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  (مقار�ات نقدية �� ال��بية وا�جتمع)، و�� مجلة فكر�ة تر�و�ة محكمة عن مركز تصدر مجلة نقد وتنو�ر

 نقد وتنو�ر للدراسات اإل�سانية، تنشر ا�جلة ورقيا وتوزع �� أنحاء العالم العر�ي. وتنشر إلك��ونيا ع��

  .tanwair.comwww.: موقع

  انبثقت رسالة ا�جلة من شعور مؤسسها األستاذ الدكتور ع�� وطفة با�حاجة إ�� إصدار مجلة

دية، يمك��ا أن �سهم �� توليد ثقافة تنو�ر�ة لدراسة للدراسات ال��بو�ة واالجتماعية ذات رؤ�ة نق

التحديات ال��بو�ة والثقافية ال�ي تواجھ املنظومات ال��بو�ة العر�ية املعاصرة. ومن هذا املنطلق فإن 

مجلة (نقد وتنو�ر) �س�� إ�� إنتاج خطاب تنو�ري حدا�ي، �سهم �� �غي�� واقع ا�جتمع العر�ي، بمنا�ج 

 كر�ة نقدية رصينة. علمية ومقار�ات ف

  ���وضمن هذه الرؤ�ة، �س�� ا�جلة إ�� التمّ��، �� مجال الدراسات ال��بو�ة واالجتماعية والثقافية، و

أع�� درجة ممكنة من التأث�� �� الو�� والثقافة ال��بو�ة باستحضار البعد النقدي �� مقار�ا��ا  تحقيق

 . ملوضوعة ال��بية والثقافة وقضايا ا�جتمع الفكر�ة وال��بو�ة

 :و��دف مجلة (نقد وتنو�ر) إ�� تحقيق األهداف اآلتية

  .شكيل مرجعية علمية مم�ّ�ة للباحث�ن وأن تقّدم انتاجا علميا يتم�� با�جدة واألصالة� 

  .إحداث حركة تنو�ر ونقد فكر�ة �� مواجهة التحديات ال��بو�ة والثقافية املعاصرة 

  االنفتاح ع�� الثقافات العاملية والعمل ع�� ترجمة أهم األف�ار والتصورات املتجددة �� مجاالت العلوم

 ال��بو�ة واالجتماعية والثقافية. 

  ؛ لتبادل ا�خ��ات
ً
 ومغر�ا

ً
مّد جسور التواصل ب�ن املفكر�ن والباحث�ن واأل�اديمي�ن العرب، مشرقا

 ية وا�حضار�ة. والتجارب، بما �سهم �� خدمة الباحث�ن واملهتم�ن بالدراسات ال��بو�ة واالجتماع

  إشاعة الفكر ال��بوي الفلسفي النقدي �� مواجهة مختلف مظاهر ا�خطاب التقليدي واألسطوري

 لتلبية حاجاتنا الفكر�ة وا�حضار�ة، مواجهة صر�حة شاملة. الذي عفا عليھ 
ً
 الزمن، ولم �عد صا�حا

 :�ع�ى ا�جلة بالدراسات واألبحاث النقدية ال�ي �غطي ا�جاالت اآلتية :اهتمامات ا�جلة

 ار�خ واللغة وعلم النفس واألن��و�ولوجيا الثقافية، البحوث العلمية الرصينة �� ال��بية وا�جتمع والت

والدراسات املعنّية بأعالم ال��بية وعلم االجتماع، ومستقبل ال��بية وفلسف��ا، واملقاالت والتقار�ر 

وال��جمات العلمّية، وعرض الكتب ا�جديدة ومراجع��ا واألعمال العلمية ال�ي يمكن أن �سهم �� تطو�ر 

 .مع وتطّوره حضار�اال��بية ور�ّ� ا�جت

 واهتماماتها اِّـجلة  رسالة
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 مجاالت ال��بية وعلم االجتماع واألن��و�ولوجيا  �� النقدية والدراسات األبحاث بنشر ا�جلة ترحب

 سانية، وترحب أيضا بجميع املقاالت ال�ي تتناول والعلوم السياسية ومختلف مجاالت العلوم اإل�

 ومختلف ال��بية ب�ن ما والثقافة وا�جتمع، و��تم ا�جلة بالعلوم البينية ال��بية ب�ن العالقة

 حافة ا�خ.  � أن��و�ولوجيا، علم نفس، طب، اجتماع، علم فن، سياسة، أدب، - العلوم

 أن اوال�ي يمك�� األجنبية اللغات عن امل��جمة النقدية ال��بو�ة باملقاالت ترحيب أيما ا�جلة ترحب 

 ال��بية �� مجال الفكر العر�ي بمستجدات ال��بوي  العقل و�غ�ي العر�ية الثقافة تتخاصب مع

 وا�جتمع. 

 الشروط املن�جية ف��ا تتوافر ال�ي يلةاألص النقدية الفكر�ة والدراسات املقاالت ا�جلة تنشر �� 

 مكتو�ة أن ت�ون  ع�� واالجتماعية، ال��بو�ة العلوم �� والتوثيق، واالستقصاء واإلحاطة ا�جّدة

 العر�ية.  باللغة

 ص املقال ي�حب أن ّضليف
ّ

 أو الفر�سية( باللغة وآخر العر�ية باللغة �لمة 200 حدود �� بم�خ

 . اإلنجل��ية)

 ا�شر ( قد ي�ون  أال البحث �� �ش��ط ا أو ورقي� م أو )إلك��وني�  م�اٍن آخر.   أّي  �� للنشر قِدّ

 شره.   �سبق ولم أصيل البحث يجب ع�� الباحث أن يقدم �عهدا يؤكد فيھ أن� 

 ا.  اللغة و�سالمة املعرفيةو العلمية و�القيمة باألصالة البحث يجب أن يتسم��
ّ
 ودق

  ��ترحب ا�جلة بالتقار�ر العلمية ومراجعات الكتب وم�خصات عن املؤتمرات وطروحات املاجست

 والدكتوراه واملقابالت والندوات وا�حوارات الفكر�ة �� مجال الثقافة وال��بية وا�جتمع.  

 يمالتحك املّتبعة العلمّية األصول  وفق للتحكيم، و�عامل املقدمة البحوث تخضع  . 

 

 

 

 شروط النشر 

 رئيس إ�� وال��جمات والدراسات واملقاالت البحوث ترسل
 اإللك��و�ي  ال��يد ع�� التحر�ر

critique.lumieres@gmail.com 
.comhotmail@aliwatfa 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  البحث أو املقالة إلك��ونيا باستخدام برنامج  ينضدMicrosoft Word عدد و�را�� أال يز�د 

 مشوالهوا وا�جداول  والرسوم األش�ال ذلك �� ) صفحة، بما40( ع�� صفحات املادة العلمية

 واملالحق.  

    يزود الباحث ا�جلة م�خصا باللغة العر�ية وآخر باإلن�ل��ية أو الفر�سية عن املادة املرسلة بحيث

 �لمة.   200ال تز�د عدد �لمات امل�خص عن 

  اإللك��و�ي) ورقم ال��يد( يتوقع من الباحث أن يذكر الصفة العلمية وم�ان العمل والعنوان 

 لل��اسل من جهة وتضم�ن الضروري م��ا �� م�ن البحث.   الهاتف

  الدقيق.   املوضوع ع�� �لمات مفتاحية دالة ير�� من الباحث تضم�ن البحث 

  إال مجلة (نقد وتنو�ر) �� �شره إقرار �عد آخر م�ان �� منھ جزء أو البحث �شر للباحث يحّق  ال 

 التحر�ر.  هيئة رئيس بموافقة

  املؤلف، دار أو الدراسة عنوان املؤلف، التقليدي (اسم التوثيق ع�� االعتماد التوثيق �� يفضل 

 ) APAاألمر�كية ( النفس علم جمعية أسلوب اعتماد �� ض�� النشر) وال تار�خ النشر، بلد النشر،

  عيد �� بحّقها ا�جلة تحتفظ
ُ
 التحر�ر.  اللغوي ومن�ج الضبط ألغراض ا�جمل �عض صياغة أن �

  إ�� النشر.  يرسل ولم سابقا ينشر لم أصيل املقدم العمل أن فيھ �علن بإقرار الباحث يتقدم 

  ع�� استالم سريعا ردا أل�حا��ا ترسل وأن بجدية املواد مع بالتعامل التحر�ر هيئة تتعهد 

 قبل رفضھ من أو البحث بقبول  األق�ىى ا�حد �� شهر ف��ة خالل أيضا إل��م ترسل وأن البحث

 الهيئة. 

   يمكن للباحث�ن االطالع ع�� موقع مركز نقد وتنو�ر.comwww.tanwair  ملشاهدة فعالية ا�جلة

 واالطالع ع�� املقاالت واألبحاث املنشورة ف��ا 

  اإللك��و�ي ال��يد ع�� التحر�ر هيئة إ�� وال��جمات والدراسات واملقاالت البحوث ترسل    

gmail.comcritique.lumieres@ 

 ضوابط النشر 

http://www.tanwair/
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 : کلمة الّتحریر 
 

 

 "هل نحن �عيش �� هذه األيام عصر ا  مستن�� ا؟ 

  ا�جواب: كال، إنما �� عصر التنو�ر". 

 إيمانو�ل �انط

 

يبدو تمي�� �انط ب�ن "عصر مستن��" و"عصر تنو�ر" مهّما للغاية، إذ هو يرسم، من جهة، حّدا فاصال 

   من جهة أخرى،  ب�ن املسار والغاية، و�كشف،
ّ

عوب  أّن الّتنو�ر رحلة طو�لة، وعملّية تراكمّية تخوضها الش

لھ من عوائق  
ّ
معقول املوروث وما يمث

ّ
. و�عمل ع�� ج��ت�ن: تصفية ا�حساب مع الال

ُ
بة ونخُ��ا الطليعّية

ّ
املتوث

و  والعلمية  والفلسفّية  الفكرّ�ة  ا�حديث  العالم  مكتسبات  ع��  واالنفتاح  التقّدم،  وجھ  التكنولوجّية،  �� 

واالنخراط �� العصر من حيث خروجھ الّتدر��ّ� من �ّل األوهام واألساط�� والّتفك�� ا�خرا�ّ� غ�� العل�ي، 

واإلطالقّية   والدغمائّية  سليم 
ّ
الت ونبذ  العقل،  تجا��  ال�ي  واملعتقدات  والعادات  املمارسات  جميع  ومن 

 توّسِل 
ُ
سبّية البشرّ�ة ال�ي �� ثمرة

ّ
ف أمام املعطيات  واعتناق الن

ّ
روح الّنقد. تلك الّروح ال�ي ال ينب�� أن تتوق

لة للعقل. ذلك أّن الفكر ا�حديث  
ّ
 ت��ّدد �� نقد الّدغمائيات الّدينّية املعط

ّ
ھ يجب أال

ّ
السياسّية مثال، مثلما أن

ر املغر�ي عبد هللا العروي. 
ّ

 نقدّي أو ال ي�ون بحسب عبارة املفك

ة "نقد وتنو�ر" 
ّ
نفَسها لبنة �� صرح الفكر التنو�رّي العر�ّي الذي ت��اكب لبناتھ ويعلو بنيانھ    و�عدُّ مجل

يوما �عد يوم، بفضل تضافر جهود مراكز بحث وجامعات ودور�ات أ�اديمية وكتب جاّدة... يقوم عل��ا بّحاثة  

روا �� الّتنسيق ب�ن جهودهم، ولكّن تلك ا�جهود التنو�ر�
ّ

ة جميعا تصّب ��  قد ال �عرف �عُضهم �عضا وال فك

قافة الّتقليدّية.
ّ
قافة العر�ّية ا�جديدة الّصاعدة ال�ي تحاول االنبثاق واحتالل م�ان الث

ّ
 ��ر الث

وهكذا، فإّن العدد الثالث عشر من مجلة "نقد وتنو�ر" أيضا لم َيِحْد عن هذا الّن�ج، شأنھ شأن جميع  

سم بالتنّوع وال��اء، والتقت في
ّ
ھ أسئلة ومقار�ات ومنا�ج مختلفة، واختصاصات تبدو  األعداد الّسابقة. فا�

واغل. 
ّ

 للوهلة األو�� متباعدة، و�عاضدت �� تأثيثھ جهود باحث�ن متنّو�� االختصاصات والش

وقوام هذا العدد سبع عشرة مبحثا، توّزعت من حيث الّنوع إ�� بحوث ودراسات، و��� مقاالت وترجمات  

 مقاالن أحدهما باللغة الفر�سّية وآخر باللغة اإلنجل��ّية.  وتقديم أحد الكتب املهّمة، وحضر ف��ا

العدد بمقال حول:   التقدير  "تّم اس��الل  إ��  بّ�ن فيھ صاحبھ، من  ا�جوع  بابھ،   �� " وهو مقال طر�ف 

منظور نف�ىي واجتما��، حاجة الفرد إ�� التقدير من أجل �حذ هّمتھ صوب مز�د البذل والعطاء، وعّرج  

الو  �ع��ي  ما  ا�خ... ع��  مم 
ّ

الذ شراء  أو  واإلخضاع  ال��و�ض  أجل  ا�حاجة من  ��ذه  تالعب  العر�ي من  اقع 

 مق��حا طر�قا بديال مقاوما يتوّجھ بھ إ�� املثّقف�ن خاّصة. 
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َعَرِ�ّيِ القديمو�� باب الّنقد األد�ي مقاالن: "
ْ
ْعر ال ِ

ّ
مثي��ُّ ِ�� الش ُل التَّ

َ
  !ا�حطيئة: األه��، األصدق و"  اِالْسِتْدال

االستدالالت املنطقية  " حاول الباحث �� األّول بيان إم�انّية �عالق  نحو تحليل ثقا�� ل�خطاب الشعري العر�ّي 

عر  و  ِ
ّ

اهري الش
ّ
ا�ي إ��    ،ع�� تباعدهما الظ

ّ
إثبات شعرّ�ة ا�حطيئة ُ�عَد ما ب�ن العقل والوجدان، وانصرف الث

من  عدد    مراجعة  ا الباحث من وراء ذلك، كما يقول،، و�تغيّ لياتجملة من اآل  ع��حليل الثقا��"  "التّ متوّسال  

قت با�حطيئة وشعره.�يات واألح�ام �الَبد
ّ
   �عل

�بية وقضاياها تضّمن العدد  
ّ
مقاالت: اثنان باللغة العر�ّية، وواحد باللغة اإلنجل��ية.    ثالثو�� مجال ال�

توّسل الباحثون ف��ا آليات ومنا�ج وأساليَب قياٍس متنّوعة تقّصدوا �� األّول م��ا عقلنة العملّية ال��بوّ�ة  

هة  ة من وجوالوسطيّ   لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة  درجة ممارسة اإلبداع اإلدارّي من خالل البحث �� "

 
ّ
املعل بالعملّية  م�ننظر  م�ن إعدادا جّيدا يرتقي 

ّ
إ�� الفحص عن أهّمية إعداد املعل ا�ي 

ّ
الث "، ورَمْوا من وراء 

"  �� البحث  خالل  من  جودة  و�ز�دها  اس��اتيجيّ الّتعليمّية  التّ دور  اإلبداعيّ ات  مهارات  دريس  تنمية   �� ة 

 
ّ
 ". أّما الثالث: "م�ن �� قصبة إر�د املعل

ّ
  �� تو�س   Covid-19خالل جائحة    ب عن التعليم عن �عدال تصورات الط

التو�سّية    فيفحص عن  (باإلنجل��ّية)"، ب ا�جامعات 
ّ
م  استخدام  حول تصّورات طال

ّ
التعل  أدوات وتقنيات 

انتشار  عن �عد وأدواتھ أبر�ل ومايو سنة    خالل  ب�ن شهري  امل��اوحة  الف��ة   �� وقد  ،  2021جائحة �ورونا 

هذه    �� الباحث  مثلاستند  املتغّ��ات  �عض  معتمدا  طلبتھ،  مع  ا�خاّصة  تجر�تھ  إ��  املستوى    الّدراسة 

دا أّن درستھ امليدانّية هذه قد أف�حت عن عدم ت�افؤ  ختصاص وم�ان إقامة الطلبةاال و ،  علي�يّ التّ 
ّ

، مؤك

لبة. 
ّ
 الفرص ب�ن الط

غة العر�ّية،
ّ
غة الفر�سّية. أّما    وللفلسفة �� هذا العدد نصيب، من خالل مقال�ن، أحُدهما بالل

ّ
والثا�ي بالل

وفيھ   "،التأسيس الفلسفي ألخالق البيئة عند الفيلسوف األملا�ي ها�س يوناس األّول فقد وسمھ صاحبھ بـ " 

عاّمة،  أسس األخالق  و  األخال�ّ�،الفعل �� عالق��ا بة املسؤوليّ  إ مبدب املوصولةالهواجس  طرح الباحث �عض

البيئيّ   وم��ا ع�� وجھ ا�خصوص إ�� أطروحاتةاألخالق  باالستناد  األملا�ي  ،  يوناس  الفيلسوف  أّما  ها�س   .

العمل الف�ي اليوم: �انط والفن ا�حيوي"، فطرح ع�� �ساط البحث إش�الية غموض العمل الف�ّي الثا�ي: "

والبحث   الفلسفي،  األساس  إ��  العودة  الباحثة،  وفق  يقت�ىي،  ما  وهو  وتصميمھ.  وطبيعتھ  عن  املعاصر 

معيار نظري �ستند إ�� رؤ�ة الفيلسوف األملا�ي إيمانو�ل �انط من أجل رسم ا�حدود ووضع األسس تجّنبا  

 لإلفراط الف�ي واملفاهي�ّي.  

الّس�� املتجاورة: قراءة �� ِحوارّ�ة س��ة عمر بن  وحظيت الّدراسات ا�حضارّ�ة بمقال�ن، اهتّم أحدهما (

اب
ّ
ْي أ�ي بكر  وفيھ نظر الباحث ��    ) با�حضارة العر�ية القديمة،ا�خط

َ
اب وعالق��ا �س���

ّ
س��ة عمر بن ا�خط

الث  للوقوف ع�� ما ب�ن  وع��ّ 
ّ
رسم مالمح  ��    الّصراع الطائفي  من �شابھ أو اختالف، معّرجا ع�� دور   الّس�� الث

الّس�� البحث تفكيك.  تلك  الباحث من وراء هذا  �غّيا  ال�ي قّدم��ا املصا  وقد  املألوفة  در اإلسالمّية  الّصور 

الّنمطّية الصور  تلك  رسم   �� الفاعلة  العوامل  و�يان  الّدراسات  .  القديمة،  إ��  فينتسب  الثا�ي  املقال  أّما 

بوصفها  ة  التبعيّ )، و�ان محور هذا املقال هو  ة الثقافية ورضوخ الناقد العر�ي لهاالتبعيّ ا�حضارّ�ة ا�حديثة: (

   إش�الية
ً
عبد الفتاح    شه��ين:لناقدين    انكتابدت الباحثة إ�� مثال�ن، هما:  وقد استنة،  ما �عد حداثيّ   نقدية



 

و�انت الغاية �� التعرف إ�� الوسائل ال�ي اعتمدها �ّل م��ما ملواجهة التبعّية،  كيليطو وعبد هللا الغذامي.  

 واإلجابة ع�� سؤال رئيس هو: ملاذا فشل �ّل م��ما ع�� اختالف مسلك��ما. 

 األخ��: "و�ندرج املقال  
ّ
 -�كيبمعا�جة املستوى ال�

ّ
ة ع��  غة ب�ن املقار�ة اإلحصائية واملقار�ة املبنيّ دال�� لل

غة ال�ي تبدو �� تناقض  نظام القواعد
ّ
ق باملقار�ة اإلحصائّية لل

ّ
سانّية ا�حديثة، إذ �عل

ّ
" ضمن الّدراسات الل

لتحقيق    ل للقواعد بمثابة شرط أسا�ىيّ ا بتصر�ح �امتمثيلھ تركيبيا ودالليّ "  ع��  فهم النّص مع مبدإ قيام  

اآللية ".  "ال��جمة  �اآل�ي:  الباحث  صاغھ  مركزي  سؤال  ع��  املقال  إش�الية  املقار�ة  وتن�ي  حّققت  ملاذا 

اإلحصائية فّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبق مقارنة بمقار�ة القواعد ال�ي يتّم  

 االشتغال ع�� تقعيدها بواسطة عد
ّ
 ". عديدة؟  تساني�ن ملّدة سنواد كب�� من الل

" تر�وي:  أحدهما  م��جم�ن  عمل�ن  يكتشفوا  أن  األداء  وللقّراء  ع��  الذهنية  العمليات  تأث��  تفكيك 

والثا�ي    .عاًما  15إ��    9سن    واملعرفة، مناستكشاف العالقات ب�ن األداء األ�ادي�ي    "، وفيھ س�ٌ� إ��األ�ادي�ي

تناسل " مقتطف من كتاب الفيلسوف األمر��ي املعاصر توماس وول. وقد عا�ج فيھ  "تكنولوجيا الفلسفّي:  

 سبع قضايا أخالقية وفق من�ج يجمع ب�ن النظرّي والتطبيقّي، و��ن األخالق املعيارّ�ة واألخالق الوصفية.  

ة إليمانو�ل  ياسار�خ والّس كتاب: مقاالت �� التّ ونختم بالكتاب املقدم �� هذا العدد الثالث عشر. وهو: "

التو��ىي   ،�انط  األملا�ي  للفيلسوف  املهّمةصوص  الن  "، وهو عبارة عن مجموعة من�انط الباحث  جمعها 

وقام ب��جم��ا. و�� هذا الّتقديم ترك�ٌ� ع�� �عض اإلش�اليات املوصولة بالّتار�خ: هل لھ مع�ى؟   ،فت�� إنقزو 

هذا الكتاب أسئلة كث��ة من قبيل: ماهو التنو�ر؟    وهل س��ورة ال�ائنات البشر�ة اعتباطّية؟ مثلما طرحت ��

 وما مفهوم العرق البشري؟ وما املشروع الدائم السالم؟ ا�خ... 

نرجو أن ي�ون هذا العدد �� مستوى انتظارات القّراء الكرام، و�� مستوى متانة ما اعتادوا عليھ وعمق  

ة نقد وتنو�ر. وال �سعنا، �� خاتم
ّ
 أن �شكر �ّل من ساهم �� هذا  ما أِلُفوه من مقاالت مجل

ّ
ة هذه ال�لمة، إال

م�ن. 
ّ

ق�ن لغوّ��ن ومحك
ّ
ثھ من باحث�ن ومدق

ّ
 العدد وأث
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 الجوع إلی الّتقدیر 

 

 
 

 

ابتسامة    الّتقدير أو  وقبول،  رضا  نظرة  أو  وثناء،  ��جيع  �لمة  ش�ل  يأخذ  قد  رمزي،  إ�جاب  عالمة 

� عن    ا إ�جاب، أو تصفيقة يد، أو رسالة شكر، أو باقة ورد، أو اع��اف كذلك ��    الّتقدير باألثر، أو غ��ها. �عّ�ِ

، أو العالوات، أو امل�افآت، أو ا�جوائز، أو  الّتقديرش�ل م�افآت مادية قد ت�ون حيازة م�انة مثل شهادات  

 عم وامل�افأة. غ��ها من أش�ال الّد 

غبة �� ا�حصول ع�� تقدير َمن حولهم. �� سنوات  زها الرّ ثم�ن جًدا؛ فكث�� من جهود البشر تحّف   الّتقدير

نا وأمهاتنا وأساتذتنا �ي نحصل م��م ع�� عالمة تقدير، �عرض عل��م ما ننجزه ع�� أمل  طفولتنا، نطارد آباء

�عرف   حمراء.  خماسية  نجمة  جوارها  إ��  عشرة،  ع��  عشرة  عالمة  أو  و��جاب،  ��جيع  �لمة  اقتناص 

 ، و��ذيب. تر�ية، و��جيعتحف��، و ، فيحولنھ إ�� أداة الّتقديرساِتنا قيمة شغفنا بهاتنا، وآباؤنا، ومدرّ أمّ 

 
ّ
   الّتقديرم كيف ُيخفي حاجتھ إ��  يك�� الطفل، و�تعل

ّ
 مثلما يتعل

ّ
عام. م كيف يص�� ع�� حاجتھ إ�� الط

�� حاجة إ�� �لمة تقدير من أفراد عائلتنا، أو    �� ع�� ا�حاجة ال يمحوها. وع�� مدار حياتنا، نظّل لكن الصّ 

 ب. ساتنا، أو ح�ى من �خص غر�أ�حابنا، أو زمالئنا، أو مؤّس 

الكث�� من ا�جهود ال�ي يقوم ��ا ال�خص البالغ �� حياتھ اليومية إ�� الرغبة �� ا�حصول ع��    يمكن ردّ 

 
ّ

الش عليھ  يمل��ا  ال  املرء  ��ا  يقوم  ال�ي  األعمال  من  فكث��   تقدير. 
ّ

تحرك بل  فحسب،  بالواجب  رغبة  عور  ها 

�� املتواصل ة. فاالبت�ار �� العمل، والّس �، أو اإلتقان، أو اإلبداع، أو ا�جدار ا�حصول ع�� اع��اف بالتم�ّ 

أك�� من ا�حرص ع�� االنضباط    الّتقدير كها غالًبا رغبة حيازة  م�� تحرّ جاوز، وا�حرص ع�� التّ فوق والتّ للتّ 

ة �� أن نحوز تقديًرا ومثو�ة؛ ألننا نقوم  واالل��ام. ح�ّ  ى �عض ما نقوم بھ ملَزم�ن، ال يخلو مبعثھ من رغبة خفيَّ

 فيھ األمانة، وا�جدارة، واإلتقان. ن علينا القيام بھ بأمانة، وجدارة، و�تقان، �� زمن قد �عز ّبما يتع�ّ 

 

 عماد عبد اللطیفد. 
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 : الّتقدیر تشوهات  
نتجت بقوة    الّتقدير تبدو الرغبة ��  

ُ
أ شديدة األهمية �� تطور البشر�ة، فالكث�� من األعمال العظيمة 

الرّ  أبنا��ا ع�� أفضل نحو، تمنحهم تقديًرا دفع هذه  تبت�� توظيف طاقات  ال�ي  غبة. لذا فإن ا�جتمعات 

 
ّ

أ دوًما ع�� حسن فعلھ �عدالة ونزاهة،مشِبًعا ع�� مدار حيا��م. وال�
َ
   خص الذي ُيدِرك أنھ سي�اف

ّ
  �ستلذ

ر. وا�جتمع يحفز رغبة مواطنيھ �� ا�حصول ع��    �ّل     الّتقدير�عب ُمقدَّ
ّ
� �� �ي يدفعهم نحو مز�د من ال���

 ا�حياة.

، ع�� نحو ما يظهر �� منح  الّتقديرع�� العكس من ذلك، هناك مجتمعات �عا�ي من اختالل سياسات  

   لّتقديراملن ال �ستحق، وحرمان من �ستحق، و�� استعمال    الّتقدير
ً
إلفساد األفراد وا�جتمعات ع��   أداة

 سواء.  حّد 

   الّتقديراختالل  
ّ
   لم االجتما��ّ شائع �� ا�جتمعات ال�ي �شيع ف��ا الظ

ّ
ة،  فافيّ والفساد، و�غيب ع��ا الش

 واملسئوليّ 
ّ
معظم بلداننا العر�ية �عا�ي أش�اال مختلفة من هذه األمراض ا�جتمعية.  و �اهة. ولألسف،  ة، والن

 إ�� غ�� مستحّق   الّتقدير اب  فذه
ّ
   �� ماھ سرطان يضرب �� أجساد العالم العر�ي من ا�حيط إ�� ا�خليج، إال

والتّ  فالكفاءة،   ندر. 
ّ
والن و فا�ي،  أة، 

َ
�اف

ُ
امل حيازة  شروط  معاي��  وحدها  ليست  واإلبداع  بل الّتقدير�اهة،   ،

ال�خ�ىيّ  الوالء  مثل  منحرفة  معاي��  أخرى  أحيان   �� و�غل��ا   �سبقها 
ّ

والش ا�خاصّ لليّ ،  واملنفعة  ة، ة، 

للتقدير شائع �� معظم   وا�حز�ّي  واإليديولو��ّ  االستغالل السيا�ىيّ  ، وال��بيطات، وغ��ها. كما أّن ى شاو والرّ 

 
ّ

ل امل�افآت وا�جوائز واألوسمة والش
َ
ستغ

ُ
��دف    الّتقديرة وغ��ها من أش�ال  هادات الفخر�ّ عاملنا العر�ي، إذ �

 لغ�� مستحّق   الّتقديرأو إيديولوجية. و�ذا �ان منح    تحقيق أغراض سياسية 
ً
   ا ھ ان��ا�

ً
  للن�اهة، فإّن   ا صارخ

  الّتقديرتحو�ل 
ّ

 مم والضمائر هو أق�ىى أش�ال االستغالل.إ�� أداة إفساد للذ

 : والحظیرة   الّتقدیر 
 
ّ
 إن حاجة اإل�سان إ�� تقدير اآلخر�ن ليست أقل من حاجتھ إ�� الط

ّ
  الّتقدير ل�جسد، و عام إشباع  عام. الط

 
ّ

 إشباع للذ
ّ
. وكما قد  الّتقديرعام، قد تموت روحھ جوًعا إ��  ات والروح. وكما يموت جسد اإل�سان جوًعا للط

 
ّ

جوعهم للطعام، قد يقبل �شر آخرون التخ��    � عن الكرامة ل�حصول ع�� ما �سّد َيقبل �عض البشر التخ�

 قدير.وعهم للتّ ج عن املبادئ، واملثل العليا، ل�حصول ع�� ما �سّد 

ة رائعة �عنوان "النمور �� اليوم العاشر"، السوري زكر�ا تامر قصّ   قبل نحو خمس�ن عاًما كتب القاّص 

ض  ة يقول املروّ ش بواسطة استغالل جوعھ إ�� الطعام. �� مفتتح القصّ تح�ي عن عملية ترو�ض نمر متوّح 

 مخاطًبا تالميذه:  
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مهنة" مهن�ي،  تتعلموا  أن  حّقا  أردتم  أّي   إذا   �� تنسوا   
ّ
أال عليكم  خصمكم   ال��و�ض،  معدة  أن  �حظة 

 
ّ
إن النمر.  هذا  إ��  اآلن  انظروا  واحد.  آن   �� وسهلة  صعبة  مهنة  أ��ا  وس��ون  األول،  شرس  هدفكم  نمر  ھ 

�، و�صبح ود�ًعا ولطيًفا ومطيًعا كطفل صغ��.  تھ و�طشھ، ولكنھ سيتغ�ّ مت�جرف، شديد الفخر بحر�تھ وقوّ 

موا". وفراقبوا ما سيجر 
َّ
ض املاكر  ة ينجح املروّ �� ��اية القصّ ي ب�ن من يملك الطعام و��ن من ال يملكھ، و�عل

 مستغال جوعھ إ�� الطعام. ك��يائھ   ، ويسلبھ �ّل �� ترو�ض النمر ال��ّي 

ما الفئات األك�� تأث�ً�ا �� ا�جتمع، �حاوالت ترو�ض  ض الكث�� من البشر، ال سيّ ع�� نحو مشابھ، يتعرّ 

الّس  ��دف  ش�ّ متواصلة،  واس��اتيجيات  أس�حة  ع��  ال��و�ض  َعَتاد  �شتمل  عل��م.  لعّل يطرة  أك��ها    ى، 

 
ّ
ال� ع��  خطورة  ا�حصول  مقابل   �� الّس الّتقدير�و�ض  وهو  العر�ية  .  مجتمعاتنا   �� شيوًعا  األك��  الح 

 
ّ
ر�ا تامر �� قصة "النمور �� اعة �� مقابل الطعام الذي وصفھ ب��اعة زك املعاصرة، ويعادل حرفًيا سالح الط

 اليوم العاشر". 

   ،مهًما لإل�سان العادي   الّتقدير إذا �ان  
ّ
ھ شديد األهمية للفئات األك�� إبداًعا �� ا�جتمع. و�ذا �ان  فإن

 ر.  إفساد ضمائر مبد�� ا�جتمع مدّم  ، فإّن خطراإلفساد ذمتھ  الّتقدير استغالل جوع اإل�سان العادي إ�� 

القر  �سعينيات  أش�ال  ��  استخدام  دقيق  نحو  ع��  يصف  �عب��  ظهر  املا�ىي،  إلفساد    الّتقديرن 

املبدع�ن واملثقف�ن �� �عض ا�جتمعات العر�ية، هو "حظ��ة املثقف�ن". اسُتعِمل املصط�ح ليصف عملية  

مصا�حها   عن  و�دافعوا  فاسدة،  مستبدة  سلطة  خلف  يصطفوا  �ي  واملبدع�ن  املثقف�ن  ضمائر  ترو�ض 

 و�قا��ا. �ا
ّ
 ن �عب�� "الدخول إ�� ا�حظ��ة" يصف اكتمال عملية ال�

ّ
 �و�ض، وهو ما يتج�

ّ
 � �� التخ�

ّ
  و��ّ � الط

عن الوظيفة األساسية للمثقف بوصفھ ضم�� ا�جتمع، وعقلھ الناقد، وصوتھ األم�ن �� مواجهة انحرافات  

النقيض من ذلك- لها، وتحولھ  السلطة، و�غوّ   �� معارك األنظمة ضّد ھ،  ل  الستبداد، و�دلإ�� لسان    - ع�� 

 شعو��ا.  

زة ع�� الّد   خول إ�� ا�حظ��ة ذات صلة مباشرة بالتّ �انت األدوات ا�حّفِ
ّ
. الّتقديرية، وا�جوع إ��  عات املادّ طل

مؤّس   �� مناصب  ع��  الّس فا�حصول  والنّ سات  وجوائزها، لطة،  �شرها،  ومنافذ  إعالمها،  وسائل  إ��  فاذ 

، ف، ومبدع، وأ�ادي�يّ مثّق   طة بالدخول إ�� "حظائرها". و�ان ع�� �ّل وسفر�ا��ا، وعطاياها، أصبحت مرتب

 
ّ
الث و�نتظر  السلطة،  إ��  ينحاز  أن  طر�ق�ن؛  أحد  يختار  أن  يتمّس وخب��  أن  أو  املأمول،  بمبادئھ، من  ك 

ومهنيّ  ظّل وضم��ه،   �� عطاياها وم�افآ��ا.   �� زاهًدا  السلطة،  �سار  و��ون ع��  املفزعة،    تھ،  املعادلة  هذه 

ِرك األك�� موهبة، و�بداًعا، وتأث�ً�ا خارج دائرة  أل�خاص بال إسهام حقيقّي   الّتقديرذهبت أك�� أش�ال  
ُ
. وت

 ما ندر.  مًعا، إال ��  الّتقديراالنتشار و 
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ل تجارة رابحة محلًيا فحسب، ب  الّتقدير�� العقدين املاضي�ن، لم �ُعد االستغالل السيا�ىي ل�جوع إ��  

 أصبح صناعة إقليميّ 
ّ
يطرة ع�� باستطاع��ا الّس   رة. لقد أدركْت �عض الدول ال�ي لد��ا وفرة مالية أّن ة مؤث

إ��  النّ  ا�جوع  استغالل  بواسطة  العر�ية  والفعاليّ الّتقدير خب  ا�جوائز  من  العديد  بإ�شاء  فقامت  ات  . 

ست جمعيات مهنيّ ت  مجال إبدا��ّ   ور�ة �� �ّل اإلبداعية والثقافية واأل�اديمية الّد  ّسِ
ُ
ة، ودور �شر،  قر�ًبا، وأ

 
ّ
ة تبدو  وروابط، وجمعيات، وتجمعات، حاضنة للمشتغل�ن �� �افة مجاالت اإلبداع اإل�سا�ي تقر�ًبا. و�� خط

النّ   -كب��  إ�� حّد -منظمة، وشاملة، وناجحة   ا�حر�ر�ة ع�� عقول  السيطرة  خب  تمكنْت هذه األدوات من 

 لطة املانحة". را��م ملا تقبلھ أو ترفضھ "الّس حرك��ا بما ال يتعارض مع تصوّ   ة بواسطة تقييد أفقالعر�يّ 

ظّل   ��   
ّ

التحك املرئّي هذا  غ��  يكيّ م  املبدعون  أصبح  "املانح�ن".  ،  متطلبات  يتالءم مع  بما  أعمالهم  فون 

أّن   و�كمن ا�خطر ا�حقيقّي  ال�ي تملك موائد    ��  تتب�ّ الّتقديراألنظمة  الّد ى أحياًنا سياسات ال  ،  فاع يمكن 

حالف مع أعداء الوطن  ذي ضم��. فدعم االستبداد، والتّ   ى الصمت عن ف�ح مخاطرها، ل�ّل ع��ا، أو ح�ّ 

 
ّ
ظر أو اآلراء. إ��ا قضايا  ة، تحتمل �عدد وجهات النّ ون أرًضا عر�ية، ليست قضايا خالفيّ العر�ي، الذين يحتل

 مص��يّ 
ّ
ياسات  مت عن إدانة هذه الّس موقًفا وا�ًحا إزاءها. والصّ خذ  أن يتّ   ف ومبدع حّر ب من �ل مثّق ة تتطل

   ي إ�� إفساد ج��ّ رة يؤدّ املدمّ 
ّ

اغب �� ا�حصول ع�� جائزة، أو دعوة، أو درع تقدير، أو  مم واألخالق. والرّ للذ

ا ال يمكن الّس   منصب، أو وظيفة من هذه الكيانات املانحة �علم أّن  �وت عليھ، إن لم  عليھ أن �سكت عمَّ

ليھ �� �عض األحيان أن يمتدح سياسات شديدة اإلضرار بوطنھ نفسھ، إن هو أراد ا�حصول ع��  يكن ع

 العطاء الوف��. 

الصّ  الظروف  إ��  اإلقليمية  ا�حظ��ة  سياسات  نجاح  جزء من  املثّق يرجع  �عيشها معظم  ال�ي  ف�ن،  عبة 

 
ّ
وتطل بلدا��م،   �� العرب  واأل�اديمي�ن  الظر واملبدع�ن،  هذه  تحس�ن  إ��  االقتصادية  عهم  فالظروف  وف. 

العر�ي) تجعل  الصّ  العر�ي (مصر و�الد الشام والعراق و�الد املغرب  إنتاج اإلبداع  ال�ي �عيشها مراكز  عبة 

 
ّ
عون إ�� ا�حصول ع�� جائزة أو م�انة أو دعوة أو وظيفة �� واحدة من الدول الغنية ال�ي يقوم  أغلبي��م يتطل

 ول األمّ عقع��  يطرة  ها بدور خط�� �� الّس �عضُ 
ّ
ع �� دعم قوى  ة العر�ية �املة بواسطة استغالل هذا التطل

 االحتالل والهيمنة العاملية �ش�ل غ�� مسبوق. 

 
ّ
النّ ي��ت هذا  ع��  النّ ب  ع��  �ارثية  ت�ون  قد  نتائج  العر�يّ جاح  أوّ خب  القر�ب.  املستقبل   �� مخاطر  ة  لها 

النّ  الفكر�ّ افتقاد هذه  كيانات استعمار�ّ وتحوّ ة،  خب الستقاللها ونزاه��ا  �� خدمة  أداة  إ��  ال �س��    ،ةلها 

 
ّ
ة ل��ضة البلدان  ة، بل تتجاوز ذلك إ�� القضاء ع�� أية إم�انيّ فقط إلح�ام قبض��ا ع�� أراٍض عر�ية محتل

 ة نفسها. و�ؤدّ العر�يّ 
ّ
ة  خبة هم عقل األمّ . فالنّ العر�ّي   �اجع ا�حضارّي ي هذا إ�� دائرة مفرغة من استمرار ال�

القديم منھ وا�جديد، وضم��ُ  ها، و�ذا عملوا، بو�� أو دون و��، ع�� خدمة مصا�ح االستبداد واالحتالل 
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عقلھ وحركتھ بواسطة    ر وال��وض، ويعينون أعداءه ع�� شّل طوّ �م ُيضيعون ع�� مجتمعهم فرص التّ فإ�ّ 

 ة والسيطرة.ترسيخ سياسات التبعيّ 

.  ةخب العر�يّ ة فعالية للنّ ستعملها رعاة ا�حظ��ة للقضاء ع�� أيّ ا�خطر الثا�ي يرجع إ�� اآلليات ال�ي قد �

ر �سق القيم الذي يحافظ ع�� التطور  فهذه اآلليات �عضها شديد ا�خطورة ع�� مستقبل األمة أل��ا تدمّ 

حصول    . وع�� سبيل املثال، فإّن الّتقديرألعمال رديئة �غ�� معاي�� ما هو حقيق ب  الّتقديرد. فمنح  والتجّد 

ا  �ا تتب�ّ أل�ّ -ع�� جائزة روائية ك��ى    -يّ �ا رديئة ع�� املستوى الف�ّ يجمع النقاد ع�� أ�ّ -ية  روا ى منظوًرا استعمار��

ة كب��ة،  ي إ�� إفساد معيار القيمة. إذ تكتسب أعمال رديئة قيمة رمز�ّ يؤدّ   -يدعمھ رعاة ا�جائزة ومانحوها

الرّ  �� الوصو وتصبح بدورها مثاال ُيحتذى من  النّ اغب�ن  النتيجة نفسها. وت�ون  إ��  ة ح�ن تائج أك�� �ارثيّ ل 

الرّ  قيم  األهمّ ��يمن  شديدة  مؤسسات  ع��  تؤدّ يّ داءة  إذ  وا�جامعة.  واإلعالم  السينما  مثل  ا�جتمع   �� ي  ة 

  لها إ�� املثال ا�حتذى، وتتوارى األعمال األصيلة املبدعة ال�ي �� نتاج تفاٍن، و�خالص،م�افأة الرداءة إ�� تحوّ 

 وع�وف. 

 أّن املبدع  ة �� البلدان الفق��ة. فإدراك  خب العر�يّ إ�� �شوهات هائلة �� النّ   الّتقديريؤدي انحراف معاي��  

 
ّ
   ھف ع�� درجة توافق أفعال ا�حصول ع�� تقدير مشبع معنوً�ا ومادًيا متوق

ّ
عھ  وأقوالھ وكتاباتھ مع ما تتوق

 ي إ�� دفع الطامح�ن إ�� وضع متطا�جهة املانحة يؤدّ 
ّ
�اهة، لبات ا�جهات املانحة نصب أعي��م، ع�� حساب الن

 ة. ة واملبدأ، واملص�حة العامّ واملهنيّ 

 : الطریق البدیل 

مخاطر   مقاومة  إ��  السبيل  حّد   الّتقديركيف  إ��  صعبة  اإلجابة  تبدو  �غ��    املشوه؟   �� فاألمل  كب��. 

بما يضمن درجة أك�� من استقاللية أبنا��ا يبدو أمًرا    واإلبدا��ّ   ة �� بلدان اإلنتاج املعر��ّ األحوال املعيشيّ 

ة ليس هذا مجال شرحها. والرّ    الّتقدير ل �� موقف مان��  ع�� حدوث تحوّ   هان�عيد املنال. وذلك ألسباب عدَّ

 
ّ

   واإلقلي�يّ   �ّ ا�ح�
ّ
 بات

ّ
الن من  مز�د   جاه 

ّ
والش مظفافيّ �اهة  فمعظم  أيًضا.  محتمل  غ��  يبدو  وا�حياد  اهر  ة 

، ذات أهمية    الّتقدير ستعمل بوصفها أدوات سيطرة، وتطويع، واستقطاب، ومواالة. و��، من ثمَّ
ُ
العر�ية �

 ك ��ا.كب��ة لألنظمة ال�ي تنفق عل��ا، بما يدفعها إ�� التمّس 

لتشوّ  املنشودة  املقاومة   �� إذن  �عّوِل  �ىيء  أي  التّ الّتقديرهات  ع��  بإم�اننا  أن  ثالثة ؟ أظن  عو�ل ع�� 

 أمور:  
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 األول: �عز�ز الصالبة الذاتية �� مواجهة اإلخضاع: 

 
ّ
 يتفاوت البشر �� قدر��م ع�� مقاومة الظ

ّ
� عن �سق املبادئ والقيم الذي يب�ي روف الباعثة ع�� التخ�

 
ّ
رار. العامل  البة، وقابلي��ا لالستم ر �� درجة هذه الصّ صور��م املثالية عن أنفسهم. وهناك عوامل متنوعة تؤث

 ف��ا هو مدى قوى القناعات الذاتية للمبدع، وا�حدود ال�ي يضعها إلم�انيّ   األهّم 
ّ
ما  ة التفاوض �شأ��ا. و�ل

   آمن املبدع أّن 
ّ
 القيمة ا�حقيقية لعملھ تكمن �� ا�

ّ
ية الفاضلة،  ساقھ مع حزمة املبادئ والقيم املهنية واإل�سان

 ك ��ذه املبادئ والقي�ان حرصھ ع�� التمّس 
ّ
ج��   بع فإّن م أع��. بالط

ُ
ع�� عمل    املبدع  الظروف املادية قد ت

ل هذه املواءمات إ�� استسالم  البة الذاتية �� مواجهة اإلخضاع تحول دون تحوّ الصّ   لكّن   ،�عض املواءمات

 .تامّ 

قدير املعنو�ّ 
ّ
 ة:الثا�ي: تثم�ن أش�ال الت

 
ّ

 �� وقت مبك
ّ

ن د. سامي سليمان: "�لمة تقدير واحدة من  ر من حيا�ي األ�اديمية، قال �� العالم املتمك

هت حيا�ي األ�اديميّ عالم نز�ھ تكفي�ي زاًدا للع�وف ع�� العمل مّد  العبارة املوجزة وجَّ ة  ة عام �امل". هذه 

وأظ�ّ  املاضي�ن،  العقدين  ستظّل طوال  ح�ّ   �ا  إّن فاعلة  الرحيل.  إ��    ى  وك�ّل   الّتقديرا�جوع  دائمة،    حاجة 

تأث�� عدم إشباعها، بل عليھ باألساس أن يطوّ ا�حاجات ال يجب ع�� املرء تطو�ر اس��اتيجيّ  لتقليل  ر  ات 

فعّ  و أدوات  لها.  رشيد  إشباع  لتحقيق     الّتقديرالة 
ّ
يت أ�خاص  من   املعنوي 

ّ
والن بالكفاءة  �اهة  سمون 

، يتع�ّ واملوضوعيّ  ن ع�� �ل مبدع أال يبخل �� تقديم  ة هو األجدر بأن ي�ون اإلشباع األكمل للمبدع�ن. ومن ثمَّ

 املقدم إليھ، بوصفھ زاًدا حًقا ملواصلة العمل.  املعنوّي   الّتقدير ملن �ستحقونھ، وأن يحتفي ب   املعنوّي   الّتقدير

 ال
ّ
 الث: تدش�ن منصات تقدير مستقلة ث

 يحتاج العالم العر�ي �� وقتنا الراهن إ�� منصّ 
ّ
األك�� أصالة  ة، تحتفي باألعمال  ات تقدير نز��ة مستقل

ة �خمة.  ات جوائز ماليّ أن تمنح هذه املنصّ   ه. ليس من الضرورّي قدير املشوّ و�بداًعا، وت�ون بديال معت�ً�ا للتّ 

ة. يمكن لهذه ا�جوائز أن ت�ون  يكف��ا بناء سمعة معت��ة بواسطة مراكمة ممارسات منح نز��ة وموضوعيّ 

 
ّ
واملعاهد ومراكز الفنون، وا�جمعيات األدبية والفنية،  ية مثل ا�جامعات سات علمية أو فنّ ة مؤّس تحت مظل

سة، والرعاة غ�� املوّج  أم  أفراد    أمه�ن سواء أ�انوا شر�ات  والروابط العلمية، واملنظمات األهلية غ�� املسيَّ

الن�يھ. مثل هذه البدائل يمك��ا ترك أثر هائل �� املعرفة    الّتقديرمؤسسات �س�� فعال لتقديم أش�ال من  

 والفن واألدب العر�ي.
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 اِالْسِتْدَالُل التَّمثیليُّ ِفي الشِّْعر اْلَعَرِبيِّ القدیم

 

 
 

 : ملخص

عر مْوطُن الوجدان.   ِ
ّ

لفيق، ألنَّ املنطَق علُم العقل، والش  من التَّ
ً
عر ضر�ا ِ

ّ
قد يبدو ا�جمُع ب�ن املنطق والش

عر العر�ي  لكنَّ علَم   ِ
ّ

حو)، لذلك، فدراسة الش �كيب (النَّ
َّ
البالغة العر�ّيِ ُ�ع�ى باملعا�ي والبيان ع�� ُمقت�ىى ال�

الف�ّيِ   وق 
َّ

الذ بما يتجاوز  عر�ة  ِ
ّ

الش المس معا�ي األبيات 
ُ
ت �ا  أ�َّ حوي ال شك  النَّ أو  البال��  أو  الناقد  من قبِل 

تمثل �� البد�ع وُزخرِف القول. ولهذا، فاملنط
ُ
عر، فهو ال ُيحاول أْن ُيمْنِطق  امل ِ

ّ
، و�ْن �ان غرُضھ دراسة الش قيُّ

منظور   عر من  ِ
ّ

الش  �� املنطقية  االستدالالت  �عض  تناول  ولكْن غرُضھ  األدبية،  جماليتھ  وُ�فقده  عر،  ِ
ّ

الش

، ما واهر البالغية املنطقية    منطقّيٍ
َّ
 إ�� املم��ات البالغية األخرى. ومن الظ

ُ
�ي ال تْحفُل ��ا  يجعلها تْنضاف

َّ
ال

��ز العالقة الوطيدة ب�ن البيان وا�حجاج،  
ُ
 ت

ٌ
مثي��، و�� ظاهرة  االستدالل التَّ

ُ
كتُب البالغة العر�ية، ظاهرة

تلم إ��  ��دف  ما  بقدر  القول،  وُزخرف  البد�ع  إ��  ��دف  ال  أحيانا  العر�ي  اعر  اإلقناع  ّ◌ فالشَّ أسباب  ُ◌ِس 

مثيل أو ضرب املثل. وقد   عاصر  466(املتو�� سنة   ابن سنان ا�خفا��  �ان البال��ُّ العر�يُّ بواسطة التَّ
ُ
)، وامل

الكب��   ا�جرجا�ي  للبال�ّ�ِ  القاهر  لها  )471(املتو�� سنة  عبد  د  اهرة، وحدَّ
َّ
الظ إ�� هذه  أول من أشار  ، هو 

ه  �� غرُضنا   .
ً
و�يانا  

ً
توضيحا يز�ُدها  ما  واهد  الشَّ من  لها  ووَضع   ،

ً
ودقيقا  

ً
موجزا  

ً
تحديد  �عر�فا املقالة  ذه 

ب عند    ـاملقصوِد  مثي��"  التَّ سنان"االستدالل  اللية  ا�خفا��  ابن  والدَّ �كيبية 
َّ
ال� خصائصھ  وتحديُد   ،

االستداللية   احية  النَّ من  وُضعِفھ  وِتھ 
ُ
ق بياُن  ثم  العرِب،  عراء  الشُّ �عض  عند  مظاِهره  و�براُز  داولية،  والتَّ

املقال  هذه   �� ُد  تقيَّ
َ
وسن اللية.  مثي��  والدَّ التَّ باالستدالل  املقصود  ما  اآلتية:  األر�عة  األسئلة  عن  باإلجابة  ة 

عر العر�ي عند   ِ
ّ

مثي�� �� الش اللية  ��  خاصة؟ وما    ابن سنانعامة، و�االستدالل التَّ �كيبية والدَّ
َّ
خصائُصھ ال�

ه إ�� استدالالت   منطقية أخرى؟واملنطقية؟ وما مظاهُره عند �عض كبار الشعراء العرب؟ وهل يمكن ردُّ

باملثاِل، ح اتي �لمات مف ، االستدالُل  التمثي��ُّ التمثيُل، االستدالُل  القديم، االستدالُل،  العر�يُّ  عر  ِ
ّ

الش  :

. ِع، االستدالُل التناس�يُّ
ْ
ف لف، مبدأ الرَّ

ُ
 ال��هان با�خ
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Abstract : 
Some people think that there is no logic in poetry, because the logic is a science of mind, 

and the poetry is a field of emotions and feelings. However, the logician is not intended to 

make poetry logical but his purpose is to search of the logical characteristics in poetry that are 

added to rhetorical ones. The chief aim of this paper is to determine the Analogical Argument 

in Arabic poetry. According to Ibn Sinan Al-khafaji (466.H), some great Arabic poets such as 

Al-Ma’arri, and Abū Tammām, and others used the analogical argument to add in the speech 

meanings that indicate its validity by an example of it. Sometimes, the Arabic poet does not 

only aim to influence the addressees, and amuse them by the art of saying, but in addition to 

that, he convinces of what he claims, through a sensory example or a wise proverb. We would 

answer the following questions: shortly, what the Analogical argument is? And in details, what 

the Analogical argument is according to Ibn Sinan Al-khafaji? What are its syntactic, semantic, 

and pragmatic characteristics? Are there many examples of it in Arabic poetry? Is the analogical 

argument like Aristotle’s example? It is possible to formalize some Arabic poetry verses (have 

analogical argument) in other’s inferences? 

Key words: Ancient  Arabic poetry- Argument- Analogy- Analogical  argument- Example-

Reductio ad absurdum- Modus tollens- Proportional reasoning. 
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.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا
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 : في االستدالل والتَّمثیل  -1
ليل، ألنَّ    ال" من الفعل املز�د "استدل" ع�� وزن "استفعل"عَ ْف تِ االستدالُل ع�� وزن "اْس   ُيفيد طلب الدَّ

لَب.  
َّ
فيد الط

ُ
اء ت �ن والتَّ   واألصُل �� فعل "استدل" إذا ُحذفت حروف الّزِ�ادة منھ هو فعُل الز�ادة باأللف والّسِ

ا �� االصطالح، فاالستدالُل حسب ما جاء عند أهل الكالم " بمع�ى هدى وأرشد. أمَّ «تقر�ُر    واألصول هو:  "دلَّ

ليل   وُيس�ى   إلثباتالدَّ بالعكس  أو   ،
ً
آنيا  

ً
استدالال فُيس�ى  ؤثر، 

ُ
امل إ��  األثِر  من  ذلك  �ان  سواء  املدلوِل 

، أو من أحِد األثر�ن إ�� اآلخر»
ً
 مليا

ً
ا عند أهل املنطق، فهو:  .1استدالال «�سلسُل عدة أح�ام ُم��تبة �عضها    أمَّ

 ي�ون األخ�� ُمتوقفا ع�� األول  
ُ

، ف�لُّ  إع�� �عض، بحيث
ً
استدالٍل إذن انتقاٌل من ُحكم إ�� آخر، ال بْل  ضرارا

 من أح�ام ُمتتا�عة، إذا وضعْت لِزَم ع��ا بذا��ا ٌحكٌم آخر غ��ها، وهذا ا�حكُم األخ�ُ� ال 
ٌّ

ف
َّ
هو فعل ذه�ي ُمؤل

«.
ٌ
صادقة ھ 

ُ
ُمقدمات �انت  إذا   

َّ
إال  

ً
صادقا ع��   .2ي�ون  االستدالَل،  الُقدامى  األرسطي�ن  املناطقة  م  قسَّ   وقد 

مثيُل،   ، وا  فالقياُس األشهر، إ�� ثالثة أنواٍع: القياُس، واالستقراُء، والتَّ �ّ�ٍ ع�� ُجزئّيٍ
ُ

  الستقراءُ استدالل بك

، و  ٍ�ّ�
ُ

مثيُل استدالٌل بُجزئي ع�� ك
َّ
ذي ��منا �� هذه املقالة.  .3استدالٌل بُجزئي ع�� ُجزئّيٍ  الت

َّ
 وهو ال

 األرسطي�ن الُقدامى أنَّ  
ُ
أنواع االستدالِل هو القياس، و�ا�خصوص القياس ا�َحْم�ّ�ِ   أتّم اعت�� املناطقة

ليّ 
ُ
� غرى  والصُّ الك��ى  ُمقدمتاه  ت�ون  ذي 

َّ
ال انية  الُ��ها�ي 

َّ
الث املرتبة   �� يليھ  ثم   ،

ً
�لية نتيجُتھ  وت�ون  تْ�ن، 

ه 
ُ
ذي ال َيطال

َّ
اِقص ال ذي �شمُل �لَّ ا�جزئيات، دون االستقراء النَّ

َّ
ام ال ا املرتبة الثالثة، االستقراء التَّ ا جميعا. أمَّ

فهو   ولذلك،  األجزاء،  �عض  أو  ا�ُجزئي  ع��  يقتصر  ھ  ألنَّ اقص  النَّ بالقياس  أشبھ  وهو  مثيل،  التَّ ها 
ُ
فيحتل

سبة   ِ
ّ
أي ليس عند املشتغل�ن باملنطق، ولكْن نجُده  �لإبالن ن. ونجد هذا الرَّ

َّ
�م ال ُيفيد اليق�ن، ولكْن ُيفيد الظ

ى عند أهل الب  �ا�يالغة أمثال  ح�َّ ذي قال:  أ�ي �عقوب السَّ
َّ
مثيل: وهو "�عدية"  ال ا�ُحكم عن ُجزئي    4«وم��ا التَّ

 ا�ُحكم، 
ُ
َبھ هو علة ُعِلَم بالقطع أْن وْجَھ الشَّ  إذا 

َّ
ا ال ُيفيد اليق�ن إال ھ أيضا ِممَّ شا��ة بي��ما، وأنَّ

ُ
إ�� آخر مل

ُب فيھ الِعْ��اُت.».
َ

ْسك
ُ
،  فهذا شاهٌد    5ولكْن �

ً
، وُيش��ط فيھ لي�ون قو�ا

ٌ
مثي�� ضعيف ع�� أنَّ االستدالل التَّ

 
 . 17، ص1998، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، التعريفات ، علي بن محمد،الجرجاني -1
ول، ص1358، منشورات ذوي القربى، المعجم الفلسفيصليبا، جميل،  -2

ٔ
 .68ه، الجزء اال

رسطي لم يعد استدالال بكلي على جزئي،  هذا -3
ٔ
عم من القياس اال

ٔ
ذي هو ا

�
التصور لم يعد مقبوال في المنطق المعاصر. فاالستنباط ال

ما يكون  ما هو عالقة تجمع بين مقدمات ونتائج بغض النظر عن كون المقدمة كلية. واالستقراء ليس استدالال بجزئي على كلي، وإن� وإن�
و إحصائي

ٔ
مثيل حسب بعض الباحثين في احتماليا ا ن� الت�

ٔ
تي تجمع  العلم المعرفيا...كما ا

�
  Sourceالمصدرهو شبكة من العالقات ال

ه به)  ه).   Target بالهدف(الُمشب�  (الُمشب�
ي نقل الحكم م -4

ٔ
مر يتعلق بالتعدية ا

ٔ
ن اال

ٔ
صح هو "تعدية الحكم، ال

ٔ
، واال

ٔ
ن جزئي  ورد في النص عبارة "تعديد الحكم..."، وهو خطا

خطاء الناتجة عن سوء التحقيق. والمطلع على  
ٔ
خر، وال يتعلق بالتعديد الذي هو تكـثير العدد، فلينتبه القارئ لمثل هذه اال

ٓ
إلى ا

ستاذ نعيم زرزور في الكـتاب المطبوع في ثمانيات القرن الماضي، يجد لفظ "تعدية"، وهو الصحيح. انظر:
ٔ
 مراجعة اال

بو يعقوب،  -
ٔ
كاكي، ا  .  504، ص1983، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، ح العلوممفتا الس�

بو يعقوب،  -5
ٔ
كاكي، ا  .  607، ص2014، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�
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ٔ
 2202)  ا
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مثيُل هو   وُ�فيد اليق�َن  بھ أو الِعلة أو ا�َجامع هو سبُب ا�ُحكم وعلُتھ. ومع ذلك، يبقى التَّ أْن ي�وَن وْجُھ الشَّ

احية البالغية، ب سكُب فيھ األمثلة ا�ِحكم والِع��اُت من النَّ
ُ
ذي �

َّ
مع�ى أنَّ قيمَتھ البالغية  القالب البال�� ال

. غطي ُضعَفھ املنطقّيِ
ُ
� 

ر�ّ�ِ مصدٌر ع�� وزن تفعيل،     املب�ى الصَّ
ُ

مثيل أحد أنواع االستدالالت، فهو مْن حيث ن أنَّ التَّ هكذا يتب�َّ

  
ُ

حيث ومن  ل".  "فعَّ وزن  ع��  ل" 
َّ
"مث م 

َّ
الال �حيح  الع�ن  ُمضاعف  �ا��  الرُّ للفعل  وهو  كث��،  التَّ ع��  يُدل 

سبة إ�� املنطقي�ن، قال اال  ِ
ّ
صطالُح، فلُھ وضٌع خاٌص عند أهِل املنطق، ووضٌع خاٌص عند أهِل البالغة. بالن

�انوي  مثيُل:ال�َّ صر�ف، هو عند املنطقي�ن إثباُت ُحكم �� جزئي لثبوتھ �� ُجزئّيٍ آخر ملع�ى ُمش��ك    ، التَّ «�التَّ

راُد با�جزئّيِ  
ُ
بوِتھ �� آخَر بي��ما ُمؤثر �� ذلك ا�ُحكم. وامل

ُ
َهُر أْن ُيقال إثبات ُحكٍم ألمٍر لث

ْ
ا�ُجزئّيِ اإلضا��. واألظ

عليھ.   ب  رتَّ
ُ
امل باألثِر  لھ  �عر�فان  �ما  أل�َّ سامح 

َّ
الت من  خاليْ�ن  ليسا  عر�ف�ن  التَّ  

َ
وكال بي�ُ�ما،  ُمش��كة  لعلٍة 

بيان   من قضايا �شَتمُل ع�� 
ُ

ؤلف
ُ
امل مثيُل هو  التَّ ُيقال:  أْن  حقيق  ا�ُحكم   والتَّ ِعلة   �� ُمشاركة ُجزئّيٍ �ُجزئّيٍ 

  ،
ً
 وجامعا

ً
ش��َك علة

ُ
 وامل

ً
ا�ي أصال

َّ
 والث

ً
، وا�ُجزئي األول فرعا

ً
يھ الفقهاُء قياسا . وُيسّمِ ُبت ذلك �� ذلك ا�ُجزئّيٍ

ْ
ليث

 �البيِت.»
ٌ

، فهو حادث
ٌ

ف
َّ
، فقد أجمع امل  .1كما ُيقال: العالُم ُمؤل

ُ
ة ھ املنطقيَّ

ُ
 قوت

ُ
ا من حيث  األرسطي�ن  أمَّ

ُ
ناطقة

قال  اليق�ن،  ُيفيد  ذي 
َّ
ال املنطقي  القياس  بخالف  ن 

َّ
الظ ُيفيد  ھ  أنَّ �انوي   ع��  موا    :ال�َّ القوم قسَّ أنَّ  «واعلم 

مثيل �� ُمقابلة القياس   اهر من التَّ
َّ
ن، والظ

َّ
مثيل إ�� تمثيل قط�� ُيفيد اليق�ن، و��� غ�� قط�� ُيفيد الظ التَّ

ي إذ األول  ا�ي، 
َّ
الث �� �عر�فھ قْيٌد ُيخرُِج األول ك�وِن  هو  ُيذكَر  أْن  ، فينب�� ع�� هذا 

ً
القياس قطعا إ��  رجُع 

ة.» شاركة املذ�ورة ظنيَّ
ُ
 .2امل

ا عند جّلِ   ركِب، مع االختالف �� معانيھ ب�ن    أمَّ
ُ
شبيھ امل

َّ
ِة، ف��جُع �� الغالب إ�� الت عبد  أهِل البالغة العر�يَّ

�ا�ي و   القاهر ا�جرجا�ي هتم�ن بالبالغة، قال    3،السَّ
ُ
�انوي ما يجعلُهما َيختلفان عن ا�جمهور من امل «وعند   :ال�َّ

ا�ي  
َّ
مثيل ع�� سبيل االْستعارة أيضا...الث ثل والتَّ

َ
س�ى بامل

ُ
ركُب امل

ُ
َجاُز امل

َ
أهل البيان ُيطلق ع�� معاٍن. األول ا�

شبيُھ، ويشهُد بذلك كالمُ 
َّ
ھ استعما  الت

ُ
 �ستعمل

ُ
اف" حيث شبيھ وهو  "الكشَّ

َّ
 قسٌم من الت

ُ
الث

َّ
شبيھ، الث

َّ
َل الت

 
تحقيق: على دحروج، تقديم ومراجعة: رفيق العجم، مكـتبة لبنان، ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنونهانوي، محمد علي، الت�  -1

ول، ص1996ناشرون، 
ٔ
 . 507-506  ، الجزء اال

 .507، صنفسه المصدر -2
بي يعقوب  -3

ٔ
ي عالم عربي مهتم بالعلوم العربية عنها، فقد   كاكيالس� ُيحسب ال

ٔ
تي ال غنى ال

�
لة ال

ٓ
إدخال علم االستدالل إلى علوم اال

لف من البيان والمعاني، والبديع، ثم علم رتبها على حسب 
ٔ
عميتها بادائ بعلم الصرف، ثم علم النحو، ثم علم البالغة، الذي يتا

ٔ
ا

 ، ثم علم العروض. كما جعل علم االستدالل مرتبطا بعلم المعاني. االستدالل



َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا
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شبيھ �� 
َّ
، والت ِف األشّلِ

َ
مس باِملرآة �� ك ذي وجُهھ ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، أمر�ِن أو أمور كتشبيھ الشَّ

َّ
شبيُھ ال

َّ
الت

"
ً
وها كمثِل ا�ِحمار يحمُل أْسفارا

ُ
 ثم لم يْحمل

َ
وراة لوا التَّ ذين ُحّمِ

َّ
 2.» 1قولھ �عا��:" مثُل ال

ا عند   أمَّ البالغي�ن،  مثيل عند جمهور  التَّ ا�ُجرجا�يهذا ما ُعرف عن  القاهر    عبد 
ً
، فقد اعت��ه �شب��ا

) ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، قال: يخ    وجُهھ عق�� (ليس بح�ىّيٍ شبيُھ    عبد القاهر«هذا عند ا�جمهور. وعند الشَّ
َّ
هو الت

راد بال
ُ
ذي وجُهھ عق��ٌّ ُمن��ٌع من ُمتعدٍد، وامل

َّ
سبة  ،  3عق�ّ�ِ ما ال ي�وُن ِحسيا.»ال ِ

ّ
�ا�يإ�� ا و�الن ، فهو �شبيٌھ  لسَّ

) ُمن��ٌع من ُمتعدد، فقال:« وعند    وصٍف غ�َ�   كذلك، غ�� أنَّ وجَهُھ ُمجردَ  �ا�يحقيقّيِ (بمع�ى وه�ّيٍ هو    السَّ

راد با�حقيقّيِ ما  
ُ
 غ�ُ� حقيقّيٍ من��ٌع من ُمتعدٍد. وامل

ٌ
ذي وجُهھ وصف

َّ
شبيھ ال

َّ
 كما �� �شبيِھ  الت

ً
ليس اعتبار�ا

عِب �� استْ�حاِبھ،   بھ، وهو ِحرماُن االنتفاع بأْبلِغ نافٍع مع الكّدِ والتَّ مثل ��ود بمثل ا�ِحمار، فإنَّ وجَھ الشَّ

طابُق بكالِم 
ُ
وُهم، وهو امل ، بْل عائٌد إ�� التَّ  ُمركٌب من ُمتعدٍد وليَس بحقيقّيٍ

ٌ
 .4"اِملفتاح"» فهو وصف

مثيل يتداخل فيھ البيان باالستدالل، فهو من جهة ضرٌب للمثل ُ�ستعان فيھ با�ح�ىي هكذا يتب�َّ   ن أنَّ التَّ

جرد من خالل صوٍر عدة، وهو
ُ
بيِھ لنقل ا�حكم من   استدالل يتوسُل باملثال أو  من جهة ثانية  لبيان ا� الشَّ

مثيل يقتصُر ع�� مجال   ھ. وال ُ�عتقد أنَّ التَّ شبَّ
ُ
شبھ بھ إ�� امل

ُ
األدب فقط، ولكْن لھ أهمية بيانية �� �ّلِ  امل

ح بألفاٍظ تدُل ع��    :ابن سنان ا�خفا��الُعلوم، قال   عوِت الفصاحة والبالغة أْن ُيراد مع�ى، فُيو�َّ
ُ
«ومن �

للمع�ى املقصود، وسبب ُحسن هذا مع ما ي�وُن فيھ من اإليجاِز أنَّ تمثيل   مع�ى آخر، وذلك املع�ى مثال 

ُحھ و  شاهدة،  املع�ى يوّ�ِ
ُ
رُجھ إ�� ا�حِس وامل

ْ
مثيِل �� جميع العلومُ�خ

َّ
، ألنَّ املثال ال ُبد مْن أْن  وهذه فائدة الت

ھ.»
ُ
ل، فالغرُض بإيراده إيضاُح املع�ى و�يان

َّ
مث

ُ
 .5ي�وَن أظهر مَن امل

 : االستدالُل التَّمثیليُّ عند ابن سنان الخفاجي  -2
 إ�� أنَّ ما أشار إليھ 

ً
�ا�ي  أبو �عقوبينب�� أْن �ش�� أوال ا تحدث عن عل�ْي    السَّ

َّ
�� كتابھ "مفتاُح العلوم" مل

ص�ن، فقد أبرَز  ِ
ّ

�خ
ُ
راح وامل �ىئ فهُم هذه اإلشارة من ِقبِل الشُّ

ُ
 املعا�ي والبيان ُمجتمعْ�ن، وعلم البد�ع مفردا أ

�ا�ي البيان، واعت��ُهما ضرور�ْ�ن ملن ُير�د فهَم كالم العرب، وفهِم القرآن،  العالقة القائمة ب�ن املعا�ي و   السَّ

دد: الع عل��ما، إذ قال �� هذا الصَّ ِ
ّ
حذير �لَّ مْن ُيقبل ع�� تفس�� القرآن وهو عاٍر من االط ر أشدَّ التَّ

َّ
  كما حذ

 
ية  -1

ٓ
 .5سورة الجمعة، اال

 . 507ص بقمصدر سا ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون، علي التهانوي، محمد -2
 . نفسها ، الصفحةنفسه المصدر  -3
 . نفسها ، الصفحةنفسه المصدر  -4
 . 232، ص1982، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،  -5
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فس�� وهو ف��ما راجٌل.» � عل�ي املعا�ي والبيان. لكنَّ ُجلَّ  أي ليس فارسا �  1«فالو�ُل �لَّ الو�ِل ملْن �عاطى التَّ

واهر البالغية، وعَمدوا إ�� تقسيمها إ�� مباحث  
َّ
 �� تناول الظ

ً
 سيئا

ً
خوا تقليدا ذين جاءوا �عده ر�َّ

َّ
راح ال الشُّ

�� 
ً
ى يومنا هذا، و�� نظري    ثالثة ُمنفصلة، و�� البيان، واملعا�ي، والبد�ع، وغدا هذا تقليدا تب البالغة ح�َّ

ُ
ك

، ل�ون العالقة القائمة ب�ن املعا�ي والبيان ُمتداخلة، وال تقبُل الفصَل أبدا. هو فصْ   ل اعتباطيٌّ

البال�� فس�� هو  التَّ �� علم  البالغة  إ�� أهمي�ِ�ما  ب�ن املعا�ي والبيان وأشار  جار هللا    لعلَّ أول من جمع 

اف" إذ قال:   الزمخشري   رجٌل قد برَع ��    «وال �غوُص ع�� �ىيٍء من  �� ُمقدمة تفس�� "الكشَّ
َّ
تلك ا�حقائق إال

البيان.» املعا�ي وعلم  بالقرآن، وهما علم  وُيعت��  2علمْ�ن ُمختصْ�ن  القزو��ي  .  راح  ا�خطيب  الشُّ أوائل  من 

�خيص"، وهو ت�خيص علم    ب�ن املباحث الثالثة، فقد أبرز �� كتاب "التَّ
ً
 تاما

ً
ذين فصلوا فصال

َّ
ص�ن ال ِ

ّ
�خ

ُ
وامل

البد�ع، و�أنَّ هذه  البالغة من   البيان وعن علم   عن علم 
ً
املعا�ي منفصال أنَّ علم  العلوم"،  "مفتاح  كتاب 

 يجمُعها، و امل
َ
    ا�خطيب القزو��ي   أنَّ   من   رغمع�� ال باحث الثالثة ال رابط

َّ
أورد املعا�ي قبل البيان والبد�ع، إال

ورد البيان قبل املعا�ي وال
ُ
ة ت ة ا�حاليَّ اللة  أنَّ الكتَب املدرسيَّ �ا ال تتعلق بالدَّ ارس للبالغة أ�َّ ا ُيوهم الدَّ بد�ع ممَّ

�اكيب.
َّ
الكب��  و�ال� البال��   عند 

ً
لم يكن موجودا قسيم  التَّ ا�جرجا�ي   ولإلشارة، فهذا  القاهر  ذين    عبد 

َّ
وال

فوا كتاب "أسرار البالغة" ضمن ال ارس�ن قد صنَّ بيان، سبقوه أو عاصروه من البالغي�ن. و�ذا �ان �عُض الدَّ

، وهو ُمجرُد حكٍم  
ً
صنيف جاء متأخرا التَّ أنَّ هذا  ُيدر�وا  لم  �م  فإ�َّ املعا�ي،  وكتاب "دالئل اإل�جاز" ضمن 

ابق، وهو سط��ٌّ �� ُمجملھ، و�ِنمُّ  ا أراد    بالالحِق ع�� السَّ
َ
اظر بإمعاٍن    ا�ُجرجا�يعن ُسوء فهٍم مل ھ. والنَّ

َ
تبليغ

مح�و  �ل�ِ�ما  أنَّ  يجُد  الكتاب�ن،  ُمقت�ىى ��  ع��  واملع�ى  البيان  ف��ا  يندمُج  املع�ى،   �� واحدة  ة  بنظر�َّ ماِن 

اه هو نفسھ ب �كيب، أو ما سمَّ
َّ
ظمـ  ال� ة النَّ � ع��ا بنظر�َّ �ي ُ�ع�َّ

َّ
حو"، وال ص لها    .3"تو�� معاِن النَّ فخُر  وقد خصَّ

 
بو يعقوب،  -1

ٔ
كاكي، ا . 249، ص2014، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�

خطاء، فعلى  
ٔ
حسن تخريج، وخاليا من اال

ٔ
ن هذا الكـتاب القيم في بابه، لم يجد الزمان بمحقق حاذق يخرجه ا

ٔ
ينبغي اإلشارة إلى ا

قل دقة من ضبط وتعليق  
ٔ
ّنها ا

ٔ
عتقد ا

ٔ
خطاء، وا

ٔ
ستاذ عبد الحميد هنداوي، فإنها مليئة باال

ٔ
ّن هذه الطبعة      قد حّققها اال

ٔ
الرغم من ا

ستاذ
ٔ
وائل السبعينات من القرن الماضي، انظر:  اال

ٔ
خرج الكـتاب في ا

ٔ
 نعيم زرزور الذي ا

بو يعقوب،  -
ٔ
كاكي، ا  .1983، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، مفتاح العلومالس�

بو القاسم جار هللا،   - 2
ٔ
قاويالزمخشري، ا

ٔ
ويلتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اال

ٔ
، ترتيب ل في وجوه التا

ول، ص2009وضبط تصحيح: محمد عبد السالم شاهين، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، 
ٔ
 . 7، المجلد اال

صاحب كـتاب "نقد   ه)337قدامة بن جعفر (صاحب كـتاب "البرهان في وجوه البيان"، و ه)335ابن وهب الكاتب (ابتداء من  -3
بي هالل العسكري (الشعر"، و
ٔ
صاحب كـتاب "مواد البناء"،  ه) 437ابن خلف الكاتب (صاحب كـتاب "الصناعتين"، و) ه395ا

عبد صاحب كـتاب "سر الفصاحة"، وه) 466ابن سنان الخفاجي (صاحب كـتاب "العمدة"، وه) 464ابن رشيق القيرواني (و
سرار البالغة" و"دالئل اإلعجاز"، وه) 471القاهر الجرجاني (

ٔ
صاحب تفسير ه) 538خشري (جار هللا الزمصاحب كـتابي "ا

صاحب كـتاب "نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز"...لم يكن هناك تمييز بين  ه) 606فخر الدين الرازي ("الكشاف" ووصوال إلى 
كاكي ( مجيءبعد ة وتصنيفها في ثالث مباحث. لكن يالظواهر البالغ نّ  ه)626الس�

ٔ
ى ا

ٔ
ه ينبغي إدراك  صاحب كـتاب "مفتاح العلوم" را

همية
ٔ
علمي المعاني والبيان، فجمعهما في القسم الثالث بعد علمي الصرف والنحو، ومضيفا إليهما علم البديع فيما بعد. لكن  ا



َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا
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 كتاب "��اية اإليجاز �� دراية اإل�جاز". فهذ  الدين الرازي 
َ

تأخر�ن،  ما ُيقارب نصف
ُ
ا األخ��، و�ْن �ان من امل

"علُم   هو  خاص  علم   �� ال�لَّ  ودمج  ُمنفصلة،  كمباحث  والبد�ع  واملعا�ي  البيان  عن  ا�حديث  تجنَب  فقد 

 الفصاحة". 

مثي��    داخل ا�حاصل �� االستدالل التَّ ذي دفعنا لإلشارة إ�� هذه املسألة هو بيان أهمية التَّ
َّ
بب ال إنَّ السَّ

البيان وامل �� مجال  ب�ن  يْنحصر  مثي��  التَّ أنَّ حديثنا عن االستدالل  أحٌد  َ�عتقد  �كيب. ولذلك ال 
َّ
وال� عا�ي 

 . ابن سنان ا�خفا��البيان دون املعا�ي، وذلك ما سنلمُسھ عند  

التمثي��  -1.2 لالستدالل  ا�خفا��  سنان  ابن  سبق،�عر�ف  ما  ع��  بناء  ف   :  صّنِ
ُ
ن أْن  ُيمكن  ال 

البيان "االستدالل   مثي�� ضمن مجال  �عر�ف ابن سنان  املعا�ي، وذلك وا�ٌح من خالل    وخارج مجال التَّ

ا االستدالل بالتمثيل،    : يقول   لھ،  ا�خفا��  يز�َد «أمَّ
ْ

، �� الكالِم مع�ًى يدُل ع�� ِ�حتھ بذكِر ِمثاٍل لھُ   فأن

 : أ�ي العالءنحو قول  

ُب 1(
ْ

م والعذ
ُ

ك
ُ
م �� اإلحسان ُزْرت

ُ
تَصرت

ْ
ِو اخ

َ
ِصر1) ول

َ
راِط �� ا�خ

ْ
 2ُيْ�َجُر لإلف

ذي ال ُ�شرب لفرِط  
َّ
 لالمتناِع منھ، يتمثل ذلك باملاء ال

ً
فدلَّ ع�� أنَّ الز�ادة فيما ُيطلب ُر�ما �انت سببا

«
ُ
 محمودا

ً
 .3َبَرده، و�ْن �اَن الَ��ُد فيھ مطلو�ا

درك أنَّ االستدال  
ُ
، ألْمكننا أْن ن

ً
عر�ف جيدا مثي�� ز�ادة ��  لو نظرنا �� هذا التَّ �إضافة لها    الكالمل التَّ

فظ، وهذا ما  
َّ
 الل

ُ
ھ إبراٌز لھ من حيث املع�ى، وليس من حيث فائدة، وليس كفضلة زائدة �غ�ِ� فائدة، �ع�ى أنَّ

 باالستدالل  
ُ
احية املنطقية ترتبط حة من النَّ ھ يدلُّ ع�� ِ�حة الكالم، ألنَّ الّ�ِ  باملع�ى، كما أنَّ

ً
ھ مرتبطا

ُ
يجعل

م ل�حة وال ذي ُيقدَّ
َّ
ليل ال ذي يخص القضية دون االستدالل، ثم إنَّ الدَّ

َّ
دق ال  بالقضية بخالف الّصِ

ُ
 ترتبط

ص مثاٍل الكالم ي�وُن ع�� ش�ل  عري). وُ�مكُننا أْن نتب�ى لغة النَّ ِ
ّ

اهد (البيت الش ، وهذا ما َي��ُز من خالل الشَّ

 
همها   ه)739القزويني ( الخطيب

ٔ
همية الجمع بينها. والكـتب التعليمية اليوم وا

ٔ
في "التلخيص" فصل المباحث الثالثة ولم يشر إلى ا

مين رسخت هذا الفصل الواهي وقدمت البيان على المعاني. ل"البالغة الواضحة" لع
ٔ
قد تبدو هناك فروق واضحة  في الجارم ومصطفى ا

حيانا ال ي
ٔ
حيانا بين هذه المباحث، لكن ا

ٔ
مكن الفصل بين المعاني والبيان. والكشف على هذا التداخل يستوجب إنجاز  وسطحية ا

 دراسة مخصوصة له.    
بي بكر، : يقصد بالعذب الماء الطيب، جاء في مختار الصحاح للرازي  -1

ٔ
مختار  «العذب: الماء الطيب». (الرازي، محمد بن ا

 ). 176، ص1993، مكـتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، الصحاح
ول : يقصد بالخصر الَبْرد، جاء في معجم "مقاييس اللغة" البن فارس -2

ٔ
حدهما البرد...فاال

ٔ
صالن: ا

ٔ
«خصر، الخاء والصاد والراء ا

طرافه. وخَ 
ٔ
لمه البرد في ا

ٓ
ي اشتد برده، ويوم خصر. قال ِص قولهم خصر اإلنسان يخصر خصرا، إذا ا

ٔ
: رب خال  حسانر يومنا خصرا، ا

بصرته   سبط المشية ف
ٔ
حمد، ِص ي اليوم الخَ لي لو ا

ٔ
، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر  مقاييس اللغةر.». (ابن فارس، ا

 .).188. الجزء الثاني، ص1979للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 . 275، ص1982، دار الكـتب العلمية، بيروت، لبنان، سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،  -3
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طاطة  
ُ

ا�خ (أو  يغة االستداللية  الّصِ إ��  تمثي��،  لإلشارة  ل�ّلِ استدالل  البنية االستداللية)  أو  االستداللية 

حقة، و�� �اآل�ي: 
َّ
عر�ة الال ِ

ّ
واهد الش بُعها �� �ّلِ الشَّ

َّ
 وسنت

 ... (الكالم) = 

 (املثال/األمثلة، أو الدليل/األدلة باملثال) 

الزِّ   بالكالم فاملقصود     �� سبٌب  اإلحسان   �� "االختصاُر  هو:  عري  ِ
ّ

الش اهد  الشَّ  �� �� اإلفراط  ألنَّ  �ارة" 

و الّزِ�ارة،  دون  يحوُل  ألنَّ   املثاُل اإلحسان  طلبھ"   �� سبٌب  املاء   �� ال��ودة  هو:"  الكالم  هذا  لِ�حة  قدم 
ُ
امل

عري ُيمكن أْن ُيفهم بمعني�ن، ُيمكن توضيُحهما  ِ
ّ

الحظ أنَّ البيت الش
ُ
 ل�جره. فامل

ً
اإلفراط �� ال��ودة ي�وُن سببا

 با�خطاطة اآلتية:

 :ع�ى األول امل

 االختصار �� اإلحسان  →الز�ارة مطلو�ة   (الكالم) = 

 (االختصار �� ال��د)  →(املاء العذب مطلوب) (املثال، أو الدليل باملثال) = 

 وهو الوارد �� البيت الشعري املع�ى الثا�ي:  

 اإلفراط �� اإلحسان  →عدم الز�ارة  (الكالم) = 

 اإلفراط �� ال��د  →�جر املاء البارد (املثال، أو الدليل باملثال) = 

أنَّ   نجد  نا  فإنَّ حو،  النَّ جهة  من  �ع�ي  �كيب، 
َّ
ال� جهة  من  عري  ِ

ّ
الش البيت  إ��  نظرنا  املتعلق    إذا  صْدَره 

يفيد "ا الّزِ�ادة، هو عبارة عن جملة شرطية، تتضمن حرفا  إ�� عدم  ؤدي 
ُ
امل �� اإلحسان  لشرط  باإلفراط 

 "لو"
ُ

قدم، ومع�ى هذا أنَّ "امتناع الّزِ�ارة" ناتج    1االمتنا��"، وهو حرف
ُ
ذي ُيفيد امتناع ا�جواب المتناع امل

َّ
ال

 
خرين حاةهناك خالف بين الن�  -1

ٔ
وائل فقد اتفقوا على كونها شرطية لعقد السببية بين الجملتين، ثم كونها  في حرف "لو"، المتا

ٔ
ما اال

ٔ
ا

خرين اختلفوا في كونها حرف امتناع
ٔ
رطية التي ترتبط بالمستقبل. لكن� المتا نه ترتبط بالماضي خالفا لـ "إْن" الش�

ٔ
حرف   افجلهم اعتبروا ا

لسنة الُمعربين"، قدم،امتناع الجواب المتناع الم
ٔ
  "وهو القول الجاري على ا

�
عريف  اعتبر هذا الت�  ابن هشامذي قدمناه، لكن وهو ال

ن� 
ٔ
ن� ستفاد من بعض الش� ه يُ غير دقيق، ال

ٔ
نية ا

ٓ
قالم،  « الجواب واقع وحاصل كـقوله تعالى: واهد القرا

ٔ
رض من شجرة ا

ٔ
ما في اال ن�

ٔ
ولو ا

بُحر 
ٔ
ن� كلمات هللا نافدة. ومهما يكن، فلحرف "لو" 27(لقمان:  »لَما نفدت كلماُت هللاوالبحر يُمده من بعده سبعة ا

ٔ
)، وهذا يلزم عنه ا

يته خاشعا متصدعا من  لكن هذا الفهم له ما ينفيه مثل قوله تعالى: معاني كـثيرة في سياقات كـثيرة،
ٔ
ن على جبل لرا

ٓ
نزلنا هذا القرا

ٔ
«لو ا

مثال نضربها للناس ل
ٔ
ن� خشية هللا، وتلك اال

ٔ
ن لم ينزل على جبل، وإن�  علهم يتفكرون.» وهذا دليل على ا

ٓ
. كما  ما نزل على بشرالقرا

تي تفيد التمني، وهي تدخل في باب اإلنشاء وليس الخبر. فنظُرنا في "لو" هنا تركيبي
�
و لوال" ال

ٔ
رطية عن "لو ا  ينبغي تمييز "لو" الش�

كـثر على معاني "لو" في خمس  .نحوي.
ٔ
 عشرة صفحة من كـتاب: يمكن االطالع ا

عاريبابن هشام، جمال الدين،  -
ٔ
، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع للنشر والتوزيع  مغني اللبيب عن كـتب اال

 . 287- 272. ص 2009والتصدير، القاهرة، مصر، 
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رط هو شرط إم�ا�ي وليس واق��، ألنَّ "االختصار   وع من الشَّ عن "امتناع االختصار �� اإلحسان". فهذا النَّ

ا يجعُل الّزِ�ارة غ�ُ� ُممكنة.�� اإلحسان" لم يقع، ولكْن حصل اإلفراط فيھ  ، ممَّ

الرقم:  لھ  نختار  ذي 
َّ
(ال عري  ِ

ّ
الش البيت  اعتبار هذا  ُيمكننا  حليل،  التَّ  من قضية  1بناء ع�� هذا 

ً
) مؤلفا

  �� واختصاٌر  تقليٌل  هناك  �اَن  إْن  ھ  أنَّ ع��  تُنص  در  الصَّ  �� القضية  ال�جز.   �� ومثٍل  در،  الصَّ  �� شرطية 

قبل الزِّ 
ُ
، واملثُل �� ال�جز يُنُص ع�� أنَّ املاَء لفرط عذو�تھ وَ�َرده ُي�جُر. اإلحسان ت

ُ
 �ارة

  
ْ

م شواهد شعر�ة أخرى ترجُع �� ُمجملها    ابن سنانلْم يقف ھ قدَّ اهد الشعري فقط، ولكنَّ عند هذا الشَّ

اعر�ن   �عرُضها �اآل�ي: أ�ي عبادة البح��ي و  أ�ي تمامإ�� الشَّ

ْرٍه من َ�ج2(
ُ

م) أخرجتُموه بك
َ
ل نت�ىى من ناِضر السَّ

ُ
ار ت

َّ
تھ والن  1(أل�ي تمام)  يَّ

 حُسود3(
َ

 أتاَح لها لَسان
ْ

ِو�ت
ُ
َر فضيلٍة ط

ْ
 2(أل�ي تمام) ) إذا أراَد ُهللا �ش

 ما �ان ُ�عرف ِطيُب َعْرف الُعود 4(
ْ

ار فيما جاورت
َّ
 اشتعاُل الن

َ
 3(أل�ي تمام) ) لوال

خط 5( ْرجيھ ع�� ال�ُّ
ُ
ا ن

َّ
 الف�ى مْن وْجهھ وهو أجَدعُ ) وكن

ُ
 4(أل�ي تمام) والّرِضا وأنف

قيُل 6( يف الصَّ وت فيھ وقد ُ�ستحَسن السَّ
ُ
ها وامل

ُّ
 .5(أل�ي عبادة البح��ي) ) و�ْحُسُن دل

ؤال لها إنَّ الغمام قليٌب ليس ُيحتفر7(  . 6(أل�ي عبادة البح��ي) ) مواهٌب ما ت�لفنا السُّ

البيت  بالنسبة  واحدة  2(الرقم:  إ��  حملية  قضية  من  صدُره  و�تألف  رط،  الشَّ أدوات  من  خال  فهو   ،(

ذي قال فيھ    مالك بن طوق   مفاُدها أنَّ 
َّ
،  أبو تمام  ال

ً
هذه القصيدة، قد تم إخراُجھ من �جيتھ (خلقھ) كرها

سبة  أّما   ِ
ّ
�ي تخرج بصعو�ِة من الُعشب األخضر،  � ا�إبالن

َّ
ار ال فهذا البيت تلمُس  ل�جز فهو يتضمن مثال للنَّ

خرِج بھ 
ُ
ذي أ

َّ
ار للُعشب األخضر، واإلكراه ال  من �جيتھ. مالك بن طوق منھ املماثلة ب�ن اإلكراه �� ال��ام النَّ

جية؛  (الكالم) =   اإلخراج باإلكراه من ال�َّ

ار باإلكراه من الُعشب الطري. (املثال)، أو الدليل باملثال) =  خروج النَّ

سبة    ِ
ّ
الي�ن (الرقمان:  ن�لبيت� ا�إو�الن ابق�ن، �� �ون  4و  3التَّ ورد    الكالم)، فهما يختلفان عن البيت�ن السَّ

ا�ي. صيغ البيت األول ع�� صورة ُجملة شرطية غ�� لزومية
َّ
ينص ع��    �� البيت األول، واملثاُل ورد �� البيت الث
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إذا   ُض  أأنَّ هللا  ُيقّيِ ھ  فيت، فإنَّ
َ

�ي خ
َّ
ال لها لسان حسود لينشرها، بمع�ى أنَّ راد �شر فضيلة من الفضائل 

ذي هو  
َّ
ا�ي ال

َّ
بب �� �شر الفضيلة و�ذاع��ا، والبيت الث ذي يثبت ِ�حة األول، صيغ    املثالا�حسود هو السَّ

َّ
ال

ھ لوالكذلك ع�� ُصورة جملة شرطية امتناعية مفاُد مضموِ��ا   �ي �شتعُل فيما ُيجاورها من    أنَّ
َّ
ار ال  النَّ

ُ
ألسنة

فإنَّ   البخور، 
ُ

�عرف ال  ا�حسود    نا   
ُ
وألسنة عة،  تضوَّ

ُ
امل ائحة  �الرَّ نتشرة 

ُ
امل فالفضيلة  للعود.  الزَّكية  ائحة  الرَّ

ب. فاملثاُل �� البيت الثا�ي أضفى بيانا ع�� البيت األول و�ان   خص الفاضُل �العود الطّيِ ار، وال�َّ �ألسنة النَّ

ھ �اآل�ي:
ُ
 لھ، وصورت

ً
 حجة

 ا�حسود ينشر الفضية بلسانھ  →�� الفاضل ا�خفية  = الفضيلة (الكالم)

 دون اح��اق العود بألسنة النار →عدم معرفة طيب رائحة العود (املثال، أو الدليل باملثال) =

��يزي )، فقد شرحھ  5أما البيت الثالث (الرقم: 
َّ
ھ ع�� أْن    بقولھ:  ا�خطيب الت

ُ
رجيھ"، نحملھ و�سوق

ُ
«"ن

بغضھ، فمثلھ مثل األنف األجدع �علم  �س��، يقول نحن ع�� ُ�خطھ راضون بھ أل 
ُ
ھ ال ُبد منھ، و�ْن كنا ن نَّ

ھ من وجهھ. وهذا مثل قديم، يقولون: منك أنفَك و�ْن �اَن أجَدع.»  ھ قبيٌح وقد ثبَت أنَّ ذي    .1الف�ى أنَّ
َّ
و�ذلك فال

بغضھ، ونحن مكرهون ع�� تحمل �خطھ لضرورتھ ونتلمس رضاه، ال يمكن أن يقوم  
ُ
مقامھ  نحُن نكرُهھ ون

ذي يقول إنَّ أنف الف�ى منھ و�ْن �ان أجدع، فهو راض بھ ع�� اإلكراه  
َّ
خط سوى املثل ال �� الرضا مع ال�ُّ

ھ عضٌو من وْجهھ.   ألنَّ

 �ساير ال�خص وتداهنھ ُمكرها وأنت باغض لھ �حاجة م�حة إليھ؛ (الكالم) =

 من وجهك. أنت تكره أنفك األجدع الذي هو (املثال، أو الدليل باملثال) = 

 للنفس،    ) �� باب الغزل:6لبيت (رقم:يندرج ا 
ُ

ذ ِ
ّ
«فا�حبو�ة ذات ش�ٍل رائٍع، وطلعٍة ��ية، ودالٍل ساحر، يل

اق يروق للع�ن   مع ال��َّ
َّ
يف ا�جميل الال ل وا�جماِل، كما أنَّ السَّ قُر بھ الع�ُن، لكن املوت �امن �� هذا الدُّ

ُ
وت

وهذا ُيفهم منھ أنَّ دالل ا�حبو�ة يحمل �� طياتھ املوت، وكذلك    .2ھ» منظُره، مع أنَّ املوت �امٌن ب�ن حديْ 

يف يز�ُد من فهم الكالم   يف الالمع ُ�ستحسن للمعانھ مع �ونھ هذا اللمعان قاتل �ا�جمال. فمثال السَّ السَّ

تعلق با�جمال القاتل. 
ُ
 امل

 جمال ا�حبو�ة القاتل؛ (الكالم) = 
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 ان السيف القاتل.ملع  (املثال، الدليل باملثال) =

ا  منح دون طل��ا، وكذلك الغماُم    للبح��ي )، فهو  7لبيت (رقم:ا  أمَّ
ُ
كذلك، مفاده أنَّ املواهب والعطايا ت

ذي من خاللھ ين�ُل املطُر هو ب�� ليس ُيحتفر، فالعالقة القائمة هنا �� املشا��ة ب�ن العطايا والغمام. 
َّ
 ال

�لف صا (الكالم) = 
ُ
�ي ال ت

َّ
ن يقُدمها؛ العطايا ال  حَ��ا السؤال ممَّ

 الغمام ب�� يقدم املاء دون أْن ُيحتفر. (املثال، أو الدليل باملثال) = 

مثي�� وجيُده حسب ابن سنان  -2.2
َّ
   :رديُء االستدالل الت

ْ
، إضافة إ�� ذلك، عند  ابن سنان  ولم يقف

ح وّ�ِ
ُ
امل عر�ة  الشَّ واهد  الشَّ وتقديم  مثي��  التَّ االستدالل  �عر�ِف  االستدالل  حدود  ب�ن   � م�َّ ھ  ولكنَّ لھ،  ة 

ا قول  ديء، قال:« وأمَّ مثي�� الرَّ د واالستدالل التَّ مثي�� ا�جّيِ  [ يقصد البح��ي] أيضا:  أ�ي عبادة التَّ

 يالمق
ْ

 من دروع 1وِرجاٌل جاُروا خالئقك الغر وليست

روع ع فليس بتمثيل جيد ھ بتفضيل الدُّ
ُ
يف �� ا�جري ال يليق تمثيل ما �ان َيحُسن  ، ألنَّ السَّ �� اليالمق، و�نَّ

ة دو�ي، أو ما جرى هذا ا�جرى، في�وُن تمثيل ذلك   ذلك لو قال: ورجاٌل جاروك �� �و��م ِعصمة �� أو ُجنَّ

مثيل.  ذي ذكره، فإنَّ ذلك من رديء االستدالل بالتَّ
َّ
ا ع�� الوجھ ال . أمَّ

ً
روع واليالمق موافقا  بالدُّ

حيح االستدالل ومن   مثيل ع�� الوجھ ال�َّ
َّ
عماَن: النا�غة الذبيا�يقول  بالت  يخاطُب النُّ

 امرأ ِ�� جانٌب من األرِض فيھ ُمس��اد ومذهُب 8(
ُ

�ي كنت
َّ
 ) ولكن

ُب 9( قرَّ
ُ
أ م �� أموالهم و

َّ
حك

ُ
 ) ملوك و�خوان إذا ما لقي��م أ

نُبوا  ع��م ط) كفعلك �� قوم أراك اصن10(
ْ
 فلم ترهم شكر ذلك أذ

ذين    النا�غةفاستدل  
َّ
لھ من القوم ال

َّ
وَم بمدحھ آل جفنة وقد أحسنوا إليھ بما مث

َّ
ھ ال �ستحُق الل ع�� أنَّ

وم�ن.»
ُ
ا مدحوه لم ي�ونوا ضده مل عمان عل��م، فلمَّ عم النُّ

ْ
 .2أ�

ذي ت�ون ُصورة املثا
َّ
ديُء هو ال مثي��ُّ الرَّ قدُم ز�ادة  إذا، االستدالل التَّ

ُ
ِل فيھ ال تتناسب مع الكالم، أْي ال ت

اللة،  باملع�ى، و�طاُل االستدالل ما    �� املع�ى، وال تدُل ع�� ِ�حتھ. فاِملعيار هنا يطال الدَّ
ً
ا يجعلھ مرتبطا ممَّ

 

  جمع يلمق، وهو القباء المحشو. ردّ   -1
ٔ
فالصورة  « رداءة هذا البيت الشعري إلى ضغط القافية بقوله: عبد الجبار السالميستاذ اال

ولى توحي 
ٔ
ولى محاولة مجاراة خالئق الممدوح. فالصورة اال

ٔ
نتجتها الضرورة الفنية (ليست يالمق من دروع) ال تالئم الصورة اال

ٔ
التي ا

ن يقول مثال: وليس 
ٔ
البطيء مثل السريع، فتفضيل الدروع على اليالمق جمع يلمق وهو بالحركة، فيصلح معها صورة توحي بذلك، كا

 الشاعر ٕالى ذلك التمثيل هو انصياع الشاعر لضغطالفناء المحشو. 
ٔ
لجا

ٔ
. (السالمي، عبد  »، فهو تمثيل قلت حيلتهالقافية والدي ا

كاديمي، 
ٔ
 .) 621-161، ص2020الجبار، شعرية القافية في الخطاب النقدي القديم، مركز الكـتاب اال
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بي خالل  من  نھ  بيَّ ما  وهذا  االستدالل.  ا��ار  اللة  الدَّ قدت 
ُ
وف املع�ى  اختل  فإذا  باملنطق،  مرتبطا   تيجعلھ 

مھ �� األبيات الثالثة  8(رقم:  البح��ي  ذي قدَّ
َّ
حيح، وال مثي�� باملع�ى ال�َّ ا االستدالل التَّ   للنا�غة الذبيا�ي ). أمَّ

�ي يقدم ف��ا اعتذاره إ��  10و،  9، و8(رقم:
َّ
ذين أكرموه وحموه،   النعمان بن ُمنذر)، وال

َّ
ا مدح الغساسنة ال

َّ
مل

وم بدليل أنَّ 
َّ
ا ُ�عامل بمثل ما ُعومل بھ    النعمان بن ُمنذر  فهو بذلك ال �ستحق الل

َّ
، وحصل أْن  النا�غةمل

اللية واالستداللية،    1مدحهم، فهل مدحھ هذا �عت�� ذنبا؟ الدَّ احية  النَّ وهذا استدالل تمثي�� �حيح من 

ذي صاغ 
َّ
ذي سنتحدث فيما �عد.  أرسطووهو أشبھ بصورة املثال ال

َّ
 بحدوده األر�عة، وال

مثي�� عند كبار الشعراء نماذج  -3.2 
َّ
 من االستدالل الت

�ا متداولة أك��   مثي�� قليلة، لك�َّ �ي تتضمن االستدالل التَّ
َّ
عر�ة ال ِ

ّ
غم من أنَّ األبيات أو القصائد الش بالرَّ

العر�ي،  عر  ِ
ّ

بالش املهتم�ن  ألسن  ع��  وجار�ة  غ��ها،  عراء،    من  الشُّ كبار  �عض  عند  ُمتبايٍن  �ش�ٍل  وَواردة 

رها    ع�� املشهور م��ا، ألنَّ املقام ال يتسُع لذكر الكث��، وسنكتفي  وسنقتصُر  �شرح غواِمِضها مع إبراز ُصوَّ

 البالغية أوال، و�� �اآل�ي: 

تن�يقال   
ُ
يب امل

َّ
 :أبو الط

 من شدة األلِم 11(
ً
ُص مذُبوحا

ُ
�ُ� يرق

َّ
 فالط

ً
�ىي بينكم طر�ا

ْ
 رق

َ
ْحس�ن

َ
 ) ال ت

اس أنَّ السُّ   اخ��، فإذا بدا لهم �� حال قد �عتقد �عض النَّ لوك الظاهري لل�خص �عكس إحساسھ الدَّ

سبة   ِ
ّ
رب أحيانا، فهذا مؤشر بالن

َّ
رور والفرح والط ، لكنَّ �لإ من السُّ

ً
 ومسرورا

ً
ح    املتن�ي   �م ع�� �ونھ فرحا ُي�ّحِ

) ��
َّ
رب، ألنَّ الط

َّ
 ع�� الفرح والط

ً
مثل ا�خاطئ، ويعت�� أنَّ الرَّقص ليس داال اسم جنس)، هل ُ�عتقد  هذا التَّ

ح و�ز�د �� �حة الكالم   ؟ أال ُ�عد ذلك شدة �� األلم، وهو مثال جيد يوّ�ِ
ً
ترنُحھ ورقُصھ �عد ذْبحھ طر�ا

ابق. وهذه صيغتھ:   السَّ

رب؛ (الكالم) = 
َّ
�ىي ال يدُل ع�� الط

ْ
 رق

ُص من شدة األلِم. (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
�� املذبوُح يرق

َّ
 الط

يب املتن�يقال   
َّ
 :أبو الط

ما �انا12(
ُ
فيس غر�ٌب حْيث

َّ
 �� أه�� و�� وط�ي إنَّ الن

ُ
 2) وهكذا كنت
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َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
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ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا
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تن�يهذا البيت من باب املدح،   
ُ
فيس الغر�ب    فامل  النَّ

َّ
جعل نفسھ غر�ب أهلھ وفر�د زمانھ، وال ُيضاهيھ إال

هب  
َّ

، ولھ قيمة �� �ّلِ  نادر وغر�بع�� سبيل املثال باعتباره معدنا نفيسا، عزَّ طلبھ، وهو  حيثما ُوجد، فالذ

ٌح وُمثِبٌت ل�حة كالمھ. وهذه بنيتھ:  اس. فاملثال هنا ُموّ�ِ  م�ان، وعند �ّلِ النَّ

 �� وط�ي؛  (الكالم) = 
ً
 كْنُت غر�با

فيس غر�ٌب حيثما �اَن. (املثال، أو الدليل باملثال) =   النَّ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

 أهِلها مَصائُب قوٍم عند قوٍم فوائُد 13(
َ

ِت األياُم ما ب�ن
َ
ض

َ
 1) ِبذا ق

ت�افئة من حيث الفوائد    املتن�يمن خالل تأمل   
ُ
اس غ�� امل �� مكر الزمان وتداولھ، و�� حال مصائر النَّ

اس، فما ُيصيب �عضهم من ال زايا، ي�ون لبعضهم اآلخر�ن فوائد،  واملصائب، ردَّ ذلك إ�� قضاء األيام ب�ن النَّ رَّ

 �� املثال  نتصر�ن، وع�� أهلهم رزايا ومصائب. و�مكن اعتبار 
ُ
وامل ساء فوائد للظافر�ن  ِ

ّ
الن بايا من  السَّ ففي 

 . وهذه بنيتھ: حكمة بالغةو  مثال سائرا�جز هذا البيت 

اس بتفاوٍت غر�ٍب  =  الكالم)(  . األيام تق�ىي ب�ن النَّ

سران أحدهم ر�ح لآلخر�ن. باملثال) = (املثال، أو الدليل
ُ

 ما يُضر أحدهم ينفع اآلخر�ن، وخ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

ُن 14(
ُ

ف ھ تجري الّرِ�اُح بما ال �شت�ي السُّ
ُ

 2) ما �لُّ ما يتمناه املرُء ُيدرك

بيعية تق�ىي بأنَّ   
َّ
يفيد هذا البيت أنَّ اإل�ساَن ال ُيمكنھ أْن يحصل ع�� �ّلِ �ىيء يتمناه، فا�حكمة الط

فن،   ذي تقصده تلك السُّ
َّ
فن القديمة تجري ليس �� االتجاه ال حّرِك السُّ

ُ
�ي ت

َّ
 الّرِ�اح ال

ٌ
  وهو مثٌل سائٌر وحكمة

 كذلك
ٌ
 . وهكذا يصاغ: خالدة

 . رء �لُّ ما يتمناُه وُ�ر�ُدهال ُيدرُك امل (الكالم) = 

 تتجُھ. (املثال، أو الدليل باملثال) = 
ُ

َضُع التجاِه حركِة الّرِ�ح، ال حيث
ْ

خ
َ
فن ت  السُّ

 :أبو الطيب املتن�يقال   

ذك�ُ� فخٌر للهالِل 15(
َّ
مِس عيٌب وال الت

َّ
 السِم الش

ُ
أنيث

َّ
 3) وما الت
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، واقُتصر فيھ ع�� املثال، وهو   
ٌ

مثي��، ألنَّ الكالم فيھ محذوف هذا البيت من أر�� أنواع االستدالل التَّ

  ،
ٌ
�عة الذ�ور�ة قضت أنَّ التذك�� فخٌر وعزة

َّ
في ع�� من اعت�� التأنيث عيبا والتذك�� فخرا، فالن جواب بالنَّ

، لكنَّ   وأنَّ 
ٌ
تن�ي  التأنيث عاٌر وذلة

ُ
مس و��  ينفي هذا التَّ   امل ھ ال �ىيء يدُل من العيب �� الشَّ مثل ا�خاطئ، ألنَّ

 مؤنثة، وال �ىيء يدُل من الفخر �� الهالل وهو مذكٌر. وت�ون بنيتھ �اآل�ي: 

 محذوف، تقديره التأنيث عيٌب، والتذك�� فخٌر  (الكالم) = 

 ل ليس بفخر التأنيث السم الشمس ليس عيبا، والتذك�� السم الهال(املثال، أو الدليل باملثال) =

 :أبو العتاهيةقال   

ى 16(
َ
بيب بطِبھ ودواِئھ ال �ستطيُع ِدفاع مكُروه أ�

َّ
 ) إنَّ الط

 ُي��ئ منھ فيما م�ىى 17(
َ

ذي قْد �ان
َّ
اء ال  بالدَّ

ُ
بيب يموت

َّ
 ) ما ِللط

��ى 18(
ْ

واء، و�اَعھ، ومن اش ذي جلَب الدَّ
َّ
داَوى وال

ُ
داوي، وامل

ُ
 1) ذهب امل

 ومقتضاه من حيث الصيغة:  شعر�ة الثالثة استدالال تمثيليا لھ مثاالن،تتضمن هذه األبيات ال  

واء  (الكالم) =  ب وتوفره ع�� الدَّ ِ
ّ
 أن الطبيب ال �ستطيع دفع املرض رغم علمھ بالط

�ي �ان ُ�عا�جها؛  ) =1، أو الدليل باملثال  1(املثال 
َّ
ھ يموُت بأحد األمراض ال  ألنَّ

، بالطبيب واملر�ض... =) 2، أو الدليل باملثال  2(املثال   بال�ّلِ
ُ

 ثم إنَّ املوت �عصف

 :أبو العتاهيةقال   

ت لع�ٍن مدامُع 19(
َّ

ا جف
َّ
، مل

َ
 ) لو أنَّ ذوي األبصار يْرَعون �لَّ ما يَرْون

 مْن هو جائُع 20(
ُ

بعان
َّ

 الش
ُ

ُھ وما َ�عِرف  مْن طال ر�ُّ
ُ

 العطشان
ُ

 2) فما َ�عِرف

عر��ن، نجده  ِ
ّ

احية األسلو�ية واالستداللية،  �� هذين البيت�ن الش ابقة من النَّ ما ُمختلف�ن عن األبيات السَّ

معكوس أو  مقلوب  شرطي  استدالل  ش�ل  ع��  ُمصاغة  األبيات  أغلُب  �انت  البيت�ن فإذا  هذين  فإنَّ   ،

القضية    �� كما  ونتيجة،  مقدمة  أو  شرط وجواب  من  يتألف  أسلوب شرطي  مصاغ�ن ع��  ذلك،  بخالف 

اطقة، ألنَّ الّرِعاية من ذوي األبصار سبٌب �� عدم ُب�اء الفقراء واملعدوم�ن، وسبٌب �� عدم الشرطية عند املن

 
بي العتاهية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -1

ٔ
 . 254، ص1986ديوان ا

 .31المصدر نفسه، ص    -2
 



َعَرِبّيِ القديم
ْ
ْعر ال مثيلي� ِفي الّشِ ُل الت�

َ
.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اِالْسِتْدال

ٔ
حمد فريحي ا

ٔ
 ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)37( 

الّرِعاية   م��ِتبة ع��  أمثلة  ثالثة  فهنا  ل�جائع،  بعان  الشَّ معرفة  �� عدم  وسبٌب  للمرتوي،  العطشان  معرفة 

 واإلحسان.  

ما الكال  ورة  لذلك، فاألمثلة هنا ليست دليال ع�� �حة الكالم، و�نَّ ل بھ. وعليھ فالصُّ
َّ
ا هو ُمَمث

َ
 مل

ٌ
م شرط

 ت�ون �اآل�ي:

اس؛ أو  شرط،  أو سبب،(الكالم) =   مقدمة = الّرِعاية واإلحسان إ�� النَّ

ب،) =1(املثال    نتيجة = عدم ب�اء الفقراء؛  أو جواب، أو ُمسبَّ

ٌب،) =2(املثال    للمرتوي؛ نتيجة = عدم معرفة العطشان  و جواب،أ أو ُمسبَّ

ٌب،) =3(املثال    نتيجة = عدم معرفة الشبعان ل�جائع.  أو جواب، أو ُمسبَّ

 :أبو العتاهيةقال   

نا بائُد وأيُّ ب�ي آدم خالُد؟ 21(
ُّ
ل

ُ
نا �

َّ
 إن

َ
 ) أال

ھ عائُد 22( �م و�لٌّ إ�� رّ�ِ  ) و�دؤهم مْن رّ�ِ

ع�ىي اإللھ أْم كيف َيجحُده ا�جاحُد 23(
َ
 ) فيا �جبا كيف �

حر�كة و�� �ّلِ �سكينٍة شاهُد ) و�24(
َ
  �� �ّلِ ت

ھ الواحُد 25(
َّ
 1) و�� �ّلِ �ىيٍء لھ آية تدُل ع�� أن

اهد ع�� الغائب، كما هو    �� هذه األبيات هناك استدالل تمثي��، يتخذ املثال فيھ صورة االستدالل بالشَّ

النَّ  �لَّ  أنَّ  هو  فالكالم  ت�لم�ن، 
ُ
امل عند  العق��  االستدالل   �� سيبقى،  ا�حال  أحد  وال  املوت،  ُيدركهم  اس 

ليل ع�� ذلك أنَّ �لَّ ما يتحرُك و�لَّ ما �سكُن  شاهد ع�� وجوده، و��    و�داي��م من هللا ورجوعهم إليھ، والدَّ

 �� نغمس 
ُ
امل إ��  جٌھ  ُموَّ األبيات  �� هذه  املتضمن  ھ واحد. فهذا االستدالل  أنَّ ع��  دليٌل  لھ  �ّلِ �ىيء موجوٍد 

نيا الدُّ هللا  ملذات  لوجود  نكر�ن 
ُ
امل إ��  جھ  وُموَّ جهة،  من  هذا  هللا،  وسيلقى  سيموت  ب�ونھ  املتعظ  وغ��   ،

 ووحدانيتھ من جهة ثانية، واملثال �ش�� إ�� ذلك. 

 �لُّ إ�سان سيموُت، وهللا هو املبدأ واملعاد، وال�لُّ �عود إليھ، فكيف ُ�ْع�ىى وُ�ْجحد؛ (الكالم) = 

 هللا لھ شاهد �� �ل حركة وس�ون، ولھ �� �ل �ىيء آية تدل ع�� وحدانيتھ.  (املثال، أو الدليل باملثال) =

 :أبو العتاهيةقال   
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ى تنقطع 26(  حوِل �امِل لم تذهِب األياُم ح�َّ
َ

 عْمُرك ألف
َ

 ) لو �ان

ت �لَّ أمِر ُمجتمع27( ِ
ّ
شت

ُ
ى �  ح�َّ

ً
 ال تزاُل ُمِ�حة

َ
 1) إنَّ املنية

 ُمقتضاه أنَّ اإل�سان مهما عاش من زمن، ولو بلغ حد ألف   
ً
 تمثيليا

ً
هذان البيتان يتضمنان استدالال

األ�حاب   ُيفّرِق  ينفك  ال  املوُت  تفرُضھ  ذي 
َّ
ال اإل�حاح  أنَّ  ذلك  ع��  ليل  والدَّ سيموت،  محالة  فال  سنة، 

 واألحباب عن �عضهم �عض، وهو دليٌل قاطع ع�� حصول املوت. 

 عاٍم؛ (الكالم) =
َ

 أياُم ُعمرك ستنت�ي ولْو ِعشت ألف

جتمع�َن. (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
اِس ا�  بإ�حاٍح ع�� تفر�ِق النَّ

ٌ
 املوُت ُمَصِمَمة

نديقال     :أبو البقاء الرُّ

)27 
ُ

ُر بطيب العْيش إ�سان
َ
 فال ُ�غ

ُ
ِلّ �ىيٍء إذا ما تمَّ نقصان

ُ
 ) ل�

  ) �� األموُر كما شاهُد��ا ُدَوٌل 28(
ُ

ه زمٌن ساءتھ أزمان  مْن سرَّ

)29 
ُ

ْبقي ع�� أحد وال يدوُم ع�� حال لها شان
ُ
ار ال ت  ) وهذه الدَّ

)30 
ُ

ھ وال يدوم ع�� ا�حال لها شان
ُ
 ) وعالم الكون ال تبقى َمحاسن

)31 
ُ

 مشرفياٌت وخرسان
ْ

هر حتما �لَّ سا�غٍة إذا نبت  ) ُيمّزِق الدَّ

ي �لُّ �سيف للفناء ولو �ان32(    ) وَ�نت�ىِ
ُ

 ابن ذي يزن والِغمد غمدان

)33 
ُ

 ) أين امللوك ذو التيجان من َيمن وأين مْ��م أ�اليٌل وتيجان

)34 
ُ

اٌد من إرم وأيَن ما ساَسُھ �� الفرس ساَسان  ) وأين ما شاَده شدَّ

ه35( َ
  ) وأين َما حاز

ُ
اٌد وقحطان  من ذهٍب وأين عاٌد وشدَّ

ُ
 قارون

وا36(
ُ
ى قضوا ف�أنَّ القوَم ما �ان  2) أ�ى ع�� ال�ّلِ أمٌر ال مرَد لھ ح�َّ

نديُيمكن القول إنَّ قصيدة    ھ ال ُيوجد �ىيٌء ��    أ�ي البقاء الرُّ  مفاُده أنَّ
ً
 تمثيليا

ً
بُرم��ا تتضمن استدالال

� من حال إ��  الدنيا تاٌم و�امٌل، و�لُّ �ىيء �ع� قص �عد التمام، و�لُّ �ىيء ال ُيقيم ع�� حال، بل يتغ�َّ �يھ النَّ

ليل ع�� ذلك ما حصل �� الدول واألمم، وما حصل للملوك   �وة والقوة...ال تدوم، والدَّ
َّ
حال. فا�حاسن وال�
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وال، و�اغ��م املوت �أ ابقة، فقد أدركهم الزَّ �اء �� األمم السَّ
َّ
�م لم ي�ونوا قط. يمكن  واألباطرة وفاح�ىي ال� َّ�

 �� ِع�� التار�خ. فاألمثلة هنا ُمتعددة وتؤكد �حة الكالم كما ي��: 
ً
 اعتبار املثال هنا تأمال

 ال يوجد �ىيء �امل، و�ل �ىيء �ع��يھ النقصان، واملص�� هو الزوال.  (الكالم) = 

 من املوِت والضعف؛ولم تمنعُھ  قوة ابن ذي يزن لم تُدم، ) =1، أو الدليل باملثال  1(املثال 

 أين امللوك ِمْن أهِل الَيمن؛ ) =2، أو الدليل باملثال  2(املثال 

 أين ما بناه شداُد بن عاد �� إرم، وما ساَسُھ ساساُن �� الُفرس.) = 3، أو الدليل باملثال  3(املثال 

 ... 

 : اإلمام الشاف��قال  

قام لذي عقٍل وذي أدٍب من راحة فدِع األو 37(
ُ
 طان واغ��ِب ) ما �� امل

صب 38(
َّ
فارقھ وانصْب فإنَّ لديد العيش �� الن

ُ
ْن ت  عمَّ

ً
 ) سافر تجد عوضا

 لم يجِر لم يطِب 39(
ْ

 ساح طاَب و�ن
ْ

 املاء ُيفسده إن
َ

 وقوف
ُ

ي رأيت ِ
ّ
 ) إ�

هم لوال فراق القوس لم ُيصِب 40(  األرِض ما اف��ست والسَّ
ُ

ُسد لوال فراق
ُ
 ) واأل

 �� ا41(
ْ

مُس لو وقفت
َّ

اس من َ�جم ومن عرِب ) والش
َّ
ها الن

َّ
 لفلك دائمة ملل

�ب ُملقى �� أماكنھ والُعود �� أرضھ نوٌع من ا�َحطِب 42(
ُ
 1) والتْ�� بال�

أنَّ   مفاُده  تمثيليا،   
ً
�� ُمجملها استدالال القصيدة  الّرِحلة واالغ��اب،    الشاف��  تتضمن هذه  إ��  يدعو 

طعم ذ 
ّ

وتلذ فر،  وراءها،  والسَّ  ِ�ّ� السَّ بفعل  تتحقق  األغراض  ألنَّ  عب،  التَّ �عد  احة  تتحقق    الرَّ و�ا�حركة 

م ل�حة هذا كث��ا من األمثلة، يمكن عرضها �اآل�ي: �ون والرُّ�ون تتعطل، وقد قدَّ  األغراض، و�السُّ

�� وا�جد  (الكالم) =  فر والسَّ ذ ينب�� ع�� املرء السَّ
ّ

عب؛ والتلذ  بالراحة �عد التَّ

 وقوف املاء ُيفسده، وجر�انھ يجعلھ طيبا؛  ) =1، أو الدليل باملثال  1ملثال (ا

ُسد ال تصيد بدون س�� وُمطاردة، و�غي�� عر���ا؛  =) 2، أو الدليل باملثال  2(املثال 
ُ
 األ

هم إذا لم يفارق القوس ال ُيصيب الهدف؛  ) =3، أو الدليل باملثال  3(املثال   السَّ

 2وقوف الشمس �� م�ا��ا يملھ جميع الناس. (هذا خطأ عل�ي) ) =4لدليل ، أو املثال با4( املثال 
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ُصھ من األتر�ة؛  ) =5، أو املثال بالدليل  5(املثال  ِ
ّ
ن يخل �اب و�حتاج مجهودا ممَّ

ُّ
 الذهُب يوجد �� ال�

 والعود �� األرض �� حاجة ملن يجمعھ كحطب...) =6، أو املثال بالدليل  6 (املثال

 : ف��اإلمام الشا  وقال

مآن ماءُ 43(
َ
ار للظ

َّ
ماحة من بخيٍل فما �� الن  1) ال ترُج السَّ

 من جواد وكر�م، وال ترجوهما من بخيٍل  البيت    يفيد هذا 
َّ
ماحة، أي ا�جود والكرم ال تنتظرهما إال أنَّ السَّ

� البيت عن بنية استداللية تمثيلية  ار ال تْروي الظمآن، وُيعّ�ِ  �اآل�ي:�حيٍح، كذلك النَّ

 هو أنَّ ا�جود والكرم ال ُير�� من بخيل؛  (الكالم) = 

حقُق االرتواء للعطشان.  (املثال، أو الدليل باملثال) =
ُ
اُر ال ت  النَّ

ھ �� �عض   
ُ
 سر�ان

ُ
عر العر�ي بدرجاٍت ُمتفاوتة من حيث ِ

ّ
مثي�� حاضٌر �� الش ن أنَّ االستدالل التَّ هكذا يتب�َّ

ا  �� أو  ُجلها   �� أو  فمنھ  األبيات  عراء،  الشُّ ب�ن  ة  البيانيَّ احية  النَّ من  ھ 
ُ
درجات تتفاوت  كما  بُرم��ا،  لقصيدة 

عالقتھ   إ��  اإلشارة  من  ُبد  ال  االستداللية،  قوتھ  عن  ول�حديث  واألر��.  جودة  واألقل  ا�جيد  االستدالل 

ذي ذكره 
َّ
حليالت األو�� من األورغانون.  أرسطوباالْستدالل باملثال ال  �� التَّ

 : االستدالِل التَّمثیلي في الشِّعر العربيِّخصائُص   -3
مھ   قدَّ ذي 

َّ
ال عر�ف  التَّ خالل  سنانمن  وشروط    ابن  خصائص  تحديد  ُيمكننا  مثي��،  التَّ لالستدالل 

مثي�� ��:  االستدالل التَّ

 خصائٌص وشروط ٌتخُص بنیتَھ من خالِل تعریِفھ حسب ابن سنان الخفاجي: -3-1
   عر من الكالم واملثال (أو أمثلة)؛ ِ

ّ
مثي�� �� الش  يتألف االستدالل التَّ

 ليل، ع�� األغلب؛ عوى، و��ون املثال هو الدَّ  ي�وُن الكالم هو الدَّ

  عت�� الكالم غ�� تام، في�ون املثال ز�ادة فيھ؛�ُ 

 عت�� املثال داال ع�� �حة الكالم؛�ُ 

 بھ ب�ن الكالم وا ،  ال بد أْن ي�وَن وجھ الشَّ
ً
ھ ال ي�وُن �شب��ا �سيطا ملثال ُمن��ع من عدة صوٍر، بمع�ى، أنَّ

؛ 
ً
ما ي�ون �شب��ا ُمركبا  و�نَّ
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   وافق ما  أي  �حتھ؛  ع��  ت 
َّ
ودل الكالم،  مثالھ  ُصورة  وافقت  ما  مثي��  التَّ االستدالل  أنواع  أجود 

ابقة؛  روط السَّ  الشُّ

  �ُ�مثي�� ما �ان فيھ املثال غ  أنواع االستدالل التَّ
ُ
  داٍل ع�� الكالم، وغ�� ُمثبت ل�حتھ.وأردأ

عریة التي ذكرھا ابن سنان، والَّتي أوردناھا نحن:  -3-2  خصائٌص وشروٌط تخُص الشَّواھد الّشِ
�ي ذكرها   

َّ
واهد ال ا إذا استقر�نا األمثلة والشَّ �ي قدُمناها نحن فيما �عد، ُيمكننا تحديد ابن سنانأمَّ

َّ
، وال

 خصائصها ��: 

  شبيھ؛ األبيات
َّ
مثي�� خالية من أدواِت الت تضمنة لالستدالل التَّ

ُ
عر�ة امل ِ

ّ
 الش

  بھ أو ال يرد؛ مثي�� قد يرد ف��ا وجھ الشَّ تضمنة لالستدالل التَّ
ُ
عر�ة امل ِ

ّ
 األبيات الش

  ،��اثن�ن أو أك �� 
ً
 �� بيت شعري واحد، وقد ي�ون ُمتضمنا

ً
مثي�� ُمتضمنا  قد ي�ون االستدالل التَّ

 در واملثال �� ال�جز؛إذا �ان االس مثي�� �� بيت شعري واحد، ي�ون الكالم �� الصَّ  تدالل التَّ

  ذي يليھ؛
َّ
عري ال ِ

ّ
 قد ي�ون الكالم �� بيت شعري، و��ون املثال �� البيت الش

  ؛
ً
 واحدا

ً
ليُل مثاال البقاء    أبو هو ا�حال �� قصيدة  (كما قد ي�ون الكالم �� بيت أو أك��، و�تعدى الدَّ

ندي  ) اإلمام الشاف���� قصيدة ، والرُّ

   مثي�� القصيدة بُرم��ا، كما هو ا�حال �� قصيدة نديقد يطال االستدالل التَّ (من    أ�ي البقاء الرُّ

 )؛ 42إ�� الرقم: 37(من الرقم: اإلمام الشاف�� )، وقصيدة 36إ�� الرقم: 27الرقم: 

   أو غ�� محسوس، يرتبط بدليل طبي�� كما �� أبيات 
ً
ليل (باملثال أو األمثلة) محسوسا قد ي�ون الدَّ

اف�� (من الرقم:   ندي  42إ�� الرقم:    37الشَّ )، أو بدليل تار��� كما هو ا�حال �� قصيدة أ�ي البقاء الرُّ

 .)36إ�� الرقم:  27(من الرقم: 

 أو حكم ،
ً
 سائرا

ً
ليل مثال  ة بالغة؛ قد ي�ون الدَّ

   و�حضُر املثال؛ كما �� بيت ،
ً
ف الكالُم تقديرا

َ
 ) 15(الرقم:  املتن�يقد ُيحذ

   إ�� ذلك استدالالت أخرى؛ باإلضافة  مثي��، و�تضمن  التَّ عري االستدالل  ِ
ّ

الش اهد  الشَّ يتعدى  قد 

 ) ع�� سبيل املثال.44(الرقم:  أ�ي العالء املعري )، و�يت 15بيت املتن�ي (الرقم: 

 :نیتھ االستداللیةخصائُص ب -3-3
رطية فيھ مع القضية    احية املنطقية، وقارنا القضية الشَّ مثي�� من النَّ أما إذا نظرنا إ�� بنية االستدالل التَّ

رطية �� املنطق القضوي املعاصر، نجد االختالف اآل�ي:  الشَّ
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 رطية املنطقية نجد: املقدم شرط لوجود التا��، كما هو ا�حال بالن سبة إ�� ا�جملة  �� القضية الشَّ

ُم   قدَّ
ُ
التا��) نحو:  ←الشرطية �� النحو العر�ي، وعليھ، فالصيغة املنطقية تأخذ الصورة اآلتية: (امل

زوم املنطقي، بمع�ى: �ستحيُل وجود  
ُّ
الل بي��ما ��  �ار موجود، والعالقة  فال�َّ إذا أشرقت الشمس، 

روق الشمس سبٌب ضروريٌّ ل 
ُ

مس، فش �ار بدون شروق الشَّ �ارال�َّ  .وجود ال�َّ

   نا نجد �� الغالب: (الكالم مثيلية، فإنَّ ا �� القضية التَّ املثال)، أي أنَّ التا�� شرط للمقدم، نحو:   →أمَّ

عري صيغ   ِ
ّ

�ش�ل  إذا �ان املاء لفرط برده ُي�جر، فإنَّ فرط اإلحسان ُيل�� الز�ارة. بيد أنَّ البيت الش

 �اآل�ي: مقلوب

صر   →ُزرتكم ) ولو اختصرتم �� اإلحسان 1(
َ

 والعذُب ُي�جر لإلفراط �� ا�خ

رطية    الشَّ القضية   �� ا�حال  هو  كما  زوم 
ُّ
الل وليس  ماثلة 

ُ
امل  �� واملثال  الكالم  ب�ن  القائمة  والعالقة 

 .املنطقية

يأ�ي  الغالب   �� مثي�� استدالٌل  التَّ    و�ناء ع�� هذا، فاالستدالل 
ً
 ومعكوسا

ً
عوى ع��  مقلو�ا الدَّ يقدم   ،

ليل.  عاَء سابٌق عن ا�حجة والدَّ ��"، بمع�ى أنَّ االّدِ نة ع�� مِن ادَّ  إ�� القاعدة األصولية: "البّيِ
ً
ليل استنادا الدَّ

ة، فإنَّ االستدالل التمثي��  و�ذا �ان االستدالُل املنطقي ينطلُق من ُمقدم  ات ليصل إ�� نتائج الزمة وضرور�َّ

عوى.   زها بمثال ُيؤكد من خاللھ ِ�حة هذه الدَّ مة لُيعّزِ
َّ
    وقد ال �عت�� هذاينطلُق من دعوى ُمسل

ً
 عاما

ً
شرطا

عر�ة بُرم��ا ِ
ّ

، الكالم  ) صيغا وفق استدالل شرطّيٍ إم�ا�ّيٍ 20و  19، فبيتا أ�ي العتاهية (رقم:�� األبيات الش

بب. رط وسبُبھ، واألمثلة نتائج ُم��تبة عن هذا السَّ  فيھ هو مقدمة الشَّ

 : خصائُص أرقى أنواعھ من النَّاحیة االستداللیة -3-4
عراء،    ع�� لسان أ�ابر الشُّ

َّ
احية املنطقية، وهو ال ُيلقى إال مثي�� من النَّ �� نظري أر�� أنواع االستدالل التَّ

روط ا ابقة: ما توافرت فيھ الشُّ روط السَّ  آلتية باإلضافة إ�� الشُّ

   في ع�� اإلطالق، وهذا  لهذا النَّ
ً
، واملثاُل ُمثبتا

ً
فع، بمع�ى، أْن ي�ون فيھ الكالُم منفيا أْن ُيصاغ ع�� الرَّ

 ). 44(الرقم: املعري أر�� أنواعھ؛ كما �� بيت  

   رط فع �الشَّ قدير، واقُتصر فيھ ع�� املثال بالرَّ هم ع�� وجھ التَّ
ُ
، ما ُحذف فيھ الكالم، وف

ً
واألك�� ُرقّيا

ابق، ونموذُجھ بيت   ). 15(الرقم: املتن�يالسَّ

   كما هو ا�حال �� بي�ي ،
ً
 أو حكمة خالدة

ً
 سائرا

ً
  املتن�ي أْن �ستند الكالم فيھ ع�� مثال ُ�عت�� مثال

 ).  41و  13(الرقمان: 
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 : القیاُس بالمثال عند أرسطو واالستدالل التمثیلي في الشِّعر العربي  -4

 االستدالل بالمثال عند أرسطو:  -4-1
يْصط�ح   (  أرسطولم  اسم  مثيل  التَّ بلفظ αιγλανά)أنالوجياع��  الالتينية   �� ُعرف  الذي   ،

analogia،    بلفظ الفر�سية   �� بلفظ  analogieوُيعرف  اإلنجل��ية  لھ لفظ  analogy، و��  اختار  ، ولكن 

"املثال"، قال    exampleوالذي اخت�� لھ لفظ    ،αµγιεδάραΠ1(باراد�غما)   أرسطوك��جمة، بمع�ى 

ھ من   معرفا املثال:  أنَّ
َّ
ا ُيحمل ا�حد األك�� ع�� ا�حد األوسط من خالل شبيھ ل�حد األصغر، إال

َّ
«ي�ون املثاُل مل

بيھ. فع��   الضروري معرفة أنَّ ا�حد األوسط محُمول ع�� ا�حد األصغر، وأنَّ ا�حد األك�� محُمول ع�� الشَّ

 ع�� أمر �ىيء، و  Aسبيل املثال، لتكن  
ً
 ا�حرب ب�ن ا�ج��ان، و  Bدالة

ً
دالة ع�� مقاتلة أهل أثينا ألهل    Cدالة

ن أنَّ مقاتلة أهل طيبا أمر �ىيء، فيجب    Dطيبا، و  بّ�ِ
ُ
 ع�� مقاتلة أهل طيبا ألهل فوسيا: إذا أردنا أْن ن

ً
دالة

م بأنَّ مقاتلة ا�ج��ان أمٌر �ىيٌء، و�ثبات ذلك ي�ون من خالل األشباه، من قبيل أنَّ مُ  ِ
ّ
سل

ُ
قاتلة أهل طيبا  أْن �

ھ �ان عل��ا مقاتلة   �ا ضد ا�ج��ان، وعليھ، فمن البدي�ي أنَّ �ا ضد أهل طيبا، فإ�َّ ألهل فوسيا أمر �ىيء، و�ما أ�َّ

  A، (ألنَّ �لَّ واحد م��ما ُيقاتل جاره)، وأنَّ D، ومحُمولة ع��  Cمحُمولة ع��    B  أهل طيبا. لذلك، فمن ا�َج�� أنَّ 

 أنَّ حمل    ، (ألنَّ أهلDمحُمولة ع��  
َّ
يتب�ن   Bع��    Aفوسيا ليسوا �� أحسن حال بمقاتلة أهل طيبا لهم)، إال

، وع�� نفس املنوال كذلك، إذا �ان ال��هاُن ع�� أنَّ ا�حد األك�� محُمول ع�� ا�حد األوسط، Dمن خالل  

 .2فينب�� أْن ي�ون من خالل عدة أشباه.»

 
رسطو للداللة على القياس بالم  -1

ٔ
ولى من مجموع الكـتب الثالثة من هذا هو اللفظ الذي اختاره ا

ٔ
ثال، انظر كـتاب التحليالت اال

ورغانون في:
ٔ
 اال

-Aristotle, The categories, on the interpretation, and the prior analytics, (Prior Analytics, translated by Hugh 
Tredennick.), Harvard University Press, 1942, p.514. 

ستاذ عبد الرحمان بدوي بتحقيق نصها،  استغنينا عن ال -2
ٔ
رسطو"، والتي قام اال

ٔ
ترجمة العربية القديمة التي وردت ضمن "منطق ا

رسطو"، وقمنا بدل ذلك بترجمة 
ٔ
ستاذ فريد جبر كذلك بتحقيقها فيما بعد تحت عنوان: "النص الكامل لمنطق ا

ٔ
وكذا التي قام اال

وكـتافيوس
ٔ
ذي قام بترجمته ا

�
ص اإلنجليزي ال وين، وذلك الن�

ٔ
رجمة:  فرير ا  العتبارات لغوية، وهذا نص الت�

- Aristotle, Organon, or Logical Treatises, Literally translated, with notes, syllogistic examples, analysis, and 
introduced by Octavius Freire Owen, London, 1889, Vol. 1, p. 232: «Example is when the extreme is shown to 
be present with the middle through something similar to the third, but it is necessary to know that the middle 
is with the third, and the first with what is similar. For example, let A be bad, B to (make war) upon 
neighbours, C the Athenians against the Thebans, D the Thebans against thePhocians. If then we wish be 
show that it is bad to war against the Thebans, we must assume that it is bad to war against neighbours, but 
the demonstration of this is from similar, as that (the war) by the Thebans against the Phocians (was bad). 
Since then war against neighbours is bad, but that against the Thebans is against neighbours, it is evidently 
bad to war against the Thebans, so that evident that B is with C, and with D, (since both are to war against 
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ارة إ�� أنَّ املث 
َ

،  أصغر  حد ، وحد أوسط، و حد أك��ال يتألف من أر�عة حدود:  �� البداية ال ُبد من اإلش

 . فإذا أخدنا �ع�ن االعتبار املثال اآل�ي: شبيھو

 A: "أمر �ىيء"، نرمز لھ بالرمز  ا�حد األك�� -

 B: "ا�حرب ب�ن ا�ج��ان"، نرمز لھ بالرمز  ا�حد األوسط -

 C: "حرب أثينا ع�� طيبا"، نرمز لھ بالرمز ا�حد األصغر -

 D: "حرب طيبا ع�� فوسيا"، نرمز لھ بالرمز  ھالشبي -

ل�حد    شبيھ  حد  خالل  من  األوسط  ا�حد  ع��  األك��  ا�حِد  بحمل  "ي�وُن  باملثال  فاالستدالُل  لذلك، 

األصغر"، وحمُل ا�حد األك�� ع�� األوسط هو قولنا: "ا�حرب ب�ن ا�ج��ان أمٌر �ىيٌء"، وقولھ من خالل حد  

�ا أمٌر �ىيٌء، شبيھ ل�حد األصغر، يو�حھ قولنا ھ إذا �انت ا�حرب ناشبة ب�ن أثينا وطيبا وهما ج��ان، فإ�َّ : إنَّ

ي  بيھ أو املثال، لذلك ُسّ�ِ بدليل أنَّ ا�حرب ب�ن طيبا وفوسيا أمٌر �ىيٌء، ل�و��م ج��ان. فالدليل هنا هو الشَّ

 استدالال باملثال. 

ر��)، والقياس  القياس األصو�� (الشَّ بھ هذا االستدالُل 
ْ

(العق��)، لذلك اعت��ه الفالسفة    ُ�ش الكالمي 

 عندهم من أر�عة حدود، �اآل�ي:
ُ

ھ يتألف سلمون هو القياس عند الفقهاء وعند علماء الكالم، ألنَّ
ُ
 امل

ر��.األصل - بيھ) هو البيت �� االستدالل الكالمي، وهو ا�خمر �� االستدالل الشَّ  : (هو الشَّ

ر��.: (هو ا�حد األصغر) هو الفرع -  العالم �� االستدالل الكالمي، وهو النبيذ �� االستدالل الشَّ

أليف �� االستدالل الكالمي، وهو اإلس�ار �� االستدالل  العلة أو ا�جامع  - : (هو ا�حد األوسط) هو التَّ

ر��.  الشَّ

حر�م �� االستدالل ال ا�حكم - ر��.: (هو ا�حد األك��) هو ا�حدوث �� االستدالل الكالمي، وهو التَّ  شَّ

   ،
ٌ

 وحادث
ُ

ين ي�ون �اآل�ي: البيُت مؤلف لذلك، فاالْستدالل بالقياس إلثبات ُحدوث العالم �� أصول الّدِ

اهد (البيت) ع��   َي هذا عند علماِء الكالم باالستدالل بالشَّ . ُسّ�ِ
ٌ

ھ حادث  �البيت، فإنَّ
ٌ

وما دام العالم مؤلف

 الغائب (حدوث العالم).

 
neighbours,) and that A is with D, (for the war against the Phocians was not advantageous to the Thebans,) 
but that A is with B will be show through D, in the same manner also if the demonstration of the middle as to 
the extreme should be through many similar». 
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بيذ �� أصول الفقھ ي�ون �اآل�ي: ا�خمر ُمسكر    ع�� غرار ذلك، فاالستدالُل بالقياس إلثبات تحر�م النَّ

َي هذا عند األصولي�ن بنقل ا�حكم من األصل ھ حرام. ُسّ�ِ  �ا�خمر، فإنَّ
ً
بيذ ُمسكرا إ��   فهو حرام، وما دام النَّ

 . 1الفرع لوجود علٍة جامعٍة بي��ما

ذي نودُّ  
َّ
ؤال ال ، كما أورده  السُّ مثي��ُّ ين�جُم مع    ابن سنان ا�خفا��، طرَحھ هنا هو: هِل االستدالُل التَّ

عند   باملثاِل  إ��  أرسطواالستدالِل  عر  ِ
ّ

الش  �� مثي��  التَّ االستدالل  ردُّ  ُيمكن  ُموجزة ودقيقة، هل  و�عبارة  ؟ 

 االستدالل باملثاِل؟ 

دَّ إلى االستدالل التَّمثیلي:  -4-2  أبیات تقبل الرَّ
ابقة. لن�جْع إ�� بيت س ذي قدمھ  1(رقم    املعري   نقف هنا عند �عض األبيات السَّ

َّ
ذي  ابُن سنان) ال

َّ
، وال

ذي هو مطلوب �شرط  
َّ
مفاُده أنَّ الز�ارة املطلو�ة مشروطة باالختصار �� اإلحسان �املاء العذب والبارد ال

 :مكن ذلك �اآل�يعدم اإلفراط �� ال��د. كيف يمكن استنباط ا�حدود �� هذا البيت؟ ي

 عدم اإلفراط/ اإلفراط.   :األك�� ا�حد - 

 ال�جر/ الطلب. :األوسطا�حد - 

 : عدم الز�ارة/ الز�ارة. ا�حد األصغر- 

 : املاء البارد/ اإلقالل من ال��ودة. الشبيھ- 

فع �اآل�ي  الوضُع أو الرَّ
ُ

  :و�ذلك ُيمكن صياغُتھ ع�� صورة استدالل�ن ُمختلف�ن من حيث

: عدم اإلفراط �� اإلحسان يؤدي إ�� الّزِ�ارة املطلو�ة، كعدم اإلفراط �� برد  الستدالل األول �� الوضعا- 

 .املاء املطلوب يؤدي إ�� شر�ھ 

: اإلفراط �� اإلحسان يؤدي إ�� عدم الّزِ�ارة املطلو�ة، �املاء البارد املطلوب  االستدالل الثا�ي �� الرفع   -

ذي يؤدي إ�� �جره. 
َّ
 ال

ار  4و3ذ البيت�ن (رقم:  لنأخ  سنة ا�حسود تنشر الفضيلة ا�خفية كما تنشر ألسنة النَّ
ْ
)، مفادهما أنَّ أل

ائحة ا�خفية �� عود البخور، هل ُيمكن صياغة ذلك وفق االستدالل باملثال؟ ي�ون ذلك ممكنا �اآل�ي:   الرَّ

 : االنتشار �عد االختفاء. ا�حد األك�� -

 
صول لعدم استيفاء جنسه وفصله، لذلك، ي -1

ٔ
قطاب علماء اال

ٔ
صولي عند ا

ٔ
سم فقط، وهذا  ُ◌ ال يوجد حٌد للقياس اال عرف بالر�

قريب ال غير.  ذي وضعناه، يقف عند حدود الت�
�
عريف ال  الت�
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هوره). : الفضيلة والرَّ ا�حد األوسط -
ُ
 ائحة الطيبة (أمٌر ُمستحسٌن ظ

 : لسان ا�حسود.ا�حد األصغر -

ار. الشبيھ -  : لسان النَّ

يبة ا�خفية �� عود البخور، كذلك   
َّ
ائحة الط ار تنشر الرَّ ورة اآلتية: إذا �انت النَّ وُ�مكن صياغُتھ ع�� الصُّ

خفية عند الفاضل. 
َ
 ا�حسود بلسانھ ينشر الفضيلة ا�

بيت   تمام  ولنأخذ  �غضھ  5(رقم:  أ�ي  مع  اإلكراه  ع��  والر�ىى  خص  ال�َّ ُمسايرة  أن  مفاُده  ذي 
َّ
وال  ،(

وا�حاجة إليھ، �شبھ الر�ىى ع�� اإلكراه لألنف األجدع الذي نبغضھ وهو جزء من وجهنا. هل يمكن صياغة  

 ذلك �� صورة االستدالل باملثال؟ يمكن ذلك �اآل�ي: 

خط.ا�حد األك�� -  : الّرِ�ىى ع�� ال�ُّ

 : اإلكراه وا�حاجة.ا�حد األوسط -

 : املسايرة ع�� ال�خط.ا�حد األصغر -

 : أنف الف�ى األجدع.الشبيھ -

ال�خص    ومادام  تقبلھ،  �ستد��  مما  ال�خص  وجھ  من  ألنھ  اإلكراه  ع��  املبغوض  األجدع  األنف 

 املبغوض ع�� اإلكراه �سبب ا�حاجة املاسة إليھ، فإنھ يجب مسايرتھ ومهادنتھ.  

