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 )1(  Analytical study of the stick as a product دراسة تحليلية للعصا كمنتج

 أ.م.د/خالد فاروق السنديوني

 اكاديمية الشروق –دكتور بالمعهد العالي للهندسة 
 وعند الديانا فى صاالع وايضا( والرومانية واليونانية والفرعونية السومرية) القديمة العصور عبر وتطورها العصا دراسة البحث هذا يهدف
 صناعتها وطرق انواعها مع العصا وتطور االستعماالت من الحديث العصر فى العصا دراسة ذلك يلى ثم مصر فى ودراستها العرب
 هاتطبيقوت الصناعى وتفعيل دور التصميم ومصادرها الجديدة االفكار معرفة خالل من للعصا المستقبلية الصورة ماهى الى ذلك ليأخذنا
 .المستقبل فى العصا هيئة تصور لنعرف العصا تصميم على وتأثيرها التكنولوجيا ثم المستقبل عصا على

 مع تجات،المن لتطوير فرص من ماتقدمه خالل من المجتمع على وتأثيرها الكبير ودورها الجديدة االفكار اهمية الى الدراسة اشارت وقد
 التقنياتو  االفكار واهمية دور على اكدت ثم. وظائفه وكثرة استخداماته لتعدد هيئةوال المعالم معروف غير انسانى كمنتج العصا تعريف
 التأكيد عم. المستعملين احتياجات تلبية فى المنتجات قدرة على االفكار تأثير باالضافة المنتج تطوير فى المدروس الخيال مع الجديدة
 عالقة هناك ان بفرض وذلك المستقبلى شكلها تخيل ألمكن العصا على داتوالعا الحضارات تأثير سيناريو واستيعاب فهم تم لو انه على
 .العصا على والعادات الحضارات تأثير من مستوحاة للتصميم جديدة افكار اكتشاف بين

 :البحث هدف

 المختلفة الحضارات عبر العصا تطور استيعاب 
 ؟ المقبلة( المرحلة فى العصا شكل هو )ما المستقبلى شكلها تحديد 
 الجديد المنتج تطوير في الجديدة األفكار دور على لتعرفا. 

 ( نتجالم على الحضارات تأثير - الجديدة الفكرة - الجديد المنتج – العصا) :  الدالة الكلمات
 : البحث فرض
 المستقبلى شكلها تخيل ألمكن العصا على العادات و الحضارات تأثير سيناريو استيعاب و فهم تم لو . 
 العصا على العادات و الحضارات تأثير من مستوحا والتصميم جديدة افكار اكتشاف بين عالقة هناك . 
 :التالية الفرضية نشتق ومنها
 بنجاح الجديدة الفكرة نمو سيعني ذلك فإن  المجتمع من معينة لشريحة قائمة مشاكل تحل العصا  كانت كلما . 
 :البحث أهمية

ى, كمنتج إنسان العصا تطوير في مساهمتها ومدى المجتمع حياة في الجديدة فكاراأل أثر إظهار على سيعمل البحث هذا إن
 .  السوق في موقعها تنمي ولكي التكنولوجيا وازدهار المنافسة شدة احتدام ظل في خصوصا   الناس حاجة تلبية تستطيع

 :البحث منهج

 اعتبارهب البحث متغيري من بكل المتعلقة المقاالتو  الكتب من مجموعة على اعتمد حيث,التحليلي الوصفي المنهج الباحث اتبع
  التحليلي الشق دراسة سيتم حيث وكيفيا   كميا   ويعكسه واقعها عن ويعبر الظاهرة دراسة على يعتمد اسلوب
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 ........... عينة..........ال أفراد على استقصاء قائمة فهم واستيعاب نتائج  الدراسات السابقة من  خالل من بالبحث المتعلق

 الفصل االول: العصا وتطورها عبر العصور القديمة

 تعريف العصا وانواعها .1
  )2([.17َها َمآِرُب ُأْخَرى{ ]طه:قال تعالى:}َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َياموسى َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفي

 ى عصا لغويامعن
 أي َعَصاهُ  ألقى وقولهم وأزمن زمن مثل أْعص   و وضمها العين بكسر ُعِصي   والجمع َعَصوان و عصا يقال مؤنثة الَعَصا:  ا ص ع

 المسلمين َعَصا شقوا قد الخوارج في ويقال عصاتي هذه بالعراق ُسمع لحن أول الفرَّاء قال عصاي وهذه َمَثل وهو األسفار وترك أقام
 بالعصا ضربه َعصاهُ  و األدب به ُيراد أهلك عن عصاك ترفع ال وقولهم الخالف وقع أي العصا وانشقت وائتالفهم جتماعهما أي

 عصاه مثل َعاَصاهُ  و َعِصي   و َعاص   فهو ِعْصيانا   و أيضا َمْعِصَية   و رمى باب من َعصاه وقد الطاعة ضد الِعْصيانُ  و عدا وبابه
 عليه اْسَتْعَصى و

)3(
                                                                                       

 أسماء العصا وأسماء األعالم
ناثا  بأسماء العصا وشجرها ومنها ) طرفة  غرب  لشجر الطرفاء الفراتية و ) طرفا ( نسبة -طريف  -وقد سمى العرب أوالدهم ذكورا  وا 

 حطاب ( -خشاب  -خشبة  -دبوس -عيدان -عويد -الخيزران  -طلحة  -رب وكذلك تسموا ب) محجن غربة ( نسبة لشجرة الغ -
 أسماء وأنواع العصامن وأيضا 

ْوَلَجاُن:  عصا يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدواب الصَّ
 الحمارا" والعصاتسمى سالحا ، ومنه قول ابن أحمر:"ولست بعرنةعرك سالحي *** عصا مثقوبة تقص السِّالُح:
اِد اأصل الَطْرِق: الضرُب، ومنه سميت ِمْطَرَقُة الصائِغوالحداِد؛ ألنه ُيطرق بها أي: يضرب بها، وكذلك عصا النَّ  الِمْطَرَقُة: وفبلتي َيضِرُب جَّ  هاالصُّ

ذا طالت قليال  واستعان بها الرا  الشيخعي واألعرج و اْلَعَصا والعصايةوالعصاة: ِإذا َطاَلْت َواْستْظهر بَها الشَّْيخ وا 
 المنساء –لمنساة ا -المنسأة: ِإذا استظهر بَها اْلَمِريض والضعيف وأيضُاالمنسة 

 شوليحية : )في مصر وسوريا( عصا طويلة منحنية من طرف واحد من شجرة الطرفا تستعمل في لعبة الحوري
 تعامود : عصا طويلة وغليظة تستعمل في رفع االخبية وبيوت الشعر وسقف البيو 

 النبوت والشوما: اسم لعصا مصرية
 سم ركبت في رأسها فأس صغيرة ذات حدين متعاكسين 50بلطة : عصا بطول 

نحراف قد استخدم العرب الرحل العصا في البادية لمعرفة االتجاهات والوقت من خالل تثبيتها بشكل عمودي علي األرض وقياس ال
ربية ع رداءه فوقها هي ليستظل بها، ويظل أشهر ذكر للعصا في الثقافة العوفي وقت الحر يض .الظل لمعرفة الوقت واالتجاهات

