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القیم األخالقیة واالجتماعیة المتضمنة في الدراما التركیة 
  -دراسة تحلیلیة –وتـأثیرھا على العالقات األسریة 

  

   سھام بوزیدي الدكتورة -  أحمد بروالالدكتور 

       1 باتنةجامعة 

 :مقدمة

تحضى البرامج التلفزیونیة بمكانة كبیرة لدى الجمھور لما للتلفزیون 
  .میزه عن بقیة وسائل اإلعالممن خصائص جذب ت

وتعتبر الدراما من أھم البرامج التي یولیھا أفراد األسرة العربیة  
اھتماما كبیرا، وخاصة المسلسالت المدبلجة وعلى رأسھا الدراما التركیة، 
والتي باتت الفضائیات العربیة تتسابق لدبلجتھا  وعرضھا، دون أن تولي 

  .نسجامھا مع القیم العربیة اإلسالمیةاھتماما لطبیعة مضامینھا ومدى ا

إلى  - الدراما التركیة -وقد تحول اإلقبال الكبیر على ھذه البرامج 
  .ظاھرة تناولھا الكثیر من الباحثین بالدراسة والتحلیل من جوانب عدیدة

وتؤكد الكثیر من ھذه الدراسات ارتفاع نسبة مشاھدة المسلسالت 
توصلت  ،1، ففي دراسة لمنال مزاھرةالتركیة في الوطن العربي بشكل عام

، 50%إلى نسبة مشاھدة للمسلسالت التركیة في المجتمع األردني بلغت نسبة 
من المبحوثین  59.3%إلى أن نسبة  ،2كما أشارت دراسة نعیم المصري

الشباب الفلسطینیین یشاھدون المسلسالت المدبلجة على القنوات الفضائیة، 
ظ في متابعة الدراما التركیة المدبلجة لدى وبشكل عام ھناك ارتفاع ملحو

العدید من الناس في مختلف األقطار العربیة والدول الغربیة، حیث ارتفعت 
 3نسبة المشاھدة للمسلسالت المدبلجة عند األسر العربیة في دراسة محمد بكیر

  .  79.5%، وفي دراسة عبد هللا الصفار ارتفعت بنسة 70%بنسبة 
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  :ا التركیةتعریف الدرام - أوال

وینصب " یفعل"تعني كلمة دراما في أصلھا الیوناني القدیم العمل أو 
الفعل نفسھ على أي عمل أو حدث سواء في الحیاة أو على خشبة المسرح، 
ومن ثم نشأت الدراما عند اإلغریق مرتبطة باالحتفاالت والمناسبات الدینیة 

تجري في حیث كانت المسرحیات تعرض ضمن الطقوس الدینیة التي 
   .4األعیاد

  :وقد عرف قاموس اوكسفورد للمسرح الدراما فأعطاھا تعریفین

  .اصطالح یطلق على كل ما یكتب للمسرح: األول

  .یطلق على أي موقف ینطوي على صراع یتضمن حال لھذا الصراع: الثاني

  :وعرفھا قاموس المصطلحات األدبیة بأنھا تعني معنیین

ألدبي الذي یتمیز عن الملحمة أو الشعر المسرحیة وھي الجنس ا: األول
بأنھ خاص بقصة تمثل على خشبة المسرح ، وھي أیضا مؤلف  الغنائي مثال

من الشعر أو النثر یصف الحیاة أو الشخصیات أو یقص قصة بواسطة 
  .األحداث والحوار على خشبة المسرح

الدراما ھي مسرحیة جادة، یمكن اعتبارھا مأساة وال ملھاة : الثاني
  .فیھا معالجة مشكلة من مشاكل الحیاة الواقعیةو

وتعرف الدراما اآلن بأنھا نشاط معرفي واعي حركي جماعي تمثیلي، 
  .االنفراجیطرح صراعا یتجھ في مساره إلى التصاعد واألزمة ثم 

  الخصائص الفنیة للدراما التركیة -ثانیا

على  تتمتع الدراما التركیة بمجموعة من الخصائص والسمات ساعدتھا
  :أن تستقطب أكبر قدر من جمھور التلفزیون ومن بین أھم ھذه الخصائص

حیث اھتمت الدراما التركیة بمعالجة  :طبیعة المواضیع المعالجة - 1
، جمیع القضایا بنسب متفاوتة، فمن سیاسیة إلى اقتصادیة واجتماعیة ودینیة

  ...وسیاسیة
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حمد أبو ربیع بأن وأكدت الكثیر من الدراسات من أھمھا دراسة رائد م
القضایا االجتماعیة جاءت في المرتبة األولى ونالت الحظ األوفر في المعالجة 

،في حین تدنت القضایا 54.6%تلتھا القضایا الرومانسیة بنسبة  52% بنسبة 
 ، ثم القضایا االقتصادیة بنسبة25.8%األخرى فكانت القضایا السیاسیة بنسبة 