ذي  11(رقم:  املتن�يخذ بيت  ولنأ 
َّ
�� ال

َّ
ھ ليس فرحا رغم �ونھ يرقص، فحالھ حال الط )، فهو ينُص ع�� أنَّ

ورة اآلتية:   يرقص وهو مذبوح، و�مكُن صياغتھ ع�� الصُّ

 : غياب الفرح والطرب. ا�حد األك�� -

 : الرقص. ا�حد األوسط -

 : املتحدث ا�حز�ن.ا�حد األصغر -

 املذبوح. : الطائر الشبيھ -

تحدث يرقص وهو حز�ن، فهما �ش���ان �� الرَّقص، وما   
ُ
بح، وامل

َّ
فالط�� يرقص وهو متألم من شدة الذ

تحدث يرقص من شدة ا�حزن.
ُ
 دام الط�� يرقص وهو يتألم من شدة الذبح، فكذلك امل

 : أبيات شعر�ة تتجاوز االستدالل التمثي�� -2.41.
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�ي تتضمن االستدالل التمثي��، نجدها ُمصاغة وفق استدالالت أخرى  
َّ
عر�ة ال ِ

ّ
هناك �عُض األبيات الش

لف، ومن بي��ا  أرسطوأك�� قوة ومتانة من االستدالل باملثال عند  
ُ

فع،  ال��هان با�خ   االستدالل ، وومبدأ الرَّ

ناس�ي
َّ
 الت

ً
الثة. . لذلك يجب أوال

َّ
 هذه االستدالالت الث

ُ
 �عر�ف

سبة  ب ِ
ّ
أي  ل��هان با�خلف� ا�إالن ا يدُل ع�� �حة الرَّ قيض ممَّ قيض من أجل استنتاج النَّ ، فهو اف��اض النَّ

ھ  
ُ
خالف، وُيعّرِف

ُ
ين بقولھ:  الغزا��ا� �� استحالة دعوى    �� أصول الّدِ بوت دعوانا، بْل ندَّ

ُ
«أْن ال نتعرَض لث

حال، وَما يُ 
ُ
ھ مفٍض إ�� ا� ن أنَّ بّ�ِ

ُ
حال، فهو ُمحال ال َمحالة.»ا�خصم بأْن ن

ُ
 .1ف�ىي إ�� ا�

إ��   سبة  ِ
ّ
الرفعو�الن والّرِ�اضية  مبدأ  املنطقية  املبادئ  قدم، وهو من 

ُ
امل نفي  إ��  ؤدي 

ُ
امل  ��

َّ
التا نفي  ، فهو 

ھ املنطقية �اآل�ي:
ُ
ارمة، وصورت  الصَّ

Q→P 

Q∼ 

P∼ 

 بمع�ى:  

 د فإن  ج،إذا �ان 

 د  ال

 ج إذا، ال 

إ��   سبة  ِ
ّ
بالن ا  ناسبأمَّ

َّ
الت صياغة  مبدأ  ولھ  ذلك،  إ��  ذلك  كِنسبة  ذاك،  إ��  سبة  ِ

ّ
بالن هذا  أنَّ  فمعناه   ،

ف: وهندسية،  عددية  إ��    a  ر�اضية،  سبة  ِ
ّ
بمثابة    bبالن  ��c    ��إ سبة  ِ

ّ
العالقة  dبالن عن  عب��  التَّ وُ�مكن   .

ناسبية �عدة صياغات كمية �اآل�ي:  التَّ

 a: b:: c: d الصورة األو��: -

 c: d a: b = الصورة الثانية: -

  a/b = c/dالصورة الثالثة:  -

ٍة �� كث�� من العالقات، من بي��ا هذه العالقات ع��   ناسُب ُصورٍة ُمصاغة بلغٍة طبيعيَّ وُ�مكن أْن يتخذ التَّ

 سبيل ا�حصر:

 
بو حامد،  -1

ٔ
 .13، ص1988لبنان، ، دار الكـتب العلمية، بيروت، االقتصاد في االعتقادالغزالي، ا
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 القسم بالنسبة إ�� األستاذ �ا�خت�� بالنسبة إ�� العالم 

 ا�خت��: العالم  األستاذ:القسم:  

 املشرط بالنسبة إ�� ا�جراح �القلم بالنسبة إ�� ال�اتب  

رط: ا�جراح:
ْ

 القلم: ال�اتب  اِملش

الثة باإلضافة إ�� تضُم��ا   
َّ
هل يمكن ا�حديث عن بيت أو أبيات شعر�ة تطال �لَّ هذه االستدالالت الث

مثي�ّ�ِ واالستدالل باملثال؟ �عم، ُيمكن ذلك، ع�� سبيل املثال �� بيت شعري من ٍأر�� األبيات،   لالستدالل التَّ

اعر   ، صيغتھ �اآل�ي:أبو العالء املعري وهو للشَّ

)44 � 
ْ

 ِغمده وا�حمائل) إن
َّ
يف إال بس الف�ي شرف لھ فما السَّ

ُ
 1ان �� ل

رف �� الثياب، و�دل عليھ املثال املتعلق  استدالال تمثيليا  فهو من جهة �ونھ  ، يثبت عدم حصول الشَّ

املقالة   هذه  أول   �� ذكرنا  ما  حسب  مثيلية  التَّ البنية  يتخذ  فهو  و�الغشاء.  بالقبضة  يف  السَّ تحقق  �عدم 

 �اآل�ي:

رف �� اللباس؛ (الكالم) =   ال يمكن أن يتحقق الشَّ

 ال ُيمكن تحقق السيف بالقبضة والغشاء.  (املثال، أو الدليل باملثال) =

ھ    ، فهو يتضمن البنية اآلتية:أرسطو حسب ما أشرنا إ�� ذلك سابقا عند استدالل باملثالثم إنَّ

 : ليس �شرف وال قيمة ا�حد األك�� -

يء)طا�حد األوس -
َّ

 : اللباس والقبضة والغشاء (ما يكسو ال�ى

 : شرف الف�ى ا�حد األصغر -

يفالشبيھ -  : قيمة وحقيقة السَّ

   �� ما  و�نَّ وغشائھ،  قبضتھ   �� ليستا  يف  السَّ وقيمة  حقيقة  �انت  إذا  �اآل�ي:  االستدالل  ي�ون  و�ذلك 

ما  النصل بداخل الغشاء واملشدود بالقبضة، فهذا مثال ل�ون شرف الف�ى لي ذي �غطيھ، و�نَّ
َّ
س �� لباسھ ال

ھ. 
ُّ
ذي ُيجل

َّ
 �� نبلھ األخال�� وعلمھ ال

لفوهو من جهة ثالثة يتضمن   
ُ

حيح  ال��هان با�خ حيحة، فال�َّ ھ ينطلق من نقيض القضية ال�َّ ، ألنَّ

ھ قال ع�� سبيل االف��اض: "لو   �ان �� لبس الف�ى شرف لھ"،  هو: "�ون شرف الف�ى ليس �� لباسھ"، لكنَّ
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ٔ
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يف ليس هو   حيح هو: "�ون السَّ حيح، ألنَّ ال�َّ ليل الذي قدمھ يتضمن قضية منفية بما ُيخالف ال�َّ والدَّ

يف إ�� غمده وا�حمائل". وهذه �� صورة ال��هان   ھ قال بما ُيخالف ذلك: "فما السَّ القبضة والغشاء"، لكنَّ

احية املنطقية. لف من النَّ
ُ

 با�خ

ھ يتضمن    يتألف من ُمقدم وتا��، فاملقدم  عمبدأ الرف را�عا، أنَّ
ً
عري استدالال ِ

ّ
ھ إذا اعت��نا البيت الش ، ألنَّ

 غمده وا�حمائل".  
َّ
يف إال ا�� هو �جز البيت: "فما السَّ ْبس الف�ى شرف لھ"، والتَّ

ُ
هو صدر البيت: "إْن �ان �� ل

 ال محالة، وعل
ً
منفيا قدم سي�ون 

ُ
امل فإنَّ  منفيا،  ا��  التَّ �ان  أْن  حصل  ليس هو  و�ذا  يف  السَّ �ان  فإذا  يھ، 

باس ليس شرفا للف�ى. ِ
ّ
 القبضة والغشاء، فإنَّ الل

ناسبية    خامسا، فإنھ يتضمن 
َّ
ورة اآلتية، و��  استدالل تناس�يأو  عالقة ت عب�� ع��ما بالصُّ ، فيمكن التَّ

احية الداللية وال��كيبية:   صورة �حيحة من النَّ

باس بالنسبة إ�� الف�ى �القبضة وال ِ
ّ
يف الل  غشاء بالنسبة إ�� السَّ

باس:   ِ
ّ
يف  الف�ى:الل  القبضة والغشاء: السَّ

أْن  عر��ن    وُ�مكن  ِ
ّ

الش البيت�ن   �� سبة  15و14(رقم:    للمتن�ي نحصل ع�� �عض هذه االستدالالت  ِ
ّ
بالن  .(

�ي ليس    املتن�ي لبيت  
َّ
فينة ال ل ما �ش��يھ، فحالھ كحال السَّ ذي مفاده أنَّ املرء ال ُيمكنھ أْن ُيدرك و�حّصِ

َّ
ال

مثي��   التَّ االستدالل  حدود  عند  يقف  فهو  �اح،  الّرِ تتخذها  ال�ي  الوجهة   
َّ
إال تر�دها،  �ي 

َّ
ال الوجهة  لها 

ناسب دون حصول ال��هان با�خلف ومبدأ ا  لرفع، وذلك �اآل�ي:واالستدالل باملثال والتَّ

ابقة: استدالال تمثيليا�ونھ   مثيلية السَّ  ، فهو يتضمن البنية التَّ

ھ؛ (الكالم) =
ُ
لھ و�بلغ  ليس �لُّ ما يتمناه املرُء ُيحّصِ

فن.  (املثال، أو الدليل باملثال) = ر�ده السُّ
ُ
 الّرِ�اح تجري بما ال ت

ھ  
ُ
 ، �ع�ي تضُمُنھ للبنية اآلتية:استدالل باملثالو�ون

 : عدم تحقق اإلرادة.ا�حد األك�� -

 : التم�ي واالش��اء. ا�حد األوسط -

تطلع.ا�حد األصغر -
ُ
 : املرء امل

بيھ -
َّ

 : السفينة ا�جار�ة نحو وجهة محددة. الش

تطلع ال يحقق ما يتم�ى. 
ُ
فينة تجري وفق مشيئة الّرِ�اح ال وفق مشيئة أ�حا��ا، كذلك املرء امل  فالسَّ

ھ   
ُ
ا �ون ورة اآلتية، رغم عدم دقتھ و�عب��ه عن البيت: ال تناسبيااستدالأمَّ ياغة ع�� الصُّ  ، فألنھ يقبل الّصِ
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فينة  سبة إ�� الفرد، كعدم الوصول إ�� الوجهة ا�حددة بالنسبة إ�� السَّ ِ
ّ
 عدم تحقق اإلرادة بالن

فينة   رادة: الفرد:اإل  عدم تحقق  عدم الوصول إ�� الوجهة ا�حددة: السَّ

سبة إ  ِ
ّ
فع ألنھ بمثابة تا�� (أي مثال) منفي، وعليھ،  15(رقم:  املتن�ي�� بيت  و�الن )، فهو يتضمن مبدأ الرَّ

فاملقدم (الكالم) يجب أن ي�ون منفيا: فإذا �ان ال يوجد �� الشمس و�� مؤنثة من العيب، و�ان ال يوجد ��  

ليس عيبا، واملذكر ليس فيھ    الهالل وهو مدكر ما يبعث ع�� الفخر، وهذا ما ورد �� (التا��)، فإن املؤنث

.
ً
 فخر، وهو ما �ستفاد من الكالم (املقدم) ا�حذوف تقديرا

عند    باملثال  القياس  إ��  د  الرَّ يقبل  عر  ِ
ّ

الش  �� مثي��  التَّ االستدالل  أنَّ  تب�ن  ذي  أرسطوهكذا 
َّ
ال وهو   ،

اهد ع��   سلمون القياس الفق�ي (األصو��) أو القياس الكالمي (االستدالل بالشَّ
ُ
اصط�ح عليھ املناطقة امل

َردَّ إ�� �عض األقيسة األخرى األشد قوة  
ُ
مثيلية ُيمكن أْن ت من  ومتانة  الغائب، كما أنَّ �عض االستدالالت التَّ

 االستدالل التمثي��.

 خاتمة:  -5
نا أقحمنا مجال�ن �� �عضهما،  وال عالقة ألحدهما باآلخر، وهما    قد ُ�عاب علينا من قبل �عض القراء أنَّ

 بالعقل، وأنَّ العقل ال  
ُ
ا�ي يرتبط

َّ
عر، ومجال املنطق، فاألول يختُص بالعواطف واملشاعر، والث ِ

ّ
مجال الش

اعر و�ْن �ا قرَّ بأنَّ الشَّ
ُ
ن �س��دف املشاعر والعواطف، و��دف إ�� اإلقناع  يح��ُم املشاعر. لكْن يجُب أْن ن

عري، فإنَّ شعره ال يخلو من منطق، كما أنَّ املنطق نفسھ يرتُد �� األصل إ��   ِ
ّ

بواسطة التأث�� ا�خطا�ي أو الش

قول   حد  ع��  أغراضهم"  ع��  قوم  �ل  ��ا  ُ�ع��  �ي 
َّ
ال "األصوات   �� �ي 

َّ
ال بيعية 

َّ
الط غة 

ُّ
فمنطق  ابنج�يالل  ،

ل �عد ذلك �   أرسطو
َّ
ھ حل ذي هو ا�جوهر، ثم إنَّ

َّ
يء ال

َّ
�ي �� صفات ومحموالت ع�� أي �ى

َّ
ان مبدأه املقوالت ال

ب�ن   تجمع  �ي 
َّ
ال ابطة  والرَّ (الفعل)،  وال�لمة  االسم،  من  تتألف  �ي 

َّ
وال ا�جملة،  أو  القضية   �� �ي 

َّ
ال العبارة 

، و�عد تحديده للعبارة، انتقل  األسماء فيما بي��ا، أو ب�ن األسماء واألفعال، عن طر�ق اإل 
ً
 أو إيجابا

ً
سناد سلبا

اه القياس، و��ن أش�الھ وُضرو�ھ، وأنواعھ متحدثا   �ي تجمع القضايا �� صيغة استدالل سمَّ
َّ
إ�� العالقات ال

ذي  
َّ
ذي هو �� حد ذاتھ استدالل لھ مرتبة منطقية، و�ْن �انت أقل من القياس ال

َّ
عن االستقراء والتمثيل...ال

، وقد  قبليا  �ان مبثوثا �� اللغة  �عديا،ُ�عد عمال    رسطو إ�� مستوى الُ��هان ا�حم��...ف�لُّ ما قام بھ أير��  

عو�ة بم�ان فصل   ھ من الصُّ حو. كما أنَّ سان قواعد النَّ ِ
ّ
حوي من الل أخرجھ من القوة إ�� الفعل كما ُيخرج النَّ

ذي هو علم االستد
َّ
حو، الذي هو تركيب، عن املنطق ال ع�ى بفن القول وفق  النَّ

ُ
� �ي 

َّ
ال الل، وعن ا�خطابة 
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بنية استداللية يتخذ  القواعد االستداللية من    .1تركيب قد  �� وضع  فك��  التَّ  �� يندرُج  نا هذا 
ُ
لذلك فعمل

 م��ا خ��ية،  
ً
عر العر�ي، فليست �لُّ عبارات الشعر إ�شائية، ولكنَّ كث��ا ِ

ّ
خالل تأمل العبارات الواردة �� الش

حوي والبال�� واملنطقي، فهل  تخ��نا � صبح موضوعا للنَّ
ُ
دق والكذب، و�ذلك ت �ىيء عن الواقع، وتحتمل الّصِ

ب��كيب    سيبو�ھ�ان   عالقة  لها  قواعد   �� �ي 
َّ
وال عر،  ِ

ّ
الش من  العر�ي  حو  النَّ قواعد  استخرج  ا 

َّ
مل خطأ  ع�� 

ھ أدرج االستدالل ك  ابن سنان ا�خفا�� الكالم، وهل ُ�عت��   عر العر�ي؟  ع�� خطأ، ألنَّ ِ
ّ

ظاهرة بالغية �� الش

الفيلسوف األمر��ي بي�انن   وهل  ألْم    سكوت  �� دراسة قيمة؟  عر والّرِ�اضيات  ِ
ّ

الش ا جمع 
َّ
مل �ان ع�� خطأ 

ار�خ أْن �ان هناك علماء شعراء وشعراء علماء؟ قال   «ُيمكن اخ��ال هذا    �� مطلع كتابھ:  بي�اننيحصل �� التَّ

، لكْن باألحرى ُيمكن اخ��الھ �� �خصيتْ�ن �انتا  الكتاب �� فرضية مفادها أنَّ   �لَّ �ائٍن �شرّيٍ شاعٌر ور�ا�ىيُّ

عر والّرِ�اضيات، وهما   ِ
ّ

واد �� الش د  كبلرو  دان�يمن الّسادة الرُّ   ال�وميديا اإللهية داخل �سق   دان�ي، لقد شيَّ

ل   حوَّ وقد  و�طل�ي،  أرسطي  ا�ح  كبلرفل�ي  م�ىي  الشَّ ظام  الّنِ إ��  النسق  اس��شدا  هذا  وكالُهما  ديث، 

 عند   2باعتبارات شعر�ة من تمثيالت الهوتية ونفسية وأخالقية.».
ْ

 �� عملنا هذا، فليقف
ُ
ُھ الّرِ�بة

ْ
ومن أخذت

ص.  مثيل" �� هذا النَّ عر" و"التَّ ِ
ّ

 لفظي "الش

 

 

 

 

 

 
دبيات الغربية  -1

ٔ
ي الجمُع بين هذه المباحث الثالثة (النحو، والمنطق، والخطابة) في القرون الوسطى بمصطلح متداول في اال ُسّمِ

 .medieval triviumالمعاصرة، وهو: الثالوث الوسطوي  
2- Buchanan, S., Poetry and Mathematics, J.B. Lippncot Company, Philadelphia and New York, 1957, p.7: 
«This book might be dedicated to the proposition that each human being is both a poet and mathematician, 
but perhaps it might better be dedicated to two human being who were superb masters of poetry and 
mathematics, Dante and Kepler, Dante constructed the Divine Comedy on a framework of Aristotelian and 
Ptolemic astronomy. Kepler transformed this framework into the modern solar system. Both were guided by 
the poetic considerations of theological, psychological, and moral analogies». 
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 :المصادر والمراجع

 العربیة:المراجع 
 .1930املكتبة التجار�ة، مطبعة السعادة، مصر، ، شرح ديوان املتن�يال��قو��، عبد الرحمان،  -1

، تقديم ومراجعة: را�� األسمر، دار الكتاب العر�ي، ب��وت،  شرح ديوان أ�ي تمامالت��يزي، ا�خطيب،   -2

 . 1994لبنان، 

�انوي، ع�� محمد،   -3 ، تحقيق: ع�� دحروج، تقديم ومراجعة:  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ال�َّ

 .1996، ناشرون، ب��وت، لبنان، رفيق ال�جم، مكتبة لبنان
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 الملخص: 

الّسؤال  و�ضرورة  كب��ة  بحّدة  املوسيقى   تث�� ل  درجة  أّي   و���  مع�ى  بأّي :  التا��  م�ّحة 
ّ
املوسيقّي    �ش� األداء 

أمام عّدة مشا�ل، ذلك ألّن   فيھ، فإّن هذا السؤال قد يضعنا شّك   ال مّما املوسيقّي؟ املقّوم األسا��ّي للعمل

غو�ة  الكتابة  من قر�بة املوسيقّية   الكتابة  أّن   من  الّرغم  ع��  األداء �عّد ال��ائّيا. 
ّ
  من  تجعل  فإّ��ا  األبجدّية،  الل

يلعب    ا�حاسمة الّ�ي  ا�خيارات   من  العديد  ع��  القارئ   تج��   غموًضا   وأك��  دقيقة  غ��   خلق تركيبة  املمكن

  إ�� العالم   �حظات  ��  وترجمتھ  بتحو�لھ  املوسيقّى   حيث يتجاوز حفظ الّنّص   وجسدًيا،  فردًيا  ف��ا املؤدي دوًرا

  املستوى   ع��  ا�خاّصة  تجر�تھ  ضوء  ��  امل�ّحن  قصد  عن  البحث  للعمل املوسيقّي هو  مع�ى  إعطاء  إّن  .الصو�ي

  لنا   �سمح  فلسفي  إّن إدراج القصدّية هو نموذج  .وا�جسدي   والتق�ي  املوسيقي  وكذلك  والعاطفي  اإل�سا�ي

ب
ّ
  املؤّدي،  وحساسّية  امل�ّحن  ومقاصد  واألداء،  األص��  املوسيقي   الّنّص   ب�ن  الوا�ح  االنقسام  ع��  بالتغل

يقوم ي 
ّ

املوسيقي  بتحديث  الذ ي   العمل 
ّ

ھ    الذ
ّ
ألن األسئ ".مقصود  ��يء"يؤدّيھ  ��  أحد  ا�حاسمة  لة 

املوسيقيّ الّس  االعتماد ع��  يميولوجيا  االستغناء عن  ��  ع�ى  املة هو مسألة  املوسيقى  �ستطيع  األداء. هل 

 
ّ

 املؤدّ أن ّ أم    �� نفسها   ي؟ هل املوسيقى ي هو املؤدّ الوسيط الذ
ّ

سالة؟ ال �ستطيع اإلجابة  ي ينقل الرّ ي هو الذ

 ل توصيل املع�ى و�جعلھ ممكًنا. ي �سهّ املؤدّ  حال، فإّن  ع�� وجھ اليق�ن، ولكن ع�� أّي 

 .املع�ى ،، املدّونة املوسيقية، املؤّدي، القصدّيةاألداء املوسيقي: ح اتي �لمات مف
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Abstract: 

Music poses with great intensity and urgency the following question: In what sense and to 

what extent does musical interpretation constitute the basic component of a musical work? 

Undoubtedly, this question can cause us several problems, since the performance is infinite. 

Although the musical writing is close to the linguistic writing of the alphabet, it makes it possible 

to create an imprecise and more ambiguous composition which forces the reader to make 

many critical choices in which the performer plays an individual and physical role. By 

memorizing the text, the interpreter transforms it and translates it in a few moments into the 

world of sound. To give meaning to a musical work is to seek the intention of the composer in 

the light of his own experience, both human and emotional and musical, technical and physical. 

Taking intentionality into account is a philosophical paradigm that makes it possible to 

overcome the apparent dichotomy between the original musical text and the interpretation, the 

intention of the composer and the sensitivity of the interpreter, which modernizes the musical 

work that he interprets, It is 'an intentional thing'. ". One of the critical questions of musical 

semiology is the question of the dependence on meaning in interpretation. Can music do 

without the medium that is the performer? Is music the same it is the interpreter who conveys 

the message? We cannot answer with certainty, but in all cases, the interpreter facilitates the 

communication of meaning and makes it possible. 

Keywords: Musical performance, musical notation, performer, intentionality, meaning. 
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 المقّدمة:  -1

ل األداء املوسيقي  
ّ
تث�� املوسيقى بحّدة كب��ة و�ضرورة م�ّحة الّسؤال الّتا��: بأّي مع�ى و��� أّي درجة �ش�

مشا�ل   عّدة  أمام  يضعنا  قد  الّسؤال  هذا  فإّن  فيھ،  شّك  ال  مّما  املوسيقي؟  للعمل  األسا��ّي  تث��  املقّوم 

�عّد ال��ائيا. و��ذا املع�ى ست�ون املوسيقى حي��ا حًقا،    وتناقضات، ذلك ألّن أداء العمل املوسيقي  مفارقات

ق  
ّ
و��ل مع�ى لل�لمة، فًنا للّزمان. ومن هنا "�عت�� الفّن املوسيقي من أك�� من الفنون �عقيدا خاّصة فيما يتعل

ر�ك و�شبك املعا�ي ال
ُ
الثة  بمسألة األداء والّ�ي يمكن أن توضع �� أع�� نقطة من الصعو�ة، ذلك ألّ��ا قد ت

ّ
ث

إّن األداء املوسيقي    .الّ�ي نمنحها �ش�ل عاّم لألداء أي ال�ّ�جمة، والتنفيذ، والتعب�� أو إعادة �شكيل املع�ى"

هو �عب�� غامض يمكن أن يجّسد اإلنتاج الّصو�ي ا�حّدد �� املدّونة املوسيقية، ولكن يمكن أيًضا أن يحّدد  

تقّل عن أي إنتاج صو�ي. "�� ا�حالة األو��، تؤكد �لمة أداء  املع�ى من خالل املدّونة املوسيقية، و�ش�ل مس 

انية �عت�� املدونة املوسيقية  
ّ
ا�ي لسلسلة من الّتعليمات الّ�ي وضعها امل�ّحن و�� ا�حالة الث

ّ
ع�� الّتنشيط الذ

 نًصا يمكن إخضاعھ لتحليالت من النوع األدائي". 

يمكن   �ان  إذا  ما  حول  الكث��  قيل  قد  ھ 
ّ
أن إ��  ملعا�جة  �ش��  أم ال.  املبدع  أو  الفّنان  صفة  املؤّدي  منح 

موضوع األداء املوسيقّي و�ش�ل �حيح، فمن الضرورّي وضع هذا الّنقاش جانبا لصا�ح سؤال أك�� أهمية  

وهو معرفة سبب ظهور مش�لة األداء �� املوسيقى. إّن الّنقطة ا�حاسمة ليست �� �خصّية املؤدي بل ��  

املكتو�ة املوسيقى  مفهوم�ن  صفحة  فيجنال"  "مارك  قدمھ  ي 
ّ

الذ األداء  �عر�ف  يق��ح  الصدد،  هذا   ��  .

متعارض�ن: قد ي�ون األداء إّما تأليفا فردّيا ُيضاف إ�� العمل املوسيقي أو تفعيل و�شر املقاصد ا�خفّية أو  

ف. 
ّ
 الضمنّية للمؤل

ل الّتعب�� الّ�ي لها �عد زم�ي إّن ظاهرة الّتدو�ن ليست خاّصة باملوسيقى، ف�ي تم�ّ� جميع الفنون وأش�ا 

اكرة استحضار  
ّ

ف بمرور الوقت. عندما نر�د أن نتجّنب ت�ليف الذ
ّ

�ش�ل أسا��ي أو �عبارة أخرى الّ�ي تتكش

عمل موسيقي ما، يتم حماية هذا العمل ب�ن القراءة والّتنفيذ، بابت�ار نظام أك�� أو أقّل رمز�ة مّما يضمن  

اك العديد من املناقشات حول كفاية أو عدم كفاية الّنوتة املوسيقّية وحول  لھ البقاء بمرور الوقت. �انت هن 

ولكن قبل معا�جة هذه املش�لة املركزّ�ة، فمن الّضروري توضيح هذه الّنقطة األّولّية.   تحّس��ا بمرور الوقت

دائ ت��ك  و�الّتا��  اليوم،  حّ�ى  مكتملة  غ��  تزال  ال  املوسيقّية  الكتابة  بأّن  اع��فنا  عدم  إذا  من  ا 
ً

هامش ًما 

ي يتعّ�ن عليھ ترجم��ا مرة أخرى إ�� أصوات، فهل يمكننا أن نتخّيل أّ��ا �عرف تحّسًنا  
ّ

خص الذ
ّ

الّتحديد لل�

�� ال مز�د من هامش ا�حرّ�ة؟  
ّ
 إضافًيا لم �عد ي��ك للمؤّدي أد�ى شّك و�التا

 ترجمة المدّوّنة الموسیقّیة:  -2

وكتاب��ا و�الّتا�� يجب ع�� املوسيقي ترجم��ا أي تحو�لها إ�� كيانات    املوسيقى �� فّن األداء يتّم تدو���ا

سم بالوضوح املنطقي للعالمات أو العبارات والّتعب�� عل��ا بالصوتّية �� زمنّية واستمرار�ة  
ّ
مرئية وم�انّية تت

هور واالختفاء، والتنفيذ باألصوات وارتفاعا��م وكذلك بإيقاعا��م امل
ّ
سموعة، باختصار  حيوّ�ة تتمّ�� بالظ

إنطاق املقطع الذي ينتجھ املوسيقار بآلتھ أو بصوتھ. �جعل املقطع املوسيقّي مسموعا يجب ع�� املؤدي  
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م الكتابة املوسيقّية  
ّ
 قراءة املدّونة املوسيقّية الّ�ي كت��ا املوسيقّي، و�� عملّية صعبة أل��ا تف��ض �عل

ً
أّوال

غو�ة، فحقيق
ّ
ھ تقر��ي �عطي صورة  الّ�ي تختلف عن الكتابة الل

ّ
ة الّتدو�ن املوسيقي أك�� صعو�ة ع�� اعتبار أن

للموسيقى. الّزم�ي  للواقع  جًدا  املدّونات    تقر�بّية  تقّدمھ  الّ�ي  للموسيقى  الّزما�ي  امل�ا�ي  البيا�ي  "فالّرسم 

سريع، والضّ 
ّ
غط، واإلبراز  املوسيقّية يتّم ت�حيحھ أو �غي��ه باستمرار من خالل �عب��ات مثل اإلبطاء، والت

ف فيھ العمل املوسيقي باستخدام وحدة القياس"
ّ

ي يتكش
ّ

 .إ�خ. و�عبارة أخرى، ال يمكن قياس الوقت الذ

إ��   للّتفكيك  قابلّي��ا  �سبب  األبجدّية  غو�ة 
ّ
الل الكتابة  من  قر�بة  املوسيقّية  الكتابة  أّن  من  الّرغم  ع�� 

 تجعل من املمكن خلق تركيبة غ��  عناصر أولّية (عالمات موسيقّية �شبھ ا�حروف)، فإّن  
ّ
الكتابة املوسيقية

ق بالّسرعة، واالتصاالت،  
ّ
دقيقة وأك�� غموًضا، تج�� القارئ ع�� العديد من ا�خيارات ا�حاسمة فيما يتعل

غوي  
ّ
الل الّنّص  إ�� ذلك. ف�ي بذلك تف��ض مجهوًدا فكرً�ا كب�ً�ا ال يحتاج قارئ  الّديناميكّية وما  وا�جرس، 

 فّك رموزها يبقى تلقائّيا أو �غ�� و��، وأّن األبجدّية تمنحھ أداة تاّمة للتعّرف الفورّي ع�� األصوات  إليھ، ألّن 

خارجّية   بقّوة  مأسوًرا  عقلھ  أّن  املوسيقّية  املدّونة  قارئ  يرى  ذهنھ.   �� بالفعل  موجودة  محدودة  بأعداد 

 إضافّيا أك�� من مج 
ً

ب قراء��ا عمال
ّ
ّرد معرفة األبجدّية وكذلك "ارتباط األصوات  للعالمات املوسيقّية يتطل

والّتعامل أيًضا مع كتابة أصوات جديدة أو بنيات صوتّية غ��    ،املناسبة �عالمات مرئية للمدّونة املوسيقّية"

مسبوقة أو عملّيات صوتّية جديدة تنتجها آالت أو آالت لم تكن موجودة من قبل. فاملوسيقي "هو بالّضرورة  

ءة، قارئ أو خب�� مح��ف يواجھ درجات م��ايدة الّتعقيد، جلب��ا املوسيقى املعاصرة إ��  متخّصص �� القرا 

  .أع�� نقطة من الفنّية أو الّصقل"

يدركها   ال�امن وراءه، و�� صعو�ة  املوسيقّي  والفكر  املوسيقّي  البناء   �� م��ايدة  املؤّدي صعو�ة  يواجھ 

يت حظة األو��. 
ّ

ال� أيًضا منذ  العادّي  امل��ايد اخ��اعات تدو�نّية تجهد املوسيقي  املستمع  الّتعقيد  طلب هذا 

ين ال  
ّ

الذ األفراد  إ��  نّص  تقديم   �� اآل�ّ�  املوسيقي  يتمثل عمل  صعًبا.  �عليًما  أحيانا،  املستمع  وتطلب من 

ما أردنا سماع املوسيقى، لذلك  
ّ
ي نحتاجھ �ل

ّ
�ستطيعون الوصول إليھ بأنفسهم، فهو الوسيط األسا��ّي الذ

ون لغات مختلفة، ماذا يقولون لبعضهم  فإ
ّ
ي �شرح لأل�خاص الذّين يتحدث

ّ
ّن املؤدّي �� املع�ى األّو�ّ� هو "الذ

ي يتحّدث بدال من اآلخر ليعّ�� عن نواياه"
ّ

خص الذ
ّ

لذلك فإّن دور املؤدّي ��ذا املع�ى األّو��    .البعض أو ال�

سيطا ب�ن مبدع املوسيقى ومستمعيھ، من ناحية  سي�ون مضاعًفا، م��جما من لغة إ�� أخرى، من ناحية، وو 

 أخرى. 

و�عادة   دمجها  فقط  يتعّ�ن  أساسّية،  عناصر  إ��  �امل  �ش�ل  للّتفكيك  قابلة  ليست  املوسيقى  إّن 

تجميعها، ألّن األداء املوسيقى، ليس قراءة الّنوتات املوسيقّية وفًقا إليقاع منتظم يمكن لآللة إعادة إنتاجھ،  

�جمة املوسيقّية من  وال يمكن كذلك للم
ّ
�� فإّن ال�

ّ
دّونة املوسيقّية الّتحكم �� األداء أو وصفھ تماًما، و�التا

بيعّية إ�� لغة أخرى، إي إّ��ا خيانة. إّن االمتثال للّنّص ا�حر�� للمدّونة  
ّ
غة الط

ّ
خالل املدّونة �شبھ ترجمة الل

ذاتّية لألداء أك�� أو أقّل بمجّرد أن �علم أّن العازف  املوسيقّية ليس دقيًقا أبًدا، ال مفّر من أّ��ا ت��ك مساحات  

يحتاج إ�� تلي�ن اإلطار ا�جامد للّتتا�ع املنتظم للعالمات �� جمل موسيقّية مع روابطها. �عرف املؤلف مسبقا  

أن تدو�نھ وحده غ�� �اف لتحديد أداء مقطوعة ألن "املدونة املوسيقية ت��ك العديد من امل��ات غ�� ا�حددة  



داء الموسيقي
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ٔ
 المصطفى عبدون ا
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محدد"أل  غ��  غ��    ،داء  العازف  بواسطة  مدونتھ  ترجمة  أن  امل�حن  "�ع��ف  كب��ة.  بتغ��ات  �سمح  و�التا�� 

ي �عزف املعزوفة  
ّ

محددة إ�� حد ما، ولك��ا حاسمة �� التأث�� ا�جما�� ال��ائي والتقدير وأداء املوسيقي الذ

 �
ّ
ها �عب��ات ��رب من ال�

ّ
�و��� واملوسيقّي حصرً�ا"بحيوّ�ة أو روحّية أو عاطفّية، وهذه �ل

ّ
   .م�� ال�

بتحر�ك   �سمح  الغموض  من  نوع  ترك  مع  املوسيقّية  املقطوعة  وت��ة  نفسيا،  الّتعب��ات  هذه  تحّدد 

املوسيقى و�غي��ها وفًقا للوقت وا�حالة املزاجّية وموقعها �� ا�حفلة املوسيقّية، خاّصة ا�خيارات األسلو�ّية  

اق املوسيقى    " إ��نة املوسيقّية غ�� "شفافة تماًما والتأو�لّية للعازف. إّن املدوّ 
ّ

سبة ملعظم عش
ّ
حّد كب�� بالن

، أحد رّواد إعادة  Nikolaus Harnoncourtوكذلك بالنسّبة للموسيقّي نفسھ. �ش�� ني�والس هارنون�ورت  

قال من تقييم  اكتشاف املوسيقى الباّروكية و�عادة أداءها بوضوح إ�� هذه الفكرة، باإلضافة إ�� صعو�ة االنت

حن لتحديد أف�اره ونقلها إ�� معاصر�ھ و��� األجيال القادمة  
ّ

التنفيذ: "نحن ندرك باستمرار حدود جهود امل�

و�الّتا��، �عّد الّتدو�ن نظاًما معّقًدا للغاية. أّي �خص حاول ع�� اإلطالق ترجمة فكرة موسيقّية أو بنية  

ھ ال إيقاعّية إ�� عالمات، �عرف أّ��ا سهلة �سبيً 
ّ
ا، ولكن إذا طلبنا من موسيقّي أن �عزف ما يكتب، نالحظ أن

 . �عزف ع�� اإلطالق ما كّنا �عتقده"

إذا �انت املدّونة املوسيقّية نوًعا من الّرسم، و�� بالّضرورة غ�� مكتملة ومبّسطة، "مثقبة بثغرات" كما  

ي تّم أداءه، من جانبھ، هو  فإن العمل املوسيقّي   ،أندر�ھ بو�وريشليف  André Boucourechlievيقول  
ّ

 الذ

ولكن يفيض و�تجاوزه باستمرار. يحّدد أندر�ھ بو�وريشليف أّن هذا الفائض    ،كيان معّقد يحا�ي هذا الّرسم

ما �انت املوسيقى أقّل من حيث �عّدد األصوات وأك�� �حنّية. "ففي التعّدد الّصو�ي، يبدو أّن الّنّص  
ّ
يزداد �ل

للقراءة مثل   املوسيقّي يقول �ّل ��يء، دا، قابال 
ّ

الّنّص هنا مؤك بات، ي�ون 
ّ
تقل البنيات ال �عرف  أّن  حيث 

   .كتاب، فيتّم اخ��ال املوسيقى �� أصوات مصاحبة للصوت املمّ��"

ي �عطيھ ثقاف��ا لطبيعة ووظيفة  
ّ

الذ الغر�ّية من ناحية، وتار�خ املع�ى  تار�خ املوسيقى  أّن  وهكذا يبدو 

ي  املوسيقى من ناحية أخرى 
ّ

ي هو العمل املوسيقي والّتأليف نفسھ، الذ
ّ

�م�� الذ
ّ
، ينتقل من استخدام ال�

تّم تدو�نھ الستخدام آخر. أصبح العازف بالّضرورة هو املؤّدي وامل��جم للمدّونة املوسيقّية مقابل امل�ّحن  

ھ لي
ّ
س مطلًقا تماًما، ال  ومقابل املستمع. إّن العمل املوسيقي املدّون هو مفتوح �ش�ل عميق وغ�� محّدد ألن

ف وال �� مدّونتھ الّ�ي ستبقى لغة مّيتة فقط إذا لم يتّم أداءها، واستخدامها ألك��  
ّ
�� الّتمثيل العق�� للمؤل

 من احتمال. لذا فإّن الّتأليف املوسيقي عمل أو مشروع متجّدد باستمرار. 

�جيل وما    وقت الكتابة  ،املوسيقى �� فّن ثنائّي األشواط كما يكتب هن�ي غو���
ّ
ووقت األداء (ا�حفل والت

ي �عطي كيانا فر�ًدا و��ائًيا  
ّ

إ�� ذلك)، إّ��ما مفصول�ن مفاهيمّيا. ع�� عكس الّرسام، ع�� سبيل املثال، الذ

ل �خص ثالث �وسيط: املؤّدي. يرى "برنارد  
ّ

ب تدخ
ّ
 مكتوً�ا ملوسيقاه الّ�ي تتطل

ً
لعملھ، ي��ك امل�ّحن �جال

ھ "مثل أي وس 
ّ
�ستنكر "�اتر�ن كين��لر" " عمل املؤّدي    .يط، يمكن دفن األداء �� وظيفتھ الوسيطة"سيف" أن

ي يؤّديھ عادي. لقد اغتصب العمل واختطفھ إيمانا  
ّ

ي ال يظهر سوى نفسھ و�تظاهر بأّن العمل الذ
ّ

امللهم الذ

ھ يمنع، بامتعاضھ املتفّرج من  
ّ
ھ يرتكب عمال خاطئا ألن

ّ
ھ يخدمھ، بذلك، فإن

ّ
الّتفك�� والوصول إ�� ما  منھ بأن

دّرسة، فصلها عن األداء با�جمل  -افتتحت بر�جيت بوثينون   .لم �سمع �� العمل"
ُ
دوماس، عازفة البيانو وامل
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ي يح��م فيھ الّنّص.  
ّ

لية: "يفّسر األداء لعبة ما، فهو يضفي طا�عا �خصّيا عل��ا، و�م��ها، �� الوقت الذ
ّ
التا

إذا �ان الّتناقض ب�ن ا�حرّ�ة    .ود، هنا تكمن الّصعو�ة الّ�ي يواجهها املؤّدي"و�� هذا تناقض ب�ن ا�حرّ�ة والقي

 والقيد يح�ي صعو�ة األداء املوسيقي، فإنھ يكشف أيًضا عن أهمّيتھ وجمالھ وقيمتھ الّتعليمّية.

قاء ب�ن الّنّص املوسيقي والفّنان إ�� واقع حّساس وجسّدي يتجاوز مجموع األ 
ّ
جزاء وال  �� الواقع، يؤّدي الل

يمكن اخ��الھ إ�� عالقة ثنائّية متضار�ة. تتحّدث "سارة ال فود"، عازفة البيانو عن إعطاء "�حمنا ودمنا مع  

ق باملوارد العاطفّية، ولكن أيًضا باملوارد    .نصيبنا من الذاتّية وتجر�تنا كمؤدّية"
ّ
و�الّتا��، فإّن الّسؤال هنا يتعل

لعمل الّتام  الّتجسيد  أي  "املوضوعّية    املادّية،  عن  يتحّدث  فهو  الكمان،  عازف  سليم،  جان  أّما  املؤدّى. 

الّ�ي    ،ا�خصبة" "الّسياق"  إن�ار  دون  املوسيقي.  للعمل  ا�ختلفة  ا�جوانب  عن  بالكشف  لھ  �سمح  الّ�ي 

اهرة ب�ن اح��ام الّنّص األص�ّ� واألداء.  
ّ
ب ع�� الّتناقضات الظ

ّ
يطبعها، يجد املوسيقّي �� هذا الّتناقض الّتغل

 
ّ

د مارك مايلون، البار�تون، ع�� ا�جانب ا�حر�� ملهنة املؤّدي الش
ّ

ف�ي من خالل استحضار الّن�ج الفّ�ي  يؤك

ا�جاري" "العمل  صورة  خالل  من  للموسيقّي�ن  وا�جسدي  ثرً�ا    .والعاطفي  الفّنان  ملهنة  الّتصّور  هذا  يبدو 

قافة للّتعب��  
ّ
�ش�ل خاّص �� األمور ال��بوّ�ة، فهو تجسيد �امل وعاطفي وجسدي مع اح��ام املا��ي ونقل الث

 تطّور مستمّر.   الفّ�ي عن ا�حاضر والقادم ��

�عت�� هوجز لو�ل�� "أّن ا�حديث عن األداء واألسلوب ليس قانوًنا أبًدا، وغالًبا ما ي�ون م�حوً�ا بحكم  

إذا �ان ثابًتا بال هوادة، فاألسلوب ليس اح��اًما للّنّص ولكّنھ �شبھ إ�� حّد كب�� معياًرا خارجًيا وهو    قاطع."

ال ة 
ّ
للّتنفيذ، ال عالقة لھ بخط بأّي حال من األحوال أن يوّجھ  تقليد  العمل املوسيقي، وال يمكن   �� قصد 

ھ يقّدمھ و�� الّتأليف، من الّصعب منحھ أّي قيمة �عليمّية ع�� اإلطالق. من ناحية أخرى، إذا �ان  
ّ
املؤّدي ألن

� شّق طر�قھ  األسلوب هو الّدراسة والّتحليل والّتأط�� الّتار��� للعمل املوسيقّي، فيمكن أن �ساعد املؤّدي �

البنيوّي   للّتحليل  الّتمهيدي  العمل  �ان  "إذا  لھ.  املتاحة  األدائّية  االحتماالت  من  لھ  حصر  ال  عدد  نحو 

واملوضوعا�ي املرتبط بالبحث الّتار��� واألسلو�ي ع�� رأس أّي أداء جّيد، فيمكن أن يصبح عقيًما �سهولة  

إّن مفهوم األسلوب ضرورّي    .اطفّية داخل ا�جموعة"إذا لم يتّم إ�شاء عمل للّتواصل وتقاسم املوارد الع 

لفهم جّيد لتار�خ املوسيقى، فهو يمنح ل�ّل فّنان فرصة �شكيل معاي�� من تار�خ املوسيقى واألداء، من أجل 

ص م��ا كما �شاء. 
ّ
ھ يمكن الّتخل

ّ
 أن

ّ
 مالءم��ا ور�طها بتجر�تھ ا�حسّية كموسيقي، إال

ّجلة أعاله من إبداع الفّنان�ن، مّما يجعلهم أك�� حرّ�ة للّتجسيد العاطفي  تتحّرر شهادة املوسيقّي�ن امل�

وا�جسدي، �عد أن تّم تحر�رهم من أّي مفهوم ضّيق لألسلوب املوسيقي، ومع ذلك فهم �عطون قيمة كب��ة  

ي المتناه، فهو  الح��ام الّنّص ونوايا ومقاصد امل�ّحن. توّ�ح رؤ���م ملهنة الفّنان أّن "العمل األدائي واملوسيق

تصّور كعملّية أو كممّر. ست�ون املوسيقى حي��ا حًقا  
ُ
ّما هو العمل امل

ّ
ليس فقط حالة للعمل املوسيقي، و�ن

باإلضافة إ�� ذلك، فإّن األداء هو �ّل من الّتعليم الفّ�ي والّتعليم العاّم. وفقا    .و��ّل مع�ى ال�لمة فًنا للعصر"

ات ولكن �� محاولة لفهم اآلخر،  لـ"جو�ل �ول��"، فإّن األداء "يخ
ّ

لق العالقة اإل�سانّية، ليس �� �سيان الذ

 .و��ذا املع�ى فإّن العمل ا�جّسد هو �شاط رو��"



داء الموسيقي
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
 المصطفى عبدون ا
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كما يبدو من خالل املالحظات الّسابقة، فإّن املوسيقى �� "فّن من مرحلت�ن" كما يقول هن�ي غوه��:  

ال أو  الكتابة  الّتنفيذ""وقت  الّناحية املفاهيمّية حّ�ى و�ن �ان    .ّتفصيل ووقت  يتّم فصل هات�ن املرت�ن من 

وحة  
ّ
الل �انت  إذا  املوسيقّية.  املدّونة  قراءة  ع��  بدورها  تقوم  الّ�ي  الّتنفيذ  بات 

ّ
متطل يدمج  الكتابة،  وقت 

و��ائًيا" فر�ًدا  "جسًما  أي  عمال  �عطي  شكيلّية 
ّ
أج   ،الت تمنح  املوسيقى  يطالب  فإّن  تة. 

ّ
ومؤق متعّددة  ساما 

عالم   إ��  ينت�ي  الذي  لإلبداع  "باملكّمل  سور�و  إتيان  �سّميھ  بما  املوسيقي  واملدّون  ف 
ّ
املؤل من  املوسيقي 

ي ال ي�ون  
ّ

ي يلعب دوًرا فردًيا وجسدًيا، والذ
ّ

العازف". هذا األخ�� ليس القارئ املؤدي فقط، بل هو املؤدي الذ

 إذا ت
ّ
ھ �� الّفّن  لھ وجود ملموس، إال

ّ
ھ عمل مسر��. ومع ذلك، فإّن الفرق مع املسرح وا�ح، ألن

ّ
ّم تمثيلھ �أن

ل، موجودا مباشرة �� ذهن املتفّرج، �� ح�ن أّن الّنّص املوسيقى ال  
ّ
ي يؤديھ املمث

ّ
املسر�� ي�ون الّنّص الذ

ي هو  يظهر ع�� هذا الّنحو، فهو يتجاوز ا�حفظ، و�تّم تحو�لھ وترجمتھ �� �حظات �� الع
ّ

الم الصو�ّي الذ

 املبدأ.

ھ سيصبح  
ّ
انية من العرض املوسيقي، �� عندما يتّم إنجاز العمل املوسيقي حًقا، وهذا �ع�ي أن

ّ
حظة الث

ّ
ال�

ر متعة حسّية وعقلّية للمشاهد �� وقت  
ّ
كما يجب أن ي�ون أو كما هو مصنوع من أجلھ، أي �ائن صو�ّي يوف

ي ت�ون 
ّ

فيھ قراءة املدّونة املوسيقّية فقط كحالة من اإلم�ان. و�الّتا�� فإّن    وجوده ا�حقيقي واملسموع والذ

م، تّم إ�شاؤه كما لو تّم هندستھ بواسطة أدوات  
ّ
العمل املوسيقي هو �ائن وحدث �� آن واحد: �ائن منظ

 
ّ

ي تّم ��جيلھ �� الوقت املناسب و�� ا�حاضر ال�ّ� والذ
ّ

يء الذ
ّ

ي  ومواضعات الكتابة؛ حدث يضمن هذا ال��

ال يقتصر فقط ع�� لقائھ مع ا�جمهور ولكن هو وضعھ الّ��ائي بمع�ى املصط�ح والغرض. شرح هيغل بالفعل  

شاط الفّ�ي  
ّ
�� هذه الّدورة ا�جمالّية هذه الفكرة الوا�حة: "�� الّنحت والّرسم، أمامنا عمل فّ�ي، نتيجة للن

شاط نفسھ �إنتاج �ّ� حقيقي
ّ
. من أجل أن يصل العمل املوسيقي الفّ�ي املوجود لنفسھ، ولكن ليس هذا الن

عر الّدرامي، يدخل 
ّ

إ�� ا�جمهور، فإّن حضور الفّنان �� ممارسة فّنھ ضروري، تماًما، كما هو ا�حال �� الش

 فنًيا مليئا بالّروح"
ً

ھ إ�� املشهد لألداء، �� ملء ا�حياة، و�جعل من نفسھ عمال
ّ
 .اإل�سان �ل

غ�� املرتبط باالف��اضات الروحانّية ملفهوم الفّن سواء    Goodmanان  ومن نفس املنظور و�� تصّور غودم

وحة �� تز�يف، نظرا ألّن  
ّ
ي ت�ون فيھ ��خة الل

ّ
تأملّية أو ماهوّ�ة، فإّن الّرسم هو فّن أوتوغرا�� إ�� ا�حّد الذ

وحة توجد �� ��خة واحدة و�� �ائن واحد موجود أص�ّ� ومكتمل
ّ
وسيقى فًنا  من ناحية أخرى، �عت�� امل  .الل

القابلة   املوسيقّية  للمدّونة  ب�ن ��خ أخرى   ��خة من 
ّ
إال ما هو  الصو�ّي وا�جسدّي  العمل  ألوغرافّيا ألّن 

العمل   لنفس  املوسيقّية  املدّونة  بل �� نفس  اليد وليست مزّ�فة   
ّ
املكتوب بخط أو  املي�اني�ي  لالستنساخ 

 املوسيقّي.  

أو   غّ�ى 
ُ
� الّ�ي  األغنية  اإلنجاز إّن   �� وحاضرة  حّية  ت�ون  أداؤها،  يتّم  الّ�ي  امتالء    ،املوسيقى  فتكتسب 

وحة من خالل القراءة أو الّنظرة الّصامتة. هذا  
ّ
أنطولوجيا ع�� حد �عب�� هيغل، �الذي تمتلكھ الّرواية أو الل

ھ ينطوي ع�� زوال وجود العمل املنجز؛
ّ
ولھ قوة ألّن هذا    االمتالء �� اإلنجاز �عّد قّو��ا وضعفا: ضعف ألن

ي هو املدّونة املوسيقّية، الّ�ي تقاوم �ّل تدم�� لوجود األداء    ،العمل املنجز �ش�� أيًضا إ�� ش�ل مثا��ّ 
ّ

الذ
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ٔ
 2202)  سبتمبر  -ا
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ي ��ّجل و�ديم عدم استقرار اإلنجاز، فإّن األداء املوسيقّي  
ّ

 وجود القرص الذ
ً
ا�حضورّي. إذا وضعنا جانبا

باملع�ى األرسطي للعمل ي نرى فيھ    .هو فّن درامي 
ّ

الذ �ع�ّن امل�ان  اليونا�ّي  باملع�ى  لذلك، فهو فّن مسر�� 

العمل املوسيقي �� قاعة حفالت، حيث تبدو فيھ األذن ناظرة، كما يقول بول �لوديل،"االستماع بالع�ن".  

ّي ��يء  إّن املوسيقى �� فّن ا�حدوث باملع�ى الّدقيق ووالدة الفردانّية، فمن ناحية، ال يمكن اخ��الها �� أ 

آخر، ومن ناحية أخرى، ف�ي متجّددة ومتأّصلة. الفّن املوسيقي هو فّن إعادة اإلبداع باملع�ى القوّي لهن�ي  

برغسون، حيث يوضع األداء �� العمل الصو�ي، أك�� مّما هو مكتوب �� املدّونة املوسيقّية، ذلك ألّن العمل  

ي سي�ون هو املد 
ّ

ّونة املوسيقّية، فاألداء هو مظهر يظهر نفسھ ع��  املوسيقّي ليس نتيجة لسبب سابق والذ

ھ إبداع جديد. 
ّ
 أن

املدّونة   توجد  ال  حيث  ا�جاز،  ملوسيقى  ا�حصرّ�ة  الّصالحيات  من  فقط  ليس  ارتجال  أيًضا  هو  األداء 

املوسيقّية أو تقتصر ع�� الّتدو�ن البسيط ملوضوع أو شبكة من الّتوافقات �سمح بتنّوعات أو إبداعات.  

ق باملوضوع املتصّور كذريعة باملع�ى الّتافھ لل�لمة وليس  تصبح هذ
ّ
ة تماًما تقر�ًبا فيما يتعل

ّ
ه األخ��ة مستقل

ي تم  
ّ

باملع�ى الّدقيق للّنّص املسبق. ح�ى إذا �انت موسيقى ا�جاز يتداخل ف��ا األداء واالرتجال والّتأليف الذ

ھ يتّم كتابة البعض
ّ
ع، فإن

ّ
 منھ �� وقت الحق.   إبداعھ �� وقت �ش�ل غ�� متوق

يبدع املوسيقار البارو�ي "الباص املستمّر" والّزخارف غ�� املدّونة، وهو حّر كما يمكنھ ��خ مقطع آللة  

ھ يبدع 
ّ
الّتاسع عشر، فإن القرن   �� ي يح��م حرفّيا املدّونة املوسيقّية 

ّ
الذ الّدقيق  البيانو  إّن عازف  أخرى. 

ا� أثناء  مستمّر  و�دوام  و�عفوّ�ة  الكتابة  أيًضا  وأّن  خاّصة  صعو�ة  أك��  اإلبداع  هذا  �جيل، 
ّ
الت أو  حفل 

رتجل  
ُ
دّون وامل

ُ
ة. تكمن مهّمة املؤّدي �� معا�جة املفارقة ب�ن امل

ّ
املوسيقّية �� الف��ة الروما�سّية �انت أك�� دق

 أّن االرتجا
ّ
عور بأّن املدّونة املوسيقّية املكتو�ة �� الّ�ي يلع��ا؛ إال

ّ
ل، ليس املوسيقى نفسها،  من خالل منح الش

ها �� إعطاء انطباع، بأّن املوسيقى املكتو�ة أعيدت إ�� مصدرها بطر�قة ما، أي ا�حدس أو  
ّ
عبة �ل

ّ
ولكّن الل

 الفكرة اإلبداعية للم�ّحن.

� هذه املهّمة وهذه املفارقة، أصبح املؤّدي موضوع حديث وتقدير عظيم، 
ّ
عالوة ع�� ذلك، من خالل تو�

ف املش��ك. وهو بذلك يفلت من  من خالل االرتق
ّ
ف أو املؤل

ّ
اء ع�� قدم املساواة مع امل�ّحن�ن، إ�� درجة املؤل

الّداخلّية دون   لي��ز ا�حرّ�ة  إتقا��ا  إ�� درجة  أو ا�جسدّية  الّتقنية  املهارة  إّ��ا تدفع  البسيط،  حالة املؤّدي 

صميم ما �سّ�ى باألداء. واستكماال لإلبداع  عوائق؛ فهو ينفذ إ�� حواّس التعب�� �عفوّ�ة مكتسبة الّ�ي �� من  

ت��ي  حركة  إ��  العمل  يحّول  ھ 
ّ
ألن املوسيقّي  للعمل  ُمكّمال  ليس  املوسيقّي  اإلنجاز  فإّن  سور�و،  قال  كما 

املدّونة، ومن خالل الّتفرد اإلبدا�ّ� لألداء يتّم إرجاع هوّ�ة العمل املوسيقي إ�� ��يء متعّدد عابر وتقر��ي 

ي يجمع ب�ن "واجب الوفاء وا�حّق �� األصالة" بالّضرورة. إّن 
ّ

وهو ما يدعونا إليھ    ، هذا العمل الّتقر��ي الذ

العازف واملنّفذ الّرئي��ي لهذه ا�حركة. هذا االتجاه يميل إ�� أّن العمل املوسيقي ال يمكن أن يوجد ك��يء 

للّتأث��  �� هذا العبور، ي  .�سيط، ولكن كما �سّميھ ماالرمي "مسارا" أو "انزالقا" جد العمل املوسيقّي مبدأ 

ا�ي وعدم االكتمال والّتلو�ن.
ّ

ا�ي ولكن أيًضا للّتمي�� الذ
ّ

 الذ
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شكيل أو تحديد املعا�ي. من هذا  
ّ
الت أو إعادة  الفهم  أّن املوسيقي هو مؤٍدّ بمع�ى  وأخ�ً�ا، يمكن القول 

وكبني  األصوات  لعالمات  �لغة  و�ؤّد��ا  املوسيقى  املبدع  ينتج  وتركيب  املنظور،  �حنّية  ملسافات  صوتّية  ات 

القوان�ن الّتوافقّية للمعا�ي، الّ�ي ال تمّر بالّتصو�ر وال باإلحالة املرجعّية وال يمكن الّتعب�� ع��ا بأّي لغة أخرى.  

غة املوسيقّية لغة مثل تلك الّ�ي نتحّدث ��ا. املوسيقى ليس لها مظهر خار��: ال  
ّ
�� هذا الّصدد، لن ت�ون الل

ش�� إليھ، وال لغة يمكن أن تقولها بطر�قة أخرى، �ش�� معان��ا فقط إ�� نفسها وليس إ�� مفاهيم أو  عالم �

حقائق أو حّ�ى حاالت ذهنّية. املوسيقى بال شك خطاب يتحّدث، و�ح�ي، فدون مساعدة ال�لمات ال يمكن  

"ال أفهم هذه الّسلسلة    �� حّد ذا��ا، أن تنطق عن محتوى وعن الّصمت الّ��ائي. يقول بوريس دي شلو�زر 

ن من فهمها �� وحد��ا وتركي��ا. فعمل الفعل الّتوليفي 
ّ

الّصوتية، و�عبارة أخرى ال أكتشف معناها، حّ�ى أتمك

�ي أجد نف��ي أمام نظام معّقد من العالقات الّ�ي تتداخل مع �عضها البعض حيث يوجد �ّل  
ّ
الفكري، هو أن

ف��ض وظيفة دقيقة واكتساب صفات محّددة نتيجة لعالقا��م  صوت ومجموعة من األصوات داخل ال�ّل، ي

 . املتعّددة مع جميع اآلخر�ن، هذا هو الفهم هنا باملع�ى الّصارم لل�لمة"

ال يتوافق األداء مع نموذج األداء الكتا�ّي ألّن املدّونة املوسيقّية، ع�� الّرغم من أّ��ا مكتو�ة وقادرة ع��  

�    ا�خضوع لتحليل كتا�ي، ليس لها
ّ

طبقات من املعا�ي الّ�ي يتّم تنظيمها، عالوة ع�� ذلك ففي األداء، يتج�

األك��، ا�خفّي أو األص�� واألك�� �ّحة. األداء املوسيقى، رّ�ما ي�ون تحر�ر قصدّية �اتب األغا�ي، لكّن هذا  

غة إ�� أخرى أو من مع�ى 
ّ
غة واالنتقال من نوع من الل

ّ
إ�� آخر، ألّن األداء من  اإلنجاز ليس أداًء باستخدام الل

ة"،  
ّ
قبل املوسيقي ليس خطاًبا بقدر ما هو عمل أو عملّية، ليس لها سوى تماسكها امللموس و "قوّ��ا من األدل

�� املدّونة   يتّم كتابتھ بقّوة و�ال�امل  الّتماسك لم  بنية صوتّية. هذا  للمستمع  كما يقول بول��، هو تقديم 

ل مهّمة املؤّدي �� أن  املوسيقّية، حيث أّن مهّمة املؤ 
ّ
ّدي بالّتحديد �� فهمها وتثبي��ا من خالل اإلنجاز. تتمث

أّن املسار املناسب للعمل املوسيقي هو "جوهر   �جيل ذلك 
ّ
الت أو  املوسيقّية  �� وقت ا�حفلة  ي�ون فّعاال 

 . األداء"

بمرور   املوسيقّي  العمل  ينشره  ي 
ّ

الذ الّصو�ي  الّتعدد  وحدة  و  ش�ل  هو  املسار  يمكن  هذا  الوقت. 

ي يؤّديھ ��  
ّ

للموسيقي تحليل هذا املسار �� ضوء الّتار�خ واألسلوب: "الّتار�خ، حيث سيحّل محّل العمل الذ

ي  
ّ

الذ العمل  لنفسها؛ األسلوب، حيث سيحّل محّل  قافة 
ّ
الث �عط��ا  الّ�ي  املوسيقّية  والّرموز  املعا�ي  جوف 

رق ا�حّددة للموسيقّي�ن"
ّ
ب احتواء هذه املعرفة األدائّية وقبل �ّل ��يء استيعا��ا  لكن يج  .يلعبھ ضمن الط

لإلحساس  مع�ى  آخر،  �خص  أّي   �� اخ��الھ  يمكن  ال  ي 
ّ

الذ وجودها،  �عطي  والّ�ي  اإليماءة،   �� بالّضرورة 

أو  الّتنفيذ  تتناسب �ش�ل أسا��ّي مع خطاب توضي�� قبل  ليست داخلّية وال  الّروح  العاّمة. هذه  والّروح 

ال ي �عطي  �عدها، هذه 
ّ

الذ يتّم عرضها من خالل جسد املوسيقّي  الّ�ي  املة للقطعة 
ّ

الش ّروح �� ا�جاذبّية 

كما يقول فيتغنشتاين: "إّن    .للعمل املوسيقي، بأعمالھ و�يماءاتھ، حياة فردّية بالّضرورة، ال يمكن التنّبؤ ��ا

تماًما مثل ز�ار�ي ل�خ الفّ�ي ال ير�د نقل ��يء آخر، بل هو نفسھ.  إنتاج هذا  العمل  ص ما، ال أر�د فقط 

عور أو ذاك فيھ، ولكن قبل �ّل ��يء، لز�ارتھ فأنا أرّحب بنف��ي"
ّ

 .الش
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�� استنتاج جزئي، يمكننا أن نقول إّن العمل املوسيقي يؤّدى، وليس �� �حظة ان��ت، فهو يضيف إ��  

ا أو  املستقّر،  غ��  وجوده  فإّن  و�الّتا��،  اإلبداعات،  من  متعّدد  �سيج  أو  وجوده  اإلش�ا��  أو  ملضاعف، 

الغامض هو أمر عم�ّ� للغاية. �� ا�حفلة املوسيقّية، بصرف الّنظر عن ��جيلھ، فإّن املوسيقى، و�عمق،  

األخ��ة   الّصيغة  خالل  من  أخ�ً�ا  مستقّر.  وغ��  دائًما  مفتوحا  املوسيقي  الّزمن  ف��ا  ي�ون  العصر،  فّن   ��

الف�ّ  العمل  عن  تتحّدث  الّ�ي  سبة  لفيتغنشتاين، 
ّ
بالن قوّ�ة  جذب  قّوة  املوسيقى  ستكتسب  عاّم،  �ش�ل  ي 

�ل وكذلك عن فكرة أّن العمل الفّ�ي يجب أن ي�ون بالّضرورة  
ّ

ت ملدة قرن عن الش
ّ
للفنون األخرى، الّ�ي تخل

ب"
ّ
 . متناسًقا ل��يء فر�د وأص�ّ� وليس شيًئا "غ�� مستقّر ومتقل

 األداء والقصدّیة:  -4

د "برنارد سيف" أّن "األ 
ّ

�ش�� استخدام مصط�ح "مكتمل" إ�� فكرة أّن    .داء هو إبداع مكّمل لإلبداع"يؤك

ھ يجعل من املمكن تصّور إ�عاد أّي  
ّ
إن العمل املوسيقي بصيغتھ املكتو�ة �� ش�ل مدّونة، لم يكتمل �عد، 

وتجر�بّية   ديناميكّية  مش��كة،  حقيقّية  إبداعّية  عملية  لصا�ح  واملؤّدي  امل�ّحن  ب�ن  مزدوج  ب  تنافس 
ّ
تتطل

غة املوسيقّية. �ش�� اإلنجاز إ�� فعل األداء ا�جّسد والّزم�ي. إّن 
ّ
�جمة املوسيقّية الفورّ�ة والّتنفيذ وفهم الل

ّ
ال�

إعطاء مع�ى للعمل املوسيقي، هو البحث عن قصد امل�ّحن �� ضوء تجر�تھ ا�خاّصة ع�� املستوى اإل�سا�ي  

ھ نموذج فلسفي �سمح لنا بالّتغلب ع�� االنقسام الوا�ح  والعاطفي وكذلك املوسيقي والّتق�ي وا�جسدي.  
ّ
إن

الفيلسوف   طّوره  ي 
ّ

الذ املؤّدي، هذا هو  امل�ّحن وحساسّية  املوسيقي األص�� واألداء، ومقاصد  الّنّص  ب�ن 

ھ "��يء مقصود". R. Ingardenرومان إ�غاردن  
ّ
ي �عت�� أّن املؤّدي يقوم بتحديث العمل املوسيقي ألن

ّ
 ، الذ

ر  ر�قة الظاهراتية  �شارك 
ّ
الط ق باستخدام 

ّ
يتعل الّصرامة فيما  إ�غاردن مع إدموند هوسرل نفس  ومان 

مفاهيم   يطّور  كالهما  ذا��ا.  األشياء  إ��  والعودة  للوجود  املسبقة  االف��اضات  جميع  �عليق  تف��ض  الّ�ي 

ّ��اية "خيار املثالّية ع��  القصدّية والهدف املتعّمد، دون أن يقودهما إ�� نفس االتجاه. يفّضل إ�غاردن �� ال

ي �ع�ي الّدعم    .خيار الواقعّية"
ّ

يء املاّدّي الذ
ّ

ف العديد من الفروق األساسّية، وال سّيما ب�ن ال��
ّ
يمارس املؤل

يء ا�جما��. �� حالة األداء املوسيقي، قام إ�غاردن بتمي�� العمل نفسھ عن وسيطھ  
ّ

والعمل الفّ�ي نفسھ وال��

 وسيقّية وتجسيداتھ �� القراءة واألداء واالستماع.املكتوب أي املدّونة امل

يم�ّ� رومان إ�غاردن العمل املوسيقي عن أساسھ املاّدي، "يمكن �سهولة تمي�� أّي عمل فّ�ي عن املواد  

لھ بمعناها الواسع" 
ّ
ال يمكن اخ��ال العمل املوسيقي �� ا�ح�� والورق املستخدم لتأليفھ، وال حّ�ى  .الّ�ي �ش�

سلسالت الصوتّية الّ�ي يتضّم��ا. �ستنتج إ�غاردن أّن العمل الفّ�ي واألساس املاّدي ليس  �� األصوا
ّ
ت أو الت

أّن العمل املوسيقي لن   الفّ�ي ي�ون مقصوًدا، أي  العمل  أّن أسلوب وجود  لهما نفس نمط الوجود، ذلك 

 من خالل �شاط الو��. ال يوجد عمل فّ�ي �ش�ل مستقّل عن ا
ّ
لنظرة الّ�ي يفرضها اإل�سان  ي�ون موجوًدا إال

ھ �ائن مقصود.  
ّ
 عليھ، إن

يم�� رومان إ�غاردن العمل املوسيقي عن تجسيداتھ امللموسة. يمكن �عر�ف األفعال الواعية أو األفعال  

و�مجرد ترك��ها ع�� املوضوع القصدي،    ،املتعّمدة بأّ��ا "�ّل أ�شطة ا�حياة الفكرّ�ة والنفسّية ل�خص ما"
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يء ا�جما��،  �سمح هذه األ 
ّ

عمال بظهور عملية الّتجسيد، والّ�ي بدورها ت��ز "جسًما مقصوًدا جديًدا، أو ال��

ي يتوافق �ش�ل أو بآخر مع العمل الفّ�ي"
ّ

ق األمر باملوسيقى، يمكن أن ت�ون هذه األشياء    .الذ
ّ
عندما يتعل

لة موسيقّية. ومع ذلك، إذا لم يكن  ا�جمالّية قراءة للمدّونة، أو استماع داخ�� أو حقيقّي، أو حّ�ى أداء �حف

 لالخ��ال �� دعامتھ املادّية املكتو�ة، فإّن لھ نمط وجود حقيقّي، ذلك أّن العمل املوسيقي يقع 
ً

العمل قابال

ھ ليس من هذا العالم. 
ّ
 ع�� مستوى مختلف، إن

املوسيقّية  املدّونة  أّن  يرى  تصّور  ع��  إ�غاردن  قّدمھ  ي 
ّ

الذ الّنظري  الّتصّور  تخطيطّي"  يقوم    ، "إ�شاء 

تحتوي ع�� جميع خصائص العمل املوسيقي مع ترك نقاط غ�� محّددة متعّددة مفتوحة �سمح ل�ّل مؤّدي  

لھ �وسيط بتحديث  
ّ

بتحديث العمل املوسيقي واإلمساك عليھ �خصّيا. وهكذا، يقوم مؤد من خالل تدخ

ي يحملھ العمل الفّ�ي، فهو �شارك �� إبداع
ّ

ي ال يمكن أن تتعّرض    املوضوع ا�جما�� الذ
ّ

العمل الفّ�ي، الذ

هوّ�تھ ل�خطر، بل تناسب مع الوقت الّتار��� حيث يتغ�� إدراكھ. �� الواقع، إّن إ�غاردن "يجعل من املمكن  

لأل�خاص   القصد  إعادة  طر�ق  عن  فھ 
ّ
مؤل قصدّية  خارج  �ستمّر  ي 

ّ
الذ "للعمل  تار�خّية  حياة  تصّور 

ھ يلعب ع�� أيضا، ال ��يء يمنع    .املستقبل�ن"
ّ
املؤّدي من استيعاب العمل، والّتالعب بالّنّص والّتجر�ب ألن

القيام  املوسيقي. من خالل  للعمل  القصدي  الوجود  �غي��  أو  إليھ  الوصول  يمكنھ  نمط وجود حقيقي ال 

ھ يقّدم تجسيًدا ملموًسا للعمل �� تحديد القصدّية الّ�ي تقّدمها �� عملية اإلبداع املش��ك.
ّ
وفقا    بذلك، فإن

ا�حيوانّية   بيعة 
ّ
الط الّتعا�� عن  أش�ال  من  �� ش�ل  دوًرا  بالّتا��،  يلعب  القصدي  املوضوع  فإن  إل�غاردن، 

واالرتفاع، قدر اإلم�ان، إ�� الّروحانية ا�خالصة. و�ذلك يقف إ�غاردن إ�� جانب الفّن �� روحھ ا�خالصة و��  

   .نقائھ، ضّد املاّدي وا�جسدي"

يجب   والّ�ي  دي�ارت،  ر�نيھ  خاّص  �ش�ل  طّورها  الّ�ي  والّروح  ا�جسد  معارضة  يجدد  االستنتاج،  هذا 

��ا، ستسمح 
ّ
�غط الّ�ي  وا�جمالّيات  املمارسات  �عّدد   �� إبداعّية ومقبولة  األداء، هو عملّية  ف��ا.  شكيك 

ّ
الت

جوء  بالّتغلب ع�� االنقسام ب�ن ا�جسد والّروح ولكن أيًضا معارضة ذلك �ش�
ّ

ل مباشر للّتجر�ب من خالل ال�

إ�� الّ�جالت ا�جسدّية والعاطفّية الّ�ي �سمح ��ا، ع�� غرار ما �سّ�ى بممارسات اإلبداع واالرتجال ا�حّر. إّن  

نظرّ�ات اإلبداع املوروثة من �انط تصّر ع�� اإلمساك بالعمل الفّ�ي و�همال �حظة الّتأليف الّ�ي �� �حظة  

�ي مثل أّي عمل آخر، ممارسة فكرّ�ة تقوم ع�� ا�حساسّية الغائبة أو ع�� األقّل توضع  ثانية، مجّرد عمل تق

عراء، ف�ي تتحّدث فقط عن اإلمساك، وال تأخذ  
ّ

ع�� مسافة. تدرس هذه الّنظرّ�ات اإلبداع دون مراعاة الش

ي يجب ع�� امل
ّ

 رء أن �عيشھ لفهمھ.  �ع�ن االعتبار عمل الّتأليف، هذا ا�جزء املاّدي من العمل الفّ�ي، الذ

ملر�ام   التمهيدّية  املالحظات  �ش��  األداء،  فّن  ع��  إ��    Lemonchois Myriamلومو�شوا  بالّتطبيق 

�ونھ موضوعا   ف��ا عن  يتوقف  الّ�ي  حظة 
ّ

ال� أي  املوسيقّي،  العمل  ف��ا  ل 
ّ
يتش� الّ�ي  حظة 

ّ
ال�  �� شكيك 

ّ
الت

حظة من اإلب
ّ

داع �� مواجهة مع حقائق خارجية، �عت�� املدّونة  مقصوًدا، وحسب رومان إ�غاردن، هذه ال�

غة املوسيقّية. والّسؤال هنا، هل تقّيد هذه األدوات إبداع املؤّدي أم أّ��ا ع�� 
ّ
املوسيقّية هنا مظهرا مكتو�ا لل

غة الّ�ي تّمت مناقش��ا
ّ
ل؟ �ش�� هذا الّسؤال إ�� العالقة ب�ن الفكر والل

ّ
ش�

ّ
  العكس من ذلك �سمح لنفسها بالت

ساؤل عّما إذا  
ّ
غة. �� ا�جال املوسيقي، وخاّصة األداء، فإّن الت

ّ
من قبل الفالسفة حول أسبقّية الفكر أو الل
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سوى   خيار  لديھ  ليس  املؤّدي  أّن  يبدو  متناسق.  غ��  يبدو  اإلبداع،  تتبع  أو  �سبق  املوسيقّية  غة 
ّ
الل �انت 

�س  إليھ.  اإلبداع  و�ضافة  األص�ّ�  املوسيقّي  الّنّص  لصياغة  متا�عة  املوسيقي  الّنّص  من  املؤّدي  تفيد 

حساسّيتھ الفنّية ويعت�� أّن اإلبداع أك�� حّر�ة عندما تّمت إزالتھ من أّي خلفّية موسيقّية أو نظرّ�ة أو فنّية،  

أي من أّي نص دقيق و�عليمات معّينة من حيث املوقف أو الصوتّية. إّن الّتعر�ف والّتحليل الّدقيق ملا هو  

 ا �شتمل عليھ الّس��ورة اإلبداعّية، ��دم هذه الفكرة. اإلبداع وم

"يكمن اإلبداع �� القدرة ع�� �عديل صور وأش�ال الواقع ا�حيط بنا من    Marpeauحسب جاك مار�و  

ع، بحسب خيالھ وأذواقھ ورغباتھ"-خالل استقبال املفاجأة واإلمساك بالال
ّ
�شبھ اإلبداع القدرة ع��    .متوق

ا صال، و��شاء 
ّ
القبض  االت املستوى إللقاء  ليست ع�� نفس  الّ�ي  ا�ختلفة  العناصر  ب�ن  وا�جمع  �جسور، 

أخرى   يولد  مّما  أك��  الواقع  من  املتناقضة  املعطيات  يوّ�ح  ھ 
ّ
إن ومرحة.  ومتسائلة  �شطة،  بطر�قة  عل��ا 

ساؤل أك�� من موهبة ��دف إ�� اإلبداع. حول ه
ّ
ذا املوضوع، جديدة، و�الّتا�� فهو قدرة خاّصة با�جمع والت

 واسع الّنطاق من خالل الّتأكيد ع�� أّن "اإلبداع ليس فطرً�ا، �ستحّق    Marpeauيبّدد جاك مار�و  
ً

تمثيال

القدرة ع��  إ��  الّ�ي تجعل من املمكن تحر�كھ والولوج  بالّتحديد، ��  يتّم معا�ج��ا ألّ��ا  ظروف ظهوره أن 

  .اإلبداع"

العلمّية والف ��ّم ا�جاالت  ھ يمكن اإلبداع 
ّ
الفنّية، ألن باملمارسات  ق أيضا 

ّ
يتعل كرّ�ة وا�حرفّية، بقدر ما 

تطبيقھ ع�� أّي إش�الّية متناقضة تقت��ي تجاوزها حيث تجد ذرو��ا �� اإلبداع، أي تحقيق عمل خار�� عن  

د
ّ

يؤك ي 
ّ

الذ د ع�� ذلك جاك مار�و 
ّ

يؤك ��يء"، كما  "أّي  الّتكرار وكذلك عمل  ھ يرفض عملّية 
ّ
إن أّن    الفرد. 

من ب�ن الّتحّديات    .و "ال يمكن اخ��ال اإلبداع، كذلك، �� مجّرد البحث عن ا�جّدة"  ."الّصدفة ليست إبداعا"

ھ "املواجهة مع الواقع  
ّ
الّتعليمّية العديدة لإلبداع الّ�ي طّورها جاك مار�و، هناك واحد ��ّمنا و�ش�ل خاّص، إن

ي يح
ّ

خص الذ
ّ

اول اإلبداع أن يأخذ �� االعتبار مادّية الواقع ا�خار�� وأن  �� دينامّية اإلدراك. يجب ع�� ال�

 ل�حدود واملعّوقات الّ�ي يفرضها هذا الواقع"
ً
م ذاتّيتھ وفقا

ّ
 . ينظ

إّن أخذ ا�حقيقة �� االعتبار ال �ع�ي ا�خضوع لها، أو محوها، أو إن�ارها، عن طر�ق فرض نموذج جديد. 

عب بماديّ 
ّ
ق األمر بالل

ّ
 من ذلك، يتعل

ً
�عّد األداء �� املوسيقى    ة الواقع من أجل استخدامھ بذ�اء وحرّ�ة.بدال

من   نوع   �� املوسيقّية.  واآللة  املدّونة  لھ 
ّ
تمث ي 

ّ
الذ ا�خار��  الواقع  �ستوعب  ي 

ّ
الذ لإلبداع  مثالًيا  نموذجا 

غة املوسيقّية واإلبداع و���يان �عضهما البعض، يجب ع�� الفّنان من خال
ّ
ل اح��ام  ا�حلقة، حيث تتفاعل الل

الّنّص و�بداعھ ا�خاّص، أن يأخذ �� اعتباره اآللة املوسيقّية. كث��ا ما يتّم دراسة البعد ا�جسدي لألداء من  

 أّ��ا تتفق جميعها ع�� اعتبار ا�جسم فاعل �امل �� اإلبداع، بل هناك من �عت��ه مجرد  
ّ
زوايا مختلفة، إال

ال�ّ�   ال�ائن  ع��  املوسيقى  فتأث��ات  دعم،  املستمع  أداة  ع��  املؤّدي  إيماءة  وتأث��ات  املعرفّية،  وقدراتھ 

الّداخ��  اإلبدا��  شاط 
ّ
الن ع��  شهود   �� األداء،  لفّنا�ي  ا�خارجّية  ا�جسدّية  والّتمظهرات  واستماعھ، 

 للمؤّدي.  

ي �عود تار�خھ إ�� عام  
ّ

  �عنوان "فينومينولوجيا اإلدراك"، �شرح موريس م��لو   1945�� عملھ الّرئي��ي الذ

ي تّم �عر�فھ �ش�ل غامض    Ponty-M.Merleauبون�ي  
ّ

مفهوم ا�جسد الّنظيف، ليجّدد مفهوم ا�جسدّية الذ



داء الموسيقي
ٔ
.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اال

ٔ
 المصطفى عبدون ا
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موسوعة   قبل  طّوره    Universalisمن  ي 
ّ

الذ الّنظيف  ا�جسد  مفهوم  إّن  جسدي".  هو  ما  "جودة  ھ 
ّ
أن ع�� 

ف، لھ مع�ى دقيق و�امل وغ�� مسبوق، معارضا االنقسام الدي�ار�ي ل�جسد و 
ّ
الّروح باإلضافة إ�� مفهوم  املؤل

ا�جسد-ا�جسد فإّن  إ�� -املوضوع،  ُينظر  الواقع،   �� وا�حكم.  اإلحساس  ازدواجّية  أيًضا  يتجاوز  الّنظيف 

ھ أداة إدراكّية �املة، تنجم عن معطيات حّساسة غ�� مسبوقة، مّما يجعل من املمكن  
ّ
ا�جسد هنا ع�� أن

 الو�� با�جسد يف�ح ا�جال لتجر�ة ا�جسد، و�� معرفة دائمة  فهم الواقع والعالم، ومن ثّم إدراجھ فيھ. إّن 

موضوع  ليس  جسمنا  فإّن  اإلدراكّية،  القوى  أو  ا�حركّية  القوى  "نظام  منخالل  بالعالم.  ومتطّورة  وغنّية 

ھ مجموعة من املعا�ي املعيشّية الّ�ي تّتجھ نحو توازنھ. �� �عض األحيان �شكيل معان جديدة،  
ّ
ر"، إن

ّ
"أفك

نا    فيتّم 
ّ
قوت م 

ّ
تنظ جديد،  ي  ح��ّ كيان  إ��  رؤ�ة  معطيات  أّول  جديد،  حر�ي  كيان   �� القديمة  حر�اتنا  دمج 

 �� مجالنا اإلدرا�ي أو العم��، ولم يتّم اإلعالن  
ّ
الطبيعّية فجأة إ�� مع�ى أك�� ثراًء، لم ُ�شر إليھ حّ�ى اآلن، إال

ي أعاد ظهورها 
ّ

 . فجأة توازننا وتلبية توقعاتنا العمياء"ع��ا �� تجر�تنا فقط �سبب نقص مع�ن، والذ

والّروح  ا�جسد  ب�ن  الّتمي��  "استحالة  من  انطالقا  املؤّدي،  جسد  اختيار  ة 
ّ
بدق �اولييھ  جو�ل  ت�ّ�ر 

تصّر   الفنّية.  ا�خ��ة  حساب  ع��  ا�جسدّية  مصط�ح  تفضيل  إ��  هنا  يقودنا  ي 
ّ

الذ هو  هذا  بالّتحديد، 

ل الكينونة ب�و��ا ليست مجردة، بل حالة حّية متحّركة، ومراوغة ��  ا�جسدّية ع�� حالة ا�جسد، إّ��ا تفضّ 

تنفيذ  يتّم  اإل�سان،  دماغ   �� الّ�ي  �كيب 
ّ
ال� ا�ختلطة  البوتقة  هذه   �� للغاية.  ومعّقدة  الدائمة،  تحّوال��ا 

د من  العملّيات الغامضة الّ�ي تحّول �ش�ل متبادل، ا�جسد والفكر والعالم، دون أن ي�ون من املمكن تحدي

ي يحّول من"
ّ

 . الذ

بون�ي   حّدده موريس م��لو  ا�جسدّية، كما  تبّناه جون �وليي    .Ponty-Merleau Mإّن مفهوم  ي 
ّ

 .Jوالذ

Caullier  .الفّنان �جسد  �عليمّية  قيمة  اف��اض  املمكن  من  يجعل  ھ 
ّ
فإن ل�جسد وتصّوراتھ،  أهمّية  �عطي   ،

امن عشر، فإّن غالبّية  جسدّية املؤّدي تنطوي ع�� حواّسھ ا�خمسة. إذا است
ّ
ھ حّ�ى القرن الث

ّ
د أن

ّ
طعنا أن نؤك

الفالسفة ور�نيھ دي�ارت ع�� وجھ ا�خصوص "يفضلون الع�ن ا�جسدّية ع�� ا�حواّس األخرى وع�ن الّروح  

مس ع�� البصر:    ع�� جميع ا�حواّس مجتمعة"
ّ
وآخرون، مثل جان جاك روسو، يف��ضون تفّوق حاّسة الل

مسة ال�ّ 
ّ
ي تتّم ممارس��ا تكمل البصر، فلماذا ال يمك��ا أيًضا توف�� الّسمع حّ�ى نقطة معّينة، حيث "بما أن الل

 . أّن األصوات تث�� �� األجسام الصوتّية الصدمات ا�حّساسة؟"

تنصت".   "اليد  بيني�ي:  �لود  جان  البيانو  عازف  يقول  مس، 
ّ
والل االستماع  أهمّية  املوسيقيون  يّد�� 

املهّم مالحظة أّن الّتجر�ة البسيطة، �� الو��، لألحاسيس والّتصورات ا�جسدّية  باإلضافة إ�� ذلك، فمن  

الّ�ي يتّم تجديدها باستمرار وا�حفاظ عل��ا وتحدي��ا من خالل املمارسة املوسيقّية، تجلب �� حّد ذا��ا متعة 

بالفعل تجر�ة حسّية معّقدة  أّن العزف ع�� آلة هو    F. Delalandeوشعوًرا بالّرفاهّية ا�جديدة. �عت�� ديالالند  

الفّ�ي   م 
ّ
الّتعل ب 

ّ
يتطل ا�حال،  والّتوازن. بطبيعة  للمتعة  أجلها �� مصدر  ذا��ا ومن  �� حّد  والّ�ي ��  وغنّية 

الّص�� والعناد الكتساب وتطو�ر هذه الّتصّورات ا�جسدّية، و�دخال املؤّدي �� قيود ا�جسد. �عرف كيف  

مس بموجب مصط�ح ا
ّ
باقة، " الّ�ي �شيد ��ا جانكيليفيتش مراًرا وتكراًرا، و�� نوع من يزرع إحساسھ بالل

ّ
لل
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حظة املناسبة لتوجيھ املالحظات والّضر�ات بدون قاعدة سابقة.  
ّ

اإلبداع ا�جسدّي، والقدرة ع�� تخم�ن ال�

 .إّن عازف البيانو، لديھ مص�حة �� �سليم نفسھ و�حرّ�ة إ�� القّوة اإلبداعّية �جسده"

باقة أداة للّتحكم �� الّصوت ومصدًرا للمتعة، فإّ��ا أيًضا ناقلة للمعرفة واالبت�ار.  �� الواقع، إ
ّ
ذا �انت الل

"فكر ب�ّل جسدك!" ع�� حّد �عب�� ستيفان ماالرمي. تتحّدث ماري بي�� السوس عن تحو�ل املعرفة الذاتّية  

باقة، و�� أداة حقيقّية للمعرفة  
ّ
واالبت�ار، �سمح ل�ل موسيقّي باالستفادة  إ�� إبداع فّ�ي، و�الّتا�� فإّن الل

�اك�ي للّتجر�ة"
ّ
 املوارد التعب��ّية للفّنان،   من جميع تصّورا��م و�ناء ذاكرة ا�جسد. هذا "األثر ال�

ً
ي��ي تدر�جّيا

ھ إذا قام �ّل موسيقي بت�جيل تصّوراتھ 
ّ
مّما �سمح لھ بتوضيح إرادتھ الفنّية �ش�ل أفضل، يمكننا أن نرّد أن

ة، فإّ��ا مع ذلك تظّل مش��كة ب�ن جميع البشر و�الّتا�� ف�ي ليست فر�دة من نوعها. لذلك يطرح هنا  ا�خاصّ 

باقة ويش��ك ف��ا ا�جميع، أم أّ��ا �ستجيب ملنطق  
ّ
سؤال، هل تصاغ الّتصّورات و�تّم تخز���ا وفق هدف الل

 ذا�ي خاّص ب�ّل مؤد؟  

ھ "�� الواقع،  يتّم تطو�ر جسدّية املؤدي من خالل ا�حياة الع
ّ
اطفّية والعاطفّية املوسيقّية. يرى سي��ي�� أن

مس، امل�جبة  
ّ
ال يوجد أداء يدوي وابت�ار دون نوع من الّصدمة العاطفّية، ودون قدرة ا�جسم الّرائعة ع�� الل

املتعّددة" الّصوت  ممارست  .بت�و�نات  سياق   �� املؤّدي  بناها  الّ�ي  الّتصّورات  فإّن  ذلك،  إ��  ھ  باإلضافة 

املوسيقّية �ش�� إ�� تلك األك�� يومّية الّ�ي �ش�� إ�� وجوده. �شرح فرا�سوا دياالند أّن "هناك عالقة �عر�فّية  

ب�ن اإليماءة الّصغ��ة ليد العازف وفئة اإليماءات الّ�ي يمتلكها املرء �� خ��ة ا�حياة، والّ�ي ترتبط �� نفسها  

 . بتجر�ة عاطفّية"

ؤّدي، يجعل من الّصعب اف��اض املوضوعّية ومجموعة من الّتصّورات حول  مثل هذا القبول بجسدّية امل 

ي، وفًقا �جو�ل �اولي��، هو "الّتجسيد الّصو�ّي �جسمھ، �جسم 
ّ

ذلك. ي��ز املؤدي و�طّور صوتھ ا�خاّص الذ

ما �ستمد م
ّ
عناها  تّم �شكيلھ من خالل الّتجر�ة ا�حّية. لذا فإّن املوسيقى، ليست مجرد �شاط دما�ّ�، و�ن

"إذا �ان من املمكن تحديد نطاق �علي�ّي �جسدّية    . من التجر�ة ال�لّية ل�حياة، ف�ي بدورها ت����ا، بل وتحّولها

باقة القادرة من اآلن فصاعًدا ع�� استيعاب أّي ش�ل  
ّ
مس، والل

ّ
املؤّدي، فإّن هذا يكمن �� ت�و�ن حاّسة الل

استيعا مسألة  هو  ي 
ّ

الذ ا�خار��  الواقع  أش�ال  معطيات  من  املقابل،   �� توف��،  ع��  أيًضا  قادرة  و��  ب. 

باقة، يتّم تحر�ر  
ّ
حّساسة تّم إ�شاؤها بفضل ا�حياة العاطفّية وعاطفّية للموسيقّي. من خالل استخدام الل

باقة  
ّ
والل اليومّية  باقة 

ّ
الل ب�ن  االستمرار  إّن  للّتجر�ة.  وا�حصرّي  ا�خالص  الفكر  أش�ال  جميع  من  األداء 

 . ، لھ مع�ى خاّص �� سياق العملّية الّتعليمّية الفنّية والعاّمة �� نفس الوقتاإلبداعّية
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ٔ
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 الخاتمة:  -5

املوسيقّية هو مسألة االعتماد ع�� املع�ى �� األداء. هل �ستطيع    أحد األسئلة ا�حاسمة �� الّسيميولوجيا

ي ينقل الّرسالة؟  
ّ

ي هو املؤّدي؟ هل املوسيقى نفسها أم املؤّدي هو الذ
ّ

املوسيقى االستغناء عن الوسيط الذ

ًنا.  ال �ستطيع اإلجابة ع�� وجھ اليق�ن، ولكن ع�� أّي حال، فإّن املؤّدي �سّهل توصيل املع�ى و�جعلھ ممك

غة واألدب �ش�ل عام (إن لم يكن �� املسرح وما إ�� ذلك) معفاة من هذه الوسيلة. يقّرب إس�ال  
ّ
 Escalالل

جميع   أن  ذلك  طبيعّية،  إيماءات  توجد  ال  ھ 
ّ
أن ع��  د 

ّ
يؤك فهو  االجتما��،  ل 

ّ
املمث من  املوسيقّي  املؤّدي 

 سلوك مكتسب �ستخدمھ ا�جتمع.   اإليماءات الّ�ي �ستخدمها املؤّدي يحّددها ا�جتمع. لذلك فهو

ل�ّل حضارة مخزو��ا ا�خاّص من اإليماءات الّ�ي ��دف إ�� أداء وظيفة الّتواصل، ف�ي تمثل رموزا خاّصة. 

ر �� اإلدراك واملاّدة املوسيقّية، ولكن أيًضا ع�� 
ّ
يتغّ�� هذا ا�خزون أيًضا بمرور الّزمن، ذلك أّن ا�جتمع يؤث

ل منتوًجا اجتماعًيا يخ��ل إ�� منتج    قدرات املؤّدي ع�� نقل
ّ
مع�ى العمل املوسيقّي. حّ�ى جسد املؤّدي يمث

كذلك، أّن هذا التأث�� يتّم �ش�ل أسا��ي من خالل الّرموز ا�خطابّية ل�ّل مجتمع    Escalللمع�ى. يرى إس�ال  

م اإليماءات، معّ�ن، و�الّتا�� فاإليماءات �� أيًضا لغة وطر�قة �ستخدمها أعضاء ا�جماعة للّتواص
ّ
ل. يتّم �عل

ر�قة الّ�ي يدركها ا�جمهور ��ا، مستمّدة من ا�خيال ا�جما�� والقوالب  
ّ
غة، من خالل الّتثاقف والط

ّ
مثل الل

 الّنمطية االجتماعية والّدالالت املش��كة. 

املف��ض أن �عّزز  ، من  Escalيبدو أّن فهم املوسيقى ينقسم ب�ن البيولو�� واالجتما��. �� تصّور إس�ال  

املؤدي تأث��ات املع�ى املوجود �� القطعة الّ�ي يؤّد��ا من خالل سلسلة من اإليماءات الّ�ي يحّددها مجتمع  

ھ دقيق ومؤدي من خالل رمز أو  
ّ
معّ�ن. ُينظر إ�� املع�ى ع�� نطاق واسع بفضل االستعارات ا�جسدّية ع�� أن

 �ود ثقا��.

ص من طبقات القمامة الّتقليدّية ل�ي  باعتباره نتاًجا للمجتمع، وفًق 
ّ
ا ألدورنو، يجب ع�� املؤّدي أن يتخل

ن من توصيل املع�ى �ش�ل أفضل وفهم البنيات الداخلّية للعمل املوسيقّي. إّن مجموعة اإليماءات الّ�ي 
ّ

يتمك

ھ  يمكن أن �ستخدمها املؤّدي �� واسعة جًدا، خاّصة �عب��ات الوجھ. يقوم املؤّدي �عدة وظائف،  
ّ
أن كما 

ا�جمال   لعلم  ووفًقا  عشر،  امن 
ّ
الث القرن  منذ  إيماءاتھ.  باستخدام  املوسيقي  العمل  إبراز ش�ل  قادر ع�� 

املشاعر   إلظهار  مخلًصا   
ً
ال

ّ
ممث املؤّدي  تجعل  للموسيقي،  جديدة  قدرات  ع��  لب 

ّ
الط ظهر  املسر��، 

د املؤّدي هذ 
ّ
ن املستمع من أخذ واألحاسيس املوجودة �� املسرحّية. من املف��ض أن يقل

ّ
ه العواطف حّ�ى يتمك

عور ��ا. 
ّ

 نفسھ والش

ب�ّل   اإليماءة  لفهم  أساسّية  ضرورة  تنتجها  الّ�ي  ا�جسم  من  ا�ختلفة  األجزاء  وحركة  اإليماءة  رؤ�ة  إّن 

عمل  مشاهدة  مباشرة. عند  حّية  �سمعها  عندما  للموسيقى  كثافة  أك��  وتأث��  أك��  برضا  �شعر  حجمها. 

م 
ّ
نتعل الّصورة    موسيقي،  أّن  يدر�وا  أن  أنفسهم. يجب  للموسيقّي�ن  أمر مهّم جًدا  أيًضا  أيًضا فهمھ وهذا 

املرئّية تز�د �ش�ل كب�� من الّتجر�ة الّ�ي يحصل عل��ا املستمع من العمل املوسيقي. اإليماءات �� �� األساس  

�كي�ّي وأيًضا  شبھ نّصّية، ألّ��ا تميل إ�� الّتعليق ع�� العمل ومساعدة املستمع ع�� فهم
ّ
ھ �� ش�لھ وتنظيمھ ال�

 محتواه الّدال��. 
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ھ أثناء األداء، يختار املوسيقي سمات مفهومة ع�� املستوى  
ّ
�� الوقت نفسھ، �ش�� جون جاك ناتيي إ�� أن

�ش�ل   ر 
ّ
يؤث و�الّتا��  آخر  ع��  متغّ��  تفضيل  املؤّدي  يقرّر  قد  املوسيقّية،  للمدّونة  الّتأث��ا�حايد   ��   كب�� 

ّ��ائي. �عمل املستوى ا�حايد �أساس للوصف الّرمزي و�� نفس الوقت يضاعف إم�انّيات تنظيم نفس  ال

ي يظّل دائًما كما هو، �غّض  
ّ

املوضوع املوسيقي. ومع ذلك، فهو يضمن هوّ�ة العمل املوسيقي وأساسھ الذ

فإن عمل املؤدي يتمثل �� إبراز    و�التا��  .الّنظر عن االختالفات �� األداء الّ�ي يخضع لها أّي عمل بالضرورة

املع�ى املوسيقي. ح�ى الذين �شك�ون �� قدرة املوسيقى ع�� نقل املع�ى، مثل فيتغنشتاين، �ع��فون بالّدور  

نظًرا ألّن هذا   املوسيقّي، ولكن  بالّتعب��  أن �شعر  يمكننا  املوسيقّي.  العمل  �� توصيل  املؤّدي  يلعبھ  ي 
ّ

الذ

عا  مع  يتوافق  أن  الّتعب�� ال  للمؤّدي،  يمكن  فإنھ  موسيقي،  خارج  �ائن  ع��  تطبيقھ  يمكن  أو شعور  طفة 

إيماءة مع��ة �ش�ل خاص. يؤكد   أو  التعب��، باستخدام تقليد  �� توجيھ هذا  �ستخدم جسده للمساعدة 

ھ ال يمكننا الّتحّدث عن املوسيقى بل يجب عرضها، وهنا يكمن عمل املؤّدي. هذا ما يقرّ 
ّ
ه  فيتغنشتاين ع�� أن

د أّن "املوسيقى تبدأ �� الوجود بفعل العزف"
ّ

   .جانكيليفيتش تماًما ح�ن يؤك

يضيف أدورنو أّن املوسيقى تحا�ي املشاعر الفردّية واإليماءات ا�جسدّية. يتضّمن هذا الّنوع من اإليماءة  

 
ّ

الذ الّتعب�� عن املشاعر  ل شيًئا  أهّمية شبھ موضوعّية وتار�خّية واجتماعّية ثقافّية. ال يحا�ي 
ّ
اتّية بل يمث

 عادًيا تكمن وظيفتھ التار�خّية ك��ّسب يمنحھ القدرة ع�� الّتعب��. 

�اسو�ي   يوصلھ    Cassotti�عت��  ي 
ّ

الذ املع�ى  ل 
ّ
يمث تفاع��.  أمر  املوسيقى  إبدا�� وفهم  حوار  األداء  أّن 

 يجيب عليھ اآلخر حيث ت�ون العالمة مرتبطة بھ ومع مؤّد��ا. ب
ً
سبة ألدورنو، فإّن اإليماءة  املؤّدي سؤاال

ّ
الن

باعتباره   املؤّدي،  ل 
ّ
يمث للفّن.  ا�جما��  ا�خار��  املظهر  بمفهوم  املوسيقى حيث سّماها   �� بالغ األهمّية  أمر 

ا ال مفّر منھ ب�ن العمل الفّ�ي وأّي مجال خار�ّ� �ش�� إليھ. من ناحية أخرى، ال يقّدر  
ً
ا للّتواصل، رابط

ً
وسيط

ر�ن عمل 
ّ

املؤّدي بنفس القدر. يّد�� ها�سليك أّن مهّمة نقل مع�ى العمل املوسيقي تقع بال�امل  �عض املفك

البحث عن مع�ى  فھ. علينا أن نقبل العمل كما هو، دون 
ّ
ع�� عاتق العمل نفسھ وقبل �ّل ��يء ع�� مؤل

�� املدّونة، ولتحقيق ذلك،   بالفعل   أن ينقل فقط ما هو موجود 
ّ
إال للمؤّدي  عليھ فقط  خارجھ. ال يمكن 

  عزف الّنغمات.
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  لدى مدیري المدارس في لواء الطیبة درجة ممارسة اإلبداع اإلداريّ 
 مین ة من وجهة نظر المعلّ والوسطیّ 

 

 

 الملخص: 

راسة درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية  إ��    التعرف  هدفِت الّدِ

وجهة   املعلم�ن،من  بيانا��ا    نظر  جمع   �� راسة  الّدِ املس��، واستخدمت  الوصفيُّ  املن�ُج  الدراسة  واتبعت 

راسة من (26استبانة م�ونة من (    294) فقرة، وجرى التأكد من صدقها وثبا��ا. وت�ونت عينة الّدِ
ً
) معلما

راسة أّن  ممارسة اإلبداع اإلداري لدى  درجة    ومعلمة تم اختيارهم بالطر�قة العشوائية. وأظهرت نتائج الّدِ

�� املدارس  املعلم�ن  مديري  نظر  وجهة  من  والوسطية  الطيبة  جميِع    لواء  ع��  متوسطٍة  بدرجٍة  جاءت 

 ملتغ�� ا�جنِس، 
ً
تائُج وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائّيٍة �� استجابات أفراد العينة تبعا ا�جاالِت, وأظهرِت النَّ

الذ�ور، لصا�ح  الفروقات  هذه  تائُج    و�عزى  النَّ مستوى  وأظهرِت  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  وجود 

اإلحصائّية ع��    الداللة  االنفتاح  مجال  باستثناء  العل�ي  املؤهل  ملتغ��   
ً
تبعا العينة  أفراد  استجابات   ��

تائُج وجود فروٍق ذات   التغي��، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح أ�حاب املؤهل العل�ي ب�الور�وس، وأظهرِت النَّ

 ملتغ�� سنوات ا�خ��ة
ً
(املرونة، االنفتاح ع�� التغي��)،  �جاالت    داللٍة إحصائّيٍة �� استجابات أفراد العينة تبعا

 
ُ
   سنوات فأك��). 10عزى هذه الفروقات لصا�ح أ�حاب ا�خ��ة (و�

 األردن.، لواء الطيبة والوسطية، مديرو املدارس، املعلمون، اإلداري  : اإلبداعمفاتيح �لمات 

Abstract: 
This study aimed to identify to the degree of administrative creativity of Al Taybah and Al Wasateya school 

principals from teachers' point of view, the study followed the descriptive method. The study use data 

collection is a questionnaire and consisting of (26) items, The study sample consisted of (294) teachers 

chosen by using random sample method. The results indicated the degree of administrative creativity of Al 

Taybah and Al Wasateya school principals from teachers' point of view, which comes at a medium degree 

on the tool as a whole and all domains. The results indicated that there were significant differences in the 

responses of the sample members according to gender in favor of male, the results indicated that there were 

significant differences in the responses of the sample members according to educational stage in favor of 

Bachelor, and the results indicated that there were significant differences in the responses of the sample 

members according to years of experience in favor of who have more than ten years’ experience. 

Key words: Administrative Creativity, School Principals, Teachers, Al Taybah and Al Wasateya 

Governorate, Jordan. 
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   : مة مقّد -1

إحساس الفرد    �� �عميق�ساهم اإلدارة املدرسية بدرجة كب��ة �� تر�ية األجيال تر�ية شمولية مت�املة، و 

كيف مع الواقع، وتزو�دهم باملعرفة واملهارات   لتعز�ز املمارسات اإليجابية    الالزمة باالنتماء إ�� مجتمعھ والتَّ

كيف مع مستجّد وا�خ��   ات ا�حياة.  ات ال�ي تجعلهم مبدع�ن وقادر�ن ع�� التَّ

التغ��،    عقيد، كث�� املشكالت، سريع  التَّ الواقع شديد  لتغي�� هذا  �بو�ة 
َّ
ال� املؤسسات  أدوار  أهم  ومن 

جھ نحو تصميم بيئة تنظيمية إبداعية تتضمن استخدام أساليب  القيادة اإلدار�ة الواعية ال�ي تتّ   تحقيُق 

هو أمر  مختلفة �س��دف تنمية قدرات األفراد اإلبداعية وزرع عناصر اإلبداع اإلداري �� املؤسسات و   وطرق 

�س�� أن  املؤّسسات  يتطلب  حّ�ى    واكبةمإ��    تلك  ا�جديدة  ال��بوّ�ة  النظر�ات  وفتوحات  الواقع  تحّوالت 

 .)2007�ستطيع البقاء �� ساحة املنافسة العاملية الشرسة (نصر، 

ما  تطو�ر مهارات املعلم�ن ومقدرا��م املتم��ة    ومن نافلة القول إّن مسؤولية 
ّ
ت�ون ع�� عاتق مديري  إن

بدع�ن،  
ُ
أهدافهم تطو�ر �ادر املعلم�ن لتنمية قدرا��م مع االهتمام الدائم بتوف�� التغذية إذ من  املدارس امل

لتحق تدر�بية  دورات  وعقد  بأدا��م،  يتصل  فيما  الضرور�ة  وتحس�ن  الراجعة  عل��ا،  املتفق  األهداف  يق 

لوكية، واملهنية والتقنية وغ��ها، ملا لهذه األمور من ا�ع�اسات جوهر�ة ع�� البيئة  مهارا��م املعرفية والّس 

عزز ثقة املعلم بنفسھ وتدفعھ لتقديم أك�� جهد لر�� العملية التعليمية وال��وض    فضال عن أّ��االتعليمية،  
ُ
�

حسب األهداف    هانجاز �مة تقوم بتحقيق املهمات و لوصول إ�� مستو�ات فكر�ة متقّد ��ا، �ل ذلك من أجل ا

 ). Reflianto, Ariani & Afnita, 2018املتفق عل��ا (

ا، و �عّد  الدور الذي يقوم بھ مديرو املدارس �� املؤسسات ال��بو�ة    إّن   ت��ز أهمية العنصر    من هنا محور��

هذه  إدارة   �� اإلبداع  وأهمية  املواضيع    البشري  أك��  من  أن  حيث  اإلداري،  التم��  لتحقيق  املؤسسات 

ھ الاملتداولة �� دراسات اإلدارة وعلم النفس هو موضوع القيادة اإلدار�ة واإلبداع اإلداري،  
ّ
يتم   �� ح�ن أن

 �� الدراسات العر�ية ع�� حد علم الباحث
ً
طت  ، كما أن هناك ندرة �� الدراسات ال�ي ر��نالتطرق إل��ا كث��ا

 �� توفر القدرات اإلبداعية �� األفراد العامل�ن وسيادة ثقافة تنظيمية إبداعية  
ً
ب�ن اإلبداع اإلداري ممثال

 .)2013داخل املؤسسة (ا�جعافرة،  

 :مدير املدرسة املبدعخصائص 

املدرسة    اإلبداع اإلداري إقدرة ع��  امل  ذو يمثل مدير  �� مسار  الرئيس  الزاو�ة  حجر  التجديد    ، حداث 

 مات وا�خصائص، و�� �اآل�ي:�تح�� هذا القائد اإلداري بالعديد من الّس و 

العقليّ  .1  ة:  ا�خصائص 
ّ
التفك��  ��  ل  تتمث امرونة  القدرة ع��  لفرد، وعند   �� 

ّ
ات جاهھ �سهولة  �غي�� 

د وتنظيم األف�ار  نتاج أك�� قدر من األف�ار �� وقت محّد إحسب الظروف املتغ��ة وما يالئمها مع  

وأشمل�ش�ل   (العاجز  ،أوسع  التفك��   �� واالستقاللية  املألوف،  عن  الدائم  وشلدان،    وا�خروج 

2009.( 
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و�ع�ي  ا�خصائص   .2 والتعليمات  االنفعالية:  باألنظمة  التقيد  وعدم  الذاتية،  القيود  من  التحرر 

  هو ما يؤدي لالستفادة من تحو�ل األزمات إ�� فرص سانحة للوصول إ�� نتائج ناجحة و�يجابية، و 

د  االنفتاح ع�� ا�خ��ات ا�جديدة وا�جرأة وعدم ال��دّ ب بادرة  املالفشل، والتمتع بخصائص �   تجّنبإ��  

بداء املواقف مع االهتمام واإلصغاء آلراء اآلخر�ن، باإلضافة إ�� امتالك القيادة ا�حكيمة �� القوة إ��  

 ). 2000وضبط النفس واالنضباط اتجاه الواجب الوط�ي واملدرسة (يو�س، 

�املقدرة ع�� التعامل مع    ،األفراد املبدع�نلدى  تظهر ا�خصائص املعرفية    �خصائص املعرفية:ا .3

ف ع�� البيئة  وحب االطالع والرغبة �� التعرّ   ،األلفاظ والرموز ا�جردة واستخدامها �ش�ل �حيح

بناء  ليتمكن من    ،العمل، حيث يميل الفرد إ�� العمل لوحده��  االستقاللية  ميل إ��  ا�حيطة مع  

إذ أ��م   ،باملقدرة اللغو�ةهذه الفئة    تم��ت صورة مت�املة عن املش�لة ب�ل جوان��ا إلتقان حلها، و 

 ). 45، 2007لكتب املتنوعة والعميقة (الهو�دي،ايميلون إ�� حب القراءة ومطالعة 

راسات الّسابقة:   الّدِ

راسة، من  �ستعرض �� هذا املستوى من البحث أهّم ا  راسات الّسابقة ذات العالقة بموضوع هذه الّدِ لّدِ

م�ي من  قد اخ��نا  اتھ، و و وأد   ا�جھمن ع��  و هذا املبحث  ف  اهدأحيث ترك��ها ع��   سلسل الزَّ
َّ
تناولها حسب الت

 . األقدم إ�� األحدث

 ) اإ�� اهدفت    ) بدراسة,Sherman & Crum  2008قام ش��مان وكروم  أثر اإلبداع  إلداري  لتعرف ع�� 

والقيادي والتعلي�ي ملديري املدارس الثانو�ة ع�� تطو�ر أداء العامل�ن �� مدارس والية ف��جينيا �� الواليات 

) مدير مدرسة، واستخدمت هذه الدراسة االستبانة،  100املتحدة األمر�كية، وت�ونت عينة الدراسة من (

 وقد  
ّ
م لدى طلب��ا �عود  نو�ة �� تحقيق مستوى متقّد نجاح مديري املدارس الثا  ت نتائج الدراسة ع�� أّن دل

 إ�� املمارسات اإلدار�ة اإلبداعية الناتجة عن ��يئة بيئة داعمة إلنجازات العامل�ن ف��ا.

) دراسة هدفت إ�� التعرف إ�� درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية ��  2012وأجرى الز�ود ( 

املعلومات لتكنولوجيا  البحر�ن  نظر    مملكة  وجهة  من  لد��م  اإلداري  باإلبداع  وعالق��ا  نظرهم  وجهة  من 

 ومديرة، و(15معلم��م. ت�ونت عينة الدراسة من (
ً
 ومعلمة.  194) مديرا

ً
استخدمت �جمع البيانات  و ) معلما

استخدام املن�ج الوصفي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من اإلبداع اإلداري لدى    تّم و أداتان.  

ي املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية من وجهة نظر املعلم�ن. وأشارت نتائج الدراسة إ�� عدم وجود فروق ذات  مدير 

ملتغ��   �عزى  املعلم�ن  نظر  وجهة  من  الثانو�ة  املدارس  ملديري  اإلداري  اإلبداع  مستوى   �� إحصائية  داللة 

ارتباطية ذات داللة احصائية عند م النتائج وجود عالقة  بينت  (ا�جنس. كما  تقديرات  96.4ستوى  ب�ن   (

وتقديرات   املعلومات  لتكنولوجيا  لدرجة ممارس��م  البحر�ن  �� مملكة  ا�ح�ومية  الثانو�ة  املدارس  مديري 

   معلم��م ملستوى إبداعهم اإلداري.

بدراسة هدفت إ�� استقصاء العالقة ب�ن القرار اإلداري املدر�ىي Zare & Zadeh, 2013)(قام ز�ر وزاده   

اإل  للبن�نواإلبداع  ح�ومية  مدارس   �� واملعلم�ن  املدراء  لدى  وتّم   -داري  التحلي��    إيران.  املن�ج  استخدام 

 و(40نھ الدراسة من (الوصفي، وت�ونت عيّ 
ً
) معلم، وأشارت نتائج الدراسة إ�� أن هناك عالقة  100) مديرا
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،  ر�ة ال�ي يتخذها مديرو املدارسب�ن م�ونات اإلبداع اإلداري (التواصل، واملرونة، واإلبداع) والقرارات اإلدا

 �� فاعلية أداء املعلم�ن و�بداعهم الوظيفي، حيث أن القرارات اإلدار�ة لإلدارة املدرسية    و��� أّ��ا
ً
تؤثر مباشرة

 
ّ
 م�ن.  املبدعة ت�ون أك�� فاعلية وذات تأث�� إيجا�ي ع�� فاعلية األداء الوظيفي للمعل

إ�� معرفة درجة ممارسة مديري املدارس ا�ح�ومية ونوا��م  )  2017وهدفت دراسة ا�حجوج وأبو ع�� ( 

بمحافظة خانيو�س لإلبداع اإلداري، والكشف عن الفروق ا�جوهر�ة �� درجة ممارس��م لإلبداع اإلداري  

 للمتغ��ات التالية: املؤّه 
ً
نت  ى الوظيفي، والنوع. وت�وّ ل العل�ي، وعدد سنوات ا�خدمة اإلدار�ة، واملسّ� تبعا

(عيّ  من  الدراسة  مدرسة.  136نة  مدير  ونائب   
ً
مديرا مديري  و )  ممارسة  درجة  أّن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

املدارس ونوا��م بمحافظة خانيو�س لإلبداع اإلداري من وجهة نظرهم �انت كب��ة. ولم توجد فروق ذات  

متوّس  ب�ن  إحصائية  العيّ داللة  أفراد  درجات  اإلدار ط  لإلبداع  ممارس��م  درجة   �� للمتغ��ات  نة  �عزى  ي 

ى الوظيفي، والنوع. أوصت الدراسة بالعمل  التالية: املؤهل العل�ي، وعدد سنوات ا�خدمة اإلدار�ة، واملسّ� 

تحّف  ال�ي  واملعنو�ة  املادية  ا�حوافز  توف��  تب�ّ ع��  ع��  املدارس  مديري  واستخدام  ز  اإلبداعية  األف�ار  ي 

 .قات ال�ي تحّد م��ا�� املؤسسات التعليمية و�زالة املعوّ  ّي أساليب عمل جديدة، و�شر ثقافة اإلبداع اإلدار 

) دراسة هدفت إ�� الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية  2017وأجرت ال�ليش ( 

 
ّ
صاالت وعالق��ا بمستوى اإلبداع اإلداري لد��م من وجهة نظر املعلم�ن بمنطقة  لتكنولوجيا املعلومات واالت

 ومعلمة تّم 280�ي الليبية. حيث ت�ونت عينة الدراسة من (ا�جبل الغر 
ً
اختيارهم بالطر�قة الطبقية   ) معلما

استبانت�ن،  ووقعالعشوائية،    و  تطو�ر 
ّ
ودل االرتباطي،  الوصفي  املن�ج  أن استخدام  ع��  الدراسة  نتائج  ت 

متوّس  �ان  االداري  اإلبداع  وتب�ّ مستوى   ،
ً
إحطا داللة  ذات  ايجابية  عالقة  وجود  مستوى  ن  عند  صائية 

)05.0) 
ّ
صاالت و��ن مستوى  �� درجة ممارسة مديري املدارس الثانو�ة ا�ح�ومية لتكنولوجيا املعلومات واالت

 .إبداعهم االداري 

) إ�� معرفة واقع  Aal & Saleh Alshammri, 2018-Abdulهدفت دراسة عبد العال وصا�ح الشمري ( 

،  استخدام املن�ج الوصفي التحلي��ّ   تّم وقد  مصر.  ببمدينة سوهاج    اإلبداع اإلداري إلدارات املدارس الثانو�ة 

) من  الدراسة  عينة  مدير 52وت�ونت  وقع )  العشوائية.    ا،  بالطر�قة  أن  و اختيارهم  الدراسة  نتائج  أظهرت 

أمام ممارسة اإلبداع اإلداري �� اإلدارات املدرسية وتطبيق املركز�ة ف��ا،    ا العقبات ال�ي يمكن أن ت�ون عائق

 أن إدارات املدارس الثانو�ة  وضعف التوجھ الذي �عطي صالحيات للمعلم�ن، و�يّ 
ً
نت نتائج الدراسة أيضا

 ع�� مستوى منخفض.   ھ �سوهاج قامت بتطبيق عناصر اإلبداع اإلداري وجوانب

الكشف عن اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة    إ��   ) بدراسة هدفت2018كما قامت الطنبور ( 

عمان   العاصمة   �� وتّم با�خاصة  ومقاومتھ،  التغي��  بإدارة  وعالقتھ  الوصفي    األردن  املن�ج  استخدام 

الّد حلي��، وت�ونت عيّ التّ   274راسة من (نة 
ّ
 ومعلمة، ودل

ً
أّن ) معلما نتائج الدراسة ع��  اإلبداع اإلداري   ت 

ا  مديري  ��  لدى   
ً
إحصائيا دالة  فروق  هناك  يكن  ولم  مرتفعة،  بدرجة  جاءت  ا�خاصة  الثانو�ة  ملدارس 

عيّ  استجابات  واملؤهل  متوسطات  ا�جنس  ملتغ��ات  �عزى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة   �� الدراسة  نة 

 األ�ادي�ي وا�خ��ة. 
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داري لدى مديري املدارس ��  التعرف إ�� درجة توافر ثقافة اإلبداع اإل إ��  )  2019هدفت دراسة املط��ي ( 

 
ّ
  استخدام املن�ج الوصفّي   م�ن. تّم دولة ال�و�ت وعالق��ا بدافعية اإلنجاز لدى املعلم�ن من وجهة نظر املعل

ووقع  ال�و�ت. ب ) من معل�ي املدارس �� محافظة ا�جهراء 642، وت�ونت عينة الدراسة من (االرتباطّي  املس��ّ 

درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى    ة البسيطة، وأظهرت النتائج أّن اختيار العينة بالطر�قة العشوائي 

عدم وجود فروق ذات داللة  كذلك  مديري املدارس �� دولة ال�و�ت جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج  

حصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة توافر ثقافة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  إ

لة ال�و�ت �عزى ملتغ�� ا�جنس عند جميع ا�جاالت، ما عدا مجال ال��ك�� وا�حساسية للمشكالت وا�جال  دو 

 
ّ

 � وجاءت الفروق لصا�ح الذ�ور. الك�

التعرف إ�� درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة ��   إ��  )2019هدفت دراسة ا�خطاطبة ( 

املعلم بإكساب  وعالقتھ  �جلون  وتّم محافظة  نظرهم،  وجهة  من  املهنية  الكفايات  املن�ج    �ن  استخدام 

، وتّم 153نة الدراسة من (، وت�ونت عيّ االرتباطّي  الوصفّي 
ً
اختيارهم بالطر�قة العشوائية البسيطة،   ) معلما

درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة �� محافظة �جلون وعالقتھ بإكساب    وأظهرت النتائج أّن 

 وجود فروق ذات داللة  امل
ً
حصائية  إعلم�ن الكفايات املهنية جاءت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج أيضا

الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس الثانو�ة �� محافظة �جلون  

 � ا�جنس �انت الفروق ل�عزى ملتغ��ات الدراسة �� �عض ا�جاالت، �� متغ�ّ 
ّ

�ور، و�� مجاالت املرونة  صا�ح الذ

 (تقبل ا�خاطرة). 

راسة عن غ��ها  وتباينت الدراسات الّس   ابقة من حيث أهدافها واملتغ��ات ال�ي تناول��ا، وتم��ت هذه الّدِ

راسة األو��   راسات السابقة بأ��ا الّدِ ال�ي تناولت درجة ممارسة اإلبداع    –الباحث�ن�� حدود علم    – من الّدِ

�� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن، باإلضاف  إ�� تم��ها عن  اإلداري لدى مديري املدارس  ة 

راسة وعين��ا، ومن هنا يمكن القول  راسات السابقة �� مجاالت أداة الّدِ ة  ن هناك حاجة م�ّح إغ��ها من الّدِ

راسة،   راسات السابقة �� إثراء األدب النظري، وتطو�ر أداة الّدِ إلجراء هذه الدراسة، وقد تم اإلفادة من الّدِ

 النتائج ومقارن��ا.واألساليب اإلحصائية املتبعة، ومناقشة 

 مش�لة الدراسة وأسئل��ا: 

 لألدوار ال�ي يؤد��ا مدير املدرسة �� النظام التعلي�ي �ونھ حلقة الوصل ب�ن جميع عناصر العملية   
ً
نظرا

فق والطلبة،  واملنا�ج  املعلم�ن  من  تلكم�  تتطلب  دالتعليمية  خط��م  وحلّ   �م  والتخطيط  األمور   تنظيم 

 ع اإلداري ألداء أدوارهم ب�ل كفاءة وفعالية.  املشكالت بممارسة اإلبدا

ھ 
ّ
  . األهمية بالغة حيو�ة لھ من مهام  ا تر�و�ّ   اقائدبوصفھ  املدرسة   نظر ملديرُ◌ ي  ومن البداهة التذك�� أن

ع�� يؤثر  حيث  العملية جودة  �� يتبعھ الذي القيادي  النمط  فهو   �� املدرسة  نجاح  يتوقف التعليمية، 

نمط أهدافها تحقيق وع��  املدرسة،  مدير  يتبعها  ال�ي  واالس��اتيجيات  والطر�قة  األسلوب  ع��   ورسال��ا 

 العمل، حيث يجب ظروف لتحس�ن اءالبنّ  للعمل إم�اناتھ ع�� توظيف قدرتھع��  يمارسھ، و  الذي  القيادة

 �� ي�ون  أن
ً
   ).2014، ��(ا�جم العامل�ن  جميع مع إ�سانية إيجابية  مع بناء عالقات  �شاط ا�جماعة مؤثرا



ثير حسني الكوري  د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لدى مديري المدارس  إالبداع إالدارّي 
ٔ
حمد غالب سليمان   - د. ميرنا سامي زريقات  - ا

ٔ
 د. ا
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املعلم�ن   مع  املباشر  وتواصلهم  للواقع  ومعا�ش��م  التدريس  مجال   �� الباحث�ن  عمل  واقع  خالل  ومن 

والش�وى وعدم الرضا لد��م عن �عض مديري املدارس لعدم   رواملعلمات، فقد الحظوا وجود كث�� من التذمّ 

اإلداري، اإلبداع  ألسلوب  األسلوب    ممارس��م  ع��  هذا  �ساعد  املعنو�ةالذي  الروح  ع��   
ً
إيجابا   ، التأث�� 

ا قد يؤثر �� طبيعة العملية التعليمية ومخرجا��ا، وأكدت �ل    هذا  واإلنجاز لدى املعلم�ن، ويعد   سلبي�
ً
مؤشرا

 ) ع�� أهمية ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري. 2019)، ودراسة املط��ي (2019من دراسة ا�خطاطبة (

دارس  و�ناء ع�� ما سبق تتمثل مش�لة الدراسة �� محاولة معرفة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري امل 

 �� لواء الطيبة والوسطية وذلك باإلجابة ع�� االسئلة اآلتية:

 ؟ درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن. ما 1

ب�ن متوسطات استجابات أفراد    )a=0.05ة عند مستوى الداللة (. هل توجد فروق ذات داللة إحصائيّ 2

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر  اسة حول  عينة الدر 

   ، وسنوات ا�خ��ة)؟املعلم�ن �عزى الختالف متغ��ات: (ا�جنس، واملؤهل العل�ي

 راسة:أهداف الّد 

واء الطيبة  درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� ل  التعرف إ��إ��  �س�� هذه الدراسة   

ب�ن متوسطات درجات تقدير أفراد  والوسطية، والكشف عّم  إذا �ان هناك فروق ذات داللة إحصائية  ا 

عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية �عزى ملتغ��ات  

   ا�جنس، واملؤهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة.

 راسة:ية الّد أهمّ 

عليمّية وتطو�رها،  نظ  ية دور املدير الفّعال �� تنشيط الَعملّية التَّ  ألهّمِ
ً
راسة    تكتسب هذهرا   أهّمي��ا الّدِ

ظرّ�ة  ة ع�� النحو اآل�ي:و النَّ  العمليَّ

ظرّ�ة: -
َّ
ية الن ُمجتمع دراسة جديد، إذ  هو  راسات األردنية و قلة الّد األهمية النظر�ة ��    تتمثل   األهّمِ

 
ُ
�� لواء الطيبة والوسطية تتناول درجة    مثال  أي دراسة من هذا الَنوع-ن�علم الباحثع�� حد  -جر  لم ت

ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري، كما ت��ز أهمية هذه الدراسة باس��دافها ا�حور األسا�ىي 

من  مديري املدارس الذين تقع ع�� عاتقهم مسؤولية اتخاذ الكث��  ، و�ع�ي بھ املنظومة التعليمية�� 

 القرارات. 

ية الَعملّية:   - فيد   ها ُيمكن لنتائج   �ستمّد هذه الّدراسة أهمي��ا العملّية مّمااألهّمِ
ُ
مديري املدارس    أْن ت

وذلك   اإلداري،  اإلبداع  ممارسات  ع��  �عرفهم  خالل  والتوصيات    ع�� من  تائج  النَّ توظيف 

راسة �� تنمية اإلبداع   لت إل��ا هذه الّدِ اإلداري والتنبيھ �جوانب القصور �� واالق��احات ال�ي توصَّ

فيد املس هذه الفجوات، و�ُ  األداء والعمل ع�� سّد 
ُ
 أن ت

ً
ول�ن �� وزارة ال��بية والتعليم ع��  ؤ ؤمل أيضا

 العمل لوضع التعديالت والقرارات املناسبة �� بيئة تنظيمية مناسبة ��جع و�سهل اإلبداع اإلداري. 
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ّ
 عر�فات االصطالحية واإلجرائية:الت

 كما يأ�ي: 
ً
 و�جرائيا

ً
 تضمنت الدراسة �عض املصط�حات ال�ي تم �عر�فها اصطالحيا

"مجموعة من املمارسات واألف�ار ال�ي يقدمها املديرون العاملون وال�ي ��دف إليجاد   اإلبداع اإلداري: 

قاس�ي،  طرق وأساليب أك�� كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف املؤسسات والدوائر وأك�� خدمة ا�جتمع" (ال

2002،  550.(   
ّ
 بأن

ً
ال�ي يتح��  و�املرونة    ، العقلية ال�ي تتم�� بإعطاء أف�ار جديدة  العملية  ھ:ويعرف إجرائيا

املدرسة    ي  ع�� نحو ��ا مدير 
ّ

تم  مك الدراسة من خالل استبانة  �� هذه  تم قياسها  وال�ي  أداء عملھ  نھ من 

 إعدادها لهذا الغرض. 

 و  
ُ
مارسة إجرائًيا بأ��ا:    البحثنحن القائم�ن ��ذا عّرف  �

ُ
�� الدرجة ال�ي ��جلها املستجيبون  درجة امل

راسة ال�ي أعدها الباحثون لقياس مستوى ممارسة مديري املدارس لإلبداع اإلداري من وجهة   ع�� أداة الّدِ

 نظر معل�ي لواء الطيبة والوسطية أثناء قيامهم بالعمل. 

 حدود الدراسة ومحددا��ا: 

ال  هذه  والوسطية،اقتصرت  الطيبة  لواء   �� واملعلمات  املعلم�ن  من  عينة  ع��  الدرا�ىي   دراسة  للعام 

أما محّد 2022/ 2021 العينة  دا��ا فإ�ّ ،  �ا تتحدد بمستوى صدق وثبات األداة وموضوعية استجابة أفراد 

 لفقرات األداة. 

 الطر�قة واإلجراءات: 

و   الدراسة  الدراسة، ومجتمع   ملن�ج 
ً
ا�جزء وصفا وأداتضمن هذا  الالزمة    ةعين��ا  الدراسة واإلجراءات 

تّم للتحّق  ال�ي  اإلحصائية  والطرق  واإلجراءات  الدراسة،  أداة  وثبات  صدق  من  تحليل    ق   �� استخدامها 

 البيانات.

 من�ج الدراسة:

   �ونھ األ�سب لهذه الدراسة.ل املس��ّ  الوصفّي استخدام املن�ج  تّم  

 مجتمع الدراسة:

ّيبِة والَوسطّية،   
ّ
مات �� ولواِء الط ِ

ّ
م�ن واملعل ِ

ّ
راسة من املعل عملهم خالل  ل  املباشر�نالذين  ت�ّوَن مجتمع الّدِ

) را�ىي  الّدِ (2022/ 2021العام  عددهم  والبالغ  ومعلمة،  1162)   
ً
معلما بالطر�قة  )  نة  العّيِ اختيار  وتم 

ة،    ح ذلك: ) يوّ� 1وا�جدول (العشوائيَّ

مات �� املدارس ا�ح�ومّية �� مدير�ة قصبة إر�د : 1جدول 
ّ
م�ن واملعل

ّ
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة من املعل

 ا�جموع  املعلمات  املعلم�ن  املدير�ة 

 1162 732 430 لواء الطيبة والوسطية
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 نة الدراسة:  عيّ 

راسة ع��    راسة، حيث اشتملت عّينة الّدِ راسة بالطر�قة العشوائّية من مجتمع الّدِ نة الّدِ تّم اختيار عّيِ

 ومعلمة،  294(
ً
(و ) معلما توزيع  (320تّم  اس��داد  وتّم  راسة،  الّدِ نة  عّيِ أفراد  استبانة ع��  استبانة،  294)   (

 ألفراد. ل ب املئو�ة ) التكرارات والنس 2ا�جدول ( حيوّ�  و  %)،91بنسبة اس��داد (

 التكرارات والنسب املئو�ة ألفراد عينة الدراسة حسب متغ��ا��ا : 2جدول 

 النسبة  التكرار  الفئات  املتغ��ات 

 34.7 102 ذكر ا�جنس 

 65.3 192 أن�ى 

 100.0 294 �جموع  

 75.5 222 ب�الور�وس ل العل�ياملؤّه 

 24.5 72 عليا  دراسات

 100.0 294 ا�جموع  

 27.6 81 سنوات   10من  أقل ا�خ��ة سنوات

 72.4 213 فأك��  سنوات10

 100.0 294 ا�جموع  

 

 :أداة الدراسة

  
ً
مراجع األدب النظري والدراسات السابقة ذات    إ��  قام الباحثون بتطو�ر أداة الدراسة، وذلك استنادا

استخدام    )، ولتحقيق أهداف الدراسة تّم 2019)، ودراسة ا�خطاطبة (2019الصلة مثل دراسة املط��ي ( 

 ألسلوب ليكرت ا�خما�ىي    االستبانة �أداة �جمع املعلومات من أفراد عينة الدراسة، وقد تّم 
ً
بناء األداة وفقا

ا (  سطة،، كب��ة، متو ً◌ (كب��ة جدا مثل رقمي�
ُ
) و�� ت

ً
نت  ) ع�� ال��تيب. وت�وّ 1،  2،  3،  4،  5قليلة، قليلة جدا

) من  الدراسة  وُ 26أداة  فقرة،  الّد زّ )  مجاالت  ع��  (عت  األصالة  (مجال  التالية:  ومجال  5راسة  فقرات،   (

 ) فقرات). 5(غي�� ) فقرات، ومجال االنفتاح ع�� التّ 9) فقرات، ومجال املرونة (7اسية للمشكالت ( ا�حّس 
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راسة:صدق      أداة الّدِ

1-  
ّ

  م�ن):صدق ا�حتوى (صدق ا�حك

 10التحقق من صدق األداة �عد عرضها بصور��ا األولية ع�� (  تّم  
ّ

م�ن من أعضاء هيئة التدريس  ) محك

ا�ختصّ  من  األردنية  ا�جامعات   �� 
ّ
الل الصياغة  حيث  من  عل��ا  ل�حكم  وذلك  ال��بو�ة،  اإلدارة   �� غو�ة  �ن 

لت صياغة  ومناسبة الفقرات، و�ضافة أو حذف، أو اق��اح فقرات، و�� ضوء آراء ا�حكم�ن ومالحظا��م عّد 

 ) فقرة.26صور��ا ال��ائية من ( �� االستبانة  �عض الفقرات ال�ي أجمع عل��ا ثمانية محكم�ن فأك��، لتستقّر 

 صدق البناء:  -2

الد  تطبيق  تّم  البناء  صدق  دالالت  (راسّ◌ الستخراج  من  تألفت  استطالعّية  عيّنة  ع��   30ة 
ّ
معل  (  

ً
ما

 
ّ
لعالقة  ومعل �حح 

ُ
امل االرتباط  معامل  حساب  أجل  من  وذلك  املس��دفة،  راسة  الّدِ عّينة  خارج  من  مة، 

 ). 3الفقرات بأداة الّدراسة و�ا�جال الذي تنت�ي إليھ، كما هو مب�ن �� ا�جدول (

معامالت االرتباط ب�ن مجاالت استبانة درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء : 3جدول 

 الطيبة والوسطية والدرجة ال�لّية ببعضها 

 األصالة ا�جاالت 
ا�حساسية  

 للمشكالت 
 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
 األداة ك�ل 

     1 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
**.853 1    

   1 889.** 791.** املرونة 

  1 834.** 825.** 785.** االنفتاح ع�� التغي�� 

 1 924.** 938.** 953.** 920.** األداة ك�ل 

راسة:  ثبات  أداة الّدِ

اخ�� لألداة ومجاال��ا، تّم حسابھ باستخدام معادلة  ثبات اال�ساق الّد ثبات األداة و حقق من  ألغراض التّ  

ألفا   التحّق   Cronbach’s Alphaكرونباخ  للعّينة االستطالعية، وألغراض  التطبيق األول  بيانات  ق من  ع�� 

راسة ومجاال��ا؛ تّم التحّق  ) بتطبيق  Retest-Testق بطر�قة االختبار و�عادة االختبار ( ثبات اإلعادة ألداة الّدِ

عيّ  خارج  من  مجموعة  ع��  أسبوع�ن  �عد  تطبيقھ  و�عادة  (املقياس،  من  م�ّونة  راسة  الّدِ   30نة 
ً
معلما  (

راسة، وذلك كما ��   ومعلمة، ومن ثم تّم حساب معامل ارتباط ب��سون ب�ن تقديرا��م �� املرت�ن ع�� أداة الّدِ

 ).4ا�جدول (
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ساق ا: 4جدول 
ّ
لداخ�� كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة �جاالت استبانة درجة ممارسة اإلبداع قيم معامل اال�

 اإلدارّي لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطّية والّدرجة ال�لّية 

 عدد الفقرات  اال�ساق لداخ��  ا�جال 

 5 0.96 األصالة

 7 0.94 ة للمشكالت ا�حساسيّ 

 7 0.97 املرونة 

 5 0.96 التغي�� االنفتاح ع�� 

 26 0.98 األداة ك�ل 

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري  استبانة    أنَّ قيم ثبات اإلعادة �جاالت  )4يالحظ من ا�جدول ( 

)، واعت��ت هذه القيم مالئمة لغايات هذه  0.98بلغ (  قد   املدارس �� لواء الطيبة والوسطية والّدرجة ال�لية

   الّدراسة.

 :  راسةإجراءات الّد 

ع��   الباحثون  الّد عمل  أداة  و�عداد  لها،  مخطط  ووضع  الدراسة  مش�لة  والتّ تحديد  من  راسة،  حقق 

بانات  االست  ووزعوااملوافقة ع�� تطبيق الدراسة بالتنسيق مع ا�جهات املعنية،    واصدقها وثبا��ا، ثم أخذ

الدراسة عينة  أفراد  جميع  ا�حاسوب  تّم  ثم    ،ع��  إ��  و�دخالهما  وتفريغهما  الزمن  من  ف��ة  �عد  جمعهما 

، و�جراء التحليالت اإلحصائية املناسبة ثم استخراج النتائج  SPSSباستخدام برنامج ( 
ً
) ملعا�ج��ما إحصائيا

 وتفس��ها، وتقديم التوصيات املالئمة �� ضوء النتائج. 

 : ة اإلحصائيةاملعا�ج

ع لإلجابة    ��لإلجابة  اآلتية:  اإلحصائية  األساليب  استخدام  تم  الدراسة،  تم    ع��أسئلة  األول  السؤال 

السؤال الثا�ي تم استخدام   ع��استخدام املتوسطات ا�حسابية، واالنحرافات املعيار�ة، والرتب، ولإلجابة 

راسة  املتوسطات ا�حسابية، واالنحرافات املعيار�ة، وتحليل الت باين الثال�ي (دون تفاعل لها). واعتمدت الّدِ

، ودرجة قليلة (1سلم ليكرت ا�خما�ىي: و��: درجة (
ً
) كب��ة،  4) متوسطة، ودرجة (3)، ودرجة (2) قليلة جدا

، ثم  5ودرجة (
ً
 ع�� درجة  ااعتم وقع  ) كب��ة جدا

ً
د املتوسطات ا�حسابية إلجابات أفراد العينة؛ لت�ون مؤشرا

 عتماد ع�� املعادلة التالية:  التقدير باال 

 ع�� عدد ا�خيارات   –مدى الفئة= (أع�� قيمة  
ً
 أد�ى قيمة) مقسوما

 ن ذلك:) يب�ّ 5حدد الباحثون خمسة مستو�ات، وا�جدول ( و�ذلك 0.8=5÷  4=1-5مدى الفئة= 
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اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية  املعيار اإلحصائي لتحديد درجة ممارسة اإلبداع : 5جدول 

 من وجهة نظر املعلم�ن

 الدرجة  املتوسط ا�حسا�ي

  1.80أقل من  1.00من 
ً
 قليلة جدا

 قليلة  2.60أقل من  1.80من 

 متوسطة  3.40أقل من  2.60من 

 كب��ة 4.20أقل من  3.40من 

   5.00– 4.20من 
ً
 كب��ة جدا

 

راسة ومناقش��ا نتائج    الّدِ

راسة من خالل إجابة أفراد العينة ع�� أسئلة     للنتائج ال�ي توصلت إل��ا هذه الّدِ
ً
تضمن هذا ا�جزء عرضا

راسة، وع�� النحو اآل�ي:  الّدِ

قة باإلجابة ع 
ّ
تعل

ُ
ما درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  :  الُسؤال األّول   ��الّنتائج امل

 لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن؟ 

واالنحرافات    ا�حسابّية  توسطات 
ُ
امل حساب  تّم  السؤال  هذا  عن  ودرجات    املعيارّ�ةلإلجابة  تب،  والرُّ

 وفق املتوّس مجال من مجاالت االس  الفقرة ل�ل فقرة ع�� حده ثّم الدرجة ال�لّية ل�ّل 
ً
طات  تبانة، مرتبة تنازليا

قة بذلك. 6ا�حسابية، وا�جدول (
ّ
 ) يوّ�ح النتائج املتعل

ا واالنحرافات املعيار�ة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري  : 6جدول  املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 نظر املعلم�ناملدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة 

تبة  الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط ا�حسا�ي ا�جال  ا�جال  رقم الرُّ

 متوسطة 0.64 2.89 املرونة  3 1

 متوسطة 0.651 2.88 ا�حساسية للمشكالت  2 2

 متوسطة 0.701 2.83 االنفتاح ع�� التغي��  4 3

 متوسطة 0.703 2.79 األصالة 1 4

 متوسطة 6290. 2.85 األداة ك�ل   
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توسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  6يبّ�ن ا�جدول رقم ( 
ُ
 حصل ا�جال  حيث  )2.89  -2.79امل

  )، 0.64)، و�انحراف معياري (2.89: املرونة ع�� املرتبة األو�� بدرجة متوسطة, و�متوسط حسا�ي (ثالثال

متوسطة,  و  بدرجة  للمشكالت  ا�حساسية  الثا�ي:  (ا�جال  حسا�ي  معياري  2.88و�متوسط  و�انحراف   ،(

فقد جاء �� املرتبة الثالثة بدرجة متوسطة،    ،الرا�ع: االنفتاح ع�� التغي�� ) ع�� التوا��، أّما ا�جال0.651(

فقد جاء �� املرتبة األخ��ة    ،األول: األصالة )، أّما ا�جال0.701)، و�انحراف معياري (2.83و�متوسط حسا�ي (

متوسطة (بدرجة  حسا�ي  و�متوسط   ،2.79) معياري  و�انحراف  لدرجة  0.703)،  العام  املتوسط  أما   ،(

)، 2.85ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية لدرجة فقد بلغت قيمتھ (

.  )0.629و�انحراف معياري (
ً
 و�درجة متوسطة أيضا

ذلك    تفس��  ممّ املهام    ك��ةبو�مكن  املدارس،  مديري  عاتق  ع��  امللقاة  اإلدار�ة  يُح واألعمال  دون  ا  ول 

اإلبداع يحتاج إ�� وقت وجهد وتفك�� وعقد اجتماعات،    مقدر��م ع�� ممارسة اإلبداع اإلداري، وذلك ألّن 

لوقت    
ً
اختصارا التقليدي  بمنحناها  التعليمية  للعملية  املدرسة  مدير  �سي��  إ��  النتيجة  هذه  عزى 

ُ
� وقد 

عزى هذه النتيجة إ�� محدودية صالحية مديري املدارس وال�ي تقتصر   أخرى،  س��لكھ من أجل مهامّ �
ُ
وقد �

الصّ  والقوان�ن  األنظمة  تطبيق  العليا،  ع��  ا�جهات  من  عاملادرة  اإلبداع    وهو  ع��  مقدر��م   �� يؤثر  قد 

تائج م والتحليق باألف�ار لتحقيق خطط تطو�ر�ة إبداعية، وتتّ  )، 2019ع نتائج دراسة ا�خطاطبة (فق هذه النَّ

أنَّ  أظهرت  بدرجة    وال�ي  جاء  �جلون  محافظة   �� الثانو�ة  املدارس  مديري  لدى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة 

تائج مع نتائج دراسة متوسطة ممارسة اإلبداع    وال�ي أظهرت نتائجها أّن )  2018الطنبور (  ، وتختلف هذه النَّ

   رجة مرتفعة.لدى مديري املدارس جاءت بد  اإلدارّي 

: مجال األصالة
ً
 أوال

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال األصالة : 7جدول   املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الفقرة ة الفقر رقم  الرتبة
املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
رجة   الدَّ

1 1 
النقاش   مهارة  املدرسة  مدير  يمتلك 

 وا�حوار والقدرة ع�� االقناع. 
 كب��ة 0.758 2.80

2 2 
السريعة  يقّد  ا�حلول  املدرسة  مدير  م 

 ملشكالت العمل. 
 كب��ة 0.759 2.79

3 5 
بما   تطو�ر�ة  خطط  املدرسة  مدير  يضع 

 م مع األهداف التعليمية. ءيتال
 متوسطة  0.773 2.78

4 3 
لتنفيذ   جديدة   

ً
طرقا املدرسة  مدير  يتبع 

 األعمال املتعلقة باملدرسة. 
 متوسطة  0.753 2.77
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 الفقرة ة الفقر رقم  الرتبة
املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
رجة   الدَّ

5 4 
إبداعية   أف�ار  املدرسة  مدير  يق��ح 

 لتطو�ر العملية التعليمية.
 متوسطة  0.778 2.76

 متوسطة 0.703 2.79 األول: األصالةا�جال   

 

ا  ومتوسطة، أمّ ) ب�ن كب��ة  2.80-62.7املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  7يب�ن ا�جدول ( 

عزى ذلك  ) و�درجة (متوسطة)، وقد �ُ 0.703)، و�انحراف معياري (2.79املتوسط ا�حسا�ي العام فقد بلغ (

 جديدة إبداعية �� تنفيذ األهداف وا�خطط التعليمية ضمن إطار    ي إ�� أن مدير 
ً
املدارس ال يتبعون طرقا

 ُ� مشاركة �عض مديري املدارس للمعلم�ن ��  عزى ذلك إ��  تطو�ري جديد مالئم لألهداف التعليمية، وقد 

�حلول اإلبداعية ال�ي تؤدي إ�� نجاح العمل  إ�� اجل الوصول  أاملشكالت العالقة من    اتخاذ القرارات �حّل 

عزى ذلك  التفاعل والتعاون �� تقديم األفضل، وقد �ُ   سعيا إ��اإلداري، و�شعار املعلم�ن با�حر�ة �� التفك��  

��م كقائدين تر�و��ن ناجح�ن معتمدين ع�� التفك�� اإلبدا��  ابراز �خصيإل دارس �عض مديري امل إ�� حّب 

   ل�حصول ع�� أفضل النتائج بأسرع وقت وأقل جهد.