ا ما هم ذا استذلو أو ارتباطها بالعبودية، فيقال للقوم إ” العصا لمن عصى“ارتباطها بالتأديب، لتشتهر أمثال عربية مرتبطة بالعصا مثل 
الذي قاله  أشهر األدبيات التي قيلت في العصا البيت الشهيرومن  .إال عبيد عصا أو يقال العبد يضرب بالعصاوالحر تكفيه المالمة

 كيدُ المتنبي في هجاء كافور، حين قرن بين العصا والعبد فقال: ال تشتِر العبد إال والعصا معه / إّن العبيد ألنجاٌس منا
ن أخوذة ممليد تجتمع عليها، وهو ونالحظ ارتباط العصا في التراث العربي بمدلولها اللغوي، إذ يقال للعصا عصا، ألن األصابع وا

خوذ وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا المدلول السلطوي للعصا مأ .قول العرب عصوت القوم أعصوهم، إذا جمعتهم على خير أو شر
 ”.االعص لّين”، بينما وصفوا الحاكم الضعيف بـ”صلب العصا“من عصا الراعي، لذا شاع بين العرب قديم ا أن يصفوا الحاكم القوي 

                                                           
 )2( كتاب القرآن الكريم سورة  ]طه:17[. 

 )3(  المعجم: مختار الصحاح   . 
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 العصا عبر التاريخ
ا في لم تكن وجهة ارتباط اإلنسان بالعصا، منذ فجر التاريخ، محكومة بنماذج ومتطلبات أغراض االستخدام العصرية التي نراه
ية في عمل محيطنا، سواء للمشي او ألغراض طبية أو غير ذلك. فقد كانت العصا مع الحجارة، بمثابة الركائز األساسية لدى اإلنسان

 الغذاء لدفاع عن نفسه من الوحوش والمخاطر المتنوعة في الغابات والكهوف. ومثلت العصا أداة رئيسة في عمليات الصيد وتامينا
رى وعدة استخدامات حياتية مفصلية، كاستخدامها في أعمال الطهي وحمل الحاجيات المتنوعة. إلى جانب مجموعة استخدامات أخ

 وأجندة المعيار لم يبق ساكنا وثابتا، إذ تماشت العصا في أغراض استعمالها، مع كافة مناحي متفرعة. وبطبيعة الحال، فإن هذا
 .التطور في حياة اإلنسان

وح لدى ولكن الثابت هو ان الوثائق التاريخية، تكشف لنا بجالء االستعمال الواضح والصريح للعصا منذ أقدم العصور، ويتبدى لنا هذا بوض
ت مع هذه ا اكتسبئجة لديهم كأداة للدفاع والقتال، وأيضا كملمح وعنوان من عناوين الزعامة والتدليل على علية القوم. وبذالفراعنة، حيث كانت را

عليها  المكانة والتنويعات في أهمية حضورها ودورها، مالمح رونق تزويق وتشذيب وتحسن جمالي في نماذج صنعها ومظهرها وزخرفتها. فأدخلت
 رفيعة المستوى. وبلغ األمر حد انه كانت ترسل العصا إلى المدفن مع صاحبها، حين وفاته.تطعيمات وأطر ونحت 

 وروبية،تتابعت أنماط تطور استخدامات وادوار العصا في حياة المجتمعات، فتجسد ذلك بأشكال متمايزة. وشهدت، المجتمعات األثم 
تداد ا، خالل القرون الوسطى، تمثل بشكل الصولجان، وذلك كامضمن هذا اإلطار، بروز وجه آخر لشعبية العصا لدى األفراد فيه

 .ألغراض ودالالت استعمال العصا بوجهتها السيادية والمعبرة عن القوة
يد جان بالواعتمدت العملية كعرف مهم، على جملة اشتراطات وقواعد محددة. فمثال كان اإلمبراطور الوحيد الذي يمكنه إمساك الصول

 .شخاص األقل منزلة منه، متاح لهم ان يمسكوا الصولجان باليد اليسرىاليمنى، بينما األ
 .المكانةو  الوقار ذات االعتبارية الشخصية زي تكامل على كداللة ،(الخيزران عصا) العصا استخدام ،18وساد في أوروبا، أيضا ، في القرن ال 

 مين من أبناء المجتمع. وطبعا لم تكن هذه المعانيوهكذا توضعت كنمط مظهري حيوي في تمييز الوجهاء واإلشارة إلى المه
لة ن الدالمواالعتبارات ببعيدة عن واقع الحال، آنذاك، وقبل قرون أيضا ، في الصين والهند ودول شرق آسيا. اذ مثلت العصا نوعا 

 .على الهيبة والوقار، فكانت ملتصقة بزي الملوك واألباطرة
يدة، كما وضح استخدام العصا في المجتمعات العربية، وفق هذا المنوال، في فترات عد واألشخاص البارزين في تلك المجتمعات.

، مثل: ولكنها برزت أكثر كرمز من رموز التعبير عن المكانة االجتماعية أحيانا ، وخاصة في المجتمعات البدوية في دول عديدة
 سوريا ومصر والسودان وغيرها.

الصين  لعالية لهذا القائد أو المسؤول أو حتى للعديد من أفراد الشعب .. وكان اباطرةوهي في ذات الوقت تعبير عن المكانة ا
و ألكريمة ومهراجات الهند وحكام شرق آسيا يفتخرون بعصيهم المختلفة والمصنوعة من اعواد الخيزران الممتاز والمطعم باالحجار ا

 . انواع اخرى من األخشاب كالصندل والزان
رة درة عمر بن الخطاب، التي أسهمت في تحقيق عدالة عصره. ثم عصا توت عنخ آمون في مصر، المحالة وربما تليها في الشه

بالمعادن الكريمة، التي نقشت ألقابه عليها، ومن العصي الشهيرة أيضا: العصا التي حملها نامليار في حله وترحاله، ولم يتخلف 
ل جبران، وتوفيق الحكيم، الذي كتب في ظل صحبتها كتابه الممتع;عصا األدباء عن حمل العصا، فرافقت أكف بعضهم كجبران خلي

الحكيم، وتضمن الكتاب حوارا  بين الحكيم وعصاه. وال بد من ذكر ما رواه المنشاوي الورداني عن عصا الحكم بن عبدل، التي كان 
تلك العصا التي ضاق بنفوذها ذرعا  أحد الشعراء  يكتب عليها حاجته لدى الملوك، واألمراء، والحكام، ويبعث بها، فال تؤخر له حاجة،

  )4(.عصا الحكم في الدار أول داخل....ونحن على األبواب نقصى ونحجب :فقال عنها

                                                           
 كالموش للعصا الرافدي األصل ŝkalmu الحثية م 2015 – األول العدد محكمة علمية، فصلية، العربي العلمي التراث مجلة ( 4)
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 وعند العرب العصا فى االديان .2

 :التوراة فى العصا 2-1
  هرون عصا

 مردينالمت القوم الرب وأهلك وهارون، ىموس سلطة -إليه انحازت التي والجماعة- قهات بني من يصهار بن قورح تحدى عندما 
 هارون اسم وكتب عصاه، على السبط رئيس اسم ويكتب عصا، منهم سبط كل يأخذ أن إسرائيل بني من موسى طلب ،(16 عد)