في حین تدنت نسبة  % 14.4فكانت نسبتھا  وأما القضایا البولیسیة %17.6
وھذه النتائج  تتفق مع دراسة محمد بكیر التي  % 10.8القضایا الدینیة إلى 

أشارت إلى أن الموضوعات االجتماعیة والعاطفیة غلبت على المسلسالت 
  . المدبلجة
إن ھذا التنوع في طبیعة الموضوعات المعالجة یعطي مساحة كبیرة     

من األعمال الستقطاب أكبر شریحة من المجتمع كل حسب مجال لھذا النوع 
 .اھتمامھ، وحسب الحاجات التي یرید إشباعھا

تُعد الشخصیات من أھم : طبیعة الشخصیات التي تقمصت األدوار - 2
العناصر المؤثرة في الفیلم، بل ھي الوسیلة األولى غالبا لسرد القصة ونقل 

تمامھ؛ ذلك أن قصة الفیلم عادة تحكى عن ، وجذب انتباه المشاھد واھاألفكار
وأفعالھم، إن الحدث وحده ال یوجد ما لم یوجد شخص یفعلھ،  األشخاصبعض 

قیمة حقیقیة،إذا لم یتم تجسیدھا  أيواألحداث مھما عظم شأنھا تظل عاریة من 
العنایة بالشخصیة واختیار وتحدید  أھمیةومن ھنا تأتي  .من قبل أشخاص
  5.ھاالسمات الالزمة ل

وھي  الشخصیات عنصر مھم في العمل الدرامي فھي التي تفكر، إن  
التي تشعر، وھي التي تتفاعل وتفعل، وھي التي تقرر، ومن ثم فھي التي 

  .تصنع الحدث، وتحرك القصة

لذلك فإن المشاھد یتعرف على شخصیات الفیلم من خالل أشكالھم 
 تسیر القصة على منوال وأسمائھم، وعالقاتھم وأفعالھم وأفكارھم، وحتى ال

واحد، فتحدث الملل والفتور لدى المشاھد، فإن القائم على الفیلم یسعى إلى 
  .تقدیم الشخصیة بأبعاد وخصائص متعددة

أن األبعاد الثالثة للشخصیة والتي یعتبرھا  إلىیذھب عدلي محمد رضا 
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یسیولوجي البعد الف :یتم بناء الشخصیة بدونھا ھي المقومات األساسیة التي ال
 ، البعد السیكولوجي)االجتماعي( ، البعد السوسیولوجي)الجسماني(
ومن خالل ھذه األبعاد یتعرف المشاھد على طبیعة ھذه  .6)النفسي(

من ھي؟ ما سنھا؟، ھیأتھا، الطبقة التي تنتمي إلیھا، العمل الذي .الشخصیات
جتمع، أھدافھا، تمارسھ، مستواھا التعلیمي، حیاتھا العائلیة، مكانتھا في الم

كل ھذه العناصر تعمق المعرفة بھذه الشخصیات، وتمكن من ...میوالتھا،
  .متابعتھا والحكم فیما بعد على سلوكیاتھا

غیر أن لیندا سیجر تذھب إلى حصر األبعاد الثالثة للشخصیة في 
األفعال، واألفكار، والعواطف ألنھا ھي التي تمیز الشخصیة، وتعرف بھا، 

  .تكاملة عنھاوتقدم صورة م

ومن الضروري أن تكون الشخصیة متعددة األبعاد، فالمشاھد یتعرف 
على الشخصیات ویتأثر ویرتبط بھا من خالل ھذه األبعاد، فھو یراھا 

مواقفھا  أي 7تتصرف، ویكون منتبھا لتركیبتھا العاطفیة من خالل استجاباتھا
  .وأفعالھا

األفعال ھي التي تقوي  وبما أن العمل الدرامي یركز على الصورة، فإن
یریدون شیئا ما،  أنھمالناس الذین یقولون " :الصلة بالشخصیة الرئیسة ألن

شيء للحصول علیھ لیسوا صادقین ومخلصین، ومن  أيولكنھم ال یفعلون 
المصداقیة، ولھذا على  إلىتفتقر  أنھانؤمن بھذه الشخصیات،  إنالصعب جدا 

 األفعالق مالحقتھا للھدف، وكلما كانت الشخصیة القیام بأفعال معینة في سیا
كلما  أقوىتحقیق الھدف، وكلما كان الھدف  أمامأقوى كلما كانت الحوافز 

  .8"كانت الشخصیة أقوى

وقد ركزت الدراما التركیة على عنصر الشباب والجمال واألناقة في 
وقد عملت على تقدیم الشخصیات الرئیسیة بأبعادھا ، شخصیات مسلسالتھا

لعمل الذي یمارسونھ؟ ما مستواھا  مالطبقة التي ینتمون إلیھا؟ ما. دةالمتعد
ثم كیف  ھي أھدافھا؟ التعلیمي؟ ما مكانتھا في المجتمع؟ حیاتھا العائلیة؟ ما