" ��  يمتلك مدير املدرسة مهارة النقاش وا�حوار والقدرة ع�� االقناع.) ال�ي نّصت ع�� "1جاءت الفقرة ( 

) بمتوسط حسا�ي  األو��  ()، و�انح 2.80املرتبة  ذلك  0.758راف معياري  �عزى  (كب��ة)، وقد    إ��)، و�درجة 

املدارس   مديري  واملعلم�ن   ع��مقدرة  اإلداري  ا�جهاز  عناصر  ب�ن  وا�حوار  لالتصاالت  جيد  نظام  إيجاد 

جّو  و�يجاد  وا�خ��ات،  اآلراء  وتبادل  املشكالت  ملناقشة  الفرصة  و�تاحة  الفكر  وحدة  األلفة    لضمان  من 

الدورات التدر�بية ال�ي �عت�� هذه االس��اتيجية من    إ��  ذلك  �عود لعالقات اإل�سانية، وقد  والتعاون �� إطار ا

 املهارات ا�حياتية األساسية. 

يق��ح مدير املدرسة أف�ار إبداعية لتطو�ر العملية التعليمية"  ) ال�ي نصت ع�� "4بينما جاءت الفقرة ( 

) و�درجة (متوسطة). وقد �عزى ذلك  0.778ف معياري ()، و�انحرا2.76�� املرتبة األخ��ة بمتوسط حسا�ي (

 عن  
ً
إ�� اهتمام املدير بتسي�� العملية التعليمية �� مسارها املعتاد ا�حقق ألهداف �عليمية معتادة �عيدا

 تطو�رها لتحقيق نتيجة أفضل. 
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ٔ
حمد غالب سليمان   - د. ميرنا سامي زريقات  - ا

ٔ
 د. ا
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: مجال ا�حساسية للمشكالت 
ً
 ثانيا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال ا�حساسية للمشكالت: 8جدول   املتوسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الرتبة
رقم  

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 
11 

 �� دراسة  
ً
�ستغرق مدير املدرسة وقتا

 املعلومات ال�ي جمعها.
 متوسطة  0.77 3.02

2 
10 

املدرسة رؤ�ة دقيقة الكتشاف  يمتلك مدير  

 املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا املعلمون.
 متوسطة  0.746 2.90

3 
6 

يتنبأ مدير املدرسة بال��ديدات ال�ي قد تؤثر  

 ع�� البيئة التعليمية. 
 متوسطة  0.736 2.89

4 

12 

نتاج  إاهتمام مدير املدرسة ع��  ينصّب 

أف�ار جديدة أك�� من ا�حصول ع�� تأييد  

 اآلخر�ن.

 متوسطة  0.742 2.86

5 
7 

يمتلك مدير املدرسة الو�� باملتغ��ات  

 واملشكالت قبل وقوعها.
 متوسطة  0.767 2.84

6 
9 

لل��وض   اقو�ّ  ايمتلك مدير املدرسة دافع

 باألهداف ال��بو�ة.
 متوسطة  0.771 2.84

 متوسطة  0.753 2.83 مدير املدرسة ع�� تحقيق أهدافھ.  ُيصّر  8 7

ا�ي: ا�حساسية للمشكالت  ا�جال   
ّ
 متوسطة 0.651 2.88 الث

  

ط ا�حسا�ي العام  أما املتوّس   ،)3.02-2.83املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  8يب�ن ا�جدول (

) بلغ  (2.88فقد  معياري  و�انحراف   ،(0.651  ( ُ� وقد  (متوسطة)،  مديري  و�درجة  �عض  أن  إ��  ذلك  عزى 

 املدارس يمتل�ون  
ّ
  وقد �ُ   ن،و مرؤ�ة دقيقة الكتشاف املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا املعل

ً
عدم  إ��  عزى ذلك أيضا

 
ّ

 القدرة ال�افية ع�� املعرفة الش
ّ
�ا من ظروف  �  ر ع�� البيئة التعليمية وما يحيطاملة بال��ديدات ال�ي قد تؤث

 �وض بالعملية التعليمية.ات مؤثرة عل��ا مسببھ دافع منخفض �� ال�ّ ومتغ�� 

 �� دراسة املعلومات ال�ي جمعها.  ) ال�ي نصت ع�� "11جاءت الفقرة ( 
ً
" �� �ستغرق مدير املدرسة وقتا

�� إعزى ذلك  )، و�درجة (متوسطة)، وقد �ُ 0.77)، و�انحراف معياري (3.02املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي (



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)86( 

   ة �عهدتھ،ا�شغال مدير املدرسة بمهامھ وواجباتھ األخرى املناط 
ّ
  ةدراس ل  الذي يخّصصھ   ل الوقتمما يقل

 ب حلها. و وقد �عزى لك��ة املشا�ل املطل .معلومات املش�لة ال�ي يقوم بحلها

 ) الفقرة  "8بينما جاءت  ال�ي نصت ع��  أهدافھ  )  املدرسة ع�� تحقيق  املرتبة األخ�� .ُيصر مدير   �� ة  " 

) و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ�� ضعف اإلدارة  0.753)، و�انحراف معياري (2.83بمتوسط حسا�ي (

تائج مع نتائج    ا�� الوصول لألهداف املنشودة نتيجة اختالف ما �ان متوقع مقارنة بالواقع، وتتفق هذه النَّ

) املط��ي  أنَّ 2019دراسة  أظهرت  ال�ي  لدى  )،  اإلداري  اإلبداع  بدرجة    ممارسة  جاءت  املدارس  مديري 

تائج مع نتائج دراسة  متوسطة ممارسة اإلبداع    ال�ي أظهرت نتائجها أّن )  2017ا�حجوج (، وتختلف هذه النَّ

 اإلداري لدى مديري املدارس جاءت بدرجة كب��ة.

: مجال املرونة 
ً
 ثالثا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال املرونة املتوسطات ا�حسابية مرتبة : 9جدول   تنازلي�

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 13 
يتقبل مدير املدرسة املق��حات واألف�ار ا�جديدة من  

 املعلم�ن. 
 متوسطة  0.668 2.93

 متوسطة  0.718 2.92 اها. و�تبنّ يتفاعل مدير املدرسة مع األف�ار ا�جديدة  15 2

3 17 
ف مع املواقف ا�ختلفة  �ستطيع مدير املدرسة التكيّ 

 باح��افية عالية. 
 متوسطة  0.70 2.91

 متوسطة  0.698 2.90 دة.يرى مدير املدرسة األمور من زاو�ا متعّد  19 4

5 18 
د مدير املدرسة �� �غي�� موقفھ عندما يقتنع  ال ي��دّ 

 �عدم �حتھ. 
 متوسطة  0.707 2.89

 متوسطة  0.702 2.89 �ستطيع مدير املدرسة تجزئة مهام العمل.  20 6

7 21 
البدء  يحّد  قبل  العمل  تفاصيل  املدرسة  مدير  د 

 بتنفيذه. 
 متوسطة  0.671 2.89

8 16 
اء من املعلم�ن ��دف  قد البنّ ل مدير املدرسة النّ يتقبّ 

 االرتقاء بالعملية التعليمية. 
 متوسطة  0.717 2.86

 متوسطة  0.716 2.85 ة زوايا. �ستطيع مدير املدرسة تحليل املواقف من عّد  14 9

 متوسطة 0.64 2.89 ا�جال الثالث: املرونة   
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ا املتوسط ا�حسا�ي  أّم ،  )2.93  –   2.85املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  9ُيب�ن ا�جدول ( 

) بلغ  فقد  ()،  2.89العام  معياري  �ُ 0.64و�انحراف  وقد  (متوسطة)،  و�درجة  تمّس )  إ��  ذلك  �عض  عزى  ك 

 
ً
ھ لھ ملا هو جديد  و�التا�� تقبّ   ،مديري املدارس بأف�ارهم ال�ي يؤمنون ��ا وال�ي من الصعب �غي��ها �ليا

ّ
  يرى أن

   ةقليل   ، ولو بنسبةش�لقد �
ً
 إ�� عدم رغبة  لعملية التعليمية، وقد �عزى ذلك أل  سببا ممكنا إلر�اك  ،جدا

ً
يضا

�عض املدراء �� مشاركة ومناقشة �ل �ىيء وخاصة املدراء أ�حاب املدة األطول �� الوظيفة أل��م يؤمنون  

التعليمية،   باملس��ة  يتعلق  قرار  أي  إصدار   �� املهنية  والقدرة  الصالحيات  أعط��م  الرسمية  الوظيفة  بأن 

تائج مع نتائج دراسة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري    ، وال�ي أظهرت أنَّ )2017ال�ليش (  وتتفق هذه النَّ

 املدارس جاءت بدرجة متوسطة.

 ) الفقرة  ع��13جاءت  نصت  ال�ي  ي��:  )  من  "  ما  ا�جديدة  واألف�ار  املق��حات  املدرسة  مدير  يتقبل 

)، وقد  )، و�درجة (متوسطة0.668)، و�انحراف معياري (2.93" �� املرتبة األو�� بمتوسط حسا�ي (املعلم�ن

آلراء  ا  �عمل ع�� غر�لةألنھ �� أغلب األحيان    ،تقبل مدير املدرسة للمق��حات بدرجة متوسطة  إ��عزى ذلك  �ُ 

 واملق��حات بما يتما�ىى مع األهداف املرسومة أو الغايات املنشودة.  

 ) الفقرة  ع��14جاءت  نصت  ال�ي  زوايا "  اآل�ي:  )  عدة  من  املواقف  تحليل  املدرسة  مدير  ��   "�ستطيع 

) و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ�� 0.716)، و�انحراف معياري (2.85املرتبة األخ��ة بمتوسط حسا�ي (

 ا�جوانب والزوايا األخرى،  ترك�� �عض مديري املدرسة ع�� جانب محدد ليحّق 
ً
قوا من خاللھ غايا��م متناسيا

تحليلھ للمواقف ا�ختلفة، وقد ��  قصور  �  إ�ي  ما يؤدّ هو  مما �سبب عدم االحاطة ب�افة ما يتعلق باملوقف و 

مهامھ    حيث إن إحدى أهّم  ،ة أك�� من نظرة شموليةمدير املدرسة يرى األمور بصورة عامّ   �عزى ذلك إ�� أّن 

، عديدة  سلبياتلھ  طر�قة أو ن�ج    �ا ولك�  ،ب�ن جميع ا�جوانب ليخدم املس��ة التعليمية باملدرسة  التوافُق 

وق  الغفلة  �ا وم� أمور  بحاجة  عن  يؤدي    .معا�جةإ��  ضايا  أو  إ��  وهذا  القضايا  �عض  معا�جة   �� قصور 

 املشا�ل.

: مجال االنفتاح ع�� التغي��
ً
 را�عا

ا واالنحرافات املعيار�ة املتعلقة بمجال االنفتاح ع�� التغي�� : 10جدول   املتوّسطات ا�حسابية مرتبة تنازلي�

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

1 22 
يبتكر مدير املدرسة أساليب جديدة ومتطورة ل��يئة  

 املناخ املناسب لإلبداع. 
 متوسطة  0.745 2.86

2 24 
ينظم مدير املدرسة رحالت علمية ترف��ية  

 ومسابقات لتنمية اإلبداع. 
 متوسطة  0.73 2.85

3 26 
  االجتما��،�ستخدم مدير املدرسة وسائل التواصل 

 وُ�ن�ىئ قنوات مفتوحة للتواصل مع املعلم�ن. 
 متوسطة  0.751 2.82
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 الرتبة
  رقم

 الفقرة
 الفقرة

املتوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة 

4 23 
استخدام اإلدارة اإللك��ونية �� تطو�ر ا�خدمات  

 التعليمية. 
 متوسطة  0.782 2.81

5 25 
 
ّ
نجازات املدارس األخرى  إلع مدير املدرسة ع��  يط

 وتطو�ر املنظومة التعليمية. لالستفادة م��ا 
 متوسطة  0.773 2.79

ا�ع: االنفتاح ع�� التغي��     متوسطة 0.701 2.83 ا�جال الر

 

 ،  )2.86-2.79املتوسطات ا�حسابّية قد تراوحت ما ب�ن (أّن  )  10ُيب�ن ا�جدول ( 
ّ
املتوسط ا�حسا�ي    أما

) بلغ  فقد  (2.83العام  معياري  و�انحراف  �عض  0.701)،  رغبة  إ��  ذلك  �عزى  وقد  (متوسطة)،  و�درجة   (

مديري املدارس �� النجاح لتحقيق اإلنجازات، وحب التغي�� والتطور املستمر امل��امن مع التطورات ا�حديثة 

ا�خ��ات    وحّل  من  واالستفادة  إبداعية  بطر�قة  و املشكالت  متم��  أداء  تحقيق  أجل  صورة  �شكيل  من 

   مستقبلية واعدة.

"يبتكر مدير املدرسة أساليب جديدة ومتطورة ل��يئة    ما ي��:  ت ع��) ال�ي نصّ 22حيث جاءت الفقرة ( 

) حسا�ي  بمتوسط  األو��  املرتبة   �� لإلبداع"  املناسب  (2.86املناخ  معياري  و�انحراف  و�درجة  0.745)،   ،(

باإلدارة   متعلقة  تقليدية  وطرق  ألساليب  املدارس  مديري  �عض  اعتماد  إ��  ذلك  �عزى  وقد  (متوسطة)، 

عها إ��    التقليدية بدرجة أك�� من
ّ
عدم وجود مساحة لالبت�ار أو اإلبداع   ، وهو ما �ع�يأساليب جديدةتطل

   ع�� تطو�ر املنظومة التعليمية.ال  مناخ إبدا�� و   ��يئة�ساعد ع��  ع�� نحو ال ،أو تطبيق ن�ج جديد

فادة  يطلع مدير املدرسة ع�� انجازات املدارس األخرى لالست"  :) ال�ي نصت ع��25بينما جاءت الفقرة ( 

التعليمية املنظومة  (م��ا وتطو�ر  بمتوسط حسا�ي  املرتبة األخ��ة   �� )  0.773)، و�انحراف معياري (2.79" 

 هو    ترك�� مدير املدرسة األك��  أّن   و�درجة (متوسطة)، وقد �عزى ذلك إ��
ّ
عاتھ  ع�� أهدافھ املوضوعة وتوق

ذلك إ�� ثقة مدير املدرسة بخططھ التطو�ر�ة  املأمولة وانجازات مدرستھ ال�ي ير�د الوصول إل��ا، وقد �عزى  

دراسة نتائج  مع  تائج  النَّ هذه  وتتفق  التعليمية،  بالعملية  لل��وض  (  املوضوعة  وال�ي  )2019ا�خطاطبة   ،

تائج مع  ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس جاءت بدرجة متوسطة  أظهرت أنَّ  ، وتختلف هذه النَّ

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس جاءت    وال�ي أظهرت نتائجها أّن   ) 2012نتائج دراسة الز�ود (

 بدرجة مرتفعة. 

الثا�ي الّسؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  مستوى  النتائج  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  وجد 
ُ
ت هل   :

داري  درجة ممارسة اإلبداع اإل ب�ن متوسطات استجابات أفراد عّينة الدراسة حول    ) a=0.05الداللة (

عزى الختالف متغ��ات (ا�جنس،  
ُ
لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن �

  )؟واملؤهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة



ثير حسني الكوري  د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لدى مديري المدارس  إالبداع إالدارّي 
ٔ
حمد غالب سليمان   - د. ميرنا سامي زريقات  - ا

ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)89( 

ع  تّم   ��لإلجابة  السؤال  التباين    هذا  وتحليل  املعيار�ة  واالنحرافات  ا�حسابية  املتوسطات  استخراج 

راسة حسب متغ��ات ا�جنس، وا�خ��ة، واملؤهل العل�ي، وا�جداول ذوات   املتعدد الستجابات أفراد عينة الّدِ

 ) تب�ن ذلك. 12-11األرقام (

ار�ة لدرجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ��  املتوسطات ا�حسابية واالنحرافات املعي: 11جدول 

م�ن حسب متغّ��ات ا�جنس، واملؤّهل العل�ّي، وسنوات ا�خ��ة. 
ّ
 لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعل

 االنحراف املعياري  العدد  املتوسط ا�حسا�ي الفئات  املتغ��ات 

 734. 102 3.04 ذكر ا�جنس 

 539. 192 2.74 أن�ى  

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 658. 222 2.91 ب�الور�وس ل العل�ي املؤّه 

 486. 72 2.66 دراسات عليا  

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 548. 81 2.72 سنوات  10أقل من  سنوات ا�خ��ة 

 652. 213 2.90 سنوات فأك��  10 

 629. 294 2.85 ا�جموع  

 

الستجابات    �� املتوسطات ا�حسابّية واالنحرافات املعيار�ة) وجود فروق ظاهر�ة  11يالحظ من ا�جدول ( 

درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة  أفراد الدراسة حول  

�ل  أثر    وسنوات ا�خ��ة، ولفحص،  ل العل�ياملؤّه ا�جنس، و �سبب اختالف فئات متغ��ات  ف��ا    نظر املعلم�ن

 . النتائج هذه يب�ن )12(وا�جدول )، way ANOVA) 3الثال�ي حسبت نتائج تحليـل التبايـن  ة،مجال ع�� حد

 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)90( 

تحليل الّتباين الثال�ّي للمتوّسطات ا�حسابّية لتقديرات أفراد عينة الّدراسة ع�� �ل مجال من  : 12جدول 

م�ن، 
ّ
مجاالت درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعل

 ملتغّ�� (ا�جنس، واملؤّهل العل�ي، وسنوات ا�خ��ة) 
ً
 وفقا

مصدر  

 التباين 
 درجة ا�حر�ة  املر�عات  مجموع ا�جال 

  متوسط

 املر�عات 
 قيمة ف 

  الداللة

 اإلحصائية

 ا�جنس 

Hotelling's 

Trace 

value=.07

4 

Sig.=.00 

 * 000. 14.567 6.618 1 6.618 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
2.999 1 2.999 7.411 .007 * 

 * 001. 11.180 4.260 1 4.260 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
6.890 1 6.890 15.165 .000 * 

املؤهل  

 العل�ي 

 Hotelling's

Trace 

value=.03

6 

Sig.=.038 

 * 004. 8.498 3.860 1 3.860 األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
1.765 1 1.765 4.362 .038 * 

 * 027. 4.945 1.884 1 1.884 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
1.147 1 1.147 2.525 .113 

سنوات  

 ا�خ��ة

Hotelling's 

Trace 

value=.03

2 

Sig.=.062 

 180. 1.808 822. 1 822. األصالة

ا�حساسية  

 للمشكالت 
1.271 1 1.271 3.140 .077 

 * 019. 5.607 2.136 1 2.136 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
3.158 1 3.158 6.951 .009 * 

   454. 290 131.743 األصالة ا�خطأ
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مصدر  

 التباين 
 درجة ا�حر�ة  املر�عات  مجموع ا�جال 

  متوسط

 املر�عات 
 قيمة ف 

  الداللة

 اإلحصائية

ا�حساسية  

 للمشكالت 
117.360 290 .405   

   381. 290 110.502 املرونة 

االنفتاح ع��  

 التغي�� 
131.765 290 .454   

 ا�جموع 

    294 2429.760 األصالة

ا�حسا��ي 

 ة للمشكالت 
2565.265 294    

    294 2583.125 املرونة 

االنفتاح  

 ع�� التغي�� 
2491.680 294    

 ) α= 0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 
) �جميع  0.05α=وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية (  )12يب�ن ا�جدول ( 

نظر  مجاالت   وجهة  من  والوسطية  الطيبة  لواء   �� املدارس  مديري  لدى  اإلداري  اإلبداع  ممارسة  درجة 

يجة إ�� أن الذ�ور وترجع هذه النت  ،املعلم�ن ع�� حسب متغ�� ا�جنس، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح الذ�ور 

 بتأدية املهام اإلدار�ة
ً
خول �� ا�خاطرة واتخاذ قرارات ف��ا نوع  ولد��م ا�جرأة ال�ي تمك��م من الّد   ،أك�� ال��اما

من اإلقدام وا�جسارة واإلبداع ال�ي �سهم �� تحقيق األهداف ال�ي تطمح لها املدرسة، وترجع هذه النتيجة  

 إ�� طبيعة األن�ى ال�ي تمي
ً
 خوف من اإلقدام ع�� �ل �ىيء جديد.و��� ا�  ،د والتفك��ل��دّ إ�� ال أيضا

 ) اإلحصائّية  الداللة  مستوى  عند  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  مجاالت  0.05α=وجود  �جميع  درجة  ) 

ممارسة اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن ع�� حسب  

ل  �حاب املؤّه أالعل�ي باستثناء مجال االنفتاح ع�� التغي��، و�عزى هذه الفروقات لصا�ح  متغ�� املؤهل  

رات هذه الفئة بما يجب أن ي�ون عليھ من اتباع لتطبيق مهارة  وقد �عزى ذلك لتصوّ   ،العل�ي ب�الور�وس

  املدارس من الكف  و ونظر��م لواقع األمور ال�ي يجب أن يصل إل��ا مدير   ،بداع اإلداري اإل 
ً
ايات املهنية �عيدا

   األد�ى من تحقيق األهداف. عن تقبل ا�حّد 

 ) درجة ممارسة  ) �جاالت  0.05α=وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية 

اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس �� لواء الطيبة والوسطية من وجهة نظر املعلم�ن (املرونة، االنفتاح  
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 ع�� التغي�
ُ
سنوات    10�حاب ا�خ��ة (أعزى هذه الفروقات لصا�ح  �) ع�� حسب متغ�� سنوات ا�خ��ة، و�

الذين يمل�ون ( ) سنوات فأك�� يرون أن مديري املدارس يتمتعون  10فأك��)، وهذا يدل ع�� أن املعلم�ن 

�ساع مما  املستجدات  ومتا�عة  التغي��،  ع��  واالنفتاح  و�املرونة  األك��  واإلدراك  تحقيق  بالتصور  ع��  د 

 األهداف املرجوة. 

 التوصيات: 

 �� ضوء النتائج ال�ي توصلت إل��ا الدراسة يو�ىي الباحثون بما ي��:

بما يتوافق    ،اإلبداع اإلداري حول  عمل دورات تدر�بية ملديري املدارس لتطو�ر منظورهم وفكرهم   -

 مع مستلزمات ومتطلبات مستقبل األجيال الصاعدة. 

ح�ى ال ت�ون املدرسة ب�ل مركبا��ا من إدار��ن ومعلم�ن وطالب    ھمدير املدرسة ووظائف   تحديد مهامّ  -

 وسياس��ا أس��ة نمط إداري. 

-  
ّ
� �� تحقيق  مركز�ة حيث أن القيادة التشاركية ب�ن اإلدارة واملعلم�ن لها دور كب�اتباع سياسة الال

 األهداف بطر�قة إبداعية.  
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ٔ
حمد غالب سليمان   - د. ميرنا سامي زريقات  - ا

ٔ
 د. ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)93( 

 :المصادر والمراجع

 المراجع العربیة:
جميل( -1 صفاء  لدى  2013ا�جعافرة،  اإلداري  باألبداع  وعالق��ا  التنظي�ي  الصراع  إدارة  أساليب   .(

، دراسات العلوم ال��بو�ةمديري ومديرات املدارس ا�ح�ومية �� محافظة الكرك من وجهة نظرهم،  

40)2 ،(225-236. 

ساهلة لدى مديرات املدارس  ). أنماط القيادة التحو�لية والتبادلية واملت2014ا�جم��، هيا ا�حميدي ( -2
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 الفیلسوف األلماني  البیئة عندألخالق  التأسیس الفلسفيّ 

 هانس یوناس  

 

 

 الملخص: 

ة عند  ا�جديدة �� الفلسفة املعاصرة ال�ي تنطلق من مبدأ املسؤوليّ ات  يتمحور هذا ملقال حول األخالقيّ 

  ، ا�جديد اد الفكر األخال��ّ ، الذي �عت�� من ب�ن روّ ) 1939ت  Hans Jonas( ها�س يوناس الفيلسوف األملا�ي

 ة. واألخالق البيئيّ 

لكتابھ قد   ال�ي    ك وكذل  املسؤوليةمبدأ    �ان  تقر�راألف�ار  الذي �شر سنة    ""بيلمونت   تضّم��ا  الشه�� 

ة ��  ة والغر�يّ اليوم أساس السياسات األورو�يّ �عت��  ات ا�جديدة ال�ي  ، أثر كب�� ع�� تأسيس األخالقيّ 1979

 مجال العلوم.

وأيضا    األخال�ّ�،ة ال�ي تؤطر الفعل  املسؤوليّ   إم هذا املقال جانبا من الهواجس ال�ي تدور حول مبدو�قّد 

 . ة �ش�ل خاّص واألخالق البيئيّ  األخالق �ش�ل عامّ  النقاش حول أسس

 البيئة. املستقبل،ة، األخالق ا�جديدة، الواجب، مبدأ املسؤوليّ مفاتيح:  �لمات 

 

Abstract: 

This article is mainly about the new contemporary philosophical ethics and essentially 

tackles the responsibility principle of the German philosopher Hans Jonas who is considered 

among the founders of contemporary ethical thinking and environmental ethics. 

Hans Jonas' book "responsibility principle" along with the thoughts presented in the famous 

Belmont report published in1979 have had a great impact on contemporary ethics which form 

the foundation of European and occidental politics in sciences. 

This article presents some of the issues that speaks about the responsibility framing "act" 

ethic, as well as the debate about ethic fundamentals in general, and environmental ethic in 

particular. 

Key words: Responsibility principle, the new ethics, duty, environment. 
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 : مة مقّد -1

األملا�ي الفيلسوف  يوناس  �س��  الشه��    Hans Jonas _1993(1(  ها�س  كتابھ  املسؤولية��  إ��   مبدأ 

 
ّ
الت عميقة  العصر ا�حديث عرف تحوّ   ويعت�� أّن   تجاه الطبيعة  ر الفعل اإل�سا�ّي تأسيس أخالق جديدة تؤط

اإل�سا�ّي  الفعل  األخالق،  ��  هذه  إ��  الدعوة  است�جال  سبب   �� فرضية    �انت  من  هذه  دعوتھ  وتنطلق 

أّن أساسيّ  مفادها  موّج   �ّل   ة  �انت  اإل�سان،  أسسها  ال�ي  القديمة  إ��  هَ األخالق  اإل�سان  من  أي  إليھ،  ة 

 اإل�سان، كيف ذلك وملاذا؟ 

ها إ��  ة الطو�ل، �ان موّج وع�� مدى تار�خ اإل�سانيّ   الفعل اإل�سا�ّي   أّن   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

 ا الطبيعة ال�ي �ان �عيش ف��ا، فإ�ّ اإل�سان، أّم 
ّ
 �ا لم تكن تتأث

ّ
تفاعلها  ة ��  ت مستمرّ ر مطلقا ��ذا الفعل، وظل

 اعتبار القوّ ب ب جزءا م��ا وتحت رحم��ا    لها، وظّل   معھ، واإل�سان نفسھ �ان خاضعا
ّ
  ة ال�ي �انت تمثلها، إال

   أّن 
ّ

تدخ جعل  لها  وتطو�ره  للتقنية  اإل�سان   ابت�ار 
ّ

تدخ الطبيعة  هذه   �� قو�ّ لھ  وعنيفا  ال  جعلهاا  ��    �غية 

 و خدمتھ  
ّ
د  ، وصار ��ّد الوسائل التقنية لتدم��ها �ش�ل ��ائّي ھ أصبح يملك ما يكفي من  تحت سيطرتھ، بل إن

يتطلب أخالقا جديدة   ة الفعل اإل�سا�ّي د بالتا�� ا�جنس البشري نفسھ. هذا األثر الكب�� لقوّ وجودها و��ّد 

تجاه اإل�سان،   تحمل �� طيا��ا مفهوما جديدا لفكرة "املسؤولية" ال�ي لم �عد تقتصر ع�� الفعل اإل�سا�ّي 

 .طبيعة والوجود البشرّي بل تجاه ال

التحوّ  هذا  إطار  هو ففي  جديد  إ�سان  عن  ا�حديث  صار    عوض Homo Faber  الصا�عاإل�سان    ل 

      . Homo sapiensالعارف،اإل�سان العالم أو  

  األملا�ي إيمانو�ل �انط   إ�� الفيلسوف " �سبة   ة"ال�انطيّ  ختھ الفلسفةالذي رّ�   األمر األخال��ّ   و�ذلك فإّن  

)Emmanuel Kant    1804ت(  » قرون:  ملبدملدة  وفقا  دائما  قانونا    إ تصرف  يصبح  أن  يمكن 

 جديدةيجب أن يتغ�ّ Kant): 45»(كونيا
ً
نتائج فعلك من�جمة مع    «تصرف �ش�ل ت�ون بھ  :� ليأخذ أ�عادا

 ا� خال��ّ ة». أو إذا شئنا شرح هذا األمر األ �سانيّ استمرار حياة اإل
ّ
�ش�ل ال ت�ون بھ   �ع�ي تصّرفھ جديد، فإن

 ات ا�حياة �� املستقبل. نتائج فعلك هدامة إلم�انيّ 

مستقبليّ  ألخالق  التأسيس  إش�ال  و�طرح  من  أك��  جديدة  إ��ة     نظرا 
ّ
يتأّس أن أجل ھ  من  حاضرا  س 

س ع�� نوع تتأّس �ا  ة، لك�ّ ات املستقبليّ ة حاضرة تجهل اإلم�انيّ ات معرفيّ شروط و�م�انيّ   املستقبل، �� ظّل 

 
ّ
للما��ي الذي يمث ال�يل أحد مقوّ من االع��اف واالح��ام  ��   مات األخالق  يجب أن تحافظ ع�� املستقبل 

ــس هو    أن  ، وهذه األخالق ال يمكنخضم الزخم التكنولو��ّ 
ّ
ؤسـِ

ُ
س ل�حاضر امل ؤِسّ

ُ
تقوم �� غياب املا��ي امل

 
لماني ولد سنة   Hans Jonasهانس يوناس  -1

ٔ
مريكية التي استقّر  1993سنة  و توفي 1903فيلسوف ا

ٔ
بها عندما   بالواليات المتحدة اال

ن
ٔ
لمانيا عند صعود النازية إلى الحكم، ورغم ا

ٔ
   غادر ا

ّ
نّ  يوناس كان ال يحب الظهور، إال

ٔ
صبح من الوجوه الفلسفيّ ا

ٔ
ة البارزة التي عرفها  ه ا

همها في كـتابيْ الق
ٔ
خالقيات التي صاغها، ا

ٔ
 المسؤولية" الذي صدر سنة يْ ه المهمّ رن العشرون، ارتبط اسمه باال

ٔ
ذي  وال  1979ن "مبدا

وموضوع الكـتاب، بل وحتى عنوانه قريب من Le principe résponsabilitéتحت عنوان  1990صدرت ترجمته بالفرنسية سنة 

وطو "
ٔ
خالق في زمن العلم"   Karl Otto Apelكـتاب "كارل ا

ٔ
يضا كـتيّ  Lilleالصادر عن المطبوعات الجامعية "ليل"1"اال

ٔ
 به الصغيروا

خالق المستقبل المترجم إل
ٔ
جل ا

ٔ
 . Pour une éthique du futureى الفرنسية تحت عنوان من ا
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س  ة للقانون، الذي يتأّس ة �ساؤالت حول املبادئ العامّ و�طرح هذا التأسيس عّد   أيضا ملستقبل لم يأت �عد،

 املسؤوليّ  ‘ع�� مبد
ّ

 :خص هذه األسئلة فيما ي��ة واملطالبة واملنفعة املتبادلة، وتت�

جيل  يمكن أن يطالب بھ جيل لم يوجد �عد    حّق   وأّي   ؟ا�� مرتبة ا�حّق   هل يمكن أن ير�� هذا املطلب

 للمنفعة؟  �عيش �� ا�حاضر؟ أال تنب�ي فكرة املطالبة هذه ع�� تبادل

�ا مدينة لها بالوجود، لكن ة يمكن أن تقوم ���يء تجاه األجيال السابقة ع�� اعتبار أ�ّ األجيال ا�حاليّ   إّن 

لألجي ا�حاضرة  األجيال  تدين   بم 
ّ
الال البشرّي   حقة؟ ال  الفرد  اإل�سانيّ   وهل  ضمان  أو  ع��  مج��ة  جمعاء  ة 

هو القانون الذي يج�� �خصا ما ع�� الزواج وترك    استمرار النوع البشري عن طر�ق الت�اثر والتوالد؟ وما

 ا�خلف؟ 

التطوّ  يطرحها  عميقة  �ساؤالت  التكنولو��ّ هذه  ا�حياة  وتطوّ   ر  دفعتھ  اإل�سانّيةر  ال�ي   �� �س ا  و 

العلوم    فقد عرفتة.ة األخالقيّ للبحث عن أسس يمكن أن تقوم عل��ا هذه املسؤوليّ   )Hans Jonas(يوناس

 ات �� العصر ا�حديث و املعاصر تطوّ والتقنيّ 
ّ

ة  والعمليّ  ةنت اإل�سان من تطو�ر قدراتھ العلميّ رات مذهلة مك

 
ّ

 م �� الطبيعة و السيطرة عل��ا، وأيضا استغالل  للتحك
ّ
هذا االستغالل الذي جعلھ ا�جتمع    أّن   ثروا��ا، إال

   ماتھ، أصبح استغالالأسسھ و مقوّ   أهّم   الصنا��ّ 
ّ
بات، بل أصبح وسيلة لتحقيق  ال يكتفي بتحقيق املتطل

  الرأسما��ّ   الهدف م��ا هو تحقيق م�اسب ا�جتمع الصنا��ّ   ،ة لإل�سان ��اة و ال حاجة حقيقيّ رغبات ال��ائيّ 

 .�� الر�ح، عن طر�ق صنع الرغبات و تكييفها الذي يقوم ع

بطر�قة   واستغالال للطبيعةمماثال    وتلبي��ا جنونا�� خلق هذه الرغبات  أن يخلف هذا ا�جنون  و�ان البّد 

 
ّ
 و��ّددها بالنضوب.ة ل ��ديدا أك�� لل��وات الطبيعيّ أصبحت �ش�

ان االستغناء ع��ا بخلق بدائلها، بل تقف هذه ال��ديدات عند ال��وات و املعادن ال�ي يمكن لإل�س   ولم

نات ا�حيو�ة للبيئة الضرور�ة ل�ل حياة ع�� وجھ األرض، و ع�� ا�خصوص املاء و الهواء  ى امل�وّ طالت ح�ّ 

 ال��بة و غ��ها. و 

ر إ��  ة ع�� أخرى، دفع هذا التطوّ ق جماعات �شر�ّ صار عماد تفوّ   والتق�ّي الذي   م العل�يّ التقّد   أّن   كما

تھ، ذلك  برمّ   د الوجود البشرّي ��ّد   ولكّ��ا أصبحت ق فقط،  ق الغلبة والتفوّ أس�حة لم �عد تحّق   مداه بإنتاج 

ر ع�� سبيل املثال الذي ابتكرتھ صناعة ا�حرب    السالح النووّي   أّن 
ّ
منھ اليوم لدى الدول    وا�خزون املتوف

 املرات.ال�ي تمتلكھ، بإم�انھ تدم�� ال�وكب األر��ي عشرات 

�ش�ل مباشر،    ال�ائن اإل�سا�ّي   ، ��ديدات تمّس وا�حيطإ�� هذه ال��ديدات، ال�ي تطال البيئة    ُيضاف 

بالذكر التطوّ   ونخّص  حّق م��ا  ال�ي  إيجابيّ رات  نتائج  لها  �انت  إن  وال�ي  ا�جينات،  علم  الذات  ة  قها  فيفهم 

ر اإل�سان اليوم ع�� فعلھ ��ا،  رات ال�ي عرف��ا تكنولوجيا االستنساخ و ما يقّد التطوّ   ة و تار�خها، فإّن البشر�ّ 

 د هذه التطبيقات. ة إذا ما لم يضع اإل�سان قواعد تحّد اإل�سانيّ  طمس الهوّ�ةصار بإم�ا��ا  

التطوّ   إّن  العلميّ هذه  جديدةرات  خلقت عالقات  والتقنية  اإل�سان  ة  اإل�سان   ب�ن  ب�ن  وأيضا  ونفسھ، 

البشرّي  السلوك  و  العالقة  هذه  ضبط  إ��  ا�حاجة  وأصبحت  ضرورة  والطبيعة،  وهذا ،  الضبط    م�ّحة، 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)100( 

أخالقا   تتمّ��يقت��ي  املسؤوليّ   جديدة   " مسؤوليّ   "،ةبروح  مسؤوليّ ليس  لكن  و  املنفردة،  ا�جتمعات  ة  ة 

�ونيّ أخالقيّ  يتّ ة  البشر جميعة  �ّل فق عل��ا  العلميّ   ا، مادامت  التقنيات  تمتلك  باتت  العالم  ال�ي شعوب  ة 

 د ا�جتمعات األخرى. و لكن ��ّد  �عينھ،د مجتمعا تمك��ا من استغالل الطبيعة �ش�ل ال ��ّد 

امللوّ   إّن  املعامل  غازات  للفضاء،  انبعاث  مشا�ل    وماثة  و  ا�حراري،  االحتباس  مشا�ل  من  عنھ  ينتج 

  ة جمعاء، �ّل ة مثل املاء و الهواء، و ال�ي �� بالضرورة ملك للبشر�ّ للموارد الطبيعيّ  العقال�ّي االستغالل غ�� 

ال�ونيّ  املعطيات تجعل من األخالق  الهواجس،  هذه  و  ا�خاوف  انطالقا من هذه  و  ة ضرورة ال غ�ى ع��ا، 

فلسفيّ  دعوات  العالم  ع��  األخالق.انبثقت  هذه  تأسيس  إ��  الف  ة  هؤالء  ب�ن  ها�س  ومن  األملا�ي  يلسوف 

اهتّم   )Hans Jonas(يوناس خالل  الذي  املوضوع من  املسؤولية"  ��ذا  "مبدأ  الشه��  ،  Jonas,1995)( كتابھ 

، وكذلك من خالل ا�حاضرات  (Jonas,1997)وأيضا كتيب صغ�� تحت عنوان "من أجل أخالق املستقبل

 . العديدة ال�ي ألقاها حول هذا املوضوع.

 "املسؤولية ة �� فكرة  حول فكرة كالسيكيّ   سو يتمحور كتاب يونا 
ّ
ة  ل نواة الن�عة اإل�سانيّ " ال�ي �ش�

 �ا مع ذلك نزعة ُمَعّد ة، لك�ّ التقليديّ 
ّ
بات ا�حداثة، هذه ا�حداثة ال�ي تحمل �� ذا��ا بدرة لة �ستجيب ملتطل

 Jonas,1997):(8أزم��ا

  �نا إ�� أن مزايا ا�حضارة ال تل�� مساو��ا،فمنذ بداية القرن العشر�ن لم يكف التار�خ عن �عليمنا وتنب�« 

العل�ي العل�ي، و هذا النظام  التقدم  املبنية أساسا ع��  ر يقوم ع�� تصوّ   التق�ي ا�حديث -هذه ا�حضارة 

غاليليو  خاّص  أصولھ  َوَضع  دي�ارت   Baconو�ي�ون  Galiléeللعقل  مسائلھ   ونيوتنDescartes  ورتب 

Newton،    من البعيد  ُفهم 
َ
وخل و"املوسوعي�ن"  "األنوار��ن"  من  القر�ب  ُفهم 

َ
خل التصور  ��ذا  أخذ  ثم 

ى صار �� الناس عوا �� مبادئھ وأح�امھ وتولوا ترسيخھ �� النفوس، ح�ّ "العلمو��ن"، فتوّس   "الوضعاني�ن" و

 
ّ
 ھ ال عقالنيّ أن

ّ
 ).112: 2013حمان، عبد الر ) بتحصيل الوصف�ن التالي�ن: "التجر�ب" و"ال��و�ض ة إال

ة  ة والتمكنيّ التق�ي للعالم ع�� تحصيل القدرات اإلم�انيّ   -ة النظام العل�ي  س عقالنيّ وع�� ا�جملة، تتأّس  

   لل��و�ض والتجر�ب
ّ
التنبؤ    ت �� هذا النظام بمظاهر ثالثة: أحدها مظهرطلبا للسيادة ع�� ال�ون قد تجل

عقالنيّ  كِسبھ 
ُ
ت  الذي 

ّ
و�مك النظم  سلطان  ة  من     ،السطوةن 

ّ
التحك مظهر  عقالنيّ والثا�ي  كسبھ 

ُ
ت الذي  ة  م 

 
ّ

التق�ي للعالم مراتب ثالث: النظم  -  ة النظام العل�يوملا �انت لعقالنيّ   ن من سلطان البطشاالنتظام وُ�مك

 
ّ

 م واالنتظام الذي ينب�ي عليھ التصرّ الذي ينب�ي عليھ التنبؤ والتنظيم الذي ينب�ي عليھ التحك
ّ
خذت �ل  ف، ات

و فصلت �ل واحدة م��ا جان��ا اإلم�ا�ي عن   ة،ا ��ا �� االنفصال عن األخالق الدينيّ مرتبة م��ا طر�قا خاصّ 

 األصل االعتباري من هذه األخالق كما فصلت جان��ا التمكي�ي عن األصل االشتغا�� من هذه األخالق.

ة،  ن دعوة عامة ألخالق �ونيّ ضم)Hans Jonas( �ا ها�س يوناس�ة ال�ي دعا إلوقد جاءت أخالق املسؤوليّ 

تمّ  كما  الدعوة  هذه  �انت  كردّ وقد  ذلك  إ��  اإلشارة  التطوّ   ت  ع��  التقنيّ فعل  والعلميّ رات  ا�جاالت    ةة   ��

 
ّ
وأيضا ع�� التبعات ال�ي خلف��ا العوملة    ،وخطر ع�� البيئة واإل�سان  لھ من تحّد ا�ختلفة وما أصبحت �ش�

السوق، ��    واقتصاد  النظُر  األخالقو�قت��ي  هذه  وتقو�ما  مفهوم  ببيان�ْ   تحليال  لھ  التمهيد  من  ن البد 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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ومفهوم آخر يدل هو أيضا ع�� تناول األخالق    ،من جهة  ة" ن: للتمي�� ب�ن مفهوم "األخالق العامليّ مختصر�ْ 

 من جهة ثانية.  ة جميعا، وهو: "األخالق ال�لية"ألفراد اإل�سانيّ 

املفكرون والفالسفة وضع أصولها وترتيب قواعدها    ي تو��ّ ال�ّ   األخالق  �واملقصود ب"األخالق ال�لية" �

األخذ ��ا م�ى أراد االستقامة ��   ع�� أساس أ��ا أخالق عقلية وموضوعية، بحيث يتع�ن ع�� �ل فرد إ�سا�ّي 

�� حياتھ؛ ولنضرب عل��ا مثال�ْ  السعادة  أو طلب  الفيلسوف  سلوكھ  أ�شأها  ال�ي  الواجب"  ن هما: "أخالق 

إيمانو�ل  األملا� والقانو�ي  )Emmanuel kant(  �انطي  الفيلسوف  أر�ا��ا  وضع  ال�ي  املنفعة"  و"أخالق   ،

لُفھ الفيلسوف اإلنجل��ي جون اْسِتوارت ِميل  ، Jeremy Benthamج��ي�ي ِبنتام  اإلنجل��ي 
َ

 Johnووسعها خ

Stuart Mill . 

العامليّ  "األخالق  إ�ّ أما  بل  قط،  األوصاف  ��ذه  فليست  تتّ ة"،  أوّ �ا  ف�ي  بأضدادها،  ذات  صف  أخالق  ال 

ستقرَ طبيعة علميّ 
ُ
دة، �ش��ك  وثانيا أخالق ذات مصادر متعّد   لإل�سان،  ةة ا�حيّ أ من التجر�ة األخالقيّ ة، إذ �

، إذ أ��ا �ستقي قيمها ومباد��ا من  وثالثا أخالق ذات توجھ دي�يّ   ،أطراف كث��ة �� تحديد قواعدها وأح�امها

 ). 112: الرحمان األديان ا�ختلفة (عبد
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يوناس ها�س  أساسيّ )Hans Jonas(انطلق  مقارنة  محّد من  و  القديمة  األخالق  محددات  ب�ن  دات  ة 

هذه األخالق ا�جديدة أو باألحرى ا�حاجة إ�� هذه األخالق ا�جديدة بدأت مع ما    األخالق ا�جديدة معت��ا أّن 

إ�  فوق  العالم  بزوغ  �سميھ  أن  فيھ    "Le monde extra humain"  سا�ييمكننا  بزغت  الذي  العهد  أي 

اإل�سان للتقنية �� �عاملھ مع أشياء   اإل�سا�ي فاستعمالالتكنولوجيا، وأصبحت سمة من سمات النشاط 

بالقوّ  �� العصر ا�جديد،  العالم لم يكن  ال�ي أصبح عل��ا   فة 
ّ

التقنية ع�� طبيعة األشياء لم يكن إال   تأث�� 

دايات  منذ اإل�سان  ا، و لم يكن مطروحا بالش�ل الذي هو مطروح بھ اليوم، وهذا �ع�ي أّن طفيفا و سطحيّ 

الطبيعيّ  املوجودات  تطويع  ��ا ع��  لالستعانة  التقنية  الوسائل  الكث�� من  إ��  �جأ  األو��   وجوده 
ّ
إال   أّن   ة، 

اليوم هدفا   التقدمو أصبحت التقنية  األساسية بينمااستعمالھ لهذه التقنية �ان ��دف إ�� تلبية ا�حاجات 

أهداف اإل�سانيّ رئيسيّ   ا من 
ّ
تمث �انت  ال�ي  الضعيفة  اآلثار  �ع�ن االعتبار  لذلك فاألخذ  �� ة، و  التقنية  لها 

 
ّ

التدخ هذا  تضبط  أخالق   �� التفك��  �ستد��  تكن  لم  اإلالقديم  التحوّ �سا�ّي ل  أصبح  ولذلك  الذي  ،  ل 

 Jonas,1998):.21(  ةال �� األخالق اإل�سانيّ يقت��ي بالضرورة تحوّ   أحدثتھ التقنية �� طبيعة الفهم اإل�سا�ّي 

ة،  ها إ�� اإل�سان لضبط هذا النوع من العالقات اإل�سانيّ فاألخالق القديمة �انت �� املا��ي شيئا موجَّ 

اإل�سان   �و�ان  ت  ا�خّ�ِ ا�حكمة  حسب  و  الفضيلة  ملعاي��  سلوكھ  �ستجيب  الذي  ذلك  هو  األخالق  لك 

 "و تصرّ   ،"كما نفسك ة املتداولة "أحب قر�بك  املبادئ األخالقيّ   ما �انت تجسده �ّل   اإل�سانية وذلك
ْ

مع    ف

معك" يتصرفوا  أن  تحب  كما  وال   ، اآلخر�ن  ا�خاصة"  متعتك  فوق  العامة  املتعة  قر�بك    و"اجعل  �عامل 

 ة " و ما إ�� ذلك من املبادئ األخالقيّ عاملھ كغاية إ�سانيّ   �وسيلة، بل
ّ
رت ع�� مدى قرون الفعل  ة ال�ي أط

 .اإل�سا�ّي 
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أولئك الذين �عيشون �� ف��ة   بي��م خاصةسة ع�� عالقات الناس فيما لقد �انت األخالق القديمة مؤّس 

الفاعل هو اآلخر، ذلك اآلخر الذي    فات �عضهم البعض، وأّن هؤالء هم املسؤولون عن تصرّ   واحدة، وأّن 

 نقتسم معھ الفعل وآثار ذلك الفعل. 

التصرّ  أفق   ف األخال��ّ و�ان   �� �عيش معهم  الذين  أولئك  القر�ب مع  يرتبط ع�� األفق  ا�حالة  �� هذه 

 األخالق تؤطر العالقات داخل ا�جيل الواحد.   بقا��م ع�� مدى ا�حياة، أي أّن 

فإّن  األخال  وهكذا  األخالقيّ قيّ املعرفة  اإلرادة  جانب  إ��  عل��ا  نحصل  ال�ي  ضمان  ة  إ��  ��دف  �انت  ة، 

  معرفة متاحة ل�ل الناس أ�حاب اإلرادة ا�خ��ة، ولعّل  الوضعية إ��ا ة الفعل الذي ين�جم مع هذه أخالقيّ 

 )  kant( هذا ما دفع فيلسوفا مثل �انط
ّ
�� حاجة اإل�سان ليس    ، فإّن ھ للوصول إ�� فعل أخال��ّ إ�� القول أن

 إ�� املعرفة بل تكفيھ فقط اإلرادة ا�خ��ة.

  مش��ك ب�ن الناس، و أّن   مفهوم ك��ّ   �قائمة ع�ة  األخالق اإل�سانيّ �عت��  ھ  هذا التوّج   فهل �ع�ي هذا أّن 

  إسا ع�� هذا املبدة فقط عندما ال ي�ون هذا الفعل مؤّس ت�ون ضرور�ّ   ا�حاجة إ�� معرفة ا�جال األخال��ّ 

 ك؟ املش�� الك�� 

، فقد أدخلت التقنية �غي��ات كث��ة  )Hans Jonas(ها�س يوناس  �� نظر  ،� �ش�ل جذري و حاسم �غ�ّ 

وهكذا    ،ولم �عد األخالق القديمة قادرة ع�� احتوا��ا  ،من قبل  لم تكن معهودة  وجديدة ع�� الفعل اإل�سا�ّي 

الرحمة و الن�اهة، لم �عد صا�حة لضبط العيش  ة القر�ب و  ة القديمة القائمة ع�� محبّ املبادئ األخالقيّ   فإّن 

هذه الوضعية ا�جديدة  و ا�جديد، و الفعل و نتائجھ لم �عودا من نفس املستوى و نفس ا�حجم،    اإل�سا�ّي 

للفعل    ل رة، وهذا التحوّ ة لم تكن معهودة وال متصوّ أصبحت تفرض ع�� األخالق آفاق جديدة للمسؤوليّ 

فالطبيعة لم تكن هشة بالقدر    ر التق�ي الذي أكسبھ قدرة هائلة،عل التطوّ �� الطبيعة أضعفها بف  اإل�سا�ّي 

 ت�ن من نا�ع  �ن من أسباب طبيعية ذاتية، بلتا نا�عت الذي �� عليھ اليوم، و هذه الهشاشة و الضعف ليس 

كب��  العنيف عن طر�ق التقنية الهائلة ال�ي اكتس��ا و ال�ي مكنتھ من التفوق عل��ا �ش�ل   التدخل اإل�سا�ّي 

رة سواء من خالل االستغالل املفرط لل��وات إلشباع رغباتھ  أ�عاد و آثار مدمّ   أصبح معھ للفعل اإل�سا�ّي 

سلبيّ االس��الكيّ  آثار  من  التقنية  حضارتھ  أنتجتھ  ما  خالل  من  أو  ا�حاجة،  عن  الزائدة  الطبيعة  ة  ع��  ة 

البشري تجاه الطبيعة  وال�ون. فاآلثار املدّم  لتغي�� السلوك  إ�� مسؤوليّ رة   خلقت ا�حاجة 
ّ
ات جاه  ة جديدة 

األر��يّ  إّن   ال�وكب  للمسؤوليّ   برّمتھ.  جديد  كموضوع  النظر�ّ الطبيعة  ع��  بالتا��  فرضت  األخالقّية  ة  ة 

الوضعيّ   موضوعا جعلت هذه  للتفك��، فقد  الطبيعةجديدا  ع��  ا�حفاظ  إ��  ا�حاجة  ا�جديدة   ،�عدا  ،ة 

 جديدا لدى اإل�سان.   وقدرا أخالقّيا

 الدور الجدید للمعرفة األخالقیة:  -2-1
بنفس ك�� حجم الفعل  "و أصبح "الواجب األخال��ّ   ،ة�� هذه الظروف أصبحت املعرفة ضرورة ذات أولو�ّ 

ة الفعل تطرح �� بذا��ا  و��ن قوّ   ،prévisionelة  ة املعرفة التنبؤ�ّ الفرق الشاسع ب�ن قوّ   ، ذلك أّن اإل�سا�ّي 

ـعرُّف االع��اف و    مطروحا، وذلك ألّن ا لم يكن  مشكال أخالقيّ 
ّ
ع�� ا�جهل يصبح هو بذاتھ الوجھ اآلخر    الت
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ة ��  بالتا�� جزءا من األخالق ال�ي يجب أن �علم أن الرقابة الذاتيّ   لواجب املعرفة، و هذا االع��اف يصبح

يمة لم �سبق لها أن  األخالق القد  ة تظهر أّن وهذه الوضعيّ   ،��ا الزائدةضرورة أك�� إ�حاحا من سلط��ا و قوّ 

 ة و املستقبل البعيد ل�جنس البشري نفسھ.  ة ل�حياة البشر�ّ وضعت �� اعتبارها الشروط العامّ 

را جديدا ل�حقوق و الواجبات  ا�جديد للعالقة ب�ن اإل�سان و الطبيعة، و الذي فرض تصوّ   هذا اإلطار  إّن 

أن   ألخالق يجب     يؤّسس 
ّ

تتمك لم  الجديدة  والفلسفات  األخالق  فباألحرى  ن  مباد��ا،  صياغة  من  قديمة 

ال    )Jonas Hans(و هذا ما �ع�ي أن ها�س يوناس   Jonas,1998):(94حولها،أو مذهب مكتمل    صياغة نظر�ة

جديدة، ملبادئ  التأسيس  فقط  أخالقية   ير�د  فلسفة  أو  مذهب  ضمن  جديدة  ألخالق  بل 

 Jonas,1998):(43جديدة.

 : عن الطبیعة نحو قانون أخالقي مستقلّ  -2-2
ا�جديد، و�تساءل إن    �ساؤال مهما حول ما يقتضيھ الفعل اإل�سا�ّي )Hans Jonas( ها�س يوناس  يطرح

 
ّ
  ة، و أّن ھ ال يجب األخذ �ع�ن االعتبار �ش�ل أك�� سوى املص�حة اإل�سانيّ �ان هذا الفعل ا�جديد ال �ع�ي أن

ما إذا ما    البحث ��جدوى    عن  أيضا  و�تساءل  قيمةرتھ األخالق القديمة لم �عد ذا  مفهوم الواجب كما صوّ 

 "لم �عد سوى    لل�ون أو للعالم ا�حيوّي   extra humaine�انت حالة الطبيعة "الفوق إ�سانية"
ً
 un"مل�ا

bien   ّ��اتجاهنا أي   أو شيئا يملكھ اإل�سان، و أصبح هذا ال��يء لھ مطلب أخال   
ّ
  جاه اإل�سان، ليس ألجلات

خ��نا و  من    ،مص�حتنا  وحقا  ال�ون  هذا  ملص�حة  لكن  و�عبارةو  الفعل    حقوقھ  تحول  أعطى  هل  أخرى 

 للطبيعة حقا أصبحت تطالب بھ اإل�سان؟  اإل�سا�ّي 

ا�خ��  البحث عن  أيضا    يقت��ي  بل  ،فقط  يقت��ي البحث عن ا�خ�� اإل�سا�يال    إن هذا التساؤل أصبح

املطلب ��   �دخال هذاو ذا��ا إ�� ما �عد اإل�سان،  �سانية، أي توسيع االع��اف بالغايات ��  اإللألشياء فوق  

وهذا   ة مهيأة لهذا الدور ، فليست هناك أخالق �حد اآلن باستثناء األخالق الدينيّ العام ل�خ�� اإل�سا�ّي   اإلطار

�� نظر العل�يّ Jonasيوناس  أيضا  التفك��  بھ  �ّل   ، ما لم يقم  الذي يرفض  و    حّق   املسيطر ع�� الطبيعة، 

هناك نداء صامت    ولكن  Jonas,1998):34-(35،� �� الطبيعة و اعتبارها شيئا �ستحق التقديرنظري للتفك�

ع�� العكس من    بھ أم  ال ��تّم   ة من األماكن ال�ي يطالها ال��ديد، فهل يجوز لنا أنيأتينا من عالم ا�حياة خاصّ 

ا من  ت��ه فقط إحساسا داخليّ تھ ال�ي �ع��ف ��ا طبيعة األشياء، أم علينا أن �عذلك يجب أن �ع��ف �شرعيّ 

 بھ م�ى شئنا؟ جانبنا يمكننا التخ�� عنھ م�ى شئنا و �سمح

النظر�ّ  و مقتضياتھ  التساؤل  تقدير هذا  الفكرة ونقل هذا  إن  بتوسيع    التساؤل من ة يجعلنا مطالب�ن 

األخال��ّ  للفعل  املستوى  ؤطر 
ُ
برمّ   إ��  امل لل�ائن  بدوره  ؤطر 

ُ
امل امليتاف��يقي  �ّل املستوى  يجد  حيث  فعل    تھ، 

 أخال�� أساسھ ومبدأه.  
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ٔ
 2202  )ا
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 : التطور التقني وتحول الفعل اإلنساني  -3

   )Hans Jonas( يرى ها�س يوناس
ّ
�� مستوى االعتبارات اإل�سانيّ أن إذا بقينا  هناك وجها آخر    ة، فإّن ھ 

 ة ال�ي � أصبحت تتجاوز الغايات ال��غماتيّ   لألخالق، ع�� اعتبار أن التقنية كمجهود إ�سا�ّي 
ّ
رها ��  انت تؤط

اليوم فقد أصبحت التقنية    اة لإل�سان، أّم ��ا تتوقف عند تلبية ا�حاجات الضرور�ّ �انت مهمّ   فقداملا��ي  

 ). Jonas, 1998: 31ا ( رها غاية �� حد ذا��أو باألحرى تطوّ 

  ة فحسب، ولكن ق دون أن ت�ون لھ ضر�بة ليس ع�� مستوى نتِائجھ التطبيقيّ م التق�ي لم يتحّق فالتقّد 

 
ّ
 ع�� مستوى ممارستھ هو نفسھ، ذلك أن

ّ
حصل باملقابل �شٍظ    ، عل�ي ع�� نطاق واسع  ر ما حصل تطوّ ھ �ل

صھ  ن املشتغل�ن بالعلم أو الباحث�ن أصبح �ل واحد م��م منعزال �� زاو�تھ و�� تخصّ أل ع�� مستوى املمارسة،  

أ  الدقيق جّد  صها  تخصّ   إ��   نتِائج أبحاثھ ال يمكن �عميمها نظراف ا جدا عن با�� زمالئھ، وعن با�� العالم، 

 
ّ
هايدغر  ولعّل   ��ا،ودق مارتن  األملا�ي  الفيلسوف  ع��ا  تحدث  ال�ي  ا�حداثة  سمات  إحدى   Martin(هذه 

Heidegger    الطرق املوصدة�� كتابھ "   )1976ت  "  Chemins qui ne mènent nulle part   
ّ

  د أّن عندما أك

ة  وهو يتساءل عن ماهيّ   ) Heidegger( ة ل�حداثة، فقد اعت�� هايدغرالتقنية �� من ب�ن السمات األساسيّ 

 
ّ
�لمة علم، أصبحت �ع�ي شيئا مخالفا عن ذلك    ث اليوم عن العلم، فإّن نا عندما نتحّد العلم ا�حديث، أن

�ان ما  أو  الوسطى،  القرون   �� "دوك��ينا"  �عنيھ  �انت  اإلغر�قّي   الذي  العصر   �� بالعلم  فالعلوم  يقصد   ،

 
ّ
العلوم ا�حديثة �� أك�� دقة   ھ ال يمكننا أن نقول إّن اإلغر�قية لم تكن أبدا علوما دقيقة، ولهذا السبب فإن

القديمة العلوم  وصارتHeidegger,2006):(101من  ا�خاصيّ املاهيّ   ،  أو  األساسيّ ة  ��  ة  ا�حديث  للعلم  ة 

أصبحت    هذه املعرفة  ة، بل إّن وهذا البحث هو مفارق تماما للمعرفة الكالسيكيّ   )،La recherche(البحث

ة، مثل التار�خ والوجود، دة، ح�ى لو �انت مجاالت عامّ �ا �� مجال من ا�جاالت ا�حّد تتأسس بصف��ا تحرّ 

 ).Heidegger, 2006:104( ناهيك عن ا�جال األوسع أال وهو الطبيعة

صار  إّن  ما  طر�ق  عن  بحثا  أصبح  خاصّ س�َّ �ُ   العلم  صرامة  الباحث  ع��  تفرض  ال�ي  باملشاريع  ��  ى  ة 

محّد  نتائج  بلوغ  و��     ،دةالبحث، 
ّ
إال بي��ما  فيما  والبحث  املشروع  يلتقي  املن�ج    وال  صرامة  خالل  من 

ة  لھ موضوعيّ   أصبحت  علم يحمل هذه الصفة، وقائم ع�� بنية املشروع �� مجال خاّص   تھ، ف�ّل وخصوصيّ 

Heidegger, 2006:109 (  د ا�حقول ومجاالت البحث ث عن علوم بنفس درجة �عّد يمكننا أن نتحّد   ،دةمحّد 

�� مشاريع بحث خاصّ   ومن ثم فإّن  )، ة، وهذا الباحث لم �عد �� العالم اختفى ليعوضھ الباحث املندمج 

ة من أجل عرض  وا�� التنقل للمؤتمرات العلميّ   حاجة إ�� املكتبة املليئة بالكتب بل أصبح �� حاجة إ�� ا�خت��

أساسيّ  ظاهرة  أصبح  قد  بحثا  بصفتھ  العلم  ي�ون  و��ذا  ا�حداثةأبحاثھ،  ظواهر  من   ,Heidegger(ة 

الحظ   )،2006:114  وقد  بحثية،  برامج   �� املنخرط  الباحث  محلھ  ليحل  العاِلم  اختفى  فقد 

 .اإل�سان نفسھ أصبح موضوعا للعلم أّن )Heidegger(هايدغر

هذه    اإل�سان الصا�ع ع�� اإل�سان العارف، و �� ظّل   )Hans Jonas(وهكذا تفوق حسب ها�س يوناس

صارت قادرة ع�� تجاوز ذا��ا وع�� تجاوز  وقد    ا للتقنية،را متناميا ومستمرّ الظروف ال�ي أصبحت �شهد تطوّ 

ابتكرها الذي  مع�ى  ،اإل�سان  للتقنية  الذاتية    �أخال�  أصبح  ا�حياة   �� تحتلها  ال�ي  املركز�ة  امل�انة  بحكم 
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بھ، بل   للغايات اإل�سانية، حيث أن اإل�سان �� ظل هذه الشروط أصبح هو املنتج و الفاعل ل�ل ما يقوم

   أك��
ُ
امل ، هو الذي يلعب دور  ّ◌ أ ملا سي�ون �� املستقبل، و��ذا املع�ى ي�ون الفعل ا�جما��هيَّ من ذلك هو 

وهكذا ي�ون املستقبل غ�� ا�حدد    ،حور األساس �� هذه العملية ا�حاملة للمستقبل و ليس الفعل الفردي ا�

 .و ا�جهول حاضرا هو الذي يحدد أفق املسؤولية

وهذا يقت��ي أوامر جديدة لم �سبق لها أن طرحت صارت تتخذ املسؤولية مجاال لها، وتقت��ي أيضا  

ن، وهذا وضع جديد لم �سبق لھ مثيل  الفعل والقرار السياسي�ْ  ها ��وتنفيذنطاق تمظهرها  أخالقيات تجد

�ساهم حسب هذا األفق �� التغي��    يجب أن   للفعل اإل�سا�ّي   التحّول ا�جوهرّي   �� تار�خ البشر�ة، وهكذا فإّن 

 طياتھ مبدأ املسؤولية. يحمل ��للفعل السيا��ي باعتباره فعال  ا�جوهرّي 

 :الواجب اإلنساني في العالم ل ة وتحوّ المدینة الكونیّ  -3-1
ا�حدود ب�ن املدينة، أو �ش�ل    أّن   هو  Hans Jonasها�س يوناس    ة ال�ي استنتجها من املالحظات الهامّ 

ا�حضارة   ب�ن  أو  اإل�سانية، و��نأوسع  تقلصت  بقعة    الطبيعة قد  السابق   �� املدينة  �انت  انمحت، فقد 

خ��َ  ليوم فإناا مّ أ ،العالم غ�� اإل�سا�ّي  الطبيعة ووسطوسط 
ُ
و ب�ن الطبي��  le fabriqué(ع الفروق ب�ن ا�

وهكذا وانطالقا من فعل اإل�سان، أصبح    أصبحت اخ��اعات اإل�سان �� ما �ش�ل العالم،فقد    ،قد انمحت

فقد �ان العالم اإل�سا�ي قبل    ،�حر�ة اإل�سان مع�ى جديدا لم �سبق لها أن واجهتھ  هذا للعالم وأصبحت

واإل�سان ��ذا املع�ى قد أصبحا   فإن العالم  ،ا اليومعاملا مستقال عن الوجود الطبي��، أمّ تدخل التقنية  

شيئا واحدا، ولم �عد بإم�ان الواحد م��ما أن يوجد دون اآلخر، فوجود العالم من أجل اإل�سان مطلب  

ا  ة أصبح ضرور�ّ بليّ ة، ومن ثم، فإن مطلب أخالق مستقات إ�سانيّ هو ما يمكن أن يؤطر أية أخالقيّ   مستقب��ّ 

 ة ل�ل فعل آ�ي و مستقب�� ع�� السواء. ضرورة م�ّح 

ة، ولكن ما طبيعة  �ونيّ   إذن أخالق��  Hans Jonasلها ها�س يوناس  إ  ال�ي يدعوو هكذا فإن األخالق   

الفارق  ة، و ما  �ونيّ   ألم تكن دعوتھ هو أيضا دعوة ألخالق  ،Kantاختالفها عن األخالق ال�ي دعا إل��ا �انط  

 ب�ن الدعوت�ن؟ 

  ة �انت �ستمد �وني��ا من �ونية الفعل املؤسس لهذه أن األخالق ال�انطيّ   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

أيّ   فعل أخال��ّ   ل�ّل   الذي ي�ون مرجعا  أو الفعل  ،األخالق �ّل �عيد عن  أي    تجر�ة،  ة منفعة، و �عيدا عن 

املنطلق هو أيضا  و ،  فعل أخال��ّ   ھ ل�ّل املوّج   اء الباط�يّ سة ع�� ميتاف��يقا منطلقة من ذلك الندأخالق مؤّس 

نة من �ائنات فاعلة  ة فاعلة م�وّ �ة فحسب، وهذه األخالق �انت تف��ض وجود جماعة إ�سانيّ من اإلرادة ا�خ�ّ 

و �ستنتج ها�س يوناس    العاقل،  الفعل املطلوب يجب أن ال ي�ون مناقضا ألصلھ ال�و�ّي   عاقلة، ولذلك فإّن 

nasHans Jo ّة  أن هذه االعتبارات األساسية لهذه األخالق �� أ��ا ليست أخالقيmorale    بل ذات أساس و

املش��ك ب�ن الناس �أساس ل�ل فعل، و �� إطار هذه    أل��ا تف��ض العقل ال�و�ّي ،logiqueن  �عد منطقي�ْ 

تناقض داخ�� بنفس الدرجة  اإل�سانية وتوقفها عن الوجود ال ي�ون �سبب أي    ة فناءإم�انيّ   األخالق فإّن 

وحسب هذه األخالق    ،يمكن أن تتحقق ��ا سعادة األجيال ا�حاضرة ع�� حساب وجود األجيال الالحقة  ال�ي
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 الت�حية بمستقبل األجيال الالحقة لصا�ح األجيال ا�حاضرة لم يكن موضوع نقد، فاملبدأ األخال��ّ   فإّن 

" وهذا النداء أو األمر   ارف �ش�ل ي�ون فعلك قانونا �ونيّ "تص  :الشه��  ال�انطي �ان يتأسس ع�� ذلك النداء

التقنية إطارا جديدا و صياغة جديدة    سيجد �� إطار التحول الذي �شهده ال�ون بفعل اإلنجازات  األخال��ّ 

  :و ��

ة ع�� وجھ األرض" أو إذا شئنا عكس  "تصرف �ش�ل ت�ون نتائج فعلك من�جمة مع دوام ا�حياة اإل�سانيّ 

 ة ا�حياة ع�� وجھ األرض �� املستقبل"  امة إلم�انيّ "تصرف �ش�ل ال ت�ون نتائج فعلك هّد  األمر:

يمكن�ي  إذ  ،  تناقص عقال�ّي   ن أّي ال يتضمّ )  Hans Jonas(  يالحظ ها�س يوناس  ا�جديد كماهذا اإلطار    إّن 

أحّق  الذا�ّي أن  فنائي   �� أرغب  أن  يمكن  كما  باملستقبل،  بالت�حية  ا�حاضر   �� ا�خ��  اإل�سانيّ   ق  ة  وفناء 

��    فيؤكد أنھ يمكن أن ي�ون لنا ا�حّق   ،ا�جديد  املبدأ األخال��ّ   جمعاء، و ذلك دون أن أناقض نف��ي، أما

ة  ة مثل أسطورة "أشيل " الذي فضل حياة قص��ة و�طوليّ ا�خاطرة بحياتنا ا�خاصة، و ليس با�حياة اإل�سانيّ 

 الحق يذكر بطوالتھ.  جيل � تأم�نع�� حياة طو�لة و آمنة دون بطوالت مع ا�حرص ع�

لنا   إلغاء حياة األجيال الالحقة �سبب حياتنا اآلنية وأنھ ليس   �� إن األخالق ا�جديدة ال �عطينا ا�حق 

  ).Heidegger, 2006:41-42(  ةاملستقبليبا�خاطرة با�حياة  ا�حّق 

  ونقّر   اختيارنا ملثال من أخالق االعتقاد،أنھ يمكننا أن ننتقد مع �انط    Hans Jonasيرى ها�س يوناس  و

يمكن رفضها انطالقا من عدة أوجھ و�مكننا أن    ا�خالفة ل�ل أخالق سابقة،  أن أطروحتنا ذات الطا�ع اآل�ّي 

 ننطلق من األمثلة الثالثة اآلتية:

  بدّي سلوك ا�حياة ع�� األرض يذهب إ�� حد الت�حية بالسعادة الفردية �� سبيل ا�خالص األ   ّن إأوال  

  اليوتو�يا �لهاللمستقبل، وثالثا أن سياسة    هاجس املشرع ورجل السياسة من أجل ا�خ�� العامّ   وثانياللروح،  

ا�حاضر كمجرد وسيلة لتحقيق هدف يتجاوزهم و�ز�حهم    الستعمال أحياء نة  أمثلة لسلو�ات وأفعال متضمّ 

 باعتبارهم عائقا أمام تحقيق هذا الهدف. 

دان �� جعل املستقبل م�انا ممكنا  ل و الثا�ي يتوّح األوّ   فإّن   ،الثالثة املذ�ورة  االحتماالتو هنا و �� سياق  

ؤ للمستقبل، إال لتحقق القيمة املطلقة املتعالية عن ا�حاضر الذي ال ي�ون سوى مجرد ت�يء  أن الفرق   ��يُّ

والثا�ي  ب�ن  ب�ن األول  ب�ن أخالق    أي  و  �� أخالق    املسؤولية،أخالق االعتقاد  أي  املستوى األول   �� أنھ  هو 

 
ّ
  الفرد لهذا املستقبل،يّ�ئ    و�مكنھ فقط أن  ة ضرور�ة للمستقبل،االعتقاد، أن الفعل �� ا�حاضر ليس عل

  ذلك أن هذا  
َ

ؤ ا �� يتحدد �� حياة تنال ر��ى هللا باعتبارها �� ا�حياة األجدر، إال أن اإل�سان ليس حرّ ال��يُّ

مؤهَّ   اختيارها، ليس  أنھ  باألحرى  تحّق أو  لضمان  أو    ،قهاال  الفردية  بالقصدية  مرتبطة  ليست  أ��ا  حيث 

 ا�جماعية.

ا يمكن أن يتحملھ ة، كما يتساءل عّم هنا عن مص�� األخالق العقالنيّ   Hans Jonasيتساءل ها�س يوناس  و

املدنيّ  الدولة حول مستقبل ا�حياة  يتقلده املشرع أو رجل  أنھ  أو  الزم�ي الذي  ة، و يرى  بخصوص الطا�ع 

فهم ال    ع�ن،ا�جواب قد نجده خارج الفلسفة عند املشرّ   إال أّن   فإن األخالق القديمة ال تقول شيئا،  ��منا،



سيس الفلسفّي 
ٔ
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ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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عون ل�حاضر �� ديمومتھ، دون أن ي�ون هناك تخطيط مسبق للمستقبل، و هذا  ��تمون باملستقبل بل �شرّ 

،فنبوءة  )Heidegger, 2006:46(    حاضر �ش�ل ضمانة للمستقبلا�  دة ��التشريع الذي ينب�ي ع�� معاي�� جيّ 

يوناس ها�س  حسب  السياسة  يخصّ تتحّد   Hans Jonasرجل  ما  بحسب  حكمتھ   �� وهذا  د  ل�حاضر،  صھ 

 ا�حاضر ال يضع �� ا�حسبان مستقبال مختلفا، بل مستقبال مشا��ا لهذا ا�حاضر. 

 : انبثاق أخالق البیئة -3-2
�� التأسيس ملا �س�ى باألخالق البيئية وترسيخ    Hans Jonas  إل��ا ها�س يوناسساهمت األخالق ال�ي دعا  

بأخالق البيئة هذه عرف ظهورا قو�ا خالل سنوات السبعينيات    س�ىَ االهتمام ��ا، و�مكن اإلشارة إ�� أن ما �ُ 

اإل�سا�ي للفعل  السلبية  باآلثار  باالهتمام  الفالسفة  بدأ  البيئة،  عندما  االهتم  ع��  بالتطور  وكذلك  ام 

 التكنولو��.

   ورغم
ّ

هذه املواضيع ليست جديدة ع�� مجال     أّن االنبثاق الذي شهده االهتمام بالبيئة و�أخالقها، إال

األخالق، و�� قلب هذه االهتمامات يوجد اإل�سان وم�انتھ �� العالم، وكذلك عالقتھ بالطبيعة و�تنوعها،  

مفصوال ع��ا، وهل هناك فرق بينھ و��ن با�� ال�ائنات ال�ي وهل �عت�� اإل�سان  فماذا يقصد إذن بالطبيعة،

 �عيش معھ �� هذه الطبيعة؟

 .وال�ي ر�ما جاءت األخالق املعاصرة للبيئة لتجيب ع��ا هذه جملة من األسئلة ال�ي تطرح،

 :نتائج تحول الفعل اإلنساني -3-3
ن وما خلفھ تقدمھ التق�ي �� هذه  رات التقنية سواء املتعلقة بالطبيعة أو باإل�ساهذه التطوّ   �ّل   �� ظّل 

االهتمام باملا��ي كمرحلة ��يئة ملا هو حاضر ظهر فقط مع    ، أّن Hans Jonasا�جاالت. الحظ ها�س يوناس  

 التقدم التق�ي �واقع و كفكرة ��ييئية ملا هو حاضر الذي �عت�� بدوره ��ييئا للمستقبل.

من أفعال ا�حاضر املتوجهة إ�� املستقبل الذي  ة، يتأسس انطالقا  إن مفهوم الواجب �� هذه الوضعيّ  

 يجب مراعاة ما ستحدثھ فيھ أفعال الناس �� ا�حاضر. 

ل إليھ اإل�سان ��Hans Jonasفما يجب التنبيھ لھ �� هذا الصدد حسب ها�س يوناس 
َ
العصر    ، هو ما ا

� العلم �� خدمة التقنية، ولكنھ  التطور التق�ي الذي �ان من صنع اإل�سان، لم يكتف بأن ص�ّ فا�حديث،  

ص�� اإل�سان نفسھ موضوعا لهذه التقنية مع ما يحملھ ذلك من مخاطر، وم��ا   ذلك، عندماذهب أ�عد من  

 ). 1998Jonas , 51 :(اإل�سانع�� وجھ ا�خصوص، إم�انية سيطرة التقنية ع�� 

مسألة املوت أو ا�حياة، أو    : من �ان �� املا��ي يطرح Hans Jonas�� هذا الصدد يتساءل ها�س يوناس  

 بالضبط تحديد وقت ا�حياة �اختيار �خ��ي؟

يحلمون   املثال  الناس ع�� سبيل  �ان  تكن    بالط��ان،لقد  لم  ست�ن سنة  أك�� من  العيش  لكن مسألة 

يوناس   ها�س  يقول  واليوم  علم   Hans Jonasتراودهم.   �� التطورات  بفضل  ممكنا  املوضوع  هذا  أصبح 

التدخل ملنع شيخوخة ا�خاليا، و�التا�� إم�انية إطالة عمر اإل�سان،   البيولوجيا، وال�ي صارت قادرة ع�� 
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ة، بل صار ينظر إليھ كعيب يمكن تجنبھ  ات الطبيعة البشر�ّ ة من حتميّ وهكذا لم �عد املوت يتصور كحتميّ 

 .Jonas,1998):(52والتغلب عليھ

 أهمها:  تطرح عدة �ساؤالت وهذه الوضعية

حد   و��� أّي   تمديد ا�حياة، أو إ�� أي حد يمكن أن نحلم بالقضاء ال��ائي ع�� املوت،  حد يمكن  إ�� أّي 

 فيھ، بالنسبة  
ٌ
 مرغو�ا

ً
د هذا التوازن  البشري، ثم أال ��ّد   إ�� لنوع  ألفراد، و�النسبة إ��  يمكن أن ي�ون هذا أمرا

 الطبي�� الذي تخلفھ ثنائية املوت وا�حياة؟ 

ون، هل أولئك الذين يقدرون  تفيد من هذا االمتياز، هل أناس خاصّ ثم إذا �ان هذا ممكنا، من سيس 

 ).  Jonas,1998 :52(أجمع�ن؟ع�� الدفع، أم الناس 

ة تطرح عدة مشا�ل تتعلق بتعطيل دورة ا�حياة ال�ي  هذه الوضعيّ   أّن   Hans Jonas  و �عتقد ها�س يوناس

أمام جيل واحد من الناس    ا�حالة، سنجد نفسناإذا ما وصلنا إ�� هذه    تقوم ع�� تناوب األجيال، ذلك أننا 

لن �سمح ألجيال أخرى بالتواجد، أو ع�� األقل سي�ون الشيوخ أك�� من الشباب واألطفال. وسنق��ي بذلك 

 
ّ
،وهكذا فإن  Jonas,1998) :(53حقةع�� عفو�ة وتجديد ا�حياة وع�� طا�عها ا�خالق املتجدد مع األجيال الال

 �سان، �� القضاء ع�� املوت قد ينقلب ضده. ا�حلم الذي طاملا راود اإل

 
ّ

 م �� السلوك اإل�سا�ي؟ هل يمكن التحك

أيضا إحدى أهم القضايا ال�ي نتجت عن التقدم �� مجال الطب،  Hans Jonasهنا يطرح ها�س يوناس  

ان  و�� ما توصلت إليھ الصناعة الدوائية والصناعة االلك��ونية، وال�ي أصبح بإم�ا��ا �غي�� سلوك اإل�س

سواء عن طر�ق منحھ أدو�ة خاصة، أو عن طر�ق التدخل االلك��و�ي، �� مناطق معينة من الدماغ اإل�سا�ي  

 لتكييف سلوكھ، و�التا�� التحكم فيھ.

لھ امتدادا  التق�ي  التطور  يجد  بالضبط  االجتما�� ّ   ��  وهنا  ا�جال  وهو  خر، 
َ
ا حيث مجال  والنف��ي 

�� التحكم �� السلو�ات    ع�� املقاس، وهنا يتدخل دور السياسة سيصبح باإلم�ان خلق مجتمعات وسلو�ات  

املهمّ  يوناس    )Jonas,1998 :54-56(  ةة و األساسيّ البشر�ة، وهذه من األمور  إل��ا ها�س  انتبھ   Hansال�ي 

Jonas أن إ��  وانت�ى  وقراراتنا،  أعمالنا  عن  السياسية  باملسؤولية  يتعلق  فيما  ا�جديدة،  األخالق  مجال   ��

التمثي��ّ القرا البعد   �� املستقبل،  حسبا��ا   �� تأخذ  وال�ي  نتخذها  ال�ي  السيا��ي  رات  أن  و   ،باملع�ى  �جب 

   ،نتحمل مسؤولي��ا
ّ
ق بأجيال قادمة، ست�ون أجيال ا�حاضر قد فنت ولن ي�ون بإم�ان األجيال  أل��ا تتعل

��  ما  Hans Jonasوهنا يتساءل ها�س يوناس  اآلتية ال�ي ستتأثر �� املستقبل بفعلها ا�حاضر أن تحاس��ا،

 
ّ
 ل املستقبل؟ القوة ا�خول لها أن تمث

ة غ�� العديد من  فالتقدم الذي أحرزتھ العلوم الطبيعيّ   ،إنھ سؤال فلسفي ال يبدو ا�جواب عنھ سهال

يا أصبح  والعديد من املرتكزات، وم��ا ع�� ا�خصوص مفهوم "املعيار" مما خلق خواء وفراغا قيم  املعتقدات،

معھ من الضروري، البحث عن أخالق يمك��ا أن تقف �� مواجهة القدرات ال�ي نتوفر عل��ا اليوم، و�قصد  

خر األخالق الدينيّ وهذا يطرح مسألة ما إذا �ان املقّد   ة،ة والتقنيّ هنا القدرات العلميّ 
َ
قادرة    ،ةس، أو بتعب�� ا
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و يتساءل: هل هذا الغياب    ،�� ا�جتمعات املعاصرةأن الدين غائب    Jonasو�و�ح يوناس  ة،ع�� هذه املهمّ 

 .Jonas,1998) :(61؟م��ر ل�ي ال تتحمل األخالق املهمة امللقاة ع�� عاتقها

ع�� األخالق أن توجد ح�ى ولو غاب الدين، و�أ�ي هذا الوجوب ألن الناس �� حاجة ا��    و�جيب معت��ا أن 

 أخالق تضبط أفعالهم.

 : الجدید   الفعل أو السلوك اإلنسانيّ أسس األخالق التي یتطلبها   -4

يوناس   ها�س  أساسي�ن،Hans Jonasيطرح  سؤال�ن  يتطل��ا  األوّ   هنا  ال�ي  األخالق  أسس   �� ما  هو  ل 

 والسؤال الثا�ي ما �� ضمانات تطبيق هذه األخالق؟  السلوك اإل�سا�ي ا�جديد،

األخالقيّ  باملبادئ  يتعلق  األول  السؤال  فالسؤال  بينما  أّي ة،  ا�جال،  هذا  و��  بالتطبيق،  يتعلق    الثا�ي 

ة  السياسيّ واملسألة  ة السياسية،  مجال ضبط السلوك اإل�سا�ي، فإن ذلك يدخل �� نظره �� خانة النظر�ّ 

�� ذات أهمية كب��ة، أل��ا تتعلق بتحقيق ا�خ�� بارتباط مع ما هو ضروري و�عيد �� املستقبل، وهذا يرتبط  

 باألسس، ع�� اعتبار أن القرارات العمليّ بالسؤال األول املتعلق  
ّ
ة، بل يجب أن ت�ون  ت�ون اعتباطيّ   ة يجب أال

 مؤسسة ع�� معرفة وع�� مبادئ قابلة لإلدراك. 

ة، أي  موضوع معرفة علميّ Hans Jonasها�س يوناس    إن هذه ا�حقيقة ا�جديدة، البد أن ت�ون �� نظر

بالوضعيّ  �سان وللعالم، وال�ي يجب أن تخضع ل�حكم ع�� تلك  ات املستقبلية ا�حتملة لإلحقيقة تتعلق 

فنحن إذا لم �عرف ما يضاد   ا�حقائق األولية فلسفيا، وال�ي انطالقا م��ا، يمكن تقييم األفعال والسلو�ات،

ال��يء، ال يمكننا اتقاؤه، فال يمكننا أن �عرف قيمة ا�حياة إال إذا عرفنا املوت، وال يمكننا أن �عرف ا�حر�ة  

 .وهكذاعرفنا العبودية، إال إذا 

إن املسؤولية والشعور ��ا يقت��ي معرفة ذلك ال��يء أو ا�حظور الذي علينا الشعور بمسؤولية تجنبھ،  

ما تتطلبھ االخالق ا�جديدة، ما �ان ليصبح م�حاحا لو لم تظهر معالم ال��ديدات وحجم هذه ال��ديدات   إّن 

ة األشياء ال�ي يمكن أن يصبح وجودنا مهددا بدو��ا لنعمل  ال�ي ع�� اإل�سان ا�خوف م��ا وتجن��ا، أو معرف

 ع�� ا�حفاظ عل��ا.

 : منبھ لإلنسان الخطر أھمّ  -4-1
ل ال��ام أو واجب تتطلبھ أخالق املستقبل، هو معرفة اآلثار  وأوّ أهم ّ  أّن   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

عن سلو�اتنا، هو ما يمكن أن ين�� طر�قنا  ر ما يمكن أن ينجم  ھ إ�� املستقبل، وتصوّ البعيدة ألفعالنا، فالتوّج 

 .Jonas,1998) :(68جهة نحو املستقبلونحن نؤسس ملبادئ هذه األخالق ا�جديدة املتّ 

املستقب��، ال��ديد  تجاه  املناسب  ��يئة اإلحساس  الثا�ي، فهو  االل��ام  أو  الواجب    ، الذي تصورناه  أما 

فاملعروف أن الشعور با�خوف ي�ون مختلفا تجاه ا�خاطر ال�ي يتمثلها اإل�سان، فإذا �ان ا�خطر موجها  

فعلها املنبعث من غر�زة حفظ الذات ي�ون سريعا ومباشرا، أما إذا لم يكن كذلك،    ردّ   مباشرة إ�� "األنا" فإّن 

 . as,1998(Jon:68-.(69أ��ا ت�ون أقل. درجة الشعور با�خوف ت�ون مختلفة، أّي  فإّن 
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فت�ون    ،ة معروفة �ش�ل عل�يّ ّ◌ أن ت�ون اآلثار موضوع األخالق املستقب��  Jonasالبد إذن �� نظر يوناس  

، فال يمكن ع�� سبيل املثال  همن غ��    د ما هو م�ّح ة، تحّد هذه املعرفة العلميّ   إّن   حقيقة ال جدال ف��ا، ثّم 

حھ البيئة اليوم، وما �شهده املناخ من  خطورتھ، فما توّ� ق الناس من  إقناع الناس بخطر ما، ما لم يتحّق 

ثار سلبية ��ّد 
َ
د  تحوالت يقنع الناس أن �خونة األرض وازدياد ارتفاع هذه ال�خونة، من شأنھ أن ت�ون لھ ا

واعيا ��ذه ا�خاطر، و لذلك عقدت املؤتمرات،    ا�جال البيئي، ومن هنا لم �عد هناك شك، وأصبح ال�ّل 

 وصيغت املوا
ّ
 خاذها لتجنب هذه ا�خاطر.ثيق لتفعيل االل��امات الواجب ات

�ا ال تفيد �� االقناع، كما أ��ا ال تفيد �� املرور إ��  ة للمعارف، فإ�ّ ة، وغ�� العلميّ ا الصيغة االحتماليّ أمّ 

ة  فإن التنبؤات بالشرور أك�� مدعاة للمسؤولي  ومن ثّم ،Jonas,1998) :(72التفعيل السيا��ي لتلك ا�خاوف

�سبق خ�� توقع ا�خ��، ومن جهة أخرى،    من التنبؤات با�خ��ات، أو إن شئنا قلب اآلية، فإن خ�� تجنب الشّر 

يوّج  أن  يجب  ال�ي  تلك   �� خطورة،  األك��  األمور  العل�يّ فإن  االهتمام  إل��ا  ثّم   ھ    لتحديد مخاطرها، ومن 

 Jonas,1998) :.(79تجن��اإ�� ابتداع األخالق ال�ي تدعو 
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  ، أّن p69): (Jonas,1997�� كتيبھ الصغ�� من "أجل أخالق املستقبل"   Hans Jonas  اعت�� ها�س يوناس

املستقبل من أجل حماية    �ا أخالق مصاغة اليوم وتحمل هّم هذه األخالق ال �ع�ي أخالقا �� املستقبل، أي أ�ّ 

 �� ا�حاضر.  األجيال القادمة من نتائج أفعالنا

�� إطار عوملة التقنية،   لقد أصبحت هذه األخالق تفرض نفسها �سبب أفعال اإل�سان وأ�شطتھ ال�ي تتّم 

 و 
ّ
ة تفرض األخذ �ع�ن االعتبار  لھ هذه األفعال، حيث أن املسؤولية األخالقيّ �سبب ال��ديد الذي صارت تمث

 ون أن نأخذ رأ��م.  ألولئك الذين سيتضررون �� املستقبل د le bien جانب ا�خ��

   إّن 
ّ
فليس هناك    ها تدخل اإل�سان �� الطبيعة.هذه املسؤولية يجب أن ت�ون بنفس حجم القوة ال�ي يمثل

 مرحلة تار�خيّ 
ّ
يجب   ة ال�ي يتوفر عل��ا اليوم، وليس هناك ف��ةر ف��ا اإل�سان ع�� نفس القدر من القوّ ة توف

األخ��ة، ال يمكن أن تمارس إال إذا �انت مرتبطة باملعرفة،  ل ف��ا اإل�سان نفس املسؤولية، وهذه  أن يتحمّ 

الفز�ائية، و�� ذاتيّ وهذه املعرفة، �� معرفة مزدوجة، ف�ي موضوعيّ  بالغايات  ا معرفة باألسباب  ا معرفة 

 
ّ
ل موضوعا للمستقبليات، �� ��  اإل�سانية، إن أخالقيات املستقبل كما هو ظاهر من متطلبا��ا، وال�ي تمث

ة، يجب  هذا البعد املستقب�� حسب من�ج العلم، ول�ي ي�ون تصرفنا خاضعا لألخالق وللمسؤوليّ   حاجة إ��

 
ّ
ة بالنتيجة، وهكذا سيمكننا أن ��تم باملستقبل ليس �ش�ل  أن ي�ون خاضعا ملنطق �سلس�� تر�ط فيھ العل

 أع�ى، ولكن �عيون بص��ة مفتوحة ومنفتحة. 

ما  مستقبليّ   إّن   �� الصورة  املثاليّ ة  باسم  َعرفها 
ُ
مستقبليّ � أما   ة، 

ّ
فإن التحذير،  ��  ة  البدء  علينا  يجب  ھ 

 
ّ
قوّ �عل  �� التحكم  �ستطيع  ل�ي  فإّن مها،  ذلك  ومع  وقدراتنا،  البعد    تنا  االعتبار  �ع�ن  ُيأخذ  لم  و�ذا  األمر 

 اإلنذار ال يمكن أن �شمل أولئك الذين ال يخضعون ملنطق الع  املستقب�� اآلنف الذكر، فإّن 
ّ
ة والنتيجة، ل
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ّ
 باألجيال املستقبليّ ة الفعل الذي سي�ون مضرّ و�ع�ي هنا من هم عل

ً
�م  الذين ال �عرفون أ�ّ   ة، أو ع�� األقّل ا

 
ّ
 ة الفعل املستقب��.كذلك، أي عل

   Hans Jonas  لذلك يرى ها�س يوناس
ّ
التعب�� عن الواجب �ي نح��مھ ونخضع    أن يتّم   ھ من الضرورّي أن

لكنّ  ي�ألمره،  قد  يتّم ھ  أن   دون 
ً
موجودا مبنيّ   ون  ي�ون  أن  ضرورة  تأ�ي  هنا  أسس  التعب�� عنھ، ومن  ا ع�� 

ومستقلة،    وا�حة 
ّ

ال� من  املبت��  هو  إذن  أنطولوجيا،ذلك  �لمة   �� املتضمن  املع�ى  إ��  ويسوق    جوء 

املثال قول�ْ   ع��Jonasيوناس  لهما أسس منطقيّ   نسبيل 
ّ
ة:  الن درجات مختلفة من ا�حقيقة مختلفة، و�مث

ت�و�ننا    �� أنطولو��  أساس  لها  هنا  األ�ل  ضرورة  إن  �عمل".  أن  علينا  يجب  نأ�ل  ول�ي  نأ�ل"  أن  "يجب 

 ا وخارجيّ ك�ائنات متغذية وقابلة للتفاعل داخليّ 
ّ
ب�ن املادة والعالم    بحكم تبادل مستمّر   ا، فنحن ال نوجد إال

 ا�خار��ّ 
ّ
  �ة �� وضعيات العالم ا�خار��ّ ة متغ�ّ القول يجب علينا أن �عمل ل�ي نأ�ل، فلھ أسس خارجيّ   ، أما

نفسھ الذي يتوفر فيھ غذاؤنا، فالضرورة األنطولوجية لأل�ل إذن �� ضرورة مطلقة وليس ف��ا استثناء،  

ما يمكن أن نحصل  ،  ة للعمل تقبل استثناءات أخرى، م��ا التم��، والغ�ى، و�ش�ل عامّ والضرورة العرضيّ 

 عليھ دون عمل. 

لألشياء حاالت مؤسسة أنطولوجيا، و�التا�� هناك ت��يرات أنطولوجية إليضاح حاالت أشياء من نفس  

القبيل، لكن هل ينطبق هذا ع�� مفهوم الواجب، أي هل الواجب حالة من حاالت األشياء، �ع�ي هل طبيعة  

�� أ��ا حالة، وهل من املعقول أن نتحدث عن قيمة �� واجب ما أو أمر من األوامر يمكن أن تفهم فقط ع

 ذا��ا ملفهوم الواجب وقوتھ اإلكراهية امللزمة، و�عبارة أخرى: هل هناك ت��ير أنطولو�� ملفهوم املسؤولية؟ 

   ال�ي-إن ا�جواب ع�� هذه األسئلة   
ّ
ي إ�� الوجود  يؤدّ   قة بالتساؤل حول وجود ممّر تبقى �� األخ�� متعل

موضوعا ال يمكن ا�حسم    دون شّك   هذا ا�جواب سيبقى  ،لألخالق  ة وجود موضو��ّ إم�انيّ   ثّم   نوم-والواجب  

السؤال وال ُيق�� قبل    فيھ، لكن ع�� األقل يبقى السؤال مقبوال، بل مفروضا إذا ما نحن أردنا أن �ستمّر 

د ع�� ذلك بنفسھ ال  ة: فالوجود كما �شه قناعتھ امليتاف��يقيّ Hans Jonasوهنا �علن ها�س يوناس    أوانھ،

 ُيظهر فقط من هو، ولكن أيضا ما يجب علينا نحوه. 

لها أساس أنطولو��، وهذا األساس يمثل عددا من املراتب، فهو (أي    Jonasاألخالق إذن حسب يوناس

و�ذا ما   ،Jonas,1997)7 :(6نا أوال �� الوجود، ولكن أيضا �� أساس الوجود ذاتھيل  إ   األساس) يوجد بالنسبة

 بدأن
ّ
  ،ھ ال�ائن الوحيد الذي يمكن أن ي�ون مسؤوالا باإل�سان، فإن

ّ
ھ يقع  ف�ونھ قادرا ع�� املسؤولية �ع�ي أن

أي القدرة ذات الطا�ع أو البعد    ،تحت أمرها، والقدرة نفسها تقت��ي الواجب، إال أن القدرة ع�� املسؤولية

ال�ي يملكها  تقوم ع�� امللكة األنطولوجيّ   األخال��ّ  ب�ن مختلف األفعال والتصرفات  ة،  �� االختيار  اإل�سان 

Jonas,1997 :(بالفرد الفاعل  ة ا�خاّص �ا وزر ا�حر�ّ املسؤولية �� إذن مكملة ل�حر�ة، إ�ّ   املمكنة، وهكذا فإّن 

76.( 
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 : مبدأ المسؤولیة  -5

   انطالقا  Jonasتتأسس املسؤولية حسب يوناس
ّ
إلضرار  لنا �� تحقيق مصا�حنا عن طر�ق ا  ھ ال حّق من أن

يوجب علينا    الشعور بالذنب، ونحن نضر بمصا�ح اآلخر�ن، كفيل بأن  بمصا�ح اآلخر�ن وا�خاطرة ��ا، وأّن 

إّن  بل  سلوكنا،  مسؤولية  تلك   تحمل  يؤسس  أن  يمكن  ما  الواقع   �� هو  الداخ��  بالذنب  الشعور  ذلك 

 . املسؤولية، وهذه ا�خاطر ال يجب أبدا أن تطال مصا�ح اآلخر�ن وحيا��م

الفعل، وليس مهمّ   إّن  إهمال ذلك  أو عن  أو ال يطلب منھ  اإل�سان مسؤول عن فعلھ  منھ  أن يطلب  ا 

 ا�حساب فيما �عد. 

 واملسؤوليّ 
ّ
ھ  ة موجودة بوجود أو عدم وجود محكمة أرضية �شرع عقو�ات الفعل أو ال��ك، ومع ذلك، فإن

��يء تجاه  مسؤولية  فإنھ  ما،  ��يء  تجاه  باملسؤولية  األمر  �علق  معيّ   إذا  مؤسسة  تجاه  ع��  أو  يف��ض  نة 

و��ون مج��ا ع�� إعطاء ا�حساب، وهذه الهيئة أو املؤسسة �� ما �سميھ    اإل�سان أن ي�ون مسؤوال أمامها،

 la conscience.الضم��

إ�� املسألة التالية: و�� أن �عرف من أين �ستمد هذا الضم�� معاي��ه، ومن  Jonasبنا يوناس   وهنا �عود

 أح�امھ؟ و�مكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى: أمام من نحن مسؤولون؟أي منبع يأخذ 

 وفيما هو ال��يء الذي نحن أمامھ مسؤولون.  املسؤولية،لنبحث إذن �� هذه 

  Jonas,1997) :(78ب�ائن آخر،   إن ما أنا مسؤول عنھ، هو بالضرورة نتائج أفعا�� ع�� اعتبار أن�ي أضّر 

هذا األمر ال يأخذ مع�ى    ر من فع��، إال أّن �ي سي�ون ذلك ال�خص الذي سيتضرّ وهكذا فموضوع مسؤوليّ 

 أخالقيّ 
ّ
قيمة المبالية، فإن�ي لست    ي إذا �ان ذلك ال�ائن املتضرر يملك قيمة ما، أما كنت أمام �ائن ذ  ا إال

 
ّ
قيمة قو�ة، فإن ذلك ال�ائن    ي ائن ذ �ي إذا كنت أمام � �� حاجة إلعطاء ا�حساب، وع�� العكس من ذلك فإن

سيطالب�ي با�حساب، وذلك ال يجعل�ي فقط مسؤوال، بل يجعل�ي مسؤوال أمام ��يء ما، أو �ائن ما، ألن قيمتھ  

 ا ما اتجا�� وع�� الوفاء بھ. تملك حّق 

القصديةإن   تتّ   هذه   جھ نحوي كذات فاعلة، تجعل�ي ملزما أخالقيّ ال�ي 
ّ

إال أّن ا،  نزوع     لها  القيمة  هذه 

 واق��ّ 
ّ
ھ  ھ من األفضل لها أن ت�ون ع�� أن ال ت�ون، و هذا الن�وع يصبح ملموسا عندما يتوّج ، إ��ا تقول أن

مع الوجود ليس فقط    متعالقة  وهنا ست�ون املسؤولية إذن  ،Jonas,1997) :(80نحوي باعتباري ذاتا تجر�بية 

للواجب،    لفع��، ولكن بمع�ى الفاعل، أي كموضوع للنداء املستمر ّ� نتيجة  باملع�ى املنفعل مثل ال��يء املتغ�ّ 

 باملسؤولية.  ووجود هذا ال��يء، أو ذاك هو إذن ذلك األمر الذي من أجلھ يل��م العقل ا�خاّص 

يتحمّ  ال�ي  الهيأة  تلك  �ش�ل  �لھ  املسؤولية والوجود  اإل�سان     ل 
ّ
إال نفسھ    أّن   أمامها،  اإل�سا�ي  الفعل 

 ة قيمة الوجود.ي ا�حر�ة اإل�سانية وقوّ يف��ض ا�حر�ة، أ

 
ّ
الل األنطولوجيان  القطبان  املسؤوليّ هذان هما  تقع  أخال��ذان  �وسيط  بي��ما  م��ما    ّ◌ ة  الواحد  يكمل 

 Jonas,1997) :(81اآلخر
ّ
يتعل فإ�ّ ،وفيما  املسؤولية وامتدادها،  ��ذه   ق 

ّ
تمث لهذه ل قوّ �ا  الكب��  تنا، فا�حجم 

   د إ�� أّي ة يحّد القوّ 
ّ
 مدى يمكننا أن نؤث

ّ
   أّن ر �� الواقع، وهكذا، و��ذه الطر�قة تتقوى املسؤولية وتك��، إال
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 امتداد هذه القوّ 
ّ
ھ ال يمكننا أن نمارس  ة هو أيضا امتداد لنتائجها وآثارها �� املستقبل، و���تب ع�� ذلك أن

 تلك املسؤوليّ 
ّ

معرفة    لنتائج أفعالنا، و هكذا فإّن    �شرط تقو�ة توقعاتناة املتنامية برضانا أو �غ�� رضانا إال

 ة باإل�سان و�ا�حياة.دة خاصّ مستقبل ��ذا الش�ل يبدو مستحيال ألسباب متعّد 

هذه التقو�ة �� �� جزء    �� ذاتھ تقو�ة املعرفة، ذلك أّن   تنمية القوة والز�ادة ف��ا، يضّم   و�التأكيد، فإّن 

ة، ولكن ليس  ن أيضا املنا�ج وقوة املعرفة قبل العلميّ فمعها تتحّس  املعرفة،م��ا ثمرة أو نتيجة تطبيق هذه 

ة ال�ي يمتلكها اإل�سان اليوم، ومقارنة مع املا��ي، القوّ   ن ��ا محور ا�حركة ذاتھ، إّن بنفس الوت��ة ال�ي يتحّس 

 د ممارس��ا اليوميّ مجرّ   أصبحت لنتائجها أ�عاد كث��ة بحيث أّن 
ّ
ا  لن  ا، لذلك البّد ل مشكال أخالقيّ ة صارت تمث

 ات املستقبل ال�ي تناسبھ. ع الواجبات ضمن أخالقيّ ، وتنوّ من البحث �� الوضع ا�حا��ّ 

ة  بطبيعة ا�حال التقنيات ا�حديثة، و�� من الناحية الكميّ   ة املتنامية ال�ي سبق ا�حديث ع��ا ��ّم القوّ   إّن 

 اليوم. ما فعلھ اإل�سان مع الطبيعة ومع نفسھ إ�� حّد  مقارنة مع �ّل  ة تتجاوز أّي والكيفيّ 

 :لمبدأ المسؤولیة والموضوعيّ  األساس الذاتيّ  -5-1
 ن: ن أساسي�ْ لها أن ترا�� شيئ�ْ  ة ال بّد ة أخالقيّ نظر�ّ  ة مثلها مثل أّي املسؤوليّ  إّن نظرّ�ة

العقال�ّي  الشرعيّ أولهما األساس  الذي �عطي  املبدأ  أي  الواجب و��ون ،  للفعل  لھ، وال��يء   ة  استجابة 

والثا�ي ذا�ي،   ن األول موضو��ّ للمسؤولية أساس�ْ  الثا�ي هو أساس سي�ولو��، وهذا �ع�ي �عبارة أو�ح أّن 

هذا التقسيم يجعل من    خر، كما أّن اآل ة، يكمل الواحد م��ما  ان ملبدأ املسؤوليّ واملبدآن هما وجهان ضرور�ّ 

 ال، فبدون ذلك االستعداد األخال��ّ طا�عا مكمّ   الطا�ع الذا�ّي   الطا�ع املوضو�� للمسؤولية مبدأ مؤسسا ومن

يمل�ون    Jonasأن يتأسس، فالناس حسب يوناس    فعل أخال��ّ   ل األمر، ال يمكن ألّي الذي يمكنھ أن يتقبّ 

 ذلك االستعداد القب�� الذي يجعل م��م �ائنات أخالقيّ 
ّ
روا بذلك النداء، ثم  ة ع�� اعتبار أ��م يمكن أن يتأث

 .Jonas,1997):169-(171 يأ�ي �عد ذلك ا�جانب الذا�ّي 

ھ إليھ هو ��يء فا�ي يوجد أمامنا، وهو  موضوعها، أي ال��يء الذي تتوّج   ومما نالحظ �� املسؤولية أّن 

تحّد الذي   ال�ي  املسؤولية  علينا هذه  أو يفرض  دائما من  �ستدعينا  تأ�ي  اإللزام  فإن قوة  د فعلنا، وهكذا 

 
ّ
 ا أو ال زما�ي. بات �ائن أو ��يء ما، سواء �ان هذا ال��يء زمانيّ متطل

ھو�� 
ّ
 ق �� عالم األشياء. البد ل��يء ما أن يتحّق  ا�حالت�ن، فإن

�� رأيھ، هل مبدأ املسؤولية استجابة ل�ائن زما�ي فا�ي  حاسما  Hans Jonasها�س يوناس    وهنا ال يبدو 

 كما أسلف، أم ل�ائن أو ل��يء مهما �ان زمانيا أو غ�� زما�ي؟

الذي ينفي أن ي�ون االنفعال تجاه موضوع أو ��يء    Kantب�انط  Jonas�� هذه الفكرة، �ستنجد يوناس

الذي   لية، وع�� موضوعية القانون األخال��،كنا للفعل األخال��، حيث يؤكد ع�� هذه االستقالما يحرّ   ما، هو

 . Jonas,1997) :(175،يتخذ العقل أساسا لھ

و�رى "�انط" ��    .وهذا األساس العق�� الذي يقوم ع�� االستقاللية الالمشروطة للعقل �� ا�جال األخال��

تتجسد   مبدأ  أي  األخال��،  للفعل  ومنت�ى  مرجعا  اآلن  نفس   �� يصبح  العقل  أن  الصدد  الذاتية  هذا  فيھ 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)114( 

االنفعالية املرتبطة بموضوع الفعل األخال�� أو بال��يء موضوع الفعل، و��ن ال�ونية العقالنية ال�ي ينطلق  

 Jonas,1997) :.(176م��ا

األشياء وال�ائنات الواقعية، �� موضوع   معت��ا أّن   ، Kantرأيا مخالفا لرأي �انط Jonasيختار هنا يوناس  

 تحقق اإلرادة عن طر�ق الفعل األخال��ّ 
ّ
من وجود    هذه اإلرادة، لذلك البّد   إ��  ل غاية بالنسبة، و�� ال�ي �ش�

 ق املسؤوليّ ى توجد وتتحّق هذا ال�ائن ح�ّ 
ّ
فالشرط األساس ��   Jonas,1997) :(178،ر فعلنا نحوهة ال�ي تؤط

ة، ذلك أن الفاعل مج�� ع�� اإلجابة ع�� فعلھ الذي �عت�� مسؤوال عنھ وعن  ة السببيّ هو القوّ   ة،املسؤوليّ 

ي��ا هنا  ، وخاصّ ة، وليست فقط مسؤولية ذات طا�ع أخال��ّ ة قانونيّ ة �� أوال مسؤوليّ نتائجھ، وهذه املسؤوليّ 

لم تكن النتيجة   أن الضرر يتطلب التعو�ض واإلصالح ح�ى ولو لم يكن السبب يراد منھ الشر، وح�ى ولو

 
ّ
 عة أو �انت مسبوقة بنيّ متوق

ّ
 ة �� هذا االت

ّ
ة الفاعلة، فقد ي�ون السبب  جاه، يكفي إذن أن ي�ون اإل�سان العل

 
ّ
ة يبقى  ة، وهنا مبدأ العالقة السببيّ ھ يجعل من صاحبھ مذنبا من الناحية األخالقيّ إهماال، ورغم ذلك فإن

د انطالقا ب�ن مبدأ ا�خ��، أو تصور مبدأ ا�خ��  ة ال�ي تتحّد سؤوليّ إ��ا امل ،  �� تحديد املسؤولية  دائما قائما

ة ال�ي نحن �� حاجة إل��ا هذه املسؤوليّ   ،ةة أو ش�ليّ ة صورانيّ د �� الفعل املستقب�� وليست مسؤوليّ املتجّس 

ق مستقبال  املتحّق �ا أخالق تضع نصب عي��ا الفعل  ات القديمة، إ�ّ اليوم، و�� تتعارض أو تتقابل مع األخالقيّ 

للمسؤوليّ  ا�جوهري  املفهوم  ب�ن مفهوم  �أساس تجر��ي ملعا�جة  حدا فارقا  �غايات تجعلنا نضع  املرتبط  ة 

ة، فال يمكننا أن ن�ون  بوجود املسؤوليّ   الالمسوؤلية  Jonasهنا ير�ط يوناس    ،املسؤولية ومفهوم الالمسؤولية

ارسة سلطة ما دون األخذ �ع�ن االعتبار الواجب، أو ما تحتمھ  ة ما، إن مم المسؤول�ن إال إذا فرطنا �� مسؤوليّ 

�� باب الالمسؤوليّ  إمّ ة، وهذه املسؤوليّ تلك السلطة، هو يدخل  لها عواقب  أو  ة يجب أن ت�ون  بامل�افأة  ا 

عمل    املعاقبة، فر�ان السفينة هو مسؤول عن سالم��ا وسالمة من ف��ا، وال يمكنھ �� هذه ا�حالة القيام بأّي 

ازف بحياة الر�اب، ح�ى ولو �ان األمر صادرا من صاحب شركة املالحة ال�ي �عمل معها الر�ان رغم ما  يج

 
ّ
 . ب عن ذلك من عصيان لصاحب الشركة ال�ي �عمل هو ف��اي��ت

 :المسؤولیة عالقة غیر تبادلیة -5-2
اإل�سان تجاه إ�سان  ة  مسؤوليّ   ة، بمع�ى أّن �ا غ�� تبادليّ ة أ�ّ من خصائص املسؤوليّ   أّن Jonas�عت�� يوناس  

ة اآلباء تجاه األبناء،  ى مسؤوليّ ة اآلخر أيضا نحونا، وح�ّ آخر ليست بالضرورة ملزمة وال نا�عة من مسؤوليّ 

 ة عموديّ �� مسؤوليّ 
ّ
وهذه    ة،ة تجاه با�� أفراد العائلة ال�ي �عت�� عالقة عموديّ ا تختلف عن املسؤوليّ أ��ّ   ة، إال

ن  ن آخر�ْ إ�� طرح نوع�ْ   Jonas�، أي مسؤولية اآلباء تجاه األبناء، وهنا يمر يوناسة األو� متانة من املسؤوليّ   أقّل 

 . Jonas,1997) :(186ةة التعاقديّ ة واملسؤوليّ ة الطبيعيّ ة، وهما املسؤوليّ من املسؤوليّ 

نوع من أنواع ال��ا��ي أو   ة اآلباء نحو األبناء أساسها �� الطبيعة، و�التا�� ف�ي ال تحتاج إ�� أّي فمسؤوليّ 

 وافق املسبق، ف�ي تختلف عن املسؤوليّ التّ 
ّ
ات ل�خص أو  ة من املهّم بة عن تفو�ض مهّم ة املبتكرة، وامل��ت

دة �� الزمان، وف��ا نوع من االختيار، و�التا�� �� قابلة  ة مشروطة ومحّد ة �� مسؤوليّ �جماعة، وهذه املسؤوليّ 

املسؤوليّ   للف�خ، املسؤ وهذه   �� السياسيّ وليّ ة  يوناسة  ها�س  الحظ  فقد  ��    أّن Hans Jonasة،  األصل 
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لها، وتفرض ة األبو�ّ ة اإل�سان تجاه اإل�سان وال�ي �عت�� املسؤوليّ ة �� مسؤوليّ املسؤوليّ    ة أحسن تجسيد 

بادلية  ة تندرج �� طبيعة األشياء واألمور، ومن هنا تف��ض تبادال أو تة، مسؤوليّ ة ال�ي للعالقة األبو�ّ األولو�ّ 

 ل مسؤوليّ أتحمّ   أن�ي أنا املوجود،  ممكنة، أّي 
ّ
خر �عيش ب�ن األحياء كما أن

َ
�ي أنا  ة ما تجاه �خص أو فرد ما ا

ملسؤوليّ  موضوع  فإّن بدوري  هنا  ومن  خر، 
َ
ا ما  فرد  مسؤوليّ   ة  و��  وا�حة،  تصبح  املسؤولية،  ة  عالقة 

�ل أّن   يحتاجها  املم�ّ   �ائن،إال  لإل�سان  العالقة  تجاه  �ة  مسؤوال  ي�ون  الذي  الوحيد  منھ  تجعل 

 . Jonas,1997):(193اآلخر�ن

 :ل األوامروجود االنسان أوّ  -5-3
ال�ائنات ليس نا�عا فقط مما قام و�قوم ع�� وجھ األرض، أو نا�عا   ة اإل�سان ب�ن سائرموضوع أولو�ّ  إّن 

 
ّ
ما �عطيھ هذه    فوجوده، هوه،  ال وقبل �ل ��يء من وجودة نا�عة أوّ ھ مسؤوليّ من تقييم هذه األفعال، بل إن

�ا تأ�ي الحقا،  ا األوامر فإ�ّ أمّ   ،ة هذه ا�حياة، هذا هو األهّم ة، وأيضا ا�حفاظ ع�� إم�انيّ ة �� املسؤوليّ األسبقيّ 

ل األوامر، وهو  أولئك الذين لم �ستش��ونا �� هذا الوجود، أي آباءنا، أوّ إ��  وجودنا يصبح بالنسبة    ذلك أّن 

الذي  والواجب  �ستش��هم  األمر  أن  دون  وجودهم  عن  مسؤولون  نحن  من  تجاه  لدينا    يصبح 

196):(Jonas,1997 . 

ة السياسية تلتقيان �� عدد من نقط التشابھ  ة واملسؤوليّ ة األبو�ّ كال من املسؤوليّ  أّن  Jonasيرى يوناس و

بمسؤوليّ أل�ّ  تختصان  ال  لك�ّ �ما  واحدة،  مسؤوليّ ة   �ا 
ّ
�ل و�شمل  ة  الوجود  من  تبدأ  ا�حاجيّ ية  ات، با�� 

اتھ وتر�يتھ ورعايتھ وتأهيلھ إ�� ة تنطلق بالطبيعة من ا�حفاظ ع�� االبن، ثم توف�� حاجيّ ة األبو�ّ فاملسؤوليّ 

رجل السياسة مهما �انت الطر�قة ال�ي وصل ��ا إ�� زمام  إ��  أن يصبح قادرا بنفسھ، ونفس األمر بالنسبة  

 
ّ

ة  ر الشؤون العاّم ة ع�� اعتبار أنھ يدبّ ة �ليّ مهمتھ مسؤوليّ  ّن نھ من إدارة شؤون الناس، فإا�حكم الذي يمك

 وكذا املمتل�ات العموميّ   ة،ا�جماعيّ 
ّ

د ��  ة، يتحّد ة السياسيّ ة واملسؤوليّ ة األبو�ّ الفرق ب�ن املسؤوليّ    أّن ة، إال

ة ت�ون  ملسؤوليّ ا  و�التا�� فإّن   أو سبب وجوده،  األب هو علة وجود االبن،  ة ع�� اعتبار أّن األو�� طبيعيّ   أّن 

ا�حاكم ليس مسؤوال عن    ة، فإّن ة السياسيّ ا �� ا�حالة الثانية، أي حالة املسؤوليّ مباشرة مع ما �ستتبعها، أمّ 

وتصر�ف أمورها لضمان هذا الوجود ع�� الوجھ    تھ �� تنظيم وجودها،مسؤوليّ   وجود ا�جموعة، بل إّن 

 .Jonas,1997):204-(205األحسن

 : ل للمسؤولیةاألوّ الطفل الموضوع  -5-4
ل واجب هو واجب وجود ��يء ما، وثا�ي واجب هو ما يجب علينا  الواجب وأوّ   املسؤولّية،�ع�ي مفهوم  

ويعت�� الوجود هذا،  نداء واجب  يجسد هذا    أّن   Jonasيوناس  فعلھ كجواب ع��  املولود،  الصغ��  الطفل 

ى لو لم تكن االستجابة لھ نا�عة من  النداء، وهو النداء البدي�ي الذي تصعب أو �ستحيل مقاومتھ، فح�

 .ة ال�ي ال �ستطيع تفس�� بداه��ااألحاسيس، فإ��ا تفرض من الدوافع الغر�ز�ّ 

م واجب الفعل الذي يجعل �� التجسيد األمثل لواجب الوجود الذي يحتّ   ه،نداء الطفل املولود لتوّ   إّن 

د �ل زفرة من  ل�ائن ا�جديد الذي تجّس من الراشدين مسؤول�ن عن استمرار ا�حياة من خالل رعاية هذا ا
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د  ،فمع �ل طفل يخلق �� الدنيا، تجّد Jonas,1997):(257أنفاسھ نداء واجب ا�حياة الذي ال يمكن مقاومتھ

ة  د هو ما يطرح مسألة ترك ا�خلف كمسؤوليّ ة وجودها واستمرارها �� مقاومة املوت، وهذا التجّد اإل�سانيّ 

ة ا�حفاظ ع�� هذا ال�ائن ورعايتھ باعتباره تجسيدا الستمرار  مسؤوليّ   ل�حفاظ ع�� ا�حياة، و من ثم تنبع

ات  الواجب الذي يتجسد �� رعاية املولود ا�جديد يمتلك بداهة �عت�� من األولو�ّ   فإّن   هذه ا�حياة، وهكذا

األنصع  ة املثال  هذه الوضعيّ   Hans Jonasغ�� القابلة للرفض، وغ�� القابلة للتفس��، ويعت�� ها�س يوناس

 .إ�� با�� ا�جاالت ة ال�ي تمتّد س عليھ املسؤوليّ لألصل الذي تتأّس 

 : خاتمة  -6

�� زمن ا�حضارة التقنية ال�ي    ا�جما��ّ   ل للسلوك اإل�سا�ّي ة هو الواجب األوّ مستقبل اإل�سانيّ   يبدو أّن 

ة ال�ي  ملسؤوليّ هذا املستقبل أصبح هو موضوع ا  فإّن   ��ا عنيفة أك�� من أي وقت م��ى، ومن ثّم أصبحت قوّ 

ة �� ذا��ا ومن أجل ذا��ا منذ أن أصبح اإل�سان خط��ا ليس  ة ميتاف��يقيّ مسؤوليّ    Jonas�� �� نظر يوناس

 .ع�� نفسھ فحسب، بل وأيضا ع�� الطبيعة والبيئة �لها

يوناس ها�س  فلسفة  أن  يتب�ن  القراءة  خالل     Hans Jonas  ومن 
ّ
االت  ��  �س�� 

ّ
املتأث بفلسفة  جاه  ر 

م  ملساوئ التقّد   اقا إ�� التنبيھالذي �ان سبّ   )Martin Heidegger1976(مارتن هايدغر  الفيلسوف األملا�ي 

 ومساوئ التقنية.

يوناس �ان  هايدغر�سّ�   Jonas  لقد  "الوجود  Heideggerي  كتابھ  وصف  قد  و�ان  الكب��"،  "املعلم 

 
ّ
النموذج املعر�� األحادي، ووضع م�انھ "األنا" الذي  ھ الزلزال ا�حميد الذي َرج الفلسفة وهدم  والزمان" أن

 يجاهد من أجل الوجود، هذا األنا امل�حاح والفا�ي �� نفس اآلن.

 
ّ
   إال

ّ
الذي �ان النموذج، انحاز إ�� الناز�ة    Heidegger�: فهايدغر  ھ مع ذلك وجد نفسھ أمام تناقض مح�ّ أن

ا، و �ان هذا االنحياز إعالنا إلفالس  كما �علم ��وديّ �ان     Jonasة ال��ود، "و�وناس"املعادية للشعوب خاصّ 

 .Jonas,1997):(12وأيضا إفالسا للفلسفة نفسها ع�� حد �عب��Heideggerفيلسوف مثل هايدغر 

يتحّد  الفلسفي  ومشروعھ  "يوناس"  أن  القارئ  لنقائص  و�الحظ  بديال  نفسھ  يجعل  أن  ير�د  أو  د 

دا �� استقالل عن األخالق، وال  ن والوجود ال يمكن أن يتحّد ة، فال�ائوفلسفتھ الوجوديّ Heideggerهايدغر

 . Jonas,1997):(13األخالق يمكن أن تتحدد أيضا �� استقالل عن الوجود

الطبيعيّ  الن�عة  إدخال  يمكن  األخالق  خالل  الذي  فمن  امليتاف��يقي  �عدها   �� لل�ائنة  اإل�سا�ي    يمنح 

 
ّ
أن من الكرامة    فھ من أن �ّل تخوّ   Jonasة، وال يخفي يوناسوليّ ل املسؤ ع�� تحمّ   ھ قادر كرامتھ ع�� اعتبار 

وهكذا، فإذا �ان  Jonas,1997):(14دها  بحكم األخطار الكب��ة ال�ي ت��ّد   ة توجد اليوم ع�� ا�حّك واملسؤوليّ 

هابرماس  �ّل  أبل  )Habermas(من  أوطو  عم��ّ   )2017ت  Karl Otto Apel(و�ارل  عقل  بناء  إ��  سعيا    قد 

 ع�� العكس من ذلك �� ميتافز�قا، بل أنطولوجيا.  Jonasمستقل عن امليتافز�قا، فإن أخالق يوناس

 إ�� ال�ائن نفسھ الذي جعلھ أحد مواضيع امليتافز�قا بامتياز.   فتأسيس هذه األخالق يمتّد 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
.   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفيلسوف اال

ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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يوناس املسؤوليّ   Jonasوأخالق  أوجھ  شئنا  إن  املتوّج �ستكشف  الذي  ة  البعيد  املستقبل  نحو  نحن  هة 

الذي س�� إ�� االبتعاد عن    Jonasالذي يتحكم أيضا �� مذهب يوناس  الواقع   وأيضا مبدأمسؤولون عنھ،  

ات التقدم واليوتو�يا، ات"،كما حاول إقامة جسور ب�ن األخالق وال�ائن، وهو يناقش مثاليّ مختلف "اليوتو�يّ 

ها وأصبحت  نظره قد استنفذت مهامّ   باإلضافة إ�� محاولة بناء أخالق جديدة مادامت األخالق القديمة ��

 عاجزة عن ا�جواب عن أسئلة ا�حاضر. 

يوناس   الدافع اإل�سا�ّي   Hans Jonasو�رى ها�س  الذي    أن  التغي��  ا�جديدة، هو  لطلب هذه األخالق 

ل �� اتجاه اإل�سان نفسھ  ها إ�� الطبيعة، بل تحوّ الذي لم �عد موّج   L’agir humain  عرفھ الفعل اإل�سا�ّي 

املتعّد   بحكم تتّ التطبيقات  ال�ي أصبحت  انفال��ا من يد  دة  التقنيات ع�� اإل�سان، وأيضا بحكم  إل��ا  جھ 

 .Jonas,1997):(32اإل�سان الذي �ان هو صا�عها، وأصبح بإم�ان هذه التقنية أن تتحكم فيھ

 
ّ
أحد مواضيعها،    ھ اليوم أصبح هو نفسھوهكذا، فإنھ إذا �ان اإل�سان �� املا��ي خارج تأث�� التقنية، فإن

 
ّ

ة، وما يمكن أن تحدثھ  ة تمديد ا�حياة، والتحو�الت ا�جينيّ فإم�انيّ   وتحو�لھ،ل فيھ  وأصبح بإم�ا��ا التدخ

الفعل اإل�سا�ّي   �� العميق  التحول  التطبيقات أصبحت تطرح عدة  ع�� اإل�سان تؤشر ع�� هذا  ، و هذه 

 أسئلة ذات �عد أخال�� لم تكن مطروحة من قبل. 

إ�� بلورة أخالق جديدة �ستجيب للمشا�ل    Jonasكراهات والشروط ال�ي يدعونا ف��ا يوناس  هذه �� اإل

فالعالموالتساؤالت   باإلم�انيّ   املعاصرة،  حافل  النو��ّ اليوم  التحول  وهذا  املقلقة،  اإل�سا�ّي   ات    للفعل 

ة لم  ة اإل�سانيّ الوضعيّ   ة لتأسيس أخالق جديدة، كما أّن يضعنا �� صلب ا�حاجة امل�حاحة واالست�جاليّ 

 
ّ
�عل سواء  باستمرار،  متحولة  وضعية  صارت  بل  جامدة،  وضعية  اإل�سا�ّي �عد  الفعل  عالقة   �� األمر    ق 

 بالطبيعة، أو بآثار التقنية ال�ي ابتكرها عليھ هو نفسھ. 

 ال�انطّي   جديد مختلف كما سبق الذكر، عن األمر األخال��ّ   دعت تأسيس أمر أخال��ّ الت استهذه التحوّ 

كما �عرف يأمر دون شرط، وال يتوجھ    ال�انطّي   الت، فاألمر األخال��ّ الذي لم �عد قادرا ع�� احتواء هذه التحوّ 

من    لفعل األخال��ّ س عليھ هذا افقط �ش�لھ وعالقتھ بمتطلب �و�ي يتأّس   ھ ��تّم إ�� مضمون الفعل، ولكنّ 

�ونيّ  قانونا  يص��  أن  األخال��ّ Jonas,1997):(34ا،  أجل  األمر  يوناس    أما  ها�س  أراد   Hansالذي 

Jonas ال�انطّي    تأسيسھ لتعو�ض األمر األخال�� 
ّ
إليھ و��� وا�حياة معا، وهو  ھ يحتوي اإل�سان و�توّج فإن ھ 

يدعو    مضمون هذا األمر األخال��ّ   ّن إب   .والفا�ي  الضعيف  اتھ إرادة تن�جم مع الوضع اإل�سا�ّي يحمل �� طيّ 

  ة فعلھ، و�طالبھ بأن ال ي�ون هذا الفعل مدمرا ح�ى �ستمّر ل اإل�سان ملسؤوليّ إ�� ا�حفاظ ع�� ا�حياة وتحّم 

�� الوجود، ويستمّر  نتائج فعلك هّد   ا�حياة  ات  دة إلم�انيّ امة ومهّد اإل�سان معها: "تصرف بحيث ال ت�ون 

 Jonas,1997):.(34ا�حياة �� املستقبل".

جاهتھ برّم  إ�� الواجب اإل�سا�ّي  ھ األمر األخال��ّ ملاذا إذن يتوّج 
ّ
 ة؟مستقبل اإل�سانيّ   و�� ات

أن طرحھ، وهو ملاذا هناك ��يء ما    Leibnizصياغة سؤال سبق للفيلسوف اليبن�Jonasهنا �عيد يوناس

 بدل الال��يء؟
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ّ
الال أن الوجود    Jonasوجود؟ و�أ�ي جواب يوناسو�صبح السؤال هذا املع�ى، ملاذا نفضل الوجود ع�� 

  األخالق توسع سؤال الوجود،  هناك �� رأيھ تفوقا مطلقا لألول ع�� الثا�ي، وهكذا فإّن   أحسن من العدم، ألّن 

ھ  ة القيم، فما �عنيھ الواجب ال يأ�ي فقط من اإلرادة ال�ي تأمر بھ، ولكنّ نظر�ّ  الوتر�خ من خالل هذا السؤ 

امليتافر�فيّ  الن�عة  �� ذاتھ، وهنا تظهر  ا�خ��  الوجود ومن  يوناسيأ�ي من  لها�س  ال�ي تطرح Hans Jonasة 

اإل�سا�ّي  الوجود  ضرورة  جدوى  عن  العدم    التساؤل  ع��  يتفوق  الذي  الوجود  هذا  العالم،  و�حظى  �� 

 .Jonas,1997):(36ا�جواب ع�� السؤال: َمِن األفضل هل الوجود أم الالوجود؟ بأسبقية االختيار ��

املتوّج  األنطولو��  البعد  هذا  نفهم  يوناسول�ي  يناقش  البعيد،  املستقبل  نحو  نموذج�ن   Jonasھ 

 ة الدولة. ة ومسؤوليّ ة األبو�ّ ة هما: املسؤوليّ للمسؤوليّ 

)  1938ت  Husserl(   لم �ستطع هو اآلخر مثل هوسرل   Heideggerهايدغر  إ�� أّن   jonasو�خلص يوناس

ا�جواب ع�� سؤال اإلحساس با�جوع، والحظ أن وراء التصور "الهايدغري" للوجود، �ان هناك مرض �عا�ي  

ا م�انا أفضل  وأعط��   ض��ا دائما بالروح، ة ال�ي عوّ ��ا للطبيعة أو املقار�ة الطبيعيّ وهو كراهيّ   منھ الفلسفة،

الثنائيّ إ�ّ   Jonas,1997):(40وأع��، ال�ي�ا  القديمة  أفالطون،  ة  منذ  الفلسفة  التصوّ وامتّد   وسمت  مع  ر  ت 

ة لم  هذه الثنائيّ   ة، وأّن ة وأخرى خارجيّ وحياة داخليّ   ، و مادة هناك روحا  وال�ي اعتقدت دائما أّن   املسي��

ا، وهذا التضاد �ان يتوحد �� اإل�سان الذي  دا عدائيّ يكن وجودها أبدا وجودا متناغما، بل �ان دائما وجو 

، و�انت  والتعرف ع�� ا�حواّس   ة القابلة للمّس ة املرئيّ �ان دوما منقسما إ�� مادة وروح، فقد �انت هناك املادّ 

، ولم يقف هذا التضاد عند املستوى التأم�� بل  هناك الروح ال�ي تطلبت دوما غوصا ومعرفة من نوع خاّص 

ة ب�ن علوم الطبيعة وعلوم أرض الواقع من خالل التقسيم الذي �انت �عرفھ ا�جامعات األورو�يّ   د ع��تجّس 

 با�جانب الرو��.  . و�انت الفلسفة بطبيعة ا�حال �� ما ��تّم Jonas,1997):(42الروح

االن��ار  الذي سماه معلمھ الكب��، إال أن هذا    )Heidegger(   يخفي ان��اره ��ايدغر   Jonasلم يكن يوناس 

   Jonas�� نظر يوناس  )Heidegger(لم يبق مكتمال، فقد ارتكب هايدغر
ّ
ة الك��ى، أو السقطة الك��ى  الزل

ا، وهو هل  عن ��يء رآه مهمّ   وتحا��ى ا�حديث ع��ا بالتفصيل، وفضل ا�حديث  1933وال�ي يؤرخ لها �سنة  

 شيئا بالنسبة للفلسفة؟ )Heidegger(  �ع�ي سلوك هايدغر

وت��ير هذا ا�جواب �� نظره آت من �ون الفلسفة ع�� خالف با�� املعارف ندبت  ردد �عم،  و�جيب بدون ت

أساسيّ  فكرة  ع��  ل�جواب  يقدمّ نفسها  بما  ليس  االهتمام  و��  الفيلسوف، ة،  االهتمام   ھ  أيضا    ولكن 

األخال��ّ �سلوكھ املنظور   �� املعرف  ،وذلك  أو  العلم  منھ  ننتظر  أن  مجرد  من  أك��  ل�خ��  ة  املتو�� 

 . Jonas,1997):(46فقط

حادث "ه��وشيما" ال�ي فتحت جحيم السباق ليس   األحداث ال�ي عرف��ا ا�حرب أيضا، لقد �ان من أهّم 

 
ّ

التس� ولكن  نحو  الدمارح،  وال�ي    نحو  �انتالشامل،  والتقنية،  و�ن  العلم  نتائج  من     نتيجة 
ّ
ش� لت  فقد 

الفلسفّي  للفكر  تنبھ    هاجسا  أخالق  تأسيس  إ��  س��  و�شعره  الذي  التطور  هذا  خطورة  إ��  اإل�سان 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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األفعال،بمسؤوليّ  هذه     ة 
ّ
يتّ لعل لتجنّ ھ  احتياطاتھ  و�وّج خذ  بدل  ��ا،  واإلعمار  الصالح  فيھ،  ما  إ��  العلم  ھ 

 ��ا. د ل�حياة برمّ الدمار املهّد 

 هذا السالم �� الوقت الذي �انت فيھ ا�حرب �� القانون األول لهذه العالقة؟  هل من املمكن أن يحّل 

 

 

 

  



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)120( 

 ة: المراجع العربیّ 

  ،2013، الطبعة ا�خامسة،، املركز الثقا�� العر�ي"سؤال األخالق"  عبد الرحمان طھ: -1

   2012، املركز الثقا�� العر�ي، الطبعة األو��: لسؤال العم"  عبد الرحمان طھ: -2

 

 املراجع األجنبية: 

1- Emmanuel Kant: fondements de la métaphysique des mœurs, Hatier 

2- Hans Jonas :Pour une éthique future, Rivages Poche, Paris, 1997. 

3- Hans Jonas  :le principe responsabilité,  Champs Flammarion,1998.  Librairie.  Sans date de 

publication.  

4- Karl Otto Appel: L’éthique à l’Age de la science, Presses universitaire de Lille,1987. 

5- Martin Heidegger: Chemins qui ne mènent nulle, Gallimard, Paris, 2006. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nada2007hk@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. نادية هناوي أ.  
 

 

 كلية التربية 

 الجامعة المستنصرية 

 العراق

 التبعیة الثقافیة ورضوخ الناقد العربي لها
 

Cultural dependence and the acquiescence 
 of the Arab critic to it 

 
 
 

mailto:nada2007hk@yahoo.com


يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)122( 

 العربي لها التبعیة الثقافیة ورضوخ الناقد 

 

 

 

 الملخص: 

ة ال�ي �� محور هذه الدراسة  ة الثقافيّ ة، ولها أنواعها وم��ا التبعيّ ة موضوعة نقدية ما �عد حداثيّ التبعيّ 

خذين تمثيالتنا من كتاب�ن لناقدين عر�ي�ن هما عبد الفتاح  ة، متّ وسنتناولها �� إطار من�جية ما �عد نقديّ 

الوقوف ع�� طبيعة الوسائل ال�ي من خاللها �عامل الناقد العر�ي مع  ��  كيليطو وعبد هللا الغذامي. والغاية  

ة وأسباب إخفاقھ �� مواجه��ا  موضوعة التبعية الثقافية وكيفيات مواجهتھ لها �� صورت��ا النظر�ة والعمليّ 

 خالل مبحث�ن هما: من

 ــ عبد الفتاح كيليطو واالع��اف بالتبعية. 

 ــ عبد هللا الغذامي وعيوب التبعية.

  :�لمات مفاتيح 
ّ
 �جمة، الثقافة، الغذامي، كيليطو، النقد. التبعية، ال�

 

 

Abstract: 

Dependency is a postmodern critical topic, and one of its types is cultural 

dependency, which is the focus of this study and we will address it with a post-critical 

approach, taking our representations from two books by two Arab critics, Abdel Fattah 

Kilito and Abdullah Al. The aim is to find out the nature of the means by which the Arab 

critic deals with the issue of cultural dependency and the ways of confronting it in its 

theoretical and practical forms, and the reasons for his failure to confront it through two 

axes : 

-Abdel-Fattah Kilito and the recognition of subordination . 

-Abdullah Al-Ghadami and the Defects of Dependency . 

Keywords :dependency, translation, culture, Ghadami, Kilito, criticism. 
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 : المدخل  -1

املتقدم، بوجود طرف غالب مهيمن يمثلھ العالم    ،ة) صلة وثيقة بالهيمنة ال�ولونيالية(التبعيّ  ملوضوع

 
ّ

عوب املسلو�ة اإلرادة والبلدان الفق��ة والكيانات األك�� فقرا وضعفا. وأشد  وطرف مغلوب تا�ع تمثلھ الش

ه  
ً
أثرا التبعية  ا�حلية    وأنواع  الثقافة  ع��  �ستحوذ  أن  الوافدة  للثقافة  يمكن  ��ا  ال�ي  الثقافية  التبعية 

 تمثيال أو تلّق   ،يجعل ان��اجها حتمياا  مّم   ،خ قوالب خطابا��اوتفرض عل��ا مفاهيمها وترّ� 
َ
ي�ون    ّم يا. ومن ث

ن التا�ع من التعب�� عن ثقافتھ األصلية واإلعالن عن  التّ 
ّ

حدي األبرز �� مواجه��ا وقطع الطر�ق عل��ا هو تمك

 املفاهيم والنظر�ات و�تفاعل معها.  �ستقبل من اآلخر   ،�� اآلن نفسھو فاعلي��ا وقوة تأث��ها

أن تأخذه ع�� عاتقها املؤسسات وفئات    �غي�� �� مواز�ن القوى الثقافية ينب��والو�� بأهمية إحداث  

  ،املثقف�ن، �جرا للتبعية
ّ
مھوتحل   ، يا برؤ�ا انفتاحية �� صناعة منظومة ثقافية أصيلة ال تل�� اآلخر وال تصّنِ

 و�عطي لھ بال ا�غالقية. ،بل تأخذ منھ بال تبعية

امتال يقتصر   وال 
ّ
و�ن نقادا ومفكر�ن،  العرب  املثقف�ن  التبعية ع��  نبذ   �� الو��  أيضا  ك هذا  �شمل  ما 

الغر�يّ املثّق  ال�ولونياليةف�ن  للن�عة  والرافض�ن  املنفتح�ن  أولئك�ن  ��م  و�ع�ي  بمخاطر    ،  �شعرون  الذين 

خر املعاصر من  هيمنة خطا��م ع�� غ��هم من الشعوب ممتلك�ن رغبة حقيقية �� االطالع ع�� ما �� نقد اآل 

نيتشھ وهيدجر ودر�دا وفو�و وفنجنتشتاين  :  ، ونذكر م��م ع�� سبيل التمثيل ال ا�حصرتوجهات ومسارات

 ورفضوا اللوغوس واملركز�ة والن�عة العقلية.   ،التبعية ا�خ... من الذين نقدوا وديفيد هيوم وغرام��ي

ھ  نذكر �� هذا السياق، األمر��ي ر�تشارد رور�ي الذي  و  لهيمنة الغر�ية نقدا براجماتيا و�ّ�ن أن الهيمنة  لوّجِ

  الغر�ية كمقوالت ونظر�ات فلسفية من أفالطون إ�� هيغل ووصوال إ�� جان لوك ومذهبھ الوض��، �� �لها 

ن  أن الهيمنة واملركز�ة �� ا�خطأ العظيم، بيد  أوأعلن بجسارة    ،فاسدة لعدم بلوغها ا�حقيقة املوضوعية

كتابھ من جدل واختالف وعدم قبول �ان كب��ا ومحزنا. فهذا    لقيھ  وانتقاص، وما  ما واجهھ رور�ي من لوم

رور�ي �� ا�حقيقة يصارع سلسلة من  "  ھ تطلعات رور�ي �� نبذ الهيمنة الغر�ية بالقول: ريشارد وول�ن �سّف 

 . 1"األشباح امليتاف��يقي�ن ال�ي ال ت�اد تبدي أية مقاومة

ن يواجهها من  ممّ   أفضل حاال وقافتھ املهيمنة محاوال أال ينقاد إل��ا  و�ظل من يواجھ الهيمنة من داخل ث

التبعية   دراسة موضوعة   �� دور  لها  ال�ي  املعرفية  ا�حقول  واحد من  األد�ي  والنقد  التا�عة.  ثقافتھ  داخل 

و   ة مواجه��ا. وألّن يّ الثقافية والتأش�� ع�� مخاطرها وأهمّ  العر�ي  األد�ي  إ��انقدنا  ـ وهو �س��  مواكبة    قع 

 
ّ

اضطالعھ بدوره �� مواجه��ا    هّم من امل  ة الثقافية، غدامھـ  تحت طائلة التبعيّ حاق بركب تقّد النقد الغر�ي وال�

وثقافيّ  نقدية  هو�ة  لنفسھ  يب�ي  �ي  املواجهة،  هذه  مسؤولية  الفوقيةوتحمل  تنبذ  خاصة  و�ست�جن    ،ة 

 اال�غالق واألحادية.

 
 . 217)، ص2016(مصر: المركز القومي للترجمة،  ايزابرجر، مقوالت النقد الثقافي، ترجمة محمد عناني، -1
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ب  ولقد واجھ املفكرون والنقاد العرب مطلع ال��ضة األدبية الهيمنة �� ش�لها ال�ولونيا�� القديم املتعصّ 

الذي اتخذ من اللغة وسيلة استعمار�ة �� السيطرة ع�� بلدان املغرب العر�ي ومصر وسور�ا ولبنان وغ��ها.  

رأس امللك لم تقطع  (  أّن   :�ا القمعية و��تطبيق فرضي���    نفسهاوسائل  الخذ ما �عد ال�ولونيالية  واليوم تتّ 

فتخلت عن الصور ا�خشنة والعسكر�ة �� التعامل    ،�ت �� أساليب استعمال هذه الوسائلولك��ا غ�ّ   ،�عد)

واستبدل��ا بأساليب ناعمة أو شفافة تضمن لها استمرار هيمن��ا الثقافية �ي يظل    ،مع الشعوب املستعمرة

 اآلخر تا�عا لها. 

 : وسیلتان في مواجهة التبعیة الثقافیة  -2

ة كث��ة، فإن من املمكن لنقدنا العر�ي من�جة �ل وسيلة ع��  ة الثقافيّ إذا �انت وسائل مواجهة التبعيّ 

 حدة لت�ون فاعلة بصورة موضوعية وعلمية، ومن هذه الوسائل:

 : المعكوسة الترجمة -2-1
التبعيّ  �� مواجهة  األو��  األداة  �غي��  الثقافية ع��  اللغات  ة  أي من  العر�ي  النقد   �� املعتاد  �� مسارها 

العاملية إ�� اللغة العر�ية لي�ون من اللغة العر�ية إ�� اللغات األخرى. وكما أننا �ستورد خطاب اآلخر فعلينا  

متضادّ أ غ��  منفتحا  والتأث��  التفاعل  أفق  دام  وما  أيضا.  إليھ  م��جما  العر�ي  النقدي  خطابنا  ر  نصّدِ   ن 

قا ع�� مستوى  ن ي�ون هذا املسار ال��ج�ي متحّق أباآلخر وال مأخوذا بانتقاص الذات، فال فرق ��    باالن��ار

 سات.  قا ع�� مستوى املؤّس األفراد أو متحّق 

و��ون التواصل مع اآلخر بّناء ونافعا،    ،عن األصالة  البحث   وعندها سيغدو البحث عن املواكبة مرافقا

وفوقية، وال مغلوب يتبع ما يفرض عليھ وهو غ�� مبال ��ذا الفرض  فال غالب ��يمن بفرض خطابھ بتعال  

 ا. ا أو رمز�ّ فعليّ 

 
ّ
التطل بلوغ هذا  إ�� وقد يحتاج  املتواصل ح�ى نصل  العمل  كث�� من  إ��  الثقافية  التبعية  �� مواجهة  ع 

 
ّ
التبعية ع�� عهودها  �كة الكب��ة ال�ي خلف��ا  املوازنة ب�ن ترجمة خطابنا العر�ي وترجمة خطاب اآلخر، نظرا لل�

 الطو�لة، إذ ما زال ا�خط البيا�ي ملا ي��جم من نقد غر�ي إ�� اللغة العر�ية �� تصاعد مستمر عاما �عد عام.