 مةخي إلى موسى دخل" التالي اليوم وفي الشهادة، خيمة في الرب أمام ووضعها عصا عشرة االثنتين موسى وأخذ. الوي عصا على
ذا هادةالش  عجمي موسى فأخرج. لوزا   وأنضجت زهرا   وأزهرت فروخا   أخرجت. أفرخت قد الوي لبيت Aaron's rod هارون عصا وا 

 ادةالشه أمام إلى هارون عصا رد لموسى الرب وقال. عصاه واحد كل وأخذ فنظروا إسرائيل، بني جميع إلى الرب أمام من العصي
 بين من المقام يسوع للرب زترم وهي(. 11-1: 17 عد" )الرب أمره كما موسى ففعل.. .التمرد لبني عالمة فتكون الحفظ ألجل

 .الكثير بالثمر ليأتي األموات
 فقد مصر، في معجزاته بها أجرى والتي ،(2: 4 خر) حوريب جبل في يده في موسى يحملها كان التي العصا نفسها هي كانت ولعلها
 0(2-14: 7 خر انظر" )هارون عصا" أو( 17و 2: 4 خر" )موسى عصا" تسمى كانت اكم(. 9: 17 ،20: 4 خر" )اهلل عصا" سميت

 خر) بعصاه ممسكة يمدها أي يده موسى يمد أن أخرى أحيان وفي ،(5: 8 خر)  بعصاه يده هارون يمد أن أحيانا   الرب أمر وكان
 )23و 22: 9

(. 12-9: 17 خر) يديه يدعمان وحور هارون كان بينما يده، في اهلل وعصا التلة رأس على موسى وقف عماليق، مع الحرب وفي
 خر) الشعب ليشرب الماء ليخرج حوريب في الصخرة بها ويضرب النهر، بها ضرب التي العصا يأخذ أن موسى أمر الرب أن كما
17 :5-7( 
 مامأ الصخرة هارون وأخوه هو يكلم وأن الجماعة، ويجمع العصا يأخذ أن موسى الرب فأمر للجماعة، ماء يكن لم صين برية وفي
 دع" )غزير ماء فخرج مرتين، بعصاه الصخرة وضرب يده" ورفع الرب أمام من العصا أخذ موسى ولكن. ماء لتخرج الجماعة أعين
 .نكنعا أرض إلى الدخول من وهارون موسى حرمان في سببا   اهلل ألمر العصيان هذا فكان(. 6-13: 20
 عصا" وسميت, البداية من فعال   عصاه كانت ألنها" موسى عصا" وسميت اهلل، سلطان إلى ترمز كانت ألنها" اهلل عصا" سميت لقد

 .موسى عن عوضا يستخدمها كان هارون ألن" هارون
 ذهب من قسط" به كان العهد تابوت أن العبرانيين إلى الرسالة كاتب ويقول
 (.4: 9 عب" )العهد ولوحا أفرخت التي هارون وعصا المن، فيه
جمع اهلل لموسى في عصاه من البراهين العظام، واآليات الجسام، ما وقد 

  .)5(آمن به السحرة المعاندون
 (17 العدد) أفرخت التي هارون عصا: تكال األنبا موقع في (1)صورة

                                                                                                                                                                                           
  .بغداد العربي جامعة العلمي التراث إحياء مركز الصالحي رشيد صالح. د. م. أ
(5 ) Unknown illustrator -Takla.org Image: The rod of Aaron was budded (Numbers (17) -St criticism/607.html-elkommos/biblical-takla.org/books/helmy-http://st
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 : االنجيل فى العصا 2-2
  الرب عصا (1)

 )9: 21اي")لةال عصا عليهم وليس,الخوف من امنة بيوتهم" )34: 9اي")عصاة عني ليرفع"
 )32: 89مز")تثمهم وبضربات,معصيتهم بعصا افتقد" )4: 23مز")يعزيانني هما وعكازك عصاك"
 )10: 21حز")عود بكل تزدري ابني عصا" )37: 20حز")العهد رباط في وادخلكم,العصا تحا وامركم"
 )5: 12رؤ")حديد من بعصا االمم جميع يرعي ان عتيدا ذكرا ابنا فولدت" )14: 7مي")شعبك بعصاك ارع"

  التاديب عصا (2)
 )24: 13ام")ابنة يمقت عصاة يمنع من" )13: 10ام")الفهم الناقص لظهر العصا"
 (15: 22ام")عنة تبعدها التاديب عصا.الولد بقلب مرتبطة الجهالة"
 )14: 23ام")الهاوية نم نفسة فتنقذ بعصا انت تضربة" )13: 23ام")يموت ال بعصا ضربتة ان النك,الولد عن التاديب تمنع ال"

  االشرار عصا (3)
 (  :22ام")تفني سخطة وعصا,بلية يحصد اثما الزارع" )3: 125مز")الصديقين نصيب علي االشرار عصا تستقر ال"
 )5: 14اش")المتسلطين قضيب,االشرار عصا الرب كسر قد"

  اشخاص عصا (4)
 )21: 11عب) موتة ندوع (10: 32تك) عودتة في:مرتين االردن بها عبر يعقوب عصا"
 )1: 38تك)ابنة زوجة ثمار مع زني عندما رهن يهوذا عصا"
 )11: 12خر")واحد كل يد في الخروج عصا" )4:4خر")موسي عصا"
 )40: 17صم1")جليات بها قابل داود عصا" (  :17عد")افرخت التي هرون عصا"
 ) 21: 23صم2)المصري الي بها نزل يهوياداع بن بناياهو عصا"
 ))6(47: 26مت")االالم ليلة المسيح السيد علي الهجوم عصا" )10: 10مت)االرسالية في عليها يعامد ال لكرازةا عصا"

 القرأن الكريم فى العصا 2-3
)عصا موسى( أشهر عصا في التاريخ، التي تعددت الروايات حول أصلها، ومنهم من يعدها العصا التي  عليه السالم -تعد عصا نبي اهلل موسى

يمينك يا بما تلك ها آدم من الجنة، وهي العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها على الغنم، ولها فوائد أخرى كما قال نبي اهلل موسى عندما سئل و أتى ب
 اهكان يضرب بعص عليه السالم -موسى؟ كما ورد ذكرذلك في القرأن الكريم، ومن بين ماورد في تفسير هذه اآلية المباركة: أن نبي اهلل موسى

 آية وأتت مرة واحدة بلفظ )منسأته(. 12الشجر اليابس فيسقط ورقها، فترعاه األغنام، وقد وردت كلمة العصا في القرآن الكريم في 
ذ))  تعالى اهلل قول ومنها .1  60 البقرة... (( الحجر بعصاك اضرب فقلنا لقومه موسى استسقى وا 
 160 األعراف...... ((  الحجر بعصاك اضرب أن هقوم استسقاه إذ موسى إلى وأوحينا))  تعالى قوله ومنها .2
 63 الشعراء...((  البحر بعصاك اضرب أن موسى إلى فأوحينا)) تعالى اهلل قول ومنها .3
 117 األعراف((  يأفكون ما تلقف هي فإذا عصاك ألق أن موسى إلى وأوحينا))  تعالى اهلل قول ومنها .4
 10النمل... ((  جان كأنها هتزت رءاها فلّما عصاك وألق))  سبحانه قوله ومنها .5