تفكر وتحلل، كیف تتخذ قراراتھا، كیف تشعر وتتفاعل عاطفیا مع المواقف 
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ى المشاھد واألشخاص واألحداث، وكیف تفعل بعد ذلك، وھذا ما یفرض عل
  . التفاعل مع ھذه الشخصیات، والتماھي معھا ومحاكاتھا فیما بعد

 :بنیة الفیلم أو الحبكة - 3
الفیلم ھو طریقة في ترتیب البیانات المكانیة : ترتیب األحداث -

والزمانیة من األحداث، مبنیة على السبب والنتیجة، لھا بدایة ووسط ونھایة 
أن قصة الفیلم تبنى بناء فنیا، تجعل  أي ،9األحداثتجسد حكما على طبیعة 

  .المشاھد یتابع أحداثھا، ویواكب تطوراتھا، وھذا ما یسمى بالحبكة
ومن ثمة فإن القصة حتى یكون لھا معنى وتحدث تأثیرا، وتحقق 

وللحبكة . تكون فیھا حبكة أنالتفاعل المطلوب من طرف الجمھور، البد 
  :مجموعة من التعاریف نورد منھا

خطة أو مخطط لتحقیق عرض " :بأنھا webster قاموس ویبستر یعرفھا
لتحقیق التأثیر  األحداثالطریقة التي ترتب بھا  إلىفالحبكة تشیر  ما،

، أي أن األحداث ال توضع بطریقة عشوائیة، بل بطریقة انتقائیة 10"المقصود
یقدم بعضھا ویؤخر البعض اآلخر، وفق ما یقتضیھ ھدف القائم على العمل 

  .اميالدر
المعلومات لجعل  إدارةھي " :والحبكة كما تعرفھا لینداج كاوغیل 

فھي لیست سرد للمعلومات وإنما  ،11"القصة أكثر تشویقا وإرضاء للمشاھدین
  .ھي تقدیم للمعلومات بطریقة فنیة تحدث التوتر والتشویق لدي المشاھد

الحبكة ھي تحدید وضع األحداث في القصة، وعالقة كل منھما 
 إذنفھي ، 12رى، مرتبة بشكل متنام بحیث تدفع في اتجاه حل دراميباألخ

  .ترتیب لألحداث
یتضمن ھذا اإلطار  أنالحبكة ھي اإلطار العام للحدث، ویجب  أنكما 

شخصیة أو شخصیات أساسیة في موقف ما، وتسیر األحداث باتجاه التعقید، 
سلسلة من  خلق إلىحیث تضطر الشخصیات للقیام بأشیاء معینة، مما یؤدي 

األزمات والمصاعب التي تزید األمور تعقیدا، حتى تصل إلى الذروة 
الدرامیة، وھي أكثر ھذه األزمات تعقیدا، وبعدھا یبدأ خط الحبكة في االتجاه 

  .13نحو الحل
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المترابطة تسییر قدما عبر صراع  األفعالالحبكة ھي سلسلة من  إن
مما سبق یتبین بأن  ،14قوي متضادة نحو ذروة وحل تحدّدان معنى العمل

  .الحبكة تعمل على تعقید الموقف من أجل الوصول إلى حل
ومما سبق ذكره نخلص إلى أن الفیلم أو الحكایة ال تتألف من سلسلة 

تتعلق ببعضھا البعض على  األحداثعشوائیة من األحداث، بل ھو سلسلة من 
آخر، إن كل حدث یكون سببا في حدوث حدث  أيالسبب والنتیجة،  أساس

  .15وان كل حدث ھو نتیجة لحدث سابق
وھذا ما یجعل القصة مترابطة یأخذ بعضھا برقاب بعض، ویتم تفسیر 

آخر،  إلىالمواقف واألفعال على حسب السبب والنتیجة، باالنتقال من مشھد 
  .وكل مشھر یمھد للذي یلیھ، وھكذا في تسلسل منطقي

ث لتحقیق تأثیر الطریقة التي ترتب بھا األحدا إلىتشیر الحبكة 
مقصود، فھي تعمل على تصمیم القصة وھندستھا، وإیجاد العالقات بین 
مكوناتھا، وتطویر الطریقة التي یجري بھا بناء الحدث إلى أن یصل إلى 

  .الذروة

، )العرض(التقدیم : ویتم ترتیب األحداث عادة وفق ثالثة فصول
  . وحل العقدة التطویر،

 رضالع التقدیم أو :الفصل األول
یعمل التقدیم على اجتذاب المشاھد وإقناعھ، كما أن المشاھد التمھیدیة تساعد  -

نضعھا في  أنطبیعیة قبل  أوضاعاعلى وصف الشخصیة وھي تعیش 
  .مواجھة مواقف استثنائیة

كبیرة وھو ما یستھدفھ الفصل  أھمیةللسیاق التاریخي واالجتماعي للفیلم  -
ھذا  إلىتابة عبارة على الشاشة تشیر ویمكن تحقیق ذلك من خالل ك األول