بومهما يكن أمر التخ�� عن التبعية أو إ��ا��ا  
ّ
   ،مستحيال  عل��ا  أو التغل

ّ
ع �� مواجهة  ومهما يكن هذا التطل

الثقافية أمرا عو�صا �سبب قو  بلدان  التبعية  �� مختلف  العر�ي والنقد  الغر�ي ع�� نقدنا  النقد  ة هيمنة 

  ن ترجمة خطابنا النقدي تظّل إالعالم، ف
ّ
رة وفاعلة. وما التأث�� والفاعلية  عامال حاسما �� جعل ثقافتنا مؤث

بمواطن الهشاشة داخلها.    وتقّر   ،��ادر�ج �ي تتنازل عن مركز�ّ ة بالتّ سوى طر�ق نحو زحزحة الهيمنة الغر�يّ 

ا �ان ��و 
ّ
نا  أمر يدركھ النقد الغر�ي إدرا�ا حقيقيا.  وهو  ،لهيمنة لترجمة خطابنا النقدي إ�� اآلخر تمييع    مل

ّ
  فإن

 .العر�ّي  س�� من لدنھ إ�� ترجمة خطابنا النقدّي  ال نجد أّي 

 �انت هناك �عض ا�حاوالت �� ترجمة الروايات والقصص العر�ية إ�� الل�ن  و 
ّ
غات األخرى، فإ��ا تظل  ل

العموم غ�� فعّ �  ةمحدود  �� األمر  الغر�ي�ن م��ا. و�بقى  النقاد  يد  إ��  النقاد  حدودية ما يصل  باستثناء  ال 
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الغر�ي�ن الذين �علموا اللغة العر�ية وأتقنوها ممن تخصصوا �� األدب العر�ي ويعملون �� �ليات الدراسات  

الغر�  ا�جامعات   �� ومعاهدها  نقدناالشرقية  وليس  ـ  أدبنا  من  ترجم  من  وم��م  تخصصا��م    ،ية.  يفيد  ما 

 وتوجها��م.  

نصوص األدب العر�ي �� شمال أفر�قيا  قد اقتصرت إجماال ع��  تلك ال��جمات    ا�جدير باملالحظة أّن و 

وهذه ع�� محدودي��ا مقتصرة أيضا ع�� جنس أد�ي    الذي لھ الصدارة عند هؤالء املتخصص�ن دراسة و�حثا.

 واح
ّ
الل إ��  أدبنا ونقدنا  تأ�ي ضرورة توسيع ترجمة  الرواية. من هنا  الغالب هو   �� غات األخرى من خالل  د 

قد الغر�ي من خالل  بمواكبة النّ   اهتّم   مثال قد  املركز القومي لل��جمةو�ذا �ان  عهد إل��ا هذا األمر.  سات �ُ مؤّس 

ھ �عر�ب منجزاتھ
ّ
��ا توسيع امداء ترجمة نقدنا بصورة  لة مهمّ سة مماثت�ون هناك مؤّس   كذلك أن   ينب��  ، فإن

 
ّ
 مماثلة ومكثفة تكثيفا تنعكس معھ عقارب ال�

ّ
 جاهها من النقد العر�ي إ�� النقد األور�ي.  �جمة في�ون ات

التا�ع ما سلب   ال��جمة سوى ارتداد يقصد منھ استعادة  الثقافية من خالل  التبعية  وليست مواجهة 

ن األو�� �ع�ي التعارض ��  بھ موقعھ الثقا��. وال �ع�ي باملواجهة املقاومة أل و�ي ي�ون مت�افئا مع من سل  ،منھ

  غلبتبينما �ع�ي الثانية التنازع ب�ن طرف�ن وال بد لواحد م��ما أن ي  ،آلخر �� الفاعليةنّدا لن ي�ون الواحد  أ

األداة �� مركزة فكرنا وأدبنا ونقدنا  . وما يحتاجھ نقدنا العر�ي هو املواجهة ال�ي ��ا ت�ون ال��جمة ��  �� الّ��اية

 ا.  ا، أخذا وردّ جذبا وشّد 

 
ّ
ثلھ من العر�ية، فذلك  امي  من االنجل��ية والفر�سية وعدم مقابلتھ بمّد   ال��ج�يّ   سليم طواعية للمّد أما الت

 �� صا�ح األدب الغر�ي ونقده.  ن الهيمنة الثقافية فاعلة والتبعية لها قائمة وتصّب أ�ع�ي 

من توصيل إنتاجھ النقدي إ�� اآلخر الغر�ي �أن ي��جمھ أو يكتبھ    تمكن الناقد العر�ّي أن    ادفصأما إذا  

ألن برج الهيمنة امل��و�و�� يظل فاصال   ،معھ  أصال بلغة أخرى، فان األكيد هو عدم تجاوب الناقد الغر�ّي 

ال�ي تجعلھ ينتقص    "ا�خواجة"هو شعور الناقد العر�ي �عقدة  استفحاال  يز�د أمر هذه الهيمنةمّما  بي��ما. و 

دا  اقد العر�ي مقيّ و�مجد اآلخر الغر�ي. و�ديم هذا الشعور بالدونية فعل �عر�ب منجزاتھ ال�ي تجعل النّ   ،ذاتھ

   أّي   ينتج بتبعيتھ فال  
ّ
 و   خطاب إال

ّ
ع�� املستوى    ،د تبعية الذات، وال فرق �� ذلكهو را�خ للهيمنة. و��ذا تتأك

 قاطنا �� بلد عر�ي أو مقيما �� دولة أجنبية.   اقد العر�ّي ب�ن أن ي�ون الن ،الواق��

  :الثقافة -2-2
اقد الغر�ي و�ثارة  النّ  ـ جذب �� أداة ثانية �� املواجهة، ��ا �ستطيع الناقد العر�ي ـ إن هو أحسن توظيفها 

ة  سياساتھ الثقافيّ ما اإلقرار با�حاجة إ�� مراجعة  فاعل معھ ور�ّ ف ع�� نقدنا العر�ي والتّ فضولھ �� التعرّ 

 
ّ
   ة.ة املعرفيّ دية الثقافية والديمقراطيّ أجواء التعّد  �� ظّل  Cultural Entanglementشابك الثقا�� قابال بالت

 إس.    .اد األدب الغر�ي�ن مثل تنّق   �� أّن   وال شّك 
ّ
خذوا من  ليوت وليف�� وامبسون وارنولد ور�تشاردز قد ات

   أّن مثلما    ،قديةسوا عل��ا ا�حداثة النّ ن�جيات أخرى، وأّس ة مع مجموعة م(الثقافة) وسيلة من�جيّ 
ّ

ر�ن  مفك

اعتمدوا ع�� (الثقافة)  قد  ادا عر�ا مثل طھ حس�ن ونازك املالئكة وع�� الوردي وحس�ن مروة وغ��هم  ونّق 
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ٔ
 2202)  ا
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التّ  ع��  العوملة  عملت  واليوم  النقدية.  دراسا��م   �� الثقافية  كمن�ج  الدراسات  نحو  األد�ي  بالنقد  وجھ 

 . ةومتعدد ةوعابر  ةمؤقلم  اوجعل�� اأدوارا جديدة عزز�� اطت لهوأع

ظر�ة وموضوعي��ا  ولها مراجعها النّ   ،من�جيةمقار�ة    �عّد اليوم  ومن نافلة القول إن الدراسات الثقافية

كما ال تتقوقع اهتماما��ا �� العلوم    ،ةيسياس   بأهدافة  د دوافعها املعرفيّ التخصصية واأل�اديمية. وال تتحّد 

ة ومصدر قوة  ظر�ة األدبيّ فرعا من النّ   �ا تظّل ع ��ا، فإ�ّ عة امليدانية ال�ي تتمتّ غم من الّس االجتماعية. وع�� الرّ 

تمّد  التّ لها،  طرائق  من  بكث��  وتزوّ ها  االجتماعيّ فك��  باملفاهيم  والسياسيّ دها  واالقتصاديّ ة  واإلعالميّ ة  ة  ة 

 ة والتكنولوجيّ والبيئيّ 
ّ
 . جر�د الفكرّي صها من �عض الطو�او�ة ا�جمالية والتّ ة ال�ي تخل

الّد   وقد عرفت 
ّ
الث �� ستّ   ص معر��ّ قافية كتخصّ راسات  بر�طانيا  العشر�ن��  القرن  وال�� هذا    ،ينيات 

راسات  مة األساس لهذه الّد الّس   نجلوأمر�كية. وألّن عا فيما �عد ع�� يد أ�حاب املدرسة األ ص توّس التخصّ 

التعّد  الذين توّج ��  الفر�سية  باهتمام مفكري املدرسة  التخصّ دية، لم تحظ  ة. وال  صية والنوعيّ هوا نحو 

الّد   تمتلك 
ّ
الث محّد راسات  شكال  ولك�ّ قافية  النّ دا  عن  تختلف  ال  األد�ّي �ا  ناحية    قد  النّ أمن  ��  ن  صوص 

�عّد ماد�ّ  و��  وتفكي�ا،  تحليال  حدا�ّي   �ما  �عد  ما  األدبية  استكماال  والنظر�ات    وساعدت   ،للمدارس 

األدبيّ الّد ( متناهية لنصوص فرديّ راسات  إنتاج قراءات ال  االنتقال من  القراءة كنمط  ة ع��  إ�� تفحص  ة 

 .1حياة ألفراد وجماعات مختلفة �� أوقات وأماكن مختلفة)

 النّ   مصط�ح  أما استعمال
ّ
 :Cultural criticism(  اقد األمر��ي ايزابرجر �� كتابھفورد لدى النّ   ،قا��ّ قد الث

primary of key concepts (1995،  ا يتحقق التحص�ن املعر�� الذي    ،بوصف هذا النقد استعارة ثقافية��

   قد الغر�ّي فيھ يظل االمتياز للنّ 
ّ

وال �سمح للدراسات الثقافية    ،ة قائمةبقي الهيمنة الثقافيّ �ل الذي يُ و�الش

 الغر�ي.  ع�� الدرس النقدّي  بالضّد  أن تنقلب

الثقافية ونظر�ة األدبقد مّ��  و  الثقا�� والدراسات  النقد  ب�ن  الثقا�� �شاطا  "  معت��ا:  ،ايزابرجر  النقد 

ع�� الفنون الراقية    قون املفاهيم والنظر�ات..ن نقاد الثقافة يطبّ أوليس مجاال معرفيا خاصا بذاتھ بمع�ى  

ن �شمل  أبطة.. و�مقدور النقد الثقا��  ا� �وع�� حشد من املوضوعات امل  ،اليوميةوالثقافة الشعبية وا�حياة  

 . 2"نظر�ة األدب وا�جمال والنقد والتفك�� الفلسفي وتحليل الوسائط والنقد الثقا�� الشع�ي

قصده يكن     ،ولم 
ّ
النّ   ،بعبالط ميدان  الثقا��ّ توسيع  �انو   ،قد  ما 

ّ
�عليميّ   �ن غ��    اه موّج   اقصده  لقارئ 

حجتھمتخصّ  براجما�ي،  بن�وع  ذلك،ص   �� من    ،  املستع��ي   making complex ideas(األف�ار  تيس�� 

accessible(    سم��ا امليوعة    وأّن   ،بأ��ا نظر�ة ال�و�ا�وال  "ملا �عد ال�ولونيالية " من قبيل توصيفھblandness ،  

 االم��يالية الثقافيّ   ّن أو 
ّ

ثر  أدليل ع��  ن بوصفهم هم الذين استعملوها �� التّ �ر�ن املاركسيّ ة �عود إ�� املفك

 انتشار وسائل اإلعالم الغر�ية. 
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النّق  من  لكث��  بدا  اإلطار  هذا  العرب��  األخ��ةالسيّ   ،اد  اآلونة   �� األد�ّي النّ   أّن   ،ما  فاعليتھ    قد  انتفت 

وأّن     وأهميتھ، 
ّ
ات النّ األفضل  الثقا��ّ خاذ  النّ   قد  عن  األد�ّي بديال  وهو  قد  جعل.  الثقا��ّ النّ   مصط�ح  ما    قد 

�م  اد ما �عد حداثتنا الوهمية أ�ّ املعضلة العصية ع�� ا�حل �� جهود معظم نّق "  عندنا ح�ى صارت  عاظميت

 .1"معاصرتنا ملا �عد ا�حداثة الغر�ية تكفي وحدها �جعلنا ما �عد حداثي�ن يرون أّن 

ي�اد   أمر  والتّ أوهذا  االنجاز  طو�ل من  تار�خ  النقديّ ن يق��ي ع��  املنا�ج  نظ��  خالل ترك  تارة من  �ن، 

��  النقديّ  وال��اون   اة 
ّ
وام��يقيةت نظر�ة  اصطالحات  من  ف��ا  ما  بالتّ   ،باع  أخرى  مع  وتارة  الفوضوي  عامل 

 عّد والتّ   ،مفاهيم املركز والهامش
ّ
وما �عد ا�حداثية   ،والعوملة والهو�ة  ،ةواملغايرة والعنصر�ّ   ،سقيةدية والن

 واال   ،واالنفتاح
ّ
مركز�ة والغ��ية ا�جاز�ة إ�� آخر ذلك من املقوالت ال�ي اس��لكت من ك��ة اج��ارها  ندماج والال

 ة.وال آفاق نظر�ّ  عل�يّ و�� بال 

الثقا��ّ النّ   إّن  حّد   قد  ذو  التّ سالح  يل��  أحدهما   ين، 
ّ
بات التبصّ ا�عية  �عزز  جاه  واآلخر  واالستبصار،  ر 

 التّ 
ّ
و�ي    ،ة �ي ال ُ��حب البساط من تحت أقدامهاالثقا��. وهو ما تر�ده الهيمنة الغر�يّ جاه الع�ى  ا�عية بات

  ا�حّل  يظّل 
ّ
 م��ا.  ظر�ات �� يد��ا وحدها، فال تنقلب الهيمنة إ�� الضّد ق باملن�جيات والنّ والعقد �� ما يتعل

الفاحص عند هات�ن األدات�ن من  ية الوقوف  ة الثقافية، أهمّ وما ينب�� إدراكھ �� مجال مواجهة التبعيّ 

النقد  فاعل مع نقدنا العر�ي املعاصر من جهة، وملاذا يصر ّقد الغر�ي عن التّ أجل معرفة أسباب عزوف النّ 

قد  من جهة أخرى مع وضع املعا�جات املناسبة ال�ي ��ا ي�ون بمقدور النّ   ة �ش�ل نمطّي العر�ي ع�� التبعيّ 

 
ّ
ر ��وتر العر�ي إنتاج ثقافة أصيلة تؤث

ّ
   معا.آن  تأث

   ،اة لآلخر الغر�ي ثقافيّ وألجل توضيح مخاطر التبعيّ 
ّ
�جمة والثقافة، فإننا سنقف  وضرورة مواجه��ا بال�

 �ما أخفقا، فاألوّ لك�ّ   ،ةة الثقافيّ ن حاوال مواجهة التبعيّ عند مثال�ن لناقدين عر�ي�ّ 
ّ
فوقع    ،�جمةل واجهها بال�

 �� النّ 
ّ
  ،واجهها بالثقافةا�ي  دم واللوم، والث

ّ
 شو�ھ.  فوقع تحت طائلة القبح والت

 عبد الفتاح كيليطو واالع��اف بالتبعية  :أوال

 
ّ
مؤل ت�ون  أن  النّ اعتدنا   فات 

ّ
بالل كيليطو مكتو�ة  الفتاح  الكب�� عبد  الفر�سيّ اقد  و غة  إليناة،  ّيل 

ُ
   خ

ّ
ھ  أن

. وهو الناقد الكب��  قدين العر�ي والفر���يّ ق م�انة و��ى جسورا ما ب�ن النّ حّق قد  قد ��ذه اللغة،  بكتابتھ النّ 

  النقدو رد  الّس ب�ن  تجمع  وأفاد م��ا �� س�� تراثنا األد�ي برؤ�ة حداثو�ة    ،الذي قرأ أمهات الكتب الفر�سية

كث��ا من  وانتفع    ،ة وما �عد لسانيةمست��ضا ما �� تراثنا من مضمرات ومطمورات، نّقب ع��ا بمن�جية لسانيّ 

فأغ�ى املكتبة النقدية بمؤلفات    ،ة والفر�سية خاصةع آخر مستجدات النقد العاملية عاّم ھ املباشر م تماّس 

عاتناصدم ت  قد   )من الندم الفكري   �� جوّ (  ترجم أك��ها إ�� اللغة العر�ية. بيد أن كتابھ األخ��
ّ
هو  فها  ،  وق

ھ 
ّ
ھ    بل  ،� حال الهيمنة الغر�يةوال نالت نقوده موضعا �غ�ّ   ،وال مّد جسورا  ،ق م�انةحّق ما    كيليطو يقّر أن

ّ
إن

ھ �ان  
ّ
 لة التبعية الثقافية.  ئتحت طا اواقعيقّر كذلك أن
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ك��  أ �� نوع سردي    الذي يندرج أو االع��اف    ولقد سلك كيليطو �� تأليف كتابھ هذا طر�قة البوح السردّي 

وأي ��يء    ؟س سردي عابر. فعالم الم كيليطو نفسھهو الس��ة الذاتية ال�ي بدورها تنضوي �� الرواية كجن 

أشعره بالندم فكتب اع��افاتھ؟ وأية خطايا فكر�ة وقع ف��ا واعتذر عن ارت�ا��ا وكّفر عن خطيئتھ بإعال��ا  

 للمأل؟ 

هو  األساس �� االختالف بي��ما    ولعّل   .�ابي�  ��ية كمذكرات أو اع��افات ال فارق كب��ا الكتابة الّس   ال ر�ب أّن 

 ،ومعاقب��ا ع�� خطأ أو أخطاء ارتكب��ا  ، وتقريعها  ،وتأني��ا   ، االع��اف يكتب بقصد إراحة الذات ع�� لومها  ّن أ

 
ّ
 بس وسوء الفهم.  وال بد من ت�حيحها طلبا للغفران الذي بھ �سكن البال و�زال الل

اغة سردية نقدية  استعمال ال�اتب ضم�� األنا �� صي  �ّ طبي�ال  من  ��ة ي�ون االع��اف من أدب الّس   وألّن 

الّس  ��اية  من  أحدا��ا     ،تينياتتبدأ 
ّ
الل اهتماماتھ  ظهرت  أّن وف��ا  اكتشف  املرحلة  هذه  و��  النقد    سانية. 

��تّم  مثل  الغر�ي  روايات  أبطال  لودج(:  بدراسة  لديفيد  صغ��)  و(عالم  لبلزاك  ضائعة)  و�قدمهم    ،أوهام 

 ولم ��جبھ ذلك التّ   ورسالة الغفران..  كظواهر فر�دة تماثل أبطال ألف ليلة وليلة واملقامات 
ّ

  ماثل، و�عد لف

وا�حر�ري   ،ودوران الهمذا�ي  مقامات   �� ف��ما:  ،تخصص  أطروحتھ  اللساني�ن "  وكتب  إ��  أص��  كنت 

يتحدثون �� التنظ�� وأنا بي��م ال أفهم ما يقولون تب�ن �� حينئذ أن�ي لست مؤهال ل�خوض �� التنظ�� اللسا�ي  

واألد�ي مع أن�ي استفدت كث��ا من علمائھ وأخصائييھ.. لست قادرا ع�� تأليف بحث مستفيض ملوضوع ما  

جعل أن  أن ما كنت اعت��ه �جزا يمكن  ألم أتجاوزه إال يوم ظهر ��  �� فصول م��اصة البناء. �ان هذا يقلق�ي و 

 .1"منھ املوضوع الرئيس ملؤلفا�ي

   �� أّن   ال شّك 
ّ
  وراء الندم والل

ً
   لكّن   ،�حقيقةلوم �شدانا

ّ
كما    ،شدان أيضا ين��ك ثقة الذات بنفسهاهذا الن

والذّل  االم��ان  من  بكث��  باإلحساس  و�دانة  ���ي  والصدمة  ات  والتعاسة 
ّ

ندم  الذ  �� ا�حوري  واملوضوع   .

   م أّن ها ح�ن أهمل الكتابة ��ا، وتوّه كيليطو هو اللغة العر�ية ال�ي أخطأ �� حّق 
ّ

نھ من تقليص  ذلك سيمك

طرحھ عليھ أستاذ جام�� من أصل عر�ي �ان    م رأٌي بب �� هذا التوّه . والّس اقد الغر�ّي الفارق ما بينھ و��ن النّ 

أبحا  و�نشر  �� فر�سا  بالفر�سيةيدرس  لنصيحتھ  ،ثھ  كيليطو  وأن  "و��    ،واستجاب  بالفر�سية  يكتب  أن 

ما العر�ية فاكتب ع��ا و�ال ستظل حبيسها ولن يلتفت إليك  أ  يدرس املتون ال��اثية و�كتب ��ا بالفر�سية. 

 .2"ن أقرأ لك أحد خارجها. اكتب بالفر�سية و�مكن إذاك أ

 نازال عن حّق ة الثقافية متهكذا قرر كيليطو قبول التبعيّ 
ّ
ما مع نفسھ  غة العر�ية، مصمّ ھ �� الكتابة بالل

 أال يكتب �األور�ي�ن و أ  :يواجھ رهانا صعبا مجنونا"أن  
ّ
ف�ن العرب الذين اطلع  ن يختلف �� اآلن نفسھ عن املؤل

 .3"ع�� مصنفا��م
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 و�عزّ 
ّ
   ،غة العر�ية مع مرور الوقتز إهمالھ استعمال الل

ّ
ھ قد فة بالفر�سية، وح�ن رأى أنفك��ت كتبھ املؤل

  ،ة وعليھ �شر أعمالھ ال�املة باللغة العر�ية، وجد كث��ين �شيحون بنظرهماألوان للتخلص من التبعيّ   آن

ابتسام��م  ،و�طأطئون رؤوسهم والتّ   ،و�خفون  واالهتمام  ا�حماس  لد��م  الوجوم..  ،ضامنو�نت�ي   ويسود 

 ة مستشهدا ببيت جر�ر:  ة للهيمنة الثقافيّ ��ول التبعيّ   وعندها فقط شعر كيليطو

  فغّض 
ّ
 فال كعبا بلغت وال كالبا.   نك من نم��إرف الط

ة منذ أن �ان طالبا  من هنا راح ي�اشف القارئ بندمھ، فاع��ف باألسباب ال�ي دفعتھ نحو هذه التبعيّ 

 كف��  وكيف صار واجبا عليھ �� كهولتھ التّ   ،ا ثم باحثا أستاذاشابّ 
ّ
ھ ب�حوة فكر�ة حصلت من  عن ذلك �ل

 
ّ
ما    أهمّية فقده  أ ي األخال�� الذي  جراء عالقتھ الطو�لة واملباشرة مع الثقافة الغر�ية ال�ي أوصلتھ إ�� التشظ

�� معاهد  أنجزه من مؤلفات قّيمة �عد ذاك املشوار الطو�ل من الدراسة االبتدائية ح�ّ  العا��  التدريس  ى 

 وجامعات فر�سية مرموقة.

ن �شعر بخطرها  أا  ف�ان طبيعيّ   ،د عاش د. عبد الفتاح كيليطو تحت وطأة الهيمنة الثقافية مدة �افيةلق

   ر أّن ھ �ان يتصوّ ولكنّ 
ّ
العر�ي وتحديدا املقامات وألف ليلة    ة �� دراسة ال��اث السردّي غة الفر�سيّ توظيف الل

   ،تھفال تضيع هو�ّ  ،وليلة سي�ون ناجعا �� مقاوم��ا
ّ
 غة. وال يقع تحت تأث�� هذه الل

وكشف عن أ�عاد لم تكن معروفة �� سردنا القديم؛ فوجد �� بناء    ،ةر قّدم تأو�الت مهمّ ووفق هذا التصوّ 

ث  ظ الذي دشن االنتقال املفا�� �� الكتابة، وتحّد صلة تأثرا با�جاح املقامات �� ش�ل وحدات منفصلة متّ 

نا�خ والغر�ة، ووقف عند ا�جرجا�ي وابن خلدون، وشغلھ شعور ابن رشد وقد فقد بصره وهو ي��جم  عن التّ 

 ن �علم العر�ية. أأو بورخس وقد مات �عد  ،كتاب أرسطو

ف العر�ي الذي يراهن  ّق ف�ان بذلك أنموذجا للمث  ، اوكتب كيليطو روايات وقصصا حملت نزوعا نقديّ 

 
ّ

 ات.بلغة اآلخر ع�� خصو�ة لغة الذ

 
ّ
ومن    ،فاعل، و�� تلعب دورا مهما �� التّ �جمة نقطة وصل ب�ن األدب العرب واألدب الغر�ّي و�ذا �انت ال�

مخلصا لهذا األدب طيلة حياتھ، فإن كيليطو لم يراهن ع�� ال��جمة    خاللها عرف بورخس األدب العر�ي وظّل 

   بل  ،�وسيط
ّ
 ت الهيمنة الثقافيّ ن تفتّ أغة �وسيلة يمك��ا  راهن ع�� الل

ُ
ولسان    ،شعره دوما بالهلعة ال�ي �انت �

�س الفر���يأحالھ  اآلخر  �� مصاف  العر�ية  ذا�ي  جعل  أتمكن من  هل  و أو   ،ل:  الهيمنة  حاجز  جعل أخرق 

ملن يا ترى  "   :ن رشد)ل قصة بورخس (بحث ابوهو يتأمّ   كذلك،  ال��اث العر�ي مهيمنا؟ ولقد �ساءل كيليطو 

  .1"ع بالثقافة األور�ية؟كتب هذه القصة هل كت��ا للقارئ العر�ي أم الغر�ي املتشبّ 

هو استنتاجھ أنھ �عد هذا املشوار املض�ي وا�جهود الكب��ة مع كتب    واملؤسف حقا �� اع��افات كيليطو

والتبي�ن   والبيان  للم��د  وال�امل  قتيبة  البن  ال�اتب  أدب  و��:  األر�عة  واألصول  خلدون  وابن  ا�جاحظ 

ع  هذا االنجاز وق   ل�جاحظ والنوادر أل�ي ع�� القا�� وما سوى األر�عة من كتب �� تبع لها وفروع ع��ا، �عد �ّل 
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�ح شعوره �عدم الرضا  وفجأة صار مبصرا. و�تّ   ،�� خطأ التبعية الثقافية الفادح. و�أنھ �ان �� حالة ع�ى 

ن مارغر�ت دي نافار �� أخت  أخ��ه كيليطو  أ�� هذه ا�حادثة ال�ي �سردها عن أستاذ فر���ي ��ّجب ح�ن  

  .ما: سمعت ��ا عرضا و�الصدفةمتلعث  :عوض أن أقول لھ اذهب إ�� ا�جحيم قلت لھ"امللك فرا�سوا األول و 

طالب مبتدئ �� األدب    ن �ّل أمع العلم    ،عرف اسم أخت فرا�سوا األول أملدة وج��ة شعرت بالذنب ألن�ي  

ن اعتذر، كمن ي�ج بدون شعور منھ م�انا ال يحق  أ ملدة وج��ة أحسست �أنھ يتع�ن ع��    .الفر���ي ال يجهلھ

 .1"ن ي�ون فيھألھ 

تأ�ي الفتاح كيليطو صادمة  وع�� هذه الشا�لة  من مقولة    عل��ا ومستّل   وعنوا��ا داّل   ،اع��افات عبد 

باشالر  الفر���ي  الفكري (الفيلسوف  الندم  من  جو   �� 
ّ

ليتأك التبعيّ )  مقدار  للقارئ  وقع  د  ال�ي  الثقافية  ة 

 
ّ
ع��فا  ن كيليطو م��ى مإف   ،ع�� مثل هذا الندم من أح�ام صارمة وقاسية  تبكيليطو تحت تأث��ها. ومهما ترت

 قص والقلق.من خداع و�شويش مع إحساس كب�� بالنّ   فيھها ع�� ما وقعت  ل دينا ومُ  ،ع�� نفسھ

دا إغواء  ة، مجّس فك�� �� مواجهة التبعيّ ة التّ � كيليطو عن حساسيّ فيھ ع�ّ   ،امدم فعل نف��ي هّد النّ   ّن إ

وأوصلتھ إ��    ،ة بال�آبةالصي�ي لينج الذي أصابتھ التبعيّ  �ان كذاك الشاّب ف، ال يقاوم �سهولةالغرب الذي 

�� رسالة �ع��ا أ.د.  فر���يّ   إ�� شاّب ��ا    القول  �� األ"  يد��  ن الزمن هو ما  إلوهية  كما لو أنكم مهندسون 

 .2"تصنعونھ بھ ونحن من يصنعنا الزمن

   وقد يبدو للوهلة األو�� أّن 
ّ

مزي مع ما س�� ستو��ن العم�� والرّ را ومتقاطعا ع�� املندم كيليطو جاء متأخ

  ،اآلخر  ن �ع��يأد ��  ة مقتدرة ال ت��دّ ذلك احتاج منھ إرادة مضادّ   ة، لكّن إليھ من من�� ت�حي�� للتبعيّ 

 و�ما �سمح بالتفرّ 
ّ

ات مر�دة ومنتظمة تجابھ وتتصارع وتخالف  د ب�وجيتو دي�ار�ي وموناد ليب��ي حيث الذ

 حالة �� امتالك الذاكرة والو�� العر�ي�ن. و استأن �ع�ي ذلك عدمية أمن دون 

أداة املع�وسة  ال��جمة  عن  أعرض  قد  كيليطو  �ان  فإنھ  و�ذا  الغر�ية،  الهيمنة  ��   ملواجهة  وقع  قد 

والتبعية ح�ن اختار املواجهة بلغة اآلخر، ف�ان معها ضياع الهو�ة وا�خضوع لذاكرة فردية غ��    التواطؤ�ة 

التحدي �� عصرنا بمثابة �جوم يؤدي إ�� �سف تام ل�ل القيم و�شتيت ألصولنا وآدابنا الفكر�ة    جمعية و�أن

 .3"ا عاجزة عن مجا��تھ وا�حياتية بمقدار ما ي�ون ال�جوم قاسيا وعنيفا ت�ون القوى املتعرضة لثبا��

 و�ت�ح �شظي الهو�ّ 
ّ

نھ واقع تحت التبعية  أاكرة �� كث�� من اع��افات كيليطو ال�ي ف��ا أدرك  ة وضياع الذ

قالت  "  :األدب العر�ي ا�حديث��  صة  ما قالتھ أستاذة أجنبية متخصّ  فيھ  كما �� املقطع الذي نقل  ،ةالثقافيّ 

وأمام ذهو��ـ ـ الذي �� ا�حقيقة لم يكن لھ م��رـ ـ أضافت  �� إ��ا �ش�ل عام ال ترتاح كث��ا إ�� ما يصدر بالعر�ية  

 
 .47، صنفسهالمصدر  -1
. وقد رد الشاب  34)، ص1995، 1(القاهرة: دار شرقيات للنشر والتوزيع، ط اندريه مالرو، إغواء الغرب، ترجمة، محمد سيف -2

و القناع المسيحي. 
ٔ
وربية تعبر عن نفسها من خالل القناع الهيليني ا

ٔ
 الفرنسي قائال: بان العبقرية اال

زلية، ترجمة حيدر نجف -3
ٔ
صنام الذهبية والذاكرة اال

ٔ
 . 10) ص2007 ،1(بيروت: دار الهادي للطبع، ط داريوش شايغان، اال
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األستاذ الفر���ي كتاب الغائب    أأدركت حينئذ ملاذا لم يقر أن العر�ية بالنسبة لها لغة عمل (لم تقل ال غ��)  

  .1"ر�ي إال عند الضرورة القصوى ضرورة العملأساسا بالفر�سية وال ينظر �� نص ع أألنھ يقر 

   إن تفحص تجر�ة عبد الفتاح كيليطو �� مواجهة التبعية، يؤكد لنا أّن 
ّ
�اث األد�ي العر�ي ونقده  حال ال�

بب غ�ى تراثنا  بالثا�ي. والّس   ولم ��تّم   ،باألول   ن الغر�ي اهتّم أل   ،أفضل بكث�� من حال األدب املعاصر ونقده

 .  والفرانكفو�ّي  املعاصر للنموذج النقدي االنجلوسكسو�ّي  ل أو خضوع إنتاجنا النقدّي �� مقابل امتثا 

 العر�ي كيليطو بالقوّ   ال��اث السردّي   ّ◌ ولقد أمد
ّ

ة وجعلھ  عور بالتبعيّ ة، فا�جاحظ مثال خلصھ من الش

ن اكتب بطر�قة أخرى.. ات�ح �� هذا ع�� ا�خصوص وأنا اقرأ ا�جاحظ فهو  أن ليس بمستطا��  "أ  �عرف

لم يكن يرغب �� انجاز كتاب    نھ لم �ستطع أو ع�� األ�ّح أالذي خلص�ي من شعوري بالنقص يوم أدركت  

  .2"بمع�ى استيفاء موضوع ما واملثابرة عليھ والس�� قدما دون االلتفات يمينا أو �سارا

ة أداة ��ا يواجھ التبعية، ولو  قود العر�ية عامّ ة والنّ خذ من ترجمة نقده خاصّ أن يتّ   و�ان بمقدور كيليطو

ق عاليا باألدب العر�ي ونقده �� بالد الغرب ال�ولونيا��. وما اع��افاتھ �� 
ّ
فعل ذلك الستطاع عندها أن يحل

 ( كتاب
ّ
الن جو من  الفكري ��  نقدّي دم  مثال سردي  سوى  ي  )  الذي  والناقد  الباحث  ذاتھ ع��  ع��  حاسب 

ن ي�ون �اتبا  أجر�رة اإلخفاق �� استعمال ال��جمة أداة نقدية، فت�جنت ذاتھ وغابت أصالتھ وانقسم ب�ن  

 أصيال فيھ صورة املنفلوطي و��ن واحد آخر غ�� أصيل فيھ رأى ذاتھ تا�عة آلخر كما يقول. 

 ة ثانيا: عبد هللا الغذامي وعيوب التبعيّ 

وهو أمر ليس با�جديد    ،امي من (الثقافة) أداة من�جية �� التحليل النقدّي الغذ  هللا  اتخذ الدكتور عبد

لم �س��لك �� الواليات  "ات ما �عد حداثية (ة �� �� ما استند إليھ من نظر�ّ ولكن ا�جّد   ،ع�� نقدنا األد�ي

من قبل كتاب    ت رطان��ا ولغ��ا املفتعلة الشائكة إ�� كث�� من الش�وى املتحدة نفسها إال بصورة توفيقية وأدّ 

 . 3"خر�ن آكبار مثل هارولدبلوم ومارك ليلال واالن سو�ال و 

النقد  (   قد األد�ي و�عالن النقد الثقا�� بديال عنھ وذلك �� كتابھ والغر�ب �� ذلك هو دعوتھ إ�� إماتة النّ 

العر�ية ملا    سة الثقافية الرسمية واألسباب كث��ة م��ا رفضھ مركز�ة املؤّس   ) الذي ال�� صدى كب��ا.الثقا��

وأبو�ة أّن   اهفضال عما سمّ   ،ف��ا من وصاية  أساس  خرقها ع��  ينب��  ال�ي  االصطالحية)  ا�خرق    (الذاكرة 

اه النقد الثقا�� و�أنھ ��يء آخر غ��  قد الثقا��. واألغرب أيضا أنھ �عامل مع ما سمّ والكسر هما عماد النّ 

 
ّ
أفضل ما تفعلھ الدراسات الثقافية هو �� "  إل��ا نقدا فقال:ھ  ي��ا ووّج ل من أهمّ الدراسات الثقافية ال�ي قل

توّس  الثقافية  الدراسات  واس��الكها..  وتوزيعها  الثقافة  إنتاج  عمليات  ع��  نظر�ة  وقوفها  استخدام  من  ع 

والداللة وا�جنوسة  وا�جنس  العرق  فتشمل  املهيمنة    ، 4"الهيمنة  ا�خطابات  تحليل   �� نمطي��ا  جانب  إ�� 

 
 . 74-73مصدر سابق، ص في جو من الندم الفكري،  ،عبد الفتاح كيليطو -1
 .12، صنفسهالمصدر  -2
 . 159-158مرجع سابق، ص تهافت الستينيين، ،فوزي كريم -3
نساق الثقافية العربية، ( المغرب: المركز الثقافي العربي، ط ،عبد هللا الغذامي -4

ٔ
 . 18ص )، 2005 ،3النقد الثقافي قراءة في اال
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ٔ
 2202  )ا
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ى املادية الثقافية ومفهوم  ري وترك��ها ع�� العوامل االقتصادية واملادية خاصة االتجاه املسّ� فقرها النظ"و

 
ّ
تأخذ سؤال النقد والنظر�ة والثقافة    ى جاهات أخر رأس املال الثقا��.. و�� ضوء هذه االع��اضات تولدت ات

عيوب متالفية  أعمق  آفاق  �سطيحات  ،إ��  لنقل  الثقافية  ،أو  �ا   ،الدراسات  بفضل  و�ن  ليسلم  املرء  ن 

ا فتح أبوابا من البحث  راسات الثقافية �� االهتمام باملهمل واملهمش وتوجههما نحو نقد أنماط الهيمنة مّم الّد 

 
ّ
 . 1"جاه اإل�سا�ي النقدي ا�جريء والديمقراطيذي االت

للغة وحقول  فرع من فروع النقد النصو��ي العام ومن ثم هو احد علوم ا"قد الثقا�� فأنھ عنده  أما النّ 

 . 2ھ"�ل تجلياتھ وأنماط  �� بنقد األ�ساق املضمرة ال�ي ينطوي عل��ا ا�خطاب الثقا�� األلسنية مع�يّ 

أك�� ح�ن يذهب إ�� القول بإصابة خطاباتنا البالغية وا�جمالية بالتشعرن   �ح التبعية للنقد الغر�ّي وتتّ 

كخطاب لفظي ال يؤدي إال إ�� مز�د من  "  دونيسأة  وأ��ا منيت �عيوب �سقية ورجعية ومثالھ �� ذلك حداثيّ 

 . 3النسقية والرجعية)

قد الغر�ي.  �ساق فرضت عليھ مركزة النّ أة الثقافية ال�ي خضع لها الدكتور الغذامي سوى  وليست التبعيّ 

ياكبسون  خطاطة  إ��  األ�ساق  إضافة   �� من    وما محاولتھ  ملز�د  توكيد  سوى  لتصبح سباعية  السداسية 

  ،ضوخ للمدرسة األمر�كيةالرّ 
ّ
 ھ لم يوّ� علما أن

ّ
فرات ـ ال�ي ��  ح الفارق �� اشتغال األ�ساق عن اشتغال الش

 
ّ
   ؟امل�جميةسقية عن الوظيفة عنصر �� ا�خطاطة الياكبسونية ـ وما فرق الوظيفة الن

ت�ون  األ�ساق  دراسة  إ��  االنقياد  ��    و��ذا  أخفقت  قد  وسيلة  أ(الثقافة)  ت�ون  مواجهة  ناجعة  ن   ��

 ة. وأوّ التبعيّ 
ّ
ات أمثلة اإلخفاق  �عد حدا�ّي ل  الفحولة �سقا ما     خاذ 

ّ
الش �� تحكيم  عر ـ و�� معيار األصم�� 

 
ّ

 والش
ّ
قات دراسة الغذامي لهذا النسق تراثية مجازا  عراء قبل أك�� من ألف وأر�عمائة عام ـ بينما �انت متعل

 ..ا�خ. ر�ة وتجا�سا وطباقا واستعارةوتو 

 أمّ 
ّ
ن الفحولة �� ألف ليلة وليلة مهيمنة، و�� أل العيب األوّ و ها عيوب، ا نتائج هذه الدراسة النسقية ف�ل

لم نر ما أحدثاه �� أ�ساقنا  "  أبا تمام واملتن�ي فحالن سامقان  والعيب الثا�ي أّن   .شع�يّ   / تنتسب إ�� رس�يّ 

 
ّ
 أ�ة هما وآخرون غ��هما من مثل نزار قبا�ي و قافية من عيوب خط�الث

ّ
ذين سنفاجأ إذا ما اكتشفنا  دونيس الل

 سة النّ ن املؤّس أان �� ح�ن  كم هما رجعيّ 
ّ

دونيس ال�ي يبلغ التسليم  أمية  مي��ما خاصة تقّد د ع�� تقّد قدية تؤك

 .4"ولسوف نرى عكس ذلك لد��م جمعيا ولدى ا�خطاب الثقا�� املهيمن عر�يا  .القداسة ��ا حّد 

ا أوقع الدكتور الغذامي �� مطب  التبعية الثقافية صارت وا�حة، مّم   اها أّن ناهيك عن جملة عيوب مؤدّ 

بالذات الذات  والتّ   ،مواجهة  املهيمن عر�يا  بي��ما هو  فصار  التنازع   (ا�ع عر�يا، وميدان 
ّ
الح  سق) �اصطالن
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ع��   �عد  فيما  عنھ  الدارسون  الثقا��أفهمھ  النقد  هو  يردّ   ،نھ  عن  فراحوا  ال  ا�خالفة  عن  باحث�ن  دونھ 

 ة.  املن�جيّ ع�� ومعتمدين ع�� االنطباع وليس  ،ا�حقائق

 
ّ
سة  هة نحو املؤّس بع ليس الدكتور الغذامي مسؤوال عن هذا الفهم الذي فيھ صارت التبعية موّج و�الط

العر�يّ  عامّ الثقافية  من  ة  بدال   أن  ة 
ُ
النّ وّج ت نحو  الغر�ية ومركز�ّ ھ  العر�ّي قدية  نقدنا  هيمن��ا ع��  . وهذه  ة 

نظر�ّ املركز�ّ  الغذامي  الدكتور  أفادت  األمر�كيةة  الثقافة  ع��  االطالع   �� و�ودر�ار    ،ا  اشكروفت  إ��  فرجع 

ال�ي �س���� ��ا العالم  "   سيةو�اومان وهومي بابا و�ولر وجاك لوغوف وفيتشر مع قليل من الطروحات الفر� 

 وكـ  1"ليتنفس هواء ا�حاضر االمر��ي والغر�ي عامة واالنقطاع لھ باعتباره هواءه الطبي��  العر�ي وثقافتھ.

ننا ومفكري الغرب �عيش زمنا واحدا وهذه الصيغة اليقينية ممالة ع�� األستاذ  أإشعار للنفس والقارئ ب "

 2"الغذامي من الكتب النقدية الغر�ية
ّ
�اثية تفيد �� الغالب من مفاهيم  ، بينما �انت تطبيقات الغذامي ال�

 نقدنا العر�ي القديم. 

نقد  (ل من  األد�ي لي�ون التحوّ   (النص النسقي) رديفا للنّص   و�ذا �ان الدكتور الغذامي قد جعل ما سماه 

 �� هذا مز�د  فإّن   ،النصوص إ�� نقد األ�ساق) 
ً
مقابل جعل خطابنا    من الرضوخ ل�خطاب النقدي الغر�ي  ا

العر�ّي النّ  بل    قدي  والطاغية،  والقبيح  والقديم  املس��لك  صورة   �� تحليالت  إيبدو   �� األ�ساق  تمركز  ن 

النصوص    الدكتور الغذامي باستعمال مقوالت النسق املضمر والنسق العل�ي واملؤلف املزدوج جعلھ �عّد 

النّ أالثقافية �� وحدها ذات   بينما  دونيس  أ ة. ومثالھ  يّ ات أ�ساق عار�ة أي بال نصّ صوص األدبية ذ�ساق 

األوحد  "الذي   الرجل  بصورة  ت�ون  ما  أشبھ  القديمة و��  (عيو�ھ)  صفاتھ  ب�ل  الفحل  صيغة  إنتاج  �عيد 

 أن  أن نتصور  أاملتفرد ال�ي تنفي اآلخر.. وهذه �� صورة الطاغية.. ونحن ال يمكن  
ّ

ر �ان  دونيس الشاعر املفك

قد الثقا�� الذي  ؤال واملناداة بالنّ ذه الصورة. وجزمنا ��ذا هو ما يدفعنا إ�� طرح الّس ��دف إ�� إعادة إنتاج ه

ن  أن يتو�� مثل هذه القضايا و�بحث �� املضمرات النسقية ال�ي �شتغل من داخل خطاباتنا دون  أيجب  

 . 3"�ع��ا

النظري والعم��  إّن  ب�ن اإلطار�ن  التعارض  التّ   ،هذا  ب�ن ا�حداثة و وذاك  إ�� ا�حافظة  جاذب  اال�شداد 

 
ّ
(الث  جعل 

ّ
التبعيّ قافة) عيبا يدل �� مواجه��ا. و ل ع��  الثقافية وليس وسيلة  � فوزي كر�م عن هذا  ع�ّ قد  ة 

عالمة بما ��دف إليھ املعرفة �� الغرب أو �� غ��ه من صرخة    .أعمق.ن هذه الوطأةأو�خيل إ��  "  العيب بالقول:

 . 4"األستاذ الغذامي عن موت النقد األد�ي

   قد األد�ّي ن النّ أو�خطئ من يظن  
ّ
ِ أما �ان لياكبسون    ال يدرس األ�ساق، و�ال

ّ
ولكن �� كال    ،ر لألدبيةن ينظ

  د طبعات كتاب �� �عّد   ضوخ للنقد الغر�ي يظل قائما. ولعّل الرّ   ّن إف  ،ا�حال�ن أي بدراسة األ�ساق أو بدو��ا

 ) وك��ة تداولھ كمرجع أوحد �� بابھ هو مثال آخر ع�� التبعيّ النقد الثقا��(
ّ
قافية ال�ي معها ينحدر النقد ة الث
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�� القضاء عل��ا ع�� ترسيخ    ةل األول من النقاد املعاصر�ن جهودا كب�� عينفق الرّ أاألد�ي نحو االنطباعية ال�ي  

النقدية املمارسة  كث��ون  استسهل  وهكذا  ا�حديثة.  عّد   ،املن�جيات  يملك  ال  من  يحتج  وصار  نقدية  ة 

 
ّ
 عيا الناقدية. قافية مّد بالث

فية العر�ية مقابل االن��ار  سة الثقا�ح من هذه املواجهة لهيمنة املؤّس ة يتّ إن اإلخفاق �� مواجهة التبعيّ 

دنا كتاب ( بالنقد الغر�ّي  ) من النظر�ات ما �عد ا�حداثية  النقد الثقا��ومنظوماتھ اال�ستمولوجية، ولو جرَّ

ال   بضع الغر�ية..لبقيت   العر�ي  الشعر   �� ظواهر  حول  تتفتّ   .1حدأع��    تخفى   انطباعات  أن  من  ت  و�دال 

ازدراًء   تراثنا  االنتقاص يطال  الغر�ية صار  �ساق بدت كمجموعة موضوعات قبحية  أا فيھ من  ملالهيمنة 

 
ّ

/الش البال��  قبيل(الصنم  من  ع��م  القداسة  رفع  ينب��  وماردين  طغاة  الرج��ّ وأ�خاص  /جمالية    اعر 

ن  أحرانية). و�دال من  والّ�  ة /زمن املوت العظيم /الالمطلقالعنف والعصا الرمز�ة/طرد امل�ن وتفحيل ا�حرّ 

 
ّ
(أمة شاعرة ولغة    نجاز هو املبت��، لي�ون قولناع إليھ صار الن�وص إ�� سلفية اإل ت�ون ا�حداثة �� ما نتطل

نھ لم ين��ئ علم العلل كذاك أشاعرة سوى خدعة �سقية لم �ع ضررها) وأن من املعيب ع�� نقدنا األد�ي  

 . 2الذي �شأ �� علم مصط�ح ا�حديث

خالف �� أن لنقدنا القديم مفاهيمھ ونظر�اتھ ال�ي اهتم نقدنا ا�حديث واملعاصر بدراس��ا و�إم�انيات  وال  

 
ّ
التبعية الثقافية، استطعنا رفع مستوانا النقدي �� دراسة تراثنا مفيدين من  معروفة. و�ل ما تخلصنا من 

 
ّ
ا�جماالث ست�ون  وعندها  وتحليالتنا.  مفاهيمنا  وترص�ن  توج��نا   ��  قافة 

ّ
نؤش ونحن  حاضرة  ع�� ليات  ر 

 القبحيات، ولن �غيب عن معا�جاتنا االيجابيّ 
ّ
كيف ج�ى الشعر العر�ي    ات ونحن ��خص السلبيات. و�ال

ع�� ال�خصية العر�ية؟ وهل �انت صناعة الطاغية محتمة بوجود منظومة ثقافية رسمية ليس لها من  

 ينافسها �� اإلبداعية ع�� املستوى الشع�ي؟ 

 خها النقد األد�ي بالتّ تقاليد رّ�   إن األ�ساق
ّ
 حليل والدرس فتوط

ّ
عر ديوان العرب  دت هو�تھ، وصار الش

ر �� آداب العصور الوسطى وعصر ال��ضةأالذي  
ّ
يرافق الذات العر�ية ع�� طول ا�حقب كما �ان    وظّل   ،ث

 ة والرسمية.  لشعبيّ السرد الذي لم ينل اهتماما من الدكتور الغذامي ـ حاضرا ومؤثرا بفاعلية و�الصورت�ن ا
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 : الخاتمة  -3

ة الثقافية �ع�ي بقاء هذه التبعية كصناعة �ولونيالية  ة مواجهة التبعيّ تقليل الناقد العر�ي من أهميّ   إّن 

مّر تتلبّ  بلبوس ش�ى ع��  والنقدي  األد�ي  إثبات    س مشهدنا  العام وهو  �� هدفها  واحدة  والتبعية  العقود. 

رالتفوّ  بينما النقد    ،ق الغر�ي ومركز�ة طروحاتھ وأنظمتھ اال�ستيمية ال�ي ف��ا النقد الغر�ي هو املنتج املصّدِ

 ا�ع املس��لك.العر�ي هو التّ 

ة كما  ة الثقافيّ التبعيّ   و�� تراثنا األد�ي العر�ي القديم واملعاصر مواضع كث��ة يمكن من خاللها مواجهة

�� املواجهة، وأوّ   أّن   هناك وسائل ناجعة 
ّ
ال�  لها 

ّ
التا�ع وجوده و�ؤك ��ا يفرض  ال�ي  إ�� اآلخر  تھ،  د هو�ّ �جمة 

 
ّ
الث النّ وثانيا  مركز�ة  تفتيت  يمكن  ��ا  ال�ي  بيد  قافة  الغر�ي.  املتحصّ أقد  ��  ن  العر�ي  الناقد  إخفاق  هو  ل 

وما   الوسيلت�ن.  هات�ن  النّ استعمال  الرضوخ  كتابع اقد   �� عر�ية  غ��  للغات  مع   ،أبحاثھ  ةر�ي  �عاملھ    وما 

(الدراسات الثقافية) كبديل معر�� عن النقد األد�ي، ان��ارا باأل�ساق وتر�ا لعناصر اإلبالغ األد�ي األخرى  

ال ينفع تطبيقھ    ماور�ّ   ،الذي ال يص�ح  واالصطال��ّ   ة وجهازها املفاهي�يّ ة الغر�يّ ة للمركز�ّ سوى تبعية ثقافيّ 

 ع��ا اختالفا تاما.  ةوم��ا الثقافة العر�ية ال�ي �� مختلف  ،ع�� ثقافات أخرى 
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 الّسیر المتجاورة:

 قراءة في ِحوارّیة سیرة عمر بن الخّطاب 

 

Contiguous biographies: Research on the 
conversationality of Omar Ibn Al-Khattab’s 

biography 
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 قراءة في ِحوارّیة سیرة عمر بن الخّطاب  

 

 

 

 

 الملخص: 

ْي أ�ي بكر وع�ّ� بن أ�ي طالب لتبّ�ن العالقة ب�ن 
َ
اب وعالق��ا �س���

ّ
ينظر هذا املقال �� س��ة عمر بن ا�خط

الث  
ّ
يعة �� كتاب��ا. والغرض من ذلك تجاوز الّصور  هذه الّس�� الث

ّ
ائفّية ب�ن الّسّنة والش

ّ
وتبّ�ن دور املعارك الط

   املألوفة ال�ي قّدم��ا املصادر اإلسالمّية لعمر وأ�ي بكر وع�ّ�، وكشف العوامل ال�امنة وراء بناء تلك الّصور. 

اب، أبو بكر، ع�ّ� ب�لمات مفاتيح 
ّ
 ن أ�ي طالب، طوائف.: س��ة، حوارّ�ة، عمر بن ا�خط

 

 

Abstract: 

This article is about the biography of Omar bin al-Khattab and its relationship with the 

biography of Abu Bakr and Ali bin Abi Talib, to show the relationship between these three 

biographies and the role of sectarian battles between Sunnis and Shiites in their writing. The 

purpose of this is to go beyond the familiar images presented by Islamic sources of Umar, Abu 

Bakr and Ali, and to reveal the factors behind the construction of those images. 

Keywords: biography, conversationality, Omar bin al-Khattab, Abu Bakr, Ali bin Abi Talib, 

sects. 
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 : مقّدمة  -1

ي ع�ّ� وأ�ي بكر   
َ
يتنّ�ل هذا البحث �� إطار الّنظر �� س�� الّ�حابة من خالل س��ة عمر وعالق��ا �س���

الّرأي �� الّسؤال الّتا��: هل أّن    الّس��ة الواحدة �� بناء الّس��ت�ن األخر��ن، وذلك بتقليب  �غرض تبّ�ن دور بناء

مختلف   بذلك  تو��  كما  األمانة  ونقل  الّسل�ّي  الّتحّمل  طر�ق  من  جاءت  الّ�حابة  س��  ت 
َ
َبن ال�ي  األخبار 

تبت س��ة �ّل �حا�ّي ع�� حدة، أم �� أخبار متحاورة منخرطة �� الّصراعات  
ُ

املصّنفات القديمة، حّ�ى ك

بة الّسياسّية واملذهبّية
ّ

 والعرقّية والّدينّية ال�ي عرفها الّتار�خ اإلسالمّي ع�� امتداد قرونھ األو��؟    املرك

�اث  
ّ
ال� مصّنفات   �� أخبارها  توّزعت  ال�ي  الّ�حابة  س��  أّن  مفادها  فرضّية  من  املقال  هذا   �� ننطلق 

�اجم واملناق
ّ
ب والفقھ والبلدان  اإلسالمّي ع�� اختالف مشار��ا كمصّنفات الّتار�خ والّس�� وعلوم القرآن وال�

�امن فحسب،  
ّ
غة واألدب والّسمر، س�� �شأت معا، ليس ع�� مع�ى ال�

ّ
واألموال واإلقطاع، وكذلك كتب الل

معظم    �� ش�لّيا  تفر�قا  الكتب  هذه  العلوُم  فّرقت  ول�ن  كذلك.  الّصور  و�شكيل  ا�حوار  مع�ى  ع��  ما 
ّ
و�ن

ا �ان حضور ال
ّ
 - 1إذا استثنينا ز�دا-ّ�حابة بأسما��م �� القرآن معدوما األحيان، فإّن األخبار قد جمع��ا. ومل

 بنات األخبار ع�� اختالف  
ّ
ھ يجوز القول إّن س��هم ليست إال

ّ
والّس�وُت عن تفاصيل حيا��م معلوما، فإن

 مصادرها.  

ة عن الّس 
ّ
��  تب�ي األخبار س��ا ل�خلفاء األر�عة �غري بالّتصنيف والّتفر�ق ع�� أساس جعل �ّل س��ة مستقل

رمزا مستقال عن نظرائھ �ّل خليفة  رّد  2األخرى، وجعل  إم�انّية  إ��  الّس�� يف�ىي  أمر  الفحص عن  لكّن   ،

اهر–الّصور  
ّ
إ�� خطوط تجمع الّس�� �� مالمحها العاّمة و�� بناها الّسردّية، وهو ما يقودنا  -رغم اختالفها الظ

منطلقنا �� ذلك س��ة عمر. و�مكن تْبِي�ُن ما تقّدم بالّنظر ��  إ�� البحث �� املش��ك �� س�� الّ�حابة ا�خلفاء 

 مناطق محّددة من الّس�� مثل الوالدة والّسابقة، وعند فضائل عميقة الّرمز�ة، �العلم والّزهد.

 الوالدة والّسابقة:  -2

من    �� كث�� ل�ن حظي ع�ّ� بن أ�ي طالب بوصف مال�سات ا�حمل والوالدة وصفا شافيا �� كّمھ ورمزّ�تھ

يعّية
ّ

سبة إ�� س�� املؤّسس�ن3كتب املناقب الش
ّ
الذين يحرص املتخّيل ع�� غرسهم    4، وذلك أمر طبي�ّ� بالن

 
حزاب   -1

ٔ
 . 33/37اال

قام عليه كـتابا له، انظر:   -2
ٔ
صل لنادر الحّمامي ا

ٔ
ي في اال

ٔ
المركز    في كـتب الحديث، ّي صورة الّصحاب(نادر)،  الحّمامي،هذا الّرا

 .  2014، 1، بيروت، لبنان، طالعربّي  الّثقافّي 
بي طالب وما  -3

ٔ
 سبقها وما موضوع والدة علّي بن ا

ٔ
رض وسقوط اال

ٔ
صنام على وجوهها والكالم  تالها وما صحبها من المعجزات كزلزلة اال

هّم المواضيع في كـتب المناقب الّشيعيّ 
ٔ
ّم من ا

ٔ
بي طالب، (محّمد بن علّي)،  ابن شهراشوبة، انظر مثال:  في بطن اال

ٔ
ل ا

ٓ
،  مناقب ا

 . 200-196، ص ص2ج
ّما عند الّشيعة فإّنه  -4

ٔ
ربعة في الخالفة والفضل، فهو واحد في جماعة، ا

ٔ
يعتبر مؤّسسا، وال يصّح عندهم يعتبر علّي عند الّسّنة رابع اال

و يلحقها من المعجزات انظر:لذلك ليست والدته كوالدتهم.  ،مقارنته ببقّية الّصحابة
ٔ
و يسبقها ا

ٔ
،  ٕادريس للّتوّسع في ما يقترن بالوالدة ا

حداث(يوسف)، 
ٔ
ن الكريم  متخّيل ا

ٓ
نبياء والّرسل في الكـتاب المقّدس والقرا

ٔ
منصف)، ، (الالجّزار، 249-209، ص صقصص اال

حاديث المنسوبة ٕالى الّرسول المخيال العربّي 
ٔ
- 85، صالمعجزة في المتخّيل إالسالمي، (باسم)، مّكي، 176-168، ص صفي اال

341. 
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اب لم يحظ بوصف لوالدتھ وطفولتھ وشبابھ األّول. و�ذا فحصَت املصادر  1�� تر�ة نبيلة
ّ
، فإّن عمر بن ا�خط

ف��ة إسالمھ و�حبتھ الّن�يَّ وأبا بكر وخالفتھ. و�بدو  س��ى أّن املروّ�ات عّما سبق إسالمھ �حيحة، بخالف  

من األسباب ال�امنة وراء ذلك. ومهما يكن من أمر أصل عمر،    2لنا أّن انحدار عمر من فئة مهّمشة �� قريش

رف املك�ن �� قريش. وال يختلف  
ّ

ھ يبقى دون ع�ّ� بن أ�ي طالب ابن عّم الّن�ّي وسليل ب�ي هاشم ذوي الش
ّ
فإن

ي بكر كث��ا عن أمر عمر، فهو من فرع مغمور �� قريش إذا قورن بب�ي أمّية و��ي هاشم، وال يمكنھ  أمر أ�

يعة تب�ي مقاال��ا ع�� اإلمامة فتعت�� أّن أصول األئمة نورانّية
ّ

،  3مزاحمة ع�ّ� �� هذا الباب السّيما أّن الش

كر وعمر إ�� طينة الّن�ّي، "طين��ما من طينة  وهو ما دفع الّسّنة إ�� إحداث توازن �� هذا الباب بإرجاع أ�ي ب

. لكن رغم الّداللة العميقة لهذا ا�خ�� يبقى ا�خليفتان  4رسول هللا" �عبارة ا�خ�� الوارد �� كتاب ابن ا�جوزي 

ي أ�ي بكر وعمر، وهو ما ينفي أن ت�ون  
َ
سب، ونرّجح أن ي�ون لهذا األمر أثره �� بناء صور�

ّ
دون ع�ّ� �� باب الن

بت بحساب، وهو ما سنبّينھ �� صور ا
ّ

لّ�حابة صورا عفوّ�ة أنتج��ا العاطفة الّدينّية، بل نرى أّ��ا صور ُرك

 حينھ.

لم يلَق الّسّنة عنتا �� تأصيل ع�ّ� وأ�ي بكر �� الّدين ع�� اعتبار الّسابقة. ورغم إشارة �عض املصّنفات  

ر إسالم أ�ي بكر
ّ

ّية إ�� تأخ
ّ
، فإّن  6ابن سعد إ�� أّن علّيا ليس من الّسبعة الّسابق�ن  طبقات ، و�شارٍة ��  5الّسن

الّسّنة تميل إ�� تأكيد سابقة أ�ي بكر أو إيجاد توازن لفّض ا�خالف �� َمن أسلم أّوال بالقول خديجة أّول  

ساء إسالما وأبو بكر أّول الّرجال وع�ّ� أّول الّصبيان
ّ
 .7الن

سبة إ�� عمر من �ونھ ِمن 
ّ
ر إسالمھ، وال ندري إن �ان �� س��تھ    يأ�ي اإلش�ال بالن

ّ
ة �� قريش ومن تأخ

ّ
قل

قبل إسالمھ ما ُ�ش�ن، وا�حّق أن �عتيم املصادر اإلسالمّية عن س��ة "كبار" الّ�حابة قبل اإلسالم بل عن  

 س��ة الّن�ّي أمر يدركھ الّناظر ف��ا، وال تخفى بواعثھ �� صناعة الّتار�خ املقّدس. 

هذا    �� الّنقص  بداية مقّدسة  لتجاوز  وجعلتھ  عمر  إسالم   �� القول  اإلسالمّية  املصادر  فّصلت  الباب 

يفيض عن   تفصيال  إسالمھ   �� القول  بتفصيل  ّية 
ّ
الّسن �اجم 

ّ
وال� الّتار�خ  كتب  ُعنيت  مقّدسة، وقد  لس��ة 

، 8سالمحاجة الّتأر�خ، فأحيط إسالمھ باملقّدس بدءا من ا�حديث املشهور الذي يدعو فيھ الّرسول لعمر باإل 

الّنصوص   أك��  القرآن،  إ��  باإلنصات  املقّدس، مرورا  با�جسد  التحام  �عنيھ من  بما  إ�� احتضانھ  وصوال 

 
 

1- Boi, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, Les belles lettres, Paris, 1998, P. 34,  De Certeau, 
(Michel), Encyclopedia Universalis, « Hagiographie », France, 1990, V11, p. 163. 
2- G. Levi Della Vida-[M. Bonner],  The Encyclopedia of Islam, ˁUMAR (I) ᴃ. ᴀʟ-KHĀṬṬAB, v10, p. 818. 

حمد القّمي)، ، (محمّ ابن شاذانانظر مثال:  -3
ٔ
مير المؤمنيند بن ا

ٔ
 . 96، ص1البالغة، بيروت، لبنان، ط، دار  من فضائل ا

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -4
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
ت، -، د1ة، مصر، ط، دار ابن خلدون، اإلسكندريّ ابمناقب ا

 . 40ص
حمد بن شعيب)،الّنسائّي  -5

ٔ
مير المؤمنين علّي  ، (ا

ٔ
بي طالب خصائص ا

ٔ
 . 25-24ص، 1986، 1، مكـتبة المعال، الكويت، طبن ا

 د)، ، (محمّ سعد ابن -6
ّ
 .214، ص3، ج1الخانجي، القاهرة، مصر، ط مكـتبةبقات الكبير، كـتاب الط

حمد)،حنبل ابن -7
ٔ
 ةبحاّ◌ فضائل الص ، (ا

ّ
 .226، ص1983، 1ة، طعوديّ ة السّ ة، المملكة العربيّ باعة والّنشر، جّد ، دار العلم للط

  (محّمد)، ، سعد ابن -  8
ّ
 . 247ص مصدر سابق، ،3، جالكبيربقات كـتاب الط
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. ومهما يكن اختالف أخبار إسالمھ، فإّ��ا تلتقي �� إنصات عمر إ�� القرآن قبل أن يصدع  1اإلسالمّية قداسة

، وأّن  2إ�� الّتبش�� بإسالمھ بصفتھ �� الّتوراة  بإسالمھ ح�ى سّ�ي بذلك "الفاروق"، بل من األخبار ما �ش��

لّقبتھ ال�ي  بإسالم عمر3ال��ود ��  ا�جّنة استبشروا  أهل  وأّن  تار��ّ�  4،  ا�حدث من فعل  ، وذلك ما يحّول 

 مشروط بتطّور ا�حوادث والّتحّول �� مواز�ن القوى ع�� أرض الواقع إ�� حدث مفارق منفتح ع�� املقّدس. 

  �� املث��  حام��م إّن  إ��  واملسلم�ن  الّرسول  عدّو  من  فارقة  �حظة   �� تحّول  ھ 
ّ
أن هو  عمر  إسالم  أخبار 

: هو رجل من قريش يحّب ا�خمر و�طل��ا فيشر��ا و�لهو إ�� أن يح�ن زمن الّدخول �� املقّدس: يطلب  5ومعّزهم

حي الكعبة  طر�ق  إ��  �شر��ا  �ان  حيث  ا�حروزة  طر�ق  فيعدل عن  يجدها  ا�خمر فال  يرى محّمدا  عمر  ث 

ھ خ�� عميق الّداللة كثيف الّرمز�ة �عّ�� عن الّتحّول من  
ّ
ھ اإلسالم. إن

ُ
ل

ُ
فيقف بينھ و��ن ثياب الكعبة فَيدخ

ة ُسّرة الفضاء املقّدس عند املسلم�ن
ّ

س إ�� طر�ق الّرسول املف�ىي إ�� الّصالة �� مك
ّ
 .6طر�ق ا�خمر/ املد�

الّسيف   حمل  من  يتحّول عمر  خ�� مشابھ  إ�� ��  الّنا�ىئ  الّدين  إعدام  من  ذلك  �عنيھ  بما  الّن�ّي  لقتل 

هور باإلسالم
ّ
، كما نجد أخبارا ف��ا سابقة رمزّ�ة يتّم ف��ا �سبة األسبقّية  .7الّتطّهر ورفع امل�حف وطلب الظ

القيام،   ، وأّول من كتب الّتار�خ وسّن 9وأّول من لّقب أم�� املؤمن�ن  ،8إ�� عمر، فهو "أّول من أظهر اإلسالم"

الّسواد وأرض ا�جبل  �� ا�خمر ثمان�ن وأّول من م�ح  �� امل�حف وأّول من ضرب  القرآن  وأّول من جمع 

مة
ّ

"أّول من َمّصر األمصار ودّون الّدواو�ن   ، و10ووضع ا�خراج ع�� األرض�ن وا�جز�ة ع�� جماجم أهل الذ

عام ��  ، و11وكتب الّناس ع�� قبائلهم"
ّ
 .12الّسفن من مصر""أّول من حمل الط

�ك�� ع�� �حظة دخول عمر �� اإلسالم قد أف�ىى إ�� الّتعتيم عن سلوكھ �� ما بقي من الف��ة  
ّ
يبدو أّن ال�

ّية ح�ى صار إسالمھ �حظة مضيئة ب�ن ظالم�ن: ظالِم ما قبل الّدخول �� اإلسالم وظالم ما بقي من الف��ة  
ّ

املك

ّية، و�� ف��ة حرجة من س��ة الّن�يّ 
ّ

. فإذا �ّح إسالم عمر �عد ال�جرة األو��، فإّن أسئلة تخامرنا حول  املك

 
 . 250-248 ، صنفسه المصدر -1
 ابن الجوزي، (عبد الرّ  -2

ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 16-15ص مصدر سابق، اب،حمان)، مناقب ا

 . 250ص مصدر سابق،ابن سعد، (محّمد)، نفسه،  -3
 . 22ص ،مصدر سابقابن الجوزي، (عبد الّرحمان)،  -4
 .23نفسه، صالمصدر  -5
ّول شيء خلقه هللا، ف"قد كانت الكعبة غثاء على  -6

ٔ
ولى وهي ا

ٔ
ماكن، فهي عندهم القبلة اال

ٔ
ليست مّكة عند المسلمين كغيرها من اال

ن يخلق شيائ من
ٔ
ربعين سنة، وقد ُخلق موضعها قبل ا

ٔ
رضين با

ٔ
ن يخلق هللا عّز وجّل الّسماوات واال

ٔ
لفي سنة،   =الماء قبل ا

ٔ
رض با

ٔ
اال

دموقواعدها تمتّد إلى ا
ٓ
رض، وهي مزار اإلنس والمالئكة منذ خلق ا

ٔ
صل الخلق ومنها ُدْحيت اال

ٔ
رض الّسابعة الّسفلى، وهي ا

ٔ
وّسع  للتّ  .ال

باعة والّنشر والّتوزيع، ط
ّ
ندلس للط

ٔ
خبار مّكة، دار اال

ٔ
زرقي، (محّمد)، ا

ٔ
-31ص، 1983، 2في مكانة الكعبة عند المسلمين انظر: اال

53. 
بقات الكبير، جب اابن سعد، (محّمد)، كـتا -7

ّ
 . 249-248صمصدر سابق، ، 3لط

 .249نفسه، صالمصدر  -8
 .262نفسه ، صالمصدر  -9

 .  المصدر نفسه، الّصفحة نفسها -10
 .  263نفسه، صالمصدر  -11
 المصدر نفسه، الّصفحة نفسها.  -12
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ق ب�ن األخبار ال�ي ي��ز ف��ا دور عمر �� إعزاز اإلسالم واملسلم�ن 
ّ
سلوكھ ح�ن عزلت قريش الّن�ّي، فكيف نوف

الة �� و�عالن الّدين ع�� املإل وما صاحب ذلك من تحّد لقريش با�جهر بالّصالة �� ا�حرم �عد أن �انت الصّ 

ة
ّ

مك وخديجة  1شعاب  حاميھ  طالب  أبا  الّن�ّي  ف��ا  فقَد  ال�ي  املكّية  الف��ة  من  بقي  ما   �� الّصمت  و��ن   ،

بيلھ
ُ
عن رّد األذى عن الّن�ّي وهو "أسد هللا" الذي "ضرب    2صاحبتھ؟ وكيف نفهم �جز حمزة الذي أسلم ق

 ؟ �� ما تروي الّس�� 3أبا جهل ضر�ة بالقوس "أو�حت �� رأسھ"

ب�ن   ي��اوح  وهو  مباشرة،  �عده  سلوكھ  و��  الكيفّيات  و��  الّزمن   �� تضارب  ف��ا  عمر  إسالم  أخبار  إّن 

 نظر  5، و��ن طلب اإلجارة �عد الّتعّرض إ�� الّضرب4الّصدع والّتحّدي 
ّ
حظة محط

ّ
. لكن رغم ذلك تبقى ال�

�ا �� إطار ا�جدل، و�ناًء ع�� ذلك �عت��  كتب الّسّنة، ونحن نقّدر أّن ذلك يأ�ي من طر�ق تحاور الّس�� و�نا�

سب م�جز  
ّ
يعة نقّي الن

ّ
أخبار إسالم عمر محاورة ألخبار سابقة ع�ّ� بن أ�ي طالب، فل�ن �ان هذا عند الش

ا�حمل والوالدة والّصبا معصوما ال ُيحدث، سابقا إ�� اإلسالم والّصالة، فإّن عمر آمن ح�ن خاف الّناس ع�� 

د من  خرجوا  ح�ى  منقذا  أنفسهم  وهلَّ  وا، 
ّ
ذل ح�ى  وذوا 

ُ
وأ ا�حبشة  إ��  األر�ع�ن  -يارهم  بإسالمھ  أكمل  وقد 

�� صورة ف��ا من املهدوّ�ة �� �عض خصائصها ع�� األقّل. و�ناء ع�� ما تقّدم �عت�� أّن أخبار إسالم    -  6مسلما

ي�
ّ

بات ا�جدل الّسّ�ّي الش
ّ
 ّ�. عمر �عدّية غ�� ذات مصداقّية، وقد صيغت ع�� مقاس متطل

 : العلم  -3

قافة  
ّ
قافة اإلسالمّية إ�� الث

ّ
إّن موضوع العلم يالزم الّس�َ� �� العلوم اإلسالمّية ع�� اختالفها، بل يتجاوز الث

اإلسالم   قبل  ما  عرب  عند  ومصادرها  املعرفة  مفهوم   �� بالّنظر  فيھ  الّتوّسع  يمكن  أمر  وهو  الّسامّية، 

عوب ا�جاورة لهم مع الّتنصيص ع�� مركز�ّ 
ّ

 .7ة الكهانة �� ذلكوالش

لم تكن الكهانة ترفا فكرّ�ا يمارسھ عرب ما قبل اإلسالم، بل حاجة أمل��ا قسوة املناخ و�ّح املاء وَعَوز  

ال��ود والّنصارى   املتنّوعة وجوار  قافّية 
ّ
الث بيئتھ  املعرفة بحكم  إ��  العر�ّي  الّ�حراء وميل  القوت ووحشة 

لت هذه الّروافد ثق
ّ
قافة الّدينّية الّناشئة طمسها غ�� أّ��ا  واألحناف. وقد ش�

ّ
افة متنّوعة املشارب حاولت الث

ا�جديدة.   قافة 
ّ
الث مع  لتتأقلم  نفسها  ترتيب  أعادت  اإلسالم  قبل  ما  ثقافة عرب  إّن  بل  ذلك،   �� تنجح  لم 

روع �� الّتدو�ن  
ّ

ا�ي والش
ّ
قافة العر�ّية اإلسال -و�حلول القرن الث

ّ
مّية وتأصيل  الذي �ان من أهدافھ تثم�ن الث

 
 .249، صنفسهمصدر ال -1
 .8، صنفسهمصدر ال -2
 . 250، صنفسهمصدر ال -3
 . 250ص، نفسهمصدر ال -4
 الرّ  ابن الجوزي، (عبد -5

ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .19صسابق، مصدر اب، حمان)، مناقب ا

 .22، صنفسهمصدر ال  -6
: فهد، (توفيق)، الكهانة العربّية قبل اإلسالم، قدمس للّنشر والّتوزيع،  راجعع في الكهانة مصدرا للمعرفة قبل اإلسالم للّتوسّ  -7 

 ت.-دروت، لبنان، بي
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عو�ّية
ّ

الش ال�جمة  ضّد  ع��ا  دفاعا  قافة    -جذورها 
ّ
الث م�ّونات  من  بنيوّ�ا  م�ّونا  القديمة  قافة 

ّ
الث صارت 

 ا�جديدة. 

ال ر�ب �� أّن ل�ّل ما ذكرنا من سبل املعرفة ووجوهها أثرا �� نحت مفهوم العلم وصورة العالم، غ�� أّن  

 
ّ
قافة العر�ّية �سبب سياس��ا الّتوّسعّية �� القرن األّول وتقييد  األمر ال يقتصر ع�� ذلك، فقد احتاجت الث

ا�ي إ�� تثم�ن العلوم اإلسالمّية بإرجاع أصولها إ�� رموز الّتأسيس. واملالحظ أّن العلم ُرّد  
ّ
العلوم �� القرن الث

يعة و��� عمر عند الّسّنة
ّ

يعة ع�� اع1إ�� ع�ّ� عند الش
ّ

تبار مركزّ�ة علم اإلمام  . و�ذا �ان األمر مفهوما عند الش

، فإّن األمر عند الّسّنة يث�� أسئلة حول م�ّ�رات �غييب فضيلة العلم عند تركيب صورة أ�ي  2�� عقائدهم

ر�ّ� األّول الذي أطنب الّسّنة �� ر�ط س��تھ بالّسابقة والّنصرة والّ�حبة ��  
ّ

بكر. فل�ن �ان هذا ا�خليفة الش

بالّناس �� املرض، فإّن الّنظر �� املصادر ال �عّ�� عن اهتمامها �علم أ�ي بكر قدر  الغار ومالزمة الّن�ّي والّصالة  

 اهتمامها �علم عمر. 

�� كتب   تصف علمھ  ال�ي  األخبار  تفّرقت  ما 
ّ
و�ن بوصف علم عمر،  املسلم�ن  علوم  علم من  يختّص  ال 

�اجم وا�حديث والفقھ والّتفس�� وعلوم القرآن... وال يقتصر ع
ّ
لمھ ع�� ميدان دون آخر، بل تقول  الّتار�خ وال�

فة قلو��م و�� حّد الّسارق عام الّرمادة و�� الفيء  
ّ
قّحم ما ُ�عت�� من ا�حاذير ح�ن قال �� املؤل

َ
ھ ت

ّ
األخبار إن

فت للّنظر أّن كث��ا من اج��اداتھ اعت��ها البعض معارضة لنصوص قطعّية الّداللة
ّ

 .3والّزا�ي ا�حصن. والال

صّنف�ن إ�� تفس�� علم عمر وت��ير ك��ة اج��اداتھ بمالزمة الّن�ّي مالزمة أتاحت لھ فهم  ول�ن مال جّل امل

ث" ھ "محدَّ
ّ
شريع، فإّن �عض األخبار تذهب مذهبا آخر يصف عمر بأن

ّ
م4الت

َّ
، أو ما شا��هما، و�� 5أو م�ل

بَ��ا �� سياق طرق املعرفة العر�ّية اإلسالمّية، كم 
ّ
ا أّ��ا تث�� إش�االت �� عالق��ا  صفات غامضة املع�ى إذا قل

ال�ي تقّدم تصّورا آخر للعصمة عند    6بمفاهيم الو�� والعصمة والكرامة السّيما إذا ر�طَ��ا بأخبار املوافقات

يعة. 
ّ

 الّسّنة يتجاوز األقوال املعلومة عن عصمة ا�جماعة و�نفتح ع�� مفهوم العصمة عند الش

ھ لم  إّن �� مصّنفات العلوم اإلسالمّية الق
ّ
ديمة ع�� اختالفها أخبارا �� علم عمر، �� �عضها شهادة لھ أن

اب"
ّ
. ورغم أّن ِمن األخبار ما  7ُيَر أحد "أعلم با� وال أقرأ لكتاب هللا وال أفقھ �� دين هللا من عمر بن ا�خط

 
 للّتوّسع انظر:  عند الّسّنة كذلك إلى ابن عّباس،ُرّد العلم  -1

Gillot, (Claude), « Portrait « mythique » d'Ibn ‘Abbas », in Arabica, n ͦ 32, 1985. 
ل محّمد عليهم ، (محّمد بن الحسن بن فّروخ)، الّصّفاريعة انظر: للّتوسع في علم اإلمام عند الشّ  -2

ٓ
  بصائر الّدرجات في فضائل ا

 . ت-، عطر عترت، قّم المقّدسة، إيران، دالّسالم
 ، (مالك)مسلماني -3

ّ
تّم الّدخول عليه في   kutub.freesite.host:عالموق على 233-191، صيرة المتواريةاب السّ ، عمر بن الخط

25/11/2019. 
 حمان)،  بد الرّ ، (عابن الجوزي  -4

ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .27ص مصدر سابق،، ابمناقب ا

 المصدر نفسه، الّصفحة نفسها.  -5
نين)، ، (جالل الّد يوطيالسّ  -6

ٓ
 . 82، ص 2008، 1سالة ناشرون، بيروت، لبنان، طسة الرّ مؤسّ ، إالتقان في علوم القرا

حمد)، ابن حنبل -7
ٔ
 .  435ص ،نفسهمصدر ال ،حابةفضائل الصّ ، (ا



ابقراءة في    الّسير المتجاورة: 
ّ
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الّدارس�ن �� رأي �عض  ال��ود والّنصارى  ھ �ان يقرأ الكتب، كتب 
ّ
أن إ��  القدامى  ، فإّن  1�ش��  الّتمجيدّي�ن 

 وا�حدث�ن ال يبحثون �� العالقة ب�ن اج��ادات عمر و��ن املوافقات والكتب ال�ي �ان يقرأ. 

إّن املالحظة األخ��ة �غري بالبحث ف��ا، غ�� أّن ذلك يمكن أن يف�ىي إ�� انزالق الباحث �� تصديق األخبار  

��ا والغفلة عن  
ّ

عالقة الوسم بالعلم باملتخّيل الّدي�ّي وعن دور الّصراع املذه�ّي  واالنصراف إ�� البحث �� عال

َص��ّية، أو �� علم الو�ّ�  2�� ذلك يعة اإلمامّية أو عند النُّ
ّ

د عند الّنظر �� علم ع�ّ� عند الش
ّ

، وهذا أمر يتأك

) م�انة العاِلم  zhein  halmعند الّصوفّية، و�� من�لة العالم �� الكتاب املقّدس والقرآن. وقد بّ�ن هاين� هالم (

يعة،  3�� اإلسالم وأبرز دور ا�خلفّيات الغّنوصّية �� ذلك
ّ

ف إ�� البحث �� أثر الغّنوصّية �� الش
ّ
. ول�ن مال املؤل

نا نرى أّن أثر الغّنوص يتجاوز ذلك إ�� فرق إسالمّية أخرى ع�� اعتبار االحت�اك ب�ن ُمنتِس�ي املذاهب ��  
ّ
فإن

اهر�ن  املدن الك��ى، ب�ن أ�ح
ّ
ح�ن املشتغل�ن �� األرض، و��ن الظ

ّ
اب ا�حرف وما أفرزتھ من جدل، و��ن الفال

الث خاّصة.  
ّ
ّرمية والقرامطة وَمن ناصرهم مّمن خاب رجاؤه �� الّسلطان �� القرن الث

ُ
ع�� الّسلطان من ا�خ

الّتحرّ  و��ن  ائفّية 
ّ
الط املقاالت  ب�ن  املتبادل  الّتأث��  إ��  ننّبھ  يجعلنا  ذلك  واالحتجاجات  �ّل  عو�ّية 

ّ
الش �ات 

حة.  
ّ

 االجتماعّية املس�

د�ّي إ�� عمر بن ا�خطاب �� أخبار كث��ة �ش��ك �� تور�ث  
ّ
ب نفهم �سبة العلم الل

ّ
�� إطار هذا الّصراع املرك

�ن
ّ
هّمها خ�� فضل الل

َ
 .4الّن�ّيِ علَمھ إياه أ

لوا مفهوم العلم �� سياقھ الّس 
ّ
�ّي دينّيا وأسطورّ�ا، ومن أهّم الّدالئل  ال ر�ب عندنا أّن املسلم�ن تمث

ّ
امّي ال�

وداود بدانيال وسليمان  إ�� ع�ّ� وعمر شّ��وهما  العلم  أّ��م ح�ن �سبوا  الكتاب  5ع�� ذلك  أهل  بقي  . وقد 

ع��   العثما�ّي  امل�حف  من  ��خ  وتفر�ق  القرآن  جمع  رغم  املسلم�ن  العرب  إ��  سبة 
ّ
بالن للمعرفة  مراجع 

وّي عن الّن�ّي، وهو ما يظهر �� املِسيحّيات واإلسرائيلّيات ال�ي تخ��ق الّتفاس�� اإلسالمّية.  األمصار، وجمع املر 

لهذا نرى أّن فضيلة العلم بمختلف وجوهها ال �عدو أن ت�ون موضوعا جدلّيا ب�ن املسلم�ن وَمن ساك��م من  

بي��ا ال  �� ما  قافات األخرى، و��ن الفرق اإلسالمّية 
ّ
والث الّديانات  يعة. ولعّل من  ذوي 

ّ
الّسّنة والش ب�ن  سّيما 

هادة بالعلم تأ�ي �� مصّنفات الّسّنة ع�� لسان ع�ّ� �شهد  
ّ

أطرف األخبار ال�ي تؤّ�د مذهبنا تلك ال�ي تجعل الش

أبا  6لعمر يا  "صدقت  كقولھ  مألوفة  صيغ  خالل  لع�ّ� من  �شهد  لسان عمر  يعة ع�� 
ّ

الش و�� مصّنفات   ،

 
 )، مالكمسلماني، ( -1

ّ
 . 48ص ،مرجع سابق ،يرة المتواريةاب السّ عمر بن الخط

عمال مهداة إلى عبد المجيد الشّ  ،ينّي ل الّد في المتخيّ ، (بّسام)، لجملاللّتوّسع في المتخّيل الّدينّي انظر:   -2
ٔ
ة  رفي، كليّ ضمن ا

 . 2014تونس، ، 1ط ة، جامعة تونس،ة واالجتماعيّ العلوم اإلنسانيّ 
 . 134-133 ، ص2010، 2، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، طالباش، تعريب: رائد ة في إالسالم، الغّنوصيّ ، (هالم)هاينز -3

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -4
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 34ص مصدر سابق، ،ابمناقب ا

علمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، طمن ال يحضره الفقيه ، (محّمد بن علّي)،  ابن بابويه القّميانظر مثال:  -5
ٔ
، 1، مؤّسسة اال

 . 21-20، ص3، ج1986
حمد)،ابن حنبل، ( -6

ٔ
 . 442ص مصدر سابق،، فضائل الّصحابة ا
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، فضال عن صياغة تناظر ب�ن األخبار قوامھ إتيان  2أو "لوال ع�ّ� لهلك عمر"  1ك"ا�حسن ال أبقا�ي هللا �عد

إ�� غ��ه فيجيب   ها، فيمّر 
ّ
املؤمن�ن، في�جز عن حل أم��  إ��  سائل من غ�� املسلم�ن بمسألة أش�لت عليھ 

م ا�حاضر�ن  و��ّجب  الّسائل  إسالم  بإعالن  ا�خ��  وُ�تّوج  والّنصارى،  ال��ود  من  علماء  معرفة  بحضور  ن 

. وال شّك أّن تحديد �خصيَ�ي ا�خليفة العاجز وا�خليفة ا�جيب أمر يحّدده مذهب الّراوي، وهو ما  3العالم

يدفعنا إ�� القول إّن أخبار الّس�� �عّ�� عن االنحياز إ�� املذهب أو الّدين أك�� من �عب��ها عن الّتار�خ. وال أدّل  

يعة �� فضيلة ال
ّ

د�ّي ع�� �سابق الّسّنة والش
ّ
علم من أخبار الّرؤى وا�حر�ات ال�ي ينال ��ا عمر وع�ّ� العلم الل

�ن
ّ
 . 5، أو البصق �� فم ع�ّ� ووضع اليد ع�� صدره4من الّرسول، كرؤ�ا هبِة عمَر فضَل الل

رعّية، لهذا ننظر إ�� هذه الفضيلة  
ّ

سابق نحو الش
ّ
سابق �� العلم أمر اقتضتھ ا�حاجة وفرضھ الت

ّ
إّن الت

ع�� أّ��ا أصداء بيئ��ا ع�� اختالف مفهوم البيئة، وهو ما سنعّمقھ بالّنظر �� منقبَ�ي العدل والّزهد    وغ��ها

 .
ّ

�نا جمع املنقبت�ن لتالزمهما �� املصادر تالزما داال َّ�
َ

 املنسو�ت�ن إ�� عمر. وقد خ

 العدل والّزهد:  -4

 العدل: -4-1
ارتباطا وثيقا باملسألة املالّية بما �عنيھ من  يقود الفحص عن أمر عدل عمر �� املصادر إ�� تبّ�ن ارتباطھ  

عطاء مهما تكن أش�الھ، أو منع، منع العائلة أو العّمال تحديدا. و�بقى الّر�ط ب�ن عدل عمر وتطبيق ا�حدود  

مسألة ثانوّ�ة إن لم نقل هامشّية �� س��تھ، وهو ما يكشف عن مركز�ة الّتصّرف املا�ّ� والّسلوك الّسيا�ىّي  

ة  
ّ
�� �شكيل صورة عمر العادل. و�بدو لنا أّن هذا هو الفيصل �� ما حدث لعثمان دون أن �ع�ي ذلك  مع الوال

الّسهو عن دور حرق مصاحف القبائل �� األمر. ول�ن مال ناس إ�� تقسيم حكم عثمان إ�� ف��ت�ن، فجعلوا  

انية �عض األخطاء الّسياسّية ال�ي قادت الّناس إ��  
ّ
هور عليھ، ورأى آخرون أّن  األو�� خ��ا مطلقا و�� الث

ّ
الظ

نتيجة عدولھ عن سّنة عمر الّناس ع�� عثمان �ان  الّناس ع�� عثمان تمتّد  6خروج  نا نرى أن خروج 
ّ
، فإن

والغذاء   املال   �� للمدينة  رافدا  األمصار  جعل   �� عمر:  إدارة   �� تدر�جّيا-جذوره  المة 
ُّ
الظ ى 

ّ
غذ و��   -مّما 

ول�ن العطاء.   �� الكب��ة  إ��    الفوارق  قادت  ا�جبائّية  سياستھ  فإّن  أموالهم،  وقاسمهم  عّمالھ  عمر  راقب 

ناء والغذاء �� املدينة �� مقابل إ��اك العراق ومصر. و�بدو أّن سلوك عثمان جاء لتأز�م  
َ
تكد�س األموال والغ

 
مير المؤمنين علّي ، (إبراهيم بن هاشم)، القّمي -1

ٔ
بي طالب عليه الّسالم قضايا ا

ٔ
مير المؤمنين، مؤسّ بن ا

ٔ
الم  عليه السّ  سة ا

 .57، ص1963، 1حقيق، قّم، إيران، طللتّ 
 . 144، صنفسهالمرجع  -2
 .  176-174، صنفسهالمرجع  -3
حمد)، ابن حنبل -4

ٔ
 . 254ص مصدر سابق، ،حابةالصّ فضائل ، (ا

 ، دار الفكر للنّ تاريخ مدينة دمشقبن الحسن)،  ، (علّي ابن عساكر -5
ّ
، 42، ج1996، 1سورية، طوزيع، دمشق، باعة والتّ شر والط

 .386ص
 ، دار ابن كـثير للنّ ته وعصره ي هللا عنه شخصيّ ضعثمان بن عفان ر )،  ، (علّي الّصالبي -6

ّ
وزيع، دمشق، سورية،  باعة والتّ شر والط

 . 310، ص2009، 2ط
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عها  وضع �ائن أصال أك�� من �ونھ خالقا ذلك الوضَع. زد ع�� ذلك أّن سلوك عثمان �� عطاء قريش و�قطا

تنّفسوا   كبارها  ولعّل  قريش،  منع  ع��  حرص  الذي  عمر  سلوك  ع��  فعل  رّد  وجوهھ  �عض   �� ي�ون  قد 

ورى ال�ي ال تصّرح  
ّ

الّصعداء بوالية عثمان، وقد ي�ون ذلك سببا من أسباب ترجيح كّفتھ ع�� كّفة ع�ّ� �� الش

بكرمھ   ُعرف عثمان  ما  فبقدر  بذلك.  ا-أخبارها   �� طعن  ح�ن  بضعفھ  ع��    -لّسّن ور�ما  �شّدتھ  ع�ّ�  ُعرف 

ورى وما سبقها من قتل عمر ��  
ّ

قريش �� حرو��ا ضّد الّن�ّي، لذلك نرى وجاهة إعادة قراءة مال�سات الش

 هذا الّسياق. 

استقّر عمر رمزا للعدل وحيكت حولھ ا�ح�ايا: من العبارات العميقة البليغة لرسول كسرى "حكمت  

، 3، زد عل��ا َعسَسھ باملدينة والّناس رقود2اّب الّصدقة وعالجها بيده، إ�� رعاية دو 1فعدلت فأمنت فنمت"

ھ �� األسواق �علو وجوه املطّفف�ن
َ
 ا�حليب ولَده4وِدّرت

َ
، باإلضافة إ�� ما يروى عن حزمھ مع  5، وتزو�َجھ أمينة

تھ واقتسام أموال عدد م��م
ّ

 .7، و����م عن ظلم الّناس، وكسرهم عند تجّ��هم6وال

الّصواب،   يجانب  أمر  وهذا  العطّية،   �� املساواة  يف��ض  عمر  عدل  أّن  الّناس  ظّن   �� يذهب  ما  كث��ا 

عمر   خّصصھ  فر�ق  ل�ّل  العطاء  مقدار   �� األخبار  اختالف  ورغم  جّدا.  كب��  عهده   �� العطايا   �� فالفرق 

لعائشة    12000 الّناس عطاًء ودرهما ألقّل   250بالعطّية، فإّن الفرق شاسع جّدا ي��اوح �� معظم األخبار ب�ن  

 .9�� �عض الّروايات 25000، وللعّباس 8للمهاجر�ن ودو��ا بألف لألنصار 5000و

وقد يذهب �� الظّن أّن مقدار العطّية للفر�ق الواحد موّحد، لكّن الواقع غ�� ذلك، فما تنالھ عائشة  

ُصب البدرّ��ن رغم خروجھ مع القرشّي�ن ��    يتجاوز ما تحظى بھ بقّية �ساء الّن�ّي، ونصيب العّباس يز�د عن
ُ
ن

عن   اني�ن 
ّ
الث ف 

ّ
وتخل األّولْ�ن  حداثة  رغم  بالبدرّ��ن  وسلمان  ذر  وأبو  وا�حس�ن  ا�حسن  �حق 

ُ
أ كما  بدر، 

 .10الغزوة

ال شّك عندنا أّن إجراء تدقيق �� الّسياسة املالّية لعمر سيف�ىي إ�� نتائج صادمة ملن استقّرت �� روعھ  

موذجّية لعمر العادل، وهو ما يدعو إ�� طرح الّسؤال الّتا��: كيف ن�ّ�ر �عت عمر بالعدل رغم  الّصورة النّ 

ھ سّوى �� العطية
ّ
 ؟11االختالف الكب�� �� العطايا وال ُينعت أبو بكر بذلك رغم أن

 
ماني، انظر:  - 1

ّ
 ، (مالك)، مسلمانيللخبر روايات كـثيرة جمعها مالك مسل

ّ
 . 256-275ص ، صيرة المتواريةاب السّ عمر بن الخط

  كـتاب، (محّمد)، ابن سعد -2
ّ
 .263ص مصدر سابق،، 3، جبقات الكبيرالط

 حمان)،  ، (عبد الرّ ابن الجوزي  -3
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 83-82ص مصدر سابق،، ابمناقب ا

 . 110-109ص ص ،نفسهالمصدر  -4
 . 84-83، صنفسهالمصدر  -5
 ، (محّمد)، ابن سعد -6

ّ
 .263ص مصدر سابق،، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

 ، (عبد الّرحمان)،  ابن الجوزي  -7
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .94-93ص ص ،مصدر سابق، ابمناقب ا

 (محّمد)،   ،ابن سعد -8
ّ
 . 285-275 ص ،مصدر سابق، الكبيربقات كـتاب الط

9-  
ّ
 . 614، ص3ت، ج-، د2دار المعارف، مصر، القاهرة، ط سل والملوك،تاريخ الرّ  د بن جرير)،(محمّ ، بري الط

 (عبد الّرحمان)،  ابن الجوزي،   -10
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 106ص ،مصدر سابق اب،مناقب ا

 (محّمد)،  ابن سعد،  -11
ّ
 . 276صمصدر سابق، ، 3ج، الكب��بقات كتاب الط
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ٔ
 2202)  ا
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 لإلجابة وجهان: 

ل املسلم�ن العدَل لم يخرج عن تصّور عرب ما قبل اإلسالم، فالع
ّ
طايا بيد شيخ القبيلة لھ  • األّول أّن تمث

ُصب ع�� قدر منازلهم، لذلك استحسنوا قسمة عمر وعّدوها عدال ورفضوا  
ُ
ف��ا نصيب معلوم وللناس ن

 قسمة أ�ي بكر.

ا�حاجة   قدر  ع��  محسو�ا  بل  بر�ئا  أمرا  ليست  صورهم  و�ناء  الّ�حابة  إ��  املناقب  �سبة  أّن  ا�ي 
ّ
الث  •

ما إثبات  ا�جدالّية، فقد ُوزنت الّصور بم��ان ا
ّ
سبة إ�� أ�ي بكر عند الّسّنة ليس عدلھ و�ن

ّ
هب، فاألهّم بالن

ّ
لذ

يعّية، لذلك تنحو جّل األخبار ال�ي تقّدم مناقب أ�ي بكر  
ّ

الوصّية ت��يرا �خالفتھ ورّدا ع�� مقالة الوصّية الش

و�� حض��ا ب�ن    -تھابن-نحو تأكيد الّسابقة والّصالة بالّناس �� مرض الّن�ّي الذي مات فيھ �� بيت عائشة  

يعّية اختالفا  1�حرها ونحرها و�� دول��ا
ّ

، لذلك نرى أّن للّسّنة مقالة �� الوصّية ال تختلف عن نظ����ا الش

 حقيقّيا.  

ر�ف  
ّ
ال ينفي تأكيد فضائل أ�ي بكر املذ�ورة �� الّسطور الّسابقة فضائل أخرى �سب��ا الّسّنة إليھ، والط

ھ باإلم�ان مقار 
ّ
ي أ�ي بكر  �� األمر أن

َ
ن��ا بمناقب ع�ّ� واحدة بواحدة ح�ى ي��ز الّدور ا�جدا�ّ� �� �شكيل صور�

 وع�ّ� بل ُصَور جّل الّ�حابة. 

الن معا ذاتا واحدة بوجه�ن يكّمل أحدهما اآلخر  
ّ

ي أ�ي بكر وعمر أّ��ما �شك
َ
يبدو لنا ح�ن ننظر �� صور�

ي
ّ

مة ال�ي بن��ا الش
ّ

ات املقّدسة امل�خ
ّ

ة  2عة اإلمامّية لع�ّ�، فاختاروا أل�ي بكر الّسابقةللرّد ع�� الذ
ّ
 3وا�خل

والوصّية ال�ي ع��ت ع��ا أخبار الّصالة بالّناس، ولعمر العدل والعلم    5و�شراع باب امل�جد  4و�حبة الغار

 إ�� ع�ّ� بنسب��ا ��  
ُ
يعة

ّ
نفسها إ�� أ�ي  والقّوة والّزهد. ومّما يدعم رأينا هذا رّد الّسّنة ع�� فضائل �سبْ��ا الش

سب إ�� أ�ي بكر وعمر بنسبتھ إ�� ع�ّ� أو ا�حسن وا�حس�ن،  
ُ
يعة ع�� ما �

ّ
بكر أو عمر أو إل��ما معا، أو رّد الش

 منافق"
ّ

 مؤمن وال يبغضهما إال
ّ

عند الّسنة يقابلھ �سبة األمر    6فا�خ�� �� فضائل أ�ي بكر وعمر "ال يحّ��ما إال

يعة
ّ

سبة إ�� لقَ�ي الصّديق، و 7عينھ إ�� آل ع�ّ� عن الش
ّ
، فكالهما منسوب إ��  9والفاروق  8كذلك األمر بالن

يعة، فإّن ذلك ال ينفي أن  
ّ

يعة. ول�ن بدا �� تحليلنا أّن الّردود تأ�ي من الّسّنة ع�� الش
ّ

ع�ّ� �� مصّنفات الش

 
خطر المسائل الخالفّية بين الّسّنة والّشيعة، وهي وثيقة الّصلة  -1

ٔ
لة من ا

ٔ
ق بهاالوصّية وما برزّية الخميس وبهذه مسا

ّ
من   يتعل

بي طالب)، (محّمد بن علّي  ،ابن شهراشوبو، 229، ص2، جنفسه :قارن  الّشرعّية الّسياسّية،
ٔ
ل ا

ٓ
 . 293، ص 1، جمناقب ا

حمد)، -2
ٔ
 .223ص ر سابق،مصد، كـتاب فضائل الّصحابة ابن حنبل، (ا

 . 99، صنفسهالمصدر  -3
  ،1986، 1جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية، ط، منهاج الّسّنةين)،  الّد  ، (تقّي ابن تيمّية -4

 . 157-156ص ، ص4ج
حمد)، حنبل ابن -5

ٔ
 .98- 97ص ،سابق مصدر ،فضائل الّصحابةكـتاب  ، (ا

 .393، صنفسه المصدر -6
مير المؤمنين علّي الرّ ين)، ، (سديد الّد ابن شاذان -7

ٔ
بي طالب وضة في فضائل ا

ٔ
مين، قّم بن ا

ٔ
، 2002، 1، إيران، ط، مكـتبة اال

 . 98ص
بي طالب)، د بن علّي ، (محمّ شهراشوب ابن -8

ٔ
ل ا

ٓ
ضواء، طمناقب ا

ٔ
 .48ص، 1991، 2، دار اال

 . 9، صنفسه المصدر -9 
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بالّنظر   فيھ  الّتدقيق  يمكن  أمر  وهو  الّسّنة،  ع��  يعة 
ّ

الش من  رّدا  الفضائل  �عض  املصّنفات  ت�ون   ��

اإلسالمّية ع�� امتداد القرون ا�خمسة األو�� ع�� اعتبار أّن املاّدة العلمّية مفّرقة �� مختلف العلوم وألّن  

 بناء صور الّ�حابة لم يكن معزوال عن ا�حوادث العظيمة ال�ي وقعت �� تلك القرون. 

 :الّزھد -4-2
فات: �� كتب الّرحالت واألخبار األسمار. وال  األخبار �� زهد عمر كث��ة متنّوعة مبثوثة �� مختلف املصنّ 

ھ امتناع طو�ّ� عن املتعة
ّ
م ع�� أن أكال وشر�ا ور�و�ا ولباسا   1يقتصر زهد عمر ع�� مجال دون آخر، بل ُيقدَّ

 وفراشا، و�ّل هذا ال يخّصھ وحده، بل أكَرَه عليھ أهلھ. 

ھ قد أِدم من أ�ل الّز�ت عام ا
ّ
حم2لّرمادةتصف أخبار كث��ة عمر فتذكر أن

ّ
ھ 3، واع��ل الّسمن وال�

ّ
، وأن

ْولم أمر بالعنق لھ ومّتع الّناس بالغّض 4رفض سّد قرم أهلھ غ�� مّرة
َ
ھ لم  5. و�ان إذا أ

ّ
. كما تقول األخبار إن

 .7، و�لغ بھ األمر أن اشت�ى جرادا مقلّيا6ينكح ملتعة

الّناس: عمر   أذهان   �� استقّرت  ال�ي  الّصورة   �� األ�اسرة  هذه  وقاهر  خراجها  الّ�حابة وصاحب  آمر 

لكّن   حمار.  َدَبر  أو  �غلة  لع��ة  �حيتھ  ُيخِضل  ح�ى  و�ب�ي  الّناس  لِرقاق  يرّق  الِعزاز  ا�جبابرة ومذّل  وقاسم 

الباحث �� املصّنفات القديمة يقف ع�� أخبار ش�ّى تقّدم معطيات مغايرة تماما ف��ا ي��ّوج ف��ا عمر كر�مات  

 ، ونقّدر أّن مهور األخر�ات ع�� قدر مهور ثرّ�ات قريش. 8ز�نب بنت ع�ّ� أر�ع�ن ألفاقريش وُ�صدق 

العنا-ولعمَر عطاُء البدرّ��ن وال يذكر خ��  
ّ
ھ استغ�ى عنھ، وهو كث��. وتقول مروّ�ات أخرى    -�� حدود اط

ّ
أن

عن سّتة وثمان�ن ألفا من الّدراهم ال تصّرح األخبار �� ما �ان  
ُ
، وهو مبلغ كب�� ��  9قد أنفقهاإّن عليھ يوم ط

ذلك الوقت �غّض الّنظر عن تقديرات الّدينار والّدرهم. أّما إسراف املصادر �� وصف العنت الذي لقيھ  

ق ب�ن األخبار ال�ي �عت�� قوت املدينة من األمصار ألّ��ا أرض  
ّ
ھ أمر فيھ نظر، فكيف نوف

ّ
عمر عام الّرمادة فإن

 ف سببا �� جوع أهلها؟و��ن أخرى �عت�� ا�جفا 10سبخة

 
بو ظبي للّثقافة والّتراث، طالّرومانّي  فين، (ريتشارد)، الّزهد في العالم اإلغريقّي  -1

ٔ
،  1، ترجمة: علي للو وناجح شاهين، هيئة ا

 . 10، ص2012
  محّمد)،(  سعد، ابن -2

ّ
 .301ص سابق، مصدر ،3جبقات الكبير، كـتاب الط

 ، (عبد الجوزي  ابن -3
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .131ص سابق، مصدر اب،الّرحمان)، مناقب ا

  (محّمد)،  ،سعد ابن -4
ّ
 . 292ص سابق، مصدر ،3جبقات الكبير، كـتاب الط

  )،الّرحمان عبد، (الجوزي  ابن -5
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 144ص ،سابق مصدر اب،مناقب ا

  (محّمد)،،  سعد ابن -6
ّ
 .301ص، سابق مصدر، 3بقات الكبير، جكـتاب الط

 .295نفسه، ص المصدر -7

8-  
ّ
 . 200-199 ص ،سابق مصدر ،4سل والملوك، جبري، (محّمد بن جرير)، تاريخ الرّ الط

 ، (محّمد)، سعد ابن -9
ّ
 .313ص، سابق مصدر ، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

ّن يثرب فيها ماء لكّنه ال يكـفي  -10
ٔ
ّن  يشير جواد علّي إلى ا

ٔ
هلها فيضطرّون إلى جلب الّشعير والّزيت والّتين من الّشام. وتقديرنا ا

ٔ
ا

ّخرةالحاجة إلى الغذاء كبرت بعد الهجر 
ٔ
،  عليإلى المدينة في زمن خالفة عمر، وهو ما يزيد الحاجة إلى العراق ومصر. انظر:  ات المتا

 .141، 131، ص 4، ج1993، 2العراق، ط ، جامعة بغداد، بغداد،المفّصل في تاريخ العرب قبل إالسالم(جواد)، 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)148( 

العادل   الّرا��  صورة   �� عمر  الّرمادة إلخراج  �� وصف مصيبة  كث��ا  بالغت  األخبار  أّن  نقّدر  ل�ّل هذا 

حط املدينة عميق األثر �� اإلطعام، فجّل طعام املدينة ليس م��ا، بل من الّسواد  
َ

الّزاهد، وال نظّن أن ِلق

أّن مؤرّ  لالنتباه  فت 
ّ

والال ام ومصر. 
ّ

نقد والش  �� �ّدد 
ّ
ال� فيھ  يخفى  �عامال ال  الّرمادة  أخبار  مع  �عاملوا  خ�ن 

أّن قّص��ا "حدثت   �عت��  بالّرمادة  ا�حيطة  الّتفاصيل  ما�ي، رغم رفضھ 
ّ
نقدا مباشرا، فمالك مسل األخبار 

 .2. و�رى هشام جعّيط أّن عمر "أعطى صورا مدهشة جّدا عن البساطة"1�ش�ل ما"

ا ب 
ّ
نقل لنا ح�ن  �� عهد  يبدو  �عدّي صيغ  ها 

ّ
ف��ا مبالغة كب��ة، وأّن جل أّن  ال�ي تصف زهد عمر  ألخبار 

ر�ن من ب�ي أمّية وما تاله. و�بدو أّن صورة عمر الّزاهد طلبت أول خطوطها �� سلوك ب�ي أمّية و��ي  
ّ

املتأخ

إل��ا وما صاحب  العّباس أعواَم األو�ئة وا�جاعات، و�� كث��ة جّدا خصوصا �عد تمص�� األمصار وال�جرة  

عنوا  
ُ
ة والّسادة إذا جاع الّناس أو ط

ّ
ة عن الّتصّرف �� املياه. و�ان الوال

ّ
ذلك من نمّو سريع للمدن و�جز الوال

َ��م ع�� 
ّ

طوا وال
ّ
أّمنوا أنفسهم وعائال��م وتر�وا الّضعاف ألقدارهم، كما أّن أمراء ب�ي أمّية و��ي العّباس سل

أرز  ع��  وُجباَ��م  الّناس  الّرا�� رقاب  عمر  صورة  جعل  هذا  �ّل  والعَوز.  ّل 
ّ

الذ أعقب  ��با  ف��ا  فعاثوا  اقهم 

��م امل��ف�ن املتجّ��ين. وهذا أمر تدعمھ  
ّ

العادل الّزاهد مناقضة تماما لصور خلفاء ب�ي أمّية و��ي العّباس ووال

حّدث قال: بلغ عمَر  أخبار ف��ا مقارنة صر�حة ب�ن سلوك ب�ي أمّية وعمر: "عن نافع قال: سمعت ابن عمر ي

طعامھ   حضر  إذا  يرفأ:  لھ  يقال  لھ  لغالم  فقال  عام 
ّ
الط ألوان  يأ�ل  سفيان  أ�ي  بن  يز�د  أّن  ا�خطاب  بن 

فأعلم�ي. فلّما حضر طعامھ جاء فأعلمھ، فأ�ى عمر رضوان هللا عليھ واستأذن فأذن لھ فدخل فجاء ب�حم  

 ع
ّ

مر يده ثّم قال: يا يز�د بن أ�ي سفيان، أطعام  فأ�ل عمر ر�ىي هللا عنھ ثّم قّرب شواء فبسط يده فكف

 . 3�عد طعام؟ والذي نفس محّمد بيده ل�ن خالفتم عن سّن��م ليخالفّن بكم عن طر�قهم"

ة وا�ُجباة    4إّن الّتار�خ اإلسالمّي تار�خ أو�ئة ومجاعات دورّ�ة
ّ

 الوال
ُ
ط

ّ
عّمق أثرها �� الّناس سوُء اإلدارة و�سل

مة ع�� الّناس  وانخراُم األمن وقطُع ا
ّ
نظ

ُ
طار وغ��هم من ا�جماعات امل

ّ
ُب الش

َ
رق وسلُب املاّرة �� املدن وشغ

ّ
لط

ل ا�حّج مرارا، وجاع الّناس وأ�لوا الكالب وا�جيف
ّ
��    -حقيقة ال مجازا-، بل أ�ل �عضهم �عضا  5ح�ى �عط

لّناس من جوع وآم��م من  �� هذا الّسياق نفهم حن�ن املسلم�ن إ�� زمن عمر الذي أطعم ا  .6أعوام ا�جاعات

 خوف. 

�ستد�� منقبة الّزهد الّنظر، فقد �سبت إ�� جّل الّ�حابة وهو أمر ال ين�جم مع ما تقولھ األخبار عن  

والّر�ائب   والّسالح  الّرقيق   �� وتجارة  حيطان  إقطاع  من  ذلك  رافق  وما  الغنائم  من  �ّونوها  ال�ي  �وات 
ّ
ال�

 
ماني -1

ّ
اب الّسيرة المتوارية، مسل

ّ
 .165ص، سابق مصدر، (مالك)، عمر بن الخط

 ، (هشام)، الفتنة، جدلّية الّدين والّسياسية في اإلسالم المبكر، تعريب: خليل طجعيّ  -2
ٔ
 ا

ّ
باعة حمد خليل، دار الطليعة للط

 . 71، ص2000، 4والّنشر، بيروت، لبنان، ط
اب  الّرحمان)، (عبد  الجوزي، ابن -3

ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 .174ص سابق، مصدر ،مناقب ا

4-  
ّ
 . 93-90ص ،سابق مصدر ،7، (محّمد بن جرير)، تاريخ الّرسل والملوك، جبري الط

 ين)، البداية والنّ ، (عماد الّد كـثير ابن -5
ّ
 .150، ص15، ج1998، 1وزيع واإلعالن، الجيزة، مصر، طشر والتّ باعة والنّ هاية، هجر للط

رض مصر، الهيئة البغداديللّتوّسع انظر:  -6
ٔ
مور المشاهدة والحوادث المعاينة با

ٔ
طيف)، كـتاب اإلفادة واالعتبار في اال

ّ
، (عبد الل

 . 142-131ص، 1998المصرّية العاّمة للكـتاب، مصر، 



ابقراءة في    الّسير المتجاورة: 
ّ
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هب والفّضة، ففي املصّنفات أخبا
ّ

 1ر عن ثروات للمهاجر�ن ال يحص��ا العّد ك��وات ط�حة بن عبيد هللاوالذ

. ولعّل أطرفها ما استقّر �� ضمائر الّناس عن زهد ع�ّ� بن أ�ي  3وعبد الّرحمان بن عوف  2والّز��� بن العّوام

،  4ر بناتھطالب وفقره ح�ى ع�� عهد عمر، وهو أمر ال �ستقيم، فقد نال ع�ّ� العطايا لسابقتھ و�الئھ و�مها 

شكيك �� األخبار ال�ي تصف زهد الّ�حابة، واعتبارها  5وتقول أخبار إّن لھ ماال ِبَينبع
ّ
. هذا ما يدعونا إ�� الت

لم �� الّناس  
ّ
�اعات، وظهر فيھ الظ

ّ
نتيجة ا�حن�ن إ�� زمن الّصفاء األّول �� زمن لّوثتھ الّصراعات وأفسدتھ الن

فارتّدو  الّسلطان   �� رجاؤهم  خاب  والّنقاء  ح�ى  للقداسة  منبعا  املتخّيل   �� استقّر  الذي  األّول  الّزمن  إ��  ا 

ھ حن�ن فيھ مهدوّ�ة مع�وسة ��حب إ�� املا�ىي باإلضافة إ�� املهدوّ�ة املعروفة  
ّ
ة الّدنيا. إن

ّ
والّتعا�� عن لذ

 ال�ي تنتظر قائما يملؤها عدال �عد أن ملئت جورا. 

راعات املذهبّية، فقد حاولت املذاهب تأصيل جذورها �� زمن  يمكن كذلك فهم منقبة الّزهد �� إطار الصّ 

البدايات املقّدس، �الّصوفّية ال�ي اعت��ت علّيا وعمر رائدين لها. وهذا ال ينفي أن ي�ون �� منقبة الّزهد جدل  

ساء، ولعّل صوم االثن�ن وا�خميس عند املسلم�ن  
ّ
صورة للّنصارى الذين ُعرف رهبا��م ب��ك املتع السّيما الن

ي��ّوج   ال  �ان  أّن عمر  األخبار   �� ورد  وا�جمعة. وقد  الثاء 
ّ
الث يصومون  الذين  الّنصارى  الرّد ع��  صور  من 

ساء إال لغرض اإلنجاب
ّ
 ، ومثل هذا معلوم عند الّنصارى.  6الن

 : خاتمة  -5

الّزاهد العابد ال تصمد إّن الّصورة ال�ي استقّرت �� الّضمائر لعمر الفاروق القوّي األم�ن العادل العالم  

ّمة  
ّ

أمام الّتحكيك الّتار��ّ�، بل إّن س��تھ برّم��ا �� حاجة إ�� إعادة الّنظر السّيما �سبھ وسياستھ مع أهل الذ

عاّمة ومع علوج املدينة خاّصة، كما ندعو إ�� �عميق البحث �� مقتلھ ووصّيتھ ودفنھ مع صاحبْيھ، وننّبھ إ��  

نا نرى أّن خطر تركيب صورتھ ال يقتصر  أثر الّصورة املتخّيلة لع
ّ
شريع وعلوم القرآن ألن

ّ
مر �� الّتفس�� والت

ع�� إخراج الّس�� من الّتار�خ إ�� املتخّيل بل �� صياغة أح�ام فقهّية و�لورة سياسات مالّية وخلق أحداث  

و  الّنا�خ  السّيما  القرآن  وعلوم  ا�حديث  وعلوم  العقائد   �� خط��ة  مقاالت  عل��ا  وأسباب  ُبنيت  املنسوخ 

�ول. 
ّ
 الن

نا إذ �عاين خطر املتخّيل الّدي�ّي ودوره �� صناعة الّتار�خ وقراءتھ، �ش�� إ�� أّن صورة عمر ا�جسدّية  
ّ
و�ن

واال شديد الّصوت أعسر �سرا
ُ
رت ��  7بدورها محّل نظر، فهل �ان حّقا رجال ط

ّ
، أم أّن شّدتھ الّسياسّية أث

ھ سؤا
ّ
يعّية من اختالف جوهرّي حول  تصّور هيئتھ ا�جسدّية؟ إن

ّ
ّية والش

ّ
ل مشروع ي�ّ�ره ما �� املصّنفات الّسن

 
 (  سعد، ابن -1

ّ
 . 204ص ،سابق مصدر ،3ج، بقات الكبيرمحّمد)، كـتاب الط

 . 102-100 ، صنفسه المصدر -2
 . 123-122، صنفسه المصدر -3
4-  

ّ
 . 204ص، سابق مصدر، 3، جسل والملوكتاريخ الرّ ، (محّمد بن جرير)، بري الط

 . 440ص ،نفسه المصدر -5
 محّمد)، (  سعد، ابن -6

ّ
 . 301ص، سابق مصدر ، 3، جبقات الكبيركـتاب الط

 (عبد الّرحمان)،    الجوزي، ابن -7
ّ
مير المؤمنين عمر بن الخط

ٔ
 . 15-14ص سابق، مصدر ،ابمناقب ا
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ٔ
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صفة عمر، فهل �ان أشقر أحمر؟ أو آدم أو أسود؟ وهل أّن ا�خ�� الذي جاء فيھ أّن عمر قد أِدم من أ�ل  

 .1الّز�ت محاولة للّتوفيق ب�ن األخبار املتنافرة �� صورتھ ا�جسدّية؟

صور الّ�حابة ال يتم إال ب��كيب تجر�ة املدينة ع�� امتداد الّسنوات األر�ع�ن األو��، يبدو لنا أّن البحث ��  

ح ع�� امتداد القرن�ن األّول�ن ع�� 
ّ

وتبّ�ن ما �جر بي��م ودوره �� اف��اق املسلم�ن وما نتج عنھ من نزاع مس�

 األقّل. 

الّتا املعطيات  الّ�حابة �سبب ضبابّية  نا ندرك صعو�ة دراسة س�� 
ّ
ال�جرة  إن املدينة قبل  ر�خّية حول 

و�عدها، و�عد حروب أ�ي بكر ضّد القبائل، والّرمادة، وا�حركة الّتوّسعّية �� عهد عمر خاّصة، وال�جرات  

رة إ�� ي��ب، والعالقات ب�ن املهاجر�ن واألنصار، و��ن املسلم�ن وغ��هم، وما حدث �� البالد املفتوحة  
ّ

املتأخ

لّي�ن، و��ن قريش والقبائل. لكّن ذلك ال ينب�� أن يث�َي العزم ع�� تركيب الّتجر�ة  من نزاع ب�ن الوافدين واألص

فل�ن   عثمان.  مقتل  منذ  مص��ّيا  اف��اقا  املسلم�ن  اف��اق  أفرزت  خط��ة  تجر�ة  و��  املدينة،   �� الّسياسّية 

سواء أبالصمت    سكت املؤّرخون فإّن الباحث ال يمكن أن �غفل عن دور أهل املدينة �� مقتل عمر وعثمان 

 أم بالفعل املاّدّي.  -إن �ّح الصمت-

إّن صورة عمر ُبنيت �� سياق كالمّي لتحاور صورة ع�ّ� بن أ�ي طالب، فقد صيغت �� خضّم الّصراعات  

مشارب   من  العر�ضة  خطوطها  �ستمّد  و��  الّصورة،  ورّد  الّصورة  بمنطق  والعرقّية  واملذهبّية  الّسياسّية 

العرب وا�حاضنة الّسامّية وامتدادها �� ثقافة البالد املفتوحة. و�ذا كّنا خّصصنا    متنّوعة منطلقها �حراء

هذا العمل لصورة عمر ودور ا�جدل واملتخّيل �� صناع��ا فإّن األمر يتجاوز عمر إ�� بقّية الّ�حابة ومؤّس�ىي 

 املذاهب واألديان.  
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 ة  التدریس اإلبداعیّ ات دور استراتیجیّ 

 مین في قصبة إربد في تنمیة مهارات المعلّ 

 

 

 

 

 الملخص: 

عرّ   هذه   هدفت  التَّ إ��  راسة  لتطو�رالّدِ املق��حات  ع��  اإلبداعيّ اس��اتيجيّ   ف  التدريس  تنمية  ات   �� ة 

 
ّ
مكنة لتطو�ر سعت إ�� تحديد كما  .  م�ن من وجهة نظرهم �� ُمحافظة إر�دمهارات املعل

ُ
ق��حات امل

ُ
ومن   ها.امل

راسة   قابلةالذي يقوم ع��    و��النّ سُتخدم املن�ُج  اأجِل تحقيق أهداف الّدِ
ُ
قنّ   أسلوب امل

ُ
ف    نةشبھ امل للّتعرُّ

 إ�� 
ُ
مكنة لتطو�ر ق��حاتامل

ُ
ؤّس س��اتيجيّ اال  هذه امل

ُ
�بو�ةات �� امل

َّ
  .سات ال�

ّ
�ي وت�ون ُمجتمع الدراسة من معل

 
ّ
ا�ح�وميّ ومعل املدارس  (مات  والبالغ عددهم  إر�د،  �� قصبة  الدرا��ي  4818ة  للعام    تّم و   .2022/    2021) 

ق��حات لتطو�روقد   املس��دفة.نة  عيّ ال) مقابلة مع 30(  ثالث�نإجراء  
ُ
تائُج أنَّ أبرز امل ات  اس��اتيجيّ   أظهرت النَّ

 التدريس اإلبداعيّ 
ّ
ؤّس م�ن ��  ة �� تنمية مهارات املعل

ُ
�بو�ة،  امل

ّ
ل ��  سات ال�

ّ
ق��ح  يتمث

ُ
  بأع�� تكرار   الذي حظيامل

ل ��  
ّ
 واملتمث

ّ
ستمر، وعقد ورش عمل ولقاءات لالط

ُ
در�ب امل  .  "جالا�  هذا  ما ُ�ستجد ��  الع ع�� �ّل "التأهيل والتَّ

تائج ال�ي توصّ  أكيد ع�� أهميّ و�� ضوء النَّ راسة، أوصت الباحثة بضرورة التَّ ة تنظيم لقاءات  لت إل��ا الّدِ

 ة لتدر�بيّ 
ّ
 م�ن ع�� استخدام اس��اتيجيّ لُمعل

ّ
دريس اإلبدا�� وال�ي يجب أال نظ�� فقط، بل  ات التَّ  تكتفي بالتَّ

در�ب امليدا�ي العم��  .�عمل ع�� التَّ

علم، محافظة إر�د :فاتيح �لمات م
ُ
 .الدور، التدريس اإلبدا��، امل

 

 

 

 

 

 

 

 أثیر حسني الکوريد. 



 ات التدريس إالبداعيّ دور استراتيجيّ 
ّ
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ٔ
 ا
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Abstract: 

The study aimed to identify the role of creative teaching strategies in developing teachers’ 

skills from their point of view in Irbid Governorate, and it also aimed to identify possible 

proposals for developing creative teaching strategies in developing teachers’ skills. To identify 

the possible proposals for developing creative teaching strategies in developing the skills of 

teachers in educational institutions, and the study community consisted of teachers of public 

schools in the Kasbah of Irbid, who numbered (4818) for the academic year 2021 / 2022, and 

thirty (30) interviews were conducted with the sample of the study. The results showed that the 

most prominent proposals for developing creative teaching strategies in developing teachers’ 

skills in educational institutions, the proposal that referred to “rehabilitation and continuous 

training, and holding workshops and meetings to see everything new in the field of creative 

teaching strategies.”, came with the highest frequency. 

In light of the results of the study, the researcher recommended the necessity of 

emphasizing the importance of organizing training meetings for teachers on the use of creative 

teaching strategies, which should not be satisfied with theorizing only, but also work on training 

in the practical field. 

Keywords: The Role, Creative Teaching, The Teacher, Irbid Governorate . 
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 : مقّدمة  -1

دريس اإلبدا�� من أهّم  علي�ي �� القرن  ُ�عد التَّ ظام التَّ ساهم �� نجاح الّنِ
ُ
سس ال�ي �

ُ
ا�حادي العوامل واأل

سبقة السليمة
ُ
خطيط واألساليب واإلجراءات امل ة  ال�ي ترتقي بالعمليّ  والعشر�ن، وُهناك ارتباط وثيق ب�ن التَّ

عليميّ  طوّ   ،ةالتَّ �بو�ّ و��ن مواكبة التَّ
َّ
دريس رات األ�اديمّية وال�  إذ    اإلبدا��،  ة باستخدام التَّ

ّ
ؤث

ُ
ر بطر�قة  أ��ا ت

�بو�ّ 
َّ
ة ال� ة ع�� س�� العمليَّ ؤدّ إيجابيَّ

ُ
ة.  ة، وت عليميَّ ة �� البيئة التَّ   ولقد ي إ�� تحقيق األهداف ا�جماعية والفرديَّ

دريس اإلبدا�� وكيفيّ  شغل عقليّ   ة تطبيقھ بنجاح من أهّم أصبح التَّ
ُ
�بو�ّ املواضيع ال�ي �

َّ
ذلك    ة،ة القيادات ال�

دريس قد يحدث �� �ّل    هذا النوع منأّن  �بو�ّ . كما  م�ان  التَّ
َّ
نظمات ال�

ُ
درة  ة �عتمد ع�� كيفيّ أنَّ نجاح امل

ُ
ة ق

 
ّ
عل

ُ
�بو��ن وامل

َّ
وظيف األمثل للموارد  م�ن ع�� استخدام اس��اتيجيّ القادة ال� دريس اإلبدا�� من خالل التَّ ات التَّ

تاحة. ة واإلم�انات املاديّ البشر�ّ 
ُ
 ة امل

�ّل   ،ُوجدت منذ األزل   إ�سانّية  عد اإلبداع ظاهرةويُ  ُيبدع و�خ��ع  ما هو جديد إليجاد    إذ �ان اإل�سان 

�ع��ضھ ال�ي  للُمشكالت  العامليّ   .ا�حلول  ا�حرب  ُمنذ  اإلبداع  بموضوع  العل�ي  االهتمام  بدأ  الثانيّ وقد  ة  ة 

 
ّ
ؤّس ة  سابق التكنولو�� ب�ن دول العالم، وما لھ من أهميّ وحركة الت

ُ
تم�ّ سات النّ لدى امل

ُ
�ة �� أدا��ا، اجحة وامل

نقلة نوعّية و�غي��ات جوهرّ�ة �� أساليب عملها اإلداري ودعم األفراد العامل�ن ف��ا    إ�� إحداث  وال�ي �س��

لوك اإلبدا�� لد��م ِلتحقيق الكفاءة والفاعليّ  و��جيع    ).2006ة (محمد، السُّ

ستو�ات م��ا ما هو ع��  ) بأّن اإلبداع ي2005(  وأورد العميان
ُ
يتم  إذ    ُمستوى الفردظهر �� العديد من امل

األفراد   إليھ من قبل أحد  وصل  يتم�ّ خصائص فطر�ّ �سبب  التَّ ��اة  بالنّ   مثل  �  قة  ِ
ّ
�� فس واالستقالليّ الث ة 

   ا�حكم، وحّب 
ّ

ات والذ
ّ

ثابرة، وتأكيد الذ
ُ
قدرة ع�� ا�خاطرة والطموح، وامل  �اء واملرونة، وحّب االستطالع وامل

وصل إليھ من قبل جماعة العمل ال�ي تتعاون فيما بي��ا   إذ يتّم   مستوى ا�جماعةواإلبداع ع��    .التحليل التَّ

ؤّس واإلبداع ع��    .لتطبيق أف�ارها وللتغي�� نحو األفضل
ُ
عاو�ي �جميع  ا لنتاجباعتباره    سةمستوى امل �جهد التَّ

ؤّس 
ُ
 تتم�ّ ال�ي سة أعضاء امل

ّ
مارسة والتّ جاه امليدا� باالت

ُ
بدع�ن وتوج��هم. �ي وامليل نحو امل

ُ
 جر�ب و��جيع امل

در�ب عليھ    (Fazelian & Azimi, 2012, 719)و�و�ح فاز�ليان وعزمي   التَّ ُيمكن  دريس اإلبدا��  التَّ أّن 

 . واكتسابھ وتنميتھ مثل غ��ه من املهارات
ّ
رونة لدى و�تطل

ُ
 من امل

ً
  ب قدرا

ّ
عل

ُ
 .  مامل

علم لن يتّم هذا الّنوع من  ) أّن  Harris, 2005و�رى هاريس ( روف صفيّ   التَّ
ُ
 �� ظ

ّ
 ة أو بيئة �عل

ّ
ر ف��ا  م ال يتوف

يُ  لذا  اإلبدا��،  دريس   التَّ
ّ
عل

ُ
امل إ��  ُيحّد نظر  أن  اإلبداع، وعليھ  �عليم   �� األسا��ي  فتاح 

ُ
امل د مدى  م بوصفھ 

 
ّ
دريسية الث شاطات التَّ

َّ
خطيط  األّول   الثة التالية،إبداعھ �� الن طة  إ��    يحتاجالذي    بدا��اإل لتدريس  ل: التَّ

ُ
خ

 
ّ
عل

ُ
  .إبدا��  ذات �عد   تدريسّية اثرائّيةة، بتقديم �شاطات  التقليديّ   املمارسة م عن  تدريسّية مرنة يبتعد ف��ا امل

ا�ي
ّ
في لتدريس إبدا��،  والث دري��ي الصَّ لوك التَّ    إذ: السُّ

ّ
عل

ُ
الئم أل�شطة اإلبداع أن امل

ُ
م املبدع ي�ئ املناخ امل

ف و�وّج   داخل الصَّ
ّ
تعل

ُ
فات واملهارات  م�ن إ�� مادّ ھ انتباه امل علم، ويعمل ع�� تنمية �عض الّصِ  ،لد��مة التَّ

وحّب صفا مثل   حدي  التَّ    ت 
ّ
يت الذي  والتفك��  اآلخر�ن،  مع  فاعل  والتَّ الرأي،  عن  والّتعب��  سم  االستطالع 

رونة واألصالة
ُ
الث  .بالطالقة وامل

ّ
قو�م لتدريس إبدا��،  والث    ُ�عّد   إذ: التَّ

ّ
تعل

ُ
هّم امل

ُ
ش�لة أو  م بنفسھ امل

ُ
ة أو امل
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ا�حر�ّ  لھ  إعادة تحديدها، وتحر�ر مهام  تتوافر   �� اإلبداع �سبيّ ة  قليديّ تقو�م  التَّ  من قيود االمتحانات 
ً
ة،  ا

 
ّ
تعل

ُ
قو�م �� ضوء الهدف الذي �س�� امل همة التَّ

ُ
 تقو�مھ.إ��  موتحديد طبيعة الناتج اإلبدا�� مل

 : الّسابقة   الدُّراسات  -2

  ) Horng & Hong & Chanlin & Chang & Chu, 2005شو (�هورنج وهونج وشان ل�ن و�شانج و قّدم  

   هدفت إ��  دراسة 
ّ
ؤث

ُ
دريس اإلبدا��، ومعرفة أهّم معرفة العوامل ال�ي ت رق  ر ع�� التَّ

ُ
استخدام    تّم وقد    . ھط

خصيّ  قابلة ال�َّ
ُ
حتوى امل

ُ
الحظة ع�� الفيديو، وتحليل ا�

ُ
الحظة، وامل

ُ
تائج إ�� أهّم وتوصّ .  ة، و�طاقات امل   لت النَّ

 
ّ
ؤث

ُ
دريس اإلبدا�� مرتبة حسب األ العوامل امل دريس والعمل ا�جادّ هميّ رة ع�� التَّ ات  ّ◌ ، ُسلو�ية: اإليمان بالتَّ

 
ّ
عل

ُ
خصيّ امل عاون ا�ِجهات اإلدار�ّ م وصفاتھ ال�َّ

َ
ستخدمة، و�

ُ
دريس امل رق التَّ

ُ
 ة، وط

ّ
 م.ة، وا�جو العائ�� للُمعل

دراسة هدفت إ�� تحديد    ),Ahlfeldt & Mehta & Sellnow  2005من أهلفلدت ومهتا وسلنو (  وأجرى �ّل 

حّل  بطر�قة  تدريسهم  عند  الطلبة  وارتباط  تفاعل  حّد   مقدار 
ُ
ت ال�ي  والعوامل  شكالت، 

ُ
هذا امل مقدار  د 

فاعل بدع  .التَّ
ُ
دريس امل رق التَّ

ُ
دريس ِب��نامج تدر��ي ِلتعليم ط نة  وت�وّ   .وقد تمَّ إ�حاق أعضاء هيئة التَّ نت عّيِ

) راسة من  (56الّدِ �� الواليات املتحدة األمر�كيّ ersityWestern Univ-Upper Mid) فصل من جامعة  ،  ة) 

 واستخدمت االستبانة  
ُ
الب وُمشارك��م وتوصّ   .) ُسؤال14نة من (�وّ امل

ُّ
راسة إ�� أّن مقدار تفاعل الط لت الّدِ

إيجابيّ  أك��  �ان  ا�جديدة  اإلبدا��  دريس  التَّ طر�قة   مع 
ّ
كتظ

ُ
امل الُفصول  عن  العدد  قليلة  الُفصول   �� ة  ة 

 بالطالب. 

ة �� تنمية اإلبداع  ِدراسة هدفت إ�� معرفة دور قيادات املدرسة االبتدائيّ بإجراء    )2006و الوفا (وقام أب

تحّد  ِملواجهة  ��ا  العامل�ن  لدى  العوملةا�جما��  (النت  وت�وّ .  يات  من   625عّينة 
ّ
ونظ مدير  املدارس  )  ار 

حلي��وتّم استخدام املن�ج الوصفي  .  ةة بمحافظة القليو�يّ االبتدائيّ  فت    .التَّ
ّ
  .تطو�رها  االستبانة ال�ي تّم ووظ

ھ ينب�� ع�� ُمدير املدرسة أن يل��م باإلبداع �� من�جھ وسلوكھ وأسلو�ھ و�خصيتھ،  وتوصّ  راسة إ�� أنَّ لت الّدِ

بدع�ن باملدرسة �ش�ل دائم، و 
ُ
ع  �ّج أن � وأن يح�ي العامل�ن معھ من القوان�ن العقيمة، وأن ير�ط األفراد امل

 
ّ
عل

ُ
طور.  امل علم والتَّ بدع�ن الذين لد��م رغبة �� التَّ

ُ
 م�ن امل

(  أنجز و  وش��مان  دراسة ,Crum & Sherman  2008كروم  إ��   )  اإلداري    هدفت  اإلبداع  أثر  معرفة 

ديري املدارس الثانو�ّ 
ُ
علي�ي مل ة ع�� تطو�ر أداء العامل�ن �� مدارس والية ف��جينيا، الواليات  والقيادي والتَّ

األ املتّ  وت�وّ مر�كيّ حدة  (  نةعيّ النت  ة،  مدرسة100من  ُمدير  تطو�رها  .)  تّم  ال�ي  االستبانة    . واستخدمت 

الثانو�ّ وتوصّ  املدارس  ُمديري  نجاح  أّن  إ��  راسة  الّدِ ُمتقّد لت  ُمستوى  تحقيق   �� إ��  ة  ُ�عود  طلب��ا  لدى  م 

مارسات اإلدار�ّ 
ُ
اتجة عن ��يئة بيئة داعمة إلنجازات ة اإلبداعيّ امل  العامل�ن ف��ا.ة النَّ
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 : وأسئلتها   الدِّراسة   مشکلة  -3

 ات التدريس اإلبداعيّ راسة حوَل "دور اس��اتيجيّ تتمحوُر مش�لة الّد 
ّ
م�ن �� قصبة ة �� تنمية مهارات املعل

اإلبداعيّ   إذ  إر�د"، الُقدرات  وخلق  بإبراز  االهتمام  ف��ض 
ُ
امل ِبتفعيلمن  وذلك  لدى    اتس��اتيجيّ اال   هذه  ة 

 
ّ
الكب��  املعل األثر  لھ  ملا  لإلبداع  ناسب 

ُ
امل �بوي 

َّ
ال� املناخ  توف��  واكبة    �� إحداثم�ن عن طر�ق 

ُ
مل �غي�� كب�� 

طوّ  غيالتَّ ورة الِتكنولوجيّ  حّقق��ا �ات السريعة ال�ي� رات والتَّ
َّ
ستوى العاملي. ةالث

ُ
   ع�� امل

ة  جديدة أو ُمنتج جديد أو نظر�ّ   ألف�ار، وابت�ار فكرةا تجميع  مثل    ة صور و�أخذ التدريس اإلبدا�� عّد 

جديدة، أو طر�قة جديدة، ومعلومات وأساليب غ�� ُم��ابطة وتحو�لها إ�� فكرة جديدة أو ُمنتج جديد أو  

 ).310، 2009ع باستخدام فكرة جديدة �� مجاالت جديدة أو تقليد تجارب اآلخر�ن (القر�و�ي، التوّس 

در  الحظت وجود تقص�� وعدم ترك��    يس ومعا�ش��ا للواقع،ومن خالل واقع عمل الباحثة �� مجال التَّ

 
ّ
الذي �ساعد    ةات التدريس االبداعيّ م�ن �� تفعيل دورهم �� تنمية مهارات استخدام اس��اتيجيّ �عض املعل

تطوّ  �عّد ع��  جتمع، وهذا 
ُ
ا�    ر 

ّ
سلبيّ مؤش  

ً
 را

ّ
يؤث قد   

ً
العمليّ ا طبيعة   �� عليميّ ر  التَّ ومخرجا��اة  �� مختلف    ة 

 .�اجوان�

سبق  و�ناءً  ما   ،  ع�� 
ّ
الّد   تلتمث معرفة  مش�لة  �� محاولة  اس��اتيجيّ راسة  التدريس  دور  �� اإل ات  بدا�� 

 
ّ
املعل مهارات  ؤّس تنمية 

ُ
امل  �� �بو�ّ م�ن 

َّ
ال�  سات 

ّ
املعل نظر  وجهة  إر�د من  قصبة   �� باإلجابة  م�ن،  ة    عن وذلك 

 ؤال اآل�ي:الّس 

 اإل   ات التدريساتيجيّ اس�� ما املق��حات لتطو�ر  *  
ّ
م�ن �� قصبة إر�د من  بدا�� �� تنمية مهارات املعل

 
ّ
 ؟ م�نوجهة نظر املعل

 : الّدراسة   أهداف  -4

العلمّية الّنتائج  ألفضِل  الوصول  إ��  البحثّية   
ُ
الورقة هذِه   

ُ
اإلبداعيّ   ،��ِدف الُقدرات  ة  وتحس�ِن 

فق  وتطو�ر    ة،واالستنتاجّية والّتحليليّ 
ُ
ات  الباحث�ن والطلبة وأ�حاِب القرارات ع�� فهِم اس��اتيجيّ وتوسيع أ

دريس اإلبداعيّ   ة بمختلِف أنواِعها.  التَّ

 : الّدراسة   أهمّیة  -5

  
ً
 اإل  ات التدريس دور اس��اتيجيّ  إ�� أهمّية نظرا

ّ
ؤّس بدا�� �� تنمية مهارات املعل

ُ
�بو�ّ م�ن �� امل

َّ
ة و��  سات ال�

عليمّية وتطو�ر  ة    تكمنها،  تنشيط الَعملّية التَّ راسة ا�حاليَّ ية الّدِ ظرّي �� مستو���ا  أهّمِ :  النَّ حسب    والعم��َّ

 الّتا��:

ظرّ�ة:  -أ
َّ
ية الن عّد   األهّمِ

ُ
راسة إضافة علمّية مهّم   � ة �� ميدان جديد وُمجتمع دراسة جديد، إذ لم  هذه الّدِ

حّد -تجري   الباحثة  ع��  إر�د  -علم  قصبة   �� الَنوع  هذا  من  دراسة  �بّية    .أي 
َّ
ال� وزارة  فيد 

ُ
ت أن  ُيمكن  كما 

�بوّ�ة  
َّ
ياسات ال� عليمّية، والقائم�ن ع�� وضع الّسِ عليم �� األردن واإلدارات الّتا�عة لها �� مجال اإلدارة التَّ والتَّ

عليمّية  تطو�ر وتفعيل مهارات ا��    �� مستوى نتاجها   والتَّ
ّ
عليم  املسؤول�ن  م�ن من ِقبلملعل �بّية والتَّ

َّ
 . �� وزارة ال�
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ية الَعملّية:    -ب فيد األهّمِ
ُ
راسة أْن ت �بو�ة من خالل �عرّ   ُيمكن لنتائج هذه الّدِ

َّ
فهم ع�� األدوار  القيادات ال�

ستجّد 
ُ
اس��اتيجيّ امل لتطبيق  اإلبداعيّ ة  التدريس  وذلك ات  والتَّ   ع��  ة،  تائج  النَّ من  ات  وصيّ االستفادة 

لت إل��ا �بو��ن لي�ونوا ع�� دراية    .واالق��احات ال�ي توصَّ
َّ
شرف�ن ال�

ُ
فيد ُمديري املدارس وامل

ُ
 أن ت

ً
و�ؤمل أيضا

  .اتس��اتيجيّ اال  هذه  دور ب �افية

 : واإلجرائّیة   االصطالحّیة   التَّعریفات  -6

صط�حات ال�ي تّم تضمّ 
ُ
راسة �عض امل  و�جرائيّ �عر�ُفها اصطالحيّ  نت الّدِ

ً
 كماا

ً
 :التا��  ا

:  2006نة داخل ا�جتمع (أبو الوفاء،  سة لتحقيق أهداف معيّ "مهام يقوم ��ا قطاع مؤّس هو  :  الدور   -أ

 ف إجرائيّ عرّ يُ و   .)160
ّ
 بأن

ً
 ا

ّ
ة لتحقيق األهداف  سة ال��بو�ّ م داخل املؤّس ھ: الوظائف واملهام ال�ي يقوم ��ا املعل

 املنشودة. 

دريس اإلبدا��  -ب
َّ
 هو:  الت

ّ
دري��ي �سمات إبداعيّ "ا� لوك التَّ ة (طالقة، وُمرونة، وأصالة)، عندما  سام السُّ

�بو�ّ 
َّ
ال� علم باستدعاء أك�� عدد ُممكن من األف�ار 

ُ
�بو�ّ يقوم امل

َّ
ال� ناسبة وتنويع األف�ار واالستجابات 

ُ
ة  ة امل

ُمنا علي�ي، و�عادة تنظيمھ �ش�ل  التَّ ة جديدة وقليلة  سب و�نتاج أف�ار واستجابات تر�و�ّ و�عديل املوقف 

كرار" (إبراهيم،    إجرائيّ   ُيعّرفو   .)2005الّتِ
ّ
 بأن

ً
فظيّ ا

َّ
لوكيات الل فظيّ ھ: مجموعة من السُّ

َّ
ة ال�ي ُيظهرها  ة وغ�� الل

 
ّ
عل

ُ
 امل

ّ
   م داخل غرفة الصف

ّ
في، وال�ي �عمل ع�� تطو�ر  أثناء تفاعلھ مع الطال  لد��م.   اإلبداعب �� املوقف الصَّ

   -ج
ّ
املعل الباحثة  عّرف 

ُ
� 

ّ
بأن إجرائًيا   ھم 

ّ
ال� هو  املع�ّ :  رسميّ خص  ال��بيّ ن  وزارة   ��  

ً
و��ون  ا والتعليم  ة 

العمليّ  عن   
ً
مباشرا  

ً
التعليميّ مسؤوال  ة 

ّ
الصف غرفة  داخل  الطلبةعن  و   ،ة  مستوى  جوانبھ    تحس�ن   ��

 .ا�ختلفة

 داتها: ُحدود الدِّراسة وُمحدّ  -7

عيّ اقتصرت   راسة ع��  الّدِ  هذه 
ّ
عل

ُ
امل  نة من 

ّ
واملعل ا�ح�وميّ م�ن  املدارس   �� إر�دمات  قصبة   �� للعام  ،  ة 

را��ي ( نة  بُمستوى صدق األداة وموضوعيّ   ف��تبط  دا��اا ُمحّد أمّ .  )2022/    2021الّدِ ة استجابة أفراد العّيِ

 لفقرات األداة. 

