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 ثقافة اإلتقان ..
 أو الطريق إلى اإلبداع

0B 9 نقيبد./ عمر 

 

 في تنمية الحكمة دور التربية
 في المنهج المدرسي 

1B15 / رياض نايل العاسمي.أ.د 

األبعاد االجتماعية والرمزية للممارسات 
تحليل سوسيولوجي لظــاهرة   الجسدية:

 ختــان اإلنـاث
2B /.53 لعظيماحسني إبراهيم عبد د 

الثقافة بين التأصيل 
والتعاطي  األنثروبولوجي

 السوسيولوجي لبناء المفهوم

 113 أ./ طيب العيادي

التصرف األيديولوجي في 
 الترجمة: مصطلحًا ومفهومًا

 143 أ.د./ محمد فرغل

 

ُسلطة التراث.. ومأزق الحداثة 
 )(مقاربة تحليلّية نقدّية

3B171 د./ علي الصالح ُمـوَلـى 

 أزمة العلوم االجتماعية 
 مقـاربة نقــدية  :في العالم العربي

 199 ./ محمد اإلدريسيأ

 االفتتاحية

 بحوث ودراسات 

 مقاالت



   مقاالت 

نحو آليات إبيستيمولوجية منطقية  لتعزيز 
 215 أ.د./ موسى فتاحين4B المناهج التعليمية في العصر الرقمي

  رؤية مقارنة في مشروعي اإلصالح والتنوير
 227 د./ حنان كمال أبو سكين5B عبدهواإلمام محمد  لدى الكواكبي 

 253 د. علي أسعد وطفة 6B  في زمن اغترابي التربية األخالقية

 

ازدهار الروح الرأسمالية في 
 منظور ماكس فيبر

 283 أ.د./ مختار مروفل –ت 

 

الخطوات المنهجية لتصميم 
 االستبيان

 299 / عايش صباحأ.

 قراءة في الكتب 

  قراءة في كتاب التربية والحرية 
 محمد بو بكري تأليف : 

7B .333 علي أسعد وطفة أ.د 

   تقارير  مؤتمرات علمية

كلية التربية بجامعة مؤتمر 
التربية العربية في  :المنوفية 

 الفرص والتحديات  -العصر الرقمي
8B345 أ.د. جمال علي الهشان 

 مناهج بحث   

    مقاالت مجمة
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   االفتتاحية  
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 أو الطريق إىل اإلبداع... ثقافة اإلتقان 
 

 

 

 
 الدكتور عمر نقيب بقلم: 

ستاذ 
ٔ
ساتذة ا

ٔ
 بوزريعة الجزائر –في المدرسة العليا لال

 رئيس دائرة الدراسات التربوية والنفسية،
صالة للدراسات والتدريب والنشر

ٔ
 في  مركز اال
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   االفتتاحية  
 

 

 

 

 
 الدكتور عمر نقيب  :بقلم

  

مقاال استوقفت�ي فيه عبارة جاءت ع�� ش�ل  قرأت �� إحدى ا�جرائد العر�ية

م أعقبه جواب من 
ّ
 الناس �� بالدي أذكياء سؤال من متعل

ّ
مه وهو: "أال ترى أن

ّ
معل

: "ألن الذ�اء هبة قد نولد ��ا، 
ً
لك��م يفتقرون إ�� ثقافة �تقان؟ أجاب املعلم قائال

 .0F1أما نزعة �تقان ف�ي ثقافة نكتس��ا"

 الثقافة منظومة من �ف�ار والقيم و�شياء توّجه 
ّ

�� البدء أحب أن أوّ�ح أن

وى التفك�� والنظر، والعمل والسلوك، وتضبط طرق أدائه ملا ��سان ع�� مست

يقوم به من واجبات، وملا يؤّديه من مهام وملا ينجزه من مشاريع. و��ذا �عتبار، 

                                                           
 ما يصيبنا ما -1

ً
مين العام لمؤسسة الفكر وراء الحكايات "داء" إالتقان الذي نادرا

ٔ
كاديمي مصري، اال

ٔ
، سليمان عبد المنعم، ا

 .2009/  06/  11بتاريخ،  16869العربي، جريدة الحياة، العدد: 

 أو الطريق إىل اإلبداع ...ثقافة اإلتقان
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) الذي Psycho-SocialClimateتصبح الثقافة بمثابة املناخ النف��ي و�جتما�� (

، ملعا�ي هذه الثقا تمثلهتنمو فيه �خصية الفرد من خالل 
ً
فة �ش�ل مقصود حينا

وغ�� مقصود حينا آخر، ع�� التواصل اليومي مع مختلف مؤسسات ا�جتمع 

 وال��بو�ة م��ا �ش�ل خاص. الثقافية 

 
ّ

 ا�حياة مشروع ورسالة. وإن
ّ

 الثقافة رؤ�ة متمّ��ة ل�حياة، من حيث أن
ّ

كما أن

اها ��سان عن مع�ى ا�حياة، وعن الهدف من ا�حي
ّ
اة، وعن رسالته الرؤ�ة ال�ي يتبن

ف��ا، وعن سّر وجوده �� التار�خ، �� ال�ي تطبع مختلف نوا�� حياته وألوان �شاطه 

الفردي وا�جما�� بطا�ع خاص �عكس صدق معا�ي هذه الرؤ�ة ومقتضيا��ا 

 العملية.

وإذا �ان التحّضر هو فّن ا�حياة مع الغ�� �� جماعة ألداء رسالة مش��كة �� 

ه لن يكون 
ّ
م فن ممارسة ا�حياة �ش�ل  التار�خ، فإن

ّ
 إذا �عل

ّ
��سان متحّضرا إال

ن ينّ�ئ ب�حة الفهم ومنطقية النظر وجمال الذوق وسالمة التصّرف. 
َ

جميل ُمتق

م ��سان كيف يمارس ا�حياة 
ّ
 نقطة �نطالق �� بناء ا�جتمع املتحّضر أن يتعل

ّ
وإن

ل هذه املعا�ي وتلك ��عاد.
ّ
 وهو يتمث

 البيئة وإذا �انت البيئ
ّ

ف، فإن
ّ
فة �� ال�ي صنعت ��سان املتخل

ّ
ة املتخل

املتحّضرة �� ال�ي تصنع ��سان املتحّضر ع�� املؤسسات ال��بو�ة للمجتمع ال�ي 

 هذه املؤسسات، تدرك أهمية هذه املسألة �� مشروع بناء ��سان. ومن ضمن
 بمثابة بيئة متحّضرةا�جامعات ومخابر البحث وإنتاج املعرفة ال�ي ينب�� أن تكون 

ر ف��ا شروط ثقافة التحّضر، ومن ثمة املناخ الذي تنمو فيه �خصية 
ّ
تتوف

��سان وهو �ستنشق من خالل ذلك معا�ي ا�حياة املتحّضرة؛ بل وفن ممارسة 
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ا�حياة بالش�ل الذي يجعله �ائنا متحّضرا متمّ��ا عن غ��ه من الناس، فضال عن 

 سائر ا�خلوقات.  

 نموذج
ّ

�ستلزم نوعية تر�و�ة عالية شعارها "التفّوق  املتحّضر ��سان  إن

ى �� هذه ا�جلة الرائدة فكرة 
ّ
ا نتب�

ّ
� �خال��". ولذلك، فإذا كن

ّ
العل�ي وال���

ر به وننطلق منه �� تحقيق هذا 
ّ

 �صل الذي ينب�� أن نذك
ّ

"��سان املتحّضر" فإن

ه من أعمال علمية مختلفة، ثقافة الهدف هو الس�� من أجل أن نرّ�خ �� ما ننتج

قه من 
ّ

�متياز والتمّ�� �� �ل ما نقوم به من أعمال، وما نؤّديه من واجبات، وما نحق

 إنجازات؛ بل وما نتعامل به من أخالق. 

ولعّل من أهم ما �ساعد ع�� تحقيق �ّلِ ذلك إشاعة ثقافة �تقان �� إنجاز 

ية �يجابية، ومظهر من مظاهر التعب�� �عمال. فاالتقان سمة أساسية �� ال�خص

ق ح�ى 
ُ
ل

ُ
عن قّوِ��ا. وقد تفّوقت كث�� من �مم ع�� غ��ها �سبب �شّب��ا ��ذا ا�خ

ُه شعارا �� �ل نوا�� �شاطها اليومي. 
ْ
 جعلت

 ذا 
ُ

ٌق يمكن اكتسابه كما يمكن التعّوُد عليه. وإذا �ان �حسان
ُ
ل

ُ
 العمِل خ

ُ
فإتقان

� 
ّ

 يتعلق أ�عاٍد نفسيٍة فإن
َ

أي، باملهارات ال�ي تحّدد لنا الكيفية ال�ي  ءباألداتقان

َق الغرَض م��ا. فإذا �ان هناك 
ّ

ينب�� أن ننِجَز ��ا أعمالنا ع�� الوجه املطلوب لتحق

 �تقان أس آخر من 
ّ

 النقد أساس �بداع، فإننا نرى من جهة أخرى أن
ّ

من يرى أن

فقد بلغ اهتمام �مم املتقدمة بثقافة أسس �بداع وطر�ق رئيس إ�� التفّوق؛ 

ب عن   نظرا �تقان ح�ى عّدها �عُضهم مسألة "حياة أو موت"
ّ
لآلثار ال�ي ت��ت

ه إذا 
ّ
ف والتبعية ���يء من ما غيا��ا. غ�� أن

ّ
أمعنا النظر والتأّمل �� تر�ية التخل
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ل أخط ِ
ّ
خذت �عًدا نفسًيا وتر�وً�ا �ش�

ّ
ر حاالت املوضوعية والعمق وجدناها قد ات

التبعية ا�حضار�ة؛ حيث �عمل هذا النوع من ال��بية ع�� تكو�ن نفسية ��سان 

 عقدة التبعية سرعان ما 
ّ

ف العاجز عن الفعل امل���� املثمر. ذلك ألن
ّ
املتخل

ن وسلو�اته، وتنعكس، من ثم، ع�� �ل ميادين اتتحّول إ�� ذهنية �غمر تفك�� ��س

ة �الش�لية والتقليد والالمباالة والتبذير وعدم ا�حياة، وتنشأ ف��ا ظواهر عديد

مة لها. فكث�ً�ا ما تظهر ��عاد النفسية 
ّ
�ك��اث بأداء �عمال وفق قواني��ا املنظ

للتبعية �� ش�ل ضياع للو�� ا�حضاري وضمور ل�جهد ا�جما�� املف��ي إ�� فقدان 

ع�� �مم �� أ�سط  ا�جتمع مل��رات وجوده التار��� إ�� درجة استحالته إ�� عالة

بات حياته اليومية. 
ّ
 متطل

 التم�� �� البحث العل�ي مؤشر أساس لتقدم الدول 
ّ

و�� هذا السياق، نرى أن

ما لالرتقاء 
ّ
 البحث العل�ي لم �عد عند هؤالء القوم سل

ّ
ورق��ا بل وتفّوقها. ذلك ألن

 تقوم به مؤسسات التعليم وال��بية؛ بل أصبح شرط
ً
 أ�اديميا

ً
 ال مفر منه أو ترفا

ً
ا

 لتحقيق الر�ادة ا�حضار�ة وا�حافظة عل��ا.

 أي عمل يقوم به ��سان، والباحث �ش�ل خاص، ال يكفي ليكون 
ّ

من هنا، فإن

ف عند حدود مجّرد �نجاز؛ بل البد أن يتجاوز ذلك ليصبح 
ّ
 أن يتوق

ً
 متمّ��ا

ً
عمال

 ذا مع�ى وذا مغزى لضمان معيار السمو 
ً
 متقنا

ً
 جميال

ً
� للفعل البشري. �ل فعال املمّ�ِ

الذي نطمح إليه من خالل مجلتنا "نقد وتنو�ر" من  ذلك لنسُمَو بالعمل العل�ي

مجرد الفعل إ�� مرتبة الفعل ا�جميل املتقن الذي يؤّهل إنجازاتنا ل��تقي إ�� 

مستوى املنافسة ع�� املستوى العال�ي. وال شك �� أن الفرق وا�ح ب�ن باحث�ن 

 مر�ّيا أحدهما أنجز بح
َ

ثا والثا�ي أتقن �نجاز باملعا�ي ال�ي ذكرنا. فاملر�ي، ِليكون
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ّ

ناجحا ال يكفي أن يكون عنده ما �عطيه؛ بل ينب�� أن يكون حَسَن العطاء؛ كما أن

الباحث أيضا وليكون باحثا ال يكفي أن ينجز عمله بل عليه أن يتجاوز ذلك إ�� 

ال�ي تجعله عمال علميا �� مستوى مستوى الفعل العل�ي املتقن وفق املعاي�� 

ُم �� الدوائر العلمية العاملية املتمّ��ة ليصل بذلك إ�� مستوى  منافسة ما ُيقدَّ

ق �ضافة العلمية النوعية
ّ

 .والتمّ�� املعر�� ا�خال

إنه ليحدونا �مل �� أن تكون مجلتنا نقد وتنو�ر، �� عددها الثالث، قد و 

عم بالطاقة �بداعية ال�ي تتج�� �� نوعية حققت ما نصبو إليه من إنجاز مف

وإننا �� هذا املقام ؛ املقاالت النقدية و�بحاث العلمية املتمّ��ة بجد��ا وأصال��ا

 �� تطو�ر 
ً
اب هذا العدد الذين أثروا ا�جلة بكتابا��م �بداعية إسهاما

ّ
�شكر كت

إذ ال يمكن اب و��سان،  الثقافة النقدية �� عاملنا العر�ي ع�� امتداد الثقافة وال�� 

أن نرتقي بجودة البحث العل�ي دون أن نرتقي بمعاي�� ا�جودة ال�ي ينب�� أن 

�س��دف رفع مستوى املهارات البحثية لدى املساهم�ن �� إصدار هذه ا�جلة، بما 

 ذات �عد عال�ي شكال ومضمونا. املتالحقة يجعل إصداراتنا 
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 : باإلنكليزية ملخص البحث
    

Role of Education 
In the development of wisdom in the school curriculum 

   
 This article focuses on the provision of a comprehensive 

vision for integrated education, and the possibility of using 
the wisdom concept explicit part of the curriculum in 
schools, and the benefits desired from it, and the problems 
that stand in the way of achieving such a goal, and hopes 
this trend in education for the recruitment of the educational 
process products in schools wisely, be off in the end the 
good and welfare of the individual and society. 

 �� املدارس.  نماذج ا�حكمة، تدريس ا�حكمة ال��بية ا�حديثة،: ا�حكمة، ال�لمات املفتاحية 

 َّـ تنمية الحكمة دور البية
َّـ اِّـنهج اِّـدرسي 

 

 بقلم: أ.د/ رياض نايل العاسمي
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 : بالعربية ملخص البحث 
    

  
ً
ما نقرأ �� كتب ال��بية أن أهداف ال��بية تتج�� �� بناء ��سان املت�امل  كث��ا

. فهل تم ترجمة هذه �هداف صراحة ع�� نحو 
ً
 ووجدانيا

ً
 وانفعاليا

ً
 وعقليا

ً
جسديا

فعال �� املن�ج الدرا��ي؟ وهل ال��بية ا�حديثة فشلت �� جعل التعليم قيمة وفضيلة 

 من �و��ا سلعة رائجة تركز ع
ً
�� املعارف دون استثمارها بطر�قة منتجة �عتمد بدال

ع�� ا�حكمة، وتن�ي قيم املتعلم �يجابية؟ فقد �سمع من هنا وهناك العديد من 

املؤتمرات ال�ي تركز ع�� التعليم القائم ع�� �هداف، والتعليم القائم ع�� املهارات أو 

رأينا تركز ع�� كيفية  التعلم القائم ع�� املعاي��...ا�خ، و�ل هذه املؤتمرات حسب

توصيل املعلومة للطالب والتمكن �� وقت �متحان فقط، دون �هتمام بخصائص 

املتعلم وقيّمه، واستثمارها �� فهم ا�حياة والتعامل معها بحكمة. و�ناء ع�� ذلك، هل 

يمكن تضم�ن منا�ج التعليم ا�حديث �عض الفضائل والقيم النبيلة، �األمل والتفاؤل 

وهل يمكن لل��بية ا�حديثة �نتقال من  ة والسلوك �يثاري والعفو وا�حكمة؟والسعاد

؟ هذه �سئلة �� غيض من 
ً
 وتطبيقا

ً
ا�حكمة الضمنية إ�� ا�حكمة الصر�حة فكرا

فيض لكث�� من التساؤالت ال�ي يمكن أن تثار عند ا�حديث عن املنا�ج ال��بو�ة ال�ي 

راحلهم التعليمية وال�ي قد �سبب إش�الية تدرس للطلبة �� املدارس ع�� اختالف م

 كب��ة ع�� املستوى النظري والتطبيقي.

لذلك، يركز هذا املقال ع�� تقديم رؤ�ة شمولية لل��بية املت�املة، وإم�انية  

استخدام ا�حكمة بمفهومها الصر�ح ضمن منا�ج التعليم �� املدارس، والفوائد 

جر ع��ة �� طر�ق تحقيق مثل هذا الهدف، املرجوة من ذلك، و�ش�اليات ال�ي تقف ح

و�مال املعقودة ع�� هذا التوجه �� التعليم لتوظيف منتجات العملية التعليمية �� 

 املدارس بطر�قة حكيمة، ت�ون ثمارها �� ��اية املطاف ا�خ�� والرفاه للفرد وا�جتمع.
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 : مقدمة
    

بتطور املهارات املعرفية �� املدارس، بحيث  اهتمت العديد من مجتمعات العالم املتقدم 

 �� منا�ج التعليم، 
ً
يمكن قياسها عن طر�ق �سس  و�� مهاراتأصبحت هذه املهارات أك�� انتشارا

 من خاليقول إالنفسية للذ�اء. لكن واقع �مر 
ً
ل اعتمادها ن هذه املعادلة خاطئة جملة وتفصيال

دون �هتمام با�جوانب �خرى للمتعلم من جهة، و�إجراءات استثمارها ��  ،ع�� املعرفة فقط

) إ�� أنه �� الواليات (Flynn,1999فقد أشار فل�ن و�� هذا الصدد  ا�حياة العملية من جهة أخرى.

 بمقدار املتحدة �مر�كية والعديد من دول العالم املتقدم �جلت معدالت الذ�اء 
ً
 م�حوظا

ً
ارتفاعا

كما أن النظر �� . نقاط �� �ل ثالث�ن سنة، وهذه الز�ادة مستمرة منذ عدة أجيال ع�� �قل �سع

حجم الصراعات املهولة �� العالم ب�ن �فراد و��ن الدول �عضها مع �عضها �خر يمكن أن تحل 

 لالعتقاد أن ز�ادو  ،من خالل املعرفة فقط
ً
ة �سبة الذ�اء قد تحسن عالقات أنه ليس هناك سببا

�فراد أو العالقات ب�ن الدول؛ فمهارات التحليل وال��كيب �ش�ل أهمية مركز�ة بالنسبة إ�� 

حاصل الذ�اء، وله أهمية بالتأكيد للمدرسة والنجاح �� ا�حياة، ورغم أهميته فإنه شرط الزم 

 ما هواك من العوامل غ�� املعرفية ألن هنللعملية التعليمية بمنظورها الشمو��،  لكنه غ�� �اٍف 

 أك�� أهمية �� هذا ا�جانب، وم��ا ا�حكمة، أي ا�حكمة

ة وليست ا�حكمة الضمني Explicit Wisdomالصر�حة

implicit Wisdom  ال�ي تملك من القوة ما �ساعد

�فراد واملتعلم�ن ع�� تحديد �هداف الوا�حة التخاذ 

ف �� الواقع قرارات صائبة �� مجال توظيف املعار 

ع�� اعتبار أن ا�حكمة �� عملية  ع�� أساس من املعرفة وا�خ��ة والفهم وما إ�� ذلك، ���جتما

وال�ي �س�� لتطو�ر املصادر  دينامية تتج�� �� ا�جوانب املعرفية والوجدانية و��ع�اسية

اقع، فليست أي للفرد ع�� نحو تفاع�� من خالل ا�ع�اس ا�خ��ة املتجددة ع�� أرض الو  التحف��ية

ا�خ��ة يمكن أن تؤدي إ�� ا�حكمة، لكن استخدام ا�خ��ة بطر�قة �عكس املعرفة بإنتاج مفيد للفرد 

 وا�جتمع، �عكس الكث�� من الرضا والسعادة �� حياة �ستحق أن �عاش.
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فقد تم العثور ع�� بناء م���� ل�حكمة �ساعد �� التنمية البشر�ة املث�� كما أشارت إليه  

 �� ا�حديث  العديد
ً
من �بحاث النفسية وال��بو�ة �� العقد املا��ي. فالنظام التعلي�ي بالغ كث��ا

 Emotionalعن الذ�اء والتفك�� املنطقي، و�حسن ا�حظ بدأ ال��ك�� ع�� الذ�اء �نفعا��(العاطفي)

Intelligence .أن ا�ح 
ّ
كمة ال تقل أهمية رغم �همية املعرفية لهذه املفاهيم �� العلمية ال��بو�ة إال

ضمن  ع��ا �� علمية التعليم �� املدارس، بحيث يمكن للطلبة أن يتعلموا ا�حكمة من خالل برامج

والنف��ي للطلبة عالوة  ع�� النمو العق�� اجدي اسياق املن�ج التعلي�ي، والذي �عتقد أن لها تأث�� 

 ).Kanwar,2014ع�� ز�ادة رفاهي��م وتنمية مجتمعهم ع�� نحو إيجا�ي(

وذلك  و�بدو من هذا، أن قوة ا�حكمة �� أك�� أهمية من املعرفة �� حد ذا��ا �� املدرسة؛ 

للعديد من �سباب ال�ي تجعلها موضع اهتمام �� املنا�ج املدرسية، وجزء من العملية التعليمية. 

 من هذه �سباب، وال�ي نجملها �� ��ي: )(Sternberg, 2001 فقد ذكر ست��ن��غ
ً
 �عضا

  ً  ع��  -أوال
ً
إن الهدف من التعليم ليس فقط نقل املعرفة، ولكن مساعدة الطالب أيضا

 �ستخدام ا�حكيم للمعارف.

 ً  �� املنا�ج الدراسية ا�حكمة الضمنية وليس ا�حكمة  -ثانيا
ً
يتضمن الفكر التعلي�ي أحيانا

ي ح�ى ال يقع �� الصر�حة، حيث يتعلم الطالب ع�� سبيل املثال من دروس التار�خ حوادث املا��

.
ً
 �خطاء مستقبال

إذا لم يدرك املعلمون �� املدرسة أهمية �عليم ا�حكمة لطال��م، فإن املؤسسة  -ثالثاً 

 من اللوم، إذا �ان لد��ا ضم�� �� 
ً
عداد هؤالء املعلم�ن التخاذ مثل إل التعليمية ر�ما �ستحق نصيبا

 هذه القرارات ا�خاطئة.

 �� الس�� لتحقيق مبدأ إن العقل البشري اليوم مطال 
ً
ب بممارسة صالحيات مختلفة تماما

الواقع، وذلك من خالل استثمار نقاط القوة أفضل الت�امل ب�ن ال��بية ا�حديثة للوصول ع�� فهم 

�يجابية لدى املتعلم�ن وال�ي من ضم��ا وأرقاها ا�حكمة، باعتبارها حجر �ساس الذي توظف 

تعليمية �� جان��ا التطبيقي. فمهمة املعلم ال تنت�ي عند �عليم منتجات التعلم خدمة للعملية ال

الطالب املعارف واملهارات، وإنما عليه أن يوظف هذه املعرفة بحكمة �ي �ستفيد م��ا الطالب 

للتمي�� ب�ن ا�خ�� والشر، والذي يقوده بالتا�� إ�� اتخاذ قرارات صائبة �� حياته، وذلك من مبدأ 

رهم الوصول إ�� مصادر ا�حكمة وا�حقيقة. و�قول واي��د مفاده أن البشر بمقدو 
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Whitehead,2004)(  هذا السياق: إن ا�حكمة �� الطر�قة ال�ي �عا�ج من خاللها املعرفة، �اآللة ��

ال�ي تفصل العسل الصا�� عن شوائبه. بالرغم من أن املعرفة قد ت�ون �� كث�� من �حيان مفيدة 

 دون أساس معر��؛ لكنك قد إلنتاج ا�حكمة لكن كما يقول 
ً
املثل:" ال يمكنك أن ت�ون حكيما

 ولكن تبقى �� كث�� من �حيان عار�ة من ا�حكمة". تحصل ع�� املعرفة

إن أهمية املعرفة تكمن �� استخدامها والتمكن م��ا �عمل منتج، والهدف من التعليم �له "هو  

عليم املت�امل ليست حول كيفية جعل نشطة." عالوة ع�� ذلك، فإن فكرة التالإنتاج "ا�حكمة 

 �� مجال من مجاالت املعرفة فقط
ً
 أو مبدعا

ً
 ، �خص ذكيا

ً
 ومت�امال

ً
لكن غايته جعل املتعلم جيدا

 �� استثمار هذه املعرفة �خ��ه و�خ�� ا�جتمع
ً
إن التعليم ليس إعطاء معرفة الناس فقط،  .وحكيما

 ع�� ترجمة هذه املعرفة إ
ً
�� ا�حكمة ا�حقيقية. و�� ضوء التعليم الت�ام�� ولكن ملساعد��م أيضا

الذي ال يقيم حواجز ب�ن معارف املدرسة ومعارف ا�جتمع وا�حياة البشر�ة واملعرفة وا�خ��. و�رى 

)هناك سبب آخر مهم ملاذا نحن بحاجة إ�� إصالح التعليم التقليدي و�تجاه إ�� (Fan,2004"فان" 

بما �� ذلك �ل �نظمة التعليمية ��  -نظمة التعليمية ا�حديثة التعليم الت�ام�� ع�� اعتبار أن � 

 قد فشلت �� نواح كث��ة وسببت الكث�� من املشكالت �جتمعا��ا. و�قول إيفانز -الدول املتقدمة 

Evans,1998)(  هذا الصدد: �عتقد أن العلم والتكنولوجيا يمكن أن تحل جميع مشكالت العالم ��

ويستند النظام التعلي�ي ا�حديث ع�� هذا �عتقاد �� كث�� من �حيان،  ،عن طر�ق قوة املعرفة

ع�� وظائف، لكن ال��بية ا�حديثة  حيث يركز ع�� إعطاء الطالب املعرفة وإعدادهم للعثور 

 إ�� جنب مع ترجمة املعرفة إ�� ا�حكمة، 
ً
تجاهلت تطو�ر �بداع البشري والقيم الروحية جنبا

فقد قيمته ل�ونه ال يتعامل مع ال�خص ك�ل، و�ذلك  –لرئيس من التعليم و�التا�� فإن الهدف ا

 أصبح الطالب مستقبل�ن سلبي�ن للمعرفة. 

�نفصال و�ختالف أك�� بكث�� من الت�امل  -حسب رأي واي��د -و�ؤكد التعليم ا�حديث  

 من النظر إل��م �أ�خاص مت�ا
ً
مل�ن و���جام، حيث يتم فصل الطالب إ�� أجزاء بدال

فالتخصصات مثل: اللغة والر�اضيات والعلوم، �غذي أجزاء ل�ل طالب، واملدارس  ومتفردين.

للفرد، ولك��ا أهملت وضع أجزاء مختلفة  املتباينةتقدم هذه التخصصات ا�ختلفة ل�جوانب 

للطالب وجعلته �� حالة انفصال ب�ن �خصيته وتخصصه، وقد تتطور �جزاء الفردية 

ويعتقد "واي��يد" أن  .للطالب �ش�ل جيد للغاية، ولكن تنميته ك�خص مت�امل هو أمر مفقود
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 ع
ً
ل خطرا

ّ
 .�� مستقبل ا�جتمعهذا التشعب �� التخصصات �ان مأساة ك��ى لإل�سانية، وش�

فاالغ��اب يخلق عقبة �خمة للناس و�مم  إن العالم يواجه خطر �غ��اب و�نفصال؛

 لتخصصا��م املعرفية و�التا�� سيتم طمس أجزاء 
ً
والثقافات؛ ألن الناس سوف يصبحون عبيدا

ال ونتيجة لذلك، فإ��م بال�اد سوف يفهمون مع�ى ا�حياة، كما أ��م  أخرى من �خصيا��م.

.
ً
لذلك، فهناك فجوة كب��ة ب�ن التعليم وا�حياة واملعرفة وا�حكمة، وهذه  يفهمون �عضهم �عضا

النظام التعلي�ي ا�حديث الذي يمارس �� الغرب والشرق ع�� حد سواء �� املسؤولة  الفجوة ��

 عن إنتاج أ�خاص غ�� مت�امل�ن". كما أن هناك نتيجة سلبية أخرى لفشل النظام التعل
ً
ي�ي جزئيا

 �� عاملنا املعاصر الذي قوض 
ً
 وأخالقيا

ً
غ�� املت�امل تتعلق �عدم وجود �بداع �صيل معرفيا

لقد �ان الطالب من جميع �عمار  ."�بداع املت�امل لتوظيف املعرفة لصا�ح خ�� البشر�ة

وأج�� يتحملون مآ��ي التعلم عن ظهر قلب، كما خنق املعلم�ن �� الس�� لتحقيق تراكم ا�حقائق، 

آباء �طفال للقضاء ع�� العقل لساعات للس�� ل�حصول ع�� عالمة جيدة �� �متحانات 

( ا�حصول ع�� درجات مرتفعة ال��ائي من التعليم املعرفية. فهدف الطالب واملعلم�ن وأولياء �مور 

 وغ��ها ).�� �متحانات قد تؤهلهم إ�� الدخول إ�� �ليات القمة �� ا�جامعة، �الطب والهندسة  

هذه �مثلة وغ��ها من أسباب فشل النظام التعلي�ي ا�حديث إلنتاج املفكر العظيم الذي �ان 

 �� العالم خالل القرن املا��ي، باعتباره
ً
 جيدا

ً
 ع�� ا�حفظ واس��جاع   معروفا

ً
 قائما

ً
 �عليميا

ً
نظاما

قتل املواهب والقدرات  ما �علموه الطلبة وكتابته ع�� ورقة �متحان قد أسهم ع�� نحو وا�ح ��

القائم ع�� املعارف وا�حقائق ع��  �بداعية ا�خالقة عند الطلبة، و�التا�� فالنظام التعلي�ي

 �� إنتاج ما يكفي 
ً
 ذريعا

ً
املعارف دون ا�جوانب �خرى من سمات الفرد �يجابية سوف يفشل فشال

م عن طر�ق إثارة املبادرة وتوضيح لذا يجب أن يبدأ التعلي من املفكر�ن واملبتكر�ن والعباقرة.

الهدف ووضع املسارات الفكر�ة �� �تجاه السليم لتحقيق ذلك، وهذه السلسلة من مسارات 

إ�� إجراءات عملية وأخالقية �� نتاج ل�حكمة ��ا التفك�� وقوة �رادة، ووضوح �هداف وترجم

حمل ا�جد �دعاء بأنه املع�ي فالتعليم ا�جيد ع�� وجه التحديد يجب أن يأخذ ع�� مالنشطة. 

 �� البحث عن ا�حقيقة وا�حكمة ال�ي ت�ون �� ��اية املطاف غايتنا 
ً
للصا�ح العام، ومع�ي أيضا

ال��ائية. فالتعليم الذي ال يضعنا ع�� طر�ق ��ايتنا من خالل حياة الفضيلة وخدمة الصا�ح العام 

خصية البشر�ة املت�املة، و�مكن اعتباره ليس بتعليم ع�� �طالق، ألنه ال يؤدي إ�� تحقيق ال�

 سلعة وليس قيمة أو فضيلة. 
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 احلكمة ومدلولها:
   

مفهوم قديم ومعقد، وقد أثار هذا املفهوم اهتمام ا�جنس البشري منذ  Wisdomا�حكمة  

فا�حكمة سمة عقلية �ستحضر وتمزج الصور واملفاهيم النظر�ة ا�جردة ال�ي تثار ��  .فجر التار�خ

و�مكن �عر�ف ا�حكمة بأ��ا القدرة ع�� تجسيد الت�امل  .وقت واحد للوصول إ�� نداء خالد وشامل

و�� العصور القديمة اعت��ت ا�حكمة هدية من هللا إ��  �مثل للفضيلة واملعرفة والعقل والعمل.

وقد اختلف  .النخّبة، و�� �عيدة املنال عن متناول الناس العادي�ن يكماء والعلماء ومعل�ا�ح

 ع�� عدد قليل
ً
ال   جزء �ا، لك�من الناس أرسطو مع هذا الرأي وقال: بأن ا�حكمة ليست حكرا

إل��ا  أشار إذ ؛�� القرارات وا�خيارات ال�ي تصنف التجر�ة اليومية وال�ي تبدو عادية ودنيو�ة يتجزأ 

وهذا  هاتفس�� ا�حكمة عن طر�ق فهم Socratesبينما استطاع سقراط  "،با�حكمة العملية"

 فيما �عرفه أو ال �عرفه من �شياءيف��ض 
ً
 .أن ال�خص ا�حكيم هو ال�خص الذي ي�ون دقيقا

عط�ي أذنك فإنك ااستمع ل�لما�ي، فأنت رجل حكيم، و مّ�� ب�ن ا�حكيم والعارف بالقول:"  ،لذلك

رف، الرجل �عرف ما يقوله ��، وا�حكيم هو الذي �ع

". لذلك، فا�حكيم من وجهة �ستمع إ�ّ� ما سوف أقوله له

نظر سقراط: التواضع �� مواجهة الواقع، واملعرفة بوجود 

العديد من املعتقدات حول ا�حقيقية، واملعرفة الواسعة 

 
ً
حول كيفية عيش الواقع. و�ان أرسطو أول من قّدم تمي��ا

 
ً
ب�ن ا�حكمة النظر�ة( الصوفية) وا�حكمة العملية،  وا�حا

باعتبار ا�حكمة الفضيلة السابقة ال�ي �س�� إ�� فهم 

الواقع، وا�حكمة العملية �� ��اية املطاف ل�ل حكمة نظر�ة ال�ي �س�� إ�� إصدار أح�ام سليمة 

لفهم مقابل تراكم ا�حياة. لذلك يرى أن ا�حكمة النظر�ة �� استدعاء التناقض ب�ن ا قتؤثر �� سيا

ا�حقائق املعرفية، �� ح�ن أن ا�حكمة العملية �س�� إ�� حل التناقض ب�ن ا�حكم السليم 

ال�جاعة، �عتدال). العدالة، أفالطون أحد الفضائل �ر�عة(ا�حكمة،  بينما اعت��هاوا�حقيقة. 

أما الفالسفة الرومان فقد أشاروا إ�� ا�حكمة بــ: باملعرفة، والفضائل، واملهارة، والعفة، و�ان مثال 

ع�� �بصار �� الظالم،  ملا لها من قدرةالذي ال يزال يحمل الشعار الشع�ي ل�حكمة، Wol "البومة"

�� مطلع العصر  Decarte�ي). أما "دي�ارت" ا�حكمة أ��ا ولدت من دماغ جو�ي��(املش� واعتقدوا أن
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ثن�ن: الشك ا إجراءينالفلسفة ا�حديثة، حيث يرى أن ا�حكمة تكمن ��  اا�حديث، والذي �عد أب

والتفك��. والفرد الش�اك يجب أن �عزل نفسه عن العالم ا�خار�� للتأمل �� تلك املسألة ال�ي �شك 

افة واحدة من معرفة �شياء، وأن ي�ون الشك من وعندما يفكر يجب عليه أن ي�ون ع�� مس ف��ا،

ف ا�حكمة بأ��ا:"املعرفة خالل عملية التفك�� باعتباره الطر�قة الوحيدة ملعرفة اليق�ن. فقد عرّ 

ال�املة بجميع ما يمكن أن �عرف لتدب�� ا�حياة وحفظ ال�حة واخ��اع الصناعات". إذ يقول:" ال 

 املعرفة ال�املة ل�ل �شياء ال�ي �ستطيع نقصد با�حكمة ا�حصافة فقط �� �عما
ً
ل، بل أيضا

ع�� صعيد حفظ �حته وابت�ار �ل  أو��سان أن �عرفها سواء ع�� صعيد أدب حياته ومسلكه، 

فيش�� إ�� أن ا�حكمة �� هبة من هللا، ألن �ف�ار ال�ي ي�و��ا  0F1Berkeleyالفنون". أما "ب��ك��"

فها هيجل بقوله: "ا�حكمة �� أع�� املراتب ال�ي يمكن . وقد عرّ الفرد، و�� من حيث املبدأ من هللا

أن يتوصل إل��ا، فبعد أن تكتمل املعرفة و�صل التار�خ إ�� قمته تحصل ا�حكمة، و�التا�� فا�حكيم 

 من الفيلسوف. وا�حكمة �� املرحلة التالية و�خ��ة �عد الفلسفة، إ��ا ذروة الذر 
ً
وغاية  اأع�� شأنا

�حقيقة، إنه ينب�� أن نم�� ب�ن ا�حكمة بمفهومها النظري وما يمكن أن �سميه: الغايات. وا

هذا التمي�� ببساطة أن �ع�ي  الفلسفة، وا�حكمة بمفهومها العم�� و�� ما يطلق عل��ا ا�خ��ة. و

 
ً
 فهو فيلسوف وحكيم معا

ً
ا�سقت رؤ�ته النظر�ة و  ،ا�حكيم إذا ما �انت حكمته نظر�ة وعملية معا

 أع�� �� ذلك املقام. أما إذا اقتصرت مع سلوكه 
ً
العم��، ولنا �� سقراط الفيلسوف اليونا�ي مثال

ا�حكمة ع�� طول العمر وخ��ة العمل دون �دراك النظري واكتمال املعرفة النظر�ة فال يمكن أن 

 م��ا! فمهما �انت ا�خ��ة العملية 
ً
نقارن هذه ا�حكمة وا�خ��ة بالفلسفة و�عت��ها أع�� شأنا

ملكتسبة ناجحة ونافعة فال يمكن أن يقارن صاح��ا بحكمة الفيلسوف الذي درس وتأمل وو�� ا

�عقله وأدرك طبيعة �شياء. كما يرى "�انط" �� كتابه "نقد العقل العم��" أن ا�حكمة تتعلق 

بقدرة العقل ع�� إصدار أح�ام تتعلق بالعالم الواق��، وأن هناك ثالثة مظاهر رئيسية تم�� مسار 

 والقواعد ال�املة. ا�حكمة، و��: سيادة العقل، والقرارات املستندة ع�� املبادئ،

سنجد �عر�فات متعددة،  ا�حديث ا�حكمة �� ال��اث الغر�ي وح�ن ننتقل لفحص �عر�ف 

 تصّور�ا
ً
 قاموس التعر�ف القامو��ي ل�حكمة �� ئ فح�ن �ستقر  .للمفهوم �ش�ل فيما بي��ا إطارا

                                                      

 فيلسوف من فالسفة عصر ال��ضة - 1
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ا�حكم ال�حيح �� �مور املتعلقة با�حياة، واختيار  القدرة ع�� "فها بأ��ارَّ ع�ُ  أوكسفورد"سنجده"

 . أما قاموس(Birenn & Fisher , 1990) املعت��ة لدى ��سان أ�سب الوسائل لبلوغ الغايات

إصدار حكم صائب فيما يتصل "ا�حكمة  أن جوهربفيتفق    (Webster,2007,173-183�" ويس�"

 عن الس�� إ�� إسباغ�شؤون ا�حياة 
ً
. كما "مع�ى ع�� ا�حياة والوجود ��سا�ي ف��ا العملية فضال

واملعرفة ا�خب��ة  ا�حكم الصائب فيما يتصل بأمور ا�حياة، إ�� أن ا�حكمة ��: "إدواردز" �ش��

البشر�ة، والقدرة ع�� فهم  ، ومراعاة ا�حدود��اتعرف عل�شؤو��ا، والتأمل �� غايا��ا، وال

 ورجاحة العقل، و�ستبصار البشر�ة، وتكون م�حو�ة بمدى واسع من املعرفة،الطبيعة 

(Hoppe et al, 1998)، كـازدين" و�ضيف" (Kazdin , 2000) أحد أش�ال �داء  �عّد  ا�حكمة أن

أح�ام صائبة ��  والعالم، وإصدار ��سا�ي النموذ�� ال�ي تتضمن �ستبصار، واملعرفة بالذات

 ل�حكمة "�عسرصفاء  وتقدم الصعبة.مسائل ا�حياة 
ً
اتخاذ القرار الصائب،  " :هقوام �عر�فا

ما يتخذه ��سان من قرارات سواء عند  و�ل��ام بمسار صائب، و�ع�� عن وجودها �� �ل

 ).2001(�عسر، حياته التخطيط �حياته أو تنفيذ خططه أو مراجعة أحداث

  (Baltes et al , 2000) "وزمالؤه بالتيس" و�ق��ح 
ً
ل�حكمة يتضمن عناصر أخرى مهمة  �عر�فا

البشر�ة، واملعرفة ا�خب��ة بأساليب ا�حياة  ح�ن �ش��ون إ�� أ��ا "القدرة ع�� فهم الطبيعة

املؤدية للنجاح ف��ا وم��ا: القدرة ع��  العملية، و�ستبصار بالوسائل والغايات

ع�� ا�حكم، والو�� بحدود املعرفة، ومع�ى  والقدرة املرتفعة والتقو�م، وإسداء الن�ح، �نصات،

 ب�ن ا�جسم والعقل، وال�ون وهللا، وتوظيف تلك املعرفة لرفاهية الفرد ا�حياة، وفهم العالقة

 و�خر�ن.

بأ��ا التطبيق الضم�ي والصر�ح " ا�حكمة  ).Sternberg,2005,191-262(ف ست��ن��غ رِّ عيُ و  

العام من خالل التوازن ب�ن (أ) داخل ال�خص  بوساطة القيم نحو تحقيق الصا�ح للمعرفة

لف��ات  أوقص��ة يةع�� أن ت�ون خارج�خصية  اهتماماتو  �خر�ن، (ج) نفسه، (ب) التعامل مع

 -ج ،�شكيل البيئات القائمةو  -ب ،القائمة ةالتكيف مع البيئ-: أطو�لة، لتحقيق التوازن ب�ن

 اهتمامات الفردخدم ت ا�حكمة أن لتعر�فمن هذا ا و�ؤكد ست��ن��غ. اختيار بيئات جديدة"و 

 ا�خاصة جنب
ً
مسألة ا�حكمة ليس اكتساب يجعل  وهو ماالعام  اهتمامات الصا�حإ�� جنب مع  ا
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ساعد الناس ع�� فهم القيم وتنمية مهارات ما ��عتقد أن التعليم يجب أن  فقط. كما �خصية

 .جل الصا�ح العامأل  مات�هتمالتحقيق التوازن ب�ن أنواع مختلفة من  وراء املعرفة

) إ�� أن �عر�ف Welsch,2001) وو�لش( (Baltes &Smith,1990كما أشار بالتس وسميث 

اليق�ن عن العالم، كما تمثل ا�حكمة يتضمن العناصر التالية: املسائل الهامة والصعبة وعدم 

توازنة، من املعرفة ل�حكم وتقديم املشورة. و�ش�ل معرفة استثنائية عميقة وم ياراق امستو 

 خدم لتحقيق رفاهية الفرد وا�جتمع.تو�عاون مت�امل ب�ن ال�خصية والعقل. كما �س

  : �تيةل�حكمة، فإن مفهوم ا�حكمة يتسم با�خصائص  و�� ضوء ما سبق ذكره من �عر�فات 
  ��سانية و�متياز ال�خ��ي. من الكفاءة اأـ �عكس مستوى متم��  

  ا�جوانب املعرفية والوجدانية و�خالقية. حالة عقلية، تتضمن التوازن ب�ن ب ـ

  الفرد و�خر�ن. الرغبة �� توظيف املعرفة لرفاهية ج ـ

ومتوازنة لألمور سواء تلك ال�ي تتصل بالطبيعة البشر�ة، أو  د ـ معرفة ذات نظرة شاملة وعميقة

  و�حداث.أ�شياء، 

 والرعاية ال�ي يتلقاها من �خر�ن. طبيعة خ��ات الفردـ تن�ج كدالة للعمر و  ه

أح�ام ع�� املواقف و��خاص تتسم بالصواب  �عكس القدرة ع�� اتخاذ قرارات وإصداروـ 

  النس�ي.

كيفية استخدام معرفته إلدارة شؤون حياته العملية  ال تكمن �� ما �عرف الفرد فقط ولكنزـ 

  بصورة فعالة.

 يحكم سلوك الفرد �� ا�حياة. ��ام بتوجه أخال��تنطوي ع�� �ل ح ـ

 :مناذج احلكمة من املنظور النفسي
   

 إر�كسون  حيث �عتقدبدأت الدراسة النفسية ل�حكمة �� �زدهار �� أواخر القرن العشر�ن،  

Erikson  ماسلوع��ا ، بينما تحدث املث�� ة للتنمية البشر�ةر مرحلة متطو �� ا�حكمة أن Maslow 

ا�حكمة  ترتبط بينما النفسية لدى من يتصفون ��ا.األصالة و�ال�حة بفضيلة تتسم بوصفها  ع��ا
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أما سيلغمان  ).Karelitz,et al,2010بإيجاد املع�ى �� ا�حياة ( Franklعند فران�ل 

 من ا) فقد اعت�� (Seligman & Peterson,2004و�ت��سون 
ً
الفضائل ونقاط القوة أش�ال ها شكال

 تمنح ��سان القدرة ع�� التعامل مع مواقف ا�حياة الضاغطة بص�� وثبات. �يجابية ال�ي 

من هذا، فقد تحدث علماء النفس عن املضمون الذي يكمن خلف مفهوم ا�حكمة، حيث أشاروا  

ال�ي تركز ع�� وجهة  )Implicit Theories(إ�� من�ج�ن أو فرع�ن رئيس�ن، هما: النظر�ات الضمنية 

 لرؤ�ة العلماء  )Explicit Theories( كمة، والنظر�ات الصر�حةالناس العادي�ن ل�ح
ً
ال�ي �عد نتاجا

كما قدموا مجموعة من  .حول هذا املفهوم القائم ع�� التصميم والقياس التجر��ي ل�حكمة

سوف  ،لذلك ونموذج التوازن، ونموذج ا�حكمة الناشئة.كنموذج برل�ن،  ؛النماذج لتنمية ا�حكمة

، ثم التطرق إ�� كيفية من التفصيل لتوضيح الصورة �ساسية ل�حكمة نتحدث عن ذلك ���يء

 توظيف ا�حكمة �� املن�ج املدر��ي.

ً ـ   Implicit Theories: الضمنية اتالنظري أوال
   

إن أول مجاالت النظر�ة الضمنية ل�حكمة ارتباطها با�حدس السليم للناس العادي�ن حول  

عّرف .ا�حكمة(أي وجهة النظر الشعبية)
ُ
 من طرف Collective Wisdom ا�حكمة ا�جماعية و�

أن ا�حكمة  م��م الطرق، حيث �عتقد الكث��ون الفالسفة والكتاب والباحث�ن وغ��هم �عدد من

ال�ي ال يمكن الوصول إل��ا من خالل فرد واحد، ولكن  ا�جماعية تمثل مستوى من معرفة ا�حكمة

 من أش�ال عل��ا من خالل جماعة تملك ا� ا�حصول يمكن 
ً
خ��ة �� ا�حياة، وهذه النظر�ة �عد شكال

فح�ن �سأل الناس كيف  ).Ainsworth,2010ا�حكمة الضمنية ال�ي ال �ستند إ�� من�جية علمية(

م �ساليب �حصائية لكشف العناصر ايصفون ال�خص ا�حكيم، و�عد ذلك يتم استخد

 ع�� ردود الناس. وآية ذلك ما قام به
ً
بدراسة آراء  Clayton,1976 ) كاليتون( املش��كة استنادا

العديد من الناس من مختلف �عمار لوصف ال�خص ا�حكيم، ونتيجة لذلك السؤال املفتوح 

جاءت النتائج عن صفات ال�خص ا�حكيم �اآل�ي:( ا�خ��ة، ا�حدس، �ستبطان، الفهم، الدماثة، 

� نفس املنوال كشف هوليداي التقمص العاطفي، الذ�اء، السكينة، املعرفة، الف�اهة). وع�

خمسة عوامل يرى ف��ا الناس ا�حكمة لدى ا�حكيم:  )(Holliday & Chandler, 1986و�شاندلر 
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الفهم �ستثنائي، وا�حكم السليم ومهارات �تصال، والكفاءة العامة(الفضول، الذ�اء، التفك��)، 

 املهارات ال�خصية املناسبة، والتوافق �جتما��.

 :امل�ونات �تية حكمة وجودل�، أظهرت الدراسات الضمنية ال�ي يتم عرضها و�ش�ل عام 

  لذي يرتبط بامتالك واستخدام املعرفة وا�خ��ة.ا Cognitive component ـ امل�ون املعر��:1

  املتعلق باملبادئ �خالقية. Affective component ـ امل�ون الوجدا�ي:2

 املرتبط بالتصورات الب�ن �خصية.  Reflective componentـ امل�ون ��ع�ا��ي: 3

و�ستنتج من ذلك، أن �وصاف الضمنية ل�حكمة الشعبية �� نتاج للتار�خ الثقا�� والتأث��  

ة ل�حكمة، و�أخذ ي�جتما��. وثمة قول مأثور يدلل ع�� ذلك:" إن الذاكرة الثقافية �� أداة رئيس

 ما نرى أن ا�حكمة الضمنية متضمنة  ا�حكمة". �فراد هذه الثقافة املنتجة لتحديد مفهوم
ً
وغالبا

�� �نظمة التعليمية ع�� نحو غ�� مباشر، وذلك للعديد من العوامل ال�ي سيتم �شارة إل��ا 

.
ً
 الحقا

  :Explicit Theoriesالصريحة  اتثانياً ـ النظري
   

ل مع النظر�ات املعرفية ال�ي تتداخ ركّزت النظر�ات الصر�حة ل�حكمة ع�� املظاهر السلوكية 

ونظر�ة النمو املعر�� لـ  )Erikson,1959(القديمة. فنظر�ة ال�خصية لـ أر�كسون 

�� الس�� ) Pragmatic( ع�� تطبيق املعرفة العملية ال��اجماتية تؤكدان ) (Piaget,1932بياجيه

املعر��" وصف أنواع ه عن "مرحلة التطور يلتحقيق �داء البشري �ستثنائي. �� كتاب بياج

مختلفة من التفك�� الذي يحدث خالل مرحلة الطفولة والبلوغ، من حيث انتقال �طفال من 

املرحلة ا�حسية إ�� املرحلة قبل العملياتية، إ�� مرحلة العمليات امللموسة، وهذه املراحل تبدأ منذ 

مية يطّور الناس احتماال��م عشرة. ففي مرحلة العمليات الرس السن�ن �و�� وح�ى السنة الثانية

 من أش�ال  ه ّ�عّد ي) أن عمل بياجRiegel,1973املناسبة. و�رى ر�جل ( الختبار الفرضيات
ً
شكال

(ا�حجة املنطقية �� الس�� وراء معرفة  �� �ش�ل ا�حكمة �سهمالتفك�� الوظيفي ا�جد�� الذي 

يؤدي إ�� تحقيق التوازن ب�ن ا�حقيقة أو الواقع) واملرتبطة بالتفك�� التأم�� ل�حكمة، وهذا 

 لنظر�ة ست��ن��ج
ُ
 املعلومات وا�حقيقة ال�ي تنمو �� السياق التار��� والثقا��. فا�حكمة وفقا
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Sternberg's Balance Theory  تتضمن �شكيل ا�حكم عندما ال توجد مصا�ح أو اهتمامات

 تنافسية ترسم قرار 
ً
 وا�ح ا

ً
 راع.، ع�� سبيل املثال أسلوب ا�حكمة �حل الصا

 إ�� نموذج البناء النف��ي للتنمية البشر�ة 
ً
الذي �س�� إ�� شرح ماهية ا�حكمة،  واستنادا

 نظر�ة التوازن لـ ست��ن��ج:وكيف تتج�� �� حياتنا. هناك نظر�ات ونماذج صر�حة ل�حكمة، أبرزها

Sternberg's Balance Theoryونموذج برل�ن ل�حكمة ، Berlin Wisdom Paradigm ا�حكمة)

) وال�ي Baltes & Smith, 1990��ة)، وتمثل ا�جموعة الثانية النظر�ات النفسية صر�حة (كخ

  �شمل أر�عة أ�عاد:

  حول اكتساب ا�حكمة: Exceptional knowledge املعرفة �ستثنائية أو التوقعية -1

  فهم طبيعة الوجود ��سا�ي.ي• 

  حاول التعلم من �خطاء حضارته.ي• 

  حول استخدام ا�حكمة.Exceptional knowledge ستثنائيةاملعرفة �  -2

  �عرف م�ى �عطي / حجب املشورة.• 

  ال�خص الذي طلب النصيحة ملش�لة ما.• 

  حول النسق ا�حياة: Exceptional knowledgeاملعرفة �ستثنائية ـ 3

  �عرف أن �ولو�ات قد تتغ�� ا�حياة أثناء ا�حياة.• 

  تملة ب�ن مختلف ا�جاالت ا�حياة.يم�� الصراعات ا�ح• 

 Exceptional Personality and Social �داء �ستثنائي ال�خصية و�جتما��ـ 4
Functioning  

  غ�� مستمع جيد.• 

  .فوق العادةهو �خص إ�سا�ي • 

والعمليات ال�ي  ع�� العبارات املعرفية والسلوكية ل�حكمة و��دف هذه النظر�ات إ�� ال��ك�� 

تنطوي عل��ا �� �نضمام للمعرفة مع السلوك. أما الهدف الرئيس ملثل هذه النظر�ات هو تطو�ر 

نماذج نظر�ة ل�حكمة �سمح للمن�ج التجر��ي �� ا�حصول ع�� بيانات كمية لتفعيل ا�حكمة �� 

،ع��  عالق��ا باملتغ��ات �خرى ذات الصلة، وكذلك الشتقاق فرضيات يمكن اختبارها
ً
تجر�بيا

  أش�ال التعب�� السلو�ي ل�حكمة.بسبيل املثال، التنبؤ 
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إن النظر�ات الصر�حة(التجر�بية) ل�حكمة تتجاوز وصف ال�خص العادي �خصائص ا�حكمة،  

لكن علم النفس  ل�و��ا تركز ع�� السلوك الظاهري وأش�ال التعب�� العامة عن ا�حكمة،

ناء نظر�ة محكمة حول ا�حكمة عن طر�ق التحقق التجر��ي الضم�ي(التجر��ي) ل�حكمة �ش�� إ�� ب

�� مصط�حات قابلة للقياس الك�ي وليس الكيفي(الضمنية)، وكذلك تبيان عالقة ا�حكمة 

باملفاهيم �خرى. و�الرغم من تداخل مفاهيم النظر�ة الضمنية مع النظر�ة الصر�حة، فع�� سبيل 

ضمنية يمكن أن ت�ون إطار عمل لتقييم العمل النف��ي املثال، املعلومات ال�ي تقدمها النظر�ة ال

الصر�ح. وع�� وجه التحديد، يمكن للمرء أن يتساءل هل يمكن للعمل السلو�ي أن يوجه ا�حكمة 

باالتجاه النف��ي بحيث يتوافق مع البناء اللغوي الشع�ي �ا�ع�اس للمفاهيم التار�خية، 

أهم النماذج النفسية ال�ي فسرت و   .Folk psychologyوالفلسفية، وعلم النفس الشع�ي

 ا�حكمة، �� �تية:

  Sternberg’s Balance: لستيرنبرغ منوذج التوازن-1
   

ف من خاللها رّ أسماها نظر�ة التوازن، حيث ع وال�ي ست��ن��غ ال�ي وضعهاترى هذه النظر�ة  

�يجابية، لتحقيق ا�حكمة، بأ��ا تطبيق املعارف والقدرات ال�خصية عن طر�ق القيم �خالقية 

ع�� السياقات البيئية.  الصا�ح العام من خالل التوازن ب�ن املصا�ح املتنافسة، و�ستجابات

و�عتمد فكرة العمليات ا�جدلية ع�� أن ا�حكمة �� بمثابة توليفة أو توازن ب�ن املنطق و�بداع 

 . Sternberg,1998) لتحقيق �ستقرار والتغي�� ع�� حد سواء(

معرفة إلدراك ا�حقيقة أو الواقع، من للست��ن��ج أن ا�حكمة �ع�ي التطبيق الضم�ي و�رى  

 خالل استخدام خمسة معاي�� تم�� ا�حكمة:

 ويستلزمانن �ش��ان إ�� املعرفة الواقعية، واملعرفة �جرائية(العملية)، ان �وليااملعيار  ـأ

 لـ بالتيس الذي يرى أن خ��ة ال
ً
ناس تتطلب معرفة ملاذا، أي معرفة املواضيع ا�خ��ة و�داء، ووفقا

حول طبيعة ��سان، والتنمية، والفروق الفردية، والعالقات �جتماعية، والقواعد، كما تتطلب 

كيف، أي وضع اس��اتيجيات للتعامل مع مشكالت ا�حياة، وتقديم املشورة �حل الصراعات، 

حل املشكالت. لذلك فاملعرفة الواقعية والتخطيط للتغلب ع�� العقبات �� حال فشلت ا�جهود �

 للسؤال�ن السابق�ن، ملاذا، وكيف
ً
 ؟أو السلوك املنتج أو املتولد من تلك املعرفة يمكن أن يقيم وفقا
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تتضمن املعاي�� الثالثة ل�حكمة( ا�حياة، النسبية، ف��ة ا�حياة)، وهذه املعاي�� تتطلب  ـب 

الذ�اء العم�� ال�امن وراء املعرفة الضمنية، واملشار إل��ا �� ا�خطط السابق، الو��:القيم، 

استجابات التوازن �� السياق البيئي، توازن املصا�ح و�هتمامات، التكيف، تحديد التشكيل، 

. ( العاس�ي، النظر إ�� العالقة الذاتية لل�خص، والعالقة مع ا�خارج، والصا�ح العام

2015،426.(  

 The Berlin Paradigm :ـ منوذج برلني للحكمة 2
   

ا�حكمة �ا�خ��ة، ففي النماذج ال��اجماتية (العملياتية) �ساسية ل�حياة ال�ي �س�� إ�� منع 

إ�� القياس من أجل إعطاء تصور وا�ح ل�حكمة باعتبارها بناء سوء الفهم املمكن، وذلك بالرجوع 

. ولهذا السبب اأك�� من �و�� انظر� اثقافي
ً
فإن ال��ك�� ع�� تمي��  ،طر�قة يمكن التحقق م��ا تجر�بيا

 ا�حكمة وال�ي 
ُ
ف بأ��ا نظام خ��ة معرفية ترتبط �ش�ل فّعال مع ا�حياة العملية، و�شمل معرفة رّ ع�

الفرد وسلوكه ال�خ��ي، ورفاهيته املرتبطة بخطط ا�حياة، وإدارة ا�حياة، مع�ى ا�حياة لدى 

 والنظرة إ�� ا�حياة.

 هناك ثالثة عوامل �عد القاعدة و�ساس �� عالق��ا با�حكمة: ،و�ناء ع�� ذلك 

ال�حة النفسية، و�سلوب املعر��، و�بداع، و�نفتاح ع��  ،و�شمل :العوامل ال�خصيةـ أ

 ا�خ��ة.

: خ��ة �رشاد �� التعامل مع مسائل ا�حياة، و�ستدالل، العوامل ا�خاصة ب�ل ا�خ��ات ـب 

 والتصرفات التحف��ية.

 : (العمر، التعليم، املهنة، والثقافة).السياقات التجر�بية املساعدة ـج 

وتتطلب تنمية ا�حكمة توليفة واسعة من العوامل، و�� ليست املعارف املتعلقة با�خ��ة فقط،  

لتخطيط وإدارة وفهم ا�حياة  �وسائل ،ولكن املعرفة ال�ي يمكن تطبيقها �� جوانب ا�حياة العملية

  ).Baltes&smith,1990الطيبة (
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 Brown`s Model منوذج براون للحكمة -3
   

تم �عر�ف ا�حكمة كنظام للمعرفة  )(Brown,2004aمه براون �� هذا النموذج الذي قّد  

يتطلب ويعكس الت�امل ب�ن العقل والفضيلة، والطا�ع والفكر. ومن وجهة النظر هذه، فا�حكمة 

و�ش�� "ال��اغماتية �ساسية ل�حياة" إ��  �� نظام املعرفة لدى ا�خب�� و�وظيفة براغماتية ل�حياة.

السلوك، مثل التخطيط ل�حياة، وإدارة ا�حياة، املعرفة حول أ�عاد مهمة وغ�� مؤكدة ملع�ى ا�حياة و 

والنظر إ�� ا�حياة. كما يرى أن ا�حكمة تث�� أسئلة أساسية ملع�ى وس�� ا�حياة، ع�� سبيل املثال، 

. القضايا الصعبة واملهمة املتعلقة بتنظيم ا�حياة، وإدارة ا�حياة، والنظر إ�� ا�حياة
(Shahsavarani,et al,2015)  املعاي�� �� ثالثة مجاالت ذات الصلة بالعامل و�تم توجيه هذه

ال�خ��ي: القدرات املعرفية �ساسية، و�بداع، وأساليب التفك��، والعوامل ال�خصية، مثل 

�نفتاح ع�� ا�خ��ة، وقوة �نا، وعوامل ا�خ��ة ا�حددة (تجر�ة حياة ال�خص، وتوفر �رشاد أو 

س�� (التعليم وا�خ��ة لف��ات تار�خية معينة، والسياق الوصاية، والتدر�ب امل�ي)، وعوامل التي

 �جتما��، وعمر ال�خص الزم�ي).

: معرفة الذات، وفهم �خر�ن، والقدرة ع�� ا�حكمة، و�� �عض م�وناتبراون  كما أضاف 

-Selfو�ع�ي معرفة الذات:  لتعلم.ل و�ستعداد ا�حكم، وفهم ا�حياة، ومهارات ا�حياة، والرغبة

Knowledge  ويعرف اهتماماته، ونقاط قوته وضعفه، ع�� نحو جيدذاته لمعرفة ا�حكيم ،

وقيمه. والقدرة ع�� التمي�� ب�ن املعرفة الذاتية من قبل ال�خصية �صيلة والثابتة �� مجموعة 

و�صف فهم  متنوعة من السياقات، والوفاء الداخ��، والنجاح، والرضا فيما يخص أهدافه.

فهم ال�خص العميق �جموعة واسعة ومتنوعة من الناس ب Understanding of Others�خر�ن: 

حقيقية عن �خر�ن (�نتباه والتعاطف)، والقدرة ع�� إشراكهم ا��� سياقات مختلفة، ومعرفة 

 هف�ار أو�ستعداد ملساعد��م، وامتالك مهارات �تصال املتقدمة ال�ي تمكن الفرد من للتعب�� عن 

  خص �خر.ل�لبطر�قة هادفة 

معرفية مختلفة للنظر �� القضية عند اتخاذ  اإ�� أن هناك طرق Judgmentويش�� ا�حكم:  

القرارات الرئيسية �شأ��ا، وال�ي يجب ع�� املرء أن يأخذ �� �عتبار التمي�� ب�ن الناس، والعالم 

�حياة. وتتم�� معرفة الطبي��، واملعارف و�ف�ار، والقدرة ع�� النظر �عمق للمعا�ي و�سئلة �� ا

بالقدرة ع�� فهم القضية املركز�ة، والعثور ع�� طر�قة واحدة، وفهم  Life Knowledgeا�حياة: 
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القدرة ع��  Life Skillsا�حياة. بينما �شمل مهارات ا�حياة: عن  واملسائل املش�وك ف��اا�حقائق 

ع�� نحو فعال. كما �ع�ي الكفاءة  إدارة ال�خص أدواره ومسؤولياته املتعددة �� ا�حياة اليومية

للتعامل مع  املناسبة س��اتيجيات�  واستخدامالعملية، والقدرة ع�� فهم نظام وتوقع املشكالت، 

 سياقات متعددة �� ا�حياة. 

 منوذج كارولني باسيت للحكمة: -4
   

 ل�حكمة يمكن من خالله تدريس Caroline Bassett طوّرت �ارول�ن باسيت 
ً
 -ا�حكمةنموذجا

ينب�� أن تفهم ع�� أ��ا عملية تنمو�ة  حيث ترى أن ا�حكمة -والذي سوف �عرضه �� فقرة الحقة 

و�علم تحو��� يمكن أن يخلق "التحول البنائي العميق �� املنطلقات �ساسية �� الفكر واملشاعر 

 �� الو�� الذي �غّ�� ع�� نحو دراماتي�ي طر�قتنا �� ا�حيا. ..و�فعال
ً
ة، و�صبح أداة رئيسية تحوال

)بأن التعلم التحو���، هو "عملية  (Cranton,1994وهذا يتفق مع كرانتون  .لتعز�ز نمو ا�حكمة

كما أنه نموذج لتنمية ال�خصية . فحص واستجواب والتأكد من ال�حة، ومراجعة التصورات"

لك من خالل ا�حكمة �ستثنائية الالزمة ل�حكمة من خالل ال��ك�� ع�� العمليات الالزمة لها وذ

 إ�� أن ال�ل هو ذ�ى وأك�� من مجموع Emergentالناشئة. ويش�� مصط�ح ا�حكمة الناشئة
ً
 عموما

أجزائه. وهذا �ع�ي أن املستوى �ع�� من ا�حكمة ُيظهر التفك�� النا�ج الذي يمكن تطبيقه �� 

ذا النوع من التفك�� ضوء نتائج إيجابية �� حياة الناس وعالقا��م مع �عضهم، و�ل ما يدعمه ه

 من البسيط إ�� املعقد.
ً
 �عكس تحوال

نظر النظم �جتماعية، حيث �س��  ةإن ا�حكمة الناشئة تدرك ا�حيط ا�حيوي من وجه 

فهم وحل مشكالت ��  الناس إ�� �سهام �� العمل من أجل صا�ح العام، و�التا�� املساعدة

مثل هذا التفك�� يتطلب التعلم التحو�� لتقييم ا�جتمع، والعمل ع�� تنمية قيمه �خالقية. 

مع يرتبط �دارة ال��بو�ة ضمن وسائل أخرى لتحقيق مجموعة معقدة من التفك�� ا�جد��، والذي 

 من الوقوف خارج ا�جتمع لتحقيق م�اسب �خصية
ً
 �خر�ن من أجل الصا�ح العام بدال

(Kegan, 1994)  
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الذي يرى وجود جوانب  )Deane-Drummond ,2007(دروموند -و�تفق هذا الرأي مع دين 

جسدية وعقلية وعاطفية وأخالقية لتعلم ا�حكمة، ع�� اعتبار أن ا�حكمة �ش�� إ�� التعلم املب�ي 

�ه نحو الصا�ح العام و�عز�ز فضائل املواطن الفاعل واملسؤول �والذي ينب�� توج ع�� ا�حكمة

 .(Fraser, &Hyland-Russell. 2011)مسؤولية �املة عن أسرته وا�حياة العامة 

 مكونات احلكمـة:
    

ل فيما بي��ا لّب مفهوم ا�حكمة، وإذا  اق��ح الباحثون مجموعة 
ّ
من امل�ونات �عتقدون أ��ا �ش�

 بمنطق تحليل امل�ونات، سنجد أ��ا تتضمن ستة  فحصنا تلك
ً
امل�ونات، و�عاملنا معها عقليا

   �تية:م�ونات ك��ى، �� 
 .الواسعة العميقةأ ـ املعرفة 

  .ب ـ �ستبصار بالذات
 .الوجدا�ي الفهم والضبط ج ـ

 .التـــوازن  د ـ

 .و�ل��ام �خال�� ـ التوجه ه

  .ألمور ا�حياة �دارة الرشيدة ـ و

  :�تية املعادلة �� يتمثل ،ل�حكمة مخطط وضع وانطالقا من هذه املبادئ  يمكن 

 وا�جسدية الكفاءة الفكر�ة تحقيق +��ا و�ستبصار الذات معرفة +التعلم �� الرغبة
 ا�خ��ات +املوضو�� ا�حكم +و�نفعاالت بالعواطف التحكم ع�� القدرة + وال�خصية

 + ا�ختلفة املواقف مع التعامل ومهارات ا�حياة فهم +�خر�ن مع التواصل + ا�حياتية

 ال�خصية املعتقدات توضيح +ال�خصية وال��اماته ومصا�حه وخططه الفرد أهداف تطو�ر
 .�حكمة ا=
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 تطور احلكمة:
   

 ،(1953 غ�و�و  Piaget),1932( بياجيه ،استطاع املنظرون واملهتمون بالنمو ��سا�ي مثل 

(Jung  وإر�كسون )Erikson,1959 ( تقديم لبّنات أساسية للمنظر�ن �� بناء ا�حكمة �� القرن

عمل بياجيه إ�� أ�عد من العمليات الرسمية ليشمل  تطو�رالعشر�ن ـ كما ذكر سابقاـ وقد تم 

�كسون و�و�غ إر أعطى عمل  كما، ,Dialectical Operations( )(Riegel1973العمليات ا�جدلية (

و�� هذا الصدد،  .القرائن ا�حديثة حول كيف أن حل الن�اع يؤدي إ�� �عز�ز الفطنة وُ�عد النظر

خالل حل �زمات اليومية، خاصة تلك ال�ي تنطوي أكد إر�كسون أن ا�حكمة يتم اكتسا��ا من 

بينما أشار يو�غ إ�� أن ا�حكمة لم  .واليأس اضطراب الهو�ة ال�خصية) (ع�� سالمة من ا�ُجناح 

ت�� قضية من قضايا �سرة وإنما تتطور من خالل حل الصراعات النفسية املتعلقة بالتفرد عن 

  وحدة �سرة. 
 ب�ى ع��ي) إ�� أن بناء ا�حكمة  (Sternberg,1996وست��ن��غBaltes ,1993) (وأشار بالتيس 

و�غ، إر�كسون، ياملعرفة، واملهارات املعرفية، وخصائص ال�خصية ال�ي نوقشت من قبل بياجيه، 

 للثقافة والبيئة ا�حيطة. وعالوة ع�� ذلك، فإن ا�حكمة تتطور ببطء 
ً
وغ��هم، وال�ي تتطلب فهما

واف��ض ست��ن��غ بأن املعرفة بأسلوب التفك�� ا�حك�ي،  لنموذج الدور.من خالل �عرض ا�حكيم 

 Baltesبالتس وست��ن��غ . بينما يرى والدافعية، وال�خصية، والسياق البيئي أسبق من ا�حكمة

,2000) Staudinger &( خ��اتأن الذ�اء السائل، و�بداع،�نفتاح ع�� ا�خ��ة، و�فق النف��ي، و 

 ن�جمة تنتج ا�حكمة.ا�حياة العامة امل

مثل �علم الناس التفك�� بمرونة عند حل مشكال��م، وأن  ،من هذا، فإن ا�حكمة تنمو وتزدهر 

 
ً
 للم�ان والثقافة، و�دورها بأن  مثل هذه ا�حلول �عطي اع��افا

ً
بقيمة �ف�ار املعرفية وفقا

ن للعديد من �هتمامات، �سئلة �عتمد ع�� العوامل السياقية وع�� تحقيق التواز  عن �جابات 

 حيث يصبح الناس أك�� مرونة �� تفك��هم.ب
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 اجلذور التاريخية لتدريس احلكمة:
   

تار�خية ومعاصرة لتعليم أو تدريس ا�حكمة، ذلك املفهوم الذي �ع�ي " كيفية  ثمة وجهات نظر 

دّرس ا�حكمة �� املدارس؟ �ش�� 
ُ
ا�حاوالت التار�خية العيش ع�� نحو جيد". فهل يمكن أن ت

املتعلقة بتعليم ا�حكمة إ�� أن هناك �عض �ساليب قد ت�ون أك�� واقعية من غ��ها أو أك�� 

مالءمة لسياقات �علم معينة. فع�� سبيل املثال، أشارت كتب الشرق القديم إ�� أن الكتب 

� نحو جيد من املصر�ة القديمة ركزت ع�� تقديم املشورة ل�جيل القادم حول كيفية العيش ع�

خالل تقديم النصائح العملية لكيفية التصرف مع العالم �جتما��، حيث يتم استخدامها 

كما استخدمت املدارس �شور�ة  ).Assmann,1994كمصادر الكتساب مهارات القراءة والكتابة(

 والسومر�ة مجموعة من الكتب لتدريس ل�حكمة. أما كتب ا�حكمة �� العهد القديم فقد ر�طت

 من حل املشكالت. 
ً
�عليم ا�حكمة �عنصر ا�خيال، حيث أعطت أهمية لدور البص��ة �� ذلك بدال

 بينما أشار أما أرسطو من خالل �عاليمه، ف��ى أن ا�حكمة �� مسألة عملية أك�� من مجرد معرفة. 

أفالطون من خالل محاورته أشار إ�� أن ا�حوارات أو امل�خصات هدفها مساعدة الطالب ع�� 

و�� الف��ة الهلنستية ركز  فظ تلك ا�حوارات ومن ثم محا�ا��ا لكيفية �علم العيش �سالم.ح

الفالسفة ع�� التمار�ن الروحية لتنمية ا�حكمة ��دف إحداث تحول جذري �� �خصيات الطلبة. 

ئا ت، وا�حقيقة �� نظره "�� ليس شي) أن ا�حكمة �� رعاية الذا(Flynn,2005بينما يرى فل�ن

 ال��يء الوحيد هو الوسيلة إليجادها". ، لكناواحد

أما �� العصر ا�حديث فقد تصدى العديد من العلماء لدراسة ا�حكمة والكشف عن آليات  

، حيث أشار إ�� ضرورة تدريس  Sternberg �علمها. ويعد ست��ن��غ
ً
أول من درس ا�حكمة علميا

وال�ي أشار  Balanced Curriculum ا�حكمة، وذلك من خالل نظر�ته" املن�ج املتوازن ل�حكمة"

 من املن�ج الدرا��ي للطلبة، أل��ا جزء مهم الزدهار عنصر ف��ا إ�� أن ا�حكمة يجب أن ت�ون 
ً
ا

��سان ع�� املستوى الفردي وا�جما��. كما يرى أن املعرفة بمفردها غ�� �افية لتعلم ا�حكمة، 

أنه مع�ي باملهارات املعرفية باعتبارها  والتعليم ينب�� أن �شمل مهارات ذات الصلة با�حكمة، أي

تقوم ع�� املعلم�ن الذين فسوابق لتعلم ا�حكمة. أما مبادئ تدريس ا�حكمة من وجهة نظره 

�عطون مساحة للطلبة للتفك�� �� الذات، وا�جتمع و�هتمامات ا�خاصة والعامة، وأن ال��ام 

كما يرى س��ن��غ  .(Guthrie 2013 ) ...املعلم�ن ��ذه املبادئ سوف ينتج ع��ا �علم جيد ل�حكمة

املعرفة  أهمية للمعرفة الضمنية، ليس ألن املعرفة الصر�حة �� غ�� مهمة، ولكن ألنه �عتقد أن
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 أك�� للفروق الفردية مما �� عليه املعرفة الرسمية املعرفة  الضمنية
ً
من ا�حتمل أن ت�ون مصدرا

ة �� صفوف املرحلة �عدادية �� اململكة بدراسة ا�حكم )(Guthrie 2013 كما قامت �اثري 

املتحدة، وذلك من خالل استخدام من�ج ست��ن��غ �� �عليم ا�حكمة، حيث توصلت إ�� نتائج 

إيجابية لدى الطلبة من حيث �نفتاح ع�� ا�خ��ة، و�علم مهارات ا�حياة، والص��، �دلة ما وراء 

 .ل ��جيع التفك�� ا�جد�� وا�حواري املعرفة، وسلوك التفاوض مع �خر�ن، وذلك من خال

 وتنميتها: اكتساب احلكمة 
   

ذات  و�� ،ها�وجه، فهناك عوامل كث��ة مسؤولة ع��ا، تكمن خلف ا�حكمة ظاهرة متعددة 

تنمية �عز�ز أن ) 2009اق��ح ست��ن��غ وآخرون(وقد  .طا�ع معر��، وداف��، واجتما��، ودي�ي

 جزء�عد ال�ي التفك�� حول م�ونات ا�حكمة  قائوطر من خالل �عليم مهارات تتم  ا�حكمة 
ً
من  ا

. و�شمل مثل هذه املنا�ج ع�� سبيل املثال، القراءة الكالسيكية ألدب ا�حكمة، املنا�ج التعليمية

و�مكن أن وممارسة التفك�� ا�جد��، و��جيع الطالب ع�� التفك�� ومناقشة القيم ا�خاصة ��م. 

النموذج ل�حكمة ع�� تحديد السوابق ا�حاسمة ل�حكمة ال�ي يمكن أن �عزز ا�حياة ��  �ساعد هذا

 وقت مبكر جد
ً
اللبنات ا قد ت�ون Mindfulness واليقظة العقلية ،. ع�� سبيل املثال، التعاطفا

املناخ  كما أن �عز�ز ال�حة النفسية لألطفال �� املرحلة املبكرة من حيا��م. ساهمة ��امل�ساسية 

وجهات النظر  -�� وقت الحق -��جع ،�سري القائم ع�� قيم القبول و�ح��ام وعدم �نانية

  �خالقية وقيمة التنوع والتباين �� �راء ال�ي �ساعد ع�� التنظيم والتفك�� املرن.

التعليم طفال ع�� �  ساعدمن العوامل ال�ي � افمرحلة ر�اض �طفال واملدرسة �بتدائية قد ت�ون 

فمن  ؛املركز ع�� إدراك الطفل لذاته ولآلخر�ن والعالم. كذلك �مر بالنسبة إ�� املعا�ج ا�جيد

 .أن ينظر إ�� نفسه ومش�لته من زاو�ة مختلفة املتعا�جخالل أسلو�ه وحكمته، يمكن أن �ساعد 

وعكسها إليه  املتعا�جف�لمات املعا�ج ال�ي تنم عن دعم نف��ي واجتما�� إضافة إ�� فهم مش�لة 

ذلك اتخاذ  دبطر�قة �ساعده ع�� التأمل الذا�ي ��ا، والتفك�� بجوان��ا �يجابية والسلبية، و�ع

 من خالل عالقة  هذا�ل  القرار السليم حول مواجهة مشكالته بيقظة عقلية وا�حة. وال يتم
ً
إال

  قائمة ع�� التقبل و�ح��ام. املتعا�جب�ن املعا�ج و 

 منبالرغم من أن كث� 
ً
 أن بذورها تزرع تا�حكمة  م�ونات �ا

ّ
رتبط بمرحلة البلوغ �� وقت الحق، إال
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ال��يء �ك�� أهمية بالنسبة للوالدين القيام به لدعم تطو�ر ا�حكمة لدى ف�� مرحلة الطفولة. 

�� حيا��م ا�خاصة. وهذا �ع�ي أخذ احتياجات �خر�ن ��  وتمثلها هذه الصفاتأخذ  أطفالهم، هو

 ، وكذلك احتياجاته، و�فعل ذلك صراحة من خالل تقاسم عمليات التفك�� مع �طفال�عتبار

 ع�� نطاق واسع لدى أفراد �سرة. وهذا �ع�ي، معاملة �خر�ن بطر�قة وال�ي يمكن 
ً
أن تتطور أيضا

 تحتاج أيض لك��افقط،  رعاية ال تحتاج إ�� ، إذن،��بية �طفالف واحدة كما يرغب أن �عامل.
ً
� إ� ا

الوفاء بمن شأ��ا أن تؤدي إ�� شعور ال�ي حكمة من حكيم لديه القدرة بما يكفي التخاذ القرارات 

عالوة ع��  الذي يواجهه جميع �باء و�مهات والسعادة ع�� ف��ة ا�حياة، وهذا هو التحدي ا�خط��

 . املعلم�ن

حكيمة يمكن أن تحسن من وتنمية ا�حكمة �� أمر �� غاية �همية، ألن �ح�ام والقرارات ا� 

و�مكن للمعرفة وا�حقيقة أن ترافق حكمة، ألن الناس �� حاجة إ�� معرفة  .سلوكنا ونوعية حياتنا

اس��اتيجيات فكر�ة �حيحة لتقديم �ح�ام املنطقية للطبيعة البشر�ة، بالرغم من أن املعرفة 

يمكن استخدامها بحكمة ع�� فمجرد وجود املعرفة ال  لذلك؛ �افيةليست فإ��ا ضرور�ة ل�حكمة، 

إ�� الظهور �� اثن�ن ع��  تميل أن مالحظة التصرفات ا�حكيمة) Yang,2011يا�غ ( و�رى  نحو سليم.

 ��ا تتعامل مع قرارات ا�حياة ؛ و��إالسياق التنموي، حيث  �قل من سياق ا�حياة اليومية: ��

كال النوع�ن مهمة  .�ل و�زماتعمل �� مواقف ا�حياة اليومية �� حل املشا�السياق الظر��، 

املعرفة، و�حتمل أن �ساعد ع�� حل مشا�ل ا�حياة،  التعليم يز�د من الناسو  .لتنمية ا�حكمة

هناك عدد من الطرق لتحس�ن ف هذا ا�جال.الناس ��  املز�د ملساعدة وافعلي�مكن للمعلم�ن أن و 

ما �علمه  تطبيقو التعلم وا�حياة؛ لتفك�� �� العالقة ب�ن اا�حكمة من خالل مساعدة املتعلم�ن 

  .ا�ختلفةمواقف ا�حياة  �� الطالب
) أن هذا النوع من املعرفة يبدو 1999�� ضوء �ستنتاجات ال�ي أد�� ��ا بالتيس وآخرون (و 

 2000ا�حكم النموذ�� ا�حكمة �� مرحلة البلوغ املبكر، وتلك ال�ي أبلغ ع��ا بالتيس وشتاودينغر (

Baltes & Staudinger, (  ما ب�ن ا�حكمة �� بأن الف��ة الرئيسية الكتساب املعرفة املتصلة

 �بدو منطقي). و 25-15سن(
ً
، ا�حكمة �� املنا�ج الدراسيةبتنمية دعم إدخال ال��امج ذات الصلة  ا

 . بل هو وسيلة لتحقيق الرضا عن ا�حياة ،جودة حياتناحسن أل��ا ت

 أن هناك معوقات �عيق تحقيق ذلك، ورغم هذا �هتمام بتدريس ا�حكم 
ّ
ة �� املدارس، إال

، إن �نظمة التعليمة التقليدية من الصعب �غ
ً
��ها، ومن الصعب إدخال مفاهيم يم��ا: أوال
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 من 
ّ
 من الناس ال يدر�ون قيمة التعليم إال

ً
 أن كث��ا

ً
جديدة ع�� املن�ج الذي اعتادت عليه. وثانيا

قليدية، وتدريس ا�حكمة قد يتعارض مع رفع درجات �ختبارات خالل رفع درجات �ختبارات الت

، أن ا�حكمة أك�� صعو�ة لتطو�ر نوع من التحصيل يمكن اختباره �سهولة عن 
ً
التقليدية، وثالثا

، فاملعلمون �� املدرسة الذين اكتسبوا النفوذ والسلطة ال 
ً
طر�ق اختبارات متعددة �ختيار. ورا�عا

عن سلط��م التقليدية �� أثناء قيامهم �عملية التدريس النمطية، وتقديم  يرغبون عادة �� التخ��

نماذج حديثة �� التدريس يمكن أن تضعف سلط��م، و�التا��، ليس هناك طر�ق سهل لتعلم 

 
ً
، فإن كث��  .ا�حكمة �� املدارس كما يرون. ولم يكن هناك قط، ور�ما لن ت�ون كذلك أبدا

ً
وأخ��ا

  من املعلم�ن ليس لد��م
ّ
ل من فاعلي��ا فيما لو قام به دراية وخ��ة بتدريس ا�حكمة، وهذا يقل

 . ا�خ��ة والكفاءة ومعلمون قليل

 :املدرسي املنهج احلكمة في
   

إن تطو�ر وتنمية ا�حكمة هو أمر مفيد لتحس�ن  

نوعية حياتنا و�جراءات ال�ي تمكننا من معرفة 

�عتماد ع�� املعرفة �� يحتاجون  الواقع. فالناس 

تقديم �ح�ام املعرفية للطبيعة البشر�ة، وظروف 

ا�حياة، و�س��اتيجيات ال�ي تنجح �� ذلك أو ال�ي 

ضرور�ة ل�حكمة،  تفشل. و�الرغم من أن املعرفة

ا�حكمة ع�� نحو سليم تمكنه من تو�� ال تكفي لذلك. فمجرد وجود املعرفة لدى الفرد ال  افإ��

ليس لد��م قرارات  و�عضهم ،هناك العديد من �فراد �عيشون حياة غ�� سعيدةفو�ش�ل عادل. 

 أن ا�حكمة العملية �عد  )(Flyvberg,2011 فاليف��ج و�ق��ح صائبة �� حيا��م.
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

للممارسة والتخطيط والتصرف بحكمة �� املواقف العملية، ع�� اعتبار أن القوة التكنولوجية 

واملعرفة العلمية دون ا�حكمة العملية عقيمة، وهذا ما يوفر التوازن ب�ن ما لدينا من إم�انيات 

لضبط الذات، وتب�ي  �� واقع �مر �� فضيلة ألن ا�حكمةو�ستفادة م��ا �� حياتنا العملية، 

الفضائل �يجابية ال�ي تن�� الفكر وتقدم اس��اتيجيات مهمة �� التخطيط واملمارسة. كما أن 

معرفة غنية وواقعية وإجرائية (اس��اتيجية املعرفة) فيما يتعلق �سياق ا�حياة،  ا�حكمة ��
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و�ؤكد  .ن ا�حياةال�ي ترى عدم اليق�ن م واملعرفة ال�ي �عت�� �سبية للقيم وأهداف ا�حياة

) أنه إذا تم اكتساب ا�حكمة ع�� نحو منتظم ومتكرر مع مرور الوقت، (Bassett,2005,6-9باسيت

من الناس قد يصلون إ�� املعرفة املتعلقة ا�حكمة وفصل ا�خطاب للوجود ��سا�ي.  افإن كث�� 

 .�س��اتيجية ية أولذا، يجب ع�� املدارس أن تفعل �ل ما سبق لتعليم املعرفة الواقعية و�جرائ

و�اإلضافة إ�� ذلك، فإ��ا يمكن أن �شمل منا�جها النظر إ�� الصورة الكب��ة ل�حياة، وتأكيدها ع�� 

أهدافها �� ا�حياة، وعندما ت�ون القيم موجودة لدى ا�جميع فسي�ون هناك  الطرق ال�ي �ستثمر

 
ً
 كب��ا

ً
 �� �تجاه �يجا�ي. التعليم عملية ���غي��ا

ال شك فيه، إن �ل جديد يث�� ش�وك الناس و�قاومونه ب�ل الطرق املمكنة، فهم  ومما 

، ولد��م حججهم 
ً
يرفضون إدخال مفاهيم ا�حكمة الصر�حة ضمن املن�ج املدر��ي جملة وتفصيال

 �� ذلك:

 
ً
إن ا�حكمة مفهوم معقد و�عيد املنال، و�التا�� من الصعب تدريسه ضمن املن�ج  –أوال

 املدر��ي.

 
ً
 فيما عدا استثناءات قليلة،  -ثانيا

ً
 قادرا

ً
ع�� �عليم الناس كيف  فمن النادر أن نجد أحدا

يصبحوا حكماء، أو �ش�ل أك�� دقة، لم يتم توج��هم ع�� نحو قصدي للقيام ��ذه املهمة، وال 

 يوجد دليل عمل تدر�وا عليه �� ا�حياة ��اديمية أو العامة.

 
ً
ا�خ��ة والن�ج، وأ��ا �شمل املعرفة، وأن ي�ون ال�خص ع�� ا�حكمة عادة تأ�ي من  –ثالثا

دراية �افية بالعديد من املوضوعات ال�ي تحتاج إ�� إطالق أح�ام دقيقة، و�التا��، فليست املدارس 

 ).Bassett,2005وا�جامعات مطالبة بتخر�ج طالب حكماء(

ليمية فلهم حججهم لكن املدافعون عن أهمية تدريس ا�حكمة العملية ضمن املنا�ج التع 

، وم��ا:
ً
 أيضا

 
ً
كما ذكرنا �� وقت سابق أن املعرفة غ�� �افية لظهور ا�حكمة وال تضمن الرضا أو السعادة.  -أوال

  .التعليمية فا�حكمة تبدو أفضل أداة لتحقيق هذه �هداف

  
ً
  -ثانيا

ّ
توفر ا�حكمة وسيلة، إذ تضع �� اعتبارها القيم �� مهمة إطالق �ح�ام. و�مكن للمرء آال

 
ً
 أو متسرعا

ً
 إذا �ان حكمه طائشا

ً
 . )Langer,1991( ي�ون حكيما
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ً
تمثل ا�حكمة وسيلة ألخالق فاضلة، وعالم متناغم. فالطغاة ع�� سبيل املثال مثل أدولف  -ثالثا

ن، ر�ما �انوا ع�� دراية جيدة بالتفك�� النقدي ع�� �قل فيما يتعلق هتلر أدولف وجوز�ف ستال�

إن هؤالء القادة  :بحماية سلط��م. و�النظر إ�� �عر�ف ا�حكمة، فإنه قد ي�ون من الصعب القول 

  �انوا حكماء.

  
ً
 جزء من ا�جتمع الكب��، آالطالب الذين سوف يصبحون �� وقت الحق  -را�عا

ً
باء وقادة، هم دائما

�سعون سوف ل�حكم ع�� �شياء بطر�قة عادلة، و  التعليم امل���� و�التا�� سوف �ستفيدون من

   ).Ardlet,1997(إ�� الدفاع عن مجتمعهم بطر�قة عادلة

  
ً
فالطالب ع�� سبيل املثال ، فإذا حدث �� املستقبل صراعات واضطرابات �� م�ان ما - خامسا

والتفك�� النقدي وح�ى ا�حتوى �خال�� للموضوعات  عندئذ ال يحتاجون فقط إ�� تذكر ا�حقائق

 
ّ
 هم بحاجة إ�� التفك�� حيال ذلك، ع�� اعتبار أن ا�حكمة �عل

ً
م الطالب ال�ي �علموها، ولكن أيضا

  .فهم �شياء من وجهات نظر متنوعة ع�� الزمان وامل�ان

 ��، وغ��ها هذه �سبابو  
ً
�عليم الطالب ليس فقط ا�حقائق والتفك��  تجعلنا نفكر جديا

التفك�� بحكمة عن �ل �علم هؤالء الطالب املوضو�� عن محتوى املواضيع ال�ي يتعلمو��ا، ولكن 

.
ً
ولنا �� رؤى الفالسفة واملفكر�ن القدامى واملعاصر�ن أسوة حسنة �� �عليم النشء  ذلك أيضا

ومعارف علمية، فع�� سبيل  �علموه من حقائقمبادئ زراعة ا�حكمة لد��م وتنمي��ا من خالل ما 

ثالثة مبادئ وفقا لأن الفلسفة البوذية تركز ع�� �عليم ا�حكمة ) (Case,2013املثال يرى كيس 

 �علم نحن) 2001جوهر�ة و��: تنمية البص��ة، والتأمل، واليقظة العقلية. و�رى ست��ن��غ (

كيفية استخدام  من أجل، لكن ليس علميةأذكياء وع�� دراية با�حقائق ال ألن ي�ونواالطالب 

، ليس فقط �� حيا��م. ذلك، فاملدارس بحاجة إ�� �عليم ا�حكمة لطال��ا ذ�ا��م ومعارفهم

ع�� استخدام ما �علموه  لتساعدهم، بل مستو�ات من التحليل وال��كيب السط��الستدعاء 

  .ألغراض جيدة
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 كيف نعلم احلكمة؟
   

. ع�� نقل ا�حتوى املعر�� وتطو�ر املهارات املعرفية لدى الطالب عقودمنذ التعليم الغر�ي  ركز 

ا�حكماء. لذا،  أن ي�ون من الطالب ذ�ي ولكن ليس بالضرورةالطالب الاملدارس �عزز لذلك، ف

بالرغم من س����م �جتماعية املدرسة،  ��نجدهم من مث��ي ��جاب النجازا��م ��اديمية 

ع�� النجاح الطالب مساعدة ل��بو��ن هو لكن الهدف املهم ل مع �خر�ن.أثناء �عاملهم  الفق��ة

أن املدارس يجب أن  السياسية التعليمية �عتقدون  والتفوق �� التحصيل العل�ي، وح�ى صا���

 املشكالتحل  ��نطوي ع�� القدرة تحياة ناجحة  إ�� يقود والذياملعر�� �خال��  النمو��جع ع�� 

 اليوميةا�حياة  ��الصعبة 
ً
 مع�� بيئ��م وأ��. لكنه �� واقع �مر أن مشكالت الناس تختلف اعتمادا

 يجب أن �ساعد ،لذلك .ا�حكمة التخاذ القرار ال�حيحوأ��م بحاجة إ�� املسؤوليات،  ون حملي

يمكن للمعلم�ن مساعدة ، ولكن كيف لدى الطالب يماملدرسة ع�� �عز�ز مهارات التفك�� ا�حك

 ا�حكمة؟ لتعليم�ل ما يلزم من �ف�ار الصر�حة والضمنية  الطالب �� تطو�ر

حيث  ،سياقات �عليمية ��التدريس عن طر�ق تقديم الطالب  ���مكن تحقيق هذا الهدف و  

ال يمكن و�عبارة أخرى، �عليم ا�حكمة ا�حكيم.  التفك��ملاهية  من صياغة وا�حةطالب المكن ت

 بد .تلق�ن"ال"خالل �سلوب التعلي�ي للمعلومات  تحقيقه من
ً
�خ��ات من ذلك، يحتاج الطالب  ال

 و�عبارة أخرى، املعرفية والوجدانية ال�ي تكمن وراء اتخاذ قرار حكيما�جوانب مختلف �شطة �� 

تلك املفاهيم تنمية مساعدة الطالب ع�� و ا�حكمة  لتدريس مناسبة طرائق� �توفيمكن للمدرس�ن 

 اوتمثله

 لتدريس ا�حكمة للطالب والذي يتضمن (Bassett,2005وقد وضعت باسيت  
ً
)تصورا

 ��ي:

القصص ال�ي تنطوي ع�� أساس املنطق الديالكتي�ي: / جعل الطالب يناقشون الكتب / املواد

والغرض من  .التفك�� ا�جد�� الذي ينطوي ع�� القدرة ع�� رؤ�ة قضايا �ش�ل وجهات نظر متعددة

�سهيل خمس وظائف �حل مشكالت ا�حياة لدى املرء ا�خاصة، وتقديم املشورة هذا، هو 

�خر�ن، وإدارة املؤسسات �جتماعية والرؤ�ة إ�� ا�حياة، والتأمل الرو��. أما طرق تحقيق ذلك، 

  ف�ي:
عن غ��ها من �حتياجات �� ح�ن تقديم املشورة  �ع��اف باحتياجات وأولو�ات �ل فرد وتمي��ها -أ
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  .همل
�خذ �� �عتبار سياق القصة ومستوى الن�ج، والفروق النمائية وا�خلفية الثقافية  -ب

 . والظروف والفرص املتاحة لل�خص �� القصة قبل ا�خروج بأي استنتاج

ـ التفاعالت التعاونية والتعاطف مع �خر�ن ال�ي ال تنطوي ع�� تقديم أو قمع مشاعر، وال  ج

   .تنطوي ع�� �كراه أو تصعيد الصراع
��جيع التفاعل مع املعلم�ن ينطوي ع�� رواية القصص غ�� املنطقية( ا�حمقاء). و�ساس  -د

 املنطقي: هو �عر�ف الطالب ما �� ا�حكمة ال�ي يجب 
ً
 وعمال

ً
و�عر�فه كذلك ، علينا �ل��ام ��ا قوال

أما طرق  .جعل الطالب ع�� علم واق�� باملعتقدات غ�� العقالنية الغرض من بالتصرف �حمق.

  :ذلك، ف�ي تحقيق
تحديد سبل التفك�� والتصرف �حمق �� الروايات ومناقش��ا ب�ن الزمالء واملعلم�ن دون أي  -أ

  .خجل
 . عندما ي�ون الفرد لديه تفاؤل غ�� واق�� تحديد ال�حظات -ب

التفك�� �� القرارات ا�حمقاء ال�ي تم اتخاذها �� املا��ي، ومناقشة كيفية اتخاذ القرارات  -ج

 .أفضل بطر�قة

و�صرف النظر عن القرارات ا�حمقاء (املعرفية)، مواصلة مناقشة تقديم العواطف ا�حمقاء،  -د

ال�ي لها عواقب سيئة ع�� الفرد  لعداء لهذه �نفعاالت �خرى مثل: عدم وجود تنظيم انفعا��، وا

  .نفسه فضال عن �خر�ن
غرس فن اكتشاف املش�لة و�نفتاح ع�� �غي��. والغرض من ذلك أن يصبح الطالب يملك  -ـه

 القدرة ا�جيدة �� طرح �سئلة ذات الصلة بمسائل مهمة �� ا�حياة.

   و�تم تحقيق ذلك من خالل:
فا�حكمة تنشأ عندما ي�ون الفرد ع�� استعداد لقبول و�علم ا�خ��ات ، التغي�� �نفتاح ع�� -

  ).(Arlin, 1990ا�جديدة ال�ي تتحداه �� معتقداته واف��اضاته 
هذه العملية  .�ونوا منفتح�ن لطرح �سئلة ال�ي �شمل وجهات نظر متعددةي�عليم الطالب أن  -

حل للمش�لة  الب العقلية النمطية �� التفك��، الس�� إليجادمن القو  قد تمك��م من ا�خروج
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ً
و�ستجواب ��عد من ذلك و�عمق هو ممارسة جيدة للغاية  .وليس طرح أسئلة أك�� عمقا

 .لتوسيع نطاق العقل لدى الطالب

تدر�ب الطالب ع�� مواقف ا�حياة ال�ي تدعو إ�� صناعة القرار املنطقي: حاالت معينة ��  - 

�� مثل هذا النوع من ا�حاالت، فإنه من  سمح الوقت بالتأمل العميق وا�حكم ��ع�ا��ي�اة ال ا�حي

   ا�حكمة بالنسبة للفرد أن يتعلم كيفية التعامل بنشاط مع �حداث ا�خارجية دون حماقة.
وال�ي  �عليم الطالب كيفية التعامل مع �حداث السلبية �� سمة إيجابية و�بدو من هذا، أن 

 
ً
عن ظهور التجاوز الطبي�� للذات. فمن ا�حكمة  تؤدي �� ال��اية إ�� النمو النف��ي للطالب فضال

 لعدم اليق�ن 
ً
 دائما

ً
ع�� أساس منتظم بحيث يمكنه  واملمارسة الذهنيةأن ي�ون الطالب مستعدا

  ا�حصول ع�� رؤ�ة واستبصار بكيفية التعامل مع أحداث ا�حياة.

 : كمةلتدريس احل العامة املبادئ
   

لتوازن اع�� نظر�ة مبادئ تدريس ا�حكمة  �ستند 

لست��ن��ج وال�ي �ش�ل صلب عملية تنمية ا�حكمة �� 

الفصول الدراسية. وتقوم الفكرة �ساسية لتدريس 

 �طفال ليس قائما�حكمة ع�� مبدأ مفاده: إن �عليم 
ً
 ا

 من ذلك كيف يفكرون، ولكن ال يوجد 
ً
ع�� التفك��، بدال

م�ان، وال يوجد �خص لديه املعرفة با�حكمة لتعليم 

تقدات، أو �يديولوجيات العقائدية. فكث�� من مبادئ تدريس ا�حكمة يمكن تطبيقها ع�طفال امل

 ة. وأهم هذه املبادئ:�� الفصول الدراسية ح�ى تصبح خصائص ومخرجات �عليم جيد

أن فكرة القدرات و�نجازات التقليدية ليست �افية لتلبية  . مساعدة الطالب ع�� استكشاف1

مطالب ا�حياة. فكث�� من الناس يصبحون محاصر�ن �� حيا��م، و�الرغم من شعورهم 

 الوفاء. والوفاء بدوره ليس بديإ��  بالنجاح التقليدي، حيث �شعرون أن ا�حياة تفتقر
ً
ال

 من ذلك، فهو جانب مهم من جوانب ا�حياة بالنسبة ملعظم الناس 
ً
للنجاح، ولكن بدال

 وغ�� ذلك. ال��قيات وا�حصول ع�� املال واليتجاوز 
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. شرح كيفية أن ا�حكمة �� أمر بالغ �همية لتلبية مطالب ا�حياة. فع�� املدى الطو�ل، استفاد 2

  وتفاعال��م �جتماعية.الناس من قرارات ا�حكمة لتحس�ن أوضاعهم 

. �عليم الطالب فائدة الر�ط ب�ن ارتفاع املد الذي يرفع السفن، وموجة انحساره ال�ي يمكن 3

 أن �غرق ف��ا.

تقوله. فا�حكمة �� العمل الذي  مامألن ما عليك عمله هو أك�� أهمية  ،. دور نموذج ا�حكمة4

 �� السطح. �عتمد ع�� �جراءات ا�حكيمة ال�ي يجب أن تظهر ع

يفهمون �ل هذه الوسائل  همطلب من الطالب قراءة �ح�ام والقرارات ا�حكيمة بحيث تجعلل. ا5

  ل�حكم وصنع القرار.

. مساعدة الطالب ع�� �علم كيفية التعرف ع�� مصا�حهم ا�خاصة ومصا�ح ��خاص 6

ازن ب�ن هذه والس�� إ�� وضع اس��اتيجية للتو ، �خر�ن، ومصا�ح املؤسسات �جتماعية

 املصا�ح.

. �عليم الطالب أن "الوسائل" ليست الغاية �� ا�حصول ع�� مصا�ح الفرد، لك��ا ليست ال��اية 7

  ا�حتمية لذلك. 

ب�ن  تشكيل، و�ختيار، وكيفية تحقيق التوازن الالتكيف، و  ع�� �علم أدوار . مساعدة الطالب8

  مصا�ح ال�خص ومتطلبات البيئة.. فا�حكمة �عتمد ع�� �ختيار ب�ن هذه املفاهيم

  . ��جيع الطالب ع�� ت�و�ن النقد البناء الذي له قيمة خاصة �� تفك��هم.9

. ��جيع الطالب ع�� التفك�� ا�جد��، بحيث إن التحقق من هذه �سئلة و�جابة عل��ا قد 10

 ينمو و�تطور مع مرور الوقت.

حيث يصبحون ع�� دراية بDialogical Thinking للطالب أهمية التفك�� ا�حواري إظهار  -11

 �افية بفهم �ف�ار واملصا�ح من وجهات نظر مختلفة. 

عن، وثم محاولة للوصول إ�� رؤ�ة جيدة ومقبولة لدى �ل طالب من  البحث . �عليم الطالب12

 الطالب. 
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  . ��جيع الطالب ع�� �عز�ز ا�حكمة.13

�م، والعمليات الفكر�ة ا�خاصة ��م حول هذه . �عليم الطالب رصد �حداث املهمة �� حيا�14

�حداث. وتبدأ الطر�قة �� التعليم، كيف نتعرف ع�� مصا�ح �خر�ن، ومن ثم التصدي 

 للمصا�ح الذاتية.

مع تحص�ن النف��ي ضد ضغوط الذاتية غ�� املتوازنة ال. مساعدة الطالب ع�� فهم أهمية 15

  مصا�ح �خر�ن.

  تباعها في تدريس احلكمة:ااإلجراءات التي يجب 
   

 ، م��ا:تبعها املعلم �� التدريس ا�حكميهناك عدة إجراءات يمكن أن  

  ً وا�ع�اساته �� حكمة  أن يقرأ الطالب �عمال الكالسيكية �� �دب والفلسفة ملعرفة التأمل -أوال

 ا�حكماء. 

  ً و��جيعهم ع�� مناقشة الدروس ال�ي املشاريع، واملقاالت شة �� مناق الطالب شارك�أن  -ثانيا

ما �علموه �� الدرس �� حيا��م وحياة �خر�ن.. وهنا  تطبيق ية�علموها من هذه �عمال، وكيف

سوف يتم ال��ك�� ع�� تطو�ر التفك�� ا�حواري وا�جد��. و�تضمن التفك�� ا�حواري فهم املشكالت 

. كما �شمل فهم من وجهات نظر متعددة، وفهم كيفية إدراك �خر�ن لها 
ً
بطر�قة مختلفة تماما

�ف�ار والنماذج ال�ي يمكن بموج��ا أن تحدث وا�حفاظ عل��ا، ليس من املا��ي إ�� ا�حاضر، ولكن 

  من ا�حاضر إ�� املستقبل.

  ً فقط كما �عرفها، بل دراسة القيم. كما ال  Truthالطالب إ�� دراسة "ا�حقيقة" ال يحتاج  -ثالثا

قيمة الفكرة و�غذي��ا باألف�ار، بل ��جيع الطالب ع�� تأمل وتطو�ر قيمهم ع��  ي�ون ال��ك��

  ا�خاصة وعكسها بطر�قة موضوعية. 

ع�� التفك�� الناقد، وعملية �بداع وال�ي يمكن أن  وضع هذه التعليمات لز�ادة ال��ك�� :رابعاً  

. �ل هذه � 
ً
نواع من التفك�� لها قيم��ا، تنت�ي إ�� غايات محمودة �� تفك�� الفرد و�خر�ن أيضا

 وليست التفك�� النقدي فقط. 

 



 

 

      2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��               العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 46 ( 

 �� حالة التفك�� الناقد: سببان�وجد و  
�ثار �يجابية املرتبطة �شروط ا�حكمة املتعلقة بمنا�ج الدراسة العادية �شأت من من�ج  أـ 

 ا�حكمة وليس بالتحديد من تنفيذ من�ج درا��ي جيد.

إن املنا�ج ا�جيدة ال�ي تنطوي ع�� التفك�� النقدي سواء ركزت �ش�ل وا�ح ع�� ا�حكمة  ب ـ 

  أم ال، فمن ا�حتمل أن تز�د من مهارات ا�حكمة ذات الصلة.

  ً   لغايات أفضل. أي موضوع عل�ي ��جيع الطالب ع�� التفك�� حول كيفية استخدام -خامسا
 هنا، بأن املعلم قدوة،  و�نب�� التذك�� 

ً
 املن�جعتمد �أن  وع�� املعلم، والقدوة يجب أن ي�ون حكيما

 للقيام بدور أك�� �شاط طالبه و�دعوالسقراطي �� التدريس، 
ً
�� بناء التعلم من وجهة نظرهم  ا

  ومن وجهة نظر �خر�ن.ا�خاصة 

  :عند الطالب البرامج ذات الصلة بتطوير احلكمة 
   

القدرة ع�� التفك�� و الطالب بعزز مهارات التفك�� ا�خاصة � غايته هو�حكمة ليس اتدريس  

 املعلم�ن ع�� تطو�ر وحدات من�ج أك�� ت�ام مساعدة وإنما، وا�جد�� فقط ��ع�ا��ي
ً
فالوحدة  .ال

وفهم كيفية ارتباط �دب  صورة وا�حةرؤ�ة  ع�� ت�املة مفيدة أل��ا �ساعد الطالبالدراسية امل

(التار�خ)،  تجزأ من �كتشافات العلمية وا�حقائق �� وقت وم�ان مع�نالتار�خ، وكيف �� جزء ال يب

أثر �قتصاد املعتقدات يتلتار�خ وا�جغرافيا، وكيفية وا السياسةترتبط العلوم �جتماعية بوكيف 

 الفلسفية والسياسية فض
ً
جزء ال يتجزأ من  �جنبية �� لغة ال أن عن املناخ وا�جغرافيا، أو كيف ال

 .يحتاج إ�� مز�د من الت�امل للطالب الكتساب فهم �امل ومعقد للموضوع . وهذا..الثقافة
 الفلسفة لألطفال، ويستخدم هذا ال��نامج مجموعة من الروايات لتطو�ر: البرنامج األول 

مهارات التفك�� التحلي�� لدى �طفال، مثل قراءة الروايات لألطفال، ثم �علم تقييم املعلومات 

الروايات، وإصدار �ح�ام حول السمات والفضائل العامة �� الروايات، وأنواع  الواردة �� هذه

ع�� التفك�� ا�حواري، أو رؤ�ة  هذا ال��نامج يؤكد: ل�ي ينب�� أن يطبقوها �� حيا��ما�خيارات ا

 املشكالت من ب�ن مجموعة متنوعة من وجهات النظر. 
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عرفة حسب التصميم"، و�عبارة أخرى، يركز هذا ال��نامج ع�� فهم "امل: البرنامج الثالث

 فقد .مثل مهارات التفك�� ،كيف يمكن تصميم املعرفة واستخدامها �� حل املشكالت �� العالم

إطار من القيم �خالقية. فع�� سبيل  ضمنطلب كث�� من التفك�� ا�حكيم والناقد �حلها، ولكن تي

لكن ما حقيقة هذا السلوك �� وجود سلوك اجتما�� ذ�ي،  واملثال قد نقول عن �خص ما بأنه ذ

مجموعة من القيم لتقييمه �� �طار �جتما�� الثقا��، ع�� اعتبار أن القيم �� قيمة وسيطة ب�ن 

السلوك وا�حكمة، ومن هذا فقد ننظر إ�� ا�حكمة كمفهوم أخال�� وداللة من دالئل التفك�� 

أي التوازن ب�ن املصا�ح ال�خصية الذاتية،  .�خال��، أل��ا �س�� إ�� �هتمام بالذات و�خر�ن

واملصا�ح العالئقية مع �خر�ن، وتتجاوز �ختبارات العملية بالرغم من ضرور��ا �� عملية املوازنة 

 ).(Lannarone,2008 ب�ن املصا�ح الفردية ومصا�ح �خر�ن.

جلسات أسبوعية لتطو�ر دليل للمنا�ج الدراسية للمعلم�ن للتشاور حول  :البرنامج الرابع

كيفية استخدام ا�حكمة �� �عداد والتدريس. وهذا الدليل ُب�ي ملساعدة املعلم�ن ع�� بناء 

اختبارات عملية للمدرسة حول ا�حكمة، مثل ا�حماقة وا�حكمة من خالل تحليل نصوص أدبية 

قة باستخدام مهارات ومعاي�� التفك�� حول ت�اليف التلوث �� العالم، وتار�خية، والقرارات املتعل

وتطو�ر مهارات التفك�� ا�جد��، واملناقشات ا�جماعية، و�ف�ار عن النمذجة. إضافة إ�� حضور 

) ساعات إضافة 10ساعة للتنمية املهنية حول �عليمات ال��نامج املوجودة �� الكتيب، و( 20

نامج وتلقي املالحظات م��م حول �عض �ش�اليات. و�تم تقييم ال��نامج للتدر�ب ع�� تطبيق ال�� 

ع��  �عد تطبيقه من خالل املعاي�� التالية: آراء املعلم�ن، آراء الطالب، نتائج الطالب ��اديمية

 ).(Sternberg, 1998ل�حكمة لتعليم مقياس ا�حكمة، إضافة إ�� املعاي�� ال�ي وضعها ست��ن��ج

 لتعليم الطالب مهارات التفك�� ا�حكيم الذي يتضمن 2005ن��غ(كما قدم ست�� 
ً
 عمليا

ً
) دليال

حيث يقدم الدليل  .اس��اتيجيات التعليم والتعلم القائمة ع�� تنمية الذ�اء و�بداع، وا�حكمة

�حة عامة عن ا�حكمة العاملية والذي �ساعد املعلم�ن ع�� ��جيع طال��م التعلم الفعال وحل 

واملهارات �بداعية من خالل عرض أمثلة من منا�ج اللغة، والتار�خ ، عز�ز الذاكرةاملشكالت و�

 لطالب املرحلة �بتدائية وح�ى 
ً
والفنون والعلوم والر�اضيات، وهذا الدليل قد ي�ون مناسبا

  الثانو�ة. 
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 :خامتة
   

، ال �سعنا سوى �تفاق مع 
ً
ا�حياة دون نظرة بالتيس وستودينجر " �� قولهما بأن  " وختاما

، و  درو��ا شاملة توجه الفرد ع��
ً
 ونفعا

ً
ا�حكمة �� مجال عملية ن إضافة أستصبح أقل جودة

 �ستحق التعليم
ً
 ملا ي��تب ع�� إح�امه من مزايا للفرد، والثقافة ك�ل، التقدير �عّد تحّديا

ً
، نظرا

 نادر، �اليوتو�يا كما يقول بيدهما نحو �متياز و�رتقاء، وال نقول: إن ا�حكمة ��يء  ف�ي تأخذ

ال�حيح  نه يمكن توجيه جهود الناس بحكمة �� �تجاهإ :سبينوزا "صعبة املنال، ولكننا نقول "

من أن �س��  �س�� ببطء ع�� املسار الصائب فمن �حسن لنا أن .ليصبحوا أفضل مما هم عليه

إنه يؤمل القيام بمز�د من ف ،لذا ؛ (Baltes & Staudinger , 2000) مسرع�ن �� �تجاه ا�خطأ

 وليس مجرد لتصبح تنمية ا�حكمة  البحوث �� هذا ا�جال الواعد ع�� نحو
ً
 ملموسا

ً
واقعا

 إل��ا، أشرنا كما والقي�ي النف��ي �ش�لها ا�حكمة هذه �انت وإذا طموحات مفرطة �� التفاؤل.

 املتقدمة بالدول  أسوة وجامعاتنا مدارسنا �� وتدر�بية و�عليمية برامج تر�و�ة نضع بمقدورنا فهل

 وأبناء طالبنا مساعدة ع�� تراثنا �� وردت كما الشامل بمنظورها مقومات ا�حكمة تملك ال ال�ي

واتخاذ قرارات صائبة  اليومية تفاعال��م أثناء وغ��هم أنفسهم مع حكماء ي�ونوا بأن مجتمعنا

 وا�جتمع الفرد ما أمتلكها إذا السمات هذه أن اعتبار ع�� ،�حل الكث�� من مشكالتنا املستعصية

 
ً
  ون يحقق سوف مفإ�� ،معا

ً
 إ�� ا�جتمع �ساعد وأخال�� تر�وي  باعتقادنا تحول  وهذا نبيلة، أهدافا

 من جعلنا قد ن�ون  و�ذلك الفردي و�جتما��، املستوى  ع�� حقيقي �غ�� عملية إ�� �نتقال

 رسم �� �خر�ن تدخل دون  من هابنفسها وقضايا متبصرة، حكيمة مجتمعات مجتمعاتنا

 ال�خصية. حياتنا أهداف

كيفية استخدام القدرات املعرفية الفردية لتحقيق ال تتمثل �� لذلك، فنحن بحاجة إ�� قيمة  

استخدام القدرات الفردية �� تحقيق أق��ى قدر من فقط بل بكيفية  أق��ى قدر من التحصيل

فإن الشروع �� استخدام ا�حكمة الصر�حة �� املنا�ج  �خر�ن كذلك. لذلكلدى التحصيل 

الدراسية ضمن املن�ج الت�ام�� �� التعليم �ساعد ع�� تنمية و�عز�ز ا�حكمة لدى الطالب، وذلك 

من خالل تزو�د املعلم�ن بإطار مفاهي�ي للنظر �� كيفية تأث�� الطبيعة الت�املية �� ا�خ��ة 

ن قدرتنا ع�� مساعدة طالبنا ألن يصبحوا أك�� حكمة، هو إيمية. و�اختصار يمكن القول : التعل
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�ساعدهم ع�� اتخاذ قرارات أفضل حول حيا��م عندما قد أهم ��يء يمكننا القيام به، ألن هذا 

 للعالم ا�حيط ��م �غادرون املدرسة،
ً
بوصفهم  و��ذه املساعدة سوف يصبحون أك�� فهما

العلمية  املعرفةليست �� مجرد  العملية �حكمةا نإ ، ونختتم بالقول أيضا : مواطن�ن صا�ح�ن

  .حياة العملية بالسلوك ا�حسن�� تدخل �� صميم ا�بل أو الفكر الصائب  السليمة

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/04-Ten-Definitions/00-3ashrat-Mafaheem-index-10-Al-Me3refa.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/04-Ten-Definitions/00-3ashrat-Mafaheem-index-10-Al-Me3refa.html
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 :يةدلممارسات الجسل الرمزيةبعاد االجتماعية واأل 

 اثـان اإلنــاهرة ختــلوجي لظسوسيوتحليل  
 

 

 حسني إبراهيم عبد العظيم :  الدكتور
 

 

 : مقدمة
   

كختان الذ�ور و�ناث، والوشم، والوخز،  - املمارسات الطبية املتعلقة با�جسـد ��سا�ي �عّد  

وا�حجامة، وال�ي، وتحديد حجم القدم �نثوي 
)
0F

1(
 Female Footbinding  وغ��ها-  

ً
  جانبا

ً
من  مهما

 تتضمن فقط أ�عادا طبية أوعضو�ة خالصة، وإنما تتجاوز جوانب الثقافة، فتلك املمارسات ال 

 لمجتمع.ل ةيثقافالبنية التمثل جزءا من �اء عميقة وشديدة ال�أ�عاد اجتماعية ورمز�ة ذلك إ�� 

�عد واحدة من أقدم املمارسات  Circumcisionوا�حقيقة أن عملية ختان �ناث أو ا�خفاض  

الثقافية ا�جسدية وأك��ها رسوخا �� العديد من ا�جتمعات ��سانية، و�� �� ذات الوقت من 

، رغم التغ��ات �جتماع
ً
 واستمرارا

ً
ية والثقافية الهائلة ال�ي شهد��ا تلك ا�جتمعات أك��ها دواما

 خــالل العقود �خ��ة. 