مثال، كما أن األزیاء ) كما ھو حاصل في فیلم معركة الجزائر(السیاق 
والدیكور تلعب دورا في تحدید نوع الفیلم، وتحدید والحقبة التي تدور فیھا 
أحداث الفیلم، لذلك فإن ھذه العناصر ھي التي یمیط العرض األول اللثام 

  .عنھا
الشخصیات الرئیسیة في الفیلم ویعرض للصالت بینھا،  ألولایقدم الفصل  -
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للفیلم، فتكشف صفاتھ  األولىغالبا یتم عرض بطل القصة في الثواني 
الجسدیة أوال شكلھ وطریقة كالمھ، طریقة لبسھ، ثم نراه من خالل عالقاتھ 

  .ببقیة الشخصیات
 التطویر: الفصل الثاني

ل رحلة البطل أكثر من أي یصور ھذا الفص، 16ھو أطول فصول الفیلم
لذلك فإن ھذا ، 17فصل آخر، وھو الجزء الذي یعطي الفیلم وزنھ ومعناه

الفصل یروي الجھود التي یبذلھا بطل الفیلم من اجل تحقیق ھدفھ، ومن ثم 
یمكن اعتبار الجزء األوسط من الفیلم والذي یمثلھ الفصل الثاني بأنھا فترة 

أحداث بالغة األھمیة مسار الحدث واتجاه العتبة، ألنھ في ھذا الجزء تغیر 
  .18القصة والفیلم

یجابھ بطل الفیلم طیلة الفصل الثاني عقبات، یزداد تخطیھا صعوبة 
وھو أمر شدید األھمیة، الن نجاح الفصل الثاني في الفیلم یرتبط على وجھ 
الخصوص بحسن إدارة الصراعات والعقبات التي یضعھا الكاتب في مواجھة 

  .19البطل
 حل العقدة :لفصل الثالثا

یعتبر ھذا الفصل أقصر فصول الفیلم من الناحیة الزمنیة، ویأتي 
لیكشف للمشاھد عما یحصل بعد أن بلغ بطل الفیلم ھدفھ، كما یعطینا فكرة عن 

 األحیانمستقبل شخصیات الفیلم، وقد یعرض في الفصل الثالث في بعض 
  .20صورة شاھدناھا في بدایة الفیلم

والحبكة لیست نسقا من لألحداث فحسب، بل ھي : عواطفترتیب ال -
ذلك أن العاطفة ھي مصدر ارتباطنا باآلخرین، ، 21ترتیب للعواطف أیضا

  .فنحن نتألم لتألم األشخاص، وتستثیر معاناتھم تعاطفنا
قد ال تستغرقنا األحداث لوحدھا، بقدر ما تجعل العواطف المتضمنة 

خالل ردود فعل الشخصیات تستغرقنا القصة شدیدة التأثیر، فمن  األفالمفیھا 
استغراقا أشد، وتساعدنا الحیاة العاطفیة للشخصیة على التماھي معھا، وفھم 

 . غیر متصنعة لحركتھا ،22أصلیةدوافعھا، وھي تجعل الشخصیة تبدوا 

لتحقیق ) العاطفة(رسم حبكة القصة ھي بناء الحدث ورد الفعل  إن
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العاطفة مرتبطة بأفعال الشخصیات المنھمكة  تكون أنیجب  .التأثیر المقصود
حتى نتمكن من معرفة أعماق ھاتھ ، 23في صراعھا المحدد وبردود فعلھا

  .الشخصیات، وحقیقتھا، ونوعیتھا

وحین تھمل المكونات العاطفیة للقصة، تبدو الشخصیات مسطحة وغیر 
ملھا حیث تدور القصة بكا) تمثیلیة( حقیقیة، وما تحصل علیھ ھو میلودراما

حول الحدث والصراع، وال نرى تأثیر ذلك الصراع على الشخصیات سوى 
بأكثر الصور عمومیة، وألننا ال نرى التأثیر، فإن الشخصیات تبدو كالدمى، 

  .24تتحرك وفق مزاج محركھا، وال تبدو كأشخاص حقیقیین

بل  التي تجري، األحداثإن الحبكة لیست خطا زمنیا من : السببیة -
حداث وفق تسلسل منطقي یجعل المشاھد یمھد بعضھا للبعض ھي بناء لأل

  .اآلخر، بمنطق السبب والنتیجة

والفیلم إذن لیس سلسلة من األحداث فحسب، بل سلسلة من األحداث 
كل حدث یكون  أنتتعلق ببعضھا البعض على أساس السبب والنتیجة، أي 

  .25سببا في حدوث حدث آخر، وأن كل حدث ھو نتیجة لحدث سابق

، كما األمام إلىعالقة السبب والنتیجة بین المشاھد تدفع حدث القصة و
تضمن أننا نفھم المعنى الجوھري للحدث، ألننا نستطیع رؤیة الروابط بین 