 الطریقة واإلجراءات:  -8

الّدِ  ملن�ج   
ً
وصفا ا�جزء  هذا  ومجتمعتضّمن     ��اوأدا  ن��اوعيّ   ها راسة، 

ّ
الال للتحّق واإلجراءات  من  زمة  ق 

 استخدامها �� تحليل البيانات. ة ال�ي تّم ، واإلجراءات والطرق اإلحصائيّ �اوثبا� هاصدق

 منهج الدِّراسة:  -9

و��.استخدام املن�ج  تّم     النَّ
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 ُمجتمع الدِّراسة:  -10

من   راسة  الّدِ ُمجتمع   مت�ّوَن 
ّ
 مو   �يعل

ّ
ا�ح�وميّ مات  عل إر�داملدارس  ُمحافظة   �� رأس    هم  الذين  ة  ع�� 

را��ي (4818عملهم، و�لغ عددهم (  . )2022/  2021) خالل العام الّدِ

 عیِّنة الدِّراسة:   -11

راسة الّدِ ُمجتمع  من  العشوائّية  ة  الطبقيَّ بالطر�قة  راسة  الّدِ نة  عّيِ اختيار  وقدتّم   .  ) ع��  )  30اشتملت 

 
ّ
 ُمعل

ّ
 ومعل

ً
قنّ قامت الو . مةما

ُ
قابلة شبھ امل

ُ
قابلة عن وأخذ إجابا��م  .نةباحثة بمقابل��م عن طر�ق امل

ُ
 .سؤال امل

 . وتّم تدو�ن مالحظا��م

 أداة الدِّراسة:  -12

راسة و�� قننة  قامت الباحثة بتطو�ر أداة الّدِ
ُ
قابلة شبھ امل

ُ
تّم    نظر العّينة إذ  ، وذلك ملعرفة وجهات امل

 ُمع)  30نة مع (إجراء مقابالت شبھ مقنّ 
ّ
 ل

ّ
 ومعل

ً
�بيّ  مةما

َّ
عليم �� قصبة إر�دمن العامل�ن �� وزارة ال�  . ة والتَّ

 أداة الدِّراسة: "الُمقابلة" صدق   -13

قابلةللتحّق  
ُ
  ،ق من صدق محتوى امل

ّ
حك

ُ
قابلة ع�� مجموعة من ا�

ُ
ل ��م�نتّم عرض ُسؤال امل

ّ
 : . وقد تمث

 بدا�� ��  اإل   ات التدريساس��اتيجيّ ما املق��حات لتطو�ر    -
ّ
م�ن �� قصبة إر�د من  تنمية مهارات املعل

 
ّ
 ؟ م�نوجهة نظر املعل

  ؤال، ومدى مناسبتھ ��دف إبداء آرا��م ومالحظا��م حول ُسؤال املقابلة من حيث سالمة الصياغة للّس 

راسة. ل  تحقيق أهداف الّدِ

 تصمیم الُمقابلة:  -14

قابلة  تّم  
ُ
قنّ اعتماد امل

ُ
ما  ) 30، وذلك من خالل جمع البيانات عن طر�ق إجراء مقابالت مع (نةشبھ امل

ّ
معل

 
ّ
للباحثة  .  مةومعل الفرصة  قابلة 

ُ
امل طر�ق  عن  البيانات  جمع  أسلوب  أتاح  معلومات  لوقد  ع��  �حصول 

��ي املوضوع
ُ
ساهم �� تحسينھ وُمعا�جتھ، وذلك من خالل طرح سؤال ذا ��اية مفتوحة.  .ومق��حات ت

ُ
 و�

ز�ا   املدارسوتّمت   �� أماك��م   �� املعني�ن  األفراد  املقابلة مع.  رة  بإجراء  البدء  الباحثة  هموقبل  قّدمت   ،

 ألغراض    .نفسها إل��م وعّرف��م باسمها ومهن��ا والهدف من مقابل��ا 
ّ
ستخدم إال

ُ
و�ّينت لهم أنَّ إجابا��م لن �

 البحث العل�ي.

راسة � و   و�عد ا�حصول ع�� موافق��م   .ش�ل عام حول املوضوع�دأت الباحثة ا�حوار مع أفراد عّينة الّدِ

الّس  تّم طرح  إجابا��مإلجراء املقابلة،  �ّل   .ؤال ع�� املشارك�ن وتدو�ن  فرد مشارك    واستغرقت املقابلة مع 

�عضهم   15-30( من  مواعيد  أخذ  وتّم  إجراء    �مز�ار�و   دقيقة)،  استكمال  أجل  من  تواجدهم  أماكن   ��

 املقابالت. 



 ات التدريس إالبداعيّ دور استراتيجيّ 
ّ
ثير حسني الكوري د.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مين في قصبة ٕاربدة في تنمية مهارات المعل

ٔ
 ا
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 جمع بیانات الُمقابلة وتفریغها:   -15

 بأوّ تّم جمع البيانات �عد تصنيفها وتحليلها أوّ  
ً
ش��ك�ن �� الّدراسة  ال

ُ
قابالت مع األفراد امل

ُ
ل �عد إجراء امل

ق��حات   ف إ�� آرا��م حول أهّم للتعرّ 
ُ
 ات التدريس اإلبداعيّ لتطو�ر اس��اتيجيّ   امل

ّ
 م�نة �� تنمية مهارات املعل

إر�د، قصبة  �ائّية    ��  الّ�ِ صور��ا   �� ووضعها  تائج  النَّ تنسيق  �عد  جداول   �� تفريغها  خالل  من  وذلك 

   ب�ن  (املق��حات)، ومن 
ّ
تعل

ُ
ق��حات امل

ُ
 ات التدريس اإلبداعيّ قة بتطو�ر اس��اتيجيّ امل

ّ
  م�نة �� تنمية مهارات املعل

ستمر، وعقد ورش عمل  : (نجد  �� قصبة إر�د
ُ
در�ب امل  التأهيل والتَّ

ّ
��   ما ُ�ستجّد   الع ع�� �ّل ولقاءات لالط

   و  ،ةات التدريس اإلبداعيّ مجال اس��اتيجيّ 
ّ
 إرسال نخبة من املعل

ّ
ة إ�� الدول  مات �� �عثات تدر�بيّ م�ن واملعل

تطبّ املتقّد  ال�ي  تّم )،  ات س��اتيجيّ اال   هذه   ق مة  ثّم  للمق��حاتتحا  ومن  املئوّ�ة  سب 
ّ
والن كرارات  الّتِ   ،ساب 

ا إ��  ال�يوالرجوع  الحظات 
ُ
��   وقع  مل إليھ ُوجود �عض املعيقات  أثناء إجاب��م. ومّما تجدر اإلشارة  ��جيلها 

 ة.  ا�حصول ع�� املعلومات مثل ضيق الوقت ال�شغال املشارك�ن بأعمالهم وارتباطهم بمواعيد خارجيّ 

 إجراءات الدِّراسة:   -16

 اشتملت ع��  
ّ
راسة ووضع مخط أخذ    ق من صدقها، ثّم ، والتحّق ��اأدا  و�عدادط لها،  تحديد مش�لة الّدِ

ش��ك�ن ف�  ة، ثّم بالتنسيق مع ا�جهات املعنيّ ها  املوافقة ع�� تطبيق 
ُ
قابالت مع األفراد امل

ُ
، وتصنيف  �اإجراء امل

 
ّ
تعل

ُ
ق��حات األ قة باإلجابات امل

ُ
 ع��    سئلة حول امل

ً
 ،  نةعيّ الإجابات أفراد  اعتمادا

ّ
كرار والن سب  وذلك حسب الّتِ

الئمة  ب تكرار الفقرات ال�ي تحمل نفس الفكرة أو نفس املع�ى،  تجنّ   ةمراعا   ئوّ�ة، مع امل
ُ
وصيات امل وتقديم التَّ

تائج.   �� ضوء النَّ

 نتائج الدِّراسة ومناقشتها  -17

 للنتائج ال�ي توصّ تضمّ 
ً
راسة من خالل إجابة أفراد العيّ ن هذا ا�جزء عرضا  :  سؤال  عن  نةلت إل��ا هذه الّدِ

 اإل   ات التدريساس��اتيجيّ ات لتطو�ر  ما املق��ح
ّ
م�ن �� قصبة إر�د من  بدا�� �� تنمية مهارات املعل

 
ّ
 ؟ م�نوجهة نظر املعل

الّس  هذا  عن  تّم ولإلجابة     ؤال 
ّ
والن كرارات  الّتِ ممن  استخراج  الّدراسة  عّينة  أفراد  إلجابات  املئوّ�ة  سب 

 30وتّم طرح الُسؤال عل��م، والذين بلغ عددهم ( نةشبھ املقنّ أجر�ت عل��م املقابلة  
ّ
 ) معل

ّ
 ومعل

ً
 .مةما

ة �� تنمية  ات التدريس اإلبداعيّ حول تطو�ر اس��اتيجيّ   ق��احاتاالؤال تّم رصد  لإلجابة عن هذا الّس و

 
ّ
ساب  تحا  وتّم توزيعها إ�� فئات، ومن ثّم .  ) استجابة92قصبة إر�د، وال�ي �انت تحملها (م�ن ��  مهارات املعل

ق��حات، كما هو مب�ّ 
ُ
كرارات لهذه امل  ). 1ن �� ا�جدول (الّتِ
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 ) 1جدول (

 
ّ
 الت

ّ
راسةة إلجابات أفراد عيّ سب املئو�ّ كرارات والن لتطو�ر دور  �مسؤال اق��احا�عن  نة الّدِ

 ات التدريس اإلبداعيّ اس��اتيجيّ 
ّ
 نظرهم  من وجهة م�ن �� قصبة إر�دة �� تنمية مهارات املعل

  اإلجابة الرقم 
ّ
 كرارالت

 
ّ
سبة  الن

 ة %املئو�ّ 

1 

عمل   ورش  وعقد  ستمر، 
ُ
امل در�ب  والتَّ التأهيل 

 
ّ
لالط �ّل ولقاءات  ع��  مجال    الع   �� ُ�ستجد  ما 

 ة.ات التدريس اإلبداعيّ اس��اتيجيّ 

20 64.33 % 

2 

 
ّ
املعل من  نخبة   إرسال 

ّ
واملعل �عثات  م�ن   �� مات 

املتقّد تدر�بيّ  الدول  إ��  تطبّ ة  ال�ي  ق مة 

 ة.ات التدريس اإلبداعيّ اس��اتيجيّ 

19 63.67 % 

3 

خصيّ  ال�َّ ا�خصائص   تطو�ر 
ّ
للمعل م�ن ة 

 
ّ
مهارا��م  وللمعل تنمية  ع��  �ساعد  ال�ي  مات 

 ة.اإلبداعيّ 

18 61.00% 

4 

��جيع    ضرورة 
ّ
 املعل

ّ
واملعل دور    ماتم�ن  لعب  ع�� 

 
ّ
يتعل فيما  التدريس  اس��اتيجيّ   بتطبيق  قأك��  ات 

 ة.اإلبداعيّ 

18 61.00% 

5 

 
ّ
للمعل ا�جامعات   �� إلزامي  مسار  م�ن فتح 

 
ّ
اختصاص  مات ملواصلة دراسا��م العليا ��  وللمعل

 ة.ات التدريس اإلبداعيّ اس��اتيجيّ 

17 56.67% 

 

راسةأّن النسب املئو�ّ ) 1ا�جدول رقم (ن يب�ّ  ؤال املفتوح قد تراوحت ما  الّس  عن ة إلجابات أفراد عّينة الّدِ

) نصّ فقد    .%)64.33-%56.67ب�ن  ال�ي  اإلجابة  عمل حصلت  ورش  وعقد  ستمر، 
ُ
امل در�ب  والتَّ "التأهيل  ها 

 
ّ
ة بلغت  ة" ع�� أع�� �سبة مئو�ّ ات التدريس اإلبداعيّ �� مجال اس��اتيجيّ   ما ُ�ستجّد   الع ع�� �ّل ولقاءات لالط

 %)، يل��ا اإلجابة ال�ي نصّ 64.33(
ّ
 ها "إرسال نخبة من املعل

ّ
مة  ة إ�� الدول املتقّد مات �� �عثات تدر�بيّ م�ن واملعل

تطبّ  اإلبداعيّ ق اس��اتيجيّ ال�ي  التدريس  بنسبة مئو�ّ   ةات   ") بلغت  بينما  %63.67ة  ال�ي  )،  حصلت اإلجابة 

 نصّ 
ّ
للمعل ا�جامعات   �� إلزامي  مسار  "فتح  ع��   ت 

ّ
وللمعل ��م�ن  العليا  دراسا��م  ملواصلة    اختصاص   مات 

 ).  %56.67ة بلغت (" ع�� أد�ى �سبة مئو�ّ  ةات التدريس اإلبداعيّ اس��اتيجيّ 



 ات التدريس إالبداعيّ دور استراتيجيّ 
ّ
ثير حسني الكوري د.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مين في قصبة ٕاربدة في تنمية مهارات المعل

ٔ
 ا
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نتائج 
ّ
ال  5(  وجود  أظهرت 

ّ
عل

ُ
امل نظر  وجهة  من  ُمق��حات   ( 

ّ
واملعل حول  م�ن  اس��اتيجيّ مات  ات  تطو�ر 

 التدريس اإلبداعيّ 
ّ
در�ب   .م�ن �� قصبة إر�دة �� تنمية مهارات املعل ق��ح الذي نّص ع�� "التأهيل والتَّ

ُ
وجاء امل

 
ّ
ستمر، وعقد ورش عمل ولقاءات لالط

ُ
ة.."،  ات التدريس اإلبداعيّ �� مجال اس��اتيجيّ   ما ُ�ستجّد   الع ع�� �ّل امل

 ا  فّسرت   و   )،20ر بلغ (أع�� تكرا�� املرتبة األو�� ب 
ّ
عل

ُ
تيجة �� ضوء رغبة امل  لباحثة هذه النَّ

ّ
�ك��  م�ن واملعل

َّ
مات ال�

 
ّ
ستمر وعقد ورش عمل ولقاءات لالط

ُ
در�ب امل وتذليل ما �ع��ض    املستجّدات �� هذا ا�جال  الع ع�� �ّل ع�� التَّ

وتح  احتياجا��م  ع��  عرف  والتَّ وُمحاور��م  وُمناقش��م  عقبات،  من  ع�� ّس مس����م  والعمل  ُمشكال��م  س 

در�بّية من أهّم  ورات التَّ ور�ة والدَّ قاءات الدَّ ِ
ّ
ها، باعتبار أنَّ الل ِ

ّ
ة والرغبة   حل افعيَّ الوسائل الفاعلة �� توليد الدَّ

 
ّ
عل

ُ
 لدى امل

ّ
سهم �� �عميق االنتماء م�ن واملعل

ُ
ة  ة وتأث�� كب�� ع�� الَعمليَّ ملدرسة، وملا لها من أهميّ إ�� ا  مات �و��ا �

جتمع بأكملھ
ُ
�بوّ�ة وع�� ا�

َّ
ق��ح الذي ينّص   .ال�

ُ
   وجاء امل

ّ
 ع�� "إرسال نخبة من املعل

ّ
مات �� �عثات  م�ن واملعل

   ةات التدريس اإلبداعيّ ق اس��اتيجيّ مة ال�ي تطبّ ة إ�� الدول املتقّد تدر�بيّ 
ّ
  . )19انية بتكرار بلغ (" �� املرتبة الث

طوراتة مواأهميّ   بمدى لباحثة ذلك وفّسرت ا  ضرورة و  ،�ّل ما هو جديد �� هذا ا�جالو   كبة التَّ
ّ
الع ع�� االط

تقدمة ال�ي  
ُ
ول امل ق��ح الذي نّص ع�� " فتح مسار إلزامي �� .  اتس��اتيجيّ �عتمد هذه اال تجارب الدُّ

ُ
وجاء امل

 
ّ
 ا�جامعات للمعل

ّ
��  ة"  التدريس اإلبداعيّ ات  اس��اتيجيّ   اختصاص   مات ملواصلة دراسا��م العليا ��م�ن وللمعل

تيجة، با�شغالهم هذه    لباحثة فّسرت او .  )17تكرار بلغ (  أقّل املرتبة األخ��ة ب ة  الكب�� �� األعمال الصفيّ   النَّ

  عل��م.و�أّ��ا ست�ون عبئا 

 :التَّوصیات  -18

قّد من خالل هذه الورقة الَبحثيّ 
ُ
وصيات الهاّم   ،مةة امل ودة �� ة لتحقيق جيمكن الوصول إ�� عدد من التَّ

خرجات من خالل اس��اتيجيّ 
ُ
دريس اإلبداعيّ ا�  ة:ات التَّ

 ة لة تنظيم لقاءات تدر�بيّ أهميّ  -
ّ
دريسم�ن ع�� استخدام اس��اتيجيّ لُمعل اإلبدا�� ال�ي يجب   ات التَّ

 
ّ

نظ�� فقط، بلأال در�ب امليدا�ي العم��  تكتفي بالتَّ  .�عمل ع�� التَّ

�بو��ن   -
َّ
 ضرورة ��جيع ال�

ّ
عل

ُ
   ك��م�ن ع�� لعب دور أوامل

ّ
دريس  ق بتطبيق اس��اتيجيّ فيما يتعل ات التَّ

 
ّ
تعل

ُ
�ن وا�حضاري  اإلبدا�� لكسب جميع امل

ّ
ة ع�� ُمخرجات  عود بآثار ايجابيّ �  الذيم�ن باألسلوب الل

عليم و�حّقق  �بوّ�ة.  األهدافالتَّ
ّ
 ال�
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 جامعة السلطان موالي سليمان 

ة المملكة المغربي 

 !الحطیئة: األهجی، األصدق

 نحو تحلیل ثقافي للخطاب الشعري العربي

 

Al-Hutay'ah: The most accurate spelling, the 
sincerest! 

Towards a cultural analysis of the Arabic 
poetic discourse 
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 !الحطیئة: األهجی، األصدق

 نحو تحلیل ثقافي للخطاب الشعري العربي 

 

 
 

 وقالوا: أه�� بيت قالتھ العرب قول ا�حطيئة �� الز�رقان بن بدر:"

 الطاعُم ال�ا��ي"
َ

اقعد فإنك أنت ْرحْل لبغي��ا ***و
َ
 َدِع امل�اِرَم ال ت

 169/ 1أبو هالل العسكري، ديوان املعا�ي، 

 ا�حطيئة:بيت قالتھ العرب وأحكمھ قول    "قال األصم��: أصدق

 ب�ن هللا والناِس" من يفعل ا�خ�َ� ال  
ُ

 َ�عدم جواِزَ�ُھ *** ال يذهُب العرف

 114/ 1أبو هالل العسكري، ديوان املعا�ي، 

 

 الملخص: 

نقرأ "ا�حطيئة" �� القرن ا�حادي والعشر�ن الستشراف قوى صامدة �� تراثنا العر�ي، من أجل إعادة  

واالختالف والتداخل واالع��اف.    طرح إش�االت الوجود والو�� والوجدان والذاكرة، وتجديد أسئلة التعدد 

و�عتمد هذه القراءة "التحليل الثقا��" الستكشاف جينالوجيا خطاب شعري متعدد ومتداخل، لبناء "قصة  

التغييب   أش�ال  ومحار�ة  اإل�سان،  بقضايا  االل��ام  أجل  من  وا�ح�ي  الشعر  خاللها  يتضافر  مقبولة" 

فة، ويستد�� تلك التفاعالت ا�حيو�ة ب�ن النص وسياقھ  وال��ميش. ولتأصيل توّجھ نقدي �ستند إ�� الثقا

  الثقا��، و��ن بنيات ا�جمال ومظاهر الواقع الصلب...

�يات واألح�ام املتوارثة حول "شاعر وشعر" �انا أعمق  �والرهان العل�ي هو مساءلة مجموعة من الَبد

الثقا��"   "التحليل  يمدنا  يروج حوال��ما، حيث  بقوة  بكث�� مما  املدعمة  اآلليات واإلجراءات  بمجموعة من 

أصيال، ومثقفا  قو�ا،  إ�سانا  "ا�حطيئة"،  شعر�ة  أثثت  ال�ي  الثنائيات  تلك  لت��ير  والنقد  والثقافة    التار�خ 

وشاعرا متم��ا. مما ان��ينا من خاللھ إ�� أن الشاعر ر�خ رسالة ثقافية مل��مة �� مجتمع واجهھ بالرفض  

الصد، وحقق م�اسب رمز�ة من خالل ر�ح معركة الشعر والثقافة، واألهم من ذلك استعادة ذاكرة شعر�ة  و 

 وثقافية ��ددها النسيان.

 . الذاكرة –الثقافة  -املواجهة  -النقد  -: التحليل الثقا�� �لمات مفاتيح 

 

 شهید. عبد الفتاح د



صدق
ٔ
هجى، اال

ٔ
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Abstract: 

We read "Al-Hatay'a" in the twenty-first century to anticipate steadfast forces in our 

Arab heritage, in order to reexamine the problems of existence, awareness, 

conscience and memory, and to renew the questions of plurality, difference, overlap 

and recognition. This reading is based on "cultural analysis" to explore the genealogy 

of a multiple and overlapping poetic discourse. The purpose is to build an "acceptable 

story" in which poetry and storytelling combine in order to adhere to human issues, 

and to combat forms of negation and marginalization. In order to establish a critical 

orientation based on culture, it calls for these vital interactions between the text and its 

cultural context, and between the structures of beauty and the manifestations of solid 

reality...The scientific quest is the investigation of a set of axioms and inherited 

judgments about “poet and poetry” that were much deeper than what is being promoted 

around them, as “cultural analysis” provides us with a set of mechanisms and 

procedures supported by the power of history, culture and criticism to highlight those 

binaries that fueled the poetry of “Al-Hutay’a”, a strong, educated person An original, 

distinguished poet. 

Key-words: heritage, difference, poetic discourse, cultural, criticism. 
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 : مقّدمة  -1

ٌين�ئ عن مجموعة من "الوصوم" السلبّية، من قبيل   إن وضع اسم ا�حطيئة اليوم �� محّر�ات البحث 

�جائھ ألبيھ وأّمھ ونفسھ، وِرّدتھ وَسفهھ، وقّصتھ مع عمر بن ا�خطاب والز�رقان بن بدر.و�� "الوصوم" ال�ي 

تابة، ثم �� زمن األن��نيت. وهو استمرار  يتوار��ا أجيال القّراء واملثّقف�ن العرب، من زمن الّرواية إ�� زمن الك

سب،  
ّ
الن هور املْرهق والشاق ل�حطيئة؛ جرول بن أوس، جشعا، سؤوال، م�حفا، قبيح املنظر، مغموز 

ّ
للظ

ما تجد �� شعره عيبا أو مطعنا؛ يمدح  
ّ
فاسد الّدين؛ فحال، فصيحا، مجيدا، مت�ن الشعر، شرود القافية؛ قل

�جاب فئة قليلة يذودون عنھ فيقّدمونھ، و�حصد حنق فئات كث��ة ينبذونھ  ف��فع، و��جو فيضع. ثم ينال إ

رونھ.
ّ

 فيؤخ

إ��  و��تدي  ذواتنا،   �� فر�دة  مساحات  نكتشف  إنما  والعشر�ن  ا�حادي  القرن   �� ا�حطيئة  نقرأ  وح�ن 

عر املقلقة، ونقتدي بمن�ج أث�� �� صياغة معاي�� الّنقد، و�ستشرف ق
ّ

ّوة غ�َ�  طرائق اإلجابة عن أسئلة الش

إجراءاتنا   ونحّقق  فهومنا،  ونمّحص  أسئلتنا،  نجّدد  العمق   �� نا 
ّ
إن قافة. 

ّ
الث إش�االت  مقار�ة   �� محايدة 

التعّدد   ثم أسئلة  أّول،  �� مستوى  والو�� والوجدان والذاكرة  الوجود  أسئلة  �عيد طرح  وأح�امنا، ونحن 

نا ح�ن �
ّ
ما "�عكف واالختالف والّتداخل واالع��اف �� مستوى تاِل. إن

ّ
عود إ�� نصوص من املا�ىي لدراس��ا، إن

قافة. 
ّ
 ع�� دراسة أنفسنا"، و�عمل ع�� ترشيد قوانا املهدورة �� اإلبداع والّنقد والث

ل�خطاب   ومتجّددة  أصيلة  نقدية  ملقار�ة  الثقا��"  "الّتحليل  القراءة  هذه  �ستد��  املضمار  هذا  و�� 

يتضاف  ولبناء "قصة مقبولة"  العر�ي،  عري 
ّ

إليھ  الش توّصلت  ما  الستثمار  ًسا  تلمُّ وا�ح�ي.  الشعر  خاللها  ر 

املعرفة اإل�سانية بالنصوص، من خالل التفاعل املستمر ب�ن األنا واآلخر، واملا�ىي وا�حاضر؛ ضمن أخالق  

نقدي   لتوّجھ  وتأصيال  والّ��ميش.  الّتغييب  أش�ال  ونبذ  اإل�سان،  بقضايا  واالل��ام  واالع��اف،  التواصل 

قافة �� الّنظر إ�� الوجود واإلبداع، ويستشرف ا�جمال ضمن مساحات الّصمت والكالم، �� �ستند إ�
ّ
� الث

 ذلك ا�حوار الشّيق والعميق ب�ن النّص وسياقھ الثقا�ّ�، و��ن أسئلة ا�جمال والواقع املفعم باملع�ى...

�ع  جرى  ال�ي  املتوارثة،  واألح�ام  الَبَدهيات  تلك  مساءلة  هو  العل�ي  حول  والّرهان  كب��ة،  �عناية  ّهدها 

ا �انت "القضايا ا�حّقة ال �ستطيع أن تقوم مقام  
ّ
ومل ُيرّوج حوال��ما.  �انا أعمق بكث�� مما  "شاعر وشعر" 

الّت��يرات اإل�ستمولوجية" حسب بورديو، و"حسن النّية ال يكفي �� أي تحليل عل�ي" فقد �ان "الّتحليل  

قا��" مجموعة من اآللّيات واإلجراء
ّ
نائيات  الث

ّ
قافة والّنقد �� اكتشاف تلك الث

ّ
ات ال�ي مّدتنا بقّوة الّتار�خ والث

رة واملناطق الّرمادية ال�ي �ان يحيا ف��ا ا�حطيئة وشعره. ب�ن قلق ظاهر وحسم عميق، و��ن قضّية  
ّ
املتوت

و��ن املدح،  وصدق  ال�جاء  قّوة  و��ن  سيان، 
ّ
الن ومكر  اكرة 

ّ
الذ عمق  و��ن  قضّية،  وشعرنة  امتداد    شاعر 

نائيات الّتقابلية ال�ي ش�لت مدار هذا املقال.  
ّ
قافة وانحسار الّسياسة؛ تمتّد مساحات الث

ّ
 الث
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قا��  
ّ
قا�� بامتداداتھ    cultural Analysis�س�� الّتحليل الث

ّ
إ�� تحديد الّصالت ب�ن الّنصوص وعمقها الث

ا�ختلفة، و��� الكشف عن قيم الّرفض والتقّبل وأش�ال الهيمنة واملقاومة فضال عن مظاهر اإليديولوجيا  

والو��. و�تمّ�� بال��امھ بقضايا اإل�سان ومساءلتھ ألش�ال العيش املش��ك، وسبل تطو�ره ع�� مستو�ات  

والثقافة وا�جتمع؛ من خالل ا�جاورة ب�ن ما هو داخ�� وما هو خار��، وع�� االنفتاح ع�� الّتار�خ    اإلبداع

قافة واضمحالل ا�حدود  
ّ
قا�� وعوملة الث

ّ
واألن��و�ولوجيا وعلم الّنفس وعلم االجتماع؛ �� إطار الّتداخل الث

سطيح.ب�ن املعارف وآلّيات الّتحليل، ومن أجل إعادة بناء الّسياق، لفه
ّ
 م أشمل وأعمق يتال�� الّتبسيط والت

وخصوصا   ا�خطاب،  أنماط  مقار�ة   �� قافة 
ّ
الث إ��  املستند  الّتحليل  إجراءات  من  االستفادة  ونروم 

عري العر�ي"، الذي ظّل ديوان العرب األعّم، وحني��م األّول، وعنوان أخالقهم األهّم. فضال  
ّ

"ا�خطاب الش

وا�جمال،   ا�حاسن  مجمع  ھ 
ّ
أن الثقافة،  عن  أ�ساق  يكتن�  يزال،  وما  ف�ان،  واألزمان.  ا�حقب  باختالف 

واألنماط   األصيلة  العر�ّية  واألخالق  السليمة  اإل�سانّية  بالقيم  و�ن�ح  ا�خطاب،  مضمرات  ويستدمج 

متّد �ش�ل  
ُ
قا�� الغامر؛ ذلك املا�ىي امل

ّ
الّتعب��ية ا�جميلة. وقبل ذلك و�عده فهو جزء من ماضينا و�رثنا الث

 بآخر �� ا�حاضر واملستقبل.أو 

فأمام نز�ف ا�خطاب وغ�ى الّتجارب اإل�سانّية وتنامي أ�ساقها الثقافّية وا�جمالّية؛ ن�اد �عدم �� سياقنا  

العر�ي آليات متينة �عيننا ع�� الّتحليل واإلدراك باالستناد إ�� الّسياق، وتجعل ثقافتنا ترتاد األفق اإل�سا�ي  

ال�و�ي.. امتدادها  مقار�ة  وتحاور   �� ملموسا  تقّدما  أخرى  مجتمعات  خاللها  من  حّققت  إجراءات  و��   .

أك��    �� املتش�لة  بالقضايا  االهتمام  إ��  نفتقد  عر�ّيا  نزال  ال  بينما  إنتاجها،   �� كما  ا�ختلفة  ا�خطابات 

قاف
ّ
ية ال�ي تتنامى هنا  الهوامش فاعلّية وقّوة، وال نو�� اهتماما كب��ا ألنظمة الّرموز واإلشارات واملمارسات الث

خاذ القرار السيا�ىي واألد�ي، وال نبحث عن ذلك األفق  
ّ
وهناك �عيدا عن املراكز الك��ى والدوائر الضّيقة الت

غ�ي بھ ثقافُتنا العر�ّية غ�َ�ها و�غت�ي بھ �� ذا��ا.
ُ
 ال�و�ي الذي �

ھ من أك�� م 
ّ
عر من أك�� مظاهر الّتعب�� اإل�سا�ي ثراء، فإن

ّ
قافة العر�ّية شفافّية  و�ذا �ان الش

ّ
ظاهر الث

وعمقا، وأعظمها داللة ونضوحا بالّرموز واملعا�ي والقيم الكتنازه عناصر الفّن وا�جمال، وتحّوالت الّتار�خ  

تحلي��   إجراء  نق��حھ،  الذي  قا��، 
ّ
الث والّتحليل  املقاومة.  ونزوعات  الهيمنة  وتجلّيات  وا�جتمع،  قافة 

ّ
والث

اآل  استيعاب  �ستطيع  الفردّية  نقدي،  واملتنافرة،  املتماثلة  العر�ي،  عر 
ّ

الش يرتادها  ال�ي  ا�ختلفة  فاق 

اإل�سانّية   واملغامرة  العظيمة  قافية 
ّ
الث الّتجر�ة  هذه  إ��  الّتنبيھ  يروم  كما  واملمتّدة.  فة 

ّ
املكث وا�جماعية، 

عراء ب�ل شغف وال��ام، و�عّهدها النّق 
ّ

اد بالّرعاية والّتوجيھ  ا�جديرة باالستكشاف، وال�ي ارتاد غمارها الش

الع.
ّ
   والّنقد ب�ل عمق واط

عر �� ذا��ا، وعالقات الشعراء املطمئنة أو القلقة بالواقع تقتفي اآلثار نفسها، ونزوعا��م  
ّ

إن منا�ع الش

غة دائما وسيلة للّتعب��، وآلّية ملمارسة قوة ُمهيمنة، أو أداة لبلورة موقف مقاو 
ّ
م.  للّتغي�� والّتأث�� �ستد�� الل

عر العر�ي قديمھ وحديثھ يرتاد آفاق ال�ونّية، ودفع النّقد العر�ي  
ّ

ولذلك فإّن الّرهان األساس هو جعل الش

العاملي   النقدي  ا�جتمع   �� اليوم  الشفوف  لها  ال�ي أض��  البينّية  الّنقدية  الّتجارب  االنفتاح ع�� هذه  إ�� 
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د العرب إ�� الثقافة العاملّية بأ�عادهم املتعّددة،  اليوم. من خالل تقديم نماذج متمّ��ة من الشعراء والنقا

وقدرا��م املتفّردة �� فهم اإل�سان والعالم، وهو ما �ستطيع الّتحليل املستند إ�� الثقافة أن ي��ض بھ بكفاءة  

 نزعم أ��ا كب��ة وعالية. 

عراء ا
ّ

عراء املتم��ين �� الشعرّ�ة العر�ّية، ومن الش
ّ

لذين نالهم اهتمام الرّواة  �عت�� ا�حطيئة من هؤالء الش

عراء القالئل الذين استطاعوا ع��  
ّ

عراء وحسدهم. ومن الش
ّ

وحنقهم، وعدل النّقاد وتجاوزهم، وتقديَر الش

القلقة   عالقا��م   �� مقاوما  موقفا  يبلوروا  أن  ومتم��ة،  خط��ة  تار�خّية  مرحلة  و��  مديدة،  شعرّ�ة  حياة 

ّدم باعتباره نموذجا �ونّيا  باإلبداع والّنقد، و�الواقع والّسلطة، و 
َ

�ا�جتمع والّسياسة. ويستحّق بجدارة أن ُيق

جديرا بالقراءة والتأّمل ثقافة وشعرا، قيما وجماال، سلطة ومقاومة، �عيدا عن األح�ام املسبقة، الّسريعة،  

تحّ��ة.
ُ
 وامل

ھ نتاج تلك املساحات البينّية واملر 
ّ
احل االنتقالّية ب�ن عصور  إن ما يم�� شعر ا�حطيئة، كما سن�ى، هو أن

ا�جاهلّية   والكفر،  اإليمان  ب�ن  رة 
ّ
املتوت نائيات 

ّ
الث من  عاصفة  قلب   �� و�قع  متباينة،  ونماذج  مختلفة 

ھ  
َ
عر والقرآن، القبول والّرفض، الّسلطة واملقاومة، املركز والهامش.... دون أن �غادر، حيات

ّ
واإلسالم، الش

ها، تلك املناطق الرمادّية، والو 
َّ
اهر قلقا كب��ا وضياعا  �ل

ّ
ساؤل املتواصل، فظّل �عيش �� الظ

ّ
ضع املقلق، والت

قافية والشعرّ�ة. مّما يجعلنا أمام تجر�ة إ�سانّية  
ّ
مستمّرا، ويعيش �� العمق حالة حسم عميق الختياراتھ الث

 و�بداعّية فر�دة ومتواصلة وُملِهمة.  

ة ذات نزوعات نقدّية عميقة، و�� مدرسة عبيد  لقد استطاع ا�حطيئة أن ُيرّ�خ توّجهات مدرسة شعر�ّ 

عر ومقاصده،  
ّ

عر. كما استطاع أن ُيؤجج معارك نقدّية، �ان دائما شعره �� بؤر��ا، حول وظيفة الش
ّ

الش

لالستشهاد   ثّرة  بنية  شعره  �ان  كما  عر. 
ّ

والش واإلسالم  والكذب،  والّصدق  والّصنعة،  بع 
ّ
الط وثنائيات 

ّنحو والبالغة والّتفس��. وقد ال نبالغ إذا قلنا إن شعر ا�حطيئة أك�� من شعر  والتداول �� املعاجم وكتب ال 

ر�ن لها، ومؤّسس  
ّ
ل��ا، ومثال حالة ثقافّية هو أبرز املنظ

ّ
شاعر مفرد؛ إنھ نتاج مدرسة شعرّ�ة هو أك�� ممث

عر عنده مشروع ثقا�� كب��، وورش إبدا�� مفتوح، وتو 
ّ

ّجھ نقدي را�خ  توّجھ نقدي هو حامل لوائھ؛ ألن الش

قافية.  
ّ
عر�ة وقوتھ الّنقدية و�حاطتھ الث

ّ
قافة، ال ي��ض بھ رجل واحد مهما بلغت عارضتھ الش

ّ
�� العلم والث

عر ا�حقيقي، وظّل يحمل لواءه إ�� أن بلغ بھ مرحلة األمان، ووصل بھ إ�� أجيال  
ّ

فمكث ينافح ع�� ما يراه الش

 � جمالياتھ. لن تمّل أو ت�ّل من حمل رساالتھ واإلبداع �
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 القلق الظاهر والحسم العمیق:  -3

ا�حطيئة، جرول بن أوس، و�كّ�ى كذلك أبا ُمليكة، من ب�ي قظيعة بن عبس، وقيل من ب�ي ذهل، وقيل  

متدافع   أن �سبھ  بن وائل، وذكروا  بكر  إ��  �ان   ب�ن قبائل إن �سبھ يضرب  ال�ل�ي:  ابن    العرب. "قال عنھ 

عاش قبل اإلسالم و�عده، و�� كتاب األغا�ي    .1أوالد الز�ى الذين شرفوا"ا�حطيئة مغموز النسب، و�ان من  

أنھ �ان ذا شّر وسفھ. ونقل عن األصم�� أنھ قال: "�ان ا�حطيئة جشعا سؤوال م�حفا د�يء النفس، كث��  

 الهيئة، مغموز النسب، فاسد الّدين... وقال أبو عبيدة: �ان ا�ح
ّ

طيئة  الشّر، قليل ا�خ��، قبيح املنظر، رث

بذّيا �ّجاء، و�ان �جا أباه وأمھ ونفسھ... و�نت�ي ابن قتيبة �عد مناقشة قضّية إسالمھ إ�� القول: "وكيف ما  

ع ب�ن القبائل"2�ان فإنھ �ان رقيق اإلسالم، لئيم الطبع"
َ
. 3... و�� األغا�ي أنھ "�ان ذا شّر وسفھ، و�سبھ متداف

ن الرواة �� تصو�ر �حظة وفاتھ؛ "ومن  و�معانا �� رسم صورة �شعة لرجل نجح ��  
ّ
جعل ا�جميع ضّده، يتفن

�ور من ولدي دون اإلناث.  
ّ

املشهور عنھ أنھ قيل لھ ح�ن حضرتھ الوفاة: أوص يا أبا مليكة، فقال: ما�� للذ

بھ آمر  لكّ�ي  فقال:  ��ذا،  يأمر  لم  هللا  إن  أوص    !فقالوا:  لھ:  وقيل  الّسوء،  الّرواة  من  الشعر  و�ل  قال:  ثم 

وقيل لھ: أعتق عبدك �سارا، فقال:    !لمساك�ن ��ىيء، فقال: أوص��م باملسألة ما عاشوا، فإ��ا تجارة لن تبور ل

وقيل لھ: فالن اليتيم ما تو�ىي لھ ��ىيء؟ فقال: أو�ىي بأن تأ�لوا مالھ وتني�وا    !اشهدوا أنھ عبد ما بقي عب�ىي

� أنجو قالوا: فليس إال هذا؟ قال: احملو�ي ع�� حمار، فإنھ لم !أمھ
ّ

 ثم تمثل:  !يمت عليھ كر�م، لع�

 غـ�َ� أنـ�ي رأيـُت جـديَد الـموِت غ�َ� لذيذ
ٌ
ــــــــــذة ــــــــ  �� ا�خلِق ليست �سكٍر وال طـعِم راٍح   ل�ّلِ جـديٍد لـــــــــــ

ٌ
لـھ خبطة

 . 4ومات م�انھ" ُ�ـشت�ى ونـبـــــيِذ 

 
ّ
عري �ان ا�حطيئة راو�ة زه��، و�و�� الن

ّ
عر العر�قة، وقد ظّل يقّدم  سب الش

ّ
نتسب إ�� مدرسة عبيد الش

عليھ زه��ا �� مناسبات كث��ة، ويع��ف لھ �شاعرّ�ة فر�دة، قل أن �ع��ف ��ا لغ�� آل بيت زه��. أجمع رواة  

عر من  
ّ

عر ونّقاده أّن ا�حطيئة "من فحول الشعراء ومقدم��م وف�حا��م، متصرف �� جميع فنون الش
ّ

الش

انية مع أوس بن  5والفخر والنسيب، مجيد �� ذلك أجمع"املديح وال�جاء  
ّ
بقة الث

ّ
. وجعلھ ابن سالم �� الط

عر، شرود القافية... و�ان  
ّ

حجر، وِ�شر بن أ�ي حازم، وكعب بن زه��، قائال عنھ: "و�ان ا�حطيئة مت�ن الش

ة املرهقة ألذها��م ب�ن ما  . و�� املالحظة ال�ي �سبت ألك�� الرواة والنقاد. حيث هذه املقابل6َجشعا َسؤوال"

حفا، د�يء النفس،  
ْ

�عت��ونھ متانة الشعر وسوء ا�خلق. ومن أخبار األغا�ي: "�ان ا�حطيئة جشعا سؤوال ُم�

كث�� الشّر، قليل ا�خ��، بخيال، قبيح املنظر، رث الهيئة، مغموز النسب، فاسد الدين، وما �شاء أن تقول  

 
دب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكـتبة الخانجي، القاهرة،   - 1

ٔ
عبد القادر البغدادي، خزانة اال

 . 2/407، 1997، 4ط
حمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة طابن قتيبة،  -2

ٔ
 . 322، ص1958، 2الشعر والشعراء، تحقيق وشرح: ا

بو -3
ٔ
صفهاني، كـتاب ا

ٔ
غاني، تحقيق: إحسان عباس، ابراهيم السعافين، بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط الفرج اال

ٔ
، 2008، 3اال

2/101 . 
 . 322ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص - 4
بو -5

ٔ
غاني،  ا

ٔ
صفهاني، كـتاب اال

ٔ
 .101/ 2الفرج اال

م الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قراه وشرحه: محمود محمد شاكر، دار المدني، ابن -6
ّ

 . 111-1/104جّدة،  سال



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثعدد  ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)172( 

ما
ّ
تجد ذلك �� شعره... وقال �� األصم�� وقد أ�شد�ي شيئا من شعر    �� شعر شاعر من عيب إال وجدتھ، وقل

عر ا�حسن ب�جاء الناس وك��ة الطمع"
ّ

. ولعل هذا الّتقابل الذي أرهق الرّواة  1ا�حطيئة: أفسد مثل هذا الش

قافي 
ّ
اعر خارج األ�ساق الث

ّ
ي القي�ي، راجع باألساس إ�� الّنظر إ�� شعر الش

ّ
سامي الفّ�ي والتد�

ّ
ة ال�ي ب�ي الت

فأثنوا ع��   لة فيھ. 
ّ
املتمث الّنقدية  تبلور خاللها، والّرهانات  ال�ي  الّتار�خية واالجتماعية  أنتجتھ والّسياقات 

عر وأسبغوا صفات القبح والّدمامة ع�� صاحبھ.
ّ

 الش

لقد اختار ا�حطيئة موقعھ منذ البداية شعرّ�ا وثقافّيا ونقدّيا، فدفع دفعا إ�� الهامش، ووجد ذاتھ �� 

بؤرة صراع هو أحد أطرافھ، مع نزول الدين ا�جديد، والّس�� إ�� بلورة قيم أخالقية وجمالية ع�� مستوى  

عر. فلم َيحُسن إسالمھ، و�عبارة ابن قتيبة  
ّ

قافة والّنقد والش
ّ
العقيدة والشريعة واألخالق، وع�� مستوى الث

أنھ �ان كث�� الشّر قليل ا�خ��، لئيم   �ان رقيق اإلسالم، و�عبارة األصم�� �ان فاسد الدين. وعند آخر�ن

ھ �ان بِذّيا �ّجاء... و�� صفات  
ّ
عري فرغم ثنا��م ع�� جودة شعره فقد ذكروا أن

ّ
بع. أما ع�� املستوى الش

ّ
الط

قت ��ا خياالت الرّواة لتقّدم �خصية ا�حطيئة ��  
ّ
نوو�ة تدور �� فلكها العديد من الّصفات األخرى ال�ي تدف

خفي ال�لمات القليلة ال�ي قالوها حول جودة شعره... صورة شيطانّية بذي
ُ
قا، ت

ُ
ل

ُ
 ئة قبيحة خلقا وخ

لبة  
ّ
هذه الّصورة البشعة ال�ي تتناقلها أجيال الرّواة وقّراء األدب العر�ي إ�� اليوم، وت���خ �� أذهان الط

ا يتناقلونھ ليس إال  والباحث�ن دون مساءلة أو مراجعة، تخفي الكث�� من الّنور والعلم واإلبداع والنقد. فم

وناقدا   مثّقفا شامخا، وشاعرا فحال،  �ان  فالرجل  ا�حطيئة وشعره.  والّسط�� من قضّية  اهر 
ّ
الظ الوجھ 

لها، وتمديد حياة مدرسة  
ّ
قا��، وتبليغ الرسالة اإلبداعّية ال�ي يمث

ّ
را�خا. س�� �ل حياتھ إ�� �عميق وجوده الث

عر ال�ي �ان آخر فحولها، وهو ما  
ّ

تنبھ إليھ قلة من الّدارس�ن باحتشام كب�� ال يتجاوز مستوى  عبيد الش

 اإل�جاب أحيانا والّتعاطف أحيانا أخرى. 

 !قضیة شاعر أم شعرنة قضیة؟  -4

الذين �عاطفوا مع ا�حطيئة، ومن أك��هم قر�ا من نزوعاتھ   الدارس�ن القالئل  لقد �ان طھ حس�ن من 

ور�ة؛ غ�� أّن ما قالھ لم يخدم ا�حطيئة وقضّيتھ كث��ا، ولم يجد لھ صدى ب�ن الّدارس�ن 
ّ
الفنية واختياراتھ الث

السَّ   ذلك 
ّ

�� ا�حطيئة إال ين لم ي�ونوا يرون 
ّ

الذ الباحث�ن  ھ  وأجيال 
ّ
ال�ّجاء. ذلك ألن اعر 

ّ
ؤول امل�حف والش

 سعيا    جعل قضّية ا�حطيئة قضّية �خصّية ونزوعاتھ
ّ

ھ لم ُي�� �ل هذا ال�خب إال
ّ
نزوعات فردّية، فعنده أن

إ�� اتقاء عواقب سوء الّدين، ورّد عوادي الفقر وسوء ا�حال، واالحتماء من ال�خر�ة واالس��زاء. و�ال فقد  

 “�ان  
ُ
أّيام الّن�ي، ولكّنھ اضطر ح�ن أخمَل  ا�حطيئة ذكرا، وأهون شأنا، من أن يظهر لھ خطر �� اإلسالم 

. و�ضيف طھ حس�ن �� 2ا��زم املرتدون إ�� أن يذعن ملا أذعنت لھ العرب، و�دخل فيما دخل فيھ الناس"

ع��    ساعتھ مع ا�حطيئة من حديث األر�عاء: "ع�� أن بأس ا�حطيئة وحزنھ لم ي�ونا فيما أرى مقصور�ن

الدين   إ��  تطم�ن  لم  ال�ي  نفسھ  من دخيلة  يأتيانھ  �انا  أخر��ن  ناحيت�ن  يأتيانھ من  �انا  بل  املادّية،  حياتھ 

 
غاني،  كـتاب -1

ٔ
 . 110-105 /2 اال

ربعاء، دار المعارف، القاهرة، ط -2
ٔ
 . 1/129، 14طه حسين، حديث اال



صدق
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هجى، اال
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بينھ و��ن   إال أن يختار  للعر�ي  للّسيف الذي لم يكن  قاء 
ّ
فا ور�اء، وات

ّ
ت�ل ا�جديد ولم تؤمن فيما يظهر إال 

ا�حطيئة قبيح املنظر مشّوه ا�خلق، ال تأخذه الع�ن،    اإلسالم... والناحية األخرى �� ناحية جسمھ، فقد �ان 

مدخوال   �ان  و�نما  سب، 
ّ
الن مستقّر  يكن  لم  أنھ  هذا  إ��  أضف  �شعا...  منظره  ف�ان  إليھ،  تطم�ن  وال 

. �ّل ذلك �� رأي طھ حس�ن خلق وضعا محفوفا با�خاطر واالبتالءات، دفع ا�حطيئة إ�� أن ي�ون 1مضطر�ا"

شدة والبأس؛ فقد �ان "مهاَجما من جميع نواحيھ، مضطّرا إ�� أن يدافع عن نفسھ  ع�� ما هو عليھ من ال 

من جميع نواحيھ أيضا، �ان �ىّيء الدين ف�ان محتاجا إ�� أن يّتقي عواقب سوء الدين، �ان �ىّيء ا�حال، 

إ�� أن    ف�ان محتاجا إ�� أن يرّد عن نفسھ عوادي الفقر والبؤس واإلعدام، �ان مشّوه ا�خلق، ف�ان مضطّرا

يح�ي نفسھ من الّ�خر�ة واالس��زاء، و�ان �لذ �ىيء يقّوي �� نفسھ سوء الظن بالناس، وقبح الرأي ف��م. 

و�ان ابتالؤه للّناس يز�د إسراعا إ�� ذلك و�معانا فيھ. فأصبح ا�حطيئة شيئا مخوفا مهيبا يكره منظره وُ�ّتقى  

ش��ى األعراض منھ باألموال"
ُ
ھ، و�

ُ
 .2لسان

عر  ورغم أن ط
ّ

ھ حس�ن يبدي ش�ا مر�با �� صدق هذه الّصورة البشعة ال�ي نجدها �� األغا�ي و�� الش

قا��  
ّ
الث �عدهما   �� وشعره  ا�حطيئة  قضّية  إ��  الّنظر  أغفل  فقد  الشعراء؛  فحول  طبقات  و��  عراء 

ّ
والش

قافة العر�ّية" ال�ي �انت تن�حب من واقع ا
ّ
لناس يوما �عد يوم، األعمق. ذلك البعد الذي ُينظر فيھ إ�� "الث

عر العر�ي" اآليل للّضعف وهو يفتقد شعراءه ا�جيدين افتقاده �جاذبيتھ وجمهوره، و��� "القيم  
ّ

و��� "الش

و"سوء   ا�حال"  و"سوء  الدين"  "سوء  قضية  عن  �عيدا  والّتواري؛  لالنقراض  اآليلة  والنقدّية"  ا�جمالية 

 البشعة والّساخرة أحيانا.  ا�خلق" ال�ي أبدع الرواة والنّقاد �� رسم مالمحها

تجاوزه بيسر وسهولة بإظهار االنتماء إ�� 
َ
كر، وذاتيا ��ذا القدر، ل

ُ
فلو �ان أمر ا�حطيئة �خصيا ع�� ما ذ

الدين ا�جديد، الذي لم يكن يحاسب قاصديھ ع�� نواياهم ا�خبيئة، ولم يكن �شّق ع�� قلوب الّناس ليطلع  

عر�ة ع�� الّدفاع  ع�� قناعا��م املضَمرة. ولو �ان الّرج
ّ

ل ب�ّل هذا ا�جشع الذي وصف بھ ألوقف تجر�تھ الش

دأب   ال�ي  الدين  سوء  ��مة  سيتجاوز  �ان  و�ذلك  املستحدثة.  اإلسالمية  واألخالق  ا�جديد  الّدين  ع�� 

الّدارسون ع�� تناقلها ح�ى اليوم، و�ان سيتجاوز "سوء ا�حال" بخلق وضع اعتباري لن �ستطيع الوصول  

قليلون، وقد علمنا إعراض ا�جّودين من الشعراء مثل لبيد وكعب عن هذه املهمة الصعبة، كما  إليھ إال ال

ھ، 
ّ
علمنا م�انة حسان بن ثابت لدى الرسول ص�� هللا عليھ وسلم و�� مجتمع الّ�حابة. وفضال عن ذلك �ل

لق" ودمامة الوجھ، كما تخلص م��ا غ��ه من ال�حابة ا
َ

لذين �انوا �� �ان سيتخلص من َوسم "سوء ا�خ

ا�جاهلية �عانون من العنصر�ة والوسوم السلبية. فالدين ا�جديد يرفض ال�خر�ة من املؤمن�ن والتنابز  

قهم الذي صّورهم فيھ هللا عّز وجّل.
ْ
ل

َ
 باأللقاب بي��م، و�توعد املسيئ�ن للناس بحسب خ

ماعيا هنيئا يقيھ ألسنة  فإظهار اإليمان من رجل، هو ب�ل هذا ا�جشع، وحده �ان سيضمن لھ وضعا اجت

ديدنھ   ع��  امل�وث  وهو  األصعب،  ا�خيار  اختار  ا�حطيئة  لكن  �عده.  الّدارس�ن  أجيال  وأقالم  معاصر�ھ 
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القديم، والّتمسك بمنظومة ثقافية مهددة باال��يار، والدفاع عن مدرسة شعر�ة �انت آيلة إ�� الّسقوط، 

 �د، لم �عد تجد م�ان��ا األث��ة ب�ن القوم.واالل��ام بمعاي�� نقدية أساسها الّتثقيف والّتجو 

و�ذا �ان مفيد قميحة، وهو يقدم لشعر ا�حطيئة، ينّوه بموهبتھ الشعر�ة ومقاومتھ وصموده، كما نّوه  

د "أن الرجل �ان يتمتع ��خصية قو�ة، و�رادة صلبة وموهبة فذة، كما  
ّ

بذلك طھ حس�ن قبل؛ وهو يؤك

و  والصمود  املقاومة  ع��  قدرتھ  رأيھ  1االنتصار"تظهر  ففي  �خصيا؛  موقفا  ذلك  �ّل  جعل  كذلك  فإنھ  ؛ 

مع   يتنا��  أخالقيا  سلو�ا  معتنق��ا  تلزم  ال�ي  اإلسالمية  العقيدة   �� االنخراط  عن  �عيدا  يظّل  أن  "ارت�ىى 

. وعندي أن  2سلوكھ الذي أوثر عنھ... ولم �ستطع أن ي�ون كصاحبيھ كعب بن زه��، ولبيد بن أ�ي ر�يعة"

ما �ان بقضّية الشعر وأ�ساقھ الثقافية وقيمھ ا�جمالية وهو ما يظهره شعره كما تظهره  ال��ام ا
ّ
اعر إن

ّ
لش

الّتقلبات التار�خية واالجتماعية ال�ي تفاعل معها. وقد عا�ى ما عاناه �سبب هذا االل��ام وهذه القضّية ال�ي  

ليلة تظهر موقفا مخالفا للدين ا�جديد، لم يفارقها يوما �� حياتھ. وقد أرهق الرواة أنفسهم إليراد أبيات ق

ألن الشعر �ستع�ىي عن حمل تلك األح�ام ال�ي حمل��ا الروايات هنا وهناك، و�� من قبيل تلك األبيات ال�ي  

يوردو��ا ص�وك ا��ام للرجل �� دينھ وعرضھ وعقوقھ ألبيھ وأمھ، ونفوره من إخوتھ وزوجھ؛ و�ال فإن الشعر  

موقفا مباشرا من الدين ا�جديد ومن الرسول ص�� هللا عليھ وسلم وخلفائھ    ذا النفس التقصيدي لم يحمل

الراشدين. ألن الرجل �انت لھ معاركھ ا�خاصة ال�ي �ستفرغ ف��ا جهده، �عيدا عن قضية اإليمان والكفر  

ا.  ال�ي يجره الرواة إ�� دائر��ا َجر�

ة فردية بل مش�لة ثقافية، وقضيتھ  �ل ذلك وغ��ه يدفعنا إ�� ا�جزم بأن مش�لة ا�حطيئة ليست مش�ل

ليست قضية �خصية بل قضية مدرسة شعر�ة ومذهب ف�ي وتوجھ نقدي. مما جعلھ يجسد ب�ل شفافية  

ذلك املثقف الذي يل��م بقضية. ولم تكن أوصاف "رقة الدين" أو "الردة" أو "سوء ا�خلق" وغ��ها إال أس�حة  

ن والشعر��ن ��دف الرمي بھ �� أتون ال��ميش واإلقصاء.  حادة ووجھ ��ا ا�حطيئة من قبل خصومھ الثقافي�

لكنھ واجھ �ل ذلك باملقاومة ومناجزة خصومھ �� معركة تلوى أخرى إ�� أن استطاع أداء رسالتھ الثقافية  

والشعر�ة، واستطاع أن يوصل النفس الشعري ا�جاه�� ذا املظهر الثقا�� والف�ي العر�ي ا�خالص إ�� األجيال  

 الشعراء الذين حملوا رسالة "عبيد الشعر" وذهبوا ��ا مذاهب متقدمة جدا. ا�جديدة من 

لقد ظل ا�حطيئة ومعاركھ �عيدا عن التحليل املوضو�� املنصف، وظل انصراف شعراء ا�جاهلية عن  

الثقافية   التفاعالت  دراسة  وظلت  ا�حصيف،  النقدي  الّنظر  عن  �عيدا  اإلسالم  م��ء  �عد  الشعر  قول 

قرن األول والثا�ي لل�جرة سطحية وُموّجهة وغ�� سديدة، معظمها ينظر بمنظورات �عيدة  والشعر�ة �� ال

 عن املوضوعية العلمية وروح الثقافة وجوهر الشعر.

 
،  1993، 1العلمية، بيروت، طديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويب: مفيد محمد قميحة، دار الكـتب   -1

 .17(مقدمة د. مفيد قميحة)، ص: 
 .18ص:  ،فسهنالمرجع  -2
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 الذاکرة في مواجهة النسیان:   -5

إن أهم ما سينصرف إليھ هذا التحليل هو تلك التفاعالت ال�ي تحدث �� مساحات التماس واملواجهة،  

�� ترسيخ ثقافتھ وسلطتھ، والتمك�ن ملذهبھ وأسلو�ھ (باملفهوم الفو�وي)، حيث    �ل طرف واس��اتيجيات  

يمكن النظر إ�� السلطة باعتبارها عالقات تبادلية ب�ن أطراف متعددة؛ "�عمل ع�� �سهيل �ل من التمك�ن  

س��ا من األ�عاد  سلطاتھ ال�ي يكت  ، يمارس خاللها "املركز" أو "األسا�ىي" 1ا�جما�� واالنضباط االجتما��"

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرمز�ة، بينما ين�ع "الهام�ىي" إ�� املقاومة و�ثبات الوجود وا�حافظة  

ع�� االختالف وان��اع االع��اف. و�ستفيد هنا من تطور فكرة املركز والهامش كث��ا؛ "�خلق طرق جديدة لفهم  

ع�ي امتالك سلطة أقل، وأن ي�ون ع�� مسافة �عيدة من مركز  اللغة والسلطة... فأن ي�ون املرء هامشيا �

وهو ما وجد ا�حطيئة نفسھ خاللھ، وهو يتموقع ع�� حافة ا�جتمع الثقا�� ا�جديد، وع�� هامش    .2السلطة"

املتبلورة،  املنظومات  هذه  ل�ل  ��ديدا  بوصفھ  إليھ  ُينظر  فصار  املستحدثة؛  والنقدية  الشعر�ة  القوان�ن 

ال �ان  والبنيات  و�ن  اإل�سانية.  ا�جتمعات  �ل   �� دائر  و�ي 
َ
� وضع  وهو  اإلجماع...  عل��ا  ُعِقد  ال�ي  فكر�ة 

ا�حطيئة قد وجد نفسھ �� هذا الوضع غر�با وحيدا؛ فالهامش دوما "ليس سوى بقايا غ�� مجدية ومخلفات  

م �عر�ف الهامشي�ن ، وعادة ما "يت 3تجاوزها الزمن، و"صمت" يقع �عهده �عناية أو هو مجرد صوت مكتوم"

بالنسبة إ�� ا�جتمع املهيمن بصورة سلبية؛ إ��م ممن ليس لهم مقر دائم... يوجدون �� �ل م�ان.. ممن ليس  

. وضمن هذا األفق ال�و�ي ننظر لشعر ا�حطيئة واأل�ساق الثقافية ال�ي 4لھ اع��اف.. وممن ال يص�ح للدنيا"

لثقافية ال�ي انب�ى من خاللها الشعر العر�ي فيي أصولھ األو�� ينب�ي من خاللها، وال�ي ليست غ�� األ�ساق ا

 ومنا�عھ األصلية. 

فإذا �ان الشعر ديوان العرب ومناط إبداعهم، فإن املدح أصل الشعر العر�ي ومدار با�� أغراضھ. وهو  

ت إال فروعا  ابن قتيبة "ينظر إ�� قصيدة املدح دون غ��ها، وقدامة يرى أن معا�ي ال�جاء والرثاء ليس   لما جع

املديح" هو  أص��  واحد  غرض  وتتب5عن  بنيا��ا  ّ◌ .  بھ  تن�ح  أصيل  قي�ي  �عد  عن  ين�ُئ  املدح  قصيدة  ع 

ھ "مدرسة أخالقّية". واستقرأ
ّ
عر العر�ي    النمطية املكرسة. وقد درس أبو حاقة املديح فانت�ى إ�� أن

ّ
قدامة الش

اإل "فضائل   �� فيھ  الّدائرة  املدح  صفات  أن  فألفى  ا�حقيقة"قديما  ع��  طباطبا  6�سان  ابن  عند  و��   ،

؛ 7"خالٌل" مشهورة مما "وجدتھ العرب �� أخالقها، ومدحت بھ سواها، وذّمت من �ان ع�� ضّد حالھ فيھ"

 
خرون، مفاتيح اصطالحية جديدة، ص -1

ٓ
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جاعة، والعقل، و�� بمثابة األصول ال�ي تتفرع ع��ا األجزاء امل�ونة لها، من قبيل:  
ّ

و�� العّفة، والعدل، وال�

ثقافة املعرفة، وا�حياء، والبيان، والّسياسة، والكفاية، والّصدع با�حجة، والعلم، وا�حلم، والقناعة، وقلة  

بالث  واألخذ  والدفاع،  وا�حماية،  اإلزار،  وطهارة  األقران،  الشره،  وقتل  واملهابة،  لعدو،  ا   �� والن�اية  أر، 

والسماحة، واالنظالم، والت��ع بالنائل، و�جابة السائل، وقري األضياف... وجارى ابن رشيق غ�َ�ه من النقاد  

 أنھ يج�� خالفهم للشاعر أن �ستد�� "فضائل    1�� ـأنھ "أك�� ما �عول ع�� الفضائل النفسّية"
ّ

�� املدح، إال

ج العش��ة"عرضية  وك��ة  الدنيا  وسعة  ا�خلق  و�سطة  واأل��ة،  �ا�جمال  والتغ��ات  2سمية  يتوافق  مما   ،

 االجتماعية ال�ي عرف��ا طبيعة ا�حياة العر�ّية...

ت تضمن للشعراء التجو�د �� سائر  
ّ
لت �� العصر ا�جاه��، وظل

ّ
لقد �انت هذه �� املرا�� اآلمنة ال�ي �ش�

داخلها ع�� ��ج شبكة معان��م، و�ناء أنموذج متداول لإل�سان ال�امل الذي  العصور الالحقة، ويعملون من  

يقول   �ان  السامع مسبقا،  �عرفھ  ما  إجماال،  يقول،  �ان  ا�جاه��  اعر 
ّ

"الش ألّن  ذلك  �� قصائدهم؛  تبلور 

وا��زاماتھ" انتصاراتھ  ومآثره،  حرو�ھ  وتقاليده،  د3عاداتھ  بنيات  واألف�ار  املعا�ي  هذه  �انت  فقد  اللّية  . 

وفكرّ�ة أنتج��ا ثقافة سار�ة ب�ن الناس مش��كة ب�ن عمومهم وخصوصهم؛ فعمل الشاعر بما أو�ي من قدرة  

إبداعية ع�� الّصياغة الفنية لها. ألّن الشاعر �ان دائما متماهيا مع أخالق ا�جماعة، معّ��ا بلسا��ا، ممثال  

م موروثا  أدبا  يمثل  ا�جاه��  عر 
ّ

"فالش وقيمها؛  نصيب  لثقاف��ا  من  بكث��  أقل  فيھ  الفرد  نصيب  أثورا، 

ا لھ قبل اإلسالم و�عده. غ�� أن وفاءه لهذا الن�ج قبل اإلسالم  4ا�جماعة" . وهو الّدور الذي ظّل ا�حطيئة وفيَّ

�ان مأثرة وفضيلة �ستد�� التقدير والتوق��، ووفاءه لھ �عد اإلسالم صار منقصة ورذيلة �ستد�� الّ�خر�ة  

 والّتحق��.  

ق العر�ية، محافظا ع�� املروءة، داعيا لها  وقد ثبت �� نصوص كث��ة أن ا�حطيئة �ان منافحا عن األخال 

لب منھ �� مجلس الّنعمان بن املنذر �جاء أوس بن حارثة مقابل ثالثمائة ناقة،  
ُ
ھ قد ط

ّ
�� شعره. فقد نقل أن

 فقال ا�حطيئة: كيف أ�جو رجال ال أرى �� بي�ي أثاثا وال ماال إال من عنده؟ ثم قال: 

ْنَفكُّ صاِ� 
َ
 الِ�َجاُء وَما ت

َ
ْيف

َ
 ك

ٌ
ِتي�ي... (األبيات) َحة

ْ
ْيِب تأ

َ
ْهِر الغ

َ
ٍم بظ

ْ
 5من آل أل

فال ينقلب املدح �جاء لطمع، و�ظّل الوفاء سّيد املدح، واملروءة �� مقدمة األخالق العر�ية. وال ُ�ستّل  

ْستنفذ محاوالت الوّد و�صالح ذات الب�ن. 
ُ
 ال�جاء إال �عد أن �

ُ
 سيف

   وألمر ما ال يتحدث الرواة كث��ا عن 
ً
حوار جاد دار ب�ن ا�حطيئة وابن عّباس ي��ز أن الّرجل لم يكن خلوا

من �ّل ا�خ��؛ و�تضمن شهادة مهمة من ابن عباس �� ا�حطيئة، �� مجلس رسول هللا ص�� هللا عليھ وسلم:  

 
دابه الشعر محاسن في العمدة رشيق، ابن -1

ٓ
 . 2/135 ونقده، وا

 .135/ 2 نفسه، المصدر -2
دونيس، -3

ٔ
داب، دار العربية، الشعرية ا

ٓ
 . 6ص ،1989 ،2ط بيروت، اال

 .283ص  ،1980 ليبيا، قاريونس، جامعة منشورات اهلي،الج الشعر لدراسة  مقدمة الزبيدي، خضر المنعم عبد -4
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بك  � أنت أي ِمردى قذاف وذائد عن عش��ة وم�ن �عارفة تؤتاها، أنت يا أبا مليكة وهللا لو كنت عركت بجن "

لم   من  وشتمت  يظلمك  لم  من  قومھ  من  ظلمت  ولقد  لك  خ��ا  �ان  الز�رقان  أمر  من  كرهت  ما  �عض 

 1�شتمك."

 ومن تناقضات الرّواة كذلك أّ��م يوردون قولھ:

�َ� ال َ�عَدم َجواِزَ�ھُ  َمن
َ

ِ َوالناِس  *** َيفَعِل ا�خ
َ

 َب�َن �
ُ

 ال َيذَهُب الُعرف

رغم أن هذا البيت جاء �� حزمة أبيات �� �جاء الز�رقان بن بدر نال    و�رون أنھ أصدق بيت قالتھ العرب.

�سب��ا ا�حطيئة عقاب ا�خليفة عمر ر�ىي هللا عنھ، و�خط الرّواة والنّقاد. بل إّ��م يقدمون هذا البيت دليال  

ب  ع�� ثقافة ا�حطيئة الدينية الرا�خة قبل اإلسالم. بل وذكروا أن البيت "أخذه ا�حطيئة من �عض الكت 

القديمة، يقول هللا �عا�� فيما أنزل ع�� داود عليھ السالم: من يفعل ا�خ�� يجده عندي، ال يذهب العرف  

 .2بي�ي و��ن عبدي"

مما يدّل ع�� أن ا�حطيئة ظل منغمسا �� ثقافة عصره، متماهيا معها. وظّل شعره مع��ا ع�� هذه القيم  

لنّقاد فيما �عد. فمدح بالكرم وال�جاعة وا�جد وا�حلم، وأث�ى العر�ية األصيلة ال�ي �عاورها الشعراء ورّددها ا

ع�� حماية ا�جار و�راءة العرض، واألمانة، وذّم البخل وا�ج�ن وا�خيانة، مما نرى نماذج كث��ة لھ �� شعره؛  

 نذكر م��ا هذه األبيات من قصائد مختلفة: 

يَس ِإلدماِن  -
َ
�ًى ال ُيضاُم الَدهَر ما عاَش جاُرُه*** ول

َ
 الِقرى ِبَملوِل ف

�َجُع  -
َ
يِث غاَبٍة  �� الَهيجاِء ِمن َوأ

َ
ِثق ِبَحليِل ***.ل

َ
م ت

َ
 ل

ٌ
باة

َ
 ِإذا ُمست

لوا القاُهُم بأثيل -
ّ
ث

َ
ُھ *** و�ن أ

ُ
 3فإن ُعّد مجـــــــــــــــد فاضل ُعّد مثل

ــــــــارهم وليست  - ــــــَنع �جــــــــــــ
َ
ُل يِد الّصناع ُهُم صـ

ْ
 ***َيُد ا�خرقاء مث

�ِ�م -
َ
ــــــــرُّ جاَرِ�ِ�م َعل ـــــــُرُم ِســــــــــ  الِقصاِع  ***َوَ�حـــــــــــــــ

َ
ف

ُ
ن

ُ
ُل جاُرُهم أ

ُ
 َوَ�أ�

ــــلَّ ف��ْم ***ع�� أكـــــــــــــــناِف رابيٍة َيَفاِع   - ـــــــــ ــــــــ  4وجاُرُهُم إذا مــــــــــا َحـــــــــــ

د يرى البخل ال يبقي ع�� املر -
ّ
ح غ�ُ� مخل

ّ
 ء مالھ*** ويعلم أن ال�

اٍر عنَدها خ�ُ� ُموِقِد  -
َ
ِجْد خ�َ� ن

َ
اِرِه*** ت

َ
ــــــْوِء ن ــــــو إ�� َضــ ـــــــــــــــــــــــ

ُ
ْعش

َ
ِتِھ �

ْ
أ

َ
 5َم�ى ت

وفيا   ظل  العر�ية،  األخالق  مركز   �� �ان  ا�حطيئة  أن  تبدي  مختلفة؛  سياقات  و��  كث��ة،  نماذج  و�� 

 للذاكرة الشعر�ة ا�جمعية وحفظ هو���ا الفنية من خالل حفظ بنيات القصيد وأغراضھ.

 
صفهاني، -1

ٔ
غاني، اال

ٔ
 . 2/125  اال

 . 1/154  الكبرى، التجارية المكـتبة العريان، سعيد محمد تحقيق: الفريد،  العقد ربه، عبد ابن -2
 . 145- 144ص السكيت، ابن وشرح   برواية الحطيئة ديوان -3
 . 62ص  والسجستاني،  والسكري  السكيت ابن بشرح  الحطيئة ديوان -4
 . 70ص السكيت، ابن وشرح   برواية الحطيئة ديوان -5



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثعدد  ال  –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)178( 

لها   يؤسس  ا�حطيئة  ظل  ال�ي  والنقدية  الثقافية  للقيم  تحمال  وأك��ها  وأجودها،  قصائده  أجمل  ومن 

 1و�دعو إل��ا �ل حياتھ، قصيدتھ �� مدح �غيض، وال�ي مطلعها:

ــــــ
َ
ـــــرُت ِإدال�� َع�� ل

َ
ِد. آث َتَجرَّ

ُ
ِة امل

َ
ٍة***َهــــــــــــــــضيِم ا�َحشا ُحّسان  ـــــــــيِل ُحرَّ

ت
َ
رى بات

َ
لهاها َعِن الزاِد ِخلَ��ا *** ُ�َعيَد الك

َ
ِيّ ُمجَسِد  َع�� ِإذا الَنوُم أ

َ
 ط

 ثم يقول مادحا: 

سوٌب  
َ

 إذاما ك
ٌ

ِد   وِمْتالف َهنَّ
ُ
�َّ اْهِ�َ�اَز امل

َ
َل َواْه�

َّ
َتُھ*** َ�َ�ل

ْ
ل

َ
 َسأ

و إ�� َضوِء ناِره َم�ى
ُ

ْعش
َ
أِتِھ �

َ
ْ�َ� ناٍر عنَدها خ�ُ� ُموِقِد  ت

َ
ِجْد خ

َ
 *** ت

 إْن  
ً
ُزوُر امرأ

َ
  ُ�ْعِطَك  ت

ً
اِئال

َ
د***اليوَم ن

َ
ْيِھ ال َيْمَنْعَك من نائِل الغ فَّ

َ
 ِبك

د العداء لھ وزادت حدة ال��ميش نحوه. ملا صار الدين ا�جديد مقصد وح�ن استمر ع�� هذا املن�� اشت 

العرب األول، والقيم املستجدة �� املبت�� واملالذ الذي يحقق ا�حظوة وامل�انة االجتماعية للشعراء. فزعزع  

  القرآُن الشعر عن عرش البالغة الفنية والنجاعة الثقافية، وصار الشعر يفقد جمهوره وم�انتھ وفعاليتھ 

يوما �عد يوم. أو ع�� األقل يأ�ي �� م�انة تالية مل�انة القرآن؛ فُزْعزعت ثقة العرب �� ديوا��م األول، وفقد  

الشعراء جّراء ذلك م�ان��م الّسابقة �� اعتالء صهوة ا�خطاب. فأقبل �عضهم يلبسون قولهم الشعري لبوس  

 ن خطابھ ا�جديد وا�ختلف. أخالق الدين ا�جديد، وسكت آخرون ينصتون إ�� القرآن و�كتشفو 

اهرة ح�ن يقول: "ثم انصرف العرب عن ذلك (أي عن الشعر) أول اإلسالم،  
ّ
ف��صد ابن خلدون هذه الظ

ذلك   عن  فأخرسوا  ونظمھ،  القرآن  أسلوب  من  أدهشهم  وما  والو��،  والنبوة  الدين  أمر  من  شغلهم  بما 

ئة لم ينصرف انصراف غ��ه من الشعراء، ولم  . غ�� أن ا�حطي2وسكتوا عن ا�خوض �� النظم والن�� زمانا"

ينشغل بما ا�شغل بھ القوم، وظل مهموما بقضايا الشعر والثقافة، حر�صا ع�� العبور اآلمن نحو األجيال  

بھ وتقديرا لشعره.    ا�جديدة. فطفق يمدح من يراه أهال للمدح، وُيَعّرض بمن يجهل عليھ أو ال يبدي برورا

�س  الذي  املوقف  يمثل  بأعظم  ف�ان  مجهزة  سلطة  و�قاوم  أمامھ،  ي��ار  يراه  بو��  االحتفاظ  إ��   ��

بأنو���ا   واالستمساك  األصيلة  العر�ية  الشعر�ة  القيم  ابتعاث  ع��  مركزا  والتغي��.  الفعل  اس��اتيجيات 

عر ومضام�� ا�حياة. 
ّ

 الّداللية، والّتمك�ن ملعان��ا �� مضمار الش

موقف عن  يختلف  موقف  ذو  ذلك  �ل   �� املصادر    وهو  أوردت  فقد  زه��؛  بن  وكعب  ر�يعة  بن  لبيد 

، وهو واقع يصدقھ شعر لبيد الذي وصلنا، والذي �عود جّل 3ا�ختلفة "أن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم"

شعره إ�� ما قبل إسالمھ. كما تنسب املصادر حوار لبيد الدال والعميق مع ا�خليفة عمر ر�ىي هللا عنھ �عد  

ما قالھ �� اإلسالم، فقال: "ما كنت ألقول شعرا �عد أن علم�ي هللا سورة البقرة وآل  أن استنشده شعرا م

 
 . 161-147ص جستاني، والس والسكري  السكيت  ابن بشرح  الحطيئة  ديوان في وشرحاه، القصيدة تنظر  -1
 . 3/1323  ،3ط  القاهرة، مصر،  نهضة دار وافي، الواحد عبد علي تحقيق: خلدون، ابن مقدمة خلدون، بن الرحمن عبد -2
صحاب، معرفة في  االستيعاب القرطبي، البر عبد ابن -3

ٔ
 . 2/198 ،2006 الفكر، دار اال



صدق
ٔ
هجى، اال

ٔ
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. وهو رد بليغ دال ع�� أن املقصد صار هو القرآن، وهو البديل الذي مأل النفوس وا�جنان فصارت  1عمران"

ة خاطبھ قائال: فارغة من الشعر غ�� آ��ة بقضاياه. أما كعب بن زه�� فقد ذكر ابن سالم وغ��ه أن ا�حطيئ

"قد علمَت رواي�ي شعر أهل البيت وانقطا��، وقد ذهب الفحول غ��ي وغ��ك، فلو قلت شعرا تذكر فيھ  

 نفَسك وتضع�ي موضعا، فإن الناس ألشعاركم أروى و�ل��ا أسرع. فقال كعب: 

َز َجرَوُل  وَّ
َ
عٌب َوف

َ
وى ك

َ
ها*** ِإذا ما ث

ُ
وا�� شاَ��ا َمن َيحوك

َ
َمن ِللق

َ
 ف

 
َ
ُھ*** َوِمن قاِئل��ا َمن ُ��ىيُء َوَيعَملُ َيقوُل ف

ُ
ــــــــــول يٍء َيقــــــــــــــ

َ
 ال َ�عيا ِ��ى

ــــــــلُ 
ّ

ـَل م��ا مثـَل ما يتنخ  *** تنخَّ
ً
 كفْيـُتك ال تلقى ِمن الّناس واحدا

لــ�ن متـــــوُ��ا
َ
ــــــــــصُ  ***ُيثقـفها حــــــــــــــــ�ى ت ــــــُل"فَيقــــــــــــــــــــ

ّ
 2ــر عنـها �لُّ ما ُيتمث

وال يبدو أن ا�حطيئة �� هذه الرواية يدافع عن م�انتھ ا�خاصة، كما أراد أن ُيْفهمنا صاحب األغا�ي، أو  

؛ بقدر ما يدافع  3من ينقل ع��م، ح�ن قّدم لألبيات بقولھ: "فبلغ من دناءة نفسھ أنھ أ�ى كعب بن زه��..."

ر�ّية، و�� املركز م��ا مدرسة "عبيد الشعر" ال�ي ��ض ��ا من �سم��م ا�حطيئة  ة العّ◌ عن الثقافة الشعري 

"أهل البيت"، أي أهل بيت زه�� بن أ�ي سل�ى. فيستند ا�حطيئة إ�� هذا النسب الشعري األثيل، و��� فحولة  

للن اآليل  األصيل  العر�ي  الشعري  اإلرث  ع��  ا�حافظة  "معركة"   �� ��ما  �ستع�ن  وكعب،  سيان.  ا�حطيئة 

ويستحث كعبا ع�� املشاركة �� معركة ا�حافظة هذه، وع�� الدفاع عن مدرسة زه�� الذي هو أحد فحولها.  

ملا رأى ا�حطيئة تواري كعب عن الساحة الشعر�ة، وضموره عن املعركة الثقافية ال�ي يخوضها ا�حطيئة  

د جيل، وهو يتحسر ع�� الوضع ا�جهول  مفردا. فرد كعب ��ذه األبيات القليلة ال�ي يتناقلها الرواة جيال �ع

الذي ستص�� إليھ بنيات القصيد �عد افتقاد جرول بن أوس وكعب بن زه��؛ بما يتم��ان بھ من "تنخل"  

القصائد وتثقيفها، فال يدا�ى قولهما وال يضا��؛ يثقفان الشعر؛ "يحاولونھ، و�زاولونھ و�ديرونھ �� عقولهم،  

. و�� شهادة �ان ا�حطيئة  4يذ�عونھ �� الناس ح�ى يرضوا عنھ و�طمئنوا إليھ"ثم يديرونھ فيما بي��م، ثم ال  

عري  
ّ

الش للقول  ال��ميش  وهذا  امل��ّهل،  عري 
ّ

الش الواقع  هذا  ليواجھ  البيت  أهل  سليل  من  إل��ا  حاجة   ��

ل املثّقف الذي يم�� مدرسة عبيد الشعر ال�ي ينت�ي إل��ا الشاعران. 
ّ

 املنخ

ح ��ا  
ّ

ا علم أ��م ال يخلطون ع�� كعب ما يخلطون  �� وثيقة يتس�
ّ
عر�ة، مل

ّ
ا�حطيئة �� هذه املعركة الش

عليھ، وال يكذبون عليھ كذ��م عليھ، وكالمھ أوثق وأْس��؛ ألصالة �سبھ من زه�� وآل بيتھ، ولدنّو م�انتھ من  

هة ثقافّية غ��  الرسول ص�� هللا عليھ وسلم ومجتمع ال�حابة. لقد �ان ا�حطيئة �� ا�خطوط األو�� ملواج

عر  
ّ

مت�افئة، وعا�ى كث��ا دفاعا عن مذهبھ وأف�اره ومواقفھ. بينما رأى لبيد وكعب أن ين�حبا من ساحة الش

و�فرغا من أسئلتھ املقلقة وقضاياه املؤرقة. ملا علما بخ����ما الطو�لة �� مقارعة األشعار، وحدسهما الف�ي 

 
 . 276-275 ص  والشعراء، الشعر قتيبة، ابن -1
 . 1/105 الشعراء، فحول طبقات محي،الج سالم  ابن -2
صفهاني، -3

ٔ
غاني، اال

ٔ
 . 2/107  اال

ربعاء،  حديث حسين، طه -4
ٔ
 . 1/139 اال
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نّمطة شعر�ا، وطر�قة شعر الفحول من فطاحل املتقدم�ن، املتمكن "أّن التجو�د إنما هو ديدن القيم امل

و�ن التعب�� عن األخالق اإلسالمية جماليا بالقرآن �� سورة البقرة وآل عمران أو�� من التعب�� ع��ا بالشعر،  

 عملية قرض الشعر من مخاطر البدايات وانزالقات نحت مذاهب شعر�ة جديدة مما أ�عب وأ��ك  
ّ

ملا يحف

 ، و�� مقدم��م حسان بن ثابت وكعب بن مالك. 1الشعراء"ا�جودين من 

إن انصراف ا�حطيئة ولبيد وكعب وغ��هم عن الدفاع عن القيم ا�جديدة، و�لباس شعرهم لبوسا ثقافيا  

مستجدا، هو موقف نقدي خالص، و�دون شك إنھ لم يكن موقفا عقديا من الدين ا�جديد، بل �ان موقفا  

العر�ية األصيلة، قليل م��ا أقره الدين ا�جديد وكث�� م��ا أنكره وعارضھ. غ��    فنيا ير�ط التجو�د بالثقافة 

قافة  
ّ
 إ�� جانب الث

ّ
عر كما �ان يقولھ من قبل، واصطف

ّ
أن ا�حطيئة لم يكتف باالنصراف بل جعل يقول الش

ثاء عطاء أو  العر�ّية ال�ي أ�حت توصف با�جاهلية، مدافعا عن قناعاتھ الثقافية �عززها شعر�ا باملدح والر 

  �� املنغرسة  والعقاب  ا�جزاء  وسائل  من  ذلك  و�ل  وحمّية،  وفاء  وأحيانا  و��ذيبا  تأديبا  و�ال�جاء  وفاء، 

 الوجدان الشعري اإل�سا�ي �� �ل زمان وم�ان. 

لقھ وِخلقتھ، و�جن ملا استمسك بال�جاء  
ُ

فوصف جّراء ذلك بأقذع األوصاف وهوجم �� �سبھ ودينھ وخ

�ي يراها مناسبة. ورمي باإلغراب والفجاجة، والتعلق بأخالق عفا ع��ا الزمان، وحيل بينھ  بالطر�قة الفنية ال

و��ن جمهوره بروايات أقرب إ�� األساط�� ا�ختلقة، وهو أق�ىى ما يمكن أن تقذف بھ ثقافة أو يوصف بھ  

انة شعره وشرود  مثقف. ولم �شفع لھ حفظھ لثقافة �ان من أعلم الناس ��ا، وال �ونھ آخر الفحول، وال مت 

أوصل رسالة   ح�ى  بصالبة غر�بة  ذلك  �ل  واجھ  ا�حطيئة  لكّن  املنصفون.  النّقاد  عليھ  أجمع  مما  قافيتھ 

صلبھ،   من  انبعثوا  و�أّ��م  وكثّ��  وجميل  الفرزدق  رأينا  ح�ى  الالحقة،  األجيال  إ��  العرب  وثقافة  الشعر 

عر ألقھ وقّوتھ وجمالھ وجمهوره. لكن هذه امل
ّ

رحلة �انت دو��ا صعو�ات جمة وتحديات كب��ة  يرجعون للش

 واجهها ا�حطيئة بصمود وصالبة، ثقافيا وشعر�ا ونقديا. 

 األهجی؛ األصدق:  -6

سق  
ّ
من الوقائع ال�ي جعلت ا�حطيئة �� مواجهة مباشرة مع �سق السلطة املتمكن، ب�ل م�ونات هذا الن

مع   لھ  وقع  ما  والشعرّ�ة،  واالجتماعّية  ع��  السياسّية  جّرت  ال�ي  الواقعة  �انت  ولعلها  بدر،  بن  الز�رقان 

ا�حطيئة الكث�� من االنتقاد وجعلتھ �� مواجهة أجيال من املعارض�ن واألعداء أحيانا. فقد �ان الز�رقان بن  

، واله الرسول ص�� هللا عليھ وسلم صدقات قومھ،  2بدر التمي�ي "سيدا �� ا�جاهلية عظيم القدر �� اإلسالم"

و�معانا �� تور�ط ا�حطيئة تذكر �عض الروايات   فأّداها �� الردة إ�� أ�ي بكر فأقره، ثم إ�� عمر بن ا�خطاب.

أن الز�رقان �ان "قد سار إ�� عمر بصدقات قومھ فلقيھ ا�حطيئة ومعھ أهلھ وأوالده... فأمره الز�رقان أن  
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. فظهرت ل�حطيئة من زوجة  1ا�حطيئة"يقصد أهلھ، وأعطاه أمارة ي�ون ��ا ضيفا لھ ح�ى ي�حق بھ ففعل  

ما   إ��  فدعواه  ا�جفوة،  من  ا�حطيئة  فيھ  ما  وَهْوذة،  علقمة  وأخواه،  �غيض  "فاغتنم  جفوة،  الز�رقان 

اإلكرام..." �ل  وأكرموه  لھ،  ونحروا  قبة،  عليھ  فَبَنوا  فأسرع.  أعداء  2عندهما،  من  وأخواه  �غيض  و�ان   .

 3��جو الز�رقان:الز�رقان؛ فقال ا�حطيئة يمدح �غيضا و 

كياِس 
َ
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"فاستعدى عليھ الز�رقان عمر بن ا�خطاب ر�ىي هللا عنھ، وأ�شده آخر األبيات، فقال لھ عمر: ما أعلمھ  

قال: إنھ ال ي�ون �� ال�جاء أشد من هذا، ثم أرسل إ�� حسان بن    !�جاك، أما تر�ىى أن ت�ون طاعما �اسيا؟

لم ي�جھ ولكن س�ح عليھ، فحبسھ عمر، وقال: يا خبيث ألشغلنك عن أعراض    ثابت، فسألھ عن ذلك، فقال:
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، وعند ابن سالم: "فقال عمر �حسان: ما تقول؟ أ�جاه؟ وعمر �علم من ذلك ما �علم حسان، 1املسلم�ن"

؛ ومن الرواة من  2فألقاه عمر �� حفرة اتخذها محبسا"  !ولكنھ أراد ا�حجة ع�� ا�حطيئة، قال: ذرق عليھ

. فأ�شد من  3يحرص ع�� جعل هذا ا�حبس ممعنا �� اإلهانة؛ "فُجعل �� نق�� �� ب��، ثم ألقى عليھ َحَفُصُھ"

 :4محبسھ قائال

َجُر 
َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
قَرُر ف

ْ
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َ
ش

ْ
َباِطِح َ�غ

َ
ُ�ُ�ْم * * * َبْ�َن األ

َ
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 �ُ�َ
َ

خ
ْ

ٍة ُيْفَ�ى ِ�َ�ا ا� ْم َبْيِ�ي َوَ�ْيَ�ُ�ُم * * * ِمْن َعْرِض َداِو�َّ
َ

ك ك
ُ

ْهِ�� ِفَداؤ
َ
 أ

� سبيلھ، وأخذ عليھ أال ي�جو أحدا من املسلم�ن"
ّ

، 5فقيل إنھ �عد أن قال هذه األبيات: "رّق لھ عمر وخ�

كن �عض كتب األدب تقدم "إلخالء السبيل" هذا تقديما دراماتيكيا مرعبا؛ فتتا�ع �عض الّروايات: "فب�ى  ل

عمر ثم قال: ع�ّ� بالكر�ىي، فجلس عليھ، وقال: أش��وا ع�� �� الشاعر، فإنھ يقول ال�جَو، ويشبب بالنساء،  

��َّ بطست، ثم قال: ع�� با�خصف، ع�� ثم قال: ع !و�نسب بما ليس ف��م و�ذّمهم، ما أرا�ي إال قاطعا لسانھ

فقالوا: ال �عود يا أم�� املؤمن�ن. وروى عبدهللا بن املبارك، أن عمر ر�ىي هللا عنھ  !بالسك�ن، بل ع�� باملو�ىى

 .6ملا أطلق ا�حطيئة أراد أن يؤكد عليھ ا�حجة، فاش��ى منھ أعراض املسلم�ن جميعا بثالثة آالف درهم"

ثقافية متشابكة األدوات والوقائع، متوا�جة وسائل التعب�� والتغي��. تن�ح    فنحن هاهنا أمام واقعة

بوتق��ا   �� و�حتدم  وا�جازات،  وا�حقائق  واملعا�ي  الّرموز  خاللها  تتصادم  وا�حياة،  قافة 
ّ
والث الفّن  بقيم 

االق و��ن  واإلقصاء،  االحتفاء  فب�ن  ونقدي�ن.  شعر��ن  واختيار�ن  ثقافي�ن  ن�ج�ن  ب�ن  ��اب  االختالف 

الكتمان، يأ�ى  شعري  بوح  عن  لتسفر  وا�حاججة؛  املواجهة  تمتد  تأ�ى    واالغ��اب،  شعر�ة  ذاكرة  وعن 

 النسيان. 

متداولة   ثقافية  قيم  إ��  ��جم 
ُ
ت وسيميائية،  ولسانّية  مجازّ�ة  لعبة  واالسم  االسم،  من  الّصراع  فيبدأ 

ال�� فيالحق  واملوضعة.  والّتحديد  االنتماء  عن شرعية  بحثا  أمعن  �عكس  الذي  بلقبھ  بدءا  ا�حطيئة  ميش 

الرواة واللغو�ون �� إضفاء معان حق��ة عليھ من خاللھ. "فقيل: لقب بذلك لقصره وقر�ھ من األرض، و��  
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ال�حاح: ا�حطيئة الرجل القص��، قال �علب: وس�ي با�حطيئة لدمامتھ، وقيل: ألنھ ضرط ب�ن قوم، فقيل  

ذا ضرط، وقيل: ألنھ �ان محطوء الرجل، والرجل ا�حطوءة: ال�ي لھ: ما هذا؟ فقال: حطيئة؛ يقال: حطأ: إ

. فب�ن القرب من األرض والقصر والدمامة والضراط والّرجل ا�حطوءة؛ تمتد معا�ي لقب  1ال أخمص ف��ا"

املقابل  و��  معھ.  األول  اللقاء  منذ  والنفوس  األسماع  إ��  تتسرب  وال�ي  السلبية،   �� املغرقة  "ا�حطيئة" 

ن القمر، وليلة الز�رقان ليلة البدر، "و�نما قيل لھ الز�رقان �حسنھ، والز�رقان القمر، وقيل: إنما  فالز�رقا

قيل لھ ذلك، ألنھ لبس عمامة مز�رقة بالزعفران وقيل: �ان اسمھ القمر... و�ان يقال للز�رقان: قمر نجد  

مجتلبا، فقد أحيط الز�رقان    �جمالھ، و�ان ممن يدخل مكة متعمما �حسنھ"؛ فسواء أ�ان ا�حسن أصليا أم 

اإليجابية   معا�ي   �� األول  فُنّعم  والّدمامة؛  السوء  بمعا�ي  ا�حطيئة  وأحيط  والوضاءة  ا�حسن  بمعا�ي 

 واالق��اب ونبذ الثا�ي �� معا�ي السلبية واالغ��اب، وتلك �انت املواجهة األو��.

او�ة أخرى، تحظى بم�انة محور�ة ��  و�عد معركة اللقب غ�� املت�افئة، �شتد ا�خناق ع�� ا�حطيئة من ز 

ا�جتمعات العر�ية، و�� األصل والنسب. فيوصف ا�حطيئة بأن �سبھ متدافع ب�ن القبائل، فتارة ينسب إ�� 

ب�ي ذهل، وتارة إ�� ب�ي قظيعة، وتارة إ�� بكر بن وائل، وال ندري عن أي شرف يتحدث ابن ال�ل�ي ح�ن يقول  

ن شرفوا"؛ ألن وضاعة األصل واختالط النسب ظال وسم�ن يالحقان ا�حطيئة  عنھ: "و�ان من أوالد الزنا الذي

�� حياتھ و�عد وفاتھ، دون أن �شفع لھ جودة شعره �� التخلص م��ما. و�� املقابل �ان الز�رقان بن بدر بن  

ره "أحد  امرئ القيس التمي�ي "سيدا �� ا�جاهلية عظيم القدر �� اإلسالم"، مطاعا �� قومھ ما�عا ملا وراء ظه 

. 2رؤساء تميم املشهور�ن... أما قبيلتھ تميم ف�ي من أمنع القبائل العر�ية جانبا، و�يتھ يحتل الصدارة بي��ا"

ا�خطاب ر�ىي هللا   بن  بكر وعمر  أبو  عليھ وسلم صدقات قومھ، واستخلفھ عل��ا  الرسول ص�� هللا  ه 
َّ

وال

وا�ح؛ فإن الز�رقان �ان عر�ق النسب، سيدا    ع��ما. فإذا �ان ا�حطيئة مختلط النسب ال ُ�عَرف لھ أصل

لك��ا مؤثرة،   والتأسيس من خاللھ ملقارنات خفية،  التعب�� عنھ   �� الرواة  تفنن  ما  تميم؛ وهو  من سادات 

 فاعلة �� نفوس متتب�� هذه الوقائع وقراء هذه األشعار، وتلك �انت املواجهة الثانية. 

�  أنھ «سوء الّدين، فذكروا  ويشتّد ا�خناق أك�� ع�� ا�حطيئة ح�ن وصف �
ّ

�ان أسلم �� عهد الن�ي ص�

م، ثم ارتّد، ثم أسر وعاد إ�� اإلسالم"
ّ
 عليھ وسل

َّ
، و�قول ابن قتيبة: "وال أراه أسلم إال �عد وفاة رسول  3�

هللا ص�� هللا عليھ وسلم، أل�ي لم أسمع لھ ذكرا فيمن وفد عليھ من وفود العرب... وكيف ما �ان فإنھ �ان  

. مخالفا ألخالق دين الّتوحيد، و�سبوا إليھ وصّية يخالف ف��ا أصول اإلسالم  4رقيق اإلسالم، لئيم الطبع"

عر أثناء وفاتھ �عض وضعھ ع��  
ّ

وتوج��اتھ �� اإلرث والرأفة باليتامى واملساك�ن، و�طلب خاللها قراءة الش

حياتھ   امتداد  ع��  الدين  �ىيء  لرجل  �شعة  صورة  فتنبجس  أتان.  برهن  ظهر  بينما  موتھ.  مشارف  وع�� 
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كر ضمن وفود العر ب ال�ي وفدت  1الز�رقان بن بدر "أنھ رجل أسلم فحسن إسالمھ وآمن فثبت إيمانھ"
ُ
، وذ

ع�� الرسول ص�� هللا عليھ وسلم. وجاهد إ�� جانب خالد بن الوليد وسعد بن أ�ي وقاص ر�ىي هللا ع��ما  

دانة ل�حطيئة من ب�ن يديھ ومن خلفھ، قبل قراءة قصيدتھ  وأب�� معهما بالء حسنا. فاجتمعت أسباب اإل 

أبواب   ع��  الثالثة  العتبة  �انت  وتلك  �سب��ا؛  عليھ  حكم  ال�ي  املقذع"  "ال�جاء  ��مة  ع��  دليال  وتقديمها 

 املواجهة الشعر�ة. 

و�رورا  وفاء  خاللها  أبدى  قد  أنھ  نرى  ا�حطيئة،  ضد  ا��ام  صك  قدمت  ال�ي  القصيدة  مشارف    وع�� 

وحھ "�غيض" وقومھ املعروف�ن ب�ن العرب بب�ي أنف الناقة. وقد �ان �� أول أمره يمدح �غيضا دون أن ملمد

�َعّرض بالز�رقان، رغم تحر�ضهم عليھ؛ "ح�ى أرسل الز�رقان إ�� رجل من النمر بن قاسط يقال لھ دثار بن  

. فن�حظ 2و�جا الز�رقان"شيبان، ف�جا �غيضا وفضل الز�رقان.. وملا سمع ا�حطيئة هذا ناضل عن �غيض  

هذا التمسك من ا�حطيئة بثقافة العرب �� املدح وال�جاء وأعرافهم خاللهما، و�� املالحظة ال�ي ال ُيراد لها 

ال��وز من أنصار الز�رقان. فجاءت قصيدة ا�حطيئة �� مدح "�غيض" وقومھ، والتعر�ض بالز�رقان وأهلھ،  

دفعتھ جفو��م إ�� االنقالب عل��م، والتعلق بمناوئ��م. فجاء  وخصوصا �عدما قصروا �� إكرام ا�حطيئة، ف

هذا النص الذي كسر بھ ا�حطيئة �ل القيود ال�ي لفت حولھ، وثأر بھ ملمدوحھ �غيض، كما ثأر قبل لقومھ  

ب�ي أنف الناقة؛ نّص أثار �خبا كث��ا �� تار�خ الثقافة العر�ية عموما و�� تار�خ الشعر العر�ي خصوصا.  

قاتھ الكث��ة أنھ تضّمن أه�� بيت قالتھ العرب وأصدق بيت قالتھ العرب. كما جمع ب�ن قّوة الثناء  ومن مفار 

ل أهم نقط قوتھ  
ّ
�� املدح وشدة اإلقذاع �� ال�جاء؛ �� �سق تقاب�� حافل باملتضاّدات واملتنافرات، مّما ش�

 وأشد أسباب جمالھ وتأث��ه. 

يكرمھ    من  ألفى  غر�ب  إال  هو  وما  وقومھ،  �غيض  مدح   �� الموه  من  بمخاطبة  نصھ  الشاعر  فيس��ل 

ه. فرّد الشاعر املدح إ�� أصلھ وهو شكر ع�� معروف سابق وثناء   و�حسن نزلھ فانقلب إليھ وأشاد بھ وَ�رَّ

ومقدما��ا الستجالب �عاطف  مقابل وّدٍ فائت. وقد ابتدأ باللوم، وهو بنية أصيلة �� مطالع القصائد العر�ية  

القراء وكسب ودهم. ثم يتساءل �عد ذلك �ساؤل املستنكر عن سبب ت�ليفهم مجد ممدوحھ، وا�جد إنما  

ينبعث من أصلھ انبعاث النوق األصيلة من جبال أوطاس (وأوطاس واد �� ديار هوازن). ثم ينتقل �� البيت 

فع اللوم عن نفسھ، �غيض الذي لم يفعل غ�� ما تمليھ  الثالث إ�� دفع اللوم عن ممدوحھ "�غيض" �عد أن د

عليھ املروءة العر�ية واألعراف القبلية �� إكرام ا�حطيئة الغر�ب عن موطنھ، البائس �� أهلھ، الذي �عا�ي  

سوء ا�حال وشدة ا�حل؛ فقد "أصابت الناس سنة شديدة، و�ان ا�حطيئة فيمن انحدر مع الناس، فلم  

. فجلب سوء حال الشاعر كرم ممدوحھ، كما �ان يمكن أن يجلب  3�ون �� أول الناس"يكن بھ من القوة أن ي

 عطاء �ل رجل كر�م و�ل عر�ي أصيل.
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ثم �ستمر الشاعر �� مخاطبة الئميھ، و�حملهم جر�رة فعلهم، وأنھ طلب عطاءهم ب�ل ل�ن فلم يظفر  

ام هؤالء الناس من أهل البادية، ح�ن م��م ��ىيء، "فأبان عن غرضھ �� أجمل صورة وأروعها وأدناها إ�� أفه 

مثل حالھ معهم بحالھ من الناقة ذات الل�ن القليل، أو غ�� ذات الل�ن، ير�د أن يحل��ا فال تدر لھ شيئا. فما  

يزال يمري ضرعها و�مسھ و�م�حھ، يت�لف من ذلك ما ير�د وما ال ير�د، لعلھ يظفر ��ىيء، لكنھ ال يصيب 

فيستجلب ا�حطيئة صوره من أجواء البادية العر�ية   .1 يفيده االنتظار شيئا"شيئا ثم هو ينتظر و�نتظر فال

��ا بالصوت  
ّ

العميقة، حيث جفاف الضرع ب�ن يدي األعرا�ي الذي يم�ح ضرع ناقتھ مستدرا لب��ا، وُيَسك

الذي تحبھ (اإل�ساس)، لكن جهوده باءت بالفشل ولم يحصد غ�� ا�جفاف وا�جفاء، فلم ينتقل ع��م إال  

 �عد اليأس من عطا��م، كما يئس من الناقة ال�ي جف لب��ا.

و�اإلضافة إ�� الل�ن الذي �ش�ل مادة أساسية للعر�ي �� الغذاء، �ش�ل املاء العنصر اآلخر املفتقد �� 

بيئة �حراو�ة جافة، فيشبھ من جديد الشاعر طلبھ ألهل بيت الز�رقان �عد مدحهم بمن �ستسقي ماء عن  

 و�نقاذا من خطر، فال يظفر ��ىيء. خالصا عطش، و�طلب

و�ضيف ا�حطيئة �� ا�ِحجاج لتحميلهم مسؤولية ما صدر منھ نحوهم. فإنھ ال يملك أن يجعل �غضهم 

دخلھ    حبا؛ فنفوسهم نحوه �الفارك
ُ
ال�ي تبغض زوجها، وكتلك ال�ي تكره أن تدخل معھ ثو�ھ، كما تكره أن ت

 معها ثو��ا، و�� صورة من العالقات الزوجية �� ا�حياة اليومية ب�ن األزواج. 

ثم ينتقل الشاعر إ�� تصو�ر ا�حالة ال�ي وصل إل��ا �عد أن اكتشف �عد عطاياهم واكتشاف ما خبأتھ  

الكره والبغضا  البّ�ن وحاجتھ  أنفسهم من  الغائرة، و�صالح سوء حالھ  ء، و�عراضهم عن مداواة جراحاتھ 

 وفقره. حيث وصل إ�� درجة من اليأس من عطا��م، هذا اليأس الذي ال يطرد ا�حر غ��ه.  

قيمھ   عليھ  تفرضھ  ما  غ��  يفعل  لم  الذي  �غيض،  ممدوحھ  عن  اإلذناب  دفع   �� ا�حطيئة  ويستمر 

يئة وفقره، والظروف الصعبة ال�ي يمر ��ا ويعيش ف��ا. وملا رأى من حالھ �� ديار  األصيلة، ملا رأى فاقة ا�حط

الز�رقان، ملا تر�وه �أنھ مقيم ب�ن األموات أو ب�ن القبور. �عد أن ملوا قراه، وضاقوا بوجوده بي��م، وأساؤوا  

 لھ وآذوه، بأفعالهم وأقوالهم. 

صول إ�� أولئك األك�� عددا واألكرم أبا من آل شّماس  ثم يدعو �عد ذلك الشاعُر أماَم إ�� الس�� قصد الو 

يمدحهم و�طلب نوالهم، �عد أن غادر �ّ� أهل الز�رقان بن بدر الذين لم يأ��وا بھ فلم يظفروا بمدحھ بل  

 عانوا من و�ل �جائھ. 

ها
َ
��ا،  هو ُ�عّرض برأس القوم الز�رقان بن بدر، و�دعوه إ�� أن يكف عن طلب امل�ارم وال يرحل �� طل  ف

و�كفيھ من أمره الشبع واللباس، أو إمعانا �� ال�جاء أن يأتيھ الطعام وامللبس.... وهو البيت الذي صنف  

بن  اضمن أق�ىى ال�جاء، كما أنھ هو البيت الذي جعل الز�رقان يجر ا�حطيئة إ�� ردهات ا�حاكم أمام عمر  

وهو البيت الذي جعل حسان بن ثابت  ا�خطاب، وهو يقول: "أو ما تبلغ من مروء�ي إال أن آ�ل وألبس"،  

يقول ع�� ما قيل �� الز�رقان: "ما �جاه ولكن س�ح عليھ". وفضال عن �ل ذلك فقد اخ��ق هذا البيت مجاالت  
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، وهو من الشواهد  1معرفية متعددة �� الثقافة العر�ية؛ فقد صنف البيت نقديا أنھ أه�� بيت قالتھ العرب

 .5، و�� كتب التفس��4، و�� املعاجم3غة، والبال 2الدائرة �� كتب النحو

و�عد أن وصف ممدوحھ �غيض بالكرم وا�جود والعطاء، يبالغ �� وصف م�جّوه الز�رقان بالبخل؛ ومن  

أجل تجسيد هذا البخل ح�ائيا يدعوه إ�� أن يبعث راعيھ �سارا إ�� تلك "الوطاب أي املزادة اململوءة لبنا  

اق م��ا، و�دعوه إ�� الرحيل ع�� ما ترحل عليھ النساء أي "ا�حدج" من  املذمومة من األضياف لعدم اإلنف

ْسرع ح�ى ال ُيراق الل�ن بخال منھ. حيث �ستمر الشاعر ��   البع��، وقد ير�د برحيلھ ع��
ُ
"ذي عركْ�ن" أ��ا ال �

 لكرم. استجالب الصور من مجتمعھ البدوي القر�ب منھ، ومن حياة العرب اليومية امل��دية ب�ن البخل وا

ثم أردف ذلك بتبيان عواقب اإلحسان وفعل ا�خ��؛ فمن يفعل ا�خ�� لن �عدم جزاء عليھ من هللا ومن  

الناس، و�وصف بأنھ أصدق بيت قالتھ العرب، بل إن �عض املصادر تذكر أن عمر بن ا�خطاب ر�ىي هللا  

مكتوب: "من يصنع ا�خ�� ال    عنھ �ان قد تمثل ��ذا البيت �� حضور كعب األحبار، الذي قال لھ: �� التوراة

؛ مما �ستدلون بھ ع�� اطالع ا�حطيئة ع�� الفكر الدي�ي 6يضيع عندي، ال يذهب ا�خ�� بي�ي و��ن عبدي"

 السابق ع�� اإلسالم، باإلضافة إ�� إحاطتھ العميقة بثقافة العرب وآدا��م وأخالقهم.

أنكم لم تف�حوا فيما أردتم بھ صفا ��، يقول الشاعر،  ة آل �غيض من سوء ع�� عنھ بفلول  فال ذنب 

معاولهم. "قال أبو عمرو: ما �ان ذن�ي؛ فإ�ي مدحت هؤالء أل��م أشرف منكم، ولهم مجٌد راس ال تطيقون  

ا رميت  7إزالتھ"
ّ
. وملا فاخروك رجحوا عليك، وانتصروا عليك بآبا��م وأجدادهم، و"�� شرح ابن ال�جري: أي مل

لم ت�� بھ، �أ��م فاخروه فرجعوا عليھ بآبا��م وأجدادهم، وضرب النبل    ورموا، ف�ّجوا عليك، فجاؤوا بما

والكنانة مثال، وقال أبو الهيثم خالد بن مكثوم: النكس من السهام: املن�وس الذي جعل أعاله أسفلھ، فهو  

 ... 8ضعيف أبدا، فأراد: أن ما افتخروا بھ ورموك بھ من فخرهم �ان قو�ا كنبل ليس بأن�اس"

ه القصيدة تتج�� �� البدء �� قوة املصادر الثقافية ال�ي تكرع م��ا أف�ارها وصورها، مما �ع��  إن قوة هذ

و�مثل   أوطاس.  جبال  بنوق من  األثيل  ا�جد  فيشبھ  الثقا��.  وامتالئھ  الشعر�ة  ا�حطيئة  عن قوة عارضة 

لة. و�قيس وقت  �حالھ مع أهل بيت الز�رقان بمن �ستدر ل�ن ناقة �جفاء، و�من �ستسقي ماء أرض قاح

 
بو -1

ٔ
حمد نصه:  وضبط شرحه المعاني، ديوان العسكري، هالل  ا

ٔ
 .1/169  ،1994 العلمية، الكـتب دار سبح/  حسن ا

  البيت، تخريج وفيه ،482 /3 ، 2011  ،2ط بيروت، العلمية، الكـتب  دار للزمخشري، المفصل شرح  الموصلي، يعيش ابن ينظر: -2

ن وذكر
ٔ
 كساء".   و"صاحب طعام"  "صاحب بمعنى الفاعل بصوغ  النسب ياء عن استغنى حيث الكاسي"  "الطاعم قوله:  فيه الشاهد ا

  شاكر، محمد  محمود تحقيق: اإلعجاز، دالئل رجاني، الج القاهر عبد  ينظر: كـثيرا، البيت ببالغة  االعجاز دالئل في الجرجاني  احتفى -3

مر المجاز عن البيت  في  لبالغة كـتبا  تحدثت كما   .487 وص: ، 471 ص:  ،1984 القاهرة، الخانجي، مكـتبة
ٔ
 والنهي.  واال

 "كسا".  "طعم"، "ذرق"، المواد: في العرب، لسان منظور، ابن ينظر: -4
بو مثال: ينظر  -5

ٔ
حكام الجامع القرطبي،  هللا عبد ا

ٔ
ن، ال

ٓ
  المجلد بيروت، العلمية، الكـتب دار البدري، مصطفى  سالم  تحقيق: القرا

 . 12/116 السادس،
 .1/154 الفريد،  العقد ربه، عبد ابن -6
 . 120ص السكيت، ابن وشرح   برواية الحطيئة ديوان -7
 . 120ص السكيت، ابن بشرح  الحطيئة ديوان -8
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ال�ي تبغض زوجها، و�ا�جر�ح   بالفارك  لھ  �� شبعها.. وشبھ �غضهم  ينتظر إبال صادرة ال أمل  انتظاره بمن 

الذي لم يلف لدائھ مداو�ا، و�من �س�� �� أرض وعرة، وكمن �عيش ب�ن أرماس. ثم يجعل من الز�رقان كمن  

�اد ُيراق م��ا �ىيء ألضياف أو غ��هم. بينما ممدوحھ  ال تبلغ مروءتھ إال أن يأ�ل و�لبس، وِوطابھ مملوءة ال ي

ذو مجد راس تليد، �اإلبل والنوق األصيلة، و�السهام القو�ة غ�� املن�وسة... فتدور �ل هذه الصور املنحوتة  

من ثقافة عر�ية أصيلة، �عيش �� البادية ال�حراو�ة القاحلة، و�� أحد أوجھ شد��ا ع�� الز�رقان وقومھ،  

ب اإلبل  واإل�سان  حيث  بصدورها وورودها،  وأموا��ا،  بأحيا��ا  �سهولها ووعورها،  و�خيلها، واألرض  أصيلها 

بكرمھ و�خلھ، و�مروءتھ وخيانتھ، و�قر�ھ و�عده، و��ّحتھ ومرضھ... و�لها مؤثثات ا�حياة العر�ية األصيلة،  

 وم�ونات الثقافة البدو�ة ال�ي يخ�� ا�حطيئة تضاريسها وتفاصيلها. 

و�اإلضافة إ�� هذا الثقل الثقا�� تتم�� األبيات كذلك بقوة املصادر الفنية ال�ي تمتح م��ا أصولها و�ناءها  

ممدوحھ   إ��  االنتقال  قبل  النفسية  الشاعر  ومعاناة  الالئم،  لوم  مقدمتھ   �� الشاعر  ينقل  حيث  ولغ��ا، 

ونات نوو�ة �� القصيدة العر�ية  واالنقالب ع�� م�جوه، ثم �ستحضر العيس �� تمظهرات مختلفة، و�� م�

املقدمة    �� وأسا�ىي  فاعل  عنصر  وهو  واللوم  االستجداء.  و��  الكرم،  تجليات  و��  الرحلة،   �� األصيلة، 

النسيبية، ولھ دور مهم �� اضطرام أحدا��ا و�� املواجهة ب�ن الشاعر وال�خوص ال�ي تحول بينھ و��ن متعة  

بالكرم وشرف ا�حتد، وفعل املعروف، وا�جد التليد. و�� املقابل    الوصال. لينتقل �عد ذلك إ�� مدح ممدوحھ 

 ُ�عّرض بامل�جو بالبخل، و�هانة الضيف، وا�عدام املروءة والشرف...

ومن أوجھ قو��ا كذلك جمعها ب�ن املدح وال�جاء، و��ن الثناء والتعر�ض. فتضمنت ما وصف بأنھ أه�� 

تھ العرب. واحد عاقب عمر بن ا�خطاب ا�حطيئة عليھ، وآخر  بيت قالتھ العرب، وما اعُت�� أصدق بيت قال

بضمائر   قومھ  أو  بھ  املعرض  بذكر  و�كتفي  آلھ،  و�اسم  باسمھ  املمدوح  يذكر  بمعناه.  وأ�جب  بھ  تمثل 

الغائب، وهم من هم ب�ن أحياء العرب وزعما��م، و���ك لسياق ا�حال تحديد املقصود من �عر�ضھ، ول�خ��اء  

عر الو�� بمدح
ّ

قذع من  بالش
ُ
ھ و�جائھ. وهو ما أدرك عمقھ عمر بن ا�خطاب وهو يحذر ا�حطيئة من امل

، أي ذلك الذي يرفع من م�انة ممدوحھ و�حط من قيمة أعدائھ؛ وهو أشد أنواع ال�جاء ع�� النفس،  1القول 

وأخرى   والسمو،  والوفاء  الصفاء   �� غاية  صورة  متقابلت�ن؛  صورت�ن  يب�ي  وهو  ف��ا،  تأث��ا  ��  وأك��ه  غاية 

 البشاعة وا�خذالن والدنو. 

لم يرد الز�رقان عن هذا ال�جاء ا�حاد الذي قابل فيھ ا�حطيئة ب�ن صفات ممدوحھ "�غيض" املفعمة  

باإليجابية، وصفات "م�جوه" الز�رقان املغرقة �� السلبية. كما أنھ لم يأمر َمن �ان قبلھ من الشعراء بالرد  

خ��اء العرب �� ال�جاء، وسليل مدرسة زه�� بن أ�ي سل�ى... لقد   ع�� ا�حطيئة، وهو آخر الفحول، وأحد

أدرك الز�رقان سريعا أن هذه املعركة محسومة شعر�ا وثقافيا لصا�ح ا�حطيئة، فأضرب عن عادات العرب  

�� رد ال�جاء بمثلھ، ورفع أمره إ�� ا�حكم اإلسالمي ا�جديد طالبا القصاص لعرضھ املراق وشرفھ املهدور،  

 
ن قال: المقذع؟  وما قال: القول، من والمقذع  "إياك له:  قوله في -1

ٔ
ل فالن، من خير فالن فتقول الناس بين تخاير  ا

ٓ
ل من خير فالن وا

ٓ
 ا

 .3/787  المدينة، تاريخ شبة، ابن فالن..."
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ٔ
 2202  )ا
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من توج��ات اإلسالم املعارضة لهذا ا�جنس من القول وقوانينھ الّصارمة �� حفظ األعراض. وح�ى   مستفيدا

ال يتسّرع عمر بن ا�خطاب �� حكمھ، أو ح�ى يؤسس لقاعدة "ا�خ��ة القضائية" �� إثبات األح�ام ال�ي تحتاج  

عر مّمن  إ�� خ��اء �� 
ّ

أحاط بأساليب الشعر العر�ي    مجالهم يخ��ون دقائقھ وتفاصيلھ. فاستد�� خب��ا بالش

ا�جاهلية"   "الثقافة  شوائب  الرشيدة وتخلص من  اإلسالمية  بالثقافة  أشبع  ومّمن  ا�جاهلية واإلسالم،   ��

املعارضة ألح�ام الدين ا�جديد. فجاء تقر�ر حّسان بن ثابت بليغا موجزا، مع��ا عن إيجاع �� ال�جاء، محمال  

ص
ُ
ور ا�حطيئة ممعنا �� اإليذاء الّنف�ىي للّز�رقان. وقد وصفھ �� تقر�ره  بصورة مجاز�ة مغرقة �� الّتخييل، ت

ھ لم يْ�جھ، ولكن فعل بھ ما هو أك�� من ال�جاء وأق�ىى، "فقد س�ح عليھ"، أي "أفرغ عليھ ما �� 
ّ
البليغ بأن

منظور   من  الفعل  جسامة  مستوى  من  ا�حكم  فجاء  وشناعتھ،  الفعل  عظمة  ا�حاكم  فاستشعر  بطنھ". 

قافة 
ّ
لقي �� ب��،    الث

ُ
املستجدة. فحبس ا�حطيئة �� حفرة تحت مستوى األرض، و�ضيف �عض الرّواة أنھ أ

 وألقي عليھ حَفُصھ أي ز�لھ من جلود وأدم.

قافة  
ّ
الث منظور  من  ناشزا  شعرّ�ا  صوتا  لتعاقب  عر�ة 

ّ
الش والّسلطة  الّسياسية  الّسلطة  اجتمعت  لقد 

تخ�� ا�جديدة. وتنصف شاعرا مسلما  ليلتحق    اإلسالمية  ا�جاهلية  بقايا  من  وتخلص  الشعر  نزغات  عن 

بالعقيدة اإلسالمية و�ص�� عمدة من أعمد��ا. غ�� أن ا�حطيئة لن �ستسلم ل�جنھ ��ذه السهولة، وسي�جأ  

ّناء، ويستد�� م��ا ما يقاوم بھ هذا ا�حكم القا�ىي الذي أودعھ �جنا مذال.  
َ
عر�ة الغ

ّ
من جديد إ�� ثقافتھ الش

بنائھ الصغار �� صورة يرّق لها قلب عمر بن ا�خطاب فيب�ي متأثرا. فيخاطب الشاعر عمر  فيصور مأساة أ

بن ا�خطاب خطابا عاطفيا �ستحضر فيھ أبناءه الصغار، و�جعلهم أفراخا ضعافا �عانون ا�جوع والعطش 

 بذي مرخ �� أرض قاحلة ال ماء ف��ا وال �جر، �عد أن �جن �اس��م �� هذه الب�� املظلمة. 

شعر  ثم   أ�عد  ما  جوهره،   �� إسالميا  �عب��ا  �ع��  جعلتھ  الشعرّ�ة"  "التقّية  من  نوعا  ا�حطيئة  مارس 

خصوصا �� قولھ: "فاغفر عليك سالم هللا يا عمر". ثم يمدح عمر ر�ىي هللا عنھ  !ا�حطيئة الذي وصلنا عنھ 

ستجداء واستنجاز. حيث يطلب  بما �علم وقعھ �� نفسھ: األمانة، واإلمامة/اإلمارة، ويعود إ�� ما يتقنھ من ا

ّر �� األباطح،  
َ

منھ أن يمّن عليھ با�حرّ�ة مستعطفا ببنيھ وأهلھ، ومعانا��م �� غياب معيلهم، �غشاهم الق

ومعاناتھ �عيدا ع��م، حيث يصف منفاه بأسلوب شعري ناعم، فبينھ و��ن أهلھ مسافات طو�لة يف�ى بھ 

 "ا�حجر". 

،   و��ن العقاب والعفو، و��ن التنفيذ
َ
والوعيد، يواجھ عمر بن ا�خطاب ممثال للمجتمع ا�جديد ا�حطيئة

شبيب بالنساء وذّم الناس، 
ّ
قافة املتوارثة، بقوة وصرامة، ح�ى يثنيھ ع�� ما هو عليھ من ال�جاء والت

ّ
ممثال للث

لها قلب ا�حطيئة من م�انھ، وهو ع�� مقر�ة من قطع لسانھ  ����   . لكن �عد تدخل من1�� صورة درامية 

حضر ا�جلس، انتقل قطع اللسان من الصورة ا�حقيقية األو�� باستدعاء الكر�ىي واملو�ىى والطست، إ�� 

صورة مجاز�ة، بقطع لسان الشاعر بالعطاء ح�ن "اش��ى منھ أعراض املسلم�ن جميعا بثالثة آالف درهم".  

 
راء  من -1

ٓ
نس التي  اال

ٔ
ي الواقعة هذه حول بها  ُيستا

ٔ
  يقول: الخطاب؛ بن عمر  فكاهات  من  الحادثة هذه اعتبر  الذي  العقاد محمود عباس را

طار التي المرعبة المزحة تلك  القوية فكاهته ن"وم
ٔ
  دار عمر، عبقرية العقاد، محمود عباس الناس"  هجاء عن ليكـف الحطيئة، لب  بها  ا

 . 67ص  ،2006  ،10ط والنشر، للطباعة مصر  نهضة
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ا�خطاب بن  عمر  وفاة  �عد  لكن  العودة.  �عدم  منھ عهدا  أخذ  ح�ى  يتواَر عنھ  استمر    فلم  ر�ىي هللا عنھ 

ا�حطيئة يمارس حياتھ وشعره كما ألفهما، وواصل اال�غماس �� ثقافة بدو�ة جاهلية يحرص ع�� الوصول  

 ��ا إ�� األجيال الالحقة. 

 الثقافة الممتدة والذاکرة المستعادة:  -7

طر�قتھ  تجد هذه القراءة �� ا�حطيئة صورة املثقف الذي ال يقف ع�� ا�حياد، والذي استطاع التشبث ب

عر  
ّ

�� ا�حياة ومذهبھ �� الشعر، ب�ل ما أو�ي من عارضة شعر�ة و�حاطة ثقافية. واستمسك �سفينة الش

لھ من مرجعية شعر�ة  
ّ
ح�ن غادرها ا�جميع، واستطاع، كما سن�ى هنا، أن يصل ��ا إ�� بّر األمان؛ بما يمث

نا    وثقافية را�خة �� ا�جتمع البدوي العر�ي، �� أساليب القول وعادات
ّ

القوم. مما ال ي�اد يضاهيھ غ��ه تمك

منھ وجهرا بھ كما رأينا سابقا. وهو الذي �ان قبل اإلسالم عمودا من أعمدة مدرسة "عبيد الشعر"، ثم وجد 

أن   �عد  وثقافتھ  عر 
ّ

بالش التمّسك  ع��  ا�حّفز  الصامد،  األوحد  العمود  أمره  وانتشار  اإلسالم  �عد  نفسھ 

انب من أهم جوانب "�خصية ا�حطيئة" املتعّددة، ال�ي غابت عن الّدارس�ن، انصرف ع��ما ا�جميع. وهو ج

 وهم يتوارثون صفات "القبح واللؤم والبذاءة"، ويسبغو��ا عليھ ��خاء.

عر�ة العر�ية  
ّ

لقد �انت مدرسة عبيد الشعر من أهم املدارس الشعر�ة ال�ي ر�خت وجودها �� تار�خ الش

ّمس ا�جاحظ �� ا�جاهلّية، واستطاعت بفضل 
َ
ا�حطيئة أن تحفظ م�ان��ا واستمرار���ا �عد اإلسالم. وقد تل

أثر هذه املدرسة وحّدد أهم خصائصها وهو ا�خب�� �� منا�ع الثقافة العر�ية وأساليب الشعر العر�ي، يقول:  

 تمكث عنده حوال كر�تا، وزمنا طو�ال، ُيرّدد ف��ا نظره،  
َ
و�جيل  "ومن شعراء العرب من �ان يدع القصيدة

ب ف��ا رأيھ، ا��اما لعقلھ، وتتّبعا ع�� نفسھ، فيجعل عقلھ زماما ع�� رأيھ، ورأيھ عيارا ع��  
ّ
ف��ا عقلھ، و�قل

قاس جودة الشعر عندهم باملدة  1شعره، إشفاقا ع�� أدبھ، و�حرازا ملا خّولھ هللا �عا�� من �عمتھ"
ُ
. حيث ت

العمل الّدؤوب واملتواصل ف��ا. و�تحّدد مدى هذه املدة  الزمنية ال�ي يتم خاللها االشتغال بالقصيدة، ثم ب

الزمنية �� "ا�حول ال�امل التام" و"الزمن الطو�ل املمتد". بينما تتحدد اإلجراءات �� ترديد النظر، و�عميق  

 التفك��، وتقليب الرأي، وتحكيم العقل، تقديرا لألدب، و�عظيما لنعمھ.

 جودة الشعر لدى عبيد الشعر 

 مقياس زم�ي 
 ا�حول الكر�ت 

 الزمن الطو�ل 

 مقياس كيفي 

 ترديد النظر

 إجالة العقل 

 تقليب الرأي 

 تقدير األدب و�عظيم �عمتھ 

 
بو -1

ٔ
 . 2/9 ،1998 ،7ط ة،القاهر  الخانجي، مكـتبة  هارون، محمد  السالم عبد وشرح:  تحقيق والتبيين، البيان الجاحظ، عثمان عمرو  ا
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أما "هو�ة" هؤالء الشعراء الذين اصط�ح عل��م �عبيد الشعر؛ فقد "�ان األصم�� يقول: زه�� وا�حطيئة  

وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر، أل��م نّقحوه ولم يذهبوا فيھ مذهب املطبوع�ن، و�ان ا�حطيئة يقول:  

ك، و�ان زه�� �س�ي ك��ى قصائده ا�حوليات"
ّ

. فيصنف األصم�� زه��ا وا�حطيئة  1خ�� الشعر ا�حو�ّ� ا�حك

زعيم�ن أساسي�ن ملدرسة عبيد الشعر، مما ر�خھ ا�حطيئة بتحديد معيار جودة الشعر �� "ا�حو�� املنّقح  

ك"، ور�خھ زه�� بإطالق اسم ا�حولّيات ع�� قصائده الك��ى. و�حدد ابن رشيق هو�ة با�� شعراء هذه  
ّ

ا�حك

فْيل الغنوي، وقد  املدرسة بقولھ: "ومن أ�حا��ما (أي زه
ُ
�� والنا�غة) �� التنقيح و�� الّتثقيف والّتحكيك ط

قيل: إن زه��ا روى لھ، و�ان �س�ى "ُمحّ��ا" �حسن شعره، وم��م ا�حطيئة، والنمر بن تولب، و�ان �سميھ أبو  

ّيس""
َ

تجمع ع��   . فالثابت �� �ل التحديدات لرواد هذه املدرسة الشعر�ة العر�قة أ��ا2عمرو بن العالء "الك

زه�� وا�حطيئة وقد تف��ق �� غ��هما، و�� األغا�ي "قال حّماد وسمعت أ�ي يقول: أما إ�ي ما أزعم أن أحدا  

 3�عد زه�� أشعر من ا�حطيئة."

فيل الغنوي وأوس بن حجر، ويعق��ما زه�� بن أ�ي  
ّ
فنحن هنا أمام �جرة �سب شعري، ينطلق من الط

إ�� كعب بن زه��، ثم ا�حطيئة، والّنمر بن تولب،  سل�ى والّنا�غة   الذبيا�ي، و�صل أمرها من ا�خضرم�ن 

ر�ن لهذه املدرسة، وشعرهم  
ّ
وهناك من يضيف غ��هم، غ�� أن هؤالء هم األك�� حضورا �� نصوص املنظ

 أك�� استجابة للمعاي�� النقدية ال�ي وضعوها.

ھ كث��ا ما يفضل عليھ زه��ا وأحيانا يضيف الّنا�غة، ثم  فقد اش��ر عن ا�حطيئة �� تفضيالتھ الّنقدية أن

ينظم نفسھ مباشرة �عدهما انتسابا لهذا املذهب، وتأكيدا ع�� م�انتھ ضمن سلسلة فحولھ، فقد "�ان زه��  

ِذه بأِعّن��ا حيث شاء، إال  
ْ

أستاذ ا�حطيئة، وسئل عنھ ا�حطيئة فقال: ما رأيت مثلھ ع�� أكناف القوا��، وأخ

را
ُ
ْنِطحا واضعا إحدى رج�ّ� ع�� األخرى، رافعا عق���ي �� أثر القوا��"أن ت

َ
. وح�ن طلب ا�حطيئة من  4�ي ُمْسل

كعب أن يذكره �� شعر يذكر فيھ " أهل البيت" (يقصد أهل بيت آل سل�ى)، �ان بحثا من ا�حطيئة عن  

ودف زه��،  ��دي  االهتداء  وشرف  األصيل،  الشعري  البيت  هذا  إ��  االنتماء  شعر�ة  فضل  مدرسة  عن  اعا 

معركة    �� مفردا  ا�حطيئة  و�قاء  زه��،  بن  كعب  وتواري  الفحول  ذهاب  �عد  العر�ية،  الشعر�ة   �� أصيلة 

 قاسية للدفاع عن قيم شعر�ة وثقافية أ�حت توصف با�جاهلية. 

عد  ثم �عد ذلك استمر تأث�� هذه املدرسة بتأث�� ا�حطيئة، وامتد حضورها �� الساحة الشعر�ة العر�ية �

هـ) "شاعر فصيح متقدم من بادية  50عصر ا�خلفاء الراشدين أقوى وأر�خ. فها هو هدبة بن خشرم (ت

ا�حجاز، و�ان شاعرا راو�ة، و�ان يروي ل�حطيئة، وا�حطيئة يروي لكعب بن زه��، و�ان جميل راو�ة هدبة،  
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عري ملدرسة عبيد الشعر �ع1وكثّ�� راو�ة جميل"
ّ

سب الش
ّ
ستكمل �جرة الن

ُ
د ا�حطيئة، لي��ض برسال��ا  . فت

 شعراء كبار يضمنون لها االستمرار والتجو�د الشعري: 

 كثّ��  ----جميل بن معمر ----هدبة بن خشرم------ا�حطيئة  -----كعب بن زه�� 

ّ��، و�ذا الناس متقّصفون  
َ
ث

ُ
هر فإذا بك

ّ
فقد روى صاحب األغا�ي "عن رجل من كعب قال: جئت سوق الظ

ْصت ح�ى
ّ
 دنوت منھ فقلت: أبا �خر؛ قال: ما �شاء؟ قلت: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:  عليھ، فتخل

ةٍ  يِل ُحرَّ
َ
رُت ِإدال�� َع�� ل

َ
ِد   ***آث َتَجرَّ

ُ
ِة امل

َ
 َهضيِم ا�َحشا ُحّسان

ھُ 
ُ
 نبات

ً
ِثيثا

َ
ْفُرُق باِملدَرى أ

َ
ِد   ***َوت

ّ
ل

َ
رى أِسيِل املق

ْ
 ع�� واِ�ِح الذف

 2هو ذاك." قال: قلت: هذا ا�حطيئة؟ قال:

عر ح�ن انصرف ع��ما ا�جميع؛ هو ما  
ّ

قافة والش
ّ
إن هذا الّصمود الذي عّ�� عنھ ا�حطيئة، والّتمسك بالث

عر العر�ي املشبع با�جودة والفحولة، ومرجعا ثقافيا  
ّ

جعل ا�حطيئة �� أواخر حياتھ، مصدرا من مصادر الش

قافية ال�ي يحضره 
ّ
ا، كما استطاع أن يثبت م�انتھ �� ا�جتمع العر�ي  ت�ون لھ ال�لمة الفصل �� الّنوادي الث

ّدرا من لدن ا�جميع، مما تدل عليھ الكث�� من الوقائع ال�ي حدثت  
َ

املتش�ل حديثا، و�ص�� مهاب ا�جانب ُمق

 �� أواخر حياتھ. 

عري العر�ي وكذلك �� ا�جتمع اإلسالمي ب�ن ال�حابة،
ّ

  فهذا حّسان بن ثابت، رغم م�انتھ �� ا�جتمع الش

ينأى عن ا�حطيئة و�طلب صمتھ؛ فقد "روى الز��� أن أعرابيا وقف ع�� حّسان وهو ينشد، فقال لھ: كيف  

�سمع؟ قال: ما أسمع بأسا، قال: فغضب حسان، فقال لھ: من أنت؟ قال: أبو ُمليكة. قال: ما كنت قط  

 3"!ال: امض �سالم أهون ع�ّ� منك ح�ى اكتنيت بامرأة، فما اسمك؟ قال: ا�حطيئة. فأطرق حسان، ثم ق 

و�� طبقات فحول الشعراء، األقرب إ�� هذه املرحلة؛ "�ان ا�حطيئة سؤوال جشعا، فقدم املدينة وقد  

طة من خليفة. فم�ىى أشراف أهل املدينة �عُضهم  
ْ

أرصدت لھ قريش العطايا، والناس �� سنة ُمجِدبة، وَ�خ

و  شاعر،  وهو  الرجل،  هذا  علينا  قِدم  قْد  فقالوا:  �عض،  من  إ��  الرجَل  يأ�ي  وهو  فُيحّقق،  َن 
ُ
يظ الشاعر 

أشرافكم �سألھ، فإن أعطاه جْهَد نفسھ َ��َرها، و�ن حِرمھ �جاه. فأجمع رأ��م ع�� أن يجعلوا لھ شيئا ُمعدا 

يجمعونھ بي��م لھ، ف�ان أهل البيت من قريش واألنصار يجمعون لھ العشرة والعشر�ن والثالث�ن دينارا ح�ى  

 آل فالن،  جمعوا لھ أر�عمئة  
ُ
دينار، وظنوا أ��م قد أغنوه، فأتوه وقالوا لھ: هذه صلة آل فالن، وهذه صلة

فأخذها، وظنوا أّ��م قد كفوه املسألة، فإذا هو يوم ا�جمعة قد استقبل اإلمام ماثال ينادي �عد الصالة،  

جهنم" ّبة 
َ

ك هللا  وقاه  ْعلْ�ن 
ُ
� ع��  �ي 

ُ
يحمل من  يقّدم4فقال:  سالم  ابن  �ان  و�ذا  مبالغة    .  ع��  دليال  الواقعة 

ا�حطيئة �� ا�جشع والّسؤال، فإ��ا كذلك تب�ن أن الرجل �ان �� آخر حياتھ مهاب ا�جانب، وقد رّجح ا�حقق  

 
دب، خزانة البغدادي، القادر عبد -1
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املهاجر�ن   من  ف��ا  من  وف��ا  املدينة   �� الناس  ب�ن  مقّدرا  معاو�ة،  عهد   �� حدثت  قد  الواقعة  ت�ون  أن 

ّن فيحّقق" و��جو من حرمھ، رغم ما �عانونھ من  واألنصار، �س�� الناس إ�� إعطائھ رغبة و 
ُ
رهبة؛ "ألنھ يظ

 سن��م ا�جذبة و�خطة ا�خليفة عل��م.

وعند ابن سالم وغ��ه: "دخل ا�حطيئة ع�� سعيد بن العاص متنكرا، فلما قام الناس و�قي ا�خواص:  

شعارها، فلما أسهبوا قال  أراد ا�حاجب أن يقيمھ، فأ�ى أن يقوم، فقال سعيد: دعھ. وتذاكروا أيام العرب وأ 

ا�حطيئة: ما صنعتم شيئا. فقال سعيد: فهل عندك علم من ذلك؟ قال: �عم. قال: فمن أشعر العرب؟ قال  

 الذي يقول: 

 �َ�
َ

بَتغوَن ا�خ
ُ
د َجَعَل امل

َ
ُرقا ***َهِرٍم  �� ق

ُ
بواِبِھ ط

َ
 َوالساِئلوَن ِإ�� أ

 قال: ثم من؟ قال: الذي يقول:

َك  ْمٌس وامللوُك  فِإنَّ
َ

َعْت لم َيْبُد ِمْ�ُ�نَّ �وكُب  ش
َ
ل
َ
َواكب***إذا ط

َ
� 

�ع�ي زه��ا والنا�غة، ثم قال: وحسبك �ي إذا وضعت إحدى رج�� ع�� األخرى، ثم عو�ت �� إثر القوا�� 

أمھ إثر   �� الفصيل  �عوي  دينار"  !كما  بألف  لھ  وأمر  بھ سعيد،  ا�حطيئة. فرحب  قال:  أنت؟  . 1قال: فمن 

جل الذي يظهر فجأة �� �ل م�ان فيحتفى بھ وُ�تقى لسانھ، صار ذلك الرمز الذي  فا�حطيئة أض�� ذلك الر 

الثقافية   النخب  لدى  يحتلها  صار  ال�ي  امل�انة  يب�ن  مما  وعنفوا��ا.  وعمقها  ثقاف��ا  ب�ل  مرحلة  يختصر 

بألف دينار. لھ  با�حطيئة وأمر  العاص من والة عثمان ومعاو�ة، احتفى  بن  �ان سعيد    والسياسية، وقد 

عر العر�ي، ُ�سأل عن الشعراء ا�جّودين؛ فيبدأ بزه��  
ّ

واعت��ه ومن معھ �� ا�جلس مرجعّية را�خة �� الش

ثم �عقبھ بالنا�غة ثم ُيَصّ�� أمر الشعر �عدهما إ�� نفسھ. و�ختار أجود الشعر من غرر املدائح، ألن �� املدح  

 اللھ من بنيات وقيم. يجّود الشعراء، ملا اكتسبوا فيھ من تجارب وترّ�خ لد��م خ

شعراء    الراشدين،  ا�خلفاء  �عد  العر�ي  الشعري  ا�جتمع   �� ل�حطيئة  الوارف  ا�حضور  هذا  آثار  ومن 

آنفا،   املذ�ور  خشرم  بن  هدبة  عن  ففضال  إليھ،  االنتساب  و�دعون  و�فضلونھ،  أشعاره  يروون  ناشئون، 

��، فقد أبر 
َ
ث

ُ
زت النصوص النقدية الكث��ة عالقة ثقافية  والذي أوصل ثقافة ا�حطيئة الشعر�ة إ�� جميل وك

وشعر�ة قو�ة ب�ن ا�حطيئة والفرزدق. وهو �شابھ يبدأ من لعنة االسم ال�ي الحقت الرجل�ن معا، وقد ذكرنا  

سابقا الوسوم السلبية ال�ي الحقت ا�حطيئة من خالل لقبھ، وهو ما لم �سلم منھ الفرزدق بدوره: "فإنما  

ظھ وقِ 
َ
ِلِغل الفرزدق  ّقب 

ُ
الفرزدقة"ل النساء، و��  ال�ي �شر��ا  بالفتيتة  . وكما رأينا مع ا�حطيئة  2صره، شبھ 

فرغم هذا الوسم السل�ي املنبعث من االسم؛ فقد أجمع النقاد ع�� شاعر�ة الفرزدق وتفوقھ؛ فعند ابن  

، يقول �� �ل �ىيء، وسريَع ا�جواب"
ً
 ِمَفّنا

ً
د �� مناسبات كث��ة ع��  . و�صّر الّنقا3قتيبة: "و�ان الفرزدق ِمَعّنا

الّر�ط ب�ن الفرزدق ورواد مدرسة عبيد الشعر وخصوصا زه�� وا�حطيئة؛ وعند ابن قتيبة دائما: "وسمعت  
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عبيد   وأشباههما  وا�حطيئة  زه��  يقول:  األصم��  و�ان  بزه��،  ّبھ 
َ

ُ�ش الفرزدق  يقول:  العالء  بن  عمرو  أبا 

. وح�ن يذكر الفرزدق مرجعياتھ الشعر�ة فإنھ  1وع�ن..."الشعر، أل��م نّقحوه ولم يذهبوا بھ مذهب املطب

 ُيصّر ع�� ذكر ا�حطيئة، وقد اش��ر قولھ: 

َصائَد �� الّنوا�ُغ،
َ

 َمَضْوا  َوَهَب الق
ْ
 َوأُبو َيِز�َد َوذو الُقُروِح َوَجْرَوُل ***إذ

. وأورد الرّواة  2ا�حطيئة"قال أبو محمد: أبو يز�د هو ا�خبل السعدي، وذو القروح امرؤ القيس، وجرول 

والّنقاد وقائع كث��ة ت��ز تلك الصالت الوطيدة ب�ن ا�حطيئة والفرزدق، وذكروا أنھ "ملا هرب الفرزدق من  

  - وهو ع�� املدينة أيام معاو�ة–ز�اٍد ح�ن استعدى عليھ بنو ��شل �� �جائھ إياهم، أ�ى سعيَد بن العاص  

بن ُجعيل الّتغل�ي، فأ�شده الفرزدق مدحتھ... فقال ا�حطيئة: فاستجاره فأجاره، وعنده ا�حطيئة وكعب  

ُل بھ منذ اليوم أ��ا األم��
ّ
عل

ُ
فقال لھ كعب: فّضلھ ع�� نفسك وال تفضلھ ع��    !هذا وهللا هو الشعر، ال ما �

فضلھ ع�� نف�ىي وع�� غ��ي. يا غالم
ُ
جدت !ل�ن بقيت لَت��زّن علينا. يا غالم   !غ��ك. قال: بل وهللا أ

ْ
أّمك؟    أأن

 . 3قال: ال، بل أ�ي. ير�د ا�حطيئة: إن �انت أمك أنجدت فإ�ي أصب��ا فأش�ْ�َت�ي، فألفاه لِقن ا�جواب"

فا�حطيئة يحسم �� تفضيلھ الفرزدق عليھ وع�� غ��ه، و�ث�ي ع�� شعره، و�تنّبأ لھ بالتفّوق ع�� غ��ه من  

ال التفضيل  إ�� معاي��  �� ذلك  أنھ �ستند  عراء، و�دون شك 
ّ

عر�ة، وأهمها  الش
ّ

بعها خالل مس��تھ الش
ّ
ات �ي 

اإلحاطة بالثقافة العر�ية، والتجو�د ا�جما�� والف�ي. ورغم الطا�ع ال�وميدي الذي أن�ي بھ النص والذي أر�د  

شعر   ب�ن  الفنية  الّصالت  هذه  هو  النص  هذا   �� ما  أهم  فإن  الفرزدق.  بداهة  سرعة  ع��  االستدالل  بھ 

ي جعلتھ يث�ي عليھ و�بالغ �� الثناء ع�� شعره، �عد أن �ان �� السابق يث�ي ع��  الفرزدق وشعر ا�حطيئة، ال�

تضمن   ال�ي  عر�ة 
ّ

الش الطر�قة  ع��  ثناء  فهو  امتدادا��م.  إ��  املذهب  أسالف  من  فتحول  والنا�غة،  زه�� 

العر�ّي. فه �� ا�جتمع الشعرّي  العر�ّية االستمرار وا�حافظة ع�� وجودها  عر�ة 
ّ

قافة الش
ّ
و حكم نقدي للث

عري وفروعھ، وهو ما  
ّ

ُمن�ٍن ع�� تجر�ة ثقافّية وشعرّ�ة را�خة ير�ط خاللھ ا�حطيئة ب�ن أصول مذهبھ الش

 لم يدرك أ�عاده كعب بن جعيل الّتغل�ي، الذي لم يقبل هذا الّتقديم وأنكره �� حينھ.

