذلـك َسـْهل بـن مالـك 
الَفـَزاري، وذلـك أنـه خرج يريـد النعمان، 
فمـر ببعـض أحياء طيء، فسـأل عن سـيد 
الحـي، فقيل له :  حارثة بن ألم، فـأمَّ َرْحَله 
فلـم ُيِصْبه شـاهدا فقالـت له أختـه :  اْنِزْل 
فأكرمتـه  فنـزل  ـَعة،  والسَّ ْحـب  الرَّ فـي 
والطفتـه، ثـم خرجـت مـن ِخبائهـا فرأى 
أْجَمـَل أهـل دهرهـا وأكملهـم، وكانـت 
َعِقيَلـَة قوِمهـا وسـيدة نسـائها، فرقـع في 
نفسـه منها شـيء، فجعـل ال َيـْدِري كيف 

يرسـل إليهـا وال مـا يوافقهـا مـن ذلـك، 
فجلـس ِبفنـاء الِخبـاء يومـًا وهـي تسـمع 

كالمـه، فجعـل ينشـد ويقول :  
َيا أْخَت َخْيِر اْلَبْدِو َواْلَحَضاَرْه

                 َكْيَف َتَرْيَن ِفي َفَتى َفَزاَرْه
ًة ِمْعَطاَرْه  أْصَبَح َيْهَوى ُحرَّ

اِك أْعِني َواْسَمِعي َيا َجاَرْه                  إيَّ
    فلمـا سـمعت قولـه عرفـت أنـه إياهـا 
يعنـي، فقالت :  مـاذا ِبَقـْوِل ذي عقل أريب، 
وال رأٍي مصيـب، وال أنـف نجيـب، فأِقـْم 

مـا ثـم اْرَتِحـْل متى شـئت  مـا أَقْمـَت مكرَّ
فقالـت :        نظمـًا  أجابتـه  ويقـال  مسـلمًا، 

إنِّـي أُقـوُل َيـا َفَتـى َفـَزاَره
َعاَرْه  ْوَج َواَل الدَّ                  اَل أْبَتِغي الزَّ

َواَل ِفَراَق َأْهِل هِذي اْلَجاَرْه 
                 َفاْرَحْل إلَى أْهِلَك ِباْسِتَخاَرْه 
فاْسـَتْحيا لفتـى وقـال :  مـا أردُت منكـرا 
واسـوأتاه، قالـت :  صدْقَت، فكأنها اْسـَتْحَيْت 
عها إلـى ُتهَمتـه، فارتحـل، فأتى  مـن تسـرُّ
رجـع  فلمـا  وأكرمـه،  َفَحَبـاه  النعمـان 
نـزل علـى أخيها، فبينـا هو مقيـم عندهم 
جميـال،  وكان  نفُسـها،  إليـه  تطلَّعـت 
فأرسـلت إليـه أِن اْخُطبنـي إن كان لـك 
إلـيَّ حاجـة يوما مـن الدهر فإني سـريعة 
إلـى مـا تريـد، فخطبهـا وتزوجها وسـار 
بهـا إلـى قومه .  يضـرب لمن يتكلـم بكالم 

ويريـد بـه شـيئًا غيره .  

اِك أْعِني َوأْسَمِعي َيا َجاَرْه   ِإيَّ
 أعداد: م.م. أمل الغزاليامثال وحكايات

دراسة حديثة: تناول السكريات بكثرة يضعف الذاكرة ويجعلنا أغبياء!!