وھذا ما ، 26سبب حدوثھ أیضاالمشاھد، فنحن ال نرى ما یحدث فحسب، بل 
  .یؤدي إلى اندفاع النص باتجاه الذروة في شكل متصاعد

دفاع النص عندما یقود المشھد إلى المشھد الذي یلیھ، وتحدث قوة ان
وذلك المشھد إلى المشھد التالي، یتضمن المشھد تطور المشھد الذي یلیھ، أو 
نستطیع أن نقول أن بذور المشھد متضمنة في المشھد السابق، حتى تكون 
المشاھد مترابطة في عالقة سبب نتیجة، یدفع تسلسل األحداث، ویجعلنا أقرب 

  .27روةللذ

إن العالقة المبنیة على السبب والنتیجة بین المشاھد، تطور الصراع 
، والقرارات، األحداثعواقب  إیضاحورسم الشخصیات، عن طریق 

  .28واالختیارات التي تنتج بسبب تلك العالقة
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الدرامیة في العمل الفني بمنطق السبب  األحداثتداعي  أنكما  
یحدث، وتھیئھ لتلقي ما سوف  أنما یمكن والنتیجة یخلق لدى المتفرج توقعا ل

مخالفا لتوقعاتھ، وھذا یعمق في نفسھ الشعور  أویقع فعلیا سواء كان مطابقا 
    .29األحداثبالمشاركة في 

إن العمود الفقري للحبكة ھو صراع یبین بوضوح  :الصراع - 4  
مشكلة الشخصیة الرئیسیة، وما ھي المخاطر بالنسبة لھا، ویخلق رغبة تجعل 

لذي تریده الشخصیة الرئیسیة حقا؟ وما الذي یمنعھا من  لحركة إلزامیة، ماا
  .30الوصول إلیھ؟

فإذا كان الحدث ھو شخصیات ترید فإن الصراع یتضمن عقبات 
یَُولدان الزخم والتشویق ) الحدث والصراع(وتعقیدات، ھذان العنصران 

ویعتبر  ،31ا والدراما في مشاھدة تستحوذ على انتباھنا وتعیش في ذاكراتن
الصراع ھو العمود الفقري للفیلم، والفیلم الجید ھو الذي یدخل الشخصیات في 
عالقة دینامیكیة تؤكد الخالف بینھا، إنھا تتواجھ، وتتصارع، وتتشاجر، 
وتناقش، وتقنع، وتحاول فرض وجھة نظرھا، وقراراتھا، وأفعالھا على الناس 

راع ھو الذي یوجھ القصص كما أن الص ،32الذین ال یرون بنفس الطریقة
الجیدة، والبد للشخصیات الرئیسیة من الجھاد وھي شق طریقھا باتجاه تحقیق 

، فإن لم یكن ھناك جھد یبذل، وال تضحیة، وال مشقة من أجل تحقیق 33أھدافھا
الھدف، ھذا األمر یزھد المشاھد في طبیعة الھدف من جھة، ومن جھة أخرى 

  . تحقیقھ ىإلیزھده في الشخصیة التي تسعى 

تواجھ الشخصیة الرئیسیة صراعا، البد من وجود مصاعب  أنالبد 
ومعارضة ومشكالت على الشخصیة الرئیسیة مواجھتھا، وھذا یجعل الفیلم 

  .مشوقا، وباعث على جعل المشاھدین یتابعونھ حتى النھایة

الصراع ضروري ألنھ یبني التوتر الذي یحافظ على اھتمام  إن  
المشاھدین بالخطوة التالیة من الحدث، وتولید التوتر یفعل في الجمھور رغبة 

  .34حل إلىفطریة لرؤیة الصراع یصل 

ة في بناء فیلم وفق رالكبی االحترافیةوالمتتبع للدراما التركیة یالحظ 
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ع من جھة ثانیة ھذا الصراع الذي الفصول الثالثة من جھة ووضوح الصرا
یأخذ أشكاال متنوعة فمرة بین بعض الشخصیات وبعضھا اآلخر، ومرة 

  ... صراع مع قیم المجتمع، ومرة صراع مع القدر 

  :طبیعة القیم المتضمنة في الدراما التركیة -ثالثا

تتبعنا لفظ القیم في المعاجم فإننا نجدھا جمع  إذا: مفھوم القیم في اللغة
لمة قیمة وھي مشتقة من الفعل الثالثي قوم وقد وردت في سیاقات متعددة لك

  :وبمعاني مختلفة 

وھي ) قوم(القیمة في اللغة مشتقة من لفظ : القیام واالعتدال واالنتصاب - 1
من القیام نقیض الجلوس ، نقول قام إذا وقف واعتدل وانتصب وبلغ 

  .35واستوى

اُموَن َعلَى النَِّساءِ  :لىومنھ قولھ تعا المحافظة واإلصالح - 2 َجاُل َقوَّ  الرِّ
أي  )75 :آل عمران( إِالَّ َما ُدْمَت َعلَْیِھ قَائًِما :وقولھ) 34 :النساء(
  .36"مالزما ومحافظا"