 
ّ
قا�� العر�ي �� بداية العصر  إّن أهم ما ننت�ي إليھ من خالل هذا ا�حضور الوا�ح ل�حطيئة �� ا�جتمع الث

ال�ي  الثقافة  النقدية، و�يمانھ بجدوى  عري وأسسھ 
ّ

الش الطو�ل عن مذهبھ  بدفاعھ  أنھ استطاع،  األموي 

وتحدياتھ.   واختالفاتھ  �عقيداتھ  ب�ل  �� مجتمعھ  م�انة  لھ  ينحت  أن  وشعره؛  حياتھ   �� لها  و�نظر  يحملها 

ّدرا من الطبقة املثقفة، ُ�سأل �� 
َ

الشعر والثقافة وُ�نصت إليھ، كما �ان لھ دور أسا�ىي �� وصول  فصار ُمق

عراء؛ وخصوصا: هدبة بن خشرم، والفرزدق، وجميل،  
ّ

الش حقة من 
ّ
الال إ�� األجيال  الشعر  مدرسة عبيد 

ثّ��.
ُ

وقد رأينا أن ا�حطيئة دافع ب�ل ما يمتلك من قوة وصمود ع�� املستوى ال�خ�ىي، و��ل ما �سّ�ى لھ  وك
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عر، أي شعر الفحول، إ�� منتسبيھ  من تجر�ة شع
ّ

ر�ة وموهبة فنّية و�حاطة ثقافّية أن يوصل مشعل الش

قافة الشعرّ�ة العر�ّية األصيلة االستمرار واالنتشار، بل والّتقدير والّتوق��.
ّ
عراء، و�ضمن للث

ّ
 ا�جدد من الش

 الخاتمة:  -8

عر العر�ي عن  رغم تلك الصورة البشعة، املغرقة �� الّنبذ والّ��ميش، املتوارثة  
ّ

املتداولة ب�ن جمهور الش

خصية  
ّ

ت ُمعتمة �� فضاء هذه ال�
ّ
ننا الّتحليل الثقا�� من استكشاف مساحات أخرى ظل

ّ
ا�حطيئة؛ فقد مك

الّنقدية   واختياراتھ  الشعري  مذهبھ  يرّ�خ  وهو  أمره  حسم  قد  اعر 
ّ

فالش ونقدا.  وشعرا  ثقافة  الفر�دة 

يواجهھ   مجتمع   �� قافية 
ّ
الث وضع  ورساالتھ  عن  �خ�ىي  بدفاع  عالقة  لألمر  يكن  ولم  والصّد.  بالّرفض 

اعتباري مفتقد �� ا�جتمع، كما يّد�� املتعاطفون القالئل مع ا�حطيئة ع�� العصور، بل �ان أعمق من ذلك  

قافية؛ ولعل هذا ما استد�� عليھ وع��  
ّ
ق بقضية الشعر ومعاي��ه الّنقدية وأ�ساقھ الث

ّ
وأر�خ؛ بما لھ �عل

 طا ونقدا نرى أنھ �عيد عن املوضوعّية العلمية والنظر الّنقدي ا�حصيف.شعره �خ

و�انت املواجهة األبرز والتحّدي األك�� الذي وجد ا�حطيئة نفسھ خاللھ، هو ذلك االصطدام مع الز�رقان  

بن بدر، والذي جّره إ�� مجلس حكم عمر بن ا�خطاب، وقذف بھ �� مساحات "الكفر واإليمان" و"الفضيلة  

��  وا
ْ

يخ الذي  با�جاز  يتقنھ واستمسك  الذي  عر 
ّ

بالش استنجد  ا�خناق هنالك  عليھ  اشتّد  فلما  �خطيئة"؛ 

 من أمر م�جّوه "الز�رقان  
ّ
مضايقھ. فاستطاع بالشعر أن يرفع من شأن ممدوحھ "�غيض" وقومھ و�حط

رض أقوى وأر�خ،  وأهلھ". واستطاع با�جاز أن �غادر �جنھ العميق املوحش ليظهر من جديد ع�� وجھ األ 

 و�ا�جاز نجا من قطع لسان حقيقي وجعلھ قطعا مجازّ�ا كسب من ورائھ م�اسب مادّية ورمزّ�ة.  

ورغم أنھ خسر معركة ا�جمهور مع الز�رقان بن بدر، َوجّرت عليھ الواقعة كرها متوارثا من املتعاطف�ن  

قافة"، وهو يقول أه��  
ّ
عر والث

ّ
بيت وأصدق بيت قال��ما العرب، كما  مع الز�رقان؛ فقد كسب "معركة الش

قال قبل أمدَح بيت �� "�غيض" وأشهر بيت رفع قومھ "بنو أنف الناقة". كما تفّوق �� َرْصف �جاء ُوصف  

سيان،  
ّ
الن ��ّددها  وثقافّية  شعرّ�ة  ذاكرة  �ستعيد  أنھ  ذلك  من  واألهّم  وأقساه.  ال�جاء  أجود  �ان  باملقِذع 

ع، و��جو فيَضع،  و�ص�� "مصدرا" نقدّيا ال يمكن ت
َ
جاوزه، و�ض�� "رمزا ثقافيا" يظهر �� �ل م�ان؛ يمدح ف��ف

 يقول فيْصدق، و�ظّن فيحّقق.
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 فخر الشواعر بین االغتراب واأللفة 

 

 

 الملخص: 

يتعاورها   و��ن معان  املوسومة جنسيا  الذوات االجتماعّية  ب�ن  �عالق ممكن   �� التفك��  كث��ا ما شغلنا 

عن   فبحثنا  و�سالميات.  جاهليات  لشواعر  ُحفظ  فخر  ع��  ذلك  تجر�ب  اخ��نا  وقد  والشواعر.  الشعراء 

�� صورة تأنيث. ثّم نظرنا  نصيب املرأة/ الشاعرة من الدال اللغوّي للفخر. واستنطقنا نماذج للفارس البطل  

ألفة  � االغ��اب �سبا و�طولة وقيما. دون أن ُيخرس 
ّ

ليتج� ث" 
ّ
إ�� نصوص الفخر وقد تحّقق بصوت "مؤن

 �عتد با�جسد املؤنث وتتمّرد ع�� سلطة الذكر.  

  التعالق ب�ن الّنّص الفخرّي وصاحبتھ تأنيثا ينغرز �� جسد الّنّص شاهدا ع�� تأنيث املنشدة لھ.  فيبدو

ذلك أّن األنوثة والذ�ورة وسم جن��ّي يتحّقق موقعا اجتماعيا منھ تنطق الشواعر و�نطق الشعراء كذلك،  

�� سياق ثقا�ّ� مخصوص. والّنّص الشعرّي مجال تفاوض مع معاي�� إبداعّية ولكّنھ نّص منفتح ع�� معاي��  

 ثقافّية مختلفة متغّ��ة من بي��ا معيار الغ��ّية ا�جنسّية. 

 األلفة.-االغ��اب -الذ�ورة-األنوثة-فخر الشواعر :اتيح �لمات مف

 

Abstract: 

Can we talk about possible interactions between sexed social subjects and meanings that 

poets and poetesses convey in their poems? 

We chose to study these interactions in the theme of pride expressed by poetesses of both 

pagan and Islamic periods. So, we searched for women’s share in the linguistic root related to 

pride. Then, we dissected prototypes of the knight in a female version. After that, we read up 

the texts about pride to make alienation show up in the form of family ties, heroicism and 

norms, without silencing the intimacy that is proud of the female body and rebels against male 

authority. It seems that the interactions between the pride poetry and its creator is feminity 

embedded in the body of the text as a witness of the poet’s presence. As a matter of fact, 

feminity and masculinity form a sexual mark that defines the social status from which poets 

and poetesses have been pronounced. 

Keywords: Poetesses Pride-Femininity- Masculinity- Alienation- Intimacy. 

 هنیدة قصد الله أ.
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 : مقّدمة  -1

اءة �� مراث��ا، ُحكم غلب ع�� الدرس النقدّي  
ّ
 لت�ون جزعة لفقد ذو��ا ب�

ّ
القول إّن املرأة لم تخلق إال

ّن هذا التقر�ب ب�ن الشواعر والرثاء  والالفت لالنتباه أ  1القديم وتواصل مع العديد من الدراسات ا�حديثة.

مة تقّوم عل��ا الدرس النقدّي العر�ّي القديم منذ بداياتھ.
ّ
وا�حال أّن النواة املؤّسسة    2ُيقّدم باعتباره مسل

مة أوغل قدما �� الزمن وأك�� ارتدادا �� الو�� ا�جم�ّ� العر�ّي القديم. 
ّ
إذ �عود �جملة من األسباب    3لهذه املسل

ثان��ما موصول    4ة. نقتصر ع�� اثن�ن م��ا: أّولهما مشدود إ�� اضطالع قديم للمرأة بوظيفة النواح.املوضوعيّ 

ا  
ّ
. ومل

ُ
بآلّية اشتغال الذاكرة ا�جماعّية حفظا وتدو�نا. وهذا بذاك موصول. فذاكرة ا�جماعة ذاكرة تصّنف

القبيلة، أسيادها وفرسا��ا، أدخل ��  �ان التصنيف تراتبا و�ّل تراتب تفاضل، ألفينا الشعر امل��ّم بذ�ور  

ھ �� هذه املساحة  
ّ
بناء الذاكرة الرسمّية ل�جماعة من الشعر املهتّم بنسا��ا وأطفالها وعبيدها مثال. و�بدو أن

املعتمة سقطت العديد من النصوص الشعرّ�ة. ولم �سلم تدو�ن الشعر النسائّي من عنف فرز جعل جزءا  

 
ّ
ق بأذيال  منھ ال يتجاوز ا�َحَرَم ألن

ّ
ھ هدهدة طفل أو �جاء زوج أو ش�وى آناء ليل. وسلم من شعر النساء ما �عل

 رمزّ�ة للذ�ور وتقاطع مع حيوا��م.

و�ذا نظرنا إ�� الشعر من زاو�ة الذوات االجتماعّية املنتجة لھ والذوات االجتماعّية الدائر عل��ا، بدا لنا  

كھ الذوا
ّ
كھ، و��ن معان متعاورة  ضرب من التوا�ج ب�ن رصيد رمزّي، تتمل

ّ
ت االجتماعّية أو �سمح لها بتمل

ثة    5ب�ن الشعراء والشواعر.
ّ
نا نروم تجر�ب البحث عن توا�ج مزعوم ب�ن رصيد رمزّي للذات املؤن

ّ
لذلك فإن

و��ن معان أتت عل��ا الشواعر �� غرض الفخر. فالفخر الغرض الذي ُ�شرع علنا باب القول ع�� مصراعيھ  

الشاعر ذا��ا.-أمام  عن  مة 
ّ
مت�ل ذاتا  ارتبط    6الشاعرة  ا�جاهلّية.  عرب  عند  رواجا  األغراض  أك��  والفخر 

ا�جميع   مرآى  ع��  وهنا  اآلن  متحّققة  ببطولة  آمن  وث�ّي  مجتمع  و�ممّ��ات  البدوّ�ة  البيئة  بخصائص 

الشاعر ب�ن  التعالق  تّد�� مراعاة  أّن قراءة  باعتباره-ومسمعهم. عالوة ع��  ذاتا، و��ن  اعت-الشاعرة،  بارها 

 
دابه، تحقيق محمد قرقزان، لبنان، دار المعرفة،  -1

ٓ
 . 2/817، 1988القيرواني (ابن رشيق)، العمدة في محاسن الشعر وا

دبنا القديم، مصر، مكـتبة غريب، دت، ص - 
ٔ
 . 100خليف (مي يوسف)، الشعر النسائي في ا

حمد محّمد شاكر وعبد السالم محّمد ه -2
ٔ
. 274-273، دار المعارف، لبنان، ص6ارون، طالضّبي (المفّضل)، المفضليات، تحقيق ا

حمد محّمد شاكر وعبد السالم محّمد هارون، ط
ٔ
صمعيات، تحقيق ا

ٔ
بو سعيد)، اال

ٔ
صمعّي (ا

ٔ
. الجمحي 104-101، لبنان، دت، ص5اال

م)، طبقات الشعراء، دار الكـتب العلمّية، لبنان، 
ّ
اعظ والوصايا، . المبّرد (محّمد)، التعازي والمراثي والمو82، ص 2001(ابن سال

 . 117تحقيق محّمد حسن الجمل، مراجعة محمود سالم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دت، ص
بو الحسن)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المكـتبة العصرّية، صيدا، بيروت،  -3

ٔ
 . 126-125/ 2، 2005المسعودي (ا

مبروك المّناعي، مراجعة حّمادي صّمود، معهد تونس للترجمة، تونس،  عبد السالم (محّمد)، الموت في الشعر العربي، ترجمة  -4
 . 107-106، ص2017

ة، لضيق الكالم 2/819، سابقالقيرواني (ابن رشيق)، العمدة، مرجع  -5
ٔ
و امرا

ٔ
ن يرثي طفال ا

ٔ
شّد الرثاء صعوبة على الشاعر ا

ٔ
:" من ا

ة الصفات". 
ّ
 عليه فيهما، وقل

ّن الشاعر يخّص به نفسه وقومه، فكّل ما حسن في المدح حسن في  798-2/797المرجع نفسه،  -6
ٔ
 ا

ّ
:" االفتخار هو المدح بعينه، إال

 االفتخار، وكّل ما قبح فيه قبح في االفتخار".
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الشاعرة �� نصيب  بالتفك��  تنشغل  القدامى،  العرب  تخيي�ّ� عند  أهّم �شاط  باعتباره  امرأة، من  -الشعر 

 شاعرة، من الفحولة. - الفخر، ونصيب املرأة

كها املرأة، بحكم انتما��ا إ�� ا�جماعة، و��ن رصيد ُهِوّيٍ 
ّ
و�� نطاق النبش عن ترا�ح ب�ن هوّ�ة ثقافّية تتمل

ال وِمثاال، رأينا الوقوف عند:فخر 
َ
 ّي �عاقدت عليھ ا�جماعة، وجعلتھ َمث

مثل  أخبار   �� وا�حفر  منھ.  الشاعرة  املرأة  نصيب  تطو�ق  إ��  سعيا  الفخر  لدال  الداللّية  ال�حنة 

    است��امّية
ّ
حة للفخر. ثّم استقراء نصوص فخر الشواعر ومحاصرة وجوه الذاتّية ف��ا، إن ُوجدت. و�ال

ّ
مر�

 فهو االغ��اب.

 الفخر بین لسان العرب وفرسانها اإلناث:  -2

 ذكورة الفخر: -2-1
غة

ّ
"الل أّن  القوم قبل أن يجري شعرا ع�� لسان الشاعرة. ذلك  �� لسان  وخصوصا  -الفخر دال لغوّي 

غة جزء من  - م��ااملستوى امل�ج�يّ 
ّ
لتبدو بمثابة الواقعة الثقافّية املتمّ��ة، وذلك لعّدة أسباب، أّوال: ألّن الل

غة �� األداة األساسّية    تاالستعداداالثقافة، ف�ي إحدى  
ّ
قاها من ال��اث ا�حيط ��ا، وثانيا: ألّن الل

ّ
ال�ي نتل

ل بواسط��ا ا�جموعة ال�ي تنت�
ّ
غة �� أك�� مظاهر النظام  والوسيلة املمتازة ال�ي تتمث

ّ
ي إل��ا...وثالثا: ألّن الل

و�حاصر    2منحصرة �� مع�ى "ا�جّيد من �ّل ��يء".  تبدو النواة الداللّية للّدال [ف،خ،ر]  1ا�حضارّي اكتماال".

مع�ى ا�جودة �� عالم اإل�سان. و�ضبط �� عاملّي ا�حيوان والنبات. وال �عدم تلو�نا فيھ من بالغة إ�شاء العالم  

��يء كث��، قبل أن ي�ون بالغة إ�شاء لغة العالم. فمن بالغة تصّور العالم ترتيبھ. ومن عالمات ذلك تصّدر  

ق باإل�سان
ّ
ر املاّدة امل�ج-املع�ى املتعل

َ
ك

َ
مّية، ووقوف املرأة ع�� تخوم الّدال. و�ن تركت لها �عض املسالك  الذ

 إ�� الفخر. م��ا �ستمّد فخر النساء معقولّيتھ.  

ث. يحييان صلة ا�جسد با�جسد. أّولهما �ستحضر ا�جسد املنتج  
ّ
فنلفي مسلك�ن مرتبط�ن با�جسد املؤن

ر للمتعة.  3لألجساد.
ّ
ث بّوابة الفخر املتاحة ليفتخر بذاتھ  إّن ا�جس   4وثان��ما �ستد�� ا�جسد املوف

ّ
د املؤن

د ع��ا أيضا.
ّ
دة عنھ. ولم ال باألجساد املتول

ّ
  5جسدا جميال، أو ليفتخر باألجساد املتول

 
د: النزعة الذكورّية في المعجم العربّي، في تحليل الخطاب المعجمّي، مصر، إيتراك ل -1

ٔ
لطباعة  الجّزار(محّمد فكري)، معجم الوا

 . 28، ص2002والّنشر والتوزيع، 
 ، مادة [ف،خ، ر]. 11/139ابن منظور، اللسان، دار صادر، دت،  -2
 فاخرا".  -3

ّ
ة إذا لم تلد إال

ٔ
فخرت المرا

ٔ
 المرجع نفسه، نفس الصفحة:" ا

خ تكدحُ  فناخرهالمرجع نفسه، نفس الصفحة:" ما حضر في قول الراجز:" إّن لنا جارة  -4
ٓ
ره" وحّده الشارح بقوله:" هي  للدنيا وتنسى اال

ة التي تتدحرج في مشيتها".
ٔ
 المرا

، مادة [ف،خ،ر]: الفخر" التمّدح بالخصال وعّد القديم...الفخر اّدعاء الِعظم والكِبر والّشرف...الفخار 139-11/138المرجع نفسه،  -5
ثرة وما فخر به". 

ٔ
 نشر المناقب وذكر الكرام بالكرم...المفَخرة والمفُخرة الما



لفة
ٔ
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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ومادامت قيم ا�جماعة �� قيم �ّل ا�جماعة كسبا أو خرقا، فقد احتاجت هذه القيم املأثورة واملناقب  

و�ل��ا. عل��ا  التنازع  يقتضيھ  في  1املشهورة  وما  السلو�ّي،  إ��  القي�ّي  من  االنتقال  السلوك–�ون  من    -ذاك 

ب. فاألفعال املرتبطة  
ّ
تدافع وتصارع، وما �ستدعيانھ من ركح اجتما�ّ� فيھ يتحّقق االع��اف بالغالب واملغل

[ذ،ك،ر]. �� دال  املعا�ي صدى  لهذه  الذ�ور.  بل �عض  أفعال ذ�ور،  وا�جلد واملنطق  رف 
ّ

  و"يفرض  2بالش

ھ  
ّ
الواجب ع�� �ّل رجل تأكيد رجولتھ �� �ّل الظروف...فإّن الرجل "حقيقة رجال"، هو ذاك الذي �شعر بأن

ا�جال    �� والتمّ��  ا�جد  عن  البحث   �� شرفھ  لز�ادة  لھ  أتيحت  ال�ي  اإلم�انّية  مستوى   �� ي�ون  بأن  ملزم 

ح الشعراء للفخر  3العام".
ّ

 بالطارف والتليد. هكذا يحمل دال الفخر �حنة جندرّ�ة تر�

 أَنَُث الفرسان: -2-2
�� ا�حروب. بالهراوة ورمي    4تواتر القول بمشاركة املرأة منذ ا�جاهلّية  وتبدو مشارك��ا أوسع من ضرب 

ث حاضرا �� ا�جتمع العر�ّي القديم، و�ْن �سمات مخصوصة، نحاول    5با�حجارة.
ّ
و�بدو نموذج الفارس املؤن

 7ومثال خولة بنت األزور. 6ا�جار�ة �� زّي الفارس، استجالءها من خالل مثال�ن: مثال

 
، مادة [ف،خ،ر]:" تفاخر القوم: فخر بعضهم على بعض [و] فاخره مفاخرة وِفخارا: عارضه  139-11،138المرجع نفسه،  -1

ي فضل  
ٔ
ّما...فخر فالن اليوم على فالن في الّشرف والجلد والمنطق ا

ٔ
با وا

ٔ
كرم ا

ٔ
فخر منه وا

ٔ
بالفخر...فاخره ففخره يفخر فخرا: كان ا

ي فخر". عليه...[و] الفخير: المغلوب بال
ٔ
 فخر...ويقال: إّنه لذوا فخرة عليهم ا

".  37-5/36المرجع نفسه،  -2
ٌ

بّيا" و"قول ذكر: ُصلٌب متيٌن، وِشعر ذكر: فحل
ٔ
نفا ا

ٔ
، مادة [ذ،ك،ر]: رجل ذَكر إذا كان قوّيا شجاعا ا

كر: الصيت والثناء". 
�

ْكر: الّشرف والّصيت...والذ ِ
ّ

 و"الذ
مة العربّية للترجمة،  بورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، -3

ّ
، 2009ترجمة سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، لبنان، المنظ

 . 84-83ص
ة في الشعر الجاهلّي، ط -4

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ة المحاربة"، ص2الحوفي (ا

ٔ
 . 444، مصر، دار الفكر العربّي، دت، "فصل المرا

تقول عفرة بنت غّفار   1/47،  1997بنان، دار الكـتب العلمّية، الواقدي (محمد)، فتوح الّشام، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، ل -5
 الحمرّية:" لنا المشاهد العظام والمواقف الجسام، ووهللا لقد اعتدنا ركوب الخيل وهجوم الليل". 

غاني، تحقيق إحسان عّباس، إبراهيم السعافين، بكر عّباس، ط -6
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 ،2008، لبنان، دار صادر، 3اال

تانا.  11/119-120
ٔ
نا كذلك إذ سطع غبار من ناحية الحّي وٌرفعت لي شخوص ثالثة. ثّم تبّينت فإذا فارس يطرد ِمْسحال وا

ٔ
:" فبينا ا

ة الّصيد فترك 
ّ

عجلته لذ
ٔ
صفر وعمامة خّز سوداء، وإذا شعره تضرب خصريه. فقلت: غالم حديث عهد بعرس ا

ٔ
ّملته فإذا عليه درع ا

ٔ
فتا

ت
ٔ
قبل راجعا نحوي وهو يقول: نطعنهم ُسلكى ثوبه ولبس ثوب امرا

ٔ
تان فصرعهما. وا

ٔ
ه. فما جاز علّي حّتى طعن المسحل وثّنى طعنة لال

َمْيِن على نابــل ومخجولة َك ال� مره ثّم رجع. قال: فبرقت لي بارقة تحت الدرع، فإذا ثدي  .[الرجز]      َكر�
ٔ
صلح من ا

ٔ
..ثّم قام إلى فرسه فا

ّنه ُحق� عاٍج. فقلت: نش 
ٔ
فقد  كا

ٔ
حّب الغزَل. ثّم جلست وجعلت تشرب معي ما ا

ٔ
كره العشير وا

ٔ
ّني ا

ٔ
 ا

ّ
ة؟ قالت: إي وهللا، إال

ٔ
دتك ّ� امرا

سها، وجالت في متن فرسها، وقالت: جزاك هللا عن  
ٔ
 يسيرا حّتى انتبهت فزعة، فالثت عمامتها برا

ّ
نسها شيائ...فما لبثت إال

ٔ
من ا

ما تزّودينني منك زاد
ٔ
ين الموعد؟  الصحبة خيرا. قلت: ا

ٔ
ا؟ فناولتني يدها، فقّبلتها فشممت وهللا منها ريح المسك المفتوت. قلت: وا

ضّرك، ثّم انصرفت".
ٔ
ن ا

ٔ
حّب إلّي من ا

ٔ
سّرك ا

ٔ
ن ا

ٔ
با غيورا. ووهللا ال

ٔ
    قالت: إّن لي إخوة شرسا وا

على فرس طويل وبيده رمح طويل   :" إذ نظر [خالد بن الوليد] إلى فارس41-1/40، سابقالواقدي (محمد)، فتوح الّشام، مرجع  -7
 الحدق والفروسّية تلوح من شمائله وعليه ثياب سود وقد تظاهر بها فوق المته وقد خّرم وسطه بعمامة خضراء 

ّ
وهو ال يبين منه إال

يم هللا إنّ 
ٔ
ّنه نار، فلّما نظر خالد قال: ليت شعري من هذا الفارس وا

ٔ
ه لفارس وسحبها على صدره ومن ورائه وقد سبق الّناس كا

م مواكبهم، ثّم غاب في  
ّ
ّنه الّنار المحرقة فزعزع كـتائبهم وحط

ٔ
شجاع...ونظر إلى الفارس الذي وصفناه وقد حمل على عساكر الّروم كا

بطاال وعّرض نفسه 
ٔ
خ بالّدماء من الّروم. وقد قتل رجاال وجندل ا

ّ
 جولة الجائل حّتى خرج وسنانه ملط

ّ
وسطهم فما كانت إال

وه قد تخّضب بالّدماء فصاح خالد والمسلمون: � دّرك من فارس...اكشف لنا عن لثامك. قال: فمال عنهم  للهالك...قال فت
ٔ
ّملوه فرا

ٔ
ا
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سمات   الكشف عن   �� واش���ا  حر�ّي.  ضمن مشهد  ثان��ما  طردّي. وورد  ضمن مشهد  املثال�ن  أّول  ورد 

ر والتعتيم الُهوّي.  
ّ

 بفعل التنك
ّ
ث ال يتحّقق إال

ّ
لھ. ذلك أّن مثال الفارس املؤن

ّ
 الفارس وآلّية �ش�

 1س أمارات التأنيث �� جسده. فصّور "غالما... ترك ثو�ھ ولبس ثوب امرأتھ".و�نجم الفارس ح�ن يطم

ا�حدق".  
ّ
إال منھ  يب�ن  ال  "فارسا  أدوات    2و�دا  ك 

ّ
بتمل ث 

ّ
املؤن للفارس  ا�جنسّية  الهوّ�ة  عتمة  سمحت  لقد 

الفارس (فرس، سيف، رمح، درع). وخّولت لھ تجر�ب أفعالھ. فإذا با�جار�ة تطارد وتطعن وتصرع. و�ذا بابنة  

م مواك��م. 
ّ
 األزور تزعزع كتائب الّروم وتحط

الفار  الفارس فرصة تجر�ب هوّ�ة  للمرأة  الهوّ�ة  العتمة  ت  أتاحت 
ّ
س ومناسبة اختبار الفروسّية. فتحل

بصفات الفارس. ورآها ا�حضور الفارس ال�جاع والّرجل الكر�م. فنظروا إل��ا �ع�ن التعظيم. و�ظّل وجود 

ت هوّ�ة ا�جسد انج�� �ّل تحٍل بالفروسّية و�طلت أفعالها.  
ّ
ث ره�ن ضبابّية هوّ�ة. فإذا تجل

ّ
مثال الفارس املؤن

تأنيث �� هوّ�ة الفارس �سقط حجب التأنيث. و�ظهر عالماتھ للعيان. "قال: ف��قت ��  ذلك أّن التعّرف إ�� ال

وهللا". إي  قالت:  امرأة؟  هللا  �شدتك  فقلت:  عاج.  ُحقُّ  ھ 
ّ
�أن ثدّي  فإذا  الدرع،  تحت  �ستبدل    3بارقة  حي��ا 

فيحّل   اإلناث.  ب�ن  تصنيفها  ع��  الفارس  هوّ�ة  �عقلن  هوّ�ة،  بحقيقة  الهوّي  من  االلتباس  بديال  ا�حياء 

ب�ن الذ�ورة واألنوثة قائمة ع�� عرض رك�ّ�، وأّن االختالف مب�ّي ع�� لعبة   أّن العالقة  االندفاع. و"نتبّ�ن 

ث إدرا�ا مش���ا. هو الغ��ّية تتبّناها   4الس�� والكشف".
ّ
لقد كشف التخصيص ا�جندرّي لهوّ�ة الفارس املؤن

ل وعيا بذا��ا و�اآلخر،  
ّ
ة الطر�دة،  الذات و��ا �ش�

ّ
ة الطرد إ�� موقع لذ

ّ
و�موج��ا تحّول الفارس من موقع لذ

ح�ن ثبتت أنوثة ا�جسد. بل    5ومن موقع التذك�� إ�� موقع التأنيث. فعال صوت ا�جار�ة معلنا حّبھ الغزل 

رف  
ّ

"الش فيھ  املرأة  ل 
ّ
تمث اجتما�ّ�  ت�ليف  ف��ا  التأنيث  رة، 

ّ
غ��ّية مذك ضمن  تموقعھ  ا�جار�ة  صوت  أعلن 

 الدفاع عنھ أو خسارتھ"
ّ
 . 6سلبيا �� جوهره [كذا]، وال يمكن إال

 
ولم يخاطبهم وانغمس في الّروم...فلّما بعد عن خالد سار إليه بنفسه وقال له: ويحك لقد شغلت قلوب الّناس وقلبي لفعلك، من  

نت؟ قال: فلّما لّج عليه خالد خاطبه 
ٔ
 حياء ا

ّ
عرض عنك إال

ٔ
مير المؤمنين لم ا

ٔ
نيث، وقال: إّنني يا ا

ٔ
الفارس من تحت لثامه بلسان التا

نت؟  
ٔ
ّني محرقة الكبد زائدة الكمد. فقال لها: من ا

ٔ
نا من ذوات الخدور وبنات الستور، وإّنما حملني على ذلك ا

ٔ
مير جليل وا

ٔ
ّنك ا

ٔ
منك ال

سور بيد المشركين 
ٔ
زور الما

ٔ
نا خولة بنت اال

ٔ
سير فركبت  قالت: ا

ٔ
ّن ضرار ا

ٔ
تاني الّساعي با

ٔ
خي وهو ضرار وإّني كنت مع بنات العرب وقد ا

ٔ
ا

 وفعلت ما فعلت...".
غاني، مرجع  -1

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 11/119، سابقاال

 . 1/40، سابقالواقدي (محّمد)، فتوح الّشام، مرجع  -2
غاني، مرجع  -3

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 11/120، سابقاال

مال)، االختالف في الثقافة العربّية اإلسالمّية، دراسة جندرّية، لبنان، دار المدار اإلسالمّي،  -4
ٓ
 . 940، ص2007قرامي (ا

لمانيا، منشورات الجمل،  -5
ٔ
 .347-346، ص2003ابن سالمة (رجاء)، العشق والكـتابة قراءة في الموروث، ا

 . 84، ص سابقبورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، مرجع  -6
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ة.  1فاستدعت ا�جار�ة الذ�ور من قومها
ّ

ولم تختلف ابنة األزور بما استدعتھ من معا�ي    2وأ�حت إ�� اللذ

ر.
ّ

ث وا�خارج املذك
ّ
رة بثنائّية الداخل املؤن

ّ
 3الكّن والقّر املذك

ثة قديما. نجملها ��:  
ّ
 -لذلك رأينا ا�خ��ين حامل�ن لسمات ثاو�ة �� عمق التمثيالت املؤّسسة للذات املؤن

ثة، وجعل حرك��ا �� الفضاء ا�خار�ّ�  وثيِق ارتباط بالفضاء الّداخ�ّ� جعل التلّبث بامل�
ّ
ان حكم الذات املؤن

رة وتحت ع�ن الذ�ورة، فاستئذان ابنة األزور ابن الوليد �� االلتحاق بجيش عم��ة بن  
ّ

متحّققة برخصة مذك

ر.  
ّ

رافع، واستحضار ا�جار�ة اإلخوة الشرس واألب الغيور، حدثا إثر ثبوت تأنيث ا�جسد أمام اآلخر املذك

 �ا �� األرض ح�ن �ان ا�جسد متشّ��ا بالذكر. وأبطال ضر 

عرضّيِة االنخراط �� الفعل العنيف صيدا وحر�ا �شهد أّ��ما ليسا مّما تطالب ��ما األن�ى، وليسا من    -

 األفعال املؤّسسة لسما��ا الهوّ�ة، وأّن الصيد وا�حرب معياران �� الذ�ورة را�خان. 

ث�ن عن االفتخار ب  -
ّ
ر،  صمِت الفارس�ن املؤن

ّ
بطولة الصيد وا�حرب، وارتدادهما إ�� مركزّ�ة الصوت املذك

اءة.  4لتنشد ا�جار�ة بيت امرئ القيس،
ّ
الب� إ�� مثال  ابنة األزور  البطولة أمارة    5وترتّد  و�أّن بالصمت عن 

ال��ا.
ّ
ث. فال ينشد ذاتا ��� غر���ا، و�درك ز�ف تمث

ّ
ل الصوت املؤن

ّ
 6استالب، ودليل اغ��اب هوّي، �عط

 الشاعرة المفتخرة:  -3

ثة"، فقد سعينا إ�� تحديد موقع  
ّ
الت الثقافّية امل��جمة عن ذات مفتخرة "مؤن

ّ
ا �ان وكدنا تقّص للتمث

ّ
مل

الشاعرة املفتخرة انطالقا مّما افتخرت بھ. فبدا لنا أّن قسما هاما من معا�ي الفخر عند الشواعر يؤّسس  

 صورة لذات مغ��بة: 

 
غاني، مرجع  -1

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
با غيورا". 11/120، سابقاال

ٔ
 :" إّن لي إخوة شرسا وا

ضّرك". -2
ٔ
ن ا

ٔ
حّب إلّي من ا

ٔ
سّرك ا

ٔ
ن ا

ٔ
 المرجع نفسه، نفس الصفحة:" ووهللا ال

3-Bourdieu (Pierre), Le sens pratique, Paris, Les éditions de Minuit, 1980, p354, « Le schéma synoptique des 
oppositions pertinentes ».         

حياء من 253-251، ص1949ديوان امرئ القيس، تحقيق حّنا الفاخوري، لبنان، دار الجيل،  -4
ٔ
: من قصيدة يفخر فيها بإيقاعه با

سد، مطلعها: َيا داَر ماوّيَة بالحائِل 
ٔ
 [السريع]     ْهِب فالَخْبَتيِن من عاقِل فالس�  بني ا

شعار النساء في صدر اإلسالم، مكـتبة ناشرون لبنان،  -5
ٔ
بيات المنسوبة لخولة 87-83، ص1999الحيالي (ليلى)، معجم ديوان ا

ٔ
، اال
رة في تقليد شعرّي نسائي بين حّث الرجال على الذود عن الجسد المؤّنث وب

ّ
زور والقصائد الثالث متجذ

ٔ
ين بكاء مفقودّي  بنت اال

. منصور (جميل)، معجم شاعرات العرب، دار  2/48، سابقالحرب. انظر في هذا السياق: الواقدي (محّمد)، فتوح الشام، مرجع 
ّيام العرب في الجاهلّية واإلسالم، دار الكـتب العلمّية، لبنان، 70-1/69، 2010البشائر، سورّية، 

ٔ
. شمس الدين (إبراهيم)، مجموع ا

 . 915، ص2002
غاني، مرجع  -6

ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
بي  196/ 4، سابقاال

ٔ
سلمّية وبنت يحي ابن الحكم بن ا

ٔ
ّم سعيد اال

ٔ
ل مالزما ال

ّ
:" قال: كان الدال

مجن النساء، كانتا تخرجان فتركبان الفرسين فتتسابقان عليهما حّتى تبدو خالخيلهما. فقال معاوية لمروان بن  
ٔ
العاصي، وكانتا من ا

يت بحصير فلّما مشت عليها سقطت في البئر الحكم: إ
ّ
مر ببئر فحفرت في طريقها، وغط

ٔ
فعل. فاستزارها وا

ٔ
خيك. فقال: ا

ٔ
كـفني بنت ا

 فكانت قبرها". 
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ٔ
 2202)  ا
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 االغتراب في فخر الشواعر: -3-1
صاف  

ّ
االت لذلك  تبعا  يمك��ا  وال  للفخر.  د 

ّ
املول الفعل  تأ�ي  ال  ف�ي  اغ��اب.  موقع  واقعة  الشاعرة  بدت 

  �
ّ

� بقيمھ. و�ن افتخرت فتظّل املسافة قائمة ب�ن معا�ي الفخر املستدعاة و��ن تح�
ّ

بصفات الفخر والتح�

ت عل
ّ
��ا فخر�ات النساء: أّولها اغ��اب ��  الشاعرة ��ا. و�مكن أن نرصد هذا االغ��اب �� ثالثة مستو�ات، دل

سب. وثان��ا اغ��اب �� مستوى الفعل البطو�ّ�. وثال��ا اغ��اب �� مستوى القيم. وقد اخ��نا عرض  
ّ
مستوى الن

سلوك   ل�ّل  ناظمة  القيم  أّن  باعتبار  القي�ّي،  االغ��اب   �� النظر  وتأجيل  االغ��اب،  من  األّول�ن  املستو��ن 

ل للذات.  واملعاي�� قا�عة وراء
ّ
 �ّل تمث

سب: -أ
ّ
 االغ��اب �� مستوى الن

القدامى. �� فخر�ات العرب  الدم مع�ى من املعا�ي املتداولة  سب وصفاء 
ّ
الن ل االفتخار برفعة 

ّ
ولم    1مث

بنت   ا�حمراء  فهذه  بھ.  والتفاخر  سب 
ّ
بالن االع��از  ألسن��ّن  ع��  فتواتر  الطر�ق.  جادة  عن  الشواعر  تحد 

 [الّرجز]  ترتجز أمام عمرو بن هند ح�ن ظّ��ا أ�جمّية: 2ضمرة

 بن جابــــــرِ 
َ
ي بنت ضمــــــرة

ّ
 إ�

 ساد مَعًدا �ابـــــرا عن �ابــــــرِ 

 بن ضمــ
َ
ي ألخُت ضمرة

ّ
 إ�

َ
 ــرة

فعت البالُد بجمــــــــــــــــرةِ 
ُ
 3إذا ل

 

[مشطور الرجز]   وكذلك أ�شدت امرأة من عقيل، أهمل الرّواة اسمها، فشفع لها الذ�ور املفتخر ��م:

 وعلـــــــــْي 
ُ
 حْيَدرة خا�� ولقيط

 4وحاتم الطائيُّ وّهاُب اِملئـــْي 

 
ة في الشعر الجاهلّي، مرجع  -1

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ولعوا 79، صسابقالحوفي (ا

ٔ
بائهم، وا

ٓ
ن يشيدوا با

ٔ
ن يفخروا بنسبهم، وبا

ٔ
غرم العرب با

ٔ
:" ا

ن يباهوا
ٔ
يضا با

ٔ
ّمهاتهم، ويزهوا بحّريتهّن، وعراقة نسبهّن". ا

ٔ
 با

دبّي،  -2
ٔ
:" الحمراء  306، هامش ص1982شعر بني تميم، جمع وتحقيق عبد الحميد محمود المعيني، منشورات نادي القصص اال

بوها ضمرة بن جابر وجّده
ٔ
ت في بيت عريق في الّشرف والسؤدد. ا

ٔ
ا جابر بن بنت ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم...نشا

هم سادة شعراء. وزوجها هوذة بن جرول بن نهشل بن دارم".
ّ
خوها ضمرة بن ضمرة، وكل

ٔ
 قطن وا

 .306المرجع نفسه، ص -3
موّي، جمع وتحقيق عبد العزيز بن محّمد الفيصل، دار النشر  -4

ٔ
خر العصر اال

ٓ
شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهلّية واإلسالم حّتى ا

 .2/213، 1985شر، الّسعودّية، العبيكان للطباعة والنّ 
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سب،  
ّ
بالن االفتخار   �� الشعراء  نّوع  من  وكما  وجعلوه  األبوّي،  بالنسب  بالفخر  باألّم  االفتخار  فأ�حقوا 

ده،
ّ

سب وتؤك
ّ
بقطعت�ن ��   2افتخرت املرأة بأّمها. فتفّردت ز�نب بنت فروة  1املعا�ي الثوا�ي ال�ي �عّزز صفاء الن

يدة  ف�انت الشاعرة الوحيدة ال�ي عقدت صلة ب�ن األن�ى واألن�ى �� سياق فخرّي. والشاعرة الوح  3الغرض.

  
َ
عت�ن. أ�شدت �� إحداهما: إّن ابنة

ّ
ال�ي خرجت باألّم من هامشّية الفخر �� القول الشعرّي وعليھ أجرت مقط

ــــــــــت
َ
ل نِوّ

ُ
 [الطو�ل]   بطعِن الكماِة واختالِس املعابـِل  الدهقاِن كسرى ت

ـــــــٍة 
َّ
ل

ُ
ّمي ع�� غ�ِ� ث

ُ
ف أ

َ
خط

ُ
 بطعِن املقاتــِل  ولم ت

ّ
 إال

ْ
ف

َ
خَتط

ُ
 ولم ت

مّيِ وقوَد املراجـِل  مَن الال�ساِت الر�ط زهراء لم تبْت 
ُ
 تحشُّ مع األ

ــــــــــــــــها
َ
 مثل

َ
 قافــــــــــــــِل  ولم ُيَر �� أفناِء ُمّرة

َ
 4وال عنَد قيٍس غنيمة

سب. وحفرت �� مقولة التذك�� موضعا لتأنيث، عالمتھ األمّ 
ّ
.  لقد حاورت الشاعرة املفتخرة التذك�� �� الن

فجعلت من أّمها الفارسّية سبّية القبائل العر�ّية محّل فخر حقيقّي. ذلك أّن ابنة فروة عادت إ�� انتماءين  

�شأت   لألن�ى،  األن�ى  ومؤازرة  السبّية،  األّم  مع  البنت  و�تعاطف  األّم.  صورة  أّسست  عل��ما  لألّم.  محّددين 

األّم: أصل أّول "أص�ّ�" "ابنة الدهقان كسرى".    خصوصّية الفخرّ�ة. فراكبت الشاعرة ب�ن أصل�ن ُهّو��ن ��

نمت قّوة وعنوة.  
ُ
 وأصل ثان "الحق" سبّية غ

وقد حرصت الشاعرة ع�� إ�شاء عالم ذ�ورة حص�ن منيع. جعل األّم محّصنة ب�ن قومها، عز�زة ب�ن أهلها.  

رت عليھ بطعن الكماة و 
ّ

اختالس املعابل وطعن  وجعل من انتقالها من الفرس إ�� العرب ان��اعا عنيفا. أش

املقاتل. وعّززت الشاعرة رفعة األّم ح�ن أشارت إ�� بياض العتق وعدم االم��ان. فحافظت ع�� أصل رفيع  

 ف��ا خّول لها التفّوق ع�� �ّل سبايا العرب من مّرة وقيس. 

 
ّ

سب املذك
ّ
قّر تفّوق الشاعرة ح�ن نظرت �ع�ن التأنيث إ�� قيمة الن

ُ
رة. وجعلت التأنيث  و�إقرار تفّوق األّم، ن

ثة. تن��ئ قيم الذ�ورة لتضّمد جراح األّم ا�جار�ة سليلة  
ّ
ى. و�عيد الشاعرة إ�شاءها بيد مؤن

ّ
يخ��قها فتتشظ

األّم  إ��  أّو  ا�خؤولة  إ��  عاد  و�ْن  ذ�ورّ�ا  �سبا  ف�ان  بنس��ا.  الشاعرة  افتخرت  لقد  العرب.  سبّية  الفرس 

  ذلك معّ��ة عن أمر�ن:مباشرة، و�ْن أعادت إ�شاءه. و�دت �� خضّم 

و�ٍ� أّن النسب الذ�ورّي قيمة من ب�ن قيم أخر تأّسست عل��ا معيارّ�ة ا�جتمع العر�ّي القديم. لذلك   -

 �عاورها الشعراء و�عاور��ا الشواعر، فخرا حينا و�جاء أحيانا. 

 
ة في الشعر الجاهلّي، مرجع  -1

ٔ
حمد)، المرا

ٔ
ّمه  80، صسابقالحوفي (ا

ٔ
:" وقد جمع المقدام بن زيد سيد بني حي بن خوالن فخره با

بيه في قوله: َنمْتنا إلى عمرو عروٌق كريمة
ٔ
 [الطويل] وُخالن معقوُد المكارِم والحمــــــــــــــد  إلى فخره ال

ّمي ذات الخيِر بنُت ربيعــــــــة       
ٔ
 ضرّية من عيِص السماحِة والمجد   وا

ّول، مصر،  -2
ٔ
حمد)، كـتاب بالغات النساء، مطبعة مدرسة والدة عّباس اال

ٔ
:" زينب بنت فروة بن سنان  182، ص1908ابن طيفور (ا

 بن عنمة إحدى بني تميم بن مّرة بن عوف بن سعد بن ذبيان".
 . الصفحة نفسه المرجع نفسه، -3
 .الصفحة نفسهالمرجع نفسه،  -4
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ر، ب�ن اع��اف بأحادّية ذ�ورتھ، و��ن نحت م� -
ّ

سب املذك
ّ
ان لألنوثة فيھ. قدرٍة ع�� التالعب بقيمة الن

 ومخاتلة �� غ�� منح.
َ
 تأخذ ُ��زة

ٌ
ِكَرة

َ
 أنوثة ذ

 االغ��اب �� مستوى الفعل البطو�ّ�: -ب

يق��ن الفعل البطو�ّ� با�حرب خاّصة. فا�حرب شأن الذ�ور. وع�� وقائعها نمت أوائل الفخر�ات. و�ل��ا  

 1القبيلة انتصارهّن. فتغّنت ُعف��ة ال�لبّيةتطّرق فخر الشواعر. شفيعهّن �� ذلك انتماء قب�ّ� جعل انتصار 

 [الوافر]  �� قصيدة �� أطول فخرّ�ة لشاعرة، �� حّد علمنا، مطلعها: 2بانتصار قومها يوم دهمان

لٌب إ�� قيٍس بجمـــٍع 
َ
عـــاِب  َسَمت � ِم الّصِ

َ
 3َ�ُ�دُّ مناكب األك

 [الوافر]   :انتصار قومها �� قصيدة مطلعها 4وكذلك وصفت جمل الضبابّية

 جئــــــَنا
َ
 لو رأيِت غداة

ُ
 5بحْزٍم كراَء ضاحيٍة �ســـوُق  أميمة

- و�ندرج التطّرق إ�� ا�حرب �� الفخر النسائّي بصورة خاّصة ضمن الفخر القب�ّ�، حيث يتعّهد الشاعر

وامل�ا�ّي،   الّزما�ّي  شرط��ما  من  الوقائع  بتحر�ر  وذلك  ل�جماعة.  الرمزّي  الرصيد  ع��  باالشتغال  الشاعرة 

، وحفظھ من إتالف الذاكرة  و�دماجهما ضمن الرصيد الرمزّي، ع�� تثبيت ا�حدث ضمن الذاكرة ا�جمعّية

واملفاخرة التفاخر  ضر�ا من  جعلھ  الذي  األمر  الشواعر.  القب�ّ� غلب ع�� فخر  الفخر  أّن  غ��    6النّساءة. 

 7مخصوص�ن. اصط�حنا عليھ باغ��اب الفعل البطو�ّ�.

   :�ّ�االغ��اب إزاء فعل ا�حرب البطو 

علن الفخر و�تنازل عنھ للفاعل�ن �� ا�حرب  بدا فخر النساء صوتا ين�اح ح�ن ينخرط �� الفخر. صوت �

�� فخرّ�ة   لذاتّية فخر �سائّي. و�انت أج�� صوره  ا�حّقق�ن ملفخرة ا�جماعة. تواتر االنز�اح ف�ان مؤّسسا 

دة املهمزّ�ة:
ّ
قاُء ِهللا قمُت ِبمْفخــــــــــــــــر 8وال

ّ
 [ال�امل] ال يبلغ الثقالِن فيھ مقامــــــــــــي لوال ات

وا الُعال أمراُء �� اإلســــــــــــالم أبّوٍة �� ا�جاهلّيِة ســــــــــــــــــــادةٍ ب
ّ

 بذ

ــــــــوام جادوا فسادوا ما �ع�ُن أذاهـــــــــُم  ـــــــــــــــ
ْ
ٌل ع�� األق

ُّ
 لَنداُهُم ُبذ

 
شعارهم في الجاهلّية واإلسالم، محّمد شفيق البيطار، دار صادر، لبنان،  -1

ٔ
خبارهم وا

ٔ
،  2002ديوان شعراء بني كلب بن وبرة، ا

موّية". 1/561
ٔ
خت المنذر بن حّسان الشاعر...شاعرة ا

ٔ
و عميرة بنت حّسان الشاعر...وهي ا

ٔ
 : "اسمها ُعفيرة ا

تاهم ُعمير بن الُحباب فاستباح فيهم. وهو يوم دهمان". 1/565المرجع نفسه،  -2
ٔ
 : "ودهمان اسم موضع لبني كلب ا

 . 565-564-1/563المرجع نفسه،  -3
حمد)، بالغات النساء، مرجع  -4

ٔ
 :" جمل الضبابّية من بني كالب".175، صسابقابن طيفور (ا

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.  -5
 ، مادة [ف،خ،ر]. 139-11/138اللسان،  -6
حمد الحوفي. وقصر عن اإلحاطة به، حين حاول تمييز فخر الشعراء من فخر الشواعر قائال:"  -7

ٔ
ولعّل هذا االغتراب هو ما تلّمسه ا

ها وحسبها
ّ
ّما فخر الرجال فقد كان فيه ضرب من الفخر بالقبيلة كل

ٔ
نوثة شيء...ا

ٔ
ته وضعفه ليس فيه من اال

ّ
ة على قل

ٔ
وعددها   وفخر المرا

ة في الشعر الجاهلّي، مرجع 
ٔ
حمد)، المرا

ٔ
- 644، صسابقوثرائها وبطولتها وظفرها ومنعتها، وضرب من الفخر الشخصّي". الحوفي (ا

456. 
عالم، ط -8

ٔ
 ه".200:" توفيت نحو 8/118، 2002، دار العلم للماليين، لبنان، 15الزركلي (خير الدين)، اال



لفة
ٔ
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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َجبوا �� الُسؤددين وأنجبوا
ْ
 ام بنجابة األخواِل واألعمـــــــــــــــــــ قد أن

ـــــــــــــون 
َ
خاشن وابنھ جـ

ُ
 ومن بالغز أو باملهمز�ن ُ�سامي من با�

م مجُدهــــــــــــــم
ّ
 1ع�ُ�ْم وأخرَس دون �ّل كـــــــــــالم قوم إذا سكتوا ت�ل

فظة، و�عد إعال��ا القصد إ�� الفخر، و�عد جعلها الفخر إل��ا منسو�ا  
ّ
فبعد ا�حضور الصر�ح للذات املتل

ا�جمع    وملقامها وحضر  عة. 
ّ
املقط مطلع  يتيما،  بيتا  الفخر  من  مة، 

ّ
املت�ل الذات  الشاعرة   

ّ
حظ بات  رافعا، 

فسيادة   لھ.  املوجبة  والصفات  الفخر  معا�ي  استدعا��ا  بمجّرد  الفخر،  مّدعية  ا�حاضرة  محّل  الغائبون 

م غ�� ا
ّ
لقوم وأنطقا مجدهم. و�ذا  األعمام واألخوال، جاهلّية و�سالما، و�ذلهم ع�� األقوام أخرسا �ّل مت�ل

َرس مثقلة بو�� بالذات  
َ

�جم لسا��ا. إّ��ا حالة خ
ُ
م�ن، بدل القوم و�ديال م��م، فقد أ

ّ
�انت الشاعرة أحد املت�ل

 وافد من خارج القصيدة مستقّر ��ا. 

شفيع   االّدعاء.  ضروب  من  وضر�ا  مجازا،  القتل  فعل  و�إتيان  ا�حرب   �� بالبطولة  الفخر  يبدو  لذلك 

الشاعرة فيھ تماه مع الذات القبلّية حّد االّمحاء. فال�ّل �علم علم اليق�ن أن ال يد لها �� انتصارات القبيلة.  

إّن املثال الوحيد الذي طابق فيھ صوت الذات املتلّفظة املفتخرة فعل الذات القا�عة خارج الفخرّ�ة مثال  

  3ح�ن أ�شدت يوم أحد:2هند بنت عتبة،

 [الرجز] 

ُحْد شفيُت  
ُ
 نف��ي بأ

َ
نُھ عِن الكبْد  مْن حمزة

ْ
 4حّ�ى بقرُت بط

دا �حقيقة االغ��اب  
ّ

ك الفعل العنيف، فقد ظّل مؤك
ّ
ث، هذه املّرة، �� تمل

ّ
م املؤن

ّ
ورغم صدق الضم�� املت�ل

ث، محّل االغ��اب
ّ
ها املؤن

ّ
.  عن البطولة ا�حر�ّية. وعادة ابنة عتبة، �� الفخرّ�ة ذا��ا، إ�� التموقع ضمن محل

 [الرجز] وقّدمت وح��يَّ العبد بديلها �� الفعل العنيف:

ـــــدرِ  ْم بيوم بـــــــــــــــــ
ُ

 وا�حرُب يوَم ا�حرِب ذاُت ُسْعــــرِ  نحُن جز�ناك

 أ�ي وعّ�ي وأ�� وِصهــــــــــــري   ما �ان عن ُعتبة �� من ص��ِ 

يَّ غليَل صـــــــــدري  ـــــ شفيَت وح��ِ
َ
 ــــــــذري شفيَت نف��ي قضيَت ن

كُر وح��ّيٍ ع�� عمـــــــــــــري 
ُ

َب أعظ�ي �� قبـــــــري  فش يَّ
َ
غ

ُ
 5حّ�ى �

 
شعار   -1

ٔ
 .92، ص1995النساء، تحقيق سامي مكي العاني وهالل ناجب، عالم الكـتب، مصر، المرزباني (محّمد)، ا

عالم، مرجع  -2
ٔ
:" هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف صحابّية قرشّية عالّية 8/98، سابقالزركلي (خير الدين)، اال

 م. 635هـ/13الشهرة" توفيت 
ّيام العرب في الجاهلّية واإلسالم، مرجع  -3

ٔ
هـ  3:" في شّوال لسبع خلون منه سنة 156، صسابقشمس الدين (إبراهيم)، مجموع ا

 وقيل للّنصف من شّوال".
حمد)، بالغات النساء، مرجع  -4

ٔ
 . 34، صسابقابن طيفور (ا

 .34-33المرجع نفسه، ص -5
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ھ  
ّ
و�ذ نأخذ هذا االغ��اب مأخذ جٍد. و�عت��ه عالمة ذاتّية �� فخر الشواعر يقبل الوسم بالنسائّي، فألن

ثة املفتخرة.
ّ
مة املؤن

ّ
امللفوظ الفخرّي لقائلتھ. �� ح�ن ظّل مركز  وقصر التأنيث ع�� �سبة  1وَسم الذات املت�ل

 الفخر الذ�وَر الفاعل�ن �� حياة ا�جماعة ا�جّسم�ن وجودها الفع�ّ� للعيان. 

ثبوت   فإّن  ث، 
ّ
املؤن للفارس  االست��امّي  املثال   �� ا�جسد،   �� التأنيث  طمس  الفروسّية  شرط  �ان  ول�ن 

ت الشواعر ع�� باب  تأنيث ا�جسد املنشد الشعَر حائٌل دون فخر قد تأّسس ع 
ّ
�� منافرة ومفاخرة. لذلك ظل

املرأة ع�� عتبة   املوضو�ّ� لوقوف  املعادل  الفخر هو  الوقوف ع�� عتبة  أّن  �عت��  ولذلك  الفخر وعتبتھ. 

  ا�حرب.

  :�ّ�االغ��اب إزاء فعل البذل البطو 

خ��ل �� صورت�ن، أو�� مدارها فعل جاد  
ُ
دة ت

َ
نش

ُ
بؤرتھ الداللّية ال�جاعة، من نافل القول إّن املروءة امل

وثانية مدارها فعل اله بؤرتھ الداللّية الكرم. من خاللهما حاولنا محاصرة التمثيالت املؤّسسة لفخر النساء  

امرأة تب�ي املو�ى وال ترد��م  -�� القديم. تبدو الشاعرة واقعة خارجة دائرت��ما �� الغالب األعّم. فالشاعرة

اءة املثال األك�� رسوخا ضمن مبادالت رمزّ�ة الشعُر م��ا.    3 ُ��دى وال ��دي.امرأة َهِديٌّ -والشاعرة  2قت��.
ّ
فالب�

لذلك فإّن االلتفات إ�� موقع املنع املؤّسس للذات    4والَهِديُّ املثال الرا�خ ضمن رمزّ�ة وكُدها إنتاج العباد.

ع��   الوقوف  إ��  دفعنا  وا�جود،  الكرم  بمعا�ي  تتغّ�ى  أن  قبل  ثة، 
ّ
البذل  املؤن فعل  إزاء  الشواعر  اغ��اب 

البطو�ّ�. ذلك أّن الّنصوص الشعرّ�ة املتعّرضة للبذل باعتباره فعال كر�ما وشيمة محمودة، نصوص نزرة  

 إن لم تكن منعدمة.  

سب إ�� الشواعر من فخر لم �ع�� سوى ع�� قطعت�ن تأ�ي ف��ما صاحبتاهما ع�� فعل البذل  
ُ
ففي ما �

. هذان النّصان اليتيمان �� الفخر  6وثاني��ما �حبيبة التغلبّية  5مرأة سالم بن قحفانوقيمة الكرم. إحداهما ال 

بالكرم هما دليل ع�� ما سقط أو أسقط من نصوص شعرّ�ة. لكن دون أن يفّند ذلك ندرة الفخر بالكرم  

 عند الشواعر وعرضّية الوقوف عنده. 

 
حمد)، بالغات  44-43، ص1995ضح الصمد، دار صادر، لبنان، انظر على سبيل الذكر: ديوان الخرنق، تحقيق وا -1

ٔ
. ابن طيفور (ا

مين وعبد السالم   191، صسابقالنساء، مرجع 
ٔ
حمد ا

ٔ
بو تّمام)، ديوان الحماسة، تحقيق ا

ٔ
عة عاتكة بنت عبد هللا]. الطائي (ا

ّ
[مقط

بو ت 2/1797هارون، دار الجيل، لبنان، 
ٔ
ة من بني مخزوم]. الطائي (ا

ٔ
عة امرا

ّ
ّمام)، كـتاب الوحشيات، تحقيق عبد العزيز [مقط

بي لهب]. 66الميمني الراجكوتي، دار المعارف، مصر، ص
ٔ
عة دّرة بنت ا

ّ
 [مقط

ثير (علي)، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السالم التدمرّي، دار الكـتاب العربّي، لبنان،  -2
ٔ
:" وكان مع 1/523، 2012ابن اال

يها".لقيط [ابن زرارة] ابنته دختنوس
ٔ
 ، وكان يغزو بها معه، ويرجع إلى را

ّم  15/44، سابقاللسان، مرجع  -3
ٔ
، مادة [ه،د،ي]. ولعّل ذاك ما كان ثاويا وراء حجر اإلخوة على غنّية بنت عفيف ابن عمرو، ا

مالي والنوادر، دار الجيل، لبنان، دت، ص
ٔ
بو علّي)، ذيل اال

ٔ
خبارها في . 23حاتم الطائّي، ومنعها مالها، انظر: القالي (ا

ٔ
شعر طيء وا

 .  812- 811، ص1983الجاهلّية واإلسالم، جمع وتحقيق وفاء فهمي السنديوني، دار العلوم للطباعة والنشر، السعودّية، 
 . 72، فصل "النساء في اقتصاد المتاع الرمزّي"، صسابقبورديو (بيار)، الهيمنة الذكورّية، مرجع  -4
 لم نعثر لها على ترجمة.  -5
:" حبيبة بنت عبد العّزى بن حذار الّناصرّية، 112، ص1998عزيزة)، معجم الشعراء الجاهليين، دار صادر، لبنان، بابتي ( -6

و العوراء، من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض".
ٔ
ّم العزراء، ا

ٔ
يضا ا

ٔ
 وتدعى ا
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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ث واملذ
ّ
�  ولعّل الالفت لالنتباه حضور متالزم ب�ن املؤن

ّ
عت�ن املتعّرضت�ن للبذل. إضافة إ�� تج�

ّ
ر �� املقط

ّ
ك

فظة تنطق بضم�� مفرد، وعن تجر�ة �خصّية. ولعّل الضم�� أقدر ع�� ا�خاتلة ح�ن أوهم  
ّ
الشاعرة ذاتا متل

بانخراط الشاعرة �� فعل البذل. فإذا قصرنا نظرنا ع�� أفعال البذل والعطاء يتغّ�� األمر، لي�ون نصيب  

ها:امرأة سالم 
ُ
 [الطو�ل] بن قحفان من قوِلها قول

 1فعندي لها عقٌل وقد زاحت العلل فأعط وال تبخل إذا جاء سائل

ها:
ُ
 [ال�امل] ونصيب حبيبة التغلبّية من قوِلها قول

 2أبدا ولكّ�ي أب�ن فأ�شـــــــــــــــد  أو�� ع�� هلك الطعام ألّيـــــــــــــة

و�� القول�ن تظّل الشاعرة املفتخرة بكرمها خارج دائرة الكرم وغر�بة عن فعل البذل. ذلك أّن فعل العطاء  

 واملنح ورد �� إسناد صر�ح إ�� الزوج "أعط وال تبخل". واقتصر �� الّنّص الثا�ي ع�� الطعام. 

البذل، و�قصره ع�� الذ�ور، ليجع أّن ثقال ذ�ورّ�ا �ستقطب فعل  لنا  بما  وقد بدا  ل الشاعرة مفتخرة 

التذك��.   إ��  أقرب  �انت  را، 
ّ

مذك البذل منجزا  �ان فعل  ح�ن  امرأة سالم،  عة 
ّ
�� مقط فالعطّية  م��ا.  ليس 

ثا، �انت أقرب إ�� التأنيث.  
ّ
عة حبيبة التغلبّية، ح�ن �ان فعل البذل منجزا مؤن

ّ
 والعطّية �� مقط

�ست و��  وملكھ.  الزوج  إبل  للسائل  املبذولة  ال��وة.فاإلبل  مفهوم  مل�ا    3حضر  فتجعلها  وتختصرها 

 4يتصّرف فيھ الزوج دون الزوجة. �� ح�ن أّن الطعام لصيق باملرأة إعدادا وطهوا.

جاءت   ر. فقد 
ّ

ألصٍل مذك البذل محا�اة  وتأ�ي فعل  الكرم.  سياق   �� عرضا  املفتخرة  الشاعرة  وتحضر 

عة امرأة سالم بن قحفان رّدا ع�� عتاب الزوج. وت
ّ
قليدا لفعلھ. بھ تحّولت الشاعرة عن مثال الالئمة ��  مقط

الكرم، دون أن تتحّول من الالبذل إ�� البذل. ف�ان فخرها فخرا ببذل الّرجل. و�انت الشاعرة خارج دائرة  

الفعل غر�بة عنھ. ول�ن �انت حبيبة التغلبّية قد أتت فعل البذل من تلقاء ذا��ا، وأقسمت بأغلظ األيمان  

عة �شهد ع��  أّن الكرم جب
ّ
ر لم تنتف. وظّل الذ�ور أطيافا حاضرة �� املقط

ّ
ة ف��ا، فإّن محا�اة األصل املذك

ّ
ل

 [ال�امل]  ذ�ورة فعل الكرم، وع�� وراثة متالزمة ب�ن الذ�ورة والبذل. كذلك:

م�ي أ�ي
ّ
ى بھ جّدي وعل  نفض الوعاء و�ّل زاد ينفد  و��ّ

عت�ن �� الفخر بالكرم، و�ن تمّ��تا من حيث تبّن��ما لفعل البذل البطو�ّ�، ع�� 
ّ
ولذلك فإّن هات�ن املقط

د تأّصل قيمة  
ّ

اختالف انخراط املفتخرت�ن، فإّن �حوق قيمة الكرم عاّمة، وفعل البذل خاّصة بالشعراء، يؤك

 
بو تّمام)، ديوان الحماسة، مرجع  -1

ٔ
 . 2/1727، سابقالطائي (ا

شعار النساء، مرجع 1636-2/5163المرجع نفسه،  -2
ٔ
 .  104-103، صسابق. المرزباني (محّمد)، ا

،ب،ل]1/37اللسان،  -3
ٔ
َبَل: كـثرت إبله". :، مادة [ا ّبل الّرجل...وا�

ٔ
 " ا

ليات اإلبداع الشعرّي عند العرب من الجاهلّية إلى نهاية القرن  - 
ٓ
ه، منشورات كلّية  3المّناعي (مبروك)، الشعر والمال بحث في ا

داب
ٓ
 :" "المال" كلمة عامة جامعة تعني عموم الملك، ولكّنها تختصر في االستعمال الجاهلّي في اإلبل".22، ص1998مّنوبة،  اال
ني إذا لم يثقل على  13/45اللسان،  -4

ٔ
ني الطعام وامرا

ٔ
ة...ويقال مرا

ٔ
]:" طعام مريء هنيء حميد المغّبة بّيُن المرا

ٔ
، مادة [م، ر،ا

 طّيبا" المعدة وانحدر عنها 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ا
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رة. األمر الذي يجعل من فخر ا
ّ

لشواعر ��ا استالبا ومحا�اة من درجة  الكرم وفعل البذل ضمن معاي�� مذك

 ثانية. 

 : األلفة بدیل االغتراب -3-2
لھ ا�حضور الذ�ورّي باحت�اره النسب وا�حرب والكرم فإّن ��  

ّ
رة تلفيظا ظل

ّ
ل�ن بدا تلفيظ الذات املذك

ط أضواء من ا�خطاب ع�� ذا��ا. فتنبجس صور  
ّ
فخر�ات الشواعر قسما �غادر فيھ الشاعرة العتمة. و�سل

ر فخر النساء ع�� قليل من  مغايرة
ّ
. غادرها االغ��اب إ�� ح�ن. فتعقد عالقات مختلفة مع اآلخر. فقد توف

النتف والقطع انخرطت �� إحالل األلفة محّل االغ��اب. والحت األلفة �� مستو��ن. وسمناهما بألفة الفتنة  

جعلناه ألفة للفتنة. وقسيم  وألفة املتعة. فعند الشواعر طر�ف من الفخر دار ع�� مع�ى ا�جمال وحوزه.  

 آخر أ�ى ع�� مع�ى البذل �� سبيل ا�خمرة. جعلناه ألفة للمتعة.

 �� ألفة الفتنة: -أ

ل�ن تراوح نظم الشاعرة �� هذا املع�ى ب�ن البيت الواحد واألر�عة أبيات، فقد بدا االفتخار بالفتنة املع�ى 

ثة. ليس ذلك  
ّ
بالذات الشاعرة املؤن إ�� خانة اإلناث.الفخرّي األك�� لصوقا  انتما��ا  إل��ا �ع�ن  نا ننظر 

ّ
 1ألن

بھ.   وال��م  األنا.  م 
ّ
املت�ل ضم��  تبّ�ى  بلسان  ها 

ّ
�ل وردت  وا�جمال  الفتنة  بمعنيي  املتغّنية  األبيات  ألّن  ما 

ّ
و�ن

الذات   ب�ن  تالق ممكن  أو�ح  غة. وحّققت 
ّ
الل أتاح��ا  ال�ي  التطابق  أع�� درجات  بذلك  الشاعرة  فأحدثت 

مة القا�عة خارجھ.املتلّف 
ّ
 2ظة ساكنة الّنّص والذات املت�ل

الف�ّي تماهيا ب�ن الذات�ن. يحّقق صورة ��ا استحّقت  -ووا�ح أّن الشاعرة �علن ع�� هذا االختيار اللغوّي 

ح هذا املع�ى الفخرّي ألن ي�ون مع�ى مؤنثا خالصا. إذ هو  
ّ

الفخر. ف�انت موضوعا لھ و�ھ انفردت. مّما ر�

ث    مع�ى ذا�ّي 
ّ
و�ّ� لصاحبتھ و��ا لصيق. ولعلنا نرصد أو�� عالمات األلفة من خالل حضور ج�ّ� ألصل مؤن

صر ع�� النساء.  
ُ
ا رمز�ا ق  �ستنفر رصيدا ُهو��

ذلك أّن الشاعرة تنخرط ضرورة �� آلّية تماه مع ُمثل وصور ال تفارق الرصيد املش��ك للقوم. والشاعرة  

خرج هوّ���ا إخراجا ل
ُ
غوّ�ا. وتلّفظها ع�� محاورة معاي�� ثقافّية حّصل��ا باالنتماء إ�� ا�جماعة. و�ش��  املفتخرة ت

هما بوضوح فخر �ّل من سل�ى بنت القراطي��يّ 
ّ
ث. جال

ّ
وصفّية   3إ�� آليت�ن حضرتا �� مسار تماه مع أصل مؤن

فقد    4البغدادّية. آلّياتھ.  تماز�ت  التما��   �� منطق  وّحدهما  ثة. 
ّ
املؤن الذات  إ�شاء   �� مسار�ن  ع��  فنقف 

 
ّنها كاملة من النساء". 1/168المرجع نفسه،  -1

ٔ
نثى إذا ما ُمدحت با

ٔ
ة ا

ٔ
،ن،ث]:" يقال هذه امرا

ٔ
 ، مادة [ا

2- Benveniste (Emile), Problèmes de linguistique générale I, Tunis, Editions CERES, 1995, Chapitre: De la 
subjectivité dans le langage, pp257-265.     

عالم النساء في عالمي العرب واإلسالم، ط -3
ٔ
: تذكر باسمين،  2/251و  2/240، 1984، مؤّسسة الرسالة، لبنان، 5كّحالة (عمر)، ا

بو العالء محّمد بن محمود النيسابوري في كـتاب سّر الّسرور الذي  
ٔ
سلمى البغدادّية وسلمى بنت القراطيسي:" شاعرة ذكرها القاضي ا

 جمعه في الشعراء عصره".  
بو العالء محمد بن محمود النيسابوري قاضي غزنة في  332/ 2المرجع نفسه،  -4

ٔ
:" صفّية البغدادّية شاعرة قال ابن لنّجار ذكرها ا

خبار شعراء عصره". 
ٔ
 كـتابه سّر السرور الذي جمع فيه ا
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ٔ
   هنيدة قصد هللا  ا
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من   آلّية  وفق  ثان  مسار   �� تحّقق  ح�ن   �� الوحدة.  مبدؤه  تكثيف  آلّية  ع��  أّول  مسار   �� التما��  تأّسس 

ي.  
ّ
 التكثيف مبدؤه التشظ

   :تكثيف الوحدة 

خذتھ أصال تمثيليا. انخرطت بموجبھ ��  -ذلك أّن الشاعرة استحضرت مع�ى املرأة
ّ
يتھ. وات

ّ
الفتنة �� �ل

ت ف��ا. حلول حّقق الذات وأعتقها من ر�قة ذنب متوارث  
ّ
التطابق معھ ومطابقة الفتنة. فلبست لبوسها. وحل

ن��ئ عالقة باآلخر
ُ
نشأ الذات. وت

َ
الذكر جديدة. ف��ا  -لتتصا�ح الشاعرة املفتخرة مع قّوة شيطانّية الفعل. وت

د. تكثيف است��امّي انفردت صفّية البغدادّية بھ، ح�ن قالت:
ّ

 [ال�امل]   ��ديد لذيذ. وفيھ التذاذ بنصر مؤك

ْت ا�ِحجا
َ
 الدنيا ال�ي فَتن

ُ
ها ��َّ مغرِم  أنا فتنة

ُّ
 �ّلِ القلوب ف�ل

َك �سلــــــــــم أترى ُمحّياي البد�َع جمالــــــــــــھُ 
ّ
نُّ يا هذا أن

ُ
 1وتظ

الوحدة استطاعت الشاعرة استعادة وحدة أو�� باستعادة أّول لقاء. استعادة ف��ا تكثيف   و�فضل مبدإ 

را. إّ��ا العودة إ�� لقاء "أص�ّ�"  
ّ

إ�سا�ّي، حيث اللقاء لقاء وجھ وجها، وحيث اللقاء لقاء وجھ مؤنث وجها مذك

 للذ�ورة.  أو إ�� "أصل" اللقاء. استعادة لضدّية مؤّسسة. ف��ا األنوثة الضديد األمثل 

فيض�� اللقاء باآلخر لقاء منشئا للذات ومنشئا لآلخر. لذلك �ان الوجھ محًيا جميال. ا�جمال فيھ عصارة  

�ّل   حجا  "فتنة  الشاعرة  ف�انت  العقل.  ولقاء  الذكر،  لقاء  اآلخر  لقاء  �ان  ولذلك  لها.  واختصار  األنوثة 

 القلوب". 

ر �� املادّية، ماد
ّ

ھ ا�حضور األنثوّي املتجذ
ّ
ّية ا�جمال وضعفھ وهشاشتھ. وهو ا�حضور األنثوّي املناقض  إن

�ّدي. وليس اللقاء وجھ
ّ
 ار�شافا للقاء ا�جسد با�جسد، و�نباًء  -للعقل املا�ع من الفساد والهالك وال�

ّ
وجھ إال

رة، وشلل قدرا��ا. فال �سلم. 
ّ

 عن اختالل األنا العاقلة املذك

   :ي
ّ
 تكثيف التشظ

ح التما��  من  ثان  الفاتنة.�� مسار  األن�ى  صورة  املتلّفظة  حّققت  ي. 
ّ
التشظ ف��ا.    كمھ  ا�جمال  فجّزأت 

ت آُ��ا �� قلب  
ّ
ث قّدا. فانت��ت الفتنة. و�شت

ّ
وجعلتھ عيونا وأجيادا ونحورا و��ودا وأردافا. قّدت ا�جسد املؤن

ك ا�جمال ا�� انبعاث طقو 
ّ
��ّي انبجست منھ  مقصود لعقود املشا��ة. تجاوزت بموجبھ الشاعرة إ�غاال �� تمل

ثا خارقا، هو صورة للفاتنة  
ّ
األن�ى فاتنة، وقد التأمت العناصر ا�جميلة التئاما �جيبا. وأ�شأت مخلوقا مؤن

م ع�� ا�جسد ع�� ا�شداد أسبق إ��  
ّ
األصل األّم الك��ى مانحة ا�حياة مخلوقات األرض. فشهد ا�جمال املعل

 
ّ
عة إ�� استعادة طقوسّية. �� عودة إ�� األصل األمومّي، مثال  ا�جسد األّم. ومّهد ِذكر الفداء �� مطلع املقط

است��امّي، يجمع شتات ا�جسد املقدود و�رفع وحشة االغ��اب و�جعل الشاعرة تأ�س بالفخر �شب����ا أو  

 فأ�شدت: [الوافر]  بمن أرادت التشّبھ ��ا،

 
شعار النساء، تحقيق عبد اللطيف عاشور، مكـتبة الق -1

ٔ
ن للطبع والّنشر والتوزيع، السيوطي (جالل الدين)، نزهة الجلساء في ا

ٓ
را

 .57دت، ص
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 وأجياُد الظباء فداُء جيـــدي عيون مها الّصر�م فداُء عي�ي

 ألز�ُن للعقود من العقـــــــــوِد  أزّ�ُن بالعقوِد و�ّن نحـــــــــــــــــــري 

 وقد �ش�ون من ثقل الّ��وِد  وال أش�و من األرداف ثقــــــــــال

 1ملا نزل البالء ع�� ثمــــــود ولو جاورُت �� بلٍد ثُمــــــــــــودا

إذ    الذات الفاتنة مع�ى أ�ى عليھ عدد من الشواعر.   ونلفي هذا االفتخار با�جمال واالشتغال ع�� إيتوس

دة بنت املستكفي مثال
ّ
  3، وعند �عض النساء النكرات.2وجداناه حاضرا عند وال

جندرّ�ة   حساسّية  وتقت��ي  �ستسيغها.  اجتماعيا  سياقا  تحتاج  ا�جمال  بحوز  املنافرة  أّن  لنا  بدا  و�ن 

 ة للذات. تصوغ التأنيث مع�ى شعرّ�ا. هو مع�ى وجود ورؤ�

 �� ألفة املتعة:  -ب

من التلميح إ�� املتعة إ�� التصر�ح ��ا، �ان االنتقال من ألفة الفتنة إ�� ألفة املتعة. ونحن ندرك أّن الفتنة  

باملتعة موصولة. بيد أّن املتعة الصر�حة أطرف من امرأة وأجرأ، أو هكذا تبدو. فبعض األبيات املنسو�ة  

  4سؤال تفّرد الشاعرة بمعاقرة ا�خمرة والقول ف��ا.للمرأة الشاعرة قديما تضع محّل 

لتھ علّية بنت  
ّ
جاه" الحق مث

ّ
و�مكن أن نمّ�� باح��از شديد اتجاه�ن �� شعر النساء الدائر ع�� ا�خمرة. "ات

لتھ امرأتان. هما أّم حكيم بنت ي��
ّ
جاه" سابق أقرب إ�� العفوّ�ة مث

ّ
 6وعبلة بنت خالد التميمّية.  5املهدّي، و"ات

جاه األسبق �عفوّ�تھ وانفالتھ أقدر ع��
ّ
تصو�ر ملمح ذا�ّي مخصوص �� شعر النساء �� هذا املع�ى   و�دا االت

باعتباره مع�ى فخرّ�ا �سم عالقة الشاعرة با�خمرة  بالتغّ�ي  ھ بدا ألصق 
ّ
أّوال ألن املرأة بمجتمعها.  -الشعرّي. 

 
ريب، تحقيق إحسان عّباس، 52، ق سابقالسيوطي (جالل الدين)، مرجع  -1

ٔ
ندلس اال

ٔ
حمد)، نفح الطيب من غصن اال

ٔ
. المقري (ا

 . 1/428، سابق. منصور (جميل) معجم شاعرات العرب، مرجع 4/178، 1968دار صخر، لبنان، 
عالم، -2

ٔ
موّي، شاعرة 8/118، سابقمرجع  الزركلي (خير الدين)، اال

ٔ
دة بنت المستكـفي با� محّمد بن عبد الرحمن اال

ّ
:" وال

ندلسّية، توّفيت 
ٔ
 م).1091ه/484ا

حمد)، بالغات النساء، مرجع  -3
ٔ
 . 152-151، صسابقابن طيفور (ا

بو الفرج)، مرجع  -4
ٔ
صفهاني (ا

ٔ
رب في معرفة 16/189، سابقانظر: اال

ٔ
لوسي (محمود)، بلوغ اال

ٔ
حوال العرب، شرح وتصحيح  . اال

ٔ
ا

ثري، ط
ٔ
هلّية، مصر، 2محّمد بهجة اال

ٔ
 .  1925- 1924، المكـتبة اال

غاني، مرجع  -5
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
مّية ابن عبد شمس". 16/186، سابقاال

ٔ
بي العاصي بن ا

ٔ
م حكيم بنت يحي بن الحكم بن ا

ٔ
:" ا

ّم حكيم، من ب
ٔ
كـثر من شاعرة تكّنى با

ٔ
ّوال: إلى وجود ا

ٔ
لب وجويرّية بنت القارظ وصاحبة القطرّي ونشير ا

ّ
ينهّن: البيضاء بنت عبد المط

ّم حكيم الخارجّية خالف
ٔ
ّن ا

ٔ
ّن كّل من البيضاء وجويرّية انتميتا إلى التقليد الرثائّي النسائّي. في حين ا

ٔ
تهما بن الفجاءة. وثانيا: إلى ا

مار 
ٔ
ّنه ا

ٔ
ة اغتراب عن الجسد المؤّنث ووعي مؤّرق به. ليس هذا مجاله وإن  وعّبرت عن وعّي مؤّنث مخصوص. اخترنا عدم التعّرض له ال

 . 134-133- 129-128، ص1974، دار الثقافة، لبنان، 2كان به موصوال. انظر شعر الخوارج، عّباس إحسان، ط
عالم النساء، مرجع  -6

ٔ
ّم جاهلّية كانت زوج3/242، سابقكّحالة (رضا)، ا

ٔ
ة لعبد شمس بن  :" عبلة بنت عبيد بن خالد بن خازل، ا

عالم، مرجع  
ٔ
مّية ونوفل". الزركلي (خير الدين)، اال

ٔ
مّية وعبد ا

ٔ
عبد مناف القرشّي وبنوه منها يقال لهم العبالت. وهم ثالثة بطون: ا

 :" عبلة بنت عبيد بن نافل بن قيس من بني زيد مناة من تميم". 4/188، سابق



لفة
ٔ
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أغراضيا   محّصنا  ا�خمرّي  شعرها  يجعل  وتار�خيا  اجتماعيا  انتماء  املهدّي  بنت  �علّية  معرفتنا  ألّن  ثانيا 

  1ماعّيا.واجت

   :متعة اإلقبال ع�� ا�خمرة 

تنطلق املرأة املفتخرة من رصيد املعا�ي املش��كة. فتفتخر بمعان تقّومت عل��ا ا�خمرّ�ة الحقا. فالتصر�ح  

باإلقبال ع�� ا�خمرة، وطلب االس��ادة م��ا، معان أ�ى عل��ا الشعراء مفتخر�ن بمعاقرة ا�خمرة. فيعلو صوت 

 
ّ
 ذة: [الطو�ل] الشاعرة شر��ا �� الل

 إن كنُت قد أنفْدُت فاس�ْ� هنا ُبردي أال فاسقيا�ي من شرابكما الَوْردي 

 2مباٌح لكْم ��ٌب فال تقطعـــــــوا ِوْردي  سواري وُدمل�� وما ملكْت يــــــدي 

وتأ�ي الشاعرة ع�� كرم موصول با�خمرة. فتتفاخر بالبذل �� سبيلها. ومن هذا املع�ى املتأّصل �� الفخر 

 لذ�ورّي وخمر�اتھ الحقا ينبجس معنيان وسمهما تأنيث الذات املفتخرة:  ا

ر ع�� التأنيث و�عّززه. هما السوار والدم�ج. ع��ما  
ّ

ل املع�ى األّول �� التنازل عن عالمات ثقافّية تؤش
ّ
تمث

فظة. وم��ما تتحّرر. و�ستبدل تأنيثا ثقافيا، موضعھ األّول م��ا  
ّ
ذة باليد. تتنازل الذات املتل

ّ
اليد، باستقبال الل

بل �� توّسع دائرة البذل لتجعلها تنازال مطلقا عّما تملك. ��ٌب تبيحُھ. وال تبيح قطع وردها. �� إقبال ع�� 

مة. وتحّول املتعة، من إمتاع للع�ن الّناظرة  
ّ
فظة مع متعة الذات املت�ل

ّ
ذة واستقبال لها، تتوّحد الذات املتل

ّ
الل

توّزع   ا�ح�ّ�  نظام  إ��  مع  فتقطع  آنا.  ا�جسد   �� �ستقّر  بمتعة  ذاَ��ا  الذاِت  إمتاع  إ��  ث، 
ّ
املؤن ا�جسد  ع�� 

 سيميائّي املرأة فيھ عالمة وداللة لتنتقل إ�� نظام ثان من الفعل والتجر�ب. 

  :متعة تحّدي السلطة الذكورّ�ة 

ا تجاوزت ا�جرأة إ�� التجّرؤ ونقف ع�� املع�ى الثا�ي �� بيت�ن لشاعرة تد�� عبلة التميمّية. حيث بدت ذات

تجّرؤ   وا�جسد.  اِمللك  صاحب  الزوج   �� لة 
ّ
ممث ذ�ورّ�ة  سلطة  لها.  حضور  أج��   �� الذ�ورّ�ة  السلطة  ع�� 

أفرغت ع��ه السلطة الذ�ورّ�ة من سلط��ا، �عد أن استحضر��ا الذات املتلّفظة. ووّسعت دائر��ا لتوّسع من  

فالز  الراحلت�ن،  من  متدّرجة  بحضوره  ان��اكها،  ر 
ّ

املذك والبعض  الزوج  قفا  أخيھ،  ابن  ثّم  مالكهما،  وج 

 [املتقارب]  وسلطتھ. تقول:

 فيا و�ل�ي محجُن قات��  شر�ُت براحل�ي ِمحجــن

ةٍ 
ّ

 3ولم أحتفل ُعذلة العــاذِل  و�ابن أخيھ ع�� لــــذ

 
1- Anne Revillard, Laure de Verdalle, « Faire » le genre, la race et la classe, introduction à la traduction de 
«Doing Diference», dans Terrains e-travaux, 2006/1, n°10, p-p:91-102, https://www.cairn.info/revue-terrains-
et-travaux-2006-1-page-91.htm.      

غاني، مرجع  -2
ٔ
بو الفرج)، اال

ٔ
صفهاني (ا

ٔ
 . 16/186، سابقاال

 . 1/148المرجع نفسه،  -3

https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-91.htm
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و  صادقا.  لغوّ�ا  تماهيا  فتحدث  "أنا".  م 
ّ
املت�ل ضم��ها  مع  ثة 

ّ
املؤن الذات  قطب  تتوّحد  ذا��ا  من  تجعل 

إ��  احتاجت  ما 
ّ
�ل وتبعيدا،  تقر�با  الزوج،  اسم  تكّرر  لذلك  منھ.  موقعها  وفق  بات 

َ
ا�خاط وّزع 

ُ
ت ا�خطاب. 

 التذك�� بما ان��كت من ملكھ وسلطتھ وعقابھ.  

رنا دور العص 1 مع�ى يتعّزز إذا استدعينا داللة اِ�حَجن ع�� العصا املعّقفة الشب��ة بالصو�جان. 
ّ

-اوتذك

واستعاد��ا.ا السلطة  مسرحة   �� املسافة    2لصو�جان  ذة 
ّ
الل أحدثت  وقد  غ��ّية،  محّل  الزوج  يحّل  لذلك 

 الضرورّ�ة لهذا التبعيد. فأ�حقتھ باآلخر العاذل املطلق ومطلق املنع. 

 االغتراب في المستوى القیمّي:  -4

كّنا رصنا �� فخر الشواعر القديم اغ��ابا. وتبّينا دورانھ ع�� فع�ْ� إماتة و�حياء، �سبا وحر�ا و�طعاما، ��  

وتضفي   تنظمھ  مش��كة  قيم  إ��  عائد  األفراد،  عالم  أّن  بھ  م 
ّ
املسل من  �ان  و�ن  مخصوص.  ثقا�ّ�  سياق 

�ة فرصة تتيحها ا�جماعة ملن فّوضت من  املعقولّية ع�� أفعال األفراد وأقوالهم. فإّن الفخر من هذه الزاو 

 املنتم�ن إل��ا لالنتشاء �عرض الذات وتلفيظها، سواء �انت ذاتا فردّية أو جمعّية. 

ا�جماعّية   للقيم  ل 
ّ
تمث دون  ي�ون  أن  االنتشاء  لذاك  وال  �ستقيم  أن  العرض  لهذا  يمكن  ال  ھ 

ّ
أن بيد 

من   يجعل  الذي  األمر  األش�ال.  من  �ش�ل  إل��ا  بالنسبة  واستجابة  غ��ّية  قيما  إل��ا  املنَت�ى  ا�جماعة  قيم 

ع��   والغالبة  الشواعر  شعر   �� ��ا  املتغّ�ى  القيم  أّن   
ّ
إال والشواعر.  الشعراء  ذلك   �� �ستوي  ألفرادها 

عا��ن قيم �عّمق االغ��اب وتؤّصلھ، ح�ن �انت لقيم الذ�ورة أقرب وملقّومات الفتّوة أو��. إذ تقّومت  
ّ
مقط

قافّية العر�ّية القديمة ع�� تصّور يرى املروءة متحّققة عن تحصيل لل�جاعة والكرم معا. فهما  املعيارّ�ة الث

 3النواة القيمّية لنموذج الرجل ال�امل. و�� مروءة موّجهة أساسا للذ�ور من ا�جتمع.

هذه القيم    فارتبط الغزو بالفروسّية واق��نت ال�حراء بالكرم مّما شّرع التغّ�ي بالفتّوة. و�ذلك اختصرت 

ال �� الفخر، �� ما نحن فيھ.  
ّ
جملة املعاي�� املرتبطة بالواقع املعيش ورمت بظاللها ع�� النشاط اإلبدا�ّ� ممث

ثة املفتخرة  
ّ
ك الشواعر املفتخرات لهذه القيم. وجعلنا �عاين مسافة ب�ن الذات املؤن

ّ
حال هذا األمر دون تمل

ارق قيم تؤّسس  و��ن القيم املفتخر ��ا. فاالنتساب إ�� ال
ّ
ذ�ور واالقتتال �� ا�حرب و�طعام املستنبح والط

 الذ�ورة وتخّص الذ�ور من ا�جماعة. 

وأشادت   املنتصر�ن.  القبيلة  برجال  وافتخرت  القيم.  تلك  هامش  ع��  الشاعرة  وقفت  لذلك  نتيجة 

بتبئ��ها   القيم  فهذه  ر. 
ّ

املذك ا�جد  من  صرحا  فخرها  من  وجعلت  محتدهم.  ورفعة  الذ�ورة  بكرمهم  ع�� 

الذ�ورة   تخوم  ع��  واقفات  وجعل��ن  فلكها.  عن  الشواعر  أقصت  أساسا،  ر 
ّ

املذك املثال  إ��  وتوّجهها 

 مشاهدات لها و��ا م�جبات ضرورة. 

 
 ، مادة [ح،ج،ن].48- 4/47، سابقابن منظور، اللسان، مرجع  -1
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خرين". 
ٓ
س والنجدة ومنع الجارات وإجارة المولى وإطعام الفقراء وإكرام الضيف وبذل المال وإيثار اال

ٔ
 الشجاعة والبا
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ث املفتخر بھ  
ّ
ول�ن بدت األلفة بديل االغ��اب فإّن إ�عام الّنظر �� املعاي�� ال�ي تأّسس عل��ا ا�جمال املؤن

منا. ذلك أّن معاي�� ا�جمال املستدعاة �� فخر �عض الشواعر �� املعاي�� عي��ا ال�ي  يدفعنا إ�� تنسيب حك

ر عل��ا الشعراء و��ا �غّنوا ومن عنفها اشت�وا.  
ّ
 بأ

القي�ّي، وقد انجلت  ثانيا من تمظهرات االغ��اب  ث تمظهرا 
ّ
التوافق حول معاي�� ا�جمال املؤن فيض�� 

ث �شهد  غ��ّية معاي�� ا�جمال وغ��ّية مثال ا
ّ
ألنوثة. بل لعّل العودة إ�� هذه املعاي�� الغ��ّية �� ا�جمال املؤن

ذة من  
ّ
رة. فثّمنت مواضع الل

ّ
ع�� تأسيسها لألنوثة �ع�ن الذ�ورة. فقّدت مثال ا�جمال مراعية املتعة املذك

ث. 
ّ
 ا�جسد املؤن

 الخاتمة:    -5

اعتبارهّن ذواتا اجتماعّية متنّ�الت ��  سعينا إ�� تبّ�ن عالقة مف��ضة ب�ن فخر الشواعر و��ن الشواعر، ب

سياق ثقا�ّ� مخصوص. فبدا لنا �عالق ب�ن الّنّص الفخرّي وصاحبتھ. تجاوز �سبة حفظها الّرواة إ�� تأنيث  

 ا�غرز �� جسد الّنّص شاهدا ع�� تأنيث املنشدة لھ. و�مكن أن نجمل النتائج املتوّصل إل��ا �� النقاط التالّية:

"الفخر القب�ّ�". وعّ�� عن انتماء الشاعرة إ��   ن فخر الشواعر انضوى ضمن ما عرف بـّن قسما هاما م إ-

تنظيم اجتما�ّ� مش��ك، القبيلة، فّوض الشاعرة �� من فّوض للتفاخر برصيد رمزّي ل�جماعة املنت�ى إل��ا.  

رأت الشاعرة املفاخرة    فلم يخل هذا القسم الفخرّي من ذاتّية �شّرعها الدم املش��ك واألرومة الواحدة. حّ�ى

ها. 
ّ
 بانتصارات قومها، مثلها مثل الشاعر املفاخر، ذا��ا �عضا من ذات القبيلة ورّ�ما �ل

لهما  -
ّ
مث ال��اما بمش��ك قي�ّي وفعل بطو�ّ�  اقت��ى  لھ  الذي فّوضت  الرمزّي  بالدور  الشاعرة  ال��ام  إّن 

ب عنھ اغ��اب الشاعرة عن أ
ّ
فعال عادة ما يأت��ا الذ�ور، و�تغّ�ى ��ا الشعراء  متصّور الفتّوة �� القديم. ترت

ثة. فقد شهدت هذه الفخر�ات ع��  
ّ
�� الغالب األعّم. ف�ان االغ��اب أمارة تأنيث، ووجها من وجوه ذاتّية مؤن

الشاعرة،  ب�ن  مخصوصا  تبعيدا  ُيحدث  موقع  ھ 
ّ
أن عنھ  يقال  ما  أقّل  الشاعرة.  نطقت  منھ  مختلف  موقع 

 
ّ
 ثة، و��ن األفعال املفتخر ��ا، باعتبارها أفعال ذ�ورة حّققها الفرسان من قومها.  باعتبارها ذاتا مؤن

غة وماّدتھ رصيد املعا�ي املتعاورة ب�ن الشعراء والشواعر. و�ّن تلك  -
ّ
إّن املفاخرة �شاط تخيي�ّ� أداتھ الل

وقيمھ. و�ّن معيار الغ��ّية  املعا�ي منشّدة إ�� معاي�� إبداعّية وسنن شعرّ�ة ليست بمعزل عن معاي�� ا�جتمع 

ا�جنسّية معيار �ساهم �� عقلنة الذاوت االجتماعّية باعتبارها إّما ذ�ورا و�ّما إناثا. األمر الذي جعل املعطى 

ا�جندرّي حاضرا �� ا�خطاب الفخرّي واسما الّنّص بميسم التأنيث أو التذك��، سواء �سواء. وهو ما سمح  

ثة، �� الفخ 
ّ
 ر، سم��ا االغ��اب طورا واأللفة طورا آخر.بتجٍل لذاتّية مؤن
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 غة داللي لّل -معالجة المستوى الترکیب

 ة علی نظام القواعدة والمقاربة المبنّی بین المقاربة اإلحصائّی 

 

Syntax-semantic level treatment of 
language between the statistical approach 

and the grammar-based approach 
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 غة  داللي للّ -معالجة المستوى الترکیب

 ة علی نظام القواعد ة والمقاربة المبنیّ بین المقاربة اإلحصائیّ 

 

 

 

 الملخص: 

مع املبدأ القائم ع�� ضرورة فهم النّص من خالل تمثيلھ تركيبيا    تبدو املقار�ة اإلحصائية للغة �� تناقض تامّ 

أسا��يّ ودالليّ  شرط  بمثابة  للقواعد  �امل  بتصر�ح  املقار�ة    ا  حّققت  فلماذا  اآللية.  ال��جمة  لتحقيق 

اإلحصائية فّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبق مقارنة بمقار�ة القواعد ال�ي يتّم  

 االشتغا 
ّ
 عديدة؟  تساني�ن ملّدة سنوال ع�� تقعيدها بواسطة عدد كب�� من الل

مف  ا�حاسو�يةح:  اتي�لمات  اآللية  -اللسانيات  اإلحصائية- ال��جمة  املبنيّ -املقار�ة  القواعداملقار�ة  ع��  - ة 

 
ّ
 -ةالتجر�بانيّ -ةالعقالنيّ -غةاكتساب الل

ّ
 غة.أنموذج الل

 

 

Abstract: 

At first glance, it seems that the statistical approach to natural language processing is in 

complete contradiction to the rule-based systems approach . 

Namely, that the latter is based on an explicit declaration of syntactic and semantic rules as 

a necessary preliminary phase for machine translation . 

Hence the legitimacy of asking the following question: why the statistical approach is by far 

more effective even for non-selected texts in comparison with the results from the rule-based 

approach designed by a multitude of linguist experts in several years? 

Keywords: computational linguistic-machine translation-statistical approach-rules-based 

approach-language acquisition-rationalism-empiricism-language model. 
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 -معالجة المستوى التركيب
ّ
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 : مقّدمة  -1

 
ّ

ب�ن األنموذج اإلحصائّي نتو� الورقة املقارنة  املب�يّ -بال��كي   ملستوى   � خالل هذه  ع��    داللة واألنموذج 

ضوء ال��جمة اآللية بمثابة تطبيق ل�و��ا ا�جال الذي استفاد من   ��نظام القواعد لذات املستوى. وذلك،  

الزم�يّ  البعدين  مستوى  ع��  األوفر  بالتّ   االستثمار  مقارنة  مجال  واملاّدي   �� األخرى  ا�حاسو�ية  طبيقات 

 
ّ
 ة. سانيات ا�حاسو�يّ الل

 : داللیة - رجمة اآللیة المبنیة علی أساس القواعد التصریحیة الترکیب لة التّ حصی  -2

 �عت�� الّنماذج املقّدمة �� ال��جمة اآلليّ 
ّ
 ة، عبارة عن مز�ج ب�ن ألفاظ الل

ّ
غة الهدف  غة الهدف و��ن نحو الل

بانتقاء لفظ  ع�� كال املستو��ن أي ا�خطأ ع�� املستوى امل�ج�ي   إاملعادل لنحو اللغة املصدر، لتنت�ي با�خط

مناسب   ع��  غ��  ال��كيباملوا�خطأ  خاطئ  دال��-ستوى  �ش�ل  األلفاظ  وذلك،  ب��تيب  قار�ة  للم  تن�يال. 

املع�ى   أهّم وحدات  لعزل  اللغة املصدر  تفكيك  يمكن  ھ 
ّ
أن القائم ع��  تنطلق من االف��اض  ال�ي  العقالنية 

ل  وترم��ها 
ّ
الل ُيدِخُل 

َ
ف الهدف.  اللغة  لتمثيل  طبيعية  لغة  ش�ل   �� تركي��ا  إعادة  �عد  فيما  إ�� يتّم  سانيون 

من قواعد الوصف التحليلية ال��كيبية. علما أّن هذه    اكب��   اا�حاسوب لوائح املفردات وعناصر النحو وعدد

 
ّ
 القواعد ال يمكن أن تتضّمن االستثناءات وجميع القيود الال

ّ
بس وتدب�� الوضعيات الغامضة أو  زمة لرفع الل

 ��ا.  إاملتنبّ غ�� 

اللغوي قبل �ّل    ياقسيادة الّس ضرورة  ع�� ترجمة األلفاظ يبّ�ن بوضوح    لقد �ان فشل ال��جمة املب�يّ 

ب ال��جمة ال�حيحة تحديد مع�ى األلفاظ والتعب��ات املعقدة وفحصإذ  .  ��يء آخر
ّ
  ور اجتل   ادقيق   ا تتطل

عقيد  واسطة تحليل طبي�� ووا�ح وغ�� واع من طرف اإل�سان، وهذا أمر �� منت�ى التّ وهو ما يتّم ب   ،األلفاظ

تأليُفها و�سبب ضرورة تفعيل مجموعة من    ِل توافق املعا�ي ا�حتم�عّدد إم�انات  بالنسبة �جهاز آ�� �سبب  

قة بالعالم
ّ
يفتقر إل��ا ا�جهاز   ، وال�يا�خار�� أي املعارف ا�خارجة عن السياق اللغوي ل�جملة املعارف املتعل

من خالل ر�ط املعا�ي �عناصر  �ع�ن االعتبار �ش�ل جزئي  هذا التعقيد    1البناء  بنحواآل��. يأخذ ما �س�ى  

ل من تأليف معا�ي األلفاظ امل�ّونة لها. 
ّ
ب وما إ�� ذلك). و�التا��، فإن مع�ى القولة ال يتش�

ّ
بة (املرك

ّ
 مرك

قة  
ّ
املتعل فت األبحاث 

ّ
 توق

ّ
الت ال��جمة اآللية �� تلك بال��جمة خالل  سعينيات وأصبحت أفضل أنظمة 

��ا من اختيار ال��جمة ال�حيحة حسب الّس 
ّ

ياق (ع��  ال�ي راكمت أك�� عدد من املعطيات اللغو�ة ال�ي تمك

 ).1960، و�� شركة تأسست �� عام 2سبيل املثال سس��ان

 
1- Goldberg, A., Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure, Chicago, 
University of Chicago Press, 1995. 

سست الشركة بوالية كاليفورنيا للعم -2
ٔ
مريكيةل على ترجمة النص من الروسية إلى اإلنجليزية تا

ٔ
الحرب  خالل  لفائدة القوات الجوية اال

عداد كبيرة من الوثائق وكانت جودة الترجمات كافية لفهم المحتوى لغايا .الباردة
ٔ
ت استخباراتية. استمّرت الشركة في تطوير تمت ترجمة ا

ن.
ٓ
لية إلى اال

ٔ
لية في مجال اللغة العاّمة وعدد من اللغات الخاّصة على موقعها: مجال الترجمة اال

ٓ
  تقّدم الشركة خدمة الترجمة اال

https://www.systran.net 

https://stringfixer.com/ar/United_States_Air_Force
https://stringfixer.com/ar/Cold_War
https://stringfixer.com/ar/Cold_War
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 : داللة - للترکیب  نموذج اإلحصائيّ ة علی أساس األ رجمة اآللیة المبنیّ حصیلة التّ  -3

 
ّ
"أّي اهتمام ملشا�ل االلتباس الدال�� وال إ��   " إ ب م  سعينيات، لم �عر فر�ق بحث من شركة مع بداية الت

قة بالعالم  
ّ
ذاكرة ترجمات  اللغة (  ليستخدم و��ل �ساطة متنا ثنائّي ا�خار�� عن املاّدة اللغو�ة،  املعرفة املتعل

  �� والفر�سية  مجّسدة  اإلنجل��ية  باللغت�ن  الكندي،  ال��ملان  مداوالت  من  األصل  طبق  م��جمة  تتيح  ��خ 

ب وع��    ��النظر    إم�انية
ّ

تقابل النص اإلنجل��ي والنص الفر���ي ع�� مستوى اللفظ وع�� مستوى املرك

ا�جملة الوقت  مستوى  نفس  مصمّ ��  فكرة  �انت  �سيطة).  النظام  م�افِ   تتمثل  ،�ي  إيجاد  لغو�ة  ��  ئات 

نت من رسم
ّ

القائمة ع�� املن�ج اإلحصائي ع�� أساس    ةحدود إم�انات املعا�جة اآللية ا�حض  محتملة مك

 ).  ن(سلسلة من ال�لمات بطول  1"ن غراممفهوم تقنية "

قد حّقق أداء م�حوظا  ة املو�ولة إليھ، فيبدو �سيطا بالنظر إ�� املهمّ   2إ ب م""أنموذج  غم من أن  ع�� الرّ 

  ساني�ن ل من قبل فرق  تراكم قواعد وصفية منجزة  مقارنة بتلك األنظمة األك�� تفصيال وال�ي استفادت من  

بعد إحصائي تتمّ�� باللغة    �كمن �� أّن و ،  -ا ل�حدسو�ن �ان مضادّ -بب �سيط �سبيا  . والّس لسنوات عّدة

�لمات  أسا��يّ  ترجمة  إيجاد  املمكن  فمن  و�التا��  يمكن  .  كما  مسبقا،  م��جمة  متون  ذاكرة  إ��  استنادا 

غ��   "ا�حاذاة  تقنية  بواسطة  �سبيا  وم��ّددة  محلّية  ت�ون  أن  شر�طة  اصطالحية،  عبارات  ع��  التعّرف 

قابل �لمة واحدة �� اللغة املصدر بـ "
ُ
وعليھ يمكن ل�خوارزم مثال  " �لمة �� اللغة الهدف،  ناملتماثلة" ال�ي ت

ولذلك، �عت��    باللغة الفر�سية.  pomme de terreتقابلھ مرارا العبارة  بالعر�ية    بطاطسأن �ستنتج بأن لفظ  

بإزالة غموض مع�ى األلفاظ �ش�ل    ياق اللغوي مفهوم الّس تمثيل  �سيطا لإحصائيا  نموذجا    غرام"-نتقنية "

غ��  . أما �� ا�حاالت األخرى (�أن يظهر اللفظ �� سياق  3بذلك  �ّ ا�ح�اللغوي  ياق  عندما �سمح الّس   طبي��ّ 

  ، غ�� محّدد سابقا)  ن غرام"ا �ع�ي ظهوره ع�� مستوى "، ممّ مح��ّي أو �� سياق غ�� مكتمل التخصيص

أداًء ال بأس بھ ع��  وهو ما يحّقق، مع ذلك،    ع�� أساس املقابل أو امل�ا�� األك�� احتماالحينئذ  فتتّم ترجمتھ  

ھ �شتغل بنجاح بفضل املتون    عموم. نالحظ أّن املن�ج املذ�ور غ�� قائم ع�� أساس لسا�ّي ال
ّ
مقنع، غ�� أن

 
ّ

الش البنيات  من  الكث��  تتضّمن  ال�ي  النّ الرقمية  أو  والعاّمة  جهة،  من  وال�ي مطيّ ائعة  أخرى،  جهة  من  ة 

 س
ّ
ب من الل

ّ
ة للتقعيد نحو بنيا��ا سا�ي وصفا دقيقا تتطل

ّ
ال�ي قد  م��ا �عض ا�حاالت  وصف ووصفا أك�� دق

ق بتقو�م األنموذج اإلحصائّي  ة  يّ ت�ون غ�� منتجة �� ��اية املطاف. ال ��دف هنا الدخوَل �� تفاصيل فنّ 
ّ
تتعل

 
ساس تحديد احتمال ورود عنصر ضمن متوالية من العناصر. فإذا كان حساب االحتمال يهم العناصر  -1

ٔ
نظرية إحصائية تقوم على ا

المجاورة مباشرة لعنصر معّين تسّمى: غرام واحد وإذا كان حساب االحتمال يهّم العناصر المجاورة على بعد ن من العناصر فتسّمى ن  
ّن ن ُمتَ 

ٔ
كـثر.غرام على اعتبار ا

ٔ
و ا

ٔ
خذ القيمة واحد ا

ٔ
ن يا

ٔ
 غّير يمكن ا

تي:Watson Language Translatorيسّمى المنتج اليوم " -2
ٓ
https://www.ibm.com/fr- " وهو متواجد بالرابط اال

translator-language-fr/cloud/watson 
3- Thierry Poibeau, La linguistique est-elle soluble dans la statistique?, Revue Science/Lettres, Épistémologies 
digitales des sciences humaines et sociales, 2014. 

https://journals.openedition.org/rsl/355
https://journals.openedition.org/rsl/355
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نظر إ�� التسط�� ع�� إم�انية تفس�� األساس النظري لألنموذج اللغوي اإلحصائي بالبقدر ما ��ّمنا  للغة،  

 فّعالية التجر�بية �� ال��جمة اآللية.

ل
ّ
�� مقار�ة شركة    أرشيف  لقد ش� املعتمَد  امل�َن  عالية،  بجودة  امل��جم  املّتحدة  لل��جمة    غوغلاألمم 

ت  ا  1اآللية
ّ
َبن

َ
ت "بدورها  ل�ي  ممقار�ة شركة  ب  أّن  ".  إ  إ��  اإلشارة  لوتجدر  اإلحصائية    تجد  غوغلـاملن�جية 

الفلس  فيتغشتاين  قولة��    فيةمرجعي��ا  عن  )  Ludwig Wittgenstein(  لودفيغ  "ابحثوا  و��:  املعروفة 

  حساب تقنية ع��  لل  �� تلك ال�ي �عطي األولو�ةأن ا�حلول الَعَملية    وهو ما يفيداالستعمال بدال عن املع�ى".  

ن من �شغيل ��يء ما دون ضرورة الو�� باملن�جية املستعم املعرفة
ّ

لة ودون األخذ �ع�ن مادامت التقنية تمك

املطلو�ة النتيجة  إ��  تؤدي  ال�ي  التفصيلية  بالعملّيات     .االعتبار 
َّ
الطائرة  و�مث ب�ون  لذلك،  بدون  ل  تط�� 

النف�� عن    محا�اة من�جية ط��ان العصاف��. با�جانب  ال�ي تكتفي  الهندسة  �� العمق مجال  يمّ��  وهو ما 

 بنيو�ا لظواهر العالم �ش�ل �سقي مع تفس��ها لفهمها. ا�جال األ�ادي�ي الذي يبت�� وصفا 

داللية وفق املفهوم التقليدي  -النصوص بواسطة قواعد تركيب  يقوم غوغل ب��جمةبدون أد�ى شك، ال  

 
ُّ
قة بتعل

ّ
لألنموذج    غوغلنظام    -أو باكتساب-م  لل��كيب وللداللة. ولكن ال بّد من ال��ك�� ع�� املرحلة املتعل

   أنموذجوهو ما ُيضا��  ،  للغة  اإلحصائي
ّ
فل، ألّن االكتساب  اللغة خالل مرحلة االكتساب الل

ّ
غوي عند الط

ل داخ��    عبارة عن  �� �لتا ا�حالت�ن املذ�ورت�ن
ُّ
ُمث

َ
 سواء  بناء ع�� االستعمال اللغوي ا�خار��ّ   ألنموذج لغوي ت

ق باألنموذج اللغوي اإلحصائي أو
ّ
�ان مجّسدا �� األداء اللغوي    �ان مجّسدا �� م�ن رق�ي خار�� �� ما يتعل

ق بأنموذج اللغة املكتسب عند الطفل.
ّ
 للمحيط ا�خار�� �� ما يتعل

 قياسا بضمنية اكتساب الطفل  �ش�ل ضم�يّ   ةداللي ية و لل��جمة قواعد تركيب  غوغل  أنموذجيتضّمن  

ھ �� الواقع، يكتسب األطفال اللغة من دون حف  .للقواعد اللغو�ة من دون الو�� ��ا
ّ
ظ قواعد تصر�حية  ألن

ب�ن  بالتمي��  األلفاظ  مقوالت  بطبيعة  الو��  ليتّم  ل�جمل،  دقيق  منطقّي  بتحليل  القيام  دون  ومن  للغة 

يتّم اكتساب  �� �لتا ا�حالت�ن،  وهكذا،    األفعال واألسماء �� مرحلة الحقة ملرحلة اكتساب األنموذج اللغوي.

اللسا�ي  حو  النّ  ضم�يّ باملفهوم  صر   �ش�ل  �ش�ل  اكتساب    �حوليس   �� تتجّسد  ال�ي  م 
ُّ
التعل مرحلة  خالل 

بالنسبة لغوغل وخالل مرحلة   لة ع�� مستوى املتون 
ّ
املتمث اللغو�ة  نموذج إحصائّي مستمّد من املمارسة 

فل
ّ
بالط ق 

ّ
يتعل �� ما  التوليدي�ن  العبارة األنجل��ية    .االكتساب كما �� معّرفة عند  ب ترجمة 

َ
ل
َ
ِبط

َ
ف ولذلك، 

"hot dog "بوجوب  ". وتجدر اإلشارة �لب ساخنوليست "  "النقانق"يتبّ�ن أّن النتيجة �� للغة العر�ّية، إ�� ا

باستنتاج ال��جمة    حت�يّ   التصر�ح   �� املقار�ة  هذه  بطبيعة  أّن  مرتبط  تقت��ي  مفاده  خاّصة  لغة  ترجمة 

أّن ترجمة امجال  مستمّد من متون نفس    إحصائّي   أنموذجاكتساب   �� ح�ن  العاّمة  اللغة ا�خاّصة،  للغة 

تماما كما هو ا�حال بالنسبة ملهنة ال��جمة    اللغة العاّمة.مجال  من متون    تقت��ي اكتساب نموذج إحصائّي 

حيث نجد م��جم�ن مختّص�ن �� مجاالت محّددة وآخر�ن مختّص�ن �� اللغة العاّمة. وهو ما يتوافق و�عليل  

 
تي: -1

ٓ
 https://translate.google.com يمكن تجريبه على الرابط اال
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ٔ
 2202)  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)226( 

صوص  النّ م�ن  من    ااإلحصائي ُمسَتَمّد   أنموذجها ل�ون    الراجع   غوغلاآللية لشركة    أسباب نجاعة ال��جمة

ق أساسا با�جال�ن ا�حقو��ّ امل��جمة من طرف األمم امل
ّ
 .والقانو�ّي  ّتحدة ال�ي تتعل

يمكن �عر�ف ال��جمة ب�و��ا انتقاء ألفاظ أو عباراة اللغة الهدف امل�افئة للغة املصدر مع ترتي��ا بما  

يتوافق والقواعد ال��كيبية والداللية للغة الهدف وهو ما يمكن اعتباره أداء لغو�ا باملفهوم التوليدي يرا��  

الهدف.  ال للغة  والداللية  ال��كيبية  "بنية  ترجمة  من  avocado saladفمثال  ��   االسبانية"  الفر�سية  إ�� 

"salade  d'avocat  أما ال��جمة    ��"،   �� النو��  العر�ية ف�ي "سلطة األفو�ادو". و�جد هذا االختالف  اللغة 

   غوغلبما أن  تركيب وداللة اللغات.  أسباَبھ �� اختالف  
ّ
اللغو�ة، فجودة ال��جمة    املتون م من  لل��جمة يتعل

ِعها، لتبقى مسألة حدود ا�جودة إش�الية   َنوُّ
َ
�جمة واختالف ت

َ
�
ُ
قّدمة س��تفع حتما مع ارتفاع كّم املتون امل

ُ
امل

مرتبطة أساسا با�خصائص الصواتية    جديدة  تجر�بيةَرفعها، ف�ي بمثابة إش�الية  مّنا  أساسية �ستوجب  

ت. وذلك، ألّن عدد األلفاظ �عادل عدد املداخل امل�جمية بالنسبة للغات ا�جامدة  والصرفية وال��كيبة للغا

اإللصاقية للغات  بالنسبة  امل�جمية  املداخل  �عدد  مقارنة  م�حوظ  �ش�ل  األلفاظ  عدد  يرتفع    بينما 

ضّمن  ، ليصبح كّم األلفاظ هائال بالنسبة للغات االشتقاقية. و�النظر إ�� ما أسلفنا ذكره، سيتواإلعرابية

دالليا،  -األنموذج اإلحصائي للغات ا�جامدة اطرادات ترتيب األلفاظ و�التا�� اطرادات ترتيب األلفاظ تركيب

تطابق   اطرادات  املذ�ورة،  لالطرادات  باإلضافة  اإللصاقية  للغات  اإلحصائي  األنموذج  سيتضّمن  بينما 

نموذج اإلحصائي للغة اطرادات ترتيب  تركيبيا. أما بالنسبة للغات االشتقاقية فسيتضّمن األ -األلفاظ صرف

ما  -األلفاظ ال�ي ستتضّمن باإلضافة إ�� ما سبق، اطرادات ��ّم قواعد صرف
ّ
صواتية. و�طبيعة ا�حال، �ل

اطرادات    �� ا�جّسدة  العناصر  ب�ن  العالقات  �عّددت  ما 
ّ
و�ل األلفاظ   �� ا�جّسدة  النظام  �عّددت عناصر 

حتم ستتدهور  ما 
ّ
�ل األلفاظ،  للعناصر  ترتيب  املتضّمن  النظام  �عقيد  �سبب  اآللية  ال��جمة  جودة  ا 

 والعالقات ب�ن العناصر.

 : مقارنة تقویمیة للمقاربتین المقّدمتین  -4

 للعبارات اآلتية من اللغة العر�ية إ�� اللغة الفر�سية: غوغلبالّنظر إ�� ال��جمة ال�ي يقّدمها  

 Tout d’abordبادئ األمر=

 D’abord�� البداية=

 C’est réalisteر الواق��=األم

 la réalitéاألمر الواقع=

 ordre militaireاألمر العسكري=

األمثلة   هذه  خالل  من  العبارات  بأ  ا�جزميمكن  ترجمة   �� ناجح  أسلوب  لأللفاظ  التوزي��  اإلحصاء  ّن 

ما �انت اللغة فق��ة اشتقاقيّ ف  .القص��ة
ّ
�لما �انت ال��جمة دقيقة. بينما �انت مقار�ة التحليل ال��كي�ي    ا�ل

�� متاهة تحديد األلفاظ املناسبة �� اللغة الهدف بناء ع�� دالال��ا  س��ّج بنا  املب�ي ع�� القواعد التصر�حية  

ف��جمة  .  وتوافق تلك الدالالت �� ما بي��ا من جهة وتوافق تلك الدالالت مع السياق التداو�� من جهة أخرى 
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 �امل للمستوى ال��كي�ي. ليتبّ�ن بامللموس c’est réalisteعبارة "األمر الواق��" يؤّدي إ�� العبارة " 
ّ
" �� تخط

أّن املقار�ة اإلحصائية ناجعة �� نمذجة توزيع األلفاظ ا�جامدة لنستنتج أّن اللغات االشتقاقية ستحتاج إ��  

م  ن  نماذج إحصائية أ�خم، و�التا�� ستحتاج إ�� متو 
ّ
 �عل

ّ
غات غ�� االشتقاقية. وهو األمر  أك�� مقارنة بالل

الواقعالذي   التنا�� مع   �� األورو�ية غ��  يقع  اللغات  ببعض  رة 
ّ
قة متوف َحقَّ

ُ
ا� الرقمية  اللغو�ة  املوارد  ، ألّن 

رة 
ّ
حّققة املتوف

ُ
ية بما ف��ا  باللغات االشتقاقاالشتقاقية �� مقابل كمّية ضئيلة من املوارد اللغو�ة الرقمية ا�

باستثناء مجال  وأحيانا ا�عدامها  اللغة العر�ية. ناهيك عن ندرة املتون �� مجاالت التخّصص باللغة العر�ية 

 املعرفة الدينية. 

للغة يحتوي ضمنيّ  األنموذج اإلحصائي  أّن  لنا  السياق  تبّ�ن  تمثيل  توزيع ا ع��  بمفهوم  ا�حّدد    اللغوي 

ما  والداللة  ال��كيب  بأنظمة وهو  القواعد  ،  ع��  املب�ي  اللغوي  باألنموذج  مقارنة  مضافة  قيمة  يمنحھ 

؟ لنعت��  دال��-ال��كيب. فهل �عادل السياق التوزي�� للفظ معّ�ن تمثيلھ  ت�نداللية التصر�حيبية والال��كي

ھ  اآلن ا�جملة اآلتية: "ما أضّر بالع�ن هو تواجد قطعان املاعز واألغنام با�جوار". يمكن و�بساطة مالحظة  
ّ
أن

ن من تحديد املع�ى املقصود بلفظ  ما من معلومة �� الّس 
ّ

من ضمن املعا�ي    الع�نياق اللغوي ل�جملة تمك

ع إم�انية تحقيق ترجمة آلية بجودة عالية ع�� اف��اض أّن  
ُّ
ا�ختلفة الواردة بالقاموس. ولذلك، ال يمكن توق

جد أنفسنا �� هذه املرحلة أمام ضرورة توسيع مع�ى   اإلحصاء التوزي��ّ 
َ
للفظ ما �عادل داللة ذلك اللفظ. ون

 
ّ
قواعد    ما �عادل إحصائيا  جاه املاّدة اللغو�ة املتواجدة خارج ا�جملة لفتح إم�انية صياغةالسياق اللغوي بات

بس رفع  
ّ
ھ و�حّد اآلن ما من �عر�ف صوري ملفهوم السيا   الل

ّ
  ق باستثناء أعمال فبي�ن فونان الدال��، �� ح�ن أن

)Fabienne Venant(1 .ال�ي انبنت ع�� اق��اح مفهوم ا�حساب الدينامي�ي بمثابة حّل إلش�الية �عّدد املع�ى 

مع املبدأ القائم ع�� ضرورة فهم النّص من خالل تمثيلھ تركيبيا ودالليا    �ة �� تناقض تامّ تبدو هذه املقار 

اإلحصائية   املقار�ة  حّققت  فلماذا  اآللية.  ال��جمة  لتحقيق  أسا��ي  شرط  بمثابة  للقواعد  �امل  بتصر�ح 

�ي يتّم االشتغال ع��  ال  ق مقارنة بمقار�ة القواعدفّعالية مقبولة بناء ع�� نصوص غ�� خاضعة النتقاء ُمسبّ 

 تقعيدها بواسطة عدد كب�� من اللساني�ن وملّدة سنوات؟

 سؤال�ن آخر�ن متداخل�ن: تفريعھ إ��السؤال املطروح، ُيمكن بالّنظر إ�� 

؟ أخذا �ع�ن االعتبار املقار�ات اإلحصائية  هل يمكن تصّور ال��كيب والداللة خارج إطارهما الّتقليدّي  .أ

نت من  
ّ

 ال�ي تمك
ّ
بس  معا�جة �عض الظواهر اللسانية مثل البحث عن أفضل مقابل لل��جمة أو تدب�� الل

ن أنظمة القواعد من اق��اح  
ّ

� أو تدب�� مسألة تداخل القيود ال��كيبية املتعّددة، وال�ي لم تتمك
ّ

ا�ح�

صبح اإلجابة عن السؤال باإليجاب أمرا ُمقنعا. 
ُ
 حلول مناسبة لها، ت

 
1- Fabienne Venant, Le poids des mots, Actes des 7es Journées internationales d'Analyse statistique des 
Données Textuelles, 2004, France. JADT 04, 2004 . 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Fabienne+Venant
https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Fabienne+Venant
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؟ 1أنظمة خالية من املعرفة ال��كيبية والداللية  ظمة املبنية ع�� أساس إحصائّي هل يمكن اعتبار األن  .ب

�� وضعية �عارض يتّم اعتبار اإلحصاء والداللة  . من جهة هناك ا�حساب ومن جهة أخرى  تام  عادة 

. �� ناتج عن حدس خاطئعارض  قليد القا��ي بحكم التّ هناك تمثيل أوصاف لسانية. غ�� أّن هذا التّ 

 
ّ
لل ا�ختلفة  �ع�ن االعتبار �سياقات االستعماالت  األخذ  ن اإلحصاء من 

ّ
يمك نا  الواقع، 

ّ
�ل الواحد.  فظ 

ھ من الّصعب تصّور داللة لفظ �� املطلق بمعزل عن أّي سياق. و�ن اف��ضنا ذلك فست�ون  
ّ
ندرك أن

 .عق�� ممكنتصّور  دال�� بدون أو تمثيل  وجود تخصيص   أي ، 2تلك الداللة بدون مع�ى

الّس  لتمثيل  مق��حات  ا�حديثة  القاموسية  الدراسات  ُم  ّدِ
َ

ق
ُ
ال��كيبت  -ياقات 

ّ
لل ا�ختلفة  فظ داللية 

جّسدة �� تظّل  الواحد، غ�� أّن تلك املق��حات  
ُ
ذاتية إ�� حّد كب�� وال �عكس استعماالت اللفظ ا�ختلفة ا�

م �ستطيع  أو اإلنجاز اللغوّي   الواقع اللغوي غ�� ا�جامد بحكم طبيعتھ. من واجهة األداء اللغوّي 
ّ
، �ّل مت�ل

   �ش�ل تلقائّي 
ّ
فظ املناسب وامل��ادفات املتوافقة معھ �� سياق معّ�ن. ولذلك، �ستوجب �عر�ف  اختيار الل

  ياق من خالل مفهوم االستعمال اللغوّي مفهوم الّس 
ّ
 فظ، مّما يدفعنا إ�� طرح أسئلة أخرى: لل

-  
ّ
 ؟للفظ معّ�ن  حدراد االستعمال الواكيف يمكننا حصر اط

  تحديدكيف يمكننا  -
ّ
 ؟ للفظ معّ�ن رادات ا�ختلفةجميع االط

ال��كيبية   البنيات  �� هذا الشأن بتخصيص مختلف  القاموسية أعماال مختلفة  لقد راكمت الصناعة 
بالذاتية  سم 

ّ
تت أّن مق��حا��ا  لتقطيع داللتھ من جهة أخرى، غ��  الواحد من جهة و�تحديد معاي��    للفظ 

 القواميس ال تتضّمن دائما االستعماالت ا�ختلفة الفعلية لأللفاظ. ّن بدليل أ

جّد  و�طر�قة  آ��  و�ش�ل  أيضا  املعا�ي  و�تقطيع  ال��كيبية  الب�ى  بتخصيص  َيقوم  اإلحصاء  أّن  الظاهر 
ال��كيب  السياق  بمفهوم  الصلة  وثيقة  و�نتائج  �ح  -مغايرة 

ّ
ات ما 

ّ
�ل ملتبسا  اللفظ  �ان  ما 

ّ
�ل ھ 

ّ
ألن دال��، 

ق األمر �سياق  امل
ّ
ق األمر �سياق م�ن اللغة الواحدة أو �عل

ّ
قصود بھ بواسطة األلفاظ ا�جاورة لھ، سواء �عل

رجَمت�ن ملت�ي لغت�ن مختلفت�ن. ففي سياق تقابل مت�ي اللغة الفر�سية واللغة العر�ية، فإن العبارة  
َ
قابل ت

َ
ت

 unالعر�ية بـ "جائع" بينما تتّم ترجمة العبارة "  إ�� اللغة  غوغل" ي��جمها  faim de loupا�جاز�ة الفر�سية " 
loup faim "  بالعبارة العر�ية "ذئب جائع" بينما تتم ترجمة العبارت�ن "faim de lièvre"و "un lièvre faim  بـ"

" تتّم ترجم��ا بنفس النظام  jeter l’éponge". �� ح�ن أّن ترجمة العبارة املس�وكة الفر�سية "األرنب ا�جائع "
" بـ  ن من  to give upلألنجل��ية 

ّ
للغة يمك أّن األنموذج اإلحصائي  مّما يدّل ع��  بـ "�ستسلم".  العر�ية  " و�� 

نمذجة ناجعة ومباشرة ملعا�جة ظاهرة ا�جاز وكذلك ظاهرة العبارات املس�وكة مما �ستوجب ا�جزم معھ  
كما أّن حدود جود��ا �� نفسها حدود النظر�ات اللسانية    �كيب والّداللةبأّن املقار�ة اإلحصائية ال تق��ي ال�

التجر�بانية ال�ي �ستمّد وصفها من املتون حصرا، فت�ون بذلك غ�� قادرة ع�� تنّبؤ وضعيات لغو�ة جديدة  
نماذج   ع��  القائمة  العقالنية  للسانيات  خالفا  الطبيعية  للغات  اإلبداعية  وا�خاصية  يتناقض  ما  وهو 

 تنّبؤ�ة. و�التا�� ��اضية اف

 
1-Thierry Poibeau, Traduire sans comprendre? La place de la sémantique en traduction automatique, Dans  
Langages 2016/1 (N 201), P.77-90. 
2- Kayser, D: Une sémantique qui n’a pas de sens. Langages n 87 (septembre 1987) P.33-45. 

https://www.cairn.info/publications-de-Thierry-Poibeau--28687.htm
https://www.cairn.info/revue-langages.htm
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 قراءة في کتاب: مقاالت في التاریخ والسیاسة 

 إلیمانویل کانط  

 

 

 

 : تقدیم 

) بدوي  الرحمن  �انط  2002-1917�عت عبد  ايمانو�ل  الشهر�ة  الفلسفية  �� موسوعتھ   (Immanuel 

Kant  )1724-1804"وال �عتقد أن �� هذا التوصيف مبالغة. فهو  1) بأنھ "أعظم فالسفة العصر ا�حديث .