                                                      
) تحديد حجم القدم األنثوي هو م�رسة صينية قد�ة تقوم عىل أساس وقف �و قدم الفتاة عند مستوى مع�، يرتاوح (1

 م ة و اانية أعوام، تدد  تل  امل�رسة إ  ممئة قدم الفتاة ملعاي� الج�ل والقابلية سن الفتيات عند إجراء العملية ب� 
للزواج املعروفة يف املجتمع الصيني، حيث كانت األمدات الصينيات يقمن باختيار زوجات أبنائدن بناء عىل حجم قدم 

لعديد من املضاعفات الخط�ة أبرزها القرحة والروائح الفتاة، وكانت تل  امل�رسة تسبب آالما مربحة للفتاة، وينتج عندا ا
من الفتيات. وقد  % 10 حوايلتتسبب يف موت باإلضافة إ  أندا تسمم الدم، التداب املفاصل، والشلل،  الكريدة، الغرغرينا،

الربع األول من القر  اختت امل�رسة يف االنحسار مع منتصف القر  التاسع ع  تقريباً، إ  أ  انتدت تاماً يف نداية 
، واة دعوات عديدة من جانب الباحث� وصناع القرار ومنظ�ت املجتمع املد� لمستفادة من النموذج الصيني يف العشـرين

  (Wilson, A. 2012). أنظر ملواجدة ظاهرة ختا  اإلناث األنثويالقضاء عىل م�رسة تحديد حجم القدم 
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وقد زاد �هتمام بتلك العملية خالل السنوات �خ��ة، ِلـما كشفت عنه الدراسات والبحوث  

�جتماعية والنفسية والطبية من تأث��ات سلبية عديدة لها ع�� املرأة، وما رصدته املنظمات 

ة من أن تلك العملية تمثل ان��ا�ات وا�حة للمواثيق الدولية املتعلقة بحقوق املرأة الدولية املعني

 والفتاة.

واستنادا ملا سبق تأ�ي الدراسة الراهنة لرصد اتجاهات التغ�� �� تلك الظاهـرة �� ا�جتمع  

مرار املصري، والكشف عن دور �عض ��عاد �جتماعية والرمز�ة املرتبطة بتلك الظاهرة �� است

  وجودها رغم التغ��ات �جتماعية و�قتصادية ال�ي �شهدها ا�جتمع.

  ً  : مشكلة الدراسة وتساؤالتها: أوال
   

التعرف ع�� اتجاهات التغ�� �� ممارسة ا�ختان �� ا�جتمع �� الراهنة تتحدد مش�لة الدراسة  

ختان البنات وانتشارها �� ظاهرة  محاولة الكشف عن العوامل ال�ي تؤدى إ�� استمراراملصري، و 

ا�جتمع �ش�ل عام، والكشف عن تأث�� البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا ع�� وجه ا�خصوص �� ترسيخ 

 وجودها واستقرارها.

ذلك تحاول الدراسة �جابة عن سؤال رئيس تتفرع عنه مجموعة من التساؤالت إ�� واستنادا  

غ�� �� ممارسة ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري؟ اتجاهات الت ما: الفرعية، فالتساؤل الرئيس هو

رغم التغ��ات �جتماعية والثقافية الكب��ة  ل�ي �سهم �� استمرار ظاهرة ختان البناتالعوامل اوما 

  ا�جتمع؟ وما دور البنية الرمز�ة لتلك الظـاهرة �� تدعيم هذا �ســتمرار وترسيخه؟هذا �� 

 ئلة التالية:وتتفرع عن السؤال السابق �س 

تلك الظاهرة �� ا�جتمع  ظاهرة ا�ختان؟ وما اتجاهات �غ��ما موقف عينة الدراسة من -1

 ؟املصري 

 تعليم واملستوى �قتصاديمستوى الالنوع، والسن، و العوامل �جتماعية ��عض ما دور  -2

 ؟أو تراجعها �� استمرار الظاهرةوالضغوط �جتماعية واملوطن �ص�� 

  وما أهمية ا�خطاب الدي�ي �� استمرارها؟ ؟�� ا�جتمع الظاهرةترسيخ د الدي�ي �� دور املعتقما  -3

ما الدور الذي يلعبه ا�ختان �آلية من آليات الضبط �جتما��؟ وما مدى إسهام ذلك ��  -4

 استمراره؟
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دور تلك ��عاد �� استمرار الظاهـرة  وما��عاد الرمز�ة املرتبطة بظاهرة ا�ختان؟ أبرز ما  -5

 وتدعيمها؟ 

؟ وما املضام�ن الرمز�ة لتلك الطقوس باعتبارها إحدى ما الطقوس املرتبطة بتلك الظاهرة -6

 ؟طقوس العبور �� ا�جتمع

 ما رأي أفراد العينة �� عملية تطبيب ا�ختان؟ وما دور تلك العملية �� تقليل معدالت انتشاره؟ -7

 مية الدراسة:ثانيا: أه
   

للدراسة ا�حالية أهمية نظر�ة وتطبيقية �� آن، فاألهمية النظر�ة، تنبع من أهمية ظاهرة  

الدولية، ا�حلية و ال�ي احتلت موقعا بارزا �� مختلف املواقع واملؤسسات ��اديمية ذا��ا ا�ختان 

رة ا�ختان، وهو البعد �� ظاهاملؤثرة ولذلك تطمح الدراسة إ�� الكشف عن أحد ��عاد املهمة 

ن أن يؤدي الكشف عن هذا البعد إ�� إثراء فهمنا ـاهرة، و�مكـالرمزي ومدى إسهامه �� استمرار الظ

اهرة املعقدة، و�التا�� ز�ادة ا�حصيلة املعرفية حولها، ومع تواتر نتائج الدراسات ا�ختلفة ـلتلك الظ

العلمية تفسر الظاهرة �� واقعنا املصري حول ختان البنات يمكن صياغة طائفة من التعميمات 

 .، و�� غ��ه من ا�جتمعات املشــا��ة له اجتماعيا وثقافيااملعاصر

مت�املة �� وضع خطة علمية  أما ع�� املستوى التطبيقي، فيمكن �ستفادة من نتائج الدراسة 

 جسدية ونفسية بالغة ع�� الفتاةملواجهة تلك ال
ً
 ت�حيح املفاهيم، و عملية ال�ي تحدث أضرارا

 املرتبط ��ا، و �ال الو�� الزائف ـو�ف�ار املتعلقة ��ا، وتحر�ر الظاهرة من �ل أش
َ
 الذي �

ّ
��  َل ش�

  .ع�� ف��ات زمنية طو�لةالوجدان الشع�ي وتر�خ �� أعماقه 
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 : اإلطار النظري للدراسة ثالثا: 
   

 �طار النظري للدراسة من تحديد مفهوم ا�ختان، ورصد جذوره التار�خية، ثم عرض يتش�ل 

 تلك الظاهرة.�ن املفسر�ن لالنظر��ن �تجاه

 ة:التاريخيذور واجل ومعدالت االنتشار : املفهومختان اإلناث
   

لإلناث �عضاء التناسلية  أو ما �س�ى ب�� أو �شو�ه Female circumcision �عد ختان �ناث 

female genital cutting / mutilation (FGC) or (FGM)  �� تقليدا ثقافيا قديما، يماَرس

العديد من الدول �فر�قية و�سيو�ة، و�عض دول الشرق �وسط، وقد أصبح ذلك التقليد 

ء معروفا �� معظم دول العالم خالل العقدين �خ��ين، نتيجة ال�جرة وا�حراك امل��ايد �� أنحا

 (Tiilikainen and Johansson 2008:2) العالم.

 وثمة مصط�حـات عديدة �ستخدم لإلشــارة إ�� تلك العملية، حيث ظل مصط�ح ختان �ناث 

Female circumcision  
ً
 ب�ن الباحث�ن، و�� املنظمات  هو املصط�ح �ك�� حضورا

ً
وتفضيال

تم استبداله بمصط�ح �شو�ه �عضاء  1971الدولية لعقود طو�لة، غ�� أنه منذ أواخر العام 

وأصبح ذلك املفهوم هو املصط�ح املفضل لدى  female genital mutilation (FGM)التناسلية 

، باعتباره 1991منظمة ال�حة العاملية، وتم تب�ي املفهوم من قبل منظمة �مم املتحدة �� عام 

 (Braddy and Files 2007:158) د سواء.�ش�� إ�� ان��اك ا�حقوق ��سانية للمرأة والفتاة ع�� ح

 female وا�حقيقة أننا �� هذا السياق نفضل اسـتخدام مصطل�� ختـان �ناث 

circumcision عضاء التناسلية وقطع� female genital cutting  عن مصط�ح �شو�ه �عضاء

 ع�� حكم قي�ي املصط�ح �خ�� �شـتمل  ذلك أن female genital mutilation التناسلية
ً
ضمنا

�� ا�جتمعات ال�ي تجر��ا، وهذا يتناقـض �� ظننا  قيم رمز�ة تلك املمارسة ال�ي تحتوي ع�� يحقر

ويعتقد الباحث أن مصطل�� ، مع الروح العلمية ال�ي ينب�� أن تتسم باملوضوعية وعدم التح��

  أية أح�ام قيمية.�ناث، وقطع �عضاء التناسلية مصط�حان محايدان ال يتضمنان  ختان

أو �شو�ه �عضاء التناسلية لألن�ى كما  - عملية ختان �ناث ةـة العاملي�عرف منظمة الصـح 

بأ��ا �ل �جراءات ال�ي تتضمن �زالة ا�جزئية أو ال�لية لألعضاء التناسلية ا�خارجية  -�سم��ا

 (WHO, 2008:4) لألن�ى، أو إ�حاق �ذى بتلك �عضاء ألسباب غ�� طبية.
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 �� �ل ا�جتمعات، بل إن لها عدة أش�ال  
ً
 واحدا

ً
وا�حق أن عملية ختان �ناث ليست شكال

متنوعة، وقد حصرت منظمة ال�حة العاملية أر�عة أش�ال رئيسية لتلك العملية، �ول هو �زالة 

ن ا�جزئية أو ال�لية للبظر، والثا�ي �زالة ا�جزئية أو ال�لية للبظر و الشفر�ن الصغ��ين دو 

الشفر�ن الكب��ين، أما الش�ل الثالث فيتضمن تضييق فتحة املهبل با�خياطة مع إزالة البظر أو 

و�تضمن الش�ل الرا�ع �ل  Infibulation / Pharaonic)عدم إزالته (ويعرف با�ختان الفرعو�ي 

خز والشق �جراءات �خرى الضارة باألجهزة التناسلية للمرأة ال�ي تتم ألغراض غ�� طبية، مثل الو 

 (WHO, 2008:4) والكشط وال�ي.

ينتشر الشكالن �ول والثا�ي من ا�ختان �� مصر و�شاد وجمهور�ة إفر�قيا الوسطى، وكينيا  

وتن�انيا، و��ن ا�جموعات �سالمية �� الفلب�ن وإندونيسيا و�اكستان ومال��يا، أما الش�ل الثالث 

 بالفرعو�ي) فينتشر بصورة واسع
ً
ة �� الصومال وجيبو�ي والسودان و�عض مناطق (املعروف خطأ

جمهور�ة ما��، وشمال نيج��يا، و�عض أجزاء من إثيو�يا، وال يمارس ا�ختان مطلقا �� مهد �سالم: 

 (Kontoyannis and Katsetos 2010:32) اململكة العر�ية السعودية.

مليون فتاة وامرأة 140إ��  100و�ش�� تقديرات منظمة ال�حة العاملية أن عددا ي��اوح ب�ن  

�� مختلف أرجاء العالم قد �عرضن لواحد من �ش�ال الثالثة �و�� ل�ختان، وارتكزت تلك 

التقديرات ع�� املسوح والبيانات ال�ي تم جمعها �� أوقات متباينة، وتحتل قارة إفر�قيا الصدارة �� 

وفتاة �� إفر�قيا ممن تتجاوز  امرأةمليون  91.5هذا الصدد، إذ �ش�� التقديرات إ�� أن حوا�� 

أعمارهن �سع سنوات قد �عرضن لتلك العملية، كما أن هناك ما يقارب ثالثة مالي�ن فتاة معرضة 

 (WHO, 2008:4)إلجراء تلك العملية سنو�ا. 

وال ينتشر ا�ختان �� ا�جتمعات العر�ية �� الشمال �فر�قي باسـتثناء ا�جتمع املصـري،  

واملسيحيون، و�عض الديانات الوثنية، و�عض الطوائف ال��ودية، ع��  املسلمون  و�َمـاِرس ا�ختان

 (Althaus 1997:131) الرغم من عدم وجود إلزام دي�ي محدد �شأ��ا لد��م.

  
ً
 وا�حقيقة أنه ع�� الرغم من صعو�ة تتبع ا�جذور التار�خية �ختان �ناث، إال أن ثمة اعتقادا

 ب�ن الباحث�ن أنه قد وُ 
ً
ِجـد منذ ما يز�د عن خمسة آالف عام، ومع أن ختان �ناث أك�� انتشارا قو�ا

�� ا�جتمعات �سالمية، إال أن جـذوره ال عـالقة لها باإلسالم نفسه، حيث لم يرد له ذكر �� القرآن 

ع�� وجه �طالق، وا�حاصل أن هناك بنية قيمية را�خة �� ا�جتمعات ال�ي تمارسه �عمل ع�� 
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 Kontoyannis and Katsetos) غم ا�حمالت الكث��ة لوقف الظاهرة وتجر�مها.استمراره ر 
2010:32) 

و�رى �عض املؤرخ�ن وعلماء �ن��و�ولوجيا أن تلك املمارسة ُوجدت �� عدة حضارات ع��  

التار�خ، وأ��ا ال ترتبط بثقافة �عي��ا أو دين بذاته، فلقد وجدت �� ا�جتمعات التقليدية القديمة 

، القائ
ً
مة ع�� بنية اجتماعية ذ�ور�ة، و�التا�� فقد �انت سابقة ع�� ظهور �سالم واملسيحية معا

 (Wilson, A. 2012:4) و�ظن كث�� من العلماء أن شرق إفر�قيا �� مهد تلك املمارسة.

حيث يرجـح �عض الباحث�ن أن جـذور عمليـة ختـان �ناث �عود إ�� �عض القبائل ال�ي �انت  

جري مستقرة ع�
ُ
� الساحل الغر�ي للبحـر �حمـر، وا�جنوب الشـر�� لقـارة إفر�قيا، حيث �انت ت

لدى النساء، وحماي��ن من �نحراف خاصة �� حالة غياب  تلك العملية لتقليل الرغبة ا�جنسية

الرجال ف��ات طو�لة �� ا�حـروب، وثمة عالقة ب�ن العبودية وانتشار تلك العملية، حيث جلب 

�� حرو��م �� الشرق �فر�قي أعدادا كب��ة من �سرى �فـارقة، و�انوا �ستبقون  املصر�ون 

�عضهم �� مصر، و�بيعون البعض �خر ع�� البحر �حمر إ�� جنوب ا�جز�رة العر�ية، وقد ساهم 

 Mackie)هؤالء العبيد �� نقل ا�ختان إ�� تلك املناطق قبل ظهور �سالم بف��ات طو�لة. 
1996:1003)  

 تان �ناث�و�� أن عملية خ :التأكيد ع�� مالحظت�ن جوهر�ت�نسبق ينب��  خالل ماومن  

رعونية كما يزعم الكث��ون، فع�� الرغم من أن ال��ديات الطبية ال�ي تم العثور ـليست ظاهرة ف

ث د �نثوي، إال أ��ا خلت تماما من ا�حديـعل��ا تضمنت الكث�� من التفاصيل الدقيقة عن ا�جس

�شأت ��  ا�ختانأن ظاهرة  -كما بّينا منذ قليل  – باحث�نو�ؤكد العديد من ال ث.نا�  تانعن خ

الثانية أن  .الدينيةالشعبية و �عض ا�جتمعات �فر�قية البدائية، وارتبطت ببعض معتقدا��م 

�حاديث النبو�ة ال عالقة له باإلسالم، فالقرآن الكر�م لم �شر إل��ا مطلقا، كما أن  تلك العملية

 .تر�� ملستوى اليق�ن، ف�ي �� مجملها أحاديث ضعيفة �سناد ال�ي جرى الناس ع�� تكرارها ال
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 النظري للدراسة: االجتاهرابعا: 
   

�عتمد الدراسة ع�� نموذج�ن نظر��ن، وهما نظر�ة شعائر املرور، ونموذج رأس املال 

 الرمزي لبي�� بورديو:

 رور:نظرية شعائر امل -4-1
   

تمثل نظر�ة شعائر املرور إحدى النظر�ات الكالسيكية الهامة �� تار�خ الفكر �ن��و�ولو��،  

 Arnold Van Gennep الب�جي�ي (أرنولد فان جنب) �ن��و�ولو�� النظر�ة ع�� يدي تأسستوقد 

ذات �� إطار دراسته الكالسيكية الشه��ة ال�ي حملت ، وذلك 1909�� عام  )1975 – 1873(

وتطورت ع�� يدي �ن��و�ولو�� ، 1960ولم تتم ترجم��ا إ�� اللغة �نجل��ية إال �� عام  العنوان،

) �� ستينيات وسبعينيات القرن Victor Turner )1920 – 1983�نجل��ي (فيكتور ت��نر) 

 املا��ي من خالل دراساته العميقة لبعض القبائل �فر�قية.

النتقال  -وتؤشر �� ذات الوقت  –أهمية الشعائر ال�ي تصاحب  تدور نظر�ة (فان جنب) حول  

، و�رى (فان جنب) أن انتقال مغايرة أخرى حالة اجتماعية الفرد من مرحلة أو حالة اجتماعية �

�ش�ل مباشر، وإنما ثمة مرحلة وسطى ب�ن املرحلت�ن ال بد من  مال يتالفرد من وضع إ�� وضع آخر 

ال�ي تتضمن شعائر  Marginal phaseاملرحلة �نتقالية أو الهامشية اجتيازها �سم��ا (فان جنب) 

  (Van Gennep 1960: 1) محددة.

 (Davis-Floyd 2008: 257) �عرف (داف�� فلو�د)؟ Rite فما املقصود بداءة بمفهوم الشعائر 

التماسـك  ع�� �عز�ز الشعائر بأ��ا أداء رمزي نمطي ومتكرر لقيمة أو معتقد ثقا��، و�عمل الشعائر

 �جتما��، من خـالل موائمة �سق اعتقاد الفرد مع �سق اعتقاد ا�جماعة ال�ي ينت�ي إل��ا. 

تؤشر النتقال الفرد من  فيش�� �ش�ل عام إ�� تلك الطقوس ال�ي أما مصط�ح شعائر املرور 

باملصط�ح املصط�ح �� اللغة �نجل��ية  مرحلة محددة �� حياته، ودخوله �� مرحلة أخرى، وُيش��ر

 وقد أصبح املصط�ح �عد ذلك واحدا من �دوات التحليلية الهامة ،rites de passage الفر���ي

 Audrey )لدى علماء �ن��و�ولوجيا ال��يطانية ع�� وجه ا�خصوص، مثل (أندري ر�تشاردز

Richards (ماكس جلكمان)و Max Gluckman  (إدموند ليتش) وEdmund Leach  و (ماري
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 Barnard and)الذي �ان أك��هم تأثرا بـ (فان جنب)  و(فيكتور ت��نر) Mary Douglasدوجالس) 
Spencer 2002:737)  

بأ��ا تلك الطقوس ال�ي تصاحب �ل �غ��  Rites of passage �عرف (فان جنب) شعائر املرور 

راحل �� امل�ان وا�حالة والوضع �جتما��، والعمر، فحياة الفرد تتش�ل من مجموعة من امل

والزواج، و�بوة، و�نضمام ، )1F2(ع�� بدايات و��ايات محددة، �امليالد، والبلوغ �جتما�� املتعاقبة

مرتبطة  وثمة شعائر لطبقة اجتماعية أع��، و�لتحاق بتخصص م�ي أر��، وهكذا ح�ى الوفاة.

) من وضع (ر  ب�ل حدث من تلك �حداث، يتحدد هدفها ا�جوهري �� تمك�ن الفرد من املرور
ً
سميا

  (Van Gennep 1960: 2-3) اجتما�� محـدد لوضـع آخر يحدده ا�جتمع.

مصط�ح  و�حدد (فان جنب) ثالث مراحل أساسية لتلك الطقوس، أطلق ع�� املرحلة �و�� 

ال�ي تؤشر ع�� انفصال الفرد عن ا�جماعة أو امل�انة ال�ي rites of separation طقوس �نفصال

وال�ي تفرض  transition ritesسماها املرحلة الهامشية أو �نتقالية  ملرحلة الثانيةينت�ي إل��ا، ا

حالة من الغموض �جتما�� وعدم التحديد، حيث يبدأ الفرد �� ترك طقوس معينة، واستبدالها 

ل�جماعة  rites of incorporationبطقوس جديدة، أما املرحلة الثالثة و�خ��ة �� مرحلة �ندماج

 :Van Gennep 1960)امل�انة ا�جديدة، حيث يبدأ من �ن فصاعدا يمارس دوره كعضو ف��ا.  أو
10-11) 

بوجه عام داللة رمز�ة ع�� ترك الفرد �جماعته أو م�انته، حيث �عا�ش  وتتضمن شعائر املرور 

 من املوت الرمزي (طقوس �نفصال) ثم يمر ع�� مرحلة يتم عزله من خاللها، ور�ما يؤدي 
ً
نوعا

أدوارا ال تالئم عمره، أو نوعه (املرحلة �نتقالية) وأخ��ا �لتحاق بجماعة جديدة وشغل م�انة 

(مرحلة �ندماج) وقد دلل (فان جنب) بأمثلة عديدة من إفر�قيا، وأسيا، اجتماعية جديدة 

 (Barnard and Spencer 2002:737) واس��اليا، وأمر��ا الشمالية. وأور�ا،

و�قرر (فان جنب) أن املراحل الثالثة ال تتج�� بنفس الدرجة �� �افة ا�جاالت، فطقوس  

�نفصال تبدو أك�� وضوحا �� مراسم ا�جنائز، وتبدو الطقوس الهامشية أو �نتقالية �� ف��ة 

وا�حمل، أما طقوس �ندماج فتبدو أك�� وضوحا ��  betrothalالشروع �� الزواج (ا�خطو�ة ) 

                                                      
لفسيولوجي والبلوغ االجت�عي، فالبلوغ االجت�عي يتضمن اعرتا  املجتمع بالبلوغ يفرق (فا  جنب) ب� البلوغ ا) 2(

 (Van Gennep 1960: ch.vi)الفسيولوجي وفق طقوس مخصوصة يحددها املجتمع. أنظر 
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الزواج، ومع ذلك فال ينب�� النظر ل�ل تلك املراحل �ش�ل منفصل فقد تتداخل املراحل  حفالت

  –الثالثة 
ً
 (Van Gennep 1960: 11) �� عملية واحدة. -واقعيا

مفهوما مركز�ا �� املشروع النظري لـ (فان جنب)  liminalityو�مثل مفهوم البينية أو (العتبة)  

حيث نظر إ�� طقوس  ’threshold‘ال�ي �ع�ي العتبة  limenوقد اقتبسه من ال�لمة الالتينية

واملرحلة �نتقالية كمرحلة وسطى فارقــة  preliminal�نفصال باعتبارها مرحلة ما قبل العتبة 

، وتتسم املرحلة الوسطى postliminal (أو عتبة) بينما تمثل طقوس �ندماج مرحلة ما �عد العتبة

 (Van Gennep 1960: 11). بنوع من الغموض و�لتباس.

ثقافيا النتقال الفرد ع��  و�رى (فان جنب) أن لطقوس العبور أهمية معت��ة، إذ أ��ا تؤشر 

 ع�� التوافق مع امل�انة �جتماعية ا�جديدة بما 
ً
مراحل معينة، ومن ثم �ساعد الفرد وا�جماعة معا

ض والتوتر املرتبط بتغ�� تلك تتضمنه من عالقات وأفعال اجتماعية، كما أ��ا تقلل من الغمو 

امل�انة، باإلضافة إ�� أ��ا تمثل جسرا ير�ط ب�ن الظروف �جتماعية والظروف الفسيولوجية (كما 

هو ا�حال �� عمليات امليالد والبلوغ والزواج وا�حمل واملوت) و�رسم خطوطا ذات مغزى خاص �� 

ة بالرمز�ة تطرح أســاليب لتشكيل دورة ا�حياة. إن الطقوس والعمليات الفســيولوجية املفعم

فكر�ة  والعمليات الفسيولوجية وضبطهما، ومن ثم تفسر هما �� سياق أطر العواطف ��سانية

 (Davis-Floyd 2008:256 – 257) �ونية أوسع.

وضع حجر �ساس لنظر�ة شعائر املرور، ولفت �نتباه  يت�ح مما سبق أن (فان جنب) 

حقيق العديد من الوظائف �جتماعية للمجتمع، وقد قام (فيكتور ت��نر) ألهمية تلك الشعائر �� ت

Victor Turner  بتطو�ر النظر�ة، فقام بإضافة أ�عاد نظر�ة ومن�جية جديدة، وتطو�ر �عض

 مقوال��ا وقضاياها، وهو ما أسهم �� إثراء النظر�ة وز�ادة خصو���ا الفكر�ة.

ن��و�ولوجي�ن تأث��ا خالل النصف الثا�ي من القرن وا�حق أن (ت��نر) �عد واحدا من أك�� �  

را  العشر�ن، وقد ملع اسمه كعالم إثنوجرا�� متم��
ّ
�جتمعات شرق ووسط إفر�قيا، وأض�� ُمَنــظ

�� قضايا البناء �جتما��، والشعائر، والرموز، و�داء. فمن خالل ما يز�د عن اث�ي عشر  بارزا

، وعدد كب�� من املقاالت 
ً
ال�ي حررها، أو شارك �� تحر�رها ركز ع�� موضوعات متنوعة كتابا

تتضمن الدراما �جتماعية، ا�حقول �جتماعية، البنية الرمز�ة للفعل �جتما��، املرحلة 



 
الدكتور حسني إبراهيم عبد العظيم   -------------------اث ـان اإلنــاهرة ختــلوجي لظسوسيو تحليل 

       

 
) 63 ( 

الذي قام بصياغته.  anti-structure�نتقالية �� طقوس العبور، ومصط�ح البنية وضد البنية 

)Shipton 2008:468 - 469( 

 The forestهام ت��نر �� نظر�ة شعائر املرور من خالل كتابيه الشه��ين: (غابة الرموز) جاء إس 

of symbols  1967الذي صدر �� عام (Turner 1967) (عملية الطقوس)وThe ritual process 

  (Turner 1969) .1969الذي صدر �عد ذلك �عام�ن، أي �� عام 

) �� نظر�ة شعائر املرور �� توسيعه وتفصيله للمرحلة الوسطى من تتحدد مساهمة (ت��نر 

طقوس العبور لدى (فان جنب) وال�ي �س�ى املرحلة �نتقالية، و�� مرحلة تتسم بأ��ا بينية 

betwixt and between لها أحيانا بأ��ا �شبه (ال��زخ)  ويشارlimbo  واملـوت الرمزي، أو إعادة

 )Shipton 2008:470( امليالد الرمزي.

يؤكد (ت��نر) بداءة أن شعائر املرور توجد �� �ل ا�جتمعات ��سانية، غ�� أن أبرز تجليا��ا  

توجد �� ا�جتمعات الصغ��ة املستقرة �سبيا، ال�ي يرتبط التغ�� ف��ا باأل�عاد العضو�ة والطبيعية 

حاالت، و�قصد (ت��نر) با�حالة أك�� من �خ��اعات التكنولوجية. وتمثل تلك الشعائر انتقاال ب�ن ا�

state عض الثوابت �جتماعية مثل  ذلك الوضع الثابت واملستقر �سبيا، و�تضمن مفهوم ا�حالة�

امل�انة القانونية، املهنة، املنصب، امل�انة، كما أ��ا تؤشر �حالة الفرد حسب ما يحددها السياق 

للفرد. و�مكن تطبيق مفهوم ا�حالة كذلك  الثقا��، مثلما نت�لم عن ا�حالة الزواجية أو العمر�ة

ع�� الظروف �ي�ولوجية للمجتمع، وأيضا ع�� ا�حالة الف��يقية والعقلية والعاطفية ال�ي �عيش 

ف��ا الفرد أو ا�جماعة �� وقت محدد. فال�خص قد ي�ون �� حالة �حية جيدة أو سيئة، 

�� جوهرها مفهوم أك��  الندرة، فا�حالة وا�جتمع قد ي�ون �� حالة من السلم أو ا�حرب، الوفرة أو

من املفاهيم �خرى املشا��ة �امل�انة أو املنصب، واسـتنادا  -من الناحية الثقافية  -عمقا وشموال 

، وليست as a processلذلك يفضل ت��نر �شارة للمرحلة �نتقالية �� شعائر املرور كعملية 

 (Turner 1967: 93 – 94)حالة. 

الثقافية للمرحلة الوسطى  –� ذلك يحاول ت��نر أن يدرس �عمق السمات �جتماعية و�ناء ع� 

(�نتقالية) من طقوس العبور ال�ي حددها (فان جنب)، وإذا �ان ا�جتمع �� حقيقته بنية من 

أو (ا�حاالت) فإن املرحلة الوسطى من شعائر املرور ينب�� أن  structure of positions�وضاع 

فاملرحلة �نتقالية من . inter structural situation��ا كعملية أو موقف (ب�ن بنيوي) ُينظر إل

شعائر املرور تتسم إذن بنمط من الديناميكية واملرونة مقارنة بالُب�ى �جتماعية الرا�خة، ولذلك 
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اعية املستقرة، وأقل فلم ��تم ت��نر كث��ا باملرحلت�ن �و�� والثالثة، أل��ما أك�� ارتباطا بالب�ى �جتم

 (Turner 1967: 94 - 95) ديناميكية من املرحلة الوسطى �نتقالية

ع�� طقوس  -خاصة �� مرحل��ا الوسطى  - وقد قام ت��نر بتطبيق نظر�ته عن شعائر املرور 

ختان الذ�ور لدى قبائل (الندمبو) �� زامبيا، فهو يرى أن طقوس ختان الذ�ور تمثل نموذجا 

وس العبور، حيث يتم عزل �طفال �� م�ان محدد، وتجرى تلك الطقوس، و�عدها يولد مثاليا لطق

�طفال من جديد كرجال �عد املوت الرمزي لطفول��م، فال�خص غ�� ا�خت�ن يظل طفال، و�أ�ل 

وحيدا أو مع النساء، وال �ستطيع مشاركة الرجال ا�ختتن�ن وجبا��م، وقد رصد ت��نر العديد من 

 (Turner 1967:152) مز�ة �خرى املرتبطة با�ختان.الب�ى الر 

واستنادا ملا يطرحه �ل من (فان جنب) و (ت��نر) فإن الدراسة ا�حالية تنطلق من فكرة  

 من طقوس العبور املهمة للفتاة �� ا�جتمعات 
ً
أساسية و�� أن ختان �ناث يمثل واحدا

الوسطى �� طقوس ا�ختان، و�� ال�ي تؤشر  التقليدية، وأن طقوس ا�ختان �� ذا��ا تمثل املرحلة

النتقال الفتاة من مرحلة الطفولة إ�� مرحلة الن�ج، ومن ثم الدخول �� ا�جتمع النسائي النا�ج 

.
ً
 وثقافيا

ً
 عضو�ا واجتماعيا

 رأس املال الرمزي: -4-2
   

 �� املشروع النظري ل 
ً
 مركز�ا

ً
بي�� عالم �جتماع الفر���ي الشه�� يمثل مفهوم رأس املال مفهوما

  )2002 – 1930( بورديو
ً
من علم �قتصاد  –كما هو معروف  –واملفهوم مستمد أساسا

ويستخدم �� النظر�ة املاركسية لإلشارة إ�� العالقة ب�ن مال�ي ، ويع�ي ال��وة امل��اكمة، الكالسي�ي

كرة رأس املال املطروحة �� علم �قتصاد أما بورديو فقد وسع ف. وسائل �نتاج و�ائ�� قوة العمل

كما �شتمل ع�� ، بحيث أصبح يتضمن رأس املال النقدي وغ�� النقدي، و�� النظر�ة املاركسية

 ).97:1999: الصور املادية امللموسة أو الصور الالمادية (غ�� امللموسة). (أشرف عبد الوهاب

إال أن تفس��اته ، ورأس املال من ماركسومع أن "بورديو" قد استعار �عض �ف�ار عن العمل  

فماركس يرى أن رأس املال ال يقتصر ع�� ال��وة فقط وإنما يتضمن ، �انت مختلفة ا�� حد كب��

 عالقات �نتاج املعقدة ال�ي �سهم �� �عميق عملية الهيمنة و�ستغالل الرأسما��
ً
رأس أما ، أيضا
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. نتاج القوة ب�افة صورهال ال��وة يؤدي إ�� إاملال وفقا ملا يطرحه بورديو هو ش�ل من أش�ا

)Ozturk 2005:147( 

 إ�� تلك الرؤ�ة فإن رأس املال لدى بوردي 
ً
هو أساس �ش�ل الطبقات �جتماعية من  وواستنادا

�ستعمل  Social energyحيث السيطرة وا�خضوع للسيطرة، فرأس املال هو �ل طاقة اجتماعية 

 من ، التا�� فهو مصدر الهيمنة والصراعو�، �وسيلة من وسائل املنافسة
ً
رغم عدم إدراكه تماما

 . )97:1999 جانب �ل أطراف الصراع (أشرف عبد الوهاب

ملفهوم رأس املال ال يقتصر فقط ع�� البعد �قتصادي "الكالسي�ي"  إن استخدام بورديو 

وإنما يتجاوز ذلك ا�� أ�عاد أخرى متنوعة فهناك عدة صور لرأس املال مثل رأس املال الثقا�� 

متعدد ��عاد  او�عكس تلك الرؤ�ة لرأس املال تفس�� ، ورأس املال �جتما�� ورأس املال الرمزي 

-multiفهو يرى أن العالم �جتما�� يمكن إدراكه كفضاء متعدد ��عاد ، للظواهر �جتماعية

dimensional space من خالل الهيمنة ع�� �ش�ال املتنوعة لرأس املال 
ً
إن رأس . يتش�ل واقعيا

أما �ش�ال �خرى لرأس املال فتمثل صورة من صور ، املال �قتصادي يرتبط مباشرة بال��وة

 . )Ozturk 2005:147مع (القوة �� ا�جت

 من رأس املال �قتصادي 
ً
إال ، وع�� الرغم من أن هذه �ش�ال من رأس املال �عد أقل وضوحا

 –و�مكن ، ف�ي تمثل قيمة �حامل��ا، وتتصف بال��اكمية، ا��ا �ش��ك معه �� العديد من السمات

أن الصور  وبوردي ى رى. و�ر أخأن �ستثمر بحيث يمكن أن تنتج منافع أو مزايا  –وهذا هو �هم 

غ�� �قتصادية لرأس املال تلفت �نتباه ا�� أش�ال أخرى خفية من إعادة انتاج التفاوت 

 )social inequality )Turner 2006:558 �جتما��

مفهوما مفصليا �� النموذج النظري الذي طرحه  symbolic capital و�مثل رأس املال الرمزي  

 Honorتلك املوارد املتاحة للفرد نتيجة امتالكه سمات محددة �الشرف  بورديو، ويعرفه بأنه

وال�ي يتم إدراكها  reputationوالس��ة ا�حسنة  renownوالسمعة الطيبة  Prestigeوالهيبة 

 ) Bourdieu 1985:197وتقييمها من جانب أفراد ا�جتمع. (

اقتصادي، ، طبي�� -من رأس املال  و�رى بورديو أن رأس املال الرمزي هو �أي ملكية أو أي نوع 

 من جانب فاعل�ن اجتماعي�ن �سمح لهم مقوالت إدراكهم بمعرف��ا ي�ون مُ  -ثقا��، اجتما�� 
ً
در�ا

ومنحها قيمة (مثال الشرف �� مجتمعات البحر املتوسط هو صيغة نمطية من رأس ، و�قرار ��ا

إال ع�� السمعة أي التمثيل الذي يقوم به �خرون �� حالة اش��اكهم ��  دال توج، املال الرمزي 
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 من السلوك إذا 
ً
مجموعة معتقدات خاصة تجعلهم يدر�ون و�قيمون خصائص معينة، وأنواعا

 ) 136:1998(بورديو  �انت شر�فة أو مخلة بالشرف).

لطة والهيمنة و�� و�دخل رأس املال الرمزي مختلف ا�حقول وا�جاالت ومختلف أش�ال الس 

 ف�ل عالقة اجتماعية �� عالقة سلطة _ �ش�ل ما _، مختلف أش�ال العالقات �جتماعية

تحمل معا�ي أخالقية  –ال�ي ذكرناها منذ قليل  –فخاصية الشرف ، تتضمن رأس املال الرمزي 

  –�القيم واملعتقدات والتصرفات  –بحيث أن من يملك خصائص الشرف ، محددة
ً
، �عد شر�فا

 ملا يملكه 
ً
ومن ال يملكها ال �عد كذلك، و��ون ال�خص الشر�ف موضع اح��ام وثقة وتقدير تبعا

لفرد �� الفضاء من رأس مال رمزي، ومن ثم يرتبط رأس املال الرمزي بأهمية املوقع الذي �شغله ا

أنظمة ، و�القيمة ال�ي يضف��ا الناس عليه من جهة أخرى، وتتعلق هذه القيمة ب�جتما�� من جهة

 ( أشرف عبد الوهاب .استعدادات ��خاص وتصورا��م املتوافقة مع الب�ى املوضوعية القائمة

104:1999( 

إنه  appreciationو�ستحسان  Publicityو�رتكز رأس املال الرمزي ع�� الذيوع و�نتشار  

 من �خر�ن، يرتبط بالهيبة والسمعة والشرف
ً
ل الرمزي يمكن إن رأس املا، ال�ي تال�� تقديرا

و�تطلب تراكم هذا  Capital of Honor and Prestigeاعتباره رأس مال من الشرف والهيبة 

 من أجل ا�حفاظ ع�� العالقات ال�ي تؤدي ا�� �ستثمار 
ً
 متواصال

ً
الش�ل من رأس املال جهدا

 )Fuchs 2003:392املادي والرمزي له. (

و�� سلطة غ�� ، طة الرمز�ةأن لرأس املال الرمزي قوة معينة �سم��ا السل وو�كشف بوردي 

 مرئية
ُ
، س � من خالل تفاعل وتأييد أولئك الذين يخضعون لها و�مارسو��امارَ ، وال يمكن أن ت

و�س�� السلطة الرمز�ة إلقامة نظام معر�� �عمل ع�� تماسك العالم �جتما�� وا�حفاظ عليه، 

سمح للعقول أن تتفاهم فيما بي��ا، و�التا�� يمثل أداة للتضامن الذي �فهو ذلك املفهوم 

( أشرف عبد  .، و�جماع الذي �ساهم �� إعادة انتاج النظام �جتما���جتما��

  )105 -104:1999الوهاب

 من رأس املال يتجاوز من  لقد طور بورديو 
ً
 خاصا

ً
مفهوم رأس املال الرمزي باعتباره يمثل شكال

ففي ح�ن ركزت املاركســية ع�� أهمية العوامل �قتصادية ، خالله املفهوم املارك��ي لرأس املال

حاول بورديو إبراز البعد الرمزي �� فهم إدراك ، باعتبارها محددات للممارسات �جتماعية
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، حيث ي�ون البعد الرمزي أك�� أهمية، خاصة �� دراساته �� شمال إفر�قياسا�ي، و السلوك ��

 ) 105:1999 أشرف عبد الوهابيخلو من (الرمزي). ( ء��يأنه ال يوجد و�ؤكد بورديو 

ع�� فرضية وا�حة و�� أن عملية  تتأسسواسـتنادا ملا يطرحه (بورديـو) فإن الدراسة ا�حالية  

ى �ليات �جتماعية والثقافية ال�ي ابتدع��ا ا�جتمعات التقليدية ختان �ناث تمثل إحـد

ل�حفاظ ع�� عذر�ة الفتاة وعفافهاوشرفها، ومن ثم صيانة رأس املال الرمزي ل�جماعة القرابية 

 بأسرها من �ن��اك.

 :رابعاً: الدراسات السابقة 
   

 عدد كب�� من الدراسات والبحوثحظي موضوع ختان البنات بقدر هائل من �هتمام تج�� ��  
�� مختلف ا�جاالت، بحيث أض�� لدينا تراث عل�ي معت�� حول الظاهرة، بيد أن املالحظ �ش�ل 

وغاب عن معظمها  -وتر�و�ة واجتماعية  نفسية –عام أن معظم الدراسات تناولت أ�عادا متعددة 

 من باحث لالبعد الرمزي للظاهرة، وهو حسب ظن ا
ً
 املؤثرة �� الظاهرة. ��عاد أهم �عد واحدا

وســوف �عرض �� هذا السياق طائفة من الدراسات العر�ية و�جنبية ال�ي تنت�ي لنظم علمية  

وسيتم عرض الدراسات تار�خيا من �قدم ناول ��عاد ا�ختلفة للظاهرة، متباينة، تمثل نماذج لت

 إ�� �حدث.

تحليل �سباب ال�ي دفعت  �� )Momoh, et.al., 2001( موموه وزمالئه ةـهدف دراستحدد  

والالئي �عرضن  -الذين جاءوا من ال�حراء الك��ى �فر�قية  –النساء املهاجرات إ�� بر�طانيا 

لعملية ا�ختان ملراجعة إحدى الوحدات العالجية ال�ي تأسست حديثا �� مستشفى سانت توماس 

بلندن، والكشف عن التأث��ات املتنوعة لعملية ختان �ناث، والتعرف ع�� اتجاهات النساء نحو 

ت�ونت عينة الدراسة  تم إجبارهن ع�� إجراء تلك العملية. قد نتلك العملية، خاصة أن معظمه

سيدة من امل��ددات ع�� وحدة �مومة، بمستشفى سانت توماس، وتم استبعاد ثمانية  116من 

حاالت م��ن، نظرا ألن �جال��ن الطبية �عا�ي من نقص البيانات واملعلومات ع��ن، ولم يتمكن 

ماد ع�� �حيفة استبيان �جمع البيانات، وت�ونت وتم �عت الباحثون من التواصل معهم.

ال�حيفة من أر�عة أجزاء، تناول ا�جزء �ول بيانات عن أسباب مراجعة املبحوثات للعيادة 

الطبية، وتناول ا�جزء الثا�ي خصائص امل��ددات، أما ا�جزء الثالث فتعرض للمضاعفات ا�حادة 

  لرا�ع اتجاهات املبحوثات نحو تلك العملية.واملزمنة لعملية ا�ختان، �� ح�ن تناول ا�جزء ا
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حالة قد تذكرن  86أن  فيما يتعلق بإجراء عملية ا�ختان تب�ن وقد كشفت نتائج الدراسة 

% م��ن أن العملية قد أجر�ت �� املن�ل 78ش�ل وا�ح ما جرى لهن �� عملية ا�ختان، أكد �

أو  -ا�جدة أو العمة أو �م  - �سرة (مثل القابلة، و�عض أفراد بواسطة أ�خاص غ�� مؤهل�ن طبيا

% أن العملية أجر�ت لدى الطبيب، وأجر�ت 22ممارسات طبيات تقليدات أو ممرضات) وذكر 

 % م��ن قبل سن الثالثة عشرة. 91العملية لـ 

% من العينة من املضاعفات ا�حادة واملزمنة 86وفيما يتعلق بمضاعفات العملية، فقد عا�ى  

حيث تحدث املضاعفات ا�حادة �عد إجراء العملية مباشرة، أما املضاعفات نتيجة العملية، 

املزمنة فتحدث �عد التعا�� املبدئي من ا�جراحة، وقد عانت غالبية العينة من �الم امل��حة أثناء 

 إجراء العملية و�عدها مباشرة، 

من العينة أ��ن لن % 80وأما ما يختص باتجاهات �مهات نحو إجراء العملية لبنا��ن، أفاد  

ددت أسباب عدم إجراء العملية و�ان أهمها أن الدين يرفض ـيجر�ن عملية ا�ختان لبنا��ن، و�ع

من العينة  %4% أ��ن سيجر���ا، و�انت 16تلك املمارسة، وأن العمليـة ُمَجّرمة �� بر�طانيا، وأكد 

  قد قمن بإجراء العمليــة بالفعل لبنا��ن.

دراسة حول مضاعفات فك ا�ختان الفرعو�ي  (Rouzi, et.al., 2001)وأجرى روزي وآخرون 

�ستلزم الوالدة بالنسبة للمختتنات بالطر�قة الفرعونية (تخييط فتحة املهبل) أو�ح ف��ا أن 

استعدادات خاصة من جانب �طباء، و�نب�� أن يدرك �طباء أن ختان �ناث يمثل جزءا من 

و�هتمام. و�� ذات الوقت  من ا�حرص ء���ي ب�� التعامل معهثقافة املرأة وتقاليدها؛ ولذا ين

 خاصة أن املرأة ا�ختتنة عل��م أن يجروا عملية الوالدة بنجاح دون وقوع مضاعفات طبية،

بالطر�قة الفرعونية قد �عا�ي من الوالدة املتعســرة، ومــوت ا�جن�ن، ونز�ف ما �عـد الوالدة، وأحيانا 

موت �م. وا�حقيقة أن الية فك خيوط ا�ختان الفرعو�ي تلعب دورا مهما �� تال��ي معظم تلك 

الدراسة إ��  ��دف املضاعفات، وتؤدي إ�� تقليل معدالت الوالدات القيصر�ة. و�ناء ع�� ما سبق

تقييم استخدام آلية فك خيوط ا�ختان الفرعو�ي أثناء الوالدة بالنسبة للسيدات الالئي خضعن 

 لتلك العملية.

أجر�ت الدراسة �� مستشفى جامعة امللك عبد العز�ز باململكة العر�ية السعودية، حيث تقدم  

ء �� مختلف الطبقات خدمات طبية مجانية �املة �� طب النساء والتوليد للنسا املستشفى
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�جتماعية للمواطنات السعوديات وغ�� السعوديات. و�تم ��جيع النساء ع�� املتا�عة الدور�ة 

 233سيدة ( 325قبل الوالدة، وإن �ان �عضهن يأت�ن فبل الوالدة مباشرة. ت�ونت العينة من 

حيث أو�حت  سيدة صومالية ممن اجر�ت لهن عملية ا�ختان الفرعو�ي)، 92سيدة سودانية، و

% من النساء �� 90�حصاءات ال�حية الصادرة عن منظمة ال�حة العاملية أن ما يز�د عن 

 السودان والصومال، قد خضعن لعملية ا�ختان.

% من العينة قد احتجن لفك خيوط ا�ختان الفرعو�ي ل�ي 48كشفت نتائج الدراسة أن  

لعمليات قيصر�ة، ولم ترصد  % احتجن17% لم يحتجن لذلك، و35يلدن والدة طبيعية، و

الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية ب�ن الالئي احتجن لفك خيوط ا�ختان الفرعو�ي أثناء الوالدة، 

ومن لم يحتجن لذلك فيما يتعلق بالعديد من املتغ��ات املرتبطة بالوالدة فقدان الدم أثناء 

 الوالدة، والتمزق املهب��، ومدة البقاء باملستشفى. 

الدراســة أنه ع�� الرغم من أن آلية فك خيوط ا�ختـــان الفرعو�ي آمنـــة وفعالــة، إال أن  تكدوأ 

ا�ختص�ن �� طب النساء والوالدة يدر�ون أن إجراء عملية ا�ختان �� ذا��ا تمثل مش�لة أك��، وأن 

ث، هناك حاجة م��ايدة ل��امج التثقيف الص�� ال�ي تركز ع�� مخاطر ومضاعفات ختان �نا

وتو�ح أن جذور تلك العادة ترتبط بالعادات والتقاليد املتوارثة أك�� من ارتباطها بالدين، وأن 

عالج تلك املش�لة �� العالم �سالمي ينب�� أن يأ�ي من داخله، وال يفرض عليه من ا�خارج. 

�ختان وا�خالصة �� هذا �طار أنه ع�� الرغم من أن التقنية ا�جراحية املتعلقة بفك خيوط ا

الفرعو�ي ناجحة و�سيطة، إال أن ذلك ال يجب أن يجهض ا�جهود املستمرة للقضاء ع�� تلك 

العادة. ولذلك تو��ي الدراسة �� ال��اية بضرورة تضافر ا�جهود من أجل القضاء ع�� ا�ختان 

 �ش�ل عام، وصورته الفرعونية املنتشرة �� مناطق واسعة من السودان والصومال �ش�ل خاص.

 هنالتنتيجة ما  )Budiharsana, et.al., 2003( 2003ندونيسيا أجر�ت دراسة �� عام و�� إ 

اهتمام كب�� من جانب الهيئات الدولية، خاصة �عد إعالن �مم املتحدة من قضيـة ختان �ناث 

أن ختان �ناث يمثل ان��ا�ا �حقوق املرأة، أجر�ت هذه الدراســـة بالتعاون ب�ن  1995�� عام 

مكتب العاصمة �ندونيسية  –التا�ع لألمم املتحدة  Population Councilالســ�ان مجلس 

برعايـــة  �� إندونيسيا، Ministry for Women’s Empowerment ووزارة تمك�ن املرأة -جا�ارتا 

 United States Agency for International Development الوكـــالة �مر�كية للتنمية الدولية

(USAID) التعرف ع�� طبيعة ممارسة ا�ختان �� إندونيسيا، ورصد  وتحدد هدف الدراسة ��
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محددا��ا �جتماعية والثقافية، والكشف عن تأث��ا��ا العضو�ة والنفسية ع�� ا�جوانب 

 �جتماعية و�نجابية وا�جنسية للمرأة.

ق بالظاهرة �� استعانت الدراسة بمصادر متنوعة للبيانات تضمنت م�ح ال��اث املتعل 

إندونيسيا، إجراء مقابالت متعمقة مع املمارس�ن ا�حلي�ن الذين يجرون ا�ختان، ومع القادة 

 1694الديني�ن، وقادة ا�جتمع ا�ح��، و�مهات. باإلضافة إ�� إجراء م�ح ع�� عينة م�ونة من 

طقوس إجراء عاما، بجانب مالحظات إمب��يقية ل 19أسرة ��ا أمهات لبنات تقل أعمارهن عن 

 العملية.

أن ا�جتمعات ا�حلية املسلمة �� إندونيسيا تدعم استمرار  كشفت الدراسة بوجه عام 

عادة وتقليدا اجتماعيا من جهة، وواجبا دينيا  باعتبارهممارسة ا�ختان، وذلك أل��ا تدرك ا�ختان 

من جهة أخرى، و�ر�د القادة الدينيون استمرار تلك العادة إ�� ما ال��اية، أل��م �عت��و��ا فعال 

�ستلزمه �يمان، ع�� الرغم من اختالف العلماء حول ما إذا �ان ا�ختان واجبا أم سنة، و�ختلف 

% من العائالت عن دعمهم لعملية 92. وقد ع�� حوا�� توصيف فعل ا�ختان من مذهب إ�� مذهب

 ا�ختان، وعن ني��م إجرا��ا لبنا��م، بل و�حفيدا��م �عد ذلك.

تنقسم عملية ا�ختان �� إندونيسيا إ�� صورت�ن رئيسيت�ن، الصورة �و�� رمز�ة فقط: بمع�ى  

ي، وأجرى هذا النوع استئصال جزء ضئيل للغاية من البظر تمشيا مع ما �عتقدون أنه واجب دي�

% من مجموع عينة الدراسة، أما الصورة الثانية ف�ي الصورة الضارة حيث يتم 28من ا�ختان 

استئصال جزء كب�� من ا�جهاز التناس�� للفتاة، وتنتشر تلك الصورة لدى غالبية أفراد العينة 

72.% 

بإجراء عملية ا�ختان،  ع�� الرغم من أن قوان�ن �مم املتحدة تجرم قيام ا�ختص�ن الطبي�ن 

إال أن ا�ح�ومة �ندونيسية  medicalization of FCوهو ما �عرف بمصط�ح تطبيب ا�ختان 

�سمح بذلك �� املراكز الطبية العامة وا�خاصة، فالعديد من العيادات الطبية ا�ختصة �شئون 

طة �عملية الوالدة النساء والوالدة و�مومة �سوق لعملية ا�ختان كجزء من حزمة إجراءات مرتب

�التطعيم وثقب �ذن، حيث يتم ختان املولودة خالل أسابيع قليلة �عد مولدها. و�تفاوت انتشار 

 Padang% �� مقاطعة بادانج 92عملية التطبيب تلك من منطقة إ�� أخرى، حيث ت��اوح ب�ن 

  .Madura island% �� جز�رة مادورا18، وPariaman% �� بار�امان 69و
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لدراسة أن الوالدين والقادة الديني�ن سواء �سواء ليس لد��م معرفة جازمة بالعالقة كشفت ا 

القرآن الكر�م أي أية تدعو ل�ختان، كما أن  نال يتضمب�ن �سالم وممارسة تلك العادة، حيث 

تلك املمارسة مقارنة بختان الذ�ور، كما أن  مال تدع�حاديث النبو�ة الواردة �� هذا السياق 

اختالفا وا�حا ب�ن املذاهب �سالمية �ر�عة حول ختان �ناث، و�ذلك فإن ختان �ناث  هناك

هو موروث ثقا�� انتقل من جيل إ�� آخر، دون نقاش حول معناها أو أساسها �� التار�خ أو الشريعة 

أن �ستمر  �سالمية, فالعديد من �باء و�مهات يل��مون بتلك العادة ببساطة ألن �جداد ير�دون 

 تلك العادة لدى �جيال ا�جديدة.

وتخلص الدراسة �� ال��اية إ�� أن إجراء ا�ختان تحت إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب  

متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية 

در��ن. بيد أنه �� �ل �حوال فا�ختان �� ظروف غ�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن تقليدي�ن غ�� م

 ممارسة غ�� مقبولة وتمثل ان��ا�ا �حقوق املرأة والطفل.

دورا مهما �� تجذر عادة ا�ختان �� إندونيسيا،  Stigmatizationو�لعب ا�خوف من الوصم  

با ي�ي، فا�ختان �� مقاطعة مادورا ُينظر إليه باعتباره واجدخاصة إذا ارتبط الوصم با�جانب ال

 ع�� الذكر و�ن�ى، و�تم وصم من ال يجري ا�ختان لبناته بأنه �افر وخارج عن دين �سالم. 

 التعرف ع�� اتجاهات �مهات ا�ختتنات )2006وحاولت دراسة (ج��ان دمحم عبد الرحمن  

نحو ختان بنا��ن �� ضوء �عض املتغ��ات مثل السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، 

��  الكشف عن �عض صور املعاناة ال�ي عاش��ا �م ا�ختتنة ومحل �قامة، كما تحاول الدراسة

ضوء �عض املتغ��ات �السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ومحل �قامة، والتعرف 

 ث�� تلك املعاناة ع�� اتجاه �م نحو ختان ابن��ا.ع�� تأ

مفردة من �مهات ا�ختتنات بمحافظ�ي القاهرة، وقنا، وقد  200ت�ونت عينة الدراسـة من  

رو�� �� اختيارهن عدة خصائص مثل، أن ت�ون �م مختتنة ولد��ا بنت أو أك��، �قامة الدائمة 

 عاما. 50إ��  20��اوح السن ب�ن القاهرة أو �� محافظة قنا، يمدينة �� 

اعتمدت الباحثة �� جمع البيانات ع�� أدوات من�جية ثالثة و��، استمارة جمع البيانات  

�ولية، ومقياس اتجاه �م نحو ختان البنات، ومقياس املعاناة ال�حية والنفسية والزواجية 

ل�ختان، و�ل هذه �دوات من إعداد الباحثة. واستخدمت الباحثة عدة أساليب إحصائية للتحقق 
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و�نحراف املعياري، ومعامل ارتباط ب��سون،  وض الدراسة، مثل املتوسط ا�حسا�ي،من فر 

 ومعامل ارتباط سي��مان، وتحليل التباين والتحليل العام��.

 وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:

ختان  توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات �� �تجاه نحو تأييد -

اختالف (السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �ناث ب

�صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى �قتصادي املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء 

 الشعبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات ع�� مقياس املعاناة  -

النفسية والزواجية ل�ختان باختالف (السن، مستوى التعليم، املستوى �قتصادي، ال�حية و 

ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى �قتصادي 

 املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء الشعبية.

ات نحو ختان �ناث، واملعاناة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب�ن اتجاهات �مه -

 ال�حية والنفسية والزواجية ل�ختان.

تختلف البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات املقيمات باألحياء الشعبية بمحافظة  -

القاهرة عن البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات باألحياء الراقية بالقاهرة �� عالق��ا 

 بمتغ��ات الدراسة.

تختلف البنية العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات املقيمات بر�ف محافظة قنا عن البنية  -

 العاملية لدرجات �مهات ا�ختتنات بحضر محافظة قنا �� عالق��ا بمتغ��ات الدراسة.

تحدد الهدف الرئيس لها ��  )Tag-Eldin.et.al., 2008( و�� دراسة دمحم تاج الدين وآخر�ن 

شار ظاهرة ختان البنات ب�ن طالبات املدارس �� مصر، والتعرف ع�� القائم قياس مدى انت

 بإجرا��ا، وتحديد أهم املضاعفات الناتجة عن العملية.

اعتمدت الدراسة ع�� عينة متعددة املراحل، حيث تم �� املرحلة �و�� تقسيم مصر إ��  

يد، سيناء، ومنطقة قناة خمس مناطق جغرافية، و�� القاهرة الك��ى، الوجه البحري، الصع

السويس، و�� املرحلة الثانية تم اختيار إدارت�ن �عليميت�ن من �ل محافظة بطر�قة عشوائية، 
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وأخ��ا تم تقسيم املراحل �� �ل إدارة �عليمية إ�� ابتدائية وإعدادية وثانو�ة، و�� �ل مرحلة 

مية وخاصة من جهة أخرى. �عليمية تم تقسيم املدارس إ�� ر�فية وحضر�ة من جهة، ومدارس ح�و 

  طالبة. 38816بلغ العدد �جما�� لعينة الدراسة 

%، ولم يتجاوز هذا 50.3ا�ختان ب�ن طالبات املدارس بلغ  أن معدل انتشاركشفت الدراسة  

% �� املدارس ا�حضر�ة ا�خاصة، و 9.2% �� املدارس ا�حضر�ة ا�ح�ومية، و46.2املعدل 

ورصدت الدراسة أن هناك فروقا وا�حة ب�ن ا�حافظات  املدارس الر�فية ا�ح�ومية. % ��61.7

%، 73.9دمياط والشرقية  %،75.5%، أسيوط و��ي سو�ف 85.5�� انتشار ا�ختان: �قصر 

ووجدت أد�ى معدالت �نتشار �� محافظات بورسعيد ودمياط وشمال سيناء، حيث بلغت 

�. وأو�حت الدراسة أن املستوى التعلي�ي للوالدين يلعب % ع�� التوا�%25.3، %21.5،17.9

 دورا مهما �� مواجهة الظاهرة.

) ال�ي تنت�ي إ�� مجال علم النفس، �جابة 2010،  وحاولت دراسة (هبة حسن ع�� محمود 

 عن �ساؤل�ن اثن�ن:

 تنات �� التوافق ا�جن��ي؟تتنات وغ�� ا�ختهل توجد فروق دالة إحصائية ب�ن ا�خ

القائم بالعملية سواء  باختالفتختلف درجة التوافق ا�جن��ي لدي املرأة ا�ختنة هل 

 حالق ال�حة)؟ –متخصص (طبيب) أو غ�� متخصص (داية 

تم ختا��ن لدى  25م��ن مختتنات ( 50حالة من النساء،  100وت�ونت عينة الدراسة من  

واعتمدت الباحثة �� جمع حالة غ�� مختتنات.  50تم ختا��ن لدى الطبيب) و 25القابلة، و

 البيانات ع�� مقياس للتوافق النف��ي من إعداد الباحثة، و�حيفة استبيان. 

 :ما ي�� نتائج الدراسةوقد كشفت  

 .ق ا�جن��يــة التوافـــنات �� درجتنات وغ�� ا�ختتائية ب�ن ا�ختــروق ذات داللة إحصــتوجد فال 

ا�ختنات بواسطة طبيب وداية لصا�ح ا�ختنات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب�ن 

 .بواسطة طبيب �� درجة التوافق ا�جن��ي

ان ــات القرو��ن نحو ختال�ي حملت عنوان اتجاهـ )2011و�� دراسة (ر�اب السيد عباس  

��  مش�لة الدراسةتحددت  ي.ة للمرأة �� الر�ف املصر ــة ال�حيــتخطيطي للرعاي;رــ�ناث كمؤش
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اتجاهات س�ان الر�ف املصري نحو ظاهرة ختان �ناث والتعرف ع�� معارف التعرف ع�� 

ومعتقدات املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث ومعرفة مشاعر وسلوكيات املرأة املرتبطة بختان 

�ناث والتعرف ع�� الدوافع ال�ي �ش�ل اتجاهات س�ان الر�ف نحو ختان �ناث وذلك ��دف 

  .تخطيطية للرعاية ال�حية للمرأة الر�فية املصر�ة فيما يتعلق بختان �ناثالتوصل إ�� مؤشرات 

 هووقد تضمنت 
ً
 رئيسيا

ً
 ما اتجاهات القرو��ن نحو ختان �ناث؟  :الدراسة �ساؤال

  :ويشمل هذا التساؤل ع�� التساؤالت الفرعية التالية

 ا معارف املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟م -

 املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟ما مشاعر  -

 ما سلوكيات املرأة الر�فية املرتبطة بختان �ناث؟ -

 ما الدوافع ال�ي �ش�ل �تجاهات للمرأة الر�فية نحو ختان �ناث؟ -

�� �عتماد ع�� من�ج امل�ح �جتما�� بالعينة العمدية،  �جراءات املن�جية للدراسةتحددت  

ع�� املستفيدات من مراكز تم تطبيقه اتجاهات القرو��ن نحو ختان �ناث قياس موتم استخدام 

دليل مقابلة شبه مقننة ل�خ��اء واملتخصص�ن واملهتم�ن بقضية ختان  ، باإلضافة إ��تنظيم �سرة

من املستفيدات من خدمات تنظيم �سرة بمراكز تنظيم  140م تطبيق املقياس ع�� وت .�ناث

) من ا�خ��اء واملتخصص�ن املهتم�ن 15استمارة املقابلة شبه املقنن ع�� ( تم تطبيقو  .�سرة

 .بقضية ختان �ناث

  :توصلت الباحثة إ�� مجموعة من النتائجوقد 

 .وجود اتجاهات سلبية لعينة الدراسة من الر�فيات نحو ختان �ناث -
ن �ناث ختا(و�حت نتائج الدراسة إن من معارف ومعتقدات املرأة الر�فية نحو ختان �ناث أ -

�ديان السماو�ة تحث  –مكرمة لألن�ى  –إزالة الزوائد القبيحة و ميل جعملية ت –طهارة لألن�ى 

 ) ع�� ختان �ناث
 الفخر –اث (القلق و�حت نتائج الدراسة إن من املشاعر املرتبطة لدي الر�فيات بختان �نأ -

  )فقدان الثقة ب�ن �هل –�كتئاب  –السعادة  –التوتر  –
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حالق  –إ�� الداية وء ال�ج(أو�حت نتائج الدراسة إن من السلوكيات املرتبطة بختان �ناث  -

 ) رش أرجاء املن�ل بامل�ح –ال�حة 
ار ختان �ناث يجعل سة إن العادات والتقاليد املوروثة من �باء واعتباأو�حت نتائج الدر  -

 .الفتاة أك�� عفة وأك�� أنوثة من أك�� الدوافع ال�ي �ش�ل �تجاه نحو ختان �ناث

القيم الثقافية وظاهرة " ) ال�ي حملت عنوان2014وحاولت دراسة (كر�مة دمحم السالمو�ي  

 الثقافية مالقي تلعبه الذى الدور  ع�� الوقوف "ختان �ناث: دراسة مقارنة ب�ن الر�ف وا�حضر

 : و�� فرعية أهداف عدة الهدف هذا من و�ندرج " �ناث ختان ظاهرة ممارسة �� و�جتماعية

 . استمرارها أسباب ومعرفة، �ناث ختان ظاهرة انتشار حجم ع�� التعرف -

 حقوق  ضوء �� �ناث ختان وممارسة للمرأة �جتما�� الوضع ب�ن العالقة عن الكشف -

 . الدولية واملواثيق ا�حلية القوان�ن تقرها ال�ي املرأة 

 املرأة. عند ا�جسد وصورة �ناث ختان ب�ن العالقة ع�� التعرف -

 . التمسك بممارسة هذه الظاهرة �� الوقوف ع�� الفروق ب�ن الر�ف وا�حضر -

 وتحاول الدراسة �جابة عن التساؤالت التالية:  

 وحضره؟ ر�فه - املصري  ا�جتمع �� وحجمها الظاهرة واقع ما) ١

 ؟ �ناث ختان ظاهرة ممارسة استمرار أسباب ما) ٢

 ؟ �ناث ختان ممارسة و��ن للمجتمع و�جتماعية الثقافية القيم ب�ن العالقة ما) ٣

 ؟ �ناث ختان ممارسة �� والتعليمية الدينية القيم دور  ما) ٤

هرة ختان ظا تجاه الثقافية والقيم املعتقدات �� وا�حضر الر�ف ب�ن فروق توجد هل) ٥

 ؟ �ناث

بجانب �ستعانة ب�ٍل من �سلوب ، سة ا�حالةاع�� من�ج در أسا��ي  �ش�ل راسةاعتمدت الد 

�ٍل من  �� املقارن، من خالل تتبع الظاهرة تار�خًيا ومعرفة واقعها ومقارن��ا التار��� و�سلوب

 ات والبعض سبق لهن الزواج، متعلماتمسلمات، �عضهن م��وج الر�ف وا�حضر ب�ن سيدات

كما . طر�قة تحليل البيانات ا�جاهزةباحثة ال استخدمتو . وغ�� متعلمات، �عملن وال �عملن
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سة راوذلك من خالل دليل املقابلة ودليل د البيانات اعتمدت ع�� املقابلة �أداة من أدوات جمع

  ا�حالة.

 :مما ي��الدراسة  عينةوقد �ش�لت 

والبعض سبق لهن الزواج، متعلمات وغ��  ،هن م��وجات�عض مختتنات سيدة) ٢٠عدد (

 سيدات سة عشراالدر  نطاق ع�� بالتساوي  مقسمة ) سنة45 -20الفئة العمر�ة ( �� متعلمات

 . من ا�حضر يداتـسوعشر  الر�ف، من

علم  �جتماع، علم الطب،" و�� الدراسة بظاهرة املتصلة االتـــا�ج �� متخصص�ن)  ١٠عدد ( 

 .مجال ل�ل متخصص) ٢النفس، العلوم الشرعية، حقوق ��سان" بواقع عدد ( 

 .)2008 – 2005 – ٢٠٠٠(  للسنوات مصر – الص�� الس�ا�ي املســـح بيانات

السابق،  �� ممارس��ا وشيوع املصري  ا�جتمع �� �ناث ختان ظاهرة تف��ي الدراسة أكدتوقد 

أن الفئة  تقتصر املمارسة ع�� عمر محدد إال خفاض الطفيف والتدر���، والنطر�قها لال  �� إال أ��ا

أي قبل سن البلوغ، و�مارس ختان �ناث معظم فئات ) 12 – 9العمر�ة الشائعة �� من (

ب�ن الر�في�ن  ا�جتمع، إال أن مقابالت املتخصص�ن تو�ح أن ختان �ناث يمارس بصفة خاصة

بمفردها أو  البيت، وقد ت�ون الفتاة �� نيا، وغالبا ما تتم هذه املمارسةو�قل �عليًما والطبقات الد

ن أو �اا�ج� وتر�طها ��ا عالقة عائلية أو غ��ها مثل ،العمر �� ممن تق��ب معها أخر�ات�شاركها 

 �صدقاء.

ر���ا من خالل العادات راأن ظاهرة ختان �ناث �ستمد وجودها واستمراسة تب�ن من الد

، القيم الثقافية و�جتماعية للمجتمع املصري ر�فه وحضره �� ا�جتمعية امل���خة والتقاليد

جانب الرؤى الدينية املستندة إ�� الفهم ا�خاطئ لألدلة الدينية املساقة وال�ى تضفي عل��ا  وذلك إ��

والتقاليد قدسية وشرعية، وأيًضا انقسام علماء الدين واختالفهم حول مدى مشروعية  العادات

ا ب�ن أف ذه املمارسة؛ه
ً
وثة وعدم التمسك بقيمهم املور ا�جتمع يدفعهم إ��  رادمما �سبب ارتبا�

يخالفها، باإلضافة إ�� حاجز الصمت ا�حاط به القضايا ذات الصلة با�جانب  �سياق إ�� ما�

واملواقف والذى يمنع التعرض لهذه القضايا أو محاولة ت�حيح املفاهيم رأة امل ا�جن��ي من حياة

 ا.املرتبطة ��
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�ناث، وذلك  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادب�ن أف اأن هناك اتجاهراسة أظهرت الد

�حة  وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم �جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد  رؤ�ة �� بنا��ن، هذا ع�� الرغم من وجود �عض الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

وحظر  ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث. و�أ�ي هذا �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة

 .ممارس��ا من ِقبل �طباء

ع�� �حة النظرة الِنسو�ة لظاهرة ختان �ناث باعتبارها آلية من آليات راسة أكدت الد

ثبات م�انة الرجال وسطو��م وسيطر��م وقمعه؛ إلرأة وهيمنة الثقافة �بو�ة ع�� جسد امل سيطرة

 ا�جتمع من تد�ي وان��اك �� نفسها ملا آل إليه وضعهااملرأة النساء، وأيًضا إلقاء اللوم ع��  ع��

 وضعها لتغي�� مقاوم��ا وعدم إنتاجها، إعادة�حقوقها؛ وذلك لتقبلها وخضوعها لهذه الثقافة و 

 .�جتمع إل��اونظرة 

و��ن ممارسة ختان رأة قة وثيقة ب�ن تد�ي الوضع �جتما�� للموجود عالراسة أكدت الد

 النظرة أن واعتبار إنتاجه، إعادةع�� الرغم من تجاهل غالبية املبحوثات لذلك الوضع و  �ناث،

 ل��سيخ النظرة راذا��ا؛ نظ �� �حيحة ��ا�جتمع  راد� أجسادهن والقيود املفروضة عل��ا من أفإ�

 ع�� أ��ا رأةتصور امل ال�يا�جتمع من خالل عملية التنشئة �جتماعية راد أفب�ن رأة الدونية للم

راقبته رغباته، و�جب تكبيله وم �� مجرد جسد آثم ومصدر للفتنة و�غواء ال �ستطيع التحكم

 ".ا�جتمع" وهو أال، يملكه من ِقبل من عليه السيطرة وإحكــام

رأة � ان��اك ل�حقوق �ساسية للطفلة واملع�� أن ممارسة ختان �ناث �راسة أكدت الد

 املصر�ة، ��دد حيا��ا ويستبيح حرمة جسدها، و��حق ��ا �ذى جسدًيا ومعنوً�ا؛ فهو ين��ك حقها

 .وحر�ة �ختياررأي ��سانية والتعب�� عن الرامة ا�حياة وا�حماية والسالمة ا�جسدية والك ��

 بنا��ن ختان ني��ن ع�� أكدّن  قدبقليل  املبحوثات نصف من أك�� أن الدراسة امليدانية أظهرت

 ، وهو ما يتفق مع نتائج امل�حنحرافاملستقبل اتباًعا للعادات والتقاليد وحماية بنا��ن من �  ��

 �� عملية وأيًضا و�عليمية وحضر�ة ر�فية فروق وجود تب�ن كما، ٢٠٠٨مصر  –الس�ا�ي الص�� 

مما يؤكد  املستقبل، لصا�ح ا�حضر�ات واملتعلمات وغ�� العامالت، �� نية املبحوثات ختان بنا��ن

أنواع التمك�ن  ع�� التمك�ن �جتما�� قبل غ��ه منرأة الباحثة من أهمية حصول امل هما ذكرتع�� 

 .�خرى 
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 للمرأة ومنطقة والتعلي�ي �جتما�� املستوى  ب�ن وثيقة عالقة وجود الدراسة عن كشفت

، و�قتناع بجدوى ما تروجه ع��ا رارهاوتأييدها الستم، ملمارسة ختان �ناثو��ن رؤ���ا سك��ا، 

 ا�جتمع املصري، إذ أنه �لما ارتفع املستوى �جتما�� والتعلي�ي �� �جتماعية والثقافية القيم

العادات  �حة �� باإلضافة إ�� إقام��ا بمناطق حضر�ة؛ �لما ارتفع وع��ا واهتمامها بالبحثرأة للم

 راد أسر��ا.عل��ا وع�� أف�ا��ا التقاليد وأدركت تأث�و 

  خــــامساً: البناء املنهجي للدراسة: 
   

 امل�ح �جتما�� �ن من منا�ج البحث العل�ي �جتما��، وهما من�ج�عتمد الدراسة ع�� من�ج 

Social Survey  العينةة بطر�قوذلك Sample ، ومن�ج دراسة ا�حالةCase study method 

حالة من  300ففيما يتعلق باملن�ج �ول فقد تم اختيار عينة عشوائية �سيطة بلغ حجمها 

مختلف الفئات �جتماعية العاملة �� جامعة ب�ي سو�ف: العمال والطالب و�دار��ن وأعضاء 

وذلك خالل الفصل الدرا��ي الثا�ي من العام  خارج ا�جامعة،لتدريس، و�عض أقار��م من هيئة ا

وقد وقع اختيار الباحث ع�� ا�جامعة باعتبارها تمثل صورة مصغرة  ، 2014/2015� ا�جام�

 للمجتمع الكب��، ف�ي تضم مختلف املستو�ات التعليمية و�جتماعية و�قتصادية.

يتعلق بمن�ج دراسة ا�حالة، فقد اختار الباحث عشر حاالت من عينة الدراسة، وقام  وفيما 

�عمل دراسة حالة متعمقة لهم، وذلك للكشف عن املعا�ي واملضام�ن �جتماعية ال�امنة، وال�ي 

 قد ال �ستطيع �حيفة �ستبيان س�� أغوارها. 

  
ً
ومن أجل التأكد من صدق �داة  ،وقد تمت صياغة �حيفة استبيان �جمع البيانات ميدانيا

، ثم ُعرض �ستبيان ع�� مجموعة من حاالت م إجراء دراسة استطالعية ع�� عشروثبا��ا فقد ت

وتم  �عض التعديالت وتم إجراؤها. ، الذين اق��حواعلم �جتماعقسم عضاء هيئة التدريس بأ

كذلك إعداد دليل للمقابلة إلجراء دراسة ا�حالة املتعمقة، واعتمد الدليل ع�� مجموعة من 

 النقاط الهامة املرتبطة �ش�ل أسا��ي بأهداف الدراسة و�ساؤال��ا.

 املركزةوقد اعتمد الباحث من جانب آخر �� جمع املادة امليدانية ع�� آلية ا�جماعة النقاشية  

focus group  خالل مشاركته �� ال��نامج القومي لتمك�ن �سرة ومناهضة ختان �ناث وذلك من
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ا�جلس القومي للس�ان �� مصر، وتم تنفيذ جزء منه �� خمس قرى تا�عة �حافظة  ينظمهالذي 

 ب�ي سو�ف. 

وا�جماعة النقاشية املركزة �� أداة من�جية معتمدة �� �ن��و�ولوجيا الطبية يتم من خاللها  

�� القضايا �ساسية ملوضوع البحث، والكشف عن املعتقدات ا�خاصة ��ذا املوضوع التعرف ع

لدى أفراد العينة، والتعرف ع�� ��عاد �جتماعية والثقافية املرتبطة بموضوع البحث. و��دف 

تلك �داة إ�� ا�حصول ع�� أك�� قدر من املعلومات التفصيلية من خالل طرح املوضوع للمناقشة 

أفراد، و���ك لألفراد التعب�� عن وجهات نظرهم وأف�ارهم  8إ��  6ة ي��اوح حجمها ب�ن �� جماع

  (Hill 1991:197)بطر�قة حرة وتلقائية. 

أما املعا�جة �حصائية ملتغ��ات الدراسة فقد تمت باستخدام برنامج (ا�حزمة �حصائية  

 SPSSاملعروف اختصارا ب��نامج Statistical Package of Social Sciencesللعلوم �جتماعية) 

؛ للكشف عن حيث تمت عملية إدخال البيانات وجدول��ا واستخدام معامل �رتباط مر�ع �اي

 . �رتباط ب�ن متغ��ات الدراسة

 سادسا: نتائج الدراســــة: 
   

 جاءت الدراسة امليدانية بمجموعة متنوعة من النتائج، �عرض أهمها فيما ي��:

 العينة:خصائص 
   

 ا�سمت عينة الدراسة بمجموعة من ا�خصائص نو�حها فيما ي��:

% من مجموع  45ذ�ور % �� ح�ن لم تتجاوز �سبة ال55ناث النوع، بلغت �سبة � من حيث  )1

 العينة.
 % من مجموع العينة.10و�سبة املسيحي�ن ، %90ومن حيث الديانة، بلغت �سبة املسلم�ن  )2
فالذين تقل  ة فقد توزعت العينة ع�� خمس مراحل عمر�ة،وفيما يتعلق بالفئات العمر� )3

عاما 35 – 25%، والذين ت��اوح أعمارهم ب�ن 18 عاما لم تتجاوز �سب��م25أعمارهم عن 

عاما فقد بلغت �سب��م  45 – 35 %، أما من ت��اوح أعمارهم ب�ن15 فقد بلغت �سب��م

عاما  55 – 45 ة العمر�ة من% من مجموع العينة و�� أع�� النسب، و�لغت �سبة الفئ25
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، ولم تتجاوز %10عاما فقد بلغت �سب��م  65 – 55أما من ت��اوح أعمارهم ب�ن ، 24%

 من مجموع العينة. %8عاما  65�سبة من تز�د أعمارهم عن 
%، ومن يجيدون القراءة والكتابة 13وفيما يتعلق بمستوى التعليم فقد بلغت �سبة �مي�ن  )4

%، و�لغت 40 %، وا�حاصل�ن ع�� مؤهل جام��24%، وا�حاصل�ن ع�� مؤهل متوسط 12

 % من مجموع العينة.11 �سبة ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام��
% من مجموع 62وات�ح أن غالبية أفراد العينة ينتمون ألصول ر�فية إذ بلغت �سب��م  )5

 %.54العينة، كما أن غالبي��م يقيمون حاليا �� الر�ف إذ بلغت �سب��م 
% و�لغت 71أما ا�حالة الزواجية فقد �ان أغلب أفراد العينة من امل��وج�ن إذ بلغت �سب��م  )6

% ع�� التوا�� من مجموع 10و، %2%، ولم تتجاوز �سبة املطلق�ن و�رامل 16 �سبة العزاب

 العينة.
%، 1جنيه  500يتعلق بمتوسط الدخل الشهري فقد بلغت �سبة من يقل دخلهم عن وفيما  )7

%، ومن ي��اوح متوسط 12جنيه فقد بلغت �سب��م 1000 -500أما من ي��اوح دخلهم ب�ن 

وح متوسط ا%، أما �سبة من ي�� 38جن��ا فقد بلغت �سب��م 1500 -1000دخلهم ب�ن 

ت �سبة من تجاوز متوسط دخلهم و�لغ %،27فقد �انت  2000 -1500دخلهم ب�ن 

 %.22جن��ا شهر�ا 2000

 املوقف من اخلتان واألبعاد االجتماعية املؤثرة فيه:
   

 املوقف من عملية ا�ختانتوزيع العينة حسب  )1جدول (

 النسبة العدد املوقف من عملية ا�ختان

 61 184 يؤ�ــد إجراء عملية ا�ختان

 39 116 ال يؤ�د إجراء عملية ا�ختان

 %100 300 ا�جموع
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يت�ح من ا�جدول السابق أن غالبية أفراد العينة يؤ�دون إجراء ا�ختان، إذ بلغت �سب��م  

% من مجموع العينة. و�عكس معطيات ا�جدول السابق 39%، ولم تتجاوز �سبة غ�� املؤ�دين 61

 حقيقت�ن أساسيت�ن:

الثانية  بقبول كب�� �سبيا ب�ن أفراد العينة. �و�� أن ظاهرة ا�ختان ما تزال تحظى �ش�ل عام 

�� تراجع �سبة املؤ�دين إلجراء عملية ا�ختان، و�� نتيجة تتسق مع النتائج ال�ي أظهر��ا املسوح 

ال�حية ال�ي أجر��ا املنظمات الدولية وكشفت عن تراجع متواصل للظاهرة �� ا�جتمع املصري، 

أن معدل �نتشار العام لظاهرة  1995مصر لعام ��  والص�� حيث أظهر امل�ح الديموجرا��

-El)% 97هو  49 – 15ختان �ناث ب�ن النساء اللوا�ي سبق لهن الزواج �� الفئة العمر�ة من 

Zanaty, F. et.al.1995:171)  ��تراجعا  2008ملصر لعام  والص��وكشف امل�ح الديموجرا

  (El-Zanaty, F. and Way, A 2008:197)% 91.1ل�ختان إذ بلغ معدل انتشاره 

ا�ختان ب�ن طالبات املدارس بلغ  أن معدل انتشار كما أظهرت دراسة دمحم تاج الدين وآخر�ن 

% �� املدارس 9.2% �� املدارس ا�حضر�ة ا�ح�ومية، و46.2%، ولم يتجاوز هذا املعدل 50.3

لك أن �سبة % �� املدارس الر�فية ا�ح�ومية. وكشفت الدراسة كذ61.7ا�حضر�ة ا�خاصة، و 

ومن جانب آخر  (Tag-Eldin, et.al., 2008:4)%. 75.5تشار الظاهرة �� محافظة ب�ي سو�ف ان

 �� 
ً
 مماثال

ً
�ســر �� إجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل، وهذا ما نية كشـفت الدراســة أن ثمة تراجـعا

 يو�حه ا�جـدول التا��:

 القيام بإجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل توزيع العينة حسب نية �سر )2جدول (

 النسبة العدد نية �سر إجراء ا�ختان لبنا��م �� املستقبل 

 61 184 سيجري عملية ا�ختان لبناته �� املستقبل

 34 101 لن يجري عملية ا�ختان لبناته �� املستقبل

 5 15 مــــ��دد

 %100 300 ا�جموع

لبنا��م ��  جراء ا�ختانبإ ينوون القياممن ا�جدول السابق أن غالبية أفراد العينة  يت�ح 

% من 5ح�ن لم يحسم بذلك، ��  % ال ينوون القيام34أن %، و 61، إذ بلغت �سب��م املستقبل

 . العينة أمرهم �� هذا الشأن
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) كما تتسق مع نتائج املسوح الديموجرافية 1وتتسق نتائج ا�جدول مع نتائج ا�جدول رقم ( 

وال�حية والدراسات �جتماعية ال�ي أكدت ع�� تراجع معدالت من ينوون إجراء العملية �� 

أن �سبة الذين يؤ�دون استمرار  2008املستقبل، حيث أظهر امل�ح الديموجرا�� والص�� لعام 

  (El-Zanaty, F. and Way, A. 2008: 198) % من الرجال.57% من النساء، و54الظاهرة 

من  )Momoh, et.al., 2001( كما تتفق نتائج ا�جدول مع ما أظهرته دراسة (موموه وزمالئه);

، و�عددت أسباب عدم إجراء �� املستقبل % من العينة لن يجر�ن عملية ا�ختان لبنا��ن80 أن

، وكذلك ما الدين يرفض تلك املمارسة، وأن العمليـة ُمَجّرمة �� بر�طانياالعملية و�ان أهمها أن 

) من وجود اتجاهات سلبية لعينة الدراسة من الر�فيات 2011أظهرته دراسة (ر�اب السيد عباس 

 أك�� من ) من أن2014نحو ختان �ناث، كما تتفق مع ما أظهرته دراسة كر�مة السالمو�ي (

املستقبل اتباًعا للعادات والتقاليد  �� بنا��ن ختان ني��ن ع�� أكدّن  دبقليل ق املبحوثات نصف

;نحرافوحماية بنا��ن من � 

 م�حوظا �� معدالت انتشار ا�ختان ��  
ً
ومن خالل النتائج السابقة يت�ح أن هناك تراجعا

العوامل ا�جتمع املصري ع�� مدار العقود السابقة، والسـؤال املطروح �� هذا السياق هو ما أهم 

 �جتماعية ال�ي أدت إ�� هذا التغ��، هذا ما ستحاول الدراسة الكشف عنه فيما ي��:

  النوع: -1
   

 النــــوع واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )3جدول (

 النوع

 املوقف من ا�ختان
  ا�جموع

 

قيمة 

 )2(�ا
36.6 

;

 ال يؤ�د يؤ�د

;@ العدد % العدد % العدد

;100 135 20 27 80 108 ذكر

;100 165 54 89 46 76 أن�ى

;100 300 39 116 61 184 ا�جموع
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 ب�ن الذ�ور و�ناث �� يكشف ا�جدول السابق أن ثمة  
ً
 عميقا

ً
، ختانا�قف من و املتفاوتا

 ل�ختان فالذ�ور أك�� 
ً
% من الذكــور يؤ�دون إجــراء ا�ختـان، مقابـل 80من �ناث، حيث أن تأييدا

يمثـل متغ��ا  Gender، و�ذلك فإن معطيات ا�جــدول تؤكد أن النـوع % فقــط من �نـاث46

ما �� املوقف من ا�ختان، و�رتبط ذلك بحرص الذ�ور ع�� ا�حفاظ ع�� ا�جسد �نثوي ـحاسـ

مؤشرا ع�� شرف ا�جماعة �� ال��اية وحمايته من أي ان��اك، ع�� اعتبار أن ذلك ا�جسد يمثل 

  بأسرها. القرابية

أن من �عض املؤرخ�ن وعلماء �ن��و�ولوجيا ا�حقيقة أن تلك النتيجة تتوافق مع ما يطرحه و  

جدت �� ا�جتمعات التقليدية وُ  حيثال ترتبط بثقافة �عي��ا أو دين بذاته، ممارسة ا�ختان 

كد من ومن أجل التأ .  )Wilson, A. 2012:4( .لقائمة ع�� بنية اجتماعية ذ�ور�ةالقديمة ا

و�� ذات داللة  36.6 ) ال�ي بلغت2تم حساب قيمة (�االنوع واملوقف من ا�ختان ب�ن العالقة 

 إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين. 

  : السن -2
   

 السن واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )4جدول (

 السن

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

 

 

 )2قيمة (�ا
55.98 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 53 68 36 32 17 عاما 25أقل من 

 100 45 52 23 48 22 عاما 35 – 25من

 100 74 38 28 62 46 عاما 45 – 35من

 100 73 32 23 68 50 عاما 55 – 45من

 100 30 17 5 83 25 عاما 65 – 55من

 100 25 04 1 96 24 عاما فأك�� 65

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

يت�ح من ا�جدول السابق أن هناك عالقة طردية ب�ن السن واملوقف من ا�ختان، بمع�ى أنه  

ن تقل أعمارهم % فقط مم32حيث نالحظ أن �لما ارتفع السن زاد معدل تأييد إجراء ا�ختان، 

% لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن 48 النسبة لتصل إ��رتفع وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، عاما 25عن 
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،  45 – 35% لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن 62لتصل إ��  رتفاعاعاما، وتزداد ا 35 – 25
ً
عاما

، و  55 – 45لدى من ت��اوح أعمارهم ب�ن  %68لتصل إ�� أك�� وتزداد 
ً
يستمر معدل تأييد عاما

  65 – 55�ن لدى من ت��اوح أعمارهم ب %83إجراء ا�ختان �� �رتفاع ليصل إ�� 
ً
، و�بلغ عاما

 ليصل إ��  65معدل التأييد أق��ى ارتفاع له لدى من تتجاوز أعمارهم 
ً
 %.96عاما

 بإجراء ا�ختان،  
ً
وتكشف نتائج ا�جدول السابق عن حقيقة أساسية و�� أن جيل الكبار أك�� تمس�ا

) من تراجع 1ا�جدول رقم (رفض هذه العادة، وهو ما يؤكد ما أثبته  �� مقابل اتجاه �جيال الشابة نحو

ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري، حيث أن �جيال ا�جديدة أك�� انفتاحا ورغبة �� �غي�� العادات 

 قو�ة إلجراء  �جتماعية املوروثة.
ً
وقد تب�ن من دراسات ا�حالة املتعمقة أن كبار السن يمارسون ضغوطا

ة ال�ي �شأوا عل��ا، فكبار السن أك�� تمس�ا بالعادات عملية ا�ختان، وذلك تمشيا مع العادات �جتماعي

�جتماعية وأك�� إصرارا ع�� مقاومة أي �غ��، وثمة وجهة نظر �� هذا السياق يذكرها أحد املبحوث�ن و�� 

  أن (الدنيا اتقلت برك��ا) بمع�ى أن ا�جتمع صار أك�� تمردا ع�� املوروث �جتما�� امل�� بال��كة وا�حكمة.

و��  55.98 ) ال�ي بلغت2تم حساب قيمة (�االسن واملوقف من ا�ختان ب�ن جل التأكد من العالقة ومن أ

  ذات داللة إحصائية مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين.

  التعليم :-
   

ا�حقيقة أن هناك عامال آخر داعما لعامل السن �� التأث�� ع�� املوقف من ا�ختان، وهو و 

وهذا ما  �ن �جيال الشابة عن جيل الكبار.أن مستوى التعليم أك�� ارتفاعا ب متغ�� التعليم، حيث

 : �� ا�جدول التا��نو�حه 

 مســتوى التعليم واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )5(جدول 

 مستوى التعليم
 املوقف من ا�ختان

  ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
52.53 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد
 100 39 05 2 95 37 أمـي

 100 37 08 3 92 34 يقرأ و�كتب

 100 70 36 25 64 45 مؤهل متوسط

 100 121 55 67 45 54 مؤهل جام��

 100 33 58 19 42 14 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع
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ومدى تأييد عملية ب�ن مستوى التعليم  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، والعكس �حيح، تأييد عملية ا�ختانت درجة نخفض، ف�لما ارتقى مستوى التعليم اا�ختان

% ممن  92 النسبة لتصل إ��نخفض وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، من �مي�ن % 95حيث نالحظ أن 

ى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل % لد64إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل يجيدون القراءة والكتابة، 

التأييد أد�ى مستو�ا��ا % لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل جام��، وتبلغ درجة 45متوسط، وتصل إ�� 

 % من مجموع العينة.42 لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام�� لتصل إ��

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان ومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين52.53 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا

وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته نتائج امل�ح الص�� و�جتما�� للمجتمع املصري لعام  

، حيث أن املتعلم�ن واملتعلمات أقل الفئات �جتماعية تأييدا الستمرار ا�ختان، حيث يرى 2008

-El) % من ا�حاصل�ن ع�� �عليم ثانوي وجام��.42مقابل  تمراره،% من �مي�ن ضرورة اس72
Zanaty, F. and Way, A. 2008: 202)  

) من 2006كما تتوافق هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسات �ل من ج��ان دمحم عبدالرحمن ( 

�ناث ختان  فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات درجات �مهات �� �تجاه نحو تأييد وجود

عن ) 2011ور�اب السيد حبيب عباس ( باختالف مستوى التعليم وذوي التعليم املنخفض،

الر�فيات نحو ختان  وجود فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متغ�� ا�حالة التعليمية واتجاهات

 �جتما�� املستوى  ب�ن وثيقة عالقة وجود عن) 2014، ودراسة كر�مة السالمو�ي (�ناث

 رارهاوتأييدها الستم، و��ن رؤ���ا ملمارسة ختان �ناثللمرأة،  والتعلي�ي

�� قدرة الفرد ع�� فهم ��عاد ال�حية والنفسية  -�� أحد جوان��ا  –وتتج�� أهمية التعليم  

قراءة الواعية والدينية وغ��ها من ��عاد املتعلقة بظاهرة ا�ختان، و�تحقق ذلك من خالل ال

التعليم ارتفع معدل القراءة  وقد كشفت الدراسة أنه �لما ارتفع مستوى �ختلف تلك ا�جوانب، 

حول ممارسة ا�ختان، وهو ما �ع�ي ارتقاء مستوى الو�� العل�ي بظاهرة ا�ختان، وهذا ما يو�حه 

 :)6(ا�جدول 
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 مستوى التعليم والقراءة حول ظاهرة ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )6جدول (

 مستوى التعليم

 بحوث حول ا�ختان قراءة كتب أو
 ا�جموع

 

 

 

 )2قيمة (�ا
80.02 

 
ً
 لم يقـــرأ  قـــــــرأ

 % العدد % العدد % العدد

 100 39 100 39 0 0 أمـي

 100 37 100 37 0 0 يقرأ و�كتب

 100 70 76 53 24 17 مؤهل متوسط

 100 121 46 56 54 65 مؤهل جام��

 100 33 33 11 67 22 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 65 196 35 104 ا�جموع

يكشف ا�جدول السابق ابتداًء حقيقة أساسية و�� تد�ي مستوى القراءة �ش�ل عام، إذ لم  

% من مجموع العينة، ع�� الرغم من أن �سبة 35 تتجاوز �سبة من يقرأون حول ممارسة ا�ختان

% من مجموع العينة13�مي�ن ال تتجاوز 
)
2F

3(
و�� نتيجة تتسق مع املؤشرات الدولية ال�ي تكشف  

 عن تد�ي معدل القراءة �� العالم العر�ي.

و�كشف ا�جدول من ناحية أخرى عن وجود عالقة طردية ب�ن مستوى التعليم و�سبة من  

يقرأون عن ا�ختان، ف�لما ارتقى مستوى التعليم زاد معدل القراءة، حيث نجد أن �ل �مي�ن 

% من 24ا شيئا حول ا�ختان بطبيعة ا�حال. ونجد أن ن القراءة والكتابة لم يقرؤو يجيدو  والذين

ا�حاصل�ن ع�� مؤهل متوسط يقرأون حول ا�ختان، وتزداد النسبة ب�ن ا�حاصل�ن ع�� مؤهل 

% 67وتزداد النسبة أك�� لدى ا�حاصل�ن ع�� مؤهل فوق جام�� لتبلغ  %،54جام�� لتصل إ�� 

 م��م.

تم حساب قيمة القراءة حول ا�ختان من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و ومن أجل التأكد  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين ،80.02ال�ي بلغت ) 2(�ا
ً
 .و�� دالة إحصائيا

                                                      
 ) حول نتائج الدراسة امليدانية1راجع خصائص العينة يف العنرص رقم ( (3)
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ً
�� تحديد املوقف من  مؤثراومن جانب آخر فإن املستوى التعلي�ي للوالدين يلعب دورا

 : ��ي�� ا�جدول ا�ختان، وهذا ما نو�حه 

 مســتوى �عليم �ب واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق) 7جدول (

 مستوى �عليم �ب

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 
 

قيمة 

 )2(�ا
53.63 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 79 24 19 76 60 أمـي

 100 100 25 25 75 75 يقرأ و�كتب

 100 65 49 32 51 33  مؤهل متوسط

 100 55 70 39 30 16 مؤهل جام��

 100 01 100 01 0 0 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

�بناء ومدى تأييد �ب �عليم ب�ن مستوى  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، والعكس عملية ا�ختانتأييد ت درجة نخفضب ا، ف�لما ارتقى مستوى �عليم � عملية ا�ختانل

النسبة لتصل نخفض وتيؤ�دون إجراء ا�ختان، أمي�ن باؤهم آن مم% 76�حيح، حيث نالحظ أن 

% لدى 51إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل القراءة والكتابة، آباؤهم  % ممن يجيد 75 إ��

ام��، ع�� مؤهل جآباؤهم % لدى ا�حاصل�ن 16ع�� مؤهل متوسط، وتصل إ�� آباؤهم ا�حاصل�ن 

ومن أجل التأكد  . ع�� مؤهل فوق جام��آباؤهم ا�حاصل�ن  لم يؤ�د أحد عملية إجراء ا�ختان منو 

، 53.63 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان من قوة العالقة ب�ن مستوى التعليم و 

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين
ً
 .و�� دالة إحصائيا
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 مســتوى �عليم �م واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )8جدول (

 مستوى �عليم �م

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 
 

قيمة 

 )2(�ا
55.33 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 188 23 43 77 145 أمـي

 100 12 50 06 50 06 يقرأ و�كتب

 100 69 65 45 35 24 مؤهل متوسط

 100 29 69 20 31 09 مؤهل جام��

 100 02 100 02 0 0 جام�� مؤهل فوق 

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

�بناء ومدى تأييد �م �عليم ب�ن مستوى  عكسيةيكشف ا�جدول السابق عن وجود عالقة  

، عملية ا�ختان�بناء تأييد ت درجة نخفضم ا، ف�لما ارتقى مستوى �عليم � عملية ا�ختانل

 و�ؤ�د ا�ختانيؤ�دون إجراء ا�ختان،  اتأميأمها��م ن مم% 77والعكس �حيح، حيث نالحظ أن 

أبناء % لدى 35إ�� وتنخفض درجة التأييد لتصل القراءة والكتابة، أمها��م  جيدتممن  50%

لم ع�� مؤهل جام��، و ت ا�حاصال أبناء % لدى 31ع�� مؤهل متوسط، وتصل إ�� ت اصال ا�ح

 . ع�� مؤهل فوق جام��ت ا�حاصال أبناء  ة إجراء ا�ختان منيؤ�د أحد عملي

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان و  التعلي�يستوى املومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين55.33 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا

  



 
الدكتور حسني إبراهيم عبد العظيم   -------------------اث ـان اإلنــاهرة ختــلوجي لظسوسيو تحليل 

       

 
) 89 ( 

 املستوى االقتصادي:
   

 

 املستوى �قتصادي واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــــالعالق )9جدول (

 املستوى �قتصادي

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

قيمة (�ا
2( 11.16
 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 02 50 01 50 01 ج500أقل من 

 100 37 41 15 59 22 ج1000-500من 

 100 115 44 51 56 64 ج1500 -1000من 

 100 81 24 19 76 62 ج2000 -1500من 

 100 65 46 30 54 35 ج فأك��2000

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

هناك تقار�ا �� املوقف من ا�ختان ب�ن املستو�ات �قتصادية  يت�ح من ا�جدول السابق أن 

وح دخولهم ا% �� �ل املستو�ات، باستثناء من ت�� 59% و50ا�ختلفة، فنسبة التأييد ت��اوح ب�ن 

%، و�تب�ن من ذلك أن املستوى �قتصادي 76جن��ا ف��تفع �سبة التأييد إ��  2000 – 155ب�ن 

 يد املوقف من ا�ختان، وأن العوامل �خرى أك�� تأث��ا �� هذا السياق.ال يمثل عامال حاسما �� تحد

وا�حقيقة أن تلك النتيجة تكشف عن حقيقة أساسية و�� أن العوامل �جتماعية والثقافية  

أك�� تأث��ا �� السلوك ��سا�ي من العوامل �قتصادية، بمع�ي أن ثمة بنية ثقافية أعمق �� 

وسع ل�ل الفئات �جتماعية، و�التا�� ي��اجع تأث�� العوامل �قتصادية ا�جتمع تمثل حاضنة أ

 أمام قو��ا.

تم حساب قتصادي واملوقف من ا�ختان ستوى �املومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 .العالقة ب�ن املتغ��ينضعف مما يؤكد . إحصائيا دالةغ�� ، و�� 11.16 ) ال�ي بلغت2قيمة (�ا

  



 

  2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��     العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 90 ( 

 :الديانة
   

ـــالعالق )10جدول (  الديانة واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ـ

 الديانة

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
17.41 

 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 271 36 98 64 173 مسلم

 100 29 62 18 38 11 مسي��

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

 ب�ن املسلم�ن واملسيحي�ن فيما يتعلق باملوقف من  
ً
يكشف ا�جدول السابق أن ثمة تفاوتا جليا

% من مجموع 64ا�ختان، فغالبية العينة من املسلم�ن تؤ�د إجراء ا�ختان إذ بلغت �سب��م 

% م��م. واستنادا 38املسلم�ن، �� ح�ن لم تتجاوز �سبة مؤ�دي إجراء ا�ختان من املسيحي�ن 

 ن العامل الدي�ي يمثل عامال فاعال �شدة �� تحديد املوقف من ا�ختان.لذلك فإ

تم حساب قيمة املوقف من ا�ختان و �نتماء الدي�ي ومن أجل التأكد من قوة العالقة ب�ن  

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين17.41 بلغتف) 2(�ا
ً
 .، و�� دالة إحصائيا

  
ً
 �� ترسيخ الو�� لدى أفراد ا�جتمع باملشروعية  وا�حقيقة أن ا�خطاب الدي�ي يؤدي دورا

ً
معت��ا

الدينية ل�ختان، و�مثل الدعاة الدينيون ا�حدثون أداة مهمة �� ال��و�ج لتلك املمارسة، خاصة �� 

، وقد كشفت الدراسة املتعمقة أن ظل ما يحظون به من ثقة وتقدير من قطاع كب�� �� ا�جتمع

��تم ع�� �طالق بمسألة ا�ختان، ولم ينشغل الدعاة القدامى ا�خطاب الدي�ي القديم لم يكن 

بتلك املسألة، تقول إحدى حاالت الدراسة: (ماكناش �سمع املشايخ زمان بيت�لموا عن طهارة 

البنات الن �ل الناس �انت بتعملها عادي) ولذلك يرى البعض أن الدعوة إللغاء تلك العادة �� 

خالق ا�جتمع وقيمه �جتماعية والدينية، ولذلك فإن الدعاة دعوة مشبوهة تحاول القضاء ع�� أ

 . ا�جدد يدافعون عن أخالق ا�جتمع وقيمه الدينية بالدفاع عن عادة ختان البنات
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و�كشف ا�جدول التا�� عن وجهة نظر أفراد العينة �� أهم ��عاد الدينية املؤثرة �� تأييدهم  

 ملمارسة ا�ختان. 

 يو�ح وجهة نظر أفراد العينة )11جدول (

 �� أهم ��عاد الدينية املؤثرة �� تأييدهم ملمارسة ا�ختان

 ��عاد الدينية
 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

يؤكد كث�� من علماء 

 الدين شرعية ا�ختان
178 56 55 18 67 26 300 100 

ختان البنات سنة 

 �� �سالممؤكدة 
165 55 73 24 62 21 300 100 

�حاديث النبو�ة حول 

 ا�ختان �حيحة
168 56 85 28 47 16 300 100 

�ل �ديان السماو�ة 

 تحض ع�� ا�ختان
135 45 93 31 72 24 300 100 

يو�ح ا�جدول السابق أبرز ��عاد املتعلقة بالبعد الدي�ي وال�ي تؤثر �� املوقف من ممارسة  

% من 56ا�ختان، فالبعد �ول يتعلق بما يطرحه رجال الدين حول شرعية ا�ختان، إذ يوافق 

% من العينة 55العينة ع�� أن الكث�� من رجال الدين يؤكدون ع�� شرعية ا�ختان، كما يوافق 

% من العينة أن �حاديث النبو�ة 56 ويعتقد ع�� أن ختان البنات سنة مؤكدة �� �سالم،

% من 45حول ا�ختان �حيحة �� سندها (أي أ��ا ليست ضعيفة أو موضوعة) و�رى الشر�فة 

 العينة أن �ل �ديان السماو�ة تحض ع�� ا�ختان.

وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته نتائج امل�ح الص�� و�جتما�� للمجتمع املصري لعام  

، و�التا��  % من عينة البحث أن ختان �ناث �عد52، حيث �عتقد حوا�� 2008
ً
 دينيا

ً
مطلبا

ما تتوافق مع  اكم (El-Zanaty, F. and Way, A. 2008: 202) فينب�� استمراره وا�حفاظ عليه.

أن ا�جتمعات ا�حلية املسلمة �� إندونيسيا  (Budiharsana, et.al., 2003)كشفت عنه دراسة 

ادة وتقليدا اجتماعيا من تدعم استمرار ممارسة ا�ختان، وذلك أل��ا تدرك ا�ختان باعتبارة ع

جهة، وواجبا دينيا من جهة أخرى، و�ر�د القادة الدينيون استمرار تلك العادة إ�� ما ال��اية، أل��م 

  �عت��و��ا فعال �ستلزمه �يمان.
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أن ظاهرة  ) من2014وتتوافق تلك النتيجة كذلك مع ما أو�حته دراسة كر�مة السالمو�ي ( 

 �� ا�جتمعية امل���خة ر���ا من خالل العادات والتقاليدراواستمختان �ناث �ستمد وجودها 

جانب الرؤى الدينية  وذلك إ��، القيم الثقافية و�جتماعية للمجتمع املصري ر�فه وحضره

والتقاليد قدسية  تضفي عل��ا العادات ال�ياملستندة إ�� الفهم ا�خاطئ لألدلة الدينية املساقة 

 ة.وشرعي

 ومحل اإلقامة احلالي: املوطن األصلي 
   

 

ـــالعالق )12جدول (  املوطن �ص�� واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ـ

 املوطن �ص�� 

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 
 

قيمة 

 )2(�ا
37.4 

 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 186 25 47 75 139 ر�ف

 100 114 61 69 39 45 حضر

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

يت�ح من ا�جدول السابق أن ثمة تباينا وا�حا ب�ن الر�في�ن وا�حضر��ن فيما يتعلق باملوقف  

% من مجموع الر�في�ن، �� ح�ن لم تتجاوز �سبة من 75من ا�ختان، حيث يؤ�د عملية ا�ختان 

 فارقا �� 39يؤ�دها من ا�حضر��ن 
ً
 لذلك فإن عامل املوطن �ص�� يمثل متغ��ا

ً
%، واستنادا

 من ا�ختان. املوقف 

املسوح ال�حية والديموجرافية املتتالية ملصر وال�ي تؤكد ارتفاع  وتتسق تلك النتيجة مع 

العالقة ب�ن  ومن أجل التأكد منمعدل املمارسة �� ا�جتمع الر�في ع��ا �� ا�جتمع ا�حضري. 

 مما ، و�� دالة 37.4 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان و املوطن �ص�� 
ً
إحصائيا

. ومن جانب آخر فإن متغ�� محل �قامة ا�حا�� يدعم النتيجة يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين

 املرتبطة باملوطن �ص��، وهذا ما يو�حه ا�جدول التا��.
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 محل �قامة واملوقـف من ا�ختانة ب�ن ــالعالق )13جدول (

 محل �قامة

 املوقف من ا�ختان
 ا�جموع

 

 

قيمة 

 )2(�ا
44.4 

 ال يؤ�د يؤ�د

 % العدد % العدد % العدد

 100 163 22 35 78 128 ر�ف

 100 137 59 81 41 56 حضر

 100 300 39 116 61 184 ا�جموع

 يت�ح  
ً
 املقيم�ن �� ا�حضرالر�ف و املقيم�ن �� ب�ن من ا�جدول السابق أن هناك اختالفا جليا

الر�ف، �� املقيم�ن �� % من مجموع 78فيما يتعلق باملوقف من ا�ختان، حيث يؤ�د عملية ا�ختان 

 لذلك فإن عامل 41سبة من يؤ�دها من املقيم�ن �� ا�حضر ح�ن لم تتجاوز �
ً
محل %، واستنادا

  .املوطن �ص��) املتعلق ب10�قامة يدعم ما أسفرت عنه نتائج ا�جدول (

، 44.4 بلغتف) 2تم حساب قيمة (�ااملوقف من ا�ختان و محل �قامة ن ومن أجل التأكد م

 مما يؤكد قوة العالقة ب�ن املتغ��ين
ً
 .و�� دالة إحصائيا

ا�ختان ب�ن  أن معدل انتشار نخر�دراسة دمحم تاج الدين وآ هأظهرت ما وتتسق تلك النتيجة مع 

�� و، %9.2 س ا�حضر�ة ا�خاصةو�� املدار ، %46.2 ا�حضر�ة ا�ح�ومية بلغطالبات املدارس 

ما أظهرته كما تتسق مع  (Tag-Eldin, et.al, 2008:270) .%61.7 املدارس ا�ح�ومية الر�فية

فروق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطات من وجود ) 2006دراسة ج��ان دمحم عبد الرحمن (

التعليم، املستوى ختان �ناث باختالف (السن، مستوى  �تجاه نحو تأييد درجات �مهات ��

�قتصادي، ومحل �قامة) لصا�ح �مهات �صغر سنا، وذوي التعليم املنخفض، واملستوى 

 �قتصادي املتد�ي، واملقيمات بالر�ف و�حياء الشعبية.

 :االجتماعيةالضغوط 
   

 أحد ��عاد املهمة �� استمرار ختانالضغوط �جتماعية من داخل �سرة وخارجها مثل ت 
تج�� الفتاة ع�� عملية ا�ختان، حيث ال تمتلك خيارا اث، فالواقع أنه �� كث�� من ا�حاالت ــ�ن
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لرفض إجرائه، وذلك نتيجة لصغر س��ا، وضعف �عليمها، وقلة مواردها، مما يجعلها معتمدة 

ة إجراء �ش�ل أسا��ي ع�� والد��ا، و�عد ذلك ع�� زوجها، و�� ا�حاالت النادرة ال�ي ترفض ف��ا الفتا

، واستنادا إ�� ذلك، ُيرغم بناء القوة داخل �سرة املمثل باألساس �� 
ً
العملية، يتم إجرا��ا قسرا

رغمها التقاليد �جتماعية ع�� اعتباره أمرا طبيعيا 
ُ
كبار السن الفتاة ع�� قبول ا�ختان، وت

  (Althaus 1997:132) ومقبوال، وتتب�ى امل��رات ال�ي تؤ�د إجرائه.

كشفت الدراسة امليدانية أن �سبة كب��ة من أفراد العينة �عتقدون أن معظم الفتيات  وقد 

يتم إكراههن ع�� ا�ختان، وأن الضغوط �جتماعية ا�خارجية وكبار السن يلعبون دورا مهما �� 

 استمرار ا�ختان، وهذا ما يكشفه ا�جدول التا��: 

 ماعية املؤثرة ع�� ا�ختانيو�ح وجهة نظر العينة �� الضغوط �جت )14جدول (

 الضغوط
 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

تج�� معظم الفتيات ع�� 

 إجراء ا�ختان
181 60 42 14 77 26 300 100 

الضغوط �جتماعية تدفع 

 �سرة إلجراء ا�ختان
164 55 31 10 105 35 300 100 

ا�ختان يصر كبار السن ع�� 

 امتثاال للتقاليد
264 88 19 7 17 5 300 100 

% من العينة يرون أن معظم الفتيات يتم إجبارهن ع�� 60يو�ح ا�جدول السابق أن  

% أن كبار 88أن الضغوط �جتماعية تدفع �سرة إلجراء ا�ختان، و�رى  %55ا�ختان، و�رى 

�جتماعية، وتكشف تلك املعطيات التأث�� السن يصرون ع�� إجراء ا�ختان امتثاال للتقاليد 

 الوا�ح للضغوط �جتماعية و�سر�ة �� استمرار عملية ا�ختان.

 قو�ة  -خاصة الرجال  - أن كبار السندراسات ا�حالة املتعمقة وقد تب�ن من  
ً
يمارسون ضغوطا

إلجراء عملية ا�ختان، وذلك تمشيا مع العادات �جتماعية ال�ي �شأوا عل��ا، وإصرارهم ع�� 

مقاومة �ل صور التغ�� �جتما��، وذلك استنادا للسلطة الرمز�ة ال�ي يملكها الكبار �� ا�جتمعات 

 التقليدية. 
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 اخلتان كوسيلة للضبط االجتماعي:
   

ففي ، يلعب ختان �ناث دورا مهما �� عملية الضبط �جتما�� �� ا�جتمعات التقليدية 

ا�جتمعات ال�ي تتحدد ف��ا م�انة الفرد استنادا إ�� النسب �بوي، �عمل ظاهرة ختان �ناث ع�� 

إطار تقليل الش�وك املرتبطة باألبوة، وذلك من خالل تحجيم ومنع أي �شاط جن��ي للمرأة خـارج 

 (Althaus 1997:131) الزواج.

يلعب دورا �� عملية الضبط  -ا�ختان كممارسة ثقافية  -وقد كشفت الدراسة امليدانية أن  

وذلك من خالل قدرته ع�� إضعاف السلوك ا�جن��ي للفتاة، و�التا��  social control �جتما��

عن ذلك من مشكالت اجتماعية  يجعل الفتاة �� مأمن من الوقوع �� ا�خطأ وا�خطيئة، وما �سفر

ب�ن عائلة الفتاة والعائالت �خرى. وثمة آليات متعددة يمارس من خاللها ا�ختان دوره �� الضبط 

  �جتما�� يو�حها ا�جدول التا��:

 ت الضبط �جتما�� ال�ي يمارسها ا�ختان من وجهة نظر العينةايو�ح آلي )15جدول (

 آليات الضبط
 ا�جموع موافقغ��  ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

ا�ختان يح�ي البنت من 

 �نحراف
173 58 16 5 111 37 300 100 

�ساعد ا�ختان ع�� منع 

 ا�خيانة الزوجية
162 54 19 6 119 40 300 100 

ختان املرأة يحافظ ع�� 

 استقرار �سرة
153 51 20 7 127 42 300 100 

حيث أنه �عمل يو�ح ا�جدول السابق أن ا�ختان يمثل واحدا من وسائل الضبط �جتما��،  

% من أفراد العينة يرون أن ا�ختان 58ع�� ضبط سلوك الرجل واملرأة ع�� السواء، فنجد أن 

% أنه 51% ع�� أن ا�ختان يمنع ا�خيانة الزوجية، ويعتقد 54يح�ي الفتاة من �نحراف، و�وافق 

 � اسـتقرار �سرة.يحافظ ع�

أن ثمة معتقدات را�خة �عزز دور ا�ختان �� عملية دراسات ا�حالة املتعمقة وقد كشفت  

شر�فة ما تبصش ع�� ا�حرام قبل الزواج . ..عفيفة. ..الضبط �جتما��، فالفتاة ا�ختتنة (نضيفة
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زها، وتخاف ع�� وال �عده، بتخ�� ر�نا ب�ن عين��ا، وتحافظ ع�� اسم عيل��ا، وتصون غيبة جو 

  سمعة والدها وأهلها) (علشان كده جوزها بيحطها �� عينية و�تم�ى ل��ا الرضا تر��ى).

ختان من أن  )2014وتتفق النتيجة السابقة مع ما كشفت عنه دراسة كر�مة السالمو�ي ( 

م�انة وقمعه؛ إلثبات رأة وهيمنة الثقافة �بو�ة ع�� جسد امل آلية من آليات سيطرة �عد�ناث 

 . النساء الرجال وسطو��م وسيطر��م ع��

 البنية الرمزية للختان:
   

ع�� الرغم من أهمية ��عاد �جتماعية ال�ي رصدناها منذ قليل �� التأث�� ع�� املوقف من  

 �� �شكيل 
ً
عملية ا�ختان، إال أن البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا تظل �� املؤثر �ك�� و�ك�� عمقا

 وتحديد مساقها واتجاها��ا �� الواقع �جتما��.الظاهرة 

وا�حقيقة أن ظاهرة ا�ختان تتضمن حمولة رمز�ة كثيفة ترتبط باألساس بوضع املرأة ��  

الفضاء �جتما�� العام، و�صورة ا�جسد �ن�ي �� املعتقد الشع�ي الرا�خ �� الوجدان املصري، 

ثقافية معقدة تتضمن  –عملية اجتماعية فا�ختان ليس مجرد إجراء ط�ي مخصوص، وإنما هو 

 العديد من القيم واملضام�ن الثقافية العميقة.

وسوف نحاول �� هذا السياق الكشف عن أهم جوانب البنية الرمز�ة ل�ختان وال�ي �سهم ��  

 استمراره، ورسوخه �� ا�جتمع رغم التغ�� الكب�� الذي �شهده ا�جتمع. 