وقولھ  ،37أي مستقیما) 161 :األنعام( دینا قیما :قال تعالى االستقامة - 3
) 161 :األنعام( َراٍط ُمْستَقِیٍم ِدینًا قِیًَماقُْل إِنَّنِي ھََدانِي َربِّي إِلَى صِ  :تعالى

أي ثابتا ( :وقال الراغب ،38القیم ھو المستقیم إسحاق أبوأي مستقیما، قال 
  .39)ومعادھم مقوما ألمور معاشھم

ُ ثُمَّ اْسَتقَاُموا :قال تعالى ، أي )30 :فصلت( إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ
وأمر قیم أي مستقیم، ودین قیم مستقیم  ،40سنة نبیھ  عملوا بطاعتھ ولزموا

َوَذلَِك  :مستقیمة تبین الحق من الباطل، وقولھ تعالى: زیغ فیھ، وكتب قیمة ال
  .41أي الملة الحنیفیة) 5: البینة( ِدیُن اْلَقیَِّمةِ 

أي اتّزن " استقام الشعر"أي اعتدل  و" استقام األمر"ومنھا أیضا 
  .42أي یوم البعث یقوم فیھ الخلق یبن یدي الحي القیوم" یوم القیامة"وكذلك 

لَْیُسوا  :ومن ذلك قولھ تعالى المواظبة على الشيء والثبات والدوام علیھ - 4
 ِ ةٌ قَائَِمةٌ یَْتلُوَن آَیَاِت هللاَّ ، وإنما )113 :آل عمران( َسَواًء ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ
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المستمسك بھ : "والقائم بالدین ،43بھ ھو من المواظبة على الدین والقیام
  .44"علیھ الثابت

 :وروي عن الفراء قال ،45المستمسك بھ الثابت علیھ: والقائم بالدین
  .46القائم المستمسك بدینھ

ُ َال إِلَھَ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَیُّومُ  :ومنھا قولھ تعالى: الرعایة وتدبیر الشأن - 5  هللاَّ
تعني الرعایة وتدبیر شأن القائم علیھم وإصالح  ، القیومیة)255 :البقرة(

  .حالھم

، فالقیمة م السلعة أي قّدرھافیقال قوَّ : وتستخدم القیم بالمعنى االقتصادي -6 
بالكسر ھي ثمن الشيء بالتقویم وأصلھ الواو ألنھ یقّوم مقام الشيء، ویقال 

  .47ما لھ قیمة إذا لم یدم على ثمن ولم یثبت

على عوض المبیع فقط، بل أصبحت تدل على معان  فالقیمة لم تعد تدل
 أخرى لھا صلة متینة بمفھوم كلمة القیمة التي شاعت في الفلسفة الغربیة

ل بینما یدل معان أخرى تدل على الكما إلىوأصبحت تشیر . 48المعاصرة
  . مقابلھا على النقصان

تعتبر القیمة أحد عناصر الثقافة في : مفھوم القیم في االصطالح
وتمثل . جتمع، وتشكل جزء مھما منھا، وتعبر عن المرغوب فیھ اجتماعیاالم

بذلك المبادئ واألحكام واالختیارات التي تحمل معاني اجتماعیة خالل تجربة 
لذلك تعتبر بمثابة موجھات بین ما یرغب فیھ المجتمع وما  ،49اإلنسان
  .یرفضھ

والفلسفیة ویختلف مفھوم القیم باختالف المدارس والمذاھب الفكریة 
والتربویة والنفسیة والدینیة، وإذا ما تمعنا في التعریفات التي  واالجتماعیة

أُعطیت للقیم نجدھا قد تراوحت بین التحدید الضیق لھا على أنھا مجرد 
اھتمامات أو رغبات غیر ملزمة، وبین تحدید واسع یراھا مرادفة للثقافة 

  .50ككل
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یضا، من خالل تزویدھم وھي توجھ نشاط األفراد بطریقة غامضة أ
وتمثل في الوقت نفسھ رموزا . بمجموعة من المرجعیات المثالیة یقتدون بھا

لتحقیق الذات، التي تساعدھم في تحدید مواقعھم ومواقع اآلخرین من تلك 
كونھا تتغلغل في حیاة الناس أفرادا  الذي یعطي األھمیة للقیم ھوو. 51القدوة

حیاة ذاتھا ألنھا ترتبط ارتباطا وثیقا بدوافع وجماعات، وترتبط عندھم بمعنى ال
  .52السلوك وباآلمال واألھداف

تنوعت القیم المتضمنة في الدراما  :القیم المتضمنة في الدراما التركیة
التركیة وتعددت بحسب تعدد وتنوع المجاالت والمواضیع التي اھتمت بھا، 