 من آمال ووعود الثورة  
ً
الفيلسوف ا�حامل للن�عة اإل�سانية �� عصر األنوار. هذه األنوار ال�ي ور��ا أساسا

روسو   جاك  جان  من  كذلك  وور��ا  العاملية،  واملواطنة  اإل�سان  حقوق  عن  Jacques -Jeanالفر�سية 

Rousseau  )1712-1788 كش الذي  أزال  ف)  ح�ن  بصره  ل�انط،  حال  الغشاوة،    عن  أن  مفادها  حقيقة 

ستشعر �� القلب. وهو الفيلسوف الذي    ،الطبيعة أر�� من حال املدنية
ُ
 منھ مفهوم الضم�� ا�خلقي امل

ً
ناهال

 -  Martin Luther  )1483الالهوتية ملارتن لوثر  و�اإلصالحات  Pietism�شبع بال��بية التقو�ة ال��و�ستانتية  

 �� اآلن عينھ ع�� ف��ياء ا�حاق نيوتن  تنال حظھ من ثقافة عصره األملانية. منف   قد  �انو   ).1546
ً
 Isaacحا

Newton  )1642 -  1727  .( الفيلسوف ال��يطا�ي دايفيد هيوم    تركھ فيھ إ�� التأث�� العميق الذي    باإلضافة

David Hume )1711- 1776( من غيبو�تھ الوثوقية. بما أثاره ��   يوقظھأن . هذا الفيلسوف الذي استطاع

. وحول الرؤ�ة الذائعة ب�ن l'autonomie de la raison pureعقلھ من ر�بية حول نقائض العقل الصرف  

ص ��  عن مبدأ السببية، و   أنداكالفالسفة  
ّ

سبب ما�� إال عاد ال�ي تت�خ
ُ
ة  أن ُحكم التالزم ب�ن السبب وامل

  ذهنية شّب 
ّ
 .2عل��ا العقل ليس إال

الباحث   جمعها  �انط  للفيلسوف  أساسية  نصوص  عبارة عن  هو  تدارسھ  بصدد  نحن  الذي  والكتاب 

صدرت عن املركز العر�ي لألبحاث ودراسة  وقد  .  ص)344(  ونقلها إ�� اللسان العر�ي   ،التو���ي فت�� إنقزو 

ة مهمة من تار�خ الفلسفة ا�حديثة، و�ع�ي بذلك  غطت ف��ة زمنيال�ي    السياسات ضمن "سلسلة ترجمان"

 �عد كتابھ املركزي  
ً
  نقد العقل الصرف املن�� األخ�� من الفلسفة ال�انطية، حيث �شرها الفيلسوف تباعا

The Critique of Pure Reason  )1781 نقد العقل العم��  آخر�ن، هما:  كتاب�ن  ، مع �� اآلن عينھتتقاطع  )، و  

 
 .269)، ص 1984(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  2، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  -1
،  2، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير في الفلسفة، جامعة الجزائر منزلة الدين في فلسفة كانطُينظر: مقدمة كمال طيرشي،  -2

 .  https://bit.ly/3QRFY9y. ُينطر الرابط االلكـتروني: 1، ص 2014/ 2013السنة الجامعية :

 طیرشي کمالد. 

https://bit.ly/3QRFY9y
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l ReasonCritique of Practica    سنة و 1788الصادر  ا�حكم ،  ملكة   Criticism of the Queen of  نقد 

Judgment  أن هذه النصوص ُيمكن ضمها ملا يطلق عليھ   ��ذاال �ع�ي   نالكنّ و ، 1790الصادر هو اآلخر سنة

من  �عت��ها إنقزو  وال    ،تندرج ضمن مسلك آخر من الكتابة ال�انطية   ،و�نما �� بخالف ذلك  ،النسق ال�انطي

 . 1إن �ح هذا التعب�� Kant's Lehreو�نما �� من املذهب   Kant's systemالنسق ال�انطي 

 : 2فکرة من أجل تاریخ عام من وجهة نظر المدنیة الکونیة  -1

لل�ائنات   أية س��ورة  للتار�خ مع�ى، وأن  ي��ز حقيقة مفادها أن  �� هذا النص املركزي أن  حاول �انط 

 باملغزى من وراء التار�خ،  البشر�ة ال تتج�� لنا  
ً
 اإلجابة عن إش�اليات تتعلق أساسا

ً
بصورة اعتباطية، محاوال

الّس  من  واآللية  نحذقھ  أن  ُيمكن  مع�ى  هناك  وهل  نحوه،  بنا  �سلك  الذي  ا�حرك  وكذا  تحكمھ،  ال�ي  ر�ة 

:  �ونيجز�رغلفيلسوف  هو سؤال �انت إجابتھ عند او   ؟التار�خ أم أنھ يمر هكذا بصورة اعتباطية عشوائية

األمر كم هائل من األفعال اال�سانية ال�ي تقع تحت وطأة ا�حتمية، وما يتج�� للفرد    قيقةالتار�خ هو �� حإّن  

مامنا ع�� أنھ يحصل بطر�قة فوضو�ة ال منطق يحكمها
ّ
إن  و�ن �ان    ، 

ً
 ثابتا

ً
يحصل و�تج�� باعتباره تطورا

 مليولھ األصلية
ً
  .3بطيئا

� �� الوقت الذي �انت فيھ األخالقيات  و�ساؤل �انط املركزي  � هذا النص �ان حول جدوى ا�حضارة 

درجة   إ��  وصل  عصره  أن  كذلك   
ً
م��زا النظر،  وسعة  العق��  ا�حكم  ومن  ا�حر�ة  من  مفرغة  اإل�سانية 

 من التحضر،  
ً
مع ذلك لم تكن األخالق �� الوازع ا�جوا�ي الذي يحتكم إليھ السلوك اإل�سا�ي، و متقدمة جدا

 �� منا�� ا�حياة الفنية والعلمية، وكذا متحضرون بصورة كب��ة إ��  ا،  �شر ، بوصفنا  أننابحكم  
ً
مثقفون جدا

�عت�� أنفسنا    �ي  و�نب�� الكث�� من ال��هنة�جامالت واآلداب االجتماعية من �ل نوع.  إ�� احد التخمة بالنسبة  

  .4ون متخلف

 
بحاث ودراسة السياسات، ، ترجمة فتحي إنقزو (الدوحة/ بيمقاالت في التاريخ والسياسةإيمانويل كانط،  -1

ٔ
روت: المركز العربي لال

 .9)، ص 2022
رد فعل كانط على  قد مّثل هذا النّص )، و1784(نوفمبر  Berlinische Monatsschriftتم نشر هذا النص في المجلة الشهرية  -2

ن مبتفؤاد عزيزة على  ، ومما جاء فيه فكرة Gothaische gelehrte Zeitungenمالحظة استفزته في مجلة 
ٔ
ى غكانط، خالصتها ا

ن يعمد مؤرخ فيلسوف 
ٔ
مل في ا

ٔ
هاد هذه الفكرة،  مكـتابة تاريخ لإلنسانية على  إلىاإلنسانية هو إحقاق النظام السياسي الكامل، وهو يا

ن نعم
ٔ
زمنة، وُيوضح فيه ما تبقى لنا ا

ٔ
و ابتعادها عن هذا الُمبتغى في شتى اال

ٔ
ل إلى تلك  ه لكي نصلفُيجلي فيه مدى اقتراب البشرية ا

مؤسسة  الغاية. ُينظر: إيمانويل كانط، "فكرة عن تاريخ كوني من زاوية نظر المواطنة العالمية"،  ترجمة محمد منادي إدريسي، 
بحاث

ٔ
 .2، ص https://bit.ly/3Owk3Di ، في:  2020/ 2/6، شوهد في مؤمنون بال حدود للدراسات واال

، شوهد  موقع المجلة الثقافية الجزائرية: زهير الخويلدي، "فكرة عن تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموبوليتية عند كانط"، ُينظر   -3
  https://bit.ly/3ypWCWJ، في: 25/03/2021في: 

زمنة العجاف: فلسفة المحمد شوقي الزين،   -4
ٔ
(بيروت، الجزائر: منشورات ضفاف/  ثقافة في الغرب وعند العربالثقاف في اال

 .29)، ص2013منشورات االختالف، 

https://bit.ly/3Owk3Di
https://bit.ly/3ypWCWJ
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 : جواب عن سؤال ماهو التنویر  -2

تب من لدن �انط تحت طائلة اال�عاز الرهبا�ي، أو باألحرى تحت عباءة الهوتية  املث�� �� هذا النص أن
ُ

ھ ك

. �شر راهب من مدينة برل�ن  مجلة برل�ن الشهر�ة، و�الضبط ��  1783لة. ففي شهر د�سم�� من عام  ئمسا

)، كرد فعل ع�� مقال سلف �شره  Johann Friedrich Zöllner  )1834-1882ُيد�� �سولن� جوهان فر�در�ك  

ينافح ف��ا عن فكرة الزواج املد�ي، فخصص    ،من لدن �اتب مجهول �� نفس ا�جلة الشهر�ة و�� نفس السنة

�سولن� نصھ لتوجيھ سهام النقد للزواج املد�ي والدفاع عن الزواج املقدس الذي ترعاه الكنيسة، آخذا �ع�ن  

ذا الدولة  أنذاك حول  االعتبار مص�حة  الناس  �� عقول  املر�سمة  الصورة  �� اآلن عينھ هاجم  أنھ  إال  ��ا، 

 مفاده: ماهو التنو�ر؟ هذا التساؤل ي�ا�� بصورة أو    .1مفهوم التنو�ر
ً
 مستفزا

ً
وقد أردف مقالھ هذا هامشا

ومع ذلك  ھ قبل البدء �� التنو�ر،  ليس�� لإلجابة ع� يجب أن  و�ان    ؟بأخرى �� قيمتھ سؤال ما�� ا�حقيقة

  .2ليھع افإن�ي لم أجد جواب

النضوج   لھ  سيكتب  الزواج  قانون  ا�جهول عن  الراهب  كتبھ  هامش مقال   �� املبثوث  النص  و�� هذا 

–  Moses Mendelssohn  )1729بالنسبة لتار�خ الفلسفة، و��ذا سينشر بادئ ذي بدء مو��ى مندلسون  

 �عنوان: حول السؤال: ما مع�ى التنو�ر،  1786
ً
 Berlinische  مجلة برل�ن�� العدد الذي تاله من  ليظهر  ) نصا

Monatsschrift    ?التنو�ر كتب �انط �� قد  و   .Was ist Aufklärungمقال ل�انط: جواب عن سؤال: ماهو 

بمضمون مقال مندلسون،    ،ح�ن باشر كتابة هذا املقال  ع�� علم،  آخر املقال مالحظة ي��ر ف��ا أنھ لم يكن

مقال لھ حول هذا املوضوع بالذات من خالل قراءتھ �جر�دة أسبوعية �شرت اعالنا  و�ن �ان علم بصدور  

 .3مجلة برل�نحول محتو�ات عدد شهر سبتم�� من 

حكم   من  إخراجھ  ��دف  لإل�سان  كنة 
ُ
امل اعطاء  من  التنو�ر  بماهية  التعر�ف  سبيل   �� �انط  ينطلق 

  
ً
استعمال    ضرورة القصور الذي �غلب عليھ، والذي هو نفسھ مسؤول عنھ. هذا القصور الذي �ع�ي أساسا

�ان ألي  التبعية  أو  الوصاية،  ُحكم  عن  البعد  �ل   
ً
�عيدا ا�خاص  لذهنھ  السبب  وُ�رج  .4اإل�سان  �انط  ع 

 أي ُ��مة ُيمكن أن نلصقها بالذهن، إ�� ضعف �� ا�جوهري ال�امن  
ً
وراء هذا القصور الذي ُي��ئ فيھ تماما

 
سئلة والتي ُيوجهها في الغالب قساوسة ورهبان. كانت دارجة في القرنين  -1

ٔ
ن هذه الطريقة االستفزازية في طرح اال

ٔ
في   18و 17اعتقد ا

مثلة ذلك ما حصل مع كيركغارد حو
ٔ
وروبا. ولعل من ا

ٔ
ل مقال مفهوم الشاهد على الحقيقة الذي كـتب مارتنس بمناسبة وفاة المطران ا

ن مينستر هو الشاهد على 1854مينيستر عام 
ٔ
يام قالئل وقف خليفته "مارتنس" ليشيد بمناقب الفقيد مؤكداً ا

ٔ
نه وبعد وفاته با

ٔ
، إذ ا

جم
ٔ
نبياء. وهذا يعالحقيقة، فمنه نقتدر على تتبع الخيط الناظم الذي يجمع شهود الحقيقة ا

ٔ
ن بسلسلة مقدسة تعود إلى عهد الرسل واال

هل كان المطران مينستر شاهداً  :صحيفة الوطن الدانماركية بعنوانفي ما استفز الفيلسوف الدانماركي سورن كيركغارد وكـتب مقاله 
 على 

ً
(القاهرة:   الدين عند كيركجاردفلسفة . ُينظر: حسن يوسف طه،  ه هذا مفهوم الشاهد على الحّق وصحح في نصّ  الحقيقة؟ فعال

 .58)، ص 2001مكـتبة دار الكلمة، 
، في: 30/6/2022، شوهد في  موقع فكر ونقدإيمانويل كنط، " إجابة عن السؤال: ماهو التنوير؟"، ترجمة إسماعيل مصدق،  -2

https://bit.ly/3bARDte   
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 .129، صمقاالت في التاريخ والسياسةايمانويل كانط،  -4

https://bit.ly/3bARDte
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يجد ح�ن  �شعر باألر�حية    ، كما يقول �انط،اإل�سانف ا�حزم و�� قوة االقدام ع�� استعمال هذا الذهن،  

ا�جرأة   ع��دعوة �انط    ارتكزتابة عنھ، لهذا  من ينوب عنھ �� إعمال الذهن، و�وظف أوصياء يفكرون بالني

 .1�� التعرف، وال�جاعة �� استعمال الذهن ا�خاص

فو  تقّدم  ما  إ��  بصورةاستنادا  الذي    ، اإل�سان مسؤول  املأزق  بأخرى عن  نفسھ،  ي أو  فيھ    �سبب رهن 

 ُينجيھ من قيدية  إ�� عدم  الذي يدفعھ  ُج�نا�كسل أو  ال
ً
 �جاعا

ً
الغ�� والتبعية لھ،    استعمال عقلھ استعماال

النموذج الدي�ي الو��ي، حينما �عمد الفرد  هو    ،ولعل من األمثلة ال�ي يضر��ا لنا �انط ههنا �� هذا النص 

إ�� االستعانة برجاالت الدين ��دف ا�حصول ع�� خالصھ ا�خاص، في�ون رجل الدين بمثابة الو��ي ع��  

و��    ،ل�ي ال يمرض، لكن  ،طبيعة ما يأ�لھ ويشر�ھ  ي والدي�ي، أو الطبيب الذي يقرر لإل�سانقضم��ه ا�خل

، إذ يقول:  مقابل ذلك يطرح �انط سؤاال
ً
"هل نحن �عيش �� هذه األيام   آخر عن حقيقة ما نحن فيھ راهنا

. ال يزال األمر يحتاج إ�� أك�� بكث�� ح�ى ي�ون  التنو�ر؟ �ان ا�جواب: كال، إنما �� عصر  مستن���� عصر  

ب  مجموعهم،   �� �ستخدموا  الناس  أن  ع��  قادرون  فيھ  هم  وضع   �� �عد  لألمور،  الراهنة  ا�حالة  حسب 

 دون إمرة من أحد"
ً
 وحسنا

ً
 واثقا

ً
 .2أذها��م �� أمور الدين أو ُيمك��م ذلك فحسب، استخداما

 : أفکار من أجل فلسفة في تاریخ البشریة لیوهان غوتفرید هردر  -3

  ان ) أهمية وتأث�� كب�� Johann Gottfried Herder  )1744-1803للفيلسوف يوهان جوتفر�د فون ه��در  

و  �انط،  فلسفة  الذي يعود  ع��  ه��دير  امللهمة،  أف�اره  طبيعة  إ��  كب��ة  بدرجة   
ً
طبعا ��    ،هذا  �عمقنا  إذا 

 ما �علق م��ا باللغة والعقل ��    ناجدو فلسفتھ للتار�خ،  
ً
 لها �� فلسفة هيجل، خصوصا

ً
 ومنظما

ً
 قو�ا

ً
حضورا

 عند اله��مينوطيقي فر�در�ك شاليرماخر  قف عليھر�خ، واألمر عينھ ن التا
ً
  Friedrich Schleiermacherأيضا

) الذي أظهر تأثره الوا�ح  1844-1900(  Friedrich Nietzsche)، وكذلك فر�دير�ك نيتشھ  1768-1834(

ه��در فيل   ،بفلسفة   
ً
وأيضا والعقل،  والقيم  اللغة  بمسألة  م��ا  �علق  فيما   

ً
دلتاي  خصوصا  Wilhelmهلم 

Dilthey )1911-1833 وجون ستيوارت مل (John Stuart Mill )1806-1873لفكر  بالكث��  نان يديناذل) ال

)، ومن أهم األعمال الفلسفية املركز�ة له��در
ً
وال�ي تصب ��   ،هذا الرجل (�� الفلسفة السياسية تحديدا

��منا ههنا هو    ، وما1791الذي �شره سنة    خ اإل�سا�ي أف�ار عن فلسفة التار�كتابھ:    ،بوتقة فلسفة التار�خ

 انتقاداتھ ألهم عمل�ن للفيلسوف
ً
النقد لنقد العقل  ، إذ خصص كتاب:  �انط  ما �علق ب�انط، خصوصا

 .3الفلسفة النظر�ة ال�انطية، وكتاب �اليجو�ي الذي انتقد فيھ استطيقا �انط لتفنيد)، 1799( ا�خالص 

منظور�ة ه��در حول فلسفة تار�خ البشر�ة، والذي يراه غ�� متوافق البتة مع  �عارض �انط �� هذا املقال  

.    ،نظرتھ
ً
تحديدا النعت  حضور هذا  �ستدعيھ  ما  اإلح�ام    تھحجو ومع  ���يء من  يرتبط ههنا  األمر ال  أن 
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 . 127-126المرجع نفسه، ص -2
، في: 2021/ 6/8، شوهد في: مجلة حكمةمايكل فورستر، " يوهان جوتفريد فون هيردر"، ترجمة طريف السليطي، موقع  -3

pLhttps://bit.ly/3I1nQ  . 

https://bit.ly/3I1nQpL
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بتمي� �� تحديد املفاهيم، وال  ���  املنطقي  للمبادئ، و�نما برؤ�ة واسعة متطلعة جائلة  أو بتحقيق   لطيف 

األشياء �غ�� إطالة، و�رؤ�ة فاحصة لتج�� التمثالت �� املوضوع املطلوب، الذي تركھ �� حالة تباعد غامض،  

�سبب فيض املشاعر واألحاسيس ال�ي ظهرت �أ��ا آثار للقوام العظيم للفكر، أو إملاعات ذات مغزى عظيم، 

  .1أن يكشفھ ف��ا بال ر�ب �نتحليل رصلمحتواها أك�� مما يمكن  �� من شأ��ا أن تدعو إ�� التشكك

 : تحدید مفهوم العرق البشري  -4

نوعية   بخصوص  الناس  ب�ن  معارفها  انتشرت  ال�ي  األخ��ة  املساهمات  ع��  النص  هذا   �� �انط  يؤكد 

ا�جنس البشري، وال�ي �ان من تمخضا��ا إ�� يوم الناس هذا أن دفعت العقل البشري إ�� أن يتعمق أك�� ��  

قة منطقية ُمحكمة، قبل أن  شفي غليلھ. إال أنھ من األهمية أن يتم تحديد املفهوم بطر�� هذا املن�� دون أن  

التجر�ة ع�� ما نبتغيھ ونرجوه إال   منننفتح ع�� التجر�ة و�سائلها �� هذا الشأن، بحكم أننا ال ن�اد نحصل 

البحث. فقد ك��ت القراءات حول مختلف األعراق البشر�ة،    يھ من نحن مقبلون علكنا �علم سلفا ما  إذا  

 متضار�ة وم  همال�ي يقصد م��ا �عض
ً
تتج�� لدى �عضأنماطا �� ح�ن  الناس،  اآلخر كداللة    همختلفة من 

غارقة �� التقييد، لكن ال يت�ح أ��م يجدون هنا تفرقة أهم من تلك ال�ي �ستند إل��ا البشر فيما بي��م بما  

بأن م �انط ههنا  ويع��ف   .
ً
مثال وامللبس  الز�نة   �� ُسبل ومسالك  الس��    طلبھلهم من  ليس  النص  �� هذا 

أما فيما يتعلق بتفس�� أصل    .فهوم العرق، وهل لھ وجود �� ا�جنس اليشري ملد دقيق  محّد لبسط مفهوم  

، وال�ي �عتقد أ��ا �ستحق  
ً
توصيف، فهو أمر ثانوي يحق للباحث  هذا النعت و هذا الاألعراق املوجودة فعال

يتعلق ح�ن  والرأي  الصنعة   هم من أ�حاب 
ً
لهذا رجاأل أن  يرى  يأخذه كيفما شاء. و�انط  األمر فقط   أن 

لهذا املن�� ا�جان�ي فقط، كنوع    جهودهم ُجل  وتنصّب  با�حكم ع�� ما قيل منذ سنوات خلت �� هذا الصدد،  

مرور    فيمرون عليھ  ،من التطبيق الفر��ي للمبدإ، أما ما يخص املبدأ �� حد ذاتھ، والذي عنھ ينبثق �ل ��ي

  .2الكرام

 : في استعمال المبادئ الغائیة في الفلسفة  -5

"�� استعمال املبادئ الغائية �� الفلسفة" هو الرد ع�� �عض    :الهدف األسا��ي من كتابة �انط ملقال�ان  

فورس��   غورغ  يوهان  األعراق  علم   �� ا�ختص  األملا�ي  العالم  صديقھ  لھ  وجهها  ال�ي   Johannاالنتقادات 

George Adam Forster  )1754-  1794 البشري العرق   �� فات حول األعراق  "�عض اإلضا  :) حول مقالتھ 

   .3البشر�ة"
ّ
  ، وهو مبدأ ُب�ي ع�� ا لقيھ املبدأ الذي انطلق منھ ية ممّ هذه االع��اضات ال�ي اعت��ها �انط متأت

فهم �انط،  سوء  يرى  اقتضا  إذ  كما  إ��  يصار  للطبيعة  تار�خ  بمح�ى  وصف  ئ�س��  مجرد  عن  لھ   
ً
تمي��ا ھ 

 عن �ون هذا التمي�� عنده غ�� مقبول. هذا واع��ض �انط ع�� فرضية فورس�� بخصوص  
ً
الطبيعة، فضال
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الزنوج ُيمكن عّد   ،تفس��ه ألصل  الطبي��، حيث  للوصف  إياها مخالفة   
ً
الطبي��، معت��ا التار�خ  ها ضمن 

 مفصلية دقيقة ب�ن ميدان�ن متنافر�ن  بحكم أن هذه التفرقة تتأسس ع�� طبائع األمور، راسمً 
ً
ا بذلك حدودا

، �� ألق �سق عظيم، ال يقدر التار�خ الطبي�� أن    بھبصورة �لية،  
ً
يت�ح الوصف الطبي�� باعتباره علما

الطبي��   الوصف  وضع  خالل  فإنھ من  و��ذا  متذبذبة.  اق��اضات  أو  شذرات  إال عن  ا�حد  هذا  إ��  ُيظهر 

 �� ذاتھ،  وتقديم الثا�ي من منطوق �
ً
ع�� هو إال ضرب أقرب إ�� ال��سيمة منھ إ�� أثر مكتمل،  إْن  ونھ علما

أن نصل إ�� معرفة أدق من وجھ أول بمصداق املعارف الفعلية �� التار�خ الطبي��، ومن طر�ق ثان  أمل  

 حدود  �تج�س �
ً
  .1ع مجالھّ◌ لعقل ذاتھ، وكذا املبادئ ال�ي ي�ون �� مقدوره بناًء عل��ا أن يوساأيضا

 : إن ما قد یصح في النظر ال ُیرجی منه شيء في العمل  -6

 ألقسام ثالثة ��:  
ً
بالنظر إ��    األخالق �عامةعا�ج �انط �� مقالھ هذا عالقة النظر بالعمل، وذلك وفقا

العمران  و�� صلة بخ�� الدول، والثالث �� االعتبار الراجع إ��    السياسةخ�� �ل واحد من الناس، والثا�ي ��  

  .2بالنظر إ�� خ�� ا�جنس البشري �� جملتھ الكو�ي 

 إ�� مندلسون،    ،�� هذا النص يرد �انط ع�� ثالثة مفكر�ن
ً
أولهم صديقھ غ��فھ، ثم توماس هو�ز وصوال

  أيقظھالذي يرد فيھ ع�� صديقھ الذي  و   ،ه ع�� غرفھ، ففي القسم األول املتعلق باألخالق عامةس��لھ بردّ يو 

 من كتابھ:Christian Garve  تيان غارفھالدوغمائي كريس  :من سباتھ
ً
مقاالت منوعة �� األخالق    ، منطلقا

)، الذي نافح ع�� قضية مفادها أن مراعاة القانون األخال��، من دون أي حسبان  1792(  واألدب واالجتماع 

للسعادة، إنما شأ��ا أن ت�ون الغاية القصوى الوحيدة لإل�سان، و�تع�ن اعتبارها الغاية الوحيدة ل�خالق،  

 نظر�تھ �� هذا الشأن ال�ي تؤكد ع�� أن أ 
ً
  خالق ال�ائن البشري وههنا يتحفظ �انط ع�� هذه املسألة باسطا

مأخوذة ألجل ذا��ا، وال كذلك السعادة مقتبسة بمفردها، �شكالن الغاية الوحيدة ل�خالق، و�نما    ليست

  .3أر�� خ�� �� العالم، بمع�ى ا�جمع والتوافق ب�ن االثن�ن معا

�حق  من منظور العالقة ب�ن النظر والعمل ضمن ا  فينطلق فيھ �انط  ،أما اع��اضھ ع�� توماس هو�ر

 مفهوم ا�حق ا�خار�� بصفة عامة إنما يصدر بصورة شاملة عن مفهوم ا�حر�ة فيما ب�ن  
ً
السيا��ي، معت��ا

بالغاية   ،كما يد�� هو�ز ،بتاتا ها ، وال عالقة لببعض البشر ضمن عالقات توا�جية خارجية تر�ط �عضهم

وسائط ال�ي �ساعد ع�� تحصيلها،  المشاحة �� كما أنھ ال   ،ال�ي يحوزها جميع البشر بالطبع (أي السعادة)

حيث إن هذه الغاية ال ير�طها تماما أن تتخالط مع هذا القانون، بما هو مبدأ مع�ن. فا�حق هو تقييد �حر�ة 

�ل فرد منا، �شرط أن يتوافق وحر�ة ا�جموع قدر املستطاع بحسب قانون عام، أما ا�حق العام فهو خالصة  

 
ّ

تقييد ل�حر�ة بإرادة من األغيار �س�ى   �امل كهذا. وملا �ان �ّل   توا�ج  من  ناق��ان القوان�ن ال��انية ال�ي تمك

 
ً
تمخض عن ذلك أن الدستور املد�ي هو عالقة ب�ن �شر أحرار، هم من دون ان��اك صارخ �حر���م ��    ،ج��ا
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ٔ
 2202)  ا
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شري  هم ملزمون با�خضوع لقوان�ن إلزامية، بحكم أن العقل الب  كا�جموع الذي هو �عالقهم بالغ��، مع ذل

ع ع�� نحو قب��، والذي ال يأخذ أي غاية إم��يقية مثل  عينھ هو الذي شاء ذلك، بل العقل ا�خالص املشرّ 

بالنظر   ،ى السعادة �� ا�حسبان، بحكم أنھمن هذا ا�جنس، وال�ي يتم تمثلها تحت مسّ� ��  ش�ى الغايات ال�ي  

تلف تصورا��م بصورة وا�حة ح�ى أن إ�� هذه الغايات، وما يبتغيھ �ل واحد وضعها فيھ، فإن البشر تخ

ىإراد��م ال 
ّ
  .1ع�� توا�ج مع حر�ة �ل واحد  وال تحت قانون برا�ي ،لها أن توضع تحت مبدأ مش��ك يتا�

 : من أجل مشروع دائم للسالم  -7

التوّج  إطار   �� �انط  للفيلسوف  الدائم  السالم  مشروع  موضعة  بالعقالنية  ُيمكن  املدثر  الفلسفي  ھ 

 إلحقاق أس�ى درجات الر��  
ُ
ال�ونية ال�انطية، حيث ينبجس من فكرة �شر�ة ذات من�ع عاملي، �س�� حثيثا

تجسيدياإل  يمثل  ا�حال  ��ذه  وهو  األبدي،  الدائم  السالم  وهو  الشامل، ب  ا تيقي،  السالم  نحو  للن�وع  حق 

د �انط 
ّ

  أصل �� الطبيعة اإل�سانية، بحكم أن فطرة البشر تن�ع إ�� ما أن الن�وع نحو الهرب هو فعل متو�ؤك

هو حر�ي، سواء أ�انت هذه ا�حرب محسوسة بوسائل مادية تدم��ية، أو مجرد نزوع أيدولو�� ينطوي ع��  

الس�� إل��ا ب�افة السبل املمكنة هو عبارة عن شر، ألنھ �� ال��اية    ورغم ذلك يظل��ديد مستمر بالعدوان،  

إ��   متوحشة وعدوانية.يؤدي  وتتلبسھ وسائل  هو    2التخر�ب،  املشروع  وراء هذا  املركز�ة من  �انط  وغاية 

 بالدور  
ً
الدعوة �خلق توا�ج ب�ن األمم كطر�قة وحل ��ائي أوحد للقضاء ع�� ا�حرب، رغم أنھ اع��ف سابقا

. وقد �ان �انط �عتقد أنھ ليست ا�حرب �� الش
ً
ر األك�� فقط، بل ح�ى الذي ُيمكن أن تلعبھ ا�حرب حضار�ا

  ،
ً
لصون  السالم الّدائم    جوهر�ةا�  وألجل ذلك جعل �انط من مشاغلھفكرة إم�انية اندالع حرب مستقبال

ا�حر�ة البشر�ة، والقضاء ع�� االستبداد �� اآلن عينھ، وقد كتب �انط مشروعھ ع�� شا�لة مواد و�ح ف��ا  

 .3الضوابط األساسية ال�ي تمكن من إخماد لهيب ا�حرب

أنھ ال    ع�� 
ً
الدول، مؤكدا ب�ن  تمهيدية ملشروع سالم دائم  بنود  �انط جملة  �عتّد ووضع  أن  أي ب  ينب�� 

معاهدة من معاهدات السالم إذا انطوت سرا ع�� أمر من شأنھ أن ي�ون مدعاة إلشعال ا�حرب من جديد، 

باملقايضة والشراء    أولتوارث  وأنھ ما من دولة مستقلة ُيمكن أن يصار إ�� حياز��ا من جانب دولة أخرى با

والهية، كما أن ا�جيوش الدائمة يجب أن تل�� تماما ع�� مر األزمان، هذا و�جب أال يقع ال�جوء إ�� الديون  

  ،الداخلية من أجل املصا�ح ا�خارجية للدولة، كما ال يجوز ألي دولة أن تتدخل بالقوة �� دستور دولة أخرى 

دولة �� حرب مع دولة أخرى أن تبيح لنفسها من صنوف العدوان إزاء    و�� نظام حكمها، كما ال يحق أليأ

  .4تلك الدولة ما يجعل من ا�حال لدى عودة السالم إيجاد ثقة متبادلة ب�ن الطرف�ن

 
 250المرجع نفسه، ص -1
موقع مركز تكامل  حنان مراد، " قراءة في كـتاب مشروع للسالم الدائم للفيلسوف “ايمانويل كانط”: الفكرة وحدود التطبيق"،  -2

بحاث،
ٔ
 .  https://bit.ly/3bMWrfa، في: 2021/ 26/2في:  للدراسات واال

 .  https://bit.ly/3bN83Ph، في: 2017/ 19/11، في: موقع الجزيرة نت"، خليل الناجي، " كانط وقضية السالم الدائم -3

 .283-279، ص ص مقاالت في التاريخ والسياسةايمانويل كانط،  -4

https://bit.ly/3bMWrfa
https://bit.ly/3bN83Ph


 طيرشي   كمالد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والسياسة ٕاليمانويل كانطقراءة في كـتاب: مقاالت في التاريخ  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)239( 

املتأمل �� مشروع �انط نحو السالم الدائم يجد بأنھ يدين بصورة �املة ملرحلتھ النقدية، بحكم أن إّن  

املشروع �� مرحلة متقدمة من عمره، وأراد فيھ جمع فلسفتھ جميعها �� مؤلف  هذا  قد كتب  الفيلسوف  

  .1صدر �عنوان: مشروع السالم الدائم

وش�ى املشاريع األخرى الداعية للسالم وال�ي  (وحقيق بنا االع��اف ههنا بأن مشروع السالم الدائم ل�انط،  

  ة �� تصوره لنظام قانو�ي مؤسس ع�� ثالث  عتھقد بّ�ن مدى �جا،  )وجدت سؤددها �� عصر التنو�ر األورو�ي

  وعليھ يو�ح �انط أّن   .2انون العاملي، والقانون ال�وسمو�وليتي�يقالقانون داخل الدولة، وال  :مستو�ات ��

ع�� رأسها بداية تحول  و   ،ع�� توف�� �عض املنافذ واإلم�انات األساسية  عملناإذا    التحقيق السالم ممكن  

الو�� الفردي و�قامة جمهور�ة دستور�ة ومعاهدة فيدرالية ب�ن الدول إل��اء ا�حرب وليس تنظيمها، �� دعوة  

  
ً
تجسد ��  ت  أن لفكرتھ    أمكن من �انط وا�حة إلقامة نوع من التنظيم العاملي ب�ن الدول املتعاهدة، وفعال

هذه العصبة  �� تصّوره لوالت��ير الذي استند إليھ �انط    .3األو��  إقامة عصبة األمم �عد ��اية ا�حرب العاملية

األممية مب�ي ع�� �ون الصالت املعقودة ب�ن شعوب العالم قاطبة، ع�� تباين قو��ا و�م�انيا��ا، ونفوذها،  

  فكرة التشريع العاملي لمف  وهكذاتجعل ام��ان ا�حق �� م�ان ما ع�� هذه األرض ي��دد صداه �� �ل م�ان،  

ع��   املشتمل  املكتوب،  غ��  القانون  لذلك  ضرورة  مكملة  تبدو  إ��ا  بل  ل�حق،  خيالية  بصورة  تبشر  �عد 

ومن ثم    ،القانون املد�ي وقانون الشعوب، والذي ينب�� أن يرتفع إ�� مرتبة القانون العام لإل�سانية قاطبة

  .4ك الشرط وحدهالسالم الدائم الذي ال �ستطيع أن نطمع �� دوام االق��اب منھ إال بذل

 خاتمة:  -8

التو���ي  الباحث  نقلها  وال�ي  املركز�ة  ال�انطية  النصوص  أهم  لواحدة من  املقتضبة  القراءة  �عد هذه 

ا�حسو�ة  تلك  سياقها العام املر��ن بمؤلفاتھ سواء    تن�يلها ضمنتحتم علينا  يفت�� إنقزو إ�� اللسان العر�ي،  

ع�� املرحلة قبل النقدية أو املرحلة النقدية ال�ي ن�جت ف��ا فلسفتھ وصوال إ�� كتابات الشيخوخة، وال�ي  

فهم الفلسفة ال�انطية،  ل  احافهم هذه النصوص إال من خالل خيط ناظم يمثل مفت نال يمكن لنا البتة أن  

ب أو  بصورة  أل��ا  الشه��ة،  النقدية  كتبھ  ذلك ع��   �� ا�شغال مركز�ن  إال  ما��  واحد    وهّم   ،أخرى  فلسفي 

القديم منھ وا�حديث باختالف وتباين موضوعاتھ (االن��و�ولوجيا، ا�جغرافيا الطبيعية، األعراق    ،ل�انط

لها أصبح  وال�ي  التنو�ر،)  ماهية  حول  جداالتھ  �عد  ،البشر�ة،  قوّي   ،فيما  النظر�ة    حضور  فالسفة  عند 

 با�جيل الثا�ي من املدرسة املمثلة ��   ، النقدية ملدرسة فرانكفورت
ً
كماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو مرورا

 
ً
وصوال فلسفتھ،  تجبل  ال�انطية  التأث��ات  تزال  ما  الذي  هابرماس  يورغن  هونيث    فيلسوفها  أكسيل  إ�� 

  وهارتموت روزا وغ��هم.
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 : ملخص

ترجمة ملبحث "تكنولوجيا التناسل "الذي تضّمنھ كتاب الفيلسوف األمر��ي  ة  هذه الورقة البحثيّ   تناولت

وول  توماس  ب:   املعاصر  من    ."Thinking Critically about Moral problems"املوسوم  عا�ج  وقد 

الّنظر والّتطبيق.   ب�ن  يزاوج، من جهة،  الذي  الّنقدي  الّتفك��   �� خاللھ سبع قضايا أخالقية وفق من�جھ 

و�جمع، من جهة أخرى، ب�ن األخالق الوصفية واألخالق املعيار�ة. و�� هذا السياق، سوف �عرض وول ثالث  

لة �� التقنيات الت�خيصية، وتقنيات
ّ
التخصيب، و التقنيات الوراثية، �ش�ل عل�ي    تقنّيات تناسلية متمث

بات ال�ي  
ّ
وصفي دقيق. لينتقل �عد ذلك إ�� �سط القضايا األخالقية ال�ي تث��ها �ل تقنية ع�� حدة، وامل��ت

  �� مث��  طر�قة  أيدينا  ب�ن  يقدم  �� �ونھ  تكمن  املبحث  أهمية هذا  إّن  ع��ا ع�� عدة مستو�ات.  تنجم  قد 

بمقار�ة إيتيقّية ال �عدم االطالع الواسع    -ذات الصلة املباشرة بذات اإل�سان    -ة  معا�جة القضايا العلميّ 

ع�� تفاصيل ا�حقائق العلمية واالف��اضات املتعلقة بحاضرها ومستقبلها؛ فهذا ا�جمع ب�ن الدقة العلمية،  

ْقِدُم ع�� إنجاز هذا التمر�ن �� ال��ج
ُ
مة، رغبة منا �� تثم�ن  والعمق الفلسفي، والبعد األخال��، ما جعلنا ن

 هذا املن�ج و�عميم فائدتھ. 

 . التقنيات الوراثية، تقنيات التخصيب، التقنيات الت�خيصية ،تكنولوجيا التناسل :�لمات مفاتيح 
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Abstract: 

This article deals with a translation of the "Reproductive Technology" study, which was 

included in the book of the contemporary American philosopher Thomas Wall, entitled: 

"Thinking Critically about Moral problems" In which he tackled seven ethical issues 

according to his critical thinking approach, which combines on the one hand, theory and 

application, and on the other hand, combines descriptive ethics and normative ethics. In this 

context, Wall will present three reproductive techniques represented in: diagnostic techniques, 

fertilization techniques, and genetic techniques, in an accurate and descriptive scientific 

manner, then he will move on to explaining the ethical issues raised by each technique 

separately, and the consequences that may result from it on several levels. The importance of 

this topic lies in the fact that it presents to us an optimal way to address scientific issues - 

directly related to the human person - with an ethical approach that does not lack extensive 

knowledge of the details of scientific facts and assumptions related to their present and future; 

This combination of scientific accuracy, philosophical depth, and an ethical dimension is what 

made us undertake this exercise in translation, in our desire to value this approach and 

generalize its usefulness. 

Keywords: Reproductive Technology, diagnostic techniques, fertilization techniques, and 

genetic technique. 
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 المقدمة:  -1

أبناء�  �إنسبة  بال  ،تتم عملية اإلخصاب وا�حمل  إنجاب   �� الراغب�ن  األزواج    طبيعية،بطر�قة    ،معظم 

ب�ّح  يتمتع  طفل  بإنجاب  أّن وتنت�ي  غ��  جيدة.  األزواج،    ة  من  فئة  عند  لها،  الطبيعية،  القاعدة  هذه 

جعل من املستحيل إنجاب أطفال أصال. قد يرجع هذا  استثناءات، حيث يتعّسر عندهم اإلخصاب، مما ي

ما ينتجھ  أّن    و أال ي�ون الرجل قادرا ع�� إنتاج عدد �اف من ا�حيوانات املنو�ة مثال،    الزوج�ن؛ ح�نإ�� عقم  

ا�حياة ي�ون قادرا ع��  ت�ون   .قد ال  بو�  أو ح�ن  إنتاج  ا�حياةاملرأة عاجزة عن  و�� حال    . ضات قادرة ع�� 

ت�ون قنوات فالوب عندها مسدودة بحيث تحول دون اندماجها مع حيوانات الرجل    قدر��ا، فمن املمكن أن 

  ثمة و قد ت�ون زوجات أخر�ات قادرات ع�� ا�حمل، لك��ن يواجهن معاناة إسقاط مؤلم تلو اآلخر.  و املنو�ة.  

ألّ��ّن  ،ة، لك��ن عاجزات عن إنجاب طفل يتمتع ب�حة جيدةقادرات ع�� ا�حمل بطر�قة ناجح�ساء  أيضا

من    -ا�حيوان املنوي أو البو�ضة    -قد �عان�ن من خلل ورا�ي يرثھ األطفال م��ن، ينتقل ع�� وسائل تناسلية  

ألف طفل �عا�ي من اختالالت وراثية، �عض م��ا �سببھ    150في الواليات املتحدة يولد �ل عام  فنوع أو آخر.  

إ�� عوامل وراثية.    عوامل الوراثية أعراض  ل  أّن من  رغم  بالبيئية، فيما يرجع �عض آخر  بعض االختالالت 

 ينجم عن �عض آخر م��ا قدر كب�� من األلم واملعاناة.فقد معتدلة، 

   سواء أ�ان السبب هو العقم، أو اإلسقاط، أو اختالالت وراثية، فإّن و 
ّ

ن �عض األزواج  الطبيعة ال تمك

ع�� أقل  ،ة البشر�ة سبال للتغلبقنيّ ع�� ذلك، اكتشفت التّ بناء عون ب�حة جيدة. ال يتمتّ من إنجاب أطف

   ،تقدير
ّ

تمك بحيث  الطبيعة،  إخفاقات  تجنّ ع��  من  األزواج  األطفال.  ن  غياب  وأ�ىى  شقاء  أنواع ثمّ و ب  ة 

التّ  لهذه  �س�ى  عديدة  ال�ي  التناسلقنية،  م��ا    يتغّيا،  بتقنيات  الوراثيةع  نم�عض  ع��  االختالالت  إما   ،

هناك تقنيات أخرى    طفال، كما أّن األ ��خيصها مسبقا أو بإزال��ا من املادة التناسلية املستخدمة �� تخليق  

 
ّ

ب  ن من  تمك
ّ
بفضل تقنيات التناسل  ف.  مشا�ل العقم، وأخرى تتعامل مع العديد من  مشا�ل اإلسقاطتجن

التناسلّية  طبيعة  لاألمر ترك ل  اء الذين ما �ان لهم أن يولدوا لو أّن ا�جديدة، ولد املالي�ن من األطفال األ�ح

 وحدها. 

هذه "    قنيات التناسلية، غ�� أّن تم ا�خالص من قدر كب�� من املعاناة البشر�ة ع�� استخدام مختلف التّ 

نا �عينھ  جني  مثال ذلك، �ستطيع اآلن معرفة أّن   ؛مشا�لها ا�خاصةغالبا ما تف�ىي إ��    "اإلصالحات البشر�ة

   �عا�ي من مرض ورا�ي
ّ
ر ملثل هذا املرض، يواجھ الزوجان املعنيان  قبل والدتھ، وألنھ ليس هناك عالج متوف

ب�ّل  ب�ن إجهاض ا�جن�ن  أيضا،  .  بمرضھ  ولدیترکھ    و أا�خاطر ا�حتملة    ا�خيار  باستخدام  و�مكننا اآلن 

رة إ��  بق لها أن عانت حاالت إسقاط متكرّ س  من بطن أماألو��    �� أشهره الثالثة  �نجن  أخرى، نقلتقنية  

ف��ة    تقوم هذه، حيث  رحم امرأة أخرى  أثناء  الطفل  البديلة" بحمل   " ثماألم  األبو�ن    ا�حمل  إ��  إرجاعھ 

 بھ؟  �ا قررت االحتفاظ ولكن ماذا لو أ�ّ  ،البيولوجي�ن

 آخر، نفهم اآلن    كمثال
ُ

 رِّ وَ طبيعة ووظيفة مختلف امل
َ
املورثات " املعطو�ة" املسؤولة عن  ، خصوصا  اِت ث

 أمراض وراثية خط��ة. الرّ 
ّ
بة حديثا قبل  ا نأمل �� ا�خالص من اختالالت �عا�ي م��ا بو�ضات مخصّ ناهن أن

مرضا وراثيا  ي�ون    نلھ أ   مقّدرا  ا �اناملولود ممّ ر الطفل  يتحرّ قنية،  زراع��ا �� رحم األم. باستخدام هذه التّ 
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ا  ع�� ذلك، استطعنا  بناء  �سمح بھ الطبيعة.  محتما  
ً
اِت �حيحة  مُ   استبدال إذ

َ
ث اِت املعطو�ة، بَوّرِ

َ
ث َوّرِ

ُ
امل

تخليق أطفال أقوى، أو    ، بحيث يتّم باملورثات " العادية"  "فائقة"  استبدال مورثاتقد نتمكن يوما من  و

أو ىأذ�  ممّ   قدر أ  ،  اإلبداع  �ان لطبيعةع��  ت  التناسل   ا  أن  أّن ،  ھجود بوحدها  املورّ   غ��  يقحمنا  دعم  ثات 

قد يتجاوز فهم العواقب  و ع�� مالي�ن السن�ن.    ا�خالق  ا هللا �َ َس�َّ ة ا�خلق، ال�ي  بطر�قة مرعبة �� خضم عمليّ 

ع�� املدى  ؛ إذ  قدرات العقل البشري   -  ع�� هذا النحو  -ا�حسنة والوخيمة الناجمة عن "القيام بدور هللا"  

 . 1 كم �� العملية التناسلية أك�� من منافعھمثل هذا التح الطو�ل، قد ت�ون أضراُر 

 : أنواع التقنیات التناسلیة  -2

 : التقنیات التشخیصیة -2-1
التّ �سّ�  من  األول  الصنف  التّ ى  بالتّ قنيات  ا�ختلفة  ناسلية  األدوات  �ستخدم  الت�خيصية.  قنيات 

�تطلب فهم  و املتضمنة �� هذا الصنف �� ��خيص أرجحية أن ينجب الزوجان طفال �عا�ي من مرض ورا�ي.  

التّ كيفيّ  الّد قنيّ ة عمل هذه   ات 
ّ
املتعل اِت. توجد املورّ راية ببعض األشياء 

َ
ث َوّرِ

ُ
بامل �� نواة �ل خليّ قة  ة من  ثات 

 
ّ
�ش� ال�ي   �� الوراثية،  املواد  أو  املورثات،  ال��.  ال�ائن  جزيء  خاليا  منقوص    DNAل  النووي  (ا�حمض 

 األك�ج�ن). هذا جزيء طو�ل مركب �شبھ �� حالة  
ّ
ب بطبيعتھ ��  ال�ائن البشري درج سلم لول�ي، وهو مرت

ْبِغَيات)ثات �س�ى  نة من مورّ م�وّ   مختلفة  التی�شک . عادة ما ي�ون لدى ال�ائن البشري  بالكروموزومات (الّصِ

 الثات نفسها خيوط من املواد الكيماو�ة  . املورّ مكروموزو   46
ّ

ة،  ��ا من إعطاء �عليمات ل�خليّ طو�لة إ�� حد يمك

ن كيفية استخدامها. وألن املورثات  تتع�ن عادة �� ش�ل معلومات تحدد ال��وتينات ال�ي يتوجب تخليقها وتب�ّ 

  ة ترتيب تلك املواد �عض إال من حيث كيفيّ   م�ونة من أر�ع مواد كيماو�ة فقط، فإ��ا ال تختلف عن �عضها

ذي أنجز أخ��ا هو اكتشاف سلسلة املواد  الغاية األساسية من مشروع ا�جينوم البشري الو�ّن   أو �سلسلها.

 ألف مورث.   100ما يقرب من   -بأسره  DNAالكيماو�ة �� جزيء  

د املورثات كيفية نمو �ل خلية. وألننا  . تحّد اسوبيمكن تصور املورثات �� ش�ل شفرات شب��ة ب��امج ا�ح 

لون العين�ن والبشرة والشعر،    ؛ ة والبيولوجيةتحدد خصائصنا ا�جسميّ   املورثات  ن�ن من خاليا، فإّن م�وّ 

تقوم املورثات  و م��مج سلفا �� مورثاتنا.    -ما فينا جسميا و�يولوجيا    �ّل ف  -حجم الدماغ، ا�جنس، الطول  

ا�خصائص ليست محددة بطر�قة محكمة  ه مثل هذ  أيضا بتجه�� العديد من خصائصنا السلوكية. غ�� أّن 

وحدها مورثاتنا  قبل  ا  ،من  ا�خصائص  حال  السلوكية  ف�جسمية.  كما هو  السمات  لتلك  تحقيقنا  كيفية 

، سوف يحسن تلك  شه��جوردن، نجم كرة السلة ال   �لیمن لديھ مورثات ما؛ فتر��ن إ�� حد كب�� بالبيئة

 
نجلوسكسونية، التي تعتمد منهج التفكير النقدي، على  -1

ٔ
خالقية اال

ٔ
ن البّت فيتتفق معظم المدارس اال

ٔ
والحكم   القضايامثل هذه  ا

خالقيتها"  
ٔ
و " بعدم ا

ٔ
خالقية تكنولوجيا التناسل" ا

ٔ
مر  "با

ٔ
ّن اال

ٔ
خالق الوصفي، الذي يزودنا على ال

ٔ
وال، المرور عبر علم اال

ٔ
يتطلب ا

و خرقها، وهذه  والدقيقة عن القضية، ثم بعد ذلك، عرض هذه الحقائق على ثالثة مبادئ للتبيّ بالحقائق الالزمة 
ٔ
ن من مدى التزامها ا

 االستقاللية.   
ٔ
 الحسنى، ومبدا

ٔ
 العدالة، ومبدا

ٔ
 المبادئ هي: مبدا
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ّ
  يئية،ھ �� غياب مثل هذه الظروف الباللعبة إذا �ان لديھ الدافع وسنحت لھ فرصة اللعب والتمر�ن. غ�� أن

 املؤسسة وراثيا شطر �ىيء آخر، وقد ال �ستخدم إطالقا. قد توجھ مهاراتھ ا�جسمية 

تحّد   وألّن   املرء  فإ�ّ مورثات  ا�جسمية،  بنيتھ  بيولوجيا  قد تجعل جسمھ يؤدي وظائفھ  د  �ا حال عط��ا 

من   يقرب  ما  ثمة  وراثية.  اختالالت  أو  أمراضا  لھ  �سبب  قد  مناسبة.  غ��  معروف    4000بطر�قة    مننوع 

السكري  و لقد تم ر�ط العديد من األمراض الشائعة �سبيا، من قبيل التليف ا�حوص��،    الوراثية.األمراض  

مرض هنتنجتون، واألنيميا املنجلية، باختالالت تطرأ ع��  و ساکس،  تيو متالزمة داون،  و �� مرحلة الصبا،  

العمود الفقري، وا�جمجمة    غاتمورثة واحدة معطو�ة. ثمة أمراض وراثية أخرى، مثال فرا  -مورثات أحادية  

أك�� من مورث معطوب. �� حاالت أخرى، قد  -ا�خالية من دماغ، �سب��ا اختالالت تطرأ ع�� مورثات عديدة  

اك مورثة معطو�ة ال تف�ح عن نفسها �� ش�ل مرض �� حاملها. فقط ح�ن يمارس "حامل" املورثة  ت�ون هن

 املعطو�ة ا�جنس مع حاملة أخرى، يولد طفل يَ 
ْ

 ِش ك
ُ

 . العطب فيھ عن نفسھ �� ش�ل مرض ف

التّ    تمكن 
ّ
الت �� إنجاب طفل �عا�ي من  قنيات  الناس، بدرجات متفاوتة، من معرفة فرصهم  �خيصية 

إل��م وراء مثل هذه  إليھ  غالبا ما �س��  و �ي �عينھ.  مرض ورا انتقال مثل هذه األمراض  من ��ددهم خطر 

الزوج�ن   من مرض ورا�ي، أو ألن أسر أحد  ا�يا�خطر ي��ددهم ألن لد��م طفال �ع  قد �عرفون أّن فالتقنيات.  

لزوجة أك�� من خمسة  أو كالهما عانت مرات عديدة من مرض ورا�ي ما. فضال عن ذلك، �عد أن يبلغ عمر ا

 وثالث�ن عاما، من ا�حتمل أن يتعرض �ل طفل تحمل بھ �خطر اختالالت وراثية، من قبيل متالزمة داون. 

�انا   إذا  ما  اكتشاف  �س��دف  الفحوصات  من  تنويعة  و��  ورا�ي،  بم�ح  الزوج�ن  هذين  مثل  يبدأ  قد 

مورثات معطو�ة وتقوم ع��يحمالن  العائلة  تقّص   ،  لتوار�خ  �شتمل.مفصل  مثلما  الفحوصات  ع��   فهذه 

جسمية تتضمن    ،اختبارات  األك�ج�ن(أيضا  فإ��ا  منقوص  النووي  ل�حمض  وتحليل  DNAتحليال   (

الزوج�ن يحمالن مورثات معطو�ة،    إذا ثبت أّن فاختالالت وراثية.    �بحثا عن غرائب قد تدل ع�  زماتالكرومو 

زوجان يتعرضان لهذا    ر ر قيمكن حساب فرص نقلهم ملرض ورا�ي �عينھ إ�� أطفالهم وفق صيغ مختلفة. إذا 

إن  ما  و ذلك    م�انيمكن إجراء املز�د من الفحوص لتحديد إ  جيدة،  معا��فرص إنجا��ما طفال    ا�خطر أّن 

معروفة لت�خيص ا�جن�ن بحثا عن عالمات تدل ع��    املرأة حامال، ح�ى يتس�ى استخدام فحوص  تصبح

 . إصابتھ بمرض ورا�ي

. هذا ش�ل من التصو�ر القائم ع�� موجات الصوت،  املوجات فوق الصوتيةتلك الفحوص هو    آخر

غرائب   ا�حمل، اكتشاف�� األشهر الثالثة الثانية من يمكنھ،  ،وهو ال �ش�ل خطرا ع�� حياة األم أو ا�جن�ن

ترتبط   و��جسمية  املشوه  الفقري  العمود  أو  الرأس  مثال  الوراثية،  األمراض  الداخلية   عضاءاأل   ىببعض 

 غر�بة الش�ل. بمقدوره أيضا أن يحّد 
ّ

نسبة إ��  بال  هر السادس، وهذا أمر مهّم د جنس ا�جن�ن �� ��اية الش

وتية الناجحة  فحوص املوجات فوق الص  لسوء ا�حظ، فإّن و األمراض الوراثية ال�ي تصيب جنسا دون اآلخر.  

ا�خلّو  تضمن  بمقدورها    ال  إذ  الوراثية،  االختالالت  ما  فقط  من  غالبا  لك��ا  الغرائب،  �عض  عن  الكشف 

 لدى �عض األمراض الوراثية عالمات قليلة ع�� مثل هذه الغرائب. توجد تخط��ا. فضال عن ذلك، 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)248( 

الوراثية.  األمي�ي  التحليل االختالالت  عن  للكشف  دقة  أك��  ه  فحص  ��  يتضمن  إبرة  حقن  اإلجراء  ذا 

الكيس األمي�ي عند األم و�حب كمية من السائل الذي يحتو�ھ. �شتمل السائل ع�� �عض خاليا ا�جن�ن ال�ي 

يمكن فحصها مباشرة ملعرفة ما إذا �ان �عا�ي من اختالالت وراثية، أو الغرائب الكروموزومية املرتبطة بمثل  

املرتبطة بأمراض وراثية من مختلف األنواع. قد يحدث أن �سقط  هذه االختالالت، أو وجود �عض اإلنز�مات  

   � أّن �حالة، غ  200األم جني��ا خالل هذه العملية، وهذا يحدث مرة �� �ل  
ّ

ن من اكتشاف  التحليل األمي�ي يمك

ن من الفحص وجود عطب ورا�ي يرتبط باختالل ورا�ي،  إذا تب�ّ ف الكث�� من األمراض الوراثية بدقة متناهية.  

ب�ن ا�حفاظ ع�� الطفل أو إسقاطھيو  �� بداية الشهر    وألّن   ؛اجھ الزوجان مأزق ا�خيار  اإلجراء يتم عادة 

مثل    بيد أّن   ،ا�خامس، وال �عرف نتائجھ قبل أسبوع�ن، عادة ما ال يتم اإلجهاض إال �� ��اية الشهر السادس

 هذا اإلجهاض معقد وخطر. 

، و�� فحص عينة ذوائب املشيمةب اإلجهاض املتأخر، استخدام تقنية لتجنّ ، يفضل كث�� من األزواج

مُ  أ��جة  الذوائب، و��  �شتمل هذه  األو��.  الثالثة  األشهر   �� استخدامها  يمكن   تَ تقنية 
َ
 َف يِّ ل

ٌ
جدران    ة ع�� 

املشيمة، ع�� خاليا ا�جن�ن. يتضمن ذلك الفحص إزالة جزء صغ�� من هذا النسيج وفحص خاليا ا�جن�ن  

احتمال اإلسقاط أقوى �� هذه ا�حالة منھ �� حال استخدام التحليل األمي�ي، و حثا عن عطب ورا�ي.  فيھ ب

استخدام عينة األغشية قد �سبب عطبا �� األطراف �� �سبة ضئيلة جدا من األطفال،    وثمة ما يدل ع�� أّن 

ن استخدام عّينة األ ال  وقدا من قبيل قصر أصا�ع اليدين أو القدم�ن. بعط
ّ

من الكشف عن �ل   غشيةيمك

االختالالت الوراثية ال�ي يمكن كشفها ع�� التحليل األمي�ي. وع�� وجھ ا�خصوص، فإنھ ال يمكن من كشف  

ع��  بناء  العطب الذي يصيب القنوات العصبية من قبيل عدم وجود دماغ وفراغ فقرات العمود الفقري.  

 و   ذلك،
ّ
   ،لتحليل األمي�ي من حيث الدقةھ ينافس ا�سبة إ�� األمراض ال�ي يكشف ع��ا، فإن

ّ
ھ يمكن من  وألن

درجة  إجهاض تحسن  و�سبب  أمنا،  وأك��  أصبح    أ�سط  األمي�ي،  التحليل  مستوى  يقارب  حد  إ��  دقتھ 

 االختبار املفضل عند الكث�� من األزواج الساع�ن لت�خيص أجن��م.

قادر�ن ع��  راض، سوف ن�ون  األم باملورثات املسؤولة عن مختلف    درايتنا، �� املستقبل،تحسن  و�فضل   

فضال عن التحليل األمي�ي وفحص عينة  وسوف يتّم،    م�ح مئات بل آالف االختالالت ذات األصول الوراثية.

املمكنة. مثال    لتناتطو�ر فحوص وراثية أخرى، �غية ا�خالص من املورثات املعطو�ة من سال  ،ذوائب املشيمة

هذا اختبار ي�لف مبالغ طائلة ونادرا    الورا�ي قبل االزدراع. الت�خيص  مؤخرا تطو�ر تقنية �س�ى    ذلك، تّم 

ما �ستخدم، وهو ير��ن بتقنية تخصيب الصماء واالزدراع، ال�ي سوف نناقشها الحقا. ع�� وجھ التقر�ب،  

ودمجهما �� محلول لتخليق جن�ن. �عد بلوغ   لزوج�نيتم تجميع خاليا ا�حيوانات املنو�ة والبو�ضات من ا

 خاليا، تن�ع خلية وتحلل ِد   مرحلة األر�ع
َ
ا للكشف عن ا�خلل الورا�ي. �� حال وجوده، يتم التخلص من  اَه ن

ا�جن�ن، و�� حال عدم وجوده، ينقل إ�� رحم املرأة ع�� أمل أن يزدرع نفسھ و�نمو �ش�ل طبي��. م��ة هذا  

 
ّ
ِ االختبار أن

ّ
   ن من اكتشاف االختالالت الوراثية قبل ا�حمل، بحيث يتّم ھ يمك

ّ
ھ تقنية  تجنب اإلجهاض. غ�� أن

محبطة.   ت�ون  ما  وغالبا  طو�ال،  وقتا  و�ستغرق  الثمن،  محاوالت  وباهظة  خمس  إ��  نحتاج  املتوسط،   ��
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 �سبب هذه االعتبارات، ال يناسب هذا االختبار " او مناسب.    ن�إلنجاز حمل ناجح ح�ى �عد تحديد جن
َ

"  رِط �خ

 إال زوج�ن ي��ددهما خطر نقل مرض ورا�ي. 

 : التخصیب قنیاتت -2-2
مكن من بل �� التّ   ،�عض األزواج �� تجنب إنجاب أطفال �عانون من أمراض وراثية  عندال تتع�ن املش�لة   

العادية  و ا�حمل أصال.   التوقيت مناسبا، ت�ون املرأة قد أباضت وتّم االطر�قة  إذا �ان    �حمل �� ا�جماع. 

ا�خصبة ع�� قناة فالوب    ضةذلك تنتقل البو�  تخصيب بو�ض��ا من قبل م�ي الرجل �� قنوات فالوب. �عد

إ�� أن تصل إ�� الرحم، حيث تزدرع �� جدار الرحم وتبدأ عملية ا�حبل. �عا�ي كث�� من األزواج من مش�لة  

 
ّ
فا ع�� تدخل اإلخفاق �� إتمام خطوة أو أك�� من هذه ا�خطوات الضرور�ة، ما يجعل ا�حمل الناجح متوق

 قنيات.  ة أنواع كث��ة من هذه التّ اء كث��ة قد �سبب العقم، ثمّ أشي  تقنيات التخصيب. وألّن 

الزوج املنو�ة. استخدمت هذه    حيوانات باستخدام    التخصيب الصنا��ل تقنية سوف نناقشها ��  أوّ 

التقنية �� حالة االزدراع ا�حيوا�ي لف��ة قبل استخدامها مع البشر �� ا�خمسينيات، و�� �ستخدم مع ش�ل  

عن إنتاج كمية من ا�حيوانات املنو�ة أثناء القذف    �سببھ الذ�وري الذي ��جز الرجل    من أش�ال العقم 

تكفي لتخصيب بو�ضة زوجتھ. قد ت�ون ا�حيوانات املنو�ة ال�ي ينتجها �حيحة بذا��ا وقادرة ع�� ا�حياة،  

ع عينات  تجميع  يتم  التقنية،  تلك   �� تخص��ا.  �ي  البو�ضة  إ��  تصل  ال  ا�جماع  حال   �� من  لك��ا  ديدة 

ا�حيوانات املنو�ة من الرجل ع�� عملية استمناء يقوم ��ا. توضع ا�حيوانات املنو�ة �� أنبوب وتجرى عل��ا  

 
ّ
فة كب��ة م��ا. تحقن هذه العينة بمحقنة �� مهبل املرأة �� وقت  عملية طرد مركزي �ي تنتج مجموعة مكث

ا النوع من العقم الذ�وري. لقد تم ا�حمل تقنية التخصيب الصنا�� هذه عالج مفضل لهذو�عّد  اإلباضة.  

 بمالي�ن األطفال �� أرجاء العالم ��ذه الطر�قة.

لتقنية السابقة؛ الفرق بي��ما  مت��ع ��ا، وجها آخر ل  نو�ة حيوانات مالتخصيب باستخدام    تقنية �عت��  

أن مصدر املواد التناسلية الذ�ور�ة هنا ليس زوج املرأة بل �خص آخر. قد ي�ون السبب الذي �ستد��  

حيوانات    استخدامي إ�� الطفل. ب�رجل آخر املنو�ة هو العقم أو ا�خوف من نقل خلل ورا  حيوانات استخدام  

أسهم باملواد التناسلية، ليس هو الوالد املر�ي، الذي ين�ىئ الطفل.  الوالد البيولو��، الذي فاملت��ع املنو�ة، 

لألسرة، وغالبا ما ي�ون مجهوال. غالبا ما �ان مصدر مثل هذه ا�حيوانات    اصديق  أوا  قد ي�ون املت��ع قر�ب 

أصبح  املنو�ة �� املا�ىي طالب �� �لية الطب ارتبطوا باملستشفى ال�ي �ستخدم تلك التقنية، أما اآلن، وألنھ  

ة مصادر متعددة للم�ي باملقدور تجميد ا�حيوانات املنو�ة وا�حفاظ عل��ا ف��ات طو�لة �� مصرف امل�ي، ثمّ 

املواد   هذه  وتبيع  تخزن  ألفراد  اململوكة  امل�ي  مصارف  من  كث��  بھ.  وفق  لألزواجاملت��ع  تصنف  ما  عادة   .

 لو�� الذي يرغبان فيھ.للزوج�ن اختيار نوع الوالد البيو  يتس�ىخصائص املت��ع، بحيث 

الصماء    من تخصيب  إثارة  التخصيب  تقنيات  "تحت  و��  "   invitro"أك��  �ع�ي  التينية  عبارة 

أنابيب  )fertilization in vitro( الزجاج" "أطفال  الطر�قة  ��ذه  إنجا��م  يتم  الذين  األطفال  �س�ى  ولذا   ،

التخصيب يتم خارج جسد املرأة. غالبا ما    التخصيب ا�خار��" وصف أدق لهذه التقنية، إذ أّن و"  االختبار". 
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ٔ
 2202  )ا
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املرأة بطر�قة طبيعية ع�� م�ي الرجل �سبب ا�سداد ��    ة �ستخدم هذا اإلجراء ح�ن يتعذر تخصيب بو�ض

قنوات فالوب، حيث ال يتس�ى ل�حيوان املنوي والبو�ضة أن يلتقيا �سبب هذا العائق. يمكن إزالة اال�سداد  

األ��جة املندو�ة تلتئم �سرعة �عد العملية ا�جراحية، ف يس ناجحا دائما.  هذا اإلجراء ل  جراحيا، غ�� أّن 

تخصيب الصماء طر�قة �� ا�جمع ب�ن مواد الزوج�ن  و املمر قبل إتمام عملية ا�حمل بنجاح.  فلوغالبا ما تق

 التناسلية ح�ن ت�ون اإلجراءات ا�جراحية غ�� مفيدة. 

�� حالة الرجل، يتم تجميع امل�ي ع��   ؛ن الرجل واملرأةتخصيب الصماء تجميع املواد التناسلية م يتطلب

تتناول املرأة مادة تخصيب، عادة ما ت�ون    ،االستمناء. أما �� حالة املرأة، فإن اإلجراء أك�� �عقيدا. بداية

منظار ع�� فتحة صغ��ة لشفط    حقنهرمونا قو�ا، يجعلها تنتج عدة بو�ضات دفعة واحدة، �عد ذلك يتم  

مبيضها. �س�ى هذا اإلجراء بالفحص ا�جهري ع�� فتح البطن. ما أن يتم تجميع ا�حيوانات  البو�ضات من  

تلك قبل  من  البو�ضات  تخصيب  فيھ  يتم  خاص  محلول   �� توضع  ح�ى  والبو�ضات  ا�حيوانات.    املنو�ة 

ه املرحلة  األجنة الناتجة جاهزة اآلن ألن تحقن �� رحم املرأة، �� إجراء �س�ى "نقل األجنة ". �� هذفتصبح  

 
ّ
 ا �عد.هَ اعُ رَ ِد يتم ازْ  ھ لم�س�ى األجنة "ما قبل أجنة" ألن

باملائة، �سبب فشل ا�جن�ن   20ح�ى �� أفضل املراكز الطبية، ال تحقق هذه التقنية نجاحا إال بنسبة   

ع��    ،ة تنقل بأعداد كب��ة ع�� أمل أن يزدرع �عضهاغالبا ما �انت األجنّ ف.  أساسا  املنقول �� ازدراع نفسھ 

لك إ�� حاالت حمل خطرة كث��ة، ولذا  غالبا ما يؤدي ذو  نفسھ �� جدار الرحم و�بدأ �� عملية ا�حبل. ،األقل

واحد �ل مرة، حيث يجمد البا�� و�خزن �ي �ستخدم حال االضطرار إ�� محاوالت    ن�ال يتم اآلن إال از دراع جن

قادرة ع�� ا�حياة، �غ�ي   القدرة الباهرة ع�� تجميد أجنة وتحر�رها من حال ا�جمود، بحيث تظّل إّن    .ى أخر 

ى من املرأة. هذا مهم، ألن معظم ا�خاطر الطبية املرتبطة ��ذه التقنية،  بو�ضات أخر   جميععن محاولة ت

 
ّ
 ما تحدث أثناء عملية الفحص ا�جهري ع�� فتح البطن. و�� ضئيلة �سبيا، إن

تّم   لتحس�نو  التقنية،  نجاح هذه  أدّق   معدالت  �ش�ل  �عكس  العملية  تلك   �� تنويعات  مراحل    تطو�ر 

هذه إحدى  �س�ى  الطبيعية.  مش   التخصيب  نقل  يوضع    جی التنويعات  ا�حالة  هذه   �� فالوب.  قناة  داخل 

ا�حيوان املنوي والبو�ضة �� قناة فالوب، �� ا�جانب األسفل من اال�سداد، حيث تخصب البو�ضة هناك، 

ثمة  و كما يحدث عادة. �عد ذلك تنتقل ع�� القناة، و�ذا سارت األمور ع�� ما يرام، تزدرع نفسها �� الرحم.  

ى �عرف باسم نقل الالقحة ع�� قناة فالوب. هنا يتم تخصيب البو�ضة �� الصماء ثم تنقل إ��  تنويعة أخر 

التقنيت�ن أفضل من تقنية تخصيب    ات�نقناة فالوب، حيث تواصل رحل��ا إ�� جدار الرحم. معدل نجاحات ه 

 
ّ
لصماء أو أي  ا�حمل الذي يتطلب تخصيب ا  �لفی ھ �سبب تد�ي هذا املعدل،  الصماء بقليل. ع�� ذلك فإن

   30من تنويعا��ا ما يقرب من  
ّ
آلالف العديدة من األزواج الذين استخدموها  � ا�إنسبة  و�الھ  ألف دوالر. غ�� أن

 م�جزة امليالد ال�ي �ان لها أن ت�ون مستحيلة عندهم.   تحقيقبنجاح، ��ون ا�خاطر والت�اليف �� سبيل 

   ل�ن �ان
ّ
ھ �ش�ل مدخال لتقنيات تناسلية أخرى عديدة.  تخصيب الصماء �سمح بالتخصيب ا�خار��، فإن

ى تداولها، وتخز���ا،  باملقدور عزل املادة التناسلية عن ال�ائن البشري الذي ينتجها، ح�ى يتس�ّ   إن ي�ون   ماف

�شتمل إحدى التقنيات املتأخرة مثال ع�� حقن حيوان منوي �� بو�ضة، ونقل ا�جن�ن  و ونقلها بطرق عديدة.  
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رحم. �س�ى هذه التقنية حقن سيتو�الزمي داخ��، و�� �ستخدم مع الرجال الذي �عانون  الناتج إ�� داخل ال

من العقم ألسباب متعددة، مثال �ون حيوانا��م املنو�ة أضعف من أن تنفذ ع�� صدفة البو�ضة ا�خارجية.  

ھ  ا�حيوان املنوي عاجز عن تخصيب بو�ضة املرأة �ش�ل طبي��،    أّن   من  رغموع�� ال
ّ
قد يظل قادرا ع��  فإن

تخصي��ا حال حقنھ مباشرة �� البو�ضة. بمقدور مثل هذين الزوج�ن ال�جوء إ�� تخصيب صنا�� باستخدام  

ع�� تخصيب  تقنية حقن ا�حيوانات املنو�ة �شتمل    حيوانات الزوج املنو�ة، لك��ما يفضالن غ�� ذلك. وألّن 

اإلجراء م�لف وال يخلو من مخاطر. ع�� ذلك، يروج استخدامها خصوصا �� الواليات املتحدة    صماء، فإّن 

 والبلدان األورو�ية. 

أيّ  التناسلية. مثل  املادة  الت��يدية �شتمل ع�� تجميد  تقنية أخرى �س�ى  ة خلية حية أخرى، ال  هناك 

 تصمد املادة التناسلية لف��ة طو�لة باالعتم
ّ
ھ حال تجميدها يمكن ا�حفاظ عل��ا لف��ات  اد ع�� نفسها. غ�� أن

طو�لة. �� الوقت الراهن، يمكن تجميد ا�حيوانات املنو�ة واألجنة وتحر�رها من التجمد �ش�ل ناجح، غ��  

البو�ضات ال�ي يمكن تخصي��ا  فالنجاح لم يتحقق بخصوص تجميد وتحر�ر ا�خاليا األنثو�ة من التجمد.    أّن 

يجب أن ت�ون طازجة، ال متجمدة. منذ تطو�ر تخصيب الصماء، لم �عد ممارسة ا�جنس ضرور�ة  بنجاح  

ضرور�ا إلنتاج أجنة، بل أصبح ذلك �سري    امل�ا�ي�استخدام تقنية الت��يد، لم �عد القرب  و إلنجاب األطفال.  

وضع    ا ع�� ا�حياة �� ال أحد �عرف إ�� م�ى يمكن ل�حيوان املنوي أن يبقى قادر و القرب الزما�ي؛    ع��  ح�ى

ھالتجمد،  
ّ
يمكن استخدام ا�حيوانات املنو�ة  فإنھ  إذا �ح هذا،  ف�ستطيع البقاء ف��ة طو�لة.    لكن الظاهر أن

 
ّ
تم    ن�ھ يمكن ازدراع جنال�ي تم تجميعها وتجميدها اليوم �� تخصيب بو�ضة امرأة �عد عقود من اآلن، بل إن

 تخليقھ اليوم �� امرأة لم تولد �عد. 

كث�� من  فتقنية أخرى تتعلق بتخصيب الصماء، أقلھ وفق إحدى تنويعا��ا، �س�ى باألمومة البديلة.    ثمة

ا�حبل،    �� �عان�ن مشا�ل  ا�حمل   �� يواجهن صعو�ات كب��ة  الالئي ال  ��  النساء  ��  أي  نمو أطفال  عملية 

تتعلق با�حمل.  ةل طبيأخر�ات من مشا� وقد �عا�ي قد ت�ون املرأة مثال قد استأصلت رحمها؛ فأجسادهن. 

تجد مش�لة تكرر اإلسقاط املؤلم حال �� استخدام أم بديلة؛ فالبديلة    بناء ع�� هذا، يمكن أن  عندهن،

األم البديلة امرأة تن�ي طفل امرأة أخرى �� جسدها، و�عد والدة الطفل،  و بوجھ عام امرأة تحل محل األم.  

 .�عيده األم البديلة إ�� األم ال�ي تقوم ب��بيتھ

ثمة    أحيانا و  املهمة.  ��ذه  للقيام  مستأجرة  امرأة  ت�ون  ما  وغالبا  صديقة،  أو  قر�بة  البديلة  األم  ت�ون 

عدد النساء الالئي يرغ�ن �� أن يكن    جمعيات �� الغرب، تدبر عالقات بدائلية مقابل رسوم تدفع، غ�� أّن 

خدما��ن ي��ايد باستمرار. عادة    من فاع  أمهات بديلة و�تصلن ع�� شبكة املعلومات بالنساء الراغبات �� االنت

من  ألف دوالر، فضال عن الت�اليف الطبية، نظ�� ما يقّد   25و  20ما تحصل األم البديلة ع�� مبلغ ي��اوح ب�ن  

رسوم قانونية وأحيانا رسوم تدفع لو�االت �ع�ن ع�� تدب�� أمهات بديلة. عادة ما يتم    أيضا   ثمة و من خدمات.  

األطراف تضمن حقوق الدفع لألم البديلة ورعاية الطفل لألبو�ن املر�ي�ن.   بل �ّل توقيع عقد قانو�ي من ق

كث�� من النساء تدفعهن مشاعر غ��ية بقدر ما �غر��ن  و   التداب��.هناك مبالغ تدفع �� أغلب تلك    رغم أّن 

 �م.املال، ويشعرن برضا عظيم عن أنفسهن لقيامهن بمساعدة أزواج ع�� ا�حصول ع�� أطفال من أصال�
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لهذه التقنية. �ستخدم األو�� طر�قة التخصيب االصطنا�� حيث يتم استخدام حيوانات   تنويعتان ثمة 

منو�ة من زوج األم املر�ية لتخصيب األم البديلة اصطناعيا. الطفل ا�حمول بھ إذن نتاج بيولو�� للزوج واألم  

لطفل، و�س�ى األم املقصودة،  تحصل ع�� ا  يالبديلة. األم البديلة �� األم البيولوجية واألم ا�حامل؛ املرأة ال�

البديلة".   باألمومة   " اإلجراء  هذا  العملية   �� املقحمة  الطبية  ا�جمعيات  �عض  تصف  املر�ية.  األم  أما  �� 

الصماءفخرى  األ تنويعة  ال تخصيب  تقنية  التناسلية  حيث    .تستخدم  ماد��م  املر�يان  الزوجان  �ستخدم 

الوالدان املر�يان   ي�ون  ن�ن إ�� األم البديلة. �� هذه ا�حالة،ذلك، يتم نقل ا�ج دلتخليق جن�ن �� الصماء. �ع 

البيولوج الوالدان  ال�ي تقوم فحسب بحمل ا�جن�ن. غالبا ما توصف هذه    ان؛یهما أيضا  البديلة ��  األم 

حيث    عا،�ان نادرا، لكن أصبح أك�� شيو   فقط  استخدام األم البديلة أما حامالإّن  التنويعة " باألم البديلة".  

 ي
ّ
 سنة �� الواليات املتحدة، وهو عدد يتوقع أن يز�د �� املستقبل.  ھ �ستخدم �� تخليق ألف طفل �ّل قدر أن

تنويعات أخرى ل�حمل البديل، تختلف معظمها عن النوع�ن السابق�ن فقط أل��ا �شتمل ع�� مواد    هناك

و�ضة أو �ل��ما، مثال، حيث يتم نقل  تناسلية مت��ع ��ا. قد يقوم طرف ثالث بالت��ع با�حيوانات املنو�ة أو الب

األم البيولوجية، ال�ي ت��عت بالبو�ضة؛    ؛ا�جن�ن الناتج إ�� األم ا�حامل. �� هذه ا�حالة، هناك ثالث "أمهات"

�مكن اعتبار تنويعة أخرى "حمل بديل  و األم ا�حامل، ال�ي حملت بالطفل واألم املر�ية، ال�ي تقوم بتنشئتھ.  

ع�� بو�ضة    ،لكن مبايضها عاطلة  ،تحصل األم القادرة ع�� إتمام عملية ا�حمل  مع�وس". مثال ذلك، قد 

تخصيب الصماء �حمل وتر�ية طفل ليس ابنا بيولوجيا لها. من ضمن   تقنيةتت��ع ��ا امرأة أخرى و�ستخدم 

الفئة اليأس.    ،هذه  النساء الالئي وصلن سن  ف النساء املسنات الالئي وصلن سن  عادة ما ت�ون بو�ضات 

�ن قد يكن قادرات ع�� حمل رغم أ�ّ   -اليأس غ�� قادرة ع�� ا�حياة، ما يحول دون حملهن بطر�قة طبيعية  

تخصي��ا �� صماء ع�� حيوانات الزوج املنو�ة أو ح�ى حيوانات منو�ة    مت��ع ��ا يتّم   بو�ضات   تخدام ناجح. باس

�� الستينات أن تنجب طفال.   ��ا، يمكن المرأة  البيولوجية، فإ�ّ أ�ّ   من   رغموال مت��ع  �ا األم �ا لن ت�ون األم 

منھ أن   قصدالو مت��ع بھ، تم تخليقھ   ن�ثمة تنويعة أخرى تحصل وفقها املرأة ع�� جنو ا�حامل واألم املر�ية.  

الذين   �ون ی األزواج  قبل  من  �ستخدم  لن  ال�ي  ا�جمدة  األجنة  آالف  وجود  �سبب  رأ��ما.  غ��ا  لزوج�ن 

 ن أش�ال "تب�ي األجنة" أك�� شيوعا. أنتجوها، أصبح هذا الش�ل م

ضمن التقنيات ال�ي أثارت ردود فعل مكثفة ع�� مستوى عموم الناس استنساخ البشر. لقد تم    منو 

  حيوانات بنجاح استنساخ نباتات و 
ّ
استنساخ �ائنات   ھ لم يتّم وح�ى �عض أش�ال األ��جة البشر�ة، غ�� أن

مخصبة �عد    ةالتوأمة نوع من االستنساخ، حيث تقسم بو�ضو �شر�ة، أقلھ ح�ى وقت كتابة هذا الكتاب.  

ن من أر�عة خاليا إ�� رحم أن�ى أو  جن�ن م�وّ   �عد ذلك يمكن نقل �ّل ،  أن ت�ون بلغت طور ا�خاليا الثمانية

ل الحقلتجميده  التواو .  انقل  تخليق  طر�قة   �� إ��  م  ئ التوأمة  املبكر  ا�جن�ن  تقسيم  ع��  طبي��،  �ش�ل 

  ، م أخوةئيتم تخليق تواف  وراثيا ماثالنم��ما و�نمو �ش�ل منفصل بحيث ينتج سليالن مت �ّل  زدرعی ،ِن �ْ نَ ینِ َج 

أو غ�� متماثل�ن ح�ن تنتج األن�ى بو�ضت�ن �� دورة ما، تخصب �ل م��ما وتزدرع �ش�ل ناجح. �ستخدم تقنية  

ر مع ا�حيوانات، وقد أصبحت أك�� شيوعا �� حالة تخصيب الصماء البشري أيضا،  التوأمة �ش�ل متكر 

 كطر�قة �� تخليق أك�� من جن�ن من عدد محدود من البو�ضات ا�خصبة. 
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نقل نواة ا�خلية ا�جسدية. هذا هو نوع االستنساخ الذي �شار إليھ    ىنوع آخر من االستنساخ �س�  ثمة

 عادة �� معظم النقاشات، والنوع ا
ّ
  أّن من رغم ع�� الھ يختلف عن التوأمة، لذي سوف �ش�� إليھ حصرا. إن

ع�� وجھ التقر�ب، ع��  يقوم االستنساخ،  أي توأما.  -آخر مماثال وراثيا  �ائنا عملية استنساخ �ائن �� تنتج

أنثو�ة و�حالل نواة خلية مت��ع بدال   تناسلية  الت  ،. �عد ذلكم��انزع نواة من خلية  ناسلية  �ستثار ا�خلية 

لو كما  النمو  أو  االنقسام   �� وتبدأ  كهر�ي  بتيار  وألّن أ�ّ   األنثو�ة  منوي.  حيوان  قبل  من  خصبت    DNA  �ا 

بخاليا بو�ضة، ال �شتمل خاليا ا�جن�ن املنت�خ ع��   ة واحدة وليس اتحاد حيوان منوّي البو�ضة مأتاه خليّ 

ثات املوجودة �� خاليا املت��ع. �� حالة االستنساخ البشري، إذا  ن نفس املورّ د من مورثات بل تتضمّ مز�ج متفرّ 

نقل ا�جن�ن إ�� رحم امرأة ونتج عن ذلك والدة ناجحة لطفل، فإنھ ي�ون متماثال وراثيا مع املت��ع با�خلية.    تّم 

 أن ت�ون منسوخة من �خص هو أن ت�ون توأمھ األصغر.ف

خطر    ��ددهما يقوم الزوجان اللذان  ، ح�ن  قد �ستخدم االستنساخ البشري �� تجنب نقل مرض ورا�ي

��ا مت��ع  بيولوجية  مادة  استخدام  يفضالن  وال  ورا�ي  مرض  من  �عا�ي  طفل  أحدهما    ،تخليق  باستنساخ 

قة يتس�ى لهما أن ي�ونا والدي طفل معا�� لم يتم تخليقھ من مصدر  لتجنب مثل تلك النتيجة. ��ذه الطر�

آخرون �� االستنساخ وسيلة إلنجاب أطفال ذوي قدرات فائقة. إذا �ان باملقدور  و�جد بيولو�� مغاير لهما. 

باستخدام    DNA��خ   كث��ون  �غرى  سوف  مت��ع،  كمخطٍط   DNAأي   " املتفوق�ن    تصمُم   األ�خاص 

عن رغب��م �� استنساخ أطفالهم أو أحبا��م الذين رحلوا، ع��   هم أيضا،أف�ح �عض  وقد  أطفالهم وفقھ.

ثمّ  ي�ونوا عوضا ع��م. وأخ��ا،  أن  أن أمل   �� يفيد رغب��م  ا�خلود، ما  �� وصاياهم، ر�ما رغبة  ة من كتبوا 

 ْستَ �ُ 
ْ
 َ� ن

ُ
 وا �عد وفا��م. خ

 االستنساخ البشري قد ي�ون ممكنا �� املستق  أّن من  رغم  ع�� ال
ّ
ھ يظل ح�ى بل، بل قد ي�ون مرجحا، فإن

أشهر حالة استنساخ حيوا�ي ح�ى اآلن �� حالة الن�جة دو��، ال�ي ولدت  فاآلن تقنية محفوفة با�خاطر.  

دو��، وأغل��ا �انت ضفادع و ف��ان، �انت ��خا من دنا   استن�خت قبل. معظم ا�حيوانات ال�ي 1996عام 

يا غ�� مائزة وجدت �� أجزاء أخرى من ا�جسم. �س�ى مثل هذه  خاليا أصغر أخذت من أجنة، أو من خال 

   ،القول بأ��ا غ�� مائزةفا�خاليا " بخاليا املنشأ".  
ّ
�ا لم تبلغ �عد مرحلة ت�و�ن خاليا محددة، مثل  ما �ع�ي أ�ّ إن

ماد  خاليا ا�جلد أو خاليا الدم. �ي تبلغ ا�خلية هذا الطور املتقدم، بحيث تصبح "خلية جسدية" يتع�ن إخ

ترويعا �� االستنساخ �� االستنساخ من خاليا جسدية، ومن ثم    �عض املورثات. لقد ظلت املش�لة األك��

 إيجاد طر�قة للن�وص إ�� �ل املورثات املوجودة �� ا�خلية. 

 باملولود دو��. مُ   1996�� معهد روزل�ن �� اسكتلندا عام    الباحث�نهذا ما أنجزه إيان وملت وفر�قھ من  
َّ

 اَك ذ

محاولة    تم استنساخ أنوع عديدة من ا�حيوانات باستخدام تقني��م، بما ف��ا خناز�ر وأبقار وماعز. غ�� أّن 

معظم ا�حيوانات ال�ي تم استنساخها مؤخرا    محاولة فاشلة، كما أّن   277دو�� الناجحة لم تأت إال عقب  

رتنا التقنية أك�� تقدما مما �� عليھ  إ�� أن تصبح معرفتنا ومها  ومن املرّجح،  عانت من غرائب أثناء ا�حمل.

 اآلن، أن �سفر محاوالت استنساخ �شر عن مثل هذا العدد الكب�� من اإلخفاقات. 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)254( 

 :التقنیات الوراثیة -2-3
مورّ  بتغي��  الوراثية  التقنيات  وتقوم  أخرى؛  إ��  خلية  من  مورثات  نقل  االستنساخ  �عي��ا.  يتضمن  ثات 

، ع�� وجھ  يس��دف عالج املورثاتو عالجية بتقنيات عالج املورثات.  التقنيات ال�ي تقوم بذلك ألسباب  و�س�ى  

" األمواس"    فـ  ��ا.مالتخلص من اختالالت وراثية �سبب أمراضا وراثية و�حالل مورثات سليمة بدال    التقر�ب،

�مكن �عديل ف��وسات خاصة ع��  و ا�خلية.    تصيب نواة ال�ي تقطع املورثات املعطو�ة عبارة عن ف��وسات  

ذلكمزاو  �عد  املعنية.  املورثة  بن�خ  النووي  حمضها  املناسب،   ،جة  موضعها  إ��  املورثة  هذه  بنقل  تقوم 

والتخلص من ��خ��ا املعطو�ة، ووضع املورثة السليمة بدال م��ا. وفق �عليمات هذه املورثة السليمة تبدأ  

 ة وظيف��ا �ش�ل طبي��.ا�خلية �� إنتاج ال��وتينات ال�ي �انت تفشل �� إنتاجها بحيث �شرع �� تأدي

إال �� �عديل خاليا بالغة أو جسدية. مثال ذلك، لدى من    ، �� الوقت ا�حاضر،ال �ستخدم عالج املورثات 

أو الذي يصيب الفتيان مورثة معطو�ة، املورثة ال�ي تنتج األ�سول�ن، ��   1�عا�ي من داء السكري من النوع  

تدبر    عمره. ��ذه الطر�قة يتّم   �ي أن يتعاطى األ�سول�ن بقية �ل خلية. لعالج هذه املش�لة يتوجب ع�� املع

عالج املش�لة �ش�ل ��ائي، تتم مزاوجة مورثة �شر�ة معافاة  ول  باقيا.  أمر أعراض املرض، لكن املرض يظّل 

إذا قام الف��وس بمزاوجة املورثة  فتنتج األ�سول�ن مع ف��وس يحقن �� بنكر�اس املصاب با�خلل الورا�ي.  

للبنكر�اس أن ينتج كميات �افية من األ�سول�ن   ىة �� عدد �اف من خاليا البنكر�اس، سوف يتس� املعافا

   1مرض السكري من الدرجة    بنفسھ. وألّن 
ّ
  ما ينجم عن �جز البنكر�اس عن إنتاج أ�سول�ن بنفسھ، فإّن إن

 هذا �ع�ي عالج هذا النوع من السكري. 

سوى القليل من    ،لعالج مختلف االختالالت الوراثية املصمم    ،ا�حظ، لم يصادف عالج املورثات  لسوء

ا�خاليا تموت وتحل بدال    وح�ى لو �س�ى ملثل هذا العالج �غي�� عدد �اف من ا�خاليا �� البداية، فإّن ،  النجاح

إ�� مثل   العمر. لهذا    هذام��ا خاليا ال تحمل املورثة السليمة. لذا، سوف ت�ون هناك حاجة  العالج طيلة 

حاول العلماء يوما تطبيق عالج املورثات مباشرة ع�� بو�ضات مخصبة. �س�ى هذا النوع من  السبب سوف ي

لن   واحدة،  تت�ون من خلية  البو�ضة ا�خصبة حديثا  ا�جراثيم. وألن  الورا�ي ع�� مستوى  بالعالج  العالج 

سو  املرض  �عديليتطلب عالج  مر   ی  واحدة  املعطو�ة    إن  ما فواحدة فقط.    ةمورثة  املورثة  �ستعاض عن 

ا�خلية السليمة. ��ذه الطر�قة، قد    ،ال�ي تنمو من ا�خلية املنشأ  ،�ل ا�خاليا�ستن�خ  بمورثة سليمة، ح�ى  

أحادية.   مورثات  ع��  تطرأ  اختالالت  �سب��ا  معروفة  وراثية  أمراض  عالج   �� املورثات  عالج  من  و �ستخدم 

 املرجح أن �شتمل هذا ع�� ��خيص ورا�ي ي
ّ
ب تخصيب صماء  تم قبل عملية االزدراع، ومن ا�حتم أن يتطل

العالج الورا�ي  فقھ من نتائج.  مثل هذه الت�اليف ��ون �� سبيل ما تحّق   كث��ين يرون أّن   غ�� أّن   .ةونقل أجنّ 

   ،ع�� مستوى ا�جراثيم ليس تقنية متوفرة اآلن
ّ
أن   ل ستقبقنية �� املرت معرفتنا ومهاراتنا التّ ھ إذا تطوّ بيد 

 استخدام هذا العالج محتما �� املستقبل القر�ب. سوف ي�ون �سرعة تطورها �� املا�ىي، 

الوراثية وراثية  عن عالج أمراض   فضال التقنيات  يتم    فتدعم   ، يمكن استخدام  البشر، بحيث  مورثات 

ا من  دعم املورثات تقنية غ�� مستخدمة �� الوقت الراهن، و�� تبدو ضر�غ�� أّن  تخليق أطفال متفوق�ن.  

 -�ا بالتأكيد سوف ت�ون متاحة �� املستقبل  ا�خيال العل�ي"، لك�ّ 
ّ
ھ بوصفها إم�انا. قد ترتبط مثل هذه  أقل
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 ،  التقنية بالعالج الورا�ي ع�� مستوى ا�جراثيم
ّ
استبدال مورثات سليمة بمورثات  ، تماما،  ھ باملقدور كما أن

"فائقة" بدال من مورثات سحيث  معطو�ة،   أقل قدرة".  يمكن إحالل مورثات   " فائقافليمة  �عت��  قد    ،ما 

ھ  ، مثال،  زرقاوانإذا رغبوا �� طفل عيناه  ف   اآلباء.يحدده ا�جتمع بأسره أو ما يفضلھ  
ّ
يمكن االستعاضة  فإن

عن مورثة بو�ض��ما ا�خصبة حديثا املسؤولة عن لون العين�ن بمورثة " اللون األزرق". يمكن القيام �عمل 

إ�� سائ بالمماثل   ھ  ر السمات. نسبة 
ّ
أن أبنا��م،   ، تصميمع�� أقل تقدير  ،�� وسع اآلباء نظر�ا  كما  سمات 

 ا �ان للطبيعة أن تخلقھ. قنية طفال يختلف جذر�ا عمّ بحيث يخلقون ع�� التّ 

املهمّ   لسوء البشر�ة  السمات  معظم  لا�حظ،  واإلبداع،  الذ�اء  قبيل  من  مورثة    مموضعة  ستیة،   ��

أيضا، و .  و�عديلها  �ا سمات متعددة املورثات. نحتاج إ�� �عض الوقت لتحديد مثل هذه املورثاتواحدة. إ�ّ 

   ال�خصقدر الذ�اء أو اإلبداع الذي سوف ي�ون عليھ  فإّن  
ّ
ال�ي   ة يفيّ الكف بالبيئة.    ما ير��ن �ش�ل قوّي إن

ع�� ذلك، مثل هذه السمات محددة إ�� حد بناء  ھ.  د إ�� حد كب�� قدر ذ�ائھ و�بداع ير�ي وفقها الطفل تحّد 

كب�� باملورثات ال�ي قد يتس�ى لنا يوما تحديدها و�عديلها. و��� أن يح�ن ذلك الوقت، سوف تكفي مجرد فكرة  

حاسم.   �ش�ل  تفك��نا  طر�قة  لتغي��  ساللتنا  تصميم  تف�ىي  إم�ان  أن  نختار    ةحقيقو�مكن  أن  إم�ان 

 حتما.  إ�� �غي�� طر�قة تفك��نا �� دور البشر �� العالمأوصاف أبنائنا قبل ا�خلق، 

التغي��  -ثمة قدر أك�� حاسمية من التغي�� سوف يطرأ ع�� تفك��نا �سبب إم�ان تقنية دعم املورثات   

مزواجة مورثات أنواع غ�� �شر�ة    ملقدور الذي �س�ى أحيانا "بالت�ج�ن". هنا قد ي�ون با -الورا�ي ع�� األنواع  

أّن  الراهن  �شر�ة مخصبة.  بو�ضة  نووي  حمض  أش�ال  مع  تخليق   �� �ستخدم  التقنية  جديدة من    هذه 

مثال ذلك    ،كب�� بالتناسل ع�� األنواع  ا�حياة، �ائنات �شر�ة �سمات حيوانية مثال. ال �سمح الطبيعة إ�� حّد 

ثديي ��جز عن إنتاج حمل ناجح من أن�ى تنت�ي إ�� نوع آخر. سوف   ا�حيوانات املنو�ة املأخوذة من حيوان  أّن 

مثل هذا املزج ب�ن األنواع ممكن    �اجمها جهاز املناعة �� ا�جسم. غ�� أّن ا�حيوان املنوي مادة غر�بة �ُ   ُ� �َ تَ عْ �ُ 

أك�� حجما    ع�� سبيل املثال �عديل الكث�� من النباتات وراثيا، بحيث أصبحت   لقد تّم   .ع�� املستوى الورا�ي

 
ُ
نتج مثل هذه النباتات املهندسة وراثيا كميات أك�� من الغذاء �� الهكتار  وأك�� قدرة ع�� مقاومة األو�ئة. ت

مثل هذه األغذية، ال�ي �س�ى من    ع�� إطعام األعداد امل��ايدة من البشر �� �وكب األرض. غ�� أّن   �ُن عِ بما �ُ 

 ة"، �ش�ل موضع خالف حاد.يقبل خصومها " باألغذية الغرائ

�ل األ�سول�ن  ف�عديل البكت��يا وراثيا إلنتاج أدو�ة.    مثال ذلك، تّم   ،أيضا �عديل ا�حيوانات وراثيامثلما تّم  

األ�سول� تنتج  مورثة  مزاوجة  ع��  هذا  يتم  صناعية.  بطرق  اآلن  ينتج  يتس�ى تقر�با  بحيث  البكت��يا،  مع  ن 

الثانو�ة األخرى.  املنتجات  األ�سول�ن عن  ثم فصل  تنمو،  أن  أنواع أخرى من  كذلك  تم  و   للبكت��يا  تخليق 

البكت��يا لتحقيق مقاصد خاصة من قبيل التخلص من البقع النفطية، كما تم إجراء �عديالت وراثية ع��  

 ح�ى الثدييات.  أش�ال أع�� من ا�حيوانات،

د سبق أن ناقشنا �عض هذه ا�حيوانات ال�ي تخلق ع�� نقل املورثات �� الفصل العاشر، و�� حيوانات  لق 

تم تخليقها ألسباب بحثية أو الستخدامها �� الت��ع باألعضاء. وع�� نحو مماثل، يمكن تخليق �شر بطرق  

ع�� أقل  و   ،. نظر�امختلفة تماما ع�� مزواجة مورثات من أنواع أخرى مع بو�ضات �شر�ة مخصبة حديثا
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�ل ا�خصائص ال�ي توجد �� الطبيعة، أن تمزج  لثم    ومن -النباتية وا�حيوانية  -تقدير، يمكن �جموع املورثات

هذه الفكرة املنذرة    جديدة من البشر. ال ر�ب أّن   ابحيث �ش�ل أنواعا جديدة من ال�ائنات، بل ح�ى أنواع

 صوص ما �عنيھ �لمة �شر. بحدوث �ارثة تتطلب �غي��ا �� طر�قة تفك��نا بخ

 : مسائل أخالقیة عامة  -3

املقصد من ا�جزء    إذا �ان املقصد من ا�جزء السابق هو وصف طبيعة مختلف التقنيات التناسلية، فإّن 

التناسلية األخالقيةإّن  الراهن هو فحص �عض مضامي��ا األخالقية.   التقنية  �ع�ي   ،نقاش مضام�ن  إنما 

�عض التقنيات   ن�ى، يبدو أّن سا �� االل��ام بمبادئنا األخالقية الثالثة. وكما نقاش كيفية ال��امها أو إخفاقه

ثمة تقنيات أخرى ت�حق  و تخ��ق مبدأ العدالة ع�� استخدام البشر فقط من أجل جلب النفع ع�� آخر�ن.  

�� خلفيّ ا�حس�ىالضرر، ما يجعلها تخ��ق مبدأ   التقنيات يكمن دوما  أل ة نقاشنا  .  مبدأ  ضرار ومنافع تلك 

بأّن  الذي يحذرنا  أّن   هاللناس حق استخدام  االستقاللية،  ا�جتمع  يثبت  لم  ي�حق    ما  بذلك سوف  القيام 

ة تقنية تناسلية من وجهة نظر  خر�ن. ليس املقصود من هذا ا�جزء الدفاع أو ال�جوم ع�� جواز أيّ اآل الضرر ب

 أخالقية، تلك مهمّ 
ّ
 ة سوف ت�ل

ّ
بأن يوفر لك منطلقا للتفك�� الناقد بخصوص    ،ھ مع�ي فحسبف ��ا الحقا. إن

أو   تلقاه من أحد.    أك��،جواز تقنية  ال�ي سلف  فدون عون  التقنيات  نبدأ بقائمة  قد ي�ون من املفيد أن 

 ذكرها. 

 التناسلية   التقنيات

 الت�خيصية    التقنيات

 * امل�ح الورا�ي 

 * املوجات فوق الصوتية  

 * التحليل األمي�ي 

 شيمة * عينة ذوائب امل 

 * الت�خيص الورا�ي قبل االزدراع  

 تقنيات التخصيب 

 * التخصيب الصنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة 

 * التخصيب الصنا�� باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة 

 * تخصيب الصماء  

 * حقن سيتو�الزمي داخ�� 

 * الت��يدية  

 * األمهات البديلة وا�حاملة 

 * االستنساخ  
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 اثية التقنيات الور 

 * العالج الورا�ي   

 * الدعم الورا�ي 

ا�خاصة؛   تقنية مضامي��ا األخالقية  ��ا �ش�ل جما��.  و ل�ل  ترتبط  أيضا قضايا أخالقية عامة  هناك 

أّن  من  كث��ون  �ش�و  ذلك،  طبيعية.    مثال  غ��  التناسلية  إلنجاب  ف التقنيات  واحدة  طبيعة  طر�قة  ثمة 

  والطب لتخليقاستخدام البيولوجيا  إّن  �ذا حرم هللا الزوج�ن م��ا، فأحرى ��ما أن يرضيا بذلك.  و األطفال  

األخالقية،   املبادئ  ثم  و�خ��ق من  للطبيعة  مناوئ  اصطناعيا" عمل   " التناسلية  و طفل  التقنية  لغة  ح�ى 

الهند املصط�حات  من  كب��  حد  إ��  جودة  تق��ب   �� "تحكما  الت�خيصية  التقنية  �عت��  ذلك،  مثال  سية. 

ساللتنا، �� ح�ن تقوم التقنيات الوراثية بدعم أو تحس�ن اإلنتاج". تحدث تقنيات التخصيب إر�ا�ا �� عملية  

�ا �عزل املادة التناسلية من األ�خاص الذين يقومون بالعملية  إ�ّ   ،التناسل الطبيعية بطر�قة أك�� حسما

كماالتناسل مثال،  صمّ   ية  سلعا  األطفال  يصبح  ال��اية،   �� األمومة.  وظائف  مختلف  ب�ن  ع��  تفصل  مت 

عوضا عن اخ��اق العملية الطبيعية ال�ي تحدد طبيعتنا بوصفنا  و التدخل الط�ي لتلبية رغبات اآلباء املر�ي�ن.  

من آالف األطفال الذين لم  �ائنات �شر�ة، يتوجب ع�� الزوج�ن اللذين لم ينجبا أطفاال تب�ي طفل أو أك��  

ب انتظار   �� التناسلية الأخالقية أل��ا غ��  إّن  �اختصار،  و تحتض��م.    وتیيتبناهم أحد و�ظلون  التقنيات 

 طبيعية. 

   ةثمّ 
ّ
عدم إنجاب أطفال ليس "مرضا" �ستد�� عالجا    أّن   ق باألو��، تقّر مسألة أخالقية عامة ثانية تتعل

�شبھ رغبة املرء �� أن ي�ون أطول ببضع بوصات أو أقل وزنا ببضعة   غبٍة د ر مجرّ   إرادة إنجاب طفٍل ف طبيبا. 

 أرطال. يتوّج 
ُ
 ب أال �

ّ
ح�ن ي�ون القيام بذلك    ا خصوص  الرغبات،ر جهود الطب املضنية �� تلبية مثل هذه  �خ

حاجات  إّن  ال ت�ون هناك معاناة قاسية يف��ض أن يقوم الطب بالتخفيف من حد��ا.  ح�ن  و   ،أمرا م�لفا

�� ح�ن تنفق آالف وآالف الدوالرات ع�� أطفال " التقنية العالية".    ،بالدنا  تلّ�ى ��الي�ن الطبية األساسية ال  امل

  - جراءاتفضال عن ذلك، �غطي التأم�ن نفقات الكث�� من اإل 
ّ
وي�حب من   -نا سوف نقوم بدفعها ما �ع�ي أن

الناس. ح�ى   أك�� ع��  منافع  تجلب  مالية من مجاالت  التقنيات  ثم موارد  طبيعية  إن�ار حجة "ال  �� حال 

" أل�ّ   فإّن   ،التناسلية  الأخالقية  تظل  التقنيات  الطبية  هذه  للموارد  إهدار  لذلك،تخ��ق و �ا  وفقا  مبدأ    ، 

 . ا�حس�ى

ا��ام املرء بالقيام  و استخدام التقنيات التناسلية قيام بدور هللا.    مسألة أخالقية عامة ثالثة أّن   تزعم

ما �ستخدم هذه العبارة بطر�قة غامضة إ�� حد  وكث��ا    �ع�ي عادة ا��امھ �سلوكيات الأخالقية.  ،بدور هللا

ية.  هذه التقنيات غ�� طبيع  ما �ع�ي أّن   لبافي حالة التقنيات التناسلية مثال، غاف�ستوجب دوما إيضاحها.  

 ساستخدامها محفوف با�خاطر.   �ا �ع�ي أحيانا أّن غ�� أ�ّ 
ّ
التقنيات    ھ �ع�ي أّن نفهم هذا االع��اض هنا ع�� أن

 التناسلية ��دد بمخاطر كث��ة.

قد ت�ون �عض هذه ا�خاطر أضرارا بيولوجية. مثال ذلك، إذا أصبحنا �� املستقبل ننجب معظم أطفالنا  

مستقبلنا الورا�ي ل�خطر ع�� التقليل من "مخزوننا    ،دون قصد  قد �عّرض،،  باستخدام مواد وراثية "فائقة "
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�عي��ا    باختيار أنواعالورا�ي ". اعت�� مخزون املورثات �ل املورثات ال�ي يمكن أن تتنقل ع�� التناسل. إذا قمنا  

روف البيئية.  وقد ي�ون املستبعد معينا ع�� البقاء حال �غ�� الظ  ،م��ا  افحسب للتناسل، قد �ستبعد �عض

إذا طرأت مثال �غ��ات جائحية ع�� املناخ خالل املائة عام القادمة، قد ال �ستطيع التكيف بطر�قة تمكن 

حكمة الطبيعة ال�امنة خلف التطور البشري، و��   من مقاوم��ا حال التقليل من ذلك ا�خزون. ال ر�ب أّن 

الي�ن السني�ن وفقها، سوف تتعرض ل�خطر  ا�حكمة ال�ي صممت عمليات التناسل البشري والبقاء ع�� م

 �سبب االستخدام املكثف �ختلف التقنيات التناسلية. 

ون تنشئة صا�حة �� البيوت  ؤ الكث�� من األطفال ينش   فع�� الرغم من أّن أضرار اجتماعية.    أيضا   ثمة 

�ا قائمة ع�� العالقة ب�ن ا�جنس  عمود ا�جتمع الفقري. إ�ّ تظّل    إال أّن األسرةا�خالية من أحد الزوج�ن،  

والزواج.   إنجاب  و وا�حب  الناس  من  يطلب  ال  التناسل.  عن  ا�جنس  فصل  من  تمكن  التناسلية  التقنيات 

ح�ن ال �عود ا�جنس ضرور�ا إلنجاب األطفال، فبل يطلب م��م فحسب إنتاج موادهم التناسلية.    ،أطفال

 
ُ
�    . غ�� أّن موضة قديمة  عّد تتعرض مؤسسة الزواج إ�� خطر أن 

ّ
منا القيم، واألهم من  األسرة �� ال�ي �عل

ذات نوع ا�حب الذي �ش��طھ اح��ام الذات    -األسرة وحدها ال�ي تحب أبناءها حبا خالصا لذاتھ    ذلك، أّن 

 د �حة الفرد النفسية. والرفاهية. وفق ذلك، �عد التقنيات التناسلية الأخالقية ل�و��ا ��ّد 

 : مسائل أخالقیة محددة  -4

 :قضایا أخالقیة مرتبطة بالتقنیات التشخیصیة -4-1
نصي��ا من املضام�ن األخالقية.    ، لد��افحسب  معلومات  تتغّيا توف��ح�ى التقنيات الت�خيصية، ال�ي  

ما قد �ستخدم �� جلب املنافع. أوال، يف��ض    رقد �ستخدم نتائج امل�ح الورا�ي مثال �� إ�حاق األضرار قد

 أن يقوم املستشارون الوراث
ّ
أن ھ ال  يون بتوف�� معلومات، ال توف�� نصائح. ع�� ذلك، تب�ن دراسات عديدة 

��ّد  آباء  استشارة  سياق   �� خصوصا  ا�حايدة،  املعلومات  هذه  ملثل  بطرق  وجود  جسيمة،  مخاطر  دهم 

األبو�ن بھ.    عنده قيامملتو�ة، يقوم املستشارون الوراثيون بتبليغ آرا��م بخصوص السلوك الذي يتوجب  

آراء املستشار�ن الوراثي�ن، ال آراء عمال��م، �� اتخاذ قرار    تتحكمتواتر حدوث هذا �ش�ل �اف، سوف  إذا  

بخصوص ما إذا �ان يتوجب ع�� األبو�ن اللذين يواجهان خطر إنجاب طفل �عا�ي من خلل ورا�ي املغامرة  

 بمواجهة ذلك ا�خطر.

الت شر�ات  علمت  لو  املهمة.  ا�خصوصية  مسائل  هناك  فقد ثانيا،  الوراثية،  االختبارات  بنتائج  أم�ن 

الشر�ات من عمال��ا �ش�ل روتي�ي  للناس. تطلب مثل هذه  أو وظائف  تأمينات  �� رفض منح  �ستخدمها 

معلومات طبية من مختلف األنواع، وقد تضيف االختبار الورا�ي إ�� قائمة طلبا��ا. قد ت�ون نتائج امل�ح  

  جھ عام، و�حسبان أنھ لم يكتشف �عد عالج لألمراض الوراثية، فإّن �و و الورا�ي ضارة بالعميل بطرق أخرى.  

بأّن  السابقة  املعرفة     مجرد 
ّ
أن ينفع. من يكتشف  مما  أك��  املعنية يضر  املورثة  ھ يحمل مورثة  املرء يحمل 

املرأة ال�ي يحفل تار�خها األسري  و مرض هنتجتون ال �سعھ سوى أن ينتظر ظهور أعراضها �� منتصف عمره.  

 ت سرطان الثدي قد تكتشف أ�ّ بحاال 
ّ
 الورا�ي، ھ ليس هناك عالج لهذا الوضع  �ا تحمل املورثة املعنية. وألن
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تقرر إجراء عملية استئصال خشية أن  أن  طو�ل األجل بإصاب��ا بالسرطان أو    تواجھ ا�شغاالأن  �ا إما  فإ�ّ 

�ا �� حاالت أخرى  غ�� أ�ّ   ،مفيدا  أمر  قد ت�ون ثمة "رصاصة" وراثية �� انتظاره    معرفة املرء أّن فتصاب بھ.  

 حلها. قد تخلق من املشا�ل أك�� مما �ع�ن ع�� 

املؤذيإّن   غ��  الصوتية  فوق  املوجات  بإجراء  املرتبطة  األساسية  األخالقية     ةالقضية 
ّ
إن يتع�ن طبيا  ما 

ظم مع  يمكن معرف��ا منمن ضمن األشياء ال�ي  و ا�جن�ن.    س، �حبة اإلجهاض، �� اختيار جنااستخدامه

ھ  ال�ي تجري �� األشهر الثالثة    ،اختبارات املوجات فوق الصوتية
ّ
بمقدور الزوج�ن اللذين أنجبا  الثانية، أن

�عملية   والقيام  ا�جن�ن  جنس  الكتشاف  املوجات  تلك  �ستخدما  أن  بنت،  إنجاب  إ��  و�توقان  أوالد  ثالثة 

 
ّ
  بالرغم من أّن �ما �ستطيعان أن �ستمرا �� ا�حاولة إ�� أن يحصال ع�� بنت.  ھ ولد. إ�ّ إجهاض إذا ات�ح أن

تدل    فإّن �عض شواهد  نسھ،ج  معا�� �سببكث��ين �عتقدون أنھ ليس هناك �خص عاقل يجهض جنينا  

في الواليات املتحدة ال �ش��ط عرض أية م��رات لإلجهاض ح�ى �� األشهر الثالثة فع�� سذاجة هذا املعتقد.  

اإلجهاض    أّن   من   رغموع�� الانية من عمر ا�جن�ن، ح�ن يتس�ى للموجات الصوتية أن تكشف عن جنسھ.  الث

ھ  ألو��،�� هذه ا�حالة أك�� خطرا من حالة اإلجهاض �� األشهر الثالثة ا
ّ
ال سبيل ملنع حدوث مثل هذه    فإن

ما    هم��دد املمارسات إال ع�� قصر السماح باستخدام املوجات فوق الصوتية ع�� من   أخطار جسيمة. 

 ،ا�خاطر ا�جسيمة ال ��دد معظمهن. لذا  باملائة من ا�حوامل �ستخدمن هذه التقنية، رغم أّن   70يقرب من  

األز   فإّن  ع��  الصوتية  املوجات  استخدام     ��ددهمالذين    واجقصر 
ّ
إن ا�خاطر  هذه  �غي��  مثل  يتطلب  ما 

 سياسة االختبارات. 

ية عينة ذوائب املشيمة قضايا أخالقية مش��كة. إحدى هذه القضايا،  تقنية التحليل األمي�ي وتقن  تث��

اإلجهاض، وهو مرجح حال اكتشاف خلل ورا�ي أو خلقي �� ا�جن�ن. اإلجهاض مش�لة أقل صعو�ة �� حال  

األمي�ي. ع�� ذلك،    يلاستخدام تقنية عينة ذوائب املشيمة، �و��ا تتم �� وقت أبكر من وقت إجراء التحل

لتقنية تث�� مشا�ل طبية أخطر من التحليل األمي�ي، خصوصا خطر أن �سبب �� نفسها إسقاط  تلك ا  فإّن 

وجود  ب النتائج �� حال �ل من هات�ن التقنيت�ن قد ت�ون مضللة، بحيث تقر    ا�جن�ن. فضال عن ذلك، فإّن 

ط ��ما. �� معظم  أضرار نفسية متشا��ة ترتب  ثمةخلل ال وجود لھ، ما يؤدي إ�� إجهاض جن�ن معا��. وأخ��ا،  

التقنيت�ن أزواج يواجهون مخاطر    األحوال، ي�ون مستخدمي  غالبا ما ي�ون لد��ما طفل  ف  جسيمة.هات�ن 

   ورا�ي، و��ون لد��ما استعداد�عا�ي من مرض  
ّ
 .ھ �عا�ي من مرض مماثلإلجهاض ا�جن�ن حال اكتشاف أن

قد ي�ون    من املرض  �عا�ي  ا�جن�ن ألنھ  إجهاضقرار  و   ،طفلحّب إنجاب    الصراع ب�ن  التوتر الناجم عنإّن  

 . لزوج�نلعقلّية ل�حة المدمرا ل

أ�ّ  كما  �عي��ا،  أضرار  االزدراع  قبل  الورا�ي  الت�خيص  منافع  مع  تتعلق  تتالزم  أخالقية  مسائل  تث��  �ا 

الفرد، فإن منافعها سوف ت�ون حكرا ع�� األغنياء.    هاإذا تحملفت�اليفها باهظة.    بالعدالة. بداية نجد أّن 

ل ا�جتمع تلك الت�اليف، وأصبحت تلك التقنية  ا إذا تحمّ أّم   ،يبدو هذا شكال متطرفا من أش�ال اإلجحاف

فإ�ّ  ل�جميع،  �� مجاالت �حية أخرى متاحة  اإلفادة م��ا  يمكن  �� أمس    ��  �ا سوف �ستنفد موارد طبية 

اجتماعية. قد �ع�� بداية "منحدر زلق" سوف    اثانيا، قد تنجم عن تلك التقنية أضرار   .� تلك املواردا�حاجة إ�
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بوصفھ محاولة لضمان والدة أطفال ال �عانون من أية أمراض وراثية، قد ��جع املز�د  إليھ ا�جتمع،  ��وي  

اقش مسألة  متفوق�ن. سوف نن   أطفال -من ان��ا�ات التقنية ع�� تخليق أطفال ذوي خصائص مدعمة وراثيا  

إ��   �ش��  أن  فيكفي  اآلن،  أما  الحقا؛  املتفوق�ن  واألطفال  الورا�ي  فكرة الدعم  بحيث    أّن  أطفالنا  تصميم 

 يصبحون متفوق�ن ترعب الكث��ين.

 : قضایا أخالقیة مرتبطة بتقنیات التخصیب -4-2
التخص تقنية  تث��  تخصيب.  تقنيات  بأر�ع  املرتبطة  األخالقية  القضايا  ا�جزء  هذا   �� يب  نناقش 

االصطنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة القليل من القضايا األخالقية، لكن تقنية ا�حقن االصطنا��  

باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة تث�� الكث�� م��ا. مثال ذلك، معظم األطفال الذين يولدون ع��ها ال �عرفون  

�ى لهم ا�حصول ع�� هذه املعلومة، يظل املت��ع آباءهم البيولوجي�ن. خالفا لألطفال املتبن�ن، الذين قد يتس 

يتم  ال�ي  امل�ي  مصارف  من  العديد  ت�ون  أن  البعض  يخ�ىى  أيضا،  مجهوال.  املنو�ة  با�حيوانات    ا�جهول 

تخضع  ال  التقنية  هذه  تتطل��ا  ال�ي  املنو�ة  ا�حيوانات  ع��  م��ا  مصادر    ا�حصول  قبل  من  دقيق  لضبط 

الكث��خارجية.   إّن  ينظم  بل  أّن   م��ا  �ع�ي  إ��    ذاتيا. هذا  املت��ع�ن قد تختلف من مؤسسة  معاي�� فحص 

��ا نفسها عطبا   املت��ع  املنو�ة  ا�حيوانات  تنقل  أن  ا�حتمل  أن يجعل من  أو أخرى، ومن شأن هذا    وراثيا 

 .اإليدز�سبب اختالال من قبيل 

باستخدام   االصطنا��  ا�حقن  تقنية  ��مت��ع  منو�ة    حيوانات�سهم  التقليدية  اضمح  ��ا  األسرة  الل 

 منو�ة مت��ع ��ا. غ�� أّن   حيواناتامل�ونة من أبو�ن، بحسبان أن امرأة بمفردها قد تقوم �شراء واستخدام  

أّن   �� تتع�ن  قد  املشا�ل  املولود    أصعب  بالطفل  متعلقا  ي�ون  ال  قد  املر�ي  �علقھ    ع��األب  التقنية  هذه 

قد ال يحب هذا الطفل �ش�ل �اف، وقد  فالدم أقوى من املاء "،    بأّن   و�ّح القول   ،بأطفالھ البيولوجي�ن

 
ّ
بأن تحمل  يرفضھ بطرق متعددة ملتو�ة. يتطل �� نفسھ �ي �سمح لزوجتھ  إ�� حد كب��  ب األمر رجال يثق 

األسباب ال�ي جعلت �عض األديان ترفض تقنية    إّن أحد أهّم   باستخدام مواد تناسلية أخذت من رجل آخر.

�ا �عت��ها نوعا من الزنا. من منظور آخر، يتوجب  �� باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة هو أ�ّ ا�حقن االصطنا 

 . ثمة طفال هناك �عد ابنا بيولوجيا  ع�� من يت��ع با�حيوانات املنو�ة أن يتعا�ش مع فكرة أّن 

لالقحة  داخل قناة فالوب، ونقل ا  ج یتخصيب الصماء، والتقنيات املرتبطة ��ا، نقل مش   تقنيات �سّبب  

.  خاّصة األدو�ة والفحص ا�جهري الذي يتم ع�� فتح البطن  الطبية �سبب ا�خاطر  فالوب، �عض ع�� قناة 

املشا�ل األخالقية األساسية ال�ي فمثل هذه ا�خاطر املمكنة ��ون عند من يتوق إ�� إنجاب طفل.    غ�� أّن 

. تدور معظم هذه املشا�ل حول املسألة  ىبا�حس�تث��ها تقنية تخصيب الصماء أك�� ارتباطا بالعدالة م��ا  

باملن�لة األخالقية ال�ي يتن�لها ا�جن�ن. املسألة األساسية ��: إذا �انت البو�ضات ا�خصبة    املتعلقةالعامة  

ع�� تخصيب الصماء تبدو الأخالقية. مثال    كث��ا من اإلجراءات ال�ي �شتمل  تحوز من�لة أخالقية �املة، فإّن 

س محاوالت �� املتوسط �ي نحصل ع�� حالة حمل ناجحة. هذا �ع�ي فشل أر�ع محاوالت  ذلك، نحتاج إ�� خم 

وموت �ل األجنة (هناك عادة أك�� من جن�ن �� �ل محاولة). أيضا، يتم تجميد الكث�� من األجنة �عد عملية  
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الثانية ناجحة، قد �انت ا�حاولة األو�� أو    وم�ى ما   التخصيب وا�حفاظ عل��ا إ�� أن يح�ن وقت ا�حاجة إل��ا.

قد يتم التخلص  كما  ال ت�ون هناك حاجة إل��ا، و�ذا لم تكن هناك نية �� استخدامها الحقا، فإ��ا تجمد  

 م��ا. 

قتلها،    �ذا �انت ال تقل �خوصية عن حدي�ي الوالدة، فإّن و إذا �انت لدى األجنة من�لة أخالقية �املة،  

معا��، فإن    دیول  تخليق-ى لو �ان القصد من وراء ذلك نبيال  وتجميدها، والتخلص م��ا أعمال الأخالقية. ح�

األجنة ال�ي ��لك إبان عملية تخصيب الصماء إنما �ستخدم فقط وسيلة لتحقيق  و الوسيلة ليست كذلك.  

وليد   ا�حصول ع��  إّن معا��غاية  ما    .  ضمن  يتطلب من  الذي  العدالة،  ملبدأ  اخ��اقا  بوضوح  �ش�ل  هذا 

ص. ع�� ذلك، إذا لم تكن األجنة أ�خاصا، بل مجرد کرات خلو�ة أو مجموعة من  يتطلب اح��ام األ�خا

 �� تخصيب الصماء جائز أخالقيا.  املتضمناأل��جة ال�ي ال تحوز أية من�لة أخالقية، فإن اإلجراء 

فإّن   مرة أ�خاصا،  األجنة  �انت  إذا  �ش�ل    أخرى،  الأخالقية  الصماء  تخصيب  تطو�ر  عملية  ذات 

لة، قبل  و حا مكث��ة بالفشل، أك�� بكث�� من مائ�ي  منیت محاوالت  ساخ الن�جة دو��،  ستنا   متطرف. كما ��

عام   النجاح  اإلخفاقات  1978تحقيق  ��ذه  الت�حية  تم  لقد  األجنة    إذا-.  غ��    ةبطر�ق  -أ�خاصا�انت 

موافق��م ع�� هذا اإلجراء ا�خطر    يبدوال لم  ائمواضيع التجر�ة األو   من أجل من ولدوا الحقا. إّن   -أخالقية

أخال�� غ��  لو تم التجر�ب ع�� حدي�ي والدة ��ذه الطر�قة، ل�ان اإلجراء  فذي ا�حظوظ غ�� الوافرة بداية.  

ھ أخالقية تتن�لها، ح�ى �ش�ل جزئي،    ةاألجنة ال من�ل  وغ�� قانو�ي إ�� أ�عد ا�حدود. فقط بزعم أّن 
ّ
�� ح�ن أن

 يب الصماء جائزة أخالقيا. تقنية تخص يمكن إقرار أّن 

البديلة أو ا�حامل    تان �هناك قضيتان مرکز  تث��هما تقنية األمومة البديلة. تثار األو�� عندما �غ�� األم 

أسلوب تخصيب اصطنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة ت�ون    فم�ى طبق  رأ��ا وتقرر االحتفاظ بالوليد.

  �� �عض الواليات  �عت�� اإلجراءات البدائلية ا.يّ الطفل من حقها قانون البديلة �� األم البيولوجية، ولذا فإّن 

   التب�ي، فكمانوعا من  
ّ
ي أن �غ�� رأ��ا خالل بضعة أيام،  ال�ي وافقت ع�� التخ�� عن اب��ا للتب�ّ   ھ من حق األمأن

 
ّ
األسبقية للعقد   لم يكن هناك قانون �عطي  اتفعل ذلك. فطاملأن  األم ال�ي ستقوم بالتبّ�ي أيضا  من حق    ھفإن

 . فمن حّقها �غي�� رأ��ا. ع�� التخ�� عن الطفلاألم البيولوجّية الذي وافقت بموجبھ 

األمر   هذا  عواطف    نادراإّن  �ستثار  حدوثھ،  حال   �� ولكن  يحدث،  مأساو�ة،    مشبو�ة ما  ومشاعر 

األخالق هو ما إذا �ان  نسبة إ�� الكث�� من رجاالت القانون وعلماء  بالالسؤال  و خصوصا عند األم املقصودة.  

عند  فال ي�ون لدى األم ا�حامل،  يتوجب أن يحظى قانون التعاقد أو قوان�ن التب�ي بأولو�ة �� حالة التبادلية.  

أح�ام   ع�� األقل وفققانو�ي �� االحتفاظ بالطفل،    للتبادلية، حقتخصيب الصماء وسيلة    يةاستخدام تقن

استخدم جسده ��    ا�حامل �خصااألم  بيولوجيا، حيث �عت��  �ا  ا�حاكم ح�ى اآلن. ألن الطفل ال يرتبط �

 مع�ى. ومن ثم فإ��ا ليست أما بأّي  ،إنماء الطفل

قضية تحديد األم القانونية. قد تحدث مواقف غر�بة  و��  البدائلية قضية أخالقية عامة أخرى،    تث��

البدائلية واستخدام أمهات   إذا �انت األم    حوامل.حال  ابن��ا، سوف ت�ون لدى    حامال بطفلمثال ذلك، 

اصطنا��   تخصيب  تقنية  �ستخدم  ال�ي  البديلة  األخت  ت�ون  وقد  جدتھ.  نفسھ  الوقت   ��  �� أم  الطفل 
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�� حال ا�حصول ع�� املواد األنثو�ة التناسلية ��  وباستخدام حيوانات الزوج املنو�ة عمة وأما للطفل �� آن.  

 الثالث، �� املا�ىي ال�خص�انت " األمهات    .ثالث أمهاتمصدر خار��، ي�ون للطفل    ا�حامل منعملية األم  

أسهمت باملواد التناسلية. باستثناء حالة املوت،   ياملرأة الوحيدة ال�ي يمكن أن تنجب طفال �� ال�و نفسھ.  

التب�ي، سوف ت�ون هذه  أو  . ثمة قاعدة �سيطة اق��حت  تقر�با األم املر�ية أيضا  -املرأة دائما    أو املرض، 

  ، اياملرأة ال�ي ولدت الطفل �� األم ما لم يكن هناك عقد مع��ف بھ قانون  لتحديد األم القانونية مفادها أّن 

 أو قانون يقر خالف ذلك. 

تقنية تناقش  ال�ي  ا�حجج  أّ��ا االستنساخ    توجد �عض  الرغم من  �عد �ش�ل    البشري، ع��  تتطور  لم 

من ضمن منافع االستنساخ املمكنة إم�ان استخدامھ  ف  حجج داعمة وأخرى مناوئة.  وقد تراوحت ب�ن   �امل،

الزوج�ن من  �ل  حمل  حال  ينجم  قد  ورا�ي  مرض  نقل  بالطر�قة    لتجنب  وتناسلهما  متنحيا  وراثيا  خلال 

 و الطبيعية. 
ّ
ع��  ھ اب��ما بيولوجيا. و �نتج االستنساخ من خلية أحد الزوج�ن طفال ال �عا�ي من املرض رغم أن

بو�ضة   إ��  نوا��ا  تنقل  بخلية  يت��ع  أن  بمقدوره  عقيمة،  املنو�ة  الرجل  حيوانات  �انت  إذا  نفسھ،  النحو 

 ن. االبيولوجي  اههما أبو ي�ونان  من شأن هذا أن يجنب استخدام مادة مت��ع ��ا، كما أنھ ينتج طفال  و الزوجة.  

عضو ألخ أو أخت حال تخليقھ من خاليا  بنسيج أو    ااملنت�خ قد ي�ون مت��ع   ثمة نفع آخر يتع�ن �� أّن 

ولذا لن ت�ون هناك    مشا���ن للمت��ع.توائم  بالرغم من اختالف األعمار،  املستن�خون  و��ون    األخ أو األخت.

ر �عضهم،  مثال مش�لة رفض ازدراع نخاع تم إلنقاذ حياة الطفل األول.  
ّ

کتنويعة �� هذا، ي �� استنساخ  و�فك

ا�خاليا ا�جسدية ذات  تلك نية املبكرة. تت�ون األجنة املبكرة من خاليا جسدية، و أنفسهم ح�ى املرحلة ا�جني

قد �ستخدم مثل هذه ا�خاليا  و نسبة إ�� إعادة إنتاج خاليا �� الدماغ وا�جهاز العص�ي املركزي.  بالقيمة كب��ة  

 �خة. ستنالتخلص من األجنة امل  �� العالج، ثم يتّم 

يتوجب أن ي�ون الناس قادر�ن ع�� إنتاج    ثيح  االستنساخ بالر�ون إ�� االستقاللية.ثمة سبب آخر ي��ر  

أ�خاصا   الذين قد ي�ونون  خر�ن اآل أن ي�ونوا قادر�ن ع�� إنتاج ��خ من أيضا �توجب  و ��خ من أنفسهم،  

جب  يتو مثلما مشهور�ن أو "متفوق�ن "، بحيث ت�ون لدى أطفالهم فرصة العيش وفق مستوى امتياز أع��.  

أن �شتمل حقوق الناس التناسلية ع�� استخدام أية تقنية، وفق مبدأ االستقاللية، طاملا لم ت�حق الضرر  

 بأحد غ��هم. 

أّن  أّن   بيد  يرون  االستنساخ  استخدامھ.    خصوم  عن  تنجم  سوف  األضرار  من  أّن  أوال،  م��ا  كث��ا 

ل  االستنساخ  
ّ
أّن    ،طبيا  ا خطر يمث �شر  أيّ حيث  الستنساخ  محاولة  إ��  ة  تف�ىي  سوف  الراهن  الوقت   ��

ثمة حاجة إ�� قضاء وقت أطول �� استنساخ ا�حيوانات قبل البدء �� استنساخ �شر.  فإخفاقات متعددة.  

 و
ّ
فإن املكثفة،  الدراسات  هذه  مثل  غياب  قيد  ��  البقاء   �� فشلوا  (الذين  املستن�خ�ن  �عض  �ستخدم  نا 

محاولة استنساخ �شر اآلن   أّن  غ��  بقاء �� املستقبل).ا�حياة من أجل اآلخر�ن الذين سوف يتمكنون من ال

ح�ى لو نجحنا �� حل املشا�ل التقنية وأصبح االستنساخ آمنا طبيا، سوف  ف  ، �ش�ل اخ��اقا ملبدأ العدالة

 تنجم أضرار عن استخدامھ. 
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املستن�خ�ن   باألطفال  ت�حق  ال�ي  أشّد �عّد  األضرار  ضمن  االستنساخ.   من  عن  تنجم  ال�ي   األضرار 

الذين نتجوا عن خاليا ف سوف  و متفوق�ن سوف يخلقون لتحقيق مقاصد �عي��ا.    أ�خاص   املستن�خون 

  �لیيتوقع م��م أن �ش��وا من اف��ض أن ي�ونوا ��خة م��م. مثال ذلك، نتوقع من الطفل ا�خلق من خلية ما

قد يتم استنساخ أطفال آخر�ن للتعو�ض عن أطفال أو  و أن ي�ون نجما عظيما �� لعبة كرة السلة.  ردنجو 

  �ل األحوال، ��  ويتم استنساخ من نر�د م��م أن ي�ون "ش��ا بآبائنا".  مثلما سآباء أو أحباب واف��م املنية.  

الطفل   �عت��  ��خسوف     نتاج 
ّ
إن �عي��ا.  غاية  لتحقيق  آخر  من  من  يخلق  لم  الذي  ھ  املتفرد  األصل  أجل 

 �ائنا �ش�لهذا الطفل "سلعة" وليس    اعتبار مثليمكن  بناء ع�� ذلك،  يتوجب أن يخلق �ل طفل من أجلھ.  

 
ّ
ھ يخاطر  موضوعا �حب ليس وقفا ع�� أي �ىيء. �� حال فشل املنت�خ �� أن ي�ون شب��ا بتوأمھ الورا�ي، فإن

 بفقد قيمتھ عند مخلقيھ.

�� ا�جتمع  آخر من األضرار ال�ي يرجح أن تنجم عن االستنساخ. يوجد    وعن  ف�ي  ية األضرار االجتماعأّما  

التناسلية  نزوع نحو   التقنيات  إثارة قبول  ��ا بوصفها حقا حال إم�ان    الكث�� من األسئلة،  دون  واملطالبة 

صوصا أضراره  خاإلفادة م��ا. وغالبا ما يتالزم مع هذا القبول استعداد إلغفال �عض مضامينھ األخالقية، و 

ع�� قبول تخصيب الصماء، واألمهات ا�حوامل، واملواد التناسلية    إّن ��افتنا   ال�ي تطول األطفال وا�جتمع.

املت��ع ��ا، واالستنساخ اآلن، ��يئنا املنحدر الزلق للوقوع �� هاو�ة استخدام تقنيات الدعم الورا�ي. �حبة  

.  رغبات آبا��مار األطفال منتجات املقصود م��ا تلبية  عتبا  ا  نحو   هذا االستخدام سوف ي�ون هناك نزوع

األنانية مستوى  ي�حق  أن  الثقا��  االنحدار  هذا  �سبب  القلقون  التقنيات  ،يخ�ىى  هذه  منھ  تمكن    ،الذي 

الثقافية ال�ي نل��م ��ا �ش�ل قوي بخصوص قيمة األطفال واملقصد م��م    ذلك أّن عقائدناأضرارا جسيمة.  

بل بوصفهم أ�خاصا    ،يتوجب أال �عت��وا وسيلة لنفع آبا��محيث    .�ل خاصسوف تتعرض لل�جوم �ش 

��دد    إذا �انت  التقنيات التناسلية من هنا، فإّن الكث��ين يرون وجوب حظر  يحوزون ع�� قيمة �� ذا��م.  

 . بتغي�� دور األسرة و�ضعاف ا�حب غ�� املشروط الذي ال يوجد إال ف��ا

ون مسألة أخالقية مهمة �� املستقبل ألنھ سوف ت�ون هناك الكث��  أن االستنساخ لن ي� هم�عتقد �عض

يتم ��خ الرزمة  حيث  من السبل املتطورة الختيار مورثات ساللتنا ع�� االنتساخ، إما بنقل النواة أو التوأمة،  

 
ّ
أن ال يمكن    الوراثية،ھ باستخدام مختلف أش�ال الهندسة  الوراثية ال�املة ال�ي يحملها �خص آخر. غ�� 

 �غي�� سوى أجزاء من جزيء الدنا. هذه �� التقنية ال�امنة خلف العالج الورا�ي والدعم الورا�ي. 

ل   
ّ
العالج  تمث حالة   �� األسا�ىي  األخال��  الشاغل  السالمة  سواء  مسائل  خاليا  الورا�ي،  يتضمن  �ان 

بيقات املبكرة للعالج  جسدية أو عالجا ع�� مستوى ا�جراثيم. تب�ن كث�� من الدراسات ال�ي أجر�ت ع�� التط

هناك تحسنا طفيفا يطرأ ع�� الوضع الورا�ي املعا�ج، كما تكشف عن ردود فعل    الورا�ي ع�� الراشدين أّن 

املر�ىى.   جانب  من  من  سلبية  �ّل  أيضا  والعالج  يث��  ا�خصبة،  البو�ضة  ع��  يطبق  الذي  الورا�ي  العالج 

املسائل األمنية املصاحبة ل�ل تقنية تناسلية جديدة تحدث مداولة ونقل    ا�جراثيم، �لالورا�ي ع�� مستوى  

وتضيف، بمورثات  لألجنة،  ع��ا  واالستعاضة  معطو�ة  مورثات  إزالة  من    عملية  مستوى  جديدة  �حيحة 
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تحس�ن فمستوى املداولة الذي نجده �� تخصيب الصماء أو االستنساخ.    بكث��التعقيدات التقنية يتجاوز  

 جنة ا�حيوان. أل  را�ي ع�� مستوى ا�جراثيم إنما �ستد�� دراسات مكثفة أالعالج الو 

معظم الناس �عت��ون العالج الورا�ي ع�� مستوى ا�جراثيم، من وجهة نظر أمنية، �عمة ت��ر    غ�� أّن 

هذا الش�ل من أش�ال العالج سوف يمكن األطفال    . ذلك أّن ��ا  ة ا�شغاالت أخالقية مرتبطة الت�حية بأيّ 

املعاناة الذي سوف يتس�ى تجنبھ  فحجم  تخلص من األمراض الوراثية ال�ي �سب��ا املورثات األحادية.  من ال

نسبة إ�� ما  بال�ع��ض البعض ع�� الت�اليف، لك��ا ال �ساوي الكث��  يحصل أن  قد  و �سبب ذلك ال يقدر.  

ھ  يتطلبھ عالج من يصاب بمرض ورا�ي طيلة عمره.
ّ
ل أو��عن  قد �ع��ض آخرون    �� ح�ن أن

ّ
  العالج ب�ونھ �ش�

خطوات منحدر الدعم الورا�ي الزلق. ولكن، ح�ى لو �ان هذا �حيحا، فإنھ ليس نتاجا محتما الستخدام  

العالج الورا�ي. فضال عن ذلك، ال قيمة الع��اض املنحدر الزلق إال إذا �ان هناك �ىيء الأخال�� �� الدعم  

 الورا�ي ذاتھ. 

غالبا ما يوصف بتقنية "مورثة املصمم"، املش�لة األصعب عند الكث�� ممن  الذي  �ش�ل الدعم الورا�ي، 

ورثات لتخليق طفل  املمزاوجة  فاستخدام تقنية  تقلقهم املضام�ن األخالقية ال�ي تنجم عن تقنية التناسل.  

وفق وعود  و ة �ىيء آخر.  استخدام هذه التقنية لتخليق أطفال متفوق�ن وح�ى �جائن �شر�و   معا�� �ىيء،

اآلباء. ف��ا  ال�ي يرغب  ا�خصائص  تخليق  يتم  البشر�ة وراثيا بحيث  �غي�� األجنة  يمكن  التقنية،  كما    هذه 

سوف ي�ون أطفالنا  ��ذا،  يمكن إعادة كتابة الشفرة الوراثية لتحس�ن النتائج ال�ي تخلقها الطبيعة بمفردها.  

سوف يحوزون خصائص جسمية �عي��ا يرغب  و ن لهم أن ي�ونوا؛  أذ�ي، وأطول، وأقوى، وأك�� إبداعا مما �ا

يمكن أيضا مزاوجة سمات حيوانية، بحيث يحصل الطفل مثال ع�� قدرة  مثلما  آباؤهم �� حياز��م عل��ا.  

 صقر ع�� اإلبصار، وقدرة �لب الدموم ع�� الشم، وقدرة الفهد ع�� العدو. 

�ّل  التقنية امل  و�طبيعة ا�حال، يتوقف  ال�ي �ش�ل    وع��  ناسبة.ذلك ع��  فهم وظيفة املورثات املعينة 

جزيء الدنا البشر�ة، وكذا وظيفة مختلف املورثات ا�حيوانية، بطر�قة أكمل، أيضا، ألن معظم السمات  

الطر�ق أمام هذه    �ّن و .  وفهمها  املورثات  تحديد مجموعات ثمة حاجة إ��  و   �عددية،البشر�ة ترجع إ�� مورثات  

��    األسا�ىي يتع�ننفعها  و ا، ثمة متسع من الوقت للتفكر �� أضرارها ومنافعها املمكنة،  التقنية طو�ل، ولذ

من األضرار    إطالقا، بقدر ما هو سلسلةال �عت�� نفعا  غ�� أّن هذا، عند �عضهم،  تخليق أناس متفوق�ن.  

النسل"  فلفظاالجتماعية.   أناس متفوق�ن.    هو الوصف  "محسنات  لقد  و الذي يطلق ع�� محاولة تخليق 

للتصفية   هتلر  معسكرات  عن  النسل  لتحس�ن  برنامج  لتنفيذ  واسع  نطاق  ذات  محاولة  آخر  نجمت 

اعت��ت  ا�جسدية. السلطة    وقد   �� هم  من  تفضل  ال�ي  التفوق  فكرة  دوما  تتب�ى  أل��ا  ضارة  ال��امج  هذه 

�م من ثم أك��  بيولوجيا من غ��هم، وأ�ّ  ��عض الناس أر� تف��ض أّن �ا وتحاول تصفية من هم ليسوا فيھ. إ�ّ 

 �عض الناس، املتفوق�ن بيولوجيا، لد��م حق أن ي�ونوا أفضل من غ��هم.   قيمة أخالقية. هذا �ع�ي أّن 

ليس كذلك،    ح�ىف هو  وما  أر��  هو  مهيمنة عما  تكن هناك فكرة  لم  اآلباء و لو  حدد  لو  األفراد    / ح�ى 

ال�ي   جيدة  ا�خصائص  الأخالقية.بال�عت��و��ا  الورا�ي  الدعم  تقنيات  تظل  أبنا��م،  إ��  ذاتھ    نسبة  واألمر 

إّ��ا    ية،تلبية لرغبات اآلباء األنان  -ثم مستقبل األبناء    ومن-فكرة تحديد مستقبل الطفل الورا�ي    بالنسبة إ��
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القضايا األخالقية العامة ال�ي    لالورا�ي � تقنيات الدعم    تث��  من استنساخ ابن لألسباب نفسها.  رعباأك��  

��دد  كما  هللا،  بدور  القيام  وتحاول  املورثات،  مخزون  بتقليص  و��دد  طبيعية،  غ��  إ��ا  ذكرها.  ع��  أتينا 

بإ�حاق الضرر باألجنة إبان عملية تطو�ر التقنية، كما  أيضا    �ا تخاطر�ّ كما أ  األسرة، فضال عن أشياء أخرى.

 ماء من قبل.حدث مع االستنساخ وتخصيب الص

إذا اقتصر إم�ان  ف  ؛عن �ل ذلك، ثمة أضرار فردية واجتماعية يرجح أن تنجم عن دعم املورثات  فضال

اقتصر دعم  و�ذا  مر مرجح، سوف تت�ون طبقتان من الناس.  أ  استخدام هذه التقنية ع�� األغنياء، وهذ

رها ما إذا �ان تم �عديل ورا�ي،  املورثات ع�� استخدام مورثات �شر�ة، سوف تنشأ بنية طبقية جديدة معيا 

التقسيم سوف يمو و��� أي حد.   الذين ولدوا دون دعم  �ّ ال ر�ب أن مثل هذا  � �ش�ل مجحف ضد أولئك 

ورا�ي. ولكن ح�ى حال حصول ا�جميع ع�� دعم ورا�ي، و�زالة الفروق ب�ن األغنياء واملعدم�ن وراثيا، سوف  

هل  فدرجة مثال،  25زاد معدل ذ�اء ا�جميع  و�ذا ا�خاصة بھ.يخلق ا�جتمع الذي يحشد باملتفوق�ن مشا�لھ 

تحتاج إ�� استخدام مكثف للقدرات الذهنية؟    للمجتمع السي�ون هناك راغبون �� القيام بأعمال ضرور�ة  

 وكما �ساءل الكث��ون، من سيقوم بجمع القمامة �� مثل هذا ا�جتمع؟ 

�شر�ة زوجت مورثات دناهم    �ائنات-هو استخدام الدعم الورا�ي لتخليق �جائن    رعبار�ما ي�ون األك��  

 �� هذه ا�حال  من املرجح  ف  ،مع مورثات أنواع أخرى 
ّ
ھ  أن ي�ون تخليق مثل هذه ال�جائن �عيد املنال، غ�� أن

لبعض  ا  يجد   ليس من ا�حكمة أن �غفل املضام�ن األخالقية ال�ي قد تنجم عن مثل هذه التقنية املمكنة.

 
ّ
قد �ستخدم �� تخليق األنواع التالية للبشر، ال�ي و بمقدورها �سريع �جلة التطور.   ھهذه التقنية مفيدة ألن

العل�ي  ل یال �ستطيع اآلن سوى تخ النفع عند    .مستقبلها ع�� نوع من ا�خيال  �� املقابل، �عت�� مثل هذا 

 القيام حرفيا بدور هللا �ىيء آخر. ، و �ىيء  تجنبا للمعاناةالتالعب با�حياة ف ،جسيما ضررا آخر�ن
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*األداء األکادیمي تفکیك تأثیر العملیات الذهنیة علی 

 
 

 

 

Abstract: 
We explored relations between academic performance and cognition from 9 to 15 years of 

age. Participants were examined on executive control processes, reasoning in several 

domains, self-evaluation of performance in these domains, and language. Structural equation 

modelling showed that cognitive and language ability highly pre-dicted school performance. 

These relations changed with age; cognitive flexibility, working memory and rea- soning 

dominated from 9 to 11 and reasoning and language dominated from 13 to 15 years. Self-

evaluation was related with academic performance only in secondary school, but this relation 

was masked by reasoning. SES influenced school achievement directly on top of cognitive 

influences in both primary and secondary school. The implications for cognitive developmental 

theory and educational implications are discussed. 

 ملخص: 

عاًما. إذ تم   15إ��    9سن    واملعرفية، منلقد حاولنا �� هذه الدراسة استكشاف العالقات ب�ن األداء األ�ادي�ي   

الذا�ي لألداء   مجاالت والتقييم) �� عدة  reasoningاختبار املشارك�ن �� عمليات الرقابة التنفيذية، وااالستدالل (

 �� هذه ا�جاالت واللغة.  

) أن القدرة املعرفية واللغو�ة تنبأت �شدة  structural equation modellingأظهرت نمذجة املعادلة الهي�لية ( 

املدر��ي.   �غ��تباألداء  العاملة    ولقد  والذاكرة  املعرفية  املرونة  سيطرت  إذ  السن،   �� التقدم  مع  العالقات  هذه 

ا باألداء   15إ��    13عاًما، وسيطر االستدالل واللغة من    11إ��    9من  واالستجابة  
ً
عاًما. و�ان التقييم الذا�ي مرتبط

أثرت   باملنطق.  مقنعة  �انت  العالقة  هذه  لكن  الثانو�ة،  املرحلة   �� فقط  املدر��ي   SESاأل�ادي�ي  التحصيل  ع�� 

والثانو�ة. ولقد تمت مناقشة اآلثار امل��تبة ع�� نظر�ة  مباشرة فوق التأث��ات املعرفية �� �ل من املدارس االبتدائية  

 النمو املعر�� وآثارها ال��بو�ة. 

 الذ�اء.  -النمو املعر�� - اللغة –معرفية  -: األداء األ�ادي�يحاتي�لمات مف

 
 ل مترجم:مقا *
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 : مقدمة  -1

هذه  تتناول هذه الدراسة كيفية ارتباط األداء �� املدرسة بأ�عاد مختلفة من املعرفية. إذ قمنا تفكيك   

)، مثل املراقبة التنفيذية، واالستدالل، واللغة  cognition( املعرفيةالعالقة إ�� عمليات محددة �شارك ��  

والتقييم الذا�ي املعر��، وحددنا ما إذا �انت تتعلق بأداء املدرسة �ش�ل مختلف �� مستو�ات مختلفة من  

،
ً
أوال ي��:  ما   �� األمر،  هذا  ن�خص  املدر��ي.  العمليات    التعليم  هذه  وتطو�ر  تنظيم  حول  ا�حا��  البحث 

 العقلية. ثم نقوم بت�خيص البحث الذي يو�ح كيفية ارتباط هذه العمليات بالتحصيل األ�ادي�ي. 

 وأخ�ً�ا، نذكر التنبؤات ال�ي سيتم اختبارها من خالل دراستنا. 

 : الذکاء  -2

 :التنظیم -2-1
ال  القياس   �� العقلية  للعمليات  الهرمي  التفس��  (�ارول،  �سود  (هاير،  1993نف��ي  الدماغ  ونماذج   (

) للعقل البشري. وفًقا لهذا التفس��، يتم تنظيم القدرات العقلية �� ثالثة مستو�ات هرمية رئيسية.  2017

ع�� مستوى املهمة، هناك عمليات محددة تتعلق بمهام محددة، مثل اإلضافة �� الر�اضيات، والتصور �� 

إ�� ذلك. �� هذا املستوى، قد ت�ون خصائص محتوى املهمة والسياق الذي    الفضاء، وتصنيف األشياء، وما

يتضمن املهمة مهمة. ع�� مستوى أع��، يتم تنظيم املهارات ا�خاصة باملهام �� عدة مجاالت، يتم تحديدها  

ذه�ي من خالل العمليات الذهنية املش��كة ب�ن املهام. ع�� سبيل املثال: العمليات العددية وخط األعداد ال

 �� الطبقي  والتفك��  والفرز،  امل�ا�ي،  االستدالل   �� الذه�ي  والتصور  الذه�ي،  والتناوب  الر�اضيات،   ��

والهو�ة، ودرجة االستقاللية الوظيفية للمجاالت    ،التصنيف، وما إ�� ذلك. و ع�� الرغم من أن العدد الدقيق 

صصات الدراسات النفسية، فع�� سبيل  فإنھ يتم التعرف ع�� �عض ا�جاالت ع�� تخ  ،ال تزال محل خالف

ظهر االستدالل امل�ا�ي والتفيئ والك�ي والسب�ي واالجتما�� واللفظي كمجاالت متم��ة �� علم النفس   ،املثال

(�ارول،   والتعلي�ي  واالرتقائي  واملعر��  كيس1993الفار��  كيس1992  ،،  �ازي   ،ديمي��يو  ،،    ،بال�سيدو، 

 ). 1973، ثورستون، 1983، جاردنر، 8201، ديمي��يو وسبانود�س، 2001

مما �عكس حقيقة    ،g�� املستوى األع��، ترتبط جميع ا�جاالت �عامل ال��تيب األع��، الذ�اء العام أو  

أن جميع العمليات العقلية مرتبطة ببعضها البعض. وع�� الرغم من قبولها ع�� نطاق واسع، ال تزال طبيعة  

g    ،ارتبطت بثالثة أنواع من العمليات املستقلة عن ا�جال. األو�� هو  موضع خالف قوي. ع�� مر السن�ن

(�ارول،   واالستنتا��  والقيا��ي  االستقرائي  االستدالل  ذلك   �� بما  ا�ختلفة،  مظاهره   �� ، 1993التفك�� 

 ). 1927، سب��مان، 1998جنسن، 

ل  أسا��ي  �ش�ل  مطابق  العامل  هذا  ا�حالية،  الراهنة  السي�وم��ية  النظر�ة   ��) السائل   GFلذ�اء 

Gustafsson & Undheim) (1996 �� وقت الحق، وجد أن العديد من العمليات ال�ي �عكس الكفاءة �� .(

النف��ي   القياس  مع  مستقل  �ش�ل  ترتبط  ومعا�ج��ا  املعلومات  املعا�جة  gتمثيل  سرعة  هذه  و�شمل   .
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)Coyle  ،2017  ،Kail  ،Lervag  ،& Hulme  ،2015�� االنتباه (  ) والتثبيط والتحكم-Arsalidou & Pascaul

Leone  ،2016  ؛Blair  ،2006  ؛Zelazo  ،2015) العاملة  والذاكرة   (Baddeley  ،2012  ،Case،  1992  ،

اق��حت   ،). أخ�ً�ا1970  ،ليون   -، باس�وال1990كيلون�ن وكريستال،    ،1998وفيليبس،    ،هالفورد، و�لسون 

) مرتبطة  Demetriou et al.،  2018  ،Efklides،  2008األبحاث ا�حديثة أن جوانب مختلفة من امليتامعرفية( 

بالعمليات  gبـ   الو��  ذلك  و�تضمن  وعب��ا ؛  (  الذهنية  ،  Kazi؛  Demetriou & Kazi  ،2006املعر�� 

Demetriou  ،Spanoudis  ،Zhang  ،& Wang  ،2012) والو�� بأصول املعرفة ،(Spanoudis  ،Demetriou  ،

Kazi  ،Giorgala  ،& Zenonos  ،2015) املعرفية  املهام   �� الفرد  ألداء  الذا�ي  والتقييم   ،(Demetriou & 

Efklides ،1989 ،Makris ،Tahmatzidis ،Demetriou ،& Spanoudis ،2017 .( 

 ) النف��ي  Makris et al 2017لقد أظهر  القياس  قدة �جميع هذه  هو وظيفة مضافة مع  g) حديثا أن 

والو�� والتفك��،  العاملة،  والذاكرة  املرونة،  االنتباه، وتحو�ل  و   ،٪18و    ،٪27بنسبة    -العمليات: مراقبة 

 Van der. أما  g٪ من إجما�� التباين  98إضافة ما يصل إ��    ،ع�� التوا��  ،g٪ التباين    7و    ،٪19و    ،27٪

Maas et al (2006اق��حوا أن    ) فقدg    من أي عملية 
ً
قد �عكس التفاعل الدينامي�ي ب�ن هذه العمليات بدال

اعتماًدا    ،محددة ع�� هذا النحو ؛ قد يختلف اإلسهام النس�ي ل�ل عملية �� هذا التفاعل ع�� املهام ا�ختلفة

) ا�حددة  متطلبا��م  و�التا��van der Maas  ،Kan  ،Marsman،& Stevenson  ،2017ع��  املهم    ،).  من 

 يد كيفية ارتباط �ل عملية باألداء املدر��ي �� مراحل التعليم ا�ختلفة.تحد

 :النمو -2-2
إن جميع العمليات املذ�ورة أعاله تتطور من الوالدة إ�� البلوغ؛ إذ تصبح املعا�جة أسرع بمرور الوقت   

)Demetriou et al.،  2013،Kail et al.،  2015��املث��ات للوقت    ) و يصبح االنتباه أك�� فاعلية �� ال��ك�� ع

املعا�جة  ،املطلوب تكتمل  ح�ى  اإللهاء  مقاومة  ا�حفزات   ،��  ب�ن  املرن  وفقا   واالنتقال  االستجابات  أو 

). كما تزداد ذاكرة العمل بحيث يمكن  Leone-Arsalidou & Pascaul  ،2016  ،Zelazo  ،2015لالحتياجات (

ووضع ومعا�ج�  االحتفاظ  االعتبار   �� املعلومات  من  (املز�د  و Case،  1992،  Leone-Pascual  ،1970�ا   .(

ع��   العالقات  إ��  �ش��  ال�ي  العالئقية  ال��كيبات  إ��  للواقع  املرجعية  التمثيالت  من  التمثل  وحدة  تتغ�� 

 ).Demetriou & Spanoudis، 2018مستو�ات مختلفة من التجر�د (

سبيل    فع��  مستو�ات،  عدة  ع��  أيًضا  االستدالل  املدرسة  ،املثاليتغ��  قبل  ما  مرحلة  �عمل    ،�� 

 من الروابط االستنتاجية. قد ي��جم األطفال  
ً
التمثيالت �� كتل تتطابق إ�� حد كب�� مع أصلها العر��ي بدال

الصغار ا�جموعات التمثيلية إ�� �سلسالت منطقية ال يمكن ت��يرها �عد: ع�� سبيل املثال، "سيارة العم ��  

د". �� وقت الحق �� مرحلة ما قبل املدرسة يقومون بإثارة العالقات التناظر�ة القائمة  ا�خارج، لذا فهو موجو 

وقد يقومون بالتفك�� �ش�ل عم��، وتنفيذ مخططات التفك�� �� سياقات واقعية: ع�� سبيل   ع�� التشابھ،

 Kaziا�خارج " (املثال، "قلت إن�ي أستطيع اللعب �� ا�خارج إذا أ�لت طعامي، "أ�لت طعامي أذهب للعب �� 

et al, 2012  املدرسة االبتدائية، يتم تنظيم التمثيالت من خالل القواعد، مما �سمح بالتفك�� التناظري �� .(
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). كما أ��م ي��هنون أيًضا ع�� التفك�� االستنتا��  Sloutsky & Fisher،  2004؛    Sloutsky،  2010امل���� (

 ،Moshmanواالق��ان والفصل (  ponens، مثل طر�قة  املرن كما تم التقاطھ بواسطة مخططات التفك��

). �� مرحلة املراهقة، يتم تنظيم القواعد من خالل املبادئ ال�ي تمكن من فهم العالقات ا�جردة ذات  2015

يمكن   ما  تتجاوز  ال�ي  العالقات  عن  الكشف  أو  للتصور  م����  �ش�ل  املنطق  واستخدام  األع��  ال��تيب 

ن قيود العمليات االستنتاجية ا�ختلفة و�مك��م أن يؤسسوا االستدالل ع�� مبادئ  مالحظتھ. يدرك املراهقو 

 ) املنطقية  املغالطات  و�قاومون  والصالحية،  Moshman,  Demetriou & Spanoudis, 2018 ;ا�حقيقة 

2015.( 

املعرفية(   الcognizanceالبص��ة  باألصول  الو��  ذلك   �� بما  املعرفية،  بالعمليات  الو��   �� ذهنية  )، 

للمعرفة وحل املشكالت، وا�خصائص اإلجرائية ومتطلبات العمليات الذهنية، والتمثل الذا�ي والتقييمات  

 ). 2018 ،الذاتية، �عكس تطور اإلدراك العمليات املعرفية الناشئة �� �ل مرحلة (ديمي��يو وآخرون

ت اآلخر�ن، فع�� سبيل املثال، هم  وتمثال   �� مرحلة ما قبل املدرسة، يصبح األطفال ع�� دراية بتمثال��م 

يكتسبون نظر�ة ذهن �سمح لهم بفهم    ،يفهمون أن التمثالت واملعرفة تنبثق من تصورات األشياء. و�التا��

�ان مختلًفا   للوضعية  تمثالت ومعتقدات مختلفة ألن تصورهم  لد��م  ي�ون  ا�ختلف�ن قد  أن األ�خاص 

)Wellmen, 2014.(    ،االبتدائية املدرسة  مثل  ��  الذهنية،  العمليات  ب�ن  صر�ح  �ش�ل  األطفال  يم��  قد 

الذاكرة واالستدالل وقد يبحثون فيما بي��م. ع�� سبيل املثال، يفهمون أنھ ل�ي يتذكروا فإ��م بحاجة إ��  

) ا�جيدين  والتدر�ب  ، Paulus  ،Tsalas؛  Chevalier  ،Martis  ،Curran  ،& Munakata  ،2015املراقبة 

Proust  ،Sodian&   ،2014  ؛Spanoudis et al.  ،2015  و�� مرحلة املراهقة، يصبحون ع�� دراية بالعمليات .(

ال�امنة وراء �ح��ا (االستنتاجية، مثل االستدال   Demetriou etل االستقرائي واالستنتا��، واإلكراهات 

al., 2017  ;shman, 2015Mo  نقاط أدا��م وتمثل  تقييم   �� أك�� دقة  األفراد  النمو، يصبح  ). وهكذا، مع 

قو��م وضعفهم. �ش�ل عام، تميل التقييمات الذاتية لألداء والتمثل الذا�ي املعر�� إ�� عكس األداء الفع��  

االست تحقيق  مع  إيجابية  وأقل  صرامة  أك��  وتصبح  املبكرة،  املراهقة  منذ  �سبية  ع�� بدقة  القائم  دالل 

) ؛  Demetriou،  Makris،  Kazi  ،Spanoudis  ،& Shayer  ،2018؛  Demetriou et al., 2017املبادئ 

Demetriou & Spanoudis ،2018.( 

أن طبيعة    إ��  النمائية املو�حة  األنماط  النمو، خاصة،  g�ش��   �� التفك��    تختلف  ب�ن  العالقة  وأن 

  ، 0.17  -و  ،0.35،.0.52العالقة مع مراقبة االنتباه (.  جهة،ملعا�جة والكفاءة التمثيلية تتغ�� مع النمو. فمن  وا

 ، 0.38،.0.71ع�� التوا��) واملرونة (.  ،سنة 15-13و  ،11-13 ،9-11�� 

العمر�ة الثالث  ،0.10  -و  يتناقص مع تقدم العمر  ،للفئات  التوا��)  إ��    ،ع��  العمليات تميل  ألن هذه 

) أخرى automateاآللية  جهة  العمر، ومن  تقدم  مع   (،  ) العاملة  الذاكرة  مع  العالقة  و  0.65  ،0.06فإن   ،

الثالث  ،0.74 العمر�ة  و�تعزز   ،للفئات  يقوى  والو��  التوا��)  سن    ،ع��  ح�ى  تتطور  العمليات  هذه  ألن 

 ع�� التوا��).   ،للفئات العمر�ة الثالث ،0.35 ،0.30 ،0.25املتأخرة (املراهقة 



كاديمي
ٔ
داء اال

ٔ
ثير العمليات الذهنية على اال

ٔ
. د.   /المنياري   ٕاللها عبدد.    /ميمون السعيديد.    ـــــــــــــــــــــ  تفكيك تا

ٔ
 هشام خباش   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)271( 

هذه   التفك��  و�ش��  عمليات  إ��  االنتباه  بمراقبة  املتعلقة  التنفيذية  العمليات  من  تحول  إ��  األنماط 

) والتخطيط  املش�لة  حل  عليھ  ينطوي  الذي  الوا�ح   ,.l., 2017Demetriou et a  ;Makris et alوالو�� 

2017.( 

 :والمحیط السوسیواقتصادي، واألداء األكادیمي الذكاء -2-3
  ،٪ من التباين �� األداء املدر��ي30يرتبط األداء املدر��ي بالقدرة املعرفية، و يمثل القياس النف��ي حوا��  

 Roth؛    Gustafsson & Balke  ،1993ع�� الرغم من أن هذه العالقة قد تختلف باختالف مستوى التعليم ( 

et al.، 2015مفهوم الذات األ�ادي�ي ( ،). أيًضاGuay ،March ،& Boivin ،2003 ؛Johannesson ،2017  (

) الذا�ي  املعر��  Mabe III & West  ،1982والتقييم  الذا�ي  والتمثل   () ، Demetriou  ،Kaziوال�خصية 

Spanoudis  ،& Makris  ،2019a تحت الطبع) تتعلق باألداء األ�ادي�ي باإلضافة إ�� الذ�اء. هذه العالقة ،

نقاط    5إ��    1مما يؤدي إ�� ز�ادة بنحو    ،متبادلة: يؤثر األداء األ�ادي�ي �ش�ل إيجا�ي ع�� القدرة املعرفية

) إضافية  دراسية  سنة  ل�ل  ؛   Kyriakides & Luyten،  2009؛    Gustafsson،  2008؛    Ceci،  1991ذ�اء 

Drob-Ritchie & Tucker،  2018املعرفية العمليات  �عض  ع��  يؤثر  التعليم  أن  املعلوم  من  مثل    ،). 