 الرمزي لألسرة: اخلتان واحلفاظ على رأس املال
   

تمثل قيم الشرف و(الِعرض) والعفاف جزءا من رأس املال الرمزي لألسرة �� ا�جتمعات  

 –التقليدية، فهذه ا�جتمعات ال تنظر إ�� قضية شرف املرأة وعذر���ا باعتبارها شأنا خاصا ��ا 

 لشرف ا�جماعة  –كما هو ا�حال �� ا�جتمعات الغر�ية 
ً
وع�� القرابية بأسرها، وإنما �عت��ه رمزا

، �� تلك ا�جتمعات من أن �ن�ى تحتل م�انة اجتماعية ثانو�ة، بل وهامشية مقارنة بالذكر الرغم

إال أن هيبة ا�جماعة القرابية ومن�ل��ا �جتماعية تتوقفان ع�� سلوك �ن�ى، ومدى مراعا��ا 

 ) 300:2003الساعا�ي(سامية  للمبادئ �خالقية أك�� مما تتوقف ع�� سلوك الذكر.
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�سود وجوه أهلها، و�سود عمائمهم، وتخفض رؤوسهم إ�� «فالفتاة ال�ي تفرط �� جسدها:  

ا�حضيض، وتقصم ظهورهم وتجعلهم مضغة �� �فواه؛ لذلك قد ي�جئون �� كث�� من �حيان إ�� 

 )230: 2003. (ســامية الساعا�ي »قتلها؛ لغسل العار الذي �حق ��م

 curbingكبح  �رات الكث��ة إلجراء ا�ختان �� مناطق كث��ة من العالم �سالمي هوإن أحد امل� 

الفتاة  chastityالرغبة ا�جنسية للفتاة وضبطها ح�ى موعد الزواج، وا�حفاظ ع�� عفة 

 
ً
وعذر���ا، ومن ثم ا�حفاظ ع�� شرف العائلة وكرام��ا، وت�ون الفتاة �عد الزواج أك�� ا�شغاال

 �� ذلك)، وتنتظر باألمور املن�ل
ً
 رئيسا

ً
ية واملعيشية من ا�شغالها باألمور ا�جنسية (ويعد ا�ختان سببا

 .
ً
 ذكرا

ً
  (Boddy1982:689)الفتاة مز�دا من �رتقاء �� م�ان��ا �جتماعية إذا انجبت طفال

سببا جوهر�ا لقدرة �سرة ع�� ترتيب زواج  و�عد عذر�ة الفتاة �� العديد من ا�جتمعات 

لها وا�حصول ع�� مهر عال، بجانب ا�حافظة ع�� شرف �سرة وم�ان��ا �جتماعية، ومن  أفضل

ثم ز�ادة رأس مالها الرمزي، ففي الصومال ع�� سبيل املثال، تمنح ثقافة ا�جتمع أسرة الزوج 

ا�حتمل ا�حق �� فحص جسد العروس قبل الزواج، كما تحرص �مهات ع�� الفحص الدوري 

 (Althaus 1997:132)لدى بنا��ن للتأكد من عذر���ن.  ملوضع ا�ختان

وتمثل عملية ختان �ناث إحدى �ليات �جتماعية والثقافية ال�ي ابتدع��ا ا�جتمعات  

التقليدية ل�حفاظ ع�� عذر�ة الفتاة، ومن ثم صيانة رأس املال الرمزي من �ن��اك، وقد كشفت 

 ي �ش�ل دور ا�ختان �� ا�حافظة ع�� رأس املال الرمزي.الدراسة امليدانية عن أهم ��عاد ال�

ـ�لة  يو�ح وجهة نظـر أفراد العينة )16دول (ــــج
َ

ش
ُ
 �� أهم ��عاد امل

 لدور ا�ختان �� ا�حـافظــة ع�� رأس املال الرمزي 

��عاد املش�لة لرأس املال 

 الرمزي 

 ا�جموع غ�� موافق ال �علم يوافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 300 35 102 04 16 61 182 ا�ختـــان نظـــافـــة وطهــارة وعفة

اف ــرام للمرأة وإعفــا�ختان إك

 لها
177 59 16 04 107 37 300 100 

ا�ختان يجعل البنت تحافظ 

 ع�� شـرفها
173 57 15 05 112 38 300 100 

ا�ختان حماية لشرف الفتاة 

 وشرف �سرة
175 57 17 06 108 37 300 100 
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 م��ابــطة تؤسـس لدور ا�ختـان �� ا�حـافظــة ع�� رأس 
ً
يت�ح من ا�جدول السـابق أن ثمة أ�عادا

% من العينــة يــرون أن ا�ختــان نظــافــة وطهـارة وعـفـة، واملعروف أن تلك 61املـال الرمزي، فنجد أن 

عن حاملها معان أخــرى  املفردات تحمل مضام�ن رمز�ة عميقة �� الو�� �جتما��، حيث أ��ا تنفي

 للفتــاة وا�جماعة القرابية بأسرها �النجاســة و�نفـالت �خـال��، وهو مـا 
ً
، تمثـل وصـما

ً
مغايرة تماما

% من العينة أن ا�ختان إكرام للمرأة وإعفاف لها، 59يؤكــــده البعـد الثـا�ي مباشـرة، حيث يرى 

% من العينة أن ا�ختان يجعل البنت تحـافظ ع�� 57رى و� وذلك ألنه يقـلل من الرغبة ا�جنســية،

 شـرفها، ومن ثم فهو حماية لشـرف البنت وشــرف �سـرة ع�� حد سواء.

أن ��عاد املتعلقة بالشرف والطهارة والعرض تمثل دراسات ا�حالة املتعمقة وقد أو�حت 

 دائم ا�حضـور �� الو�� �جتما��، و�التا�� فإن ا�ختان ي
ً
مثل صمام أمان ل�حفاظ ع�� تلك هاجسا

و(الطهارة تز�د البنت حيا "حياء") كما أنه (يخ��  القيم، فا�ختان (نضافة للبنت وطهارة وأمان)

البنت باردة زي مية الز�ر)
"
3F

4"
وال يجعلها (تفور) أي تصل إ�� سن البلوغ سريعا، وما ي��تب ع�� ذلك  

 من مشكالت. 

 الوصم.
   

أحد ��عاد املهمة املؤثرة �� رأس املال الرمزي، حيث أن عملية  stigmatizationيمثل الوصم  

 من رصيد رأس املال الرمزي، ور�ما تؤدي إ�� ا��ياره �لية، خاصة إذا �ان 
ً
الوصم تمثل خصما

 بقيم اجتماعية معت��ة من جانب ا�جتمع.
ً
 الوصم مرتبطا

الستمرار الظاهرة �� العديد من ا�جتمعات والواقع أن عملية الوصم تمثل �عدا مهما جدا  

ُينظر للفتاة غ�� ا�ختتنة بأ��ا غ�� جديرة  التقليدية، ففي �عض القبائل �� جمهور�ة �وت ديفوار

بالزواج، و�� �عض ا�جتمعات ا�حلية �� كينيا �عد الفتاة غ�� ا�ختتنة غ�� طاهرة، وفاسقة 

promiscuous اة غــ�� ا�ختتنة للمضايقة و�حتقار والعزلة من وذات أخالق فجة، وتتعرض الفت

جانب قر�نا��ا. كما أن الف�ى الذي لديه أخت غ�� مختتنة ال يتم اختياره ضمن صفوف ا�حار��ن �� 

                                                      
ية القد�ة  املصنوعة من الفخار التي كا  يتم فيدا االحتفاظ باملاء باردا لفرتة الزير هو أحد األوا� التقليدية املرص )(4

  طويلة. 
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و�و�ح ا�جدول التا�� أهم أنماط الوصم املرتبطة �عدم إجراء  (Althaus 1997:132) القبيلة.

  .�� مجتمع البحث ا�ختان

 ) يو�ح أهم أنماط الوصم املرتبطة �عدم ا�ختان من وجهة نظر العينة17( جدول 

 املجموع غ� موافق ال يعلم يوافق;أنماط الوصم

 % العدد % العدد % العدد % العدد
;100;300;34;103;07;20;59;177 من العيب أال يتم ختان البنات

;100;300;43;130;07;23;49;147 عدم الختان عار يصيب األرسة  
ينظر الناس للمرأة غ� املختتنة 

;100;300;29;87;24;71;47;142 نظرة دونية

املرأة غ� املختتنة أكث انفالتا 
;100;300;44;133;07;20;49;147 أخالقيا

، حيث يرى يب�ن ا�جدول السابق أن هناك عدة أنماط من الوصم ملن ال يقوم بختان البنات 

% من العينة أنه من العيب أال يتم ختان البنات، وت��اجع هذه النسبة �شدة فيما يتعلق  59

% من العينة أنه من العار أال يتم إجراء العار، والسبب �� ذلك أن  49ب�لمة العار، حيث يرى 

تا�� ف�لمة �لمة العيب تحمل وصمة خفيفة باملقارنة ب�لمة العار ال�ي تحمل وصمة ثقيلة، و�ال

�سبة من  ع�� حالة عدم ا�ختان، وفيما يتعلق بفكرة النظرة الدونية فنالحظ أن قال تنطبالعار 

، إذ بلغت 
ً
% فقط، باعتبار أنه ليس من الشائع ب�ن الناس 47يوافق ع�� ذلك ليست كب��ة أيضا

  ذا �انت الفتاة مختتنة أم ال، ولم تتعد �سبة من يرى إ معرفة مإ
ً
أن املرأة غ�� ا�ختتنة أك�� انفالتا

 
ً
 % من مجموع العينة.49أخالقيا

وتكشف نتائج ا�جدول السابق أن قوة الوصم املتعلقة �عدم ا�ختان قد تراجعت �ش�ل  

وقد أكدت الدراسة  ، و�مثل ذلك أحد �سباب املهمة �� تراجع معدالت ا�ختان �� ا�جتمع.م�حوظ

حيث �ان ا�ختان �� املا��ي يتم وفق طقوس محددة، و�ان ا�جميع  الكيفية املتعمقة ع�� ذلك،

�علم بذلك، فـ (زمان �انت الطهارة أول فرحة للبنت، وكنا بنحس ان البنت ك��ت خالص و�يتخاف 

 عل��ا، و�ان �ل ا�ج��ان ييجوا يبار�وا �عد كده).

من أن  (Budiharsana, et.al., 2003)وتتفق النتيجة تلك مع ما ما كشفت عنه دراسة  

دورا مهما �� تجذر عادة ا�ختان �� إندونيسيا، خاصة إذا ارتبط الوصم  يلعب ا�خوف من الوصم

با�جانب الدي�ي، فا�ختان �� مقاطعة مادورا ُينظر إليه باعتباره واجبا ع�� الذكر و�ن�ى، و�تم 

 وصم من ال يجري ا�ختان لبناته بأنه �افر وخارج عن دين �سالم. 
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 :كطقس للعبور اخلتان
   

انتقال الفتيات إ�� مرحلة املراهقة والن�ج �� كث�� من ا�جتمعات التقليدية بطقس  يبدأ 

ا�ختان، وغالبا ما يتضمن هذا الطقس احتفاال محددا، وأغان، وأطعمة، ورقصات وهتافات 

مخصوصة، و�ل ذلك ��دف إ�� �عليم الفتيات الواجبات والسمات املرغو�ة للزوجة الطيبة و�م 

  (Smith 2008:55)الصا�حة. 

من ا�جوانب الرمز�ة املهمة املرتبطة با�ختان �ونه طقسا من طقوس العبور، حيث تمثل  

عملية ا�ختان يمثل حدا فاصال ب�ن مراحل التطور العضوي و�جتما�� للمرأة، ووفقا ملا يطرحه 

امليدانية (فان جنب) و(فيكتور ت��نر) حول نظر�ة طقوس العبور، وما كشفت عنه الدراسة 

العميقة، فإن عملية ختان البنات تؤشر ملرحلت�ن أساسيت�ن �� حياة الفتاة، وهما مرحلة 

 �نفصال عن عالم الطفولة وال��اءة، ومرحلة �ندماج �� ا�جتمع النسوي الراشد.

ثالث �� حياة املرأة تجسدها عملية  –أو �حظات حاسمة  - و�مكن القول إن ثمة مراحل 

وف �ش�� لتلك املراحل الثالثة، مع ال��ك�� ع�� املرحلة الثانية املتعلقة بطقوس ا�ختان، وس

  .دراسات ا�حالة املتعمقةاستنادا ملا أسفرت عنه  ا�ختان، ونكشف عن بني��ا الرمز�ة،

 مرحلة االنفصال عن عالم الطفولة والبراءة.
   

 ارس البنت الصغ��ة حيا��اال��اءة، حيث تمو تمثل مرحلة ما قبل ا�ختان مرحلة الطفولة  
وال تخضع البنت ألي صورة من صور املراقبة أو العزل د والبنات، الطبيعية وسط أقرا��ا من �وال 

لسه صغ��ة ومش مطمع �حد،  أل��ا(قبل الطهارة البنت ما يتخافش عل��ا . ..�� تلك املرحلة

 د بالنا م��ا برضو من �عيد لبعيد) وعلشان كده بنسي��ا تلعب �� الشارع مع والد ا�ج��ان، �س بناخ

 املرحلة البينية (طقوس إجراء اخلتان)
   

 leminal يمكن النظر إ�� طقوس إجراء ا�ختان باعتبارها املرحلة البينية أو مرحلة العتبة 

تماما مرحلة الطفولة، كما أ��ا  بتعب�� فيكتور ت��نر، فالفتاة �� أثناء إجراء تلك العملية لم �غادر

لم ت�ج �عد مرحلة الن�ج النسوي، و�التا�� تمثل طقوس ا�ختان بوابة املرور ب�ن املرحلت�ن، 
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وا�حقيقة أن تلك الطقوس قد �عرضت لتغ��ات جذر�ة �� ا�جتمع املصري، فلم �عد تلك 

تزال حاضرة وتلعب دورا مهما الطقوس قائمة �� الوقت الراهن، ولكن رغم غيا��ا إال أن رمز���ا ما 

 �� استمرار الظاهرة.

وقد كشفت دراسات ا�حالة املتعمقة أن إجراء ا�ختان �ان يتم �� (آوان الب�ح) أي �� موسم  

ن�ج التمر، حيث اعتدال ا�جو، فال ينب�� أن يجرى ا�ختان �� ال��د القارس أو ا�حر الالفح، وتتم 

يوم�ن أو ثالث من ��ايته، و�تم تحديد املوعد طبقا لظروف العملية �� ��اية الشهر ال�جري، قبل 

القابلة وارتباطا��ا �� هذا التوقيت، فـ (الداية �� آخر الشهر بت�ون مزحومة ع�� �خر علشان 

 و�تم إجراء العملية �� الصباح الباكر ح�ى قرب صالة الظهر. بي�ون فيه ناس كت�� بتطاهر بنا��ا)

جراء ا�ختان ب�ن �سعة سنوات واثن�ي عشرة سنة، و�تحدد السن ي��واح سن الفتاة عند إ 

وفق مستوى �حة الفتاة، و�ني��ا ا�جسدية، فثمة فتيات تن�ج أجسادهن �� سن مبكرة، و�التا�� 

ال ينب�� تأخ�� عملية ا�ختان، و�عضهن ت�ون أجسادهن ضعيفة هز�لة التبدو عل��ا مؤشرات 

 لعملية لسن الثانية عشرة أو أك��. �نوثة مبكرا، و�التا�� قد تتأخر ا

يتم �عداد لعملية ا�ختان قبل إجرائه �عدة أيام، حيث يتم ترتيب إجراء ا�ختان لعدة فتيات  

�� وقت واحد، وغالبا ما ت�ون الفتيات من نفس العائلة، ومن ا�ج��ان (إذا �انت العالقة با�ج��ان 

فه ورش أرجائه باملاء يلية ا�ختان، فيتم تنظوثيقة وودودة) يتم تجه�� املن�ل الذي سيشهد عم

وامل�ح �� يوم ا�ختان، منعا ل�حسـد والع�ن الشـر�رة، يـد�� أقارب الفتــاة من النساء خاصـة 

شــقيقا��ا الكـ��يات وعما��ا وخاال��ا بحضور جدت��ا إن �انتا ع�� قيد ا�حيـاة، وا�جـ��ان من أهل 

 ضور الرجال و �طفال الذ�ور. تماما ح الثقة واملــودة، و�حـظـر

فتيات،  5إ��  3تبدأ مراسم ا�ختان بتجميع البنات �� حجرة واحدة، ي��اوح عددهن من  

وتخصص حجرة أخرى إلجراء العملية، حيث تحضر القابلة مبكرا، وتبدأ �� تجه�� أدوا��ا، و�� 

ر، وإناء كب�� يوضع فيه شفرة من نوع مخصوص �شبه السك�ن، ومعها أداة لس��ا ب�ن ا�ح�ن و�خ

خليط من البصل املفروم وامل�ح (الغشيم) أي ا�خالص غ�� ا�خلوط بالشطة أو أية ��ارات أخرى، 

وإناء آخر به (رماد ال�انون أو فرن ا�خب��) باإلضافة إ�� إناء أك�� (طشت) يوضع تحت الفتاة 

 لتجميع الدم الناتج عن العملية. 

ّن من شقيقا��ا أو عما��ا أو خاال��ا)  يتم إحضار الفتاة وتمسك ��ا 
ُ

ثالث �ساء (غالبا ما تك

إحداهن برجلها اليم�ى و�خرى برجلها اليسرى، والثالثة من رأسها وجذعها، تقوم القابلة  تمسك
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(بفرك) ا�جزء املراد قطعه برماد الفرن ح�ى (يخشن) ويسهل �مساك به وال ين�لق من ب�ن 

لشفرة مرة واحدة، و�عد ذلك تأ�ي بخليط البصل وامل�ح وتضعه ع�� أصا�عها، ثم تقوم بقطعه با

ا�جرح ح�ى يتوقف الن�يف، و�طبيعة ا�حال ت�ابد الفتاة آالما بالغة �� تلك العملية ال�ي ال �عتمد 

  ع�� أي مخدر أو مطهر.

�طة إ�� حجرة أخرى شر  - تصل أحيانا �حد �غماء -يتم نقل الفتاة و�� �� حالة إعياء شديد  

أال تراها رفيقا��ا ح�ى ال يصدمن من حال��ا، حيث يحرص �هل ع�� أال ترى الفتيات رفيقا��ا �� 

ا�ختان، وذلك لسبب�ن: �ول، ح�ى ال ي��رن فزعا من رؤ���ا ��ذه الهيئة، والثا�ي منعا للمشاهرة، 

وث انت�اسات �� تنام الفتاة �� تلك ا�حجرة ع�� ظهرها، وتمنع من النوم ع�� جن��ا منعا �حد

 العملية، يوضع حاجز ب�ن ساق��ا أثناء نومها.

�عد إجراء عملية ا�ختان ل�ل الفتيات يتم أخذ (الطشت ) الذي جمعت فيه الدماء ال�ي نزفت  

، وإلقاء �ل ذلك �� (مياه جار�ة) وغالبا ما ُيلقى �� ترعة استئصالهاأثناء العملية و�جزاء ال�ي تم 

م عملية القر�ة أو أقرب مجر 
ً
ى مائي للقر�ة، حيث �عتقد أن سر�ان الدماء �� املياه ا�جار�ة ُ�عظ

 ا�خصو�ة للفتيات الالئي تم ختا��ن.

تتلقى الفتاة رعاية خاصة �عد إجراء العملية، حيث يقدم لها طعاما مغذيا لتعو�ض ما فقدته  

ر، باإلضافة إ�� ا�حساء من دم، يتضمن الطعام ال�حم �حمر والبط ا�حمر، وكبد الضأن أو البق

(الشور�ة) واملشرو�ات الساخنة، وتمر عل��ا القابلة �� اليوم التا�� لالطمئنان ع�� نجاح العملية، 

وإذا الحظت القابلة أن ا�جرح لم �شفى �عد، تطلب نوعا من الرماد �س�ى (شاروق الفرن) وهو 

�� املعروف بـ (البتاو) و�تم رماد شديد النعومة يتم إحضاره من سقف فرن خب�� العيش الفال

 تنعيمه باستخدام (املنخل) ووضعه ع�� ا�جرح، الذي ما يلبث أن يلتئم.

فرض ع�� الفتاة ا�ختتنة قبل بزوغ الشهر ال�جري ا�جديد، وذلك منعا  
ُ
ثمة محظورات ش�ى ت

الفتاة  فتمنع للمشاهرة ال�ي تؤدي إ�� عدم �نجاب أو تأخ��ه أو إعاقته حسب املعتقد الشع�ي،

�ن معها �� نفس اليوم، وتمنع ا�حائض من الدخول عل��ا، كما تمنع 
ُ

من رؤ�ة بقية الفتيات الالئي خ

(القاطف) و�� ال�ي مات لها مولود �عد والدته مباشرة، وال يدخل عل��ا أحد معه (دهب غشيم) أي 

، الذهب ا�جديد الذي لم �ستعمل �عد، وال من تحمل �حما نيئا، وال من تحمل ب
ً
اذنجانا نيئا أيضا

 ف�ل هذه �شياء �سبب املشاهرة.
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وا�حقيقة أن تلك ا�حرمات يتم استدعا��ا فيما �عد إذا تأخرت الفتاة �� �نجاب، حيث يظن  

املقر�ون م��ا أن ثمة اخ��اقا تم للفتاة أثناء ختا��ا، فتقوم الفتاة ببعض املمارسات لفك املشاهرة، 

اختتنت معها، أو أن تذهب إ�� حقل مزروع فيه باذنجان وتمر خالله  م��ا أن تخطي الفتاة ال�ي

 سبع مرات، أو أن تخطي امراءة (قاطفا) وهكذا.

يت�ح مما سبق أن طقوس ا�ختان تحمل دالالت رمز�ة عميقة، ترتبط �� إحدى جوان��ا  

ن إجراء ا�ختان بمفهوم ا�خصو�ة الذي يمثل جانبا مهما من رأس املال الرمزي للمرأة، و�التا�� فإ

هو بمثابة املرحلة التمهيدية لدخولها �� زمرة ا�جتمع النسوي الراشد ال�ي تمثل ا�خصو�ة أبرز 

 تجلياته.

بيد أن ثمة فروقا رمز�ة مهمة ب�ن ختان الذ�ور وختان �ناث تكشف عن التمي�� النو��  

س الطفل مال�س بيضاء يأخذ الطا�ع �حتفا��، حيث يلب ا�حاد ب�ن ا�جنس�ن، فختان الذ�ور 

جديدة، و�تم نحر الذبائح، ودعوة �هل و�صدقاء �حضور ا�ختان وتناول الطعام، و�حضر 

املنشد أو الشيخ و�صدح بأناشيد وتواشيح دينية، وُ�قدم النقوط. أما �� حالة الفتاة فتختفي �ل 

العائلة، أما الف�ى تلك املظاهر، فالعملية �� �صل �� لضبط سلوك الفتاة ل�حفاظ ع�� شرف 

 فختانه مؤشر ع�� العزة والرجولة وا�حفاظ ع�� البنية الذ�ور�ة للعائلة.

 ـوي الراشد:مرحلة االندماج في اتمع النس
   

إجراء عملية ا�ختان تبدأ الفتاة الدخول شيئا فشيئا إ�� ا�جتمع النسوي الراشد شيئا  �عد 

والضوابط �� حر�ا��ا وسكنا��ا، و�� القيود ذا��ا فشيئا، حيث تفرض عل��ا العديد من القيود 

 املرتبطة بالبنية �جتماعية للعالقة ب�ن الذ�ور و�ناث �� ا�جتمع.

نخلص مما سبق أن عملية ا�ختان تمثل واحدة من شعائر املرور املهمة �� ا�جتمع، و�التا��  

ة والشرف وا�خصو�ة والضبط ف�ي ذات حمولة رمز�ة فائقة تؤشر لقيم اجتماعية أعمق �الطهار 

  �جتما��.

 تطبيب اخلتان
   

إجرائه تحت �شراف والرقابة  medicalization of FCتطبيب ا�ختان  يقصد بمصط�ح 

 ,.Budiharsana, et.al)مح��ف�ن بموافقة ا�جهات ا�ح�وميةطبي�ن ال�حية من قبل مختص�ن 
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ولة للتوفيق ب�ن القيم �جتماعية ال�ي وا�حقيقة أن الدعوة لتطبيب ا�ختان �� محا (2003:42

تحض ع�� ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية إلجرا��ا، وتنطلق الدعوة للتطبيب من مقولة أساسية 

 و�� النظر ل�ختان كعملية طبية وجمالية منفصلة عن البنية الرمز�ة و�جتماعية.

القدرة ع�� تحس�ن  a harm-reduction strategyوللتطبيب �اس��اتيجية لتقليل الضرر  

�حة النساء املعرضات ل�ختان، وذلك من زاو�ت�ن: �و�� تقليل خطر املضاعفات املصاحبة 

للعملية من خالل تحس�ن الظروف ال�حية ا�حيطة بالعملية، واستخدام �دوات املعقمة، 

ائر، ومن أجل تقييم ومهارة ا�جراح، والثانية تقليل كمية القطع و�التا�� تقليل خطر القطع ا�ج

التأث�� ا�حتمل ل�ل زاو�ة من الضروري أوال تحديد �جراءات الطبية ال�ي يمكن �سمي��ا ختان 

 Duncan)�ناث، ثم تحديد �ثار املرتبطة باملضاعفات ال�حية الناتجة عن التدخل الط�ي. 
2001:1014)  

الط�ي هو أمر أقل ضررا باملقارنة وثمة جدل متنام حول أن إجراء ختان �ناث تحت �شراف  

با�خاطر ا�جمة الناجمة عن املضاعفات القاسية إلجرائه من جانب ممارس�ن تقليدي�ن غ�� 

مختص�ن، وا�حق أن ذلك املنطق غ�� مقبول من جانب كب�� من ا�ختص�ن، ألنه ي��ر ممارسة غ�� 

 (Duncan 2001:1013)مقبولة باألساس. 

دانية أن هناك اتجاها قو�ا ب�ن أفراد العينة لتطبيب ا�ختان، وذلك وقد أو�حت الدراسة املي 

لفك �شتباك والصراع ب�ن القيم �جتماعية الرا�خة حول ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية له، 

 ونو�ح ذلك فيما ي��:

 يو�ح وجهة نظر العينة �� تجر�م القانون إلجراء �طباء ل�ختان )18جدول (

 النسبة العدد  راء �طباء ل�ختانتجر�م القانون إلج

 32 97 مـــوافــــق

 13 35 لم يحدد موقفه

 65 168 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع
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تجر�م القانون إلجراء �طباء يوافقون ع�� ال يو�ح ا�جدول السابق أن غالبية العينة  

%، 32املوافق�ن ع�� ذلك % من مجموع العينة، ولم تتجاوز �سبة 65ل�ختان، إذ بلغت �سب��م 

 % من إجما�� العينة.13ولم يحدد موقفه 

أن إجراء ا�ختان تحت  من (Budiharsana, et.al., 2003:42)وتتوافق تلك النتيجة مع دراسة 

إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة 

باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية �� ظروف غ�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن 

 ب�ن اأظهرت أن هناك اتجاهال�ي ) 2014، وكذلك دراسة كر�مة السالمو�ي (تقليدي�ن غ�� مدر��ن

�ناث، وذلك ��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادأف

�حة بنا��ن، هذا ع�� الرغم من وجود �عض  وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،�جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث.  رؤ�ة �� الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

 .وحظر ممارس��ا من ِقبل �طباء �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة و�أ�ي هذا

 يو�ح وجهة نظر العينة �� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان )19جدول (

 النسبة العدد ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان

 64 193 مـــوافــــق

 4 12 ال �عــلم
 32 95 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع

يو�ح ا�جدول السابق أن غالبية العينة يوافقون ع�� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء  

% من العينة موقفهم من ذلك، 6% من العينة، �� ح�ن لم يحدد 32ا�ختان، ولم يوافق ع�� ذلك 

يؤكد ذلك أن  العينة يوافقون ع�� عملية تطبيب ا�ختان، وماأفراد و�تب�ن من ذلك أن غالبية 

 �سبة كب��ة ترى أنه ليس �ل البنات �� حاجة ل�ختان، وهذا ما يو�حه ا�جدول التا��.
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 يو�ح وجهة نظر العينة �� مدى حاجة �ل البنات ل�ختان )20جدول (

 النسبة العدد ليس �ل البنات �� حاجة لعملية ا�ختان

 47 141 مـــوافــــق

 19 58 ال �عــلم

 34 101 غ�� مـــوافق

 %100 300 ا�جموع

أنه ليس �ل البنات �� حاجة لعملية ون ر العينة ي% من 47يو�ح ا�جدول السابق أن  

% من العينة موقفهم من 19% من العينة، �� ح�ن لم يحدد 34لم يوافق ع�� ذلك ا�ختان، و 

أفراد العينة ، والواقع أن هذه النسبة �عد �سبة جيدة إذا أخذنا �� �عتبار أن غالبية ذلك

  يوافقون ع�� عملية ا�ختان باألساس.

أن إجراء ا�ختان تحت  من (Budiharsana, et.al., 2003:42)وتتوافق تلك النتيجة مع دراسة 

إشراف ورعاية طبية و�حية من جانب متخصص�ن مدر��ن، هو أقل الضرر�ن مقارنة 

�� �حية ع�� أيدي ممارس�ن باملضاعفات ا�خط��ة ال�ي تنتج عن إجراء العملية �� ظروف غ

ب�ن  اأظهرت أن هناك اتجاهال�ي ) 2014، وكذلك دراسة كر�مة السالمو�ي (تقليدي�ن غ�� مدر��ن

�ناث، وذلك ��دف ا�حفاظ ع�� تمسكهن بالقيم  ا�جتمع إ�� تطبيب ممارسة ختان رادأف

� الرغم من وجود �عض �حة بنا��ن، هذا ع� وأيًضا ا�حفاظ ع�� ،�جتماعية والثقافية للمجتمع

وتحديد ال�خص القائم بممارسة ختان �ناث.  رؤ�ة �� الفروق الطفيفة ب�ن الر�ف وا�حضر

 .وحظر ممارس��ا من ِقبل �طباء و�أ�ي هذا �تجاه بالرغم من تجر�م هذه املمارسة

 : العامة للدراسة خامتة: النتائــج 
   

اتجاهات التغ�� �� ممارسة ا�ختان �� ا�جتمع التعرف ع�� مش�لة الدراسة ��  تتحدد

ظاهرة ختان البنات وانتشارها ��  محاولة الكشف عن العوامل ال�ي تؤدى إ�� استمراراملصري، و 

ا�جتمع �ش�ل عام، والكشف عن تأث�� البنية الرمز�ة املرتبطة ��ا ع�� وجه ا�خصوص �� ترسيخ 

اتجاهات  مادراسة �جابة عن سؤال رئيس هو ت الحاولواستنادا لذلك  وجودها واستقرارها.

ل�ي �سهم �� استمرار ظاهرة العوامل االتغ�� �� ممارسة ظاهرة ا�ختان �� ا�جتمع املصري؟ وما 
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ا�جتمع؟ وما دور البنية الرمز�ة هذا رغم التغ��ات �جتماعية والثقافية الكب��ة ��  ختان البنات

طرحت الدراسة طائفة من التساؤالت  وقد مرار وترسيخه؟لتلك الظـاهرة �� تدعيم هذا �ســت

 الفرعية النا�عة من التساؤل الرئيس.

متعلقة ��ذه  من نتائجامليدانية وسوف نجمل فيما ي�� بصورة مكثفة ما توصلت إليه الدراسة  

 الت: التساؤ 

تمع ما موقف عينة الدراسة من ظاهرة ا�ختان؟ وما اتجاهات �غ�� تلك الظاهرة �� ا�ج

 املصري؟

أن ثمة  كشفت الدراسة أن �سبة كب��ة من أفراد العينة ما زالت تؤ�د إجراء ختان �ناث، بيد 

 �� �سبة املؤ�دين لتلك املمارسة �� ا�جتمع املصري خالل العقدين �خ��ين. 
ً
 م�حوظا

ً
تراجعا

الدراسة كذلك عن انخفاض وا�ح �� �سبة من ينوون إجراء العملية لبنا��م ��  وكشفت

املستقبل. وتتوافق تلك النتيجة مع ما أظهرته املسوح ال�حية ال�ي أجر��ا املؤسسات الدولية 

 لذلك فإن الظاهرة �� طر�قها 
ً
املعنية، وما كشفت عنه الدراسات العلمية العديدة. واستنادا

 ���.لالنحسار التدر 

ما دور �عض العوامل �جتماعية �النوع، والسن، ومستوى التعليم واملستوى �قتصادي 

 ؟واملوطن �ص�� �� استمرار الظاهرة أو تراجعها

تب�ن من الدراسة أن متغ��ات النوع والسن، ومستوى التعليم واملوطن �ص�� تلعب دورا مؤثرا  

 �� استمرار الظاهرة أو �� تحديد املوقف من ختان �ناث، حيث تلع
ً
 بارزا

ً
ب تلك العوامل دورا

تراجعها، وكشفت الدراسة عدم وجود ارتباط ب�ن املستوى �قتصادي وإجراء ا�ختان، ومن جانب 

آخر كشفت الدراسة عن دور الضغوط �جتماعية ال�ي تتعرض لها �سرة والفتاة �� إجراء عملية 

أهمية العوامل �جتماعية �� تحديد املوقف من  ا�ختان واستمرارها وتكشف تلك النتيجة

 ا�ختان. 

  وما أهمية ا�خطاب الدي�ي �� استمرارها؟ ؟�� ا�جتمع الظاهرةترسيخ د الدي�ي �� ما دور املعتق

 بالغ  
ً
�� ترسيخ الظاهرة �� ا�جتمع،  التأث��أو�حت الدراسة أن املعتقد الدي�ي يلعب دورا

ع وأهمية املعتقد الدي�ي �� توجيه السلوك �جتما��، وكشفت �سبب م�انة الدين �� ا�جتم
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الدراسة أن ا�خطاب الدي�ي املعاصر له أهمية كب��ة �� استمرار الظاهرة، و�لعب الدعاة الدينيون 

 لتأث��هم الوا�ح �� قطاعات كب��ة من أفراد ا�جتمع.
ً
 ا�جدد دورا مهما �� هذا السياق، نظرا

ختان �آلية من آليات الضبط �جتما��؟ وما مدى إسهام ذلك �� ما الدور الذي يلعبه ا�

 استمراره؟

 يلعـب دورا  -ا�ختــان كممارسـة ثقافيـة  -كشـفت الدراسـة امليدانيـة أن  
ً
�ـ� عمليـة الضــبط ناجعــا

وذلك من خالل قدرته ع�� كبح السلوك ا�جن��ي للفتـاة، و�التـا�� يجعـل  social control�جتما�� 

مــن الوقــوع �ــ� ا�خطــأ وا�خطيئــة، ومــا �ســفر عــن ذلــك مــن مشــكالت اجتماعيــة بــ�ن الفتــاة �ــ� مــأمن 

 عائلة الفتاة والعائالت �خرى 

ما أبرز ��عاد الرمز�ة املرتبطة بظاهرة ا�ختان؟ و ما دور تلك ��عاد �� استمرار الظاهـرة 

 وتدعيمها؟ 

رتبط باألساس بوضع املـرأة �ـ� ت تب�ن من الدراسة أن ظاهرة ا�ختان تتسم بحمولة رمز�ة كثيفة 

ي �� املعتقد الشع�ي الرا�خ �ـ� الوجـدان املصـري، و الفضاء �جتما�� العام، و�صورة ا�جسد �نث

ثقافيــة معقــدة تتضــمن  –فا�ختــان لــيس مجــرد إجــراء ط�ــي مخصــوص، وإنمــا هــو عمليــة اجتماعيــة 

أن أهــم ��عــاد الرمز�ــة تتمثــل ، وأو�ــحت الدراســة العديــد مــن القــيم واملضــام�ن الثقافيــة العميقــة

�ــ� ا�حفــاظ ع�ــ� عذر�ــة الفتــاة باعتبــاره يمثــل رأس املــال الرمــزي لألســرة، الوصــم �جتمــا�� املــرتبط 

 �عدم إجراء ا�ختان، والنظر إ�� ا�ختان �أحد طقوس العبور �� ا�جتمع.

ارها إحدى ما الطقوس املرتبطة بتلك الظاهرة؟ وما املضام�ن الرمز�ة لتلك الطقوس باعتب

 طقوس العبور �� ا�جتمع؟

 متعددة مرتبطة بختان �ناث، و�� طقوس اجتماعية  
ً
أو�حت الدراسة أن ثمة طقوسا

قديمة غنية بالدالالت واملضام�ن الرمز�ة العميقة، وتؤشر تلك الطقوس النتقال الفتاة من طور 

  ��.الطفولة إ�� طور البلوغ والن�ج والولوج إ�� العالم النسوي الكب
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ما رأي أفراد العينة �� عملية تطبيب ا�ختان؟ وما دور تلك العملية �� تقليل معدالت انتشار 

 ا�ختان؟

أو�حت الدراسة أن هناك اتجاها قو�ا ب�ن أفراد العينة لتطبيب ا�ختان، وذلك لفك  

 �شتباك والصراع ب�ن القيم �جتماعية الرا�خة حول ا�ختان، و��ن الضرورة الطبية له،

فغالبية العينة يوافقون ع�� ضرورة أخذ رأي طبيب ثقة قبل إجراء ا�ختان، كما أ��م ال يوافقون 

  ع�� تجر�م ا�ختان.

يت�ح من خالل نتائج الدراسة أن ثمة بنية اجتماعية ورمز�ة عميقة مرتبطة بظاهرة ختان  

 �� استمرارها، و�ناء ع�� ذل
ً
 قو�ا

ً
ك فإن أي خطة ملواجهة تلك �ناث، وأن تلك البنية تمثل عامال

الظاهرة ينب�� أن تأخذ �� اعتبارها تلك البنية، و�مكن �� هذا السياق �عتماد ع�� عملية تطبيب 

ا�ختان �إحدى �ليات ملواجهة الظاهرة، وتكمن أهمي��ا �� محاول فك �شتباك ب�ن القيم 

كتفاء با�حظر القانو�ي قد �ساهم �جتماعية املتعلقة با�ختان والضرورة الطبية له. حيث أن �

  �� استمرار الظاهرة �ش�ل سري.
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 األنثروبىلىجي الثقافة بني التأصيل

 * املفهىم السىسيىلىجي لبناء والتعاطي 
 
 
 طوب اؾعوادي ?بقلم 

  

 :متهيد 
   

بر ؤن ؾالبُت الترايم  ،ؤهثروبىلىجي بامخُاص يخخفق“ للثهاقت “ ًفىل الخىاُو الػلمي 

هُت اإلااظعت للبدث ألاهثروبىلىجي ونذ  ،1الىظشي واإلاػشفي غً هزا اإلاىلىع ٌػىد لألغماُ ؤلامبحًر

ت واإلاىاهج مما ظاهم في بؾىاء  ؛وبالخالي الىخاثج في هزا املجاُ ؛حػذدث وجىىغذ اإلاىىلهاث الىظٍش

ُذ اإلاػشفي الخاؿ باإلاهاسبت الػلمُت للثهاقت الخىىساث التي ؼهذتها املجخمػاث  ومؼه ؾحر ؤه .الـش

عاثل الكػل الثهافي يكػل احخماعي  ،داخلُا وخاسحُا بذؤ الخكٌحر العىظُىلىجي مً حاهبه حهخم َو

قٍان بزلَ الخذًث غً  .والعُام العىظُىزهافي اإلايؽئحن له الاحخماغُت ؤو داخل بيُاجه ؛في راجه

ت ومىاهجه الخاـت بهبمىىلها ظىظُىلىحُا الثهاقت يخخفق غلمي ناثم   .جه الكٌٍش
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 ؛ؤهثروبىلىجي إلاىلىع الثهاقت-ظإغمل غلى جدبؼ جىىس الخػاوي العىظُى ؛وفي هزا اإلاهاُ

ت التي جبهى مهٍُلت للبىاء الىظشي الػلمي للثهاقت كي غام ؛بػشك ؤهم بىاءاجه الىظٍش  ،بؽٍل حػٍش

ت هزا اإلاكهىم في الكٌش ؤلاوعاوي  والػلمي العىظُىلىجي بؽٍل  ؛غمىمابما ظٌُؽل لىا غً مشيٍض

  .خاؿ

ًكطخي الخدبؼ الجُيُالىجي لٍلمت الثهاقت في بػن الخماساث يما جبحن رلَ مجمىغت مً 

هي نذًمت الخذاُو وبن “ زهاقت “ بلى ؤن ًلمت ،ػاحم ومنها اإلاعجم الكشوسخي مثالاإلاشاحؼ ؤو اإلا

  .التي حػجي الضساغتcultura وهي حػىد في ؤـلها بلى الجزس الالجُجي ،اخخلكذ دالالتها

ا وىاُ الهشون اإلاخػانبت  ،ونذ غشف هزا اإلاكهىم جذاوال واظػا ظاهم في جىىسه داللُا ومجاٍص

ا في الكٌش ؤلاوعاوي ػىد ظبب  ؛ختى ؤـبذ مكهىما مشيٍض هزا الىجاح بلى اغخماد هزا اإلافىلح “ َو

ت الثهاقُت وألاسظخهشاوُت ألاإلااهُت لى اظخخذامها لـه في مػاسلتها وب ؛مً نبل البىسحىاٍص

  .2 “ألسظخهشاوُت الباله 

 ظىاء غلى الفػُذ الكٌشي 
ً
 ساهىا

ً
  ،يما ًٌؽل ماسى ؤوجي ؤن نمُت الثهاقت حؽهذ اهبػازا

ً
هظشا

ت الجزغت الثهاقُت ألامحريُت ؤو غلى الفػُذ العُاسخي   .لخٍُى

 غً الثهاقت يما حؽهذه الُىم )خُى وظاثل
ً
ؤلاغالم والؽباب  ولم حؽهذ قشوعا خذًثا

ً الخ(   .3ٌؽٍل وخذه مػىى بزىىلىحُا“ زهاقت “ وهزا الاظخخذام الكىلىي لٍلمت ،واإلاهاحٍش

ًبحن لىا يُل جهىم الفػىبت في الخهصخي الذنُو إلاكهىم  ،جبػا إلاا ظبو وؤن ؤومإث بلُه آهكا

خا وبدثا ؛الثهاقت ما ًجػلىا هخىظل ؤبشص ألاغماُ اإلااظعت في مجاُ الذساظت  ،جاٍس

  .وهى ما ظىهل غلُه بػذه ،العىظُىؤهثروبىلىحُت للثهاقت
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  ?اؾثقاػة ػي املقاربات األـثروبوؾوجوة -أوال 
   

باغخباسه حػبحرا غىه  ؛الاحخماعيللخبذُ جبػا لخؿحر الىانؼ  الاحخماغُتًخمؼ بىاء اإلاكاهُم  

ػذة والجىاهبومخإزشة بما  جلَ  وهى ما ًجػل مً ،ٌػخمل في ؤجىهه مً دًىامُت غلى مخخلل ألـا

 ،بهذس ما هي مدٍىمت بهىة الىانؼ وخلكُاث ناثذ غملُت جدذًذها ،اإلاكاهُم ؾحر نىػُت وال هاحضة

  .اإلاشحعي ؤو ألاًذًىلىجي بمػىاه اإلاػشفي الاختزاُزم  ،قختراوح بزلَ بحن الثباث الظشفي ومبذؤ الخؿحر

ًاهذ في مهذمت اوؽؿاالث املجخمػاث الؿشبُت غمىما الظُما في  قال  مشاء ؤن الهماًا التي 

يما هى الؽإن مؼ بذاًاث  ؛واظخإزشث باهخمام يبحر مً لذن الباخثحن نذ ؤزشث ،الهشهحن اإلاالُحن

  .والازىىحشافيالخإظِغ للكٌش ألاهثروبىلىجي 

لخظت غلمُت  ؛الاحخماعجٌدسخي غملُت جدذًذ اإلاكاهُم ظىاء في ألاهثروبىلىحُا يما في غلم 

بعدُمىلىحُا باإلاىلىع مً معخىي الىانؼ بلى معخىي بألجها جمثل مشوسا  ،بالؿت ألاهمُت وخاظمت

إلاا  .وما ٌعخذغُه رلَ مً اخخُاواث ظىاء بىبُػت اإلاىلىع ؤو حػذد خمىالث اإلاكهىم ،الػلم

ت مكػمت باألخٍام الػامت  ًشاقههما مً جهاوؼ هظشي وقٌشي وما نذ ًىبػهما مً مػشقت غكٍى

ت ختى .والهُمُت الجاهضة وخُث ؤن ؤي جىاُو مكاهُمي في ؤي غمل  ؛مً هزا اإلاىىلو .وؤلازىىمشيٍض

احي لها حر خحن ًبػذ غنها ما نذ ٌؽىبها مً خمىالث ودالالث ؾ ،غلمي ٌػخبر هىغا مً الخدذًذ الهٍى

وبالخالي جهىم هزه الػملُت بمثابت  ،واسدة وال خالشة لذي الباخث اإلاػجي في غالنت بمىلىع الذساظت

غلما ؤن هىاى مً اإلاكاهُم ما  ،واظخػماال ببعدُمىلىحُاحػانذ ًدذ بمىحبها الباخث مكاهُمه 

قخخم  ،ًفػب بقالجه مما ًشجبي به مً دالالث حشي ؤخزها غليها داخل بواسها اإلاػشفي الػام

خُنها بالخدذًذ ؤلاحشاجي الزي هى بمثابت بىاء حذًذ ومانذ وخاؿ للمكهىم داخل  الاظخػاهت

  .الػمل الػلمي
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  ?واملفهوم اؾعاملي ؾلثقاػة ،(>1<1-81=1) إدوارد تايلور -1/1
   

رلَ الٍل اإلاشيب “ :غلى ؤجها ؛ٌػشف جاًلىس الثهاقت ؤو الخماسة بمػىاها ألاهثروبىلىجي الػام

الزي ٌؽمل اإلاػشقت واإلاػخهذاث والكً وألاخالم والهاهىن وألاغشاف والهذساث والػاداث ألاخشي 

 في املجخمؼ
ً
 ؤي ؤن الثهاقت حػبحر غً ؼمىلُت الخُاة ،4“ التي ًٌدعبها ؤلاوعان باغخباسه غمىا

ى في جهاًت وهي ال جيؽإ غً الىسازت البُىلىحُت و جبه ،لإلوعان وجخمحز ببػذها الجماعي الاحخماغُت

  .ألامش قػال مٌدعبا

كه قمُلت ؤجها ًلمت خُادًت حعمذ بةمٍاهُت  ؛الجذًذ لها و ٌػخبر جاًلىس ؤن للثهاقت خعب حػٍش

ت ًلها ًاثىاث “ البذاثُحن “ والاهكفاُ غً بػن مهاسباث ،الخكٌحر بالبؽٍش ًاهىا ًشون قيهم  الزًً 

  .مخخلكت

ًان التردد غىذ جاًلىس بحن ًلمتي يخاباجه في ظُام  ظمت مً ظماث“ خماسة “و “ زهاقت “ لزلَ 

ختى  ،“خماسة “ قزلَ ألهه قهم ؤن ًلمت“ زهاقت “ وبرا قمل في النهاًت اظخخذام ًلمت ،جلَ الكترة

كي البدذ “ البذاثُت “ جكهذ وابػها يمكهىم قاغل خُىما هىبهها غلى املجخمػاث ،بمػىاها الـى

وبعبب اإلاػجى الزي ايدعبخه في الػلىم  ،جٍّىن اإلاذنالزي ًشحؼ بلى  ؛بعبب ؤـلها اللؿىي 

خُت خُث  في جلَ املجخمػاث الخاٍس
ً
ًان جىىسها لػُكا   .5جذُ قيها غلى اإلاىجضاث اإلاادًت التي 

و آلُاث “ ؤـُى الثهاقت “ غً -ؤو ألاولُت في هظشي -وحعاءُ جاًلىس في يخابه الثهاقت البذاثُت

قٍان ؤُو  ،الىناجؼ الثهاقُت لمً هذف غام ومىخظم دساظت وغمل في ظبُل رلَ غلى ،جىىسها

ت وختى  مً اهخم بذساظت الثهاقت في ًل ؤهماه املجخمػاث في مخخلل ؤوحهها اإلاادًت والشمٍض

  .الجعذًت
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ًان هذف جاًلىس  -خالُ بنامخه باإلاٌعَُ-وبػىدجه بلى دساظت الشواظب الثهاقُت اإلاخبهُت

بزباث ؤن زهاقت الؽػىب اإلاعماة بذاثُت هي ؤـل زهاقاث هى  ؛اغخمادا غلى مىهجه اإلاهاسن 

ت مً هىع ما وبؽٍل ما بُنهما ،املجخمػاث اإلاػاـشة وهزا الجزوع الخىىسي  ،وؤن هىاى اظخمشاٍس

ًان نلُال داخل  ،ال ٌعدبػذ ؤي مػجى مً مػاوي اليعبُت الثهاقُت لذي جاًلىس  وهى الخىحه الزي 

  .الىظي الػلمي خُنها

قهذ  ،ًًٌ مهخىػا جماما بىحىد جىاص مىلو بحن الخىىس الثهافي ملخخلل املجخمػاثوألهه لم 

ت ولؼ في بػن الخاالث قشلُت جهطخي بإن مجشد الدؽابه بحن العماث الثهاقُت لثهاقخحن  ؛اهدؽاٍس

ًاهخا جدخالن اإلاٍان هكعه غلى ظلم الخىىس  ،مخخلكخحن ال ًٌكي للذاللت غلى ؤن هاجحن الثهاقخحن 

ًان مً اإلامًٌ ؤن جىدؽش بخذاهما هدى ألاخشي  ،الثهافي   .بر 

  ?( واملفهوم اؾذاتي ؾلثقاػة91<1-=:=1ػراـس بواس ) -1/1
   

لت  ٌػّذ  بىاط ؤُو باخث بزىىؾشافي نام باظخىالغاث مُذاهُت غبر اإلاالخظت اإلاباؼشة والىٍى

خلخق  ،“بذاثُت “ للثهاقاث اإلاعماة  ؛في البدث في نمُت الاخخالف الكٌشي لبىاط الاهخمامٍو

ت هى اخخالف زهافي ولِغ غشنُا قاهخم بزلَ  .مػخبرا ؤن الاخخالف الهاثم بحن الجماغاث البؽٍش

ا وهى مكهىم  مشيٍض
ً
ًان ٌؽٍل في جلَ الكترة مكهىما ألاغشام “ خُث ٌػخبر ؤن ،“الػشم “ بخكٌَُ ما 

وبالخالي ٌعخدُل  .ابخت ؤو خالفتاإلاضغىمت لِعذ مػىى زابخا يما لِعذ هىاى ـكاث غشنُت ز“

وجبػا لزلَ قهذ ؤظهي  ،ما بذنت ختى لى لجإها بلى دساظاث حُيُالىحُت دنُهت“ غشم “ حػٍشل

ت خلل هضغت ًاهذ مهُمىت آهزاى واإلاخىاٍس واإلاخػلهت بىحىد ـلت بحن العماث  ،“الػشم “ الكٌشة التي 

اثُت والعماث الػهلُت لح لبُان جىىع مػخمذا مكهىم الثهاقت  ،الكحًز ًان ًبذو له ألـا الزي 

ت اإلاخدمش “و “ البذاجي “ بُىلىجي( بحن ؤلاوعان اإلاعمى“)وبُعي “ وبزلَ ًىكي ؤي اخخالف ،البؽٍش

ا ؛ؾحر الاخخالف الثهافي “   .الزي ًبهى اخخالقا مٌدعبا ولِغ قىٍش

بؽٍل مً ؤن مكهىم الثهاقت ٌػمل  ؛ًخضح برا ؤن بىاط خالل ما ناُ به البػن آهزاى

 ،قىلؼ بزلَ الثهاقت يمكهىم مهابل ومخجاوص والغي إلاكهىم الػشم  ،“الػشم “ مترادف مؼ مكهىم
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في جكعحر الخفشقاث “ الػشم “ الزًً جخلىا غً مكهىم الاحخماعلٍُىن بزلَ مً ؤبشص غلماء 

ت   .البؽٍش

مًٌ  ؛للػشم وبشقمه للمىهج اإلاهاسن يما اغخمذه جاًلىس هظشا لدعتره وساء الكٌشة الخىىسٍت 

ًاهذ جضغم نذستها غلى  ت ؼمىلُت  اغخماد بىاط غلى اإلاىهج الاظخهشاجي اإلاُذاوي مً اظدبػاد ًل هظٍش

ه الؽذًذ غلى الذنت الػلمُت ،جكعحر ألاؼُاء ًلها قهذ سقن ؤي حػمُم  ،خُث ومً مىىلو خـش

بُا   .ًخشج غً بواس ما ًمًٌ جكعحره ججٍش

 واجخزه مبذ ليعبُت الثهاقُتمً حهت ؤخشي اؼخؿل بىاط غلى مكهىم ا
ً
مىهجُا للػمل  ؤ

ت ،اإلاُذاوي   .الزي ال ًىىلو في دساظت الثهاقت مً ؤقٍاس معبهت ؤو جدٌمها الجزغت الػشنُت اإلاشيٍض

يما اغخبر ؤن ًل زهاقت هي بمثابت ؤظلىب خاؿ ًإخز جمظهشاث مخخلكت ونذ ًخضح مً خالُ 

ازش هزا ألاظلىب الزي هى ،اإلاػخهذاث والػاداث والكً وؾحرها اللؿت ؤو ًل زهاقت غلى “ سوح“ ٍو

  .ظلىى ألاقشاد اإلاىخمحن لىكغ الثهاقت

  ?( واؾتحلول اؾوظوفي ؾلثقاػة91<1-9==1بروـوسالف ؿاؾونوػسكي ) -1/8
   

ت خ الثهاقت الؽكٍى ً جاٍس ودغا بلى  ،غشف مالُىىقعٍي بمىنكه الشاقن ألي اججاه لخذٍو

قٍان ؤُو مً  ،مباؼشة في خالتها الشاهىت دون الػمل غلى جدبؼ ؤـىلهاالايخكاء بمالخظت الثهاقاث 

ًألُت مُذاهُت للبدث الػلمي   .اـىلح وغمل بمىهج اإلاالخظت باإلاؽاسيت 

خُث  ،الاهدؽاسي  الاججاهونذ نامذ ؤغماله ألاولى غلى دخن بػن ألاقٍاس التي ًشوج لها 

هاقُت مً ظُانها املجخمعي ومدايمتها اغترك غلى جكٌَُ الىانؼ الثهافي بسخب الىانػت الث

ألن الكػل الثهافي ًمىلؼ بىظاثل  .قيها يٍل جخىاحذ دون قهم نُمتها في اإلاىظىمت التي ،نُمُا

وهزا  ،ما ًجػل ؤي غُض له غً البىاء الثهافي اإلاىخمي بلُه ؤمشا ؾحر غلمي ،مدذدة في ًل زهافي مػحن

  .هى اإلاهفىد بالىابؼ الىظُكي لذي مالُىىقعٍي

ت ظدثحر الٌثحر مً الجذُ ؛ولخكعحر الخفىس الىظُكي للثهاقاث وهي  ،ولؼ مالُىىقعٍي هظٍش

ت ت اإلاعماة بىظٍش ت غلمُت للثهاقت“ الخاحاث “ الىظٍش ًاهذ مىلىغا ألخذ  ؛ًإظاط لىظٍش والتي 

  .1944يخبه اإلايؽىسة غام 
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ؤن مً ؼإن الػىاـش اإلاٍىهت  ًشي مالُىىقعٍي ؛همىرحه الىظشي مً البُىلىحُا معخػحرا

قهزا ألاخحر ًدخاج ملجمىغت مً الخاحاث  ،جلبُت الخاحاث ألاظاظُت لإلوعان ؛لثهاقت ما

ىلىحُت )الؿزاء وجدُذ له الثهاقت بمٍاهُاث الاظخجابت الىظُكُت  ،(. .الخ ،الخماًت ،الخىاظل ،الكحًز

ىذ مالُىىقعٍي بلى الاجكاناث التي جدُل غ“ اإلااظعاث “ مً خالُ ؛لخلَ المشوساث الىبُػُت

ونذ جٍىن اإلااظعاث  ،والخىاقهاث الجماغُت اإلاىظمت لٌُكُاث الاظخجابت للخاحاث الكشدًت

هت جلبُت  ؛غىاـش مادًت للثهاقت ؤو مجمىع ألاهماه الهُمُت العاثذة في املجخمؼ والتي جاوش وٍش

  .الخاحُاث الىبُػُت

ًهترح  ؛الزي ٌػجى باإلااضخي وهظحره الخىىسي الزي حهخم باإلاعخهبل الاهدؽاسي ومهابل اإلازهب 

  .مالُىىقعٍي دساظت الثهاقت مً مىظىس جضامجي ًىىلو مً جدلُل مػىُاتها اإلاػاـشة

  ?و األمناط اؾثقاػوة ،(=9<1->==1) روث بونديكت -/91
ًاهذ معاغذة له خحزا مهما ونذ خففذ  ،حػخبر سور بِىذًٌذ امخذادا إلاؽشوع بىاط الزي 

راث  جخمحز بخىحهاتها الػامت واخخُاس جلَ ألاهماه لالهخهاءاث“ ؤهماه زهاقُت “ في ؤبداثها لخدذًذ

نىط زهافي “ وفي ظبُل رلَ ولػذ قشلُت وحىد .الذاللت اإلاعبهت مً بحن الخُاساث اإلامٌىت

نادسة غلى جدهُو  في املجاالث ًلها غلى اغخباس ؤن ًل زهاقت ؾحر ًخممً ًل ؤلامٍاهُاث الثهاقُت“

ؤو “ همي “وبالخالي جظهش الثهاقاث املخخلكت مدذدة ب  ،ظىي حضء خاؿ مً هزا الهىط الثهافي

 وهزه ألاهماه مً الثهاقاث اإلامٌىت ال جىحذ بػذد ؾحر مدذود بعبب خذود .بإظلىب مػّحن

مًٌ سده بلى غذد و جىىع الثهاقاث ً ،وبالخالي ًمًٌ جفيُكها بػذ ؤن ًخم جدذًذها“الهىط الثهافي “

 6 .مػحن مً ألاهماه املخذدة

ؤي بؽٍل مػحن وؤظلىب وهمىرج  ؛وخعب بُيُذًٌذ قٍل زهاقت جخمحز بىمىرج خاؿ بها

وبزلَ قٍل زهاقت هي مخجاوعت ألجها  ،وهى ما ًكترك وحىد ًل مخجاوغ وميسجم .خاـحن
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مً خالُ  ،وجٍىن لمً الخُاساث الثهاقُت اإلاىشوخت واإلاخاخت جخبىاهاجيسجم مؼ ألاهذاف التي 

  .اإلاىظماث اإلاىاظبت الهاثمت

ذ مُذ) هت التي ًخلهى 1978-1901وباإلاىاصاة مؼ رلَ غملذ ماسؾٍش (غلى جىحُه ؤبداثها بلى الىٍش

ونشسث ؤن جمؼ غملُت الىهل  ؛الكشد مً خاللها زهاقخه والىخاثج اإلاترجبت غلى جٍىن الصخفُت

  .الثهافي وبخماع الصخفُت لمىابي املجخمؼ في ـلب غملها اإلاُذاوي

وبالخالي قهذ نامذ بخدلُل ظىاهش اظخهشاس الثهاقت في الكشد لخكعحر اإلاظاهش اإلاهُمىت في 

  .شخفِخه التي ًٌمً ظببها في غملُت الاظخهشاس هزه

 ،جخمؼ ألاسابؾم :جدهو رلَ مً خالُ دساظتها لثالزت مجخمػاث في ؾُيُا الجذًذة وهي

لي ؛ومجخمؼ اإلاىهذوؾىمىس  اإلازيشة  -والتي اظخيخجذ قيها ؤن الصخفِخحن  ،ومجخمؼ الؽامبٍى

 احخماغُ مػىًى ي حمُؼ املجخمػاث باغخباسهما بىحىدهما ف اللخحن ٌػخهذ -واإلااهثت 
 
ولِغ  ا

 
 
جخمخؼ قبػن املجخمػاث  ،في ًل املجخمػاثبالمشوسة  وحىد لهما يما وػخهذ ال ،بُىلىحُا

ت زهاقُت ال تهخم بمهابلت الفبُان بالبىاث غلى معخىي الصخفُت   .بمىظىمت جشبٍى

 ?ؾوفي دتراوس واؾتحلول اؾبنووي ؾلثقاػة -:/1
   

ت“ :ٌػشف لُكي ظتراوط الثهاقت غلى ؤجها التي جدخل اإلاشجبت  يمجمىغت مً اإلاىظىماث الشمٍض

وهزه اإلاىظىماث ًلها  .الانخفادًت والكً والػلم والذًًألاولى قيها اللؿت ونىاغذ الضواج والػالناث 

تهذف بلى الخػبحر غً بػن ؤوحه الىانؼ اإلاادي والىانؼ الاحخماعي ويزلَ الػالناث التي ًهُمها 

ت  . 7 هكعها مؼ بػمها هزان الىمىان مؼ بػمهما البػن وجلَ التي جهىم بحن اإلاىظىماث الشمٍض

خاـت منها  ؛بؽٍل خاؿ بإغماُ ماظعت في مجاُ ألاهثروبىلىحُا الثهاقُت ونذ جإزش ظتراوط

  :ونذ اظخلهم مً هزه ألاخحرة ؤسبػت ؤقٍاس سثِعت جخمثل في ،ما ًخق بىاط وبُيُذًٌذ
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و دساظت  ،زم مدذودًت غذد ؤهماه الثهاقاث اإلامٌىت ،جدذد الثهاقاث املخخلكت بىمىرج مػحن -

  ،هي ؤقمل مىهج لخدذًذ الشوابي بحن الػىاـش الثهاقُت“بذاثُت “ املجخمػاث اإلاعماة
ً
وؤخحرا

  .دساظت هزه التريُباث في خذ راتها وخاسج ألاقشاد اإلاىدعبحن بلى الجماغت الثهاقُت اإلاذسوظت

غمل ظتراوط غلى ججاوص  ؛واهىالنا منها وفي خمم ظػُه لبىاء همىرحه الىظشي الخاؿ

ؤي الٌؽل  ،اظخه للخىىغاث الثهاقُت وجدلُل غذم حؿّحر الثهاقتؤزىاء دس  ؛للثهاقاث اإلاهاسبت الزاجُت

ولخهذًم هزه الػالنت  ،غً مبادت الثباث التي جمثل حىاهب الدؽابه بحن الثهاقاث ومً زم جفيُكها

ُت الثهاقاث ٌعخخذم لُكي ظتراوط مجاصا لػبت الىسم التي لم  ،بحن ًىهُت الثهاقت وخفـى

يخج غً جىصَؼ ألاوسام جمُحز مدخمل لالغبحن ؛ٍخيًخترغها الغبها ألجها مػىى جاس  وهى جىصَؼ ًخم  ،ٍو

ًالالغب ،دون غلمهم كعشها املجخمؼ  وقها لػذة مىظىماث ًمًٌ ؤن جٍىن مؽتريت ؤو خاـت  ؛ٍو

  .هي ما ًمثل نىاغذ اللػب

ت مماسظت جإزحر يبحر  ؛غبر هزا الكهم والخدذًذ غلى غلم الاحخماع ا جإحى لألهثروبىلىحُا البيٍُى

ًان يثحر  ي الزي  بالبػذ “مذسظت ؼٍُاؾى “ قاهخم ؤجباع .إلاكهىم الثهاقت والاظخػماُ الاهخمامألامحًر

مً خالُ  ،مً خالُ دساظتهم للػالناث الهاثمت بحن ألاغشام ،الاحخماغُت الثهافي للػالناث

ً غلى اهذماحهم في  لُت للمهاحٍش  ،املجخمػاث الؿشبُت التي ًهفذوجهااظخهفاء جإزحر الثهاقت ألـا

خُى الكالح البىلىوي في  ؛1920و1918ونذ بدث رلَ ولُام جىماط في دساظخه اإلايؽىسة بحن غامي 

ٍا وهىاى يزلَ ؤغماُ سوبحرث باسى الزي اهخم بدالت الكشد ألاحىبي في مىاحهت  ،ؤوسوبا وؤمٍش

ومىظىمت البلذ الزي  ؛ـلُت مً حهتجمثالن زهاقخه ألا  ،مىظىمخحن زهاقُخحن مخماسبخحن ؤخُاها

الزي ًخىبؼ بلى خذ ما بىباع “ ؤلاوعان الهامصخي “والتي جادي بلى مُالد  ،هاحش ؤو ظاقش بلُه

 لخػٍشل باسى
ً
  .اإلاىظىمخحن وقها

بلى الخإزحر  ؛ثهاقُت ألامحريُت في الثالزِىاثونذ ؤدي الخىىس الٌبحر الزي ؼهذجه ألاهثروبىلىحُا ال

قظهشث جبػا لزلَ مجمىغت مً اإلاىاهج  ،هٍلىظايعىوي غمىمالعىظُىلىجي ألا في الخكٌحر ا

ًاهذ  .“الثهاقت اإلامادة “ ؛“الثهاقت الخدخُت “ى  وجم جذاُو مكاهُم بحشاثُت حذًذة ؛الػلمُت

  .التي حؽهذها جلَ املجخمػاث آهزاى الاحخماغُت ظاهشمدعاونت مؼ اإلا
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 ?ؾلمثاؼفة االجتماعوة واألطر (9><1-=<=1روجي بادتود ) -;/1
   

ًمًٌ اغخباس سوحُه باظدُذ اإلاشحؼ ألاُو للباخثحن الكشوعُحن اإلاهخمحن بذساظت الظىاهش 

  .يما ؤن بلُه ٌػىد الخػٍشل باألهثروبىلىحُا ألامحريُت اإلاخػلهت باإلاثانكت ،الثهاقُت

ىىلو باظدُذ مً قٌشة ؤهه ال ًمًٌ دساظت الثهافي خاسج الىلؼ الاحخماعي وهزا ما ًمثل  ،ٍو

ٌُتمىلىع ههذه لال    .التي حؿُب الشبي بحن الثهافي والاحخماعي ؛هثروبىلىحُا الثهاقُت ألامٍش

بل ًخػحن دساظت الػالناث  ،الػٌغ بلى وناجؼ زهاقُت ؤو الاحخماغُت قال ًيبػي اختزاُ الىناجؼ

ت  الاحخماغُت الثهاقُت مً داخل ؤوش الػالناث لػالناث ما غلى خعاب التي ًمًٌ ؤن حػىي ألاولٍى

  .الاهذماج واإلاىاقعت والفشاع الخ ؛ؤخشي بدعب ألاخىاُ

ًان ماسظُل ماوط ٌػخبر وناجؼ اإلاثانكت حؽٍل قهذ اجكو  ،8“ظاهشة احخماغُت ؼاملت “ وبرا 

اث الىانؼ الاحخماعي والثهافي بشمخه  .مػه سوحُه باظدُذ اهىالنا مً ؤن هزه الىناجؼ جالمغ معخٍى

وال بؽٍل  ،ال ًمًٌ جدذًذ الخؿحر الثهافي بؽٍل معبو ال بؽٍل ؤقهي داخل اإلاعخىي الىاخذ لزلَ

اث   .غمىدي بحن مخخلل اإلاعخٍى

خخلل باظدُذ مؼ لُكي   ؼذًذ  ؛ظتراوط وجفىسه خُى مكهىم البيُتٍو
ً
خُث ٌػخبره مكهىما

هترح مكه ،العٍىهُت ىشح مىهجُت حػخمذ  ،ىم البىاء بذلهاٍو  ،“بغادة البىاء “ و “البىاء جكٌَُ “ٍو

  .ًخٍىن ًل لخظت مً خالُ هزه اإلاشاخل الثالر“  اجضامىُ بىاءً “ وبزلَ جٍىن الثهاقت

 ،الػلت الذاخلُت والػلت الخاسحُت :يما ناُ بمبذؤ الػلت الزي ًدٌم ؤًت غملُت مثانكت وهما

هت اؼخؿالها  والتي نذ حعاهم يما نذ جمىؼ ،غملها الخاـت وجمثل الػلت الذاخلُت لثهاقت مػُىت وٍش

ل ال حػمل  ،الخؿحراث الثهاقُت الخاسحُت ومً حهتها قالػلت الخاسحُت اإلاشجبىت بالخؿحر الخاسجي ألـا

ت الذاخلُت
ّ
  .9بال مً خالُ الػل
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وجادي هزه الجذلُت الػلُت بلى بىاء زهافي حذًذ ًمًٌ ؤن تهُمً قُه الػلت الذاخلُت خُىما 

ا  ًاة زهاقُت مؼ زهاقاث  ،وحضثُاًبهى الخؿحر زاهٍى ًاهذ هىاى مدا ؤو حعُىش قُه الػلت الخاسحُت برا 

  .مهابلت

  ?اؾثقاػة ػي املنظور اؾسودووؾوجي -ثاـوا 
    

  ?( واملقاربة اؾواحديّة ؾلوؼائع اؾثقاػوة>1<1-=:=1إؿول دورؽامي ) -1/1
 

ًاًم“ العىت العىظُىلىحُت “ ًاهذ مجلت التي غملذ غلى وؽش  1897غام  التي ؤظعها دوس

 ؛مىلىغاث بزىىؾشاقُت وملخفاث يخب بزىىلىحُت ؤحىبُت للخػٍشل بالػلم ؤلازىىؾشافي غمىما

ًاًم  ،باللؿت الكشوعُت“ خماسة “ الىاسدة باللؿاث ألاحىبُت بلى ًلمت“ زهاقت “ جترحم ًلمت يما ؤن دوس

 مفىلح
ً
  .الثهاقت“ لم ٌعخخذم مً حهخه ؤبذا

باالؼتراى مؼ ماسظُل ماوط  ؛1913التي يخبها ظىت “ مالخظت غلى مكهىم الخماسة “ وفي مهالخه

ًاهذ جهىم غلى قٌشة حػذد  غمل غلى بًجاد مكهىم مىلىعي ولِغ مػُاسي للخماسة التي 

 الخماسة مجمىغت مً الظىاهش“قاغخبر ؤن  ،الخماساث دون الخهلُل مً ؤهمُت وخذة ؤلاوعان

وهزه الظىاهش جمخذ غلى مجاالث جخجاوص ؤي  ؛بهُئت احخماغُت خاـت التي ال جشجبي الاحخماغُت

خ املجخمؼ الىاخذ  ،ؤسك ووىُت  .في خحن اغخبر م ،“ؤو ؤجها جخىىس غلى مشاخل صمىُت جخجاوص جاٍس

وحىد ؼػىب والخذًث غً  ؛الاحخماغُت بن خماسة ؼػب ما لِعذ ظىي مجمىع ظىاهشه“ ماوط 

 .ما هى بال خذًث غً ؤؼُاء ؾحر مىحىدة“ وبُػُت “ ؼػىبوغً  ،“بذون خماسة“ؾحر مثهكت 

  .(141ؿ ،4ج ؛1901 ،)العىت العىظُىلىحُت
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ًاًم وسؾم اجكانه مؼ ًخكو مؼ بػن ؤقٍاس الاججاه الخىىسي ًان دوس ًان ًخدكظ غلى  ،و بال ؤهه 

ي هزا وف ،بػمها خاـت اإلاخػلهت بالؽٍل الىخُذ الججاه الخىىس الزي حؽترى قُه املجخمػاث ًلها

 ُ  ؛ال شخيء ٌعمذ باالغخهاد بإن مخخلل ؤهماه الؽػىب جخجه ًلها في الاججاه هكعه“ :الفذد ًهى

 
ً
جب ؤن ًخمثل الخىىس البؽشي غلى ؼٍل خي جخ ،ألن بػمها ٌعحر في ؤيثر الىشم جىىغا ىلؼ مٍو

ًاهذ  يما ؛غلُه املجخمػاث جلي الىاخذة ألاخشي   
ً
 لى ؤن املجخمػاث ألايثر جهذما

ً
 واظخمشاسا

ً
اظخٌماال

وال  ؛بل ًجب جمثُلها غلى ؼٍل شجشة راث ؤقىان مخػذدة ومخىىغت ،للمجخمػاث ألايثر بذاثُت

 لخماسة الُىم اإلاخىىسة بل سبما ظٍُىن ـاوػىها
ً
مً  شخيء ًثبذ ؤن خماسة الؿذ ظخٍىن امخذادا

حروجها في اججاه حذًذ ونذ ٌع ،ًالفحن غلى ظبُل اإلاثاُ جلَ الؽػىب التي وػذها الُىم ؤدوى مىا

  .(61-60ؿ  ،1913 ،7ج  ،العىت العىظُىلىحُت) .ؾحر مخىنؼ

ت مىهجُت للثهاقت ًاًمي هظٍش ألن اوؽؿاله بها لم ٌؽٍل هذقا مدذدا  ،وال ًىقش لىا ؤلاظهام الذوس

ؾحر ؤهىا ًمًٌ ؤن وعخػحن بكهمه للمجخمؼ يٍل غمىي ًدذد قهمه للثهاقت ؤو  ،ومهفىدا

شي ؤن   .“مىظىماث مشيبت ومخمامىت “ الخماساث هي للخماسة ٍو

ا ًان سقمه لألوشوخاث الكشداهُت وهضغتها الىكعاهُت نٍى  الاحخماغُت باغخباس ؤن البيُاث ؛لزلَ 

داخل مجخمػه والزي “ الىعي الجمعي “هزا ألاخحر الزي ًبهى مدٍىما ب  ،جخػالى وحعمى غلى الكشد

دؽٍل هزا الىعي ال ،ًممً وخذجه وججاوعه جمعي مً مجمىع الخمثالث الجماغُت/الثهاقُت ٍو

ًاقت ثل والهُم واإلاؽاغش اإلاؽتريت بحن ؤقشاد املجخمؼ 
 
  .واإلا

  ?( وؿوالد اؾرأدماؾوة ؿن روح اؾبروتستاـتوة11<1-9;=1ؿاؽس ػوبر ) -1/1
 

قكي  ؛الاحخماغُت ًمًٌ اغخباس مايغ قُبر ؤبشص مً نام بشبي الىناجؼ الثهاقُت بالىبهاث

ٌػخبر ؤهه لً  ،1905التي وؽشث ظىت “الشؤظمالُت ألاخالم البروحعخاهدُت وسوح “دساظخه خُى 

ايدؽكىا هظامه الهُمي بال برا  ؛العلىى الانخفادي لىبهت اإلاهاولحن الشؤظمالُحن ًدعً جكعحر

  .اإلاعخهى مً اإلازهب البروحعخاهتي
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ت الخهلُذًت و  ت الخجاٍس قةن الىبهت اإلاخىظىت هي التي ظخهىم  ،الٌبري باإللاقت بلى البىسحىاٍص

هى ؤظلىب  ؛هزه الىبهت الىظىى خعب قُبر وما ًمحز ،بذوس خاظم في نُام الشؤظمالُت الخذًثت

هت غِؽها ؤجىجها لخُاة العاثذ فيا   .“جهؽل غلماوي “ وهي ؤخالنُاث ؤولو غليها ؤجها ،ووٍش

وؤلاغالء مً جهذًش  ؛جهذًش الىاحب اإلانهيغلى الكشد قاإلاهخمُاث ألاخالنُت البروحعخاهدُت جدخم 

ظُلت التي جىقش لىا ؤظباب الػمل لِغ قهي الى ما ًهُم  ،الػمل ييؽاه ًجذ ؾاًخه في راجه

 الاحتهادلزلَ ًيبػي  ،وحػبحر غً سلاه غىه ولًٌ اصدهاسه دلُل غلى مباسيت ؤلاله لفاخبه ،الػِؾ

ُت  ،وؤلاخالؿ في الػمل ولبا للشلا ؤلالهي وجكادي ؤلاظشاف وجمُِؼ ألامىاُ في اإلاخؼ وهزه الخـى

و هى ما  ،حنحهذ ممٌىجكان و هي ما حػل ألاقشاد ًهبلىن بىىع مً الػبادة غلى ؤداء ؤغمالهم بإنصخى 

خصخى ؾشاثضه  الٍالكُجي“ف  ،ثرواث و نُام هظام سؤظماليلل جشايمهجم غىه  ًخدٌم في هكعه ٍو

كٌش نبل الػمل يما ًكػل الشؤظمالي  ،وؤهىاءه وهى معخهل وال ًثو بال في هكعه  10 .“بهه ًدعب ٍو

وبالخالي قهذ الخظ قُبر وحىد اظخلهام لشوح ألاخالم والهُم البُىسٍخاهُت/الىهشاهُت 

ظهىس وهمى الىظام ما ؤقطخى بلى  ،البروحعخاهدُت لذي الىبهت اإلاخىظىت والػماُ غمىما

  .11الشؤظمالي

جخىقش  ؛لزلَ هجذه ًداُو ببشاص والخإيُذ غلى ؤن الػىامل الثهاقُت/ؾحر اإلاالُت وؤلاًذًىلىحُت

 الاحخماغُت غلى اظخهاللُت راجُت ونذسة وعبُت جمٌنها مً مماسظت جإزحر خهُهي غلى الظىاهش

خُت “ ؤوشوختوهى ما ؼٍل حىابا مىه غلى  ،والانخفادًت حؿحرا وجىىسا التي جهُى بإن “ اإلاادًت الخاٍس

  .ألاقٍاس والهُم والخفىساث لِعذ ؾحر اوػٍاط ؤو هي البيُت الكىنُت لىناجؼ انخفادًت ما
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  ?بوور بورديو وؿفهوم األبوتوس -1/8
   

مً خالله اهخمامه بخكعحر  ؛ًفىل بُحر بىسدًى غلى ؤهه ؤخذ ماظسخي ظىظُىلىحُا الثهاقت

التي جادي بلى ؤلابذاع الكجي وجلَ التي جكّعش مخخلل ؤؼٍاُ اظتهالى الثهاقت  الاحخماغُت آلالُاث

 الاحخماعيخُث جشجبي اإلاماسظاث الثهاقُت بىانؼ التراب  الاحخماغُت داخل مخخلل الجماغاث

  .الهاثم

ٌدسخي مكهىم الثهاقت لذًه -الهباًليمً خالُ ؤغماله التي اؼخؿل قيها ؤظاظا غلى املجخمؼ  -ٍو

 . .الىاؼئت غً مجاالث الكً وألادب الاحخماغُت مػجى ألاغماُ الثهاقُت راث الهُمت

ػخمذ بىسدًى في دساظخه الثهاقت بمػىاها ألاهثروبىلىجي الػام آلُت مكاهُمُت وجدلُلُت  ؛َو

ت جخمثل في ما ٌعمى لذًه باألبِخىط مىظىمت الاظخػذاداث الذاثمت “  :والزي ًكُذ وقهه ؛مشيٍض

مت  ،قهى بجى مىظمت معخػذة ألن جٍىن بجى هاظمت ،والهابلت للخؿحر ِّ
ّ
ذة ومىظ ِّ

ّ
ؤي باغخباسها مبادت مىل

 مؼ ؤهذاقها دون اقتراك الهذف الىاعي 
ً
للمماسظاث والخفىساث التي ًمًٌ جٌُُكها مىلىغُا

ت لبلىؽ جلَ الؿاًاث    .12“للؿاًاث والخمًٌ الػاحل مً الٍلُاث المشوٍس

بةغادة بهخاج مٌدعباث “ ؛ٌػخبر ؤن ألابِخىط ٌػمل غلى ؾشاس الزايشة الجمػُت قبىسدًى

وهى ما نذ ًكعش  ،وبالخالي قهى ٌعمذ باظخمشاس وحىد الجماغت ؤو الىبهت ،“العابهحن بلى الالخهحن 

  .لالجكامبفذد مىلىع ما دون الخاحت غلى الجلىط  -ؾالبا-جمازل ظلىى ؤغماء هكغ الىبهت

خُى لألقشاد الخفشف داخل الكماء الاحخماعي الزي ًىدعبىن بلُه قاألبِخىط هى  ،ما ًمًٌ ٍو

  .وبالخالي بهخاج مماسظاث جخىاقو و اهخمائهم الاحخماعي

قهى ًهىم بذمج الخفىس الػام غً مىلىع ما داخل ألاقشاد بدعب مشحعي مػحن ًىدعبىن ؤو 

 الاظخػذاداثداث ألاقشاد مً نبُل قخخىابو ممامحن الزايشة الجمػُت مؼ اظخػذا ،ًيخمىن بلُه
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ُت وؤخالم الجماغت قٍُىن بزلَ هزا الىىع مً  ،الجعذًت التي جىبؼ بذوسها بخفـى

  .اإلاىذمج الاحخماعيبمثابت اإلاثاُ غلى الػالم  الاظخػذاداث

والزي ًممً ججاوغ ألاروام  ،بن الخجاوغ الخاـل في غاداث مجمىغت ؤو وبهت ما 

وهزا الخمحز  ،خخمي وحىد ببذاع في ألاظالُب الصخفُت ًدىىع بدىىغهاال ًلػي بؽٍل  ،والعلىى

ا ٌػبر غً جمحز اإلاٍاهت آو اإلاعاس داخل الىبهت   .ًمًٌ ؤن ًٍىن بيٍُى

هى الزي ؤجاح لبىسدًى الخدلل مً الخخمُت التي وبػذ “اإلاعاس الاحخماعي “ بن مكهىم 

ت الخخىاء اإلاااخزا ،ألابِخىط والتي في جهذًشي ؤقلح في  ؛ث التي نىبل بهاومٌىخه مً الخدشى بدٍُى

  .بًجاد ؤحىبت لها

البذ ؤن ؤؼحر قهي بلى مكهىم آخش الصاُ مىظىما بالػمىمُت والتردد داخل الػلىم  ،ؤخحرا

ت الثهاقُت ؛بؽٍل خاؿ ؤلاوعاهُت غمىما و الاحخماغُت الزي ظبو اإلاشوس  ،رلَ هى مكهىم الهٍى

ً  ،غلُه في الكهشاث اإلاالُت خحن جم الخىشم لألغماُ التي ناسبذ غملُت مػاٌؽت اهذماج اإلاهاحٍش

ًاهذ جهُى بثباث  ،)ؤغماُ ولُام وىماط و سوبشث باسى مثال(الاظخهباُ وألاحاهب في بلذان  والتي 

ت الثهاقُت لذي ألاقشاد ؤو بىحىد هىع مً الفشاع الثهافي الذاخلي خحن الخػاسك وهى ما  ،الهٍى

  .جكعحره مً خالُ ؤبِخىط بىسدًىًمًٌ الهكض غلُه و 

ت ت ؤغم هي الهٍى ت الثهاقُت حػبحرا غً هٍى وفي هزا ؤلاواس رهب غلم  ؛الاحخماغُت وحػخبر الهٍى

احي باغخباسه هخاج الخكاغالث الهاثمت بحن ألاقشاد  الاحخماعيالىكغ  بلى اغخباس ؤن اإلاػىى الهٍى

اجه الاحخماعيوالىظي  ًمًٌ ؤن ًىظل لكهم مٍامً الخمكفل بحن الجاهبحن  ،بمخخلل معخٍى

  .لذي ألاقشاد توالاحخماغُالعٍُىلىجي 

ت جمًٌ ؤلاوعان مً مػشقت هكعه داخل ألاهظمت ًاهذ الهٍى وجمًٌ  ،العاثذة الاحخماغُت وبرا 

ت ،املجخمؼ مً الخػشف غلُه لدؽمل وجمثل الجماغت  ،جخجاوص الخذ الكشدي الاحخماغُت قةن الهٍى

  .واملجخمؼ
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ت جهذًم الفكاث والخفاثق الثهاقُت اإلامحزة واخخىاء ألاقشاد  ؛بمهمخحن الاحخماغُت قالهٍى

ت ،لمنها اث اإلاهابلت واملخخلكت في جلَ الفكاث الثهاقُت الؿاثبت في الهٍى  زم قفل و جهذًم الهٍى

  .ؤو الثهاقُت التي جهىم بهزه الػملُت الاحخماغُت

اث ال والزي ًظل "بدٌم اهخماثه  ،تي ؼٍلذ ؤلاواس اإلاػشفي إلاكهىم الثهاقتهزه برن ؤبشص الىظٍش

مما ٌعهىه في  ،وبالخبػُت غلى مػىاه الاظخػماُمكخىخا غلى حػذد  ؛ملجمىغت مً الخهُى اإلاػشقُت

  .13هىع مً ألاداجُت الخذاولُت"

اث ظاهمذ  نذو    في مىلىعالػلمي للخكٌحر ام قهمُت وجدلُلُت بدىىغها في قخذ آقهزه الىظٍش

تالخي ؛)الخخمُتاإلاىهجُت -اإلاأخزبؿن الىظش غً  ،يمىلىع مبدىرلثهاقت ا  الؿشاثبُت ؛بٍا

ًاهذ غشلت لها -. .وؤلاًذًىلىحُت   .التي 

  ?اؾبناء اؾنظري اؾسودووأـثروبوؾوجي ؾلثقاػة ودؤال اؾقابلوة اإلجرائوة - ثاؾثا
   

اث اإلااظعت للمهاسبت العىظُىؤهثروبىلىحُت للثهاقت  جخمترط وساء غشلىا آلاهل ألبشص الىظٍش

باإللاقت بلى اظخذغاء الىهاػ الىهذي والخهُُمي الهاثم بخفىؿ  ،ؾاًت ببعخمىلىحُت واضخت

ماداها الخكٌحر والبدث في "ؤلامٍاهُاث اإلاخاخت للمىاءمت" بحن هخاثج  ؛14"معخهبل ألاهثروبىلىخُا"

  .زهاقُامكاسنت و  مؿاًشة تُظُاناث مجخمػغلى  ذساظاثوخالـاث جلَ ال

ت الثهاقُت يما جمثلها ألاغماُ ألن  دساظت ألاها الثهاقُت املخلُت بترايماث وجشار دساظاث الؿحًر

غً عجض الباخث في بهخاج  -في اغخهادي-بهما ظٌُؽل  ،اظالكظبو ؤن ؤومئ بليها التي اإلااظعت 

ًان ؤو ظىظُىلىجيخىاب غلم  ،ًملُه ًىحبه جمحز اإلاىلىع الثهافي اإلاهاسب و ؛ي ؤهثروبىلىجي 
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وبهخاج بدث  ،وبالخالي العهىه في بغادة بهخاج مٍُاهٍُي وبظهاوي لكٌش مكاسم للىانؼ اإلاذسوط

يؽذ مىاءمتًج ت-تر ٍو ت أل -نعٍش ـىلُت غلمُت ًكترك ؤجها بؿاًت الخإوحر ؤو هي مػشقت اظدؽاٍس

ت بىانػها  ؛قهي يما ًذغى ألن جٍىن يزلَ ألاظخار غابذ الجابشي الزي ٌؽذد غلى سبي الىظٍش

  .ولِغ الػٌغ الاحخماعي

ت واإلاىهجُت ؤمشا ال  الاحخماغُتجبهى الػىدة بلى ماضخي جلَ اإلاػشقت  ،لزلَ بترايماتها الىظٍش

حن وظلُم يخفشًهىؼ مؼ ؤلاظهاه آلالي  ،مىذوخت غىه في ؤقو بىاء قهم غلمي ـس لخهُهت  ٍو

مجمىغت ال هفادقه يثحرا لألظل لذي غذًذ الباخثحن الزًً ٌػمذون بلى جىظل ا وهى م ،اإلاُذان

 لخلَ اإلاػشقت الاحخماغُتب"ألاوش دون وعي  ؛مً اإلاػاسف واإلاكاهُم ومً لمنها مكهىم "الثهاقت"

خُت التي ؤهخجتها ؤو خذدث اظخػمالها وقو هدى" ألن جلَ  ،دون آخش ؤو غىاء جهصخي الؽشوه الخاٍس

خُت التي خٌمذ وؤوشث بهخاج مكهىم ؤو مػشقت ما هي بمجزلت الالوعي باليعبت  ،الؽشوه الخاٍس

ػخبر ؤن"الالوعي باليعبت الزي ٌ ،للبدث ألاهثروبىلىجي والعىظُىلىجي يما رهب بلى رلَ بىسدًى

لإلهخاج  الاحخماغُتالوعي ٌػجي في هزه الخالت وعُان ؤو جىاسخي الؽشوه قال ،لكشع مػشفي هى مالُه

ػىد  ؛التي جمخن غنها ًدبذُ مكاده الاحخماغُتوخحن هكفل هزا ؤلاهخاج غً الؽشوه  ،اإلاػشفي َو

 15 .له مكػُى ؤًذًىلىجي خُنها"

خُىما حػمل غلى  ،وجمٌىىا "ظىظُىلىحُا اإلاػشقت" مً بغماُ اإلاشاحػت الىهذًت اإلاذغى بليها

ما ًدُذ سظم الهىاجؼ  ،ولؼ الباخث في خهله الػلمي والعُاسخي والعىظُىزهافي الزي ًيخمي بلُه

 .والػلمي قيها-هثروبىلىحُت اإلااظعتبت لألغماُ العىظُىؤالٍىلىهُالي باليع-بحن خذود ألاًذًىلىجي

خظم قُه ؤلاهخاج اإلاػشفي لمً ألن هزا "الخهل الػلمي" في جهاًت ألامش ال ًكُذ ظىي"املجاُ الزي ًي

  .16وعو جخدذد قُه خفاثق ًل باخث خعب الىلػُت التي ًدخلها قُه"
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 Albanبخػبحر-17حجاحُتهاهزه الػملُت هي لىخذها الهمُىت بمعاغذة الباخث لإلحابت غلى 

Bouvier-  مىدها ؤمام والتي  ،بوعاوي غمىما-ترايم الىظشي الػلممدَ ؤلاحشاثُت الزي ًىاحه الـو

  .جكعحر الثهافي بالثهافي وداخل ظُانه الثهافي الخاؿ ؛بمهخماها ًدعجى قػال ونىة

  ?ػي املكتوب اؾعربي املعاصر عقل اؾثقاػياؾ -رابعا 
   

ًان خالشا وبهىة لذي باخثي غذًذ مً  واهخهاال بلى ؤلاهخاج الثهافي الػشبي هجذ ؤن هزا السجاُ 

ًاهذ جدذ ووإة الهىي  خُث ظاد الىهاػ خُى الهُمت الػلمُت ملخخلل  ،الٍىلىهُالُتالذُو التي 

ًاهذ مجخمػاتهم مىلىغا لها اإلاعماة الذساظاث قخكشم وجماسب الشؤي بؽإجها  ،"ًىلىهُالُت" و التي 

وفي ؤقو  ؛ما بحن ساد لها بؽٍل يلي ونىعي بالىظش للذاقؼ ألاًذًىلىجي والػعٌشي الزي ؤقشصها

ؤن  غلى اغخباس ،بإهمُتها الػلمُت جإظِعا غلى ؤههاك حجت الشؤي العابومهابل الهاثل  ؛18ؤظلمتها

قةهه بهما ؤساد ؤن ًبجي غليها جذخالجه التي حؿىُه غً ػاسف جلَ اإلا خُىما اهخم وؤهجض الاظخػماس

ت بلى الخؿلؿل اللىُل في البالد وهى ما ًدخم غلُه جدشي ما ًلضم مً الذنت في  ،اإلاىاحهت الػعٌٍش

ًاهذ ممامحن هزا الىهاػ هي ما ؤدي بلى  .الفشامت في اإلاىهج اإلاػىُاث و الذساظاث جىالي ونذ 

"اإلاػشقت  التي اججه قيها العااُ بلى جهُُم وقدق خذود الػلمي وؤلاًذًىلىجي في 19الىهذًت

ذ البيُاث اإلااظعت للكٌش الٍىلىهُالي ،بذاًت الٍىلىهُالُت" وجكفُل مهىالجه  ورلَ مً خالُ حؽٍش

غ ؛الثهاقُت الٌبري اإلابرسة له ولى ؤن مجمل الٌخاباث  ،يما حمؼ رلَ مثال بدواسد ظػُذ وبشهاسد لَى
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ما  ،التي جىاولذ سدود ظػُذ المخه وبؽذة غلى اهتزاع ألاقٍاس التي بجى غليها "اظدؽشانه" مً ظُانها

ًان مػجي بها بل    .وؤخُاها بلى ههُمهاخملها دالالث صاؾذ بها بلى ؾحر ما 

 -بؽٍل خاؿ في املجاُ العىظُىلىجي-يزلَ مُالد ما ًفىلح غلُه خالُا في بالد اإلاؿاسب  و 

الكلعكُت ؤمام جلَ  ذهؽتالالىنىف غىذ التي دغذ بلى غذم  بػذ رلَ 20دساظاث الىهذ اإلاضدوج

ؤدي هزا الخذاقؼ الىهذي بلى ونذ  .جدهُو الخجاوص  مؼ والػىدة بلى الزاث اإلاػشقُت ؛الهاغذة اإلاػشقُت

  .جدهُو جشايم مهم في هزا الباب

ػت لإلهخاج الػشبي خُى  يثحرة هي اإلاالخظاث التي ًمًٌ حسجُلها وبًشادها بمىاظبت نشاءة ظَش

ػت  وبهشاءة ظُمُىلىحُت ،ًمًٌ ،قما بحن يثرة اإلاهاالث ونلت الذساظاث اإلاخِىت غمىما ،الثهاقت ظَش

ً اإلاىخىج الثهافي اإلاخاح ُ  ؛وقاخفت لػىاٍو ى بلى بخذي ؤبشص الىخاثج التي حعم الٌخابت الػشبُت  الـى

وهي جدُى اججاه الخكٌحر مً جىاُو الكػل والبيُت الثهاقُحن بلى معاءلت/مدايمت  ،في الثهاقت

ت في ويػالناث مؼ  ( الثىسٍت ؛تالىوىُ ؛الالتزاملثهافي يزاث)دسحت الكاغل ا املخُي)غمو الػمٍى

 الاحخماغُتاإلاىنل مً غذمه وفي وبُػخه ومً اإلاؽٌالث  ؛مػاسلت ؤو مىالاة العلىت ؛املجخمؼ

ؤوظمت البراءة والخخفق في  مىذما ؤظهي جلَ ألاغماُ وؤؾشنها في قخ الخفيُل و  ( والخهىنُت

"مثهل الؽاسع الِعاسي  اإلاماد بحن والاتهام باالتهامقجاء بػمها مكػما  ،ـٍىى ؤلاداهتجىصَؼ 

ػذه آلُت مً آلُاث  ،اإلالتزم والػمىي" والزي ٌػخبر مثهل مٍاجب العلىت مخىاوئا ووـىلُا بل َو

شه والخفكُو للهشاس العلىىي وجلمُػه والزي مً  ؛و"مثهل الباله الُمُجي الىظُكي" ،الهمؼ وجبًر

الذوس واإلاىنؼ في حهت البجى  حهخه ًشد غىه ما ظبو بمبرس غذم نذسة الشؤي املخالل غلى اظدُػاب

ت واظتراجُجُت ؤيثر جإزحرا وفي حسخحر  ،الكىنُت بالخػبحر الؿشامصخي خُث جخم جإدًت مهام بيٍُى

  .في مىنؼ آخش ػضوهى ما ٌ ،إلمٍاهُاث ؤلاداسة ظلىاجها اإلاادي والشمضي 

 

                                      



 

 بهلم: وُب الػُادي –---------------الثهاقت بحن الخإـُل ألاهثروبىلىجي والخػاوي العىظُىلىجي

  

 

 

 

) 133( 

 

  ?اؾنقدي اؾعربي Imaginaireػي اخملوال  املثقف -9/1
   

ه بلى   الاهكػاُقهذ اخخل حلذ الزاث الثهاقُت خحزا مهما في يخاباث " ؛رلَيما ظبو الخىٍى

ونذ ٌػضي في بػمها هزا  ،التي غىذ وجخففذ في سزاء الخاُ الثهاقُت ونفل اإلاثهكحن ؛الثهافي"

وهى ما ًايذه بدواسد ظػُذ خحن  ،اإلاىخذ ختى غلى مكهىم "اإلاثهل" راجه الاجكامالخىحه بلى غذم 

كاث اإلاثهل  الاخخالف " بؽإن مكهىم اإلاثهل بلى آلاساء والخفىساث ٌػُذ رلَ بلى اخخالف في حػٍش

وهى ًخهاوؼ بزلَ مؼ  ؛21ويزلَ "لخذاخل اإلاكهىم مؼ مكاهُم ؤخشي ممازلت" مً لؿت بلى ؤخشي"

  ."الثهاقت" كهىمإلا هفي اظخػمالاإلاسجل الخػذد الخلذووي 

ًان دمحم غاسف ًىشح الذغىة بلى مشاحػت بىاثُت  للمكاهُم ومً لمنها مكهىم الثهاقت التي وبرا 

قئت اإلاثهكىن ٌػشف غابذ الجابشي  هجذ ،22اهداصث به الترحمت غً مػىاه وقها لخفىسه الخماسخي

وولىح الشئٍت والهذسة غلى الخدلُل  ؛"الكئت الىاغُت التي ؤيعبتها زهاقتها مىلىغُت الخكٌحر بإجهم

ػخبر رلَ حجاباوامل ت ومً  "خايمت اإلاىىهُت "َو ًدفنهم مً ؤن جىىلي غليهم ؤظالُب البىسحىاٍص

وهي وغلى ؾشاس ؾحرها مً ؤلاظهاماث خاولذ جهذًم جدذًذاث  .23ؤن ًخُكهم جدٌم اإلادعلىحن"

بُذ ؤهه ال ًمًٌ ؤن ًخكى غلى الهاست  .حاهضة هاحضة حمػذ في وُاتها بحن الىظُكُت والىمىُت

ذ و مممش في  ؛اإلاهخم في  ،ؤخشي للمثهل الىهذي الػشبي ؤخُانالخمىس الهىي لخىحغ ـٍش

خ الػمُو مًالػلمي الىهذي  الانتراب ًالخاٍس ت ؛24نماًا  والؽشغُت  ؛الىوىُت والهىمُت ؛والهٍى

جذبحر  ؛ىىلىحُاٌالخ ،الخكٌحر في ؤظباب الخدُى مً مجخمؼ الذولت بلى دولت املجخمؼ ؛واإلاؽشوغُت

 ،اإلاؽشنُتوهى ما ًمًٌ مفادقخه في مجمىغت مً الٌخاباث اإلاؿاسبُت وختى  .الخػذد/الثراء الثهافي
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)داخل الىخذة( غلى  "الخىىع الثهافي" خُث غلى ظبُل الخمثُل هجذ حؽذدا في جكمُل جىظُل

ُل "الخػذد الثهافي" التي جىحي ًإن  ،!!بلى هضغت اظخهاللُت ؤيثر منها في اإلاػىى الثهافي-خعبهم-جـى و

ت" ؤو "الهىمُت" بزلَ الىهً لخخكخذ بعشغت ؤو ىوىُت""ال جلَ الىخذة وهى ما ًذًً  ،"الهىٍش

زو  عاثله ؤيثر مما ًدخاج إلاً ًدمُه ٍو  قخمذ جشحمت رلَ في خىاباث ،غىه دلػكها رلَ َو

جذغى  ،25ؤًذًىلىحُت دوؾماثُت مخهىػت بالىوىُت وجيخفش للمفلخت الهىمُت غلى الؽػىس الىهذي

مت ؤلاوعاهُت التي لم جهم بها ختى الهىذ التي -املخلُت في بالد اإلاؿاسببلى بماجت و وؤد اللؿاث  وهي الجٍش

"ألاًذًىلىحُا ججػلهم في  خُث ؛وهاالء هم مً وػتهم ظاسجش بخهىحي اإلاػشقت-لؿت 350بها ؤيثر مً 

  .26آن واخذ اخخفاـُحن في البدث وخادمحن للهُمىت"

ًإدواس ؤو يبيُت بؽٍل غامت للمثهل الىهذًللمهاسباث  ختى في قدفىاو  هجذها  ،يمكهىم و

 ًاإلازهب اإلااسيسخي والكُبري  Grands Repèresحػىد بلى اظخدماس ألاغماُ الؿشبُت اإلاشحػُت 

  .والبىسدًىي  والعاسجشي 

ذ ؤو مؿلل بِىما ًهابل رلَ خىاب ً هضع هدى ؛زهافي ـٍش خُىما اهخهى بػمه  ،!!!يزا ؛الخخٍى

خُا" هضم بإهجبلى ال دون الىنىف بما ًٌكي لإلغالء مً  ،27ؾالبُت مثهكي ألامحر خالػىن" ؛جاٍس

ؤمام بسهاب  وابً هفش الخضاعي وؤبي خىُكت وابً سؼذ في ونىقهم الزي ًمثله ابً خىبل الاظخثىاء

  .تهاالعلىت وحبرو

ًاهذ مبرسا ً ؤمشا مشقىلا ومىبىرا مهما  بهى في اغخهادي هزا الخخٍى يما مؼ بدواسد ظػُذ  ؛جهٍو

هى خُاهت وبقالط ؤخالقي  ."العٍىث اإلاخىاوئ ألؼباه اإلاثهكحن ويُلهم بمٌُالحن مثال خحن اغخبر ؤن

بػن  -اظلمبؽٍل - امػهمىش ًدسحت لُبلـ الخٌكحر  ؤخشي ؤخُاها  بل واظخكدل ألامش ؛28ًامل"

ذومنهم  / "الىهذي" غً ؤلاحماع الػكىي اإلاىسور غىذ خشوحهم -اإلاثهكحن  بلى جىحُه  -خامذ ؤبى ٍص
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ال جفذنىا  "ناثال خحن خاوب ؤهل مفش ورلَ  ،اع بلى املجخمؼ لذسء تهمت الشدة والجىىن دقهذاء 

ًان في الىهن ؛يالم الهاضخي ؤهجي مشجذ لُىاُ لهب "ألاظخارًت" في حامػت  مال ًخهذألن اإلاشجذ  ،ولى 

 29 .ولم جظهش غلي ؤغشاك حىىن مً ؤي هىع" .ًان مجىىها برا في بلذ معلم بال

ًفىن له مٍاهخه  30بلى دقاع ظاسجشي جهىم خاحت اإلاثهكحن  قةلى ؤي خذ ؤمام هزه الىمارج

 ؛دقاغهم الزاحي وختى ال جبهى العبُل الىخُذة ؤمامهم بػذ اظدىكار خُلهم وجكانم عجض ،الثهاقُت

خُىما ورلَ  ،بل وؤظً ؤن اهخداس "الهىة" ال ًهل غً اهخداس "الكػل" خىىسة ،31اإلاذوي الاهخداسهي 

غلى -دساظتألامش الزي ٌعخذعي  ،ت واظخىابتهما بػذ جىالي المشباثًخم جكمُل الخىاسي والخهُ

  .جخلل مثهكىا اإلاههىس وقهم جيهاهه-مىىاُ اإلاىهج الدجاصي 

  ?متظهرات أزؿة اؾثقاػة وتقعود ثقاػة األزؿة -9/1
   

ـ خهُهت الخكٌحر في الثهاقت/الخماسة غىذ مالَ بً هبي غً ؤلاوعان  مفحر الخكٌحر في ال جَض

ورلَ مً خالُ ما  ،ؤلاوعان يمىلىع للمؽٍلت الثهاقُتومً هزا اإلاىىلو ًخهذم هزا  ،32راجه

 ويزلَ ما ًدعم به ظلىيه مً اقخهاد ما ًلضم لإلهخاج ابخذاءً  ،ًدمله مً ؤقٍاس مُخت وؤخشي ناجلت

ادة بػذ رلَ زم اظدعالمه للفشاع الىحذاوي الزي ٌػخمل داخله دون اإلابادسة بلى  ،وجدهُو الٍض

التي ًبخغ قيها دوس  34ولى ؤن بػن جإمالجه ومجالعه .33خعمه ؤو مػشقت العبُل اإلاكمُت لزلَ

ىٌ   .غلُه جماما نذسجه غلى جإظِغ املجخمؼ في خاحت بلى مشاحػت حذًذة شالػلم بل ٍو

ُل "اإلاالػظمى في  تهمؾالبُحصخُفه ألصمت اإلاثهكحن الػشب في اظخمشاس  بِىما ًهخمب الػشوي

ت  ؛والاهخهاثُتبلى العلكُت  وما هى ؤؾشب مً رلَ ؤًما اغخهاد هاالء اإلاثهكحن في ؤجهم ًخمخػىن بدٍش

                                      



 

      5102( ر/ًىاًش/قبراًشدٌعمبؼخاء )     الػذد الثالث -ههذ وجىىٍش 

 

 

 

) 136 ( 

 

ً الثهاقُت" وهى ما ًمًٌ جبِىه بجالء في بػن  ؛35ًاملت حعمذ لهم بدُاصة ؤقمل مىخجاث ألاخٍش

معدىذًً في خىابهم  ،التي جذغى بلى العلكُت و غِؾ بوعان الُىم بػهُى ؤمىاث ألامغالٌخاباث 

  .رلَ غلى اهخهاثُت ممىهجت حػخمذ جٌُُل ما ؤجُذ مً هفىؿ مشحػُت للخفذًو

جمثُلُت جلَ الخىاباث  ،الخمثُلُتهجذ مً ًىاحهه بعااُ  ؛مً ؤصمت اإلاثهل وفي معخىي آخش

ومذي جىاقشه غلى الهذساث والؽشوه الثهاقُت  ؟اإلاثهل للجمهىس وجمثُلُت  ؛للشؤي الثهافي يٍل

و بن يىذ ال ؤجكو هىا بالمشوسة مؼ ما رهب بلُه ماسيغ مً نفىس وعي  ،الٌكُلت بخدهُو رلَ

اهه في هظشي ال ًهىم أل  ،املجخمؼ اإلاؽشقي وخاحخه الذاثمت إلاً ًىىب غىه ظىي بمماسظت  حىهٍش

ًاتهالللىُابت غً الجماهحر وبػذ رلَ  مادًخه اإلاؽشغىت ش ظلى   .خبًر

  ?ؿن األزؿة اؾثقاػوة طقوس املرور -9/8
   

ت الاحتهاداثجهترح بػن  مجمىغت  ؛التي اوؽؿلذ بالهلو الثهافي ومؽٌالجه الزاجُت و البيٍُى

بدعب ومنها ما ًلخهي ومنها ما ًدىاقش  ،مً املخشحاث التي ًخم جهذًمها ؤظبابا لخجاوص ألاصمت

ت واإلاػشقُت بمػىاها ألاهثروب صاء ما خلو ؤصمت حذًذة ومشيبت ب ،ىلىجياإلاشحػُاث واإلاىىلهاث الكٌٍش

  .وغمالوظُانا قهما  يُكُت الخػامل مػها وجذبحرها

الذنُو لىظام الكٌش  الاههُادغلى ؤن الخل الىخُذ ًٌمً في " ،ًايذ الػشوي ،وفي هزا الفذد

خي مؼ جهبل حمُؼ اقترالاجه خي  لوؤقم .الخاٍس ي اإلاذسظت جدُذ رلَ هالتي مذسظت للكٌش الخاٍس

اث الثالزت الىاحبت الػالج  ،36اإلااسيعُت يما ًكملها الػشب" بِىما ًدذد مالَ بً هبي اإلاعخٍى

ض  ،اإلاثبىت للػهلوهي الخدلل مً اإلاعلماث والخخلق مً معاوئها  ،لخػافي الثهاقت/النهمت وحػٍض

  .زم جدهُو اإلافالخت مؼ الجاهب الىحذاوي ووانػه اإلاػِؾ ،سوح ؤلاهخاحُت في العلىى ؤلاهخاجي
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التي ظلم بإجها ؤظاط الخماسة -في خحن ٌؽتره وه خعحن لممان معخهبل مىقو للثهاقت

الىهذي ظُمًٌ قخىظل الخػلُم ري الخغ  ،37لشوسة ؤن جخجه الػىاًت ـىب الخػلُم -والاظخهالُ

دون  ،مً خلو ؤحُاُ مً الٌكاًاث التي ظخمثل ؤلامٍان اإلاادي والشمضي لخهذم املجخمؼ واصدهاسه

يما  ،الخؽُت مً بػن اإلاىػىكاث التي جِعش الهذم وحعهي املجخمؼ في قٌش الفشاع مؼ ؤبىاثه

  .هالخظ رلَ بخىاجش ؤمثلت الخىشف

كتها الهادسة غلى جزلُل الهىة بحن  ييما جخهذم في هزا ؤلاواس بػن ؤلاظهاماث الت جهذم ـو

حعىس بالذغىة بلى ججعحر الكجىة بُنهما غبر  ،اإلاثهل/ـاخب ألاقٍاس و ألامحر/ـاخب الهشاس

مًٌ ؤلاؼاسة في هزا العُام بلى ،38ا وممحزاتهاخفاثفهزالزت لٍل منها  مدمىد الىذاء الزي وحهه  ٍو

 اإلاػىى الثهافي ججاوص اإلاباؼش الثهافي والىكار هدى غموبلى داغُا بًاهم الباخثحن بلى الزاودي 

خه  بِىما اهخم آخشون بخدذًذ وظشد اإلاعاولُاث ،وعىت الثهاقتًإدواث للخدلُل الثهافي و ؤ ،وسمٍض

ا و الالىالعاملجخمػُت اإلاىاوت باإلاثهكحن واغخبروا ؤن خعً  في  ،بامخُاص بها ًجػل اإلاثهل غمٍى

املجخمؼ بٍل ما ؤوجىا مً معاولُت  اإلااسيسخي الزي ًيُي بهم مهمت حؿُحراوسجام جام مؼ الىشح 

  .زهاقُت و"ؼهاوة" بمػىاها وظُانها العاسجشي 

 خامتة 
   

ت داخل الخىاب الثهافي ري اإلاىلىع الىاخذ ىت الشئٍت واإلاىهج وألاولٍى  ،هي برن خىاباث مخبًا

ماثججذد الخاحت بلى ههذ مضدوج مكخىح في الضمً واإلاٍان  الػبىس بلى معخىي  هًمًٌ مً خالل ،والُخ

شا ًتههذ سئٍت مًٌ غً "الاهكػاُ الثهافي" بعلبُاجه اإلاىهجُت  ،ؤيثر حالء وغمها وجىٍى  ً و ؤبػذ ما

  .واإلاػشقُت
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ت خاُ ًبهى اإلاإمُى واإلاىلىب هى جىكُز مشاحػت ببعخمىلىحُت إلاكهىم اإلاثهل داخل  ؛وغلى ًؤ

ظىاء  ،نىامها جكٌَُ غلمي للفىس الىمىُت التي حػىى للمكهىم ،بؽٍل بلضامي وجالصمي ؛زهاقخه

ُا ؤو ختى داخل البِذ ألاهخلجيسخي الػشبي في ما بحن مٍىهاجه وهى ما مً ؼإهه جىهحره مً بػن  .احخماغ

ت  ؛الؽشوه التي حعإلها في الكاغل الثهافي ؤو مػُاٍست "اإلاػشقت  ،"le Savoir spontanée"اإلاػشقت الػكٍى

  ."le Savoir scientifiqueالػلمُت 

 ،في الجهىد الهاثمت لخىمُت املجخمؼ الاهخشاهمً  يما ؤن هزا اإلاعاس هى الزي ظُمًٌ "اإلاثهل"

ا مؼ حعاني الىظشة  ًاهذ جشي في الخىمُت مهىلت انخفادًت خالفت الاختزالُتخفـى   .التي 

ًلىس للثهاقت بإجه الاغخباسقإخزا بػحن  ا حعخؿشم اإلاػشقت واإلاػخهذاث الخػٍشل الؽهحر الزي نذمه جا

دعبها الكش  ل الهذساث والػاداث التي ًٌ قةن الخو  ،داخل املجخمؼ دوالكً وألاخالم والهاهىن والػشف ًو

ُال ًبهى زابخا بل وـؤ   .في معاهمت اإلاثهل في يعب الشهان الخىمىي داخل مجخمػه 

دهو "الخىمُت الثهاقُت" بمذلىلها  مٌىه ؤنً  ً ؾحر اإلاثهلً  والتي  ؛داخل املجخمؼ ي واإلاهاس  اإلاػشفيقم

ً ؤؼذ خىشا وؤيثر بلخاخا و جلَ هي الهُمت ، .ال جهل ؤهمُت غً باقي ؤدواث الخىمُت اإلاىاٍصت بن لم ٌج

ُحر املجخمعي ـلب الخؿ خىحه بلى  ؛اإلاماقت التي نذ حػُذ مىنؼ "اإلاثهل" في  بل وفي مهذمخه مادامً 

ضًي اجكانىا مؼ قٌشة ؤن الثهاقت هي  .سقه واهخماماجهالػهل ؤلاوعاوي ٍوازش في مذاسيه ومػا  ً وهزا ما

ً  .ولِغ الػٌغ ؤبذا الانخفادًتاإلاذخل لخدهُو الخىمُت  ت لها م وهى ما جثبخه غذًذ ألامثلت لبلذان ؾُى

جػلها في مهذمت الذُو اإلاضدهشة بكمل غاثذاتها الخُالُت ـ  ؛الخحراث اإلاادًت/الىانُت ماً  نها لم جبل وٌل

ُلىلخه دوجها ورلَ رلَ بعبب اهخفاب الػاثو الثهافي)ـشاغاث مزهبُت وغهذًت وبزيُت( مهابل  ،وخ

ًاء يبحر وحػلخه سؤظمالها الخهُهي  وحىد ؤمثلت لبلذان ؤخشي اظخىاغذ اظدثماس اإلاػىى الثهافي بز

  .الُاباوي في هزا الباب غىا بؿٍشب الىمىرجولِغ  ؛لإلنالع الخىمىي 
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 ؛اهىلهذ ألابدار والذساظاث العىظُىلىحُت و ألاهثربىلىحُت والانخفادًت وؤلاداٍست وؾحرهاق

و غذم جمًٌ ختى ال ؛ الهخهاُ انخفادي مخهذمالذُو ل بػنللىنىف غلى مٍامً ؤظباب جدهُو 

ُ ؤخشي  ُ قؽل دو ا-ههى   .في رلَ -وانُت خفـى

ىن ؤن  الذساظاث وألابدار الىخاثج اإلاكاحئت لخلَ قٍان مً بحن  ً بػن البلذان  ؤظكشث غً

عت غلى اإلاعماة مخهذمت ال جخىقش هم و  ،مىاسد وبُػُت سِث غلى  الخىمُت اإلاخهذمت ها لخلَجدهُهلمً 

ًالبدث الػلمي   .ؤظاظها وبهما غلى مهىماث ؤخشي 

ت الىانُتخلَ وفي اإلاهابل جم الخىحه هدى دُو ؾىُت ب سؾما غً ؾالئها  و ،منها اإلاىاسد الىبُػُت خـا

هها لم جدهو    .جىمُت خهُهُت جزيش!! تاإلاىاسد ًؤ بخلَوظهىلت حعٍى

امىت وساء جدهُو جىمُت نذ و   خهُهُا في ماهُت ألاظباب الشثِعت اٍل
ً
ٍاال وشخذ هزه الىخاثج بؼ

ت مهمت واخخاللها مٍاهت  ؛خهُهُت في بػن الذُو ألاخشي  مش ألا  ،لمً مفاف الذُو اإلاخهذمتجىمٍى

ؽل  ؛دقؼ بلى جىحُه البدث والخهصخي غً غىامل جكعحًرت ؤخشي ؾحر اإلاىاسد الىبُػُتالزي  لػلها ٌج

  .ألاظباب الخهُهُت وألاظاظُت وساء هزا الخهذم والاصدهاس

ت" للمثهل ٍضذ في بزباث "اإلاٍاهت الخىمٍى  ً ٍوايذ غلى اظخمشاس  -بفُؿتي اإلازيش واإلااهث -هزا ما

ُاسخي"  والزي لألظل ال ،الػام ي الخذبحر الخاحت بليهما داخل الػهل  صاُ مدخٌشا مً وشف "الع

ً لإلنشاس بالكؽل ً الضم كي م ً بن ؼئىا اإلاشوهت-والانخفادي" سؾم مشوس ما ًٌ ُحر  -ؤو غذم الخمٌ في الدع

ت معاخت لخهذم واؼخؿاُ اإلاثهل وؤداء سظالخه وواحبه  ،ألاخادي واإلاىكشد للؽإن الػمىمي الزي ؤلػى ًؤ

ىن ؤقمل حىاب غً مشد هزا ؤلابػاد اإلامىهج للمثهل مً نبل  .اء الىوً واإلاىاوىحنالىوجي بص  ونذ ًٍ

هبل بالدعٍىت الاظخكهامُتبلى ؼهاوجه  ؛العلىت والزي ججشي الػباسة غىه في  ،وخعه الىهذي الزي الً 

 Le" )والسياس ي يجمع أو يسوي كيفما اثفق يزعجاملثقف عموما مً ؤن " ؛ألادبُاث العىظُىلىحُت

sociologue dérange et le politicien arrange ) . 
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  ?اؾعربوةاملراجع  -
 
داس هِىىي للذساظاث و  ؛جشحمت ؤظػذ الخعحن ؛الىفىؿ ألاخحرة-خُاهت اإلاثهكحن :بدواسد ظػُذ -

  .3122 .ظىسٍت دمؽو ؛اليؽش والخىصَؼ

  .7::2بحروث  .ُ .م .ػ .داس النهاس لليؽش ؛جشحمت ؾعان ؾفً ،ـىس اإلاثهل :بدواسد ظػُذ -

ي غلي الشبُػى -   .2 .9::2ه .9::2 ،داس الٌىىص ألادبُت ،خُاساث اإلاثهل :جًش

  .2:84-بحروث-داس آلاداب ،جشحمت حىسج وشابِصخي ؛دقاع غً اإلاثهكحن :حىن بُى ظاسجش -

دًىان  :الجضاثش ،خلُل ؤخمذ خلُل :جشحمت ،ألاوش الاحخماغُت للمػشقت ،حىسج ؾشقدؾ -

  .2:94 ،اإلاىبىغاث الجامػُت

 ،الىاؼش ماظعت هىذاوي للخػلُم والثهاقت ،معخهبل الثهاقت في مفش :وه خعحن غلي ظالمت -

  .3123الهاهشة 

اإلااظعت  ،جشحمت رونان نشنىه ،جهلُذًت ؤم خذازُت ؛ؤصمت اإلاثهكحن الػشب :غبذ هللا الػشوي -

  .2:89بحروث  ؛الػشبُت لليؽش والخىصَؼ

  .3116دمؽو ،3داس الكٌش ه ؛مجالغ دمؽو :هبي مالَ بً -

  .3122دمؽو ،26داس الكٌش ه ؛مؽٍلت الثهاقت :مالَ بً هبي -

  .:::2 ،اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش ؛اهخداس اإلاثهكحن الػشب :دمحم حابش ألاهفاسي  -

ع  ؛داس اليؽش اإلاؿشبُت ؛مجلت ؤنالم ،معاولُت اإلاثهكحن في البالد اإلاخخلكت :دمحم غابذ الجابشي  -

ل    .2:75ؤبٍش

ذ - و ،هذاء بلى الؽػب اإلافشي  :هفش خامذ ؤبى ٍص   .7::2 ؛66العىت  5ع ؛مجلت الىٍش

اإلاػهذ  ؛دساظت لعحرة اإلافىلح وداللت اإلاكهىم ؛اإلاذهُت-الثهاقت-الخماسة :هفش دمحم غاسف -

  .5::2 ،غمان ؛الػالمي للكٌش ؤلاظالمي

ميؽىساث اجداد  ،جشحمت ناظم اإلاهذاد ،الاحخماغُتقت في الػلىم مكهىم الثها :دووي ًىػ -

  .3113دمؽو  ،الٌخاب الػشب
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 ،ججعحر الكجىة بحن ؤصخاب ألاقٍاس وؤصخاب الهشاس ؛اإلاثهل وألامحر :ظػذ الذًً ببشاهُم -

  .6ه2:96 ،غمان ؛مىخذي الكٌش الػشبي

  .داس الػىدة بحروث ؛الىهذ اإلاضدوج :غبذ الٌبحر الخىُبي -

خ :غبذ هللا الػشوي -   .3ه ؛2:99 ،اإلاشيض الثهافي الػشبي ،زهاقخىا في لىء الخاٍس

 الذاس ؛اإلاشيض الثهافي الػشبي ،نشاءة في ألاوعام الثهاقُت الػشبُت ؛الىهذ الثهافي :غبذهللا الؿذامي -

  .4 .3116ه ؛البُماء

  .3111دمؽو ،5داس الكٌش ه ؛ؼشوه النهمت :مالَ بً هبي -

ت والىهذ الثهافي :مدعً حاظم اإلاىظىي  - بحروث  ،اإلااظعت الػشبُت للذساظاث واليؽش ،الىظٍش

 2 .3116 .ه

داس  ،الاحخماغُتالثهاقت بحن جإـُل الشئٍت ؤلاظالمُت واؾتراب مىظىس الػلىم  :مدمىد الزوادي -

  .3117 ،بحروث ؛الٌخاب الجذًذ اإلاخدذة

  ?األجنبوةاملراجع  -
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-BASTIDE Roger,La causalité externe et la causalité interne dans l’explication sociolo-
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 : امللخص
   

تًى للخطسف ألاًد جخطدي هره الدزاطت   لىجي في الترظمت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز
ً
مطؿلخا

 
ً
مبِىت ؤن هرا اإلاطؿلح اطخخدم بداًت في طُاق جدلُل الخؿاب كبل ؤن ٌظخهحره خلل ، ومفهىما

 ما مً خالٌ زضد مداًد للمهلىماث 
ً
الترظمت. فمً ظهت، ًمىً للمالف ؤن ٌهالج مىغىنا

خالنب بهره و وألافياز هما ًددر في الىطىص الخىغُدُت،  مً ظهت ؤخسي، ًمىىه ؤن ًىاوز ٍو

الٌ الخلُُم والىلد هما ًددر في الىطىص الجدلُت. ؤما في الترظمت، اإلاهلىماث وألافياز مً خ

و للىظ : جإحي مً خازط الىظ نلى وظهحن الخطسففهملُت  ًىػىي الىظه ألاٌو نلى نملُت جؿَى

اجه املخخلفت  الخسوط بترظمت طلظت وفطُدت جدافل نلى مهنى الىظ  بهدفاإلاترظم بمظخٍى

ت اإلاخللي م ل َمَهمَّ ِّ
 ألاضلي وحظه 

ً
)مىغىم هرا ألاًدًىلىجي  الخطسفوؤما الىظه آلاخس، وهى  ،ها

 وزاء جدلُم ؤهداف  الفىسي ، فُمشل الخدخل اإلابدض(
ً
للمترظم ؤو للجهت اإلاىولت للترظمت طهُا

اث مخخلفت منها: اإلاعجمي  الخطسف هرا خجلىٍومأزب ال ٌهىظها مدخىي الىظ ألاضلي. و  في مظخٍى

ت  وكد كمىا باطخخدام هماذط هشحرة ومخىىنت مً ألامشلتوالترهُبي والخؿابي والشلافي.  َُ الخ

في  الخطسف الفىسي الخىغُدُت في زىاًا هره الدزاطت، وذلً مً ؤظل طبر ؾبُهت نملُت و 

ت. اوبللاء الػىء نلى ؤبهاده ،الترظمت  املخخلفت مً الىاخُخحن الهملُت والىكٍس

 

 أ.د. محمد فرغل -بقلم 

 :يف الرتجمة التصرف األيديىلىجي
 مصطلحًا ومفهىمًا
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 : متهيد 
   

 مطؿلخ Managingالخطسف ٌهىد اطخخدام
ً
 de Beaugrande بىغساهد دي في الخؿاب بلى ا

ظلس  في الىطىص الجدلُتDressler (1981 ودَز
ً
 مخإضال

ً
ٌ   ،( بانخبازه نىطسا ر الىظ ظح  خُض 

كىام والدخؼ وما بلى ذلً. هدى جدلُم ألاهداف التي ًيشدها الياجب مً خالٌ الشىاء والىلد وؤلا

ياجب بالىضف والخدلُل والظسد وما بلى ذلً، الىطىص الخىغُدُت، خُض ًلىم ال ىبري باإلالابل، ج

مً خالٌ ؾسح مداًد إلاىغىم ما. ومً هىا،  Monitoring Situation اإلاىكف هللنملُت  بلى

 ؤو  لخطسففا
ً
والىلل هما بهدان خؿابُان ًخىافلان مو ظيع الىظ مً خُض وىهه ظدلُا

 .
ً
 جىغُدُا

 ( هرًً اإلافهىمحن  39، ص 1984) دي بىغساهد ًىضح
ً
"ًخجلى الىلل نىدما ٌظعى  :كاثال

نىدما ٌظعى الىظ بلى جىقُف  الخطسفخجلى ًالىظ بلى بنؿاء وضف مداًد للمىكف، في خحن 

بما و  الخطسف بمانملُت بهخاط الخؿاب  الياجب فياإلاىكف لخدمت ؤهداف الياجب". لرا، ًخخاز 

ظت الىلل في غىء ظيع الىظ وهصناجه الصخطُت. فبِىما ًلو مالف الىظ ا  للخطسفلجدلي فَس

س بخبازي مخخلفتبدزظاث  نلى طبُل  ،، كد جلىده هصناجه الصخطُت لخلً هظ جىغُحي هخلٍس

ت ؤو  .الخطسفبجسنت مً  ،اإلاشاٌ  نلى مترظم مخدحز جلىده هصناجه الفىٍس
ً
وهرا ًيسخب ؤًػا

  ُت بلى الخالنب بمدخىي الىظ مً خالٌ الجزوم بلى الخطسف بدٌ الىلل.ًدًىلىظألا 

 فرهب بلى ؤنوالىلل وؾبلهما نلى نملُت الترظمت،  الخطسف مفهىمي( 1986خهاز شىاق )اط

خجلى خحن ًلسز ً لخطسفاإلاترظم ولِع اإلاالف مً ًخىلى الظُؿسة نلى هرا البهد الخؿابي. فا

اإلاترظم جسظمت ؤمُىت للىظ. مً  ًلدماإلاترظم الخدخل الفىسي في الىظ، بِىما ًخجلى الىلل نىدما 

ونملُت  Source Languageلغت اإلاطدز الت بهخاط الخؿاب في ُهىا ًإحي الخلـ نىد شىاق بحن نمل

التي ًلىم به  الخطسف. فهى ًمخدح Target Languageلغت الهدف اللغت اإلاطدز بلى الالترظمت مً 

هىرا جخخلـ ألامىز نىد و ُدُت. في الىطىص الخىغ ٌهُبهاإلاترظم في الىطىص الجدلُت، لىىه 

. بن ؤ ىدى بالىظ باججاه ؤهداف اإلاترظم طىاء  ً الخطسفشىاق، ألن 
ً
 ؤم جىغُدُا

ً
وان الىظ ظدلُا

والىلل ًخطل بهملُت بهخاط  الخطسفالفسق بحن الىطىص الجدلُت والخىغُدُت مً خُض 

بغؼ الىكس  ،الىللبما و  الخطسف بما رظمت، بذ ٌظخؿُو اإلاترظم ؤن ًخخازتبهملُت ال الالخؿاب 
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. فالفسق الىخُد هىا هى ؤن الىظ الخىغُحي طُىدظب، 
ً
 ؤو جىغُدُا

ً
نً وىن الىظ ظدلُا

 
ً
 ؤو جػمُىا

ً
دا  بن اخخاز الخطسفنىاضس ظدلُت هاججت نً  ،جطٍس

ً
، بِىما ًبلى الىظ الجدلي ظدلُا

 بن ؤكدم اإلاترظم نلى حه، غحر ؤهه طُإخر مىًح الخطسفاإلاترظم 
ً
ؿُل الطبغت الجدلُت في ى جىغُدُا

 الىظ اإلاترظم.