                                                           
(6 ) Unknown illustrator -Takla.org Image: The rod of Aaron was budded (Numbers (17) -St criticism/607.html-elkommos/biblical-takla.org/books/helmy-http://st
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  31 القصص... ((  جان كأنها تهتز رءاها فلما عصاك ألق وأن))  قائل من عز قوله ومنها .6
 107 األعراف((  مبين ثعبان هي فإذا عصاه فألقى))  تعالى وقوله .7
 32 الشعراء((  مبين ثعبان هي فإذا عصاه فألقى))  تعالى وقوله .8
 45 الشعراء((  يأفكون ما تلقف هي فإذا صاهع موسى فألقى))  تعالى وقوله .9

 18 طه((  أخرى مئارب فيها ولي غنمي على بها وأهش عليها أتوكؤا عصاي هي قال))  قائل من عز قوله ومنها .10
 66 طه((  تسعى أنها سحرهم من إليه يخّيل وعصّيهم حبالهم فإذا ألقوا بل قال))  تعالى اهلل قول وكذلك .11
 الشعراء... ((  فرعون بعّزة وقالوا وعصّيهم حبالهم فألقوا) ) تعالى اهلل قول ومنها .12
 ...14:اآلية /سبأ رةسو "  َسَأَتهُ ِمن َتْأُكلُ  ْرضِ اأْلَ  َدابَّةُ  ِإالَّ  َمْوِتهِ  َعَلى َدلَُّهمْ  َما اْلَمْوتَ  َعَلْيهِ  َقَضْيَنا َفَلمَّا: "وجل عز المولى قال .13

وكان إذا  .نزة تركز له فيصلي إليهاع -والسالم  عليه الصالة -لصحراء؛ وقد كان للنبي أنها تتخذ قبلة في ا في الشريعة االسالمية
وكان  .مى واحدوالحربة والعنزة والنيزك واآللة اسم لمس. خرج يوم العيد أم بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها؛ وذلك ثابت في الصحيح

  .لم يستطع أن يقبله؛ ثابت في الصحيح أيضا له محجن وهو عصا معوجة الطرف يشير به إلى الحجر إذا
تميما و أبي بن كعب  -ه رضي اهلل عن -ر عمر بن الخطاب أنه قال: أم -رضي اهلل عنه  –وفي الموطأ عن السائب بن يزيد 

ف ا ننصر كن الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما
كئا واإلجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متو  .وفي الصحيحين: أنه عليه الصالة والسالم كان له مخصرة .إال في بزوغ الفجر

  .على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، وال ينكرها إال جاهل
  ل:وقال الحسن البصري فيها ست خصا

 .زينة الصلحاءالثانية:                                  .سنة لألنبياءاالولى: 
 .عون للضعفاءالرابعة:                           .سالح على األعداءالثالثة: 

 .زيادة في الطاعاتالسادسة:                               .غم المنافقينالخامسة: 
 :ويقال إذا كان مع المؤمن العصا

 ،يهرب منه الشيطان 
 ،ويخشع منه المنافق والفاجر 

 ،وتكون قبلته إذا صلى 
 .وقوة إذا أعيا

 مصرالعصا فى  .11

ه على ثة تعينالعصا أداة رافقت اإلنسان منذ أن سكن األرض، فكانت في بادئ األمر ُمتكأ له يحملها أينما ذهب، لتتحول إلى قدم ثال
 .عن متناول يده البشريةالحركة، أو تصبح يد أطول يستخدمها في التقاط الثمار البعيدة 

لبشري ثم تطور األمر لتصبح العصا أداة رئيسية في رعي األغنام، لتصبح رمزا لسلطة الراعي على رعيته، ومع احتدام الصراع ا
 .تحولت العصا إلي سالح يستخدم في الدفاع عن النفس ضد األخطار

ها ما مياتها، واستحدث اإلنسان استخدامات جديدة للعصا منأشكال الِعصّي )جمع عصا( ومس ومع بزوغ الحضارات القديمة اختلفت
 .ارتبط بالسلطة ومنها ما ارتبط بالدين وبعضها ارتبط برياضات قتالية وفنون استعراضية

يابه من حقله، يتوكأ  وفي ريف وصعيد مصر مكانة خاصة للعصا فهي تابع مخلص للمزارع يحملها وهو فوق حماره في ذهابه وا 
و طبيعة أها على حيواناته ويخيف بها الكالب الضالة، وأحيانا يستخدمها لصد أي نوع من التهديد سواء كان بفعل العليها ويهش ب

 بفعل اإلنسان، فهي سالحه األول وهي بالنسبة للكبار رمز للوقار والهيبة.
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 عبر التاريخ العصا في مصر
لمعروضة وا” صالبة الملك نارمر“توحيد القطرين المعروفة باسم الظهور األول للعصا في الحضارة المصرية القديمة كان في لوحة 
 ض على رأسفي يده اليمنى، بينما يده اليسرى تقب” دبوس القتال“حاليا بالمتحف المصري، والتي يظهر فيها الملك نارمر وهو يحمل 

دبب ماب األشجار ومثبت برأسها جزء واحد من المتمردين في إشارة إلى معاقبته، والدبوس عبارة عن عصا قصيرة مصنوعة من أخش
 مصنوع من الحجر الصوان.

صر على مويعد  الدبوس أول األسلحة التي استخدمها المصري القديم في القتال، لذلك نشاهد منظرا تقليديا ومتكررا لجميع ملوك 
س رة الدبو اللذان يقومان على نفس فكواجهات المعابد وهم يعاقبون األعداء بضربهم بالدبوس، ثم استحدث بعد ذلك الرمح والحربة، 

 .لكنهما أطول نسبيا ليالئما طبيعة السالح
اعدتها كز في قوأما يتعلق بالديانة المصرية القديمة، فقد كانت العصا القاسم المشترك بين جميع اآلله المصرية، وهي عصا طويلة ترت

ن خالل مقد بعض األثاريين أنها كانت أول أداة لقياس الوقت على قوس صغير، يعتقد أنها كانت ترمز إلي أبدية اإلله، فيما اعت
 وضعها بشكل مستقيم فوق األرض ومالحظة انكسار الظل، الذي من خالله يتم تحديد الوقت.