  .... صادیةفمن قیم أخالقیة إلى قیم اجتماعیة إلى قیم جمالیة فاقت

 اإلسالمیةوفي دراسة تناولت مدى تجسید الدراما التركیة للقیم والثقافة 
وھذا ما تؤكده  .تجسد ھذه القیم أبدا ال بأنھا 54.3%أجاب المبحوثون بما نسبتھ 
ألن المشكلة لیست في الرواج الذي القتھ ھذه " :دراسة جمانة نایف الدلیمي

ي العربي على مشاھدتھا إنما تكمن المسلسالت وال في اإلقبال الجماھیر
مشكلة ھذه الدراما الدخیلة في أمور عدیدة أولھا أنھا تمثل مجتمعا إسالمیا 
لیس من اإلسالم في شيء، وعلى سبیل المثال تناول المسكرات بعد اإلفطار 
في شھر رمضان، والعالقات المفتوحة بین الرجل والمرأة، والحمل قبل 

  .   53"ارض مع الدین اإلسالمي الحنیفالزواج، وأمور كثیرة تتع

ففي دراسة ، وھذا ما تؤكده الكثیر من الدراسات التحلیلیة لھذه األعمال
توصلت " العشق األسود"تحلیلیة ألحد األعمال الدرامیة التركیة والمعنون ب 

  : النتائج التالیة إلىالباحثة 

، حیث بلغت ارتفاع القیم األخالقیة السلبیة في المسلسل عینة الدراسة
تكرار وھو عدد كبیر إذا ما قورن بالقیم اإلیجابیة والمقدرة ب  94تكراراتھا 

 بنسبة تقدر ب" الخالعة والسفور"تكرار فقط، وقد تصدر ھذه القیم قیمة  14
، ثم شرب الخمر والمسكرات في المرتبة 76.12%، یلیھا العنف ب %80.46

 ستفزاز والكذب والنفاق ب، ثم كل من قیمتي اال70.11%الثالثة بنسبة 
وفي مؤخرة الترتیب فقد ، 31.5% ، فالطمع والجشع وحب المال ب%38.6
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 .مثلتھ قیمة الخیانة والغدر والرشوة والتجسس

أما القیم اإلیجابیة فھي القلة القلیلة وقد تصدرتھا قیمة الصداقة تلتھا 
  .الشجاعة والتضحیة ثم كل من الشفقة والرحمة واألمانة والوفاء

إن ھذه النتائج إن دلت على شيء فإنما تدل على فإنما تدل على أن 
الدراما التركیة تركز على كل معاني العبث والمجون، والتي تجسدت في 
لقطات ومشاھد ھابطة، خاصة تلك المتعلقة بالعالقة بین الجنسین والتي كثیرا 

إلیحاءات تكررت بین أبطال المسلسل، وھي كلھا مشاھد توحي باإلثارة وا ما
والتحرشات الجنسیة، كما تجسدت في مظاھر العري شبھ الكامل والذي ظھر 
من خالل ألبسة بطالت المسلسل الفاضحة، وما یخدش الحیاء ویدعو إلى 
االنحالل الخلقي، وبالتالي الخوف كل الخوف على قیم وسلوكات من یشاھد 

  .54مثل ھذه الدراما

 تكرارا 22 بیة فقد بلغت تكراراتھاوأما بالنسبة للقیم االجتماعیة السل  
القیام "ظھورا كانت  ةریوالقیمة السلبیة الكث، تكرار للقیم االیجابیة 16مقابل 

  .18.18%األسري بنسبة  ك، تلتھا قیمة التفك18.68% بنسبة "بأعمال شریرة

أما بالنسبة للقیم اإلیجابیة فرغم تنوعھا إال أنھا كانت قلیلة الظھور مثل 
الحفاظ على "تكرارات فقط، وقیمة  4 ب" التعاون"و "لدینطاعة الوا"

الدفاع عن الحق "تكرارات فقط وقیمة  3 ب" الترابط األسري"و" الشرف
وھذا ما یتوافق مع نتائج الدراسة التي ، بتكرارین اثنین فقط" ونصرة المظلوم

تأثیر البرامج التلفزیونیة على القیم "أجرتھا صباح زین والمعنونة ب 
بحیث توصلت إلى أن القیم " -الدراما التركیة أنموذجا –تماعیة للشباب االج

  :التي تتضمنھا الدراما التركیة والتي تؤثر سلبا على المشاھدین لھا تتمثل في

 .60%قیمة تشجیع العالقات المحرمة بین الجنسین بنسبة   -
 .60%قیمة الرذیلة بنسبة   -
 .58.6%قیمة الخیانة بین الزوجین بنسبة   -
 .54.3% قیمة حب المظاھر بنسبة  -
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 .38.6%اآلفات االجتماعیة بنسبة   -
 ..37%  ال تساعد على تقویة العالقات بین األصدقاء بنسب  -

إن ارتفاع نسبة القیم السلبیة في الدراما التركیة یرجع إلى طبیعة 
المجتمع المنتج لھا والذي یختلف اختالفا جوھریا عن مجتمعاتنا العربیة 