 ،في ؤدبُاث الترظمت الخطسف الفىسي مفهىم  ىخىفجإحي هره الدزاطت لخىغُذ الالخباض الري ً

ت.  ،وزطم ألابهاد الخلُلُت لهرا اإلافهىم ِّق وشسح ججلُاتها في الترظمت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز
ًفس 

 Intrinsic Managingالداخلي  فالخطس : الخطسفبحن هىنحن مً  (2008، 1993فسغل )

و الىظ(  ملخخىي ألاًدًىلىجي  الخدٍسف) Extrinsic Managingالخازجي  الخطسف و ،)جؿَى

بلى الخغُحراث التي ًلىم بها اإلاترظم في اللغت الهدف مً  ،الداخلي، مً ظهت الخطسفشحر و ٌالىظ(. 

و الاخخالفاث اإلاىظىدة بحن لغ اثوح بحن اجتر  الهدف، وهيو  اإلاطدز تيؤظل جؿَى ت  اإلاظخٍى اللغٍى

هد َالدهُا والهلُا، بما في ذلً اإلاظخىي الطىحي والترهُبي والداللي والخداولي والىص ي والشلافي. و 

 ال غنى نىه في نملُت الترظمت، بذ في اإلاىاطب  الخطسف
ً
هها بهره الاخخالفاث مخؿلبا ن ندم جؿَى

ؤكل جلدًس، مما ًلىد في خاالث  نلىت زهُىت ؤو جسظم ،ًادي بلى الخسوط بترظمت ال ًمىً فهمها

د، اهكس فسغل  ندًدة بلى حهؿُل نملُت الخىاضل اإلاسظىة . وفي الجهت اإلالابلت، (2012)للمٍص

هدف بلى جىقُف الىظ يس في نملُت الترظمت فطا يًدًىلىجؤالخازجي نلى جدخل  الخطسف ٌشخمل

مىً لهرا ب بلُه ذللجهت التي ؤووؤو ا ،هصناث اإلاترظم الصخطُت لُالءمفي اللغت الهدف  الترظمت. ٍو

ت مخخلفت، بما  ، وهى اإلاىغىم كُد البدض،خل الفىسي اإلالطىددالخ اث لغٍى ؤن ًخجلى في مظخٍى

 الشلافي. الخداولي و الترهُبي والداللي و فيها اإلاظخىي الطىحي و

 : في الترجمة األيديولوجي التصرف 
    

و الىظ الىلُؼ ألاًدًىلىجي  ٌهد الخطسف و الىظ في الترظمت، فهى ال يهدف بلى جؿَى لخؿَى

 لُىاطب الىىامِع اإلاخهازف نليها في اللغت الهدف، بل بهه يهدف بلى الخدخل الفىسي 
ً
 وزلافُا

ً
ا لغٍى

س ذلً املخخىي لُخفم مو ؤغساع اإلاترظم ؤو الجهت التي ؤوولذ للمترظم  في مدخىي الىظ، وجدٍى

مىً ؤن وهس   لىظُت نلى ؤنها هكام كُمي جساهمي ًازس في الظلىن ًى ف ألاًدنملُت الترظمت. ٍو

ٍّ طىاء ختى ًطبذ نلُدة ؤو شبه نلُدة. ًسي فان 
ىظهه في املجخمهاث وألافساد نلى خد  ؤلاوظاوي ٍو
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ُاث نبازة نً ؤهكمت ؤطاطُت ججظد مفاهُم ًدًىلىظ( ؤن ألا 1996 ،7) Van Dijkداًً 

مهخلداث ظماناث مهُىت وجىظيهها مً خالٌ غسض هماذط اظخمانُت مشترهت وحظخؿُو الخإزحر في 

مً الظلىن ؤلاوظاوي، فهي حشخمل نلى نملُت  اث مخخلفت. وبما ؤن الترظمت ظصء  إلاىاكف وخبر 

 جفاوغُت بحن ظهاث مخخلفت، بما فيها اإلاترظمىن واإلاالفىن والىلاد والىاشسون واملخسزون واللساء

د، اهكس جاهس ُت بىعيٍّ ؤو ًدًىلىظ(، وجىظهها مهاًحر ؤTahir-Gűrçağlar 2003غسوغالز -)للمٍص

د، اهكس هىزد  ( ؤن 2003) Tymoczko(. وهرلً ًسي جُمىطيى Nord 2003بغحر وعيٍّ )للمٍص

ُت الترظمت ال جىمً في الىظ اإلاترظم فلـ، بل بنها جخجلى في ضىث اإلاترظم ومىكفه ًدًىلىظؤ

د، اهكس مِظىن   (. Fandi 2005وفىدي  Mason 1994ونالكتها باإلاخللحن )للمٍص

 ًلىم به اإلاترظم ويهدف بلى جلدًم نالم فىسي في الىظ ألاًدًىلىجي  ٌهد الخطسف
ً
 مخهمدا

ً
نمال

الهدف ٌغاًس الهالم الفىسي في الىظ اإلاطدز بدزظاث مخخلفت. وبما ؤن هرا الخدخل نمل ممىهج، 

ً ألافساد )اإلاترظمىن في هره الخالت( مً السبـ بحن ؤ فةهه ٌهد بطتراجُجُت ِّ
 
ُتهم ًدًىلىظجمى

د اهكس   في جبهاث نملُت الترظمت )للمٍص
ً
 مشازوا

ً
وألاهداف التي ًيشدونها، ومً زم ًطبدىن ؾسفا

 Baker 2006بُىس 
ً
ا َُّ  ؤداث

ً
 نمال

ً
لُت فلـ، بل بنها ؤًػا (. ومً هىا، فالترظمت لِظذ نملُت جإٍو

د، ا  في Muhawi 2007؛ مهىي Behl 2002هكس بيهل )للمٍص
ً
 فانال

ً
(، خُض ًطبذ اإلاترظم مشازوا

  الخىاضل بحن لغخحن.

ه، غحر ؤن ألاخحر ًدًىلىجوالخطسف ألا  ِّ
 
و الىظ، نمل وامٍّ وملطىد في ظل ي، مشله مشل جؿَى

ٌو بلى يهدف بلى حظهُل ألامىز نلى اإلاخللي مً خالٌ جلدًم جسظمت طلظت وؾبُهُت، بِىما يهدف ألا 

حغُحر وظهت اإلاخللي وجػلُله مً خالٌ زطم نالم فىسي مخخلف نما هى مىظىد في الىظ ألاضلي. 

و الىظ مدمىد بِىما الخطسف مرمىم. ألاًدًىلىجي  لرا، وبذا ما حظاوث الهىامل ألاخسي، فةن جؿَى

كسي نلم ولىً جبلى نالكت الىظ اإلاطدز بالىظ الهدف في نملُت الترظمت كػُت شاثىت جازق مى

 الترظمت نلى اخخالف مشازبهم. 

ً ٌهخلدون ؤن الىظ اإلاطدز هى  مً خُض الشيل واملخخىي ’ هظ ملدض‘فبهؼ اإلاىكٍس

د، اهكس هاًدا  ، Newmark 1982؛ هُىمازن Catford 1965؛ واجفىزد Nida 1964)للمٍص

سي هُىمازن de Waard and Nida 1986؛ دي وازد وهاًدا 1988 ً(. ٍو ص  ،1982) وآخٍس

( في ؤخد ؤزاثه الطازمت ؤن مهمت اإلاترظم هي ؤن "ًىلل الىظ ألاضلي بإنلى دزظت مً 389
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 هما ًخهامل مو 
ً
 جماما

ً
 جاما

ً
 مو هظ ًخفم مهه اجفاكا

ً
 مشانسه الصخطُت ومخهامال

ً
اإلاىغىنُت وابخا

". ومو ذلً، فالطىزة الخلُلُت في الترظمت لِظذ بدزظت الى 
ً
 جاما

ً
غىح هظ ًخخلف مهه اخخالفا

ً ممً ٌهخلدون ؤن مهمت اإلاترظم  التي ًخددر ننها هُىمازن هىا، بذ بن هىان الهدًد مً اإلاىكٍس

د، اهكس شافجر   Schäffnerالسثِظُت هي ججظُد هدف الىظ اإلاترظم ال هدف الىظ ألاضلي )للمٍص

سي ؤصخاب هرا  Vermeer 2000؛ فحرمحر Hönig 1998؛ هىهُغ 1998؛ 2003 ً(. ٍو وآخٍس

ن نلى الترظمت ؤن حظخلهم الهدف الري ٌظعى بلُه الىظ الهدف في اللادم مً ألاًام ال السؤي ؤ

( 238ؤ، ص 1998الهدف الري ظظده الىظ اإلاطدز في اإلااض ي. في هرا الظُاق، جىكس شافجر )

بلى اإلاترظم همالف جدسز مً "املخدداث واللُىد التي ًفسغها مىكىز غُم إلافهىم ألاماهت للىظ 

 ". اإلاطدز وخده

في الترظمت بحن الهسبُت ألاًدًىلىجي  ويهدف هرا البدض بلى اطخىشاف فػاء وؾبُهت الخطسف 

ِّ هره الهملُت، بذ بن الخدخل 
ت بمهٌص نً مدح ؤو ذم  لفىسي في الىظ اإلاترظم هى اوؤلاهجلحًز

 Bassnetممازطت شاجهت وحظخدعي حظلُـ الػىء نليها وطبر ؤغىازها. وهلخبع هىا مً باطيذ 

 للىظ 22، ص 1996)
ً
افا  شف 

ً
( التي جلٌى "بن الترظمت التي واهذ حهد في اإلااض ي خادمت واوهياطا

 ."
ً
ا  ألاضلي كد ؤضخذ آلان نملُت ٌهدُّ الخدخل فيها غسوٍز

همل الخطسف  في فػاء واطو ًخجلى في اإلاظخىي الطىحي واإلاعجمي والترهُبي في ألاًدًىلىجي  َو

اجه الهلُا، غحر ؤهه، في بهؼ ألاخُان، كد ؾبلاجه الدهُا، وفي اإلاظخىي الخؿ ابي والشلافي في مظخٍى

ت والشلافُت. ومً ًدًىلىظٌظخهص ي نلى الخددًد الدكُم ألهه مسجبـ باأل  ُت ال بالىىامِع اللغٍى

ي، بغؼ الىكس نً ضغسه، كد ًىػىي نلى خسهت ًدًىلىجهىا، فةن ؤي فهل في الخطسف ألا 

ُت جفىق ؤهمُتها حجمها بىشحر. ومً ألامشلت البازشة في هرا الظُاق الطجت التي ؤزحرث ًدًىلىظؤ

. 1967بهد الخسب الهسبُت ؤلاطساثُلُت طىت  242خٌى الترظمت الهسبُت لىظ كساز ألامم اإلاخددة 

( باالوسخاب ؤلاطساثُلي مً ًدًىلىجفلد هادي الىظ ؤلاهجلحزي )الري خػو لخطسف ؤ
ً
ي مظبلا

ت نلى الىدى آلاحي )1967نسبُت اخخلذ طىت ؤزاعٍّ (  withdrawal of“، والري ظاء باإلهجلحًز

Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict” وهى هظ ًدخمل ،

، قهسث مشيلت انخماد بخدي اللساءجحن، 
ً
كساءة ولُت وؤخسي ظصثُت. ونىدما جسظم بلى الهسبُت الخلا

ض الهسب باللساءة اليلُت، بِىما ؤضس ؤلاطساثُلُىن نلى اللساءة الجصثُت. وكد ؤدي هرا بذ حشب
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ي في الىظ ؤلاهجلحزي مً وظهت الىكس الهسبُت، بذ ظاءث الترظمت ًدًىلىجالالخباض بلى جطسف ؤ

"، وما 1967الهسبُت نلى الىدى آلاحي "الاوسخاب ؤلاطساثُلي مً ألازاض ي الهسبُت التي اخخلذ طىت 

.
ً
  شاٌ الجدٌ مظخمسا

ل اإلافسؽ في الىظ بلى مشىالث ؤ  ٌ خان وهاللي ًدًىلىظوكد ًادي الخإٍو ُت. اهكس هُف ؤوَّ

مت الظابهت في طىزة الفاجدت خحن جسظماها بلى:1999)  ( آلاًت الىٍس

 The way of those on whom you bestowed Your Grace, not (the way) of those 

who earned Your Anger (such as the Jews), nor of those who went astray (such as 

the Christians).  

ل اإلاترظَمحن للملطىد مً نبازة  شيل جإٍو  ’ وال الػالحن‘و’ غحر اإلاغػىب نليهم‘َو
ً
جدخال

 في الىظ اللسآوي، بذ بنهما اطدبدال الخإشحر الخاص مً خالٌ الخمشُل ًدًىلىظؤ
ً
 ملطىدا

ً
ُا

مت. ومً اإلااهد ؤنهما كاما بهرا ؤلافطاح لص يء في  اليهىدبالىطازي و  بالخإشحر الهام في آلاًت الىٍس

هفع ٌهلىب، ش يء  مً كبُل بقهاز الهداوة اإلاظخدىمت بحن اإلاظلمحن واليهىد مً ظهت، وبقهاز 

الهداوة اإلاخجددة بحن اإلاظلمحن والغسب اإلاظُحي، مً ظهت ؤخسي. باإلالابل، التزم مترظمىن آخسون 

دان وشٍدان Picthall 1980؛ بُىتهٌى Arbery 1980؛ آزبسي Ali 1934)نلي   Zidan and؛ ٍش

Zidan 1996 دان وشٍدان ل. اهكس، نلى طبُل اإلاشاٌ، جسظمت ٍش  نً الخإٍو
ً
( بالىظ اللسآوي بهُدا

مت:  لهره آلاًت الىٍس

The way of those on whom you have endowed Your Grace, not the way of 

those who earn Your wrath, nor of those who go astray.  

اث املخخلفت للخطسف ألاًدًىلىجي  وكبل ؤن هلىم فُما بلي مً هرا البدض باطخىشاف اإلاظخٍى

 للخطسف
ً
 ضازخا

ً
ت، هىزد مشاال في ألاًدًىلىجي  في جسظمت هطىص مخىىنت بحن الهسبُت وؤلاهجلحًز

ً مً ظهت ؤخسي. فلد ظاءث  الترظمت ؤدي بلى ؤشمت طُاطُت بحن بًسان مً ظهت ومطس والبدٍس

الترظمت الفازطُت للخؿاب الري ؤللاه السثِع اإلاطسي دمحم مسس ي في ماجمس دٌو ندم الاهدُاش 

 في مدخىاه لدزظت ؤن مهاظمخه للىكام الظىزي ووضفه له بالىكام 30/8/2012ؾهسان(
ً
فا ( مدس 

الترظمت الفازطُت بلى هجىم نلى الىكام الظُاس ي في الكالم الري ال بد ؤن ًسخل جدىلذ في 

س ف الخؿاب ؤ ً. للد خ   لُىاطب اإلاىاكف الظُاطُت واإلاهخلداث الدًيُت للجمهىز ًدًىلىظالبدٍس
ً
ُا

 انخراز بًسان السطمي ليل مً مطس 
ً
ؤلاًساوي هما ًساها الىكام ؤلاًساوي. وكد اطخدعى ذلً الخلا
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لت ما خدر بإخؿاء  والبدٍسً
 
غحر ملطىدة في الترظمت. ومهما ًىً ألامس، فلد ؤوضل الىكام مهل

السطالت التي ؤزادها لجمهىزه باللغت اللىمُت )الفازطُت(، وهى ما طعى بلُه في اإلالام ألاٌو بغؼ 

  الىكس نً جبهاث ذلً.

 :املستوى املعجمي
    

 بىغىح في اإلاظخىي اإلاعجمي نىدما ًخخاز اإلاترظألاًدًىلىجي  ًبرش الخطسف
ً
م لفكت جمشل نلُدة

ت مخخلفت نما جمشله لفكت ؤخسي. ونادة ما جخدىم بهملُت الاخخُاز نىامل ندة، منها  فىٍس

س  هد الخلاٍز
 
الالتزاماث الاظخمانُت والظُاطُت واإلاهخلداث والخلفُت الشلافُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، ح

ت التي ًفترع ؤن جلخطس نلى الىلل ألامحن للخبر مادة خطبت في ألاًدًىلىجي  للخطسف ؤلاخباٍز

ح الترظمت الهسبُت للىظ ؤلاهجلحزي آلاحي، والتي جمشل الخؿاب الهسبي الهام  ِّ
اإلاظخىي اإلاعجمي. جىض 

ي في بهؼ الدواثس الهسبُت اإلاىاوثت لهملُت  في خلبت ما كبل اجفاق ؤوطلى للظالم وما شاٌ لها ضدًّ

 ؤ
ً
 ًدًىلىظالظالم، جطسفا

ً
 في اإلاظخىي اإلاع ُا

ً
ت زاظهت  جمي للىظمىشفا )مسفم جسظمت بهجلحًز

 : للترظمت الهسبُت ألغساع اإلالازهت(

(1)  In an interview with Newsweek yesterday, the Israeli Defense   Minister 

said that the Palestinian suicide operations constitute the main cause for the Israeli 

troops‟ entering cities in the West  Bank. 

الاطدشهادًت   ادعى وشٍس الخسب الطهُىوي في ملابلت مو مجلت الىُىشًٍ ؤمع ؤن الهملُاث -  

للمدن الفلظؿُيُت في   الفلظؿُيُت هي الظبب السثِع في اظخُاح كىاث الاخخالٌ الطهُىوي

 الػفت الغسبُت املخخلت. 
   - In an interview with the Newsweek yesterday, the Zionist War  Minister 

claimed that the Palestinian martyrdom operations are  the main cause for the Zio-

nist troops‟ storming Palestinian cities in   the occupied West Bank. 
 ح مدي الخدخلبن بظساء ملازهت بظُؿت بحن الىظ ؤلاهجلحزي والترظمت الهسبُت ًبحن بىغى  

. فبِىما ًىدى الخؿاب ألاًدًىلىجي 
ً
ا في اإلاظخىي اإلاعجمي الري ؤدي بلى حغُحر جىظه الخؿاب ظرٍز

 في الىظ ؤلاهجلحزي، ًىػىي الىظ الهسبي نلى خؿاب مشلل باألًد
ً
اإلاىاضسة  الىظًُى مىًحى خُادًا

للخم الهسبي واإلاهادًت إلطساثُل، وهى خؿاب مخىكو وملبٌى نىد اإلاخللي الهسبي. ؤما الترظمت 

ت الساظهت للىظ الهسبي، فهي غحر مخىكهت وال ملبىلت في خؿاب مىظه بلى اإلاخللي الغسبي،  ؤلاهجلحًز
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شللها الخدح لت ًىلطها اإلاىغىنُت ٍو مىً اللٌى بن بذ بنها، مً وظهت هكسه، هلل لخبر بؿٍس ز. ٍو

الخؿاب الصخفي الري جخبىاه ماطظت ما ٌهىع جىكهاث الجمهىز منها، فالخؿاب، في نهاًت 

اإلاؿاف، هى طلهت واإلاخللي هى مظتهلً لهره الظلهت، وال بد للمىخج ؤن ًإخر زغباث اإلاظتهلً بهحن 

د، اهكس فحرولف   (. Fairclough 1996الانخباز )للمٍص

ت ألاًدًىلىجي  سفومً ؤبسش نىاضس الخط  في اإلاظخىي اإلاعجمي هى حغُحر ألافهاٌ الخإؾحًر

 ) وغحرها نىد هلل الخبر  هددو أهكسو أكدو اعترفو ادعىو قالمشل  framing verbs)ؤفهاٌ اللٌى

ت 106، ص 1994الصخفي. فُما ًلي مشاٌ جىغُحي مإخىذ مً شىاق ) ( بسفلت جسظمت بهجلحًز

ت مخخلفت:   جإؾحًر
ً
 جخػمً ؤفهاال

مىاكو   ( كالذ وشازة الدفام الفسوظُت بن ؾاثساث الجاكىز اللاذفت اإلالاجلت كد كطفذ2) 

ذ ونادث بلى كىاندها طاإلات.  خطِىت للمدفهُت الهساكُت في اليٍى

  The French defense Ministry said/claimed/admitted/confirmed/conceded that 

its Jaguar jet fighters had bombed well-fortified positions of the Iraqi artillery in 

Kuwait and they returned to  their base safely. 

مً اإلاالخل ؤن الىلل املخاًد للىظ ؤلاهجلحزي مىظىد فلـ نىد اخخُاز الفهل الخإؾحري   

said ت ألاخسي. فالفهل  مً الشً  ادعى، بِىما ٌغُب نىد اطخخدام ألافهاٌ الخإؾحًر
ً
ًللي قالال

بلى بهياز طابم إلاا ظاء بالخبر.  concededو  admittedنلى مطداكُت الخبر، بِىما ٌشحر الفهالن 

، فِشحر بلى ؤن مطدز الخبر ألاٌو لم ًىً وشازة الدفام الفسوظُت. مً confirmedؤما الفهل 

ُت الفهل الخإؾحري ًدًىلىظلى ؤالىاضح ؤن كساز اإلاترظم في اخخُاز بما الىلل وبما الخطسف ٌهخمد ن

  الري ًىقفه في الخبر الصخفي.

(، هما 2ؤكل مباشسة مما هى نلُه في اإلاشاٌ )ألاًدًىلىجي  وفي بهؼ ألاخُان، ًيىن الخطسف 

س اإلاشاالن آلاجُان بسفلت جسظمخيهما:   ًكهِّ

(2)  On breaking news by the French News Agency, tens of  Iraqi civilians were 

killed and injured in an American air  attack on the  city of Fallujah.  

هجىم ظىي   في خبر ناظل لىوالت ألاهباء الفسوظُت، كخل وظسح نشساث الهساكُحن اإلادهُحن في 

يي نلى مدًىت الفلىظت.   ؤمٍس
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 (4) On breaking news by the French News Agency, tens of  Palestinian civi-

lians were killed and injured in an Israeli  air attack on Gaza Strip. 

  وظسح نشساث الفلظؿُيُحن اإلادهُحن في  اسخشهدفي خبر ناظل لىوالت ألاهباء الفسوظُت،   

 هجىم ظىي بطساثُلي نلى كؿام غصة.

حلبلى  were killedبن جسظمت نبازة  
ُ
في  اسخشهدهفظها بلى  ( وجسظمت الهبازة3في اإلاشاٌ ) ق

ي نمُم لدي هاكل الخبر. فبِىما جخفم وطاثل ؤلانالم الهسبُت ًدًىلىج( ًىمُّ نً مىكف ؤ4اإلاشاٌ )

، جخخلف هره الىطاثل ؤلانالمُت نىد ؤلاشازة بلى كشهداءوافت نلى ؤلاشازة بلى اللخلى الفلظؿُيُحن 

يي للهساق ؤو ب لى اللخلى الظىزٍحن هره ألاًام، بذ ٌشحر اللخلى الهساكُحن ببان وبهد الغصو ألامٍس

 بليهم 
ً
سة مشال  بليهم كقحلىبهػها هلىاة الجٍص

ً
 قحلى ؤوكشهداء ، بِىما حشحر كىاة اإلاىاز اللبىاهُت مشال

 لخلفُتهم الظُاطُت. والاخخالف في هره اللسازاث هابو مً اإلاىكف
ً
الري اخخازجه ألاًدًىلىجي  جبها

الىطُلت ؤلانالمُت ججاه ألاخدار التي ججسي مً خىلىا. ووظىق فُما ًلي ؤمشلت ؤخسي جخػمً 

 في اإلاظخىي اإلاعجمي: ألاًدًىلىجي  ُت هاججت نً الخطسفًدًىلىظمىاكف ؤ

 الىكام الظىزي: ( الخيىمت الظىزٍت5) 

The Syrian government: The Syrian regime 

 السثِع اإلاطسي املخلىم: ي الظابم( السثِع اإلاطس 6)

 The former Egyptian President: The deposed Egyptian President 

 خسب ألاًام الظخت: ( خسب الظبهت وطخحن7)

The 1967 War: The Six-day War 

 نملُت بزهابُت: ( نملُت فداثُت8)

A commando operation: A terrorist attack 

 الدٌو اإلاخخلفت: ( الدٌو الىامُت9)

Developing countries: Underdeveloped countries 

 ؤنماٌ شغب: ( مكاهساث10)

demonstrations: riots 

 كىاث الاخخالٌ في الهساق: ( كىاث الخدالف في الهساق11)

The coalition forces in Iraq: The occupation forces in Iraq 
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 لى مطسالهدوان الشالسي ن: ( ؤشمت الظَىع12)

The Suez Crisis: The tripartite Aggression on Egypt  

 الخلُج الفازس ي: ( الخلُج الهسبي13)

The Arab Gulf: The Persian Gulf  

ُت واضخت، بذ بن اخخُاز ًدًىلىظجىػىي ألامشلت الىازدة ؤناله نلى اخخُازاث ذاث ضبغت ؤ

ي مً اإلاشاز بلُه. ولغاًت ؤلاًجاش هىا، وظلـ جًدًىلى حهبحر دون آلاخس في ول منها ٌهبر نً مىكف ؤ

 The(، ٌهبر اخخُاز نبازة الخيىمت الظىزٍت 5( فلـ. ففي اإلاشاٌ )13( و)5الػىء نلى اإلاشالحن )

Syrian Government  نً مىكف ًدظم بالخُادًت واإلاىغىنُت، بِىما ًىم اطخخدام نبازة الىكام

 ًصدزي اإلاشاز بلُه. ؤما اخخُاز نبازة ًدًىلىظنً مىكف مخدحز ؤ The Syrian Regimeالظىزي 
ً
ُا

فُت (، فُهبر نً مىكف طُاس ي نمُم الجروز ًخطل بالخبهُت الجغسا13اإلاشاٌ ) دون ألاخسي في

 
 
في جىقُف نبازة دون ألاخسي بلى هخاثج واززُت باليظبت للمترظم، بذ  إلاىؿلت الخلُج، وكد ًادي خؿإ

ت التي ٌهمل لديها وهرلً الجمهىز الهدف بهحن الانخباز. ًخدخم نلى اإلاترظم ؤخر طُاطت اإلااطظ

بلى الخلُج الفازس ي في جسظمت ميشىزة في صخُفت نسبُت نمل  The Persian Gulfفترظمت نبازة 

 ؤ
ً
 في نبازاث ًدًىلىظكد ال جدمد نلباه. ومً هىا، كد حظخلصم بهؼ اإلاىاكف في الترظمت جطسفا

ً
ُا

 لهبازاث مهُىت وذلً لخجىب نىاكب وخُمت. 
ً
 ؤمُىا

ً
ومو ذلً، كد حظخدعي بهؼ اإلاىاكف هلال

ُت. فهلى طبُل ًدًىلىظجخالف كىاناث اإلاترظم وظمهىزه مً ؤظل ببساش مىكف له جدانُاث ؤ

اإلاشاٌ، نىدما خلَّ السثِع ؤلاًساوي ؤخمدي هجاد غُف شسف نلى ماجمس اللمت لدٌو مجلع 

في خؿابه بلى اللمت نبازة الخلُج الفازس ي  ، اطخخدم2007الخهاون الخلُجي في كؿس في الهام 

نً دزاًت ألن جىقُفها ًىم نً مىكف  The Persian Gulfمساث ندة وهللها اإلاترظم الشفىي بلى 

طُاس ي للسثِع ؤلاًساوي ال بد مً هلله للصنماء الخلُجحن في اإلااجمس. ومً الالفذ ؤهه لم ٌهترع 

وظه بهؼ اإلاهللحن اللىم لهم نلى طيىتهم في كػُت  ؤخد مً هاالء الصنماء نلى جلً الهبازة، وكد

اطت ههره.   خظ 

لىجي في ًى للد اشخملذ مهكم ألامشلت التي طلىاها في هرا الجصء مً الدزاطت نلى جطسف ؤًد

 
ً
 شاجها

ً
ؤلفاف جػم ؤطماء ظيع وؤفهاٌ ووهىث، وهرا ال ٌهني ؤن ؤطماء الهلم لِظذ هدفا

ي هشحر مً ألاخُان، ًىم اطخخدام اطم نلم دون آخس في في الترظمت. ففألاًدًىلىجي  للخطسف
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الترظمت بالسغم مً ؤنهما ٌشحران بلى الص يء هفظه نً مىكف فىسي واضح مشل اطخخدام فلظؿحن 

وغحرها،  Jerusalemبدٌ  Al-Qudsو  Hebronبدٌ  Al-Khalilبدٌ بطساثُل وداود بدٌ دًفُد و 

 ؤبذ ٌشيل ججىب ؤطماء الهلم التي لها ضبغت ج
ً
ت ًدًىلىظىزاجُت مىكفا  يهدف بلى الترهحز نلى الهٍى

ً
ُا

  الهسبُت ؤلاطالمُت لهره ألاطماء وألاشُاء التي حشحر بليها.
ً
 ضازخا

ً
خُض ًلىم  ووظىق فُما ًلي مشاال

بلى اإلاسجد ألاكص ى ال ظبل الهُيل في ؤخد  the Temple Mountاإلاترظم الهسبي بترظمت نبازة 

ت: س ؤلاخباٍز   الخلاٍز

 (14) After Israeli police and Palestinian demonstrators clashed on  the Temple 

Mount a year ago and 21 Arabs were shot dead, a number of Palestinians retliated 

with knife attacks on Jews  inside Israel  proper. (The Washington Post, Jan, 21, 

1992). 

كبل  ألاقص ى  املسجدبهد ؤن اضؿدمذ الشسؾت ؤلاطساثُلُت واإلاخكاهسون الفلظؿُيُىن في  

، فلد اهخلم ندد مً الفلظؿُيُحن
ً
بالهجماث بالظياهحن نلى   طىت، وكخل واخد ونشسون نسبُا

 (1992، 27اليهىد داخل بطساثُل هفظها. )السؤي، ًىاًس 

 نىدما جسظم نبازة  
ً
ال  املسجد ألاقص ىبلى  the Temple Mountللد ؤخظً اإلاترظم ضىها

اثه الهسب بهحن الانخباز. فمً غحر اإلاهلٌى ؤن ٌظخخدم في حبل الهيكل ، بذ بهه ؤخر ؾبُهت كس 

س بخبازي نبازة  التي حظخخدمها بطساثُل وؤلانالم الغسبي في ؤلاشازة بلى هفع  حبل الهيكلجلٍس

فحن نىد اإلاظلمحن. ، وهى ؤولى اللبلخحاملسجد ألاقص ىاإلايان الري ًػم  ن وزاوي الخسمحن الشٍس

مظخخدمت في هظ ظدلي  the Temple Mountولىً، في الىكذ هفظه، وظخؿُو ؤن هخخُل نبازة 

بحن مصدوظحن مً ؤظل بشهاز اإلاخللي بمىكف ؤلادازة  حبل الهيكلزطمي ٌظخىظب جسظمتها بلى 

ىُت ججاه   ؤلاطساثُلُت.  الادناءاثألامٍس

، وظىق مش 
ً
 ًىػىي نلى جطسف ؤوؤخحرا

ً
 مشابها

ً
ي له نالكت باطم نلم بالسغم مً ؤن ًدًىلىجاال

 غحر مبرز. ففي جسظمت نبد الطبىز )
ً
ىيلظخىن  (1999البهؼ كد ٌهخبره جصوٍسا لهىىان هخاب فٍس

، هجد السادات: وهم الحدديبلى  Anwar Sadat: Visionary Who Dared( اإلاىطىم 1996)

ألاضلي الري ًلدم الظاداث هلاثد ٌظدشسف اإلاظخلبل وبحن نىىان مغاًسة واضخت بحن الهىىان 

له. وهرا الخدخل الظافس في جسظمت ألاًدًىلىجي  الىخاب اإلاترظم الري ًلدمه هلاثد غلَّ ؾٍس

الهىىان ًيسخب نلى الترظمت بسمتها، بذ بنها جلدم ضىزة طلبُت ألهىز الظاداث. وكد ًيىن كساز 



 

 

 
      

 

) 411 ( 

 مً اإلاىك
ً
 اإلاترظم هرا هابها

ً
ف الهسبي الشهبي الهام مً ؤهىز الظاداث بظبب جىكُهه مىفسدا

فه إلاىحى الىظ ألاضلي 1979الجفاكُت طالم مو بطساثُل في الهام  ، بذ ؤزاد اإلاترظم مً خالٌ جدٍس

الري ًسطم ضىزة هاضهت ألهىز الظاداث بلى مىًحى ًسطم ضىزة كاجمت له ؤن ًىظب حهاؾف 

ألاماهت في الترظمت، وهى اإلابدؤ الري فلد الىشحر مً كُمخه بكهىز اللازت الهسبي، غحر مىترر بمبدؤ 

حن في نملُت الترظمت. وفي خلُلت ألامس، وبمهٌص نً الىلد  َُّ اإلاترظم والجمهىز هالنَبحن ؤطاط

 ًلىم بملازهت الترظمت بالىظ translation criticismالترظمي 
ً
 نادًا

ً
، ًطهب ؤن هخخُل شخطا

  ألاضلي. فاللازت الهادي
ً
ًبدض بما نً الىظ ألاضلي ؤو نً الترظمت، ولِع نً وليهما جبها

ه نمل ؤوادًمي ًلىم به مخخطىن  ِّ
 
ملخصوهه اللغىي. ؤما ملازهت الترظمت بالىظ ألاضلي، فهى في ظل

 ألهداف بدشُت. 

 :املستوى التركيبي  
    

ت مخخلفت منها   الفاعليةكد ًخجلى الخطسف الخازجي في اإلاظخىي الترهُبي في نىاضس لغٍى

agency الىحىب/الظنيةو modality الحىكيدو evaluativeness حشحر الفانلُت بلى . وغحرها

س  بقهاز الفانل ؤو بخفاثه في نملُت الترظمت، بذ كد ًلسز اإلاترظم ؤن ًخفي اإلاظئٌى نً نمل شٍس

بؿمع الفانل بالسغم مً قهىزه في الىظ ألاضلي. فُما ًلي مشاٌ جىغُحي بسفلت جسظمخحن له جم 

: ًدًىلىظالخطسف فيهما ؤ
ً
 ُا

 ان في اللدض الشسكُت هرا الطباح.( كخلذ اللىاث ؤلاطساثُلُت زالزت شب  15) 

 - Three Palestinian youths were killed in East Jerusalem this  morning.  
 - Three Palestinian youths were killed in clashes with Israeli   troops in East 

Jrusalem this morning. 
 مً الخدخل  

ً
في الىظ. فمً ظهت، ؤخفى اإلاترظم ألاًدًىلىجي  جكهس الترظمخان ؤناله هىنا

 خٌى اإلاظئٌى نً هرا الهمل. ومً ظهت 
ً
لو خاثسا

 
 اإلاخللي غحر اإلاؿ

ً
الفانل في الترظمت ألاولى جازوا

ؤخسي، ؤللذ الترظمت الشاهُت باإلاظئىلُت نلى الؿسفحن ؤلاطساثُلي والفلظؿُني بالسغم مً ؤن الىظ 

 ؤلاطساثُلي وخده نً نملُت اللخل.ألاضلي ٌشحر بلى مظئىلُت الؿسف 

مىً للخطسف  ؤن ًكهس في هُفُت الخهامل مو الكىُت والىظىب في الىطىص ألاًدًىلىجي  ٍو

اإلاترظمت، بذ ٌظخؿُو اإلاترظم جلدًم نالم مخخلف نما ًؿسخه الىظ ألاضلي بظبب مىكفه مً 
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آلاحي بسفلت جسظمخه  خالٌ الهبض بإفهاٌ الكىُت والىظىب. اهكس اإلاشاٌ ؤلاهجلحزي الخىغُحي

 الهسبُت:

 (16) The Head of the International Investigation Commission in   the assass na-

tion of the Lebanese former Prime Minister Rafiq Al-Hariri said that some Syrian 

officials may have  been involved in this crime

سي بن  كاٌ زثِع لجىت الخدلُم الدولُت في اغخُاٌ زثِع الىشزاء اللبىاوي الظابم زفُم   الخٍس

مت.  بهؼ اإلاظئىلحن الظىزٍحن مخىزؾىن في هره الجٍس

 مً خالٌ حغُحر خالت الشً في الىظ ألاضلي بلى ًدًىلىظهما هى واضح، للد جدخل اإلاترظم ؤ 
ً
ُا

 داهت الخيىمت الظىزٍت نبر فهل الترظمت. خالت مً الُلحن في الىظ اإلاترظم بهدف ب

بلى مظاز  epistemic modalityوكد ٌظعى اإلاترظم في بهؼ ألاخُان بلى جدٍسف مظاز الكىُت  

مً ؤظل بقهاز هبرة ندواهُت ال حهىع الىبرة اإلاخدفكت في الىظ  deontic modalityالىظىبُت 

ت بسفلت  ؤضلها الهسبي لسطالت مفخىخت وظهها ألاضلي. فُما ًلي هظ ملخبع مً جسظمت بهجلحًز

دة  نً اإلالف اللبىاوي )ظٍس
ً
ني بلى الدهخىز بشاز ألاطد الري وان آهران مظئىال النهاز  ظبران جٍى

د، اهكس بدزان 23/3/2000  (: Badran 2001(، )للمٍص

 (17) You must understand that there is bad blood between some Lebanese and 

the Syrian Army, that our generation inherited the civil war, but did not initiate it, 

that we were not  warmongers, and that there are no such things as eternal wars  
and eternal enemies. 

 بحن اللبىاهُحن والجِش الظىزي في لبىان، وحهسف ؤن ظُلىا
ً
وزر الخسب  ؤهذ حهسف ؤن زمت دما

 ؤو نداءاث ؤبدًت.  ؤبدًت  ولم ًىً طببها، وؤهىا لظىا هىاة خسوب، وؤهه لِع هىان مً خسوب

 في الىظ الهسبي )ؤهذ حهسف ؤن
ً
.( كد نىمل .. مً الىاضح في اإلاشاٌ ؤناله ؤن ما ٌهامل قىُا

ت )نلًُ ؤن جفهم ؤن  في الترظمت ؤلاهجلحًز
ً
ُت في الترظمت .(، مما ؤدي لكهىز هبرة ندواه.. وظىبُا

ت بدٌ الىبرة اإلاخدفكت في الىظ الهسبي بالسغم مً املخافكت نلى مدخىي الىظ بشيل  ؤلاهجلحًز

 نام. 

في خاالث ؤخسي، كد ٌهبض اإلاترظم بالكىُت/الىظىب دون وعيٍّ برلً، مما ًازس نلى  

كطُدة "بذا  ُت التي ًجظدها الىظ اإلاترظم. اهكس اإلاشاٌ آلاحي إلالؿو شهسي ملخبع مًًدًىلىظألا 



 

 

 
      

 

) 411 ( 

الفلظؿُني مدمىد  للشانس If I were to Start All Over Againوان لي ؤن ؤنُد البداًت" 

"ضخاًا خازؾت" جسظمها نبد هللا الهكسي  Victims of a Mapدزوَش مً مجمىنت بهىىان 

(1984:) 

  د بلى كسؾبت.ولىىني ال ؤنى   ( ؤنىد بذا وان لي ؤن ؤنىد، بلى وزدحي هفظها وبلى خؿىحي هفظها18) 

  I will return if I have to return, to my roses, to my steps  But I will never go 

back to Cordova.  

ت )ؤهكس فسغل وهاجي   ًىػىي اإلاشاٌ ؤناله، بمهٌص نً اإلاشىالث في هلل السمىش الشهٍس

Farghal and Naji 2000 نلى حغُحر ظىهسي في الكىُت التي كدمها الشانس. فبِىما ًىكس ،)

(، ًلدم If I were to returnدزوَش بلى الهىدة واخخمالُت بهُدة اإلاىاٌ )بذا وان لي ؤن ؤنىد 

بن وان نلي ؤن ؤنىد(، ووإهه مجبر  If I have to returnاإلاترظم "الهىدة" مً كبُل الىظىب الهام )

رث الترظمت زغبت الشانس الجامدت للهىدة بلى نلى الهىدة بلى وؾى ه الظلُب )فلظؿحن(. للد غحَّ

 .
ً
 الىؾً املخخل زغم ضهىبت جدلُلها بلى نبء كد ًلىم به مىسها

ن هُف ًمىً للمترظم ؤن ًػهف دزظت الخىهُد في الىظ   ِّ
 ًبح 

ً
 جىغُدُا

ً
، وظىق مشاال

ً
وؤخحرا

 مً الهسبُت بل
ً
 ظدلُا

ً
ت اإلاترظم نىدما ًىلل هطا ت مً خالٌ ججاهل ؤدواث الخىهُد الىدٍى ى ؤلاهجلحًز

د، اهكس فسغل    (:1991واإلاعجمُت )للمٍص

ً الهسب الرًً هاظسوا مً ؤوؾانهم ألاضلُت واطخلسوا 19)  في الغسب  ( بن الهلماء واإلافىٍس

ت ظمهاء.  وما شالىا ًقدمىن كدمىا   بطهاماث مهسفُت هامت للبشٍس

 - Arab scientists and intellectuals who migrated from their home  countries and 

settled in the West have made some epistemological contributions for humanity. 

 - Arab scientists and intellectuals who migrated from their  home  countries and 

settled in the West indeed made and  are still making important epistemological 

contributions for humanity at large.  

ِّد اإلاترظم  
سي الاخخالف في دزظت الخىهُد بُنهما. فبِىما ًجس 

 
بن ملازهت بظُؿت بحن الترظمخحن ج

ألاضلي، ًدافل في الترظمت الشاهُت نلى هبرة  الترظمت ألاولى مً هبرة الخىهُد التي ًخػمنها الىظ

الخىهُد اإلاخطاندة التي ٌهىظها الىظ ألاضلي. مً هىا، ٌظخؿُو اإلاترظم الهبض بهىطس الخىهُد في 

نملُت الترظمت مً خالٌ هصم ؤدواث الخىهُد اإلاىظىدة في الىظ ألاضلي ؤو مً خالٌ بغافت ؤدواث 
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هدُجت ألاًدًىلىجي  ولخا الخالخحن، ًىدسف نالم الىظ جىهُد ال ًدخىي نليها الىظ ألاضلي. وفي

 جطسف مىظه مخهمد ًلىم به اإلاترظم. 

 :املستوى اخلطابي والثقافي
    

حن اإلاعجمي والترهُبي، ًطهب الخددًد الدكُم ألاًدًىلىجي  بخالف الخطسف في اإلاظخٍى

حن الخؿابي والشلافي  ت التي جم الخطسف بها في اإلاظخٍى بظبب نالكتها بالىظ هيل للهىاضس اللغٍى

ت واضخت اإلاهالم. ومً ألامشلت اإلاهمت نلى الخطسف اإلاىظه في هرا املجاٌ  مخيامل ال بىخداث لغٍى

ز  لسبانُاث الخُام Edward Fitzgeraldجسظمت الشانس ؤلاهجلحزي بدوازد فُدسجسالد  خُض خىَّ

 ٍّ
ٍّ دًني وضىفي بلى ظى 

مادي وماظً في الترظمت  اإلاترظم الجى الهام في الىظ ألاضلي مً ظى 

ٌ الخب والخمس ؤلالهي في اللطُدة الفازطُت بلى خب وخمس آدمي في الترظمت  ت. فلد خىَّ ؤلاهجلحًز

ت. ومً الىاضح ؤهه اجخر مشل هرا اللساز لُجازي الخلالُد ألادبُت الغسبُت والراثلت الفىُت  ؤلاهجلحًز

ي نً هلل اللُم الشلافُت في الل
ً
غت اإلاطدز، بذ بن فُدسجسالد هفظه هخب في لللازت الهدف بمىإ

 ٌ د، اهكس لُفُفحر E. B. Cowell زطالت بلى ضدًله بي بي واو (: 77، ص Lefevere 1992 )للمٍص

ت مؿللت وؤها ؤجسظم هاالء الشهساء الفسض ألاغساز الرًً )هما ؤنخلد( لم  "للد زاق لي ؤن ؤجمخو بدٍس

".  ًطلىا بشهسهم بلى دزظت جخُف اإلاترظم مً ؤن
ً
 خلُلُا

ً
ت لُطىو مً شهسهم فىا ًىؿلم بدٍس

هلم ت لى وان ًخهامل مو ألادباء 1992لُفُفحر ) َو  "ما وان لفُدسجسالد ؤن ًخمخو بخلً الخٍس
ً
( كاثال

 ألن هىان 
ً
 فدظب، بل ؤًػا

ً
الُىهاهُحن والسوماهُحن اللدماء، ال ألنهم ًمشلىن زلافت ؤهثر جلدما

 مً جسظمخه".  اإلائاث مً الخبراء ممً طِخدللىن 

اإلاطسي ؤخمد زامي،  للشانس الغىاجياإلاشهىزة  زبانُاث الخُامومً اإلاشحر لالهخمام ؤن جسظمت  

للذ بدوزها نً الترظمت 
َ
والتي غىتها الظُدة ؤم ولشىم، انخمدث نلى الترظمت الفسوظُت التي ه

ت، ال الىظ الفازس ي. اهكس الدشابه الىاضح في اإلالؿو آلاحي بحن  ( 20الىظ ؤلاهجلحزي )ؤلاهجلحًز

 (: 21والىظ الهسبي )

  (20) Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky  

          I heard a Voice within the Tavern cry,  

         "Awake, my little ones, and fill the Cup 

          Before Life's Liquor in its Cup be dry." 
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 في السخس( طمهذ 21) 
ً
 هاجفا

ً
ــــــ    ضىجا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غفاة البشس :لخاناهادي مً ـ

 .  جمأل وإض الهمس هف اللدز   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نكبل ؤ  وإض اإلانى ا او هبىا امل       

ري جىػىي نلُه الترظمت الهسبُت، ًيبغي، نلى وظه الخطىص، مالخكت الجى اإلاادي واإلااظً ال

ـــت. وفـــي  الترظمـــت ؤلاهجلحًز
ً
 ؤ والتـــي حهىـــع جمامـــا

ً
حن ًـــدًىلىظولخـــا الخـــالخحن، وشـــهد جطـــسفا  فـــي اإلاظـــخٍى

ً
ُا

الخؿــــابي والشلــــافي للــــىظ الفازســــ ي، آخــــرًً بهــــحن الانخبــــاز ؤن الخطــــسف اإلاىظــــىد فــــي الــــىظ الهسبــــي 

 مً ألاضل ا
ً
 لفازس ي. مىلٌى نً الىظ ؤلاهجلحزي، ولِع هابها

 للخطسف 
ً
ت ألاهثر حهسغا س ؤلاخباٍز في اإلاظخىي الخؿابي، بذ نادة ألاًدًىلىجي  وكد جيىن الخلاٍز

س ؤلاخبازي مً خالٌ الخغُحر والخرف وؤلاغافت لبهؼ  ما ًخدخل اإلاترظمىن واملخسزون في الخلٍس

التي ًمشلىنها. ُت للجهاث السطمُت ًدًىلىظالهىاضس مً ؤظل ظهل الىظ ًلخلي مو الخىظهاث ألا 

 ألاًدًىلىجي  وإلاشاهدة الفسق بحن الىلل والخطسف
ً
ت، اهكس ؤوال س ؤلاخباٍز في الخهامل مو الخلاٍز

ؿاهُت  س هُئت ؤلاذانت البًر ت والهسبُت خُض الىلل املخاًد  BBCجلٍس ؤلاخبازي بيسخخُه ؤلاهجلحًز

د، اهكس الشمالي   (:Shunnaq 1994 ؛ شىاقAl-Shamali 1992)للمٍص

(22) PLO Chairman Mr. Yaser Arafat opened the Palestine  National Council 

meetings in Tunis today. The PNC will  discuss the  Palestinian participation in the 

proposed Mideast  peace conference to be held in Madrid next month. Israel  re-

jects any role for the PLO in the conference and insists that  it will only talk to 

Palestinian  representatives from the  occupied territories. 

ـس الفلظـؿُيُت اظخمانـاث23) املجلـع الـىؾني   ( افخـخذ الظـُد ًاطـس نسفـاث زثـِع مىكمـت الخدٍس

مـاجمس الظـالم اإلالتـرح  اإلاشـازهت الفلظـؿُيُت فـي الفلظؿُني في جىوع الُىم. وطىف ًىـاكش املجلـع

ــد فــي الشــهس اللــادم. هــرا   ألاوطـــ خــٌى الشــسق    واإلاخىكــو اوهلــاده فــي الهاضــمت ؤلاطــباهُت مدٍز

س الفلظؿُيُت في اإلااجمس وجطـس نلـى ؤنهـا لـً جخدـدر بال مـو   وجسفؼ بطساثُل ؤي دوز إلاىكمت الخدٍس

 .ممشلحن فلظؿُيُحن مً ألازع املخخلت

  
 
ؿاهُت مً ًالخل اللازت بظهىلت الىلل املخاًد الطازم لألخباز الري جد بهه هُئت ؤلاذانت البًر

( نلى الخىالي. وكد ؤهظبذ هره 23( و)22خالٌ ملازهت الىظ ؤلاهجلحزي بالىظ الهسبي في اإلاشالحن )

ت الظُاطت الهُئت شهسة هبحرة في ظمُو ؤهداء الهالم. ومً اإلااطف ؤن الخُاد في الخلاز  ٍس ؤلاخباٍز

حن آلاجُحن اللرًً ٌهالجان  ً ؤلاخباٍز ٍس هى الاطخصىاء واللاندة هي الخدٍسف، هما ًخطح مً الخلٍس

 الخبر هفظه مً خالٌ ؤلاذانت ؤلاطساثُلُت وؤلاذانت ألازدهُت نلى الخىالي:
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فـي جـىوع الُـىم   ( افخخذ ًاطس نسفـاث زثـِع اإلاىكمـت اظخمانـاث املجلـع الـىؾني الفلظـؿُني24)

اإلالترح خٌى الشسق ألاوطـ واإلاىـىي   وطـ خالفاث خٌى مشازهت الفلظؿُيُحن في ماجمس الظالم 

ــــــد فــــــي الشــــــهس اللــــــادم، ولــــــً ًيــــــىن للمىكمــــــت ؤي دوز فــــــي اإلاــــــاجمس وطــــــُمشل الجاهــــــب  اوهلــــــاده فــــــي مدٍز

 مً طيان اإلاىاؾم.   الفلظؿُني ممشلىن 

الفلظؿُني في   ث املجلع الىؾني ( افخخذ الظُد ًاطس نسفاث زثِع دولت فلظؿحن اظخمانا25)

فـي مـاجمس الظـالم اإلالتـرح خـٌى الشـسق   جـىوع الُـىم وطـىف ًىـاكش املجلـع اإلاشـازهت الفلظـؿُيُت

د في الشهس اللادم.  ألاوطـ والري طُهلد في الهاضمت  ؤلاطباهُت مدٍز

م ي ال ًخفى نلى ؤخد. بداًت، جًدًىلىجللد ؤخػهذ ؤلاذانت ؤلاطساثُلُت الىظ لخطسف ؤ 

نىد ؤلاشازة بلى ًاطس نسفاث، وهرلً جم اخخطاز اطم  Mr السيدخرف ؤداة الخخاؾب السطمُت 

س الفلسطينية ً يهدفان بلى جدلحر اإلاشاز بليهما وندم املنظمة، بلى  منظمة الحدٍس وهال ألامٍس

 
ً
، ٌهؿي الىظ الاهؿبام بإن هىان اخخالفاث بحن الفلظؿُيُحن بشإن بغفاء الشسنُت نليهما. وزاهُا

اإلاشازهت في اإلااجمس، مما غُب خلُلت ؤن بطساثُل هي مً حهازع مشازهت الفلظؿُيُحن في اإلااجمس. 

س الفلظؿُيُت في  م نلى مشازهت مىكمت الخدٍس والهدف مً ذلً هى اطدباق ألاخدار بلؿو الؿٍس

، جم جىق
ً
وهي الهبازة ألازاض ي املححلة، بدٌ نبازة  املناطقُف اإلاطؿلح ؤلادازي اإلااجمس. وؤخحرا

اإلاظخخدمت في الخؿاب الدولي بشيل نام وخؿاب ألامم اإلاخددة بشيل خاص. وكد خللذ هره 

 ٌهىع الظُاطت ؤلاطساثُلُت ججاه اإلاىغىم 
ً
 طُاطُا

ً
الشبىت مً نىاضس الخطسف خؿابا

  طلمي بشيل خاص. الفلظؿُني بشيل نام ومداولت بًجاد خل

س ؤلاذانت ألازدهُت في )  ، 25ؤما جلٍس
ً
( ؤناله، فُهىع مىكف الخيىمت ألازدهُت بيل وغىح. ؤوال

س نبازة   بلى زثِظها ًاطس نسفاث لُاهد اإلاىكف دولة فلسطين ًىقف الخلٍس
ً
املخخلف نليها مشحرا

 للمىكف الدولي اإلاهلً. وبإطلىب ؤه
ً
ثر دهاًء، ًخجاهل الىظ ؤي السطمي للخيىمت ألازدهُت، خالفا

س الفلظؿُيُت في اإلااجمس، وكد ًىم هرا نً زغبت نىد اذهس لسفؼ بطساثُل مشازهت مىكمت  لخدٍس

الخيىمت ألازدهُت في حشىُل وفد مشترن مو الفلظؿُيُحن بلى اإلااجمس. لرلً، ًبدو ؤن الخيىمت 

 في ؤن جيىن ألامىز في ألازدهُت آزسث ندم اجخاذ مىكف ججاه هرا ألامس مً خالٌ ججاهله، 
ً
ؤمال

 ؤ
ً
ُت ٌعجص ًدًىلىظضالخها نىدما جىجلي الطىزة. فالطمذ هىا، هما هسي، ًمىً ؤن ًدلم ؤهدافا

 الىالم نً جدلُلها. 
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 لىحران اإلاترظم. ففي الظُاق الهسبي ؤلاطالمي، نادة ما  
ً
، جطبذ اإلافاهُم الشلافُت هدفا

ً
وؤخُاها

ه اإلاظدشسكحن وبهؼ اإلا الفحن الغسبُحن للشلافت ؤلاطالمُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، زبما وظمو نً حشٍى

ت الدهمسهُت اإلاظِئت للسطٌى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )فبراًس  ياجحًر (، والتي ؤزازث 2006جيىن السطىم الياٍز

خفُكت اإلاظلمحن خٌى الهالم وخللذ ؤشمت ناإلاُت، كد جؿىزث في نلٌى مالفيها مً خالٌ كساءتهم 

 ًدًىلىظلشلافت ؤلاطالمُت جم الخطسف فيها ؤلىطىص نً ا
ً
 بشيل طافس، طىاء ؤواهذ هطىضا

ً
ُا

 بسفلت جسظمخحن جمشالن الىلل املخاًد والخطسف
ً
 جىغُدُا

ً
 ؤضلُت ؤم مترظمت. وفُما ًلي وظىق مشاال

 للشلافت ؤلاطالمُت نلى الخىالي: ألاًدًىلىجي 

ؤو كبُــل  مــً اللُــل م فــي طــانت مخــإخسة فــي شــهس زمػــان اإلابــازن ًــنهؼ اإلاظــلمىن مــً هــىمه( 26) 

ـــل كبـــل ؤلافؿـــاز نىـــد اإلاغُـــب. وبهـــد  الفجـــس لخىـــاٌو وظبـــت الســـخىز التـــي حهُـــنهم نلـــى ضـــُام ًـــىم ؾٍى

  الفجس. بلى اإلاسجد ألداء ضالة  جىاٌو السخىز ًخىظه مهكم السظاٌ

  (27) In the fasting month of Ramadan, Muslims awake late at  night or just 

before dawn to have a meal called Al-Sahur,  thus preparing themselves for a long 

day before breakfast  is permitted at sunset. Having had this meal, most men  make 

for the mosque to perform their dawn prayers. 
 

  (28) In the fasting month of Ramadan, Muslims strangely awake  late at night 

or just before dawn to stuff themselves with food  that could last them for a tdiou-

sly long day before a meal is  permitted at sunset. Still worse, most men, having 

supplied  themselves with enough ammunition (food), make for the  mosque to 

perform their dawn rituals. 
 في الخؿاب بُنهما. فبِىما28( و)27بن ملازهت بظُؿت بحن الترظمخحن في ) 

ً
 شاطها

ً
ن فسكا ِّ

 ( جبح 

جىلل الترظمت ألاولى اإلافاهُم ؤلاطالمُت بدُادًت ومىغىنُت، جصدزي الترظمت الشاهُت هره اإلافاهُم 

 مً خالٌ خؿاب طلبي ومخدحز مخهمد جبىاه اإلاترظم غد ؤلاطالم. 

 في الخطسف
ً
 مهاهظا

ً
مً خالٌ اخخُاز خؿاب بًجابي في ألاًدًىلىجي  وكد ًدبنى اإلاترظم اججاها

ى خؿاب طلبي ججاه بهؼ اإلافاهُم الشلافُت. فهلى طبُل اإلاشاٌ، كدم جسظمخه لىظ ًىػىي نل

"خُاة الىبي دمحم"  The Life of Mahomet( جسظمت لىخاب 1960/1966) Khurbutliخسبؿلي 

 بالسغم مً الىكسة  Washington Erving للمالف واشىؿىن بًسفُىغ
ً
 بًجابُا

ً
جدمل خؿابا
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د، اهكس ؤًيبىدن الظلبُت الىاضخت غد ؤلاطالم ومفاهُمه   Einbodenفي زىاًا الىظ ألاضلي )للمٍص

 (. وفُما ًلي اكخباض مً الىخاب بسفلت جسظمخه الهسبُت: 2009

(29) Much of the Koran may be traced to the Bible, the Hishnu  and the Talmud 

of the Jews, especially its wild though often  beautiful traditions concerning the 

angels, the prophets, the  patriarchs, and the good and evil genii. [Mahomet] had at 

an  early age imbibed a reverence for the Jewish faith, his mother,  it is sugested, 

having been of that religion  

جخهلم باإلاالثىت  ة وؤلاهجُل، وبخاضت آلاًاث التيبهؼ ما ظاء في اللسآن طبم ؤن ظاء في الخىزا

 ألاولى ًدترمىن الدًً اليهىدي.  وألاهبُاء، والجً ألاخُاز وألاشساز. ولرا وان اإلاظلمىن في الفترة 

للد غحر خسبؿلي الىكسة الظلبُت إلًسفُىغ بلى هكسة بًجابُت في الترظمت. فبِىما ًدعي اإلاالف ؤن  

م مىلى  ٌ نً ؤلاهجُل والخىزاة، ًلٌى اإلاترظم بن بهؼ ما وزد في اللسآن ظاء مهكم اللسآن الىٍس

ذهسه في الدًاهاث التي طبلخه. هرلً، ًدعي الىظ ألاضلي ؤن اخترام الىبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص للدًاهت اليهىدًت 

ص نلى زبما ٌهىد ليىن والدجه، هما ًدعي الىظ، حهخىم الدًاهت اليهىدًت، في خحن ؤن الترظمت جسه

خطح مً هرا  لالدناءاخترام اإلاظلمحن للدًً اليهىدي دون ؤي ذهس  بإن والدة الىبي واهذ يهىدًت. ٍو

س الىبحر في ؤ د ؤن ًلدم لللازت الهسبي ضىزة بًجابُت نً ًدًىلىظالخدٍى ُت الىظ ؤن اإلاترظم ًٍس

بالسغم مً هرا اإلاالف )هىمىذط مخخلف نمً طبله مً اإلاظدشسكحن الرًً ؤطائوا لإلطالم(، 

الظلبُت الىاضخت التي ًخددر بها بًسفُىغ نً ؤلاطالم في الىخاب بسمخه. والظااٌ الري ًؿسح 

هفظه هىا هى: هل خدم اإلاترظم ؤبىاء ظلدجه ؤم غللهم بخلدًمه مشل هره الترظمت؟ طااٌ ؤجسهه 

 بسطم ؤلاظابت. 

، جلىم وطاثل ؤلانالم بخدخل ؤًد 
ً
نىد جسظمت اإلافاهُم الدًيُت مً لغت  لىجي طافسًى وؤخُاها

ىُت )الس ي ؤن ؤن  ىهُت ألامٍس  ABCوألاي بي س ي  CNNألخسي. اهكس هُف جسظمذ الشبياث الخلفٍص

( 2001الجصء الافخخاخُت في خؿاب شنُم اللاندة ؤطامت بً الدن )ؤهخىبس  FOX)وفىهع 

 مشفىنت بالىظ ألاضلي: 

 (30) Thanks to God, he who God guides will never lose. And I believe that 

there‟s only one God. And I believe there‟s no prophet but  Mohammed.  

وطــــِئاث  ( بن الخمـــد ح هدمــــده ووظــــخهحن بــــه ووظــــخغفسه ووظـــخهُر بــــه مــــً شــــسوز ؤهفظــــىا31) 

ً له وؤشهد ؤن.. ؤنمالىا   . و ؤشهد ؤن ال بله بال هللا وخده ال شٍس
ً
  ... نبده وزطىله،دمحما
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 في ؤلاطالم، بذ جدعي الىخداهُت للىبي دمحم 31هما هى ظليٌّ في ) 
ً
 مهما

ً
ِّف الترظمت مفهىما

(، جدس 

نلى لظان بً الدن دون وظه خم. فالىظ ألاضلي ٌشحر لىخداهُت هللا نص وظل فلـ والىبىة ملخمد 

ه الظافس للىظ ألا  ضلي كد ًلىد بلى جإلُب ؤصخاب بحن غحره مً ألاهبُاء، لِع بال. وهرا الدشٍى

الدًاهاث ألاخسي غحر اإلاؿلهحن نلى ؤلاطالم نلى اإلاظلمحن ألنهم ًىىسون الىبىة ألهبُائهم هما جلٌى 

الترظمت. كد ًلٌى كاثل بإن ما خطل في الترظمت هىا لِع بال شلت لظان للمترظم الشفىي ولىً 

س الالخم لهره الترظمت بشيل مىاطب ًىفي مش مىً ملازهت هره الترظمت ندم الخدٍس ل هرا السؤي. ٍو

 :ألاطىشِخد بَسع Associated Press اإلاشىهت بالترظمت الخُادًت آلاجُت التي كدمتها

“I bear witness that there is no God but Allah and that Mohammed is his messen-

ger”.  
السوجُيُت، بال ؤنها هللذ اإلافاهُم وبالسغم مً ؤن هره الترظمت كد خرفذ بهؼ الهبازاث 

( ؤناله، وهى ؤنها جلدم "شهاداث" بً 31ي. وزمت ؤمس آخس في الترظمت )ًدًىلىجالدًيُت دون جدخل ؤ

 مً الشً مً الىاخُت الخؿابُت. 
ً
الدن مً كبُل "الانخلاد" ال "الشهادة"، مما ًللي نليها قالال

الري ًلابل الفهل  testifyؤو  bear witness toال ٌهادٌ الفهل  believeفالفهل ؤلاهجلحزي 

 في اللغت الهسبُت.  أشهد

في بهؼ الخاالث مً الخطسف اللغىي في الترظمت في خػم ألاًدًىلىجي  وكد ًلترب الخطسف 

. اهكس هُف حهامل لي غاطًُ 
ً
و الىظ زلافُا و ( م1975) Le Gassickمداولت اإلاترظم جؿَى

 (: 1947) شكاق اإلادق الىظ آلاحي مً زواًت هجُب مدفىف 

الشازم ألاشهس.   . ال حظسعي هىرا ًا خمُدة. مُلي بىا بلىسيدها الحسينؾاهس الىُت و –( 32) 

د ؤن ؤكٌى لً ولمت هامت. ًيبغي ؤن جطغي بلي   د ؤن ؤكىله. ؤال   . ؤهذِّ ؤٍز حهلمحن وال شً بما ؤٍز

ً؟ كلب   (p.46) ... دلُله  املؤمنحهلمحن؟ ؤال حشهٍس

   “My intentions are completely pure. Don‟t rush off Hamida, let‟s turn into 

Ahar street. I‟m sure you know what I want to  say. Don‟t you  feel anything? 

One‟s emotions are the best  guide.” (p. 57).   
هى مالخل، ًدخىي الىظ ألاضلي نلى بشازجحن دًىِخحن بطالمُخحن. ؤلاشازة ألاولى، وهي  هما 

َظم  مطسي مإلىف بإخد السمىش الدًيُت ؤزىاء الخدًض )وطُدها الخظحن(، تهدف بلى جىهُد 
َ
ك

ب. ؤما ؤلاشازة الشاهُت، فخاهد 
َ
الىلؿت مداز الخدًض واطدبهاد ؤي شيىن خىلها مً ؾسف املخاؾ
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جىقُف اإلاشل الهسبي ضدق مشانس ما ًدع به اإلاامً )كلب اإلاامً دلُله(. بهه إلاً  مً خالٌ

اإلااطف ؤن حظدبدٌ هاجان ؤلاشازجان بهبازجحن نامخحن في اللغت الهدف، بذ جم مدى الىبرة الدًيُت 

م الخدًض الري ًىػىي نلى الخىهُد. وكد ًلٌى البهؼ بن اإلاترظم كام برلً مً  ظِّ
َ
التي نادة ما ح

ت، نلى طبُل اإلاشاٌ، ال ًاهد ما كبُ ل ججىِع الترظمت في اللغت الهدف، بذ بن الىاؾم باإلهجلحًز

َظم. بن هرا لصخُذ، ولىً هلل هىهت الىظ وزوخه بالخدود التي حظمذ 
َ
م الل ًلٌى نادة نً ؾٍس

 بها اللغت الهدف ًبلى الهامل ألاطاض في جسظمت ألانماٌ ألادبُت. 

 مً  
ً
، هىاكش هطا

ً
ع 1984جسظمت خظً مشهل )وؤخحرا  Thomas( لىخاب جىماض هاَز

Harris Black Sunday ( "خػو لخطسف مىظه طافس. للد بدؤ جدخل 1975"ألاخد ألاطىد )

يي ضهُىوي للهمل ألاًدًىلىجي  اإلاترظم مو جسظمخه لهىىان الىخاب بلى "ألاخد ألاطىد: جطىز ؤمٍس

خت للخدخل في مدخىي الىخاب. الفداجي الفلظؿُني"، بذ ًاشس الهىىان الفسعي بل َِّ ى هُت اإلاترظم اإلاب

( وجسظمت 34( بسفلت الىظ ؤلاهجلحزي ألاضلي )33وفُما ًلي الىظ اإلالخبع مً الترظمت الهسبُت )

 (: 36( وجسظمت مداًدة للىظ ألاضلي )35زاظهت للىظ الهسبي )

ظام فلظؿحن اطتر  وان خافل هكحر وهى آلامس الخلُلي لجهاش زضد فخذ ًامً بدم( 33) 

 (p. 9) ...... شهبه ؾىاٌ الظىحن اإلااغُت،  خالطت للهسب، والاهخلام مً ول الرًً نربىا

  (34) Najeer was the commander of Black September. He did  not believe in the 

concept of a "Middle East situation." The restoration of Palestine to the Arabs 

would not  have elated him. He believed in holocaust, the fire that  purifies. (p. 2). 
 

(35) Hafiz Nazeer, who was the real commander of Fatah Detection Tool, belie-

ved in the right of restoring entire  Palestine to the Arabs  and taking revenge upon 

all those  who tortured his people through the past years. 
ٌظـــمى "كػــُت الشـــسق  وــان هكحـــر آمــس هخِبـــت "ؤًلــٌى ألاطـــىد". وهــى لـــم ًىــً ًـــامً بمفهــىم( 36)  

الــدم الــري  -للهــسب. فيــل مــا وــان ٌهىُــه هــى بزاكــت الــدم  ألاوطـــ"، ولــم جىــً لدظــسه نــىدة فلظــؿحن

 ٌشفي الغلُل.

ــــى    هت نلــ ـــــَس ـــــسة طـ ـــــسفبن هكـ ـــهذ للخطـ ــ ـــي خػـ ــ ـــــت التـ ـــــدًىلىجي  الترظمـ ــــي )ألاًـ ىــــــا الفــــــسق 33فــ ٍس
 
( ج

، وهــى ًــدًىلىظ(. فــاإلاترظم ًخــدخل ؤ36الشاطــو بُنهــا وبــحن الترظمــت املخاًــدة فــي )
ً
لــدم لىــا هكحــرا  ٍو

ً
ُا

 ٌظعى الطترظام فلظؿحن املخخلت والاهخلام ممـً شـسدوا شـهبه. 
ً
آلامس إلاىكمت ؤًلٌى ألاطىد، مىاغال
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 همخؿسف ال ٌهىُه نىدة فلظؿحن املخخلت بإي شيل مـً باإلالابل، فةن ا
ً
لترظمت املخاًدة جلدم هكحرا

 ألاشياٌ، بذ بن الص يء الىخُد الري ًخملىه هى السغبت في كخل ول ؤولئً الرًً نربىا شهبه. 

 نىطس آخس مً نىاضس الخطسف 
ً
(، ؤال وهى ججىب اإلاترظم 33في )ألاًدًىلىجي  وهىان ؤًػا

، بذ اطدبدلها بهبازة منظمة أًلىل ألاسىدلي للمىكمت الخابهت لخسهت فخذ وهى لرهس الاطم الخلُ

بدو ؤن اإلاترظم، وهى ؤزدوي مً ؤضل فلظؿُني، ؤزاد ؤن ًخجىب هرا الاطم حهاش زصد فحذ . ٍو

 بظبب خظاطُت بًداءاجه الظُاطُت في اإلاشهد ألازدوي. 

ان مً الخدخل ألا  ، وهى ألاهم، ؤن مشهل )اإلاترظم( ي. ألا ًدًىلىجوبهرا، ًيىن لدًىا مظخٍى ٌو

الري ًلدمه هاَزع )اإلاالف( بإطلىب ًجهله ًدىاغم مو ما ألاًدًىلىجي  ؤناد ضُاغت الهالم

يي و/ؤو الطهُىوي  ر بشيل طافس اإلاىكف ألامٍس ٌهخلده هى، ال اإلاالف. وبرلً، ًيىن اإلاترظم كد غحَّ

فائها. ومً ظهت ؤخسي، فةن اإلاترظم اإلاجخف بدم الىػاٌ الفلظؿُني اإلاشسوم غد بطساثُل وخل

 للخظاطُاث الظُاطُت في الظُاق ألازدوي
ً
الفلظؿُني، مما خدا به بلى حغُحر نبازة -مدزن جماما

، بن لم ًىً الىشحر، مً كساثه. منظمة أًلىل ألاسىد
ً
 التي كد حظخفص بهػا

بلى الظااٌ الري ؾسخىاه مً كبل: هل خدم اإلاترظم اللازت نىدما زطم ضىز  ة بًجابُت ٍو

(، بالسغم مً ؤهه 33إلاىكف اإلاالف جىماض هاَزع مً اللػُت الفلظؿُيُت )اهكس الاكخباض في 

 لللػُت الفلظؿُيُت. مً الىاضح ؤن اإلاترظم لم ٌظخؿو 
ً
 مىاوثا

ً
 لترظمخه ٌهىع مىكفا

ً
اخخاز نىىاها

يي اإلاخطهحن ججاه الىػاٌ الفل ظؿُني اإلاشسوم ؤن ٌهٌص هفظه نما ٌهخلد نىد زطم اإلاىكف ألامٍس

 لُصدح ما انخلد ؤهه مجخف بدم ؤبىاء ظلدجه. بهىا في ًى الري ًؿسخه اإلاالف، فخدخل ؤًد
ً
لىظُا

خػسة مترظم ًخطسف هالنب ؤطاس ي ًلخفي ؤهدافه بغؼ الىكس نً وىنها جدىاغم ؤو جدىافس مو 

  جىكهاث ظمهىزه مً اللساء.
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:  
    

في الترحمة من حىاهبه املخحلفة، ألاًدًىلىجي  لقد هاقشنا في هره الدزاسة الحصسف

 من فضاء هرا الحصسف الري  وقدمنا هماذج ال جشكل إال عينة محىاضعة و
ً
 ٌسيرا

ً
حصءا

هم هرا الجهد في سبر أغىاز هره سىاء شئنا أم أبينا، آملين أن ٌسًثقل عملية الترحمة، 

ٍّ سىاء. العملية وخلق وعي ثسحمي لدي املترحم املحدزب واملحترف عل
 ى خد 

 من خالل ألامثلة التي أوزدهاها أن الحصسف
ً
يهدف في ألاًدًىلىجي  لقد بدا واضحا

للمترحم أو الجهة التي ألاًدًىلىحية كنهه إلى حعل النص املترحم ًخناغم مع الحىحهات 

 في 
ً
ا أوكلد له الترحمة. وزأًنا أن الحدخل الفكسي في النص ًمكن أن ًحجلى مىضعيَّ

ين  ين الخطابي والثقافي. وبغض النظس عن املسحٍى  في املسحٍى
ً
ا املعجمي والتركيبي أو كليَّ

 ما ثكىن الحسكة ألاًد
ً
لىحية ذات دالالت ًى املسحىي الري ًحم فيه هرا الحدخل، فغالبا

 واضحة وهحائج ملمىسة. 

ًفقد الكثير ألاًدًىلىجي  ن هقاشنا أن السؤال املطسوح عن مشسوعية الحصسفلقد بي  

قه عندما هحفدصه عن قسب في سياقاثه املخحلفة. فمن حهة، ًمكن النظس إلى  من بٍس

 على النص ألاصلي خيث ال ًحعدي دوُز 
ً
الترحمة كمشسوع ًنقل املعنى بأماهة معحمدا

املترحم دوَز الىسيط بين لغحين وثقافحين. ومن حهة أخسي، ًمكن النظس إلى الترحمة 

 على ألاهداف التي جسعى إليها الترحمة خيث ًكىن املترحم كمشسوع ًؤلف املعن
ً
ى معحمدا

ة واسعة. وبين السأًين، ثمة العدًد من الحاالت التي ثدحاج إلى   ًحمحع بدٍس
ً
 أساسيا

ً
العبا

لىجي في مقام ًى أخكام مخحلفة، فلكل مقام مقال، فما ًمكن الثناء عليه من ثدخل أًد

  ام آخس.ما، قد ٌسحدعي إداهة صازخة في مق
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الدكتور علي الصالح ُمـوَلـى   
 

 
 : الدراسة ملخص

   
له املعر�ّ� أّوال، والتصّدي  ة هذه الورقةتنحصر غاي

ّ
�� أمرْ�ن اثنْ�ن: وْضع "ال��اث" �� سياق �ش�

للعوائق ال�ي امتنع ��ا هذا ال��اث عن البقاء �� حدود ذاك السياق ثانيا. وحاصل �مرْ�ن معا: ما الذي 

ده؟. جعل العقل العر�ّي �سالمّي ا�حديث واملعاصر يخلق موضوعه (ال��اث) ثّم ��جز عن ضبط تمرّ 

وتوّسلنا للنظر �� هذا السؤال بقراءة تحليلّية نقدّية وقفنا ف��ا ع�� محاور رأْيناها أساسّية وأهّمها: رصد 

السياقات ال�ي �شأ ف��ا ال��اث قطاعا معرفّيا، وا�حداثة ح�ن ت�ون إر�ا�ا لليق�ن، واملرجع التحدي�ّي ب�ن 

 
ّ
 ر �من النف��ّي و�منع الفعل العق�ّ�.التبّ�ي و�ستلهام، و�سالم ح�ن ي�ون مالذا يوف

Abstract: 
This paper purports to look into tow issues: 1) to situate the patrimony within its epistemic context and 

2) to overcome the challenges that prevent the patrimony from remaining in that specific context. This 

paper will try to answer the following research question: Why was the contemporary and modern Islamic 

mind able to construct its patrimony, on the one hand, and unable to hold control over that patrimony, on 

the other hand? We try to respond to this research question on the basis of a critical and analytical reading 

that pushed us to delve into main issues such as the survey of the context that gave birth to patrimony as a 

modernist epistemic domain when it becomes soul disturbing and a modernist background oscillating 

between inspiration and adoption; Islam can be a spiritual shelter providing a psychological peace as well as 

a factor hindering the critical and rational spirit. 

 عوائق. -تار�خ -تجديد -عقل -حداثة -: تراثال�لمات املفتاحّية: ال�لمات املفتاحّية

  طة الاث.. ومأزق الحداثةلُس
 (مقاربة تحليلّية نقدّية)
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 : املقدّمة 
   

 وا�غمس �� ال��اث وتوّرط 
ّ
وما أنتجْت صيحات القطيعة  ،لم َيكتْب حدا�يٌّ عر�ّي �� ا�حداثة إال

ره منذ قرنْ�ن 
َ

 مز�دا من الوالء للما��ي. وهكذا �ستمّر معضلة الفكر العر�ّي مع نفسه ومع آخ
ّ
إال

لذي ب�ى العقُل ا�حدا�ّي العر�ّي نفَسه من الزمان. ورّ�ما قاد ذلك إ�� ما �شبه خيبة �مل �� املسار ا

داخله. ولكّن هذا العقل مازال مصّرا ع�� خوض معركته الك��ى: معركة تحر�ر ا�حاضر واملستقبل 

من سطوة ال��اث وسلطته لتثبيت قاعدة �نطالق نحو ا�حداثة. ورغبة مّنا �� تبّ�ن السياقات ال�ي 

ر ا�حاّد ب�ن العقل 
ّ
جهْت هذه ا�حاولة البحثّية �شأ داخلها هذا التوت

ّ
ا�حدا�ّي العر�ّي وموضوعه ات

وجهة من�جّية أساسا و�� تروم �شتغال ع�� إش�الّية العالقة ب�ن الذات القارئة وموضوع 

له هذه الورقة مجاَل نظرها حصر تالقراءة. ولذلك، س
ّ
�� أمرْ�ن اثنْ�ن: وْضع "ال��اث" �� سياق �ش�

 لعوائق ال�ي امتنع ��ا هذا ال��اث عن البقاء �� حدود ذاك السياق ثانيا. املعر�ّ� أّوال، والتصّدي ل

وغ�ّي عن البيان أّن الكتابات �� هذه �ش�الّية انطلقت ع�� نحو �سقّي منذ ثمانيات القرن 

 من املشاريع الك��ى. ولكّن املردود العَم�ّ� لم يكن دوما �� 
ٌ
لْت بما تراكم جملة

ّ
العشر�ن. و�ش�

ر�ن. و�ان هناك باستمرار ثّمة ما يحجز تلك املشاريع �� عقول أ�حا��ا أو مستوى طم
ّ
وحات املنظ

�� قطاعات محدودة من القّراء فال تتحّول إ�� فاعلّية ثقافّية عمومّية. ولعّل سؤال شكيب أرسالن 

ص أزمة القرن التاسع عشر مازال إ�� اليوم تحّديا حقيقّيا �� وجه الن�عة ا�حداثيّ 
ّ

ة الذي �خ

 العر�ّية.

ه يحاول أن ينكّب ع�� قضّية محّددة و�� 
ّ
را، غ�� أن

ْ
ه يطرق مجاال بك

ّ
ال يّد�� هذا البحث إذن أن

رة ب�ن ا�حداثة وال��اث ودراسة ا�ع�اسا��ا ع�� 
ّ
النظر �� السياقات ال�ي برزت ف��ا العالقة املتوت

 آفاق التجديد ا�حتملة.

 التراث: في تاريخيّة املصطلح:
   

من   عرفت �لمة ال��اث �� الفكر العر�ّي ا�حديث واملعاصر �عدا إش�الّيا لم �سبق لها أْن عرفْته

. ومرّد ذلك أساسا إ�� الو�� ببشرّ�ة ال��اث و�سبّيته وعالقته املباشرة �عقل ا�جماعة ال�ي بلق

 -أنتجته وفق قضاياها ومقتضيات عيشها. وال شّك �� أّن هذا الو�� عائد إ�� أّن العرب واملسلم�ن

العالم لم �عد كما �ان، انت��وا فجأة إ�� أّن  -�� ا��جام مع تار�خهم وطمأنينة  �عيشون الذين �انوا 

فمركز ا�جاذبّية فيه ما عادت لدار �سالم. لقد أصبحت أوروّ�ا ا�جديدة بقيمها وقّو��ا وعلومها 



 

  2015شتاء (د�سم��/يناير/ف��اير)      العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 174 ( 

بلة الدنيا. واع��ف تّيار �صالح والتمدين العر�ّي �� القرن التاسع عشر بأّن �� أوروّ�ا وصنائعها قِ 

ل�ي �سّوغ له استقدام ما يراه مالئما للمسلم�ن ا "ا�حيل"محاسن ال يمكن إن�ارها. و�دأ يبحث عن 

وغ�� مناف للشرع. وظهرت �� الثقافة العر�ّية ا�حديثة مصط�حات �� تأصيل الوافد من املعا�ي 

هكذا سيشرع املا��ي �� ا�خروج  .0F1و�شياء تدّل ع�� ِعوز �� ال��اث وحاجة إ�� إثرائه بما عند �خر

لعرب واملسلم�ن من غموضه و�حرّ�ته وجالله إ�� شروط إنتاجه تدر�جّيا وألّول مّرة �� تار�خ ا

املوضوعّية. وال شّك �� أّن عملّية �نفصال هذه، منطلٌق رئي��ّي إلعادة النظر �� ال��اث معطى 

 تار�خّيا.

�� هذا �طار نحاول إذن أن نتبّ�ن الكيفّية ال�ي �عامل ��ا الفكر ا�حدا�ّي العر�ّي مع تراثه.  

 من�جّيا �نطالَق من �عر�فات لل��اث بدت لنا مهّمة �� هذا الباب.ونتخّ�� 

* جاء �� املوسوعة الفلسفّية العر�ّية �عر�ف عاّم يمكن �خذ به مبدئّيا وفيه: إّن ال��اث "تركة 

و�تضّمن العناصر  �جيال املاضية من حضارة ماّدية ومعنوّ�ة ال�ي يتلّقاها �فراد من ا�جتمع...

1Fّية واملعنوّ�ة �املعرفة واملعتقدات والفّن و�خالق والصناعات وا�حرف"املادّ 

2. 

 إنجازا إ�سانّيا 
ّ
ة: "ال��اث ليس إال

ّ
* لكّن �عر�فا كذاك الذي صاغه فه�ي جدعان يبدو أك�� دق

2Fالتار�خّية" -الثقافّية -له شروطه ��ستيمولوجّية و�جتماعّية

3. 

ن مرّوة ال��اث فتفتح بابا آخر: "ال��اث هو ال��اث نفسه، ال * وأّما الطر�قة ال�ي حّد ��ا حس�

3Fيتكّرر وال يتعّدد لكّن معرفته �� املتعّددة بقدر ما تتعّدد الب�ى الفكرّ�ة ال�ي ُيقَرأ ��ا ال��اث"

4. 

�ستطيع أن ندرج التعر�ف �ّول �� قطاع معر�ّ� مخصوص هو القطاع الثقا�ّ� �ن��و�ولو�ّ�.  

تار��ّ�. وأّما الثالث، فهو كما نرى -ف الثا�َي �� قطاع آخر هو القطاع السوسيوونجعل التعر�

 خ��ات 
ّ
أقرب إ�� مسألة املن�ج منه إ�� املعرفة. ولنا أن نالحظ �� ضوء ما عرضنا أّن ال��اث ليس إال

                                                      
نعترب مفهوم االقتباس من أبرز املفاهيم املحيلة عىل االعرتاف غ� املعلن بأّن الرتاث عىل الصورة التي  - 1

ا نهوويًا: مقاربة تحليليّة  هو عليها ال  يلبّي ة  راع  رراتتاا: ااالقتباس مفهوما ّّ ااعا  الااس املتتد
  2014ـّر، يونيو 24للفكر اإلصالاّي يف القرن التات  عرشا، مدلّة كَاَن التاريخيّة، عـ

  245، ص: 1986املوتوعة الفلتفيّة العربيّة، املدلّّ اوّو،، معهّ اإلاا  العرّب، ب�و ،  - 2
  19، ص: 1985فهمي عّعان، نظريّة الرتاث، رار الرشوق، اوررن،  - 3
  7، ص: 1986ات� مرّوة، تراثاا كيف نعرفه، مؤّتتة اوبحاث العربيّة، ب�و ،  - 4
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بكة ��سان ومهاراته و�ساؤالته وإجاباته �� �حظة حضارّ�ة ما، و�� سياق مجتم�ّ� ما، و�� ظّل ش

ة ع�� أ�حا��ا. ومن هنا يبدو ما 
ّ
من القيم يحتكم إل��ا ع�� نحو ما. وال��اث ��ذا املع�ى، �ثار الدال

ة رغم ما يوهم به من ال مع�ى: "ال��اث هو ال��اث نفسه".
ّ
 وضعه حس�ن مرّوة �� غاية الدق

ل طائفة من �سئلة: م�ى ظهر ا�حمول الدال�ّ� الذي ذ 
ّ
ه حادث و�ناء ع�� هذا تتش�

ّ
هبنا إ�� أن

�� لغتنا واصطالحنا؟ وما �� �سباب ال�ي نحتت لهذا املصط�ح دالالته ا�جديدة؟ وما الذي ��ّمنا 

ه تجر�ة �خر �� التار�خ؟ وما قيمة �طروحات واملشاريع ال�ي ترفع عناو�ن مثل 
ّ
منه وقد علمنا أن

ة من�جّية أو علمّية ألطروحات أخرى تجديد ال��اث وإحياء ال��اث ونقد ال��اث؟ وهل من معقوليّ 

 ع��ة �� طر�ق التقّدم وا�حداثة
ّ
ِعَتت بالعدمّية ألّ��ا لم تر �� ال��اث إال

ُ
4Fنقيضة �

؟ وهل يمكن أن 5

ر�ن مثل برهان غليون 
ّ

د الذات وعّ�� ع��ا لفيف من املفك
ْ
نرتاح فعال إ�� نزعة �أّ��ا جاءت من َجل

احة جديدة: "حان الوقت لالنتقال من ��ديم ال��اث إ�� الذي قال وهو يوّجه �نظار إ�� مس

محاسبة العقل. محاسبة ال��اث محاسبة ألسالف لم يدر�وا عصرنا وال �ان بمقدورهم أن يفهموه 

و����وا لنا �� ترا��م ا�حلوَل ال�ي نحتاجها ملواجهة مشا�لنا الراهنة. وما �ان عل��م أن يفعلوا 

5Fذلك"

6. 

ف عندها 
ّ
ات التار�خّية ال�ي يمكن التوق

ّ
ل مجال أثناء البحث من أبرز ا�حط

ّ
�� بدايات �ش�

ة البونابارتّية. لقد �انت سنة 
ّ
 1798ال��اث بأ�عاده ا�جديدة �� الفكر العر�ّي ا�حديث ا�حط

وأدخل  ،وزعزع �� العمق اليق�َن  "داَر �سالم"ال حاسما �� هذا الشأن. فقد فاجأ بونابارت متحوَّ 

ه فرض ع�� 
ّ
الناس �� هلع عظيم وذهول بدا معه اليق�ن ألّول مّرة موضع ارتياب. و�هّم من ذلك أن

 
َ
عة نظرا إ�� أّن املسلم�ن �انوا يرون أنفسهم مركز العال

ّ
م القديم أسئلة لم تكن من قبل متوق

ّية و��ائّية معالم �
ّ
 ال�ي وضعت بصفة �ل

َ
 �سان وقيمه.ال�ون و�رون حضار��م ا�حضارة

خار من 
َ
 املسلم�ن ع�� السؤال، وفتَح �بصار ع�� غرب متخّفف �� ف

ُ
لقد أرغم هذا ا�حدث

قبٍل �� حماسة �جيبة ع�� ا�حاضر يدّبره بأمره وع�� تار�خه الدي�ّي وجاهلّيته وظلما��ا وُم 

                                                      
يتتَّهم موقف عبّ  العرو  مالال بالعّميّة  ومن اليين ناقوو  يف اومر الدابر  ومحمور أم� العال  -5

راع  يف كلع عىل تبيا املالا، مقا، عوار العير  امفهوم الرتاث يف الفكر العرّب  وطيّب تيزياي،
  1989، عانفي 52املعارصا، مدلّة الواّة، عّر 

  32، ص: 1989برهان غليون، اغتيا، العقا، رار املعرفة للارش، تونس،  - 6
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ه يصنع ل�حضارة أسباَب 
ّ
مجدها  املستقبل �ستكشف غيبه و�رسم له املسالك عن سابق و��. إن

  .لقي�يّ و�بحث لها عن التمك�ن خارج مجالها ا�جغرا�ّ� وا

ة بقّوة ع�� حالة الذهول  
ّ
ر�ن دال

ّ
و�انت عبارة "الصدمة" ال�ي استخدمها البعض من املفك

ع�� سبيل  �لوح،و  وا�خوف والقلق ال�ي انتابت ا�جتمعات �سالمّية ونخ��ا السياسّية والفكرّ�ة.

) ال�ي نقتطعها من حوار 1874-1802املص�ح التو���ّي أحمد بن أ�ي الضياف (عبارة ��  ،املثال

ا يحضران عرض مسرحّية �� باريس، َم وُه  )1850 -1786( دار بينه و��ن املش�� أحمد باي

 
ٌ

م لم �عد كما �ان: "إّن القوم سبقونا إ�� ا�حضارة بأحقاب من السن�ن صر�ح اع��اف
َ
 بأّن العال

 
ّ
رت من طباعهم، و�يننا و�ي��م بون بائن، و� فينا علم غيب نحن صائرون قوا ��ا وصاحّ�ى تخل

�سليم العاجز باألمر ليكشف �� مرارٍة عن �عليق الباي ع�� اع��اف ابن أ�ي الضياف  �أ�يإليه". و 

 عن الواقع و 
ّ

ع �حدوث �سو عن حاق باألورو�ّي�ن و يأس من ال�
ّ
6F: "�سأل هللا حسن العاقبة"أتوق

7. 

ل إذن، إّن العرب واملسلم�ن اكتشفوا �� القرن التاسع عشر مجاال حضارّ�ا غر�ّيا يمكن القو  

غ�� الذي �انوا �عرفونه من قبل عن أوروّ�ا املسيحّية وعصور ظالمها الشه��ة واستبداد كنيس��ا 

ر �� ال�ون و�بداع فيه. 
ّ

ورأوا وتجّ�� إقطاعها وانحرافها عن القيم ��سانّية ال�ي تحّفز ع�� التفك

�� أوروّ�ا ا�جديدة، أوروّ�ا القرن التاسع عشر، �عدْين أساسّيْ�ن: البعد �ستعمارّي ا�خيف والبعد 

العقال�ّي املغري. و�بدو أّن العقل الذي �ان رك��ة هذه ا�حضارة املندفعة إ�� �فاق جميعها أو�� 

أن ي�ون بونابرت مجّسدا هذا إ�� املسلم�ن أّن �ستعمار من نتائجه املباشرة. وال غرو حينئذ 

�لتقاء ب�ن البعدْين. فقد اصطحب معه جمهرة من العلماء وأس�حة حديثة. وال شّك كذلك �� أّن 

الثورة الصناعّية وّسعت طموح أوروّ�ا فخرجت من فضا��ا التجارّي و�ستثمارّي الضّيق إ�� 

طا�
ّ
�ا التوّسعّية من العرب. فهم، فضاءات شعوب وأمم أخرى. ولم يكن أقرب إل��ا لتنفيذ مخط

 التماس معها
ّ
7Fجغرافّيا، ع�� خط

8. 

                                                      
تونس وعهّ اومان، تحقيق أامّ  راع  الحوار يف: ابن أب الوياف، إتحاف أها الزمان بأخبار ملوك - 7

  1989الطوييل، الدز  الراب ، الّار التونتيّة للارش، تونس، 
 �كن العورة ملزيّ التوّت  يف عالقا  التيّس ب� الغرب والرشق إىل: - 8

Thierry Hentsch, L’Orient imaginaire: la vision politique occidentale de l’Est méditerranéen , 1er 
chapitre « la frontière mythique », éd  de Minuit, Paris, 1987, p p:17-43  
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�ان الغرب يتمّدد و�توّسع. و�ان العرب �� حال انكماش وتقوقع وانزواء �� ما �شبه الهروب 

و�ستنصار و�ستغاثة. وأّما امل�جأ �ك�� أمانا من الناحية النفسّية، ف�ان �مجاَد املاضية 

 �سالم �� توّ�جها وعصَر وال�حظاِت التار�خيّ 
َ
 الفاتح�ن املتوّسع�ن وحضارة

َ
 السعيدة و�سالف

َ
ة

8Fالنبّوة وإغراَء زمن ا�خالفة �ّول 

. هذه الدروب ال�ي اندفع إل��ا العرب واملسلمون �� ال�ي نطلق 9

 عل��ا مصط�ح ال��اث باملع�ى الذي باشرناه سابقا.

إّن الفكر �سالمّي قبل القرن التاسع عشر لم يكن �� عمومه فكر التحّوالت  ،واملع�ى من هذا 

النوعّية والقطائع ال�ي تب�ي أطوار ا�حياة �عضها ع�� أنقاض �عض. فقّوة الزمن �سالمّي �ّول 

9Fال�ي أضفت ع�� الوقائع و��خاص و�عمال و�فعال ضرو�ا من العصمة

، أحالت �ّل الحق 10

باع و�خالص لهإ�� مجّرد م
ّ
و�حبت من العقل إم�انات النظر �� موضوعاته �عيدا  ،ج��د �� �ت

عن دائرة �جماع أو �نتصار لهذا املذهب أو ذاك. ونزعات �صالح ال�ي لم �غب من التار�خ 

 يخرج ا�خلف عن سمت السلف. 
ّ
�سالمّي �انت �� جوهرها حر�ات ت�حيحّية تناضل من أجل أال

ز البدعة وفكر التبد�ع �� �حداث الك��ى �� حياة املسلم�ن يكشفان عن املن�� ولعّل برو 

�س��جا�ّ� و�ستعادّي �� الثقافة �سالمّية. و�ان ع�� العقل �سالمّي الرس�ّي أن يقف �� وجه 

رات حاّدة أو أن يبحث لها عن مشروعّية الوجود باستخدام 
ّ
البدعة حّ�ى �ستمّر ا�حياة دون توت

 لّية املطابقة والقياس حّ�ى ال ت�ون بدعة.آ

بة نفسّية ودينّية  
ّ

و�ستطيع القول إّن ثقافة املطابقة والقياس و�نموذج، منعْت ألسباب مرك

ى ال��اث ع�� النحو الذي نبحث عنه �� حياة  وسياسّية ظهور معطى ثقا�ّ� وتار��ّ� ورو�ّ� �س�َّ

                                                      
وتتا ، قائال: كيف وملاكا راح  L’Islam- refugeاملالك:  -تّمى أركون هيا الاوع من امللدأ، اإلتالم - 9

تعلّا يحّا تّريديّا محّا الهروب من مواعهة املواكا امللّحة، إتالم التعّير وال -املالك، أ  إتالم -اإلتالم
الّين،، اتنظر كتابه تاريخيّة الفكر العرّب اإلتالمّي، ماوورا  مركز اإلاا  القومّي، ب�و ،  -اإلتالم
 ,Humanisme et islam, éd  Vrin, Paris, 2006 ، وراع  هي  الفكرة أيوا يف كتابه:115، ص: 1986
p: 47  
بها هيا الزمن اإلتالمّي اوّو، فامتا  يف الوم� اإلتالمّي عن  كان التؤا، عن اوتباب التي تتامى- 10

ّّ العرّب  وكان أركون عىل تبيا املالا، وااّا من أولئع  الاقّ الفتا املعريفّ اوتاّ  يف الخطاب الحّا
 اليين عاّّوا اهتيمهم لكرس تياج العصمة الزائفة: انتتا ، ملاكا راح الرتاث اإلتالمّي يحّو، برسعة
شّيّة الفرتة الابويّة والفرتة الخاّصة بالخلفا  الراشّين إىل عرص أتطورّ  تأتيّيسا، من كتابه تاريخيّة 

  168الفكر العرّب اإلتالمّي، ص: 
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ا معرفّيا يقت��ي، للو�� به وجودا تار�خّيا وموضوعّيا، املسلم�ن. إّن �قرار بوجود ال��اث قطاعً 

انفصاال عنه. و�عتقد بأّن املسلم�ن، إ�� حدود الف��ة ال�ي ندرس، لم ُيحّسوا بأّ��م يصوغون حيا��م 

َول 
ُ
ا�خاّصة ��م دون معقولّية �سبغو��ا عل��ا من بقا��ا �� حدود الفلسفة ال�ي أقامها السلف �

 لها.

ساس نميل إ�� القول إّن ا�حدث البونابار�ّي �ان بحّق الدافع �ّول �حفز الفكر وع�� هذا �  

ى ال��اث وذلك بالتساؤل عن  ،العر�ّي و�سالمّي �� العصر ا�حديث ع�� إ�شاء مدار فكرّي �س�َّ

 فهم سّر عظمة �خر و يُ قيمته الوظيفّية �� توف�� ما به 
ُ
ستوعب قوان�ن التمّدن ا�حديث. وظهرت �

ر املسلمون و أ
ّ

تقّدم ملاذا سئلة جديدة لعّل سؤال شكيب أرسالن يخ��لها اخ��� حسنا: ملاذا تأخ

غ��هم؟". وهكذا تّم ر�ط ظهور هذا املدار من القلق بحدثْ�ن متعاكسْ�ن: قّوة القيم الوافدة وتراجع 

مّدة حول طر�قة ال جدال اليوم حول �ون "القضّية املثارة منذ  و�ذلك يبدو أْن القيم ا�حلّية. 

النظر إ�� ال��اث �� ا�جال ا�حضارّي العر�ّي �سالمّي ناجمة عن الدخول القوّي للقيم ا�حضارّ�ة 

10Fالغر�ّية وتراجع �ش�ال التقليدّية للفكر بمجتمعاتنا مّما أوهم انقطاعا ب�ن تالد �ّمة وطر�فها"

11 .

ل��اث "أث��ت منذ مطلع ما سّ�َي عصر وغ�� �عيد عن هذا، يذهب ع�� حرب. فهو يرى أّن قضّية ا

ال��ضة، أي بداية التوّسع �وروّ�ّي حيث واجه العرب أش�اال من السيطرة وأنماطا من العالقات 

11Fوالثقافات ال عهد لهم ��ا من قبل"

12 
َ
م ا�جديد أن يقّدم نفسه باعتباره أفضل . لقد استطاع العال

م �� كث�� من ما وصل إليه ��سان بفضل ما انت�ى إليه كفاح
ّ

ه من أجل إثبات جدارته بالتحك

ظواهر ال�ون والكشف عن أسرار التقّدم وقوانينه �عيدا عّما ورثه من قيم استالبّية وقهرّ�ة. 

له من أف�ار ورموز ومعان عن العالم ا�جديد.
ّ
و�ات التقليب ��  وانفصل العالُم القديم بما يمث

ة �جداد مشغال رئيسّيا من مشاغل 
َ

ِرك
َ
جاه أن ت

ّ
التحديث �� ظّل قّوة �مر الواقع. وما �ان لهذا �ت

 مز�دا من النكبات. ف�ان �نصراف 
ّ
يك�� لوال �قرار بأّن البقاء خارج دائرة الفعل لن يجلب إال

ت "حّدة الو�� بتجديد النظرة إ�� �سالم �� �فاق 
ّ
ه من الفعل. وهكذا دل

ّ
ّن أن

َ
إذن إ�� ما ُيظ

تقليدّية وغ�� التقليدّية ع�� أّن الظواهر ال�ي ابتكر��ا ا�حداثة قد اخ��قت �ّل �سالمّية ال

                                                      
  247رضوان التيّّ، املوتوعة الفلتفيّة العربيّة، مرع  تابق، ص:  - 11
  201، ص:1985عيل ارب، مّاخال ، رار الحّاثة، ب�و ،  - 12
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ها صدق ا�حقيقة واستقامة النفس بال 
ّ
ا�جتمعات وحّ��ت ذه��ا بمساءالت جوهرّ�ة ليس من أقل

12Fإيمان مثال"

13. 

ا، وضعان حضارّ�ان متناقضان ومتواجهان �� �ن نفسه: الوض 
َ
ع وحاصل �مر مّما رَصْدن

ف من  ،ا�حضارّي �وروّ�ّي ا�جديد واملتقّدم من جهة
ّ
والوضع ا�حضارّي العر�ّي �سالمّي املتخل

جهة ثانية. و�رز من نوع اللقاء بي��ما تراثان: برز �ّول �� الوجدان ا�جما�ّ� بروَز اكتشاف. فهو من 

ه حاجة نفسيّ 
ّ
ُل هذا املالذ. إن

ْ
ة يرى ف��ا "املغلوب" ما يحّقق هذه الناحية مالذ. وال �جب أن ينشأ مث

والدة. وهو من هذه الناحية مجاٌل للتفك��  له السكينة و�شباع. و�رز الثا�ي �� فكر ال��ضة بروَز 

ه ��ذا املع�ى ُمنَتٌج من منتجات ال��ضة ومفهوم مركزّي من مفاهيمها. 
ّ
والسؤال من�جّيا ومعرفّيا. إن

واستحسّنا �� هذا املقام ما ه قّوة كقّوته الفكرّ�ة و�جرائّية. ون�اد نجزم بأْن ال مفهوَم غ��ه �انت ل

عرضه ا�جابري وهو يفّرق ب�ن داللة ال��اث قديما وداللته �� العصر ا�حديث انطالقا من الفرق 

ه، 
ّ
ب�ن مصطل�ْ� م��اث وتراث: "إن �ان �رث أو امل��اث هو عنوان اختفاء �ب وحلول �بن محل

صبح بالنسبة للو�� العر�ّي املعاصر عنوانا ع�� حضور �ب �� �بن، حضور فإّن ال��اث قد أ

13Fالسلف �� ا�خلف، حضور املا��ي �� ا�حاضر"

14. 

ص هذا الركن الذي يَ  
ّ
أوي إليه العرب واملسلمون وجدانّيا، هو نفسه ح�ن ��دأ الروع وتتقل

م ا�جديد الذي دائرة ���ار و�غواء، املنطل
َ
 يُ ُق القتحام العال

َ
ق عليه اختصارا "ا�حداثة". وال طل

ب مساحة زمنّية موضوعّية يتحّول بمقتضاها الو�� 
ّ
ص دائرة ���ار و�غواء تتطل

ّ
شّك �� أّن تقل

ر إ�� و�� مرتكز ع�� التأّمل 
ّ
بالذات و�اآلخر من و�� قائم ع�� رّد الفعل �� اضطراب وتوت

 �ام.والتمحيص وال��ّيث �� تبّ�ي املواقف وإصدار �ح

 �شّقْيه، وانفتحت بذلك 
َ

لقد أنتج القرُن التاسع عشر �� الثقافة العر�ّية و�سالمّية إذن ال��اث

ه �� قّوته وإغرائه ا�خلُع 
ّ
مساحاٌت واسعة للبحث �� العالقة ال�ي �شّد الناس إ�� تار�خهم شّدا �أن

ا واستبناء. وأفَ� 
ً
�

ّ
ْ�ن يمكن التعب�� ع��ما �التا��: تسيّ البحث بالتدر�ج وال��اكم عن غايتْ�ن أسا َح تمل

                                                      
املاصف بن عبّ الدليا، متاهمة املعارصين يف تدّيّ الفكر اإلتالمّي، اوليّا  الدامعة التونتيّة،  -13

  55، ص: 2001، 45عّر 
  24الدابر ، نفته، ص:  -14
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ي�ون ال��اث حصنا يح�ي ا�خصوصّية والوجود �� �عض وظائفه؟ وم�ى ي�ون دافعا إ�� اقتحام  ىم�

 العالم ا�جديد �� �عٍض من وظائفه �خرى؟ 

أّن النصف الثا�ي من القرن العشر�ن هو املدى الذي تبلورت فيه الذهاُب إ��  القول ِمن نافل 

املّتصلة بال��اث وا�حداثة ع�� نحو غ�� مسبوق و�دأت ت��ز فيه قراءات ومقار�ات �ستقّر  القضايا

14Fع�� أرض وتنت�ي إ�� نتائج

15. 

  قبل هذه املرحلة محاوالٍت  واشهدال شّك �� أّن العرب واملسلم�ن  
ً
ّ�ة وأخرى نظر  ميدانّية

 وخ�� الدين باشا )1873-1801( ههنا باإلشارة إ�� الطهطاوي  ىكتَف �ُ للبحث �� إم�انات التمّدن. و 

 ومحّمد عبده )1897 -1838( و�فغا�ي )1874 -1804( وابن أ�ي الضياف )1822-1890(

ولطفي ) 1958 -1887( وسالمة مو��ى) 1935 -1899( والطاهر ا�حّداد )1905 -1849(

ل الفا��ي) 1966 -1888( وع�� عبد الرازق ) 1963-1872( السّيد
ّ
. )1974 -1910( وعال

  غالبا ما تفتقد املقّدماِت  ّن تلك ا�حاوالت ع�� ما �� �عضها من جرأة �انتلك
َ
والفلسفّية  التار�خّية

ئا أك�� من  الالزمة. وع�� هذا �ساس يمكن القول إّن جيل ا�خمسينات وَمن جاء من �عده �ان مهيَّ

 . غ��ه �خوض ما أطلق عليه البعض "معركة ال��اث" لدخول العالم ا�حدا�ّي 

 :اليقنيداثة وإرباك احل
   

جغرا�ّ� و�عضها نقدّي  -عديدة ومتنّوعة، �عضها تار��ّ� و�عضها ثقا��ّ ا�حداثة �عر�فات  

15Fفلسفّي 

وسنصطفي م��ا  �ّل ما قيل �� شأ��ا. َع تتبُّ . وليس الغرض �� هذا املستوى من البحث 16

�ي تقف دون إجراء بي��ا و��ن ال��اث أو املوا�ع ال قاطعا�جامع بي��ا واملساعد ع�� بيان إم�انات الت

 للتعر�ف ��ا ما رأيناه يلّ�ي الغرض: لتحقيق ذلك نق��ح. و مثل هذا التقاطع

                                                      
 راع  عىل تبيا املالا، القوايا واملتارا  الفكريّة التي نوأ  يف هيا الحيّز الزما�: - 15

Paul Khoury, Tradition et modernité: thèmes et tendances de la pensée arabe contem-
poraine (les années 60 et 70), éd  L’Harmattan, Paris, 2013  

 انظر عىل تبيا املالا، عملة من التعريفا  يف: -16
 Ce que modernité veut dire: textes réunis et présentés par Yves Vadé, P  U  de Bor-
deaux, 1994   
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وال  ،"ليست ا�حداثة مفهوما سوسيولوجّيا :فقال (Jean Baudrillard)عّرفها جون بودر�الرد 

ما �� نمط حضارّي ضّد عامل التق اتار�خيّ  ا�� مفهوم
ّ
16Fليد"وإن

17. 
ورأى أر�ون أّن ا�حداثة �� "ا�حيوّ�ة الفكرّ�ة و�نفتاح الثقا�ّ� من أجل مواجهة مشا�ل 

17Fالتار�خ ومشا�ل الواقع املطروحة ع�� مجتمعاتنا اليوم"

18. 
وقّدمها عبد ا�جيد الشر�� ع�� النحو التا��: "ا�حداثة نمط حضارّي �شأ �� الغرب منذ حوا�� 

صار �ونّيا بانتشار �ستعمار واملواصالت السريعة والتجارة والسياحة قرنْ�ن ثّم انتشر حّ�ى 

18F.".. والكتب

19. 
 إ�� ا�خروج بالصياغة التالية:هذه التعر�فات الذي �شّق القاسم املش��ك يؤّدي البحث عن  

 
ْ
 روح العصر. و�� �ع�ي، إذ

ّ
ت�ون كذلك، مجموَع التحّوالت �� مختلف أوجه  ليست ا�حداثة إال

بة عن تلك التحّوالت. والواقع 
ّ
ا�حياة ��سانّية. وال خالف �� ضوء ذلك حول النتائج الك��ى امل��ت

 إذا �انت �� ا�جوهر نتيجة حتمّية 
ّ
إّن هذه الظاهرة ال يمكن أن تنجز التحّوالت ال�ي ذكرنا إال

 تصّورات نوعّية وإبداُع رؤ�ة جديدة �� ملعقولّية جديدة لل�ون و��سا
ُ
ن يتّم بمقتضاها صياغة

ي��ا تنتظم ف��ا القيم والعالقات واملعا�ي.
ّ
 �ل

ا�حداثة من هذا املنظور إذن نمط من العيش والتفك�� له معقولّيته ا�خاّصة به ومرتكزات  

ه للبقاء محّددا للقيم وجوده وأبنيته الرمزّ�ة واملاّدّية و���ض ع�� أنقاض نمط آخر فقَد جدارت

ه النسق �ك�� اكتماال  ،واملفاهيم والرؤى. و�� �� هذا السياق �سق من أ�ساق أخرى ل�حياة
ّ
غ�� أن

هذا التحديد ال يل�� إم�ان العثور داخل النسق امل��ار ع�� عناصر إيجابّية  ثُل ونفعا لإل�سان. ومِ 

 أّ��ا بحكم وضْ 
ّ
ن مجمل النسق. وهكذا تفقد قدر��ا ع�� عها النسقّي ال يمكن أن تنفصل عإال

ّ� الذي �شتغل داخله ذاك النسق. 
ّ

 توجيه الفكر والسلوك توج��ا يخالف املسار الك�

 
ُ
ُص مّما تقّدموامل

َ
ل

ْ
ه ْسَتخ

ّ
بيسر ع�� ما هو غ�� حدا�ّي �� مجتمع حدا�ّي يمكن الوقوع  هو أن

ب�ون ُيَفّسر ذلك ع غ�� حدا�ّي. ورّ�ما ع�� ما هو حدا�ّي �� مجتميمكن الوقوع بُيْسر أيضا مثلما 

                                                      
17  - Jean Baudrillard, اModernité", Encyclopédia universalis, vol  12, p: 424   

  21، ص: 1989عانفي ، 52محّمّ أركون، اإلتالم والحّاثة والتاريخ، مدلّة الواّة، عّر -18
 ،1992، تبتمرب 96عبّ املديّ الرشيف، اإلتالميّون   أعّا  التحّيث أم ضحايا ، مدلّة الواّة، عّر  - 19

  42ص: 
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ص بمقتضاه من بقايا القديم و�نصهر �� 
ّ
هذا ا�جتمع أو ذاك بصدد املرور بوضع انتقا�ّ� يتخل

ا�جديد إن �ان حَسَم أمره فقّرر �ندراج الوا�� والطو�ّ� �� معقولّية ا�حداثة أو يرتّد بحن�ن 

 التار�خّية واملوضوعّية لم تن�ج.مَر��ّي إ�� عامله القديم ألّن شروط العبور 

فهو ا�حديث . وأّما حديثاال ي�ون بالضرورة ا�جديد إ�� أّن هذا �طار و�حسن التنبيه ��  

19Fقطعا. فقد جاء �� امل�جم أّن "ا�جّدة نقيض الب��"ا�جديد 

يل وال��ار ا�جديدان 20
ّ
. ولذلك يقال لل

ما هو قديم فيصبح جديدا. ومن هنا �ع�� ع�� صيٍغ و�جّدان ألّ��ما ال يبليان. وقد يقع التصّرف �� 

20Fمثل تجّدد وجّدد واستجّد ال��يَء إذا صّ��ه جديدا. وأّما ا�حديث فهو "نقيض القدم"

. والفرق �� 21

ه "�ون 
ّ
نظرنا بّ�ن ب�ن ما هو "نقيض الب��" وما هو "نقيض القدم". ولعّل �عر�ف "ا�حديث" بأن

21Fال��يء لم يكن"

 ن ما �� ا�حدوث من داللة التَ �ساعد كذلك ع�� بيا 22
َ

لق املنفصلة عن �ّون وا�خ

 داللة التواصل و�س��سال. 