ا أن يحمل الكاهن عصا في يده ترمز إلي سلطته الدينية، وخير دليل على ذلك التمثال الش هير وفي العصر الفرعوني شاع أيض 
كتشف بالقرب من سقارة، ومن الطريف ان عمال الحفريات في ذلك الوقت أطلقوا علي التمثال اسم تمثال والذي ا” عبر-كا“للكاهن 

 التمثالو شيخ البلد والسبب في ذلك أن كبير الكهنة كان يحمل في يده عصا طويلة، والحظ العمال تشابها بينه وبين شيخ بلدتهم، 
 .سطة مرييت عالم اآلثار الفرنسيمصنوع من الخشب المفرغ واكتشف بوا

سب وفي اللغة المصرية القديمة استخدمت العصا كمخصص لغوي يصاحب األسماء التي تشير إلي األفراد فتؤدي إلي اختالف مدلول الكلمة ح
ذا كانتشكل العصا وهيئة حاملها، فمثال إذا كان المخصص يظهر الشخص في وضع الوقوف وممسكا بالعصا فترمز الكلمة إلي الح  اكم، وا 

ذا كان حامل العصا منحنيا دلت الكلمة علي شخص مسن.  العصا مرفوعة ألعلى فتعني الكلمة العدو أو المغير، وا 
ونها وتعني كلمة حقا الحاكم وهي عصا قصيرة نسبيا معقوفة، وكان الملوك يحمل” الحقا“ومن أشهر العصي في التاريخ المصري القديم عصا 

 صدر مع عصا أخري تسمى عصا الواس، التي كانت تشبه المذبة والتي تعني الصولجان والذي يرمز إلى االستقرار.بشكل متقاطع على ال
 والجزرة العصا
 ؛ والجزرة العصا والحميرباستخدام البغال يروضون أهلها كان عندما أوروبا من مصدره التعبير هذا و مجازي تعبير وهو( عقاب – ثواب)  هومبدأ
ن الجزرة طاوع إن الحمار فسيسير ، أخرى بيد   والعصا الحمار أمام ووضعها بيد الجزرة مسك يتم بحيث  )7( العصا فله عصى وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (العصا منافع لتعديد قوم تعرض(:)187-11/189)القرآن ألحكام الجامع تفسيره ( 7)
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 صور العصا فى العصور القديمة .12

  )8(( تقليد لالعمال القديمة لمقبض العصا2صورة )
 
 

 سنواته ثارآ مالمح بدت تلك، صورته وفي. بها والتصاقه منها قربه مدى تعكس ( فريدة،3صورة )
 يظهر ال انه نجد,عصاه نقرات تصدرها ،(عكازه) لعصاه تأمله دالالت أجزاءها تترجم الشاقة، الطويلة
  )9(األفراد من العديد لدى حياديا،( العصا) العكاز

 
 
 
 
 
 

 هابة مدينة معبد -الفرعوني العصر في العصا( 4صورة )
 األمر تطور ثم األرض سكن أن منذ اإلنسان رافقت أداة

 احتدام ومع رعيته، على الراعي لسلطة رمزا لتصبح
 في يستخدم سالح إلي العصا تحولت البشري الصراع
  .األخطار ضد النفس عن الدفاع

 
 
 

 ومع ،الخلود  عصا تحمل المصرية األلهه أحد -الفرعوني العصر في (5صورة )
 اإلنسان ثواستحد ومسمياتها،  الِعصيّ  اختلفت أشكال القديمة الحضارات بزوغ

 وفنون قتالية برياضات ارتبط وبعضها بالدين ارتبط ما هال جديدة استخدامات
 .استعراضية

 الكاهن يحمل ”عبر-كا“ للكاهن المصرية األلهه أحد - البلد شيخ تمثال( 6صورة )

 والتمثال سقارة، من بالقرب اكتشف والذي الدينية سلطته إلي ترمز يده في عصا

  )10( ..الفرنسي اآلثار عالم مرييت بواسطة واكتشف رغالمف الخشب من مصنوع
 
 

 
 

                                                           
(8 ) www.alriyadh.com   

 2011 أبريل 09 2011 أبريل 10: التاريخ عساف أبو رفعت•: المصدر عكاز العصا ( 9)
(10 ) -%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-http://deshnaelyoum.weladelbalad.com/%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1

%D9%81%D9%8A-%D9%85/#sthash.oAIxLzbf.dpuf 

http://www.alriyadh.com/
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وفي اللغة المصرية القديمة استخدمت العصا كمخصص لغوي يصاحب األسماء التي تشير إلي األفراد فتؤدي إلي اختالف مدلول الكلمة  

ا فترمز الكلمة إلي الحاكم، وإذا حسب شكل العصا وهيئة حاملها، فمثال إذا كان المخصص يظهر الشخص في وضع الوقوف وممسكا بالعص

 .كانت العصا مرفوعة ألعلى فتعني الكلمة العدو أو المغير، وإذا كان حامل العصا منحنيا دلت الكلمة علي شخص مسن
 الفصل الثانى: العصا فى العصر الحديث

 استعماالت وتطور العصا .1
شهدت استعماالت العصا، تطورا مهما في أوجه استخدامها ووظائفها، حيث أصبحت أداة أساسية بالنسبة لذوي االحتياجات 

 .الخاصة. وهي تجسدت في استعماالت أغراض تقليدية عديدة متنوعة، اشتهرت في الماضي والتزال مستمرة
 (6) صورة والسهلة، المفتوحة المناطق في يالمش في ويستخدم الممسك، مثني العصى وهو: المشي عصى: أوال  

ولكن، حاليا، استمرت العصا، إضافة إلى ذلك، في استحضار دور ومرجعية تاريخية لها، تتمثل في الوظيفة 
األمنية، حيث برزت في أشكال جديدة )هراوات( في أيدي رجاالت األمن، وهي ال تقتصر على مادة الخشب، بل 

ر ذلك من المواد. وال ننسى أيضا  تلك األنواع من العصي الخاصة بالعاب تصنع من الجلد الصناعي وغي
 (7) صورة .وممارسات هوايات ورياضات معينة، مثل البلياردو

وتتعدد الدالالت في استخدامات ومعاني 
العصا في مجتمعات مختلف الدول. ونجد 

أنها إضافة إلى وظيفتها لدى كبار السن، هي 
مع البدوي في في عالقة التحام دائم 

الصحراء. وقد مثلت العصا لدى البدوي 
أهمية خاصة، فعالوة عن توظيفها ألغراض 

 (8.9) صورة .الدفاع عن النفس، استعملها ليحمل بها زوادته. كما كانت أداته للتنقيب عن المياه أحيانا  
مانية، ر والزيتون وغيرها. وهي لدى قبائل عوفي المناطق الزراعية هي لآلن تستعمل لقطف بعض الثمار في المواسم، مثل الصنوب

 .من وجهة تاريخية تقليدية، تعبير قوي عن ملمح مهم في جوانب صفات الرجل، فحواه األنفة وقوة الشخصية
 لدى أهل الفكر والسياسة والفن

اخذ مسار تطور استخدامات ودالالت العصا، مظاهر عدة لدى رجاالت 
شملت تفرعات ي شتى المجتمعات، حيث السياسة والفن والفكر واألدب، ف

توظيفها غرض االستخدام بدافع صحي عام من جهة، وأيضا  مرمى إكساب 
 .مظهر الشخصية سمات محددة، من جهة أخرى

 وكان من أبرزها لدى القادة والسياسيين: عصا الفرعون توت عنخ امون،
 عصر في. م.ق 1325 إلى 1334 من مصر فرعون وكان القديم، مصر اريخت في عشر الثامنة المصرية األسرة فراعنة أحد كان أمون عنخ توت
عصا بطليموس، عصا يوليوس قيصر، عصا جورج واشنطن، عصا نابليون بونابرت، عصا غاندي،  .(10) صورة الحديثة الدولة