فالمجتمع التركي علماني لیبرالي، یروج للفردیة واالستقاللیة اإلسالمیة، 
والحریة المفرطة، كما یركز على الجوانب المادیة للحیاة بمختلف أشكالھا 
على حساب الجوانب الجوھریة التي تدعوا لھا عاداتنا وثقافتنا، كل ذلك ساعد 

    .على انتشار مظاھر االنحالل الخلقي واالجتماعي والتفكك األسري

  تأثیر الدراما التركیة على أفراد األسرة: رابعا

تقول ھذه النظریة بأن الفرد الذي  :مفھوم نظریة الغرس الثقافي
ظن أنھا فعال ما یتعرض للتلفزیون تنغرس فیھ قیم وتصورات تجعلھ یتبناھا وی

وبالتالي تنغرس فیھ ال شعوریا، فإذا سألناه عن ظاھرة ما  یحدث في الواقع،
یره ونظرتھ حسب ما یتلقاه من التلفزیون ومغایرة تماما یكون تفس

والمتلقي یتقبل ما یبث لھ على أنھ تعبیر حقیقي للواقع، لكونھ غیر واع .للواقع
ومن ثم فھذه النظریة تنظر للتلفزیون على أنھ ، 55بعملیة صنع ھذا الواقع

  .عنصر من عناصر التنشئة االجتماعیة

یون تقود إلى تبني اعتقاد حول طبیعة  وترى النظریة أن مشاھدة التلفز
العالم االجتماعي، وتؤكد الصور النمطیة ووجھة النظر المنتقاة التي یتم 
وضعھا في األخبار واألعمال التلفزیونیة، وأن قوة التلفزیون تتمثل في 
الصور الرمزیة التي یقدمھا في محتواه الدرامي عن الحیاة الحقیقیة التي 

ترات طویلة، والتأثیر في ھذا المجال لیس تأثیرا مباشرا یشاھدھا األفراد لف
حیث یقوم أوال على التعلم ثم بناء وجھات النظر حول الحقائق االجتماعیة  

  . 56بحیث یمكن النظر إلى أنھا عملیة تفاعل بین الرسائل والمتلقین

أثر التعرض "وفي ھذا السیاق ناقشت دراسة مصریة حدیثة 
الفضائیات العربیة على إدراك الواقع االجتماعي للمسلسالت التركیة في 

، وذلك من خالل معرفة نوعیة المسلسالت التركیة التي "للمرأة الصعیدیة
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تفضلھا وأسباب ھذا التفضیل، ومعرفة مدى تأثرھا بالمضمون الدرامي 
التركي المقدم، وما یحمل من فكر وثقافة مجتمع على المرأة اكتسابھما من 

 .سلسالت المدبلجةخالل مشاھدة الم

وتناولت الدراسة الدراما التلیفزیونیة التركیة المدبلجة والتي تتناول 
قضایا مختلفة ومتعددة، وكشفت أن المرأة الصعیدیة تأثرت بدرجة كبیرة بھا، 
بلغت حد التوحد مع بعض شخصیات المسلسالت، كما رصدت عددا من 

علم نفس بإحدى المدارس الحاالت الغریبة لنساء من الصعید وبینھن مدرسة 
الثانویة ارتدت الزي األسود لمدة أسبوع حزنا على وفاة إبراھیم باشا في 
مسلسل حریم السلطان، في حین عصت سیدة أخرى یمین طالق زوجھا أسوة 

 .في نفس المسلسل "ھیام"بشخصیة 

أنا تعلمت كیف تكون لي شخصیة مثل ھیام، فزوجي حلف بأن : وقالت
وتحلم فتاة من بعض عینات الدراسة بشخصیة أمیر في . ال أخرج وخرجت

، بأنھا تحبھ وتجالسھ، وفتیات أخریات یحلمن بأنھن یقابلن "فریحة"مسلسل 
كما رصدت الدراسة رجال یشكو من أن . كریم ومھند أو یتزّوجن مثلھما

زوجتھ تقضي طوال الیوم أمام التلفاز لمشاھدة المسلسالت التركیة، وقال 
ن الرومانسیة التي یتضمنھا المسلسل ممكن أن تكون في ھي تتصور أ"

  ".الواقع، وتطالبني بأن أعاملھا برومانسیة مثل مھند

  الخاتمة

مما سبق من عرض لنتائج الدراسات المتعددة والمتنوعة والتي تناولت 
مضامین الدراما التركیة وتأثیراتھا نخلص إلى أن طبیعة القیم المتضمنة في 

تنسجم مع القیم االجتماعیة للمجتمعات المسلمة بل تتعارض ھذه الدراما ال 
معھا، وإن التعرض المكثف لھا من خالل القنوات الفضائیة إضافة إلى مدة 

حلقة تجعل ھذا الجمھور عرضة المتصاص ھذه  100التعرض والتي تفوق 
القیم وتمثلھا فیما بعد وھذا ما یؤدي إلى صراع القیم في األسرة الواحدة 

  .الصلة بین أفرادھا وتفككھا في بعدوضعف 
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