 إل��ا سابقا  اعملوقع �إ�� مع�ى البدعة ال�ي وعند العودة 
ُ

ع�� صلة متينة تر�طها َ�ْسُهُل الوقوف

22Fبا�حدوث. فقد جاء �� ا�حديث: "�ّل محدثة بدعة، و�ّل بدعة ضاللة"

أن حينئذ . وال �جب 23

ْحَدث �� الضم�� الدي�ّي �سالمّي سياَق تنف�� وتحذير: ي�ون 
ُ
السياق الذي يتواتر فيه مصط�ح ا�

"إّياكم ومحدثات �مور". وفّسر ابن منظور ا�حدثات ب�و��ا "ما ابتدعه أهل �هواء من �شياء 

23Fال�ي �ان السلف الصا�ح ع�� غ��ها"

ْحَد 24
ُ
ة �� "ما لم يكن . وزاد تفصيال �� القول فبّ�ن أّن ا�

َ
ث

                                                      
  111، ص1992ابن ماظور، لتان العرب، املدلّّ الالالث، رار صارر، ب�و ،  - 20
  131نفته، املدلّّ الالا�، ص:  - 21
 املرع  نفته  - 22
من متاّ أامّ: ااّثاا الوحاك بن مخلّ عن ثور عن خالّ بن معّان  16813عا  يف الحّيث رقم - 23

بن تارية ريض   عاه قا،: صىل لاا رتو،   صىل    عن عبّ الرامن بن عمرو التلمي عن عرباض
عليه وتلم الفدر، ثم أقبا علياا فوعظاا موعظة بليغة كرفت لها اوع�، ووعلت ماها القلوب، قلاا أو 
قالوا: يا رتو،  ، كأن هي  موعظة مورع فأوصاا، قا،: أوصيكم بتقوى   والتم  والطاعة، وإن كان 

، فإنه من يعش يرى من بعّ  اختالفاا كال�اا، فعليكم بتاّتي وتاّة الخلفا  الراشّين عبّاا ابوياا 
 املهّيّ�، وعّووا عليها بالاواعي، وإيّاكم ومحّثا  اومور، فإّن كّا محّثة بّعة وإّن كّا بّعة ضاللةا 

 املرع  نفته  - 24
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24Fمعروفا �� كتاب وال سّنة وال إجماع"

. وح�ن ت�ون كذلك �� ظّل ثقافة �عتمد بدرجة ك��ى 25

 عِ 
ّ
ع إال

ّ
داء ل�ّل أمر مخالف لذاك �س��جاع والتكرار �� إطار �خالص لألصل، ال يمكن أن نتوق

ب من جزأْين�صل. ولذلك وجد
ّ

،  نا �عر�ف ا�حدث ي��ك
ُ

�مر [موضو�ّ� وأخال�ّ�: "ا�حدث

ر[ ]ا�حادث
َ

نك
ُ
25Fالذي ليس بمعتاد وال معروف �� السّنة" ]امل

26. 

مثل هذه �شارات اللغوّ�ة إ�� استنتاج مفاده أّن ل�حداثة فعلْ�ن رئيسّيْ�ن هما ا�خروج  و�سوق  

بناء مقّومات الوا�� وا�حاسم من سياق ثقافة سائدة (القطيعة)، والدخول الوا�� وا�حاسم �� 

تلك �شارات اللغوّ�ة  �ي بيان ذلك (تأسيس). و�سوق أا مرتكزات خاّصة ��ا كما سيثقافة بديلة له

إ�� تفّهم حالة القلق و�رتباك والفو��ى ال�ي عّمت  )ولكّ��ا املكّبلة بدالالت أخالقّية خط��ة(أيضا 

الفكرّ�ة �عد ذلك. وقد ت�ون تلك فكر ال��ضة منذ ظهوره وال�ي تواَصل ضغطها ع�� �ّل املشاريع 

�شارات أيضا مدخال إ�� استنتاج آخر مفاده أّن املقابلة اللغوّ�ة ب�ن ا�جديد وا�حديث �ع�ي بناء 

 صلة أبدا ب�ن ال��اث (وإن ُجّدد أو تجّدد) وا�حداثة، وأّن َمن 
ّ
موقف منطقّي ومعر�ّ� صارم مؤّداه أال

توّهم �نطالق منه لتحر�ره وتطو�ره وتثو�ره وأّن العرب  ْن رام ال��اث ظّل حبيسا داخل أسيجته وإ

 ال إم�ان أمامهم لالختيار وإْن حاول البعض أن يوِجدوا جسورا ب�ن السياقْ�ن.

و�� هذا ا�جال تتنّ�ل �سئلة الكث��ة واملتجّددة باستمرار حول الطر�قة ��سب لالندراج ��  

الظفُر وليس من العس��  بال��اث. عالقة العرب واملسلم�ندا�ّي انطالقا من فهم أفضل لال�ون ا�ح

تواتر عالمات الشّك �� سالمة الن�ج الذي اصطنعه فكر ال��ضة لنفسه. بكتب الدارسون �� ما يَ 

ورّ�ما صار الشّك لدى دارس�ن آخر�ن أحيانا وال�عدام ا�حيلة �� الوقوع ع�� أفضل املسالك يأسا: 

اليأس والشّك باملستقبل العر�ّي فقط ولكّ��ا تدفع أك�� من ذلك إ��  "أزمة الفكر العر�ّي ال تث��

26Fا�سداد �ّل أفق ممكن أمام ا�خروج من �زمة العميقة"

. وقد ي�جأ آخرون إ�� نوع من املقار�ات 27

ر هذا الن�ج ترضية للذات ال�ي ال �ستنكف من وَ 
ّ
ْجِر�ه ب�ن النسقْ�ن. وكث��ا ما �ان يوف

ُ
ْصٍل ت

  وإشباعا لرغبٍة  ،ناحيةاملهزومة من 
َ
م ا�جديد من ناحية ثانية. ومن �� العيش كما �عيش العال

ر مّما سّماه جدلّية البؤس. وقد عّ�� ع��ا ع�� النحو التا��: 
ّ

هؤالء نذكر هشام جعيط الذي حذ

                                                      
 املرع  نفته  - 25
 املرع  نفته  - 26
  5، ص1992يا ّ، املؤّتتة العربيّة للّراتا  والارش، ب�و ، برهان غليون، الوعي ال - 27
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"ح�ن نطرح ع�� العالم العر�ّي املفاضلة الرهيبة ب�ن بقاء �سالم والوالء للما��ي من جهة، 

نا نحصره �� جدلّية البؤس"و�قدا
ّ
27Fم ع�� طر�ق املستقبل والتجديد من جهة أخرى، فإن

28 .

وتر�سم بمثل هذا الن�ج رؤ�ة ثالثة ي�ّ�ر املدافعون عن أهّمي��ا ب�و��ا تحفظ للوجود �جتما�ّ� 

 حقيقّيا؟ وأال يُ  هوّ�ته وانفتاحه �� �ن نفسه. ولكْن، هل يمكن أن تقّدم
ّ
 هذه الرؤ�ة حال

َ
من ى خ��

ن �� فهم الوجود اج��اٍد ت��ض مقّدماته النظرّ�ة ع�� ضروب من ال��كيب �صطنا�ّ� لطر�قت�ْ 

إ�� نتيجة محدودة الفاعلّية �� نقل  خاّصة) �� ضوء مفهوم النسقو��سان؟ أال يؤّدي ذلك (و

ث ع إن حَد سرع إليه التصّد ا�جتمعات من من�لة إ�� أخرى؟ أليس النسق، باعتباره نظاما بنيوّ�ا، �ُ 

�� �عض م�ّوناته �غي�� أو إلغاء؟ وهل يمكن القول إّن �طروحات ال�ي تختار هذا الن�ج �� الفكر 

 
ُ
 ع�� �سق �ج�ن ليس له ما يدعمه؟�

ّ
 شّوه النسقْ�ن معا فال تقبض �� ال��اية إال

ما ساقتنا أسئلة الثقافة  
ّ
العر�ّية لسنا �� هذه املرحلة من بحثنا بصدد النقد والتقو�م، وإن

املعاصرة إ�� هذه املالحظات والهواجس بناء ع�� املقّدمات ال�ي انطلقت م��ا ونظرا �� النتائج ال�ي 

ق حصادا هز�ال غ�� ذي نفع. وأّما املس�� �� هذا املستوى، فالرغبة �� 
ّ
أفضت إل��ا وتراءت للمدق

ف عند نوع العالقات ا
ّ
ل�ي تقوم ب�ن ال��اث تحّسس ممكنات �جابة عن تلك �سئلة والتوق

ع أن �علن عن نفسه مّما كّنا �عرض من �ساؤالت 
ّ
وا�حداثة. ونوّد ههنا أن نرفع لبسا نتوق

 تجر�ة �خر
ّ
�� م�انه وزمانه و�� ظّل ظروف  /السلفومالحظات: فقد ذهبنا إ�� أّن ال��اث ليس إال

نقاض القديم. ولكّننا ال ننكر معاشه وأحواله، وذهبنا إ�� أّن ا�حداثة روُح العصر وتأسيٌس ع�� أ

و�لهم �عضها �عضا وإن  أمرا نراه معلوما بالضرورة وهو أّن ا�حضارات تتقاطع وإن تدافعْت 

 س��ة ��سان �� ال�ون ت��اكم وتتطّور بال��ذيب والتحس�ن 
ّ
تصادمت، تماما كما التار�خ ليس إال

والتجو�د. ولذلك نرى أّن ال��اث وإن �ان تجر�ة الغائب �� ا�حاضر، فا�حاضر غالبا من ُيولد من 

ما  ،نت روح العصر تجاوزا وتأسيسارحم ذاك املا��ي. و�مر نفسه نراه �� ا�حداثة، ف�ي وإن �ا

 �ان لها أن ت�ون لوال الو�� بال جدوى القديم أو بضعف الفائدة فيه. 

نا ال نفهم  
ّ
فهل نحن إذن ننقض ما أقمناه من �عارض أص�ّ� ب�ن ال��اث وا�حداثة؟ الواقع إن

نا نرى �مر ع�� ا أحدهما وزواَل  التعارض فهما عدمّيا يقت��ي بقاءَ 
ّ
لنحو التا��: ا�حداثة �خر. إن

                                                      
هوام ععي،، الوخصيّة العربيّة اإلتالميّة واملص� العرّب، ترعمة املادي الصيّار ، رار الطليعة،  - 28

  102، ص: 1990ب�و ، 
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�� محّصلة جدل ��سان �� العصر ا�حديث مع تار�خه. ومثلما ي�ون ا�جدل عاصفا وعنيفا ي�ون 

مت �� صياغة معا�ي نقدّي  َعْودٌ هو هادئا. والعنف �� هذا ا�جال 
ّ

�جاع إ�� القوان�ن ال�ي تحك

رت معالم الطر�ق ال�
ّ
ّية ال�ي سط

ّ
ي سلكها السلف. وال شّك �� أّن مص�� ا�حياة واملبادئ العقلّية ال�ل

هذا النوع من ا�جدل أن ُينتج وعيا حاّدا باختالف الشروط املوضوعّية ب�ن التجارب التار�خّية وأن 

جاه السه�ّي 
ّ
ذاك الذي يتحّرك إ�� �مام  (vectoriel)يؤّدَي إ�� �نتصار لفلسفة التار�خ ذي �ت

 .ع�� الت�حيح و�لغاء والتجاوز 

 مجد ��سان وقد سيطر ع�� الطبيعة فصار لها سّيدا ��ذ 
َ
ا املع�ى إذن ت�ون ا�حداثة ذروة

وأزاح بكث�� من النجاح سلطان املقّدس و�سطورة والغيب ع�� الواقعْ�ن املاّدّي والشعورّي وسّن 

28Fولة�شريعات ثورّ�ة �� مجاالت عديدة �ا�حرّ�ة واملساواة واملرأة والعمل والتجر�ب والعقل والد

29.  

ونخلص مّما تقّدم إ�� تبّ�ي تصّور ل�حداثة رحب. إّ��ا، وإن �انت تحيل �� أّول أمرها ع��  

نت عصرا جديدا �� الغرب وله، 
ّ

 ف�ي العقالنّية الغر�ّية وما أذاعته من قيم جديدة دش
ٌ
إ�سانّية

  ْت َف بإطالق. وما َه 
ْ
ا. وإذ

ّ
 نالت م��ا حظ

ّ
نا نقّدر جازم�ن أّن  نجعلها ��ذا املع�ى، إل��ا أمم إال

ّ
فإن

ا�حداثة ال تختّص بأّمة أو حضارة أو دين وتمتنع، ألسباب مبدئّية وطبيعّية، عن التحّقق �� 

 حضارات أخرى.

  
ُ

ا�حّجة ال يوصل �� �خ��  إّن اعتبار ا�حداثة منَتجا غر�ّيا وحكرا ع�� َمن أنتجه تصّوٌر ضعيف

 إ�� تأبيد ��شطار ب�ن ِشّقْي العال
ّ
م، وال يخدم �� املقام �ّول أولئك الذين يدافعون جهال إال

املبِدُع ْهم ا�خصوصّية وز�ف الهوّ�ة. و�نتفي ��ذا ��شطار العدمّي ا�حراُك ��سا�ّي و�طالنا عن وَ 

�� الطموح إ�� املنافسة و�ضافة. وأق��ى ما يدركه الطرف �ضعف أن َيقنع بالنقل ْف و�َ 

29Fوالتقليد

30. 

كسبا لإل�سانّية جمعاء ينب�ي ع�� موقف يرى ف��ا مّن الدفاع عن ا�حداثة باعتبارها ال شّك �� أ 

القابلّية للتعّدد والتنّوع. ومن هنا ذهب كث�� من الباحث�ن إ�� اعتبار ا�حداثة حداثات ألّ��ا تجارب 

                                                      
مه  - 29 ّّ  يف كتابه: Ernest Blochراع  يف هي  املتألة عرضا مركّزا ق

 La philosophie de la Renaissance, éd  Payot, Paris, 1994  
 راع  عىل تبيا املالا، ملزيّ التوّت : - 30

Claude Lévi Strauss, Race et Histoire, chapitre « Le double sens du progrès », éd  De-
noël, Paris, 1996  
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 �
ّ

التنّوع �مم �� مسالك التقّدم ع�� اختالف ظروفها وأحوال معاشها وأنظمة قيمها. وهكذا يتج�

والتعّدد من جنس فلسفة ا�حداثة نفسها. وا�خطر هو أن ي�ون لها مصدر ومرجع وحيدان، ألّ��ا 

 بذلك تنقلب مع تقادم الزمان إ�� إيديولوجيا صَ 
َ
ق �� املثالّية والقداسة و�� ال�ي ما جاءت غرَ نمّية �

 من روح العداء لهما و�نتصار لإل�سان متعّددا. 
ّ
 إال

 :فاملرجع واالختال
   

ال جدال �� أّن الغرب ا�حديث استطاع بما أبدع �� عال�ْي ��سان والطبيعة أن ُيحدث  

َي كث�ٌ�  مّ�ِ
ُ
 �نقالب �ك�� �� تار�خ ��سانّية. وال �جب حينئذ أن تنشّد إليه أنظار �مم قاطبة وأن ت

ه وعلوُمه 
ُ
ن ح�ن ذاعْت �� أرجاء �رض قيُمه وفلسفات

ّ
من �طراف نفسها با�حذو حذوه. لقد تمك

يته وجغرافّيته إ�� حضارة �� أقرب ما ت�ون 
ّ
طه من ا�خروج من محل

ّ
وصنائُعه وأدواُت حر�ه و�سل

  إ�� العاملّية.

 يض��ها إن�ار منكر أو انزواء إّن حضارة هذا العصر غر�ّية شئنا أم أبينا، و�� مع ذلك �ونّية ال 

من�و. و���اءى ع�� ضفافها الفكر ا�حدا�ّي العر�ّي يطلب لنفسه منفذا إل��ا ومستقّرا �� رحاب 

 �ونّي��ا ولكّنه مشدود بوثاق إ�� تراث آسر و�خم ومخيف. 
حالة مجاال للتفك��. و�بداع �� هذه ا� �حيح إّن الفكر العر�ّي ا�حديث هو الذي أبدع ال��اث 

هو الو�� املوصل إ�� انفصال ا�حاضر عن املا��ي. �ان ا�حاضر وجودا تكرارّ�ا للما��ي وأصبح 

م �� 
ّ

موضوعا لوجود آخر. لكّن الطر�ف �� �مر هو أّن هذا الفكر العر�ّي لم �ستطع أن يتحك

ه �ان أك�َ� هأبدعموضوعه الذي 
َ

ق
َ
ى منه فانقلب ا�خلوق ع�� ا�خالق واستع�� . ف�أّن ما خل

  ال��و�ُض. لقد استقام
ُ

 من إش�الّيات التقّدم.  ال��اث
ً
 محورّ�ة

ً
 منذ والدته إش�الّية

رة ب�ن الفكر وموضوعه تقت��ي وضَع �شأة ال��اث مجاال 
ّ
ية لهذه العالقة املتوت

ّ
إّن قراءة متأن

جال لم يكن استحداث هذا ا� من مجاالت التفك�� �� سياقا��ا التار�خّية والثقافّية والنفسّية.

نا�عا من و�� تار��ّ� ذا�ّي بضرورة تطو�ر مقوّمات ا�حضارة �سالمّية وتحس�ن أدا��ا حّ�ى ينتقل 

العقل من دائرة التقليد إ�� رحاب �ضافة والتجديد. فاإلر�اك الذي حدث لها �ان تحّديا خارجّيا 

 
ُ
ها قامت�ْ مفاجئا. وشواهد التمّدن امل

ّ
�عد أن نجح العقل ا�حدا�ّي  �رة لم يكن مبع��ا الدين، بل لعل

الغر�ّي �� عزله وتحييده. وحضارة �سالم ال�ي �شأت وتطّورت وسيطرت ع�� أصقاع كث��ة من 
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العالم �انت حضارة دين �� املقام �ّول. ففي هذه �جواء من التحّدي واملواجهة �ان ميالد ال��اث 

 
َ
رو ال��ضة ب�ن ق

ّ
 إذن. و�ان مفك

َ
ة ع�� �ع��اف بأّن أوروّ�ا ا�حديثة حازت قْ�ن شديدْين: ا�جرأل

السبق �� التقّدم ع�� غ�� أساس من الدين، وصعو�ة �ع��اف بأّن حضار��م العر�ّية �سالمّية 

تطو�ر ا�حياة وتحقيق الر�ّ� بأدوا��ا وقوان�ن عملها الذاتّية. وفوق  فقدت �� الوقت الراهن عناصَر 

مع  فكرّي نظرا إ�� عامل املفاجأة، للدخول �� جدل أخال�ّ� و هذا وذاك لم يكن ا�جتمع م��ّيئا، 

تار�خه من ناحية ومع أوروّ�ا ا�حديثة من ناحية أخرى. لقد �ان ا�جّو العاّم آنذاك مشبعا بالشعور 

 با�خوف من �خر و�األمان النف��ّي الساذج داخل الثقافة والهوّ�ة. 

َرحَّ 
ُ
ل أصال، من من�لته املوضوعّية والتار�خّية إ�� مالذ و�بدو أّن عملّية ترحيل ال��اث، وهو امل

تار��ّ� �انت العملّية �ك�� حضورا أثناء البحث عن رّد ع�� ذاك التحّدي. والواقع -طو�اوّي فوق 

ه �ان سهال ع�� الضم�� �سالمّي أن يصوغ لل��اث �� تلك الظروف إيحاءاٍت 
ّ
ورموزا دفاعّية  إن

ل ��ا من حجم ا�خسائر ال
ّ
ع أن تنال منه. يقل

ّ
ما هو شّرع مليالد هذه ��عاد الرمزّ�ة إّن الذي �ي يتوق

 يمكن �سميته با�حاجة النفسّية التار�خّية. 

انحساٌر �� �فاق التجديدّية وارتداٌد نحو املا��ي. وسيتضاعف  ،بالضرورة ،وسينتج عن هذا 

30Fا�خسارة ألّن السبيل ال�ي وقع اختيارها للمواجهة ليست السبيل �نجع مقداُر 

. ورّ�ما طالت 31

31Fا�خسارة �سالَم نفسه وليس فقط ال��اث

، ألّن الهروب إليه وإن �ان لالحتماء به، قد يصبح ع�� 32

لت خارج
ّ
ما عّ�� مجاله. إّن  نحو من �نحاء إكراها له ع�� توف�� أجو�ة غ�� مكتملة ع�� أسئلة �ش�

 من 
ّ

عنه برهان غليون بـ"ازدياد الطلب ع�� �سالم" �سوق إ�� هذا �حتمال، فهو "بقدر ما يبث

آمال اجتماعّية صعبة التحقيق، يمكن أن يدفع إ�� �حباط العميق إذا لم يجد من �ستطيع أن 

                                                      
شّع يف أّن اوعي، اإلعراميّة التي تقوم بها مدموعا  أصوليّة محّورة باتم اإلتالم ورفاعا عاه  وال - 31

يف التاوا  القليلة اوخ�ة علبت لإلتالم واملتلم� ويال  يصعب التخلّص ماها يف مّى ماظور  انظر 
مة اّير  الررييس لكتابه:  ّّ  ,L’exception islamique, éd  C E R E S, Tunisيف هيا املقام مالال مق

 وما بعّها  37، مرع  تابق، ص: humanisme et islamوكيلع ما عا  يف كتاب محّمّ أركون   2005
الفرق الي  ب� اإلتالم والرتاث يف هيا املقام هو تاما كالفرق ب� اوصا وما نوأ عاه من فهم  - 32

 وتفت� وتأويا 
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32F�عقلنه"

 الفو��ى �� مفاهيمه واستن�اف روحه العف33
ّ

وّ�ة وتدم�� . ومن عالمات هذا �كراه "بث

33Fأرضّيته �جتماعّية املش��كة"

. وحاصل �مر إّن �سالم "ال يملك القدرة ع�� تلبية �ّل هذه 34

الطلبات دون أن يخسر نفسه ويغامر بأن يدخل �� فو��ى كب��ة وا�شقاقات وتفس��ات وتأو�الت 

34Fال حّد لها"

35. 

   ا    :الّصاإلسالم 

جاهات �حيائّية ذات �يديولوجيا ا�خالصّية ال�ي  
ّ
أّن �سالم بفرعْيه املعيارّي يبدو بأبرز �ت

ق �� التمامّي �سالموّي �� تلك ال�ي يرّوج لها ا�خطاب �ِحقه م��ا ضرر بالغ والتار��ّ� قد 
ّ
. فاملدق

35F�شأ��ا داخل السياق الثقا�ّ� العامّ 

 يُ  نآنذاك يرى �جًبا: �ا 36
َّ
ع أن يتّم تطو�ر فكر ال��ضة الذي توق

ظهر �� القرن التاسع عشر. فقد حاول هذا الفكر بن�عتْيه املدنّية اللي��الّية و�صالحّية الدينّية و�� 

حدود املتاح من قدراته املوضوعّية فْهَم العقل الغر�ّي ا�حديث واستيعاَب منتجاته ووضَع 

ّدن والتحديث. وملسنا �� مساحاٍت من النصف �ّول من املقّدمات �ش�الّية �ساسّية ملسار التم

 لذاك ا�جهد وذهابا به �� �عض �حيان إ�� آفاق أ�عد، فوجدنا ع�� سبيل 
ً
القرن العشر�ن مواصلة

املثال ع�� عبد الرازق والطاهر ا�حّداد وسالمة مو��ى ولطفي السّيد وطه حس�ن. لكّننا اصطدمنا 

ا��ا بدافع ا�حفاظ ع�� نقاء �سالم والدفاع عن ��ضة تنب�ي ع�� بحركٍة عكس التّيار يج��د أ�ح

                                                      
، ص: 1991الّولة، املؤّتتة العربيّة للّراتا  والارش، ب�و ، برهان غليون، نقّ التياتة: الّين و  - 33
38   
 املرع  نفته  34
ر ويختطف كاُّ فريق اإلتالَم الي  يريّ   ويف مالا املرع  نفته  -35 ّّ هي  اوعوا  يتوّقق اإلتالم ويتع

وال عدب أن ندّ الغربيّ� هم أيوا يطراون يف توق اوفكار اإلتالم الي  يريّون، فادّ رعوا  إلنتاج 
 الا،:إتالم فرنّيس مالال وإتالم أوروّب أو إتالم ليرباّيل أو إتالم عليّ�    اتنظر عىل تبيا امل

Olivier Roy, La laïcité face à l’islam, éd  Hachette, Paris, 2005, p: 11  
نو� هاا إىل أّن اركة اإلخوان املتلم� ظهر  إىل الوعور يف أعوا  من االنفال  من عقا، القّيم   - 36

الّولة القوميّة  ونيكر عىل تبيا املالا،: نداح الحركة القوميّة الرتكيّة يف إلغا  مقام الخالفة وتأتيس
الحّيالة وخروج عيل عبّ الرازق عىل الااس بأطرواته الدريئة او، نظريّة الحكم يف اإلتالم وأفكار طه 

 ات� كا  العمق الاقّّ  البارع يف قوايا اورب والّين 
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العودة إ�� ما ُ�عَرف باإلسالم ال�حيح للتنف�� من مكتسبات الغرب وإظهارها �� صورة ماّدّية 

36Fودنيوّ�ة تتعارض مع مبادئ �سالم وروحانّيته الصافية

37 . 

 بما ص�ح به أّولها" أطروحة هؤالء وتضعها  
ّ
ص العبارة الشه��ة "ال يص�ح آخر هذه �ّمة إال

ّ
ت�خ

�� تناقض جوهرّي مع حضارة الغرب عموما ومع أطروحة ا�حداثّي�ن العرب ع�� نحو خاّص. 

قطب ب�ن ع�� سبيل املثال إ�� هذه املطابقة الغر�بة ال�ي ماثل ��ا سّيد و�ْمكن النظر �� هذا �طار 

ما يحياه املسلمون اليوم من "ضالل" وما �ان عليه العرب قبل �سالم: "نحن اليوم �� جاهلّية 

�ا�جاهلّية ال�ي عاصرها �سالم أو أظلم. �ّل ما حولنا جاهلّية: تصّورات الناس وعقائدهم، 

الكث�� مّما نحسبه عادا��م وتقاليدهم، موارد ثقاف��م، فنو��م وآدا��م، شرائعهم وقواني��م، حّ�ى 

ثقافة إسالمّية ومراجع إسالمّية وفلسفة إسالمّية وتفك��ا إسالمّيا هو كذلك من صنع هذه 

37Fا�جاهلّية"

ف عند. 38
ّ
موقفه العدمّي من الغرب رافضا رفضا ��ا ب�ى ال�ي  ّيةكيفال كما يمكن التوق

��م ملواجهته: "إّن الرجل حاسما �ّل تفاعل معه وسائقا الناس إ�� خراب عق�ّ� مفجع من خالل �عبئ

له 
ُ
�بيض يدوسنا بقدمْيه بينما نحن نحّدث أوالدنا �� املدارس عن حضارته ومبادئه العالية وُمث

نا �غرس �� أبنائنا عاطفة ��جاب و�ح��ام للسّيد الذي يدوس أّمتنا ويستعبدنا... 
ّ
السامية... إن

نحاوْل أن �غرس بذور الكراهية وا�حقد و�نتق
ْ
ْمهم منذ فل

ّ
نعل

ْ
ام �� نفوس املالي�ن من أبنائنا، ول

موه �� أّول فرصة 
ّ
�عومة أظافرهم أّن الرجل �بيض هو عدّو البشرّ�ة وأّن عل��م أن يحط

38F�عرض"

39 . 

                                                      
ى كرهه ركّز تيّّ قطب عىل تبيا املالا، عىل إرانة الحوارة الغربيّة ونّها يف نظر  اوارة ماّرية وأبّ -37

وااتقار  لها ولكّا من يرى خالف كلع: اكلّهم توا  أولئع الغربيّون: ضم� متعّفن واوارة زائفة 
وخّعة ضخمة اتمها الّ�قراطيّة    ال أاتقر هؤال  واّهم، وإّاا أاتقر أولئع املرصيّ� وأولئع العرب 

 َّ غ من الدحر الوااّ مرّا     وال ندرّب مرّة اليين الزالوا يالقون بالوم� الغرّب عاّمة    ها نحن أوال  نتل
م لإلنتانيّة زارا  ّّ وااّة أن نحطّم هي  الدحور وأن نّوس هي  اوفاعي    إنّها اوارة زائفة ونّها ل تق
من الروايّة ول تحاو، رف  اآلرميّة عن قانون الواوشا، نقال عن صالح عبّ الفتّاح خالّ ، أمريكا من 

ّّ ،  الّاخا باظار تيّّ   89-88، ص ص: 1987قطب، رار املاارة، ع
  21، ص: 1983تيّّ قطب، معال يف الطريق، رار الرشوق، القاهرة،  - 38
39 -  ّّ ّّ يف هيا املقام من االعرتاف بأّن 184، ص: 1967قطب، رراتا  إتالميّة، رار الفتا،  تي   وال ب

بعوا من عيور هي  اوطرواا  العّميّة راع  إىل تببْ� أاّهي موضوعّي وهو أّن العرب واملتلم� 
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والالفت أّن ما يمكن �سميته بـ"نداء �سالم" نجح نجاحا هائال �� تجييش أعداد غف��ة من 

داء ا�حداثة". لكّن الالفت حّقا هو أّن جهدا علمّيا الناس، فانقطعت ��م السبيل نحو "ن

ل لصا�ح التبش�� با�حداثة ولفتح املعابر إل��ا وقع تبذيره �� الرّد 
َ

َ�ض أن ُيبذ
َ
وإيديولوجّيا �ان ُيف�

ف. وغرقت الثقافة 
ّ
ع�� "نداء �سالم". وخسر العرب واملسلمون مّرة أخرى معرك��م ضّد التخل

ه الثا�ي إلسالٍم آخر.  ،منه إلسالٍم  قٌّ جدل كالمّي عقيم ينتصر ِش العر�ّية املعاصرة ��  و�نتصر شقُّ

ولم �عد املطلب �ساس الذي رفعه رّواد ال��ضة هو املطلب �ّول. لقد أض�� القطاع الواسع من 

ر�ن العرب املعاصر�ن يخوضون معاركهم �عضهم ضّد �عض من أجل قضّية زائفة و�� 
ّ

املفك

 قضّية �سالم و 
َ
ذلك عددا غ�� قليل من الدراسات ا�جاّدة تصرف الهّمة  ا�حداثة. ووجدنا نتيجة

ٍي إ�� 
ْ َ
إ�� الدفاع عن إسالم تنو�رّي �ستطيع أن يتقاطع مع منتجات العصر وقيمه لتنت�َي �عد أل

خطاب ين��ع لنفسه إسالمه ا�خاّص به تحت عناو�ن حداثّية �العقالنّية. وليس بخاٍف دخوُل 

فّي�ن سباق التنافس جنبا إ�� جنب مع ا�حداثّي�ن. ولوال �عض تأّن ملا استطاع القارئ مثّقف�ن سل

ف ذاك ا�خطاب عقلّية أن يجزم أحيانا بأّن وراء هذا ا�خطاب مثال عقلّية سلفّية وأّن مِ 
ْ
ن خل

 حداثّية. 

ُل إ�� يوِص دبّيات كث�� من حر�ات �سالم السيا��ّي اليوم أل تقليبا سريعا  ال شّك �� أّن و  

بمرتكزاٍت مّما �عتقد أّ��ا �حضارة الغرب. وأك�� ما تقبل به، بل وتنادي به  هاقبولمالحظة مهّمة و�� 

 بارز �� إ�حاح 
ُ
 من مبادئ تفك��ها الديمقراطّية

ً
39Fمبدأ

. ورّ�ما اندفع �عض الدارس�ن إ�� تصنيٍف 40

 
ُ
د فيه سلفّيات يتمايز �عضها من �عض بمقدار القرب من ا�خطاب ات

َ
�حدا�ّي أو البعد عنه. وقد ول

يجد هؤالء �� ذلك سبيال لالنتشاء. فها قد استطاعت ا�حداثة أن تن��ع من أعدا��ا �عض أس�ح��م 

ا 
ّ
ي��اءى دون ما يلوح �� الظاهر. ، يقع التعّمق �� فهم الظاهرةفصاروا أك�� قر�ا م��ا. ولكّن ذلك، مل

ه عالمة ع�� أّن ا�حداثة ل�ن استطاعت أن تصن
ّ
ع أسئلة حقيقّية �� الو�� العر�ّي و�سالمّي إن

                                                                                                                                       
ما ومتتعمرا يف اآلن نفته، وثانيهي كا ّ وهو الفوا يف ا ّّ لفصا من الغرب تعرّفوا إىل الغرب متق

م والغرب املحتّا  ّّ  املتق
يبّو أّن قبولها بالّ�قراطيّة ليس صاررا من اإ�ان اعتقارّ ا بها وإّاا هو ناب  من رضورة تياتيّة  - 40

تحّقق مقصّا قّ يتااقض عوهريّا الاقا م  روح الّ�قراطيّة  والالفت أّن القبو، بها باعتبارها موقفا 
 لرشعاة االختالف يقور إىل هّم العقليّة اوصوليّة كلّها  وفلتفة ال مدرّر أراة 
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نا ال ن�ون مبالغ�ن إذا 
ّ
املعاصر، لم تنجح النجاح الباهر فتتنّ�ل �� الفكر والواقع مسارا بديال. ولعل

ه من الكدح الثقا�ّ� املؤد�ج وا�خاتل: �عود 
ّ
صّورنا ما يجري ب�ن ال��اثّي�ن وا�حداثّي�ن ع�� أن

احث�ن فيه عّما يالئم املستجّد من القيم، و�قصد ال��اثّيون ا�حداثة باحث�ن ا�حداثّيون إ�� ال��اث ب

ه ال يتناقض مع ما يطرحون �� ما �شبه تبادل �دوار. 
ّ
 ف��ا عّما �عتقدون أن

جاهات فكر ال��ضة �� القرن التاسع  
ّ
إّن مالحظات نقدّية كث��ة يمكن أن ��ّجلها دارُس ات

بنيوّ�ا ناتجا عن منطلقات فلسفة �صالح نفسها. ومن أشّد  عشر تّتصل بقصور �عضها قصورا

عبدهللا العروي �� كتابه "مفهوم العقل" وهو يتتّبع أصول تفك��  عرضهما تلك املالحظات صرامة، 

محّمد عبده �صال�ّ�. لقد انت�ى إ�� موقف نقدّي مفاده أّن التفك�� السلفّي ال يقدر ع�� الذهاب 

م ف��ا سلطة �نموذج �سالمّي. ولهذا �عيدا �� استنباط ا�
ّ

ه مح�وم برؤ�ة تتحك
ّ
حلول الك��ى ألن

، والتحو�ر ا�جزئّي الذي يصيب �عض أجزا��ا ال يصنع تحو�ال جذرّ�ا لنظام 
ٌ
�نموذج بنية مغلقة

عمل البنية نفسها. وع�� هذا �ساس لم يدرك املشروع �صال�ّ� السلفّي أهدافا عظيمة. إّن ما 

العروي "املوقف العاّم" هو املا�ع املعر�ّ� ا�حقيقّي إلنجاز تلك �هداف: "هل تحّقق أمل  سّماه

� �صالح لسبب ما. أين؟ وكيف؟ �� إحدى ا�جزئّيات؟ �� 
ّ
املص�ح�ن؟ ال، كما �علم جميعا. �ع�

� �� امل
ّ
وقف �عض مواصفات الداء أو �� �عض �ح�ام أو التعليالت؟ ال... البّد أن ي�ون التع�

40Fالعاّم، �� املنظار الذي نظر به عبده إ�� ا�حاضر واملا��ي، إ�� ا�جتمع والتار�خ"

. و"املوقف 41

هو املنطلقات وآلّيات التفك�� والغايات املنشودة. وح�ن ال يقع اخ��اقه �� العمق تبقى جميع  العاّم"

جاه التن
ّ
و�رّي "اللي��ا�ّ�" الذي أ�شأه ا�حاوالت قليلة ا�جدوى. ورّ�ما وّسْعنا هذا ا�حكم ليشمل �ت

الطهطاوي رغم ما فيه من وعود تحديثّية ت��ض ع�� العزم الصر�ح ع�� استقدام كث�� من عالمات 

 التقّدم �ورو�ّي وتوط�ن �عض مفاهيمه �� الثقافة العر�ّية و�سالمّية ا�حديثة.

لكّن وضع هذه املرحلة من التفك�� �صال�ّ� �� سياقها التار��ّ� ين�ع عن موقف العروي شيئا  

ع م��ا. إّن 
ّ
من صرامته العلمّية. فال يمكن أن ننتظر موضوعّيا من �فعال �و�� أك�� مّما هو متوق

حن �� هذا نفّرق �شتغال داخل "املوقف العاّم" يصبح مدعاة للنقد إذا اس��سل فيه الالحقون. ون

ن مع غ��ه الزمن ا�جديد �� 
ّ

جاه السلفّي �صال�ّ� الذي ظهر �� القرن التاسع عشر ودش
ّ
ب�ن �ت

جاهات السلفّية �عد ذلك وقد �جزت عن تطو�ر نفسها تطو�را 
ّ
الثقافة العر�ّية ا�حديثة و�ت

                                                      
، 1997ب�و ،  -عبّ  العرو ، مفهوم العقا: مقالة يف املفارقا ، املركز الالقايف العرّب، الّار البوا  - 41
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� دخول العر 
ّ
م تخرج به من أسر ذاك "املوقف العاّم". ومع�ى هذا إّن �ع�

َ
ب واملسلم�ن مجرى العال

ما يتحّمل وْزَره العاجزون عـن صياغة "موقف عاّم" 
ّ
ل عنه فكر ال��ضة �ّول وإن

َ
ا�جديد ال ُ�سأ

 آخـر تنخرط داخله أغلب قطاعات ا�جتمع. 

ورّ�ما ملنا �� هذا املقام إ�� �خذ بأطروحة سم�� أم�ن وهو ينظر �� �سباب املا�عة العرب من  

 �� بقاء نظام الفكر الكالسي�ّي مهيمنا ع��  تحقيق ذاك
ٌ
�نخراط. فقد رأى أّن املعضلة �امنة

منا�� ا�حياة الفكرّ�ة ا�حديثة واملعاصرة. وقد سّ�ى ذلك "العهد امليتاف��يقّي"، وهو تقر�با ما عّ�� 

رون ا
ّ

ه من ال�جاعة اليوم أن �ع��ف املفك
ّ
�حداثّيون عنه العروي بـ"املوقف العاّم". وذهب إ�� أن

نجرؤ اليوم ع�� �ع��اف بأّن ال��ضة لم تدرك أّن عهد 
ْ
العرب بأّ��م م��زمون أمام هذا "العهد": "فل

ت ال��ضة أس��ة هذا الفكر امليتاف��يقّي ولم تتجاوز حدوده"
ّ
ن�َي ��ائّيا، فظل

ُ
41Fامليتاف��يقا قد أ

42 .

َرن �ع��اف، بفشل العقل ا�حدا�ّي العر�ّي �� اصطناع م
َ
ا ينب�� لتوف�� مستلزمات التقّدم. وهذا وق

ما يجعل القائم�ن ع�� 
ّ
ف ع�� "املوقف العاّم" وإن

ّ
ه ال ُيلِقي بتبعة التخل

ّ
أمر محمود �� نظرنا ألن

ا�حداثة أمام سؤال أخطر من ذاك الذي طرحه العروي. والسؤال ال يّتجه، هذه املّرة، إ�� الثقافة 

مة ف��ا و 
ّ

ِلَم لم يقدر هؤالء السائدة والقوان�ن املتحك
َ
لكّنه ين�ع إ�� إحراج ُصّناع الثقافة ا�جديدة. ف

ع�� إنتاج مسار فكرّي جديد ينجذب إليه الناس وهم مقتنعون بجدواه؟ فما يلوح من قّوة القديم 

وسلطانه ليس، �� تقدير سم�� أم�ن، برهانا ع�� قّوة له وسلطان حقيقّيْ�ن. إّن مرّد �مر إ�� فشل 

ساِور سم�� أم�ن رغم �حساس بمرارة الهز�مة �عُض آماٍل �� انقالب املعادلة: ا�خطاب ا�ح
ُ
دا�ّي. و�

تا املشروُع السلفّي"
ّ
ق هذا الفشُل فضاًء مأله مؤق

َ
ل

َ
42F"خ

َعه انقضاَء هذا الوضع ت��يرا 43
ّ
. و��ّ�ر توق

تا ألّن هذا املشروع ال يم
ّ
ل بديال حقيقّيا إيديولوجّيا ولكّنه معقول �� تصّورنا: "أقول هنا مؤق

ّ
ث

  -�� الظروف التار�خّية -قادرا
ّ
ل عرضا لألزمة وليس حال

ّ
ه يمث

ّ
ع�� مواجهة التحّدي. و�التا�� فإن

43Fلها"

ه �� الوقت الذي يخّفف فيه ع�� 44
ّ
. لكّننا ال ندري إن �ان صاحب مثل هذا الت��ير ع�� و�� بأن

قات التقّدم. لقد �ان ا�حدا�ّي العر�ّي ا�حدا�ّي من حّدة املعاناة يضيف أمامه معّوقا آخر من معوّ 

أمام تحّديْ�ن: مواطن قّوة الذهنّية العر�ّية �سالمّية املوّجهة للسلوك والقيم من ناحية، وإقحام 

                                                      
  132، ص: 1989تم� أم�، نحو نظريّة للالقافة، معهّ اإلاا  العرّب، ب�و ،  - 42
  133: نفته، ص - 43
  134 -133نفته، ص ص:  - 44



 
 الدكتور عيل الصالح موىل  ---------------------سلطة الرتاث ومأزق الحداثة (مقاربة تحليلية نقدية) 

     

 
) 193 ( 

روح ا�حداثة �� حياة الناس من ناحية ثانية. والتحّدي الثالث، وهو �خطر �� رأينا، هذا الذي 

 هّون من شأنه سم�� أم�ن. 

من �ّل ما سبق إ�� أّن سلطان السلف ع�� ا�خلف �ان قوّ�ا فَمنع ا�حاضَر من أن ُين��ئ وننت�ي  

املس�ون  و�صو��ّ  ،أّوال املنغلق ع�� نفسه لنفسه وجوَده ا�خاّص به. واستطاع ا�خطاب السلفّي 

محة ثانيا   بالرغبة الهوجاء �� التمّرد ع�� �ّل املواضعات ��سانّية والقيم الدينّية السَّ
ّ
��  ياأن يتجل

ْ�ن وأْن َيْجَمَعا ضّدهما (من حيث يدر�ان أو ال يدر�ان) �حالف وا�جيوش أك�� من ساحة منتصر 

خاذهما َسببا إلنتاج إسالموفو�يا قوّ�ة متم��سة بما يلزمهما من ا�حجج
ّ
هما مباشرة والت

ّ
. لدك

َل ّن إوالواقع 
ْ
 داخل ذهنّية جمِمث

ّ
اعّية استالبّية تحّول ��ا ال��اث هذا ا�خطاب لم ينجز انتصاره إال

و�سامى والتأو�ل فتعا�� �سالم التار��ّ�، إسالم البشر والتجر�ة و�ج��اد  ،إ�� ضرب من النمذجة

وتقّدس فتنّ�ه عن النقد واملساءلة. وتضاءل باملقابل حضوُر املسلم املعاصر و�دا �� أحسن أحواله 

ر�ى تجذبه، إن �ّح إخالصه، إ�� ذ
ُ
44Fاك الزمن �ّول و�خ��طالبا ق

45 . 

ه أعاد إنتاج رؤى  و�سالمّية لقد صنع هذا ا�خطاب أك�� مأزق للثقافة العر�ّية 
ّ
املعاصرة ألن

ْبِت هذا العصر 
َ
ومبادئ �انت �� وقت من �وقات صا�حة ألهلها ولكّ��ا ليست �� �ّل �حوال من ن

ط القط
ّ

ه �ش
ّ
الثقافة فلم �غنم العقل �بدا�ّ� مواقع تؤّهله  عات امليثّية �� تار�خ هذهاوأهله، وألن

45Fلتقر�ر ما يلزم العصَر وأهله

 . و�ضطراب ا�حاصل �� الن�عات التجديدّية داخل الثقافة العر�ّية46

إ�� مضاء شوكة املا��ي وحضوره النافذ �� الوجدان  ،ظاهرّ�ا ،املعاصرة راجع �� أغلبه و�سالمّية

إ�� �جٍز ما �� مفاصل أساسّية من العقل ا�حدا�ّي  ،ح�ن التدقيق ،ائدولكّنه ع .والعقل العر�ّيْ�ن

لت �سبٍب منه مشاريع التحديث.
ّ
  العر�ّي �عط

                                                      
راع  يف هيا التياق رراتة املاصف بن عبّ الدليا: ااملتلم املعارص: رفاعا عن اّق الخلفا،  - 45

  1999ضمن: ااملتلم يف التاريخا، إرشاف عبّ املديّ الرشيف، املغرب، 
عىل تبيا املالا، إىل املواق  اإلعالميّة الفوائيّة الواتعة اليوم التي تتغّق بال اتاب ولتبب ما  انظر - 46

 عىل مرّوعي هيا الخطاب  وهي ظاهرة تتتحّق رراتة مفررة  
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 :في طرح األسئلة
   

 :احلداثة وإشكاليّة املرجع -أ
   

كّنا ذهبنا إ�� أّن السؤال الذي صاغ آفاق التفك�� �� القضايا العر�ّية ا�حديثة واملعاصرة هو  

ه �ان �� ذلك الوقت أفضَل رّد ع�� ا�حدث "ملاذا 
ّ
ر املسلمون". و�عتقد أن

ّ
تقّدم الغرب وتأخ

ي �سباب. وهذا أّول الطر�ق نحو توف�� �جابات  ه دّل ع�� رغبة عقلّية �� تق��ّ
ّ
البونابار�ّي ألن

 تتجاوز 
ّ
حدود ما  املمكنة ل�خروج من املأزق ا�حضارّي. لكّن قيمة هذا السؤال ينب�� �� تقديرنا أال

هو مناسب لها. وما نقصد إليه هو أّن بقاء هذا السؤال مدارا مركزّ�ا إ�� يومنا هذا تتكّدس من 

 ع�� أّن العقل العر�ّي املعاصر لم �ستطع أن ينفصل عن العقل 
ٌ
حوله املشاريع والقراءات عالمة

46Fالعر�ّي ا�حديث الذي صنع ذاك السؤال

طه. فهل املع�ى . والسؤال، كما �علم، ابن �حظته وشرو 47

ر�ن أّن العرب لم يمّروا �عد إ�� مستوى آخر من مستو�ات التفك�� �� 
ّ

من استمراره �� مشاغل املفك

آفاق التقّدم؟ وهل مازال الغرب �نموذج �وحد الذي تقاس عليه منازل �مم ودرجا��م �� الر�ّ�؟ 

ة عقال يتعامل مع موضوعاته هل �ستوجب ا�حداث :يبدو أّن �مر ليس كذلك تماما. وفوق ذلك

47Fبآلّية املطابقة والقياس

�لق معر�ّ� وثقا�ّ� خط�� كذاك الذي انحدر ن؟ أليس مثل ذلك سبيال مل48

إليه العقل السلفّي و�صو�ّ�؟ الراجح عندنا أّن أسئلة أخرى ينب�� أن تفتّك لنفسها املوقع الذي 

ادة النظر �� معقولّية استمرار الغرب ظّل حكرا ع�� ذاك السؤال �ّول. ولعّل من أبرزها إع

�نموذَج امل��ر الوحيَد للتقّدم. ألم ُينتج العقل الغر�ّي ا�حدا�ّي �ساؤالت كث��ة حول أ�عاده 

48F��سانّية و�خالقّية مثال

 ؟ 49

                                                      
نحيا يف هيا التياق عىل املالاظا  الديّّة التي تاقها أبو يعرب املرزوقي يف خاتة كتابه اآفاق  - 47

 وما بعّها  200، ص: 1999ة ومتتقبا اإلنتان يف مهّب العوملةا، رار الطليعة، ب�و ، الاهوة العربيّ 
انظر عىل تبيا املالا، يف الاتائج الخط�ة التي ترتتّب عىل االشتغا، بآليّة املطابقة والقياس ما أورر   - 48

  168، ص: 2001�و ، عبّ املديّ الرشّيف يف كتابه ااإلتالم ب� الرتالة والتاريخا، رار الطليعة، ب
 ,Jean Chesneaux, De la modernité, éd  La Découverte – Maspéro, Paris نو� مالال إىل: -49

  ? Vers un nouveau devenir ، انظر الفصا الحار  عرش:1983
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 : القراءة وإشكاليّةالتراث  -ب
   

ر�ن العرب التنو�رّ��ن أقدموا بجرأة 
ّ

الفتة ع�� إعادة النظر ��  ال شّك �� أّن طائفة من املفك

مقاطع من ال��اث العر�ّي و�سالمّي وعملوا ع�� تطبيق �عض املنا�ج النقدّية الستصفاء ما يمكن 

أن ي�ون �� نظرهم طر�قا إ�� ا�خروج من سلطوّ�ة ال��اث وسبيال إ�� تخر�جه تخر�جا معاصرا. 

ا�جال. ف�ي، كما يذهب عبد ا�جيد و�انت املقار�ة املاركسّية املقار�ة �ك�� وضوحا �� هذا 

البدوي، رغم ما ي��ّددها من مخاطر �سقاط والتعّسف "تبقى أداة مبّجلة ممتازة متمّ��ة من 

أدوات البحث ال��ا�ّي ألّ��ا تجّنبنا مزالق الذوقّية و�ر�سامّية وتبعدنا عن هّوة الس�خ والت�خيص 

49Fاملا�خ"

لقات و�حالم. فتبّ�ي املاركسّية حقيقة مطلقة . لكّن النتائج لم تكن �� حجم املنط50

ومكتملة بدل التعامل معها أداة تحليل وتقو�م دفع �� الغالب إ�� إنتاج رؤ�ة وثوقّية ال �ستنكف 

ّ�ِ عنق ال��اث لينطق بما لم يكن موضوعا له. واملثال ع�� ذلك
َ
البحث فيه عّما يطابق  هو من �

ملادّية واملثالّية. ونجد أنفسنا �عد عناء شديد أمام عقل مفاهيَم �الصراع الطبقّي وا�جدل وا

نا إزاء سلفّية ماركسّية... بما �عنيه السلفّية من 
ّ
قيا��ّي من نوع جديد، أو كما قال ع�� حرب: "�أن

50Fرجوع إ�� أصل مطلق واعتباره املبدأ الوحيد للتفس��"

. وهذا تقر�با ما عّ�� عنه ا�جابري وهو 51

�حداثّية العر�ّية ذات املن�ع القيا��ّي مشاريع سلفّية "ال تختلف عن �عضها يجعل �ّل املشاريع ا

�عضا من الناحية ��ستيمولوجّية ألّ��ا مؤّسسة فعال ع�� طر�قة واحدة �� التفك��...هناك دوما 

. وال ندري إن �ان ا��يار �نموذج �ش��ا�ّي خسارة للفكر العر�ّي 51F52"شاهد ُيقاس عليه الغائب

ر�ن العرب الذين �انوا يجدون ��املعاص
ّ

ه عّقد "عمل املفك
ّ
�ش��اكّية  ر كما قّدر البدوي ذلك ألن

                                                      
ّوة)، عبّ املديّ البّو ، القرا ة املاّريّة التاريخيّة للرتاث ماهدا وتطبيقا (طيب تيزياي وات� مر  - 50

ضمن االقرا ة والكتابةا أعي، نّوة انعقّ  بكليّة اآلراب ماّوبة، ماوورا  عامعة تونس اووىل، 
  442، ص: 1989
  222عيل ارب، مّاخال ، مرع  تابق، ص:  - 51
  17الدابر ، نحن والرتاث، مرع  تابق، ص:  - 52
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أم مكسبا  52F53"مالذا ومسل�ا يفتح لهم باب اج��ادات كث��ة و�تيح لهم فرصة إدراك الطرافة والتمّ��

ه أسقط من حسابه سلفّية من
ّ
 السلفّيات ال�ي �انت ترهقه من أمره عسرا.  له ألن

 :خامتة
   

بقطع النظر عن �م�انات املتاحة إلنتاج قراءة فّعالة ووظيفّية فإّن ا�حاصل من ا�جهود املبذولة �� هذا 

 بالوقوع ع�� َمعاِلِم نجاحاٍت نوعّية. فـ"مذبحة ال��اث"
ُ

53Fالسياق ال ُ�ْسِعف

ل�ن كشفْت عن تنويع �� املداخل  54

و�لّيات واملنا�ج و�ّينْت إ�� أّي مدى تجّند الدارسون ا�حداثّيون لتصفية ا�حاضر من معيقاته، ما 

نِتَج موقفا نقدّيا تنتقل به الثقافة العر�ّية املعاصرة من وْضِع �شتباك والتداخل مع 
ُ
استطاعْت جميعها أْن ت

نه و�ناء مقّومات وجود حضارّي إبدا�ّ�. قد �عود "الفشل" إ�� غياب إس��اتيجّية ال��اث إ�� وضع �نفصال ع

ح بما يلزم من الو�� بأّن خوض 
ّ

ْقِحُم �� مسارها التحّرري جميع القطاعات ا�جتمعّية وتتس�
ُ
"قرائّية" ك��ى ت

 "معركة ال��اث" ليسْت فقط لقهره و�سف��ه ولكن للعبور إ�� املستقبل أيضا.

رة ب�ن ا�حداثة وال��اث إ�� مجموعة من �ستنتاجات الك��ى يمكن وأخ��ا، 
ّ
قادنا البحث �� العالقة املتوت

 صياغ��ا ع�� النحو التا��:

ٌج من منتجات التفك�� ا�حدا�ّي العر�ّي. فقد 
َ
ت

ْ
ه ُمن

ّ
ى تار�خّيا خالصا. إن

ً
 السلف ومعط

َ
ليس ال��اث تركة

 بذلك قطاعا من قطاعات وقع ترحيل ال��كة واملعطى �لْ��ما إ�� مج
ُ

ال املعا�جة النقدّية. وصار ال��اث

 .الفكر ال�ي خاض ف��ا تّيار التحديث من أجل بناء معقولّية جديدة للتار�خ
لم تكن عملّية ال��حيل فعال عقلّيا أو معرفّيا خالصا. فقد مالْت أغلب القراءات النقدّية إ�� اعتباره 

ص 
ّ
ا خصما وجب البحث عن طرائَق للتخل

ّ
منه، وليس جزءا من �سيج البناء الثقا�ّ� والتار��ّ� و�جتما�ّ�. ومل

ُموِرَس عليه هذا الضرب من "العنف" استجمع �ّل عناصر البقاء املاّدّية والروحّية إلعالن نفسه مشروعا 

  متجّددا لتثبيت جدارته با�حياة.

                                                      
يف العال العرّب من مطل  القرن إىل عبّ املديّ البّو ، مواقف املفّكرين العرب من قوايا الاهوة  - 53

  578، ص: 1996موّىف التتّياا : بحث يف الالوابت واملتغّ�ا ، ماوورا  كلّية اآلراب ماّوبة، تونس، 
هو عاوان كتاب عورج طرابييش: اميبحة الرتاث يف الالقافة العربيّة املعارصةا، رار التاقي، ب�و ،  54
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و�تجاوز. �ان مس�ونا با�حداثة باعتبارها  لم يكن تّيار التحديث �� �غلب تّيارا ُمنتجا ُيضيف وُ�راكم

 إيديولوجيا ال باعتبارها فلسفة. وهكذا فقد بر�قه وتاه �� أقبية ال��اث.
ف من سطوة السلف يحتاج إ�� مقار�ة أخرى ملوقع هذا ال��اث �� التار�خ والراهن 

َ
ل

َ
يبدو أّن تحر�ر ا�خ

   العر�ّيْ�ن من جهة، ول�حداثة روحا ومن�جا من جهة أخرى.
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 أزمة العلوم االجتماعية َّـ العالم العربي:

 مقـــــــاربة نقـــــــــدية

  أ.حممد اإلدريسي -بقلم 
 

 
Résumés : Français 

   
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’article donne un aperçu sur les caractéristiques 

de la Crise contemporaine des sciences sociales dans le monde Arabe. Il faire res-
sortir Les trois crises majeures (La Crise de la question sociologique ; La crise 
idéologique et épistémologique ; La Crise d'Accumulation scientifiques et intellec-
tuelles Des Sciences sociales dans le monde arabe), tout en tenant compte du carac-
tère flou des frontières entre la sociologie et l’anthropologie et L’ethnologie dans le 
monde arabe. Cette crise peut être considérée comme une réaction à la domination 
de la «culture de la mémoire" Et la faiblesse des « Communautés scientifiques » Et 
l'absence de "société de la connaissance" arabe. 

 العربيةملخص ب
   

�زمة املعاصرة للعلوم �جتماعية بالعالم  �عطي هذه املقالة نظرة عامة، دون أن ت�ون شاملة، عن مالمح

معرفية؛ أزمة ال��اكم العل�ي -. وت��ز �زمات الثالث الك��ى (أزمة القضية السوسيولوجية؛ �زمة �يديوالعر�ي

والفكري للعلوم �جتماعية بالعالم العر�ي)، مع �خذ �ع�ن �عتبار التداخل وعدم وضوح ا�حدود ب�ن 

و�ن��و�ولوجيا و�ثنولوجيا بالعالم العر�ي. يمكن اعتبار هذه �زمة رد فعل تجاه هيمنة "مجتمع  السوسيولوجيا

 الذاكرة" وضعف "ا�جماعات العلمية" وغياب "مجتمع املعرفة" العر�ي.

Mots-clés : Sociologie, sciences sociales, triple crise, le monde arabe. 

 السوسيولوج�ا، العلوم االجتماع�ة، األزمة الثالث�ة، العالم العر�ي.الكلمات المفتاح: 
 

https://sociologies.revues.org/4184#abstract-4184-fr
https://sociologies.revues.org/4184#abstract-4184-fr
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 مقدمة :
   

�� مقال له بمجلة ) Ivan Szelenyi(ز�لي�ي  إيفان الشه�� ا�جري  �جتماع تحدث عالم

"Global Dailogue0F1" بالواليات املتحدة املعاصرة ، عن أزمة ثالثية �عيشها السوسيولوجيا

 
ً
 �مر�كية (سياسيا

ً
  ، من�جيا

ً
). لقد افتقدت السوسيولوجيا �مر�كية تم��ها ومركز���ا ونظر�ا

العاملية ال�ي احتكر��ا خالل ستينيات وسبعينيات القرن املا��ي، وفقدت قو��ا املن�جية لصا�ح 

 خيالهاكما خسرت  التحليالت امليدانية والسببية ال�ي تقدمها العلوم السياسية و�قتصاد،

 رتبط باالل��ام ��ستيمولو�� برؤى الرواد املؤسس�ن: النظري امل

سنة مضت، �� كتابه "أزمة  45) منذ Alvin Gouldnerتنبأ آلف�ن غولدنار (وقد 

) بأفول البنيو�ة The Coming Crisis of Western Sociologyاملقبلة" ( السوسيولوجيا الغر�ية

ع�اسية وهو الو�� الذي يبدو �ن مفتقدا منذ أك�� ا�سوسيولوجيا الوظيفية البارسونية وانبثاق 

 جانب إ�� .إثارة عصوره أك�� �جتماع ودخول علم 1970وفاة علم �جتماع البارسو�ي حوا�� 

) و��ي. Seymour Martin Lipsetأمثال سيمور مارتن لبست ( من اجتماع علماء �ان غولدنار

) Lee Rainwaterر�نووتر ( ) و��S.M. Millerو وآس. آم ميلر (  )C. Wright Millsرايت ميلز (

 Ralph) ورالف ميليباند (David Lockwoodلو�وود ( ) وديفيدPierre Bourdieuو�ي�� بورديو (

Milibandأوف ( ) وكالوسClaus Offeداهرندوف ( ) ورالفRalf Dahrendorf ��باإلضافة إ (

 Zygmuntباومن ( زيغمونت ذلك �� آخر�ن من أورو�ا الشرقية ال�ي �انت حينذاك اش��اكية بمن

Bauman) ول��يك �وال�وس�ي (Leszek Kolakowskiيوغسالفيا �� براكسيس ) ومجموعة 

ناقد منعش. ل�خر�ة القدر بدا أن �زمة ال�ي تنبأ ��ا غولدنار وجدت طرقها  اجتماع علم يقدمون 

متجها  الوظيفي البنيوي  الطر�ق خارج سبيله ع�� قدميه يضع �ختصاص �ان إ�� ا�حل حيث

 قائمة نحو حتفه �� ح�ن يزدهر �� مكة حاضنة للطالب الرادي�الي�ن و�ال�� الذ�اء. و�عيدا عن

صارت الدروس التقديمية  أمب��يقيا لالختبار القابلة وغ�� للفهم القابلة غ�� املفاهيم من مملة

 .)Szelenyi,2015 : 4(ي لعلم �جتماع ميدانا مث��ا للتعبئة السياسية و�حتجاج الفكر 

                                                      

 / Szelenyi, Ivan (2015) The Triple Crisis of US Sociology. Global Dialogue. VOL. 5 / # 2:  نظرا - 1
JUNE 2015. 
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" افتقد �عا�ي أزمة بنيو�ة:  ، 1F2ة غولدنار وأصبح "العلم �جتما��وءبالفعل تحققت نب

الطالب، الذين يبدون اليوم أك�� محافظة مما �انوا عليه ومنشغل�ن بمسارا��م املهنية و�املنح 

 ع�� ا�حصول  أجل من �جتماع علم أقسام وتصارع الرادي�الية، املمولة، اهتمامهم بالنظر�ات

وع�� "مغر�ة". ( عدد �اف من الدروس �ساس من أجل ت��ير أحجام ال�ليات عارضة دروسا

 .)Szelenyi,2015 : 5(�غاية ال��فيع �� أعداد امل�جل�ن ال غ��  )الغالب غ�� متطلبة �جهد درا��ي

 أن ل��اع يتوجب أنه أو مختلفة اجتماعهم علوم أن �مم-الدول  أو البلدان اختالف �ع�ي ال

 ب�ن �ختالفات من بقي ما ببعض عالقةله هذا  �� للقومية الوحيد فاملع�ى ،كذلك ت�ون 

" �جتماع علم"  لقب استحقت ما إذا النتائج ع�� ولكن. البحث و�ؤر  املؤسس�ن و�باء املؤسسات

 به �غ�ي الذي ا�حد إ�� مجّردة ت�ون  أن محلية، إحصاءات أو مناطقية دراسات مجرد تكن ولم

. إن ال�ونية تفرض )Sztompka, 2011 :15( ال�ونية �جتماعية العلمية املعرفة مجموع

 �متداد الوظيفي، و�ل خلل أو أزمة �� جزء مع�ن من البنية ينعكس ع�� با�� �جزاء. 

 �� تتجمع ��و  �ونية، ا�جيدة والنظر�ات )السوسيولو��� (�جتما� العل�ي البحث معاي��إن 

لهذا  ليس .التعددية �جتماعية العلمية النظر�ات وأرشيف املنا�ج  أدوات من تطوره تراكم ما

 ال�ي التأو�لية النظر�ات مثل مثله النو�� �جتماع علم أن ذلك �انت وضعية بأية عالقة �مر

 �ونية معاي�� أيضا �� تتطلب مواضيع من فيه تبحث ما بخصوصيةع��افها ا ورغم اليوم �سود

 علوم تقليد إ�� السا�� الوض�� �جتماع علمراع��ا ي ال�ي تلك عن مختلفة �انت وإن ح�ى

، فالعلم �جتما�� مت�امل التخصصات ومتفاعل مع )Sztompka, 2011 :14( الطبيعة

 مختلف ا�حقول املعرفية. 

ارتبطت �شأة العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي بخضم مجتمع وثقافة غ�� مت�افئة ومليئة 

بالتناقضات: يتعا�ش العنف مع الديمقراطية، و�مية وا�جهل مع الرغبة �� �صالح السيا��ي 

اجتماعية مليئة بالتفاوتات، �مر الذي جعلها -و�جتما��، ووجدت هذه العلوم أرضية سوسيو

                                                      
 نتتل� نام نفوو   اللم  االجت�ا"   ن  امل االجت�ع الفرنيس بي� بورديو. - 2
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تثمر معظم جهودها �� محاولة فهم وتفس�� طبيعة البنيات الذهنية واملوضوعية العر�ية ع�� �س

 أمل �شراك الفعال للعلوم �جتماعية �� مسلسالت التنمية ا�حلية، ا�جهو�ة والقطر�ة.

 :السوسيولوجية العربية القضية أوال: أزمة
   

واملقومات و�ليات ��ستيمولوجية إذا تصورنا أن القضية السوسيولوجية �� �ل الشروط 

إلنتاج وتطو�ر املعرفة �� السوسيولوجيا، من قواعد وأعراف وتقاليد وعدد نظر�ة وميتودولوجية، 

تفرض أن تل��م ��ا "ا�جماعة العلمية"، أي مختلف �طراف املعنية، من تأهيل وأخالقيات فكر�ة 

آنات ومراحل إنتاج املعارف العلمية وتقييم  ومهنية �� ميادين الدراسة والبحث العل�ي، و�� �ل

 1995(بوسينو، مصداقي��ا وحدودها ومحدودي��ا، ونقد عوائقها املعرفية الذاتية م��ا واملوضوعية 
فإن التأسيس ال�ع�اسية نقدية ذاتية �� للعلم �جتما�� �� تفاعله مع   )Bourdieu,1973و

 العالم �جتما�� ومع با�� العلوم �جتماعية ضرورة حيو�ة:  مع ا�جتمع ومع ذاته كعلم.

ونقدي، ر�ط الرهان السوسيولو��  ا�ع�ا��ييفرض ا�حديث عن "علم أصول معرفة" 

) بموقع عاِلم �جتماع �� السياق �جتما�� والسيا��ي: موقع (النظري، امل����، السيا��ي وامليدا�ي

السوسيولوجيا والسوسيولو�� داخل ا�جتمع، إنتاج املعارف السوسيولوجية، ا�جماعة العلمية، 

الطلب و�ستعمال السيا��ي للعلم �جتما��... �ل ذلك �� إطار إنتاج البنية املوضوعية والذاتية 

أن نم�� ب�ن أر�عة أنوع من علماء �جتماع �� السياق العر�ي املعاصر لعاِلم �جتماع. يمكن 

)Spurk,2006(  ،بو�كر) 113: 2011�� إطار ا�حديث عن السوسيولوجيا كحرفة:( 

: هو السوسيولو�� الذي يكسب املعرفة من �خر�ن من تفاعله مع السوسيولو�� املثقف

. تنخرط هذه الطائفة مع ا�جتمع، ع�� مشروع تجاوز بيئة عمومية مواتية للنقد السوسيولو��

 وترقية ا�حياة �جتماعية.

: هو "العالم" (بحسب ماكس في��) و"املل��م" (بلغة  بي�� بورديو) السوسيولو�� ��ادي�ي

الذي يتمأسف تجاه الفضاءات العمومية الواسعة، و�ت�ئ جوهر�ا ع�� معاي�� وقواعد �نتاج 

��اديمية املتم��ة ال�ي �ستثمر غالبا �� البحث. و�نطبع "عالم السوسيولوجي�ن  العل�ي والسلو�ات

 ��اديمي�ن" �عالقة غامضة مع حق�� �قتصاد والسياسة.
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: هو املوجود ع�� الدوام �� وسائل �عالم. السوسيولو�� �عالمي أو سوسيولو�� �عالم

ية". السوسيولو�� �عالمي بمثابة رجل فرجة إنه �� الوقت ذاته "فاعل وناتج الصناعة الثقاف

وإثارة، يبحث عن سلطة رمز�ة ضرور�ة من أجل اع��اف يصعب بلوغه سوى من خالل املهارة 

والصناعة �عالمية. ف�لما تم تبسيط و"تفتيت" ا�خطاب السوسيولو�� ألجل التأث�� �� ا�جمهور، 

ا املسافة بي��ما غامضة �� أيضا إ�� يصبح السوسيولو�� أك�� قر�ا من ال�حفي، وتصبح أيض

 درجة يصعب معها التمي�� ب�ن التخصص�ن.

: أسهم هذا الصنف منذ وجوده �� �عاقدية السوسيولو�� ا�خب�� أو سوسيولو�� ا�خ��ة

وحرفية السوسيولوجيا. يرتكز الرأسمال الرمزي ل�خب�� ع�� التخصص الثاقب، ومدى مالئمة 

ر�ة املكتن�ة، وع�� املهارة املع��ف ��ا. ي��جم السوسيولو�� ا�خب�� اختيار نموذج التحليل، والتج

إرادة �ع��اف به اجتماعيا، وإنتاج حياة مهنية تحول السوسيولو�� "العالم" و"املل��م" إ�� خب�� 

 تق�ي.

إذا أردنا التساؤل عن أي نموذ�� حر�� ��من ع�� املشهد السوسيولو�� العر�ي، سنجد أنفسنا 

زمة املهنية ال�ي �عا�ي م��ا السوسيولوجيا والعلوم �جتماعية العر�ية. �حيح أن �� عمق � 

الصنف �ول (املثقف) نادر جدا ضمن حقل العلوم �جتماعية، وأن با�� �صناف تتوزع ب�ن 

�ساتذة (ا�جامعي�ن) والباحث�ن (باملراكز واملؤسسات البحثية)، إال أن غياب ا�حدود الفاصلة ب�ن 

ه النماذج املهنية يجعل من الصعب رصد و�عي�ن ما يصط�ح عليه ب"السوسيولو�� ا�خالص" هذ
)Sociologue Pure.(  

العر�ية املعاصرة تق��ن بالشروط املوضوعية ا�حددة  إن �زمة ال�ي �عان��ا السوسيولوجيا

"ل�حرف" و"املهن" العملية داخل "ا�جماعة العلمية". إن غياب جماعة علمية قادرة ع�� التعي�ن 

الرمزي لطبقة السوسيولوجي�ن املعاصر�ن، مق��ن �غياب "الهو�ة السوسيولوجية" للباحث 

ية ال�ي عرف��ا مجموعة من الدول العر�ية خالل العر�ي، فبفعل �زمات السياسية و�جتماع

العقود �خ��ة، أصبحت فكرة �ح��افية السوسيولوجية هشة وصعبة (غ�� خالصة): تتعا�ش 

إش�االت القضية السوسيولوجية مع الرهانات السياسية للمسألة �جتماعية، و�ل��ام 

ولية، ناهيك عن غياب الوحدة السوسيولو�� مع الشروط �جتماعية العاملية ل�خ��ة الد

و�نقسام الذي يطبع الباحث�ن العرب نظر (كما قلنا سابقا) لغياب "جماعة علمية" مل��مة 
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وأ�اديمية، فيصبح �ع��اف الرس�ي بالسوسيولو�� منفلت من الدائرة ��اديمية للعمل �نتا�� 

 .املل��م و�ق��ن "بالطلب ع�� السوسيولو�� وع�� السوسيولوجيا"

إن املعارف السوسيولوجية املهددة بالزوال تظل غ�� مؤكدة. ففي ميدان الت�و�ن، فإن إعادة 

إنتاجهم البسيط، ت��دى أك�� فأك��. �باء املؤسسون للعلم (�ارل ماركس، إميل دوركهايم، ماكس 

في��) لم �عودوا دائما معروف�ن ولم يظلوا مرجعا نظر�ا ومن�جيا. أما قواعد "حرفة" 

) 115: 2011وسيولو��، ف�ي ليست معتمدة �ش�ل �ا�� وغ�� مطبقة �� املمارسة (بو�كر، الس

يب ��ع�اسية وسوسيولوجيا السوسيولوجيا �ش�ل مستمر.
َ
غ

ُ
ِغيب أو �

َ
 و�

 :معرفية للعلوم االجتماعية بالعالم العربي-األزمة األيدوثانيا: 
   

وجود �سق، أو أك�� من �سق نظري، إذا اعت��نا أن وجود سوسيولوجيا متقدمة تتمثل �� 

يتسم �ل م��ا باال�ساق ب�ن العناصر ال�ي يت�ون م��ا، وهذا ما �س�ى باال�ساق الداخ��، و�فسر 

تفس��ا موضوعيا للظواهر والوقائع �جتماعية، ع�� هذا النحو يوفر ما يمكن أن �س�ى ��ساق 

وظيفة علمية، تتمثل ��  �و��فت�ن: ا�خار��؛  وهذا �ع�ي أن ل�ل جهد �� السوسيولوجيا وظي

 الثانيةإرساء قواعد العلم والعمل ع�� تقدمه، وتوف�� فهم موضو�� للواقع �جتما��، والوظيفة 

وظيفة اجتماعية تتحقق باإلسهام �� رفع و�� ��سان بنفسه  و�مجتمعه والعالم وال�ون، وترشيد 

قة ب�ن العل�ي (القضية السوسيولوجية) )، لكن �� ظل العال13: 1976�عامله معه (حجازي، 

و�جتما�� (املسألة �جتماعية) يتولد �يديولو��، وهو ما يمنع تبلور إنتاج سوسيولوجيا 

املشاركة العامة بالعالم العر�ي من جهة، و�ز�د من حدة ومستوى �زمة املن�جية والنظر�ة للعلوم 

 �جتماعية العر�ية من جهة أخرى.

ة إنتاج معرفة اجتماعية عر�ية مل��مة، بوهم رهان القطيعة مع التار�خ، وما تق��ن صعو�

ي��تب عنه من �عا�ش �ج�ن إليديولوجيات �نتماء الهو�ا�ي لعلم �جتما�� (ا�خلدونية، 

معرفية صعو�ات من�جية وتار�خية من نوع -ال�ولونيالية...). وتتولد عن هذه الصعو�ات �يديو

مختلف العلوم �جتماعية و"غياب التخصص" و�� نفس الوقت القطيعة مع آخر: التداخل ب�ن 

مقولة "الفكر املركب"، ورغم �ون التفاعل والت�امل ب�ن التخصصات �جتماعية يفيد أك�� مما 
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يضر الشرط املوضو�� إلنتاج املعرفة العلمية، إال أن عدم الو�� النو�� بالتموقع ��ستيمولو�� 

 مق��نة بالتداخل ب�ن التار��� و�جتما��. ينتج صعو�ة أخرى 

لتجاوز هذه الصعو�ات املن�جية و�يديولوجية اق��ح الدكتور عبد الصمد الديال�ي (الديال�ي، 

) �سع مقاييس يمكن إتباعها من أجل التأر�خ للسوسيولوجيا املغر�ية، ومنه الفصل ب�ن 1986

عميمها ع�� مختلف السوسيولوجيات القومية السيا��ي (و�مكن �-املعر�� و�يديولو��-العل�ي

 والعلوم �جتماعية  بالعالم العر�ي ال�ي �عا�ي من نفس �زمة).

 ): 135: 2009و�مكن عرضها كما ي�� (�دري��ي، 

الدمج ب�ن �بحاث بحسب �نتماء التار���، و�ؤدي هذا املقياس إ�� التمي��  املقياس الزم�ي:

) 1956-1912�ولونيالية (خلدونية مثال)، وسوسيولوجيا �ولونيالية (ب�ن سوسيولوجيا ما قبل 

 وسوسيولوجيا ما �عد �ولونيالية.

: التمي�� ب�ن �بحاث بحسب اهتمامها بالسهول أو ا�جبال، املدينة أو املقياس ا�جغرا��

جهو�ة إحالة �� �ن��و�ولوجيا ا� 566من ب�ن  "Paul Pascon البادية؛ وقد أح��ى بول باس�ون "

تتعلق باملناطق شبه ال�حراو�ة %33,5  تتعلق با�جبال   52%، 1956�� املغرب قبل 

 فقط بالسهول. 14%وال�حراو�ة، و

داخل السوسيولوجيا ال�ولونيالية إ�� التمي�� ين ال��ابرة -: وهو املؤدياملقياس العر��

 والعرب، ب�ن العرف والشرع.

لسوسيولوجيا الناطقة بالفر�سية، والسوسيولوجيا التمي�� ب�ن ا السيا��ي:-املقياس اللغوي 

 الناطقة باإلسبانية، والسوسيولوجيا الناطقة بالعر�ية، والسوسيولوجيا الناطقة باإلنجل��ية.

: املؤدي إ�� التمي�� ب�ن السوسيولوجيا ��اديمية والسوسيولوجيا املقياس املؤس��ي

 رة (الشر�ات املقاوالت ا�جمعيات).ا�ح�ومية (أثناء/�عد ا�حماية) والسوسيولوجيا ا�ح

: التمي�� ب�ن السوسيولوجيا املمهدة وامل��رة لالستعمار، املقياس �يديولو��

 والسوسيولوجيا املضادة لالستعمار (أثناء/�عد ا�حماية).
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: التمي�� ب�ن سوسيولوجيا املسلم�ن، وسوسيولوجيا ال��ود، وسوسيولوجيا املقياس الدي�ي

غرب (قبل/أثناء/�عد ا�حماية)؛ ثم التمي�� ب�ن سوسيولوجيا �سالم العاِلم، امل�حي�ن �� امل

 وسوسيولوجيا �سالم الشع�ي (عبادة �ولياء مثال).

: التمي�� ب�ن سوسيولوجيا وهمية، وسوسيولوجيا تأو�لية، وسوسيولوجيا املقياس امل����

 علمانية وضعية، وسوسيولوجيا فينومينولوجية.

التمي�� ب�ن سوسيولوجيا القبيلة، سوسيولوجيا العائلة، سوسيولوجيا  املوضوعات:مقياس 

 القانون، السوسيولوجيا الصناعية، سوسيولوجيا الثقافة...

 "أهلية أو "بديلة "سوسيولوجيا" أو "علوم اجتماع"  ابتداعيبدو أن �مر يتعلق بمحاولة 

 إنه ،حدوًدا �جتما�� العلم ذلك �� بما العلم َ�ْعرف . الباالختصاص مضرة ا�جدوى  عديمة

 وح�ى و�قليمية والقار�ة القومية �جتماع علوم �ل بمساهمات فيه يرحب للمعرفة مجاال يطّور 

 مختلفا وترك��ا واحدة بحثية و�رامج البحث، صفر  نفس لها ت�ون  أن يمكن .كب��ا ترحابا ا�حلية

 من و�دال .أهلية نظر�ات أو بديلة منا�ج أية تتطلب ال ولك��ا التوجهات أو املسائل �عض ع��

 العل�ي العمل من الكث�� ثمة بأن أن نن�ح يمكن بديلة اجتماع علوم إ�� با�حاجة ا�حاججة

 املن�جية املعاي�� ع�� دائما مب�ي ولكنه الالغر�ي، العالم �� به القيام يجب الذي �جتما��

 علم �ساطة و��ل بل هاهنا أه�� أو بديل ��يء من ما .ال�ونية النظر�ات مجموع �� ويساهم

)، إن �غراق �� التقو�مات املعيار�ة ا�حفزة لثنائية "�نا" Sztompka, 2011 :15( جّيد اجتماع

��ن �نتاجات ؤ خر" داخل العلوم �جتماعية، والبحث عن سبل �عميق الالت�اف� و"

معرفية للعلم -�ختلف الدول القومية �عزز بدوره من تفاقم �زمة �يديو السوسيولوجية

 �جتما�� كعلم �و�ي وموضو��.

 :ثالثا: أزمة التراكم واإلنتاج الفكري امللتزم بالعلوم االجتماعية العربية
   

ب�ن أر�عة أنواع من  )Michael Burawoy(م�� عالم �جتماع �مر��ي "ماي�ل بوراووي"   

السوسيولوجيا (وس�� إ�� تطبيقها ع�� مختلف العلوم �جتماعية): سوسيولوجيا مهنية 

وسيو�ولوجيا نقدية (منتجة، وموجهة نحو املثقف�ن و��اديمي�ن)، وسوسيولوجيا سياسية 

وسوسيولوجيا العموم (موجهتان نحو جمهور العموم)، و�عتمد السوسيولوجيا املهنية ع�� برامج 
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ومتداخلة، ل�ل م��ا اف��اضاته ا�خاصة، ونماذجه �صلية وأسئلته ا�حددة، بحثية متعددة 

، و�درس البحث �جتما�� النقدي )2010(بوراووي، وأدواته املفاهيمية والنظر�ات الناشئة عنه 

ال�ي تقوم عل��ا ال��امج ا�خاصة بالبحث  -الظاهر�ة واملتضمنة، املعيار�ة والوصفية-�سس

ي، غ�� أن البحث �جتما�� العمومي أسس �حوار ب�ن البحث �جتما�� و��ن �جتما�� امل�

 ).5-4: 2014(حنفي، مستو�ات عديدة من العموم 

و�� ارتباط بموقع الباحث�ن �جتماعي�ن العرب ضمن هذا التصنيف، وجد ساري حنفي أن 

هناك غياب ا�حوار/ النقاش املتصل ��ذه القضية باملشرق العر�ي وهناك عدم توازن ب�ن 

املقاالت/الكتب املهنية املنشورة، واملقاالت ال�حفية والتقار�ر غ�� املنشورة �� مئت�ن وثالث 

(حنفي: ذاتية لعلماء اجتماع بالعالم العر�ي، �� ال��ك�� ع�� نوع واحد وغياب النقاش  ) س�َ� 203(

 الناجم عن غياب "ا�جماعات العلمية".  )5

 : )10(حنفي: وخلص إ�� نتيجت�ن أساسيت�ن 

ضعف البحوث العامة �� �ل أنحاء الوطن العر�ي وإن �ان ذلك ال ينطبق ع�� حالة املشرق -1

 .العر�ي �ش�ل خاص

ليس هناك صلة ب�ن أنواع البحوث �ر�عة هذه �� املشرق العر�ي، بينما نجد أن الوضع  -2

 ب�ن أنواع البحوث �ر�عة، 
ً
 وتداخال

ً
"ص��" أك�� �� الدول العر�ية الفرن�وفونية حيث ن�حظ توازنا

 هناك.وحيث مقدار البحوث املهنية �� املنطقة �خ��ة مؤشر جيد ع�� وضع أك�� �حية 

 تر�ليون دوالر 359,9فوق امل��انية ا�خصصة للبحث العل�ي بالواليات املتحدة �مر�كية ت

لليابان (أك�� من سبعة أضعاف) ). ومن حيث النتائج تظل الهوة ب�ن الواليات  51,1مقابل 

�شر العلماء والباحثون �� العلوم  2001املتحدة و�ا�� دول العالم واسعة جدا. �� سنة 

ورقة؛ اململكة املتحدة   57420ورقة �� "الدور�ات الك��ى"، تل��ا اليابان   200870�جتماعية 

. وعندما يتعلق �مر بكبار 20978؛ والص�ن 31317؛ فر�سا 43623؛ أملانيا 47660

متفوقة بثمانية أضعاف ع�� اململكة املتحدة ال�ي  3835الباحث�ن نجد الواليات املتحدة تملك 

 2001ية. أنتجت الواليات املتحدة حوا�� ثلث املواد العلمية العاملية خالل سنة تحتل املرتبة الثان

من �ستشهادات. من الوا�ح أن �مر ال يتعلق بمسألة ا�حظوة لكن يميل علماء  44%بنسبة 
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�جتماع �مر�كي�ن إ�� �عتماد ع�� �عضهم البعض. �ستند هذه �رقام ع�� اف��اضات اعتباطية 

توزيع امل�افات، أش�ال �ع��اف، قواعد  –مع ذلك؛ أساسية لتحديد ا�جال العل�ي ولك��ا؛ 

 ). burawoy,2015 ; Marginson S and Ordorika I (2011)( املنافسة ورهانات الصراع

�� املقابل وع�� الضفة �خرى (العالم العر�ي) نجد الصورة مغايرة تماما. فإذا أخدنا نموذج 

لعلم �جتماع، نجدها قد فقدت إس��اتيجية عملها السوسيولوجية  ا�جمعية التو�سية

و��اديمية. �� املا��ي، �انت ا�جمعية نموذج يحتدا به مغار�يا وعر�يا ودوليا، من ناحية �نتاج 

واملراس امل�ي الذي م�� أ�شط��ا العلمية (خالل ف��ة الراحل عبد القادر الزغل)، أما اليوم، فخالل 

مصوتا  35، لم تجمع من ا�حضور سوى ع�� 2013يونيو  29انتخابية ل�جمعية �� جلسة عامة 

قانونيا. لم يكن التقر�ر �د�ي ا�حفز للنشاط خالل السنوات الثالث املاضية جاهزا وال التقر�ر 

املا��... ليس ل�جمعية مقر وال م��انية ثابتة وال ح�ى موقع الك��و�ي أو �شرة إعالمية داخلية... 

(حنفي، بحت مليئة بطلبة املاجست�� (املاس��) والدكتوراه الذين �غلب عل��م الهم التشغي�� وأص

، �مر الذي ��دد استمرارها املادي واملعنوي من جهة، و�ؤثر سلبا ع�� ا�جمعية )276: 2013

 الوطنية �� تحقيق التواصل العل�ي ب�ن الباحث�ن ا�حلي�ن للر�� بالبحث �جتما��.

لوال العمل ا�جبار الذي تبدله ا�جمعية العر�ية لعلم �جتماع ومجلة إضافات (ا�جلة العر�ية 

لعلم �جتماع)، �� التأسيس �جتمع املعرفة العر�ي ول�جماعة العلمية السوسيولوجية بالوطن 

املل��م العر�ي، ألمكننا ا�حديث عن احتمال "��اية البحث �جتما�� العر�ي" �� شقه ��ادي�ي و 

 والتناف��ي.

�عا�ي العلوم �جتماعية بالعالم العر�ي (كما �� معظم دول ا�جنوب) من مش�ل التبعية 

 ذات الفكر�ة للعلوم الغر�ية. رغم �ون هذه التبعية ا�ع�اس لالنقسامات و�م��يالية ��اديمية

أ��ا �سهم �� إنتاج ، إال )Sztompka, 2011 :389(مجتمعنا املعولم  عن خارجية �ك�� �ساس

 التبعية �غذىسوسيولوجيا للسوسيولوجيا مبنية ع�� ممارسات إيديولوجية أك�� م��ا أ�اديمية. 

 ومن للعلم �جتماعية الدراسات من ينجز مما بحث حقل فهابوص العلمية  ��اديمية

 املعرفة إنتاج بنية �شمل وهو املقارنة، العا�� التعليم دراسات ومن النقدية �بيستيمولوجيا

 البنية هذه تت�ون . الدو�� العل�ي النظام مع بالتوازي  تار�خيا انبثقت ال�ي املتساو�ة غ�� ��اوجوال

 ,Beigel( ��ادي�ي البناء �� مختلفة طرائق أنتجت م��ابطة ورمز�ة ومادية مؤسسية مسارات من
2011 : 19.( 
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كعلم "وض��"، وتطورت اليوم إ��  تمتد جذور هذه التبعية إ�� �حظة �شوء السوسيولوجيا

 حول  إجماع ثمة ليسصراع ب�ن "السوسيولوجيا الغر�ية" و"السوسيولوجيا القومية"، لذلك 

 من امل�ي املسار بناء �سر فرد باحث �ل مستوى  ع�� وُسُبِلِه  ��اديمية التبعية تجاوز  إم�انات

 �ع��اف نحو ا�حدود زاجتيا كش دون  من باإلن�ل��ية والنشر الدو�� العا�� التعليم خالل

 هذه ولكن  .الطبيعية للعلوم بالنسبة تحققا أك�� العموم ع�� ذلك �ان وإن ح�ى ��ادي�ي

  تؤدي ال العل�ي املال رأس تركيم إ�� السبيل
ً
 الطرفية ا�جتمعات �� أوسع عل�ي نمو إ�� ضرورة

)Beigel, 2011 : 20(. 
ترتبط ��يمنة اللغة �نجل��ية ع�� معظم �نتاجات العلمية يبدو أن الصورة املعاصرة للتبعية 

العاملية، وجعلها "اللغة الرسمية للعلوم �جتماعية". �� ظل ضعف أو غياب ا�جماعات العلمية 

وندرة الدور�ات ��اديمية املل��مة، يمكن التكهن بأن اللغة �نجل��ية ستواصل هيمن��ا ع�� حقل 

ما��، وستعمق �زمات ال�ي �عا�ي م��ا العلوم �جتماعية القومية بدول �نتاج العل�ي �جت

 ا�جنوب (العلوم �جتماعية بالوطن العر�ي خاصة).

 :سبل اخلروج من األزمة
   

فكرة التأسيس لسوسيولوجيا �ونية (وضمنه ) Bhambra,2015( ��ام��ا .ك غورمندر انتقدت

�عتبار للسوسيولوجيا القومية وضمان �ع��اف  لعلوم اجتماعية �ونية) كسبيل من سبل رد

العال�ي ��ا ع�� تجاوز "املركز�ة �ور�ية" (�� إطار جدلية "�نا" و"�خر" �� العلوم �جتماعية)، 

 متعدد باراد�غم نحو �نتقال -1 و�� �� ذلك ت��ز حدود امل�ونات الثالثة للسوسيولوجيا ال�ونية:

 عن محاججة تدافع -3و  الثقافات، متعدد ة�وني سوسيولوجيا إ�� الدعوة -2  ا�حداثات،

 .ال�ونية ال�وسمو�وليتانية املقار�ة

قدم ��ام��ا تصور جديد قائم ع�� ما �سميه ب"علوم اجتماع م��ابطة" قائمة ع�� "إضفاء 
ُ
وت

دول الصبغة القومية" ع�� "سوسيولوجيا �ونية متعددة الثقافات" لتجاوز النقص الذي �عانيه 

ا�جنوب �� إنتاج علماء اجتماع من املستوى العال�ي. لتحقيق ذلك يجب ال��ك�� ع�� إنتاج علوم 

 �ورو�ية، املركز�ة طال الذي لالستعمار والناقض �ستعماري  �عد ما النقداجتماع قائمة  

�سوسيولوحيا  املركزي  ��شغال .نتقاسمه �و�ي حاضر لفهم أفضل طر�قا املقار�ة تلك بوصف
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�جتماع بوضع توار�خ �ن��اع و�ستعمار و�ستعباد والتملك ��  علم �� التفك�� إعادة هو م��ابطة

قلب علم �جتماع التار��� و�ختصاص عاّمة. �� تأسيس "ال�و�ي �ستعماري" أنا أحاجج بأن 

ما �عد �ستعماري  ليس بمقدورنا، من دون فهم داللة علم �جتماع، فهم ومعا�جة ا�حاضر

ال�و�ي" النقدي �� تمام  �جتماع حقل " علم ي�ون  أن به يف��ض والناقض لالستعمار ذاك الذي

 ).Bhambra,2015 : 8( معناه

 ز�لي�ي وال يمكن تفعيل ذلك إال بالرجوع إ�� املبادئ الثالث ال�ي حددها إيفان

)Szelenyi,2015( إطار ا�حسم مع مقوالت التبعية والبحث �� تار�خ العلوم �جتماعية عن �� ،

للعمل ع�� تجاوز �زمات ال�ي �عان��ا العلوم �جتماعية العر�ية وصايا الرواد املؤسس�ن، 

 والعاملية، وتفعيل مقولة علوم اجتماع متعددة الثقافات:

 إ�� �جتماع �جتماعية" حيث ين�ع علماءبا�� "العلوم  ع�� إضافية مز�ة �جتماع لعلم - 

من "أ�اديميي  الكيفي�ن ع�� الباحث�ن أك�� ذلك و��ح .املعطيات تجاه نقدية ا�ع�اسية ان��اج

) ذلك أفضل Howard Beckerبيكر ( أيدي هوارد ع�� تر�وا الذين ثنوغرافيون � الكم". �علم

 �سئلة ما معرفة بإم�انه يص�� أن قبل �جتماعية الظروف�� العلم: ع�� املرء أن"ينغمس" 

 التحقيقات باح�ي من البعض وكذا املتيقظون، �ثنوغرافيون  يب�ن .للوضع القابلة ال�حيحة

 .�جتما�� الواقع اقتناص يتم ح�ى العناية من يتوجب ما مدى بالطبع،

 مع�ى أن يقبل علم �جتماع هو�ته بوصفه "علما" ع�� أن ي�ون علما بتمام �ستحسن -

 توفق مقدار حيال نظل متشكك�ن أن علينا ي�ون  �سأل "ملاذا" ولكن أن بإم�اننا �عم ة.ال�لم

 البعض السيا��ي والعلم �قتصاديات تتعلم �ستحسن أن املع�ى ��ذا. السؤال هذا ع�� إجابتنا

 .�جتماع علم تواضع من

يجب العودة إ�� التقليد الكالسي�ي ملاركس وفي�� �� زمن �ان فيه علم �جتماع �� مواجهة  -

قضايا ك��ى. يمكن لالقتصاديات النيوكالسيكية ولعلم ا�خيار العقال�ي السيا��ي أن يدعيا 

 أن وكذا العلمية، ولكن سي�ون من الرعونة أن يحاول علم �جتماع أن يص�� "علما عاديا" آخر

عن الصرامة ح�ى يص�� سردية منضبطة التعب�� سياسيا. بدال عن ذلك، لم ال �عود إ��  يتخ��

التقليد الكالسي�ي عندما �ان علم �جتماع يضع �سئلة الك��ى و�رفع، ع�� طر�قته ��ع�اسية 

 نذاك)والتأو�لية، تحديا جديا �� وجه �قتصاديات (و�� وجه العلوم السياسية الوليدة آ

(Szelenyi,2015 : 5). 
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 : الدراسة ملخص
   

الواقع الرق�ي املدجج  أتناول �� هذه الورقة البحثية �عضا من املشكالت ال��بو�ة ال�ي يطرحها الواقع املعاصر، 

ترتب  ال�ي فرض��ا ا�حتمية العلمية والتطور التكنولو�� املذهل. باآلليات ذات الذ�اء �صطنا�� و��ساق املتعددة،

ر ع��  عنه �غ�� سريع �� ال�ون وأعماقه،
ّ
م،أث

ّ
م واملتعل

ّ
تلك ال�ي �عمل ع�� صناعة  �� حقل العوملة املعاصرة. املعل

  بمقياس �ليات التكنولوجية و�عالمية. ��سان �نموذج،

�عّد حتمية  فإذا �انت هذه الرقمنة واقعا ال �ستطيع أن �غفله وال ح�ى �ستطيع أن �عيش �� معزل عنه، هذا، 

 مش�لتنا تنحصر ��: كيفية تخليص  كب��ة أثرت ع�� الفرد وا�جتمع، تجمع الشعوب �� حقل واحد و�سرعة
ّ

فإن

وحسن التعامل مع الرقمنة دون الذو�ان ف��ا؟ كيف �عزز آلياتنا  مدارسنا ومؤسساتنا من التبعية التعليمية،

 سالمية؟التعليمية وال��بو�ة لتستفيد من واقع العالم ا�جديد دون ا�سالخ أو تجّرد من الهوّ�ة العر�ية � 

الدراسة تكشف عن تحص�ن ممكن بال��ك�� ع�� ضبط ا�حدود وإدراك املعا�ي إلدخال الفرد �� عمق ا�جتمع  

�صيل والتمي�� ب�ن ا�جواهر و�عراض بواسطة اللغة الطبيعية ال�ي تقوى ع�� ا�حمولة الثقافية ال�افية 

ثم تفعيل آليات �ستدالل ح�ى ي��يأ ا�جتمع ال��ها�ي الذي يقوى ع�� الطرف �قنا�� الذي تر�ده  والضرور�ة،

 ثّم العمل ع�� تكريس الروح النقدية ا�حقيقية ال�ي تقدر ع�� البدائل النا�عة من الهو�ة و�صول.  العوملة اليوم.

ــــ ��خيص الواقع ال��بوي التعلي�ي �� العالم العر�ي أوال  لهذا اخ��نا أن تدور معا�جتنا ع�� املراحل التالية: 

كر عند و�سالمي ثانيا ــ ـــــ ا�حداثة الرقمية وتناقضا��ا مع املبادئ التعليمية ال��بو�ة ثالثا ــــ دور �ليات املنطقية �� بناء الف

التحرك �� العالم  اس��اتيجية�ة والتعليمية خامسا ـــ الفرد العر�ي املسلم را�عاــــ دور النقد والبدائل �� تنمية املنا�ج ال��بو 

 .نتائج وتوصيات سادسا ــــ  الرق�ي

مولوجية منطقية لتعزيز اِّـناهج التعليمية يستينحو آليات إب
 الواقع العربي اإلسالمي نموذجا: َّـ العصر الرقمي والبوية
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 : تقدمي 
   

 ا�حديث 
ّ

وال نختلف �� القول  عن ت�و�ن ا�جتمع ال ينفصم عن مشروع ت�و�ن الفرد فيه، إن

الذي نجده حاضرا �� �ل املؤسسات مذ  وهذا بأن �ل��ما يحتكمان إ�� مسالك ال��بية والتعليم.

 أدرك ��سان ا�حاجة إ�� التغي�� من ذات الفرد لتغي�� ما حوله. 

 ،املص�ح�نو  ذلك الذي شغل فكر املر��نو  إّن الذي نحن فيه �ن ال يختلف عن ذاك 

�� �� والتفك ،�ستفادةو  من أجل املواكبة ،�ل هذاو  .�مصارو  �� العصور . .العلماءو  الفالسفة

ال يخرج عن هذا  ،اليوم ،تر�و�ةو  الذي نناقشه من مشكالت �عليميةو  .اختيار أساليب التمك�ن

 ،ما �عدها للبشر�ة قاطبةو  وحملته ا�حداثة ،التعليم من جهةو  مقابلة ب�ن ال��بية .ا�جال

ووسائل  نجده �� تكنولوجيا ،أك��ها تمظهرا �� حياتناو  ،أقر��ا إلينا. للمجتمع �سالمي خاصةو 

 ،�� �ل م�ان من �رض ،قل ،بل ،�� �ل مدرسةو إ��ا آالت صارت مبثوثة �� �ل بيت .�عالم

  .�لها �سبح �� حقل الرقمنة العصر�ة ،سلو�ات غر�بةو  ،أصطحبت معها مصط�حات جديدةو 

 ،فإذا �انت هذه الرقمنة واقعا ال �ستطيع أن �غفله وال ح�ى �ستطيع أن �عيش �� معزل عنه 

فإّن مش�لتنا  ،ا�جتمعو  ّد حتمية تجمع الشعوب �� حقل واحد و�سرعة كب��ة أثرت ع�� الفرد�ع

حسن التعامل مع و  ،مؤسساتنا من التبعية التعليميةو  تنحصر ��: كيفية تخليص مدارسنا

ال��بو�ة لتستفيد من واقع العالم ا�جديد و  الرقمنة دون الذو�ان ف��ا؟ كيف �عزز آلياتنا التعليمية

 ون ا�سالخ أو تجّرد من الهوّ�ة العر�ية �سالمية؟د

نا اليوم 
ّ
ال��بية �� و  فكيف �ستطيع التعليم ،تحوالت سريعةو  ،أمام آليات جديدة ،إن

كيف  ،مؤسسات العالم �سالمي تجسيد استجابة ناجحة �� هذا العالم املدجج؟ أو ع�� �قل

مو  نح�ي أبناءنا من أخطار الرقمنة
ّ
 نحسن توج��هم إ�� استغاللها بحكمة؟ ما م��ر توقف املعل

م عن النقدو 
ّ
 تقديم البدائل؟و  املتعل
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 :تشخيص الواقع التربوي التعليمي في العالم العربي واإلسالمي -أوال  
   

و�� محاولة تقيم الواقع ال��بوي  البداية أو�ح �عض النقاط ال�ي تتوارى بي��ا املغالطات،��  

ق �حصاء واستعمال البيانات و�رقام، باالعتماد ع�� �ليات والوسائل التكنولوجية عن طر�

فال��يء ا�حقيقي �� هذه العملية يكمن �� الكم الهائل الذي يقصد املؤسسات التعليمية  ا�حديثة.

عّدة للتعليم، �� العالم �سالمي،
ُ
فقد  ك.و�موال املرصدة لذل و�م�انيات املادية والبشر�ة امل

�� جوهرها ا�حرص  يختلف �مر من دولة إ�� أخرى حسب وضعها املادي تلتقي �� أهدافها العامة،

1Fوتر�ي��م ع�� منا�ج ال��بية املعاصرة" وتنو�ر الناشئة بأنوار العلم ا�حديث، ع�� �شر العلم،

1
تلك  

و�ان ذلك  .العالم �سالميالتعليمية �� غالب أقطار و  �� الصورة ال�ي رسم��ا املنظومات ال��بية

الذي ال �غادر التقييم  .ال �� ا�خطاب ال��بوي للسياسة ،حاضرا �� جملة ا�خطاب السيا��ي لل��بية

 بدال من التقييم التعلي�ي لهذه املؤسسات ( مدارس ،�قتصادي للمؤسسات التعليمية

 أّما ع�� مستوى التعليمية ،فع�� محور املنشآت القاعدية ليس هنالك خطر كب�� .).. . .جامعاتو 

مو 
ّ
مو  املتعل

ّ
 مصار�ف يقابلها إفالس ،فليس لدينا ما نحاسب به، املعل

ّ
  .إال

د 
ّ
��مجو  ،الواقع التعلي�ي �� العالم �سالمي ال يتعدى صناعة املقل

ُ
يركز ع��  ،ت�و�ن الفرد امل

فسر ��جز النظام التعلي�ي هذا يو  .يك�� فيه طا�ع �س��الك ع�� �نتاج ،�ستجابة دون الفعالية

2Fعن �ستجابة ملتطلبات ال��وض ا�حضاري 

2
أ�سط سؤال يمكن للباحث أن يطّل من خالله ع�� و  ،

هل استطاع التعليم و  ساحة التعليمية �� عاملنا اليوم هو عدم وجود إجابة وا�حة عن ماذا نر�د؟

 وذج الذي أرادته؟�� العالم �سالمي باملنا�ج ال�ي اعتمد��ا مؤسساته ت�و�ن النم

ه واقع ال �ستطيع أّي أن يخفيه 
ّ
بمنتوج  ،ألن ال��تيب بات يكشفه �� مراتب ما �عد �لف، إن

�د�� أ��ا كشأن �ل �شياء و  ،صار ــ لألسف ـــ �العملة الرديئة ال�ي تفقد �ل يوم مز�دا من قيم��ا

3F�� املهيمنة �� سوق التعامل" .. .الرديئة

3
نا لسنا  .

ّ
بل، نتحدث  بصدد تقييم هذا الواقع جزافا،إن
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0Fعن الفرد املتعلم �� وسط التكنولوجيا والرقمنة

1
�ارتباطه بالصورة  وا�حال الذي صار إليه، ،

ه  و�لوان و�صوات دون إدراكه للمعا�ي ال�ي تحملها ا�جمل،
ّ
وح�ى لو حصل هذا �دراك فإن

أما �� النشاط التعلي�ي فع�� جميع  .. ّد.لقد حضر الرسم وغاب ا�ح يتعذر ا�جواب والتعب��،

وهذه م��ت خط��ة يصعب معا�ج��ا ��  ت�اد تأفل �فعال وتظهر ردود �فعال. مراحله ومستو�اته،

4F�ندفاع نحو عالم �ليك��ونيك دون تحليل ودون دراسة �عّد مجازفة حقيقية ما �عد،

4
وهذا  ،

وا�خلط  ضآلة امليل إ�� التعامل مع املعا�ي ونقدها، و�فسرون به الذي يجده املعلمون �� امليدان،

الناجح  �ل هذه الفعاليات �� أساس التعلم الناجح،. ب�ن �قناع وال��هان، و قصور روح البدائل.

 حسب أصول الثقافة �سالمية. 

م أو مرّ�ي أي يكتشف 
ّ
مو  ضعف التعب�� ،بإم�ان أي معل

ّ
وميل فيه  ،التأليف ا�حر عند املتعل

أغلبي��م ال يألفون  .�أنه مشروط ال قبل له باألمور �خرى و  ،ال��هانو  رب �س��الك دون النقدعق

وهنا ال نجانب الصواب إذا حصرنا . الثقافيةو  املن�جيةو  تقديم البدائل �عد حلول �زمات املعرفية

 . هذه �زمة الديداكتيكية �� العالم �سالمي �� الفرد ذاته وليس �� الرقمنة

 : ثانيا: احلداثة الرقمية وتناقضاتها مع املبادئ التعليمية التربوية
   

ع�� واجهة عالم الرقمنة اليوم يبدو التقدم التكنولو�� من أبرز �حداث ��سانية خالل  

وال ��يء أدّل عن ذاك التقدم سوى الثورة العلمية العميقة ال�ي و�جت �ل  21و 20 القرن�ن

5Fلقد اجتاحت الس��نتيقا  ميدان ال��بية والتعليم. هو، ا �� هذه الورقة،والذي ��من امليادين،

5
�ل  

                                                      
والتعب�� ا�ج��ي  التكنولوجية لأل�ساق املنطقية، �دائية�ع�ي به التطبيقات  مصط�ح معاصر، :الرقمنة -1

أجهزة ، حاسوب، وا�حسا�ي والهند��ي ع�� الظواهر و�شياء بطر�قة اخ��الية مجردة بما ابتكره ��سان من آالت

جّد  logiciels. م��مجةوفق منظومة منطقية .. . وألياف ذات قدرة التحكم عن �عد ومي�اإليك��ونية،، اليك��ونية

عبد . نظر "واملوجودة ع�� ش�ل رق�ي أو ��" ال�ي �عرف بأ��ا الوسائط التعليمية �ليك��ونية املتنوعة،. دقيقة

ص  ،2009 ،1ط دار العلم و�يمان، التحوالت �قتصادية وقضايا ال��بية املعاصرة، املع�ن سعد الدين هندي،

129 
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ح�ى صارت جزء منه ومن ��سان املعاصر ذاته، ال هو يفارقها وال �� تتحرك  س�� من هذا العالم،

و�لها �عمل وفق منظومة .. . �ا�حاسوب والهاتف النقال وآالت التحكم عن �عد والطا�عة. بدونه.

بأ��ا الوسائط التعليمية �ليك��ونية  �عرف أيضا، جّد دقيقة، logiciels ��مجة.منطقية م

ومن أبرز صور هذا التحول الذي عرفه حقل ال��بية اليوم  واملوجودة ع�� ش�ل رق�ي. املتنوعة،

و�تمظهر �� �ل ما تنتجه مصادر التعلم  هذا التج�� الذي غمر ا�حقل ال��بوي اليوم، هو،

 on-lineاملعروفة بأ��ا وثائق إليك��ونية تخزن �� ش�ل قابل للقراءة آليا . �ليك��و�ي.

Resources، ،مثل الدور�ات وا�جالت �ليك��ونية، واملواد التعليمية وال��امج التعليمية  ..

6Fواملصادر غ�� املباشرة و�عرف بأنه وثائق اليك��ونية تخزن �� ش�ل قابل للقراءة آليا. "

6
إّن عصر  ،

م ،أ�شطة جديدةو  يتمّ�� بفعاليات digitalيجيتال الد
ّ
مو  موزعة باالش��اك ب�ن املعل

ّ
ال  ،املتعل

تتوزع �� ثالثة م��ا:  ،يجهلها واحد �� املؤسسات التعليمية ع�� تفاو��ا من ا�حاجب ا�� امل�ون اليوم

تتم و  .املطلو�ة ثم تقديم املعلومة أو النتيجة ،التحليل النسقيو  املعا�جة ،التثبيتو  �ستقبال

ةو  وفيه السرعة ،العملية �� ثوا�ي معدودة
ّ
 . توف�� �حتمالو  الدق

ح�ى ال تتخطفنا مسالك البحث فتقحمنا مشا�ل التكنولوجيا الرقمية فنتنا��ى و  ،هذا 

التعليمية �� العالم �سالمي و  حقل التعليم ،املناقشةو  �عود إ�� حقلنا املنوط بالدراسة ،املطلوب

 الر�ط ب�ن املعا�يو  ،ال��كيبو  فإذا رجعنا إ�� متعلمنا و�حثنا فيه عن قدرة التحليل .املعاصر

وإذا �ساءلنا عن مدى التقدم ��  .ا�حجاج سواء �� حلقة الدفاع أو �� الهدمو  وال��هنة ،�لفاظو 

ي الت�و�ن الذي أحرزه؟ لوجدنا أّن الظاهر هو الذي ترّوجه �عض ا�خابر بوسائلها ال�و  التحصيل

يا �� مظاهر التعلم و  و�ان ،الولوعو  �عبد طر�ق الشغفو  تحدث �ن��ار
ّ
ما يزال ذلك متجل

باإلضافة إ�� ظهور مصط�حات جديدة �لها تكّرس  ،التواصل �ف��ا��يو  �تصالو  �ليك��و�ي

�� نفس الوقت تأفل وتندثر مصط�حات أخرى بدعوى أّ��ا من و ،التعلم �ليك��و�ي الرق�ي

7Fالتحصيلو  التفك�� التعلممعوقات 

7
لكن إذا عملنا ع�� إحصاء املصط�حات املندثرة  .

ف�ل ما يمّت بصلة للمعا�ي  واملصط�حات ا�جديدة لوجدنا بأن العملية ليست بر�ئة أصال،

ه ا�جديد، ا�خالفة للمشروع العول�ي البد أن يزول،
ّ
ا�جديد الذي يتغذى من تلك  و�حل محل

م �� هذه ا�حالة يز�د قر�ا من إدراك هو�ته وأصالته أم يز�د �عدا  هل �يدولوجية ا�جديدة.
ّ
املتعل
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م ال يتحمس ل�حدود و�قاليم، وجهال؟.
ّ
ه متعل

ّ
�مور ال�ي ال يتغذى عل��ا و�قتات م��ا ال  بل، إن

  ��ّمه.

 تقوم ع�� ا�جهد ،التعليم كما هو وارد ووا�ح �� الثقافة �سالميةو  إذا �انت ال��بية 

بل أصبح  ،و�كتفي باألزرار ،فمن أين يكتسب هذه املهارة إذا عاش ع�� ا�جاهز ،تمحيصالو 

 فهل يقوى ع�� ال��هنة؟  .بامل�ح فقط

�هداف ال�ي و  التعليم �� العالم �سالميو  ب�ن ال��بية ،إّن التناقضات واردة ،�� تقديري  ،لهذا 

مو  �سطرها املنظومة
ّ
هل ال��بية  ،ليست نكتة ،ا�حقيقة هذه ،��ن ا�حال الذي يص�� إليه املتعل

و خرج من مجال التعر�ف  .. ،صار متعلما �ج�ن الفردانية ،الرقمية ساعدته �� صلة الرحم؟ بل

 . لدالة العالم �سالمي

 : دور اآلليات املنطقية في بناء الفكر عند الفرد العربي املسلم -ثالثا 
   

م�ن ،ا�حوار ب�ن �فراد املتعلم�نإّن الذي يلفت �نتباه �� عمليات  
ّ
��  ،املتعلم�نو  أو ب�ن املعل

وقد ينعكس هذا سلبا  ،هو فقر مادة ا�حوار وشروطه ،وألّول وهلة ،العالم العر�ي �سالمي عموما

 ،وأمام فضيلة �ع��اف أمام املتعلم�ن ،وع�� البحث العل�ي نفسه ،ع�� العالقات �جتماعية

 ،أّن هناك فقر �� ال��كيب ،�سالميةو  �� البلدان العر�ية، �نون هذه الرسالةو�ساتذة الذين يم�

 . ال��هانو  و خلط ب�ن �قناع، التصنيف وفو��ى �� �ستداللو  ،وال��تيب

ال�ي تتغذى بأساليب  ،فإذا �انت العملية التعليمية الناجحة تقوم ع�� تلك املهارات، هذا 

فإّن هذا ال  ،وتمّر ع�� بناء املقدمات لتصل إ�� النتيجة ،ومعان��اتبدأ بضبط ا�حدود  ،�ستدالل

دت عل وجود عالقة إيجابية ب�ن  .�تفعيلهو  يتأ�ى إال بتعلم املنطق
ّ

ألّن الدراسات العلمية أك

8F". حل املشكالت ال�ي �ع��ض الفردو  �ستدالل املنطقي
8

والعالقة  فبناء املعرفة يتطّعم با�حدود، 

و�واسط��ا يتم تركيب الشبكة �ستداللية ال�ي تدرك با�حدس  �ي تتضم��ا �لفاظ،ب�ن املعا�ي ال

وح�ن يتدرب عل��ا أثناء عمليات التفك�� سيكتسب مهارة الر�ط والتأقلم مع �ل جديد  العق��،

يطرأ ع�� املنظومة املعرفية ا�جديدة ال�ي بدورها تكشف عن ظهور الفرد �� مجتمع املعرفة. 