 .عصا تشرشل، عصا الملك فاروق
لزعيم است موم، عصا برنارد شو، عصا توفيق الحكيم، وعصا وأما على صعيد الفكر واإلبداع، فهناك أمثلة عدة، ومنها: عصا سومر 

حملها ي. عصا الفنان الكوميدي شارلي شابلن. وهناك في الوقت الحالي من محمد انور السادات وعصا الزعيم ,السياسي سعد زغلول
 من الرؤساء العرب، مثل الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس العراقي جالل الطالباني.
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  العصا عربياثقافة 
قهر انتشرت، وربما سادت لفترة طويلة، في المجتمع العربي، مفاهيم ثقافة خاصة بالعصا، تعكس رؤى تصورات محملة بمعاني ال

اء تقصير علم، إز والقسر والعقوبة والعنف، فال يغيب عنا مثال رواجها كأداة استخدمت لعقود طويلة في الرد واإلجراء التأديبي لدى الم
 .طلبة مدارس المراحل االبتدائيةاو شغب 

، «صىعالعصا لمن »وهناك ايضا عدة امثال وعبارات شعبية، متعارف عليها، تحكي عن طبيعة التصورات الغالبة، عن وظيفتها ومهامها، مثل: 
ات الكثير من المجتمعكما ال ننفك نلمس تمثيال صارخا لتجسد العصا بصور متنوعة، تعكس هذا المفهوم والمضمون، في «. قشر له العصا»

داث زات وأحالعربية. فهي لالن رديف أساسي لرقصة المزمار بفحوى تعبير عن العدوانية والقسوة، وأيضا أداة تحل مكان السيف في تمثيل المبار 
 ، وكذلك في مصر بشكل كبير.نساحات القتال. وهذه المالمح تتبدى بوضوح في سوريا واألردن وفلسطين ولبنا

 العصا  فومتاح صناعة .2
زيت ناء والصناعة العصي في البلدان العربية تعتبر حرفة يتوارثها األبناء عن األجداد وتستخدم في صناعتها المواد المحلية كالح

 . المحلي إلضفاء الرونق والجمال على العصي
قش األبنوس حيث تحفر وتن وأقوى أنواع العصي يتم استخراجها من أشجار العتم, كما قد تكون من القصب أو الخيزران أو خشب

 .بأشكال وطرق فنية مختلفة وفي أغلب األحيان تجهز بمقابض فضية أو من العاج والتي تشكل بذاتها تحفا فنية
ستخراج اإن صناعة العصا بأنواعها تمر بعدة خطوات فمثال عود القرط والذي يستخرج من باطن األرض يتم كيه بالنار ومن ثم يتم 

يه ود بقطعة من الزجاج على حسب المطلوب وتوضع عليه بعض الشحوم ويصهر بالنار ويتم تعديل التعرجات فالقشرة وتسوية الع
عتم من ويصبح ذا شكل سوّي ويتم سقيه بالسمن المحلي أما النوع اآلخر من العصي فهو المعروف باسم العتم أو البوت ويعتبر ال

يل شكلها جموأما العصي المصنوعة من الخيزران فتستورد من نيوزالندا والهند و أقوى أنواع العصي ويتم استخراجه من أشجار العتم, 
 ووزنها جيد وتعتبر من أفضل األنواع.

عات يوجد في غالبية دول العام، حاليا، مصانع وورش متخصصة في صناعة العصي، بكافة أغراضها واستخداماتها. وهي إما بقيت في نمط صنا
 .مصانع متطورة ذات المكننة الحديثة. وهي مثل تلك الموجودة حاليا في عدة دول أوروبية وفي أميركاحرفية تراثية تقليدية، بشكل 

ونرى ان صناعة العكازات )العصي(، بقيت في عدة دول عربية، مهنة تحوز خصوصيات، فهي، وباستثناء تلك المخصصة ألغراض 
ناك قدم، فه، وباالرتباط بقصص وطقوس وعادات المجتمع الضاربة في الطبية، تتسم بانها حرفة تراثية زاخرة بتقاليد وأدوات الماضي

 .أسواق وورش حرفية متخصصة بها في السعودية ودمشق وعمان
ت ي عمليافوغيرها من الدول العربية. وما زال يوجد حرفيون معروفون وذائعو الصيت يشتغلون بها، إذ يتميزون بقدرات فنية عالية 

 .ت نحاسية فريدة. وأيضا بأشكال نحتية متنوعة ) طيور ، حيوانات مفترسة...(تزويدها بزخارف وتطعيما
ذه ذ تولت هتلك التي غيبت تماما ذكرى أو لمحات تاريخ عصا الخيزران، إ وهناك المصانع الحديثة للعصي، ومنها في أميركا وأوروبا

يث حلالستعماالت المتنوعة األخرى بشكل فني عالي الجاذبية، المصانع، عالوة على انتاج جميع أنواع العصي الطبية، توفير عصي مخصصة 
 .باتت تصقل بأنماط مزخرفة دقيقة ومدروسة. وبلغ تطور صناعة العصي اآلن إلى حد تجاوزت معه االقتصار على استعمال الخشب

أخرى.  وهذا إضافة إلى مواد فدخلت في تركيبتها مواد معدنية كثيرة، مثل االستيل وااللمنيوم والنحاس المخصص، وكذلك الذهب.
وتختلف أطوال وأحجام العصي حسب غرض استخدامها، ضمن شتى المجتمعات. ومن المتعارف عليه عربيا، ان تلك المخصصة للمشي يتراوح 

 .ستعماللرواج واالاألخيرة أصبحت قليلة ا هذه ولكن أكثر، أو المترين لتبلغ تمتد ذلك من أطول عصي وهناك. سم 180 إلى 120طولها بين الـ 
  متاحف العكازات

ك أقامت مجموعة من دول العالم، إما متاحف متخصصة، أو أجزاء وأجنحة مستقلة، للعكازات. وذلك مثل المتحف المصري، وهنا
ا منهو مئات المتاحف المنتشرة في بريطانيا وأميركا و ألمانيا وسويسرا. وهي تحتضن عصي )عكازات( أشهر القادة والسياسيين، 

 .العصي العادية أو األخرى المطعمة بالذهب والعاج وغيرها
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ومنها تلك التي لملوك فراعنة، مثل عصي توت عنخ امون المصنوعة من الذهب، والتي يحفظ البعض منها حاليا، في عدة متاحف بالدول 
د روتشيل العصر الحديث، عصا الملياردير الشهير الغربية. وأيضا  عصي األباطرة الرومان والسالطين العثمانيين ومهراجات الهند. وهناك من

 روكفلر. وغير ذلك.
 يةالعصا الكشف .3

كما يستخدمها في مئات األشياء ي وقتنا الحاضر يستفيد من العصا الكشاف ف
األخرى التي يصعب حصرها. فعصا الكشاف من التقاليد الكشفية التي ال يمكن 

علية إليها اثناء الرحالت والمخيمات االستغناء عنها سواء كان ذلك للحاجة الف
والمناشط الكشفية األخرى، أو ألنها من التراث الكشفي والعربي الذي ينبغي 

الكشفية منذ بدايتها التمسك واالعتزاز به، ومن يطلع على الصور التاريخية للحركة 

يالحظ أن مؤسس الحركة كان يظهر في كثير من الصور وهو يمسك العصا 
أننا نجد العصا في الكثير من الرسومات الكشفية التي كان يضعها  الكشفية، كما

في مذكراته ومؤلفاته. إضافة إلى أن الكثير من الصور التاريخية  توضح 
اصطحاب الكشافة للعصا الكشفية في المخيمات والعروض الكشفية وكذلك أثناء 

-13-12-) صورة أداء التحية الكشفية كما هو معروف حسب التقاليد الكشفية
14-11). 