 ).Van de Vijver & Brouwers، 2009مثل سرعة املعا�جة ( ،أك�� من غ��ها  ،امليتامعرفية

النمو املدر��  إن  والتعلم  واجتما��،املعر��  ثقا��  سياق   �� يحدث  االجتما��    ي  الوضع  �عد  إذ 

 �� النمو املعر�� والتحصيل املدر��ي (
ً
 فعاال

ً
)، بحيث Roazzi & Bryant،  1992واالقتصادي لألسرة عامال

أظهرت العديد من الدراسات أن الفقر وانخفاض �عليم الوالدين يرتبطان بانخفاض مستو�ات التحصيل  

الذ ومعدل  أن  املدر��ي  إ��  التقديرات  �ش��  الطفولة.  مرحلة   �� الحق  وقت   �� حوا��    SES�اء  ٪   5تمثل 

)Bradley & Corwyn ،  2012  ��من فرق التحصيل املدر��ي (  10) إ ٪Sirin،  2005  ��ليس هناك اتفاق كب .(

تتعلق باالختالفات املعرفية    SES�عزو �عض الباحث�ن بأن الفروق الفردية ��    حول مصدر هذه التأث��ات، إذ

) الوراثية  الطبيعة  ، Grasby  ،Coventry  ،Byrne  ،& Olson؛  Belsky  ،Domingue  ،et al.  ،2018ذات 

ب�ن األطفال من مجموعات  2017 الدرا��ي  التحصيل   �� الفروق  يتم توسط  التفس��،  لهذا    SES). ووفًقا 

  Karbownik و  Freeseو  Figlioة من خالل االختالفات املعرفية ذات الطبيعة الوراثية. ولقد عارض ا�ختلف

ب�ن العوامل الوراثية ودرجات االختبار    SESولم يجدوا أي دليل ع�� وساطة    ) هذا التفس��،Roth 2017و  

ع�� الوظائف املعرفية ع��    قد ال تؤثر  SESال�ي �عكس نجاح املدرسة، أما التفس�� البديل فقد ي�ون هو أن  

  SESهذا النحو، ولك��ا قد تؤثر �ش�ل مباشر ع�� األداء املدر��ي، ع�� سبيل املثال، قد يؤثر العيب األو�� ��  

أفراد   ب�ن  املدر��ي  بالتعلم  املتعلقة  العمل  عادات  أو  املواقف  ع��  عن    SESلألسرة  النظر  �غض  األع��، 

املتوسطة أو األع�� �ش�� إ�� توافر املوارد    SESالتفس��، فإن م��ة    هذا  وحسبالقدرات املعرفية ا�حالية.  

فمن الوا�ح أن التغي��ات شبھ التجر�بية ��    ،والتحف�� والعادات األقرب ا�� املدرسة. ووفقا لهذا التفس��

 ،Duncan & Magnuson، مثل ز�ادة دخل األسرة، أدت إ�� تحسن �� األداء األ�ادي�ي لألطفال (SESأ�عاد  

2012.( 
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ت��ر التساؤل عما إذا �انت املهام ا�ختلفة �� املدرسة تتطلب إتقان مجموعة مختلفة    إن هذه النتائج 

 من العمليات الذهنية. ومن املهم أيًضا رسم خر�طة للعمليات ال�ي تقود األداء األ�ادي�ي �� درجات

دي�ي �� مختلف مستو�ات التمدرس  أو مستو�ات مدرسية مختلفة. أي لتحديد ما إذا �ان األداء األ�ا 

للمستوى   املطابقة  املعر��  النمو  �� مرحلة  العمليات  ��يمن هذه  حيث  مختلفة،  معرفية  �عمليات  مس��ا 

 املدر��ي ا�حدد. ويسمح تصميم الدراسة ا�حالية باختبار هذه التنبؤات البديلة حول مصدر هذه التأث��ات.

 :التنبؤات/الفرضیات -2-4
 ) التالية:  العمليات  تناولنا  (1لقد  التنفيذية،  واملراقبة  املعا�جة  كفاءة   (2) العاملة،  الذاكرة   (3  (

) التقييم الذا�ي لألداء �� مهام االستدالل. وتم ا�حصول ع�� درجات املدرسة ��  5) اللغة، و (4االستدالل، (

مدا من  اليونانية،  واللغة  والعلوم  الر�اضيات  مدرسية،  مواد  كيفية  ثالث  اخت��نا  وهكذا،  املشارك�ن.  رس 

فهذه الدراسة قد �ساعد �� فصل   ،الثانو�ة. لذلكو ارتباط �ل عملية باألداء املدر��ي �� املدارس االبتدائية 

تأث�� مختلف العمليات املعرفية واللغو�ة وامليتامعرفية ع�� األداء املدر��ي �ش�ل أك�� دقة مما �ان ممكنا  

بقة ال�ي تركز �ش�ل منفصل ع�� �ل من هذه العوامل. كما قد يظهر أيًضا كيف  من خالل الدراسات السا

 يمكن أن تتغ�� هذه التأث��ات �� النمو. 

 و�ناًء ع�� الدراسات السابقة ال�ي تم ت�خيصها أعاله، يمكن اختبار التنبؤات/الفرضيات التالية:  

وجوًدا ع�� مستوى �ل مجال تم فحصھ  يجب أن ي�ون البناء الهرمي للعمليات املتضمنة/ال�امنة م   .1

 (أي، كفاءة املعا�جة و�عادة العرض، واالستدالل، البص��ة املعرفية) وجميعها مًعا.  

 من العمليات ا�حددة �� �ل مجال (ع�� سبيل املثال، سرعة  
ً
و�التا�� فمن املتوقع أن نموذًجا يتضمن كال

ومراقبة والذاكرة    املعا�جة،  واملرونة،  ع��  االنتباه،  القائم  واالستدالل  املعا�جة،  كفاءة  مجال   �� العاملة 

�� ا�جال. من عمليات التفك��، واإلدراك الذا�ي القائم ع�� القواعد واملبادئ ��    واملبادئ واللغةالقواعد  

البص��ة املعرفية) وسي�ون العامل العام ا�خاص با�جال أفضل من النموذج الذي يتضمن فقط العامل  

مجال. إن التحقق من �حة هذا النموذج ضروري لتحديد العالقات ب�ن العمليات ا�ختلفة    العام �� �ل

 .األ�ادي�ي واألداء 

االستدالل    .2 س��يمن  عام،  اللغو�ة�ش�ل  الكفاءة    والقدرة  عمليات  ع��  الدرا��ي  التحصيل  ع�� 

 &،  McDermont  ،Mordellواإلدراك الذا�ي أل��ما �ش���ان �ش�ل مباشر �� التعلم املستمر �� املدرسة (

Stoltzfus ،2001 .( 

�� القوة التنبؤ�ة �ختلف   فإن النموذج النمائي املو�ح أعاله يق��ح مبدأ النسبية النمائية  ،ومع ذلك  .3

�� �ل مرحلة من مراحل النمو، �عت�� العمليات قيد الت�و�ن �� هذه املرحلة   العمليات الذهنية؛ خاصة، 

لألداء   تنبؤات  الذه�يأفضل  االشتغال  حالة  تمثل  أل��ا  تم    األ�ادي�ي،  ال�ي  العمليات  من  أفضل  �ش�ل 

�شكيلها جيًدا أو ال�ي ال تزال غ�� متش�لة �� السابق. لذلك، �� املدرسة االبتدائية، يجب أن ت�ون العمليات  

والبص��ة املعرفية.  التنفيذية، مثل املرونة الذهنية والذاكرة العاملة، منبئات أفضل من االستدالل واللغة  



كاديمي
ٔ
داء اال

ٔ
ثير العمليات الذهنية على اال

ٔ
. د.   /المنياري   ٕاللها عبدد.    /ميمون السعيديد.    ـــــــــــــــــــــ  تفكيك تا

ٔ
 هشام خباش   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)273( 

ذلك، قد ت�ون هذه العمليات أك�� صلة بالتعلم �� املدرسة االبتدائية، أل��ا �عكس القدرة   و�اإلضافة إ��

ع�� التوافق مع متطلبات املدرسة و�ظهار ا�جهد وال��ك�� الالزم�ن إلتقان املفاهيم واملهارات ال�ي يتم تدريسها  

املدرسة الثانو�ة، س��يمن االستدالل واللغة البص��ة املعرفية كمتنبئات.  �� هذا املستوى من التعليم. أما ��  

إرساء االستدالل القائم    إذ يتمفمن جهة، يبلغ اكتساب هذه الكفاءات ذروتھ �� مرحلة املراهقة املبكرة،  

لتقييم الذا�ي ع�� املبادئ، و�تقان ا�جوانب الداللية والنحو�ة/ال��كيبية للغة، كما يصبح اإلدراك دقيًقا �� ا

من جهة أخرى، فإن املفاهيم واملهارات ال�ي يتم تدريسها �� هذا املستوى من التعليم ��  والتمثل الذا�ي. و 

 أك�� تجر�دية وتتطلب املز�د من الفهم الذا�ي والتنظيم الذا�ي.

�� التحصيل    SES. (أ) تد�� فرضية الوساطة املعرفية أن الفروق  SESتم اختبار تنبؤ�ن بديل�ن حول    .4

تؤثر �ش�ل مباشر ع��    SES) تنص فرضية التأث�� املباشر ع�� أن  2املدر��ي تتوسطها االختالفات املعرفية. (

 من أن تتوسطها القدرة املعرفية.
ً
 التحصيل الدرا��ي بدال

 : المنهج  -3

 :المشاركین -3-1
 = SD،  8.56العمر =  ذكًرا ؛ متوسط    25  ،54) من ب�ن الثلث (العدد =  N = 196تم اختيار املشارك�ن ( 

النطاق    ،SD = 0.59،  10.71العمر=  متوسط    ذكًرا،  26  ،44ا�خامس (العدد =    ،)9.50-7.92، النطاق  0.35

 SD ،12.65العمر = متوسط  ،ذكًرا 26 ،53السا�ع (العدد =  -السا�ع  ،) (املدرسة االبتدائية)9.33-12.08

 SD  ،14.62العمر =  ذكًرا ؛ متوسط    25  ،45(العدد =    والصف التاسع  ،)14.75-12.08النطاق (  ،0.43 =

"  16.00-14.17النطاق    ،0.33 =  �� املشار�ون  هؤالء  عاش  اإللزامي.  التعليم  من  الثانو�ة)  (املدرسة   (

Alexandroupolis"و"Veria للغة أصلي�ن  ومتحدث�ن  يوناني�ن  جميعهم  �انوا  اليونان.  شمال   �� مدن   ،"

و�مثلون عامة الساكنة، ع�� الرغم من أن تمثيل أسر الطبقة املتوسطة �ان أع�� �سبًيا منھ ��    اليونانية

) الس�ان  عكس  42عموم  ع��  جام��  �عليم  ع��  حصلوا  ا�حالية  العينة   �� األطفال  آباء  من  من  ٪25   ٪

  ، �عليم إلزاميأولياء األمور ليس لد��م أك�� من    ،1ع�� أ��ا منخفضة (   SESمجموع الس�ان). تم ��جيل  

والطبقة املتوسطة    ،٪ من العينة)32  ،آباء حاصلون ع�� �عليم ثانوي   ،2(أد�ى متوسط    ،٪ من العينة)26

 ٪ من العينة). 42 ،، واحد ع�� األقل و�� األمر حاصل ع�� �عليم جام��3العليا (

 : بطاریات المھمة  -3-2
 : مھام فعالیة المعالجة -3-2-1

تقيس سرعة ومراقبة االنتباه تحت ثالثة أنظمة رموز (أي: لفظًيا،    Stroopسلسلة من املهام الشب��ة بـ  

(ديمي��يو �ان هناك  2002كريستو، سبانود�س، و�ال�سيدو،    ،ورقمًيا، ومرئًيا)  التحديد،    36). ع�� وجھ 

و   ل�ل نظام رمز،  و    18محفًزا  للسرعة  ��   محفًزا  18محفًزا متطابًقا موجًها  غ�� متناسق موجهة ملراقبة 

 االنتباه.
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بالنسبة لسرعة املعا�جة اللفظية، قرأ املشار�ون ال�لمات امللونة ال�ي �ش�� إ�� اللون املكتوب بنفس لون  

ا�ح�� (ع�� سبيل املثال، �لمة "أحمر" مكتو�ة باللون األحمر). للتحكم اللفظي، �عرف املشار�ون ع�� لون  

امللونة لل�لمات  ��    ا�ح��  با�ح�� األزرق).  املثال، �لمة "أحمر" مكتو�ة  إ�� لون آخر (ع�� سبيل  ال�ي �ش�� 

املثال،   رقمية "كب��ة" (ع�� سبيل  أرقام  تت�ون عدة  األرقام،  أو رقم "صغ��"  9و    7و    4مجال  نفس  ) من 

(أي   من    7مختلف  أو    7م�ونة  األرقا  4ثواٍن  ع��  املشار�ون  �عرف  للسرعة،  بالنسبة  املتطابقة  ثواٍن).  م 

الكب��ة. ملراقبة /التحكم �� االنتباه، �عرف املشار�ون ع�� رقم م�ون لألرقام غ�� املتوافقة. �� التعرف ع�� 

الش�ل   نفس  من  واملر�عات)  واملثلثات  (الدوائر  الكب��ة  الهندسية  األش�ال  من  العديد  تت�ون  الصور، 

عة، �عرف املشار�ون ع�� الش�ل الهند��ي الكب��  (املتطابق) أو ش�ل مختلف (غ�� متطابق). بالنسبة للسر 

للوضعيات املتوافقة. للتحكم �� االنتباه، أدر�وا الرقم الصغ�� للوضعيات غ�� املالئمة (�ان ألفا كرونباخ  

). تم حساب ستة درجات متوسطة لهذه املهام. ثالث درجات خاصة بالرمز �� املهام املتوافقة تمثل  0.93

 درجات خاصة بالرمز �� املهام غ�� املتوافقة �انت ملراقبة االنتباه.  سرعة املعا�جة. ثالث

 :الذاكرة العاملة والقصیرة المدى -3-2-2
). املهام اللفظية  2002ثالث مهام تدار بواسطة الكمبيوتر فحصت الذاكرة العاملة (ديمي��يو وآخرون،   

من امل�ون  األمامي  الرقم  وامتداد  األمامية  لل�لمة  املوجهة  ستة    والرقمية  هناك  �ان  التوا��.  ع��  رقم�ن، 

وحدات) مع مجموعت�ن �� �ل مستوى �� �ل نظام. مهمة الذاكرة العاملة املرئية / امل�انية    7-2مستو�ات (

للمشارك�ن   ال��تيبات  من  العديد  إرسال  تم  الهندسية.  األش�ال  واتجاه  واملوقع  الش�ل  لتخز�ن  املطلو�ة 

عل��م إعادة إنتاجها بال�امل عن طر�ق اختيار األش�ال املناسبة من ب�ن    مسبًقا إ�� األش�ال الهندسية و�ان

البطاقات املس��دفة. �عكس   �� ا�حجم والش�ل مع األش�ال املرسومة ع��  عدة ترتيبات جاهزة متطابقة 

النتيجة ل�ل مهمة املستوى األع�� الذي تم تحقيقھ، و�تم ��جيلھ إذا تم تنفيذ مجموعة واحدة ع�� األقل 

. ع�� الرغم من انخفاضها، إال أن  0.49ن ا�جموعات املوجهة إ�� هذا املستوى بنجاح. �ان ألفا كرونباخ  م

العاملة   الذاكرة  من  مختلفة  جوانب  �عا�ج  ال�ي  للمهام  املتوقع  النطاق   �� �انت  املهام  هذه  موثوقية 

)Conway  ،Kane  ،Hambrick  ،& Engle  ،2005لنماذج املتغ��ة ال�امنة  ). إن استخدام هذه الدرجات �� ا

 ). Bentler, 2006�عوض إ�� حد كب�� هذا الضعف (

 : المرونة المعرفیة -3-2-3
لـ    ،�� البداية  خالل مهمت�ن:لقد تم تناول املرونة املعرفية من   تم استخدام سلسلة من املهام املشا��ة 

Stroop  اللفظية والرقمية واملرئية  ، ع�� النحو الوارد أعاله، إذ تم إعطاء هذه املهام بموجب نظام الرموز

إجما��   استخدام  (القاعدة    50(تم  قاعدت�ن  ع��  اعتماًدا  وذلك  رمز)،  نظام  ل�ل  متوافق،  غ��  محفًزا 

لب من املشارك�ن التعرف بصوت عاٍل ع�� ُ�عد واحد أو آخر من ا�حفزات املقدمة.    ،الرئيسية والثانو�ة)
ُ
وط

ع� بناًء  محفًزا  أر�ع�ن  ع��  التعرف  تم  الكب��  وقد  والعدد  اللون  املثال،  سبيل  (ع��  الرئيسية  القاعدة   �

والش�ل ا�جغرا�� ملهمة املرونة املعرفية اللفظية والرقمية والتصو�ر�ة، ع�� التوا��)، كما تم التعرف ع�� 

العشرة املتبقية ع�� أساس قاعدة ثانية (ثانو�ة) (ع�� سبيل املثال، ال�لمة، صورة الرقم الصغ��، الش�ل 
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هند��ي الصغ�� ملهمة املرونة اللفظية والرقمية والتصو�ر�ة، ع�� التوا��). وهكذا، عندما �غ��ت القاعدة  ال

�ان ع�� املشارك�ن التحول من البعد (ع�� سبيل املثال، اللون، الش�ل الكب��) إ��   ،ع�� التجارب املتتالية

يح. ولقد تم �غي�� القاعدة الرئيسية  البعد اآلخر (ال�لمة، الش�ل الصغ��) للمحفز ا�حا��، والعكس �ح

ب��تيب   الثالث  املهام  من  مهمة  �ل   �� ا�خمس�ن  التجارب  تقديم  وتم  املشارك�ن.  ع��  (الثانو�ة)  والثانية 

�� التجارب ال�ي تتطلب التحول من القاعدة الرئيسية إ��    RTsعشوائي مسبًقا. �ان املتغ�� ا�حاسم �ع�ي  

 القاعدة الثانو�ة. 

.  Zelazo et al. (2004) ال�ي استخدمها (VCCSTة الثانية �� مهمة الش�ل امللون بصرً�ا (�انت القاعد

حيث شاهد املشار�ون شاشة �عرض صًفا من أر�عة عناصر مس��دفة (مثلث أحمر ودائرة خضراء ومر�ع  

الصف  أزرق وماسة صفراء). و�ان عل��م فرز العديد من عناصر االختبار املعروضة �� وسط الشاشة أسفل  

) أو  Xالهدف، حسب اللون أو الش�ل، ويشار إل��ا برمز يحدد ما إذا �ان يجب فرز العنصر حسب اللون (

(اللون)    Xعنصر اختبار بواسطة    40عنصًرا، �� األول، تم فهرسة    50)، وتم إ�شاء مجموعت�ن من  Yالش�ل (

فهرسة    ،(الش�ل)  Yبواسطة    10و   تم  الثانية،  ا�جموعة  ب   40��  توزيع  X��    10و    Yواسطة  عنصًرا  تم   .

�� ا�جموعة الثانية �ش�ل عشوائي خالل التجارب ا�خمس�ن.    X�� ا�جموعة األو�� والعناصر    Yالعناصر  

نصف األطفال (�ش�ل عشوائي) أخذوا ا�جموعة األو�� والبقية أخذوا ا�جموعة األخرى. عند حدوث خطأ  

ضغط ع�� املفتاح ال�حيح. وتم احتساب األخطاء املتكررة  �� الفرز، يظل العنصر ع�� الشاشة ح�ى يتم ال

با�� األخطاء   أما  القاعدة األخرى،  للتحو�ل، االستجابات املتكررة �حيحة بموجب  وغ�� املتكررة كنتيجة 

وتم حساب خمس درجات من أجل املرونة �� التحول.   .0.72األخرى ف�ي غ�� متكررة؛ إذ �ان ألفا كرونباخ  

�� �� مهمة    Stroopمهمة �شبھ    ثالثة لألداء  واثنان لألداء  ل�ل نظام رمز)  ، واحد لألخطاء  VCCST(واحد 

 املتكررة واآلخر لألخطاء غ�� املتكررة.

 : مھام االستدالل وحل المشكالت -3-2-4
بطار�ة   من  مجال  �ل  إ��  املوجهة  املهام  اختيار  تم  جيًدا   لقد  صالحي��ا  من  التحقق  تم  املعر��  للنمو 

)Demetriou & Kazi،2001،  2006    ؛Demetriou & Kyriakides،  2006  ؛Demetriou،  Mouyi،  & 

Spanoudis،  2008  تم الذي  ال�امل  لالختبار  السي�وم��ية  ا�خصائص  حول  مفصلة  معلومات  و   ،(

 ).Demetriou and Kyriakides 2006( استخالص املهام منھ لألغراض ا�حالية معروضة �� 

 : االستدالل االستقرائي واالستنتاجي -3-2-4-1
أ:   النوع  من  لفظية  �شا��ات  أر�ع  األطفال  حل  االستقرائي،  لالستدالل  د  ب:بالنسبة  يجب    :ج:  حيث 

اختيار واحد أو اثن�ن من املصط�حات من ب�ن ثالثة بدائل. وتم استخدام املقارنات من الدرجة األو�� إ�� 

 ) السر�ر: النوم املثال،القواعد القائمة (ع�� سبيل  الرا�عة �� وضع الوقوف ع�� مستو��ن من

الكتاب]) والفكر القائم ع�� املبادئ (ع�� سبيل املثال، {(ذيل:   ،املطر  ،[األ�ل  -  :املاء]  ا�جدول،  الورق،[  - 

 :: :: علف: ثدييات):سمكة



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا
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 :: :: �جالت: سيارة):::: {(مروحة: سفينة:فقار�ات]} حيوانات، حركة،[ -

، (ع�� سبيل املثال،    نقل،  مركبات،[  -
ً
شر�ات نقل]}). للتفك�� االستنتا��، تمت معا�جة أر�ع مهام أوال

أو ال ��يء) واملستوى الثا�ي املستند إ�� القواعد (أي    ، q> s،  p> s  ، فما هو ال�حيح  ،p> rو    p> qإذا �انت  

أو    ،r> p،  r <r <p  ،ما هو ال�حيح  ،r <sو   p> q) واملستوى األول (إذا �ان  pلذلك ليس    ،qال   ،qثم    pإذا �ان  

 أو ال ��يء).  pأو  pليس  ،ما هو ال�حيح ،q، qثم  pال ��يء) واملستوى الثا�ي القائم ع�� املنطق (إذا �ان 

 : االستدالل الكمي -3-2-4-2
  العددي، . بالنسبة لالستدالل  واالستدالل ا�ج��ي لقد تم اختبار االستدالل العددي التناظري ا�حسا�ي،  

  2$    3] ؛ [(6=    2) #  4$    2؛ [(  6) =  3*    9(  املثال،حدد األطفال العملية املفقودة �� أر�ع مسائل (ع�� سبيل  

 ) #3دوالر   3] ؛ [ (7=   3) ^ 4* 

بادئ املبكرة  ]) موجهة إ�� الفكر املب�ي ع�� القواعد املبكرة واملتأخرة والفكر املب�ي ع�� امل2) *  $3    12= (  1

ع�� التوا��. تضمن االستدالل العددي التناظري سبع �شب��ات ر�اضية موجهة إ�� املستوى األول    واملتأخرة،

 ؟) :9: :4: 6:؟ ؛) واألول (9: :8: 6؟) واملستوى الثا�ي القائم ع�� القواعد (:8: :12: 6(

شارك�ن حددوا أًيا من العناصر الستة  واملنطق النس�ي القائم ع�� املبدأ من املستوى الثا�ي (أي أن امل 

 ).8: 12: :16: 24املذ�ورة أعاله يتضمن نفس العالقة مع (

 : االستدالل السببي -3-2-4-3
 ، تناولت مهام التفك�� التجمي�� واختبار فرضيات التفك�� (العل�ي) السب�ي بالنسبة للتفك�� التجمي��

من   الرسم  �جموعات  املمكنة  ال��كيبات  جميع  املشار�ون  خارج حدد  اللون  �غ��  من  تز�د  ال�ي  الكرات 

الصندوق (ع�� سبيل املثال، كرة حمراء وخضراء ؛ كرة زرقاء وحمراء وخضراء، وما إ�� ذلك)، والنقر ع�� 

اختبار   معا�جة  وتمت  املبادئ.  ع��  القائم  وكذلك  القواعد  ع��  القائم  االستدالل  من  األر�عة  املستو�ات 

املتغ��ات الختبار الفرضيات ذات التعقيد امل��ايد (ع�� سبيل املثال،   الفرضية من خالل مهمة تتطلب عزل 

�ان ع�� املشارك�ن اختيار ا�جموعة ال�حيحة من األوزان وا�حر�ات �� تصميم شاحنة الختبار مدى تأث��  

 عنية. ) �ان البد من معا�جة املتغ��ات الختبار الفرضيات امل2×   2×  2و  ،2×  2  ،2×  1الوزن ع�� السرعة ( 

 : االستدالل المكاني -3-2-4-4
تناولت خمس مهام، التناوب/الدوران الذه�ي والتصور والتنسيق ب�ن وجهات النظر. بالنسبة للتناوب   

  270أو  90أو    45الذه�ي، رسم املشار�ون كيف ستظهر األش�ال الهندسية ا�ختلفة إذا تم تدو�رها بمقدار  

الذي سيأ�ي عن طر�ق تدو�ر �ل حرف من األحرف    أل�عاددرجة، و �ان عل��م أيًضا تحديد ال�ائن ثال�ي ا

) وH،  Ψالثالثة   ،Ρ  ��األو املهمة  تناولت  األ�عاد  والثنائية  األحادية  الصورة  إن  العمودي.  محورها  حول   (

ا�حروف تفك�ً�ا قائًما ع�� املبادئ ألن    مهمة وتتطلبللفكر القائم ع�� القواعد �� املرحلت�ن األو�� والثانية.  

رك يجب أن �عرض صورة ثنائية األ�عاد (ا�حروف) �� صورة ذهنية ثالثية األ�عاد ورسم هذه الصورة  املشا

الحتياجات   ت�خيصها  وتم  النجاح  أساس  ع��  املهام  هذه  ��جيل  تم  لها.  األ�عاد  ثنائي  رمز  ع��  الذهنية 
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املنطقي ال�ي تم ترتيب  �عد التطرق �ش�ل م���� إ�� مستو�ات التفك��    .0.83النمذجة. �ان ألفا كرونباخ  

نمائيا ا�حاد(  ا�جاالت،ع��    مستو�ا��ا  للذ�اء  نمائيا  اختباًرا  البطار�ة  هذه  االختالفات  Gf�عد  ولفحص   .(

تم دمج األداء �� املهام    ،والتحصيل األ�ادي�ي  Gfا�حتملة �� العالقات ب�ن املستو�ات النمائية املتعاقبة لـ  

�� �ل    ،حدة وتم دمج األداء ع�� املهام القائمة ع�� املبادئ �� درجة أخرى املستندة إ�� القواعد �� درجة وا

 مجال.

 : التقییم الذاتي -3-2-5
تّم   الذاتية  لقد  التقييمات  من  نوع�ن  ع��  املعرفية    ،ا�حصول  املهام  من  مهمة  �ل  حل  �عد  خاصة، 

لب من املشارك�ن تقييم (
ُ
)  2) و (املهمة؟) أدا��م (�� رأيك، ما مدى صواب حلك �� هذه  1املذ�ورة أعاله، ط

") باستخدام مقياس من خمس نقاط (أي ليست  املهمة؟صعو�ة املهمة ("بالنسبة لك، ما مدى صعو�ة هذه  

ن    ناجح،) جدا (5(  ..(ناجحة، صعبة) ع�� اإلطالق.
ّ

صعب). وتمثل تقييمات النجاح املظهر النمائي الذي يمك

املرء من مراقبة األداء مقابل األهداف املعرفية وتنظيم محاوالت حل املشكالت. وتمثل تقييمات الصعو�ة  

أ تقييم  (�ان  الذهنية  لت�لف��ا  بالنسبة  املشكالت  حل  وتنظيم  املهام  متطلبات  مراقبة  ع��    لفا القدرة 

Cronbach's  ع�� التوا��).  0.91و  0.93للنجاح والصعو�ة 

ولر�ط هذه الدرجات باألداء الفع�� تم حساب املسافة اإلقليدية ا�خاصة ��م. ل�ل زوج من أداء املهمة  

لضمان إم�انية    zتم تقييم املسافة األقليدية �عد أن تم تحو�لها إ�� درجات    ،وتقييم النجاح أو الصعو�ة 

 ة. املسافة األقليدية �� جذر الفروق ال��بيعية ب�ن زوج من الدرجات. املقارن

 : اللغة -3-2-6
والختبار القدرة اللغو�ة، تناولت العديد من املهام املفردات، و�ناء ا�جملة، والدالالت. ولقد تم تطو�ر   

مثلة لألطفال من  هذه البطار�ة �اختبار للكفاءة اللغو�ة �� اليونانية وتم التحقق من �ح��ا �� عينة كب��ة م

عاًما. إذ �عا�ج العمليات الصرفية والنحو�ة والداللية و�ستخدم �أداة ��خيصية لإلعاقات    14إ��    8سن  

 اللغو�ة.

..  .fr�لمة أعطيت أول صوت لها و�عر�فها (ع�� سبيل املثال،    13) حدد األطفال  1بالنسبة للمفردات، ( 

نحبھ  الذي  ال�خص  حدد  2(  )،�ع�ي  سبيل    13)  (ع��  (  املثال،�لمة  و  السر�ر؟")  هو  ع��  3"ما  أجاب   (

األطفال األخطاء النحو�ة    . بالنسبة إ�� النحو، اكتشفIII-WISCالن�خة اليونانية من اختبار املفردات ��  

جملة (ع�� سبيل املثال، "ثالثة أصدقاء يأخذون امللعقة")، مجموعات منظمة من ال�لمات    15ال��كيبية ��    / 

ال�ي تظهر    و�غي�� األفعال..)،  .ا�ختلطة �� جمل مقبولة نحوً�ا (ع�� سبيل املثال، طفل، �جرة، يتسلق، ع��

ا��ي. بالنسبة إ�� الدالالت، قام األطفال بدمج ا�جمل البسيطة �� �� القصص القص��ة من ا�حاضر إ�� امل

"أنا كب��" و "أنا طو�ل" إ�� "أنا كب�� �� السن وطو�ل")،   جمل أك�� �عقيًدا ومتماسكة لغوً�ا (ع�� سبيل املثال،

 مختلطة �� قصص ذات مغزى وأجابوا ع�� األسئلة ال�ي تبحث �� فهم جوهر القصة. ولق
ً

د تم  ورتبوا جمال

ال�ي تتضمن عامل  النماذج   �� استخدام ثالث درجات متوسطة (أي املفردات واللغة الشفو�ة واملكتو�ة) 

). �انت موثوقية  0.92لغة واحد. �انت موثوقية األداء �� جميع املهام اللغو�ة عالية جًدا (�ان ألفا كرونباخ  
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كرونباخ   ألفا  �ان  أيًضا:  عالية  الثالثة  املقاييس  ا�جملة، 0.84و    0.80و    0.79�ل من  و�ناء  للمفردات،   ،

 والدالالت، ع�� التوا��. 

 : األداء األكادیمي -3-2-7
اليونانية    اللغة  دراسية،  مواد  ثالث   �� األ�ادي�ي  لألداء  املدرسية  الدرجات  ع��  ا�حصول  تم  لقد 

لم�ن لألداء �� املدرسية �� النظام اليونا�ي تقييم املع  و�عكس الدرجاتوالر�اضيات والعلوم، من املدارس.  

مادة.   �ل   �� االختبارات  أو  الكتابية  املهام   �� واألداء  مقياسالفصل  االبتدائي    و�ختلف  ب�ن  الدرجات 

�� املدرسة الثانو�ة. وأخ�ً�ا، لم يكن لدى   20إ��  1�� املدرسة االبتدائية ومن   10إ��  1والثانوي، و���اوح من 

لعلوم ألن هذه املادة ال يتم تدريسها �� هذا املستوى. ولضمان  أطفال املستوى األول من الثانوي درجات �� ا

التوافق، �� النماذج أدناه، تم توحيد هذه املقاييس داخل �ل مستوى �علي�ي. حيث �انت املوثوقية عالية  

 .0.98جًدا: إذ �ان ألفا كرونباخ �ساوي 

 :اإلجراء -3-3
لقد تم اختبار جميع املشارك�ن �ش�ل فردي �� املدرسة، من قبل نفس ا�جرب/الباحث، �� أر�ع جلسات   

) املهام املعرفية،  2(  العاملة،والذاكرة    والتحول،  السريع،) جميع مهام األداء  1دقيقة، بما �� ذلك (  45مد��ا  

اللغة الشفو�ة ومفردات  3( (  ،III-WISC) مهام  اللغة امل4و  كتو�ة. كما تم اختيار ا�جلسات �ش�ل  ) مهام 

 عشوائي ع�� املشارك�ن. 

 : النتائج  -4

 :األساس المنطقي للنمذجة، القوة اإلحصائیة واألنماط العامة لألداء -4-1
ال  املعادالت  نمذجة  استخدام  من  بنائيتم  مجال  �ل   �� املشاركة  املعرفية  العوامل  قوة  لتأسيس  ة 

دي�ي، وتحديدا، تم اختبار ثالث مجموعات من النماذج ألول مرة ��  العمليات وفصل تأث��ها ع�� األداء األ�ا

�ل مجال من العمليات: �� النموذج األول، �ان هناك عامل مش��ك واحد فقط مرتبط بجميع املقاييس �� 

ا�جال. �� النموذج الثا�ي، تمت إضافة عوامل خاصة با�جال، واحدة ل�ل مجال من ا�جاالت املمثلة �� �ل  

تم الرد ع�� هذه العوامل من خالل عامل عام من الدرجة الثانية، وهو م�انة العامل. �سمح مقارنة    مجال،

النموذج الثا�ي بالنموذج األول بفحص ما إذا �ان هناك عامل واحد فقط يكفي �حساب األداء �� ا�جال  

��د لذلك،  با�جال.  ا�خاصة  العوامل  إ��  أيًضا  حاجة  هناك  �انت  إذا  أو  من  املع�ي  ا�جموعتان  هاتان  ف 

األداء   تراجع  لقد  أيًضا.  األ�ادي�ي  األداء  تضم�ن  تم  الثالث،  النموذج   �� األول.  التنبؤ  اختبار  إ��  النماذج 

ويسمح هذا التحكم باختبار كيفية ارتباط �ل    األ�ادي�ي ع�� مستوى العوامل العامة و ا�خاصة با�جال.

تم تضم�ن جميع   الرا�ع،ستقل عن العوامل األخرى. �� النموذج  عامل من العوامل باألداء املعر�� �ش�ل م

إذ �سمح هذا النموذج باختبار العالقة ب�ن  .2كما هو مو�ح �� الش�ل  مش��ك،العوامل الثالثة �� نموذج 

��دف هذه النماذج إ�� اختبار    لذلك،  �ل العمليات املنفصلة عن التأث��ات ا�حتملة من العوامل األخرى.
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طالب  التنبؤ   تتضمنان  مجموعت�ن  لتحليل  نماذج  عدة   �� أيًضا  األخ��  النموذج  هذا  اختبار  وتم  الثا�ي. 

املرحلت�ن االبتدائية والثانو�ة. كما تم اختبار النماذج املتسلسلة البديلة، حيث تم إسقاط العامل العام  

باألداء األ�ادي�ي. لذلك اخت��ت لصا�ح العالقات املباشرة ب�ن العوامل، لتقو�ة االرتباط املباشر ل�ل عملية  

هذه النماذج توقعنا الثالث حول االختالفات ا�حتملة ب�ن املستو�ات املدرسية �� العالقات ب�ن العمليات  

�� العديد من هذه النماذج كما هو    SESاملعرفية واألداء األ�ادي�ي. تم اختبار التنبؤ األخ�� حول تأث��ات  

 مو�ح أدناه.

من التحليالت املسبقة للقوة الختبار مالءمة/مطابقة نموذج البيانات لفحص عدد    لقد وظفت سلسلة  

) القوة  املطلوب من  املستوى  لتحقيق  املطلو��ن  باستخدام  0.80املشارك�ن  القوة  تم إجراء تحليالت  إذ   .(

). Sugawara (MBS) (MacCallum-Browne-MacCallum،  Browne،  & Sugawara ،  1996طر�قة  

أداة  استند تقدي إ��  إ��    )Preacher and Coffman 2006( رنا  العينة املستند  ع�� اإلن��نت �حساب حجم 

RMSEA  اخت��نا جميع نماذج .SEM    0.05 =باستخدام فرضية مناسبة تماًما باستخدام α    وe0 = 0.05    و

e1 = 0.02 (Kim، 2005(،   و    59وأسفرت جميع تحليالت القدرة عن حجم عينة أد�ى الكتشاف التأث�� ب�ن

ا.    168
ً
فإن العينة ا�خاصة بنا مناسبة الختبار النماذج أدناه ع�� مستوى العينة اإلجمالية    لذلك،مشار�

 ومستوى ا�جموعة الذي يتناقض مع طالب املدارس االبتدائية والثانو�ة. 

تم تحديد عامل األداء األ�ادي�ي العام   ،النماذج، بما �� ذلك العينة بأكملهاولقد لوحظ أنھ �� جميع   

أعاله املذ�ورة  الثالثة  الدراسية  املواد  جميع  إ��  املدرسة    ،بالرجوع   �� األول  الصف  إسقاط  إ��  أدى  مما 

) العلم  قياس  يتم  لم  حيث  تقار N = 20الثانو�ة  مجموعت�ن  من  نماذج   �� الصف  هذا  ع��  ل�حفاظ  ن  ). 

األداء   عامل  تحديد  تم  اإلحصائية،  القوة  أجل  من  الثانو�ة،  املدرسة   �� املشارك�ن  مع  االبتدائية  املرحلة 

األ�ادي�ي العام �� املدرسة الثانو�ة فيما يتعلق باللغة والر�اضيات املتوفرة. وهكذا تم تقدير نماذج العينة  

ع��    178اإلجمالية ع��   مجموعت�ن  نماذج  اشتملت  ا، 
ً
�انت    98مشار� و�التا��،  �ل مجموعة.   �� ا 

ً
مشار�

 جميع النماذج ضمن متطلبات القوة كما هو محدد أعاله.

التحصيل املعياري لأل�عاد الرئيسية املتضمنة �� النماذج ا�ختلفة كعوامل من الدرجة    1يو�ح الش�ل  

ا�جدول   �عرض  الش�ل    1الثانية.  يو�ح  األ�عاد.  هذه  ب�ن  ا  1االرتباطات  جميع  املعرفية  أن  أل�عاد 

وع��    ،F3،  184= 71.87،  p <.0001،  p = 0.56ηزادت/ارتفعت �ش�ل منتظم ع�� املستو�ات املدرسية،  

الش�ل    SESمستو�ات    �� مبينة  البعد  F2184 = 15.61،  p <.0001،  p = 0.16η  ،)1(غ��  تفاعل  أشار   .

للصف   يختلف إ  ،F6،  182 = 12.97،  p <.0001،  p = 0.32املعر��،    xاملعر��  الدرجة   �� التغي��  أن   ��

 األ�عاد املعرفية. ع��/باختالف

أن جميع االرتباطات ب�ن األ�عاد املعرفية �انت مهم، و�عضها �ان مرتفًعا جًدا. ولقد    1  ا�جدول  و�و�ح

�� االنتباه. كما تم    SESارتبط األداء األ�ادي�ي �ش�ل دال/كب�� ب   التحكم  األ�عاد املعرفية ولكن  وجميع 

مختلف النماذج �� جداول   اإلحصائيات واالرتباطات ب�ن اإلجراءات/املقاييس الفردية املتضمنة ��  عرض

 تكميلية. 
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 : Specific-Realmنماذج خاصة بالمجال  -4-2
 :المعالجة فعالیة -4-2-1

املعا�جة تضمن املقاييس التالية: عامل سرعة املعا�جة    النموذج الذي تم اختباره ع�� فعالية/كفاءة 

تمثلھ املقاييس الثالثة املتوافقة ا�خاصة بالرموز، تمت إعادة تقديم عامل مراقبة �� االنتباه من خالل  الذي  

بـ   واثن�ن من    Stroopالتداب�� غ�� املتوافقة املقابلة، تم تمثيل عامل املرونة من خالل ثالثة تداب�� شب��ة 

من خالل مقاييس الذاكرة العاملة الثالثة.  املرنة، تم إعادة تقديم عامل الذاكرة العاملة    VCCSTمقاييس  

�� النموذج األول، �انت جميع الدرجات مرتبطة �عامل عام مش��ك يمثل كفاءة املعا�جة. يمكن أن نرى ��  

من    2ا�جدول   ل�ل  با�جال  خاًصا   
ً

عامال الثا�ي  النموذج  تضمن  ضعيفة.  �انت  النموذج  هذا  مالءمة  أن 

بة االنتباه، واملرونة، والذاكرة العاملة) وال�ي تراجعت ع�� عامل من الدرجة  العمليات األر�ع (السرعة، ومراق

). ��  2األحادي (انظر ا�جدول    gالثانية املش��كة. �انت مالءمة هذا النموذج أفضل بكث�� من نموذج عامل  

�ادي�ي ع��  )، تراجع األداء األ2النموذج الثالث، الذي �ان أفضل من النموذج الثا�ي أعاله (انظر ا�جدول  

أساس العامل العام وأيًضا ع�� ما تبقى من املرونة والذاكرة العاملة (لم ي��اجع األداء األ�ادي�ي ع�� مستوى  

العام)السرعة ومراقبة االنتباه ألن   العامل  بال�امل بواسطة  العوامل تم استيعا��ا    ، . و��ذه الطر�قةهذه 

اء املدر��ي، باإلضافة إ�� عالق��ا مع العامل املش��ك ذي  يو�ح النموذج كيف ترتبط �ل عملية محددة باألد

العالقة ب�ن    ولقد �انت ).  2ال��تيب األع��. �ان هذا النموذج أفضل من كال النموذج�ن أعاله (انظر ا�جدول  

 ).β 0.20− =كفاءة املعا�جة العامة واألداء األ�ادي�ي متوسطة ولك��ا ذات داللة إحصائية (

 ع�� جميع األ�عاد املعرفية الرئيسية كدالة للصف املدر��ي.   Z:متوسط الدرجة  1رسم توضي��  

 م�حوظة. تم عكس نتائج األداء السريع (السرعة والتحكم �� االنتباه واملرونة) لتسهيل املقارنة مع البقية. 
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 : واللغةاالستدالل  -4-2-2
لقد تم تمثيل االستدالل من خالل درجت�ن لألداء ع�� أساس القواعد والنتيجة ال�ي �ش�� إ�� األداء ع��   

االستدالل القائم ع�� املبدأ. وتم تمثيل اللغة من خالل مقاييس اللغة الثالثة. �� الش�ل أعاله، �� النموذج 

ا يمثل  مش��ك  �عامل عام  الدرجات مرتبطة  �انت  الثا�ي  األول،  النموذج  تضمن  ا�خطية.  والقدرة  ملنطق 

العامًل ا�خاص با�جال ل�ل مجال (االستدالل القائم ع�� القواعد، واالستدالل القائم ع�� املبدأ، واللغة)  

وال�ي تم تراجعها ع�� مستوى عامل من الدرجة الثانية املش��كة. �ان مالءمة/مطابقة النموذج الثا�ي أفضل  

 ). �� النموذج الثالث تراجع األداء األ�ادي�ي2األول (انظر ا�جدول  بكث�� من النموذج

) من اللغة، لم يتم تضم�ن بقايا االستدالل املستند إ�� القواعد  risidualإن العامل املش��ك وما تبقى(

الستخدامها    ) وال ت��ك أي بقايا موثوقة0.9β <واملستند إ�� املبدأ ألن عالق��ا بالعامل العام �انت عالية جًدا (

األداء   عالقة  �انت  مقبول.  ولكنھ  أعاله  الثا�ي  النموذج  من  �سبًيا  أضعف  النموذج  هذا  �ان  كمتنبئات. 

β  =) لكن العالقة مع اللغة (β 0.20 =األ�ادي�ي �عامل اللغة االستدال�� العام معتدلة ولك��ا ذات داللة (
 ) �انت عالية جًدا. 0.83

 : )Cognizanceالبصیرة المعرفیة ( -4-2-3
لقد تم تمثيل البص��ة املعرفية من خالل درجات التقييم الذا�ي ع�� املهام املستندة إ�� القواعد واملبادئ   

املناسبة. �� النموذج األول، �انت جميع الدرجات األر�ع مرتبطة �عامل اإلدراك العام، �� النموذج الثا�ي، 

وامل خاصة بمستوى منفصل وال�ي �انت مرتبطة  �انت الدرجات املستندة إ�� القواعد واملبادئ مرتبطة �ع

الثا�ي أفضل بكث�� من األول (ا�جدول   النموذج  الثانية. يناسب  النموذج 2�عامل إدراك من الدرجة   ��  .(

) العام  األ�ادي�ي ع�� عامل اإلدراك  األداء  تراجع  تم  املبدأ  β 0.19 =الثالث،  املعتمد ع��  تبقى من  وما   (

 �انت أو�� هذه العالقات مهمة.  )؛0ملتبقي ع�� أساس القاعدة �ان ) (اβ 0.02− =العامل (

 
اقتصادية( :  1 جدول   ) والعمليات املعرفية واألداء األ�ادي�ي العام. SESاالرتباطات ب�ن السن و والوضعية السوسيو

Correlations between age, SES, cognitive processes, and general academic performance. 

Processes 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1. Age 1.0     

2. SES 
3. Speed 

−0.11 
0.50 

1.0 
0.18 1.0 

 

4. Attention 0.55 0.09 0.91 1.0 
5. Flexibility 
6. WM 

0.39 
0.36 

0.12 
0.17 

0.19 
0.20 

0.25 
0.20 

1.0 
0.36 1.0 

    

7. Reasoning 0.52 0.20 0.41 0.38 0.41 0.41 1.0    
8. Language 0.62 0.22 0.51 0.49 0.57 0.54 0.68 1.0   
9. Cognizance 
10. GA
P Mean 
SD 

0.37 
−0.10 

0.09 
0.44 

0.30 
0.22 
0.00 
1.0 

0.26 
0.14 
0.00 
0.86 

0.25 
0.24 
0.00 
0.67 

0.23 
0.31 
0.00 
0.76 

0.61 
0.30 
0.02 
0.70 

0.48 
0.47 
0.01 
0.76 

1.0 
0.23 
0.00 
0.45 

1.0 
−0.03 
0.94 
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ب�ن قوس�ن)    SEالعالقات ب�ن عوامل الدرجة األو�� والثانية �� النموذج الذي تم اختباره ع�� العينة اإلجمالية (: 2ا�جدول 

 واإلحصاءات املالئمة للنماذج ال�ي تم اختبارها �� �ل مجال من العمليات.

Second-order factors 

Realms G GAP in realm-specific models GAP in the 

common model age Common model 

g 0.541 (0.541) 

Model Fit χ2(506) = 807.33, CFI = 91, SRMR = 0.106, RMSEA =0.053, AIC = −0.204.66 

Processing efficiency 

gPRE −0.200 (0.248) —        −0.595 (0.009) 

Speed 1.00 — — — 

Attention control —1.00 (0.062) — — 

Flexibility −0.591 (0.314) −0.144 (0.085) — 

Working memory −0.398 (0.174) 0.322 (0.192) 0.151 (0.133) 

Model fit 

Only g: χ2(78) = 486.840, CFI = 0.640, SRMR = 0.187, RMSEA = 0.165, AIC = 330.840 

Hierarchical: χ2(74) = 225.23, CFI = 0.87, SRMR = 0.08, RMSEA = 0.103, AIC = 77.225, Δχ2(4) = 261.615, p < 
.001 

GAP: χ2(128) = 274.239, CFI = 0.900, SRMR = 0.091, RMSEA = 0.087, AIC = 18.239 

Reasoning and Language 

gF 0.198 (0.289) —           0.745 (0.008) 

Reasoning Rule 0.966 (0.303) 0.414 (1.325) — 

Reasoning Principles 0.913 (0.313) 0.316 (0.512) — 

Language 0.908— 0.830 (1.353) 0.564 (1.444) 

Model fit 

Only g: χ2(26) = 91.679, CFI = 0.934, SRMR = 0.047, RMSEA = 0.115, AIC = 39.679 

Hierararchical: χ2(22) = 45.89, CFI = 0.98, SRMR = 0.037, RMSEA = 0.075, AIC = 1.89, Δ χ2(4) = 45.786, p < .001 

GAP: χ2(57) = 142.245, CFI = 0.941, SRMR = 0.067, RMSEA = 0.099, AIC = 28.245 

Cognizance 0.190 (0.169) —        0.432 (0.016) 

gCOGN — — 

Cognizance Rule 1.00— −0.018 (0.124) — 

Cognizance Principle 0.114 (0.127) 

Model fit 

Only g: χ2(9) = 251.94, CFI = 0.498, SRMR = 0.232, RMSEA = 0.372, AIC = 233.940 
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Hierarchical: χ2(7) = 24.022, CFI = 0.965, SRMR = 0.032, RMSEA = 0.112, AIC = 10.022, Δχ2(4) = 227.918, p < 
.001 

GAP: χ2(31) = 52.06, CFI = 0.973, SRMR = 0.062, RMSEA = 0.068, AIC = −9.094 

School 

Mathematics 0.900 

Science 0.904 

Greek 0.913 

SES 0.315 (0.027)             0.461 (0.081) 

AGE 0.774 (0.013) 

ال�ي �ساوي  p <.05الداللة:   املعامالت  ع��    1. تم إصالح  العر�ض  با�خط  ألغراض    1غ�� املو�حة 

 التعر�ف.

التنبؤ األول، اق��حت النماذج املذ�ورة أعاله أن جميع العوامل العامة الثالثة    مع  وا��جاما لذلك،و 

توافقا  و ا�خاصة با�جال، وا�جاالت ال�ي تم اختبارها �� �ل مجال تم تحديدها بواسطة هذه الدراسة. أيًضا،  

م األ�ادي�ي.  باألداء  كب��  �ش�ل  مرتبطة  العامة  العوامل  جميع  �انت  الثا�ي،  التوقع  العوامل  مع  ب�ن  ن 

لألداء   العاملتان فقط الستخدامهما كمنبئ�ن مستقل�ن  واللغة  الذاكرة  بقيت  با�جال،  ا�خاصة  ا�ختلفة 

�التا��، من املهم تحديد ما إذا �انت هذه العالقات ستبقى مستمرة �� نموذج مش��ك حيث �عمل و األ�ادي�ي.  

 العوامل العامة ا�خاصة با�جال.  ، ع�� جميع العوامل الثالثة، ع�� رأسGالعامل العام، 

 :النموذج المشترك -4-3
من أجل هذا الهدف، تم دمج النماذج الثالثة املذ�ورة أعاله �� نموذج مش��ك. �� هذا النموذج، �انت 

مش��ك من الدرجة الثالثة.    Gالعوامل العامة الثالثة من الدرجة الثانية ا�خاصة بالعامل مرتبطة �عامل  

األ�ا األداء  هذا  تراجع  توافق  �ان  با�جال.  ا�خاصة  الثالثة  العامة  العوامل  و�قايا  العامل  هذا  ع��  دي�ي 

) جيًدا،    = 713.32χ،  CFI = 0.92،  0.071-RMSEA = 0.063 (0.054(،AIC = (444) 2النموذج 

)−174.315( . 

(   Gفقط العالقة ب�ن   التباين ��  ولقد لوحظ أن مقدار   ).β 0.44 =واألداء األ�ادي�ي �انت ذات داللة 

٪) �ان تقر�ًبا ضعف مجموع التباين الذي تمثلھ  19األداء األ�ادي�ي الذي يمثلھ هذا العامل الذي �ساوي ( 

�لما �ان ذلك    g٪). إ��ا نتيجة كالسيكية: إذ �لما ا�سع نطاق  11عوامل عامة محددة �� (  -ا�جاالت الثالثة

). نظًرا ل�و��ا غ�� دالة، فقد تم إسقاط  senJen ،1998؛ Gottfredson ،2002أفضل للتنبؤ بنتائج ا�حياة (

تراجع األداء    ،�� هذا النموذج،  مخلفات جميع العوامل العامة الثالثة ا�خاصة با�جال �� النموذج التا��

و�قايا اثن�ن من العوامل ا�خاصة با�جال وال�ي ظهرت �ش�ل فردي �� النماذج ا�خاصة    Gاأل�ادي�ي ع��  

) النموذج،  هذا  مالءمة  واللغة.  العاملة  الذاكرة  و��  أعاله،   ،694.33χ،  CFI = 0.92 = (445) 2با�جال 

RMSEA = 0.061 
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)0.052-0.069(،  AIC = 195.657وذج، �ان تأث��  ) �ان أفضل من النموذج أعاله. �� هذا النم=  βg (

 ).β 0.14 =) مهم�ن ولكن تأث�� الذاكرة العاملة لم يكن كذلك (β 0.47 =) واللغة (0.34

لـ   النموذج أعاله، وال�ي SESومن أجل اختبار املشاركة ا�حتملة  ، تم اختبار ش�ل�ن مختلف�ن من هذا 

و  العمر  التباين  SESتضمنت   �� خاصة،  االنحدار    األول،.  و  ع��    gتم  وتراجع  SESالعمر   ،GAP    ��عg  ،

 = 846.58χ،  CFI = 0.90،  0.074)-RMSEA = 0.088 (0.058،  AIC = (507) 2(  واللغة،الذاكرة العاملة  

−167.423  .( 

) العمر  ب�ن ) βGAP 0.17 =  ع��  SESو)  β 0.84 =تأث��  ) �انت دالة. و�ان هناك اختالف واحد فقط 

الثا�ي،  �� والثا�ي:  تراجع    االختالف األول  ��    GAPتم  التأث�� غ��  SESأيًضا  النموذج األول  ُيظهر  . وهكذا، 

الذي يتجاوز    GAPلھ تأث�� مباشر ع��    SES. و�و�ح الثا�ي ما إذا �ان  gبوساطة    GAPع��    SESاملباشر لـ  

 = 807.33χ،  CFI = (506) 2. �ان مالءمة هذا النموذج أفضل من األول، (gالتأث�� غ�� املباشر بوساطة  

0.91، 0.070)-RMSEA = 0.053 (0.054، AIC = −204.66  2؛χ=  Δ 
 :2). هذا هو النموذج املو�ح �� الش�ل 001، ف <.39.243=  )1(

 
أيًضا نموذج االختبار املش��ك للعالقات ع��  2الش�ل   . النموذج العام الذي تم اختباره داخل �ل من العوامل األر�عة و

 العوامل. 

 

واملدرسة االبتدائية    ،مالحظة: تظهر العالقات الهي�لية للعينة اإلجمالية (القيمة األو�� ل�ل ثالوث)

  Pو    Rوطالب املدارس الثانو�ة (القيمة الثالثة ل�ل ثالوث). يرمز الرمزان    ،(القيمة الثانية ل�ل ثالوث)

) املبادئ  ع��  والقائم  القواعد  ع��  القائم  االستدالل  (gfإ��  اإلدراك  أو   (COGN(،    الرمز إ��    Vيرمز 
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ذاكرة  إ�� السرعة والتحكم �� االنتباه واملرونة وال  WMو    Flexو    ACو    Spالقدرة اللفظية. �ش�� الرموز  

إ�� الر�اضيات والعلوم واليونانية واألداء األ�ادي�ي    GAPو    Grو    Scو    Mع�� التوا��. �ش�� الرموز    ،العاملة

 العام، ع�� التوا��. 

β  =�ان صغ�ً�ا جًدا وغ�� مهم ( GAPع��  SESإن هذا االختالف �عكس حقيقة أن التأث�� غ�� املباشر لـ  
عندما تم تراجع  ،  )β 0.46 =مرتفًعا وداال (  GAPع��    SES�� النموذج الثا�ي، �ان التأث�� املباشر لـ    ،)0.04

أقوى ولكنھ ال يزال صغ�ً�ا    GAP، �ان التأث�� ال��اك�ي غ�� املباشر ع��  SES��    واللغةجميع العوامل املعرفية  

 (β =.12�سبًيا (
ً

) و  β 0.78 =أيضا �ان تأث�� �ل من العمر (  ،)β =.33) و�ان التأث�� املباشر ال يزال معتدال

= 0.32 βSES (  ��ع (g   معنو�ا. وا�جدير بالذكر أن هذه العالقات لم تؤثر �ش�ل أسا��ي ع�� عالقاتGAP  

β  =و    ،β،  = 0.15 β 0.54 =مع العوامل األخرى. �� الواقع، �انت جميع العالقات �� هذا النموذج مهمة (
يالحظ أن هذه العالقات تأثرت �ش�ل طفيف    ع�� التوا��). و  ،اكرة العاملة، واللغة، الذgمن أجل    )0.55

) املعنية  املقاييس  من  �ل  ع��  السن  تأث��  استبعاد  �عد  النموذج  اختبار  عند  مهم)  χ = (476) 2(وغ�� 
705.79 ،CFI = 0.93  ،0.065)-RMSEA = 0.056 (0.047، AIC = 246.21  0.45 =؛ β، 

= 0.17 β،    0.58 =و β    من أجلgو تماشيا/ا��جاما مع  ،، والذاكرة العاملة، واللغة، ع�� التوا��). لذلك

تؤثر  4iiالتنبؤ    ،SES    القدرة ع��  تمارس  قد  تأث��ات  أي  إ��  باإلضافة  املدر��ي  األداء  ع��  مباشر  �ش�ل 

 املعرفية. 

و�ان �ل   GAPبار نموذج حيث تم إلغاء عامل ا�حتملة ب�ن املواد الدراسية، تم اخت والختبار االختالفات

ا �ش�ل مستقل بالعوامل املذ�ورة أعاله (
ً
، الذاكرة العاملة،  gموضوع من املواد الثالثة �� املدرسة مرتبط

 )، و لم يتم العثور ع�� فرق. SESاللغة، و 

المعرفي -4-3-1 األكادیمي  األداء  عالقات  في  النمائیة   Developmental(  التغیرات 
Academic performance relations-changes in cognition :( 

اختبار    تم  والثانو�ة،  االبتدائية  املدارس  طالب  ب�ن  ا�حتملة  االختالفات  حول  الثالث  التنبؤ  الختبار 

�� تحليل م�ون من مجموعت�ن �شمل طالب املدارس االبتدائية �� مجموعة   2النموذج املو�ح �� الش�ل  

درجات العلوم �� املستو�ات األول من املدرسة    و�سبب نقصاحدة واملدرسة الثانو�ة �� مجموعة أخرى.  و 

�� إشارة إ�� األداء ��   الثانوي، تم تحديد عامل األداء األ�ادي�ي العام �� مجموعة املدارس الثانو�ة فقط 

ات والعالقات ب�ن عوامل ال��تيب األول  اللغة اليونانية والر�اضيات. �� هذا النموذج، تم تقييد جميع العالق

�انت العالقات ب�ن املتنبئ�ن واألداء املدر��ي حرة �� االختالف ب�ن ،  والثا�ي لت�ون متساو�ة ع�� ا�جموعت�ن

لذلك ولكن   ا�جموعت�ن.  ا�جموعت�ن   �� باملثل  ا�ختلفة  العوامل  تحديد  تم  أنھ  النموذج  هذا  يف��ض 

داء األ�ادي�ي قد تختلف ب�ن املستو�ات التعليمية. ولقد �ان مالءمة/مطابقة هذا  العالقات ب�ن املتنبئ�ن واأل 

 ). 0.44χ، CFI = 1.0،  RMSEA = 0.00، AIC = −2013.56 = (1007) 2النموذج ممتاًزة، (

) دالة، ولك��ا أقل بكث�� مما  β 0.30 =واألداء األ�ادي�ي �� املدرسة االبتدائية (  Gلقد �انت العالقة ب�ن   

) ؛ كما �انت عالقة األداء األ�ادي�ي بالذاكرة  β ،z = 1.70 ،p <.05 0.46 =�انت عليھ �� املدرسة الثانو�ة، (



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)286( 

كث�� مما �انت عليھ �� املدرسة  ) ولك��ا �انت أقل بβ 0.28 =العاملة �� املدرسة االبتدائية ذات داللة أيًضا (

). و�انت ارتباطات األداء  β،  z = 2.21،  p <. 01 0.16− =(   ،الثانو�ة، حيث �انت هذه العالقة غ�� ذات داللة

) دالة ومتشا��ة جًدا �� املستو��ن  β 0.26 =و    SES (= 0.32) و  0.59) و (=  β 0.57 =األ�ادي�ي مع اللغة (

 املدرسي�ن.

تفكي  من  ب�ن  وللمز�د  املتتالية  العالقات  وفرضت  األع��  ال��تيب  عوامل  إلغاء  تم  العالقات،  هذه  ك 

وتراجع  ،  عوامل الدرجة األو�� �� م�ا��ا. خاصة، من أجل تبسيط النموذج، تم إلغاء/تحييد عامل السرعة

السن  �� التقدم  مع  االنتباه  االنتباه ،  عامل مراقبة  �� مراقبة  املرونة  تراجعت  تراج،  كما  الذاكرة  كما  عت 

وقد تراجع االستدالل  ،  و�ان االستدالل القائم ع�� القواعد ي��اجع �� الذاكرة العاملة ،  املرونة  العاملة ��

تم  ،  وتراجعت اللغة ع�� االستدالل القائم ع�� القواعد،  القائم ع�� املبدأ ع�� اإلدراك القائم ع�� القواعد

 � املبادئ ع�� عوامل التفك�� املقابلة. تراجع اإلدراك القائم ع�� القواعد والقائم ع�

  ة ب�ن العوامل املتضمنة �� النموذج التعاق�ي الذي تم اختباره �� نموذج من مجموعت�ن بما بنائي . العالقات ال 3الش�ل  

 �� كال ا�جموعت�ن).   N = 98ذلك طالب املدارس االبتدائية والثانو�ة (العدد األول والثا�ي من �ل زوج،  
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ة �عامل آخر  بنائي�جميع العوامل األخرى ذات العالقة ال  وا�خلفات �� مراقبة االنتباه    GAPلقد تراجعت   

للغاية. �ان مالءمة هذا النموذج  ، ومن أجل تجنب تحديد العالقات بناًء ع�� تباين منخفض  0.9أقل من  

 ،CFI = 1.00،  RMSEA = 0.00، 0قو�ة  2.89χBentler ( -Sattora = (818) 2ممتاًزا أيًضا، 

AIC = 1633.11  ان نمط العالقات ب�ن  3). هذا هو النموذج املو�ح �� الش�ل� .GAP    والعوامل املعرفية

) والذاكرة  β 0.25 =بتدائية، �انت العالقات مع املرونة (ا�ختلفة مختلًفا جًدا �� ا�جموعت�ن. �� املدرسة اال 

) و  β 0.68 =العاملة   (SES (0.23مهمة ع��  ،  )  القائم  التفك��  مع  العالقات  �انت  الثانو�ة،  املدرسة   ��

العمليات  ) مهمة. لذلك �� املدرسة االبتدائية �عت��  ) βSES 0.29 =) و  β 0.59 =) واللغة ( β 0.43 =القواعد (

األ�ادي�ي األداء  ع��  املهيمنة  املؤشرات   �� العمليات  و   التنفيذية  نحو  تحول  هناك  الثانو�ة  املدرسة   ��

االستنتاجية والقدرة اللغو�ة املطلقة، مما �عكس ع�� األرجح ظهور العمليات املتبلورة كعنصر من عناصر  

 نتائج �ش�ل أك�� �� املناقشة. األداء املدر��ي. ستتم مناقشة اآلثار امل��تبة ع�� هذه ال

 : على البصیرة المعرفیة التركیز  -4-3-2
البص��ة  �انت  األخرى    لقد  العمليات  جميع  أن  يبدو  بحيث  أعاله،  النماذج   �� الضعيفة  ا�حلقة   ��

مرتبطة ببعضها البعض وتؤثر بطر�قة أو بأخرى ع�� األداء األ�ادي�ي. و�بدو أن البص��ة املعرفية لها عالقة  

فقد تم حج��ا بال�امل من خالل   ومع ذلك داء األ�ادي�ي �� النموذج الذي يركز ع�� هذا ا�جال ضعيفة باأل 

ببنية متكررة. ملز�د من التحقيق    عمليات أخرى �� النماذج املت�املة، مما خلق انطباًعا مقابل التنبؤ الرا�ع

تحليالت من مجموعت�ن   املعرفية ��  تم اختبار العديد من النماذج ال�ي تركز ع�� البص��ة  إن وجدت  �� دورها

والبص��ة املعرفية، ومقاييس األداء    �شمل مستو��ن من التعليم. اشتمل النموذج األول فقط ع�� املرونة

 كما هو مو�ح أعاله. األ�ادي�ي

النموذج هذا  مستوى    ��  ع��  القواعد  إ��  املستندة  املعرفية  البص��ة  تراجع  تم  حيث  سلسلة  بناء  تم 

) عامل  risiduals(  �وا��و   وتراجع األداء األ�ادي�ي ع�� أساس املرونة  ما تراجعت ع�� مستوى املبادئ املرونة ك

 تتطلب  :البص��ة املعرفية. تم اختيار املرونة ليتم تضمي��ا �� هذا النموذج لسبب�ن
ً
املرونة تحكًما جاًدا    أوال

�سيط بما يكفي للسماح بت�جيل األخطاء    �� نفس الوقت إنھو  �� االنتباه لضمان النقل ا�خا�� من العيوب

 عند حدو��ا.

قد    تم إظهار املرونة �� النماذج أعاله للتمي�� بوضوح ب�ن ا�جموعت�ن ع�� مستوى املدرسة. و�التا��  ثانًيا 

ولكن    يف��ض املرء أن املرونة س��تبط باإلدراك �� املدرسة االبتدائية، عندما ت�ون املرونة �� طور الت�و�ن

سي�ون    عندما ي�ون هذا النوع من املرونة آليا. ومع ذلك فقط �� املدرسة الثانو�ة  ليس �� املدرسة الثانو�ة

ا باألداء األ�ادي�ي،  
ً
عندما يصل إ�� مستوى مع�ن من الدقة. هذا هو بالضبط ما أظهره هذا  فاإلدراك مرتبط

 = Bentler -Satorra  )) = 138.612 (135χ،  CFI = 0.99،  RMSEAحيث تحجيم  النموذج املناسب جيًدا،  

0.049)-0.007 (0.00،  AIC = −134.40  املدرسة االبتدائية تم التنبؤ بالبص��ة املعرفية �ش�ل وا�ح �� .(

للبص��ة املعرفية القائمة ع��    β 0.13 =و    ) βGAP 0.13 =) لكنھ لم يتنبأ  β 0.24− =من خالل املرونة (

β  =�� املدرسة الثانو�ة، لم يتم التنبؤ بالبص��ة املعرفية من خالل املرونة (ع�� التوا��).    ،القواعد واملبادئ 
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ع�� املبدأ    �� ح�ن القائمة)  β 0.25 =( �انتفإن البص��ة املعرفية القائمة ع�� القواعد    ذلك،ومع ،  )−0.16

الت�و�ن،) βGAP 0.13− =تتنبأ  لم   قيد  الذهنية  املرونة  تزال  ال  عندما  أنھ  الوا�ح  من  املدرسة    ).   ��

  فإنھ ين�ل تحت مستوى الو��. ومع ذلك  عندما يتم �شغيلھ آلًيا  �� وقت الحق  االبتدائية، فإ��ا تولد الو��

ر�ما أل��ا �ساهم �� التعلم �� املدرسة، ع�� الرغم من أ��ا قد ت�ون    عند إ�شا��ا، فإ��ا تن�ئ بأداء املدرسة

 مقنعة بإجراءات معرفية إذا �انت موجودة. 

تو�ح اللوحة   ،العالقات ال�ي تم التقاطها بواسطة النماذج أعاله. ع�� وجھ التحديد  4ح الش�ل  يو�

  �ل  ��  تحقيقھ  تم  الذي   املعياري   األداءالعالقات ب�ن األ�ادي�ي املتوسط األداء ومتوسط    4(أ) من الش�ل  

  من   جًدا  قر�بة  �انت  األ�ادي�ي  باألداء  عالقتھ  ألن  التحول   يظهر   ال (  الدراسة  ��  فحصها  تم  ال�ي  العمليات  من

 ). األ�ادي�ي واألداء  االنتباه مراقبة ب�ن العالقة

 .عملية  �ل �� األداءج: �ع�ي األداء األ�ادي�ي كدالة ملتوسط 

 

 املعرفية  البص��ة                      اللغة                        االستدالل                 ذاكرة العمل            مراقبة االنتباه  

R2 =.33                       R2 =.13     R2 =.36                  R2=.53                  R2=20 

 ) 2�ل عملية كما هو محدد �� النموذج (الش�ل بوا��ب: �ع�ي األداء األ�ادي�ي كدالة ل

R2 = 02                 R2 = 05                   R2 = 12               R2 = 19                             R2 =01 
األداء �� �ل عمليات عقلية واملتبقي من �ل عملية �عد  األداء األ�ادي�ي ع�� متوسط  . انحدارات متوسط  4الش�ل  

ا كما هو محدد �� النموذج املو�ح �� الش�ل    . 2استبعاد تأث�� العمليات األخرى جزئًي

 مالحظة: االنتباه املتبقي من العمر،   ذاكرة العمل املتبقية من التحول ،  املنطق املتبقي من التحول والذاكرة العاملة، اللغة واإلدراك 

 املتبقي من التفك��.

 اجة إ�� اهتمام خاص: فمن جهة، هناك تباين كب�� بي��ما، حيثهناك جانبان من هذه العالقات بح  

إ��  13يمثل ذلك من   العاملة)  (الذاكرة  تباين األداء األ�ادي�ي٪53  (اللغة) من  ومن جهة أخرى، �انت    ،٪ 

٪) قر�بة مما ورد �� األدبيات/الدراسات السابقة. ومن املث�� لالهتمام أن  36العالقة مع القدرة املعرفية (
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اللوحة  ال وتو�ح  بكث��.  ذلك  من  أع��  �انت  اللغة  مع  الش�ل    Bعالقة  باألداء    4��  عملية  �ل  عالقات 

فإنھ يو�ح كيف ترتبط �ل    األ�ادي�ي �عد أن تمت ترقي��ا وفًقا لنموذج التسلسل املوصوف أعاله. و�التا��

وا�جدير بالذكر كذلك، أن  عملية �ش�ل فردي باألداء األ�ادي�ي عندما يتم فصلها من العمليات األخرى.  

مراقبة  ان  اثن ب�ن  العالقة  ع��  للسن  ا�جذري  التأث��  يحيل  جهة  فمن  عملًيا.  اختفت  العالقات  هذه  من 

) إ�� أن الرقابة التنفيذية تحمل تأث��ات نمائية ع�� GAP٪ من تباين  2االنتباه (والتحول) واألداء األ�ادي�ي (

املدر��ي. ومن جهة أخرى  األ�ادي�ي عن طر�ق اإلدراك  فإن است  التعلم  واألداء  ب�ن اإلدراك  العالقة  يعاب 

) املنطق  مع  تماًما  يتناسب  أن اإلدراك  إ��  تباين  1�ش��  املعرفية وت�ون  GAP٪ من  التغ��ات  ). قد �عكس 

  فإن الذاكرة   ولكن قد ت�ون قو��ا التنبؤ�ة زائدة عن ا�حاجة إ�� االستدالل. ومع ذلك   تنبؤ�ة لألداء األ�ادي�ي

، ع�� التوا��) �ساهم �ش�ل فردي ومستقل ��  GAP٪ من تباين  19و    ، ٪12  ،٪5العاملة، والتفك��، واللغة ( 

والدال�� ع�� هذا النحو    والت�امل االستنتا��  التعلم املدر��ي. ومن الوا�ح أن معا�جة املعلومات �� الذاكرة

 . gباإلضافة إ�� كفاءة املعا�جة والتمثيل والت�امل ال�ي يمثلها  مهم �ش�ل وا�ح لألداء املدر��ي

 : مناقشة عامة  -5

معقدة  جد  بيئة  بمثابة  هو  الدرا��ي  الفصل  عن  ،  إن  يختلفون  الذين  األطفال  من  العديد  �شمل  إذ 

و�ختلف أيًضا املعلمون    �خصيا��م واهتماما��م وخلفيا��م األسر�ة و   �عضهم البعض �� قدرا��م العقلية

وأساليب  الذ االجتماعية  واملهارات  وال�خصيات  والقدرات  التعليم   �� وتقييمهم  بتدريسهم  يقومون  ين 

املعرفة    �� واللغة،  والعلوم  الر�اضيات  مثل  التعلم  مجاالت  تختلف  كما  املهنية،  وكفاءا��م  التدريس 

لك فإ��ا تق��ن  ونتيجة لذ، حاجيات مختلفة ع�� التعلم األمر الذي يتطلب/يفرض  وا�خصائص املفاهيمية 

الطالب واملعلم�ن، �عر�ف  ملفات  مع  الفصول    �ش�ل مختلف   �� الفردي واملعر��  التباين  نظًرا لشساعة 

سي�ون    الذي يتم تقييمھ �ش�ل مستقل من قبل املعلم�ن  ومن املث�� لإل�جاب أن األداء األ�ادي�ي  .الدراسية

٪ من تباين  50تم احتساب    ،هنا. و كما هو متوقعمتوقًعا للغاية من العمليات العقلية ال�ي تم اختبارها  

GAP    تمثل  2من خالل قياساتنا (النموذج الشائع �� الش�ل .(g (29) نصيب األسد  32٪) والقدرة اللغو�ة (٪

من تباين األداء املدر��ي. وا�جدير بالذكر أن مقدار التباين الذي تم حسابھ �� مستويي التعليم �ان متطابًقا  

 ٪). 63عملًيا (

 Gustafsson & Balke،  1993  ،Rothتتفق النتيجتان أعاله مع الدراسات السابقة (ع�� سبيل املثال،   

et al.،  2015 بما يتما��ى مع  ،  فإن نمط هذه العالقات يتنوع �ش�ل كب�� مع مستوى التعليم  ). ومع ذلك

ج األ�اديمية. وهذه نتيجة فر�دة  التنبؤ الثالث الذي يف��ض النسبية النمائية �� قوة التنبؤات املعرفية للنتائ

�ش�� إ�� أن التنبؤ بأداء املدرسة ليس مجرد مسألة اختالفات فردية، بل إ��ا أيًضا قضية نمائية، ألن طبيعة  

g ) تتغ�� مع النموDemetriou ،Makris ،Kazi ،Spanoudis ،Shayer ،& Kazali ،2018، Demetriou & 

Spanoudis ،2018 ؛et al. Makris ،2017 .( 
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٪ �� املدرسة الثانو�ة.  18٪ فقط من التباين �� املدرسة االبتدائية مقابل  4االستدالل توقع    وُ�ذكر أن

�انت    �ان هناك فرق كب�� ب�ن املدرسة االبتدائية والثانو�ة �� العمليات العقلية املكملة للتفك�� إذ  أيضا

٪) �� املرحلة الثانو�ة. ومن  35) �� املدرسة االبتدائية واللغة (٪46٪) والذاكرة العاملة ( 6املرونة اإلدراكية (

الوا�ح أن التعلم �� املدرسة االبتدائية �عتمد �ش�ل كب�� ع�� العمليات املعرفية ال�ي �سمح بال��ك�� ع��  

مل  من أجل الع ، وتمثيل املعلومات املطلو�ة (الذاكرة العاملة) ،مهام التعلم واالستكشاف بمرونة �عد ذلك

ع�� خلق الروابط و�ناء املفاهيم الذهنية (التفك��) وامل��ي قدًما �� املعرفة و العالقات ال�ي قدمها املعلمون.  

التنفيذية أمر بالغ األهمية لالنتقال من مرحلة ما قبل املدرسة إ��    هناك بحث يظهر أن املراقبة  �� الواقع

امل الناجحة  املشاركة  لسلوكيات  االبتدائية  السلوكيات  املدرسة  هذه  وتتضمن  الصف،  غرفة   �� طلو�ة 

لالنتباه املشتتة  االستجابات  وتثبيط  االعتبار،   �� املعلومات  ووضع  املعلم،  بتعليمات  والتكيف    االل��ام 

). قد  Nelson ،Nelson ،Clark ،Kidwell ،& Espy ،2017بمرونة مع التعليمات ا�ختلفة للمهام ا�ختلفة (

� هذه املهام إ�� التماسك الالزم لبناء املفاهيم واملهارات املطلو�ة �� بداية املدرسة  يفتقر األطفال الضعاف �

لدمج القراءة والكتابة �� بداية املدرسة  :  ع�� سبيل املثال  االبتدائية. �عت�� الوظائف التنفيذية بالغة األهمية

 ).Altemeier ،Jones ،Abbott ،& Berninger ،2006االبتدائية (

يقوم    سة الثانو�ة يتم بالفعل بناء هذه القدرات التنفيذية وأخذها �أمر مسلم بھ، إذ بناء عل��ا�� املدر  

 ببناء القدرة ع�� فهم املبادئ الداللية والنحو�ة (القدرة اللغو�ة) ال�امنة وراء املفاهيم ��  
ً
املراهقون تدر�جيا

عن طر�ق    كما أن التعلم �� املدرسة الثانو�ة  مجاالت مختلفة من املعرفة والعلوم واالندماج ع��ها(التفك��).

(و   التصميم العالم  وشرح  وصف   �� للعلم  والشك��  ا�جرد  األسلوب   �� الطالب   & Andersonُ�دِخل 

Krathwohl  ،2000املدرسة    ). ومن الطبي�� إذن �� اللغة واالستدالل  التعامل مع   �� الفردية  أن الفروق 

 ادي�ي.الثانو�ة سادت كمؤشرات لألداء األ� 

لفت االنتباه إ�� االختالفات �� الدور ا�خفي للبص��ة املعرفية ب�ن املدرسة االبتدائية والثانو�ة،  ال بد من  و  

ولكن ليس ��   مثل املرونة  ،�� املدرسة االبتدائية با�خ��ات ال�ي قد تؤدي إليھ  إذ ارتبطت البص��ة املعرفية 

البص��ة املعرفية �� �ل دورة نمائية تنبثق من العمليات املعرفية  املدرسة الثانو�ة. وهذا �عكس حقيقة أن  

التنفيذية وعمليات   املراقبة  إتقان  االبتدائية  املدرسة  تولدها. و��  ال�ي  والتجارب  �� �ل دورة  تتش�ل  ال�ي 

 التمثيل �� املهام النمائية املهيمنة. وعندما تصبح هذه التجارب آلية يتم فقد هذا االتصال. 

 ,Demetriou, Makrisمة النمائية السائدة �� االستدالل والو�� الذه�ي ( تتمثل امله ،لة املراهقة�� مرح 

Shayer, 2018 Kazi, Spanoudis, &  ��بالتفك املتعلق  الو��  يولد  املبذول إلتقان االستدالل  ا�جهد  إن   .(

ال�ي  املنطقي   يتم إخفاء ذلك من خالل وظائف االستدالل  ذلك، قد  األ�اديمية. ومع  النتائج  بأنھ �عكس 

إذ قد نرى تأث��ه ع�� عوامل أخرى أك��    يتعامل معها. بمع�ى ما قد ت�ون هذه القضية خفية ع�� علم النفس

رت دراسات أخرى أن  أظه   . ومع ذلكالذهنية األخرى وضوًحا لكنھ �عمل �� ا�خفاء و�تفاعل مع العمليات  

) واأل�ادي�ي  املعر��  الذات  مفهوم  مثل  املعرفية،  للبص��ة   
ً
شموال أك��  ,Kazi,  Demetriouجوانب 
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2017 Johannesson,; Guay et al., 2003; Spanoudis, & Makris, 2019a, 2019b  الذاتية والكفاءة   (

)Multon ،Brown ،& Lent ،1991.تن�ئ بقوة م��ايدة لألداء األ�ادي�ي ( 

 مشار�ا ع�� مستو�ات مختلفة. تمشيا مع التنبؤ  �ان ع  SES�ان من الوا�ح أن  
ً
، وجد أنھ يؤثر  الرا�عامال

ع�� األداء األ�ادي�ي �ش�ل مباشر، باإلضافة إ�� التأث��ات املعرفية. �� الواقع وجدنا أن هذا التأث�� �ان أع��  

؛ Corwyn Bradley &  ،2012٪ من التباين) (10-5٪ من التباين) مما ورد �� الدراسات السابقة (21بكث�� (

Sirin  ،2005يبدو أن    ، ). لذلكSES   �� يؤثر سلًبا ع�� التطور املعر�� ع�� هذا النحو ولكن أيًضا ع�� األداء

مثل   املعرفية  البص��ة  غ��  أخرى  عمليات  �شغيل  �عكس  اإلضا��  التأث��  هذا  أن  الوا�ح  من  املدرسة. 

العم وعادات  ا�حياتية  والتوجهات  والتحف��  بيئات  االهتمامات  عن  األطفال  تم��  ال�ي  ا�ختلفة    SESل 

 ).Sirin، 2005واملتعلقة بالتعلم املدر��ي (

 :التربویة اآلثار -5-1
املناسب    من  بالتقييم  يتعلق  فيما  للتعليم.  العملية  اآلثار  من  العديد  هنا  املعروضة  النتائج  لهذه  إن 

�� العمليات ا�ختلفة خاصة، يجب أن  ألدوات الت�خيص املوجهة إ�� مستو�ات التعليم ا�ختلفة التأكيد ع

مع   جنب  إ��  جنًبا  والعاملة  التنفيذية  الذاكرة  عمليات  االبتدائية  املدرسة  إ��  املوجهة  األدوات  تتضمن 

جنًبا إ�� جنب مع   االستدالل. و�� املدرسة الثانو�ة يجب أن يتحول ال��ك�� إ�� العمليات الداللية وا�خطية

الو�� وعملية التقييم الذا�ي للسماح بالتمي�� ب�ن الطالب الذين قد يحتاجون  التفك��. يجب أيًضا معا�جة 

إ��  ا�حاجة  أن  إ��  الدراسة  التعلم. �ش�� هذه  �� مهام  للتطبيق  املعرفية  �� وضع قدرا��م  إ�� دعم خاص 

�بوي  تحديث أدواتنا الت�خيصية ضرورة ستفيد �� دقة الت�خيص املعر�� �أداة يمكن أن توجھ التقييم ال�

 و التدخالت الفردية والنمائية املس��دفة.

كما سينعكس ال��ك�� النمائي النس�ي �� ال��امج ال�ي ��دف إ�� تقديم الدعم للعمليات ا�ختلفة. سيحتاج  

هذا الدعم إ�� ال��ك�� ع�� ما ذي صلة ومهم من الناحية النمائية. �� املدرسة االبتدائية املبكرة، يجب ع��  

تحس�ن ذلك    ال��امج  �ان  طاملا  التعلم   �� بكفاءة  الطالب  إلشراك  التحف��  ومراقبة  التنفيذية  العمليات 

ضرورً�ا إلتقان مهارات أو مفاهيم جديدة. �� أواخر املرحلة االبتدائية، يجب أن يحظى االستدالل و�دارة  

الذا�ي املعلومات  التنظيم  اس��اتيجيات  بناء  مع  جنب  إ��  يجب   جنًبا  كما  العمليات  باألولو�ة.  تصبح  أن 

 النمائية موضوًعا للتعلم مقابل مهام محددة ومناسبة للصف �� مواد مدرسية مختلفة: ع�� سبيل املثال

إتقان بناء ا�جملة والدالالت �� اللغة ؛ تطبيق االستدالل �� مجاالت مختلفة مثل املقارنات أو الكسور أو  

ت أو  الر�اضيات   �� ا�ج�� مبكرا  أو  العشر�ة  ��  الكسور  املعلومات الستخالص استنتاجات �حيحة  نظيم 

يجب أن يركز التعليم ع�� صقل فهم الذات واإلدارة الذاتية �� تنفيذ العمليات    ،العلوم. �� املدرسة الثانو�ة

بناء تمثالت ذاتية دقيقة مل�خاصهم املعر�� ح�ى   ،املعرفية ا�ختلفة. بمع�ى إ��  يجب أن يقود املراهقون 

باالختي  املناسبةيقوموا  وفًقا    ارات  ضبطها  يتم  ال�ي  واالهتمامات  املشكالت  حل  اس��اتيجيات  واكتساب 

 ) ح�ى يتمكنوا من تجو�د مخرجات �شاطا��م التعلمية.cognitive profileمل�خاصهم املعر�� (
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 : والحدودتاجات االستن -5-2
(  باختصار   ي��:  ما  الدراسة  هذه  واللغو�ة  1أظهرت  املعرفية  القدرة  ودال )  وا�ح  �ش�ل  باألداء    تتنبأ 

) والثانو�ة2األ�ادي�ي.  االبتدائية  املدارس   �� كمتنبئات  ا�ختلفة  املعرفية  العوامل  ��يمن  املرونة    )  ��يمن 

)  3��يمن اللغة والتفك�� �� املدرسة الثانو�ة. (و  املعرفية والذاكرة العاملة واالستدالل �� املدرسة االبتدائية

) يؤثر  4لكن هذا مقنع باالستدالل. (  ،ي املعر�� باألداء األ�ادي�ي فقط �� املدرسة الثانو�ةيتنبأ التقييم الذا�

SES  .ع�� األداء األ�ادي�ي �ش�ل مستقل عن تأث��ه ا�حتمل ع�� القدرة املعرفية 

هذه الدراسة هو االفتقار إ�� التداب�� املوجهة    ال توجد دراسة حدود أو قصور وأحد قصورات/حدود  

التحف��ية    ال�خصيةإ��   التأث��ات  فصل   �� ستساعد  املقاييس  هذه  الذا�ي.  التمثل  ومقاييس  والدوافع 

معتقدات   أن  ُيظهر  بحث  هناك  هنا.  املستخدمة  املعرفية  املقاييس  عن  األ�ادي�ي  األداء  ع��  واملباعدة 

،  Demetriou  ،Spanoudis  ،becŽe  ،Andreou) واالنفتاح والو�� (Zimmerman  ،2000الكفاءة الذاتية (

Golino  ،& Kazi  ،2018  ؛Demetriou et al.  ،2019a  ؛Poropat  ،2009) يرتبط املفهوم (Demetriou et 

al.،  2019a،  2019b،  أيًضا املعرفية.  القدرة  إ��  باإلضافة  األ�ادي�ي  باألداء  املقطع    املقدم)  دراسات   ��

عوامل غ�� معروفة. هناك حاجة إ�� البحث    قد يتم ا�خلط ب�ن العالقات �سبب  ،العر��ي مثل هذه الدراسة

تفاعال��ا   والتقاط  العمليات  هذه  من  ل�ل  النسبية  املساهمة   �� العمر�ة  التغ��ات  خر�طة  لرسم  الطو�� 

السببية ع�� مستو�ات مختلفة من التعليم. ح�ى مع ذلك ال يمكن تحديد العالقات السببية إال عندما يتم  

 تجر�بًيا. من الوا�ح أن إجراء هذا النوع من البحث صعب للغاية.  التحكم باملتغ��ات ذات األهمية
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 Stroop   اختبار �ستخدم لتقييم االنتباه االنتقائي (القدرة ع�� اختيار املعلومات ذات الصلة �� وجود

 عاًما).  15و  7املشتتات) لدى األطفال واملراهق�ن (ب�ن 

Effet Stroop:  أثرStroop:  هو التداخل الناتج عن معلومات غ�� ذات صلة أثناء تنفيذ    ،�� علم النفس

مهمة معرفية. تؤدي صعو�ة تجاهل املعلومات غ�� ذات الصلة أو "التصفية" إ�� وقت رد فعل أبطأ وز�ادة  

اختبار   �ستخدم  األخطاء.  اختيار    Stroop�سبة  ع��  (القدرة  االنتقائي  االنتباه  لتقييم  ا�حا��  ش�لھ   ��

 عاًما).  15و   7املعلومات ذات الصلة �� وجود املشتتات) لدى األطفال واملراهق�ن (ب�ن 

عام   إ��  االختبار  هذا  إ�شاء  �ان    ،1935ويعود  لدراسة    JR Stroopعندما  تجر�بية  ظروف  عن  يبحث 

حالة   لوصف  هنا  �ستخدم  ولكنھ  موجت�ن  ب�ن  التفاعل  لتعي�ن  الف��ياء  من  مشتق  (مصط�ح  التداخل 

معرفيت�ن مهمت�ن  ب�ن  مع   ،"املنافسة"  من  أحدهم  منع  ضرورة  إ��  إ��  يؤدي  أك��  مما  �ش�ل  اآلخر  ا�جة 

 فعالية). هذا الشرط ا�خاص للتداخل ب�ن اللون وقراءة ال�لمة سُيطلق عليھ الحًقا "تأث�� س��وب" 

طر�قة وضع التأكيد ع�� التأكيد ويس�ى أيضا تأكيد سابقة، وهو نوع من التفك��   أو )ponens( طر�قة .7

 لك، و�مكن توضيحها باملثال التا��:  االستنتا�� الذي يق��ح ا�جزء األول شرطا، والثا�ي يؤكد ذ

 .فهو مذنب عليھ،: إذا �انت البصمات املوجودة ع�� البندقية مطابقة لبصمات املد�� 1املقدمة  •

 .: تتطابق البصمات املوجودة ع�� السالح مع بصمات املد�� عليھ2املقدمة  •

 .االستنتاج: امل��م مذنب •
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hui’aujourd art’d uvre’œL 

Kant et le bio-art 

 

 
 

Résumé: 

Le statut ambigü de l’œuvre d’art aujourd’hui, sa nature et sa conception exigent méditation 

et réflexion. La perte des repères, d’orientations, le vide éthique, et la production du n’importe 

quoi, nous incitent à redéfinir l’œuvre d’art. Il est nécessaire de se retourner au fondement 

philosophique. Il est même incontournable de chercher un repère théorique. Alors, devant le 

grand philosophe de la critique, Emmanuel Kant, nous pouvons tracer les limites, et poser les 

fondements afin de ne pas tomber dans la démesure artistique et conceptuelle. 

Les mots clés : Art, Biologie, Philosophie, œuvre d’art, création . 

 

Abstract:  
The ambiguous status of the work of art nowadays demands meditation and reflection for 

its nature and conception. And with the increase of loss of bearings, of orientation, ethical 

vacuum and the production of nonsense, a redefinition of the work of art is inevitable. It is 

necessary to return to the philosophical foundation as well as seek a theoretical benchmark. 

Hence, and with inspiration from the great philosopher of the criticism, Emmanuel Kant, we 

can draw the limits and lay the foundations so as not to fall into artistic and conceptual excess. 

Key-words: Art, biology, philosophy, work of art, creation. 
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1- Introduction: 

Grâce au progrès technologique et biologique, l’œuvre d’art, peut être un être vivant 

manipulé, un morceau de viande, un morceau de peau ou un être tout entier colorié et embelli 

puis exposé comme création artistique. La question qui se pose: Ces pratiques biologiques 

pour produire ces œuvres sont-elles de l’art? Ces productions sont- elles vraiment des œuvres 

artistiques?  

Notre but dans cet article est alors, d’essayer de redéfinir l’œuvre d’art aujourd’hui. En fait, 

ces pratiques artistiques sont admises par certains qui considèrent qu’il est temps que l’art 

renouvelle sa conception, mais refusées par d’autres en considérant qu’il y a certains repères 

et certains principes à respecter. 

Toute la question tourne, alors, sur le statut de l’œuvre d’art qui est aujourd’hui menacé. 

Alors, comment est-elle menacée ? Comment protéger sa conception et sa nature? N’est-il 

pas nécessaire de retourner à la définition kantienne de l’œuvre d’art afin de fonder un certain 

repère? 

Nous allons essayer, dans un premier temps, de présenter la définition de l’œuvre d’art 

chez Kant. Et de cerner, dans un deuxième temps, certains changements dans l’histoire de 

l’art, afin d’examiner le statut de l’œuvre d’art aujourd’hui. 

2- L’œuvre d’art et la création artistique chez Kant: 

En abordant la question de la création artistique, Kant tient à faire une distinction rigoureuse 

entre la beauté artistique et la beauté naturelle en disant qu’ «il est nécessaire de déterminer 

exactement la différence entre la beauté naturelle, dont le jugement n’exige que le goût, et la 

beauté artistique dont la possibilité exige le génie»1. La différence réside dans la perfection de 

l’objet artistique.  

En effet, Kant nous donne une définition de la perfection d’un objet, en disant «puisque 

l’harmonie du divers en une chose avec une distinction interne de celle-ci en tant que fin 

constitue la perfection de la chose»2.Selon Kant l’artiste - en tant que génie doué d’une 

capacité singulière capable de réaliser un jeu harmonieux et heureux entre l’imagination dans 

 
1- Kant, Critique de la faculté de juger, Paris, Vrin, 1965, p.141. 
2- Ibid, p142. 
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sa liberté et l’entendement en ses lois - est une personne capable de créer l’objet avec toute 

la perfection possible. Kant écrit «grâce à une imagination qui s’efforce de rivaliser avec la 

raison dans la réalisation d’un maximum, en leur donnant une forme sensible dans une 

perfection dont il ne se rencontre point d’exemple en la nature»1. Ainsi, l’objet artistique dans 

sa perfection marque sa différence avec l’objet beau de la nature. En effet, La beauté naturelle 

nous plaît non pas seulement grâce à sa forme extérieure, mais aussi grâce à sa forme 

intérieure. Ce qui fait qu’elle suppose le concept de la finalité: c’est la finalité téléologique. Par 

conséquent, le jugement qui lui convient est un jugement conditionné, par contre, la beauté 

artistique nous plait dans sa forme simple. Est beau ce qui plait dans le simple jugement. Kant 

affirme qu’« il faut, dans le jugement sur la beauté artistique, tenir compte en même temps de 

la perfection de la chose alors qu’il en est pas du tout question dans le jugement sur une 

beauté naturelle»2.Le goût joue alors le rôle d’un jugement. Il montre à l’artiste quel chemin 

prendre et quelle direction choisir. 

 Ici, il n’est pas seulement une faculté de choix, mais aussi une faculté de décision et de 

direction. Grâce au goût alors, l’objet prend cette forme parfaite par laquelle il devient 

communicable universellement. Kant précise «afin de donner cette forme au produit des 

beaux-arts, seul est nécessaire le goût»3.Le goût selon Kant doit être soumis à des exercices 

et des essais afin de l’améliorer. À l’inverse du génie, le goût «n’est pas l’affaire d’inspiration 

ou d’un libre élan des facultés de l’âme, mais résulte d’une lente et même pénible amélioration, 

qui rend conforme à la pensée, sans pour autant nuire à la liberté dans le jeu des facultés de 

l’âme».  

Avec le goût, l’homme peut produire différents types d’arts qui, selon les analyses de Kant, 

ne peuvent pas être nécessairement des œuvres artistiques dans la mesure que la production 

des beaux-arts exige l’inspiration interne d’un talent de génie, les autres genres d’arts exigent 

un grand apprentissage et une lente appréhension des diverses règles et des différentes 

méthodes. Kant précise qu’«il peut s’agir d’une production relevant des arts utilitaires et 

 
1- Kant, Critique de la faculté de juger, op.cit., p144 
2- Ibid., p142 
3- Ibid. 
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mécaniques et même de la science, d’après des règles déterminées qui peuvent êtres appris 

et qui doivent être exécutées»1. 

 Evidemment, sans la maîtrise de certaines techniques de manipulation génétique dans le 

cas de bio-art, sans l’apprentissage lent de certaines techniques et connaissances médicales, 

il est impossible d’arriver à créer n’importe quelle production. Peut-être y-a-t’il dans ces 

créations un certain goût mais la question qui se pose: y-a-t’il un génie derrière ces créations 

? Et par conséquent, et d’après la définition que donne Kant à l’œuvre d’art, peut-on considérer 

ces productions comme étant des œuvres des beaux-arts ? 

 Kant trace les limites entre deux sortes d’arts et par conséquent entre deux sortes de 

production artistique. Le premier, un art résultant d’une inspiration interne de génie qui n’a 

point besoin d’un pénible apprentissage ni même d’une grande connaissance spécialisée ; le 

deuxième exige la connaissance approfondie des domaines précis et la maitrise proportionnée 

de certaines techniques. Le premier ne peut être que le bel art, le deuxième peut être un art 

mécanique, utilitaire ou autre mais pas les beaux-arts. De ce fait, peut-on considérer quelques 

productions de l’art transgénique comme étant des créations d’un art mécanique dans la 

mesure où elles exigent l’apprentissage bien déterminé de diverses techniques, sans pour 

autant les considérer comme des productions de beaux-arts? Et ainsi peut-on ne pas attribuer 

le nom d’œuvre d’art à ces genres de productions.  

À l’aube du XXIème siècle, avec son lapin fluorescent (en l’an 2000) Eduard Kas, a dépassé 

totalement ce principe. En changeant la couleur de son lapin du blanc au vert, il a changé ainsi 

le support, la technique et même le statut de l’œuvre d’art en ouvrant de ce fait une nouvelle 

direction pour l’art contemporain. C’est l’art transgénique, qui est « une nouvelle forme d’art 

qui repose sur l’utilisation des techniques de génie génétique pour incorporer des gènes 

synthétiques dans un organisme ou pour incorporer du matériel génétique naturel d’une 

espèce dans une autre afin de créer des êtres vivants unique».2  

Selon Kant, les beaux-arts sont supérieurs à la beauté naturelle, dans la mesure où, non 

seulement ils donnent une belle description des objets mais aussi une belle description du 

talent de l’artiste. Kant nous expose l’exemple d’une sculpture qui traite le sujet de la mort, où 

 
1- Ibid. 
2- Hottois Gilbert, la nouvelle encyclopédie de bioéthique, université Bruxelle 2001. 
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on ne voit pas seulement l’œuvre d’art mais aussi les traits de l’habilité du génie en disant «…il 

est permis de représenter, mais d’une manière seulement indirecte grâce à la médiation d’une 

interprétation de la raison et qui ne s’adresse pas seulement à la faculté de juger esthétique, 

par exemple la mort (sous les traits d’un beau génie) […] par une allégorie…»1. L’œuvre d’art 

selon Kant est unique et singulière, elle est une production d’une faculté qui, elle aussi, est 

particulière et singulière. Alors, l’œuvre d’art comment est-elle unique et singulière? 

2-1- La singularité de l’œuvre d’art chez Kant: 

La faculté humaine que Kant appelle « le génie », présente la singularité artistique sous 

deux formes. Selon la première, la nature a donné la règle par l’intermédiaire d’un génie. L’art 

dans cette mesure est une imitation. Kant affirme « Cette imitation devient de la singerie»2. La 

deuxième c’est d’être maniéré et ainsi original. Il existe, en effet, deux façons d’ordonner nos 

pensées: l’une c’est la méthode, l’autre c’est la manière. La méthode demande des principes 

bien déterminés, elle convient ainsi à organiser nos idées dans le sens logique. La manière, 

par contre, n’a d’autre mesure que le sentiment de l’unité dans la présentation. Elle est 

conforme aux beaux-arts. Kant affirme qu’«on dit qu’une œuvre d’art n’est que maniérée, 

uniquement que lorsque l’exposé de son Idée ne vise qu’à la singularité et n’est pas construite 

d’une façon qui convient à l’idée»3.  

De ce fait, l’œuvre d’art est une production singulière et originale qui ne peut pas être 

soumise à des règles déterminées, d’autant plus qu’elle ne peut pas être apprise, et ne peut, 

par conséquent, être exécutée d’une manière proportionnée et tout à fait exacte. À l’encontre 

de l’art mécanique, de l’art utilitaire et de la beauté naturelle, l’œuvre d’art, selon Kant, est 

caractérisée par les points suivants:1-Elle n’est pas un exemple à imiter. 2. L’œuvre d’art doit 

être attribuée au génie et non à l’apprentissage.3. Elle est un héritage exemplaire pour un 

autre génie. 4. L’œuvre d’art fonde un enseignement méthodique suivant des règles. 5. L’art 

est une imitation, mais cette imitation devient de la singerie. «Être maniéré est une autre forme 

de singerie qui consiste à n’être que personnel (originalité) ».4  

 
1- Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., p.124. 
2- Ibid., p.138. 
3- Kant, Critique de la faculté de juger, op. cit., p.138. 
4- Ibid., p.138. 
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Dans La critique de la faculté de juger1, précisément dans la première partie de La critique 

de la faculté de juger Esthétique, Kant aborde la question de la création artistique en se 

demandant quelle est la différence entre la beauté naturelle et la beauté artistique? Il écrit « 

une beauté naturelle est une belle chose, la beauté artistique est une belle représentation 

d’une chose». 

Toute la question tourne, alors, sur le mot « représentation». En essayant d’analyser cette 

affirmation de Kant, on remarque que la différence entre les deux sortes de beautés, c’est 

l’absence de la représentation dans la première et sa présence dans la deuxième. De ce fait, 

il convient de se demander qu’est-ce que représenter? Et qu’est-ce qu’on peut déduire de ce 

concept? 

2-2- La faculté de représentation et la création artistique: 

La représentation c’est la manière d’imaginer l’objet. En effet, l’imagination joue un rôle 

fondamental dans la représentation de l’objet. La faculté de représentation des idées se 

caractérise par une richesse d’élan et d’extension. C’est la faculté qui donne à l’esprit une 

force qui amène à la création. Kant écrit «L’imagination est alors créatrice et elle met en 

mouvement la faculté des idées intellectuelles (la raison) afin de penser à l’occasion d’une 

représentation que ce qui peut être saisi en elle et clairement conçu.»2  

Kant tient à montrer que l’imagination n’est pas seulement une force qui anime l’esprit mais 

aussi une force qui alimente le jeu de la faculté des idées. Kant écrit que « L’imagination élargit 

le concept, lui-même, esthétiquement d’une manière illimitée»3.En effet, l’imagination amène 

un rapport de jeu non pas seulement avec elle-même mais aussi avec l’entendement. Tout 

d’abord, le jeu est illimité et est doté d’une liberté sans précédent. Ensuite, ce jeu libéré est 

modéré par l’établissement d’une relation harmonieuse avec l’entendement. Cette liberté doit 

donc, à travers ce jeu, fournir une riche matière non élaborée pour l’entendement. Kant écrit 

« dans une perspective esthétique, l’imagination est libre, afin de fournir une matière riche et 

 
1- Ibid. 
2- Kant, critique de la faculté de juger op.cit., p.144 
3- Ibid. 
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non élaborée pour l’entendement, et qui l’applique subjectivement, afin d’animer les facultés 

de connaitre»1.. 

En effet, avec la coopération de l’entendement, l’imagination peut fournir une création 

concrète. Kant ne s’arrête pas à ce stade d’explication, il montre encore qu’il y a là deux sortes 

de facultés qui se complètent et qui constituent dans leur rapport unifié l’artiste producteur 

d’œuvre d’art. Ce sont, d’une part, les représentations de l’imagination, Kant les nomme « les 

Idées esthétiques », et d’autre part, elles représentent l’expression qui convient à ces 

représentations. «Ce dernier talent, selon Kant, est proprement celui que l’on nomme âme»2. 

L’âme est alors cette faculté qui permet à l’artiste (le génie) d’exprimer, sous la forme 

artistique, l’indicible en lui. C’est la faculté qui permet d’unifier « Les Idées esthétiques » et ses 

expressions sous forme d’une œuvre concrète que ce soit peinture, sculpture ou autre et d’être 

communiquée. Ce qu’on peut déduire « de la faculté de la représentation » c’est qu’elle 

englobe en elle un génie. En effet, avec la présence de ce dernier, l’objet prend une autre 

dimension, mais quelle dimension! Il devient beau, donc il n’est plus un objet naturel. À cet 

égard, Kant précise que « les maladies, les dévastations de la guerre etc. peuvent, en tant 

que choses nuisibles être décrites de très belle façon»3. Le génie est ainsi la seule chose qui 

peut engendrer les objets beaux. À la différence d’un homme ordinaire, l’artiste arrive à ajouter 

quelque chose de plus à l’objet. Il lui donne une autre dimension, une dimension qui ne peut 

être qu’artistique. Entre autres, l’artiste réalise l’objet d’une belle manière. Kant en vient même 

à déclarer que les «beaux-arts montrent leur supériorité précisément en ceci qu’ils donnent 

une belle description des choses»4. Mais, sous quelle règle l’artiste peut-il produire ces 

œuvres artistiques? Kant répond «puisque sans une règle qui le précède un produit ne peut 

jamais être dit un produit de l’art, il faut que la nature donne la règle à l’art dans le sujet»5.  

En effet, ce qui est important à signaler ici, c’est que la règle en question ne peut pas être 

déduite d’aucun principe déjà connu et c’est la cause qui constitue l’originalité de l’œuvre d’art. 

Kant affirme que «le libre accord de l’imagination avec la légalité de l’entendement suppose 

 
1- Ibid, p.146. 
2 -Ibid, Pp.146-147. 
3-Ibid., p.142. 
4-Ibid.  
5- Kant, critique de la faculté de juger, op. cit., p.128.  
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une proportion et une disposition de ces facultés, que ne saurait produire aucune observation 

des règles de la science ou l’imitation mécanique et que seule la nature du sujet peut 

engendrer.»1. Ceci conduit à chercher à définir la singularité de l’œuvre d’art dans l’art 

moderne et contemporain. Ce que nous allons voir dans la partie suivante. 

3- L’œuvre d’art contemporaine: 

Yves Klein par exemple, a utilisé les corps des femmes nues comme de véritables pinceaux 

vivants qui dessinent la trace de leur corps sur la toile. Demien Hirst, avec ses animaux 

découpés en tranches et conservés dans une cuve de formol, est considéré comme l’artiste le 

plus provocateur des années 1990. En donnant à ses œuvres monumentales des titres qui 

provoquent des réflexions philosophiques comme ce titre donné à un requin mort conservé et 

exposé et qui est «l’impossibilité physique de la mort dans l’esprit d’un vivant», il réactive en 

nous l’image de l’œuvre de René Magritte «ceci n’est pas une pipe» et nous amène à croire 

que c’est le même principe qui règne dans l’art moderne et dans l’art contemporain. Ce 

principe est celui du nouveau, du désagréable, du surprenant, de l’étrange et même du bizarre. 

Or, à l’aube du XXIème siècle, avec son lapin fluorescent (en l’an 2000) Eduard Kas, a dépassé 

totalement ce principe. En changeant la couleur de son lapin du blanc au vert: il a changé ainsi 

le support, la technique et même le statut de l’œuvre d’art.  

En effet, a la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la matière utilisée en revanche, a 

radicalement changé, c’est le vivant qui est aujourd’hui exploré comme étant une matière 

plastique. Aujourd’hui, avec les nouveaux mouvements artistiques tels que l’art techno, le bio- 

art, le body- art, l’objet d’art n’est plus taillé ou dessiné sur des matériaux inertes, le vivant 

peut servir de support matériel à l’artiste. Avec la naissance d’autres méthodes telles que les 

manipulations génétiques, l’œuvre d’art a changé, non pas seulement de matériaux mais aussi 

de statut, elle continue le processus techniciste de la manipulation du vivant devenu simple 

support que l’artiste transfigure, coupe, et déforme afin de l’embellir. L’œuvre d’art peut être 

un être vivant manipulé ou un morceau de peau exposé comme création artistique. 

La matière de l’œuvre d’art contemporain par rapport à la matière de celle de l’art ancien et 

même celle de l’époque moderne, a radicalement changé. L’art de l’époque ancienne (l’art 

 
1- Ibid, p.147. 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)311( 

égyptien, l’art grec, l’art romain, l’art gothique) et l’art de l’époque moderne (l’art de la 

Renaissance, l’art du baroque, l’art du rococo) utilise pour ses diverses créations les matières 

nobles tels que l’or, le bronze, le marbre en passant par le bois, l’argile et l’ivoire. Le début du 

XXe siècle était marqué par l’avènement des arts des avant-gardistes qui a connu une 

prédominance des matières malléables et plastiques sur les matières plus dures, car ce sont 

les matières les plus favorables aux diverses expressions artistiques de cette époque. Quelle 

est alors notre position envers une histoire d’un art qui commence à trouver son autonomie 

longtemps perdue avec l’avènement de la renaissance. Et une histoire, qui finit par être 

morcelée et émiettée en mille courants artistiques (le Cubisme, l’Impressionnisme, le 

Fauvisme, le Dada, le Bauhaus, le Productivisme, le Constructivisme, le Rayonnisme, le 

Primitivisme le Suprématisme, l’Art nouveau, le Pop art, Land art, le Bio art) au nom même de 

cette subjectivité et de cette autonomie jusqu'à arriver à produire le n’importe quoi où l’artiste 

devient n’importe qui.  

 Belting Hans dans son œuvre « L’histoire de l’art est-elle finie? » évoque l’existence de 

deux versions de l’histoire de l’art en montrant que la ressemblance entre l’art moderne et l’art 

ancien est superficielle. Il souligne que la représentation historique connaît une cassure à 

l’endroit même où elle doit produire un rapport: «Chaque version conservait la croyance dans 

l’existence de l’art, mais cet art n’avait plus un seul et même visage, il devait être défini de 

deux façons distinctes, selon qu’il s’agissait d’art ancien ou d’art moderne»1. 

4- Conclusion: 

Au terme de notre article, grâce au progrès biotechnologique, la pratique artistique s'ouvre 

sur de nouveaux champs d’exploration. Or, le statut de l’œuvre d’art est aujourd’hui menacé 

et ceci exige une réflexion éthique. En effet, le retour au fondement théorique et philosophique 

est incontournable afin de ne pas tomber dans la démesure artistique. 

 

 

 

 
1-Belting Hans, L’histoire de l’art est-elle finie ? Nîmes, Joceline Chambon, 1989, p.25. 



L’œuvre d’art aujourd’hui Kant et le bio-art ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ Dr. Kahouach Nawel 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)312( 

Bibliographie: 

1- Belting Hans, L’histoire de l’art est-elle finie ?, Joceline Chambon, Nîmes, 1989. 

2- Bernard Jean, L’homme changé par l’homme, Chastel, Paris, 1976. 

3- Castillo Monique, Le vide éthique, Puf, Paris 1990. 

4- Duby.  G, Histoire de France des origines à nos jours, Larousse, Paris, 2007. 

5- Elisabeth Lièvre-crosson, Du cubisme au surréalisme, Millan, France, 2006. 

6- Elisabeth Lièvre-crosson, Histoire de l’art moderne de l’impressionnisme à nos jours, 

Flammarion, Paris, 1989. 

7- Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Vrin, Paris, 1965. 

8- Hottois Gilbert, Evoluer la technique, Vrain, Paris, 1990. 

9- Hottois Gilbert, la nouvelle encyclopédie de bioéthique, université Bruxelle 2001. 

10- Jonas Hans, le principe responsabilité, cerf, Paris, 1995. 

11- Michel Draguet, chonologie de l’art du xx siècle, Flammarion, Paris, 2006. 

12- Raymond Cuidot, Hisoire de l’art, Hazann, Paris, 2004. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atiasami@live.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Atia Sami 
 

 

Teacher-researcher in demography at the 

Faculty of Letters and Human Sciences of Sfax 

Tunisia 

Students' perceptions of distance education 
During the Covid-19 pandemic in Tunisia 

 

 صورات الطالب عن التعلیم عن بعد في تونست

 19حة کوفید ئخالل جا 
 

 



Students' perceptions of distance education during the Covid-19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــDr. Atia Sami 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)314( 

Students' perceptions of distance education 
During the Covid-19 pandemic in Tunisia 

 
 

Abstract:  
This article investigates the perceptions of university students regarding the use of distant learning tools 

and techniques during the spread of COVID-19 based on their experiences during containment. Distant 

education is perceived as an alternative to ensure pedagogical continuity in the various educational 

institutions in Tunisia. Therefore, students' perceptions of this educational experience produced various 

attitudes according to: educational level, specialization, and students' residences. These variables are basic 

measures in this scientific study, due to the unequal distant education opportunities among students at the 

Tunisian Universities. The results of this study reflect the reality of distant education in one of the universities 

of the Republic of Tunisia. The main motive for this study is that I went through this experience with my 

students while providing remote lessons. I did face many difficulties in this pedagogical task including: 

weak/unstable Internet connection, lack of technical means for the students, a large percentage of students 

from rural areas complaining about the lack of Internet coverage along with the fact that they do not have 

computers. 

Keywords: Distant education (DE), COVID-19, information technology for education, e-learning, 

student’s perceptions. 

 ملخص: 

ق  
ّ
ب ا�جامعات التو�سّية فيما يتعل

ّ
أدوات وتقنيات    باستخداميتضّمن هذا املقال العل�ّي تصّورات طال

م عن �عد أثناء
ّ
، من خالل  2021جائحة �ورونا �� الف��ة امل��اوحة ب�ن شهري أبر�ل ومايو سنة   انتشار التعل

امل. هذه التجر�ة، ال�ي �عّد  ا
ّ

  االستمرار�ةلضمان    بديالإجراء  ستغالل تجر���م أثناء ف��ة ا�حجر الصّ�� الش

تو�س.  �� التعلي�ي  القطاع  مؤّسسات  مختلف   �� ��    وقد   ال��بوّ�ة  الطلبة  تصّورات  التجر�ة  تباينت  هذه 

هذه املتغّ��ات  و�انت  ختصاص وم�ان اإلقامة السكنّية لدى الطلبة.  التعليمّية حسب املستوى التعلي�ي، اال 

فرص التعليم عن �عد ب�ن الطلبة �� ا�جامعة    ؤعدم ت�افإذ بّينت  �� هذه الدراسة العلمّية،    اسيّ ا أس  ا مقياس

الدراسة    وتظّل التو�سّية.   هذه  لمجرد  نتائج  جامعات  صورة  بإحدى  �عد  عن  التعليم  واقع  ت�خيص 

�ي قمت ��ذه التجر�ة مع طلب�ي أثناء تأم�ن  و�ان  ا�جمهورّ�ة التو�سّية.  
ّ
الّدافع الّرئي��ي لهذه الدراسة، هو أن

عف �� شبكة األن��نيت، ضّ الالدروس عن �عد، وواجهت�ي صعو�ات عّدة �� هذه املهّمة البيداغوجّية م��ا:  

ر  و 
ّ
يش�ون من  و  ،من أماكن ر�فيةينحدرون  �سبة كب��ة من الطلبة  ذلك أّن  ئل تقنّية للطلبة،  وساالعدم توف

 متالكهم �حواسيب.  اعدم  فضال عن ،التغطية �� شبكة األن��نيتضعف 

 . تصورات الطالب -التعلم االلك��و�ي -تقنيات التعليم -19�وفيد  -التعليم عن �عد ح:اتي �لمات مف

Dr. Atia Sami 
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1- Introduction and General Problem: 

Due to the COVID-19 pandemic, Tunisian universities are faced with the establishment of 

a massive e-learning experience for their students. The aim of this study is to analyze the 

effects of the pandemic on the morale and behavior of students, even if the perception they 

may have of the e-learning they are undergoing may vary from one student to another and 

from one discipline to another. We are focusing on a population of students for whom e-

learning has been imposed due to health circumstances. 

With the spread of the health crisis, which has caused a great confusion with strong impacts 

on the social and economic sectors, the educational systems around the world have adapted 

quickly. Governments have responded swiftly to ensure the continuity of the educational 

programs and keep students and education stakeholders safe by closing schools and other 

learning spaces. 

TheCovid-19 pandemic has revealed many disparities in the educational systems of many 

countries, which increased problems and a sense of anxiety amongst students. 

Ensuring the continuity of learning has become a top priority for governments around the 

world during the closure of schools by using information and communication technologies. 

The target population of this research includes all the students of the University of Sfax (320 

students). A quiz was administered to the students of different disciplines to compare the 

perceptions of the e-learning among different students. 

Education is among the activities that have been mostly affected. To ensure educational 

continuity, Tunisian universities, just like in other countries around the world, have worked hard 

to set up a large-scale remote educational system. Students, teacher, researchers, and 

university officials have all made commendable efforts. The main purpose of this study with 

Tunisian students is to identify their perceptions on several aspects of such experience as both 

actors and beneficiaries of the remote learning.  
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2- Theoretical and conceptual framework: 

E-learning has become one of the academic sectors that has witnessed a rapid evolutionary 

change. Throughout history, technology has played a crucial role in education and training. 

Indeed, printing, writing, audiovisual techniques and micro-computing have profoundly 

changed the traditional methods of education and training. The first e-learning courses were 

developed in the United States in the middle of the 19th century. 

With the development of information and communication technology for education, printing 

is considered as the first technique used from the beginning of distance education and forms 

the basis of correspondence study. It is the main teaching tool for which the paper was the 

dominant mode of communication. In 1840, the postage stamp appeared and the first 

correspondence course launched in England was discovered. It is important to note that e-

learning in its earliest form was tied to the technology of the postage stamp. The sixties were 

characterized by the invention and discovery of many media that contributed to the 

consolidation of distant learning as (printed press, radio, television, and video) complementary, 

and coordinated with a view to a common educational objective. At that time, televisions and 

video cassettes were considered amongst the modern technical means that were used to 

provide distant learning. 

With the different audiovisual techniques used at that moment, printing remained the basic 

medium in the educational system. The interaction was limited between the student and the 

teacher specially to correct the activities by telephone correspondence. 

The modern era began in the 1980s with the birth of micro-computing and then the Internet. 

That era was marked by a new mutation for distant learning and that of rapid and progressive 

interaction. This interaction is characterized by online discussion via email, and by 

videoconference between students and teachers. 

In the digital era and in a context influenced by "constructivist" conceptions of education, 

the emergence of new interactive digital technologies in all sectors and especially for distant 

learning through "The digital Learning", which is means facilitating the face-to-face interaction 

towards distant learning while harmonizing learners and technologies by offering a range of 

tools, formats and approaches. 
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Distance learning can take the form of face-to-face courses, which is part of a hybrid 

learning process (online training and face-to-face training) to ensure the continuity of 

pedagogical training. 

3- Distance education: definition and historical overview: 

The UNESCO defines distant learning (or Distance Education, also ODL for Open and 

Distance Learning) as: “a field of education that focuses on the pedagogy, technology, and 

instructional systems design that aim to deliver education to students who are not physically 

on site" 

The UNESCO notes that the wealth of digital educational resources has created new 

demands for higher educational systems and institutions that include the development of 

innovative curricula, alternative learning pathways and higher education methods, all of which 

can be facilitated through online and distant learning as well as short skills-based courses. 

Distance education or distance training, therefore, is considered to be a device made up of 

a set of materials, technical, human, and pedagogical resources put in place to provide 

education to individuals who are distant. 

Lameul (2000) investigates the contribution of communication tools in a distance training 

process. She considers that the use of different means of communication makes it possible to 

"break with the three units of time, place and action, by allowing learners to train without having 

to move to a place specifically identified for training, by entering contact with the trainer-

accompanist or the teacher through the means of communication”. 

From a pedagogical point of view, distance Learning also called ODL for Open and Distance 

Learning, does not systematically result in the dissemination of a theoretical course. The 

student sometimes receives all the written documentation before the course and it is up to 

him/her to study it. The teacher's website is then a support for the course, with exercises, 

supplements, illustrations, answers, and finally an interactive site for questions and answers 

(Charbonneau et al., 2000). Teaching has improved pedagogically thanks to multimedia. 

What is distance Learning? 

Distance learning (or e-learning) is a way to train and validate a diploma remotely, that is to 

say without having to go to a school to attend classes. The student receives the lessons at 

home and can, thus, study at any time. Often the courses are accompanied by exercises to be 
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carried out and sent back to be corrected by teachers. More and more institutions have moved 

from paper to mouse in recent years and, now, use digital tools (email, chat, video, etc.) to 

facilitate the learning process and interaction between the students and the teachers. 

3-1- Distance Learning has evolved throughout history: 

The beginning was in 1729 by Philips Caleb, when he gave weekly lectures in the Boston 

Gazette (Class Correspondence). The Radio was used for this purpose in 1922, when the 

prestigious University of Pennsylvania began offering a number of courses via radio and then 

television, while Stanford University launched an initiative in 1968 called Stanford the 

Instructional Television Network to provide courses to engineering students on a television 

channel. In 1982, the computer entered the field of education. Ten years later, in 1992, the 

widest diffusion was with the advent of the Internet, when the learning management systems 

(LMS) emerged as a canvas, Blackboard in 1999. 

3-2- Features of Distance Learning: 

Physical distance: The only element common to all the scientific definitions of DE listed 

here remains the explicit mentioning of the physical or geographical distance between the 

teacher and the learner who do not share the same space, at least for part of the duration of 

the training. 

4- Research methodology: 

This survey focuses on students' perceptions of the use of distance learning tools during 

the covid-19 pandemic. It seeks to collect data on university students' experience of distance 

education. This research is structured as follows. Firstly, we present the context, the problem 

and the conceptual framework of distance education. Secondly, we are interested in the 

methodology followed for this survey. Finally, we expose the obtained results. With the aim of 

providing general insight into distance university education in Tunisia during the period of 

confinement (April-May 2021), this study aims in particular to: 

• Identify the degree of adaptation of Tunisian students to distance education set up by 

universities. 

• Measure the level of satisfaction of students with respect to the achievement of their 

respective objectives in this distance education. 
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• Determine any difficulties and constraints encountered by students during this period of 

“educational continuity”. 

Our sample is made up of 320 university students from different courses: students from the 

Faculty of Letters and Human Sciences of different specialties (Sociology, French, English, 

History and Arabic) and students from the Higher Institute of Physical Education. The survey 

was carried out in June 2021. The analysis of the data was affected by the use of the SPSS 

software (Statistical Package for the Social Sciences) -- a statistical data processing software. 

5- Survey result: 

5-1- Distribution of the sample by gender: 

 

Source: Fieldwork 2021. 

Our study presents the following statistics: 34.4% of the participants in the sample are males 

and 65.6% are females. This implies that the number of female students is higher than those 

of students in our universities in Tunisia.  

 

34%

66%

Gender of students
Male Female
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5-2- Distribution of the sample by age: 

Source: Fieldwork 2021. 

Our sample is distributed according to age as follows: 67.5% are between 19 and 22 years 

old and 32.5% are between 23 and 26 years old. The age variable is very important to know 

the perceptions of university students of distance learning. 

Source: Fieldwork 2021. 

In Tunisia, the place of residence of students is very important to measure the degree of 

motivation for distance education. 51.3% of the students surveyed live in a municipal 

environment which is characterized by a good road infrastructure, electricity, internet. 48.7% 

of the participants live in a non-municipal environment, i.e. a rural area that lacks many things, 

including Internet network coverage. 

67%

33%

Age of students
19-22 23-26

51%
49%

Place of residence
Communal No communal
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5-3- Distribution of the sample by establishment: 

Table 1:  Establishment of education 

Educational institution Workforce Percentage 
Faculty of Letters and Humanities (FLH) 250 78.1 
Higher Institute of Physical Education (HIPE) 70 21.9 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

Source: Fieldwork 2021. 

In our study, we tried to measure students' perceptions of the use of distance learning tools 

from two different universities. 

The largest number of 250 students belong to the Faculty of Letters and Human Sciences, 

and 70 students from the Higher Institute of Physical Education. The university establishment 

plays a very effective role in the training of students. 

Source: Fieldwork 2021. 

78%

22%

Educational institution
FLSH ISEP
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Student’s degrees
Bachelar Master
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The distribution of students according to qualifications is as follows: 248 students (77.5%) 

have a Bachelor Degree and 22.5% are continuing their studies for a Master’s Degree. 

Table 2: Distribution per Discipline 

Discipline Workforce  Percentage 
Sociology 94 29.4 

French 63 19.7 

History 61 19.1 

English 32 10.0 

Physical Education 70 21.9 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

To find out the perceptions of students towards distance education, we have chosen 

different specialties. Our investigation gives the following results: 

 Students majoring in sociology: 29.4%. 

 French specialty students: 19.7%. 

 Students majoring in history: 19.1% 

 English specialty students: 10.0%. 

 Students majoring in physical education: 21.9%. 

Our initial objective here is to identify the experiences in distance learning according to the 

specialties of the students. The specialty of universities in Tunisia plays a very important role 

in providing better training, first of all, in technology and computer science. Also, the means 

and the new teaching techniques in Tunisia differ from one institution to another. Here, it is 

very important to review the teaching programs for certain specialties and especially in terms 

of new technologies. 

Table 3: Have you had previous experiences in distance education? 

 Workforce Percentage 

Yes 111 34.7 
No 209 65.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 
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We asked the following question for our students: Have you had any previous experiences 

with distance education? 

The answers collected are as follows: 34.7% of students have already had previous 

experience in distance learning. But the most remarkable feedback, that of 65.3% of the 

sample studied, did not have any experience for distance learning. 

5-4- The experience of distance learning by specialty: 

Table 4: Have you had previous experience in distance learning /Specialty 

Have you had previous 
experience in distance 
learning 

Specialty 
Total 

Sociology French History English Physical 
Education 

Yes 
 

No 

 
workforce 29 31 25 26 0 111 

% du total 9,1% 9,7% 7,8% 8,1% 0% 34,7% 

 
workforce 65 32 36 6 70 209 

% du total 20,3% 10,0% 11,3% 1,9% 21,9% 65,3% 

Total 
workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

According to table 4, we have found that 65.3% of the students have not had any experience 

in distance learning before, including 21.9% in the "physical education" specialty and 20.3% in 

the sociology specialty. On the other hand, we have found 34.7% of the students have had the 

experience of distance learning outside of the current pandemic situation. 

The experience of distance education differs from one specialty to another depending on 

the programs of the teaching path. 

Table 5: Have you already followed a training course on Distance Learning? 

 Workforce Percentage 

No 320 100.0 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The most remarkable result here is that all the students surveyed (100%) declare that they 

have not followed a training course on distance education in Tunisia. In this case, we found 
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that there is no such tradition especially for academic distance education for Tunisian public 

universities. This implies that the Tunisian university is not ready to give distance learning 

courses for all students in the same way. The covid-19 pandemic has allowed us to identify 

the fragile situation of the university which cannot provide distance education properly. 

Table 6: How do you judge the participation rate of students in online courses? 

Degree of importance Workforce Percentage 
Important 81 25.3 
Medium 155 48.4 
Weak 84 26.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

For a long time, we have been talking about the presence of students in class sessions. 

This is visible and by the statistical data we note the phenomenon of absenteeism at the 

students is quite striking. 

According to table 7 which shows us the student participation rate in online courses during 

confinement, we treat the presence of students for this type of distance learning as follows: 

48.4% declare "average" and 26.3% low and 25.3% is significant. 
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26,3

Degree of importance
Important Medium Weak
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Student participation in online courses according to specialty: 

Table 7: How do you judge the participation rate of students in online courses according to specialty 

 
Speciality 

Total 
Sociology French History English Physical 

Education 

 

Important 
Workforce 26 20 18 10 7 81 

% du total 8,1% 6,3% 5,6% 3,1% 2,2% 25,3% 

Medium 
Workforce 48 33 32 18 24 155 

% du total 15,0% 10,3% 10,0% 5,6% 7,5% 48,4% 

Feak 
Workforce 20 10 11 4 39 84 

% du total 6,3% 3,1% 3,4% 1,3% 12,2% 26,3% 

Total 
Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

The statistics obtained from the student participation rate in online courses according to the 

specialty are as follows: 25.3% of the total number of students are distributed according to the 

specialty as follows; 8.1% in sociology, 6.3% in French, 5.6% in history, 3.1% in English and 

2.2% in physical education agree that the participation rate is important. The rate of 

participation or attendance of students online is a new experience for universities in Tunisia. 

The 48.4% of the students surveyed declared that the attendance rate is average, on the 

other hand we find 26.3% of the total answer "weak". 

Table 8: Is the time devoted to the preparation of the distance learning course more important than 

face-to-face? 

 Workforce  Percentage 

Yes 178 55.6 
Almost the same 68 21.3 
No 74 23.1 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The question asked here allowed us to compare the time devoted to the preparation of the 

distance course compared to the face-to-face according to the vision of the students: 55.6% 
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believe that the time devoted to the preparation of the distance course is more important than 

that of face-to-face. However, we have found that 23.1% answered no. 

The following table presents the time devoted to the preparation of the distance and face-

to-face course according to the specialty of the students. 

Table 9: Is the time devoted to the preparation of the distance learning course more important than 

face-to-face Specialty? 

 
Speciality 

Total 
Sociology French History English physical 

Education 

 Yes Workforce 40 30 28 16 64 178 

% du total 12,5% 9,4% 8,8% 5,0% 20,0% 55,6% 

Almost 
the same 

Workforce 41 7 11 3 6 68 

% du total 12,8% 2,2% 3,4% 0,9% 1,9% 21,3% 

No Workforce 13 26 22 13 0 74 

% du total 4,1% 8,1% 6,9% 4,1% 0% 23,1% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

This table shows the importance of the time devoted to the preparation of the distance 

course than face-to-face according to the specialty of the students. Students in the physical 

education specialty answer this question well compared to other specialties such as sociology 

with 12.5%, French 9.4%, history 8.8% and English with 5.0%. 

Table 10: The time devoted by the student to distance learning is sufficient. 

 Workforce  Percentage 

Yes 111 34.7 
No 209 65.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

The majority of students considered that the time devoted to learning at a distance is 

insufficient with 65.3%, on the other hand 34.7% of the students studied say that it is sufficient. 
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Here, we find that the time variable for distance learning differs from one student to another 

depending on the specialty, gender, region, etc. 

Table 11:  Which tools did you use? 

Tools Workforce  Percentage 
Google Meet 176 55.0 
Zoom 69 21.6 
Messenger 26 8.1 
Microsoft Teams 29 9.1 
Emails 20 6.3 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

There were clear visions and strategic plans that accompanied the explosion of knowledge 

and technical progress on the one hand, and population growth on the other, and the need for 

each individual to learn, to move towards learningremotely. Governments have been forced to 

treat it as a fait accompli in light of the suspension of studies in many countries around the 

world during the covid-19 pandemic. 

With the progress of technology, different means and tools are used to provide efficient 

distance education. The students were asked: What tools did you use? They gave the following 

responses in descending order of interest: Google Meet 55.0%, Zoom 21.6%, Microsoft Teams 

9.1%, Messenger 8.1%, and Email 6.3%. 
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Table 12: Which tools did you use/ Specialty? 

 
Speciality 

Total 
Sociology French History Englis

h 
Physical 

Education 

 

Google 
Meet 

Workforce 41 38 33 19 45 176 

% du total 12,8% 11,9% 10,3% 5,9% 14,1% 55,0% 

Zoom 
Workforce 10 15 17 8 19 69 

% du total 3,1% 4,7% 5,3% 2,5% 5,9% 21,6% 

Messeng
er 

Workforce 10 4 4 2 6 26 

% du total 3,1% 1,3% 1,3% 0,6% 1,9% 8,1% 

Microsoft 
Teams 

Workforce 18 4 5 2 0 29 

% du total 5,6% 1,3% 1,6% 0,6% 0% 9,1% 

Emails 
Workforce 15 2 2 1 0 20 

% du total 4,7% 0,6% 0,6% 0,3% 0% 6,3% 

Total 
Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

The table above presents the different tools used for distance education according to the 

specialties. It is clear that Google Meet application is the most used tool with students with 

55.0% distributed as follows: Physical education 14.1%, sociology 12.8%, French 11.9%, 

history 10.3% and 5.9% English. In this respect, information and communication technology 

teachers is important. But more importantly, the assessment and pedagogical skills needed to 

deal with students according to their level and the implementation of accelerated curricula and 

differentiated learning strategies that are most likely to be adopted when returning to school.  

5-5- The difficulties of distance learning: 
Table 13: What are the main difficulties you encountered? 

 Workforce Percentage 

Connexion Problems 105 32.8 
Lack of student motivation 72 22.5 
Difficulties to use tools 49 15.3 
Lack of technical support 94 29.4 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 
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This table shows us the main difficulties encountered by students in distance education 

during the period of confinement of the covid-19 pandemic at the Tunisian university. 

Among these difficulties we cite the problem of internet connection in the first place with 

32.8%, the lack of technical assistance 29.4%, the lack of motivation among the students 

22.5% and the mastery of the tools used with 15.3% for distance learning. 

During our research, we learned together about the most important obstacles encountered 

by students and the teaching environment during the disruption of teaching, knowing that many 

students had no knowledge of the techniques and mechanisms of distance education and had 

no previous experience in this field. 

Table 14: What are the main difficulties you encountered according to specialty 

 
Speciality 

Total 
Sociology French History Englis

h 
Physical 

Education 

 

Connection 
Problems 

Workforce 26 24 22 12 21 105 

% du total 8,1% 7,5% 6,9% 3,8% 6,6% 32,8% 

Lack of 
student 
motivation 

Workforce 9 17 16 5 25 72 

% du total 2,8% 5,3% 5,0% 1,6% 7,8% 22,5% 

Difficulties to 
use tools 

Workforce 8 11 14 5 11 49 

% du total 2,5% 3,4% 4,4% 1,6% 3,4% 15,3% 

Lack of 
technical 
support 

Workforce 51 11 9 10 13 94 

% du total 15,9% 3,4% 2,8% 3,1% 4,1% 29,4% 

Total 
Workforce 94 63 61 32 70 320 

% du total 29,4% 19,7% 19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

Several challenges for teaching in Tunisia on the pedagogical level, the content and the 

strategies of the university towards students of all specialties. 

It is not possible to switch to distance learning and education, without taking into account 

the problems of certain educational systems, and without the integrated plans in this area. 

Distance learning and education need “equal opportunity”, precisely in terms of structures. The 

same is true for the infrastructure that comes with it, such as electricity, internet and 

educational materials. 
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5-6- Student satisfaction with their distance learning experience: 

Table 15: Are you satisfied with your distance learning experience? 

 Workforce Percentage 

Yes 155 48.4 
No 165 51.6 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

Table 15 summarizes the degree of satisfaction of students with their distance learning 

experience. We find that 51.6% of the students met are not satisfied with this experience and 

48.4% are satisfied. Here we can say that the degree of satisfaction is linked to other factors 

such as:connection problems, experience with tools, lack of technical assistance, and lack of 

student motivation and also the lack of training on distance education. 

What we can conclude from our meeting with students from various disciplines is that the 

degree of satisfaction with distance education varies from one student to another according to 

his/her specialty, his/her regional affiliation and his/her social class. 

5-7- Student motivation for distance learning in the future: 

Table 16: Are you motivated to use distance learning in the future? 

 Workforce Percentage 

Yes 202 63.1 
No 25 7.8 
Possibly 93 29.1 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

We asked the following question: Are you motivated to use distance learning in the future? 

The answers obtained are as follows: 63.1% are motivated to use distance learning in the 

future. 

This experience of distance learing in Tunisia, which occurred in certain circumstances, 

gave new variables for reflection and action in the future. We have also learned about the 

importance of distance learning for some students and how excited they are in the future to 

follow distance learning. 
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5-8- Compare face-to-face teaching to distance learning: 

Table 17: According to you, the student learns better with 

 Workforce Percentage 

Face to Face teaching 175 54.7 
Teaching remotely 86 26.9 
Both 59 18.4 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

This last table shows the effectiveness of face-to-face or distance learning, or both at the 

same time, according to the students' vision. 

We asked students "how do you learn best?” (i.e. With face-to-face teaching, with distance 

learning, or both). More than 50% of students confirmed that face-to-face teaching is more 

effective. We are therefore faced with a major paradox between the need to adhere to the 

imposed and exhaustive confinement during the outbreak of the epidemic and the practice of 

education linked to a calendar. The most appropriate solution is the application of distance 

education. 

In this case, distance education becomes a challenge to all the obstacles that prevent a 

large part of the population from continuing their studies. The disadvantages of distance 

education on the other hand, are the inequality of opportunities between the classes of society, 

in particular, the fragile classes that suffer from deficiencies in terms of infrastructure and 

material. 

All of this is reflected on the student's learning journey. 
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Table 18: According to you, the student learns better with / Specialty 

 
Speciality 

Total Sociology French History English 
Physical 
Education  

 Face to 
Face 
teaching 

Workforce 46 39 38 19 33 175 

% du total 14,4% 12,2
% 

11,9% 5,9% 10,3% 54,7
% 

Teaching 
remotely 

Workforce 41 15 15 6 9 86 

% du total 12,8% 4,7% 4,7% 1,9% 2,8% 26,9
% 

Both Workforce 7 9 8 7 28 59 

% du total 2,2% 2,8% 2,5% 2,2% 8,8% 18,4
% 

Total Workforce 94 63 61 32 70 320 

       

% du total 29,4% 19,7
% 

19,1% 10,0% 21,9% 100,0% 

Source: Fieldwork 2021. 

We process the dataof this last table that summarizes the vision of the students between 

face-to-face and distance education according to their specialty. The most remarkable thing 

here is that sociology students learn better with face-to-face teaching than remote teaching 

with 14.4% of the total number of students encountered. Similarly, we find the French specialty 

and history prefer and learn better with face-to-face teaching with 12.2% and 11.9% of this 

sample studied. 

What we can conclude from this table, which includes a comparison between face-to-face 

and distance learning according to the specialization of the students, is that many of the 

students choose face-to-face learning because of the nature of the subjects taught on distance 

education and because of the efforts and mechanisms that go back to the experience and daily 

practice of new technologies during the teaching session. 

In conclusion, the training of students and especially teachers in distance education and its 

techniques are very important to facilitate the learning process and realize a better training 

between students and regions equally. 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)333( 

5-9- Type of connection used: 
Table 19: What type of internet connection do you have at home? 

Type of connection Workforce Percentage 
ADSL 32 10.0 
4G/3G / Flybox 36 11.3 
ViaSmartphone 152 47.5 
Public Wifi hotspot 53 16.6 
No Internet connection 47 14.7 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 

Distance learningrequires specific materialssuchas the access to the internet to succeed in 

the operation of training between teachers on one side and learners on the other side. 

To find out the type of connection used by students as the target population in our study, 

we asked students: What type of internet connection do you have at home? The answers 

obtained are as follows: 47.5% of the sample studied have access to the Internet from 

Smartphone, in second place the public Wi-Fi hotspots with 16.6%, but the most interesting 

that 14.7% do not have Internet access at home. This last rate is important to know the situation 

of students who can never follow their courses remotely. This last table reflects the social and 

economic level of students, nearly 30% do not have internet at home. 

This lack of internet coverage is due to the responsibility of the state, which has not provided 

comprehensive coverage to facilitate communication.the latter creates differences between 

regions, which in turn cements social differences. 

 In this case, we are talking about social inequalities in front of university education. 

Table 20: What type of computer equipment do you have at home to follow online courses? 

Connection tool Workforce Percentage 
Laptop 63 19.7 
Personal Computer 26 8.1 
Tablet 29 9.1 
Smartphone 170 53.1 
Nothing 32 10.0 

Total 320 100.0 

Source: Fieldwork 2021. 
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We asked the question "What type of computer equipment do you have at home to follow 

courses online? This question provided us with the following answers: the Smartphone tool 

used by students ranked first with a rate of 53.1% of the sample studied, the laptop/PC takes 

the second place with 19.7%. The most remarkable thing here is that 10% of the students 

declared that they did not have computer equipment at home to follow their online or distance 

courses, which reflects the lack of means and indicates their social classes. 

6- Discussion and conclusion: 

Several factors should come together to increase the chances of a successful distant 

learning. First of all, it is necessary to establish laws and regulations that support and manage 

distance education programs and methods. 

Secondly there should be a scientific framework for teacher training in methodological, 

pedagogical and evaluative methods in distance education. 

What we can learn from this scientific study on Tunisian students' perceptions of distance 

education is that we are facing a major paradox of what we are experiencing in this health 

crisis globallyandin Tunisia, particularly. This has confused all sectors, including education and 

the situation in which the Tunisian University is experiencing fragility in technological training 

in many disciplines. In addition, the university and the educational framework are not well-

prepared to follow the pace of technical and logistical developments to guarantee and ensure 

distance education for all students equally, while providing the necessary coordination and 

control mechanisms between the administration, the teachers, and the students for the 

success of training. 

During our meetings with many students from different scientific disciplines, they assured 

us that they urgently needed training in the field of modern technology that facilitates 

educational communication due to the dangerous epidemiological situation that limits the 

attendance at the university. It goes without saying that many students today cannot join the 

classrooms due to the difficulty of moving around and also for fear of infection. 

As for the method of distance learning, according to what many students have stated, there 

is an inequality in the reception of lessons due to the limited possibilities and unequal 

opportunitiesin the techniques adopted in teaching. Second, students in rural areas complain 

of little or no internet coverage that is a key factor in course offerings. Third, there is a 
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respectable percentage of students who lack the means of educational communication. Fourth, 

and this is the crucial point, the absence of distance teaching traditions at the university is a 

confounding factor in the practice of courses. 

When we asked students about their satisfaction with distance education, we found over 

50% of students who were dissatisfied with the process for several reasons, including not being 

able to embark on the experience before, the inequality of opportunity and the lack of technical 

abilities. On the other hand, we noticed a significant percentage that wanted face-to-face 

teaching for better chances of understanding and equal opportunity. Also, as some of them 

have stated, many teachers are not able to communicate with them in a meaningful way to 

understand and explain the course. 

By discussing with the students according to their motivation in the future, we therefore 

found them very motivated for distance education in the future with 63.1% of the whole 

surveyed population. 

This study reflects the situation of the Tunisian University, which suffers from several 

pedagogical deficiencies in the integrated programs towards several specializations, in 

particular in the humanities and social sciences, knowing the inability to provide the basic 

requirements for distance education in situation of full lockdown. 

The most important solutions that need to be made to make the process of distance learning 

more efficient and of high quality, and to ensure that distance education reaches all the 

learners who need it is laying the legal foundations in curricula, assessment and content 

training. 

 In the past, evaluations of distance learning programs have typically led to “afterthoughts” 

and relied on often unreliable and unrepresentative opinion polls of the participants involved. 

Even when assessments have focused on student achievement. More robust plans for 

evaluating distance education programs must be adopted in the future, if we want to identify 

their strengths and eliminate their weaknesses. These plans should be based primarily on the 

experience of those who have had to evaluate technologies in the past (Levin, 1988). Three 

broad guidelines should be followed: First, evaluation should begin early in the planning of the 

distance learning program. Second, launching an evaluation from the beginning of the project 

can provide much more useful information on its strengths and weaknesses. Third, 

recommending that all programs should adopt a multi-level assessment system. 
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Evaluating distance education at the different roles of qualitative and quantitative data (e.g., 

questionnaires, student grades, monetary costs, and participant feedback) should also be 

defined. 

Ultimately, to what extent are we able to formulate policies and laws that make distance 

education a full-fledged legal education, with its foundations, assessments and legitimate 

degrees? What are the trends encouraging the transition to distance education in part or in 

whole? 
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