 إذ صار من البدي�ي القول: أن املعرفة عنصر فاعل �� �غي�� ا�جتمعات، ا�جديدة، مجتمع السوق 

وشب�ات اتصال، وطرق سوق  فمختلف التصورات التقنية ا�حاصلة �� العالم من ان��نت،
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��دف جميعها إ�� تحقيق السرعة �� الوصول إ�� املعلومات والبيانات و�� اتخاذ القرار  املعلومات،

 للصدفة، إ�� السوق، العقال�ياذ والنف الصائب،
ً
 م��و�ا

ً
وإنما ��  فلم �عد املعرفة عفو�ة وال أمرا

و�ناء القرار  و�ساعد ع�� التصرف ا�حكيم، و��دى إ�� الطرق القو�مة، منارة تكشف السبل،

9Fالرشيد �� مرحلة تار�خية أبرز خصائصها التقلب و�ضطراب"

9
إّن التعليم ا�ح�وم بقواعد  ،

�� وقت تك�� فيه ، الفسادو  وال�حة ،الكذبو  يمكن الفرد من التمي�� ب�ن الصدق�ستدالل 

هل من ا�حكمة أن يت�ون الفرد ع�� معالم ا�حكمة  ،�شهارات ال�ي حّولت العالم إ�� سوق كب��

للتعليم  .ألفاظهو  أم �سلمه للسوق  ،ال�ي �ساعده ع�� ا�حلول املنطقية املعقولة �ختلف املشا�ل

كم فيه السوق فتتغ�� فيه ا�حقائق حسب النتائج؟ ر�ما يقع اختيار البعض ع�� هذا الذي يتح

عندما يصطدم مع عالم  ،لكن ملاذا �ست�جن ما تفرزه طر�قته التعليمية فيما �عد ،النموذج

 . الوحشية الذي يطفو �� ساحته الالمعقول 

ما يصو  ،خط��ا �� ذاتهو  إّن التعليم �ليك��و�ي ليس رديئا 
ّ
بح كذلك إذا لم �سبق بخلفيات إن

ح�ى ال يبقى �� وثنية  ،تقوي من العقل الطبي�� ع�� حساب الذهن �صطنا�� املصّمم ،نظر�ة

فح�ى مصمم الرقمية �� التعليمية ا�خب�� ( مارسيل لو�ران) ��  .تحجر ع�� عقله �ص�� ،جديدة

د عل ضرورة " ت�و�ن املعلم �� مجال الرقمنة ألدا
ّ

10Fء مهمته ع�� أحسن وجه " مقال له أك

10
م  

ّ
فاملعل

ز ع�� التحليل وال��كيب وال��تيب  البد له أن ير�ط ب�ن اللغة الطبيعية و��ساق �� التفك��،
ّ

و�رك

م بأن ��سان يمكنه أن �غّ�� ال��مجة �� أي وقت. قبل ��سياق إ�� ا�حاسوب،
ّ
 ح�ى �علم املتعل

قدمات الصادقة من املقدمات ال�اذبة ال�ي ��يؤها ح�ى تنمو فيه القدرة ع�� التمي�� ب�ن امل

أ�سط مثال: �صوات ال�ي يقرأ ��ا القرآن جعلت  �صوات و�لوان للقبول دون �هتمام بمعناها.

ولنا أن  الكث��ين يذهبون مع �صوات و�ميلون معها دون فقه املعا�ي وا�حكم ال�ي تتضّم��ا �يات،

وما أك�� املتناقضات ال�ي أصبح اليوم ممكن ا�جمع  العمليات التعليمية،��حب هذه التجر�ة ع�� 

منا املناطقة هو أك�� �خطاء ال�ي يقع ف��ا العقل. بي��ا.
ّ
أمة  ال تقرأ، اقرأفأّمة  والتناقض كما عل

من طغيان الرقمنة ال�ي  فمن أين جاءت هذه التناقضات؟ �عبارة �سيطة، العر�ية ال تفهم لغ��ا،

ال�ي جعلت من قضايانا نحن املسلم�ن قضايا فارغة من  حسب أهداف الوضعية املنطقية،وظفت 

م. وتأسيس لغة رمز�ة تخ��ل �ل ��يء، املع�ى،
ّ
م واملتعل

ّ
ف�ئ أن أصبح الذي "  فما بما ف��ا املعل

، فهل أصالة املسلم 11F11��م ليس العقل كبنية ميتاف��يائية بل العقل �أداة لإلنتاج النظري"
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أم البد من حضور املع�ى؟ فتلك ��  القضايا �سالمية �� �صول مرتبطة بالبنية فقط، وحقيقة

تناقضات البد من تجاوزها بت�خ�� التكنولوجيا ا�حديثة ذا��ا. وتدر�ب املعلّم�ن ع�� �عليم النا��ئ 

شغيل الطرق ال�ي يفهم ��ا و�دوات اللغو�ة واملنطقية ال�ي �ستعملها بدال من �عليمهم فن الت

ة والسرعة يحجبان التغليط. و ��يئان الفرد ع�� أن يصبح مجرد  وا�حصول ع�� النتائج.
ّ
ألّن الدق

ف، شر�حة،
ّ
يقض وحذق أّوال وقبل �ل ��يء ال يقبل ال��مجة وفصله عن  واملتعلم املسلم م�ل

  املعا�ي ال�ي �� ا�حمولة ال�ي �س��زق م��ا �خصيته.

 :التعليميةو نمية املناهج التربويةالبدائل في تو دور النقد -رابعا
   

حنا لقيمة �ليات املنطقية �� العمليات ال��بو�ة ال�ي �عمل العوملة ع�� �غيي��ا بفعل  ما�عد 
ّ
�

النقد وتنمية القدرة ع�� تقديم  ،بل ،ننتقل إ�� فاعلية النقد ،��ساق املفروضةو  ال��مجة

د أمر�ن: التقليد الذي  فال�جز الذي ن�حظه. البدائل
ّ

�� الساحة التعليمية �� العالم �سالمي يؤك

و �مر الثا�ي: ، لزم عنه غياب �بت�ار وهذا �سهم �� �عطيل حركة ال��ضة بدال من دفع �جل��ا

 . املن�جيةو  غياب القدرة ع�� ابت�ار البدائل املعرفية

م ع� �� تقديرنا، لهذا، 
ّ
ه البد من تدر�ب املتعل

ّ
� التمي�� ب�ن املراحل ال�ي نقطعها للوصول إ�� أن

م  و��ن �كتفاء بالبحث عن برمجة حاضرة نثب��ا و�شغلها، حل املشكالت ال�ي نوضع ف��ا،
ّ
ألّن التعل

ا�خروج عن ابت�ار م��اج تر�وي بدل منا�ج تر�و�ة نا�عة من  ا�حقيقي الذي نطمح إليه هو،

تركز ع�� الرسم والقراءة �� سياق الصورة أك�� من القراءة ا�حاكية  الثقافة �قليمية وأصولها،

واملبحر �� علم �لسن والدالالت �سهل عليه إدراك هذا ا�خطر، و ما  للمع�ى ومضمون الداللة،

توجه �دب املعاصر والفلسفة التأو�لية والبنيو�ة ببعيدة عن هذا التموضع �� جوهر املشكالت 

 وع�� تفك��ه الذي �عّد جزء ذاتيا من ماهيته. تجاه خطورة ع�� حر�ة ��سان،ولهذا � ال��بو�ة.

تقليدي من حاول �ع��ا ونبش  �عم املاهية ال�ي ما انفكت تطرح اليوم كقضية خاو�ة من املع�ى،

  .12F12"أل��م لم يتوقفوا عن خصوم��م لها ولعّل فالسفة التحليل ال ينكرون هذا الهدر، خيوطها،

البد أن �عّزز منا�جه ال��بو�ة باملهارات ��ستمولوجيا ال�ي تن�ي  ،العالم �سالمي املتعلم �� 

وهذه  .ليس ا�حصول ع�� ا�جديد ال�ي �ش��يهو  ،فيه قدرات النقد والس�� إلحداث التجديد

ز عل��ا ال��بو�ون 
ّ

 .خاصة عند بناء املنا�جو  رجال الديداكتيك �� �ل مشاريعهمو  ا�خاصية يرك
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وتن�ي ف��م القدرة  ،أساتذتنا البقاء �� التقليدو  ولوجيا من شأ��ا أن تدفع عن متعلمينافاال�ستم

 . �صيل. يظهر التجديد ،من هذاو  ،ع�� البدائل

 :التحرك في العالم الرقمي استراتيجية -خامسا
   

�ّل له  عن املشكالت الديداكتيكية وال��بو�ة أمر معقد تتداخل فيه أطراف كث��ة،إّن ا�حديث  

و�نعكس ذلك ع�� ت�و�ن الفرد ��سان الذي تر�ده  نصيب �� العملية ال��بو�ة والتعليمية،

بل هو آلية من  �علم أنه ال انفصام ب�ن العالم الرق�ي العصري والعوملة ا�جديد، مبدئيا، املنظومة.

تحت وطأة الّصورنة تآ�ل القيم والتقاليد وتفاقم التناقضات واغتيال العقل وا�حجر عليه  أليا��ا،

و�نفصالية . وما ال�وارث الطبيعية و�ندثار �جتما�� وا�خلل النف��ي. واملكننة املجحفة.

��يء جميل وطر�ق  ا�جوفاء. �دائيةو�غ��اب والفراغ الرو�� إال نتيجة تلك املغامرة الرمز�ة 

فعل �جهزة و�الت ظاهره ج�ّ� ح�ن �عيش مع التكنولوجيا وتطبيقات النظر�ات العلمية ب

لكن هل لك أن �ع��  واملعا�جة الفور�ة و�لوان الدقيقة. بالسرعة الفائقة، و��ساق املتعددة،

 ع�� البعد ��سا�ي ف��ا؟

الذي يتساءل حول  ،الناقد، فكيف لنا أن نب�ي مشروعا تر�و�ا جوهره ��سان املتعلم املفكر 

قوالب تفك�� و  ،أ�ساق م��مجة مسبقاو  بل ،أزرارو  �له أدواتثم نقحمه �� عالم  ،املعقدو  البسيط

 قد تجد سهولة كب��ة ،ع�� أمثلة سابقة؟ ثّم أّن النشاطات ال��بو�ة املوجة لألصناف املس��دفة

التمرن ع�� سرعة و  ،الذاكرةو  �الذ�اء ،متعة فائقة �� استفزاز �عض القدرات العقليةو 

�ن ال �ستث�ي  ،كب��ةهذا ��يء جميل له أهمية و  ،�ستجابة
ّ
لكن ال��بية ال�ي يقصدها ا�حكيم امل�

تلك  ،ا�جمالو  مع الوجدان imaginiringتن�ي ا�خيال  ،أي نقطة �� ��سان املتعلم املت�ّون 

 . �نتاجو  القدرات ال�ي تخ��ق جدار املادةو  �نماط
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 :خامتة
   

 و  إّن �مر ال��بوي  
ّ
بإعادة �عث ا�حوار ب�ن العقول انطالقا من التعلي�ي ال يقوم �� عاملنا إال

 .وهذا ال يمكن أن ي�ون خارج القضايا ال�ي �ستثمر ف��ا العلوم ��سانية ،الطبيعة البشر�ة

املؤسسات الغر�ية و  املدارسو  وا�حمولة �سالمية متمّ��ة عن تلك ال�ي ترّوج �� وسائل �عالم

والدليل ع�� هذا هو ملاذا عاد  .ضايا من معا�ي خصبةال�ي رّ�ما ال يخدمها ما تحمله الق ،ا�جافة

نت مؤسسا��ا من ت�و�ن إ�سان السعادة؟ 
ّ

الغرب إ�� تطو�ر مخت��ات العلوم ��سانية؟ هل تمك

 
ّ
ألن ا�جري وراء  ،فخيوط الفشل وا�حة ،وإن شئت انظر من�لة �سرة �� أورو�ا دون خجل ،كال

 فهل نواصل �� اثر �علهم بالنعل؟  ،سان فعال فعل��ماواستدبار املعا�ي ا�خاصة باإل� ،الصورة

باستفزاز أ�عاد  ،إ�شاء ديداكتيك منطلقه الوضعية املش�لة ال�ي تث�� حسه �ش�ا�� ب ـ 

  .�ستثمار �� �ل جوانبه دون إفراط أو تفر�طو  ��سان

  .الذ�اءو  ن تن�ي ا�خيلةاملادة املعرفية ال�ي من شا��ا او  العودة إ�� القضايا امليتاف��يائية ج ـ 

 �� ضوء املادة املعرفية و  ا�حرص ع�� البعد ا�جما�� د ـ 
ّ
الذو�� الذي ال يمكن ا�حصول عليه إال

العقول �ليك��ونية و  ال�ي تحملها القضايا ذات الصلة مع ��سان ـ �ستعمال العقال�ي لآللة

 تقدماملصطنع ـ ا�حرص ع�� الفكر ا�حر �أساس �ل ابت�ار أو 

ق باإل�سان فالعلوم و  دامت هناك �ستطيع القول أنه ما، أخ��او  ،هذا 
ّ
هنالك مشكالت تتعل

بل تبقى موجودة لك��ا ، ا�جازفة التمّرد ع��او  من العبث ،ضرور�ةو  بل ،��سانية تبقى قائمة

ال يكتفي املصط�ح و  دون �عقيد �� النسق أو غموض �� الداللة ،تنتظر من يبع��ا �� ثو��ا ا�حقيقي

املتغافل عن املهمة ال�ي وجد من اجلها و  ح�ى �ستدرك تقص�� الغافل ،التبليغ فقطو  بالتوفيق

  .جمالهاو  ��سان ا�حب ل�حكمة املتذوق ل�حياة ال�ي �شعر بكيا��ا

تار�خها و  نطعم املعارفو  آلياته �ستدالليةو  باملنطق ،لنعزز منا�جنا وحوارنا باللغة ��سانية 

 . مولوجيا ح�ى ��تدي لبناء ��سان ال��ها�ي ا�جدد عوض ال�ائن التكراري املقلديستيباالب
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 : املقدّمة
   

 شهد القرن التاسع عشر أف�ار 
ً
إصالحية تبلورت ع�� يد عدد من املفكر�ن ومن أبرزهم  ا

 
ً
  املفكران الكب��ان عبد الرحمن ال�واك�ي ودمحم عبده، وال تزال أف�ارهما �صالحية منبعا

ً
ثّرا

�ستلهمه الباحثون واملفكرون العرب املعاصرون �� التأسيس لنظر�ا��م وتصورا��م ال��ضو�ة. 

 
ً
��ا املنظومة الفكر�ة للمفكر�ن الكب��ين ال�واك�ي ودمحم  ىلألهمية الكب��ة ال�ي ما زالت تحظى ونظرا

حي�ن ضمن رؤ�ة عبده، ��دف هذه الدراسة إ�� استكشاف ��عاد التنو�ر�ة ملشروع��ما �صال 

، نقدية مقارنة، وذلك من أجل الوقوف ع�� أوجه �ختالف والتوافق ب�ن مشروع��ا �صالحي�ن

من أجل التأسيس لبناء رؤ�ة ��ضو�ة إصالحية يمك��ا أن تأخذ بمعطيات التجر�ة الفكر�ة 

 �صالحية املم��ة ل�ل م��ما.
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همي��ا ر�ما من تفردها بتقديم رؤ�ة نقدية هذا السياق إن دراستنا هذه تأخذ أ و�مكن القول ��

مقارنة ب�ن املشروع�ن ال��ضو��ن ل�ل من ال�واك�ي ودمحم عبده، حيث تندر الدراسات ال�ي تناولت 

تناولت املشروع ا�جار�ة �� هذا امليدان ،  ،املشروع�ن �� سياق نقدي مقارن، فأغلب الدراسات

تلك ال�ي تناولت فكر عبد الرحمن ال�واك�ي �� عالقة  وأغل��ا�صال�� ل�ل م��ما بصورة مستقلة، 

ا�ختلفة �� يد �خص  وتحذيره من �ستبداد وا�جمع ب�ن السلطات ،الدين �سالمي بالسياسة

0Fواحد ح�ى ال تتكرر تجر�ة الكهانة الكنسية ال�ي احتكرت الدين والدنيا

،عالوة ع�� الكتابات ال�ي 1

إماتة اد وتحليله املتعمق له وأن القرآن الكر�م ممت�� بتعاليم تناولت نظر�ة ال�واك�ي �� �ستبد

1F�ستبداد وإحياء العدل 

، وتتعدد كذلك الدراسات ال�ي تناولت فكر �ستاذ �مام دمحم عبده وم��ا 2

الدراسات ال�ي تناولت حياته و�عليمه �� �زهر ودعوته للتجديد ودوره �� الثورة العرابية وعالقته 

2Fموقفه من �حتالل �نجل��ي بالسلطة و 

 عن أهم مؤلفاته3
ً
: رسالة الواردات �� سر وأبرزها ، فضال

التجليات، تفس�� القرآن الكر�م، �سالم والرد ع�� منتقديه، رسالة التوحيد و�سالم والنصرانية 

3Fب�ن العلم واملدنية

4 . 

ة أوجه الت�امل والتباين و�بقى القول ضمن هذه املن�جية أن الدراسة ا�حالية �س�� إ�� دراس

و�ختالف ب�ن املشروع�ن �صالحي�ن ل�ل من دمحم عبده وال�واك�ي. وع�� هذا �ساس تتحدد 

 إش�الية هذه الدراسة بالسؤال الرئيس ��ي: 

ما أوجه �تفاق و�ختالف ب�ن املشروع�ن �صالحي�ن لدى �ل من عبد الرحمن 

 الكواك�ي و�مام دمحم عبده؟ 

                                                      
،   البهررة  دار استقبب   الررب ، ط عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد اإلسالممحمد ع�رة،  -1

1 ،1984 ( 
 ) 2009، 2  البهررة  دار الرشوق، ط طبهئع االسقبداد ومصهرع االسقبرهد، عبد الرحمن الكواكبي ،  -2
،   البهررة  الهيئة اسرصية عببري اإلصالح والقرليم األسقهذ اإلمهم محمد عبدهعبهس محمود الربهد،  -3

 ) 1970، 3الرهمة للقأليف والنرش، ط 
 )  1972،  البهررة دار الرشوق، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبدهمحمد ع�رة،  -4
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 : الدراسةمكونات  
   

 تقسم الدراسة إ�� ثالثة أقسام: 

:
ً
 الس��ة الذاتية واملؤثرات الفكر�ة  أوال

:
ً
 <نقاط �تفاق �� املشروع�ن �صالحي�ن عند ال�واك�ي ودمحم عبده ثانيا

  
ً
 مالمح �ختالف �� املشروع �صال�� لل�واك�ي ودمحم عبده. وذلك كما ي��:  : ثالثا

 ً  لكل من املفكرين :  الذاتية واملؤثرات الفكرية السيرة -أوال
   

 : للكواكبي التاريخية  السيرة -1/1

م، وحياته 1902م ومات مسموًما �� القاهرة عام 1854ولد ال�واك�ي �� مدينة حلب حوا�� عام 

مع الكتابة التحر�ضية  ال�حافة وله من�جه ا�خاص �� عمل �� �انت مليئة باألعمال الهامة فقد

ا�حاماة و�ان دائم الوقوف إ�� جانب الفقراء  بالفقه والسياسة والقانون، وعمل �� إملامه

م م��ًما بمحاولة اغتيال الوا�� ال���ي، وحكم  1886حلب عام  ودخل ال�جن أول مرة �� واملساك�ن،

الدولة عليه باإلعدام من القضاء ال���ي �� حلب، ثم برأته محكمة ب��وت من ��مة �تفاق مع 

أجنبية ضد الدولة العثمانية، و�� مصر وجد ال�واك�ي املناخ ا�حر وا�جوالص�� الذى يتيح له �شر 

أصول ومسودات الفصول واملوضوعات ال�ي كت��ا �� حلب وإدخال التعديالت و�ضافات ال�ي ما 

مؤلفاته كتاب �ان يفكر �� إضاف��ا وهو �� حلب �� ظل كبت العثماني�ن وإرها��م للمفكر�ن، وأهم 

 أم القرى وطبائع �ستبداد �� مصارع �ستعباد.

وقام بالعديد من الرحالت وزار الكث�� من البلدان و�عرف ع�� العديد من املفكر�ن الغر�ي�ن 

ع�� الرغم من عدم ز�ارته ألورو�ا، و�سبه الشر�ف يمتد إ�� البيت الهاش�ي لإلمام ع�� ابن أ�ى 
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) 231 ( 

و امتلك سلطة املال وال�لمة �ان بإم�انه أن يصبح املثفف النخبوي طالب( كرم هللا وجهه)، وه

4F�م��ي لو رغب ذلك

5. 

 حملمد عبده:  التاريخية  السيرة  – 1/2

م) وهو سليل 1905 -هـ 1323م) وتو�� عام (1849 -هـ 1266ولد دمحم عبده �� مصر �� عام (

، و�انت كث��ة العدد من الرجال والنساء عائلة ( خ�� هللا ) إحدى العائالت املمتدة �� دلتا النيل

متوسطة ب�ن الغ�ى والفقر، وم�ان��ا �جتماعية أع�� من مستواها �قتصادي، وصل��ا بالتدين 

عهد  و�السياسة �انت أسبق من عالق��ا بالعلم و�دب، ولم تكن حياة والده مستقرة إذ اعتقل ��

ا تحت ضغط ا ع��ا خمسة عشرة عامً �عيًد واضطر ملغادرة قر�ته والعيش  عباس �ول مدة،

 املضايقات ا�ح�ومية �عد أن جدد الواشون وشاي��م به عند السلطان بنفس ا�حجة القديمة ال�ي

لسالح ومقاومة الظلم و�ان( املش��ك القروى ) ب�ن �غلبية اابت�� ��ا أك�� رجال العائلة، و�� حمل 

والتعرض لالستغالل، و�ان والد �مام من القالئل الساحقة من أها�� القرى هو تراث من القسوة 

سبيل ذلك �غ��اب عن بلده ليصون  الذين حاولوا نزع أنفسهم من هذا املش��ك، وتحمل ��

5Fكرامته وكرامة عائلته 

6 . 

 لألستاذ والثقا�� الت�و�ن الفكري  ا ��ا وكيًف أر�عة مصادر أسهمت بدرجات متفاوتة كًم  وثمة

عاش فيه وتأثر به، و�ش�ل وعيه منذ صباه  الذي العام للمجتمع املصري  املناخ الثقا�� أولها �مام

 �سالمية التا�عة  �انت تمر ��ا مصر و�قية البلدان سياق �حداث ال�ي الباكر ��

نظام التعليم  ثان��االغر�ي، و وا�حضاري  �ستعماري  سياق التحدي ل�خالفة العثمانية ��

قراءاته ا�حرة ومطالعته  ثال��اانخرط فيه والتحق به ع�� مراحله ا�ختلفة، و�زهري الذى 

أساتذته وكبار معاصر�ه من املفكر�ن والعلماء ع��  ببعض فتأثره را�عها أما الكتب، ا�خاصة ��

                                                      
قراءات يف  عىل نوح، الكواكبي ،"صوت النهضة الررصوي يف  خطهب النهضة"، يف   أحمد جدى وآخرون،  -5

 . 93-92)، ص  2003، 1،   ب�وت  مركز دراسهت الوحدة الرربية، ط الككر  الررب 
ببراريم البيومي اهنم، "مرهل يف   س�ة األسقهذ اإلمهم محمد عبده  األصول االجق�عية والقكوين الثبهيف 6-

اإلمهم محمد عبده مهئة عهم عىل "، يف  ببراريم البيومي اهنم وصالح الدين الجورري   محرران )، 
 – 55) ص 2009، 1اللبنه�،ط ،   البهررة  دار الكقهب اسرصي، ب�وت  دار الكقهب2005 – 1095رحيله 

59 . 
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6Fنحو خاص 

عند ز�ارته  حياة �مام هو التقاؤه بجمال الدين �فغا�ي ، وا�حدث الذى أثر ��7

  الثانية ملصر
ً
إ�� فلسفة  حيث انتقل دمحم عبده من الصوفية أف�اره هامة �� وقد ترك أثارا

�مام ع�� شهادة العاملية من �زهر رغم ا�جهود ا�جادة من جانب �عض  الصوفية، وحصل

إلسقاطه نتيجة آلرائه و�حبته لألفغا�ي، وتو�� تدريس املنطق والكالم املؤ�د بالفلسفة  �عضاء

وقرأ ، مجال شرح املؤلفات الفكر�ة القديمة وا�حديثة لطلبته �� من ا�جهود و�انت له العديد

طر�ق ال�حافة وقام بتدر�به ع�� الكتابة  الكتب �جنبية ا�حديثة املعر�ة، كما مهد له �فغا�ي

تنظيماته  إ�� هذا ا�جال وأسهم معه �� وتحولت دروسه لسيا�ىياالنشاط  ف��ا واش��ك معه ��

وانضم مع ا�حزب الوط�ي ا�حر إ�� العراب�ن ع�� الرغم  مصر، أقامها �� ال�ي نجل��السر�ة ضد � 

ا للثورة العرابية ع�� أ��ا عمل غ�� مشروع و�جر املشا�ل ع�� �مر معاديً  بادئ من أنه �ان ��

م ال��اية بمقاالته ا�حماسية ح�ى صار أحد زعما��م، و�عد هز�م�� جان��ا �� البالد وألقى بثقله ��

  3حوكم مع زعما��ا وحكم عليه بال�جن 
ُ
سنوات ولكنه  6ملدة  1882فى إ�� ب��وت عام أشهر ثم ن

 باريس وعمل معه ع�� إصدار جر�دة "العروة الوثقى " ال�ي أقام ��ا نحو عام ثم �حق ب �فغا�ي ��

عاد و�عد توقف " العروة الوثقى "  �سم�انت لسان حال ا�جمعية السر�ة املعروفة بنفس 

لب��وت وا�شأ جمعية سر�ة للتأليف ب�ن �ديان شارك ف��ا ممثلون لألديان السماو�ة الثالثة، و�� 

ال��اية عاد ملصر حيث حصل ع�� عفو من كرومر �عد أن اقتنع أنه لن �عمل بالسياسة وسيحصر 

 وال��بوي. �شاطه ع�� ا�جال الثقا��

وظل بمنصبه هذا ح�ى وفاته، و�ان ملوقفه املهادن ع�ن �مام دمحم عبده مفتًيا للديار املصر�ة 

 �� غضب �فغا�ي أثره �� لألنجل��
ً
العداء  إثارة الذى هاجمه �شدة، كما �ان ملوقفه هذا أثره أيضا

بينه و��ن الزعيم مصطفى �امل الذى رأى ضرورة التخلص من �حتالل كمتطلب سابق لإلصالح 

و�جتما�� والوصول للشعب وسيلة  �صالح السيا�ىي بده ��و�جتما�� بينما رأى دمحم ع السيا�ىي

7Fللتخلص من �حتالل بمقاومته 

8 . 

                                                      
 . 68، ص اسرجع التهبق -7
، البهررة  مكقبة األنجلو اسرصية، الككر التيهيس من أفالطون بىل محمد عبدهحورية توفيق مجهرد،  -8

 . 536 – 533)، ص  1992، 2ط 
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دمحم عبده  و�مام هدفت تلك املقدمة ملعرفة السياق العام ا�حيط ب�ل من الشيخ ال�واك�ي

إطارها ال�حيح و�ينما �انت مصر متنفس حر�ة لل�واك�ي �سبب كراهية  ف�ارهما ��ألفهم 

 �مام ونفته خارج مصر. لألتراك والعثماني�ن �انت هذه السلطة نفسها ��اجم �ستاذ ا�خديوي 

 للكواكبي ومحمد عبده: ني اإلصالحي نياملشروعواالختالف بني نقاط االتفاق  :ثانيا
   

إال أنه  �صالح والتغي�� ا�جذري  بالتقدمية والثور�ة والرغبة القو�ة �� ا�سمت كتابات ال�واك�ي

الشريعة �سالمية  �سالمية و��ى فلسفته ع�� أساس أن نفس الوقت ال��م بأصول الشريعة ��

أراد  إسالمي وخ�� ضمان ل�حياة الكر�مة لألفراد والشعوب، فهو مص�ح قمة التحرر ��سا�ي ��

إصالح ما فسد من أمور املسلم�ن عن طر�ق الرجوع إ�� حقيقة �سالم وجوهره و�رفع لواء 

مجموع �نظمة السياسية و�دار�ة و�قتصادية و�جتماعية املالئمة ل�ليات  ية ال�ي ���سالم

8Fالدين �سالمي وقواعده �ساسية

مرجعية �صالح  و�تفق �مام دمحم عبده مع ال�واك�ي ��، 9

تخاصم  فاإلمام يرى أن ال��بية ال أي تر�ية وإنما ال��بية املستندة إ�� مرجعية دينية إسالمية ال

نبض العصر وتصادق العلم وتتعاون معه وتتسم باملرونة العقلية و�األفق املتسع و�الن�ج القائم 

 إذن يتفق ال�واك�ي 9F10 لألمة ال��وض ا�حضاري  �سهم �� السماحة و�ج��اد �� ال�يو ع�� ا�حوار 

ت �صالح كما أولو�ا ن اختلف معه ��أإسالمية و  مرجعية �صالح أ��ا مرجعية مع دمحم عبده ��

 لل�واك�ي ودمحم عبده ��:  املشروع �صال�� نقاط �تفاق �� سي�� بيانه، و أهم

 اجلامعة اإلسالمية:  -2/1

يت�ون م��ا أبناء  نظرته إ�� ا�جماعة البشر�ة ال�ي انطلق الشيخ دمحم عبده من منطلق قومي �� 

تجعل  سلبًيا ع�� الروابط القومية ال�يالوطن املصري، وحدد نطاق العقائد الدينية بحيث ال تؤثر 

أعماق هذا البلد  �ل من يحرث أرض مصر و�ت�لم لغ��ا و�ضرب بجذوره ا�حضار�ة �� من املصري 

                                                                                                                                       
 
دراسهت اإلسالمية، ،  البهررة  مرهد الالككر  التيهيس  لربد الرحمن الكواكبي اقبهل محمد شلبي،  -9

 . 120)، ص 1983
سريد بس�عي  عىل، "اإلصالح  الرتبوي عند محمد عبده"، يف   ابراريم البيومي اهنم وصالح الدين  -10

 . 623، ص مرجع سهبقالجورري   محرران )، 
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من أصوله قل��ا و�تيان عل��ا من  وأصل، �سالم سلطة دينية الذى �عيش فيه و�ؤكد " ليس ��

السياسة وا�خليفة حاكم مد�ى من جميع صل أ بالسياسة أشبه بل �� أساسها وا�خالفة ��

10Fالوجوه"

  رابطة دينية حيث يدعو إ�� جمع شمل �مة �سالمية �� ، و�تفق معه ال�واك�ي11
ً
 فضال

أى تناقض ب�ن قيام الوحدة  مسلم�ن ومسيح�ن وال يرى ال�واك�ي عن الرابطة القومية ب�ن العرب

العرب، وهم أفضل  قد ظهر �� لدين �سالميالقومية العر�ية و��ن �تحاد �سالمي، ذلك ألن ا

من يحافظ عليه، وتت�ح عالقة القومية العر�ية با�جامعة �سالمية من خالل مسألة ا�خالفة، 

ا للرابطة �سالمية تحت قيادة العرب فهما رابطتان مت�املتان إال رمزً  فكر ال�واك�ي ال �ع�ى �� ال�ي

 العر�ي فكر ال�واك�ي( والقومي دائرت�ن متطابقت�ن �� ي�يغ�� متعارضت�ن، ويش�ل �نتماءان الد

غ�� املسلم أو لدى املسلم غ��  واملسلم ) إال أن تقاطعهما ال �سبب مش�لة سواء لدى العر�ي

11Fوذلك أل��ا دائرتان غ�� متعارضت�ن ملا ب�ن العرب و�سالم من صلة العر�ي

12 . 

 التجديد في الفكر الديني:  -2/2

واملؤدى ا�� �صالحات املنشودة  الدافع ا�� اليقظة العقلية وإ�� التحرر الفكري  ي�صالح الدي�

هو ذلك �صالح الذى يز�ح عن �اهل العقل  امليادين السياسية و�جتماعية كما يرى ال�واك�ي ��

تراكمت بفعل السن�ن فقيدت العقل وحالت بينه و��ن البحث واملناقشة ولذا  البشرى �ثقال ال�ي

جاء ��ا الفقهاء  دخلت ع�� الدين وليست منه، والتشديدات ال�ي عند الز�ادات ال�ي يقف ال�واك�ي

وقع ف��ا �قدمون وجلبت عل��م ا�ح��ة، ومصادر الدين  فأضرت بالدين نفسه، وا�خالفات ال�ي

سالم أن �  إ�� ي�ح أن يقوم عل��ا فهم الدين واستنباط أح�امه، و�نت�ى ال�واك�ي و�سس ال�ي

التفك�� والبحث واملناقشة ومناقشة النصوص الدينية واستنباط �ح�ام  يمنح العقل حر�ته ��

و�توافق  ،12F13و ما عداهما أقوال يؤخذ م��ا و�رد  م��ا والنصوص عنده ليست � الكتاب والسنه

ق ع�� للوسطية �سالمية ا�جامعة ال�ي ترفض ��غال  �مام دمحم عبده مع ذلك نظرة �ستاذ

                                                      
 . 109 – 101محمد ع�ره، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبده، الجزء األول، مرجع سهبق، ص ص  -11
الوحدة الرربية والرابطة الدينية يف  ظ  الحكومهت الرهدلة  دراسة يف  فكر  محمد ج�ل طحهن، -12

 136،  ص ص 1995، يونيو196، عدد استقبب   الررب الكواكبي بنهسبة مرور تتر� عهمه عىل وفهته، 
– 144 . 
 . 25ب، بدون) ص ،   البهررة  مكقبة الرر الكواكبي حيهته وآراؤهمحمد أحمد خلف هللا، 13 - 



 
 سك�حنان ك�ل أبو د. --------لدى الكواكبي ومحمد عبدهرؤية  مقارنة يف مرشوعي اإلصالح والتنوير 

أل          

 

) 235 ( 

ال تكتفى بالعقل والتجر�ة ا�حسية، فالعقالنية  ظواهر النصوص ومع ذلك ال ��مل النصوص ال�ي

�سالمية ال تكتفى بالعقل والتجر�ة فتثمر ( خ��اء ) ال قلوب لهم، وال تكتفى بالنقل وحدة فتثمر 

) تر��  ا ( صا�ح�ن(حشو�ة) ال عقول لهم، وال تقف عند خطرات القلوب وحدها فتثمر أناًس 

 . 13F14 �م لكن ال تقبل شهاد��م�دعو 

 إطار الظالم الدامس �� يالحظ أن كال املفكر�ن �ع�� من شأن العقل و�رفض تيار ا�جمود ��

العثما�ي و�رفض أيضا تيار التغر�ب القائم ع�� العلمانية والنظر ا�� الدين  عهد العصر اململو�ي

 ع�� أنه ال يواكب العصر. 

 لسياسي ): ا أسس النظام(  قيم اإلصالح -2/3

مع�ى ال  و�� ا�حر�ة: و�قول "في�ون  ل��ا مشروع �صالح لدى ال�واك�يإتوجد عدة قيم �ستند 

�سالم وال والية فيه وال  �ستحق ا�خضوع �ىيء ل�ىيء غ�� هللا ال سيادة وال عبودية �� إله � هللا" ال

  .14F15" خضوع، إنما املؤمنون �عضهم أولياء �عض

ولذا هو يرفض أى ، الوسيلةه الوقت نفس و�� ��، �� الهدف نظر�ة ال�واك�ي ��فا�حر�ة 

 املؤثر �ول �� وا�حر�ة ��، 15F16سبيل �صالح ا ��صورة من صور �ستبداد ح�ى لو�ان مرحليً 

  النشاط ح�ن يراد منه
ً
 ا مبدعً أن ي�ون �شاط

ً
أقرب ما  إ�� مفهوم ا�حر�ة هو ا، وميل ال�واك�يا خالق

املفهوم " اللي��ا�� " الذى �عادى تقيدها بأي ش�ل من قبل السلطات و�فند قصة "  ي�ون إ��

املستبد العادل " و�رى أن ال حسنات يمكن ان تنسب لنظام ا�حكم الفردي والسلطة �ستبدادية 

�دارة ا�حرة، ويسلمون له ��ا،  و�قول " قد يتخيل الناس أن لالستبداد حسنات مفقودة ��

 رادةإخوف وجبانه ال عن  ستبداد �علم الطاعة و�نقياد وا�حق أن هذا فيه عن�  فيقولون 

اختالل السلطة  ل�حر�ة يذهب لتقد�سه الدستور والقانون و�حصر أي بالء ��واختيار "، وعشقه 

                                                      
محمد ع�رة، " اإلمهم محمد عبده  مبهل يف  وسطية الربالنية اإلسالمية ، يف  ابراريم البيومي وصالح  -14

 . 148 – 146، ص ص مرجع سهبقالدين الجورري   محرران )، 
نرش،  ب�وت  اسؤستة الرربية للدراسهت والاألع�ل  الكهملة لربد الرحمن الكواكبي محمد ع�رة،  -15

 . 157)، ص  1975، 1ط
 . 123، ص مرجع سهبقاقبهل محمد شلبي،  -16
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) 236 ( 

من �ستبداد وأن العافية  الدين نا�ىئ القانونية وغلبة �ستبداد ع�� نظام ا�حكم وأن "ال��اون ��

 ا�حر�ة السياسية ".  املفقودة ��

عصر  أور�ا عندما عرفت ا�حر�ة �� ا�حر�ة كما هو ا�حال �� وال يرى ال�واك�ي" نزعة فردية " ��

تحرر ف��ى " أن ��سان ا�حر  ا لإل�سان إزاء قومه ومجتمعه بقدر ما ��ال�واك�ي، بل يراها ال��اًم 

 مالك لنفسه تمامً 
ً
يحدد بوضوح الهدف من الديمقراطية وا�حر�ة  " كما ا ومملوك لقومه تماما

 والعدالة وكيف أ��ا خدمة ا�جموع وسعادته، فسواء �انت السلطة تنفيذية إدار�ة ممثله ��

رجال الشورى وجماعة النواب، فال بد وأن ي�ون املطلب واملراد هو  ا�ح�ومة أم �شريعية متمثلة ��

�مام دمحم عبده ع�� حر�ة �رادة ��سانية ودلل و�ؤكد كذلك ، 16F17أك��ية الناس  صا�ح ا�جميع أي

 
ً
 عل��ا بأن العقل والوجدان و�جماع يثبتون هذا كما أكد ع�� أن فكرة القضاء والقدر ليست عائقا

و مع هذا فإن هذه  لتصرفات ��سان حيث فسر القضاء بمعرفة إلهية سابقة لوقوع أمر ما

 و�ضفى ال�واك�ي ال��ام، رد من استخدام العقل�حاطة �لهية بما سيقع ال تمنع الف
ً
ع��  أخالقياا

ا�حر�ة فا�حر�ة بالنسبة للفرد مرتبطة بحر�ة ا�جموع وحر�ة الفرد من خالل واجباته أو وظائف 

 
ً
  يؤد��ا للمجتمع فضال

ُ
مس اطالقا و�� حر�ة عن ترك��ه ع�� وجود حر�ات أساسية ال يجوز أن ت

أن يرتبط  هتمامه با�حتوى �جتما�� ل�حر�ة �ان من املنطقيالتفك�� والقول و�نتخاب فا

مجال دفاعه عن ا�حر�ة تناول عدة قضايا ع�� رأسها  باهتمامه با�حر�ة السياسية، و�الحظ أنه ��

ع�� ا�حر�ة و�� ضوابط أخالقية واجتماعية  تحر�ر املرأة والعمل والعمال، كما وضع ضوابط

حر�ة الفكر �أساس لتقليد ا�حضارة الغر�ية و�خذ بقشورها من يتخذون  دوقد انتقوسياسية، 

 . 17F18طلق عل��ا " ا�حر�ة الب��اء" أمع نبذ القيم املتوارثة وال��اث وقد 

 الشورى:  -2/4

كتاب (أم  من خالل نبذه املستمر لالستبداد، وح�ى �� فكر ال�واك�ي �� ىأهمية الشور تت�ح 

 مؤتمر ال��ضة �سالمية حرص ع�� الشورى �� القرى ) الذى ضبط فيه مفاوضات ومقررات

لهم أ�ى اتخ�� للرئاسة  تحينئذ أعلنتوزيع مهام كتابة �جتماعات، و�� اختيار الرئيس و�قول " 

                                                      
 . 62 – 59، ص ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة للكواكبي ،  -17
  544، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -18
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) 237 ( 

يمكن�ي القيام ��ا  ا�خدمة ال�ي �عاب غ��ى ��إا عن امل�ي واتخ�� نف�ىى �خدمة الكتابة تفاديً  �ستاذ

تحر�ر �عض ألفاظهم فأظهر ا�جميع الرضا  بنوع من التصرف ��واستأذنت �فاضل ��جام م��م 

18Fوالتصو�ب

من كتاب طبائع �ستبداد ومصارع �ستعباد تحذير الناس  و�ان غرض ال�واك�ي ،19

19Fو دواؤه دفعه بالشورى الدستور�ة صل الداء هو �ستبداد السيا�ىيأمن أن 

وتوسع فيشرح ، 20

اقبة �سمح بالعقاب و��ون هناك تنسيق ب�ن هيئا��ا أهمية الشورى ومراقبة الشعب ل�ح�ومة مر 

ولم تر  تحول ح�ى ا�ح�ومات العادلة إ�� مستبدة اذا لم تمارس الشورى اتقاء ملزالق ا�حكم ال�ي

20Fأمام الشعب  نفسها مسؤوله

21 . 

أحد دعائم الدولة �سالمية و قد  �مام دمحم عبده ف��ى أيضا أن الشورى �� أما �ستاذ

ا أن الشورى ضد �ستبداد وأ��ا هذا ا�جال مو�ًح  بالتحليل و�لور عدة أف�ار جديدة ��تناولها 

الشورى ليس لها تطبيق  وجود هيئة سياسية تقوم ��ا، وأن �ع�� عن ا�حر�ة السياسية و�� تتطلب

مرتبطة باإلطار الديمقراطي  محدد يو�ح مناخ املشاركة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم، وعليه فقد رآها

21Fن يؤكد ع�� حتمية �رادة الشعبية عامة و�ا

22 . 

 �و�� أساسية و أصلية �� سيادة هللا و الثانية ثانو�ة �� وتصور �مام أن هناك سيادتان

اختيار الطر�ق املالئم �حيا��م الدنيو�ة، وأن �سالم لم  ع�� ضو��ا لهم ا�حق �� سيادة البشر ال�ي

 
ً
  يضع تصورا

ً
ا للم محددا

ً
سلم�ن تنفيذها و فق مصا�حهم، وأن الشورى دليل توافر للشورى تار�

إحساس الفرد بحر�ته ��سانية، و�ينما ترى نظرة املدرسة التقليدية أن الشورى مجرد نصائح 

السلطة ليست مرهونة بإرادة �مة رفض �مام هذه  ل�حاكم قد يأخذ ��ا أو ال يأخذ و إرادته ��

                                                      
 . 239، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لربد الرحمن الكواكبي ،  -19
 ، 2009سبقمرب  3رضوان زيهدة، سهذا افش  الكواكبي  يف  تطوير نظرية عن االسقبداد،  -20

www. Marafea.org 
)، ص  1995محمد ج�ل طحهن، األع�ل الكهملة للكواكبي ،   ب�وت  مركز دراسهت الوحدة الرربية،  -21

95 . 
  545، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -22
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) 238 ( 

�ع�� ع��ا من خالل ممثل��ا و أدوات  القائم ع�� إرادة �مة ال�يالنظرة و رأى أن ا�حكم السليم هو 

22Fا�حر�ة السياسية 

23. 

وحينما كتب عن ش�ل �دارة بمصر مع �حتالل أوجب �شكيل مجلس ع�� �سق مجلس 

أن ي�ون الوزراء وكبار املوظف�ن أعضاء فيه وليس هناك ما يمنع من انتظام  و�نب�� الشورى،

و��ون اختصاص هذا  سلك أعضائه ا�ح�ومة املصر�ة �� من �نجل�� ���عض كبار املوظف�ن 

23F�مام سلسلة مقاالت عن الشورى ا�جلس سن القوان�ن ا�جديدة، وكتب �ستاذ

24 . 

 : العدالة -2/5

انفجاًرا طبيعيا  يقول ال�واك�ي" �عم �ستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تتفجر عندها الفتنة 

ا وقضت وظيف��ا فيحصد عقالء يتباعدون ع��ا ابتداًء ح�ى إذا سكنت ثور��ا نوعً �مة  فإذا �ان ��

24Fتوجيه �ف�ار نحو تأسيس العدالة  املنافق�ن، حينئذ �ستعملون ا�حكمة ��

، والعدالة هنا �� 25

وجود العدالة ينشط همم �فراد و��ون دافع لهم  ��اية املطاف من تحقيق �صالح ألنه يؤمن بأن

وال يخ�ىى أحد ا�جور أو الظلم، و�� هذا �طار ركز �مام دمحم عبده أيضا ع��  ال����للعمل و 

�عت�� أحد  العدالة وضرورة فصل دائرة القضاء عن �دارة مع تأكيده ع�� أهمية العدالة ال�ي

�ساسية القائمة ع�� فصل السلطات مع �عاو��ا وارت�ازها ع�� �رادة  مبادئ الدولة �سالمية

25Fالشعبية

26 . 

 

 

                                                      
،   البهررة  الهيئة اسرصية الرهمة الككر  التيهيس  لإلمهم محمد عبدهأحمد، عبدالرهطي محمد  - 23

 . 194- 189) ص  1978للكقهب، 
)، ص  1931، الجزء األول،   البهررة  مطبرة اسنهر، تهريخ األسقهذ اإلمهم محمد عبدهمحمد رشيد رضه،  -24

899 . 
 . 225، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لربد الرحمن الكواكبي ،  -25
 . 547، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -26
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) 239 ( 

 املنشود:  قيق اإلصالححت دور احملكومني في -2/6

 
ً
أن يقيموا  �� اهتمت كتب ا�حكمة السياسية بتقديم نصائح للملوك و�مراء وللسالط�ن أمال

 م��ان العدالة و�ردوا ا�حقوق إ�� أ�حا��ا، ومع فكر �مام دمحم عبده لم �عد السلطة ا�حاكمة ��

ل صناع الفكر ورواد �صالح، بل أض�� ا�جتمع وليس السلطة هو املستقبل �سا�ىي لرسائ

انتظمت من خاللها  مسار العالقة ال�ي املستقبل �سا�ىي لتلك الرسائل وهذا تحول هائل ��

26Fأغلب ف��ات التار�خ العر�ي �سالمي  تفاعالت العالقة ب�ن ا�حاكم وا�ح�وم ��

، ويش��ك معه 27

لتحقيق  تحقيق �صالح، و�رى أن �ستعداد الفكري والنظري  ا�جتمع ��تقدير دور  ال�واك�ي ��

  �صالح
ً
ع�� ا�خواص بل ال بد من �عميمه و�بتدئ ذلك �عد إحساس  ال يكفى أن ي�ون مقصورا

27F�مة بآالم �ستبداد، وأن �مة م�ى بلغت رشدها اس��جعت عزها

28 . 

 : والتراجع أسباب الفتور  -2/7

كتاب أم القرى وأرجعها إ�� عقيدة  ا�جتمع �� أسباب الفتور والضعف السائد �� عدد ال�واك�ي

إلرادة ��سان، و�رى أنه  ا�ج�� والزهد املفضية إ�� التصوف أل��ا تتنا�� مع جوهر تحر�ر �سالم

كحركة روحية بناءة  �عيد �ل البعد عن التصوف ا�حقيقي الذى شهده تطور الفكر �سالمي

 ذات خصب كب��،  وثورة فكر�ة

وثا�ي هذه �سباب ا�عدام التنظيمات وفقدان �جتماعات واملفاوضات، وهو �ش�� إ�� أن 

ا للقاء والتشاور وتبادل وجهات النظر واتخاذ القرارات الدين �سالمي قد أتاح للمؤمن�ن به فرصً 

حيد إليقاظ �مة وذلك عن طر�ق ا�حج، وصالة ا�جماعة، وصالة ا�جمعة وذلك رمًزا للسبيل الو 

28Fو�هتمام باللقاء والتشاور والتنظيم من رقد��ا سبيل العمل ا�جما��

29 . 

هذا الفتور من خالل اجتماعات كتاب( أم القرى ) بجمع املندو��ن الذين  وعا�ج ال�واك�ي

دار استأجروها لهذا  ا ��م ليتجمعوا سرً  1899هـ،  1316ا�حج سنة  موسم وفدوا ع�� مكة ��

                                                      
 . 24، ص مرجع سهبقببراريم البيومي اهنم،  -27
 . 136، ص مرجع سهبقمحمد أحمد خلف هللا،  -28
 ك  الج�عهت دون بقصهء ألحد.يالحظ ان رذه الككرة أشبه بهسجهل الرهم الذى تشرتك فيه  -29
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 م يتوج هذا املؤتمر أعماله ب��نامج لتنظيم دائم والئحة تنظم أعماله و�إقامة جمعية ��الغرض ث

 نواة لهذا التنظيم، 

الشهوات ا�حسية وك��ة النسل الذى يبتلع جهود  �غراق �� وثالث هذه �سباب يتمثل ��

�سراء ال يدفعهم ألن غالب  الشهوات التطو�ر والتعم��، فهو يصور حياة البطالة و�غراق ��

للتوالد قصد �خصاب، وإنما يدفعهم إليه ا�جهل املظلم وأل��م محرمون من �ل امللذات 

القلوب  �ثراء والبذل ولذة إحراز مقام �� ا�حقيقية �لذة العلم و�عليمه ولذة ا�جد وا�حماية ولذة

اختالل  سباب يتمثل ��الصائب إ�� غ�� هذه اللذات الروحية، ورا�ع هذه �  الرأيولذة نفوذ 

وأن الذى يخل بالتوازن بي��ما  عنوان �خرة التوازن ب�ن الدنيا و�خرة، وهو يرى أن الدنيا ��

الدنيا وانصراف اهتمام الناس إ�� ما �عد  فهو يرفض إهمال العمل ا�جاد �� يخسر الصفقت�ن مًعا

29Fاملوت فقط ألن " هللا يكره العبد البطال "

30 . 

كتاب طبائع �ستبداد وأ��ا ترجع إ��  رجعها إ�� أصل الداء ��أ��ذه �سباب  و�عد اهتمامه

و�قول " �ستبداد أعظم بالء ألنه و�اء دائم بالف�ن وجذب مستمر بتعطيل  السيا�ىي �ستبداد

�عمال، حر�ق متواصل بالسلب والغصب، وسيل جارف للعمران، وخوف يقطع القلوب، وظالم 

30Fم ال يف��، وصائل ال يرحم وقصة سوء ال تنت�ى"وأل �ع�ى �بصار،

31 . 

 �مام بأنه أعطى أولو�ة لسبب ا�جهل مما استد�� �ستدل ع�� أسباب الفتور عند �ستاذ

فكر قدامى  تر�خت �� ع�� �صالح ال��بوي، و محار�ة ا�جمود والعقبات التقليدية ال�ي ترك��ه

يت�ح أنه يرجع الفتور لعدة أسباب م��ا ال��اون  �عض مقاالتهة مشايخ �زهر الشر�ف، و�مطالع

  اذا �ساهل �� ا�حقوق و�كتب " أن ��سان ��
ً
من إهانة قوى أو  حقوقه فلم يحفظها خوفا

سبيل ا�حفظ، فإن النفوس �س���ن �شأنه فتمتد إليه �طماع من �ل ا�جهات "  معارضة عائق ��

�شأة  يجد أصوله �� ا�حقوق كسبب لل��دي السائد و ترى الدراسة أن ترك�� �مام ع�� ال��اون ��

كما أن هذه الفكرة تناظر  �مام ع�� محار�ة الظلم و تار�خ والده الذى رفض ا�خنوع لالستبداد

ا�حقوق كما رآه �مام دمحم  ألن ال��اون ��السيا�ىي  أن أصل الداء هو �ستبداد فكرة ال�واك�ي

                                                      
 . 99 – 95، ص ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل للكهملة للكواكبي ،  -30
 . 140، ص اسرجع التهبق -31
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) 241 ( 

 
ً
يرجع إ�� استبداد هذا القوى، ومن أسباب الفتور أيضا عند ا من إهانة القوى إنما عبده خوف

مع الوهم مجلبه الو�ال ألن  وامل�ىي الفقر �مام دمحم عبده الفقر ألن " خوف الناس من الفقر ��

دون طلب ا�حقوق  وهو يطالب الناس باالستماتة ال �ستحقه" ما من شأن الوهم أن �عطى ال�ىيء

جانب رفع أضرار  النفس ع�� احتمال �الم ا�جزئية الوقتية �� ورعاية الواجبات، ويش�� لتوط�ن

�لية، و�ن�ى عن إهمال استثمار املال والتقاعد عما يحفظ بقاءه و�وجب نماءه ألن الناس من 

31Fالذل  خوف الذل ��

32 . 

عرضت للمسلم�ن عند ما  �مام ال ينسب هذا ا�جمود إ�� �سالم وأن العلة ال�ي و�ستاذ

تمك��ا من  أفئد��م و�ان السبب �� قلو��م عقائد أخرى ساكنت عقيدة �سالم ��دخلت ع�� 

32Fنفوسهم وإطفا��ا لنور �سالم من عقولهم هو السياسة 

33 . 

 للكواكبي ومحمد عبده:  املشروع اإلصالحي مالمح االختالف في: ثالثاً 
   

 ال�واك�ي �صال�� ع��ا ��فكر الشيخ  تتبلور ثالث نقاط جوهر�ة تدور حولها �ختالفات ��

 دمحم عبده و��:  م�ستاذ �مافكر 

 أولويات حتقيق اإلصالح:  -3-1

يرى أن ال��بية  أهمية البدء بال��بية لإلصالح فإن الشيخ ال�واك�ي �مام �� ح�ن يرى �ستاذ

33Fظالل �ستبداد ال�حية ال ت�ون مقدورة ��

هو  ال�واك�ي. و�ذهب كث�� من الباحث�ن إ�� أن 34

 إ�� معسكر الثوار،  أقرب إصال��

يت�ح أنه أثار قضايا وأشار إ�� حلول ال يمكن أن �عا�ج  كتابات ال�واك�ي و�تدقيق النظر ��

ال�ي عمل من  أرادها ال�واك�ي ه وهدف إليه �غ�� الثورة، غ�� أن الثورة ال�يآع�� النحو الذى ر 

� الوا�� الذى يحدث نتيجة الكبت الشديد، والذى ال أجلها تختلف تماما عن التمرد التلقائي غ�

                                                      
عهطف الرراقي، " اإلسالم دين الرلم و اسدنية للشيخ محمد عبده من خالل منظور نبدى "، يف    -32

  بحوث و دراسهت عن حيهته و أفكهره،  1905 – 1849الشيخ محمد عبده عهطف الرراقي   مرشفه )، 
 23)، ص  1995البهررة  اسجلس األعىل للثبهفة، 

 . 317ص  مرجع سهبق،محمد ع�رة، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبده، الجزء الثهلث،  -33
 . 124، ص مرجع سهبقمحمد أحمد خلف هللا،  -34
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غ�� التدم��  اال يصنع شيئً  �سبقه استعدادات �افية، وال ي�حبه تنفيذ مخطط سابق، و�التا��

�س�� لقلب حكم العثماني�ن،  أك�� من مرة بإقامة تنظيم سيا�ىي والتخر�ب، وقد ا��م ال�واك�ي

 وهو بصدد حديثة عن (جمعية أم القرى ) يق
ً
 )، ول ( إن لهذه ا�جمعية أصال

  وكتابات ال�واك�ي
ً
  �انت جهدا

ً
 مستمرا

ً
  لإلعداد للثورة، وعمال

ً
 ل��يئة ا�جو لقيامها، متواصال

إزالة الوهم الذى  فهو ير�د ��جيع العوام ع�� مطاولة املستبدين و�نقضاض عل��م، ويساهم ��

أك�� من خوفهم من بأسه ألن خوفه  يكبل ثور���م، فيقول " إن خوف املستبد من نقمة رعيته

عن جهل، وخوفه من انتقام بحق، وخوفهم عن توهم التخاذل،  ينشأ عن علم، وخوفهم نا�ىئ

أيام "  وخوفه من فقد حياته وسلطانه، وخوفهم ع�� لقيمات من النبات وع�� وطن يألفون غ��ه ��

34F

ا لقلبت ح�ومة عبد ا�حميد ��35
ً

35F�ع وعشر�ن ساعة"أر  . و يقول أيضا " لو ملكت جيش

36، 

تحقيق إصالحاته ف�جأ بداية  وال ينفى هذا الن�وع املتعقل تجاه الثورة ميله ألسلوب التدرج ��

املعارف( مرحلة املقاومة السلبية)  �� النصيحة والتنبيه ثم ينتقل إ�� املقاومة ا�حكيمة والر�� ��إ

ترقية املعارف وإتقان أحذ العلوم  �� �مة ثم مرحلة �عداد للمواجهة بأن يج��د ذوى الشهامة ��

الطب، وأن يحافظ ع�� آداب وعادات قومه  ��شاء أو تكسبه علًما مخصوًصا كعلم الدين أو ال�ي

و�قلل اختالطه مع الناس، وأن يتباعد ما أمكنه من مقار�ة املستبد وأعوانه ثم تأ�ى مرحلة 

36F�نفجار والثورة 

37. 

ا�جال العام و�قول " أن سبب هذا الفتور الذى  أن تناقش ��أن السياسة يجب  و�رى ال�واك�ي

القرون �خ��ة قد �سوا  الدين هو فقد �جتماعات واملفاوضات وذلك أن املسلم�ن �� أحل ح�ى ��

 
ً
ا من أهل بال�لية حكمة �شريع ا�جماعة وا�جمعة وجمعية ا�حج وترك خطا��م ووعاظهم خوف

 ما أن علما��م صاروا �س��ون جب��م بجعلهم التحدث ��السياسة التعرض للشئون العامة، ك

ا�جوامع من  وأن اتيان ذلك ��ي �مور العمومية وا�خوض ف��ا من الفضول و�شتغال بما ال �ع�

                                                      
  105 – 103، ص ص مرجع سهبقلكهملة لربد الرحمن الكواكبي ، محمد ع�رة، األع�ل ا -35
 . 101، ص اسرجع التهبق -36
. انظر أيضه محمد ع�رة، عبدالرحمن الكواكبي شهيد 137 – 133، ص ص مرجع سهبقاقبهل شلبي،  -37

 165 163، ص ص مرجع سهبقالحرية و مجدد اإلسالم، 
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) 243 ( 

اللغو الذى ال يجوز ور�ما اعت��وه من الغيبة والتجسس أو الس�� بالفساد فسرى ذلك إ�� أفراد 

يومه �أنه أمة واحده وسيموت  خو�صة نفسه وحفظ حياته ���مة وصار �ل �خص ال ��تم إال ب

 غًد 
ً
37Fأن له حقوقا ع�� ا�جامعة �سالمية وا�جامعة البشر�ة و أن لهما عليه مثلها  ا جاهال

38 . 

�مام دمحم عبده و من أقواله " ما دخلت السياسة �� �ىيءإال أفسدته  ع�� نقيض ذلك �ستاذ

لعامل�ن من املسلم�ن إلحياء العلم والدين ع��ا وإرشادهم أن " وغرضه من ذم السياسة ومن ن�ى ا

جميع بالد املسلم�ن استبدادية  أو مقاوم��ا هو أن السياسة �� عملهم بمعزل عن تأييدها ي�ونوا ��

جائرة، والطر�قة املث�� اجتنا��ا ومداراة أهلها وإقناعهم ب�ل وسائل �قناع املمكنة بأن �صالح 

 ��م.  املطلوب هو خ�� لبالدهم ورعاياهم ونافع لهم وغ�� ضار يأو الدي� العل�ي

�مام أن استبداد السياسة العالج له إال وحدة �مة وجمع �لم��ا وأن الطر�ق  و�رى �ستاذ

38Fاملستقيم املوصل إ�� هذه الغاية هو تر�ي��ا و�عليمها ع�� الوجه �مثل

وإن �انت ال��بية ال  ،39

 ا من حيث أ��ا البد و أن ت�ون إسالمية ��عند �مام تختلف عنده تماًم  تنفصل عن العلم لك��ا

فإذا �ان العلم ال دين له و ال وطن و لذا من اليس�� أخذه عن الغرب بال حرج، فالقيم  جوهرها

النفوس تختلف من حضارة ألخرى، و قد اختار أن ت�ون ال��بية  ��دف ال��بية إ�� غرسها �� ال�ي

النفوس فاإل�سان متدين بالطبع و تأث��  التأث�� �� سباب أولها أن العقيدة شديدةإسالمية لعدة أ

العامة و ا�خاصة ع�� السواء، بالرغم من أن �مام �ان يدعو العقل إال أنه �ان  الدين �عمل ��

�عرف أن الدعوة أمر و الواقع أمر آخر، و الواقع أن الدين �غلب العقل دائما، و ثان��ا أن الدين 

كما أن الدين  و �زدهار يدفع بالعلم للتقدم �سبق العقل إ�� النفوس، و ثال��ا أن الدين �سالمي

39Fيحقق �رتقاء املعنوي الذى يمهد لالرتقاء املادي

40. 

ولكنه �عد نفيه  تجدر �شارة إ�� أن �مام دمحم عبده عمل بالسياسة مع جمال الدين �فغا�ي

 �جر  وفشل الثورة العرابية
ً
  �صالح �خرى ال�ي جهده �جاالت السياسة مكرسا

ً
 اعت��ها متطلبا

                                                      
  62، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لربد الرحمن الكواكبي ،  - 38
 . 892 – 891، ص ص مرجع سهبقمحمد رشيد رضه،  -39
زينب محمود الخض�ي، " القطور و اإلصالح عند محمد عبده "،،  يف   عهطف الرراقي   مرشفه )،  - 40
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) 244 ( 

 
ً
  مفاألستاذ �ما 40F41 لسيا�ىيالإلصالح  سابقا

ً
�صالح هو الطر�ق  " يرى أن التدرج �� �ان " إصالحيا

�قوم ولكن لقائه بالثورة العرابية واش��اكه ف��ا ابتعد به خطوات قليلة عن موقع" �صال��" 

ثم عاد  خطوات قليله من موقع " الثوري " وأن عمر هذه الف��ة لم يتجاوز عشرة أشهرواق��ب به 

 
ً
 " ال يرى طر�ق الثورة بل ��اجمه صراحة �� �عدها إ�� جذوره الفكر�ة العميقة و�صلية " مص�حا

41Fكث�� من �حيان

42 . 

  أن ينتخبوا كتاباته إ�� تجر�ة " ا�جالس البلدية " حيث يفوض إ�� أهل �ل بلد و�دعو ��
ً
 عددا

 
ً
  معينا

ً
 ( با�جالس البلدية ) �� يمثلهم و�تم تدر���م ع�� إرادة �ختيار، و�ان يدعو لالكتفاء مرحليا

القرى واملدن عن مجلس النواب، وإ�� �كتفاء بالقوان�ن البسيطة املنطبقة ع�� العادات 

�حياة الدستور�ة والنيابية ال أن و�حوال، و�رى أن نبدأ من حيث بدأ الذين بلغوا �ن مرحلة ا

42Fبالثورة هذا الطر�ق الطو�ل نختصر

43 
ً
ع�� أن ي�ون  . ورغم أن السياسة أك�� سلبياته و �ان قادرا

قيادة التيار الثوري و ح�ن فشلت الثورة واختار طر�ق  ع�� قمة �ل اتجاه اختاره �ان ع�� القمة ��

  طر�ق�ن متناقض�ن لكنه �س�� باألمة ���صالح اعت�� القمة أيضا و �ان باستطاعته أن 
ً
 �ان رجال

43Fكب�ً�ا بال مراء

44 . 

املقام �ول و لكن أي محاولة لفهم فكره ال يمكن أن  لم يطرح نفسه كمفكر سيا�ىي �� فاإلمام

لسيا�ىي، ألنه انطلق من حقيقة أو�� مضمو��ا أن �سالم دين و دنيا اتتم دون إدخال ا�جانب 

له موقف من السلطة و نظام ا�حكم، ومزج �مام أيضا ب�ن الفكر و العمل ومن الطبي�� أن ي�ون 

44Fا�حركة الوطنية و الفكر�ة  من خالل �شاطه �� السيا�ىي

�حيح أن ثورة �مام لم تكن شاملة  .45

تقتلع �شياء من أساسها لك��ا �انت ثورة من الداخل و ليس من ا�خارج، و الثورة من الداخل 

                                                      
 . 550، ص مرجع سهبقحورية توفيق مجهرد،  -41
 . 40، ص مرجع سهبقمحمد ع�رة، األع�ل الكهملة لإلمهم محمد عبده، الجزء األول،  -42
 . 47، ص اسرجع التهبق -43
رة  دار الثبهفة   البهرالحديث،  اإلمهم محمد عبده رائد االجقههد و القجديد يف  الررصالتيد يوسف،  - 44

 216)ص1،1999الجديدة، ط
،   البهررة  الهيئة اسرصية الرهمة الككر  التيهيس  لإلمهم محمد عبدهعبدا لرهطى محمد أحمد،  - 45

 . 9) ص  1978للكقهب، 
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) 245 ( 

الفهم  ال��اث و لكن �� صالح إنه يجدد من داخل ال��اث ألن ا�خطأ ليس ���ع�ى التجديد و � 

45Fا�خاطئ لل��اث 

46. 

 الصفوة املستنيرة:  -3-2
   

أهمية للرأي العام ودور العوام و�رى أن العلماء وا�حاكم املستبد كالهما  �عطى ال�واك�ي

واذا خافوا استسلموا وهم الذين يتجاذب العوام وأن العوام " هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا 

46Fم�ى علموا قالوا وم�ى قالوا فعلوا

فكر ال�واك�ي  فالشر�حة املؤهلة للقيام بالتجديد والتطو�ر �� 47

الشباب والشباب �ع�ى الكث�� بقوله " الذين �عقد �مة آمالها بأحالمهم وتتعلق �وطان بحبال  ��

الشباب روح  ق من تراب " وال�واك�ي وجد ��هم��م والذين يحبون وط��م حب من �علم أنه خل

التجديد والتطور السيما وأ��م أعداء ا�جمود وا�خنوع فيقول " أن ا�خور علة معدية �سرى من 

الشيوخ إ�� الشباب ومن الطبقة العليا إ�� العامة وليت الشيوخ والك��اء يرضون بما كتب عل��م 

47Fتسالم في���ون أهل النشأة ا�جديدة وشأ��ممن الذلة واملسكنة وا�خمول وسقوط الهمة و�س

48 ،

محور اهتمام املثقف والسلطان وهناك حرب دائمة ب�ن  أن ا�جماه�� الشعبية �� و�رى ال�واك�ي

 
ً
  الطرف�ن الكتساب ا�جماه��، فال�واك�ي هو ابن الشعب قوال

ً
معاصر�ه  وهذا ما جعل وعمال

فإنه لم يكن  مشروعه �صال�� ا�جماه�� �� اعتمد ع�� �سمونه بأ�ي الضعفاء، ورغم أن ال�واك�ي

 
ً
مع فكرة جمعية " أم  يرفض مساندة من ا�خديوي أو غ��ه من نبالء مصر الذين أبدوا �عاطفا

48Fالقرى " 

. فاالستبداد مرض واملستبد إ�سان مر�ض ال �ستطيع ا�خروج بنفسه من أزمته وإنما 49

لداء و�عرف أعراضه و�شعر بثقل وطأته تدرك حدود ا الذى يخلصه من مصابه هو ا�جماه�� ال�ي

49Fوتن�ع ع��م آدمي��م  واملقهور�ن تمتد بأذي��ا لتشمل القاهر�ن وفساد التصرفات الناجمة ال�ي

50. 

                                                      
،   البهررة  دار الشيخ اإلمهم محمد عبده و القنوير قرن من الزمهن عىل وفهتهعهطف الرراقي،  - 46

 . 260)، ص 1،2007الرشهد، ط
 . 115، ص مرجع سهبقمحمد أحمد خلف هللا،  -47
 . 96 – 93، ص ص مرجع سهبقعىل نوح،  -48
، 2004، اكقوبر1حركة القجديد اإلسالمي   عبد الرحمن الكواكبي ،  -49
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ب�ن دور ا�جماه�� أو " العوام " وإحداث الثورة فهو �عتمد ع�� ت�اتف  و�ر�ط ال�واك�ي

تظر، و�� صياغة الهدف وتحقيقه �عيدا عن التغي�� املن الواعي�ن و��يئة الرأي العام للمشاركة ��

يتحقق بقوة وزمان متناسب�ن مع أهميته، وهو ير�د  القوة والعنف، ذلك العتقاده أن �ل �ىيء

�عيدا عن �نتظار املستك�ن ألنه ال يقوم بالثورة إال من تأذى من الوضع الراهن من  االثورة أيضً 

العام ويعمل ع�� بث الو�� فيه ألنه اذا �شد الناس التحرر  الرأيا�جماه��، وهو �س�� لتوحيد 

سبيل نيلها  من أسر �ستبداد عل��م أن يج��دوا ألن ا�حر�ة ال تؤخذ عفًوا بل تحتاج إ�� جهاد ��

50Fبتنبيه حس �مة وتوعي��ا لت�و�ن رأى موحد يطلب التغ�� ويس�� إليه

 وإن �ان إيمان ال�واك�ي 51

تو�� وتثقف هذه ا�جماه�� ألن �ستبداد  إيمانه بدور النخبة املستن��ة ال�ي بدور ا�جماه�� لم يمنع

عقول العوام إلقناعهم بالباطل وهنا يأ�ي دور العلماء الراشدين واملرشدين الذين  يحفر ��

51Fتوعية الناس و�� ح��م ع�� طلب ا�حر�ة  يجهدون ��

52. 

لعدم  )ا�جند –الوزراء–ستبد ( �قارب ألن العوام أسراء �ستبداد قد ينتقمون من أعوان امل

معرف��م من هو العدو الفع�� بالنسبة لهم، أ��م ع�� عالقة باألقرب إل��م و لذا قد �غفلون عن 

توجيه نقدهم و تحركهم إ�� العدو الرئيس مما يجعل جهد العامة غ�� منسق، من هنا جاءت 

وحدود فاعليته، و�جب أن يتناغم  ا�حاجة املاسة لنشر الو�� و ضرورة معرفة أسباب التحرك

 �عداد مع اغتنام الفرصة املناسبة لالستفادة من الظروف املوضوعية ( مثل خسارة املستبد ��

52Fجباية �موال)  –إخالل باملمارسة الدينية  –بطشه بأحد املظلوم�ن  -ا�حرب

53. 

ستن��ة حيث أعطاها لألستاذ �مام دمحم عبده فقد أكد ع�� أهمية دور الصفوة امل و�النسبة

الرقابة ع�� مصا�ح �مة وتلك الصفوة قوامها ال��بية والتعليم ال�حيح  أهمية ديناميكية ��

 كسبيل لت�و���م وتأهيلهم للقيام بأعمال ا�ح�ومة النيابية، و�� تأ�ى من الطبقة الوسطى 
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  السيا�ىيو�عت�� رك��ة النظام 
ً
ومة ومعا�جة تقييد سلطة ا�ح� ما �� وأعطاها دورا هاما

املصا�ح العامة  �ستبداد " وحمل ا�ح�ومة ع�� العدل و�صالح و�عو�دها �ها�� ع�� البحث ��

املدير�ات وا�حافظات " ف�ي باختصار حلقة  �مر بمجالس خاصة تنشأ �� واستشار��ا إياهم ��

م يحصر الصفوة الوصل ب�ن ا�ح�ومة وا�جماه��، ومع أنه ركز ع�� دور الطبقة الوسطى فإنه ل

املستن��ة ب�ن أبناء هذه الطبقة حيث اعت��ها صفوة مفتوحة تقوم ع�� املشاركة و�سمح بتصعيد 

53Fأبناء الطبقة الدنيا إل��ا 

54 . 

مصر ح�ى  " يرى أن شرط وجود " الرأي العام " لم يتحقق �� معتدال ا�ان دمحم عبده " إصالحي

ثورة عرا�ي عن قرب فبدت �جماه�� مصر صورة  أيد��ا وهو عا�ش �عطى جماه��ها مقاليدها ��

ا�حركة الوطنية املصر�ة، ويسهم  نظره، فتقدم خطوات للقاء " التيار الثوري " العرا�ي �� أخرى ��

 شهد��ا البالد وذكر ألول مرة �� �حداث الثور�ة ال�ي الثوري و�� صنع العمل منذ ذلك التار�خ ��

اسطة مجلس شورى النواب وحر�ة املطبوعات و�ضع مطلب " أن �صالح ي�ون بو  تار�خه الفكري 

�عميم التعليم ونمو املعارف" �عد مطلب مجلس شورى النواب وحر�ة املطبوعات وظل يمثل 

ولكن فشل الثورة و ا��يار  صفوف الثوار أو ا�جناح املعتدل. �تجاه �قرب ا�� " �صالح " ��

 � نقطةإ�فكر �مام دمحم عبده  لتحقيق أحدث عودة ��ا �عض قاد��ا و��الك عدد من زعما��ا ��

�ان عندها و�� خالفه مع العرابي�ن ورفض الثورة، ورجع �جذوره الفكر�ة �صلية  �نطالق ال�ي

ن تحولت الثورة إ�� رماد، واع��ل السياسة و استعاض ع��ا بالعمل ال��بوي ح�ى أ�صالح �عد  ��

54Fأ��ا قادرة ع�� ممارسة ا�حياة السياسية النيابية والدستور�ة  يتم تأهيل ا�جماه�� فهو لم يثق

55. 

 فكرة املستبد العادل:  -3/ 3 

�شدة فكرة املستبد العادل و�� رأيه أن العدل ال �ستقيم مع �ستبداد  يرفض ال�واك�ي

وال  املستبد العادل املتوهم سوى استبدال مستبد بآخر، مما يطور �ستبداد وال�واك�ي ال يرى ��

 
ً
 مشاركةمع �ستبداد ألن عدالة السياسة ��  يمحوه وذلك ألن ا�حاكم ال يمكنه أن يقيم عدال

55Fا�حكم ا�ح�وم�ن ��

تقوم ع��  إ�� ما �س�ى اليوم ( املؤسسية ) ال�ي وترى الدراسة ميل ال�واك�ي 56
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بفعل فرد فكرة دور املؤسسة ككيان فاعل و ليس الفرد بحيث �ستمر دور املؤسسة دون التأثر 

الزمن ذلك ألن عمر الفرد قص�� قد  يقاوم ��ا ال�واك�ي إحدى العوامل ال�ي �عينه، فا�جمعيات ��

ينق�ىي قبل أن يتم �صالح وعند ذلك تصبح ا�جمعيات �مل الوحيد الذى يقاوم �ستبداد 

  ن ا�جمعيات املنتظمةإ": و�قول 
ً
بما ال يفي به عمر  يفييتس�ى لها الثبات ع�� مشروعها عمًرا طو�ال

�ثر من  الواحد الفرد، وتأ�ى بأعمالها �لها �عزائم صادقة ال يفسدها ال��دد، وهذا سر ما ورد ��

56Fأن يد هللا مع ا�جماعة 

57. 

فهو ينحاز إ��  مع فكر ال�واك�ي طرحها �مام دمحم عبده وال تتفق فكرة املستبد العادل ال�ي

أحد معطيات النظام  �غلبية و�قلية ال�ي �� صف �غلبية ضد �قلية و�ضع قاعدة

أى إ�� صف املالي�ن من  تز�د ع�� الثالثة أر�اع الديمقراطي ا�حق، و�نحاز إ�� صف �غلبية ال�ي

57Fالناس البسطاء 

58 . 

املرحلة �و�� من فكره ركز ع��  �مام دمحم عبده يالحظ أن �� فكر �ستاذ واذا أمعنا النظر ��

ترتكز عل��ا وال�ي تصل إ�� ا�حكم عن طر�ق ديمقراطي، ولكنه بدأ  عبية وا�ح�ومة ال�ي�رادة الش

الثورة و�رادة الشعبية والقوى  أف�اره بحيث بلور أف�ار جديدة تو�ح �شككه �� �عكس

 الشعبية، 

بدأ يدعو إ�� ا�حاكم ( املستبد العادل ) ومثل هذا ا�حاكم  و �عد هز�مة الثورة العرابية

ضروري إلقرار العدل ورفع الظلم وحمل �فراد ع�� ما فيه سعاد��م بحيث ي�ون هدفه وهاديه 

ا وا�حا ملثل هذا ا�حاكم قائما ع��  �ساس صا�حهم ال
ً
صا�حه ال�خ�ىي، وقد وضع مخطط

نفوسهم،  لتنشئة الصغار �شأة سليمة وغرس القيم �� برنامج يمتد �خمسة عشر عاما يراها �افية

 أعناقهم ويعا�ج ما اعتل من طباعهم وهذه السنوات املطلو�ة تحشد أما بالنسبة للكبار فيلوى 

 
ً
إما من صا�ح�ن �انوا ينتظرونه  ا ممن يتبعونه من أعوان �صالحكب��ً  وراء ا�حاكم حشدا

ع�� وجوده أو من يتبعونه نتيجة الرهبة منه أو الرغبة ويعت��ونه القدوة ا�حسنة أو ناشئ�ن شبوا 

ا فيفضله، وحكم املستبد العادل يمثل ا�خطوة �و�� الضرور�ة لإلعداد الصا�ح ولالنتقال تدر�جيً 
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يجب أن ت�ون فعالة  إ�� ا�حكم النيا�ي وذلك بتشكيل ا�جالس البلدية أوال ثم مجالس �دارة ال�ي

  ف�ار ثم ا�جالس النيابية ��كمصادر حقيقية لآلراء و� 
ً
لألستاذ �مام فا�حر�ة ال  ال��اية، ووفقا

يجب أن �عطى مرة واحدة ح�ى يمكن استيعا��ا، بل يجب �عداد لها إعداًدا فكر�ا بحيث يواكب 

58Fنمو املؤسسات نمو �فراد 

59. 

 : خامتة
   

ودمحم  �ل من ال�واك�يلرائد ال املشروع الفكري  تنت�ى الدراسة إ�� وجود عدة قواسم مش��كة ��

الفكر الدي�ي،  �نطالق من املرجعية �سالمية والتجديد �� ��هذه املش���ات  وتتمثل، عبده

العدالة وا�حر�ة �والتأكيد ع�� قيم �صالح،  ،والدعوة إلعمال العقل ومواجهة تيار ا�جمود

وأهمية ، بتوجيه الن�ح ل�حاكموالشورى، وضرورة الدعوة للتغ�� من جانب ا�ح�وم�ن وليس 

  البدء با�جتمع الذى �عول عليه ��
ً
ا ا وا�ًح تحقيق �صالح املنشود، كما ال �شهد أف�ارهما اختالف

 حول أسباب الفتور وال��اجع ف�ي �عود ألسباب كث��ة م��ا: 

. و ا�جهل الدين، وال��اون ��، الشهودات املادية الكسل و�غراق ��و ،وقلة �طالع، �ستبداد

ودور وفكرة �عتماد ع�� الصفوة املستن��ة ، أولو�ات �صالح بينما تتحدد أهم نقاط �ختالف ��

 املستبد العادل. ا�حاكم 

اإلصالح مق��نا ب السيا�ىي�صالح �عمل ع�� تحقيق �ان  أن ال�واك�يوقد بينت دراستنا 

��ا ال�واك�ي، لم ينح السياسة  مّر  الفكر�ة ال�يو�� جميع املراحل الوقت ذاته،  ال��بوي والثقا�� ��

 
ً
ع��  ، وذلكحقوقهم وواجبا��مللتعرف ع�� و�ان يطالب أن يتناقش و�تحاور العامة ، جانبا

 صالح السيا�ىيمن أجل �  �صالح ال��بوي و الدي�يير�ط ب�ن النقيض من �مام دمحم عبده الذى 
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حقيقي  التار�خية أن ا�حتل ال �سمح بإصالحوقد دلت الشواهد ، والقضاء ع�� �ستبداد

للتعليم، وأن �حتالل هو عقبة حقيقية تجاه �صالح ال��بوي، كما أن الروابط ب�ن مجاالت 

�صالح ا�ختلفة وثيقة متصلة ببعضها وال بد ألى حركة إصالحية أن تتصدى للمستعمر ب�ل 

ستبعادها �عطى فرصة لتقو�ض �صالح الوسائل وأال �ستبعد السياسة كساحة للمقاومة ألن ا

 بأكمله. 
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علي أسعد وطفة -بقلم   
  

 : مقدمة
   

هائال �� مختلف أوجه ا�حياة وفعاليا��ا �� حضار�ا ا استطاعت ��سانية أن تحقق تقدم

املذهلة �� مختلف ا�جاالت العلمية القرن املا�ىي، وارتفع مستوى ا�حياة بتأث�� �نتصارات 

وت�اثفت �� مختلف امليادين لتحقق ، ثم تواترت �كتشافات العلمية و ، والتكنولوجية�قتصادية 

، وتقاطرت الثورات املتعاقبة �� ��سا�يوالوجود �� مختلف أنماط ا�حياة مذهال تقدما كب��ا 

والنظر�ات العلمية ال�ي أحدثت �غ��ا وامليتاف��ياء مجال �تصال واملعلوماتية والفضاء والف��ياء 

وقد ش�لت هذه �كتشافات و�خ��اعات  مذهال �� بنية العالقات والتصورات ��سانية،

�� طبيعة العالقات ��سانية ، وثورة لتطور ��سا�يوالثورات طفرة نوعية هائلة �� طبيعة ا

 القائمة فيه. 

لقد اعتقد كث�� من الناس أن التقدم العل�ي والتكنولو�� و�قتصادي يمكنه أن يحقق الرفاه 

ومع أهمية التقدم الشامل وال�امل للبشر وأن يحقق السعادة ال�املة لإل�سانية جمعاء. لكن 

التواصل ��سا�ي ممكنا وسهال وسريعا فإن ذلك لم يحدث تقدما �� التكنولو�� الذي جعل 
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فا�جانب امل�ىيء للقرن العشر�ن يقابله جانب مظلم  فن التفاهم والتواصل �خال�� و��سا�ي.

يتمثل �� ا�حروب والصراعات الدمو�ة الك��ى والصغرى ال�ي أودت بحياة مالي�ن البشر. فا�حروب 

ي �انت أك�� دمو�ة من �ل ا�حروب ال�ي شهد��ا ��سانية ع�� التار�خ ال�ي شهدها القرن املا�ى

و�ان عدد ال�حايا أك�� بآالف املرات من عدد ال�حايا الذين سقطوا �� العصور القديمة 

والوسطى مجتمعة. واستطاعت ا�حرب الباردة ال�ي فرض��ا القوى الك��ى خالل النصف الثا�ي من 

 سانية نحو البؤس والشقاء والعدم. القرن العشر�ن أن تدفع ��

كيف تقفز إ�� الذهن أسئلة حيو�ة كث��ة أهمها:  ،و�� مواجهة هذا ا�جانب املظلم ل�حضارة 

وما  يمكن لنا أن �عّد مواطن�ن يمتلكون حّس املسؤولية �� عصر �عصف به التغ��ات املذهلة؟

كيف يمكن لنا اليوم بناء مجتمع  أفضل الطر�ق ال�ي يمكن أن �عتمد �� عملية بنا��م وتر�ي��م؟

أخال�� يخلو من العنف و�دمان وا�جر�مة ومختلف أش�ال �نحراف؟ كيف يمكننا مساعدة 

الشباب والناشئة ع�� تفج�� طاقا��م العقلية و��سانية �� مختلف املستو�ات �نفعالية 

وما املسؤولية ال�ي تقع و�جتماعية؟ كيف يمكن أن نن�ي ف��م �حساس بالقوة واملسؤولية؟ 

  ع�� عاتق املدرسة و�سرة من أجل بناء �سيج اجتما�� يتم�� بطهره ونقائه؟

ومن الوا�ح أن �جابة عن هذه �سئلة تتجاوز حدود التشريعات القانونية وتتخطى جميع 

�جال ال��امج العامة وا�ح�ومية إذ ال يمكن ألي ح�ومة مهما بلغت قدر��ا أن تفرض نفسها �� ا

 �خال�� الذي يقع �� قلوب الناس ووجدا��م و�تجسد �� �خصهم ��سا�ي. 

فالعصر �شهد تحوالت و�غ��ات عميقة، و�كتشافات العلمية والتكنولوجية تخطف التقاليد 

و��دم القيم وتصدم املعاي�� التقليدية للوجود، ال�ي أصبحت غ�� قادرة أبدا ع�� مواكبة التغ��ات 

الشاملة والعميقة. و�� دائرة هذه املواجهة ب�ن التقاليد وا�حداثة �شهد العصر تراجعا  �جتماعية

غ�� مسبوق �� املستوى �خال�� و�� املستوى �سري حيث بدأت العائلة تتفكك و�دأت معدالت 

ا�جر�مة والعنف و�دمان وا�خدرات ت��ايد، و�دأنا �شهد تدم��ا منظما ومخيفا للبيئة �� ال�� 

 وا�جو والبحر. 

و�انت �ش�ل جانبا من املشكالت ال�ي �عان��ا  ،�� املا�ىي القر�ب �انت هذه املشكالت محدودة

مشهدا �ونيا يضرب �� مختلف أنحاء املعمورة اليوم ا�جتمعات الصناعية الغر�ية، ولك��ا �ش�ل 

اليومية،  و�خطف مختلف الثقافات ��سانية، و�ضرب شعوب �رض �� مختلف ضروب حيا��م
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وال يمكن اليوم �جتمع ما مهما بلغت عزلته أن يكون �� مأمن من غوائل املشكالت والتحديات 

  الك��ى ال�ي تواجه ا�جتمع ��سا�ي برمته دون استثناء.

ومن الوا�ح اليوم أن جوهر هذه املشكالت �عزى إ�� �نحدار �خال�� وإ�� تنامي ظاهرة 

�� إشباعات فور�ة للميول والغرائز البشر�ة، وذلك �� أجواء أصبحت الفردانية وت�اثف الرغبة 

حيث تخرج من دائرة املنطق والعرفان. و�� دائرة هذا  فيه القيم �سبية ذاتية و�عسفية اعتباطية؛

�نحدار القي�ي بدأت ا�حياة �جتماعية تفقد مخزون دالال��ا ومعان��ا. وقد أثرت هذه الوضعية 

 تنمية نمط من السلوك التدم��ي الذي �شاهده �� عاملنا املعاصر.  �ش�ل الشعوري ��

وإنه ملن املؤكد اليوم أنه ومن غ�� �حساس بوجود قيم إ�سانية مش��كة تتم�� �غائي��ا 

و�نشطر �� وضعية �ستسلم ف��ا �فراد وا�جماعات إ��  وثبا��ا فإن ا�جتمع ��سا�ي يتشظى

 متطلبات املصا�ح والن�وات والرغبات �نانية املدمرة. 

ومن الوا�ح تماما بأنه يمكن لل��بية �خالقية أن تواجه إ�� حّد كب�� ثقافة العنف و�دمان 

ت تر�و�ة �� �سرة وا�جر�مة عند الشباب، و�مكن �شارة �� هذا السياق إ�� ثالثة مؤسسا

فن ال��بية  أن املدرسة لم تتقن ح�ى اليومواملدرسة واملؤسسة الدينية. وتفيد املالحظات ا�جار�ة 

�خالقية و�ث القيم ولم �ستطع أداء دورها التار��� �� هذا امليدان، و�سرة كما أو�حنا �عا�ي 

�عا�ي من مشكالت التعصب  من التفكك والتصدع و���يار، أما املؤسسات الدينية فإ��ا

والتطرف ال�ي نالحظها �� كث�� من أصقاع العالم. وهذه الوضعية تجعلنا إزاء أزمة مجتمعية 

أخالقية تر�و�ة خانقة بامتياز. فا�جتمعات ��سانية املعاصرة تواجه مأزقا تر�و�ا تار�خيا �� 

تمّر ��ا ا�جتمعات املعاصرة. ومن  جوهره وهذه �زمة ترتبط بالظروف �جتماعية والتار�خية ال�ي

املالحظ �� هذا السياق أن هذه �زمة �خالقية تؤدي إ�� توليد عدد كب�� من التحديات 

واملشكالت �جتماعية املعقدة جدا واملزمنة بحيث أن ا�ح�ومات تلهث وراءها دون جدوى من 

 حيث توالدها و�عظمها بصورة مستمرة ودائمة. 
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 ادي وانحدار القيم األخالقية: الرفاه االقتص
   

و�العودة إ�� دور �وضاع �قتصادية يمكن القول بأن تحسن �وضاع �قتصادية لم يجد 

نفعا �� خفض مستو�ات �زمة �خالقية �� ا�جتمع. لقد بينت �حصائيات والدراسات ا�جار�ة �� 

ذلك ع�� املقارنة ب�ن التحسن �� �وضاع الواليات املتحدة �مر�كية هذه ا�حقيقة بوضوح كب�� و 

�قتصادية وارتفاع مستوى ا�جر�مة والعنف. لقد بينت �حصائيات ا�جار�ة �� الواليات املتحدة 

أن الواليات املتحدة قد زادت من امل��انية �جتماعية  1990و 1960�مر�كية �� الف��ة ما ب�ن عامي 

تلك الز�ادة ترافقت بز�ادة مماثلة لها �� مستوى ا�جر�مة % خالل هذه الف��ة، ولكن 500بنسبة 

%. وهذا �ع�ي أن 500والعنف و�دمان وا�خدرات حيث بلغت �سبة الز�ادة �� هذه ا�جرائم 

التحسن �قتصادي لم يؤد إ�� تراجع مستو�ات ا�جر�مة والعنف، حيث تب�ن التفاصيل 

%، كما زادت �سبة 400الشرعية قد زادت  �حصائية �� نفس الف��ة أن �سبة الوالدات غ��

(% وذلك �له �� الف��ة املذ�ورة200%، وارتفعت �سبة �نتحار ب�ن الشباب إ�� 400الطالق 
0F

1( . 

فاملليارات ال�ي أنفقت �� ال��امج �جتماعية التنمو�ة لم تكن ذات تأث�� كب�� �� �خالق 

يع إيجاد ا�حلول ا�جذر�ة للمشكالت والقيم. فاملال يؤثر دون أد�ى شك ولكنه ال �ستط

 �خالقية. 

يرى عدد كب�� من املسؤول�ن أنه يجب العمل ع�� معا�جة جذر�ة لهذه  ،و�� دائرة هذه املواجهة

من أجل احتواء نتائجها. فنحن نواجه تحديات حيو�ة ذات طا�ع وتنبع �زمة من حيث تنبت 

واملسألة برم��ا ترتبط بقضايا وجدانية روحية أخالقية داخ�� سي�ولو�� وتر�وي بالدرجة �و��. 

تدور حول القيمة �خالقية، أي ما هو جيد وما هو ��يء؟ ما هو �حيح أو خاطئ؟ ما هو خّ�� أو 

 شر�ر؟ وتلك �� أسئلة أخالقية بالطبع وا�جوهر. 

حضارة ع�� ا�حك �� كتابه  Arnold J. Toynbee (1889-1975) كتب املؤرخ ال��يطا�ي أونولد تو�ن�ي

La civilisation à l’épreuve  لما ازدادت قوتنا املادية تنامت حاجتنا إ�� الفهم الرو�� “يقول�

وذلك من أجل استخدام قوتنا �ف��اضية طلبا ل�خ�� ورفضا للشر والرز�لة... ونحن لم يكن 

                                                      

1 - Benneth (William J.), Is our Culture in Decline?, Education Week, avril 1991.  
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سار ال�حيح؛ ونحن لدينا أبدا هذا املستوى الرو�� املناسب �ي نوظف طاقتنا املادية �� امل

 . )1F2(" صور التار�خية السابقةعاليوم �عا�ي من انحطاط أخال�� أك�� من أي وقت م��ى ع�� ال

 التكو�نات الداخليةن جوهر املش�لة ��سانية يكمن �� إ: و�مكن القول بطر�قة مجاز�ة

 معا�جة  ،وهذا �مر يجب قوله و�عالن عنه ،ل�ائن ��سا�ي نفسهل
ً
و�تأ�ى أنه ال يمكن أبدا

. فا�جتمع املشكالت �جتماعية الناجمة عن �زمة �خالقية بحلول تكنولوجية أو حكومية

ا�جيد ال يمكن أن ي�ون كذلك إال من خالل ال��بية �خالقية ال�ي تؤدي إ�� تنمية ال�خصية 

ذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن وتأصيلها بالقيم ��سانية والروحية ا�خالقة. والسؤال ال

الوصول إ�� هذه الغاية؟ وما دور ال��بية �� عملية بناء ا�جتمع ومواجهة التحديات �خالقية 

 �جتماعية؟ وهذه املسألة ست�ون محور مقالتنا هذه. 

املرء تحدد لإل�سان ما  �ل ما نؤديه ونفعله �� ا�حياة �ستند إ�� الطباع وال�خصية. فطباع

يجب عليه أن يفعل وكيف يمكن أن يوظف قدراته وإم�انياته. وهذا �مر يؤكد �همية الك��ى 

لل��بية �خالقية ال�ي �ش�ل طباع املرء وعقليته، و�ان لل��بية قديما اعتبار كب�� بوصفها أداة 

ل ال��بية �ش�� إ�� تراجع البعد ولكن الدراسات ا�جار�ة حو فعالة �� تثقيف �فراد وإعدادهم. 

. و�مكن القول �� هذا السياق أنه �خال�� �� مختلف أوجه ا�حياة ال��بو�ة وفعاليا��ا ا�ختلفة

يمكن لل��بية �� مجتمع �عددي وديمقراطي أن تبث القيم ال�ونية العامة دون أن تقلل من أهمية 

ا�حديث عن تر�ية أيضا � هذا السياق �مكن و� ا�حقوق الفردية وا�خاصة لألفراد وا�جماعات فيه.

متوازنة تمكن من بث القيم واملهارات واملعارف بطر�قة مت�املة وأصيلة بحيث تتم ا�حافظة ع�� 

 البعد �خال�� وت�و�ن ا�خصائص ��سانية ال�ي �عطي ��سان معناه وداللته ��سانية. 

 : ضرورة التربية األخالقيةتفكك العائلة و
   

ل النصف الثا�ي من القرن املا�ىي مهاد والدة أزمة إ�سانية مخيفة وفتاكة تتمثل �� ش�

�حياة �سر�ة والعائلية. وتأخذ هذه �زمة صورة و�اء ينتشر و�زمجر �� �نفجار القي�ي و�خال�� ل

                                                      
2 - Toynbee (Arnold J.), La civilisation à l’épreuve, Gallimard, Paris, 1951. 
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��، وا�خيانات ب�ن �زواج، والعنف املوجه ضد ا�ل م�ان من بلدان املعمورة. فالعنف الزو 

طفال، والطالق، والتفكك العائ�� أصبحت ظواهر عامة وشائعة �� �ل م�ان. فاألطفال � 

 يبتعدون عن آبا��م، وال يوجد هناك اح��ام ب�ن �زواج، حيث ��تم �ل بنفسه دون �خر. 

و�الحظ �� هذا السياق أن التفكك العائ�� يأخذ مداه �� البلدان الغنية واملتطورة. وهنا يبدو 

عتماد ع�� �زدهار �قتصادي وا�حر�ات السياسية من أجل تحس�ن �حوال �سر�ة عبثا � 

و�خالقية �� البلدان النامية. وهذا �ع�ي أنه يجب علينا أن نبحث خلف �زمة العائلية عن سبب 

وجيه وجوهري آخر غ�� �سباب �قتصادية. وهذا �ع�ي أنه إذا �انت خاليا ا�جسد مر�ضة فبشر 

 سد باملرض وا�ح�ى. ا�ج

أدى إ�� ارتفاع  ،قياسية خالل العقود �خ��ة من الزمن االذي �جل أرقام ،فالتفكك العائ��

وزاد �� مشكال��م وصعو�ات حيا��م. فالشباب تحت تأث�� هذا ، كب�� �� مستوى املعاناة الشبابية

إ�� دائرة �زمات ا�حّقة، و�دفعهم هذا الوضع التفكك يفتقدون املعاي�� �ساسية ل�حياة �سر�ة 

لقد اندفع الشباب �� البدان املتقدمة العاتية. العائلية و�جتماعية ضعهم �� خضم املشكالت �و 

تحت تأث�� ا�حر�ات وال��اء إ�� �عاطي ا�خدرات وممارسة العنف و�سراف �� اللهو واملتعة 

ثقافة شبابية جديدة قائمة ع�� املتعة و�دمان وا�جنس. واستطاع الشباب الغر�ي أن يولد 

وأن يصدرها إ�� مختلف شرائح الشباب �� مختلف أنحاء العالم ع�� وسائل ، وا�جنس و�باحة

 والسيما الشبكة العنكبوتية والتلفزة وامليديا وغ�� ذلك من وسائل �تصال. ، �تصال املتاحة

ن تفكك البنية الداخلية للعائلة يؤدي إ�� توليد بألقد بينت الدراسات �جتماعية ا�جار�ة 

و�ينت هذه الدراسات باملقابل أن  مشكالت اجتماعية ك��ى تفوق قدرة ا�جتمع ع�� تجاوزها.

. املشكالت �جتماعية تكون أقل حّدة �لما �ان التماسك �سري أك�� صالبة وقوة واستقرارا

جتمع إ�سا�ي متماسك وأخال��، فالعائلة �ش�ل وهذا �ع�ي أن التماسك العائ�� �ش�ل ضمانة �

ومما ال ر�ب فيه أن العائلة  .املدرسة �و�� للمحبة والتعاون والتعاضد والتفاعل ��سا�ي املثمر

تمتلك القدرة ع�� تزو�د الناشئة بنسق من القيم �خالقية والفضائل ��سانية من أجل تحقيق 

حياة. وأن ال��بية العائلية ع�� القيم �ش�ل حصانة ك��ى أس�ى متطلبات وجودهم وغايا��م �� ا�

 يمكن اعتمادها ملنع �طفال من الوقع �� مستنقعات ا�جر�مة و�دمان و�نحراف. 
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هل يمكن للدول املتقدمة اليوم أن تتجنب : �� هذا املقام هووالسؤال الذي يمكن طرحه 

و�جابة عن هذا  ا�� وثرا��ا املادي؟املشكالت �جتماعية مع ا�حافظة ع�� تقدمها الصن

وتأصيل ال��بية �خالقية ولكن �شرط أن تقوم هذه الدول بتعز�ز  ،السؤال ممكنة باإليجاب

��ا من مواصلة مسارها التنموي املادي دون لتجعل 
ّ

من القيم �خالقية م��اسا إ�سانيا يمك

أن تجعل ا�جتمع مجتمعا مشكالت اجتماعية ك��ى. و�عبارة أخرى يجب ع�� هذه الدول 

. وهذا يتطلب العمل ع�� بناء تر�ية أخالقيا إذا رغبت �� تجاوز مختلف املشكالت �جتماعية

يكمن الدور �خال��  أخالقية �ع�ي بال�خصية والت�و�نات الوجدانية الداخلية لإل�سان. وهنا

لآلباء و�مهات، كما هو ا�حال بالنسبة للمر��ن واملوجه�ن والقادة والسياسي�ن حيث يتوجب ع�� 

ا�جميع تجاوز حدود العطاء املعر�� إ�� تأصيل أخال�� �شمل ا�جتمع برمته. و�اختصار ما يجب 

 والناشئة.  �حت�ام إليه هو تر�ية أخالقية تتأصل �� قلوب �طفال والشباب

فال��بية �خالقية ال�ي تتجه إ�� ��سان �� جوهره ��سا�ي �ش�ل مرتكزا فعليا للتأث�� �� 

 لنمو ال�خصية 
ً
الت�و�ن العق�� والذه�ي ع�� أسس معنو�ة، وهذا بدوره �ش�ل مصدرا ثّرا

الديمومة ��سانية وازدهارها كما �ش�ل مصدرا من مصادر السعادة والفرح الذي يتم�� بطا�ع 

 و�ستمرار. 

و�مكن القول �� هذا السياق بوجود ثالث شروط أساسية �� ا�حياة ��سانية قادرة ع�� 

و�تمثل الشرط �ول �� تحقيق درجة عالية من  التأث�� �� مختلف الشروط �خرى للوجود،

. أما الثا�ي �صالة �خالقية: وهذا �ع�ي القدرة ع�� ضبط النفس والقدرة ع�� محبة �خر�ن

فيتمثل �� تأسيس عائلة متماسكة وسعيدة وأن �ستمد ��سان من عائلته هذه رأسمال أخال�� 

: فهو تقديم الفائدة للمجتمع من أما الثالثمستمد من التجارب �خالقية والعاطفية للعائلة. 

ن القيمة �خالقية خالل املواهب و�م�انيات ال�ي نتمتع ��ا. و�مر �ك�� أهمية �� هذا �له أ

املتمثلة �� ا�حب ا�حقيقي �� ال�ي �ش�ل القوة ا�حقيقية ال�ي تدفعنا نحو تحقيق تلك الغايات 

 الثالثية. 

�ش�ل منطلق طاقتنا �خالقية و�وتقة �ش�لنا  ،بوصفه لباب طبيعتنا ��سانية، فالوجدان

من الرغبة ا�حقيقية �� مساعدة ��سا�ي. ومن هنا فإن الومضة �و�� لل��بية يجب أن تنطلق 
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الناشئة ع�� تطه�� قلو��م و�شكيل حّسهم �خال�� من أجل تحقيق ن�جهم ��سا�ي وصقل 

 طباعهم البشر�ة ع�� مبدأ القيم �خالقية. 

ومن ثّم تأ�ي الومضة ال��بو�ة الثانية ال�ي تتمثل �� تمك�ن �طفال والشباب من تمثل 

حقيقي مع الكون  تواصل وتفاعل إ�سا�يك من أجل بناء عالقة القوان�ن �خالقية للسلو 

ع�� آداب السلوك تفعل فعلها �� إيقاظ القدرة ع�� بناء ال�ي تحّض . وهذه ال��بية و�خر والذات

 ا�جتمع و��سان.كما ب�ن خر املمكن ب�ن �نا و� عالقات جوهر�ة وحيو�ة حول ا�حب ا�حقيقي 

فتأخذ مسارها �� امتالك ثقافة حقيقية ومعرفة أصيلة بال�ون،  ثالثةأما الومضة ال��بو�ة ال 

ومن ثّم العمل ع�� بناء معرفة فّعالة بالتقانات والوسائل و�م�انيات املتاحة من أجل امتالك 

 مهنة وعمل تمكنان الفرد من مواصلة ا�حياة �شرف وكرامة. 

تبن��ا �� �شكيل الفرد ل�حياة �� مجتمع  هذه ��عاد الثالثة لل��بية �ش�ل بوتقة حقيقية يمكن

أ��كته ا�حداثة والثورات املتالحقة �� مختلف امليادين. فثقافة الروح والقلب �ش�ل �ساس 

 الفع�� لتجاوز التحديات الك��ى ال�ي يواجهها ا�جتمع.

 : التربية على احلب
   

ينبئنا الواقع بأن ا�جتمعات ��سانية تتب�ى بوجود تر�ية حداثية ��رم مقلوب يركز ع�� عملية  

إعداد م�ي متسارع محورها التكنولوجيا واملعلوماتية دون اهتمام كب�� با�جوانب الروحية 

ية قائمة ع�� و�خالقية لل��بية. ومع ذلك فإن النظرة ا�حكيمة املتوازنة لل��بية �عطي �فضلية ل��ب

ألن الثقافة �خالقية �ش�ل املرتكز ا�حقيقي للثقافة املادية ، وذلك ثقافة إ�سانية وأخالقية

 والعقلية

ففن �رتباط باآلخر �� موقع ا�حب ا�حقيقي �ش�ل حجر الزاو�ة �� عملية �شكيل �خصية 

�خصية. ومع هذا . وا�حب ا�حقيقي يرمز إ�� ا�حياة من أجل �خر دون غايات نفعية و الطفل

النوع من ا�حب �� عالقات الناس ب�ن الرجال والنساء تؤدي �� ��اية املطاف إ�� �خالص والوفاء 

قبل الزواج وأثناء ا�حياة الزوجية. وعندما ينطلق ا�حب من أساس أخال�� فإن ��سان �سلك 

  دائما من أجل غايات سامية تتعلق باآلخر�ن الذي يقعون �� دائرة ا�حبة.
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فال�ائن ��سا�ي يكتشف ا�حب ا�حقيقي ع�� �ر�ان �ر�عة للقلب: أوال، حب �باء �عب��ا 

عن الوفاء �ح��م الت�حوي الذي ال تحده حدود؛ ثانيا، حب �صدقاء و�خوة و�خوات 

والزمالء؛ ثالثا، ا�حب الزو�� ب�ن �زواج، وأخ��ا، حب �بناء غ�� املشروط وهو حب ت�حوي 

 يضاهيه حب. ال 

هذا ا�حب الر�ا�� �ش�ل منطلق بناء ال�خصية ��سانية والعائلة معنية �� هذا املسار 

فاآلباء يرغبون �� �عليم أبنا��م �عملية بناء هذا ا�حب الشامل و�عز�ز أر�انه �� �خصية الطفل. 

حب املعلم�ن وتوج��هم و�شكيلهم وفقا لقيم الواجب وا�حب �بوي، ومن هذا ا�حب �بوي ينبع 

والكبار. فحب �بناء يؤدي إ�� التفا�ي �� خدمة العائلة والت�حية �� سبيلها. وعندما �عّم هذا 

السلوك �� ا�جتمع فإن املرء يمكن أن يض�� ب�ل �ىيء من أجل وطنه ومجتمعه وهو وفقا لهذه 

� ��اية �مر الصورة يتحول إ�� مواطن حقيقي. وعندما يتمثل ��سان القيم ال�ونية فإنه �

 سي�ون مستعدا بأن يض�� بنفسه من أجل ��سانية. 

أن ي�ونوا آباء ومعلم�ن  و�باء يمك��م أن يحققوا ثالثة أهداف أساسية �� تر�ي��م العائلية:

وموجه�ن حقيقي�ن �� �ل دور من هذه �دوار. وهنا نجد بأن ا�حب ا�حقيقي هو أمر جوهري �� 

ن الفعالية ال��بو�ة لآلباء. وا�حب ا�حقيقي ي�ون هنا �� أن �عطي ��سان هذه املستو�ات الثالثة م

وأن ين�ىى عطاياه بال حدود، وأن �ستمر �� العطاء دون أن ينتظر ردا ع�� ذلك، مهما يكن ذلك 

الرد. ومثل هذا ا�حب نجده عند �باء الذين ي�حون ب�ل �ىيء من أجل أبنا��م دون رجاء أو 

 من ا�حب �ش�ل منطلق �بوة ا�حقيقي. مقابل. وهذا النمط 

وال ينقطع الدور �بوي الذي يمكن أن يجد صداه لدى املعلم�ن ا�حقيقي�ن الذين يمك��م أيضا 

أن �غدقوا ح��م �صيل الشامل ع�� تالمذ��م، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يجب تأصيل أك�� 

املعلم نموذجا إ�سانيا أخالقيا يلهم  القيم �خالقية أصالة ونبال وشموخا وأن ي�ون �ب أو

 �خر�ن من �بناء واملتعلم�ن سمو القيمة �خالقية ل�حب و��سنة. 

عل��م أن  يتوجبوهذا الدور �بوي يمكنه أن يتج�� �� ا�ح�ام والقادة واملسؤول�ن الذين 

وأن ي�ونوا �� مستوى  ،ميقدموا أنفسهم رمزا للعطاء والتفا�ي وا�حبة �بو�ة الصادقة ألبناء شع��

 املسؤوليات الك��ى ال�ي تتعلق بحياة الشعب وأفراد ا�جتمع ع�� نحو ك��. 
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يجب أن ي�ون معلما حقيقيا قادرا ع�� توجيه  ،و�و�� من هذا النموذج �خال�� ،فاملعلم

بد للمعلم ��  كما يفعل �ب ا�حقيقي مع أبنائه. واليفيض بحب تالمذته وأن ، تالمذته إ�� الفضيلة

هذا السياق من أن ي�ون قادرا بناء الثقافة ا�خالقة �� عقول �طفال وأن ين�� قلو��م با�خ�� 

والعطاء و�يمان الشامل با� والقيم ��سانية. وهذا �مر يتطلب منه أن �شعر باملسؤولية وأن 

بوصفهم أمل املستقبل ونبض �سهم �� بناء الت�و�ن ا�جسدي و�خال�� والنف�ىي والرو�� لألطفال 

 ا�حياة ��سانية املستقبلية �� ا�جتمع. 

فا�جتمع املد�ي �ستطيع أن يحقق نوعا من الت�امل والتآلف ب�ن جهود املؤسسات ال��بو�ة، ما  

ب�ن �سرة واملدرسة واملؤسسات ال��بو�ة �خرى من أجل تحقيق النماء والت�امل ��سا�ي �خال�� 

طفال والشباب والناشئة. وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة يمكن للمجتمع املد�ي أن يفجر �� �� نفوس � 

 ذاته ثقافة إ�سانية روحية متدفقة ب�ل املعا�ي والقيم �خالقية السامية. 

والدة ثقافة عاملية جديدة تنادي  ،مع بداية القرن ا�حادي والعشر�ن، �شهدفالعالم 

شهد طفرة علمية الذي القرن املا��ي ع�� غ�� ما شهدناه �� وذلك بالسالم والوحدة الكونية، 

فالعصر الذي �عيش فيه يتم�� با�حاجة وتكنولوجية واقتصادية هائلة ب�ل املقاييس واملعاي��. 

ة، ومثل هذه ا�حاجة و��ساني ةالروحياملتنامية إ�� العالقات ��سانية املفعمة بمعان��ا 

 لكون بامتداداته ا�جغرافية و��سانية. �� مختلف ر�وع هذا ا افرض نفسهت

ال يكفي بمفرده لبناء شروط  لقد علمنا القرن املا��ي بأن التقدم العل�ي والتكنولو��

السالم والتناغم ��سا�ي والسعادة ��سانية ا�حقيقية. وما نحتاجه اليوم من أجل عالم أك�� 

ا القيم �خالقية و��سانية. وهذه أ�سنة وعدال وسعادة يتمثل �� رؤ�ة جديدة �ونية محوره

عالم ، وخلق الرؤ�ة ��سانية ا�جديدة ضرور�ة جدا من أجل بناء كيانات إ�سانية جديدة خالقة

السالم والت�امل و�حساس ، فيش�ل املهاد ا�حقيقي ملشاعر يفيض باأل�س وا�جمال �خال��

ومثل هذا العمل  . تواصل والتسامح والسالم��سا�ي إ�� أرومة ا�حبة والبوحدة الوجود و�نتماء 

كما يتطلب منا استقصاء الت�امل  ،يتطلب منا البحث الدائم عن القيم �خالقية والروحية

ما ب�ن قيم ا�حاضر وقيم �خال�� �فضل املمكن ما ب�ن القيم ا�جديدة والقيم والتقليدية، 

دثة. ومن دائرة هذا الت�امل ب�ن هذه املستقبل ما ب�ن قيم الشرق القديم وقيم الغرب ا�ح

القيم الكونية يمكننا توليد قيم جديدة تتسم بالروعة وا�جمال و�ع�� عن روح العصر وحاجاته 

 الروحية و��سانية. 
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ومن أجل تحقيق هذه الطموحات و�منيات ��سانية ا�خالقة يجب علينا أن نوفر للشباب 

قادرة ع�� �شكيل  ، أجواءوا�حب ا�حقيقي ّياضة باملعا�يأجواًء أسر�ة مفعمة با�حب فوالناشئة 

فالطهارة �� القلب والقوة و�سديد خطاهم نحو ا�حق وا�خ�� وا�جمال.  ،و�� الشباب وضمائرهم

فالو�� ��سا�ي  �� الروح �شكالن �ساس ا�حيوي لبناء مستقبل آمن وأخال�� للمواطنة.

ولكن الو�� نفسه �� ا�حقيقي نّزاع إ�� فعل ا�خ�� واكتناه ا�جمال والبحث عن الداللة واملع�ى. 

فضاء أخال�� مدمر ال يمكنه أن ينطلق إ�� غايته الكونية العليا. وهنا يجب علينا جميعا آباًء 

ية الضم�� وتحر�ر ومعلم�ن ومر��ن وسياسي�ن تحمل املسؤولية من أجل تطه�� الو�� وتنق

الو�� واملعرفة ��سانية من أدرا��ا وأوجاعها؛ كما يجب علينا أن �ساعد أبناءنا ع�� تب�ي هذا 

�� أجواء ا�حبة ا�حقيقية و�ن�جون فالشباب يتطهرون  التوجه ��سا�ي وتمثل غاياته العليا.

وتلك �� سمة أساسية �� و���لون من مع�ن قو��م الروحية من الوسط �جتما�� الذي يكتنفهم. 

 ا�جتمعات املدنية املتحضرة ال�ي تتم�� بطا�عها الرو��. 

 أولوية التربية األخالقية: 
   

تت�ح أهمية بناء الت�و�ن الرو�� لإل�سان عندما نتفحص طبيعة ال�ائن ��سا�ي نفسه. 

أوال، ثم ا�جانب  التشكيل الف��يائي للوجودبوصفه ا�جسد  فاإل�سان يت�ون من جانب�ن أساسي�ن:

فاإل�سان ينطوي ع�� جانب غ�� مادي نطلق عليه النفس أو الروح السي�ولو�� واملعر�� ثانيا. 

أحيانا أو الطبع أحيانا أخرى. وهذه الثنائية �� تكو�ن ��سان تتطلب نوع�ن مناسب�ن من 

ا�حاجات . فهناك القيم. فا�جسد عالم الرغبات وامليول والغرائز وا�حاجات البيولوجية

ال�حية مثل ا�حاجة إ�� الغذاء والراحة. وهذه ا�حاجات تدفع ��سان إ�� البحث عن أفضل 

 السبل لتلبي��ا وإشباعها وتأم�ن الراحة والطمأنينة. 

أما فيما يتعلق با�حاجات الروحية فإن إشباعها ره�ن القيم �خالقية والروحية مثل: ا�حقيقة 

ع�ي أن البحث عن هذه القيم وتمثلها يؤدي إ�� حالة من �شباع وا�جمال وا�خ�� وا�حب. وهذا �

 والرضا الداخ�� لدى ��سان. 

لها يحقق نوعا من الرضا الداخ��، ومع 
ّ
كث�� من الناس �عتقد أن البحث عن القيم املادية وتمث

ا�جانب ذلك ال يمكن لإل�سان أن ير�ىى �سعادة زمنية مؤقتة. وهذا �ع�ي أنه ال بد من �هتمام ب
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الرو�� الذي ال يمكن إهماله بأي حال من �حوال. وهنا يمكن دور ال��بية ال�ي يتوجب عل��ا أن 

تأخذ �ع�ن �عتبار تلبية �حتياجات الثنائية لإل�سان احتياجات الروح واحتياجات ا�جسد. 

بية أن تأخذ وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة ال��بو�ة املتعلقة بضمان حاجات الروح وا�جسد يمكن لل�� 

مسارها ال�حيح �� تر�ية �بناء والناشئة تحقيقا لسعاد��م ا�حقيقية ال�ي تتم�� بطا�ع الديمومة 

 و�ستمرار. 

و�مكن القول �� هذا السياق: إن ال��بية �شتمل ع�� مسار�ن أساسي�ن: املسار �ول هو 

املسار �خال�� الذي يتق��ى القيم الروحية �خالقية مثل ا�حق وا�خ�� وا�جمال وا�حب 

ويعمل ع�� تمثلها بوصفها البوتقة �ساسية لبناء ال�خصية ��سانية ؛ أما املسار الثا�ي 

الن�عة املادية ال�ي �ع�ى بإشباع القيم املادية لدى ��سان (التعليم املدر��ي فيتمثل �� 

وا�جام�� والتأهيل التق�ي امل�ي وال��بية الف��يائية والر�اضية)، وهذا التعليم �س�� إ�� تحقيق 

 أهداف عملية مهنية من أجل ضمان إشباع ا�حاجات املادية لدى الفرد. 

تبدو ال��بية �خالقية أك�� أهمية وخطورة من ال��بية املادية والعملية و�� أي ال��بية  و�املقارنة

�خالقية �عمل �� جوهرها ع�� تحقيق التوازن ب�ن الروح وا�جسد. فالروح يجب أن توجه ا�جسد 

عنّية وتنظم امليول الطبيعية والغرائز�ة �� ��سان، وع�� هذا املنوال فإن ال��بية �خالقية م

بضبط وتوجيه املعارف وا�خ��ات العملية كما املواهب والقدرات �� املسارات �خالقية �مثل. وإذا 

لم يحدث هذا التوجيه فهذا �ع�ي أن ��سان �عيش حالة عدمية أنانية مفرغة من �ل املضام�ن 

بطر�قة مادية  �خالقية و��سانية. وهنا يجب أن �ع��ف بأن ا�جتمع يوظف تقاناته ومعارفه

 وأنانية وهنا تكمن إحدى أهم املعضالت �خالقية �� ا�جتمعات ا�حديثة. 