 :مقاس ومواصفات العصا الكشفية 
ه يعتمد طول العصا على طول ووزن الكشاف الذي سيستخدمها، فمن المستحسن اختيار العصا التي تجلب الراحة للكشاف وتساعد

أقصر من على المشي بيسر وسهولة وال تكون عائقا له بسبب قصرها أو طولها أو سماكتها. وفي الغالب يستحسن أن ال تكون 
 .مستوى الخصر، وال أطول من مستوى ذقن الكشاف، ويكون الطول في المتوسط متر ونصف تقريبا

 ي اختياروينبغي أن يتم اختيار نوع الخشب الذي تصنع منه العصا بعناية، وبالطبع يعتمد ذلك على المنطقة التي يعيش فيها الكشاف، فينبغ 
  .جودة المتوفرة. وال يشترط في عصا الكشاف نوع معين كما يشاع عن شجر الزيتونالعصا الكشفية من أقوى انواع الخشب المو 

 :يمكن للكشاف الحصول على العصا الكشفية بطريقتين
 .األولى: أن يصنع الكشاف العصا بنفسه بقطعها من جذوع األشجار المناسبة، وهذا هو األفضل

 .بيع األدوات الكشفية والرحالت والمغامراتالثانية: أن يشتريها من المحالت التجارية المختصة في 
 :فوائد عصا الكشاف في الحياة الكشفية

الرحالت: المساعدة في المشي واإلتكاء، وتفحص وتحريك 
شارة استغاثة.ويمكن استخدامها للمشي  الجذوع والمخلفات، وا 

 .على الجليد، أو دفع القارب في البحيرات ومياه األنهار
عات واألعماق والمسافات بالطرق القياس: قياس االرتفا

 (15) صورة .المعروفة كشفيا
الطهي: تعليق األواني مثل نار الصياد، أو تحريك اإلناء وحمله 

 .من فوق النار، أو صنع حامل ثالثي
 .رفهاالصيد: يمكن استخدام العصا في الصيد البري كرمح أو قوس،وفي الصيد البحري أيضا كرمح أو بتعليق خيط صيد السمك في ط

 .سيلالنماذج: لصنع العديد من األعمال الريادية بجمع عصي بقية األعضاء في المخيم، أو بعصا واحدة كرفع العلم، أو مأوى، أو منشر غ
 .ليةالرياضة والمساعدة:  القفز فوق األشياء، أو سحب شخص بعيد، أو رفع األشخاص أو األشياء، وكذلك الوصول لألشياء العا
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 .وضعها بالطريقة المعروفة على الكتف، أو لحمل األشياء الثقيلة بواسطة شخصين من الطرفينحمل األدوات: ك
 .اإلسعاف: استخدامها كعكاز للمريض المصاب، أو صنع نقالة مع عصا أخرى، أو كسرها حسب الطول المطلوب لصنع جبيرة مؤقتة

سقاط األطواق األلعاب: كرسم وتخطيط المالعب وحدودها، وبعضاأللعاب مثل القفز  فوقها مع تغيير االرتفاع كل مرة، وتثبيتها وا 
  )11(فيها، أو تثبيت الطوق ورمي العصا للمرور خالله.

 العصا البيضاء .4

العصا أداة مهمة لفاقدي البصر حيث تساعدهم في التعرف والكشف على طريقهم, حيث هناك 
منذ أقدم العصور و  .مكفوفونالعصا البيضاء المستحدثة التي يمكن طيها والتي يستخدمها ال

تكأ عليها  العصا" (16) صورة .كما إستعان بها الشخص الكفيف في تجنب العقبات أثناء المشي والحركة .إستعان اإلنسان بالعصا وا 
 البيضاء، بالعصا احتفاال عام، كل من أكتوبر 15 يوم العالم خصص هكذا" المكفوفين رمز.. البيضاء

الذي كان يسكن في مقاطعة بريستول بإنجلترا العصا ليصبح شكلها « جيمس بيجز»طور  1921في عام  تطور فكرة العصا البيضاء
عليه أن يتعايش مع بيئته الجديدة، وكان  الشكل األبيض الجديد، بعد ما فقد بصره في حادث قضى على عينيه، فكان

ون األبيض، فأنتبه سائقو الناقالت إليه وخاصة في فطلى عصاه بالل .يشعر بالفزع من الناقالت البخارية المارة حول مسكنه
وفي عام  الليل وحرصوا على مساعدته، وصارت العصا أكثر وضوحا لهم، وشعر بالفرق الواضح، ومن هنا بدأت الفكرة

 1931في عام و  .طور جورج ليون في أمريكا شكلها حيث جعل الطرف السفلي للعصا لونه أحمر لتكون مميزة 1930
ثم انتشر هذا الحدث في الجرائد البريطانية مما  .طريقة للمشي بالعصا تدرس وتعلم في فرنسا« هيربي مومنتد. » وضع 

لكل مكفوف في العالم، ويجب » رمز دولى »أن العصا البيضاء؛ هي  BBC في ايار أذاع راديو .ساعد على انتشار الفكرة
هيل المكفوفين فكرة العصا البيضاء وعلمت طريقة المشي بها وبعد ذلك تبنت معظم مراكز تأ .على كل كفيف أن يستخدمها

 .  .لكثير من المكفوفين على مستوى العالم
العصا البيضاء هي عصا الكفيف وقانون العصا البيضاء هو قانون يؤكد على أن المكفوفين الذين يستخدمون العصا البيضاء الحق في ارتياد و

عني أن لهم الحق في أن يحملوا معهم العصي البيضاء وأن يصطحبوا الكالب خالل تجوالهم داخل هذه األماكن العامة مثل المبصرين، وهذا ي
ألماكن األماكن واألبنية والمكاتب والمطاعم والمسارح والمتاحف والمتاجر وأماكن العمل وفي الحافالت والسيارات والقطارات والطائرات وجميع ا

حاد الدولي للمكفوفين ليؤكد أن للمكفوفين نفس العامة، وقد صدر هذا القانون عن االت
 .الحقوق التي ألي شخص آخر

 :أنواع من العصي البيضاء ستةويوجد 
العصا الرمزية: وهي عصا يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر والمسنون  .1

أيضا  للداللة على أن صاحبها لديه مشكلة ما في اإلبصار دون أن تتوفر بها 
 .(17) صورة صا البيضاء الخاصة بالحركة والتنقلالمعايير الالزمة للع

