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الدكتورة لٌلى هدسون أستاذة فً قسم دراسات الشرق االوسط بجامعة ارٌزونا منذ      

.  ات العلٌا فً نفس القسمفً الوقت الحاضر تشتغل مدٌرًة لمكتب الدراس. 0222العام 

جامعة حصلت على شهادة الدكتورة المزدوجة فً علم االنسان و التارٌخ السوري من 

و قبل ذلك حصلت األستاذة على شهادة الماجستٌر فً علم .  9111مٌشغان فً عام 

كانت األستاذة هدسون قد تسلمت سهادة . 9119االنسان من جامعة مٌشغان فً عام 

. 9191تخصصًة فً لغات و حاضارات الشرق األدنى من جامعة ٌاٌل عام الباكلورٌوس م

حتى األن نشرت األستاذة العدٌد من البحوث و المقاالت حول التارٌخ و الحٌاة فً الشرق 

المساحة و الحدٌثة فً : تحوٌل دمشق"الكتاب الذي كتبته األستاذة هو بعنوان . االوسط

 ."المدٌنة االسالمٌة

 0292نوفمبر  4ستاذة هدسون محاضرتها التً استمرت ساعة تقرٌباً فً ألقت األ      

 افتتحت المحاضرة بمقدمة من األستاذ أحمد ملعود. على الطابق الرابع فً مبنى مارشال

و بدأت األستاذة هدسون بمعلومة بسٌطة عن موضوع المحاضرة  فً الساعة الرابعة مساءاً 

قدمت اٌضاً ." من أٌام الشامٌة الى باب الحارةمسلسلة بسام الملى "التً شملت اسمها 

و باالفتراض ان " المجتمعات المتخٌلة"معلومة عن الكتاب من بنادسكت اندرسون اسمه 

هو فقط مجتمع من الناس " الوطن"ان )هناك مقارنة مباشرة بٌن فكرة الكتاب األساسٌة 

و التأثٌر ( العادات المستركةالذٌن ٌتخٌلون مثلهم و كذلك ٌخترعون هذا الوطن من الثقافة و

 .االجتماعً لدى مسلسلة بسام الملى الذي كان قد ساهم بنفس الطرٌقة على التخٌل السوري

المجتمعات "هدسون الجوهرٌة فً المقارنة المذكورة بٌن الكتاب . تمركزت أفكار د     

بسام ذاعٌة فً حالة ، بالتحدٌد دور الرأسمالٌة الطباعٌة و االمسلسلة بسام الملىو "المتخٌلة

هدشون على مدة النفوذ االجتماعً لدى مسلسلة شعبٌة و شهٌرة الى هذه . شددت د. الملى

و لذلك مجتمعتهم الكاملة من خالل المسلسلة، و الدرجة، أي ان الناس ٌتصورون أنفسهم 

هدشون ان . دزعمت . "المجتمعات المتخٌلة"هذا بنفس النمط الذي قدم أندرسون فكرة 

تصوٌر الشعب السوري نفسهم قد ٌرجع الى نفوذ مسلسلة بسام الملى الذي ٌشكله بواسطة 

 ."باب الحارة"و " لٌالً الصالحٌة"و " الخوالً"و " أٌام الشامٌة"برامج 

هدسون فكرتها بان مثل هذه البرامج تشكل نظرة الشعب الشوري عن . قدمت د     

همٌن من الصورة المقدمة فً البرامج التً انتشرت عن مجتمعهم بشكل عام و هم مستل

هدسون إن مسلسالت الملى تعكس المجتمع السوري . طرٌقة شهرتها الشعبٌةز قالت د

بكلمات أخرئ تكّون المسلسالت . الواقعً فً عٌون الشعب كما انه ٌنعكس النجتمع فٌها
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لرئٌسٌة التً تتكرر فً هدسون المواضٌع ا. أقسمت د. الصورة الشعبٌة كما تتأثر منها

الحكم الذاتً للسورٌٌن، فض النزاعات من خالل الرجولة المنتصرة، : شكٍل ما الى األتٌة

 .إقتصاد الشرف، و الوطنٌة فً شكل مقاومة االستعمار

 91هدسون نسلسالت النلى بانها تظهر عادًة فً شهر رمضان المبارك فً . وصفت د     

ٌّن  وقوع مشاكل اجتماعٌة التً تتحول و تتقدم عبر الحلقات قبل  –حلقة التً تتبع نفوذج مع

هدسون فً عدد من النقطات و على رأسها . أوافق من جانبً مع د. ان تنحل فً النهاٌة

الربط بٌن نشرة مثل هذه المسلسلة باألخص أثناء موسم األعٌاد عندما تجتمع العوائل مع 

أوافق ان التمدٌد من . الشعب ألنفسهم البعض، و مع تأثٌرها العمٌق على تكوٌن صورة

الرأسمالٌة الطباعٌة الى االذاعٌة بواسطة نشر مثل هذه المسلسالت الشعبٌة هو منطقً 

 .وقابل للتطبٌق فً هذه الحالة