فال��بية �عمل �� جوهرها ع�� نقل املعرفة من جيل آلخر، وهدف ال��بية ا�جوهري يكمن �� 

وهنا يجب ع�� ال��بية أن تؤدي املهمة  ،تمك�ن ��سان من تحقيق طموحات إ�سانية وأخالقية

والعمل ع�� تحقيق القيم العليا ، ال�ي تتمثل �� تحو�ل املعارف ��سانية من جهة الصعبة 

. فال��بية �عمل ع�� تأصيل القيم �خالقية وتمك�ن الناشئة من �خالقية من جهة أخرى  للثقافة

�حساس باملسؤولية من أجل التحض�� ملستقبل املواطن واملواطنة حيث يتمكن �ل فرد من تمثل 

ه وواجباته ع�� نحو أمثل �� دائرة ا�جتمع وا�حياة �جتماعية. و�مكن اختصار هذه حقوق

املسؤولية ال��بو�ة بالقول: إن ال��بية معنية �� جوهر �مر بتحقيق النمو العق�� و�خال�� �� دائرة 

 من التوازن والت�امل ب�ن متطلبات الروح وا�جسد. 
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 :القية االجتاهات املعاصرة في التربية األخ
   

�عض التأمل والنظر من منطلق أن ا�حضارة  العالم املتحضر�ستحق ال��بية �خالقية �� 

الغر�ية �ش�ل منطلق ا�حضارات العاملية املعاصرة. والسؤال املطروح هنا: ما �س��اتيجيات 

�� ا�خططات ل��بية �خالقية؟ وما ا�حضارة ��سانية املعاصرة �� مجال اال��بو�ة ال�ي �عتمدها 

�� عملية البناء �خال�� للشباب والناشئة �� العقد �ول من  املتقدمة ال��بو�ة ال�ي تتبناها الدول 

القرن ا�حادي والعشر�ن؟ وهذه التساؤالت تتطلب دراسة لبعض التيارات ال��بو�ة ا�حادية �� 

 الغرب ال�ي تؤثر فعليا �� كث�� من �نظمة ال��بو�ة �� العالم. 

 : قوط القيم التقليديةس
   

شهدت القيم التقليدية �� الغرب تراجعها مع بداية السبعينات تحديدا حيث لعبت ال��بية 

هذه املرحلة من ال�ي عرفت  ا�جديدة دورا حيو�ا �� تدم�� ��ساق التقليدية للقيم الغر�ية. ففي

بمرحلة الثورة ا�جنسية وانتشار ا�خدرات عمل الشباب ع�� مناهضة �ل أش�ال السلطة ورفض 

�ل القيم ال�ي ترتبط ��ا. وضمن هذه املوجة الرافضة للقيم أسقط الشباب مفهوم القيم املطلقة 

ة هذا الرفض الشامل لألنظمة ورفضوها وأحلوا م�ا��ا مفهوم القيم النسبية �خالقية. و�� دائر 

�خالقية القديمة أصبحت الن�عة الفردية �� املعيار الذي ُيحتكم إليه �� املستو�ات �خالقية. 

و�� عمق هذا التوجه الفردي تقدمت ا�حقوق الفردية ع�� مبدأ املسؤولية الفردية وتقدم ا�حق 

م الت�حية والواجب والقداسة من الفردي ع�� الواجب ��سا�ي �� هذه ا�جتمعات. وخرجت قي

 قاموس القيم ا�جديد وتحولت الثقافة الشعبية إ�� نموذج ثقا�� للشباب �� تلك املرحلة. 

واستطاع هذا التحول العنيف �� منظومة القيم والتصورات أن يحدث اه��ازا كب�� 

وج الكب�� �� املعاي�� اتخذ للمعاي�� ال��بو�ة و�نظمة ال��بو�ة ال�ي �انت قائمة. و�� دائرة هذا التم

عدد كب�� من املر��ن موقفا محايدا من القيم من منطلق أنه ال يحق لهم فرض قيمهم ا�خاصة 

فل�ل ا�حق �� أن يتب�ى قيمه ا�خاصة وع�� ا�جميع واجب اح��ام �خر وما يؤمن به  ع�� تالمذ��م.

وعدم الثقة �� داخل الصفوف  من قيم فردية خاصة. وقد فرض هذا التوجه أجواء الر�بة والشك
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املدرسية حيث فقد املعلم دوره بوصفه نموذجا أخالقيا وموجها تر�و�ا واقتصر دوره ع�� صورة 

 موجه �سيط يؤدي دوره ا�حدد �� عملية التعلم. 

 laوقد أثرت هذه التوجهات ا�جديدة �� تب�ي منا�ج تر�و�ة جديدة مثل من�ج التعر�ف بالقيم (

clarification des valeurs ع�� أثر صدور كتاب لويس راس ( 1966ق �� عام انطل) الذيLouis Raths (

وقد تضمن هذا الكتاب دعوة تر�و�ة للمعلم�ن ). Values and teaching�عنوان التعليم والقيم (

إ�� رفض التدخل �� عملية فرض القيم �خالقية ع�� الطالب وح��م بدال من ذلك ع�� توضيح 

و�� دائرة هذا التوجه ا�جديد للقيم بدأت فكرة تقدير  قضية ما تتم�� با�خصوصية.موقفهم من 

قيم �خر مهما تكن ع�� أ��ا أمر يجب أن يحظى بالتقدير و�ح��ام. ومن هذا املنطلق بدأ ت���خ 

عملية رفض للتوجهات ال��بو�ة ال�ي �عطي للكبار ا�حق �� فرض قيمهم �خالقية ع�� �طفال 

ئة ويشمل هذا الرفض رفضا ل�ل محاولة تر�و�ة يحاول ف��ا املعلمون واملدرسون التأث�� �� والناش

النظام القي�ي و�خال�� لدى الطالب أيا �انت القيم واملبادئ �خالقية ال�ي توجه هذا التوجه. 

الت فا�خيارات �خالقية والقيمية يجب بحسب هذا التوجه ال��بوي ا�جديد أن تبقى مسألة تفضي

 فردية وقرارات �خصية تنبع من قناعات الفرد ورؤاه ا�خاصة به. 

و�مكن أن �سوق �عض �مثلة ال�ي تتعلق �عملية توضيح القيم: املعلم �سأل إحدى طالباته 

 ؟ قائال: إيزابيل ما رأيك با�حب قبل الزواج

هذه العالقة وعدم  إيزابيل: اعتقد بأن الزواج عالقة مقدسة و�جب ع�� الرجال والنساء اح��ام 

 إقامة أي عالقة جنسية قبل الزواج. 

 املعلم: جيد إيزابيل.

 املعلم: جون ما رأيك بذلك؟ 

جون: بالنسبة �� أنا أرى أنه يجب ع�� املرء أن ي�ون حرا �� إقامة عالقة قبل الزواج والسيما إذا 

 �انت العالقة القائمة ب�ن الطرف�ن عاطفية.

 ت القيمة ال�ي تراها �� هذا �مر. املعلم: جيد جون لقد و�ح

وهذا املوقف �ع�ي أن اح��ام قيم ا�جميع وتقدير رأي ا�جميع �ع�ي أن املدرسة ال �علم قيما وال 

تر�د أن تر�خ أخرى بل تقوم بتوضيح آراء �خر�ن وأف�ارهم ومواقفهم ب�ل �ساطة. وهذا �مر 
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�ع�ي أن عددا كب��ا من ا�خر�ج�ن من املدارس وا�جامعات وجدوا صعو�ة كب��ة �� التمي�� ب�ن 

ا�خ�� والشر وذلك ألن �مر م��وك لهم ولتجار��م ا�خاصة وقناعا��م الفردية دون تأث��ات 

 خارجية تأ�ي من املعلم�ن واملنا�ج. 

ية �� ال��بية وإ�� تدم�� املعطيات التقليدية وقد أدت هذه املن�جية ال��بو�ة إ�� تأسيس الن�عة النسب

لل��بية �خالقية ال�ي �انت سائدة �� مراحل سابقة. وترافق ذلك التوجه إ�� رفض القيم التقليدية 

بوصفها غ�� واقعية أو عملية وخارج دائرة املوضة ا�جديدة للعصر ا�جديد. و�تضمن هذا �تجاه 

الذي يؤديه �باء �� عملية ال��بية �خالقية لألبناء. فاملدرسة  رفضا للسلطة �بو�ة وللدور الكب��

وفقا لهذه املن�جية بدأت تحّض التالمذة والطالب ع�� مناقشة آراء �خر�ن ونقدها مهما يكن 

 مصدرها والسلطة ال�ي تصدر ع��ا. 

أش�ال  وقد شهدت هذه املرحلة موجات جديدة من ال��بية �خالقية ال�ي تدعو إ�� رفض �ل

السلطة التقليدية وما ينجم ع��ا من تصورات ورؤى وأف�ار. وهذه املوجة ا�جديد �انت �ش�ل 

سعيا تر�و�ا شامال لتنمية الروح النقدية عند التالميذ و�طفال والناشئة. كما أ��ا �انت تدفع 

ر�ة �� الطالب إ�� تحدي مختلف التقاليد والقيم السائدة ال�ي تفرض نفسها �� الساحة الفك

السبعينات من القرن املا�ىي. والهدف من هذه الن�عة ا�جديدة العمل ع�� ��جيع التنوع والتعدد 

القي�ي والفكري �� ا�جتمع رفضا ل�ل أش�ال التسلط والشمولية والرأي الواحد القائم ع�� 

ا�حرة  التعصب و��غالق. وقد فرضت هذه �جواء ال��بو�ة ا�جديدة نمطا جديدا من املناقشات

حول مختلف القضايا واملشكالت والتحديات ال�ي �انت تواجه الشباب وا�جتمع �� تلك املرحلة أي 

 �� السبعينات من القرن املا�ىي. 

و�ان هذا النموذج ال��بوي مناسبا للعصر ا�حديث ومعارضا للتقليد القديم املمثل لزمن الهيمنة 

الديمقراطية املعاصرة امتلك الشباب الرغبة �� �بو�ة والسلطو�ة املباشرة. ففي ا�جتمعات 

مناقشة قضايا مجتمعهم وهذا ما �ان متوقع م��م. و�ان عل��م أيضا أن يأخذوا موقفا مناسبا من 

�سس ال��بو�ة القائمة وأن �عملوا ع�� تر�ية أنفسهم دون �كتفاء �عملية التشبع الصرف 

 باملعلومات واملعارف املدرسية ا�جامدة. 

كن ومن أجل تحقيق النجاح لهذه التوجهات ال��بو�ة ا�حديثة توجب ع�� روادها أن يمارسوها ول

�� أجواء أخالقية، و�انوا �� أمس ا�حاجة إ�� �طر �خالقية لهذه ال��بية ا�جديدة. وهنا يمكن 
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والقيم القول بأن هذه ال��بية ا�جديدة يمكن أن تتحول إ�� تر�ية �ارثية ما لم �عمد بالقوان�ن 

�خالقية الوا�حة، وهذا �ع�ي أن يجب التمي��، ع�� �قل، ب�ن القيم املعادية للمجتمع والقيم 

 البناءة، فوضع القيم البناءة والهدامة ع�� قدم املساواة أمر ينذر با�خطر وال�ارثة. 

فكر�ن �عد أر�عة عقود ع�� انطالق ال��بية القائمة ع�� ا�حر�ة القيمية اكتشف عدد من امل 

واملر��ن عدمية هذه ا�حر�ة �خالقية. لقد أو�ح هؤالء املفكرون أن ��جيع الشباب ع�� التفك�� 

النقدي والتعب�� بحر�ة عن القيم ال�ي يؤمنون ��ا لم يؤد �� ال��اية إ�� �شكيل الروح �خالقية 

يجب �ستناد إل��ا �� لد��م، ويعود ذلك إ�� فقدان املعاي�� �خالقية واملرجعيات القيمية ال�ي 

عملية البناء القي�ي و�خال�� للناشئة والشباب. فال��بية ا�حرة أدت �� ��اية �مر إ�� �بتذال 

�خال�� و�نحطاط �� القيم , فال��بية �خالقية ا�حرة تتعامل مع الناشئة بوصفهم راشدين 

ف الواقع ال��بوي لألطفال الذي ال يمك��م التعب�� عن رأ��م وقيمهم بحر�ة، وهذا �مر يخال

يمتل�ون �� جوهر �مر ن�جا أخالقيا أو ثقافيا يمك��م من تحديد قيمهم واتجاها��م �خالقية. 

وقد تجاهلت هذه ال��بية أن �طفال والصغار والناشئة �� حالة ضياع أخال�� وأ��م يحتاجون إ�� 

 ط ��م واختيار القيم ال�ي تناس��م. املساعدة من أجل فهم البيئة �خالقية ال�ي تحي

و�مكن القول �� هذا السياق أن ال��بية �خالقية التقليدية قد فقدت مصداقي��ا وتأث��ها �� 

 العالم بتأث�� مجموعة من العوامل و�سباب، أهمها:

 �ة.ا�حضور املظفر للنسبية �خالقية ال�ي فرضت قانونية ا�حياد �خال�� �� العملية ال��بو  -

 هيمنة التعددية �� ا�جتمع والثقافة ا�حديثة ال�ي أدت إ�� رفض القيم ال�ونية والشمولية. -

ا�حذر املتنامي من خطر �حادية �خالقية ال�ي فرض��ا العقيدة الدينية �� املدارس ال�ي تبث  -

 قيما أخالقية شمولية وحيدة �تجاه لتش�ل نموذجا أخالقيا ع�� نمط واحد. 

فاق عدد كب�� من املثقف�ن والناس ع�� قبول التعددية بوصفها ا�حّل �مثل لقبول التنوع ات -

الكب�� القائم �� ا�حياة �جتماعية والثقافية، ومن غ�� ذلك فإن ا�جتمع سيتجه إ�� التعصب 

 وا�جمود و��غالق الفكري واملذه�ي. 
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 التربية التهذيبية اجلديدة: 
   

و�� مواجهة  ،ب �خال�� والضياع الذي أفرزته ال��بية �خالقية ا�حرةإزاء وضعية �غ��ا

ان��ى عدد من املفكر�ن  ،التذمر الكب�� ومشاعر ال�خط املتعاظمة تجاه ال��بية �خالقية ا�حرة

ملهاجمة �وضاع ال��بو�ة القائمة وتوجيه النقد إ�� مذهب ال��بية �خالقية ا�حيادية السائد �� 

واتجه عدد كب�� من �فراد إ�� ترك املدارس ا�حكومية وال�جوء إ�� املدارس ا�ح�ومية العامة. 

��ذيبية جديدة، واستطاعت هذه  املدارس ا�خاصة ال�ي تكيفت مع ا�حاجة إ�� تر�ية أخالقية

الن�عة ا�جديدة �� ال��بية أن تفرض نفسها �� املدارس ا�حكومية �� التسعينات من القرن 

 املا��ي. 

و�مكن �� هذا السياق �عر�ف ال��بية �خالقية ال��ذيبية أما يطلق عل��ا ب��بية الطباع 

)L’éducation du caractère" :ظمة ال�ي ��دف إ�� بناء ال�خصية ع�� �سق من ا�جهود املن) بأ��ا

. وقد شهدت هذه )2F3(" أساس من القيم والفضائل �خالقية الضرور�ة من أجل الفرد وا�جتمع

ال��بية انطالق��ا الك��ى �� الواليات املتحدة �مر�كية ال�ي تبنت برامج تر�و�ة أخالقية منظمة 

ك تقديرات بأن ثل�ي املدارس �مر�كية قد بدأت قائمة ع�� مبدأ ال��بية ال��ذيبية ا�جديدة. وهنا

 . تتب�ى هذا املن�ج ا�جديد �� ال��بية �خالقية

 :القيم األخالقية الكونية
   

ن الفرد من 
ّ

تتب�ى ال��بية ال��ذيبية ا�جديدة القيم ال�ونية والشمولية، وهذه القيم العليا تمك

ّ��ة أو شر�رة، وتدفع أ�حا��ا إ�� فعل ا�خ��، القدرة ع�� تحديد املسالك �خالقية من حيث �� خ

وهذا �ع�ي أن هذه القيم �عرف بمسالك ا�خ�� وتدفع الفرد إ�� الس�� �� درو�ه، وهذا �ع�ي أ��ا 

تمتلك طاقة تنو�ر�ة من جهة وطاقة عملية أي: أ��ا تحض �فراد ع�� النشاط والعمل بمقت�ىى 

 �ونية العليا. التوجهات ا�خّ��ة لهذه القيم ��سانية ال

                                                      
3 - Vincent (Philip), conférence à l’école de Canandaigua (New York) 
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وال��بية ع�� القيم العليا تركز ع�� قيم الشرف وا�حق وا�خ�� والعدالة وا�حقيقة والشرف 

واملسؤولية، وهذه القيم تمتلك �� ذا��ا ع�� طاقة إلزامية. فالقيم توجهنا إ�� ما يجب علينا أن 

عن غ��ها بأ��ا تفرض ع��  نفعله سواء أ�انت لدينا الرغبة �� ذلك أو إذا لم تكن. وتتم�� هذه القيم

 أخالقيا بالضرورة. فاالستماع إ�� املوسيقى ع�� سبيل املثال �ش�ل قيمة جمالية ولك��ا 
ً
املرء سلو�ا

 غ�� ملزمة وال تتصف ي�و��ا خ��ة أو شر�رة. 

وهذا �ع�ي أن القيم �خالقية تصنف إ�� قيم �ونية عامة شمولية وإ�� قيم جزئية ال تتصف 

شمولي��ا. فالقيم الشمولية تتمثل تتمثل �� قيم: ا�حر�ة، واملساواة، وال�جاعة،  �عمومي��ا أو

والكرم، وا�حق، وا�خ��، والعدالة، والشرف، والكرامة، واح��ام حق ا�حياة وا�حافظة عل��ا؛ و�� 

قيم �ش��ك ف��ا جميع الناس دون استثناء، كما أن جميع الناس يقدرو��ا ويعلون من شأ��ا 

��ا �� مس��ة حيا��م ��سانية، وذلك أل��ا ببساطة �ع�� عن جوهر ��سان وعن أهليته و��تدون 

 ��سانية �شمل. 

 ؟: والسؤال هنا ما املعاي�� ال�ي يمكن أن �عتمد للتعّرف ع�� القيم الشمولية

القيمة الشمولية قيمة تبادلية بمع�ى أ��ا تر�د لل�خص أن �عامل �خر�ن كما يحب أن  -1

اجعل نفسك م��انا ل�حق بينك و��ن الناس “عاملوه. وهذا يتمثل �� قول �مام ع�� كرم هللا وجهه: �

فأحب لهم ما تحبه لنفسك واكره لهم ما تكرهه لها ". ومثال ذلك اح��ام حق امللكية ألن ��سان ال 

 ير�د ألحد أن ين��ك ملكيته باملقابل. 

 فعل الناس ا�خ�� ألنه خ��. قاعدة التعميم وال�ي تتمثل �� أن ي -2

قاعدة البداهة �خالقية: فالقيم ال�ونية تنبع من صميم الو�� ��سا�ي وتصدر صدورا عفو�ا.  -3

ح�ى �طفال يدر�ون بالبداهة والفطرة القيم �خالقية ال�ونية العليا ال�ي ترمز إ�� ا�حق والعدالة 

سرعان ما ي��ر فعلته بالقول إن الطفل أآلخر  وا�خ��، فالطفل الذي يضرب آخر �� ساحة املدرسة

 هو الذي بدأ الضرب أوال، وهو يدرك عفو�ا بأن البادي أظلم وإنه �ستحق العقاب أك��. 

تتم�� القيم ال�ونية �سم��ا الزمنية ع�� املدى الطو�ل، و�� تؤكد ع�� مزايا أفضل، فالقول  -4

قص��، وهذا املبدأ �علمنا أيضا أن الصدق ع�� املأثور بأن الصدق هو �فضل دائما وحبل الكذب 

 املدال البعيد ت�ون له آثار جيدة أما الكذب فقد ت�ون نتائجه مدمرة ووخيمة.
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القيم ال�ونية العليا موجودة �� مختلف أرجاء املعمورة كما �� �ل �زمنة و�� مختلف الثقافات  -5

 �جاعة والواجب. وم��ا كما اشرنا فضائل: الصدق وا�حبة و�مانة وال

من شأن القيم ال�ونية أن �عزز �� الفرد ال�جايا والسمات �خالقية وأن تجعلها �� ��سان  -6

 طبعا و�جية عفو�ة. 

فا�جتمعات ��سانية مهما اختلفت وتباينت تجتمع ع�� عدد من القيم العليا ألن هذه القيم 

ة ا�خاطرة بالنفس من أجل إنقاذ طفل تتأصل �� الطبيعة ��سانية نفسها. فالت�حية كقيم

�غرق �� قيمة �ونية يجري تبجيلها �� الغرب والشرق و�� مختلف الثقافات ��سانية �� 

ا�جتمعات القديمة وا�حديثة �� ا�جتمعات الصناعية والزراعية �� ا�جتمعات البدائية 

أعمق ما �� طبيعته من جمال واملتحضرة. و�أن هذه القيمة أصيلة �� الطبع ��سا�ي و�ع�� عن 

 وسمو أخال��. 

و�ش�ل هذه القيم �خالقية ال�ونية منطلق ال��بية �خالقية التطبيعية ا�جديدة. ومن منطلق 

هذه القيم ال�ونية استطاعت ال��بية �خالقية ا�جديدة أن تواجه �نتقادات ال�ي تدفقت من 

ونية �ش�ل �ساس ا�حيوي لل��بية �خالقية �� أنصار ال��بية �خالقية النسبية، فالقيم ال�

 املؤسسات التعليمية الدينية. 

 أهداف التربية األخالقية: 
   

كيف يمكننا تحقيق التوازن ا�خالق ب�ن جنا�� ال��بية �خالقية الروحية وا�جسدية من أجل 

أو�حنا أن القيم �خالقية يمك��ا أن  بناء ال�خصية ��سانية وتحض��ها ل�حياة املهنية. لقد

 توجه ال��بية �خالقية نحو الت�امل والتوازن ب�ن الرو�� وا�جسدي أو ب�ن العاطفة والعقل. 

إنه ملن البداهة بم�ان أن نقول بأن ال��بية �خالقية تبدأ منذ الوالدة وال تتوقف ح�ى ��اية 

لش�لية املؤسساتية أن تحقق تواز��ا مع مختلف ��سان. و�� هذا املسار يتوجب ع�� ال��بية ا

أنواع التأهيل والتدر�ب �� الوسط العائ�� وخارجه أيضا. وهذا التصور ��جع املر��ن و�باء 

 Thomasواملعلم�ن ع�� أداء دورهم �خال��. فال��بية �خالقية ال��ذيبية كما يقول توماس لي�ونا 

Lickona, “سي�ن: مساعدة الشباب ع�� أن ي�ونوا أذكياء وعقالء، وأن تتجه إ�� تحقيق هدف�ن أسا
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(يص��وا خ��ين "
3F

. ومما ال شك فيه أن ال��بية �خالقية ال��ذيبية �س�� إ�� إعداد أناس مؤهل�ن )4

 . وقادر�ن ع�� تقديم أشياء كث��ة لآلخر�ن

 ات أساسية: و�مكننا �� هذا السياق تصنيف ال��بية �خالقية ال��ذيبية إ�� ثالثة مستو�

 أهداف فردية وتتمثل �� إيصال الفرد إ�� ن�جه �خال�� وكماله ��سا�ي. ≠

أهداف اجتماعية وتتمثل �� تمك�ن الفرد من بناء عالقات أخالقية وعاطفية مع �خر�ن  ≠

 بدءا من �سرة ال�ي ينت�ي إل��ا. 

 منتجا ومثقفا وفاعال �� ا�حياة  أهداف ≠
ً
مهنية وتتمثل �� تمك�ن الفرد من أن يص�� مواطنا

 �جتماعية للمجتمع الذي ينت�ي إليه. 

 ازدهار الشخصية وكمالها:  -1
   

��يئة القوى الداخلية للفرد  ، من حيث املبدأ ،�ع�ي ،تحقيق �زدهار والت�امل �� ال�خصية

مختلف القوى و�تجاهات والعادات ال�ي �عمل ع�� تحقيق  نحو السلوك ال�حيح. وهذا يمثل

املرونة والبساطة �� الفعل �خال�� واملمارسة ��سانية القائمة ع�� �سق القيم العليا. و�� هذا 

املسار فإن �ل فعل أخال�� و�ل نجاح قي�ي يحمل الطا�ع �خال�� للفرد. و�مكن �ستدالل ع�� 

ن �ثار الناجمة عنه، فالطبع ا�جيد يتمثل �� حب �خر�ن وحب �نتاج الطا�ع �خال�� للفرد م

 و�نجاز �� ا�جتمع، وهذا �ع�ي أن الطبع �خال�� هو عماد العملية �خالقية للفرد برم��ا. 

إن طبعه جيد" فهذا �ع�ي أنه يمتلك قلبا طيبا. فالقلب إذن “عندما نصف فردا ما بالقول له 

صية ��سانية و�مثل مركز القيمة �خالقية ف��ا. و�نب�ي ع�� هذا أن القلب يقع �� عمق ال�خ

�ش�ل منبعا ل�ل الفضائل �خالقية �� ��سان والسيما العالقات ��سانية مع �خر�ن. فالقلب 

يمنحنا القدرة ع�� ا�حب والتعاون والت�حية والفرح كما يمنحنا مختلف املشاعر ��سانية 

                                                      
4 - . Lickona, (Thomas), Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Respon-
sibility, Bantam, New York, 1991.  
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خالقة. فا�حب والعالقات ب�ن الناس �شكالن حاجات إ�سانية ال تقل أهمي��ا عن السامية وا�

 ا�حاجة إ�� الطعام والسكن.

فا�حب ينتسب إ�� أرومته �خالقية ألنه �ش�ل مصدر العالقة ��سانية مع �خر، فاإل�سان 

القتنا يض�� ويعطي و�موت من أجل ا�حب. ونحن ال �ستطيع أن نحقق ذواتنا إال من خالل ع

باآلخر�ن وهذا الفعل أخال�� �� جوهره وطبيعته. و�� بحثنا عن ا�حب فإن قلو�نا ست�ون مفعمة 

بالسعادة إذا �ان هذا ا�حب يقع �� منارة �خالق والقيم. والقلب يمتلك قانونية نمائه ا�خاصة 

حال ا�جسد،  ال�ي تبدأ منذ مرحلة الطفولة، ومن خصائص نموه أنه ال ينمو بطر�قة آلية كما هو

بل �ش�ل حقال إ�سانيا خاصا يحتاج إ�� أن يصقل و�ن�ى و�تش�ل با�حب ومع ا�حب ومن أجل 

ا�حب ال�و�ي. والقلب يحتاج �� عملية نمائه إ�� التجارب ��سانية ا�خالقة فال يمكن للقلب أن 

ندما يثقف ينمو من غ�� تجر�ة ا�حب ال�ي تن�ج له عالقته مع ال�ون ا�خار�� أي مع �خر. وع

 القلب و�صقل يأخذ هيئة أخالقية و�تحول إ�� طبع أخال�� خّ�� ع�� �غلب. 

ومن أجل تنمية القلب با�حب وصقله بالقيمة �خالقية فإن العائلة تمثل البوتقة الساسية 

لعملية نمائه وازدهاره، و�مكن للمدرسة أن تلعب دورها �� عملية بنائه وصقله ع�� ا�حب وا�خ�� 

اء. وهنا يمكن أن نتحدث عن تأث�� املعلم �� عملية نمو املشاعر ��سانية والعاطفية عند والعط

�فراد. وهذا التأث�� ا�خالق يتّم جوهر�ا عندما �غدق املعلم حّبه ا�حقيقي ع�� تالمذته وطالبه 

 دون حدود أو قيود. 

 عندما �ستطيع الفرد ت�و�ن عال
ً
قة محبة صادقة مع فالن�ج �خال�� �مثل ي�ون فعليا

ن ��سان من 
ّ

�خر�ن وأن �عيش من أجلهم. ومثل هذا الن�ج الذي يوحد ب�ن الكالم والفعل يمك

مقاومة الغرائز �نانية �ولية وأن يض�� ��ا من أجل �خر وا�حق وا�خ�� والسالم. فكث�� من 

ل والقول ب�ن املعرفة الناس �عرف ما حق وخّ�� و�تحدثون عنه ولك��م ال يطابقون ب�ن الفع

والعمل، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه النفاق واملنافقة والز�ف ��سا�ي. ومن صلب الن�ج 

�خال�� أن �عيش ��سان �� وفقا �امل مع القيم السامية ا�خالقة ال�ي ارتضاها لنفسه من أجل 

�� املعلم�ن و�باء بناء نفسه و�خصه ع�� مقياس السمو ��سا�ي و�خال��. وهنا يتوجب ع

واملر��ن أن يؤدوا دورهم ال��بوي بوصفهم نماذج أخالقية ُيحتذى ��ا وأن �ش�لوا من ذوا��م 

 وسلوكهم مرجعية أخالقية ��تدي ��ا �بناء و�طفال والناشئة. 
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فاملهمة �و�� لل��بية �خالقية ت�ون بالعمل ع�� تنمية القلب ��سا�ي من أجل بناء �خصية 

فرد ع�� مبدأ الفضيلة �� مختلف التجليات ��سانية للفعل �خال�� �� املستقبل. فثقافة ال

القلب تتمثل �� بناء الطبع �خال�� النا�ج وا�خّ��. وهذه ا�خطوة �و�� من ال��بية ال�ي �ع�ى 

 بالقلب واملشاعر �ش�ل منطلقا إ�� ا�خطوات ال��بو�ة �خالقية الالحقة. 

 قات املتوازنة: بناء العال -2
   

تتجسد املهمة الثانية لل��بية �� هدفها الثا�ي الذي يتمثل �� تأصيل العالقة ب�ن �خالقية ب�ن 

أفراد ا�جتمع. فا�حب ال يمكنه أن ينفصل جوهر�ا عن �خالق والسيما أخالق العالقة مع �خر. 

متوازنة وخالقة. فالعائلة املتحابة فا�حب �عطي ��سان إم�انية واسعة �� بناء عالقات إ�سانية 

 واملتوازنة �ش�ل هدفا أخالقيا �س�� إ�� تحقيقه ال��بية �خالقية. 

ومن هنا يمكن القول إن �عليم مبادئ السلوك ومعاي�� التصرف �ش�ل نواة الفعل ال��بوي 

آداب السلوك �خال��. والطبع �خال�� يتش�ل من خالل املمارسة �خالقية واح��ام املعاي�� و 

�خال�� بصورة مستمرة دون قطيعة أو انقطاع. وال��بية �خالقية تقدم لنا �سس املرجعية 

لتوجيه السلوك و�ناء العالقات مع �خر ع�� نحو أخال��. و�� هذا املستوى من ال��بية �خالقية 

عمل والتفك��. والقاعدة يتوجب ع�� الفرد أن يتمثل القوان�ن واملعاي�� �خالقية �� السلوك وال

الذهبية �� هذا ا�جال تكمن �� املبدأ الذي يقول: "تصرف مع �خر�ن كما تر�دهم أن يتصرفوا 

 معك "، وهو املبدأ الذي �ش�ل مضمون وجوهر املرحلة الثانية من ال��بية �خالقية. 

د �� العائلة ففي العائلة يتوجب ع�� الفرد أن يتصرف أخالقيا بطر�قة يحددها وضع الفر 

وموقعه �� �سق عالقا��ا و�نيا��ا: �خ �ك��، �صغر، �م، �ب، ا�جدة. وهذا التصرف يجب أن 

ينحو ع�� منوال العالقة الت�حو�ة وع�� مبدأ املسؤولية �� دائرة الت�امل مع مختلف �دوار 

ح��ام لتحقيق الت�امل العائلية، وهذا �ع�ي ا�حافظة ع�� قيم �خالص والوفاء وا�حبة و� 

 �خال�� و��سا�ي ب�ن أفراد ا�جموعة العائلية.

 من املسؤوليات و�شتمل ع�� شبكة واسعة من 
ً
 كب��ا

ً
فاملدارس املعاصرة تتحمل عددا

العالقات ال��بو�ة و��سانية. والقاعدة ال�ي يجب ع�� املدرسة أن تنطلق م��ا ت�ون بتحقيق درجة 
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عالية من التوازن ال��بوي مع �سرة. فال��بية ع�� املبادئ �خالقية تتم ع�� �سق من الفعاليات 

 ال��بو�ة املستمرة ال�ي توجه السلوك وتب�ي �تجاهات وتؤسس لآلداب العامة. 

و�شتمل هذه ال��بية ع�� فن بناء التوازن �خال�� �� �سق العالقات القائمة �� دائرة ا�حياة 

ومية. وهذا �ع�ي أن الفرد يتعلم ع�� هذه ال��بية م�ى وكيف يتصرف إزاء �خر �� مختلف الي

املواقف ا�حياتية؟ وال�خص املثقف أخالقيا �ستطيع و�سهولة كب��ة أن يتفاهم ويسلك مع 

 �خر�ن ح�ى وإن �انوا مختلف�ن وإياه �� أشياء كث��ة. 

وسيلة ��دف إ�� بناء عالقات إ�سانية خالقة  فاملبادئ �خالقية ليست غاية بذا��ا بل ��

وتحقيق التوازن �� بنية ا�جتمع. فقطع مسافة ما من م�ان إ�� آخر ع�� سيارة سريعة وحديثة 

 إال باح��ام إشارات املرور �� الطر�ق. فالعالقات العائلية تؤدي دورها �� 
ً
ليس مؤكدا أو مضمونا

��ام القواعد �خالقية وفهمها والسلوك بموج��ا. ففي تحقيق التوازن عندما يتم ذلك �� إطار اح

�سرة ال�ي تتسم بالطا�ع �خال�� ينمو ا�حب وال��احم والتناغم ب�ن أفراد �سرة ويش�ل هذا املّد 

 �خال�� منطلقا للتفاعل �خال�� مع ا�جتمع. 

عندما يتفاعل ��سان مع فال��بية �خالقية تحقق التوازن ب�ن ا�حبة واملبادئ �خالقية. ف

ا�حياة ع�� مبدأ ا�حبة و�را�� املبادئ والقيم يحقق أع�� درجة من التوازن �خال�� ا�خالق. 

فا�حب �ع�ي �� ال��اية ��شغال باآلخر والتفاعل الوجدا�ي معه ع�� مبدأ التفاهم والتواد 

لعدالة وا�حق والشرف والكرامة. وال��احم. أما القواعد �خالقية فتبدو إ�� حد ما صارمة مثل ا

وتحقيق هذا التوازن يبدو صعبا ب�ن مطالب القلب ومطالب العدالة ولكن ال��بية �خالقية 

�صيلة �ستطيع تجاوز التناقض وتحقيق السالم ب�ن املبادئ �خالقية الصارمة والقيمة 

 العاطفية ل�حب والعاطفة ��سانية ا�جياشة. 

�غذي ا�حب قلب الطفل فإنه يمكنه من تذوق نبل املشاعر و�جعله أك�� أصالة وخ��ا.  فعندما

أما القواعد �خالقية فإ��ا تؤصل لسلوك خّ�� ونبيل وتجعل من ��سان خ��ا وفاضال. وا�حب 

الذي يوقظ فينا �هتمام باآلخر�ن يدفعنا إ�� اح��ام القواعد �خالقية ومجاراة السلوك ا�حسن. 

ن من بناء وم
ّ

ن ثّم فإن مراعاة القوان�ن والقواعد �خالقية يؤدي إ�� توليد الثقة باآلخر�ن و�مك

 عالقات ثقة ومحبة وعدالة معهم. 
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وهنا �� هذا املقام يجب تحقيق التوازن والت�امل ب�ن ال��بية ع�� املبادئ �خالقية والثقافة 

�� املبادئ والقواعد �خالقية دون شغف ودفء ال�ي تصقل القلب وت��ض به. فال��بية ال�ي تقوم ع

ومحبة تتحول إ�� تر�ية ش�لية مفرغة من مضمو��ا ��سا�ي. و�مكن لإل�سان الذي �عا�ش هذه 

 ولكنه سيفتقر إ�� الشفقة وا�حبة وا�حساسية 
ً
 ومهذبا

ً
ال��بية �خالقية الصارمة أن ي�ون أخالقيا

 مع �خر�ن حيث ال يمكنه أن �ع�� وأن ��سانية. و��سان سي�ون �� هذه ا�ح
ً
 وعنيفا

ً
الة جارحا

 �ستقبل حب �خر�ن ورعاي��م. 

وع�� خالف ذلك فإن ال��بية املشبعة با�حب مع قليل من القواعد �خالقية يمك��ا أن تؤدي 

ع إ�� بناء أ�خاص يفتقرون إ�� القيمة �خالقية و�حساس باملسؤولية. وقد ي�ون املرء عاطفيا م

�خر�ن ولك��م ال �ستطيعون إقامة عالقات اجتماعية فعالة و�شطة معهم حيث ال يمتل�ون 

تصورات حقيقة عن الت�حية والوالء واملثابرة و�� قيم ضرور�ة من أجل بناء عالقة أخالقية 

 متماسكة. 

عقل وما تقدم يومئ بأهمية بناء الكيان �خال�� ع�� مبدأ التوازن ب�ن قيم القلب وقيم ال

والوجدان من أجل الدخول �� عالقات إ�سانية متوازنة ومت�املة ع�� أساس من القيم �خالقية 

الشاملة وال�ونية. وهؤالء الذين ترّ�وا ع�� هذا �ساس �ستطيعون إدراك البعد �خال�� للوجود 

ضمان كما �ستطيعون بناء عالقات أخالقية �سهولة، ومن ثم �ستطيعون تأسيس بيت الزوجية و 

استقراره، و�صبحون �� املستقبل آباًء جيدين، وهم �� �ل �حوال �ستطيعون العيش �سالم 

 ووئام تحقيقا للغايات العليا �خالقية. 

و�مكننا �� هذا املقام أن �علن بأن ال��بية �خالقية ا�حّقة تقوم ع�� الت�امل الفع�� ب�ن ثقافة 

قافة العقل وأن هذه ال��بية مؤهلة بجدارة لبناء الروح القلب وثقافة املعاي�� �خالقية أي ث

ا�حقيقية لإل�سان ا�خالق املصقول أخالقيا واملؤهل إ�سانيا. ومثل هذه ال��بية �ش�ل منطلق 

 وعماد �ل تر�ية حقيقة تر�د أن ت��ض بالفرد و��سان و��سانية. 

 : اإلحساس باملسؤولية وخدمة اتمع -3
   

حساس باملسؤولية تمك�ن الفرد من وضع إم�انياته �بداعية �املة �� خدمة �ع�ي ب��بية � 

ا�جماعة وا�جتمع. وهذا �مر يتعلق بالقدرات وا�خ��ات و�م�انيات ال�ي يمتلكها الفرد، ومثل هذا 
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�مر يتعلق باملهارات ��اديمية للفرد �� دائرة عالقته با�جتمع. فالفرد يمكنه أن يحظى بنصيب 

ب�� من املعرفة العلمية ��اديمية �� مجال العلوم ��سانية والتطبيقية مثل العلوم الطبيعة ك

 و�جتماعية أو الر�اضيات والهندسات والطب وا�حقوق... إ�خ. 

فهذه العلوم ليست غاية بذا��ا بل �� إم�انيات توضع و�جب أن توضع �� خدمة ا�جتمع 

رد املؤهل علميا قادر ع�� تزو�د مجتمعه �علمه ومعرفته، والعلماء و��سانية �� ��اية �مر. فالف

�ش�لون مصادر حيو�ة ك��ى ل��اء ا�جتمع وتقدمه ��سا�ي. ولكن قدرة هؤالء ع�� خدمة 

مجتمعهم �علمهم ومعارفهم تظل �� حقيقة �مر رهن ال��بية �خالقية ال�ي �ش�لوا �� كنفها، إذ 

�عّم الفائدة أن ي�ونوا قادر�ن ع�� ت�و�ن صالت اجتماعية مم��ة يجب ع�� هؤالء من أجل أن 

بزمال��م ووسطهم �جتما�� وأسرهم ومن يمّت إل��م بصلة �� مستوى املهنة كما �� مستوى 

ا�حياة اليومية و�جتماعية. فالعمل �بدا�� للمفكر�ن والباحث�ن والعلماء والقادر�ن ع�� العطاء 

 ل قيمة ك��ى للمجتمع. �� مختلف امليادين يمث

فثمة ارتباط كب�� ب�ن املعرفة العلمية و�خالق فاملعرفة أيا �ان نوعها ومستواها يجب أن 

توضع �� خدمة ا�جتمع ومن أجل تحقيق تقدمه وازدهاره وال يمكن للمعرفة هذه أن توظف 

�بية �خالقية ال�ي تلقاها إ�سانيا ما لم توجه أخالقيا وهذا التوجه �خال�� غالبا ما ي�ون ره�ن ال�

أهل العلم واملعرفة. فالطبيب يجب أن ي�ون أخالقيا بالدرجة �و�� وكذلك هو حال املهندس 

والقا�ىي واملي�اني�ي ومن غ�� البعد �خال�� لهذه املهن فإن املعرفة وا�خ��ات تتحول إ�� طاقة 

�غش مبناه فيعرض الناس للموت مدمرة �� ا�جتمع �الطبيب الذي يخدع مرضاه واملهندس الذي 

وا�خطر وهو حال الضابط الذي يخدم �� ا�جيش حيث ي�ون شرف الوطن هو أس�ى ما يمكن أن 

 يؤديه دفاعا عن شعبه وأمته. 

وهنا ت��ز القيمة �خالقية لهذه املهارات واملهن حيث تقت�ىي الضرورة أن يمتلك أ�حاب 

صقولة بالقيم من أجل �داء �خال�� �� مجال عملهم ا�خ��ات قلو�ا بيضاء عامرة با�حب وعقوال م

 وإبداعهم.

ومن هنا يجب علينا  ،به باألم ا�حنون ال�ي �عطينا �سغ ا�حياةشفاألرض ال�ي �عيش عل��ا �� أ

بالضرورة �خالقية أن �عامل الطبيعة كما �عامل أمهاتنا بمحبة واح��ام وإجالل وإكبار وتقدير. 
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ألن وجودنا مستمد  ،أن �عامل �امتداد طبي�� ألجسادنا ووجودنا الف��يائي والعالم الطبي�� يمكن

 �� جوهره من الطبيعة ا�خالقة ال�ي أنجبتنا ودفعت ا�حياة �� قلو�نا ونفوسنا. 

و�� هذا املقام يمكن القول: إن ��سان الذي يمتلك روحا أخالقية أصيلة متماسكة �شعر 

نه قادر ع�� تثقيف نفسه، وصقل مل�اته، ليقدم �جتمعه بالقدرة ع�� حب �خر�ن، ويشعر بأ

�ل ما �ستطيعه من عطاء وعمل وإبداع، سواء أ�ان ذلك �� مجال التكنولوجيا أم �� مجال 

العلوم ��سانية، أو �� أي مجال عل�ي آخر. وهذا �ع�ي �� ��اية �مر أن بناء أناس من هذا 

 من ال��اء ��سا�ي �� ا�حياة النوع املبدع �خال�� املؤمن برسالته �
ً
�سانية �ش�ل نوعا

 وا�جتمع. 

وهذه �وجه الثالثة لل��بية �خالقية (تر�ية القلب، وتر�ية القيم، وتر�ية املهارات) �ش�ل 

 لعملية بناء املواطن ��سان الذي يمكنه أن ي��ض بنفسه و�مجتمعه إ�� أفضل مراتب 
ً
منطلقا

 معات ��سانية. ر�� ��سان و��وض ا�جت

 :التربية املتوازنة  خالصة:
   

املالحظات ا�جار�ة أن �نظمة ال��بو�ة القائمة ما زالت قصّية عن تحقيق التوازن  تب�ن

�خال�� املنتظر. فال��بية السائدة �� بلداننا تركز ع�� ا�جانب الثالث من ا�جوانب �خالقية 

والذي يتمثل �� بناء ��سان املثقف املؤهل علميا وأ�اديميا ع�� حساب ا�جانب�ن �خر��ن 

. وهذا النوع من ال��بية يزود ا�جتمع با�خ��ات واملؤهالت العلمية ساسي�ن �� ال��بية �خالقية� 

دون أن يركز ع�� ا�جوهر �خال��. ومن أجل تقديم تصور أعمق حول هذا التفكك �� ال��بية 

مل��مج�ن �خالقية علينا أن نتساءل ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر، من أين يأ�ي هؤالء ا�خ��اء وا

�� مجال ا�حاسوب الذي يوظفون قدرا��م �بداعية �� اخ��اع "فايروسات" �عمل ع�� تدم�� 

ومن النشاطات ��سانية واملؤسسات العامة و�عطيل بنوك املعلومات �� مختلف أنحاء العالم؟ 

نقول  و��ل �ساطةأين يأ�ي هؤالء الفنانون املبدعون الذين يروجون للعهر والعنف وا�خدرات؟ 

إن السبب �� ذلك هو غياب ثقافة القلب والضم��، وألن عاملنا املعاصر �عا�ي من آثار �نانية 

وتفكك �سرة، وهذا �له يؤدي إ�� تراجع القيم �خالقية �� هذا العالم املر�ض با�جشع و�نانية 

 والوحشية. 
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ا�جتمع واجب تر�وي وهو بأن ت�حيح ا�خلل وإحياء القيم ��  : وهنا يتوجب علينا أن �علن

�ش�ل أحد أهم وأخطر التحديات ال�ي يواجهها القرن ا�حادي والعشر�ن. فال��بية ا�حقيقية 

ال�ي تتناغم مع متطلبات هذا العصر واحتياجاته تتمثل �� بناء الروح و�شكيل الضم�� وصقل 

القلوب بماء ا�حبة ��سان بالقيمة �خالقية صقال يطرد صدأ �نانية وأدران ا�جشع ويغسل 

و�طهر العقل بنور املعرفة ��سانية أي هذه املعرفة ال�ي توضع �� خدمة ��سان ال �� مواجهة 

 طموحاته وأحالمه. 

فازدهار ا�جتمع وتقدمه يقوم ع�� أساس املواطنة ا�حقيقية أل�خاص صقلوا أنفسهم 

ة بناء مجتمعهم، وأدركوا القيمة بالقيم �خالقية، وآمنوا بدورهم ��سا�ي ا�خالق �� عملي

العليا ملسألة الواجب والضم�� واملبادئ �خالقية فاهتدوا ��ا �� مسار حيا��م لتأدية رسال��م 

��سانية ا�خالقة. وهؤالء الرجال الذين �شبعوا بالقيمة �خالقية لن �سمحوا يوما ألنفسهم 

 أم��م. بتقديم مصا�حهم �نانية ع�� مصا�ح شع��م ووط��م و 

إن املعرفة واملواهب بمختلف أنواعها تفقد تألقها وقيم��ا ��سانية ما لم تؤصل ب��بية 

أخالقية ��ذب الضم�� وتحيي القلوب وتن�� العقول. فالضم�� ��سا�ي �ش�ل �� جوهر �مر نور 

فإن هذه  الهداية الذي يوجه املعارف والعلوم وا�خ��ات والكفاءات، ومن غ�� القيمة �خالقية

املعارف قد �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع يفتك بمقدراته ��سانية. فال قيمة ملعرفة من غ�� ضم�� وال 

مع�ى ملوهبة من غ�� قيمة أخالقية وال أمل يرت�� من هذا وذاك إال �� دورة إيمان بالقيم �خالقية 

 ل�حياة ��سانية. 

أن السلوك �جرامي يبدأ من مشكالت  تب�ن بوضوح كب��  ، وما أعمق دالال��ا ،فالتجارب

صميمية لعائالت مفككة، وأن �بداع والسالم ينطلق من بوتقة أسرة سعيدة متوازنة 

بمكونا��ا ووظائفها �خالقية. و�النتيجة يمكن القول: إن ا�جتمع املزدهر يتش�ل من مواطن�ن 

�يمان با� والقيم ��سانية حققوا ن�جهم �خال�� وصقلوا قلو��م وضمائرهم بنور ا�حبة و 

ا�خالقة. وهؤالء هم الذين وجدوا �� أحضان أسرهم ا�حبة والقيم وتذوقوا طعم السعادة �� 

 كنف محب��م. 

فال��بية �خالقية ا�حّقة يجب أن تأخذ ب�ن حناياها �عدي ا�جسد والروح �ي �ستطيع أن 

��بية �خالقية ت��ض بجناح��ا هذين روحيا تطلق الشباب إ�� مناهل ا�حر�ة والعمل والبناء. فال
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وجسديا من أجل ت�و�ن أجيال تتمتع بالقدرة ع�� مواجهة التحديات وتقر�ر املص��. فا�جذور 

ا�حقيقية للسعادة ��سانية تضرب �� منبت ال�خصية وتتش�ل �� �وساط العائلية ال�ي تتم�� 

تصدر من ال��اء املادي ومن ال��اء العل�ي ال يمك��ا بدف��ا وثرا��ا العاطفي. والسعادة ال�ي يمكن أن 

أن تتحقق إال من خالل البعد �خال�� الذي يومض با�جمال وا�حق وا�خ�� �� أحضان �سرة 

 ا�حصنة بالقيم �خالقية والتدفق ��سا�ي العاطفي. 

 
ّ
 واحدا

ً
��حر ا�خلق فكوكبنا يأخذ مشهده املؤثر من الفضاء ا�خار�� بوصفه كيانا" خالقا

ا�جميل تجعلنا أك�� قدرة اليوم  لكوكبنابجماله ووحدته وت�امله و�حره. وهذه الوحدة الكونية 

كما �عطينا القدرة ع�� تجاوز �ح�ام والرؤى القاصرة حول  ع�� فهم املعضالت ال�ي نواجهها

 العرق والعقائد والطبقات و�نواع و�� �مور ال�ي تفصلنا و�شطرنا وتدمر وحدتنا. 

والسؤال هنا ما الذي �ش��ك فيه وما �� القواسم املش��كة الواحدة ال�ي تجمع بيننا نحن بنو  

م والتشظي و��شطار ال�ي تحيط بنا فإن ��سانية البشر؟ فع�� الرغم من مظاهر �نقسا

. فالناس جميعا �� �ل أنحاء العالم يح��مون 
ً
جمعاء تمتلك روحا أخالقية واحدة متجا�سة أبدا

القيم و�مجدون العدالة و�رفعون من شأن املدنية وا�حضارة و�قدسون ا�حقيقية. وفوق ذلك 

لناس جميعهم �ستوحون هذه القيم ال�ونية يمجدون العقالنية والوطن واللغة والدين. وا

 و�رفعون من شأ��ا. 
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 : مقدمة
   

ثمة خطأ شائع مفاده أن ظهور الرأسمالية قد ارتبط أبدا بالنمو الديمغرا��، لقد ذهب �� هذا 

فهل �تجاه �ارل ماركس ملا أكد بأّن ل�ل مرحلة اقتصادية قواني��ا الديمغرافية ا�خاصة ��ا، 

الديمغرا�� �� الواقع لم يكن ال��ايد  ساهم فعال النمو الديمغرا�� �� أور�ا �� ميالد الرأسمالية؟

سببا وحيدا �� نمو الرأس املال، فعوائد املعادن الثمينة لم تخدم لوحدها هذا الغرض. �حيح أ��ا 

م إ�� ثورة �� �سعار تمخض ع��ا بروز أش�ال جديدة من تنظيم العمل، 1530أدت �� أور�ا سنة 

                                                      

هذا النص هو عبارة عن آخر فصل من فصول املحارضات التي كان يلقيها ماكس فيرب، نرشت ألول  - 1 - 1

مرتجم أع�ل ماكس  2006سنة  ونقلها اىل الفرنسية Wirtschaftsgeschichte تحت عنوان:  1924مرة سنة 
 L’épanouissement de l’esprit capitaliste (Max Weber  (Trad.)وذلك تحت عنوان   J. P, Grosseinفيرب املعروف 

http:// enquete.revues.org/document 132.html  انظر: 

GROSSEIN J. P, L’épanouissement de l’esprit capitaliste (Max Weber) (Trad.) 
http://enquete.revues.org/document132.html    
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�جتماعية. لكن  تجسدت �� التمركز السريع لكم هائل من السيولة النقدية �� يد �عض الطبقات

 هذا لم يكن سببا �افيا �� ظهور الرأس املال. 

لقد عرفت ا�جتمعات الغر�ية تقدما ديمغرافيا متسارعا خالل القرن الثامن العاشر و��اية 

القرن التاسع عشر، ذات ا�حراك عرفته الص�ن إذ ارتفع �عداد الس�ان ف��ا خالل تلك الف��ة من 

ع مئة مليون �سمة، لكن بالرغم من ذلك فإن الرأسمالية ف��ا لم �شهد ست�ن وسبع�ن مليون ا�� أر�

تقدما يذكر، بل ع�� العكس من ذلك تماما لقد عرفت تراجعا وا�حا. إن النمو الديمغرا�� �� 

الص�ن قد أنتج ت�خما وتزايدا �� حجم طبقة الفالح�ن الصغار، بينما �� أور�ا فقد ارتبط ذلك 

كمة للفئات الرثة (البلور�تار�ة) ال�ي تحولت بالفعل ا�� قوة عمل منتجة باستغالل العائالت ا�حا

 لل��وة، لقد �ان �جحافل العمال �� مثل هذا الظرف الفضل الكب�� �� بزوغ الرأسمالية.

لدينا �� الهند أثناء ا�حكم الروما�ي ما �عزز هذا الطرح، إذ عرفت البالد �� تلك الف��ة إنتاجا 

 مينة، بلغ حجمه خالل �ل سنة ما قيمته خمس وعشرون مليون سست��س منهائال للمعادن الث

العملة الرومانية. إن هذا املتغ�� داخل السوق الهندية لم ينتج عنه سوى الرأسمال التجاري 

 Les trésors desوالسبب �� ذلك �عود، ا�� اختفاء جل املعادن الثمينة �� مخا�ئ "الراجا"، (

radjahs دون تحول هذه ال��وات ا�� سيولة نقدية تخدم و�ساعد ع�� خلق )، لقد حال ذلك

مؤسسات رأسمالية عقالنية. إن هذا املثال �عزز لدينا ما سبق لنا اف��اضه، إذ ال يمكن لل��وة أن 

ت�ون وحدها املسؤولة �ش�ل مباشر وذا�ي ع�� �شوء الرأس املال. إن السر �له هنا مرتبط �ش�ل 

 قته لل��وات الثمينة. تنظيم العمل أثناء معان

باإلم�ان أن �عدد �مثلة حول هذا املوضوع، ففي اسبانيا ال�ي وصلت إل��ا املعادن الثمينة 

املكتشفة ع�� أمر��ا، وتزامن ذلك مع ال��اجع ا�حاد �� نمو الرأسمال وذلك �سبب فشل ثورة 

سة التجار�ة املتبعة وا�سداد السيا )Charles Quint) (ع�� امللك communerosال�ومين��وس (

من قبل ك��اء اسبانيا، واستن�اف املعادن الثمينة �� �غراض العسكر�ة �ل ذلك �ان قد ساعد �� 

تفو�ت الفرصة ع�� اسبانيا، ليستقر ��ا الرأس املال ويستتب فغادر��ا بذلك سيول املعادن 

عدادا م��ا لذلك ا�حدث، الثمينة لتع�� ا�� دول أخرى (خالل القرن ا�خامس عشر) �انت أك�� است

بحيث انخرطت �خ��ة �� إعادة بناء وتنظيم عملها فهيئت بذلك الظروف املالئمة لظهور الرأس 

 املال ونموه.
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من هنا ندرك بأنه ال النمو الديمغرا�� وال عائدات املعادن الثمينة، بإم�ا��ما أن يؤديا إ�� ظهور  

نموه �� قبل �ل ��يء ذات أصول جغرافية، يؤ�دنا �� الرأسمال الغر�ي. إّن الشروط ا�خارجية �� 

ذلك ما الحظناه �� �ل من الص�ن والهند، حيث جسامة ت�اليف النقل ش�لت عبأ كب��ا ع�� 

ا�حركة التجار�ة، فمنعت من �ش�ل نظام رأسما�� ي��ض ع�� التجارة. بخالف الغرب امل��امية 

فإّن ذلك سمح له بتطور معاكس، �ش�� هنا إ��  أطرافه �� البحر املتوسط املعروف ب��اء أ��اره،

أهمية املعطى البحري ودوره �سا��ي منذ �شوء ا�حضارة القديمة ال�ي �عد بامتياز حضارة 

ساحلية ظهرت �� البحر املتوسط، فع�� خالف مياه الص�ن وأعاص��ها العنيفة، فإن مياه 

�له لم يؤدي �� ��اية املطاف ا��  املتوسط �جعت حركة النقل ال�ي �انت جد مواتية. لكن ذلك

 ظهور أي نوع من الرأسمالية آنذاك.

تناميا م��ايدا لرأسمال وذلك بخالف  Florence�� الف��ة ا�حديثة أيضا عرفت فلور�سا 

، لقد �ان مركزه هذه املرة املدن الصناعية الداخلية �� الغرب Veniseو Gênesجينيس وفنيسيا 

�حاجة املتصلة با�حرب و�ش�ل أدق حاجة ا�جيوش الغر�ية وكذلك وليست املدن البحر�ة. إن ا

ا�حاجة إ�� املرفهات �� املدينة أدى إ�� ظهور رأس املال، لكن �عود ونقول أن ا�حاجة �� حد ذا��ا 

ليست عنصرا �افيا، ف�ي �� كذا حالة أدت إ�� ظهور أش�ال العقالنية ترجمت ��"ورشات" صغ��ة 

ميع العمال �ش�ل ضاغط داخل مؤسسات تمركزت �لها حول إمارات مؤقتة بفر�سا، أو �� تج

 صغ��ة �� أملانيا.

�� الواقع إن الفضل �� �شوء الرأسمالية ووجودها، �عود باألساس ا�� املؤسسات املداومة 

العقالنية وا�� فعل ا�حاسبة العقال�ي وكذا التقنية العقالنية وا�حق العقال�ي. لكن هذه العوامل 

تكفي، ف�ي تحتاج إ�� وجود الروح العقالنية الضرور�ة لعقلنة نمط ا�حياة وال�ي يمكن  وحدها ال

ترجم��ا �� املرجعية ال�ي تحكم �قتصاد العقال�ي، هذا �ع�ي أن جميع العالقات �جتماعية إنما 

تصدر عن �خالق، حيث ت�ون بدايا��ا �و�� ذات مرجعية تقليدية ينظم سلوكها ويعدله فعل 

 ملقدس، فا�جال �قتصادي بحسب هذا املضمون تحكمه التقاليد ا�ُجدودية(من �جداد). ا

إن هذا النمط من التفك�� ال يزال متواصال ومتغلغال ح�ى وقتنا ا�حاضر، يحكمه �� ذلك 

عامل�ن أساسي�ن: فهو من جهة مرتبط باملصا�ح املادية البحتة، ففي الص�ن مثال ملا أرادوا �غي�� 

خطوط السكك ا�حديدية أو عقلنة وسائل أو طرق النقل، رفض �عض املوظف�ن ذلك وهذا مسار 
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بحجة أنه ��دد مداخل��م الظرفية، نفس �مر نجده �� العصر الوسيط بالغرب وكذلك �� الف��ة 

ا�حديثة ملا استحدثت السكك ا�حديدية، فبسبب هذه �ر�اح الظرفية ال�ي تخدم املوظف�ن 

ت والباعة، عطلت التقليدانية البدائية التقدم نحو العقلنة. أما العامل الثا�ي وأ�حاب العقارا

ا�حائل دون ظهور العقالنية، فيتمثل �� التنميط ال�حري لألفعال، فا�خوف من �غي�� نماذج 

ا�حياة املعتادة وذلك بذريعة استجالب العقو�ات ال�حر�ة ال�ي قد تحدث من جراء ذلك، أمر 

غفاله، لكن هذا �مر يخفي وراءه امتيازات ومنح مادية �ستفاد م��ا من جراء موجود ال يمكن إ

 هذه املعتقدات ال�حر�ة. 

أن ف��تنا املعاصرة املتصفة  فاالدعاءإن هذه العراقيل التقليدانية لم �عطل الرغبة �� الر�ح، 

بقة ليست �� بالعقالنية و�الرأسمالية، تنطوي ع�� رغبة جامحة �� الر�ح تفوق العصور السا

الرأسمالية ا�حديثة �� الواقع لم ينشطوا �� هذا �تجاه،  �ا�حقيقة سوى فكرة طفولية. إن ممث�

 �عد تقليدهم للباعة الشرقي�ن �ورتيس و���ا
ّ
فهذين �خ��ين الذي  Cortès et Pizzarre ر إال

يف��ض أن ي�ونا أك�� تمثيال لهذه الرغبة، لم يكن يدر بخلدهما أبدا فكرة �قتصاد العقال�ي. لكن 

لنتساءل، إذا �انت الرغبة �� الر�ح �� �ونية بطبعها، فما �� الشروط ال�ي أدت ا�� شرعن��ا وا�� 

 عقلن��ا ح�ى تنتج مؤسسات رأسمالية عقالنية؟ 

هذا �ش�ال نوع�ن من التحليل، كالهما يرتبط بمسألة الرغبة �� الر�ح، فع��  يجتمع حول 

املستوى الروابط الذاتية، فإّن التشبث بالتقاليد و�عالقات ال��احم فيما ب�ن أفراد العش��ة أو 

العائلة، يجعل من فكرة الر�ح الغ�� ا�حدود مستبعدة، يطلق ع�� هذه �خالق �� مثل هذه 

م أخالق الداخل، �� املقابل وع�� النقيض من ذلك توجد أخالق ا�خارج، فهذه �خ��ة املرحلة اس

مبنية ع�� فكرة غياب روابط ال��احم العائ�� �ش�ل شامل، وحلول محلها عالقات �فراد الغر�اء 

عن �عضهم البعض، الذين يتحولون إ�� أعداء فيما بي��م وذلك �لما احتدم التنافس والصراع 

 يق �ر�اح وامل�اسب، عندئذ تصبح الرغبة �� تحقيق الر�ح غ�� محدودة. ع�� تحق

أمام هذا الوضع سيحدث التطور التا��: ستقتحم روح ا�حساب ا�جموعات التقليدية فتحطم 

عالقات ال��احم القديمة، إذ بمجرد أن يدخل ا�حساب إ�� قلب العائلة فإّن �قتصاد بداخلها 

عندئذ تنت�ي عالقات ال��احم غ�� ا�حسو�ة و�حل محلها وضع ا�حدود سيتغ�� ولن يصبح مشاعا، 

الذي تمليه الرغبة �� الكسب و�� الر�ح. للعلم فإّن الغرب هو أول من عرف هذا التطور الذي 

انكشفت فيه الرغبة �� الر�ح وُسِمح لها باالنتشار و�التمدد، بذلك ي�ون مبدأ الكسب قد دخل 



 

      2015) �/يناير/ف��ايرد�سم�شتاء ( العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 288 ( 

خ��، الذي تمخض عنه تنظيم وتقن�ن �قتصاد �ش�ل شامل ع�� مستوى �قتصاد الدا

 ومتصا�ح مع مبدأ الرغبة �� الر�ح، الذي حظي ��امش هام من ا�حر�ة. 

لكن ثمة بلدان توفرت لد��ا أسباب �شوء النظام الرأسما�� ولم يحدث لها هذا التطور، �� بالد 

ن تحقيق الرغبة �� الر�ح خارج ببابل والص�ن مثال، لم يكن هنالك أي حاجز موضو�� يحول دو 

العش��ة ذات �قتصاد املشا�� أو ا�جما��، لكن بالرغم من ذلك لم نالحظ أي تطور لرأسمالية 

ا�حديثة، أما �� بالد الهند فإن الرغبة �� تحقيق الر�ح لم تكن محظورة إال ع�� طبقت�ن مرموقت�ن 

لطائفت�ن ال يجوز لهما العمل �� جميع املهن. أال وهما طبقة ال��اهمة وطبقة الرجا، فأبناء هات�ن ا

ال��ه�ي مثال ال تبيح له التقاليد العمل إال �� مهنة الطبخ إذ �عتقد أنه هو الوحيد الذي يتمتع 

بيدين نظيفت�ن، أما الراجا فال يجوز له (شأنه �� ذلك شأن ال��ه�ي) أن يتعامل بالفوائد مع من 

بادالت هو قاصر فقط ع�� طائفة الباعة. العهد القديم لم استدانه باملال، فهذا النوع من امل

�عرف هو �خر سوى القوان�ن املشروعة �� القرض و�� الفائدة. إن مقولة: "ع�� البائع أن ي�ون 

" ت�خص هنا مجمل �خالق الرومانية �� �قتصاد، لكن بالرغم من ذلك caveat emptorحذرا" "

 الرأسما�� ا�حديث لدى أتباع العهد القديم. لم يحصل هنالك أي نوع من النمو 

�ستخلص من ذلك �له، أن "جينات" الرأسمالية ا�حديثة إنما تنشأ وتتخصب ضمن 

الفضاءات النظر�ة الرافضة للرأسمالية ذا��ا، وليس ضمن النظر�ات �قتصادية الداعمة لها كما 

 هو حاصل بالشرق و�العهد القديم.

قية لالقتصاد الكن��ي، فإنه باإلم�ان إجمالها �� املقولة املوروثة ع�� مستوى املرجعية �خال

عن املذهب �ر�ا�ي(الرافض لعقيدة ألوهية املسيح ويعرف �� �دبيات املسيحية باسم 

Arianisme ال�ي تقول: "أن الباعة غ�� مرغوب ف��م عند هللا" فهم ال يتقيدون با�حرمات وال (

و�ان  فظت هذه الصيغة ع�� قيم��ا ح�ى القرن ا�خامس عشرينشغلون بإرضاء الرب، لقد حا

، ا�� أن تراجع أثرها وانتكس وذلك تحت الضغوط Florenceمعمول ��ا بمدينة فلور�سا 

 �قتصادية والتغ��ات ا�ختلفة ال�ي حدثت آنذاك. 

سما�� إّن مناهضة �خالق اللوثر�ة وقبلها �خالق ال�اثوليكية، �جميع أش�ال النشاط الرأ

وتوجسها من العالقات الال�خصية املتداولة فيه، قد أفقدها �عض من تأث��ها وسيطر��ا ع�� 

تلك العالقات، إذ رفضت هذه �خ��ة باملطلق البقاء تحت حكم أخالق الكنيسة. لقد �ان �� 
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�م�ان معا�جة أخالقيا و�ش�ل مباشر العالقة ال�ي تحكم السيد بالعبد، لكن استحالة فك 

رتباط ب�ن مشروطية الَدين بالرهن، ال�ي أحكمت قبض��ا ع�� مختلف ��شطة �قتصادية � 

واملبادالت التجار�ة، قد كبل جميع العالقات وجعلها ال تتحرك إال ضمن ثنائية السيد والعبد. 

بذلك ي�ون اقتصاد العصر الوسيط الذي �انت �سري فيه روح الكنيسة قد أق��ي جميع أش�ال 

ا�حر وقيد عملية البيع والتسو�ق وذلك بحجة مخالف��ما ملبدأ "السعر املنصف التنافس 

 والعادل"، وكفالة العيش �جميع الناس �عيدا عن أي ار��ان مسبق.  

 لكن كيف تم ا�خروج من هذه الذهنية والتحرر من قيودها �قتصادية؟. 

هذه املفاهيم، مثلما يذهب  إنه من غ�� املمكن ابتداء، أن ي�ون لل��ود �لمة ا�حسم �� �سف

 Sombertإ�� ذلك 
ّ
، فوضعية ال��ود السوسيولوجية �� العصر الوسيط ال يمكن �شب��ها آنذاك إال

بطائفة من الطوائف الهندية داخل مجتمع ال طائفية فيه، إذ �انوا يمثلون �� تلك الف��ة الشعب 

الطائفة لدى ا�جانب�ن، ذلك أن الوعد  املنبوذ، مع مراعاة بطبيعة ا�حال للفارق املوجود �� مفهوم

الدي�ي الهندو��ي �عت�� نظام الطائفة ذو قيمة خالدة، إذ �� مكنة الفرد أن يطأ عنان السماء 

ماداما أنه ينشط داخل ح�� طائفته، و�ج��د ع�� املستوى ال�خ��ي ح�ى يتجاوب مع �ل��امات 

فإنه سيعرض نفسه إ�� النبذ و�حكم  املفروض تأدي��ا، لكن إذا ما حاول ا�خروج عن طائفته،

 عليه بالعذاب �� جهنم و�تحول ا�� لقمة سائغة �� أمعاء الكالب. 

ه سيأ�ي يوم �سود فيه نظام طائف��م و�تغلب ع�� نظام الطبقة 
ّ
أّما الوعد ال��ودي فإنه يرى أن

وب فهم القائمة املسيطرة. فال��ود اليوم مص��هم مسدود من جراء ما جناه أجدادهم من ذن

بالنسبة للمسيحي�ن فإن الوعد هو ما وعد به املسيح أتباعه بتعميم السالم -�عاقبون ع�� ذلك، 

وليس �� مستطاعهم ا�خروج من هذه الوضعية  -ع�� العالم وهذا ما مثله هو بنفسه �� الناصرة

 إال إذا خاضوا ثورة اجتماعية عارمة.

نية، فصنفوا ع�� أ��م "شعب ع�ئ" م�ا��م لقد �ان ينظر لل��ود �� العصر الوسيط نظرة دو 

خارج ا�جتمع ال��جوازي، فال يحق ألي تجمع مدي�ي استقبالهم، وذلك لعدم استطاع��م املشاركة 

�� نفس التعاو�ذ املسيحية، لذلك هم محل توجس من قبل ا�جميع. أما ع�� املستوى التجاري فلم 

 Lesسيحي�ن املعروف�ن باسم ال�اوورسي�ن يكن ال��ود وحدهم من يوصف باملراب�ن، التجار امل

cahorsins  حسب القاموس الفر���ي)Larousse  هم متعاملون بنكي�ن أغل��م من منطقة



 

      2015) �/يناير/ف��ايرد�سم�شتاء ( العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 290 ( 

ال�اوورس، ظهروا �� القرن الثالث العشر و�تعاملون بالر�ا)، هم أيضا �انوا ع�� هذه الصفة إذ 

حماي��م، حيث �انوا يدفعون لهم مقابل ام��نوا تجارة الفضة وذلك �عدما حظوا بمباركة �مراء و�

 ذلك مستحقات ورسوم من التجارة ال�ي �انوا يزاولو��ا. 

�ان أقل �شددا  -و�حكم أ��م مسيحيون -إال أن الفرق بي��م و��ن ال��ود، أن التعامل معهم 

ت�اد تجمع  وإقصاء ما داما أ��م يقاطعون التجارة مع ال��ود، فا�جاميع املسيحية الوسيطية

بخطابا��ا ودعوا��ا، ع�� عدم جواز استجابة امل�حي�ن ا�خلص�ن إ�� دعوات ال��ود وإكراميا��م، 

 .كما ال يجوز للم�حي�ن ا�خلص�ن أيضا التصاهر معهم اقتداء بذلك �س��ة �جداد

 ثمة سبب آخر �عود إ�� نبذ ال��ود وعزلهم، أال وهو خصوصي��م الدينية والطقوسية ال�ي ال

تج�� لهم العمل إال �� تجارة الذهب والفضة، وتحرم عل��م العمل الزرا�� ع�� سبيل املثال 

وتحفزهم مقابل ذلك ع�� �علم القوان�ن، فذلك يتسق والتعاليم ال��ودية ويسهل مباشرة عل��م 

عملية تجارة الفضة ع�� وجه ا�خصوص، يحدث ذلك �� الوقت الذي �انت فيه الكنيسة تحرم 

ل بالقروض الر�و�ة، ال�ي يرى ف��ا ال��ود أ��ا جزء ال يتجزأ من �عاليمهم الدينية، فهم ال التعام

 يخضعون للكنيسة وال لقواني��ا وهذا �� حد ذاته سبب �اف �� ��ميشهم وإقصا��م. 

يضاف ا�� ذلك تمسك ال��ود بثنائية أخالق الداخل وأخالق ا�خارج، ال�ي توصف بدائيا 

الداخلية تضبط املعاملة ب�ن ال��ود، وتحرم عل��م التعامل البي�ي بالر�ا  بينما  بال�ونية فاألخالق

أخالق ا�خارج ف�ي تنظم العالقات مع �جانب والغر�اء، ف�ي تج�� التعامل معهم بالفوائد 

الر�حية، ��ذا املع�ى فإّن ال��ود مرتبطون �شدة بالثنائية ال�ونية لألخالق. هذه الثنائية �سمح لهم 

أخذ الفائدة من الغر�ب غ�� ال��ودي، كما �سمح لهم أيضا باأل�شطة الالعقالنية ع�� املستوى ب

�قتصادي، نذكر م��ا هنا تأكيدها الشديد ع�� ضرورة أخذ الضرائب وكذا تمو�ل الدول باملال، 

ك وهذا �غض النظر ع�� طبيعة ا�حكم ا�جاري �� تلك الدول. لقد اكتسب ال��ود ع�� القرون بذل

جلبت لهم الشهرة وكذلك شهية �خر�ن، لكن �مر هنا يقتصر فقط ع��  الرأسمال  سمعة

املنبوذ وليس الرأسمال العقال�ي الذي ظهر �� الغرب، فال��ود ليس لهم فيه أي فضل يذكر، 

 �� �رض املسيحية. 
ّ
 فنظام كبار املقاول�ن هو ذو م��ة  مسيحية خالصة ولم يفكر فيه إال

ال��ود عن ميالد الرأسمالية ا�حديثة، ليس له من تفس�� يذكر سوى عدم مشارك��م  إّن غياب

، بل ح�ى خارج هذا النظام لم يكن بمستطاعهم التواجد، Les corporations�� نظام التعاونيات 
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ففي بولونيا مثال، �ان �� متناول الفئات الرثة من ال��ود أن ينظموا  أنفسهم ضمن ُبنا العمل 

س أو ح�ى املقاوالت واملصا�ع، لك��م امتنعوا عن ذلك إّن أخالق ال��ود التلموذية املستأ�

والتقليدية جدا تحضر ذلك . إ��ا تكره التجديد أك�� بذلك ح�ى من الشعوب البدائية ا�ح�ومة 

بال�حر، لكن بالرغم من ذلك فإن لل��ودية �عض التأث�� �يجا�ي ع�� الرأسمالية العقالنية 

إذ حفزت املسيحية ع�� رفض ال�حر املعروف لدى اثن�ن أو ثالثة طوائف مشرقية  ا�حديثة،

 (واحدة م��ا �� اليابان).

�� واقع �مر ال يوجد دين �ستطيع ترو�ض ال�حر �ش�ل �امل، وما أنجزه ال��ود �� هذا الباب 

ة املمجدة (املدين Canaan �عت�� عمل غ�� مسبوق. فا�خصومة الشديدة ال�ي �انت ب�ن كنعان 

(إله ال��اك�ن والزالزل Yahvé )، و��ن يا�� Baalل�حر إله الزراعة واملعروف باسم �عل 

والطواع�ن). وتمكن �خ�� من إبطال �حر ا�خصو�ة لدى �عل وإفشاله، وفض املؤمن�ن به من 

حوله، جعلت م��ا ال��ودية مادة خصبة ألجل �طاحة بال�حر إذ مهدت بذلك الطر�ق أمام 

سيحية ح�ى تصبح ديانة أساسية معادية ومضادة لل�حر. إنه بفضل هذه الكيفية استطاعت امل

ال��ودية إنتاج املؤثرات الهامة ال�ي ستخدم تار�خ �قتصاد. ذلك ألن سيطرة ال�حر خارج الدائرة 

املسيحية، �ان قد ش�ل أحد العقبات العو�صة أمام عقلنة ا�حياة �قتصادية، فال�حر ب�ل 

�ع�ي �عقيم التقنية و�عطيل �قتصاد، باإلم�ان أن نذكر هنا عدة أمثلة تدعم هذا  �ساطة

املوضوع، فمثال �� الص�ن وقف الكهنة بوجه املشاريع املرتبطة ببناء الطرقات والسكك ا�حديدية 

عض واملصا�ع وطالبوا بإيقافها بذريعة أ��ا �سبب إزعاجا لألرواح املتواجدة با�جبال و�الغابات أو بب

 مجاري ���ار واملرتفعات ال�خر�ة.

أما �� الهند فإن عالقة الطوائف بالرأسمالية لم تكن با�ختلفة، فبحسب املعتقد الهندي فإن 

استعمال التقنية يحتم أوال ضرورة ترك الهندي لطائفته �صلية، والتوجه نحو طائفة أخرى 

ستبدال روحه ع�� عملية تنا�خ �رواح، ولتكن �� البداية طائفة متدنية، وذلك ح�ى يتمكن من ا

بذلك تطهر روحه وتنظف و�حصل ع�� إعادة امليالد ا�جيد الذي يتعذر حدوثه إال بمغادرته 

 للطائفة �م.

هناك معتقد هندي آخر يقول، أن اختالط الطوائف حري به أن يد�س العالقات ب�ن �فراد  

س املنبع املائي الذي �شر�ون منه ويستغلونه �� لذلك ال يجوز للعمال داخل الورشة، استعمال نف

ا�حاجات ا�ختلفة، فذلك سيعرضهم ال محالة إ�� تدنيس �عضهم البعض لقد احتاجت الهند إ�� 
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مئة عام من �حتالل ال��يطا�ي ح�ى تز�ل عن نفسها تلك العوائق فالرأسمالية ال يمك��ا الظهور 

إن عقلنة نظام ا�حياة جاء إثر انتصار النبوات وسط مجموعة اقتصادية �سيطر عل��ا ال�حر. 

العقالنية الك��ى ال�ي �شر ��ا �نبياء، حيث �ان لهم الفضل �� وضع اللبنات �و�� ملا يمكن أن 

نطلق عليه هنا اسم خيبة أمل العالم، لقد دشنوا بذلك الطر�ق لظهور العلم والتقنية ا�حديثة 

 والنظام الرأسما��.

أن نبوءا��م قد قضت ��ائيا ع�� ال�حر وع�� املقدس التقليدي  الص�ن ع��  لكن هذا ال �ع�ي

سبيل املثال لم �عرف هذا النوع من النبوات، اللهم إال إذا استثنينا ما وفد إل��ا من ا�خارج �اليو 

، الهند �� املقابل لم �عرف سوى دين السالم Taoïsmeو   Lao-Tseu�سو و�الن�عة التاو�ة

والنبوات الك��ى ذات ا�خصوصية الهندية ا�حضة، فبوذا الذي دعا إ�� السالم لم �عت�� نفسه 

يوما أنه مبعوثا إلهيا، يدعوا الناس لالل��ام بنظام حياته، فعملية السالم بحسب البوذية �� 

فناء و�الزهد الصوفي�ن و���قب ا�حياة اختيار �خ��ي حر، إذ ليس �ل الناس معني�ن بال

لص الذين �جروا من الدنيا و�مل�ون 
ُ

�خرو�ة، فهذا الشأن ال يخص سوى الفالسفة ا�خ

. Les stoïciens�ستعداد ال�ا�� لال��حاب من ا�حياة، تماما مثلما حصل مع الفالسفة ال�لبي�ن 

اس مر�د��ا الذين تجردوا للعزلة �� يفهم من ذلك �له أن البوذية �� ديانة نخبو�ة، تخص باألس

 ا�خلوات و�� الغابات، وتحولوا بذلك إ�� عباد وزهاد ال يمل�ون من شؤون الدنيا شيئا. 

هذا عن "الصفوة" فماذا عن عوام الناس، كيف ينظرون ا�� البوذية؟ ال شك أن لعامة الناس 

ون ا�� تقد�س الزهاد وتبجيلهم منظور مختلف عن ذاك الذي تتبناه النخبة، فالعوام عادة ما يميل

بحيث ينظرون إل��م ع�� أ��م أ�حاب م�جزات وخوارق عادات، فهذا �� نظرهم سبب �اف لت��ير 

�قبال عل��م و�نجذاب نحوهم والتقرب م��م وخدم��م، وذلك ح�ى ينالوا إعادة امليالد ا�جيد 

ملصا�ح العينية، هذا �ع�ي أن غاية ما وال��وة الوف��ة والعمر الطو�ل وما شابه ذلك من املنافع وا

يصبوا إليه العوام هو سع��م ا�حثيث من أجل  تحقيق املنافع واملصا�ح هنا �� هذا العالم وليس 

 خارجه.

يت�ح مما سبق أن البوذية �� ديانة نخبو�ة محدودة العدد، ال تخص �� ��اية �مر سوى 

ور ليس مع�ي ال من قر�ب وال من �عيد بما لزم به طائفة العباد والزهاد. فالعلما�ي وفق هذا املنظ

البوذي نفسه من �عاليم وقيود، هذا علما أن التعاليم البوذية ليست �� ��اية أمرها سوى 
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مجموعة من النصائح والتوج��ات العامة �� ال��بية و�� السلوك، أي أ��ا ال تر�� ا�� مستوى 

. إن ال��يء �برز �� البوذية هو ا�خدمة املادية الوصايا الوا�حة كتلك ال�ي نجدها �� ال��ودية

املوجهة لطائفة العباد. �ستخلص مما سبق أن جميع الديانات ليست �� وارد التخلص من 

 ال�حر، إنما غاية ما هنالك أ��ا تقوم باستبدال �حر ��حر آخر.

ة واملسيحية بقيت ع�� خالف ديانات الزهد �� الهند ومحدودية تأث��ها ع�� العامة، فإّن ال��ودي

ديانة ا�جماه�� �و��. إّن صراع الكنيسة القديم مع الغنوصية ليس �� واقع �مر سوى صراعا مع 

أرستقراطية املثقف�ن الذي عرفته سائر الديانات �سيو�ة، إذ عمل هذا الصراع ع�� منع حرف 

املسيحية حيث أبلت الكنيسة عن مسارها الطبي��، لقد بدا ذلك حاسما ع�� مستوى ا�جماه�� 

الكنيسة �� هذا الشأن بالء حسنا، خصوصا عندما قاومت ال�حر وعملت ع�� اجتثاثه من وسط 

تلك ا�جماه�� �ش�ى الطرق، أو ح�ى ا�حد من نفوذه والتقليص من تمدده وانتشاره، عندما �عذر 

 استئصاله ومحو آثاره ح�ن ذاك اكتفت الكنيسة �شيطنته والتكف�� به. 

الدرب سارت ال��ودية القديمة من قبل، حيث حار�ت من جان��ا تلك املمارسات ب�ل ع�� نفس 

حزم، فال��ودية و�الرغم من اتفاقها �� كذا من موطن مع �عراف والنصوص الرسولية املصر�ة، 

إال أ��ا اختلفت باملطلق مع ما أقرته تلك �خالق من معتقدات سطحية با�خصوص تأكيدها �� 

ا، أنه بمجرد أن يضع ��سان �حظة موته ع�� صدره من جهة القلب حشرة دبور إحدى �عاليمه

scarabée فإنه سيتمكن من التس�� ع�� آثامه وذنو�ه أمام قا��ي الق��، فيستطيع بذلك أن ،

 يكذب و�ضمن الدخول إ�� ا�جنة. 

مل مع ال�حر إن �خالق ال��ودية �األخالق املسيحية، ال �ع��ف بتلك الوسائط املنقذة وتتعا

بطر�قة التعا�� به ا�� مستوى املقدس، ف�ي ال تضمن بذلك للمخلص�ن أدوات الفلتان من محكمة 

 املوت مثلما تزعم الديانة املصر�ة.

إن تحليل تأث��ات الدين ع�� ا�حياة ك�ل، يتطلب التمي�� ب�ن مجال�ن اثن�ن، مجال العقيدة 

ة، ومجال نمط السلوك الفع�� للبشر      إن الرسمية وما تخ��نه من معاي�� وأح�ام منصوص

العالقة ب�ن ا�جال�ن �� عالقة حكمية، يراقب ف��ا ا�جال �ول ممارسات ا�جال الثا�ي و�تعامل 

 معه بطر�قة امل�افئة وا�جزاء �� هذا العالم أو �� العالم �خر.
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ن تدين العامة من الناس ينب�� أيضا التمي�� ب�ن تدين املر��ن وامل�ون�ن �ك�� حنكة، و��

فالنموذج �ول ال يقدم سوى صورة مثالية ل�حياة اليومية، وال�ي ال يمكن �ل��ام ��ا ع�� مستوى 

ا�جماه�� العر�ضة، فتعاليمه العالية السقف ال تمنح ل�حياة اليومية املعاي�� الضرور�ة. إن هذين 

ا�خصوصية املسيحية مع هذا �مر النمط�ن املذ�ور�ن يختلفان من دين آلخر، حيث �عاملت 

بأسلوب مغاير، منحت فيه الفرصة لتجر�ة التدين املثا�� لُ��كب عالقة مرنة مع �ل��امات 

 Consilia »الواجب تأدي��ا من قبل ��سان العلما�ي وذلك �� إطار ما �عرف بالتصا�ح �نجي��

evangelica » ح النموذج املثا�� ل�حياة اليومية، لكن الذي أبرم ب�ن الطرف�ن، فاملسيحية هنا تمن

دون أن تفرضه ع�� جميع الناس. بذلك ت�ون (أي �خالق املسيحية) قد حافظت ع�� نفسها من 

�ندثار. ف�ي مثل البوذية تم�� ب�ن أخالق العباد و��ن أخالق العامة، فاألفراد �خيار ع�� حسب 

 ويش�لوا جماعة خاصة ��م.مفهومها لد��م ا�جال ال�امل لي���وا العالم 

لقد تكررت ظاهرة الزهد �� تار�خ الديانات �لها و�� جميع �مكنة، ف�ي بالتا�� ليست خاصية 

مسيحية صرفة. إ��ا ��جل بذلك أهمية الزهد الك��ى �� العالم وما اشتمل عليه  من نمط حياة 

نشآت الك��ى ال�ي أقيمت ممن�جة ومنضبطة. إن مثال إقليم التبت يكشف لنا هذه ا�حقيقة فامل

بفضل �ل��ام �سلوك الزهد، �ان له دورا أساسيا �� تجنيب البالد حالة الت�حر املؤكدة 

والدائمة، فلوال تدخل جماعة الزهاد الذين تر�وا حياة �سر والعائالت وفضلوا بدل عن ذلك 

�شهد  Lhassaة الهاصا حياة ا�جماعة، ملا استطاع التبتيون �شييد أ�خم البنيات واملنشآت(بناي

 ع�� ذلك) حيث مهد ذلك ا�� انتشار املعتقدات البوذية �� جميع ر�وع البالد.

�� الغرب الوسيط الذي عرف ذات الظاهرة، فإن تقد�س العقالنية وتمجيدها �عود فضله 

باألساس ا�� جماعة العباد �� تلك الف��ة، الذين �انوا ينظمون حيا��م الغيبية ع�� أساس من 

 ألجلهم لتعلن عن أوقات الصالة �انت ا
ّ
ملنا�ج والوسائل العقالنية، فاألجراس ال�ي لم تكن تدق إال

تنظم �� ذات الوقت ا�حياة اليومية، لتنشط �� �خرى ع�� وقع تلك النواقيس. ��ذا املع�ى فإّن 

ي ع�� �ان اقتصاد عقالنيا، �سهر العباد ولو �ش�ل جزئ monastique laاقتصاد جماعة الدير

خدمته ، فأهمية وجودهم داخل ا�حياة �قتصادية �ان �عت�� جد مهم. و�الفعل فلقد ا��ارت قوة 

إثر تخاصمه مع املستثمر�ن وذلك بمجرد أن امتنع رجال  Veniseبفينيسيا  Doge leالدوق 

عه، لكن الدين، الذين �انوا �شرفون ع�� إدارة شر�اته �� ما وراء البحار ع�� مؤازرته والتعاون م
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بالرغم من ذلك فإن السلوك العقال�ي بقيا محدودا لدى تلك الفئة، فعندما حاولت حركة الفرا�سيس�ان 

Franciscain  بالتعاون مع مؤسسة القطاع ا�خدميtertiaires le secteur  ،توسعة نطاقها ليشمل العلمان�ن

 . confession la فإن ذلك ُوِجه بمعارضة عنيفة من قبل مؤسسة �ع��اف 

لقد استمالت الكنيسة أورو�ا لوقت طو�ل وذلك بفعل تأث�� العقو�ات و�ع��افات، لكن ذلك 

�ان �عت�� بالنسبة ا�� إ�سان عصر الوسيط  خالصا وراحة معنو�ة، ي�جأ إل��ا �لما شعر بالذنب 

ت و�التقص��، فيتوجه حي��ا منكسرا نحو راع الكنيسة ليقدم له �ع��افات و�ضع نفسه تح

تصرف العقو�ات ال�ي تفرضها عليه أخالق الكنيسة، لكن ما أن ا��ار ذلك النظام السلو�ي املمن�ج 

ح�ى غ��ت الكنيسة من أسلو��ا، فهونت من تحذيرا��ا وعقو�ا��ا املسلطة ع�� املع��ف�ن وفتحت 

 سالمها وعفوها �جميع الناس ليشمل الصا�ح م��م والطا�ح.

 Luthérienneم �ش�ل جذري، بحيث أل�� �صالح اللوثري لقد قاطع �صالح هذا النظا

وأل�� معه ازدواجية �خالق ال�ي تم�� وتفرق ب�ن  « Consilia evangelica »التصا�ح �نجي��

�خالق املقبولة لدى العامة و��ن أخالق املر�ون وامل�ونون من ذوي �متيازات �ستثنائية. لقد 

العالم، فذوي الطبائع الدينية القو�ة الذين �انوا يختلون بأنفسهم انت�ى بذلك عصر الزهد خارج 

داخل السراديب، أصبح بإم�ا��م اليوم إتمام ذات ال��يء داخل العالم. لقد استفاد هذا النوع من 

الزهد الدنيوي من تجر�ة الزهد ال��و�ستن�ي ذو �خالق املعتدلة، فهو لم يجرم الزواج و�فرض 

� الزواج مؤسسة عقالنية لإلنجاب وا�حفاظ ع�� النوع البشري، ال��اء هو �خر العزو�ة إنما رأى �

ليس ممنوعا شر�طة أن ال يؤدي ذلك إ�� ال��ف وإ�� البذخ الفاحش�ن دونما ندم، لقد �خص 

هذا �تجاه �� مقولته ال�ي خاطب ��ا "املسيحيون ا�جدد" قائال:  Sébastien Franck�صال��

، لقد أصبح لزاما ع�� �ل واحد من �ن أن couventتخلصتم من السرداب  "هل �عتقدون أنكم

 ي�ون عابد ما بقيا حيا".

إّن هذا التعر�ف ا�جديد لزهد، ال يزال موجود داخل البلدان التقليدية ال�ي تحتضن التدين 

لدينية، ال��و�ستان�ي، حيث نلمس أهميته بالواليات املتحدة �مر�كية ال�ي تحتفي باالنتماءات ا

الواليات املتحدة �مر�كية لم تكن تزل ا�� فإن فإنه ع�� الرغم من انفصال الدولة عن الكنيسة 

غاية ا�خمس عشرة والعشر�ن سنة �خ��ة، �ش��ط �� توظيف الطبيب أو الص���� أو من يرغب 

باالنخراط ضمن دوائر معينة، أن يصرح بوضوح عن انتماءاته الدينية ويس�ي جماعته، 

مستقبله امل�ي مرهون بما سيف�ح عنه من أجو�ة متصلة ��ذا السؤال. يفهم من ذلك أن ف
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التوظيف �� ا�جاالت ا�حيو�ة واملهنية يقت��ي مسبقا فحص صارما للسلوكيات �خالقية. كما 

يفهم منه أيضا أن �خالق ال��ودية املزدوجة ال�ي تفصل وتم�� ب�ن ما �س�ى بأخالق الداخل 

خارج، ليس لها من م�ان يذكر ضمن هذا ا�جال، ف�ي تتنا�� ومبدأ الصدق وا�جدية وأخالق ا�

�ستقامة، ألخالق و�التا�� ال �ساعد ع�� النجاح �� العمل، لقد روج املعمدون والنساك دون �لل 

"الكفار ال يمكن الوثوق ��م، فصل��م  لضمان النجاح، ذلك ألن ""أفضل وثيقةمثلما يقولون ف�ي 

بنا(تقول العظة) مقتصرة فقط ع�� تحقيق مصا�حهم. و�التا�� ليس لنا من بد سوى طر�ق 

 الصالح و�ستقامة إذا ما أردنا إنماء ال��وة". 

إن هذه �خالق ليست ضر�ا من الدعاية املضللة، إنما �� ترمي ا�� إح�ام التدين قبضته ع�� 

لفعلية، وذلك �غرض تجنيب �خ��ة �نحرافات ال�ي ال يرغب ف��ا التدين وال السلوكيات ا

يحبذها، لكن هذا املنطق سيوقعنا مجددا �� املطب الذي وقعت فيه أديرة العصر الوسيط، 

حيث أدى مس�� اكتساب ال��وة ع�� قاعدة �ستقامة والصالح ا�� انتشار مظاهر البذخ داخل 

فت بذلك بني��ا وتضعضع �سيجها ف�ان ال بد حي��ا من العودة ا�� نقطة ا�جماعات الدينية، فضع

 البداية مجددا وإعادة التأسيس.

لقد حاولت ال�لفينية تجنب الوقوع �� مثل هذا الفخ، فقالت أّن ��سان هو مجرد عامل يقوم 

يجز له ترك  بتسي�� ما استخلفه هللا فيه، إذ حذره من املتع ومن الشهوات لكن �� ذات الوقت لم

الدنيا والهروب من العالم. بل ع�� العكس من ذلك تماما، لقد ِاعُت�� الدفع بالناس نحو املشاركة 

 �� التحكم العقال�ي ل�حياة الدنيو�ة واجبا دينيا. 

، و�قصد ��ا ال�خص العارف « Beruf »إنه من وسط هذه البيئة الفكر�ة جاءت مفردة 

�و�ستنتية للكتاب املقدس. لقد دعا هذا �خ�� ا�� تثم�ن النشاط باللغات املتأثرة بال��جمة ال�

الرأسما�� القائم ع�� الطرق العقالنية ال�ي ير��ى ��ا هللا و�قرها. لقد �انت هذه املسألة بالذات 

(أ�حاب العرش Stuart مثار خالف ب�ن الطهرو��ن(أ�حاب �غلبية �� ال��ملان) و��ن الستيواتي�ن 

الطرف�ن وإن �انا قد انخرطا �� الرأسمالية، إال أن ذلك لم يكن إال �ش�ل عر��ي، �� بر�طانيا) ف

فالطهرو�ن مثال لم �ع��فوا لل��ود بأي مساهمة تذكر �� �شوء الرأسمال، فهم بالنسبة إل��م 

جماعة تمارس أ�شطة غ�� عقالنية محظورة، توصف بالدنيئة و�الساقطة، من ذلك دعمهم 

 القادة بالقروض، وفرضهم للضرائب باإلكراه و�عاملهم بالر�ا..ا�خ. ل�حروب بطر�قة تزو�د 
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هنا، تتمثل أوال �� ضما��ا للضم�� ا�جيد للمقاول  berufإن �ضافة ال�ي جاءت ��ا تلك املهنة 

ا�حديث وكذا الز�ادة �� عدد العمال ا�جادين، إذ �ِعدهم بالسالم ا�خالد �لما ال��موا بالزهد أثناء 

وا باالستغالل، هذا ح�ى ولو لم يقابل تفان��م ذاك بالعرفان و�الشكر من قبل العمل وقبل

 الرأسمالية.

إن السالم ا�خالد الذي �انت �ستعمله الكنيسة �� تلك الف��ة، والذي �ان ��يمن ع�� جميع 

ي منا�� ا�حياة بدرجة ال يمكن تخيلها، يمثل لنا اليوم ��يء آخر. لنشرح هذه املسألة بالتدر�ج، فف

البداية باشرت الكنائس ال�اثوليكية واللوثر�ة(ع�� الرغم من ال��امها بالن�ج التقليدي) �عض 

التغ��ات املهمة، نذكر م��ا ع�� سبيل املثال إلغا��ا لشرط ضرورة �نتساب ا�� �خالق املمتازة، 

أداء �عمال  وفتح الباب أمام �ل من أراد ال�حاق بجماعات الزهد ال��و�ستن�ي، فاالستقامة ��

 �غض النظر عن عمق �يمان تجزئ هنا لتحقيق �نتساب و�نتماء ا�� ذات ا�جماعة.   

إننا لم نجد �� الواقع أي كنيسة أو دين، استطاع ��ذه القوة و��ذه الدقة العالية من وضع 

ا �رضية �عاليم تخدم ��ذا الش�ل إنتاج الفرد الرأسما��. لقد وجدت ال��ضة الرأسمالية أمامه

مهيأة، ف�ي �� واقع �مر لم �شارك إال بالن�ر اليس�� �� إتمام العناصر املش�لة لهذا املشروع 

ا�جديد. لقد �ان الفنانون املثقلون باملصاعب التقنية أول من خاض تجر�ة ال��ضة، تبعهم �� ذلك 

 عمال املناجم و�حق ��م �� ما �عد العلماء. 

نت �عمق من تحديد سياسة �مراء ومهامهم، إال أ��ا لم �ستطع إن ال��ضة وإن �انت قد تمك

التغي�� من روح البشر مثلما فعل ذلك �صالح وأحدثه من تجديد �� هذا ا�جال، نحن �علم أن 

جميع �كتشافات العلمية ال�ي ظهرت �� القرن السادس عشر والسا�ع عشر، جرت ع�� أرض 

و  Luther رجال �اثوليكيا رفضت اكتشافاته العلمية من قبل�ان  Copernic�اثوليكية خالصة، فـ 

Melanchton ع�� العموم إن ر�ط التقدم العل�ي بال��و�ستنتية مسألة يكتنفها �عض من ،

الغموض، فإذا �ان من املؤكد أن الكنيسة ال�اثوليكية منعت وحجرت ع�� العلم أن يتقدم، فإن 

�� �خرى ع�� أحسن حال �� عالق��ا مع العلوم  الطوائف ال��و�ستانتية امل��هدة، لم تكن

ا�خالصة، اللهم إال إذا استثنينا من ذلك ا�خدمات ال�ي �ان يقدمها العلم ا�� الضرور�ات اليومية 

امل�حة والذي �انت ال��و�ستنتية �سمح ��ا، ��ذه الكيفية ت�ون �خ��ة قد منحت الفرصة للعلم 

 لتقنية وتطور �قتصاد.ح�ى ينطلق تدر�جيا نحو هدف خدمة ا
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هذا عن املا��ي أما اليوم، فال يبدوا للمرجعية الدينية أي أثر يذكر ع�� ��سان �قتصادي 

املشار إل��ا سابقا تبدو اليوم بال جدوى، لقد استبدل تدين الزهد باملطلق  Berufا�حديث فمقولة 

�لمة فلقد أحسن برنارد موندوفيل بنظرة �شاؤمية للعالم، لكن ليست بالزاهدة باملع�ى الدي�ي لل

إذ  La fable des abeilles de Mondevilleتصو�ر هذه املرحلة �� روايته املسماة بخرافة النحل

يقول �� هذا �طار، أنه يمكن للمفاسد الفردية ا�خاصة أن ت�ون ذات فائدة ل�جماعة إذا ما 

ثار املرتبطة بالطوائف الدينية استوفت �عض الشروط، إن هذا �ع�ي �ش�ل آخر كنس �جميع �

 من مشهد ا�حياة العامة. 

إّن تفاؤل عصر �نوار واعتقاده با�ساق املصا�ح مع متطلبات الناس، أعقب مباشرة نزعة 

حرك هذا التفاؤل �ل من  الزهد ال��و�ستنتية وحل محلها �� مجال �خالق �قتصادية. لقد

�مراء ورجال الدولة وفئة الكتاب واملؤلفون، ��اية القرن الثامن عشر و�داية القرن التاسع عشر 

ليعملوا �� هذا �تجاه. إن مرجعية أخالق �قتصاد ال�ي ُولدت بأرض الزهد املثا�� لم يبق لها أي 

عاملة لم �عد تؤمن إال بمصا�حها مع�ى يذكر، لقد أفرغت من محتواها الدي�ي فالطبقة ال

و���جام التام معها، فال م�ان �عد ذلك إذن للسالم ا�خالد خارج هذا �طار، إذ أصبح ضمان 

 املستقبل وتحديد املص�� مرهونا بما يحققه الفرد من مصا�ح عينية بحتة. 

ا�ح املادية لقد أفرز هذا الوضع ا�ع�اسات خط��ة، حيث أدى استبدال أخالق ا�جماعة باملص

ا�� غلق الباب �� وجه متنفس، �ان دوره أساسيا �� تخفيف �الم والضغوطات النفسية ال�ي 

�انت تحصل لألفراد، لقد فتح هذا التحول ا�جديد الباب أمام ظهور القلق والتوتر الذي ما ف�ئ 

ية العصر ينموا و�زداد �ش�ل مخيف ومطرد داخل ا�جتمع. لقد ظهر هذا الوضع من قبل �� بدا

 ال��ونزي الرأسما�� ثم �� ��اية الرأسمالية البدائية ليتكرر مجددا �� القرن التاسع عشر. 

----------------------------------------------------- 
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األستاذة عايش صباح  –بقلم   
 

 

 : املقدّمة
   

�عت�� مرحلة جمع البيانات أصعب مراحل البحث العل�ي، وأحد منا�ع صعو�ة املرحلة هو 

 �� الباحثون  ��تم اختيار (أو تصميم) أداة جمع بيانات مناسبة لهدف ومجتمع الدراسة، حيث

 حول  دقيقة و�يانات معلومات ع�� با�حصول  و�جتماعية وال��بو�ة النفسية العلوم مجاالت

  الباحث �ستخدم املعلومات أو البيانات تلك ع�� ا�حصول سبيل  �السلوكية، و� الظواهر
ً
 عددا

، الذا�ي التقدير وقوائم، املالحظة وقوائم، �ستبيانات �� املتمثلة �دوات السي�ولوجية من

 وغ��ها.، التقدير ومقاييس

�ستبيان استعمال شيوًعا، حيث ازداد  �ك�� العل�ي البحث أدوات من �ستبيان �عد

"Questionnaire" ع�� مدى العقود املاضية باعتباره من أدوات البحث �ك��  العلمية �� البحوث

 فروض اختبار ضو��ا ع�� يمكن ال�ي، و املعلومات تجمع ��ا ال�ي �و�� �داة أصبح ح�ىاستخداما، 

  الدراسة.

فاالستبيان شأنه شأن �ل أدوات البحث العل�ي، ذو طبيعة متماسكة، ت��ابط فيه املقدمات 

ع�� تصورات نظر�ة، ووضع تصميم م����  بالنتائج، يبدأ بتحديد الباحث ملش�لة الدراسة بناءً 

من وضع الفروض والتساؤالت، مرورا  دقيق ل�افة ا�خطوات ال�ي �شتمل عل��ا البحث، بداية

تم النظري الذي  �طاربالوصول إ�� النتائج ال�ي تصب �� نفس  وان��اءً بجمع البيانات وتحل��ا 

 الخطوات اِّـنهجية لتصميم االستبيان
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و�ل مرحلة يجب أن تصمم �عناية كب��ة ألن النتيجة ال��ائية �عتمد ع�� مدى ترابط  منه، �نطالق

 جميع مراحله.

راحل �� ثالثة أ�عاد، و�� كشف الغموض الذي يكتنف ي�خص "ال�حيان والدلي�ي" هذه امل

تأث��ا ع�� املتغ��  �ك��املتغ�� التا�ع(مؤشرات املش�لة)، والتعرف ع�� املتغ��ات املستقلة 

 املتغ��ات املستقلة باملتغ�� التا�ع واتجاهها التا�ع(املعرفة النظر�ة)، والتعرف ع�� شدة ارتباط

 ).90، 1998حيان والدلي�ي، (ال� .ج)(تفس�� وتحليل النتائ

هذه املراحل يجب أن تتم ��ذا ال��تيب وال��ابط، إذ �عتمد �ل مرحلة ع�� نتائج املرحلة ال�ي 

لكن ما يبدو �� كث�� من البحوث هو عدم �هتمام ��ذا ال��تيب والتسلسل �� مراحل  �سبقها.

� من �حيان ال يتعاملون مع ) أن الباحث�ن �� كث�2000إعداد �ستبيانات، حيث يرى "حجر" (

، 2000هذه املراحل �ش�ل واحد، ال من حيث نظر��م إل��ا وال من حيث تطبيقهم لها. (حجر، 

121.( 

�عتقد الكث��ون أن مكمن الصعو�ة هو كيفية تحليل البيانات، وتراهم يركزون جل  حيث

اهتمامهم حول هذا املوضوع، �� ح�ن ��ملون املراحل �و�� ال�ي يتأسس عل��ا البحث، أو بناء 

 �ستبيان.

و�رجع ذلك إ�� التقنيات ا�حديثة ال�ي أصبحت �ستخدم �� تحليل البيانات من برامج 

اختصرت ذلك التعب املض�ي الذي �ان يقضيه الباحث �� ا�حساب اليدوي، والذي  إحصائية،

�ان يأخذ منه أحيانا عدة أيام �� حساب معادلة واحدة، مما جعل �مر أك�� سهولة وجاذبية، وال 

 �ستغرق من الباحث إال القليل من الوقت.

ج التحليل �حصائي ع�� حيث �س�� الطلبة �� العلوم �جتماعية المتالك واستخدام برام

ذلك أن هذه ال��امج ؛ اختالفها، و�بذلون قصارى جهدهم لتعلم هذه ال��نامج وكيفية استخدامها

تيح للباحث إم�انيات جديدة وغ�� محدودة، وتكسب أعماله عمقا ودقة واكتماال من الناحية ت

 �حصائية.

 التطور  مع تماشيا الفردية �انات�م تطو�ر �� اومفيد اجيد مربقدر ما �عت�� هذا � لكن 

ا�جاالت،  �افة �� ضرور�ة أصبحت ال�ي العل�ي البحث عوملة ومع اليوم ا�حاصل التكنولو��
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 التحليل �� اليدو�ة من والتخلص بكفاءة �حصائية وال��امج ا�حاسوب مع التعاملضرورة و 

البحث حول كيفية بناء  �� التعمق عن �غ�ي ال�حصائي، بقدر ما �عت�� هذا غ�� �اف، و 

ليتمكن ، قياسال ألدوات السي�وم��ية ا�خصائص حساب طرق  معرفة مختلف �ستبيانات، وكذا

فالكمبيوتر  .�ا منطقياتفس� التحليل نتائج وتفس�� ألداته املناسب سلوبالباحث من اختيار � 

 �� أساسية ليست ��اأما عنه، ك بديلة لإل�سان، وليست وسيلة مساعدة املتنوعة حصاءو�رامج � 

 .و�وجهها ف��ا يتحكم واع عقل إ�� تحتاج الباحث، فاملهارات ت�و�ن

، برامج من �حصاء علم إليه توصل ما أر�� مستخدما التحليالت ��ذه يقوم ��ن ا�حاسب �إ"

 منتقاة ت�ون  ما فكث��ا العمليات لهذه إخضاعها يتم ال�ي البيانات الدقة، أما من كب��ة درجة وع��

 تلك استخدام إن". ا�جذاب الش�ل" ذلك تأخذ ح�ى املتوفرة ا�حديثةالتحليلية  لتالئم �ساليب

 خاطئة نتائج إ�� يؤدي سليم �ش�ل توفر لم بيانات �� الدقيقة والتقنية العالية �حصائية الدقة

 )122، 2000:حجر."(عالية بدرجة

من  ال بد ذاته، لذا حد��  غاية وليس العل�ي البحث هو وسيلة �خدمة �حصاء نإ  

 والوصول  �ستبيان بيانات تحليل شا�لم �حل اوحده�حصائية ليست �افية  امجأن ال��  التيقن

بل إ�� جانب إتقان استخدام ال��امج �حصائية، ال بد من أن ي�ون الباحث املطلو�ة،  النتائج إ��

  .النفسية أو �جتماعية واملقاييس �ستبيان تصميم بكيفية ووافية �افية معرفةع�� 

 اتخاذ �� �ساعده معلومات ع�� ا�حصول  أجل من الباحث استبيانا �ستخدم عندمالذلك 

لذا �ان الهدف من هذه . بكيفية تصميم �ستبيان تتعلق أساسية مش�لة يواجه ما، فإنه قرار

 .�ستبيانتصميم  خطوات ومراحل الورقة البحثية التعرض ألهم

 :االستبيانتعريف 
   

اجتماعية، فإن هذا  �خصية �خص مع�ن، أوعن ما  ��يءإذا أردنا معرفة  حياتنا اليومية ��

لكن  ملعرفة ما كنا نرغب �� معرفته. يتطلب منا طرح أسئلة ع�� ال�خص املع�ي، وانتظار رده

إ�� واحد أو أك�� ، هادفةأسئلة  �� ش�ل مجموعة عندما يتم عرض هذه �سئلة �� �سلسل منظم
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مع توقع أن نتلقى ردا كتابيا عن جميع �سئلة ال�ي طرحت عل��م،  من الناس تم اختيارهم مسبقا

 .هذه ا�جموعة من �سئلة "استبيان" �� مجال البحوث وجمع البيانات فإنه يصط�ح ع��

 هو بذلك و�ستبيانوعرفه،  أو�حه �مر، بمع�ى استبان الفعل من مشتقة استبيان �لمة

 إبراهيم(" Questionnaire" الفر�سية لل�لمة ترجمة �مر، وهو لهذا والتعر�ف التوضيح

 وميدانية أولية بيانات �جمع �ستعمل ال�ي الوسيلة تلك باالستبيان قصدي). 221، 2013:خضر

غود و " ويعرفه �ل من. )100، 2004:النوح("العل�ي البحث ظاهرة أو مش�لة حول 

 إ�� �داة ال�ي نحصل من خاللها ع�� �جو�ة مفهوم �ش�� بأنه Goode& Hatt  ) "(1952""هات

 ,Barr" "بار، ديفيس، وجو�سون " كما �عرفه .�سئلة، و�مأل من قبل املستجيب باستخدام نموذج

Davis and Johnso) "(1953 بأنه تجميع م���� لألسئلة ال�ي يتم إرسالها إ�� عينة من الناس. 

 من �سئلة، يتم ��جيل �جو�ة من قبل قائمة مكتو�ة أنه )Kumar" )2005" "�ومار �رى "و 

 "رو�ن�"و��جيل �جابات. وأخ��ا �عرفه  املشارك�ن الذين يقومون بقراءة �سئلة و�ستفسار

"Robbins"(2009) مفيدة، تقيس ما نر�د معرفته.  متغ��ات أداة �ستخدمها الباحثون لقياس بأنه

 مثل: �سئلة، أو ملعرفة البيانات القاعدية للمستجيب�ن ت�ون لإلجابة عنو 

 .العرق  �العمر وا�جنس، ا�خصائص العامة -

 واملواقف ا�خاصة ��م. املعتقدات -

 ا�خاصة ��م. السلو�ات -

 ). Mangal : 2013,337(املعارف ا�خاصة ��م -

�عر�ف �ستبيان بأنه أحد الوسائل ال�ي �عتمد عل��ا الباحث �� تجميع  نايمكنباختصار 

 عن طر�ق عالية س�انية كثافة ذات، ا�حجم كب��ة جماعات أو البيانات واملعلومات من أفراد

أو  معلومات كيفية إ�� الوصول  �غية، العبارات أو �سئلة من تضم مجموعة استمارة عمل

 للكشف وذلك، العل�ي البحث أدوات من غ��ها مع �ستخدم قد أو بمفردها �ستخدم كمية، وقد

 .الباحث و�صوغها �� استفسارات محددة يحددها ال�ي ا�جوانب عن

 

http://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.+K.+MANGAL%22
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 تصميم االستبيان: خطوات
   

املوضوعة، وحجمه، وش�ل  أسئلتهإن بذل ا�جهد إلخراج استبيان قوي التصميم من ناحية 

عطي بيانات يمكن أن �ستفاد م��ا التخاذ قرار مع�ن حول املوضوع املراد يإخراجه، حتما س

 دراسته. 

عتمد ع�� املهارة �عت�� إعداد �ستبيان من أهم مراحل البحث العل�ي، وليس مهمة �سيطة �

اللغو�ة و��يء من ا�حس العام والتفك�� املنطقي، "فالقادم إ�� ميدان البحث �جتما�� ألول مرة 

قد يرى أن هذه العملية ليس لها من أسس تحكمها أو قوان�ن �ستند عل��ا إجرءا��ا" (حجر، 

2000 ،126 .( 

وتحديد أهدافه ، اختيار البحثمن املهم إعداد �ستبيان ع�� مراحل تبدأ بتعر�ف بم��رات 

ن النتيجة سيتم اختبارها و�نت�ي باستخراج النتائج. �ل مرحلة يجب أن تصمم �عناية كب��ة أل ال�ي 

 ال��ائية �عتمد ع�� مدى ترابط جميع مراحله. وفيما ي�� أهم مراحل تصميم �ستبيان:

 مبررات االستبيان: -1
   

ل ع�� البيانات، والباحث الذي ير�د استخدام �ستبيان أحد الوسائل العديدة ل�حصو 

�ستبيان يجب أن ي�ون متأكدا من أنه ال توجد وسيلة أخرى أك�� صدقا وثباتا يمكن استخدامها 

، 2005عالم،  محمودبنوا�� قوة وضعف �ل وسيلة( ته�� بحثه، ويعتمد هذا القرار ع�� معرف

405(. 

، أو صعو�ة ا�حصول عل��ا، أو مرور زمن طو�ل إن قلة �ستبيانات املناسبة ملوضوع البحث

ع�� بنا��ا �عطي الباحث م��را لبناء استبيان جديد تتوافر فيه مواصفات �ستبيان ا�جيد، كما 

أن ا�حصول ع�� هذه �ستبيانات باللغة �جنبية يتطلب منه جهدا أك�� �� ترجم��ا، وتكييفها ع�� 

  تالف الثقافة.البيئة ال�ي سيطبقها عل��ا، وذلك الخ

م��رات استخدام �ستبيان، و�إم�ان الباحث �ستعانة باستبيانات  ال بد للباحث من ذكر

جاهزة إذا توفرت �� مجال بحثه، �شرط تطو�رها، وتجديدها، والتحس�ن ف��ا، بحيث تالئم 
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وإذا استطاع الباحث  �ستعانة به فيه. �ستبيان ا�جديد، أو موضوع البحث الذي سوف يتم

 الوقت، وا�جهد، واملال. لها�حصول ع�� استبيان سبق استخدامه، فإن ذلك يوفر 

 أهداف االستبيان: -2
   

 البحث، أو أهداف حول  تدور  العادة �� و���عد تحديد م��رات البحث تأ�ي ا�خطوة الثانية، 

ال�ي سوف تحققها البيانات حيث يقوم الباحث بإعداد قائمة باألهداف ا�خاصة  البحث.  أسئلة

ال�ي يتحصل عل��ا من �ستبيان، و�جب تحديد هذه �هداف �� ضوء أسئلة البحث ومشكالته، 

 )405، 2005عالم، محمود مع توضيح كيف �ستخدم �ل جزئية من البيانات.(

ن إذ ع�� الرغم من أننا نبدأ �� بناء �ستبيان من مفهوم عل�ي مقبول يمكن اختباره، إال أ

)، و�ؤدي تحديد 131، 2007(فرج،  تحديد الهدف من �ستبيان يتطلب مز�دا من التفصيل

الهدف إ�� تحديد نوع املعلومات ال�ي يرغب الباحث �� ا�حصول عل��ا. وإذا لم �ستطع الباحث 

 ) 406، 2006عالم،  محمودالقيام ��ذه ا�خطوة فهذا �ع�ي أن مش�لة البحث ليست وا�حة.(

وتوضيحها �لما ساعده ذلك �� كتابة �ستبيان ف اهدتحديد �  ا ��دقيق الباحث�ان  �لماو 

  بوضوح.

�ستبيان هو وسيلة �ستخدمها الباحث للوصول إ�� نتائج بحثه، وليس غاية �� حد ذاته، 

 ف�لما �ان اختيار هذه الوسيلة مالئما لطبيعة البحث وأهدافه �انت نتائج البحث دقيقة.

 جرائي للسمة أو اخلاصية التي يقيسها االستبيان:التعريف اإل -3

ينب�� ع�� الباحث �عد أن ينت�ي من تحديد الهدف الذي ير�د اختباره، والوظائف ال�ي ��دف 

�طار النظري الذي سوف يل��مه �� تصوره أو معا�جته  �ستبيان قياسها، أن يحدد بوضوح

 .ل�خاصية أو القدرة أو السمة ال�ي �س��دف قياسها

�عبارة أخرى، عليه أن �عرف ما يود أن يقيسه �عر�فا إجرائيا دقيقا، حيث تلعب التعر�فات 

 �� البحوث �مب
ً
 كب��ا

ً
التعر�ف و �يقية، أل��ا املسئولة عن تحديد أ�عاد املتغ��ات البحثية، �دورا

هذين النوع�ن و�كمن الفرق ب�ن  �جرائي يختلف عن التعر�ف املفاهي�ي أو الت�و��ي أو القامو��ي.
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من التعر�فات �� وجود عنصر القياس، ففي التعر�ف �جرائي يوصف املتغ�� من خالل كيفية 

 قياسه، أي وصف كيف يقاس.

وذلك عن طر�ق التوضيح الصر�ح ملا يجب أن يقيسه ، إن التعر�ف �جرائي يحدد مع�ى املتغ��

احث منذ البداية �ي يل��م ��ا �� والهدف من ذلك أن ت�ون ا�خطوط وا�حة أمام الب، املستق��ي

فإن هذا التحديد يتيح للباحث�ن �خر�ن إم�انية متا�عة  أخرى جميعا. ومن ناحية  املتبقية خطواته

 ) 29، 1978ما أنجزه الباحث سواء بالتقييم أو بالتطو�ر.( حف�ى وآخرون، 

و يزودنا محدًدا،  املفهوم معً�ى محسوًسا operational definitionلتعر�ف �جرائي�عطي ا

 .باملعاي�� أو ا�خطوات ا�حسوسة الالزمة لقياس املفهوم موضوع الدراسة

 حتديد طبيعة وخصائص األفراد الذين يصلح االستبيان للتطبيق عليهم -4

, تأ�ي خطوة اختيار ا�جتمع الذي ستطبق الدراسة عليه، والذي أهداف �ستبيان�عد تحديد 

 ستنعكس النتائج عليه. 