العصا اإلرشادية: وهي عصا يستخدمها المكفوفون لمعرفة نوع األرضية التي  .2
يسيرون عليها وحواف األرصفة ودرجات السلم وكذلك لحماية الجزء 

األسفل من الجسم فقط، ويكون طولها فوق خصر الجسم بقليل، وتصنع 
 (18) صورة .ايلون أو األلمونيومأطراف هذه العصي من الن

العصا الطويلة: وهي أكثر العصي استعماال  في التنقل والترحال بصورة  .3
 (19) صورة .مستقلة

                                                           
(11 ) www.1scout.net واحد وعد..  واحد عالم"المحمدي إبراهيم بن عبداهلل /دالقائ إعداد" 
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عصا السير العادية: ويستخدمها المكفوفون وضعاف البصر والمبصرون دون أن يكون لها مواصفات خاصة، وعادة ما تكون   .4
 (20) صورة .ليها أحيانا  من مادة خشبية صلبة تتحمل االتكاء ع

عصا هبل: وهي عصاه مقوسة تشبه مضرب التنس إلى حد كبير وتستخدم في األرضيات   .5
 صورة .التضاريس الوعرة والطرق الصخريةغير المناسبة للعصا الطويلة مثل المناطق ذات 

(21) 
ة لكنها العصا اإللكترونية: وهي عصاه إلكترونية مصممة على شكل العصا البيضاء الطويل  .6

تقدم للكفيف ترددات فوق صوتية يشعر بها تحت يده عندما تصطدم بعقبة معينة في 
االتجاهات على مسافة خمسة أمتار طريقها كما أنها تستطيع استكشاف العقبات في كل 

  )12(. (22) صورة .وتصنع أطراف هذه العصا من مادة الرصاص
 
 

 حيوانات من فيها بما الطبيعة هاب واجه التي اإلنسان أسلحة أقدم من وهي العصي
 : ووظائفها أشكالها الختالف أسماؤها تعددت وقد وهوام

  .وطويلة نحيفة الخيزران من عصا :الباكورة
 طرف رأس وله كالعجرا، الخشب من وليس الحديد من مصنوع ولكنه ، الدبسا أو العجرا تماما   يشبه القتال أدوات من:الدبوس
 . دفاعي حسال وهو معدنية ويد كروي
 .النفس نع الدفاع في استخدامها عن فضال   والنزول الصعود أثناء عليها لالرتكاز عادة تستخدم وطويلة غليظة عصا الشوم تسمىو :الشون
 .به ليضرب كروية هيئة على رأسها شكل غليظة عصا وهي النفس عن الدفاع أسلحة من وهي دبسا وتسمى:العجرا
  .الجسم في أثرا   لها الضرب يترك بثقلها تمتاز طويلة غير غليظة عصا القطلة
  .سيسية تسمى وقد األطراف المتساوي الخيزران من عصا :الِمْسَير

  مفتوحا   األسفل طرفها ويكون حادة أو الزاوية قائمة بعقفة رأسها ينتهي طويلة غير غليظة عصا:المشعاب
  .والعتم الشوحط شجر أغصان من وتقطع فونص متر إلى مترين بين طولها يتراوح رفيعة عصا :الِمطرق
 تقريبا   ونصف مترين إلى طوله يصل إذ وأطول منها أغلظ لكنه القطله ويشبه النفس عن الدفاع أدوات من :النبوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(12 ) www.1scout.net واحد وعد..  واحد عالم"المحمدي إبراهيم بن عبداهلل /القائد إعداد" 
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 الفصل الثالث: العصا فى المستقبل

من خالل الدراسات  االفكار الجديدة ومصادرها .1
السابقة وخاصة نموذج العصا االيكترونية 

( وبتطبيق النموذج التحليلى لخطوات 22رة)صو 
 THE, MODEL OF THE DESIGN PROCESSالتصميم 

 خطوات الوصول الى المنتج المثالى (23صورة)

 دور على التعرف و المختلفة الحضارات عبر العصا تطور استيعاببعد
 .الجديد المنتج تطوير في الجديدة األفكار

ويظهر معنى العصا لعالية مرحلة الدراسات وخاصة ذو التقنية ا .1
الجديد بدل من يد قوية او رجل ثالثة الى الجزء التعويضى للجسم 

ممزوج بالتكنولوجيا المتطورة فى استخدام االطوال الموجية المختلفة 
عصا تقوية عضالت  –عصا االتزان  (24صورة) ودوائر التحكم كما

 - ديدالج المنتج: ) عصا الكرسى دمج  -عصا الساللم –االرجل 
 و فهمل كل ذلك(  المنتج على الحضارات تأثير - الجديدة الفكرة

 .العصا على العادات و الحضارات تأثير سيناريو استيعاب

 

هنا تظهر  (25صورة)مرحلة دراسات أخرى وخاصة ذو التقنية العالية هنا  .2
االتوماتيكية الذكية مع ربطها بمركز المخ ونية فقط بل ر العصا ليس االكت

 طرافواال

هنا  (أ,ب,ج26صورة)مرحلة دراسات أخرى وخاصة ذو التقنية العالية هنا  .3
 تظهر العصا
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 كما يطلق عليها الراقصة ذو التقنية الميكانيكية واالتوماتيكية وايضا استخدام طاقة الليزر واالطياف الغير مرئية.

 
 ى الظهار تاثير تبادل الحضارات على المنتج الصناعىنبداء االن باطالق العنان للمصم الصناع 

ويسيطر على المصمم تحقيق  هنا تظهر العصا (أ,ب27صورة)مرحلة التصميم واالنتاج  أالولى وخاصة ذو التقنية العالية هنا  .4
 المطالب االنسانية ومراعة المتطالبات االكترونية الحديثة
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 لمقبض فقطاقد اختزلت فى  هنا تظهر العصا (أ,ب,ج28)صورةاصة ذو التقنية العالية هنا لثانية وخامرحلة التصميم واالنتاج   .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىالمستقبل شكلها تخيل ومنها العصا على العادات و الحضارات تأثير من مستوحا والتصميم جديدة افكار اكتشاف بين عالقة هناك

  .بنجاح الجديدة الفكرة نمو سيعني ذلك فإن  المجتمع من ةمعين لشريحة قائمة مشاكل تحل العصا  كانت كلما

 ستطيعت, إنسانى كمنتج العصا تطوير في مساهمتها ومدى المجتمع حياة في الجديدة األفكار أثر إظهار على سيعمل البحث هذا إن
 . السوق في موقعها تنمي ولكي التكنولوجيا وازدهار المنافسة شدة احتدام ظل في خصوصا   الناس حاجة تلبية

ب دى تنفيذ طالكما تم تنفيذة معتمدا على الدوائر االكتونية ومحافظا على شكلها التقلي المقبلة المرحلة فى المستقبلى شكلها تحديد
 التصميم الصناعى وتطبيقه على عصا المستقبل  أ,ب,ج(29صورة) نموذج تجريبى الفرقة الرابعة هندسة طبية واشراف الباحث

 وجيا وتأثيرها على تصميم العصاوتظهر التكنول
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