�� الباحث أن يحدد تحديدا وا�حا طبيعة �فراد الذين سوف يطبق عل��م �ستبيان، ع

و�ع�ي بطبيعة �فراد أبرز ا�خصائص ال�ي تم��هم وتتحدد أبرز هذه ا�خصائص عادة �� ثالث 

مجاالت: السن، املستوى التعلي�ي، نوا�� ال�جز البد�ي والقصور العق��. ( حف�ي وآخرون، 

1978 ،29(. 

 االستعانة بالدراسات واالختبارات السابقة: -5

هو متوفر من  �عد أن تت�ح الصورة النظر�ة لالستبيان �� ذهن الباحث عليه أن يرجع إ�� ما

الدراسات السابقة و�طالع عل��ا وكذا �ستبيانات السابقة ذات الصلة باملوضوع، وذلك 

 تخصص�ن حول السمة املراد قياسها.ومناقشة امل، لالستفادة م��ا، ومعرفة نقاط الضعف ف��ا

�عد مشروعية تناولها ويعرفها، وقد  ي��رإذ البد ل�خاصية املقاسة أن �ستند إ�� أساس نظري  

للتأكد من مدى جدوى النظر�ة ال�ي تفسر السمة أو ا�خاصية املقاسة، والنتيجة  �ستبيان

 .املستخلصة قد تفيد النظر�ة أو �عدلها
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 و أسئلة فرعية ذات صلة بأهداف أو أسئلة البحث:اشتقاق فقرات أ -6

إذا تم تحديد أهداف البحث، والعينة ال�ي سيتم التعامل معها، وكذا تحديد التعر�ف �جرائي 

توجد أداة جاهزة يمكن استخدامها، يبدأ  للسمات ال�ي سيقيسها �ستبيان، وتم التأكد من أنه ال

 مراعاة جانب�ن مهم�ن هما:مع  الباحث �� كتابة فقرات �ستبيان

 أن ت�ون �سئلة مرتبطة بأهداف �ستبيان. -1

أسلوب تحليل البيانات �عد جمعها، إذ يتوقف ش�ل �ستبيان وصورته ع�� هذا تحديد  -2

 )406،، 2005عالم،  محمود�مر.(

 طرح سؤال مفتوح أو أك�� ع��يتم اشتقاق هذه الفقرات من حالل العديد من املصادر، ك

عدد من ا�جتمع الذي أعد �ستبيان من أجله، وتحليل �ستجابات باستخدام من�ج تحليل 

مناقشة ا�ختص�ن �� ، وكذا املضمون، وا�خروج ببعض املؤشرات ال�ي يمكن صياغة الفقرات م��ا

ا�جال �ش�ل عام، والعامل�ن فيه وا�ختص�ن بصفة خاصة لتحديد أ�عاد وم�ونات الصفة أو 

 ببعض �ستعانة�ستفادة من املقاييس السابقة، وال ما�ع من كما يمكن املراد قياسها. ا�خاصية 

لمجتمع الذي �عد له �ختبار مشا��ة لأو مفردا��ا خاصة إذا �انت معدة �جتمعات  بنودها

�ساعد معد وال�ي يمكن أن الدراسات السابقة �� نفس املوضوع و�ستعانة ب و�شارة إ�� ذلك.

 بيان ببعض �ف�ار واملؤشرات ال�ي يمكن أن ت�ون أساسا مناسبا للفقرات.�ست

املالحظة العيادية �جموعة من ألفراد �� أثناء عملهم أو تفاعلهم مع �عضهم البعض، كما أن 

�ستطيع  إذا �ان هذا العمل أو التفاعل له عالقة باملوضوع، تمد معد �ستبيان بمعلومات قد ال

 ).36حمد عويس، أن قراءة الدراسات السابقة.( أن يحصل عل��ا م

 توجد أش�ال عديدة لصياغة الفقرات يمكن تقسيمها إ�� ما ي��:  و

 فقرات تتناول اختيار إجابة من إجابتني أو إجابات متعددة: -1

هذا النوع بالتخم�ن  و�� �عتمد ع�� اختيار �جابة ال�حيحة ب�ن بديل�ن أو عدة بدائل، و�تأثر

�لما قل عدد  شديدا، ولذا ت�حح الدرجة ال��ائية إحصائيا للتخلص من أثر هذا التخم�نتأثرا 

و�بلغ التخم�ن أقصاه عندما يصل إ�� ، �حتماالت ا�حددة ل�ل فقرة، و�قل �لما زاد هذا العدد
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يتم طرح  ولت�حيح الدرجة من أثر التخم�ن، اختيار�ن و�ضعف عندما يصل إ�� ستة احتماالت

 املعادلة �� الصورة التالية: ابات ا�خاطئة من عدد �جابات ال�حيحة وتصاغعدد �ج

 
�ش��ط �� بناء هذا النوع من الفقرات أن ت�ون �جابات ا�حتملة للفقرة تتناول إجابة واحدة 

�حيحة، وأن تحتوي تلك �جابات ع�� إجابة قر�بة من ال�حيحة كما يجب أن تخضع ترتيب 

 )27العشوائي. (دمحم حسن، �جابات للتوزيع 

: يت�ون من مجموعة من الفقرات ال�ي يقابلها أو يواز��ا فقرات املزاوجة أو املطابقة-2

 )37، 2008مجموعة من البدائل أو �جابات ا�حتملة لهذه �سئلة. (الغامدي، 

يب كما ون��كه �ستجا، ن نقدم للمستجيب من��أ: و�� هذه ا�حالة نكتفي ب�ستجابة ا�حرة -3

�شاء. وتمتاز هذه الطر�قة بالتخلص من أثر التخم�ن ��ائيا. ولك��ا تواجه بصعو�ات أخرى وأهم 

وهذا النوع من الفقرات أك�� شيوعا �� ، تلك الصعو�ات ذاتية الت�حيح ومش�لة التوقيت

 )33، 1978سقاطية. (قدري حف�ى وآخرون، �ختبارات � 

� صياغة الفقرات، م��ا قواعد �علق بالش�ل، إذ يجب أن ال بد من �ل��ام ببعض القواعد �

اختيار اللغة املناسبة ل�جمهور املس��دف و تتسم فقرات �ستبيان �سهولة و�ساطة التعب��، 

لغة  استخدام مع مراعاةبحيث ت�ون مفهومة و�ستخدم ف��ا �لفاظ والتعب��ات املتداولة. 

 ا�حديث �� ا�حياة اليومية، وليس الفص�� أو التعب��ات البالغية ا�جاز�ة.

حد العيوب ا�جوهر�ة ال�ي يمكن أن يقع ف��ا مصمم �ستبيان �� صياغة بنود طو�لة، أأيضا 

فاملفحوص قد ال يتمكن من متا�عة الصياغة املمتدة لفكرة معينة ح�ى ��اي��ا، فيفقد النقطة 

 لفقرة عند وصوله إ�� ��اي��ا، وهذا يؤدي إ�� إجابات عشوائية وغ�� متسقة.الرئيسية �� ا

أال تحتوي الفقرات إال ع�� فكرة ، و تجنب كتابة العبارات أو �سئلة املزدوجةكما يجب  

واحدة فقط. فاألسئلة املزدوجة ال�ي تحتوي ع�� أك�� من فكرة قد تر�ك املستجيب خصوصا إذا 
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) من 406، 2005عالم،  محمود�� �ل فكرة بطر�قة مختلفة عن �خرى. (�ان ير�د �ستجابة ع

 ذلك أن بندا مثل: أنا ال أحب أال اتفق مع أصدقائي.

عن هذا البند قد تث�� ح��ة املفحوص، فيما إذا �انت �ع�ي أنه يحب  -مثال-فاإلجابة بال

 ) 142، 2007الالاتفاق أم يحبه (فرج، 

أو �ف�ار ال�ي تصاغ �� محتوى البند  املضمون تعلقة باملقواعد كما أن هناك �عض ال

يجب أن تتعلق الفقرات بجانب مهم من جوانب السلوك املقيس،  إذ‘ ، ال��ك�� ع�� ما يقاس وم��ا:

و ا�حاالت املزاجية الوقتية ال�ي أوليس با�جوانب الهامشية غ�� املم��ة أو �عراض سريعة التغ��، 

أن ت�ون �ل و  سلوك يتسم باالستقرار النس�ي ع�� مدى زم�ي ممتد.ال تكشف عن نمط سلو�ي أو 

فقرة مستقلة عن �خرى، بحيث ال ي��تب ع�� إجابة محددة عن فقرة ما إجابة أخرى بالضرورة 

ي��تب ع�� عدم معرفة �جابة ال�حيحة عن فقرة معينة عدم معرفة  ع�� فقرة أخرى. أو أن

 .خر من الفقرات�جابة ال�حيحة عن فقرة أو عدد آ

يؤدي مثل هذا الش�ل من عدم �ستقالل إ�� انخفاض �� ثبات �ختبار، ناتج عن انخفاض  

طوله مادامت �جابة عن عدد من الفقرات معا ت�ون بمثابة �جابة ع�� فقرة واحدة.( فرج، 

2007 ،143( 

 اختيار الفقرات: -7

واملفروض �� هذه ، يبدأ �� اختيارهاعليه أن ، �عد أن �ستقر الباحث ع�� ش�ل الفقرات

املرحلة أن يقوم بصياغة ضعف عدد الفقرات املطلو�ة ع�� �قل. أي أن الباحث إذا �ان يتصور 

تقر�با. ذلك أن  ةاملائفقرات تبلغ  فقرة مثال، فعليه بصياغة 50أن �ستبيان ال��ائي م�ون من 

فقرات، و�التا�� فإن مضاعفة عدد ا�خطوات القادمة سوف تتطلب استبعاد عدد من هذه ال

حيث يقوم  الفقرات يضمن عدم تأثر فقرات �ستبيان �عد استبعاد العبارات غ�� الصا�حة.

 مجموعة �� ا�حاور  هذه من محور  ل�ل �سئلة كتابة، ثم الرئيسية �ستبيان محاور  تحديدب

 التالية:  النقاط الباحث يرا�� �سئلة هذه كتابة وعند �خرى. ا�حاور  عن منفصلة

  .�ستبيانات أسئلة اختصار -

  .املبحوث�ن ملستو�ات واملناسبة السائدة اللغة أي البسيطة اللغة استخدام -
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  .للتأو�ل قابلة السؤال صيغة ت�ون  ال أن -

  .املتعددة للردود، مثل"�عم"أو"ال"، وا�خيارات �سيطة أش�ال استخدام -

  .املالئمة �ماكن أعرف"�� خيار"ر�ما"أو"ال تضم�ن -

  .ال�خصية �سئلة طرح تجنب -

  .ال�ي تو�� بإجابة معينة �سئلة طرح تجنب -

  .الفقرة �� فقط واحد سؤال طرح -

  .لإلجابة �افية مساحة ترك -

 اهتمام تث�� بحيث ا�خاص إ�� العام منها مع�ن، وتدرج منطقي ترتيب وفق �سئلة طرح -

 .�فراد

 تعليمات االستبيان: -8

قبل �نتقال إ�� عمليات املعا�جة �حصائية للفقرات ا�ختارة يجب أن �عد �عليمات 

عن طر�ق �خذ باالعتبار طبيعة ، �ستبيان. وذلك بصياغة تلك التعليمات صياغة وا�حة

ذا �انت �ناءا ع�� ذلك تتحدد صياغة التعليمات إو الذين سوف يطبق عل��م �ستبيان،  �فراد

إذا ما كنا سوف نكتفي بتعليمات  ستل��م بالفص�� أو العامية، كما أ��ا سوف تحدد كذلك

 �خصائي ع�� املفحوص�ن. أم �عليمات يقرأها، مكتو�ة يقرأها ا�جميع

 إخراج االستبيان: -9

 اهتمام تث�� بحيث جيد �ش�ل وإخراجه �ستبيان بتنسيق الباحث يقوم ا�خطوة هذه ��

 �خراج:  عملية �� مراعا��ا يتم نقاط عدة وهناك .�ناملبحوث

  .�ستبيانأع��  �� البحث عنوان كتابة -

  .املناسبة إلجابةبا �سمح بطر�قة الصفحة �� �سئلة ترتيب -

  �ستبيان ي�ون  أن -
ً
  .�م�ان قدر قص��ا
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  .وموجزة وا�حة �ستبيان ملء �عليمات ت�ون  أن -

  الورق نوع ي�ون  أن -
ً
  .فقط واحد وجه ع�� والكتابة جيدا

  .وا�حة عناو�ن لها وتوضع محاور  �� �سئلة تقسيم يجب -

 �عاونه. ع�� ا�جيب شكر �ستبيان ��اية �� يجب -

 ضبط االستبيان قبل التطبيق الفعلي: -10

يتم  ذلك لقياسه، وملعرفة وضع ما يقيس �ستبيان عملية تحكيم �ستبيان، أي أن به يقصد

القياس النف��ي و�ناء �ختبارات  �� املتمرس�ن ا�خ��اء من مجموعة ع�� �ستبيان عرض

 إضافة أو �عديل أو حذف أو إلقرار البحث، وذلك موضوع �� املتخصصون  واملقاييس، وكذلك

 لالستبيان.  �ولية الصورة ع�� ا�حصول  يتم ح�ى �ستبيان فقرات

 الدراسة االستطالعية:تطبيق االستبيان على عينة  -11

 بحيث ت�ون هذه العينة خارج، ع�� عينة �سيطة من �فراد يتم تطبيقه �ستبيان ضبط �عد

�حساب ا�خصائص السي�وم��ية  وذلك، البحث لك��ا متفقة �� خواصها مع أفراد البحث عينة

 .(معامل الصدق والثبات)لالستبيان

 أوال: حساب معامل الصدق:

من أهم خصائص �ختبارات واملقاييس ال��بو�ة والنفسية، فصدق �عد جوانب الصدق 

�ختبار يتعلق بالهدف الذي يب�ى �ختبار من أجله، و�القرار الذي يتخذ استنادا إ�� درجاته، 

 .فاالختبار ي�ون صادقا عندما يقيس ما وضع لقياسه

من التعديل تبعا النتشار وا�ساع حركة �ختبارات واملقاييس ��  للكث���عرض مفهوم الصدق 

العلوم ��سانية ا�ختلفة، وأصبح هناك أنواعا مختلفة يمكن تجميعها �� ثالثة أقسام رئيسية 

 و��: 

، Content Validityصدق ا�حتوى  ،Criterion-Related Validityالصدق املرتبط با�حك 

 . Construct Validityالصدق الت�و��ي و 
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 الطرق ال�ي يمكننا �عي�ن معامل الصدق من خاللها كما ي��:�عض نقوم باستعراض س

 صدق احملتوى عن طريق طريقة استطالع رأي احلكام: -أ)

 بالصدق الظاهري والذي �ع�ي مدى تطابق اسم �ختبار 
ً
�س�ى هذا النوع من الصدق أحيانا

صدق ا�حكم�ن كنوع من أنواع صدق ا�حتوى  تذكر أغلب البحوث والدراسات مع محتواه.

Content Validity ذلك أن صدق ا�حتوى �عتمد �� �عض مراحله ع�� مبدإ التحكيم، حيث يرى ،

التقييمية �خ��اء  �ح�ام"محمود عالم": "أن معظم أساليب تقدير صدق ا�حتوى �عتمد ع�� 

ايات التعليمية واملهنية والفنية، وتتعلق هذه املهارات والكف بتنميةاملواد التدريسية أو املهتم�ن 

بتقدير مدى التناظر ب�ن مفردات �ختبار والنطاق السلو�ي الذي تمثله هذه املفردات،  �ح�ام

ع�� م��ان التقدير  ��عادو�قوم ا�حكم بتقييم �ل مفردة من مفردات �ختبار �� ضوء هذه 

ع�� تقديرات متسقة بدرجة  ل أك�� من محكم ل�حصو  املو�ح �� �ستمارة، و�فضل �عتماد ع��

 )194، 2000أفضل" (محمود عالم: 

فيما تم �شارة إليه كنوع منفصل من أنواع الصدق من قبل �عض الباحث�ن أمثال "عبد 

) الذي أشار إ�� طر�قة استطالع آراء ا�ح�ام كطر�قة من طرق �عي�ن معامل 2008الرحمن" (

 صدق �ختبار. 

هذا النوع من الصدق يقدر ا�حكم املتخصص مدى عالقة �ل فقرة من فقرات �ستبيان  ��

بالسمة أو القدرة املطلوب قياسها، وذلك �عد توضيح مع�ى السمة أو القدرة بصورة إجرائية. 

 وتت�خص خطوات هذه الطر�قة من طرق الصدق فيما ي��:

مل أن تقيس السمة املطلو�ة، و�طبيعة يقوم الباحث بإعداد البنود أو العبارات ال�ي يحت-

ا�حال، كما ذكرنا سابقا فإن ع�� الباحث أن يضع عددا من الفقرات يفوق بكث�� العدد الذي ير�د 

 أن يت�ون منه �ختبار املطلوب.

وهم من �ساتذة املتخصص�ن  -املتخصص�نا�حكم�ن عرض هذه البنود ع�� مجموعة من -

، 2008يز�د عدد ا�حكم�ن ع�� ثالثة.(سعد عبد الرحمن، ويستحسن أن -�� مجال البحث 

201( 
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تجهز التعليمات ال�ي �سبق الفقرات، و�جب ع�� الباحث أن يضع �� اعتباره النقاط �تية -

 :فيما يتعلق باستمارة ا�حكم�ن ع�� وجه ا�خصوص

ر�قة �حيحة أن يبدي ا�حكم رأيه فيما إذا �انت أسئلة �ستبيان �� �ل مجموعة �غطي بط -

ا�حور ا�خاص ��ذه ا�جموعة أو ال �غطيه، وأ��ا ا�ع�اس �حيح أو غ�� �حيح لفروض الدراسة 

 .و�ساؤال��ا

أوافق، أو ال أوافق)، ال�ي تقدم للمبحوث�ن  -(�عم أو ال  :أن متغ��ات �ستجابة لألسئلة؛ مثل -

إ�� حد ما)، بمع�ى  - يقيسال -متغ��ات أخرى خاصة با�حكم تحت عنوان(يقيس  ي�ح��ايجب أن 

هل يقيس السؤال عناصر ا�حور املستخرج منه أم ال، ولهذا يجب أن ت�حب استمارة التحكيم 

ورقة منفصلة تو�ح للمحكم أهداف الدراسة وفروضها و�ساؤال��ا، ح�ى يب�ي قراره ع�� أساس 

 .�حيح

ته �� استمارة البحث، يجب أن تخصص مساحة للمحكم �� �ستمارة إلبداء آرائه ومق��حا -

 .ومدى تمثيلها لفروض و�ساؤالت الدراسة إ�� غ�� ذلك من مالحظاته املفيدة للبحث والباحث

إن صدق ا�حكم�ن هو مفهوم قديم نظرا لدخوله تحت مس�ى "صدق ا�حتوى"، حيث أشار 

 Hambleton)، "همبلتون وروجرز" "Guion) "1978إ�� ذلك العديد من الباحث�ن م��م: "جيون" "

& Rogers) "1991"الوش" ،( "Lawshe) "1975" "تيتل" ،(Tittle) "1982" ،(Lynn"  "ل�ن"

 ) واعت��وه نوعا من أنواع صدق ا�حتوى.1986(

لكن "بالرغم من انطوائه تحت صدق ا�حتوى، إال أن تطبيقاته ليست كث��ة، وهذه الطر�قة  

نا فقد استخدمت هذه الطر�قة بطر�قة ال �سهل استخدامها باالعتماد ع�� التكميم ومن ه

 )166، 2011عشوائية غ�� ممن�جة"(�حاتة: 

كما أن ا�حكم�ن يقومون فقط باالطالع ع�� البنود ومدى مالءم��ا للتعر�ف �جرائي الذي 

يضعه الباحث، �غض النظر عما إذا �ان هذا التعر�ف مطابقا للسمة ال�ي يقيسها أم ال، و�� 

رض �ستبيان ع�� ا�حكم�ن الذين �عرفهم الباحث مسبقا �غرض �سهيل غالب �حيان يتم ع

عملية التحكيم دون �خذ �� ع�ن �عتبار مدى مالءمة تخصص ا�حكم�ن للموضوع الذي يتم 

تحكيمه، ناهيك عن الالمباالة ال�ي يبد��ا �عض ا�حكم�ن الذين ال يأخذون الوقت ال�ا�� إلبداء 

ع عالمات املوافقة دون التدقيق �� العبارات ومدى مالءم��ا وانتما��ا آرا��م، حيث يكتفون بوض
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لأل�عاد، وأحيانا يقومون بالتحكيم �� غياب الباحث، ذلك أن وجود الباحث مع ا�حكم يز�ل 

 الكث�� من الغموض واللبس الذي يمكن أن يكتنف عملية التحكيم.

وتوجها��م البحثية �� إصدار أح�امهم كما أن هؤالء ا�حكم�ن سوف �عكسون خ��ا��م الذاتية 

حول هذا �ستبيان، و�نعكس هذا �� جوانب كث��ة من �ستبيان، كتحديد ��عاد والعبارات أو 

 صياغة �سئلة ال�ي يتضم��ا �ستبيان.

ى طر�ق التحكيم أو آراء ا�حكم�ن غ�� �اف وحده وال �عت�� صدقا بمع�إن قياس الصدق عن 

يقيس صدق �ستبيان ظاهر�ا أو سطحيا، ويعتمد ع�� التقدير الذا�ي  ال�لمة، حيث أنه

للمحكم�ن، و��تم فقط برأي ا�حكم�ن فيما يظهر أن �ستبيان سيقيسه وليس ما يقيسه بالفعل، 

مع أن �هم من ذلك هو رأي العينة ال�ي سيتم تطبيق �ستبيان عل��ا �� امليدان العم�� التطبيقي، 

 عكس ما اتفق ا�حكمون من بنود تقيس السمة فعليا.والذي قد يظهر 

  الصدق املرتبط باحملك: -)ب

يدل الصدق املرتبط با�حك ع�� مدى كفاءة �ختبار �� التنبؤ بأداء �فراد �� أ�شطة محددة، 

ولهذا الغرض فإن �داء ع�� �ختبار تتم مراجعته أو ضبطه بالنسبة إ�� محك، أي مقياس 

 مباشر ومستقل يقيس ما صمم �ختبار نفسه للتنبؤ به، فبالنسبة الختبار العصابية مثال، يمكن

ر�ط نتائجه بمقاييس التقدير أو أية بيانات متاحة عن سلوك الفرد �� مختلف مواقف ا�حياة، وال 

بد أن تتحقق �� ا�حك املستخدم شروط عدة واحتياطات مهمة ح�ى ال �شوه 

تم�� جمعية علم النفس حيث )، و�وجد نوع�ن من صدق ا�حك، 97، 2000النتائج(�نصاري:

تالزمي والصدق التنبؤي بناء ع�� الف��ة الزمنية الفاصلة ب�ن تطبيق �مر�كية ب�ن الصدق ال

 �ختبار وا�حصول ع�� الدليل من ا�حك.

 �ختبار ع�� �فراد ب�ن درجات �رتباط معامله من خالل حساب يمكن التالزمي الصدق

 أداء درجات ون ت� أن �ختبار. �شرط يقيسها ال�ي السلوك جوانب �� الفع�� �داء �� ودرجا��م

 الصدق أنواع أك�� هو التالزمي والصدق قبله. أو �ختبار إجراء وقت جمعها تم قد الفعلية �فراد

 املستقبل. بنتائج التنبؤ ال الت�خيص ألغراض �ستخدم ال�ي لالختبارات مالءمة
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 مدى معرفة لالختبار، أي التنبؤ�ة القيمة حساب أساس ع��فإنه يقوم  التنبؤي  الصدقأما 

 الفرد استجابات أن أساس ع�� يقوم هنا والتنبؤ �ختبار. درجات ع�� نبن��ا ال�ي التنبؤات �حة

 أدائه ع�� دليل " -العددية القدرة – الدرا��ي التحصيل-ةاللفظي القدرة "-معينة لسمة بالنسبة

 )22، 2006سنوات.(أبو هاشم،  عدة أو سنة ت�ون  قد الوقت من ف��ة �عد مع�ن مجال ��

 عند وجود محك خار��: و�مكن ت�خيص أهم ا�خطوات ال�ي يمكن إتباعها

ع�� الشروط واملعاي�� ال�ي يجب أن تتوفر ��  يقوم الباحث باختيار ا�حك الصادق بناءً -1

ا�حك الصادق من ك��ة �ستخدام والدراسات، ومن حيث مناسبته للمرحلة العمر�ة ال�ي صمم 

 �جموعة ال�ي سوف يطبق عل��ا.من أجلها �ختبار، وطبيعة ا

ثم يتم �عد ذلك تطبيق ، يتم تطبيق �ختبار املطلوب وإيجاد صدقه ع�� العينة أوال -2

 لتفادي عوامل امللل و�جهاد وغ�� ذلك. -مع مالحظة الف��ة الزمنية -�ختبار ا�حك

معامل �رتباط ب�ن درجات العينة ع�� �ختبار ا�حك ودرجا��م ع�� �ختبار  يحسب -3

املطلوب �عي�ن معامل صدقه، و�دل هذا املعامل ع�� صدق �ختبار.(سعد عبد الرحمن، 

2008 ،،204( 

 صدق التكوين الفرضي(صدق املفهوم): -ج)

واملقاييس و��ن املفهوم النظري يتناول هذا النوع من الصدق العالقة ب�ن نتائج �ختبارات 

الفر��ي ��دف لتحديد الت�و�نات  الذي ��دف �ختبار لقياسه، و�عبارة أخرى فإن صدق الت�و�ن

الفرضية ال�ي �عزى إل��ا تباين �داء �� �ختبارات، أي أن هذه الت�و�نات الفرضية �� ال�ي ي��كز 

 )215، 2000عالم،  محمودالفرد.(عل��ا �هتمام وليس درجات اختبار ا�حك أو سلوك 

 م��ا: و�جراءات ال�ي يمكن من خاللها التأكد من صدق املفهوم هناك عدد من �ساليب 

 صدق املقارنة الطرفية:

يقوم هذا النوع من الصدق ع�� تقسيم درجات �ستبيان(ا�حك) إ�� مستو��ن: ممتاز 

وى الضعيف بدرجاته �� املستوى املمتاز، وضعيف، ثم مقارنة درجات السؤال (الفقرة) �� املست

و�لما زادت درجات الفقرة �� املستوى امل��ا�ي املمتاز عن درجا��ا �� املستوى امل��ا�ي الضعيف �لما 
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زاد صدق املفردة، والعكس �حيح ف�لما نقصت درجات املفردة �� املستوى امل��ا�ي املمتاز عن 

 ). 152صدق املفردة.(ابراهيم عثمان،  درجا��ا �� املستوى امل��ا�ي الضعيف نقص

 �قو�اء درجات متوسطات مقارنة الفكرة هذه لتحقيق �ستخدم ال�ي الطرق  أ�سط من

 لتلك تصبح املتوسطات، وعندما هذه ب�ن الفروق داللة حساب ثم الضعفاء درجات بمتوسطات

 �� والضعفاء �قو�اء ب�ن يم�� �ختبار أن نقرر  أن �ستطيع وا�حة إحصائية داللة الفروق

 ال فإننا وا�حة إحصائية داللة الفروق لتلك تصبح ال صدقه، وعندما إ�� نطم�ن امل��ان، و�ذلك

 وال �ختبار صدق ع�� تدل الطر�قة هذه أن �ختبار. إال هذا مثل صدق إ�� �طمئنان �ستطيع

 الصدق. هذا مقدار ع�� أكيدة عددية بطر�قة تدل

 بأسلو��ن:  تتم الطرفية املقارنة أن إ�� هنا �شارة و�مكن

 :ا�خار�� وا�حك �ختبار �� ف�طرا مقارنة -أ

ا�خار��،  ا�حك درجات �� �ع�� بالثلث �ختبار درجات �� �ع�� الثلث مقارنة يتم وفيه

 املقارنة لهذه ا�خار��، و�ستخدم ا�حك درجات �� �د�ى بالثلث �ختبار درجات �� �د�ى والثلث

 �ع�� الثلث مقارنة حالة �� ب�ن املتوسط�ن للفرق  إحصائية داللة هناك تكن لم . فإذا"ت"اختبار

 ب�ن للفرق  إحصائية داللة هناك تكن لم �ختبار، وإذا درجات �� �ع�� بالثلث ا�حك درجات ��

 هذه �ختبار. �� درجات �� �د�ى بالثلث ا�حك درجات �� �د�ى الثلث مقارنة حالة �� املتوسط�ن

 ا�خار�� ا�حك صدق نف��ض نحن ا�حال بطبيعة – صادق �ختبار إن نقول  أن يمكن ا�حالة

 مع ا�خار�� ا�حك ت�افؤ أيضا نف��ض كما – �ختبار صدق �عي�ن أجل من اختياره يتم الذي

 البناء.  حيث من �ختبار

 فقط:  االختبار في فاألطرا مقارنة -ب

 �� �د�ى الثلث �ع�� بدرجات الثلث درجات مقارنة ع�� �عتمد آخر أسلوب وهذا 

 املتوسط�ن. فإذا ب�ن للفرق  �حصائية الداللة حساب طر�ق عن املقارنة هذه وتتم، �ختبار

 �د�ى الثلث ومتوسط �ع�� الثلث متوسط ب�ن للفرق  وا�حة إحصائية داللة هناك �انت

 .صادق �ختبار بأن القول  يمكن
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  الطر�قة هذه أن ا�حقيقة
ً
 أو العام�� التحليل طر�قة من دقة وأقل سهلة طر�قة عموما

  �عطى ولك��ا، ا�خار�� ا�حك
ً
  مؤشرا

ً
 )26، 2006هاشم،  (أبو.�ختبار صدق عن سريعا

 استخدام معامالت االرتباط في حساب صدق االستبيان (االتساق الداخلي)

سواء ب�ن الفقرات ببعضها ، هذه الطرق للتحقق من �رتباطات الداخلية لالختبار �ستخدم

ب�ن ��عاد �عضها ببعض وهذه  م�عاد ال�ي يت�ون م��ا املقياس، أب�ن املفردات و� مالبعض أ

 الطرق ��:

حساب معامالت �رتباط ب�ن مفردات �ستبيان �عضها ببعض، حيث يتم حساب  -أ)

لبينية ب�ن مفردات �ختبار، و�نتج عن هذا �جراء التوصل إ�� مصفوفة معامالت �رتباطات ا

�رتباط. وإذا �انت معامالت �رتباط ذات قيم موجبة عالية ب�ن فقرات �ستبيان هذا يدل ع�� 

أ��ا جميعا تقيس نفس الهدف، وإذا �انت القيم منخفضة وتق��ب من الصفر فهذا يدل ع�� عدم 

 أو إلغا��ا. ��اة ب�ن الفقرات و�التا�� تحتاج إ�� إعادة صياغوجود عالق

حساب معامالت �رتباط ب�ن أ�عاد املقياس �عضها ببعض، و�تم التحقق من ذلك -ب)

بحساب معامالت �رتباط ب�ن ��عاد، فإذا �انت معامالت �رتباط مرتفعة بي��م هذا �ع�ي أ��ا 

 قياس ملا يقيسه.تقيس نفس الهدف مما يدل ع�� صدق امل

حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل فقرة والدرجة ال�لية للمقياس، و�� هذه الطر�قة -ج)

تحسب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل مفردة والدرجة ال�لية للمقياس، و�عت�� �ل فقرة صادقة 

ة فلفقرات الضعي، ويستبعد الباحث اإحصائياعندما ي�ون �رتباط بالدرجة ال�لية للمقياس دال 

ن أتظهر ارتباطا د� بالدرجة ال�لية للمقياس، فارتباط درجة الفقرة بالدرجة ال�لية �ع�ي  ال�ي ال

ع�� درجة من  �ستبيانن أو�التا�� تدل ع�� �ستبيان، الفقرة تقيس نفس الهدف الذي يقيسه 

 �ساق الداخ��.�

 رجة �ل �عد من أ�عاد �ستبيان.حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة الفقرات ود -د)

، 2004للمقياس.(غنيم،  حساب معامالت �رتباط ب�ن درجة �ل �عد والدرجة ال�لية -ه)

115( 
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 طريقة التحليل العاملي: -د)

لها داللة  ال�ي�س��دف تفس�� معامالت �رتباط املوجبة  إحصائيالتحليل العام�� هو أسلوب 

فيما بي��ا  ارتبطتب�ن مختلف املتغ��ات، ويعد من�جا إحصائيا لتحليل بيانات متعددة  إحصائية

 صورة تصنيفات مستقلة قائمة ع�� أسس نوعية للتصنيف.  ��بدرجات مختلفة من �رتباط 

�ل و  )Factorsحيث �عمل ع�� ت�خيص العديد من املتغ��ات لعدد أقل �عرف بالعوامل (

�بدأ بحساب معامالت �رتباطات ر�ط �عامل واحد فقط بواسطة دالة، و مجموعة من املتغ��ات ت

ب�ن عدد من املتغ��ات، وعندما يتم ا�حصول ع�� مصفوفة من �رتباطات ب�ن هذه املتغ��ات لدى 

  يتمعينة البحث ال�ي تم إجراء القياس عل��ا، 
ً
تحليل هذه املصفوفة �رتباطية تحليال عامليا

مكن من ا�حاور أو العوامل وال�ي تمكننا من التعب�� عن أك�� قدر من التباين لنصل إ�� أقل عدد م

 .ب�ن هذه املتغ��ات

 : حساب معامل الثباتثانيا

حينما نحكم ع�� اختبار بأنه ثابت، فإن ذلك �ع�ي أن هذا �ختبار ع�� درجة عالية من الدقة  

 �جنبيةوهذا هو املع�ى اللغوي لل�لمة  .و�تقان و��ساق وأنه موثوق فيه، ويعتمد عليه

Reliability ��وهو قر�ب من املع�ى �صطال. 

فثبات �ختبار �ش�� إ�� املطابقة ب�ن نتائج �ختبار �� املرات املتعددة ال�ي يطبق ف��ا هذا  

من �خطاء غ��  املقياس مدى خلو بهكما يقصد  .  )51�ختبار ع�� نفس �فراد.( أحمد عويس، 

املنتظمة ال�ي �شوب القياس، أي مدى قياس �ختبار للمقدار ا�حقيقي للسمة ال�ي ��دف 

لقياسها، فدرجات �ختبار ت�ون ثابتة إذا �ان �ختبار يقيس سمة معينة قياسا متسقا �� 

 ساق أو الدقة ��الثبات ��ذا املع�ى �ع�ي ��و الظروف املتباينة ال�ي قد تؤدي إ�� أخطاء القياس. 

 القياس.

�خطاء غ�� املنتظمة ال�ي تؤثر �� درجات �ختبارات ت�ون أخطاء عشوائية يصعب التنبؤ ��ا  

من موقف إ�� آخر، ولذلك �عمل ع�� خفض ثبات الدرجات. وهذه �خطاء العشوائية ترجع إ�� 

ته، وعدم تحديد عوامل �عضها يتعلق باالختبار، مثل عدم وضوح مفرداته، وغموض �عليما
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مح�ات ت�حيح مفرداته، والبعض �خر يتعلق بالظروف البيئية مثل �ضاءة وال��و�ة 

 )131، 2000عالم، محمود والضوضاء، ومالئمة غرفة �ختبار.(

 :�� فاهيم ثالثة أساسية لثبات درجات �ختبار وهناك م

: وهذا �جموعة من �فرادأن �عطي �ختبار نفس النتائج تقر�با إذا أعيد ع�� نفس ا -1

�ع�ي أن �ختبار، أو بمع�ى أدق درجات �ختبار ال تتأثر بتغ�� العوامل والظروف ا�خارجية، حيث 

أن إعادة تطبيق �ختبار وا�حصول ع�� نفس النتائج �ع�ي داللة �ختبار ع�� �داء الفع�� أو 

 .ا�حقيقي للفرد مهما �غ��ت الظروف

وم السابق فإن ثبات �ختبار �ع�ي أيضا داللة �ختبار ع�� �داء الفع�� أو ع�� املفه بناءً  -2

هذا �داء �ع�� عنه بالدرجة ا�حقيقية (د ح) ال�ي يحصل عل��ا الفرد ��  -�داء ا�حقيقي للفرد

 اختبار ما.(وهذه غ�� معلومة).

و�� ، الدرجة ال�لية (دك)و�داء ا�حقيقي هو جزء من �داء العام أو الك�� الذي �ع�� عنه ب

الدرجة املالحظة أو امل�جلة ع�� �ختبار وال�ي حصل عل��ا الفرد. أما ا�جزء �خر فهو �داء الذي 

ويع�� عنه بدرجة ، �عود إ�� أخطاء الصدفة أو الظروف ا�خارجية البعيدة عن موضوع �ختبار

  :وهكذا فإن ا�خطأ.(دخ) و�� غ�� معروفة أيضا.

 

 أن الدرجة ال�لية = الدرجة ا�حقيقية + درجة ا�خطأ أي

ثبات �ختبار ع�� �داء ا�حقيقي إنما هو الداللة ع��  ولهذا يمكن القول إن مع�ى داللة

ساوي النسبة ب�ن التباين � معامل ثبات درجات �ختبارحيث أن رتباط به. � التباين ا�حقيقي و 

 ا�حقيقي إ�� التباين العام أي أن:

 
 ولنو�ح ذلك بمثال:
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عندما تذهب إ�� السوق لتش��ي صندوقا من ال��تقال من بائع مع�ن، فإن وزن الصندوق ليس  

هو وزن ما تأ�له من ال��تقال فقط، ولكنه أيضا �شمل قشر ال��تقال والورق الذي �غلف ال��تقال 

 واملادة املصنوع م��ا الصندوق.

العام(الوزن الك�� للصندوق)، أما وزن قشر ال��تقال  وهذا ما يقابل التباين الك�� أو التباين

، وهو -وهذا ما سوف نتخلص منه –والورق املغلف لل��تقال واملادة املصنوع م��ا الصندوق 

فهو يقابل تباين ا�خطأ، أما وزن ما سوف نأ�له من برتقال فهو يقابل  -يختلف من صندوق آلخر

 التباين ا�حقيقي.

�سبة وزن ما سوف تأ�له من برتقال إ�� �سبة وزن الصندوق ك�ل كنت وعليه فإنه �لما زادت  

و�املثل فإن درجات �ختبار  مقتنعا تماما بما دفعته من ثمن �� هذا الصندوق والعكس �حيح.

ال�ي ترتفع ف��ا �سبة امل�ون ا�حقيقي للتباين العام ت�ون أك�� ثباتا من تلك الدرجات ال�ي تقل ف��ا 

 هذه النسبة.

لت�خيص فإننا نقول: إن درجات �ختبار �عت�� ثابتة إذا ارتفعت �سبة امل�ون ا�حقيقي �� ول 

أ: التباين العام لهذه الدرجات أي 
ح²ع
ك²ع

ت�ون أع�� ما يمكن، بينما  
خ²ع
ك²ع

 ت�ون أقل ما يمكن. 

�� أن ت�ون هناك عالقة قانونية ب�ن وحدات �ختبار أو بنوده، فإن ذلك يدل ع�� التناسق  -3

توقف ع�� العالقة أو �رتباط يسوف  البناء الداخ�� لالختبار، وهذا �ع�ي أن معامل ثبات �ختبار

ب�ن �ل وحدة ووحدة أخرى (�رتباطات البينية)، كما يتوقف أيضا ع�� ارتباط �ل وحدة باالختبار 

عبد الرحمن،  ك�ل. و�ت�ح من هذا أن تماسك �ختبار أو تناسق بنائه يدل ع�� ثبات درجاته.(

1998 ،164 ،166( 

 : طرق حساب معامل الثبات

 ال�ي الدرجات فإنما،  مجتمع من عينة ع�� النفسية �ختبارات أحد بتطبيق نقوم عندما 

 . واملشاهدة) بالدرجات �عرف ( �ختبار هذا ع�� العينة هذه أفراد من فرد ل�ل عل��ا نحصل

 خطأ إ�� الراجعة املشاهدة الدرجات من جزء وع�� ا�حقيقية الدرجات ع�� بداخلها �شتمل
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 املمكن من ا�خطأ، لكن ودرجة ا�حقيقية الدرجة ب�ن يفصل أن الفاحص بوسع ليس ، والقياس

 : ي�� فيما �عرضها ا�ختلفة �ساليب من مجموعة طر�ق عن الثبات معامالت ع�� نحصل أن

 الثبات: الش�ل التخطيطي التا�� يو�ح هذه �نواع من معامالت

 
  طريقة إعادة تطبيق االختبار-1

من العوامل الهامة ال�ي تؤثر �� ثبات درجات �ختبار "عامل الزمن"، لذلك فإن هذه الطر�قة 

تطبيق �ختبار، ثم إعادة ب وذلك�عتمد ع�� فحص مدى ثبات �ختبار �� ضوء متغ�� الزمن، 

تحت نفس الظروف �عد ف��ة زمنية. ثم حساب  �فرادتطبيق نفس �ختبار ع�� نفس العينة من 

معامل �رتباط ب�ن الدرجات ال�ي تحصل عل��ا �� مر�ي التطبيق، ويس�ى معامل �رتباط الناتج 

، حيث �ع�� عن مدى ��ساق "coefficient of stability"" "معامل �ستقرار ب�ن مر�ي التطبيق

 ع�� نفس �فراد. ب�ن درجات نفس �ختبار إذا ما أعيد تطبيقه

يمكن استخدام الطر�قة العامة �حساب معامل �رتباط (باستخدام الدرجات ا�خام 

 واملشكالت ال�ي تواجه هذه الطر�قة �� حساب الثبات ��:، مباشرة)
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 طول الف��ة الواقعة ب�ن مر�ي التطبيق حيث يتوقف طول الف��ة الزمنية ع��: -أ)

ن قص��ة �سبيا مع الصغار عن الكبار �سبب تدخل عامل العمر الزم�ي للمفحوص�ن: فت�و  -

 املفحوص�ن �� التطبيق الثا�ي. إجاباتالن�ج العق�� وا�جس�ي و�جتما�� �� التأث�� ع�� 

طبيعة �ختبار: عند تطبيق �ختبارات ال�ي تتطلب حل املشكالت فإن املفحوص سوف يحل  -

 �ا �� املرة �و��.املشكالت بنفس الطر�قة ال�ي سبق أن توصل إل�

ين�ح أن ال تقل الف��ة الزمنية ب�ن مر�ي التطبيق عن أسبوع�ن وال تز�د عن ستة أشهر ع��  -

 ن تحدد �� ضوء عوامل عمر املفحوص�ن وطبيعة �ختبار.أ

التطبيق �ول من  ضمان أن ت�ون ظروف تطبيق �ختبار �� املرة الثانية �� نفسها ظروف -

.، وغ��ها من العوامل ال�ي يمكن أن �سهم �� . املناخ"، "الضوضاء"، "ال��و�ة"،. حيث امل�ان "حالة

 التباين ا�خطأ لدرجات �ختبار عند إعادة التطبيق.

 -�� اختبارات املهارات ا�حركية -عندما يؤدي املفحوص مهام �ختبار بأق��ى قوة بدنية له -

تأثر بحالة التعب البد�ي للمفحوص، يف فإن تكرار أداء نفس املهام عند إعادة التطبيق سو 

وخاصة إذا �انت الف��ة الزمنية ب�ن التطبيق�ن قص��ة �سبيا، مما يؤدي إ�� �غ�� درجات املفحوص 

 )73، 71، 2004�� �ختبار الثا�ي، و�التا�� انخفاض �� قيمة معامل الثبات. (غنيم، 

 طريقة الصور املتكافئة-2

�ن من �ختبار الواحد، من حيث تمثيل جانب السلوك هنا يتم إ�شاء صورت�ن مت�افئت

 املطلوب قياسه. أي أن الت�افؤ يجب أن �شمل ا�جوانب �تية:

 عدد أسئلة �ختبار. -1

 عدد م�ونات الوظيفة ال�ي يقيسها �ختبار. -2

 �سبة البنود ال�ي تخص كال م��ا. -3

 مستوى صعو�ة البنود. -4

 طر�قة صياغة البنود. -5
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 وت�حيحه وتوقيته. إجرائهول �ختبار وطر�قة ط -6

 ع�� �ل من الصورت�ن. �فراد�ساوي متوسط تباين (ع) درجات  -7

 )123، 2000، �نصاري �عليمات التطبيق والت�حيح.(  -8

�� اختبار �فراد أنفسهم بإحدى الصيغ �� املرة �و��، ثم  املت�افئةتت�خص طر�قة الصيغ 

لها �� املرة الثانية، ويستخرج معامل �رتباط ب�ن الدرجات �� املرت�ن، وهو  �ستخدم صيغة م�افئة

 معامل ثبات �ختبار. -عندئذ -يمثل

 فيما يختص بالفاصل الزم�ي ب�ن الصيغت�ن فقد ي�ون أحد نوع�ن هما: 

 تطبيق الصيغت�ن �� ا�جلسة ذا��ا تطبيقا متعاقبا �� ا�حال. -1

جلسة، ثم الصيغة الثانية �� جلسة أخرى مع فاصل زم�ي تطبيق إحدى الصيغت�ن ��  -2

 بي��ما.

�ش�� النوع �ول إ�� الثبات ع�� الصيغت�ن فقط، أما النوع الثا�ي فيعد مقياسا أو دليال ع��  

الزمن وا�ساق �ستجابات فيما يختص �عينات مختلفة من البنود(أو صيغ  ��ل من �ستقرار ع�

ا املعامل يجمع ب�ن نوع�ن من الثبات كالهما مهم ملعظم أغراض �ختبار)، ومن ثم فإن هذ

القياس، ولذلك يمدنا ثبات الصيغ املتعاقبة بمعيار مفيد لتقييم عديد من �ختبارات. (عبد 

 ).46، 1996ا�خالق، 

 طريقة التجزئة النصفية: -3

تم تجزئة املقياس إ�� نصف�ن، ويعطى �ل فرد درجة �� �ل نصف، أي أننا ي�� هذه الطر�قة  

�عد تطبيق املقياس نقسمه إ�� صورت�ن مت�افئت�ن. وأفضل أساس للتقسيم �� هذه الطر�قة �� 

.)، والقسم الثا�ي يحتوي ع�� املفردات . ،.5، 3، 1ع�� املفردات الفردية ( �ول يحتوي القسم  أن

.)، ح�ى نقلل ما أمكن من العوامل املؤثرة �� أداء �فراد، مثل الوقت، . .،6، 4، 2الزوجية (

توحيدا تاما، ونظرا  �جراءوا�جهد، والتعب، وامللل، وغ��ها، وم��ة هذه الطر�قة هو توحيد ظروف 

معامل �رتباط �� هذه ا�حالة ي�ون ب�ن نصفي املقياس. فقد ظهرت عدة معادالت �عدل  ألن
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اط ب�ن النصف�ن، بحيث تأخذ �� اعتبارها مضاعفة طول �ختبار، ومن أهم هذه معامل �رتب

 : املعادالت معادلة سب��مان

 
 حيث:

 :: معامل ثبات �ختبار �له11ر

 رس:: معامل �رتباط ب�ن نصفي �ختبار

 فإن: 0.60فإذا �ان معامل �رتباط ب�ن نصفي �ختبار 

ر
(0.60)2
0.60+1

= 11 =
1.20
1.60

=0.75 

ن معامل أطر�قة التجزئة النصفية تؤكد حقيقة مهمة فيما يتعلق بالثبات و��  أنو�الحظ 

 .ثبات �ختبار يرتبط بطوله ف��يد معامل الثبات عندما يزداد طول �ختبار

 10ي�ون معامل ثبات �ختبارات ال�ي تقل عن عشر مفردات مرتفعا، ولذلك �عت��  أن و�ندر 

 )473،، 2008عالم،  محمودى لالختبار الثابت.(مفردات هو ا�حد �د�

 : Internal Consistencyطريقة االتساق الداخلي  -4

�ختبار،  داخل البعض �عضها مع البنود أو الوحدات ارتباط مدى ع�� الطر�قة هذه �عتمد

  املعادالت أك�� ك�ل، ومن �ختبار مع بند �ل ارتباط وكذلك
ً
الداخ��  ��ساق لقياس استخداما

 :نذكر

 :Kuder – Richardsonريتشاردسون:  كودر معادلة-4-1

للتوصل إ�� قيمة تقدير�ة ملعامل ثبات �ختبارات غ��  ر�تشاردسون  ��دف طر�قة �ودر

صفر  واملوقوتة أي اختبارات القوة، وال�ي ت�ون درجات مفردا��ا ثنائية أي إما واحد �حيح أ

 من مفردة �ل تباين عن بيانات توفر ع�� )، و�عتمد هذه املعادلة160، 2000عالم،  محمود(
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 ) 21 ( رقم الصيغة استخدام يمكن هذه البيانات توفر عدم حالة و�� ٠ �ختبار مفردات

 تباين معرفة إ�� تحتاج ال ��اأ حسا��ا حيث �� والسرعة بالسهولة تتم�� و�� املعادلة بنفس

  سون  ر�تشارد وضع كيودر وقد ٠ السابقة الصيغ من دقة أقل أ��ا �عي��ا البنود، ولكن
ً
 شروطا

 و��:  املعادلة هذه الستخدام

 ٠ ) واحد أو صفر ( �ختبار أسئلة درجة ت�ون  أن -

 ٠ كب�� امل��وكة �سئلة عدد ي�ون  أال -

 ٠ �سئلة صعو�ة مستوى  تقارب -

 )08، 2006هاشم،  أبو ( �سئلة درجات ب�ن �رتباط معامالت �ساوى  -

 :Cronbach Alphaمعادلة ألفا كرونباخ  -4-2

، 1951اق��حه كرونباخ، كيودرر�تشاردسون  معادلة من خاصة حالة ألفا معامل �عت�� 

 يمثل فإنه مختلفة، و�ذلك بطرق  �ختبار تجزئة عن الناتجة املعامالت متوسط ألفا معامل و�مثل

 �ختبار. أجزاء منأي جزأين  ب�ن �رتباط معامل

 
، بمع�ى أن يحسب تباين �ل بند من بنود �سئلةب هو مجموع تباين البنود أو  ²حيث ع

ب، ²�� هذا البند)، ثم يوجد مجموع هذه التباينات لنحصل ع�� مج ع �فراد�ختبار(من درجات 

فقط،  واحدة سمة ختبار�  بنود تقيس أن ك تباين �ختبار ك�ل، و�ش��ط²البنود، ع ن= عدد

الثنائية.(سعد عبد  وليست �ختيارات متعددة و�ختبارات املقاييس��  املعادلة هذه و�ستخدم

 )172، 1998الرحمن، 

يتم تفس�� معامل الناتج �� ضوء معامل �رتباط الناتج، وأع�� قيمة يمكن أن يصل إل��ا 

 ��سا�ي.وخاصة ع�� املستوى  �حوالأغلب  )، و�� قيمة ال نصل إل��ا ��1معامل الثبات �� (
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من تباين  0.95) فإن هذا �ع�ي أن 0.95ع�� هذا �ساس إذا حصلنا ع�� معامل ثبات قيمته(

 ).70، 2004.(غنيم، ) هو من نوع التباين ا�خطأ0.05درجات �ختبار هو حقيقي، وأن ما تبقى (

 و�تأثر تقدير الثبات بمجموعة من العوامل م��ا: 

 طول االختبار: -

 ز�ادة أن إ�� ذلك �ختبار، و�رجع بنود أو �سئلة عدد بز�ادة الثبات معامل قيمة تزدادحيث  

 ٠عمرتف محتوى  صدق ثم ومن، للمحتوى  أك�� شمول  إ�� يؤدى �سئلة عدد

 إذا أنه طردية، بمع�ى عالقة ثباته ومعامل �ختبار بنود عدد ب�ن العالقة أن القول  يمكن هنا

 القياس أخطاء فإن �ختبار طول  يزداد عندما ثم ومن، �ختبار ثبات معامل ارتفع البنود عدد زاد

 ال�خص خصائص ع�� فأك�� أك�� الدرجات و�عتمد، �عضا �عضها يخ��ل  الصدفة عن الناتجة

 ٠ا�خصائص لهذه دقة أك�� تقدير ع�� ا�حصول  النتيجة ا�خت��، وت�ون 

 الوقت أن �ختبار، م��ا طول  �� املمكنة الز�ادة مقدار تحدد عملية اعتبارات توجد بالطبع

د عن وامللل التعب �عوامل يتعلق ما محدود، وم��ا �ختبار لتطبيق يتوفرالذي 

 الفقرات جودة بنفس جديدة فقرات كتابة ع�� قدرتنا �عدم �عض �حيان وتتحدد��٠املفحوص�ن

نر�ده، الذي  �ختبار، بالقدر ثبات نرفع أن ، يمكننا�عتبارات هذه حدود�� ولكن، ٠�صلية

 )11، 2006هاشم،  �ختبار(أبو طول  بز�ادة

 األفراد:  درجات تباين

 ثم م��ما، ومن متغ�� �ل بمدى يتأثر املعامل هذا فإن متغ��ين ب�ن �رتباط معامل حساب عند

 يقل٠�ختبار ثبات معامل آخر بمع�ى �رتباط، أو معامل ع�� يؤثر ا�ساعه أو املدى ضيق فإن

 معامل ارتفع �لما �فراد تباين ارتفع و�لما عل��ا املطبق ا�جموعة تجا�س بز�ادة الثبات معامل

 درجات من حسبال�ي  ا�جموعة لنوع دقيق وصف الثبات معامل يصاحب أن يجب الثبات، لذلك

 ٠أفرادها

 العالقة إن نقول  ما، وعليه مجموعة �� التباين يقل عندما يقل الثبات معامل أن �ع�ى هذا

 ا�حقيقي التباين عن نتحدث أننا مالحظة طردية، مع عالقة �� الثبات ومعامل التباين ب�ن
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 تباين �� التغ�� إ�� أدى العام التباين �� التغ�� أن اف��ضنا إذا أما العام. التباين لز�ادة كسبب

 غ�� تصبح الثبات ومعامل الدرجات تباين ب�ن العالقة ، فإنا�حقيقي التباين إ�� ا�خطأ، وليس

  ذلك
ً
 )12، 2006هاشم،  عكسية. (أبو عالقة تصبح حيث تماما

 مستوى صعوبة/سهولة فقرات االختبار:

�� حالة إذ �ش�ل مستوى صعو�ة/سهولة مفردات �ختبار عامل مهم �� التأث�� ع�� ثباته، 

�ختبار الذي يتضمن أسئلة شديدة الصعو�ة تنخفض قيمة معامل الثبات، و�رجع ذلك إ�� �جوء 

، أو قد ي�جأ إ�� الغش، و�لها أساليب تؤدي �سئلةع��  �جابةالطالب للتخم�ن ح�ى يتمكن من 

اق فيما نحصل إ�� اختالف درجات الطالب ع�� مرات تطبيق �ختبار، و�التا�� تؤدي إ�� عدم ��س

كما تؤدي الصعو�ة الشديدة لالختبار إ�� خفض التباين ب�ن درجات الطالب  عليه من نتائج.

و�صبح املدى بي��ا صغ��ا حيث أن الطالب املتفوق والطالب الضعيف سوف يحصلون ع�� 

 درجات متقار�ة، مما يؤدي إ�� انخفاض قيمة التباين ا�حقيقي و�التا�� انخفاض �� قيمة معامل

 ثبات �ختبار.

عل��ا �سهولة  �جابةكما أن �ختبارات ال�ي تتضمن أسئلة سهلة جدا �ستطيع جميع الطالب  

يؤدي إ�� ضيق مدى الفروق الفردية وانخفاض قيمة  ممابصرف النظر عن مستواهم املعر��، 

 ).83 ،82، 2004(غنيم،  التباين ا�حقيقي، و�التا�� انخفاض قيمة معامل الثبات الناتج.

ستبيان ي�ون الباحث قد تأكد من � من خالل هذه الطرق ا�ختلفة �حساب صدق وثبات  

صدق وثبات أداة الدراسة �عد تطبيقها ع�� عينة الدراسة �ستطالعية وأصبحت جاهزة 

 لتطبيقها ع�� عينة الدراسة �ساسية.

قول أن تفس�� النتائج ع�� ما تقدم ذكره من طرق لتقدير الصدق والثبات، يمكن ال بناءً  

والقرارات املبنية ع�� حسا��ما �ستمد قو��ا من البيانات ال�ي جمعها الباحث، وليس من �داة �� 

حد ذا��ا، فالصدق والثبات �� �ساس موجه للسلوك املقاس وليس ألداة القياس وما تحو�ه من 

ذي ير�د الباحث قياسه ومن بنود، الن دور �ستبيان �� �ساس هو �حب عينات من السلوك ال

 ثم التحقق من صدقه وثباته. 
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إذا ع�� الباحث أن ال يتلقى بيانات الدراسة �ش�ل سل�ي ثم يقوم بتخليلها و�عبئ��ا �� أطر 

نظر�ة، وإنما يتحصل عل��ا �ش�ل واع ومقصود و�ناء و�قوم بت�و���ا عن طر�ق العناية بانتقاء 

 ا�حصول ع�� البيانات.وتصميم وتنفيذ الطرق ال�ي يتم ��ا 

، 2000"فاالرقام والبيانات تتم�� بقابلي��ا الن تقول �ل ما نر�د أن نجعلها تقوله".(حجر:  

123( 

 خالصة وتوصيات:
   

�جتماعية  العلمية �� الدراساتواملادة  البياناتمن وسائل جمع  �عت�� �ستبيان وسيلة

أن أهمي��ا ال �نتقادات الكث��ة املوجهة لهذه �داة إورغم املستعملة ع�� نطاق واسع وشائع، 

 . ما قورنت �غ��ها من وسائل جمع البيانات إذا �قتصاد �� ا�جهد والوقت �� سمة تكمن

لذا نجد أغلب البحوث والدراسات العر�ية �عتمد ع�� �ستبيان �وسيلة �جمع البيانات، 

يمكن أن تؤثر ع�� نتائج الدراسة، وأول عائق  بالرغم مما تنطوي عليه هذه الوسيلة من عيوب

من قبل املبحوث�ن وال�ي قد ت�ون �لية أو  �سئلةع��  �ستجابةعدم هو  يواجهه الباحث

مما يؤدي إ�� ز�ادة �� حجم أو �سبب ا�جهل والالمباالة، جزئية، إما بدافع ا�خوف أو ا�خجل أو 

 البيانات املفقودة ال�ي تؤثر ع�� النتائج. 

جابة، أو غ�� �سئلة مع � الغالب يتم التعامل�
ُ
 املفقودة، باإلهمال والتجاهل، مما القيم ا�

وهذا بدوره  أقل، حيث يقوم الباحثون بإلغاء هذه �ستمارات كفاءة ذات تقديرات إ�� يؤدي قد

ال�ي تتعامل مع  �حصائيةيؤدي إ�� ضياع الكث�� من ا�جهد، بالرغم من وجود �عض الطرق 

  البيانات املفقودة.
بيان �� جمع البيانات هو كما أنه من املشا�ل العو�صة �� البحوث ال�ي �عتمد ع�� أداة �ست

 يخشون منإ�� تقديم معلومات غ�� دقيقة أو معلومات جزئية، أو قد  املستجيب�نميل �عض 

ع�� �جابة املعطاة لبعض ما يؤثر عينة، نتيجة العتبارات م مومواقفه مالتعب�� الصـــر�ح عن آرا��

النماذج من �سئلة. كما أن طبيعة ال�خص املبحوث وظروفه النفسية تؤثر �� استجابته ورغبته 

 .�� �جابة ع�� �سئلة أو �� صدقه �� إعطاء �جابات
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دي �� تؤ ال�ي تسلسلة املخطوات بمجموعة من ا�ع�� القيام  �ستبيان بناء�عتمد عملية كما 

وتتوقف سالمة �عتمد عليه.  جيد استبيانوتتيح إم�انية إعداد ، ال��اية إ�� تجنب كث�� من �خطاء

بناء �ستبيان ع�� ضمان صدق �داة وثبا��ا، فإذا لم يتم تحديد درجة صدق وثبات �ستبيان 

 دراسة.الذي يتم بناؤه فإن ذلك سيقلل من قيمة النتائج ال�ي يتم التوصل إل��ا �� ال

�ستبيان م��ا  ثبات صدق وتقدير ال�ي يقع ف��ا الكث��ون عند  �خطاءهناك �عض إال أن  

من أك�� طرق الصدق شيوًعا وسهولة، وأشهرها  ، باعتباره�كتفاء بصدق ا�حكم�ن فقط

استخداًما لدى الباحث�ن، لك��ا ليست دقيقة، ألن �عض ا�حكم�ن قد ال ي�ون مخلًصا أميًنا �� 

تدعيمه بأنواع أخرى من أنواع قياس الصدق ال�ي قمنا بذكرها  بد من لذا التحكيم �ستبيان، 

 سالفا.

كيم مقاييس مقننة ع�� نفس البيئة ال�ي سيتم إعادة تحكما قد يقوم �عض الباحث�ن ب

لالستبيان، ذلك أن التحكيم  يكتفي بذكر ا�خصائص السي�وم��يةو�فضل أن التطبيق عل��ا، 

 تع�� بيئة مختلفة عن البيئة ال�ي طبق اي�ون فقط لالستبيانات ال�ي تتأثر بالثقافة و�تم تطبيقه

 ف��ا أول مرة.

ع�� العينة  ب ا�خصائص السي�وم��ية لالستبيانبحساأيضا  يقوم �عض الباحث�ن

حيث يقومون باقتصاص جزء من العينة ع�� عينة الدراسة �ساسية.  �عد تطبيقها�ستطالعية 

خطوات  بالرغم من أن هناكحساب ا�خصائص السي�وم��ية، و ، ال��ائية ال�ي طبق عل��ا �ستبيان

 آنفا.  وقد تم ذكرهاعلمية يجب إتباعها، 

، مع أن ع�� عينة كب��ة من أجل ا�حصول ع�� ثبات عال �ستبياناتتطبيق  البعض إ�� ي�جأ

بل هنالك عوامل مجتمعة تؤثر ع�� الصدق ، الصدق والثبات ال يتأثران بحجم العينة فقط

 والثبات، كذلك عدم اختيار عينة عمدية بل يجب أن ت�ون العينة عشوائية.

الفرق سيم العينة إ�� مرتفع�ن ومنخفض�ن وحساب تق�� طر�قة املقارنة الطرفية يتم 

، و�التا�� اعتبار ا، حيث أن تقسيم عينت�ن إ�� مرتفع�ن ومنخفض�ن حتما سيعطينا فرقبي��ما

حساب املقارنة الطرفية باستخدام محك آخر، كما و�حنا �� حساب  لذا يفضل، ا�ختبار صادق

 صدق املقارنة الطرفية.
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ال يجب  امعين اهناك حد بالرغم من أن� ا�حصول ع�� ثبات مرتفع، ز�ادة عدد البنود رغبة �

يجب أن �غطي �سئلة جميع محاور �ستبيان  لذاال�خص ا�جيب قد يصاب بامللل. ف�عديه، 

 ��عاد.  ع�� توزع �سئلة توازن �� ، كما يجب أن ي�ون هناكهوسمات هوخصائص

خيارات �جابة من قياس ثبات �ستبيان بدرجة ز�ادة عدد خيارات �جابة: يمكن ز�ادة عدد 

 من �عتماد ع�� بديل�ن فقط
ً
من خالل مقياس ذي أر�ع  بـ(�عم أو ال)، يمكن �عتماد أك��، فبدال

 .أو سبع، أو خمس درجات، درجات

 ومن خالل العرض الذي تم تقديمه يمكن التقدم �عدد من التوصيات للباحث�ن م��ا:

 يمكن دقيقا تصميًما �ستبيان تصميم ا�خطوات املن�جية �� بناء �ستبيان، فعدم إتباع -

  .املفحوص إجابات دقة إ�� عدم يؤدي أن

وعبارات �ستبيان ح�ى ت�ون البيانات املتحصل  بنودال بد من اختيار عينة ممثلة ومناسبة ل -

 عل��ا ذات فائدة. 

من ثبات �ستبيان وصدقه من أجل ضمان استقرار النتائج الستخدامها �� قرارات  التأكد -

 دقيقة وموثوق م��ا.
يجب أن يدرك الباحث أن معامل الصدق والثبات �عود إ�� البيانات ال�ي يجمعها، و�التا��  -

 فالصدق والثبات مرتبط�ن بالبيانات نفسها وليس بأداة القياس.
الباحث ع�� أساليب تقدير الصدق والثبات ا�ختلفة �ي يتم من الضروري أن يطلع  -

 استعمالها استعماال سليما، بدال من �هتمام بال��امج �حصائية دون أي خلفية سي�وم��ية.
�� البحوث خالصة ملا سبق يمكن القول أن �ستبيان �عد من ب�ن أهم أدوات جمع البيانات  

ك��ة استخدامه إال أن ك��ة عيو�ه تفرض ع�� الباحث أن �ستخدمه بنوع  ، و�الرغم من�جتماعية

من ا�حذر والتنبه ح�ى ال يقلل من مصداقية بياناته ال�ي جمعها عن طر�ق �ستبيان، و�بقى 

السؤال املطروح هو: كيف يمكننا الوصول باستخدام �ستبيان إ�� مستو�ات أع�� من الدقة 

تماعية؟، وإذا �ان �ستبيان غ�� قادر ع�� تقديم معلومات دقيقة واملصداقية �� البحوث �ج

وموثوقة، هل باإلم�ان اليوم تقديم أدوات جديدة تمكننا من �ستغناء عن هذه �دوات 

 املستخدمة �� بحوثنا اليوم؟ 
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: 
   

االستبيان،  الرتبوية لبناءاملنهجية  ): القواعد2010الجرجاوي ( محمود بن عيل بن زياد -

 الجراح، القدس. أبناء الثانية، مطبعة الطبعة
إعداد البحو  والرسال  العممية من الكرر  حت  الااتة،  :)2013أحمد إبراهيم خرض ( -

 قسم الادمة االجت�عية وتنمية املجتمع، جامعة األزهر. 
البحو   ىف القياس دواتالسيرومرتية أل  الاصالص :)2006حسن( هاشم أبو محمد السيد -

 سعود. املمك الرتبية، جامعة ، كميةSPSS والرتبوية باستادام النكسية
املنهجية والرسال  الجامعية  :)1998، الدليمي، عبد هللا حمد(لضحيان، سعود بن ضحيانا -

  109 – 87 .، ص ص4ع  ,26مج  , الرويت-عموم االجت�عية مجمة ال العربية دراسة حالة
 قياس الشاصية، دون طبعة، دار الرتاب الحديث، الرويت. :)2000(األنصاريبدر محمد  -
االستبيان ىف البحث االجت�ع : بعض االعتبارات  بناء :)2000( حجر، خالد أحمد مصطك  -

، ص ص 18ع  , السودان -جامعة الارطوم  -كمية اآلداب  -مجمة آداب ، املنهجية والكنية
119 – 153 . 

م النكسية والرتبوية، الطبعة ): مناهج البحث يف العمو 2005رجاء محمود أبو عالم( -
 الاامسة، دار النرش لمجامعات، القاهر .

القياس النكيس (النظرية والتطبيق)، الطبعة الثالثة، دار الكرر :)1998سعد عبد الرحمن( -
 العرب، القاهر . 

مدى فعالية صدق املحرم� باملقارنة بأنواع الصدق األخرى: : (2011)شحاتة، سامية سم� -
 ، عمم النكس، مرص.دراسة تحميمية

ياس النكيس، الطبعة السادسة، مطبعة محمد عبد الرريم حسان، ):الق2007صكوت فرج( -
 القاهر .

االختبارات واملقاييس يف العموم النكسية  ):2005 (صالح أحمد مراد، أم� عيل سميم -
 والرتبوية، دار الرتاب الحديث، الطبعة الثانية. 

): القياس والتقويم الرتبوي والنكيس، الطبعة األوىل دار 2000الدين محمود عالم ( صالح -
 الكرر العرب، القاهر .

القياس النكيس ب� النظري والتطبيق، دار املعرفة الجامعية  ):1998 (عباس محمود عوض -
 اإلسرندرية. 

يف كتابه األبحا  ):مناهج البحث العممي، دلي  الطالب 1996عبد هللا محمد الرشيف ( -
 والرسال  العممية، دون طبعة، مرتبة اإلشعاع لمطباعة والنرش والتوزيع، اإلسرندرية.
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http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Record/25730
http://search.mandumah.com/Record/25730
http://search.mandumah.com/Record/25730
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://search.mandumah.com/Record/525461
http://search.mandumah.com/Record/525461
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://search.mandumah.com/Record/117879
http://search.mandumah.com/Record/117879
http://search.mandumah.com/Record/117879


 

      2015شتاء (د�سم��/يناير/ف��اير)  العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 332 ( 

 : املقاييس واالختبارات النكسية، دون طبعة، القاهر .(2000)عكاف أحمد عويس -
 ):القياس النكيس، دار فينوس لمطباعة والنرش، القاهر .. 1978قدري حكني، سمي�ن خمي  ( -
 مبادئ القياس والتقويم النكيس والرتبوي، جامعة حموان.):2004حمد عبد السالم غنيم (م -
اإلحصاء النكيس واالجت�عي والرتبوي، دار النهضة العربية،  :)1987محمود السيد أبو الني ( -

 ب�وت.
، ): مبادئ البحث الرتبوي، الطبعة األوىل، كمية املعمم�2004هللا النوح ( مساعد بن عبد -

 .الرياض
، كمية عموم أكتوبر 6ناج  محمد حسن درويش:التقويم والقياس النكيس، جامعة  -

 اجت�عية، قسم عمم النكس.
ضوء  يف الجامعيأحمد عبد الرحمن إبراهيم عث�ن: تقويم التحصي  الدرايس لمطالب -

 االتجاهات العاملية املعارص ، جامعة الزقازيق، مرص.
 ، جامعة الرويت، الرويت.األوىلقياس الشاصية، الطبعة  :)1996أحمد محمد عبد الاالق(-
القياس النكيس النظرية والتطبيق، الطبعة الاامسة، هبة الني   :)2008سعد عبد الرحمن (-

 العربية لمنرش والتوزيع، الجيز .
 الاصالص السيرومرتية يف البدال  عدد ): أثر2008الغامدي( شوي  آل أحمد بن عبد هللا

 عمم يف املاجست� درجة عىل لمحصول ترمييل الرياضيات، متطمب لالختبار التحصييل يف
 القرى. أم وتقويم). جامعة (قياس النكس تاصص

أسس البحث العممي إلعداد الرسال  الجامعية، الطبعة : )2000مروان عبد املجيد إبراهيم (-
 األوىل، مؤسسة الوراق، ع�ن.

- Hambleton, R. K. & Rogers, H. J. (1991). Advances in criterion-references mea-
surement.(In R. K. Hambleton & J. N. Zaal (Eds.), Advances in educational and psycho-
logical testing: Theory and applications (pp. 3—43). Boston: Kluwer Academic. 

- Lawshe, C. H. (1975). The quantitative approach to content validity ,Personnel Psycholo-
gy, 28, 563—575. 
- Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity .Nursing 
Research, 35, 382—385 

- MANGAL S. K. , SHUBHRA MANGAL(2013): Research methodology in behavioural 
sciences, PHI Learning Pvt. Ltd. 

- Tittle, C. K. (1982). Use of judgmental methods in item bias studies.(In R. A. Berk (Ed.), 
Handbook of methods for detecting bias (pp. 31—63), Baltimore: Johns Hopkins Univer-
sity PresS. 
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  مقدمة:

" نقلة نوعية ��  " ال��بية وا�حر�ة�عد كتاب دمحم بو بكري 

فلسفة ال��بية العر�ية، وتتمثل هذه النقلة فيما يقدمه من رؤى 

تر�و�ة حداثية متجددة وأصيلة �� �ن الواحد. فالعمل يتجاوز 

 الطروحات التقليدية �� فلسفة ال��بية العر�ية، ال�ي �عا�ي

من صدأ ا�جمود واملراوحة �� امل�ان �� دائرة من املوضوعات 

ال�ي تأخذ خطا تار�خيا متدرجا، أو تنتظم ��  التقليدية

لتستعرض مفاتن النظر�ات تقاطعات نوعية كالسيكية، 

ال��بو�ة باتجاها��ا املثالية واملادية �� مدار من املوضوعات 

 ية. ال�ي تتباين من حيث النوع والتوجه و�ش�ال

�� هذا الكتاب نجد أنفسنا، وللمرة �و�� ر�ما �� الكتابات ال��بو�ة العر�ية، إزاء خطاب تر�وي 

يتشبع �عطاءاته �بداعية ال�ي تدور حول منطق ا�حر�ة ودوره �� ال��بية فلسفة وممارسة. و�� 

آن عمق هذه الطروحات �� فلسفة ا�حر�ة تتبدى روح فلسفية جديدة تخاطب العقل والقلب �� 

 وحد. 

 البية والحرية:
 للفعل البيداغوجي من أجل رؤية فلسفية 

 
محمد بو بكري – تأليف  

علي اسعد وطفة –قراءة ومراجعة   
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فال�اتب، وع�� نقلة أدبية تتصف بطا�ع ا�جدة، �ستنفر أجمل ا�حطات التار�خية �� فلسفة 

جوانب خفية عبقة  ءلي��يا�حر�ة ال��بو�ة، و�جوس �� أعماق الفكر ال��بوي القديم واملعاصر 

بالعطاء الفكري عند فالسفة ومفكر�ن عرفوا كعالمات مضيئة �� تار�خ ��سانية الفكري 

 �جتما��. و 

تبدأ رحلة ال�اتب مع شهيد املعرفة �ول سقراط، الذي اج��ح لإل�سانية من�ج التوليد 

العبقري للمعرفة ��سانية، معلنا منشوره التار��� لوالدة ا�جدل العق�� كمنطلق مليالد 

تبدأ  و�تدرج الكتاب ��وضا �� �سق من العناو�ن ال�ي ��حر القارئ،الفلسفة ��سانية ا�حرة. 

�عد سقراط �� ا�حاورة والتعلم، وتمر بروسو: شعر�ة البيداغوجيا، و�انط �� ال��بية وا�حر�ة، 

ونيتشه ��: ال��بية خدعة، والعالقات ال��بو�ة عند تولستوي، وا�حقيقية ال��بو�ة عند ميشيل 

الدراسية  فوكو، ثم در�دا والتفكيك، املع�ى والكتاب املدر�ىي، فمدخل إ�� التأمل �� ال��امج

والعالقات ال��بو�ة، والتعليم: خرافة خطية الطرائق البيداغوجية، وأخ��ا تنت�ي إ�� نص 

قوامه: من أجل ديمقراطية معرفية ومدرسة مواطنة. تلك �� عناو�ن املقاالت والنصوص ال�ي 

تتوارد �� هذا الكتاب �� صورة محطات �س���� ف��ا القارئ ويستسلم ل�حر فكري يدغدغ 

 اعر ويستلهم عطاء العقل. املش

�عتمد الباحث �� عروضه هذه أسلو�ا أدبيا يتم�� بالرشاقة وا�جمال، �� عرض أف�اره 

وتصوراته، و�أسلوب �سيط يمكن ح�ى القارئ العادي من التنقل ب�ن جوانب العمل �شوق 

تقل، وإ�جاب. وتمثل �ل مقالة من هذه املقاالت، كما يبدو لنا، جهود عمل فكري إبدا�� مس

وهذه املقاالت تجسد أيضا توجها نقديا عند ال�اتب نحو قراءة جديدة إلش�الية السلطة وا�حر�ة 

ودورها �� العملية ال��بو�ة. ومن محاسن هذا الكتاب أن يضعنا �� مداخل جديدة قلما تطرق إل��ا 

دا وتولستوي. املفكرون العرب �� هذا امليدان وال سيما املقاالت ال�ي خصصها مليشيل في�و ودر�

فالفلسفة ال��بو�ة �� الوطن العر�ي تفتقر إ�� هذه املداخل ا�حداثية ا�جديدة �� الفكر ال��بوي 

 ا�حدا�ي املعاصر. 

تحاول هذه النصوص �سليط الضوء ع�� مفاهيم ا�حوار �عرف ال�اتب عمله بقوله " 

("  وال��و�ض والضبط وا�خداع والتعاقد و�ع��اف والعناية
0F

د هذا الكتاب ع�� ضرورة و�ؤك .)1

                                                      
 . 5ص  -  1
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تجنب العنف والعمل ع�� انبثاق التعدد والتنوع، كما أن ا�حر�ة ال يمكن تجز���ا وال يمكن أن 

إذ ي��ز أنه من املستحيل قبول التخطيط  Taxonomiquesت�ون محط تقسيمات صنافية 

(تطبيق"للتدريس بصرامة نظرا للهوة الفاصلة ب�ن ال�لمات و�شياء، و��ن النظر�ة وال
1F

2(.  

 �عضا من عطاءاته الفكر�ة. مستطلع�نو�مكننا �ن أن نتجول �� رحاب هذا الكتاب 

يقوم ال�اتب بتحليل ا�حاورة  ،ا�حاورة والتعليم: سقراط�� املقالة �و�� حول: 

السقراطية كفن �� القول ومن�ج أصيل �� توليد املعرفة. �� هذا النص يتناول املؤلف ا�حاورة 

السقراطية بطر�قة فذة متم��ة. إنه ير�د ع�� هذه الرؤ�ة ال�ي �ستلهمها من سقراط أن يباشر 

إحدى أهم أمراض ال��بية العر�ية املعاصرة ال�ي تتمثل �� التلق�ن والتعليم البن�ي الساذج، الذي 

ؤكد، ع�� يميت �� العقل �ل إم�انية لإلبداع، و�ل طموح للمعرفة ا�حقيقية. إن ال�اتب ير�د أن ي

النص السقراطي، أهمية الروح �بداعية والفكر ا�حر الذي يتجاوز �ل أصنام العبادة ال��بو�ة 

ال�ي تتمثل �� الكتاب والنص واملعلم والراشدين يقول ال�اتب �� هذا السياق: " إن هدف ا�حوار 

�ستاذ  هو تمك�ن سقراط من تحطيم صنمالسقراطي الذي ينت�ي �� الغالب �عالمة استفهام 

، �ش�ل �سمح بأن تتولد لديه رغبة حقيقية �� التحكم �� دواخله، مما القا�ع �� أعماق املر�د

اعرف نفسك يمكنه من �ستقالل الذا�ي الذي ال يمكن أن يمنحه سوى العمل بمبدأ " 

فما أجمله من نص وما أعظمها من فكرة تالمس فينا هذا املرض الذي ��ز كيان  .)2F3("بنفسك

لنا ووجودنا، والذي يتمثل �� عبودية ��سان للنص واملعلم وتحطيم إم�انية العقل. �� هذا أطفا

الفصل يوجد إ�حاح فكري بأسلوب جميل للتأكيد ع�� أهمية ا�حر�ة الفكر�ة هذه ا�حر�ة ال�ي 

 تبدأ باإلشارة استفهام يضعها سقراط ع�� شفتيه و�نقلها إ�� شقاه مر�ديه وتالمذته. 

 ر البيداغوجيا: شع - روسو

الفر��ىي جان جاك روسو تحت عنوان: روسو: شعر�ة و�� املقالة ال�ي يباشر ف��ا الفيلسوف 

يأخذنا ال�اتب إ�� محطة ��حر املشاعر و�سمو بالعقل، إ��ا محطة ا�حر�ة البيداغوجيا، 
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الدافئة ال�ي تتمثل �� عذو�ة أدبية قّل مثيلها �� تار�خ الفكر ��سا�ي بمستو�ات ال��بو�ة 

والسياسية. وتأ�ي الصبغة �دبية هذه ألعمال روسو �� كتابه املشهور " إميل " الذي جاء حصادا 

لم لعبقر�ة خيال أد�ي وشعري حقق ذاته بروح ثور�ة عارمة إ��ا ثورة تر�و�ة ضد القهر والظ

 والعبودية و�كراه. 

و�� هذا ا�خيال الشعري لروسو �علن موقفه الثوري ضد مختلف أساليب التعليم ال�ي تضع 

�� إشارة منه ال��بية السلبية  ألقد نادى روسو بمبدالطفل �� وضعية �غ��اب الروحية والثقافية. 

ن وسيلة ال��بية ع�� الصغار. إ والقوالب الفكر�ة ا�جاهزة ال�ي يفرضها الراشدون التلق�ن إ�� رفض 

السلبية  ةولم يقصد روسو بال��بي .الفطر�ة هوميول ه�� النمو ا�حر الطليق لطبيعة الطفل وقوا

ال��بية مخالفة ملا �ان معهودا �� ذلك الوقت  هن ت�ون هذأ أرادنما إال ت�ون هناك تر�ية مطلقا، و أ

 عتمد ا�حر�ة من�جا وطر�قا وأسلو�ا وغاية لها. و�عيدة عن �ل أش�ال التسلط بل �� ال��بية ال�ي �

 :البية والحرية  -كانط

ينتقـــل ال�اتــــب مــــن روســـو ليعــــا�ج �ف�ــــار العبقر�ـــة عنــــد الفيلســــوف �ملـــا�ي �ــــانط الــــذي كــــرس 

يحـدد طبيعـة وماهيـة عصـر �عضا من عبقر�ته ملسألة ا�حر�ة �ـ� ال��بيـة. ف�ـانط �ـ� سـعيه الفلسـفي 

أن عصـر التنـو�ر هـو منظومـة الوضـعيات  �علنامن عشر، وهو �� هذا السياق التنو�ر �� القرن الث

ال�ـــي يحـــاول ف��ــــا ��ســـان أن يحطـــم �غــــالل ال�ـــي وضـــعها هــــو نفســـه �ـــ� معصــــمه، إ��ـــا ا�حالـــة ال�ــــي 

�ســـ�� ف��ـــا ��ســـان إ�ـــ� تحطـــيم دائـــرة الوصـــاية ال�ـــي �ســـبب ف��ـــا نفســـه بنفســـه، إ��ـــا �ـــ� ��ايـــة �مـــر 

ق ف��ــا لعقلــه التحــرر مــن الوصــاية التار�خيــة ال�ــي فرضــت عليــه مــن ا�خــارج. و�ؤكــد العمليــة ال�ــي حقــ

حر�ـــــة العقـــــل وحر�ـــــة التفك�ـــــ�. إن وال ســـــيما أن شـــــرط التنـــــو�ر هـــــو ا�حر�ـــــة �ـــــ� هـــــذا الســـــياق �ـــــانط 

ا�جوهري �� مقوالت �انط أن العقل يجب أن يتحرر من سلطة املقدس ورجال الكهنوت والكنيسة 

 تطيع ��سان أن يب�ي ��ضته نحو ا�حضارة وا�حر�ة واملدنية. وأصنام العقل �ي �س

ويستعرض ال�اتب أهم املفاهيم املركز�ة لل��بية ال�انطية وال سيما مسألة ال��و�ض والضبط 

والتدج�ن �� ال��بية و�حاول أن يفصل ب�ن هذه املفاهيم بمن�جية نقدية. فال��و�ض هو تقنية 

أما ال��و�ض  Dresser l’ homme en l’homme� ��سان �س�� إ�� تأكيد ما هو إ�سا�ي �

بالنسبة ل�حيوان فهو قهر طبيعة ا�حيوان و�ناء هذه الطبيعة ع�� نحو إ�سا�ي بمع�ى أ�سنة 

 ا�حيوان. 
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يقـــدم جهـــوده الفلســـفية �ـــ� �ســـق �ســـت��ض ا�حر�ـــة و�رادة  يبـــ�ن لنـــا ال�اتـــب �ـــ� ال��ايـــة أن �ـــانط

إنـه ملـن املـر�ح أن �عـوي املـرء مـع ��سانية �� �سق فعل تر�وي ي��ض باإل�سـان و��سـانية يقـول " 

الذئاب، وأن �سبح مع التيار، وأن تكون �ـجاعته مسـتمدة مـن تواجـده ضـمن جمهـور عـر�ض، 

3F( " لك��ا �جاعة مز�فة وج�ن مقنع

�انط �� سياق رؤ�ته ال��بو�ـة بـ�ن ا�حر�ـة   اختصار يزاوجو� .)4

 و�رادة والعقل وهذه املفاهيم �ش�ل ثالوث �ثا�� لرؤ�ة تر�و�ة �عتمد ا�حر�ة واعقل من�جا لها. 

 البية خدعة:  -نيتشة

�عـــد نيتشــــه صــــرخة تمــــرد �ــــ� صــــ��ورة الفكــــر ��ســــا�ي. وهــــو �ــــ� تمــــرده الفلســــفي يالمــــس عصــــب 

حر�ــــة. �ــــ� تمــــرده امل���ــــ� يحــــدد منطلقــــات جديــــدة ل�حر�ــــة �ــــ� فهــــم العالقــــة البيداغوجيــــة. ال��بيـــة وا�

وال�اتـــب �ـــ� هـــذا الـــنص �ســـتج�� حقيقـــة لطاملـــا بقيـــت حقيقـــة غامضـــة أو مجهولـــة �ـــ� تـــار�خ فلســـفة 

 ال��بية. ولذا فإن ال�اتب يقارب هذا ا�حقل املتمرد عند نيتشة. 

ه أن ال��بيـة أداة قمـع توظفهـا الدولـة لتحقيـق مصـا�حها �� هذا ا�حقل ال��بوي التمرد يـرى نيتشـ

(...) إ��ـا خدعــة تمــارس الدولــة �ــ� اســتالب �جيــال الشــابة (...) إ��ــا أداة للتالعــب والتنــاور �عمــل ع�ــ� 

(�شو�ه و�� ��سان وإلغاء ذاته و�التا�� إخضاعه للسلطة
4F

5(.  

ال��بو�ــة ع�ـ� �خصــية زرادشــت �ـ� العمــل الرائــع  و�قـدم لنــا ال�اتـب تحلــيال رائعــا لفلسـفة نيتشــة

املوسوم " هكذا ت�لـم زرادشـت ". و�ـ� �سـق هـذه الرؤ�ـة الزرادشـتية تت�ـح طبيعـة العالقـة ال��بو�ـة 

ا�حــرة ال�ــي �ســ�� إل��ــا نيتشــه. فزرادشــت يتوقــع مــن مر�ديــه وتالمذتــه أن يتمــردوا عليــه، وعنــدما ال 

��م ع�� التمرد، وإن لم يفعلوا فإنـه ب�ـل �سـاطة ي�جـرهم " يفعلون ذلك انطالقا من ذوا��م فإنه يح
)
5F

. إن املـــرء ي�ـــا�� املعلـــم بطر�قـــة ســـيئة عنـــدما يظـــل تلميـــذا فحســـب. وتأكيـــدا لهـــذه الن�عـــة ال��بو�ـــة )6

ا�حـــرة يقـــول زرادشـــت ملر�ديـــه نا�ـــحا إيـــاهم " اذهبـــوا �عيـــدا ع�ـــي واحفظـــوا ذواتكـــم مـــن زرادشـــت، 

(املمكـــن أن ي�ـــون خادعـــا لكـــم"  وأك�ــ� مـــن ذلـــك اخجلـــوا منـــه، فمـــن
6F

. فزرادشـــت يـــدعو تالمذتـــه إ�ـــ� )7
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الثــــورة والتمــــرد ألن التمــــرد هــــو ا�حالــــة ال�ــــي �عطــــي لإل�ســــان هو�تــــه ا�خاصــــة، و�خصــــيته املتم�ــــ�ة. 

 . فالتمرد هو قمة العملية ال��بو�ة وغاي��ا عند نيتشة

ي فيمــا يــراه " بــأن الفكــر ومــن أجمــل التصــورات الفلســفية ال�ــي يقــدمها نيتشــة �ــ� ا�جانــب ال��بــو 

ولكــــن تحقيــــق هــــذه الذاتيــــة �ع�ــــي التقليــــدي يــــزعم أنــــه �ســــ�� إ�ــــ� تحقيــــق ذات ��ســــان وحر�تــــه , 

وهـذا �ع�ـي أن ا�حر�ـة ال�ـي �سـ�� إل��ـا نيتشـه �ـ� بالنسبة لنيتشـه تحقيـق ذاتيـة العبـد والعبوديـة. 

 ا�حر�ة ا�حقيقية ال�ي ال تمتثل ل�حر�ة التقليدية وال تقار��ا. 

و�اختصار يقدم ال�اتب نيتشه هنا بوصفه عطاءا متجـددا �ـ� فلسـفة ال��بيـة. إن مفهـوم نيتشـه 

عــن ال��بيــة أصــيل وجديــد �ليــا �ــ� تــار�خ الفكــر ال��بــوي، إنــه جــريء جــدا وهــو �عــرض مفهومــا متم�ــ�ا 

للفردانيـــة: لفردانيـــة متحـــررة مـــن الفو�ـــ�ى والعدميـــة. باختصـــار، إن ا�حيـــاة عنـــد نيتشـــه تنشـــد مـــن 

 اومها و�نتصر عل��ا. يق

 تولوستوي والعالقات البوية: 

شــغوفا و�ــ� الــنص الــذي يقــارب العالقــات ال��بو�ــة عنــد تولســتوي، يقــدم ال�اتــب تولســتوي  

باملسألة ال��بو�ة ومولعا ��حر تأث��ها ع�� مدى حياته �دبية. �� هذا النص حول تولستوي يحاول 

� فلســــــــفة ال��بيــــــــة و�ــــــــ� روح تتج�ــــــــ� �ــــــــ� طبيعــــــــة �ف�ــــــــار ال�اتــــــــب ر�مــــــــا أن يقــــــــارب الــــــــروح �دبيــــــــة �ــــــــ

 والتصورات ال�ي ين�جها تولستوي �� رؤ�ته الفلسفية ر�ما لل��بية. 

تولســـتوي �ـــ� هـــذه املقار�ـــة يبـــدوا متـــأثرا بالن�عـــة الطبيعيـــة �ـــ� ال��بيـــة، وال ســـيما عنـــد جـــان جـــاك 

�صـــيلة ا�خ�ــ�ة عنـــد الطفـــل، روســو. و�ـــ� هــذه الصـــورة يبـــدو تولســتوي مؤمنـــا و بـــال حــدود بـــالفطرة 

كما يؤمن بأهمية ال��بية السلبية ال�ي تـرفض تـدخل الراشـدين فالطفـل لـيس صـفحة بيضـاء ولـيس 

هـو راشـدا صـغ��ا، إنـه صــغ�� الراشـد إنـه رمـز العطـاء وا�خ�ــ� والصـ��ورة ��سـانية ال�ـي تـن�ج منطــق 

ي، ألن الراشـــد يمثـــل نموذجـــا ا�حكمـــة. إن تـــأث�� الراشـــد �ـــ� الطفـــل غ�ـــ� مشـــروع �ـــ� فلســـفة تولســـتو 

اجتماعيا أو ثقافيا �شوه الطبيعة ��سانية ومن هنا تبدو ال��بية مخاتلة و�شو��ا وإكراها ينأى ��ـا 

عــن دروب ا�حر�ـــة. وهـــذا �ع�ـــي �ـــ� ��ايـــة املطـــاف أن تولســتوي ير�ـــد تر�يـــة تخلـــوا مـــن القســـر و�كـــراه 

ر�يـــة حـــرة متحـــررة وأخالقيـــة تـــدفع ��ســـان إ�ـــ� تر�يـــة تقـــوم ع�ـــ� �صـــالة البنيو�ـــة لإل�ســـان ال بـــل ت

 دوائر ا�حب وا�خ�� والسالم. 
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 فوكو وحقيقة البية: 

�� النص الذي يخصصه ال�اتب مليشيل فوكو حول حقيقية ال��بية يدخلنا ال�اتـب �ـ� حقـل 

 . إنه حقل ال�لمات واملفاهيم وما يرتبط ��مـا مـن مقـوالتتر�وي يفيض با�جدة والغرابة والدهشة

تضع نفسها �� دائرة ا�جدل املتوثب بـ�ن ا�حر�ـة والتسـلط �ـ� الفكـر ال��بـوي. �ـ� هـذا الـنص ومـا يليـه 

 ندخ �� لعبة ال�لمات و�� داللة الرموز. 

فــاألفراد كمــا يــرى فو�ــو ليســوا هــم الــذين يؤلفــون العبــارات، بــل ال�لمــات �ــ� ال�ــي تصــنع �فــراد. 

حــددة �ــ� ال�ــي تحـــدد متطلبــات ا�حقيقيــة وحــدودها، �ـــ� فا�خطابــات ال�ــي ��ــيمن �ــ� ف�ـــ�ة تار�خيــة م

ال�ــي تحــدد لنــا مــا يجــب اعتبــاره حقيقيــة، مــا هــو مهــم و مالئــم، مــا ينب�ــ� قولــه ومــا ينب�ــ� أن يبقــى �ــ� 

 طي الكتمان. وهذا �ع�ي �� ال��اية أنه ال يمكن الفصل ب�ن الرمز ووضعية إنتاجه. 

"فالسلطة �ساعد ع�� �شكيل �حساسات واملعتقدات ال�خصية وذوات �فراد، وهذا �ع�ي  

أن السلطة تروض و�علم، إ��ا تروض الفرد و��جنه �� نظام خطا�ي مؤسسا�ي فتحيله إ�� جسد 

(" منَتج ومستعبد 
7F

أخرى أن الرمز �ش�ل ��سان وأن السلطة تنتج الرمز و�� هذا املنتج  . و�عبارة)8

 تت�ح دورة طغيان تر�وي ال حدود له �� دائرة ا�حياة ال��بو�ة ال�ي ت�ج بالرموز و�شارات. 

 دريدا والتفكيك: 

مقار�ة ال�اتب لفضاء در�دا �� نظر�ته حول وتت�ح فكرة الطا�ع التسلطي للرمز و�شارة �� 

ومع أن ال�اتب يدخل �� مدارات اللغة وفلك الرمز و�شارة إال أنه يحاول دائما ص والتفكيك. الن

أن يبحث عن عصب فكري تر�وي �� هذا النسق املعقد من شب�ات الرموز و�شارات ال�ي ت��نح 

 بدالالت فلسفية صرفة. 
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إن الكتـــب املدرســـية �ســـبق الكـــالم، والكتابـــة ممارســـة خطابيـــة و�التـــا�� فـــ فالســـلطة عنـــد در�ـــدا

منتـــوج سيا�ــــ�ي يمثــــل طر�قـــة خاصــــة لرؤ�ــــة �شـــياء وذلــــك بفعــــل وســـائل الســــلطة واملركــــز والتقليــــد 

 والضغط. 

و�عبـــارة أقـــرب إ�ـــ� الوضـــوح نقـــول بـــأن در�ـــدا �ع�ـــي �ـــ� ذلـــك أن ال��بيـــة تمـــارس نوعـــا مـــن التســـلط 

ي. وع�ــــ� الــــرغم مــــن الــــذي يتمثــــل �ــــ� كينونــــة الرمز�ــــة املصــــنعة ضــــمن شــــروط انتــــاج ا�خطــــاب الرمــــز 

ا�جهـــــــد الـــــــذي يبذلـــــــه ال�اتـــــــب �ـــــــ� هـــــــذا ا�جـــــــال فـــــــإن طبيعـــــــة العالقـــــــة بـــــــ�ن تفكيكيـــــــة در�ـــــــدا والفعـــــــل 

 البيداغو�� تبقي �� ذمة الغموض. 

 اِّـعنى والكتاب اِّـدرسي: 

ملناقشـة ذات القضـية ال�ـي  �عنـوان املع�ـى والكتـاب واملدر�ـىيو�بدو أن الباحث يخصص نصـه 

كتـاب املدر�ـ�ي صـورة للنصـوص ال�ـي فرضـ��ا السـلطة و�التـا�� فـإن الـدالالت يباشرها عنـد در�ـدا فال

واملعــــــا�ي املضــــــمرة �ــــــ� الكتــــــاب املدر�ــــــ�ي �ع�ــــــ� �ــــــ� مختلــــــف تجليا��ــــــا عــــــن الطــــــا�ع الســــــلطوي ل�حيــــــاة 

�جتماعية القائمة. و�دور الباحث أيضا، �� هذا النص، �� حقل اللغة والداللة واملع�ى و�قدم نتفا 

ا حـول اللغـة واملع�ـى وتفكيـك الـنص وجدليـة الـنص والقـارئ واملع�ـى. وهـذا فـيض من تصـورات در�ـد

 من �ف�ار الذي يدور �� فلك فقه اللغة ودالل��ا عن در�دا. 

يخصص ال�اتب نصا ل�حـديث عـن ال�ـ�امج املدرسـية والعالقـات ال��بو�ـة يطلـق عليـه: مـدخل إ�ـ� 

و�ــ� هــذا الــنص يتحــدث بطر�قــة ســاحرة عــن القــدر التأمــل �ــ� ال�ــ�امج الدراســة والعالقــات ال��بو�ــة. 

ا�حتــــوم الــــذي �ســـــ�� إليــــه �ســـــ��اتيجيات ال��بو�ــــة، وهـــــو قــــدر �خفـــــاق والفشــــل. ومـــــن ا�جميــــل �ـــــ� 

الســياق أن اقــدم هــذا الــنص الــذي �ســوقه ال�اتــب للتعب�ــ� الرمــزي عــن مع�ــى ســاحر الداللــة بليــغ �ــ� 

بينمــا �ــان وز�ــر شــاب يتجــول �ــ� ســوق �غــداد،  مــداه الفلســفي و�ــ� عمقــه الوجــدا�ي. يقــول الــنص: "

التقى �� طر�قه بامرأة ذات نظرة مز�جة مرعبة و�أ��ا ملك املوت بنظرته املرعبة، فتأكد بأ��ا املوت 

الذي يبحث عنه. وذهب مذعورا إ�� خليفـة الـبالد فح�ـى لـه ا�حـدث. و�اقتنـاع ا�خليفـة والـوز�ر بـأن 

ح من ا�حكمة أن �غادر الوز�ر �غداد إ�� م�ـان آخـر. وهكـذا موت هذا �خ�� سي�ون �� �غداد، أصب

 ن�حه أن يختار أحسن فرس �� �سطبل و�رحل إ�� سمرقند. 
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وعنــد آخــر ال��ــار خــرج ا�خليفــة ذاتــه إ�ــ� ســاحة الســوق والتقــى بملــك املــوت الــذي أخــاف الــوز�ر 

و�فـه بـل و�بسـاطة فوجئـت لـم أرد تخفسأله قائال: " ملاذا أخفت وز�ري هذا اليوم؟ وأجاب املوت " 

("  بلقائه هنا �� �غداد ألن موعدي معه �� سمرقند وسأنتظره هذا املساء هناك
8F

9(.  

و�� هذا النص ير�د الباحث أن �ع�� عن �خفاق ا�حتوم لل��امج وا�خطط ال��بو�ـة ال�ـي تحـاول 

أنه يمكـن تـأخ�� املـوت املعلـن، ولكـن ال يمكـن تجنبـه  بأن تضع ال��بية �� خدمة ��سان وا�حر�ة. إذ

أبــدا. و�التــا�� فــإن التقــدم ا�حاصــل �ــ� مجــال التــدريس ر �غ�ــ� ســوى الطر�ــق الــذي يــؤدي إ�ــ� الفشــل 

وال يل�� قدرة الفشل. إنه ال بد من الفشل، ألن الغايات ا�ـ� تنت�ـي إ�ـ� ال��بيـة تنت�ـي إ�ـ� الرغبـة، وإنـه 

وهكـذا يـتم الـذهاب إ�ـ� سـمرقند �سـان بمجتمـع �سـوده العدالـة وا�حر�ـة. ملـن املشـروع أن يحلـم �

 حيث يتحقق الفشل الذي تم التخطيط للهروب منه. 

 :خرافة البية 
و�ــ� النصــ�ن املتــالي�ن وهمــا: ال��بيــة والتعلــيم خرافــة خطيــة للطرائــق البيداغوجيــة، ومــن ثــم مــن 

لنصــــــ�ن يحــــــاول الباحــــــث أن يقــــــدم رؤ�ــــــة أجــــــل ديمقراطيــــــة معرفيــــــة ومدرســــــة مواطنــــــة، �ــــــ� هــــــذين ا

�ســتجمع بــ�ن جنبا��ــا حصــاد النصــوص الســابقة ومعان��ــا. إنــه �ســتلهم هــذه الطاقــة ال�ــي وفر��ــا لــه 

النصــوص ليقــدم رؤ�ــة بيداغوجيــة، مســار حلــم تر�ــوي ��ــدف إ�ــ� بنــاء ا�حر�ــة وا�خــروج مــن شــروط 

الق للتجر�ــــة ��ســــانية الذاتيــــة القهــــر ال��بــــوي، إنــــه �عطــــي �ــــ� هــــذين النصــــ�ن ل�جهــــد ��ســــا�ي ا�خــــ

إم�انيــة حيو�ــة �ــ� إخــراج ��ســان مــن دائــرة القهــر ال��بــوي والضــياع البيــداغو�� إ�ــ� دوائــر جديــدة 

ي�ـــون ف��ـــا ��ســـان قـــادرا ع�ـــ� تحقيـــق ذاتـــه وتجـــاوز حـــدود املعانـــاة ال��بو�ـــة ال�ـــي تتمحـــور �ـــ� نمـــاذج 

 والرمز و��سان. تفرضها السلطة وتفرضها شروط إنتاج النص والداللة 

و�اختصار يأ�ي هذا العمل بوصفة استثارة تر�و�ة جديـدة، عبثيـة تر�و�ـة خالقـة، وتـأ�ي هـذه 

النصـــوص بـــوميض مـــن الغرابـــة يقـــدم �حداثـــة تر�و�ـــة جديـــدة �ـــ� فهـــم الـــنص والداللـــة واملع�ـــى 

مضـامينه والسلطة. إ��ا نقلة نوعية �� اتجاه رؤ�ـة جديـدة عميقـة رمز�ـة لطـا�ع الفعـل ال��بـوي ب
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 وطفة أسعد مراجعة  عيل -تأليف محمد بو بكري  --------ال��بية وا�حر�ة، من أجل رؤ�ة فلسفية 
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إ��ــا محاولــة تنت�ــي بأ�عادهــا إ�ــ� رؤ�ــة تر�و�ــة مــا �عــد حداثيــة �ســت��ض من�جــا جديــدا �ــ� التســلطية. 

فهم النص ال��بوي ع�� نحو جديد. إ��ا نقلة نحو تقديم ا�خطـاب ال��بـوي ع�ـ� �سـق فلسـفي جديـد 

ل هـذا العمـل و�عبـارة أخ�ـ�ة، يمثـقراءة جديدة لنصوص قديمة وحديثة �ـ� �ن الواحـد.  يقوم ع��

محاولــــة �ســــت��ض �ــــ� ا�حقــــل ال��بــــوي مالمــــح جديــــدة تخرجنــــا مــــن دائــــرة الركــــود ومــــن مســــتنقع 

 التقليد �� القراءة ال��بوي للنصوص واملضام�ن و�ش�اليات. 

 

  

 

 

 

 

 الكتاب: بيانات 

 ال��بية وا�حر�ة، من أجل رؤ�ة فلسفية للفعل البيداغو��.

 : دمحم بو بكري تأليف 

 إفر�قيا الشرق.دار النشر: 

 م�ان النشر: ب��وت

 .1997تار�خ النشر: 

صفحة من  135يقع كتاب ال��بية وا�حر�ة ملؤلفه دمحم بو بكري �� 

القطع املتوسط. و�توزع مضمونه �� أحد عشر مقالة يتناول �ل م��ا 

 .جانبا من جوانب ا�حر�ة �� الفكر الفلسفي ال��بوي 
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 شهذث ولُت التربُت حامعت اإلاىىفُت خالٌ الشهش الحالي اوعلاد وفعالُاث اخذ مؤجمشاتها

( ليلُت التربُت، الهامت التربية  "بعىىان  حامعت اإلاىىفُت -اإلاؤجمش العلمي الخامغ )الذولي ألاٌو

 العربية في العصر الرقمي "الفرص والتحديات "

ظل ما ٌشهذه العطش الحالي مً ظُادة واهدشاس الخلىُت  وكذ حاء رلً اإلاؤجمش في

مً معه أهم إفشاصاث العطش واملجخمع الشكمي، أضبذ مً واهذ  والتيوالخىىىلىحُا الشكمُت 

ت اللذًمت في التربُت والخيشئت والخىحُه، دون الاظخفادة  اإلاعخدُل الاعخماد على الىظائل التربٍى

فشغذ الخلىُاث اإلاعاضشة، وزىسة اإلاعلىماث هفعها على مً آلُاث جلً الخىىىلىحُا، خُث 

ا لهزه الىظائل جداضشه في ول وكذ، فال ٌعخؿُع اليشء والشباب فأضبذ ول منهم الُىم أظير  

  منها أو الحُاة بذونها. الفيان

ألامش الزي ًخؿلب غشوسة إعادة الىظش في ؾبُعت وفلعفت جشبُت أبىاءها في املجخمع العشبى 

بما ًدىاظب ومخؿلباث رلً العطش بالشيل الزي ًمىىىا مً الاظخفادة مً حىاهبها الاًجابُت 

 ًمىً أن جترجب على الاظخخذام غير الششُذ لها مً مػاس وظلبُاث.  وجدطُنهم غذ ما

 : الرتبية العربية يف العصر الرقمي 
 الفرص والتحديات 

 

 جمال على خليل الدهشان: أ.د/ إعداد 



 

 

) 647 ( 

أن الحُاة في العطش الشكمي جخؿلب مً أبىائىا أن ًيىهىا على وعى بىاحباتهم والتزاماتهم أزىاء 

ً ممً ًخعاملىن معىا،  الخعامل مع معؿُاث رلً العطش والتي هي في الحلُلت خلىق لآلخٍش

ى ودساًت بدلىكهم وهم ًخعاملىن مع جلً الحُاة ورلً العطش، والتي وفى اإلالابل ًيىهىا على وع

ً ممً ًخعاملىن معهم مً خالٌ جلىُاث رلً  هي في اإلالابل واحباث والتزاماث على آلاخٍش

 العطش.

إهىا في عطشها الحالي وفى ظل ؾبُعت ومخؿلباث الحُاة فُه، في خاحت ماظت إلى معاعذة 

ت مخعذدة ًمىً  أبىاءها على الحُاة في رلً العطش بأمان وفاعلُت مً خالٌ مذاخل وؾشق جشبٍى

 الفعالُاث حمُعًلطذ بها والتى أن جىذسج جدذ ما اضؿلح اخيرا على حعمُخه بالتربُت الشكمُت 

ش على حعاعذ التي تالتربٍى بمفاهُم  واججاهاتهم وكُمهم ومهاساتهم ابىاءها معاسف جؿٍى

الخعامل الششُذ مع وظائل الخلىُت الشكمُت لخدلُم الاظخفادة اللطىي  وأظالُب ومبادئ

ً على همىاؾىين ومعؤولُاتهم بأدواسهم اللُام مً ًمىنهم بما منها،  مع الخىُف كادٍس

ً اإلاىاؾً الشكمي الفاعل واملحاؽ بأؾش  املجخمعاث الشكمُت، ملخػُاث ورلً بهذف جيٍى

أخالكُت جدمُه مً مخاؾش ألافياس اإلابثىزت عليها، جلً ألاظالُب والؿشائم، باإلميان جؿبُلها في 

 اإلاذاسط والجامعاث مً ملشساث جىذسج جدذ التربُت العلىهُت. 

شؿت الحُاجُت بطفت عامت، ان الثىسة الشكمُت مثلما أخذزذ حغُيرا في ؾبُعت ومالمذ ألاو

، فان جأزيرها امخذ أًػا إلى إخذار حغُيراث ممازلت في ؾبُعت ومالمذ البِئت اإلاذسظُت ومفاهُمها

ألامش الزي أدي إلى ظهىس مفاهُم وأهماؽ حذًذة في التربُت جدىاظب مع جلً الثىسة أؾلم عليها 

ً مى «التربُت الشكمُت»البعؼ مطؿلح أو همـ  اؾً سكمي فعاٌ، معُج بأؾش ، ٌععى إلى جيٍى

مً خالٌ جشبُت هذفها جمىين الؿالب مً الخعامل مع ، أخالكُت جدمُه مً مخاؾش الفػاء

مىخجاث جلً الثىسة، ومً أن ًفهمىا هُف جؤزش الثىسة الشكمُت في خُاتهم ومجخمعاتهم، وهُف 

لت صحُدت وآمىت، جشبُت حعهم في جىمُت مهاساث اظخخذام  جلىُاتها ٌعخفُذون منها بؿٍش

وجطفذ الشبياث الشكمُت، بجاهب جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ ملحخىي جلً الخلىُاث 

 (. 53)والشبياث

ٌ  الذولياإلاؤجمش  أهمُت حاءثومً هىا   الخامغ ليلُت التربُت حامعت اإلاىىفُت  العلمي ألاو

وخطائطه وجدذًاجه وفشص الاظخفادة  الشكميإلى إللاء الػىء على ؾبُعت العطش  هذف الزي
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مىه، وعشع وجىغُذ جؿبُلاث الخىىىلىحُا الشكمُت في العملُت الخعلُمُت، والىللت الىىعُت 

في جاهُل ابىاءها للحُاة  ؤظعاث التربُتدوس اإلاللمىاهج الخعلُمُت في ظل العطش الشكمي، وأهمُت 

شكمي، وعشع الجىاهب الىفعُت وجىغُذ الجىاهب اإلاخعللت باكخطادًاث الخعلُم الفُه، 

عشع  خاللللمعلم واإلاخعلم وؾبُعت ؤلاداسة الخعلُمُت واإلاذسظُت في العطش الشكمي ورلً مً 

في العطش الشكمي، امً  التربىي  ؤلاضالحكػاًا ذ بدث ووسكت عمل جىاول 55ومىاكشت اهثر مً 

في العطش  ودوس ألاظشة ، وجشبُت الؿفلالشكميفي العطش  التربىي واخالكُاث التربُت والبدث 

 ؤلاعالمُت، اظتراجُجُاث التربُت الشكميالخعلُمُت والجامعُت في العطش  وؤلاداسة، الشكمي

اإلاعلم  إعذادوشبياث الخىاضل ودوسها في دعم خلىق الاوعان الشكمُت، وؾبُعت ادواس وبشامج 

 إغافت الى ؾبُعت الفً في العطش الشكمي.. .وغيرها.، الشكميفي العطش 

اهخىبش جم خاللها مىا كشت اهثر مً زالزين بدثا  25، 21وكذ علذ اإلاؤجمش على مذي ًىمين  

ووسكت عمل جػمىذ الىثير مً الجىاهب اإلاخعللت بؿبعت التربُت العشبُت في العطش الشكمي وما 

خاح لها مً فشص شملذ اإلاىهج واإلاعلم والذوس الجذًذ للمؤظعاث  ًىاحهها مً جدذًاث ٍو

ت شظمُت وغير الشظمُت مً زمان حلعاث جػمىذ زالر هذواث واسبع حلعاث لعشع ال التربٍى

ت.   البدىر منها حلعت لشباب الباخثين مً اعػاء الهُئت اإلاعاوهت بالجامعاث اإلاطٍش

ت منها  وأظاجزةوكذ شاسن في هزا اإلاؤجمش باخثىن   مً عذد هبير مً الجامعاث اإلاطٍش

م حامعاث اللاهشة واللُىم وؾىؿا وهفش ا الى حامعاث  إغافتلشُخ واإلاىطىسة وبنها والضكاٍص

 ألامُتالى الهُئت اللىمُت ملحى  إغافتُئت اللىمُت لػمان الجىدة والاعخماد هاإلاىُا وظىهاج وال

ت التربُت والخعلُت بمدافظت اإلاىىفُت،  وحعلُم الىباس، ووصاسة التربُت والخعلُم ممثلت في مذًٍش

شبُت حامعت الجىف باإلاملىت العشبُت الععىدًت ووصاسة الخعلُم الى باخثين مً حامعاث ع إغافت

دُت ممثلت في اخذ الباخثين مً  العالي  اإلاعهذ العالي للفىىن اإلاعشخُت الخابع لها. اليٍى

سئِغ الجامعت واششاف ا د/ اخمذ اللاضذ  ليعلذ اإلاؤجمش جدذ سعاًت ا د / معىع الخى 

، وسئاظت ا د / حماٌ على الذهشان عمُذ بدىرهائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا وال

 اليلُت. 
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ت   بذوسها مً واخخخم اإلاؤجمش بعذد مً الخىضُاث واإلالترخاث لخمىين اإلاؤظعاث التربٍى

  رلً العطش. عذًذة في بطىسة حُذة في غىء ما حشهذه مً جدذًاث وفشص 

 ومن أهم التوصيات التي خرج بها املؤثمر : 

مُثاق خللي أو )مذوهت سكمُت للعلىن(، ًخػمً الاظخخذام آلامً والششُذ  إعذاد -

غ   البدث.. .(، ووششه. –للخلىُاث الشكمُت في )الخذَس

اوشاء معخىدعاث سكمُت )فشدًت ومؤظعُت(، جدعِىا لليشش العلمي، وجدلُلا إلابذأ  -

 الاجاخت في العطش الشكمي. 

ت في مجاٌ التربُت -  الىالذًت في العطش الشكمي. الخىحُه هدى دوساث جىعٍى

إوشاء شبياث سكمُت للخىاضل بين الجامعاث واليلُاث وألاكعام العلمُت، جدعِىا  -

ت والخعلُمُت، مً خالٌ الاعخماد على الخلىُاث الشكمُت الحذًثت مثل  للعملُاث الاداٍس

 Cloudوخذماث الحىظبت السحابُت  "Wi-Max والىاي ماهغ Wi-Fi الىاي فاي

Computing  .وغيرها 

اعخماد الهُئت اللىمُت لالعخماد والجىدة إلاعاًير الخعلُم الشكمي، ًخم على أظاظها جلُُم  -

 اإلاؤظعاث الخعلُمُت.

ت باظخخذام الخلىُاث الشكمُت. - ش الاخخباساث واإلالاًِغ التربٍى  جؿٍى

لاجه عمل أدلت لآلباء واإلاشبين بأهم الخىحهاث خٌى مهاساث الاظخخذام آلامً لإلهترهذ وجؿبُ -

 لذي أبىائهم.

عاث لخدلُم ألامً اإلاعلىماحي وخماًت  - جىحُه اللاهىهُين واإلاششعين هدى إضذاس حشَش

ت، والجشائم الالىتروهُت، في ظل البِئت الشكمُت.   اإلالىُت الفىٍش

جبني اإلاذاسط والجامعاث لبرامج لخىمُت الخفىير الىاكذ للخالمُز والؿالب في ظل صخم سكمي  -

 على فدظ وكبٌى ما هى مىاظب وما هى غير مىاظب. ًدخاج معه اللذسة

ب والخىمُت اإلاهىُت. - غ والخذٍس ض جؿبُلاث جىىىلىحُا الشكمىت في الخذَس  حعٍض

اعادة الىظش في جطمُم بشامج اعذاد اإلاعلم إلاىاهبت جؿىساث العالم الشكمي )ملشساث سكمُت  -

م سكمي  –اظتراجُجُاث وأظالُب سكمُت –  الخ.اجطاٌ سكمي.. .(  –جلٍى
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ض دمج الخالمُز روي الاخخُاحاث الخاضت، وجىمُت  - غشوسة اظدثماس الخلىُاث الشكمُت لخعٍض

 مهاساث الخعلم لذيهم.

ت والخعلُمُت )هذواث  -  –مداغشاث –جبني آلُاث ليشش الثلافت الشكمُت في اإلاؤظعاث التربٍى

ب   ...الخ(. -أدلت  –جذٍس

غ بالجامعت خٌى  غشوسة جبني ولُت التربُت لبرامج جىمُت للذساث - أعػاء هُئت الخذَس

 الاظتراجُجُاث وألاظالُب الخعلُمُت الشكمُت.

 غشوسة جىفير البرامج الخىىىلىحُت الجذًذة بالجامعاث للىشف عً العشكاث العلمُت. -

ؿت البدثُت ليلُت التربُت في غىء مخؿلباث إعذاد الىاشئت واإلاعلمين للعطش  - إعذاد الخٍش

 الشكمي.

ملشساث التربُت الىؾىُت والذًيُت بمشاخل الخعلُم العام للػاًا اإلاىاؾىت الشكمُت  جػمين -

 مخمثلت في "خلىق وواحباث اإلاىاؾً في عطش الشكمُت وغيرها".. .

ب اإلاعلم للخخططاث املخخلفت على اظخخذام اإلاذاخل الخعلُمُت الشكمُت في  - إعذاد وجذٍس

اإلاعلم بطفت خاضت باإلاشاخل الخعلُمُت عالج بعؼ اإلاشىالث الخعلُمُت وجذعُم أداء 

 املخخلفت.

البدث عً آلُاث مىاظبت لالظخفادة مً اإلاعامل الافتراغُت في الخغلب على معىكاث  -

 اظخخذام وجىافش اإلاعامل الفعلُت داخل اإلاذاسط.

جضوٍذ ملشساث جىىىلىحُا الخعلُم للؿلبت اإلاعلمين بجىاهب ومدخىي خٌى أخالكُاث  -

 حُا في العطش الشكمي.اظخخذام الخىىىلى 

جضوٍذ ولُاث التربُت واإلاذاسط بفىُين وجىىىلىحُين ًلىمىن بالخجهيز الخىىىلىجي الالصم  -

شها. عُت والبدثُت وجؿٍى  للعملُت الخذَس

 ... واهلل املوفق واملستعان
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